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The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches is published 

quarterly, it is designed for whoever researcher seeking welfare that is based on 

knowledge. It seeks to provide a platform for the excellent researchers to present and 

consider the values and themes of various religious and social sciences acquired by 

learning and practice. It aimed at becoming a meeting point and channel for 

researchers to publish their innovative works, with regard to the interpretation of 

Islamic Sharia sciences and its regulations and the enhancing of social sciences to 

become adequate programs that serve the human and society in a significant and 

neutral way. 

Our mission is to maintain the efforts of researchers and their innovative works in 

Islamic Sharia sciences known for its human civilizational value, through which we 

can spread awareness among people and ensure respect and strength of Islamic 

identity in different scientific, cultural, and social environments. 

Therefore, this journal is designed to serve as a platform to identify the various 

religious and social dimensions of knowledge, such as considering the Holy Quran 

as the foremost and fundamental source of Islamic rules followed by the Sunah 

(biography of the Prophet Mohammed Peace and Blessings be Upon Him) that 

explains and clarifies the Holy Quran, along with its affiliated Sharia studies on the 

individual and society, such as studies concerned with Ijtihad which focuses on the 

studying of modern issues and finding solutions to them. 
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ABSTRACT 

 

This experimental study discusses the impact of the "Kreidar" strategy on cooperative 

and collaborative learning, and its impact on the achievement and social studies 

learning skills among the tenth-grade students of basic Education. Due to the low 

level of students, the lack of teaching objectives on the achievement side, and the 

recommendations for the need to develop the teaching of social studies in the 

Sultanate of Oman. The researcher choses a random sample of the tenth-grade 

students, divided into two groups: control and experimental of (30) students each. 

The researcher prepared a list of skills needed to learn social studies curricula, a 

teacher's guide according of the cooperative collaborative learning strategy, and a 

measurement of trends towards social studies. After conducting the survey and 

verifying the validity and stability of the research tools, the fourth and fifth units of 

the book were taught according to "Kreider" strategy, then the two groups were 

tested. The findings revealed that "Kreider" strategy has great effectiveness and 

influence in teaching, where there were statistically significant differences in the 

achievement and skills of learning social studies for the experimental group. The 

researcher made a number of recommendations. 

Key words: "Kreider" strategy, cooperative learning, collaborative learning, social 

studies 
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 ملخص ال

تقاين مع التعاوين إلالتعلم ا مجعللتعلم التعاوين االتقاين، حيث سرتاتيجية "كرايدر" اتناقش هذه الدراسة التجريبية، أثر 
الدراسات االجتماعية لدى طلبة الصف العاشر التعليم األساس. ومهارات تعلم . وأثرها يف حتصيل يف إسرتاتيجية واحدة

ضرورة تطوير تدريس ب ياتوصوجود تداف التدريس على اجلانب التحصيلى، و تدىن مستوى التالميذ، وقصور أهنظرا ل
اختار الباحث عينة عشوائة من طالب الصف العاشر، مت تقسيمها إىل جمموعتني  الدراسات االجتماعية بسلطنة عمان.

ج الدراسات قائمة املهارات الالزمة لتعلم مناه الباحث عدأ( طالبا. 30ضابطة وجتريبية بلغ حجم كل منهما )
بناء مقياس االجتاهات حنو الدراسات و  تقاين لكرايدر.سرتاتيجية التعلم التعاوين اإلادليل املعلم وفق و  االجتماعية.
الوحدتني الرابعة . بعد إجراء الدراسة االستطالعية والتأكد من صدق وثبات أدوات البحث؛ مت تدريس االجتماعية
التجريبية وفق سرتاتيجية "كرايدر"، أجري بعدها اختبار اجملموعتني. أشارت لمجموعة من الكتاب املقرر ل واخلامسة
، حيث ثبت وجود فروق ذات داللة احصائية يف تدريسالذات فاعلية وتأثري كبريين ىف  "؛كرايدر"ن سرتاتيجية النتائج أ
 مجلة من التوصيات. الدراسات االجتماعية لصاحل اجملموعة التجريبية. وقد قدم الباحثومهارات تعلم حتصيل 

 الدراسات االجتماعية ،اإلتقاين ،لتعلم التعاوينا "،كرايدر"سرتاتيجية االكلمات املفتاحية: 
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دراساااااات االجتماعية حبكم طبيعتها تعري قضاااااايا ومساااااائل اجتماعية زا من األبعاد الومنية واملكانية والعالقات؛ ما ال
جيعل منها أموراً ذات خلفيات وأبعاد حتتاج إىل عقول البشاااار للتفاعل معها واإلحساااااس ها ومواجهة مشااااكال ا، ومن 

 (. 1990ا الومنية )أمحد حسني اللقاىن، هنا كان دخوزا يف إطار املناهج املدرسية وخطته

والدراساااااااات االجتماعية هذا املعف تساااااااتهدف بناء اإلنساااااااان من زوايا بددة وذصاااااااصاااااااية تتفق مع طبيعة هذه املواد. 
ونالحظ أهنا مواد شااااااااااااااأن أي مواد أخرى؛ يكون املعيار النهائد لوريفة أي مادة دراسااااااااااااااية هو جدواها ومدى وفائها 

ألمر يعتمد على نظرة التالميذ واملعلم إليها واجتاها م حنوها وأساليب التفكري فيها وكيفية التعامل مع بورائفها. وهذا ا
 م(2002خمتلف مصادر التعلم املتاحة )بمد الطيطد، 

وميكن للفرد أن يتعلم من الدراساااااااات االجتماعية العديد من املفاهيم واالجتاهات والقيم واملهارات الس تعد أسااااااااساااااااية 
هم املاضااد واضاضاار والتنبمل باملسااتقبل. وهى بذل  تشاارتا مع اريها من املواد يف أرضااية مشاارتكة، لكنها تتميو عنها لف

مبفاهيم واجتاهات وقيم ومهارات خاصااااااااااااااة ال ميكن تعلمها؛ إال من خالل فروت الدراسااااااااااااااات االجتماعية. ف ذا كانت 
ورائفها؛ فالعيب ليس فيها ذا ا ولكن العيب يكمن يف الدراسااااااااات االجتماعية وفق هذا التصااااااااور عاجوة عن الوفاء ب

مناهجها وكتبها وطرق تدريساااها، والنظرة القاصااارة لورائفها، الس أصااابحت قاصااارة على اضفظ واالساااتظهار، وما يع  
 م(. 1999ذريب ورائفها )عثمان اجلوار، 

أن املهارات والقدرات الس جيب أن   م( 1999(، فاضااااااال إبراهيم، )1990يرى بعض الباحثني مثل خريي إبراهيم، )
يكتسبها املتعلمون يف مواد الدراسات االجتماعية، تشمل: التعبري عن أنفسهم بوضوح ومنطق، واالنصات لآلخرين، 
اسااااتخدام لهة مهذبة واةافظة على دورهم يف الكالم. ويكون زم دور فاعل يف االجتماعات واملناقشااااات ويف جماالت 

 األنشطة األخرى.

 

 

 

 

 المقدمة
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ومن هذه املهارات تل  الس تتطلب التعامل مع البيئة اةلية، منها: مهارات التعامل مع اآلخرين واملشاااااااااركة، ومهارات 
ذهنية مثل املقارنة والتصااانيف وطرح االسااائلة، الوصاااول اىل اساااتنتاجات، وعمل تنبملات مساااتقبلية. مهارات صااانع القرار 

 الفوائد الس تعود ف م(.1984م، جودت سعادة، 2002)بمد الطيطد، وتقدمي حلول بديلة، واريها من املهارات 

يف مسااااااااعد م على تعلم بتوى تكمن على التالميذ بعد تدريبهم على مهارات تعلم مناهج الدراساااااااات االجتماعية، 
 رائط الىت الدراسات االجتماعية، وعلى حتصيل وتطبيق مفاهيم الدراسات االجتماعية، وكيفية التعامل مع الصور واخل

توخر ها مناهج الدراساااااات االجتماعية. من هنا فان األمر يتطلب من املعلمني؛ تبف اسااااارتاتيجيات وطرائق وأسااااااليب 
 تعليمية متطورة ومهايرة عما ألفناه، حبيث تكفل رفع مستوى فاعلية التعلم وزيادة جدواه.

ت وتالقى قبواًل منذ بدايات الثمانينات، "التعلم وىف هذا الصااااااااااااااادد، ف ن من بني االساااااااااااااارتاتيجيات التعليمية الس الق
التعاوين" ذل  ألن الكثري من الدراساااات تشاااري إىل اآلثار اإلجيابية للتعلم التعاوين ليس فقط يف التحصااايل املعريف بعامة 

عاون على التهذا النوت من التعليم م(. ويقوم 1994وامساء  ، بل أيضااااااااااااااااً يف جوانب التعلم األخرى ) بمد الديب،
تالميذ  5-3حيث يقساام التالميذ يف جمموعات صااهرية اري متجانسااة، حجم كل جمموعة يرتاوح بني  ،وليس التنافس

يتعاونون يف حل مشااكلة أو دراسااة موضااوت أو الاز عمل معني ، ويتحمل كل تلميذ تعليم نفساا  وزمالئ  ، وينحصاار 
 (.1995تعلم التالميذ والتالميذ )بمد يوسف دور املعلم يف التوجي  والرشاد واضفو والتيسري وتقومي 

م( مخساااة عوامل أسااااساااية يقوم عليها التعلم التعاوين لتاليف التنافس بني اجملموعات، 1995) ،وقد حدد بمد املرساااد
تشااااااامل: االعتماد املتبادل بني أفراد اجملموعة. التشاااااااجيع املتبادل بني أفراد اجملموعة. حتمل املسااااااائولية واةاسااااااابة للفرد. 

مل اجملموعة مع التهذية الراجعة )حلمى الوكيل، التكامل بني مهارات األفراد داخل كل جمموعة. االسااااااااااااااتمرارية يف ع
 م(.2007

بويادة املساعدة والتماس  بني أفراد اجملموعة، وزيادة االتصال اللفظد والشفهد واالشارى بني  ويتصف التعلم التعاوين
ول التأثري إجيابياً يف األفراد أثناء العمل معاً، وأن األفراد يبذلون اجلهد معاً للوصااااااااااااااول إىل ازدف معاً، وأن كل فرد  ا

 ،زمالئ . بذل  توداد الثقة بالنفس وحتقيق الذات وتقديرها وتتعوز الثقة املتبادلة، مبا يع  ارتفات الصحة النفسية )عماد
 م(.2005بمد  السباعد،و  حسن
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هو نوت من التدريس، الذي يملدي إىل وصااول التالميذ إىل مسااتوى من التحصاايل بدد زم مساابقا،  التعلم االتقاينأما 
ساارتاتيجية التعلم التعاوين االتقاين فهد جمموعة من اأما و كشاارل لنجاحهم يف دراسااتهم ملنهج الدراسااات االجتماعية. 

اتيجية التعلم االتقاين بشااااااااااكل جيمع بني اإلجراءات التدريسااااااااااية املأخوذة من إساااااااااارتاتيجية التعلم التعاوين، ومن إساااااااااارت 
 (. 22م: 1999اجلمل،  دعلو اإلسرتاجتيتني يف إسرتاتيجية واحدة )أمحد اللقاين، 

لقد تنوعت البحوث والدراسااااااااااااات، الس اسااااااااااااتخدمت التعلم التعاوين يف زيادة حتصاااااااااااايل التالميذ وزيادة دافعيتهم إىل و 
عاااوين االتقاااين، حيااث ورف )كرايااد(ر التعلم االتقاااين مع التعاااوين يف التعلم. منهااا ساااااااااااااارتاتيجيااة )كراياادر( للتعلم الت

 م(. 1995إسرتاتيجية واحدة )بمد يوسف، 

 بحث:شكلة الم

أكدت بعض الدراسات والبحوث قد ضرورة تطوير تدريس الدراسات االجتماعية، وأمهية إكساب التالميذ املهارات 
ذكرت النشرة الدورية الصادرة عن وقد  م(.2001سيف بن يوسف، ؛ م2001الالزمة لتعلمها )على كايد خريشة، 
م( تدىن مستوى التالميذ، وقصور أهداف التدريس على اجلانب التحصيلى، 2007وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان )

ل  معلما ملقرر وأوصى التقرير ضرورة تطوير تدريس الدراسات االجتماعية بسلطنة عمان. وقد الحظ الباحث حبكم عم
( من التعليم 10 -5الدراسات االجتماعية، ىف مدارس سلطنة عمان؛ تدىن مستوى حتصيل تالميذ املرحلة الثانية )

 األساسد يف جمال الدراسات االجتماعية.

قام الباحث بعمل دراسااااااااة اسااااااااتطالعية، من خالل اسااااااااتبيان لعينة من معلمى الدراسااااااااات  ،ولتأكيد مشااااااااكلة البحث
صااعوبات تدريس مناهج الدراسااات االجتماعية بالصااف  معلما باملنطقة الداخلية، حول 20ة، بلغ عددهم االجتماعي

% من املعلمني يف: وجود صااااعوبات تتعلق بطبيعة مفاهيم الدراسااااات االجتماعية، 90العاشاااار األساااااسااااد. وقد اتفق 
اساااات االجتماعية بسااابب طبيعتها اجلافة. وأسااالوب تدريساااها الذي يعتمد على أداء املعلمني وسااالبية التالميذ حنو الدر 

 إىل حانب عدم توفر الوسائل املعينة الس ميكن أن تقلل من جفاف الدراسات االجتماعية.

تلميذا من مدرساااااااة ابواضسااااااان؛ حول أهم املشااااااااكل يف تعلم  40مت وج  الباحث االساااااااتبيان لعينة من التالميذ بلهت 
 العينة: نسياهنم للمعلومات التارخيية واجلهرافية بسرعة، وعدم تقبلهم موضوعات الدراسات االجتماعية. واتضح من 
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لقراءة تواريخ كثرية وأمساء كثرية، والبة الطابع النظري ىف املادة جتربهم على اضفظ والتسميع، وعدم وجود أدوار زم ىف 
 تعلم املادة. 

يف ضااوء هذه النتائج ومعايشااة الباحث تدريس مناهج الدراسااات االجتماعية باملرحلة األساااسااية لفرتة طويلة، فقد كان 
 لواما علي  إجراء البحث اضايل للتعرف على فاعلية إحدى اسرتاتيجيات التعلم التعاوين، الس تقوم على أساس تنظيم 

دراسات االجتماعية، أماًل يف رفع مستوى  حتصيل فاعلية هملالء التالميذ، املوقف التعليمد بالنسبة للتالميذ يف مادة ال
 وإكساهم املهارات اخلاصة بتعلم هذه املادة.

 الهدف الرئيس للبحث: 

مناقشااااة فاعلية إساااارتاتيجية كرايدر للتعلم التعاوين االتقاين، يف إكساااااب تالميذ الصااااف العاشاااار من التعليم األساااااسااااد 
 ل ومهارات تعلم مناهج الدراسات االجتماعية.بسلطنة عمان، التحصي

 الفروض:

الفري األول: توجد عالقة ارتباطي  دالة إحصااااااااائيا بني كل من درجات تالميذ اجملموعة التجريبية ملهارات تعلم مناهج 
 الدراسات االجتماعية وبني درجا م ىف االختبار التحصيلد.

تعلم التعاوين اإلتقاين ىف تدريس وحديت "ُعمان خالل القرون الثالثة الفري الثاين: اسااااااتخدام إساااااارتاتيجية "كرايدر" لل
االوىل من ازجرة"، و"مشكالت واخطار بيئية" من منهج الدراسات االجتماعية للصف العاشر  قق مستوى مناسب 

 من الفعالية ىف كل من التحصيل ومهارات التعلم واالجتاه حنو املادة.

 لدراسات السابقة:ا
 البحوث والدراسات التى تناولت التعليم التعاوني فى مجال الدراسات االجتماعية: 

 دإسرتاتيجية ذات فاعلية عالية ىف زيادة التحصيل األكادمي أكدت دراسات هذا اةور على أن اسرتاتيجية التعلم التعاوين
( وصالح الدين سامل 1994وجابر زايد ) ، Eugen(1990) ىف كافة فروت الدراسات االجتماعياة. مثل دراسات إجين

( وخالد 1999(،  وملكة صابر )1999، وعفاف محاد )Kimeng, et.al 1999  ( وكم إنج وآخرون1998)
 . مما يدعم البحث اضاىل (2003( وأشرف عبد اللطيف )2001عمران )
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اإلعدادية، وأشاااااااارت إىل فاعلية ( الس أجريت على تالميذ املرحلة 2001من الدراساااااااات مثل دراساااااااة خالد عمران  )
من  التعلم التعاوين ىف تنمية حتصاااااايل املفاهيم مما يويد من اضصاااااايلة املعرفية للتالميذ، مما ميكننا من التنبمل مبسااااااتوى عال  

التحصاااااايل  ىف ضااااااوء نتائج التحصاااااايل. وهذا يعترب مملشاااااار لاح للدراسااااااة اضالية الىت تتبف اساااااارتاتيجية التعلم التعاوين 
  اإلتقاين، مما يدعم ويرفع مستوى التحصيل لدى عينة البحث.

اهات اإلجيابية حنو بينت بعض دراساااااااااات هذا اةور، أن اسااااااااارتاتيجية التعلم التعاوين؛ ذات فاعلية عالية ىف تنمية االجت
( ،   1994زايد )   -، وجابر Eugen(1990)املادة الدراساااااااية وحنو اسااااااارتاتيجية التعلم التعاوين مثل: دراساااااااات إجين 

، وأشاااارف عبد اللطيف Kim-Eng (1999(، وكم إنج )1998(، وصااااالح الدين سااااامل )1995والسااااعيد اجلندي )
تدريسية ميكن أن تسهم ىف زيادة حتصيل ذوى القدرات البسيطة من  (. وأن اسرتاتيجية التعلم التعاوين طريقة2003)

. Kim-Eng( 1999)املتعلمني ، فضااااًل عن فاعليتها اململكدة مع ذوى املساااتويات املرتفعة حتصااايلياً مثل دراساااة كم إنج 
   (..Jamesc, H 1999)إىل حرية ومشاركة  ؛حيث يتحرا املتعلم من سكون  املعتاد مع الطرق التقليدية

 (1990) اعتمدت معظم دراسات هذا اةور على اختبارات تقيس فاعلية التعلم التعاوين ىف التحصيل األكادميى إجين
Eugen (1994) نو ، والمب وآخر  Lamo & Others(، وإبراهيم 1994(، وفتحية حسف )1994زايد ) ،، وجابر 

، Kim-Eng( 1999)(، وكم إنج 1998(، وصااااااااالح الدين سااااااااامل ) 1997( وفهيمة سااااااااليمان ) 1995القاعود )
 (. 2003(، وأشرف عبد اللطيف )2001(،  وخالد عمران )1999( وملكاة صابر )1999وعفاف محاد )

 Lamo(  1994اعتمدت بعض دراسات هذا اةور على مقاييس اجتاهات حنو املادة مثل دراسات المب وآخرون )

& Others ( 1999( وكم إنج ) 1995والسعيد اجلندى Kim-Eng( وأشرف عبد اللطيف )كما اعتمدت 2003 )
 . Eugen (1990)إجين  ةأخرى على مقاييس اجتاه حنو اسرتاتيجية التعلم التعاوين مثل دراس

تنمية التحصاايل وتعلم الدراسااات االجتماعية، وهذا مل الدراسااة اضالية تسااتخدام إساارتاتيجية التعلم التعاوين اإلتقاين ىف 
 تتعري ل  أية دراسة سابقة ىف هذا اةور.
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 التعلم التعاوني كاستراتيجية تعلم تركز على المتعلم:
اتفقت الدراسات على كوهنا اسرتاتيجية تعلم تسهيل التعلم؛ حيث يكون املتعلم هو العامل الرئيسد واألساسد فيها، 

يعمل املتعلمون معا يف جمموعات صاااااااااااااهرية، اري متجانساااااااااااااة من أجل حتقيق هدف بدد. ويصااااااااااااابح كل متعلم حيث 
مساااائوال عن لاح أو فشاااال جمموعت ، وأثناء تفاعلهم الفعال معا تنمو لديهم مهارات شااااخصااااية واجتماعية إجيابية حنو 

، ، فتحية حسااااااااا 1993، ، ومد ة حسااااااااان1992، فاطمة مطر، Slavin, R. E. 1993, 120بعضاااااااااهم البعض  )
 (. Maria, A. A & Pini, C. 1994 ؛1994

رهر التعلم االتقاين ملعاجلة القصور ىف طرق التدريس السائدة، الس اعتمدت كثريا على التدريس دون  :يالتعلم االتقان
ب. وقد عرف على االهتمام بوصاااول الطالب ملساااتوى التمكن واإلتقان ىف األداء أو املهارات الس يراد إكسااااها للطال

ان   األداء اةكم للوصااااااااااااااول إىل مسااااااااااااااتوى بدد لعمل ما من الناحية الكمية والنوعية وهناا من عرف  على ان  حتقيق 
املتعلم جمموعة من األهداف األسااااااساااااية عندما يفرم من تعلم مادة من املواد التعليمية، أو حتصااااايل الطالب للمساااااتوى 

مادة دراساااااااااية بددة ،ساااااااااواء كانت هذه املادة مفاهيم او حقائق أو قيم أو مهارات املطلوب الذي  دده املعلم لتعلم 
 .أدائية

 تقاني:العالقة بين التعلم التعاوني والتعلم اإل

إن هاتني االسااااااارتاتيجيتني من اكثر االسااااااارتاتيجيات الس كان زما النصااااااايب األكرب من التأييد الرتبوي وجذبت اهتمام 
العاملني ىف جمال التدريس حيث اهنما يشاااااااارتكان ىف كثري من اخلصااااااااائل والساااااااامات الس جتعلهما مكملني لبعضااااااااهما 

كيد على دور املعلم كمرشد تعليمد وعامل مساعد ىف عملية البعض مثل معيار تقومي نتائج التعلم لدى الطالب، والتأ
 التعليم والتعلم ، هذا باإلضافة إىل مرونة تطبيق كل منها ىف التعليم والتعلم 

 والتعلم التعاوين يساااااااااهل تطبيق التعلم اإلتقاين حيث أن كال منهما يساااااااااهل ويكمل نواحد النقل ىف اآلخر وذل  ما
أن التعلم التعاوين واإلتقاين معا يسااااهالن عملية التطبيق وتعاجلان مشاااااكل  التطبيق من  Mevarech & Susak أكده

وجتعالن االسارتاتيجية اكثر ارتباطا باألهداف املراد حتقيقها منهما معا ودمج االسارتاتيجيتني معا يسااعد على اكتسااب 
 ت العليا من التحصيل.الطالب الكثري من املهارات وتويد من إجادة الطالب ، ومتكنهم من املستويا
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 استراتيجية كرايدر للتعلم التعاوني واإلتقاني:

 الس تسري وفق اخلطوات اآلتية : للتعلم االتقاين Gus keyسرتاتيجية جيوسكى Kreider,1992  تبف كرايدر
 حتديد األهداف التعليمية. -
 تعليمات الوحدة األوىل. -
 التقومي املرحلد األول الذي يرتتب علي : تقدمي االثراءات، وتقدمي التعديالت.  -
 التقومي النهائد. -
   التقومي املرحلد الثاين. -
 تعليمات الوحدة الثانية. -

 كما تبف كرايدر سرتاتيجية للتعلم التعاوين متثلت ىف اخلطوات اآلتية:
 حتديد األهداف . -
 األوىل .تعليمات الوحدة  -
 ممارسة الطالب لألنشطة املطلوبة . -
 اختبارات فردية للطالب . -
 التقومي النهائد وتقدمي التعويو املناسب . -
 االنتقال للوحدة الثانية . -
تتمثل  تقاينللتعلم التعاوين اإل "كرايدر"أطلق عليها اساااااارتاتيجية  ،ساااااارتاتيجية جتمع بني الساااااارتاتيجيتني "كرايدر"وقدم 

 يلد:خطوا ا فيما 
 )أ( حتديد االهداف التعليمية للوحدة االوىل .

 )ب( تقدمي تعليمات الوحدة مصحوبة باالنشطة التعليمية املناسبة .
 جراء التصويبات.إ)ج( التقومي املرحلد األوىل يرتتب علي : تقدمي االثراءات لكل طالب وللطالب ككل. و 

 الثاىن. د)د( تقدمي التقومي املرحل
 تعويو فردى ومجاعى للطالب )ذاتيا من قبل الطالب انفسهم()ها(  تقدمي 

 )و( التقومي النهائى.
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 )ر(  االنتقال للوحدة الثانية ....وهكذا حىت ينتهى الربنامج املعد. 

وقد أكدت بعض الدراسات فاعليتها ىف تنمية املهارات والوصول بالطالب اىل مستوى التمكن ىف املهارات ومن هذه 
وبعض الكتابات الىت اكدت على أمهية وفاعلية اجلمع بني االسرتاتيجيتني ومنها  (Kreider,1992)سة الدراسات درا

  على اجلمع بني التعلم التعاوين والتعلم اإلتقاين.  Davidson &Wilson :43)-(34مااكده 

الس  تم بالبحث عن  ،من السرتاتيجيات التدريسية  ينتقاومن هنا يتضح  أن اسرتاتيجية كرا يدر للتعلم التعاوين واإل
 ويصل إىل مستوى التمكن  ،جل أن جيعل اخلربة مفهومةأمن  ؛الذي يتطلب من املتعلم القيام بعمليات عقلية ،املعف

 
عند اجلمع و  فالتعلم اإلتقاين يسهل تطبيق العلم التعاوين، والتعلم التعاوين يساعد ىف تطبيق التعلم اإلتقاين، .واإلتقان

 م(.2004)عثمان اجلوار،  ألخرىاكمل تمنهما  فان كال ؛بينهما وتطبيقيهما معا
 منهج الدراسة

استخدمت الدراسة املنهج الوصفد يف مجع وحتليل البيانات املرتبطة بالبحث، والتوصل إىل قائمة مهارات تعلم مناهج 
 الدراسات االجتماعية، والتعرف على أساليب بناء أدوات البحث ومواده التعليمية. 
 واإلجابة على تساؤالت  .املنهج التجرييب: يف تطبيق اإلسرتاتيجية املقرتحة للتعرف على صحة فروي البحث 

 أدوات البحث:
 )أ(  االختبار التحصيلى . 

 )ب( واختبار مهارات التعلم .
 )ج(  مقياس االجتاهات حنو مناهج الدراسات االجتماعية. 

 خطوات البحث واجراءاته :
صااااااااااااااة االطالت على الكتابات والبحوث والدراسااااااااااااااات السااااااااااااااابقة واألدبيات الس تناولت التعلم التعاوين وخا -

 إسرتاتيجية كرايدر للتعلم التعاوين اإلتقاين.
 التوصل لقائمة مهارات تعلم مناهج الدراسات االجتماعية، وإجياد صدقها وثبا ا. -
"عمان خالل القرون الثالثة األوىل من ازجرة"، و"مشاااااااكالت وأخطار  :وضاااااااع دليل للمعلم لتدريس وحديت -

 وإجياد صدق  وثبات . بيئية"، من منهج الدراسات االجتماعية املقرر،
 اختيار عينة البحث، وتقسيمها إىل جمموعتني جتريبية وضابطة . -
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 تطبيق أدوات البحث قبليا على اجملموعتني التجريبية والضابطة . -
تدريس الوحدتني باالستعانة بدليل املعلم وفق اسرتاتيجة كرايدر للتعلم التعاوين االتقاين ، للمجموعة التجريبية  -

 تدرس اجملموعة الضابطة بالطريقة املعتادة .بينما 
 .تطبيق أدوات الدراسة بعديا -
 صد النتائج، وحتليلها، وتفسريها .ر  -
 تقدمي التوصيات واملقرتحات . -

 متثلت اخلطوات يف: : البحثإجـراءات 
 أواًل : إعداد قائمة املهارات الالزمة لتعلم مناهج الدراسات االجتماعية .

 دليل املعلم وفق إسرتاتيجية التعلم التعاوين االتقاين لكرايدر.ثانيا : إعداد 
 ثالثا : بناء أدوات الدراسة وضبطها واملتمثلة يف:

 بناء االختبار التحصيلد. -
 اختبار لقياس بعض مهارات تعلم الدراسات االجتماعية. -
 بناء مقياس االجتاهات حنو الدراسات االجتماعية . -

 تبار مهارات تعلم الدراسات االجتماعية:بناء االختبار التحصيلى واخ

 مت بناء االختبار التحصيلى وفقاً للخطوات التالية: 
 تعليمات االختبار .  -2                   حتديد ازدف من االختبار .   -1
 جدول األمهية النسبية ملوضوعات الوحدة  -4            حدود االختبار .  -3
 صيااة مفردات االختبار .  -6                    جدول مواصفات االختبار .  -5
 صالحية الصورة املبدئية لالختبار  -8            تقدير درجات االختبار . -7
 التجربة االستطالعية لالختبار التحصيلى . -9
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  د( توزيع مفردات االختبار التحصيل1جدول )                                    

 أرقـام المفـردات المستوى م
عدد 
 المفردات

النسبية 
 المئوية

 18، 5، 17، 26، 16، 15، 29، 28، 27، 3، 2، 1 التذكـر 1
،4 ،14 

14 40% 

 ، 8، 20، 19، 21، 32، 33، 7، 6 الفهـم 2
9 ،21 ،30 

11 
31.42

% 

 ، 34، 35، 24، 25، 12، 11، 10 التطبيـق 3
13 ،23 ،22 

10 28% 

 %100 35 اجملماوت  

 
 التجربة االستطالعية لالختبار التحصيلى واختبار المهارات : 

( تلميذاً مل يساابق زم دراسااة الوحدتني "عمان خالل القرون 30أجرى الباحث جتربة اسااتطالعية على جمموع  قدرها )
 دف:هالثالثة األوىل من ازجرة"، و"مشكالت وأخطار بيئية" 

 ا حساب معامل ثبات االختبار . 1
 ا حساب معامل صدق االختبار . 2
 ا حساب معامل السهولة والصعوبة ملفردات االختبار . 3
 ا حتديد معامل التمييو ملفردات االختبار . 4
 ا حتديد زمن االختبار التحصيلى . 5

 حساب معامل ثبات االختبار التحصيلى  واختبار المهارات:
 أسلوب إعادة تطبيق االختبار:  -أ

( تلميذا ال خيضاااعون للتجربة امليدانية، ع أعيد تطبيق 30مت تطبيق االختبار على جمموعة من التالميذ وعددهم )
( يوماً، ومت حسااااااااااااااااب معامل االرتبال بني التطبيق األول والتطبيق الثاين 15نفس االختبار على نفس اجملموعة بعد )

 بالطريقة التالية: 
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 االرتبال.  ر = معامل حيث 

 س = درجات التالميذ يف التطبيق األول.  
 ص = درجات التالميذ يف التطبيق الثاين.  

(، وهد قيمة تدل  على درجة ثبات %0.85وحبساااااااااااب معامل اإلرتبال مت اضصاااااااااااول على معامل الثبات بلغ )
 عالية . 

 أسلوب التجزئة النصفية :  -ب
دمها ميثل األساائلة الفردية، واآلخر ميثل األساائلة الووجية. ومت حساااب وتعتمد على جتوئة االختبار إىل نصاافني؛ أح

والس تنل (، 386: 1978)فملاد البهى الساااااااااايد، للتجوئة النصاااااااااافية  Rulonالثبات باسااااااااااتخدام معادلة رولون 
  :على

      
                                                    

 رأأ : على معامل ثبات االختبار .  يدل الرمو 
 ق : على تباين فروق درجات النصفني ) األسئلة الفردية والووجية ( 2ت  
 : تباين االختبار ككل  2ت  

 صدق المحكمين 

 مت عري االختبار على جمموعة من اةكمني يف جمال املناهج وطرق تدريس 

االجتماعيات ، والقياس والتقومي الرتبوي، وكانت آراؤهم تشااري إىل مناساابة مفردات االختبار ملا وضااعت لقياساا ، 
 ومالئمة املفردات ملستوى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي.

 الصـدق الذاتـى 
 =  معامل ثبات االختبار           معامل الصدق الذايت

 (  )باستخدام معادلة رولون(  0.80ومعامل ثبات االختبار = )  
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  0.89=  0.80إذا معامل الصدق الذايت =      

 بذل  أصبح االختبار جاهواً للتطبيق . 

 مقياس االتجاه نحو مناهج الدراسات االجتماعية:

العاشاار من التعليم األساااسااد بساالطنة عمان حنو مادة الدراسااات االجتماعية مت للتعرف على اجتاهات تالميذ الصااف 
حتديد جمموعة من العبارات الس تتفق مع التعريف اإلجرائد لالجتاهات ىف الدراساااااااااااااااة اضالية ، وقام الباحث ب عداد 

  مقياس االجتاهات حنو الدراسات االجتماعية.

ويتمثل هذا البعد ىف مدى  حب التلميذ ملادة الدراســــــــات االجتماعية: االهتمام واالســــــــتمتا  بمادة  البعد األول:
الدراسااات االجتماعية وحرصاا  على املشاااركة ىف األنشااطة اخلاصااة باملادة، ومدى تفضاايل  ضصااة الدراسااات االجتماعية 

يذ ىف مواصلة على اريها من اضصل، ومدى شعوره بالسعادة عند دراستها، وحرص  على تنمية معلومات ، ورابة التلم
 دراسة الدراسات االجتماعية عند دخول  اجلامعة، ومدى اهتمام  مبذاكرة املادة وتفضيل  للمادة عن اريها من املواد. 

ويتمثل هذا البعد ىف نوت معاملة معلم الدراساااااااااااااااات االجتماعية البعد الثاني: معلم مادة الدراســـــــــــات االجتماعية: 
للتلميذ ، ومدى تقبل التالميذ لطريقة املعلم املتبعة أثناء اضصااااااااااااااة، ومدى تقبل التلميذ للمعلم أو عدم تقبل  أو مدى 

 مساعدة معلم الدراسات االجتماعية  ىف التهلب على املشاكل الىت تواجه . 

ويتمثل هذا البعد ىف مدى معرفة وإدراا التلميذ ئدة محتوى مادة الدراســــــــــات االجتماعية: البعد الثالث: قيمة وفا
ألمهية الدراساااات االجتماعية ىف اضياة اليومية والعملية، ومدى قيمة الدراساااات االجتماعية بالنسااابة للمجتمع، ومدى 

يساااااااااتخدموهنا ىف حيا م اليومية ،ومدى فائدة الدراساااااااااات االجتماعية ىف إكسااااااااااب التالميذ الكثري من املهارات الىت 
 إدراا التالميذ للجوانب التطبيقية لبعض املوضوعات من مناهج الدراسات االجتماعية. 

)اةاور( ألهنا األكثر تكراراً وشاااااااااااااايوعاً ىف الدراساااااااااااااااات واألحباث الىت تناولت االجتاه حنو مادة  مت اختيار هذه األبعاد
كل بعد من أبعاد االجتاه حنو مادة الدراسااااات االجتماعية عدد من العبارات الىت   واندرج حتت .الدراسااااات االجتماعية

قسااااااااااامت إىل عبارات موجبة و أخرى ساااااااااااالبة، وتتطلب اساااااااااااتجابات معينة من أفراد العينة، وهذه العبارات تعد مبثابة 
( عبارة، وأمام كل 65ة )مثريات يساااتجيب زا املفحوصاااني، ومجعها ىف مقياس واحد بلغ عدد عبارات  ىف صاااورت  األولي

 أرفض ا أرفض بشدة( حيث خيتار التلميذ بديل واحد أمام  –موافق ا اري متأكد  –عبارة مخسة بدائل )موافق بشدة 
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اجلدول التاىل يوضاااح أبعاد مقياس االجتاه . حتت االختيار املناساااب(  √)كل عبارة من عبارات املقياس بوضاااع عالمة 
 لعبارات املرتبطة بكل بعد ونسبتها املئوية. وأرقام وعدد ا ،ادةاملحنو 

 األبعاد الرئيسية وفقاالجتاه حنو مادة الدراسات االجتماعية  (2جدول )

 أبعاد المقياس م
أرقام عبارات 

 األبعاد
العبارات 
 الموجبة

العبارات 
 السالبة

مجمو  
 العبارات

الوزن 
 النسبي

 %33.33 18 9 9  18ا1 االهتمام واالستمتات باملادة 1

2 
معلم مادة الدراسات وطرق 

 التدريس
 %33.33 18 9 9  36ا 19

 %33.33 18 8 10 54ا 37 قيمة وفائدة املادة  3
 %100 54 26 28 54 اجملموت

  %100 %51.48 %15.85  النسبة املئوية

   

 التالميذ هدف حتديد مايلى:مت جتريب املقياس على عينة عشوائية من  :التجربة االستطالعية للمقياس

 .مدى دقة ووضوح تعليمات املقياس: وقد أبدى التالميذ ارتياحهم وفهمهم لتعليمات املقياس -
 .كلمات الىت سببت لبسا لدى التالميذالمدى سالمة عبارات املقياس لهويا ووضوحها: مت تعديل   -
 حساب زمن املقياس: -

( دقيقة وكان 40( دقيقة، والذي اسااااااتهرق  آخر تلميذ )30لى املقياس )الومن الذي اسااااااتهرق  أول تلميذ ىف اإلجابة ع
 ( دقيقة.45الومن املناسب لإلجابة على املقياس )فدقيقة. بذل   (35)املتوسط اضسايب لومن اإلجابة 

 صدق وثبات املقياس :
 )أ( مت حساب ثبات املقياس باستخدام أسلوب التجوئة النصفية ، وكانت نتائج  كما يلى :

 االجتاهات ( نتائج التجوئة النصفية للتحقق من ثبات مقياس3جدول )

 مستوى الداللة  قيمته نو  االرتباط
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 0.01دال عند مستوي 0.7802** بريسون

 0.01دال عند مستوى  0.8765** سبريمان / براون

 0.01دال عند مستوى  0.6862** جتمان

 وبذل  فهو مناسب للتطبيق على عينة ؛ن مستوى ثبات املقياس مرتفعأ( 3يتضح من اجلدول رقم )

قام الباحث حبساب ثبات املقياس من خالل  ،تالميذ، وللتأكد على ثبات كل بور من باور املقياسالالبحث من 
 :يتاجلدول اآل، كما يف للتأكد من داللة كل بور وللمقياس "؛كرونباخاتساق "ألفا  استخدام معامل 

 ( معامل ثبات املقباس لكل بور واملقياس ككل4جدول رقم )

 مستوى الداللة قيمته نو  االرتباط

 0.01دال عند مستوى  0.9067 كرنباخ للمقياس ككل 

 0.01دال عند مستوى  0.5882 كرنباخ لالهتمام واالستمتات باملادة    

 0.01دال عند مستوى  0.7298 كرنباخ ملعلم الدراسات االجتماعية   

كرنباخ لقيمة وفائدة بتوى الدراسات     
 االجتماعية

 0.01دال عند مستوى  0.4949

مما يعكس صالحية ومناسبة مقياس االجتاهات حنو  ؛( أن معامل ثبات املقياس عال4يتضح من اجلدول السابق رقم )
 مادة الدراسات االجتماعية للتطبيق على عينة من تالميذ الصف العاشر.

 )ب( حساب صدق املقياس :

لقد حتقق صاااادق املقياس من خالل اتفاق السااااادة اةكمني، ومت حساااااب صاااادق االتساااااق الداخلى ةاور وعبارات  
 :يتدول اآلاجل يفكما   ،بور من باور املقياس واملقياس ككلاملقياس من خالل ارتبال كل 
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 صدق االتساق الداخلد( 5جدول )

 مستوى الداللة  ارتباط بيرسون المحور

 0.01دال عند مستوي 0.884 أالهتمام واالستمتات باملادة   

 0.01دال عند مستوى  0.862** معلم الدراسات االجتماعية   

 0.01دال عند مستوى  0.810** وفائدة بتوى الدراسات االجتماعيةقيمة    

 

( الىت 0.01يتضاااح من اجلدول، أن قيمة معامل ارتبال بريساااون؛ اكرب من قيمة معامل ارتبال اجلدولية عند مساااتوى )
 (.28( بدرجات حرية )0.463تساوى )

بعد أْن مت التأكد من صاااااااااادق وثبات مقياس االجتاهات )بريسااااااااااون، وجتمان، وبريسااااااااااون وبراون، وكرنباخ( وصاااااااااادق  
 اةكمني أصبح املقياس مناسبا للتطبيق على عينة البحث من التالميذ.

عرضااا  على اااااااااااااااااا الصاااورة النهائية للمقياس : بعد ان قام الباحث باخلطوات الساااابقة ببناء املقياس ىف صاااورت  االولي  و 6
جمموعة من اخلرباء واملتخصاااااصاااااني وإجياد صااااادق  االحصاااااائى وثبات  ، وحسااااااب زمن تطبيق  ،مت حتديد الدرجة النهائية 

 ( وبذل  أصبح املقياس صاضا للتطبيق .270للمقياس وهى ) 

 وصف المقياس فى صورته النهائية:

ت االجتماعية أصاااابح املقياس ىف صااااورت  النهائية بعد أن مت حساااااب الصاااادق والثبات ملقياس االجتاه حنو مادة الدراسااااا
( عبارة متثل أبعاد االجتاه حنو مادة الدراسااااااااااااااات االجتماعية ، حيث اشااااااااااااااتمل اةور األول )االهتمام 54يتكون من )

( عبارة، واةور الثالث 18( عبارة، واةور الثاىن )معلم الدراساااااااات االجتماعية( على )18واالساااااااتمتات باملادة( على )
 . أيضاً ( عبارة 18على ) ()قيمة وفائدة مادة الدراسات االجتماعية
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 إجراء البحث
بعد االنتهاء من التجريب االسااااااااتطالعد، وإجراء التعديالت الالزمة، وضاااااااابط األدوات إحصااااااااائياً؛ أصاااااااابحت أدوات 

 البحث جاهوة للتطبيق النهائد على جمموعة الدراسة. وفق اخلطوات التالية: 
 لبحث:اتصميم 

، دلقبلد والتعدي لالختبار التحصااايلمع التطبيق ا ،اجملموعة التجريبية واجملموعة الضاااابطة التجرييب على؛اعتمد البحث 
ومقياس االجتاهات حنو مناهج الدراساااات االجتماعية، وبعض مهارات تعلم مناهج الدراساااات االجتماعية، الذي قام 

 إسرتاتيجية كرايدر للتعلم التعاوين االتقاين. :املتهري املستقل الباحث ب عدادهم, وبذل  تكون متهريات البحث كالتايل:
 تابع يتمثل فيما يلد :املتهري ال

 التحصيل .)أ(    
 )ب(  االجتاهات حنو مناهج الدراسات االجتماعية .  
 )ج(  بعض مهارات تعلم مناهج الدراسات االجتماعية.  

 اختيار مجموعة الدراسة:
 مت اختيار مدرسة ابواضسن التابعة إلدارة التعليمية إلجراء جتربة البحث ها.

الصاااااف الساااااادس االبتدائد بطريقة عشاااااوائية، من بني أربعة فصاااااول باملدرساااااة. وقد وقع اختيار ومت اختيار فصااااالني من 
(. تساااااااوت كثافة فصاااااالد اجملموعتني التجريبية والضااااااابطة حيث بلغ عدد 6/4(، وفصاااااال)6/3الباحث على فصاااااال )

 ( تلميًذا30تالميذ الفصل )
تبار بعض مهارات تعلم مناهج الدراسااااات االجتماعية، مت تطبيق أدوات الدراسااااة املتمثلة يف االختبار التحصاااايلد، واخ

على اجملموعتني التجريبية والضاااااااااااااااابطة يف نفس الوقت. وذل  هدف تشااااااااااااااخيل مدى تكافمل ، ومقياس االجتاهات
جمموعس البحث يف التحصااااايل، قبل تنفيذ إسااااارتاتيجية كرايدر للتعلم التعاوين اإلتقاين. ومت رصاااااد الدرجات، وحسااااااب 

 جملموعتني وداللة الفروق بينهما، باستخدام اختبار"ت" للعينتني كما يف اجلدول اآليت:متوسط درجات ا
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 ( نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة 6جدول )

 ديف القياس القبلد لالختبار التحصيل

 املتوسط العدد الدراسة عينة
االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 ت
 مستوى
 الداللة

 389. 2.132 13.27 30 التجريبية
58 0.872 

غير دالة 
 613. 3.356 13.90 30 الضابطة إحصائيا

 :ديتضح من اجلدول مايل
االحنراف املعياري للمجموعة  .13.90جملموعة الضاااااااااااابطة ا، 13.27)أ( املتوساااااااااااط اضساااااااااااايب للمجموعة التجريبية 

 مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة بني اجملموعتني. 3.356، للمجموعة الضابطة  2.132التجريبية 
اري دالة إحصائياً د ( وه1.699وهد أقل من )ت( اجلدولية الس قيمتها )  0.872)ب( بلهت قيمة )ت( اةسوبة 

تكافمل وجتانس  مما يشاااااااااااري إىل ؛ريبية والضاااااااااااابطة على االختبار التحصااااااااااايلى( بني اجملموعة التج0.05عند مساااااااااااتوى )
 جمموعس الدراسة التجريبية والضابطة يف التطبيق القبلد.

 :بالنسبة لتكافمل جمموعس البحث يف اختبار املهارات 
 بني اجملموعتني يف القياس القبلد الختبار املهارات نتائج اختبار "ت" (7) جدول

 المتوسط العدد الدراسة عينة
االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 ت
 مستوى
 الداللة

 697. 3.818 15.67 30 التجريبية
58 0.882 

غير دالة 
 379. 2.076 16.37 30 الضابطة إحصائيا

 
 يتضح من اجلدول:

، وقيمة االحنراف املعياري 16.37جملموعة الضاااااااااااابطة وا، 15.67)أ( بلغ املتوساااااااااااط اضساااااااااااايب للمجموعة التجريبية 
مما يشااااااااااااااري إىل عدم وجود فروق دالة  بني  2.076، بينما بلغ للمجموعة الضااااااااااااااابطة  3.818للمجموعة التجريبية 

 اجملموعتني التجريبية والضابطة.
اري دالة إحصاااائيًا د ( وه1.699ي أقل من )ت( اجلدولية الس قيمتها )أ 0.882 )ب( بلهت قيمة )ت( اةساااوبة 

 تكافمل وجتانس جمموعس الدراسة. مما يشري إىل ؛( بني اجملموعة التجريبية والضابطة0.05عند مستوى )
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 بالنسبة لتكافمل جمموعس البحث يف مقياس االجتاهات حنو الدراسات االجتماعية:أما 

 اختبار "ت" بني اجملموعتني التجريبية والضابطة  (8) جدول
 ىف القياس القبلد ملقياس االجتاهات حنو الدراسات االجتماعية 

 المتوسط العدد الدراسة عينة
االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 ت
 مستوى
 الداللة

 2.905 15.913 87.60 30 التجريبية
58 0.765 

اري دالة 
 3.477 19.044 91.07 30 الضابطة إحصائيا

 :ديتضح من اجلدول مايل
، وبلهت قيمة االحنراف 91.07، بينما للمجموعة الضاااااااااابطة 87.60)أ( املتوساااااااااط اضساااااااااايب للمجموعة التجريبية 

مما يشاااااااااري إىل عدم وجود فروق دالة بني  19.044للمجموعة الضاااااااااابطة و ، 15.913املعياري للمجموعة التجريبية 
 اجملموعتني التجريبية والضابطة.

اري دالة إحصااائياً د ( وه1.699وهد أقل من )ت( اجلدولية الس قيمتها )0.765 )ب( بلهت قيمة )ت( اةسااوبة 
 ( بني اجملموعة التجريبية والضابطة على مقياس االجتاهات حنو الدراسات 0.05عند مستوى )

 :التطبيق ألبعدي ألدوات الدراسة

تالميذ الصففا العا ففر اي ففا ففع للمتموعب التتريبيب وبال ريقب بعد االنتهاء من تدريس الوحدتين المقررة على 
المعتادة للمتموعب الضففففففففففففاب بخ تا ت بيا ااتبار مقياس االتتاااا نحو الدرا ففففففففففففاا االتتماعيب بعدياخ وذل  
بهففدا المقففارنففب بين المتموعتين التتريبيففب والضففففففففففففففففاب ففبم للتعرا على مففدت ارتبففا  المت ير التففاب  بففالمت ير 

 ذل  لإلتابب على أ ئلب البحث والتحقا من صحب الفروض.الم تقل، و 
 نتائج البحث؛ مناقشتها وتفسيرها:

 أواًل: خطوات استخالص نتائج البحث
 بعد تطبيق أدوات الدراسة بعديا, مت تصحيح أوراق اإلجابة عن أسئلة االختبارين  ومقياس االجتاهات,

 ومعاجلتها إحصائياً ب تبات اخلطوات التالية:وتسجيل الدرجات يف جداول تفريغ, 
رصد الدرجات اخلام جملموعس البحث يف التطبيق البعدي لالختبارين )التحصيلى ، ومقياس املهارات(،   -

 ومقياس االجتاهات حنو الدراسات االجتماعية.
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يف التطبيق ألبعدي ألدوات  حساب املتوسطات اضسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات تالميذ جمموعس البحث -

 وذل  يف املقارنة بني متوسطد درجات جمموعس البحث يف التطبيق البعدي. ،البحث
( للتحقق من وجود أو عدم وجود فروق بني متوسطد درجات التالميذ يف 0.05) اعتمد البحث على مستوى -

 اهات.التطبيق البعدى الختباري )التحصيلد، ومقياس املهارات(، ومقياس االجت
للكسب املعدل  (Blak)حساب نسبة الكسب املعدل وداللتها اإلحصائية باستخدام معادلة "بلي "  -

 لالختبارين " التحصيلى ومقياس املهارات"، ومقياس االجتاهات حنو الدراسات االجتماعية.
 ثانياً: التحقق من صحة الفروض:
"توجد عالقة ارتباطي  دالة إحصائيا : ينل ذيللتأكد من صحة الفري األول ال اختبار صحة الفري األول للبحث:
يف كما يقيسها االختبار التحصيلد ومستوى حتصيل مهارات كما يقيسها اختبار بني مستوى التحصيل للجانب املعر 

كم يف والختبار صحة هذا الفري مت حساب معامل االرتبال بينهما،  . مهارات تعلم مناهج الدراسات االجتماعية"
 :يتل اآلدو اجل

 معامل االرتبال بني نتائج االختبار التحصيلد (9جدول )
 اتونتائج اختبار املهار 

 االختبار التحصيلى األدوات
   0.753)**( اختبار مهارات التعلم

 :أعاله يتضح من اجلدول
مما يدل على وجود عالقة مرتفعة بني كل من درجات  ؛معامل ارتبال جوهري وعايل يعد( و 0.753قيمة )ر( بلهت ) 

كما يقيسها اختبار مهارات تعلم مناهج الدراسات   ،اجملموعة التجريبية ملهارات تعلم مناهج الدراسات االجتماعية
 ولبذل  يقبل الفري األ .االجتماعية، وبني درجات التالميذ ىف االختبار التحصيلى كما يقيس  االختبار التحصيلى

د عالقة ارتباطي  دالة إحصائيا بني مستوى التحصيل للجانب املعريف كما يقيسها االختبار و لبحث الذي ينل على "وجل
 . ومستوى حتصيل مهارات كما يقيسها اختبار مهارات تعلم مناهج الدراسات االجتماعية" دالتحصيل

حيث أن من هذه املهارات ما  ،أن التالميذ استفادوا كثريا من مهارات التعلم يف التحصيل املعريف ؛هذه النتيجة شريت
ن هذه املهارات مت توريفها يف دليل املعلم إذ إساعد التالميذ على التعلم الذايت وترتيب معلوما م التارخيية واجلهرافية، 

 استفادة التالميذ من أسلوب التدريس وفق إسرتاتيجية كرايدر  بنيكما أن هذه النتيجة ت.  واألوراق الس قدمت للتالميذ
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وتكثيف استخدام الوسائل التعليمية  ،الس اعتمدت كثريا على توفري اخلرائط والكتب اإلضافية ،للتعلم التعاوين اإلتقاين

على مستوى مهارات التعلم وبالتايل الس استعان ها التالميذ ىف التعلم مثل الرسوم واخلرائط واريها مما انعكس  ،واملصادر
 . على التحصيل

من خالل دراستهم  ،أتاح الفرصة للتالميذ لتعلم واكتساب هذه املهارات ؛ن دمج مهارات التعلم مع بتوى الوحدتنيإ
 .إىل جانب زيادة مهارات تعلم مناهج الدراسات االجتماعية ،انعكس على زيادة التحصيل امم ،للمحتوى

 لفرض الثاني للبحث:اختبار صحة ا
"استخدام اسرتاتيجية كرايدر للتعلم التعاوين االتقاين يف تدريس : ينل ذيللتأكد من صحة الفري الثاين للبحث ال

 .الدراسات االجتماعية  قق مستوى مناسب من الفاعلية ىف التحصيل"
 متوسط درجات اجملموعة التجريبية الس درست باستخدام( 10جدول )

 إسرتاتيجية كرايدر للتعلم التعاوين االتقاين يف االختبار التحصيلى  
 والفاعلية ونسبة الكسب املعدل لبالا

 النهاية العظمى المتوسط البعدى المتوسط القبلى
 ثابت
 بالك

 مستوى الفعالية

 فعالة 1.23 35 29.73 13.27

الس طبقت قبلياً وبعدياً على اجملموعة  د،تقاس فعالية )اسرتاتيجي  التدريس( من متوسط الدرجات لالختبار التحصيل 
 وذل  باستخدام حجم األثر ونسبة الكسب املعدل لبالا.  ؛التجريبية

,  2إىل  1من  ن هذه القيمة تقع ىف املدى الذي حدده "بالا" وهوأيتضح  ؛وحبساب نسبة الكسب املعدل "لبالا"
لذل  ف ن هذه القيمة تدل على أن الربنامج كان  .أي أهنا جتاوزت اضد الفاصل )األدىن( للحكم على فعالية الربنامج

 .واالجتاهات حنو مناهج الدراسات االجتماعية ،ومهارات التعلم ،فعااًل ىف التحصيل
 (( تأثر اإلسرتاتيجية املقرتحة لدى العينة )مربع إيتا11جدول )

 د.ح
 قيمة
 " ت "

 مربع إيتا
(2   ) 

d مستوى حجم األثر 

 كبري 1.91 0.93 20.389 29
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 وحيث أن داللة حجم التأثري املرتبطة بقيمة مربع إيتا زا ثالث مستويات :

   <06.0   2>  01.0 يكون حجم التأثري صهرياً إذا كان •
   <14.0   2>  06.0 يكون حجم التأثري متوسطاً إذا كان •
 .     2>  14.0 يكون حجم التأثري كبرياً إذا كان •

 ( مايأيت:11يتضح مما سبق من اجلدول رقم )
حيث أن مربع ايتا  اً،مرتفع كان  حبساب مربع ايتا لقياس حجم األثر من تدريس الوحدتني وفق اإلسرتاتيجية املقرتحة 

وبذل  فان إسرتاتيجية كرايدر للتعلم التعاوين  0.14بلهت وهو أعلى بكثري من القيمة اجلدولية الس  0.94بلغ 
 .ذات فاعلية وتأثري كبريين ىف تدريس الوحدتني الرابعة واخلامسة على عينة البحث للمجموعة التجريبية ؛اإلتقاين

 نتائج البحث:
 أواًل: مهارات تعلم مناهج الدراسات االجتماعية:

 بلهت مخس باور رئيسية ويتفرت منها عدد من املهارات الفرعية .توصلت الدراسة اىل قائمة أساسية  .أ
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلد والقياس ألبعدي لصاحل  اجملموعة التجريبية ىف مهارات  .ب

 تعلم مناهج الدراسات االجتماعية لصاحل القياس البعدى .,
اجملموعتني التجريبية والضابطة ىف مهارات التعلم لصاحل  اجملموعة التجريبية توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  .ت

 ىف القياس البعدى .
ال توجد فروق دالة إحصائيا بني القياس القبلد والقياس البعدى للمجموعة الضابطة ىف مهارات تعلم مناهج  .ث

 الدراسات االجتماعية .
 ثانياً: التحصيل:

بني القياس القبلد والقياس ألبعدي  للمجموعة التجريبية ىف التحصيل لصاحل توجد فروق ذات داللة إحصائية  .أ
 القياس البعدى .

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبية والضابطة ىف التحصيل  لصاحل جملموعة التجريبية ىف   .ب
 القياس البعدى .

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 3, 2019 

 
 51 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
س البعدى للمجموعة الضابطة ىف التحصيل حنو مناهج ال توجد فروق دالة إحصائيا بني القياس القبلد والقيا .ا

 الدراسات االجتماعية .
 االتجاهات نحو المادة: :ثالثاً 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلد والقياس ألبعدي للمجموعة التجريبية ىف االجتاهات حنو  .أ
 ي.مناهج  الدراسات االجتماعية لصاحل القياس البعد

االجتاهات حنو مناهج  الدراسات  ةفروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبية والضابطة ىف جتربتوجد  .ب
 ي.االجتماعية لصاحل القياس البعد

توجد فروق دالة إحصائيا بني القياس القبلد والقياس البعدى للمجموعة الضابطة ىف االجتاهات حنو مناهج   ال .ت
 .الدراسات االجتماعية

 توصيات البحث
كشفت نتائج البحث اضايل عن ارتفات مستوى التحصيل ومستوى مهارات تعلم مناهج الدراسات االجتماعية 
واالجتاهات حنو الدراسات االجتماعية نتيجة لتدريس الوحدتني وفق إسرتاتيجية كرايدر للتعلم التعاوين اإلتقاين؛ 

 ولذا يوصد الباحث مبا يلد:
دراسات االجتماعية؛ تركو على إكساب التالميذ مهارات تعلم مناهج الدراسات وضع أهداف ملناهج ال .أ

 االجتماعية .
ضرورة ربط أهداف الدراسات االجتماعية يف املرحلة االساسية؛ بالقضايا واملشكالت الىت تشجع التالميذ   .ب

 على التعامل معها وبالتايل تسهم ىف تعلم كثري من املهارات االجتماعية.
يد الكتاب املدرسد باخلرائط واألشكال البيانية املتنوعة, واإلحصاءات. وتدريب التالميذ على ضرورة توو  .ا

 استعمال اخلريطة يف اضياة اليومية لتنمية مهارات الدراسات االجتماعية.
تعويو منهج الدراسات االجتماعية بأنشطة ومهام تعليمية تسهم يف تنمية التحصيل لدى التالميذ, وتعوي  .ث

 علومات املوجودة بالكتاب املدرسد.نقل امل
رب  الدرا اا االتتماعيب بالبيئب المحي ب بها عن  ريا الزياراا الميدانيب والرحالاخ مما ي عر  .ج

 التلميذ بقيمب المادة وأاميتها فع حياته اليوميبخ وي ها فع تنميب التحصيل.
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ABSTRACT 

 

This quantitative study aims to shed light on the abilities and leadership competencies for the 

principals of post-primary schools in the governorate of Buraimi in the Sultanate of Oman. 

The extent to which they practice these abilities during their work by teachers’ perspectives. 

The problem is the lack of some principals; of the skills and abilities of the amazing 

technological developments, programs and applications currently employed in the field of 

education, which called for the need for these managers to address their training needs. The 

descriptive analytical method was used as an appropriate method for this study. Data were 

collected from a random sample of (287) teachers. A questionnaire of (60) statement was 

designed using (5) themes: the use of power, familiarity with the principles of communication, 

objectivity, understanding of others, flexibility. The findings revealed that: That the theme of 

communication came first, secondly the ability to use power to achieve the management 

objectives within the school, and came the theme of understanding others before the last. 

While the theme of flexibility came last.  

Keywords: leadership, school principals, Buraimi Governorate 
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 ملخص ال

 

الكمية إىل تسليط الضوء على القدرات والكفايات القيادية اليت ينبغي توفرها لدى مديري مدارس التعليم ما  هتدف هذه الدراسة
بعد األساسي يف حمافظة الربميي بسلطنة عمان، ومدى ممارستهم ومزاولتهم هلذه القدرات خالل عملهم من وجهة نظر املعلمني. 

عد األساسي؛ لبعض املهارات والقدرات اليت يتوجب عليهم امتالكها يف ضوء افتقار بعض مديري مدارس ما بترتكز املشكلة يف 
التطورات والربامج والتطبيقات اإللكرتونية املذهلة اليت توظف حالًيا يف احلقل الرتبوي، األمر الذي دعا إىل ضرورة تلمس هؤالء 

ونه املنهج املالئم هلذه الدراسة، يقوم بوصف الواقع يف احلقل مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي، ك املديرين الحتياجاهتم التدريبية.
( فقرة 60( معلما ومعلمة، وفق استبانة صممْت من )287مجع البيانات من عينة الدراسة، البالغ عددها ) . متالرتبوي وصًفا دقيًقا

إىل أن  .  أظهرت النتائج:ملرونةا فهم اآلخرين، املوضوعية، اإلملام مببادئ االتصال، استخدام السلطة،: حماور مشلت (5)موزعة يف 
اإلدارة  مث يف املرتبة الثانية القدرة على استخدام السلطة يف حتقيق أهداف موضوعيةجاء باملرتبة األوىل،  اإلملام مببادئ االتصالحمور 

 على املرتية األخرية. املرونة حصل حمورقبل األخري. و  فهم اآلخرينوجاء حمور  يف قراراهتا وممارساهتا داخل املدرسة،

 القدرات القيادية، مدراء املدارس، حمافظة الربميي كلمات مفتاحية:
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 المقدمة: 

 وعلى التعليمية العملية على بظالهلا ألقت اليت احلديثة، التكنولوجية الثورة نتيجة ومتسارعة كبرية  حتوالت التعليم منظومة تشهد
 املؤسسات، تلك أهداف بتحقيق املعين باعتباره الرتبوي، القائد بصقل االهتمام التعليمية املؤسسات على لزاما فبات. الرتبوية القيادة

 اجلودة معايري على ركزت اليت احلديثة، اإلدارة تواجه اليت التحديات إزاء املناسب القرار اختاذ عن ومسؤول واع   قائد   وجود تتطلب اليت
 اهلدف إىل وصواًل  للتكنولوجيا، األمثل باالستثمار ومرورًا التعليمية، للعملية التقليدي النمط عباءة من واخلروج للتعليم، الشاملة
 .وأفراده اجملتمع مؤسسات بني الشراكة حتقيق وهو األمسى

 دون التقدم عامل يف خطوة ختطو أن ميكنك فال يومك، طوال للتغيري وقاباًل  متفتًحا عقلك اجعل(: 1999)  كارينجي  يقول
 سيختلفون الذين الزعماء أو القادة من جديًدا جياًل  سيتطلب الثقايف التفكري أن إىل كذلك  ويضيف. باستمرار وآرائك أفكارك مراجعة

 الغاية إىل للوصول به يوجههم الذي للعمل وفًقا قائدهم بأمر يستأمرون من هم املقودين إن: ويقول. الزعماء من أسالفهم عن هنائًيا
(. 2010 كورتوا،  يف" )القرار الختاذ الساعة حتني عندما القائد يربز: "الصدد هذا يف فوش الفرنسي اجلنرال ويقول. هلا يسعى اليت

 فاسلك قبلك؛ أحد إليه يصل مل ما إىل الوصول أردت إذا: بيكون فرانسيس العلمية الثورة قادة وأحد اإلجنليزي الكاتب يقول كما
 (. 1981 الشاروين، يف) أحد يسلكها مل جديدة طرقًا

 هي القيادة بأن األعمال؛ إلدارة ستانفورد كلية  عميد جوس روبرت عن منقواًل  تعريًفا( 2014) األعمال رواد جملة ذكرت كما
 أو مقام مسألة ليست احلقيقية فالقيادة دائًما، لألفضل تغيريها على واحلرص وازدهارها املؤسسة سالمة عن املطلقة املسؤولية حتمل
 ذائقة نفس كل  ليس ولكن املوت، ذائقة نفس كل(:  2016) املنيف ويضيف. املسؤولية حتمل مسألة هي وإمنا رفيعة، منزلة أو نفوذ

 . عزميتك من وتقوي أزرك من وتشد اخلري على تعينك طيبة بصحبة واستعن هلا، مسرًعا وجدف النجاح جزيرة حنو أحبر احلياة،

 َحْوِلكَ  ِمنْ  اَلنْ َفضُّوا اْلَقْلبِ  َغِليظَ  َفظًّا ُكْنتَ   َوَلوْ  هَلُمْ  لِْنتَ  اللَّهِ  ِمنَ  َرْْحَة   فَِبَما: ﴿سبحانه قوله يف الصفات هذه تعاىل اهلل بني وقد
ُهمْ  فَاْعفُ   (. 159 عمران؛ آلُ  سورة﴾ )اْلُمتَ وَكِِّلنيَ  ُيُِبُّ  اللَّهَ  إن اللَّهِ  َعَلى فَ تَ وَكَّلْ  َعَزْمتَ  فَِإَذا اأْلَْمرِ  يف  َوَشاِوْرُهمْ  هَلُمْ  َواستْغِفرْ  َعن ْ

 والقراءة االستماع إىل مييلون كانوا  ما ودائًما ومكنوناته، بأصوله شغفوا حيث العصور، مر على القادة لدى هاجًسا التعليم كان  لقد 
 وحبسب. مناصبهم يف قادة يكونوا أن قبل للتعلم قادة كانوا  فلقد واملثقف، والشاعر األديب منهم فربز العلوم، أنواع خمتلف إىل

  الصالحيات كافة  هلم وأعطوا العمل، جوانب شىت يف موظفيهم إشراك على اعتادوا الذين هم املتميزين القادة فإن( 1999) كارينجي
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 عن القرارات باختاذ األجدر هم بالعمل يقومون من أن شعارهم وكان بذلك، أوامر أي هلم يصدروا أن دون العمل فرق لتشكيل
 هور ويتفق. األخرى املؤسسات يف املوظفني من أقراهنم عن متاًما خيتلف إجيايب بشكل قبلهم من االستجابة تأيت لذلك غريهم،

  حيث مرؤوسيهم، نفوس ويف مؤسساهتم يف التغيري بعملية يقومون الذين هم احلقيقيني القادة فإن كارينجي،  ذكره ما مع( 2011)

 وهتيئتهم أفرادها تغيري خالل من إال تتغري أن قائمة مؤسسة ألي ميكن وال اجلزء، تغيري إىل البداية يف الشروع دون الكل تغيري ميكن ال
 اإلجيابية الثقافة من هالة وخلق والتطور النمو إىل هبم وصواًل  تذليلها، على ومساعدهتم مستقباًل  سيواجهوهنا اليت التحديات أمام

 . واملعرفة العلم إىل باحلاجة اجلميع معها يشعر

 :الدراسة مشكلة

 ال اخلطر، ناقوس الدول عليه ودقت القرار، صّناع قبل من وملًحا ضروريا أمرًا التعلمية التعليمية بالعملية االرتقاء عملية كانت  لقد
 فلم التعليم، عملية على بآخر أو بشكل أثر كبري  انفتاح من صاحبها وما العنكبوتية، والشبكة الفضائيات عامل إىل ولوجها مع سيما
 يف الرئيسة املؤثرات تعد ومل التعليمية، العملية يف آخرون شركاء هناك أصبح بل فحسب، ويقود يوجه من هو املدرسة مدير يعد

 الفضائية والقنوات االجتماعي التواصل وسائل إىل األمر تعدى بل اإلرشاد، بدور فقط املعنية هي( واملدرسة واألسرة املسجد) الرتبية
 أن جديد من نستطيع ولكي. الرمسية وغري الرمسية اجلهات بعض وتدعمها تقدمها واليت الرتبوي، الطابع ذات السياحية والسفرات

 إمكانات يوظف أن يستطيع ومبدع قائد إىل املدير هذا حتويل خالل من إال يتأتى لن هذا فإن املدرسة، مدير إىل األمهية تلك نعيد
 .املنشودة الرتبوية األهداف حتقيق أجل من سليًما توظيًفا وكادرها مدرسته

 من كذلك  وإمنا فحسب، املادية اإلمكانات حيث من فقط ليس احلاضر، يف عنها كلًيا  ختتلف املاضي الزمن يف التعليمية القيادة إن
 ظل يف والتشخيصية التحليلية اجلوانب يف حالًيا ينصب االهتمام أن سيما ال واملبادئ، والقيم والعلمية الفكرية االجتاهات حيث
 إىل األمر تعدى بل واملفكرين، األدباء طبقة من يكون أن عليه يتوجب الكتب يؤلف من اليوم فليس. املعاصر العلمي التقدم

 .مثرية عمل مناهج إىل أفكارهم حتويل استطاعوا الذين الناجحة اإلثرائية التجارب أصحاب

 أن أمهية من ذلك على يرتتب وما منها، العلمية سيما ال اجملاالت شىت يف واملتسارعة اهلائلة التغريات حجم جيًدا الباحث يدرك
 شعارًا واالبتكار التطوير يكون وأن مرؤوسيه، إىل نقلها من متكنه اليت العالية والقدرات الطاقات من للعديد القائد معه ميتلك

  ُيافظ أن وذاك هذا من واألهم. إجيايب بشكل معهم الفعال والتواصل االتصال دائرة من يوسع وأن مسؤوليتها، يعتلي اليت للمؤسسة
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 األهداف لتحقيق املتوفرة والطاقات املواهب كل  يستغل وأن املختلفة، الظروف كافة  وفق العمل يف النشطة قرُيتهم اتقاد على
 العادية، غري اخلارقة املواهب ذوي من أفراد بواسطة حتققت إمنا اجملتمعات؛ يف ظهرت اليت التغريات هذه مسة فإن وهلذا. املنشودة
 .القدرات هلذه وفًقا ومؤسساهتم منظماهتم إىل النجاح دفة قيادة يف بامتياز وجنحوا

 –عمان سلطنة يف الربميي حمافظة مدارس إىل هبا قام اليت امليدانية الزيارات على بناء الباحث عند بدأت الدراسة مشكلة فإن وبذلك
 املهارات لبعض األساسي بعد ما مدارس مديري من البعض افتقار حول تتمحور لديه مالحظات من تالها وما – عمله طبيعة حبكم

 يف حالًيا توظيفها مت اليت املذهلة اإللكرتونية والتطبيقات والربامج التطورات ضوء يف امتالكها أمهية عليهم يتوجب اليت والقدرات
 احتياجات على الوقوف بعد ما يف هلم ليتسىن التدريبية الحتياجاهتم املديرين هؤالء تلمس ضرورة إىل دعا الذي األمر الرتبوي، احلقل

 اجلوانب يف اهلرم مراتب أعلى إىل هبم وصواًل  اقرتاحاهتم، وتقبل آرائهم وتقدير معهم، التواصل جسور ومد واملعنوية، املادية معلميهم
 النجاح عامل اقتحام إىل تؤهله اليت القيادية للقدرات املدرسة مدير بتملك إال يتأتى لن – أسلفنا كما – هذا وكل واملعرفية، اإلنسانية

 .العلمي البحث مظلة حتت علمية طرق وفق وملعلميه له

 :الدراسة أهداف

 بسلطنة األساسي التعليم بعد ما مدارس ملديري القيادية القدرات توافر مدى ومنقشة تشخيص: يف الرئيس الدراسة هداف يتجسد
 .املعلمني نظر وجهة من عمان،

 السابقة والدراسات النظري اإلطار

 :املدرسة ملدير القيادية األدوار

 اليت التغيريات إحداث إىل بشغف يسعى كونه  منهم، املعلمني سيما وال اآلخرين، يف تأثريًا األكثر الشخص هو الرتبوي القائد يعترب
 وهذا سواء، آن يف واملتميزين للمبدعني جاذبة بيئة إىل تقليدية، بصورة فقط العلم لتلقي مكان من املدرسية البيئة تنقل أن شأهنا من
 اليت األدوار أبرز( 2009) العجمي بني وقد. وفعالة إجيابية بصورة القيادي دوره ممارسة على تعينه اليت املهارات بتوافر إال يتأتى لن

 :هبا ملمًّا يكون أن املدرسة مدير على جيب

  .املدرسة أهداف لتحقيق اجليد التخطيط بآلية دراية ذا يكون أن .1
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 .والتدريسية اإلدارية اهليئتني أعضاء على وتوزيعه املدرسي العمل تنظيم على القدرة .2

 .املدرسة يف للعاملني املعنوية الروح ورفع االجتماعية العالقات جسور إقامة .3

 بعضهم العاملني وبني جهة من املدرسية واإلدارة املدرسة يف العاملني بني وصل كحلقة  الفعال االتصال أسلوب استخدام .4
 .كذلك  احمللي اجملتمع وبني أخرى جهة من ببعض

 .عالية بكفاءة املدرسية املهمات تنفيذ لضمان املناسبة الظروف كافة  توفري .5

 الثالثة املستويات مع تعمل كوهنا  الرتبوي، النظام معها يتبلور اليت اإلدارية املستويات ضمن متميزة مكانة املدرسية القيادة احتلت لقد
 يلي ما يف نوجزها واخلصائص، القدرات بعض ميتلك أن املدرسة مبدير حريًا كان  لذلك ،( احمللي اجملتمع أفراد الطالب، املعلمني،)

 (:2001) الطويل حبسب

 :صناعتها يف واملشاركة القرارات اختاذ على القدرة

 الذي األمر صناعته، يف مرؤوسيه ومشاركة املناسب القرار اختاذ على قادرًا يكون أن املتميز املدرسي القائد على يتوجب .أ
 .دقيق بشكل التعلمية التعليمية األهداف وحتقيق القرار فاعلية إىل األحيان من كثري  يف يؤدي

 وحتيزاته عواطفه يلجم أن عليه الناجح فالقائد التحيز، عدم املدرسي القائد على تفرض اليت وهي: املوضوعية على القدرة .ب
 .اآلخرين مع التعامل يف العدالة حتقيق إىل للوصول األحكام إصدار عند الشخصية

 السياسية، واالجتاهات االجتماعية والقيم والتقاليد العادات بكافة املدير إملام ضرورة: اآلخرين مع التفاعل على القدرة .ج
 طيبة إنسانية عالقات وإقامة الطوعي والئهم لكسب وتقوده اآلخرين مع التفاعل خالهلا من يستطيع حبيث تربويًا، قائًدا باعتباره

 .معهم

 احلزم بني فيجمع اآلخرين، مع وعالقاته تصرفاته يف املرونة من كافيا  قدرًا ميتلك أن القائد على يتوجب: املرونة على القدرة .د
 إىل تؤدي اليت واخلطط القوانني تطبيق يف حده عن الزائد التمسك عدم وضرورة الظروف، تقتضيه ما حبسب والرقة، والشدة واللني،

 ..مرؤوسيه عند والتجديد واالبتكار اإلبداع قتل
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 الصالحيات تفويض على القدرة املدرسي القائد امتالك ضرورة إىل احلديثة الدراسات تشري: الصالحيات تفويض على القدرة .ه
 والتدرج التشاركية ملبدأ حتقيًقا األدىن؛ املرؤوسني إىل التصرف حق نقل وعليه معني، بشخص حصرها وعدم املستويات خمتلف على

 .حبكمة فيها التفويض تسرتعي اليت املواقف مع التعامل وعليه السلطة، يف

 عملية على القدرة املدرسي القائد ميتلك أن مبكان األمهية من أنه الباحث يرى: العاملني مع االتصاالت إجراء على القدرة .و
 أثره ميتد أن جيب بل فحسب، أسفل إىل أعلى من االجتاه يف حمصورًا االتصال هذا يكون أن دون اآلخرين، مع والتواصل االتصال

 .املرجوة املدرسية األهداف حتقيق أجل من معهم واألفكار اآلراء وتبادل ومشاركتهم للعاملني، املعلومات توصيل إىل

 من كوهنا  التعبري، يف والدقة بالرصانة ميتاز أسلوب وفق اآلخرين خماطبة على املدرسة مدير قدرة هبا ويقصد: اللفظية الطالقة .ز
 .كذلك  الطرق أسهل من وتعد مرؤوسيه إىل أفكاره نقل يف الفعالة األساليب

 السابقة الدراسات

. املنورة املدينة يف والتعليم الرتبية إلدارة التابعة احلكومية املدارس ومديرات مديري لدى اإلدارية القيادة فعالية(  2012) حورية دراسة
 فروق هنالك وهل املنورة، املدينة مدارس يف املديرين هؤالء عند اإلدارية القيادة فعالية درجة على كثب  عن التعرف الدراسة هدفت

 .الدراسة ملتغريات تعزى املديرين هؤالء بني اإلدارية القيادة فعاليات بني إحصائية داللة ذات

 معرفة السلطة، استخدام املوضوعية، اآلخرين، فهم: ) جماالت مخسة على توزع والذي ملرسي، القيادة اختبار الباحثة استخدمت
( 51) بواقع ومديرة، مديرًا( 86) من تكونت واليت العينة أفراد عدد على توزيعها مت سؤااًل ( 50) متضمًنا(.  املرونة االتصال، مبادئ

 .لإلناث(  35) و للذكور،

 اخلدمة متغري حبسب اإلدارية القيادة لفعاليات العينة أفراد تقديرات يف إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل لتشري النتائج جاءت
 الفعالية درجة من تزيد ممنهجة وتأهيلية تدريبية برامج يف املدارس مديري إشراك بضرورة الدراسة أوصت. التخصص املؤهل، اإلدارية،
 .عملهم جمال يف ختدمهم متعددة مهارات وإكساهبم لديهم،
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 التنظيمية بالضغوط وعالقتها الكويت دولة يف الثانوية املدارس مديري لدى السائدة القيادية األمناط(  2013)  العدواين دراسة
. للمعلمني التنظيمية بالضغوطات عالقتها ومدى املدارس ملديري القيادية األمناط الدراسة ناقشت. نظرهم وجهة من للمعلمني
  الغرض، هلذا استبانتني أعدت. االرتباطي الوصفي املنهج اتبعت وقد ومعلمة، معلًما( 600) بلغت عشوائية عينة الباحثة واختارت

 التسلطي، القيادة منط الدميقراطي، القيادة منط: ثالثة جماالت على توزيعها مت فقرة( 34) من وتكونت القيادية األمناط استبانة: مها
 هذه توصلت وقد. للمعلمني التنظيمية للضغوط الكلية الدرجة قياس هدفت فقرة،(  25)  من الثانية االستبانة. التسييب القيادة منط

  املعلمني نظر وجهة من الكويت بدولة الثانوية املدارس ملديري السائد القيادي النمط هو الدميقراطي القيادة منط أن إىل الدراسة

 الضغوطات مبستوى يتعلق ما أما. التسييب القيادة منط حل األخرية املرتبة ويف الثانية، املرتبة يف التسلطي القيادة منط وجاء هنالك،
 ومنحهم املديرين، عند الدميقراطي القيادي النمط تعزيز بضرورة الدراسة أوصت وأخريًا.القياس متوسطة أتت فقد للمعلمني التنظيمية
 . الرتبوي احلقل يف دورهم على الضوء تسليط يف تسهم اليت التدريبية الدورات يف وإشراكهم واملعنوية، املادية واحلوافز العالوات

 باملدينة للبنني احلكومية الثانوية املدارس يف للمعلمني الوظيفي بالرضا وعالقتها للمديرين القيادية القدرات(  2011)  الكاليب دراسة
 مقرتحات على للتعرف أتت وأيًضا ملعلميهم، الوظيفي والرضا للمديرين القيادية القدرات بني العالقة واقع الدراسة ناقشت. املنورة
 الوظيفي الرضا مستوى يف تؤثر اليت العوامل على وعرجت مديريهم، يف توافرها يتطلب اليت القدرات هذه حول الدراسة عينة أفراد

 .املعلمني هلؤالء

 هذه من( %73,44)  بنسبة العينة أفراد من فرًدا( 260) من االستجابة متت ومعلًما، مديرًا( 360) الدراسة عينة مشلت وقد
 على يتوزع والذي القيادية القدرات ملقياس استخدامه فيها راعى كما  التحليلي، الوصفي املنهج خالهلا من الباحث واستخدم العينة،
 (.االتصال مبادئ معرفة اآلخرين، فهم املرونة، السلطة، استخدام املوضوعية،: )جماالت مخسة

 املسؤولية،: جماالت ستة على توزعت عبارة(  50)  تضمنت واليت الوظيفي الرضا الستبانة تصميمه خالل من دراسته الباحث عزز
 .احلوافز باإلجناز، الشعور العمل، بيئة ظروف العمل، زمالء مع العالقة اإلشراف،

 :يلي ما وفق الدراسة نتائج جاءت

 .متوسط بدرجة أتت لنظرائهم القيادية القدرات مستوى أن يرون املديرين أن -
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 .ضعيف بدرجة أتت للمديرين القيادية القدرات مستوى بأن يرون املعلمني أن -

 .متوسط بدرجة كانت  للمعلمني الوظيفي الرضا مستوى أن يرون واملعلمني املديرين أن -

 الوظيفي الرضا ومستوى للمديرين القيادية القدرات بني(  0,5)  إحصائية داللة مستوى عند إجيابية طردية عالقة هنالك -
 .العينة تلك أفراد رأي حبسب ملعلميهم

 تسهم اليت واإلنسانية النفسية اجلوانب يف معلميهم مبراعاة تعىن خاصة تدريبية دورات يف املديرين كل  إشراك بضرورة الدراسة أوصت
 .املدرسية للكوادر الوظيفي االستقرار يف

 األخضر اخلط داخل املعلمني نظر وجهة من القيادية للمهارات االبتدائية املدارس مديري ممارسة درجة(  2013)  مخ أبو دراسة
 باملنظمة واملتعلقة املستقبلية الرؤى ملؤشرات املديرين هؤالء تطبيق مدى على للتعرف الدراسة هذه أتت وقد. املستقبلية الرؤية ضوء يف

 تلك مديرو هبا يقوم اليت املمارسات بني العالقة طبيعة عن كذلك  النقاب وكشف. املعلمني نظر وجهة من التنظيمية والثقافة املتعلمة
 .املستقبلية الرؤية وفق هلا تطبيقهم وبني األخضر اخلط داخل املدارس

 املعلمني من عشوائية عينة مشلت وقد األخضر، اخلط داخل العريب الوسط يف االبتدائية املدارس بعض على الدراسة اقتصرت
 العملية حتسني تعيق اليت املعضالت بعض وجود إىل يرجع واضًحا قلًقا هنالك أن الدراسة بينت. الرتبويني واملفتشني واملعلمات

  واليت احلديثة التكنولوجية والتطورات والعوملة العلمي التقدم ضوء يف باإلدارة يتعلق ما سيما ال التعليمية

 مهارات ذوي تربويني قادة وجود يتطلب الذي األمر املرؤوسني، مبستويات االرتقاء يف وأسهمت عديدة تعليمية بيئات خلقت
 أدائهم يف خاصة هلم، راجعة تغذية لتوفري املدارس مديري لدى رغبة وجود. املاضية احلقبة يف سابقيهم عن ختتلف عالية وقدرات

 دور من هلا ملا التصورية، اإلدراكية الفنية، الذاتية، االجتماعية، اإلنسانية،: القيادية املهارات على الرتكيز الدراسة أوصت. املهين
 .مهم

 الدراسة: منهج
 القائد لدى توافرها املطلوب والكفايات واملهارات القيادية القدرات يصف أنه باعتبار التحليلي، الوصفي املنهج الباحث استخدام
 .املدرسي
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 الدراسي للعام السنوي اإلحصائي للدليل طبًقا عمان بسلطنة الربميي حمافظة يف احلكومية املدارس معلمي عدد بلغ: الدراسة جمتمع

 . ومعلمة معلما( 1462: )والتعليم الرتبية لوزارة( م2018 – 2017)
 ومعلمة معلم( 287) العينة أفراد جمموع بلغ اختياره؛ يف العشوائية العينة أسلوب الباحث استخدم: الدراسة عينة
 ملديري القيادية القدرات ناقشت( 1990) أباظة، فدراسة. الرتبوي باألدب االستعانة مت االستبانة، فقرات إلعداد :الدراسة أداة

 حممد، دراسة أما(. االتصال مبادئ معرفة اآلخرين، فهم املرونة، السلطة، استخدام املوضوعية،: )جماالت يف األردن يف املدارس
  القرار، اختاذ اإلنسانية، العالقات املوضوعية، املرونة،: )جماالت يف الثانوية املدارس ملديري القيادية القدرات حددت فقد( 1998)
 

 العامة الثانوية املدارس مديري لدى القيادية القدرات جماالت( 2007) العتييب، دراسة وحددت(. االتصال الصالحيات، ممارسة
 املهارات: )اعتمدت( 2009) زعيرت، أبو ودراسة ،(والتقومي التقييم القرارات، اختاذ والتوجيه، الرقابة العمل، وتنظيم التخطيط): يف

 جعل على الدراسات من العديد اتفقت بذلك(. اإلدارية املهارات الفكرية، املهارات اإلنسانية، املهارات الفنية، املهارات الذاتية،
 (.املرونة اآلخرين، فهم املوضوعية، االتصال، مببادئ اإلملام السلطة، استخدام: )هي جماالت مخسة يف القيادية القدرة جماالت

 جماالت، مخس يف القيادية القدرة جماالت يف مفرداهتا صياغة ومت ليكرت، ملقياس اخلماسي التدرج االستبانة حسب اعتمد الباحث
 :اآليت اجلدول يف كما  فقرة،( 60) بإمجايل املفردات من عددا جمال كل  تضمن

 جماالت االستبانة وعدد فقرات كل جمال( 1جدول )
 عدد المفردات المجال

 15 استخدام السلطة

 15 اإلملام مببادئ االتصال

 10 املوضوعية

 11 فهم اآلخرين

ملرونةا  9 

 60 اإلجمالي

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 3, 2019 

 
 65 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
( حمكمني من املختصني واخلرباء من أساتذة اجلامعات، يف جمال 10مت استطالع رأي ) الصدق الظاهري )صدق المحتوى(:

القدرات القيادية يف اإلدارة الرتبوية جبامعات السلطنة )جامعة السلطان قابوس، جامعة نزوى، جامعة صحار(، لتحكيم فقرات 
 االستبانة. ومت إجراء التعديالت حسب آراء السادة احملكمني.

قام الباحث حبساب معامل ثبات االستبانة، بتطبيق معادلة ألفا كرونباخ لكل جمال  من جماالت االستبانة،  ات:حساب الثب
 0.77( من املعلمني واملعلمات. وقد تراوح معامل الثبات بني )40واالستبانة ككل. استنادا الستجابات عينة استطالعية بلغت )

 على أن االستبانة تتسم بالثبات وتعد مالئمة ألغراض البحث.( مما يدل 0.87( ولالستبانة ككل )0.97إىل 
التحليل الوصفي املتمثل يف املتوسطات احلسابية، استخدم الباحث : األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل ومعاجلة البيانات

 .SPSSحلزمة االحصائية للعلوم االجتماعية التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج اواالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة. ومت 
 نتائج الدراسة

 رئيس:اإلجابة عن السؤال ال
لإلجابة نص السؤال األول على: "ما مدى توافر القدرات القيادية ملديري مدارس ما بعد التعليم األساسي بسلطنة عمان من وجهة نظر املعلمني؟"، و 

االستبانة يف أبعادها اخلمسة، وترتيبها يف ضوء نسبة التوافر لدى  قام الباحث حبساب املتوسطات واالحنرافات املعيارية ملفردات حماور ،عن هذين السؤال
 ما يلي عرض هلذه النتائج: املعلمني، ويف

 ستخدام السلطةا األول: مجالال
 "استخدام السلطة" وترتيبها يف ضوء درجة التوافر:املتوسطات واالحنرافات املعيارية ملفردات جمال  اآليتيوضح جدول  

 املتوسطات واالحنرافات املعيارية ملفردات جمال "استخدام السلطة" وترتيبها (2جدول )

 االنحراف المتوسط العبارة المفردة
 المعياري

 نسبةال
 الترتيب %

 15 65.4355 1.5223 3.2718 يُعد املدير اخلطط اإلدارية والتنظيمية بصورة منفردة. 1
 9 88.7805 0.8664 4.4390 يتعاون املدير مع اهليئة التدريسية يف إعداد اخلطة العامة للمدرسة. 2
 1 92.1254 0.6858 4.6063 يضع املدير اخلطة وفقا للحاجات املدرسية والربامج الدراسية. 3
 5.5 89.2683 0.7031 4.4634 واملهام يف خطة املدرسة.يلتزم املدير باملدة الزمنية احملددة للقرارات  4
 13 88.2230 0.8267 4.4111 عمل.اليعتمد املدير املعلومات الدقيقة واملوضوعية لوضع خطة  5
 2 91.0105 0.7457 4.5505 وفقا لقانون العمل والوزارة. هيلتزم املدير باللوائح والتعليمات يف عمل 6
 10 88.7108 0.7857 4.4355 وفقا لقدراهتم.  العمل على اهليئة التدريسية واإلداريةيفّوض املدير مهام  7
 11 88.5017 0.8111 4.4251 املدير النقد البناء واقرتاحات اهليئة التدريسية يف تطوير العمل   ارسمي 8
 4 90.1045 0.8059 4.5052 ملناقشة املشكالت والتحديات ادوري نيواإلداري نيجيتمع املدير بالتدريسي 9
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 5.5 89.2683 0.7741 4.4634 املدير الوقائع واحلقائق عند تقييم املعلمني واختاذ القرارات. دمتيع 10
 7 89.1289 0.6977 4.4564 يلتزم املدير بتنفيذ القرارات اليت يتخذها. 11
 3 90.4530 0.7836 4.5226 نماذج التقييم.ليف ضوء املعايري العلمية  نياملعلمني واإلداري املديرُ  مُ يِّ قَ ي ُ  12
 12 88.3624 0.7751 4.4181 لتعديل العمل. ايتخذ املدير من التغذية الراجعة أسلوب 13
 14 87.9443 0.7861 4.3972 يعتمد املدير على الرقابة اإلدارية لضمان سري العمل بصورة صحيحة. 14
 8 88.9895 0.8130 4.4495 يتخذ املدير القرارات السليمة عند إدارة األزمات. 15
 - 87.7538 0.8255 4.3877 المعدل 

 
( أي بتقدير عايل، وباحنراف معياري قدره 4.3877املتوسط احلسايب لفقرات احملور كافة بلغ ) معدل يتضح من اجلدول السابق أن

كان اهتمام املدير بوضع اخلطة وفقا   (، حيث4.6063- 3.2718متوسطات املفردات بني )(. حني تراوحت 0.8255)
العمل وفقا ها التزام املدير باللوائح والتعليمات يف سري %، تال92.12للحاجات املدرسية والربامج الدراسية يف املرتبة األوىل بنسبة 

%، كما كان تقييم املدير للمعلمني واهليئة اإلدارية يف ضوء 91.01لقانون تنظيم العملية التعليمية )قانون العمل والوزارة( بنسبة 
الرقابة يف املرتبة قبل األخرية حصلت املفردة "يعتمد املدير على  .%90.45املعايري اليت تتضمنها مناذج التقييم يف املرتبة الثالثة بنسبة 

%، ويف آخر الرتتيب جاء إعداد املدير اخلطط اإلدارية والتنظيمية بصورة 87.94اإلدارية لضمان سري العمل بصورة صحيحة" على 
  .%65.43منفردة بنسبة توافر 

 لاإللمام بمبادئ االتصا الثاني: مجالال
 املتوسطات واالحنرافات املعيارية ملفردات جمال "اإلملام مببادئ االتصال" وترتيبها يف ضوء درجة التوافر: اآليتيوضح جدول 

 املتوسطات واالحنرافات املعيارية ملفردات جمال "اإلملام مببادئ االتصال" وترتيبها (3جدول )

االنحراف  المتوسط العبارة المفردة
 المعياري

 نسبةال
% 

 الترتيب

 12 87.1777 0.7756 4.3589 لدى املدير برنامج متكامل يضمن االتصال املستمر بأولياء األمور. 16
 15 82.3693 0.9045 4.1185 جيتمع املدير بالطلبة لالستماع إليهم. 17
 13 86.3415 0.7937 4.3171 اتصاالت مباشرة وغري مباشرة . عرب املدير املشكالت  شخصي 18

19 
املدير عرب قنوات اتصال متعددة عن احرتامه وثقته يف اإلداريني يعرب 

 واهليئة التدريسية.
4.4321 0.7674 88.6411 9 

20 
يوظف املدير قدراته ومعرفته اجليدة بالقوانني والتشريعات خلدمة املدرسة 

. 
4.4913 0.7187 89.8258 6 

 4 90.6620 0.7325 4.5331 يوجه املدير املعلمني لإلجراءات املطلوبة منهم يف ضوء نتائج التقييم.  21
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 5 90.2439 0.7612 4.5122 يبين املدير شبكة من العالقات اجليدة مع اهليئة التدريسية واإلدارية. 22
 7 89.1289 0.8004 4.4564 التدريبية.ُيرص املدير على توجيه املعلمني لاللتحاق بالدورات  23

24 
ينشر املدير اللوائح والتشريعات والكتب الدورية، اليت تنظم العالقات 

 بينه وبني اهليئة التدريسية واإلدارية وحتدد مسؤوليات كل منهم.
4.4390 0.8208 88.7805 8 

 11 87.3171 0.8822 4.3659 النظريعتمد املدير االجتماعات الدورية واالستثنائية لتبادل وجهات  25
 10 88.2927 0.7747 4.4146 يشجع املدير على الزيارات املتبادلة بني املعلمني. 26

27 
متثل تقارير تقييم األداء، وصناديق االقرتاحات والشكاوى قناة اتصال 

 يعتمدها املدير يف اإلدارة.
4.1951 0.9370 83.9024 14 

28 
وسائل االتصال املكتوبة، والشفهية، واإللكرتونية، يستعمل املدير 

 واملسموعة يف إدارة املدرسة.
4.5436 0.7027 90.8711 1 

 2.5 90.8014 0.7176 4.5401 يعرب املدير عن ثقافة الثقة واالحرتام والتودد بينه وبني املعلمني. 29
 2.5 90.8014 0.8092 4.5401 ومباشرة.يتواصل املدير مع املعلمني واإلداريني بطريقة واضحة  30
 - 88.0353 0.7932 4.4172 المعدل 

 
( أي بتقدير عايل جداً، وباحنراف معياري 4.4172املتوسط احلسايب لفقرات احملور كافة بلغ ) معدلأن  أعالهيتضح من اجلدول 

حيث كان استعمال املدير وسائل . (4.5436- 4.1185متوسطات املفردات جاءت بني )(. حينما تراوحت 0.7932قدره )
%، يف حني تساوت نسبة 90.87يف املرتبة األوىل بنسبة  ؛االتصال املكتوبة، والشفهية، واإللكرتونية، واملسموعة يف إدارة املدرسة

مع تواصله مع املعلمني واإلداريني  ،توافر تعبري املدير عن ثقافة الثقة واالحرتام والتودد بينه وبني املعلمني عرب وسائل اتصال متعددة
بة الرابعة توجيه املدير املعلمني لإلجراءات %، واحتل املرت90.8بطريقة واضحة ومباشرة ال تقبل التأويل حيث بلغت نسبة كل منهم 

"متثل تقارير تقييم األداء، وصناديق  :ويف املرتبة قبل األخرية حصلت املفردة .%88.78املطلوبة منهم يف ضوء نتائج التقييم بنسبة 
املدير بالطلبة لالستماع إليهم  االقرتاحات والشكاوى قناة اتصال يعتمدها املدير يف اإلدارة" على %، ويف آخر الرتتيب جاء اجتماع

   .% 82.36بنسبة توافر 
 الموضوعية الثالث: مجالال

 قيم املتوسطات واالحنرافات املعيارية ملفردات جمال " املوضوعية" وترتيبها يف ضوء درجة التوافر: اآليتيوضح جدول 
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 املتوسطات واالحنرافات املعيارية ملفردات جمال " املوضوعية" وترتيبها  (4جدول )

االنحراف  المتوسط العبارة المفردة
 المعياري

 الترتيب نسبة %ال

 7 86.9686 0.8990 4.3484 األعباء واملهام اليومية على املعلمني يف ضوء األهداف املراد حتقيقها.يوزع املدير  31
 8 85.9930 0.8655 4.2997 يقدم املدير الدعم الفين واإلداري للمعلمني يف ضوء نتائج التقييم. 32
 6 87.1080 0.9676 4.3554 واملساواة.يتعامل املدير مع املعلمني واهليئة اإلدارية بالعدل  33
 5 87.3868 0.9328 4.3693 يتصف املدير باهلدوء والسيطرة على الغضب إلصدار قرارات ختدم مصلحة العمل.  34
 2 89.6864 0.7611 4.4843 ينظم املدير الوقت املدرسي بشكل جيد. 35
 3 89.4077 0.7515 4.4704 للمشكالت داخل املدرسة.يعتمد املدير احلقائق واملعلومات الدقيقة عند حله  36
 4 88.0836 0.8260 4.4042 لقرارات املتخذة من قبله.ا -بدقة ومبسؤولية عالية املستوى-يتابع املدير  37
 9 83.4146 0.8980 4.1707 كثريًا ما يستعمل املدير معايري جاهزة ومناذج خمصصة لتقييم املعلمني واهليئة اإلدارية. 38
 1 90.7317 0.7604 4.5366 يقف املدير إىل جانب املعلمني يف املواقف اليت حتتاج إىل دعم. 39
 10 63.4843 1.4572 3.1742 ة.مهيبالغ املدير يف التعامل مع املوضوعات غري امل 40

 - 85.2265 0.9119 4.2613 المعدل 

 
( أي بتقدير عايل جداً، وباحنراف معياري 4.2613احلسايب لفقرات احملور كافة بلغ )املتوسط  معدلأن  أعالهيتضح من اجلدول 

وقوف املدير إىل "حيث كان  .(4.5366- 3.1742متوسطات املفردات جاءت بني ) (. عندما تراوحت0.9119قدره )
ينظم املدير الوقت املدرسي بشكل "تالها  .% 90.73يف املرتبة األوىل بنسبة  "جانب املعلمني يف املواقف اليت حتتاج إىل دعم

يف املرتبة الثالثة  "اعتماد املدير احلقائق واملعلومات الدقيقة عند حله للمشكالت داخل املدرسة"كان و  .% 89.68بنسبة  "جيد
عمل املدير معايري جاهزة ومناذج خمصصة لتقييم املعلمني ويف املرتبة قبل األخرية حصلت املفردة " كثريًا ما يست .% 89.40بنسبة 

بنسبة توافر  "همةأن يبالغ املدير يف التعامل مع املوضوعات غري امل"ويف آخر الرتتيب جاء  .% 83.4146واهليئة اإلدارية" على 
رية ملديري مدارس مرحلة ضمن جماالت القدرات اإلدا( نسبة التوافر ملفردات جمال املوضوعية 3، ويوضح شكل )% 63.4843

 .ما بعد التعليم األساسي بالسلطنة
 فهم اآلخرينالرابع:  مجالال
 املتوسطات واالحنرافات املعيارية ملفردات جمال "فهم اآلخرين" وترتيبها يف ضوء درجة التوافر: اآليتدول اجليوضح  
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 املتوسطات واالحنرافات املعيارية ملفردات جمال " فهم اآلخرين" وترتيبها  (5جدول )

 المتوسط العبارة المفردة
االنحراف 
 المعياري

نسبة  ال
 الترتيب %

 9 84.2509 1.0479 4.2125 املعلمني يف هناية العام الدراسي جلهودهم املبذولة.يكّرم املدير  41
 4 88.6411 0.8413 4.4321 املدير سياسة التشجيع والدعم الستمرارية عطاء املعلمني. عتمدي 42
 6 87.5958 0.9600 4.3798 ينبه املدير املعلمني ألخطائهم يف سرية تامة دون التشهري هبم. 43
 7 87.1080 0.8523 4.3554 يراعي املدير حقوق املعلمني يف توزيع العمل واألعباء التدريسية. 44
 8 86.9686 0.8592 4.3484 ُيث املدير املعلمني لاللتحاق بالربامج املهنية املتخصصة. 45
 11 72.9617 1.4765 3.6481 املدير. عملآلخرين هي األساس يف لسياسة التهديد والوعيد  46
 2 90.4530 0.7746 4.5226 يعتمد املدير احلوار والتفاهم واالحرتام املتبادل يف عالقته باملعلمني. 47
 3 89.4774 0.7835 4.4739 يعمل املدير على احتواء أزمات املعلمني، واالستماع لوجهة نظرهم 48
 5 88.3624 0.8442 4.4181 كل جديدعلى  يتمتع املدير بقدر عال من الثقافة العامة واالطالع  49
 1 90.5923 0.6984 4.5296 يشارك املدير يف بناء وتنظيم العالقات العامة بني املدرسة واجملتمع. 50
 10 85.8537 0.9226 4.2927 العمل. خلدمةُيرص املدير على استخدام احلوافز املادية واملعنوية  51

 - 86.5695 0.9146 4.3285 المعدل 

 
( أي بتقدير عايل جداً، وباحنراف معياري 4.3285املتوسط احلسايب لفقرات احملور كافة بلغ ) معدل أن أعالهيتضح من اجلدول 

كانت عبارة "يشارك املدير يف بناء و  .(4.5296- 3.6481متوسطات املفردات جاءت بني ) حني تراوحت(. 0.9146قدره )
أن يعتمد املدير على احلوار "ها %، تال 90.5923وتنظيم العالقات العامة بني املدرسة واجملتمع احمللي" يف املرتبة األوىل بنسبة 

أن يعمل املدير على احتواء أزمات "%، كما كان  90.453بنسبة  "قته باملعلمنيالبناء ومبدأ التفاهم واالحرتام املتبادل يف عال
حرص املدير "واحتل . % 89.4774يف املرتبة الثالثة بنسبة  "وانفعاالت املعلمني، واالستماع لوجهة نظرهم يف معاجلة املشكالت

%،  85.8537املرتبة قبل األخرية بنسبة  "هداف املرجوةعلى استخدام احلوافز املادية واملعنوية يف توجيه مسار العمل لتحقيق األ
 .% 72.9617ويف آخر الرتتيب جاءت عبارة "سياسة التهديد والوعيد هي األساس يف فهم اآلخرين من قبل املدير" بنسبة توافر 

 المرونة الخامس: مجالال
 قيم املتوسطات واالحنرافات املعيارية ملفردات جمال " املرونة" وترتيبها يف ضوء درجة التوافر: اآليتيوضح جدول  
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 املتوسطات واالحنرافات املعيارية ملفردات جمال " املرونة" وترتيبها  (6جدول )

االنحراف  المتوسط العبارة المفردة
 المعياري

 نسبة ال
% 

 الترتيب

 3 88.5017 0.8281 4.4251 التجديد والتطوير واالبتكار يف عمله.يعمل املدير على  52

53 
ال يرتدد املدير يف مشاركة املعلمني يف أمورهم الشخصية واملهنية ويساعد 

 على تلبيتها.
4.3519 0.8434 87.0383 7 

 8 85.9930 0.8614 4.2997 ينوع املدير يف أساليب تقييم العملية الرتبوية واملعلمني يف املدرسة.  54
 2 88.7108 0.7631 4.4355 يتعامل املدير مع املواقف الرتبوية اليت يتعرض هلا مبرونة عالية.  55
 9 46.4111 1.3096 2.3206 يطبق املدير القوانني واللوائح بصورة صارمة.  56

57 
يظهر املدير قدرة عالية على التفاعل مع تنوع الشخصيات املختلفة يف 

 املدرسة. 
4.3728 0.8632 87.4564 6 

 1 89.3380 0.8224 4.4669 يتعامل املدير مع املواقف احلرجة والطارئة بشكل إجيايب. 58
 5 87.9443 0.8785 4.3972 يتقبل املدير أفكار املعلمني ويسعى إىل تنفيذها. 59
 4 88.0836 0.8632 4.4042 يضع املدير خططا متنوعة ملواجهة املشكالت اليت قد تظهر يف العمل.  60

 - 83.2752 0.8078 4.1638 المعدل 
 

( أي بتقدير عايل جداً، وباحنراف معياري 4.1638لفقرات احملور كافة بلغ )املتوسط احلسايب  معدليتضح من اجلدول السابق أن 
(، حيث كانت عبارة "يتعامل املدير  4.4669-2.3206 متوسطات املفردات جاءت بني ) (. عندما تراوحت0.8078قدره )

أن يتعامل املدير مع املواقف الرتبوية اليت "ها %، تال 89.338مع املواقف احلرجة والطارئة بشكل إجيايب" يف املرتبة األوىل بنسبة 
يف املرتبة  "أن يعمل املدير على التجديد والتطوير واالبتكار يف عمله"%، كما كان  88.7108بنسبة  "يتعرض هلا مبرونة عالية

يف املرتبة الرابعة  "أن يضع املدير خططا متنوعة ملواجهة املشكالت اليت قد تظهر يف العمل"ها %، تال 88.5017الثالثة بنسبة 
يف املرتبة اخلامسة بنسبة بلغت  "تقبل املدير أفكار املعلمني ويسعى إىل تنفيذها"ي%، وجاء  88.0836بنسبة توافر بلغت 

بنسبة توافر بلغت  "يظهر املدير قدرة عالية على التفاعل مع تنوع الشخصيات املختلفة يف املدرسة"%، تالها  87.9443
املرتبة السابعة " ال يرتدد املدير يف مشاركة املعلمني يف أمورهم الشخصية واملهنية ويساعد على تلبيتها " %، واحتلت  87.4564

%، يف حني كانت "ينوع املدير يف أساليب تقييم العملية الرتبوية واملعلمني يف املدرسة" يف املرتبة الثامنة بنسبة  87.0383بنسبة 
 .%، جاءت عبارة " يطبق املدير القوانني واللوائح بصورة صارمة" 46.4111األخرية بنسبة %، تالها يف املرتبة  85.993توافر 
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     االستبانة ككل:
 كلية وترتيبها يف ضوء درجة التوافر:ال هتااملتوسطات واالحنرافات املعيارية جملاالت االستبانة يف صور  اآليتيوضح جدول 

 كلية وترتيبهاالاملتوسطات واالحنرافات املعيارية جملاالت االستبانة  (7جدول )
 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط المجال
 2 0.8255 4.3877 استخدام السلطة

 1 0.7932 4.4172 اإللمام بمبادئ االتصال

 4 0.9119 4.2613 الموضوعية

 3 0.9146 4.3285 فهم اآلخرين

 5 0.8078 4.1638 المرونة

 - 0.8506 4.2522 االستبانة ككل
 

( أي بدرجة عالية جداً. وبلغ معدل 4.2522معدل املتوسط احلسايب حملاور االستبانة ككل بلغ ) أن أعالهيتضح من اجلدول 
املتوسطات جملاالت االستبانة )استخدام السلطة، اإلملام مببادئ االتصال، املوضوعية، فهم  (. كانت0.8506االحنراف املعياري )

 (، حيث كان جمال اإلملام 4.1638، 4.3285، 4.2613، 4.4172، 4.0901اآلخرين، املرونة( جاءت على الرتتيب )

كما كان   (4.3877مبتوسط حسايب )تاله جمال استخدام السلطة  (4.4172مبتوسط حسايب )مببادئ االتصال يف املرتبة األوىل 
 (4.2613مبتوسط حسايب )، تاله جمال املوضوعية يف املرتبة الرابعة (4.3285مبتوسط حسايب )جمال فهم اآلخرين يف املرتبة الثالثة 

القدرات من جماالت رجة توافر أربع (، وبذلك فإن د4.1638مبتوسط حسايب )وجاء جمال املرونة يف املرتبة اخلامسة واألخرية 
 كانت بدرجة عالية جداً، عدا جمال املرونة كان بدرجة عالية.  لدى مديري مدارس مرحلة ما بعد التعليم األساسي بالسلطنة  القيادية

 تفسير النتائج:
 استخدام السلطة:محور 

املدرسية والربامج التعليمية اليت تقدمها املدرسة هو أول التزام إلدارة املدرسة يأيت التزام املديرين بوضع اخلطط الدراسية وفق احلاجات 
ممثلة يف املدير من وجهة نظر املعلمني، وتتفق هذه النتيجة مع اهلدف األمسى للمدارس بتقدمي خدمة تعليمية ذات جودة حتقق رؤية 

 ورسالة املدرسة.
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انونية جاء يف املرتبة الثانية ألمهيته يف ضمان وانتظام العملية التعليمية جبميع عناصرها والتزام كما أن التزام املديرين بالنظم واللوائح الق

اهليئة التدريسية واإلدارية بالعمل اجلاد خالل فرتات الدوام الدراسي، وحتديد الواجبات واملهام واملسؤوليات لضمان حسن سري العمل 
 بالنحو الذي ُيقق أهداف املدرسة.

ما كانت عليه نتائج العنصرين األول والثاين السابقني، فإن عنصر التقييم جاء يف املرتبة الثالثة إذ يعد من أهم العناصر  ويف ضوء
ن عملية التقييم للمعلمني واهليئة اإلدارية باملدرسة يساعد يف الوقوف إاملكملة لعملية وضع اخلطط وإعمال النظم واللوائح، حيث 

ز أو نقاط الضعف لدى القائمني بالعمل يف املدرسة مما يسهل االلتزام بتنفيذ خطط الدراسة والعمل املهين يف على نقاط القوة والتمي
ضوء املعايري املتوفرة يف مناذج التقييم، حىت يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة يف حالة القصور ومعاجلتها بالشكل الذي ُيقق أهداف 

 املتميزة من قبل املعلمني أو اإلداريني.املدرسة وتعزيز السلوكيات واألداءات 
، وذلك ألن إعداد اخلطة يشرتك فيه على األقل "قيام املدير بإعداد اخلطط اإلدارية والتنظيمية بصورة منفردة"ويف هناية القائمة جاء 

رية واإلشرافية تعطي تغذية راجعة حنو ما هيئة اإلشراف اإلدارية واملالية يف املديرية، كما أن اللقاءات الدورية اليت تعقد مع اهليئة اإلدا
يتم من إجراءات أو أن اخلطة املوضوعة عادلة وحمددة ألدوار كل فرد يف املدرسة طبقا للوائح والقوانني املنظمة للعمل، وهذا من دوره 

 يستبعد أن يقوم املدير بإعداد خطة املدرسة بصورة انفرادية.
 اإللمام بمبادئ االتصال: محور

، وذلك يرجع إىل "استعمال املدير لوسائل االتصال املكتوبة والشفهية واإللكرتونية واملسموعة يف إدارة املدرسة"جاء يف املرتبة األوىل 
ة، واخلطابات توظيف املدير لكافة اإلمكانات املختلفة للتواصل مع معلميه من خالل لوحة السبورة اإلعالنية، واإلذاعة املدرسي

 الرمسية، وجمموعات التواصل يف واتس أب، واالجتماعات الدورية مع املعلمني هبدف تعميم القرارات.
رتبة الثانية التعبري عن ثقافة الثقة واالحرتام والتودد بينه وبني املعلمني عرب وسائل اتصال متعددة، وذلك ناتج عن كما جاء يف امل

يستخدمها ويوظفها املدير يف التواصل مع معلميه وتوافر ثقافة االحرتام وااللتزام، وتساوت معها يف نفس تعدد وسائل االتصال اليت 
 املرتبة تواصل املدير مع املعلمني واإلداريني بطريقة واضحة ومباشرة ال تقبل التأويل، وهذا يتفق مع أهداف عملية التواصل بني املدير

 والعاملني يف املدرسة.
، وميكن تربير ذلك أيضا بوضوح دور كل فرد يف "اعتماد تقارير األداء وصناديق االقرتاحات والشكاوى"رتبة قبل األخرية أيت يف امليو 

املدرسة والنشر املستمر للقرارات وتعميمها على اهليئة التدريسية واإلدارية واستباق املدير للتعرف على أي مشكلة قد تعيق العمل 
 لني باملدرسة بالوسائل املتعددة لالتصال.من خالل التواصل مع العام
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ويف النهاية أتى اجتماع املدير بالطلبة لالستماع إليهم، وقد يربر ذلك من خالل أن املدير يثق بدرجة كبرية يف املمارسات التدريسية 

 سية واملناخ اإلجيايب للعمل باملدرسة.واخلطط املوجهة ألداء املعلمني ويأيت هذا من خالل توافر عالقات جيدة بني املدير واهليئة التدري
 الموضوعية: محور

جاء يف املرتبة األوىل وقوف املدير مع املعلمني يف املواقف اليت حتتاج إىل دعم، وميكن تفسري ذلك إىل أنه لبناء عالقات جيدة بني 
أو خارجها مبا يعزز الثقة بني املدير واملعلمني، املدير واملعلمني فإنه يعمل على الوقوف جانبهم يف املواقف اخلاصة هبم داخل املدرسة 

 ويساعد على جناح اإلدارة يف حتقيق أهدافها من خالل توفري مناخ إجيايب بني اإلدارة واملعلمني.
كما جاء يف املرتبة الثانية تنظيم الوقت املدرسي بشكل جيد، وميكن تفسري ذلك أن تنظيم الوقت املدرسي يساعد يف االلتزام يف 

 فيذ اخلطة املدرسية وحتقيق التزامات املدرسة، وهو هبذا يعمل على تعظيم االستفادة من الوقت املتاح للعمل يف املدرسة.تن
رتبة الثالثة من وجهة نظر املعلمني وميكن وجاء اعتماد املدير للحقائق واملعلومات الدقيقة عن حل املشكالت داخل املدرسة يف امل

 ت املمكنة وتفادي ظهور املشكالت أو استفحاهلا مما يعظم الفائدة من املمارسات الرتبوية داخل املدرسة.أن يربر ذلك بقلة املشكال
همة، وقد يرجع ذلك إىل املوضوعية يف اإلدارة، ومراجعة البيانات أيت يف املرتبة األخرية املبالغة يف تعامل املدير مع املوضوعات غري امليو 

 اختاذ القرارات وهذا بدوره ُيقق الرزانة والدقة عند أخذ القرارات يف كافة املوضوعات.واملعلومات الدقيقة قبل 
 فهم اآلخرين: محور

 يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج االستبانة حول جمال "فهم اآلخرين" فيمكن تفسريها على النحو اآليت:
احمللي يف املرتبة األوىل وذلك قد يرجع إىل إجياد لغة مشرتكة مشاركة املدير يف بناء وتنظيم العالقات العامة بني املدرسة واجملتمع  -

بني املدرسة بأهدافها وممارساهتا الرتبوية هبدف حتقيق ما تطمح إليه وتعطي تربيرات حنو ما يقدم يف املدرسة وميارس من إجراءات، 
املدير للمعلمني واإلداريني وكيفية التعامل  كما أن ذلك يعمل على فهم املعلمني واهليئة اإلدارية باملدرسة مبا يساعد على فهم

 وتوظيف مهاراهتم يف العمل.
وجاءت يف املرتبة الثانية اعتماد املدير على احلوار البناء ومبدأ التفاهم واالحرتام املتبادل يف عالقته باملعلمني، ويعمل ذلك على  -

اعد يف توجيه املعلمني للعمل باجتهاد وجد يعمل على تنفيذ تدعيم أواصر الرتابط بني اإلدارة واملعلمني وبناء عالقات جيدة تس
 خطة املدرسة بصورة مميزة.
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ويف املرتبة الثالثة جاء احتواء املدير ألزمات وانفعاالت املعلمني واالستماع لوجهة نظرهم يف معاجلة املشكالت، وتأيت هذه نتيجة  -

ومناقشة كافة املوضوعات والقرارات وخطط العمل وآليات تنفيذها على املستوى االجتماعات الدورية بني املدير واملعلمني 
 الفردي وتوزيع األدوار.

من وجهة نظر بعض املعلمني إىل  يلةسو  قد يرجع ذلك إىل أن سياسة التشجيع والدعم املعنوي تعد أفضل ؛واملرتبة قبل األخرية -
 الرتبوية داخل املدرسة.توفري مناخ داعم إىل التميز يف األداء واملمارسات 

اآلخرين من قبل املدير، إذ إهنا ال تبدأ هبا اإلدارة الفعالة، ذلك أهنا ليست  معاملعلمون سياسة التهديد والوعيد  نبذويف النهاية  -
 من صفات القائد، فالقائد يشجع مرؤوسيه ويقدم الدعم املناسب يف املواقف املختلفة.    

 المرونة: محور
دير مع املواقف احلرجة والطارئة بشكل إجيايب يف املرتبة األوىل، وهذا قد يرجع إىل طبيعة املهام املطلوبة من املدير جاء تعامل امل -

يف املواقف املختلفة، كما جيب على املدير أن يتفاعل مع املواقف احلرجة والطارئة كمشكالت طوارئ داخل املدرسة بشكل 
 يئة اإلدارية، مما يزيد يف الثقة يف اإلدارة.الطالب واملعلمني واهل سالمةُيافظ على 

كما جاء يف املرتبة الثانية تعامل املدير مع املواقف الرتبوية اليت يتعرض هلا مبرونة عالية، وهذا قد يعد من املؤثرات ذات األمهية  -
ملعلمني، وتعد من الدعم املقدم من اليت تساعد يف إجياد بيئة إبداعية وحمفزة للعمل، ويرفع من درجة الثقة يف اإلدارة من قبل ا

 املدير للعاملني باملدرسة.
وتأيت يف املرتبة الثالثة عمل املدير للتجديد والتطوير واالبتكار يف عمله، والذي يتيح له التخطيط اجليد يف إدارة املدرسة والذي  -

درسة املختلفة، كما يستدعي ذلك تقبل يعمل على توفري أفضل املمارسات التخطيطية والتنفيذية يف إعداد وتنفيذ خطط امل
 اآلراء واألفكار من املعلمني واهليئة اإلدارية مما يعزز من طرق التواصل املختلفة وتنمية مناخ إجيايب للعمل.

ويف هناية القائمة جاء تطبيق املدير للقوانني واللوائح بصورة صارمة من وجهة نظر املعلمني، وذلك قد يرجع إىل أنه يعمل على  -
إشباع بيئة العمل بالتحفظ وعدم االبتكارية واالجتهاد من قبل املعلمني، بل يساعد على مجود العالقات املختلفة مع اإلدارة 

 ويعمل على خلق العديد من املشكالت اليت تعمل اإلدارة على جتنبها.  
 االستبانة ككل:محاور 

تأيت يف مقدمة جماالت االستبانة من وجهة نظر املعلمني جمال اإلملام مببادئ االتصال، وقد يرجع ذلك إىل أن اإلدارة تعتمد بصورة 
 ليا، أساسية على توفر قدرة عالية وإملام تام مببادئ االتصال على كافة املستويات بني املدير واملرؤوسني أو املدير واإلدارة املركزية الع
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مث تأيت يف املرتبة الثانية القدرة على استخدام السلطة يف حتقيق أهداف املدرسة، كما جيب أن يكون استخدام السلطة يف إطار  ومن

اإلدارة يف قراراهتا وممارساهتا داخل املدرسة سواء بني املعلمني أو مع املشكالت  فهم اآلخرين واليت جاءت يف املرتبة الثالثة، موضوعية
جهها، ويف النهاية جيب أن تتميز اإلدارة بقدر من املرونة تساعد على مقابلة الظروف املستقبلية الغري حمددة مبا يعمل على اليت قد توا

 جتنب املشكالت وحتقيق أهداف املدرسة. 
( يف أمهية 2010(، كما اتفقت أيضا نتائجها مع نتائج دراسة جنيلي )2009وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة أبو زعيرت )

اكساب برامج التنمية املهنية وتوجيه املعلمني للربامج التدريبية اخلاصة بتطوير املهارات اإلدارية واالجتماعية واالعتزاز مبهنة التدريس و 
 املعلمني مهارات حل املشكالت والتنويع يف إسرتاتيجيات التدريس.

( يف سيادة النمط الدميقراطي يف القيادة الذي يشري إىل أمهية االشرتاك 2013واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة العدواين )
مع اهليئة التدريسية واإلدارية يف إعداد اخلطط التشغيلية للمدرسة والتشارك يف مناقشة املشكالت وأخذ رأي املعلمني والعاملني يف 

 مجيع املناشط املدرسية. 
ام مببادئ االتصال يف أمهية التزام املدير باخلطة املدرسية وقدرته على اختاذ القرارات كما أكدت نتائج هذه الدراسة يف جمال اإلمل

( يف أمهية القدرة على اختاذ القرار اليت جاءت أيضا كمجال يف الرتتيب 2007السليمة عند إدارة األزمات نتائج دراسة العتييب )
 ( يف 2007زمات. كما اتفقت أيضا نتائج هذه الدراسة مع نتائج العتييب )األول، واليت تتطلب اختاذ القرارات السليمة عند إدارة األ

أن هناك فروق بني تقديرات املعلمني للمديرين يف القدرات القيادية يف ضوء مستوى اخلربة حيث كانت لصاحل املعلمني ذوي سنوات 
 اخلربة األكثر بصفة عامة.

ام مببادئ االتصال واستخدام السلطة التشاركي مع العاملني باملدرسة؛ متوافقة مع كما كانت نتائج هذه الدراسة حمددة يف جمال اإلمل
 ( ملديري املدارس.2013نتائج دراسة العدواين )

( يف أداء املديرين من وجهة نظر املعلمني كانت ممتازة ككل، ومنها توظيف التكنولوجيا 2010وختتلف النتائج مع دراسة العمرات )
 كانت كبرية.

نتائج هذه الدراسة يف جمايل اإلملام مببادئ االتصال واستخدام السلطة وااللتزام بالنظم واللوائح والقوانني واختاذ القرارات  كما أن
( اليت 2010املناسبة يف املواقف الطارئة، واملهارات التقييمية ألعضاء اهليئة التدريسية؛ قد جاءت متوافقة مع نتائج دراسة السهلي )

 هارات الفنية كأحد مهارات القدرات القيادية يف املرتبة األوىل تلتها املهارات اإلدراكية وأخريا املهارات اإلنسانية.  حددت أمهية امل
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 التوصيات

واالبتكارية اإلدارية  لتنمية املهارات والقدرات القيادية، وتطوير اإلجراءات الرتبوية، القيادات جلميع تدريبية دورات ضرورة عقد .أ
 .يف اإلدارة املدرسية

، ميدان الرتبية والتعليم يفا اهتوضبط اجلودة وتطبيق ،كإدارة اجلودة الشاملة؛  مفاهيم اإلدارة التعليمية حلديثة اعتماد جيب .ب
 .الفعالة القيادة ومبادئ القرارات، واختاذ املشكالت، حل أساليب يف إضافة إىل املهارات

 قائمة المراجع العربية بعد القرآن الكريم: 
. رسالة األردنالقدرات القيادية ملديري ومديرات املدارس األساسية والثانوية يف  تشخيص(. 1990أباظة، أشرف شريف. )

 ماجستري. اجلامعة األردنية.
مهارات القيادية وسبل تطويرها. رسالة درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية مبحافظات غزة لل(. 2009أبو زعيرت، منري حسن. )

 /إدارة تربوية. غزة: اجلامعة اإلسالمية. ماجستري يف أصول الرتبية
درجة ممارسة مديري املدارس االبتدائية للمهارات القيادية من وجهة نظر املعلمني داخل (. 2013أبو مخ، حممود حممد زكي. )

 رسالة دكتوراه يف اإلدارة الرتبوية. إربد: جامعة الريموك. املستقبلية.اخلط األخضر يف ضوء الرؤى 
.القدرة على القيادة الرتبوية ملديري املدارس الثانوية يف العراق ، رسالة دكتوراة، جامعة  1998حسني ، صربي عبداجلبار حممد 

 بغداد.
رات املدارس احلكومية التابعة إلدارة الرتبية والتعليم يف فعالية القيادة اإلدارية لدى مديري ومدي(. 2012حورية، علي حسني. )

 . عمادة البحث العلمي.عمان: اجلامعة األردنية.1. ملحق40حبث منشور. دراسات العلوم الرتبوية. اجمللد .املدينة املنورة
ت املدارس يف حمافظة حفر الباطن بناء برنامج تدرييب لتنمية املهارات القيادية ملديري ومديرا(. 2010السهلي،نورة بتال بداح. )

 دكتوراه يف اإلدارة الرتبوية إربد: جامعة الريموك. . رسالةيف اململكة العربية السعودية يف ضوء احتياجاهتم التدريبية
 .الدار البيضاء: دار الثقافة للنشر والتوزيع.فلسفة فرنسيس بيكون(. 1981الشاروين، حبيب. )

 . عمان: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع.اإلدارة الرتبوية والسلوك التنظيمي(. 2001الطويل، هاين عبد الرْحن. )
 . عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع.االجتاهات احلديثة يف القيادة اإلدارية والتنمية البشرية(. 2009العجمي، حممد حسني. )

 . عمان.اإلدارة باألهداف(. 1988عدس، عبدالرْحن، وآخرون. )
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 القدرات القيادية لدى مديري املدارس الثانوية العامة يف دولة الكويت كما يراها املعلمون.(. 2007العتييب، سعد ماجد هنار. )

 رسالة ماجستري يف اإلدارة الرتبوية.عمان: جامعة عمان العربية.
األمناط القيادية السائدة لدى مديري املدارس الثانوية يف دولة الكويت وعالقتها بالضغوط (. 2013العدواين، حنان ناصر. )

 جامعة الشرق األوسط.  . رسالة ماجستري يف اإلدارة والقيادة الرتبوية.عمان:التنظيمية للمعلمني من وجهة نظرهم
حبث منشور.  درجة فاعلية أداء مديري املدارس يف مديرية تربية البرتاء من وجهة نظر املعلمني فيها،(. 2010العمرات، حممد. )

 ، الطفيلة: جامعة الطفيلة.359-349. 4، عدد6اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية. جملد 
 . الرياض: مكتبة جرير.القائد الذي بداخلكاكتشف (. 1999كارينجي، ديل وشركاه. )

القدرات القيادية للمديرين وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمني يف املدارس الثانوية (. 2011الكاليب، عبد الرْحن بن عباس ْحزة. )
 . رسالة ماجستري يف الرتبية. املدينة املنورة: جامعة طيبة.احلكومية للبنني باملدينة املنورة

 . دمشق: دار عالء الدين للنشر والتوزيع والرتمجة.الطريق إىل القيادة وتنمية الشخصية(. 2010، ترمجة سامل العيسى. )كورتوا
 . الرياض: وكالة سواحل اجلزيرة إلعالم ريادة األعمال.2014ديسمرب   23جملة رواد األعمال 

 16024دة الرياض. العدد . جريكيف تتخلص من ضغوطات احلياة(. 2016املنيف، خالد بن صاحل. )
 (. فن القيادة املدرسية.أبوظيب: العبيكان.كلمة.2011هور، توماس. )
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ABSTRACT 

The objective of this Quantitative research was to identify the measurement of the 

return of the training investment through an applied study on the training programs 

implemented in the Ministry of Education in the Sultanate of Oman. The problem is 

the belief that; it is useless to evaluate training programs, and the officials fear to 

show the shortcomings or failures of the training program. To achieve the objectives 

of the research, researcher used the questionnaire as a key tool for data collection, 

and the descriptive analytical method for conducting research. The study community 

is staffed by administrators and employees in the Ministry of Education which 

approaches (829) employees, the researcher used the Random class sample, 

distributed (263) questionnaire and retrieved (215) questionnaire, where the recovery 

rate (81.8%) The Statistical Data Analysis Program (SPSS) was used. The findings 

revealed that: that the level of interaction of trainees in the training programs 

implemented was high and the level of trainees' acquisition of skills and knowledge 

from the training programs implemented was high, and that the level of trainees' 

application of the skills of the training programs was average, and the results showed 

that the training programs had an effect on the trainees' environment on average. The 

study concluded with a set of recommendations, the most important of which are: To 

take into account the design of the training programs according to a scientific 

methodology, the steps and procedures are studied in all the training stages so that 

the training programs achieve the desired objectives of the training. The research also 

recommended giving the workers the opportunity to choose training programs that 

correspond to their abilities and training needs. The research also recommended 

preparing the annual training plan for training and following up the impact of training 

in coordination between the training supervisors and supervisors of the trainees in 

the field of education according to their specialization 

Key words: training outcome, training investment, human resources. 
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 ملخص ال

 

يهدف هذا البحث الكمي إىل تشخيص نتائج قياس عائد االستثمار التدرييب، للربامج التدريبية املطبقة يف وزارة الرتبية 
 العائد من االستثمار التدرييب.والتعليم بسلطنة عمان، من خالل تقييم نتائج التدريب وفق منهجية "فيليبس" يف قياس 

حيث تكمن املشكلة يف االعتقاد السائد؛ بعدم فائدة تقومي الربامج التدريبية، و خوف املسؤولني من إظهار عيوب أو 
ولتحقيق أهداف البحث اعتمد املنهج الوصفي التحليلي، حيث تكون جمتمع الدراسة من فشل الربنامج التدرييب.

( موظف وموظفة، واختارت الباحثة عينة عشوائية طبقية 829يف وزارة الرتبية والتعليم البالغ عددهم ) واملوظفنياإلداريني 
اإلحصائي لتحليل  SPSS)(. استخدمت االستبانة كأداة رئيسية جلمع البيانات، ومت استخدام برنامج )215) بلغت

كما أظهرت كان مرتفعاً،    أثناء تنفيذ الربامج التدريبية املنفذةأظهرت نتائج البحث أن مستوى تفاعل املتدربني  البيانات.
 املتدربني للمهارات واملعارف من الربامج التدريبية املنفذة جاء بشكل مرتفع أيضاً،نتائج البحث أن مستوى اكتساب 

ققت تأثرياً على بيئة املتدربني وأن مستوى تطبيق املتدربني ملهارات الربامج التدريبية كان متوسطاً، وأن الربامج التدريبية ح
ضرورة تصميم الربامج التدريبية وفق منهجية علمية مدروسة اخلطوات واإلجراءات يف  أوصى البحث: بشكل متوسط.

مجيع املراحل التدريبية لكي حتقق الربامج التدريبية األهداف املرجوة. كذلك العمل على إعطاء العاملني فرصة الختيار 
ية اليت تتوافق مع قدراهتم وحاجاهتم التدريبية واختصاصات ومهام عملهم ووظيفتهم. كما أوصى البحث الربامج التدريب

بإعداد اخلطة التدريبية السنوية للتدريب وملتابعة أثر التدريب بالتنسيق بني القائمني على التدريب واملشرفني على املتدربني 
 يف امليدان الرتبوي كٌل وفق ختصصه.

 التدريب، املوارد البشرية.استثمار عائد التدريب، : تاحيةالكلمات املف
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 المقدمة
يشغل االستثمار يف تأهيل وتدريب املوارد البشرية مكانة متميزة بني أوجه االستثمار املختلفة نظرا ألمهية املوارد البشرية 

استنادا إىل مستوى تأهيلها وكفاءة النظم اليت يف حتقيق التقدم والتنمية، حيث أصبحت هذه املوارد مقياس لثروة األمم 
تدفعها لإلنتاج واخلدمات األخرى. ويأيت التدريب من خالل ارتباطه مع واقع العمل الوسيلة األساسية لتحقيق هذا 

ثمار اهلدف، ومع التغريات التقنية املتالحقة ووجود األهداف الرتبوية واملتطلبات االجتماعية والفنية اليت تستدعي االست
يف تدريب الكوادر التعليمية، يتطلب إعطاء التدريب أولوية يف جماالت االستثمار بأساليب منهجية علمية وتطبيقية 
تضمن حتقيق املردودات العملية واالقتصادية واالجتماعية للتدريب وجتنب اهلدر يف اإلنفاق على التدريب الغري فعال، 

لتقييم املستمر لتحقق أهداف التدريب وقياس ما يتحقق منه من عوائد ويتم التعرف على جدوى التدريب من خالل ا
 للوقوف على مواطن الضعف اليت قد تقابله وتعزيز مواطن القوة وتفعيلها.

وقد تعددت املنهجيات اليت تناولت تقييم أثر التدريب وقياس العائد منه، وتعترب منهجية فيليبس يف تقييم العائد من  
ريب من أشهر النماذج املستخدمة حالًيا على املستوى العاملي، وتتمثل املنهجية يف تقييم الربنامج االستثمار يف التد

التدرييب يف مخس مراحل أساسية، هي: ردة الفعل، التعلم، والتطبيق، األثر على املؤسسة، والعائد من االستثمار. 
رييب للربامج التدريبية املنفذة ملوظفي وزارة الرتبية والتعليم وسيتناول هذا البحث حتليل نتائج قياس العائد من االستثمار التد

بسلطنة عمان يف كل من مرحلة ردة الفعل والتعلم والتطبيق والتعرف على األثر التدرييب على املوارد البشرية وعلى ميدان 
 عملهم، واالقرتاحات اليت حتقق أكرب عائد على االستثمار يف التدريب.

 مشكلة البحث:
دللت نتائج الدراسة االستطالعية اليت أجراها فريق تقييم العائد التدرييب يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان واليت 

 هدفت للتعرف على األسباب اليت تواجه تقييم العائد من التدريب فأظهرت نتائج الدراسة االيت:
 االعتقاد السائد بعدم فائدة تقومي الربامج التدريبية.-
 العتقاد بأن عملية تقييم العائد التدرييب من الربامج التدريبية أثبات لفشل أو جناح الربنامج التدرييب.ا-
 خوف املسؤولني من إظهار عيوب أو فشل الربنامج التدرييب.-
 االعتقاد بعض املسؤولني بأن عملية تقييم العائد من الربامج التدريبية مكلفة جداً. -
 فني واملسؤولني يف تقييم املتدربني نوع من العبء اإلضايف ملهامهم الوظيفية.اعتبار مشاركة املشر  -



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 3, 2019 

 
 82 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

       
ويأيت هذا البحث لتوضيح أمهية تقييم العائد من التدريب وقياس أثره على املتدربني والوحدات التعليمية املختلفة التابعة 

االستثمار التدرييب وحتديد أهم النتائج اليت حققتها لوزارة الرتبية والتعليم، من خالل تطبيق منهجية فيلبس للعائد من 
الربامج التدريبية املنفذة يف على مستوى املوظفني وعلى مستوى املؤسسات التابعة لوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان. 

ارة الرتبية والتعليم ومن هنا يتحدد سؤال البحث الرئيسي ما أثر قياس العائد من االستثمار يف تدريب املوارد البشرية بوز 
 بسلطنة عمان؟

 أهداف البحث:
 . تشخيص درجة تفاعل املتدربني يف الربامج التدريبية املنفذة يف مركز التدريب بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان؟1
ارة الرتبية والتعليم .مناقشة درجة اكتساب املتدربني للمعارف واملهارات من الربامج التدريبية املنفذة يف مركز التدريب بوز 2

 بسلطنة عمان؟
.توضيح درجة تطبيق املتدربني للمعارف واملهارات من الربامج التدريبية املنفذة يف مركز التدريب بوزارة الرتبية والتعليم 3

 بسلطنة عمان؟
 التعليم بسلطنة عمان؟.حتليل أثر العائد من االستثمار يف الربامج التدريبية املنفذة يف مركز التدريب بوزارة الرتبية و 4

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يعد التدريب أحد أهم العناصر اهلامة لتنمية املوارد البشرية وتطويرهم، فالتدريب أحد هناصر اإلدارة اليت تساعد املوارد 

 البشرية على أداء املهام املسندة اليه بكفاءة وفاعلية.
جلميع املستويات اإلدارية يف املؤسسة دون استثناء، وهي عملية مرتابطة ومستمرة ووسيلة فالتدريب عملية شاماة تنموية 

هامة للتنمية والتطوير، حيث إذا مت أستثمارها واستخدامها تساعد على تطوير كفاءة األداة والعمل على رفع اإلنتاجية، 
يف تنمية احلضارة والثقافة والعمل على التقدم وأوضحت نتائج العديد من األحباث والدراسات أن للتدريب دورًا هامًا 

 م(.2007واالزدهار)أبو سليمة،
 مفهوم تقييم العائد على االستثمار في التدريب :

يعرف تقييم التدريب على انه عملية التعرف على مدى التأثري الذي أحدثه التدريب يف املشاركني يف الربنامج التدرييب 
موعة املهارات والقدرات واملعارف والعادات واالجتاهات اجلديدة، وتـأثريها على من خالل عملية قياس موضوعية جمل

 (6، ص2002العمل، والتطوير الذي أحدثه هذا التدريب يف سلوك املشاركني ويف أداء املنظمة )الوهاب وآخرون، 
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الربوفيسور جاك فيلبس يف الثمانينات من القرن وقد ظهرت العديد من النظريات يف تقييم التدريب، منها ما استند عليه 

املاضي يف تطوير منوذج عملية تقييم التدريب اعتماًدا على منوذج دونالد كريكباتريك يف قياس املستويات األربعة وهي 
ردة الفعل، والتعلم، والتطبيق، والنتائج من عملية التدريب، حبيث أضاف مستوى خامًسا ميثل مستوى حساب )عائد 

كلفة التدريب( الذي يسهم يف قياس العائد من التدريب يف صورة عوائد مالية أو عوائد أداء على املؤسسة معتمدا ت
 بصورة أساسية على طبيعة الربنامج التدرييب.
 أهمية قياس العائد من االستثمار التدريبي:

القائمني على التدريب من متابعة  سهولة متابعة وتقييم التدريب، فوجود نظام لقياس العائد من التدريب ميكن-1
الدورات اليت نفذت واليت مل تنفذ، ونتائج الربامج اليت حققت نتائج مميزه واليت كانت نتائجها دون املستوى املطلوب، 

 وتقدمي تقرير عن أسباب التدين وطرق عالجه لتاليف تكراره.
التدريب يساعد يف حتسني جودة التدريب من خالل ضبط جودة التدريب وحتسينه، فوجود نظام قياس العائد من -2

 أعداد خطة التدريب والطرق اليت سيتدرب هبا املستهدفون والوقوف على تنفيذها على أكمل وجه.
ربط التدريب بأهداف املؤسسة، فيتطلب من املؤسسة أن تضع خطة لتدريب املوظفني مبنية على األهداف اليت -3

 حقق من هذه األهداف اال من خالل وجد نظام لقياس العائد من التدريب.تسعى إىل حتقيقها ولن يتم الت
مربر للمصروفات الكبرية يف التدريب، فالتدريب كما هو معروف حيتاج إىل تكاليف مالية كبرية تستدعي تقدمي تقارير -4

قليل العيوب وزيادة رضا عن العائد من هذه املصروفات سواء من الناحية املالية أو احلسية من حيث حتسن اإلنتاج وت
 املوظفني واخنفاض الدوران الوظيفي.

 أهداف قياس العائد من االستثمار التدريبي:
لوجود أربعة اجتاهات أساسية على  Philips (2002) ولتحديد نوع العائد من االستثمار التدرييب، يشري فيليبس

 ائد من االستثمار التدرييب:املؤسسة أو فريق تقييم التدريب اختيار نوع اهلدف من قياس الع
التدريب القائم على حتقيق رفع مستوى عايل يف عوائد املؤسسة وحتسني يف األداء الوظيفي سواء أكانت تلك العوائد -1

 مالية أو خدمية.
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ريب التدريب الذي حيقق معدل فائدة اعلى بقليل من املؤسسات الرحبية ولالستثمارية، ويربر ذلك أن العائد من التد-2

يعتمد على الكثري من املدخالت كثرية، وغالبا ما يعتمد على التقديرات وليس أرقاما حقيقية بالضرورة، نظرا لطبيعة هذا 
 النوع من االستثمار.

حتديد معدل التوازن يف معادلة الفائدة والتكلفة، وهي مناسبة بشكل خاص للمؤسسات اخلدمية وغري الرحبية، وهنا -3
ن يف الصرف مبعىن أن يتساوى ما يتم صرفه مبا يتم احلصول عليه من العوائد، فاهلدف يف النهاية ليس تكون نقطة التواز 

 املال، ولكنه التطور احلاصل يف املؤسسة نفسها. 
التدريب القائم على حتديد معدل الفائدة والتكلف من خالل حل مشكلة يف العمل حتتاج حتديد ومعرفة أبعاد تلك -4

التدريب يف حلها سواء على املدى القصري أو البعيد، وهو أحد االجتاهات اجليدة املوصي باعتمادها يف املشكلة، ودور 
 هذا اجملال. 

وهنا جيب مالحظة أن وضع اهلدف اخلاص لنوع التدريب إما أن يكون عائدا ماليا فعليا أو توفري يف التكاليف، ومبراجعة 
ن التدريب يف املؤسسات مبختلف أنواعها يتضح أن أكثرها ركز على ختفيض العديد من الدراسات يف جمال قياس العائد م

 التكاليف، وهذا ما سيكون عليه احلال غالبا يف املؤسسات الغري رحبية.
والبد من مالحظة أن حساب معدل الفائدة مرتبط باملقاييس املستخدمة يف مستوى النتائج على املؤسسة، واليت سبق 

املقاييس الثابتة فإنه سيتم حتويلها إىل مبالغ نقدية بصورة سهلة، أما إذا كانت من املقاييس  توضيحها، فاذا كانت من
 املتغرية، فإن ذلك يعين ربطها مبؤشرات أخرى قابلة لتحويلها إىل مبالغ مالية.

 :مستويات تقييم العائد على االستثمار في التدريب
 ( اىل أن مستويات تقييم العائد من التدريب تتمثل فيما يلي: 2013يشري الغافري )

درجة التفاعل بني أطراف العملية التدريبية: يتم قياس هذا املستوى من قبل املتدرب ملعرفة رد فعله  المستوى األول :
االلتحاق به من قبل متدربني آخرين  من الربنامج التدرييب الذي حصل عليه مما يعطي مؤشراً حول مدى االستمرار يف

 يف املؤسسة.
درجة التعلم الذي أحرزه املتدرب:  وهو قياس ماحصل عليه املتدرب خالل تواجده يف الربنامج  المستوى الثاني:

 التدرييب من املفاهيم واملعارف واملهارات واالجتاهات.
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إمكانية التطبيق يف واقع العمل: ويقاس من خالل نقل مامت احلصول عليه يف الربنامج التدرييب من  المستوى الثالث:

 معارف ومهارات إلحداث التغيري يف السلوك الفردي للمتدرب ، وإحداث التطور يف أداء املؤسسة اليت يعمل هبا.
ة اليت حتققت على كل من أداء الفرد)مثل مستوى قياس نتائج التطبيق على األداء: للتعرف على الفائد المستوى الرابع:

اإلبداع واالتقان يف أداء العمل والدافعية والتعاون وااللتزام يف تأدية املهام واالنضباط يف العمل( وأداء املؤسسة )مثل 
) 0دريبمستويات االنتاجية والكفاءةاالقتصادية ورضا العمالء واملناخ التنظيمي( نتيجة لتطبيق مااكتسب خالل الت

 ( 42، ص1998توفيق، 
قياس العائد على االستثمار: ويعترب هذا املستوى أهم مستويات تقييم التدريب حيث يظهر احملصلة المستوى الخامس: 

 تكلفة التدريب النهائية واليت يصب فيها العمل التدرييب وجدواه بالنسبة للمتدرب واملؤسسسة.
 تدريب :أدوات تقييم العائد على االستثمار في ال

هناك العديد من األدوات والطرق اليت يستعان هبا عند تقييم العائد من االستثمار يف التدريب وجترى بعد عودة املتدرب 
 من التدريب منها:

 استقصاء آراء رؤساء املتدربون حول التغري الذي حدث يف سلوك وأداء املوظف. -
  يف املهارات السلوكية واالجتاهات. تقارير أداء املتدربني قبل وبعد التدريب لقياس التغري -
 إختبارات التعرف على املواقف وامليول قبل وبعد التدريب لتقييم ما حققه املتدرب من تقدم. -
 تقارير االنتاجية وحجم االنتاج وتكاليفه ملعرفة التحسن الفعلى يف الكفاءة االقتصادية للمؤسسة. -
 درجة التحسن ومدى التقدم يف األداء.املسوحات الدورية اليت تتم بعد التدريب لقياس  -
 املقارنة بني االحتياجات التدريبية اليت مت وضعها والربامج التدريبية املقابلة لتلبية االجتياج التدرييب. -
 حساب تكاليف املتدرب طوال فرتة التدريب. -
 عليه املتدرب.اختبارات األداء واليت تثبت التحصيل العلمي والعملي ومستوى املهارات الذي حصل  -
 معدالت احلوادث واإلصابات يف العمل. -
 معدالت دوران يف العمل. -
 معدالت الغياب عن العمل. -
 العمالء وأيضا من العاملني. حجم الشكاوي املقدمة من -
-  
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 التخطيط لتقييم التدريب القائم على العائد من االستثمار

ابة سؤال مهم، هو هل املشكلة األساسية يتم حلها عن تكمن أمهية تقييم التدريب يف األساس يف قدرته على اإلج  
طريق التدريب الذي نفذته، يتطلب حتليل املشكلة وفهمها، ليمكن معرفة مدى حل مشكلة املؤسسة عن طريق التدريب، 

اسبة وليتم ذلك فأنه جيب فهم املشكلة وحتليلها من قبل فريق التقييم، ويقوم على أساسه بوضع األهداف واملقاييس املن
 يف كل مستوى من املستويات، وبالتايل وضع خطة التقييم اليت تركز على العائد من االستثمار.

 ( أمهية وضع خطة لتقييم التدريب يف االيت:2013ويوضح)الغافري،    
 توفر اجتاها حمددا ملصممي الربامج ومطوريها.-
 تطبيقها وتوظيفها يف بيئة العمل.تساعد املتدربني على معرفة األهداف املراد منهم -
 تظهر نسبة الرضا الالزم حتقيقها للقائمني على الربامج التدريبية.-
 توفر إطارا عمليا ملقيمي الربامج التدريبية.            -

 جمع البيانات في منهجية 
د من اخذ املعلومات ولكي يتم التحليل لصحيح للمشكلة ووضع األهداف واملقاييس واختيار األدوات فأنه الب  

والبيانات من مصادرها الصحيحة ويف هذه احلالة البد من أشراك جمموعة من ذوي العالقة يف ذلك مثل: املدير، حملل 
الربنامج، مصمم الربنامج التدرييب، املدرب، الزمالء يف العمل من التخصص نفسه، خبري يف موضوع التدريب، املسؤول 

 .التدرييب، املوظفون أنفسهماملباشر أو مقرتح الربنامج 
فجمع البيانات املتعلقة بالربنامج سواء كانت هذ البيانات أثناء تنفيذ الربنامج التدرييب، وبيانات بعد تنفيذ الربنامج  

التدرييب، بيانات ثابته )اإلنتاج، اجلودة، التكاليف،( أو متغرية )عادات العمل، مناخ العمل، املواقف الشخصية،..(، 
سيات منهجية العائد من االستثمار لتقييم التدريب الذي  خيضع له املتدربون وجتمع البيانات بعدة أساليب من أسا

 وأدوات كاالستبانة، واملقابالت، واجملموعات املركزة، والدراسة االستطالعية، واالختبارات،...اخل
 مار:م( خلصائص البيانات يف منهجية العائد من االستث2013ويشري الغافري )  
البيانات يف منهجية العائد من االستثمار التدرييب تبين بشكل تراكمي حبيث ال ميكن احلصول على البيانات يف كل  -

 مستوى اال عند معرفة البيانات يف املستوى السابق هلا.
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قة به يف املؤسسة، البيانات يف املستويات األوىل )ردة الفعل، والتعلم( تعكس مدى كفاءة التدريب واإلجراءات املتعل-

  وبالتايل فهي ضرورية لعملية تطوير التدريب باستمرار.
البيانات يف املستويات األوىل )ردة الفعل، والتعلم( تعطي مؤشرات مبدئية الحتمالية وتوقعات أولية لنجاح الربنامج  -

 التدرييب.
مار( حتتاج إىل الكثري من الوقت واجلهد للحصول البيانات يف املستويات املتقدمة )التطبيق، األثر، العائد من االستث -

 (2013عليها. )الراسيب ،
 عزل المؤثرات الخارجية المؤثرة في منهجية العائد من االستثمار:

استبعاد العوامل اليت قد تؤثر على البيانات اليت يتم مجعها يف مستوى األثر  (Philips, 2002)وهو كما عرفة   
بالربنامج، وبالتايل ستنعكس نتيجة ذلك على دقة ومصداقية العائد من االستثمار الذي  لقياس حجم التحسن املرتبط

 مت حسابه.
وتعترب عملية فصل واستبعاد العوامل املؤثرة يف عملية التدريب من األمور اليت غالبا ما يتم إغفاهلا يف معظم عمليات 

املؤثرة يف التدريب تتضمن استكشاف اسرتاتيجيات معينة لتحديد حجم تقييم الربامج التدريبية، فعزل املؤثرات اخلارجية 
( ألمهيتها العالية نظراً لوجود العديد 2013التحسن يف األداء املرتبط مباشرة بالربنامج، فقد أشارت دراسة )الراسيب ،

لبيانات اليت يتم مجعها قبل وأثناء من العوامل اليت تؤثر على بيانات أداء املتدربني بعد تنفيذ الربنامج التدرييب، وحتدد ا
وبعد الربنامج بقياس حجم التحسن املرتبط بالربنامج، وبالتايل ستنعكس نتيجة ذلك على دقة ومصداقية العائد من 

 االستثمار الذي مت حسابه.
 الفوائد الغير المادية في منهجية العائد من االستثمار )غير ملموسة(:

أثر العائد من التدريب للتعرف على العائدات الغري مالية اليت يكتسبها املتدرب من تطرقت منهجية فيليبس يف قياس 
 الربامج التدريبية، ومن األمثلة على الفوائد أو العائدات غري امللموسة

 زيادة كفاءة العمل اجلماعي-اخنفاض ضغوط العمل                -
 الستجابة للعمالءاخنفاض وقت ا-زيادة كفاءة خدمة العمالء           -
 زيادة الرضا الوظيفي-التأثري العام امللحوظ                 -
 تعزيز القيادة التكنولوجية-زيادة االلتزام التنظيمي               -
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 طرق قياس العائد على االستثمار في التدريب :  

األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، لعل هناك طرق عدة لقياس العائد على االستثمار يف التدريب، حسب تصنيف 
 من أمهها:

 استخدام املعادلة التالية : -أ 

 
 الوفورات احملققةأو مبعىن آخر: 

 تكاليف الربنامج                 
 تقييم االستثمار يف التدريب من خالل حساب فرتة اسرتداد العائد على النحو التايل:  -ب 

                              إمجايل االستثمار يف التدريب   
 املدخرات السنوية    
 :املقارنة بني تكاليف التدريب والعائد منه –ج 

حيث تتم حبساب تكاليف التدريب وأهم بنودها تكاليف الوحدة املعنية بالتدريب باملؤسسة وتكاليف الربنامج التدرييب 
مثل نقص حجم العمل أو حجم )وتكاليف املتدرب وتكاليف الفرص الضائعة نتيجة غيابه من العمل حلضور التدريب 

توقع من التدريب عن طريق املؤشرات املمكن قياسها مثل حجم ، ومقارنة هذه التكلفة بالعائد الناتج وامل( االنتاج
املبيعات ووقت اإلجناز واالنتاجية ،والتوفري يف تكاليف التشغيل والصيانة، والتوفري نتيجة اإلقالل من احلوادث وايام 

 .الغياب وغريها
 :املقارنات يف األداء التنظيمي واألداء الوظيفي قبل وبعد التدريب  -د

الطريقة ومن خالل واقع السجالت والتقارير املتاحة يف املؤسسة والتعرف على مدى التغري احلادث سواء بالنسبة وتتم 
( وفقا لتقارير وسجالت أدائهم وسلوكهم الوظيفي)أو األفراد الذين مت تدريبهم ( يف مؤشرات األداء التنظيمي) للمؤسسة

، على أن أن تتم املقارنة أكثر من مرة وبعد فرتات دورية من التدريب من خالل مقارنة هذه املؤشرات قبل وبعد التدريب 
0 
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 :مقارنة املتدربني بنظرائهم الذين مل يتلقوا التدريب  -هـ 

 .يتم من خالل مقارنة مستويات األداء ملن تلقوا التدريب وجمموعة أخرى مشاهبة يف نفس الوظائف مل تتلق التدريب
 ستثمار في التدريب :صعوبات قياس العائد على اال

صعوبة قياس وتقييم بعض جوانب املقارنة ، فهناك جوانب ملموسة ميكن قياسها مثل بعض قيمة التكاليف مثل -أ
التكلفة املدفوعة للربنامج وأيضا بعض الوفورات مثل التغري يف تكلفة السلعة أو اخلدمة أو مستوى اإليراد العام ، أما 

امللموسة فيصعب قياسها مثل الظروف املرتبطة بالتغريات يف سلوكيات املوظف مثل درجة الوالء الوظيفي اجلوانب غري 
 أو أسلوب التعامل مع العمالء.

هناك برامج من السهل قياس العائد على االستثمار فيها، غري أن هناك برامج حتتاج إىل حبث أكثر دقة للتوصل  -ب
 اخلدمية واحلكومية. إىل عائدها مثل برنامج املؤسسات

 غالبا ما يتم وضع االهداف التدريبية دون صياغتها يف شكل وحدات ميكن قياسها.-ج
صعوبة وضع وحدات تقيس األداء تنطبق على كافة الوظائف، وذلك نتيجة االختالف يف طبيعة األعمال من وظيفة -د

 ألخرى.
ري ومدى إدراكه للفائدة املتحصلة  وهبذه قد ختتلف يرتبط حساب العائد يف الكثري من اجلوانب بالتقدير البش-ه

 التقديرات من شخص آلخر.

باالخذ بالعوامل املمكن  -رغم صعوبته  -وأيا كان األمر فإنه من املمكن قياس العائد على االستثمار يف االستثمار 
 حساهبا لتلقي الضوء ولو بشكل نسيب على هذا العائد.

 الدراسات السابقة:
بعنوان: واقع قياس عائد التدريب لدى معاهد ومراكز التدريب بوزارة الرتبية والتعليم م( 2016دراسة ) الحته، . 1

العايل يف قطاع غزة وأثره على ختطيط التدريب". هدفت الدراسة اىل التعرف على واقع قياس العائد التدرييب ملعاهد 
قطاع غزة وأثره على ختطيط التدريب، وطبقت الدراسة على مدراء ورؤساء  ومراكز التدريب بوزارة الرتبية والتعليم العايل يف

األقسام يف معاهد ومراكز التدريب بوزارة الرتبية والتعليم العايل يف قطاع غزة، واستخدمت الدراسة النهج الوصفي 
 التحليلي كوهنا مناسبة لطبيعة الدراسة، واستخدم الباحث أداة االستبانة كأدة للدراسة.
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وتوصلت الدراسة اىل جمموعة نتائج أمهها: وجود عالقة إجيابية بني متغريات) تقييم ردة فعل املتدربني، تقييم التعلم، 
تقييم النتائج التنظيمية( وختطيط التدريب، وجودعالقة اجيابيه بني املتغريات املستقلة للدراسة تقييم ردة فعل املتدربني، 

 التابع التخطيط للتدريب.تقييم التعلم على املتغري 
وتوصلت الدراسة اىل جمموعة من التوصيات كان أمهها االعتماد على منظومة لتقييم النتائج التنظيمية عند قياس عائد   

التدريب، تعزيز تقييم ردة فعل املتدربني بإجراءات ووسائل حديثة، تطوير اليات قياس العائد من التدريب مع كل خطة 
 .اسرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم العايل

مدى فاعلية برامج التدريب من وجهة نظر العاملني بدائرة الرتبية والتعليم يف م( بعنوان: 2014دراسة )أبو عزيز،.2
وكالة الغوث الدولية: هدفت الدراسة اىل التعرف على مدى فاعلية التدريب من وجهة نظر العاملني بدائرة الرتبية والتعليم 

راسة المنهج الوصفي التحليل لتناسبة مع طبيعة الدراسة، وكانت األداة املستخدمة يف وكالة الغوث الدولية، واتبعت الد
 للدراسة هي االستبانة الستطالع اراء عينة عشوائية.

وتوصلت الدراسة اىل جمموعة من النتائج التالية وجود فروق ذات داللة أحصائية بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة    
م، والنتائج التنظيمية( تعزى اىل اجلنس وذلك لصاحل الذكور، وجود فروق ذات داللة إحصائية بني يف جمايل تقييم ) التعل

متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول جماالت) التعلم، السلوك، النتائج التنظيمية( تعزى للمؤهل العلمي، لصاحل 
 أحصائية بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة.اجملموعة ذات املؤهل العلمي دبلوم متوسط فأقل، وجود فروق ذات داللة 

وتوصلت الدراسة اىل عدة توصيات أمهها العمل على زيادة رضا املستفيديت من خدمات دائرة الرتبية والتعليم باونروا،   
 وضرورة العمل على حتسني إجتاهات املتدربني حنو دائرة الرتبية والتعليم باونروا.

أثر التدريب على تطور أداء وفاعلية املوظفني: دراسة حالة يف مكتب اإلدارة ( بعنوان: Asfaw et.al, 2015دراسة ). 3
 للمقاطعة اخلامسة يف أديس بابا يف اثيوبيا"

“The Impact of Training and Development on Employee Performance and Effectiveness: A Case 

Study of District Five Administration Office, Bole Sub-City, Addis Abada, Ethiopia’. 

هدفت الدراسة اىل التعرف على أثر التدريب على تطور أداء العاملني، وطبقت الدراسة على العاملني يف مكاتب اإلدارة 
لدراسة، ومت أختيار عينة للمقاطعة يف أديس بابا يف أثيوبيا، ومت أستخدام املنهج الكمي، واستخدمت االستبانة كأداة ل

 %. وتوصلت الدراسة 94أستمارة كاملة مبعدل استجابة  94طبقية عشوائية من جمتمع الدراسة، حيث أخذ باالعتبار 
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اىل جمموعة من التوصيات منها: ضرورة حمافظة املكتب على توفري التدريب للعاملني، والعمل على أشراك العاملني يف 

 يبية، وأشراك العاملني يف املكتب يف ختطيط التدريب.حتديد االحتياجات التدر 
دراسة تقييم العائد بعنوان:  (Suberamanian, Vinita Sinha and Priya D Gupta, 2012) K S .دراسة 4

 على االستثمار من الربامج التدريبية يف املؤسسات احلكومية يف اهلند. 
“Astudy on Return on Investment of Training Programme in AGovernment Enterprise in 

India”   
التدريبية، وطبقت الدراسة على املؤسسات احلكومية هدفت  الدراسة إىل معرفة تقييم العائد من االستثمار من الربامج 

 يف اهلند، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ملناسبته لطبيعة الدراسة، وكانت أداة الدراسة هي االستبانة
عند تطبيق وتوصلت الدراسة إىل اهم النتائج: تقييم العائد من االستثمار التدرييب يعمل على تطوير الربامج التدريبية، و 

 تقييم العائد على االستثمار على الربامج التدريبية سيقتنع املسؤولون بأن التدريب استثمار وليس تكلفة.
 منهج البحث:

بناء على طبيعة البحث واألهداف اليت يسعى لتحقيقها فقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، والذي يعتمد 
 ويهتم بوصفها الوصف الدقيق املعرب عنها تعبريا كيفياً وكمياً، على دراسة الظاهرة كما يف الواقع

 مجتمع وعينة البحث: 
بناًء على مشكلة البحث وأهدافها فقد تكون جمتمع الدراسة من املوظفني العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم )اإلداريني 

( حلساب العينة فقد بلغت عينة الدراسة Moore,2003( موظفاً، وباستخدام معادلة )829واملوظفني( البالغ عددهم )
 ( موظف واستخدمت الباحثة العينة الطبقية العشوائية البسيطة جلمع البيانات األولية للبحث.263من )

 تحليل فقرات االستبانة:
لعينة واحدة(، للتعرف على متوسطات درجات االستجابة. واعتربت  Tلتحليل فقرات االستبيان مت استخدام )اختبار 

 % على مقياس البحث.60هي احلياد حبيث متثل  6الدرجة 
 ( درجات تفسري اإلجابة حسب فئات املتوسط احلسايب2جدول )

 مرتفع جداً  مرتفع متوسط ضعيف ضعيف جدا درجة املوافقة
 10.0-8,41 8,40-6,81 6,80-5,21 5,20-3,61 3,60-1 املتوسط احلسايب

 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 3, 2019 

 
 92 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 اإلجابة على أسئلة الدراسة:

مت إجراء املعاجلات اإلحصائية للبيانات من أداة الدراسة، واستخدم برنامج الرز اإلحصائية للدراسات االجتماعية 
(SPSS.للتوصل إىل نتائج البحث اليت سيتم عرض حتليلها ) 

ما درجة تفاعل املتدربني يف الربامج التدريبية املقدمة ملوظفي وزارة الرتبية  السؤال األول:النتائج المتعلقة باإلجابة على 
 والتعليم بسلطنة عمان؟

 وسط احلسايب والوزن النسيب جملال رد الفعلت( امل3جدول )
المتوسط  التفاعل /األولمحور  م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

 -p قيمة
value 

ترتيب 
 الفقرة

 4 0,00 16,26 77.51 1,40 7,75 يالئم حمتوى التدريب طبيعة عملي 1

يليب حمتوى التـــــدريـــــب احتيـــــاجـــــايت  2
 وتوقعايت من املشاركة فيه

7,53 1,36 75,27 14,56 0,00 7 

يستطلع القائمون على التدريب أراء  3
 املتدربني حول الربامج التدريبية 

8,18 1,27 81,83 22,34 0,00 1 

حمتوى توافق األنشــــــــــطة التدريبية مع  4
 الدروة التدريبية

8,05 1,45 80,53 18,43 0,00 2 

تتالءم فرتة التــــــــدريــــــــب مع حمتوى  5
 الدروة التدريبية

7.61 1,39 76,09 15,01 0,00 5 

يتناسب توقيت التدريب مع مواعيد  6
 العمل الرمسية

7,41 1,61 74,08 11.38 0,00 8 

ــــة يف  7 يتميز املــــدربون بــــاخلربة املطلوب
 جمال التدريب

7,83 1,27 78,34 18,76 0,00 3 

يوجـــد قـــاعـــات تـــدريـــب مالئمـــة من  8
 حيث التهوية واإلضاءة

7,54 1,63 75,45 12,27 0,00 6 

  0,00 22,56 77,39 1.00 7,74 التفاعلأجمالي محور 

      

(  واحنراف 7,74% ومبتوسط مرتفع بلغ  )77,39(  أن الوزن النسيب إلمجايل حمور التفاعل بلغ  3يوضح  اجلدول )  
 ، وجاءت الفقرة الثالثة )حيرص القائمون على التدريب على استطالع أراء املتدربني حول الربامج 1.0معايري بلغ 
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، ويعزوا البحث ذلك وجود أخصائيو التقييم يف مجيع مراكز التدريب %81.83التدريبية( باملرتبة األوىل بوزن نسيب بلغ 
يعملون على تقييم مستوى التفاعل جلميع الربامج عن طريق توزيع استبانة عند انتهاء كل دورة تدريبية، بينما جاءت 

دريبية  قد تتعارض % ويعزوا البحث ذلك إىل أن الدورات الت74,08الفقرة السادسة باملرتبة األخرية بوزن نسيب بلغ 
 مع سري خطط الرتبويني بامليدان و ارتباط املعلمني باملناهج.

ما درجة اكتســـــــــــــــاب املتدربني للمعارف واملهارات من الربامج النتائج المتعلقة باإلجابة على الســـــــــــؤال الثاني: -2
 التدريبية املنفذة يف مركز التدريب بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان؟

 ( املتوسط احلسايب والوزن النسيب حملور اكتساب املعارف واملهارات4)جدول 

 المحور الثاني: م
 اكتساب المعارف والمهارات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

 -p قيمة
value 

ترتيب 
 الفقرة

يكســــب التدريب املتدربون املهارات  1
الوظيفة اليت اجلديدة اليت تؤهلهم يف 

 يعملون هبا.

7,92 1,24 79,17 20,16 0,00 1 

يزود التـــدريـــب املتـــدربون بـــاملهـــارات  2
 الفنية املطلوبة

7,41 1,31 74,14 14,02 0,00 4 

تســـــــــــــــــاهم املعلومـــات واملهـــارات يف  3
الربامج التـــدريبيـــة يف رفع مســـــــــــــــتوى 

 االبتكار واألبداع الوظيفي.

7,20 1,1 72,02 10,29 0,00 8 

يعزز التـــــدريـــــب املعلومـــــات املتعلقــــة  4
 بطبيعة العمل.

7,38 1,42 73,85 12,56 0,00 5 

يــزود الــتــــــــدريــــــــب املــوظــفــني بــــــــأخــر  5
 املستجدات العلمية يف جمال العمل.

7,48 1,39 74,79 13,80 0,00 2 

 اإلحســـاستزيد الربامج التدريبية من  6
 باملسؤولية.

7,31 1,57 73,14 10,90 0,00 7 

يسـاعد التدريب على زيادة احلصـيلة  7
 املعرفية لدى املتدربني

7,43 1,40 74,26 13,80 0,00 3 
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ــــة مهــــارة حــــل  8 ــــدريبي تعزز الربامج الت
 املشاكل بطريقة سريعة.

7,32 1,51 73,20 11,39 0,00 6 

  0,00 16,57 74,33 1,12 7,43 أجمالي محور اكتساب المعارف والمهارات

      

 
% ومبتوسط مرتفع 74,33( أن الوزن النسيب إلمجايل حمور اكتساب املعارف واملهارات بلغ 4اجلدول )يوضح  

، وجاءت الفقرة األوىل )يكسب التدريب املتدربون املهارات اجلديدة اليت تؤهلهم 1,12( واحنراف معياري بلغ 7,54)
%، بينما كانت الفقرة الثالثة )تساهم املعلومات 79,17يف الوظيفة اليت يعملون هبا( باملرتبة األوىل بوزن نسيب بلغ 

% ويعزوا 72,02واملهارات يف الربامج التدريبية يف رفع مستوى االبتكار واألبداع الوظيفي( باملرتبة األخرية بوزن نسيب 
 البحث ذلك أن الربامج التدريبية يف تصميمها ال تراعي تطوير مهارات االبتكار واإلبداع الوظيفي.

ما درجة تطبيق املتدربني للمعارف واملهارات من الربامج التدريبية املنفذة يف مركز التدريب ئج الســــــــؤال الثالث: نتا-3
 بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان؟

 ( املتوسط احلسايب والوزن النسيب حملور التطبيق5جدول )

الوسط  محور التطبيق م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

 قيمة
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

ينمي التــدريــب لــدى املوظفني الثقــة  1
 بالنفس

6.76 1,53 67.60 14,90 0.00 1 

يســـــــــــــــــاهم التـــدريـــب يف تغيري بعض  2
 أمناط السلوك اليت تعرقل السري

6,58 1,48 65,83 13,88 0.00 4 

يعزز التــــدريــــب ثقــــافــــة توزيع املعرفــــة  3
العاملني يف نفس املستوى على مجيع 

 الوظيفي

5,24 1,43 52،44 11,25 0.00 8 

ــــــب  4 يتم توظيف عنــــــاصـــــــــــــــر التــــــدري
 لتحسني أساليب وإجراءات العمل.

 

6,36 1,41 63,57 12,50 0.00 6 

يســــــــــــــــاهم التــدريــب يف زيــادة تبــادل  5
 املعرفة يف مجيع مستوياهتا

6,35 1,47 63,45 11,84 0.00 7 

املتــــــــدربون بتوظيف املعــــــــارف يقوم  6
 املكتسبة يف حتسني جودة اخلدمة

6,57 1,36 65,65 14,96 0.00 5 
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يطور التدريب عالقات املوظفني مع  7
 بعضهم البعض

6,68 1,43 66,85 15,25 0.00 3 

يســـــــــــــــــــاهم التـــــدريـــــب يف رفع الروح  8
 املعنوية لدى املتدربني

6,70 1,51 67,02 14,57 0.00 2 

  0.00 17,17 64.05 1.16 6.40 حمور تعديل السلوكإمجايل  

  

( وهو مستوى 6.40% وبلغ التطبيق )64.05( أن املتوسط احلسايب إلمجايل مستوى التطبيق 5يوضح من اجلدول) 
، واحتلت فقرة )ينمي التدريب لدى املوظفني الثقة بالنفس( املرتبة األوىل مبتوسط 1,16متوسط، واحنراف معايري بلغ 

صــــلة املعرفية املرتبط باألداء الوظيفي واليت تؤثر على زيادة ، ويعزوا البحث ذلك لدور التدريب يف تعزيز احمل67.60بلغ 
ثقة املوظفني بأنفســــهم عند أداء املهام. بينما احتلت فقرة يعزز التدريب ثقافة توزيع املعرفة على مجيع العاملني يف نفس 

 على نقل األثر التدرييب ، ويعزوا البحث ذلك لقلة حرص املتدربني5,24املســــتوى الوظيفي املرتبة األخرية مبتوســــط بلغ 
 ألقراهنم يف امليدان وقلة اهتمام املشرفون للتأكيد على املتدربون بوضع خطة نقل األثر لزمالئهم يف نفس اجملال.

والتعليم ما أثر العائد من االستثمار يف الربامج التدريبية املنفذة يف مركز التدريب بوزارة الرتبية نتائج السؤال الرابع: -4
            بسلطنة عمان؟

 ( الوسط احلسايب والوزن النسيب حملور األثر6جدول )
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وسط متال لمحور الرابع/ األثر م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

 -p قيمة
value 

ترتيب 
 الفقرة

زيادة إملام املوظفني بواجبات  1
 وظائفهم

7,67 1,28 76,69 17.00 0,00 1 

 5 0,00 15,35 75,56 1.32 7,56 االستثمار األمثل يف إدارة الوقت  2

 2 0,00 17,38 76,63 1,24 7,66 إسناد مهام جديدة للموظفني 3

نقل أثر التدريب ملوظفني أخرين يف  4
 نفس املؤسسة التعليمية

7,59 1,35 75,92 15,36 0,00 3 

 7 0,00 12,46 73,96 1,46 7,40 اخنفاض نسبة الشكاوى 5

 4 0,00 13,96 75,74 1,49 7,57 زيادة معدل اجلودة يف العمل 6

 6 0,00 12,92 74,67 1,48 7,47 حتسن مستوى دافعية الطالب 7

 8 0,00 12,46 20.32 1,50 2,46 حتقيق مردودات مالية على املؤسسة 8

  0,00 18,57 68,68 1,08 6,92 إجمالي محور األثر

 

% وبنتيجة متوسطة من حتقيق األثر على 68,68( أن الوزن النسيب إلمجايل حمور األثر بلغ 6يوضح اجلدول )      
، وجاءت الفقرة األوىل )زيادة إملام املوظفني بواجبات 1,08( واحنراف معايري بلغ 6,92امليدان الرتبوي بلغت )

ا كانت الفقرة الثامنة )حتقيق مردودات مالية على املؤسسة( %، بينم76,96وظائفهم( باملرتبة األوىل بوزن نسيب بلغ 
% ويعزوا البحث ذلك أن التدريب يف قطاع التعليم ال يهدف باألساس إىل حتقيق 20.32باملرتبة األخرية بوزن نسيب 

سني جودة التعليم املردودات االقتصادية كونه من القطاعات احلكومية اخلدمية اليت هتدف إىل رفع كفاءة أداء املوظفني وحت
 يف مؤسساهتا التعليمية.

الوسط  المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 77,39 1.00 7,74 ردة الفعل

 74,33 1,12 7,43 التعلم )اكتساب املعارف واملهارات(

 75,31 1.16 7.53 التطبيق

 68,68 1,08 6,92 األثر

 73.92 1.09 7.40 االستثمار التدريبيإجمالي محاور تقييم العائد من 
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 توصيات البحث

 فإن الدراسة توصي مبا يلي: ،بناء على ما مت التوصل إليه من نتائج

مراعاة تصـــــــميم الربامج التدريبية وفق منهجية علمية مدروســـــــة اخلطوات واإلجراءات يف مجيع املراحل التدريبية لكي -1
 األهداف املرجوة من التدريب.حتقق الربامج التدريبية 

العمــل على إعطــاء العــاملني فرصــــــــــــــــة الختيــار الربامج التــدريبيــة، اليت تتوافق مع قــدراهتم ومع حــاجــاهتم التــدريبيــة، -2
 واختصاصات ومهام عملهم ووظيفتهم

التدريب واملشـــــــــرفون على إعداد اخلطة التدريبية الســـــــــنوية للتدريب ملتابعة أثر التدريب بالتنســـــــــيق بني القائمني على -3
 املتدربون يف امليدان الرتبوي كٌل وفق ختصصه.

هتيئة املناخ التدرييب املالئم للعملية التدريبية للعاملني على التدريب مبراكز التدريب يف وزارة الرتبية والتعليم وتقدمي -4
 احلوافز للعاملني عليه.

ض نتائج الدراســـــــــــــــات ويرجات عملية تقييم العائد من التدريب إقناع اإلدارة العليا بأمهية التدريب عن طريق عر -4
 ودوره يف رفع كفاءة أداء العاملني بتجويد الربامج املقدمة، 

ضــرورة تقبل اآلراء واألفكار اإلبداعية وتصــميم الربامج االبتكارية واملطورة اليت يقرتحها املتدربون أو العاملون لتطوير -5
 ر دافعية وأسلوب لتطوير طرق التدريب لتتناسب مع مضمون األبداع.الربامج التدريبية كوهنا مصد

 احلرص على جعل الربامج التدريبية متناسبة مع الربامج الزمنية املوضوعة لتنفيذها، كي حتقق األهداف املطلوبة.-5

التطور العلمي تزويـد مقيمي الربامج بـاملشـــــــــــــــاغـل والـدورات اليت تســـــــــــــــاهم يف رفع مهــاراهتم التقييميــة واليت تواكـب -6
 والتكنلوجي الستخدام أدوات التقييم احلديثة.

تطوير أســــاليب التفاعل بني العاملني من ناحية وبني العاملني واإلدارة من ناحية أخرى ملتابعة أثر التقييم يف امليدان -7 
 والتأكد من فاعلية التدريب.
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ABSTRACT 

 

This quantitative and qualitative study discusses the extent of variation on the 

dimensions of talent management and the dimensions of organizational creativity, 

among in Sohar University. The problem is the low awareness of some of Sohar 

University employees about the dimensions of talent management as well as the 

dimensions of organizational innovation. The study aimed at determining the nature 

of the relationship between the dimensions of talent management and the dimensions 

of organizational creativity at Sohar University. Based on the analytical descriptive 

approach, the quessionairs and open interviewing were used for the data collection. 

The study community consists of all administrative leaders, heads of departments, 

Faculty members and assistant staff at Sohar University (511), a random sample of 

(220) individuals were selected . The findings revealed that: There is an impact 

between the management of talent on the dimensions of organizational creativity at 

Sohar University. The study recommended that the University of Sohar should take 

care of its employees and strive to attract talented workers by providing a suitable 

environment that embraces their work and encourages their talent. 

Keywords: Talent Management, Organizational Creativity, Sohar University, 

Attracting Talents. 
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 ملخص ال

 

تناقش هذه الدراسة الكمية والنوعية مدى التباين حول أبعاد إدارة املواهب وأبعاد اإلبداع التنظيمي، بني آراء العاملني 
أبعاد إدارة املواهب وكذلك أبعاد  حولاخنفاض إدراك بعض العاملني جبامعة صحار تكمن املشكلة يف جبامعة صحار. 

حتديد طبيعة عالقة االرتباط بني أبعاد إدارة املواهب وأبعاد اإلبداع التنظيمي يف هدفت الدراسة إىل  اإلبداع التنظيمي.
ستبانة واملقابلة املفتوحة اال أدايتاستخدمت  التحليلي، الوصفياعتمدت على املنهج  . جامعة صحار بسلطنة عمان

قسام وأعضاء هيئة التدريس واهليئة تكون جمتمع الدراسة من مجيع القيادات اإلدارية ورؤساء األ مع البيانات.كأداة جل
توصلت  .( فردا220طبقت الدراسة على عينة عشوائية قوامها ) .(511املعاونة يف جامعة صحار البالغ عددهم )

أوصت الدراسة  .هناك تأثري بني إدارة املواهب على أبعاد اإلبداع التنظيمي يف جامعة صحار ، منها:نتائج الدراسة إىل
ن جامعة صحار بالعاملني هبا وتسعى جاهدة الجتذاب العاملني املوهوبني عن طريق توفري بيئة مناسبة بضرورة اهتمام أ

 حتتضن أعماهلم وتشجع موهبتهم.
 استقطاب املوهوبني. ،جامعة صحار ،اإلبداع التنظيمي ،الكلمات املفتاحية :إدارة املواهب
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املوضوعات اإلدارية احلديثة واملعاصرة، وبالرغم من قصر عمره إال أنه انتشر وأصبح يعد موضوع إدارة املواهب من 
(، حيث القى اهتمامًا كبريًا بني الباحثني منذ 38، 2012موضوع الساعة يف األوساط األكادميية )صاحل، سعد، 

ن دور يف حتقيق التميز واالبتكار ظهوره يف أواخر التسعينات، وقد بدأت املنظمات تدرك أمهية إدارة املواهب ملا هلا م
واإلبداع من خالل دعم وتطوير أداء املوهوبني حيث تتطلب نظرة منهجية تدعو إىل التفاعل الديناميكي بني العديد 
من املهام والعمليات، لكوهنا نشاط استباقي مستمر واجلدير بالذكر هنا إىل أن االهتمام بإدارة املواهب يف املنظمات 

د أحد مصادر القوة اليت ال ميكن تقليدها، واليت تساهم يف ضمان عمليات النمو واالستمرارية والتنمية، املعاصرة يع
وأصبحت مهمة اكتشاف املواهب مبثابة املهمة األوىل والرئيسية إلدارة املوارد البشرية عند القيام بوظائفها الرئيسية من 

ع ضرورة العمل على صقل هذه املواهب وتنميتها واحلفاظ عليها استقطاب واختيار وتدريب، حبيث تراعى فيها الدقة م
(، األمر الذي يقتضي ضرورة وجود اسرتاتيجية إلدارة املواهب يف املنظمات، غري أن هذه 58، 2013)مرسي، 

 االسرتاتيجية ال ميكن أن تتحقق دون اندماج العاملني سواء أكان هذا االندماج وظيفياً أم تنظيمياً.
ن التحدي اليوم ال يقتصر فقط على اإلبقاء على األفراد املوهوبني يف املنظمة، ولكنه يتعداه ليشمل حماولة ومن مث فإ

، 2016)العسال،  دجمهم يف العمل بشكل كامل، بل وأسر قلوهبم وعقوهلم يف كل مرحلة من مراحل حياهتم العملية.
114) 

لبًا إجباريًا إذا ما أرادت هذه املنظمات احلصول على ومن جهة أخرى، لقد أصبحت حاجة املنظمات لإلبداع متط 
(، ومت إثبات أمهية اإلبداع 2011التميز يف األداء واحملافظة على استمرارها بالبقاء والنمو يف بيئة تنافسية )حاوي، 

ى أداء األعمال التنظيمي يف حتقيق امليزة التنافسية من خالل العديد من الدراسات اليت حللت أثر اإلبداع التنظيمي عل
( حيث أن اإلبداع هو الدافع للتنمية التنظيمية، خاصة يف ظل وجود بيئة 2013(، ) العلي، 2018)الزغول، 

ديناميكية ومعقدة، فاملنظمة بدون إبداع مستمر من احملتمل أن تصبح راكدة وبالتايل، فإن اإلبداع املستمر هو مفتاح 
 التنمية املستدامة.

لبشري هو الدعامة األساسية يف اإلبداع والتميز، لذا يتطلب التخطيط بصورة علمية سليمة إلعداد وعليه فإن العنصر ا
 هذا العنصر وتأهيله ألداء مهامه على أكمل وجه وباجلودة املنشودة للحفاظ على التميز وهذا لن يتأتى عن طريق 

 

 المقدمة
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تكاملة من خالل استقطاب وتطوير واحلفاظ على الصدفة وإمنا من خالل  جمموعة من العمليات والربامج واالساليب امل

األفراد املوهوبني أصحاب الكفاءات واملهارات القادرين على حتقيق التميز واإلبداع من أجل تلبية االحتياجات احلالية 
 (. 15، 2016واملستقبلية. )الزيادي، 

اإلبداع التنظيمي بأبعاده املختلفة يف ويف ضوء ما سبق يتعمد الباحث السعي لكشف طبيعة تأثري إدارة املواهب على 
جامعة صحار يف إطار سعي  اجلامعة لتقدمي ومضاعفة اجلهود لالستفادة من منابع قوة املوارد البشرية لتفادي املعوقات 

ية بأساليب عصرية وزيادة الفاعلية يف إعداد واحلفاظ على املواهب لتحقيق اإلبداع واالبتكار وصوال حنو الريادة والتنافس
 العاملية يف حتقيق اجلودة التعليمية.

 مشكلة البحث: 
أدت العوملة وما يصاحبها من ظواهر خنص منها تدويل التعليم واالقتصاد القائم على املعرفة إىل حاجة جامعات العامل 

حتدى جديد أن تكون أكثر تطورًا وتنافسيًا يف سوق التعليم احمللى واإلقليمي والعاملي، إذ أصبحت اجلامعات أمام 
مستوى العامل يف حلبة التنافس بني  علىيطالبها بالكفاح من أجل حتسني نوعية أنشطتها األكادميية باملقارنة مع أقراهنا 

اجلامعات، وتتطلب هذه املنافسة أنواع متميزة من املوارد البشرية املوهوبة متتلك املهارات الفائقة والقدرات العالية، 
 د القادر على حتقيق اإلبداع واالبتكار للمؤسسة اجلامعية.  باعتبارها املورد الوحي

( أن االستثمار يف املوارد البشرية باجلامعات يعد جزًءا مهمًّا من اسرتاتيجياهتا حىت 2015وتشري دراسة )نضال واآلغا، 
ؤسسات املعاصرة باعتبارها تكون قادرة على املنافسة لذلك برز االهتمام بتطبيق اسرتاتيجية إدارة املواهب البشرية يف امل

أحد مصادر القوة اليت ال ميكن تقليدها، واليت تساهم يف ضمان عمليات النمو واالستمرار، فأصبح اكتشاف املواهب 
املهمة األوىل والرئيسية إلدارات املوارد البشرية عند القيام بوظائفها األساسية، من استقطاب للعاملني واختيارهم 

 وتدريبهم. 
إىل إن إدارة املواهب تؤدي بشكل عام إىل العمل على توفري إمدادات  (Chen & Chang, 2012)رت دراسة كما أشا

جيدة من املواهب املتميزة، وحتسني فعالية القيادة، وانتقال سلس للقيادة وحتسني إنتاجية املوهوبني مبا ينعكس على 
لباقني هبا، وزيادة قدرة املنظمة إنتاجية املنظمة، وتسهيل نقل املعرفة واملهارات من املوهوبني الراحلني عن املنظمة إىل ا

 على االحتفاظ باملوهوبني.
( إىل وجود ارتباط معنوي بني إدارة املواهب والتمييز التنظيمي حيث ثبت وجود تأثري 2016)عتوم،  دراسةوتوصلت 

 نظيمي.معنوي اجيايب لكا من جذب املواهب واالحتفاظ باملواهب وتنمية املواهب كمتغريات مستقلة على التميز الت
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وملا أننا نعيش يف عامل يتالحق فيه النمو وتزداد املتغريات، لذا يستوجب على اجلميع إدراك متطلبات التطور يف احلاضر 
واملستقبل. ومبا أن عناصر التغيري معقدة ومتشابكة، جيب علينا أن ندرك جيدا أنه ال يتم بصورة فردية أو بشكل جزئي، 

مل وحمدد بدقة علمية ومنهجية، واإلبداع يف املنظمة حاجة ضرورية وأساسية فرضتها بل جيب أن ينطلق يف إطار متكا
التغريات االقتصادية واالجتماعية، ويلعب اإلبداع دور مهم يف بقاء املنظمات وتطورها يف ظل التحديات العاملية، كما 

 .أنه يساعدها على مواجهة األزمات املعاصرة وحتديات املستقبل
ا سبق قام الباحث بدراسة استطالعية على جامعة صحار، حيث قام بإجراء عدد من املقابالت املفتوحة وتأكيدا على م

( من عمداء الكليات ومساعديهم ورؤساء أقسام بعض الكليات املوجودة داخل اجلامعة والقيادات اإلدارية 15مع )
املواهب واإلبداع التنظيمي، وقد أسفرت الدراسة واملوظفني اإلداريني هبدف تكوين فكرة مبدئية عن العالقة بني إدارة 

 إىل النتائج التالية:
 ارتفاع مستوى اإلبداع التنظيمي، ووجود بعض االخنفاض يف تطبيق بعض ممارسات إدارة املواهب. -1
اخنفاض يف إدراك بعض العاملني جبامعة صحار حمل الدراسة عن أبعاد إدارة املواهب وكذلك أبعاد اإلبداع  -2

 التنظيمي.
 شعور بعض العاملني بصعوبة التقدم الوظيفي ناجتة عن عدم وجود فرص للرتقي. -3

وعليه يتبني أن جامعة صحار تفتقر إىل الكثري من العمليات الوظيفية واليت تتمثل يف جذب واختيار املوهوبني واحملافظة 
يت تتطلب توفري قدرات إبداعية عالية من عليهم، وذلك من أجل إدارة العمل مبا ينسجم مع احلاجات التنظيمية وال

أجل مواجهة التحديات بسرعة وكفاءة وفاعلية، ومن مث ميكن بلورة قضية الدراسة يف السؤال الرئيس اآليت: ما هو أثر 
   ؟بسلطنة عمان –إدارة املواهب يف حتقيق اإلبداع التنظيمي يف جامعة صحار 

 أهداف البحث:
 جمموعة من األهداف اليت ميكن صياغتها على النحو التايل:تسعى الدراسة إىل حتقيق 

 الكشف عن مدى التباين بني آراء العاملني جبامعة صحار حول أبعاد إدارة املواهب وأبعاد اإلبداع التنظيمي. -1
 التعرف على طبيعة تأثري إدارة املواهب على اإلبداع التنظيمي . -2
قرتحة اليت تساهم يف بيان شكل العالقة بني أبعاد إدارة استخالص بعض النتائج وتقدمي بعض التوصيات امل -3

 املواهب وأبعاد اإلبداع التنظيمي.
 :املستويني العلمي والتطبيقي كما يلي يفتظهر أمهية الدراسة 
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 :املستوى العلمي يف

 املسامهة يف سد الفجوة يف دراسات إدارة املواهب بني الدراسات األجنبية والعربية. -أ
عن طبيعة العالقة بني إدارة املواهب واإلبداع التنظيمي وذلك من خالل النتائج اليت توفري مؤشرات  -ب

 ميكن التوصل إليها يف هذه الدراسة.
املساعدة يف فتح اجملال أمام الباحثني ملزيد من الدراسة والتحليل يف جمال إدارة املواهب من خالل نتائج  -ج

 وتوصيات الدراسة.
 :املستوى التطبيقييف 

تساعد تلك الدراسة القيادات اإلدارية جبامعة صحار على تطوير أسلوب إدارهتم ملوظفيهم، ومتكينهم  -أ
من قيادة املوهوبني لديهم بشكل أكثر فعالية مما يساعد على رفع مستوى اإلبداع التنظيمي لدى 

( على 2016( )الزيادي، 2017املوهوبني مبا ينعكس على األداء العام للمنظمة حيث أشار )العلي، 
 أهنا واحدة من الوظائف األساسية إلدارة املوارد البشرية واليت هلا دوراً اسرتاتيجياً كبرياً يف املنظمات.

إن الكشف عن تأثري إدارة املواهب على اإلبداع التنظيمي قد يشجع املسئولني باملنظمات على  -ب
 ي باملنظمة.التمعن يف ضرورة تطبيق إدارة املواهب كسياسة أو نظام إداري رمس

 مصطلحات الدراسة: 
بأهنا " جمموعة من القدرات  املوهبة (Vural,et al.,2012)يعرف فريال : Talent Management إدارة املواهب

ويتبىن البحث العقلية الفطرية واملكتسبة لشخص ما كالقدرة على الفهم والتحليل واالستنتاج، واليت تنظم السلوك الفرد". 
احلايل التعريف اإلجرائي التايل ملمارسة إدارة املواهب على أهنا " املمارسة الرشيدة يف توظيف وتطوير وقيادة املواهب يف 

امعة وتدريبهم وتنمية قدراهتم لالستفادة منهم يف حتقيق أهداف اجلامعة لالرتقاء هبا وحتسني قدرهتا على حتقيق نتائج اجل
 إجيابية يف العمل مبا يضمن للجامعة التنافس والبقاء  ". 

جيب  بأنه " عملية تقوم على األمناط السلوكية لألشخاص، واليت (Delgado et al.,2011)يعرفه : اإلبداع
يقصد به خلق قيمة أو إنتاج فكرة جديدة مفيدة سواء احلصول عليها وتطويرها من خالل عملية التعليم ملدة معينة". 

كانت تتعلق بإنتاج سلعة أو خدمة، أو تتعلق بالوسائل واإلجراءات والعمليات، أو تتعلق باالسرتاتيجيات والسياسات 
 .ملون معا يف نظام اجتماعي معقدوالربامج التنظيمية، وذلك من قبل أفراد يع
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عملية فكرية منفردة جتمع بني املعرفة املتألقة  :أنه ى( اإلبداع التنظيمي عل2008)يعرف كاظم،  :اإلبداع التنظيمي

والعمل اخلالق، متس شىت جماالت احلياة وتتعامل مع الواقع وتسعى حنو األفضل، فضال عن أن اإلبداع ناتج تفاعل 
  .أو موضوعية أو شخصية أو بيئية أو سلوكية، يقودها أشخاص متميزونمتغريات ذاتية 

ويتبىن البحث احلايل التعريف اإلجرائي التايل ملمارسة إدارة املواهب على أنه" أسلوب إداري يعتمد على العنصر البشري 
استخدام للعناصر بشكل أساسي من خالل طرح حلول مميزة للمشكالت، وأداء العمل بأساليب وطرق جديدة يف ظل 

التالية: األصالة، الطالقة، املرونة، املخاطرة، القدرة على التحليل، احلساسية للمشكالت، اخلروج عن املألوف سواء 
 .للفرد نفسه أو للجامعة اليت يعمل هبا
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 أوال: اإلطار النظري: 
 ظيمي في الجامعات: إدارة المواهب كبيئة الداعمة لإلبداع التن

للمؤسسة اجلامعية دور كبري يف توفري مناخ مناسب فعال لتنمية قدرات األفراد املوهوبني ودعم اإلبداع والتفكري اإلبداعي 
داخلها حيث أهنا تعمل على تعزيز التفاعل بني أفراد املوهوبني وبيئتها لتحقيق أهدافها املستمدة من احتياجات هذه 

( بيئة املبدع إىل بيئة خاصة، وتشمل كل ما يتعلق بتنشئته وتربيته 2002ف )البيايت & املطريي، البيئة، وعليه يصن
وكل ما يؤثر يف تكوينه العقلي، وبيئة داخلية تشمل قدرات وامكانيات اجلامعة وما لديها من موارد معلوماتية وثقافة 

بينما تتمثل البيئة اخلارجية لإلبداع يف العوامل اليت هلا  تنظيمية وخربة أعضائها وما تتمتع به نظامها اإلداري من مرونة،
تأثري مباش أو غري مباشر على سلوك اجلامعة وأفرادها كالعوامل االقتصادية واالجتماعية واألنظمة والقوانني والتغيري 

يت & املطريي ، التكنولوجي والقوى التنافسية، فإن متطلبات اإلبداع التنظيمي تتلخص يف العناصر التالية )البيا
2002 :) 

 االنتماء للمؤسسة اجلامعية ووالء الفرد هلا.  -أ
 العقلية العلمية وتكرمي أصحاهبا لضمان استمرارهم يف العطاء.  -ب
 إشاعة مناخ تنظيمي يسوده احرتام الرأي والرأي اآلخر.  -ت
 اإلميان بأمهية اإلبداع.  -ث
 االهتمام باألبعاد االنسانية للعاملني.  -ج
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سبق فإن الفرد املبدع املوهوب هو الذي يرتجم فلسفة العمل اليت يؤمن هبا، وإذا مل تتوفر له بيئة داعمة  وبناء على ما

 مشجعة فإنه قد يتوقف إبداعه وينتقل إىل بيئة عمل أخرى ومن مث ال تستطيع اجلامعة االحتفاظ به. 
 محفزات اإلبداع التنظيمي في الجامعات: 

لكي تكون البيئة اجلامعية مبدعة من الضروري وجود حمفزات لألفراد املوهوبني والعاملني فيها لكي يكونوا مبدعني 
 (: 2013وتتمثل هذه احملفزات يف )سلمان، 

حيث أن البشر املوهوبني هم أساس اإلبداع يف اجلامعة وغريها من املنظمات لذلك جيب أن يتم  :العوامل البشرية -أ
 طريق:  حتفيزهم عن

التدريب والتطوير: حيث أن اجلامعة تسعى دائما وحتافظ باستمرار على تدريب وتطوير قدرات أفرادها املوهوبني  -
 لزيادة معارفهم وحتديثها وتوسيع األفق لديهم. 

التزام املبدعني: املوهوب املبدع هو من يستفيد من األفكار النادرة غري املألوفة وحيوهلا إىل منتجات أو خدمات  -
 ة، لذا فإن رعاية توفري إدارة لرعاية املوهوبني املبدعني ودعمهم سوف حيفزهم وجيعلهم أكثر إبداعاً. ملموس

أمن العاملني: ويتمثل يف قيام املنظمة يف منح املوهوبني أمنا يساعدهم على عدم اخلوف من األخطاء مما  -
 حيفزهم على التفكري املبدع. 

مية اليت توضح السلطة واملواقع الوظيفية ويؤثر اهليكل التنظيمي على وهو اخلريطة التنظي:  اهليكل التنظيمي -ب
 اإلبداع من خالل: 

 اهليكل العضوي: وفيه تكون السلطة غري مركزية وقيود على حرية املبدع املوهوب يف احلركة.  -
دعني وتشجيعهم وفرة املوارد: حىت يتمكن املدراء  من تسهيل عملية اإلبداع عن طريق توفري بيئة تسهل عمل املب -

 على مواصلة اإلبداع. 
توافر االتصاالت: تؤثر االتصاالت بأنواعها يف عمليات اإلبداع بل وتقضي عليه حيث أهنا تسهل التفاعل  -

 بني أقسام املنظمة وفروعها. 
قافة وهي جمموعة القيم واملعتقدات الين حتكم سلوك الفرد داخل املنظمة وتتصف الث :الثقافة التنظيمية السائدة .ت

التنظيمية بالثبات النسيب، وختتلف املنظمات يف ثقافاهتا من الثقافة املستقرة إىل الثقافة املرنة، ووفقا هلذا املنظور فإن 
 الثقافة التنظيمية تؤثر تأثريا كبريا على سلوك األفراد املبدعني ومن مث على عملية اإلبداع من خالل: 
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قافة املشجعة لإلبداع تسمح لألفراد املبدعني على املغامرة واملخاطرة حتمل املخاطر: حيث إن املنظمة ذات الث -

 دون خوف من الفشل، كما أهنا ترى أن الفشل نوعا من أنواع التعليم لعدم الوقوع فيه مرة أخرى. 
قبول الغموض: وهو عدم التأكد أو الدخول يف األشياء الغامضة غري الواضحة ولتحقيق ذلك البد من التأكيد  -

 اهلدف واإلبداع. على 
قلة الرقابة وانعدامها: أي عدم تفعيل القوانني او التقليل منها ومن اإلجراءات اليت حتد من فتح اجملال أمام  -

 املبدعني.
 أبعاد اإلبداع التنظيمي: 

أن أبعاد اإلبداع التنظيمي معقدة للغاية، وميكن النظر إليها من خالل جانبني األول: اتساع  (Chuang,2005)يرى 
اإلبداع ويتضمن السياسات والنظم اإلدارية والعمليات واخلدمات، والثاين عمق اإلبداع ويتضمن أمهية ودرجة التأثري 

 على الرحبية على املدى الطويل.
كنولوجي يف أبعاد ثانوية: ابتكار املنتجات وعملية االبتكار، يف حني أن اإلبداع اإلبداع الت (Chung,2005)كما صنف 

 اليزال متميز عن االثنني األخرين. 
اإلبداع التنظيمي املتميز يف ثالثة أبعاد مها: ابتكار املنتجات وعملية  (Mavondo et al.,2005)كذلك صنفت دراسة 

   اإلبداع اإلداري وعملية االبتكار.
 : الدراسات السابقة:ثانيا

( بعنوان " اإلبداع التنظيمي وأثره على جودة الخدمة المقدمة في مستشفيات القطاع 2018دراسة )الزغول، 
وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على اإلبداع التنظيمي وأثره على جودة  الحكومي إلقليم الشمال في األردن"،

إلقليم الشمال يف األردن، ومتثلت أبعاد اإلبداع التنظيمي يف )اإلبداع  اخلدمة املقدمة يف مستشفيات القطاع احلكومي
التكنولوجي، اإلبداع التسويقي، اإلبداع التكنولوجي(، ومت أخذ املتغري التابع )جودة اخلدمة( كحزمة كاملة، ومتثل جمتمع 

كومية إلقليم الشمال يف األردن، ومت الدراسة يف مجيع العاملني يف اإلدارة الوسطى واإلدارة الدنيا يف املستشفيات احل
أخذ عينة طبقية عشوائية بسيطة، واستخدمت الدراسة االستبيان يف مجع بيانات الدراسة، وهبدف حتليل فقرات 

 االستبيان واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياهتا، مت استخدام االختبارات اإلحصائية املناسبة. 
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وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن مستوى اإلبداع التنظيمي كان مرتفعا، حيث حصل بعد اإلبداع التسويقي على أعلى 
مستوى، يليه اإلبداع التكنولوجي مث اإلبداع اإلداري، كما توصلت إىل وجود أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد اإلبداع 

لتسويقي، اإلبداع التكنولوجي( يف جودة اخلدمة املقدمة يف مستشفيات التنظيمي واملتمثلة يف )اإلبداع اإلداري، اإلبداع ا
 القطاع احلكومي إلقليم الشمال يف األردن. 

(: بعنوان " التحليل الوظيفي وتأثيره في تعزيز اإلبداع التنظيمي: دراسة حالة في جامعة 2018دراسة )علي، 
ني التحليل الوظيفي واالبداع التنظيمي يف اجلامعة قيد البحث، وهدفت هذه الدراسة إىل حتديد طبيعة العالقة بالكوفة"، 

واستكشاف تأثري العالقة بني التحليل الوظيفي واالبداع التنظيمي يف اجلامعة، واستخدمت الدراسة  استبانة مكونة من 
( من املدراء 150) ( فقرة خاصة مبتغريات الدراسة  لتحقيق أهداف الدراسة، مت توزيعها على عينة عشوائية قوامها22)

 SPSS)واملوظفني العاملني يف جامعة الكوفة،واستخدمت الدراسة األدوات اإلحصائية املتوافرة يف الربنامج االحصائي 
v.20) .إلجراء االختبارات االحصائية 

ظيمي، وهذا وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة ارتباط معنوية وموجبة بني أبعاد التحليل الوظيفي واالبداع التن
يشري إىل إن على اجلامعة االلتزام  بزيادة التحليل الوظيفي يف خططها لرفع أداءها والوصول إىل االبداع التنظيمي، وأن 
أبعاد التحليل الوظيفي هلا تأثري معنوي وموجب يف االبداع التنظيمي، وهذا يشري اىل أن على املنظمات االلتزام بتبين 

 ا.التحليل الوظيفي يف خططه
(: بعنوان " أثر إدارة المواهب على تعزيز القدرات التنافسية للموارد البشرية: دراسة 2016دراسة )الزيادي، 

 مقارنة بين البنوك التجارية بالقطاع العام والقطاع الخاص" 
حتفاظ وهدفت هذه الدراسة إىل اختبار تأثري إدارة املواهب املتمثلة يف )حتديد املواهب، جذب املواهب، اال     

باملواهب، تنمية املواهب( علي تعزيز القدرات التنافسية للموارد البشرية، وأجريت الدراسة علي عدد من ثالثة بنوك 
 384جتارية بالقطاع العام وعدد ثالثة بنوك جتارية بالقطاع اخلاص وكان إمجايل عدد العينة الفعلية للعاملني بالقطاعني 

 مفردة. 
ىل وجود فروق معنوية بني استجابات العاملني بالبنوك التجارية بالقطاع العامة والقطاع اخلاص وتوصلت نتائج الدراسة إ 

يف مدي تطبيق إدارة املواهب ووجود فروق معنوية بني استجابات العاملني بالبنوك التجارية بالقطاع العام والقطاع اخلاص 
 ية، كما توصلت الدراسة إيل وجود تأثري ألبعاد املواهب علي يف مدي حتقيق أبعاد تعزيز القدرات التنافسية للموارد البشر 
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أبعاد تعزيز القدرات التنافسية للموارد البشرية كل بعد منفرداً، وأيضا على األبعاد جمتمعة بالبنوك التجارية بالقطاعني 

 املعرفية   .  العام واخلاص ملكافأة أصحاب األفكار اإلبداعية اليت تسهم يف حتسني األداء وتقلص الفجوة 
بعنوان: " أثر استراتيجية إدارة المواهب على الوالء التنظيمي للعاملين  (Tajuddin & Rosalan ,2015دراسة )

هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى وجود اسرتاتيجية إدارة املواهب بالقطاع املصريف  .بالقطاع المصرفي في ماليزيا "
يف ماليزيا وأثرها على الوالء وحتسني أداء العاملني، وتكون جمتمع الدراسة من مجيع العاملني باملصرف املاليزي وعددهم 

 ( مت اختيارهم عشوائيا من أربعة بنوك القطاع اخلاص واحلكومي. 360)
وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة اجيابية بني إدارة املواهب وحتسني األداء بالقطاع املصريف، وأن إدارة املواهب    

قادرة على احلد من مشكالت دوران العمل وعدم الرضا وتؤدي إىل االحتفاظ واستبقاء العاملني وسط تنافسية عاملية 
 سريعة. 
ير ممارسة إدارة الموهبين على االحتفاظ بالموهوبين في منظمات تكنولوجيا : بعنوان " تأث(Alias,2014)دراسة 

هدفت الدراسة إىل حبث العالقة ما بني ممارسات إدارة املوهبني على االحتفاظ باملوهوبني يف  المعلومات في ماليزيا".
املعلومات يف ماليزيا، حيث  منظمات تكنولوجيا املعلومات يف ماليزيا، وتكون جمتمع الدراسة من منظمات تكنولوجيا

( واستخدمت الدراسة استبانة وزعت على أفراد العينة جلمع البيانات، ومت استخدام معامل بريسون 281مت اختيار )
 . (SPSS)واإلحصاء الوصفي واالحندار البسيط يف معاجلة البيانات إحصائيا، باستخدام برنامج 

ة املواهب بأبعادها )الدعم اإلداري وتطوير املسار الوظيفي، احلوافز والتعزيز( وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن ممارسات إدار 
 هلا عالقة اجيابية مع ارتباط املوظفني بعملهم، وأن ارتباط املوظفني بعملهم له عالقة اجيابية مهمة يف االحتفاظ باملوظفني.        

 أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
(، 2017من الدراسات اليت قامت بالتطرق إىل اسرتاتيجيات إدارة املواهب مثل دراسة )العلي،  وجد العديدت
(Tajuddin & Rosalan ,2015 وتناولت هذه الدراسات املنظمات املختلفة مثل اجلامعات وشركات التأمني )

التنافسية، ولكن هذه الدراسة ختتلف عن  والبنوك القطاعات الصناعية ودورها يف حتقيق األداء وااللتزام التنظيمي واملزايا
الدراسات السابقة العينة واملنظمة ويف احلدود املكانية، حيث أن الدراسة احلالية جاءت لقياس دور أبعاد إدارة املواهب 
 املتمثلة يف )تنمية، تطوير، مناخ مفتوح، حوافز ومكافآت( يف حتقيق اإلبداع التنظيمي يف جامعة صحار بسلطنة عمان،

 وهو ما مل تتناوله أي دراسة سابقة يف حدود علم الباحث. 
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 منهج الدراسة.

بعد أن مت حتديد مشكلة الدراسة، ومراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة والتعرف على العديد من 
حيث أنه يصف  الوصفياملناهج البحثية توصل الباحث إىل أن املنهج الذي يالئم موضوع الدراسة احلالية هو املنهج  

ا يتعداه إىل دراسة مجيع أبعاد املشكلة بتحليل جذورها وحيلل الظاهرة حمل البحث وال يقف على ذلك فحسب وإمن
 .واقرتاح احللول املناسبة للتغلب عليها

القيادات اإلدارية ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس  تكون جمتمع الدراسة من مجيع :جمتمع الدراسة وعينتها
( من 220ة على عينة عشوائية قوامها )(، وطبقت الدراس511واهليئة املعاونة يف جامعة صحار البالغ عددهم )

 العاملني جبامعة صحار . 
على تأثري إدارة املواهب على اإلبداع التنظيمي، ومبا أن هذه  التعرف إىل هتدف هذه الدراسة :بناء أدوات الدراسة

 ، لذلك اختار الباحث أداتني جلمع املعلومات مها: املنهج الوصفياملنهج  اتبعتالدراسة 
استخدم الباحث قائمة استبانة يف جتميع البيانات هلذه الدراسة من مصادرها األولية، ومت االعتماد على استبانة. 

 العبارات اليت تقيس كاًل من إدارة املواهب واإلبداع التنظيمي كما يلي:
 المستقل(:إدارة المواهب )المتغير  -أ

التقدير واملكافأة(، وسوف يستخدم –املناخ املفتوح –االتصاالت –التنمية –وتشمل األبعاد التالية: )إدارة األداء 
عبارة لتمتعه بدرجة عالية من الصدق والثبات ومالءمته لطبيعة  19املكون من  (Sweem, 2009)الباحث مقياس 

عبارات لقياس  3عبارات لقياس متغري التنمية، و 5ري إدارة األداء، وعبارات لقياس متغ 4الدراسة، والذي يتكون من 
 عبارات لقياس متغري التقدير واملكافأة. 4عبارات لقياس متغري املناخ املفتوح، و 3متغري االتصاالت، و

 اإلبداع التنظيمي )المتغير التابع(: -ب
 ,.Lee et alوسوف يقوم الباحث باستخدام مقياس ) ويشمل األبعاد التالية: )اإلبداع التكنولوجي واإلبداع اإلداري(،

عبارات لقياس متغري  9عبارة لتمتعه بدرجة عالية من الصدق والثبات، والذي يتكون من  13املكون من ( 2010
              عبارات لقياس متغري اإلبداع اإلداري. 4اإلبداع التكنولوجي، و

من القيادات اإلدارية ورؤساء األقسام جبامعة صحار وتناولت عدد من اليت أجراها الباحث مع عدد المقابالت: 
 األسئلة حول إدارة املواهب يف اجلامعة ودورها يف عملية التغيري.
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 ثبات وصدق االستبانة: 

بعد تطبيقها على عينة  قام الباحث باختبار معامل الصدق والثبات للعناصر املكونة للمتغريات األساسية يف االستبانة
  :يت( من غري عينة الدراسة، وجاءت نتائج اختبارات الصدق والثبات كما هو مبني يف اجلدول اآل40عشوائية عددها )

 معامل ثبات االستبانة (1) جدول
 معامل الصدق اإلحصائي معامل ألفا كرونباخ املتغريات

 849,0 720,0 إدارة األداء
 888,0 788,0 التنمية

 918,0 843,0 االتصاالت
 927,0 859,0 حتفيز املناخ املفتوح
 952,0 907,0 النتقدير واملكافأة

 981,0 962,0 االبداع التكنولوجي
 938,0 879,0 االبداع اإلداري

( وتراوحت قيمة الصدق 9,0-720,0قيمة معامالت ألفا كرونباخ تراوحت ما بني ) يتضح أن أعالهمن اجلدول  
( مما يعين إمكانية االعتماد على البيانات اليت مت احلصول عليها لقياس تأثري 952,0-849,0اإلحصائي ما بني )

 إدارة املواهب على اإلبداع التنظيمي جبامعة صحار.  
 أساليب المعالجة اإلحصائية المناسبة في الدراسة:   

االحصائية باإلضافة  متت املعاجلة اإلحصائية باستخدام جمموعة من األساليبصحة فروض الدراسة  اختبارمن أجل 
  v.21(SPSS )Statistical Package for Social Sciencesإىل برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

 واألساليب هي: 
 النسب املئوية، واألوساط احلسابية والتكرارات واالحنرافات املعيارية. -1
 معامل ألفا كرونباخ.  -2
 . ANOVAحتليل التباين يف اجتاه واحد  -3
 ارتباط بريسون.  -4
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 نتائج الدراسة الميدانية: 

لغرض التعرف على طبية عالقة تأثري املتغريات املستقلة )املتمثلة بإدارة املواهب( يف املتغري التابع )اإلبداع التنظيمي( يف 
النموذج االفرتاضي للدراسة وفقًا لبعض األدوات واألساليب املنظمة عينة الدراسة، وسوف نتحقق من مدى صحة 

 اإلحصائية اليت اختريت إلجراء التحليل على متغريات الدراسة وكما يأيت:
 اختبار الدالئل اإلحصائية للتباين بين مفردات العينة وفقاً لخصائصهم الديموغرافية: -1

الختبار الدالئل اإلحصائية للتباين بني مفردات العينة  Anovaقام الباحث باستخدام حتليل التباين يف اجتاه واحد 
 وفقاً خلصائصهم الدميوغرافية حول إدارة املواهب واإلبداع التنظيمي وذلك الختبار الفرض األول:

 النوع: -أ
 ارة املواهب ومتغريات اإلبداع التنظيمي( الداللة اإلحصائية وفقاً للنوع حول متغريات إد2جدول )

، مما يدل على أنه ال يوجد تباين معنوي 0.05أكرب من  .Sigجند أن قيمة اجلدول، وبتحليل البيانات الواردة يف  
أفراد  بني 

 الدراسة وفقاً للنوع حول متغريات إدارة املواهب ومتغريات اإلبداع التنظيمي.
 ( الداللة اإلحصائية حسب النوع حول متغريات إدارة املواهب ومتغريات اإلبداع التنظيمي2جدول )

 .Anovaاصة بتحليل التباين املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي اخل
 .0.05**مستوى معنوية 

 
 
 

 Sum of المتغير

Squares 
Df 

Mean of 

Square 
F Sig. 

 0.990 0.009 0.001 1 0.001 إدارة األداء
 0.392 0.737 0.312 1 0.312 التنمية

 0.322 0.986 0.473 1 0.472 االتصاالت
 0.721 0.128 0.075 1 0.075 حتفيز املناخ املفتوح

 0.446 0.583 0.388 1 0.388 التقدير واملكافأة
 0.944 0.005 0.004 1 0.004 اإلبداع التكنولوجي

 0.639 0.221 3.507 1 3.507 اإلبداع اإلداري
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 سنوات الخدمة: -ب

( الختبار الداللة اإلحصائية بني مفردات العينة وفقاً لسنوات اخلدمة حول 3وبتحليل البيانات الواردة يف اجلدول رقم )
، مما يدل على أنه ال يوجد 0.05أكرب من  .Sigمتغريات إدارة املواهب ومتغريات اإلبداع التنظيمي جند أن قيمة 

 اخلدمة حول متغريات إدارة املواهب ومتغريات اإلبداع التنظيمي. تباين معنوي بني أفراد الدراسة وفقاً لسنوات
 الداللة اإلحصائية وفقاً لسنوات اخلدمة حول متغري إدارة املواهب ومتغري اإلبداع التنظيمي (3جدول )

 .Anovaاملصدر: نتائج التحليل اإلحصائي اخلاصة بتحليل التباين 
 المؤهل العلمي: -ج

( الختبار الداللة اإلحصائية بني مفردات العينة وفقاً للمؤهل العلمي حول 4وبتحليل البيانات الواردة يف اجلدول رقم )
، مما يدل على أنه ال يوجد 0.05أكرب من  .Sigمتغريات إدارة املواهب ومتغريات اإلبداع التنظيمي جند أن قيمة 

 العلمي حول متغريات إدارة املواهب ومتغريات اإلبداع التنظيمي. تباين معنوي بني أفراد الدراسة وفقاً للمؤهل
 الداللة اإلحصائية وفقاً للمؤهل العلمي ملتغري إدارة املواهب ومتغري اإلبداع التنظيمي (4جدول )

 Sum of المتغير

Squares 
Df 

Mean of 

Square 
F Sig. 

 0.681 0.385 0.118 2 0.236 إدارة األداء
 0.093 2.4 1.002 2 2.004 التنمية

 0.071 2.680 1.263 2 2.527 االتصاالت
 0.506 0.684 0.399 2 0.799 حتفيز املناخ املفتوح

 0.836 0.179 0.120 2 0.240 التقدير واملكافأة
 0.611 0.494 0.407 2 0.814 اإلبداع التكنولوجي

 0.679 0.388 0.202 2 0.403 اإلبداع اإلداري

 Sum of المتغير

Squares 
Df 

Mean of 

Square 
F Sig. 

 0.124 2.109 0.636 2 1.272 إدارة األداء
 0.158 1.860 0.781 2 1.561 التنمية

 0.091 1.424 1.146 2 2.292 االتصاالت
 0.299 1.216 0.707 2 1.414 حتفيز املناخ املفتوح

 0.354 1.044 0.692 2 1.384 التقدير واملكافأة
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 .Anovaاملصدر: نتائج التحليل اإلحصائي اخلاصة بتحليل التباين 
 الراتب والحوافز:

( الختبار الداللة اإلحصائية بني مفردات العينة وفقاً للراتب واحلوافز حول 5وبتحليل البيانات الواردة يف اجلدول رقم )
، مما يدل على أنه ال يوجد 0.05كرب من أ .Sigمتغريات إدارة املواهب ومتغريات اإلبداع التنظيمي جند أن قيمة 

 تباين معنوي بني أفراد الدراسة وفقاً للراتب واحلوافز حول متغريات إدارة املواهب ومتغريات اإلبداع التنظيمي.
 الداللة اإلحصائية وفقاً للراتب واحلوافز ملتغري إدارة املواهب ومتغري اإلبداع التنظيمي (5جدول )

 .Anovaاملصدر: نتائج التحليل اإلحصائي اخلاصة بتحليل التباين 
ويتضح مما سبق أنه يتم قبول فرض الدراسة األول، حيث ال يوجد تباين معنوي بني آراء العاملني يف جامعة صحار 

يتعلق بأبعاد إدارة املواهب وأبعاد اإلبداع التنظيمي، وذلك وفقًا للخصائص الدميوغرافية )النوع، سنوات اخلدمة، فيما 
 املؤهل العلمي، الراتب واحلوافز(.

 تحديد طبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة:
داع التنظيمي، حيث قام الباحث وذلك الختبار فرضية عدم وجود ارتباط معنوي بني أبعاد إدارة املواهب وأبعاد اإلب

( 6باستخدام معامل ارتباط بريسون لتحديد طبيعة العالقة بني إدارة املواهب واإلبداع التنظيمي، ويوضح اجلدول )
 ذلك.

 معامل االرتباط لتحديد طبيعة العالقة بني إدارة املواهب واإلبداع التنظيمي (6جدول )
 اإلبداع اإلداري اإلبداع التكنولوجي اإلبداع التنظيمي

 0.06 2.853 2.296 2 4.591 اإلبداع التكنولوجي
 0.667 0.406 2.111 2 0.422 اإلبداع اإلداري

 Sum of المتغير

Squares 
Df 

Mean of 

Square 
F Sig. 

 0.926 0.077 0.024 2 0.047 إدارة األداء
 0.757 0.279 0.119 2 0.238 التنمية

 0.682 0.383 0.185 2 0.370 االتصاالت
 0.333 1.106 0.643 2 1.286 حتفيز املناخ املفتوح

 0.301 1.207 0.799 2 1.598 التقدير واملكافأة
 0.436 0.835 0.685 2 1.370 التكنولوجياإلبداع 

 0.481 0.734 0.380 2 0.761 اإلبداع اإلداري
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 إدارة المواهب

 ** 0.476 ** 0.198 إدارة األداء
 ** 0.577 ** 0.456 التنمية

 ** 0.622 ** 0.598 االتصاالت
 ** 0.564 ** 0.703 تحفيز المناخ المفتوح

 ** 0.606 ** 0.722 التقدير والمكافأة

 االرتباط لبريسون.املصدر: حتليل التحليل اإلحصائي بتحليل العالقة 
 .0.01**عند مستوى معنوية 

 ( ما يلي:6يتضح من الجدول رقم )
توجد عالقة ارتباط معنوي بني إدارة األداء وكل من: اإلبداع اإلداري واإلبداع التكنولوجي عند مستوى معنوية  .1

(، مث يليه 0.476مبعامل ارتباط )، ويتضح من النتائج أن اإلبداع اإلداري أعلى ارتباطاً بإدارة األداء 0.01
 (.0.198اإلبداع التكنولوجي مبعامل ارتباط )

توجد عالقة ارتباط معنوي بني التنمية وكل من: اإلبداع اإلداري واإلبداع التكنولوجي عند مستوى معنوية  .2
(، مث يليه 0.577، ويتضح من النتائج أن اإلبداع اإلداري أعلى ارتباطاً بإدارة األداء مبعامل ارتباط )0.01

 (.0.456اإلبداع التكنولوجي مبعامل ارتباط )
توجد عالقة ارتباط معنوي بني االتصاالت وكل من: اإلبداع اإلداري واإلبداع التكنولوجي عند مستوى معنوية  .3

 (، مث يليه0.622، ويتضح من النتائج أن اإلبداع اإلداري أعلى ارتباطاً بإدارة األداء مبعامل ارتباط )0.01
 (.0.598اإلبداع التكنولوجي مبعامل ارتباط )

توجد عالقة ارتباط معنوي بني حتفيز املناخ املفتوح وكل من: اإلبداع اإلداري واإلبداع التكنولوجي عند مستوى  .4
(، 0.703، ويتضح من النتائج أن اإلبداع اإلداري أعلى ارتباطاً بإدارة األداء مبعامل ارتباط )0.01معنوية 

 (.0.564بداع التكنولوجي مبعامل ارتباط )مث يليه اإل
توجد عالقة ارتباط معنوي بني مستوى التقدير واملكافأة وكل من: اإلبداع اإلداري واإلبداع التكنولوجي عند  .5

، ويتضح من النتائج أن اإلبداع اإلداري أعلى ارتباطًا بإدارة األداء مبعامل ارتباط 0.01مستوى معنوية 
 (.0.606بداع التكنولوجي مبعامل ارتباط )(، مث يليه اإل0.722)

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 3, 2019 

 
 118 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

ويتضح مما سبق وجود عالقة ارتباط بني أبعاد إدارة املواهب وأبعاد اإلبداع التنظيمي يف جامعة صحار، األمر الذي 
ي ويف ضوء ما سبق تبني وجود تأثري معنو  يعين وجود عالقة ارتباط معنوية بني إدارة املواهب وأبعاد اإلبداع التنظيمي.

 للتقدير واملكافأة على اإلبداع اإلداري.

مما سبق يتبني أن فيما يتعلق بالفرض األول: ال يوجد تباين معنوي بني آراء املوظفني يف جامعة صحار فيما يتعلق 
بأبعاد املواهب وأبعاد اإلبداع التنظيمي وفقا للخصائص الدميوغرافية )النوع، سنوات اخلدمة، املؤهل العلمي، الراتب 

 احلوافز(. و 

وفيما يتعلق بالفرض الثاين: تبني أن هناك عالقة ارتباط أبعاد إدارة املواهب وأبعاد اإلبداع التنظيمي يف جامعة صحار 
 . 01,0عند مستوى داللة 

وفيما يتعلق بالفرض الثالث: والذي يتناول املقرتحات اليت تساهم يف بيان شكل العالقة بني أبعاد إدارة املواهب وأبعاد 
 اإلبداع التنظيمي يف جامعة صحار يوصي الباحث مبا يلي: 

توفري بيئة جيب أن هتتم جامعة صحار بالعاملني هبا وتسعى جاهدة الجتذاب العاملني املوهوبني عن طريق  -
 مناسبة حتتضن أعماهلم وتشجع موهبتهم.

ضرورة خلق ثقافة تنظيمية داخل جامعة صحار تتناول أمهية إدارة املواهب البشرية ودورها يف خلق ميزة تنافسية  -
 عن طريق إشراك رؤساء األقسام يف دورات تدريبية تساعدهم على فهم املواهب وتنميتها. 

 مج حمفزة الستقطاب املوهوبني واحملافظة عليهم. ضرورة توفري جامعة صحار لربا -

 إتاحة القيادات اإلدارية يف جامعة صحار اجملال للموهوبني لتطبيق أفكارهم ومقرتحاهتم على أرض الواقع.  -
 المراجع العربية:قائمة 

ته على كفاءة وفاعلية (. اإلبداع اإلداري لدى القادة املدراء وانعكاسا2002البيايت، فائز غازي، املطريي، بدري كرم.)
 . 89-70(، بغداد، ص 6، العدد )جملة كلية املأمونمنظماهتم، 

(. " اإلبداع التنظيمي وأثره على جودة اخلدمة املقدمة يف مستشفيات القطاع احلكومي 2018الزغول، ساندة زياد فواز.)
 مال، جامعة آل البيت. ، كلية إدارة املال واألعرسالة ماجستري منشورةإلقليم الشمال يف األردن"، 
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(. أثر إدارة املواهب على تعزيز القدرات التنافسية للموارد البشرية: دراسة مقارنة بني 2018الزيادي، بسنت رمضان. )

(، 3، العدد )اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة، مجهورية مصر العربيةالبنوك التجارية بالقطاع العام والقطاع اخلاص"، 
 .  80-9يوليو، ص 

، العدد جملة العلوم االقتصادية واإلدارية(. إدارة املوهبة: املنظور العلمي واالسرتاتيجي، 2013سلمان، قيس محد.)
 . 57-25(، ص 72)

معهد اإلدارة العامة،  جملة اإلداري،(، إدارة املوهبة )املنظور العلمي واالسرتاتيجي(، 2012صاحل، أمحد وسعد، علي.)
 . 44-11(، ص 12مسقط، العدد)
اجمللة العلمية لالقتصاد (، اسرتاتيجية إدارة املواهب لتعزيز ميزة تنافسية للمنظمة، 2016مد رضا حسن.)العسال، مروة حم

 . 136-113(، يناير، ص 1، مجهورية مصر العربية، العدد )والتجارة
ء املنظمة: دراسة (. العالقة بني عمليات إدارة املعرفة، اإلبداع التنظيمي وأثرمها يف أدا2013العلي، ريتا موسى عبداهلل،)

، كلية اإلعمال، رسالة ماجستري منشورةتطبيقية على منظمات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف األردن"، 
 جامعة الشرق األوسط، األردن.

(. " أثر ادارة املواهب يف االداء الوظيفي يف املنظمات احلكومية يف اململكة العربية 2017) .العلي، فهد بن معيقل
 .20-1(، أبريل، ص 10، جامعة زيان عاشور باجللفة، اجلزائر، اجمللد )جملة احلقوق والعلوم االنسانيةلسعودية "، ا

(. أثر إدارة املواهب على أداء األطباء املقيمني يف املستشفيات التعليمية يف وزارة الصح 2016) .عتوم، ضرغام أمني
 مال ، جامعة عمان العربية . ، كلية األع رسالة ماجستير منشورةاألردنية ، 

(. التحليل الوظيفي وتأثريه يف تعزيز اإلبداع التنظيمي: دراسة حالة يف جامعة الكوفة"، 2018) .علي، ناتاليا أمحد عبد
 .335-291(، ص 49، العراق، العدد)جملة مركز دراسات الكوفة

، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصاديةمي، (. أثر رأس املال الفكري يف اإلبداع التنظي2008). كاظم، عبد اهلل
 .80-65، ص 3(، العدد10اجمللد)

(. أثر إدارة املواهب يف اندماج العاملني من خالل التوازن بني العمل واألسرة 2013) .مرسي، مرفت حممد السعيد
 (.1، العدد)9اجمللد ،اجمللة األردنية يف إدارة األعمالكمتغري وسيط، دراسة ميدانية على مستشفيات جامعة الزقازيق، 
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ABSTRACT 

 

This quantitative study discusses the level of awareness of human rights and self-

confidence among students of Sultan Qaboos University. The problem of the study 

is the lack of a culture of human rights in Omani society in general, and students in 

particular. At the same time, human rights were absent from programs and curricula 

at all levels of education, as stated by the results of several studies. The objectives of 

the study; is to diagnose the degree of human rights’ awareness, and also the degree 

of self-confidence among Sultan Qaboos University students at the Sultanate of 

Oman. The researcher adopted the descriptive analytical method. The sample of the 

study reached (500) students out of the study population of (15) thousand students. 

The researcher prepared two scales for the study. The first scale to measure the 

human rights awareness, which included three components: emotional, cognitive and 

skill. The second scale to measures the self-confidence among students that include 

four components: self-reliance, decision-making, social aspects and academic 

aspects. The validity and reliability of the two scales were confirmed after they were 

presented to arbitrators, and through the survey study. The findings revealed that the 

degree of awareness of human rights was moderate, and that the level of self-

confidence among the students was also moderate. 

Keywords: awareness, human rights, self-confidence   
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 ملخص ال

تكمن  .مستوى الوعي حبقوق اإلنسان والثقة بالنفس لدى طلبة جامعة السلطان قابوس الكمية؛الدراسة  ناقش هذهت
 .بشكل خاص اجلامعات وطلبة ،اجملتمع العماين بشكل عام لدىقصور يف ثقافة حقوق اإلنسان مشكلة الدراسة بوجود 

ما أظهرته نتائج حسبلتعليمية ن الربامج واملناهج الدراسية يف مجيع املراحل اعغابت حقوق اإلنسان يف الوقت ذاته 
درجة مستوى الثقة بالنفس لدى و ، درجة الوعي حبقوق اإلنسانتشخيص ات. لذا هتدف الدراسة إىل دراسالعديد من ال

 (375)وقد بلغت عينة البحث اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي،  طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان.
مقياس  األول: ،مقياسني للدراسة الباحث   أعد   .لف طالب وطالبةأ (15) مالبالغ عدده جمتمع الدراسة أصل طالب من

ستوى الثقة مل الثاين قياساملو . يسلوكالوجداين واملعريف وال :مكونات هي اشتمل ثالثةالذي الوعي حبقوق اإلنسان، 
، االعتماد على النفس، واالرادة واختاذ القرار، واجلانب االجتماعي :مكونات هي أربعةبالنفس لدى الطلبة، اشتمل على 

مستوى الثقة بالنفس لدى كانت بتقدير وسط، وأن   درجة الوعي حبقوق اإلنساندللت النتائج أن   .واجلانب األكادميي
 كانت بتقدير وسط أيضاً.   طلبةال

 الثقة بالنفس ،حقوق اإلنسان ،الوعيكلمات مفتاحية: 
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 المقدمة

ة ولدت خبلق البشرية، ومنت وتطورت عرب تاريخ طويل وممتد، فهي ليست وليدة العصور أساسيحقوق اإلنسان قضية 
احلديثة أو املعاصرة، بل نتاج كفاح للبشرية منذ قتل قابيل هابيل، ومستمرة حىت قيام الساعة )الطائي والدريدي، 

ونتيجة لشيوع الظلم والقهر على الناس، ومصادرة أبسط حقوقهم يف احلياة من قبل ملوكهم وسادهتم، بعث  ؛(2012
فكان القرآن الكرمي  .اهلل االنبياء والرسلني إلحقاق احلق يف هذه الدنيا، وان جتري سنة اهلل على أرضه، وينعم هبا خليفته

قوقه، وشرعت كل احلقوق، فقد دلت العديد من اآليات القرآنية أوىل الدساتري البشرية اليت محت اإلنسان وحفظت ح
 واالحاديث النبوية الشريفة على املكانة السامية لإلنسان.

 نياملعاهدة اليت وقعها الرسول علية الصالة والسالم مع اليهود، بعد اهلجرة إىل املدينة املنورة، لتوضيح العالقة بني املسلمف
رتام اإلسالم حلقوق اإلنسان حمن أبرز األمثلة على قدسية ا ًا باسم صحيفة املدينة، تعد  مع غريهم، واليت عرفت ألحق

نظراً ملا عانته البشرية عرب  ،كل املستويات الدولية واالقليميةيف  أمهية  اتعو من ابرز املوض يعد   الذي (.2015)الزعايب، 
  (.2006)البوسعيدي،  صرية ودينيةبذرائع سياسية وعن ،التاريخ من انتهاكات ومصادرة لتلك احلقوق

 بأهنا :حقوق اإلنسان تعرفو (. 2008امتياز أو سلطة ميتلكها األفراد يف مواجهة الدولة )عواد، ؛نهأب احلق فعر  
 تلك  بأهنا: ت  عرفو (. 2010،عطية) جمموعة احلقوق اليت من غريها ال ميكن وصف احلياة اإلنسانية بأهنا حياة كرمية

 ,Nowak, Klok, Schwarz, Arbour, & Johnsson) اليت ميتلكها كل إنسان استنادا إىل كرامته اإلنسانية احلقوق

ئ معني من يثار والتسلط على شئنية اليت مبوجبها حيق للشخص االستبانه الرابطة القانو  ؛فقها القانون افهعر  و  .(2005
ويعرف الباحث حقوق اإلنسان: بأهنا مطالب واجبة الوفاء بقدرات أو مكنات معينة،  (.1983،العيلني) آخر صشخ

االجتاه )األيدولوجي( أو اجلنس، أو اللون، أو اللغة، أو  يلزم توافرها لكل البشر دومنا نظر إىل اعتبارات تتعلق بالعرق،
 أو أي شيء آخر. السياسية،

( اليت وصفت بأهنا امليثاق العظيم للحريات يف إجنلرتا، واليت احتوت  على أمور 1215الصادرة عام ) "باملاجناكارتا"مرواً 
لى عدم معاقبة عدة منها؛ مطالبة امللك بأن مينح حريات معينة، وأن يقبل بأن حريته لن تكون مطلقة، وأن يوافق علناً ع

 .أي "رجل حر" إال مبوجب قانون الدولة. وهذا احلق ما زال قائماً حىت اليوم يف هذه الدول )الويكيبيديا، الوثيقة العظمى(
 حقوق  إعالنعند صدور فيما بعد تطور الوضع كثرياً مث  .يف سلم حقوق اإلنسان بأروبا يزةفكانت تلك الوثيقة بداية مم
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م( اليت من خالهلا مت اإلعالن الفرنسي 1789تبعه إعالن الثورة الفرنسية عام )مث  .(1776مريكي عام )اإلنسان األ
 (.2015حلقوق اإلنسان )الزعايب،

ومنذ هناية احلرب العاملية بدأت الفكرة تتبلور أكثر يف محاية الفرد وصون كرامته، وقد جتلى ذلك يف اإلعالن العاملي 
دولة عضو يف األمم املتحدة، بالرغم  58(، حيث وقعت عليه 1948ديسمرب ) 10ك يف وكان ذل ،حلقوق اإلنسان

نسانياً يف املقام االول و حضارياً يف سجل هيئة إنه بعد اجنازاً إال إمن اختالف سياسات تلك الدول وقومياهتا ودياناهتا، 
 (.2006األمم املتحدة )البوسعيدي، 

حيث تلى اإلعالن عدة مواثيق وبرتوكوالت واتفاقيات وأنظمة دولية،  ؛سانبدأ بعدها فصل جديد يف حقوق اإلن   
ظهرت جمموعة من اللجان واجلمعيات اليت نادت مجعيها باحرتام حقوق  حني ،كذلك أدى إىل تفاعل اجملتمع املدين

أبرمت العديد و لية، املستويات العاملية والدو  يفونتيجة لذلك تعززت حقوق اإلنسان  (.2012اإلنسان )الطائي،الدريدي
 ؛عكس ذلك على الدول العربيةانو  .وحقوق املرأة والطفل، ووضع الالجئني ،معاملة السجناء ، منها؛ من املعاهدات

ستقالل ونيل حريتها االوخاصة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف مطالبة الدول العربية يف  ،سامهت تلك احلقوق حني
 .(1989العربية حلقوق اإلنسان، من احملتل األجنيب )املنظمة 

سالمية ترعى اجلانب القيمي لإلنسان وتصون إها دولة بوصف، موحفظ حقوقه واطننيمحاية امل يفسعت سلطنة ٌعمان 
( إىل اصدار القوانني اجلزائية اليت تسري عليها الدولة، وقد صدرت تلك 1970) ذ عامكرامته، فقد أولت احلكومة من

 (.2008اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف العام ) ءاشالقوانني وفق مراسيم سلطانية نافذة، جتلت تلك القوانني بإن

 ،الدولة على ضمان حق التعليموملا كان التعليم من ضمن احلقوق اليت كفلتها الدولة لإلنسان يف ٌعمان، حيث تعمل 
ديب مبا يليب متطلبات احلفظ التنموية للدولة )اللجنة الع مانية هبدف تنمية املستوى الثقايف وتطويره، وفق الفكر العلمي واأل

حمور العملية التعليمية، فقد هدف الباحث إىل معرفة مستوى الوعي  هوالطالب  ن  إ وحيث(، 2015احلقوق اإلنسان، 
 . ههذه احلقوق لدى الطالب اجلامعي، وأثر ذلك على ثقته بنفس عن هلدي

زال بعض ت ،  ومااً زال مستمر ي ما ن مسلسل احرتام احلقوقإغم املواثيق واملعاهدات والندوات حلقوق اإلنسان، إال ر و 
 دم مساواهتا وع ،خاصة يف جماالت حقوق املرأة والطفل ؛تعرض لالنتهاكات من قبل السلطة السياسية للدولتالشعوب 
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، إضافة إىل ذلك التعذيب يف السجون، ةدينال هابالرجل يف بعض احلقوق، وحرمان بعض األقليات من ممارسة طقوس
 (.2006واإلخفاء القسري والتصفية اجلسدية للمعارضني لتلك األنظمة املستبدة )البوسعيدي،

 :مشكلة الدراسة

ن، االحظ أن هناك أمر  ؛ فقدجال حقوق اإلنسان يف سلطنة عمانمب األدبيات املتعلقة من خالل إطالع الباحث على
احلهود  غمالطلبة بشكل خاص، ر لدى و  ،قصور يف ثقافة حقوق اإلنسان يف اجملتمع العماين بشكل عام : وحودأوهلما

األمر الثاين: أن  يف السلطنة.اشئة رتسيخ حقوق اإلنسان يف وعي النلاملؤسسات واهليئات احلكومية  احلثيثة اليت تبذهلا
 (2010) ؛ واجلهين،(2012)؛ وأبو مشالة، (2013) ؛ وأبو هاشم،(2014) : الزهراين،مثل من الدراسات العديد

رغم كل  ،حقوق اإلنسان من الربامج واملناهج الدراسية يف مجيع املراحل التعليمية موضوع ابيغها إىل نتائج قد أشارت
بتضمني هذا اجلانب يف املقررات الدراسية، إال إن  تلك ، هاحلكومات البلدان األعضاء في توصيات األمم املتحدة

 التوصيات بقيت حربا على ورق دون تنفيذ.

والثقافات  ،ة املعرفة هبذه احلقوق واملبادئ، عن طريق ربطها باحلياة اليوميةمن هنا البد من البحث عن مدخل آخر لزياد
فال ميكن  بني الناس. احمللية لتبيان أن تبنيها سيساعد يف حتسني التواصل، والتفاهم، والتسامح، واملساواة، واالستقامة

 سها مباشرة على أرض الواقعتعليم حقوق اإلنسان يف فراغ، بل ال مناص من تعليمها من خالل تطبيقها وتكري
من شأنه أن يؤدي إىل التعرف السطحي  ،ن ربطه بالواقع املعاشدو ؛ ألن تعليم حقوق اإلنسان يف فراغ (2016جنايت،)

 على حقوق ال ميكن حتقيقها حاليا، الشيء الذي قد يؤدي بدوره إىل عكس املراد. 

مستوى الوعي حبقوق اإلنسان وعالقته  دراسةرى الباحث ي ؛وهم فئة الشباب ،وألمهية الفئة اليت تناولتها عينة الدراسة
بالثقة بالنفس لدى طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة ع مان، وهذان املتغريان يلعبان دوراً كبرياً وفعااًل ال يستهان به 

ح املوضوع ودراسة العالقة بني هذه من هنا يرى الباحث أمهية طر  .اهب التمتعاليت يتطلع كل شخص  ،يف الصحة النفسية
)اجلنس، املتغريات وتفاعلها مع بعضها، مث البحث عن إمكانية وجود فروق بينهما يف ضوء بعض متغريات الدراسة 

والكلية، ومعدل الطالب، والوضع االقتصادي لألسرة(، ودرجة إسهام الوعي حبقوق اإلنسان يف التنبؤ بالثقة بالنفس 
رتباطية بني الوعي حبقوق االعالقة ال ما" يف السؤال الرئيس اآليت: بلورلذا فإن مشكلة الدراسة تت .لدى أفراد العينة

 اإلنسان والثقة بالنفس لدى طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة ع مان ؟"
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 :الدراسة أهداف

 درجة الوعي حبقوق اإلنسان لدى طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان.تشخيص  .أ
 درجة مستوى الثقة بالنفس لدى طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان.تشخيص  .ب

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

م( حقوق اإلنسان بأنه عبارة عن ادعاءات ومطالب قانونية وسياسية للحرية املتساوية من 1993عرف مؤمتر فيينا عام )
كمعيار مشرتك لإلجناز جلميع الشعوب والدول وكأساسات للحرية والعدالة والسالم   ،منظور عاملي

(Kunnemann,1995).  ويستفاد من هذا التعريف بأنه قد أمجع حقوق اإلنسان عامة دون تفصيلها، كذلك يعرفها
تيازات تتصل طبيعياً ( بأهنا: "جمموعة من االم2 :2002م( املشار إليهما يف )امليداين، 2001رمضان والطرابلسي )

ويالحظ على هذا التعريف أن حلقوق اإلنسان امتيازات  بكل كائن بشري يتمتع هبا اإلنسان، ويضمنها القانون وحيميها".
 مرتبطة باألفراد ومضمونة وحممية من قبل القانون. 

 Office of the United Nations High Commissionerف مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان )يعر ت أما

for Human Rightsكما اعتربت   .ستطيع العيش بدوهنا كبشرناليت ال  ،: "تلك احلقوق املتأصلة يف طبيعتهاا( بأهن
املفوضية أن حقوق اإلنسان وحرياته األساسية هي اليت متكن من تطوير واستخدام صفاته البشرية من الذكاء واملواهب، 

وأكدت على أهنا تقوم على احلاجة املتزايدة للجنس البشري حلياة حترتم  .ه الروحية وغريها"بشكل كامل إلشباع احتياجات
 فيها الكرامة املتأصلة لكل كائن بشري.

تلك احلقوق السياسية واملدنية، واحلقوق االقتصادية  أهنا ،( مفهوم حقوق اإلنسانDorotha,2010بينما تعرف دوروثا )
حقوق اإلنسان تكون  أن : متكامل يعزز كل منهما اآلخر. كما جند يف تعريف آخر هي كل  و  ؛واالجتماعية لإلنسان

حىت وإن مل يعرتف هبا أو انتهكت من سلطة ما  ،لالنسان ولصيقة به وبطبيعته الفطرية اليت نشأ عليها املك
 .(1986)اجملذوب،

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 3, 2019 

 
 128 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 خصائص حقوق اإلنسان:
حبسب  عدة فردهتا عن غريها من احلقوق، ومتثلت هذه اخلصائص اتصفت حقوق اإلنسان خبصائص ،عرب تاريخ البشرية

 يت:( يف اآل2015) حسونه
 جبنس أو شعب دون آخر. غري حمددة مبادئ وأسس دولية يفحقوق موضوعية وعاملية:  -
 سس. ومؤسسات، تقع عليهم تبعات قانونية يف حالة جتاوز تلك األ دول: لجميعلحقوق إلزامية  -
 د يد الدولة وتكون مغلولة يف تطبيق تلك احلقوق على مواطنيها.ي تَقي  أحقوق ذات قيود على الدولة:  -
 كقضايا الالجئني، والنساء واألطفال والعدالة.  ؛حقوق شاملة: أي اهنا مشلت كل نواحي احلياة وجماالهتا -
 .منا متطورة بتطور اجملتمعاتإحقوق متجددة متطورة: فهي حقوق غري جامدة  -
 لك البلد.ذقوانني  هبا ن مل تعرتفإملك لإلنسان حىت و  ألهنانسان، إحقوق ثابته: ال ميكن انتزاعها من  -
 فاعلية احلقوق: وبقصد هبا حتويل تلك القوانني إىل واقع ملموس يالمس حياة الناس، وطرق معيشتهم. -
 ن حقوق اإلنسان تشكل سلسلة مرتابطة وال ميكن جتزئتها أو فصلها.أقوق مرتابطة: يقصد هبا ح -
حقوق دولية مباشرة: حبيث يف حالة تعرض تلك احلقوق لالنتهاكات تستطيع دولة ذلك الفرد ممارسة  -

 حقها، عن طريق دعوة احلماية الدبلوماسية.
متأصلة فيهم، وبالتايل ال ميكن انتزاعها، ألهنا من  ،وال تورث: فهي حقوق ملك الناس ىقوق ال تشرت احل -

 األصل ليست منحة من الدولة.
 الدراسات السابقة:

( إىل معرفة وفهم عمل املعلمني يف الفصول الدراسية حول حقوق اإلنسان يف Lapayese,2004هدفت دراسة البييز )
( معلمني لديهم خربة يف حقوق اإلنسان خالل 10للعينة املكونة من ) ،والية كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية

وقد  .استخدمت املقابالت واملالحظات الصفية، وبطاقة حتليل احملتوى للمنهج .م(2002م/2001العام الدراسي )
ليصبحوا معلمي  خلصت نتائج الدراسة أن متغريات العائلة واجلنس وعنصر اهلوية واملنظمات احلقوقية أثرت على املعلمني

حقوق اإلنسان، وكذلك وجود أربعة مكونات أساسية حلقوق اإلنسان يف الصف وهي ؛ التنوع الثقايف، خربة التلميذ 
 الكامنة، وأساليب املشاركة والنشاط االجتماعي، وكذلك تطبيق حقوق اإلنسان يف التعليم الصفي وتضمينها يف التعليم 
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حنو حقوقهم ويسمح هلم مبناقشة القضايا الغري العادية، حيث  ترتقي بتفكريهم الناقد يف يزيد من الوعي لدى الطلبة 

التفاعل االجتماعي، وتصنع لديهم بيئة صفية دميقراطية، كما أظهرت النتائج إىل عوائق حتول دون تعليم حقوق اإلنسان 
 إىل قلة مؤسسات ومجعيات حقوق اإلنسان. كاملناهج احملددة، وعدم اهتمام الطلبة بقضايا حقوق اإلنسان، باإلضافة

( بعنوان منهج تعليمي مقرتح لتنمية مفاهيم حقوق اإلنسان لدى طالب الكليات العسكرية يف 2014دراسة الزهراين )
هدفت إىل بناء قائمة ملفاهيم حقوق اإلنسان اليت جيب تنميتها لدى طالب الكليات العسكرية  .اململكة العربية السعودية

ملكة العربية السعودية، والتعرف على درجة توافر تلك املفاهيم يف مقررات الكليات العسكرية باململكة، وبناء منهج يف امل
تعليمي مقرتح لتنمية مفاهيم حقوق اإلنسان لدى طالب الكليات العسكرية، واستخدم الباحث يف دراسته املنهج 

( طالباً، واليت درست يف الكليات العسكرية 20ة الدراسة من )الوصفي بأسلوبيه: املسحي وحتليل احملتوى ،وبلغت عين
يف العام، حيث  مت اختيارها بالطريقة القصدية، بينما تكونت أدوات الدارسة قائمة من مفاهيم حقوق اإلنسان اليت 

واملنهج التعليمي ينبغي تنميتها لدى طالب الكليات العسكرية باململكة، وأداة حتليل حملتوى مقررات الكليات العسكرية، 
املقرتح لتنمية مفاهيم حقوق اإلنسان لدى طالب الكليات العسكرية يف اململكة العربية السعودية، وقد توصل الباحث 
يف دراسته جملموعة من النتائج أمهها :قائمة مبفاهيم حقوق اإلنسان اليت جيب تنميتها لدى طالب الكليات العسكرية 

( مفهوماً، بينما بلغ عدد مفاهيم حقوق اإلنسان الواردة يف مقررات 55، اشتملت على ) يف اململكة العربية السعودية
( مفهوما، كما بلغ عدد تكرارات مفاهيم حقوق اإلنسان 43الثقافة اإلسالمية وحقوق اإلنسان يف الكليات العسكرية )

( تكرارا، 21اإلنسان يف الكليات العسكرية ) يف حمور اإلجراءات األمنية ، املتوافرة يف مقررات الثقافة اإلسالمية وحقوق
ويف هناية البحث أوصى الباحث بعدد من التوصيات، أمهها تطبيق املنهج التعليمي املقرتح لتنمية مفاهيم حقوق اإلنسان 

 .يف اإلجراءات األمنية ويف احلرب والنزاعات املسلحة يف الكليات العسكرية

مستوى الوعي حبقوق اإلنسان وعالقته بكل من الثقة بالنفس والتوكيدية لدى  حول )2013أما دراسة أبو هاشم )
قد هدفت إىل معرفة العالقة بني مستوى الوعي حبقوق اإلنسان وكل من الثقة بالنفس فطلبة الصف التاسع بغزة، 

وصفي، وبلغ عدد أفراد والتوكيدية لدى طلبة الصف التاسع بغزة، حيث  اتبعت الباحثة يف دراستها املنهج التحليلي ال
( طالباً وطالبة من الصف التاسع األساسي مبدارس الوكالة واحلكومة األساسية مبحافظة غزة، واليت متثل ما 674العينة )
 ةاستخدمت الباحثة يف دراستها ثالث .( من اجملتمع األصلي، ومت اختيارها بطريقة العينة العشوائية املنتظمة%5نسبته )
 جاءت نتائج يف وجود عالقة إجيابية بني  .)الوعي حبقوق اإلنسان، الثقة بالنفس، التوكيدية( :الباحثة من إعداد مقاييس
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مستوى الوعي حبقوق اإلنسان بأبعاده ودرجته الكلية وكل من الثقة بالنفس والتوكيدية بأبعاده ودرجته الكلية، ومل جتد 
يف مقياس التوكيدية، وب عد احلماية يف مقياس حقوق اإلنسان،  الدراسة عالقة ذات داللة إحصائية بني بعد عدم اخلجل

كما   .(%73.0، %75.5،  %79.4ومستوى الوعي حبقوق اإلنسان والثقة بالنفس والتوكيدية هي على الرتتيب )
األم،  نوع املدرسة، مستوى تعليم األب، مستوى تعليم ،أن هناك تأثري للمتغريات التصنيفية للدراسة احللية وهي )النوع

التحصيل الدراسي، املستوى االقتصادي لألسرة( يف إحداث فروق ذات داللة إحصائية يف كل من الوعي حبقوق اإلنسان 
(، واستثين 0.05و 0.01بأبعاده ودرجته الكلية والثقة بالنفس والتوكيدية بأبعادها ودرجتها الكلية عند مستوى داللة )

نسان بأبعاده ودرجته الكلية كذلك مل جتد الدراسة فروق ذات داللة إحصائية من ذلك تأثري النوع يف الوعي حبقوق اإل
 ، وتأثري نوع املدرسة يف الوعي حبقوق اإلنسان يف ب عد احلماية.

( بعنوان درجة الوعي حبقوق اإلنسان لدى طلبة مدارس مرحلة التعليم األساسي يف وكالة 2012دراسة أبو مشالة )
غزة، هدفت إىل حتديد درجة الوعي حبقوق اإلنسان لدى طلبة مدارس مرحلة التعليم األساسي الغوث الدولية مبحافظات 

مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني، وعالقته ببعض املتغريات، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، ومت 
( 69لمة ملادة حقوق اإلنسان، منهم )( معلماً ومع146اختيار العينة بطريقة العينة القصدية حيث بلغ عدد أفرادها )

( فقرة، وبعد التأكد من صدق االستبانة وثباهتا، 39( معلمة، ومت تصميم استبانة البحث لتشمل على )77)ومعلمًا 
( إلجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة للبحث ، حيث  SPSSومت استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

(، كما أنه 3( من )2036ة "أن درجة الوعي حبقوق اإلنسان لدى الطلبة مرتفع مبتوسط حسايب )جاءت نتائج الدراس
( بني متوسط تقديرات عينة البحث لدرجة الوعي حبقوق 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

دمة، ويف هناية البحث أوصى الباحث اإلنسان لدى الطلبة تعزى للمرحلة التعليمة والتخصص والنوع، وعدد سنوات اخل
ضرورة إعداد وتأهيل وتدريب معلمني متخصصني يف حقوق اإلنسان، ونشر وتعزيز ثقافة الوعي  بعدة توصيات منها:

 حبقوق اإلنسان لدى الطلبة.
 املؤسسات وضرورة تضمينها يف املقررات الدراسية يف ،على أمهية الوعي حبقوق اإلنسان ؛أمجعت الدراسات السابقةبذلك 

 الرتبوية.
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 منهج الدراسة:
ووصف بعض املتغريات  ،أستخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي، الذي يركز على معرفة حجم العالقات بني املتغريات

املنهج الوصفي االرتباطي يعتمد على دراسة الواقع ويهتم بوصفه وصفا ف ا.ا حيقق أهداف الدراسة، وجييب عن أسئلتهمب
 (.2004)أبو عالم، دقيقا ويعرب عنه تعبريا كميا أو كيفيا، ووصف طبيعة البيانات

ويشمل كليات  ،م2018-2017للعام الدراسي  ،يتألف من مجيع طلبة جامعة السلطان قابوسمجتمع الدراسة: 
بواقع  .وطالبة اطالب( 15140)التجارة، العلوم، اهلندسة، الزراعة، اآلداب( البالغ عددهم  )الرتبية، الطب، التمريض،

 .باجلامعة ( طالبة، حسب إحصائية القبول والتسجيل8156( طالبا، و)6984)

( طالباً وطالبة، أي بنسبة 500)  اختيار عينة الدراسة طبقية من جمتمع الدراسة األصلي، تكونت منمت: عينة الدراسة
 لي.ك%( من جمتمع الدراسة ال3.3)

 الدراسة على املتغريات اآلتية:اشتملت : متغيرات الدراسة

 . الوعي حبقوق اإلنسانل: قاملتغري املست -
 .الثقة بالنفساملتغري التابع:  -

)ليكرت( مقياس  وفقكل فقرة من فقرات مقياس مستوى الوعي حبقوق اإلنسان   تكون اإلجابة عن :أدوات الدراسة
 . بذلك( على التوايل1، 2، 3، 4، 5) :التدرج األوزانهذا أعطي  .دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، أبداً((: ماسياخل

للمقياس جتمع  ةوألجل استخراج الدرجة الكلي .( للخيار دائما5( للخيار أبداً، وأعلى درجة )1كون أقل درجة )ت
 )155ن أعلى درجة ميكن احلصول عليها هي )تكو ، لةفقر  (30) الدرجات اليت حيصل عليها املستجيب يف إجابته على

 أديندرجة، تشري إىل  (31أدىن درجة هي ) وتكونوعي لدى الطالب حبقوقه،  أعلى مستوىحيث تشري إىل  درجة،
 وعي الطالب حبقوقه.
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 :مقياس الوعي بحقوق اإلنسان .أ
األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الباحث على الدراسات السابقة، و  لغرض إعداد املقياس، اطلع

؛ وأبو 2015)اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، :الكتب والرسائل العلمية والدوريات من خالل، حقوق اإلنسان
 عداد وبناء إجل أل .(2009 ؛ والشرجيب،2011؛ والتميمي،2004؛ احملروقي،2011؛ والبلوشي،2012مشالة،

عداد مقياس الوعي حبقوق اإلنسان الذي تكون من إوقد توصل الباحث إىل  .حبقوق اإلنسان مقياس للوعي الطاليب
 يف ثالث مكونات كاآليت:( فقرة موزعة 30)

 ( فقرات.10من ) : يتألفكون الوجداينامل -
 ( فقرات.10من ) : يتألفاملكون املعريف -
 ( فقرات.10من ) : يتألفواملكون السلوكي  -

 مقياس الثقة بالنفس:  .ب
وبعض املقاييس متكن الباحث من تصميم مقياس  ،النظري ذات العالقة دببعد االطالع على الدراسات السابقة واأل

 يف ثالث أبعاد كاآليت:موزعة  فقرة (38)الثقة بالنفس ، ويتكون املقياس من 

 ( فقرات.7من ) االعتماد على النفس: يتألف -
 ( فقرات.11القرار: يتكون من )اإلرادة واختاذ  -
 ( فقرات.10اجلانب االجتماعي: يتكون من ) -
 ( فقرات.10اجلانب األكادميي: يتكون من ) -

( حمكما من 15على جمموعة حمكمني بلغ عددهم ) ،الجياد صدق األداة قام الباحث بعرض االستبانة: صدق األداة
املختصني يف علم النفس واالرشاد النفسي، واملناهج وطرق التدريس، وكلية احلقوق جبامعة السلطان قابوس، وجامعة 

من أجل التحقق من الصدق الظاهري  .نزوى، ووزارة الرتبية والتعليم، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بسلطنة عمان
 باألداة، وسالمة الصياغة اللغوية. اه، ومدى ارتباطراتفقلل
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( طالبا وطالبة من 50م الباحث بتطبيقها على عينة استطالعية مكونة من )اللتأكد من ثبات األداة ق ثبات األداة:
 وحت وقد جرى توزيع االستبيان عليهم مرتني بفرتات زمنية ترا .ضمن عينة الدراسة األصلية ليستجمتمع الدراسة، 

لكل فقرة من فقرات ثبات )ألفا كرونباخ(  حبدود أسبوعني؛ ألجل استخراج معامل االتساق الداخلي، معامل
  لألداة ككل.االستبيان و 

ما  تراوحت ؛أن معامالت االتساق الداخلي لالستبانة ككل وألبعادها ،مقياس الوعي حبقوق اإلنسان وقد بينت نتائج
 ميكن القول بأن االستبانة  استناداً لذلكو . (0(828.ل الكلي للمقياس المعدوقد بلغ  (.0.712و)( 0.928)بني 

بني ما  الثقة بالنفسمقياس ألبعاد  معامالت االتساق الداخليت  تراوحيف حني  وأبعادها تتمتع بثبات نسيب مرتفع.
ميكن القول بأن االستبانة وأبعادها  لذلك استنادا  . و(820.0وبلغ املعدل الكلي للمقياس ) (.0.706و)( 0.952)

 تتمتع بثبات نسيب مرتفع.

باستخدام الرزمة  ،سيتم استخدام األساليب االحصائية اليت تتناسب مع أسئلة الدراسة :االحصائية اتلمعالجا
 ( كما يلي:SPSSاالحصائية )

 معامل ألفا لكرونباخ حلساب معامل ثبات كل من الوعي حبقوق اإلنسان والثقة بالنفس. -
 حساب االتساق الداخلي عن طريق حساب االرتباط الكلي للفقرات بالدرجة الكلية ألدوات. -
 ت املعيارية لإلجابة على السؤال األول والثاين.التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافا -
 معامل ارتباط بريسون للتعرف على العالقة االرتباطية بني الوعي حبقوق اإلنسان والثقة بالنفس. -
 معامل االحندار للتنبؤ يف الوعي حبقوق اإلنسان والثقة بالنفس. -
 التقدير كاآليت:بذلك يكون (. 5، 4، 3، 2، 1وأعطيت فقرات االستبانة الدرجات ) -

 ( تقدير املتوسطات احلسابية3.1جدول )
 التقدير المتوسط الحسابي

 مرتفع جداً  5.0 – 4.20
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 مرتفع 4.19 – 3.60

 متوسط 3.59 -2.80

 ضعيف 2.79 – 2.00

 ضعيف جداً  فأقل - 1.99

 نتائج الدراسة:

 طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عماندرجة الوعي حبقوق اإلنسان لدى ما  اإلجابة عن السؤال األول:

املكون ، كون املعريفمن ثالثة مكونات هي: املمقياس الوعي حبقوق اإلنسان الذي تكون  نتائج حتليلالباحث يعرض 
 ، كما يف اجلدول اآليت:كون املعريف. ونبدأ أواًل بنتائج حتليل املواملكون السلوكي، الوجداين

 كون املعريفاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة حملور امل( 4.1جدول )

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 10 1.365 2.832 العجر أو املرض عندنسان احلق يف احلصول على الضمان إلكل  1

 3 0.931 3.921 تكفل الدولة العمل لكل مواطن 2

 1 0.811 4.105 واضح عن قانون حقوق اإلنسانلدي تصور  3

 2 0.922 4.088 أعرف أن هناك مؤسسات تعىن حبقوق اإلنسان 4

 8 1.119 2.905 يكفل القانون لإلنسان حق اللجوء إىل القضاء 5

 5 1.181 3.751 يسمح القانون حرية التعبري عن الرأي بالقول أو الرسم أو الفن 6

 4 1.032 3.816 مجيعهم متساوون أمام القانوناملواطنون  7

 6 0.992 3.735 حيق لإلنسان أن يعيش يف بيئة مناسبة بعيدة جدا عن التلوث 8
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 7 1.003 2.992 تعد جتارة األطفال من انتهاكات حقوق الطفل 9

 9 1.812 2.803 توقر الدولة األمن لكل املواطنني واملقيمني 10

  1.117 3.495 المحور األولمعدل فقرات  

 

 (.  1.117( واالحنراف املعياري )3.495معدل فقرات احملور )، على معدل وسط حني بلغ كون املعريفامل حصل حمور
لدي تصور واضح عن قانون حقوق ( فقرات بتقدير وسط. حازت فقرة "4( فقرات بتقدير عال، و )6حني جاءت )

 (. وجاءت ثانياً بتقدير 0.811واالحنراف )( 4.105األوىل بتقدير عايل بلغ املتوسط احلسايب )" على املرتبة اإلنسان
(. وكانت أخر 0.922( واحنراف )4.088" مبتوسط )أعرف أن هناك مؤسسات تعىن حبقوق اإلنسانعايل أيضًا "

( 2.832ر وسط بلغ املتوسط )" بتقديالعجر أو املرض عندنسان احلق يف احلصول على الضمان إلكل فقرات احملور "
 (.1.365واالحنراف )

 :كون الوجداينحمور امل
 كون الوجداين( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة حملور امل4.2جدول )

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 1 1.008 4.215 للتنمية اضروري اأؤيد اعتبار حقوق اإلنسان عنصر  1

 10 1.328 2.854 يسعدين جتاهل مطالب مؤسسات اجملتمع املدين حلقوق اإلنسان 2

 8 1.118 3.412 أعتقد اذا مل حترتم حقوق اإلنسان ستقل معدالت التنمية 3

 4 0.821 3.993 أؤيد التزام الدولة باالتفاقيات املعنية حبقوق اإلنسان 4

 7 1.405 3.528 يقدم برامج ذات عالقة حبقوق اإلنسانأرى ان االعالم احمللي  5

 2 0.992 4.108 ميتلك طلبة اجلامعة وعيا وتفهما حبقوق اإلنسان 6

 9 1.995 3.317 دول العامل الثالث أكثر تعرضا النتهاكات حقوق اإلنسانشعوب  7
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 5 0.928 3.822 التعليم حق وواجب على الدولة 8

 6 1.231 3.581 االستقالل بشؤون حياته اخلاصةلكل انسان احلق يف  9

 3 0.914 4.082 محاية امللكية الفكرية من حق الدولة والفرد 10

  1.173 3.691 معدل فقرات المحور الثاني 

 

( باحنراف معياري 3.691بتقدير عايل، حيث بلغ معدل املتوسط احلسايب لفقرات احملور ) كون الوجداينجاء حمور امل
( 5( فقرات على تقدير عاٍل. وحصلت )4(. حصلت فقرة واحدة على تقدير عايل جداً، وحصلت )1.173قدره )

 " مبتوسط للتنمية اوريضر  اأؤيد اعتبار حقوق اإلنسان عنصر فقرات على تقدير وسط. جاءت بتقدير عايل جداً فقرة: "

 "ميتلك طلبة اجلامعة وعيا وتفهما حبقوق اإلنسان(. وحبت ثانياً بتقدير عايل فقرة: "1.008( واحنراف )4.215حسايب )
يسعدين جتاهل مطالب مؤسسات اجملتمع املدين حلقوق . وقد سجلت فقرة "(0.992)واحنراف ( 4.108) مبتوسط
 .  (1.328)واحنراف ( 2.854) وسط مبتوسط " آخر فقرات احملور بتقديراإلنسان

 :السلوكي كونحمور امل

 السلوكي كون( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة حملور امل4.3جدول )

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 2 1.102 4.105 املشاركة يف ممارسة حق االنتخاب يف اجملالس الطالبية 1

 7 0.954 3.097 أرغب يف معرفة املزيد عن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 2

 10 1.008 2.705 لدي شغف مبتابعة تطورات حقوق اإلنسان يف دول اخلليج 3

 4 0.914 3.592 أساهم يف محالت التربع للدول الفقرية واملنكوبة 4

 5 0.998 3.558 االجتماعي قي القضايا السياسيةشاركة يف استفتاءات مواقع التواصل أ 5
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 1 1.054 4.188 االخنراط يف األعمال التطوعية اجملتمعية 6

 6 1.523 3.454 أهتم مبشاهدة الربامج والندوات اليت تتناول قضايا حقوق اإلنسان 7

 8 1.741 2.582 أسهم يف وقف االنتهاكات اليت يتعرض هلا العمال األجانب يف الدولة 8

 3 1.133 3.655 أقوم بنصح وتوعية اآلهايل حول اضرار التملك والكسب الغري مشروع 9

 9 1.622 2.518 السماح لعاملة املنزل الغري مسلمة مبمارسة شعائرها الدينية 10

  1.205 3.344 معدل فقرات المحور الثالث 

 

(. 1.205( واالحنراف املعياري )3.344معدل فقرات احملور )، على معدل وسط حني بلغ كون السلوكيامل حصل حمور
االخنراط ( فقرات بتقدير ضعيف. حازت فقرة "3( فقرات بتقدير وسط. و)4و )عايل،  ( فقرات بتقدير3حيث جاءت )

(. 1.054واالحنراف )( 4.188املتوسط احلسايب )" على املرتبة األوىل بتقدير عايل بلغ يف األعمال التطوعية اجملتمعية
واحنراف ( 4.105) " بتقدير عايل أيضاً مبتوسطاملشاركة يف ممارسة حق االنتخاب يف اجملالس الطالبيةوحلت ثانياً فقرة "

( 2.705) مبتوسط" لدي شغف مبتابعة تطورات حقوق اإلنسان يف دول اخلليج. فيما حلت أخريًا فقرة: "(1.102)

 .   (1.008)راف واحن
  :مقياس الوعي بحقوق اإلنسانمجمل المحاور الثالث ل

 ؛ اجلدول اآليت يبني النتيجة الكلية للمقياس:قياس الوعي حبقوق اإلنسانألجل تشخيص احملاور الثالث مل
 قياس الوعي حبقوق اإلنسانمل( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة حملاور 4.4جدول )

 رمحو ال م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 2 1.117 3.495 كون املعريفامل 1

 1 1.173 3.691 الوجداين كونامل 2

 3 1.205 3.344 السلوكي كونامل 3
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  1.165 3.51 المقياسمعدل فقرات  

 
لدى أفراد العينة كانت بدرجة وسط حيث  قياس الوعي حبقوق اإلنسانيبني اجلدول أعاله أن جممل احملاور الثالث مل

( 3.691) (. جاء املكون الوجداين أوالً بنقدير وسط، مبتوسط1.165واالحنراف املعياري )( 3.51بلغ املتوسط احلسايب )

(. 1.117واالحنراف املعياري )( 3.495مبتوسط حسايب ) كون املعريفوحل ثانياً بنقدير وسط أيضاً امل. (1.173)واحنراف 

 (. 1.205واالحنراف املعياري )( 3.344السلوكي ثالثاً بنقدير وسط أيضاً مبتوسط حسايب ) كونمث حل  امل
 بنقدير وسط.كانت   ابوس بسلطنة عماندرجة الوعي حبقوق اإلنسان لدى طلبة جامعة السلطان قلذا ميكن القول أن  

 ؟درجة مستوى الثقة بالنفس لدى طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان ما اإلجابة عن السؤال الثاني:
من أربعة أبعاد هي: االعتماد على النفس، اإلرادة الذي تكون مستوى الثقة بالنفس مقياس  نتائج حتليلالباحث يعرض 

 اجلانب االجتماعي، واجلانب األكادميي. ونبدأ أوالً بنتائج حتليل بعد االعتماد على النفس:واختاذ القرار، 
 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لبعد االعتماد على النفس4.5جدول )

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 7 1.853 2.611 نفسي . على االعتماد ميكنين ال اتكايل شخص أنا 1

 2 0.984 4.295 .يب كما يطلب مين  املناطة املهام أجنز 2

 4 1.122 4.156 أختذ مجيع قرارايت بنفسي. 3

 3 1.125 4.207 .وليةؤ املس حتمل على قادر أنا 4

 1 1.188 4.352 .ثقة بكل ملستقبلي أخطط 5

 6 1.335 3.428 املطلوبة مين. لعمااألد على غريي يف اجناز اعتماالأحب  6

 5 1.699 3.522 .جهد أي بذل دون أريد ما على أحصل أن أرغب 7

  1.329 3.796 بعد االعتماد على النفس معدل فقرات 
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(. ففي 1.329املعياري )واالحنراف ( 3.796بعد االعتماد على النفس بتقدير مرتفع حيث بلغ املتوسط احلسايب )جاء 
( فقرات على تقدير مرتفع جداً، وفقرة واحدة على تقدير مرتفع، وفقرتان بتقدير وسط، وفقرة 3هذا البعد؛ حصلت )

 أجنز" باملرتبة األوىل وبتقدير مرتفع جداً. تلتها فقرة: "ثقة بكل ملستقبلي أخططواحدة بتقدير ضعيف. جاءت فقرة "
" وليةؤ املس حتمل على قادر أنا( مث "0.984( واحنراف )4.295" مرتفع جداً مبتوسط )لب مينيب كما يط املناطة املهام

 االعتماد ميكنين ال اتكايل شخص أنا (. فيما حلت أخرياً "فقرة1.125( واحنراف )4.207بتقدير مرتفع جداً مبتوسط )
  (.   1.853( واحنراف معياري )2.611" بتقدير ضعيف مبتوسط حسايب )نفسي على

 البعد الثاين: اإلرادة واختاذ القرار

 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لبعد اإلرادة واختاذ القرار4.6جدول )

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 7 1.632 3.058 .إليه فسأصل شيء على صممت إذا 1

 1 0.991 4.226 . يف اختاذ قرارايت أفكر جيدا أنا 2

 2 0.852 4.159 .أشعر أن إراديت ضعيفة إذا وجه إيل نقد يف ختصص  3

 5 1.231 3.755 أجد أنين مرتدد يف أختاذ التخصص املناسب  4

 9 1.874 2.754 .مرة من أكثر الدراسي ختصصي من بالتحويل قمت لقد 5

 6 1.144 3.641 .مين أعلم هو من استشارة عن أمتنع 6

 4 0.966 3.882 .القرار اختاذ قدرايت على  يف أثق 7

 3 0.751 4.063 أستطيع حتقيق أهدايف بكل إرادة. 8

 9 1.922 2.754 أشعر أين أتردد عند شراء األشياء كثريا 9
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 8 1.603 2.815 أجد أن  عزمييت تساعدين على اجتياز العقاب يف طريقي 10

  1.297 3.511 بعد اإلرادة واتخاذ القرار فقراتمعدل  

 

(. يف هذا البعد؛ 1.297( واالحنراف املعياري )3.511جاء بعد اختاذ القرار مبعدل وسط. حيث بلغ املتوسط احلسايب )
بتقدير ( فقرات على تقدير مرتفع، وفقرتان بتقدير وسط، وفقرتان 5حصلت فقرة واحدة على تقدير مرتفع جداً، و)

( واالحنراف 4.226" تقدير مرتفع جداً بلغ متوسطه احلسايب )يف اختاذ قرارايت أفكر جيدا أناضعيف. جاءت أوالً فقرة "
 " بتقدير مرتفع متوسطه احلسايب أشعر أن إراديت ضعيفة إذا وجه إيل نقد يف ختصص(. وحلت ثانياً: "0.991)

 أكثر الدراسي ختصصي من بالتحويل قمت لقددير ضعيف فقرتا: "(. وحلت اخرياً بتق0.852( واالحنراف )4.159)
 (.2.754" مبتوسط قدره )أشعر أين أتردد عند شراء األشياء كثريا " و "مرة من

 البعد الثالث: البعد االجتماعي

 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة للبعد االجتماعي4.7جدول )

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 8 1.882 2.533 .املواجهة تتطلب اليت املواقف من أهرب 1

 9 1.958 2.015 أشعر أن ثقيت بأهلي ليست قوية. 2

 3 1.083 3.933 .بنفسي ثقة تزيدين االجتماعية واألنشطة الفعاليات أعتقد أن 3

 1 0.981 4.002 .حقه يف أخطأت ملن أعتذر 4

 4 0.952 3.921 أساعد اآلخرين قدر اإلمكان. 5

 6 1.539 3.342 لدي قدرة على كسب صداقات اآلخرين. 6

 2 0.937 3.954 .يل وتقديرهم أهلي باحرتام أشعر 7
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 7 1.122 2.982 .به االلتزام أستطيع ال سابق موعد عن يصعب علي االعتذار 8

 8 1.705 2.533 .احلضور أو التحدث مع اآلخرينأشعر بالقلق ينتابين أثناء  9

 5 1.469 3.455 أشارك يف املناسبات العامة واخلاصة  10

  1.363 3.221 البعد االجتماعي معدل فقرات 

 

( فقرات على تقدير 3( فقرات على تقدير وسط، و)3( فقرات على تقدير مرتفع، و)4) يف البعد االجتماعي حازت
جاءت أواًل  (.1.363( واحنراف )3.221ضعيف. بذلك بلغ معدل فقرات هذا احملور وسط وكان متوسطه احلسايب )

و جاءت ثانياً بتقدير (. 0.981( واحنراف )4.002" مبتوسط احلسايب )حقه يف أخطأت ملن أعتذربتقدير مرتفع فقرة: "
(. وحلت أخريًا بتقدير ضعيف 0.937( واحنراف )3.954" مبتوسط )يل وتقديرهم أهلي باحرتام أشعرمرتفع فقرة: "

          (.  1.958( واحنراف )2.015" مبتوسط )أشعر أن ثقيت بأهلي ليست قويةفقرة: "

 البعد الرابع: البعد األكادميي

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة للبعد األكادميي( 4.8جدول )

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 7 1.657 2.756 .الدراسي مستواي عن بالرضا أشعر 1

 1 0.927 4.152 أعرتف بأنين لست متميزاً يف دراسيت مثل بعض زمالئي  2

 5 1.005 3.118 .دراسيت يف متفوق  أشعر بأين 3

 4 1.561 3.394 أشعر أن والدي يتدخالن كثريا يف دراسيت  4

 3 0.988 3.981 .أدرسه الذي من التخصص  بالرضا أشعر 5

 2 0.963 4.086 .جيداً  وأستثمرها العقلية، قدرايت حدود أعرف 6
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 4 1.753 3.394 أشعر بالقلق أثناء تأدييت االمتحانات  7

 9 1.694 2.354 ثناء فرتة االختبارات .أكثر أتزيد ساعات نومي  8

 6 0.896 2.981 ي اختبار أؤديه ألدي  يقني انين سأحصل على درجات عالية يف  9

 8 1.258 2.417 والفكرية ليست بذلك املستوى.أشعر أن قدرايت العقلية  10

  1.27 3.263 البعد األكاديمي معدل فقرات 

 

( فقرات على 3( فقرات على تقدير وسط )4( فقرات على تقدير مرتفع، و)3) حازتاألكادميي فقد يف البعد أما 
(. جاءت أوالً بتقدير مرتفع 1.27وسط واحنراف )أي بدرجة ( 3.263معدل فقرات هذا البعد )تقدير ضعيف. لذا بلغ 

(. وجاءت 0.927( واحنراف )4.152" مبتوسط حسايب )أعرتف بأنين لست متميزاً يف دراسيت مثل بعض زمالئيفقرة: "
( واحنراف 4.086" مبتوسط احلسايب )جيداً  وأستثمرها العقلية، قدرايت حدود أعرفثانيًا بتقدير مرتفع أيضًا فقرة: "

( 2.354" مبتوسط )ثناء فرتة االختباراتأكثر أتزيد ساعات نومي (. وحلت أخريًا بتقدير ضعيف فقرة: "0.963)
  (. 1.694واحنراف )

 :مستوى الثقة بالنفسمقياس مقياس المحاور الثالث لمجمل 
 :مقياساحملاور األربع لل ، يستعرض الباحث يف اجلدول اآليت نتائجطلبةالمستوى الثقة بالنفس لدى ألجل تشخيص 

 مستوى الثقة بالنفس قياسمل( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة حملاور 4.9جدول )

 بعدال م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 1 1.329 3.796 االعتماد على النفس 1

 2 1.297 3.511 اإلرادة واختاذ القرار   2

 4 1.363 3.221 بعد االجتماعيال 3
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 3 1.27 3.263 األكادمييبعد ال 4

  1.315 3.448 معدل فقرات المقياس 

 

لدى أفراد العينة كانت بدرجة وسط حيث بلغ املتوسط  مستوى الثقة بالنفسقياس ميكن القول أن جممل األبعاد األربع مل
(. جاءت مجيع أبعاد املقياس متقاربة ةبتقدير وسط. حل  أواًل بعد 1.315واالحنراف املعياري )( 3.448احلسايب )

 بعد االجتماعي.الوأخرياً  بعد األكادمييالاالعتماد على النفس، يليه بعد اإلرادة واختاذ القرار، مث 
كانت   طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان لدى مستوى الثقة بالنفسبذلك تكون اإلجابة عن السؤال الثاين إن  

   بنقدير وسط.
 النتائج:

 بنقدير وسط.كانت   درجة الوعي حبقوق اإلنسان لدى طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمانأن   -1
 السلوكي ثالثاً. كون، مث حل  املكون املعريفكان نرتيب املقياس؛ املكون الوجداين أواًل، فامل -2
   بتقدير وسط.كانت   طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان لدى مستوى الثقة بالنفسإن   -3
أواًل بعد االعتماد على النفس، يليه بدرجة وسط، حل   مستوى الثقة بالنفسمقياس  جاءت مجيع أبعاد -4

 بعد االجتماعي.الوأخرياً  بعد األكادمييالبعد اإلرادة واختاذ القرار، مث 
 الخاتمة:

نتائج  حسبما ذكرت ،يف مجيع املراحل التعليمية ،ن الربامج واملناهج الدراسيةعحقوق اإلنسان فيه غابت يف الوقت ذاته 
والثقة بالنفس لدى طلبة جامعة السلطان  ،الدراسة مستوى الوعي حبقوق اإلنسان ناقشت هذه ات،دراسالعديد من ال

أن  السلوكي؛ ظهر  كونالوجداين، امل كون، املكون املعريفالثالث: امل مبكوناته قياس الوعي حبقوق اإلنسان . لدىقابوس
وهي:  مستوى الثقة بالنفس مقياسبنقدير وسط. يف حني أن حماور كانت طلبة  الدرجة الوعي حبقوق اإلنسان لدى 

  بتقدير وسط أيضاً.كانت طلبة  اللدى بعد األكادميي، ال بعد االجتماعي،الاالعتماد على النفس، اإلرادة واختاذ القرار، 
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  . "اخللفية التارخيية والفلسفة والثقافية حلقوق اإلنسان". الدورة العربية حلقوق اإلنسان املنعقد 2002امليداين, حممد. 

.ديسمرب. تعز، اليمن 21يف الفرتة من   
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ABSTRACT 

 

This research discusses the issue of preparing administrative leaders according to 

strategic planning. The importance of this topic is highlighted by the nature of the 

role played by the administrative leaders within the organizations, which requires 

preparation and rehabilitation in the required form so that they can succeed the 

organizations they lead. And the ways in which the preparation of administrative 

leaders and the role played in the process of strategic planning, and aims to identify 

the extent of the participation of administrative leaders in strategic planning and 

knowledge of the needs required to prepare administrative leaders as well as To 

identify the obstacles that stand in front of the strategic planning process. The 

researcher has used the descriptive method based on the survey method for all the 

writing on this subject. The research has reached a number of results. The most 

important of these are: Effective strategic planning helps to prepare the 

administrative leadership, and the organizations always strive to improve the 

performance of the administrative leadership, and that the preparation process 

depends on leadership development programs through the case study method. 

Keywords: preparation, management leadership, strategic planning. 
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 ملخص ال

موضوع إعداد القيادات اإلدارية وفق التخطيط االسرتاتيجي، حيث تربز أمهية هذا املوضوع من طبيعة ناقش هذا البحث 
الذي يتطلب إعدادهم وتأهيلهم بالشكل املطلوب لكي الدور الذي تقوم به القيادات اإلدارية داخل املنظمات، األمر 

يتمكنوا من إجناح املنظمات اليت يقوموا بقيادهتا. وتتمثل مشكلة البحث كوهنا تبحث عن الطرق واألساليب اليت يتم 
تعرف من خالهلا إعداد القيادات اإلدارية، والدور الذي تلعبه يف عملية التخطيط االسرتاتيجي. إذ يهدف البحث إىل ال

على مدى مشاركة القيادات اإلدارية يف التخطيط االسرتاتيجي، ومعرفة االحتياجات املطلوبة إلعداد القيادات اإلداري،ة 
وكذلك الوقوف على املعوقات اليت تقف أمام عملية التخطيط االسرتاتيجي. وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي 

ل هذا املوضوع. وقد توصل البحث إىل جمموعه من النتائج لعَل من القائم على األسلوب املسحي جلميع ماكتب حو 
أمهها: أَن التخطيط االسرتاتيجي الفَعال يساعد على إعداد القيادات اإلدارية، وأَن املنظمات تسعى دومًا لإلرتقاء 

 ب دراسة احلالة.مبستوى أداء القيادات اإلدارية، وأن عملية اإلعداد تعتمد برامج إعداد القيادات من خالل أسلو 

 كلمات مفتاحية: اإلعداد، القيادات اإلدارية، التخطيط االسرتاتيجي.
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نظراً ملا يشهده العامل اليوم من تطورات متسارعه أثرت على الواقع البشري وخصوصاً يف جمال اإلدارة ، حيث أثرت هذه 
والقيادات الذين يتوجب عليهم قيادة هذه املرحلة وفق منظومات وطرق جديدة املتغريات والتطورات على نوعية األفراد 

 . ومتطورة تنعكس على واقع املنظمة ومتنحها امليزة التنافسية بني املنظمات األخرى

هو منهج نظامي يعمل على اسشراف أفاق املستقبل احملتمل واملمكن ويعمل على مواجهتها : التخطيط االسرتاتيجي
خالل معرفة اإلمكانيات املتاحة واملتوقعة، والعمل على تصميم اسرتاتيجية بديلة، واختاذ قرارات عقالنية بتنفيذية، من 

لقد أصبح التخطيط االسرتاتيجي هو املعين بإعادة تأهيل وهندسة العمليات اإلدارية ، هبدف و  .1ومتابعة هذا التنفيذ
ء ، بل أصبح منوذجًا ضروريًا للمنظمات اليت تسعى إىل تأهيل قياداهتا حتقيق ميزة تنافسية يف اجلودة ورضاء العمال

اإلدارية خلوض غمار املستقبل ، فهو من مسات العصر الذي نعيش فيه فالميكن ألي مؤسسة تسعى إىل التطور 
ن غري ختطيط واالزدهار دون أن تتبع التخطيط االسرتاتيجي ، كما الميكن للقادة والعاملني أن ينجحوا يف أعماهلم م

 اسرتاتيجي. ولذلك فهو ميثل مرحلة مهمة من مراحل تنفيذ املشروعات واألعمال بشكل متميز . 

سواًء يف جمال اإلشراف اإلداري على  ،جمموعه من األنشطة اإلجيابية اليت يقوم هبا شخص معني هي :القيادات اإلدارية
إَن  .2استعمال وسائل تأثريية أو سلطة رمسية مىت ما اقتضت الضرورة لذلكبمن هم دونه من أجل حتقيق أغراض معينة 

القيادة اإلدارية هلا طبيعتها اخلاصة كوهنا تقوم على التدريب والتأهيل ، وباملقابل فإَن وظيفة التخطيط االسرتاتيجي تقوم 
على تنمية هذه القيادات وتأهيلها بالطرق العلمية احلديثة . لذلك جند أن التخطيط االسرتاتيجي يلعب دوراً كبرياً يف 
أي شيئ ينجزه القادة ، فالتخطيط االسرتاتيجي هو الذي حيدد للقادة مالذي جيب القيام به يف ضوء األهداف املراد 

 حتقيقها . 

د من الطرق واألساليب اليت من شأهنا تأهيل وإعداد القيادات اإلدارية وفق عملية يف ظل وجود العديمشكلة البحث : 
 التخطيط االسرتاتيجي سواًء على مستوى حتديد األهداف ، أختيار الطرق املناسبة ، أو العالقة بني  عملية اإلعداد 

                                                           
 .  169، القاهرة : مكتبة غريب ، ص  سيكولوجية اإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي،  2002حسني منصور ، وآخرون ،  -  1
درجة ممارسة القيادات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة لتفويض السلطة وسبل ،   2009وصفية سليمان حمسن أبو معمر ،  -  2

 .  9غزة ، ص  –رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ، اجلامعة االسالمية  تفعيلها ،

 

 المقدمة
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ساليب اليت يتم من خالهلا إعداد والتخطيط االسرتتيجي . فإَن مشكلة هذا البحث تتحدد يف التعرف على الطرق واأل
القيادات اإلدارية والدور الذي تلعبه عملية التخطيط االسرتاتيجي يف تطوير وإعداد القيادات اإلدارية ، وعليه فإَن 

ماهي الطرق اليت يتم من خالهلا إعداد القيادات اإلدارية وفق : "السؤال الذي تدور حوله مشكلة البحث يتمثل بالتايل
 االسرتتيجي؟  التخطيط

 أهداف البحث : 

 التعرف على مدى مشاركة القيادات اإلدارية يف التخطيط االسرتاتيجي . – 1
 معرفة احتياجات القيادات اإلدارية من التدريب واإلعداد والتأهيل .  – 2
 توضيح أهم خصائص التخطيط االسرتاتيجي . – 3
 الوقوف على أهم معوقات التخطيط االسرتاتيجي .  – 4
 التعرف على متطلبات جناح التخطيط االسرتاتيجي لدى القيادات اإلدارية . – 5

وذلك باستخدام    ،يف ضوء أهداف البحث وتساؤالته فقد استخدمت الباحثه أسلوب املنهج الوصفي منهج البحث:
كما مت .  من األدبيات والدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع البحث األسلوب املسحي جلميع ماكتب عن املوضوع

من أجل التوصل إىل أنسب  ،استخدام املنهج االستقرائي املكتيب لإلطالع على أحدث ماكتب حول موضوع البحث
 الطرق الواجب توفرها اثناء إعداد القيادات اإلدارية وفق معايري التخطيط االسرتاتيجي الفعَال.

 السابقة: الدراسات

حيث هدفت الدراسة  إىل  .3مهام القيادة يف التخطيط االسرتاتيجي لألمن حول. 2009أبو معمر،  دراسة – 1
التعرف على مدى اتباع القيادات للتخطيط االسرتاتيجي ، وقد اعتمد الباحث على أسلوب املالحظة واملناقشة واملقارنة 

أن االهتمام بإعداد الكوادر التخطيطية من شأنه تنمية املهارات  :بني النظريات العلمية ، وكان من أبرز نتائج الدراسة
 ت، إضافة إىل أن هناك عالقة دقيقة بني التخطيط االسرتاتيجي بأشكاله املختلفة. اخلاصة للقيادا

 

                                                           
 ، الرياض : أكادميية نائف العربية للعلوم األمنية . مهام القيادة في التخطيط االستراتيجي لألمنهـ ، 1408حممد عسريي ،   3
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جيث متثلت مشكلة  .4التخطيط االسرتاتيجي ودوره يف رفع الكفاءة االنتاجية حول .2003الناصر،  دراسة – 2
داخل األجهزة األمنية ، ومدى  الدراسة يف أهنا ستتناول موضوع التخطيط االسرتاتيجي وعالقته بارتفاع انتاجية األفراد

قدرة العاملني على التعامل مع املشاكل اليت تواجههم ، وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج تتمثل أمهها يف : 
وجود رقابة وتقومي على مستوى اجلهاز ككل وعلى مستوى القطاعات املختلفة ، وأنه كلما كان هناك توفر للمعلومات 

 رونة يف عملية التخطيط االسرتاتيجي . كلما كان هناك م

 –رؤية مستقبلية  –حول استخدام التخطيط االسرتاتيجي لتحقيق متطلبات اجلودة  .2016المرسي،  دراسة – 3
الدراسة إىل وضع رؤية مستقبلية لكيفية استخدام مفاهيم التخطيط  حيث هدفت .5لتطوير منظومة األداء اإلداري

تطوير منظومة األداء اإلداري وكذلك تقدمي رؤية شاملة ملفهوم التخطيط االسرتاتيجي ، وكيفية استخدامه االسرتاتيجي يف 
وجود : وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها .يف اإلدارات التعليمية لتحقيق متطلبات اجلودة الشاملة
تؤثر على مستوى األداء اإلداري، ضرورة وجود توصيف وظيفي العديد من الصعوبات اليت تواجه  اإلدارة التعليمية واليت 

 واضح ألعضاء اجلهاز اإلداري والعمل على حتسني أساليب العمل.

حيث هتدف الدراسة إىل  ؛6دور القيادة يف تطبيق أسس ومبادئ إدارة اجلودة الشاملة .2012دراسة السمرائي، – 4
يف تطبيق أسس ومبادئ إدارة اجلودة الشاملة داخل املؤسسة ، وقد حتقيق هدف أساسي وهو التعرف على دور القيادة 

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ، وخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها: ضرورة تدريب القيادات 
 تتسم بالتخطيط اإلدارية على مفهوم اجلودة الشاملة وطرق تطبيقها، وكذلك ضرورة االلتزام باملسؤوليات اإلدارية اليت

 السليم والنجاح املستمر.  

 

                                                           
، رسالة ماجستري يف العلوم االدارية ، كلية الدراسات العليا  الكفاءة االنتاجيةالتخطيط االستراتيجي ودوره في رفع ،  2003ناصر بن فهد الناصر ،   4

 ، أكادميية نائف العربية للعلوم األمنية .
 لتطوير منظومة األداء اإلداري –رؤية مستقبلية  –استخدام التخطيط االستراتيجي لتحقيق متطلبات الجودة ،  2016فاتح حممد صاحل املرسي ،   5

 لية الرتبية ، جامعة بور سعيد ، العدد التاسع عشر . ، جملة ك
، رسالة ماجستري ، األكادميية العربية الربيطانية  دور القيادة في تطبيق أسس ومبادئ إدارة الجودة الشاملة،  2012برهان الدين حسني السمرائي ،  6

 للتعليم العايل ، جامعة االمارات .
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 المبحث األول: التخطيط االستراتيجي مراحله ومكوناته 

قبل احلديث عن مفهوم التخطيط االسرتاتيجي فإنه من املناسب تقدمي مفهوم ملعىن مفهوم التخطيط االستراتيجي: 
إجناز األهداف وفق العوامل اخلارجية احمليطة باملشروع ، االسرتاتيجية واليت يقصد هبا اخلطة الكلية للمشروع من أجل 

وهنا يظهر الفرق بني التخطيط االسرتاتيجي والتخطيط التكتيكي، حيث أن األول يغطي فرتة زمنية طويلة مخس سنوات 
  .7فأكثر يف حني أَن التخطيط التكتيكي يغطي فرتة زمنية قصرية، وتعمل على حتقيق األهداف بصورة تفصيلية

ومن خالل استعراض العديد من التعريفات ملفهوم التخطيط االسرتاتيجي، فقد توصلت الباحثه إىل مفهوم عام للتخطيط 
االسرتاتيجي يتفق مع موضوع حبثنا احلايل ، وعلى ضوء ذلك فإَن التخطيط االسرتاتيجي يعين : عملية إدارية هتتم جبميع 

ستقبل املنظمة بناء على حجم املعلومات املتوفرة ووفقاً ملا يتم حتديده من أجزاء املنظمة وتتضمن القرارات اليت حتدد م
  .8معايري لتقييم نشاط التخطيط االسرتاتيجي

 متطلبات التخطيط االستراتيجي : 

يحتاج التخطيط االستراتيجي إلى عدة متطلبات أساسية حتىي يحقق أهدافه بشكل فعال ومن هذه المتطلبات 
 :9ما يلي

 ة ودعم القيادة العليا داخل املنظمة .مساعد – 1

وجود فريق يتوىل عملية القيام بالتخطيط االسرتاتيجي ومتابعة اإلشراف والتقييم لعملية التخطيط االسرتاتيجي  – 2
 حىت يتم تطبيقها . 

 العمل على إشراك مجيع املستويات اإلدارية والعاملني يف عملية التخطيط حىت يشارك اجلميع يف تطبيقها .  – 3

 

                                                           
  93، ديب : دار القلم ، ص  أصول اإلدارة،  1987مسري عسكر ،  -  7
، رسالة ماجستري يف العلوم اإلدارية ، أكادميية نائف  التخطيط االستراتيجي ، ودوره في رفع الكفاءة اإلنتاجية،  2003ناصر فهد الناصر ،  -  8

  41العربية للعلوم األمنية ، ص 
 . 28، مؤسسة التنمية الشبابية ، ص  دليل التخطيط االستراتيجي للقيادة الشبابية،  2013لبيب شائف حممد امساعيل ،  -  9
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ضرورة وجود وتوفر اإلمكانات املادية واملهارات األساسية لعملية التخطيط االسرتاتيجي ... اخل  من املتطلبات  – 4
 األخرى . 

  10متر عملية التخطيط االسرتاتيجي بعدة مراحل تتمثل بالتايل : مراحل التخطيط االستراتيجي : 

تتطلب هذه املرحلة اإلعداد والتهيئة اجليدة ملستقبل املنظمة  التهيئة واإلعداد للعملية التخطيطة : :المرحلة األولى
حىت تتجاوز أي خماطر أو عراقيل حتيط باملنظمة خاصة يف ظل التطورات السريعه واملنافسة املستمرة بني املؤسسات 

 :11واملنظمات املختلفة ، وقد تضمنت هذه املرحلة عدة خطوات وهي

 حتديد عملية التخطيط وأمهيتها ومربراهتا وهتيئة األمر لدى القيادة اإلدارية للمنظمة .  •
 اقتناع القيادة اإلدارية بضرورة القيام بعملية التخطيط االسرتاتيجي . •
 وضع تصور خلطة التخطيط االسرتاتيجي . •
 مث إقرارها . االتفاق بني القيادات العليا على اخلطة األولية للخطة االسرتاتيجية ومن  •
 تشكيل فريق عمل وتدريبه على القيام بعملية التخطيط .  •
  حتديد وقت البدء بعملية التخطيط االسرتاتيجي . •

 وتتضمن هذه املرحلة عدة خطوات تتمثل بالتايل : المرحلة الثانية : مرحلة صياغة المستقبل . 

حيث تعترب الرؤيا بالنسبة للمؤسسة حجر األساس الذي تبىن علية عملية التخطيط  ؛الخطوة األولى: صياغة الرؤيا
االسرتاتيجي ، فالرؤيا هي املستقبل املنشود للمنظمة واليت غالياً ماتبىن على جمموعة من االفرتاضات املستقاه من اجملتمع 

 12احمليط باملنظمة . 

رسالة يف كوهنا عنصراً يوضح الغرض من كل منظمة كما أهنا متثل حيث تكمن أمهية ال ؛الخطوة الثانية: صياغة الرسالة
نقطة مرجعية ملتخذي القرار ، وعليه يتطلب أن تكون الرسالة خمتصرة ومعربة فهي تعترب املرشد العام للتخطيط 

 . 13االسرتاتيجي . 

                                                           

 https://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID ،مراحل التخطيط االستراتيجيحممد بن علي العامري،  - 10 
  30، املرجع السابق ، ص  2013لبيب شائف حممد امساعيل ،  -  11
  87، التفكير االستراتيجي، منهج تطبيقي ، مصر : الدار الجامعية ، ص 2002المرسي وأخرون،  - 12
 .70، ص: اجلامعة االسالمية، غزة"1، العدد "جملة اجلودة يف التعليم العايل .التخطيط االستراتيجي في التعليم الجامعي، 2004، رستم رفعت -  13
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أفراد املنظمة واليت يؤمنون هبا هي تلك املبادئ املشرتكة بني مجيع  ؛الخطوة الثالثة: االتفاق على القيم المؤسسية
 وميارسوهنا يف أعماهلم ، وهذه القيم عادًة ماختلق نظام جيعل العاملني جيسدوهنا على أرض الواقع . 

وهو ما يعرف عادًة بالتحليل االسرتاتيجي للبيئة احمليطة باملنظمة سواًء  ؛المرحلة الثالثة: مرحلة تحليل الوضع الحالي
داخلية أو خارجية حيث تعترب هذه املرحله من املراحل اهلامة يف عملية التخطيط االسرتاتيجي ، وهذه كانت البيئة 

   :14ةياملراحل تشتمل على اجلوانب التال

 حتليل وتقييم املؤثرين الداخليني واخلارجيني من أصحاب املصاحل .  •
حتليل البيئة الداخلية للمنظمة من ناحية اهليكل التنظيمي ، والقوانني والتشريعات الداخلية ، املوارد البشرية ،  •

 النظام االجتماعي السائد ، املوارد املالية والبشرية والتقنية . 
الجتماعية ، والتطورات حتليل البيئة اخلارجية احمليطة باملنظمة ، سواًء تلك العوامل السياسية أو االقتصادية أو ا •

 التكنولوجيا والعوامل الدولية . 
 التحليل االسرتاتيجي الرباعي من خالل وضع خالصة لتحليل العوامل احمليطة بالبنية الداخلية واخلارجية .  •
 حتديد أهم القضايا االسرتاتيجية .  •

حتديد ووضع األهداف اليت جيب أن  ويتم يف إطار هذه املرحلة ؛المرحلة الرابعة: مرحلة تطوير وصياغة األهداف
 هتتم هبا املنظمة خالل املرحلة القادمة. 

حيث يتم وضع اخلطة التنفيذية لالسرتاتيجية وحتويلها إىل خطة تشغيلية ؛ المرحلة الخامسة: مرحلة تنفيذ الخطة 
 ملختلف مكونات العمل داخل املنظمة وهذه املرحلة تشمل اخلطوات الرئيسية التالية : 

 وضع اخلطط التشغيلية السنوية وامليزانية الكفيلة لذلك .  •
 تبليغ املوظفني مث تدريبهم .  •
 توفري وختصيص املوارد واإلمكانات الالزمة .  •
 البدء بالتنفيذ الفعلي .  •

 

                                                           
 31، المرجع السابق ، ص  2013لبيب شائف محمد اسماعيل ،  -  14
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أو ختطيطي ويتم القيام هبذه األلية عند مزاولة أو القيام بأي نشاط إداري  ؛المرحلة السادسة: مرحلة المتابعة والتقييم
 .15خصوصاً يف البيئة اليت تتسم بالديناميكية وعدم االستقرار. و عملية املتابعة والتقييم تتكون من اخلطوات التالية

 حتديد ماهو املطلوب قياسه . – 1

 وضع مقاييس ومعايري لألداء ولكل ماهو مطلوب قياسة .  – 2

 قياس العمل واألداء العقلي .  – 3

 األداء القائم باملعايري املوضوعة .مقارنة  – 4

 القيام باإلجراءات املناسبة . – 5

 المبحث الثاني : التخطيط االستراتيجي إلعداد القيادات اإلدارية .

التخطيط االسرتاتيجي يعد األداة الرئيسية يف عملية تأهيل وإعداد القيادات اإلدارية ، وله دور فاعل يف ختطي مجيع 
 أهنا الوقوف أمام تأهيل القيادات . العقبات اليت من ش

إَن املنظمات تسعى دومًا لإلرتقاء بقيادهتا اإلدارية ومبستوى أدائهم ، وذلك من أجل احلفاظ على بقائهم واستمرار 
 16عطائهم داخل املنظمات . 

لك إىل أن مفهوم ظهرت العديد من مفاهيم القيادة وتعريفاته يف الفكر اإلداري ويرجع ذ مفهوم القيادات اإلدارية:
القيادة مرتبط مبجموعه من العوامل واملتغريات البيئية احمليطة كالعوامل السياسية والبيئية واالجتماعية والثقافية املوجودة 

 داخل اجملتمع ، ومن هذه التعريفات ما يلي : 

 .17حتقيقه"ى ــــفــــب القيادة غرا تــــمز اإجنــــى ــــعلــــراد ألفــــز احفــــث وى حــــعلــــدرة لق"ا:  هي

                                                           
، رسالة ماجستري يف إدارة األعمال  واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسة التعليم التقني في محافظة غزة،  2007، عاطف عبداحلميد عثمان - 15

 .  59، ص ، غزة، كلية التجارة اجلامعة االسالمية
 192، عمان : دار وائل ، ص المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة،  2001، عقيلي عمر وصفي -  16
 283، االسكندرية : الدار اجلامعية ، ص  الـــألعماإدارة ،  1998ن ، حـــلصـــد ايرفـــد محمـــرى ، لمصـــد امحمد عيـــ:   س  - 17

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 3, 2019 

 
 156 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 .18اخلروج من اإلطار الثقايف التقليدي للتكيف مع عملية التغيري"ى ـــعلـــدرة لق"ا :كما تعرف القيادة بأهنا

"عالقة شخصية ومهنية وأخالقية بني األفراد يف مواقع القيادة وأتباعهم من  :أَن القيادة هي  Augstusبينما يرى 
 . 19املرؤوسني الذين حيتاجون إىل تعزيز قدراهتم ومواهبهم" 

حينما يتم احلديث عن القيادة اإلدارية فإننا نتحدث عن أهم مظاهر السلوك اإلنساين املرتبط أهميتها وأهدافها :
األمر الذي جعل موضوع القيادة من املوضوعات املهمة يف تأريخ الشعوب واألمم نظراً حبضارة اإلنسان منذ القدم 

  :20ولذلك فإَن أمهية القيادة تتمثل بالتايل .للدور الكبري الذي يلعبه القائد بني أفراده وحميطه

 متثل احملور األساسي يف عملها وهي اليت تتحمل القدر األكرب من املسؤولية . – 1

 ة اإلدارية متثل حلقة الوصل بني العاملني يف املنظمة وبني اخلطط املوضوعه لتحقيق أهدافها وأنشطتها . القياد – 2

 تعمل على السيطرة على مشكالت العمل وحلها وحسم أي خالفات قد تظهر . – 3

 تقوم بعملية تطوير القدرات داخل املنظمة ومبا يتواكب مع املتغريات املستجده .  – 4

 ليها تطبيق مجيع التقنيات احلديثة يف اإلدارة واالستفادة منها يف تطوير العمل وتنمية قدرات العاملني . يقع ع – 5

 مالمح التخطيط االستراتيجي للقيادات اإلدارية: 

التخطيط االسرتاتيجي للقيادات اإلدارية هو ختطيط بعيد املدى يأخذ يف االعتبار املتغريات الداخلية واخلارجية للمنظمة 
"إلى أين ، وحيدد نوعية األفراد والقيادات املستهدفة وأليات حتقيق النتائج الفعالة ،وهنا جيب أن نطرح السؤال التايل : 

 ار الرؤية املستقبلية للمنظمة وعالقة اإلرتباط والتكامل بني جوانب املنظمة واألنشطة آخذاً يف االعتب نحن ذاهبون ؟ "

                                                           
18  -William J. Roth Well & H.C. Kazanas1999 : Building in House Leadership and Management 

Development Programs, GreenWood, London, p5 
19  -Augustus E. Osseo-Asare & et al. : "Leadership Best Practices for Sustaining Quality in uk Higher 

Education from The Perspective of The EFQM Excellence Model", op.cit., p. 151 
، ورقة  تطوير القيادات التنفيذية من أجل تحسين األداء المؤسسي،  2011مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض ،  -  20

  4ديب  ، ص  –عمل مقدمة إىل املنتدى الثامن للقيادات التنفيذية الذي تنظمه مؤسسة داتا ماتكس 
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القيادية واإلدارية املختلفة هبا، والعالقة بني املنظمة وبيئتها ، ويعترب التخطيط اإلسرتاتيجي أحد املكونات األساسية 
 للقيادات اإلدارية اإلسرتاتيجية . 

 :21يجي للقيادات اإلدارية يمكن رسمه من خاللإَن مالمح التخطيط االسترات

النظر إىل أَن التخطيط االسرتاتيجي عمل متكامل يتم من خالل خطوات متعارف عليها ، وهو نظام يهدف  •
إىل حتديد مسار القيادات اإلدارية داخل املنظمة ، كما أنه نظام يتم من خالله حتديد جماالت متيز القيادات 

 ، وحتديد جماالت وطرق تأهيلهم وصقل مهاراهتم يف املستقبل .  اإلدارية يف املستقبل 
أن التخطيط االسرتاتيجي للقيادات اإلدارية ماهو إالَ تصور عن رد فعل هذه القيادات جتاه نقاط قوهتا وضعفها  •

والتهديدات والفرص املوجودة يف البيئة اإلدارية احمليطة هبا ، ونظرهتا املستقبلية حنو جماالت التميز والتنافس 
 املتاحه أمامها . 

ات اإلدارية ما هو إاَل أسلوب عمل على كل املستويات القيادية واليت من أَن التخطيط االسرتاتيجي للقياد •
 خالهلا يتم حتديد مسامهة كل مستوى ووظيفته . 

كما أن التخطيط االسرتاتيجي للقيادات اإلدارية يعد أسلوب لتحديد املهام واملزايا القيادية جلميع املستويات  •
 اإلدارية داخل املنظمة . 

 لطرق الحديثة إلعداد القيادات اإلدارية في الفكر اإلداري المعاصر المبحث الثالث: ا

يف ظل التعقيدات احلديثة اليت متر هبا العديد من املنظمات واملرتبطة يف معظمها باجلانب التقين واليت تتطلب تطويراً 
فكلما تقدمت اجملتمعات وفق  للقيادات اإلدارية احلديثة ، واليت جيب أن تعمل وفق اسرتاتيجية استشرافية للمستقبل ،

بناء مؤسسي سليم تطلب ذلك االهتمام بالقيادات اإلدارية والعمل على بنائها وتدريبها حىت تضمن تلك الدول 
 استمرار نظامها البنائي . 

 إعداد عند االنتهاء من حتديد واختيار القيادات اإلدارية ألي منظمة يبدأ التفكري يفمراحل إعداد القيادات اإلدارية : 
 :22هذه القيادات وتأهيلها بشكل منظم من خالل املراحل التالية

                                                           
21 - https://sst5.com/prgdetail/216/47/ 

 . 94 – 80، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ، جامعة الزقازيق ، ص  التنمية اإلدارية للقيادات الجامعية في مصر،  2010إميان وصفي كامل ،  -  22
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هذه املرحلة متثل نقطة البداية ألي إعداد للقيادات  ؛المرحلة األولى: تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية
احلقيقية للقيادات ، واليت جيب أن فهي املرحلة اليت يتم من خالهلا التخطيط للربامج التدريبية اليت تليب االحتياجات 

 :23تتضمن اخلصائص التالية

 جيب أن تتعدى االحتياجات التدريبية حاجات الفرد لتشمل حاجات املنظمة والعمل ككل .  – 1

 عادة ماختتلف االحتياجات التدريبية تبعاً الختالف ظروف العمل احمليطة .  – 2

 أن االحتياجات التدريبية ليست حلل املشكالت احلالية فقط ولكن قد تكون ملواجهة مشكالت مستقبلية متوقعة.  – 3

داد القيادات اإلدارية عند تصميمها عادةً  ماتعتمد برامج إع ؛المرحلة الثانية: تصميم برامج إلعداد القيادات اإلدارية
على أسلوب دراسة احلالة ، والتعلم من جتارب األخرين، ولذلك فإَن برامج إعداد القيادات تعتمد على نوعني من 

 24األساليب : 

أساليب اإلعداد يف مكان العمل . وهذا األسلوب يركز على تأهيل القيادات يف بيئة العمل نفسها ومي ذلك من  – 1
 التدريب عن طريق املدير املباشر .  –التدريب باملمارسات  –التدوير الوظيفي  – خالل

أساليب اإلعداد خارج نطاق العمل . ويف هذا النوع من أساليب اإلعداد يتم إبعاد القيادات اإلدارية عن ضغوط  – 2
ت والتعرف على جتارب األخرين، وهذا األسلوب العمل ، والتحرر متاماً من األعباء واملسؤوليات والتفرغ متاماً لتنمية املهارا

 املسابقات اإلدارية، أسلوب احملاضرات، دراسة احلالة، طريقة املؤمترات.  :عادًة ما يأخذ عدة أشكال منها

إَن عملية التقومي عملية مستمرة تصاحب كل مراحل اإلعداد القيادي المرحلة الثالثة: تقويم برامج اإلعداد القيادي . 
  من مرحلة التصميم والتخطيط حىت عملية التنفيذ .ابتداءً 

 

                                                           
، رسالة دكتوراة ، كلية التجارة ،  نموذج مقترح لزيادة فعالية التدريب اإلداري في تنمية الموارد البشرية،  2004عبيد علي راشد مسلم ،  -  23

 . 41جامعة عني مشس ، ص 
24  -Henry Mintzberg  ,2004: Third-Generation Management Development : available at : http:// www. 

mintzberg. org / pdf / Third %20 Generation %20 Management %20 Development) 
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 استراتيجية إعداد القيادات اإلدارية: 

إَن االسرتاتيجية مبختلف أشكاهلا وأنواعها سواًء كانت اسرتاتيجية بشرية أو أي نوع آخر من االسرتاتيجيات اإلدارية 
يق هذه األهداف . ومن أجل ذلك فإن تتطلب عنصرين آساسيني : أهداف جيب أن تقوم هبا ، وخطة عمل لتحق

 .25اسرتاتيجية إعداد القيادات اإلدارية متثل نشاطاً تكاملياً مع بقية املستويات التنظيمية األخرى

كا أَن هناك عالقة قوية بني اسرتاتيجية إعداد القيادات اإلدارية ، واسرتاتيجية املنظمة حيث أَن األنشطة اإلدارية للقيادة 
دفع االنتباه ملعرفة احتياجات املنظمة وحتديد ماهو مالئم وغري مالئم . وميثل إعداد القيادات اإلدارية مصدراً تعمل على 

 :26مهماً لتحقيق االسرتاتيجية اإلدارية داخل املنظمة حيث أَن القيادات اإلدارية يقع على عاتقها املهام التالية

 األساسية .  إعداد وتصميم هدف املنظمة وحتديد رؤيتها وقيمها •
 حتديد اخلطوط العريضة لالسرتاتيجية واليت من شأهنا القيام بتحول القيم والرؤية إىل قرارات فعلية .  •
 تتبلور مسؤلية القيادات اإلدارية يف تكوين بيئة عمل املنظمة .  •

 :27ثلة بــالتايلإَن جناح اسرتاتيجية إعداد القيادات اإلدارية تعتمد على توافر جمموعه من املتطلبات واملتم

 وجود التزام تنفيذي بالتعاون مع اإلدارات العليا . – 1

 تنمية املعرفة واملهارات لدى القيادات . – 2

 الرتكيز على وجهة النظر املشرتكة بني القيادات واملنظمة .  – 3

 مشاركة مجيع املختصني يف صناعة االسرتاتيجية .  – 4

 إلعداد القيادات اإلدارية وفق التخطيط االستراتيجي المبحث الرابع: المهارات المطلوبة 

                                                           
25  - Michael Armstrong : Human resource management practice ,7th ed,kogan page limited London 

,1999,p539 
، جامعة الدول العربية ، القاهرة :  الفكر االستراتيجي للقادة ، دروس مستوحاة من التجارب العالمية والعربية،  2002طارق شريف يونس ،  - 26

  41املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، ص 
27 - Vesa Suutari : Global Leader Development : "An Emerging Research Agenda", Career 

Development International, Vol. 7, No. 4, 2002, p. 220. 
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املهارات مجع مهارة وهي تعين األداء املتقن بقال مهر الشيئ مهارًة أي أصبح به حاذقاً مفهوم المهارات القيادية: 
 29، واملهارة بشكل عام تعين الوصول إىل درجة من الدقة يف العمل بأقل وقت ممكن وبأقل تكلفة .  28وحكيماً 

واملهارة تعين القدرة على استخدام املعرفة بشكل فَعال من أجل اجناز املهام بشكل جيد أو فوق املتوسط ، كما أهنا 
  30القدرة على ترمجة املعرفة إىل أفعال . 

 المهارات التطويرية الالزمة إلعداد القيادات اإلدارية:

ومن أجل جناح القائد اإلداري يف عمله يتوجب عليه ختتلف املهارات القيادية من قائد ألخر ومن منظمة ألخرى ، 
 31امتالك املهارات التالية : 

هي تلك املهارات اليت تأيت من امتالك القائد اإلداري جملموعة من املعارف واخلربات يف جمال  :المهارات الفنية – 1
 اختصاصه واليت تعكس مدى رضاه عن قيامه بأداء واجباته بتميز وبراعه .

هي تلك املهارات اليت متكن القائد اإلداري من التعامل مع املرؤوسني والعمل على تكوين  :المهارات اإلنسانية – 2
 فرق عمل وتنسيق اجلهود بني األفراد وتشجيعهم على العمل بشكل مجاعي .

تلفة ويف نفس ويقصد هبا قدرة الفرد الذهنية على اكتساب معارف ومعلومات من مصادر خم :المهارات الفكرية – 3
 الوقت حتليلها وتفسريها واختاذ القرار املناسب بشأهنا على خمتلف الظروف واألحوال من أجل حتقيق أهداف املنظمة.

هي تلك املهارات اليت تتعلق بالفرد وشخصيته وسلوكه ، وتتمثل يف قدرة القائد على فهم  :المهارات الذاتية – 4
 يف اختاذ أفضل القرارات بعد أن حيصل على ثقة املرؤوسني .   ذاته وإدارهتا بشكل فَعال حبيث يسهم

                                                           
األنماط القيادية ودورها في تنمية مهارات العاملين : دراسة استطالعية على عينة من قيادة ،  2012أمحد ميسون عبداهلل ، حممد مناف ،  -  28

  208، كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة املوصل ، ص  109، العدد  34، جملة الرافدين ، اجمللد اإلدارات والعاملين في مديرية شبكة كهرباء نينوى 
، رسالة ماجستري، جامعة نائف العربية للعلوم  المهارات االدارية والشخصية وعالقتها بالتعامل مع الجمهور،  2005فهد بن حممد الذويين ،  -  29

  10األمنية ، الرياض ، ص 
30  - Henny Pratiwi Adi & Moh Faiqun Ni'am,( 2012), Improving Skill's Strategies of Indonesian 

Construction Labours to have global competitiveness, Indonesian, pp 150-157 
، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية ، اجمللد  االستراتيجيالمهارات القيادية وتأثيرها في التخطيط ،  2015فاضل محد القيسي ، زيد خوام حممود ،  -  31

 . 205،  204، ص  86، العدد  21



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 3, 2019 

 
 161 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 أبعاد التخطيط االستراتيجي إلعداد القيادات اإلدارية:

يتطلب امتالك القائد لرؤية ملنظمته وتصور واضح ملا يريد حتقيقه يف املستقبل  :رؤية المنظمة في إعداد القادة -1
اخلطوات الالزمة جلعل منظمتك حتقق أهدافك وطموحاتك ، ولذلك فإَن العمل ولن يتأتى ذلك إاَل من خالل حتديد 

 على بلورة رؤية خاصة إلعداد القادة يتطلب الكثري من اإلبداع .

 ولتطبيق رؤية املنظمة يف إعداد القادة جيب القيام مبا يلي : 

 إعداد فريق قوي هلذا اهلدف ميتلك املهارات الالزمة للقيام هبذا الدور . •
 اكتشاف املواهب وتوظيفها حىت تساهم يف تقدم املنظمة .  •
 التمتع مبستوى عال من االنضباط عند تطبيق الرؤية يف هذا اجلانب .  •

خالصة ما ميكن قوله يف هذا اجلانب أن القائد الذي يتحلى بالرؤية يعمل على تطبيقها يف أرض الواقع من خالل خطه 
وسائل واملسؤوليات ، وهنا يتوجب على القائد إطالع فريقه على كل جديد اسرتاتيجية واضحة موضحة األهداف وال

 32وأن حيتفل معهم يف كل االجنازات .

أن متتلك اإلدارة  يتطلب النجاح يف تنفيذ أبعاد التخطيط االسرتاتيجي: القيادة االستراتيجية -2
ومن مث العمل على تطبيقها. وهذا ما يُعرف حالياً باسم "القيادة  ،واألدوات لصياغة اسرتاتيجية مناسبة املهارات العليا

 .وجناحهااملنظمة  االسرتاتيجية"، واليت ترسم الرؤية والتوجهات الرامية لتحقيق منو

ميثل التحليل االسرتاتيجي للبيئة جمموعة من الوسائل اليت تستخدمها اإلدارة يف التحليل االستراتيجي للبيئة .  -3
لى التغريات احلاصلة يف البيئة وحتديد امليزة التنافسية حبيث يسهم ذلك يف زيادة القدرة على حتديد أهداف التعرف ع

اإلدارة العليا ومركزها االسرتاتيجي ، ومن هنا فإَن التحليل االسرتاتيجي للبيئة يعتمد على املكونات الداخلية واخلارجية 
لضعف يف البيئة الداخلية ، واكتشاف الفرص واستثمارها والتعرف على للمنظمة ، من أجل الوصول إىل نقاط القوة وا

 .33التهديدات اليت تعيق عمل املنظمة يف بيئتها اخلارجية

                                                           
 https://www.forbesmiddleeast.com،  كيف تحقق الرؤية المستقبلية لشركتك،  2013ديف الفنسيكي ،  -  32
 www.uobabylon.edu.iq،  التحليل  االستراتيجي،  2013، ظفر ناصر حسني --  33
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من أجل الوصول إىل اهلدف الريادي للمنظمة البد من وجود تنسيق وانسجام بني املفاهيم التفكير اإلبداعي . -4
االسرتاتيجية ( ، ومن أجل استمرار الصورة  –األهداف  –الرسالة  –واملتمثل بــــــ ) الرؤية العامة للتخطيط االسرتاتيجي 

الريادية هلذه املنظمات البد وأن يتمتع القادة اإلداريني بالتفكري اإلبداعي والذي بدوره يؤدي إىل حتقيق أداء ذات جودة 
 .34عالية داخل املنظمة

القرار االسرتاتيجي أحد اخلطوات املهمة يف عملية التخطيط االسرتاتيجي ، وهو اتخاذ القرارات االستراتيجية .  -5
 .35يعتمد على نتائج عملية التحليل االسرتاتيجي اليت تقوم هبا املنظمة

ويعد القرار االسرتاتيجي عمومًا " عملية مفاضلة دقيقة بني بديلني اسرتاتيجيني على األقل يتمتعان بقيمة واحدة أو 
، ويلعب القرار االسرتاتيجي دوراً كبريًا يف حتقيق األهداف السياسية االسرتتيجية اليت يسعى القادة وصناع  متشاهبة "

 .36القرار حنو حتقيقها

 ة وأهم النتائج: تمالخا

لقد حاول هذا البحث التعرف على طرق إعداد القيادات اإلدارية وفق التخطيط االسرتاتيجي ، حيث اعتمد البحث 
الوصفي وذلك باستخدام األسلوب املسحي جلميع ماكتب حول هذا املوضوع يف األدبيات والدراسات  على املنهج

السابقة ، كما مت استخدام املنهج االستقرائي املكتيب لإلطالع على أحدث ماكتب يف جمال التخطيط االسرتاتيجي 
اإلدارية وفق معايري التخطيط االسرتاتيجي وذلك من أجل التعرف على أنسب الطرق الواجب توفرها عند إعداد القيادات 

 الفَعال . 

 ي: أتمن أهمها ما يلعل وقد توصل البحث إل مجموعه من النتائج 

أن التخطيط االسرتاتيجي الفَعال الذي يساعد على إعداد القيادات اإلدارية يتطلب مساعدة ودعم القيادة العليا  – 1
 داخل املنظمة .

                                                           
، اجمللد بار للعلوم االقتصادية واإلدارية، جملة جامعة األنريادة جودة التعليم الجامعي وفق التخطيط االستراتيجي،  2016، فضيلة سلمان داود -  34

 . 263، ص  15العدد        8
 .  21، جامعة بغداد ، ص الدوليةمركز الدراسات ، السياسة العامة ،  2001وصال خبيت الغزاوي ،  -  35
  53، ص 56، الرياض: دإلدارة العامة، العدد النموذج الكامل في اتخاذ القرار االستراتيجي،  1997السيد غراب ،  -  36
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 تيجي ميثل أحد األسباب الرئيسية يف ظهور قيادات إدارية يف العديد من املنظمات .أَن التخطيط االسرتا – 2

أَن املنظمات تسعى دوماً لإلرتقاء بقيادهتا اإلدارية ومبستوى أدائهم ، وذلك من أجل احلفاظ على بقائهم واستمرار  – 3
 عطائهم داخل املنظمة . 

القيادات اإلدارية هو ختطيط بعيد املدى يأخذ يف اإلعتبار املتغريات الداخلية التخطيط االسرتاتيجي إلعداد  – 4
 واخلارجية للمنظمة .

 تؤدي عند تطبيقها إىل إجياد ميزة تنافسية بني القيادات اإلدارية. ،التخطيط االسرتاتيجي عملية متنوعة ومتكاملةَ – 5

 قائمة المراجع : 

العربية :والرسائل العلمية الكتب   

األنماط القيادية ودورها في تنمية مهارات العاملين : دراسة  .2012 .حممد منافو ميسون عبداهلل  ،أمحد-
، جملة الرافدين ، اجمللد استطالعية على عينة من قيادة اإلدارات والعاملين في مديرية شبكة كهرباء نينوى 

 ، كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة املوصل .  109، العدد  34
  56إلدارة العامة، العدد االرياض:  .النموذج الكامل في اتخاذ القرار االستراتيجي .1997 .غراب ،سيدال-

 مصر: الدار اجلامعية.  .التفكري االسرتاتيجي منهج تطبيقي .2002 .وأخرون ،املرسي-
، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ،  التنمية اإلدارية للقيادات الجامعية في مصر،  2010 .إميان وصفي كامل،  -

 جامعة الزقازيق   .
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ABSTRACT 

 

July 23, 1970; the beginning of the modern Omani renaissance, when Sultan Qaboos 

bin Said ruled the country. The country suffered from external fragmentation 

attempts: Britain attempted to control and annex Oman as a British protectorate; 

Iran's attempt to control Muscat, the Batinah Plain and the Musandam Peninsula; and 

Saudi Arabia's attempt to control the Buraimi, the Eastern Province and the Batinah 

Plain. The problem is not the existence of ethnic or sectarian differences, or the 

existence of opponents; rather, the lack of a method followed by leaders for the sake 

of community unity, convergence of differences, and optimal dealing with 

opponents. The aim of the paper is to highlight the leadership of Sultan Qaboos in 

the unity of Omani society. Through the analytical descriptive approach, the subject 

was discussed in three sections, three of them. The first deals with the situation of 

the Sultanate of Oman and the strikes that took place before the 1970s. The second 

topic is dedicated to presenting Sultan Qaboos bin Said's personality and origin. The 

third was devoted to the approach and style of leadership of the Sultan in the unity 

of society in the Sultanate of Oman. The results indicated that for the first time in its 

history, Oman united for the first time in its history from the far north of Musandam 

to Dilkut South, after 1970. This unit was completed by demarcating the border with 

neighboring countries to secure the land, remove the evil of wars and end the Buraimi 

problem, which lasted nearly two decades. 

Keywords: Sultan Qaboos, National Unity, Oman 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 3, 2019 

 
 168 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 

 ملخص ال

م؛ بداي  انطالق النهض  الُعماني  احلديث ، حني توىل السةلطان قابوس بن سعيد حكم 1970يوليو عام  23يعترب يوم 
ضمها كمحمي  بريطاني ، ُعمان و البالد. فقد عانت البالد حماوالت جتزئ  خارجي ؛ متثةلت يف حماول  بريطانيا لةلسيطرة عةلى 

وحماول  إيران السيطرة عةلى مسقط وسهل الباطن  وشبه جزيرة مسندم، وحماول  السعودي  السيطرة عةلى الربميي واملنطق  
املشكةل  ليست يف وجود اإلختالف العرقي أو املذهيب، أو وجود املعارضني؛ بل يف عدم وجود  الشرقي  وسهل الباطن .

دف الورق   إبراز هتادة من أجل وحدة اجملتمع والتقريب بني اخلالفات، والتعامل األمثل مع املعارضني. لذا قمنهج يتبعه ال
  املوضوع يف ثالث  ، مت مناقشالتحةليةلي الوصفي املنهجومن خالل  قيادة السةلطان قابوس يف وحدة اجملتمع الُعماين. منهج

م. وخصص 1970ن واإلضرابات اليت كانت تعيشها ما قبل وضع سةلطن  ُعمامباحث، ثالث  مباحث، يعرض األول 
املبحث الثاين لعرض شخصي  السةلطان قابوس بن سعيد ونشأته. وكرس الثالث ملنهج وأسةلوب قيادة السةلطان يف وحدة 

عمان توحدت ألول مرة يف تارخيها من أقصى مسندم مشااًل إىل ضةلكوت  ن  أ أشارْت النتائجاجملتمع يف سةلطن  عمان. 
م. واستكمةلت هذه الوحدة برتسيم احلدود مع الدول اجملاورة، لتأمني األرض، وإبعاد شر 1970جنوباً، بعد عام 

 احلروب، وإهناء مشكةل  الربميي اليت استمرت زهاء عقدين من الزمن. 

 السةلطان قابوس، الوحدة الوطني ، ُعمان احلديث كةلمات مفتاحي   
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 ؛4,558,874، عدد سكاهنا احلايل دينها اإلسالم، وعاصمتها مسقط، إسالمي  مستقةل سةلطن  ُعمان دول  عربي  
 ،(2018)املركز الوطين لإلحصاء   %45 نسب  نو الوافد، فيما يشكل سكانلاعدد من  %55نسب   نو ُعمانييشكل ال

قبل التاريخ،  ضارب  وموغةل  يف أعماق التاريخ، بل وماتقع يف أقصى اجلنوب الشرقي من شبه اجلزيرة العربي ، هلا جذور 
حيث تعاقبت عةلى أرضها حضارات عديدة مدى آالف السنني، ما اعطاها مكان  متمرية وسط حضارات العامل القدمي 

 وإمرباطورياته.

ىل حوايل األلف إ حيث يعود تارخيها ،ه اجلزي  العربي بوالسياسي  يف شتشكل ُعمان واحدة من أقدم الكيانات العريق  
جان" )وتعين ن ( و"الثالث ق.م ، فكانت تعرف بامسها السومري ، الذي كان يكتب بالعالمتني "ما" )وتعين السفي

 ، الذي أطةلقه الفرسن (. كما عرفت أيضاً بأسم "مزون"األسم كامالً )هيكل السفي ، بذلك يكون معىنهيكل السفين (
، ويف العام نفسه م1971مان إىل األمم املتحدة عام إنضمت سةلطن  عُ . ملائي  فيهاعةليها، يف إشارة إىل وفرة املوارد ا

 م.1981إىل جامع  الدول العربي ، وكانت عضواً مؤسسا يف جمةلس التعاون لدول اخلةليج العريب يف عام 

قاقات نشاو وحتديات  صعوبات يف ت ُعمان عاش، م )قبل حكم السةلطان قابوس(1970ل تاريخ سةلطن  ُعمان ما قبيف 
 فيما بعد إىل وصةلت ، حىتينتمي هلا السةلطان قابوس بن سعيددول  البوسعيد اليت  سيتأسو  ،عةلى مدى التاريخ توالت

ني ةلوحدة الُعماني  دور كبري يف تاريخ ُعمان. تةلك الوحدة هي اليت مكنت الُعماني. حني أصبح لهذه املرحةل  من اإلستقرار
يف طرد مجيع الغزاة يف تاريخ ُعمان، فكانت سبب يف طرد الربتغاليني والفرس يف التاريخ احلديث، وهي اليت مكنت 

يوي قوي  مجعت بني الشطرين اآلسلُعمان اإلمتداد إىل سواحل شرق القارة اإلفريقي  ودواخةلها. وظهور دول  ُعماني  
واإلفريقي، ومن مث كانت تعد بذلك أول دول  آسيوي  إفريقي  ظهرت يف تارخينا العريب احلديث. وقدر لتةلك الدول  أن 
حتمل مشاعل احلضارة العربي  واإلسالمي  اليت وصةلت هبا إىل منطق  البحريات اإلستوائي  وأعايل الكونغو. وإذا كانت 

اسي  هي اليت حققت لُعمان التفوق؛ فإن التجزئ  هي اليت كانت تؤدي هبا ويف خمتةلف عصورها التارخيي  الوحدة السي
 إىل اجلمود والعزل  بل إىل وقوعها حتت هيمنت القوى األجنبي  املرتبص  هبا.  

 

 

 المقدمة
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قرن التاسع المل ترتك من مثاليات  ،عةلى مدار القرن العشرين تعرضت شعوب مجيع القارات هلزات وكوارث وحروب
 املرارة وخيب  اً ولقيت النظريات الثوري  عةلى إختالفها إنتشاراً منقطع النظري سرعان ما احنري خمةلف .عشر حجراً عةلى حجر

، إهنارت ا مثيالً وتقني  مل ير التاريخ هلوبعد أن انشأت اإلمرباطوريات العمالق  قدرات إقتصادي  وعسكري   األمل والفراغ.
اخلواء الفكري والبؤس الروحي، وسط ُدخان أنقاض القرن العشرين التفت الناس املرة بعد األخرى إاىل متفتت  يتآكةلها 

 مع.تالرشيد العادل حلياة الفرد واجمل املاضي باحثني فيه عن مناذج البناء

 مشكلة الدراسة:

م، مت تأجيجه كنار أحاطت باإلمتداد اجلغرايف 2003إن  تطويق الشرق األوسط الذي بدأ مع إحتالل العراق عام 
لةلشرق األوسط يف السنوات اليت تةلت اإلحتالل . كان هذا اإلحتالل املوجه إىل العراق الذي تعيش فيه هويات عرقي  

صماته داعيات هذا اإلنقسام عةلى دول  واجدة فقط ، بل ترك بمتباينه سببًا إلنقسام إجتماعي كبري ، إذ مل تقتصر ت
عةلى كل املعتقدات املتعةلق  بالنسيج العرقي والوحدة ومتشقبل الناس عةلى اإلمتداد اجلغرايف لةلمشرق ، فكان إحتالل 

ق األوسط ر العراق واحداً من االحداث اليت أججت الصراعات العرقي  واملذهبي  سنوات إزدادت سخون  األوضاع يف الش
 (.2018)خدجي    م2011الذي شهد موج  ثاني  من التقةلبات مع احداث الربيع العريب والثورات الداخةلي  عام 

ومع إرتفاع سقف احلريات والعيش الكرمي الذي يطةلبه الناس، كان يُظن يف ساحات املدن اليت تضج بشعارات احلري  ، 
ةلو اآلخر. لقد إستطاعت بعض تةلك األنظم  أن ختمد تةلك احلركات أن احلكام غري املرغوب فيهم سيسقطون واحداً ت

الثوري  واحدة تةلو األخرى ، مبضاد حيوي ضد الثورات، من خالل بث الكثري من الرعب واليأس وخيب  األمل يف قةلوب 
 الناس ، بذلك ُزرعت بذور الفتنه والتفرق  يف النسيج اإلجتماعي والعرقي واملذهيب لشعوب تةلك البالد.

وقد رأينا كيف أن منط الفوضى اليت إصطبغت هبا األحداث الواقع  بعد العراق يف سوريا ومصر واليمن وليبيا كان خيتةلف 
تبعًا لظروف البةلد الذي مت إحداث الفوضى فيه، ويف سبيل تأمني املصاحل اإلقتصادي  والسياسي  اخلاص  ، وضعت 

ل يوم تعزيز فرق  الشعوب وفق العرق والةلون واملذهب والةلسان ، بالقوى اخلارجي  نصب أعينها يف الشرق األوسط ال
 (.2018وفرق  املسةلمني الذين يعانون أساساً من حال  الضعف ، وتشظيتهم إىل أجزاء أصعر مما هي عةليه.)خدجي   
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ظهور التنظيمات و  لقد إحتةلت احلركات املذهبي  التحريضي ، املقام األول يف أذهان الناس مع تنفيذ اهلجمات اإلنتحاري 
اإلرهابي . فأمكن التغرير مبسةلم ليقتل مسةلماً آخر، اعتقاداً أن القتل هو احلل الوحيد لكل من يعارضها. واهلل سبحانه 

طًَأ فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍ  مؤْؤِمَنٍ  َوَمن قَ َتَل ُمْؤِمًنا خَ  ۚ  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن يَ ْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإال  َخطًَأ : )وتعاىل يقول يف حمكم التنزيل
ُقوا  َوِإن َكاَن ِمن قَ ْوٍم  ۚ  ٍ  مؤْؤِمَنٍ  فَِإن َكاَن ِمن قَ ْوٍم َعُدوٍّ ل ُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َتْحرِيُر َرقَ بَ  ۚ  َوِديَ ٌ مؤَسةل َمٌ  ِإىَلٰ أَْهةِلِه ِإال  َأن َيص د 

َنُكْم َوب َ  نَ ُهم مِّيثَاٌق َفِديٌَ  مؤَسةل َمٌ  ِإىَلٰ أَْهةِلِه َوحَتْرِيُر َرقَ َبٍ  مؤْؤِمَنٍ  بَ ي ْ  ۚ   جيَِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعنْيِ تَ ْوبًَ  مَِّن الةل ِه َفَمن مل ْ  ۚ  ي ْ
ًدا َفَجزَاُؤهُ َجَهن ُم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب الةل هُ َعةَلْيِه َوَلَعَنهُ ( 92وََكاَن الةل هُ َعةِليًما َحِكيًما )  َوأََعد  َلهُ َعَذابًا َوَمن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا مؤتَ َعمِّ

 .(93نساء  ( )ال93) َعِظيًما

مرت ُعمان بفرتات عصيب  من عصيان وثورات خمتةلف  األهداف والتوجهات، وحماوالت جتزئ  استهدفت متزيق الوحدة 
(، تزرع الكره واألحقاد والضغائن، اليت تفسد عةلى 2007الوطني ، وتشتيت الشعب إىل حزبيات وإقةليميات )سامل  

تمع العماين من كان اجملو البناء والتعمري وخالف  اهلل يف األرض. و األنسان إنسانيته، وتبعده عن هدفه األساسي وه
صريهتم باجملتمعات اليت تعرضت أيضا حملاوالت تدمريي  من أُناس استوىل الغرور عةلى نفوسهم وأعمى ُحب التسةلط 

ووالء م، وتعايش 1970ن النظام السةلطاين الذي أسسه سةلطان عمان منذ عام إإال  .(2003)سريجي بيةلخانوف  
ن اعتنقوا عقائد ي، ظل عائقاً منيعاً يف وجوه أولئك املهووسني الذوإخالصه ومتسكه باإلسالم الوسطي ،الشعب حلاكمه
 ثوري  متكةلس .

ل يف عدم ب ، أو وجود املعارضني؛وتكمن مشكةل  الدراس  يف أن مشكةلتنا ليست يف وجود اإلختالف العرقي أو املذهيب
وفقًا لةلمنهج  ،ات والتعامل األمثل مع املعارضنيأجل وحدة اجملتمع والتقريب بني اخلالف قادة منوجود منهج يتبعه ال

 لكي يقودوا األم  حنو وحدهتا وهويتها وعزها وجمدها، كقيادة السةلطان قابوس بن سعيد لسةلطن  عمان.و  .إلسالميا
ة،  يعاين منها املسةلمون يف العقود االخري وال نبعد عن الصواب إذا قةلنا  إن إفتقاد الرجال القادة من أهم األمور اليت

فمن ينظر يف أحوال بالد املسةلمني اليوم جيد فجوة كبرية بني احلكام وتعامةلهم مع شعوهبم وبعدهم عن املنهج اإلسالمي 
لةلتعايش ونبذ اخلالفات، فهم يعتربون سةلطتهم مطةلق  ال يقيدها قيد وال حيكمها منهج، ونسوا أهنم موظفني خلدم  

 هبم.شعو 

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya93.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya93.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya93.html
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 أهداف الدراسة:
  م.1970ما قبل  هاشوضع سةلطن  ُعمان واإلضرابات اليت كانت تعيأ. عرض 
 شخصي  السةلطان قابوس بن سعيد ونشأته. ب. تقدمي
 اجملتمع اإلسالمي يف سةلطن  عمان. ةدوحمنهج وأسةلوب قيادة السةلطان يف ج. بيان 

 الدراسة:منهج 

 ،حثمن خالل مراجع  املصادر واملراجع اليت ترتبط مبشكةل  البيعتمد الباحث يف هذه الدراس  عةلى املنهج التارخيي، 
سها من خالل وقائع وأحداث املاضي اليت يدر  ؛ت تساعدنا يف فهم احلاضر وتفسريهةلوصول إىل حقائق وتعميمال

فاً  ه يهتم بوصف األحداث اليت حصةلت يف املاضي وصكما أن  .وميحصها ويفسرها عةلى أسٍس عةلمي ، ومنهجي  دقيق 
 ا.ع رصد عناصرها وحتةليةلها ومناقشتهكيفياً، م

دراس  إحدى الظواهر كما هي موجودٌة عةلى أرض الواقع، ووصفها بقوم الذي ي ؛املنهج الوصفي التحةليةلي يعتمدكما 
ومقدار  ،يًفا وكمًّاا ونتائجها ومضاعفاهتا كعن طريق وضع تعريف هلا مث ذكر أسباهبا وخصائصها وصفاهت ،وصًفا دقيًقا

 .ترابطها أو ارتباطها بغريها من الظواهر األخرى ومدى تأثريها

 الدرسات السابقة:
، تناول املؤلف بالدراس  أشهر "حدث يف تاريخ سةلطن  ُعمان 25"أشهر  (2011هشام عثمان محمد ) دراسة

 از كروي حققه منتخبىل آخر اجندخول سةلطن  ُعمان اإلسالم إن، منذ األحداث اليت مرت يف تاريخ سةلطن  ُعما
، م1970يوليو عام  23اليد احلكم يف هذه األحداث تويل السةلطان قابوس بن سعيد مقأهم من بني  سةلطن  ُعمان.

سالمي  إلقيام دول  البوسعيد، توحيد البالد وطرد الربتغالني، إكتشاف النفط يف سةلطن  ُعمان ، اإلشرتاك يف الفتوحات ا
، جهود اإلمام ناصر بن مرشد يف إعادة الوحدة الوطني ، صدور أول صحيف  يف عمان ، أول بث تةلفزيوين يف عمان، 
وفوز املنتخب الُعماين بكأس اخلةليج لدول جمةلس التعاون اخلةليجي يف نسخته التاسع  عشر. هذه الدراس  عبارة عام  

ى ُعصور طويةل  صنفها الكاتب حسب تقيمه الشخصي أهنا أشهر وشامةل  أحداث متنوع  حدثت يف ُعمان عةلى مد
 حدث يف تاريخ سةلطن  عمان، ومل تكن تركتز الدراس  عةلى شخص السةلطان قابوس. 25
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ناول ت ".السةلطان قابوس بن سعيد املعظم -"زعماء صنعوا التاريخ  (2011زهران، إبراهيم أحمد وآخرون ) دراسة
تطورات لاملؤلفون بالدراس  عدة جوانب من حياة السةلطان قابوس ، كنشأته وسريته الذاتي  وآرائه حول التنمي  وأثرها وا

ن اإلنشقاق الذي كان يف اجلزء اجلنويب  من سةلطن  ُعما ولكن أهم ما ركزت عةليه الدراس ؛ ،اليت شهدهتا سةلطن  ُعمان
تساندها يف ذلك جمموع  القوى الدولي  واألقةليمي  توافقت  ،الوطن األم والذي كان سببه حرك  خرجت عن طاع 

لدور يف ، مما كان له اأجهزهتا من هزال افقدها املناع  ، وما أصابزها حال  الرتهل اليت وصةلت إليهامصاحلها وحتف
 تشجيع القوى التقةليدي  لةلتفكك وعدم الطاع . 

ن يف ام السةلطان قابوس أال وهو  ثورة ظفار وكيف كان دور السةلطعةلى حدث مهم جداً يف فرتة حك تركز  الدراس 
، ولكن مل تتطرق هذه الدراس  إىل احلركات والتظيمات األخرى اليت ظهرت قبيل وبعد فرتة حكم إمخاد هذه الثورة

 السةلطان واليت مت إمخادها جيمعا حبنك  ودهاء السةلطان قابوس بن سعيد.

ي  سياسي  واإلقتصادأبعادها ال –"اجلوالت الداخةلي  لةلسطان قابوس بن سعيد  م(2010محمد الخميسي ) دراسة
هدفت الدراس  إىل إبراز مضامني اجلوالت السةلطاني  ، والتعريف باألبعاد السياسي  واإلقتصادي   واإلجتماعي ".

التواصل املباشر بني  رتتب  عةلىواإلجتماعي  اليت حتققت، والقضايا اليت تناولتها هذه اجلوالت، وإظهار أوجه العالق  امل
هم ، وإظهار أثرها يف تنمي  البةلد من خالل فاجلوالت الداخةلي  لةلسةلطان قابوسالبحث ركز عةلى  القيادة والشعب.

ةلى منهج ع. و لكن مل يتضمن البحث مرظهار أمهي  املشارك  الفعةلي  لةلمواطنني يف هذا األإل وذلك ،إحتياجات الشعب
 وحدة البةلد.السةلطان ودوره يف 

-1970) العماني  اخلارجي  السياس  يف واالقتصادي  والتارخيي  اجلغرافي  احملددات "أثر (؛2010دراسة مقيبل )
 جعل يف السياس  هذه وأثر قابوس، السةلطان العماني  يف  عهد اخلارجي  السياس  مالمح الدراس  تناولت .("2008

 اخلارجي  اس لةلسي قابوس السةلطان توجيه عةلى التعرف وكذلك وأقتصاديا،اجتماعيا  و سياسيا مستقرا بةلدا عمان
 حتةليل املضمون، هجمن الدراس  استخدمت .ودوليا واقةليميا عربيا واألحداث التطورات كيفي  تعامةله مع  ومعرف  العماني ،
 من الثاين نصفال إىل يعودالنظم الذي  حتةليل منهج إىل العماني  اخلارجي  السياس  نظام يستند حيث النظم، ومنهج
  .العشرين القرن
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حث ركز لبا  العماني . القرارات صنع يف أساسيا فاعال كانت  السةلطان قابوس شخصي  أن إىل الدراس  توصةلت وقد
لسياس  الداخةلي  امل يتضمن ه لكنتقوي  الروابط مع الدول،  لةلسةلطان قابوس، وإظهار أثرها يف السياس  اخلارجي  عةلى

  .قابوس بن سعيد سةلطانلةل

 هاشيوضع سةلطن  ُعمان واإلضرابات اليت كانت تعواستناداً ملا تقدم، تتكون الدراس  من ثالث  مباحث، يعرض األول 
منهج  وكرس الثالث شخصي  السةلطان قابوس بن سعيد ونشأته.وخصص املبحث الثاين لعرض  م.1970ما قبل 

 إلسالمي يف سةلطن  عمان.اجملتمع ا ةدوحوأسةلوب قيادة السةلطان يف 

 م1970وضع سلطنة ُعمان واإلضرابات التي كانت تعيشها ما قبل المبحث األول: 
 م(:1970-1932السلطان سعيد بن تيمور )

م ، وقد 1932توىل سعيد بن تيمور )والد السةلطان قابوس( حكم ُعمان خةلفًا لوالده تيمور بعد تنازله عن احلكم 
حينها السةلطان سعيد بن تيمور "بأنه أعظم حكام العرب األكفاء يف زمنه ، فهو عةلى الرغم وصفت املصادر الربيطاني  

، ويتمتع اي غمن صغر سنه كان مثقف جداً ، وقد وسع آفاقه بالسفر املكثف ، ميتةلك قوة الشخصي  ، وذكي وداهي  لةل
 سعيد بن تيمور إىل مرحةلتني قسم عهد السةلطان (. 164  2003رج  عالي  من اهليب  واإلحرتام" )ويندل، بد

م(  متيَزت مبحاول  السةلطان سعيد القيام بإصالحات عديدة يف خمتةلف اجملاالت ، 1932-1954املرحةل  االوىل )
وجنح بعد عام واحد من توليه احلكم بتسديد كاف  ديون ُعمان بفضل سياس  التقشف اليت أتبعها حينها ، كما أنشأ 

 ، وألغى منصب املستشار االقتصادي الذي كان يتواله الربيطاين هدجوك.م1940م درس  السعيدي  يف مسقط عاامل
عيد ، فةلم تشهد أي توترات بني اجلانبني ، بل شهدت تعاوناً بني السةلطان سصعيد العالق  بينه وبني اإلمام  أما عةلى

واستمر الوضع كذلك حىت  م.1952لغزو السعودي  لةلربميي سن   بن تيمور واإلمام حممد بن عبداهلل اخلةليةلي لةلتصدي
م ، حيث مثةلت وفاته نقط  حتول خطرية يف عالق  السةلطان سعيد باإلمام  ، فتدهورت 1954وفاة اإلمام اخلةليةلي عام 

عةلي اهلنائي وإعالن السةلطان عدم إعرتافه مبعاهدة السيب املوقعه بني والده العالقات مع انتخاب اإلمام غالب بن 
 (.121   1989م )إبراهيم ، 1920واإلمام  بن   السةلطان تيمور بن فيصل
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م، بدا السةلطان سعيد جيهز لةلقضاء عةلى دول  اإلمام  وضم 1955م(  ابتداءً من عام 1955-1970املرحةل  الثاني  )
مناطقها إىل نفوذه. حيث استطاع السةلطان حتقيق هدفه بضم نزوى عاصم  اإلمام  أوالً إىل سةلطته ، وذلك يف منتصف 

م ، وقد عرب عن سعادته باإلنتصار الذي أحرزه عةلى اإلمام  بأن قام جبول  بسيارته بدأها بظفار ، إىل 1955عام 
نزوى مروراً بعربي والربميي. ورغم إخضاعه لنزوى عاصم  اإلمام  ، إال أن السةلطان سعيد ظل قةلقاً ومتخوفاً من إمكاني  

ألخضر مقر اإلمام  اجلديد. وصدقت توقعاته ، حيث اعةلنت اإلمام  يف استعادة اإلمام  ملواقعها ، انطالقاً من اجلبل ا
م ، ويف مقدمها عاصمتها 1955م الثورة من أجل إستعادة املناطق اليت سيطرعةليها السةلطان عام 1957عام 

 (.460  1989نزوى)روبرت ، 

قضاء عةلى العسكري من بريطانيا لةلبن تيمور بزيارة إىل لندن طالبًا فيها العون  م قام السةلطان سعيد 1958يف عام 
اإلمام  ، ومت له ما أراد حيث وافقت بريطانيا عةلى مساعدته ، ولكنها أجربته عةلى التنازل عند مدين  جوادر الواقع  

م متكن السةلطان  1959ويف العام التايل  عةلى الساحل الباكستاين ، واليت كانت خاضع  لسةلطانه لصاحل باكستان.
من إهناء وجود اإلمام  هنائياً بعد قصف اجلبل األخضر معقل اإلمام  االخري يف ُعمان ، فةلجأ قادة  مبساعدة بريطانيا

اإلمام  وعةلى رأسهم اإلمام غالب بن عةلي اهلنائي إىل مدين  الدمام باملمةلك  العربي  السعودي  أثناء عهد مةلكها سعود 
 (.301   1952)نور الدين ، بن عبدالعزيز آل سعود.

مسةلسل الصراع الداخةلي يف ُعمان مل يتنه بإنتهاء أحداث اجلبل األخضر ، فبعد سنوات قةليةل  أشتعةلت ثورة  نإإال 
جديدة ضد السةلطان سعيد ، كان موقعها هذه املرة املقاطع  اجلنوبي  من البالد )ظفار( ، واليت أعةلنتا رمسيًا قيام ثورة 

مت تصدير أول شحن  من النفط الُعماين عرب ميناء الفحل  م 1967في عام ف م بقيادة "جبه  حترير ظفار". 1965
 ، وتوقع املراقبون أن يقوم السةلطان سعيد بإستغالل دخول أموال النفط البالد من أجل حتديثها وتطويرها أسوة جبرياهنا.

 ،م1968يناير   وجهها إىل الشعب يفورغم الوعود اليت أطةلقها السةلطان لتطوير البالد من خالل الكةلم  املطبوع  اليت
وإنشاء املدارس  التاليت أعةلن فيها عن نيته إقام  عدد من مشروعات البىن التحتي ، كاملاء والكهرباء والطرق واملواص

، وتعيني هيئ  خاص  تشرف عةلى هذه املشروعات تعرف بأسم "جمةلس اإلعمار"، إال أنه مل حيرك ساكناً واملستشفسيات
م وحىت هناي  عهده 1958كانت متر هبا البالد، بل إنه مل يزر عاصمته مسقط منذ سن  لتغيري األوضاع املرتدي  اليت  

 ، بل ظل يف عزل  يف مدين  صالل  جنوب البالد وندرت إطاللته خارج قصره، خصوصاً بعد حماول  م1970سن  
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وظل الُعمانييون حيةلمون ومينون النفس بالتغيري ، الذي جاء بعد طول إنتظار ،  م.1966اإلغتيال اليت تعرض هلا عام 
   1975)فرد ، م ، بقيادة جالل  السةلطان قابوس بن سعيد1970مع إشراق  مشس الثالث والعشرين من يوليو عام 

230- 231.) 

 شخصية السلطان قابوس بن سعيد ونشأته :المبحث الثاني

يف منها  عدة، قائحق لةلدارسكد تأت ،ىل مشارف السبعينات من هذا القرنإمن نافذة احلاضر  عندما يطل العمانيون
 كي  يف مطرح.رسالي  األمريوندرة يف املستشفيات أسبقها مستشفى اإل ؛ كان هناك بعض العيادات فقط،جمال الصح 

الد أمال أو متاحاً ملرضاهم مغادرة الب مل يكن مأذوناً حني  .فاعي اجلبالأعاش العمانيون فريس  سهةل  لعقارب اجلحور و 
وى مزرعتني مل يكن هناك س ويف جمال الزراع ؛ يف قطرة دواء عةلها تشفيهم أو حبثًا عن طبيب خيفف عنهم األالم.

ها ضعف ة ألسباب عديدة يف مقدمتجيدمل تكن حمصوالهتاحىت  ،حدمها يف نزوى واألخرى يف صحارإجتريبيتني 
 األمكانيات املادي .

 19ل د تذكر، كان تشييد املدارس مبعدل مدرس  ككانت النسب  ال تكاف ،أما يف جمال التعةليم وإنشاء املدراس يف ُعمان
عاماً  26جاءت الثاني  بعدها حبوايل  .م1914أول مدرس  عرفتها ُعمان خالل القرن املاضي كانت يف عام و  عاماً.

هي املدرس  السعيدي   ثالث مدرس  عاماً  19مث بعدها حباويل  .م1940حني أنشئت املدرس  السعيدي  يف مسقط عام 
  م.1970وعند هذه النقط  توقفت عمةليات اإلنشاء ملدارس جديدة يف ُعمان حىت اقرتبت هنايات العام  يف صالل .

عوب شانت تتمع به آنذاك معظم ساس كأظل حمروماً من حق  حي ،ن ينعدمأ كاد اإلهتمام بتطوير اإلنسان الُعماين
 (.2002ء عنها وحقا ال جيوز التفريط فيه )وزارة اإلعالم الُعماني    مورة بأعتباره ضرورة حياتي  ال ميكن اإلستغنااملع

 مولده ونشأته :

 1940نوفبمر  18هجري  املوافق  1360شوال  18ولد السةلطان قابوس بن سعيد يف مدين  صالل  مبحافظ  ظفار يف 
م 1744ثامن املنحدر رأسا من األمام أمحد بن سعيد املؤسس األول ألسرة آل بوسعيد سن  ميالدي  ، وهو السةلطان ال

سنوات  بالد بعد، الذي ما زالت ذكراه موضع احرتام وإجالل يف ُعمان كرجل مقاتل وإداري حمنك أستطاع أن يوحد ال
 ر بني األمساء العربي  إال أنه ناد(. كان سبب التسمي  إن أسم قابوس 314-313من احلرب األهةلي  )زهر ، د.ت   



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 3, 2019 

 
 177 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

ظ  التسمي  ومنذ حل حد قادة العرب وزعمائهم املرموقني )القاموس احمليط  د.ت(.مسي به منذ الةلحظ  األوىل ليصبح أ
ومعىن كةلم  قابوس يف الةلغ   (.2003لُعماين كصاحب السمو عن األوروبني )بةليخانوف  صار يةلقب بالسيد باملفهوم ا

 الةلغ و  بالدين واسع  إهتمامات له كانتسن الوجه عظيم القول والفعل )لسان العرب  د.ت(.  ةلون حهو مجيل ال
 .ي الرب  والرحالت والرماي  والفروسي  البحر ركوب هواياته ومن ، البيئ  وشؤون والفةلك والتاريخ واألدب

 :الدراسية التعليم مراحل

املرحةل   عةلى أيدي أساتذة متخصصني كٌل يف جماله ، كما درسيف طفولته تةلقى مبادئ الةلغ  العربي  والدين اإلسالمي 
م  أرسةله والده السةلطان سعيد بن تيمور إىل أجنةلرتا ، حيث 1958اإلبتدائي  يف املدرس  السعيدي  بصالل  ، ويف سبتمرب 

م بأكادميي  1960واصل تعةليمه ملدة عامني يف مؤسس  تعةليمي  خاص  هي مدرس  )سافوك( الشهرية ، مث التحق يف عام 
سانت هرست العسكري  املةلكي  الربيطاني  كضابط مرشح ، حيث أمضى فيها عامني من عمره درس خالهلا العةلوم 
العسكري  وتةلقى فنون اجلندي  ، وخترج برتب  مالزم ثاين ، مث أنضم إىل إحدى الكتائب الربيطاني  العامةل  آنذاك يف أملانيا 

حيث أمضى ست  أشهر كمتدرب يف القيادة العسكري  وتةلقى التدريب يف قيادة  -قبل وحدة شطري أملانيا-الغربي  
 (159)هشام، د.ت  ناألركا

بعد أن أمت تةلك الفرتة اهلام  من حياته ، واليت شكةلت خرباته العسكري  لةلمراحل اليت تةلت ، عاد إىل بريطانيا وتةلقى 
قام  كمل دورات ختصصي  يف شؤون اإلدارة وتنظيم الدول  ، مثتدريبًا يف أسةلوب اإلدارة يف احلكوم  احملةلي  هناك ، وأ

جبول  إستطالعي  يف عدد من الدول استغرقت ثالث  أشهر ، فكانت الرحةل  هذه بالنسب  له إحدى مدارك الذات فعندما 
تنوعًا بعد   ريكتشف أشكااًل من احلياة واحلضارة مل يكن يعرفها من قبل يدرك أنه يغدو أغىن معرف  وأوسع أفقًا وأكث

 كل دول  يزورها .

م حيث اقام يف مدين  صالل  ، وعةلى إمتداد السنوات الست التالي  اليت تةلت عودته 1964وعاد بعدها إىل البالد عام 
تعمق قابوس يف دراس  الدين اإلسالمي وكل ما يتصل بتاريخ وحضارة ُعمان دول  وشعباً عةلى مر العصور ، وقد أشار 

حاديثه الصحفي  قائاًل  "كان إلصرار والدي عةلى تدريسي ديين وتاريخ وثقاف  بةلدي عظيم األثر يف إىل هذا يف أحد أ
توسيع مداركي ووعيي مبسؤوليايت جتاه شعيب واإلنساني  عموماً" ، كما أنه أستفاد كثرياً من التعةليم الغريب الذي تةلقاه ،  

 يا.كما من خضوعه حلياة اجلندي  ولنظام العسكري  يف بريطان
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 :الحكم توليه

الذي كانت العاصم  مسقط وشقيقاهتا املدن الُعماني  األخرى تعيش حياهتا املعتادة ، كانت صالل  يف اجلنوب اليوم  يف
تشهد حدثاً سيغري جمرى التاريخ الُعماين احلديث فقد قاد السيد قابوس حرك  تصحيحي  سةلمي  لتويل السةلط  ، ومتكن 

سعيد بن تيمورعن احلكم ، الذي غادر إىل بريطاينا ، حيث اقام هناك يف فندق دوشسرت ، مث من إزاح  أبيه السةلطان 
 .ندنروكود يف العاص  الربيطاني  لومت دفنه يف مقربة املةلسمني يف ب 1972أكتوبر  19تويف بعدها إثر نوب  قةلبي  يف 

 .(39  1989 )إبراهيم، عاماً  38بذلك طويت صفح  من صفحات تاريخ ُعمان أمتدت حوايل

وكانت البالد تُعاين من قدراً هائالً من التخةلف واإلفتقار اىل اخلدمات وأسس احلياة العصري  ، كانت بةلداً ال توجد فيه 
إال ثالث مدارس فقط ويفتقر إىل اخلدمات الطبي  وإىل الكهرباء والطرق وباألضاف  إىل ذلك كانت البالد يف حال  

 (39مىن ، د.ت   )حرب ضد حرك  التمرد يف ظفار

م 1970يوليو من عام  23م( يوم غري جمرى التاريخ يف ُعمان  مل خيطر يف بال أي ُعماين أن يوم 1970يوليو  23)
سيكون يوماً خمتةلفاً عن بقي  األيام اليت عايشوها من قبل ، بل منعطفاً تارخيياً يف تاريخ البالد ، حيث كاد الشعب يفقد 

 نني العجاف اليت عاشها ، لكن القدر رسم لشعب ُعمان حياة جديدة ابتداًء من هذا اليوم.األمل يف التغيري بعد الس
وبدأت مرحةل  جديدة بقيادة السةلطان قابوس بن سعيد باين ُعمان احلديث  ، الذي توجه ببيان أول إىل الشعب بعد 

 18يوم  ان بعد أن خةلفُت والدي"شعيب... أحتدث إليكم كسةلطان مسقط وُعم ثالث  أيام من توليه احلكم جاء فيه 
 م".1970يوليو  23هجري  ، املوافق 1930مجادى األوىل 

 وبعد أن أبةلغ جالل  السةلطان اجلديد الشعب بتوليه حكم البالد ، وعد بتحديث البالد ، ومبستقبل أفضل ، إذ قال 
 احلكوم  عصري  ، وأول أهدايف أن"أين أعدكم ، أول ما أفرضه عةلى نفسي هو أن أبدأ بأسرع ما ميكن يف أن أجعل 

داء أيها الشعب ... سأعمل باسرع ما ميكن جلعةلكم تعيشون سع أزيل األوامر غري الضروري  اليت ترزحون حتت وطأهتا.
هبذا البيان املوجز يف كةلماته، (. 95)جاسم، د.ت، ، وملستقبل أفضل وعةلى كل واحد منكم املساعدة يف هذا الواجب"

، رسم السةلطان قابوس معامل مستقبل ُعمان، وأسر خبطابه قةلوب الُعمانيني، الذين شعروا بفرح  عارم  العميق يف معانيه
  لةلتغيري الذي حدث يف بةلدهم، والذي كانوا يتوقون إليه منذ أمد بعيد.
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 فمل يكن هناك من حل إزاء هذه األوضاع غري أن ميسك السةلطان قابوس بنفسه بزمام األمور ، ويتوىل مهم  وق
أغسطس  1االندحار الذي كانت تشهده ُعمان . ويف هذا الشأن صرح السةلطان قابوس لصحيف  التاميز الةلندني  يف 

"وجب عةلي أن انسى االواصر الشخصي ، ألن املسأل  أكرب من األب واالبن، كان الرهان عةلى األم   م قائاًل 1970
كان نداء الوطن بالنسب  لقابوس أكرب من (.313")بةليخانوف، د.ت  ، فتوجب عةلي أن انسى مشاعري وعواطفي

أي شي آخر ، وكانت معاناة الشعب تشكل هاجساً لدى الشاب املستنري ، الذي حز يف نفسه أن يرى وطنه الغايل 
وشعبه العزيز يف هذا الوضع املأساوي ، فكانت حركته السةلمي  لتويل العرش متثل هناي  مرحةل  مظةلم  وبداي  مرحةل  مشرق  

 ُعمان واهةلها.عةلى 

ويف السابع والعشرين من يوليو ، كانت العاصم  مسقط عةلى موعد مع الةلقاء التارخيي األول بني الشعب وقائده اجلديد 
سةلطان توليه مقاليد احلكم بدأ ال وفور ، الذي وطأت قدمه أرض مسقط الول مره يف حياته يف ذلك اليوم املشهود.

ةلح  ضد لتنمي  البالد ورفع مستوى معيش  شعبه كما شرع بتقوي  قواته املس قابوس بن سعيد بتنفيذ مشاريع كبرية
 املتمردين يف ظفار الذين كانت توجههم وتدعمهم بعض القوى األجنبي .

 :حكمه بدايات في السلطان حققه ما

م ، ومن 1975سبتمرب  11استطاع السةلطان أن يقود البالد إىل حتقيق النصر النهائي والقضاء عةلى حرك  التمرد يف 
منهجه أن  (. وكان40  1989)إبراهيم،  مث التفرغ لعمةلي  البناء اليت مشةلت كل جوانب احلياة وعمت ربوع ُعمان

ترتكز مةلحم  البناء والتنمي  يف ربوع هذه األرض املعطاء منذ البداي  عةلى مفهوم املشارك  بني القيادة واملواطنني وإتاح  
انطالقا و  ملواطن لتحمل املزيد من املسؤولي  يف توجيه عمةلي  التنمي  واإلسهام يف صنع القرار.الفرص  عةلى حنو متزايد أمام ا

من هذه املعادل  املةليئ  باحلوافز والتحديات متكن السةلطان قابوس من جعل عمان خالل فرتة من الزمن تطل عةلى القرن 
تها خطط املختةلف  وذلك من خالل تنفيذ برامج تضمن احلادي والعشرين جبدارة وإقتدار بإجنازاهتا التنموي  واحلضاري 

 م ، أي مابعد احلرب.1976مخسي  اعتباراً من عام 

م اختذ السةلطان خطوة رئيسي  حنو ترسيخ قاعدة الشورى يف ُعمان بإنشاء اجملةلس اإلستشاري لةلدول  1981ويف عام 
 عضاؤه قطاعات اجملتمع الُعماين حيث اشرك جمةلس الشورى الذي ميثل اإىل م 1991وهو اجملةلس الذي تطور يف عام 
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املرأة أيضا لتشغل مقعدين من مقاعده لةلمرة األوىل عمانياً وخةليجياً ، وتشارك عن كثب يف وضع وحتديد املشاريع اليت 
  (.40  1989واإلجتماعي )إبراهيم، هتدف إىل التقدم اإلقتصادي 

نبيةل  مةل  وتثقيفه وصقةله وتدريبه كان دوما يف مقدم  االهداف الوألن بناء اإلنسان الُعماين وتكوين شخصيته املتكا
والغايات ، فقد كانت ُعمان يف سباق مع الزمن تقيم املدارس وتنشئ املستشفيات وتبين الكةليات ومعاهد التدريب 

لسةلطان ا وإىل جانب إهتماموجياً جلهد هائل يف جمال التعةليم. م تت1986حيث مت إنشاء جامع  السةلطان قابوس عام 
 قابوس خبةلق صناع  ُعماني  قوي  تؤدي دورها يف التقدم والرخاء اإلجتماعي، اهتم أيضا بالبيئ  واحلفاظ عةليها.

 المبحث الثالث: منهج وأسلوب قيادة السلطان في وحدة المجتمع في سلطنة عمان
وار الكامن  الُعماني  بالرتتيب، واالديف هذا البحث يتم عرض األحداث اليت كان هلا دور كبري يف خرق وشق الوحدة 

 خةلف تكوين وبقاء هذه الوحدة، عةلى الرغم من توازنات املنطق  اليت تتغري كل يوم بشكل متسارع.

 م(1971-م1952أزمة البريمي )
تحدة ، حمافظ  الربميي يف سةلطن  ُعمان وتعترب من املناطق احلدودي  يف الوقت الراهن مع دول  اإلمارات العربي  امل تقع

وكانت الواح   يف منطق  الظاهرة ،وسط أرض اجلوف  اليت كانت سبب األزم  فيها يدعى  واح  الربميي وتقع بالتحديد
تسمى توام ، ولكنها مسيت هبذا األسم نسب  إىل تاجر كبري كان يقيم فيها. كانت القوافل تقصده لتقايض ما عندها 

ميي من تسع قرى أكربها تسمى الربميي أما بقي  القرى هي اهليةلي ، (. وتتألف واح  الرب 1978مبا عنده )حممد  
 ومسعودي ، وجيمي ، وقطري ، ومحاس  ، والصعرة.

م، عندما بدأ اجليوليجون التابعون لشرك  أرمكو بتسويع أعمال التنقيب عن البرتول 1949اندلعت أزم  الربميي عام 
إبريل زار الضابط السياسي الربيطاين ستوبات  22(. ويف م1992جنوب قطر يف منقط  غرب سبخ  مطي )إبتسام، 

ساحل ُعمان خميم البعث  اجليةلوجلي  السعودي  الواقع مشال غريب الصفق. وكان يرافقه هزاع بن سةلطان أخو حاكم أبو 
ألمريكي ، ا ظيب، وجاكسون من شرك  النفط الربيطاين ، وبعض احلراس املسةلحني. وسةلم كتاباً إىل املسرت جيولوجي البعث 

جاء فيه  "أن وجود ممثةلي شرك  أرامكو عند نقط  صفق يعد تعدياً عةلى حقوق املنطق  املشمول  باحلماي  وخاص  وجود 
اجلنود السعوييدن مع الشرك ، وينبغي اإلنسحاب من املناطق اليت مل يتفق عةلى تبيعيتها" )عرض حكوم  املمةلك  العربي  

 أجابت شرك  الزيت العربي  األمركي  عةلى كتاب ستوبارت معةلن  أن ليس من شأهنا إبريل  25(. ويف 397السعودي   
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التدخل يف اجلدل القائم حول احلدود، وأن أي اعرتاض عةلى نشاطها جيب أن يوجه إىل احلكوم  السعودي ، ولكن نظراً 
 (.195   1997)مجال ، لدق  الوضع فسوف تبادر بسحب فرقها من مجيع املناطق املتنازع عةليها 

تقدمت احلكوم  السعودي  إىل السفارة الربيطاني  يف جدة مبذكرة احتجاج عةلى إجراء ستوربات مؤكدة أن فريق أرامكو 
ن فرفضت األحتجاج السعودي ،  1949مايو  11يبحث يف األراضي السعودي  ، وردت اجلكوم  الربيطاني  يف 

السعودي  لسيادة أبو ظيب . وأضافت أن اإلمكان أن وجدت أي  شكوك وقدمت احتجاجاً مضاداً عةلى إنتهاك احلكوم  
 م(.1971يف احلق ق األقةليمي  ، أن تزال عن طريق احملادثات بني احلكومتني )جي.يب.كيةلي  

ومن املالحظ أن األزم  إنتقةلت لتكون نزاعاً ليس فقط عةلى املستوى اإلقةليمي بل وصةلت إىل املدى الدويل ، وكل دول  
 ضمن مصاحلها. هدفها

طق  الربميي متجهاً يف محاس  مبنغادر الشيخ راشد بن محد شيخ قبيةل  الشامسي بدأ العمليات العسكرية في البريمي: 
م إىل الواح  ، مصطحبًا معه مسؤواًل سعوديا وهو 1952أغسطس  31إىل السعودي  ، وعاد بعد أربع  أسابيع يف 
سيارات ، ومثانني رجال حممةلني باهلدايا واألموال واالغذي  ، ومعهم جهاز تركي بن عبداهلل انب عطيشان ، مع أربع 

السةلكي ، وكان املةلك عبدالعزيز آل سعود قد أرسل تركي لةلعمل كأمري عةلى الربميي ، حتت رئاس  حاكم األحساء. 
مه رسائل من سعود (. ومحل 174عاماً )وندل، ص 83وكان هذا اإلجراء ميثل أول حماول  احتالل سعويدة لةلواح  منذ 

بن جةلوي ، حاكم األحساء موجه  إىل شيوخ ووجهاء واح  الربميي ، وضنك يف اجلنوب وبين كعب والعوامر يف 
 مقاطعات املهاض  اجملاورة يف الشمال ورمةل  احلمرا يف اجلنوب.

ل تميم  لةلقبائاعترب السةلطان سعيد بن تسمور تصرف راشد بن محيد خيان  كربى ، والشيخ صقر النعيمي شيخ ال
م(.2002املقيم  يف الربميي حمط مالم  يف عيين السةلطان )ادوارد    

ومت أرسال قوة من قوات ساحل ُعمان إىل العني ، وقامت طائرات تابع  لسالح اجلو املةلكي من الشارق  بأعمال 
أبو ظيب حبامي   دوري  فوق محاس  وألقت برسائل من السةلطان لتشجيع مؤيديه ن مث أرسل الشيخ سخبوط حاكم

رجاًل ملساندة صقر بن سةلطان يف الربميي 60رجاًل من املناصري إىل املرخي  ، وأرسل السةلطان عربات و 20مؤلق  من   
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عرب وادي اجلزي ، وحشد السةلطان قوة القبائل قوامها مثاني  آالف رجل يف صحار ، واحتشد مثامنائ  رجل إضايف يف 
م(. 9811دريز مبنظق  الظاهرة )مرسي    

رفضت السعودي  سحب تركي بن عبداهلل بن عطيشان رغم طةلب احلكوم  الربيطاني  ذلك ، لوم تكتفي احلكوم  
السعويدة بذلك وإمنا بادرت عةلى تعزيزه يف األسبوع االول من أكتوبر بالرجال والسيارات ، وبدا ان الصدام املسةلح 

م(.1971بات وشيك الوقوع )جي.يب.كيةلي    

ان يؤدي الصراع إىل نزاع مسةلح فقد تدخةلت احلكوم  الربيطاين  يف لندن يف الوضع املضطرب ، وأجريت  وتوجساً من
اتصاالت بني وزارة اخلارجي  واملقيم السياسي يف البحرين ، وبني القنصل الربيطاين يف مسقط ، وقد اجتهت احلكوم  

بني ممثةلي  ى اراضيه ، ولتجنب املواجهات العسكري الربيطاني  إىل مساعدة سةلطان مسقط وُعمان يف ترسيخ سةلطته عةل
يف جدة ، اليت مت مبوجبها االتفاق عةلى جتميد الوضع الراهن إىل حني  1953أكتوبر  26الألطراف املتنازع  يف 

م( ، واقرتحت احلكوم  الربيطاني   إمكاني  حل 1987استئناف املفاوضات مره ثاني  لةلوصول غةلى حل هنائي )فاروق  
 30ع الراهن عن طريق طرف حتكيمي ، وأتفق الطرفان السعودي والربيطاين عةلى أن يقوم بينهما حتكيم دويل يف الوض
 م.1954يوليو 

وكانت أهم الشروط اليت نصت عةليها اتفاقي  التحكيم   إنسحاب تركي بن عطيشان ورجاله ، وكذلك انسحاب قوات 
 (.209ها )مجال، صساحل عمان من الربميي إىل أراٍض غري متنازع عةلي

 مرحلة ما بعد التحكيم 

، وحةلت حمةلهم وحدة سعودي  من رجال م انسحب تركي بن عطيشان ورجاله من الربميي  1954أغسطس  13يف 
الشرط  قومها مخس  عشرة رجاًل ، وأنتقت أيضا إىل الربميي وحدة من قوات ساحل ُعمان قومها مخس  عشرة رجاًل ، 

 م(.1971الشرط  السعودي  )جي.يب.كيةلي   واقامت عةلى مقرب  من قوة

م حتركت القوات الربيطاني  واعادت السيطرة عةلى واح  الربميي يف الساعات األوىل إىل 1955أكتوبر من عام  26يف 
 جانب وحدتني من قوة ساحل ُعمان ومبساندة من قوات مسقط النظامي  ، وعساكر القبائل. وأما قوة السرط  السعودي  
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م فقد نقةلت جوًا وأعيدت غةلى السعويدة ، واستسةلمت 1945نت تابرط يف منطق  الربميي منذ أغسطس اليت كا
 م(.1981العناصر املوالي  لةلسعوديني يف قري  محاس  بعد إبداء بعض املقاوم  )مرسي  

ءاً من سةلطن  مسقط ز ونتيجً  لةلسيطرة هذه مت االعرتاف رمسياً بأن قرى الربميي التسع  وهي الربميي ، محاس  ، صعرة ج
مجال، ) وُعمان بينما أضحت اهليةلي ، واملسعودي ، اجليمي ن وقطارة ، موجيعي , واملطاريد جزءاً من أراضي أبو ظيب.

 (.212ص

 م 1955جاء هذا اإلعالن الرمسي حول نزاع الربميي والذي صدر من قبل اخلارجي  الربيطاني  يف شهر أكتوبر مث 

يف اتباع سياس  مستمرة وعةلى مستوى عال يف تقدمي الرشوة إلفساد والء األهايل بالنس  حلكام  "إن السعوديني اهنمكوا
 أبو ظيب أو لسطان مسقط وذلك يف املناطق املتنازع عةليها

أبةلغتها إىل  1955أكتوبر  28وعةلى اجلانب السعودي ، اعدت وزراة اخلارجي  السعودي  مذكرة احتجاج بتاريخ 
جبدة ، جاء فيها عدم اعرتافها بالقرار الذي اختذته ، هذا القرار من طرف واحد ال قيم  له ، ويتناىف  السفارة الربيطاني 

 (.214مع القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة )مجال، ص

ومل تةلبث أن اختذت احلكوم  السعودي  خطوة حقيق  وذلك عقب أزم  قناة السويس )العدوان الثالثي عةلى مصر( وهي 
م ، مما أدى إىل إعاق  حدوث نتيج  مرضي  حلل  1956لعالقات الدبةلوماسي  مع احلكوم  الربيطاني  يف منوفمرب قطه ا

 (.215النزاع بني البةلدين )مجال، ص

عادت العالقات بني احلكومتني ، ومرد ذلك يعود إىل أن السعودي  كانت تدعم احلكوم  املةلكي  يف  1963ويف مايو 
م ، باالضاف  إلةلى ذلك كانت بريطانيا تقوم 1962الذين كانت تدعمهم مصر بعد سبتمرب  اليمن ضد اجلمهوريني

 حبماي  عدم وحممياهتا ، فنتج عن ذلك أن عادت العالقات بني السعودي  وبريطانيا.

م اوعقب هذا احلدث والذي عززته احلكوم  الربيطاني  جرت اتصاالت مباشرة بني السعودي  وأبوظيب ، واخريًا ويف ع
م وبعد قرار احلخكوم  الربيطاني  اإلنسحاب من اخلةليج ، ضاعفت بريطانيا من جهودها إلجياد تسوي  أخرية  1968

م ، وقيام دول  اإلمارات 1971لةلنزاع القائم حول واح  الربميي ، قبل تنفيذ انسحاهبا من اخلةليج ، وذلك يف هناي  عام 
 (.218 )مجال، صالعربي  النتحدة ، اليت تضمنت إمارة أبو ظيب
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 نهاء أزمة البريمي ووحدة ُعمانالسلطان قابوس في إدور 

م قبل أْن يكون لةلسطان قابوس أي دور سياسي، إال وأن األزم  ملا  1952بالرغم أن األزم  كانت قد بدأت منذ عام 
 ع  عشر عاماً.أستمر تستنتهي إنتهاء كةلياً إال بعد تويل السةلطان قابوس احلكم، وتدخةله يف حل هذا اخلالف الذي 

انتهت أزم  الربميي اليت كانت تشكل ثغرًا مهمًا لةلحدود الشمالي  لسطن  ُعمان، هذه الواح  اليت كتبت من أجةلها 
جمةلدات وقطعت العالقات الدبةلوماسي  بني السعودي  وبريطانيا ملدة سبع سنوات، وعقدت جةلسات وجةلسات وجلان 

 يل من األمم املتحدة ليحقق يف األمر، هذه الواح  الُعماني  اليت تتغري بسةلرع  كتغريدولي  تناقش أمرها، وجاء مفتش دو 
الرمال، وعندما اكتشف النفط يف الدول اجملاورة هلا زادت أمهيتها اإلسرتاجتي  ، وطمعت هبا شركات النفط العاملي ، 

  مل تنته حيث إهنا دخةلت يف صراع آخر . لكن بالنسب  لةلسعودي1955وأخريا انتهت مشكةل  الربميي عسكرياً يف عام 
مع حكوم  مسقط وُعمان، وقد حسمت القضي  سياسياً يف عهد السةلطان قابوس بزيارته لةلممةلك  العربي  السعودي  يف 

م )أي بعد سن  من توليه احلكم(، بعد مضي سنوات من الصراع السياسي والعسكري هلذه املنطق ، وبرتسيم 1971عام 
م انتهى الصراع هنائياً، وهبذا استطاع موحد 1991بني سةلطن  ُعمان واملمةلك  العربي  السعودي  يف مارس  احلدود النهائي 

)محدي  ُعمان السةلطان قابوس بن سعيد أن يوحد االرض الُعماني  وان يؤمنها مستقبةلياً من أي عدوان أو طامع فيها
 ،1991   89.)          

يف إنتشار املساجد يف مجيع أرجاء السةلطن  ودعمه ؛ واملسةلمني اإلسالم وخدم  قابوس السةلطان ميكن ترمج  جهود
إمتداداً و  املستمر املادي واملعنوي لةلمسةلمني يف كاف  أحناء العامل اإلسالمي والوقوف جبانبهم يف كاف  احملن اليت يواجهوهنا.

، ه الشخصيمي  منه وبأشرافبأوامر سا ،األكربجلهود السةلطان املتواصةل  يف هذا اجملال مت إنشاء جامع السةلطان قابوس 
ويعد هذا اجلامع مدرس  يف عةلوم الدين اإلسالمي وحيتوي أيضا عةلى مركز لةلدعوة إىل اإلسالم، ومركزاً لةلثقاف  اإلسالمي  

إضاف  إىل قاع   .ألف جمةلد مرجعي يف شىت العةلوم اإلسالمي  واإلنساني  20ومكتبً  من ثالث  أدوار تضم حنو 
ويعد مركزاً لةلتفاعل مع روح اإلسالم دينًا وعةلمًا وحضارة، وقد مت إفتتاح اجلامع يف مايو من  .جتماعات والندواتلإل

ار حبضور عدد من كبار عةلماء املسةلمني من خمتةلف أقط ،م حتت الرعاي  السامي  لةلسةلطان قابوس بن سعيد2001عام 
 (.2010 ،)مصطفى  العامل اإلسالمي
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 الخاتمة:
لةلوحدة الُعماني  دور كبري يف تاريخ ُعمان عةلى مر الزمان، وأن تةلك الوحدة هي اليت مكنت الُعمانيني من طرد كان 

مجيع الغزاة يف تاريخ ُعمان. فكانت سببا يف طرد الربتغاليني والفرس يف التاريخ احلديث. وإذا كانت الوحدة السياسي  
عف واجلمود ليت كانت تؤدي هبا ويف خمتةلف عصورها التارخيي  إىل الضهي اليت حققت لُعمان التفوق؛ فإن التجزئ  هي ا

 والعزل  بل إىل وقوعها حتت هيمنت القوى األجنبي  املرتبص  هبا.

ايل منذ يف عهدها احل بفضل جهود وفكر التسامح لسةلطان البالدإّن أقوى وحدة وطني  مرت هبا سةلطن  ُعمان، هي 
 فةلم يسبق هلا أن توحدت من أقصىل مرة منذ حكم السيد سعيد بن سةلطان، م. حني توحدت البالد ألو 1970عام 

م. واستكمةلت هذه الوحدة بتحديد احلدود مع الدول اجملاورة 1970ضةلكوت جنوباً، إال بعد عام مسندم مشااًل إاىل 
 لتأمني األرض الوطني ، وتأمني حق األجيال القادم ، وإبعاد شر احلروب عنهم.

التسامح أصبحت ُعمان مثال لةلوحدة و  ؛مث فضل السياسي  احلكيم  لةلسةلطان قابوس بن سعيد تعاىل، بفضل اهلل
 تؤهةلها يتوأصبحت دول  عصري  تتمتع بكل املواصفات والعايري ال ،والتعايش السياسي واإلجتماعي والديين واملذهيب

العامل أمجع  طيب  لدى مجيع دول كذلك أصبحت سةلطن  ُعمان من الدول اليت حتظى بسمع   ملواكب  تغيريات العصر.
 .وهلا وزهنا يف ميزان القوى الدولي 
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ABSTRACT 

 

This quantitative study discusses the effective management of time management by 

principals of basic education schools in the Sultanate of Oman. The problem is that 

the workshops and training offered to school administrators are devoid of most of the 

time-management programs, and are often theoretical, making it difficult to observe 

the impact of these programs on the development of school administration. 

Therefore, the objectives of the study are: to identify the training needs of the 

principals of the basic education schools in the management of time in the form of 

administrative perception in light of the program of the Court. It also aims to discuss 

the training needs in the management of school work time in the manner of 

administrative innovation. The researcher followed the analytical descriptive 

method. The sample of the study consisted of 117 principals from all the principals 

of the basic education schools in North Batinah Governorate. The researcher 

designed a for the data collection. It included two axes; the first: expanding the field 

of cognition in time management, included (10) skills. Second: creativity in the 

school administration, including (10) skills. The findings revealed that; there is a high 

degree of need for all the skills of the courteous program in the field of administrative 

perception in time management, according to the sample of the study. The first three 

skills fall within the administrative decision making skills. And that the degree of 

need for the skills of the courteous program in the field of administrative innovation 

was largely in (8) skills. 

Keywords: time management, courteous program, administrative perception, 

administrative innovation. 
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 ملخص ال

 

لدى مديري مدارس التعليم  عل وحسن تدبريه وإدارتهاالوقت بشكل ف إدارة استثمارتناقش هذه الدراسة الكمية كيفة 
الورش ومشاغل تدريبية اليت تقدم ملديري املدارس ختلو من معظم األساسي يف سلطنة عمان. برزت املشكلة يف أن 

مما يؤدي إىل صعوبة مالحظة أثر هذه الربامج يف تطوير  ؛عليها اجلانب النظريغلب وي ،الربامج املرتبطة بإدارة الوقت
التعرُّف على االحتياجات التدريبية ملديري مدارس التعليم االساسي يف إدارة لذا هتدف الدراسة إىل  اإلدارة املدرسية.

اجات التدريبية يف إدارة وقت العمل االحتي كما هتدف مناقشة  الوقت بأسلوب اإلدراك اإلداري يف ضوء برنامج الكورت.
تكونت عينة الدراسة من مجيع مديري . اتبعت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، املدرسي بأسلوب اإلبداع اإلداري

 الستبانة الباحثةصممْت مديراً.  (117ومديرات مدارس التعليم األساسي مبحافظة مشال الباطنة، والبالغ عددهم )
 األول:؛ حمورين ت التدريبية يف األساليب اإلبداعية يف إدارة الوقت وفقا ملهارات برنامج الكورت. احتوتاالحتياجاملعرفة 

يف اإلدارة املدرسية، اشتمل على  الثاين: اإلبداع ( مهارات.10توسيع جمال اإلدراك يف إدارة الوقت، اشتمل على )
ىل مجيع مهارات برنامج الكورت يف جمال اإلدراك اإلداري يف إوجود درجة حاجة كبرية  دللت النتائج: ( مهارات.10)

أن و  .وأن املهارات الثالثة األوىل تندرج ضمن مهارات صنع القرارات اإلدارية ،حسب رأى عينة الدراسة ،إدارة الوقت
 .مهارات (8) جة كبرية يفكانت بدر   ؛درجة احلاجة إىل مهارات برنامج الكورت يف جمال اإلبداع اإلداري

 .اإلبداع اإلداري، اإلدراك اإلداري، برنامج الكورت، الوقت إدارةكلمات مفتاحية: 
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 كل فيه تتضافر الذي الفعلي متثل امليدان املدرسة باعتبار أن والتعليم الرتبية جمال يف مهماً  ميداناً  املدرسية اإلدارة ومتثل
 العمود متثل املتبعة واألساليب هبا تدار اليت الطريقة األمهية، فإن من الدرجة هذه على املدرسة كانت وإذا اجلهود،
 املقصود املنظم النشاط متثل املدرسية اإلدارة يرى البعض كان وإذا املنشودة أداء رسالتها يف املدرسة لنجاح الفقري
 لتحقيق وسيلة بل ذاهتا حد يف غاية ليست وإهنا املدرسة من املنشودة الرتبوية األهداف ورائه من يتحقق الذي واهلادف

 (.2001أهدافها)عطوي,

واإلدارة املدرسية الفعالة على اختالف تفرعها ظاهرة بارزة يف اجملتمعات احلديثة ومبا أن الوقت يعد أعظم املوارد املتاحة 
ويعد مدير املدرسة الشخص (, 2005 يقوم بنيان إداري بدوهنا )شحاتة,ملدير املدرسة, فإن إدارته مبثابة القاعدة اليت ال

املسئول عن تطبيق السياسات واألهداف الرتبوية للعملية التعليمية من خالل توظيف املوارد املادية والبشرية ويضاف 
عن سائر مواد اإلنتاج  اليها الوقت الذي ما من عمل يودى إال كان الوقت وعائه؛ فالوقت مورد له خصائصه اليت متيزه

فهو مير بسرعة حمددة وثابتة ويسري إىل اإلمام بشكل متتابع ومنتظم ويتحرك مبوجب نظام معني حمكم ال ميكن إيقافه 
 (.2007أو تغريه أو زيادته أو إعادة تنظيمه وأن اجلميع متساوون من ناحية املدة )اجلريسي,

 الظاهرة هبذه يشعر وال هلم, املتوفر الوقت يف نقص إىل هلم املوكلة األعمال إجناز من متكنهم عدم املديرين أغلب يعزو
 حمدودية إىل يعود وذلك األفراد، أغلب منها يعاين اجتماعية ظاهرة اعتبارها ميكن وإمنا فقط ملديرون)نقص الوقت( ا

 واإلدارية الشخصية مهامنا إلجناز كفء بشكل استغالله منا يتطلب احلياة، يف ومثيناً  نادراً  عنصراً  باعتباره الوقت، عامل
تلك  يه :إدارة الوقت. ف(178: 1999 )العمايرة, ذلك يف سبباً  الوقت حمدودية تكون أن دون فعال بشكل واملهنية

املهارة الفكرية اليت تستخدم من أجل احلصول على أفضل استغالل للوقت املرتبط بواجبات أو أعمال حمددة أو أهداف 
وتعرف إجرائيا: بأهنا تلك املهارة املكتسبة اليت تساعد الفرد على القيام  (.2008شخصية )وزارة الرتبية والتعليم, 

 والنظام يف حدود الوقت املتاح.بأعماله على الوجه الذي حيقق له التكيف 

 

 

 المقدمة
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ونظراً ألمهية الوقت بالنسبة ملديري ومديرات املدارس، فقد أجريت العديد من الدراسات اليت تؤكد على أمهية موضوع 
( اليت أوصت اىل أمهية التدريب املناسب واملستمر ملديري املدارس يف استخدام 2011, كدراسة احلناوي)إدارة الوقت

 يف األساسية املفاهيم من تصبح أن البد الوقت إدارة وأن تكنولوجيا املعلومات وتوظيفها يف إدارة الوقت لديهم,
وحيث إن إدارة الوقت بالنسبة ملدير املدرسة من أهم املهارات اليت جيب أن ميتلكها، حيث تشري , احلديثة املنظمات
ن كل شخص ميلك نفس املقدار، وكل عمل حيتاج إىل وقت ال ( إىل أن الوقت مورد فريد من نوعه إذ أ2007شتات)

ميكن شراؤه, وإمنا احلل احلقيقي الوحيد هو استخدام أفضل للوقت املتاح, وعلى هذا ينبغي على اإلداريني واملديرين أن 
 .يتعلموا كيف يديرون عملية استغالل الوقت

الوقت واإلبداع اإلداري كما جاء يف دراسة كما بيَّنت دراسات أخرى إىل وجود عالقة موجبة بني إدارة 
( اليت بينت العالقة االرتباطية القوية بني إدارة الوقت واإلبداع اإلداري حيث أوصى الباحث يف دراسته 2008السلمي)

( 2008باستثمار الوقت االستثمار األمثل لدوره الفعال يف تنمية مهارات التفكري االبداعي, وكذلك دراسة عيسى)
وصت إىل إعداد برامج تدريبية لإلبداع اإلداري وإدارة الوقت لتدريب املديرين عليها، يف حني أن دراسة اليت أ

( أشارت إىل ضرورة إكساب مديري املدارس اسرتاتيجيات حديثة يف إدارهتم للوقت للوصول إىل 2004شعيشع)
ها عن طريق برامج التدريب اليت تسعى لتنمية مستوى عايل من اإلبداع اإلداري, واستخدام إمكاناهتم اإلبداعية وتوظيف

 اإلبداع اإلداري.

( اإلبداع بإدارة الوقت من خالل إدراك الشخص بالكثري من األعمال 2008وقد ربط كل من دوجالس، ودوجالس )
الوقت عنده؛ اليت يقوم بإجنازها، حيث أشار إىل أنه كلما أدرك الفرد أن لديه الكثري من الواجبات واألعمال زادت أمهية 

( إىل أمهية اإلبداع 2010) لذلك يسعى إىل إدارته بالشكل الذي يساعده يف اإلبداع واالستغالل األمثل له, وأشار عبد
يف اإلدارة املدرسية من منطلق أن اإلدارة املبدعة متلك القدرة على اطالق الطاقات واحرتام املبادرات الفردية ومراعاة 

 املني، وأن جناح اإلدارة مشروط بتوفر املعرفة واملهارة.   اجلوانب السلوكية لدى الع

( إىل أن إدارة الوقت ما هي إال مهارات عقلية تنمو من خالل أنشطة 2006) ومن هذا املنطلق أشار سعادة وآخرون
املتوقعة واستشراف تتطلب تفكريا منتظما ومبتكرا وعمليات تفكري عليا كالتحليل والرتكيب والتقومي وتنبؤ باألحداث 

  اإلنسان لتقدم أداة كونه إىل أمهيته وأرقاها، وال ترجع املعرفة مراتب أعلى بأنه التفكري حيث يوصف للمستقبل,
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 مفكرا يكن مل لو وجوده منذ اإلنسان األرض،ألن على اإلنسان بقاء وجود واستمرار ضرورة باعتباره بل فحسب،
ورقي،  تقدم من ما حققه حيقق أن استطاع وما البقاء, له كتب نفسه، ملا عن دفاعه وأساليباملختلفة،  لطرق معيشته

 (.2006 اخلارجي )الطيب, عامله مع على التكيف الفرد مساعدة يف كبرية أمهية له التفكري أن جانب إىل هذا

تلك حيث أصبح الزما استخدام  ،التفكري( إىل ضرورة استخدام األساليب اإلبداعية يف 2011وأشار البدراين )
حيول دون إنفاق املال يف غري وجهته الصحيحة، وهو  من خالهلامن لوازم احلياة اليومية، ف تأصبح اليت األساليب

 الذي حيول دون الوقوع يف املشكالت.

 مشكلة الدراسة:
املدارس، وال سيما أن أكثر شكوى من إن مشكلة إدارة الوقت بفعالية هي إحدى املشكالت اليت تواجه مديري 

مديري املدارس هي عدم وجود الوقت الكايف ألداء املهام املطلوبة، وقد يرجع هذا إىل عدم فعالية إدارهتم لوقتهم؛ فإذا 
كان لدينا املقدرة على قياس الوقت الالزم لكل عمل يقوم به اإلنسان، وال سيما األعمال ذات الطابع اليدوي أو 

ذات اإلنتاجية املرئية، فإن األعمال ذات اجملهود الذهين صعبة القياس أو حتديد الوقت الالزم هلا، وعلى هذا األعمال 
 كثرة فإن العمل اإلداري هو باألساس ذا طابع وجمهود ذهين حيتاج من الفرد إىل صنع واختاذ قرارات إدارية, ولعل

 مع التعامل يف املدرسة مدير جناح عدم إىل أن -مباشر غري بشكل– تشري املدرسة، مدير بعمل حتيط اليت املشكالت
 من واليت وفعالية، بكفاءة هلا التصدي من متكنه اليت للمهارات، والقدرات امتالكه عدم إىل املشكالت، مرده هذه
للحلول؛  اجلامدة احلدود وجتاوز بشمولية، األمور إىل والنظر النمطي، التفكري من اإلبداع، والتحرر على القدرة أمهها

 (.1999)عسريي, خالقة إبداعية حلول إىل للتوصل
( أن استثمار الوقت وحسن تدبريه وإدارته بشكل فعال استقرار نفسي وراحة وطمأنينة 2005) حيث ذكر الشرمان

لى طاقته تنعكس على اإلنسان يف طريقة تفكريه ويف تقييمه ملاضيه واستصالحه حلاضره واستشراقه ملستقبله, وع
االنتاجية وعطائه ومدى فاعليته واستعداده لإلنتاج والعطاء يف الوقت الذي يرى ارتباط خمرجات ما أنتجه مما يسهل 

وقد أثبتت بعض الدراسات احمللية وجود هذه اإلشكالية, , عليه قياس التفاعالت احلياتية من خالل ألية حتكم مغلقة
ن هناك معوقات تؤثر على عمل مدير املدرسة يف اجملال اإلداري والفين, إىل أ (1999) فقد أشارت دراسة الراسيب

 وأن املشكلة ليست يف الوقت  ،واجملال الشخصي يف سلطنة عمان, وهذا يتطلب قدرات عالية لتجاوز هذه املعوقات
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( بأن 2003) املشاخييفحسب, ولكن املشكلة تكمن يف طريقة إدارة الوقت بفاعلية وجناح, يف حني أكدت دراسة 

من أهم املعوقات الذاتية اليت تؤثر على عمل مدير املدرسة ضعف املبادرة حنو التجديد واالبتكار يف العمل مما يؤكد 
على أمهية استثارة التفكري بأسلوب إبداعي يف عمل املدير حتثه حنو التطلع إىل التغيري مما يؤدي إىل مرونة التفكري يف 

 وقت.مواجهة معيقات ال

إكساهبم  وبالرغم من اجلهود اليت تبذهلا وزارة الرتبية والتعليم يف تطوير وتنمية املهارات اإلدارية ملديري املدارس، من أجل
ن هذه اجلهود يكتنفها الغموض إإال  قادرين على التغيري اإلجيايب يف مدارسهم، مهارات اإلدارة واإلشراف، وليكونوا

وعدم التطرق إىل االسرتاتيجيات احلديثة يف عدة جوانب منها ادارة  ،من اجلانب التطبيقيبسبب عدم تناوهلا  ،والقصور
أهنا ختلو من معظم الربامج  ؛فقد الحظت الباحثة من خالل الورش ومشاغل تدريبية اليت تقدم ملديري املدارس .الوقت

(, طريقة Calender) وطريقة التقومي الزمين ,لتنظيم الوقت Microsoft OneNoteبرنامج املرتبطة بإدارة الوقت، مثل: 
, Reminder (systems) طريقة نظم التذكري (,Biological clock) طريقة الساعة احليوية (,System) دراسة األنظمة

غلب عليها اجلانب النظري قد و  .وتطبيقاهتا يف إدارة الوقت PARETOبرنامج إدارة الوقت باستخدام البوصلة, وقاعدة 
أن مهارات اإلبداع تتحسن بالتدريب،  يؤدي إىل صعوبة مالحظة أثر هذه الربامج يف تطوير اإلدارة املدرسية.مما 

  .(2005السمري، وآخرون ) واملمارسة، والتعليم عن طريق هتيئة الفرص، واملواقف املثرية للتفكري

ثة بدراسة استطالعية ـمن خالل إجراء وملزيد من التأكيد على ضرورة التدرب على مهارة إدارة الوقت قامت الباح
( مدير مدرسة من مدارس التعليم األساسي مبحافظة مشال الباطنة، هدفت إىل الكشف عن الطرق 12مقابلة مع )

واألساليب اليت يقوم هبا مديرو ومديرات املدارس يف مواجهة ضغوط العمل واملشكالت اليت تنتج عنها، وبالتايل 
ة البحث الفعلية، وىف وضع أسئلة الدراسة، وأهدافها وكذلك خطتها وحتديد نوع البيانات املساعدة يف حتديد مشكل

ومن خالل استجابة املطلوبة ومصادرها، وطرق مجعها وحتليلها، باإلضافة إىل حتديد متغريات الدراسة وطرق قياسها، 
 مديري املدارس على أسئلة املقابلة لوحظ اتفاقهم على:

 اعد يف تطوير مستوى إدارة الوقت بشكل فعال.احلاجة اىل برامج تس .1
 احلاجة اىل أساليب حديثة يف التعامل مع مشكالت الوقت والسيما األعمال ذات الطابع  الفين. .2
 االعتماد على دليل متكامل يف إدارة الوقت واللجوء إليه عند احلاجة. .3
 التطلع اىل إدارة مدرسية مبدعة بأسلوب حديث. .4
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 فية يف أساليب إدارة الوقت.إثراء اخلربات املعر  .5

وقياس فعاليته يف اإلدارة املدرسية  ،إضافة إىل ذلك يالحظ ندرة الدراسات العربية واألجنبية اليت تناولت برنامج الكورت 
على وجه اخلصوص، ودجمه يف إدارة الوقت بإعتباره منهجا قد يدرب عليه مديرو املدارس مبعرفة أساسيات هذه املهارة، 
واستخالص املواقف الناجتة عن سوء إدارته، واستنباط املشكالت املثرية للتفكري واليت قد تسهم إىل استثمار الوقت 

 حماولة الوقوف على االحتياجات التدريبية ملديري مدارس يفر األمثل. من هذا املنطلق تربز مشكلة الدراسة االستثما
وتلبية  ،أخرى التعليم األساسي يف إدارة الوقت بأسلوب اإلدراك اإلداري من جهه، وأسلوب اإلبداع اإلداري من جهة

ارس التعليم األساسي لتنمية مهارة إدارة الوقت بأساليب هذه االحتياجات من خالل تصميم برنامج تدرييب ملديري مد
     تستطيع اإلدارة املدرسية حتقيق األهداف املوكلة.  لكيإبداعية يف ضوء برنامج الكورت، 

 أهداف الدراسة:
اإلداري التعرُّف على االحتياجات التدريبية ملديري مدارس التعليم االساسي يف إدارة الوقت بأسلوب اإلدراك  -1

 يف ضوء برنامج الكورت.
 االحتياجات التدريبية يف إدارة وقت العمل املدرسي بأسلوب اإلبداع اإلداري ملديري املدارس. مناقشة -2

 اإلطار النظري 
 :لتعليم التفكير  CORTبرنامج كورت 

 Cognitiveاألوىل )احلروف ( (CORT(, وكلمة1970برنامج الكورت وضعه العامل الشهري دي بونو عام )

Research Trust )( دولة منها: أمريكا وبريطانيا 30وقد مت تطبيق الربنامج يف أكثر من ) .مؤسسة البحث املعريف
( ماليني طالب 7أكثر من ) هوفنزويال واسرتاليا وماليزيا واإلمارات العربية املتحدة واألردن وقطر والسعودية، واستفاد من

عرفه حسن  .(، حيث يعد برنامج الكورت من الربامج العاملية احلديثة لتعليم التفكري2011ومتدرب )املبيضني,
( بأنه الربنامج الذي يغطي مظاهر التفكري املختلفة مثل التفكري واالبتكار وهو يف جممله مكون من ستة أجزاء 2003)

ستني درساً، ويرى أن هذا كل منها مؤلف من عشرة دروس، ويضيف أن برنامج الكورت بشكله الكامل مكون من 
 الربنامج يتعلم منه مهارة التفكري وفق خطوات حمددة هي:

تقدمي األداة أو املهارة أو موضوع الدرس باستخدام بطاقة العمل اليت يعدها املعلم للطلبة حسب متطلبات  .أ
 الدرس أو املهارة.

 واستخدامها,إعطاء أمثلة لتوضيح طبيعة املهارة ومناقشة الطلبة يف معناها  .ب
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(, وتكليفهم بالتدريب على مهمة حمددة يف بطاقات العمل ملدة 6-4تقسيم الطالب إىل جمموعات من) .ت

 ثالث دقائق.
 االستماع إىل ردود فعل اجملموعات على املهمة اليت قاموا هبا تكرار العملية بالتدريب على مهمة أخرى. .ث
 ئية الواردة يف بطاقة العمل.تدعيم عملية تنفيذ املهمة باستخدام النقاط اإلجرا .ج
 إعطاء واجب منزيل واستخدام أحد بنود املشاريع الواردة يف بطاقة العمل هلذا الغرض.  .ح

ويعد برنامج الكورت من أشهر برامج التفكري, حيث إنه يستخدم معرفة متميزة وعامة, ويساعد يف دعم حل املشاكل، 
، مما يؤدي اىل امتالك املعرفة, وحتليل املواضيع وتنظيم الوقت. ويعد كما يساعد يف تنمية الشخصية املثالية يف التفكري

برنامج الكورت لتعليم التفكري من الربامج العاملية اليت أثبت فاعلية عالية وجناحا متميزا، من خالل مرونته ووضوحه 
دول العامل يف جماالت الرتبية وسهولة تطبيقه وقدراته املتميزة يف التدريب املباشر على مهارات التفكري يف كثري من 

واإلدارة. ويتكون من جمموعة من املهارات تتيح للمتدربني اإلفالت بوعي تام من أمناط التفكري املتعارف عليه وذلك 
 (.2009 )بارعيده، برؤية األشياء واملواقف واألفكار ووجهات النظر واملشكالت بشكل واضح

أن برنامج الكورت يساعد يف امتالك مهارات حتديد احللول  Christian & Yaron, Matthew( 2008) ويذكر كل من
املناسبة وحتليل املهارات عند استخدامها, حيث إن الوصول إىل مرحلة اإلبداع اإلداري حيتاج إىل تصميم برنامج خاص 

يستفاد منه؟ لذلك يعد  للتفكري وهذا يتطلب إىل وضع بعض االستفسارات منها: ما احلاجة إىل هذا الربنامج؟ وكيف
برنامج الكورت من الربامج الناجحة يف الوصول إىل التفكري املبدع  حيث إن الربنامج جاهز لكي يوفر البيئة املناسبة 

 واآلليات املناسبة للتفكري اإلبداعي.

  الدراسات السابقة:

 الدراسات المتعلقة بإدارة الوقت:
( دراسة هدفت إىل التعرف على دور تكنولوجيا املعلومات يف إدارة الوقت لدى مديري مدارس 2011قدمت احلناوي )

وكالة الغوث مبحافظة غزة كذلك الكشف عن الفروق ذات الداللة االحصائية بني متوسطات تقديرات مديري املدارس 
متغريات )املرحلة التعليمية، املنطقة التعليمية, النوع, سنوات  لدور تكنولوجيا املعلومات يف ادارة الوقت لديهم تعزى اىل

 اخلدمة, التخصص, احلصول على دورات يف جمال احلاسوب(، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي, وقامت 
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الربيد االلكرتوين، ( فقرة موزعة على اربعة جماالت )الربجميات، قواعد البيانات، 45بتصميم استبانة مكونة من )

( مديرا ومديرة. جاءت 208االنرتنت(، واشتملت عينة الدراسة مجيع مديري مدارس وكالة الغوث والبالغ عددهم )
نتائج الدراسة يف ان تقديرات مديري املدارس لدور تكنولوجيا املعلومات يف ادارة الوقت لديهم بدرجة كبرية بنسبة 

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات تقديرات مديري املدارس %(، كما اسفرت النتائج يف 84.93)
تعزى ملتغري النوع وذلك يف جماالت )الربجميات، قواعد البيانات، الربيد االلكرتوين( ويف الدرجة الكلية لالستبانة، بينما 

 وجدت فروق يف جمال االنرتنت لصاحل االناث.

 املرحلة مدارس مديري ممارسة درجة على ( واليت هدفت إىل التعرف2008لسلمي)وتعد الدراسة النظرية اليت أجراها ا
اإلداري  اإلبداع مهارات توافر درجة على أعماهلم,، وكذلك التعرف مهام يف الوقت إلدارة املقدسة بالعاصمة الثانوية
مديري املدارس، حيث  لدى اإلداري اإلبداع مهارات وتنمية الوقت إدارة ممارسة بني العالقة وحتديد درجة لديهم،

( من مشريف اإلدارة املدرسية ومديري املدارس واملعلمني، 368استخدم الباحث املنهج الوصفي على عينة بلغ عددها )
 على املوافقة وأربعني عبارة، وكانت أهم النتائج اليت توصل إليها الدراسة يف أن سبع من مكونة كذلك استخدم استبانة

 -غالبا - بدرجة كانت أعماهلم مهام يف الوقت املقدسة إلدارة بالعاصمة الثانوية املرحلة مدارس مديري ممارسة درجة
 -غالبا -بدرجة كانت لديهم اإلداري اإلبداع مهارات توافر درجة على (، وأن املوافقة٣,٩٣) العام املتوسط بلغ حيث
 جمتمع لدى اإلداري اإلبداع مهارات وتنمية الوقت إدارة ممارسة بني وأن العالقة (٣,٩٣) العام املتوسط بلغ حيث
٪(، وقد أوصى الباحث باستثمار الوقت ٧٢ (العالقة هذه درجة موجبة قوية, وكانت ارتباطيه عالقة الدراسة وعينة

 االستثمار األمثل لدوره الفعال يف تنمية املهارات اإلبداعية.
إدارة الوقت لدى مديري املدارس يف حمافظة القريات, ومعرفة اثر كل  ( التعرف على2004هدفت دراسة الشراري )

لوقت، ا، على أسلوب املدير يف إدارة واملرحلة التعليمية من املؤهل الدراسي، واحلصول على دورة، وحجم املدرسة،
ت عينة الدراسة وقد تألفوالتعرف على معوقات إدارة الوقت من حيث درجة تأثريها على وقت املدير من وجهة نظره، 

( مديرا وهم مجيع مديري املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية للبنني يف حمافظة القريات، واستخدم الباحث 67من )
أداتني تضمنت جداول زمنية مغلقة ومفتوحة وأسئلة موجهه للمدرين ملعرفة املقرتحات, واهم املعوقات املؤثرة من اجل 

خدمت املنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت نتائج الدراسة إىل أن األعمال اليت تأيت يف حتقيق أهداف الدراسة، واست
 املراتب األوىل من حيث استهالك الوقت هي يف متابعة تنفيذ املعلمني لواجباهتم وحل املشكالت اليت تواجههم ومقابلة 
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أولياء األمور واملسامهة يف حل مشكالت الطالب وبينت الدراسة أن أعلى املعوقات درجة يف تأثريها على وقت املدير 
هي؛ تعدد املهام املختلفة واملطلوبة مين يف وقت واحد، كثرة متطلبات األنشطة واملسابقات احمللية، قلة الوقت املتاح 

دراسة أوصى الباحث بإجراء مزيد من الدراسات حول معوقات إدارة الوقت ويف ضوء نتائج الإلجناز املهام املتعددة، 
 لدى مديري املدارس والوسائل والطرق الكفيلة بالتغلب على هذه املعوقات.

 الدراسات المتعلقة ببرنامج الكورت:
عاقني دراسة هدفت إىل كيفية تطبيق مهارات برنامج الكورت بني الطالب وامل  Audrey& Greg  (2012)أجرى

يف ورشة عمل حيث مشلت الورشة حضور كل من طالب الثانوية وطالب املستوى اجلامعي واإلداريني واالكادمييني 
ومتخصصي اإلعاقة والطالب واملعاقني مع آبائهم املتمثلة يف عينة الدراسة، وجاءت نتائج الدراسة يف أن استخدام 

ل حتت إطار نقاشي ناجح بني الطالب واملعاقني، ايضا أن الدراسة مهارات برنامج الكورت اوجد إطار لقيادة ورشة العم
حصلت على نتيجة جيدة من حيث استخدام برنامج الكورت كوسيلة بني الطالب واملعاقني، مما يؤكد انه من الضروري 

خمتلفة, على املعلمني إعطاء فرصة أكرب لطالهبم من خالل برنامج الكورت ملناقشة املعاقني يف دورات وورش عمل 
حيث كانت احللقة النقاشية هلا دور فعال يف تطوير مهارات الطالب يف زيادة الثقة لديهم، وأثبتت نتائج الدراسة مدى 
 فعالية العمل اجلماعي وأن برنامج الكورت له خاصة يف إجياد برامج نقاشية ممتازة بني الطالب وفئات خمتلفة من اجملتمع.

قام بدراسة هدفت إىل تطوير املعرفة والفهم ألفكار العلوم لدى طالب املرحلة  Tahsin,Khalid (2010) يف حني أن
االبتدائية، حيث تركز الدراسة على استخدام برنامج الكورت ألنشطة طالب املرحلة اإلبتدائية، وقد مت استخدام الفكرة 

طالب املرحلة اإلبتدائية, وأشارت نتائج الدراسة من قبل جملس البحث الوطين من خالل التجربة احلقيقة للدراسة على 
( 4اىل أن النشاط ممكن تطبيقه على خمتلف املدارس املرحلة اإلبتدائية، ويشمل النشاط على العمل اجلماعي مكون من)

( أشخاص، وأثناء تطبيق النشاط استخدم الطالب أدوات خمتلفة للقيام بالبحث، على سبيل املثال بعض 5إىل )
مت استخدامها من قبل الطالب )املسجل الصويت، أوراق التقارير اخلاصة والكامريا(، حيث طبق النشاط على  األدوات

حديقة عامة ومت توزيع اجملموعات الطالبية للوصول إىل املشاكل املوجودة يف احلديقة، ومن مث يقوم الطالب بتسجيل 
ا النشاط إىل اكتساب الطالب مهارة التعامل مع املشكلة وتصوير هذه املشاكل وإبرازها ملعلم النشاط، كذلك أدى هذ

وكيفية التعرف عليها، وبعد ذلك استخدم الطالب برنامج الكورت لتحليل املشكلة وإجياد احللول املناسبة عن طريق 
 ري تقدمي شرائح العرض يف الفصل, وأن النشاط ساهم بشكل كبري يف توسعة مدارك طالب املرحلة االبتدائية يف التح
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والوصول إىل املشاكل وكيفية التعامل معها، وأيضًا برنامج الكورت مت استخدمه كوسيلة لعملية التخيل وإجياد احللول 

 املناسبة من قبل الطالب.
 

 منهج الدراسة:
تكون جمتمع الدراسة من مجيع مديري ومديرات مدارس التعليم األساسي مبحافظة مشال الباطنة،  مجتمع الدراسة:
م، ومت اختيار حمافظة مشال 2013/2014(، وفق إحصائيات وزارة الرتبية والتعليم للعام الدراسي 117البالغ عددهم )

  حمافظة من حمافظات السلطنة؛ الباطنة كعينة ممثلة لبقية احملافظات األخرى وهي عينة مأخوذة من أكرب
تكونت عينة الدراسة من مجيع مديري ومديرات مدارس التعليم األساسي مبحافظة مشال الباطنة، والبالغ عينة الدراسة: 

( مديراً، وفق إحصائيات وزارة الرتبية والتعليم للعام الدراسي 46( مديرة و )71(، بواقع )117عددهم )
 م.2012/2013

  :أداة الدراسة
قامت الباحثة بتصــــــميم االســــــتبانة مقياس ليكرت اخلماســــــي الســــــتطالع آراء مدراء املدارس حول مدى االحتياجات 
التدريبية يف األســــاليب اإلبداعية يف إدارة الوقت وفقا ملهارات برنامج الكورت. احتوت مقدمة االســــتبانة على البيانات 

 حمورين, مها:الدميغرافية. أما فقرات االستبانة فتكونت من 
 ( مهارات.10احملور األول: توسيع جمال اإلدراك يف إدارة الوقت، اشتمل على )

   ( مهارات.10يف اإلدارة املدرسية، اشتمل على ) احملور الثاين: اإلبداع
ختصصات ( حمكني من 9بلغ عددهم ) احملكمني من جمموعة على األولية رهتابصو  مت عرض االستبانةصدق األداة: 

تنمية املوارد البشرية، ومشرفني تربويني، وأخصائي تدريب, ورئيس قسم التدريب واإلمناء املهين يف جامعة السلطان 
 احملكِّمني، مبالحظات قابوس، وخرباء التفكري يف اململكة األردنية اهلامشية واململكة العربية السعودية. ومت األخذ

 هري الصدق الظا لضمان الّتعديالت وإجراء
( استبانة، واستبعدت 23( استبانة وفقد منها )117عدد االستبانات املوزعة على عينة الدراسة كاآليت: مت توزيع )

 ( استبانات لعدم اكتمال البيانات املطلوبة. وبالتايل فإن الصاحل للتحليل اإلحصائي.5الباحثة )
 ثبات األداة:
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( استبانة، وللتأكد من ثبات األداة، مت حساب 20مت تطبيق االستبانة على عينة من جمتمع الدراسة، البالغ عدده )

لكل حمور من حماور ( (Alpha Cronbachاالتساق الداخلي على العينة االستطالعية حسب معادلة ألفا كرونباخ 
 .( يبني هذه املعامالت1ول )( واجلد0.95االستبانة، وقد بلغت درجة ثبات أداة الدراسة)

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ حملوري االستبانة (1اجلدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات المحور

 0.95 10 توسعة اإلدراك اإلداري يف إدارة الوقت .1

 0.91 10 يف اإلدارة املدرسية اإلبداع اإلداري .2

 0.95 20 الثبات الكلي لألداة

      
( أعاله إىل أن معامالت الثبات حملاور األداة والثبات الكلي لألداة هي معامالت ثبات مناســـــــــــــبة, 1اجلدول )يشـــــــــــــري 

 وهذا يعين إن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات عالية تربر استخدامها ألغراض هذه الدراسة.
 المعالجات اإلحصائية

، باستخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية مت معاجلة البيانات املستخلصة من االستبانة بواسطة احلاسوب
(SPSS ؛ إلجراء التحليل اإلحصائي املطلوب لإلجابة عن أسئلة الدراسة املختلفة؛ حيث مت استخدام املعاجلات)

 واألساليب واالختبارات اإلحصائية التالية:
املدارس يف إدارة الوقت بأســـــــــــلوب لإلجابة عن الســـــــــــؤال األول للدراســـــــــــة: ما االحتياجات التدريبية ملديري  -1

اإلدراك اإلداري يف ضــــوء برنامج الكورت؟ مت اســــتخراج املتوســــطات احلســــابية واالحنرافات املعيارية لدرجات 
 أفراد عينة الدراسة.

لإلجابة عن السؤال الثاين للدراسة: ما االحتياجات التدريبية يف إدارة وقت العمل املدرسي بأسلوب اإلبداع  -2
 ديري املدارس؟ مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة.اإلداري مل

 مت حتديد درجة احلاجة بعد تقسيمها إىل مخسة مستويات وفقا للمعادلة التالية:
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 يف ضوء املتوسط احلسايبدرجة احلاجة  تفسري (2جدول )

 الدرجة المدى
 كبرية جدا 5إىل    4.20
 كبرية 4.20إىل  3.40
 متوسطة 3.39إىل  2.60
 قليلة 2.59إىل  1.80
 قليلة جدا 1.79إىل  1

 عرض النتائج ومناقشتها
 نتائج السؤال األول: 

الســـــــؤال األول للدراســـــــة: ما االحتياجات التدريبية ملديري املدارس يف إدارة الوقت بأســـــــلوب اإلدراك اإلداري يف  كان
لإلجابة عن الســؤال الســابق مت حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافات املعيارية الســتجابات  برنامج الكورت؟ضــوء 

أفراد عينة الدراسة, لكل فقرة من الفقرات اليت متثل درجة حاجة مديري مدارس احللقة األوىل واحللقة الثانية من التعليم 
 قت املدرسي, األساسي ملهارات اإلدراك اإلداري يف إدارة الو 

( املتوســـطات احلســـابية واالحنرافات املعيارية الســـتجابات أفراد عينة الدراســـة على عبارات احملور األول 3يبني اجلدول )
 )توسعة اإلدراك اإلداري يف إدارة الوقت(.

 املتوسطات واالحنرافات املعيارية والرتبة للمحور األول )توسعة اإلدراك اإلداري( (3جدول )

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعياري

درجة 
 الحاجة

طرق إجياد أكرب عدد ممكن من العوامل املتعلقة مبوقف أو فكرة ما  2
 كبرية  1 0.85 3.96 هبدف الوصول إىل قرار أو ختطيط أو حل سليم.

القدرة على صياغة جمموعة من القرارات اليت تضبط املواقف  3
 كبرية  2 1.12 3.90 .املختلفة وتساعد على تسهيل حياة الناس وجعلها أفضل

 كبرية  3 1.11 3.85 اكتشاف مجيع البدائل أو اخليارات أو اإلمكانات ملوقف ما. 8
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طرق النظر إىل املستقبل لرؤية النتائج القصرية واملتوسطة والبعيدة,  4
 كبرية 4 0.98 3.72 .لألعمال والقرارات واملواقف

طرق التعرف على النقاط اجليدة يف فكرة ما والنقاط السيئة, مث  1
 كبرية 5 1.12 3.66 النقاط املثرية لالهتمام فيها. 

التفاعل مع املوقف احلايل ورؤيته بشكل واسع من أجل الوصول إىل  9
 كبرية 6 1.05 3.66 .قرار سليم

التعامل معهم بشكل طرق معرفة أهداف اآلخرين ليساعد على  5
 كبرية 7 1.11 3.49 أفضل

 كبرية 8 1.18 3.47 ه.فيفكر أحديد أكثر العوامل أمهية بالنسبة للموضوع الذي أ 7

التعرف على أفكار اآلخرين وآرائهم والطريقة اليت يفكرون هبا  10
 كبرية 9 1.16 3.45 السليمة. وذلك من أجل اختاذ القرارات

 كبرية 10 1.23 3.44 التخطيط للعمل الذي سأقوم به للوصول إىل ما أهدف إليه.  6

 
أن مجيع الفقرات حصلت على درجة حاجة كبرية, حيث تراوحت املتوسطات احلسابية (، 3اجلدول ) يتضح من     
( 1.23) واحنراف معيـــاري( 3.44كحـــد أعلى ملهـــارة اعتبـــار العوامـــل و)(  0.85( واحنراف معيـــاري ) 3.96) بني

 3,72-3,96(متوســــــــطات حســــــــابية تراوحت ما بني 3, 2, 1كحد أدىن ملهارة التخطيط, وقد حصــــــــلت الفقرة )
( أما الفقرات 3,66( تتســـاوى يف قيمة املتوســـط احلســـايب واملتمثل يف )6, 5) وتعد أعلى املتوســـطات، أما الفقرة رقم

 (.3,44-3,49ة ما بني)اخلمسة األخرية فرتاوحت متوسطاهتا احلسابي
 مناقشة نتائج السؤال األول:

وجود درجــة حــاجــة كبرية اىل مجيع مهــارات برنــامج الكورت يف جمــال اإلدراك اإلداري يف (، يالحظ 3مبراجعــة اجلــدول )
 التايل:إدارة الوقت, حسب رأى عينة الدراسة وجاء اختيارهم للمهارات بدرجة كبرية مرتبة تنازليا على النحو 

 مهارة اعتبار مجيع العوامل.  -1
 مهارة اختاذ القرارات املهمة. -2
 مهارة طرح البدائل واالحتماالت. -3
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 مهارة النتائج. -4
 مهارة معاجلة األفكار. -5
 مهارة القوانني. -6
 مهارة األهداف. -7
 مهارة األولويات املهمة. -8
 مهارة وجهات النظر األخرى. -9
 مهارة التخطيط. -10

ويالحظ من الرتتيب الســـــــــــابق للمهارات أهنا مجيعها جاءت بدرجة كبرية, ويالحظ أن املهارات الثالثة األوىل تندرج   
ضــــــــــــمن مهارات صــــــــــــنع القرارات اإلدارية, وهذا يدل عن حاجة مديري املدارس إىل منظومة من املهارات تعتمد على 

قل وحتررها من القيود, واليت قد تســـــــــــــاعد يف تطوير القدرة على التفكري املبدع, مما يؤدي إىل إطالق العنان لقدرات الع
صنع القرارات يف اإلدارة املدرسية؛ حيث أن االستفادة من جمموع هذه املهارات يساعد يف الوصول إىل درجة عالية يف 

املهارات صـــنع القرارات الســـليمة من خالل اســـتخدامها ضـــمن خطوات متســـلســـلة, وتعزو الباحثة الدرجة الكبرية هلذه 
أن مديري ومديرات املدارس مل خيضــــــعوا للتدريب على مثل هذه املهارات يف الربامج التدريبية املقدمة من قبل وزارة  إىل

الرتبية والتعليم, فهم حباجة إىل صـــــنع قرار شـــــامل ومعتدل يف إدارة الوقت يتصـــــف باإلبداع والتجديد؛ ولذلك جند أن 
اليت تعتمد على اخلربة بالدرجة  يتبعها مدير املدرســة تركز على جمموعة من األســاليب عملية صــنع القرارات اإلدارية اليت

 األوىل, ومنها ما يعتمد على األساليب العلمية.  
ملديري املدارس, تدريبية  حاجات وجود عشــــرة ( اليت أشــــارت إىل٢٠٠١ (الســــهالوي دراســــةوتتفق هذه النتيجة مع  

 ت اإلدارية.القرارا صنع مهارةحيث جاءت احلاجة يف الدرجة األوىل إىل تنمية 
وإذا نظرنا إىل الواقع ســـــــوف جند أن معظم مديري املدارس, وكذلك من ميكن أن يشـــــــارك يف عملية صـــــــنع القرار, مل  

جه مديري املدارس من يتضــمن إعدادهم املهين معرفة خطوات صــنع القرارات والتدريب عليها؛ ألن املشــكالت اليت توا
ومتشـــــــعبة؛ ذلك ألن منها ما يرتبط باملناخ احمليط به، وقد يرجع إىل إصـــــــدار بعض القرارات ســـــــوء إدارة الوقت عديدة 

الناجتة عن عادات وتقاليد اجملتمع اليت اعتادها مدير املدرســـة وتكون أكثر ضـــررا وأقل حكمة, وقد يرجع أيضـــا إىل أن 
وكذلك إىل شخصية صانع القرار, وكذلك عواطفه وقيمه وخربته يف العمل,  عملية السهلةعملية صنع القرار ليست بال

 وحالته النفسية وارتباط عملية صنع القرارات بالسرعة, ولذا فإن عدم توفر الوقت الالزم لصانع القرارات لتعريف 
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ا ما يكون الوقت املتاح حامسا يف اختاذها  وحتديد املشـــــــــــكلة, وكذلك وفرة البيانات واملعلومات وحتديد البدائل اليت غالب

 فجميع هذه العوامل تؤثر على فعالية صنع القرارات
( أثر برنامج الكورت يف تطوير القدرة 2010) ومن خالل الرجوع إىل الدراسات السابقة فقد أثبتت دراسة الشاعر   

على صــــــــنع القرارات لتالميذ املرحلة اإلعدادية باســــــــتخدام برنامج الكورت ازأيه األول: اإلدراك, واجلزء الرابع. كذلك 
اليت أكدت على أن اســـــتخدام برنامج الكورت له  Ng Mooi  &Naser Jamil   &Abdul Ghani ( 2010)دراســـــة 

ريب على مهارات التحليل, ومعرفة طرق صــــــــنع القرارات املناســــــــبة, وهذا قد يليب حاجة مديري ومديرات األثر يف التد
مدارس التعليم األســــاســــي يف مهارة صــــنع القرارات اليت جاءت بدرجة كبرية حبيث إن مجيع املهارات تســــاعد يف تطوير 

 هذه املهارة لكوهنا تعد جزءا من خطوات صنع القرارات.
مهارات توســـــــــــعة جمال اإلدراك اإلداري فقد كانت احلاجة إليها بدرجة كبرية يف إدارة الوقت, وتتفق هذه  أما عن بقية 

( يف حتديد احتياجات مديري املدارس للمهارات اإلدراكية اليت ركزت يف حاجتهم 2008النتيجة مع دراســــــــة اجلهين )
تعد من مهارات إدارة الوقت األســــاســــية, وهذا يدل على اىل إدارة وقت املدرســــة بفعالية, وإتقان مهارة األولويات اليت 

أن مديري ومديرات املدارس حباجة إىل الطرق اليت تؤدي إىل توســـــــــعة جمال اإلدراك اإلداري يف التفكري كذلك يف إدارة 
 الوقت.

 نتائج السؤال الثاني
العمل املدرسي بأسلوب اإلبداع اإلداري لإلجابة عن السؤال الثاين للدراسة: ما االحتياجات التدريبية يف إدارة وقت 

ملديري املدارس مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة, لكل عبارة من 
سة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدرا اآليت (4عبارات احملور الثاين, ويوضح اجلدول )

 , كذلك ترتيب الفقرات وفقا للمتوسط احلسايب األكرب.يف اإلدارة املدرسيةعلى عبارات احملور الثاين وهو اإلبداع اإلداري 
 )اإلبداع اإلداري( املتوسطات واالحنرافات املعيارية لعبارات احملور الثاين (4جدول )

 م
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 الحاجة

6 
 طرق تعريف املشكلة تعريفاً دقيًقا وذلك لتسهيل حّلها.

 كبرية  1 1.13 3.85
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3 
طرق إنتاج أفكار جديدة حول مشكلة ما من خالل أفكار 

 كبرية 2 1.09 3.76 عشوائية غري مرتبطة باملوضوع.

4 
طرق حتدي أفكار مسَلم هبا، ليس إلثبات خطأها وإمنا لتحديد 

 كبرية 3 0.95 3.74 البديلة يف التعامل مع األشياء.السبل 

 كبرية 4 0.74 3.71 طرق جعل الفكرة أداة لفتح آفاق وقنوات جديدة يف التفكري. 1

7 
طرق تطوير فكرة معينة، وذلك بإزالة مجيع األخطاء اليت تدور 

 كبرية 5 0.99 3.70 حوهلا.

8 
األصلية األصل إلنتاج طرق جتميع األفكار املوجودة يف الفقرة 

 كبرية 6 1.05 3.56 أفكار جديدة.

9 
متييز متطلبات أي ابتكار أو حل ملشكلة ما، وإعطاؤها األولوية؛ 

 كبرية 7 1.03 3.55 وذلك عند حماولة وضع احللول هلا.

2 
طرق النظر إىل أفكار خمتلفة ومبالغ فيها، يف سبيل إنتاج أفكار 

 كبرية 8 0.91 3.53 جديدة.

5 
كيفية التعرف على الفكرة املسيطرة على املوقف، وتقرير قيمة 

 متوسطة 9 1.05 3.39 اهلروب منها للخروج بأفكار جديدة.

10 
 طرق احلكم على األفكار املوجودة إلعداد احللول املتعلقة هبا.

 متوسطة 10 1.12 3.29

درجة حاجة كبرية, حيث تراوحت املتوسطات احلسابية أن مثانية من الفقرات حصلت على (,4اجلدول ) يتضح من  
( 1.12( واحنراف معيــاري )3.53كحــد أعلى ملهــارة تعريف املشــــــــــــــكلــة و)  (1.13) ( واحنراف معيــاري3.85بني)

( فقد 3,29-3,39) ( تراوحت متوســــطاهتا احلســــابية ما بني10, 9كحد أدىن ملهارة  الفكرة الســــائدة, أما الفقرة )
 جة متوسطة.حصلت على درجة حا

 مناقشة نتائج السؤال الثاني:
درجة احلاجة إىل مهارات برنامج الكورت يف )جمال اإلبداع اإلداري( كانت ( سابقا، يالحظ أن 4) مبراجعة اجلدول

 بدرجة كبرية يف املهارات التالية:
 مهارة تعريف املشكلة. -1
 مهارة املدخالت العشوائية. -2
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 مهارة حتدي الفكرة.-3
 مهارة نعم ال إبداعي.-4
 مهارة إزالة األخطاء.-5
 مهارة الربط.-6
 مهارة املتطلبات.-7
 مهارة حجر اخلطو.-8

ويالحظ مما سبق أن املهارة اليت جاءت باملرتبة األوىل متمثلة يف معرفة طرق تعريف املشكلة تعريفاً دقيًقا؛ ليسهل وضع 
دارس يواجهون العديد من ضغوط العمل اليت تعيق من إدارهتم للوقت احللول املناسبة هلا, ويعزى ذلك يف أن مديري امل

 وهذا ما دلت عليه نتائج دراسة حيدرييف العمل املدرسي سواء يف اجملال اإلداري أو الفين أو اجملال االجتماعي, 
كلما قلت   يف أن هناك ارتباط سليب بني أساليب إدارة الوقت وضغوط العمل اإلداري املدرسي, حيث إنه (2006)

 وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الراسيبممارسة الفرد ألساليب إدارة الوقت؛ زادت مستوى معاناته من ضغوط العمل, 
أما حاجة مديري ( اليت أشارت إىل وجود العديد من املعيقات اليت من شأهنا عرقلة إدارة الوقت بشكل فعال, 1999)

( اليت أشارت إىل 2008) املدارس إىل مهارات كورت اإلبداع واحلاجة إىل التدرب عليها تتفق مع توصيات دراسة بدر
لية يف اإلبداع اإلداري وهذا يشري إىل احلاجة اىل مهارة الكورت احلاجة إىل تصميم برامج تدريبية تليب احلاجات الفع

 اإلبداعية اليت حتمل يف طياهتا مهارات تفكري حديثة قد تليب هذه االحتياجات.
( 2005وباإلضافة إىل ما متت مناقشته فإن أمهية مهارات كورت اإلبداع يف تعريف املشكلة وحلها كدراسة عبداهلل )   

أن التدرب على مهارات الكورت تساعد على امتالك مهارات اإلبداع والقدرة على حل املشكالت, اليت أشارت إىل 
يف أن برنامج الكورت يعتمد على حل املشاكل الكتساب جمموعة  Barak& Doppelt(1999)هذا ويتفق مع دراسة 

 ووضع احللول املناسبة لذلك, من املهارات منها تنظيم الوقت غري أن برنامج الكورت يسهم يف وجود أليات التفكري
يف ان آليات برنامج الكورت تساعد على حل الكثري من املشاكل,  Tahsin (2010)واسنادا على ما توصلت إليه دراسة

أن استخدام برنامج كورت يطور عملية التفكري, وكيفية حتليل  EdwardsKaufold (1988)  &Melchiorويرى 
املشاكل, وإجياد عدة حلول خمتلفة تساعد على إجياد حلول إجيابية وبعيدة عن األخطاء, كذلك تستند الدراسة احلالية 

, هذا مما ( اليت تشري إىل أن لربنامج الكورت التأثري على التحكم يف حل املشكالت2008على نتائج دراسة خليل)
 قد يساعد مديري املدارس من خالل اكتساب مهارات اإلبداع يف ضوء الكورت ان يكونوا اكثر استعداد ملواجهة 
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املشكالت الناجتة من أثر ضعف إدارة الوقت والتصدي هلا, وهذا يشري إىل أن برنامج الكورت من الربامج اليت تساعد 

انب اإلبداعي, وهذا يكسبهم مهارة إدارة الوقت اليت تعد من توجهات على تنمية التفكر لدى مديري املدارس يف اجل
اإلدارات احلديثة لزيادة اإلبداع اإلداري يف املؤسسات الرتبوية؛ ولذا يعد التدريب على أحد برامج التفكري من املتطلبات 

 وى متقدم من الرقي والتطور.احلديثة اليت حتتاجها اإلدارة املدرسية إلحداث التغريات اإلجيابية للوصول إىل مست
أما عن مهارة الفكرة السائدة, ومهارة التقييم فقد جاءت بدرجة حاجة متوسطة, وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل أن  

 هاتني املهارتني من املهارات املألوفة واليت ميارسها مديري املدارس أثناء عملهم بشكل مستمر.
 الخاتمة:

مفيدة ملتخذي القرار بوزارة الرتبية والتعليم، خاصة عندما تؤخذ نتائجها باحلسبان. وميكن  نتائج هذه الدراسة قد تكون
االستفادة من نتائجها يف معرفة أمهية توظيف مهارات التفكري يف اإلدارة املدرسية، وبالتايل حماولة تشجيع مديري املدارس 

 على ممارستها يف العمل املدرسي وحتقيق أهدافها.
تدريب على مهارات برنامج الكورت يساعد املسؤولني يف املديريات التعليمية من خالل إعطائهم مؤشرات كما أن ال  

يف مالحظة تطور مهارات مديري املدارس من خالل متابعة برنامج تطوير األداء املدرسي, إضافة إىل أهنا تساعد يف 
 يط والرقابة وصنع القرارات, وحل املشكالت.إجناز العملية اإلدارية بأساليب ابداعية من خالل عمليات التخط

 المقترحات:
تقدم الباحثة يف هناية الدراسة جمموعة من املقرتحات لالستفادة منها مستقبال للباحثني ملواصلة البحث يف توظيف 

 برنامج الكورت يف اآليت:
 توظيف الوحدات األخرى من برنامج الكورت يف االدارة املدرسية. .1
 مماثلة يف  تطوير مهارات التفكري الناقد يف اإلدارة املدرسية.إجراء دراسة  .2
إجراء حبوث مشاهبه يف دمج مهارات التفكري)الكورت( يف تطوير األساليب اإلدارية احلديثة كالتميز اإلداري,  .3

 واإلدارة باألفكار, واإلدارة باألهداف وغريها.
الكفايات اإلدارية واملهنية لإلداريني يف ضوء برنامج إجراء دراسة مماثلة عن فاعلية التدريب تسهم يف تطوير  .4

 الكورت.
 تصميم دليل متكامل يف طرق توظيف مهارات الكورت يف اإلدارة املدرسية. .5
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ABSTRACT 

This paper discusses the professional competencies required for vocational guidance 

specialists in the second cycle schools of basic education in the Sultanate of Oman. 

The problem is the lack of understanding of the nature and scope of professional 

guidance, and the scarcity of specialists and mentors who are able to work in this 

field, the pressure of the traditions in Omani society that reduces the demand for 

specific occupations in Oman. The study aims to identifying the availability of the 

professional competencies required by the vocational guidance specialist in the 

schools of the second workshop (5-10) in the Sultanate of Oman. The study follows 

the descriptive analytical method. The study community consists of all vocational 

guidance specialists in the second cycle schools of basic education in Muscat, 

Dhofar, and Al-Dakhliah. The researcher chose a random sample of (90) specialists 

of professional guidance. The questionnaire consisting of (56) adequacy, distributed 

into five axes. The findings showed that: the ompetencies were at a very high and 

high level. The professional competencies of the professional guidance specialist 

toward himself came first, when Kefaya occupied: self confidence during 

communication with others is high. Followed by professional competencies towards 

parents, provided by parents; to ensure that parents have the opportunity to highlight 

their ideas and experiences. Third, the professional competencies towards school 

work, topped by a paragraph to ensure the development of my performance through 

the exchange of experiences and information with my colleagues in the field. And 

then professional competencies towards the student, preceded by paragraph: the 

tendency to prepare a follow-up plan for each student. Finally, the professional 

competencies towards the guiding position, and the highest paragraphs of the ability 

to respect the other opinion during the guidance situation. 

Keywords: professional competencies, career guidance, guidance position. 
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 ملخصال

 

 دارس احللقة الثانية من التعليم األساسمب الكفايات املهنية الالزمة ألخصائي التوجيه املهينتناقش هذه الورقة الكمية 
ندرة توافر األخصائيني واخلرباء املوجهني الذي ، و قلة الفهم بطبيعة وجمال التوجيه املهين. تكمن املشكلة يف سلطنة عمانب

تقلل اإلقبال على مهن بعينها  اليت ضغوط التقاليد السائدة يف اجملتمع العماين، إضافة ليتمكنون من العمل يف هذا اجملال
دارس مبأخصائي التوجيه املهين لدى الكفايات املهنية الالزمة  مدى توافر شخيصت ىلهتدف الدراسة إ .سلطنة عمانيف 

تكون جمتمع الدراسة من مجيع أخصائي حليلي. تتبع الدراسة املنهج الوصفي الت ( يف سلطنة عمان.10-5احللقة الثانية )
افظة ظفار، ومنطقة الداخلية. اختار الباحث التوجيه املهين مبدارس احللقة الثانية من التعليم األساسي مبنطقة مسقط، وحم

تكون من  يالذمت بناء االستبيان ( أخصائيًا وأخصائيًة من العاملني بالتوجيه املهين. 90) عينة عشوائية طبقية قدرها
ذات جاءت الالكفايات املهنية ألخصائي التوجيه املهين جتاه  ( كفاية، توزعت يف مخسة حماور. دللت النتائج أّن:56)

تصال مع اآلخرين درجة عالية. تلتها باملرتبة الثانية ، حني احتلت كفاية: الثقة يف النفس أثناء االمبستوى عايل جداً  أوالً 
احلرص على إتاحة الفرصة ألولياء األمور إلبراز أفكارهم  تقدمها؛ ،مبستوى عايل جداً  أولياء األمور الكفايات املهنية جتاه

من  ءاداألعلى تطوير  احلرص، تصدرهتا فقرة مبستوى عال العمل املدرسيالكفايات املهنية جتاه . وجاءت ثالثاً وخرباهتم
امليل إىل إعداد خطة الطالب، تتقدمها فقرة: الكفايات املهنية جتاه . مث خالل تبادل اخلربات واملعلومات مع زمالئي

، وأعلى فقراهتا مبستوى عال املوقف اإلرشاديالكفايات املهنية جتاه . وحلت أخريا مبستوى عال متابعة لكل طالب
 الرأي األخر أثناء املوقف اإلرشادي.القدرة على احرتام 
 .املوقف اإلرشادي ،التوجيه املهين، الكفايات املهنيةكلمات مفتاحية: 
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الثروة احلقيقية ألية أمة ال تكمن يف توافر إمكاناهتا النفطية واملعدنية، وإمنا يف كفاءات أجياهلا وقدراهتم العلمية  إن
تسهم مسامهة فعالة  بأنكبرية على نظم التعليم فيها، على افرتاض أن نظم التعليم مطالبة   آماال تعلقفالدول  والعملية.

جتماعية والثقافية يف اجملتمعات اليت ختدمها، عن طريق إعداد الكوادر الفنية الاو يف إحداث التنمية الشاملة االقتصادية 
 . (1)حتتاج إليها خطط التنمية يف جوانبها املختلفةاملؤهلة اليت تستطيع القيام مبتطلبات األعمال اليت 

أشار دور كهامي إىل إن اإلنسان الذي يريد الرتبية أن تعده ليس هو ذلك اإلنسان الذي شكلته الطبيعة، بل إنه  فلقد
اإلنسان الذي يريده اجملتمع، وهنا يوضح الدور واملسئولية اليت يلقيها اجملتمع على عاتق الرتبية؛ فالرتبية احلديثة تتضمن 

 يتجزأ منها، جزءا مندجما وليس مضاعفا،أي أن االثنني ميثالن سلسلة من التوجيه واإلرشاد بوصفه جزءا متكامال ال
 .(2)النشاطات املتكاملة. 

كرب بني مرحلة التعليم أتساق وترابط القد كان هناك منظور واسع للتوجيه املهين، يهدف يف املقام األول إىل إجياد 
وذلك من خالل  ؛ات املهنية املوجودة يف سوق العملوالتخصص، ومرحلة التعليم اجلامعي، والتعليم العام، األساسي

التوجيه السليم علميا ومهنيا، ويف ضوء ما يشهده العامل من تغريات اقتصادية واجتماعية ينعكس أثرها على قدرة املتعلم 
يف اختيار ما يتناسب مع ميوله وقدراته سواء كان ذلك عند اختيار التخصص الدراسي، أو عند اختيار املهنة اليت 

خدمات التوجيه املهين تستهدف أساسا توجيه الطالب وفق أساليب مهنية وتربوية إىل  يرغب العمل هبا، وبالتايل فإن
   (3) .امتالك القدرة على صنع القرار بنوع املهنة اليت يرغب هبا مستقبالً 

جملتمع، ويف أطار األزمات اليت متر الكثري من البلدان سواء النامية منها أو املتقدمة ضمن إطار عالقة التعليم والرتبية با
واليت ارتباط مباشر بوظائف اإلرشاد والتوجيه، ميكن اإلشارة إىل ارتفاع نسب التسرب، وبطالة اخلرجيني، والرسوب، 
واإلعادة يف مجيع مستويات النظام الرتبوي، وغريها من املشاكل اليت بإمكان التوجيه الرتبوي املهين، أن يلعب دورا 

 . (4)رها الضارة على اجملتمع. أساسيا يف احلد منها وتقليل نسب أثا

                                                           

 . 5دراسة ميدانية، مكتبة الرتبية العربية لدول اخلليج، ص التوجيه التربوي والمهني.(. 1986( العيسوي، عبد الرمحن. )1)
 . 9(، ص2005: الطبعة األوىل، عمان دار وائل للنشر، )" سيكولوجية التوجيه المهني ونظرياته"( دور كهامي، نقال عن صاحل حسن الداهري، 2)
، مسقط 9111، العدد 2006مايو/  /13، جريدة ُعمان بيان معالي وزير التربية والتعليم بسلطنة عمان" ( سلطنة عمان، وزارة الرتبية والتعليم،3)

 .4ص
 . 30-29(، ص1995) 37جملة الرتبية اجلديدة، العدد،جارب الدولية. التوجيه واإلرشاد التربوي والمهني، نماذج من الت( عبد اهلل بو بطانة، 4)

 

 المقدمة
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من هنا كانت احلاجة إىل توافر توجيه مهين متكامل للطلبة، حيث حيتاج الطالب يف فرتات دراستهم إىل من يوجههم 
واستعداداهتم يف ظل تنوع املهن والذي يتعذر معه على الشخص  ،إىل خيارات املهن اليت تتناسب مع قدراهتم وميوهلم

أن حييط هبا مبفرده، لذا كان جيب أن يكون هناك أخصائيا مهنيا مؤهال يقوم مبساعدة الطالب بصفة مستمرة وتوجيههم 
نب التنمية التوجيه املهين السليم لكي يكونوا بعد ذلك موظفني منتجني يف عملهم وحمققني طموحات جمتمعهم يف جوا

ففي اجملتمعات النامية البد من توجيه  ؛املختلفة، فلكل جمتمع حاجاته اليت ال تشبع إال من خالل التوجيه املهين السليم
 .(5)  مهين دقيق ملواجهة مطالب النمو االقتصادي واالجتماعي والثقايف اليت متر هبا.

يت حيصل عليها الطالب من االمتحانات فحسب ألهنا ليست ال يكتفي النظام التعليمي على الدرجات الاجيب وبالتايل 
هنا تغفل عن الكشف عن قدرات الطالب إمقياسا صادقا ومعربا عن شخصية الطالب وقدراته واستعداداته وميوله حيث 

والربط بني احلقائق العلمية وربطها باحلياة  ،واستخالص النتائج،والتطبيق ،واالستدالل  ،والنقد،والرتكيب  ،يف التحليل
الواقعية والظواهر الطبيعية واالجتماعية والتارخيية هذا باإلضافة أن هذه االمتحانات قد ال تتعرض لقدرات ميتلكها 

  (6)  الطالب وصفات يتميز هبا طالب عن غريه، لذا فإن أسس التوجيه املهين للطالب جيب أن تتلخص فيما يلي:

 الطالب وعالقته بالتحصيل واملقدرة العلمية ملواصلة التعليم. ذكاء  -
 استعداداته العقلية حيث ختتلف االستعدادات والقدرات من طالب ألخر. -
 ميول الطالب واهتماماته ومساته الشخصية.  -

لذا كان اهتمام وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان مبشروع التوجيه املهين، من خالل قرار جملس التعليم العايل يف    
صدر املرسوم السلطاين  2008وىف عام  والذي يقضي بإنشاء مشروع املركز الوطين للتوجيه املهين،  4/1/2003

وزارة الرتبية والتعليم حيث تضمن اهليكل املركز الوطىن للتوجيه املهين باعتماد اهليكل التنظيمى ل 37/2008الثاىن رقم 
تعول الوزارة كثريا على هذا املشروع يف تعزيز شخصية الطالب وبناء قدراته و  ليتبع معاىل وزير الرتبية والتعليم مباشرة،

قبلية واضحة مبنية على احلقائق على اختاذ القرار عرب العديد من األنشطة والربامج وذلك إلكساب الطالب رؤية مست
والبيانات واملعلومات الوافية لتكون املراحل التعليمية واملهنية املستقبلية عبارة عن مسارات متصلة ومرتابطة وهو ما يشكل 

 ( 7) .رصيد ثقافيا ومعرفيا داعما لشخصية الطالب ومنميا لقدراته وملكاته وموسعا لوعيه ومداركه

                                                           

 .4(، ص2006( سلطنة عمان، وزارة الرتبية والتعليم، املرجع السابق،) 5)
. ة"" تطوير التوجيه التعليمي والمهني لطالب المرحلة الثانوية في دولة قطر في ضوء خبرات بعض الدول المتقدم( سامل عبد الرمحن البكري،  6)

 .76(، ص 2000رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة، )
 .4(، ص2006( سلطنة عمان ، وزارة الرتبية والتعليم، مرجع سابق، ) 7)

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 3, 2019 

 
 215 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

هلذا حرصت وزارة الرتبية إىل استحداث وظيفة "أخصائي التوجيه املهين" ليقوم بدور أخصائي التوجيه املهين للطالب 
الفكرية والعلمية وتزويده باملهارات  آفاقهداخل مدارس التعليم األساسي، وذلك من خالل إثراء ثقافة الطالب وتوسيع 

 (8) مية واملهنية املعاصرة.الالزمة لنجاحه يف التعامل مع التحديات العل

ولقد تعددت البحوث اليت هتدف إىل التعرف على الكفايات  9والكفاية هي القدرة على أداء العمل بدرجة من اإلتقان.
 ؛اليت حيتاجها العاملون يف املهن على اختالف أنواعها، هبدف حتسني فاعلية الربامج اليت تعمل على إعداد األفراد

  (.10) اجناز ما هو مطلوب منهم يف مهنهم، ليصبحوا قادرين على

 مشكلة الدراسة: 

إن اإلعداد األويل واملسبق ألخصائي التوجيه املهين أساس ضمان النوعية اجليدة اليت ميكن االعتماد عليها يف تنفيذ 
توجيه مهين متطور يف ظل التغريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية املتسارعة، وجيب أن يعتمد هذا اإلعداد على 

 كتساب الكفايات مبهنته.إل يه املهين واألدوار املطلوبة منه تأديتها أسس سليمة تراعي مجيع اخلصائص ألخصائي التوج

فإن هذا يستلزم التعرف  ؛ن عملية التوجيه املهين من العمليات اليت دخلت ميدان الرتبية يف سلطنة عمان حديثاونظرا أل
 .لطنة عمانعلى الكفايات املهنية الالزمة ألخصائي التوجيه املهين يف مدارس التعليم األساسي يف س

حيث إن اختيار أخصائيو التوجيه املهين كان من خالل املدارس فهم معلمني متميزين  يدرسون مواد خمتلفة باملدارس 
اال أهنم مل حيصلوا  (11)  وال تقل سنوات خربهتم يف حقل التدريس عن مثان سنوات، ليكونوا أكثر فاعلية من غريهم.

على مؤهل أكادميي يف ختصص اإلرشاد والتوجيه املهين، كما إن حداثة املهنة بالنسبة ألخصائيو التوجيه املهين جتعلهم 
 غري قادرين على فهم طبيعة عملهم بشكل وايف، وليس لديهم الدراية الكافية مبهارات هذه املهنة، مما يبني مدى 

                                                           

   
 .3(،   ص2007، )" المحتوى التدريبي للورشة التدريبية األولى "( سلطنة عمان، املركز الوطين للتوجيه املهين،  8)
) مواد هذا الكتاب من منشورات جريدة البيان، وجملة الرتبية اللتني تصدران يف مادة ديب  اسية للمعلم الناجح"،" الكفايات األس( حممود طافش، ،2)

 17(، ص1998بدولة اإلمارات العربية املتحدة، )
رسالة  نظر مديري المدارس"،درجة توافر الكفايات المهنية الالزمة للموجهين اإلداريين في سلطنة عمان من وجهة ( سيف بن امحد احلضرمي، "3)

 .6(، ص 2003ماجستري،)
 .1(، ص2007( سلطنة عمان، املركز الوطين للتوجيه املهين، مرجع سابق، )4)
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وبالتايل فإن مشكلة الدراسة تكمن . ملهنية لعملهم ليتمكنوا من حتقيق أهداف عملهم بإتقانحاجتهم ملعرفة الكفايات ا
   :فيما يلي

 قلة الفهم الواضح بطبيعة وجمال التوجيه املهين بسلطنة عمان. -
 ندرة توافر عدد من األخصائيني واخلرباء املوجهني الذي يتمكنون من العمل والتعامل يف هذا اجملال. -
  الضغوط والتقاليد السائدة يف اجملتمع العماين تقلل من اإلقبال على مهن بعينها، وهذا يعيق بعض  -

 .(12)نشاطات التوجيه املهين         
 قلة املعلومات والبيانات حول طاقات الطالب واستعداداهتم وإمكاناهتم . -
 التوجيه املهين بشكل عام.نقص املعلومات املهنية اليت ميكن االعتماد عليها يف عملية  -

وهلذا سعت وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان خالل الفرتة احلالية إىل استحداث وظيفة أخصائي التوجيه املهين 
كفاءهتم وقدراهتم وميوهلم،   الؤمللطالب داخل مدارس التعليم األساسي والعام حنو املهنة اليت ت ةللقيام بأدوار توجيهي

وذلك باختيار أخصائي التوجيه املهين هلذه الوظيفة حىت يتسىن هلم القيام بالعمل  ؛م2006/2007ام ابتداء من الع
 املنوط إليهم بأكمل وجه وبالطريقة السليمة واليت تتالءم مع احتياجات الطالب النفسية والرتبوية واملهنية.

 أهداف الدراسة : 

أخصائي التوجيه املهين يف لدى الكفايات املهنية الالزمة  مدى توافر التعرف علىاهلدف الرئيس يف هذه الدراسة؛ 
 ( يف سلطنة عمان.10-5مدارس احللقة الثانية )

 اإلطار النظري:

: هو مساعدة الفرد يف اختيار مهنته، ومبا يتالءم مع استعداداته وقدراته وميوله ومطاحمه وظروفه  التوجيه المهني
ل هلا، والدخول يف العمل والتقدم والرتقي فيه، وحتقيق أفضل مستوى ممكن من التوافق االجتماعية واإلعداد والتأهي

وإجرائيا ويف هذه الدراسة فإن الباحث يقصد بالتوجيه املهين يشري إىل اخلدمات اليت تساعد الطالب على . (13) املهين.
 أخصائي التوجيه املهين: فهو الفرد الذي اختاذ قراره املهين السليم والذي يتناسب مع قدراته وميوله واستعداداته. أما 

                                                           

 .41( ، ص2005( صاحل حسن الداهري، مرجع سابق،) 12)
 .16، ص2005( صاحل حسن الداهري، مرجع سابق، 13)
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املدارس ملعاونتهم يف التعرف على ميوهلم واستعداداهتم  يقدم املشورة الفردية أو خدمات التوجيه للطالب يف
  .(14) وقدراهتم وصفاهتم الشخصية والقيام بعمل وتنفيذ اخلطط التعليمية واملهنية والشخصية

 الدراسات السابقة:

خربات بعض تطوير التوجيه التعليمي املهين لطالب املرحلة الثانوية يف قطر يف ضوء " (2000دراسة سالم البكري )
الدول املتقدمة"، فهدفت إىل تنمية الرتبية يف قطر بتزويدها بنظام التوجيه الرتبوي واملهين مع الوضع يف االعتبار قدرات 
الطالب ومساعدهتم الختيار أفضل أمناط التعليم. استخدم املنهج الوصفي التحليلي، كما استخدمت استبانه ملسح 

الثانوية يف قطر وقائمة رصد لتساعد على اقرتاح نظام التوجيه الرتبوي واملهين يف قطر، واقع الرتبية والتعليم باملدارس 
توصلت الدراسة إىل إن الدول النامية واملتقدمة تقوم مبراجعة النظم الرتبوية من حني ألخر ملعرفة إذا كانت هذه النظم 

على جانب واحد ولكنه يصب يف شىت اجلوانب من  تتكيف مع التغريات وتزايد املعرفة والتكنولوجيا، التطوير ال يقتصر
اجلوانب من النظام التعليمي. ضرورة االهتمام بنقل النظام الرتبوي حيث انه تعليم املستقبل، املكانة الدولية للدول 

توجيه غري املتقدمة ال متنعها من استخدام اخلربات األخرى. ضرورة وعي اإلفراد واجملتمع بقيمة العلم وأمهيته. أن نظام ال
 واضح عموما يف قطر.

(؛ "الكفايات اإلرشادية لدى مرشدي املدارس الرمسية وعالقتها ببعض 2002دراسة سميرة محمد سمير)
هدفت الكشف عن وجهة نظر مرشدي املدارس احلكومية يف األردن حول الكفايات اإلرشادية  .املتغريات"

متوفرة لدى املرشدين بدرجة عالية يف معظم جماالت لديهم، وقد أظهرت النتائج إن الكفايات اإلرشادية 
الدراسة. كما أشارت النتائج أنه ال توجد فروق يف توفر الكفايات التدريبية لدى املرشدين ترجع الختالف 
اجلنس أو التدريب، إما فيما يتعلق باخلربة ، فقد وجدت الباحثة إن هنالك فروق للدالالت اإلحصائية يف 

ى املرشدين هذا وقد وجدت الباحثة فروق ذات داللة إحصائية يف توفر الكفايات لدى توفر الكفايات لد
 املرشدين ترجع إىل متغري املؤهل العلمي لصاحل محلة الدبلوم العايل . 

حول "دور التدريب يف تنمية الكفايات املهنية ملديري مدارس التعليم األساسي"،  (:2003دراسة دعاء محمد )
  التعرف على واقع الدور الذي يؤديه التدريب يف تنمية الكفايات املهنية ملديري مدارس التعليم هدفت الدراسة إىل

 

                                                           

 .276(، ص1989الطبعة األويل، القاهرة: دار الكتاب املصري، بريوت: دار الكتاب اللبناين،)، "معجم المهن والحرف"( امحد زكي بدوي،  14)
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األساسي لوضع جمموعة من التوصيات اليت من شأهنا تفعيل  دور التدريب يف تنمية كفايات  املديرين. استخدم املنهج 
 دائية واإلعدادية مبحافظة اإلسكندرية واستخدمت مديرا ومديرة باملرحلتني االبت 105الوصفي وتكونت العينة من 

استبانه للتعرف على أراء املديرين حول مدى استفادهتم من برامج التدريب ودورها يف تنمية كفايتهم املهنية. توصلت 
اجلانب الفين من الدراسة إىل قلة اهتمام برامج التدريب بإكساب املعلومات،واملهارات، واالجتاهات املتعلقة بكل من: 

عمل املدير، األمور املالية واملخزنة، العناية باملبىن املدرسي، ربط املدرسة باجملتمع احمللي، قلة االهتمام مبراعاة االعتبارات 
 الالزمة لنجاح برامج التدريب يف تنمية الكفايات.

املدرسية باململكة العربية والسعودية"،  الكفايات املهنية الالزمة ملشريف اإلدارة" (:2004دراسة ابراهيم الحماد ) 
هدفت الدراسة إىل التعرف على الكفايات املهنية الالزمة ملشريف اإلدارة املدرسية باململكة العربية السعودية، وكذلك 

ر مشريف اإلدارة املدرسية باململكة السعودية بالكفايات املهنية الالزمة هلم من وجهة نظرهم ونظ وعيالتعرف على مدى 
مديري اإلشراف  الرتبوي املسئولني عنهم، توصلت الدراسة إىل أن عنصر كفاية يعني مشرفو اإلدارة يف اململكة العربية 

( حيث حصل على املرتبة األوىل من بني عناصر الكفايات املهنية  الالزمة ملشريف اإلدارة  82السعودية هو العنصر رقم )
( حيث جاء يف  77رفو اإلدارة يف اململكة العربية السعودية هو العنصر رقم )أقل عنصر كفاية يعني مش إناملدرسية. 

. فروق ذات داللة إحصائية بني مديري اإلشراف الرتبوي ومشريف اإلدارة املدرسية حول مدى املدرسيةاملرتبة اخليال 
  املدرسية.وعي مشريف اإلدارة 

حول تدريب املهارات األساسية للمرشد واملعرفة  (Dusy & Hedstrom,2000دراسة ديوزي وهو ستروم )
لديه، هدفت الدراسة إىل اختبار العالقة بني تدريب املهارات األساسية للمرشد واملستويات املعرفية عند 

( طالبًا من املسجلني يف مستوى املاجستري لربنامج تعليم 72متدرب اإلرشاد، أجريت الدراسة على )
( لقياس املعرفة وأجريت الدراسة بأسلوب اجلماعة RCQفئة الدور ) ةاستباناملرشدين، وذلك باستخدام 

للمجموعة  (RCQ)التجريبية والضابطة، أظهرت النتائج إن متوسط عالمات االختبار القبلي الستبانه 
التجريبية كانت أعلى منها من متوسط عالمات اجملموعة الضابطة وكذلك كانت الفروق يف متوسط عالمات 

 على االختبار البعدي أعلى منه لدى الرجال.     اإلناث
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                                                                                            منهج الدراسة :

للمشكلة حمل الدراسة،  استخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي الذي يقوم بوصف ما هو قائم، ويطرح حلوال
درجة أمهية الكفايات  تشخيصواستخدمت األدوات اليت من خالهلا ميكن مجع املعلومات الالزمة للدراسة، وهي استبانه ل

 املهنية لدى أخصائي التوجيه املهين يف مدارس احللقة الثانية من التعليم األساسي بسلطنة عمان.

 وعينته: مجتمع الدراسة 

جمتمع الدراسة من مجيع أخصائي التوجيه املهين يف مدارس احللقة الثانية من التعليم األساسي بسلطنة ُعمان يتكون 
افظة ظفار، ومنطقة الداخلية، وذلك من خالل ما ورد يف إحصائيات وزارة الرتبية والتعليم لعام مبنطقة مسقط، وحم

وبذلك  ،من جمتمع الدراسة ن العاملني بالتوجيه املهينم وأخصائيةً  اً أخصائي (90) وقد مت اختيار م.2007 –2006
 %.10تبلغ نسبة العينة إىل اجملتمع األصلي 

 األداة :

للتعرف على  وفق مقياس ليكرت اخلماستتتتتتي: )كبرية جدا، كبرية، متوستتتتتتطة، ضتتتتتتعيفة، ضتتتتتتعيفة جدا(. استتتتتتتبانهبناء  مت
 جلمع بياناتولبناء االستتتتتتتتتتتبانه  .درجة أمهية الكفايات املهنية لدى أخصتتتتتتتتتتائي التوجيه املهين من وجهة نظر أفراد العينة

ا اجملال، وبعض الدراستتتتتتتتتات اليت درستتتتتتتتتت قام الباحث جبمع عبارات االستتتتتتتتتتبانه من األدبيات اخلاصتتتتتتتتتة هبذ ،الدراستتتتتتتتتة
  .الدراسةهذه الكفايات، ومت تعديلها مبا يتناسب مع 

( كفاية. 68حماور االستبيان: من خالل اإلطالع على أدبيات الرتبية، مت بناء االستبيان ىف صورته األولية يتكون من )
  مخسة حماور هي:( عبارة، توزعت يف56مت اختصارها من قبل احملكمني فأصبحت تتكون من )

 ( حماور االستبانة وكفايات كل حمور1جدول )

 العباراتعدد  المحور ت

 11 .الكفايات املهنية الالزمة ألخصائي التوجيه املهين جتاه ذاته 1

 12 الطالبالكفايات املهنية الالزمة ألخصائي التوجيه املهين جتاه  2
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 11 العمل املدرسيالكفايات املهنية الالزمة ألخصائي التوجيه املهين جتاه  3

 10  أولياء األمور الكفايات املهنية الالزمة ألخصائي التوجيه املهين جتاه 4

 12 املوقف اإلرشاديالكفايات املهنية الالزمة ألخصائي التوجيه املهين جتاه  5

 56 إجمالي المحاور

 

( 10للتحقق من صتتتتتدق االستتتتتتبيان مت عرض االستتتتتتبيان على ) االســــتبيان )صــــد  المحكمين(:صــــد  
 حمكمني من أساتذة اإلدارة، وىف ضوء أراء احملكمني مت عمل التعديالت الالزمة ملفردات احملاور. 

( أخصتتتتتائيا وأخصتتتتتائية توجيه مهين من غري أفراد 30للتحقق من ثبات االستتتتتتبيان مت تطبيقه على ) الثبات:
 وقد مت حساب معامل ثبات ألفا حملاور االستبيان.  ،تطبيق بعد مدة أسبوعنيالعينة، وإعادة ال

 ( معامل ثبات ألفا حملاور االستبانة وكفايات كل حمور2جدول )

 معامل ألفا المحور ت

 .74 .الكفايات املهنية الالزمة ألخصائي التوجيه املهين جتاه ذاته 1

 . 92 الطالبالكفايات املهنية الالزمة ألخصائي التوجيه املهين جتاه  2

 .90 العمل املدرسيالكفايات املهنية الالزمة ألخصائي التوجيه املهين جتاه  3

 .86  أولياء األمور املهين جتاهالكفايات املهنية الالزمة ألخصائي التوجيه  4

 .97 املوقف اإلرشاديالكفايات املهنية الالزمة ألخصائي التوجيه املهين جتاه  5

 . 91 إجمالي المحاور

 

وان هذه احملاور تعكس  مما يدل على نسبة ثبات مرتفع حملاور الكفايات املهنية الالزمة ألخصائي التوجيه املهين، 
 االجتاهات اليت تصف دورها االجيايب والسليب بوضوح وهذا دليال على ثبات االستبيان.
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 نتائج الدراسة:

باستتتتتتتتتتتخراج اإلحصتتتتتتتتتتاء الوصتتتتتتتتتتفي ملتغريات البحث هذا،  ثقام الباحألداة: لالخمس من المحاور محور  لكنتائج  
 نعرض .، النستتتب املئوية، املتوستتتط احلستتتايب، االحنراف املعياري والرتتيبكل من التكراراتويشتتتمل اإلحصتتتاء الوصتتتفي  

احملاور اخلمس ملعرفة درجة أمهية  جمملبعد ذلك نعرض مث  .على حدةحمور من احملاور اخلمستتتتتتتتتتتتتتتة كل   ةجيفيما يلي نت
( يف سلطنة 10-5دارس احللقة الثانية من التعليم األساسي )مبتوافر الكفايات املهنية الالزمة ألخصائي التوجيه املهين 

 عمان وهي كما يلي:

 تجاه ذاته  الكفايات المهنية الالزمة ألخصائي التوجيه المهنينتائج المحور األول: 

 جتاه ذاته  الكفايات املهنية الالزمة ألخصائي التوجيه املهين( 3جدول )

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الدرجة

 0.49 4.63 النفس أثناء االتصال مع اآلخرين الثقة يف 1
كبرية   

 3 جدً 

 0.58 4.73 احلرص على االلتزام بتطبيق أخالقيات املهنة 2
كبرية   

 1 جدً 

 0.67 4.40 برحابة صدر دون انفعال القدرة على تقبل نقد اآلخرين 3
كبرية   

 5 جدً 

 7 كبرية   0.5 4.13 املواقف الطارئة املختلفة القدرة على التصرف يف 4

كبرية    0.62 4.57 املواقف املختلفة احلرص على حتمل املسئولية يف 5
 جدً 

4 

ختتتدمتتتة  يلعبتتته التوجيتتته املهين يف ياالجيتتتايب التتتذاإلميتتتان بتتتأمهيتتتة التتتدور  6
 ياجملتمع احملل

4.67 0.6 
كبرية   

 2 جداً 

 10 كبرية   1.12 3.63 اإلملام بأساسيات التوجيه املهين املختلفة 7

 8 كبرية   0.69 4 القدرة على إقناع اآلخرين بآراء وأفكار التوجيه املهين املختلفة 8

 11 كبرية   1.06 3.53 بالكفايات املهنية اليت حتتاجها املهن املختلفة باجملتمع.اإلملام  9
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 9 كبرية   1.09 3.97 عملية التوجيه املهين. التمكن من استخدام أجهزة التقانة احلديثة يف 10

كبرية    0.80 4.37 .هيناحلرص على االلتحاق بربامج اإلمناء امل 11
 جداً 

6 

 الـعام عدلالم 
كبرية    0.41 4.23

 جداً 
 

 

 الكفايات املهنية الالزمة ألخصتتتتائي التوجيه املهين" حمور( أن اجتاهات مفردات عينة البحث يف 3يتضتتتتح من اجلدول )
( وباحنراف معياري قدره 4.23املتوستتتتتتتتتتتتط احلستتتتتتتتتتتتايب للمحور ) معدلجاءت بدرجة كبرية جدا، حيث بلغ  جتاه ذاته"

  – 3.53(. وقد تراوحت استجابات العينة يف هذا احملور بني درجة كبرية وكبرية جدا فكانت متوسطاهتا بني )0.41)
 ترتيب النتائج: وفيما يأيت عرضعبارات على درجة كبرية جداً.  6حازت (. 4.73

 (. 4.73بدرجة كبرية جداً ومبتوسط حسايب قدره ) اللتزام بتطبيق أخالقيات املهنة؛أواًل: جاءت عبارة احلرص على ا

بدرجة كبرية جداً خدمة اجملتمع احمللي:  يلعبه التوجيه املهين يف يثانياً: جاءت عبارة اإلميان بأمهية الدور االجيايب الذ
 (. 4.67ومبتوسط حسايب قدره )

( 4.63بدرجة كبرية جداً مبتوستتتتتتتتط حستتتتتتتتايب قدره ) ؛أثناء االتصتتتتتتتتال مع اآلخرينالثقة يف النفس ثالثاً: جاءت عبارة: 
 كبرية جداً.

 كبرية مبتوستتتتتتتتط حستتتتتتتتايب قدرهبدرجة   اإلملام بأستتتتتتتتاستتتتتتتتيات التوجيه املهين املختلفة: جاءت باملرتبة ما قبل األخرية عبارة
كبرية بدرجة   املهنية اليت حتتاجها املهن املختلفة باجملتمعاإلملام بالكفايات  :املرتبة األخرية عبارة (. فيما احتلت3.63)

 (3.53) مبتوسط حسايب

وهذه النتيجة  ؛وهذا يدل على مدى أمهية هذه الكفايات املهنية لتنمية مهارات أخصائي التوجيه املهين يف مهنته       
تتفق مع نتائج العديد من الدراستتتتتتتتتتتات اليت درستتتتتتتتتتتت الكفايات واملهارات الواجب توافرها لدى املرشتتتتتتتتتتتد مثل دراستتتتتتتتتتتة 

(Hough 1996). 

 تجاه الطالب الكفايات المهنية الالزمة ألخصائي التوجيه المهنينتائج المحور الثاني: 

 جتاه الطالب  التوجيه املهينالكفايات املهنية الالزمة ألخصائي  (4جدول )
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المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الدرجة

 مكرر 6 كبرية   1.13 3.83 .احلرص على مجع املعلومات الكافية عن الطالب قبل البدء بتوجيهه 12

 0.25 4.93 .احلرص على احملافظة على سرية املعلومات لكل طالب 13
كبرية   

 جداً 
1 

 وسط 1.18 3.37 .امليل إىل إعداد خطة متابعة لكل طالب 14
9 

القتتتدرة على حتليتتتل نتتتتائج الطتتتالتتتب بتتتاالختبتتتارات املختلفتتتة من حيتتتث  15
 امليول، القدرات واالستعدادات

3.37 1.39 
 وسط

 مكرر 9

 مكرر 3 كبرية   1.05 4.03 .االلتزام مبراعاة الفروق الفردية بني الطالب أثناء توجيههم مهنيا 16

 6 كبرية   1.10 3.83 .التمكن من ربط بني قدرات الطالب، واالختيار املهين الالزم له 17

التمكن من استتتتتتتتتتتخدام وستتتتتتتتتتائل متعددة يف اكتشتتتتتتتتتتاف ذات الطالب  18
 .وقدرهتا

3.40 1.31 
 كبرية  

8 

 5 كبرية   1.12 3.97 .القدرة على مساعدة الطالب لفهم ميوله املهنية 19

لكستتتتتتتتتتتتتتتب اخلربة عن املهنة اليت يريد  القدرة على مستتتتتتتتتتتتتتتاعدة الطالب 20
 االلتحاق هبا.

4.03 0.92 
 كبرية  

3 

التمكن من مستتتتتتاعدة الطالب يف اختاذ قراره املهين بنفستتتتتته دون إلزامه  21
 .باختيار مهنه معينة

4.47 0.72 
كبرية   

 2 جداً 

 4 كبرية   0.73 4.0 االجيابية حنو العمل اليدوي.القدرة على تنمية االجتاهات  22

امليتتتل إىل إعتتتداد ملف مهين يتضتتتتتتتتتتتتتتتمن معلومتتتات عن مجيع اجلوانتتب  23
 .املتعلقة بشخصية الطالب

3.80 1.14 
 كبرية  

7 

  كبيرة   0.75 3.91 المتوسط الـعام 

 

 الكفايات املهنية الالزمة ألخصتتتتائي التوجيه املهين" حمور( أن اجتاهات مفردات عينة البحث يف 4يتضتتتتح من اجلدول )
( وباحنراف معياري قدره 3.91املتوستتتتتتتتتتتتتتط احلستتتتتتتتتتتتتتايب للمحور ) معدلجاءت بدرجة كبرية، حيث بلغ  جتاه الطالب"

 حازت (. 4.93 – 3.37)ستجابات العينة يف هذا احملور بني حلسابية التوسطات اامل قد تراوحتل(. 0.75)
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فيما يأيت عرض ألبرز  ، وعبارتان على درجة وستتتتتتتتتتتتتتط.درجة كبريةمثان عبارات على و عبارتان على درجة كبرية جداً. 
 النتائج حسب الرتتيب:

متميز بدرجة كبرية جداً ومبتوستتتط حستتتايب  أواًل: جاءت عبارة احلرص على احملافظة على ستتترية املعلومات لكل طالب؛
 . (0.25واحنراف معياري قدره )، (4.93قدره )

بدرجة ثانياً: جاءت عبارة التمكن من مستتتتتتتتتاعدة الطالب يف اختاذ قراره املهين بنفستتتتتتتتته دون إلزامه باختيار مهنه معينة: 
 (. 4.47كبرية جداً ومبتوسط حسايب قدره )

مبتوستتتتتتط حستتتتتتايب  ،بدرجة كبرية ؛لكستتتتتتب اخلربة عن املهنة اليت يريد االلتحاق هبا ثالثاً: القدرة على مستتتتتتاعدة الطالب
 (.4.03) قدره

القدرة على حتليل نتائج الطالب باالختبارات و  ،امليل إىل إعداد خطة متابعة لكل طالب: جاءت باملرتبة األخرية عبارتا
  وسط. بدرجة( لكليهما و 3. 37) مبتوسط حسايب املختلفة من حيث امليول، القدرات واالستعدادات

( أن أهم أهداف التوجيه املهين؛ مستتتتاعدة الطالب 2005الداهري ) ته نتائج دراستتتتةأكد تنستتتتجم هذه النتيجة مع ما
على فهم قدراته وميوله واستتتتعداداته، وكذلك مستتتاعدة الطالب على التعرف على املهن املختلفة وما تتطلبه هذه املهن 

 من مهارات  وقدرات، باإلضافة إىل مساعدة الفرد على اختيار الوظيفة املالئمة لقدراته وميوله. 
 تجاه العمل المدرسي الكفايات المهنية الالزمة ألخصائي التوجيه المهنينتائج المحور الثالث: 

 جتاه العمل املدرسي  ( الكفايات املهنية الالزمة ألخصائي التوجيه املهين5جدول )

 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الدرجة

ستتتتتتتتنوية تتضتتتتتتتتمن خدمات التوجيه املهين اليت التمكن من إعداد خطة  24
 .حتتاجها املدرسة خالل عام كامل

4.23 0.93 
كبرية 
 3 جداً 

من خالل تبتتتتادل اخلربات واملعلومتتتتات مع  يائأداحلرص على تطوير  25
 .زمالئي باحلقل

4.43 0.62 
كبرية   

 2 جداً 

املهين من احلرص على متابعة على كل ما هو جديد يف عملية التوجيه  26
 .خالل مشريف احلقل والوسائل املختلفة

4.57 0.67 
كبرية   

 1 جداً 

املستتتتتتامهة يف تعريف معلمي املدرستتتتتتة بأدوارهم يف عملية التوجيه املهين  27
 .يف البيئة املدرسية

3.97 0.66 
 كبرية  

5 
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التمكن من إعتتداد الربامج التتتدريبيتتة اليت حتقق أهتتداف التوجيتته املهين  28
 باملدرسة

3.53 1.12 
 كبرية  

8 

امليل إىل تنفيذ املشتتتتتتتتتتتتتتتاغل التدريبية املختلفة واليت ختدم عملية التوجيه  29
 .املهين

3.47 1.09 
 كبرية  

9 

احلرص على االستتتتتتتتتفادة من األنشتتتتتتتتطة املدرستتتتتتتتية الكتشتتتتتتتتاف قدرات  30
 .الطالب املختلفة

3.77 1.12 
 كبرية  

6 

 10 وسط 1.19 3.3 .مهين باملدرسةالقدرة على تصميم معرض  31

التمكن من عمل برامج اإلرشتتتتتتتتاد الفردي واإلرشتتتتتتتتاد اجلمعي للطالب  32
 .داخل املدرسة

4.07 0.93 
 كبرية  

4 

احلرص على وضتتتتتتتتتتتتتتع خطة عالجية لتقييم نواحي الضتتتتتتتتتتتتتتعف املختلفة  33
 .خبدمات التوجيه املهين يف املدرسة

3.63 1.02 
 كبرية  

7 

 11 وسط 1.35 3.27 .بكيفية عمل البحوث بأنواعها املختلفةاإلملام  34

  كبيرة   0.71 3.83 المتوسط الـعام 

 

 الكفايات املهنية الالزمة ألخصتتتتائي التوجيه املهين" حمور( أن اجتاهات مفردات عينة البحث يف 5يتضتتتتح من اجلدول )
( وباحنراف معياري 3.83املتوستتتتتتتط احلستتتتتتتايب للمحور ) معدلجاءت بدرجة كبرية، حيث بلغ  جتاه العمل املدرستتتتتتتي"

فكانت متوستتطاهتا  وستتط؛و  جداً، وكبرية،(. وقد تراوحت استتتجابات العينة يف هذا احملور بني درجة كبرية0.71قدره )
رجتتة كبرية، وعبتتارتتتان حتتازت أربع عبتتارات على درجتتة كبرية جتتداً. ومخس عبتتارات على د(. 4.57 – 3.27بني )

 وفيما يأيت عرض ألبرز النتائج حسب الرتتيب:بدرجة وسط. 

 أواًل: احلرص على متابعة على كل ما هو جديد يف عملية التوجيه املهين من خالل مشتتتتتتتريف احلقل والوستتتتتتتائل املختلفة؛
 (. 4.57بدرجة كبرية جداً ومبتوسط حسايب قدره )

بدرجة كبرية جداً ومبتوستتتتتتتتتتتتتط  ؛خالل تبادل اخلربات واملعلومات مع زمالئي باحلقلمن  يائأدثانياً: احلرص على تطوير 
 (. 4.43حسايب قدره )

بدرجة  ؛ثالثاً: التمكن من إعداد خطة ستتتتتنوية تتضتتتتتمن خدمات التوجيه املهين اليت حتتاجها املدرستتتتتة خالل عام كامل
 (.4.63كبرية جداً مبتوسط حسايب قدره )
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 مبتوستتط حستتايب قدره وستتط،؛ بدرجة القدرة على تصتتميم معرض مهين باملدرستتةجاءت باملرتبة ما قبل األخرية عبارة: 
مبتوستتتتتتتتتتتط  وستتتتتتتتتتتط،بدرجة  اإلملام بكيفية عمل البحوث بأنواعها املختلفة املرتبة األخرية عبارة: (. فيما احتلت3.63)

 (.3.23) حسايب

قلة معرفته بطبيعة مهام عمله، و  ؛لنقص إدراكه؛ حستتتاس أخصتتتائي التوجيه املهين  بأمهية هذه الكفاياتإيعزو الباحث 
وكيفيتة حتقيقهتا بفتاعليتة، إذ ال ميكنته أن يقوم مبهتامته على أكمتل وجته إال إذا فهم املهتام املطلوب منته القيتام هبتا أثنتاء 

كن منها، لذا يتوجب على أخصتتتتتتتتتتتتتتتائي التوجيه املهين أن يدرك هذه الكفايات ويتمكن منها حىت عمله، وكيفية التم
( أن 135: 1993يتستتتىن له حتقيق مهام عمله بكفاءة، وذلك ال خالل برامج اإلمناء املختلفة، مثلما يرى املشتتتعان )

احتتث أنتته جيتتب أن تكون هنتتاك كفتتايتتات التوجيتته املهين للطالب يبتتدأ أثنتتاء تعليمهم  يف املتتدارس. وهتتذا يؤكتتد رأي البتت
 للعمل املدرسي جيب أن يسري عليها أخصائي التوجيه املهين لتكون اخلطوة الفعلية األوىل ناجحة.

 تجاه أولياء األمور  الكفايات المهنية الالزمة ألخصائي التوجيه المهنينتائج المحور الرابع: 

 جتاه أولياء األمور  ألخصائي التوجيه املهين(  الكفايات املهنية الالزمة 6جدول )

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الدرجة

احلرص على عقد اجتماعات يف بداية العام مع أولياء األمور لتعريفهم  35
 .خبدمات التوجيه املهين

4.10 1.08 
 كبرية  

5 

والواضتتتتتتتتحة أثناء التواصتتتتتتتتل مع التمكن من استتتتتتتتتخدام اللغة البستتتتتتتتيطة  36
 .أولياء األمور

4.60 0.1 
كبرية   

 1 جدأ

كبرية    0.55 4.37 .احلرص على إتاحة الفرصة ألولياء األمور إلبراز أفكارهم وخرباهتم 37
 جدأ

2 

املستتتتتتتامهة يف تقدمي معلومات ألولياء األمور تستتتتتتتاعدهم يف اكتشتتتتتتتاف  38
 قدرات أبنائهم

4.20 0.84 
كبرية   

 3 جدأ

احلرص على جتميع البيانات اخلاصة باملهم املتوفرة بسوق العمل احمللى  39
 .وتقدميها ألولياء األمور

3.83 1.1 
 كبرية  

7 

امليل إىل إعداد ندوات تستتتتتاهم يف الرفع من قيمة احلرف اليدوية لدى  40
 .أولياء األمور

3.30 0.98 
 وسط

10 

إقناع أبنائهم على التخطيط احلرص على مستتتتتتتتتتتتتتتاندة أولياء األمور يف  41
 .السليم اختيار املهنة اليت تتناسب مع قدراهتم

4.07 0.78 
 كبرية  

6 
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 4 كبرية   0.93 4.13 القدرة على إقناع أولياء األمور على عدم إلزام أبنائهم مبهنة معينة 42

 8 كبرية   0.95 3.80 .امليل إىل التواصل الدائم مع أولياء األمور لتحقيق أهداف عملي 43

احلرص على االستتفادة من أولياء األمور من خالل تزويدي مبعلومات  44
 .وكفايات املهن اليت ميارسها

3.63 1.09 
 كبرية   

9 

  كبيرة   0.61 4.00 المتوسط الـعام 

 

 ألخصتتتتائي التوجيه املهينالكفايات املهنية الالزمة " حمور( أن اجتاهات مفردات عينة البحث يف 6يتضتتتتح من اجلدول )
( وباحنراف معياري قدره 4.00املتوستتتتتتط احلستتتتتتايب للمحور ) معدلجاءت بدرجة كبرية، حيث بلغ  جتاه أولياء األمور

فكانت متوستتتتطاهتا بني  وستتتتط؛و  جداً، وكبرية،(. وقد تراوحت استتتتتجابات العينة يف هذا احملور بني درجة كبرية0.61)
فقد حازت ثالث عبارات على درجة كبرية جداً. وستتتتتتتتتتتتتتتُت عبارات على درجة كبرية، وعبارة (. 4.60 – 3.30)

 وفيما يأيت عرض ألبرز النتائج حسب الرتتيب:واحدة بدرجة وسط. 

بدرجة كبرية جداً ومبتوستتتتتتتط  أواًل: التمكن من استتتتتتتتخدام اللغة البستتتتتتتيطة والواضتتتتتتتحة أثناء التواصتتتتتتتل مع أولياء األمور؛
 (. 4.60حسايب قدره )

بدرجة كبرية جداً ومبتوستتتتتتتتتط حستتتتتتتتتايب قدره  ؛ثانياً: احلرص على إتاحة الفرصتتتتتتتتتة ألولياء األمور إلبراز أفكارهم وخرباهتم
(4.37 .) 

بدرجة كبرية جداً مبتوستتتتتط  ؛ثالثاً: املستتتتتامهة يف تقدمي معلومات ألولياء األمور تستتتتتاعدهم يف اكتشتتتتتاف قدرات أبنائهم
 (.4.20حسايب قدره )

احلرص على االستتتتتتتتتتتتفادة من أولياء األمور من خالل تزويدي مبعلومات وكفايات تبة ما قبل األخرية عبارة: جاءت باملر 
امليل إىل إعداد  املرتبة األخرية عبارة: (. فيما احتلت3.63) مبتوستتط حستتايب قدره كبرية  ،؛ بدرجة  املهن اليت ميارستتها

 (.3.30) مبتوسط حسايب وسط،؛ بدرجة أولياء األمورندوات تساهم يف الرفع من قيمة احلرف اليدوية لدى 

تأيت من إحستتتتاستتتتهم بأمهية دور أولياء األمور يف  ،ويرى الباحث إن أمهية هذه الكفايات لدى أخصتتتتائي التوجيه املهين
ة حيث يستتتتتتاهم أولياء األمور مستتتتتتامهة كبرية يف توجيه أبنائهم حستتتتتتب ثقافتهم ورغباهتم جتاه مهن ؛توجيه أبنائهم مهنيا

 .فأولياء األمور هلم تأثري الفعال يف االختيار املهين ألبنائهم .دون النظر إىل قدرات الطالب وميوله واستتتتتتتعداداته ،معينة
 ن رو( تشري إىل أن اجلينات املوروثة حتدد أمكانية آ( إىل أنَّ نظرية )59: 1999ويشري إىل ذلك عبد اهلادي والعزة )
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منو مجيع خصتتتتتتتتتتائص الفرد وإن مظاهر التحكم اجليين ومدى طبيعته ختتلف باختالف خصتتتتتتتتتتائص الفرد املختلفة، كما 
ترى )رو( أن اخلصائص الوراثية عند الفرد ال تتأثر فقط باخلربات اليت مر هبا يف سن الطفولة، بل تتأثر بالثقافة والوضع 

يستتتتمح هبا الوالدان بإشتتتتباع حاجاته أو عدم إشتتتتباعها، وترى )رو( االجتماعي  واالقتصتتتتادي يف األستتتترة وبالدرجة اليت 
أيضتتتتتا إن حاجات الطفل تتطور حستتتتتب اجتاهات الوالدين حنوه، وأكدت أن هناك عالقة بني اجلو األستتتتتري يف مرحلة 

األمور إىل الطفولة املبكرة والنمو املهين عنده استقباله، وهذا يؤكد رأي الباحث من هنا كان البد من استقطاب أولياء 
 .جانب أخصائي التوجيه املهين 

 تجاه الموقف اإلرشادي الكفايات المهنية الالزمة ألخصائي التوجيه المهنينتائج المحور الخامس: 

 جتاه املوقف اإلرشادي ( الكفايات املهنية الالزمة ألخصائي التوجيه املهين7جدول )

 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الدرجة

احلرص على إعداد برامج إرشتتتتتتتتتتتتتتتادية خمتلفة تستتتتتتتتتتتتتتتاعد الطالب على  45
 االختيار املهين املناسب مستقبال

4.10 0.95 
 كبرية

5 

املوقف الوستتتتتتتائل األستتتتتتتاستتتتتتتية عند وضتتتتتتتع أهداف  القدرة على حتديد 46
 اإلرشادي

3.73 1.1 
 كبرية

7 

 10 كبرية 1.24 3.73 خمتلفة إثناء إدارة املوقف اإلرشاديالتنويع يف استخدام أساليب  47

 6 كبرية 0.96 3.50 التمكن من ضبط كافة املتغريات للموقف اإلرشادي   48

 11 كبرية 1.18 3.43 القدرة على حتليل املوقف اإلرشادي بصورة منطقية 49

الطالب امليل لتقدمي اقرتاحات بناءة خالل املوقف اإلرشتتتادي تستتتاعد  50
 على فهم ذاته

3.83 1.13 
 كبرية

8 

 4 كبرية 0.86 3.73 التمكن من التوفيق بني وجهات النظر املختلفة يف املوقف اإلرشادي 51

 0.79 4.3 القدرة على إدارة املناقشة يف املوقف اإلرشادي 52
كبرية 
 جداً 

3 

 0.66 4.37 التمتع بروح الدميقراطية خالل املوقف اإلرشادي 53
كبرية 
 جداً 

2 
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القتتدرة على احرتام الرأي األخر أثنتتاء املوقف اإلرشتتتتتتتتتتتتتتتتتادي مع عتتدم  54
 اإلصرار ان يكون قراري هو النهائي

4.57 0.56 
كبرية 
 1 جداً 

االعتماد على االختبارات النفستتتتتتتتتتتتتتية واملهنية الستتتتتتتتتتتتتتتخدامها باملوقف  55
 اإلرشادي عند احلاجة

3.37 1.23 
 وسط

12 

تقييم املوقف اإلرشتتتتتتتتتتتتتتتادي ومدى حتقق أهدافه يف هناية احلرص على  56
 اجللسة بوسائل خمتلفة

3.67 1.11 
 كبرية

9 

 - كبيرة 0.81 3.86 المتوسط الـعام 

 

 الكفايات املهنية الالزمة ألخصتتتتائي التوجيه املهين" حمور( أن اجتاهات مفردات عينة البحث يف 7يتضتتتتح من اجلدول )
( وباحنراف معياري 3.86املتوستتتط احلستتتايب للمحور ) معدلجاءت بدرجة كبرية، حيث بلغ  ؛جتاه املوقف اإلرشتتتادي

فكانت متوستتطاهتا  وستتط؛و  جداً، وكبرية،(. وقد تراوحت استتتجابات العينة يف هذا احملور بني درجة كبرية0.81قدره )
ة جداً. ومثاُن عبارات على درجة كبرية، وعبارة فقد حازت ثالث عبارات على درجة كبري (. 4.57 – 3.37بني )

 وفيما يأيت عرض ألبرز النتائج حسب الرتتيب:واحدة بدرجة وسط. 

بدرجة  أواًل: القدرة على احرتام الرأي األخر أثناء املوقف اإلرشتتتتتتتتتتتادي مع عدم اإلصتتتتتتتتتتترار ان يكون قراري هو النهائي؛
 (. 4.57كبرية جداً ومبتوسط حسايب قدره )

 (. 4.37بدرجة كبرية جداً ومبتوسط حسايب قدره ) ؛: التمتع بروح الدميقراطية خالل املوقف اإلرشاديثانياً 

 (.4.3بدرجة كبرية جداً مبتوسط حسايب قدره ) ؛ثالثاً: القدرة على إدارة املناقشة يف املوقف اإلرشادي

مبتوستتتتتتتتتط  كبرية  ،؛ بدرجة  القدرة على حتليل املوقف اإلرشتتتتتتتتتادي بصتتتتتتتتتورة منطقيةجاءت باملرتبة ما قبل األخرية عبارة: 
االعتماد على االختبارات النفستتتتتتتتية واملهنية الستتتتتتتتتخدامها  املرتبة األخرية عبارة: (. فيما احتلت3.43) حستتتتتتتتايب قدره

 (.3.37) حسايب مبتوسط وسط،؛ بدرجة باملوقف اإلرشادي عند احلاجة

هذا يدل على حاجة أخصتتتتتتائي التوجيه املهين للتعرف على كيفية بناء املوقف اإلرشتتتتتتادي، وكيفية التعامل مع احلالة أو 
( فهي ترى أنه 18: 2002العينة املستهدفة أثناء هذا املوقف من خالل تنمية هذه الكفايات له. ويؤكد  ذلك مسري )

ايات، اليت بدوهنا يتخبط أخصتتتتتتائي التوجيه املهين أثناء العملية جيب أن تكون لدى أخصتتتتتتائي التوجيه املهين هذه الكف
 اإلرشادية وتكون عشوائية. 
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ملعرفة درجة أمهية  ؛ومن خالل ما تقدم ميكن تلخيص اإلجابة يف اجلدول التايل، الذي يوضتتتح جممل متوستتتطات احملاور
( يف ستتلطنة 10 -5الثانية من التعليم األستتاستتي )الكفايات املهنية الالزمة ألخصتتائي التوجيه املهين يف مدارس احللقة 

 عمان.

 املهنية الالزمة ألخصائي التوجيه املهينمتوسطات احملاور لدرجة أمهية الكفايات ( 8دول )ج

المتوسط  المحاور م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 النرتيب الدرجة

 1 كبرية جداً  0.41 4.23 .ذاتهالكفايات املهنية الالزمة ألخصائي التوجيه املهين جتاه  1

 3 كبرية 0.75 3.91 الطالبالكفايات املهنية الالزمة ألخصائي التوجيه املهين جتاه  2

العمتل الكفتتايتتات املهنيتتة الالزمتتة ألخصتتتتتتتتتتتتتتتتائي التوجيتته املهين جتتتاه  3
 املدرسي

3.83 0.71 
 5 كبرية

 2 كبرية 0.61 4.0  أولياء األمور جتاهالكفايات املهنية الالزمة ألخصائي التوجيه املهين  4

املوقف الكفايات املهنية الالزمة ألخصائي التوجيه املهين جتاه  5
 اإلرشادي

3.86 0.81 
 4 كبرية

 - كبيرة 0.60 3.97 إجمالي المحاور 

  

الكفايات املهنية الالزمة ألخصتتتتائي حمور "أن اجتاهات مفردات عينة البحث حنو عبارات ( 8يتضتتتح من اجلدول )  
 تتجه عامة حنو أمهية الكفاية بدرجة كبرية وكبرية جدا، وفق الرتتيب التايل: "التوجيه املهين

( 4.23مبتوستتتتتتتتتتتتتط حستتتتتتتتتتتتتايب بلغ ) لكالكفايات املهنية الالزمة ألخصتتتتتتتتتتتتتائي التوجيه املهين جتاه ذاته، وذاحملور األول: 
 (.1 0.4)واحنراف معياري 

واحنراف (  4.0مبتوستتتتتط حستتتتتايب ) أولياء األمور، الكفايات املهنية الالزمة ألخصتتتتتائي التوجيه املهين جتاهاحملور الرابع: 
 (.0.61) معياري
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واحنراف (  3.91ستتتتتتتتتتط حستتتتتتتتتتايب )مبتو  الطالب.الكفايات املهنية الالزمة ألخصتتتتتتتتتتائي التوجيه املهين جتاه احملور الثاين: 
 (.0.75) معياري

(   3.89مبتوستتط حستتايب )  املوقف اإلرشتتاديالكفايات املهنية الالزمة ألخصتتائي التوجيه املهين جتاه احملور اخلامس: 
 (. 20.9) واحنراف معياري

(  3.83توستتتتتتتط حستتتتتتتايب )مب، العمل املدرستتتتتتتيالكفايات املهنية الالزمة ألخصتتتتتتتائي التوجيه املهين جتاه احملور الثالث: 
 (.0.81) واحنراف معياري

 .( واحنراف معياري3.97"الكفايات املهنية الالزمة ألخصائي التوجيه املهين" ) حماوربلغ املتوسط العام إلمجايل 

 الخاتمة:

التوجيه املهين يف اإلسهام تأيت الدراسة احلالية مساندة لتوجه وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان، اليت تساعد أخصائي 
يف توجيه الطالب مهنيا. إذ تستتتتتاهم يف حتديد الكفايات املهنية الالزمة ألخصتتتتتائي التوجيه املهين مبا يستتتتتاعد على أداء 

وميكن أن تستتتتتتتتتتتهم نتائج هذه الدراستتتتتتتتتتتة يف إتباع آليات موضتتتتتتتتتتتوعية، وواقعية للرفع من كفاءة  .مهامه على أكمل وجه
 . السلطنة، وزيادة فاعليته يف امليدان الرتبويأخصائي التوجيه املهين يف

ثانيا: تشتتري نتائج الدراستتة إىل إن الكفايات املهنية الالزمة ألخصتتائي التوجيه املهين يف مدارس احللقة الثانية 
( يف ستتتتتتتتلطنة عمان كانت مهمة بدرجة كبرية جدا وهذا دليل على حاجة 10-5من التعليم األستتتتتتتتاستتتتتتتتي )

  للحصول عليها.أخصائي التوجيه املهين
الكفايات املهنية الالزمة ألخصتتتتتتتتتتتتتتتائي التوجيه حمور " أن اجتاهات مفردات عينة البحث حنو عبارات وجد الباحث 

 .املهين؛ تتجه عامة حنو أمهية الكفاية بدرجة كبرية وكبرية جداً 
 الدراسة توصيات

لتنمية الكفايات املهنية لدى أخصتتائي التوجيه املهين إنشتتاء مركز متخصتتص للتدريب باملركز الوطين للتوجيه املهين  -1
 من خالل التدريب املستمر وبرامج اإلمناء املهين املختلفة.

 إحلاق أخصائي التوجيه املهين بربنامج متخصص باإلرشاد والتوجيه املهين. -2
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to study a stylistic linguistic phenomenon, based 

grammar, the phenomenon of coupling of indoctrination, which occurs in the context 

of dialogues, which represented by bringing a context of two different speakers into 

harmony, though there is a grammatical relationship between the two contexts, 

prevailed by coupling.  

The purpose of this style is that the second speaker wants his words or phrases to be 

part of the words of the first speaker, so that they be equal in their power and 

eloquence.This phenomenon is common in eloquent speech, and I have chosen to 

study it in the texts of the Holy Qur'an and the prophetic Hadeeth for its eloquence 

magnificent style. 
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 ملخص ال

 

يهدف هذا البحث إىل دراسة ظاهرة لغويَّة أُسلوبيَّة، تستند ِإىل علم النَّحو، وهي ظاهرة عطف التَّلقني، الَِِّت تقع يف 
حنويَّة يغلب سياق احملاورات، وتتمثل يف التِّئام سياق واحد من جمموع كالَمنِي ملتكلَِّمنِي خمتلَفنِي، وبني الكالَمنِي عالقة 

 عليها العطف.

كالُمُه جزًءا من كالم املتكلم اأَلوَّل، حبيث يكتسب   والغرض من هذا اأُلسلوب َأنَّ صاحب الكالم الثَّاين يُريد َأْن يكونَ 
ُحكَمه وقوَّتَه، وهذه الظَّاهرة شائعة يف الكالم الفصيح، وقد اخرتُت دراستها يف نصوٍص من القرآن الكرمي، واحلديث 

 النَّبويِّ الشَّريف؛ لِبالَغِتَها وعلوِّ أُسلوِِبَا. 

 اللُّغة العربيَّة(. -النَّحو -لةالدَّال -التَّلقني -)العطف كلمات مفتاحية:
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احَلمُد هلِل ذي الفضائل واملواهب، والصَّالُة والسَّالُم على َأشرف املرسلني ذوي املراتب، وعلى آلِه وَأصحابِه جنوم اهلدى 
 لكلِّ راغب.

(، ينعم بدفِء احلكمة، ومجال التَّعبري، وترتوي نبيِّه )، والنَّاظر يف َأحاديث ()فِإنَّ املتأمِّل يف كتاب اهلل َوبَعُد:  
روُحه من فيِض الَغيب، وينابيع األُلوهية وعطاءاهتا، وينغمس قلبه يف عبق الرَّمحة واحلنان، وتسرح نفُسهُ يف رياض اخلري 

 والودِّ واأَلمان.

ئقة من العلماء والدَّارسنَي على مرِّ العصور، ِإالَّ َأنَّ ومع َأنَّ القرآن الكرمي واحلديث النَّبويَّ الشَّريف قد ناال عناية فا
العجائب فيهما ال تنقضي، وما يزال فيهما كثري من الكنوز الَِِّت تنتظر َمْن ُيشمِّر عن ساعد اجلدِّ، ويتحلَّى بروح العلم 

 واإِلخالص؛ ليصل إِليها ويظفر بشيٍء ممَّا فيها.

تناولت مسألة من ُلغة القرآن الكرمي واحلديث النَّبويِّ الشَّريف، ِإذ درسُت فيه وهذا البحث واحد من البحوث الَِِّت 
ظاهرة عطف التَّلقني، وما يسودها من توجيهات وعالقات حنويَّة، وما تنطوي عليها من مقاصد دالليَّة وبالغيَّة، وهو 

ة كبرية يف تسليط الضَّوء على أُسلوب مميَّز من موضوع جديد، مل يُدرس سابقـًا، يف حدود اطالعي، علمـًا َأنَّ له َأمهِّيَّ 
 َأساليب الفصاحة الَِِّت اعتدنا َأْن جندها غضًة مزهرة يف القرآن الكرمي واحلديِث النَّبويِّ الشَّريف.

 والتَّلقني يقع عادة يف احملاورات، وسَأذكر مفهومه، كما سيظهر بعد قليل. 

 وقد انقسم البحث على ثالثة مباحث: 

ثُت يف املبحث اأَلوَّل عن مفهوم عطف التَّلقني، وأَقوال العلماء فيه، والفرق بينه وبني فنِّ احملاورة، وما يسود يف حتدَّ 
سياقه من عالقات الرَّبط النَّحويَّة، وما حيتمله من توجيهات، مع الشَّواهد الشِّعريَّة من عصور متأخرة؛ لالستئناس 

 والتَّوضيح.

الثَّاين نصوصـًا من القرآن الكرمي، ورد فيها عطُف التَّلقني، وبيَّنُت آراء املفسِّرين يف توجيهها وعرضُت يف املبحث   
 وِإعراِبا، وما ذكروه من مقاصد دالليَّة وبالغيَّة، ينطوي عليها هذا اأُلسلوب.

 ِإذ عرضُت فيه نصوصـًا منه، أَتبعتها أَمَّا املبحث الثَّالث فخصَّصته لدراسة عطف التَّلقني يف احلديث النَّبويِّ الشَّريف، 

 

 

 المقدمة
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 بتحليٍل وشرٍح، قياسـًا على الدِّراسة يف املبحث الثَّاين.

واملنهج املتَّبع يف البحث هو املنهج القائم على الوصف واالستنباط بطريقة التَّحليل يف مجع الشَّواهد واآلراء، على حني 
العلميَّة واإِلحاطة ِبا وتصنيفها وترتيبها، ويُلَجأ ِإىل االستنتاج يف الوصول ِإىل اأَلحكام يُعتَمد التَّحليُل يف تأمِّل املادة 

 واهلل املوفق، وبه َأستعني. واستخالص النَّتائج.

 مفهوم  عطِف التَّلقينِ : المبحث  اأَلوَّل  

. ومنه يف القرآن الكرمي تلقني اهلل (1) وفهََّميِن حمتواهُ التَّلقني لُغًة هو: التَّفهيم، يُقال: لقََّنين فالٌن كالمـًا، َأي: تالُه عليَّ 

وئ  چ تعاىل ألَنبيائه احُلجة واأَلدلة وحدود الشَّريعة؛ لتبصري املؤمنني، والردِّ على الكافرين، كما يف قوله تعاىل:

ڄ ڄ ڃ چ ، وقوله تعاىل:(2)چی ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ۇئوئ  ۇئ

 .(3)چچ  چ  چڃ ڃ ڃ چ

(: }ِإذا أَتَيَت َمضَجَعَك، فـََتوضَّأْ ُوُضوَءَك ( للرباِء بِن عازب )ومن أَمثلة التَّلقني باملفهوم اللُّغويِّ السَّابق قول النَّيبِّ )
ِإلَيَك، وَأجلَأُت َظهرِي لِلصَّالِة، ُُثَّ اضَطِجْع َعَلى ِشقَِّك اأَلميَِن، ُُثَّ ُقل: اللَُّهمَّ َأسَلمُت وجِهي ِإلَيَك، وفـَوَّضُت أَمرِي 
وبَِنِبيَِّك الَِّذي أَرَسلَت، إِلَيَك، َرغَبًة وَرهَبًة إِلَيَك، ال َملَجَأ وال َمنجا ِمنَك ِإالَّ إِلَيَك، اللَُّهمَّ آَمنُت ِبِكتاِبَك الَِّذي أَنَزلَت، 

 تـََتَكلَُّم بِِه{.فَِإْن ُمتَّ ِمن لَيَلِتَك، فَأَنَت َعَلى الِفطرَِة، واجَعلُهنَّ آِخَر ما 

(، فـََلّما بـََلغُت: اللَُّهمَّ آَمنُت ِبِكتاِبَك الَِّذي أَنَزلَت، قُلُت: وَرُسوِلَك، قاَل: }ال، ونَِبيَِّك (قاَل: فـََردَّدهُتا َعَلى النَّيبِّ 
 .(4)الَِّذي أَرَسلَت{

 يه ويفهُِّمه، ما يقوله عندما يأوي ِإىل فراشه للنَّوم، ( الرباَء بَن عازٍب، َأي: يتلو علففي هذا احلديث يُلقُِّن النَّيبُّ )

                                                           

. 2م(. لسان العرب. حتقيق: عامر َأمحد حيدر. بريوت: دار الكتب العلميَّة. ط: 2009 -ه1430( يُنظر مادَّة )لقن( يف: املصريُّ،:حممد بن مكرم. )1)
، ص: 36. ج: 1هـ(. تاج العروس من جواهر القاموس. القاهرة: املطبعة اخلرييَّة. ط: 1306. )والزبيديُّ، حممد ابن حممد، 480، ص: 13ج: 

134.  
.85( سورة اإِلسراء، اآلية: 2)  
.12( سورة آل عمران، اآلية: 3)  

ور رسول اهلِل )اجلامع الـُمسند الصَّحيح املختصر من أُمه(. 1422( البخاريُّ، حممد بن ِإمساعيل. )4)  حتقيق: حممد زهري النَّاصر. دار ( وسننه وأَيامه. 
(.247، رقم احلديث )58، ص: 1، باب فضل من باَت على وضوء، ج: كتاب الوضوء  .1. ط:طوق النَّجاة  
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 ويستمع إِليه ليتأكَّد أَنَّه حفظ الكالم الَِّذي لقََّنه ِإيَّاه ووعاه على َأمتِّ وجه. 

 )َرسوِلَك( يف موضع )نَِبيَِّك(.ومن الواضح أَنَّه أَلزمه باألَلفاظ امللقَّنة دون غريها، ِإىل درجة منعه من استعمال 

 حجر عرَض آراًء كثرية للعلماء يف تفسري سبب املنع؛ منها: التَّنبيه على وجوب رواية احلديث  وُيشار ِإىل َأنَّ ابنَ 

رقـًا بني النُّبوة والرِّسالة فال تؤدِّي ِإحدى الكلمَتنِي مؤدَّى اأُلخرى، ومنها: َأنَّ )نَِبيَِّك( يف هذا النَّبويِّ بلفظه، وَأنَّ مثَة ف
مجع بني معىن النُّبوة والرِّسالة، أَمَّا لو قيل: )ورسوِلَك  {َونَِبيَِّك الَِّذي أَْرَسْلتَ }املوضع أَفيد من )رسوِلَك(؛ أِلَنَّ قوله: 

 ( لكان فيه تكرار يف اللَّفظ دون فائدة.الَِّذي أَْرَسْلتَ 

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ وردَّ ابُن حجر الرَّأَي اأَلخري لورود مثله يف القرآن الكرمي كقوله تعاىل:

 .(6()5)چٹ

حدَّث عنها واحدة، ))ولعلَّ اآلراء السَّابقة الَِِّت تستند ِإىل الفرق يف الدَّاللة بني النُّبوة والرِّسالة غري مقنعة؛ 
ُ
أِلَنَّ الذَّات امل

راد يُفَهم بَأيِّ صفة ُوِصَف ِبا املوصوف ِإذا ثَبتت الصِّفة له
ُ
 .(7)((فامل

َقة يف اللَّفظ، وترك وبذلك ال مُيكن الرُّكون ِإىل سبب منع استبدال  لفظ )َرسوِلَك( بـ)نَِبيَِّك( ِإالَّ على َأساس حترِّي الدِّ
، املتمثل جبناس االشتقاق بني )َرسوِلَك وأَرسلَت(  . (8)التَّحسني اللَّفظيِّ

 
                                                           

.33( سورة التَّوبة، من اآلية: 5)  

صحيح البخاريِّ. رقم كتبه وأَبوابه وَأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، وعناية: حمبِّ هـ(. فتح الباري شرح 1379( يُنظر: العسقالينُّ، َأمحد بن علي. )6)
ين اخلطيب. بريوت: دار املعرفة. )د.ط(. ج:  يبُّ . وفيه مناقشة وافية أَلسباب حتفُّظ النَّ 112، ص: 11الدِّ ) ( على استعمال لفظ )النَّيبِّ( بداًل

 من لفظ )الرَّسول(.

. 112، ص: 11َأمحد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ، مرجع سابق، ج: ( العسقالينُّ، 7)  

بعض، وأَفضله ما كان ( يـَُعرِّف علماء البديع جناَس االشتقاق بأَنَّه: مجع كلمات يف النُّظم أَو النَّثر حبيث تكون حروفها متقاربة ومتجانسة، بعضها مع 8)
[، ويف احلديث: }الظُّلُم ظُُلماٌت يوَم القيامة{. يُنظر: 89]سورة الواقعة، اآلية: چک  ک  ک  گ چ مشتقًّا من كلمة واحدة حنو قوله تعاىل:

، 1. ج: 1: حتقيق: د.علي دحروج. بريوت: مكتبة لبنان ناشرون. طكشاف اصطالحات الفنون والعلوم. م(.  1996حممد بن علي. )التَّهاوينُّ، 
  .210ص: 
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 .(9)اللَّفظيَّةمن النَّهي عن تكلُّف السَّجع، الَِّذي يـَُعدُّ من احملسنات ( ويؤيِّد ذلك ما ورد عن النَّيبِّ )

خاَطِب كالمـًا على ما وقع يف كالم املتكلِّم، تنزياًل لنفسه يف منزلة املتكلِّم،))أَمَّا عطف التَّلقني فاملراد به: 
ُ
 عطُف امل

وِإمَّا عن اقتصار، فُيلقُِّنه السَّاِمُع َتدارَُكه، حبيث يلَتِئُم من الكالَمنِي كالٌم  (10)يُكِمُل له شيًئا ترَكه املتكلِّم، ِإمَّا عن َغفلةٍ 
خاَطب... وللكالم املعطوف عطف التَّلقني من احلكم ُحكُم الكالم املعطوف هو عليه خربًا 

ُ
تامٌّ يف اعتقاِد امل

 .(11)((وطَلبـًا

 لقائل، فيتكوَّن من جمموعهما كالٌم واحٌد متَّصل، ومن أَمثلة ذلك فعطف التَّلقني ِإًذا يكون بني كالَمنِي، وكلُّ كالمٍ 

ۇ  ۇ       ۆ  ۆ    ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓھ  ھ    ے  ے  ۓ  ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھ  چ: قوله تعاىل

 .(12)چۈ

، وهذا (13)الكاف يف )جاِعُلَك(فقد ذهب كثري من املعربني واملفسِّرين ِإىل َأنَّ اجلارَّ واجملرور )ِمن ُذرِّيَِّت( معطوفان على 
، حني بشَّرَه باإِلمامة، َأْن جيعل ُذرِّيـَّته أَِئمًَّة ()( أَراد َأْن يسأل َربَّه العطف ُيسمَّى عطف التَّلقني، فِإبراهيم )

 التَّحقيق والوقوع.أَيضـًا، فعربَّ عن سؤاله بكالٍم، جاء به معطوفــًا على كالم اهلل تعاىل؛ ليكون يف قوَّتِه، من حيث 

                                                           

الـُمسند الصَّحيح ، مسلم بن احلجاج. )د.ت(. جع املتكلَّف، تعليق حممد فؤاد عبد الباقي يف حاشية كتاب: النِّيسابوريِّ ( يُنظر يف النَّهي عن السَّ 9)
املختصر من السُّنن بنقل العدل عن العدل ِإىل رسول اهلل ) اث العريبِّ. )د.ط(. ج: ( ، 3. حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي. بريوت: دار ِإحياء الرتُّ

.  1309ص:   

، َأمحد بن حممد. )10) ه(. عناية القاضي وكافية الرَّاضي على تفسري البيضاويِّ. الطَّبعة 1283( هذا بالنِّسبة للبشر، وليس هلل تعاىل. يُنظر: اخلفاجيُّ
.233، ص: 2وت: دار صادر. ج: اخلديويَّة، تصوير: بري   

.704، ص: 1، ج: 1( ابن عاشور، حممد الطَّاهر. )د.ت(. تفسري التَّحرير والتَّنوير. تونس: دار سحنون للنَّشر والتَّوزيع. )د.ط(. مج: 11)  
.124( سورة البقرة، اآلية: 12)  
ق التَّنزيل وعيون األَقاويل يف وجوه التَّأويل. حتقيق وتعليق ودراسة: م(. الكشاف عن حقائ1998 -ه1418( يُنظر: الزَّخمشريُّ، حممود بن عمر. )13)

، والرَّازيُّ، حممد ابن عمر. 318، ص: 1. ج: 1الشَّيخ عادل َأمحد عبد املوجود والشَّيخ علي حممد معوَّض. الرِّياض: مكتبة العبيكان. ط: 
، والبيضاويُّ، عبد اهلل بن حممد. 326، ص: 2هرة: دار احلديث. )د.ط(. ج: م(. التَّفسري الكبري. حتقيق: سيِّد عمران، القا2012 -ه1433)
، 396، ص: 2م(. أَنوار التَّنزيل وَأسرار التَّأويل. حتقيق: الشَّيخ عبد القادر عرفات. بريوت: دار الفكر. )د.ط(. ج 2009 -ه1430) ، واآللوسيُّ

ين السَّيِّد حممود. ) عاين يف تفسري القرآن العظيم والسَّبع املثاين. حتقيق: جمموعة من احملققني. بريوت: م(. روح امل2010 -ه1431شهاب الدِّ
، ص: 1، ج: 1، وابن عاشور، حممد الطَّاهر، تفسري التَّحرير والتَّنوير، مرجع سابق، مج: 427-426، ص: 2مؤسسة الرِّسالة. )د.ط(. ج: 

704.  
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 3, 2019 

 
 240 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

فيكون  وبناًء على القول بعطف التَّلقني يكون التَّقدير: قال اهلل: ِإينِّ جاِعُلك للنَّاِس ِإمامـًا، قاَل ِإبراهيم: وبَعَض ُذرِّيَِّت،
 دون َأْن العطف على الكاف يف )جاعُلَك(، و)ِمن( للتَّبعيض، و)قال( الثَّانية وصلية، وهذا التَّوجيه أَورده الزَّخمشريُّ 

 وِمن ُذرِّيَِِّت: عطف على الكاف، كأَنَّه قال: وجاعٌل بعَض ُذرِّيَِّت، كما يقال لك: ))ُيسمِّيه بعطف التَّلقني، فقال: 

 . (14)((سُأكرُمَك، فتقول: وزيًدا

عربني ال يُوجِّهونه على َأساس عطف 
ُ
 وعطف التَّلقني يأيت عادة يف سياق احملاورة بني املتكلَِّمنِي، وهلذا جند بعض امل

التَّلقني، بل على َأساس احملاورة، وتقدير عامٍل حمذوف عمل يف املعطوف عليه، فُيوجِّهون قوله: )وِمن ُذرِّيَِّت( على َأنَّ 
ا الكالم مسوق على سبيل احملاورة، والواو يف )ومن ُذرِّيَِّت( )قال( الثَّانية ليست وص لية، وال يُوجد عطٌف َأصاًل، وِإَّنَّ

لوصل الكالم بعِضه ببعض، وليست للعطف، و)ِمن ُذرِّيَِّت( متعلقان بصفة حمذوفة ملوصوٍف حمذوف، هو مفعول به 
. وتكون )ِمن( على (15)قدير: واجعْل فريقـًا كائًنا من ُذرِّيَِّت أَِئمَّةً أَوَّل للفعل )اجَعْل( املدلول عليه بالسِّياق والَعطف. والتَّ 

 (.وفق هذا التَّوجيه للتَّبيني؛ أِلَنَّه أُريد ِبا بيان جنس الفريق أَنَّه من ذرِّية ِإبراهيم )

جهة ُأخرى مذهب لبعض  فالقول بوجود عطف التَّلقني ليس مذهبـًا وحيًدا يف توجيه السِّياق الَِّذي يكون فيه، وهو من
النَّحويِّني، ليس فيه ِإمجاع، ولكنَّه مع ذلك مذهب مقبول، وتوجيه السِّياق على َأساسه يُفضي ِإىل عدم احلاجة ِإىل 

 تقدير عامل حمذوف، كما هو الشَّأن عند التَّوجيه على َأساس عناصر احملاَورة.

قني، تَأدُّبـًا مع اهلل تعاىل، جاء يف حاشية الشِّهاب على تفسري البيضاويِّ: وُيشار ِإىل َأنَّ بعض العلماء رفضوا تسميته بالتَّل
، وهؤالء العلماء ال يُنكرون وجود عطف التَّلقني يف (16)((راعيُت اأَلدب يف اأَلوَّل تفاديـًا عن جعله تعاىل شأنه ملقَّنـًا))

 تعاىل وتعظيمه، وليس لوجود غلط لغويٍّ، أَو توجيه ال يتوافق حماورات النَّاس وكالمهم؛ أِلَنَّ اعرتاضهم يعود ِإىل تنزيه اهلل
 مع القواعد النَّحويَّة.

                                                           

.318، ص: 1ق التَّنزيل وعيون األَقاويل يف وجوه التَّأويل، مرجع سابق، ج: ( الزَّخمشريُّ، حممود بن عمر، الكشاف عن حقائ14)  
. 2م(. التِّبيان يف ِإعراب القرآن. حتقيق: علي حممد البجاويِّ. بريوت: دار اجليل. ط: 1987 -ه1407( يُنظر: العكربيُّ، عبد اهلل بن احلسني. )15)

، حممد ابن يوسف. )112، ص: 1ج:  م(. البحر احمليط. حتقيق: جمموعة من احملققني. دمشق: الرِّسالة العامليَّة. ط: 2015 -ه6143، واألَندلسيُّ
م(. الدُّرُّ املصون يف علوم الكتاب املكنون. حتقيق: د.َأمحد حممد اخلراط. 2016 -ه1437، واحلليبُّ، يوسف بن حممد. )495، ص: 2. ج: 1

ين. )، وقبا115، 100، ص: 2. ج: 4دمشق: دار القلم. ط:  م(. املفصَّل يف تفسري القرآن الكرمي املشهور بتفسري 2008وة، د.فخر الدِّ
. 60. ص: 1اجلاللني. بريوت: لبنان ناشرون. ط:   

، َأمحد بن حممد، عناية القاضي وكافية الرَّاضي على تفسري البيضاويِّ، مرجع سابق، ج: 16) .233، ص: 2( اخلفاجيُّ  
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م وُيشاُر أَيضـًا ِإىل َأنَّ بعض العلماء َأجازوا عطف التَّلقني، من جهة اللُّغة وسالمة السِّياق، وموافقته لقواعد النَّحو، لكنَّه
 وَعطُف التَّلقني ))طاول على املتكلِّم، وِإساءة اأَلدب معه، جاء يف "الكليات": قدحوا فيه؛ أِلَنَّه يف نظرهم ال خيلو من التَّ 

 .(17)((ال خيلو عن سوِء أَدبٍ 

 واحلقيقة َأنَّ عطف التَّلقني شأنه شأُن الكالم العادي، من هذه النَّاحية، ِإذ قد يكون يف منتهى اأَلدب والتَّلطُّف، كما 

، حيث جاء عطف التَّلقني هنا على سبيل (18)چڭ  ڭ  ڭ  ۓھ  ھ    ے  ے  ۓچ جاء يف قوله تعاىل: 
ُذرِّيَّته، وتشوُِّقه ِإىل تفضل اهلل تعاىل عليهم باإِلمامة واإِلميان، وأَنَّه ( على الدُّعاء، وظهر فيه شدة حرص ِإبراهيم )
، والتَّلذُّذ مبناجاة اهلل تعاىل والتَّوجُّه ِإليه، مع الرَّجاء َأْن يُقال له: نعم. فهو (19)قال: )ومن ُذرِّيَِّت( على سبيل االستعالم

 .()يف منتهى التَّلطف والتَّأدُّب مع اهلل 

أَمَّا ما ذكره الكفويُّ، من َأنَّ عطف التَّلقني ال خيلو من سوء أَدب، فهذا يصدق ِإذا كان فيه تطاول على املتكلِّم، 
وتصحيح لكالمه، واستدراك عليه، على جهة التَّعايل والتَّعامل، وفيما عدا ذلك فهو ُمستساغ مقبول، كما يف قول ابن 

 :  (20)الورديِّ متغزِّاًل 

 البـدُر ِمـن سـحائـِب َوشـٍي      قـد جتلَّى علـى الـورى وَأضـاءَ وجُهـَهـا 

 وكشمِس الضُّحى ضياًء، وكالظَّْبـ      ـِي، قالْت: وكالُغصوِن انِثناءَ 

ا كالغصون  فالشَّاعر هنا أَلقى على املرأة صفات اجلمال، فجعلها كالبدر والشَّمس يف الضِّياء، فزادت على ذلك بَأَّنَّ
فهو من عطف التَّلقني، ِإذ مل تقنع مبا وصفها به، فلقنته ما يليق ِبا، على سبيل التَّدلُّل والتَّباهي بالَقدِّ احلسن انثناًء، 

ا تعرف من َأوصافها ما ال حُييط به من يهواها.  والرَّشاقة، وهذا من املرأة يف غاية احلسن، ِإذ ِإَّنَّ

                                                           

. ص: 2م(. الكليات. حتقيق: عدنان درويش وحممد املصريِّ. بريوت: مؤسسة الرِّسالة. ط: 2012 -ه1433أَيوب بن موسى. )الكفويُّ،  (17)
150.  

.124( سورة البقرة، من اآلية: 18)  
، حممد بن يوسف، البحر احمليط، مرجع س326، ص: 2( يُنظر: الرَّازيُّ، حممد بن عمر، التَّفسري الكبري، مرجع سابق، ج: 19) ، 2ابق، ج: ، واألَندلسيُّ

.496ص:   
م(. ديوان ابن الورديِّ. حتقيق: د.عبد احلميد اهلنداويِّ. القاهرة: دار اآلفاق 2006 -ه1427( البيتان من البحر اخلفيف. الورديُّ، عمر بن مظفر. )20)

.148، ص: 1العربيَّة. ط:   
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ويصحُّ يف عطف التَّلقني َأن يكون كلٌّ من الكالَمنِي مناسبـًا حلال صاحِبه، فقد احتجَّ بعضهم يف اآلية الكرمية السَّابقة 
 )وِمن ُذرِّيَِّتَك(؛ ليكون مناسبـًا لكالم اهلل تعاىل الَِّذي خُياِطب به ِإبراهيم، وُردَّ على  (:)َأنَّ القياس َأْن يقول ِإبراهيم 

نَّ صاحب الكالم الثَّاين يُلقي كالَمه حبسب ما يُناسُب حاَله، وكأَنَّه يقول لصاحب الكالم اأَلوَّل: ُقْل )وهذا( ذلك بأَ 
 .(21)َعطفـًا على ما قُلَت على وجٍه ينبغي لَك، ال على وجِه ما قُلُت أَنا، مثل َأْن تقول: )وِمن ُذرِّيَِّتَك(

 :(22)ردومن أَمثلة عطف التَّلقني قول بشار بن بُ 

 قاَل رمٌي ُمَرعٌَّث         َساِحُر الطَّرِف والنََّظرْ 

 َلسَت والَلِه نَائِلي         قـُْلُت: أَو يَغِلَب الَقَدرْ 

َب فالشَّاعر يُلقِّن الرِّمَي َأْن يقول: أَو يغلَب القدر، فيكون جمموع الكالَمنِي، كَأنَّ الرِّمي قال: لسَت واهلل نائِلي أَو يغلِ 
. وقال: وصلية، فيكون يف هذا التَّلقني ِإضافة أَمل لدى الشَّاعر يف بلوغ مراده من ذلك الرِّمي، الَِّذي كىن به عن القدرُ 
 املرأة.

وال يقتصر عطُف التَّلقني، من حيث التَّوجيه اإِلعرايبِّ، على أُسلوب العطف، بل يتجاوز ذلك ِإىل توجيهات ُأخرى، 
م َلقَُّبوه عطَف التَّلقني؛  أِلَنَّ َأكثر وقوع مثله يف موقع العطف، واأَلْوىَل ))حبسب السِّياق، جاء يف "التَّحرير والتَّنوير" َأَّنَّ

العطف، وُنَسمِّي هذا الصنَف من الكالم باسم التَّلقني، وهو تلقنُي السَّامِع املتكلَِّم ما يراُه َحقيقـًا بَِأْن  َأْن حُتَذف كلمةُ 
يُلحَقُه بكالمه، فقد يكون بطريقة العطف وهو الغالب كما هنا، وقد يكون بطريقة االستفهام اإِلنكاري واحلال كقوله 

، (23)چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٺ  ٺ   ٺپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺچ تعاىل:
فِإنَّ الواو مع )لو( الوصلية واُو احلاِل، وليَس واَو الَعطف، فهو ِإنكاٌر على ِإحلاِقِهم املسَتفَهَم عنه بقوهلم ودعواُهم، وقد 

 {، فقال العبَّاُس: ِإالَّ اإِلْذِخَر َشَجرُهُ  يـُْعَضدُ  ال: }مكة حرمِ  يف( ملسو هيلع هللا ىلص)يكون بطريقة االستثناء، كقول العباس َلمَّا قال النَّيبُّ 

                                                           

.1189، ص: 2والعلوم، مرجع سابق، ج: كشاف اصطالحات الفنون حممد بن علي،  التَّهاوينُّ، ( يُنظر: 21)  
، بشار بن برد. )( البيتان من البحر اخلفيف اجملزوء. 22) م(. مجع وحتقيق وشرح: حممد الطَّاهر بن عاشور، راجعه وصححه: 1966 -ه1386العقيليُّ

مجة والنَّشر. )د.ط(. ج: .80، ص: 4 حممد شوقي أَمني. القاهرة: مطبعة جلنة التَّأليف والرتَّ  
.170( سورة البقرة، اآلية: 23)  
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 . (24)((لبيوتَِنا وقـَْيِنَنا

فالتَّلقني ِإًذا يكون بطريقة العطف، كما مُيكن َأْن يكون بطريقة احلال أَو االستثناء، كما يظهر من كالم ابن عاشور، 
 باحلال واالستثناء.ويف كالمه وجاهًة، أِلَنَّ اأَلغلب وقوع التَّلقني بالعطف َأكثر من وقوعه 

وبذلك يكون املراد بعطف التَّلقني ما يُلقِّنه السَّامع للمتكلم من كالٍم يراه حقيقـًا بَِأْن يكون ضمن كالمه، ويكون 
 توجيهه اإِلعرايّب حبسب السِّياق.

دة للكالم امللقَّ   ن، قول صفيِّ الدِّين ومن َأشهر القصائد الَِِّت دارت على عطف التَّلقني، وظهرت فيها توجيهات متعدِّ

 :(25)احللِّيِّ متغزِّاًل 
الــَوســــــــــــــــنِ  لـــــــَت اجلــُفــوَن بـــــــِ حــَ ت: كــَ  قـــــــالـــــــَ

 
ِك احَلســــــــــــــنِ    قُلـــــــُت: ارتِقـــــــابـــــــًا َلطيفـــــــِ

 
ـــــــا ن رقـــــتـــــِ عـــــــَد فـــــُ يـــــــَت بـــــَ لـــــَّ ت: َتســـــــــــــــــــَ  قـــــــالـــــــَ

 
َكين   فُقلــُت: َعن َمســــــــــــــَكين وَعن ســــــــــــــَ

 
نـــــــا تــــِ بــــَّ ن حمــــََ لـــــــَت عــــَ ت: َتشـــــــــــــــــــــاغــــَ  قـــــــالـــــــَ

 
كـــــــاِء   رِط الـــــــبـــــــُ فـــــــَ لـــــــُت: بـــــــِ َزنِ قـــــــُ  َواحلـــــــَ

 
ت: تَنــــــاَءيــــــَت، قُلــــــُت َعن َوَطين  ايفَ ـــــــــــــــــــــُت: عــــــــــــــَت، قُلـــــــــت: تَناَسيـــــــــــقالَ   قــــــالــــــَ

 
دي ـــــــُت: َعن َجلـــــــَ ـــــــَت، قُل َلَّي َُ ت:  ـــــــَ  قـــــــال

 
َدين  َت، ُقلـــــــُت: يف بـــــــَ ت: تَـَغريَّ  قـــــــالـــــــَ

 
ا: لـــــــُت هلـــــــَ ـــــــُ روُم  ق ـــــــَ ـــــــمـــــــاذا ت ت: ف  قـــــــالـــــــَ

 
عٍد بِالَوصــــــــــــِل ُتســــــــــــِعُدين   ســــــــــــاعَة ســــــــــــَ

 

فاألَبيات تقوم على فنِّ احملاورة بني اثننِي، فاملرأة تقول كالمـًا، والشَّاعر يردُّ على كالِمَها، والسِّياق متحصٌِّل من جمموع 
 كالَمنِي ملتكلَِّمنِي، ويف توجيه كالم الشَّاعر، كما ظهر سابقـًا، مذهبان:

                                                           

.704، ص: 1، ج: 1( ابن عاشور، حممد الطَّاهر، تفسري التَّحرير والتَّنوير، مرجع سابق، مج: 24)  
. بريوت: دار صادر. )د.ط(. ص: 25) ين احلليِّ ، عبد العزيز بن سرايا. )د.ت(. ديوان صفي الدِّ .409( األَبيات من البحر املنسرح. احلليُّ  
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أَوَّهلما يذهب فيه َأصحابه ِإىل َأنَّ فعل القول )قُلُت(، املسند ِإىل الشَّاعر، ليس وصاًل، والعامل فيما بعده حمذوف، 
وتقديره حبسب السِّياق، ففي البيت اأَلوَّل مثاًل يُعربون )ارتقابـًا( مفعواًل أَلجله، لفعل حمذوف يدلُّ عليه الفعل )كَحلَت( 

نَّه قال: قلُت كحلُت اجلفون بالوسن ارتقابـًا لطيفِك احَلَسِن، وعلى وفق هذا التَّقدير فِإنَّ البيت يف كالم املرأة، فكأَ 
 يتألف من كالَمنِي منفصلنِي، مل يعمل شيءٌ من اأَلوَّل يف الثَّاين، وهذا املذهب يقوم على التَّمسُّك بفنِّ احملاورة، وِإنكار 

 عطف التَّلقني َأصاًل.

ين فيذهب فيه َأصحابُه ِإىل َأنَّ فعل القول )قُلُت(، املسند ِإىل الشَّاعر؛ لوصل الكالَمنِي، وما بعده معموٌل ِلَما أَمَّا الثَّا
قبَله، َأي ِإنَّ )ارتقابـًا( مفعوٌل أَلجله للفعل )كَحلَت( نفسه، املذكور يف الشَّطر اأَلوَّل، وَأصحاب هذا املذهب هم 

رأيهم َأنَّ الشَّاعر يُريُد َأْن يكون كالُمه جزًءا من كالم املرأة، آخًذا ُحكَمه ومستواه من  القائلون بعطف التَّلقني. ويف
لقَّن مفعوٌل أَلجله، وهذا يُؤيُِّد كالم ابن عاشور بَِأنَّ عطف التَّلقني ال يقتصر 

ُ
 حيث القوَّة. ومن الواضح َأنَّ الكالم امل

ا له صور متعدِّدة.  على العطف، وِإَّنَّ

 ب مذهب القائلني بعطف التَّلقني، فِإنَّ )قُلُت( يف كلِّ األَبيات وصلية، وِإعراب ما بعدها جيري على النَّحو:وحبس

اجلار واجملرور )عن مسكين( من كالم الشَّاعر، يف البيت الثَّاين، متعلقان بالفعل )تسلَّيَت( من كالم املرأة، وعطف 
 وجمرور بكالم املرأة.التَّلقني يف البيت متثَّل بتعليق جار 

 واجلار واجملرور )بفرِط( من كالم الشَّاعر، يف البيت الثَّالث، متعلقان بالفعل )تسلَّيَت( من كالم املرأة.

و)عافيِت( من كالم الشَّاعر، يف البيت الرَّابع، مفعول به للفعل )تناسيَت( من كالم املرأة، وعطف التَّلقني هنا متثَّل 
 ل احتواه كالم املرأة. ويف الشَّطر الثَّاين تعلَّق اجلار واجملرور )عن وطين( بالفعل )تناَءيَت(.بنصب مفعول به بعام

ويف البيت اخلامس تعلََّق )عن َجَلدي(، وهو من كالم الشَّاعر، بالفعل )ُلَّيَت( من كالم املرأة، وكذلك تعلق )يف بدين( 
َت( من كالمها.  من كالمه، بالفعل )تغريَّ

لبيت السَّادس فهو باٍق على أُسلوب احملاورة وليس عطف تلقني، و)قُلُت( فيه ليست وصلية، و)ساعَة( مفعول به أَمَّا ا
 لفعل حمذوف دلَّ عليه سياق السُّؤال.

ل ممَّا تقدَّم يتضح َأنَّ عطف التَّلقني هو من اأَلساليب الفصيحة، ويكون بني كالَمنِي ملتكلَِّمنِي، أَراد َأحدمها أَْن جيع
 كالَمه يف قوَّة الكالم الَِّذي سبقه وهو ليس له، فضاًل عن قوَّة املعىن، فاملعىن يف عطف التَّلقني أَقوى من عطف احملاورة؛ 
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أِلَنَّ الكالم يف عطف التَّلقني جيعل من قوَلنِي خمتلَفنِي لقائَلنِي خمتلَفنِي يف قوَّة الكالم الواحد الصَّادر من متكلم واحد، 
يه، حبيث يكون العامل فيه جزًءا من الكالم اآلخر، ويقع عادة هذا العطف يف َأساليب احملاورات، حبيث فعطفه عل

 يكون فعل القول لوصل الكالَمنِي، فضاًل عمَّا ينطوي عليه من الدُّعاء والرجاء.

 صطالحّي النَّحوّي له، مع وظهر َأنَّ تسميته عطف التَّلقني صحيحة؛ باعتبار املعىن اللُّغوّي للعطف، ال املدلول اال

 اإِلشارة ِإىل َأنَّ املعطوف يف هذا اأُلسلوب حيتمل عدًدا من الوجوه اإِلعرابيَّة، علمـًا َأنَّ العطف َأشهرها.

 عطف  التَّلقيِن في القرآِن الكريمِ : المبحث  الثَّاني

ثُت يف املبحث السَّابق عن مفهوم التَّلقني، وذكرُت آراء  النَّحويِّني يف توجيهه وِإعرابه، والفوائد الدَّالليَّة أُلسلوبه، حتدَّ
 وبيَّنُت َأنَّ َأشهر صوره العطف، مع وجود صور أُخرى غري العطف.

وفيما يأيت عرٌض لنصوص من التَّلقني يف القرآن الكرمي، مع بيان آراء النَّحويِّني واملفسرين يف توجيهها اإِلعرايبِّ، وتوظيفها 
 يلِّ:الدَّال

مب  ىب     خبۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حبچ  قوله تعاىل:

 .(26)چىث            يث       مث يب   جت     حت  خت  مت  ىت      يت  جث

موصولة يف حمل نصب فقوله: )وَمن كفَر فأُمتـُِّعه( فيه آراء كثرية، َأشهرها على رأي القائلني بعطف التَّلقني َأنَّ )َمن كفر( 
بالعطف على )َمن آَمن(، وهو عطف تلقني، كما توضَّح يف )ومن ذريَِّت(، فكَأنَّ ِإبراهيم سأل اهلَل تعاىل َأْن يرزق َمن 

 .(27)آَمن ِمن َأهل البلد احلرام، فتفضَّل اهلل عليه بِأَنَّه سريزق َمن آَمن وَمن كَفَر، فتكون )قال( وصلية، والواو حرف عطف

ا الَِّذين مل جُييزوا القول بعطف التَّلقني فعندهم َأنَّ )قال( الثَّانية ليست وصلية، والكالم مسوق على سبيل احملاورة، أَمَّ 
 و)الواو( بعدها وصلية؛ لوصل الكالم مبا قبل القول، و)َمن كفر( اسم موصول يف حملِّ نصب مفعول به بفعل حمذوف 

                                                           

. 126قرة، اآلية: ( سورة الب26)  
، والبيضاويُّ، عبد 320، ص: 1( يُنظر: الزَّخمشريُّ، حممود بن عمر، الكشاف عن حقائق التَّنزيل وعيون األَقاويل يف وجوه التَّأويل، مرجع سابق، ج: 27)

، شهاب الدِّ 400، ص: 2اهلل بن حممد، أَنوار التَّنزيل وَأسرار التَّأويل، مرجع سابق، ج:  ين السَّيِّد حممود، روح املعاين يف تفسري القرآن ، واآللوسيُّ
، ص: 1، ج: 1، وابن عاشور، حممد الطَّاهر، تفسري التَّحرير والتَّنوير، مرجع سابق، مج: 439، ص: 2العظيم والسَّبع املثاين، مرجع سابق،ج: 

716.  
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 . وقيل: ِإنَّ )َمن (28)ويكوُن )فأُمتـُِّعه( معطوفـًا على هذا الفعِل املقدَّرِ ، القول السَّابقتقديره: وأَرُزُق، املدلول عليه من 

 .(29)كفر( يف حملِّ رفٍع باالبتداء، و)فأُمتـُِّعه( اخلرَب، َدَخَلت الفاُء فيه تشبيهـًا له بالشَّرطِ 

ٺ  ٺ    ٿ  ٿ    ٺٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺچ وقوله تعاىل: 

 .(30)چٿ  ٿ  ٹ     ٹ  

فاهلمزة يف قوله: )أََوَلو( لالستفهام املصحوب بتوبيٍخ وِإنكاٍر وتعجٍُّب من حاهلم، و)لو( وصلية؛ النتهاء الغاية يف 
  يناسبه. النُّقصان، َأي: الستقصاء مجيع اأَلحوال الَِِّت يقع فيها الفعل الَِّذي قبلها، مبا يف ذلك ما هو مذكور ممَّا ال

ولداللة )لو( على النُّقصان واستقصاء اأَلحوال جاز حنو: اعُطوا السَّائَل ولو جاء على فرٍس، ومل جيز حنو: اعطُوا السَّائَل 
 . (31)ولو كان حُمتاجـًا

الوصلية أَفضل، . ومحل )لو( على (32)وذهب العكربيُّ ِإىل َأنَّ )لو( شرطيَّة، وجواِبا حمذوف تقديره: أَفكانوا يتبعوَّنم
 وأَقل تكلُّفـًا.

ا واو احلال، واجلملة بعدها حال من مفعول مجلة حمذوفة قبلها، والتَّقدير:  أَمَّا )الواو( فقد ذهب الزَّخمشريُّ ِإىل َأَّنَّ
 . ومجلة )يتبعونـَُهم( اعرتاضيَّة. (33)أَيـَتَّبعونـَُهم ولو كاَن آباُؤهم

ا واو العطف، وقد عطفت ما بعدها، وهو من كالم اهلل تعاىل، على ما قبلها، وهو من كالم   وذهب بعضهم ِإىل َأَّنَّ

 
                                                           

، حممد بن يوسف، البحر احمليط، 114، ص: 1صدر سابق، ج: ( يُنظر: العكربيُّ، عبد اهلل بن احلسني، التِّبيان يف ِإعراب القرآن، م28) ، واألَندلسيُّ
، 109، ص: 2، واحلليبُّ، يوسف بن حممد، الدُّرُّ املصون يف علوم الكتاب املكنون، مرجع سابق، ج: 516، ص: 2مرجع سابق، ج:  ، واآللوسيُّ

ين السَّيِّد حممود، روح املعاين يف تفسري القرآن العظي ين، املفصَّل يف 440، ص: 2م والسَّبع املثاين، مرجع سابق،ج: شهاب الدِّ ، وقباوة، د.فخر الدِّ
.61تفسري القرآن الكرمي املشهور بتفسري اجلاللني، مرجع سابق، ص:   

، شه440، ص: 2( يُنظر: احلليبُّ، يوسف بن حممد، الدُّرُّ املصون يف علوم الكتاب املكنون، مرجع سابق، ج: 29) ين السَّيِّد حممود، ، واآللوسيُّ اب الدِّ
.440، ص: 2روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسَّبع املثاين، مرجع سابق،ج:   

.170( سورة البقرة، اآلية: 30)  
، حممد بن يوسف، البحر احمليط، مرجع سابق، ج: 31) ين، املفصَّل يف تفسري 211-210، ص: 3( يُنظر: األَندلسيُّ القرآن الكرمي ، وقباوة، د.فخر الدِّ

.82املشهور بتفسري اجلاللني، مرجع سابق، ص:   
.140، ص: 1( يُنظر: العكربيُّ، عبد اهلل بن احلسني، التِّبيان يف ِإعراب القرآن، مصدر سابق، ج: 32)  
.356، ص: 1التَّأويل، مرجع سابق، ج: ( يُنظر: الزَّخمشريُّ، حممود بن عمر، الكشاف عن حقائق التَّنزيل وعيون األَقاويل يف وجوه 33)  
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، يعين َأنَّ اهلل يريد َأْن يكون كالُمُه كَأنَّ املشركني هم الَِّذين قالوه، زيادة يف التَّهكم ِبم واإِلنكار عليهم، (34)املشركني
 هَلُم يشهُد بفساد مواقفهم وِإْن كانوا ال يعرتفون بذلك بأَلسنتهم، فيكون التَّحصيل َأنَّ السِّياق من والتَّأكيد على َأنَّ حا

 .(35)عطف التَّلقني؛ لوقوعه بني كالَمنِي ملتكلَِّمنيِ 

ل وسواء كانت الواو للعطف أَم للحال، فالسِّياق داخل ضمن عطف التَّلقني، باملفهوم اللُّغويِّ للعطف، ال املدلو 

يف  چٺ  ٺ  ٿ  چاالصطالحّي. وفائدته شدة اإِلنكار على املشركني؛ أِلَنَّ ِإدخال قول اهلل تعاىل: 
كالمهم، يدلُّ على مدى تعنتهم وجهلهم وضالهلم، فهم يعلمون ضالل آبائهم، ويتمسكون باتباعهم، وهذا يف غاية 

 السَّفه واخلسران. 

وِإنَّ )بل( يف اآلية لإِلضراب اإِلبطايلِّ، َأي: إِلبطال ما قبلها، وحتقيق ما بعدها، وليست لإِلضراب االنتقايلِّ، الَِّذي 
من قصة ِإىل قصة، وِإعراِبا حرف عطف، عطفت اجلملة الَِِّت بعدها على مجلة حمذوفة، دلَّ عليها يكون لالنتقال 

، وقد وقع اإِلضراب اإِلبطايلُّ بني كالَمنِي (36)السِّياق، والتَّقدير: ال نتبع ما أَنزل اهلل، بل نتبع ما أَلفينا عليه آباَءنا
 باملفهوم اللُّغويِّ للعطف، ال املدلول االصطالحّي النَّحوّي أَيضـًا. ملتكلَِّمنِي خمتلفنِي، فهو من عطف التَّلقني

ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک       ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچوشبيه باآلية السَّابقة قوله تعاىل: 

 .(37)چگ 

فاهلمزة يف قوله: )أََولو كانُوا( لإِلنكار والتَّوبيخ والتَّعجيب من حال املشركني الَِّذين اُذوا شفعاء ال يعقلون وال ميلكون 
ناءة. أَمَّا )الواو( فتحتمل َأْن تكون حرف عطف، عطفت كالَم  شيًئا، ولو: وصلية معناها التَّعميم وانتهاء الغاية يف الدَّ

جيِب امللقَّن
ُ
على ما يدلُّ عليه كالم املشركني، والتَّقدير: أَيشفعون وال ميلكون  وهذا من عطف التَّلقني باملفهوم  امل

؛ لوقوعه بني كالَمنِي ملتكلَِّمنِي، وبينهما عالقة العطف. والفعل )ُقْل( على وفق هذا التَّوجيه: لوصل ما   االصطالحيِّ

                                                           

، عبد احلقِّ بن غالب. )34) م(. احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز. حتقيق: عبد السَّالم عبد الشَّايف حممد. بريوت: دار 2011( يُنظر: األَندلسيُّ
، وابن 447، ص: 1نزيل وَأسرار التَّأويل، مرجع سابق، ج ، والبيضاويُّ، عبد اهلل بن حممد، أَنوار التَّ 238، ص: 1. ج: 3الكتب العلميَّة. ط: 

.108، ص: 1، ج: 1عاشور، حممد الطَّاهر، تفسري التَّحرير والتَّنوير، مرجع سابق، مج:   
.108، ص: 1، ج: 1( يُنظر: ابن عاشور، حممد الطَّاهر، تفسري التَّحرير والتَّنوير، مرجع سابق، مج: 35)  
.226، ص: 2سف بن حممد، الدُّرُّ املصون يف علوم الكتاب املكنون، مرجع سابق، ج: ( يُنظر: احلليبُّ، يو 36)  
.43( سورة الزُّمر، اآلية: 37)  

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 3, 2019 

 
 248 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 بعده مبا قبله.

 وحتتمل )الواو( َأْن تكون حاليَّة، وهو اأَلرجح كما مرَّ يف اآلية الَِِّت قبلها، ويبقى السِّياق ضمن عطف التَّلقني باملفهوم 

 .(38)اللُّغويِّ ال املدلول االصطالحّي النَّحويّ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  وقوله تعاىل:

 .(39)چڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ  ڃ   ڦٹ  ٹ    ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٹٿ  ٿ 

، (40)قُرِئ فعل القول بصيغة املاضي )قال(، كما ُقرِئ بصيغة اأَلمر )ُقْل( چٹ  ٹ    ڤ  چففي قوله تعاىل: 
واهلمزة لالستفهام املراد به اإِلنكار والسِّياق حيتمل َأْن يكون من ُأسلوب احملاورة، الَِِّت يكون فيها فعل القول غري وصٍل، 

والتَّوبيخ والتَّعجب، و)الواو( وصلية؛ لوصل الكالم، ومجلة فعل القول يف حمل نصب مفعول به لفعل آخر حمذوف، 
 والتَّقدير: قُلنا له: ُقْل، على قراءة فعل القول بصيغة اأَلمر، وهي استئنافيَّة على قراءة فعل القول بصيغة املاضي.

مل السِّياق أَيضـًا َأْن يكون من باب عطف التَّلقني، فيكون فعل القول وصاًل، ولو: وصلية؛ للتَّعميم وبلوغ الغاية وحيت
رتَفنَي السَّابق، حبيث حيكي حاهلم، 

ُ
لقَّن بالكالم قد جعل كالَمه جزًءا من كالم امل

ُ
يف الرِّفعة، والواو حاليَّة، وِبذا يكون امل

 .(41)كبـُّرًا، ويف قرارة أَنفسهم مهزومون أَمام براهينه السَّاطعةِإذ يُعاندون احلقَّ ت

ڱ  ڱ  ڱ     ڱک  ک   گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ وقوله تعاىل: 

 .(42)چۀ  ہ  ہ  ہ   ۀں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

                                                           

م(. اللُّباب يف علوم الكتاب. حتقيق: عادل َأمحد عبد املوجود وعلي حممد معوَّض. بريوت: دار 1998 -هـ1419( يُنظر: النُّعماينُّ، عمر بن علي. )38)
، 27، ص: 24، ج: 9، وابن عاشور، حممد الطَّاهر، تفسري التَّحرير والتَّنوير، مرجع سابق، مج: 521، ص: 16. ج: 1ة. ط: الكتب العلميَّ 

ين، املفصَّل يف تفسري القرآن الكرمي املشهور بتفسري اجلاللني، مرجع سابق، ص:  .1649 -1648وقباوة، د.فخر الدِّ  
.24-23( سورة الزُّخرف، اآليتان: 39)  
ه(. السَّبعة يف القراءات. 1400باألَلف، وقرأَ الباقون وأَبو بكر )ُقْل( بغري أَلف. يُنظر: البغداديُّ، موسى بن عباس. )چ  ٹچ ( قرأَ ابن عامر وحفص 40)

.585. ص: 2حتقيق: شوقي ضيف، القاهرة: دار املعارف. ط:   
، ويُنظر يف التَّوجيه 189، ص: 25، ج: 10تفسري التَّحرير والتَّنوير، مرجع سابق، مج: ( يُنظر يف القول بعطف التَّلقني: ابن عاشور، حممد الطَّاهر، 41)

ين، املفصَّل يف تفسري القرآن الكرمي املشهور بتفسري اجلاللني، مرجع سابق، ص:  .1732اإِلعرايبِّ: قباوة، د.فخر الدِّ  
. 114( سورة األَنعام، اآلية: 42)  
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 جاءت هذه اآلية بعد عرض أَقوال املشركني، ودعوهتم النَّيبَّ )صلى اهلل عليه وسلم( لالحتكام ِإىل َأحبار اليهود يف شأن 

َأي: ُقْل هلم يا حممد: ))ما جاء به، فهي تلقني من اهلل تعاىل لنبيِّه؛ ولذلك قدَّر املفسرون واملعربون قبلها فعل القول، 
 أأميل ِإىل زخارف الشَّياطني، َأو أَعدُل عن الطَّريق املستقيم، فَأطلُب حكمـًا غرَي اهلل تعاىل، حيكُم بيين وبينكم، ويَفصُل 

بطل
ُ
ُِحقَّ منا من امل

 . (43)؟!((امل

 فـ)الفاء( على هذا التَّقدير حرف عطف، عطفت ما بعدها على كالم مقدَّر.

ف التَّلقني، لوقوعه بني كالَمنِي ملتكلَِّمنِي، اأَلوَّل هو جمموع أَقوال املشركني، ودعوهتم النَّيّب ِإىل التَّحاكم يف وهو من عط
 .(44)() َربِّه من تلقيًنا ،(ملسو هيلع هللا ىلص)شأن رسالته، والثَّاين من كالم النَّيبِّ 

. وغرَي: (45)وفيه مع اإِلنكار التَّوبيخ والتَّقريع للمشركنيواهلمزة لالستفهام اإِلنكاري، أَفادت النَّفي، َأي: ال أَبتغي، 
م أِلَنَّه هو حملُّ اإِلنكار. وُحَكمـًا: حال منصوبة  .(46)مفعول به مقدم للفعل )أَبتغي(، ُقدِّ

ۇئ  ۇئ    وئۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئچوقوله تعاىل: 

جئ    یېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی ٹۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ

 .(47)چحئ  مئ  ىئ   يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب

 

                                                           

ين ال43) ، شهاب الدِّ ، ويُنظر: الرَّازيُّ، حممد بن 397، ص: 8سَّيِّد حممود، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسَّبع املثاين، مرجع سابق،ج: ( اآللوسيُّ
، ص: 2، والبيضاويُّ، عبد اهلل بن حممد، أَنوار التَّنزيل وَأسرار التَّأويل، مرجع سابق، ج: 146، ص: 7عمر، التَّفسري الكبري، مرجع سابق، ج: 

444.  
.14، ص: 8، ج: 4( يُنظر: : ابن عاشور، حممد الطَّاهر، تفسري التَّحرير والتَّنوير، مرجع سابق، مج: 44)  
ين السَّيِّد حممود، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسَّبع املثاين، مرجع سابق،ج: 45) ، شهاب الدِّ ، وقباوة، د.فخر 397، ص: 8( يُنظر: اآللوسيُّ

ين، املفصَّل يف تفسري القرآن الكرمي املشهور بتفسري اجلاللني، مرجع سابق، ص:  .508الدِّ  
، حممد بن يوسف، البحر احمليط، 533، ص: 1( يُنظر: العكربيُّ، عبد اهلل بن احلسني، التِّبيان يف ِإعراب القرآن، مصدر سابق، ج: 46) ، واألَندلسيُّ

، 123، ص: 5، يوسف بن حممد، الدُّرُّ املصون يف علوم الكتاب املكنون، مرجع سابق، ج: ، واحلليبُّ 368، ص: 9مرجع سابق، ج:  ، واآللوسيُّ
ين السَّيِّد حممود، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسَّبع املثاين، مرجع سابق،ج:  ين، املفصَّل يف 397، ص: 8شهاب الدِّ ، وقباوة، د.فخر الدِّ

.508ملشهور بتفسري اجلاللني، مرجع سابق، ص: تفسري القرآن الكرمي ا  
.51-50( سورة اأَلعراف، اآليتان: 47)  
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 ۇئ  ۆئ  چعلى ما قاله َأصحاُب اجلنَّة أَلصحاب جهنَّم  (48)للتَّفريع چحئ  جئچ فـ)الفاء( يف قوله تعاىل:

 ، فهي حرف عطف، وما بعدها من كالم  چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ٹۆئ  ۈئ   ۈئ

اهلل تعاىل، أَمَّا ما قبلها فهو من كالم املؤمنني، وهذا العطف بالفاء من قبيل ما ُيسمَّى بعطف التَّلقني، فهو عطف كالم 

، خالفـًا للتَّقدير الَِّذي أَورده ابن چجئ  حئچمتكلٍِّم على كالم متكلٍِّم آخر، وتقدير الكالم: قولوا هلم: 

 . (49)چجئ  حئچ ور، وهو: قاَل اهللُ:عاش

 .(50)استئنافيَّة، وليست عاطفة، وهو رأي كثري من املعربني واملفسرين فتقديره هذا يُناسب َأْن تكون الفاء فصيحة

قَِبَل  ()فاهلل تعاىل يُلقِّن َأصحاب اجلنَّة كالمـًا؛ لُِيضيفوه ِإىل كالمهم، ويف ذلك تأييد هلم؛ أِلَنَّ املؤدَّى َأنَّ اهلل 
 كالمهم، وزاد عليه تلقينـًا، أَراد َأن يكون من ضمن كالم َأصحاب اجلنَّة.

ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ     ڻڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ وقوله تعاىل: 

 .(51)چہ   

اعرتاض وقع بني متعاطفني، وهو تلقنٌي من اهلل تعاىل  چۀ  ہ ہ ڻ ڻ ۀچ فقوله تعاىل:
لنبيِّه ليقوله للمشركني، فيه )الفاء( وصلية؛ لوصل ما بعدها، وسيكون من كالم النَّيبِّ )صلى اهلل عليه وسلم(، مبَا قبلها، 

 ول االصطالحّي النَّحوّي. وهو من كالم اهلل تعاىل، فهو من عطف التَّلقني، باعتبار املعىن اللُّغويُّ للعطف، ال املدل

 
                                                           

ا قبلها، وُتسمَّى الفصيحة؛ أِلَ 48) ا تفصح عن احملذوف، ( هي الَِِّت تعطف ما بعدها على كالم حمذوف، وُتسمَّى فاء التَّفريع؛ أِلَنَّ ما بعدها يتفرع عمَّ َّنَّ
، النَّتيجة؛ أِلَنَّ ما بعدها نتيجة للكالم احملذوف. يُنظر: وتفيد بيان سببه، وُتسمى فاء  أَيوب بن موسى، الكليات، مرجع سابق، ص: الكفويُّ

ين السَّيِّد حممود، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسَّبع املثاين، مرجع سابق،ج: 570 ، شهاب الدِّ ، وابن عاشور، 270، ص: 2، واآللوسيُّ
.519-518، ص: 1، ج: 1تفسري التَّحرير والتَّنوير، مرجع سابق، مج: حممد الطَّاهر،   

.150، ص: 8، ج: 4( يُنظر: ابن عاشور، حممد الطَّاهر، تفسري التَّحرير والتَّنوير، مرجع سابق، مج: 49)  
ين السَّيِّد حممود، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسَّبع50) ، شهاب الدِّ ، حممد 123، ص: 9املثاين، مرجع سابق،ج:  ( يُنظر: اآللوسيُّ ، والِقنَّوِجيُّ

م(. فتح البيان يف مقاصد القرآن. قدم له وراجعه: عبد اهلل بن ِإبراهيم األَنصاريُّ. بريوت: املكتبة العصريَّة. 1992 -ه1412صديق بن حسن. )
ين، املفصَّل يف تفسري القرآن ا370، ص:4)د.ط(. ج:  .564لكرمي املشهور بتفسري اجلاللني، مرجع سابق، ص: ، وقباوة، د.فخر الدِّ  

.102( سورة يُونس، اآلية: 51)  
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 . (52)وفائدة التَّلقني هنا املسارعة ِإىل التَّهديد، والتَّشديد يف الوعيد

 ٱ  ٻ    ٹوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چوقوله تعاىل: 

 .(53)چٻ  ٻ  ٻ  پ

واو العطف، عطف ِبا )خزنُة جهنََّم( ))هي      چٻ ٻ  ٻ چفقد ذهب ابن عاشور ِإىل َأنَّ )الواو( يف قوله: 
على كالم الَِّذين يف النَّار، من قبيل طريقة عطف املتكلم كالمـًا على كالٍم صدر من املخاَطب، ِإمياًء ِإىل َأنَّ  كالَمهم

 .(54)((وَأْن اَل يُغِفَلُه، وهو ما يـَُلقَُّب بعطف التَّلقنيحقَّه َأْن يكون من بقية كالمه، 

وبناًء على القول بعطف التَّلقني، تكون )قالوا( وصلية؛ لوصل الكالم، ويصبح تقدير املعىن َأنَّ اخلزنة كانوا يطلبون 
م قالوا أَلهل النَّار: ق ولوا مل تأتنا رسٌل لنطلب لكم التَّخفيف، التَّخفيف، لو َأنَّ َأصحاب النَّار مل تأهتم الرُّسُل، فكَأَّنَّ

 فيكون هذا التَّلقني يف غاية التَّبكيت واالستهزاء.

كانت تلَك َأهم املواضع الَِِّت ورد فيها عطف التَّلقني يف القرآن الكرمي، وقد ظهر َأنَّ عطف التَّلقني يقع يف سياق 
َأحدمها كالَمه جزًءا من كالم املتكلم اآلخر، بعالقة غالبـًا ما تكون  احملاورات، ويكون بني كالَمنِي ملتكلَِّمنِي، حبيث جيعلُ 

العطف، وقد تكون بغري العطف كاحلال، ويُلجُأ ِإىل هذا اأُلسلوب حني يُريد َأحد املتكلَِّمنِي أَْن جيعل كالمه يف قوَّة 
 كالم اآلخر، وكأَنَّه صادر عنه، ملقاصد دالليَّة حتدثُت عنها سابقـًا.

ر ِإىل َأنَّ محل السِّياق على َأساس عطف التَّلقني، من وجهة نظر حنويَّة، ليس خيارًا وحيًدا؛ أِلَنَّه مُيكن محله على وُيشا
َأساس احملاورات، الَِِّت يكون فيها الكالم مستقاًل بنفسه، ويـَُقدَّر له ما حيتاجه من العوامل املناسبة. أَمَّا من وجهة نظر 

د توضَّح أَنَّ مثة فرقـًا كبريًا بني توجيه السِّياق على َأساس احملاورات، وبني توجيهه على َأساس عطف دالليَّة وبالغيَّة فق
التَّلقني، ِإذ ِإنَّ توجيهه على َأساس عطف التَّلقني يُكسب كالم الثَّاين قوَّة كالم اأَلوَّل، وكأَنَّه صدر عنه. وال خيفى ما 

 عرضتها فيما سبق. يف ذلك من مقاصد دالليَّة وبالغيَّة
  
                                                           

ين، املفصَّل يف تفسري 298، ص: 11، ج: 5( يُنظر: ابن عاشور، حممد الطَّاهر، تفسري التَّحرير والتَّنوير، مرجع سابق، مج: 52) ، وقباوة، د.فخر الدِّ
.787مرجع سابق، ص: القرآن الكرمي املشهور بتفسري اجلاللني،   

.50-49( سورة غافر، اآليتان: 53)  
.165، ص: 24، ج: 9( يُنظر: : ابن عاشور، حممد الطَّاهر، تفسري التَّحرير والتَّنوير، مرجع سابق، مج: 54)  
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 عطف  التَّلقيِن في الحديِث النَّبويِّ الشَّريفِ : المبحث  الثَّالث  

تناولُت يف املبحث السَّابق نصوصـًا ورد فيها عطف التَّلقني، يف القرآن الكرمي. وهذا املبحث خمصَّص لدراسة عطف 
 التَّلقني يف نصوص من احلديث النَّبويِّ الشَّريف.

َقصِّرِيَن يا َرُسوَل اللَِّه، قاَل: }افمن ذلك 
ُ
َحلِِّقنَي{، قاُلوا: وامل

ُ
للَُّهمَّ قول النَّيبِّ )صلى اهلل عليه وسلم(: }اللَُّهمَّ اْرَحِم امل

َقصِّرِيَن{
ُ
َقصِّرِيَن يَا َرُسوَل اللَِّه، قَاَل: }َوامل

ُ
َحلِِّقنَي{، قَاُلوا: َوامل

ُ
 . (55)اْرَحِم امل

َحلِّقني، فَأراد الصَّحابة َأْن يشمل دعاُؤه  () عليه وسلم( يدعو َربَّه فالنَّيبُّ )صلى اهلل
ُ
يف هذا احلديث َأْن يرحم امل

َقصِّرِيَن{.
ُ
 املقصِّريَن أَيضـًا، فقالوا: واملقصِّريَن يا رسول اهلل، فاستجاب هلم وقال: }َوامل

تكلَِّمنِي اثنني؛ أَوَّهلما هو النَّيبُّ )صلى اهلل عليه وس
ُ
لم(، واآلخر الصَّحابة، وبني الكالَمنِي فالسِّياق يتألف من كالَمنِي مل

َقصِّرِيَن( من ضمن كالم النَّيبِّ )صلى اهلل عليه وسلم(؛ لكي 
ُ
عالقة عطف، حيث قصد الصَّحابُة َأْن يكون قوهلم: )َوامل

يشملهم دعاؤه. فالواو: حرف عطف، واملقصريَن: اسم معطوف على )احمللِّقنَي( منصوب، والفعل )قالوا(: لوصل 
 م، والسِّياق من عطف التَّلقني.الكال

 وقد َأشار ابن حجر ِإىل أَنَّه من العطف التَّلقيينِّ، لكنَّه ذهَب ِإىل َأنَّ )املقصِّريَن( منصوب بفعل حمذوف، والتَّقدير: ُقْل:
 .       (56)وارحِم املقصِّرين

، سواء كان بالعطف املباشر أَم بتقدير فعل واملؤدَّى واحد من حيث املعىن؛ أِلَنَّ املعىن هو طلب الرَّمحة للمقصرين
حمذوف على تقدير: وارحِم املقصرين، لكن ثبَت فيما تقدَّم َأنَّ تقدير عامٍل خاصٍّ باملعطوف خُيرُج الكالَم عن سياق 

 عطف التَّلقني، ِإىل سياق احملاورة، الَِِّت يكون فيها كلُّ كالٍم مستقالًّ بنفسه.

ُم َثالثًة ِمن  ويف احلديث أَيضـًا َأنَّ  النَّيبَّ )صلى اهلل عليه وسلم( وَعَظ النِّساَء، فكان فيما قال هلنَّ: }ما ِمنُكنَّ امرأٌة تـَُقدِّ
 . (57)َوَلِدها، ِإالَّ كاَن هَلا ِحجابـًا ِمَن الّناِر{، فقاَلِت امرأٌة: واثَنَتنِي  فقاَل: }واثَنَتنِي{

                                                           

اجلامع الـُمسند الصَّحيح املختصر من أُمور رسول اهلِل )( البخاريُّ، حممد بن ِإمساعيل، 55)  ، باب َمْن انتظَر رجع سابق، كتاب اجلمعة( وسننه وأَيامه، م
(.1727، رقم احلديث )174، ص: 2َحَّتَّ يُدفَن: ج:  

.562، ص: 3العسقالينُّ، َأمحد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ، مرجع سابق، ج: ( يُنظر: 56)  
أُمور رسول اهلِل )اجلامع الـُمسند الصَّحيح املختصر من ( البخاريُّ، حممد بن ِإمساعيل، 57)  ، باب هل جيعل ( وسننه وأَيامه، مرجع سابق، كتاب العلم

.(101، رقم احلديث )32، ص: 1للنِّساء يوم على حدة يف العلم: ج:   
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 ملتكلَِّمنِي، كالَمنيِ   بني وقع العطف ِإنَّ  َأي ،(ملسو هيلع هللا ىلص)ى )ثالثة( يف قول النَّيبِّ فقول املرأة: )واثنتنِي( منصوب بالعطف عل
. وفائدة العطف هنا َأْن يكون للكالم (58)الكالم لوصل وصلية؛( امرأةٌ  فقالت) فيكون التَّلقيينِّ، العطف طريقة على

 الثَّاين ما للكالم اأَلوَّل من القوَّة واحلكم.

النَّبويِّ َأنَّ رُسول الّله )صلى اهلل عليه وسلم( َأعطى رهطـًا، وسعٌد جالٌس، فرتَك رُسوُل الّله )صلى اهلل وجاء يف احلديث 
َأو عليه وسلم( َرُجاًل ُهو َأعجبـُُهم ِإيلَّ، فُقلُت: يا رُسوَل الّلِه ما لَك َعن ُفالٍن، فوالّله ِإينِّ أَلراُه ُمؤمنـًا  فقال: }

 .(59)ُمسلمـًا{

التَّوجيه ِإىل ِإطالق لفظ )املسلم( بدل )املؤمن( على َمن مل خُيتبَـْر حاله، ومل يُعَرْف باطنه؛ أِلَنَّ اإِلسالم معلوم  فاملراد
. فـ)أَو( حرف عطف، وُمسلمـًا: اسم (60)حبكم الظَّاهر، أَمَّا اإِلميان فال يُعَلم ِإالَّ مبعرفة الباطن، وال مُيكن اجلزم به

أَراد من سعٍد  ) ملسو هيلع هللا ىلص) وقال: وصلية؛ لوصل الكالم، والسِّياق من عطف التَّلقني، َأي ِإنَّ النَّيبَّ  معطوف على )مؤمنـًا(،
دد بينها  أَْن جيعل قوله: }أَو ُمسلمـًا{ من ضمن كالمه؛ لكي يتحول كالمه من اليقني بصفة اإِلميان ِإىل الشَّكِّ والرتَّ

 صحيحـًا، مستوفيـًا كلَّ االحتماالت.وبني اإِلسالم؛ ليكون احُلكم على الرَّجل 

، والسِّياق يبقى (61)وذهب بعضهم ِإىل َأنَّ )أَو( تُفيد اإِلضراب، وهي مبعىن )بل(، فيكون )ُمسلمـًا( بداًل من )ُمؤمنـًا(
 ضمن عطف التَّلقني، لكن حبسب املعىن اللُّغويِّ للعطف، وليس حبسب املفهوم االصطالحيِّ النَّحويِّ.

ٌل: ويف حلديث النَّبويِّ َأنَّ النَّيبَّ )صلى اهلل عليه وسلم( قال: }اللَُّهمَّ بارِْك لَنا يف شاِمنا ومَيَِننا{ َمرَّتنِي. فقاَل َرجُ وجاء يف ا
أَعشاِر  َمشرِِقنا يا َرُسوَل اهلِل  فقاَل َرُسوُل اهلِل )صلى اهلل عليه وسلم(: }ِمن ُهناِلَك َيطُلُع َقرُن الشَّيطاِن، وِبا ِتسعةُ 

}  . (62)الشَّرِّ

                                                           

.196، ص: 1العسقالينُّ، َأمحد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ، مرجع سابق، ج: ( يُنظر: 58)  
اجلامع الـُمسند الصَّحيح املختصر من أُمور رسول اهلِل )يل، ( البخاريُّ، حممد بن ِإمساع59)  ، باب ِإذا مل يكن ( وسننه وأَيامه، مرجع سابق، كتاب اإِلميان

(.27، رقم احلديث )14، ص: 1اإِلسالم على احلقيقة وكان على االستسالم. ج:   
.80، ص: 1، مرجع سابق، ج: العسقالينُّ، َأمحد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ ( يُنظر: 60)  
، 1. ج: 7القاهرة. ط:  -ه(. ِإرشاد السَّاري لشرح صحيح البخاريِّ، القاهرة: املطبعة الكربى األَمرييَّة1323( يُنظر: إالقسطالينُّ، َأمحد بن حممد. )61)

.112ص:   
قيق: شعيب اأَلرنؤوط وعادل مرشد وآخرين. بريوت: مؤسسة م(. مسند اإِلمام َأمحد بن حنبل. حت2001 -ه1421( الشَّيباينُّ، َأمحد بن حممد. )62)

: ))ِإسناده صحيح((. اهليثميُّ، علي بن َأيب بكر. )459-458، ص: 9الرِّسالة. ج:  م(. جممع الزَّوائد ومنبع 1994 -ه1414. قال اهليثميُّ
. القاهرة: مكتبة القدسيِّ  ين القدسيِّ .57، ص: 10ط(. ج: القاهرة. )د. -الفوائد. حتقيق: حسام الدِّ  
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َأْن يُبارك بالشَّام واليمن، فيقول الرَّجل: )ويف مشرقنا(.  ()ففي هذا احلديث يدعو النَّيبُّ )صلى اهلل عليه وسلم( َربَّه 
 مشل كما  املشرقَ  بالربكة( ملسو هيلع هللا ىلص)يث يشمل دعاُء النَّيبِّ حب ،(ملسو هيلع هللا ىلص)وهو يُريد َأْن يكون كالمه هذا من ضمن كالم النَّيبِّ 

 .التَّلقني عطف طريقة على واليمن، الشَّام

لحوظ َأنَّ النَّيبَّ )صلى اهلل عليه وسلم
َ
( مل يُوافق الرَّجَل يف الدُّعاء للمشرق بالربكة، بل ذكر َأنَّ باملشرق تسعَة أَعشار وامل

، ومنه يطلع قرن الشَّيطان، على حني وافق الصَّحابَة حني طلبوا َأْن يشمل دعاُؤه بالرَّمحِة املقصِّريَن، كما مشل  الشَّرِّ
َحلِّقنَي.     

ُ
 امل

يُوافق عليه املتكلُِّم اأَلوَّل، وقد يرفضه، لكن عطف التَّلقني يكون قائمـًا يف حالَِِّت الرَّفض وهذا يعين أَنَّ الكالم الثَّاين قد 
والقبول بغض النَّظر عن موقف صاحب الكالم اأَلوَّل، طاملا َأنَّ َأصحاب الكالم الثَّاين أَرادوا َأن يكون كالمهم جزًءا 

 والقوَّة، سواء أَقبل أَم ال. من كالم املتكلم اأَلوَّل، ويف مستواه من احلكم 

م يوم افتتحوا َخيبَـَر رأى رسول الّله   هِذهِ  ما}(: ملسو هيلع هللا ىلص)د، فقال رسول الّله تتوقَّ  نريانـًا( ملسو هيلع هللا ىلص)وجاء يف احلديث النَّبويِّ َأَّنَّ
 فقال الُقدوَر،: يعين ،{وَكسُِّروها ِفيها، ما أَهريُقوا}(: ملسو هيلع هللا ىلص) الّله رسولُ  فقالَ  األُنِسيَِّة، احُلُمرِ  حُلومِ  على: قالوا ،{النِّرياُن 

 .(63){ذاكَ  أَو: }فقالَ  الّلِه  رسولَ  يا نَغِسُلها أَو: القوم من رجلٌ 

فـ)أَو( حرف عطف، ومجلة )نغسُلها( من كالم الرَّجل معطوفة على مجلة )َكسُِّروها( من كالم النَّيبِّ )صلى اهلل عليه 
 اإِلباحةُ  للنَّاس لتتحقَّق ؛(ملسو هيلع هللا ىلص)فالرَّجل أَراد َأْن يكون كالُمه جزًءا من كالم النَّيبِّ وسلم(، على طريقة عطف التَّلقني. 

، وقد وافقه النَّيبُّ )صلى اهلل عليه وسلم(، ِلَما يف ذلك من حفظ ويستعمله يغسله شاء وَمن اإِلناء يكسر شاء فمن
 .(64)اآلنية واملال

جعل كالَمنِي خمتلَفنِي لقائَلنِي خمتلَفنِي يف قوَّة الكالم الصَّادر من متكلم، ما ومن وقوع  التَّلقني يف غري العطف، َأي: 
 (: ِإالَّ جاء يف حديث فضائل مكة َأنَّ النَّيبَّ )صلى اهلل عليه وسلم( قال: }َواَل يُعَضُد َشَجُرَها{. فقال العباس )

 

                                                           

م(. املعجم اأَلوسط. حتقيق: طارق بن عوض اهلل بن حممد وعبد احملسن بن ِإبراهيم احلسيينِّ، 1995 -ه1415( الطرباينُّ، سليمان بن َأمحد. )63)
(.223، رقم احلديث )78، ص: 1القاهرة: دار احلرمني. )د.ط(. ج:   

اث العريبِّ. ط: 9811 -ه1401( يُنظر: الكرماينُّ، حممد بن يوسف. )64) . 2م(. الكواكب الدَّراري يف شرح صحيح البخاريِّ. بريوت: دار ِإحياء الرتُّ
.45، ص:11ج:   
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 .(65){اإِلْذِخرَ  ِإالَّ }(: ملسو هيلع هللا ىلص)يوتَِنا. فقال رسوُل اهلِل اإِلْذِخَر، يا رسوَل اهلِل، فِإنَّا جنعُله يف قبورِنَا وب

( منصوب. واملستثىن منه هو )شجرَُها( يف كالم النَّيبِّ )صلى اهلل عليه  ( حرف استثناء، واإِلذِخَر: مستثىن بـ)ِإالَّ فـ)ِإالَّ
الدَّاللة االصطالحيَّة النَّحويَّة، حيث أَراد العباس وسلم(، والسِّياق من عطف التَّلقني باعتبار الدَّاللة اللُّغويَّة للعطف ال 

فـُرَِج اللَّحد يف القبور، فَأِذن  سدِّ  ويف البيوت، سقوف يف ِإليه حلاجتهم اإِلْذِخر؛ نبات بقطع للنَّاس( ملسو هيلع هللا ىلص)َأْن يأذَن النَّيبُّ 
 يف ذلك.

 فالسِّياق يتألف من جمموع كالَمنِي، حيث جاء الكالم الثَّاين استثناًء من الكالم اأَلوَّل، َأي: 

ِإكساب الكالم َك ، املراد به الدَّاللة اللُّغويَّة ال االصطالحيَّة، وفائدة ذل(66)مبثابِة ُجزء منه، على طريقة عطف التَّلقني
ناء كأَنَّه جرى على لسان النَّيبِّ )صلى اهلل عليه وسلم(، فيكون ثابَت احلكم، حمقَّق الثَّاين قوَّة اأَلوَّل، حبيث يكون االستث

 الرُّخصة.

ممَّا تقدَّم يتضح َأنَّ أُسلوب عطف التَّلقني كان له حضوٌر بارٌز يف احلديث النَّبويِّ الشَّريِف، وغالبـًا ما يأيت يف سياق 
النَّيبِّ )صلى اهلل عليه وسلم( كالمـًا؛ ليجعله ضمن كالمه، فيكون له من  الدُّعاء واإِلباحة، حيث يُلقي السَّامع على

 احلكم ما كان للواقع يف كالم النَّيبِّ )صلى اهلل عليه وسلم(.

حاور ِإىل َأْن يستجيبَ 
ُ
 وما ينماز به أُسلوب عطف التَّلقني، يف احلديث النَّبويِّ، أَنَّه جيري يف حماورة واقعيَّة، وتطلُّع من امل

 من عنه يصدر وما( ملسو هيلع هللا ىلص)النَّيبُّ )صلى اهلل عليه وسلم(، فيكون له ما أَراد، وفيه تشويق حقيقيٌّ، ملعرفة موقف النَّيبِّ 
ُم َثالثًة ِمن َوَلِدها، ِإالَّ تُـ  امرأةٌ  ِمنُكنَّ  ما: }قال للنِّساء،( وسلم عليه اهلل صلى) النَّيبِّ  وعظ ففي املخالفة، أَو املوافقة َقدِّ

كاَن هَلا ِحجابـًا ِمَن الّناِر{. فَأرادت امرأة َأْن يعمَّ ذلك َمن قدََّمت اثننِي، فقالت: واثَنَتنِي. َأي ُقل: يا رسول اهلل 
 )واثَنَتنِي(، فكالمها تلقني، أَلقته على النَّيبِّ )صلى اهلل عليه وسلم(؛ ليكون له من احلكم ما كان للثَّالثة.

السُّرعة يف مبادرة املرأة ِإىل الكالم، واإِلجياز حبذف العوامل من كالمها، اتكااًل على َأنَّ ويُلحظ على هذا اأُلسلوب 
 السَّامع يفهم كالمها اعتماًدا على العوامل يف الكالم اأَلوَّل؛ وذلك لعدم وجود فاصل بني الكالَمنِي، وحني أَلقت 

                                                           

الـُمسند الصَّحيح املختصر من السُّنن بنقل العدل عن العدل ِإىل رسول اهلل )، مسلم بن احلجاج، النِّيسابوريِّ  (65)  باب حترمي مكة:  (، مرجع سابق.
م(. مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح. بريوت: دار الفكر. ط: 2002 -ه1422هلرويُّ، علي بن سلطان. ) (.1355ديث )، رقم احل2/988
.1864، ص: 5. ج: 1  
.1864، ص: 5. ج: 1مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح. بريوت: دار الفكر. ط: يُنظر:  (66)  
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قب والتَّشوُّق ِلَما يُفضي إِليه موقف النَّيبِّ )صلى كالمها على النَّيبِّ )صلى اهلل عليه وسلم(، ال بُدَّ أَ   ْن تسود حالة من الرتَّ

اهلل عليه وسلم(، من املوافقة َأو املخالفة، ُُثَّ يغلب على السَّامعني السُّرور واالستبشار حني تأيت النَّتيجة بقوله: 
 }واثَنَتنِي{. 

 يريد ما يُلقِّنه حُماِورَه َأنَّ  بدليل ،(ملسو هيلع هللا ىلص)ريِف، سرعة يف فهم كالم النَّيبِّ ففي سياق عطف التَّلقني، يف احلديث النَّبويِّ الشَّ 
 التَّشوُّق وجود مع العوامل، حذف يف يتمثل وِإجياز التَّلقني، ِإىل املبادرة يف سرعة أَيضـًا وفيه مباشرًة، كالمه  يف وضعه

حاِور، وال خيفى ما يف ذلك من خصائص دالليَّة وبالغيَّة وشعوريَّة ال الرِّضا حني تُوافق إرادَة و  السُّرور ُُثَّ  للنَّتيجة،
ُ
امل

 . تتأَتَّى يف أُسلوب احملاورة املعتاد، واهلل َأعلم

 الخاتمة

ىل يوِم احَلمُد هلِل َربِّ الَعاملنَِي، والصَّالُة والسَّالُم على سيِّد املرسلنَي، وعلى آلِه وصحبِه َأمجعنَي، َوَمن اتبعهم بِإحساٍن إِ  
يِن. أَمَّا بَعُد:  الدِّ

 ِإىل النَّتائج اآلتية: فقد توصل البحث

َمنِي كلٍّ منهما ملتكلٍِّم، حبيث يلتئم من جمموعهما عطف التَّلقني من َأساليب التَّعبري الفصيحة، ويقع بني كال -1
 كالٌم تامٌّ يف اعتقاد املخاَطب.

جييُء عطف التَّلقني يف سياق احملاورة بني اثننِي، حبيث يرتبط الكالم الثَّاين باأَلوَّل بعالقات حنويَّة متنوعة،  -2
 َأشهرها العطف.

سياق التَّلقني: العطف، واحلال، واالستثناء، وهناك عالقات أُخرى من العالقات النَّحويَّة بني الكالَمنِي يف  -3
 أَقلُّ َأمهِّيَّة كما توضح يف املبحث اأَلوَّل.

توجيه السِّياق على َأساس عطف التَّلقني ليس خيارًا وحيًدا، ِإذ ِإنَّه مُيكن محله على أُسلوب احملاورة، الَِِّت يكون  -5
 خر، وتُقدَّر للكالم الثَّاين عوامل حمذوفة مناسبة.فيها كلُّ كالٍم مستقالًّ عن اآل

هناك فرق بني عطف التَّلقني واحملاورة من حيث املؤدَّى والدَّاللة، يتمثل يف َأنَّ الكالم الثَّاين يف عطف التَّلقني  -6
 ات صاحبه.يكون يف قوَّة الكالم اأَلوَّل، أَمَّا يف احملاورة فكلٌّ منهما مستقلٌّ عن اآلخر، وحيمل بصم

 عطف التَّلقني يف معظم صوره هو أُسلوب بالغيٌّ، فيه ِإجياز واختصار، وفيه ُيسَتغىن بالعوامل املذكورة يف  -7
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ه الكالم اأَلوَّل عن ِإيراد عوامل للكالم الثَّاين، مع تقدير َأنَّ فعل القول لوصل الكالَمنِي، وهلذا مُيكن النَّظر ِإليه على أَنَّ 
  لطيٌف.أُسلوب بالغيٌّ 

أَو َأحد األَنبياء، وصاحب الكالم الثَّاين من  ()ورجاء والتماس، هذا حني يكون صاحب الكالم اأَلوَّل هو اهلل 
 األَنبياء أَو املؤمنني. 

عطف التَّلقني ينطوي يف الغالب على الودِّ والقرب والتَّلطف حني يكون بني اهلل تعاىل وأَنبيائه، أَو بني النَّيبِّ  -8
)صلى اهلل عليه وسلم( وَأصحابه، أَمَّا حني يكون صاحب الكالم اأَلوَّل من املشركني والعصاة، وصاحب الكالم الثَّاين 

خيلو من التَّهكم والسُّخرية والتَّبكيت واإِلنكار. وقد ينطوي على قلة أَدب، كما ذكر َأو األَنبياء، فال  ()هو اهلل 
 الكفويُّ، حني يكون بني اثننِي بقصد التَّعامل والتَّعايل واالنتقاص. 

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. -  
 .تونس –دار سحنون للنَّشر والتَّوزيع تونس:  .تفسري التَّحرير والتَّنوير.)د.ت(. حممد الطَّاهر ابن عاشور، -1

 (.ط)د.
ين السَّيِّد حممود اآللوسيُّ، -2 روح املعاين يف تفسري القرآن (. م2010 -ه1431. )أَبو الثَّناء شهاب الدِّ

 .1. ط: مؤسسة الرِّسالة. بريوت: حتقيق: جمموعة من احملققني .العظيم والسَّبع املثاين
3- ، حتقيق: جمموعة من . البحر احمليط(. م2015 -ه1436. )مد بن يوسفأَبو حيان حم األَندلسيُّ

 .1. ط: الرِّسالة العامليَّة. دمشق: احملققني
. الكتاب العزيز احملرر الوجيز يف تفسري(. م2011. )أَبو حممد عبد احلقِّ بن غالب بن عطيَّة األَندلسيُّ، -4

 .3ط:  دار الكتب العلميَّة.. بريوت: حتقيق: عبد السَّالم عبد الشَّايف حممد
اجلامع الـُمسند الصَّحيح املختصر من أُمور رسول (. ه1422. )أَبو عبد اهلل حممد بن ِإمساعيل البخاريُّ، -5

 .1. ط: دار طوق النَّجاة. حتقيق: حممد زهري النَّاصر. ( وسننه وأَيامهاهلل )
. حتقيق: شوقي ضيف. السَّبعة يف القراءاته(. 1400). أَبو بكر موسى بن العباس بن جماهد البغداديُّ، -6

 .2. ط: دار املعارفالقاهرة: 
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حتقيق: . أَنوار التَّنزيل وَأسرار التَّأويل(. م2009 -ه1430. )أَبو سعيد عبد اهلل بن حممد البيضاويُّ، -7

 : دار الفكر. )د.ط(.بريوت. الشَّيخ عبد القادر عرفات
 .حتقيق: د.علي دحروج. كشاف اصطالحات الفنون والعلوم(.  م1996. )حممد بن علي التَّهاوينُّ، -8

 .1. ط: مكتبة لبنان ناشرونبريوت: 
الدُّرُّ املصون يف علوم (. م2016 -ه1437. )أَبو العباس بن يوسف بن حممد بن إبراهيم احلليبُّ، -9

 .4. ط: دمشق -دار القلم. دمشق: حتقيق: د.َأمحد حممد اخلراط. الكتاب املكنون
دار . بريوت: ديوان صفي الدِّين احلليِّ . )د.ت(. أَبو احملاسن عبد العزيز بن سرايا صفي الدِّين احلليُّ، -10

 (.ط)د.. صادر
عناية القاضي وكفاية الرَّاضي على تفسري ه(. 1283. )شهاب الدِّين َأمحد بن حممد بن عمر اخلفاجيُّ، -11

 )د.ط(. الطَّبعة اخلديويَّة.، على صادردار بريوت: ، تصوير:  .البيضاويِّ 
حتقيق: سيِّد . التَّفسري الكبري (.م2012 -ه1433. )أَبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن الرَّازيُّ، -12

 . )د.ط(.دار احلديثالقاهرة:  .عمران
. القاموستاج العروس من جواهر (. هـ1306. )الفيض حممد بن حممد بن عبد الرَّزاق أَبو الزَّبيديُّ، -13

 .1. ط: املطبعة اخلرييَّة القاهرة:
الكشاف عن حقائق التَّنزيل وعيون (. م1998 -ه1418. )أَبو القاسم حممود بن عمر الزَّخمشريُّ، -14

حتقيق وتعليق ودراسة: الشَّيخ عادل َأمحد عبد املوجود والشَّيخ علي حممد  .األَقاويل يف وجوه التَّأويل
 .1. ط: عبيكانمكتبة الالرِّياض:  .معوَّض

. مسند اإِلمام َأمحد بن حنبل(. م2001 -ه1421. )أَبو عبد اهلل َأمحد بن حممد بن حنبل الشَّيباينُّ، -15
 .1ط:  مؤسسة الرِّسالة.بريوت:  .حتقيق: شعيب اأَلرنؤوط وعادل مرشد وآخرين

. املعجم اأَلوسط(. م1995 -ه1415مطري. ) أَبو القاسم سليمان بن َأمحد بن أَيوب بن الطَّرباينُّ، -16
 )د.ط(. دار احلرمني.القاهرة:  .حتقيق: طارق بن عوض اهلل بن حممد وعبد احملسن بن ِإبراهيم احلسيينِّ 

رقم . البخاريِّ فتح الباري شرح صحيح (. هـ1379. )أَبو الفضل َأمحد بن علي بن حجر العسقالينُّ، -17
 )د.ط(. دار املعرفة.. بريوت: كتبه وأَبوابه وَأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، وعناية: حمبِّ الدِّين اخلطيب
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مجع وحتقيق وشرح: . ديوان بشار بن بُرد(. م1966 -ه1386. )بشار بن بُرد بن يرجوخ العقيليُّ، -18

مجة والنَّشر. القاهرة: شوقي أَمنيحممد الطَّاهر بن عاشور، راجعه وصححه: حممد  . مطبعة جلنة التَّأليف والرتَّ
 )د.ط(.

حتقيق: علي . التِّبيان يف ِإعراب القرآن(. م1987 -ه1407. )أَبو البقاء عبد اهلل بن احلسني العكربيُّ، -19
 .2ط:  دار اجليل.. بريوت: حممد البجاويِّ 

. بريوت: القرآن الكرمي املشهور بتفسري اجلاللنيِ  املفصَّل يف تفسري(. م2008قباوة، د.فخر الدِّين. ) -20
 .1ط:  مكتبة لبنان ناشرون.

 .رشاد السَّاري لشرح صحيح البخاريِّ ه(. إِ 1323. )َأمحد بن حممد بن َأيب بكر عبد امللك ،القسطالينُّ  -21
 .7. ط: املطبعة الكربى اأَلمرييَّةالقاهرة: 

فتح البيان يف  (.م1992 -ه1412. )أَبو الطَّيب حممد صديق بن حسن بن علي احلسني ،الِقنَّوِجيُّ  -22
 (.د.ط) .املكتبة العصريَّة. بريوت: قدم له وراجعه: عبد اهلل بن ِإبراهيم اأَلنصاريُّ  .مقاصد القرآن

ري الكواكب الدَّرا(. م1981 -ه1401. )مشس الدِّين حممد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماينُّ، -23
اث العريبِّ.. بريوت: يف شرح صحيح البخاريِّ   .2ط:  دار ِإحياء الرتُّ

حتقيق: عدنان درويش وحممد  .الكليات (.م2012 -ه1433. )البقاء أَيوب بن موسى أَبو الكفويُّ، -24
 .2. ط: مؤسسة الرِّسالة. بريوت: املصريِّ 

حتقيق: عامر . لسان العرب(. م2009 -ه1430. )أَبو الفضل حممد بن مكرم بن منظور املصريُّ، -25
 .2ط:  دار الكتب العلميَّة.بريوت:  .َأمحد حيدر

حتقيق: عادل َأمحد . اللُّباب يف علوم الكتاب(. م1998 -هـ1419. )عمر بن علي بن عادل النُّعماينُّ، -26
 .1ط:  الكتب العلميَّة.دار . بريوت: عبد املوجود وعلي حممد معوَّض

بنقل العدل من السُّنن الـُمسند الصَّحيح املختصر . )د.ت(. أَبو احلسن مسلم بن احلجاج النِّيسابوريُّ، -27
اث العريبِّ بريوت:  .حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي .() عن العدل ِإىل رسول اهلل  (.ط)د. .دار ِإحياء الرتُّ

مرقاة املفاتيح شرح مشكاة (. م2002 -ه1422. )أَبو احلسن علي بن سلطان بن حممد اهلرويُّ، -28
 .1ط:  دار الفكر.. بريوت: املصابيح
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. جممع الزَّوائد ومنبع الفوائد(. م1994 -ه1414بكر. ) أَبو احلسن نور الدِّين علي بن َأيب اهليثميُّ، -29

ين القدسيِّ  .القاهرة:  .حتقيق: حسام الدِّ   )د.ط(. مكتبة القدسيِّ

م(. ديوان ابن الورديِّ. حتقيق: د.عبد 2006 -ه1427الورديُّ، أَبو حفص عمر بن مظفر بن عمر. ) -30
 .1القاهرة. ط:  -احلميد اهلنداويِّ. القاهرة: دار اآلفاق العربيَّة

 



 دليل النشر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

أعلى المعايير الدولية التي من شأنها  المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد مجموعة مجالت

ترقية حقيقة لمستوى بحثه، رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال التزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على النشر العلمي وكذلك تعزز من خبرته في مجال

ً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور ضوابط النشر  أبحاثنا شكالً علميا

 جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست العلمي

  

 تعليمات للباحثين:

تحت  (publisher@siats.co.ukعلى اإليميل: ) لقسم النشر ترسل نسختين من البحث -1

 (.PDF( ، وأخرى بصيغة )Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد الكلمات واحد ونصف)الكمبيوتر( بمسافات )يُكتب البحث بواسطة الحاسوب  -2

 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 عن

Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Time New Roman )،   بما في ذلك الجداول والصور والرسومات

 من هذا العدد المالحق واالستبانات. , ويستنى

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة العربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3

 ، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر بالهجري والميالدي.العربية واإلنجليزية باللغتين

لرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل العناوين ا -4

العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات 

المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المصادر  (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC) المفتاحية،

 والمراجع.

، على أال تزيد كلمات الملخص باللغة اإلنجليزية وآخر بيةباللغة العر يرفق مع البحث ملخص -5

، ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على

 مع مالحظة اشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج.

 تُكتب وسط الصفحة بخط سميك.يقسم البحث إلى مباحث ومطالب  -6

تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7

 .في كل أجزاء البحث…) 3,2, 1 (إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

ية ويستثنى من ذلك أبحاث الشريعة واللغة من المراجع األجنب % 20 هما نسبتكل بحث يجب أن يشمل على   -8

 .العربية

إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة الحق  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 

 بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل.

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


لية المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في عدم يلتزم الباحث بدفع النفقات الما  -10

 .متابعة إجراءات النشر

 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

  

 :المراجع قائمة) )التوثيق -12

  المتسلسلة، وتبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب تسلسلها تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام

 .في المتن؛ على أن توضع قبل قائمة المصادر والمراجع

  وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود، ثم

ي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق اتباع بعد أن ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواش

تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة دفعة ) طريقة ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي

 (واحدة

https://www.youtube.com/watch?al_g_hAweCUv=&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا:

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق: عبــد 2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 .145، ص: 2. ج: 2لسالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: ا

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص: 3ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. مرجع سابق، ج: 

 مؤلف، لل في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع توثق

 وذلك باتباع الطريقة التالية:

 الكتاب لمؤلف واحد:

. تحقيـق: عبــد المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 .2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979الهمذاني. )ابن خالويه، الحسين بن أحمد 

. تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. القاهرة: مكتبة إعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الخانجي.

 الكتاب لمؤلفَين اثنين:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.وم القرآنالواضح في عل (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر:

 . كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية.التجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. )

 المقالة في مجلة علمية:

المجلة المصرية للدراسات  (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية محمد. )

 .36-27. ص 36. العدد: 12. المجلد: النفسية

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 المقالة في مؤتمر:

المؤتمر الدولي  (. "أثر المرأة في الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 ن.. ماليزيا: جامعة السلطان زين العابديللقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

 الرسالة العلمية:

. "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.  رسالة

 المؤلفات المترجمة:

 سسة الدينية.. )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤتاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

  

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد -13

لهيئة التحرير الحق بإجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما يتناسب   -14

 .مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب قرار  -15

16-  ً  يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نشر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا

 

ستوى بحثك من عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من م مالحظة:

حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال 

 .االلتزام بها

  

 آليات النشر واإلحالة:

يوماً  30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن

لألخذ  أشهر( 3يوماً )  90 لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن

 بالمالحظات .

ينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم 

 .األبحاث الُمحالة للنشر
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