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 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٩

 هـ١٤٣٥ خرآلا ربيع الحادي والثالثون العدد

 قواعد النشر
دوريـة  )  اإلنـسانية واالجتماعيـة  العلـوم (مجلة جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية           

وتُعنى بنشر البحوث العلمية وفـق  . علمية محكمة، تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة       
 : الضوابط اآلتية 

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أوالً
 .بتكار، والجدة العلمية والمنهجية، وسالمة االتجاه أن يتسم باألصالة واال -١
 .أن يلتزم بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣
 .أن يتسم بالسالمة اللغوية  -٤
 .أال يكون قد سبق نشره  -٥
ان ذلـك للباحـث نفـسه،     كتاب، سـواء أكـ     أال يكون مستالً من بحث أو رسالة أو        -٦

 . أو لغيره 
 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة ,أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتالك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كامالً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إال بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .٤  A(صفحة مقاس ) ٥٠( تزيد صفحات البحث عن  أال -٢
وأن ) ١٣(، والهـوامش بـنط   Traditional Arabic) ١٧( أن يكـون بـنط المـتن     -٣

 ) .مفرد( يكون تباعد المسافات بين األسطر 
يقــدم الباحــث ثــالث نــسخ مطبوعــة مــن البحــث،  مــع ملخــص بــاللغتين العربيــة       -٤

 .مة أو صفحة واحدة واإلنجليزية، ال تزيد كلماته عن مائتي كل

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١
 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤



 

 
١٠ 

عاً ب ا بالتاريخ  : ر تذكر سنة الوفاة  الدراسة  في متن البحث أو  عند ورود أسماء األعالم 
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

ب : خامساً تكتب  فإنها  الدراسة  في متن البحث أو  حروف عند ورود األعالم األجنبية 
بذكر االسم كامالً  االكتفاء  التينية، مع  بحروف  قوسين  بين  عربية وتوضع 

ألول مرة   .عند وروده 
في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على األقل : سادساً للنشر   . تُحكَّم البحوث المقدمة 
عا ب ترسل على البريد اإللكترونCD على أسطوانة مدمجة ,تُعاد البحوث معدلة: ً سا ي  أو 

 .للمجلة 
للنشر : ًثامنا  قبولها  تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم   .ال 

بحثه : ًتاسعا   .يُعطى الباحث خمس نسخ من المجلة، وعشر مستالت من 
مجلة  ل ا ن  ا و  :عن

المراسالت باسم  :جميع 
اإلنسانية واالجتماعية و  العلوم  العلميرئيس تحرير مجلة  البحث   عميد 

 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  
ناسوخ - ٢٥٨٢٠٥١: هاتف   ٢٥٩٠٢٦١) فاكس (   
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  واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ١١

 هـ١٤٣٥  ربيع اآلخرالحادي والثالثونالعدد 

 
 المحتويات

 
 الصف األول المتوسط تقويم مستوى أداء القراءة اإلبداعية عند طلبة

 فهد بن عبد الكريم البكر. د
١٣ 

التــشخيص، التحــديات " نحــو مــشروع كليــة التربيــة بنظــام الخمــس ســنوات 
 "ومرتكزات التطوير المقترحة في ضوء خبرات بعض الدول

 محمود مصطفى محمود الشال. د

٥٧ 

مــن وجهــة نظــر مــوظفي   ط التــأمين علــى نــشاط التــأمين التعــاوني  تــأثير وســي
  شركات وساطة التأمين في مدينة الرياض

 فالح بن فرج السبيعي. د

١٤٣ 

 بنـــاء علـــى اإلســـالمية الـــصبغة يذ الخـــدمي التـــسويقي المـــزيج اســـتخدام أثـــر

 STC  السعودية االتصاالت شركة في التنافسية الميزة
 البستنجي محمد غالب.د

١٨٧ 

The Interaction of Students’ Cognitive Style and Concept 
Attainment Strategies on Students’ Achievement 

Dr. Nashaat M. Kaoud * 

٣ 

INSOURCING THE TRAINING PROCESS 
 AT SAUDI CORPORATIONS 

Dr.Mohammed Said AL-Amri – Dr.Mohammed N. Al-Huzaim 

٢١ 

The Effects of Human Resources Management on Financial 
Performance: The Tunisian Banks’ case 

Dr.Jamel Choukir- Dr.Walid Khoufi 

٥٣ 



 



 

 
 
 
 

 تقويم مستوى أداء القراءة اإلبداعية عند طلبة
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 الكريم البكر فهد بن عبد .د
  كلية العلوم االجتماعية– التدريس قوطرقسم المناهج 

  اإلسالميةجامعة اإلمام محمد بن سعود
 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 الصف األول المتوسط إلبداعية عند طلبةتقويم مستوى أداء القراءة ا 
 
 الكريم البكر فهد بن عبد .د

  كلية العلوم االجتماعية–ق التدريس قسم المناهج وطر
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 
 :ملخص الدراسة

ول      هــدفت هــذه الدراســة إلــى تعــرُّف مــستوى أداء القــراءة اإلبداعيــة لــدى عينــة مــن طــالب الــصف األ    

طالبــاً يدرســون فــي المــدارس الحكوميــة النهاريــة؛ ولتحقيــق هــذا     ) ١٢٣(المتوســط بمدينــة الريــاض، قوامهــا   

الهــدف تــم إعــداد قائمــة بمهــارات القــراءة اإلبداعيــة للــصف األول المتوســط، واختبــار لقيــاس أداء الطــالب       

هرت نتـائج الدراسـة أن مـستوى        لمهارات القراءة اإلبداعية التي سبق تحديدها، وبعد تطبيق أداة البحـث،أظ          

أداء أفراد العينة بصفة عامة في القراءة اإلبداعية لم تكن مُرضيةً، إذ تراوحـت قـيم المتوسـطات الحـسابية       

 درجــة فقــط ؛ وكــل قــيم درجــات المتوســطات الحــسابية ٠٬٨٦٩٩، ٠٬٠١٦٣لمهــارات القــراءة اإلبداعيــة بــين 

 . هذه القيم إلى أن أداء الطالب كان ضعيفاً ومتدنياًللمهارات العشر أقل من الواحد الصحيح، وتشير

ــيات واقتـــراح عـــدد مـــن البحـــوث        ــائج الدراســـة تـــم التوصـــل إلـــى مجموعـــة مـــن التوصـ      وفـــي ضـــوء نتـ

 .والدراسات

 .  مهارات القراءة اإلبداعية، مقياس القراءة اإلبداعية، مستوى أداء أفراد العينة: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

         This study aimed at evaluating the creative reading level of first 

preparatory class in Riyadh.The study attempted to achieve its goals via 

answering the following two questions: 

1- What are the suitable creative reading skills for first preparatory class? 

2- What are the first preparatory class students` levels in creative reading? 

     A list of first preparatory class creative reading skills were prepared , and 

a test to measure the students’ performance level in creative reading which was 

mentioned before. This was applied on a random sample of (123) students study 

in the first preparatory class at noon common schools. Results of the study 

revealed that the sample performance level in general in creative reading was not 

satisfying, and the means of the creative reading skills were between  , 0163 and 

,8699 only, and all values of the means of the 10 skills were less than one. These 

values indicate that students’ performance was weak and low. The study was 

ended with few recommendations and suggestions. 

Key words: Creative reading skills, creative reading measurement, sample 

performance level. 

 



 

 
   اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونال والحاديالعدد 

 :مـقـدمـــة
ــالتغيرات الــــسريعة والتطــــورات المذهلــــة فــــي المعلومــــات     يتميــــز عــــصرنا الحــــالي بــ

والمفاهيم والنظريات وأصبحت الفترة الزمنية التـي نعيـشها هـي مرحلـة ثـورة المعلومـات                 

التي تعتمد فـي المقـام األول علـى القـدرة الذهنيـة لإلنـسان، ولكـي نتـصدى إلـى هـذا التحـدي                         

ــزم إعــداد أ   ــه يل ــدة واعيــة تتعامــل مــع المعلومــات بطالقــة وتنمــي القــدرات       فإن ــال جدي جي

العقليــة بأســلوب علمــي مــنظم يقــوم فــي المقــام األول علــى ثقافــة اإلبــداع ال علــى ثقافــة      

 .الذاكرة

ولقد ظهرت الحاجة لتنمية اإلبداع في الوقت الحاضر على مختلف المستويات عالمياً            

كيـر اإلبـداعي، وتعـددت وسـائل الكـشف عـن            ومحلياً، فنشطت الدراسات في مجـال التف      

هــؤالء األشــخاص المبــدعين الــذين يــستطيعون تقــديم الحلــول للمــشكالت التــي تواجــه       

 . " ٣: ٢٠٠٠ ،السيد"اإلنسان، كما زاد االهتمام بتدريب العقول المفكرة والمبدعة 

ولية كبيرة في هذا الشأن، فليس ثمـة مهمـة يمكـن أن تـنهض               ؤوتتحمل التربية مس  

ا المدرسة أهم من تدريب التالميذ على اإلبداع وإكسابهم مهاراتـه وتـشجيعهم علـى               به

ممارسته، بدالً من تزويدهم بمعارف ومعلومات متناثرة لم يعد لها قيمة أمـام هـذا التقـدُّم       

 .المعرفي والتكنولوجي

إن الثمــرة الحقيقيــة للعمليــة التعليميــة لجيــل المــستقبل تكمــن فــي تنميــة مهــارات      

وتُعـد القـراءة مـن أنـسب الخبـرات لتنميـة هـذه المهـارات، لمـا تتطلبـه مـن إدراك                       . يرالتفك

وفـهـم وربـط واستنتاج، فهي أسلوب مـن أسـاليب النـشاط العقلـي فـي حـل المـشكالت،                   

كما أنها مـن أهـم الوسـائل التـي البـد مـن              . "١٩٤: ٢٠٠٣صالح والمحبوب،   "وإصدار األحكام   

 بأسس اإلبـداع، إذ يعـيش اإلنـسان بـالقراءة حيـاة الحاضـر         وجودها إلمداد الفكر اإلنساني   

والماضي معاً، فهو يعيش بـالقـراءة عصوراً وأزماناً بعيدة ممتدة، يشارك أهلهـا معـارفهم              

: ٢٠٠٨حــافظ، "وخبــراتهم، ويــستوحي مــنهم وممــا أبدعـــته عقــولهم إبداعاتــه الجديــدة     

١٥٥". 



 

 
 تقويم مستوى أداء القراءة اإلبداعية عند طلبة الصف األول المتوسط ١٨

  فهد بن عبد الكريم البكر. د

أهميتهــا بالنــسبة للفــرد فهــي تمــده    والقــراءة بوصــفها إحــدى المهــارات اللغويــة لهــا     

بالمعلومات الضرورية التي تساعده فـي حـل كثيـر مـن المـشكالت التـي تواجهـه، وتدفعـه            

 ."١٥٧: ٢٠٠٠الفي، "للتأمل والتفكير، وتستثير فيه روح المبادأة واالبتكار والنقد 

ات والقراءة في مستوياتها العليا تفتح المجال أمـام ربـط الخبـرات واكتـشاف العالقـ             

ويبــدو أن . واســتخدام التفكيــر والخيــال علــى نحــو واســع لتطــوير خبــرات الفــرد وقدراتــه      

فكـل منهمـا يـؤثر فـي اآلخـر ويتـأثر بـه؛        . العالقة بين القراءة والتفكير هي عالقة تأثير وتـأثر    

فــالفرد عنــدما يقــرأ يمــارس التفكيــر، ومــن ثــم تنمــو مهــارات التفكيــر لديــه، وعنــدما يفكــر   

ــه        تتــسع مداركــه وت  ــه مــن اســتيعاب المقــروء واإلضــافة إلي ــي تمكن ــه الت صــالح "نمــو قدرات

 ."٢٠٤: ٢٠٠٣والمحبوب، 

 أن القــراءة عمليــة مــن عمليــات التفكيــر ال تقــل عــن تلــك التــي     "١٩٩٩"ويــذكر عــصر  

اســتخدمها كاتــب الــنص الــذي يقــرأه القــارئ ففــي كــال األمــرين هنــاك التنظــيم، والفهــم،     

حل المشكالت، واالنتقـاء واالسـتدالل، ومقارنـة البيانـات،          والتحليل، والتركيب والحكم و   

 ."٣٨ص"والنقد، والربط، واالستنتاج والتعميم 

وحــين بــدأت العنايــة بتعلــيم القــراءة تتجــه نحــو اإلبــداع لمعرفــة طبيعــة العمليـــات           

العقلية التي يقوم بها اإلنسان أثناء القراءة، أخذ التربويون ينادون بضرورة تدريب التالميـذ      

ــري فـــي حـــل        ــاليب النـــشاط الفكـ ــلوباً مـــن أسـ ــراءة، لتـــصحب أسـ ــواع القـ ــع أنـ علـــى جميـ

ــاً متكـــامالً يبـــدأ بإحـــساس اإلنـــسان بمـــشكلة مـــن     المـــشكالت، بوصـــفها نـــشاطاً فكريـ

المــشكالت، ثــم يقــوم بجمــع االســتجابات التــي يتطلبهــا حــل هــذه المــشكلة مــن عمــل      

ــر، والغــرض لــيس فهــم المقــروء، بــل تطــوير       أســاليب تفكيريــة متقدمــة   وانفعــال وتفكي

 ."٥: ١٩٩٩العقيلي، "وصوالً إلى أفضل الحلول لمشكلة القراءة وموضوعها 

فهناك حاجة ماسة لربط القراءة بالتفكير اإلبداعي، لتتناغم مع التغيُّر السريع لهذا      

 ،عبـد العظـيم   "العصر، ولتجعل القارئ متوصالً لعالقـات جديـدة ال مـستوعباً لمـا يقـرأ فقـط                  

٥: ٢٠٠٨". 
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، فهـي عمليـة يتفاعـل فيهـا القـارئ مـع الـنص               "القـراءة اإلبداعيـة   "وهذا ما يُطلـق عليـه       

ــد عالقــات         ــة، فيولِّ المقــروء، بحيــث يكــون مُلمــاً بجوانــب الموضــوع، واالحتمــاالت الممكن

وتراكيـــب جديـــدة، معتمـــداً علـــى المعلومـــات المقدمـــة إليـــه فـــي الـــنص وخبراتـــه الـــسابقة 

ــه، وذلــك يُمكِّنــه مــ    ــنص      وتخيل اســتكمال "ن طــرح األســئلة عــن جوانــب الغمــوض فــي ال

، وأن ينـشط ويـصبح حـساساً للمـشكالت التـي قـد تظهـر أثنـاء القـراءة،                    "معلومات ناقصة 

وأن يضيف أفكاراً جديدة إلى محتوى النص والتنبؤ من خالل المعلومات الموجودة به، وأن              

إلى شكل آخـر مـستحب ومثيـر،    يتوقع احتماالت أخرى غير واردة فيه، وأن يحوّر المقروء       

خلــف "وأن يوظــف المعلومــات والخبــرات الــسابقة ويــستخدمها بطريقــة جيــدة ومــشوقة  

 ."٩٨: ٢٠٠٥اهللا، 

فــالقراءة اإلبداعيــة بــذلك تــأتي علــى قمــة مــستويات الفهــم القرائــي التــي تتطلــب مــن   

ــسابقة، و          ــه ال ــتج مــن امتــزاج خبرات ــة جديــدة تن ــنص برؤي ــى رؤيــة ال رؤيــة القــارئ، قــدرة عل

 . الكاتب

وتؤدي القراءة اإلبداعية دوراً مهماً في نجاح األفـراد دراسـياً وفـي الحيـاة العامـة؛ ألنهـا                  

مع مرور الوقـت تـصبح اتجاهـاً، ثـم قيمـة ال يمكـن تركهـا أو التخلـي عنهـا، كمـا أنهـا تنمـي                      

الـنص  إيجابية  المتعلم واعتماده على ذاته وتكوِّن الوعي لديه، وتساعده على التعمـق فـي               

المقــروء، والوصــول إلــى عالقــات جديــدة، وتــساعده أيــضاً علــى توليــد فكــر جديــد، واقتــراح    

حلــول متعـــددة للمـــشكالت مــن خـــالل الوصـــول إلـــى اســتنتاجات واقعيـــة، والقـــدرة علـــى    

تركيــب المعلومــات، كمــا أنهــا تنمــي لديــه الطالقــة والمرونــة واألصــالة والقــدرة علــى التنبــؤ،   

 ،"٢٠٠٤محمــد، " ودراســة ،"٢٠٠٣اللبــودي، ":  ه دراســة كــلٍ مــن ويؤكــد ذلــك مــا أشــارت إليــ 

 ."٢٠٠٥خلف اهللا، "ودراسة 

وتُعدُّ تنميـة مهـارات القـراءة اإلبداعيـة جـزءاً مهمـاً مـن أجـزاء منظومـة تعلـيم اللغـة                       

العربية، فقد غدت القراءة اإلبداعيـة ضـرورة عـصرية يحتمهـا العـصر الـذي نعيـشه، وتعقـد                
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 إيجاد حلول للمشكالت، وتكـوين جيـل مـن المبـدعين يجعـل المـادة                الحياة، والحاجة إلى  

 .المقروءة مصدراً للتفكير، ويضيف إليها من تفكيره وإبداعاته أفكاراً متنوعة فريدة

وتأسيساً على ما تقدم؛ فقد بدأت دول كثيرة تولي اهتماماً كبيراً بتنميـة التفكيـر فـي       

ــداعي والناقــد    ــا، وبخاصــة اإلب ــة    مــستوياته العلي ، وتبحــث عــن وســائل وإســتراتيجيات فعال

لتنميتــه، فأجريــت الدراســات والبحــوث، وانعقــدت المــؤتمرات والنــدوات فــي هــذا المجــال،    

أوصــت جميعهــا بــضرورة تنميــة مهــارات التفكيــر بأبعــاده المختلفــة للطــالب، وقــدراتهم      

منهــا علــى العقليــة التــي تــساعدهم علــى اإلنتــاج واإلبــداع فــي حيــاتهم العلميــة والعمليــة،    

 الــذي عقدتــه "منــاهج التعلــيم وتنميــة التفكيــر"المــؤتمر العلمــي الثــاني عــشر:ســبيل المثــال

م، والنـدوة الوطنيـة حـول    ٢٠٠٢الجمعية المصرية للمنـاهج وطـرق التـدريس بالقـاهرة عـام       

ــانوي بمــسقط بعمــان عــام      ــيم الث ــع   ٢٠٠٢تطــوير التعل القــراءة "م، والمــؤتمر العلمــي الراب

 .  م٢٠٠٤ الذي عقدته الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة بالقاهرة عام "وتنمية التفكير

ــا القـــراءة بـــصفة عامـــة، والقـــراءة اإلبداعيـــة علـــى وجـــه     وبـــرغم األهميـــة التـــي تمثلهـ

التخــصيص فــي دروس اللغــة العربيــة إال أن الواقــع التعليمــي الحــالي ال يــولي هــذا النــوع مــن      

ومــا زال االهتمــام ينــصب علــى قــراءة المفــردات  القــراءة مــا تــستحقه مــن عنايــة واهتمــام  

قراءة صحيحة وحصر ما في الموضوع من معلومات، واإلشارة إلى بعض معاني المفـردات              

والتقيــد بالمعــاني الــواردة فــي الكتــاب المدرســي، وهنــاك ضــعف فــي مــستوى التالميــذ فــي      

حـوث التـي أُجريـت      مهارات القراءة اإلبداعية وهذا ما اتفقت عليه، وأكدتـه الدراسـات والب           

 إلـى أن مفهـوم القـراءة فـي     "١٩٩٥"فقـد أشـار شـحاتة     . في مجـال تعلـيم القـراءة وتعلُّمهـا        

التعليم األساسي يقف عند مستوى فك  الرمـوز المكتوبـة، والفهـم الـسطحي، وال يتعـدى       

ذلــك إلــى مــستوى الفهــم العميــق أو النقــد، أو التــذوق، أو إبــداء الــرأي وحــل المــشكالت           

 ."٦ص"

 أســباب ضــعف المتعلمــين فــي القــراءة إلــى أن    "١٩٩٥"جعــت دراســة عبــد الحميــد   وأر

تعلــيم القــراءة فــي مدارســنا ينقــصه الكثيــر مــن أســاليب الدراســة العلميــة التــي تجعــل            
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تعليمها قائماً على أسس صـحيحة تُقـرِّب الطفـل منهـا، وتحببـه فيهـا وتدفعـه إلـى تعلمهـا                       

 من األهمية البالغة لمهارات القـراءة، فـي تنميـة            أنه على الرغم   "١٩٩٦"، ويرى نصر    "١٥٦ص"

التفكير، وتحسين قدرة الدماغ على معالجة البيانات والمعلومات فإن ثمة ما يشير إلـى أن     

وأكدت دراسـة إسـماعيل     . "٦٦٣ص"الطلبة لم يتمكنوا حتى اآلن من اكتساب مهاراتها         

دود، وهـو سـلبي يعتمـد اعتمـاداً          محـ  - أن دور التلميذ ونشاطه في أثناء تعلم القراءة        "٢٠٠١"

كامالً على معلمه في التوصل إلى األفكـار ومعـاني بعـض المفـردات دون أن يعطـى التالميـذ            

الفرصــة الكافيــة للتعامــل مــع الــنص القرائــي، والتفاعــل مــع مــضمونه، وإعمــال العقــل فيــه     

لمعلمــين ، فمــا زال مفهــوم القــراءة لــدى هــؤالء ا  "٧٩ص"بالتحليــل والموازنــة واالســتنباط  

مقصوراً على مستوى الفهم المباشر الحرفـي، ولـم يتعـده إلـى مـستويات عليـا مـن الفهـم                      

القرائــي، حيــث يركــز المعلــم علــى مــا يتــضمنه كتــاب القــراءة مــن معلومــات وحقــائق دون  

 . العناية بالمهارات األساسية للقراءة

 :اإلحساس بالمشكلة

 : آلتينبعت الحاجة إلى دراسة هذه المشكلة من خالل ا

 في ضوء مـا سـبق عرضـه مـن دراسـات، ومـن خـالل الواقـع الحـالي لتـدريس القـراءة                        -

 ومن واقع المالحظات الميدانية للباحث أثنـاء إشـرافه علـى التربيـة              -بالمرحلة المتوسطة 

 يتـضح أن اهتمـام المعلمـين مـا زال يقـف بعيـداً عـن تحقيـق المفهـوم الـشامل                       -الميدانية

التعـرُّف، والنطـق، والفهـم، والنقـد، والموازنـة، وحـل المـشكالت،        للقراءة الذي يقـوم علـى      

ــاب القــراءة مــن            ــى مــا يتــضمنه كت ــزال عنايــة بعــض المعلمــين مركــزة عل ــداع، فــال ت واإلب

معلومـــات وحقـــائق، دون العنايـــة بالمهـــارات األساســـية للقـــراءة، بـــالرغم مـــن اهتمـــام        

 مـن   "ب"التالميـذ، فقـد نـصت الفقـرة         السياسة التعليمية في المملكة باإلبداع وتنميتـه لـدى          

 على دراسة األسس العلمية التي تقوم عليهـا األعمـال المختلفـة، حتـى يرتفـع                "٥٩"المادة  

المستوى اآللي لإلنتاج إلى درجة النهوض واالبتكار، لذا تحتاج القـراءة إلـى ربطهـا باإلبـداع،                 

 .لتواكب روح العصر وتقلباته السريعة
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ث الــسابقة التــي تناولــت القــراءة اإلبداعيــة، ومهاراتهــا فــي    نــدرة الدراســات والبحــو-

 .اللغة العربية، وطريقة معالجة الموضوعات والنصوص القرائية

 برغم الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لرفع كفايات معلمي اللغة العربية             -

مـستوياته الـدنيا، ولـم    إال أن هناك ما يشير إلى أن التعامل مع المحتوى المقروء مـا زال فـي                

يرتقِ ليصل إلى مستويات النقد واإلبـداع، األمـر الـذي أصـبح يهـدد التحـصيل القرائـي، ويُهـدد                     

شـحاتة،  ": وفي هذا الـصدد يؤكـد كـل مـن         . القدرة على تنمية األنشطة الذهنية لدى التالميذ      

راءة  ضـــرورة تجـــاوز المفهـــوم الـــضيق للقـــ"٢٠٠٠يـــونس، " و"٢٠٠٤ ، والناقـــة وحـــافظ"٢٠٠١

وأهمية رفع مستوى القراءة لدى الطـالب لتـصل إلـى المفهـوم الناقـد واإلبـداعي واالهتمـام                    

باالبتكــار واإلبــداع لــدى الطــالب بحيــث يــصبح لــديهم القــدرة علــى اإلضــافة إلــى مــا يقــرءون،  

والتفاعــل مــع الــنص المقــروء الســتنباط مــا وراء الكلمــات مــن أفكــار ومــضامين، وإعــادة       

بما لديه من خبرات ومعلومات، والوصول إلى أفكار واسـتنتاجات جديـدة،   ترتيبها، وربطها   

 يعنــي وصــوله إلــى أعلــى    "مــستوى القــراءة اإلبداعيــة   "ووصــول القــارئ إلــى هــذا المــستوى     

 . مستويات القراءة

وتأسيــساً علــى مــا تقــدم يمكــن القــول بوجــود حاجــة ماســة إلــى إجــراء دراســة    

ــدى طــالب الــصف األول المتوســط    تــستهدف تعــرف مــستوى أداء القــراءة اإل    ــة ل  إذ ،بداعي

 . يمكن لنتائجها اإلسهام في تطوير تدريس القراءة وربطها باإلبداع

 : مشكلة الدراسة

مــن خـــالل المؤشـــرات الــسابقة المتمثلـــة فـــي نتــائج الدراســـات الـــسابقة، وآراء     

ــويين، والوقــوف علــى مــستوى األداء القرائــي بعامــة، والقــراءة اإلبداعيــة       ــدى  الترب بخاصــة ل

الطــالب ؛ يتــضح وجــود تــدني فــي مهــارات القــراءة اإلبداعيــة لــدى الطــالب فــي كــل مراحــل   

ومــن ثــم فــإن البحــث الحــالي يــسعى لعــالج هــذه   .  وخــصوصاً المرحلــة المتوســطة،التعلــيم

 :المشكلة باإلجابة عن األسئلة التالية
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 متوسط؟ ما مهارات القراءة اإلبداعية المناسبة لطالب الصف األول ال-١

  ما مستويات أداء طالب الصف األول المتوسط لمهارات القراءة اإلبداعية؟-٢

 ما التصور المقتـرح لتنميـة مـستوى أداء القـراءة اإلبداعيـة لـدى طـالب الـصف األول               -٣

 المتوسط ؟ 

 : حدود الدراسة

 : تقتصر الدراسة الحالية على 

ــة      -١ ــة صــفوف المرحل ــة   الــصف األول المتوســط بوصــفه بداي  المتوســطة، وتُعــد تنمي

مهارات القراءة اإلبداعية في هذا الـصف أساسـاً مهمـاً يعتمـد عليـه، وخـصوصاً أن        

الطالب يتوقع أن يكونوا قد اكتسبوا المهارات األساسية للقـراءة؛ ممـا يـؤهلهم        

 . الكتساب مهارات القراءة اإلبداعية

ألول المتوسط، والتي تـم    بعض مهارات القراءة اإلبداعية المناسبة لطالب الصف ا        -٢

 .تحديدها من خالل قائمة المهارات المُعدة لذلك

 : أهداف الدراسة

 :تهدف الدراسة الحالية إلى 

 إعداد قائمة بمهارات القـراءة اإلبداعيـة المناسـبة لطـالب الـصف األول المتوسـط،                  -١

ــاهج وطــرق         وذلــك مــن خــالل اســتطالع آراء بعــض المتخصــصين فــي مجــال المن

 .لغة العربيةتدريس ال

 قيــاس مــدى تمكــن طــالب الــصف األول المتوســط مــن مهــارات القــراءة اإلبداعيــة  -٢

 .التي سبق تحديدها

 وضـــع تـــصور مقتـــرح لتنميـــة مهـــارات القـــراءة اإلبداعيـــة لـــدى طـــالب الـــصف األول -٣

 .المتوسط
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 :أهمية الدراسة

 :تظهر أهمية الدراسة فيما يلي 

بحــث الحــالي إطــاراً نظريــاً يتنــاول مفهــوم القــراءة       يُقــدم ال:  مــن الناحيــة النظريــة  -١

 .اإلبداعية، ومهارات القراءة اإلبداعية، وأساليب تنميتها

 : قد يفيد هذا البحث:  من الناحية التطبيقية-٢

طالب الصف األول المتوسط، حيث يُسهم في تحديد أنـسب مهـارات القـراءة              -أ

 . سطةاإلبداعية المالئمة لقدرات طالب المرحلة المتو

ــراءة       -ب ــة القـ ــيهم بطبيعـ ــادة وعـ ــالل زيـ ــن خـ ــة، وذلـــك مـ ــة العربيـ ــي اللغـ  معلمـ

 .اإلبداعية، ومهاراتها؛ مما يساعدهم في تطوير تدريسها وتعليمها

 مخططي منـاهج اللغـة العربيـة، وذلـك مـن خـالل توجيـه نظـرهم إلـى مهـارات                      -ج

ــرامج      ــة وتــضمينها فــي الب ــة المناســبة لهــذه المرحل  المقدمــة القــراءة اإلبداعي

للطـالب فــي صـورة أنــشطة مختلفـة تُــساعد فـي التــدريب علـى هــذه المهــارات      

 .وتنميتها

 الباحثين، فمن المتوقع أن يفتح هـذا البحـث المجـال أمـام الكثيـر مـن البحـوث                    -د

 . والدراسات المشابهة في مجال القراءة اإلبداعية ومهاراتها المتعددة

 :تحديد مصطلحات الدراسة

 ومـن  ، أو األفكـار ،ملية إصدار حكم علـى قيمـة األشـياء أو الموضـوعات       ع: التقويم -١

 تمهيداً التخاذ قـرارات أو إجـراءات عمليـة          ،ثم تحديد جوانب القوة والقصور في كل منها       

تحديــد جوانــب القــوة وجوانــب  : ويقــصد بــه فــي هــذه الدراســة  . "٦: ٢٠٠١ ،خطــاب"بــشأنها 

 اختبــار مهــارات القــراءة اإلبداعيــة الــذي  الــضعف التــي يمكــن التوصــل إليهــا نتيجــة تطبيــق 

 .صممه الباحث لقياس أداء طالب الصف األول المتوسط في القراءة اإلبداعية

عمليـة عقليـة وجدانيـة، تتجـاوز تعـرف الكلمـات وفهـم الـنص                : القراءة اإلبداعية  -٢

واســتيعابه، وتمتــد لتتعمــق فيــه؛ حتــى يتوصــل القــارئ إلــى اكتــشاف عالقــات جديــدة بــين      
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شــياء والحقــائق واألحــداث الــواردة فــي الــنص؛ ويــستطيع القــارئ المبــدع أيــضاً أن يولــد      األ

أفكـاراً جديـدة متنوعـة، ويكتــشف حلـوالً جديـدة متنوعـة مــن خـالل المعلومـات المقدمــة         

عملية عقلية  : ويُقصد بالقراءة اإلبداعية في هذه الدراسة     . "١٤: ٢٠٠٦ ،صالح"إليه في النص      

رف الكلمات وفهم النص واستيعابه، وتمتد لتتعمق فيه؛ حتى يتوصـل   وجدانية، تتجاوز تع  

طالــب الــصف األول المتوســط أثنــاء القــراءة إلــى اكتــشاف عالقــات جديــدة بــين األشــياء      

والحقائق واألحداث الواردة في النص؛ ويستطيع الطالب المبدع في قراءته أن يولد أفكاراً          

ة مـن خـالل المعلومـات المقدمـة إليـه فـي             جديدة متنوعة، ويكتـشف حلـوالً جديـدة متنوعـ         

 . النص

 : اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :مفهوم القراءة اإلبداعية

تمثل القراءة اإلبداعية أعلى مستويات الفهم القرائـي، ويلـزم ذلـك القـارئ بـأن يـتقن                  

 . جميع مستويات الفهم التي تسبق مستوى الفهم اإلبداعي حتى يصبح قارئاً مبدعاً

د تطــرق الكثيــر مــن المــربين والمهتمــين بــالقراءة إلــى مفهــوم القــراءة اإلبداعيــة،   وقــ

عملية يتفاعل فيها القارئ مع النص المقـروء، بحيـث يـصبح    : "فهناك من عرَّفها على أنها   

حــساساً للتنــاقض فــي المعلومــات والبــدائل المتاحــة، ويولِّــد عالقــات وتركيبــات جديــدة         

ــه      معتمــداً علــى المعلومــات والبــد   ــه فــي الــنص وعلــى خبراتــه الــسابقة وتخيل ائل المتاحــة ل

 . "٢٤٥: ١٩٨٢ ،Martinمارتن "" فيضيف إلى محتوى النص ويغيره بطرق مختلفة

عمليــة تتنــوع فيهــا العمليــات العقليــة التــي يمــر بهــا      :  بأنهــا"١٩٩٤"ويُعرِّفهــا شــحاتة  

ار المقـروءة بطريقـة   القارئ ويتوصل من خاللها إلى أفكار أصـيلة مـن خـالل توظيـف األفكـ             

 ."١٧"فريدة 

عمليـة عقليـة وجدانيـة مركبـة، يـتم فيهـا            : وهناك من عـرَّف القـراءة اإلبداعيـة بأنهـا         

تفاعل القارئ مع النص المقـروء تفـاعالً واعيـاً، ليمـارس عمليـات عقليـة عديـدة ومتنوعـة،               

تجديـد، بمـا يُمكِّـن    ومتداخلة تتيح للقدرة الذهنية أن تعمل في إطار من التنوع، واإلبداع، وال       
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القارئ من تجـاوز فهـم واسـتيعاب الـنص إلـى التعمـق فيـه واإلضـافة إليـه، فيولِّـد احتمـاالت                        

عقلية متعددة، وينتج عالقات وتركيبات متنوعة، وأصيلة معتمداً على المعلومات المقدمة 

 ."١٩٥: ٢٠٠٣صالح والمحبوب، " "١٥٧: ٢٠٠٣محمود، "وعلى خبراته السابقة 

ض تعريفــات القــراءة اإلبداعيــة الــسابقة يمكــن أن نــستخلص أن القــراءة  وباســتعرا

علـى  . اإلبداعية تدفع القارئ للتفكير بعملياته العقلية المتنوعة؛ إلشـباع حاجاتـه النفـسية        

أن يكون سلوكه متضمناً طرح أسئلة عن النقص في معلومات النص المقروء، مـع إضـافة    

ــاره الـــساب   ــره وأفكـ ــاليب تفكيـ ــه وأسـ ــة   خبراتـ ــاالت معينـ ــؤ باحتمـ ــروء، والتنبـ قة إلـــى المقـ

وتوظيف األفكار المستقاة بطريقة فريدة وتوليد عالقات جديدة، بما يوفر للقـارئ خبـرات      

 . جديدة، كما يعينه على اكتشاف حلول جديدة ومتنوعة

 :أهمية القراءة اإلبداعية

ــرة، يحتمهــ       ــذي  يتفــق التربويــون علــى أن القــراءة اإلبداعيــة لهــا أهميــة كبي ا العــصر ال

 .نعيشه، وتعقد الحياة، وتغيرها السريع المتالحق، والحاجة إلى إيجاد حلول للمشكالت

والقراءة اإلبداعية تنمية للفرد، وتوسيع لقدراته العقلية وتفكيـره، فاألفكـار الجديـدة       

التــي يكتــسبها القــارئ ينقــدها ويقوّمهــا، ويحــوّر ويبــدّل فيهــا، ويــستدعي أفكــاره وخبراتــه 

ابقة ويمزجها باألفكار الجديدة المكتوبة، فيشكل المادة المقـروءة ويعيـد صـياغتها         الس

ويولّد أفكاراً مبتكرة ويكوّن إنتاجاً جديداً متكـامالً، فتـزداد خبراتـه التـي يوظفهـا فـي حـل                    

 ."١٣٠ -١٢٩ص ص : ٢٠٠٥الخليلي، "مشكالته 

 :"٦٩ -٦٦ص ص: ٢٠٠شحاتة، "ويمكن تحديد أهمية القراءة اإلبداعية في 

 . تساعد القارئ على التعمق في النص المقروء، والتوصل إلى عالقات جديدة-١

 . تساعد القارئ في توليد فكر جديد واقتراح حلول متنوعة للمشكالت-٢

 تساعد القارئ على الوصول إلى استنتاجات واقعية من خالل قدرته علـى تركيـب               -٣

 .المعلومات

 .معلومات ومزجها بتخيله تساعد القارئ على استدعاء ال-٤
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 .  تنمي لدى القارئ الطالقة، والمرونة، وأصالة الفكر-٥

 . تساعد القارئ على كتابة عدة نهايات لقصة غير مكتملة-٦

 . تغرس الثقة بالنفس لدى القارئ من خالل إضافة فكرة لمحتوى النص-٧

 . تنمي قدرة القارئ على التنبؤ، وإبداء اآلراء الشخصية حول النص-٨

 تجعــــل موضــــوعات القــــراءة أكثــــر واقعيــــة وحيويــــة إذا بــــدأ القــــارئ فــــي إعــــادة -٩

 . تشكيلها، والتفكير فيما يقرأ

ونظــراً ألهميــة القــراءة اإلبداعيــة أصــبح مــن الــضروري االهتمــام بتنميــة مهاراتهــا لــدى    

الطالب في المراحل التعليمية المختلفة، وبخاصةً طالب المرحلة المتوسـطة، وذلـك أثنـاء              

 .قراءاتهم المختلفة

 :مهارات القراءة اإلبداعية

تُعد القراءة اإلبداعية مهارة مركبة، وعاليـة التعقيـد مـن شـأنها أن ترقـى بالقـارئ إلـى                  

مستوى التفكير اإلبداعي، حيث يضع هذا النوع من القراءة المتعلم أمام مـشكلة يطلـب               

ماذا تفعل لو كنـت     :  بها مثل  منه مواجهتها، وإعطاء حل لها، أو اإلجابة عن أسئلة تتعلق         

 ."٩٦: ١٩٩٧حبيب اهللا، "؟ ماذا تقترح؟ ما الحل برأيك؟ اكتب نهاية أخرى للقصة ....مكان

ويــصنف النــشاط القرائــي اإلبــداعي علــى أنــه أعلــى مــستوى مــن مــستويات القــراءة           

والقــارئ المبــدع يقــوم بعمليــات  . "٢٦٠: ١٩٨٩ ،Bos & Andersبــوس، وأنــدرز "المختلفــة 

ية، وأدائيـة متنوعـة فـي تنـاول الكلمـة المطبوعـة، ومـا تـشتمل عليـه مـن أفكـار، وأداء،                        ذهن

وعالقات، ومعايير، ويأخذ في ممارسة عمليات التأويل، وإعادة البناء، وتوليد فكرة جديدة            

 ."٢٠ ص،١٩٩٩العقيلي، "من إيحاءات الكاتب، ومقاصده 

يـة غيـر مألوفـة يتطلـب تـوافر قـدر            ووصول القارئ إلى أفكار، أو حلـول إجرائيـة، أو نظر          

 . من المهارات األدائية، والذهنية، واللغوية، التي تقع ضمن إطار العمليات العقلية العليا
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وبالرغم من أن فكرة القراءة اإلبداعية ال تزال قيد البحـث، وبـرغم حداثـة المفهـوم،            

هـــا مـــا ورد عنـــد إن مهــارات القـــراءة اإلبداعيـــة متنوعـــة ومتعــددة، من  : فإنــه يمكـــن القـــول 

 : ، وهي"٧٨: ٢٠٠٣اللبودي، " "٦٥: ٢٠٠٩البراوي، "، "١٥٣ -١٤٢ص ص : ٢٠٠٤طعيمة، "

 ."التي لم يصرح بها الكاتب" استخالص المعاني المتضمنة في النص المقروء -١

 . اقتراح بدائل جديدة لبعض األحداث أو المواقف المتضمنة في النص المقروء-٢

 .لمقدمات التنبؤ بالنتائج من ا-٣

 . إعادة صياغة األفكار بأسلوب جديد-٤

 . ابتكار عناوين ونهاية للنص المقروء-٥

 تكــوين رأي فــي المــادة المقــروءة، وتــصميم األحكــام التــي يقرؤهــا علــى مواقــف       -٦

 .أخرى

 الكشف عن مشكالت جديـدة قـد تكـون بـارزة فـي الـنص أو متـصلة بـه، وابتكـار             -٧

 .حلول متنوعة لها

 . مثيرة للتفكير ترتبط بالنص في مواقف جديدة طرح أسئلة-٨

مـسرحية أو شـعر أو   " التعبير عن األفكار في النص المقـروء بإنتـاج إبـداعي جديـد       -٩

 ."قصة

 :األنشطة القرائية التي تنمي القراءة اإلبداعية

تُعدّ األنـشطة القرائيـة مـن أنجـح الوسـائل فـي تنميـة مهـارات القـراءة والتفكيـر معـاً،                   

ها تثير الطلبة وتهيؤهم ذهنياً، وتوفر جواً نفسياً مالئمـاً يـؤدي إلـى تحقيـق الـتعلُّم                  وذلك ألن 

الفعال ذي المعنى، لما تتيحه من فرص أمام المتعلم للتفاعل مـع المـادة القرائيـة، وإعمـال                 

عقلــه وفكــره فيهــا، لتتجــاوز األفكــار والــرؤى واالتجاهــات، ليكــون النــاتج مزيجــاً جديــداً           

 ثــراءً وأكثــر عمقــاً فــي ظــل منــاخ تعليمــي مــشجع، يحــل فيــه المــرح محــل    متجانــساً أكثــر

 ."٤٩ -٤٨: ٢٠٠٥الحايك، "الكبت، والحرية محل التسلط 
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وثمة أنشطة متعددة يمكن أن تُسهم في تطوير القدرة على القـراءة اإلبداعيـة، مـن                 

ع تكليــف المتعلمــين بطــرح أفكــار جديــدة ومتنوعــة وغزيــرة فــي قــضيةٍ مــا، ووضــ     : أهمهــا

المتعلمين أمام مشكلة وتكليفهم وضع حلول بديلـة لهـا، وتـدريبهم علـى نقـد النـصوص                  

واآلراء، وتوقــع األحــداث، وإعطــاء عنــاوين بديلــة لعنــوان الــنص المقــروء، وإغــالق القــصة،      

 .والتلخيص

إن األنـــشطة ذات اإلجابـــات المفتوحـــة تُـــسهم فـــي القـــدرة علـــى القـــراءة اإلبداعيـــة، 

ــا  ــاً   وتُـــسهم فـــي تطـــوير مهـ ــاً نفـــسياً وعقليـ رات التقيـــيم الـــذاتي، وتـــوفر للمتعلمـــين مناخـ

واألنـشطة التـي تـوفر للقــارئ    . يـستطيعون التعبيـر مـن خاللـه عـن أنفــسهم بـصورة فاعلـة       

ــه التعبيــر عــن         شــعوراً بالمتعــة والــسرور، وتــوفر مناخــاً نفــسياً يــستطيع الطلبــة مــن خالل

ذلــك إلــى تطــوير وســائل التفاعــل أنفــسهم، ترفــع مــستوى نــشاط القــارئ الــذهني، ويــؤدي  

وينبغـي  . "٣٧ -٣٦: ١٩٩٩العقيلـي،   "واالتصال اللغوي، ومن ثم يقود هذا التواصل إلى اإلبداع          

اختيار أنشطة تتحدى قدرات الطلبة وتركز علـى توليـد األفكـار السـترجاع الطلبـة لهـا، أي                  

 للمتعلمـين للكـشف   تركز علـى ثقافـة اإلبـداع ال ثقافـة الـذاكرة، وأن تُهيـئ فرصـاً حقيقيـة               

عن طاقاتهم والتعبير عن خبراتهم الذاتية، وتراعي الفروق الفرديـة، وتفـتح آفاقـاً واسـعة                

. للبحث واالستكـشاف وحـل المـشكالت، والـربط بـين خبـرات الـتعلُّم الـسابقة والحاليـة                  

 علــى أهميــة اســتخدام القــصص الــشعبية، والطرائــف، واأللغــاز فــي  "٢٠٠٣"وتؤكــد اللبــودي 

مهارات القراءة، فهي تضفي على التعلُّم جواً من اإلثارة والمتعة فضالً عن أنها تُبـرز              تنمية  

 . "٨٠ص"العالقة الوثيقة بين اللغة والثقافة 

 : الدراسات السابقة

ــت العديـــد مـــن الدراســـات الـــسابقة العربيـــة واألجنبيـــة التـــي تناولـــت القـــراءة          أُجريـ

 : إلفادة منها، ومن هذه الدراساتاإلبداعية، وأتيح للباحث االطالع عليها وا

 التي هدفت إلى فحـص مـا إذا كـان التـدريب علـى               "١٩٩٠" Rappoportدراسة رابوبورت   

 . فن التمثيل اإلبداعي يعزز االستيعاب القرائي واللغوي لدى أطفال الصف الثاني، وينميه
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ئياً، وتـم   طالباً مـن طلبـة الـصف الثـاني، اختيـروا عـشوا      "١٧"وتكونت عينة الدراسة من    

تقسميهم إلى مجموعتين؛ وكان عدد الذكور يُقـارب عـدد اإلنـاث فـي كـل مجموعـة مـن                    

وتــم تــدريب المجموعــة التجريبيــة علــى فــن التمثيــل القرائــي اإلبــداعي مــن     . المجمــوعتين

 جلـسة تدريبيـة علـى مـدى ثالثـة           "٢٤"خالل لعب األدوار في الحكايات الـشعبية، وتـم عقـد            

ار قياس لالستيعاب القرائي اإلبداعي على كلتـا المجمـوعتين قبـل    أشهر، وتم إجراء اختب  

ــين           ــة بـ ــروق هامـ ــة فـ ــر أيـ ــم تظهـ ــيالت لـ ــى أن التحلـ ــة إلـ ــلت الدراسـ ــدريب، وتوصـ ــد التـ وبعـ

المجمــوعتين فــي االختبــارات القبليــة والبعديــة، وأشــارت إلــى انخفــاض مــستوى تحــصيل      

ات تـساعدهم علـى تعلـيم    الطلبة، وأوصت الدراسة ضرورة إكساب معلمي القراءة كفايـ   

 . االستيعاب القرائي اإلبداعي

ــانوي   "١٩٩٩"وأجـــرى العقيلـــي   دراســـة هـــدفت إلـــى تقـــويم أداء طلبـــة الـــصف األول الثـ

المتفــوقين تحــصيلياً فــي اللغــة العربيــة فــي المــدارس التابعــة لمديريــة التربيــة والتعلــيم فــي   

راً فـي القـراءة اإلبداعيـة تكـوَّن         محافظة جرش في القراءة اإلبداعية، وأعـدَّ الباحـث اختبـا          

 طالبـاً  "٢٦٢" فقرة موزعة على أبعاد القراءة اإلبداعية، وتكونت عينة الدراسة مـن   "٢٠"من  

وطالبة من الصف األول الثانوي بفرعيه العلمي واألدبي، وهم المتفوقون الذين حـصلوا علـى               

دراسـة وجـود انخفـاض     فما فوق في مبحث اللغة العربية، وأظهـرت نتـائج ال   "%٩٠"عالمة  

 .في مستوى أداء الطلبة في القراءة اإلبداعية

 دراسة هدفت إلى قياس فاعليـة برنـامج مقتـرح فـي تنميـة      "٢٠٠٢"كما أجرى عطا اهللا     

مهــارات القــراءة اإلبداعيــة للطــالب الفــائقين بالــصف األول الثــانوي، وقــام الباحــث بإعــداد     

لقراءة اإلبداعية، وبناء بـرامج لتنميـة مهـارات         اختبار لقياس مهارات الطالب الفائقين في ا      

القـــراءة اإلبداعيـــة، وتوصـــلت الدراســـة إلـــى فاعليـــة البرنـــامج فـــي تنميـــة مهـــارات القـــراءة  

 .اإلبداعية، ونمو المهارات اإلبداعية بشكل غير متساوٍ لدى الطالب الفائقين

ب القــدح  التــي هــدفت إلــى معرفــة تــأثير اســتخدام أســلو   "٢٠٠٣"وأمــا دراســة محمــود  

كـان  . الذهني على تنمية بعض مهارات القراءة اإلبداعية لدى تالميذ الصف الرابـع االبتـدائي        
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أن استخدام أسلوب القدح الذهني في تدريس       : من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة      

بعــض موضــوعات القــراءة؛ قــد رفــع أداء التالميــذ فــي مهــارات القــراءة اإلبداعيــة؛ نظــراً لمــا  

ــوف ــة     يـ ــر فـــي الموضـــوعات القرائيـ ــداع، والتفكيـ ــذ لإلبـ ــلوب مـــن فرصـــة للتالميـ ــذا األسـ ره هـ

 .المتعددة في مناخ يتسم بالتقبل، والتسامح، والنشاط

 التـي أُجريـت فـي مـدارس هونـغ      "٢٠٠٣" Chick & Wanوهـدفت دراسـة شـيك ووان    

فـــي اللغـــة كونـــغ إلـــى تقـــصي أثـــر برنـــامج فـــي القـــراءة اإلبداعيـــة علـــى الكتابـــة اإلبداعيـــة   

اإلنجليزية، وقامت الباحثتان باختيار سلـسلة مـن القـصص الفكاهيـة التـي كتبهـا مؤلفـون                  

مختلفــون لتحفيــز األطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم مــا بــين ســت إلــى ثمــاني ســنوات لحــب  

ــذين         ــى أن األطفــال ال ــالي، وتوصــلت الدراســة إل ــألدب الخي القــراءة؛ ولتطــوير اســتجابتهم ل

لقرائي اإلبـداعي اسـتخدموا كلمـات أكثـر دقـة وتحديـداً أثنـاء كتـابتهم،                 تعرضوا للبرنامج ا  

إضــافةً إلــى ارتفــاع ملحــوظ فــي أدائهــم، وتطــوير اتجاهــات إيجابيــة نحــو اللغــة اإلنجليزيــة،     

 . واتجاهات الطلبة نحو القراءة تحسنت بشكل أفضل

لـى مـدخل    بدراسة هدفت إلـى بنـاء برنـامج فـي القـراءة قـائم ع              "٢٠٠٣"وقامت اللبودي   

الطرائف، وتعرّف فعاليته في تنمية مهـارات القـراءة اإلبداعيـة، واالتجـاه نحـو القـراءة لـدى          

تالميذ المرحلة اإلعداديـة، وتـم إعـداد قائمـة بمهـارات القـراءة اإلبداعيـة المناسـبة لتالميـذ               

ت المرحلــة اإلعداديــة، وقامــت الباحثــة بإعــداد اختبــار القــراءة اإلبداعيــة فــي ضــوء المهــارا   

الــسابقة، وإعــداد مقيــاس اتجــاه لتالميــذ المرحلــة اإلعداديــة نحــو القــراءة، وأظهــرت نتــائج  

الدراسة فاعلية البرنامج القائم على مدخل الطرائف في تنمية مهارات القـراءة اإلبداعيـة،         

 .وفي زيادة اتجاه التلميذات نحو القراءة بشكل عام

ت إلـى قيـاس أثـر برنـامج قرائـي       بدراسة هـدف "٢٠٠٤"كما قام محروس وعبد العظيم      

باستخدام الوسائط المتعددة في تنمية مهـارات القـراءة اإلبداعيـة، والميـل نحـو القـراءة،                 

وتــم إعــداد البرنــامج باالســتعانة بالوســائط التعليميــة، وأظهــرت نتــائج الدراســة أن برنــامج  
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ــذ         ــوق تالميـ ــي تفـ ــح فـ ــشكل واضـ ــهم بـ ــث، أسـ ــي البحـ ــستخدم فـ ــة المـ ــراءة اإلبداعيـ  القـ

 .المجموعتين التجريبيتين في كل من مصر واإلمارات في مهارات القراءة اإلبداعية

 التي هدفت إلـى الكـشف عـن فعاليـة     "٢٠٠٦" Kernan coneوفي دراسة كيرنان كون 

برنامج قائم علـى الـتعلُّم الـذاتي فـي تنميـة مهـارات القـراءة اإلبداعيـة لـدى طـالب المرحلـة               

فعاليـة البرنـامج فـي تنميـة مهـارات القـراءة اإلبداعيـة ككـل                الثانوية توصلت الدراسـة إلـى       

لـدى طـالب المرحلــة الثانويـة، وأوصــت الدراسـة بـضرورة االعتنــاء بتنميـة اإلبــداع مـن خــالل        

 .القراءة لدى الطالب في المراحل التعليمية المختلفة

 بدراســــة هــــدفت إلــــى قيــــاس فاعليــــة اســــتراتيجيتي "٢٠٠٩"وقامــــت إيمــــان البــــراوي 

قــشة وحــل المــشكالت فــي تنميــة بعــض مهــارات القــراءة اإلبداعيــة لــدى عينــة مــن      المنا

تالميــذ الــصف األول اإلعــدادي بمحافظــة الجيــزة، وأعــدت الباحثــة قائمــة بمهــارات القــراءة  

اإلبداعية للـصف األول اإلعـدادي، واختبـاراً لقيـاس مـدى تمكـن التالميـذ مـن المهـارات التـي                      

دراسـة فاعليـة اسـتراتيجية الـتعلم المقترحـة فـي تنميـة              سبق تحديدها، وأظهرت نتـائج ال     

 .مهارات القراءة اإلبداعية

 التــي هــدفت إلــى معرفــة أثــر طريقــة توليفيــة فــي تــدريس   "٢٠١١"وفــي دراســة مــصطفى 

النصوص األدبية، وقياس أثرها على تنمية مهارات القراءة اإلبداعية، قامت الباحثـة بإعـداد       

ياس مهارات القراءة اإلبداعية لدى طالبات الصف األول الثانوي         اختبار القراءة اإلبداعية لق   

تحديــد األفكــار المفقــودة،  : ، وتمثلــت هــذه المهــارات التــي تــم قياســها فــي   "عينــة البحــث"

ــنص، وذكــر صــفات لشخــصية مــا فــي           ــات متنوعــة لل ــول متعــددة، ووضــع نهاي ــراح حل واقت

 .القصة، واستبدال جمل وعبارات بأخرى

 توصــلت إليهــا الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين   ومــن النتــائج التــي

 .متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار القراءة اإلبداعية
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 : تعليق عام على الدراسات السابقة

من خالل العرض السابق للدراسات والبحوث التي تناولت القراءة اإلبداعية يتـضح مـا              

 : يلي

ظم الدراسات والبحوث السابقة إلى أهمية القراءة اإلبداعية، وضرورة          أشارت مع  -١

 .تنميتها والتدريب عليها، وتضمينها في المناهج الدراسية

 تعددت اهتمامات الدراسات والبحوث التي تمـت فـي هـذا المجـال، فمنهـا مـا اهـتم                   -٢

ليميـة المختلفـة،    بمحاولة تنميـة مهـارات القـراءة اإلبداعيـة لـدى الطـالب فـي المراحـل التع                 

وتقــديم بعـــض الحلـــول التــي تزيـــد مـــن هــذه المهـــارات وتنميتهـــا لــدى الطـــالب، ومنهـــا مـــا     

 .استهدف معرفة مستوى أداء الطالب لمهارة القراءة اإلبداعية

 توصلت بعض الدراسـات الـسابقة إلـى وجـود ضـعف عـام فـي مـستوى الطلبـة فـي                       -٣

 .القراءة اإلبداعية وعدم تمكنهم منها

ت منهجيــة الدراســات الــسابقة، فقــد اســتخدم بعــضها المــنهج الوصــفي،         تنوعــ-٤

واهتمــت بقيــاس وتقــويم مــدى تمكــن عينــة الدراســة مــن المهــارات مثــل دراســة العقيلــي  

، وبعــضها اســتخدم المــنهج شــبه التجريبــي مــن خــالل اختبــار أثــر بعــض الطرائــق      "١٩٩٩"

، ودراســة "٢٠٠٢"ة عطــا اهللا التدريــسية فــي تنميــة مهــارات القــراءة اإلبداعيــة مثــل دراســ    

، "٢٠٠٣"، ودراســة اللبــودي "٢٠٠٣" Chick & Wan، ودراســة شــيك ووان "٢٠٠٣"محمــود 

، "٢٠٠٦" Kernan Cone، ودراســة كيرنــان كــون "٢٠٠٤"ودراســة محــروس وعبــد العظــيم 

 ." ٢٠١١" ودراسة مصطفى ،"٢٠٠٩"ودراسة البراوي 

 في الهدف الذي تسعى إليه وهو معرفـة   تتفق الدراسة الحالية مع دراسة العقيلي،  -٥

مستوى أداء الطلبة لمهارات القراءة اإلبداعية، وتختلف عنها في المرحلة التعليمية، وفـي           

مجتمع الدراسة، حيث أجريـت دراسـة العقيلـي علـى طـالب وطالبـات الـصف األول الثـانوي                    

ين تــم إجــراء المتفــوقين تحــصيلياً فــي اللغــة العربيــة فــي محافظــة جــرش بــاألردن؛ فــي حــ   

 .الدراسة الحالية على طالب الصف األول المتوسط بمدينة الرياض
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أما أوجه اإلفادة من الدراسـات الـسابقة فقـد تمثلـت فـي كيفيـة تحديـد مهـارات                    

اختبــار القــراءة   : القــراءة اإلبداعيــة، والتعــرُّف علــى أدوات الدراســة وكيفيــة بنائهــا مثــل        

ة وإجراءاتها، باإلضـافة إلـى إسـهامها فـي مناقـشة            اإلبداعية، وفي تصميم منهجية الدراس    

 .نتائج الدراسة

 منهج الدراسة وإجراءاتها

تتبـع الدراســة الحاليــة فـي إجراءاتهــا المـنهج الوصــفي التحليلــي،    : مـنهج الدراســة : أوالً

وذلك من خالل تتبع مهارات القـراءة اإلبداعيـة فـي الدراسـات والبحـوث الـسابقة لتحديـد                   

اإلبداعية المناسبة لطالب الصف األول المتوسط، وتعرُّف مستويات أداء         مهارات القراءة   

 .طالب الصف األول المتوسط لهذه المهارات، ثم تحليل النتائج والبيانات وتفسيرها

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الـصف األول         : مجتمع الدراسة وعينتها  : ثانياً

 طالبـاً ينتمـون    "٢٦٧٣"المتوسط بمدارس التعليم العام في مدينة الريـاض، ويقـدر عـددهم             

 ."@" متوسطة في مدينة الرياض" ٢١٦ "إلى 

وتمثلت عينة الدراسة في طالب الصف األول المتوسط الذين تم اختيارهم بالطريقـة             

 :، كما يليMulti- stage sample متعددة المراحل العشوائية العنقودية

ــة األولـــى ــرافية تابعـــة إلدارة التربيـــة    : المرحلـ ــار العـــشوائي لثالثـــة مكاتـــب إشـ االختيـ

 : والتعليم بمدينة الرياض، وقد وقع االختيار على المكاتب اإلشرافية  التالية

 . مكتب اإلشراف التربوي بالشمال- 

 .شرق مكتب اإلشراف التربوي بال- 

 . مكتب اإلشراف التربوي بالروضة- 

االختيـار العـشوائي لمدرسـة مـن المـدارس المتوسـطة التابعـة لكـل                : المرحلة الثانيـة  

 : مكتب إشرافي، وقد وقع االختيار على المدارس التالية

 .  متوسطة البلد األمين بشمال الرياض-

 . متوسطة الطبراني بشرق الرياض-
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 .ن الدوسري بالروضة متوسطة الشيخ عبد الرحم-

االختيـار العـشوائي لفـصل مـن الـصف األول المتوسـط لكـل مدرسـة،         : المرحلة الثالثة 

 مــن متوســطة البلــد األمــين، ووقــع االختيــار   "١/١"وقــد وقــع االختيــار العــشوائي علــى فــصل   

ــى فــصل    ــى فــصل      "١/٣"العــشوائي عل ــار العــشوائي عل ــي، ووقــع االختي  بمتوســطة الطبران

الشيخ عبد الـرحمن الدوسـري، وبنـاءً علـى ذلـك بلـغ مجمـوع أفـراد عينـة           بمتوسطة   "١/٥"

 .  طالباً"١٢٣"الدراسة 

 : تتمثل األدوات التي استخدمت في الدراسة الحالية فيما يلي: أدوات الدراسة: ثالثاً

:  إعداد قائمة بمهارات القـراءة اإلبداعيـة المناسـبة لتالميـذ الـصف األول المتوسـط                -١

دراسة أُعدّت قائمة بمهارات القراءة اإلبداعية المناسـبة لطـالب          لتحقيق هدف ال  

 :الصف األول  المتوسط وفق الخطوات التالية

يتمثـل الهـدف مـن هـذه القائمـة فـي تحديـد             :  تحديد الهدف من قائمة المهـارات      -أ

 .مهارات القراءة اإلبداعية المناسبة لطالب الصف األول المتوسط

تـــم بنـــاء قائمــة المهـــارات مـــن خـــالل  :  المهـــارات تحديــد مـــصادر بنـــاء قائمــة  -ب

 :مجموعة من المصادر

 . البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بالبحث الحالي-

 . اإلطار النظري للبحث-

 . أهداف تدريس اللغة العربية في المرحلة المتوسطة-

 . االتجاهات الحديثة في تعليم القراءة-

  هـ١٤٣١/ ١٤٣٠رحلة المتوسطة لعام  كتاب القراءة المقرر على طالب الم-

 . أراء بعض المتخصصين من أساتذة طرق تدريس اللغة العربية-

للتأكد من صدق القائمة تم عرضها في صـورتها المبدئيـة علـى عـدد      :  ضبط القائمة  -ج

، وذلـك بهـدف     "@"من الخبراء والمتخصصين في مجال طرق تدريس اللغة العربيـة         
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ناســبتها لقيــاس مــا وضــعت مــن أجلــه، وقــد تــم        معرفــة مــدى صــدق القائمــة، وم   

 ."@@"تعديلها في ضوء آرائهم ووضعها في صورتها النهائية

مــرّ إعــداد هــذا االختبــار بعــدة خطــوات يمكــن  :  اختبــار مهــارات القــراءة اإلبداعيــة-٢

 : تلخيصها فيما يلي

يهـدف هـذا االختبـار إلـى قيـاس مـدى تمكـن طـالب الـصف            :  تحديد هدف االختبار   -أ

 مــــن مهــــارات القــــراءة اإلبداعيــــة التــــي "مجموعــــة البحــــث"ول المتوســــط األ

 .تضمنتها القائمة

ــار  -ب ــاء االختبـ ــصادر بنـ ــد مـ ــار    :  تحديـ ــاء االختبـ ــي بنـ ــة فـ ــة الحاليـ ــدت الدراسـ اعتمـ

 :واشتقاق مادته على المصادر التالية

 .  الكتاب المدرسي-

 .اإلبداعية البحوث والدراسات السابقة التي أُجريت في مجال القراءة -

 . الكتابات التربوية المرتبطة بكيفية إعداد اختبار القراءة اإلبداعية-

 . أدبيات المناهج وطرق تدريس اللغة العربية-

بالرجوع إلى المصادر التي تناولت بناء االختبـارات، تـم    :  صياغة مفردات االختبار   -ج

 : ختبار، وهيالتوصل إلى األسس التي ينبغي مراعاتها عند صياغة مفردات اال

 . أن تكون مرتبطة باألهداف-

 . أن تغطي جميع محاور االختبار-

 . أن تتجنب الغموض وتكون ألفاظها سهلة وواضحة-

بعــد االنتهــاء مــن وضــع مفــردات االختبــار، وضــعت تعليمــات   :  تعليمــات االختبــار-د

، االختبار بلغة سهلة ومناسبة لمستوى الطالب، توضح لهم الهدف من االختبار 

وقد وضحت هذه التعليمات كتابـة البيانـات علـى ورقـة اإلجابـة، وضـرورة قـراءة               

كل سؤال قراءة جيدة قبل إجابته، واإلجابة عن جميـع األسـئلة، وعـدم تـرك                

 .أي سؤال بدون إجابة
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اشتمل االختبـار علـى قـصتين تمـس جانبـاً مـن واقـع الطـالب،                 :  محتوى االختبار  -هـ

وتلــي كــل قــصة أســئلة   . جابــة بحمــاس ورغبــة حتــى تــدفعهم إلــى القــراءة واإل  

ــة، حيــث يقــيس كــل ســؤال مهــارة         متنوعــة تغطــي مهــارات القــراءة اإلبداعي

ــدة، وذلــك        . محــددة ــوح، وليــست مقي ــوع المفت ــار مــن الن وجــاءت أســئلة االختب

 .لتشجيع الطالب على التعبير الحر

ار فــي صــورته  بعــد االنتهــاء مــن إعــداد االختبــ  :  صــالحية الــصورة األوليــة لالختبــار  -و

األوليــة تــم عرضــه علــى مجموعــة مــن المحكمــين بهــدف التعــرُّف إلــى آرائهــم     

ومالحظــاتهم حــول االختبــار فيمــا يتعلــق بمــدى مناســبة كــل ســؤال لمــستوى   

طـــالب الـــصف األول المتوســـط، ومـــدى ســـالمة الـــصياغة اللغويـــة لكـــل ســـؤال، 

كمين بعـض   وتعديل بعض المفردات بالحذف أو اإلضافة، وقد أبدى بعض المح         

ــه،       الملحوظــات حــول بنــاء هــذا االختبــار وفــي ضــوء هــذه الملحوظــات تــم تعديل

 . وأصبح االختبار قابالً للتطبيق استطالعياً

بعــد التعــديالت التــي أبــداها المحكمــون، أصــبح   :  التجربــة االســتطالعية لالختبــار -ز

، ومـــــن ثـــــم إجـــــراء التجربـــــة )@(االختبـــــار صـــــالحاً للتطبيـــــق بـــــصورته النهائيـــــة 

االستطالعية لالختبار، حيث قام الباحث بتطبيق االختبار على عينـة عـشوائية            

 تلميــذاً، "٣٠" مــن طــالب الــصف األول المتوســط بـــلغت  "مجموعــة اســتطالعية"

 : وكان الهدف من التجربة االستطالعية ما يلي

بعـــد عـــرض االختبـــار علـــى العينـــة  : التعـــرُّف علـــى مـــدى وضـــوح مفـــردات االختبـــار   -١

العية ومن إجابات الطالب تأكد الباحث من مدى وضـوح مفـردات االختبـار       االستط

 .وخلوها من التعقيد، حيث إن الطالب لم يجدوا صعوبة في فهم هذه المفردات

حُــسب الــزمن المناســب لإلجابــة عــن أســئلة   : حــساب الــزمن المناســب لالختبــار   -٢

 : ياالختبار باستخدام معادلة متوسط الزمن الالزم للتطبيق وه
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 الزمن الذي استغرقه آخر طالب+ الزمن الذي استغرقه أول طالب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=    الزمن المناسب

٢ 

 : تمثل فصالً واحداً، فقد وجد المتوسط حسب اآلتيوحيث إن العينة  

 .٤٢= زمن أول طالب

 .٤٤= زمن آخر طالب

 .٨٦= المجمـــوع 
٨٦ 

 ٤٤ = ــــــــــــــــــــــــــــ= المتوسط 
٢ 

 . أربع وأربعين دقيقة أي حصة كاملة"٤٤"وبذلك يكون الزمن الكلي لالختبار حوالي 

احــث فــي حــساب صــدق االختبــار علــى الــصدق   اعتمــد الب:  حــساب صــدق االختبــار-٣

 وذلــك مــن خــالل عــرض االختبــار فــي صــورته األوليــة علــى        "صــدق المحكمــين "المنطقــي 

مجموعة من المتخصصين في المناهج وطرق التدريس، وتـم تعديلـه فـي ضـوء مـا أسـفرت                

عنـه مالحظــاتهم، ثـم عــرض مـرة ثانيــة للتأكــد مـن صــحة ومناسـبة مــا وضـع لقياســه، وقــد       

 .لمحكمون على سالمته ومناسبتهأجمع ا

تم حساب معامل ثبات االختبار، عن طريق إعـادة  :  حساب معامل ثبات االختبار  -٤

االختبار على المجموعة االستطالعية نفسها بفاصل زمني قدره أسبوعان، وقد رُوعـي أن        

تكون ظروف التطبيـق مـشابهة لظـروف التطبيـق األول مـن حيـث زمـن التطبيـق وترتيـب                     

 وتــم حــساب معامــل االرتبــاط بــين درجــات الطــالب فــي االختبــار األول واإلعــادة الحــصص،

، وبتطبيـق المعادلـة بلـغ معامـل         "٦٥٣،  ١٩٩٦الغريـب،   "باستخدام معامـل ارتبـاط بيرسـون        

 .، وهو معدل جيد، مما يؤكد صالحية االختبار للتطبيق"٠٫٨٩"الثبات 

ن تــصحيح االختبــار وتقــدير  حتــى يمكــ:  طريقــة تــصحيح االختبــار، وتقــدير درجاتــه -٥

درجات الطالب بطريقة محددة وواضحة، أعد الباحث استمارة لتصحيحه وتقدير درجاتـه،     

تضمنت قائمة بمهارات القراءة اإلبداعية المحـددة، وأمـام كـل مهـارة منهـا ثـالث خانـات                 
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، واألداء "ثـــالث درجـــات  "تبـــين الـــدرجات حـــسب األداء، فـــاألداء المتميـــز للمهـــارة يأخـــذ       

، وعـدم وجـود المهـارة لـيس لـه درجـة       "درجـة "، واألداء الـضعيف    "درجتين"متوسط يأخذ   ال

 ."صفر"

وتعتمــد درجــة الطالــب بالنــسبة ألي مهــارة علــى عــدد األســئلة الخاصــة بكــل مهــارة،     

 : وعلى ذلك يكون توزيع الدرجات على النحو التالي

  يوضح درجات وعدد أسئلة كل مهارة"١"الجدول 
 الدرجات سئلةعدد األ المهارة
  درجات٦من صفر إلى  ٢ األولى
  درجات٦من صفر إلى  ٢ الثانية
  درجات٦من صفر إلى  ٢ الثالثة
  درجات٣من صفر إلى  ١ الرابعة
   درجات٦من صفر إلى  ٢ الخامسة
  درجات٦من صفر إلى  ٢ السادسة
  درجات٦من صفر إلى  ٢ السابعة
  درجات٣من صفر إلى  ١ الثامنة

  درجات٦من صفر إلى  ٢ تاسعةال
  درجات٦من صفر إلى  ٢ العاشرة

 :  مستوياتةوتم تقسيم الدرجات التي حصل عليها الطالب إلى أربع 

 .يشمل الدرجة صفر، وهو يدل على عدم وجود المهارة: "١" المستوى األول

ــة وجــود ســؤال واحــد للمهــارة،        : "٢" المــستوى الثــاني  يــشمل الدرجــة واحــد فــي حال

 في حالة وجود سؤالين للمهارة، وهو يدل على مـستوى أداء ضـعيف              ٢،  ١شمل الدرجات   وي

 .للمهارة

 في حالة وجود سـؤال واحـد للمهـارة، ويـشمل      ٢يشمل الدرجة   : "٣" المستوى الثالث 

 فــي حالــة وجــود ســؤالين للمهــارة، وهــو يــدل علــى مــستوى أداء متوســط          ٤، ٣الــدرجات 

 .للمهارة

 في حالة وجود سـؤال واحـد للمهـارة، ويـشمل         ٣شمل الدرجة   ي: "٤" المستوى الرابع 

 . في حالة وجود سؤالين للمهارة، وهو يدل على مستوى أداء مرتفع للمهارة٦، ٥الدرجات 
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 :نتائج الدراسة ومناقشتها

 :فيما يلي عرض نتائج الدراسة ومناقشتها، وفقاً لتسلسل أسئلتها

 :النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوالً

ــة       ــراءة اإلبداعيـ ــارات القـ ــد مهـ ــى تحديـ ــدف إلـ ــذي يهـ ــة عـــن الـــسؤال األول، والـ لإلجابـ

 : المناسبة لطالب الصف األول المتوسط؛ ولإلجابة عنه تم اتباع الخطوات التالية

االطــالع علــى بعــض البحــوث والدراســات الــسابقة والتــي تــضمنت مجموعــة مــن    -

 .القوائم الخاصة بمهارات القراءة

 .داف تدريس اللغة العربية بالمرحلة المتوسطةتعرُّف أه  -

تعرُّف آراء العاملين فـي ميـدان تـدريس اللغـة العربيـة، وبخاصـة تـدريس القـراءة                 -

 .عن مهارات القراءة اإلبداعية المناسبة لطالب الصف األول المتوسط

ــا ســبق اســتطاع الباحــث اســتخالص عــدد مــن مهــارات          وبتحليــل ومراجعــة كــل م

ــراءة اإلبد ــن         القـ ــة مـ ــى مجموعـ ــها علـ ــة لعرضـ ــة مبدئيـ ــي قائمـ ــعها فـ ــام بوضـ ــم قـ ــة، ثـ اعيـ

المحكمين إلبداء آرائهم حولها، وأصبحت هـذه القائمـة بعـد اسـتطالع آراء الخبـراء فيهـا        

 .تضم عشر مهارات، وبذلك تمت اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة

 : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانياً

 السؤال الثاني، والـذي يهـدف إلـى معرفـة مـستوى أداء طـالب الـصف األول                   لإلجابة عن 

ــة،       ــراءة اإلبداعيـ ــارات القـ ــار مهـ ــداد اختبـ ــة، تـــم إعـ ــراءة اإلبداعيـ ــارات القـ المتوســـط لمهـ

وتطبيقه على عينة من طالب الصف األول المتوسط، وتم تفريغ البيانات التي تم الحـصول               

ــارات      ــن المهـ ــارة مـ ــل مهـ ــة بكـ ــا والخاصـ ــساب    عليهـ ــم حـ ــة، ثـ ــراءة اإلبداعيـ ــشر للقـ العـ

 عــدد الطــالب الحاصــلين علــى كــل درجــة لكــل مهــارة مــن المهــارات العــشر   "التكــرارات"

 وحــساب النــسبة المئويــة لكــل تكــرار، وفيمــا يلــي    -ة كــلٌ علــى حــد -للقــراءة اإلبداعيــة

 : عرض النتائج التي تم التوصل إليها، والجدول اآلتي يوضح ذلك
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 تويات أداء الطالب لمهارات القراءة اإلبداعية مس"٢"الجدول رقم 

 

 %النسبة  عدد الطالب الدرجات المستوى المهــارة
المتوسط 
 الحسابي

 %صفر صفر ٥، ٦ مرتفع
 %٤ ٥ ٣، ٤ متوسط
 %٤٠ ٤٩ ١، ٢ ضعيف

وضـــــــع أكثـــــــر مـــــــن   
 عنوان للنص

 %٥٦ ٦٩ صفر منعدم

٠٫٥٧٠٠ 

 %صفر صفر ٦، ٥ مرتفع
 %صفر صفر ٤، ٣ متوسط
 %١٣ ٣٩ ١، ٢ ضعيف

توقع ما سيحدث من 
ــار  خــــــــــــالل األفكــــــــــ
 واألحــــــــــــــــــــــــــــــــــداث
 %٨٧ ١٠٧ صفر منعدم المطروحة في النص

٠٫١٥٤٥ 

 %صفر صفر ٥، ٦ مرتفع

 %٢ ٢ ٣، ٤ متوسط
 %٥٢ ٦٤ ١، ٢ ضعيف

وصف مشاعر إحـدى     
ــو    شخــصيات الــنص ل

 كان مكانها
 %٤٦ ٥٧ صفر منعدم

٠٫٧٩٦٧ 

 %صفر صفر ٣ مرتفع
 %صفر صفر ٢ متوسط
 %٢ ٢ ١ ضعيف

ــار أو  اقتـــــــــراح أفكـــــــ
ول لمواقــــــــــف حلــــــــــ

افتراضــية مــستوحاة  
 %٩٨ ١٢١ صفر منعدم من المقروء

٠٫٠١٦٣ 

 %صفر صفر ٦، ٥ مرتفع
 %١ ١ ٤، ٣ متوسط
 %٢٠ ٢٥ ٢، ١ ضعيف

وضع نهايات متنوعـة    
 للنص

 %٧٩ ٩٧ صفر منعدم

٠٫٢٥٢٠ 

 %صفر صفر ٣ مرتفع
 %١ ١ ٢ متوسط
 %١ ٣ ١ ضعيف

اســـــــتخالص معـــــــانٍ 
روء ضـــمنية مـــن المقـــ

 لم يصرح بها الكاتب
 %٩٧ ١١٩ صفر منعدم

٠٫٠٤٨٨ 
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  مستويات أداء الطالب لمهارات القراءة اإلبداعية"٢"تابع الجدول رقم 

 %النسبة  عدد الطالب الدرجات المستوى المهــارة
المتوسط 
 الحسابي

 %صفر صفر ٣ مرتفع
 %٢ ٣ ٢ متوسط
 %٣٢ ٣٩ ١ ضعيف

اســــــــــتبدال جمــــــــــل 
أكثــر بعبــارات أخــرى 

دقــة فــي التعبيــر عــن   
 %٦٦ ٨١ صفر منعدم المراد

٠٫٤٧٩٧ 

 %صفر ٠ ٣ مرتفع
 %٢ ٣ ٢ متوسط
 %١٣ ١٦ ١ ضعيف

دعم فكـرة أو رأي أو      
 معنى بأدلة متعددة

 %٨٥ ١٠٤ صفر منعدم

٠٫١٧٨٩ 

 %صفر صفر ٥، ٦ مرتفع

 %١ ١ ٣، ٤ متوسط
 %٥ ٦ ١، ٢ ضعيف

اقتراح حلول متعددة   
للمـــــــــــــــــــــــــــــــــشكلة 

 ةالمطروح
 %٩٤ ١١٦ صفر منعدم

٠٫٠٢١٣ 

 %١ ١ ٣ مرتفع
 %١٥ ١٩ ٢ متوسط
 %٢٤ ٢٩ ١ ضعيف

ذكــر صــفات متنوعــة  
لشخــــــصية مــــــا فــــــي 

 القصة
 %٦٠ ٧٤ صفر منعدم

٠٫٨٦٩٩ 

 بـصفة عامـة   "ةأفـراد العينـ   "ويتضح من الجـدول الـسابق أن مـستوى أداء الطـالب              

في القراءة اإلبداعية لـم تكـن مُرضـية، إذ تراوحـت قـيم المتوسـطات الحـسابية لمهـارات            

 درجـــة فقـــط، وكـــل قـــيم درجـــات المتوســـطات ٠٫٨٦٩٩، ٠٫٠١٦٣القـــراءة اإلبداعيـــة بـــين 

الحسابية للمهارات العـشر أقـل مـن الواحـد الـصحيح، وعنـد تحليـل مـستويات األداء عنـد                     

 نــسبة كبيــرة مــن الطــالب ال تتــوافر لــديهم بعــض مهــارات القــراءة      أفــراد العينــة نجــد أن 

 أي ما نـسبته   "١٢٣" طالباً من أصل العينة      "١٢١"اإلبداعية إطالقاً، حيث يالحظ من الجدول أن        

اقتـــراح أفكـــار أو حلـــول لمواقـــف افتراضـــية     " ال تتـــوافر لـــديهم المهـــارة الرابعـــة    "%٩٨"

استخالص "لباً ال تتوافر لديهم المهارة السادسة        طا "١١٩"، كما أن    "مستوحاة من المقروء  

، كـذلك يالحـظ أن   "%٩٧"أي مـا نـسبته      " معانٍ ضمنية من المقروء لـم يـصرح بهـا الكاتـب           
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دعـم فكـرة أو رأي      " ال تتوافر لديهم إطالقاً المهارة الثامنة        "%٨٥" طالباً أي ما نسبته      "١٠٤"

ــة متعــددة   ــاً أي مــا "٩٧"كمــا أن " أو معنــى بأدل ــديهم إطالقــاً   "%٧٩" نــسبته  طالب ــوافر ل  ال تت

ويمكـن توضـيح ذلـك مـن خـالل الـشكل            " وضع نهايـات متنوعـة للـنص      "المهارة الخامسة   

 :  التالي"١"رقم 

 "١"الشكل رقم 

 مهارات القراءة اإلبداعية التي ال تتوافر لدى معظم الطالب

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 "أفــراد العينــة"اء الطــالب  نــرى أن مــستوى أد"٢"ومــن خــالل الــتمعن فــي الجــدول رقــم  

 "١٢١"لــبعض مهــارات القــراءة اإلبداعيــة متدنيــة، حيــث اتــسمت النتــائج بالــضعف، ونجــد أن  

وصـف  " للمهـارة التاليـة   "منعـدم أو ضـعيف   " كـان أداؤهـم متـدنياً        "%٩٨"طالباً أي مـا نـسبته       

 طـالبين فقـط     "٢"في حين لـم نجـد سـوى         " مشاعر إحدى شخصيات النص لو كان مكانها      

 اتسم أداؤهما بالمتوسط، كذلك يالحظ من الجـدول   "%٢" أي ما نسبته     -ن أصل العينة  م

اســتبدال جمــل بعبــارات " كــان أداؤهــم متــدنياً لمهــارة "%٩٨" طالبــاً أي مــا نــسبته "١٢١"أن 

 طــالب فقــط أي مــا  "٣"، فــي حــين لــم نجــد ســوى  "أخــرى أكثــر دقــة فــي التعبيــر عــن المــراد  
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  فهد بن عبد الكريم البكر. د
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ــاً أي مــا نــسبته  "١١٨"كمــا أن . لمتوســط اتــسم أداؤهــم با "%٢٠"نــسبته   كــان "%٩٦" طالب

 طــالب "٥"، فــي حــين لــم نجــد ســوى "وضــع أكثــر مــن عنــوان للــنص"أداؤهـم متــدنياً لمهــارة  

 اتــسم أداؤهــم بالمتوســط، كمــا يالحــظ مــن   "%٤" أي مــا نــسبته -فقــط مــن أصــل العينــة 

 لمهـارة  "منعدم أو ضـعيف " كان أداؤهم متدنياً     "%٨٤" طالباً أي ما نسبته      "١٠٣"الجدول أن   

، فـي حـين لـم نجـد سـوى طالـب واحـد أي مـا                  "ذكر صفات متنوعة لشخصية ما فـي القـصة        "

 اتـسم أداؤهـم     "%١٥" طالباً أي ما نـسبته       "١٩" اتسم أداؤه للمهارة بالمرتفع، و     "%١"نسبته  

  : التالي" ٤"، و" ٣"، و" ٢"ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل رقم . للمهارة بالمتوسط

 "٢"الشكل رقم 

 مهارات القراءة اإلبداعية التي تتوافر لدى الطالب بمستوى متدنٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٤٥

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونال والحاديالعدد 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ب
طال
 ال
دد
 لع
ية
ئو
لم
ب ا
س
الن

مهارات القراءة اإلبداعية

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ب
ال
لط
د ا
عد
ة ل
وي
مئ
 ال
ب
س
الن

مهارات القراءة اإلبداعية

 "٣"الشكل رقم 

 مهارات القراءة اإلبداعية التي تتوافر لدى الطالب بمستوى متوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "٤"الشكل رقم 

 مهارات القراءة اإلبداعية التي تتوافر لدى الطالب بمستوى مرتفع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 تقويم مستوى أداء القراءة اإلبداعية عند طلبة الصف األول المتوسط ٤٦

  فهد بن عبد الكريم البكر. د

يتضح مما سبق تدني مستوى أداء الطالب لمهارات القراءة اإلبداعيـة، ممـا يـشير إلـى                 

 .ضعف الطلبة في القراءة اإلبداعية

ــرة لعــل أبرزهــا       ــى عوامــل كثي ــيم  : ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إل اســتراتيجيات تعل

 قـراءة   القراءة المستخدمة في موقف التعلُّم، والتـي مـا زالـت تركـز علـى قـراءة المفـردات                  

ــى بعــض معــاني المفــردات          صــحيحة وحــصر مــا فــي الموضــوع مــن معلومــات، واإلشــارة إل

وتفسيرها، واسـتخراج الفكـرة الرئيـسة؛ وقـد يعـود إلـى قلـة اعتمـاد معلمـي اللغـة العربيـة                       

على الجانب اإلبداعي الذي يشبع رغبات الطالب في المرحلة المتوسطة، ويراعي ميولهم            

قـراءة فـي نظـر بعـض معلمـي اللغـة العربيـة مجـرد تعـرف حرفـي،                    وحاجاتهم، إذ ال تـزال ال     

ــراءة ال يتعـــدى ترجمـــة الحـــرف المكتـــوب إلـــى صـــوت      ــا أن دور الطالـــب فـــي درس القـ كمـ

منطوق، األمر الذي أدى إلى تدني تركيزهم إلـى مفـردات الـنص القرائـي وعناصـره، والتوصـل         

ناســبة لمــشكلة مــا تــضمنها إلــى تنبــؤات جديــدة، واقتــراح عــدد مــن الحلــول المتنوعــة والم 

 .النص المقروء، وتقديم نهايات متنوعة وغير متوقعة ألحداث النص أو القصة المقروءة

: وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع نتـــائج بعـــض الدراســـات الـــسابقة مثـــل دراســـة كـــلِّ مـــن   

والتـــي . "٢٠١١؛ هـــدى مـــصطفى، ٢٠٠٣؛ اللبـــودي، ١٩٩٩؛ العقيلـــي، ١٩٩٠ ،Rappopertريبـــوبرت "

ــرت نت ــزت تلـــك       أظهـ ــد عـ ــة، وقـ ــراءة اإلبداعيـ ــي القـ ــالب فـ ــستوى أداء الطـ ــدني مـ ــا تـ ائجهـ

الدراســات ذلــك إلــى ضــعف كفايــات معلمــي القــراءة فــي اســتخدام إســتراتيجيات قرائيــة   

تــساعد علــى تعلــيم االســتيعاب القرائــي اإلبــداعي، وتنمــي اإلبــداع مــن خــالل القــراءة لــدى     

 .الطالب

 :ثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال ال: ثالثاً

       لإلجابة عن السؤال الثالث، والذي يهدف إلى وضع تصور مقتـرح لتحـسين مـستوى               

ــة         ــة الــصف األول المتوســط، حيــث قامــت الدراســة الحالي ــدى طلب ــة ل أداء القــراءة اإلبداعي

بوضع تصور مقترح في ضوء ما ينبغـي أن تكـون عليـه القـراءة اإلبداعيـة لـدى طـالب الـصف                       



 

 
   اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٤٧

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونال والحاديالعدد 

ــ أهـــدافاً، ومحتـــوى، وإســـتراتيجيات تـــدريس،  : ضمن هـــذا المقتـــرحاألول المتوســـط، وقـــد تـ

 :وأساليب تقويم، يمكن عرضها بالتفصيل فيما يأتي

 :أهداف التصور المقترح

 :       يهدف هذا التصور إلى

مـساعدة معلمـي اللغـة العربيـة فـي المرحلـة المتوسـطة علـى تحـسين مـستوى             - أ

الل تزويــد المعلمــين بمــداخل أداء طالبهــم فــي القــراءة اإلبداعيــة، وذلــك مــن خــ 

التدريس واإلسـتراتيجيات التـي تـشكل المنطلقـات والمـسلمات واألفكـار التـي               

 . في ضوئها تساعد في تغيير ذهنية المعلم نحو تدريس القراءة

تحديــد األطــر الالزمــة لتنميــة مهــارات القــراءة اإلبداعيــة لــدى طــالب الــصف األول      -ب

 .المتوسط

 :رحمصادر بناء التصور المقت

 :       تم التوصل إلى التصور المقترح من خالل المصادر التالية

ــا لـــدى طـــالب     - دراســـة األدبيـــات التـــي تناولـــت القـــراءة اإلبداعيـــة وكيفيـــة تنميتهـ

 .المراحل الدراسية المختلفة

دراســـة البحـــوث والدراســـات الـــسابقة التـــي تناولـــت القـــراءة اإلبداعيـــة تحديـــداً     -

 .وتنميةً

 .اءة اإلبداعيةقائمة مهارات القر -

 .أهداف تعليم اللغة العربية في المرحلة المتوسطة، وأهداف تدريس القراءة -

ــصور       - ــد وضـــع التـ ــا عنـ ــداء بهـ ــة، وتفـــسيرها، واالهتـ ــة الحاليـ ــائج الدراسـ تحليـــل نتـ

المقترح، بحيث يعالج هذا التصور نقاط الضعف، ويؤكد نقـاط القـوة التـي ظهـرت            

 .في النتائج



 

 
 تقويم مستوى أداء القراءة اإلبداعية عند طلبة الصف األول المتوسط ٤٨

  فهد بن عبد الكريم البكر. د

 :محتوى التصور المقترح

 :   ينبغي أن تشتمل تنمية مهارات القراءة اإلبداعية على

 كــأن يحتــوي علــى دروس عــن ، محتــوى يمكــن أن يثيــر أفكــار الطــالب وإبــداعاتهم -

االستنــــساخ، المواطنــــة، ابتكــــارات علميــــة، التلــــوث، البيئــــة   : القــــضايا     المعاصــــرة مثــــل 

  .واإلنسان، أفاق حديثة للثقافة العربية

ية المصاحبة تثري درس القراءة حيث يجمع الطالب المواد القرائية         األنشطة القرائ  -

 أو قصص وأمثال متصلة بموضوع الـنص   ،والشواهد قرآنية كانت أم أحاديث نبوية شريفة      

 وكلها يحث على القراءة والتحليـل واقتـراح         .المقروء، أو قصاصات من الصحف والمجالت     

 ووضـع النهايـات   ، ودعم األفكـار والمعـاني    األفكار والحلول، واستخالص المعاني الضمنية،    

 .المتنوعة

 :خطوات تنمية مهارات القراءة اإلبداعية وفقاً للتصور المقترح

      هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن اسـتخدامها فـي تنميـة مهـارات القـراءة                

 :اإلبداعية، وتتمثل في

الطــالب لــتعلم  مرحلــة االفتتــاح لتهيئــة  :تقــسيم درس القــراءة إلــى مراحــل هــي    - أ

الدرس الجديد، وتساعد التهيئة على بقـاء أثـر الـتعلم واسـتمراره مـن خـالل ربـط موضـوع                     

 :وتتم التهيئة عن طريق. الدرس بما سبق أن تعلمه الطالب وبخبراتهم السابقة

إلقاء أسئلة تهدف إلى استدعاء خبـرات ومعلومـات الطـالب الـسابقة المرتبطـة                -

 .بالموضوع الجديد

ضـــيحية مرتبطـــة بموضـــوع الـــدرس ســـواء كانـــت موجـــودة فـــي  عـــرض صـــور تو -

 .الكتاب أو مأخوذة من مصادر أخرى

مناقشة حادثة أو مشكلة أو مناسبة لها صلة بموضوع الدرس مـع تـوفير الوقـت       -

 .الكافي للطالب إلبداء آرائهم وتعليقاتهم



 

 
   اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٤٩

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونال والحاديالعدد 

وهــي عمليــة ضــرورية فــي    : ثــم مرحلــة ممارســة القــراءة المعبــرة، والممثلــة للمعنــى      

 :تدريس القراءة بشرط تحقيق التوجيهات التالية

تحديــد مجموعــة مــن األســئلة حــول الــدرس ثــم تكليــف الطــالب بقــراءة الــدرس   -

قراءة صامته بغرض اإلجابـة عـن هـذه األسـئلة، دون إصـدار أي صـوت مـع ضـرورة                

وبعد االنتهاء من القراءة تعاد األسئلة الـسابقة، ويـسمح للطـالب            . فهم المقروء 

 . في اإلجابةبالمشاركة

تكليف بعـض الطـالب بقـراءة الـنص جهريّـا قـراءة ممثلـة للمعنـى بعـد تـدريبهم                -

عليهــا، مــع مراعــاة أن يــشترك جميــع الطــالب فــي القــراءة وعــدم التركيــز علــى  

 .الطالب المجيدين

التفاعـــل مـــع المقـــروء، ويـــتم ذلـــك مـــن خـــالل األســـئلة واألجوبـــة والمناقـــشات    -

 .والتعليقات

 مـن خـالل   –مهارة القراءة اإلبداعية المراد تنميتها لـدى الطـالب      التحديد الدقيق ل   -

 . وتدريب الطالب عليها التدريب الكافي–موضوع القراءة 

توجيه األسئلة الخاصة بالفهم الحرفي مثل تحديد المعـاني ووضـع المترادفـات أو       -

المتضادات في جمل توضح معناهـا، وتعـرف معـاني الكلمـات مـن خـالل الـسياق؛                  

 . نظر الطالب إلى ضرورة المشاركة والتفاعلوتوجيه

بعد التأكد من فهم الطـالب للمـستوى الحرفـي واالسـتنتاجي والتطبيقـي والناقـد                 -

 .توجه إليهم أسئلة الفهم اإلبداعي

التدرج في األسئلة والمناقشات وصوالً إلـى مـستوى الفهـم اإلبـداعي، مـع مراعـاة                  -

 . عن كل سؤالتقبل اإلجابات والحلول المختلفة من الطالب

عدم طرح أي أسـئلة عـن مهـارات القـراءة اإلبداعيـة الجديـدة إال بعـد التأكـد مـن               -

 .تمكن الطالب من اإلجابة عن أسئلة المهارة السابقة عليها



 

 
 تقويم مستوى أداء القراءة اإلبداعية عند طلبة الصف األول المتوسط ٥٠

  فهد بن عبد الكريم البكر. د

االستعانة بالصحف والمجالت والقـصص كأنـشطة إضـافية للتـدريب علـى بعـض                -

ــة مثـــل   ــراءة اإلبداعيـ ــارات القـ ــى  : مهـ ــرة أو رأي أو معنـ ــددة،  دعـــم فكـ ــة متعـ بأدلـ

واقتراح أفكار أو حلول لمواقـف افتراضـية مـستوحاة مـن المقـروء، واسـتخالص                

 .معانٍ ضمنية لم يصرح بها الكاتب، ووضع نهايات متنوعة للنص

ــداً         - ب ــذل الطالـــب جهـ ــي تتطلـــب أن يبـ ــدريس التـ ــتراتيجيات التـ ــى اسـ ــز علـ  التركيـ

و ممارســـة الكتـــشاف المعرفـــة بنفـــسه مثـــل اإلســـتراتيجية االستكـــشافية أ     

الطالب ألنشطة التعلم باالكتشاف الموجه مع قيام المعلم بدور الميسر ومـن            

خالل التوجيه غير المباشر، واالبتعاد قدر اإلمكان عن التدريس المتمركز حول           

المعلـــم، حيـــث إن التـــدريس التفـــاعلي يتطلـــب المـــزج بـــين الـــشرح والمناقـــشة   

 .والحوار مع الطالب

 :ب في القراءة اإلبداعية وفقاً للتصور المقترحأساليب تقويم أداء الطال

    يستخدم في التقويم أسلوب التقـويم البنـائي فـي كـل مرحلـة مـن مراحـل الـدرس،              

 :ويتضمن ذلك استخدام

 وحـدوث نـوع مـن       ، حيث تساعد على التفاعل بـين المعلـم والمـتعلم          :المناقشة -

 .التغذية الراجعة

لــى معرفــة كيــف كــان الطالــب   حيــث تــساعد المعلــم ع : التفكيــر بــصوت عــال  -

يفكــر، كمــا تــساعد الطالــب علــى معرفــة طريقــة ســيره فــي التفكيــر، ومــن ثــم     

 .تقويمه

حيث يكتب كل طالب تقريراً عـن نفـسه يقـوّم فيـه             : استخدام أنشطة كتابية   -

 .أداءه



 

 
   اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٥١

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونال والحاديالعدد 

 : توصيات الدراسة

 :تاليفي ضوء نتائج الدراسة يقدّم الباحث مجموعة من التوصيات، وذلك على النحو ال

 : بالنسبة لمخططي المناهج:  أوالّ

تطــوير محتــوى الموضــوعات القرائيــة بالمرحلــة المتوســطة بمــا يكفــل للطــالب      -١

 .إثارة تفكيرهم، ومن ثم تنمية مهارات القراءة اإلبداعية لديهم

اإلفــادة مــن قائمــة مهــارات القــراءة اإلبداعيــة التــي تــم التوصــل إليهــا فــي إعــداد       -٢

 .لدورات لمعلمي اللغة العربيةالبرامج التدريبية وا

إعــداد دليــل للمعلــم لتــدريس مهــارات القــراءة اإلبداعيــة فــي مراحــل التعلــيم           -٣

 .المختلفة

 : بالنسبة لمعلمي اللغة العربية: ثانياً

ــى االطــالع الخــارجي؛ لجمــع المعلومــات        -١ تــشجيع الطــالب فــي درس القــراءة عل

ــدى ال      ــي لـ ــا ينمـ ــدة ؛ ممـ ــار جديـ ــاج أفكـ ــا، وإنتـ ــراءة   ومقارنتهـ ــارات القـ ــالب مهـ طـ

 .اإلبداعية

االهتمـــام باألنـــشطة اللغويـــة المـــصاحبة التـــي تتـــيح للمـــتعلم ممارســـة القـــراءة    -٢

 .اإلبداعية

االهتمـام باألســئلة التـي تثيــر مهـارات التفكيــر العليــا، وتعمـل العقــل؛ لمـا لهــا مــن       -٣

 .أهمية في تنمية مهارات القراءة اإلبداعية

 : البحوث المقترحة

مـــن الدراســـات للوقـــوف علـــى مـــستوى أداء الطـــالب فـــي مراحـــل    إجـــراء مزيـــد  -١

 .مختلفة لمهارات القراءة اإلبداعية

 تقـــويم أثـــر بعـــض إســـتراتيجيات الـــتعلم النـــشط فـــي تنميـــة مهـــارات القـــراءة    -٢

 .اإلبداعية لدى طالب المرحلة المتوسطة



 

 
 تقويم مستوى أداء القراءة اإلبداعية عند طلبة الصف األول المتوسط ٥٢

  فهد بن عبد الكريم البكر. د

 مراجع الدراسة
تيجيات التعلُّم في تنمية مهارات القراءة      ، فاعلية بعض استرا   "٢٠٠٩"البراوي، إيمان عبد اهللا أحمد       -١

 .اإلبداعية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة

، فاعلية استخدام استراتيجية التعلُّم التعاوني الجمعـي واسـتراتيجية     "٢٠٠٨" حافظ، وحيد السيد     -٢

"K..w.L"          السادس االبتـدائي بالمملكـة العربيـة        في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ الصف

 .٢٢٨ -١٥٤، "٧٤"السعودية، مجلة القراءة والمعرفة، كلية التربية، جامعة عين شمس، العدد 

، بناء نمـوذج تدريـسي قـائم علـى اسـتخدام الوسـائط المتعـددة واختبـار                  "٢٠٠٥" الحايك، آمنة خالد     -٣

لمرحلـة األساسـية العليـا فـي األردن، رسـالة        أثره في تنميـة مهـارات القـراءة اإلبداعيـة لـدى طلبـة ا              

 .دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن

 .دار عمار: ، أسس القراءة وفهم المقروء بين النظرية والتطبيق، عمان"١٩٩٧" حبيب اهللا، محمد -٤

 ,٢ية والتربويـــة واالجتماعيـــة، ط، القيـــاس والتقـــويم فـــي العلـــوم النفـــس"٢٠٠١" خطـــاب، علـــي مـــاهر-٥

 . مكتبة األنجلو المصرية:القاهرة

، فعالية برنامج مقترح لتنمية مهارات التـدريس لإلبـداع فـي اللغـة العربيـة       "٢٠٠٥" خلف اهللا، محمود     -٦

 .لدى معلمي المرحلة االبتدائية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية البنات، جامعة عين شمس

 .دار صفاء للنشر: ، تنمية قدرات االبتكار لدى األطفال عمان"٢٠٠٥" الخليلي، أمل -٧

، أثـــر اســـتخدام أســـئلة التفكيـــر التباعـــدي فـــي تـــدريس التـــاريخ علـــى    "٢٠٠٠" الـــسيد، أحمـــد جـــابر  -٨

التحــصيل وتنميــة التفكيــر اإلبــداعي لــدى طــالب الــصف األول الثــانوي، مجلــة دراســات فــي المنــاهج  

 .٢٥-٣ "٦٧"ة، جامعة عين شمس، العدد وطرق التدريس، كلية التربي

الــدار  : ، القــاهرة٣، تعلــيم اللغــة العربيــة بــين النظريــة والتطبيــق، ط     "١٩٩٥" شــحاتة، حــسن ســيد   -٩

 .المصرية اللبنانية

 .الدار المصرية اللبنانية: ، قراءات األطفال، القاهرة"٢٠٠١"................ .-١٠



 

 
   اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٥٣

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونال والحاديالعدد 

: االبتكاريــة لتــشكيل الطفــل المــصري، مجلــة دراســة تربويــة، القــاهرة      ، القــراءة "١٩٩٤"............... .-١١

 .١٧رابطة التربية الحديثة، المجلد العاشر، ص

  دار اقرأ:القاهرة،، التعلم الذاتي والقراءة"٢٠٠٦" سمير يونس ، صالح-١٢

عيـة  ، العالقة بين بعـض مهـارات القـراءة اإلبدا    "٢٠٠٣" صالح، سمير يونس والمحبوب، شافي فهد        -١٣

والقدرة على التفكير اإلبداعي، مجلة القراءة والمعرفة، كلية التربية، جامعة عين شمس، العدد             

"٢٢١ -١٩١، "٢٦. 

 .دار الفكر العربي: ، األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية، القاهرة"٢٠٠٤" طعيمة، رشدي -١٤

 علـى اسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة          ، فعاليـة نمـوذج مقتـرح قـائم        "٢٠٠٨" عبد العظيم، ريم أحمد      -١٥

فـــي تنميـــة مهـــارات القـــراءة للدراســـة والقـــراءة اإلبداعيـــة لـــدى طـــالب المرحلـــة الثانويـــة، رســـالة 

 .دكتوراه غير منشورة، كلية البنات، جامعة عين شمس

، تقـــويم مهـــارات تـــدريس القـــراءة لـــدى طـــالب شـــعبة التعلـــيم  "١٩٩٥" عبـــد الفتـــاح، عبـــد الحميـــد -١٦

، "١١"ئي بكلية التربية تخصص لغة، مجلة كلية التربية، جامعة اإلمارات العربية المتحـدة، ع                االبتدا

 .٢٠٦ -١٥٣السنة العاشرة، أبريل، 

: ، أساســيات فــي تعلــيم اللغــة العربيــة وتدريــسها، اإلســكندرية"١٩٩٩" عــصر، حــسني عبــد البــاري -١٧

 .المكتب العربي الحديث

، برنامج مقترح لتنمية مهارات القراءة اإلبداعية للطالب الفائقين   "٢٠٠٢" عطا اهللا، عطا اهللا العدل       -١٨

 .بالمرحلة الثانوية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية بدمياط، جامعة المنصورة

، مــستوى األداء فــي القــراءة اإلبداعيــة لــدى طلبــة الــصف األول الثــانوي     "١٩٩٩" العقيلــي، محمــد طــه  -١٩

لغة العربية في مدارس محافظة جرش، رسالة ماجستير غير منـشورة، جامعـة             المتفوقين في ال  

 .اليرموك، إربد، األردن

، برنامج مقترح في القراءة في ضوء القضايا المعاصرة وأثره فـي تنميـة         "٢٠٠٠" الفي، سعيد عبد اهللا      -٢٠

اني عشر للجمعيـة  التفكير الناقد لدى طالب المرحلة الثانوية، بحث منشور في المؤتمر العلمي الث          



 

 
 تقويم مستوى أداء القراءة اإلبداعية عند طلبة الصف األول المتوسط ٥٤

  فهد بن عبد الكريم البكر. د

المــصرية للمنــاهج وطــرق التــدريس، منــاهج التعلــيم وتنميــة التفكيــر، كليــة التربيــة، جامعــة عــين    

 .١٩٣ -١٥٨شمس، 

، فاعليـــة اســـتخدام مـــدخل الطرائـــف فـــي تنميـــة مهـــارات القـــراءة  "٢٠٠٣" اللبـــودي، منـــى إبـــراهيم -٢١

ديــة، مجلــة القــراءة والمعرفــة، كليــة  اإلبداعيــة واالتجــاه نحــو القــراءة لــدى تالميــذ المرحلــة اإلعدا  

 .١٢٦  -٥٩: "٢٦"التربية، جامعة عين شمس، ع 

، فعالية استراتيجيات مقترحـة فـي تنميـة بعـض مهـارات القـراءة االبتكاريـة                 "٢٠٠٤" محمد، خلف    -٢٢

 "٣٣"لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، مجلة القراءة والمعرفة، كلية التربية، جامعة عين شمس، ع 

 .٤٤ -١٥، أبريل

، أثر استخدام أسلوب القدح الذهني في تنمية مهـارات القـراءة   "٢٠٠٣" محمود، عبد الرازق مختار    -٢٣

اإلبداعيــة لــدى تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة، مجلــة البحــث فــي التربيــة وعلــم الــنفس، كليــة التربيــة،      

 .١٧٥ -١٥١، المجلد السادس عشر، يناير، "٣"جامعة المنيا، ع 

، استخدام طريقة توليفية في تدريس النصوص األدبية لطالبات الـصف األول         "٢٠١١"، هدى    مصطفى -٢٤

الثانوي لتنمية القراءة اإلبداعية والتذوق األدبي، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، كلية          

 .١٠٥ -٦٢، "١٦٩"التربية، جامعة عين شمس، ع 

لتعلــيم وتنميــة التفكيــر، الجمعيــة المــصرية للمنــاهج ، منــاهج ا"٢٠٠٠" المــؤتمر العلمــي الثــاني عــشر-٢٥

 . جامعة عين شمس،وطرق التدريس، كلية التربية

، القراءة وتنمية التفكير، الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، كلية      "٢٠٠٤" المؤتمر العلمي الرابع     -٢٦

 . جامعة عين شمس،التربية

ة مـا وراء المعرفـة فـي تحـسين أنمـاط الفهـم         ، أثـر اسـتراتيجي    "٢٠٠١" موسى، مصطفى إسـماعيل      -٢٧

القرائي والوعي بما وراء المعرفة وإنتاج األسئلة لدى تالميـذ المرحلـة اإلعداديـة، بحـث منـشور فـي                

المؤتمر العلمي األول للجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، دور القراءة في تعلـم المـواد الدراسـية                 

 .١١١ -٦٨س، المختلفة، كلية التربية، جامعة عين شم



 

 
   اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٥٥

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونال والحاديالعدد 

ــد الــسيد      -٢٨ ــيم العــام     "٢٠٠٤" الناقــة، محمــود كامــل وحــافظ، وحي ــيم اللغــة العربيــة فــي التعل : ، تعل

 .مدخالته وفنياته، الجزء األول، كلية التربية، جامعة عين شمس

، أثــر اســتخدام نــشاطات كتابيــة وكالميــة مــصاحبة علــى تنميــة بعــض "١٩٩٦" نــصر، حمــدان علــي -٢٩

، جامعـة اإلمـارات، بحـوث مـؤتمر تربيـة           "عـدد خـاص   "لناقدة، مجلة كليـة التربيـة       مهارات القراءة ا  

 .٦٩٤ -٦٥٠الغد، 

ــونس، فتحــي  -٣٠ ــة،        "٢٠٠٠" ي ــة التربي ــة، كلي ــة الثانوي ــة فــي المرحل ــيم اللغــة العربي ، اســتراتيجيات تعل

 .جامعة عين شمس

 .مكتبة األنجلو المصرية: ة، التقويم والقياس النفسي والتربوي، القاهر"١٩٩٦" الغريب، رمزية -٣١
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التشخيص، التحديات " نحو مشروع كلية التربية بنظام الخمس سنوات 
 "ومرتكزات التطوير المقترحة في ضوء خبرات بعض الدول

 
 محمود مصطفى محمود الشال. د

  االجتماعية كلية العلوم -قسم أصول التربية 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 

 :ملخص الدراسة
لحالية فى طرحها لمشروع كلية التربية بنظام الخمس سنوات من حيث تشخيصه            تتناول الدراسة ا  

 ضــــوء خبـرات بعــض الـدول، وتركــزت أهميــة   فـي  تواجــــه ومرتــــكزات التـــطوير المــــقترحة   التــيوالتحــــديات  
ـــة مــع رصــد        فــيالدراســـة  ـــات التربيـ ــة لكليـــ ــد  عــرض وتحليــل ألوجـــه النقــد الموجهــة للــصيغة الحالي  وتحدي

 تلك التـــحديات، هذا ولقـد تـم االســـــــــــتعانة    وانعكاسات تواجه مؤســـــــسات إعداد المعلم  التيللتــــحديات  
ـــتفادة منهــا عنــد تحديــد مرتكــزات      ـــبقة لنظــام الخمــــــــــــس ســنوات وذلــك لالســـــــــ بــبعض التـــــجارب المطــ

بــرز محــاور مــــــشروع كليــة  أمجموعــة مــن الخبــراء والمحـــــكمين، وكــان مــن  التـــــطوير التــى عرضــــــت علــى  
 بالكفـاءة التعليميـة   االرتقـاء التربية بنظام الخمــــس سنوات هو محــور التنميـة البـشــــــــــــرية المرتكـز علـــى             

ـــهم      ــع قدراتــــ ــة ورفـ ـــة التربيـ ـــس بكليـــــــ ــة التدريـــــــ ــضاء هيئـ ــذا ، ألعـ ــاءوكـ ــصـــــــــادر  باالرتقـ ــاتالمـ  واإلمكانـ
التعليمية، ايضا تم صـــياغة الرؤية والرســــــالة لمــــــشروع كليـة التربيـة وصــــياغة لمعـايير المتـــــخرج ومعـايير                

 .المقترح المحتوى العام لبرنامج اإلعداد وأخيراً صـــــياغة سبل تحقيق أهداف المـــــــــشروع 
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Abstract 
That modern change in the developed world has imposed on us the need to 

take the strategic planning approach to build generations able to cope with these 
variables with a thought that goes beyond the limits of reality and predicts the 
future, with all its threats and available opportunities. Hence the need to pay 
attention to the process of teacher preparation represents a special priority 
because it is the issue of education which the future of the nation depends on, 
especially in light of the many problems faced by the Faculties of Education that 
affect its performance and the efficiency of its graduates.Several critical 
evaluation research studies have been conducted on educating teachers before 
enrolling in service in terms of   knowledge, educational content, and the 
educational technology provided. The researches have shown that it does not 
keep pace with scientific or educational developments and contemporary 
educational technology.This requires trying to develop the current old four year 
program for the preparation of the teacher in the Faculties of Education that is 
limited to teacher training on traditional methods and the development of some 
of the mental skills that do not go beyond the level of memorization. This is 
done, through a period of five full years where the teacher studies about 300 
hours of lectures, practical lessons and field training. Therefore, the problem of 
the study has been phrased in the following questions: Q 1: What aspects of the 
criticism directed to the Faculties of Education? Q 2: What are the challenges 
facing the teacher preparation process in the Faculties of Education?  Q 3: What 
are the experiences of some countries that apply  the five-year system in the 
Faculties of Education? Q 4: What are the bases of the development of the 
Faculty of Education to the five years system? 

To answer the questions of the study, the historical approach has been used 
in many places in order to answer the first, second and third questions. While the 
descriptive analytical approach was used through conducting interviews with 
experts and specialists in the areas of education and professors of the Faculties of 
Education to get to know their views on the bases on which the development of 
the Faculty of Education into the five years system should be built.This is done 
after studying the challenges facing the process of teacher preparation and 
reviewing  some international experiences such as the system of teacher 
preparation in Canada, teacher preparation at the University of Pennsylvania ,  
teacher preparation in the Faculty of Education, University of New England,  
teacher preparation in Turkey and the system of teacher preparation at the 
University of Damascus. All these apply the five years system, and answer the 
fourth question of the study questions.In the end, the outcomes of the study were 
the bases of the development of the proposed project for the Faculties of 
Education five years system that was introduced to a group of arbitrators.  



 

 
  عية اإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ٦١

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   الحادي والثالثونالعدد 

 :المقدمة
يحتل العظماء مكانـة مرموقـة فـي مجتمعـاتهم لمـا يبذلونـه مـن عطـاء وتـضحية مـن                      

أجل رفعة أوطانهم وتقدمه، فلم تقتصر قائمة العظماء والمبجلين على الحكام واألدبـاء             

الـذي كـاد أن يبجـل    ) المعلـم (المشهورين بل احتوت على فئات عديدة، ومـن هـذه الفئـات     

 . في جميع الثقافات

 كان المعلم يمثل العنصر األساسي في العملية التربوية، نظـراً لمـا يـضطلع بـه مـن أدوار،                    وإذا

الــذي يــضمن ) المفتــاح(هــذا المعلــم هــي  ) نوعيــة(ووظــائف متعــددة ومتنوعــة فــي بنــاء األمــة، فــإن   

ال يمكـن ألي نظـام    ( تأسيساً على المقولـة التربويـة التـي تؤكـد أنـه              ، بلوغ أهدافه ومقاصده   تعليملل

 .)١((Higginson، 1999،P27) أعلى من مستوى المعلمين فيه يي أن يرتقعليمت

لــذا فقــد أضــحى واقــع إعــداد المعلــم بمؤســساته ومعاهــده، مــن أبــرز المــسائل مثــاراً      

 بدءاً ،لالهتمام والنقاش حسبما تشير كافة المؤتمرات، والدراسات، والمنتديات والتقارير

 حيــث ١٩٩٩ومــررواً بتقريــر مالمــسة المــستقبل ســنة   )٢((Boyer، 1983)" بــوير"مــن تقريــر 

عقدت حلقة نقاشية ضمت ستة وثالثين عضواً من رؤساء الجامعات، ومـن المتخصـصين        

التقريـر  في شئون التربية بالواليات المتحدة األمريكية، حيث انتهى  المتناقشون إلى إصدار     

والـذي  ) ٣( (Cooper، 1999)ا المعلمينتغيير الطريقة التي نعد به: مالمسة المستقبل" المعنون بـ 

 كليات التربية في الجامعات الكبرى، لما تفرزه من معلمين لم يتلقوا مقررات    ةنتقد بشد ا

 علميــة رصــينة، األمــر الــذي يتطلــب ضــرورة إعــادة النظــر فــي بــرامج إعــداد المعلــم، وانتهــاء   

نحـو إ عـداد     ( العربيـة    بالعديد من المؤتمرات والمشروعات التي عقدت على مستوى الدول        

مــستقبل كليــات التربيــة فــي مــصر والعــالم العربــي،     (، )٤()٢٠٠٤أفــضل لمعلــم المــستقبل،  

  .)٦()٢٠١٢المعلم العربي بين التكوين الناجح والتمكين المهني، ( ،)٥()٢٠١١

ومن هذا المنطلق فإن إتاحة الموارد البشرية الجيدة على المستوى التنفيذي واإلداري         

ــا نظـــام ال إحـــدى الت  المـــصري، فقـــد أكـــدت الخطـــة القوميـــة   تعلـــيمحـــديات التـــي يواجههـ

يـة  تعليم العملية ال ةاليوفع أن مواءمة    )٧()٢٠١١/٢٠١٢ -٢٠٠٧/٢٠٠٨ (تعليماإلستراتيجية لل 
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مـن وثيقـة المـؤتمر القـومي     ) ٤(تعتمد أساساً على كفاءة المعلم، وبالنظر أيـضاً إلـى المـادة      

تطورات العلمية والتقنيـة واسـتيعاب التقنيـات العلميـة الحديثـة            مواكبة ال : (اليالع تعليملل

ــا   ــلة تطورهـ ــسات      :،4-2ومواصـ ــى المؤسـ ــاح علـ ــة واالنفتـ ــرات العالميـ ــع المتغيـ ــق مـ  التوافـ

ــ تعلـــيمالتنـــسيق بـــين منظومـــة ال: ،4-8يـــة العالميـــة تعليموالمنظمـــات ال  ومنظومـــة اليالعـ

 بهااليأســ كليــات التربيــة وتحــديث  مــا قبــل الجــامعي والتأكيــد علــى أهميــة تطــوير تعلــيمال

 . لتكوين معلم المرحلة قبل الجامعية على أسس عملية وتربوية فعالة

 هــائالً  تزايــداًويعــد هــذا اســتجابة إلــى مــا يواجهــه العــالم مــن تــضخم معرفــي يتزايــد         

Exponential    وبصورة غير مسبوقة وكذا فـإن مجتمـع المعرفـة (Knowledge intensive 

society)     وتعلـم هـذه   تعلـيم نـا أنماطـاً مختلفـة مـن     يعله اآلن أصـبح يعـرض        الذي نعـيش فيـ 

المعرفــة بمفهومهــا الــشامل ومــا يــصاحبها مــن عمليــات ومهــارات االستقــصاء العلمــي          

 الذي يمر بها المتعلم في حياته، ومـن  تعليمواكتسابها خالل جميع مراحل ومستويات ال     

رات أثنــاء الدراســة بالمدرســة  دعــاء بــأن مــا يتلقــاه المــتعلم مــن مفــاهيم ومهــا   الــصعب اال

 المحتــوى وإذا كــان هــذا الــنقص فــي   ،والجامعــة يبلــغ الحــد المطلــوب أو حتــى يقتــرب منــه    

 قبل الجامعي فإنـه     تعليم الجامعي وال  تعليم بصفة عامة يعد عقبة تواجه ال      تعليمالعلمي لل 

يعــد يــشكل تحــدياً جــسيماً لإلعــداد الجــامعي للمعلــم الــذي ســوف تنــاط بــه هــو ذاتــه فيمــا   

 .مسئولية اإلعداد العلمي للمتعلمين في مرحلة ما قبل الجامعة

 المعلمــين قبــل التحــاقهم تعلــيم ناقــدة حــول ةفلقــد أجريــت دراســات بحثيــة تقييميــ

 المقدمـة وأظهـرت أنـه       تعليم المعرفي والتربوي وتكنولوجيا ال    ىبالخدمة من حيث المحتو   

محمــود كامــل الناقــة ( المعاصــر تعلــيميــا الال يواكــب التطــورات العلميــة أو التربويــة وتكنولوج

 .)١٠( (El-nemr&tolmat،2006) و )٩()١٩٩٨هالة طليمات ومحمود مصطفى الشال  (،)٨()٢٠٠٧

 المعلم وما يمر به من التنمية المهنية أثناء الخدمـة بأفـضل حـاالً فقـد        تعليمولم يكن   

 العقـد الماضـي بـصورة     أشارت جهود األبحـاث الكثيـرة والتقـارير القوميـة التـي تمـت خـالل               

متكـــررة إلـــى أن بـــرامج التـــدريب قـــد تجاهلـــت إحاطـــة المعلمـــين بأحـــداث التطـــورات فـــي 



 

 
  عية اإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ٦٣

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   الحادي والثالثونالعدد 

 الطالب وتكامـل    تعليمالمجاالت العلمية والنظريات والتطبيقات المعاصرة حول تفكير و       

-Wl) ،)١١()٢٠٠٧ســعيد إبــراهيم طعيمــة ( والمعلومــات فــي بيئــة الــتعلم تعلــيمتكنولوجيــا ال

Nemr&Tolymet2000))١٢(. 

 إلعــداد – ذا الــسنوات األربــع – القــديم الحــاليوعلــى ذلــك يمكــن القــول أن البرنــامج   

ــة لتحقيـــق العمـــق واالتـــساع       ــد يـــسمح بالفرصـــة الكافيـ المعلـــم بكليـــات التربيـــة لـــم يعـ

الكافيين للتمكن من مجال التخصص بطبيعته وتطوراته المتالحقة سواء بالنـسبة للبعـد             

 Basic Arts and Sciences وهو مجال األدب أو العلوم األساسية Disciplinaryالتخصصي 

هــــا لطالبــــه بعــــد التخــــرج أو بالنــــسبة للبعــــد التربــــوي  المهنــــي تعليمالتــــي ســــوف يقــــوم ب

(Pedagogical)            ويعبـر عـن الطبيعـة التطبيقيـة للعمليـة التربويـة وهـو ومجـال دراسـة نمـو 

يـــة وتفعيـــل مجـــاالت تعليم وتطبيقاتهـــا الاإلنـــسان وتعلمـــه وتكيفـــه والنظريـــات التربويـــة 

ــافي      ــا المختلفـــة أو بالنـــسبة للمجـــال الثقـ ــاة المـــتعلم بأبعادهـ المعرفـــة اإلنـــسانية فـــي حيـ

"Educative"              ويتناول إعداد الطالب الجامعي بصفة عامة ومعلم المـستقبل بـصفة خاصـة 

يـــة والعالميـــة فـــي الجوانـــب المتـــصلة بالمهـــارات الحياتيـــة وتنميـــة الـــوعي بالقـــضايا الوظيف 

ــرة، األمــــر الــــذي يمكنــــه اإلســــهام فــــي تكــــوين الشخــــصية اإلنــــسانية الــــسوية      المعاصــ

 . والمتكاملة والمتوازنة

ــأن تتــسع           ــة ب ــة قبــل غيرهــا مــن المؤســسات الجامعي ــة مطالب ــات التربي ــذا فــإن كلي ل

برامجها  لمساحة كافيـة مـن عناصـر اإلعـداد الـشامل المتعمـق والمتكامـل فـي كـل مـن                       

الثالثة، وإذا شئنا لهذا اإلعداد الجدية والرصانة الكافية فالبد من زيادة مدة الدراسة             األبعاد  

بكليات التربية لتكون خمـس سـنوات شـأنها فـي ذلـك شـأن مثيالتهـا مـن الكليـات  ذات                  

ومن البـديهي أن المجـاالت التطبيقيـة        . الطبيعة التطبيقية مثل الكليات الهندسية والطبية     

ــذه الجوانـــب مـــن    تتـــضمن جوانـــب تخـــص ال  ــية وجوانـــب التطبيقـــات وهـ معرفـــة األساسـ

ها وتعلمها فترة زمنية كبيرة تتجاوز مدة البـرامج الجامعيـة   تعليمالضخامة بحيث يتطلب   

ن عمليـة  إالتقليدية ذات األربع سـنوات وهـذا هـو الحـال تمامـاً بالنـسبة لكليـات التربيـة بـل                      
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يـة واكتـساب لالتجاهـات     تعليم علمية و  ه من تنمية لمهارات   يعلإعداد المعلم، بما تنطوي     

 المجــاالت التطبيقيــة التكنولوجيــة تعلــيموالقــيم، تتطلــب وقتــاً وجهــداً يفــوق مــا يحتاجــه  

 .وربما الطبية

 : الدراسات السابقة ومشكلة الدراسة

فيما يلي بعض الدراسات العربية واألجنبية التي تناولـت موضـوع إعـداد المعلـم بوجـه                 

 إبـراز  ي تلعـب دورا فـ     التـي اسة في كليات التربية على وجه الخـصوص         عام وزيادة مدة الدر   

 .مشكلة الدراسة

بعنــوان  )١٣()٢٠٠٤هنــداوي محمــد حــافظ، وعبــد اهللا بــن مبــارك الــشنفري،     ( دراســة -

دراسة مقارنة لنظام إعداد المعلم في بعـض الجامعـات األجنبيـة وإمكانيـة اإلفـادة منهـا                  "

 ".في جامعة السلطان قابوس

 :  الدراسة إلىهدفت

  ليا الوقوف على التحديات التي تواجه نظام إعداد المعلم في العصر الح-

 .  التعرف على نظم إعداد المعلم في دول العالم المعاصر-

 . جوانب القوة والضعف في نظام إعداد المعلم بسلطنة عمان-

 . وضع تصور مقترح لنظام إعداد المعلم بسلطنة عمان-

ة المنهج الوصفي من خالل وصف نظام إعداد المعلم عن طريـق  واستخدمت الدراس 

 لياتحليل نظـم اإلعـداد فـي بعـض الجامعـات المعاصـرة مـع إلقـاء الـضوء علـى النظـام الحـ                    

إلعــداد المعلــم فــي جامعــة الــسلطان قــابوس، ويمكــن االســتفادة مــن هــذه الدراســة مــن     

ظـام الخمـس سـنوات مثـل        تبعـت ن  اخالل التجارب المعروضـة لعمليـة إعـداد المعلـم التـي             

 .تجربة كلية التربية بوالية بنسلفانيا وغيرها من التجارب المعروضة

ــأحمــد ( دراســة - رؤيــة مــستقبلية إلعــداد المعلمــين   " بعنــوان )١٤()٢٠٠٤ كنعــان، يعل

 ". وتأهيلهم في كليات التربية في الجامعات السورية
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داد المعلــم فــي كليــات  هــدفت الدراســة إلــى الوقــوف علــى الوضــع الــراهن لعمليــة إعــ     

لوضـع رؤيـة    التربية السورية وتحديد المعوقات التي تقف في سـبيل اإلعـداد وذلـك تمهيـدًا                

 . جديدة لعملية إعداد المعلم، وأتبعت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي

 إعداد المعلمين فـي سـوريا   ليباهذا ولقد توصلت الدراسة إلى أنه بالرغم من تنوع أس 

للجوانـــب التخصـــصية والعلميـــة والتربويـــة والتطبيقـــات المـــسلكية إال أن وشـــمولية ذلـــك 

ــوير      ــوعي يتطلـــب تطـ ــا النـ ــادة أدائهـ ــة وزيـ ــة التربويـ ــوير العمليـ ــتمرار تطـ ــداد  اًاسـ ــع إعـ  لواقـ

 وعدد سني الدراسة والتوسع في المجاالت التربوية وتقنيات         ىالمعلمين من حيث المحتو   

 التكـاملي ومـد مـدة دراسـته إلـى خمـس سـنوات        ه يجب تطوير نظام اإلعداد    يعل، و تعليمال

وذلك لضمان زيادة فرصة تعرض الطالب المعلـم للمـواد والخبـرات التربويـة بجانـب المـواد            

 .  ويبرز أهميتهاليةاه الدراسة الحيإلالتخصصية، وهذا يتفق مع ما تهدف 

يت إعداد المعلم بجامعة الكو   " بعنوان   )١٥()٢٠٠٥جاسم يوسف الكندري،    ( دراسة   -

 ."الواقع والمأمول"

ــة جامعــة          ــة التربي ــم بكلي ــة مــستقبلية إلعــداد المعل ــى تقــديم رؤي هــدفت الدراســة إل

الكويت من خالل تطوير بعض الجوانب مثل عملية اختيـار المعلـم ونظـام إعـداد المعلـم           

وبرامجه والمدة الزمنية المحددة إلعداد المعلم وتدريب المعلم أثناء الخدمة واستخدمت 

 .ة المنهج الوصفي التحليليالدراس

هــذا ولقــد توصــلت الدراســة إلــى بعــض النتــائج والتوصــيات نــورد علــى ســبيل المثــال ال      

 :  الحصر ما يلي

 .  التأكيد على ضرورة االستمرار في تبني أسلوب النظام التكاملي في إعداد المعلم-

 تقل عن عام كامـل  أال( إطالة المدة التي يقضيها الطالب المعلم في التربية العملية   -

 ).على األقل

ــا     - ــاً ولمـــدة كافيـــة يقـــضيها فـــي المـــدارس يتحمـــل خاللهـ ــاً تامـ  تفـــرغ الطالـــب تفرغـ

 . مسئولية التدريس بشكل كامل، ويشارك في جميع األنشطة المدرسية
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 خمـس سـنوات لـضمان مـرور         ليا ضرورة زيادة عدد سنوات الدراسة ومدها إلى حـو         -

ــة تكفــي إلعــداده علم   ــبمــدة كافي ــدريب      اي ــسنة الخامــسة للت ــى أن تخــصص ال ــاً عل ومهني

ــة ويــستفاد مــن هــذه         ــداني فــي المــدارس وتطبيــق الدراســات الــسيكولوجية والتربوي المي

الدراســة فــي وضــعها لمرتكــزات تطــوير برنــامج إعــداد المعلــم كمــا أنهــا تتفــق وأهــداف        

 .سنوات في دعوتها إلطالة مدة الدارسة بكلية التربية لخمس ليةا الحةالدراس

معـايير اختيـار وإعـداد المعلمـين فـي كليـات          "بعنوان   )١٦ ()٢٠٠٦فؤاد العاجز   ( دراسة   -

 ". التربية بالجامعات الفلسطينية بغزة

ــة فــي اختيــار وإعــداد           ــى بعــض الــنظم والمعــايير العالمي هــدفت الدراســة للتعــرف عل

ية فـي ضـوء     المعلمين وكذا الكشف عن طرق اختيار المعلمين فـي الجامعـات الفلـسطين            

ــة مــستقبلية لتطــوير نظــام إعــداد المعلــم فــي           ــة وذلــك لوضــع رؤي بعــض المعــايير العالمي

 . الجامعات الفلسطينية

واعتمـــدت الدراســـة علـــى اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي مـــن خـــالل عمليـــات  

التحليــل لعمليــات اختيــار وإعــداد المعلمــين فــي الجامعــات الفلــسطينية فــي ضــوء الخبــرة     

 .  العالمية وضمن معايير تؤكد الجودة في عمليات االختيار واإلعداد والتدريبوالتجارب

ها الدراسة ضرورة زيادة فتـرة إعـداد المعلـم إلـى            ليإوكان من أبرز النتائج التي توصلت       

خمس سنوات بدال ًمن أربـع، وتأكـد ذلـك مـن خـالل المقارنـة بـين عمليـة اإلعـداد للمعلـم                        

ة باعتبارهـا اسـتجابة العديـد مـن توصـيات           ليـ ا أهميـة الدراسـة الح     محلياً وعالمياً، وهـذا يبـرز     

 .الدراسات السابقة التي تنادي بإطالة فترة إعداد المعلم إلى خمس سنوات

دراســـة تحليليـــة لواقـــع كليـــات  " بعنـــوان )١٧()٢٠٠٦، ليا العـــتعلـــيموزارة ال( دراســـة -

 ".التربية ونظام إعداد المعلم في مصر

جابـة عـن سـؤال رئـيس وهـو كيـف يمكـن إخـراج المعلـم مـن                    سعت الدراسة إلى اإل   

ية أو بالتحديد أزمة إعداده وتدريبـه، هـذا   تعليمأزمته المرتبطة بكفاءات المعلم العلمية وال  

 ونظام القبول بهـا ونظـام   اولقد ألقت الدراسة الضوء على فلسفة كليات التربية وأهدافه   
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 مــن الــسلبيات التــي تتعــرض لهــا عمليــة إعـداد المعلــم وتدريبــه، وأوضــحت الدراســة العديــد 

إعــداد المعلــم، وكــان مــن بــين توصــيات الدراســة ضــرورة زيــادة مــدة الدراســة فــي كليــات     

التربية وأقسام التربوية إلى خمس سنوات جامعية بدالً مـن أربـع سـنوات وذلـك لالرتقـاء           

 القيام به   الحاليةبالمستوى التخصصي والمستوى المهني للمعلم، وهذا ما تحاول الدراسة          

ــة التربيــة بنظــام الخمــس ســنوات ووضــع مرتكــزات          مــن خــالل تــشخيص مــشروع كلي

 .تطويره

المقارنة بين برنامج إعداد المعلم خـالل األربـع         " بعنوان   )١٨()Andrew ٢٠٠٨( دراسة   -

 ".    سنوات وبرنامج الخمس سنوات

فـي كليـات    سعت الدراسة إلى حسم الجدل المثار حول ضرورة زيـادة مـدة الدراسـة               

 األربع سنوات وذلك مـن خـالل اسـتخدام المـنهج            يالتربية أو اإلبقاء على النظام القائم ذ      

الوصفي عن طريق عـرض مجموعـة مـن االسـتبانات علـى أعـضاء هيئـة التـدريس بكليـات                     

 خـــريج كليـــات التربيـــة، هـــذا ولقـــد يالتربيـــة وعلـــى مـــديري المـــدارس باعتبـــارهم مـــستقبل

 : نتائج نورد منها ما يليخرجت الدراسة ببعض ال

 . تجذب نوعية من الطلبة المتميزين) ذات خمس سنوات( أن البرامج الموسعة -

 أن نظام اإلعداد فـي البـرامج الموسـعة يزيـد مـن كفـاءة مـا يتعلمـه الطالـب المعلـم                   -

 .  وكيفية االضطالع بهاتعليمعن مهنة ال

 مـن أقـرانهم     تعليم في مهنة ال    أن خريجي البرامج الموسعة أعلى قابلية لالستمرار       -

 . من خريجي البرامج التقليدية من ذات مؤسسة اإلعداد

مما يؤكد على أهمية زيادة مدة الدراسة بكليات التربية إلى خمس سنوات لما له من                

ــتمكن فــي مــادة تخصــصه          أثــر إيجــابي يتعلــق ببلــوغ الطالــب المعلــم مــستوى أعلــى مــن ال

 . وتعميق الجانب التربوي المهني

 فـي أنهـا تبـرز أهميـة وضـرورة األخـذ بنظـام             الحاليـة وتتفق هذه الدراسـة مـع الدراسـة         

 . الخمس سنوات إذا أردنا إعداد المعلم إعداداً متميزاً
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إعـداد المعلـم   " بعنـوان  )١٩()٢٠٠٩صالح أحمد الناقة وإيهـاب محمـد أبـو داود          ( دراسة   -

 ".وتنميته مهنياً في ضوء التحديات المستقبلية

الدراسة إلى التعرف على االتجاهات المعاصرة في إعداد المعلم وتنميته مهنياً           هدفت  

ــة باســتخدام أســلوب          ــة واألجنبي ــات العربي وذلــك مــن خــالل مــسح لمجموعــة مــن األدبي

البحث المكتبي وركزت الدراسة على رصـد االتجاهـات العالميـة المعاصـرة حـول سياسـة             

ت الحديثـة حـول التكامـل بـين إعـداد المعلمـين       قبول الطلبة في كليـات التربيـة، واالتجاهـا    

ــى االتجاهــات          ــاء الخدمــة وكــذلك ركــزت الدراســة عل ــا أثن ــتهم مهني قبــل الخدمــة وتنمي

الحديثة في نظام الدراسة وبرامج التربية العملية، هذا وقد توصلت الدراسـة إلـى مجموعـة                

 :من التوصيات نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر

 بكليــات التربيــة والعمــل علــى تغييرهــا  الحاليــةفــي المنــاهج الدراســية   إعــادة النظــر -

 .لتواكب التنمية

 علـى أن تتخـذ     ، األخذ بسياسة الترخيص باعتبارهـا مهنـة تحـدد المهـام والمهـارات             -

ة واضحة ومتكاملـة بـين الجهـات المنتجـة للمعلـم والجهـات المـستخدمة للمعلـم هـذا                    يلآ

التجاهـات المعاصـرة لعلميـة إعـداد المعلـم وسياسـة            ويستفاد من هذه الدراسـة عرضـها ل       

القبــول ونظــام وبــرامج الدراســة بمــا يفيــد فــي وضــع مرتكــزات التطــوير فــي ضــوء خبــرات      

 .بعض الدول

حركـــة إعـــداد المعلمـــين علـــى  " بعنـــوان )٢٠()٢٠١٠فـــاروق خلـــف العـــزاوي،  ( دراســـة -

 ".أساس الكفايات

لتـي يمكـن فـي ضـوئها تعـديل بـرامج            هدفت الدراسة إلى تحدي الكفايـات األساسـية ا        

إعـداد المعلمـين، كمـا هـدفت الدراسـة إلــى تحديـد مـصدر اشـتقاق هـذه الكفايـات، وألقــت           

الدراسة الـضوء علـى أنـواع الكفايـات الالزمـة للمعلـم وهـي الكفايـات المعرفيـة وكفايـات                  

صــلت األداء وكفايــات النتــائج هــذا وقــد اســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي التحليلــي وتو 

 : بعض النتائج نورد منها ما يلي
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 ضرورة دراسة المجتمع وتقدير حاجاته ومعرفة متطلباته وذلـك لتحديـد المهـارات              -

 . ن للعمل في المدارسة بنجاحوالتي يجب أن يمتلكها المعلم

 .  المعلمين في ضوء رصد وتحديد الكفايات الالزمة للمعلميند تطوير برامج إعدا-

ة بمؤسسات إعداد المعلـم لـضمان تقـديم فـرص كافيـة للطالـب        زيادة مدة الدراس -

 التي تتطلبهـا الكفايـات المعرفيـة        ةالمعلم للتدريب على المهارات التربوية والسيكولوجي     

 .  وكفايات األداء وكفايات النتائج

 لزيــادة عــدد ســنوات   الحاليــةوتتفــق نتــائج هــذه الدراســة مــع مــا تنــادي بــه الدراســة         

 . يم معلم جيد يتعامل مع التغيرات والتحديات الحديثةالدراسة لضمان تقد

تطــوير إعــداد المعلــم الواقــع والمحــاذير " بعنــوان )٢١()Allem – M.، 2011( دراســة -

 ".والمأمول

 هدفت الدراسة إلى الوقوف على العالقة بـين مـستوى أداء المعلـم ومـستوى الطـالب                 

مــنهج الوصــفي مــع تطبيــق بعــض وخاصــة مــن الناحيــة التحــصيلية واســتخدمت الدارســة ال

األدوات مثــل االســتبانة وســجل المتابعــة للمــستويات التحــصيلية للطــالب ولقــد توصــلت         

 فاعليـة الدارسة إلـى بعـض النتـائج كـان مـن أهمهـا وجـود عالقـة إحـصائية قويـة بـين مـدى                         

المعلم وتحصيل الطـالب وأن مكونـات برنـامج إعـداد المعلمـين النـاجح ال بـد أن يراعـي مـا                       

 : ييل

 . التعرض لخبرات مطولة في الميدان-

 . عالية تقديم معرفة تخصصية -

 .  معرفة طرق نقل المعلومات وتسهيل فهمها-

 . إيجاد برامج وطرق بديله إلعداد سريع-

 . تعديل برنامج إعداد المعلم لتناسب مع احتياجات الميدان-

 . إعداد المعلم لتدريس نوعيات خاصة بعد الطالب-

 . ية إلعداد المعلمتعليمدعم قوي من المؤسسة ال إيجاد -
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 . يةتعليم تعاون مؤسسات الميدان من مدارس وإدارات -

لـضرورة التعـرض لخبـرات مطولـة فـي الميـدان             ويستفاد مـن هـذه الدراسـة أنهـا تـدعو          

 .الحاليةوهو ما يرتبط بإطالة مدة الدراسة بالنسبة للمعلم وهذا يتفق وهدف الدراسة 

عراض الدراســـات الـــسابقة نجـــد أن بعـــض الدراســـات مثـــل دراســـة  مـــن خـــالل اســـت

صـالح أحمـد الناقـة، إيهـاب محمـد أبـو       (ودراسـة  ) ٢٠٠٤هنداوي حافظ، عبد اهللا الـشنفري،      (

ركزت على ضرورة اإلبقاء على نظام إعداد وتقـديم العـالج المناسـب لهـا فـي                 ) ٢٠٠٩داود،  

ســـات الـــسابقة العربيـــة منهـــا أو ضـــوء بعـــض التجـــارب العالميـــة، فـــي حـــين أن بـــاقي الدرا 

األجنبيــة ركــزت علــى ضــرورة زيــادة عــدد ســنوات الدراســة بكليــات التربيــة لــضمان مــرور    

الطالب المعلم بخبـرات سـيكولوجية وتربويـة تـساعده علـى المـضي بنجـاح فـي المواقـف             

 الحاليــةيــة والتعلميــة المختلفــة، األمــر الــذي يؤكــد علــى ضــرورة القيــام بالدارســة         تعليمال

 .يبرزها أهميتهاو

 :مشكلة الدارسة

ــة فــي العــالم المتقــدم قــد فرضــت       ــرات الحديث ــا ضــرورة األخــذ بمــنهج    يعلأن المتغي ن

التخطــيط االســتراتيجي لبنــاء أجيــال قــادرة علــى مواجهــة هــذه المتغيــرات بفكــر يتجــاوز    

حـدود الواقــع ويستــشرف المــستقبل بمــا يحملــه فــي طياتــه مــن تهديــدات وفــرص متاحــة،  

تـأتي الحاجــة إلــى االهتمـام بعمليــة إعــداد المعلـم فهــي تمثــل أولويـة خاصــة ألنهــا     ومـن هنــا  

هـا مـستقبل األمـة وخاصـة فـي ظـل المـشكالت        يعلقضية التربيـة ذاتهـا فهـي التـي يتوقـف        

محمـد متـولي    (العديدة التـي تواجههـا كليـات التربيـة وتـؤثر علـى أدائهـا وكفـاءة خريجهـا                    

محمــد عبــد الــرازق  (،)٢٤()٢٠٠١فــايز مــراد مينــا  (،)٢٣()٢٠٠٦محمــد كنتــسي، (، )٢٢()٢٠٠٩غنـيم  

، )٢٦()٢٠٠٢فـاروق البـوهي، محمـد غـازي        (هذا فضال عن إشـارة الدراسـات         )٢٥()١٩٩٩إبراهيم  

شـرف الـسعيد   أ(، )٢٧()٤٣٥، ص ٢٠٠٤رشـدي أحمـد طعيمـة، محمـد بـن سـليمان البنـداري        (

ــات التربيــة فــي الم   )٢٨()٢٠٠١أحمــد  ــى اســتمرارية كلي ــدريب    ، إل ــة عامــة علــى ت نطقــة العربي

 التقليديـة وعلـى تنميـة بعـض المهـارات العقليـة التـي ال تعلـو فـوق           األساليبالمعلمين على   
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مـــستوى الحفـــظ وكـــذا تعـــرض كليـــات التربيـــة لهجـــوم شـــديد خـــالل عقـــد التـــسعينات  

 عــن طبيعــة نظــم اإلعــداد التكميلــي بهــا وأهميتــه   تلمحاولــة إلغائهــا لمحدوديــة المعلومــا 

عي مرتكزين على باية والسياسية واألكاديمية لإلعداد التتتعليمب بعض القيادات ال   وتعص

 .عدم رضائهم عن مستوى خريج تلك الكليات وعدم تكيفه مع متطلبات العصر

وهــذا يــستوجب محاولــة تطــوير كليــات التربيــة لتــستطيع تحقيــق أدوراهــا المتنوعــة    

 العـام بفتـرة   تعليمل مرور معلم ال   والمتكاملة على أفضل وجه ولعل ذلك يتحقق من خال        

 ساعة مـن المحاضـرات والـدروس العمليـة     ٣٠٠ يدرس ما يقرب من      ةخمس سنوات كامل  

 ليبايــة الحديثــة وأســتعليموالتــدريب الميــداني، توظــف مــن خاللهــا التوجهــات والتقنيــات ال

ــداد الزمنــي المــوائم لتكــوين ورعايــة وإثــ        راء التقيــيم الحقيقــي والمــستمر مــن خــالل االمت

المفـــاهيم والمهـــارات العلميـــة والقـــيم المهنيـــة واألخالقيـــة ذات األهميـــة الجوهريـــة لمـــن 

 مــن تحــديات، وهــذا مــا أوصــت بــه العديــد مــن  عليــهيقفــون موقــف المعلــم بكــل مــا ينطــوي  

 يمكــن بلــورة مــشكلة وعليــهالمــؤتمرات والدراســات المــذكورة فــي الدراســات الــسابقة، 

 : التاليةالدراسة في التساؤالت 

 ما أوجه النقد الموجهة لكليات التربية؟ : ١س

 ما التحديات التي تواجه عملية إعداد المعلم بكليات التربية؟ : ٢س

 ما خبرات بعض الدول المطبقة لنظام الخمس سنوات بكليات التربية؟ : ٣س

 ما مرتكزات تطوير كلية التربية إلى خمس سنوات؟ : ٤س

 مصطلحات الدراسة 

 :يرمرتكزات التطو

ه ؤأسسه وبنـا  : مرتكز الشيء " )٢٩()٤٧٨ ص   ،ت.  ب ،ابن منظور (ورد في لسان العرب     

 ". وأبعاده
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وتعرف مرتكزات التطوير بأنه مخطط نظري مقتـرح مـن وجهـة نظـر جديـدة لتطـوير                

 ص ،٢٠٠٨ ،هـودلي (نظام معين فـي ضـوء المـستجدات المحليـة والعاملـة كرؤيـة مـستقلة               

٣٠()٣٥٧(.  

 :كلية التربية

يــة الجامعيــة التــي تقبــل الطــالب بعــد المرحلــة  تعليم مجموعــة مــن المؤســسات الهــي

ــا الطالـــب     ــا أربـــع ســـنوات ويتخـــرج منهـ ــا ومـــدة الدراســـة بهـ ــا يعادلهـ الثانويـــة العامـــة أو مـ

 .  العامتعليموالطالبات للعمل كمعلمين في مراحل ال

 : أهمية الدراسة

 : التاليةتتمثل أهمية الدراسة في النقاط 

 . همية النظرية األ-أ

 .  عرض وتحليل ألوجه النقد الموجهة لكليات التربية-

 رصد وتحديد  للتحديات التي تواجه مؤسسات إعداد المعلـم وانعكاسـات تلـك        -

 . التحديات على شكل ومضمون كليات التربية

 عــرض بعــض التجــارب العالميــة فــي مجــال زيــادة مــدة الدراســة بكليــات التربيــة  -

 .  المستفادة من ذلكوالخروج بالدروس

 :  األهمية التطبيقية-ب

 . تقديم دليل يشتمل على السبل المستخدمة في تطوير كليات التربية-

 تقــديم مرتكــزات تطــوير كليــة التربيــة إلــى خمــس ســنوات للمــسئولين يمكــن   -

 .األخذ به عند تطوير كليات التربية والنهوض بها

 : أهداف الدراسة

 : التاليةألهداف تسعى الدراسة إلى تحقيق ا

 . الكشف عن أوجه النقد الموجهة لكليات التربية-١
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 توضيح التحديات التي تحـيط وتواجـه مؤسـسات إعـداد المعلـم وتفـرض وجودهـا                  -٢

 . عليها

 تحليــل لخبــرات بعــض الــدول المطبقــة لنظــام الخمــس ســنوات بكليــات التربيــة     -٣

 لمؤسـسات   الحـالي ع  للخروج بمجموعة من الحلول يمكن من خاللها عـالج الوضـ          

 . إعداد المعلم

 تقديم مرتكزات تطـوير كليـة التربيـة بنظـام الخمـس سـنوات يمكـن مـن خاللـه                     -٤

 . عالج مشكالت كليات التربية والنهوض بالمعلم

 : حدود الدراسة

 : التالييمكن تحديد حدود الدراسة على النحو 

 لكليــات الحــالي تتمثــل الحــدود الموضــوعية فــي تــشخيص الوضــع: حــدود موضــوعية) أ

 عنـد تطـوير   عليهـا التربية والتحديات التي تواجهها وذلك لوضع مرتكـزات يجـب االعتمـاد           

 .كلية التربية إلى خمس سنوات في ضوء خبرات بعض الدول المطبقة لذلك

ــويين      : الحــدود البــشرية ) ب ــراء الترب ــى المــسئولين والخب تقتــصر الحــدود البــشرية عل

 .ات تطوير كليات التربية إلى خمس سنوات مرتكزعليهمالذين يمكن عرض 

 : منهج الدراسة وأدواتها

 : التاليةترتكز الدراسة في مواضع كثيرة على المنهج التاريخي وفق الخطوات 

 عـــرض وتحليـــل أوجـــه النقـــد الموجـــه لكليـــات التربيـــة وذلـــك للخـــروج بمجموعـــة   -

 .التربيةالمشكالت التي يجب أن تعالج عند تحديد مرتكزات تطوير كليات 

 مسح وتحليل لمجموعة التحديات التي تواجه عملية إعداد المعلم بكليات التربية            -

وذلك ألهمية رصد تداعيات هذه التحديات علـى مؤسـسات إعـداد المعلـم ومـن ثـم تؤخـذ                    

 .في االعتبار عند وضع مرتكزات تطوير كليات التربية إلى نظام الخمس سنوات
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 المطبقــة لنظــام الخمــس ســنوات بكليــات    عــرض وتحليــل لخبــرات بعــض الــدول  -
ــائج الدراســة النظريــة والميدانيــة        التــي ســتأتي فــي  –التربيــة وذلــك لالســتفادة منهــا مــع نت

 . في وضع مرتكزات تطوير كلية التربية بنظام الخمس سنوات– التاليةالخطوة 

 إجــراء مقابلــة مــع الخبــراء والمختــصين فــي المجــاالت التربويــة وأســاتذة كليــات          -

 عملية تطوير كليـة  عليهالتربية للتعرف على آرائهم حول المرتكزات التي يجب أن تبنى        ا

 .التربية بنظام الخمس سنوات

 وضــع مرتكــزات تطــوير كليــة التربيــة بنظــام الخمــس ســنوات فــي صــورته النهائيــة  -

 )@ (.وعرضها على مجموعة من المحكمين في مصر وبعض الدول العربية لتحكيمها

  الموجه لكليات التربيةالنقد: أوال

 ،من خالل الوقوف على واقع عملية إعداد المعلم بكليـات التربيـة فـي الجـزء الـسابق               

ــارات المعرفيـــة       ــد وامـــتالك المهـ ــاء وبـــذل الجهـ ــه علـــى العطـ ــز المعلـــم بقدرتـ ورغـــم تميـ

 وقدرتــه علــى النمــو الشخــصي والمهنــي فــإن االنتقــادات التــي توجــه  ،والمهنيــة واألكاديميــة

التربية انتقادات كثيرة ومتنوعة وكلها ترمي إلى إعادة هيكلة كليات التربيـة بمـا              لكليات  

ــر ورؤى المـــستقبل   ــصر الحاضـ ــة العـ ــه ،يتفـــق وطبيعـ ــي   وعليـ ــادات فـ  يمكـــن عـــرض االنتقـ

 :التاليةالجوانب 

 ،)٣١()٢٠٠٦ ،العـالي  تعليموزارة ال . ع.م.ج(انتقادات خاصة بنظام اإلعداد التكاملي      : أوال

 .)٣٢ ()٢٠٠٣ ،حاتهحسن سيد ش(
 لـيس تكامليـاً بـالمعنى الحقيقـي         حاليـاً  أن النظـام المطبـق       – بدايـة    –يتعين االعتـراف    

) التربويــة والــسيكولوجية والتخصــصية ( فالطالــب يــدرس العديــد مــن المقــررات  ،للتكامــل

 وال مــن حيــث المحتــوى وذلــك بــسبب   ،دون ارتبــاط يــذكر فيمــا بينهــا مــن حيــث األهــداف   

 ويمكـــن تلخـــيص ،الـــذي يحقـــق التكامـــل المنـــشود ) الحقيقـــي الفعـــال(غيـــاب التنـــسيق 

 :االنتقادات الموجه للنظام التكاملي فيما يلي

                                     
 ).١(نظر الملحق رقم ا )@(
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 موجة تغيير اللوائح التي أغرقت كليـات التربيـة لدرجـة أن بعـض الكليـات أصـبحت             -

ن واحــد وهــذا األمــر ال يخلــو مــن محاولــة تــسجيل مجــد    آتطبــق أكثــر مــن ثــالث لــوائح فــي   

ن اللــوائح تــم تعــديلها فــي عهــده أو اســتحداث    إ المــسئولين حتــى يقــال  شخــصي لــبعض 

أقسام جديدة لفتح تخصصات جديدة بعينها لتعيين أفراد ورؤساء أقسام جدد وتم كل 

 .ذلك بدعوة التطوير لمواجهة التغيرات المتالحقة

ل  االنقسام الواضح بين التربويين فيما يتعلـق بتوحيـد لـوائح كليـات التربيـة لتـسهي                  -

عملية نقل الطالب بين كليات التربية دون اللجوء لعمـل مقاصـة بـين المقـررات الدراسـية               

 ومن ناحية أخرى هناك فريق من التربويين ينادي بحق كـل كليـة تربيـة أن         ،هذا من ناحية  

تختار وتقترح الالئحة التي تواءمها بغض النظر عن اتفاقها أو اختالفها مع كليـات التربيـة                

 .األخرى

مقـــررات التربويـــة غيـــر متميـــزة ومتداخلـــة ومكـــررة وغيـــر وظيفيـــة وال تـــرتبط          ال-

 الــزمن وال تناســب تحــديات عليهــا فــضال عــن تــدريس موضــوعات عفــى ،بمتطلبــات المهنــة

 . األمر الذي يقف في سبيل اإلعداد المهني للطالب المعلم في كليات التربية،العصر

المقررة في الخطة الدراسية بكليات  الخالف الحاد في كليات التربية حول النسب    -

التربية لكل من اإلعداد التخصـصي واإلعـداد المهنـي واإلعـداد الثقـافي وطرفـا الخـالف همـا              

أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية وأعضاء هيئـة التـدريس فـي الكليـات المتخصـصة                  

لتربويـة لعـدد    مثل كليـات العلـوم وكليـات اآلداب األمـر الـذي أدى لتفتيـت بعـض األقـسام ا                   

مـــن األقـــسام المـــستحدثة لزيـــادة عـــدد رؤســـاء األقـــسام التربويـــة وزيـــادة تمثـــيلهم فـــي   

 .مجالس الكليات لغلبة رأيهم على رأي األقسام التخصصية

التــي يمــارس فيهــا الطــالب المعلمــون التــدريس    ) التربيــة العمليــة ( التــدريب العملــي  -

اهـات الحديثـة التـي تهـتم بالبعـد المهنـي             يتم بصورة شكلية وهـذا يتنـافى مـع االتج          يعلالف

للمعلم وسوف يتضح ذلك عند عرض التحديات التي تواجه عملية إعـداد المعلـم وخاصـة                

 .ات المعيارية للمعلمالمستوىفي نقطة 
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 نتيجة للهجمة الشرسة على كليات التربية الناجمة عن التدني الواضح في مستوى       -

لمدة الدراسية في كليات التربية واألقسام التربويـة  إعداد المعلم ومطالبة البعض بزيادة ا 

ة فـي ظـل البطالـة    إلى خمـس سـنوات جامعيـة واعتـراض الـبعض علـى إطالـة مـدة الدراسـ             

وعزوف الطالب عن االلتحاق بكليات التربية فإن مؤسـسات إعـداد المعلـم تحتـاج لوقفـة       

 .متأنية ودقيقة التخاذ القرار الصحيح لعالج مشكالتها

صيص منـــاهج ومقـــررات دراســـية للتخصـــصات العلميـــة للطالـــب المعلـــم  عـــدم تخـــ-

تختلف في شكلها ومضمونها بما يتناسب وطبيعة عمل المعلم القائمـة علـى الـربط بـين                 

المقررات العلمية والتربوية أدى إلى دراسة الطالـب المعلـم نفـس المقـررات التـي يدرسـها        

 علــى ذلــك مــن اإلخــالل باإلعــداد      طالــب بكليــة العلــوم وطالــب بكليــة اآلداب ومــا ترتــب      

 .التخصصي للطالب المعلم

 ، محمــد غــازي بيــومي،فــاروق شــوقي البــوهي(انتقــادات خاصــة بالنظــام التتــابعي : ثانيــا

٣٣()٢٠٠٢(. 

 أن النظـــام التتـــابعي يقتـــصر علـــى قبـــول خريجـــي الكليـــات األكاديميـــة والتطبيقيـــة -

ن منهم االلتحاق بمهن ويفضل الكثير من نوعيات الطالب المتميزة والتي   تعليمويحرم ال 

 .ما للعائد أو للوجاهة االجتماعية أو هربا من مهنة التدريسإ ،بعيدة عن مهنة التدريس

 صـــعوبة الـــتحكم فـــي المـــدخالت والعمليـــات بالكليـــات المتخصـــصة ألنهـــا ليـــست  -

ي  ومن ثم فإن المتخصصين في التربية لن يكون لهم رأي فـ ،أساسا كليات إلعداد المعلم   

 . تمهين للمادة العلمية المقدمة للطالببالتالي كما لن يتحقق ،عملية اإلعداد

نهـا لـن تقـل بحـال مـن األحـوال عـن           إ طول المدة المستغرقة في هذا النظـام حيـث           -

 .خمس سنوات جامعية إلعداد المعلم وال سبيل إلنقاصها

 التتـابعي وينفـصل    قد يلتحق الطالب خريج الكليات األكاديمية والتطبيقية بالنظـام         -

 أو ســنتين األمــر الــذي يــؤدي لنــسيانه تخصــصه األكــاديمي  ةعــن تخصــصه األصــلي لمــدة ســن 

 .األصلي
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 تهــاون بعــض أعــضاء هيئــة التــدريس فــي متابعــة حــضور وغيــاب الطــالب يــنعكس   -

بالــسلب علــى انــضباط الطــالب وحــضورهم المحاضــرات وحلقــات المناقــشة ممــا يــؤدي          

العــام الواحــد (طــالب الدبلومــة العامــة فــي التربيــة بنظاميهــا   النخفــاض المــستوى العلمــي ل 

 ).والعامين

 اعتماد عملية قبول الطالب بالدبلوم العـام فـي التربيـة علـى بعـض شـروط وقواعـد                -

 وشـكلية دون التأكـد مـن الحالـة الـصحية والبدنيـة والنفـسية          آليـة القبول التـي تـتم بـصورة        

مــة لمتطلبــات مهنــة  ئيــار نوعيــة مــن الطــالب موا  األمــر الــذي يــؤثر ســلبا علــى اخت  ،للمتقــدم

 .التدريس

 مقـــررات الـــدبلوم العـــام بالنـــسبة لطـــالب الكليـــات األكاديميـــة والتطبيقيـــة تمثـــل   -

مشكلة كبيرة لهم وذلك لتكـرار الموضـوعات وخاصـة فـي مجـال أصـول التربيـة والتربيـة            

 فـضال عـن انتـشار     هـذا ،المقارنة وعلم النفس التربـوي والـصحة النفـسية وطـرق التـدريس            

 .الحشو في كثير من المقررات التربوية

 عـــدم وضـــوح موقـــف الطـــالب الملتحقـــين بالـــدبلوم العامـــة فـــي التربيـــة فتـــارة يـــتم  -

حــصل مــنهم رســوم مرتفعــة   ت والعليــاالتعامــل معهــم علــى أنهــم طــالب فــي الدراســات    

لتربيـة وتـارة    فـي كليـات ا  العليـا ويكون قيدهم وتجميد هذا القيد من اختصاص الدراسـات       

أخرى يتم التعامل معهم على أنهم طالب بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس مـن حيـث           

الحد األدنى للنجاح في كل مقرر دراسي وكذا تطبيق قواعـد الرأفـة المطبقـة علـى مرحلـة              

 .البكالوريوس أو الليسانس

محمـد عبـد     (،)٣٤ ()٢٠٠٦ ،محمـد كنتـسي   (انتقادات خاصة بأبعاد إعداد المعلـم       : ثالثا -

ــراهيم  ــرازق إبـ ــيم  (،)٣٥ ()١٩٩٩ ،الـ ــولي غنـ ــد متـ ــة  (،)٣٦ ()٢٠٠٩ ،محمـ ــراهيم طعيمـ ــعيد إبـ  ،سـ

٣٧()٢٠٠٧(. 
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تــــدور أبعــــاد إعــــداد المعلــــم حــــول البعــــد األكــــاديمي التخصــــصي والبعــــد الثقــــافي          

 وبـالنظر لالنتقـادات الموجـه ألبعـاد وإعـداد المعلـم يجـد أنهـا                 ،والتكنولوجي والبعد المهنـي   

 :التالية حول النقاط تدور

 : النقد الموجه للبعد األكاديمي التخصصي-أ

ينطلــق مــن أن مــا يدرســه الطالــب المعلــم فــي كليــات التربيــة شــيء ومــا يدرســه بعــد     

 أي أن بــرامج التخــصص فــي كليــات التربيــة ال عالقــة لهــا ،تخرجــه فــي المــدارس شــيء آخــر

 فـــضال عـــن أن مـــستوى المـــواد  هـــذا، تدريـــسهاإليـــهبتلـــك البـــرامج المدرســـية التـــي يوكـــل 

التخصصية ال تحقق للمعلم مستوى اإلتقان والـتمكن المنـشود وال تـزوده بخلفيـة عميقـة                 
 أعنـي  –وتفقـد  . وكثيفة من المواد العلمية التخصصية النظرية والتطبيقية علـى حـد سـواء           

 . التمهين واإلكثار من التطبيقات–المواد التخصصية 

 :افي والتكنولوجي النقد الموجه للبعد الثق-ب

 كليات التربيـة ال تخـرج معلمـين ملمـين بثقافـة المجتمـع العربـي اإلسـالمي                 بأنيرتبط  

وكذا االنحيـاز للثقافـة الدوليـة والعالميـة ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن فقـدان الهويـة الثقافيـة                         
 أمـا  ، المعنيين في المقام األول بتأكيد الهوية الثقافية عنـد طالبنـا  – أعني المعلمين    –وهم  

الجانب التكنولوجي فهناك أمية تكنولوجية عند الكثير من خريجي كليات التربية تـصل        

في الحـصول   ) اإلنترنت(لحد عدم القدرة على التعامل مع الشبكة العنكبوتية للمعلومات          

 .على المعلومات

 : النقد الموجه للبعد المهني-ج

كليــات التربيــة مــن المعرفــة  يــرتبط بخلــو المقــررات التربويــة والنفــسية المقدمــة فــي   

ــي يحتــاج     ــة أو المهــارات الت ــم يإلالعملي  وكــذا فــإن هــذه المقــررات ال عالقــة لهــا     ،هــا المعل

ــي و   ــاة داخـــل الفـــصل الدراسـ ــالب    ابالحيـ ــات المـــسحية آلراء الطـ تـــضح ذلـــك مـــن الدراسـ

المعلمين عـن ردود أفعـالهم حـول القـضايا التربويـة واألفكـار النفـسية والمنفعـة المهنيـة                    

 وقد تلخصت آراء الطالب المعلمين في عدم رضـاهم        ،هذه المقررات الدراسية المفروضة   ل
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عــن المقــررات التربويــة وذلــك لعــدم ارتباطهــا بــروح العــصر أو بمتطلبــات المهنــة وأن والء  

 .الطالب في كليات التربية للمقرات التخصصية األكاديمية

يــة لتــصبح خمــس ســنوات   فــإن زيــادة عــدد ســنوات الدراســة فــي كليــات الترب   وعليــه

 وتخـــص الـــسنوات ،تخـــصص الـــسنة األخيـــرة منهـــا للدراســـات التربويـــة والـــسيكولوجية

أمر البـد مـن تدارسـه لالرتفـاع بمـستويات           ... .األربعة األولى للدراسة األكاديمية التخصصية    

ــة لتخــريج معلمــين           ــة التربي ــة التــشكيك فــي مــدى جــدوى كلي ــى حمل ــرد عل المعلمــين وال

 .يةتعليمقيق أهداف العملية القادرين على تح

 التحديات التي تواجه عملية إعداد المعلم بكليات التربية: ثانيا

ــرة عــن التحــديات التــي تواجــه الــنظم ال         ــر الكــالم فــي اآلونــة األخي يــة وعــن  تعليمكث

 فنجــد بعــض الدراســات ،تــداعيات التحــديات التــي تلقــي بظاللهــا علــى األنظمــة المجتمعيــة 

عرفي وثورة المعلومات واالتصاالت والـبعض اآلخـر تعـرض للتكـتالت            تعرضت لالنفجار الم  

االقتصادية والتربية الدولية ومجتمع المعرفة وسوف يقوم الباحث باختيار أبـرز التحـديات             
 مع اإلشارة إلى أن كل أنواع – كليات التربية  – الحاليذات الصلة الوثيقة بموضوع البحث      

 لــذا ،ة ولكــن يــتم فــصلها بغــرض الدراســة فقــط  التحــديات متداخلــة ولهــا جــذور مــشترك 

 .سوف يقتصر العرض على التحدي الخاص بمجتمع المعرفة والعولمة والتربية الدولية

 :مجتمع المعرفة: أوال

 يعرفه البعض على أنه المجتمع الذي يقوم ،وردت تعريفات مختلفة لمجتمع المعرفة   

فــي جميــع النــشاط المجتمعــي  نتاجهــا وتوظيفهــا بكفــاءة إأساســا علــى نــشر المعرفــة و 

 .)٣٨()٦ ص،٢٠٠٦ ، محمد عبد الرازق إبراهيم،عبد الرحمن عبد السالم جامل(

والبعض يعرفه على أنـه المجتمـع الـذي يحـسن اسـتعمال المعرفـة فـي تـسيير أمـوره                     

 كمــا أنــه ذلــك المجتمــع الــذي يتعامــل أفــراده ومؤســساته مــع   ،واتخــاذ القــرارات الــسليمة

م وتقنيــة المعلومــات واالتــصاالت بــشكل خــاص فــي تــسيير أمــور  المعلومــات بــشكل عــا
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 ،٢٠١٢ ،انيـ عل(حياتهم في مختلف قطاعاتها االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة والتربويـة         

 .)٣٩()٩٧ص

 فــإن المقــصود بمجتمــع المعرفــة إجرائيــا هــو ذلــك المجتمــع الــذي تتحقــق فيــه   وعليــه

 واسـتيعاب   ،اتيـ ل خالل مجموعـة مـن اآل      مجموعة من المتغيرات أهمها نشر المعرفة من      

ــوجي ودعــم وتــشجيع النــشر         المعرفــة وتوظيفهــا ونمــو قاعــدة البحــث العلمــي والتكنول

 المــؤدي إلــى اإلبــداع باإلضــافة إلــى توظيــف تعلــيمالعلمــي وبــراءات االختــراع والمكتبــات وال

 .المعلومات بما يخدم اإلنسان والمجتمع والبشرية

ي تواجه عملية إعداد المعلم في ضوء متطلبات مجتمع         ويمكن تلخيص التحديات الت   

المعرفة في نقطتـين أساسـيتين وهمـا خـصائص المعلـم فـي ظـل مجتمـع المعرفـة وأدوار             

 :المعلم في ظل مجتمع المعرفة كما يلي

 :خصائص المعلم في مجتمع المعرفة) ١(  

لثقافيـة  هناك مجموعة من الخصائص الشخصية والمهنيـة والعقليـة واالجتماعيـة وا           
 خـصائص  –البد أن تتوافر في المعلم كضرورة للدخول فـي مجتمـع المعرفـة وهـي بـدورها                

لـدور الريـادي الـذي يلعبـه المعلـم       لاً تمثل تحـديا يواجـه عمليـة إعـداد المعلـم نظـر          –المعلم  

ويـسهم مـن خاللــه فـي تطـوير المجتمــع وتقدمـه عــن طريـق تربيـة الــنشء تربيـة صــحيحة         

لوطن في نفوسهم وتسليحهم بطرق التعلم الذاتي وغرس قـيم          تتسم بغرس االنتماء ل   

 ).الديمقراطية(العمل الجماعي في نفوسهم وتعويدهم على ممارسة الحياة 

ولقيــام المعلــم بهــذه األدوار المعقــدة فإنــه البــد أن يتــسم بــصفات وخــصائص تمكنــه 

 محمـد  ،الواحـد عبـد   (،)٤٠()٢٠١١ ،الحمـود (من مواجهة متطلبات مجتمع المعرفـة تتمثـل فـي        

ــاب،نجيــب ــاح حمــاد   (،)٤١ ()٢٠٠٣ ، آصــف، ودي ــة  ،خليــل عبــد الفت  ،٢٠٠٩ ، ســمية ســالم النخال

 .)٤٢ ()١٤ص

 أن يتمتــع بخــصائص شخــصية مثــل تمتعــه بــصحة بدنيــة وعقليــة جيــدة وأن يكــون   -

 . وأن يكون هادئا واسع الصدر،عادال أمينا متسامياً صادقا بأقواله وأفعاله
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 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   الحادي والثالثونالعدد 

 علمية تجعله قادراً على طرح األسـئلة ويعـرف خـصائص طالبـه          أن يتمتع بخصائص   -

ب التـدريس والقيـاس   لياالنفسية واألكاديمية واالجتماعية واالقتصادية وملمًا بطـرق وأسـ      

 . بكافة الجوانب المعرفية العلمية والتربويةلم أي أنه م،والتقويم

ــسمات االنفع   - ــع بمجموعــة مــن ال ــا أن يتمت ــي تج لي ــة الت ــا فــي   ة واالجتماعي ــه متزن عل

ــسه ذ  ــه وأحاسيــ ــارات      اانفعاالتــ ــا بالمهــ ــة وملمــ ــآداب المهنــ ــا بــ ــارزة وملتزمــ ــصية بــ  شخــ

 .االجتماعية الخاصة بالتواصل االجتماعي مع الطالب وأولياء األمور والمجتمع المدرسي

 أن يكون لديه معرفـة واعيـة بطبيعـة المعرفـة المطلوبـة ولديـه القـدرة علـى تطبيـق                     -

 .القوانين التي يفرزها مجتمع المعرفةالحقائق والمبادئ و

 أن يــستخدم الطــرق العلميــة فــي حــل المــشكالت مــع اإلدراك التــام للتفاعــل بــين  -

 .العلم والتكنولوجيا والمجتمع

 وأن ، أن ينمــي فــي نفــسه االهتمــام بالبحــث المــستمر عــن مــصادر المعرفــة الجديــدة -

ي تجعلـه قـادراً علـى المـشاركة فـي        يكون لديـه العديـد مـن المهـارات العلميـة والعمليـة التـ              

 .األنشطة التي تساعد على تقدم المجتمع

 :أدوار المعلم في ظل مجتمع المعرفة )  ٢( 

ن التعامــل مــع متطلبــات مجتمــع المعرفــة ومــا يــستلزمها مــن تغييــر فــي سياســات       إ

 يــة والتعلميــة وذلــك ألنتعليمالتربيــة وأهــدافها يــنعكس علــى أدوار المعلــم فــي العمليــة ال 

المعلم يمثل العنصر األساسي في أي تجديد تربـوي وأدواره الجديـدة فـي مجتمـع المعرفـة                  

 .)٤٥()٢٠٠٧ ، والجراح،مصطفى (،)٤٤()٢٠١١ ،الصميلي (،)٤٣()٢٠٠٩ ،القرني (لتالياهي ك

 فــي ظــل مجتمــع المعرفــة تتغيــر أدوار المعلــم مــن مجــرد ناقــل للمعرفــة إلــى مرشــد  -

ــتعلم   ــة ال ــتعلم وواضــع لخطــة       ،وميــسر ومــنظم لبيئ ــى مهنــدس لل ومــن ملقــن ومحاضــر إل

 .البحث

ــم فــي ظــل مجتمــع المعرفــة قائمــ     ا أصــبح دور- ــه الطــالب للمــصادر    المعل ــى توجي  عل

 وباالســتعانة بمختلــف الوســائل   هــاعليالقيمــة للمعرفــة وتــدريبهم علــى طــرق الحــصول      



 

 
نحو مشروع كلية التربية بنظام الخمس سنوات ٨٢

 محمود مصطفى محمود الشال . د

 يمكن الحصول   والتقنيات الضرورية أو بمعنى أدق أصبح على المعلم أن يعرف كيف وأين           

 .على المعرفة من خالل نظام قائم على الشراكة بينه وبين الطالب

طـالع علـى كـل جديـد فـي العمليـة         على المعلم مواصلة عملية النمو الذاتي وذلك لال        -

 .التربوية وال يكتفي بالمعلومات التي تخرج بها من مؤسسات اإلعداد

ه في ظل مجتمع المعرفة من خـالل     إيمان المعلم بضرورة التغيير الجذري في أدوار       -

االعتماد على قاعدة فكرية مؤداها أهمية الفئة التـي يتعامـل معهـا وأهميـة دوره فـي عـصر               

 االلكترونـــي وغيرهـــا مـــن تعليم مـــع االهتمـــام بـــال،العولمـــة وعـــصر المعلومـــات والتقنيـــات

 .تعليماالتجاهات الحديثة في مجال التربية وال

 ملمـاً بتقنيـات التعامـل مـع األجهـزة واألدوات وكيفيـة               على المعلم أن يكون باحثـا      -

 .استخدامها وذلك إلثراء معلوماته التربوية وتجديدها

 علـــى المعلـــم أن يكـــون مرشـــدًا تربويًـــا يـــساعد تالميـــذه علـــى تطـــوير قـــدراتهم         -

وإمكانــاتهم وعلــى اكتــشاف كفايــاتهم الخاصــة ودوافعهــم الحقيقيــة لتــوجيههم إلــى     

 .عمل المناسبة لهممجاالت الدراسة وال

ــة والمــؤثر فــي        - ــى المعلــم ممارســة دور المربــي الناقــل للقــيم الحــضارية والثقافي  عل

 .شخصية الطالب وسلوكه بما يتناسب ومتطلبات مجتمع المعرفة

تأسيــسا علــى مــا ســبق فــإن الــصفات التــي يجــب أن يتحلــى بهــا المعلــم وكــذا األدوار     

المعرفة تعكس الـدور الكبيـر الـذي ينبغـي أن     المنوط القيام بها في ظل متطلبات مجتمع      

تقوم بـه مؤسـسات إعـداد المعلـم إذا أرادت أن تبقـى وتـرد علـى الهجمـات الـشرسة التـي                        

 األمــر الــذي يــدعونا إلــى ضــرورة التفكيــر فــي التغييــر الجــذري لعمليــة إعــداد  ،تــدعو بإغالقهــا

 مـن تحـديات يجـب       المعلم وخاصة بعد الوقوف على متطلبات مجتمع المعرفة وما يفرضه         

 .أن تؤخذ في االعتبار عند وضع مرتكزات لتطوير عملية إعداد المعلم

 :تحديات العولمة ومتطلبات التربية الدولية: ثانيا
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 الجامعي واختلـف  تعليمتزايدت الكتابات والمناقشات حول قضية العولمة وتدويل ال    

هـي فعـل أم رد فعـل؟        هـل   ) Globalization(المفكرون والمثقفون حول مفهـوم العولمـة        

 هل هي هدف أم نتيجة؟

 والعولمة بمعناها العام   ، وخاص أو اصطالحي   ،مصطلح العولمة له معنى عام أي لغوي      

 وهــو مــن األوزان الــصرفية الدالــة علــى اإلجبــار والقــسر أي   ،مــأخوذ مــن عــولم بــوزن فوعــل 

لفـت بـاختالف    وبمعناها الخاص لها عدة معـان اخت ،إكساب الشيء طابع العالمية بالقوة    

 ،)٤٧()٢٠٠٩ ،رجــب (،)٤٦()٢٠٠٩ ،خالـد (األطـر االقتـصادية والــسياسية والثقافيـة واالجتماعيــة    

 .)٤٨()٢٠٠٣ ،علىال(

ــار االقتــــصادي    ــا فــــي اإلطــ ــات   "فيقــــصد بهــ ــرات واتجاهــ ــوي علــــى مؤشــ ــاهرة تحتــ ظــ
 فـي إطارهـا     – إليهـا وينظـر   " ومؤسسات اقتصادية عالمية جديدة غير معهودة في الـسابق        

 باعتبارهــا ظــاهرة تحتــوي علــى عــدة قــضايا سياســية عالميــة جديــدة مرتبطــة  –سياسي الــ

 فــي إطارهــا  – بينمــا يقــصد بهــا  ،حاليــاًأشــد االرتبــاط بالحالــة األحاديــة الــسائدة فــي العــالم    

 ظاهرة تشير إلى بروز الثقافة بوصفها سلعة عالمية تسوق كأية سلعة تجاريـة              –الثقافي  

 وعي وإدراك ومفاهيم وقناعات ورمـوز ووسـائط ثقافيـة عالميـة              مما يؤدي إلى بروز    ،أخرى

 أما اإلطار االجتماعي للعولمة فهـو يـشير إلـى بـروز مجتمـع مـدني عـالمي فيـه كثيـر                ،الطابع

 ، ممـــا يعنـــي فـــي النهايـــة إلـــى إيجـــاد اقتـــصاد بـــال حـــدود،مـــن القـــضايا اإلنـــسانية المـــشتركة

 فهـي ظـاهرة شـمولية       ،جتماعيـة بـال حـدود      وعـادات ا   ، وثقافة بال حدود   ،وسياسة بال حدود  

ــة تعكــس الواقــع الــذي نعيــشه علــى مختلــف أوجــه         ذات أبعــاد معقــدة ومركبــة ومتداخل

 .الحياة بأبعادها االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية

 تعلـيم ونـسكو علـى أنـه العمليـة التـي تـؤدي ل      لياأما عن مفهوم التربية الدولية فيعرفـه     

ــراد والجم ــدراتهم       األفـ ــيهم بقـ ــي وعـ ــة وتنمـ ــة والدوليـ ــاتهم الوطنيـ ــل مجتمعـ ــات داخـ اعـ

 مــن التفــاهم والتعــاون  الشخــصية واتجاهــاتهم واســتعداداتهم ومعــارفهم وتحقــق كــالً  
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ونــسكو ليا(والــسالم علــى الــصعيد الــدولي واحتــرام حقــوق اإلنــسان وحرياتــه األساســية   

 .)٤٩()١ ص،١٩٩٣

يـــة واالجتماعيـــة تعليمدراســـة القـــوى ال(ا التربيـــة الدوليـــة بأنهـــ) Good(ويعـــرف جـــود 

والــسياسية واالقتــصادية فــي العالقــات الدوليــة مــع التركيــز علــى دور وإمكانيــات القــوى          

 كمــا أنهــا تــشتمل علــى التبــادل الــدولي المطلــوب للطــالب أو المعلمــين أو الفنيــين ،التربويــة

 .)٥٠()Good،1973، p313( التربوية األساليبالتربويين أو 

ر إلى تحدي العولمة والتربية الدولية وانعكاس ذلك علـى عمليـة إعـداد المعلـم               وبالنظ

 وبعد تزايد   ، الجامعي تعليمنجد أن مؤسسات إعداد المعلم أصبحت جزءا داخل نسيج ال         

 لـذا فتلـك المؤسـسات تتـأثر بمـا يتـأثر       ،االعتراف العلمي للممارسة التربوية كمجال علمي   

 .)٥١()Heath، Gerogry، 2002، p18 (العالي تعليمبه ال

عديــد مــن التغيــرات حــدثت بــسبب العولمــة والتربيــة الدوليــة يمكــن الن هنــاك إحيــث 

 ،)٥٣()٢٠٠٦ ،بــدوي ()٥٢()Mumby، Hgh & Runell، Tom، 2002: (تلخيــصها فيمــا يلــي  

)Charles، 2006()٥٤(. 

ــ التغيــر التكنولــوجي الــسريع ومــا يتبعــه مــن تغيــرات اجتماعيــة لــذا أصــبح ال    -أ  يمتعل

 المـستمر لمواجهـة   تعلـيم مـسئوال عـن تقـديم ال   ) بما فيه مؤسسات إعداد المعلم     (العالي

 .التغيرات داخل المجتمع المعاصر

 أن يكـون لهـا إنتاجهـا المعرفـي     عليهـا وكليـات التربيـة   ( اإلنتاج للمعرفـة العلميـة      -ب

 ، المعلمـين في مجال الممارسات التربوية حتى تواجه التغيرات المجتمعة من خالل إعـداد  

 ). إعداد الطالب في المدارس بما يحقق مواجهة تلك التغيراتوبالتالي

لـذا كـان   ( تقديم حلول المشكالت التي تواجه القطاعات المختلفة فـي المجتمـع     -ج

 ).تعليمعلى كليات التربية تقديم الحلول العلمية التي تواجه نظم ال

ــى    علــى مؤســسات إعــداد المعلــم بــصفة خاصــة مواجهــة ا     -د لطلــب االجتمــاعي عل

بعـــدين أولهمـــا زيـــادة إعـــداد الطالـــب نتيجـــة زيـــادة زمـــن التـــدريس لتلبيـــة متطلبـــات عـــصر 
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ــادة إعــداد المعلمــين    ،المعرفــة ــذا يجــب زي  االرتقــاء المــستمر بمــستوى اإلعــداد وتغييــر     ، ل

 .البرامج لمواجهة متطلبات المجتمع

متغيرة بتغيـر طلبـات المجتمـع     المستمر تعليم توفير برامج لل  العالي تعليم على ال  -هـ

 على مؤسسات إعداد المعلمـين تـوفير بـرامج مـستمرة لتلبيـة التطـور الحـادث فـي              وبالتالي

 .مهنة التدريس ولتلبية احتياجات المعلمين

ــات      -و ــورة المعلومــ ــات ثــ ــع معطيــ ــواءم مــ ــداد المعلــــم أن تتــ ــى مؤســــسات إعــ  علــ

تكنولوجيــا وأدوات االتــصال واالتــصاالت بحيــث تــدخل وتكثــف التــدريب علــى اســتخدام ال 

 بها حيث يوجـد بهـا بـرامج         تعليم وتطور من نظم ال    ،الحديثة في عمليات التدريس داخلها    

 ، االلكترونــيتعلــيم الــتعلم الــشبكي وال، مــن بعــدتعلــيم المفتــوح والتعلــيمتلبــي حاجــات ال

 .Virtual Teacher Collegeباإلضافة إلى إيجاد كليات إعداد معلم افتراضية 

 لــذا تــستمد المهنــة مــصدر  ،ن المجتمــع المعاصــر تــشكل المعرفــة مــصدرا لقوتــه   إ-ز

 علـى أنهـا ذات مكانـة        إليهـا  ينظـر    تعلـيم  ومهنـة ال   ،قوتها من المعرفة المهنية الخاصـة بهـا       

 ويرجع ذلك إلى أن المعرفة العلمية لمهنـة التـدريس مـا زالـت تعـاني مـن صـعوبات                     ،متدنية

ر هـذه المعرفـة يكـون مـن خـالل جعـل المعلـم موضـوع            في التحديـد باإلضـافة إلـى أن مـصد         

للبحث على عكس المهـن األخـرى الـذي يقـوم أفرادهـا بـإجراء البحـوث ومـن خـالل نتـائج                       

تلك البحوث يحدث التغيير فـي مجـال المهنـة ومجـال المعرفـة العلميـة الخاصـة بهـا وهـذا                    

اســات يرجــع إلــى عوامــل سياســية وأيديولجيــة حيــث تفــرض الحكومــات مــن خــالل سي     

 نمــاذج محــددة ســواء فــي بــرامج إعــداد المعلمــين علــى المــستوى الجــامعي أو فــي    تعلــيمال

المــدارس باإلضــافة إلــى مجموعــات المراجعــات والمراقبــات مــن خــالل أشــكال متعــددة       

 ).مؤسسات االعتماد االكاديمي(سواء بيروقراطية أو تكنوقراطية 

يـات التربيـة يعتمـد علـى نمـوذج      تأسيسا على ما تقدم إن بـرامج إعـداد المعلـم فـي كل        

Action researcher       التـدريس بعيـدا   وأسـاليب  الـذي يعتمـد علـى تحديـد األهـداف والمنـاهج 

يــة بمــا يعنــي إعــدادهم وفــق فلــسفة ورؤى قديمــة تبتعــد عــن تعليمعــن حاجــات الطــالب ال
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 حيـث يـتم فـرض جميـع العناصـر        ،متطلبات العصر من حيـث اسـتخدامهم لعمليـات النقـد          

 وذلـك  University Based-Supervisor وهذا النموذج يجـب التخلـي عنـه إلـى نمـوذج      ،عليها

 الـذي يتبنـى   Teacher Researcherمن خالل تبني العمليات الجدلية لتكوين المعلم الباحث 

 كتوجـه بحثـي أثنـاء ممارسـته التدريـسية يعتمـد علـى        Action Researcherبحـوث الفعـل   

ــة لتلــك الممارســ    ــات النقدي ــاج معرفــي يحــسن مــن عمليــات       العملي ــى إنت ات بمــا يقــضي إل

 . عند التالميذتعليمال

 :ات المعيارية للمعلمالمستوى: ثالثا

 التــي تتعــرض لمحــاوالت تعلــيميعــد نظــام إعــداد المعلــم مــن أهــم عناصــر منظومــة ال  

اإلصــالح فــالخطى المتــسارعة التــي تــسود العــالم والمتمثلــة فــي ظهــور مــا يــسمى بمجتمــع 

 ،افة إلى تأثير العولمة والتربية الدولية وإعادة هيكلة النظام االقتصادي العالمي      إض ،المعرفة

 ممـا  ، العالميـة الفاعليـات جعل الوصول إلى المعرفة شرطا حاسما تقتضيه المشاركة فـي         

فــاروق (جعــل الــدول الناميــة والمتقدمــة تتبنــي أنــشطة التقــويم واالعتمــاد وضــمان الجــودة  

ــات مــا     ،)٥٥()٤٩ ص،٢٠١٠ ،خلــف العــزاوي  ــين هــذه الهيئ هــتم بــضمان الجــودة   ا وكــان مــن ب

واالعتماد فـي مجـال المعلـم سـواء فـي مرحلـة إعـداده أم التـرخيص لـه بمزاولـة المهنـة أو              

 .تنميته مهنيا

ــذي تقــوم    المــستوىوتعــد  ــرئيس ال ــة المرتكــز ال ــهات المعياري ــي  علي  المؤســسات الت

ة تمـــنح االعتمـــاد تـــصمم عـــدداً مـــن  إذ أن كـــل هيئـــ،تهـــدف إلـــى ضـــمان الجـــودة واالعتمـــاد

أو ) Benchmarks(وما يرتبط بها من عالمات مرجعيـة   ) Standards(ات المعيارية   المستوى

 ويــتم تقــويم المؤســسات الراغبــة فــي الحــصول علــى الجــودة ،)Indicators(مؤشــرات أداء 

 .ات المعياريةالمستوىفي ضوء هذه 

ا جملة موجزة تـصف بـصورة موجهـة    ات المعيارية للمعلم على أنه  المستوىوتعرف  

ــا رئيــسا مــن جوانــب عمــل المدرســين       ،Queens Land College of Teacher(جانب

2006()٥٦(. 
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في حين تعرف المعايير المهنية للمعلـم بأنهـا عبـارة عـن وصـف مـا يحتـاج المعلمـون                     

  وفهمــه ويكونــون قــادرين علــى أدائــه فــضال عــن تــوفير اإلمكانــات التــي تــدعم ،إلــى معرفتــه

 .)٥٧()New South Wales Teachers، 2010(إعداد وتنمية قدرات المعلمين 

ــا إلــى أن هنــاك إصــدارات مختلفــة للمــستويات المعياريــة للمعلــم       وتجــدر اإلشــارة هن

ــال لـــذلك   ــر مثـ ــداد   المـــستوىوخيـ ــاد مؤســـسات إعـ ــز الـــوطني العتمـ ــة للمركـ ات المعياريـ

 التـي  National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE)المعلمين 

 مؤسـسة  إليـه أصدرت أكثر من مرة ومن المعروف أن اإلصدار األخير يمثل آخر ما توصـلت          

 وفيمــــا يلــــي عــــرض ألهــــم النمــــاذج للمــــستويات المعياريــــة للمعلــــم والعتمــــاد   ،االعتمــــاد

 لمـا   مؤسسات إعداده والتي تمثل بدورها من أهم التحديات التي تقف أمام كليات التربيـة             
 بمـا يتماشـى مـع       – أعنـي كليـات التربيـة        – من ضرورة تعديل كافـة جوانبهـا         عليهاتفرضه  

 .ات المعياريةالمستوىهذه 

وفيمــا يلــي عــرض ألهــم النمــاذج للمــستويات المعياريــة للمعلــم والعتمــاد مؤســسات   

 إعداده

  معــايير اتحــاد دعــم وتقيــيم المعلمــين الجــدد بــين الواليــات المتحــدة األمريكيــة    )١(

)INTASC، 1992() ٥٨(. 

 قدم اتحاد دعم وتقييم المعلمين الجدد بين الواليات

)INTASC( Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium  فـي  

 : للمعلمالتالية المعايير ١٩٩٢عام 

 وهـو  ، التحقـق منهـا وأسـس مـا يعلمـه     وأسـاليب  ، يفهم المعلـم المفـاهيم الرئيـسة       -

لــق خبــرات تعلــم تجعــل مــن هــذه الجوانــب مــن الموضــوع أو تلــك مفيــدة   يــستطيع أن يخ

 .للطالب

 يفهــم المعلــم كيــف يــتعلم األطفــال ويتطــورون؟ ويــوفر فــرص الــتعلم التــي تــدعم  -

 .نموهم العقلي واالجتماعي والشخصي
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 المناســبة للطــالب؟ ويخلــق فرصــا     تعلــيم  يفهــم المعلــم كيــف تختلــف مــداخل ال     -

 .ختلف المتعلمينية تكون مالئمة لمتعليم

 يفهــم المعلــم ويــستخدم اســتراتيجيات تــدريس متنوعــة لتــشجيع الطــالب علــى     -

 .التفكير الناقد وحل المشكالت واألداء الماهر

ــة تعلــم تــشجع        - ــدوافع والــسلوك الفــردي والجمــاعي ليــصمم بيئ  يفهــم المعلــم ال

 . الذاتية والمشاركة النشطة في التعلم والدافعية،التفاعل االجتماعي اإليجابي

 ووسـائل التواصـل التقنيـة ليعـزز         ، وغيـر اللفظـي    ، يستخدم المعلم التواصـل اللفظـي      -

 . ودعم التفاعل داخل الفصل، والتعاون،االستفسارات النشطة

ـــ -  ، والطــــالب،الموضــــوع:  يخطــــط المعلــــم للمواقــــف التــــي تعتمــــد علــــى المعرفــــة بــ

 . وأهداف المنهج الدراسي،والمجتمع

ستخدم اسـتراتيجيات التقـويم الرسـمي وغيـر الرسـمي ليقـوم         يفهم المعلـم ويـ     -٨

 .المتعلمين ويتأكد من استمرار التنمية العقلية واالجتماعية والبدنية للمتعلمين

 المعلـــم هـــو مـــشارك تـــأملي ويقـــوّم باســـتمرار تـــأثير االختيـــارات واألحـــداث علـــى   -
 يـسعى بنـشاط لتحقيـق    وهـو )  وغيرهم من الزمالء فـي المهنـة  – اآلباء   –الطالب  (اآلخرين  

 .فرص النمو المهني

ــزمالء فــي المدرســة     - ــاء، ينــشئ المعلــم عالقــات مــع ال  وآخــرين فــي المجتمــع   ، واآلب

 .ليدعم تعلم الطالب ويجعله أكثر متعة

ات المعياريـــة المـــستوى المهـــام المكلـــف بهـــا المعلـــم الموضـــحة فـــى  إلـــىبـــالرجوع 

قـويم المختلفـة ومايترتـب علـى ذلـك          السابقة مثل استخدام اسـتراتيجيات التـدريس والت       

 يستدعى زيادة عدد سـنوات      وبالتاليمن ضرورة التمكن من التكنولوجيا والتقنية الحديثة        

 . كليات التربية للوفاء بهذه المهام

 ،Arizona Department of Education(المعايير المهنية للمعلم في والية أريزونا : ثانيا

1996()٥٩(. 
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 Arizona's Professional Teacher Standardsي واليـة أريزونـا   قـدم قـسم التربيـة فـ    

(APTS)       وهـي تتمثـل    ، المعايير المهنية للمعلم   ١٩٩٦ بالواليات المتحدة األمريكية في عام 

 :في

 . يصمم التدريس ويخطط له-

 .عليهيا ويحافظ تعليم يوفر مناخًا -

 . ويديرهتعليم ينفذ ال-

 . يقوم نتائج التعلم والتواصل-

 . يتعاون مع الزمالء واآلباء واآلخرين-

 . يشارك في التنمية المهنية-

 . يشرح المحتوى المعرفي-

 . يشرح المحتوى المهني-

 . يلم بمكونات التربية الخاصة-

 .)٦٠()NBPTS، 2002(معايير المجلس الوطني للمعايير المهنية للتدريس : ثالثا

 National Board for Professionalالمجلــس الــوطني للمعــايير المهنيــة للتــدريس 

Teaching Standards (NBPTS)      تـشكلت  ، منظمـة مـستقلة غيـر ربحيـة وغيـر حكوميـة 

 تعلـيم  والتعلم من خـالل تطـوير معـايير مهنيـة لل           تعليمم للنهوض بجودة ال   ١٩٨٧في عام   

 ، وإنـشاء نظـام تطـوعي للمـصادقة علـى المعلمـين الـذين يـستوفون هـذه المعـايير                    ،المتميز

ــوير ال    وإد ــود تطـ ــمن جهـ ــؤهلين ضـ ــين المـ ــاج المعلمـ ــيممـ  National Board for (تعلـ

Professional Teaching Standards 2010. website.( 

 National Board for (٢٠٠٢ هـذا المجلـس فـي عـام     إليهـا وتتمثل المعـايير التـي أشـار    

Professional Teaching Standards. 2002.( 

 :وبتعلمهم المعلمون ملتزمون بالطالب -١
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 ويـضبطون ممارسـاتهم وفقـا       ،يدرك المعلمـون الفـروق الفرديـة بـين المتعلمـين           -

 .لها

 .يفهم المعلمون كيف ينمو الطالب وكيف يتعلمون -

 .يتعامل المعلمون مع المتعلمين بشكل متكافئ -

 .تتجاوز مهمة المعلمين تنمية الجانب المعرفي لدى المتعلمين -

ــذه    يعـــرف المعلمـــون الموضـــوعات التـــي -٢ ــونها ويعرفـــون كيـــف يعلمـــون هـ  يدرسـ

 . الموضوعات للطالب

 الدراســي وتنظيمــه، وكيــف  يربطونــه  المحتــوىيقــدر المعلمــون كيفيــة تــصميم    -

 . ية األخرىتعليمبالتخصصات ال

 .  المتعلمينإلى يتحكم المعلم في المعرفة الخاصة لكيفية نقل المعلومات -

 .  ينتج المعلم طرقاً متنوعة للمعرفة-

 :  المعلمون مسئولون عن إدارة ومراقبة تعلم الطالب-٣

 .  يستخدم المعلمون طرق تدريس متعددة لتحقيق أهدافهم -

 .يؤلف المعلمون تعلمًا في مجموعات  -

 .يضع المعلمون قيمة لمشاركات المتعلمين  -

 .  يقوم المعلمون تقدم طالبهم بشكل منتظم -

 . يعي المعلمون أهدافهم الرئيسة  -

 :  يفكر المعلمون بشكل منهجي في ممارستهم والتعلم من الخبرات-٤

 علـى  قـدرتهم   ى يعد المعلمون اختبـارات متنوعـة بـصورة مـستمرة تقـيس مـد              -

 . االجتهاد

 ى النـــصائح مـــن اآلخـــرين، ويـــستندون إلـــعلـــى الحـــصول إلـــىيـــسعي المعلمـــون   -

 . البحوث التربوية والمنح الدراسية لتحسين ممارساتهم

 :  المعلمون هم أعضاء في مجتمع التعلم-٥



 

 
  عية اإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ٩١

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   الحادي والثالثونالعدد 

يسهم المعلمون في تفعيل عمل المدرسة من خالل التعاون مع غيرهم مـن               -

 . المهنيين

 . يتعاون المعلمون من اآلباء واألمهات  -

 .  يفيد المعلمون من الموارد المجتمعية -

 .)٦١()٢٠٠٣، تعليملوزارة التربية وا( في مصر تعليممعايير وزارة التربية وال: رابعاً

معــايير المعلــم فــي خمــسة ) ٢٠٠٣( فــي مــصر فــي عــام تعلــيمحــددت وزارة التربيــة وال

 : مجاالت انبثق عنها ثمانية عشر معياراً، وذلك كما يلي

 :مجال التخطيط: المجال األول
 . ية للتالميذتعليم تحديد االحتياجات ال-١

 .  التخطيط ألهداف كبرى وليس لمعلومات تفصيلية-٢

 . ية المالئمةتعليم تصميم األنشطة ال-٣

 :مجال استراتيجيات التعلم وإدارة الفصل: المجال الثاني
 . ية استجابة لحاجات التالميذتعليم استخدام استراتيجيات -١

 .  تيسير خبرات التعلم الفعال-٢

 .  إشراك التالميذ في حل المشكالت والتفكير الناقد واإلبداعي-٣

 .  ميسر للعدالة توفير مناخ-٤

 . متنوعة إلثارة دافعية المتعلمينساليب  االستخدام الفعال أل-٥

 .  إدارة وقت التعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد-٦

 :مجال المادة العلمية: المجال الثالث
 .  التمكن من بنية المادة العلمية وفهم طبيعتها-١

 .  التمكن من طرق البحث في المادة العلمية-٢

 .  تمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد األخرى-٣

 .  إنتاج المعرفةعلى القدرة -٤



 

 
نحو مشروع كلية التربية بنظام الخمس سنوات ٩٢

 محمود مصطفى محمود الشال . د

 : مجال التقويم: المجال الرابع
 .  التقويم الذاتي-١

 .  تقويم التالميذ-٢

 .  التغذية الراجعة-٣

 : مجال مهنية المعلم: المجال الخامس
 .  أخالقيات المهنة-١

 .  التنمية المهنية-٢

 المعلــم وتحليــل المهــام    إعــداد خــالل اســتعراض المجــاالت الخمــسة لمعــايير     مــن

المكلف بها المعلم نجد أنه من الضرورى زيادة عدد سنوات الدراسة بكليات التربية حتى     

 إليهيسمح لنا الوقت فى القيام بتدريب المعلم على كافة المهام الموكلة 

 Queens Land and College of(د المعـايير المهنيـة للمعلـم فـي كوينزالنـ     : خامـساً 

Teacher، 2006()٦٢(. 

 Queensland College of Teachersا لياأعـدت كليـة المعلمـين فـي كوينزالنـد بأسـتر      

 Professional Standards Queensland Teachersمعايير مهنيـة  للمعلمـين فـي كوينزالنـد     

ــا  ــايير التـــي قـــد  ٢٠٠٦ مفـــي ديـــسمبر مـــن عـ مت مـــن هيئـــات أو  بـــصورة مختلفـــة عـــن المعـ

 : مؤسسات أخرى، وعند عرض كل معيار من المعايير ثم تناول ما يلي

ويقــصد بــه جملــة مــوجزة تــصف بــصورة موجهــة جانبــاً رئيــساً مــن   : standardالمعيــار 

 . جوانب عمل المدرسين

ويقصد به جملة واضحة موجزة تصف التوقعات المطلوبة مـن المعلـم     : scopeالنطاق  

 .  عملهفي جانب من جوانب

تضم عدداً من الجمـل المتتابعـة التـي تـصف األداء المتوقـع مـن                : Practiceالممارسات  

 األداء واألشـياء التـي يمكـن إثبـات          علـى المعلم، وهي مـستمدة مـن جملـة النطـاق، وتركـز             

 . تحققها



 

 
  عية اإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ٩٣

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   الحادي والثالثونالعدد 

 :ات المعيارية المهنية للمعلمين في كوينزالند فيما يليالمستوىوتتمثل 

 . ت تعلم مرنة ومشجعة لألفراد والجماعات تصميم وتنفيذ خبرا-

 . ية التي تنمي اللغة والقراءة والحسابتعليم تصميم وتنفيذ الخبرات ال-

 . ية المنمية للتفكيرتعليم تصميم وتنفيذ الخبرات ال-

 . ية التي تنمي الوعي بقيمة التنوعتعليم تصميم وتنفيذ الخبرات ال-

 . م الطالب تقييم وكتابة تقارير بناءة عن تعل-

 .  دعم القدرات الشخصية والمشاركة في المجتمع-

 .  إنشاء وصيانة بيئات تعلم آمنة وداعمة للتعلم-

 . تعزيز عالقات إيجابية ومثمرة مع األسر والمجتمع المحلي-

 . ة في الفرق المهنيةعليا المساهمة بف-

 .  االلتزام بالممارسة التأملية والتنمية المهنية المستمرة-

وزارة التربيــة  (المعــايير المهنيــة للمعلــم فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية       : ادســاًس

 .)٦٣()٢٠٠٦،تعليموال

 تعلـيم في مؤتمر المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنياً الذي عقدتـه وزارة التربيـة وال     

 .  للمعلمالتالية، تم إقرار المعايير ٢٠٠٦باألردن في عام 

 :  في األردنتعليموالالتربية : المجال األول
 النظــام التربــوي فــي األردن ولخصائــصه  عليهــا يظهــر فهمــاً للمرتكــزات التــي يقــوم  -

 . الرئيسة والتجاهات تطويره

 :الخاصة) يةتعليمال(المعرفة األكاديمية والبيداغوجية : المجال الثاني
واهـا  محت/  يظهر فهما للمبحث أو المباحث التـي يعلمهـا ولكيفيـة تحويـل محتـواه       -

 .  قابل للتعلمىمحتو ىإل

 :التخطيط للتدريس: المجال الثالث
 .  يخطط لتدريس فعال-



 

 
نحو مشروع كلية التربية بنظام الخمس سنوات ٩٤

 محمود مصطفى محمود الشال . د

 : تنفيذ التدريس: المجال الرابع
 . بفاعلية ينفذ الخطط التدريسية -

 : تعلم الطلبةمتقيي: المجال الخامس
 . ةيعل تقييم الطلبة ويستخدمها بفاوأساليبيظهر  فهماً الستراتيجيات 

 :التطوير الذاتي: دسالمجال السا
 .  يستخدم المصادر واألدوات والوسائل المتيسرة لتطوير نفسه مهنياً-

 :أخالقيات مهنة التدريس: المجال السابع
 . تعليم يظهر في سلوكه داخل المدرسة وخارجها أخالقيات مهنة ال-

، ٢٠٠٧، تعلــيمهيئــة ال (٢٠٠٧المعــايير المهينــة الوطنيــة للمعلمــين بدولــة قطــر : ســابعاً

 ).٦٤()٧ص

ــادرة ال"انبثقــت المعــايير المهنيــة الوطنيــة للمعلمــين فــي قطــر مــن       لمرحلــة تعلــيممب

 أسـس  ى وتعلـم واعـدين يقومـان علـ       تعلـيم التـي تعـد إنجـازاً نوعيـاً فـي التخطـيط ل            " جديدة

 الــصعيد العــالمي فــي ضــوء ىتربويــة معاصــرة، تأخــذ فــي الحــسبان التطــورات المتالحقــة علــ

في وثورة تكنولوجيـا المعلومـات واالتـصاالت، ممـا يجعـل مـن مواكبـة هـذه               االنفجار المعر 

التطــورات أمــراً ملحــاً لألخــذ بالطالــب نحــو آفــاق التفكيــر اإلبــداعي والتفكيــر الناقــد وحــل      

 : المشكالت وتتمثل هذه المعايير في

 .  تصميم خبرات تعلم تتسم بالمرونة واالبتكار للطلبة أفراداً وجماعات-

 .  ومصادره التي تشرك الطلبة في تعلم فاعلتعليمرائق ال توظيف ط-

 .  تعزيز المهارات اللغوية والحسابية وتطويرها-

 .  تهيئة بيئات تعلم آمنة وداعمة ومثيرة التحدي-

 .  تصميم خبرات تعلم تربط الطلبة بالعالم خارج المدرسة-

 . لم الطلبة توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إدارة عملية تع-

 .  تقييم تعلم الطلبة وإصدار تقارير بذلك-



 

 
  عية اإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ٩٥

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   الحادي والثالثونالعدد 

 توظيــــف المعرفــــة المتــــوافرة عــــن الطلبــــة وطرائــــق تعلمهــــم فــــي دعــــن نمــــوهم -

 . وتطورهم

 .  ومواد التخصص في دعم عملية التعلمتعليم توظيف المعرفة بال-

 .  العمل في الفرق المهنية-

 .  بناء عالقات شراكة مع األسر والمجتمع-

 . لتدبر في الممارسة المهنية وتقييمها وتطويرها ا-

ــاً  ،NCATE(معـــايير المركـــز الـــوطني العتمـــاد ومؤســـسات إعـــداد المعلمـــين   : ثامنـ

2008()٦٥(.  

 قدم المركز الوطني العتماد مؤسسات إعداد المعلمين

(NCATE) National Council For Accreditation of Teacher Education فــي 

 لتكـون معتمـدة خـالل سـبع سـنوات قادمـة أي       ٢٠٠٨ المعـايير فـي فبرايـر    أمريكا عدداً من 

 . ، حتى تتم مراجعة هذه المعايير أو تحديثها٢٠١٥ عام ىإل

يعــد المركــز الــوطني مــن أشــهر المؤســسات التــي تقــدم اعتمــاداً للمعلمــين، وترجــع    

علم ، وهو مجلس أمريكي يمنح مؤسسات برامج إعداد الم ١٩٥٤ عام   ىفكرة تأسيسه إل  

وقـد وضــع هـذا المجلــس ســتة   . اعتمـاداً يكــسبها جـودة محليــة، وتحـسناً واعترافــاً عالميــاً   

 أن عليهـا معايير إلعداد الكـوادر التربويـة وكـل مؤسـسة تطلـب االعتمـاد المهنـي التربـوي                

 : لياتطبق تلك المعايير وهي كالت

معيــار كــل ويتــضمن هــذا ال" معــارف الطــالب ومهــاراتهم واتجاهــاتهم  "المعيــار األول

ــتعلم وجــودة ال      ــيمالجوانــب المتعلقــة بكــل مــن مخرجــات ال  اكتــساب ى ويركــز علــ تعل

 واسعاً من المهارات والمعارف التي تنمـي شخـصياتهم بـشمولية  وتـؤهلهم               ىالطالب مد 

 . في حياتهم العلمية والمهنية



 

 
نحو مشروع كلية التربية بنظام الخمس سنوات ٩٦
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ع  الكلية نظام تقويم يشمل جمـ      ىنظام التقويم في الكلية، يكون لد      "المعيار الثاني 

البيانــات وتحليلهــا عــن قــدرات الطــالب وأداء الخــريجين، وكــذلك وجــود نظــام لتقــويم          

 .الكلية وتطوير برامجها

يمارس الطالب المهارات والمعارف ميدانيا وعملياً " الخبرات الميدانية "المعيار الثالث

تحت إشراف ومتابعة منظمة، ويتم تحديد أهداف التدريب الميداني بوضـوح ومهـام عمـل       

 .لطالب ودورهم في التدريب الميداني مع توضيح  ضوابط ومسئوليات التدريب الميدانيا

ــوع "المعيــار الرابــع  تــصمم الكليــة برامجهــا بحيــث تراعــي التنــوع فــي الطــالب       ": التن

ــاتهم والتنــوع  فــي المهــام التــي يقــوم بهــا الخريجــون، والتنــوع فــي          ــولين وفــي خلفي المقب

 .ريس فيها التي يعدون للتدتعليممراحل ال

تأهيــل أعــضاء هيئــة التــدريس وأداؤهــم وتنميــتهم المهنيــة، يقــوم   "المعيــار الخــامس

بالتدريس فـي الكليـة أعـضاء مختـصون ومؤهلـون أكاديميـاً وتربويـاً، ويـتم تـوظيفهم تبعـاً                     

لضوابط محددة، وتـنظم الكليـة بـرامج التطـوير المهنـي والـذاتي لألعـضاء مـع متابعـة لهـم                       

 . وتقويم ألدائهم

يـــة تعليم الكليـــات منـــشآت ىيكـــون لـــد" إدارة الكليـــة والمـــصادر "المعيـــار الـــسادس

ية والخـدمات المرتبطـة بهـا ووجـود وسـائل لـضمان أمـن             تعليممناسبة مع توفر األجهزة ال    

 : ويتضمن هذا المعيار. يةتعليموسالمة الطالب والهيئة ال

 .  وحدة القيادة  والسلطة-

 .  وحدة الميزانية-

 . وظفين وحدة الم-

 .  وحدة التسهيالت والمرافق-

 .  وحدة المصادر بما في ذلك التكنولوجيا-

الهيئـة القوميـة   ( واالعتمـاد بمـصر   تعلـيم معايير الهيئة القومية لضمان جودة ال     : تاسعاً

 .)٦٦()٢٠٠٩ واالعتماد، تعليملضمان جودة ال



 

 
  عية اإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ٩٧

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   الحادي والثالثونالعدد 

وثيقـة معـايير    ) ٢٠٠٩(قدمت الهيئة القومية لضمان الجـودة واالعتمـاد بمـصر فـي عـام               

معلم المواد األساسية تضمنت خمسة مجـاالت، انبثـق عنهـا ثمانيـة عـشر معيـاراً، وذلـك             

 :لياكالت

 : مجال التخطيط: المجال األول
 . ية للتالميذتعليم تحديد االحتياجات ال-١

 .  التخطيط ألهداف كبرى وليس لمعلومات تفصيلية-٢

 . ية المالئمةتعليم تصميم األنشطة ال-٣

 : مجال استراتيجيات التعلم وإدارة الفصل: المجال الثاني
 . ية استجابة لحاجات التالميذتعليم استخدام استراتيجيات -١

 .  تيسير خبرات التعلم الفعال-٢

 .  إشراك التالميذ في حل المشكالت والتفكير والنقد اإلبداعي-٣

 .  توفير مناخ ميسر للعدالة-٤

 . ب متنوعة إلثارة دافعية المتعلمينليا االستخدام الفعال ألس-٥

 .  إدارة وقت التعلم بكفاءة والحد من الوقت الضائع-٦

 :مجال المادة العلمية: المجال الثالث
 .  التمكن من بنية المادة العلمية وفهم طبيعتها-١

 .  التمكن من طرائق البحث في المادة العلمية-٢

 .  المواد األخرى تمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع-٣

 .  إنتاج المعرفةعلى القدرة -٤
 : مجال التقويم: المجال الرابع

 .  التقويم الذاتي-١
 .  تقويم التالميذ-٢
 . التغذية الراجعة-٣



 

 
نحو مشروع كلية التربية بنظام الخمس سنوات ٩٨

 محمود مصطفى محمود الشال . د

 : مجال مهنية المعلم: المجال الخامس
 .  أخالقيات المهنة-١
 .  التنمية المهنية-٢

 ،New South Wales Institute of Teachers( معــايير نيوســوث ويلــز  : عاشــراً

2010()٦٧(. 
تصف المعايير داخل كل مرحلـة رئيـسة طبيعيـة عمـل المعلمـين فـي ثـالث مجـاالت،            

 : انبثق عنها سبعة معايير وذلك كما يلي
 :Professional Knowledgeالمعارف المهنية  -١

 .  العلمي وكيف يعلمه لطالبهالمحتوىيعرف  -
 . كيف  يتعلمونيعرف خصائص الطالب الذين يعلمهم و -

 :Professional Practiceالممارسة المهنية  -٢
 . يخطط ويقوم التعلم الفعال -
 . ة مع الطالبعلىيتواصل بفا -
 .  بيئة تعلم آمنة من خالل استخدام مهارات اإلدارة الصفيةعلىيصمم ويحافظ  -

 :Professional Commitment االلتزام المهني -٣
 . لمهنيةينمي باستمرار معارفه وممارساته ا -
 . يشجع بحماس أعضاء مهنته والمجتمع الكبير -
 : تعقيب

ات المعياريـة كـان مـشروع تطـوير كليـات التربيـة             المـستوى نتيجة للهجمة الخاصـة ب    
 بكليــات التربيــة وتنميــة قــدرات أعــضاء هيئــة التــدريس فيهــا، وتزويــد      ضفــي مــصر للنهــو 

ــد مــن األجهــزة ال      ــة، و كليــات التربيــة بالجامعــات المــصرية بالعدي ــىتكنولوجيــة الحديث  عل
 فـي محاولـة إصـالح       – وال تـزال تبـذل       –الرغم من ذلك فإن محـاوالت وجهـود كثيـرة بـذلت             

مؤسسات إعداد المعلمين إال أن أداء تلك المؤسسات ال يزال أقل بكثير من الحـد األدنـى              
ر في  ضرورة إعادة النظ  إلىالذي يؤهل المعلمين في التخصصات جميعها، األمر الذي يدعوا          

مدة برنامج اإلعداد لـضمان مـرور الطالـب المعلـم بخبـرات تربويـة متعـددة وهـذا مـا تـسعي               
 . إليه للتوصل الحاليةالدراسة 



 

 
  عية اإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ٩٩

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   الحادي والثالثونالعدد 

 :خبرات  بعض الدول المطبقة لنظام الخمس سنوات بكليات التربية:ثالثاً

ة ا ضـرورة مجـار    علـى برزت بعض االتجاهات الحديثة في مجال إعداد المعلم وأكدت          

مالحقة التطورات العلمية والتربوية والتقنية، منها متابعة تطورات المناهج ووضع          العصر و 

نسب محددة لمتطلبات إعـداد المعلـم مثـل اإلعـداد العـام، والتخصـصي والتربـوي والتربيـة                   

 الـساحة   علـى العملية والتدريب أثناء الخدمة كما تتطلب التطورات المتالحقة والـسريعة           

يـة الحديثـة كـالتلفزيون    تعليم كيفية التعامل مع الوسائل العلىالتقنية أن يتعرف المعلم   

 . ة مع طالبهيعل وبرامجه واإلنترنت ونحو ذلك واستخدامها بفايلوالفيديو والحاسب اآل

ومــن هنــا اتــضحت فكــرة تطــوير بــرامج إعــداد المعلــم مــن خــالل زيــادة عــدد ســنوات    

لتربية ليصبح خمس سنوات تخصص السنة األخيرة منها للدراسات         الدراسة في كليات ا   

 للدراســــات األكاديميــــة األولــــىالتربويــــة والــــسيكولوجية، وتخــــصص الــــسنوات األربعــــة 

التخصصية وهذا ما سيتضح عند عرض بعض التجارب العالميـة والعربيـة فـي مجـال زيـادة                  

 :   خمس سنوات كما يليإلىمدة الدراسة بكليات التربية 

 بكلية التربية جامعة فيكتوريا) ٦٨(نظام إعداد المعلم في كندا: والًأ

 University of Victoria college of Education 
 تمكــين الطالــب المعلــم مــن فهــم   علــىمــن خــالل اســتعراض هــدف الكليــة المبنــي    

المعرفة التربوية وكيفية تطبيقها في المواقف التدريسية فردياً وداخل مجموعـات وكـذا       

 قيــادة علــىب الــتعلم الــذاتي ومهاراتــه ليــصبح الطالــب المعلــم لــيس قــادراً    ليالمــام بأســاإل

 تطـويره ويـتم ذلـك مـن      علـى  قيادة المجتمع المحلـي والعمـل   علىالفصل فقط وإنما قادراً     

  :)٦٩(ةاليالتخالل األقسام 



 

 
نحو مشروع كلية التربية بنظام الخمس سنوات١٠٠

 محمود مصطفى محمود الشال . د

 :  أقسام الكلية-أ

  Department of Cubiculum and instruction تعليمقسم المناهج وال) ١(

 Department of Educationقــسم علــم الــنفس التربــوي ودراســات القيــادة ) ٢(

psychology and leadership studies . 

  School of physical educationمدرسة التربية الرياضية ) ٣(

 Division of secondary teacher الثـــانوي تعلـــيمقـــسم إعـــداد معلـــم ال) ٤(

education  
 Division of education teacher االبتــدائي تعلــيمإعــداد معلــم ال قــسم ) ٥(

education  
 : خطة الدراسة-ب

 درجة البكالوريوس فـي التربيـة، هـي    علىمدة الدراسة في البرنامج الدراسي للحصول       

 وحدة دراسية، منهـا عـامين فـي كليـة العلـوم أو اآلداب               ٧٥خمس سنوات يدرس خاللها     

 أن يــستكمل علــى األقــل بهــا، علــى وحــدة دراســية ٢٠م دراســة يــت) أربــع فــصول دراســية(

 وحدة دراسية أثناء دراسته في كلية التربية، والوحدات         ١٧٫٥دراسة باقي المتطلبات وهي     

 ) ٧٠(التالي النحو علىالدراسية تكون عالقتها بالساعات المعتمدة 

 . مل ساعات معتمدة دراسية لمدة عام دراسي كا٣ وحدة دراسية تعادل ١٫٥

 .  ساعات معتمدة دراسية لمدة عام دراسية كامل٣ وحدات دراسية تعادل ٣

 وحـدة دراسـية    ٧٥وتتكون الخطة الدراسية من المكونات األساسية التي تتمثل في   

 .  وحدة دراسية في مجال المقررات التربوية٢١هي 

 .  وحدات علوم إنسانية واجتماعية وفنون٦

 . التخصص وحدة دراسية في مقررات ٣٧٫٥

 .  وحدة دراسية في مقررات اختيارية١٠٫٥

 . ية ال تدخل ضمن عدد الوحداتلمن التربية العأمع مالحظة 



 

 
  عية اإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ١٠١

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   الحادي والثالثونالعدد 

 : شروط القبول-جـ

 ) ٧١(األولىالمرحلة 

ال تقبل كلية التربية طالب المرحلة الثانية مباشرة إذ البد من أن يقـضي الطالـب  سـنة            

لوم االجتماعية حتي  يتم قيده كطالـب فـي كليـة     األقل في كلية العلوم، أو كلية الع       على

التربية لذا تحدد شروط القبول من  خالل المرحلة الثانوية من شروط قبول كل من كليـة          

 : يالتال النحو علىالعلوم وكلية العلوم االجتماعية وهما 

 : كلية العلوم

 ١٢فـي الـصف    شرط عام للجامعة ال يقل  نسبة نجاح الطالـب فـي المرحلـة الثانويـة                 ) ١(

 مقـررات   ة فـي ثالثـ    %٧٣ في كولومبيا البريطانيـة عـن        تعليمالذي تعتمده وزارة ال   

 .  مقررات أخرىة ثالثإلىهي اللغة اإلنجليزية، الرياضيات، باإلضافة 

 : التاليةالنجاح في المقررات ) ٢(

 . ١١ اللغة اإلنجليزية للصف ●

 . ١١ مبادئ الرياضيات للصف ●

 . ١١ كيمياء الصف ●

 . ١١ الفيزياء الصف ●

 . ١٢ أساسيات الرياضيات ●

 . ١٢ مقررين في العلوم في الصف ●

 باإلضـــافة التــالي  النحـــو علــى شــرط القبــول فيهـــا يكــون    : كليــة العلــوم االجتماعيـــة  

 : في المقررات اآلتيةاًللشرط العام للجامعة ويجب أن يكون الطالب ناجح

 . ١١ اللغة اإلنجليزية للصف ●

 . ١١االجتماعية للصف  الدراسات ●

 . ١١ أساسيات الرياضيات للصف ●

 . ١١ مقررين في العلوم للصف ●



 

 
نحو مشروع كلية التربية بنظام الخمس سنوات١٠٢

 محمود مصطفى محمود الشال . د

 . ١١حدي اللغات األجنبية كلغة ثانية للصف إ ●

 . ١٢ اللغة اإلنجليزية للصف ●

 . ١٢ ثالث مقررات في الصف ●

 :المرحلة الثانية

لقبـول وشـروط   عند رغبة الطالب في الدراسة في كليـة التربيـة توجـد شـروط عامـة ل       

 فـي تدريـسه فــي المدرسـة الثانويــة وتلـك الــشروط     لكـل مجـال دراســي يتخـصص الطالــب   

 . )٧٢(العامة هي

 . -B دراسة ثالث وحدات لغة إنجليزية بنجاح بتقدير -١

 .  اجتياز اختبارات مهارات الكتابة في اللغة اإلنجليزية-٢

 . C + ٣) عام كامل ( وحدة دراسية١٢ نجاحه بخاصة في آخر ى أن يكون مستو-٣

 اجتيــاز اختبــار المقابلــة الشخــصية والــذي تــشترك فيــه شــروط كليــة كــل مــن          -٤

  Lower is land، Ok anagan، valley Feaser: ية اآلتيةتعليمالمقاطعات ال

 :التربية العملية

 فــي العــام الدراســي الرابــع فــي  األولــىتتكــون التربيــة العمليــة مــن مــرحلتين، المرحلــة  

دراســي الثــاني يقــوم الطالــب بالتــدريس داخــل المدرســة لمــدة أســبوعين ويقــوم  الفــصل ال

فيهـــا الطالـــب بمالحظـــة المعلـــم المتعـــاون ويـــدور نقـــاش حـــول مالحظـــات الطـــالب مـــع    

 . المشرف من الكلية

 فتكـون فـي العـام الدراسـي الخـامس فـي الفـصل الدراسـي الثـاني                    :ة الثانية المرحلأما  

 فنــون علــىحيــث يقــوم الطالــب بالتــدريب    )  أســبوعا١٦ً(حيــث يخــصص للتربيــة العمليــة    

ويطلب من الطالب أن يشارك . التدريس تحت إشراف المعلم المتعاون ومشرفي الكلية    

 . )٧٣(في كافة األنشطة ويلم بكافة األعمال المدرسية والتي منها ميزانية المدرسة



 

 
  عية اإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ١٠٣

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   الحادي والثالثونالعدد 

 :  تجربة كنداعلىمالحظات 

هــين مهنــة م األخــذ بمفهــوم تعلــىفيكتوريــا اعتمــدت تجربــة كليــة التربيــة بجامعــة  

 ضـرورة إلمـام الطالـب المعلـم بالمعرفـة المهنيـة والقـدرة               علـى نها ركـزت    إ، حيث   تعليمال

 ضــرورة ارتبــاط علــىطــالع، وكــذا ركــزت فــي أهــدافها  إنتاجهــا مــن خــالل البحــث واالعلــى

 . الجانب النظري والتطبيقي

ل وضـع تخصـصات األصـول مـع         تـضح مـن خـال     ا و تعليمنعكس مفهوم تمهين ال   اكما  

تخصص المناهج كمعادلة للربط بين الجوانب التنظيرية والجوانب التطبيقية وكذا اعتبار      

 الخطــة الدراســية بهــا   نإمــدة التربيــة العمليــة ال تــدخل ضــمن الوحــدات الدراســية حيــث      

 . %٢٨ والمكون التربوي %٥٠ والمكون التخصصي %٢٢المكون الثقافي 

 اد المعلم في الواليات المتحدة األمريكيةنظام إعد: ثانياً

حيـث تطــورات كثيــرة فــي عمليــة إعــداد المعلــم بالواليــات المتحــدة األمريكيــة حيــث  

 مواصـفات المعلـم وكفاياتـه       علـى تغيرت المفاهيم الحاكمة لبرنامج اإلعداد مـن االعتمـاد          

حــور مهنــة   المفــاهيم التــي تــشكل م علــى ى مفــاهيم التمهــين التــي تبنــ  علــى االعتمــاد إلــى

التــدريس ولعــل أوضــح مثــال لــذلك نظــام إعــداد المعلــم بكليــة التربيــة جامعــة بنــسلفانيا     

 . وكلية التربية بجامعة بنسلفانيا وكلية التربية بجامعة بوردو التابعة

 : إعداد المعلم في كلية التربية جامعة والية بنسلفانيا: أوالً

 ) ٧٤( أهداف الكلية-١

 الرؤية والرسالة للكليـة     علىالكلية من خالل إلقاء الضوء       أهداف   علىيمكن الوقوف   

 . كما يلي

 المراتــب بــين مؤســسات إعــداد المعلــم مــن خــالل     علــىمحاولــة احــتالل أ : الرؤيــة -أ

 عمليـة إعـداد معملـين    علـى االستفادة من نتـائج البحـث التربـوي الميـداني وانعكـاس ذلـك           

 . العولمة وغيرها من التحدياتات ليآ تطوير المجتمع المدرسي في ظل علىقادرين 



 

 
نحو مشروع كلية التربية بنظام الخمس سنوات١٠٤

 محمود مصطفى محمود الشال . د

تتحدد رسالة الكلية في إعداد معملين وباحثين وقادة في مجال التربية      : الرسالة -ب

 .  استخدام التكنولوجيا وتطبيقها في الميدان التربويعلىوقادرين 

 :ويمكن تلخيص أهداف الكلية فيما يلي

 .  التدريس الجيدعلىإعداد معلمين لديهم القدرة  •

 . اللتزام المهني للمعلمينتنمية ا •

 تعلـيم تنمية مهارات التعاون لدي المعلمين لتطـوير العمـل المدرسـي وعمليتـي ال              •

 . والتعلم

 التــشخيص الواقــع  علــىتطــوير الممارســات التدريبيــة مــن خــالل البحــث القــائم     •

 . ي ومشكالتهتعليمال

  .)٧٥(التاليولكي يتم تحقيق هذه األهداف فإن نظام اإلعداد سار وفق النموذج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  عية اإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ١٠٥

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   الحادي والثالثونالعدد 

 : التاليةويتضمن هذا النموذج المفاهيم 

 : المفهوم األول

 .  إعداد المعلم ليكون متعلماً باحثاً طوال حياته-١

 : ولكي يحقق برنامج اإلعداد هذا المفهوم يجب إكساب المعلم ما يلي

 .يةتعليم القرار في المواقف الاتخاذ مهارات -

 . ي والتنظيم المنطقي للمعارف مهارات البحث العلم-

 مهارات التحليل وجمع المعلومات الخاصة بالممارسات التدريبية لتطوير العمليات   -

 . التدريسية

 . يتعليم الفهم التام لعملية النمو عند التالميذ وتقدمهم العلى القدرة -

 .  التمكن من المادة الدراسية التي يقوم بتدريسهاعلى القدرة -

  .الفهم للعمليات النمو المعرفي وعمليات التعلم: لثانيالمفهوم ا

 : ولكي يحقق برنامج اإلعداد هذا المفهوم يجب مساعدة المعلم في

 .  التمكن من فهم النظريات المعرفية ونظريات الذكاء-

 .  مراعاة الفروق الفردية-

 .  تحقيق دافعية التالميذ نحو التعلم في جو من الديمقراطية-

  .التمكن من التخصص وفنون تدريسية: الثالثالمفهوم 

حيث يتيح برنامج إعداد المعلم أن يتمكن المعلـم مـن أحـد المجـاالت المعرفيـة التـي            

 .  في الفصلPedagogicalيقوم بتدريسها واإللمام بفنون تدريسها 

 التمكن من إدارة بيئة التعلم : المفهوم الرابع

 :إلىحيث يؤدي برنامج اإلعداد 

 . ك المعلم لمهارات إدارة الفصل الفعالة امتال-

 .  إيجاد بيئة حافزة ودافعه للتعلمعلى مساعدة المعلم -

 .  معرفة المعلم بكيفية إجراء التقويم المستمر للمتعلمين-



 

 
نحو مشروع كلية التربية بنظام الخمس سنوات١٠٦

 محمود مصطفى محمود الشال . د

 المعلم عضو في مجتمع دائم التعلم ومتغير التخصص : المفهوم الخامس

 : علىعلم ويحقق برنامج اإلعداد ذلك من خالل  مساعدة الم

 .  بناء اتجاهات إيجابية نحو التعاون مع زمالء مهنته من التخصصات المختلفة-

 .  امتالك مهارات التواصل مع أعضاء مهنته-

 .  امتالك مهارات التواصل مع أولياء األمور-

 . ية والتعلميةتعليمي بهدف تطوير العملية التعليم التواصل مع صانعي القرار ال-

 تطوير برنامج اإلعداد وفق المعايير :  سالمفهوم الساد

 األكـاديمي عتمـاد   اللوذلك من خالل تطوير برنامج اإلعداد وفق معايير الهيئة القومية           

  بواليـة  National Council For Accreditation of Teacher Educationإلعـداد المعلـم   

 . بنسلفانيا

 . يتعليمالتطبيق المهني في المجال ال: المفهوم السابع

ويــتم تحقيــق هــذا المفهــوم مــن خــالل قيــام برنــامج اإلعــداد بــالربط بــين مالحظــات      

المعلمـــين الناتجـــة مـــن الممارســـات التربويـــة وآراء أعـــضاء هيئـــة التـــدريس عـــن الميـــدان   

 فـي تطـوير برنـامج    ى الـصورة المثلـ   إلـى المدرسي في أثناء الزيارات الميدانية وذلـك للوصـول          

 . إعداد المعلم

 . إجراء البحوث التطبيقية: ثامنالمفهوم ال

ــائج البحــوث   ن تطــوير برنــامج اإلعــداد للمعلــم يربطــو   علــىحيــث إن القــائمين   بــين نت
 وبـين الممارسـات     –التطبيقية ألعضاء هيئة التدريس التي تمثل بدورها الجانب األكاديمي          

 . ي من قبل المعلمينتعليمفي الحقل ال

 ) ٧٦(:شروط القبول: ثانياً

 .  الدبلوم األمريكي أو ما يعادلهاعلى الحصول -١

 .  تضعه الكليةيذ اجتياز اختبار القبول ال-٢



 

 
  عية اإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ١٠٧

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   الحادي والثالثونالعدد 

 لوالية بنسلفانيا ويتم االختيـار  تعليم النجاح في اختبار متطلبات االلتحاق بمهنة ال      -٣

 . لمدة ساعة في كل من المواد اآلتية

  ١٧٢/٣٢٣درجة النجاح    القراءة -أ

  ١٧٣/٣٢٠ درجة النجاح  الرياضيات -ب

  ١٧٣/٣١٨درجة النجاح    الكتابة -ج

 عدم ارتكـاب الطالـب لجـرائم فـي الفتـرة      إلى تقرير السجل الشخصي الذي يشير     -٤

 . السابقة لاللتحاق

 : التنظيم األكاديمي للكلية: ثالثاً

  .)٧٧(يوجد خمسة أقسام في كلية التربية جامعة والية بنسلفانيا وهي كاآلتي

 .  والتعلميمتعل قسم نظم ال-١

 : ويوجد بالقسم ثالثة مجاالت رئيسة هي

 .  الكبارتعليم -أ
 ).  تعلم شبكي– عن بعد تعليم (تعليم نظم -ب

 .  العاملةى التربية والقو-ج

ــادي     -٢ ــنفس  اإلرشـ ــم الـ ــوي، علـ ــاد التربـ ــسم اإلرشـ ــسي   قـ ــاد النفـ ــتص باإلرشـ ، يخـ

 . فسي لطالب المدارسالمدرسي والخدمات اإلرشادية للمدارس، خدمات العالج الن

، يخــتص بــالمقررات الخاصــة بطــرق التــدريس     قــسم المنــاهج وطــرق التــدريس    -٣

 . لمختلف التخصصات التي تطرحها الكلية

 : ، تختص  بالمجاالت اآلتيةقسم دراسة السياسات التربوية -٤

 . العالي تعليم سياسات ال●

 .  القيادة التربوية●

 .  النظرية التربوية●

 . المقارنة والتربية الدولية التربية ●



 

 
نحو مشروع كلية التربية بنظام الخمس سنوات١٠٨

 محمود مصطفى محمود الشال . د

 ويخــتص بمجــاالت علــم الــنفس  ي والتربيــة الخاصــةتعليمــقــسم علــم الــنفس ال  -٥

 اختبـارات   علـى ي، وعلم النفس الفئـات الخاصـة، كمـا يخـتص بتـصميم واإلشـراف                تعليمال

 . القبول التي تعدها الكلية للطالب الجدد الملتحقين بها

 : خطة الدراسة: خامساً

تربيـــة بجامعـــة بنـــسلفانيا درجـــة البكـــالوريوس فـــي التربيـــة لعـــدد مـــن   تمـــنح كليـــة ال

، كيميـاء، علـوم الفـضاء، لغـة إنجليزيـة، لغـة             )ثنـائي اللغـة   (تخصص علوم   : التخصصات هي 

فرنــسية، لغــة ألمانيــة، لغــة روســية، لغــة أســبانية، رياضــيات، فيزيــاء، دراســات اجتماعيــة       

، وتسير الخطة   ٢٠٠٤ بدءاً من عام     وسوف يتم التوقف عن قبول طالب في هذا التخصص        

 ) ٧٨(التالي النحو علىالدراسية 

 : على ساعة موزعة ٤٥ General Education األعداد الثقافي -١

  ساعات ٦  لغة إنجليزية ومهارات اتصال وكومبيوتر-أ

        رياضيات عامة -ب

 ساعات ٦

       علوم عامة -ج

  ساعات ٩ 

        فنون -د

  ساعات ٦ 

       علوم إنسانية -هـ

  ساعات ٦ 

       علوم اجتماعية -و

  ساعات ٦ 

      لياقة بدنية وعلوم صحية -ي

  ساعات معتمدة ٣ 



 

 
  عية اإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ١٠٩

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   الحادي والثالثونالعدد 

       العلوم التربوية -ط

  ساعة معتمدة ٢٩ 

 سبيل  على ساعة معتمدة، و٧١يتضمن مقررات في التخصص : اإلعداد التخصصي -٢

 علىفيه  الثانوي تتوزع مقررات التخصص تعليميمياء للالمثال فإن برنامج إعداد معلم الك

 : التاليالنحو 

  ساعة معتمدة ٥٨    مقررات الكيمياء -أ

  ساعات معتمدة ٧   مقررات مرتبطة بالكيمياء-ب

  ساعات معتمدة ٦ في مجال الكيمياء ... . مقررات-جـ

 :  مرحلتينعلىوتتم التربية العملية : التربية العملية: ثالثاً

فــي العــام الدراســي الثــاني يقــوم الطــالب فــي الفــصل الدراســي الثــاني  : األولــىحلــة المر

ــاً واحـــداً فـــي األســـبوع مـــن خـــالل زيـــارة للمدرســـة للمـــشاهدة والمالحظـــة     بالتـــدريب يومـ

 أن يحـضر  علـى للمعلمين داخل الفصول ثم مناقشة ما يـتم مالحظتـه فـي نهايـة كـل يـوم               

 .  والمعلم المتعاونحلقة النقاش كل من عضو الكلية المشرف،

 ١٥(وهي التدريس  فـي نهايـة البرنـامج الدراسـي فـصل دراسـي كامـل             : المرحلة الثانية 

ــ التــــدريس الفعلــــى) اًأســــبوع  داخــــل الفــــصول وممارســــة كافــــة األنــــشطة داخــــل   يعلــ

 ).٧٩(المدرسة

 :  برنامج إعداد المعلم في أمريكاعلىمالحظات 

 : ما يتعلق باألهداف: أوالً

 ضـرورة   علـى ، حيث ركزت فـي أهـدافها        تعليممفهوم تمهين مهنة ال   أخذت أمريكا ب  

امــتالك الطالــب المعلــم للمعرفــة المهنيــة ومهــارات البحــث التربــوي التطبيقــي ومهــارات     

 نظـم إعـداد المعلـم فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة بـذلك وإنمـا             النمو الذاتي، ولم تكتـف    

 إلـى ل إستراتيجية لها أهدافها باإلضافة       من خال  تعليمتبنت نماذج لمفهوم تهمين مهنة ال     

 . وضع معايير للبرامج في ضوء تلك األهداف



 

 
نحو مشروع كلية التربية بنظام الخمس سنوات١١٠

 محمود مصطفى محمود الشال . د

تغيـــرت شـــروط القبـــول بالنـــسبة لبـــرامج إعـــداد المعلـــم فـــي  : شـــروط القبـــول: ثانيـــاً

الواليات المتحدة األمريكية نظراً التحاد برنامج إعداد المعلم لحركة االعتمادية والمعايير          

 الثانويـة العامـة أو مـا يعادلهـا أصـبحت      علـى دنـى للقبـول هـو الحـصول      فبعد أن كـان الحـد األ      

 . شروط هيئة االعتماد والجودة هي المحددة للقبول في برامج إعداد المعلم

 : التنظيم األكاديمي: ثانياً

لوحظ في التنظيم األكـاديمي لبـرامج إعـداد المعلـم فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة                   

 فتقلـصت األقـسام  األكاديميـة وتجمعـت بفـرص      عليها عليمتانعكاس مفهوم تمهين ال 

إجراء البحـوث المـشتركة وتجمعـت األقـسام التنظيريـة مـع تخـصيص تنظـيم أكـاديمي                   

للتربية العملية، هذا فـضالً عـن إعـادة تنظـيم المقـررات داخـل التنظيمـات األكاديميـة التـي                     

 .  الذاتي وبحوث الفعلتعليم مهارات العلىتركز 

 :ا يتعلق بالخطة الدراسية والتربية العمليةم: ثالثًا

 إلـى  فلقـد زادت نـسبة المكـون التربـوي           تعليم تدعيماً لتطبيق مفهوم تمهين مهنة ال     

 زيـادة  علـى  خمس سنوات، هذا فـضالً  إلى مع زيادة مدة الدراسة كما ذكرنا من قبل      %٥٠

دريــسية تــساعد   تفقــم لــضمان المــرور بخبــرات وموا  ايــأ) ١٠٥ (إلــىمــدة التربيــة العمليــة   

 . مواجهة ما يقابله من تغيرات عند االلتحاق بالعملعلىالطالب المعلم 

 نظام إعداد المعلم في كلية التربية جامعة نيو إنجلند: ثالثاً

 School of Education – New England University 
 )٨٠(: األهداف-١

ين لخدمة المجتمع من  إعداد القادة المتخصصين التربوي  إلىتسعي جامعة نيو إنجلند     

 مرن تتكامل فيه نتائج البحث التربوي والتـدريس داخـل الكليـة والممارسـات           تعليمخالل  

 : التاليةفي العمل المدرسي وذلك عن طريق تحقيق األهداف 

 الـــذاتي والدافعيـــة للـــتعلم المهنـــي تعلـــيمالمعلـــم مهـــارات ال/  أن يمتلـــك الطالـــب-١

 . المستمر



 

 
  عية اإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ١١١

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   الحادي والثالثونالعدد 

 .  يم المساواة، العدالة، التعاون، التضامن، العدالة االجتماعية إن يلتزم ويعتقد بق-٢

 .  والتعلمتعليم أن يتمكن من استخدام التكنولوجيا في عملية ال-٣

 أن تكون هناك مرونة في طرح البرامج الستفادة أكبر عـدد         على أن تعمل الكلية     -٤

 . من أعضاء المجتمع

حثية أو من المساقات المختلفة بما       دعم البحوث المشتركة من المجموعات الب      -٥

 . م والتعلم بالكليةيعل تطوير عملية التعلىينعكس إيجابياً 

 .  ضرورة دراسة وفهم المجتمع العالمي في ظل العولمةعلىد ي التأك-٦

 دعم الكلية لقيم تقدير االختالفات الثقافية، وإبراز ذلك من خالل تغطية البحـوث،           ٧

 . ليا الثقافية في المجتمع االستروالمقررات لكافة التنوعات

 .  التزام الكلية بمعايير الجودة في أدائها لعملها-٨

 : التنظيم األكاديمي للكلية) ٢(

 هيئــــة علــــىيتكــــون التنظــــيم األكــــاديمي للكليــــة مــــن خــــالل التخصــــصات العلميــــة  

مجموعات وكل مجموعة مسئولة عـن تـدريس المقـررات لطـالب مرحلـة البكـالوريوس                

 : التالي النحو على البحث العلمي وتلك المجموعة هي إلى باإلضافة

 وتقوم بتدريس المقررات Education  Context Group مجموعة السياق التربوي -١

 : من خالل عدد من المجاالت
 مقـرر  – مقـرر علـم اجتمـاع التربيـة         –مقرر التربية والمجتمـع     :  المجال االجتماعي  -أ

 – مقــرر التربيــة والتغييــر االجتمــاعي  – Gender and Educationالتربيــة والنــوع 

 . مقرر التربية وقضايا العولمة

 . االيسترأمقرر تاريخ التربية في :  المجال التاريخي-ب

الفكـــر التربـــوي المعاصـــر والقـــديم، التربيـــة والقـــيم، قـــضايا :  المجـــال الفلـــسفي-جــــ

 . معاصرة في فلسفة التربية

 . االيأسترية وتعدد الديانات في الترب:  مجال التربية الدينية-د



 

 
نحو مشروع كلية التربية بنظام الخمس سنوات١١٢
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ــة  -هـــ ــة الدولي ــة فــي الغــرب المعاصــر     :  مجــال التربي ــصينية والتربي ــة ال ــة –التربي  التربي

 ). قضايا وتحديات(الدولية 
 دراســة  –) دراســة نقديــة  (مقــرر اتجاهــات حديثــة فــي المنــاهج      :  مجــال المنــاهج -و

كــل حــسب (الثقافيــة ا فــي ضــوء التعدديــة  لياســترأ فــي تعلــيمتحليليــة لمنــاهج ال
 .  دراسات في مناهج السكان غير األصليين–) تخصصه

دراســة لعالقــات بــين الطــالب مختلفــي األعــراق داخــل       :  مجــال التربيــة العرقيــة  -ى
 . الياسترأ التربية والتعددية الثقافية في –الفصل 

 : العلوم والتكنولوجيا والرياضيات وتتكون من عدة مجاالت هي: مجموعة -٢

 : ال تكنولوجيا المعلومات وتضم المقررات مج-أ

 .  أساسيات في برامج الكمبيوتر-

 . Web عن طريق تعليم ال-

 ). ١( الوسائط المتعددة للمعلم -

 ). ٢( الوسائط المتعددة للمعلم -

 .  لغة اللوجو-

 .  الشبكي والتربيةتعليم ال-

 .  الكمبيوترتعليم طريقة -

 : المقررات الرياضيات ويضم تعليم مجال -ب

 .  استخدام الرياضيات في البحث العلمي للمعلم-

 .  الرياضياتتعليم أساسيات -

 .  الرياضياتتعليم اتجاهات حديثة في -

 ). ١٠-٧( الرياضيات لمعلمي الصفوف تعليم -

 ). ١٢-١١( الرياضيات لمعلمي تعليم -

 . يةتعليم مهارات البحث للمعلم  كممارس للعملية ال-



 

 
  عية اإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ١١٣

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   الحادي والثالثونالعدد 

 : العلوم وتضم المقررات اآلتية مجال -جـ

 .  التربية البيئية-

 ). ١( تربية عملية -

 .  العلومتعليم اتجاهات حديثة في -

 ). ١٠-٧( العلوم لمعلمي الصفوف تعليم -

 ).١٢-٧( العلوم لمعلمي الصفوف تعليم -

 ). ١٢-٧( الزراعة لمعلمي الصفوف تعليم -

 :  هماليناوتضم مج: اصة والتعلم والتربية الختعليم مجموعة ال-٣

 .  وتعلم الموهوبين والمتفوقينتعليم -أ

 علم النفس التربوي والتربية الخاصة، تختص بمقرات علم النفس، وعلم نفس            -ب

 ). المعاقين(ذوي االحتياجات الخاصة 

 :  مجموعة التربية الميدانية-٤

ــىوتخــتص باإلشــراف   ــة     عل ــة التقــارير الخارجي ــة العملي ــامج التربي ــة   برن لطــالب التربي

العملية والتي تأتي من قبـل المـدارس سـواء مـن مـدير المدرسـة أو المعلـم المتعـاون، كمـا                

ن كـل  أتكون مسئولة عن متابعة تقارير المـشرفين الـداخليين مـن الكليـة، وتتحقـق مـن              

 . طالب حقق متطلبات التربية العملية

 : التالي النحو علىوتضم عدة مجاالت هي :  مجموعة اإلنسانيات-٥
 ).  دراما مسرح– تصوير –موسيقي ( تربية الفنون -أ

 .  اللغة اإلنجليزيةتعليم -ب

  ، اللغة اإلنجليزية كلغة ثانيةتعليم -ج

 : التالية الدراسات االجتماعية وتضم المقررات تعليم -د

 .  المناهج، البيئة والمجتمع●

 .  االقتصاد للمرحلة الثانويةتعليم ●



 

 
نحو مشروع كلية التربية بنظام الخمس سنوات١١٤

 محمود مصطفى محمود الشال . د

 . للمرحلة الثانوية التاريخ تعليم ●

 .  الجغرافيا للمرحلة الثانويةتعليم ●

 .  الدراسات القانونية للمرحلة الثانويةتعليم ●

 : شروط القبول) ٣(

 مدة دراسية ثالث سنوات جامعية فـي أحـد التخصـصات            العالي الدبلوم   علىالحصول  

ــة أو الدراســة     ــار  ســاعة فــي مجــال التخــصص مــع نجاحــه فــي     ١٤٤التــي تقبلهــا الكلي  اختي

 فـي جنـوب ويلـز    تعلـيم  استيفاء الطالب للشروط التـي تطلبهـا وزارة ال  إلىالقبول، باإلضافة   

 عـدم ارتكـاب الطالـب ألي نـوع       إلـى  يـشير    Criminalالجديدة وهـي تقـديم سـجل الجـرائم          

 ) ٨١(. الخاص بحماية الطفل١٩٩٨من الجرائم كما يقدم إقراره باحترام قانون سنة 

 : خطة الدراسة) ٤(

 درجة البكالوريوس في التدريس في للمرحلـة الثانويـة، حيـث يمتـد هـذا                علىللحصول  

البرنامج لمدة عامين دراسيين في حالة الدراسة للطالب المتفـرغ أو أربـع سـنوات للطالـب              

 مـدار العـامين والنقطـة تعـادل         علـى  نقطـة معتمـدة      ٩٦غير المتفرغ، يدرس الطالب خاللها      

 ) ٨٢(:البرنامج الدراسي من عدد من الوحدات هيويتكون . ساعتين دراسيتين

 :  وحدة وتشمل المقررات اآلتية٤٨ الوحدات األساسية -١

 . يتعليم الكمبيوتر ال-

 ). ١( والتعلم تعليم مقدمة في ال-

 ). ٢( والتعلم تعليم مقدمة في ال-

 .  المناهج والسياق االجتماعي المدرسي-

 . خاصة الفصول العادية الطالب ذو ي االحتياجات التعليم -

 حــسب تخــصص فــي علــىوهــي مجــاالت يجتــاز الطالــب إحــداها :  وحــدات المنــاهج-٢

 :نقطة ممثلة في) ٢٤( الجامعي العاليالدبلوم 

 .  الثانويتعليم الدرراما للتعليم -



 

 
  عية اإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ١١٥

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   الحادي والثالثونالعدد 

 .  الثانويتعليم الموسيقي للتعليم -

 .  الثانويتعليم اإلنجليزية للتعليم -

 .  الثانويتعليمبيوتر لل دراسات الكمتعليم -

 .  الثانويتعليم الرياضيات للتعليم -

 .  الثانويتعليم العلوم للتعليم -

 .  الثانويتعليم العلوم للتعليم -

 .  الثانويتعليم الزراعة للتعليم -

 .  الثانويتعليم االقتصاد للتعليم -

 .  الثانويتعليم الجغرافيا للتعليم -

 . لثانوي اتعليم التاريخ للتعليم -

 .  الثانويتعليم الدراسات القانونية للتعليم -

 .  الثانويتعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية للتعليم -

 : التالي النحو على سبيل المثال يكون تخصص الرياضيات علىف

 ). ١٠-٧( الرياضيات لطالب الصفوف تعليم نقطة ل١٢
 )١٢ – ١١( الرياضيات لطالب الصفوف تعليم ل

 )٨٣(:نقطة مقسمة كما يلي) ٢٤(وهي على النحو : لتربية العملية ا-٥

 ) يوم٢٠) (١( تدريب ميداني -

 ) يوم٢٠) (٢( تدريب ميداني -

 ) يوم٢٠) (٣( تدريب ميداني -

ــا مــن        علــى الطالــب أن يجتــاز المدرســة التــي يريــد أن يتــدرب بهــا علــى أن يقــدم خطابً

 . ء تلك المدة أثناعليهالمدرسة مقبول بتدريبه واإلشراف 



 

 
نحو مشروع كلية التربية بنظام الخمس سنوات١١٦

 محمود مصطفى محمود الشال . د

 :مالحظات على نظام إعداد المعلم في كلية التربية جامعة نيو إنجلند

 المعلـم فـي كليـة التربيـة بجامعـة نيـو إنجلنـد اعتمـد         دمما سـبق يتـضح أن نظـام إعـدا       

 %٦٠على زيادة مدة الدراسة إلى خمـس سـنوات وكـان المكـون التخصـصي يمثـل نـسبة            

 تــوزع علــى ثــالث فتــرات  اً يومــ٦٠العمليــة تــصل إلــى  ومــدة التربيــة %٤٠والمكــون التربــوي 

 . واحدة للمالحظة واالثنين للممارسة

 فــن نظــام اإلعــداد فــي جامعــة نيــو إنجلنــد يعتمــد علــى زيــادة ســاعات المكــون   وعليــه

و من خالل التربية العملية وكذلك االحتفـاظ بـالمكون         أالتربوي سواء من خالل التدريس      

 .كوين األكاديمي التخصصي للخريجالتخصصي الرحين الذي يضمن الت

 نظام إعداد المعلم في تركيا: رابعا
 Faculty of Education جامعــة الــشرق األوســط التقنيــة  –يــتم فــي كليــة التربيــة   

Middle East Technical Universityوذلك وفق ما يلي  : 

لديهم ة في مهارات التدريس، ويلاتهدف الكلية إلى إعداد المعلمين ذوي الكفاءة الع    

 وذلك من خـالل المـزج بـين الدراسـة األكاديميـة             تعليمالقدرة على النمو الذاتي في مهنة ال      

والتطبيــق الميــداني للنظريــات التربويــة وذلــك ألعــدد معلــم المــستقبل القــادر علــى تطــوير    

  )٨٤(.مهنته

  )٨٥(:شروط القبول

  الحصول على شهادة الليسيه للمرحلة الثانوية     -

لطالب في اختبـار القـدرات الـذي يعقـد علـى مـستوى الجمهوريـة التركيـة                   أن ينجح ا   -

 . لتحديد الطالب الذين يلتحقون بمؤسسات إعداد المعلم

 : التنظيم األكاديمي للكلية

 )٨٦(:التاليتتكون الكلية من خمس أقسام أكاديمية هي على النحو 

 Department of computer andيــة  تعليم قــسم الكمبيــوتر والتكنولوجيــا ال  -١

instructional  
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 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   الحادي والثالثونالعدد 

   Department of Educational technology قسم العلوم التربوية -٢

 التاليةوتتخصص بمنح الدرجات العلمية 
ــاهج – اإلدارة والتخطـــيط التربـــوي  : ماجـــستير فـــي العلـــوم التربويـــة تخـــصص  -  المنـ

 . وطرق التدريس القياس والتقويم
 المنـــاهج –اإلدارة والتخطـــيط التربـــوي : تخـــصص الـــدكتوراه فـــي العلـــوم التربويـــة  -

 وطرق التدريس اإلرشاد والتوجيه النفسي 

 .  بدون رسالةتعليم باإلضافة إلى درجة الماجستير في الموارد البشرية في ال-

 Department of Foreign Language Education اللغة األجنبية تعليم قسم -٣

 :يمنح الدرجات اآلتية

في تدريس اللغة اإلنجليزيـة تخـصص رئـيس أو التخصـصات الفرعيـة          البكالوريوس   -

 .األلمانية أو الفرنسية

 .  درجة الماجستير في تدريس اللغة اإلنجليزية-

 .  اللغة اإلنجليزيةسريد درجة الدكتوراه في ت-

 . دب اإلنجليزية درجة الماجستير في اآل-

 دب اإلنجليزيةهـ الدكتوراه في اآل

 Department of physical Education and sportالرياضية البدنية  قسم التربية -٤

 : ويمنح الدرجات اآلتية

  بكالوريوس التربية البدنية الرياضية-

 .  درجة الماجستير في التربية الرياضية األلعاب-

 Department of Secondary:  العلـوم والرياضـيات للمرحلـة الثانويـة    تعلـيم  قسم -٥

Science and Mathematic Education 
 : ويمنح الدرجات اآلتية



 

 
نحو مشروع كلية التربية بنظام الخمس سنوات١١٨

 محمود مصطفى محمود الشال . د

 درجـــة البكـــالوريوس تـــدريس العلـــوم والرياضـــيات لمرحلـــة الثانويـــة لمـــدة خمـــس -
 – الفيزيـاء    تعلـيم  – الكيميـاء    تعلـيم  –البيولـوجي    (تعلـيم : التاليـة سنوات في التخصـصات     

 ) الرياضياتتعليم

  درجة الماجستير في تدريس العلوم والرياضيات -
ــة- ــي   درجـ ــدكتوراه فـ ــيم الـ ــة  تعلـ ــصات اآلتيـ ــدى التخصـ ــاء :  إحـ ــاء –الفيزيـ  – الكيميـ

 : )@) (٨٧(خطة الدراسة والبرامج الدراسية.  الرياضيات–البيولوجي 

  )٨٨(:التالي المعلم وتلك البرامج هي على النحو دهناك برامج متعددة إلعدا

 .  إعداد معلم رياضي األطفال لمدة أربع سنوات-١

 . لم اللغة األجنبية لمدة أربع سنوات إعداد مع-٢

 .  إعداد معلم العلوم للمرحلة االبتدائية لمدة أربع سنوات-٣

 .  إعداد معلم الرياضيات للمرحلة االبتدائية لمدة أربع سنوات-٤

 إعـــداد معلـــم الفيزيـــاء، الكيميـــاء، البيولـــوجي، الرياضـــيات للمرحلـــة الثـــانوي لمـــدة -٥

 . خمس سنوات

 :يةالتربية العمل

  )٨٩(:التاليتتوزع التربية العملية على عد فصول هي على النحو 

ــامن  -١ ــوم واحــد فــي       :  الفــصل الدراســي الث ــارات للمدرســة لمــدة ي يقــوم الطــالب بزي

 . األسبوع خالل ذلك الفصل

يقــوم الطــالب بزيــارة للمــدارس تحــت إشــراف المعلــم  :  الفــصل الدراســي التاســع-٢

 المدرسية والتدريس داخل الفصل علـى أن تعقـد حلقـة     المتعاون بهدف مالحظة األعمال   

نقاش لتحليل المالحظة لمجموعات الطالب المختلفة وذلك خالل زيارة لمـدة يـوم واحـد               

 . في األسبوع

                                     
  .الموضح لخطة الدراسة إعداد معلم الكيمياء للمرحلة الثانوية) ٢(انظر الملحق رقم  @



 

 
  عية اإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ١١٩

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   الحادي والثالثونالعدد 

 أسـابيع يتـدرب فيهـا الطالبـة     ٨ الفصل الدراسي العاشر تربية عملية متـصلة لمـدة     -٣

علـم المتعـاون كمـا يـشارك فـي           داخـل الفـصل فـي ظـل إشـراف الم           علـى  التدريس الف  على

 .كافة األنشطة المدرسية

 :  نظام إعداد المعلم في تركياعلىمالحظات 

 امــتالك الطالــب المعلــم  علــى حيــث ركــزت تعلــيمأخــذت تركيــا بمفهــوم تمهــين ال 

 إنتــاج المعرفــة مــن خــالل البحــث التربــوي التطبيقــي، كــذا طبقــت    علــىللمعرفــة المهنيــة و

 كتحديـد األعــداد المقبولـة فـي ضـوء احتياجـات وزارة التربيــة      تركيـا نظـام امتحـان القبـول    

 تركيــا، كمــا ضــمت تركيــا تخــصص ى مــستوعلــى ويجــري هــذا االمتحــان مركزيــاً تعلــيموال

، ويمثـل المكـون   تعلـيم المناهج مـع تخصـصات األصـول وذلـك تطبيقـاً لمفهـوم التمهـين ال              

 مــع العلــم أن %١٥٫١٣كــون الثقــافي م وال%٥٥٫٢٦ والمكــون التخصــصي %٢٩٫٦١التربــوي 

 مقـررين لفكـر كمــال أتـاتورك، ومقـررين ألهميــة الكبـار فـي الحيــاة،       علــىالخطـة تـشتمل   

 . وكذلك مقرر عن المجتمع التركي بدون ساعات

 نظام كلية التربية، جامعة دمشق : خامساً

 . )٩١()موقع كلية التربية جامعة دمشق ()٩٠()٢٠٠٤ كنعان، علىأحمد : (أهداف الكلية

 . فيذ السياسات التربوية في الجمهورية العربية السورية تن-

 البــشرية  ذات الكفايــة العلميــة الالزمــة للعمــل فــي المجــاالت التربويــة   ى تــوفير القــو-

 . والنفسية

 .  النهوض بالبحث التربوي والنفسي وتطويره-

 .  تلبية حاجات المجتمع بين الخدمات التربوية والنفسية-

 . ثقافية مع الجامعات والهيئات العلمية والعربية توثيق الروابط ال-

ولتحقيق أهداف  الكلية وفي ضـوء اتجاهـات التطـوير فقـد تـم وضـع الالئحـة الداخليـة                     

لكلية التربية لتستجيب لهذه األهداف وذلك من خالل أقسام الكلية الخمسة والـشعب            

 : التابعة لها كما يلي
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 :التنظيم األكاديمي للكلية

 : هج وطرق التدريس ويشمل قسم المنا-١

 . تعليمة المناهج وتقنيات ال شعب-أ

 .  شعبة التخطيط واإلدارة التربوية-ب

 .  قسم علم النفس-٢

 .  قسم اإلرشاد النفسي-٣

 :  قسم التربية الخاصة ويشمل-٤

 .  شعبة اإلعاقة الصحية-أ

 .  شعبة اإلعاقة العقلية-ب

 .  شعبة التفوق العقلي-ج

 : الطفل ويشمل قسم تربية -٥

 .  شعبة رياض األطفال-أ

 .  شعبة معلم الصف-ب

 :  قسم االقتصاد المنزلي والتربية المهنية ويشمل-٦

 .  شعبة التربية الفنية والمهنية-أ

 .  شعبة االقتصاد المنزلي-ب

 .  قسم أصول التربية-٧

 .  قسم التربية والمقارنة والتربية في الوطن العربي-٨

 . التقويم التربوي والنفسي قسم القياس و-٩

 :مدة الدراسة

 اإلجازة في التربية في تخصص رياض األطفـال  على أربع سنوات دراسية للحصول      -١

 . ومعلم الصف
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 اإلجــازة فــي التربيــة أو علــم الــنفس فــي    علــى خمــس ســنوات دراســية للحــصول   -٢

، اإلرشــاد المنــاهج وطــرق التــدريس، التخطــيط واإلدارة التربويــة، علــم الــنفس (تخصــصات 

النفــسي، اإلعاقــة الحــسية، اإلعاقــة العقليــة، التفــوق العقلــي، االقتــصاد المنزلــي والتربيــة           

المهنيـــة، اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا، الفلـــسفة، علـــم االجتمـــاع، التـــاريخ، الجغرافيـــا، العلـــوم   

 ). الطبيعية، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء

 :  المرحلة الثانوية وفق منهجيندبلوم التأهيل التربوي وذلك إلعداد مدرسي

 اإلعــداد التكــاملي ويــتم فــي كليــة التربيــة لمــدة خمــس ســنوات بحيــث يلتحــق بهــا -أ

 إجــازة فــي  علــىحــاملوا الــشهادة الثانويــة وبعــد نجــاحهم فــي مــسابقة القبــول ليحــصلوا     

يدرســون مــواد فــي مجــال    )  ســبيل المثــال علــىآداب وتربيــة وعلــوم  (التخــصص والتربيــة  

رياضــــيات، علــــوم طبيعيــــة، فيزيــــاء، مــــواد اجتماعيــــة، لغــــة عربيــــة، لغــــة        "تخصــــصهم 

ــخإ....أجنبيــة ــة، المقــررات الثقافيــة العامــة بحيــث يتكامــل      إلــى" ل  جانــب المقــررات التربوي

 ). المواد التخصصية والتربوية والثقافية(اإلعداد في جوانبه الثالث 

ــابعي ويطبــق   -ب ــة اإلجــازة فــي المــوا  علــى اإلعــداد التت د فــي المــواد التخصــصية    حمل

وتقوم كلية التربية بإعدادهم لمدة سـنتين ويـشمل اإلعـداد فـي هـذا المنحـى اإلجـازة فـي                 

 الفنـي والمهنـي هـذا فـضالَ عـن           تعلـيم  العام أو ال   تعليمية كافة، إن كان في ال     تعليمالمواد ال 

لدراسـات  قيام كلية التربية بمـنح اإلجـازة فـي التربيـة واإلجـازة فـي علـم الـنفس ودبلـوم ا                     

 .  والماجستير والدكتوراهالعليا

 : شروط القبول

 . شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

 . اجتياز الكشف الطبي@ 

 . اجتياز المقابلة الشخصية@ 

 . اجتياز مسابقة القبول@ 
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 : التربية العملية

ل تعـــد التربيـــة العمليـــة إحـــدى المقـــررات الهامـــة والرئيـــسة فـــي مـــنهج دبلـــوم التأهيـــ 

التربــوي، والــسنة الثالثــة والرابعــة فــي كليــة التربيــة لكــل مــن طلبــة اإلجــازة فــي التربيــة فــي  

معلم الصف، اإلجازة في رياض األطفال، السنة الخامسة لطلبة اإلجازة فـي علـم الـنفس،                

 .  أرض الواقععلىوهي تشكل المختبر العملي لتطبيق المعلومات التربوية والنظرية 

ســاعات ) ٤(التربيــة العمليــة فــي دبلــوم التأهيــل التربــوي بمعــدل  يــدرس الطالــب مقــرر 

 السنتين الثالثة والرابعة لكليـة معلـم الـصف    اتساعات أسبوعياً لكل) ٦(أسبوعياً وبمعدل   

 . ويكون هذا المقرر مقرراً فصلياً. ورياض األطفال والسنة الخامسة لطلبة علم النفس

 : مشق نظام إعداد المعلم بجامعة دعلىمالحظات 

يتضمن نظام إعـداد المعلـم  البـرامج ذات األربـع سـنوات مثـل شـعبة ريـاض األطفـال            

 تعلـيم وشعبة معلم الصف والبرامج ذات الخمس سنوات مثل شعبة المنـاهج وتقنيـات ال    

ن نظام اإلعداد التربـوي  أوشعبة التخطيط واإلدارة التربوية وقسم اإلرشاد النفسي، كما       

ــة الثانويــة يتــضمن نظــام اإلعــداد التكــاملي ومدتــه خمــس      وذلــك إلعــداد مدرســي المرح   ل

.  إجازة في المواد التخصصية وذلك من خالل الدراسـة لمـدة سـنتين    علىسنوات للحصول   

 خمــس  إلــى زيــادة مــدة الدراســة علــىلــذا فــإن نظــام إعــداد المعلــم بجامعــة دمــشق يركــز 

نظريـــة بالجوانـــب ســـنوات بغيـــة البنـــاء العلمـــي والتخـــصص للخـــريج مـــع ربـــط الجوانـــب ال

 . التطبيقية بالسنة للمواد التربوية

 

@   @    @ 
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 .مرتكزات تطوير المشروع المقترح لكلية التربية بنظام الخمس سنوات: رابعاً

 مقدمه
تنطلق مرتكزات تطوير المشروع المقترح لكلية التربية بنظام الخمس سنوات من            

يـل الكـافي هـو فقـط الـذي يجـب أن تنـاط لـه               أن المعلم الذي لديه االهتمام والكفاءة والتأه      

 علــى المهــارات األساســية بــل يتجاوزهــا إلــى  تعلــيم الــنشء وال يقتــصر هــذا التعلــيممهمــة 

المعرفة المتطورة والمهارات الضرورية للحياة بنجاح كمواطن مسئول يمكنـه اإلسـهام     

 . فيهوالمشاركة في االرتقاء بالمجتمع المدني الديمقراطي المعاصر الذي يعيش

 فإن مرتكزات المشروع البـد أن تبنـى علـى ضـرورة االنتقـال بنـوع ومـدة وعمـق               وعليه

برامج إعداد المعلم في كليات التربية إلى المستوى المعياري األمثل الذي يمكن من خالله           

 وذلـك مـن    ، فـيمن تعـدهم هـذه الكليـات مـن معلمـي المـستقبل              ةتوفير أعلى جودة ممكن   

 Internationalكيب العام للبرنـامج فـي ضـوء المعـايير العالميـة      خالل تطوير الهيكل والتر

Criteria ــا يتطلبـــه ذلـــك مـــن تطـــوير المحتـــوى العلمـــي   ، المعاصـــرة والتجـــارب العالميـــة  ومـ

 ليبا المتقــدم والخطــة الزمنيــة لتوزيعهــا فــضال عــن تطــوير أســ   الحــاليلمقــررات البرنــامج 

 والـتعلم   تعليمإطار مفاهيم وتقنيات ال   إعداد المقررات الدراسية وتصميمها وتقييمها في       

 .كترونيلاإل

 :  أهداف المشروع:أوال

 تطوير الهيكل العام للبرنامج في ضـوء المعـايير المعاصـرة والممارسـات والبـرامج              -١

 .الجامعية المتقدمة

  العلمي لمقررات البرنامج و الخطة الزمنية لتوزيعها المحتوى تطوير -٢

ــوير أســـ -٣ ــداد اليا تطـ ــار     ب إعـ ــي إطـ ــا فـ ــسها وتقييمهـ ــصميمها و تدريـ ــررات و تـ لمقـ

 .E-learning and teaching اإللكتروني تعليممفاهيم و تقنيات التعلم و ال
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يـــة ألعـــضاء هيئـــة التـــدريس بكليـــات التربيـــة و رفـــع       تعليم االرتقـــاء بالكفـــاءة ال -٤

ية فضال عـن     و التعلم غير التقليد    تعليمقدراتهم و مهاراتهم بالنسبة الستخدام مصادر ال      

 .  المتقدمة Educational Technology تعليمتكنولوجيا ال
 . تطوير برنامج التربية العلمية الميدانية بالمدارس– ٥

ــة و ال    -٦ ــات التربيــة و وزارة التربي ــيم تطــوير العالقــة بــين كلي  و االرتقــاء بهــا مــن   تعل

 :خالل

  practicum.خطط و برامج التربية العملية •

 . الملحقة بكليات التربيةAffiliated schools ية المدارس التجريب •

 .Teachers in-service trainingبرامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة  •
 االستخدام ى مستوإلىية  بكليات التربية تعليم االرتقاء بالمصادر و اإلمكانيات ال– ٧

 ..State-of- the-art Ed. Tech المتقدمة تعليمالمتطور والشامل لتكنولوجيا ال

ــلآل التوصــل -٨ ــد الجــودة الــشاملة   ي  للجوانــب  Total Quality Assuranceة لتوكي

 في أداء  sustainabilityالمختلفة لبرنامج إعداد المعلم بكليات التربية بما يضمن استمرار          

 . الذي يعكس الرؤية التربوية المعاصرةى المستوعلىرسالتها 

 :  محاور المشروع:ثانيا

 و يستهدف االرتقاء بالكفاءة ):Staff Developmentالتنمية البشرية  (المحور األول

يــة  ألعــضاء هيئــة التــدريس بكليــات التربيــة ورفــع قــدراتهم و مهــاراتهم بالنــسبة     تعليمال

 و الـــتعلم التقليديـــة و غيـــر  التقليديـــة  فـــضال عـــن تكنولوجيـــا  تعلـــيمالســـتخدام مـــصادر ال

مج تــدريبي متعــدد المراحــل للــسيدات و الــسادة   المتقدمــة و ذلــك عــن طريــق برنــا تعلــيمال

 .أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية

 و يـستهدف  ):Technological Developmentالتنميـة التكنولوجيـة   (المحـور الثـاني   

ــاء بالمـــصادر واإلمكانيـــات ال   ERF (Facilities & Resources Educational(يـــة تعليماالرتقـ

 المتقدمـة  تعلـيم سـتخدام المتطـور والـشامل لتكنولوجيـا ال     االى مستو إلىبكليات التربية   
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State-of-art        اللغـات، ومعامـل للكمبيـوتر       تعلـيم  وتتضمن هذه التجهيزات معامـل رقميـة ل 

ومصادر ،ومكتبات رقمية ،تعليمي، و معامل لطرق التدريس، ومراكز لتكنولوجيا ال       تعليمال

 .الموجودة بكليات التربيةية حديثة إلثراء التعلم بالمختبرات العلمية تعليم

وذلـك مـن   ": Program Development"تطوير برنامج كليات التربيـة  : المحور الثالث

 بحيــث تــستجيب للمعــايير العالميــة و الوطنيــة -خــالل تطــوير جميــع المقــررات الدراســية 

التـدريس و التقيـيم و     و أسـاليب    إلعداد المعلم من حيث النوع و الكم و العمـق واالتـساع             

 :ملتش

 . المقررات التربوية-

 ). العلوم الطبيعية و اإلنسانية في الشعب المختلفة( المقررات  التخصصية -

 .  برنامج التربية العملية-

 .  المقررات التثقيفية-

 . العليا الدراسات -

 :  معايير مشروع كلية التربية بنظام الخمس سنوات:ثالثا
  vision الرؤية–أ 

 و التأهيـل  ، والكفاءة، معلم الذي لديه االهتمام،في إعداد الكفاءةرؤية كليات التربية   

 المهــارات علــى الــنشء وال يقتــصر تعلــيمالكــافي هــو فقــط الــذي يجــب أن ينــاط بــه مهمــة   

ــا    المعرفـــة و المهـــارات الـــضرورية للحيـــاة بنجـــاح كمـــواطن   إلـــىاألساســـية  بـــل يتجاوزهـ

مجتمع الــذي يعــيش فيــه و تؤكــد   مــسئول يمكنــه اإلســهام والمــشاركة فــي االرتقــاء بــال   

 .  أن يتعلمواعليهم االعتقاد بأن جميع التالميذ يمكنهم و يجب علىمعايير إعداد المعلم 
 Mission الرسالة –ب 

في ضوء رؤية كليات التربية عن إعداد المعلم لممارسة مسئوليته فـي القـرن الحـادي                

 :  ما يليعلىو العشرين يجب أن تحرص هذه الكليات 
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ساب الطالب المعلـم للمعرفـة و المهـارات العلميـة المتخصـصة و التربويـة و        اكت 

 . مستقال أو بالتعاون مع زمالئهتعليمالمهنية الضرورية لتمكينه من ممارسة ال

أن يتوفر  لجميع أعـضاء هيئـة التـدريس و الكـادر اإلداري بالكليـة مـن المعرفـة و                      

 .مالئمة لتعلم الطالبالمهارات و االتجاهات ما يمكنهم من خلق بيئة 

تقييميــه متنوعــة يمكنهــا الكــشف عــن األبعــاد المختلفــة لنمــو   أســاليب تطبيــق  

ــا إذا كــــان     الطــــالب و القيــــام  بالدراســــات التتبعيــــة التــــي تــــستخدم نتائجهــــا لمعرفــــة مــ

 .  تعلم تالميذهمإلىة تؤدي يعلمتخرجوها يمكنهم التدريس بفا

ي الفعـال  تعليمـ  التعامـل ال  علىللتدريب  أن تتوفر الفرصة الكافية للطالب المعلم        

 .مع مجتمع متباين من التالميذ في إبعاد كثيرة

ــدريب       ــدي الطالــــب المعلــــم للتــ ــة لــ ــة الكافيــ ــوفر الفرصــ ــىأن تتــ ــتخدام علــ  اســ

 . التالميذىية  المتقدمة في التدريس من أجل إثراء التعلم لدتعليمالتكنولوجيا الحديثة ال

 ، reflective practice و الممارسـة المتأملـة  تشجيع السلوك األكـاديمي الرصـين   

 .  و التعاون بين أعضاء هيئة التدريس والمتعلمين،التحسن المستمر

 يبـدأ مـن اإلعـداد       continuum أن تكون عملية إعداد المعلم متـصل         علىالحرص   

 . التنمية المهنية المستمرةإلى التدريس كمبتدئ وصوال إلىقبل الخدمة 

 :The professional Educator معايير المتخرج -ج

 :يجب أن يتوفر في المعلم المتخرج من كلية التربية الكفاءات اآلتية

 .  التعلمعلى قبل الجامعي تعليم مساعدة التالميذ بالعلىالقدرة  

 المعرفــة المــشتقة علــى اســتخدام المــداخل التدريــسية المرتكــزة علــىالقــدرة  

 .من األبحاث العلمية والممارسات المتميزة

 اخــتالف علــى تطبيــق طــرق فعالــة فــي التــدريس والتقيــيم للتالميــذ    علــىالقــدرة  

 . مراحل نموهم وأنماط تعلمهم و خلفياتهم الثقافية

 . يتأمل  ممارسته التدريسية  ويتقبل مقترحات التطوير 
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 .بفاعلية استخدام التكنولوجيا  المتقدمة في التدريس علىالقدرة  

 General Content standardsرنامج  العام للبالمحتوى معايير -د

 :  العلمي للبرنامج أن يسمح للطالب المعلم بالتمكن منالمحتوى علىيجب 

هــا، و تعليممعرفــة متعمقــة فــي مجــال التخــصص و فلــسفته تتــيح لــه الفرصــة ل         

 .التعبير عنها من خالل االستقصاء العلمي و التحليل الناقد لمجال التخصص و اإلبداع فيه

للمحتـــوي التربـــوي يمكـــن الطالـــب المعلـــم مـــن تـــصميم مواقـــف فهـــم متعمـــق  

الـــتعلم التـــي تـــستخدم فيهـــا االســـتراتيجيات التدريـــسية المتنوعـــة    / تعلـــيموأنـــشطة ال

ــوىويعــرض المعلــم   ــدعوهم      المحت ــذ بأســلوب واضــح يتحــدي قــدراتهم وي  العلمــي للتالمي

 . مناسبةية مع التدريس بطريقةتعليملالستقصاء وتتكامل فيه التكنولوجيا ال

 Knowledge & Skills Standardsهـ معايير المعرفة  و المهارات 

 -: العام للبرنامج ما يحقق المعايير اآلتيةالمحتوىيجب أن يكفل 

   liberal artsإعداد واسع في العلوم األساسية 

 . دراسة متعمقة في مجال التخصص العلمي 

 فــي عليهــانــه االعتمــاد أســاس مــن المعرفــة التربويــة والمهنيــة المتخصــصة يمك  

 . اتخاذ قراراته التدريسية

 أدائـــه مـــن خـــالل علـــى فهـــم مـــا يعرفـــه أو يقـــدر علـــىالتقيـــيم المـــستمر لقدرتـــه  

 .منظومة من مقاييس األداء

 وعناصره المقترحة تحقق الهدف من عمليـة التطـوير      المحتوىو حتى يمكن لمعايير     

 : والتحديث المنشودة فمن الضروري االهتمام بما يلي
 المقررات المناظرة التي تطرحها كليات التربية بالجامعات        ىاالسترشاد بمحتو  

ــة   ــدول المتقدمـ ــاليب بالـ ــات ال و أسـ ــديمها والتقنيـ ــي تدريـــسها   تعليمتقـ ــة المـــستخدمة فـ يـ
 . لنتائج تعلم الطالبauthenticوالتقييم األصيل 

 . تجنب  التكرار أو التناقض بين المقررات بقدر اإلمكان 
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وي المقــررات والــتخلص مــن الموضــوعات التقليديــة التــي تقادمــت     تحــديث محتــ  
 .وفقدت مصداقيتها مع تطور العلم و التكنولوجيا و النظرية التربوية

ــا ال     ــررات  ومحتواهـ ــداف المقـ ــط أهـ ــربـ ــة و حقـــائق   تعليمـ ــالمتغيرات العالميـ ي بـ
 ي تعليمالموقف ال
 الحقـائق   علـى لتركيـز    التوجه المفاهيمي بدال مـن ا      علىالتأكيد الثابت والمستمر     
 . المفككة
 علـى  التوجـه االستقـصائي فـي الدراسـة النظريـة، و           علىالتأكيد الثابت والمستمر     

حيـث تـستهدف الدراسـة أساسـا تنميـة تفكيـر       .content labsاألخـص الدراسـة المعمليـة    
 الـتعلم  علـى  تنميـة قدراتـه     علـى الطالب المعلم وتنمية مهاراته البحثية والتنقيبية وتساعد        

 .الذاتي والمستمر
 أوســع نطــاق فــي عمليــة إعــداد المقــررات   علــىيــة تعليمتوظيــف التكنولوجيــا ال 

 وتحقيـق عمـق واتـساع أفـضل فـي           تعلـيم وتدريسها لتوفير وقت التعلم وتيسير عمليـة ال       
 .  والعمليات العقلية المستهدفةالمحتوى

 . االهتمام بالمصطلحات األجنبية في جميع المقررات التخصصية 
أهدافـه، مفاهيمـه األساسـية محتـواه التفـصيلي،          : د ملف لكـل مقـرر يتـضمن       إعدا 

ــا كـــل     ــة لتدريـــسه والموضـــح فيهـ ــاتاالخطـــة الزمنيـ ــيم  آلليـ ــلوب التقيـ  المـــستخدمة وأسـ
 و المرتبطـة بمفـاهيم وعمليـات    internet الـ  علىالمستخدم، المراجع والمواقع الموجودة     

 .المقرر
كترونـي للمقـررات المختلفـة كلمـا كـان          إللاات الـتعلم    آليـ ؟االهتمام باستخدام    
 .ذلك ممكناً

ــز للتخــصص الشخــصي أو االنتمــاء المغــ       ــد   يلاالتخلــي عــن التحي ــه للمجــال عن  في
 .اختيار موضوعات الدراسة

الفلـسفية أو النظريـة      (المـستوى  عاليـة من الممكن تحريك بعض الموضـوعات        
 بــرامج الدراســات إلــىليــسانس التــي ربمــا ال تناســب مرحلــة البكــالوريوس أو ال ) المتعمقــة

 . التربويةالعليا
 . العلياتقديم مقترحات بخصوص تطوير مقررات الدراسات  
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 .العلياتقديم مقترحات إمكانية تبني نظام الساعات المعتمدة بالدراسات  
ــدبلومات العامــة والمهنيــة والخاصــة    ىإعــادة النظــر فــي هيكــل ومحتــو      بــرامج ال

 .والماجستير والدكتوراه
 مـن يـصلح     علـى ير في عمل اختبارات للقبول بالكلية هدفها ليس التعـرف           التفك 

 أو  تعلـيم  مـن ال تـسمح لـه سـماته الشخـصية بـأن يمـارس مهنـة ال                  علـى  بل التعرف    تعليملل
 .التعامل مع الصغار

 ".مصادر التعلم للطالب"تقديم مقترحات و حلول لمشكلة  
 : ام الخمس سنوات  سبل تحقيق أهداف مشروع كلية التربية بنظ:رابعا 

أن تكــون فتــرة إعــداد المعلــم بكليــات التربيــة خمــس ســنوات يــدرس خاللهــا       
 . المقررات التخصصية والتربوية والثقافية تكامليااألولىالطالب منذ الفرقة 

بالنـــسبة لبرنـــامج إعـــداد معلـــم المرحلـــة اإلعداديـــة و الثانويـــة تـــشغل المـــواد          
 %٢٠ت الدراسـية بينمـا تـشغل المـواد التربويـة             تقريبا    من عدد الـساعا        %٧٠التخصصية  

 . خالل سنوات اإلعداد الخمس%٥ و المواد الثقافية %٥والتدريب الميداني 
 %٦٠بالنسبة لبرامج إعداد معلـم المرحلـة االبتدائيـة تـشغل المـواد التخصـصية                

داني  و التـدريب الميـ     %٢٥تقريبا من عدد الساعات الدراسية بينمـا تـشغل المـواد التربويـة              
 .  خالل سنوات األعداد الخمس%١٠ و المواد الثقافية %٥

مثـل شـعبة الفيزيـاء    (قد تفصل شعب التخصصات المندمجة في البرنامج العـام      
 للكيميـاء كمـا يمكـن أن تـصبح شـعبة        ىوالكيمياء يمكن أن تصبح شعبة للفيزياء وأخـر       

عــداد إليــد جــودة ا وذلــك لتوك)  لالجتمــاعىالفلــسفة و االجتمــاع شــعبة للفلــسفة و أخــر   
 .نلياللمعلم في كل من هذين المج

تطوير نظام القبول في  كليـات التربيـة، بحيـث يتـضمن االختيـار الـدقيق للطـالب              
مــن خــالل االختبــارات الشخــصية وتطبيــق المقــاييس واألدوات العلميــة المناســبة التــي         (

مــات الشخــصية  ومقوتعلــيميمكنهــا المــساعدة فــي التنبــؤ باســتعداد المتقــدمين لمهنــة ال
 . تعليمة لوزارة التربية واليعلووفقاً لالحتياجات الف) الالزمة لنجاح في هذه المهنة

ية داخل األقسام العلمية بكليات التربية بحيث تعليم تطوير البيئة ال   علىالعمل   
تسهم في رفع كفاءة عملية إعداد المعلم وذلك عن طريق تـوفير اإلمكانيـات الماديـة و            
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يـة والمكتبـات بالتقنيـات      تعليم المتقدمة و تجهيز المعامل والقاعات ال      تعليمتكنولوجيا ال 
 .الحديثة لتعمل جميعها كمصادر للتعلم الفعال في جميع المقررات

في إطار المـشروع  ( في ضوء مقاييس الجودة  Accreditationوضع نظام اعتماد 
جــي يخر مــن تعيــين  ومــا يتطلبــه ذلــك  ) NQAAAالقــومي لتقيــيم األداء و اعتمــاد الجــودة    

 . تعليم المعتمد بمزاولة مهنة الlicense الترخيص علىكليات التربية بعد حصولهم 
تبنــي نظــام الــساعات المعتمــدة بكليــات التربيــة تــدريجيا بحيــث يبــدأ تطبيقــه          

 . أوالالعليابالدراسات 
وضع نظام للتقييم الشامل يتناول الطـالب وأعـضاء هيئـة التـدريس و المقـررات                 

 . األخرىلياتاعالفاسية  واإلمكانيات المادية و البشرية و سائر األنشطة و الدر
وضع توصيف علمي دقيق لجميع المقررات التي يتضمنها برنـامج اإلعـداد بحيـث               

 الدراســي للكــل مــع طبيعــة المجــال العلمــي وفلــسفته والمــنهج المعاصــر  المحتــوىيتــسق 
 تقيــيم األداء و بوأســاليتقنياتــه  وتعلــيمللبحــث فيــه فــضال عــن توظيــف أحــدث مــداخل ال  

 تعلـيم  تنشيط استخدام المصطلحات األجنبية باستمرار سواء في مصادر ال علىالحرص  
 المراجـع األجنبيـة فـضال       علـى طـالع    اال علـى المختلفة أم أثناء التـدريس وتـشجيع الطـالب          

 .دراسية إلثراء التعلم في جميع المقررات الInternetعن شبكة المعلومات العالمية الـ 

 
@   @   @ 
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10- EL- Nemr، M. & Tolymat. H. (2006) Developing a Framework for Professional 

Development Program for Science Teachers Based on their PD Needs PD standards (co – authored 
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with Hala Tolymat) presented at the IOSTE 12th  International Symposium on Science and 

Technology Education in the Service of Humankind، Penang Grand Plaza Park Royal Beach Resort، 

Malaysia، 30 July – 4 August، 2006. 

 فـي  تعلـيم إصالح منظومة إعداد المعلم في ضوء المعايير القوميـة لل   ) ٢٠٠٧( سعيد إبراهيم طعيمة     -١١

فـي  " جـودة كليـات التربيـة واإلصـالح المدرسـي         "بعنوان  ) الدولي األول (مصر، المؤتمر العلمي الرابع     

 . الوادي كلية التربية بقنا، جامعة جنوب ، ٢٠٠٧ ، إبريل٥ – ٤الفترة من 

12- EL- Nemr، M & Tolymat. H (2000) New Prospective Role for biology teachers relevant to 

the year 2000 and beyond. A paper presented at the symposium Bio Ed 2000 held by the international 

union of Biological sciences، committee of Biology Education، titled: the challenge of the next 

century، Paris، France: May 15 – 18 ، 2000. 

، دراسـة مقارنـة لنظـام إعـداد المعلـم      )٢٠٠٤( هنداوي محمد حـافظ، عبـد اهللا بـن مبـارك الـشنفري         -١٣

 مجلـة كليـة   ،في بعض الجامعات األجنبيـة وإمكانيـة اإلفـادة منهـا فـي جامعـة الـسلطان قـابوس                  

 . ٢٠٠٤ لسنة ٥٦ية بالمنصورة، العدد الترب

، رؤيــة مــستقبلية إلعــداد المعلمــين وتــأهيلهم فــي كليــات التربيــة فــي     )٢٠٠٤( كنعــان علــىحمــد أ -١٤

نحو إعـداد أفـضل لمعلـم المـستقبل فـي الفتـرة مـن          "الجامعات السورية، المؤتمر التربوي الثالث     

 . كلية التربية، جامعة السلطان قابوس،٢٠٠٤ مارس ٣-١

مجلـة العلـوم    " الواقـع والمـأمول   "، إعـداد المعلـم بجامعـة الكويـت          )٢٠٠٥( جاسم يوسف الكندي     -١٥

 . ٢٠٠٥ سبتمبر ٣، المجلد٣التربوية والنفسية، العدد 

 معـايير اختيـار وإعـداد المعلمـين فـي كليـات التربيـة بالجامعـات الفلـسطينية            ،)٢٠٠٦( فؤاد العـاجز     -١٦

التجربــة الفلــسطينية فــي إعــداد المنــاهج      " لكليــة التربيــة بعنــوان    بغــزة، المــؤتمر العلمــي األول   

 . غزة- كلية التربية، جامعة األقصى ٢٠٠٦ ديسمبر، ٢٠ – ١٩في الفترة من )" الواقع والتطلعات(

، دراسـة تحليليـة لواقـع كليـات التربيـة ونظـام إعـداد المعلـم                 )٢٠٠٦ (العالي تعليمع وزارة ال  . م.  ج -١٧

 .  وحدة إدارة  المشروعاتFOEPطوير لكيات التربية في مصر، مشروع ت
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18- Andrew، M.D. (2008)، Differences between graduated of 4 – year and 5 – year teacher 

preparation programs، Journal of teacher Education، 41 (2)، pp 45 – 51. 

 إعــداد المعلـم وتنميــة مهنيـاً فــي ضـوء التحــديات    )٢٠٠٩( صـالح أحمـد الناقــة، إيهـام محمــد أبـو داود     -١٩

الواقــع والمــأمول، يونيــو، " المعلــم الفلــسطيني"المــستقبلية، بحــث مقــدم للمــؤتمر التربــوي بعنــوان  

 .  ديسمبر٢٠-١٩، في الفترة من ٢٠٠٩

 مجلـة المعرفـة، العـدد      ،حركة إعداد المعلمين على أساس الكفايات     ) ٢٠١٠( فاروق خلف العزاوي     -٢٠

   . ، المملكة العربية السعوديةتعليم، وزارة التربية وال٢٠١٠ أكتوبر - هـ ١٤٣١ شوال ١٦٣

21- Allen. M. (2011) improving teacher preparation، Recruitment، and Retention Spectrum: the 

journal of state Government، (summer issue). 

تطوير نظم برامج إعداد معلم الغد، كتاب سياسـات وبـرامج   بدائل مقترحة ل) ٢٠٠٩( متولي غنيم   -٢٢

 . ١٨٧، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ص )٤(إعداد المعلم العربي رقم 

، مركــز الكتــاب  "فلــسفة إعــداد المعلــم فــي ضــوء التحــديات المعاصــرة     ) "٢٠٠٦( محمــد كنتــسي  -٢٣

 . للنشر، القاهرة

ــا   -٢٤ ــيمال) "٢٠٠١( فــايز مــراد مين ــة األ٢٠٢٠"فــي مــصر، الواقــع والمــستقبل حتــى عــام      تعل ــو ، مكتب نجل

 .المصرية، القاهرة

 الثــانوي العــام بكليــات  تعلــيم، تطــوير نظــام تكــوين معلــم ال )١٩٩٩( محمــد عبــد الــرازق إبــراهيم  -٢٥

 . التربية في ضوء معايير الجودة الشاملة، رسالة دكتوراه، جامعة الزقازيق، تربية بنها

دار المعرفـــة " دراســـات فـــي إعـــداد المعلـــم) "٢٠٠٢(البـــوهي، محمـــد غـــازي بيـــومي  فـــاروق شـــوقي -٢٦

 . الجامعية، اإلسكندرية

 الجامعي بين رصـد الواقـع ورؤى   تعليم، ال)٢٠٠٤(حمد طعيمة، محمد بن سليمان البنداري أ رشدي  -٢٧

 . ٤٣٥التطوير، دار الفكر العربية، القاهرة، ص 

 الجـامعي مـع التطبيـق علـى كليـات           تعلـيم  مؤشـرات جـودة ال     بعـض ) ٢٠٠١(حمد  أ أشرف السعيد    -٢٨

 . التربية رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنصورة
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 .  المعاني المتأملة، دار المنشورات العالمية، لبنان،)ب ت(ر و ابن منظ-٢٩

مقـدم للمـؤتمر العلمـي    ، تصور مقترح لتطوير نظم إعداد المعلـم، بحـث   )٢٠٠٨( هودلي، عبد الجابر    -٣٠

ــوان، إعــداد المعلــم فــي ضــوء متطلبــات العــصر،        ــر، ٩ - ٧الثالــث بعن ــة المعلمــين ٢٠٠٨ فبراي  ،، كلي

 . جامعة الملك سعود

، دارسة تحليليـة الواقـع كليـات التربيـة ونظـام إعـداد المعلـم                )٢٠٠٦ (العالي تعليمع وزارة ال  . م.  ج -٣١

 . في مصر، مرجع سابق

 فــــي الــــوطن العربــــي بــــين الواقــــع تعلــــيم نحــــو تطــــوير ال،)٢٠٠٣ (،حاته حــــسن ســــيد حــــسن شــــ-٣٢

 .  الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،والمستقبل

 . ، مرجع سابق)٢٠٠٢( فاروق شوقي البوهي، محمد غازي بيومي -٣٣

 ، مرجع سابق)٢٠٠٦( محمد كنتسي -٣٤

 . ، مرجع سابق)١٩٩٩( محمد عبد الرازق إبراهيم -٣٥

 . مرجع سابق) ٢٠٠٩(ولي غنيم  محمد مت-٣٦

 . ، مرجع سابق)٢٠٠٧( سعيد إبراهيم طعيمة -٣٧

ة ليـ آ االلكترونـي ك   تعلـيم ، ال )٢٠٠٦( عبد الرحمن عبد الـسالم جامـل، محمـد عبـد الـرازق إبـراهيم                 -٣٨

بحث مقدم إلى المؤتمر والمعـرض الـدولي األول لمركـز    " دراسة تحليلية"لتحقيق مجتمع المعرفة    

فـي الفتـرة مـن    "  والثقافـة تعلـيم  االلكتروني حقبة جديدة فـي ال تعليمال"لكتروني بعنوان  اال تعليمال

 .  االلكترونيتعليمجامعة البحرين،مركز ال. ٢٠٠٦ / ٤ / ١٩ – ١٧

 . ، اقتصاد المعرفة، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع)٢٠١٢(ان، ربحي مصطفى يعل -٣٩

 دار عـــالم ، العربـــي، الريــاض تعلــيم  المعرفــة وتحـــديات ال ، اقتـــصاد)٢٠١١( الحمــود، عمــر بـــن حمــدو    -٤٠

 .  الكتب

، المقومـات األساسـية لمجتمـع المعرفـة المـؤتمر           )٢٠٠٣( عبد الواحد، محمد نجيـب، وديـاب، آصـف           -٤١

 المنظمــة ، والبحــث العلمــي فــي الــوطن العربــي    العــالي تعلــيمالتاســع للــوزراء والمــسئولين عــن ال   

 . لعلوم، دمشقالعربية للتربية والثقافة وا
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مـدى امـتالك المعلمـين لخـصائص المعلـم       "،)٢٠٠٩( خليل عبد الفتاح حمادة، سمية سالم النخالة        -٤٢

المــؤتمر " العــصري مــن وجهــة نظــر مــديري المــدارس والمــشرفين التربــويين فــي محافظــات غــزة      

 ٨/ ١٦ – ١٥مـن   الجامعة اإلسالمية بغزة، في الفتـرة       " الواقع والمأمول "التربوي المعلم الفلسطيني    

 /٢٠٠٩ . 

، متطلبـات التحـول التربـوي فـي مـدراس المـستقبل الثانويـة بالمملكـة         )٢٠٠٩( حـسن   على ، القرني -٤٣

 كليـة التربيـة،   ،العربية السعودية في ضوء تحديات اقتصاد المعرفة، رسالة دكتوراه غيـر منـشورة        

 . مكة المكرمة، جامعة أم القرى

 الممارسات اإلشـرافية الالزمـة فـي ظـل اقتـصاد المعرفـة،       ،)٢٠١١(جح  ناعلى الصميلي، حنان محمد    -٤٤

 . رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، مكة المكرمة، جامعة أم القرى

ــد اهللا عــزام     -٤٥ ــد خــازر، والجــارح، عب ــا    )٢٠٠٧( مــصطفى، مهن ــة للمعلمــين وفق ، االحتياجــات التدريبي

 نحــو االقتــصاد المعرفــي، البحــرين،  تعلــيمتطــور الللخــصائص المهنيــة للمعلــم فــي ضــوء توجهــات   

 )٣٠(، ع )٨(مجلة التربية، س 

 دار الوفــاء للطباعــة ، اإلســكندرية،العولمــة بــين الفكــرين اإلســالمي والغربــي ) ٢٠٠٩( حربــي، خالــد -٤٦

 .والنشر

 . ، العولمة ذلك الخطر القادم، عمان، دار الوراق للطباعة)٢٠٠٩( رجب، مصطفى محمد -٤٧

 .  العولمة والتربية، دار الكتاب الحديث،  القاهرة،)٢٠٠٣(حمد، عبد اهللا أ، يالعل -٤٨

التطبيق الكامل والشامل للتوصية الخاصة بالتربية من أجل التفـاهم والتعـاون     ) ١٩٩٣(نسكو  ليوا -٤٩

، ٢٧والـسالم علـى الـصعيد الـدولي والتربيـة فـي مجـال حقـوق اإلنـسان وحرياتـه األساسـية، الـدورة             
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  عية اإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ١٣٩

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   الحادي والثالثونالعدد 

 قائمة بالمحكمين ) ١(ق رقم لحم

 
 الوظيفة الدرجة العلمية االسم مسلسل

أســـتاذ و رئـــيس قـــسم المنـــاهج بكليـــة   أستاذ مدحت النمر. د ١
 التربية جامعة اإلسكندرية

أستاذ بقسم أصول التربية كلية التربية       أستاذ محمد ديابإسماعيل . د ٢
 بدمنهور جامعة دمنهور

أســــتاذ ووكيــــل كليــــة التربيــــة جامعــــة  أستاذ فتحي  درويش عشيبة. د ٣
 دمنهور قسم أصول التربية

 أستاذ ووكيل كلية  التربية أستاذ محمد إبراهيم أبو خليل. د ٤
  جامعة دمنهور

محمــــــــــــــد إســــــــــــــماعيل   . د ٥
عميد كلية التربية جامعـة اإلسـكندرية        أستاذ عبد المقصود

 قسم المناهج و طرق التدريس

رئيس  قسم علم النفس كليـة التربيـة          أستاذ ناجي قاسم الدمنهوري. د ٦
 جامعة اإلسكندرية

أســــتاذ بقــــسم أصــــول التربيــــة جامعــــة  أستاذ عبد العزيز المحيميد. د ٧
 ةاإلمام محمد بن سعود اإلسالمي

 أستاذ حسن عبد المالك. د ٨
أســــــــتاذ بقــــــــسم اإلدارة و التخطــــــــيط  
جامعــــــة اإلمــــــام  محمــــــد بــــــن ســــــعود 

 اإلسالمية

أســتاذ  المنــاهج و طــرق التــدريس كليــة    أستاذ هالة محمد طليمات. د ٩
 التربية جامعة  دمنهور

أســتاذ بقــسم أصــول التربيــة اإلســالمية     أستاذ محمود كسناوي. د ١٠
 ة أم القرىوالمقارنة بجامع

 عنتر لطفي محمد. د ١١
أستاذ بقسم أصول التربية كلية التربية       أستاذ 

  جامعة اإلسكندرية–

 جامعــة –عميــد كليــة التربيــة بــدمنهور    أستاذ عادل السعيد البنا. د ١٢
 دمنهور

 



 

 
نحو مشروع كلية التربية بنظام الخمس سنوات١٤٠

 محمود مصطفى محمود الشال . د

 الموضح لخطة الدراسة إلعداد معلم الكيمياء للمرحلة الثانوية) ٢(الملحق رقم 

 :السنة األولى
ساعات  الفصــــل

 معتمدة
 تطبيقي نظري

    الفصل الدراسي األول
 ٤ ٤ ٦ )١(كيمياء عامة 

 ٢ ٤ ٥ )١) (ميكانيكا(فيزياء 
 ٢ ٤ ٥ )١(رياضيات 

 ٤ ٠ ٤ مهارات قراءة وكتابة
    الفصل الدراسي الثاني

 ٤ ٤ ٦ )٢(كيمياء عامة 
 ٢ ٤ ٥ )٢(فيزياء كهربية ومغناطيسية 

 ٢ ٤ ٥ )٢(رياضيات 
 ٢ ٤ ٤ مهارات قراءة وكتابة

  بدون ساعات معتمدة مقدمة في التطبيقات التكنولوجية

 السنة الثانية
ساعات  الفصــــل

 معتمدة
 تطبيقي نظري

    الفصل الدراسي الثالث
 ٠ ٤ ٤ )١(كيمياء تحليلية 

 ٦ ٠ ٣ معمل كيمياء تحليلية
 ٠ ٤ ٤ رياضيات لطالب الكيمياء

 ٢ ٣ ٤ )١(وية كيمياء غير عض
  بدون ساعات معتمدة )أهمية الكيمياء في الحياة(حلقة نقاش 

  بدون ساعات معتمدة فكر كمال أتاتورك
 ٠ ٣ ٣ مقرر اختياري

  الفصل الدراسي الرابع
 ٥ ٣  )٢(كيمياء تحليلية 

 ٦ ٥ ٣ )٢(معمل كيمياء تحليلية 
 ٥ ٤ ٤ )١(كيمياء تطبيقية 

 ٤ ٠ ٢ )١(معمل كيمياء تطبيقية 
 ٠ ٣ ٣ قراءات مقدمة باللغة اإلنجليزية

   بدون )٢(فكر كمال أتاتورك 

 



 

 
  عية اإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ١٤١

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   الحادي والثالثونالعدد 

 :السنة الثالثة
ساعات  الفصــــل

 معتمدة
 تطبيقي نظري

    الفصل الدراسي الخامس
 ٠ ٤ ٤ )١(كيمياء عضوية 

 ٤ ٠ ٢ )١(معمل كيمياء عضوية 
 ٠ ٤ ٤ )٢(كيمياء تطبيقية 

 ٤ ٠ ٢ معمل كيمياء تطبيقية 
 ٣ ٠ ٠ مهارات لغوية متعددة

   بدون )١(المجتمع التركي 
  الفصل الدراسي السادس

 ٥ ٤ ٤ )٢(كيمياء عضوية 
 ٦ ٠ ٣ )٢(معمل كيمياء عضوية 

 ٠ ٣ ٠ كيمياء الكم
 ٠ ٤ ٤ )٢(كيمياء غير عضوية 

 ٤ ٠ ٢ )٢(معمل كيمياء عضوية 
   بدون )٢(المجتمع التركي 

 :السنة الرابعة
ساعات  صــــلالف

 معتمدة
 تطبيقي نظري

  الفصل الدراسي السادس
 ٤ ٠ ٤ معمل كيمياء متقدم

   بدون حلقة نقاش حول أهمية الكيمياء
   بدون تدريب صفي

 ٠ ٣ ٣ اختبار من مقررات فنية
 ٠ ٣ ٣ اختبار من مقررات فنية
 ٠ ٣ ٣ اختبار من مقررات فنية
  الفصل الدراسي الثامن

 ٠ ٣ ٣ تعليمهنة المقدمة في م
 ٠ ٣ ٣ )مراهقة(علم نفس النمو 

 ٢ ٣ ٤ التقويم التربوي في المرحلة الثانوية
 ٢ ٢ ٣ )١(طرق تدريس العلوم 
 ٤ ١ ٣ )١( الثانوي تعليمتدريس ميداني في ال

 



 

 
نحو مشروع كلية التربية بنظام الخمس سنوات١٤٢

 محمود مصطفى محمود الشال . د

 :السنة الخامسة
ساعات  الفصــــل

 معتمدة
 تطبيقي نظري

  الفصل الدراسي التاسع
 ٢ ٢ ٣ تعليمتكنولوجيا ال
 ٢ ٢ ٣ إدارة صفية

 ٢ ٢ ٣ )٢(طرق تدريس علوم 
 ٤ ١ ٣ تدريس ميداني في المدارس

 ٠ ٣ ٣ اختبار لمقرر تربوي
  الفصل الدراسي العاشر

 ٠ ٣ ٣ توجيه وإرشاد
تحليــــل محتــــوى كتــــب العلــــوم المرحلــــة  

 الثانوية
٢ ٢ ٣ 

 ٢ ٦ ٥ تدريس ميداني في المدارس
   بدون مشروع تخرج في طرق التدريس

    اختبار لمقرر تربوي
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 تأثير وسيط التأمين على نشاط التأمين التعاوني
من وجهة نظر موظفي شركات وساطة التأمين في 

 مدينة الرياض
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فالح بن فرج السبيعي. د
 تصاد والعلوم اإلداريةقكلية اال  -قسم إدارة األعمال

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

من وجهة نظر موظفي   تأثير وسيط التأمين على نشاط التأمين التعاوني 
 شركات وساطة التأمين في مدينة الرياض

 فالح بن فرج السبيعي. د

 تصاد والعلوم اإلداريةقكلية اال  -قسم إدارة األعمال

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 

 
 :ملخص الدراسة

 وفي. ر شركات وساطة التأمين على نشاط سوق التأمين التعاوني تقييم أثإلى  يهدف هذا البحث 

ســبيل تحقيــق ذلــك اعتمــدت الدراســة علــى أســلوب المــنهج الوصــفي التحليلــي، حيــث صــمم الباحــث    

ــأمين التعــاوني            ــأمين علــى نــشاط الت ــة وســاطة الت ــأثير مهن ــى ت ..  اســتبانة توافــق هــدف الدراســة للتعــرف عل

ات وسـاطة التـأمين فـي منطقـة الريـاض وذلـك لمعرفـة وجهـات نظـر            وأجريت الدراسة على عدد مـن شـرك       

وبعـد  .. ستبانة خاصة لغايات الدراسة وتوزيعها علـى عينـة عـشوائية   اوتم تصميم .  موظفي تلك الشركات 

تحليـــل البيانـــات توصـــلت الدراســـة إلـــى أن شـــركات الوســـاطة تـــؤثر علـــى نـــشاط ســـوق التـــأمين التعـــاوني      

روق ذات داللة إحصائية بين خصائص عينة الدراسة وعناصـر الخدمـة المقدمـة مـن           بالمملكة؛ و أنه ال توجد ف     

قتـراح عـدد مـن التوصـيات منهـا          اماتوصـلت إليـه الدراسـة مـن نتـائج تـم              علـى    وبنـاء . الشركات موضع البحـث   

تطــوير الالئحــة التنفيذيــة الخاصــة بوســطاء التــأمين مــن قبــل مؤســسة النقــد العربــي الــسعودي، مــشاركة         

التأمين في اتخاذ القـرارات المتعلقـة بوسـاطة التـأمين، االهتمـام بـالوعي التـأميني وتثقيـف المجتمـع                 وسطاء  

 .حول التأمين، تأسيس أقسام للتأمين بالجامعات، و إجراء المزيد من البحوث حول الموضوع

 

 



 

 
The Impact of Insurance Brokers on Cooperative Insurance Activities  
from the Viewpoint of the Employees of Insurance Broker Companies in 
Riyadh  
 
Dr Falah ibn Faraj Al-Subai'i 
Department of Business Administration-Faculty of Economy and 
Administrative Sciences 
Al-Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

This research aims to evaluate the impact of insurance brokerage companies 

on the activity of cooperative insurance market. In order to achieve this goal, the 

study adopted the descriptive- analytical method in which the researcher has 

designed a questionnaire that is compatible and consistent with the purpose of 

the study. 

The study was conducted on a number of insurance brokerage companies in 

Riyadh to find out the employees’ opinions. A questionnaire was designed 

especially for the purpose of the study and distributed to a random sample. After 

analyzing data, the study concluded that the brokerage companies affect the 

cooperative insurance market in Saudi Arabia and there is no statistically 

significant differences between the characteristics of the study sample and the 

service elements provided by those companies.  

Based on the findings of the study results, a number of recommendations 

proposed including the development of the executive regulation of insurance 

brokers by Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA), the involvement of 

insurance brokers in decision making related to insurance brokerage, increasing 

the insurance awareness and educate the community about insurance, the 

establishment of insurance departments in universities and doing further research 

on the subject. 



 

 
   اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٤٧

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونالوالحادي العدد 

 :المقدمة
إن المفهوم الشامل للتـأمين هـو التوصـل إلـى مخـرج لإلشـكاليات التـي تحـدث نتيجـة                     

لــذا أنــشئت شــركات  . لتــصرفات األفــراد للمحافظــة علــى مــا يحــيط باإلنــسان وممتلكاتــه    

التــأمين بمختلــف أنــشطتها، ورغــم ذلــك نجــد أن بعــض تلــك الــشركات ال تفــي بــالعقود       

مــن المــؤمنين، فــبعض هــذه الــشركات تنــشأ بهــدف     المبرمــة بينهــا وبــين الطــرف اآلخــر    

الحــصول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن الــربح ولــو علــى حــساب جــودة الخدمــة، وبنــاء عليــه     

ــأمين فــي المملكــة، ودخــول هــذا النــوع مــن الــشركات أثــر         ظهــرت شــركات وســاطة الت

ــا لــدى العميــل بمتطلباتــه ومــا يناســبه      بــشكل مباشــر فــي شــركات التــأمين، وشــكل وعيً

 .ا إلى التدقيق في الوثيقة قبل الشروع في التأمينوصولً

والذي يجب اإلشارة إليه أن شركات وساطة التأمين صرح لها بالعمل بناءً على نظام    

مراقبــة شــركات التــأمين التعــاوني والئحتــه التنفيذيــة، والــذي بموجبــه أصــبحت مؤســسة      

المعلـوم أن شـركات   فمـن  . النقد العربي السعودي هي الجهة المشرفة على هذا النـشاط     

وســاطة التــأمين تــساعد العميــل فــي حــال وقــوع مطالبــة لحريــق أو حــادث أثنــاء ســريان       

بوليصة التأمين في الحصول على مستحقاته، هـذا عـالوة علـى أنهـا تقـدم للعميـل خـدمات                    

واستشارات حسب احتياجاته؛ فهي تعدُّ مستشارًا للعميل دون عـبء مـالي إضـافي علـى             

 فإن شركات الوساطة أصبحت طرفًا أساسيًا في حال رغبة العميل فـي             لذا. قيمة الوثيقة 

 .التأمين، حيث إن من مهامها شرح بنود الوثيقة واختيار وعاء التأمين المناسب للعميل

ــأمين        ــشاط التـ ــدعم نـ ــسية لـ ــزة رئيـ ــبح ركيـ ــأمين أصـ ــاطة التـ ــشاط وسـ وحيـــث إن نـ

أثير مهنـة وسـاطة التـأمين       واستمراره وتطوره، فقـد جـرى التركيـز فـي هـذا البحـث علـى تـ                 

 .على نشاط التأمين التعاوني

 مشكلة الدراسة

يتركــز دور شــركات الوســاطة التأمينيــة فــي تفهــم مــا يحتــاج إليــه العميــل مــن خدمــة  

تأمينية ثم نقله لشركة التأمين بصورة تحمي حقوقه عنـد وقـوع المطالبـة، فهنـاك قـضايا            



 

 
١٤٨

 تأثير وسيط التأمين على نشاط التأمين التعاوني
 ر موظفي شركات وساطة التأمين في مدينة الرياضمن وجهة نظ

  فالح بن فرج السبيعي. د
 

 العربـي الـسعودي أغلبهـا اختالفـات         عديدة في لجنة فـصل المنازعـات فـي مؤسـسة النقـد            

بـين العميــل وشــركات التــأمين، وكــل ذلــك يعــود إلــى جهــل العميــل ببنــود الوثيقــة وعــدم  

 .استخدامه وسيطًا مخصصًا لهذه التعامالت

مــن هنــا قــام الباحــث بدراســة استكــشافيه لعــدد مــن شــركات الوســاطة فــي مجــال   

ى مــشكلة البحــث بــشكل يعكــس التــأمين والعاملــة بمدينــة الريــاض، بهــدف الوقــوف علــ

الواقع العملي، ولتحقيق ما سبق فقد تم إجراء عدة مقابالت مع مـديري تلـك الـشركات،       

ومديري خدمة العمالء بها، وقد جرى مالحظة مواقع العمل، واعتمد الباحث على البيانات             

 .المنشورة التي تصدرها مؤسسة النقد، وكذلك البيانات المتاحة على صفحات اإلنترنت

ــى العديــد مــن الــشواهد           ــدئيًا إل ومــن خــالل الدراســة االســتطالعية توصــل الباحــث مب

انعدام الميكنـة   : والمظاهر التي تشير إلى وجود مشكلة البحث وتؤكدها، والتي من بينها          

الــسليمة فــي أغلــب شــركات الوســاطة؛ ممــا يــسبب التــأخر فــي تقــديم الخدمــة التأمينيــة،   

ــز شــركات الوســاطة علــى خدمــة    ــار العمــالء؛ ممــا تــسبب فــي عــدم االهتمــام      وتركي  كب

بــالعمالء اآلخــرين، وعــدم وجــود مــوظفين متخصــصين وأكفــاء لخدمــة العمــالء، وضــعف      

خبرة وسطاء التأمين وعدم بحثهم عن أرقى الخدمات للعمالء وإنما البحث عن أرخـص              

األسعار، وجهل معظم موظفي تلك الشركات بـسلوكيات سـوق التـأمين والتعامـل مـع        

كـل مـا سـبق لـه        .  عمالء، والحاجة إلى تدريب الداخلين إلى سوق العمل في هـذا النـشاط            ال

لـذا فـإن هـذه الدراسـة        .  تأثير كبير على نـشاط التـأمين التعـاوني بـسوق التـأمين بالمملكـة              

 :تحاول اإلجابة عن األسئلة التالية

  هل لشركات الوساطة التأمينية تأثير على نشاط التأمين التعاوني؟-١

الجــنس، العمــر، المؤهــل، الوظيفــة، ( هــل توجــد فــروق بــين خــصائص عينــة البحــث -٢

الــــسعر، (وبــــين عناصــــر الخدمــــة المقدمــــة مــــن شــــركات الوســــاطة   ) ســــنوات الخدمــــة

 ).المشاركة، الخدمة، االنتشار، اإلدارة والموظفين
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 :أهداف الدراسة

 التأمينيــة تحديــد أثــر وجــود شــركات الوســاطة : يتمثــل الهــدف األساســي للبحــث فــي 

 :على نشاط التأمين التعاوني، وذلك من خالل ما يلي

 .تقييم أثر شركات وساطة التأمين على نشاط سوق التأمين التعاوني -١

الجـــنس، العمـــر، المؤهـــل، (قيـــاس درجـــة الفـــروق بـــين خـــصائص عينـــة البحـــث   -٢

الــسعر، المــشاركة، الخدمــة،  (وبــين عناصــر الخدمــة المقدمــة  ) الوظيفــة، ســنوات الخدمــة 

 ).االنتشار، اإلدارة والموظفين

وفي ضوء النتائج التي يجري التوصـل إليهـا يمكـن الخـروج بالعديـد مـن التوصـيات                 -٣

التي يمكن للمخططين وواضعي السياسات العامة فـي قطـاع التـأمين أن يـسترشدوا بهـا                 

 .عند اتخاذ قراراتهم

 :فروض البحث

 الدراســات الــسابقة، جــرى تطويرهمــا مــن خــالل (يعمــل البحــث علــى اختبــار فرضــين  

 :تتمشى مع األهداف الخاصة به، وهذه الفروض هي) والدراسة االستطالعية

الـسعر،  (تؤثر شركات وساطة التأمين من خـالل عناصـر الخدمـة المقدمـة منهـا             -١

 .على نشاط سوق التأمين) المشاركة، الخدمة، االنتشار، اإلدارة والموظفين

الجـنس، العمـر،    (خـصائص عينـة البحـث       ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين             -٢

وعناصر الخدمة المقدمة مـن الـشركات محـل البحـث           ) المؤهل، الوظيفة، سنوات الخدمة   

 ).السعر، المشاركة، الخدمة، االنتشار، اإلدارة والموظفين(

 :أهمية الدراسة

تبرز أهمية البحث من ضرورة تنمية القدرات التنافسية لشركات التـأمين بإيجـاد آليـة               

لـذا تعـدُّ شـركات      .  يدة وغير تقليدية لتسهيل وتـدعيم القـدرة علـى البقـاء والمنافـسة             جد

 .وساطة التأمين من آلليات المهمة لتحقيق هذا الهدف
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 :كما تتضح أيضًا أهمية البحث من خالل ما يلي

فـــشركات وســاطة التـــأمين تمثــل العميـــل لــدى شـــركات    : مــا يتعلـــق بالعميــل   •

 ومــن ثــم إعطــاء المــؤَمن لــه حقــه الكــافي  ،شارة المناســبةالتــأمين مــن حيــث منحــه االستــ

 والتأكـد مـن تعـويض العميـل     ،للتمتع بأفضل التغطيات التأمينية وبأسعار تناسب التغطية   

 .عند وقوع الخطر

ــأمين    • ــا يتعلــق بــشركات الت ــين العميــل     : م فــشركات الوســاطة هــي الوســيط ب

قـوم بـدورها بنقـل العميـل إلـى       وشركات التأمين حيث تتفهم ما يحتـاج إليـه العميـل ثـم ت             

 . ومن ثم تقصير وقت وإجراءات التعامل،شركة التأمين المناسبة

أن التــأمين يعــدُّ مخرجــاً مــن الكــوارث التــي تحــدث نتيجــة    : مــا يتعلــق بــالمجتمع  •

 حيث يحافظ على ما يحيط باألفراد وممتلكاتهم، لـذا أوجـدت شـركات        ،لتصرفات األفراد 

 .ن التأمين سوف ينعكس على الدخل القومي بطرق مختلفةكما أن المتحصل م. التأمين

إضــافة إلــى أن هــذه الدراســة ســوف تفــتح المجــال أمــام البــاحثين إلجــراء المزيــد مــن     

الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع، ومن ثم فـإن هـذه الدراسـة تعـدُّ إضـافة أكاديميـة                   

 مما يستخلص من نتـائج     ومحاولة لسد النقص في هذا المجال المهم والحيوي، لالستفادة        

 .في هذا المجال

 :حدود الدراسة

 .قتصرت هذه الدراسة على عالقة وساطة التأمين بنشاط التأمينا •

  .م٢٠١٢ تنفيذ هذه الدراسة خالل النصف األول من عام جرى •

ــة الريــاض فقــط         • ــأمين بمدين اقتــصرت هــذه الدراســة علــى شــركات وســاطة الت

 .مراعاة لعنصر الوقت والتكلفة
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 : يات الدراسةأدب

 :تنقسم إلى جزأين

 -:المفاهيم والمبادئ والتطور التاريخي: أوال

 مفهوم التأمين

 للـرهن  فقد كان البابليّون يبرمون عقـوداً   ؛  نسان منذ قديم الزمن   لقد ارتبط التأمين باإل   

 واليونــانيّون مــن ، عــام قبــل المــيالد ٦٠٠وكــذلك مارســها الهنــود منــذ  ، قــراض البحــريواإل

 . ١وفي القرن الخامس عشر الميالدي تطور التأمين البحري، رابع قبل الميالدالقرن ال

فنظرية التأمين قامـت منـذ القـدم علـى فكـرة أن يـسهم الجماعـة فـي الخـسائر التـي                       

والتأمين بشكل عام هو التعاون بـين مجموعـة مـن    ، يتعرض لها أي فرد من هذه الجماعة 

 فـإذا تعـرض أحـدهم ألي    ؛ملة ومعالجـة آثارهـا    األفراد لتفتيت مايحيط بهم من أخطار محت      

مبــالغ المخــاطر  هــو و، خطــر تحمــل الجميــع مواجهــة هــذا الخطــر مــن أفــراد المجموعــة       

المــستقبلية بعــد قياســها وتحويلهــا إلــى المــؤمِّن الــذي يتحمــل التعــويض عنهــا عــن طريــق  

لتــأمين قــساط اأ وهــو الفــرق بــين ،وهنــا تهــدف شــركة التــأمين إلــى الــربح. أقــساط التــأمين

وبهــــذا المفهــــوم يــــسهم التــــأمين فــــي تطــــور التجــــارة وســــد احتياجــــات ، والتعويــــضات

؛ حيــث إن زيــادة عــدد المــشتركين تقلــل مــن احتماليــة عــدم كفايــة تــسوية          ٢المجتمــع

 .٣ ومن ثم تقلل من المخاطر على شركة التأمين،المطالبات التأمينية

موجبـه بالـدفع للمـؤمّن لـه مبلغـا مـن            ن ب  نخلص إلى أن التأمين هو عقد يلتزم المـؤمِّ         اذاً

و تحقـق الخطـر علـى    أ أو أي عـوض مـالي آخـر فـي حالـة وقـوع الحـادث                   معيناً يراداًإو  أالمال  

                                     
  اإلسكندرية –  منشأة المعارف ,، إدارة األسواق والمنشآت المالية) م٢٠٠٢( هندي، منير ١

٢  Dorfman,s. Mark(2002),Introduction to Risk Management and Insurance, Prentice Hall, New 

Jersey. P.2 
٣   Mith, Michel, Istephen, Kane. (994) "The Law of Large Number and Strength of the Insurance", 

in Insurance, Risk Management and Public Policy, ed. S.G.Gustaven, S.H.Harrington, Kluwer 
Academic Publishers, Boston.p.1-28.  
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المؤمّن له وذلك مقابل مبـالغ متفـق عليهـا يـدفعها المـؤمّن لـه علـى شـكل أقـساط أو أيـة                 

 .طريقة أخرى يؤديها المؤمّن له للمؤمّن

 :مفهوم التأمين التعاوني

نــواع تفتيــت المخــاطر بــين المــشتركين وتقاســم      أ التــأمين التعــاوني نوعــاً مــن    دُّيعــ

 حيث يسهم كل منهم بمبلغ لتعويض مـن يـصيبه           ؛ولية فيما بينهم عند الكوارث    ؤالمس

والتــأمين . نمــا توزيــع المخــاطر فيمــا بيــنهم وتقاســم الــضررإ ،فهــدفهم لــيس الــربح، الــضرر

ــاوني  ــرعا "التعــ ــاز شــ ــدما " المجــ ــون    يتحقــــق عنــ ــة وتكــ ــالغ نقديــ  يــــسهم أشــــخاص بمبــ

ــرّع " علــــى شــــكل  إســــهاماتهم ــد تبــ ــار   ،"عقــ ــاون علــــى تفتيــــت األخطــ  ومقــــصدهم التعــ

 ولــــذلك ال يعــــود علــــى ، واالســــتثمار لــــيس هــــدفا لهــــم ،والمــــشاركة فــــي تحمــــل الــــضرر 

فـــالفوائض تـــستثمر ،  ألنهـــا خرجــت مـــن ملكيــتهم  ؛المــساهمين أربـــاح وال رؤوس أمــوال  

 .1وتبقى رصيدا للتعويضات

 حيـث ورد  ؛سـالم وهو بهذا ينطلق من التعاون بين أفراد المجموعة الذي حث عليه اإل   

 كمـا   ، ٢وتعاونوا علـى البـر والتقـوى وال تعـاونوا علـى اإلثـم والعـدوان               في الكتاب الكريم      

إن األشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قـل          «: قال  أن النبي    ورد عن أبي موسى األشعري      

بالمدينة جمعـوا مـا كـان عنـدهم فـي ثـوب واحـد ثـم اقتـسموه بيـنهم فـي                      طعام عيالهم   

 وهـو مـا   ، وهنـا أيـضا دليـل علـى أهميـة التقاسـم      .٣»إناء واحد بالسوية فهـم منـي وأنـا مـنهم          

يؤيّــد مــا يهــدف اليــه التعــاون مــن تخفيــف لألخطــار وتقاســم للكــوارث وتفتيتهــا بــين أفــراد  

 .سالمية في التعامل بين أفراد المجتمعالمجتمع بما يعبر عن مثالية الشريعة  اإل

                                     
"  ســالمية منــهأبعــاده وآفاقــه وموقــف الــشريعة اإل : مين التعــاونيمفهــوم التــأ"مــسفر بــن عتيــق الدوســري،    ١

 .م٢٠١٠بريل إ ١٣-١١ , األردن, عمان,ورقة عمل،  مؤتمر التأمين التعاوني، الجامعة األردنية
 .٢القرآن الكريم، سورة المائدة، اآلية  ٢
 .١٣٨، ص٣هـ، ج١٤٢٢ألولى، صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة ا ٣
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التعــاوني الــذي نظمتــه الهيئــة اإلســالمية العالميــة  للتــأمين األول  الملتقــىهوقــد عرّفــ

 تعاون مجموعة من األشـخاص علـى تحمـل    :بأنه  ١)م٢٠٠٩(قتصاد والتمويل في الرياض     لال

وتــصرف منــه  ةلــه ذمــة ماليــة مــستقل  األضــرار المحتملــة بإنــشاء صــندوق غيــر هــادف للــربح  

 ،االســتحقاقات مــن تعويــضات ونحوهــا، كمــا تــصب فيــه اإليــرادات وفقــا لنظــام الــصندوق     

ويمكــــن أن توكــــل إدارتــــه واســــتثماراته لــــشركة متخصــــصة وفــــق أحكــــام الــــشريعة    

 .اإلسالمية

نظام تقوم به هيئة منظمـة تقـوم علـى         : ٢) هـ ١٤٣٠( فالتأمين كما ذكر صالح بن حميد     

اون بـين مجموعـة كبيـرة مـن األفـراد وتـديره بـصورة فنيـة قائمـة                   أساس المعاوضة أو التعـ    

على أسس اإلحصاء وقواعده ونظرياته، وتتوزع بمقتضاه الحـوادث أو األخطـار وتـرمم بـه                

 .األضرار

ــدي    ــستار الخويلـ ــر عبدالـ ــد ذكـ ـــ١٤٣١(وقـ ــاليف   ٣)هـ ــون التكـ ــشتركين يتحملـ ــأن المـ  بـ

لخـيص واجبـات شـركة التـأمين علـى      نـه يمكـن  ت  أ و،المترتبة على التعويـضات للمتـضررين     

هــذا األســاس بأنهــا هــي التــي تنــشئ حــسابات منفــصلة لــرأس المــال وحقــوق المــساهمين  

كما تقوم باستثمار األموال المحصّلة من المـشتركين         ،حسب القانون الداخلي للشركة   

 وكـــذلك تقـــوم الـــشركة بتوزيـــع األربـــاح الـــصافية      ،والفـــوائض واالحتياطـــات للـــشركة  

ت وفق النسب التي يحددها النظام األساسي بعد خصم المصروفات واقتطـاع            لالستثمارا

 توزيعهــا بنــسبة مــا  جــري في-إن وجــدت-وأمــا الخــسائر  ، نــسب اســتهالك الموجــودات 

علما بأنه يكون للـشركة أجـر مقابـل مـاتقوم بـه مـن               ،  يملكه كل مساهم في رأس المال     

رباح ويعاد لهم الفائض بعد خـصم  ن األو وفي نهاية السنة المالية يعطى المشترك  ،أعمال

                                     
البيان الختامي للملتقى األول للتأمين التعاوني، تنظيم الهيئة اإلسالمية العالميـة لالقتـصاد والتمويـل، قاعـة            -١

 .م ٢٢/٠١/٢٠٠٩-٢٠ه الموافق ٢٥/٠١/١٤٣٠-٢٣الملك فيصل، الرياض، 
مـة إلـى الملتقـى الثـاني للتـأمين، الهيئـة        ورقـة مقد ,"التأمين التعـاوني اإلسـالمي  "صالح بن عبداهللا بن حميد،      -٢

 .هـ١٤٣٠العالمية اإلسالمية لالقتصاد والتمويل، قاعة الملك فيصل ، الرياض 
، مـؤتمر  "المشكالت القانونية والتحديات االقتـصادية التـي تواجـه التـأمين التعـاوني      "عبدالستار الخويلدي،    -٣

  .٨م، ص ٢٠١٠ إبريل ١٣-١١فق ه الموا١٤٣١ ربيع الثاني ٢٨-٢٦التأمين التعاوني، 
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ويــشرف ة، تعــاب أو يرحّــل للعــام القــادم ويخــصم مــن االشــتراك الخــاص بالــسنة التاليــ األ

علــى التــأمين فــي الغالــب هيئــة حكوميــة أو مؤســسة عامــة تتــولى الرقابــة واإلشــراف علــى  

 . قطاع التأمين

صالح حملـة وثـائق     الخالصة أن التامين التعاوني يقوم على تكوين محفظـة تأمينيـة لـ            و

،  ويقتـصر دور الـشركة علـى اإلدارة بـأجر    ،التأمين بحيث يكون لهم الغنم وعليهم الغرم      

.  صـيغة مـن صـيغ إدارة المخـاطر ويعنـي التكافـل بـين أفـراد المجتمـع              دُّوبهذا المفهـوم يعـ    

 يقوم على فكرة توزيع النتائج الضارة لحادثة معينـة علـى مجموعـة مـن           :خر فإنه آبمعنى  و

 .راد بدالً من أن يتحمل من وقعت عليه الكارثة نتائجها لوحدهاألف

 :لذا فإنه يمكن تلخيص المبادئ التي يتضمنها التأمين التعاوني فيما يلي

 المشتركين بين التعاوني يستند إلى مبدأ التعاون أن التأمين -

 رباحـه أأن هناك فصال بين حساب الشركة المكوّن من رأس المال المستثمَر و            -

ــأمين     وحـــساب ــذي يتكـــون مـــن أقـــساط التـ ــائق أو المـــشتركين والـ ــة الوثـ  حملـ

      .وحصتهم من أرباحها

تبقــى ملكيــة األمــوال الفائــضة كاحتيــاطي أو تخفّــض بــه أقــساط التــأمين أي بمــا    -

 .يعود لصالح المشتركين

ــشركة       - ــي بموجبهــا تــستحق ال ــاع المعــايير الرســمية الت ــر إدارتهــا  أجــراً اتّب نظي

 .لالستثمار

 . على أساس أحكام الشريعة اإلسالمية في جميع التعامالتالعمل -

 .تطور التأمين التعاوني

إضـافة إلـى تطـور المهـن         ،شهد التأمين التعاوني تطورا ملحوظـا خـالل الفتـرة الماضـية           

 حيــث حظــي باهتمـام كبيــر مــن البــاحثين  ؛ ومنهـا مهنــة وســاطة التـأمين  ،الحـرّة التابعــة لــه 

 . والمختصّين
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 شــركة ١٨٠ز إلــى أن هنــاك حــوالي ر أنــد بــوديرات مؤســسة ســتاندروقــد أشــارت تقــد

ــ ــركة ١١مين و أتـ ــ إ شـ ــادة تـ ــشرق األ  أعـ ــة الـ ــي منطقـ ــشريعة    مين فـ ــا للـ ــل وفقـ ــط تعمـ وسـ

كثـر  أ مليارات دوالر سـنويا فـي       ١٠لى  إ ٨بين   مين تتراوح ما  أقساط الت أ وأن قيمة    ،سالميةاإل

لمتوافقــة مــع الــشريعة والفــوز  ســباب النمــو هــو تفــوق الــشركات ا أ و، ســوقا ناميــا٤٥مــن 

   ١).م٢٠١١صديق الحكيم (بحصة نظيراتها التقليدية مقابل نظيراتها 

 The World، فبنـاءً علـى   ومن هنا انطلقت أهميته االقتصادية النابعة مـن كبـر حجمـه   

Takaful Report 2012    مليـار  ١٢م حـوالي  ٢٠١١ فإن إجمالي صناعة التـأمين التعـاوني بنهايـة 

ــونج    قــد تــ ، و٢دوالر ــسنوي لــشركة أرنــست وي ــر ال ــأن يــصل  هــاتوقع)  م٢٠١١(ضمن التقري  ب

 .٢٠١٥٣ مليار دوالر سنة ٧٫٤حجم قطاع التأمين التعاوني في دول الخليج العربي إلى  

 :عناصر التأمين

 :هناك بعض العناصر الرئيسية المتعلقة بالعملية التأمينية وهي

فع مبلغ التأمين للمؤمن لـه فـي حالـة وقـوع           وهي شركة التأمين التي تلتزم بد     : المؤمن

 .الخطر مقابل أقساط التأمين

هو الذي يدفع تكلفة أو أقساط التـأمين مقابـل حـصوله علـى مبلـغ التـأمين                  : المؤمن له 

 .في حال وقوع الخطر

 بموجبـه دفـع     جـري هو العقد الذي يبرم بين المـؤمن والمـؤمن لـه والـذي ي             : عقد التأمين 

 .ة تعرض المؤمن له للخطرمبلغ التأمين في حال

ــتثناءات ومعلومـــات    : وثيقـــة التـــأمين وهـــي المـــستند الـــذي يـــدون بـــه الـــشروط واالسـ

  لعقد التأمين  اًثباتإ دُّ وتع،التأمين

                                     
حــول شــركات التــأمين التكــافلي فــي المنطقــة وتأثيراتهــا      " زســتاندرد أنــد بــور "صــديق الحكــيم، تقريــر    -١ 

 نترنتمين على اإلأ موقع الت,م١٢/١٠/٢٠١١
2 The World Takaful Report2011, ERNST&YOUNG, April2011, p 

 . ٢٠١١التقرير السنوي لشركة  آرنست وينغ   -٣
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وهو موضوع التأمين من حريق أو سرقة أو إصابات عمل أو غيـر    :  الخطر المؤمن ضده  

 .ذلك

 .اده في حالة وقوع الخطر للمؤمن لههو المبلغ الذي يتعهد المؤمن بسد: مبلغ التأمين

هو المبلغ الذي يدفعه المؤمن لـه للمـؤمن دفعـة واحـدة أو علـى شـكل                 : قسط التأمين 

 .أقساط

 . وهي الفترة الزمنية التي يسري فيها عقد التأمين:مدة التأمين

ــدفع لهــا مبلــغ التــأمين عنــد وقــوع الخطــر     : المــستفيد مــن التــأمين  وهــي الجهــة التــي يُ

 .دهالمؤمن ض

الفرق بـين قيمـة إجمـالي أقـساط التـأمين مطروحـا منهـا تعويـضات                 : الفائض التأميني 

 .الخسائر وتكلفة إدارة العملية التأمينية مضافا إليها أرباح استثمار األقساط

 :التعريف بالمهن الحرة

 ، المهن الحرة التابعة للتأمين التعاوني عامال رئيـسيا فـي إكمـال العمليـة التأمينيـة                دُّتع

أصبحت الحاجة ملحـة لتنظـيم المهـن         ونظرا لتطور وزيادة عدد شركات التأمين التعاوني      

وتأثيرهــا علــى نــشاط التــأمين ) ومنهــا مهنــة وســاطة التــأمين(وألهميــة هــذه المهــن . الحــرة

وكونهــا عناصــر رئيــسية تقــوم عليهــا العمليــة التأمينيــة وداعمــا رئيــسيا لــصناعة التــأمين،    

صـبح  أ: بمعنى آخـر  .  لحصول على تراخيص من الجهات الرسمية     تمارس هذه المهن بعد ا    

هــذه المهــن تــشمل و. االهتمــام بهــذه المهــن اليقــل عــن االهتمــام بــصناعة التــأمين نفــسه

 .مين الذي هو محور هذا البحثأوسيط الت

 :وسيط التأمين

كمـال إجـراءات    هو الـشخص االعتبـاري الـذي يقـوم بالتفـاوض مـع شـركة التـأمين إل                 

ووســاطة التــأمين مــن المهــن   ، تــأمين لــصالح المــؤمن لــه وذلــك لقــاء مقابــل مــادي    عمليــة ال

فالوسيط يعمل لحـسابه الخـاص مـع عـدة          ،  الرئيسية المتعلقة بالتأمين والداعمة لنشاطه    

وهـو يعمـل علـى خدمـة العميـل وتقـديم االستـشارة المبنيـة علـى أسـس                 ،شركات تأمين 
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 يختــار مــن بينهــا األنــسب واألفــضل    حيــث يتعامــل مــع عــدة شــركات  ،علميــة ومهنيــة لــه 

يجابيـات لكـل شـركة ليتخـذ العميـل القـرار بعـد        للعميل بعـد إبالغـه بكافـة الـسلبيات واإل     

يتعامـــل عـــن طريـــق  فبـــدال مـــن أن يـــذهب العميـــل مباشـــرة إلـــى شـــركات التـــأمين  ، ذلـــك

ويقوم الوسيط بتوضيح بنود الوثيقة التي يـصعب علـى العميـل فهمهـا               شركات الوساطة 

ضــافة إلــى معرفتــه  إ ،فهــو يفهــم احتياجــات العمــالء بحكــم الخبــرة والتخــصص   ، هبنفــس

 .الواضحة عن العملية

 :شروط الحصول على ترخيص وسيط التأمين

ولة شــروطا محــددة لمــنح التــراخيص الخاصــة بمهنــة وســاطة    ؤتــضع الجهــات المــس 

بــل ويطلــب مــن راغبــي الحــصول علــى تــراخيص مزاولــة المهنــة بعــض الــشروط ق  ،التــأمين

ــأمين وشــركات      ،وأثنــاء مزاولتهــا    وكــذلك كيفيــة العالقــة بــين المــشتغلين بوســاطة الت

جــراءات التــي تــضبط القيــام بعمــل تلــك المهنــة بالطريقــة الــسليمة بحيــث ال     التــأمين واإل

يـضا تـضمن تقـديم الخدمـة للعمـالء بالطريقـة        أ و ،خالقياتهـا أضـرار بالمهنـة و    تترك مجاال لإل  

كمـا تتـدخل الجهـات    ،  سالمة تقديم الخدمة بالشكل المطلـوب     وذلك لضمان و   ،السليمة

ولي وسـاطة التـأمين والوظـائف    ؤالمشرفة في وضع ومتابعة تطبيق المعايير الخاصـة بمـس     

 . الرئيسية فيها

مين أورد هنا بعض الشروط التي تـضمنتها الالئحـة التنفيذيـة لنظـام مراقبـة التـ                أولعلي  

 :يةالتعاوني في المملكة العربية السعود

فقد تضمنت الفقرة ثانيـا مـن المـادة الرابعـة مـن الالئحـة التنفيذيـة المـذكورة شـروطا           

ن هذه الشروط ما هو مطلوب قبل ، ملمزاولة المهن الحرة المتعلقة بالتأمين بشكل عام    

 والنظــام ، وعقــد التأســيس ، تعبئــة األنمــوذج الخــاص بطلــب التــرخيص    : مثــل،التــرخيص

 وكـذلك خطـة العمـل لـثالث     ،قتـصادية  ودراسـة الجـدوى اال   ، والهيكل التنظيمي  ،األساسي

 ، وعــدد المــوظفين ، ومعــدالت النمــو ، وكــذلك التكــاليف المتوقعــة لبــدء النــشاط  ،ســنوات

ما نصت الالئحـة أنـه علـى كـل فـرد يرغـب فـي مزاولـة وسـاطة التـأمين أن             ، ك وضمان بنكي 
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واجتيــاز االمتحــان  ، مــع خبــرة فــي مجــال التــأمين  ،يكــون حاصــال علــى الــشهادة الجامعيــة  

نصت المـادة الـسابعة والثامنـة مـن الالئحـة المـذكورة علـى          وقد  . المعتمد للمهنة المطلوبة  

ن أو ،ريـال ) ٢٥٠٠٠(ن يتحمل مقدم الطلب للحصول علـى تـرخيص وسـاطة التـأمين مبلـغ              أ

ة طالــب مــوذلــك لمــصلحة العمــل للتأكــد مــن مالء ) ريــال٣٠٠٠٠٠٠(اليقــل رأس المــال عــن 

 .المة وضعه الماليالترخيص وس

و أمين  أيكون طالب التـرخيص شـركة تـ        ن ال أومن الشروط التي نصت عليها الالئحة       

ن يكــون مــستقال أبــد و مين الأن وســيط التــ أ وهــو، وفــي ذلــك ســبب منطقــي،مينأعــادة تــإ

 .١ثير من أحدأللقيام بعمله دون ت

 :مينأتأثير وسيط التأمين على نشاط الت

 يتـضح بمـا ال     يتعلـق بمهنـة وسـاطة التـأمين        علـى بعـض مـا     طـالع   من خالل البحـث واال    

يمكــن و. يــدع مجــاال للــشك أن هنــاك تــأثيرا واضــحا لمهنــة الوســاطة علــى نــشاط التــأمين 

 :تلخيص هذا التأثير في ما يلي

بما أن الوسيط هو من يقوم بالتفاوض مـع شـركة التـأمين إلكمـال إجـراءات عمليـة                   

يــؤدي دورا مهمــا بــين الطــرفين الرئيــسيين فــي عقــد  فهــو بــذلك  التــأمين لــصالح المــؤمن لــه

ويعتمــد فــي الغالــب علــى مــنح خــصم لمــسوقي وثــائق   ، التــأمين وهمــا المــؤمن والمــؤمن لــه 

لذا فان دور وسيط التامين دور رئيـسي فـي العمـل علـى مـا يخـدم العميـل وتقـديم                    . التامين

عامــل مــع عــدة   حيــث يت؛االستــشارة المبنيــة علــى أســس علميــة ومهنيــة لخدمــة العميــل  

شـــركات يختـــار مـــن بينهـــا األنـــسب واألفـــضل للعميـــل بعـــد إبالغـــه بكافـــة الـــسلبيات          

لــى شــركة إيــذهب  فالعميــل ال، يجابيــات لكــل شــركة ليتخــذ العميــل القــرار بعــد ذلــك واإل

يفهـم بنـود الوثيقـة       وهو فـي الغالـب ال  ،نما عن طريق شركات الوساطة   إ ،مين مباشرة أالت

                                     
الالئحـــة التنفيذيـــة لنظـــام مراقبـــة شـــركات التـــأمين التعـــاوني فـــي المملكـــة العربيـــة الـــسعودية الـــصادر     -١

 هـ٢/٦/١٤٢٤  وتاريخ ٣٢/بالمرسوم الملكي رقم م
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 والوسيط هو الذي يملك     ،فاحتياجات العمالء تختلف   ، قد يجهلها  لما تحمله من معلومات   

 . المعلومات الواضحة عن العملية

 وللوسيط الحق في استحقاق العمولة واسترداد المصروفات التي دفعها أثنـاء قيامـه             

بـرام  إلـى   إدت وسـاطته    أذا  إكما له حـق التقاضـي فـي العمولـة            مينأبالوساطة في عملية الت   

 ،و حـسب العـرف التجـاري   أو بموجب نظام   أوتتحدد العمولة حسب االتفاق      ،مينأعقد الت 

ــه   ــة مــن   أمــا فإ ؛وتحــصيلها يتفــق علي  وتــدفع ،و مجــزأةأمين أول قــسط للتــ أن تكــون كامل

 .١مينأعمولة الوساطة من شركة الت

ــه وســيط التــ    ) م٢٠١١(محمــد عثمــان  . وقــد ذكــر د  ــذي يقــوم ب ــدور ال مين يتطلــب أأن ال

حيـث يقـدم    ؛  مينأالرابط بين العمالء وشركة التـ      فهو؛  ة الفنية والعملية  مزيجا من المعرف  

وبـذلك يـسهم فـي     ،التوصيات ألنواع مختلفة من التغطية التأمينية بسعر مناسـب وعـادل    

 . ٢نمو قطاع الخدمات التأمينية التي تسهم في نمو االقتصاد

عرفـة حقوقـه   ن وجود وسيط التـأمين يـشكل وعيـا لـدى العميـل بم     أومما الشك فيه    

 ذلــك تفحــص الوثيقــة ومعرفــة تفاصــيلها قبــل توقيــع     ومــن ضــمن  ،وواجباتــه ومــا يناســبه  

الوثيقــة بمــا يملكــه الوســيط مــن خبــرات وكــوادر متخصــصة تقــدم خــدمات يعتمــد عليهــا  

 فهــو يفهــم  ،فالوســيط الفعلــي هــو مــن يحمــي حقــوق العميــل    ، العميــل فــي اتخــاذ القــرار  

 . مين بصورة ووضع يحمي حقوقهأكة التلى شرإاحتياجات العميل وينقلها 

 أن مــسؤوليات كــل مــن وكيـــل    ٣)م٢٠٠٩هـــ  ١٤٣٠( وفــي هــذا الــسياق ذكــر الــريس      

زالـة اللـبس   إالتأمين ووسـيط التـأمين هـي تقـديم المـشورة التأمينيـة الواضـحة والـسليمة و              

ن وتشمل المعلومات المقدمة من قبـل وكيـل التـأمي       ،  حول الوثيقة والتوضيح للمؤمَّن لهم    

                                     
ــ"نـــواف بـــن فهـــد الغـــويري،    -١  رســـالة ,"دراســـة مقارنـــة: هتولياؤأحكامـــه ومـــس. مين التعـــاوني أوســـيط التـ

 .هـ١٤٣٢سالمية، مام محمد بن سعود اإلللقضاء بجامعة اإلماجستير، المعهد العالي 
ــ   أالوســـيط و"محمـــد عثمـــان عبـــدالرحمن،    -٢ موقـــع التـــأمين علـــى اإلنترنـــت    "  مينأهميتـــه فـــي صـــناعة التـ

١١/٨/٢٠١١. 
جريــدة اإلقتــصادية الريــاض "  مــا الفــرق بينهمــا؟.. وكيــل التــأمين ووســيط التــأمين"رائــد بــن فهــد الــريس،  -٣

 م٢٠٠٩ يونيو ٢٩الموافق. هـ١٤٣٠/٧/٦ االثنين  ٥٧٤٠العدد 
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ووسيط التأمين للعمالء حدود تغطية الوثيقة التأمينية واالستثناءات الخاصـة بهـا والمبلـغ      

وغالبـاً يُمثـل وكيـل    ، وتـاريخ بـدايتها ونهايتهـا واسـم الـشركة المـصدرة للوثيقـة           والقسط

بينما وسـيط التـأمين يمكنـه التعامـل مـع أكثـر مـن شـركة                 ،  التأمين شركة تأمين محددة   

ويوضـح    مَّن لهم ما يحصل عليه من شركة التأمين من عمولـة وأتعـاب   ويفصح للمؤ ،تأمين

 . ميزات وثيقة التأمين بالمقارنة مع الوثائق األخرى المماثلة

هتمام بمهنة وساطة التـأمين مبنيـا علـى الـدور الفنـي الموكـل ألصـحابها                 لقد كان اال  و

ديــة هــذه  أمــن تكــد أ مــن خاللهــا الت مكــنضــفى عليهــا مجموعــة مــن الــضوابط التــي ي   أبمــا 

 .يضا تحميها من التالعبأ والتي ،المهنة بالطريقة السليمة والعلمية

 الدراسات السابقة: ثانيا

تناولــت نــشاط التــأمين بــشكل عــام والفــرق بــين التــأمين التجــاري     هنــاك دراســات

   :والتأمين التعاوني والبحث في نشاط وساطة التأمين، ومنها

ــويري،(دراســـة  - ١ ـــ١٤٣٢الغـ ــاوني أحكامـــه ومـــسؤوليته  وســـيط ا) "هـ ــأمين التعـ  -لتـ

 ويهدف البحـث إلـى بيـان أحكـام          ،اعتمد الباحث على الدراسة المكتبية    . ١"دراسة مقارنه 

وتــضمن البحــث تعريفــاً بالتــأمين  . مهنــة وســيط التــأمين مــن الناحيــة الــشرعية والنظاميــة  

وني، وأورد  وشـروط ممارسـة مهنـة وسـاطة التـأمين التعـا            ، والتأمين التعاوني  ،بشكل عام 

تكييفا فقهيا ونظاميا لوسيط التأمين، كما تحدث عـن حقـوق والتزامـات وسـيط التـأمين        

وخــتم البحــث بعــدد مــن  .  ثــم أورد مــسؤولية وســيط التــأمين التعــاوني ،فــي الفقــه والنظــام

التوصل إلى تعريف لوسيط التـأمين بأنـه هـو الـشخص االعتبـاري              : النتائج والتوصيات أهمها  

 إلتمـام عمليـة   – أي شـركة التـأمين   –ء مقابل مادي بالتفاوض مـع الـشركة        الذي يقوم لقا  

وأن التكييف النظامي لعمل وسيط التـأمين التعـاوني هـو عقـد             . التأمين لصالح المؤمن لهم   

 وأن أبـرز حقـوق وسـيط التـأمين فـي النظـام هـو اسـتحقاق                ،السمسرة بينـه وبـين المـؤمن      

                                     
 رسالة ماجستير، ,"دراسة مقارنة-وسيط التأمين أحكامه ومسؤوليته ",هـ١٤٣٢الغويري، نواف بن فهد  - ١

 .الرياض. المعهد العالي للقضاء، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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ويـرى الباحـث ضـرورة إيجـاد الئحـة          . عرف التجـاري   وهو من األعراف المقررة في ال      ،العمولة

خاصــة بمهنــة الوســاطة فــي التــأمين، كمــا يــرى ســرعة معالجــة بعــض المــواد التــي تبــين أن 

 أو للفقـــه اإلســالمي كالمـــادة العـــشرين مـــن نظـــام مراقبـــة  ،فيهــا مخالفـــة للنظـــام نفـــسه 

 .شركات التأمين التعاوني

ــا عمـــــالء) "م٢٠١٠االقتـــــصادية(دراســـــة  - ٢  شـــــركات التـــــأمين فـــــي مـــــستوى رضـــ

وأجريــت بهــدف قيــاس مــستوى . ١)م٢٠١٠" (االقتــصادية" قامــت بهــا صــحيفة ،"الــسعودية

وأظهـرت  .  عمـيال ١٧٨٣رضا العمالء عن شركات التأمين في السعودية على عينة قوامها        

 من المتعاملين مع تلك الشركات غير راضين علـى اإلطـالق عـن              %٦٢نتائج االستبيان أن    

 فقـط مـن العينـة راضـون بدرجـة       %٧ التي تـربطهم بهـا وثـائق تأمينيـة، و            شركات التأمين 

وأظهـــرت الدراســـة ضـــرورة أن تتجـــه  . امتيـــاز عـــن شـــركة التـــأمين التـــي يتعـــاملون معهـــا 

ــالء         ــع العمـ ــل مـ ــة األجـ ــة طويلـ ــة اإليجابيـ ــة العالقـ ــدعم إقامـ ــا يـ ــو مـ ــأمين نحـ ــركات التـ شـ

 .والمستفيدين

وثــائق التــأمين التعــاوني فــي المملكــة تقــويم أنظمــة و "،)هـــ١٤٣٠الجــرف(دراســة  - ٣

وهــدفت الدراســة إلــى . وقــد اعتمــد الباحــث علــى الدراســة المكتبيــة . ٢"العربيــة الــسعودية

تقويم نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام مجلس الضمان الـصحي ولوائحهمـا             

ن المبحـث  فقـد تـضم   . التنفيذية وعقود التأمين المطبقة من قبل شركات التأمين التعاوني        

األول مـن الدراسـة وصـفا للتـأمين فـي الفكـر الوضـعي، وفـي المبحـث الثـاني تحـدث الباحـث             

. عن التأمين في الفكر اإلسالمي، وكان المبحث الثالث حول التأمين في النظام الـسعودي    

وممــا تــضمنته نتــائج الدراســة أن النظــام الــسعودي يتماثــل مــع الفكــر الوضــعي مــن حيــث     

وأن أنظمـــة التـــأمين .  ومـــن حيـــث البنـــائين النظـــري والعمـــل للتـــأمين  الهـــدف مـــن التـــأمين 

                                     
 . م٢٤/٥/٢٠١٠اإلثنين . قتصادية اإللكترونيةالموقع صحيفة ا 1
 , تقــويم أنظمــة ووثــائق التــأمين التعــاوني فــي المملكــة العربيــة الــسعودية  ,هـــ١٤٣٠الجــرف، محمــد ســعدو  2

 والـذي تنظمـه الهيئـة العالميـة     ٢٣/١/١٤٣٠ورقة عمل مقدمة لملتقى التأمين التعاوني الثالـث المنعقـد فـي           
   .اإلسالمية لالقتصاد والتمويل بالرياض
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ولوائحهما التنفيذية ووثائق التـأمين المطبقـة أقـرب إلـى التـأمين التجـاري منهـا إلـى التـأمين             

 . ومن ثم هناك حاجة إلعادة صياغتها،التعاوني

هــل التـــأمين اإلســالمي المركــب تــأمين تعـــاوني أم      "،)٢٠٠٩الــساعاتي، (دراســة   - ٤

استعرض من خاللها خصائص ومواصفات كل من التأمين التعـاوني والتجـاري    .  ١"اري؟تج

وخلـص إلـى أن شـركات       . ثم بيان حقيقة التأمين التعاوني الذي تمارسه شـركات التـأمين          

التــأمين اإلســالمية فــي حقيقتهــا هــي شــركات تــأمين تجاريــة يكــون فيهــا نقــل الخطــر           

 وقــد اضــطرت إليــه الــشركات لتحقــق  ،قيــاًبعــوض، وأن الفــرق بينهمــا شــكلي ولــيس حقي 

 .شكليا الشروط الشرعية لممارسة التأمين

دراسة فقهيـة تبـين حقيقـة التـأمين         : التأمين اإلسالمي  "،)م٢٠٠٢ملحم،(دراسة   - ٥

اعتمــد ". التعــاوني بــصورتيه النظريــة والعمليــة وممارســاته فــي شــركات التــأمين اإلســالمي  

ــأمين    وقــد تــض . الباحــث علــى الدراســة المكتبيــة   منت عــدة محــاور تحــدث خاللهــا عــن الت

وكيفيـة   التجاري والتأمين التعاوني وإعادة التأمين، والفائض التأميني في شـركات التـأمين  

عقــد تــأمين جمــاعي يلتــزم  "وخلــص إلــى أن التــأمين التعــاوني هــو  . توزيعــه، وأنــواع التــأمين 

رع لتعـــويض بموجبـــه كـــل مـــشترك فيـــه بـــدفع مبلـــغ معـــين مـــن المـــال علـــى ســـبيل التبـــ 

 تدار فيه   ،المتضررين منهم على أساس التكافل والتضامن عند تحقق الخطر المؤمن منه            

 . ٢"العمليات التأمينية من قبل شركة متخصصة على أساس الوكالة بأجر معلوم

ــة     "،)هـــ١٤١٦األطــرم،(رســالة  - ٦ ــة فــي المعــامالت المالي اعتمــد . ٣"الوســاطة التجاري

وقد تناول فيهـا نـشاط الوسـاطة بـشكل       . كتبية والميدانية الباحث فيها على الدراسة الم    

                                     
 هــل التــأمين اإلســالمي المركــب تــأمين تعــاوني أم تجــاري؟    ,)م٢٠٠٩(دالحميــد الــساعاتي، عبــدالرحيم عب  1

 .١٥٣-١٢٥ ص ٢ ع٢٢االقتصاد اإلسالمي، م: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز
دراســة فقهيــه تبــين حقيقــة التــأمين التعــاوني بــصورتيه : التــأمين اإلســالمي) " م٢٠٠٢(ملحــم، أحمــد ســالم  2

  .٧٣ص. الطبعة األولى.  دار اإلعالم," شركات التأمين اإلسالميالنظرية والعملية  وممارساته في
جامعـة  . رسـالة دكتـوراه  .  الوسـاطة التجاريـة فـي المعـامالت الماليـة         ,هــ ١٤١٦األطرم، عبدالرحمن بن صالح      3

 .الرياض. الطبعة األولى. دار إشبيليا. اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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وتضمن البحث أحكام المعامالت وأهمية الوساطة في حياة الناس حيث تدخل في . عام

وتنـاول الباحـث مفهـوم المعـامالت وبيـان األصـل فيهـا وعقـد الوسـاطة              . شتى معـامالتهم  

لباحــث عــددا مــن   وقــد درس ا. المتــضمن التعريــف بهــا وأحكامهــا وأركانهــا وشــروطها     

وتوصل إلى تعريف للوساطة التجارية بأنهـا عقـد علـى          .  النماذج التطبيقية لبعض األنشطة   

وأن هنـاك   . .عوض معلوم للوسيط مقابل عمـل يجريـه بـين طـرفين، ال نيابـة عـن أحـدهما                  

 .أركاناً للوساطة هي الصيغة والوسيط والمتوسط فيه واألجر والعمل

 -:ضح لنا مايليمن عرض الدراسات السابقة يت

علــى مفهــوم التــأمين وأنــشطته وعلــى بــشكل عــام معظــم الدراســات ركــزت  -١

 .المخاطر التأمينية

أغلب تلك الدراسات هي دراسات نظريـة اعتمـدت علـى األسـلوب المكتبـي فـي          -٢

 .البحث

لم تركز الدراسات على وسـطاء التـأمين ومـن هنـا تبـرز أهميـة الدراسـة الحاليـة                     -٣

واسـتجابة لـذلك     راز أثـر وسـطاء التـأمين علـى التـأمين التعـاوني            حيث تبذل الجهود نحو إبـ     

 .سوف نحاول إبراز ذلك في الدراسة الميدانية

 :منهجية الدراسة

 Analytical Descriptive لدراسـة علـى أسـلوب المـنهج الوصـفي التحليلـي      ااعتمـدت  

Approach           حيـث  . ة  الذي يعمل بـه فـي البحـوث العلميـة ذات العالقـة بالدراسـات المـشابه

ولتحقيق هدف الدراسة . ستناد على الكتب والبحوث والنشرات ومصادر اإلنترنت االجرى

 توزيــع االســتبانة المــصممة لهــذا الغــرض وجمعهــا    جــرىفقــد ، واإلجابــة علــى تــساؤالتها 

 . تضمنت قياسا للعالقة بين وسيط التأمين ونشاط التأمين التعاونيوقد ،وتحليلها
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 :مجتمع وعينة الدراسة

يتمثل مجتمع البحث فـي جميـع الـشركات العاملـة فـي مجـال               :  مجتمع البحث   -١

 .١شركة) ٥٧(وساطة التأمين بالمملكة وعددها 

اعتمــد البحــث علــى أســلوب المــسح الــشامل لجميــع الــشركات  :  عينــة البحــث -٢

شــركة، حيــث جــرى  ) ٣٢(العاملــة فــي مجــال الوســاطة التأمينيــة بمدينــة الريــاض وعــددها   

لى العاملين الـذين يمثلـون وحـدة المعاينـة فقـط بالنـسبة للبحـث وعـددهم            التركيز فيها ع  

ــون فــي وظــائف    ) ٨٠( ــا يعمل ــدوب، مــشرف، إداري، محاســب    (موظفً ــشار، من  ،)مــدير، مست

 .جرى التعامل معهم أيضًا بأسلوب الحصر الشامل لجميع المفردات نظرًا لقلة عددهم

 :أداة الدراسة

سؤاال للتعرف علـى    ) ٢٦(دراسة تتكون من عدد     صمم الباحث استبانة توافق هدف ال     

 قيــاس متغيــرات  جــرىحيــث  ،مين علــى نــشاط التــأمين التعــاونيأتــأثير مهنــة وســاطة التــ

 إجابـات  ٥وقد كانت اإلجابات علـى كـل عبـارة مكونـة مـن      ، عبارة) ٢١(الدراسة من خالل   

 ).١(حسب  مقياس ليكارت الخماسى كما هو موضح بالجدول رقم 

  درجات مقياس ليكرت الخماسى):١(جدول 
 الوزن الرأى المتوسط المرجح

 1 ال أوافق بشدة 1-1.79
 2 وافقأال  1.8-2.59

 3 غير محدد 2.60-3.39
 4 وافقأ 3.40-4.19

 5 وافق بشدةأ 4.20-5

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

ــار    ٥٠ن عــدد العينــة أكبــر مــن   إيــث ح؛ Samir-Nova Test اســتخدم الباحــث اختب

 .مفردة وذلك الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

                                     
 .م٢٠١٢ الشركات المرخص لها بممارسة نشاط وساطة التأمين، مؤسسة النقد العربي السعودي، دليل1
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 :األدوات اإلحصائية

 Statisticalستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي قام الباحث بتفريغ وتحليل اال

Package for the Social Sciences   (SPSS)يــة ممعل ئية الــال، واالختبــارات اإلحــصا، 

 : استخدام األدوات اإلحصائية التاليةجرىوكذلك 

ــة،       -١ ــردات العينـ ــديرات مفـ ــيم حـــسب تقـ ــاألوزان لترتيـــب القـ ــرجح بـ المتوســـط المـ

 .وكذلك االنحراف المعياري لتفسير تقارب اإلجابات من المتوسط

 .ستبانةلمعرفة ثبات فقرات اال) Cronbach's Alpha(اختبار ألفا كرونباخ  -٢
لمعرفة مـا إذا كـان هنـاك    ) ( Kruskal – Wallis Test  واالس–بار كروسكال اخت -٣

 .فروق ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات

 لمعرفة مـا إذا كـان هنـاك فـروق ذات داللـة              (Mann-Whitney)واتنى   - اختبار مان  -٤

 .إحصائية بين مجموعتين من البيانات

 :صدق وثبات االستبانة

 :ستبانة بطريقتينقام الباحث بالتأكد من صدق اال -١

سـتبانة علـى مجموعـة مـن المحكمـين تألفـت       عرض الباحث اال  : صدق المحكمين  -

 حيــث قــام بــإجراء مــا يلــزم مــن   ؛مــن أربعــة متخصــصين، وقــد اســتجاب الباحــث آلرائهــم   

 .ائيةحذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النه

 : صدق المقياس-

 :Structure Validityالصدق البنائي 

 الــصدق البنـائي أحــد مقـاييس صــدق األداة الـذي يقــيس مـدى تحقــق األهـداف التــي      دُّيعـ 

تريــد األداة الوصــول إليهــا، ويبــين مــدي ارتبــاط كــل مجــال مــن مجــاالت الدراســة بالدرجــة      

 .ستبانةالكلية لفقرات اال
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 : Reliabilityستبانة  ثبات اال-٢

 إعـادة توزيـع   جـرى سـتبانة نفـس النتيجـة لـو     سـتبانة أن تعطـي هـذه اال      يقصد بثبـات اال   

ستبانة ستبانة أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات اال       اال

 إعــادة جــرىســتبانة وعــدم تغيرهــا بــشكل كبيــر فيمــا لــو     االســتقرار فــي نتــائج اال :يعنــي

 .عينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينةتوزيعها على أفراد ال

ستبانة الدراسة من خـالل طريقـة ألفـا كرونبـاخ لقيـاس        اوقد تحقق الباحث من ثبات      

كــذلك ) ٠٫٧٣(ســتبانة واتــضح مــن النتــائج أن قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ كانــت      ثبــات اال

ثابتة وصـادقة   وهذا يعنى أن االستبانة ،)٠٫٨٥(ستبانة كانت قيمة الصدق لجميع فقرات اال 

سـتبانة الدراسـة ممـا      اوبذلك يكون الباحث قـد تأكـد مـن صـدق وثبـات              ،  بدرجة عالية جدا  

ســتبانة وصــالحيتها لتحليــل النتــائج واإلجابــة علــى أســئلة   يجعلــه علــى ثقــة تامــة بــصحة اال 

 .الدراسة واختبار فرضياتها

 تحليل البيانات وتفسيرها

 خصائص عينة الدراسة: أوال

 رض البيانات الشخصيةع) ٢( جدول رقم
 %النسبة  التكرار المتغير

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس
 98.1 53 ذكر
 1.9 1 نثىأ

 100.0 54 المجموع
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر

 37.0 20  سنة٣٠ - ٢٠من 
 35.2 19  سنة٤٠ - ٣١من 
 7.4 4  سنة٥٠ - ٤١من  
 20.4 11  سنة ٦٠ - ٥١من 

 100.0 54 المجموع
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

 1.9 1 ماجيستير
 64.8 35 بكالوريوس

 24.1 13 يثانو
 9.3 5 رىخأ
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 %النسبة  التكرار المتغير
 100.0 54 المجموع

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة
 25.9 14 مدير

 5.6 3 مستشار
 14.8 8 مندوب
 5.6 3 مشرف

 38.9 21 يدارإ
 9.3 5 محاسب
 100.0 54 المجموع

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير مجموع سنوات الخدمة
 20.4 11 قل من سنةأ

 35.2 19  سنوات٥لى إمن سنة 
 20.4 11  سنوات١٠ - ٦من 
 7.4 4  سنة١٥لى   إ ١١من 
 7.4 4  سنة٢٥لى   إ ٢١من 
 9.3 5  سنة٣٠لى   إ ٢٦من 

 100.0 54 المجموع

 :يوضح أن) ٢(الجدول رقم 

ظ أن  لحَوبهذا يُ . ناثإمن عينة الدراسة     ) %٢( و   ،من عينة الدراسة ذكور   ) %٩٨ ( -١

 .النسبة األكبر من العينة التي شملتها الدراسة هم ذكور

مــن عينــة  ) %٣٥( و ، ســنة٣٠- ٢٠بــين  عمــارهم مــاأمــن عينــة الدراســة  ) %٣٧ ( -٢
- ٤١بـين    عمـارهم مـا   أ عينـة الدراسـة      مـن ) %٨( سنة، و  ٤٠ –٣١بين     عمارهم ما أالدراسة  

ظ أن لحَـــوبهـــذا يُ.  ســـنة٦٠- ٥١بـــين  عمـــارهم مـــاأمـــن عينـــة الدراســـة ) %٢٠( ســـنة، و٥٠

  سنة٣٠- ٢٠بين  عمارهم ماأالنسبة األكبر من العينة التي شملتها الدراسة 

مـــن عينــة الدراســـة   ) %٢(مــن عينــة الدراســـة مــؤهلهم بكــالوريوس، و     ) %٦٥ ( -٣

ــؤهلهم ماجيـــ  ــانوى، و   ) %٢٤(ستير، و مـ ــؤهلهم ثـ ــة مـ ــة الدراسـ ــة  ) %٩(مـــن عينـ مـــن عينـ

ظ أن النـسبة األكبـر مـن العينـة التـي شـملتها              لحـَ  وبهذا يُ  .خرىأالدراسة يحملون مؤهالت    

 .الدراسة هم من الذين يحملون مؤهل البكالوريوس

مـن عينـة الدراسـة       ) %٥( وظيفـة مـدير، و       يمن عينـة الدراسـة يعملـون فـ        ) %٢٦ ( -٤

 وظيفـة منـدوب، و     يمـن عينـة الدراسـة يعملـون فـ         ) %١٥( يعملون فـى وظيفـة مستـشار، و       
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من عينة الدراسـة يعملـون      ) %٣٩( وظيفة مشرف، و     يمن عينة الدراسة يعملون ف    ) %٦(

ظ أن  لحـَ وبهذا يُ .  وظيفة محاسب  يمن عينة الدراسة يعملون ف    ) %٩(، و   يدارإ وظيفة   يف

 .يدارإ وظيفة يالنسبة األكبر من العينة التي شملتها الدراسة هم من يعملون ف

من عينة الدراسة ) %٣٥( قل من سنة، وأمن عينة الدراسة لديهم خبرة     ) %٢٠ ( -٥

بـين   مـن عينـة الدراسـة لـديهم خبـرة مـا           ) %٢٠(  و ، سـنوات  ٥لى  إبين سنة    لديهم خبرة ما  

مــن ) %٨( و ، ســنة١٥-١١بــين   الدراســة لــديهم خبــرة مــامــن عينــة ) %٨( ســنوات، و ١٠-٦

 من عينة الدراسة لديهم خبرة مـا      ) %٩( سنة، و    ٢٥-٢١بين   عينة الدراسة لديهم خبرة ما    

ظ أن النسبة األكبر من العينة التي شملتها الدراسـة هـم مـن    لحَوبهذا يُ.  سنة ٣٠-٢٦بين  

 . سنوات٥لى إبين سنة  لديهم خبرة ما

 الدراسة تائج عرض ن: ثانياً

يعــرض هــذا الجــزء النتــائج التــي توصــلت إليهــا الدراســة الميدانيــة بــشأن اختبــار صــحة   

 :الفرضيات الخاصة بها على النحو التالي

 :نتائج اختبار الفرضية األولى-١

تـؤثر شـركات وسـاطة التـأمين مـن خـالل            "تنص الفرضية األولى من الدراسة علـى أنـه          

) الـسعر، المـشاركة، الخدمـة، االنتـشار، اإلدارة والمـوظفين     (عناصر الخدمة المقدمة منهـا      

 ".على نشاط التأمين

النتـائج التـي جـرى التوصـل إليهـا فـي هـذا الـصدد،               ) ٧،  ٦ ،٥ ،٤ ،٣(وتوضح الجداول التاليـة     

 :وذلك على النحو التالي

المتوسطات الحسابية، واالنحرافـات السـتجابات      ) ٣(يعرض الجدول   .  السعر: أوالً@ 

 :اد العيّنة للعبارات الخاصة بالسعر كما يليأفر
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الحــسابية، واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد العيّنــة  المتوســطات )٣( جــدول
 للعبارات الخاصة  بالسعر

 
المتوســــــــــط  العبارات م

 @المرجح 
ــراف  االنحـــــــــ

 @@المعياري
 المرتبة

 االتجاه

تسعير خـدمات التـأمين مـن قبـل          ١
طة بعــد االتفــاق  شــركات الوســا 

ــركات التـــ  ــع شـ ــن  أمـ ــد مـ مين يزيـ
 .انتشار تشاط التأمين

 وافقأ 2.0 1.02 3.89

المعلومات التي تقدمها شركات     ٢
ــالء تحـــسن    ــن العمـ ــاطة عـ الوسـ

مين فـي   أمن كفـاءة شـركات التـ      
 .مينأتسعير خدمات الت

 وافقأ 1.0 76. 4.15

مشاركة شركات الوساطة فـي       ٣
مين أعمليـــة تـــسعير خـــدمات التـــ

زيــد المنافــسة مــا بــين شــركات   ي
 .مينأالت

 وافقأ 3.0 1.22 3.52

ــصى     ٤ ــد األقـــــ ــد الحـــــ ــؤثر تحديـــــ يـــــ
 فــــــي -المــــــسموح بــــــه  للــــــسعر 

الالئحـــــــة التنظيميـــــــة لوســـــــطاء  
التــأمين مــن قبــل مؤســسة النقــد   

 علـــى حـــصة -العربـــي الـــسعودي 
 .الوسطاء في السوق

 وافقأ 3.0 1.30 3.52

قصى المـسموح بـه    تحديد الحد األ   ٥
ــة  للــــسعر ــة التنظيميــ  فــــي الالئحــ

لوســـــــطاء التـــــــأمين مـــــــن قبـــــــل  
مؤسسة النقد العربـي الـسعودي      
ــع    ــدوبي ومــــسوقي البيــ ــدفع منــ يــ
ــركات    ــي شــــ ــل فــــ لتــــــرك العمــــ
ــي    ــه للعمــــل فــ ــاطة والتوجــ الوســ

 .مينأشركات الت

3.30 1.31 4.0 
ــر  غيـــــــــــ
 محدد

 أوافق  1.1 3.7 جميع العبارات



 

 
١٧٠

 تأثير وسيط التأمين على نشاط التأمين التعاوني
 ر موظفي شركات وساطة التأمين في مدينة الرياضمن وجهة نظ

  فالح بن فرج السبيعي. د
 

إلــى عــدم الموافقــة   ) ١(جــرى اســتخدام مقيــاس مــن خمــس نقــاط بحيــث يــشير       @ 

دل ) ٣(إلــى الموافقــة التامــة، لــذلك نلحــظ أنــه كلمــا انخفــض المتوســط عــن   ) ٥(المطلقــة، 

 .ذلك على وجود اتجاه نحو عدم الموافقة، والعكس صحيح

االنحــراف المعيــاري لتفــسير تقــارب اإلجابــات الكليــة مــن متوســطها، فــإذا كانــت @@

 تقارب اإلجابات من متوسطها، والعكس     النتائج أقل من الواحد الصحيح فإن ذلك يفسر       

 .  صحيح

 ،اســتجابات أفــراد العيّنــة تجــاه العبــارات الخاصــة بالــسعر      ) ٣(يوضــح  الجــدول رقــم   

 :ويمكن تصنيف هذا الجزء من عبارات االستبانة تنازلياً على النحو التالي

المعلومات التي تقدمها شركات الوساطة عـن العمـالء     ) "٢(جاءت العبارة رقم     •

ــ(، فــي المرتبــة "مينأمين فــي تــسعير خــدمات التــ أسن مــن كفــاءة شــركات التــ تحــ ) ىاألول

 ).  ٠٫٧٦(، وبانحراف معياري بلغ )٤٫١٥(بمتوسط حسابي بلغ 

تسعير خدمات التأمين من قبل شركات الوسـاطة بعـد          ) "١(جاءت العبارة رقم     •

بمتوسط ) الثانية(بة  ، في المرت  "شاط التأمين نمين يزيد من انتشار     أاالتفاق مع شركات الت   

 ).  ١٫٠٢(، وبانحراف معياري بلغ )٣٫٨٩(حسابي بلغ 

مــشاركة شــركات الوســاطة فــي عمليــة تــسعير   ) "٤ و ٣(جــاءت العبــارة رقــم   •

يـــؤثر تحديــد الحـــد األقـــصى   "،"مينأمين يزيــد المنافـــسة مــا بـــين شـــركات التــ   أخــدمات التـــ 

أمين مــن قبــل مؤســسة النقــد  فــي الالئحــة التنظيميــة لوســطاء التــ-المــسموح بــه  للــسعر 

بمتوســط ) الثالثــة(، فــي المرتبــة  " علــى حــصة الوســطاء فــي الــسوق    -العربــي الــسعودي  

 ).  ١٫٣٠(و ) ١٫٢٢(، وبانحراف معياري بلغ )٣٫٥٢(حسابي بلغ 

قــصى المــسموح بــه للــسعر فــي الالئحــة تحديــد الحــد األ) "٥(جــاءت العبــارة رقــم  •

سة النقـــد العربـــي الـــسعودي يـــدفع منـــدوبي التنظيميـــة لوســـطاء التـــأمين مـــن قبـــل مؤســـ

، "مينأومسوقي البيع لترك العمل في شركات الوساطة والتوجه للعمل فـي شـركات التـ     

 ).  ١٫٣١(، وبانحراف معياري بلغ )٣٫٣٠(بمتوسط حسابي بلغ ) الرابعة(في المرتبة 
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ــا@  ــدول  .  المــــشاركة: ثانيــ ــات  ) ٤(يعــــرض الجــ المتوســــطات الحــــسابية، واالنحرافــ

 : وهي على النحو التالي،ستجابات أفراد العيّنة للعبارات الخاصة بالمشاركةال

المتوسطات الحسابية، واالنحرافـات المعياريـة السـتجابات أفـراد العيّنـة            ) ٤( جدول

 للعبارات الخاصة بالمشاركة

المتوســـط  العبارات م 
 المرجح

االنحــــراف 
 المعياري

 المرتبة
 االتجاه

 كل القـرارات    ن تكون أيستحسن   ٦
بيد الـشركات بعيـدا عـن الوسـطاء         
وجعــــل الوســــطاء مجــــرد بــــائعين    

 ومسوقين
 وافقأال  3.0 1.42 2.57

ن يـــشارك الوســـطاء  أيستحـــسن  ٧
تخـــاذ القـــرارات بـــدال مـــن تفـــرد افـــي 

 الشركات باتخاذ القرار
 وافقأ 2.0 1.06 3.56

التفــاوض المباشــر مــع العميــل مــن     ٨
ــاء علــى     قبــل شــركات الوســاطة بن

ــ   ــركات التــــ ــع شــــ ــاق مــــ مين أاالتفــــ
ــذ العمليــة      يــسهم فــي تــسريع تنفي

 التأمينية

 وافقأ 1 86. 4.02

 أوافق  1.11 3.38 جميع العبارات

 ،اسـتجابات أفـراد العيّنـة تجـاه العبـارات الخاصـة بالمـشاركة       ) ٤(يوضح  الجدول رقم     

 :يويمكن تصنيف هذا الجزء من عبارات االستبانة تنازلياً على النحو التال

التفـــاوض المباشـــر مـــع العميـــل مـــن قبـــل شـــركات   ) "٨(جـــاءت العبـــارة رقـــم   •

مين يـــسهم فـــي تـــسريع تنفيـــذ العمليـــة  أالوســـاطة بنـــاء علـــى االتفـــاق مـــع شـــركات التـــ  

 .)٠٫٨٦(، وبانحراف معياري بلغ )٤٫٠٢(بمتوسط حسابي بلغ ) ولىاأل( في المرتبة ،"التأمينية

تخــاذ القــرارات ا الوســطاء فــي ن يــشاركأيستحــسن " )٧( جــاءت العبــارة رقــم •

، )٣٫٥٦(بمتوسـط حـسابي بلـغ    ) الثانيـة (في المرتبـة   ،"بدال من تفرد الشركات باتخاذ القرار 

 .)١٫٠٦(وبانحراف معياري بلغ 



 

 
١٧٢

 تأثير وسيط التأمين على نشاط التأمين التعاوني
 ر موظفي شركات وساطة التأمين في مدينة الرياضمن وجهة نظ

  فالح بن فرج السبيعي. د
 

ن تكــون كــل القــرارات بيــد الــشركات     أيستحــسن ) "٦(جــاءت العبــارة رقــم    •

) الثالثــة(مرتبــة ، فــي ال"بعيــدا عــن الوســطاء وجعــل الوســطاء مجــرد بــائعين ومــسوقين       

 )١٫٤٢(، وبانحراف معياري بلغ )٢٫٥٧(بمتوسط حسابي بلغ 

المتوســـطات الحـــسابية واالنحرافـــات   ) ٥( يعـــرض الجـــدول رقـــم  . الخدمـــة : ثالثـــا@ 

 : وهي على النحو التالي،الستجابات أفراد العيّنة للعبارات الخاصة بالخدمة

ابات أفـراد العيّنـة للعبـارات       واالنحرافات المعيارية السـتج    المتوسطات، ):٥(  جدول

 الخاصة بالخدمة

 العبارات م 
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

 المرتبة
 االتجاه

ــضات خــــــاص     ٩ ــتحداث قــــــسم تعويــــ اســــ
 عن طريق الوسيط يزيـد     ةبالوثائق المصدر 
 .  لى شركة التأمينإمن والء العميل 

 وافقأ 5 99. 3.69

ــضات خــــــاص     ١٠ ــتحداث قــــــسم تعويــــ اســــ
 عن طريق الوسيط يزيـد     ةلوثائق المصدر با

 .  مكانية التالعب بالتعويضاتإمن 
غيـــــــــــــــر  6 99. 3.02

 محدد

شـارة علـى    إ ةيـ أفي الوقـت الحـالي ال توجـد          ١١
ن تلــــك الوثيقــــة مــــصدرة عــــن أالوثيقــــة بــــ

و بيــع مباشــر عــن طريــق    أطريــق وســيط  
وفـــى حـــال اســـتحداث مـــا يبـــين . الــشركة 

 رضــا ذلــك علــى الوثيقــة، فــإن ذلــك ســيزيد  
عبـــــاء المتابعـــــة عـــــن  أالعميـــــل ويخفـــــف 

 .الشركات

 وافقأ 4.0 83. 3.74

مين مـن قبـل شـركات       أتقديم خـدمات التـ     ١٢
الوســــاطة يــــسهم فــــي تخفــــيض حجــــم  

 .مينأها شركات التهالمخاطر التي تواج
 وافقأ 3.0 1.06 4.04

ــ   ١٣ ــدمات التــ ــديم خــ ــركات  أتقــ ــن شــ مين مــ
ــركات    ــاء شــ ــاطة يخفــــف مــــن أعبــ الوســ

 يزيد مـن تطـوير الخـدمات        ن ثم م و ،التأمين
 المقدمة لعمالئها

4.33 1.01 1.0 
ــق  اوافـــــــ
 بشدة

لكترونـــــي مـــــا بـــــين شـــــركات    الـــــربط اإل ١٤
مين يحقق ميـزات    أالوساطة وشركات الت  

رات في ارقابية ويزيد من سرعة اتخاذ القر
 .مينأشركات الت

 وافقأ 2.0 97. 4.19

 أوافق  98. 3.83 جميع العبارات
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ــارات الخاصــة بالخدمــة     ) ٥(قــم يوضــح  الجــدول ر  ــة تجــاه العب  ،اســتجابات أفــراد العيّن

 :ويمكن تصنيف هذا الجزء من عبارات االستبانة تنازلياً على النحو التالي

مين مــن قبــل شــركات الوســاطة  أتقــديم خــدمات التــ) "١٣(جــاءت العبــارة رقــم  •

خدمات المقدمـة  يزيد من قدرتها على تطوير المن ثم    و ،يخفف من أعباء شركات التأمين    

 ).١٫٠١(، وبانحراف معياري بلغ )٤٫٣٣(بمتوسط حسابي بلغ ) ولىاأل(، في المرتبة "لعمالئها

لكتروني ما بين شركات الوساطة وشركات      الربط اإل ) "١٤(جاءت العبارة رقم     •

، فـي   "مينأرات فـي شـركات التـ      امين يحقق ميزات رقابية ويزيـد مـن سـرعة اتخـاذ القـر             أالت

 ).٠٫٩٧(، وبانحراف معياري بلغ )٤٫١٩(بمتوسط حسابي بلغ ) نيةالثا(المرتبة 

مين مــن قبــل شــركات الوســاطة  أتقــديم خــدمات التــ ") ١٢(جــاءت العبــارة رقــم  •

) الثالثـة (، فـي المرتبـة      "مينأها شركات التـ   هيسهم في تخفيض حجم المخاطر التي تواج      

 ).١٫٠٦(، وبانحراف معياري بلغ )٤٫٠٤(بمتوسط حسابي بلغ 

ن أشـارة علـى الوثيقـة بـ       إ ةيـ أفـي الوقـت الحـالي ال توجـد          ) "١١(العبارة رقـم    جاءت   •

وفــى حــال . و بيــع مباشــر عــن طريــق الــشركة  أتلــك الوثيقــة مــصدرة عــن طريــق وســيط   

عبـاء المتابعـة   أاستحداث ما يبين ذلك على الوثيقة، فإن ذلك سيزيد رضا العميل ويخفف    

، وبـانحراف معيـاري   )٣٫٧٤( حـسابي بلـغ   بمتوسـط ) الرابعـة (، فـي المرتبـة     "عن  الـشركات   

 ).٠٫٨٣(بلغ 

 ةاســتحداث قــسم تعويــضات خــاص بالوثــائق المــصدر) "٩(جــاءت العبــارة رقــم  •

) الخامــسة(، فــي المرتبــة "لــى شــركة التــأمين إعــن طريــق الوســيط يزيــد مــن والء العميــل   

 ).٠٫٩٩(، وبانحراف معياري بلغ )٣٫٦٩(بمتوسط حسابي بلغ 

 ةاسـتحداث قـسم تعويـضات خـاص بالوثـائق المـصدر           ") ١٠(جاءت العبارة رقـم      •

) الــسادسة(، فــي المرتبــة  "مكانيــة التالعــب بالتعويــضات  إعــن طريــق الوســيط يزيــد مــن     

 ).٠٫٩٩(، وبانحراف معياري بلغ )٣٫٠٢(بمتوسط حسابي بلغ 



 

 
١٧٤

 تأثير وسيط التأمين على نشاط التأمين التعاوني
 ر موظفي شركات وساطة التأمين في مدينة الرياضمن وجهة نظ

  فالح بن فرج السبيعي. د
 

المتوســطات الحــسابية، واالنحرافــات   ) ٦(يعــرض الجــدول رقــم   .  االنتــشار: رابعــا@ 

 :راد العيّنة للعبارات الخاصة باالنتشار، وهي على النحو التاليالستجابات أف

لمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية السـتجابات أفـراد العيّنـة       ا ):٦( جدول

 للعبارات الخاصة باالنتشار

 

ــراف   المرجحالمتوسط العبارات م االنحـــــــــــــ
  المعياري

 المرتبة

 
 االتجاه

ــ  اربـــط  ١٥ ع نتـــشار نقـــاط البيـ
بـرأس المــال المــدفوع يحــد  
ــن عمليـــة االنتـــشار ممـــا     مـ
يؤثر علـى الوضـع التنافـسي       

 .للشركة في السوق

3.30 .94 4 
غيـــــــــــــــــر 
 محدد

ربـــط انتـــشار نقـــاط البيـــع     ١٦
بـرأس المــال المــدفوع يحــد  
مــــن عمليــــة االنتــــشار بمــــا  

 .يؤثر على رضا العميل
 وافقأ 3 88. 3.61

لكترونـــي مـــا بـــين الـــربط اإل ١٧
ــركات الوســــــــــــا  طة شــــــــــ

مين يــساعد أوشــركات التــ
علـــــــى تـــــــرويج شـــــــركات  

 . فضلأمين بشكل أالت

 وافقأ 1 50. 4.17

لكترونـــي مـــا بـــين الـــربط اإل ١٨
ــركات الوســــــــــــاطة   شــــــــــ

مين يزيد مـن    أوشركات الت 
ــ   ــطاء التــ ــشار وســ مين أانتــ

 زيـــــادة الحـــــصة مـــــن ثـــــمو
الــــــــــــسوقية لــــــــــــشركات 

 .مينأالت

 وافقأ 2 75. 3.76

 وافقأ  77. 3.71 جميع العبارات

 ،اســتجابات أفــراد العيّنــة تجــاه العبــارات الخاصــة باالنتــشار   ) ٦(وضــح  الجــدول رقــم  ي

 :ويمكن تصنيف هذا الجزء من عبارات االستبانة تنازلياً على النحو التالي



 

 
   اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧٥

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونالوالحادي العدد 

لكتروني ما بين شركات الوساطة وشركات الربط اإل ) "١٧(جاءت العبارة رقم     •

بمتوسـط  ) ولىاأل( في المرتبة    ،"فضلأمين بشكل   أمين يساعد على ترويج شركات الت     أالت

 ).٠٫٥٠(، وبانحراف معياري بلغ )٤٫١٧(حسابي بلغ 

لكتروني ما بين شركات الوساطة وشركات الربط اإل") ١٨(جاءت العبارة رقم    •

 زيــادة الحــصة الــسوقية لــشركات     مــن ثــم   و،مينأمين يزيــد مــن انتــشار وســطاء التــ     أالتــ

 ).٠٫٧٥(، وبانحراف معياري بلغ )٣٫٧٦( حسابي بلغ بمتوسط) الثانية(، في المرتبة "مينأالت

ربط انتشار نقاط البيع بـرأس المـال المـدفوع يحـد مـن           ) "١٦(جاءت العبارة رقم     •

بمتوســط حــسابي بلــغ  ) الثالثــة(، فــي المرتبــة "عمليــة االنتــشار بمــا يــؤثر علــى رضــا العميــل  

 ).٠٫٨٨(، وبانحراف معياري بلغ )٣٫٦١(

نتشار نقاط البيع بـرأس المـال المـدفوع يحـد مـن      اربط ) "١٥(جاءت العبارة رقم   •

) الرابعـة (، فـي المرتبـة      "عملية االنتشار مما يؤثر على الوضع التنافسي للشركة في السوق         

 ).٠٫٩٤(، وبانحراف معياري بلغ )٣٫٣٠(بمتوسط حسابي بلغ 

المتوســـــطات الحـــــسابية،  ) ٧(يعـــــرض الجـــــدول  . نودارة والموظفـــــاإل: خامـــــسا@ 

دارة والمــوظفين، وهــي علــى  ات الســتجابات أفــراد العيّنــة للعبــارات الخاصــة بــاإل  واالنحرافــ

 :النحو التالي

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريـة السـتجابات أفـراد العيّنـة           ) ٧( جدول

 دارة والموظفينللعبارات الخاصة باإل

 
المتوســــــط  العبارات م

 المرجح
ــراف  االنحـــــــــ

 المعياري
 رتبةالم

 االتجاه

ــاطة  ا ١٩ ــتفادت شـــــــركات وســـــ ســـــ
التــأمين مــن تطبيــق مــضمون البنــد   

 مــن الالئحــة التنظيميــة -رابعــا– ١٩
ــالء التـــ   ــطاء ووكـ ــذي ألوسـ مين والـ

 الخطـوط   يلزام مـوظف  إينص على   
ــهادة   األ ــى شـ ــصول علـ ــة بالحـ ماميـ

IFCE  . 

 وافقأ 3 87. 4.00



 

 
١٧٦

 تأثير وسيط التأمين على نشاط التأمين التعاوني
 ر موظفي شركات وساطة التأمين في مدينة الرياضمن وجهة نظ

  فالح بن فرج السبيعي. د
 

 

ــشركات والوســـــــطاء    ٢٠ ــزام الـــــ إلـــــ
ــا    ــاملين فيهــ ــل العــ ــدريب وتأهيــ بتــ

ي إلى تحسين جـودة الخـدمات    يؤد
 .المقدمة للعمالء

4.43 .63 1 
وافـــــــــــق أ

 بشدة

ــة مرتبطــــــة     ٢١ ــرامج تقنيــــ ــرض بــــ فــــ
بمؤســــسة النقــــد علــــى شــــركات 
التــأمين خاصــة بالمبيعــات والماليــة  
والمـــوارد البـــشرية تـــضمن الرقابـــة  
ــسابات    ــات والحــــــ ــى المبيعــــــ علــــــ

م مـع مـا    ءفـراد بمـا يـتال     وتوظيف األ 
ــات وشــــروط      ــن متطلبــ ــه مــ تفرضــ

 .سهم في تطوير المهنةي

4.22 .72 2 
وافـــــــــــق أ

 بشدة

  74. 4.22 جميع العبارات
وافـــــــــــق  أ

 بشدة

دارة اســـتجابات أفـــراد العيّنـــة تجـــاه العبـــارات الخاصـــة بـــاإل) ٧(يوضـــح  الجـــدول رقـــم 

 : ويمكن تصنيف عبارات االستبانة تنازلياً على النحو التالي،والموظفين

ات والوسـطاء بتـدريب وتأهيـل العـاملين         إلزام الـشرك  ) "٢٠(جاءت العبارة رقم     •

بمتوسـط  ) ولـى األ(، فـي المرتبـة      "فيها يؤدي إلى تحـسين جـودة الخـدمات المقدمـة للعمـالء            

 ).٠٫٦٣(، وبانحراف معياري بلغ )٤٫٤٣(حسابي بلغ 

فـــرض بـــرامج تقنيـــة مرتبطـــة بمؤســـسة النقـــد علـــى ) "٢١(جـــاءت العبـــارة رقـــم  •

لية والموارد البشرية تضمن الرقابة على المبيعـات        شركات التأمين خاصة بالمبيعات والما    

م مع مـا تفرضـه مـن متطلبـات وشـروط  يـسهم فـي                 ءفراد بما يتال  والحسابات وتوظيف األ  

، وبـانحراف معيـاري بلـغ    )٤٫٢٢(بمتوسـط حـسابي بلـغ    ) الثانيـة (، في المرتبـة   "تطوير المهنة 

)٠٫٧٢.( 

ــارة رقـــم   • ــاءت العبـ ــاطة التـــ  ا) "١٩(جـ ــركات وسـ ــتفادت شـ أمين مـــن تطبيـــق  سـ
مين والـذي يـنص علـى       أ من الالئحة التنظيمية لوسطاء ووكالء الت      -رابعا– ١٩مضمون البند   



 

 
   اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧٧

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونالوالحادي العدد 

) الثالثـــة(، فـــي المرتبـــة "IFCEماميـــة بالحـــصول علـــى شـــهادة   الخطـــوط األيلـــزام مـــوظفإ

 ).٠٫٨٧(، وبانحراف معياري بلغ )٤٫٠٠(بمتوسط حسابي بلغ 

 من عينة الدراسـة نحـو الموافقـة علـى أن            ومما سبق يمكن أن نستنتج أن هناك ميالً       

عناصر الخدمة التي تقدمها شركات الوساطة لها تـأثير كبيـر علـى نـشاط سـوق التـأمين،                   

 .مما يشير إلى قبول صحة الفرضية األولى

 :نتائج اختبار الفرضية الثانية -٢

صائية وجـد فـروق ذات داللـة إحـ        ت"تشير الفرضية الثانية من فرضـيات الدراسـة إلـى أنـه             

)  سـنوات الخدمـة  ، الوظيفة، المؤهل التعليمي  ، العمر ،الجنس(بين خصائص عينة الدراسة     

الــسعر، المــشاركة،  (مــن حيــث عناصــر الخدمــة المقدمــة مــن الــشركات محــل الدراســة     

  ). الخدمة، االنتشار، اإلدارة والموظفون

، كمـا هــو  )شــيفيه(واختبـار  ) z(وقـد تطلــب اختبـار صــحة هـذه الفرضــية تطبيـق اختبــار     

 .   على التوالي١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨واضح من الجداول أرقام 

إذا كان هناك فـروق ذات داللـة        استخدام االختبارات غير المعلمية لمعرفة ما      جرىو

 المؤهـل   -العمـر  -الجـنس   (إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة تعـزى إلـى           
ن البيانـات ال تتبـع التوزيـع     إ، حيـث    )جموع سنوات الخدمـة    م – مسمى الوظيفة    -التعليمي  

  -:وكانت النتائج كما يلي.  يالطبيع

 .الجنس: والأ

  الجنس-نتائج ): ٨(جدول 

مة  العدد الجنس المجاالت
قي

U 

مة 
قي

Z  ية
مال
حت
اال )

Si
g

(. 

 53 ذكر
 السعر

 1 نثىأ

 
9.00 

 
1.13- 

 
.259 

 53 ذكر
 1 نثىأ المشاركة

 
14.00 

 
-.83 

 
.406 



 

 
١٧٨

 تأثير وسيط التأمين على نشاط التأمين التعاوني
 ر موظفي شركات وساطة التأمين في مدينة الرياضمن وجهة نظ

  فالح بن فرج السبيعي. د
 

مة  العدد الجنس المجاالت
قي

U 

مة 
قي

Z  ية
مال
حت
اال )

Si
g

(. 

 53 ذكر
 الخدمة

 1 نثىأ

 
1.00 

 
-1.65 

 
10. 

 53 ذكر
 1 نثىأ االنتشار

 
6.50 

 
-1.31 

 
19. 

 53 ذكر
 نودارة والموظفاإل

 1 نثىأ

 
4.50 

 
1.46- 

 
.15 

لكـل  ) .Sig(تبـين أن القيمـة االحتماليـة        "  واتنـى  -أنه باستخدام مـان     ) ٨(يوضح جدول   

0.05αكبـر مـن مـستوى الداللـة         أكانـت   المجاالت    ومـن ثـم فإنـه ال توجـد فـروق ذات            ،=

. لـى الجـنس   إداللة إحصائية في اسـتجابة المبحـوثين للدراسـة حـول هـذه المجـاالت تعـزى                  

نــاث تطبــق علــيهم األنظمــة واللــوائح  إويرجــع ذلــك إلــى أن جميــع المــوظفين مــن ذكــور و 

 .ز بينهمالخاصة بجهة العمل دون تميي

 .العمر: ثانيا

  العمر-نتائج ): ٩(جدول 

 المجال
قيمة 
 االختبار

 درجات الحرية
القيمة االحتمالية 

)Sig(. 

 07. 3.000 7.160 السعر
 0.08 3.000 7 المشاركة
 03. 3.000 9.34 الخدمة
 0.01 3.000 16.931 االنتشار

 0.31 3.000 3.582 نودارة والموظفاإل

تبــين أن القيمــة االحتماليــة   "  واالس-ه باســتخدام كروســكال أنــ) ٩(يوضــح جــدول  

)Sig. (  0.05كانت أقل من مستوى الداللة      " الخدمة، االنتشار " لمحاورα  ومن ثم فإنه    ،=

" الخدمة، االنتشار "توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثين للدراسة حول           
ن نتـائج   إحيـث   .  وذلك بعد اسـتخدام  اختبـار شـيفيه         ، سنة ٣٠ – ٢٠ إلى العمر لصالح     ىتعز



 

 
   اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧٩

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونالوالحادي العدد 

ــي شــملتها الدراســة          ــة الت ــر مــن العين ــة الدراســة أوضــحت أن النــسبة األكب خــصائص عين

 ، سنة،  ممـا يـؤثر علـى الخدمـة المقدمـة للعميـل مـن قبـل الـشباب                    ٣٠-٢٠بين   أعمارهم ما 

 .وشركات التأمينبين شركات الوساطة  ستيعابهم للربط اإللكتروني مااوكذلك 

كانــت أكبــر مــن مــستوى  ) .Sig(تبــين أن القيمــة االحتماليــة  فبــاقي المجــاالت فــي أمــا 

0.05αالداللـــة    ومــــن ثــــم فإنــــه ال توجــــد فـــروق ذات داللــــة إحــــصائية فــــي اســــتجابة  ،=

ــى العمــر ىالمبحــوثين للدراســة تعــز   ــز    .   إل ــه لــيس هنــاك تميي لــسعر ا مــن حيــث وذلــك ألن

 .ركة واإلدارة والموظفين لكافة األعماروالمشا

 نتائج اختبار شيفيه) ١٠(جدول رقم 
 ٣٠قل من أ العمر

 سنة
٣٠-٢٠ 

 سنة
٤٠-٣١ 

 سنة
٤١-
 سنة٥٠

٦٠- ٥١ 
 سنة

 ٦٠أكثر من 
 سنة

 ٣٠قـــل مـــن  أ
 سنة

      

        سنة٣٠-٢٠

        سنة٤٠-٣١
       سنة٥٠-٤١
٦٠- ٥١ 

 سنة
 @@     

 ٦٠أكثــر مــن 
 سنة

      

 .يالمؤهل التعليم: ثالثا
 ي المؤهل التعليم–نتائج ): ١١(جدول 

قيمة  المجال
 درجات الحرية االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 
 0.26 3 4.05 السعر

 0.51 3 2.31 المشاركة
 0.35 3 3 الخدمة
 01. 3 10.88 االنتشار

 0.13 3 5.61 نودارة والموظفاإل

) .Sig( تبين أن القيمة االحتمالية    واالس -تخدام كروسكال أنه باس )١١( يوضح جدول 

0.05αكانـت أقـل مـن مـستوى الداللـة          " االنتـشار "لمحور    ومـن ثـم فإنـه توجـد فـروق      ،=



 

 
١٨٠

 تأثير وسيط التأمين على نشاط التأمين التعاوني
 ر موظفي شركات وساطة التأمين في مدينة الرياضمن وجهة نظ

  فالح بن فرج السبيعي. د
 

 إلــى المؤهــل ىذات داللــة إحــصائية فــي اســتجابة المبحــوثين للدراســة حــول االنتــشار تعــز   

ويرجـع ذلـك إلـى قلـة         . اسـتخدام اختبـار شـيفيه       وذلك بعد  ،خرى لصالح مؤهل األ   يالتعليم

ممـا أثـر علـى       قـل مـن ثـانوي،     األالمستوى التعليمي والثقافة المهنية لدى أصحاب المـؤهالت         

 . في الدراسةستجابة المبحوثينا

كانــت أكبــر مــن مــستوى  ) .Sig(تبــين أن القيمــة االحتماليــة  فبــاقي المجــاالت فــي أمــا 

0.05αالداللـــة   ومــــن ثــــم فإنــــه ال توجــــد فـــروق ذات داللــــة إحــــصائية فــــي اســــتجابة   ،=

ن المؤهـل التعليمـي لـيس لـه تـأثير          إحيـث   . ي إلى المؤهـل التعليمـ     ىالمبحوثين للدراسة تعز  

 .في التسعير والمشاركة والخدمة واإلدارة والموظفين

 نتائج اختبار شيفيه)١٢(جدول رقم 
 أخرى يثانو بكالوريوس ماجيستير دكتوراه المؤهل

      دكتوراه

      ماجيستير

 @@     بكالوريوس

 @@     يثانو

      أخرى

 .مسمى الوظيفة: رابعا
  مسمى الوظيفة–نتائج ): ١٣(جدول 

درجات  قيمة االختبار المجال
 الحرية

القيمة االحتمالية 
)Sig(. 

 18. 5.00 7.66 السعر
 0.85 5 2 المشاركة
 19. 5.00 7.48 الخدمة

 0.01 5 14.91 النتشارا
 0.03 5 12.21 نودارة والموظفاإل

 تبـــين أن القيمـــة االحتماليـــة  واالس-أنـــه باســـتخدام كروســـكال)١٣( يوضـــح جـــدول

)Sig. (  0.05كانـت أقـل مـن مـستوى الداللـة           " نودارة والموظفـ  االنتـشار، اإل  "لمحورα =، 



 

 
   اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٨١

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونالوالحادي العدد 

فــي اســتجابة المبحــوثين للدراســة حــول   ومــن ثــم فإنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية    

 وذلــك بعــد ، لــصالح المحاســبي إلــى المــسمى الــوظيف ىدارة والمــوظفين تعــزاالنتــشار، اإل

ويرجع ذلك إلـى أنـه فـي الغالـب أن المحاسـب بخلفيتـه العلميـة                 .  استخدام اختبار شيفيه  

 .نتشار وكذلك في محور اإلدارة والموظفينوالمهنية له دور في اال

كانــت أكبــر مــن مــستوى   ) .Sig( تبــين أن القيمــة االحتماليــة فقــد  المجــاالت أمــا بــاقي 

0.05αالداللـــة   ومــــن ثــــم فإنــــه ال توجــــد فـــروق ذات داللــــة إحــــصائية فــــي اســــتجابة   ،=

ن التسعير والمشاركة والخدمـة     إحيث  .  ي إلى المسمى الوظيف   ىالمبحوثين للدراسة تعز  

 .في المسمى الوظيايؤثر عليه ال

 نتائج اختبار شيفيه) ١٤(جدول رقم 
ــسمى  المــــــــــــ

 محاسب يدارإ مشرف مندوب مستشار مدير يالوظيف

       مدير

 @@      مستشار

       مندوب
       مشرف

       يدارإ
       محاسب

 .سنوات الخدمة: خامسا
  مجموع سنوات الخدمة–نتائج ): ١٥(جدول 

 المجال

مة 
قي بار
خت
اال

ت  
جا
در لح
ا

مة  رية
لقي
ا

ية 
مال
حت
اال )

Si
g

(. 

 0.24 5 6.71 السعر
 57. 5.000 3.87 المشاركة
 0.09 5 10 الخدمة
 02. 5.000 13.30 االنتشار

 0.03 5 12.52 نودارة والموظفاإل

 واالس تبــين أن القيمــة االحتماليــة   -أنــه باســتخدام كروســكال  ) ١٥(يوضــح جــدول  

)Sig. (  0.05كانـت أقـل مـن مـستوى الداللـة           " نوظفـ دارة والمو االنتـشار، اإل  "لمحورα =، 



 

 
١٨٢

 تأثير وسيط التأمين على نشاط التأمين التعاوني
 ر موظفي شركات وساطة التأمين في مدينة الرياضمن وجهة نظ

  فالح بن فرج السبيعي. د
 

ومــن ثــم فإنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي اســتجابة المبحــوثين للدراســة حــول       

 ، سـنوات ٥لـى  إ إلى مجموع سنوات الخدمة لصالح سنة  ىدارة والموظفين تعز  االنتشار، اإل 

حمـاس لـدى حـديثي التعيـين تجـاه      وذلـك راجـع إلـى ال   . وذلك بعد استخدام اختبار شـيفيه   

 .نتشار واإلدارة والموظفينمحور اال

كانــت أكبــر مــن مــستوى  ) .Sig(تبــين أن القيمــة االحتماليــة  فبــاقي المجــاالت فــي أمــا 

0.05αالداللـــة  ومـــن ثـــم فإنـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية فـــي اســـتجابة          ، =

وذلـــك ألن مجمـــوع ســـنوات .  ســـنوات الخدمـــة إلـــى مجمـــوعىالمبحـــوثين للدراســـة تعـــز

 . تؤثر في السعر والمشاركة والخدمة  المن ثم و،كتساب الخبرةالخدمة ليس معيارا ال

 نتائج اختبار شيفيه): ١٦(جدول 
قل من أ يالمسمى الوظيف

 سنة
 ٥ –سنة 

 سنوات
١٠ – ٦ 

 سنوات
١٥ – ١١ 

 سنة
٢٥ –٢١ 

 سنة
٣٠ – ٢٦ 

 سنة
       قل من سنةأ

        سنوات٥ –سنة 

        سنوات١٠ – ٦
        سنة١٥ – ١١
     @@   سنة٢٥ – ٢١
        سنة٣٠ – ٢٦

ومما سبق وفـي ضـوء التحليـل الـسابق لنتـائج الفرضـية الثانيـة مـن فرضـيات الدراسـة،                    

ــين       ــصائية بـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــدم وجـ ــية بعـ ــذه الفرضـ ــحة هـ يمكـــن أن نـــستنتج صـ

 .  وبين عناصر الخدمة المقدمة من شركات وساطة التأمينخصائص عينة الدراسة

 

 

 



 

 
   اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٨٣

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونالوالحادي العدد 

 النتائج والتوصيات
 :النتائج-١

من خـالل اسـتعراض نتـائج الدراسـة وعرضـها بالتفـصيل، نلخـص فيمـا يلـي أهـم هـذه                   

 :النتائج

 أن شركات الوساطة تؤثر على نشاط سوق التأمين التعـاوني بالمملكـة؛ حيـث               -١/١

ن تلك الشركات هي األكثر تأثيرًا في نشاط سـوق          م" الخدمة المقدمة "كانت  

، )٣٫٧= (بمتوسـط   " االنتشار"، يليها عنصر    )٣٫٨٣(التأمين بمتوسط مرجح يبلغ     

" اإلدارة والموظفــــون"، أخيــــرًا جــــاءت  )٣،٣٨(بمتوســــط بلــــغ  " فالمــــشاركة"

 ).٣،٢٢= (بمتوسط 

ة، وعناصــر  أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين خــصائص عينــة الدراســ    -١/٢

حيث تبين الدراسـة أنـه ال توجـد         . الخدمة المقدمة من الشركات موضع البحث     

فروق معنوية ذات داللة إحصائية في استجابة المبحـوثين للدراسـة حـول هـذه               

تعزى إلـى   ) السعر، المشاركة، الخدمة، االنتشار، اإلدارة والموظفين     (المجاالت  

) و مسمى الوظيفة، أو سنوات الخدمـة  الجنس، أو العمر، أو المؤهل التعليمي، أ      (

 .في شكلها اإلجمالي

 التوصيات-٢

وهنــاك ، "وســاطة التــأمين"مــن المهــن الحــرة التابعــة لنــشاط التــأمين التعــاوني مهنــة   

 حيـــث تقـــوم علـــى تقـــديم  ؛وســـاطة التـــأمين علـــى نـــشاط التـــأمين التعـــاوني ل واضـــح تـــأثير

ضمون وثيقة التأمين والتوضـيح للمـؤمَّن   المشورة التأمينية المبنية على إزالة اللبس حول م       

 التـأمين،  لذا هدفت هذه الدراسة إلـى قيـاس تـأثير مهنـة وسـاطة التـأمين علـى نـشاط               . لهم

 .واعتمدت الدراسة على بيانات أولية للوصول إلى هدف الدراسة



 

 
١٨٤

 تأثير وسيط التأمين على نشاط التأمين التعاوني
 ر موظفي شركات وساطة التأمين في مدينة الرياضمن وجهة نظ

  فالح بن فرج السبيعي. د
 

 -:ومن خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن التوصية بما يلي

فيذية الخاصة بوسطاء التأمين من قبل مؤسسة النقد العربـي          تطوير الالئحة التن   -١

 .السعودي

 .تخاذ القرارات المتعلقة بوساطة التأميناضرورة مشاركة وسطاء التأمين في  -٢

 بالوثائق المصدرة عن طريق     ةستحداث أقسام للتعويضات خاص   دعم التوجه ال   -٣

 .وسطاء التأمين

يــؤثر علــى الوضــع   وع حتــى النتــشار نقــاط البيــع بــرأس المــال المــدف  اعــدم ربــط  -٤

 .التنافسي لوسطاء التأمين في السوق

 حــول التــأمين عبــر وســائل اإلعــالم المجتمــعوتثقيــف هتمــام بــالوعي التــأميني اال -٥

 في ذلك الوعي المتعلق بوساطة التـأمين         داخالً ،المختلفة والندوات والمؤتمرات  

 .قتصاد وفائدتها للمجتمعوتوضيح دورها في اال

ــسام  -٦ ــالوريوس    تأســـيس أقـ ــة البكـ ــنح درجـ ــات الـــسعودية تمـ ــأمين بالجامعـ  للتـ

 .والماجستير لسد احتياج السوق بالكوادر المتخصصة

المزيــد مــن البحــوث فــي   نهــاء هــذه الدراســة تبــين للباحــث ضــرورة إجــراء    إبعــد  -٧

التابعــة لــه، المهن الحــرة بــالتــأمين عالقــة : ت البحثيــة ذات العالقــة ومنهــامجــاالال

 التـــأمين بالتـــأمين التعـــاوني بـــشكل أعمـــق، وكـــذلك   ودراســـة عالقـــة وســـاطة 

 .للمهن الحرة التابعة للتأمينوضع رؤية مستقبلية دراسة 

@   @    @ 

 

 

 

 



 

 
   اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٨٥

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر   ثالثونالوالحادي العدد 

 :المراجع
 ورقـة مقدمـة إلـى الملتقـى الثـاني للتـأمين،             ،"التـأمين التعـاوني اإلسـالمي     "صالح بن عبـداهللا بـن حميـد،          

 .هـ١٤٣٠يل، قاعة الملك فيصل، الرياض الهيئة العالمية اإلسالمية لالقتصاد والتمو

البيان الختامي للملتقى األول للتأمين التعاوني، تنظيم الهيئة اإلسالمية العالمية لالقتـصاد والتمويـل،            

 .م٢٢/٠١/٢٠٠٩-٢٠ الموافق ـه٢٥/٠١/١٤٣٠-٢٣قاعة الملك فيصل، الرياض، 

 ٢٠١١التقرير السنوي لشركة  آرنست وينغ   

حول شركات التأمين التكـافلي فـي المنطقـة وتأثيراتهـا            " زستاندرد أند بور   "صديق الحكيم، تقرير   

 .نترنت موقع التامين على اإل،م١٢/١٠/٢٠١١

، "المـشكالت القانونيـة والتحـديات االقتـصادية التـي تواجـه التـأمين التعـاوني               "عبدالستار الخويلـدي،     

 .٨م، ص ٢٠١٠ إبريل ١٣-١١ق  الموافـه١٤٣١ ربيع الثاني ٢٨-٢٦مؤتمر التأمين التعاوني، 

سـالمية  أبعـاده وآفاقـه وموقـف الـشريعة اإل       : مفهـوم التـأمين التعـاوني     "مسفر بن عتيق الدوسري،      

 .م٢٠١٠بريل إ ١٣-١١ ، األردن، عمان، ورقة عمل،  مؤتمر التأمين التعاوني، الجامعة األردنية،"منه

ــريس،     ــأمين  "رائــد بــن فهــد ال ــأمين ووســيط الت  ،قتــصاديةجريــدة اال"  لفــرق بينهمــا؟ مــا ا.. وكيــل الت

 .م٢٠٠٩ يونيو ٢٩ الموافق ،هـ٦/٧/١٤٣٠ ثنين اإل، ٥٧٤٠ العدد ،الرياض

، ٣هــ، ج ١٤٢٢صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير بـن ناصـر الناصـر، دار طـوق النجـاة، الطبعـة األولـى،            

  .١٣٨ص

 التــأمين علــى اإلنترنــت   موقــع،"مينأهميتــه فــي صــناعة التــ أالوســيط و"محمــد عثمــان عبــدالرحمن،  

١١/٨/٢٠١١. 

 رســالة ،"دراســة مقارنــة: هتولياؤأحكامــه ومــس. مين التعــاونيأوســيط التــ"نــواف بــن فهــد الغــويري،  
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 :ملخص الدراسة
 الـصبغة اإلسـالمية علـى بنـاء     يتهدف هذه الدراسة لتحديد أثـر اسـتخدام المـزيج التـسويقي الخـدمي ذ          

الميزة التنافسية في شركة االتصاالت السعودية ، ولتحقيق أهداف الدراسـة، تـم تطـوير اسـتبانه وتوزيعهـا                   

دية، اسـترجع منهـا    مفردة من زبائن شركة االتصاالت الـسعو   ٣٨٠على عينة عشوائية بسيطة مكونة من       

وتوصــلت الدراســة إلــى أن تــصورات العمــالء لكــلٍ مــن المــزيج   . مــن العينــة) %٥٥( اســتبانه، أي مــا نــسبته ٢١٠

ــة،      ( الــصبغة اإلســالمية  يالتــسويقي الخــدمي ذ  ــع، الــشواهد المادي ــرويج، المكــان أو التوزي ــتج، الــسعر، الت المن

مرتبــة ) ع واالبتكــار، الــسرعة، المرونــة، التميــز، والجــودة   اإلبــدا(وأبعــاد الميــزة التنافــسية  ) العمليــات، النــاس 

 داللــة إحــصائية للمــزيج التــسويقي يحــسب أهميتهــا، كانــت مرتفعــة، وأشــارت النتــائج إلــى وجــود أثــر هــام ذ 

وتــم اقتــراح عــدد مــن التوصــيات  .  الــصبغة اإلســالمية فــي بنــاء الميــزة التنافــسية بجميــع أبعادهــا   يالخــدمي ذ

ءة لبناء اكفذات   الصبغة اإلسالمية بطريقة     يستفادة من تبني المفهوم التسويقي ذ     تمكن الشركة من اال   

 .الميزة التنافسية المستدامة

 الـــصبغة والمفهــوم التـــسويقي ذو الـــصبغة اإلســالمية، المـــزيج التــسويقي الخـــدمي ذ   : الكلمــات الدالـــة 

 . الميزة التنافسية المستدامة، أبعاد الميزة التنافسيةاإلسالمية ، بناء الميزة التنافسية،
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 Abstract: 
 
  The purpose of this study is to determine the effect of the  use of marketing mix 
service with Islamic character to build a competitive advantage in the Saudi 
Telecom Co. (STC) .To achieve the objectives of this study, a questionnaire was 
developed and distributed among the samples study, which consisted of (380) 
Customers of STC. (210) customers responded, forming respond rate of 55%). 
The results of the study indicate that, the respondents' perception to the each of 
marketing mix service with Islamic character (product or service, price, place  or 
distribution, promotion, processes, people, physical evidence) and dimensions of 
the competitive advantage (creativity and innovation, speed, elasticity, 
differentiation and quality) stated according to their importance, and were high.    
        The results, also, indicate that there is significant statistical effect of the 
marketing mix service with Islamic character on the building of the competitive 
advantage with all it dimensions. Some recommendations were suggested to 
Enables Company to using ( Marketing Mix service with Islamic character) in 
efficient way to build sustainable competitive advantage.  
Keywords: marketing Concept with Islamic character, Marketing Mix service 
with Islamic character , building of the competitive advantage, sustainable 
competitive advantage, dimensions of the competitive advantage. 

 



 

 
  اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٩١

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر الثالثون  الحادي و العدد

 : المقدمة
 أسـهم  قـد  ،ةسـالمي اإل النظرة وفق الخدمي التسويقي المزيج عناصر استخدام إن      

 نوعياتهــا بمختلــف اإلداريــة المنظمــات لمعظــم التنافــسية الميــزة وحيــازة بنــاء عمليــة فــي
 اسـتخدام   إلـى  باألسـاس  تـستند  التنافـسية  الميـزة  وحيازة بناء عملية إن حيث وأهدافها،

 مواجهــة فــي ةســالمياإل النظــرة مــع والمتفقــة الفعالــة التــسويقي لمــزيجا اســتراتيجيات
 مــديري إن.  المنظمــة فــي المناســبة التغيــرات وإجــراء التطــوير مــع التعامــل أو المــشكالت
ــات ــرة المنظمـ ــي المعاصـ ــالم فـ ــالمياإل العـ ــي سـ ــدركون  والعربـ ــة يـ ــي أهميـ ــوم تبنـ  المفهـ
 مع العالقات وتعزيز للمنظمة التنافسية ةالميز تعزيز في  ةسالمياإل ذي الصبغة  التسويقي

 العوائـق  وضـع  مـستهلك،  كـل  مـن  الربحيـة  تعزيـز  المـدرك،  الخطر خفض المستهلكين،
 لتنـاول  هـذه  دراسـتنا  وتـأتي . بالمـستهلكين  واالحتفـاظ  الـسوق  إلى جدد منافسين لدخول

 التنافـسية  الميـزة  بنـاء  علـى  ةسالمياإل ذي الصبغة  الخدمي التسويقي المزيج استخدام أثر
 . السعودية االتصاالت شركة في

  الدراسة مشكلة

 وخاصـة  الـسعودية  التـسويقية  للبيئـة  الرئيسة السمات من هو المستمر التغير إن        
ــادة مــن ذلــك علــى ترتــب ومــا العالميــة التجــارة لمنظمــة الــسعودية انــضمام بعــد  حــدة زي
 العربيــــة المملكــــة تلعبــــه الــــذي المحــــوري والــــدور لخصخــــصةا نحــــو والتوجــــه لمنافــــسةا

 لـى إ الـنفط  مـصدري  أكبـر  ومـن  اقتصادي ثقل من تمثله وبما العالمي االقتصاد في السعودية
 انهاواحتــض المنــورة والمدينــة المــشرفة الكعبــة احتــضان مــن اهللا حباهــا وبمــا العــالم دول

 ثلــث يــشكلون والــذين ســنويا لهــا المــسلمين وحــج وســلم، عليــه اهللا صــلى اهللا لرســول
 علـى  الـسعودية  االتـصاالت  شركة وتعمل  العالم، بقاع كل في وينتشرون العالم نسكا
 الحـج  مثـل  الدينيـة  بالـسياحة  يتعلـق  فيمـا  وخاصة بالعالم السعودية العربية المملكة ربط

 .المبارك رمضان وشهر والعمرة
 ولعناصــر والتقليديــة المعاصــرة التــسويقية للمفــاهيم الــسيئ لالســتخدام  ونتيجــة     
 كمــا الــسوق واقتــصاديات للرأســمالية تتبــع التــي ســواقاأل فــي وخاصــة التــسويقي المــزيج
ــد أشــارت ــة الدراســات مــن العدي ــي الحديث ــة علــى أكــدت والت  األخالقــي االســتخدام أهمي
 والئهـم  وزيـادة  الحـاليين  بـالعمالء  واالحتفـاظ  العمـالء  جـذب  فـي  التسويقي المزيج لعناصر
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  دميالخ التسويقي المزيج استخدام أثر
 STC  في شركة االتصاالت السعودية التنافسية الميزة بناء على اإلسالمية الصبغة يذ
 البستنجي محمد غالب.د

 دقاعو بوأ( ،)٢٠٠٩ النــسور، (، )٢٠٠٨ خــرون،آو ميــا( قدمــةالم الخدمــة جــودة دراكإ وزيــادة
ــائج وكــذلك )٢٠٠٩ خــرون،آو  اســتخدام أهميــة علــى أكــدت والتــي الحديثــة الدراســات نت

 التـسويقية  المفاهيم وكفاءة فعالية زيادة قي سالمياإل التوجه ذات التسويقية المفاهيم
ــ يــنعكس ممــا  العمــالء وعلــى الخــدمات ومقــدمي المنتجــين األطــراف جميــع علــى اإيجابي

 وبالتالي) ٢٠٠٩ خرون،آو لشيخآ (، )٢٠٠١ ،سعيد( ،)٢٠٠٤،العلي. (ككل والمجتمع والزبائن
 واألخالقيـــات المفـــاهيم وتفعيـــل اإلســـالم نحـــو للتقـــدم الحاجـــة ضـــرورة الباحـــث يـــرى
 تلـك  أهـم  ومـن  والعربيـة  المـسلمة  المجتمعـات  فـي  وخاصة التسويق مجال في ةسالمياإل

 وحاضـنة  رمزيـة  مـن  تمثله بما السعودية العربية والمملكة الخليجي المجتمع اتالمجتمع
ــصادي وثقــل لإلســالم ــضروري ومــن ، ...ككــل بالعــالم ومــؤثر فاعــل اقت ــة تتبنــى أن ال  البيئ
 ولعل. التغيرات هذه لمواجهة منافسة استراتيجيات فيها العاملة والشركات السعودية

 التـسويقي  المفهـوم  منهـا  والتـي  ةسـالمي اإل لمفاهيما توظيف هو األساليب هذه أفضل من
 تبنـي  خـالل  مـن  البيئيـة  المتغيـرات  مـع  التكيـف  سـرعة  يتطلب فهذا ،ةسالمياإل  الصبغة وذ

 تمكنهـا  تنافـسية  ميـزة  علـى  الحـصول  لمحاولة ةسالمياإل ذي الصبغة  التسويقي المفهوم
 . احةالمت الفرص من واإلفادة التحديات ومواجهة بقوة المنافسة من

 االتـــصاالت شـــركة فـــروع مـــن لعـــدد استكـــشافية بدراســـة الباحـــث قـــام هنـــا ومـــن
 بهــدف البحــث محــل للــشركة العمــالء مــن عــدد علــى وكــذلك الريــاض بمدينــة الــسعودية
 علــى التعــرف خــالل مــن العملــي الواقــع يعكــس بــشكل البحــث مــشكلة علــى الوقــوف
 ذات التـــسويقي المـــزيج رعناصـــ تطبيـــق نحـــو الـــشركة تحـــرك التـــي الـــدوافع أو األســـباب
ــصبغة ــد ،ةســالمياإل ال ــر المــزيج ذلــك لتطبيــق كــان اذا مــا وتحدي  التنافــسية دعــم علــى أث
 العــاملين بعــض مــع مقــابالت عــدة جــراءإ تــم فقــد ســبق مــا ولتحقيــق بالفعــل، للــشركة
 مراجعــة تــم وقــد فيهــا، المــديرين بعــض مــع وكــذلك والتــسويق، العمــالء خدمــة بأقــسام
 تـصدرها  التي للبيانات الباحث مراجعة خالل من بالفعل المطبقة تسويقيال المزيج عناصر
 . الشأن هذا في االتصاالت شركة

 ال الـــشركة أن لـــىإ مبـــدئيا الباحـــث توصـــل االســـتطالعية الدراســـة تلـــك خـــالل ومـــن
 التقليديـة  العناصـر  تمـارس  وإنمـا  ةسـالمي اإل الـصبغة  ذات التـسويقي  المـزيج  عناصر تمارس



 

 
  اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٩٣

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر الثالثون  الحادي و العدد

 مواجهـة  فـي  الدراسـة  محـل  الـشركة  لتلـك  التنافـسية  القـدرة  علـى  الـسلب ب ذلـك  أثر مما
 .المجال تلك في العاملة المنافسة األخرى الشركات
 :  التالية األسئلة عن لإلجابة لمحاولة السياق هذا في الدراسة هذه يتتأ ولذلك

ذي  التــسويقي  المــزيج  عناصــر  الســتخدام الــسعودية  STC عمــالء  توقعــات  مــا -١
  ؟ةسالمياإل الصبغة
  الشركة؟ في التنافسية الميزة لبناء السعودية STC عمالء توقعات ما -٢
 المـزيج  فـي  والمتمثلـة  المـستقلة  الدراسة لمتغيرات حصائيةاإل الداللة ذو ألثرا ما -٣

 التوزيـــع، أو المكـــان لتـــرويج،ا لـــسعر،ا لمنـــتج،ا ةســـالمياإل ذي الـــصبغة الخـــدمي التـــسويقي
 التنافــسية الميــزة بنــاء فــي والمتمثلــة  التابعــة علــى) النــاس العمليــات، الماديــة، الــشواهد

 ).  والتميز واالبتكار، اإلبداع) الوقت(السرعة المرونة، النوعية،(

 )STC(السعودية االتصاالت شركة
 ســعودية مــساهمة كــشركة ١٩٩٨ ســنة الــسعودية االتــصاالت شــركة تأســست     
ــا ــاض، ومقرهـ ــن الريـ ــشركات ومـ ــة الـ ــا التابعـ ــركة لهـ ــصاالت شـ ــة، االتـ ــركة الكويتيـ  وشـ

 منتجــات وتقــدم االتــصاالت مجــاالت فــي وتعمــل ٢١١٩٠ موظفيهــا عــدد ويبلــغ كــسيسأ
 البيانـات،  الثابت،خدمات الهاتف خدمات المحمول، الهاتف خدمات منها عديدة، وخدمات

 مـا  أي سـعودي  ريـال  مليـار  ٥٥٫٦٦)  ٢٠١١ (لعـام  العائـدات  وبلغـت . المعلومات ودوائر نترنتإ
ــ  ريـــال مليـــار ٧٫٧٢٨ العـــام لـــنفس األربـــاح صـــافي وبلـــغ أمريكـــي، دوالر مليـــار ١٤٫٨١ ادليعـ

 .مريكيأ دوالر مليار ٢٫٠٥ يعادل ما أي سعودي
 االتــــــصاالت  لخــــــدمات  األول المــــــشغل  الــــــسعودية االتــــــصاالت  شــــــركة  تعتبــــــر   
ــي ــرار بموجـــب الـــشركة تأســـست. الـــسعودية فـ ــوزراء مجلـــس قـ ــم الـ ــاريخ ١٧١ رقـ  ٩ بتـ

 مـساهمة  كـشركة  ،١٩٩٨ أبريـل  ٢١ بتاريخ ٣٥/م رقم الملكي والمرسوم ،٢٠٠٢ سبتمبر
 نظــام اعتمــد الــذي ،١٩٩٨ أبريــل ٢٠ وتــاريخ ٢١٣ رقــم الــوزراء مجلــس لقــرار طبقــاً ســعودية
 البورصــة فــي أســهمها مــن %٣٠ الــشركة أدرجــت ٢٠٠٣ ســنة وفــي. األساســي الــشركة
 المكتتبـة  األسـهم  من %٢٠ خصص العربية، األسواق عرفته اكتتاب أكبر في السعودية

 للتأمينـات  العامـة  للمؤسـسة  %٥ وخصـصت  الشخـصية  بـصفتهم  الـسعوديين  واطنينللم



 

 
١٩٤

  دميالخ التسويقي المزيج استخدام أثر
 STC  في شركة االتصاالت السعودية التنافسية الميزة بناء على اإلسالمية الصبغة يذ
 البستنجي محمد غالب.د

 االتـصاالت  لـشركة  الـسنوي  التقريـر .(التقاعـد  معاشـات  لمـصلحة  أخرى %٥ و االجتماعية
 ) ٢٠١١ لعام) STC (السعودية

 إسـناد  بعـد  المحمـول  الهـاتف  لخـدمات  احتكارهـا  الـشركة  فقـدت   ٢٠٠٤سـنة  وفـي    
 الهــاتف لخــدمات احتكارهــا نتهــىا ٢٠٠٧ أبريــل فــي. اتــصاالت اتحــاد لــشركة ثانيــة رخــصة
 طرحتهــا التــي الثانيــة بالرخــصة البحرينيــة بتلكــو شــركة تقــوده تحــالف فــوز بعــد الثابــت

ـــ وتــسمى الــدفع مــسبقة بطاقــة للــشركة وأيــضاً الحكومــة،  االنتــشار رائجــة وهــي ســوا ب
 .السعودية في

ــاً    ــذلك وتبعـ ــد لـ ــشركة تبنـــت فقـ ــاً الـ ــاً برنامجـ ــدف طموحـ ــى يهـ ــل إلـ ــا تحويـ  أعمالهـ
ــة ــاً لتـــصبح الحكوميـ ــة لألســـس وفقـ ــارف التجاريـ ــا، المتعـ  الـــشركة وضـــعت حيـــث عليهـ

 موظفيهـــا،  يروتطـــو  وتأهيـــل  الداخليـــة،  هيكلتهـــا  بإعـــادة  تهـــتم  واضـــحة  اســـتراتيجيات 
 مــع عمالئهــا، واحتياجــات متطلبــات ودراســة الداخليــة، إجراءاتهــا وتحــسين ومراجعــة
 .واالجتماعية الوطنية ومسئولياتها الشركة بواجبات بالقيام االستمرار ضرورة

 االتـصاالت  خـدمات  تقديم في الرائدة الوطنية الشركة" السعودية االتصاالت "وتعتبر  
 لـى ع مـستمر  وبـشكل  الـشركة،  تعمـل  حيـث  ،السعودية العربية المملكة في المتكاملة
ــتجابة ــات االسـ ــسوق، لمتطلبـ ــة الـ ــستجدات ومواكبـ ــورات المـ ــة والتطـ ــي التقنيـ ــال فـ  مجـ
 مـن  الـذي  الطريـق  هـو  ذلـك  أن أعينهـا  نـصب  واضـعة  عمالئهـا،  احتياجات وتلبية االتصاالت،
ــا الـــشركة ترســـخ خاللـــه ــا، مكانتهـ ــالم ظـــل فـــي خاصـــة وهويتهـ ــه يتعـــاظم متغيـــر عـ  فيـ
 .واستخداماتها االتصاالت دور

 فقــد ورغبــاتهم، احتياجــاتهم تلبيــة وضــرورة عمالئهــا بأهميــة الــشركة مــن وإيمانــاً  
ــشركة تبنـــــت ــتراتيجية الـــ ــة " اســـ ــي" الطليعـــ ــل التـــ ــى تعمـــ ــم علـــ ــز دعـــ  موقـــــف وتعزيـــ

 تعزيــز إلــى ســتراتيجيتهاا تطبيــق خــالل مــن الــشركة تــسعى حيــث ،التنافــسي الــشركة
 علــى انعكــس الــذي األمــر وهــو كة،الــشر أعمــال كافــة فــي العمــالء حــول التمركــز ثقافــة
 الوحــدات مــن وعــدد الــشركة، مركــز مــن يتكــون الــذي للــشركة اإلداري الهيكــل تــصميم

ــة، ــال وحـــدات وأربـــع الوظيفيـ ــول تتمحـــور ةرئيـــسي أعمـ  لعمـــالء الرئيـــسية الـــشرائح حـ
 : وهي الشركة،



 

 
  اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٩٥

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر الثالثون  الحادي و العدد

 .األفراد قطاع خدمات
 .السكني القطاع خدمات
 .األعمال قطاع خدمات
 .والمشغلين النواقل قطاع

 الموحـدة  األولية المالية نتائجها عن(STC)   السعودية االتصاالت مجموعة وأعلنت   
 ونمـوًا  متميـزة  إيـرادات  محققـة  م،٢٠١٢ مـارس  ٣١ في والمنتهية ٢٠١٢ العام من األول للربع
 بنــسبة الثابــت العــريض النطــاق خــدمات عمــالء فــي وزيــادة الــربح صــافي فــي %٦٠ بنــسبة

ــة %٢٢ ــالربع مقارن ــائج وحققــت ، م٢٠١١ العــام مــن األول ب ــة نت ــة مالي ــة عكــست قوي  بداي
 مقارنـة  %١٢ بةبنس ريال مليون ١٤،٦٧٩ إلى اإليرادات ارتفعت حيث م،٢٠١٢ للعام ةإيجابي
 ارتفـع  والدوليـة،  المحليـة  العمليـات  كفاءة لتحسن ونتيجة. السابق العام من األول بالربع
 ليـصل  م٢٠١١ العـام  مـن  الفتـرة  بـنفس  مقارنـة  %١٩ بنـسبة  األول الربع في التشغيلي الربح
 ةوالزكـا  والفوائـد  واإلطفاء االستهالك قبل الربح صافي ارتفع كما. ريال مليون ٣،١٧٨ إلى

 الفتـرة  بـنفس  مقارنـة  %١٢ بنسبة م٢٠١٢ العام من األول الربع في (EBITDA) والضرائب
 العــام مــن األول للربــع الــربح صــافي وبلــغ. ريــال مليــون ٥،٣٧٤ إلــى ليــصل م٢٠١١ العــام مــن
 م،٢٠١١ العـام  مـن  األول الربـع  عـن  %٦٠ بنـسبة  زيـادة  وهـي  ريال، مليون ٢،٥٢١ مبلغ م٢٠١٢

 ارتفــاع أمــس للـشركة  بيــان وعـزا . م٢٠١١ العــام مــن األخيـر  الربــع عـن  %٨ بنــسبة وزيـادة 
 إلـى  الماضـي  العـام  مـن  الفتـرة  بـنفس  مقارنـة  م٢٠١٢ عام من األول الربع خالل الربح صافي
 تقــدمها التــي الخــدمات جميــع النمــو هــذا ويــشمل ،%١٢ بنــسبة التــشغيلية اإليــرادات نمــو

 وخــدمات العــريض والنطــاق جــوالوال الثابــت الهــاتف خــدمات مــستوى علــى المجموعــة
 الــربح صــافي ارتفــاع فــي ســاهم كمــا والمــشغلين، النواقــل قطــاع خــدمات وأيــضا األعمــال
 .النفقات وترشيد التشغيلية الكفاءة تحسن أيضا

 النطـاق  خـدمات  علـى  الطلب في بزيادة مدفوعًا نموًا الربع هذا في الشركة وشهدت  
 الـسعودية  االتـصاالت  حققتهـا  التي المكانة نتائجال هذه وتدعم. والمتنقل الثابت العريض

 علـى  االسـتحواذ  من تمكنت حيث المنطقة، في المفضل العريض النطاق خدمات كمزود
ــا، أكبــر ســوقية حــصة  بنــسبة الثابــت العــريض النطــاق خــدمات عمــالء عــدد وارتفــع محليً
 هـذا  ويرجـع  م،٢٠١١ العـام  مـن  الفتـرة  بـنفس  مقارنـة  م٢٠١٢ العام من األول الربع في %٢٢



 

 
١٩٦

  دميالخ التسويقي المزيج استخدام أثر
 STC  في شركة االتصاالت السعودية التنافسية الميزة بناء على اإلسالمية الصبغة يذ
 البستنجي محمد غالب.د

 مــن األول الربــع خــالل «FTTH» الــضوئية األليــاف خدمــة مــشتركي عــدد زيــادة إلــى النمــو
 خــدمات لطــرح المتواصــلة للجهــود ثمــرة جــاءت التــي المتميــزة النتــائج هــذه وتعتبـر . م٢٠١٢

 وتطــوير لتحــسين الــدائم والــسعي المتزايــدة، العمــالء احتياجــات تلبــي مبتكــرة ومنتجــات
 وتحـسن  التـشغيلية  يـرادات اإل نمـو  خـالل  مـن  تحققـت  والتـي  والمالية يليةالتشغ العمليات
 علـى  الرياديـة  مكانتهـا  ترسـيخ  من تمكنت المجموعة. النفقات وترشيد العمليات كفاءة

 عبـر  المنطقـة  فـي  االتـصاالت  خـدمات  مـزودي  أكبـر  كإحـدى  واإلقليمي المحلي المستويين
 الـدائم  سـعيها  إطـار  فـي  متميـزة  عمالء تجربة وتحقيق ومتكاملة مبتكرة خدمات تقديم
 )١٩/٤/٢٠١٢ الخميس جدة، المدينة، جريدة.(ومستدام متميز أداء لتحقيق

 الدراسة أهمية
 العربيـــة المملكـــة فـــي االتـــصاالت قطـــاع أهميـــة مـــن أهميتـــه البحـــث هـــذا يـــستمد      

 للمملكـة  وميالقـ  الـدخل  تعزيز في الكبيرة أهميته له واعداَ حيوياَ قطاعا كونه  السعودية
 الـشركة  رييمـد  ويوجـه  يرشـد  علمـي  إطـار  بنـاء  في المساهمة كذلك. سابقاً وضحنا كما
 الميــزة بنــاء فــي وتــأثيره ةســالمياإل ذي الــصبغة التــسويق وتطبيــق بمفهــوم االهتمــام فــي

 كـذلك . المنافـسين  ومواجهـة  الـسوق  فـي  والنمـو  البقـاء  من لتمكنها للشركة التنافسية
ــة معرفــة إلضــافة متواضــعة همةمــسا البحــث هــذا يمثــل  لمفهــوم التأســيس حــول علمي

 وجهـة  مـع  يـتالءم  بمـا  الحـديث  التـسويقي  المفهـوم  تكييف خالل من سالمياإل التسويق
 أنهشـ  مـن  للمعلومـات  حـديث  بمـصدر  والعربيـة  ةسالمياإل المكتبة وتزويد ةسالمياإل النظر
 . المجال بهذا والمهتمين الباحثين إعانة

  :الدراسة أهداف
ذي  الخـدمي  التـسويقي  المـزيج  اسـتخدام  أثـر  علـى  التعرف إلى الدراسة هذه تهدف     
 تهـدف  كما السعودية االتصاالت شركة في التنافسية الميزة بناء على ةسالمياإل الصبغة

 : يلي ما تحقيق ىإل
 التــسويقي المــزيج اســتخدام إزاء الــسعودية فــي المبحــوثين اتجاهــات معرفــة -١

 .ةسالمياإل ذي الصبغة الخدمي
 .التنافسية الميزة وحيازة بناء إزاء السعودية في المبحوثين اتجاهات معرفة -٢
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 بنـاء  علـى  ةسـالمي اإل ذي الـصبغة   الخدمي التسويقي المزيج استخدام أثر تحليل -٣
 .  السعودية االتصاالت شركة في التنافسية الميزة

 . المعنية الجهات تخدم بالموضوع متعلقة توصيات تقديم -٤

  : السابقة والدراسات النظري رطااإل
  التقليدية النظرة حسب التسويق

 والخـدمات  للـسلع  القتـصادي ا التدفق يحكم الذي النشاط أنه على التسويق يعرف     
 والخــدمات الــسلع وتــرويج بتــسعير الخــاص النــشاط أنــه علــى عــرف كمــا، للمــستهلكين

  . تآوالمنش األفراد رغبات إشباع إلى تسعى التي واألفكار
 األفـــراد يبـــذلها التـــي الجهـــود:"أنـــه علـــى التـــسويق) ٢٠٠٥، kotler (كـــوتلر ويعـــرف   

 خالل من ورغباتهم حاجاتهم على للحصول معين واجتماعي إداري إطار في والجماعات
 .اآلخرين مع والقيم المنتجات وتبادل إيجاد

  ةسالمياإل النظرة حسب التسويق
 " أنـــه ب ســـالمي اإل المنظـــور  مـــن  التـــسويق  ) ٢٠٠٧ مرســـي،  طـــاهر  ( مرســـي  يعـــرف    

 التبـادل  أطـراف  مصالح يحقق بما والخدمات، السلع تبادل لتسهيل أداؤها الالزم األنشطة
) ٢٠١٢ البـستنجي،  غالب (البستنجي ويعرف "الشريعة وأحكام ويتفق المجتمع ومصلحة
 خاللهــا مــن والتــي واجتماعيــة إداريــة عمليــة "أنــه علــى ةإســالمي نظــر وجهــة مــن التــسويق
ــات تـــستطيع ــراد الجماعـ ــات واألفـ ــد والمنظمـ ــات وتعريـــف تحديـ ــات حاجـ ــالء ورغبـ  العمـ
 إنتـــاج خـــالل مـــن الـــشرعية الـــضوابط وفـــق إشـــباعها علـــى والعمـــل المـــسلم والمجتمـــع
ــات الحاجــات تلــك تــشبع والتــي المنتجــات ــشريعة مقاصــد وفــق والرغب  ذات وبطريقــة ال
 بمـا  المنتجـات  قـيم  تبـادل  خـالل  من وذلك المنافسين من أفضل وبشكل وفعالية كفاءة

 ".ةسالمياإل الشريعة يخالف ال
 اإلســالم، تعــاليم يخــالف ال بمــا يــسوق أن يمكــن شــيء أي أنــه علــى المنــتج ويُعــرف     
 لخإ.....شخص، مكان، ملموسة، غير خدمة ملموسة، سلع المنتج يكون وقد

 :ةالميإس نظر وجهة من والتسويق التقليدي التسويق بين الفرق
 نظـــر وجهـــة مـــن والتعريـــف للتـــسويق التقليديـــة التعـــاريف بـــين مـــا الفـــرق نالحـــظ     
 وبحيـث  شـرعا  محللـة  واجـراءات  وبأسـاليب  الـشريعة  ضوابط وفق يعمل والذي  ةإسالمي
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 مـا  تحقيـق  وبالتـالي  الوقـت  بـنفس  والمجتمـع  للعمـالء  االجتمـاعي  بالرفـاه  يـسمى  ما تحقق
 المقاصـد  تحقيـق  وبالتـالي  وتعالى، نهاسبح اهللا أراد كما ضاألر في االستخالف مبدأ يسمى

 مـــن كـــال يتـــضمن للتـــسويق ةإســـالمي نظـــر وجهـــة مـــن التعريـــف أن ونالحـــظ. الـــشرعية
 . األخطر والتسويق  االجتماعي والتسويق للتسويق الحديث المفهوم

  :إسالمي منظور من والرغبات الحاجات
ــالنقص ورالــشع مــن حالــة اأنهــ علــى الحاجــة تعــرف        إشــباعها وعــدم والحرمــان ب
 مـع  يتفق بما وترتيبها الحاجات إلى تطرق الكريم نآوالقر التوتر، من حالة وجود إلى يؤدي
  : تعالى قال ،ماسلو هرم

{ A B C D E F G  H I J K L 
M N O  P Q R S T z ،  فيــسولوجية حاجــة يمثــل هنــا فــالجوع 
  ماسـلو  هرم في الثانية المرتبة يحتل والذي األمن يأتي ثم ماسلو هرم قاعدة في تقع والتي
  .سالمياإل الدين في موجودة معاني وكلها الذات، تحقيق إلى وصوال الحاجات وبقية

 ومحـدودة  أساسـية  فالحاجات وبالتالي ، الحاجة إلشباع الوسيلة فهي الرغبات أما      
  خلقــه،  فــي اهللا ســنة مــع تتفــق والحاجــة والرغبــة  محــدودة وغيــر تتجــدد الرغبــات بينمــا

  بالمقاصـد  يـسمى  مـا  لتحقيـق  آليـة  عـن  عبـارة  هـي  والتـي  بالمـسببات  األسـباب  ربط وقاعدة
 .   االستخالف مبدأ وتحقيق الشرعية

 الـصفات  مـن  هـي  والتـي  الحاجـات  بين ما للفرق المسلم المسوق فإدراك : وبالتالي      
 ال بأننــا نــؤمن كمــسوقين نحــن وبالتــالي ،أوجــدها وتعــالى نهاســبح واهللا البــشر عنــد الثابتــة

 محـدودة  غيـر  فهـي  بالرغبـات  يتعلق فيما أما . اهللا هو الخالق ألن حاجة نخلق أن نستطيع
 للحاجــات ةســالمياإل النظــرة هــي وهــذه المــسوق ســيطرة إلــى تخــضع وبالتــالي ومتجــددة
 فـي  يلعـب  هأنـ  هنـا  المـسوق  فـدور  بالحاجـات  يتعلـق  فيما أما. إسالمي منظور من والرغبات
 .العمالء عند للحاجات األولويات ترتيب

 وتعـالى  نهاسبح فاهللا ومكان، زمان لكل يصلح اإلسالم فإن ، إسالمي منظور ومن       
 أيـــضا فالرغبــات  وبالتــالي  تتغيــر،  ســوف  إشـــباعها وطــرق  وأولوياتهــا  الحاجــات  أن يعــرف 
 هــي والتــي الــشرعية دفالمقاصــ وبالتــالي. البيئيــة المتغيــرات حــسب وتتغيــر تتطــور ســوف
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ــارة ــدأ ترجمــة عــن عب  فمــن. المتغيــرات مــع التكيــف تقتــضي األرض، فــي االســتخالف لمب
 .والتفضيالت والرغبات الحاجات في التغير هذا إدراك من للمسوق البد تسويقية ناحية

 شـــكل علـــى تتـــرجم أن يجـــب والرغبـــات الحاجـــات أولويـــات فـــي فـــالتغير هنـــا ومـــن
 .ةسالمياإل النظرة مع يتعارض ال بما والمجتمع عمالءال تناسب وخدمات منتجات

 تتفـق  الـشروط  وهـذه  شـروط،  لـه  فالتبـادل  ، المنتجـات  لقيم بالتبادل يتعلق فيما أما     
 والقــدرة الطــرفين، بــين والقبــول اإليجــاب وأهمهــا التبــادل وشــروط ،ةســالمياإل النظــرة مــع

. التبادل عملية إلتمام شرعي إسالمي عمان وجود وعدم... التبادل عملية نجازإ في والرغبة
 حقــوق علــى المحافظــة جــلأ مــن التبــادل عمليــة خــالل التوثيــق مبــدأ علــى اإلســالم وشــدد
 )٢٠٠٧ لعزام،ا.(الصفقة إتمام إلى وصوالً الجميع
 المنتجـات  أنـواع  مـن  كنـوع  الخدمـة  علـى  تركز والتي الدراسة بهذه يتعلق فيما أما      
 أي اأنهــب البحــث يعرفهــا والــذي ســالمياإل المنظــور وفــق دمــةوالخ المنــتج تعريــف حــسب
 ،2005 (كوتلر فعرف التقليدي، المفهوم حسب أما ،تسويقها ويمكن شرعاً مباح شيء
kotler (وتكـون  خـر، آ لطـرف  مـا  طـرف  يقـدمها  منفعـة  أو نجازإ أو نشاط أي: "اأنهب الخدمة 
 مرتبطــاً يكــون قــد تقــديمها أو إنتاجهــا نأو ،ملكيــة عنهــا ينــتج وال ملموســة غيــر أساســاً
 الخــدمات أن  فيــرى  (zeithmanl ،2000) زيثمــل أمــا".يكــون ال قــد أو ملمــوس مــادي بمنــتج
 كـــل تتـــضمن الخـــدمات فـــإن وبالتـــالي أعمـــال، أو نجـــازاتإو عمليـــات، أفعـــال، عـــن عبـــارة

 تـستهلك  عـام  بـشكل  وهـي  ،ماديـة  منتجـات  ليست مخرجاتها التي االقتصادية األنشطة
 لمــشتريها ملموســة غيــر أساســي بــشكل وهــي مــضافة قيمــة وتقــدم إنتاجهــا قــتو عنــد
     والهالمية ،والتنافر واالختالف ،التالزمية، ملموسة الال ،الخدمة خصائص ومن. األول

 وتعريفها التنافسية الميزة مفهوم
 الصفات من مجموعة اأنه على التنافسية الميزة Brown،(1996)،620 براون عرف      

 المـستهدف،  الـسوق  داخل للمنافسة داعمة أداة تمثل والتي ومنتجاتها للشركة مؤيدةال
 إنتـاج  علـى  القـدرة  إلـى  يـشير  التنافـسية  الميـزة  مفهـوم  أن علـى  الدراسـات  معظـم  وتؤكد

 المنافـسون  يقدمـه  عمـا  متميزة أو منفردة بصورة الزبائن إلى الخدمات تقديم أو المنتجات
 لمنتجاتهـا  معينـة  قيمـة  إلضـافة  لـديها  القـوة  لمـصادر  المنظمـة  استغالل خالل من اآلخرون
 ،2005) هـوفر  ويـرى .  (Pitts&Lei،1996) نواآلخـر  نوالمنافـس  تنفيـذها  عـن  يعجز بطريقة
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Hofer) حين في منافسيها، على المنظمة بها تتفوق التي المجاالت اأنهب التنافسية الميزة 
 مقابــل المنظمــة تطــوره الــذي الفريــد قــعالمو اأنهــب (Reed&Def،2003) وديــف ريــد يــصفها

 لكــل مــشروعاً طموحــاً تمثــل التنافــسية فــالميزة. البــشر أنمــاط طريــق عــن منافــسيها
 ومـن  الـسوق  فـي  لهـا  مالئم لموقع المنظمة احتالل خالل من الميزة هذه وتتحقق منظمة،

 يـشير  صددالـ  هذا وفي الزبائن، جذب وفي التنافسية القوى مواجهة في تدريجياً التقدم ثم
 علــى تــشتمل التنافــسية الميــزة أن (Johnson & Scholes، 2002) وســكول جونــسون
 التفـوق  ويـتم  المـستهلكين،  جـذب  فـي  والتميـز  المنافـسين  علـى  التميـز  قـدرة  هما عاملين
 االبتكـار  وفي البيع بعد ما خدمة التسليم، وقت السعر، الجودة، خالل من المنافسين على

 تلبيــة خــالل مــن فتــتم المــستهلكين جــذب فــي التميــز أمــا سرعة،بــ التغييــر علــى والميــزة
 للنمـو  فرصـة  ويخلـق  رضـائهم،  درجـة  مـن  يزيـد  بـشكل  المـستهلكين  ورغبات احتياجات
ــتمرارية والربحيـــة ــة التنافـــسية الميـــزة عالقـــة ضـــوء وفـــي. األســـواق داخـــل واالسـ  بأنظمـ
 المعلومـات  تكنولوجيـا  قتطبيـ " اأنهب التنافسية الميزة عرفت فقد التسويقية، المعلومات
 يعـد  المعلومـات  تكنولوجيا تطبيق إن حيث". المنافسين على التقدم لغرض رائد بشكل
ــيلة ــداد وسـ ــة إلمـ ــتراتيجية بالمعلومـــات المنظمـ ــا التـــي اإلسـ ــاء ألجـــل تحتاجهـ ــا بنـ  مزاياهـ

 نظـري  إطـار  وضـع  إلـى  وهـدفت  (Day&Wensley،1998) وينزلـي  دي دراسـة  أمـا . . التنافسية
 المعلومـات  نظـم  أجـزاء  بـين  التكامـل  خالل من التنافسي التفوق إلى وللوصول لتشخيص
 التنافـسية  الميزة على بالحصول معنية اإلستراتيجية أن إلى الدراسة وتوصلت التسويقية،

 الشركة وعلى حالياً، الموجودة التنافسية الميزة تأكل تأخير على تعمل بينما السوق في
 والتــي والزبــائن، المــوزعين المــوردين، قيمــة سالســل فــي ةالتنافــسي الميــزة فــي تبحــث أن

 للـشركة  القيمـة  سلـسلة  بـين  اسـتقاللية  يخلـق  وهـذا ) القيمـة  نظـام  (تـشكل  بمجموعها
 . األخرى والقنوات الموردين أولئك وبين

  التنافسية المزايا أبعاد
ــد تناولــت      ــات مــن العدي ــزة أبعــاد والدراســات األدبي  أطلــق اوبعــضه التنافــسية، المي
 الميـزة  تحقيـق  مـصادر  لفـظ  عليهـا  أطلـق  خراآل والبعض التنافسية األسبقيات لفظ عليها

 الميــزة أبعــاد أن (Slack et al ،1998) خــرونآو ســالك رأى ولقــد للمنظمــة، التنافــسية
ــة التكلفــة،: وهــي أبعــاد خمــسة التنافــسية ــة، ،) الجــودة (النوعي ) الــسرعة (الوقــت المرون
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 الميـزة  أن) ١٦٣-١٦٢ ،٢٠٠٥ الزعبي، حسين (الزعبي يرى حين في.البتكاروا اإلبداع وأخيراً
 الكلفــة، التميــز،: التاليــة النقــاط مــن أكثــر أو واحــدة فــي منظمــة أي فــي تتركــز التنافــسية
 التنافــسية الميــزة أبعــاد أن الباحــث يــرى ســبق مــا علــى وبنــاءً والتحالفــات، النمــو االبتكــار،
 :  يلي ما تشمل
 الجماليــة  ومنهــا المنــتج خــصائص  مجموعــة وتمثــل: التنافــسية  لجــودةوا النوعيــة. ١

 مــن تتخــذ التــي المنظمــة وتمتــاز ، وتكــراره الــشراء علــى وحثــه الزبــون إقنــاع إلــى الهادفــة
 يتوقعه مما أعلى الجودة من متميز مستوى تقديم على بإصرارها تنافسية أسبقية الجودة
 . الزبائن إدراك حسب المنافسين يقدمه الذي المستوى من أفضل وبشكل الزبائن
 المنـتج  ومـزيج  اإلنتاجيـة  للتغيرات االستجابة على القدرة وتعني: التنافسية المرونة.٢
 للكثيـر  ونتيجـة .المتغيـرة  الزبـون  لحاجـات  واالسـتجابة  للزبـون  الفريدة الحاالت مع للتالؤم
 وأذواق وتفــضيالت  ورغبــات حاجــات فــي والمتــسارع الــسريع  التغيــر مثــل العوامــل مــن

ــائن ــهولة الزبـ ــصال وسـ ــرعة االتـ ــال وسـ ــأثيرات انتقـ ــرات بـــسبب التـ ــة التغيـ ــة البيئيـ  الكليـ
 يتم والذي الزبون طلب حسب اإلنتاج وزيادة الزبائن رغبات على وانعكاسها..... والجزئية

 متغيـرة  تـصاميم  يتطلـب  ممـا  للزبـون  الفريـدة  الحـاالت  مـع  التجـاوب  علـى  القـدرة  خـالل  من
 (Dube & Renaghan ،1999) .للمنتجات
 الوقــت علــى تركــز تنافــسية أســبقيات ثالثــة عــن عبــارة وهــي:التنافــسية الــسرعة.٣

 مـا  الفاصـل  الوقـت  وهـو  الـسريع  التـسليم  وقـت : وهـي  التنافـسية  الميزة لتحقيق كأساس
 الوقــت فــي التــسليم االنتظــار، وقــت أي الطلــب ذلــك تلبيــة ووقــت الزبــون طلــب وقــت بــين

 للمنـتج  التطـوير  وسـرعة  التـسويق،  فـي (Convenience)  لمالءمـة ا عناصـر  مـن  وهو المحدد
 . (Brown، 1996) واإلنتاج النهائي التصميم تحقيق وحتى الفكرة والدة بداية من للفترة
 الجديـدة  التكنولوجيـة  التغيـرات  طبيعـة  بهـا  والمقصود: التنافسي واالبتكار اإلبداع.٤
 تحقيـق  ويمكـن  للمنظمـة،  التنافـسية  ميـزة ال تحقيـق  وبالتـالي  الـسوق  حاجـة  لـسد  الالزمة
 أنــشطة ومراقبــة الخارجيــة البيئــة فــي الجديــدة الفــرص خلــق خــالل مــن واالبتكــار اإلبــداع

 أو جديــد  منــتج بإنتــاج  المنظمــة قيــام  اإلبــداع ويتــضمن . االســتجابة وســرعة  المنافــسين
 ،1999  .والعمليـات  اإلدارة وطريقـة  للعمليـات  جديـدة  طـرق  اسـتخدام  أو خـدمات  تقـديم 

Dube & Renaghan) ( 
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 خـالل  مـن  المنافـسين  على التميز قدرة هما عاملين على وتشتمل: التنافسي التميز.٥
 جـــذب فـــي والتميــز  البيـــع، بعـــد مــا  خدمـــة أو/و التـــسليم وقــت  أو/و الـــسعر أو/و الجــودة 

 ،2002)دائــم وبــشكل المــستهلكين ورغبــات حاجــات تلبيــة خــالل مــن المــستهلكين

Johnson & Scholes)   . 
  : السابقة الدراسات

 والتحـري  البحـث  بعـد  ولكـن  الدراسـة  هـذه  لموضـوع  شـبيهة  دراسـة  الباحـث  يجد لم 
 موضـــوع تتنـــاول قلـــيالً اًعـــدد الباحـــث وجـــد الدراســـة موضـــوع مـــن تقتـــرب دراســـات عـــن

 وبعـض " سـالمي اإل التـسويق  الـبعض  عليـه  طلـق أ مـا  أو "ةإسـالمي  نظـر  وجهة من التسويق
 الخــدمي التــسويقي المــزيج عناصــر تتنــاول التـي  الدراســات بعــض وجــد وكــذلك تطبيقاتهـا 
 .وتطبيقاتها التقليدي
 : تاليالك فهي ةإسالمي نظر وجهة من التسويق موضوع تناولت التي الدراسات ومن

 لدراســةا هدفت) ١٢٣ - ١٠١ ،٢٠٠٩ خــرون،آو شيخلــا عيد ســصطفىمــ (الــشيخ دراســة  
 المــصرفي التــسويق لمفهــوم األردنية ســالميةاإل المــصارف مــدى تطبيــق علــى التعــرف إلــى
 مــن ســالمياإل المــنهج تــسويقو ،ســالميةاإل المــصارف عمالء نظــر جهــةو مــن ســالمياإل

 المـصرفية  للخدمـة  المـشتري  سـلوك  على هثـر وأ سـالمي اإل التسويقي المزيج صرعنا خالل
 بدرجـة  سـالمي إ يق مـن منظـور  التـسو  يـتم تطبيـق    نـه أ الـى  الدراسة توصلت وقد. سالميةإلا

 حـول  سالميةاإل المصارف ءعمال ءآرا في فروقات هناك وأن. دنيةاألر المصارف في كبيرة
 المؤهـل  لـى إ تعـزى  ،سـالمي اإل التـسويق  لمفهـوم  دنيـة األر سالميةاإل المصارف مدى تطبيق 

 .لتعاملا سنوات وعدد الجنسو العلمي
: سـالمي إ منظـور  مـن  التـسويق  أخالقيات " بعنوان ) ٢٠٠١ ،سعيد ( محمد دراسة أما     
 التـسويقية  المؤسـسات  عمل مستقبل بيان لىإ الدراسة هدفت ". الربح زيادة إلى الوصول

 تُعــدُ التــسويق عمليــة وأن ،العمـل  فــي التــسويقي خالقــياأل المـستوى  خــالل مــن ةسـالمي اإل
 دول مختلف في األعمال مقاييس على تعمل وقواعد ،أخالقية أسس على وتقوم ،عالمية
 العمليـة  بـين  متناغمـة  التـسويقي  العمـل  إلطـار  األخالقيـات  أن إلـى  اسـة الدر توصلت. العالم

 . التسويق رجل هدف و العالمية التسويقية
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 ســـالمياإل االقتـــصاد فـــي التـــسويق:" بعنـــوان) ٢٠٠٤،العلـــي صـــالح (العلـــي دراســـة أمـــا   
 ،مهمــة اقتــصادية بقــضية التعريــف إلــى الدراســة هــدفت".قواعــده و تاريخــه و مــشروعيته

 و الـسلع  نتقـال ا يتـضمن  الـذي  سـالمي اإل التـسويق  وهي ،المعاصر األقتصادي الفكر اعالجه
 القـرآن  مـن  مـشروعيتها  وبيـان  ،آخـر  إلـى  وقت من تخزينها أو ،خرآ إلى مكان من الخدمات
 ،الحـديث  سـالمي اإل قتـصاد اال فـي  تحكمها التي القواعد أهم على والتعرف ،النبوية والسنة

ــذلها التـــي والجهـــود ــا بـ ــتها فـــي المـــسلمين ءعلمـ ــا التعـــرض و دراسـ  وتوصـــلت. ألحكامهـ
 وتجعـل  ،فعَالة سالمياإل االقتصاد في التسويق عملية تحكم التي القواعد أن إلى الدراسة
 ومـصلحة  الشخـصية  الفـرد  مـصلحة  بين وتوازن ،قتصاديةاال تصرفاته شتى في راشداً الفرد

 . الشريفة المنافسة وقواعد ،المجتمع
ــ أمـــا     التقليـــدي الخـــدمي التـــسويقي المـــزيج عناصـــر موضـــوع تناولـــت التـــي اتالدراسـ

 :تاليالك فهي وتطبيقاتها
 علـى  المـصرفية  الخـدمات  تـسويق  أثـر " بعنـوان ) ٢٠٠٨ خـرون، آو ميا علي (ميا دراسة   
 الـى  الدراسـة  هـدف ". الالذقيـة  محافظـة  فـي  العامة المصارف على بالتطبيق العمالء سلوك
 محافظــة فــي العامــة المــصارف فــي المــصرفي التــسويق مــزيج عناصــر واقــع علــى التعــرف
 هـذه  مـع  للتعامـل  وتـشجيعهم  الـسوق  مـن  العمـالء  جذب في العوامل هذه ودور الالذقية،
 سلوك في المؤثرة العوامل أهم من تعتبر التسويقي المزيج عناصر وأن سيما ال المصارف
 الخـــدمات بتـــسويق هتمـــاماال ضـــرورة المـــصارف إدارات علـــى يحـــتم الـــذي األمـــر العمـــالء،
 . ومدروس منظم بشكل المصرفية

 التـسويقي  المزيج تأثير" بعنوان) ٢٠٠٩ النسور، الفتاح عبد إياد (النسور دراسة أن حين في
 عمـان  مدينـة  فـي  العاملين الزبائن على تطبيقية دراسة الزبائن والء على المصرفية للخدمة

 ".األردن في
ــ تحديــد إلــى الدراســة هــدفت      والء علــى المــصرفية للخدمــة التــسويقي المــزيج عناصــر رأث

 للزبـون  الديمغرافيـة  الخصائص بعض تأثير مدى معرفة محاولة إلى إضافة ألردنيينا الزبائن
 أسـلوب  الدراسـة  اسـتخدمت  لقـد . الـوالء  مـستوى  علـى ) التعلـيم  مـستوى  العمر،  الجنس،(

 مـــن يتكـــون الـــذي لدراســـةا مجتمـــع مـــن مفـــردة ٢٠٠ اختيـــار تـــم حيـــث الميـــسرة، العينـــة
 .عمان مدينة في العاملين

 المكـان  هـذا  فـي  والمفيـدة  المهمـة  النتـائج  مـن  كبيـرة  مجموعـة  إلـى  الدراسة توصلت لقد   
ــأثير عــدم: أهمهــا كــان  والء علــى المــصرفية للخدمــة التــسويقي المــزيج عناصــر معظــم ت
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 علــى إيجابــاً البنــك فــي ةالعاملــ البــشرية الكــوادر تــأثير باســتثناء وذلــك األردنــي، المــشتري
 مـستوى  علـى  االجتماعيـة  وحالتـه  الزبـون  جنس تأثير عدم وجد كما. الزبون والء مستوى
. الـوالء  مـستوى  مـع  والتعليمـي  العمـري  المـستوى  بـين  موجـب  تأثير هناك كان فيما الوالء،
 جــنس بــاختالف الــوالء مــستوى فــي كبيــرة جوهريــة فــروق هنــاك توجــد ال أنــه يعنــي وهــذا
 والتعليميــة العمريــة للمــستويات تــأثيراً هنــاك أن وجــد فيمــا االجتماعيــة، حالتــه أو نالزبــو
 لمـزودي  بالنسبة المهمة التسويقية المضامين من بالعديد أخيراً الدراسة خرجت .للزبائن

 .األردن في الزبائن والء تحسين في بتأثيرها يعتقد والتي المصرفية الخدمات

 لمعرفة سةرالدا هدفت والتـي ) ٢٠٠٩ خـرون، آو دقاعو بوأ اسفر (قاعود أبو دراسة أما
 لمرضىا نظر جهةو من لصحيةا تلخدماا دةجو في لخدميا لتسويقيا لمزيجا عناصر ثرأ
ــلرقا ــف دوـ ـــلمستشا يـ ـــلحكوميا تفياـ ـــش ،نيةردألا ةـ ـــسرالدا ملتـ ـــمستش ةـ ـــلبشا فىـ  يرـ
 ةــــسراللد ستبانها ميمـــــتص تمن،اـــــعم مةـــــلعاصا يـــــف وميـــــلحكا بحاـــــس فىـــــمستشو
 كـــتل تــ عوز دميــ لخا ويقيـــلتسا زيجــ لما داــ بعوأ Serviqual Scale ذجوــ نم داــ بعأ ملتــ ش
ــالسا ــعل تبانهــ ــضم) ٢٣٠ (ىــ  بنسبة ستبانها) ٢٠٠ (دةلمسترا تالستبياناا عمجمو نكا ،اًريـ

 خلصت  .SPSS إلحصائيةا ةـــلحزما امجــ برن سطةابو تلبياناا تحليل تمو ،)%٨٧ (هاارمقد
 دةوــــج يــــف ةــــتأثيري ةــــعالق دميــــلخا ويقيــــلتسا زيجــــلما رــــعناص لمعظم أن لىإ سةرالدا
ــلخا ــلصا تدماــ ــألبع اــــفقو حيةــ ــلخما دةلجوا سقيا داــ ــلخصا فتالــــخا أن اــــكم ،ســ  ائصــ
 لصحيةا تدماــ لخا دةوــ لج يمهمــ تقي ىتوــ مس فتالـخا يـف سـنعكا ىـللمرض هـفيالديمغرا
ــ سرالدا تــصأو.   تستشفيالما تلك من لمقدمةا ــ عق ةـ ــ جتماعا دـ ــ يدور تاـ ــ ب ةـ  دارةإلا ينـ
 يسمح ،للتسويق ديثــلحا موــلمفها يــتبنو تفياــلمستشا يــف ويقــلتسا يديرــمو اــلعليا

 ةـــلعلميا تؤهالـــلما نـــم دةتفاـــسالوا رفينـــلطا بين ءاتلكفاوا اتلخبرا دلبتبا خاللها من
 تلمستشفياا في تلمقترحاوا ويلشكاا يقدصنا دور تفعيلو ،ويقـلتسا يـف لمتخصصةا
 من لكوذ عليها ظاـــــلحفوا ةـــــلطبيا تلخدماا دةجو لعامل كثرأ مهتماا ءعطاوإ ،نيةردألا

 قمالطووا تهماخبرو تخصصاتهم في ءألطباا من ءاتلكفاا رختياإ حسن عملية لخال
 .  لطبيةا بالمهنة ءتقارلال اييرـمع عـضوو ةـيدارإلوا لفنيةا

 ةإسـالمي  نظـر  وجهـة  مـن  التـسويق  منهـا  جـزء  تنـاول  السابقة الدراسات أن ظنالح    
 لـبعض  مزيجـه  وعناصـر  التقليـدي  الخدمي التسويق تناول خراآل والجزء تطبيقياتها وبعض

 وجهـة  مـن  الخـدمي  التـسويقي  المـزيج  عناصـر  ثرأ تتناول دراسة نجد لم ولكن التطبيقات،



 

 
  اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٠٥

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر الثالثون  الحادي و العدد

 مـن  غيرهـا  عـن  الدراسـة  هـذه  ميـز  مـا  وهذا التنافسية الميزة على وتأثيرها ةسالمياإل النظر
 العربيــة المملكــة فــي ومهــم حيــوي قطــاع فــي التطبيــق تناولــت اأنهــو خاصــة الدراســات
 الـسعودية  االتـصاالت  بـشركة  الدراسة هذه في والمتمثل االتصاالت قطاع وهو السعودية

STC. 
 قياسها وكيفية للمتغيرات اإلجرائي التعريف

  :المتغيرات من أنواع ثالثة الدراسة هذه في    
ــر: أوال ــد: المـــستقل المتغيـ ــزيج يعـ ــدمي التـــسويقي المـ ــة الخـ ــره بكافـ ــر عناصـ  المتغيـ
 التـسويقي  لمـزيج  (Lovelock،2001) لوفولـك  عرف وقد. الدراسة هذه ألغراض المستقل

 هاأهــداف لتحقيــق المنــشأة تــستخدمها التــي التــسويقية األدوات مــن مجموعــة: "أنــه علــى
 ذي الـــصبغة الخـــدمي التـــسويقي المـــزيج ويتكـــون". المـــستهدف الـــسوق فـــي التـــسويقية

 المعقـول  الـسعر  ،ةسـالمي اإل الـشريعة  ظـوابط  وفـق  الخدمة: التالية العناصر من ةسالمياإل
 يـتالءم  بمـا  الخدمـة  تقـديم  عمليـة  العاملين، المادية، البيئة الترويج، التوزيع، ،اشرع والمباح
 ذي ليكــرت مقيــاس باســتخدام المتغيــرات تلــك قيــاس تــم وقــد. ةســالمياإل التعــاليم مــع

 . بشدة موافق غير:١ بشدة، موافق: ٥ تمثل بحيث الخمس، النقاط
 اقتــصادية فعاليــات أو أنــشطة:" اأنهــب الخدمــة) Lovelock،2001 (عــرف: الخدمــة -١
 يــةعمل خــالل مــن يحــدث أداء أو نــشاطا وتمثــل نــسبياً الــزوال ســريعة وهــي ملموســة غيــر

 الفعلـي  االسـتهالك  عمليـة  عند اأنه إال ،وإرضائهم العمالء توقعات تلبية إلى هادفة تفاعل
 علـى  الخدمـة  قيـاس  فـي  التركيـز  تـم  وقـد  هـذا  ".للملكيـة  نقل عنها ينتج أن بالضرورة ليس
  : ةسالمياإل الشريعة ظوابط وفق التالية األبعاد
  .  دماتالخ تقديم -٣ . الخدمات تنويع -٢. الخدمات توفر -١

 يـــدفعها التـــي العينيـــة أو النقديـــة القـــيم : "أنـــهب الـــسعر الـــضمور عـــرف : الـــسعر -٢
 يمثـل  الـسعر  فـإن  توضـيحا  أكثـر  وبتعبيـر  الخدمـة،  أو الـسلعة  علـى  حـصوله  نظير المشتري
 أو للمنـتج  اسـتعمال  أو امـتالك  أو كحيـازة  الزبـون  عليهـا  حـصل  التـي  التبـادل  قـيم  مجموع
 ". الخدمة
 الخـصومات  -٣. الفـواتير  أسـعار  -٢.الباقـات  أسـعار  -١ : خـالل  من رالسع قياس وتم
 .ةسالمياإل النظرة مع واتفاقها للخدمات األسعار مةءمال -٤. الممنوحة



 

 
٢٠٦

  دميالخ التسويقي المزيج استخدام أثر
 STC  في شركة االتصاالت السعودية التنافسية الميزة بناء على اإلسالمية الصبغة يذ
 البستنجي محمد غالب.د

 مــن مجموعــة: "أنــه علــى التوزيــع) ٢٠٠٠ العــزام، زكريــا (زامعــال عــرف : التوزيــع -٣
 متـوفرة  الخدمـة  أو جالمنـت  لجعـل  معـاً  تعمل المتبادل االعتماد ذات والمؤسسات  الجهات

 النقــاط دراســة تمــت البعــد هــذا ولقيــاس ، "الخدمــة أو للمنــتج المــستهلك أو للمــستعمل
 :الشرعية الضوابط مراعات مع التالية

ــع -١ ــوزات  -٢    الموقــ ــات -٣    الحجــ ــادية اللوحــ ــرويج -٤ اإلرشــ ــرف :التــ ــل عــ  انقــ
 مــن حيث،للتــسويق التـصالية ا الوظيفــة :"أنـه  علــى التـرويج ) ١٩٩١،  .Engel et al (خـرون آو

 بهـــدف الخدمـــة /المنـــتج عـــن المعلومـــات وتقـــديم بالمـــستهلك االتـــصال يمكـــن خاللـــه
 تـسويقي  نـشاط  : "أنـه ب التـرويج ) ٢٠٠٧ عـزام،  (عـرف  كمـا  ". الشراء عملية على تشجيعه
ــه مــن يــتم إقنــاعي اتــصال عمليــة علــى ينطــوي  أو فكــر أو خدمــة أو بــسلعة التعريــف خالل
ــأثير بهــدف معــين ســلوكي نمــط أو، شــخص أو مخــصص مكــان  جمهــور أذهــان علــى الت
) ٢٠١٢ ،البـستنجي  (عـرف  كـذلك  ".لـه  يروج ما إزاء السلوكية  استجابتهم الستمالة معين

 مــن المـستخدمة  العناصــر مـن  متكاملــة مجموعـة  :"أنــهب ةإسـالمي  نظــر وجهـة  مــن التـرويج 
 خـالل  مـن  شـرائه  فـي  وترغيبهم المحتملين الزبائن وإقناع والخدمة بالمنتج التعريف جلأ

ــالمياإل الـــــشريعة مـــــع والمتفـــــق واألمـــــين الـــــصادق العـــــرض ــتج لخـــــصائص ةســـ  أو المنـــ
 والملـصقات  والنشرات والتلفزيون والمجالت الصحف في والدعاية باإلعالن وذلك،الخدمة

 إلـى  الرامية، العامة العالقات جهود إلى باإلضافة، المتاحة الوسائل من وغيرهما والكتيبات
 والواضـحة  الـصادقة  والمعلومـات  البيانـات  خـالل  مـن  طيب وانطباع جيدة ذهنية صورة بناء

 علـى  يـساعد  ممـا  والخـدمات  المنتجـات  عـن  ةسـالمي اإل الـشريعة  مـع  والمتفقـة  والحقيقية
 ".وخدماتها منتجاتها على فعال طلب خلق

 تـــصالاال– الـــشعارات– اإلعـــالن- :التاليـــة النقـــاط دراســـة تمـــت البعـــد هـــذا ولقيـــاس
 . المعارض– الدعاية- الشخصي
 يلعبـون  الـذين  األفـراد  :"مأنهب العاملين )Lovelock،2001 (لفالك عرف : العاملون -٥
 الخدمـة  مـن  مهمـا  جـزءا  ويشكلون، الخدمة منظمات في واإلنتاج العمليات في مهما دورا
 قيــاس يفــ التركيــز تــم حيــث" العمــالء وبــين بيــنهم تفاعليــة عالقــة هنــاك ويكــون، ذاتهــا
  :التالية األبعاد على العاملين متغير



 

 
  اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٠٧

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر الثالثون  الحادي و العدد

 الـشريعة  عليـه  نـصت  مـا  حـسب  واالتقـان  االسـتجابة  – التعامل-الهندام– المهارة-
 . ةسالمياإل

 البيئـة  كـاول  (Cowell، 2006) كـاول  عـرف  : (Physical Evidence) الماديـة  البيئـة  -٦
 الـــداخلي والتـــصميم واأللـــوان والـــديكور األثـــاث مثـــل الملموســـة النـــواحي: "اأنهـــب الماديـــة
 النقــاط دراســة تمــت وقــد". الخدمــة تــسهل التــي والــسلع ،والــضوضاء الــسيارات ومواقــف
 .الراحة -الهدوء – الديكور -األثاث – المظهر–" المادية البيئة لقياس التالية
 الخدمــــة تقــــديم عمليــــة (Brown،1996) بــــراون عــــرف: الخدمــــة تقــــديم عمليــــة -٧

 فـي  المـستخدمة  اآلليـة  ودرجـة  وتوصـيلها،  الخدمـة  تقـديم  وكيفيـة  ينالعامل سلوك:"اأنهب
 نجـــازإ فـــي العمـــالء اشـــتراك ودرجـــة للعـــاملين المعطـــاة الحريـــة ودرجـــة الخدمـــة تقــديم 
 مــن البعــد هــذا قيــاس تــم وقــد ". واالنتظــار الحجــوزات وأنظمــة المعلومــات وتــدفق الخدمــة
 آليـة  -التـصرف  حريـة  – الدقـة  – ستقبالاال -الترحيب -: التالية النقاط على التركيز خالل
 . ةسالمياإل الشريعة ظوابط وفق الخدمة تقديم

 كمتغيـر  الديموغرافيـة  الخـصائص  اعتمـاد  تم الدراسة هذه في: المعدل المتغير: ثانيا
 وشـملت . للخدمـة  التنافـسية  الميـزة  إدراك علـى  الخـصائص  هـذه  أثـر  لتحديـد  وذلـك  معدل

 الـدخل،  المهنـة،  العلمـي،  المؤهـل  العمر، الجنس،: التالية الديموغرافية الخصائص الدراسة
 .الجنسية
 أبعادهـــا بجميـــع ةســـالمياإل التنافـــسية الميـــزة اكتـــساب تعـــد : التـــابع المتغيـــر: ثالثـــا
 التـسويقي  المفهـوم  حسب التنافسية الميزةوتُعرف: الدراسة هذه ألغراض التابع المتغير

 الزبــائن إلــى الخــدمات تقــديم أو المنتجــات إنتــاج علــى القــدرة: اأنهــب ةســالمياإل ذي الــصبغة
 القوة لمصادر المنظمة استغالل خالل من المنافسون، يعمله عما متميزة أو فريدة بصورة
 وبمـا  اآلخـرين  المنافـسون  تنفيـذها  عـن  يعجز بطريقة لمنتجاتها معينة قيمة إلضافة لديها
 وفــق التنافــسية الميــزة ادأبعــ فــإن البحــث هــذا ولغايــات. ةســالمياإل الــشريعة مــع يتفــق

 – الــسرعة – المرونــة – التنافــسية والجــودة النوعيــة - : فــي تــتلخص ســالمياإل المنظــور
ــداع ــار اإلبـ ــز -واالبتكـ ــا والتميـ ــتالءم بمـ ــاليم مـــع يـ ــالمياإل التعـ ــد. ةسـ  تلـــك قيـــاس تـــم وقـ

 بـشدة،  موافـق : ٥ تمثـل  بحيث الخمس، النقاط ذي ليكرت مقياس باستخدام المتغيرات
  .  بشدة موافق غير:١



 

 
٢٠٨

  دميالخ التسويقي المزيج استخدام أثر
 STC  في شركة االتصاالت السعودية التنافسية الميزة بناء على اإلسالمية الصبغة يذ
 البستنجي محمد غالب.د

 والمهمـة  الخدمـة  أو المنـتج  خـصائص  مجموعـة  وتمثل: التنافسية والجودة النوعية. ١
 وحثـه  الزبـون  إقنـاع  إلـى  الهادفـة  الجماليـة  ومنهـا  الوظيفيـة  التـصميم  مرحلـة  في والمحددة

 . وتكراره الشراء على
 المنـتج  ومـزيج  ةاإلنتاجيـ  للتغيرات االستجابة على القدرة وتعني: التنافسية المرونة.٢
 . المتغيرة الزبون لحاجات واالستجابة للزبون الفريدة الحاالت مع للتالؤم الخدمة أو

 الوقــت علــى تركــز تنافــسية أســبقيات ثالثــة عــن عبــارة وهــي:التنافــسية الــسرعة.٣
 الوقــت فــي التــسليم الــسريع، التــسليم وقــت: وهــي التنافــسية الميــزة لتحقيــق كأســاس
 تحقيـق  وحتـى  الفكـرة  والدة بدايـة  مـن  للفتـرة  الخدمـة  أو للمنـتج  رالتطـوي  وسرعة المحدد،
 . الخدمة وتقديم واإلنتاج النهائي التصميم
 الجديـدة  التكنولوجيـة  التغيـرات  طبيعـة  بهـا  والمقصود: التنافسي واالبتكار اإلبداع.٤
 .  للمنظمة التنافسية الميزة تحقيق وبالتالي السوق حاجة لسد الالزمة
 خـالل  مـن  المنافـسين  على التميز قدرة هما عاملين على وتشتمل: التنافسي التميز.٥

 جـــذب فـــي والتميــز  البيـــع، بعـــد مــا  خدمـــة أو/و التـــسليم وقــت  أو/و الـــسعر أو/و الجــودة 
 . المستهلكين ورغبات حاجات تلبية خالل من المستهلكين

 علــى اًتمــاداع الــسابقة المتغيــرات تتــضمن التــي ســتبانةاال بتطــوير الباحــث قــام وقــد  
 الباحـث  مـن  عليهـا  التعـديالت  بعـض  إجـراء  مع) Day&Wensley،1998 (وينزلي دي دراسة

 .الدراسة متغيرات مع لتتناسب
 

  الدراسة نموذج
 إلـى  التوصـل  تم الدراسة بموضوع المتعلقة واألدبيات السابقة الدراسات على اعتمادا

 )١ (رقم الشكل في المبين الدراسة نموذج بناء



 

 
  اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٠٩

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر الثالثون  الحادي و العدد

 )١(م شكل رق
 يوضح النموذج التحليلي االفتراضي للدراسة

 
                                                            المتغير التابع           المتغير المستقل

  

  

   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 : الدراسة فرضيات
 : هي األولى الرئيسية الفرضيةو الصفري، النفي بطريقة الفرضيات صياغة تمت     
١HO- ذي  الخـدمي  التـسويقي  المـزيج  عناصر الستخدام  إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال
 . السعودية االتصاالت شركة في التنافسية الميزة بناء على ةسالمياإل الصبغة

  :التالية الفرعية الفرضيات الفرضية هذه عن وينبثق        
 الميـزة  بناء على ةسالمياإل ةذي الصبغ  الخدمي للمنتج إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال -١

 . السعودية االتصاالت شركة في التنافسية

  الميزة التنافسية 
 النوعية والجودة التنافسية 

 المرونة التنافسية 
 السرعة التنافسية 

 االبتكار واإلبداع التنافسي 
 التميز التنافسي 

 

 المزيج التسويقي الخدمي ذو الصبغة االسالمية 
 الخدمة
 السعر
 التوزيع
 الترويج
 العاملين

 عملية تقديم الخدمة
الشواهد المادية

 المتغير المعدل 
الخصائص الشخصية 

 للعمالء
العمر، الجنس، المؤهل 

العلمي، الدخل، الجنسية، 



 

 
٢١٠ 

  الخدمي ويقيالتس المزيج استخدام أثر
 STC  في شركة االتصاالت السعودية التنافسية الميزة بناء على ا�سالمية الصبغة يذ

 البستنجي محمد غالب.د
 

 بنـاء  علـى  ةسـالمي ا� الـصبغة  ذات الخـدمات  >سـعار  إحـصائية  داللـة  ذو أثر يوجد ال -٢

 . السعودية االتصاالت شركة في التنافسية الميزة

 بنـاء  علـى  ةميسـال ا� الـصبغة  ذات الخـدمات  لتوزيـع   إحـصائية  داللـة  ذو أثـر  يوجد ال -٣

 .السعودية االتصاالت شركة في التنافسية الميزة

ــد ال -٤ ــر يوج ــة ذو أث ــرويج  إحــصائية دالل ــة لت ــالميا� ذي الــصبغة الخدم ــى ةس  بنــاء عل

 .السعودية االتصاالت شركة في التنافسية الميزة

 علـى  ةسـالمي ا� النظـرة  وفق (Employees)للعاملين  إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال -٥

 .السعودية االتصاالت شركة في التنافسية الميزة بناء

 ذات)  ( physical Evidenceللخـدمات  الماديـة  للبيئـة  إحـصائية  داللـة  ذو أثر يوجد ال -٦

 .السعودية االتصاالت شركة في التنافسية الميزة بناء على ةسالميا� الصبغة

 علـى  ةسـالمي ا� الـصبغة  تذا الخدمـة  تقـديم  لعمليـة  إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال -٧

 .السعودية االتصاالت شركة في التنافسية الميزة بناء

٢-Ho2 :التنافــسية الميــزة حيــازة فــي فــروق توجــد ال � إحــصائية داللــة ذات ةســالميا

ــة الخـــصائص إلـــى تعـــزى ــر، الجـــنس، (والمقيمـــين الـــسعوديين للعمـــالء الديموغرافيـ  العمـ

 ) لوالدخ المهنة الجنسية، العلمي، المؤهل

        الدراسةالدراسةالدراسةالدراسة    منهجيةمنهجيةمنهجيةمنهجية

    الدراسةالدراسةالدراسةالدراسة    أسلوبأسلوبأسلوبأسلوب

 المـصادر  علـى  واعتمـدت  الميـداني،  التحليلـي  الوصـفي  ا>سلوب الدراسة استخدمت     

 :التالية

 المكتبـات،  في المتوفرة والمصادر المراجع باستخدام وتتمثل: الثانوية المصادر  . أ

 الدراســـات، و والمقـــاالت،  الكتـــب،: ومنهـــا  الدراســـة، لهـــذه  النظـــري  ا�طـــار لبنـــاء  وذلـــك

 .الجامعية والرسائل

 مخصـصه  نهااسـتب  بوسـاطة  مصادرها من البيانات بجمع وتتمثل: ا>ولية المصادر  . ب

 صــحة واختبــار ا>ســئلة، عــن لcجابــة البيانــات هــذه وبتحليــل) الباحــث طورهــا(الغايــة لهــذه

 . الدراسة فرضيات



 

 
  اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢١١

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر الثالثون  الحادي و العدد

 : الدراسة مجتمع
 مدينـة  فـي  الـسعودية  التـصاالت ا شـركة  عمـالء  كافـة  مـن  الدراسة مجتمع يتكون     
 . الرياض

 : الدراسة عينة
ــار تـــم      ــة اختيـ ــة عـــشوائية عينـ ــددها منتظمـ ــردة) ٣٨٠ (وعـ ــالء كافـــة مـــن مفـ  العمـ

 على الدراسة استبيانات توزيع وتم السعودية، االتصاالت شركة لخدمات والمستخدمين
 االســتبيانات مــوعمج مــن نهااســتب) ٢١٠ (اســترجاع تــم حيــث الدراســة، عينــة أفــراد جميــع
 . الدراسة عينة من) %٥٥ (نسبته ما لتشكل الدراسة عينة على الموزعة

 :الدراسة لمجتمع البيانات جمع وسيلة
 لقيـاس  نهااسـتب  بتطوير الباحث قام الدراسة أدبيات من مجموعة على االطالع بعد    
ــاء علــى ةســالمياإل ذي الــصبغة التــسويقي المــزيج اســتخدام أثــر  فــي التنافــسية الميــزة بن

  ، السعودية االتصاالت شركة
  وثباتها األداة صدق 

 فـي  التـدريس  هيئـة  أعـضاء  مـن  محكمـين  سـتة  علـى  ستبانةاال بعرض الباحث قام     
 المبحوثـة  الـدوائر  فـي  المـديرين  مـن  محكمـين  أربعـة  وعلـى  والسعودية األردنية الجامعات
 اســتبعدت بحيــث المحكمــين ءبــآرا األخــذ تــم وقــد ســتبانة،اال صــدق مــدى مــن للتحقــق
 اســتخراج تــم فقــد ذلــك إلــى إضــافة ،مــةئلمالا الفقــرات وأضــيفت مــةئلمالا غيــر العبــارات

 : تيكاآل ألفا قيمة بلغت حيث الداخلي لالتساق) ألفا كرونباخ(
 

 )كرونباخ الفا(معامل الثبات  اسم المتغير

 ٠٫٩٢١٤ عناصر المزيج التسويقي

 ٠٫٩٥٢٣ الميزة التنافسية

 ٠٫٩٣٩٩ كافة متغيرات الدراسة

 



 

 
٢١٢

  دميالخ التسويقي المزيج استخدام أثر
 STC  في شركة االتصاالت السعودية التنافسية الميزة بناء على اإلسالمية الصبغة يذ
 البستنجي محمد غالب.د

 الدراســة متغيــرات لجميــع الثبــات معــامالت أن أعــاله لفــاأ كرونبــاخ قــيم مــن ويالحــظ
 . العلمي البحث ألغراض ومناسبة مرتفعة

 : اإلحصائي التحليل أساليب
 اســـتخدام تـــم فقـــد فرضـــياتها صـــحة مـــن والتحقـــق الدراســـة أســـئلة عـــن لإلجابـــة    

ــاليب ــصائيةاإل األســـ ــةالت حـــ ــد اليـــ ــال بعـــ ــات إدخـــ ــوب البيانـــ ــتخدام للحاســـ ــة باســـ  الرزمـــ
   spssحصائيةاإل

 لإلجابــة وذلــك Descriptive Statistic Techniques الوصــفية حــصائيةاإل األســاليب. ١
ــئلة عــــن ــة أســ ــا وترتيــــب الدراســ ــا حــــسب متغيراتهــ ــاد النــــسبية أهميتهــ ــى باالعتمــ  علــ

 . المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
ــاراخت.٢ ــدار بــ ــدد االنحــ ــار وذلــــك Multiple-Regression المتعــ ــأثير الختبــ ــع التــ  لجميــ

 . التابع المتغير على مجتمعة المستقلة الدراسة متغيرات
 اخــتالف مــدى لدراســة وذلــك  Two- Way Anova الثنــائي التبــاين تحليــل اختبــار. ٣
 .المعدل يرالمتغ بوجود التابع والمتغير المستقل المتغير بين والعالقة التأثير
 عنـصر  لكـل  األثـر  لدراسة استخدم Simple-Regression البسيط االنحدار اختبار -٤
 .التابع المتغير على المستقل المتغير عناصر من

 الدراسة نتائج تحليل
 :الدراسة فرضيات اختبار لنتائج استعراض يلي فيما
  %٩٥ ثقـة  مـستوى  عند الفرضيات اختبار في التالية القرار قاعدة على االعتماد تم لقد
 المحــسوبة القيمــة كانــت إذا (Ho) العدميــة الفرضــية تقبــل : ٠٫٠٥ يــساوي داللــة ومــستوى

 مـن  كبـر أ المحـسوبة  القيمـة  كانت إذا العدمية الفرضية وترفض الجدولية، القيمة من قلأ
 .  (Ha) البديلة الفرضية تقبل وبالتالي الجدولية القيمة
١Ho- ذي  الخـدمي  التـسويقي  المـزيج  عناصـر  الستخدام  حصائيةإ داللة ذو أثر يوجد ال
 . السعودية االتصاالت شركة في التنافسية الميزة بناء على ةسالمياإل الصبغة

 فـي  مبـين  وهـ  مـا  وحـسب  المتعدد، االنحدار اختبار استخدام تم الفرضية هذه الختبار
 ممــا الجدوليــة، متهــاقي مــن أكبــر وهــي) ٢٣٫١١٥ = المحــسوبة  F (قيمــة أن) ١ (رقــم الجــدول
 داللــة ذو أثــر يوجــد أنــه يعنــي وهــذا البديلــة، الفرضــية وقبــول العدميــة الفرضــية رفــض يعنــي



 

 
  اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢١٣

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر الثالثون  الحادي و العدد

 بنــاء علــى ةســالمياإل ذي الــصبغة الخــدمي التــسويقي المــزيج عناصــر الســتخدام  إحــصائية
 طاالرتبـا  قيمـة  ألن قويـة  العالقـة  وتعتبر. السعودية االتصاالت شركة في التنافسية الميزة
 بنـاء  مـن  %٤٩ نـسبته  مـا  مجتمعـة  المـستقلة  المتغيـرات  تفـسر  كما مرتفعة، وهي % ٧٠

 Stepwise Regression تحليـل  نتـائج  أظهرتـه  مـا  وهـذا  جيـدة،  نـسبة  وهي التنافسية الميزة
 .الفرضية هذه اختبار نتيجة يوضح) ١ (رقم والجدول

 الفرعية الفرضيات
ــة ذو أثــر يوجــد ال: ١-١ ــ إحــصائية دالل ــاء علــى ةســالمياإل ذي الــصبغة الخــدمي تجللمن  بن
 . السعودية االتصاالت شركة في التنافسية الميزة

) ٢(رقم الجدول وحسب البسيط، االنحدار اختبار استخدام تم الفرضية هذه الختبار
 الفرضــية رفــض يعنــي ،ممــا الجدوليــة قيمتهــا مــن أكبــر) ٩،٥٧٨=المحــسوبة t (قيمــة فــإن

 الخـدمي  للمنـتج  إحـصائية  داللـة  ذو أثـر  يوجد أنه يعني وهذا . لبديلةا الفرضية وقبول العدمية
 وتعتبـر  . الـسعودية  االتصاالت شركة في التنافسية الميزة بناء على ةسالمياإل ذي الصبغة 
 نـسبته  مـا  الخـدمي  المنـتج  يفـسر  كمـا  مرتفعـة،  وهـي  %٦٠االرتبـاط  قيمة ألن قوية العالقة
 عمـالء  أن إلـى  ذلـك  يعود وقد ، ما حد إلى جيدة نسبة وهي التنافسية الميزة بناء من %٣٦

 والجـــدول .لهـــم المقدمـــة الخدمـــة جـــودة تمييـــز علـــى القـــدرة لـــديهم االتـــصاالت شـــركة
 . الفرضية هذه اختبار نتيجة يوضح)٢(رقم
 بنـاء  علـى  ةسـالمي اإل الـصبغة  ذات الخدمات ألسعار إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال: ٢-١
 . السعودية االتصاالت شركة في التنافسية الميزة

 الجـــدول وحـــسب البـــسيط، االنحـــدار اختبـــار اســـتخدام تـــم الفرضـــية هـــذه الختبـــار
ــر) ٧٫١٢٠ =المحــسوبة t (قيمــة فــإن) ٣(رقــم ــة، قيمتهــا مــن أكب ــي ،ممــا الجدولي  رفــض يعن

 ألسـعار  إحصائية داللة ذو أثر يوجد أنه يعني وهذا . البديلة الفرضية وقبول العدمية الفرضية
ــدماتال ــصبغة ذات خـ ــالمياإل الـ ــى ةسـ ــاء علـ ــزة بنـ ــي التنافـــسية الميـ ــركة فـ ــصاالت شـ  االتـ

 مـا  تفـسر  األسـعار  أن كمـا  ،%٤٥ االرتبـاط  ألن القـوة  متوسطة العالقة وتعتبر. .السعودية
 وقـد  نـسبيا،  ضـعيفة  نـسبة  وهـي ) التنافـسية  الميزة بناء (التابع المتغير من %٢٠٫٢٥ نسبته
 ربمــا العمــالء أن إلــى التنافــسية الميــزة بنــاء و األســعار بــين ةوالعالقــ التــأثير ضــعف يرجــع

 .  الفرضية هذه اختبار نتائج يوضح) ٣ (رقم والجدول. نسبيا مرتفعة األسعار أن يدركون



 

 
٢١٤

  دميالخ التسويقي المزيج استخدام أثر
 STC  في شركة االتصاالت السعودية التنافسية الميزة بناء على اإلسالمية الصبغة يذ
 البستنجي محمد غالب.د

 بنـاء  علـى  ةسـالمي اإل الـصبغة  ذات الخـدمات  لتوزيع  إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال: ٣-١
 . سعوديةال االتصاالت شركة في التنافسية الميزة

 الجـــدول وحـــسب البـــسيط، االنحـــدار اختبـــار اســـتخدام تـــم الفرضـــية هـــذه الختبـــار 
 رفــض يعنــي ،ممــا الجدوليــة، قيمتهــا مــن أكبــر) ٨٫٢٣٠ =المحــسوبة t (قيمــة فــإن) ٤(رقــم

 لتوزيـع   إحـصائية  داللة ذو أثر يوجد أنه يعني وهذا . البديلة الفرضية وقبول العدمية الفرضية
ــدمات ــصبغ ذات الخـ ــالمياإل ةالـ ــى ةسـ ــاء علـ ــزة بنـ ــي التنافـــسية الميـ ــركة فـ ــصاالت شـ  االتـ
 نـسبته  مـا  يفـسر  التوزيـع  أن كمـا  %٥٢االرتبـاط  قيمـة  ألن قويـة  العالقـة  وتعتبر. السعودية

 اختبـار  نتائج يبين) ٤ (رقم والجدول نسبيا، متوسطة نسبة وهي التابع المتغير من%٢٧٫٤
 .الفرضية هذه
 بنــاء علــى ةســالمياإل ذي الــصبغة الخدمــة لتــرويج  حــصائيةإ داللــة ذو أثــر يوجــد ال: ٤-١
 .السعودية االتصاالت شركة في التنافسية الميزة

 الجـــدول وحـــسب البـــسيط، االنحـــدار اختبـــار اســـتخدام تـــم الفرضـــية هـــذه الختبـــار
ــر) ٧٫١٥٠=المحــسوبة t (قيمــة فــإن) ٥(رقــم  رفــض يعنــي ،ممــا الجدوليــة، قيمتهــا مــن أكب

 لتـرويج   إحـصائية  داللة ذو أثر يوجد أنه يعني وهذا . البديلة الفرضية ولوقب العدمية الفرضية
 االتــــصاالت شــــركة فــــي التنافــــسية الميــــزة بنــــاء علــــى ةســــالمياإل  الــــصبغةاتذ الخدمــــة
 الخدمـة  تـرويج  متغيـر  أن كما%٦٠ االرتباط ألن القوة متوسطة العالقة وتعتبر .السعودية

 يبـين ) ٥ (رقـم  والجـدول  نـسبيا،  قويـة  نـسبه  هـي و التـابع  المتغيـر  مـن %٣٦نـسبته  ما يفسر
 .الفرضية هذه اختبار نتائج
ــة ذو أثــر يوجــد ال: ٥-١  ةســالمياإل النظــرة وفــق (Employees)للعــاملين  إحــصائية دالل
 . السعودية االتصاالت شركة في التنافسية الميزة بناء على

 الجـــدول بوحـــس البـــسيط، االنحـــدار اختبـــار اســـتخدام تـــم الفرضـــية هـــذه الختبـــار
 رفــض يعنــي ،ممــا الجدوليــة، قيمتهــا مــن أكبــر) ٦٫٩٠٦= ة المحــسوب t (قيمــة فــإن) ٦(رقــم

  إحـــصائية داللـــة ذو أثـــر يوجـــد أنـــه يعنـــي وهـــذا .البديلـــة الفرضـــية وقبـــول العدميـــة الفرضـــية
ــاء علــى ةســالمياإل النظــرة وفــق (Employees)للعــاملين ــزة بن  شــركة فــي التنافــسية المي
 متغيــر أن كمــا %٤٦ االرتبــاط ألن القــوة متوســطة العالقــة وتعتبــر. الــسعودية االتــصاالت
 يعـود  وقـد  نـسبيا،  ضـعيفة  نـسبة  وهـي  التـابع  المتغيـر  من %٢١٫١٦ نسبته ما يفسر العاملين
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 عـدم  بـسبب  العـاملين،  قبل من الخدمة تقديم في سرعة وجود عدم إلى ذلك في السبب
 ،وإنمـا  لطلبـاتهم  االسـتجابة  ولسرعة للعاملين الشركة إدارات قبل من صالحيات إعطاء
 .الفرضية هذه اختبار نتائج يبين) ٦ (رقم والجدول. استفسار بكل اإلدارة إلى الرجوع
)  ( physical Evidenceللخـدمات  الماديـة  للبيئـة  إحـصائية  داللـة  ذو أثـر  يوجـد  ال -: ٦-١
 .السعودية االتصاالت شركة في التنافسية الميزة بناء على ةسالمياإل الصبغة ذات

 الجـــدول وحـــسب البـــسيط، االنحـــدار اختبـــار اســـتخدام تـــم الفرضـــية هـــذه الختبـــار
 رفــض يعنــي ،ممــا الجدوليــة، قيمتهــا مــن أكبــر) ٧٫٦٨٣ =المحــسوبة t (قيمــة فــإن) ٧(رقــم

 للبيئـة  إحـصائية  داللـة  ذو أثـر  يوجـد  أنـه  يعنـي  وهـذا . البديلة الفرضية وقبول العدمية الفرضية
 التنافسية الميزة بناء على ةسالمياإل الصبغة ذات)  ( physical Evidenceللخدمات المادية
 كمـا %٥٨ االرتبـاط  ألن القـوة  متوسـطة  العالقـة  وتعتبـر . .السعودية االتصاالت شركة في
 نــسبيا، متوســطة نــسبة وهــي التــابع المتغيــر مــن%٣٣ نــسبته مــا تفــسر الماديــة البيئــة أن

 .الفرضية هذه اختبار نتائج يبين) ٧ (رقم والجدول
 علـى  ةسـالمي اإل الصبغة ذات الخدمة تقديم لعملية إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال :٧-١
 .السعودية االتصاالت شركة في التنافسية الميزة بناء

 الجـــدول وحـــسب البـــسيط، االنحـــدار اختبـــار اســـتخدام تـــم الفرضـــية هـــذه الختبـــار
 رفــض يعنــي ،ممــا الجدوليــة، قيمتهــا مــن أكبــر) ٧٫١٥٧ =المحــسوبة t (قيمــة فــإن) ٨(رقــم

 لعمليـة  إحـصائية  داللـة  ذو أثـر  يوجـد  أنـه  يعني وهذا.البديلة الفرضية وقبول العدمية الفرضية
 االتـصاالت  شـركة  فـي  التنافـسية  الميـزة  بنـاء  علـى  ةسـالمي اإل الـصبغة  ذات الخدمـة  تقديم

 ذلــك وديعــ وربمــا ، %٤٧ االرتبــاط ألن القــوة متوســطة العالقــة هــذه وتعتبــر..الــسعودية
 والقـيم  للعـاملين  المتواصـل  والتدريب االختيار حيث من سواء بالعاملين الشركة الهتمام

 مـن  %٢٢نـسبته  مـا  تفـسر  الخدمة تقديم عملية أن كما . العاملون يحملها التي ةسالمياإل
 قبـل  مـن  الكافي اإلدراك عدم إلى ذلك يرجع نسبيا،وقد ضعيفة نسبة وهي التابع المتغير
 والمعلن المقدمة الخدمات لكثرة ذلك يعود وربما الشركة تقدمها التي دماتللخ العمالء
 .الفرضية هذه اختبار نتائج يبين) ٨(رقم والجدول. عنها
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Ho2 :إلـى  تعزى إحصائية داللة ذات ةسالمياإل التنافسية الميزة بناء في فروق توجد ال 
 العلمـي،  المؤهـل  العمر، ،الجنس (والمقيمين السعوديين للعمالء الديموغرافية الخصائص
 ) والدخل المهنة الجنسية،

  Two- Way Anova الثنـائي  التبـاين  تحليـل  اسـتخدام  تـم  فقـد  الفرضـية  هـذه  الختبـار  
 الديموغرافيـة  الخـصائص  بين إحصائية داللة ذات فروق وجود) ٩ (رقم الجدول من ويتضح
 وجنـسية  عمر باختالف فسيةالتنا الميزة لبناء و العرب وغير والعرب السعوديين للعمالء
 المتغيـرات  لبـاقي  بالنـسبة  فـروق  توجـد  ال بينمـا  العـرب؛  غيـر و والعـرب  السعوديين العمالء

 .الفرضية هذه اختبار نتائج يوضح) ٩ (رقم والجدول الديموغرافية،
 اإلحصائي التحليل نتائج مناقشة
 التــسويقي زيجالمــ اســتخدام حــول العــاملين تــصورات مــا: األول الــسؤال عــن اإلجابـة 

 السعودية؟ االتصاالت شركة في ةسالمياإل ذي الصبغة الخدمي
 مـن  عنـصر  لكـل  الدراسـة  عينـة  إلجابة الحسابية المتوسطات) ١٠(رقم الجدول يبين 
 مـع  النـسبية،  األهميـة  إلى باإلضافة ،ةسالمياإل ذي الصبغة  الخدمي التسويقي المزيج عناصر

   ).٣ (يساوي العبارات لجميع القياس أداة متوسط أن االعتبار بعين خذاأل
 التنافسية الميزة حيازة و بناء حول العاملين تصورات ما: الثاني السؤال عن اإلجابة   
   السعودية؟ االتصاالت شركة في

 بنـاء  (التـابع  الدراسـة  متغيـر  لفقرات العام المتوسط أن) ١١ (رقم الجدول من يتبين      
 وبأهميــة) ٣٫٦٩ (الحــسابي المتوســط بلــغ حيــث مرتفعــاً، كــان) التنافــسية الميــزة حيــازة و

 واحتلـت  مرتفعـة،  جاءت المبحوثين تصورات أن على يؤشر مما) %٧٣٫٨٣ (بلغت نسبية
 نـسبية  وأهميـة  ،)٣٫٧٣(بلـغ  حـسابي  بمتوسـط  األولـى  المرتبة) التنافسي واالبتكار اإلبداع(

 وأهميـة  ،)٣٫٧٢ (بلـغ  حـسابي  طبمتوسـ ) التنافـسية  الـسرعة  (بُعد وتالها ،)%٧٤٫٢٥(بلغت
 بمتوســـط) التنافـــسية المرونـــة(بُعـــد الثالثـــة المرتبـــة فـــي وجـــاء ،)%٧٤٫٢١(بلغـــت نـــسبية
 فاحتلهــــا الرابعــــة المرتبــــة أمــــا ،)%٧٤٫٠٣ (بلغــــت نــــسبية وأهميــــة ،)٣٫٧١ (بلــــغ حــــسابي

 ،)%٧٣٫٦٥ (بلغــت نــسيبة وأهميــة) ٣٫٦٨ (بلــغ حــسابي بمتوســط) التنافــسي التميــز(بُعــد
) ٣٫٦٥ (بلــغ حــسابي بمتوسـط ) التنافــسية والجـودة  النوعيــة (بُعــد األخيـرة  المرتبــة واحتـل 
 ). %٧٢٫٨٦ (بلغت نسبية وأهمية
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 :والتوصيات النتائج
 :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت

 خـدمات  عـن  عـام  بـشكل  الدراسـة  عينـة  لـدى  رضا هناك أن الدراسة نتائج أظهرت.١
 التــي الخدمــة العمــالء قـيم  حيــث الريــاض، منطقــة فـي  للعمــالء المقدمــة االتــصاالت شـركة 

ــا يحـــــصلون ــب عليهـــ  للعمـــــالء %٤٢٫١٧ و  % ٤٧٫٧  النـــــسب وكانـــــت جـــــدا، جيـــــدة اأنهـــ
 الجهــد مــن المزيــد ببــذل الباحــث يوصــي. التــوالي علــى العــرب غيــر و العــرب و الــسعوديين

 الخــدمات عـن  العمــالء رضـا  مـدى  تتبــع خـالل  مـن  وذلــك وزيادتـه  الرضـا  هــذا علـى  للمحافظـة 
 أن وخاصـةً  والمـسوحات  التـسويقية  البحـوث  خـالل  مـن  وذلـك  مـستمر  وبشكل المقدمة
 بـشكل  عليهـا  والتعـرف  قياسها يجب وبالتالي باستمرار تتغير العمالء وتفضيالت رغبات
ــتمكن مــستمر ــة تلبيتهــا مــن الــشركة لت  يتلقونهــا التــي الخــدمات عــن توقعــاتهم ومقابل
  .العمالء رضا تحقيق وبالتالي
 المـــزيج عناصـــر ســـتخدامال إحـــصائية داللـــة يذ أثـــر وجـــود الدراســـة نتـــائج أظهـــرت.٢

 النمـوذج  وفـق  التنافـسية  الميـزة  بنـاء  و مجتمعـة  ةسـالمي اإل ذي الـصبغة   الخدمي التسويقي
 أنـه ب النتيجـة  هـذه  تفسير ويمكن العرب غير و العرب و السعوديين العمالء لدى سالمياإل
 قبــل مــن المناســب ةســالمياإل ذي الــصبغة الخــدمي تــسويقيال المــزيج اســتخدام مــن بــد ال

 يوصي. ةسالمياإل المرجعية وفق التنافسية الميزة تحسين إلى يؤدي مما الشركة، إدارات
 وكمكــون كفلــسفة ةســالمياإل ذي الــصبغة التــسويقي للمفهــوم الــشركة بتبنــي الباحــث
 على والعمل العاملين لدى ةسالمياإل القيم وتعزيز الشركة في التنظيمية للثقافة أساسي
 ككـل  للـشركة  اًشـعار  ليـصبح  وتطبيقـه  وتبنيه المفهوم لهذا العاملين لدى اإلدراك زيادة

 .للشركة مستدامة تنافسية ميزة يشكل سوف هذا أن الباحث وباعتقاد
 ذات المقدمـة  الخدمـة  لجـودة  إحـصائية  داللـة  يذ إيجـابي  أثر وجود الدراسة أظهرت.٣
 العـرب  و الـسعوديين  العمـالء  لـدى  للـشركة  التنافـسية  الميـزة  بناء على ةسالمياإل الصبغة
 مرتفعة جودة وذات متنوعة خدمات لتقديم أهمية إعطاء إلى الباحث يوصي العرب، وغير
 صـلى  اهللا رسـول  لحـديث  مـصداقاً  جوانبـه  بجميع اإلتقان مثل للعمل ةسالمياإل القيم وفق
 إِنّ :وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَتْ عَنْهَا اللَّهُ رَضِيَ عَائِشَةَ عَنْ وسلم، عليه اهللا
ــهَ ــالى اللَّ ــبّ تَعَ ــلَ إِذَا يُحِ ــدُكُمْ عَمِ ــالً أَحَ ــهُ أَنْ عَمَ  النابلــسي، موســوعة( )البيهقــي رواه. (يُتْقِنَ
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 االهتمــام الــضروري مــن أنــه كمــا التنافــسية، الميــزة تحــسين علــى يــنعكس وهــذا). ٢٠١٢
 المتوســطات أن ذلــك فــي والــسبب تقــديمها، مواعيــد فــي والدقــة الخدمــة تقــديم بــسرعة
 .المقدمة الخدمة جودة أبعاد بقية مع مقارنه النسب قلأ بلغت لها الحسابية
 الخـدمات  أسـعار  لمالءمـة  إحـصائية  داللـة  يذ إيجـابي  أثـر  وجـود  إلى الدراسة توصلت.٤

 ممـا  العـرب،  غيـر  و والعـرب  ة الـسعوديين  العمـالء  لدى فسيةالتنا الميزة بناء على المقدمة
ــي ــسعر أن يعن ــا دورا يلعــب ال ــزة تــشكيل فــي هام ــه التنافــسية، المي  الباحــث يوصــي وعلي

 والتـسعير  للـسعر  سـالمي اإل المفهـوم  وفـق  الـسعر  عناصـر  أبعـاد  بكافة االهتمام بوجوب
 الرفـاه  لتحقيـق  الجميـع  أيدي متناول في تكون أن يجب والتي األسعار في الغلو عن والبعد

 عليه اهللا صلى- قوله الحديث في جاء ولذا الشرعية المقاصد أولويات من وهذا االجتماعي
 الدعوة، مجلة. (الترمذي رواه ”والشهداء والصديقين النبيين مع الصدوق التاجر“: -وسلم
٢٠١٢( 
 إحـصائية  داللـة  يذ إيجـابي  أثـر  وجـود  الدراسـة  أظهرت فقد بالتوزيع، يتعلق فيما أما.٥
 يـدل  ممـا  العـرب،  وغير والعرب السعوديين العمالء لدى التنافسية الميزة بناء على للتوزيع
ــه، العمــالء وصــول ســهولة فــي هامــا دورا يلعــب الــشركة موقــع أن علــى ــه إلي  يوصــي وعلي

 يـدل  وهـذا . الـشركة  ومكاتـب  لموقـع  اإلرشـادية  اللوحـات  بتوفر االهتمام بوجوب الباحث
 الـى  باإلضـافة  العمـالء  مـن  وقربها للشركة الذهنية الصورة بناء في التوزيع متغير يرتأث على

ــود ــة وجـ ــريعة تواصـــل طريقـ ــة المواقـــع خـــالل مـــن وسلـــسة سـ ــين االلكترونيـ ــالء بـ  العمـ
  .والشركة
ــة يذ إيجــابي أثــر وجــود الدراســة أظهــرت.٦ ــى للتــرويج إحــصائية دالل ــاء عل  الميــزة بن

 رضـا  وجـود  إلـى  الدراسـة  وتوصـلت  العـرب،  وغيـر  العرب وديينالسع العمالء لدى التنافسية
ــدى متوســط  وبالنــسبة عــام، بــشكل التــرويج عنــصر عــن العــرب وغيــر العــرب العمــالء ل

 قـل أ وهـو ) ٢٫٦٩٧٧(الهـدايا  توزيـع  لبعـد  الحـسابي  المتوسـط  بلـغ  فقـد  الـسعوديين  للعمـالء 
 التـرويج  بعنـصر  لعنايـة ا بـضرورة  الباحـث  يوصي السبب ولهذا). ٣(القياس أداة متوسط من
 وذلـك  كـائن  هـو  ممـا  بـأكثر  اإلعـالن  يعـد  ال أن ويجـب  فعال ترويجي مزيج توجيه خالل من

 .ةسالمياإل ذي الصبغة للتسويق وتفعيل كمتطلب
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 داللـة  يذ إيجـابي  أثـر  وجـود  الدراسـة  أظهـرت  فقـد  العـاملين،  بمتغيـر  يتعلـق  فيما أما.٧
 الـسعوديين  العمالء لدى التنافسية الميزة بناء على الشركة في العاملين لمتغير إحصائية
 الــشركة فــي العــاملين عــن العمــالء انطبــاع كــان عــام وبــشكل العــرب، غيــر و والعــرب
 وبالتـالي . العـرب  غيـر  العمـالء  لـصالح  العـاملين  متغيـر  أبعـاد  لجميع فروق وجود نحو اإيجابي
 االتــصال ذات الــدوائر فــي والعــاملين المــدراء تــدريب علــى التركيــز بــضرورة الباحــث يوصــي
 العـرب  وغيـر  العـرب  العمـالء  وخاصـة  العمـالء  ومعاملـة  التواصل بكيفية العمالء مع العالي
 المــستمر التــدريب خــالل مــن وذلــك الخدمــة مــن جــزء أنــه علــى يــدرك الخدمــة مقــدم ألن

 العمـالء  وشـكاوي  تذمرات معالجة وكيفية التسويقي بالمفهوم المتعلقة الدورات وعقد
ــتفادة رينالمتـــذم ــادي ةيجابيـــاإل المنطوقـــة الفـــم كلمـــة مـــن لالسـ  ذلـــك ألن الـــسلبية وتفـ
 وسـوف  العمـالء  عقـول  فـي  للـشركة  الذهنية الصورة تشكيل في مهم وبشكل يساهم
 . للشركة ةسالمياإل التنافسية الميزة على ينعكس
 اتللخــدم الماديــة للبيئــة إحــصائية داللــة يذ إيجــابي أثــر وجــود إلــى الدراســة توصــلت.٨
 ذلـك  علـى  وبنـاء  ، العـرب  وغيـر  العـرب  الـسعوديين  العمالء لدى التنافسية الميزة بناء على
 متوسـطاتها  كانـت  التـي  خاصـة  المادية البيئة أبعاد بكافة الشركة باهتمام الباحث يوصي

 تقـديمها  ودقـة  وسـرعة  وتنوعهـا  الخـدمات  توفر ومنها) ٤ (من قلأ الدراسة في الحسابية
 ةســـالمياإل التنظيميـــة للثقافـــة والتأســـيس وتـــدريبهم العـــاملين بعنـــصر هنـــا تـــرتبط والتـــي

 .ومضامينها ةسالمياإل القيم تفعيل على والمرتكزة
 علــى الخدمـة  تقـديم  لعمليـة  إحـصائية  داللــة يذ إيجـابي  أثـر  وجـود  الدراسـة  أظهـرت .٩
 مــن الــرغم وعلــى. العــرب غيــر و والعــرب الــسعوديين العمــالء لــدى التنافــسية الميــزة بنــاء

 هنـاك  أن إال العـرب،  غيـر  و والعـرب  الـسعوديين  العمـالء  لـدى  والرضا النظر وجهات تقارب
 الـسعوديين  العمالء رضا أن نجد بينما الفئتين، بين الرضا درجة في البسيطة الفروق بعض
 فــي العــاملين حريــة ومــدى الخدمــة تقــديم آليــة و االســتقبال و الترحيــب (عــن العــرب وغيــر

ــ الدقــة و التــصرف ــوفرة الخــدمات كافــة عــن اإلعــالن و المواعيــد يف ــه أعلــى) المت  لــدى من
 ألن بيـنهم  التفريـق  وعـدم  العمـالء  بكافة االهتمام بضرورة الباحث يوصي. العرب العمالء
 .للشركة ربح مصدر يشكلون العمالء جميع
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 الـسعوديين  للعمـالء  الديموغرافيـة  الخصائص وهو المعدل بالمتغير يتعلق فيما أما.١٠
 الميــزة بنــاء و الخــدمي التــسويقي المــزيج بــين العالقــة علــى وتــأثيره العــرب، وغيــر عــربال

 بـسبب  التنافسية الميزة بناء في فروق وجود عدم الدراسة نتائج أظهرت فقد التنافسية،
 بنــاء فــي فــروق توجــد بينمــا ؛)المهنــة و الــشهري العلمي،الــدخل الجنس،المؤهــل (اخــتالف
ــزة ــسية الميــ ــين التنافــ ــالءالع بــ ــسعوديين مــ ــرب الــ ــر العــ ــرب وغيــ ــسبب العــ ــتالف بــ  اخــ

 وخاصـة  األعمـار  لمختلـف  األهميـة  نفـس  إعطـاء  بـضرورة  الباحث يوصي). العمر،الجنسية(
 الخـدمي  المـزيج  فـي  التنويع خالل من وذلك العمالء من الجنسيات ولكافة منهم الشباب

 ثــم الــسوقية زئــةبالتج يــسمى مــا تفعيــل علــى والعمــل المــستهدفة الفئــة مــع يتوافــق بمــا
 ذهنيـة  صـورة  اليجـاد  العمـالء  أذهـان  فـي  الـسوقي  التموضـع  الـى  وصوالً السوقي االستهداف

 .   وخدماتها الشركة عن جيدة
 نفـس  يعطـوا  لم العرب وغير العرب السعوديين العمالء أن الدراسة نتائج أظهرت.١١
 ثـم  ومـن  األولـى،  رتبـة الم فـي  التوزيـع  جـاء  حيـث  الخدمي، التسويقي المزيج لعناصر األهمية
 التـوالي  على مرتبة والترويج السعر، الخدمة، تقديم عملية المادية، البيئة العاملون، الخدمة،
 فقـد  العـرب  غيـر  للعمـالء  بالنـسبة  أمـا  العرب، السعوديين للعمالء بالنسبة األهمية حسب
 البيئـة  توزيـع، ال الخدمـة،  تقـديم  عمليـة  الخدمـة،  ثـم  ومـن  األولـى،  المرتبـة  فـي  العـاملون  جاء

 بــالمزيج باالهتمــام الباحــث يوصــي. األهميــة حــسب التــوالي علــى مرتبــة والتــرويج الماديــة،
 بـد  ال وبالتـالي  العمـالء  لكافـة  النـسبية  األهميـة  حـسب  األخيرة المرتبة احتل نهأل الترويجي

 يجـب  والتـي  الـشركة  تتبعهـا  التي الترويجية والسياسات باالستراتيجيات النظر إعادة من
 الدقــة علــى والمبنيــة ةســالمياإل ذي الــصبغة التــسويقي المفهــوم مــع متوافقــة تكــون أن

  .وإنسانية ةإسالمي اًقيم تمثل والتي العمالء عقول واحترام والوضوح والصدق
ــي -١٢ ــام الباحـــث يوصـ ــات بالقيـ ــرى بدراسـ ــن أخـ ــل مـ ــاحثين قبـ ــول البـ ــوم حـ  المفهـ

 الميـزة  أبعاد على ذلك وانعكاس STC  في تطبيقه ومدى ةسالمياإل ذي الصبغة التسويقي
 هـذا  وان خـصوصا  للـشركة  الذهنيـة  الصورة على والمحافظة للوصول ةسالمياإل التنافسية
 تــسويقي مفهــوم لــوالدة يؤســس ذلــك ولعــل بداياتــه فــي يــزال وال جــدا حــديث الموضــوع
 الحمد وهللا سالمياإل الدين ويعتبر باإلسالم يدينون العالم سكان ثلث أن وخاصة إسالمي

 .الجدد الداخلون حيث من انتشارا الديانات أكثر من
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 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األولى) ١(الجدول رقم 

Fالمحسوبة  Fالجدولية  SIG، F 
نتيجة الفرضية 

 العدمية
Rاالرتباط  R2التباين  

 %٤٩ %٧٠ رفض ٠٫٠٠٠ ٢٫٠١ ٢٣٫١١٥

 
  األولىالفرعيةنتائج اختبار الفرضية ) ٢(الجدول رقم 

tالمحسوبة  tالجدولية  SIG، t  نتيجــــــــــة الفرضــــــــــية

 العدمية 

Rاالرتباط   R2التباين 

 %٣٦ %٦٠ رفض ٠٫٠٠٠ ١٫٩٦ ٩٫٥٧٨

 
  الثانيةالفرعيةنتائج اختبار الفرضية ) ٣(الجدول رقم 

tالمحسوبة  tالجدولية  SIG، t  نتيجــــــــــة الفرضــــــــــية

 العدمية 

Rاالرتباط   R2التباين 

 %٢٠٫٢٥ %٤٥ رفض ٠٫٠٠٠ ١٫٩٦ ٧٫١٢٠

 
  الثالثةالفرعيةنتائج اختبار الفرضية ) ٤(الجدول رقم 

tالمحسوبة  tالجدولية  SIG، t  نتيجــــــــــة الفرضــــــــــية

 العدمية 

Rاالرتباط   R2التباين 

 %٢٧٫٤ %٥٢ رفض ٠٫٠٠٠ ١٫٩٦ ٨٫٢٣٠

 
 ة الرابعةينتائج اختبار الفرضية الفرع) ٥(الجدول رقم 

tالمحسوبة  tالجدولية  SIG، t  نتيجــــــــــة الفرضــــــــــية

 العدمية 

Rاالرتباط   R2التباين 

 %٣٦ %٦٠ رفض ٠٫٠٠٠ ١٫٩٦ ٧٫١٥٠
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  الخامسةالفرعيةنتائج اختبار الفرضية ) ٦(الجدول رقم 
tالمحسوبة  tالجدولية  SIG، t  نتيجــــــــــة الفرضــــــــــية

 العدمية 

Rاالرتباط   R2التباين 

 %٢١٫١٦ %٤٦ رفض ٠٫٠٠٠ ١٫٩٦ ٦٫٩٠٦

 
  السادسةالفرعية نتائج اختبار الفرضية )٧(الجدول رقم 

tالمحسوبة  tالجدولية  SIG، t  نتيجــــــــــة الفرضــــــــــية

 العدمية 

Rاالرتباط   R2التباين 

 %٣٣ %٥٨ رفض ٠٫٠٠٠ ١٫٩٦ ٧٫٦٨٣

 
  السابعةالفرعيةنتائج اختبار الفرضية ) ٨(الجدول رقم 

tالمحسوبة  tالجدولية  SIG، t  نتيجــــــــــة الفرضــــــــــية

 العدمية 

Rاط االرتب  R2التباين 

 %٢٢ %٤٧ رفض ٠٫٠٠٠ ١٫٩٦ ٧٫١٥٧

 
 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية) ٩(الجدول رقم 

 النتيجة  المعنويةF  المحسوبةF المتغير

 ال توجد فروق ٠٫٦٥٥ ٠٫٢٠٢ الجنس

 توجد فروق ٠٫٠٠٠ ٥٫٠٥ العمر

 ال توجد فروق  ٠٫١٣ ١٫٧٨ المؤهل العلمي

  توجد فروق ال ٠٫١٨ ١٫٥٦٢ الدخل

 ال توجد فروق  ٠٫٠٧٣ ٢٫٢٥ المهنة

 توجد فروق  ٠٫٠٠٠ ٤٫٣٣ الجنسية
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 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر الثالثون  الحادي و العدد

 )١٠(الجدول رقم 
المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة واألهميــة النــسبية إلجابــات تــصورات 

  فـي  ةسـالمي اإل ذي الـصبغة أفراد العينة حول استخدام عناصـر المـزيج التـسويقي الخـدمي           
STC 

 

 تغيرات والفقراتالم 
 يونالعمالء السعود

 والعرب
 العمالء غير العرب

  
المتوسط 

 الحسابي

األهمية 

 النسبية

المتوسط 

 الحسابي

األهمية 

 النسبية

  ٤٫١٦٠  ٤٫٠٦٨ الخدمة 

 ٠٫٨٨١ ٤٫٤٠٦ ٠٫٨٢٧ ٤٫١٣٩ توفر الخدمات في كل األوقات ١

 ٠٫٨٢٧ ٤٫١٣٥ ٠٫٨١١ ٤٫٠٥٨ تنوع الخدمات المقدمة ٢

 ٠٫٨٥٤ ٤٫٢٧٠ ٠٫٨٢٧ ٤٫١٣٩ لوب تقديم الخدمةأس ٣

 ٠٫٧٦٥ ٣٫٨١٢ ٠٫٧٥٥ ٣٫٧٧٩ سرعة تقديم الخدمة ٤

 ٠٫٨٢٥ ٤٫١٢٣ ٠٫٨٠٦ ٤٫٠٥٥ جودة تقديم الخدمة ٥

 ٠٫٧٨٨ ٣٫٩٥٠ ٠٫٧٨٨ ٣٫٩٤٢ الدقة في مواعيد تقديم الخدمة ٦

  ٣٫٥٤٤  ٣٫٣٥٤ السعر 

 ٠٫٧٧٥ ٣٫٨٧٥ ٠٫٧٤٤ ٣٫٧٢١ أسعار الباقات مناسبة ٧

 ٠٫٧٤١ ٣٫٥٤٠ ٠٫٧٥٢ ٣٫٥٦٠ األسعار المفوترة مناسبة ٨

 ٠٫٧٢٣١ ٣٫٤٥٢ ٠٫٦٧١ ٣٫٣٥٤ كفاية الخصومات الممنوحة ٩

 ٠٫٧٤٢ ٣٫٦٦٧ ٠٫٧١٦ ٣٫٥٨١٤ مالئمة األسعار للخدمات المقدمة ١٠

 ٠٫٨٣٢ ٣٫٨٩٥ ٠٫٧٩٩ ٣٫٨٧٦ ةسالمياإلاتفاق األسعار مع النظرة  ١١

  ٤٫٠٢٠  ٤٫٠٨٥ التوزيع 

 ٠٫٨٣٣ ٤٫٢٦٤ ٠٫٨٥١ ٤٫٣٤١ STCئمة موقع مكاتب مال ١٢

 ٠٫٨٦٥ ٤٫٥٤٣ ٠٫٨٦٥ ٤٫٣٥٤ سهولة الوصول للمكاتب ١٣

١٤ 
سهولة إجراءات التقدم بطلب تركيب 

 األجهزة
٠٫٨٥٤ ٤٫٧٥٧ ٠٫٨٦٥ ٤٫٨٧٥ 
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 والعرب
 العمالء غير العرب

  
المتوسط 

 الحسابي

األهمية 

 النسبية

المتوسط 

 الحسابي

األهمية 

 النسبية

١٥ 
سهولة الحجوزات للحصول على 

 الخدمة
٠٫٧٧١ ٣٫٨٥٤ ٠٫٨٤٤ ٤٫٢٢٠ 

 ٠٫٧٤٣ ٣٫٧١٢ ٠٫٧٠٠ ٣٫٥٠٠ توفر لوحات إرشادية ١٦

  ٣٫٤٩٣  ٣٫٢٨٦ الترويج 

 ٠٫٦٩٥ ٣٫٤٧٩ ٠٫٦٨٦ ٣٫٤٣٠ اإلعالن عن الخدمات ١٧

 ٠٫٧٠٤ ٣٫٥٢٠ ٠٫٦٩٠ ٣٫٤٥٢ مصداقية اإلعالن ١٨

 ٠٫٧١٨ ٣٫٥٩٣ ٠٫٧٠٠ ٣٫٥٠٧ الشعارات ١٩

 ٠٫٨٠٠٠ ٤٫٠٠٠ ٠٫٧٤١ ٣٫٧٠٠ مستوى االتصال الشخصي ٢٠

 ٠٫٧٢٥ ٣٫٦٢٥ ٠٫٦٧٢ ٣٫٣٨٢ مهارة مندوبي المبيعات ٢١

 ٠٫٦٩٢ ٣٫٤٥١ ٠٫٦٥١ ٣٫٥٢١ األخبار والريبورتاجات ٢٢

 ٠٫٦٤١ ٣٫٢٩٦ ٠٫٦٠٢ ٣٫٠١١ رعاية البرامج والنشاطات المجتمعية ٢٣

 ٠٫٦٢٢ ٣٫١١٤ ٠٫٥٣٩ ٢٫٦٩٧ توزيع الهدايا ٢٤

  ٤٫١٩٦  ٤٫٠١٣ العاملون 

 ٠٫٨٣١ ٤٫١٥٢ ٠٫٨١٨ ٤٫٠٩٣ مهارة العاملين ٢٥

 ٠٫٨٦٧ ٤٫٣٠٢ ٠٫٨٤٨ ٤٫٢٤٢ هندام العاملين ٢٦

 ٠٫٨٦٥ ٤٫١٣٢ ٠٫٨٤٠ ٤٫٠٨١٤ تعامل العاملين ٢٧

 ٠٫٧٩٣٢ ٤٫٣٢٤ ٠٫٨٠٠ ٤٫٠٠٠ أسلوب تقديم الخدمة ٢٨

 ٠٫٧٦٤ ٣٫٩٦١ ٠٫٧٥٢ ٣٫٧٩٠ سرعة االستجابة لطلبات العميل ٢٩

 ٠٫٨١٢ ٤٫٠٦٢ ٠٫٧٩٦ ٣٫٩٢١ الرد على االستفسارات ٣٠

  ٣٫٩٨٣  ٤٫٢٠٠ البيئة المادية 

 ٠٫٨٧٧ ٤٫٣٨٥ ٠٫٨٦٤ ٤٫٣٣٧ ر العام للمكاتبالمظه ٣١

 ٠٫٩٦١ ٤٫٥٣٢ ٠٫٨٩٠ ٤٫٤٦٥ المظهر الداخلي للمكاتب ٣٢

 ٠٫٨٥٠ ٤٫٢٥١ ٠٫٨٤٤ ٤٫٢٢٠ األثاث والديكور ٣٣

 ٠٫٨٣٢ ٤٫١٩٢ ٠٫٨٣٤ ٤٫١٧٤ الهدوء والراحة ٣٤
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المتوسط 

 الحسابي

األهمية 

 النسبية

المتوسط 

 الحسابي

األهمية 

 النسبية

  ٤٫٠٧٧  ٣٫٩٢٨ عملية تقديم الخدمة 

 ٠٫٩١٠ ٤٫٥٥٠ ٠٫٨٥١ ٤٫٢٥٥ ترحيب العاملين ٣٥

 ٠٫٨٩٥ ٤٫٤٦٧ ٠٫٨٤٨ ٤٫٢٤٤ االستقبال ٣٦

 ٠٫٨٩٥ ٤٫٧٥٠ ٠٫٨٠٦ ٤٫٠٣٢٠ آلية تقديم الخدمة ٣٧

 ٠٫٨٥١ ٤٫٠١٢٣ ٠٫٧٥٢ ٣٫٧٦٢ مدى حرية العاملين في التصرف ٣٨

 ٠٫٨٤١ ٤٫٣٢٦ ٠٫٧٥٦ ٣٫٥٨١ الدقة في المواعيد ٣٩

 ٠٫٧٧٥ ٣٫٨٢٢ ٠٫٧٤٦ ٣٫٢٥٦ االلتزام بالخدمات المعلن عنها ٤٠

 ٠٫٧٥٤ ٣٫٨٨٢ ٠٫٧٦٤ ٣٫٨٥٠ توقيت في تقديم الخدمةدقة ال ٤١

 ٠٫٧٤٥ ٣٫٨٧٥ ٠٫٧٤٨ ٣٫٦٨٧ اإلعالن عن كافة الخدمات المتوفرة ٤٢

  ٣٫٩٤٠  ٣٫٧٩٨ المتوسط الكلي 

 



 

 
٢٢٦

  دميالخ التسويقي المزيج استخدام أثر
 STC  في شركة االتصاالت السعودية التنافسية الميزة بناء على اإلسالمية الصبغة يذ
 البستنجي محمد غالب.د

 )١١(الجدول رقم 
المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة واألهميــة النــسبية إلجابــات تــصورات 

 STCة التنافسية في أفراد العينة حول بناء الميز

تسلسل 

 الفقرات
 محتوى الفقرة

المتوسط 

 @الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

األهمية 

 )%(النسبية

الترتيب حسب 

األهمية 

 النسبية

المستوى 

بالنسبة 

 للمتوسط

٢٠-١٧ 
النوعية والجودة 

 التنافسية
 مرتفع ٥ %٧٢٫٨٦ ٠٫٧٧ ٣٫٦٥

 رتفعم ٣ %٧٤٫٠٣ ٠٫٧٦ ٣٫٧١ المرونة التنافسية ٢٤-٢١

٢٨-٢٥ 
السرعة 

 التنافسية
 مرتفع ٢ %٧٤٫٢١ ٠٫٧٢ ٣٫٧٢

٣٢-٢٩ 
اإلبداع واالبتكار 

 التنافسي
 مرتفع ١ %٧٤٫٢٥ ٠٫٧٥ ٣٫٧٣

 مرتفع ٤ %٧٣٫٦٥ ٠٫٧٤ ٣٫٦٨ التميز التنافسي ٣٦-٣٣

 مرتفع  %٧٣٫٨٣ ٠٫٧٢ ٣٫٦٩ الميزة التنافسية ٣٦-١٧

 )  فأدنى٢٫٥(، منخفض )٣٫٤٩-٢٫٦(، متوسط ) فأعلى٣٫٥(مرتفع  •

 
@    @    @ 
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  العربية المراجع
 الكريم القرآن

 لتسويقيا لمزيجا عناصر ثرأ) ٢٠٠٩ (ســليمان الحــوري، محمــد، الــشورة، د،قاعو بوأ اسفر ، قــاعود أبــو •

ــلرقا لمرضىا نظر جهةو من لصحيةا تلخدماا دةجو في لخدميا ــف دوـ ـــلمستشا يـ ـــلحكوميا تفياـ  ةـ

 ).٢(العدد ،) ٢٥(المجلد  واالجتماعية االنسانية العلوم سلسلة كاليرمو أبحاث مجلة،نيةردألا

  والتوزيع للنشر وائل دار عمان،  الحديث، التسويق مبادئ ،)٢٠١٢ (غالب البستنجي، •

  ٢٠١١ لعام) STC (السعودية االتصاالت لشركة السنوي التقرير •

 )  ١٩/٤/٢٠١٢ الخميس جدة، المدينة، جريدة( •

 للنـشر  وائـل  دار ، عمـان  اسـتراتيجي،  مـدخل  االستراتيجية، المعلومات نظم ،)٢٠٠٥ (حسين الزعبي، •

 . والتوزيع

 مجلـة . القيمـة  تعظـيم  مـدخل : سالمياإل منالمنظور الدولي التسويق أخالقيات ،)٢٠٠١ (محمد سعيد،  •

  ٢ العدد ٣٢ مجلد االعمال، أخالقيات

مفهـوم  ل اإلسالمية لمـصارف ا تطبيق مدى ، )٢٠٠٩ (، شاكر تركي، طارق، ، هاشم ، مصطفى الشيخ، •

قـاء للبحـوث    مجلـة الزر ،حالـة دراسـة األردن   : سـالمي مـن وجهـة نظـر العمـالء      إلا التسويق المصرفي   

 .م٢٠٠٩األول  العدد –التاسع  المجلد –والدراسات اإلنسانية 

 يعوالتوز للنشر وائل دار عمان،  والتطبيق، النظرية الحديث، التسويق مبادئ ،)٢٠٠٧ (زكريا عزام، •

  جامعة مجلة. وقواعده وتاريخه مشروعيته: اإلسالمي االقتصاد في التسويق). ٢٠٠٤  (صالح، ، العلي •

 .دمشق ،) ٢ (العدد ،٢٠ المجلد القانونية،و االقتصادية للعلوم دمشق           

 العمـالء  سـلوك  علـى  المـصرفية  الخـدمات  تسويق أثر) ٢٠٠٨. (ناصر اديب سومر حرب، بيان ميا، علي •

 االقتـــصادية للعلـــوم تــشرين  جامعـــة مجلــة  الالذقيـــة محافظـــة فــي  العامـــة المــصارف  علـــى بيقبــالتط 

 .٣٠ العدد ،٤ المجلد والقانونية،

  http://www.aldaawah.com) ٢٠١٢ الدعوة، مجلة( •

  الجالء مكتبة : سعيد بور . التسويق أساسيات). ٢٠٠٧ (عطيه مرسي طاهر مرسي، •

 ) ٢٠١٢ النابلسي، موسوعة(

http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=570&id=44&sid=46&ssid=48&s

ssid=49 



 

 
٢٢٨

  دميالخ التسويقي المزيج استخدام أثر
 STC  في شركة االتصاالت السعودية التنافسية الميزة بناء على اإلسالمية الصبغة يذ
 البستنجي محمد غالب.د

 سـة درا الزبـائن  والء علـى  المـصرفية  للخدمة التسويقي المزيج تأثير م) ٢٠٠٩( الفتاح، عبد إياد النسور، •

 االقتـصادية  للعلـوم  تـشرين  جامعـة  مجلـة  األردن فـي  عمـان  مدينـة  فـي  العـاملين  الزبـائن  على تطبيقية

 ٤،العدد٣٢والقانونية،المجلد
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 )١ (رقم ملحق

 
 الدراسة نهااستب

 الرحيم رحمنال اهللا بسم
 

 العميل أخي--- العميلة أختي
 

 العربيـة  المملكـة  في STC عمالء تصورات على التعرف تستهدف التي ستبانةاال هذه
 الميــزة بنــاء ولعمليــة ةسـالمي اإل ذي الــصبغة الخــدمي التـسويقي  المــزيج لعناصــر  الـسعودية 
 .بينهم المتبادل وللتأثير المختلفة بأبعادها التنافسية
 ســتعامل المعلومــات هــذه بــأن علمــا ســتبانةاال فقــرات علــى باإلجابــة كــرمالت راجــين

  . العلمي البحث ألغراض إال تُقدم ولن تامة بسرية
 

  تعاونكم لكم شاكرين
 
 

   البستنجي غالب الدكتور: الباحث
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 : التالية العبارات من كل على موافقتكم درجة تحت) X (عالمة بوضع التكرم يرجى    

الر
 قم

فق الفقرات
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ش
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موا

ايدً 
مح

 

 غير
فق
موا

 

 غير
فق
موا

 

دة
ش
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      الخدمة 

      األوقات كل في الخدمات توفر ١

       المقدمة الخدمات تنوع ٢

      مرض الخدمة تقديم أسلوب ٣

       الخدمة تقديم سرعة ٤

      الخدمة تقديم جودة ٥

       الخدمة تقديم مواعيد في الدقة ٦

      السعر 

      مناسبة الباقات أسعار ٧

      مناسبة المفوترة األسعار ٨

       الممنوحة الخصومات كفاية ٩

       المقدمة للخدمات األسعار مالئمة ١٠

       ةسالمياإل النظرة مع األسعار اتفاق ١١

       التوزيع 

      STC مكاتب موقع مالئمة ١٢

       للمكاتب وصولال سهولة ١٣

 بطلـــــب التقـــــدم إجـــــراءات ســـــهولة ١٤

 األجهزة تركيب

     

ــهولة ١٥ ــوزات ســ ــصول الحجــ ــى للحــ  علــ

  الخدمة

     

       إرشادية لوحات توفر ١٦

      الترويج 

      الخدمات عن اإلعالن يستخدم ١٧

       متوفرة اإلعالن مصداقية ١٨
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      الشعارات استخدام يتم ١٩

      جيد الشخصي االتصال مستوى ٢٠

      المبيعات مندوبي مهارة ٢١

      والريبورتاجات اإلخبار استخدام يتم ٢٢

       المجتمعية والنشاطات البرامج رعاية ٢٣

      الهدايا توزيع يتم ٢٤

      العاملون 

      عالية العاملين مهارة ٢٥

      مرض العاملين هندام ٢٦

      جيد العاملين املتع ٢٧

       جيد الخدمة تقديم اسلوب ٢٨

      العميل لطلبات االستجابة سرعة ٢٩

       االستفسارات على الرد ٣٠

       المادية البيئة 

      للمكاتب العام المظهر ٣١

      للمكاتب الداخلي المظهر ٣٢

      والديكور االثاث ٣٣

      والراحة الهدوء ٣٤

       الخدمة تقديم عملية 

      العاملين ترحيب ٣٥

      االستقبال ٣٦

       الخدمة تقديم الية ٣٧

      التصرق في العاملين حرية مدى ٣٨

      المواعيد في الدقة ٣٩

       عنها المعلن بالخدمات االلتزام ٤٠



 

 
٢٣٢

  دميالخ التسويقي المزيج استخدام أثر
 STC  في شركة االتصاالت السعودية التنافسية الميزة بناء على اإلسالمية الصبغة يذ
 البستنجي محمد غالب.د
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       الخدمة تقديم في التوقيت دقة ٤١

       المتوفرة الخدمات كافة عن االعالن ٤٢

      التنافسية والجودة النوعية 

 إدارة اسـتخدام  على الشركة تحرص ٤٣

 أبعادها بجميع الشاملة الجودة

     

ــشركة تحـــــرص ٤٤ ــى الـــ ــسين علـــ  التحـــ

 والخـدمات  المنتجـات  لجـودة  المستمر

 العمل وطرق

     

 تفـوق  منتجـات  بتقديم الشركة تقوم ٤٥

ــائن توقعــات  مــن أفــضل وبــشكل الزب

 المنافسين

     

 القيـــــــاس علـــــــى الـــــــشركة تحـــــــرص ٤٦

 مــــع مقارنــــة العمــــالء لرضــــا المــــستمر

 المنافسين

     

      التنافسية المرونة 

ــع ٤٧ ــشركة تتمتــــــ ــدرة الــــــ ــى بالقــــــ  علــــــ

 ومــزيج اإلنتاجيــة للتغيــرات االســتجابة

ــتج ــتالؤم المنـ ــع للـ ــاالت مـ ــدة الحـ  الفريـ

 للزبون

     

 المــستمر الرصــد علــى الــشركة تعمــل ٤٨

 وتفضيالت ورغبات حاجات في للتغير

 وفـق  اإلنتـاجي  المـزيج  وتعديل العمالء

 ذلك

     

 المـستمر  المـسح  على الشركة تعمل ٤٩

  والجزئية الكلية البيئية للتغيرات

     



 

 
  اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٣٣

 هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر الثالثون  الحادي و العدد
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ــوم ٥٠  المــــستمر بالتقليــــل الــــشركة تقــ

 إنتـاج  بـين  تفـصل  التـي  الزمنيـة  للفترات

 تالمنتجا من مختلفة أجيال

     

      التنافسية السرعة 

 كأســاس الوقــت علــى الــشركة تركــز ٥١

 التنافسية الميزة لتحقيق

     

 الوقــت  تقليــل  علــى  الــشركة  تحــرص  ٥٢

 الزبـــون طلـــب وقـــت بـــين مـــا الفاصـــل

ــة ووقــــت  بــــشكل الطلــــب ذلــــك تلبيــ

 المنافسين من أفضل

     

 فــي الطلبــات بتــسليم الــشركة تقــوم ٥٣

 مــــن ضلأفــــ بــــشكل المحــــدد الوقــــت

 المنافسين

     

 عمليـــة تـــسريع علـــى الـــشركة تعمـــل ٥٤

 والدة بدايــة مــن للفتــرة للمنــتج التطــوير

 التــــــصميم تحقيــــــق وحتــــــى الفكــــــرة

 . واإلنتاج النهائي

     

      التنافسي واالبتكار اإلبداع 

 طبيعــــــة بمتابعــــــة الــــــشركة تقــــــوم ٥٥

 الجديــــــدة التكنولوجيــــــة المتغيــــــرات

 منها واالستفادة

     

 وخلـــــق باكتـــــشاف الـــــشركة تقـــــوم ٥٦

 الخارجيــة البيئــة فــي الجديــدة الفــرص

 استغاللها على والعمل

     

      المـــستمرة بالمراقبـــة الـــشركة تقـــوم ٥٧



 

 
٢٣٤

  دميالخ التسويقي المزيج استخدام أثر
 STC  في شركة االتصاالت السعودية التنافسية الميزة بناء على اإلسالمية الصبغة يذ
 البستنجي محمد غالب.د
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 وســــــــــرعة المنافــــــــــسين ألنــــــــــشطة

 لها االستجابة

 منتجـــــــات بإنتـــــــاج الـــــــشركة تقـــــــوم ٥٨

 طــــرق واســــتخدام جديــــدة وخـــدمات 

ــدة ــات جديــ ــاليب للعمليــ ــة وأســ  حديثــ

  لإلدارة

     

      التنافسي التميز 

 خـالل  من التميز على الشركة تحرص ٥٩

 عنـــــــصر وتـــــــوفر المنتجـــــــات تقـــــــديم

 لمالءمةا

     

 خـالل  من التميز على الشركة تحرص ٦٠

 المناسبة أألسعار حزمة

     

 خـالل  من التميز على الشركة تحرص ٦١

 البيع بعد ما وخدمات التسليم وقت

     

  

  

@   @   @ 
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Figure 3: Banks staff evolution by age category1994-2007 
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Figure4: Banks staff professional evolution1994-2007 
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Figure 2: Banks staff evolution by marital status 1994-2007  
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Appendices: Appendix 1/A 

Table 1: Sample and bank population from 1994 to 2007 
Year Sample [Banks] + others [Banks] Sample/Total 

From 

1994

To 1998 

Sample : (BNA), (STB), (BS), (BH), (AB), (ATB), (BT), 

(UBCI), (UIB),(BIAT),(BFT),(CB)]. 

12 / 12 

From 

1999

to 2000 

Sample + others : [Banque Tunisienne de Solidarité]. 12 / 13 

From 

2001 to 

2003

Sample  + others : [Banque Tunisienne de Solidarité 

(BTS), Arab Banking Corporation (ABC)]. 

12 / 14 

2004 Sample  + others : (BTS), (ABC), (BTE), (BTK), (TQB)]. 12 / 17 

From 

2005 to 

2010

Sample  + others : (BTS), (ABC), (BTE), (BTK), (TQB),  

(BFPME), Stusid Bank, (BTL)]. 

12 / 20 

Appendix 2/B Table 2

Table 2: Pearson Correlation Matrix
  X1 X2 X3 X4 X5 A1 A2 A3 A4 G1 G2 SF1 SF2 

X1 1 0,48 

-

0,32 

-

0,67 

-

0,52 0,45 0,12 

-

0,5 -0,46 0,1 -0,2 

-

0,35 0,35 

X2 0,48 1 

-

0,75 

-

0,63 

-

0,78 0,64 0,32 

-

0,7 -0,71 0,04 -0,08 

-

0,52 0,52 

X3

-

0,32 

-

0,75 1 0,16 0,48 

-

0,56 -0,29 

0,6

3 0,52 -0,01 0,06 

0,43

1 -0,43 

X4

-

0,67 

-

0,63 0,16 1 0,42 -0,4 -0,11 

0,3

1 0,46 0,01 0,01 0,23 -0,23 

X5

-

0,52 

-

0,78 0,48 0,42 1 

-

0,52 -0,29 

0,6

5

0,65

6 -0,13 0,2 

0,55

1 -0,54 

A1 0,45 0,64 

-

0,56 -0,4 

-

0,52 1 0,22 

-

0,7 -0,53 0,12 -0,16 

-

0,52 0,52 

A2 0,12 0,32 

-

0,29 

-

0,11 

-

0,29 0,22 1 

-

0,4 -0,36 

-

0,003 

-

0,001 

-

0,25 0,25 

A3

-

0,45 -0,7 0,63 0,31 0,65 

-

0,72 -0,39 1 0,58 -0,1 0,13 0,56 -0,56 

A4

-

0,46 

-

0,71 0,52 0,46 0,66 

-

0,53 -0,36 

0,5

8 1 -0,08 0,14 

0,51

1 -0,51 

G1 0,1 0,04 

-

0,01 0,01 

-

0,13 0,12 

-

0,003 

-

0,1 -0,08 1 -0,82 

-

0,11 0,11 

G2 -0,2 

-

0,08 0,06 0,01 0,2 

-

0,16 

-

0,001 

0,1

3 0,14 -0,82 1 

0,12

9 -0,12 

SF

1

-

0,35 

-

0,52 0,43 0,23 0,55 

-

0,52 -0,25 

0,5

6 0,51 -0,11 0,13 1 

-

0,997 

SF

2 0,35 0,52 

-

0,43 

-

0,23 

-

0,54 0,52 0,25 

-

0,6 -0,51 0,11 -0,12 -1 1 

Appendix 3/C Figures 

Figure 1:  Banks staff evolution by gender 1994-2007 
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statistical connection has been shown among qualification structure variations, 

demographical ones and financial performance (employee profitability). 

This study itself is not entirely free from limitations. The empirical result 

must therefore be treated with caution. In fact, performance explanation cannot 

be solely restricted to a single dimension, i.e. social and demographic. Indeed, 

this performance concept is wide in scope and should integrate different banking 

dimensions (i.e. technological, regulative, economic, organizational, cultural, 

cognitive, etc). Therefore, this socio-demographic structure should be taken into 

consideration to gain better insights into the present/current topic; thus 

establishing a direct link between the Human Resource Management and 

financial performance. Future research should be focused on the relationship 

between management by competencies (the intellectual capital) and strategic 

performance rather than financial performance. 
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Resources has an effect on Performance at T + 1, controlling for Performance at 

T  1, calls into question any interpretation that Human Resource effect in prior 

cross-sectional research is a causal relation. Guest et al., (2003: 297) however, 

correctly observed that this approach is really a “test for the impact of Human 

Resources practices on change in performance”. 

Indeed, we argue that “dual causation” model might well explain their 

results. The single equation results could be understated by a lot or little. The 

dual-causation hypothesis requires empirical testing, and to our knowledge, one 

paper (Huselid, 1995) has tested these effects in a simultaneous equation system. 

In that study, the Human Resource effects and ties with the financial 

performance were slightly significant. However, the empirical tests do not 

respond to the problem complexity. The most likely explanation is the systematic 

influence of other differences among our variables, differences that may also be 

correlated with other Human Resource dimensions more than the qualification 

structure and the social and demographic structures. 

Conclusion

This research major contribution consists in highlighting the actual labour 

issues concerning the banking sector. The qualification structure noticed over a 

longtime period at the level of each bank separately and globally has revealed a 

qualification structure characterized by a hexagonal feature. 

The new configuration analysis has led us to one major observation: the new 

professional pattern is connected to the financial performance. In fact, a 
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same way the employee performance. Second, through the qualification change 

you grow not only the productivity but also the quality. Third, the added value 

and the competitive advantages could be reached especially by the human and 

intellectual investment, which means that human resource management is in the 

equation (Welbourne & Andrews, 1996; Pfeffer, 1998; Tung, 2001; Wright et 

al., 2005). 

 The hexagonal configuration of the labor force in the banking sector denotes 

an increased importance of the human resources perceived as strategic resource. 

Many ratios confirmed these trends such as the qualification rate, banking 

training expenses and profitability by employee. Several other indicators such as 

the organizational change (sales point, organizational structure, manual and 

chart) reinforce this perception. 

We also develop a theoretical logic that some linkages exist between Human 

Resources and firm financial performance. The empirical approach showed that 

the Human Resources changes are measured and subsequent changes in financial 

performance are observed in the banking sector. Empirical results give us some 

evidence that the Human Resource effects on financial performance are “real.” 

Human Resources and firm performance being jointly determined will be very 

difficult to model. We are not likely to know when an HR change is 

implemented or how much time is required before any effects will be realized 

(Guest, 1997; Guest et al., 2003). Recent works by both Wright et al. (2005) and 

Guest et al. (2003) rely on analyses of HR measures at time T and measures of 

firm performance at time T + 1 and T  1. They argue that the absence of Human 
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ln (Y5) = - 0,8343 X1 – 1, 3481 X2 +  202397 X3  + 0,5841 X5 +  

 (-3,75979)    (-13,1920)         (-1.46582)      (2,97758)  0,5928 G1 + -012823 

SF1(3,85975)     (-1.71) 

The results showed a significant link between the banks’ financial 

performance appreciated through the profitability by employee (Net Banking 

Proceeds / Numbers of total employees) and some professional staff and staff 

gender. It seems that the banking performance improves when the percentage of 

the upper manager increases while the percentage of the service employees and 

of the clerkish staff decreases, and also when the percentage of men increases.  

These empirical findings are not necessarily contradictory to tendencies 

suggested by human resources literature; they emphasize on the linkage between 

the human resources practices and performance but especially on the linkage 

between the qualification (the staffing) and the financial performance. 

Our results are issued from a longitudinal study covering all Tunisian banks. 

They could be seen as natural consequences. This kind of studies is also rare in 

the managerial literature, even absent in the Tunisian context. Second, we can 

think of developing a measurable mechanism and of validating many economical 

activities. Third, our results are respecting the methodological rules and finally, 

the significance of the results are based on statistical analysis (regression 

analysis).

Through the empirical analysis, we showed the ties between the qualification 

structure changes and the profitability by employees. What is the meaning of this 

linkage? First, when you increase the competencies portfolio you increase in the 
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R-squared = .819400 

Model summary 
Mode R R-squared Adjusted R-

squared 

Std. error of 

regression 

LY5 .9052072 819400 .806500 .131912 

Summary of SPSS Results estimation 
Model Sum of 

square

d

Mean Std. 

error

Std.

dev

Variance Log 

likeliho

od

Schwarz 

B.I.C 

Durbin-

Watson 

LM het. 

test 

Regressio

n LY5 

 1.71

0

.1319 .2998  222.3

4

-

152.19 

1.017 

0,000 

.0243 

[.876] 

Residual 5.60

3

   .01740     

Estimated Standard 
Variable Coefficient Error t-statistic P-value 

X1 -.834301 221901 -3.75979 [.000] 

X2 -1.34809 .102190 -13.1920 [.000] 

X3  0.202397 .138078 -1.46582 [.144] 

X5 0.584141 .196180 2.97758 [.003] 

G 0.592763 .153575 3.85975 [.000] 

SF1 -012823 .074783   -.171475 [.864] 

F test of A, B=Ai, B: F(17,322) = 19.681, P-value = [.0000] 

Critical F value for diffuse prior (Leaner, p.114) = 6.3029  

Variance Components (random effects) Estimates: 

VWITH (variance of Unit) = 0.17401E-01 

VBET  (variance of Ai) = 0.16301E-01 

(computed from small sample formula) 

THETA (0=WITHIN, 1=TOTAL) = 0.50668E-01 

(evaluated at TMAX = 20) 

Hausman test of H0: RE vs. FE: CHISQ(6) = 13.339, P-value = [.0380] 

The model selected appears as follows: 
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variables SF1(percentage of married) and SF2 (percentage of single) (- 0,997). 

No other critical correlation was observed, (table n°2, Appendix B). 

Different tests were then carried out using various possible combinations of 

the remaining independent variables (X1, X2, X3, X4, X5, G1, SF1, A1, A2, A3, 

A4). Each model was judged according to the coefficient sign relating to each 

independent variable and its significance. 

4-Main Results and discussion

According to the univariate analysis we can notice: From figure n°2 (Banks 

staff evolution by marital status), that the percentage of married personnel 

increases for most banks. From figure n°3 (Banks staff evolution by age 

category), that the percentage of employees aged less than 25 years and of age 

ranging between 25 and 35 years is decreasing while that of those aged between 

35 and 50 and of age over than 50 years is increasing. From figure n°4 (the 

evolution of staff qualification structure) that banks tend to decrease the number 

of employees with low level of education and increase the number of employees 

with a high level of education. 

According to the multivariate analysis, the tests carried out through the use 

of endogenous variables such as the return on equity, the return on assets, the 

growth rate of the Net Banking Product or the result growth rate have not led us 

to any significant results. However, the use of the endogenous variable 

profitability by employee, in a logarithmic form, has led to certain significant 

results.  
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Percentage of staff aged between 25 and 35 years equal to the number of staff 

aged between 25 and 35 years divided by the total bank staff number. A3: 

Percentage of staff aged between 35 and 50 years equal to the number of staff 

aged between 35 and 50 years divided by the total bank staff number. A4: 

Percentage of staff aged over 50 years equal to the number of staff aged over 50 

years divided by the total bank staff number. 

3.3 The analytical method 

The univariate statistical analysis: 

Some dependent variables, such as the professional staff variations, are the 

subject of an individual statistical analysis and for the sake of releasing the 

tendency during the period of study (See Figure 1 to Figure 4, Appendix C).  

Multivariate statistical analysis : 

We considered a panel data model, and for each dependent variable Y (Y1, Y2, 

Y3, Y4, Y5), we have established a linear regression equation using the various 

explanatory variables, as mentioned above, in the following form:  

ititititititit

itititititititit

AAAASFSF

GGXXXXXY

432121

2154321

1312111098

76543210

Where, i represents each bank and t represents the year. 

Hence, the selected estimation method is the WITHIN fixed effect method. 

All the tests were carried out by using the SPSS software. A bivariate simple 

correlation matrix was run initially to examine the relationships of variables and 

to eliminate highly correlated independent variables. Two highly negative 

correlations are observed: first, between the variables G1 (percentage of men 

staff) and G2 (percentage of women staff) (- 0,82), and second between the 
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Service staff percentage is equal to the service staff number divided by bank 

staff number. Considered as service staff are the bank employee such as the 

guards and the cleaners, etc. The clerkish staff percentage is equal to the clerkish 

staff number divided by the total bank staff number. The employees having an 

educational level lower than the bachelor degree belong to this group. The 

supervisory staff percentage is equal to the supervisory staff number divided by 

the total bank staff number. This professional staff is made up of the employees 

having an educational level that is equal to higher education (bachelor). The 

managers' percentage is equal to the managers' number divided by the total bank 

staff number. Belonging to the managers’ staff are the employees holding a 

diploma equivalent to the higher education (graduate). Upper managers' 

percentage which is equal to the upper managers' number divided by the total 

bank staff number. The post-graduate employees are considered as senior 

managers. 

Other explaining variables are also considered. They are related to social and 

demographic characteristics such as gender (man or woman), age category, and 

marital status: G1: Percentage of men equal to the men number divided by the 

total bank staff number. G2: Percentage of women equal to the women number 

divided by the total bank staff number. SF1: Percentage of married personnel 

equal to the married personnel divided by the total bank staff number. SF2: 

Percentage of singles equal to the singles number divided by the total bank staff 

number. A1: Percentage of staff aged less than 25 years equal to the number of 

staff aged less than 25 years divided by the total bank staff number.  A2: 
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In our study, we focus exclusively on the profitability indicators to 

appreciate the bank financial performance. Thus, we will try to detect any 

possible relationship between the financial performance and the various 

professional categories and bank demographic characteristics. In fact, we have 

determined five dependent variables showing bank financial performance: 

Return On Equity (ROE): equal to the net income divided by the bank 

capital stock for each year. Return On Assets (ROA): defined as being the net 

income divided by the total bank assets for each year. Growth rate of the Net 

Banking Proceeds (NBP): calculated for each bank according to the following 

formula:

1

1

t

tt

NBP

NBPNBP
, where t represents the year. Growth rate of the Net 

income (NI): calculated for each bank according to the following 

formula:

1

1

t

tt

NI

NINI
, where t represents the year. Profitability by employee 

equal to the ratio, Net banking Proceeds divided by the number of employee, 

calculated for each bank for the studied years. 

Independent variables 

The explaining variables cause us to return the various professional staff of 

the bank personnel members which are, in the Tunisian case, five, namely: 

service employees, executive staff, supervisory staff, executives and the senior 

executives. Thus the selected variables are calculated for the various banks of the 

sample over all the study period: 
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It is worth mentioning that our sample has remained unchanged during all 

the study period. This choice is intended to secure a certain kind of sample 

homogeneity. Indeed, recent bank converting into universal banks represents an 

activity that is less developed than those of the old banks. 

The sample is presented in table 1 (see appendix A). As for the relevant 

required financial data as well as data relating to the various professional 

categories, they were collected from the annual reports of Professional Banking 

and Financial Association.

3.2 Variables and measures 

Dependent Variables: 

Bank profitability can be appreciated in several ways and a list of different 

indicators exists. As for stockholders, the most frequently used indicator is the 

return on equity (ROE), which represents the ratio of the net income divided by 

the capital stock, which represents stockholders’ investment return. Concerning 

external people, in particular the borrowers, the customers, the State etc., they 

often use the return on assets ratio (ROA) as a performance indicator. This ratio 

is equal to net income divided by all assets. Concerning other outsiders, in 

particular financial analysts, prudential authorities and the supervising control 

organizations, they take into account the Net Banking Proceeds (NBP) which is 

obtained by calculating the difference between the bank operating proceeds and 

the bank operating charges. It is used as an indicator of the bank economic 

reliability. 
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H2: All the profitability indicators did not move positively with the staff 

variation; only the NBP is affected positively by the higher competences and 

qualification in the bank sector.
Human qualification structure  Financial performance 

      

 X1    ROE 

 X2    ROA 

 X3    NBP 

 X4    NI 

 X5    NBP/E. 

number 

   Gender   

   Age   

   Marital 

status

Research Model : The link between Human qualification structure and 

financial performance 

Section3: Research methodology  

Our major issue raised in this research consists in clarifying the relationship 

between the human resources and financial performance. 

3.1Sample and Data collection  

We have retained a sample consisting of twelve Tunisian banks studied over 

a 17 year period ranging from 1994 to 2010, which led us to reach 168 

observations. At first, these twelve selected banks used to represent the entire 

banking-sector population. Yet, this number rose to thirteen in 1999, then to 

fourteen in 2001, to seventeen in 2004 and finally to twenty in 2005. Besides, 

there has been a second fact marking the banking sector; it is the appearance of 

the universal bank concept starting from the year 2004 as a substitution to the 

deposit bank concept. 
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Approach based on competencies

In Tunisia, banks are among the first leading institutions to have adopted 

management by a competency approach. Hence, a large reform movement in 

favour of integrative work organization (job enlargement and job enrichment) 

with the setting up of a horizontal polyvalence by integration of all elementary 

tasks of the same complexity level and/or then of a vertical polyvalence by 

integration and connected operations of various complexity levels. Going 

through the vertical polyvalence enables personnel mobility as well as a reduced-

cost training and selecting salaried people having access to go through a vertical 

polyvalence.

Actually, the new features relative to human resources management are 

more than just simple organisational arrangements responding to a new context. 

They represent a signal of a strategic change, combining some intrinsic variables 

related to the Tunisian banking with extrinsic environmental variables.  

From our review of the literature we have reached these hypotheses: H1: 

Positive link between human qualification structure and financial performance 
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New qualification configuration  

Previously, staff recruitment used to be accomplished on the basis of a 

minimum level of general training and the banks would ensure the basic training 

and career building by intensive permanent training. 

However, the new structure reflects and stems from the combined effects of 

progress which the banking environment has known. Hence, various recruitment 

phases have to be identified: recruitment rate has been raised according to the 

growth of the activities rate; recruitment of employees having a bachelor degree 

and recruitment of graduates and post-graduates, specialists in Law, Finance and 

Management have all allowed and facilitated the fast access to the top 

managerial functions. 

The training tax rate spent in the Tunisian banking sector slightly exceeds 

the minimum required by the law, i.e. the standard of 2%. The new permeability 

of the bank labour market has implied a rising interest directed to training. 

Training intended to raise the level of general knowledge is frequent with an aim 

of preparing the staff for the potential future evolutions (general training 

ensuring and supporting social dialogue, adaptation, perfection, etc.). 

Hence, more and stricter recruitment rules imposed by the labour market as 

well as the rise of the training levels during recruitments are the two outstanding 

features following the new qualification configuration characterizing Tunisian 

banks.
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the emergence and the reinforcement of the technical employees, such as: service 

marketing, data processing, supervision and control, planning, expertise, council 

and sales (1835 1n 1987 to 4675 in 2007). 

Increased employees’ workload

It is worth noting that an increasing of the departures is not always 

exclusively compensated (10 departures against two new recruits: doing more 

with less employees). Generally, the quantitative and qualitative employment 

and workforce adjustments under the new conditions are all the easiest as the 

renewal rate is high. Yet, in the banking environment, this rate is very low. This 

weakness is due to the non-compensation of departures. 

To note, the employee turnover weak rate, the population aging and high 

seniority, and the protective statute of the collective agreements revealing banks’ 

resistances towards the unfair dismissals are factors shaped the human resources 

management methods. 

All these elements can be explained by the reducing workforce capacity to 

cope with these adjustments. Indeed, the need for using original methods of 

manpower reduction seems to be necessary. For instance, there should be some 

incentive mechanisms (early retirements, voluntary departures accompanied with 

a compensatory allowance, various advantages such as assistance provided for 

company creation, outsourcing, etc.). 
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At the human and organizational levels 

The banking development involved an important recruitment rate. The 

employment nature itself has been changed. The implementation of 

computerization has led to a growth in technical employees (having a first level 

qualification). Hence, the technological skew thesis which postulates that the 

ICT are skewed in favour to higher skilled occupations (Sneessens, 2002). 

Space-redistribution activities of employment, new responsibilities 

distribution in the head office, the different departments and the commercial 

networks, the customer segmentation and the personalized advice are all actions 

observed in the banking structure which need more technological competencies. 

Activity reconfiguration and the banking structure are closely related to the 

major changes of various natures that are taking place. A whole set of new 

features characterize the human resources management in the banking 

environment, such as: decreasing the number of execution employees 

(downsizing, Hammer approach) in favour of the technical and managerial 

employees; intensifying the employees’ tasks; modifying the qualification 

structure and adopting the competency approach. 

Reducing executive-employee in the favour of middle and top management 

A new tendency has been observed in the Tunisian banking sector. During the 

last fifteen years, the commercial banks have known a clear increase in the 

number of employees in the managerial staff (from 820 in 1987 to 2850 in 2007). 

The recent qualitative change has been materialized by a decrease in execution 

employees, with first level qualification (from 1175 in 1987 to 350 in 2007) and 
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institutions prerogatives have all changed. Counselling has taken the greatest 

priority of banks’ activities. 

The transformation of the financial landscape under the globalization market 

effect, the rising needs for financial services and the new foreign operators run 

are all factors governing the activity of the Tunisian financial system. 

The maximization and improvement profit objective is becoming more and 

more pressing. Hence, the rise of commercial activity (points of sales) and the 

reducing overhead costs. Moreover, the banking activities have become more 

intellectual. They are more focused on the development of direct contact with 

customers rather than on the administrative and procedural tasks. 

At the technological level 

The productivity gain is undoubtedly reached through the process of 

products standardization and the introduction of information and communication 

technologies (ATM). The information and communication technologies have 

actually modified the relationship between the customers and the bankers and the 

employers and employees as well as between the bank structure and the financial 

market. In fact, technologies seem to redefine the job contents.

At the regulative level 

The intermingling of different economies widened the banking activity 

scope. In addition to the usual bank operations, such as the assistance with 

financial management and financial engineering, banks have the possibility of 

developing such new activities as the issuing of insurance products. Indeed, the 

competition rules have been changed. 
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financial bases and to stir competition. These reforms consisted in the issuing of 

new prudential rules1, the setting up of a new reserve obligatory policy2, the 

banking restructuring following the merging of some banks3, the adoption of the 

“universal bank” concept, the transformation of development banks4 and, finally, 

the privatization of some public banks and the arrival of some foreign banks5.

Currently, the banking system in Tunisia includes: 20 commercial banks 

(also called universal banks mainly private or with mixed capital, and of which 

11 banks are quoted in the Tunis Stock Exchange), 8 banks offshore, and 2 

corporate investment banks. 

2.2 Major changes in the banking sector 

The main changes that occurred in the Tunisian banking sector are numerous 

and different. 

At the financial level 

During the recent decades, the banking sector has known some radical 

changes. Actually, within the deregulation process, the intermingling of different 

economies, and the disintermediation of the capital market, the financial 

1   Banks circular letter number 91-24, December 17th 1991, modified and completed by banks 

circular letter number 99-04, March 19th 1999, banks circular letter number 2001-04, February 

16th 2001 and banks circular letter number 2001-12, May 4th 2001. 

3  The merger of « Banque de Développement Economique de Tunisie, Banque N

ationale de Développement Touristique and Société Tunisienne de Banque » in 2000. 

5   In 2002, the French bank “Société Générale” bought the government share in the “Union 

Internationale des Banques” (UIB) (52,36%). The morocco bank Attijari Wafa Bank and the 

Spanish group Santander, bought, 54,61% of “Banque du Sud” in 2005. Likewise “Caisse 

d’épargne group” bought, 60% of the capital of “Banque Tuniso-Koweïtienne (BTK)” in 2007. 
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The investigation of many research data base on the relationship HRM and 

performance, over the last two decades, concerning Arab companies, showed the 

studies absence on this topic. Generally, researches on the HRM topic are related 

to the activities exploration in descriptive or/and normative perspectives. The 

couple HRM/performance in banking sector remains opaque. 

2.1 The Tunisian banking organization and its main changes 

Recently, the Tunisian banking system has undergone a deep transformation, 

mainly characterized by two interdependent aspects: the opening of the 

international competition and the banking profession reorganization. These 

changes have been undertaken in order to reach the best banking services while, 

at the same time, maintaining a much keener competition in the banking sector. 

To describe the current Tunisian banking system structure, we will have to 

review the major transformations. Initially, in 1958, since the Tunisian Central 

Bank (CBT) creation and its organization, and up until 1986, the Tunisian 

banking system has evolved within a much regulated framework dominated 

mainly by the State massive presence (through participation in the capital, credit 

rationing, interest rates administration and the exchange total control). 

Since1987, the banking system liberalization has started to gradually take 

place. Initially, the monetary market reform has participated in making the 

banking regulation more flexible. Thus, a certain dynamism has been created 

following the introduction of new banking products, the banking liberalization 

and the suppression of the rationing credit. For the same aim, several reforms 

were introduced mainly to improve the banking efficiency, to consolidate its 



62 The Effects of Human Resources Management on Financial Performance:
 The Tunisian Banks’ case 

D.Walid Khoufi - Jamel Choukir

In addition, a certain division seems to dominate researches related to these 

two perspectives whose epistemological assumptions are rather different. In fact, 

while researches in finance are usually based on a hypothetical and deductive 

bases (a postulate of rationality), researches concerning human resources 

management are rather based on an inductive approach. A realistic approach 

could allow us to reach a certain mediation. 

In fact, the performance concept is multidimensional. It could be treated in 

financial perspective, organizational and strategic perspectives (Lin et al., 2009; 

Weber et al., 2008). This concept depends on the context, situations and actors’ 

interpretations. Studies carried out by Galambaud (2003) and Allouche et al. 

(2003) highlighted the diverse character of the performance as well as the 

diversity of its used indicators in the literature, with the appearance of such terms 

as stock exchange courses, return on equity, return on assets, sales growth, 

turnover, customer satisfaction, labour productivity and quality. These different 

and various definitions of the performance notion have, consequently, allowed us 

to conclude that this concept remained ambiguous but perceptible through 

tangible ratios.  

To reinforce their performance, banks have been gradually constraint to 

reconsider and redefine their commercial strategies, their structures, their 

technologies, their organizations and human resources management. It is a basic 

tendency that has been throughout the whole banking sector. 
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In managerial literature, the human resource management contribution to the 

corporate performance has become increasingly accepted. Indeed, theoretical and 

empirical researches, from the human-relation school, the resource-based 

perspective, the human capital theory, the intellectual theory, and the strategic 

approaches have highlighted the human contribution to the performance process 

(Edvinsson et al., 1997; Guérin, 1997; Galambaud, 2002). In fact, the human is 

considered as both a resource and a source of added value. 

Many researchers (Delery et al., 1996; Huselid et al., 1995; Barette et al., 

1997, 2003; Welbourne et al., 1996; Guerin et al., 1997; Bowne et al., 2004) 

tried to validate the relationship between the human resources management 

practices and corporate performance. These empirical studies have shown 

significant links existing between investing in the human resources management 

activities (employment protection, profit share, evaluation, incentives, 

compensation, carrier, communication) and organisational effectiveness (banks 

or companies). Yet, all these researches do not seem to give conclusive results 

about the relationship between human resources management and financial 

performance. Still, despite the achieved empirical results, some areas of research 

need to be further clarified and better explained mainly concerning the 

significant correlation between human resources commitment and corporate 

performance (the employee's involvement, higher satisfaction degree, social 

climate, economic value). 
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  Very few empirical studies have dealt with studying the relationship 

between human resources management and financial performance in both the 

global as well as the Tunisian contexts. Among these rare studies, we can 

mention those realized by Delery and Doty (1996). In fact, these authors have 

analysed the interaction between practices in human resources management and 

corporate performance. They demonstrated that “merit appraisals and internal 

promotion opportunities have a stronger impact on financial performance of 

American banks”. On the same line, Arcand et al. (2002) have tested whether 

coherent practices of human resources management can produce higher 

performance or not. The performance is a wide concept (Lee et al., 2012; Weber, 

2008). But in the Arcand’s study this concept is apprehended through two sets of 

variables: financial variables (return on investment and added value) and non-

financial variables (employee satisfaction and productivity). Their study showed 

a significant statistical result of the non-financial variables.  

Certainly, the human resources management problematic is not absent in 

financial literature; it deals with such issues as competence, leaders’ 

remuneration and risk management. The measurement of performance related to 

human resources management, through a panoply of ratios, is also present in 

several researches (Louarn et al., 2007; Vatteville, 1999; Savall, 2007). 

However, the HRM was treated through financial perspective, which can be 

considered as simplistic and limited. Likewise, the link between HRM and 

performance is not directly. 
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banking system and its main changes. Section three we outline the methodology 

used in this research. Then, we report and discuss the results, and finally we 

conclude and suggest new directions for future research. 

Section 2: Theoretical background 

In this section we present an overview of the research on HRM and 

performance in banking sector. We recapitulate the main results and conclusions 

of studies on this subject within different organizational contexts. 

The literature review on human resource management could be classified in 

three main approaches: the universalistic, the contingent and the configurational. 

The first one is associated with the terms best practices and high performance 

represented by Pfeffer (1994) and Huselid (1995). The focus is on the practices. 

The second one showed that the relationship between HRM depend on the 

contingency factors or variables such as company size, age company, 

technology, capital intensity, the degree of unionization, industry/ sector, 

ownership and location. Differences in HRM practices could be explained by 

institutional and cultural factors (DiMaggio &Powell, 1983; North, 1990; 

Hofstede, 1993). This approach is represented by Delery and Doty inspired by 

Mintzberg studies. The last one was based on the idea that HRM performance 

depend on the appropriateness degree to the business model. MacDuffie’s (1995)  

and Arcand et al., (2002) researches, respectively in automobile industry and 

financial institutions, are seen as representative of this approach. Our approach 

could be labelled as realistic (Guest, 1997) we try to provide through empirical 

investigation relationship between HRM and financial performance. 
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Few researchers (Delery and Doty, 1996; Arcand et al. 2002) studied the 

financial sector with regard to its human resource management performance 

simultaneously. However, the strategic HRM theories according to the 

categorization of Delery and Doty seem to neglect a number of highly relevant 

factors especially if we want analyze the relationship between HRM and 

performance in thorough way. Hence, we would put forward that the changes 

taking place in human resources management are closely related to the Tunisian 

banks performance.  

For the last two decades, the Tunisian banking sector has known a great 

transformation. Changes in banking workforce have induced some kind of 

modification in bank qualification structure (professional staff: Figure 4). One 

might well wonder, then, what the significance of the major qualification change 

occurring in Tunisian banks is? 

This study investigates the relationship between human, social and 

demographic (gender, age, education as a contingency variables) changes and 

financial performance. Indeed, its contribution is both theoretical and empirical. 

Our findings are interesting because they revealed empirically a link between the 

way human resource qualification structure was shaped and financial 

performance in Tunisian bank sector. This link is not linear. They showed to that 

these changes are more than organizational and managerial but strategic one. 

This paper is organized as follows: section one introduces the topic. Section 

two discusses the literature review on the relationship between human resources 

management and financial performance and then we present the Tunisian 
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Introduction

The majority of the studies on HRM are still focalised on the practices and 

activities in big  companies especially in USA (Paauwe and Richardson, 1997; 

Huselid, 1995; Fey et al., 2007). Prior studies indicated that the HR performance 

depend  both on the managers capabilities to obtain financial results and on the 

strategic choice (Pfeffer, 1994; ). The relationship between HRM and company 

performance has been investigated and explored over the last two decades; 

research starting in USA and spreading in UK, and others occidental countries. 

Yet, research on this link remains restricted to large, industrial and occidental 

firms.  Little is known about this relationship in Arab world. 

A review of the existing literature on the relationship between human 

resources management (HRM) and bank financial performance has revealed that 

the studies dealing with this relationship are rare. However, there still exist some 

attempts trying to join together these two perspectives. In this article, we are 

focusing mainly on the quantitative as well as the qualitative evolutions of the 

Tunisian banks’ employment structure in order to determine their effects on 

banks’ financial performance. We use a longitudinal approach; data collection on 

qualification structure cover a long period, about two decades. A significant 

observation of Tunisia's Professional Banking and Financial Association 

(TPBFA) was that the proportion of low skilled occupation is decreasing and the 

high skilled occupation is increasing (Figure 4). Job positions and their relevant 

practice have also been identified. 
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 :ملخص البحث

 هذا البحث الميداني العالقـة بـين المـوارد البـشرية واداء المـالي فـي القطـاع المـصرفي التونـسي                    يتناول

 ١٩٩٤فـي المـدة بـين      لقاعدة بيانات الجمعيـة المهنيـة المـصرفي   إحصائيبأكمله باالعتماد على رصد وتحليل 

تقتــصر علــى الجوانــب البــشرية،   أن التغييــرات التــي شــهدها القطــاع ال و لقــد أظهــرت هــذه الدراســة  . ٢٠٠٧و

كمـا أبـرزت أيـضا العالقـة المعنويـة الوثيقـة بـين          .  االسـتراتيجي  ا�داريالهيكلية والتنظيمية بل تشمل البعد      

ن التغييرعلــى مــستوى الكفــاءات فــي القطــاع المــصرفي لــيس    إطبيعــة القــوى العاملــة واداء المــالي، حيــث   

 وبمفهوم أوضح وكما أشـارت نتـائج البحـث يعـد االسـتثمار فـي المـوارد البـشرية         .اً بل إستراتيجي  اً فني تغييرا

 -Resource( كما أن الموارد البشرية أصـبحت تعـد مـوارد بـالمفهوم الواسـع لنظريـة المـوارد         .مربحا ماليا

based perspective.( 
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Abstract

This research explores the relationship between the human resource 

management and financial performance in Tunisian banks. Data has been 

collected from Tunisia's Professional Banking and Financial Association for 

years ranging 1994 to 2007. 

We mainly observed that changes in human resources structure are not only 

organizational but also managerial and paradigmatic. Our purpose is, therefore, 

to highlight the human resources changes, as explanatory variable of bank’s 

financial performance. This research revealed significance ties between the 

qualification structure change and profitability by employees. One of the major 

contributions of this paper lies in its interdisciplinary character.  Investing in 

human resources is considered as an efficient strategic decision. We advance that 

the qualification structure form is not neutral. Strategic human resources 

management determines Tunisian Banks performance.  

Keywords: Financial performance, qualification structure, bank’s 

demography, Human Resources Management. 
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o Yes

o No

7- In which area do you think a company staff can provide a training 

program better? 

o Technical programs 

o General programs 

o Both 

o None

8- Conducting training programs by experts and knowledgeable employees 

from the company instead of external vendors will: 
Level of Agree 

Ser. Statement Strongly 

Disagree
Disagree Neutral Agree 

Strongly 

Agree

8.1 
Reduce the annual training 

costs of the company 

     

8.2 

Increase the morale and 

loyalty of the employees 

involved in training others 

     

8.3 

Increase the customer 

satisfaction from the training 

course  

     

8.4 

Improve the communication 

between instructor and 

participant

     

8.5 

Improve the level of 

information security at the 

company 

     

8.6 

Speed-up the process of 

conducting any training 

requirements by the 

company 

     

8.7 

Make the administration and 

supervision of training 

activities easier to achieve 

and maintain 

     

8.8 

Improve the overall quality 

of the training and produce 

better results 
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QUESTIONNAIRE

General Questions: 

1- What is the size of your company?    

o Small 

o Medium 

o Large

2- Where is the location of your company? 

o Outside Saudi Arabia 

o Inside Saudi Arabia 

3- Which unit are you working at? 

o Primary unit (production, finance, sales, etc..) 

o Support unit  (training, recruitment, IT, etc..) 

o Others (please specify: ………………………………………..) 

Training Activities: 

4- How often do you receive training at your company each year? 

o none

o 1-2 courses a year 

o 3 or more courses a year 

 5- Who conducts the training at your company the most? 

o company staff 

o external vendor 

o Don't know

6- Have you receive training by a company staff before? 
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FUTURE RESEARCHES 

Insourcing is an important strategic initiative for many organizations.  In this 

study, the results showed that huge savings in annual training budgets could be 

accomplished if insourcing is implemented.  The results also showed other 

factors that have been measured such as innovation and customer satisfaction 

didn’t show conclusive results, insourcing the training activities can prove to be 

very beneficial for companies that implement it even if only a certain percentage 

of the training process was insourced.  Therefore, future researches need 

investigate this issue. 
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From the above table, if SABIC managed to insource 50% of its in-house 

courses in 2010, it would save more than SR 28 million from its annual training 

budget. These numbers clearly support that insourcing any percentage of the 

training activities will lead to huge savings in the training budget. 

CONCLUSION:

Job insourcing seems to be growing in the recent years as being noticed by 

many analysts. Although outsourcing may provide many advantages to 

organizations, it also has its costs that need to be studied carefully. 

It is well known that Saudi Corporations, like the rest of corporations around 

the world, spend a lot of their yearly budgets on training. Based on the thorough 

analysis of insourcing benefits in general that have been conducted in this study, 

it is believed that insourcing even a certain percentage of the training process 

would lead to huge savings in a firm’s budget. This have been proven through 

SABIC case analysis mentioned earlier in this study where the results showed 

that insourcing even 50% of the training activities, as an example, would result 

in more than 28 Million Saudi Riyals. 

The data analysis from the survey has supported this as well. In addition, the 

survey have also shown that certain important factors would improve with 

insourcing the training process including transportation, employee morale and 

loyalty, communication, security, speed to market, and control.  

Today, outsourcing is not an easy option anymore due to its limitations and 

economic problems on the long term and companies should consider insourcing 

as a strategic decision to replace it if they want to stay competitive in the future. 
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In order to find the average fees for a single program, total fees can be 

divided by the number of conducted programs for each year. As a result: 

Average program fee (2009) = SR 21,430 

Average program fee (2010) = SR 35,725 

All the above courses have been outsourced with external vendors. The 

importance of insourcing comes from the fact that each course conducted 

internally by a staff, will be naturally for free and, as a result, will save the 

company the fees that it would pay to external vendors. 

However, further analysis need to be done to determine how much savings 

SABIC could make if a certain percentage of the conducted in-house programs 

have been insourced with internal staff from the organization. 

It is understandable that not every single program could be insourced due to 

several reasons such as lack of necessary knowledge, skills, or experience. 

Therefore, this study will calculate the possible savings from implementing the 

training insourcing project at three different levels which are 10%, 25%, and 

50% for the year of 2010. 

At 10% insourcing, we multiply the total number of conducted programs for 

2010 by 10% then multiply the result by the average program fee for the same 

year. We repeat the same process with the other percentages as well. 

The results of the possible savings that SABIC would make for 2010 if 

implemented this project is showed in the following table:

% of Insourcing # of Programs 
Avg. Fee 

(SR)
Total Savings (SR) 

10% 160 35,725 5,716,000 

25% 400 35,725 14,290,000 

50% 800 35,725 28,580,000 
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be seen in table (18) in favor of both area of training (technical and general 

programs).    

Table (17):

One Way Analysis of Variance (F-test) Mean Score of Employees in 

Business Organisations as Related to Training Area by which Company Staff can 

Provide Better 

Source 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Between

Groups 
7.01 3 2.34 

Within

Groups 
141.60 240 0.59 

3.96 
0.009 

(0.01) 

Table (18):

Multiple Range Tests:  Scheffe Test   

Training Area Mean 
Technical

programs 

General

programs 
Both None 

Technical programs 3.77     

General programs 3.53   

Both 3.79  *

None 3.24     

     (*) Indicates significant differences. 

     (*) The mean difference is significant at the 0.05 level. 

SABIC Case Analysis 

Statistical data on annual training activities at SABIC – Saudi Arabia has 

been collected for the years 2009 and 2010. The data was extracted from SAP 

database and was focused on in-house training activities only. 

The following table shows the statistics of both years: 

Year
Total

Programs 

Total

Participants

Total Fees 

SR

2009 1769 29,026 37,910,357 

2010 1597 21,361 57,053,268 
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Groups 

Within

Groups 
147.73 241 0.61 

(N. S.) 

Question No. 6: 

Is there any difference among the point of view of the respondents on the 

factors that support the use of insourcing rather than outsourcing in the process 

of training in business organizations of the city of Riyadh as related to training 

by company staff? 

The result in table (16)  indicate that the significance of F was not 

significant.  This means that there are no significant differences in participants' 

opinion with regard to training by company staff. 

Table (16): 

T-test for the Differences in Participants’ Opinion  

with Regard to Training by Company Staff. 

Source 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Yes 162 3.72 0.77 

No 82 3.59 0.80 
1.16 

0.246 

(N. S.) 

Question No. 7: 

 Is there any difference among the point of view of the respondents on the 

factors that support the use of insourcing rather than outsourcing in the process 

of training in business organizations of the city of Riyadh as related to training 

area by which company staff can provide better? 

The result in table (17)  indicate that the significance of F was significant at 

the 0.01 level.  This means that there are significant differences in participants' 

opinion with regard to training area by which company staff can provide better.  

By using Scheffe test to discover the source of these differences, the result can 
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Table (13): 

One Way Analysis of Variance (F-test) Mean Score of Employees in 

Business Organisations as Related to Training Frequency Each Year 

Source 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Between

Groups 
7.01 2 3.51 

Within Groups 141.60 241 0.59 

5.97 
0.003 

(0.01) 

Table (14): 

 Multiple Range Tests:  Scheffe Test  
Training Frequency 

Each Year 
Mean None 

1-2 courses a 

year

3 or more courses 

a year 

None 3.41    

1-2 courses a year 3.68  

3 or more courses a year 4.00 * 

            (*) Indicates significant differences. 

            (*) The mean difference is significant at the .050 level. 

Question No. 5: 

Is there any difference among the point of view of the respondents on the 

factors that support the use of insourcing rather than outsourcing in the process 

of training in business organizations of the city of Riyadh as related to training 

provider? 

The result in table (15)  indicate that the significance of F was not 

significant.  This means that there are no significant differences in participants' 

opinion with regard to training provider. 

Table (15):

One Way Analysis of Variance (F-test) for Mean Score of Employees in 

Business Organisations as Related to Training Provider  

Source 
Sum of 

Squares 
df

Mean

Square 
F Sig. 

Between 0.88 2 0.44 
0.72 0.487 
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Question No. 3: 

Is there any difference among the point of view of the respondents on the 

factors that support the use of insourcing rather than outsourcing in the process 

of training in business organizations of the city of Riyadh as related to working 

unit? 

The result in table (12)  indicate that the significance of F was not 

significant.  This means that there are no significant differences in participants' 

opinion with regard to working unit.  

Table (12): 

One Way Analysis of Variance (F-test) Mean Score of Employees in 

Business Organisations as Related to Working Unit 

Source 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Between

Groups 
1.81 2 0.91 

Within

Groups 
146.80 241 0.61 

1.49 
0.228 

(N. S.) 

Question No. 4: 

 Is there any difference among the point of view of the respondents on the 

factors that support the use of insourcing rather than outsourcing in the process 

of training in business organizations of the city of Riyadh as related to training 

frequency each year? 

The result in table (13)  indicate that the significance of F was significant at 

the 0.01 level.  This means that there are significant differences in participants' 

opinion with regard to training frequency each year.  By using Scheffe test to 

discover the source of these differences, the result can be seen in table (14) in 

favor of the employees who had received (3) or more training courses a year. 
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Item 

No.

Statement 
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training course  

Freq. 56 101 59 21 7 

4

Improve the 

communication 

between instructor and 

participant

% 23.0 41.4 24.2 8.6 2.9 
3.73 1.00 6 

Freq. 81 94 40 18 11 

5

Improve the level of 

information security at 

the company 
% 33.2 38.5 16.4 7.4 4.5 

3.89 1.09 2 

Freq. 64 109 40 19 12 

6

Speed-up the process 

of conducting any 

training requirements 

by the company 

% 26.2 44.7 16.4 7.8 4.9 
3.80 1.07 3 

Freq. 62 96 57 20 9 

7

Make the 

administration and 

supervision of training 

activities easier to 

achieve and maintain 

% 25.4 39.3 23.4 8.2 3.7 
3.75 1.04 4 

Freq. 46 64 73 41 20 

8

Improve the overall 

quality of the training 

and produce better 

results

% 18.9 26.2 29.9 16.8 8.2 
3.31 1.19 7 

Mean for total 3.68 

Question No. 2: 

Is there any difference among the point of view of the respondents on the 

factors that support the use of insourcing rather than outsourcing in the process 

of training in business organizations of the city of Riyadh as related to the size of 

the company? 

The result in table (11)  indicate that the significance of F was not 

significant.  This means that there are no significant differences in participants' 

opinion with regard tothe size of the company. 

Table (11): 

One Way Analysis of Variance (F-test) Mean Score of Employees in 

Business Organisations as Related to the Size of the Company 
Source 

Sum of 

Squares 
df

Mean

Square 
F Sig. 

Between

Groups 
3.39 2 1.70 

Within

Groups 
145.22 241 0.60 

2.82 
0.062 

(N. S.) 
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The Seventh Factor: Control 

(158) of the participants support that the administration and supervision of 

training activities will be easier to achieve and maintain if the training process 

was insourced.

The Eighth Factor: Innovation 

(110) of the participants  believe the overall quality of the training will be 

improved and produce better results if the training process was insourced.  The 

rest were either neutral or disagree.   There are several reasons that would 

explain this low rating such as the belief that external vendors will be more 

specialized and experienced to perform the training than internal staff.  However, 

more research is needed to explore this area. 

Therefore, the most factors that support the use of insourcing rather than 

outsourcing  in the process of training in business organizations of the city of 

Riyadh from the point of view of the respondents are: transportation, security, 

speed to market, control, employee morale/loyalty, and communication. 

Table (10):

The Factors that Support the Use of Insourcing Rather than 

Outsourcing  in the Process of Training 

Item 

No.

Statement 

S
tro

n
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ly
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M
ean

S
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.

D
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n

R
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Freq. 108 76 29 15 16 

1

Reduce the annual 

training costs of the 

company 
% 44.3 31.1 11.9 6.1 6.6 

4.00 1.18 1 

Freq. 67 91 52 24 10 

2

Increase the morale 

and loyalty of the 

employees involved in 

training others 

% 27.5 37.3 21.3 9.8 4.1 
3.74 1.09 5 

Freq. 36 62 75 57 14 

3

Increase the customer 

satisfaction from the % 14.8 25.4 30.7 23.4 5.7 
3.20 1.13 8 
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The First Factor: Transportation 

(184) of the participants support that the annual training costs of the 

company will be decreased if the training process was insourced.  

The Second Factor: Employee Morale/Loyalty 

(158) of the participants support that the morale and loyalty of the 

employees involved in training others will be increased if the training process 

was insourced.

The Third Factor: Customer Satisfaction 

(98) of the participants believe that insourcing will improve customer 

satisfaction. The rest were either neutral or disagree.   The reason behind that 

could be employees are more concerned about quality rather than the price of 

goods and service. 

The Fourth Factor: Communication 

(157) of the participants support that the communication between instructor 

and participant will be improved if the training process was insourced.  

The Fifth Factor: Security 

(175) of the participants support that the level of  information security at the 

company will be improved if the training process was insourced.  

The Sixth Factor: Speed to Market 

(173) of the participants support that the process of conducting any training 

requirements by the company staff will be speed-up if the training process was 

insourced.  
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Table (8) presents distribution of the respondents according to training by 

company staff.  This table shows that the majority of the participants (66.4%) 

have already experienced training by company staff which give higher credibility 

for their opinions about insourcing later in this study. 

Table (9):

Distribution of the Respondents According to the Training Area by 

Which Company Staff Can Provide Better 

Training Area Frequency Percent 

Technical programs 77 31.6 

General programs 55 22.5 

Both 91 37.3 

None 21 8.6 

Total 244 100.0 

Table (9) presents distribution of the respondents according to the training 

area by which company staff can provide better.  This table shows that the 

majority of the participants (37.3%) believe that insourcing the training process 

can be effective in both technical and general fields.  

Second: Testing of the Questions

This section examines the proposed questions.  Some statistical tools are 

used for testing the questions. 

Question No. 1: 

What are the most factors that support the use of insourcing rather than 

outsourcing  in the process of training in business organizations of the city of 

Riyadh from the point of view of the respondents? 

The data in table (10) show the following results: 
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Training Activities: 

Table (6):

Distribution of the Respondents According to the Training Frequency 

Each Year 

Training Frequency Frequency Percent 

None 47 19.3 

1-2 courses a year 163 66.8 

3 or more courses a year 34 13.9 

Total 244 100.0 

Table (6) presents distribution of the respondents according to the training 

frequency each year.  This table shows that the majority of the participants 

(66.8%) are getting (1-2) training courses a year. 

Table (7):

Distribution of the Respondents According to the Training Provider 

Training Provider Frequency Percent 

Company staff 70 28.7 

External vendor 149 61.1 

Don't know 25 10.2 

Total 244 100.0 

Table (7) presents distribution of the respondents according to the training 

provider.  This table shows that the majority of the participants (61.1%) are 

getting training from external vendors. 

Table (8): 

Distribution of the Respondents According to Training by Company Staff 

Answer Frequency Percent 

Yes 162 66.4 

No 82 33.6 

Total 244 100.0 
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Medium 44 18.0 

Large 189 77.5 

Total 244 100.0 

Table (3) presents the distribution of the respondents according to the size of 

the company.  This table shows that the majority of the participants (77.5%) 

were from large companies. 

Table (4):

Distribution of the Respondents According to the Location of the 

Company 

The location of the company Frequency Percent 

Inside Saudi Arabia 235 96.3 

Outside Saudi Arabia 9 3.7 

Total 244 100.0 

Table (4) presents distribution of the respondents according to the location 

of the company.  This table shows that the majority of the participants (96.3%) 

were from companies inside Saudi Arabia. 

Table (5):

Distribution of the Respondents According to Working Unit 

Working Unit Frequency Percent 

Primary unit (production, finance, sales, etc..) 86 35.2 

Support unit (training, recruitment, IT, etc..) 133 54.5 

Others 25 10.2 

Total 244 100.0 

Table (5) presents distribution of the respondents according to working unit.  

This table shows that the majority of the participants (54.5%) are working in 

support unit (training, recruitment, IT, etc..). 
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Validity 

In order to check the suitability and face validity of the questionnaire design, 

the initial design of the questionnaire was pre-tested on a pilot sample of few 

employees in business organizations. Comments from participants in the pilot 

study were very constructive in increasing the validity of the instrument.  In 

addition, careful attention was paid to all comments. 

Table (2):

Pearson Correlation  (Pilot sample: n=21) 
No. Correlation with total 

1 0.8789** 

2 0.8548** 

3 0.8135** 

4 0.7786** 

5 0.8081** 

6 0.7560** 

7 0.7437** 

8 0.7314** 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

RESULTS AND DISCUSSION 

This part of the study has two sections; the first section reports the 

descriptive analysis, and the second one presents the results related to the 

questions testing using analytical statistics. 

First: Descriptive Analysis 

Information relating to the respondents is presented in the following tables 

from table (3) to table (9).  

Table (3):

Distribution of the Respondents According to the Size of the Company 

The size of the company Frequency Percent 

Small 11 4.5 
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involved in this study and allow the researchers to have an access to collect the 

data from the employees).

Methods of data collection

Primary data was in the form of a questionnaire consisted of eight main 

questions. The questionnaire was developed accordingly within the theoretical 

framework, and was distributed to all (244) subjects responded to the 

questionnaire. 

The instrument of the study was taken from an article by Braun et al. (2010). 

The article mentioned eight factors that were argued to be improved and 

enhanced when using insourcing instead of outsourcing.  

Statistical Analysis Instruments 

Depending on this type of study and questions, several statistical techniques 

were used such as frequency tables, percentages, one sample t-Test, and pearson 

correlation. 

Reliability 

To investigate the questionnaires result reliability and the coherence between 

its questions, Cornpach  Alpha was used to test the reliability of questionnaire 

and it was found that a= 0.91which is good because it is greater than the 

accepted percent 0.60.  Thus, the conclusions of the questionnaire are considered 

reliable as regards the realization of the study objectives. 

Table (1):

Reliability  (Pilot sample: n=21) 

Factor No. of Items Alpha 

All items 8 0.91 
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According to the paper, most business experts believe that insourcing 

activities such as R&D produces better results than outsourcing the same. 

7. Customer Satisfaction: 

Many companies have seen a big increase in unhappy customers as a result 

of outsourcing support activities such as the call centers being outsourced to 

India. 

8. Speed to Market: 

In many cases, speed to market is more important than Price and quality. 

Insourcing is assumed to enhance the speed of delivery to market because it 

helps  eliminate delivery delays. 

METHODOLOGY

In order to collect the necessary data to achieve the main purpose of the 

study, the researchers collected data through: (1) a questionnaire as primary of 

data which was distributed to all Saudi companies operating in Riyadh city 

which represent the sample of study.  (2)  case study about SABIC. 

Sampling 

Saudi private organizations are considered as the population of this study. 

Convenience sampling was used in this study, as Sekaran (2000) noted it 

involves collecting data and information from members of population who are 

conveniently available to provide the needed information. To choose the sample 

of this study the researchers chose organizations located in Riyadh city and 

focused only on organizations as a sample in this study (Who agreed to be 
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factors or determinants have been addressed that stand as the reasons behind the 

ongoing movement toward insourcing in the United States and elsewhere.  

These eight factors have been argued to be improved and strengthened with 

insourcing. They have been listed in order of importance as follows: 

1. Communication:

It is definitely easier to communicate with nearby partners rather than far 

ones. Although the telephone and e-mails could do the job, yet other barriers can 

have its effect on the process such as the language barrier and time zone 

differences.

2. Employee Morale/Loyalty: 

Worker motivation and dedication are enhanced when employees are 

promoted and given more scope of work instead of outsourcing the job 

somewhere else which might lead to negative feelings by employees. 

3. Control:

Administration and supervision are easier to achieve and maintain when the 

job is being done nearby. 

4. Security:

Insourcing helps to raise security to high levels and becomes more difficult 

as more tasks or processes are outsourced. 

5. Transportation: 

Transfer of goods or even services such as consultations can become 

extremely expensive if they come from outside compared with insourcing. 

6. Innovation: 
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4. Difficulties in communication, customization, quality assurance, and 

time issues 

Besides the above points, some analysts blame outsourcing for the current 

economic problems in the United States. A survey done by Wall Street Journal 

and NBC News was released on September 28, 2010 and found out that 

outsourcing was the top reason cited by Americans as the cause of the country's 

economic problems (Cohen, 2010).  

Moreover, a number of senators in the US Congress have been trying to get 

a majority of votes to approve the "Creating American Jobs and Ending 

Offshoring Act" which seeks to raise taxes on companies that move operations 

abroad (outsourcing) and lower payroll taxes for jobs created in the U.S 

(insourcing). Although this act didn't pass yet, it is clear that there are strong 

movements toward limiting outsourcing because of its harmful effects on a 

country's economy, at least in the long term. 

In his bestselling book, The World is Flat, Thomas Friedman tries to 

demonstrate the challenges and effects of outsourcing on the economy through a 

story he tells to his daughters. He writes, "Girls, when I was growing up, my 

parents used to say to me, Tom, finish your dinner. People in China and India are 

starving.' My advice to you is: Girls, finish your homework. People in China and 

India are starving for your jobs." 

In addition to the increased papers being written about the problems of 

outsourcing, more articles are written to demonstrate the advantages of 

insourcing over outsourcing. In a recent article by Braun et al. (2010), eight 
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The same paper, however, explains that both insourcing and outsourcing 

may have related costs that need to be analyzed using a cost analysis model in 

order to decide which technique to be used. In addition, cost reduction was not 

considered as one of main advantages of insourcing, which has been 

hypothesized earlier in this paper. The reasoning behind this claim is in the 

hidden costs of insourcing that has been described by the paper which include: 

1. Direct labor cost (payroll taxes, insurance, union dues, pension) 

2. Indirect labor costs (inspection, supervision, administration) 

3. Equipment-related costs (facility rent, maintenance, depreciation, 

energy)

4. Initial investment costs (equipment costs, initial setup, learning costs) 

However, it is important to mention that despite the above costs involved 

with insourcing, not all of them are applicable when there are extra capacity in 

labor and equipment. In other words, with extra capacity within the organization, 

resources can be utilized more efficiently with insourcing, which can be 

considered an important advantage (Wiersema, 2009). The analysis study of 

insourcing part of SABIC training activities will show that only part of the initial 

investment costs will be applicable. 

The same paper then further summarizes some hidden costs associated with 

outsourcing that need to be analyzed as well which are: 

1. The costs of dealing with vendors overseas 

2. The costs of shipping goods from overseas 

3. Inventory costs 
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Sikula et al., (2010) have also explained that there are several reasons why 

organizations have used outsourcing in the past and are still using it today. Eight 

reasons have been summarized in a descending order of importance (Labor Cost, 

Management Delegation, Simplicity, Expertise, Competition, Quality, 

Adaptability, and Tax Advantages). 

The same paper, however, is suggesting a unique term called 

“rightsourcing”, which is using insourcing and outsourcing simultaneously in an 

attempt to have the best of what both can offer which will ultimately lead to 

obtaining a sustainable competitive advantage. In addition, an anonymous paper 

written in HR Focus (2004) has supported the same idea as well under the area of 

cost reduction. It explains that organizations that use both in-house 

administration and outsourcing are more likely to meet cost-reduction goals than 

those that either use internal staff or completely outsource the activities. 

 These arguments already support the main hypotheses addressed earlier that 

switching to insource the firm’s tasks (the training activities), or at least 

combining it with outsourcing, will lead to higher cost savings than other firms 

who only use complete outsourcing. 

Despite the obvious advantages which outsourcing may offer to 

organizations, yet there are other papers that suggest insourcing as a better 

replacement. It's being described as a rising trend especially in the United States 

compared with a continues decrease in using outsourcing by US corporations 

(Wiersema, 2009).  
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such as communication, security, quality, and customer satisfaction need to be 

examined as well. 

While some papers were in favor of the general idea of outsourcing certain 

tasks, processes or even complete departments, several other papers believe that 

insourcing is actually on the rise and would be a better replacement for the 

common decision of outsourcing. There are other papers as well which have 

suggested a combination of both techniques so that a firm can have the best of 

what both offer in order to achieve better results. 

McKenna & Walker (2008) have demonstrated that outsourcing some tasks 

might be a better decision for companies because there are external entities that 

have specialized knowledge, competencies and resources that others don’t have. 

Moreover, those tasks may not be part of the firm’s core business so outsourcing 

them is considered a strategic decision. The paper also showed the advantages of 

outsourcing which include reduced costs, reduced complexity, the reduction of 

the concentration of risk and it gives the buying organization the space and time 

to focus on core competencies.  

Yet, among all these factors, it seems that "Cost" have always been the main 

driver for companies to use outsourcing according to Bob Cecil, managing 

director of Equa Terra, a multinational outsourcing and insourcing advisory firm 

(Thuermer, 2007). However, cost can sometimes prove to be much higher in 

outsourcing compared with insourcing. Some companies might have other 

reasons as well besides costs such as the ease of conducting their core business. 
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2. Finding new markets 

3. Finding new talents 

4. Overcoming regulations that prevent specific activities domestically 

An example of offshoring in order to reduce costs would be outsourcing the 

call center service of a company in the United States to India.

On the other hand, nearsourcing is basically taking the outsourced work to a 

nearby location or country (Canada in the case of a US company). Nearsourcing 

is a popular model for companies that don't want to deal with the cultural, 

language or time zone differences involved in offshoring. Newspapers industry 

can be a good example of nearsourcing where a newspaper depends on nearby 

agencies to produce some of their pages (Rosenberg, 2009). 

At some point of time, each company should make a decision whether to 

outsource or insource their activities. Companies usually choose to keep their 

core and critical business units such as finance, operations, or research and 

development (R&D) within the company and outsource other support activities 

such as recruitment, IT, and training.  

This study, however, will explore the decision of whether to insource or 

outsource the support activities of a company with a focus on the training 

process as a case study at SABIC, a multinational petrochemical corporation 

located in Saudi Arabia. It is hypothesized that switching to insource the training 

activities or even part of it (combining outsourcing and insourcing) will lead to 

huge savings in yearly training budget. The effect of insourcing on other factors 
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5. Is there any differences among the point of view of the respondents on 

the factors that support the use of insourcing rather than outsourcing  in 

the process of training in business organizations of the city of Riyadh as 

related to training provider? 

6. Is there any differences among the point of view of the respondents on 

the factors that support the use of insourcing rather than outsourcing  in 

the process of training in business organizations of the city of Riyadh as 

related to training by company staff? 

7. Is there any differences among the point of view of the respondents on 

the factors that support the use of insourcing rather than outsourcing  in 

the process of training in business organizations of the city of Riyadh as 

related to training area by which company staff can provide better ? 

LITERATURE REVIEW 

While outsourcing can be defined as the process of shifting the firm’s work 

outside to an external party, insourcing is simply the opposite which is bringing 

outsourced work or activities back to the firm using dedicated internal labor and 

other resources to supply their operational needs. It is the "make" alternative in a 

make-or-buy decision and it usually involves acquisition of new equipment and 

people. Outsourcing can be further classified into two types which are offshoring 

and nearsourcing.  

In short, offshoring means having the outsourced business functions done in 

another country for several reasons such as: 

1. Reducing labor expenses 
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2. To identify the factors or reasons for a company to decide whether to 

use outsourcing or insourcing for some of their activities. 

3. To determine the advantages and disadvantages of insourcing the 

training activities by applying the study at SABIC. 

QUESTIONS OF THE STUDY 

The analysis of this study therefore seeks to answer the following questions 

within the Saudi context: 

1. What are the most factors that support the use of insourcing rather than 

outsourcing  in the process of training in business organizations of the 

city of Riyadh from the point of view of the respondents? 

2. Is there any differences among the point of view of the respondents on 

the factors that support the use of insourcing rather than outsourcing  in 

the process of training in business organizations of the city of Riyadh as 

related to the size of the company? 

3. Is there any differences among the point of view of the respondents on 

the factors that support the use of insourcing rather than outsourcing  in 

the process of training in business organizations of the city of Riyadh as 

related to working unit? 

4.  Is there any differences among the point of view of the respondents on 

the factors that support the use of insourcing rather than outsourcing  in 

the process of training in business organizations of the city of Riyadh as 

related to training frequency each year? 
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INTRODUCTION

Leading organizations in the world understands the importance of ongoing 

development of their human resources and consider it as a strategic investment 

that promotes success and competitiveness within the industry. SABIC for 

example, is conducting hundreds of training programs for its employees every 

year. Almost all of these training programs are outsourced through contracts with 

external training vendors whether from within or outside Saudi Arabia. 

However, this kind of investment in training can prove to be very costly for 

Saudi corporations as the training expenses at SABIC alone have exceeded SR 

57 Million in 2010. 

This study argues that insourcing the training process at Saudi Corporations 

will lead to great savings in the annual training costs because the current practice 

of outsourcing training activities is far more expensive than the option of 

bringing these activities back to the company. 

STATEMENT OF THE PROBLEM 

The study problem can be summarized in the following question:  Will 

insourcing the training process at Saudi corporations be a better decision 

compared with the current practice of outsourcing training activities with 

external vendors and institutes? 

THE OBJECTIVES OF THE STUDY 

The main objectives of this study are: 

1. To introduce insourcing as a strategic replacement of outsourcing. 
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 :ملخص البحث

هـذا يعتبـر   و لتـدريب موظفيهـا   تـستعين بمـصادر خارجيـة      فـي الـسعودية    الناجحـة    إن اغلب الشركات  

لتتعـرف    جـاءت هـذه الدراسـة    .سـنوي  بـشكل  جدا وقد أنفقـت بعـض الـشركات عـشرات الماليـين        مكلفا

 جيـد إذا مـا قـورن     وهل هو قرار   السعودية الشركات في لعملية التدريب  على مدى االستعانة بمصادر داخلية    

معاهــد مــن خــارج البلــد و ينمتمثلــة فــي مــورد للتــدريب بالممارســة الحاليــة وهــي االســتعانة بمــصادر خارجيــة 

وزعـت علـى عـدد     البيانـات  الدراسة تم تطوير استبانه لجمع  أهداف هذه من أجل تحقيق.  خارجية للتدريب 

اسـتبانه  ) ٢٤٤( مـن المـوظفين الـذين يعملـون بـبعض الـشركات الخاصـة بمدينـة الريـاض وقـد تـم اسـترجاع             

ــذلك    ــل ا حــصائي ك ــات  صــالحة للتحلي ــاد علــى البيان ــستخرجة مــن  ا حــصائية تــم االعتم ــات  الم ــدة بيان  قاع

 :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها  .٢٠٠٩/٢٠١٠ للعام �نشطتها التدريبية )سابك(شركة 

ا شـراف،   ،، سـرعة تقـديم المعلومـة      ا�مـن، االتـصاالت    المعلومـات،    نقل التدريب مثل  بعض عوامل  )١ (

 بدال من المصادر الخارجيـة  إذا تم االستعانة بمصادر داخلية لدى الموظف ستتحسن الءوالو والروح المعنوية 

نتـائج حاسـمة فـي     لم تظهـر  هناك عوامل مثل تقديم النتائج بشكل أفضل ورضا العمالء       رغم أن .  للتدريب

 .هذا الشأن

تـي يتلقاهـا الموظـف    عـدد مـرات التـدريب ال   :   هناك فروق ذات داللة إحـصائية فيمـا يتعلـق بالعـاملين       )٢( 

في داخل الشركة سنويا و اختالف نوع البرامج التي يعتقد الموظف أن المـدرب الـداخلي سـيقدمها بـشكل       

 . من المقترحات للدراسات المستقبلية   وأخيرا  تم تقديم عدد. أفضل
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Abstract

Most successful companies in Kingdom of Saudi Arabia use outsourcing to 

conduct their training and development requirements for their employees which 

can prove to be very costly as it reach tens of millions for some companies on 

annual bases. This study tries to investigate whether insourcing the training 

process at Saudi corporations would be a better decision compared with the 

current practice of outsourcing training activities with external vendors and 

institutes. In order to achieve the objectives of this study, required data were 

collected using a questionnaire survey which was designed and developed based 

on literature review.  Data for this study have been collected from a survey filled 

by (244) participants as well as statistical data extracted from SABIC database of 

training activities for the year of  2009/2010.

The results showed that: (1) some training factors such transportation, 

security, communication, speed to market, control and employee morale and 

loyalty will also improve with insourcing. Although other factors such as 

innovation and customer satisfaction didn’t show conclusive results.  (2) the 

significance of F was significant with two factors only: training frequency each 

year and training area by which company staff can provide better.  Finally, this 

study recommends researchers to conduct future researches. 
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exaggerates selected characteristics of the original memory. This sharpening may 

occur to create emotions, avoid embarrassment or avoid a certain topic. The 

other type of retrieval is the levelling of a memory. Levelling is weakening or 

downplaying details or selected characteristics of an event, different from the 

actual original event. Levelling also occurs for the same reasons that sharpening 

does. A person may be trying to avoid a sensitive subject or trying to avoid 

embarrassment. The reasons why some details of an event are either sharpened 

or levelled are up to the individual. It is important to know that because of a 

person’s ability to sharpen or level details of an event, the person’s account of 

what actually happened may not be the same as what actually did occur.  
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instructional processes. It may also be that the cognitive style test (Wechsler 

Adult Intelligence Scale – Visual Reproduction I) represents a more perceptual 

stimulus situation which calls for less complex mediational processes on the part 

of the students. Another possible source of error which may have influenced this 

finding could have occurred when the conceptually set person of Wechsler 

(1997) was considered analogous with Shipman (1985) relational style. Although 

the verbal definition given by Shipman of his leveller sharpener set person is 

almost identical to the description of the relational style proposed by Wechsler’s 

test, there may be a significant operational difference between the two. It would 

appear that the conceptual set overlaps both the levelling and sharpening 

cognitive styles. A final suggestion is that the cognitive styles of younger 

students were not able and adept than those of college students with whom Mc 

Murray and Klausmeier worked. Younger students were not very adept at 

acquiescing their perceptual preferences depending on the instructional press in 

which they find themselves. Since the younger students used in this study were 

tested for cognitive style preferences before the semester began, it is conceivable 

that they could have adjusted their cognitive styles to fit the course objectives of 

their instructor. The present study suggests that younger students who have the 

acquisition of factual content or conceptual – generalization content as their 

primary objective would do well to use the successive presentation method of 

teaching as opposed to the simultaneous presentation method of instruction. The 

cognitive style of younger students does not appear to interact with either 

teaching methods nor does it predispose the students toward learning a particular 

type of subject mater content. According to Gestalt, there are two different types 

of ways of retrieving information over time. They are sharpening and levelling. 

The process of sharpening a memory is when a person recalls the memory and 
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Table (5) 

ANOVA to test the total content Achievement 

Source of Variance Sum of Squires dF 
Mean of 

Squares 
“F” Value P. 

Cognitive style (A) 7.83 1 7.83 2.27 <.01 

Concept attainment (B) 59.83 1 59.83 17.39 <.01 

(A)X(B) 15.40 1 15.40 4.47  

Error (inside groups) 192.94 56 3.44   

Total 83.06 59    

Table (5) presents the result of analysis of variance to test the total content 

achievement test that there was no a significant interaction between cognitive 

style and concept attainment strategies. 

Discussion:

There is one conclusion can be drawn from the results of this study. This 

conclusion is that there is no significant interaction between cognitive style 

(Levelling vs. Sharpening) and concept attainment strategies (Successive 

Presentation – simultaneous Presentation) in regard to factual content, 

achievement, conceptual – generalization content achievement and total content 

achievement. This finding may have resulted, in part, from the inability of the 

experimenter to design teaching methods which were specifically Levelling or 

specifically Sharpening in the manner Mc Murray and Klausmeier (1977) did. 

The two memory conditions (teaching methods) did not specifically relate to a 

particular cognitive style nor were they primarily designed to facilitate a specific 

cognitive style. The methods were designed to teach the content and skills of a 

particular knowledge of physics to a relatively heterogeneous student population, 

cognitively speaking. In the interest of the students in the classes, very little 

modification of the two teaching methods could be made. It may also be relevant 

that the methods involved were geared to teaching large groups of students 

whereas Mc Murray and Klausmeier`s study involved more individualized 
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Table (2) 

Cell Means and Standard Deviations on Each 

Dependent Variable 
Dependant Variable 

Factual Conceptual Total Cell

M SD M SD M SD 

Levelling – Successive 

 Presentation 

3.00 1.19 5.06 1.94 8.06 2.60 

Levelling – Simultaneous 

Presentation

2.66 0.82 3.00 1.00 5.66 1.11 

Sharpening – Successive 

Presentation

3.20 1.20 6.06 1.27 9.13 1.88 

Sharpening -Simultaneous 

Presentation

2.46 1.12 4.60 1.18 7.06 1.48 

Note (n = 15) for each cell 

Table (3) 

ANOVA to test the Factual content Achievement 

Source of Variance Sum of Squires dF 
Mean of 

Squares 
“F” Value P. 

Cognitive style (A) 11.23 1 11.23 9.35 <.01 

Concept attainment (B) 15.50 1 15.50 12.90 <.01 

(A)X(B) 00.00 1 00.00 00.00  

Error (inside groups) 67.60 56 1.20   

Total 16.73 59    

Table (3) presents the result of the analysis of variance to test the factual 

content achievement test that there was no a significant interaction between 

cognitive style and concept attainment strategies.  

Table (4) 

ANOVA to test the Conceptual – Generalization content Achievement

Source of Variance Sum of Squires dF 
Mean of 

Squares 
“F” Value P. 

Cognitive style (A) 25.00 1 25.00 12.75 <.01 

Concept attainment (B) 48.00 1 48.00 24.48 <.01 

(A)X(B) 00.00 1 00.00 00.00  

Error (inside groups) 110.00 56 1.96   

Total 73.00 59    

Table (4) presents the result of the analysis of variance to test the conceptual 

– generalization content achievement test that there was no a significant 

interaction between cognitive style and concept attainment strategies.  
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has (correlation coefficient 0.89) reliability by inter – scorer and high validity by 

teachers` assessments on content. 

3- Experimental Design:

The present study employed a (2X2) factorial design with concept 

attainment strategies (successive presentation – simultaneous presentation) as 

one variable and cognitive style (Levelling vs. Sharpening) as the other. [See 

table (1)] 

Table (1) 

(2X2) Experimental Design 
Cognitive style 

                                         Concept attainment 

strategies

Levelling Sharpening 

Successive Presentation 1 2 

Simultaneous Presentation 3 4 

Results:

A (2X2) analysis – of variance factorial design was used to analyze data 

obtained from the study. By using the equation: 

(Total of each column)2 ( X)2

1- SS1= [
(N in each column) 

]- 
N

(Total of each row)2 ( X)2

2- SS2= [
(N in each row) 

]- 
N

Table (2) presents the cell means and standard deviations for each dependent 

measure in the study. 
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above (52) was sharpening, and who scored below (52) was Leveling. The (30) 

most levelling students and the (30) most sharpening students were identified 

and assigned at random to two classes of first secondary school taught at the 

same time of the day on the basis of (15) levellers and (15) sharpeners per class. 

Present researcher had expressed a preference for a successive presentation 

method of teaching (experimental group) in one class, while the other class, the 

present researcher had expressed a preference for a simultaneous presentation 

method of teaching (control group).  

2- Procedure:

There were (3) experimental problems all presenting positive instances of 

the concept. Each problem consisted of (16) cards using a standard board. After 

each card, the subject offered his best guess about the correct attribute, (16) 

guesses for each problem. The correct concept in each problem was a single 

attribute. The single attribute “Red” card was the correct answer and the single 

attribute “Green” card was the incorrect answer. In each problem of the 

successive condition only one instance, the current instance, was presented on 

and removed after (20) seconds and the next instance, also containing one 

instance, was shown on blackboard. Each problem in the simultaneous condition 

showed the new instance together with all previous instances, the first instance 

plus the second instance plus the third instance were shown on blackboard. At 

the end of (4) weeks of course work, each student in all two classes was given an 

intelligence test (APIS, 2005) and an achievement test on physics on the 

classroom interaction system. Achievement test contained (6) factual items and 

(10) conceptual – generalization items. Experimental concepts were (electric 

current, different potential energy and electric conductivity).Achievement test 
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had significant main effects for each of the coding processes. The significance of 

the study for an aptitude – treatment interaction model was clear. 

Hypotheses:

From a presented of the research relative to cognitive style and concept 

attainment strategies, the following hypotheses were generated: 

1. There is significant interaction effect between students` cognitive style 

(levelling vs. sharpening) and the concept attainment strategies 

(successive presentation – simultaneous presentation) on factual content 

achievement test. 

 There is significant interaction effect between students` cognitive style 

(Leveling vs. Sharpening) and concept attainment strategies (Successive 

Presentation – Simultaneous Presentation) on conceptual – generalization 

content achievement test. 

2. There is significant interaction effect between students` cognitive style 

(Leveling vs. Sharpening) and concept attainment strategies (successive 

presentation – simultaneous presentation) on total content achievement 

test.

Method:

1- Sample:

Participants were (60) students of first year of secondary school in Warsaw 

(ranging in age from 16 to 17 years, Mean= 16.3) each of them given The 

Wechsler Adult Intelligence Scale (Visual Reproduction I), (Wechsler, 1997) on 

the first semester. In this test, the examinee is shown five pages with geometric 

designs, one at a time, for (10) seconds each. After viewing each stimulus 

design, the examinee is asked to draw it from memory in the response booklet. 

The range of recall total score is (0) to (104) seconds. A person who scored 
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attainer needs only to remember the attributes of the first positive instance of any 

conjunctive series. Thereafter, he simply eliminates each attribute that changes 

on each succeeding positive instance. If this view is correct, then the concept 

attainer, who remembers the first positive instance, will be as efficient on 

concept problems where only the new instance is successively exposed as on 

concept problems where all instances are exposed simultaneously. Giambra 

(1971) have indicated that nonexampler start cards were not used as the key or 

anchor card in the focusing strategy. Concept definitions have been shown to be 

maximally facilitative of concept attainment when stated in terms of the relevant 

attributes of the concept and when written at a level appropriate for particular 

groups of students. (Klausmeier & Feldman, 1975). McMurray & Klausmeier, 

(1977) reported a model of conceptual learning and development in which an 

invariant sequence of four successively higher levels of concept attainment was 

proposed: concrete, identity, classificatory, and formal. The invariant sequence 

of levels which was predicted from an analysis of the cognitive operations 

necessary for attainming each level has been supported by cross sectional 

research with school age children. Ronald, (1988) has already demonstrated that 

the concept attainment strategies (Simultaneous vs. successive) related with 

reading achievement. The orientation of this study was very much in the tradition 

of aptitude – treatment interaction approach. The simultaneous and successive 

tasks were pretty typical as measures of the two kinds of coding processes: 

Raven’s coloured Progressive Matrices, Figure copying, and Memory for 

Designs were the marker tests for eliciting simultaneous processing, whereas 

Serial Recall of Words, Visual Short – term memory, and Digits pan were the 

measures of successive processing. The analysis of variance clearly showed that 

reading achievement, as measured by vocabulary as well as by comprehension, 
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differences present in their stored data. On the other hand, the individuals 

inclined to sharpening are characterized by being less liable to distraction. 

Literature of Review: Besides, it will be easy for them to identify the differences 

present in the data stored in the memory. The emphasis of the aptitude treatment 

interaction (A.T.I) being by assuming that people with different abilities learn in 

different ways. The assumption is not that those with less of a specific ability are 

just slower is that area, the assumption is that they are qualitatively and 

quantitatively different. This difference may be dealt with if different methods 

are used to support learning. This intuitively makes sense when you look at the 

variety of teaching techniques that are proposed by educators in educational 

methods (Nashaat, 1996). Yongjin (2002) has already demonstrated that the 

(A.T.I) approach is to adapt instructional methods, procedures, or strategies to 

the student’s specific aptitude information. As several review of (A.T.I) research 

has pointed out, the measures of various aptitude variables were used to 

investigate their interactions with instructional treatments. Tinajero (1998) has 

demonstrated that cognitive style may influence the acquisition of efficient 

learning strategies. The imagery strategy has been highly effective in 

memorizing very different types of materials, its effect on recall in children with 

different cognitive styles. The second portion of the present study is concerned 

with the differential effectiveness of two memory conditions as a teaching 

methodologies. Solis and Yudin (1964) evaluated the influence of memory upon 

concept attainment. They compared the simultaneous condition where all 

previous instances remained exposed as each new instance was added with the 

successive condition where only the new instance was shown. They offered 

evidence that efficiency was greater for the simultaneous condition where the 

demands upon memory were minimized. They have indicated that the concept 
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opposite poles of a dimensional principle of cognitive control concerning the 

degree of assimilation between perceptual processes and memory traces, (see 

Holzman & Gardner, 1960). This approach assesses how people observe and 

memorise imagery. Levellers are more likely to overlook inconsistencies, make 

stories simpler and assimilate information more willingly, but sharpeners are 

more likely to distinguish between similar images, remember detail and rely 

more on memory. Christian (1997) has already defined sharpener – leveller: this 

dimension describes reliable individual variations in the assimilation of 

information in memory. Santostefano (2001) has already defined sharpening – 

levelling: the manner in which a child constructs and conserves iconic memory 

images of information and compares them to present perceptions. Norma (1968) 

has already defined Levelling is the tendency to perceive or to recall something 

as having greater symmetry, less irregularity, less incongriuty than it objectively 

has. Operationally levelling includes differentiation of the stimulus field by 

reduction of figure ground distinction or assimilation of new stimuli to a 

dominant organization. Sharpening is the tendency to accentuate differences in 

perceived objects; a memory distortion that over – emphasize distinguishing 

characteristics so that events recalled are better defined and more distinct than 

the originals. Sharpeners are characterized by a high level of articulation in a 

sequence of stimuli. Shipman, (1985) has already defined this style is known as 

the difference between individuals in the method of recognizing the continuous 

stimuli in memory, the extent of individual’s cognition of identifying the 

cognitive field stimuli and merging it with the other data in the memory as to 

keep it separate. At times, it will be difficult for the individuals who are inclined 

to levelling to recall what they have stored in their memory in an accurate way. 

Moreover, it will be difficult for these individuals to identify accurately the 
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promote or stifle learning. One cognitive style may lead to more effective 

learning in one  

situation “when the cognitive style matches the response required in the 

situation” out may be detrimental in another situation “when the cognitive style 

mismatches the response required in the situation”. For example, a student with 

an analytic cognitive style may succeed in a situation requiring analytical skills 

whereas a student with a global cognitive style may fail in the same situation 

(Olivia, 1998). Cognitive styles, which are concerned with the form rather than 

the content of cognitive activity, have been defined as “individual differences in 

how we perceive, think, solve problems, learn, and relate to others and as an 

individual’s characteristic and consistent approach to organizing and processing 

information and experience, (Armstrong, 2004). Aim of the Problem: The 

present study is an examination of the relationship between cognitive style and 

strategies of concept attainment. Statement of the problem: Researchers in 

psychology and education fields define learners` cognitive styles as the 

information processing habits of individual learners. Researchers also found that 

individuals are different in their ways of seeking and processing information, and 

cognitive styles serve as relatively stable indicators of how learners perceive and 

interpret information, and respond to learning environments (Wolfe & Johnson, 

1995). The present study, however, is concerned with a cognitive style (Leveling 

vs. sharpening) defined by Christian (1997) as a “Levellers and sharpeners are 

two ends of visual sensitivity continum. Sharpeners tend to notice contrasts and 

levellers are most likely to notice similarities or things that look alike. 

Sharpeners find it easy to shift from one conceptual framework to anther, 

levellers do not”. Our use of the terms, levelling and sharpening shares certain 

features of these meanings, but implies more. We employ the terms to describe 
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Introduction:

There are many interindividual differences among learners which have been 

isolated for study by psychologists and educators in an attempt to improve the 

teaching – learning process. A number of these studies have attempted to relate 

the cognitive functioning’s of the learner to a more appropriate method of 

instruction which will lead to greater achievement gains in information 

acquisition and retention (Nashaat, 1996). Educators and researchers have long 

recognized the unique differences among individuals and the influence these 

differences can have on learning. Concern for these differences led to research 

on the cognitive variables or cognitive style that individuals posses According to 

Green cognitive styles consist of four attributes. He contends that cognitive 

styles are: Bi-polar, value neutral, consistent across domains, stable over time, 

(Harold, 1996). Several studies focusing on cognitive styles and students’ 

achievement in online instruction have found that field dependent learners do not 

perform as well as field independent learners in an online learning environment, 

(Eunjoo, 2005). The way in which cognitive style is manifested in an educational 

setting is important because a particular cognitive style can
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 واســتراتيجيات اكتــساب المفــاهيم لــدى الطــالب علــىا�نمــاط المعرفيــة تفاعــل 

 تحصيلهم الدراسي

 
    نشأت مهدي السيد محمد قاعودنشأت مهدي السيد محمد قاعودنشأت مهدي السيد محمد قاعودنشأت مهدي السيد محمد قاعود. . . . دددد

� جامعة عين شمس–كلية التربية النوعية  �

 
 

 :ملخص البحث

مـع  )  ا6بـراز –التـسوية  (يهـدف البحـث الحـالي إلـى معرفـة أثـر التفاعـل بـين ا(سـلوب المعرفـي للطـالب            

على التحصيل الدراسي لطـالب الـصف   )  العرض المتآني–العرض المتتابع (ستراتيجيات اكتساب المفهوم  إ

الـصورة البـصرية   (ا(ول الثانوي في مدينة وارسو ببولندا، وقد طبـق الباحـث اختبـار وكـسلر لـذكاء الراشـدين            

 يدرسـون مـادة الفيزيـاء    اً طالبـ ٦٠على عينة مكونـة مـن   )  ا6براز–التسوية (لقياس ا(سلوب المعرفي  ) Iرقم  

 .من طالب المدارس الثانوية في بولندا

كما طبق الباحث عليهم اختبار تحصيلي موضوعي في مادة الفيزيـاء فـي نهايـة الفـصل الدراسـي ا(ول          

ــابع للمجموعــة التجريبيــة و  ) التوصــيل الكهربــي (بعــد تــدريس وحــدة   طريقــة العــرض  بطريقــة العــرض المتت

 .المتآني للمجموعة الضابطة

للطالـب  )  ا6بـراز –التسوية (وأشارت النتائج إلى عدم وجود تفاعل دال إحصائياً بين ا(سلوب المعرفي    

 .على التحصيل الدراسي للطالب)  العرض المتآني–العرض المتتابع (وإستراتيجيات اكتساب المفهوم 

فـروض البحـث مـسترشداً بالمفـاهيم ا(ساسـية والدراسـات       وقد ناقش الباحث تلك النتـائج فـي ضـوء         

 . التوصيات السابقة، كما قام الباحث بوضع بعض
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Abstract

This study examines the effectiveness of interaction cognitive style 

(Levelling vs. Sharpening) and concept attainment strategies (Successive 

Presentation – Simultaneous Presentation) on three different aspects of students` 

achievements. Achievement Wechsler Adult Intelligence Scale (Visual 

Reproduction I) were administered to (60) students enrolled in physics courses to 

the first grad of secondary school in Warsaw. There was no significant 

interaction between cognitive style and concept attainment strategies on factual 

content, conceptual generalization content, nor total content achievement test. 

However there were significant main effects of cognitive style and concept 

attainment strategies. 

Keywords: Cognitive style, Levelling vs. Sharpening, Successive vs. 

Simultaneous Presentation 
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