
  السلوك الوظيفي

  : مقدمة

وعات اإلدارية، وذلك  عب الموض اني في المنظمات من أص لوك اإلنس وع إدارة الس يعتبر موض

لتعدد المتغيرات التي تؤثر في هذا السلوك من ناحية، ولعدم استقرار هذه المتغيرات المؤثرة فيه 

 .تواجه منظمات األعمال مشاكل وأزمات عديدة في هذا المجال أخرى. لذلكمن ناحية 

لوك التنظيمي  اعدة المنظمات على اختالف أنواعها او الوظيفي إن علم الس حقيق ت فييهتم بمس

قائها ونموها وتطورها وتكيفها مع التغير في البيئة المحيطة من خالل التركيز على  أهدافها وب

لوكه. ولقد أث ري وس ر البش ات والتجارب في المجتمعات المتقدمة إن القوى العنص بتت الدراس

ة، وأداة التطوير  لوكها في بيئة العمل هي أداة اإلبداع الرئيس رية المؤهلة وطريقة س البش

ة اإليجابية، مما أوجد الحاجة لدى الجميع من إداريين وأكاديميين  ين، وأداة المنافس والتحس

ة وباحثين إلى االهتمام المتزايد بدراس اني، وهذه الحاجة أعطت أهمية خاص لوك اإلنس ة الس

لوك التنظيمي وتحويل منظور المنظمات تجاه الفرد وعالقته بالجماعة والبيئة  ة الس لدراس

  .التنظيمية الداخلية والبيئة االجتماعية الخارجية

سية واجتماعية تتفاع سيات نف سا سلوك التنظيمي في الحقيقة أ ساني وال سلوك اإلن معاً،  لويعتبر ال

ية  رفات األفراد في المنظمة مرتبطة ببعض العوامل والجوانب النفس لوك وتص فعملية س

ية العوامل الداخلية وعلى العوامل االجتماعية العوامل  واالجتماعية، ويطلق على العوامل النفس

لوك  ية مع العوامل االجتماعية وينتج عن هذا التفاعل س الخارجية حيث تتفاعل العوامل النفس

 ً   . الفرد والمنظمة، وقد يكون هذا السلوك إيجابياً أو سلبيا

  :مفاهيم السلوك التنظيمي

لتي تصدر : االستجابات اويقصد بالسلوك .المنظماتالسلوك التنظيمي هو سلوك األفراد داخل 

اله بغيرهعن الفرد نتيجة  اله بالبيئة  اتص لوك  .الخارجيةمن األفراد أو نتيجة التص من الس ويتض

  .انفعاالتبهذا المعنى كل ما يصدر عن الفرد من عمل حركي أو تفكير أو كالم أو مشاعر أو 

د بالمنظمات ات التي ينتمي الفرد إليها، وتهدف إلى تقديم نفع وقيمة جديدة، ويقص س : تلك المؤس

  .رهاوغيت كالمصانع والبنوك والشركات والمصالح الحكومية والمدارس والنوادي والمستشفيا

لوك األفراد:  لوك االجتماعيويمكن التمييز بين نوعين من س لوك الفردي والس لوك  .الس والس

لوك الذي يتمثل في  لوك االجتماعي فهو الس لوك الخاص بفرد معين، أما الس الفردي هو الس

لوك الفردي بينما يهتم على االجتماع حوله،عالقة الفرد مع غيره ممن   ويهتم علم النفس بالس



ولذلك فالسلوك التنظيمي هو تفاعل علمي النفس واالجتماع مع علوم أخرى  .االجتماعيبالسلوك 

   .والسياسةأهمها علوم اإلدارة واالقتصاد 

در من فعل أو ردة فعل من طرف الفرد.  لوك يعبر عن كل ما يص لوك إذا كان الس فما هو الس

   التنظيمي؟

يزالقي وواالس ة  (Wallace& Szilagyi) يرى س لوك التنظيمي هو: االهتمام بدراس إن الس

سلوك العاملين بالوحدات التنظيمية المختلفة واتجاهاتهم وميولهم وأدائهم، فالمنظمات والجماعات 

اعرهم وتحركاتهم، كما تؤثر البيئة في المنظمات  مية تؤثر في إدراكات العاملين ومش الرس

  .البشرية وأهدافها

لوك إن مجال الMitchell كما يعتقد باب الس يين هما: أس لوك التنظيمي يغطي جانبين رئيس س

بحوا  اعدة األفراد على أن يص تخدام هذه المعلومات لمس اني كأفراد وجماعات، وكيفية اس اإلنس

  .أكثر إنتاجيةً ورضاً في منظمات العمل

لوك العاملين  العديليويعتقد  املة لفهم س اني والتنظيمي هو المحاولة الش لوك اإلنس ي فإن الس

املة  غيرة أو أفراداً كثيرين كوحدة ش واء كانوا أفراداً أو جماعات ص أة، س المنظمة أو المنش

ية (  هذه المنظمة مع بيئتها الخارجيةومتكاملة، وكذلك تفاعل  ياس المؤثرات والعوامل الس

ادية والتقنية وا ارية واالقتص لوك العاملين بها وما يحمل)  الجتماعية والثقافية والحض نه وومع س

درات...الخ وبمعنى أدق يعني  ات وجهود وق ات ومواقف ودوافع وتوقع اه اعر واتج من مش

 تنظيميةسان) مع المتغيرات الالسلوك اإلنساني والتنظيمي تفاعل المتغيرات اإلنسانية (سلوك اإلن

  . المنظمة أو مكان العمل والعوامل األخرى المؤثرةفي 

اقي في كتابه تعريفات متعددة للسلوك التنظيمي منها على ولقد أورد الدكتور صالح الدين عبد الب

سة سلوك وأداء العا: سبيل المثال  سلوك التنظيمي درا بار ملين في المنظمة، وذلك باعتيقصد بال

  .بيئة المنظمة لها تأثيراً كبيراً على سلوك وتصرفات العاملين، ومن ثم إنتاجهمأن 

الباقي التعريف التالي السلوك التنظيمي هو دراسة فهم ومما سبق يستخلص الدكتور صالح عبد 

سلوب تفكير وإدراك العاملين، شخصياتهم، دوافعهم  شمل ذلك: أ سلوك العاملين في المنظمة، وي

اهم الوظيفي، اتجاهاتهم وقيللعمل اتهم كأفراد أو مجموعات، وتفاعل م، رض هم، وكذلك ممارس

   .أهداف كل من العاملين والمنظمة في نفس الوقت هذا السلوك مع بيئة المنظمة، وذلك لتحقيق

لم د .  ويرى الكاتب  لوكأن ب المس درها  األفعال التيردود يتمثل في  الس اله   بعد  الفرد  يص اتص

في  الفرد  رهايصد  التي  االستجابات  وتتمثل  به  الخارجية المحيطة  بالبيئة  اتصاله  أو  آخرين بأفراد

  االنفعاالت.او  رأو المشاع اللغوي السلوك أو التفكير، أو الحركي العمل

  



  

ومن خالل هدا المفهوم للسلوك ظهرت عدة مصطلحات مرتبطة به شاع استخدامها في مجال 

لسلوك ا"، "السلوك اإلنساني" السلوك الوظيفي"،“او "  التنظيمي السلوكاإلدارة فمنها مصطلح "

" وغيرها من المسميات التي تشير جميعها إلى سلوك الفرد داخل منظمة العمل، إال أنه اإلداري

  -يمكن التمييز بين كل منها كما يلي:

سلوك الموظف أياَ كان موقعه داخل المنظمة التي يعمل بها،    السلوك الوظيفي أو التنظيمي: -أ 

  ه.وضبط هذا السلوك وفقاً للصالحيات والمسؤوليات المعطاة ل

  يهتم بدراسة سلوكيات األفراد داخل المجتمع ككل. السلوك اإلنساني: -ب

  يهتم بدراسة سلوك رجال اإلدارة في كافة المستويات داخل المنظمات المختلفة. السلوك اإلداري: -ج

 بشكل مختصر هو سلوك األفراد داخل المنظمات السلوك الوظيفياذاً يمكن القول بأن 

تلك المؤسسات التي ينتمي الفرد إليها، وتهدف إلى تقديم نفع وقيمة جديدة،  ويقصد بالمنظمات:

 والبنوك والشركات والمصالح الحكومية والمدارس والنوادي والمستشفيات وغيرها كالمصانع

 .: السلوك الفردي والسلوك االجتماعي ويمكن التمييز بين نوعين من سلوك األفراد

اص بفرد معين، أما السلوك االجتماعي فهو السلوك الذي والسلوك الفردي  هو السلوك الخ

الفرد مع غيره ، كما يهتم  علم النفس بالسلوك الفردي بينما يهتم على االجتماع  يتمثل في عالقة

 . االجتماعي بالسلوك

  ولذلك فالسلوك الوظيفي هو تفاعل علمي النفس واالجتماع مع علوم أخرى أهمها علوم اإلدارة .

سلوك الوظيفي هو المجال العلمي الذي يهتم بسلوك األفراد أثناء مزاولتهم يتضح مما  سبق أن ال

اؤٍل ُمِلحٍ  لوك  هل وهو:للوظائف المختلفة داخل المنظمات، وإذا حاولنا اإلجابة على تس الس

       ؟ فنأم  الوظيفي علم

بأنيمكن  إذا       لوك الوظيفي علم وفن، فهو  القول  ته على علمالس : ألنه يعتمد في دراس

اني وتتنبأ به وتتحكم فيه، كما أنه  لوك اإلنس لوك التنظيمي تفسر الس : ألنه نفنظريات علمية للس

اني  لوك اإلنس ابقة وما تعلمه من نظريات الس يلة خبرات الفرد الس تفادة من حص يعتمد على االس

  .نظماتأثناء تعامله مع اآلخرين في بيئة المهن المختلفة داخل الم

  :أهـمية الـسلوك التنـظيمي

  أبرزها: أسباب من الوظيفي لعدةاو  أهمية السلوك التنظيميازدادت 

بحت الموارد – ١ راً  أص رية عنص ة  هام للمنظمة البش ر ودراس لذا يجب االهتمام بهذا العنص

  سلوكه.



رورة االهتمام بتنمية وتطوير هذا  تغير  - ٢ رية، جذب االنتباه إلى ض النظرة إلى الموارد البش

ين مهارته. ومن ثم فإن الفهم  .المورد تثمار فيه لزيادة كفاءته وتحس ويمكن تحقيق هذا باالس

حيحة، واتخاذ  لوك األفراد يمكن المنظمة من التعامل مع األفراد بطريقة ص حيح لس الص

  .كية التصحيحية كلما تطلب األمراإلجراءات السلو

لوك مما تطلب من  تعقد - ٣ رية ووجود االختالفات الفردية التي تميز هذا الس الطبيعة البش

  االختالفات. مع هذه  تعامل تتناسبى طرق المنظمة، فهم وتحليل هذه االختالفات للوصول إل

  يلي: ـما  األعمال لمنظماتكن ان تقدم لذا فإن إدارة السلوك التنظيمي مم

 بإنتاجيته.العوامل المؤثرة في سلوك الفرد والتي لها تأثير مباشر  معرفة 

 لفرديةاالفروق  مثير. ومعرفةمسببات ردود األفعال المختلفة من االفراد تجاه أي  معرفة 

 .ةاألنماط القيادية المناسبالتي يتميز بها كل فرد حتى يسهل اختيار 

  المنظمات.بسلوك الفرد والجماعة داخل  المهتمةعدد من التساؤالت  علىاإلجابة 

  التعرف على األسباب التي تؤدي الى توتر الفرد وقلقه ومن ثم السعي لعالجها ومحاولة

 حدوثها.منع 

 على أسباب تقدم المنظمات ونجاحها في تحقيق األهداف بأقل التكاليف االطالع. 

 الصحيح.بالصراعات واالختالفات بين االفراد ومن ثم استثمارها بالشكل  التحكم 

 اداري.ولكل مستوى  معرفة نمط القيادة المناسب للعاملين 

 أثري اكـ يمكنالتي ( مادي _ معنوي ) الحوافز  معرفة على سلوك بر أن يكون لها تـ

 العاملين .

 العملية.على متطلبات البيئة  االطالع 

 وتوجيهه.الفراد حتى يسهل التحكم فيه التنبؤ بسلوك ا   

بح المنطلق هذا ومن روري من أص ة اإلدارة اهتمام الض لوك بدراس اني الس بهدف  ليس اإلنس

رية متميزة وإنما ائص علىبهدف التعرف  إيجاد قوى بش لوك خص اني الس ماته اإلنس   وس

 اف أهد لخدمة وتوجيههوصحيح تفسيره بشكل دقيق  ثم محاولة التنبؤ بهو فيه المؤثرة والعوامل

 وتحديد خططها في ترشيد يساعدها اإلنساني للسلوك اإلدارة فهم أن شك وال المنظمة.و  الفرد

  واإلنسانية. االدارية المشاكل لمواجهة يمكن استخدامها التي االساليب أو الوسائل

  

  

  



  اإلنساني السلوك خصائص
  أبرزها:يتسم السلوك اإلنساني بعدة سمات 

  ..اإلنساني السلوكب التنبؤ يمكن •

  .نشأته فى سبب هناك يكون ولكن العدم من يظهر ال أنه بمعنى مسبب سلوك أنه •

لوك أنه • عى أنه بمعنى هادف س باع أو غاية تحقيق إلى يس بعة غير حاجات إش لدى  مش

  الفرد .

 مع يتكيف أن يستطيع حتى متعددة صور في يظهر أنه متنوع  ومرن بمعنى سلوك أنه •

  تواجه الفرد. المواقف التي

  .والمثيرات الدوافع من مجموعة تحركه سلوك أنه •

•   

  اإليجابي والسلوك السلبي  السلوك

أ السلوك اإليجابي ا الوظيفي لدى العاملين الذي بارتفاعلدى العاملين بالمنظمة  ينش  معدل الرض

   ينتج عن تفاعل عدة عوامل من ابرزها :

  في أساليب العمل  مرونةالمنظمة ووجود  في فرادلأل المناسبة العمل وفظر تهيئة •

  .االدارية مستوياتهم بمختلف واألفراد اإلدارة بين سليمة إنسانية عالقات وجود •

  . المتبع والحوافز ألجور ا نظام يف ةوالعدال الموضوعية •

 . لديهم العمل دوافع وإثارة األفراد تحفيز على القادرة المتفهمة القيادة وجود •

  

سليمة بين السلوك السلبيعلى النقيض من هذا السلوك يكون  •  الناتج من فقدان العالقة ال

  اإلدارة والعاملين فيكون على عدة اشكال ابرزها :

لبي المعادي • لوك الس بيل المثال في  الس والمعارض ألهداف المنظمة فيكون على س

  المنظمة  ... صورة  عدم التعاون مع االخرين ، عدم المشاركة في تحقيق اهداف

   . ن على صورة زيادة معدل الغياب ، انخفاض الجودةويكو سلوك سلبي غير معادي •

  

  .أهـداف السلوك التنظيمي

 تحديداً  األكثر األهداف هي ما األفراد، ولكن مهارات بتنمية التنظيمي السلوك يهتم عامة، بصفة

عى التي جع العالية الفعالية ذات المنظمات إن .تحقيقها إلى يس وا كي مديريها تش  مبادئ يدرس

لوك اس هيالدقيقة  المعرفة ألن التنظيمي الس ير أس لوك والتحليل التفس ً  للس ا اس هي وأيض  أس



اس وهي به، التنبؤ اً أس يطرة التوجيه أيض لوك هذا على والس  خبرة ذوي مديرون ووجود .الس

حيث  العاملين سلوك على تأثير ذاتوسياسات  وقواعد تصميم أنظمة من تمكنهم علمية ومعرفة

 الصحيح.وتوجيهه التوجيه  اآلخرين بسلوك والتنبؤ التفسير بكيفية علمية معرفة على تعتمد أنها

  :التنظيمي السلوك لدراسة أهداف ثالثة هناك بأن نقول أن يمكن ذلك على ءً وبنا

ية المتطلبات من يعد اآلخرين التعرف المسبق لسلوك إن :بالسلوكالتنبؤ  – ١ الذي يجعل  األساس

  المنظمة. خارج أو داخلسواء التعامل مع االفراد سهالً 

ير  – ٢ لوك:تفس يريكون من خالل  الس حيح  التفس  مبني على التنبؤ والتعرف الدقيق علىالالص

  االخرين.سلوك 

  أسبابه. في التأثير خالل من وفعالية بكفاءةوادارته  السلوك في والتحكم والسيطرة التوجيه- ٣

  .وضع استراتيجية لتنمية وتطوير سلوك االفراد على كافة المستويات المختلفة في المنظمة  – ٤

  

ة من الهدف إن العديلي كما يرى لوك دراس ين هو التنظيمي الس والفعالية  واإلنتاجية األداء تحس

 كفرد للموظف والمرغوبة المشتركة األهداف إلنجاز وذلك للعاملين، الوظيفي والرضا اإلدارية

 وغيرها الشركات مثل خاصة أو حكومية المنظمة هذه كانت سواء  –بها  يعمل التي وللمنظمة

  ككل .  المجتمع أهداف لتحقيق وذلك  –

وء وفي ائعة األخطاء من فإن ذلك ض أنهم  المنظمات في المديرين الكثير من جانب من الش

عون ل إلى يس ريعة حلول إلى التوص كالت س لوكية معينة لمش ة بدون س  ثم ومن وتحليل، دراس

عي يجب فإنه هذه المواقف مثل في ولكن خاطئة، قرارات فإنهم يتخذون كلة تحديد إلى الس  المش

سة والمعرفة على المبنية والمنهجية العلمية األساليب من خالل سلوك الدرا  لتفسير التنظيمي بال

   .لمعالجتها المناسبة القرارات اتخاذ المشكلة ثم

  

  التنظيمي :عناصر السلوك 

تويين هناك ر من مس وابط العناص لوك على تؤثر التي والض توى.للعاملين  التنظيمي الس  فالمس

سلوك يعتني بقياس األول سية، جوانبه في للعامل الفردي ال  بقياس فيهتم الثاني المستوى أما النف

   .االجتماعية جوانبه في المنظمة للعاملين داخل الجماعي السلوك

  ابرز هذه العناصر النفسية :

  العناصر الخاصة بالفرد : -اوالً  

رالفرد للناس من حوله  هو يعالج نظرةاالدراك /  – ١ فاويفهم المو وكيف يفسـ ـ واألحداث  قـ

  .هذا اإلدراك على حكمه وعلى اآلخريـن وعلى اتخاذ القرارات وكيف يؤثرمن حوله 



يفيد المـدراء وأصحاب السلطـة فـي فهم كيف يكسبون العاملين  وهذا العنصر الذي/  التعلم – ٢

  .سلوكهم أو كيف يتمكنون من تقوية أو إضعاف أنماط معينة من السلوك

ل وهيالدافعية /  – ٣ ة ت ي الق ك ال ــــ ت ــ د وت ي الف ع وهيؤدي العمل  ل ــــ ضــ  ف م

ي ــــ فه في والعامل ال اصــ ي الع ث ال اس رفع في ت ا العامل ودفع ح الهز إلن  أع

لة   . له ال

ية /  – ٤ خص ة الش ــــ ـ ــــ ـ ـــائ ال ــ نات و خ ي في  فه م ف ال ــــ الهام   ـ ا الع ه

ؤوس  ه ال ج راء مـــ ت ور  ال اله و ه فه ض اد داخل أع ك األف ها على سل وتأث

ل   .لألداء ال

ها :  / االتجاهات النفسية  – ٥ ام م أه ة  اق ق إلى ع   وت

في  - ع ــــــ ال ـــــاع على ان  :الع ـــــ ة و ثقافة ت مات و تعل وخ د م معل ف ل الف ما ي

ه  اع اع في ت ردود فعله في م ع مع و هـي ت ض اه م د ت ات الف ق ت معارف ومع

ع ض ا ال اه ه اته ات   .و ت

في - اء ع   الع العا د: ب فة الف ــــــى مع ــ ق لـ ن في ش اتهومع ي ت ــــ وال ــــ اعـ ن ال ل ت

اح م االرت اح أو ع اب واالرت م إع اب أو عــ ة و إع ا ل و ح و  م تف ل أو ع   .تف

  

ة إن اعات أه ل ج ع الع قة م ت ة مع أن ح ــــ ــ ي األن   ت ال

ها ارس ات داخل م ال م ا األع م اعات داخل ت ما عادة ي ل، ج ل الع ه م فإنه ل  ال

ي ا يأن لل ة خالل م أنه دائ ـــ ات أن اعات وســـل ل ج ق  الع اف ت  األه

ي وال ع ال ها م ا،ع ي ش ورها تع وال ءا ب اف م ج ة أه ل ال   . ك



ادة : – ٢ ا الع في فه  ال  المؤثرة في القيادية واألنماط التصرفات اكتساب كيفيةاع ه

.المناسبة القيادية واألنماط للتصرفات المحددة والظروف اآلخرين سلوك

ــــــــال - ٣ راء او العامل في فه  ي نقل و :االت ع ال ــــ ــــ ـــ ضــ ا ال ـــــاع ه ــــ ــــ ادل ت و

ــــارات  ــــ ـــ ــــ ــ ــــ ــــ قات و   رفع مهــ ــــ ــــ ون معـ ل و   جعل ذل ب مات داخل الع عل ال

احة . لفة ال ق ال ال ال    االت

ل - ٤ ي اله ل د :ال ي اله ة العالقات ال ســ اد ال ة، داخل لألف ل  ال فاله

ضح اع ي ائف أن اتها  و عالقاتها و ال  .م

ا - ٥ ج ل ل  :ال ا ت ج ل ب ال ن  مه ال األسل ة إل في العامل هام ال از ال ن

اد ًا ال فاألف ن  غال ل يه ع ن  فه شيء، كل أي ة اآلالت وأسال م ج ل ة ت  في مع

ل ا الع ج ل مة وال ــــ ــــ ـــ ـــ ة، على تأث لها ال اج ا اإلن  العامل على تأث أن لها ك

ه ل، وسل ل و في الع ها لها ك لف ها و ت ائ ل في ع   .الع

  

  



  مهارات التفكير

  

  مفهوم التفكير

ية، وتحديات  ياس ادية، وس هد تغيرات اجتماعية، واقتص ر الذي يش ان في هذا العص يواجه اإلنس
ال،  كبيرة، ائل االتص ارع المتنامي حجم المعلومات، المترافق مع ثورة هائلة في وس تتمثل بالتس

غيرة، تموج بفيض ال حد له من  مما حول العالم إلى المعلومات، التي يقف الفرد أمامها قرية ص
حيح، فهذه التغيرات  حائرة ال يدري كيف يتعامل معها، أو حيح منها من غير الص يميز الص

ه التربوي، األمر الذي أسهم في توجي المعرفية أكبر وأسرع مما يمكن اتباعه وتطبيقه في المجال
ه أداة لل ف ه بوص ا نحو تطوير التعليم وتنميت ةالجهود وتركيزه ة ،  معرف دف العملي د ه فلم يع

را على تزويد المتعلمين بالمعارف والحقائق، بل تعداها إلى االهتمام مليات بع التعليمية قاص
اعدهم على التعامل مع هذا الكم الهائل  بها الطلبة، مما يس التفكير، ومهاراته المختلفة التي يكتس

  . المعرفة بفاعلية من

بح هنالك اهتمام  متزايد بتوجيه الجهود، نحو تنمية التفكير لتمكين الفرد من ونتيجة لذلك أص
ليمة،  مواجهة كالت، واتخاذ القرارات الس ابه القدرة على حل المش  فيالتحديات الجديدة، وإكس

واختالفها، بوصفه إحدى الوسائل المهمة للوصول إلى هذه الغاية، ذلك أن  ضوء تعدد الخيارات
  تمعات واألفراد في البقاء في عالم سريع التغييرالمج تنمية التفكير يعزز من فرص

  

  تعريف التفكير 

  التفكير لغة : إعمال العقل في مشكلة للتواصل الى حلها 

اط العقلي الذي يبذله الفرد عند النظر إلىويعرف التفكير بأنه ذلك  ويأخذ  ر،األمو الجهد أو النش
  القرار ، واتخاذ والتقويم والتركيب، مختلفة كالمقارنة واالستنباط، والتحليل اً ذلك الجهد صور

ها  لة والمخطط ل كام ية المت يات المعرف ها مجموعة من العمل بأن هارات التفكير  ويمكن تعريف م
اليب  ل أس تخدام أفض تويات ، وتدريبية على اس لتقويم تفكير المتعلم واالرتقاء به إلى أعلى المس

طة ومواقف تثير التفكير وتنُمية التفكير واس ه إلى برامج وأنش تراتيجياته من خالل تعريض
  لتحقيق افضل النتائج 

  

  أهمية تنمية مهارات التفكير

رد يتمثل أهمها في تنشئة الف المتدربهناك العديد من المبررات وراء تنمية مهارات التفكير لدى 
تطيع  ، إذ يمتاز بالتكامل من التفكير بمهارة عالية من أجل تحقيق األهداف المرغوبة الذي يس

مية، وتنمية قدرته على التفكير الناقد واإلبداعي،  النواحي الفكرية والروحية والوجدانية والجس
كالت ع القرارات وحل المش ة ولألمور  ووض ورة خاص والفهم األعمق لألمور اللغوية بص

  ةالحياتية بصورة عام

  



  تدريب في ال دربينبالنسبة للمت أهمية مهارات التفكير

 في النظر إلى القضايا المختلفة من وجهات نظر اآلخرين. متدربمساعدة ال 
 .احترام وجهات نظر اآلخرين وآرائهم وأفكارهم 
 واالستمتاع بهادريبية تعزيز العملية الت 
  وأفكارهم.التحقق من االختالفات المتعددة بين آراء اآلخرين 
 وتقدير الذات لديهم. متدربينرفع مستوى الثقة بالنفس لدى ال 
 وتفكيرهم من القيود على اإلجابة عن األسئلة الصعبة، والحلول متدربين تحرير عقول ال

 للمشكالت العديدة التي يناقشونها ويحاولون حلها . المقترحة
 .اإللمام بكيفية التعلم وبالطرائق والوسائل التي تدعمه 
 وإثارة التفكير لديهم.متدربيناإللمام بأهمية العمل الجماعي بين ال ، 
 وتنشئة المواطن الصالحة لهم.كليةاالستعداد للحياة العملية بعد ال ،  

  

  خصائص عملية التفكير

 اط عقلي غير ملموس وغير مرئي يحدث داخلي تدل أن التفكير نش ان يس اً في دماغ اإلنس
 عليه من السلوك الظاهر بطريقة غير مباشرة 

 تمل على مجموعة من العمليات والمهارات المعرفية في  النظام المعرفي أن التفكير يش
 ييم.والنقد، والتق العالقات، والتخيل، واالستنباط، والتحليل، وإدراك كالتذكر، والفهم،

 أ من عوامل خارجي لوك ة ويتم وفق عوامل داخلية تؤدي إلىأن التفكير ينش  الذي الس
 نحوها. المناسب يحل المشكلة أو يوجهها نحو الحل أو اتخاذ القرار

 ان ويتفاعل أن ورة  معها مفهوم التفكير مثله مثل بقية المفاهيم التي تمر على اإلنس بص
در لوك الظاهري الذي يص تدل عليه بالس ت كالكالم والحركا الفرد عن عادية، ويس

 واإلشارات واالنفعاالت.
 تويات متعددة كل منها يدل على قدرة الفرد على تنظيم تكامل و معلوماته، أن للتفكير مس

 خبراته إلدراك عالقة أو حل مشكلة أو اتخاذ قرار.
 يعد التفكير من أهم محددات بناء شخصية اإلنسان 
 .أن التفكير يمكن تنميته عن طريق التدريب على مهاراته 
 ة التفكير يمكن مالحظتها وقياسها ، والتعرف على مدى نموهاأن عملي 

  أنواع التفكير 

  التفكير اإلبداعي 

  التفكير الناقد

  التفكير العلمي

   

  

  



هو العملية التي تقودنا الى ابتكار حلول جديدة لألدوات او األفكار أو المناهج  التفكير اإلبداعي
  المكونة ألي مشكلة وناتج العلمية اإلبداعية تمثل قيمة مرتفعة واصيلة ومهمة بالنسبة للمجتمع 

  مهارات التفكير اإلبداعي

ير هذه المهارة الى قدرة الفرد على إنتاج أكبر عدد ممكن من الطالقة -١ األفكار عن  وتش
 موضوع ما في فترة زمنية معينة ويندرج تحتها أنواع عدة من الطالقة وهي 

  وتشير الى قدرة الفرد على إنتاج أكبر قدر من الكلمات التي تبدأ وتنتهي الطالقة اللفظية
  بحرف معين

  
  مثال لقياس هذه المهارة 

  ناذكر اكبر عدد من الكلمات التي تنتهي بحرف الميم في دقيقتي
 

 تاج اكبر عدد ممكن من شوت الطالقة الفكرية قدرة الفرد على إن هذه المهارة الى  ير 
 التعبيرات التي تنتمي الى نوع معين من األفكار 

  
  مثال لقياس هذه المهارة 

  أسئلة االستخدامات : أذكر جميع االستخدامات الممكنة للخشب
 أذكر جميع النتائج المترتبة على دفع جميع الناس للزكاة  نتائج المترتبة :أسئلة ال

 
  ريع في الكلمات الطالقة الترابطية ير هذه المهارة الى قدرة الفرد على التفكير الس وتش

 المترابطة بموقف معين
  

 مثال لقياس هذه المهارة 
  اذكر جميع الكلمات او الجمل المرتبطة بالتقنية 

 
  ياغة التراكيب اللغوية الطالقة التعبيرية ير هذه المهارة الى قدرة الفرد على ص وتش

  بشكل سليم 
  

  مثال لقياس هذه المهارة 
 اكتب جملة مرتبطة بكلمة ( التدريب )

 
ير الى قدرة الفرد على تغيير تفكير المرونة -٢ ث ه بتغير الموقف الذي يمر فيه بحيوتش

، أي أن يسلك الفرد أكثر من مسلك  تصدر من استجابات متعددة ال تنتمي الى فئة واحدة
 للوصول إلى كافة األفكار أو االستجابات المحتملة ، وللمرونة نوعان هي 

  ير الى قدرة الفرد على تغيير طريقة تفكيرمرونة تكيفية رعة لمواجهة موتش وفق ه بس
 أو مشكلة جديدة من اجل إيجاد حلول غير تقليدية لها 

  ير الى قدرة مرونة تلقائية ر وتش الفرد على تحويل تركيز تفكيره باتجاهات متعددة بيس
وسهولة بعيداً عن ضغوط التعليمات أو اإللحاح بحيث يعطي تلقائيا عدداً من االستجابات 

  التي ال تنتمي الى فئة محددة



  
  مثال لقياس المرونة في التفكير 

  م الرصاصاذكر االستعماالت غير المألوفة لألشياء مثل الصحيفة ، الطاولة ، قل
  
 

شير هذه المهارة الى قدرة الفرد على سرعة إدراك ما ال يدركه  الحساسية للمشكالت -٣ ت
 غيره في الموقف من مشكالت أو جوانب ضعف 

  
  مثال لقياس هذه المهارة 

  األدوات : اقترح تحسين جهاز كهربائي لكي يؤدي عمله بصورة افضل حسين تأسئلة 
  

هو التفكير الذي يعتمد على التحليل والفرز واالختيار واالختبار لما لدى الفرد من  التفكير الناقد
  معلومات بهدف التمييز بين األفكار السليمة والخاطئة 

  التفكير الناقد  مهارات

تنتاج ول إلى نتائج مقترحة، ومن الممكن االختيار بينها باعتبارها  االس هو القدرة على الوص
  التي تساعد على حل المشكلة. مجموعةً من البدائل

هو مهارة توضيح طبيعة المشكلة، وتحليلها بطريقة مبسطة حتى يسهل فهمها سواًء من  التفسير  
  ، أو األشخاص اآلخرين الذين يساهمون في حلها. قبل الشخص المرتبط فيها مباشرةً 

ا المشكلة مع بعضههي مهارة البحث عن كافة الدالئل التي تساعد على ربط مكونات  االستدالل  
، والوثائق، أو رقمية كالمستندات المحفوظة في  ، وقد تكون هذه الدالئل حقيقة كاألوراق البعض

  جهاز الحاسوب.

هو التأّكد من مدى نجاح التفكير الناقد من الوصول إلى الحل النهائي، والوحيد للمشكلة،  التقويم  
  ة تطبيقهأو المسألة المعقدة، ومع الحرص على متابعة طريق

  

يتمثل في دراسة الظواهر وتحليلها واكتشاف العالقات بينها ومحاولة تفسيرها في لتفكير العملي ا
ول الى القوانين العلمية التي تحكم ظاهرة ما او  وعية، وذلك بغرض الوص باب موض وء أس ض

  مجموعة ظواهر.

  مهارات التفكير العلمي 

كلة كلة في مقدمة مهارات التفكير العلمي؛ عت تحديد وتعريف المش د مهارة تحديد وتعريف المش
تها أم اليتم أن حيث يجب  كلة، وهل يُمكن دراس اكل  يحدد أبعاد المش ؟، بمعنى أن هناك مش

  يصعب دراستها لعدم توافُر مادة معلوماتية لها.

كلة العلمية، ال تحديد الهدف أو األهداف يل وتحليل المش روع في تفص ع يت بد أن قبل الش م وض
  .هدفًا أو مجموعة من األهداف من وراء ذلك



هل تُعَدُّ مهارات جمع المعلومات من بين مهارات  وقد يتساءل البعض جمع البيانات والمعلومات
يل في ذلك،  ادر أو حيث ان التفكير العلمي؟، واإلجابة القطعية هو أنها جزء أص تحديد المص

  .م في تحقيق النتائج المطلوبةتساه،  المراجع بالدقة المطلوبة

عة،  االستنتاج بعد تحديد المشكلة العلمية، ووضع أهداف، وجمع المعلومات من المصادر الُمتنّوِ
تنتاج، والتي تُعَدُّ من مهارات التفكير العلمي  وع البحث، تأتي مهارة االس لة بموض وذات الص

يلة،  تخراج  يربط حيث األص بيل بلورة األفكار، واس بُها ويُحلِّلُها في س بين المعلومات، ويُبّوِ
  خالصة أو نتائج واضحة، ولها مدلول، وتقنع من يقرؤها.

كلة العلمية ع الحلول للمش تنتاجات المتعلقة ب وض ول لالس وع بعد الوص حلة ؛ تأتي مرالموض
ع الحلول، وهي من مهارات التفكير العلمي ية،  محورية، وهي وض اس التي من خاللها يتم األس

  إيجاد حلول بسيطة وإبداعية في الوقت نفسه، ويُمكن أن تُطبَّق في الواقع العملي.

  

  أساليب تنمية التفكير 

  هناك الكثير من الطرق واألساليب التي تساهم في تنمية مهارات التفكير ومنها 

  أسلوب العصف الذهني

  أسلوب معالجة األفكار وتطويرها 

  وب التعلم باإلتقانأسل

  أسلوب المناقشة

  

ف الذهني لوب العص جيع المجموعات على التفكير  أس لوب تجديدي لتوليد األفكار ، وتش أس
وع معين . ويؤخذ بعين االعتبار جميع األفكار غير المجربة والتقليدية على حد  ابداعياً في موض

  سواء

  خطوات العصف الذهني 

  لجلسة العصف الذهني وتتضمن هذه الخطوة اإلجراءات التالية : دربينتهيئة المت طوة األولالخ

 .اختيار أحد أعضاء الفريق ليقوم بتدوين األفكار المطروحة 
 تحديد الهدف من الجلسة 
 التي يمكن استخدامها في الجلسة. دريبتحديد وسائل وتقنيات الت 
 .تذكير األعضاء بشروط العصف الذهني 
 لها.متدربين ستيعاب التمهيد عن المشكلة للتأكد من ا 

شجيعيقوم توليد األفكار وتدوينها،  الخطوة الثانية من  المتدربين بتوليد األفكار حول المشكلة وبت
م عدد أكثر من حثهمحيث ي دربال لك مؤكدة عليهم أن المطلوب  نت  على ذ كا ما  كار، وكل األف

  فكار .الحكم على األ واالبتعاد عن غريبة وغير مألوفة كلما كان هذا أفضل،



ي ف في هذه الخطوة بتصنيف األفكار ووضعها متدربيناألفكار، يقوم ال تصنيف الخطوة الثالثة
  ، ثم ترتيبها حسب أهميتها. فئات

 األفكار للتعرف على أفضلها وأنجعها لحل المشكلة، وينبغي أن يكون تقويم الرابعة الخطوة
روحة، المط األفكار أن يقيم في ضوئها درب. وهناك معايير عدة يمكن للمالنقدالتقويم خاليا من 

   المقترحة للحل البشرية والمادية. والتكلفة منها: األصالة، وواقعية الحل، ومدى مناسبته للوقت،

لوب معالجة األفكار وتطويرها هم في تطوير فكر المتعلم ، ويقوده نحو  أس لوب تعليمي يس أس
افة زيادات تطويرية جديدة تنمية قدراته اإلبداعية عن طريق توظيف معلومات ابقة . وإض ه الس

  تجعل الفكرة أو الحل أو المنتج أكثر تطوراً ووضوحاً وفائدة وتقبالً لدى اآلخرين 

  خطوات معالجة األفكار وتطويرها 

  تحديد القضية أو الموضوع الذي ستتم معالجته فكريا بعبارة واضحة. الخطوة األولى

  تقديم الحلول المقترحة  الخطوة الثانية

ة م في تنميمعالجة فكرة الحل من خالل اإلجابة عن أسئلة متعددة يمكن أن تسه الخطوة الثالثة
  التفكير اإلبداعي مثل

 على التوقع، عندما نقول له ماذا يحدث لو أن...؟ دربحث المت 
 على طرح أكثر عدد ممكن من الفرضيات المتعلقة بالموضوعدرب تشجيع المت 
 الزمان أو ود لالنفتاح على العالم الداخلي والخارجي دون النظر لقي دربتوجيه المت

  المكان أو الهيئة، عندما نقول له: تخيل أن...

للتخطيط ليتمكن من  دربوفي هذه الخطوة يتم توجيه المت تطوير فكرة الحل الخطوة الرابعة
 ر األفكار من خالل إعداد قائمةالتي يريد استعمالها ويمكن أن يتحقق تطوي تطوير األفكار

  التساؤالت التالية:على تطوير األفكار، ويقترح أن تشمل القائمة 

 هل يمكن تنفيذ هذه األفكار؟ 
 ما المعوقات التي يمكن أن تقف في وجه التنفيذ؟ 
 هل ستفي هذه األفكار باألغراض المنشودة؟ 
 ما الموقف الذي تحتاجه هذه األفكار لتنفيذها؟ 
  المتطلبات المادية والبشرية لتنفيذ هذه األفكار؟ما 
 مؤقتة أم دائمة؟ الً هل هذه األفكار تعد حلو 
 هل ستجد قبوال من القائمين على العمل بها؟ 

  

لوب التعلم باإلتقان ى ما يمكن من  أس اعدة المتعلم ليتعلم بأقص لوب تعليمي يهدف الى مس أس
  في التعلم بفاعلية اكثر  إنجاز وكفاءة ، ليصبح قادراً على االستمرار 

  خطوات أسلوب التعلم باإلتقان

  اإلعداد، وتشمل: الخطوة األولى

  األهداف السلوكية للوحدات المعرفية تحديدا دقيقتحديد ً  ا



  تدريبيةتحديد كم المعلومات والمهارات الالزمة لكل وحدة. 
  ( القبلي ، البنائي ، البعدي )بناء نماذج لالختبارات 
  بعملية  دءقبل الب درباالختبار تطبيقا قبليا للوقوف على مستوى قدرة المتتطبيق

  التدريب

  شمل التعلم، وت الثانيةخطوة ال

 .دراسة كل وحدة تعليمية 
 . تحديد كل خطوة من الخطوات الالزمة لتعلم كل وحدة 
 .تنفيذ كافة النشاطات والمهام المقترحة 
 راجعة  ةبتغذي دربوالمت درببغرض تزويد الم دريبإجراء تقويم بنائي أثناء عملية الت

 للوحدة. إتقانهومستوى درب عن أخطاء المت
 .عدم تجاوز كل وحدة قبل التأكد من إتقان معارفها واكتساب مهاراتها  

  التحقق من إتقان التعلم، وتشمل:  الثالثةخطوة ال

  البعدي.التأكد من تحقيق األهداف المنشودة لكل وحدة من خالل تطبيق التقويم 
 .تحديد نقاط الضعف ونقاط القوة في تعلم كل وحدة 
 دريبتغذية راجعة عن عملية الت دربإعطاء المت 
 للوحدة يتنقل إلى الوحدة التي تليها، وهكذا دربحالة إتقان المت في 

  

ة لوب المناقش ير  أس اركة بين المدرب والمتدرب في فهم وتحليل وتفس لوب قائم على المش أس
و فكرة أو عمل أو مشكلة ما ، وبيان مواطن االختالف واالتفاق فيما بينهم من وتقويم موضوع أ

  أجل الوصول الى قرار.

  خطوات أسلوب المناقشة 

و الخطوة االولى بة الختيار موض ة. ومن المعايير المناس ب للمناقش وع المناس   عاختيار الموض
  المناقشة ما يأتي:

 أن يكون الموضوع مهم ً  . ا
 متدربين أن يكون مرتبطة بواقع ال. 
 العقلي والعلمي. متدربينأن يكون مناسبة لمستوى ال 
 .توافر مصادر التعلم 
 أن يكون مرتبط ً   .تدريبي بالبرامج ال ا

ة الخطوة الثانية وع المناقش يم ال التخطيط الموض مل تقس يموت إلى مجموعات، متدربينويش  قس
  . متربين للمدرب ال وتحديد وقت لمراجعة الموضوع إلى محاور،

اركة ال دربينبغي على الم جو العمل الخطوة الثالثة ب متدربينوبمش  نم أن يهيئوا الجو المناس
  حيث: المكان والزمان، والترتيب

  



  معوقات تنمية مهارات التفكير

عوبة  كلة تحديدص ح يُمثّل أهم خطوة في حلّها وإذا لم  المش كل دقيق وواض كلة بش فتحديد المش
تُحّدد، فال يُمكن حلّها، وهو غالباً سبب ميلنا إلى بذل جهد أقل في تعريف المشكلة، وكما قيل فإّن 

  معرفة السؤال أو تحديد المشكلة يُمثّل نصف اإلجابة.

عى  الخوف من الخطأ أو النقد   بب الخوف من  للعيش في األمان؛تعلمنا دائماً أن نس وذلك بس
لبي  التعبير عن النفس أو من حكم اآلخرين ونقدهم، ففي بعض األحيان يكون هذا من التفكير الس

  ونقد الذات، أو جلد الذات والتهوين من شأنها.

ل بعض الناس دائماً الحكم أو نقد األفكار أكثر من  الحكم على األفكار بدالً من توليدها  يُفِضّ
يؤدي إلى رفض الكثير من األفكار؛ ألّن األفكار  توليدها، فالحكم الُمبّكر على األفكار الجديدة س
بات كثيرة  جا كار يكون عندما تكون هناك إ فالحكم على األف ماً،  ما يدة تكون غير مكتملة ت جد ال

  وُمتنّوعة.

ها  التحدي والحماساالفتقار إلى    ه ويُحّمس ل ما لم يُحِفّز نفس ال يمكن ألحد أن يقِدّم جهده األفض
هرة ليحقق النجاح، وإّن وجود القدرة على  ب أو الش لذلك، فبعض الناس يتحفّز بالمال أو المنص
يء، وهذا ما يدعو إلى اختبار المحفزات لدى  رورة إنجاز هذا الش يء ما ال يعني بالض عمل ش

تجابة األفراد،  دى لها المبدعون تحدياً كبيراً لهم، واالس اكل التي يتص ائل والمش وتمثل المس
  الُمستمّرة لهذا التحدي تُنّمي عند هؤالء روح اإلبداع واالبتكار.

ها  العادات يء ما بالطريقة نفِس تجابات ُمتكّررة نمطيّة وغير إبداعيّة لعمل ش تُمثّل العادات اس
سها، مثل األكل و شرب والنوم واالستيقاظ، باإلضافة إلى ذلك فنحن نملك عادات والظروف نف ال

  تفكير نمطيّة ُمتكّررة في النظر إلى األشياء.

  معوقات متعلقة بضعف الشخصية 

 .الشعور بالعجز اتجاه التطور في مجال العمل 
 .عدم القدرة على اتّخاذ قرار 
 .الميل للخمول والراحة 
  التركيز على األمور األساسية.التفكير في أمور هامشيّة، بدالً من 
 .االتّكال على اآلخرين في حّل الُمشكالت 
 .ل والتفكير   ضعف استخدام العقل في التأمُّ



  مهارات حل المشكالت واتخاذ القرار 

  

  مفهوم حل المشكالت

  

الحالة التي يشــعر من خاللها الشــخص بعدم التوازن بســبب عدم توفر خبرة ســابقة المشــكلة هي 
ــاعده في إعادة التوازن  ــكالت  , ولديه تس بأنها البحث عن حل لقضــية أو  تعرف مهارة حل المش

ألة مطروحة وتكمن أهميتها في أنها تزود األفراد   م لتحليل  ظ من لبإطار عممعضـلة محددة أو مـس
  هم لمواجهة المشاكل بمسؤولية وكفاءة .رتفكي

ــكلة   ــتخدم فيها الفرد عملياته العقلية لالنتقال من الحالة الحالية   فهيأما حل المشـ العملية التي يسـ
  ية إلى الحالة التي يتم فيها حل المشكلة " حالة الهدف " .غير المرض

وعلى الرغم من أننا نقوم بحل المشــكالت بشــكل مســتمر، فإننا عادة ما نقوم بذلك على مســتوى  
ا في حـل  مـا نفترض أن طريقتـن اً  ا، وغـالـب أمـل بطرق تفكيرـن غير واع من التفكير. فنحن ال نـت

 نبحث عن بدائل مغايرة، نحن نمتلك هذه المهارات لحل المشـــكالت هي الطريقة الوحيدة ألننا ال
طورها. قد تكون بعض هذه  نالمشــكالت بشــكل عشــوائي دون ان ننتبه إلى االســتراتيجيات التي  

فعالية عندما نبذل جهداً مدروســاً   المهارات غير فعالة، في حين أنه يمكن لنا تطوير أســاليبا أكثر
  . لتنمية طرق بديلة لحل هذه المشكالت

   

  خصائص حل المشكلة  

بيل تحقيق الهدف، وعملية حل  كلة عندما يكون هناك عائق يعترض ـس أ الحاجة إلى حل المـش تنـش
يلـجأ الفرد من خاللـها إلى اســـــتـخدام مخزون    معرفـية منظـمة ،و  المشـــــكـلة تتطـلب جهوداً فكرـية

المعلومات والمهارات والمعارف والخبرات الســــابقة، وتنظيمها في صــــورة اســــتجابة جديدة  
للوـصول إلى حل للموقف الغامض، ويمكن القول إن عملية حل المـشكلة تتميز في أبـسط ـصورها 

  التالية :وأهمها من خالل عدد من الخصائص 

 لوك الفرد نحو هدف معين .حل المشكلة يوجه س - ١

حل المشــكلة يتضــمن تقســيم الهدف الكلي إلى مجموعة من األهداف الجزئية ، حيث إن   - ٢
إنجاز كل خطوة من خطوات حل المشــكلة يعد هدفا ً جزئيا ، والفرد يتابع الوصــول إلى 

 األهداف الجزئية واحداً تلو األخر ليشكل في مجموعها الهدف الكلي .

وفق خطوات منظمة ومتـسلـسلة ، فهو يتـضمن ـسلـسلة التحركات ابتداء حل المـشكلة يـسير   - ٣
ــكلة  ــكلة إلى مرحلة الحل أو إنجاز الهدف ؛ لذا فإن حل المشــ من المرحلة األولية للمشــ
ــابقة ذات الصــــلة   يتطلب اســــتخدام عمليات عقلية متنوعة، وإعادة تنظيم للخبرات الســ

 بموقف المشكلة . 

  

  



  أنواع المشكالت

كالت من حيث نوعيتها وطبيعتها ودرجة صــعوبتها ؛ لذا يمكن تصــنيف المشــكالت تتباين المشــ
بناء على المهارات العقلية العامة المستخدمة في حلها، إلى ثالثة أنواع ، وكل نوع يتطلب أشكاالً 

على   مختلـفة من المـهارات والمعرـفة الالزـمة للـحل ، وـهذه األنواع الثالـثة من المشـــــكالت هي
  :   تاليالنحو ال

  قة : وهي مشـكالت يمكن حلها من خالل إعادة تنظيم عناصـرها بطري  مشـكالت الترتيب - ١
ترـضي معياراً محدداً ، ورغم أن هذه العناـصر يمكن ترتيبها بطرق مختلفة إال أن ترتيباً 
ادة ترتـيب  دال التي تتطـلب إـع ا مشـــــكالت اإلـب ة عليـه ار، ومن األمثـل داً يحقق المعـي واـح

 ترتـيب أحرف كلـمة ، لكي يعطي المـتدرب  ـمات مـثل أن يعـيد  األحرف في تشـــــكـيل الكل
 مناسبة .  كلمة

ــتقراء - ٢ ــكالت االسـ ــر    : مشـ ــكالت التي يتطلب حلها إيجاد عالقة بين العناصـ وهي المشـ
الي والمؤلف من ســـــلســــــلة األـعداد   ا ؛ ففي المـثال الـت دة بينـه اء عالـقة ـجدـي دـمة وبـن المـق

ــكل أزواج (  ) فإن قاعدة الحل تتمثل  ١٤,  ٢٤,   ٣٤,   ٤٤,    ٥٤,   ٦٤الموضــوعة بش
لعالقة تشــير إلى أن العدد  في الكشــف عن العالقة التي تربط عناصــر الســلســلة ، وهذه ا

 .األول من كل زوج من األعداد يبقى ثابتاً بينما يزيد العدد الثاني بمقدار واحد لكل زوج
: ويتضمن هذا النوع من المشكالت حالة أولية أو ابتدائية وحالة هدفية   مشكالت التحويل - ٣

ــلة من العمليات واإلجراءات لتحويل الحالة األولية إلى حالة الهدف ــلس ، ومن األمثلة وس
  على هذا النوع من المشكالت مشكلة برج هانوي . 

  

ذلك على   وانعكاسويمكن تصنيف أنواع المشكالت حسب درجة وضوح المعطيات واألهداف 
  إمكانية الحل : 

 المعطيات واألهداف واضحة ومحددة ويتوقع أن يكون الحل سهالً جداً . - ١

ددة، وي - ٢ داف غير مـح واألـه داً  ة ـج ات واضــــــح اً ولكن  المعطـي ل ممكـن توقع أن يكون الـح
 بصعوبة.

المعطيات غير واـضحة واألهداف محددة وواـضحة ، ويتوقع أن يكون الحل ممكناً ولكن   - ٣
 بصعوبة .

 المعطيات واألهداف غير واضحة وغير محددة، ويتوقع أن يكون الحل صعباً . - ٤

األهداف مشـكالت االسـتبصـار: وهي مشـكالت لها حل ولكن االنتقال من المعطيات إلى  - ٥
ــاـئل  أـمل وإدراك العالـقة بين المعطـيات والوســـ يحـتاج إلى درـجة ـعالـية من التفكير والـت

  ليصل الفرد إلى الحل بصورة مفاجئة . 

  

  خطوات حل المشكلة  

ــلة من الخطوات المتتبعة لتحقيق   ــلس ــكلة بأنه عملية منظمة تتضــمن س توصــف عملية حل المش
خمس خطوات أســاســية تتبع في حل المشــكلة على النحو ويمكن تحديد  الهدف وإزالة المشــكلة  

  التالي :



  تحديد المشكلة أوال : 

بوجود مـشكلة واإلحـساس بها واـستـشعارها دون امتالك طريقة حل محددة إلزالتها  االعترافهو 
  وإنجاز الحل أو الهدف المرغوب .

  تمثيل المشكلة ثانيا : 

ــكلة يتضــمن   ــكتمثيل المش قبل من يقوم  لة وتكوين تصــور كامل عنها من تحديد وفهم ابعاد المش
ــيئاً وذلك   ــكالت المحددة تحديداً س ــهل حالً من المش ــكالت المحددة تحديداً جيداً أس بحلها ، والمش

  لتميزها بوضوح المعالم والمعطيات.

  جمع المعلومات : ثالثا 

ــبقة ــكلة فإننا نحتاج معلومات عنها وغالباً ما تكون من المعرفة المس أو الذاكرة وهناك   لحل المش
أربعة مصـادر أسـاسـية تعتبر ذات قيمة ضـمن النطاق التعليمي والتي يمكن الحصـول عليها من:  

  وكذلك من حالة التعليم الحالية . متدربينومن خبرات ال  مصادر التعلميةوال علمالم

  توليد الحل : رابعا 

إيجاد الحل يتم من خالل الوـسائل المتاحة إلنجاز الهدف المرغوب في ـضوء معطيات المـشكلة ، 
تراتيجية   اطات الالزمة لتصـميم اإلـس والمعلم قادر على إيجاد الحل من خالل اختيار وترتيب النـش

  المالئمة للحل .

  تنفيذ الحل وتقويمه خامسا : 

دأ   ذ الـحل وتقويـمه يـب ارتنفـي الحكم على ـمدى ـفاعلـية  إســـــتراتيجـي  ـباختـي ة تحقيق الـهدف، وينتهي ـب
اإلســــتراتيجية في تحقيق الهدف المرغوب ، والتقويم يجب أن يكون قبل البدء بالحل وبعد تنفيذه  
ألـنه يســـــاـعد في تالفي الكثير من األخـطاء، والـبد للتقييم أن يكون في ضـــــوء إطر عـمل ـثابـتة  

  ومنظمة .

يســــت ثابتة أو جامدة على الفرد اتباعها عند مواجهته خطوات حل المشــــكلة لويمكن القول بأن 
كلة ما ، بل إنه يمتلك المرونة في   كلة من    االنتقاللمـش بما تقتضـيه المـش من خطوة إلى أخرى حـس

  تفكير، وهذه الخطوات هي :

تـحدـيد الـهدف من خالل إدراك ووعي الفرد بوجود مشـــــكـلة ـما ، وتـحدـيده للـهدف اـلذي   - ١
 يحاول إنجازه وتحقيقه .

تحديد نقطة البداية والتي تتضــــمن تحديد نقطة البداية ومعرفة من أين ينبغي على الفرد  - ٢
 أن يبدأ إلزالة المشكلة وتدعي هذه الحالة بخط األساس .

 تحديد القواعد المراد استخدامها في الحل . - ٣

 البدء بتنفيذ الحلول المحتملة . - ٤

 

  أساليب حل المشكالت 

المـشكالت عبارة عن إزالة حالة عدم الرضـا والتوتر التي حدثت وفي أن محاولة حل مـشكلة من  
  يتبع : هذه المجال هناك أكثر من أسلوب قد



 . أسلوب سلبي : من خالل الهروب من الموقف كله 

 . أسلوب التجربة والخطأ : باستدعاء بعض الخبرات السابقة 

 الـية بحـيث يؤدي  أســـــلوب تجزـئة المشـــــكـلة : أي إيـجاد احتـماالت ـتدـخل في أجزاء متـت
االنتهـاء من جزء أو مرحلـة منهـا إلى االنتقـال للجزء أو المرحلـة التـاليـة حتى اتخـاذ  

 القرارات .

  األساليب المتبعة للتعامل مع المشكالت :

 ال تفعل شيئا ًأ : 

 . ًإذا كانت المشكلة ستحل تلقائيا 

 . إذا كانت أثارها ضعيفة 

 . إذا كانت تكلفة الحل أعلى من تكلفة المشكلة 

  معالجة االثارب : 

 عندما نتوقع زوال السبب 

  عندما تكون تكلفة معالجة السبب كبيرة 

   عندما يكون السبب خارج السيطرة  

  مراقبة الوضع فقط :ج : 

 . إذا كانت غير ملحة  
 .إذا بدأت بالتالشي  
 . إذا كانت األسباب غير واضحة  

  معالجة المشكلة :  د : 

  إذا كانت خطيرة 

  إذا كانت متفاقة 

 إذا جاء أمر بعالجها من جهة عليا  
  

  استراتيجيات حل المشكلة  

فإن الخطوة التالية هي تطوير خطة أو إســتراتيجية للعمل  فبعد أن يتم تحديد وتعريف المشــكلة ،
ــكلة   ــتراتيجيات المبتكرة إلزالة المشـ ــكلة فهناك العديد من االسـ وبالرجوع إلى أدبيات حل المشـ

واحدة من هذه االســــتراتيجيات لها تقنياتها الخاصــــة التي تخدم كدليل لحل  كلوتحقيق الهدف و
  المشكلة . 

  

  حل المشكالت بالقياس ( التناظر) :  

بهذه اإلســتراتيجية يحاول الفرد اســتخدام قاعدة أو طريقة إحدى المشــكالت الســابقة لتوجهه إلى 
ية في حل تمارين الرياضـيات،  حل مشـكالت أخرى مشـابهة ، وغالباً ما تسـتخدم هذه اإلسـتراتيج



اســـــتـخدام طريـقة الـحل في مـثال ـما بنـقل الخطوات المتبـعة فـيه إلى أمثـلة المـتدرب  حـيث يـحاول  
  أخرى جديدة مشابهة حسب مبدأ القياس أو التناظر .

  إستراتيجية تجزئة المشكلة : 

ر لها، فمن  عندما تكون المشـــكالت أكثر تعقيداً أو ال يمكن حلها من خالل اســـتخدام حل مباشـــ
المســــتحســــن تجزئة هذه المشــــكلة إلى أجزاء ، أي تجزئة الهدف النهائي إلى مجموعة أهداف 
جزئية بحيث أن تحقيق هذه األهداف يوصـل إلى الحل النهائي للمـشكلة موضـوع االهتمام ، وهذا  
يعني أن ضـرورة ترتيب أولوية التحركات نحو تحقيق هذه األهداف ، بحيث أن تحقيق أي هدف  

ــل في التحركات نحو ف ــلس ــاعد بالوصــول إلى هدف أخر، وهكذا يفترض التس رعي يجب أن يس
  تحقيق هذه األهداف النوعية إلى أن يتم الوصول إلى الحل النهائي للمشكلة .

  إستراتيجية المحاولة والخطأ : 

 الهدف   تبرز فعالية هذه اإلســتراتيجية عندما تكون الحلول المقترحة لحل المشــكلة قليلة وال تحقق 
ــتراتيجية المحاولة والخطأ التي تقوم على تطبيق التحركات   لذا يلجأ الفرد إلى الحل باســتخدام إس
بطريقة عشــوائية تكون إحداها ناجحة في الوصــول للحل ، ومن األمثلة عليها عند مواجهة الفرد 

ــغط على زر واحد فقط وإذ ــكل في غرفة الفندق، فإنه يقوم بالضـ ا أخطأ  بجهاز تلفاز غريب الشـ
  يعاود الـضغط على الزر الثاني فالثالث .. ، إلى أن تنجح المحاولة بإـضاءة جهاز التلفاز   االختيار

وغالباً ما يتم اسـتخدام هذه اإلسـتراتيجية مع المشـاكل غير المألوفة بالرغم من عدم جدواها مع   ,
  بعض المشكالت المعقدة .

  :اإلستراتيجية التيسيرية ( التوفر ) 

راتيجية تعتمد على المعلومات التي يمكن الحصــول عليها بســهولة ، وهي إســتراتيجية هذه اإلســت
إرشـــــادـية تعني أن الحلول ـغالـباً ـما تكون مســـــتـندة إلى التـجارب والخبرات الـحديـثة التي تكون  

  .  متوفرة في أذهاننا ومعارفنا 

  إستراتيجية رسم الصورة : 

مـشكلة قد يـساعد على فهم ومعالجة بيانات  إن رـسم صـورة معبرة أو ـشكل معين يمثل معطيات ال
  المشكلة وبالتالي حلها .

  إستراتيجية العصف الذهني :

هي إسـتراتيجية تهدف إلى وضـع العقل في حالة من اإلثارة إلنتاج أكبر قدر من األفكار الالزمة  
ار  للتوصـل إلى الحل اإلبداعي المناسـب وهي إسـتراتيجية جماعية تتضـمن مشـاركة تلقائية لألفك

من جميع أفراد المجموعة فـضالً عن إمكانية تطبيقها بـشكل فردي، وتـستند هذه اإلـستراتيجية إلى 
  أربع ركائز أساسية متمثلة بما يلي:

ة  - ١ اـي ام لـغ ل جميع األحـك أجـي ة، حـيث يتم ـت د ألي فرد من أفراد المجموـع ه النـق دم توجـي ـع
 انتهاء الجلسة .

 توليد أكبر قدر من الحلول للمشكلة . - ٢

 تشجيع األفكار األصلية والفريدة . - ٣

 بناء الحل وتقريره اعتماداً على األفكار المطروحة من أفراد المجموعة . - ٤



  

  أسباب الفشل في حل المشكالت :

 في تحديد وحل المشكالت . استراتيجية واضحةعدم اتباع  - ١

 وضع المشكلة خارج نطاقها الحقيقي .  - ٢

 نقص المعلومات أو التحليل السيء للمشكلة  - ٣

 استخدام نوع واحد من التفكير  - ٤

 غياب أو تحجيم مشاركة األطراف المعنية  - ٥

 الخوف من الفشل ومن التجديد ومن تبادل األفكار   - ٦

 مقاومة التغيير  - ٧

  التوقف عن التنفيذ أو ترك المتابعة والتقويم .  - ٨

  

 



  الوحدة الرابعة مهارات البحث العلمي

  المقدمة: 

ــاكلها.  ،بها ازدهار الدول يقاس التي المعايير أحد العلمي البحثيعتبر   والطريقة المثلى لحل مش

د منها   الى الدراـسات والبحوث في ـشتى مجاالت الحياة  الحاجةحيث اصـبح االنـسان في أمس  اـش

ــول الى  ــباق ، من الوصـ اكبر قدر مكن من  في أي وقت مضـــى ، نظرا الن العلم والعالم في سـ

على غيره ، خاـصة   لإلنـسان ، وتـضمن له التقدمالمـستمدة من العلوم التي تكفل الرفاهية  المعرفة  

،   براءات االختراع العلميوان قوة الـدول اخـذت تعتمـد على مقـدار تقـدمهـا العلمي ، وحجم  

الى حجم االنفاق واالسـتثمار في مجال البحث العلمي ،ويحتل البحث العلمي في الوقت    باإلضـافة

المعرفة   كتشــافالهو محاولة  الراهن مكانة مميزة في تقدم النهضــة العلمية ، ان البحث العلمي  

دقيق ونـقد عميق ، من اـجل  لى تنميتـها وفحصــــــها وـتدقيقـها بتقصـــــي  والتنقـيب عنـها والعـمل ع

ير في ركب الحضـارة العالمية هاما    عرضـها عرضـا مكتمال بذكاء وادراك ، لتـس هم فيه اـس ، وتـس

تسـاهم رس  دالتي يكتبها الان البحوث القصـيرة ا  كما  اليوم ،االنسـان   شـامال ، وهو ما يحتاج اليه

في تعوـيده على التنقـيب عن الحـقائق، واكتشـــــاف آـفاق ـجدـيدة من المعرـفة ، والتعبير عن آراـئه  

ــ القدرة اللغوية والعلمية والقدرة والمعرفة والرغبة ،   راحة ، والبد ان يمتلك الباحثبحرية وصــ

ن حياة ن البحث العلمي في يومنا أصـبح جزءا رئيسـيا مالبحث عن الموضـوع المعني بالبحث .ل

ل التي   ــاـئ دا تزداد المســـ اة تعقـي اد الحـي ار ، ومع ازدـي ة تتطلع الى الرقي واالزدـه ة أـم اأـي   نواجـه

صعوبة في ايجاد الحلول لها ، مما يدفع الى التركيز على البحث العلمي ، من خالل كونه طريقة  

يما بينها ، او  منظمة  الكتـشاف حقائق جديدة ، والتثبت من حقائق قديمة ، والعالقات التي تربط ف

ان التفكير االنســـاني يقود الى المعرفة ، وهذه المعرفة تمكن االنســـان من  القوانين التي تحكمها .

ـباتـجاه ـحل المشـــــكالت البحثـية ، او مواجـهة المواقف ، او الـحاالت     اتـخاذ القرارات ، والتحرك

تخدم اك ان في العادة ان يـس ان ، ويحاول االنـس يلة متاحة لديه الصـعبة التي تواجه االنـس ثر من وـس



وســـائل الحصـــول عليها وســـيلة البحث العلمي الذي ســـيتم   أبرزوالتي   .على المعرفة  ليحصـــل

  الفصل.محاوره وخطواته في هذا  أبرزالتركيز على  

  البحث العلمي  مفهوم 

 أو المتعلقة بمـسألة الحقائق  تقـصي اجل من الباحث، يـسمى ـشخص بها  يقوم منظمة فكرية عملية

 وذلك تســمى منهج البحث منظمة علمية طريقة بإتباع البحث، تســمى موضــوع معينة مشــكلة

المشــاكل المماثلة تســمى   عل للتعميم صــالحةنتائج  إلى أو للمشــكلة مالئمة حلول إلى للوصــول

 وقواعد عامة بأنه اسـتقصـاء ر دقيق يهدف إلى اكتشـاف حقائق    البحث:  يعُّرفُ   ، كماالبحثنتائج 

  .من صحتها   كديمكن التأ 

  أهميّة البحث العلمّي  

  كونه: يستمد البحث العلمي أهميته من 

  واكتشاف المجهوليعد الوسيلة األساسية لتقصي الحقائق. 

 المناسبة  عالج المشكالت التي تواجه االنسان من خالل التوصل الى الحلولي. 

 األساسية في تطور المجتمعات  اللبنة . 

  المعرفة الجديدةمن الضروريات للحصول على  أصبحااللمام بإجراءات البحث العلمي 

 .او تصحيح المعلومات القديمة 

  يقدم كل جديد وموثق في المعلومات التي يمكن االستناد عليها. 

  
  

  خصائص البحث العلمي 

بّد من االلتزام ببعض الخصــائص العاّمة للبحث، بحيث يظهر بصــورة ند كتابة بحث علمّي ال ع

احترافيـّة، ـخالـية من الضـــــعف أو ـعدم االتزان بين المحتوى واألســـــلوب المتّبع في صــــــياـغة  

   أبرزها:من   المعلومات. ومن أهم الخصائص التي يجب مراعاتها عند كتابة البحث



 :ة البـحث    يـجب  الموضـــــوعيـّ ام ـب د القـي الموضـــــوعـية عـن اـحث ـب ان يتحلى الـكاـتب او الـب

أنها    التأثير واالبتعاد على التحيز او الميول العاطفية او االعتقادات الـشخصـية التي من ـش

 نتائج البحث.على سير 

 ــارة   العلمية: األمانة ــادر المعلومات واالشــ يجب على الباحث توثيق وكتابة جميع مصــ

 ه.دراستاليها في مراجع  

 :ة وقابلة للتحقق كلما المعلومات دقيقة ومن مصــادر موثوق  كلما كانت  االختياريّة والدقّة

 القرارات.حال اتخاذ  في كانت الثقة بها عالية وتكون محل االعتماد 

 فعند اقتراح حلول معيّنة ال بّد أن تكون خاضــعة للقواعد واألصــول المســتمّدة  المنطقيّة :

 .العلميّة  المنهجيةمن 

 ــار ــيط واالختصــ ل إليها في يُ : التبســ ــّ بيّن الباحث جميع المعلومات والحلول التي توصــ

  بالمشكلة.  دراسته، ولكن بطريقة مختصرة باختيار أهم النقاط المتعلقة  

  العلمي   مناهج وأساليب البحث

  منها: هناك عدة مناهج للبحث العلمي 

   للـظاهرة  اـلذي يعتـمد على التحكم بجميع المتغيرات والعواـمل المكوـنة    :التجريبي المنهج

باســتثناء متغير واحد يخضــعه الباحث للتبديل والتغيير لقياس    الدراســة)محل   المشــكلة(

المنهج الذي يعالج ويـــــتحكم  بأنه هوكما يمكن القول   .الظاهرةنتائج ذلك على اتجاهات  

 .فـي متغير مستقل ليشاهد تأثيره على متغير تابع ومالحظة التغييرات الناتجة وتفسيرها 

 :الوثائق  بـسبب ان وهو يعنى بالبحث عن الوثائق وفحـصها ودراـستها،  المنهج التاريخي

التاريخي    يتضــــمن البحثحيث    .حداث الماضــــيألهي المرآة العاكســــة    اختالفها على 

ً دراـسة أحداث ووقائع  تتعلق بالماـضي ويمكن ان    بهدف الوـصول إلى حقائق   حدثت ـسابقا

 مستقبلية.وتساهم في توقع احداث  تفسر احداث حالية  



 يقوم هذا المنهج على وصف ظاهرة من الظواهر للوصول إلى أسباب   الوصفي:لمنهج ا 

ــتخ ــمل المنهج الهذه الظاهرة والعوامل التي تتحكم فيها، واسـ ص النتائج لتعميمها. ويشـ

ة حالةمن طريقة منها: طريقة المـسح، وطريقة   الوصـفي أكثر وتحتاج هذه الطرق    دراـس

  .الباحثإلى خبرة وجهد 

  

  أدوات البحث العلمي  

اـنات الالزـمة   الطرق،يـجب على الـباـحث اســـــتـخدام ـكاـفة   أو األدوات التي من خاللـها يجمع البـي

ان هناك عدة اعتبارات من خاللها يحدد الباحث وســــيلة او أداة جمع  المشــــكلة، كما لدراســــة  

اـنات   أداة البـحث    ـباســـــتـخدامتمكن الـباـحث ومعرفـته    المجتمع،طبيـعة    البـحث،طبيـعة    ومنـها،البـي

ـهذه األدوات او    أبرزفمن    البـياـنات.وـكذـلك ظروف الـباـحث وـقدرـته الـمالـية والوـقت المـتاح لجمع  

  :  البياناتوسائل جمع  

 وثائق ال

ـلذـلك يحرص  الموثـقة المعلوـمات أو البـياـنات ؤمنت للمعرـفة فهي الـمادي الوـعاء عتبر الوـثائق ت

  المهمة البيانات من الكثير الباحث للرجوع لألبحاث والدراسـات السـابقة بهدف الحصـول على 

  . لمشكلة البحث النظرية العامة الخلفية تكوين عند دراسته حول

  

 المالحظة  

والمعلومات وهي عباره عن تفاعل بين الباحث والمبحوث   البيانات جمع وســـائل أقدممن   تعتبر

يمكن   بقصــــد جمع البيانات حول موضــــوع معين كما انها تؤدي الى الحصــــول على بيانات ال

  .مثل مراقبة سلوك المبحوث عن قرب الحصول عليها من خالل الوسائل األخرى

  

 



 المقابالت 

ــتبانةلمقابلة هي ا ــخاص افراد    االس ــفهية حيث يكون اللقاء بين الباحث وبين األش محل   العينةالش

 الدراسة وجهاً لوجه .

 الستبانة  

 مناسـب منطقي بأسـلوب مرتبة يعدها الباحث ، األسـئلة من عدد على تحتوي ، معينة سـتمارةا

  .على االفراد عينة الدراسة  توزيعها  ،يجري

  خطوات البحث العلمي  

 الباحث فإن بينها لذا فيما  الفصــل بحيث يصــعب فيما  مترابطة العلمي البحثوخطوات    مراحل

 يقوم أنه إال متكاملة، وحدة والخطوات باعتبارها  المراحل كل في يفكر بحثه يصــــمم حينما 

  التالي:األخرى وهي على النحو   بعد الواحدة الخطوات بإبراز

  :يتطرق الـباحث في المـقدمة الى لمـحه بســـــيـطة عن مشـــــكـلة البـحث واهميتـها   المـقدمة

والى الدراـسات ذات العالقة  وأـسباب اختيار المـشكلة والجهات التي ـستـستفيد من الدراـسة  

 السابقة.وجوانب النقص في الدراسات  والصلة  

  يجب ان يكتب عنوان الدراســة بشــكل يشــمل جميع متغيرات البحث    الدراســة:عنوان

 .والغموضالبتعاد عن العمومية وا

   مـشكلة البحث هي جمله من التـساؤالت التي يـسعى الباحث لإلجابة   البحث:تحديد مـشكلة

 الرئيســية النقاط  تحديد البحث مشــكلة تحديد عند المهم منعليها في نهاية الدراســة و

مـشكلة الدراـسة ويتم ـصياغتها   عليها  تـشتمل التي والمتغيرات المـستقلة والتابعة  والفرعية

 .لدراستها  دقيق  منهجي تصميم وضع يسهل حتى ومفهومه  واضحةفي مصطلحات  

 يكون تحديد الفروض سـهالً عندما يلم الباحث بمشـكلة الدراسـة   :العلمية الفروض تحديد

 ودقيق.كما يجب صياغة الفروض بشكل قابل للقياس وواضح من جميع النواحي  



 ــية المفاهيم تحديد ــاسـ ــة يقوم بتحديد معاني  :األسـ ــكلة الدراسـ بعدما يحدد الباحث مشـ

ــة حتى يتم معرفة   ــية المتعلقة بالدراسـ ــاسـ لمعاني التي يرمي لها ا وأدراكالمفاهيم األسـ

 عنها.الباحث ويريد التعبير 

  يلجأ الباحث الى الرجوع الى الدراســات الســابقة   عليها: والتعليق الســابقة الدراســات

فيها حتى النظري كما انه يلم بجوانب القصـور    اإلطارالمشـابه لدراسـته حتى يتعمق في  

 يتم استدراكه في دراسته.

 العينة الباحث بإجراء الدراسـة على عدد محدود من  : يقوماالسـتطالعية الدراسـة إجراء 

ــور   ــوف يقوم بها كما يتكون لدى الباحث التص ــة التي س بهدف التأكد من جدوى الدراس

ــدق وثبات  ــة وكذلك التأكد من صـ لبعض العقبات التي قد تعترض الطريق اثناء الدراسـ

 الدراسة.أدوات 

 في البحوث على ســبيل المثال ال    المتبعةالمناهج   أبرزن  م :للبحث المالئم المنهج تحديد

الخ   الحالةالحصــر المنهج الوصــفي والمنهج التاريخ والمنهج التجريبي ومنهج دراســة  

 الباحث.وتحديد نوع المنهج يتوقف على الكيفية التي سيتبعها 

 ــيلة التي من خاللها يتم جمع البيانات   :للبحث الالزمة األداة تحديد أداة البحث هي الوسـ

االســتبيان ....    المقابالت،  المالحظة،الوســائل المســتخدمة على ســبيل المثال   أبرزومن  

ات التي يترـتب   اـن ة البـي دم دـق ة او ـع دد دـق ا تـح ة أدوات البـحث في كونـه الخ وتكمن أهمـي

 الباحث.عليها قيمة النتائج التي سيحصل عليها 

 رئيسية   ثالثة مجاالت: هناك الدراسة مجاالت حديدت 

  المجتمع.لهذا   الممثلة العينةمجتمع البحث ومن ثم تحديد  البشري: تحديدالمجال  -

 .الدراسةتحديد المنطقة التي ستجرى فيها   المكاني:المجال  -

  البيانات.تحديد وقت جمع  الزمني:المجال  -



 باسـتخدام محل الدراسـة    العينةيبدأ الباحث بجمع البيانات من   :الميدان من البيانات جمع 

 آليه.أداة البحث المحددة سلفاً ومن ثم تصنيف البيانات وتفريغها سواًء بطريقة يدوية او 

 ــيرها البيانات تحليل ــير يكون االهتمام في بعد تحليل البيانات   :وتفسـ بعدة  مرحلة التفسـ

عالقة النتائج بموضـوع الدراـسة وكذلك بالهدف الذي دفع الباحث    أبرزها نقاط مهمه من 

 البحث.إلجراء هذا 

 ــتنتاج   النتائج ــاؤالت التي طرحها في   :العاماو االســ هنا الباحث يبدأ باإلجابة عن التســ

 عمقاً. أكثرمشكلة الدراسة ومن ثم تقديم االقتراحات او اجراء دراسة 

 قام به الباحث من بداية تحديد مشـكلة الدراســة   تقرير قصـير ملم بكل ما  :البحث ملخص

 النتائج.حتى وصوله الى  

 من  يقوم الباحث بتوضــيح مصــدر المعلومات التي اســتخدمها في البحث   :البحث مراجع

ــدد مراعاة عدة نقاط من   ــدر المعلومات ويجب في هذا الصـ ــرورة توثيق مصـ حيث ضـ

 أبرزها:

وتـسجيل المراجع التي اـستخدمت   عرفة او المعلومات الى ـصاحبها نـسبة الماألمانة /   -

 بالفعل.

اما عن طريق مالحظة او مقابلة او   المعلومةوهنا تكون اإلشارة الى مصدر الدقة /   -

 ..... الختقرير غير منشور او كتاب 

 به في هذه الدراســـة   االســـتعانةتمت  يورد الباحث في المالحق جميع ما  :البحث مالحق

ــكال وجداول والتي لم ترد في البحث لكنها تعتبر مهمه  ــة وبرامج واشـ من أدوات دراسـ

كذلك توـضح جهد الباحث المبذول في هذه الدراـسة انها تفيد القارئ بـشكل او بآخر    حيث

 البحث.تعتبر جزء من  كما ان المالحق ال

 



  Artificial Intelligenceالذكاء االصطناعي 

  

مثل الذكاء االصــطناعي أهم مخرجات الثورة الصــناعية الرابعة لتعدد اســتخداماته في المجاالت  ي
ها، حيث  العـسكرية والصـناعية واالقتصـادية والتقنية والتطبيقات الطبية والتعليمية والخدمية وغير

ـــناعـية بـما  يتوقع ـله أن يفتح الـباب   البتـكارات ال ـحدود لـها، وأن يؤدي إلى مزـيد من الثورات الصــ
يحدث تغييرا جذريا في حياة اإلنـسان، إذ إنه مع التطور التكنولوجي الهائل والمتـسارع وما يـشهده  

ــطناعي   ــيكون الذكاء االصـ ــناعية الرابعة سـ محرك التقدم  العالم من تحوالت في ظل الثورة الصـ
نوات القليلة القادمة، وبإمكانه وما يتبعه من ابتكارات أن يؤـسس لعالم   والنمو واالزدهار خالل الـس

  جديد يبدو اآلن من دروب الخيال، ولكن البوادر الحالية تؤكد على أن ميالد هذا العالم بات قريبا.

  

ــتقـبل، ـبل واـلدخو ل إلـيه والتـنافس على تقنـياـته  وـقد ـبادرت بعض من اـلدول المتـقدـمة ـبالتطلع للمســ
والتصـدي لتحدياته ووضـع الحلول الناجحة له، وهذا ما يفسـر توجه الدول الحثيث نحو االسـتثمار  
في تفعيل تقنيات الجيل الرابع من الثورة الصـــناعية وعلى رأســـها الذكاء االصـــطناعي لتحقيق  

عن إدراك أبجدياتها والقضــاء على   أهدافها التنموية الطموحة باعتباره لغة المســتقبل التي ال محيد
ـــحة والتعليم والـخدـمات والقـطاـعات   ــادـية مـثل الصــ أميتـها، واعتـماد الـعدـيد من القـطاـعات االقتصــ
ــكالت، وتحقيق أرباح طائلة مع  الحيوية األخرى عليه، وقدرته على تقديم الحلول للعديد من المشـ

ســتشــارات دقيقة، وتأثيراته اإليجابية  تطبيق اســتخداماته واالعتماد على ما يقدمه من معلومات وا
ــري والعمالة، مما يرفع جودة المنتجات ويقلل من اإلنفاق،   ــر البشـ في تقليل االعتماد على العنصـ
ولتعزيز تطوير وتفعيل تطبيقات الذكاء االصـــطناعي قامت بعض الدول باتباع العديد من اآلليات  

ت المحلية في مجال الذكاء االصــطناعي،  التنمية وتطوير الكفاءات العلمية المتخصــصــة والقدرا
وخلق ثقافة الذكاء االصـطناعي لدى فئات المجتمع لتسـهيل انتشـار اسـتخدام التطبيقات التي تعتمد 
ــافر جهود  ادر على التعـامـل معهـا، وتعزيز تضـــ ات وخلق المواطن الرقمي الـق على هـذه التقنـي

  المؤسسات المختلفة للتوعية بأساسيات هذا المجال.

اتخاذ زمام المبادرة نحو الذكاء االصـطناعي، عبر إصـدار  قررت  السـعودية  لمملكة العربية  وفي ا
ــطناعي، لتكون الجهة   ــعودية للبيانات والذكاء االصـ ــيس الهيئة السـ ــي بتأسـ األمر الملكي القاضـ
الرســـمية المســـؤولة عن األجندة الوطنية للبيانات والذكاء االصـــطناعي في المملكة تحقيقًا لرؤية  

  وأهدافها  ٢٠٣٠

  

  Artificial Intelligenceمفهوم الذكاء االصطناعي: 

ــاء برمجيات ومكونات مادية   فالذكاء االصــطناعي هو أحد علوم الحاســب الفرعية التي تهتم بإنش
قادرة على محاكاة الســـلوك البشـــري، فكما هو معروف أن للحاســـبات قدرة على محاكاة بعض 
ــابـية، مـعالـجة األرـقام والحروف، اتـخاذ بعض  ــري مـثل إجراء العملـيات الحســ ـقدرات العـقل البشــ

ســـيطة باإلضـــافة إلي القدرة الفائقة على تخزين واســـترجاع المعلومات، فعلم الذكاء  القرارات الب
االصـطناعي يهدف إلى محاكاة بعض عمليات اإلدراك واالسـتنتاج المنطقي التي يجيدها اإلنسـان 
ــعبة والمعقدة التي كانت تتم يدويا  ــرعة عالية، كذلك إنجاز العديد من المهام الصـ ــكل آلي وسـ بشـ

ــتـخد ــطـناعي المتـقدـمة، وـهذه التقنـيات يمكن أن تتـكاـمل مع نظم  وذـلك ـباســ ام تقنـيات اـلذـكاء االصــ



ــيع نـطاق التطبيـقات التي تتم  ـــبات وتوســ ــب لزـيادة ـقدرات الـحاســ المعلوـمات المبنـية على الـحاســ
  باستخدامها.

  خصائص الذكاء االصطناعي :

  كما يلي:يمتلك الذكاء االصطناعي خصائص كثيرة جعلت منه في كثير من المجاالت 

   تطبيقات الذكاء االصطناعي على األجهزة واآلالت تمكنها من التخطيط وتحليل
 المشكالت باستخدام المنطق

  .التعرف على األصوات والكالم، والقدرة على تحريك األشياء  
 لتقديم  عي فهم المدخالت وتحليلها جيداً تستطيع األجهزة المتبنية للذكاء االصطنا

  المستخدم بكفاءة عالية. مخرجات تلبي احتياجات 
  ٌمكن من التعلم المستمر، حيث تكون عملية التعلم آلية وذاتية دون خضوعه للمراقبة  ي

  واإلشراف. 
  على معالجة الكم الهائل من المعلومات التي يتعرض لها. لديه القدرة  
  البشرية.   العقوليستطيع مالحظة األنماط المتشابهة في البيانات وتحليلها بفعالية أكثر من  
  .يستطيع إيجاد الحلول للمشكالت غير المألوفة باستخدام قدراته المعرفية 

  

  لمجاالت والتطبيقات األساسية للذكاء االصطناعي:ا

إن الذكاء االصـطناعي يطبق في العديد من المجاالت العسـكرية والصـناعية واالقتصـادية والتقنية  
ـــيارات ذاتية القيادة والطائرات   والطبـية والتعليمـية والـخدمـية األخرى، ومن بين أهم تطبيـقاته، الســ

لسـيطرة  بدون طيار، اإلنسـان اآللي ( الروبوت ) وهو جهاز ميكانيكي مبرمج للعمل مسـتقال عن ا
البشـــرية، ومصـــمم األداء األعمال وإنجاز المهارات الحركية واللفظية التي يقوم بها اإلنســـان،  
فضـال عن اسـتخداماته األخرى المتعددة بالمفاعالت النووية وتمديد األسـالك وإصـالح التمديدات  
ــناعة الســـيارات وغيرها من المجاالت الدقيق ــية واكتشـــاف األلغام وصـ ــلكية التحت أرضـ ة،  السـ

ـــناعـية، ومراقـبة   ــاميم الصــ واألجهزة اـلذكـية الـقادرة على القـيام ـبالعملـيات اـلذهنـية كفحص التصــ
ار النظرـيات   ــتـخدام أجهزة الكمبيوتر الختـب اســ ة ـب اة المعرفـي اـك العملـيات واتـخاذ القرارات، والمـح
ــري، والوظـائف التي يقوم بهـا كـالتعرف على الوجوه المـألوفـة   حول كيفيـة عمـل العقـل البشــ

ألصـوات أو التعرف على خط اليد، ومعالجة الصـور واسـتخالص البيانات والمعلومات المفيدة  وا
منها وتفعيل الذاكرة، والتطبيقات الحاـسوبية في التـشخيص الطبي بالعيادات والمـستـشفيات وإجراء  
ــادية   ــطناعي في تحليل البيانات االقتصـ ــتخدم برامج الذكاء االصـ العمليات الجراحية، وكذلك تسـ

ــطرنج وألعاب الفيديو،  كال ــهم، وبرامج األلعاب كألعاب الشـ ــة وتطوير أنظمة تداول األسـ بورصـ
ــا   ــة بتعلم ل  جوج  محرك البحثوأيضـ ــوب عبر اإلنترنت، والتطبيقات الخاصـ على جهاز الحاسـ

ــئلة بإجابات   اللغات الطبيعية المختلفة وقواعد فهم اللغات المكتوبة والمنطوقة آليا والرد على األسـ
مســبقا، وأنظمة الترجمة اآللية للغات بشــكل فوري، واألنظمة الخبيرة التي تســتطيع أداء  مبرمجة  

ــاعدهم على اتخاذ قراراتهم بدقة اعتمادا على جملة من  ــبه طريقة الخبراء وتســ مـهام بطريقة تشــ
العمليات المنطقية للتوصـــل إلى قرار صـــحيح أو جملة من الخيارات المنطقية، وخدمات المنازل  

واألسلحة ذاتية العمل، والهواتف الذكية، وأجهزة التلفاز الذكية، ومئات التطبيقات األخرى  الذكية،  
  التي تتطبق في الحاضر ومتوقع استخدامها وانتشارها في المستقبل.



  

االصــطناعي    ويمكن إيجاز بعض من المجاالت والتطبيقات التي اســتخدم فيها الذكاء
  باختصار، كما يلي:

  Natural Language Processingمعالجة اللغات الطبيعية:  -١

ــرـية، بحـيث يتم إدـخال   ــد بـها تطوير برامج ونظم لـها الـقدرة على فهم أو تولـيد اللـغة البشــ ويقصــ
البيانات بصــــورة طبيعية، بينما يقوم الكمبيوتر بفهمها واالســــتخالص منها، ولقد أدى البحث في  

ة إلى تطو الـجة اللـغات الطبيعـي ذا الغرض،  مـع ة، ولـغات برمـجة مالئـمة لـه ير طرق لتمثـيل المعرـف
اتصــال اإلنســان بالحاســب تتمثل في مجموعة من التعليمات واألوامر المحددة أو حيث إن وســيلة 

ــب، والهدف  ــال بالحاســ ــائل ال تحقق المرونة الكافية في االتصــ لغات البرمجة، ومثل هذه الوســ
و جعل االتـصال بين الحاـسب واإلنـسان يتم بصورة طبيعية  األـساـسي من معالجة اللغات الطبيعية ه

م هذا المجال إلي جزئيين رئيـسين كما   تخدام لغة اإلنـسان مثل العربية أو اإلنجليزية، وينقـس أي باـس
  يلي:

  Natural Language Understandingفهم اللغات الطبيعية:  

المعطاة إليه بصــورة طبيعية،  ويبحث هذا المجال في إيجاد طرق تســمح للحاســب بفهم التعليمات  
  أي إنه يستطيع فهم لغة اإلنسان بسهولة.

  

  Natural Language Generationإنتاج اللغات الطبيعية: 

ويبحث هذا المجال في إيجاد الطرق التي تجعل الحاســــب قادرا على إنتاج لغة طبيعية، أي يمكنه  
  ري.إنتاج جمل بالعربية أو اإلنجليزية أو أية لغة طبيعية أخ

  Speech Recognitionالتعرف على الكالم:  -٢

ان عن  فالهدف من معالجة اللغات الطبيعية هو جعل الحاـسب قادرا على التفاعل واالتصـال باإلنـس
طريق التعرف على لغـته الحـية من خالل الجـمل المعـطاة إلـيه عن طريق لوـحة المـفاتيح؛ أـما مـجال  

تفاعال مع المستخدم، حيث إنه يبحث في الطرق التي  التعرف على الكالم فهو يجعل الحاسب أكثر 
تجعل الحاســب قادرا على التعرف على حديث اإلنســان أي إن اإلنســان يصــبح قادرا على توجيه  

  األوامر إلي الحاسب شفهيا ويقوم الحاسب بفهم هذه األوامر وتنفيذها.

  Robotاإلنسان اآللي:  -٣

لوجيا الذكاء االـصطناعي تقدما من حيث التطبيقات التي  إن تكنولوجيا اإلنـسان اآللي من أكثر تكنو
ــكالت، فهي عـبارة عن آـلة کهروميـكانيكـية تتلقي األوامر من كمبيوتر ـتابع  تـقدم حلوال ـكامـلة للمشــ
لها، فيقوم بأعمال معينة، والذكاء االصطناعي في هذا المجال يشتمل على إعطاء الروبوت القدرة  

ــتـجاـبة لـعدد من العواـمل الـخارجـية ـبدرـجة معيـنة من على الحرـكة وفهم المحيط من حوـل ه، واالســ
  المرونة والحساسية.

  

  



  Automatic Programmingالبرمجة اآللية:  -٤

ــتالم برنامج   ــد بها القدرة على إيجاد مفســـرات أو مترجمات فائقة، تمكن الكمبيوتر من اسـ ويقصـ
ــدر مكتوب بلـغة طبيعـية، ثم القـيام بتولـيد برـنامج يمكن للك تنفـيذه والتـعاـمل    يتولىمبيوتر أن  المصــ

  معه.

ــب بتنفيذ  ــيلة التي من خاللها يمكننا إبالغ الحاس العمليات التي نريد منهم القيام  فالبرمجة هي الوس
اما الهدف من البرمجة اآللية فهو إنتاج البرامج الذكية، والتي تستخدم كأداة جيدة في مساعدة   بها ،

ــمي للبرمـجة اآللـية وهو إنـتاج البرـنامج   ــهـيل إنـتاج برامجهم، ويوـجد ـهدف أســ المبرمجين في تســ
الذكي الذي يســتطيع أن ينتج برنامجا بنفســه، أي إعطاؤه تفاصــيل المشــكلة؛ ليقوم هو بتصــميم 

  وإنتاج البرنامج.

  Computer Visionالرؤية بالحاسوب:  -٥

نه من التعرف على األشـخاص  كمتوتر بأجهزة اسـتشـعار ضـوئية، بحيث  ويقصـد بها تزويد الكمبي
أو األشـكال الموجودة، وذلك عن طريق تطوير عدة أسـاليب فنية لتحليل الصـورة وتمييز الوجوه،  

الحاـسب قادر على رؤية الوـسط المحيط به والتعرف  فالهدف من مجال الرؤية بالحاـسب هو جعل  
  عليه.

  Expert Systemsالنظم الخبيرة :  -٦

وهي عبارة عن نظم كمبيوتر معقدة تقوم على تجميع معلومات متخصـصـة ( أي في مجال محدد) 
من الخبراء البشــريين، ووضــعها في صــورة من الكمبيوتر من تطبيق تلك المعلومات (الخبرات)  

  ت مماثلة، وتعتمد على تكوين قاعدة معرفة مرتبطة بهذا المجال المحدد.على مشكال

  Gamesألعاب الكمبيوتر:   -٧

ويقـصد بها تطوير برامج قادرة على دراـسة األـساليب الفنية لأللعاب، للبحث عن أفـضل حركة من 
ــب، وقد أنتجت   ــات  بين مجموعة مختلفة من الحركات الممكنة، وتأديتها في الوقت المناسـ الدراسـ

على مدى عدة سـنوات برامج ألعاب الشـطرنج، والتي تتميز بالقدرة على المبارزة بمسـتوى فائق،  
ولعل السبب وراء نجاح تلك النوعية من البرامج يكمن في كيفية تبني معلومات اللعبة واستخدامها  

  بالبرنامج.

  

  Al Languagesلغات الذكاء االصطناعي: 

  نظم الذكاء االصطناعي، ومن أهم هذه اللغات:  هي اللغات الفعالة في بناء 

  Pythonلغة البايثون: 

ــع في الكثير من  ا على نـطاق واســ ــتـخدامـه هي إـحدى اللـغات البرمجـية القوـية ـجدا حـيث يتم اســ
تخدامها في تطوير الذكاء االصـطناعي، وذلك ألنها تعتبر لغة مثالية تمتلك   المجاالت، حيث يتم اـس

ــتـخدـمة  Packagesب  ـعددا ال نـهائي من الحـقاـئ ، فـبايثون هي واـحدة من أكثر لـغات البرمـجة المســ
على نطاق واسـع في مجال الذكاء االصـطناعي بفضـل بسـاطتها، ويمكن أن تسـتخدم بسـالسـة مع 
ــكل متكرر، لدى  ــتخدمة بشـ ــطناعي المسـ هياكل البيانات، وغيرها من خوارزميات الذكاء االصـ



من المشاريع ممكنا، سواء كان تطبيقا للجوال أو تطبيق  بايثون مئات المكتبات التي تجعل أي نوع 
  .  أو علم بيانات أو ذكاء اصطناعيا ويب  

  PROLOGلغة: -

هذه اللغة من أكثر لغات البرمجة المستخدمة في مجال برمجة الذكاء االصطناعي، فلديها القدرة  
في مجال  خداما على برمجة المنطق ولعل هذا هو السبب الذي يجعلها أكثر لغات البرمجة است

  .   برمجة الذكاء االصطناعي

  AIMLلغة: 

  التخطيط للذكاء االصطناعي هذه اللغة أهم ما يميزها هو كونها تقوم برسم الهيكل و

  JAVAلغة: 

ــتوى المطلوبة للعمل   هي لغة برمجة موجهة للكائنات تركز على توفير جميع الميزات عالية المسـ
االـصطناعي، ومجتمع جافا هو أيـضا نقطة إـضافية ألنه ـسيكون هناك ـشخص  على مـشاريع الذكاء  

  .لمساعدتك في االستفسارات والمشكالت الخاصة بك

  Cاللغة: ++

هي أسرع لغة برمجة في العالم، فلها القدرة على التحدث على مستوى األجهزة، تمكن المطورين 
  . اية لمشاريع الذكاء االصطناعي من تحسين وقت تنفيذ البرنامج الخاص بهم، وهي مفيدة للغ

  

  معايير الحكم على نظم الذكاء االصطناعي

هناك مقاييس ومعايير وضوابط يجب أخذها في االعتبار لقبول نظام الذكاء االصطناعي، ومن ثم 
  ضمان تنفيذه بنجاح، وبالتالي ضمان دقته، وهذه المعايير هي: 

  الوقت الفعلي لتنفيذ النظام إلى الوقت المقدر لذلك.  نسبة -١

  نسبة التكلفة الفعلية إلنشاء النظام إلى التكلفة الكلية.  -٢

  رد فعل اإلدارة التي ستستخدم النظام الذكي والقدرة على تلبيته لمتطلباتها.  -٣

  النظام الجديد على شبكة الحاسبات الجديدة.  تأثير -٤

  قدرة النظام على إسداء النصائح المعقولة.  -٥

  نسبة األرباح إلي التكلفة.  - ٦

  درجة التوافق بين النظام والخبراء عند تناولهما لنفس المشكلة.  -٧

أخفق النظام في  النسبة الكلية للحاالت أو المشكالت التي تناولها النظام إلي عدد الحاالت التي  -٨
  إسداء النصيحة لها. 

  سرعة وصول النظام لمرحلة النضوج بمعني معدل عملية التعليم منذ بدء التشغيل. -٩

  



  

  التعليم: تطوير الذكاء االصطناعي و 

دام وتوظيف   ــتـخ ه: اســ اعي على أـن ــطـن اء االصــ ذـك دام اـل ــتـخ اســ ويمكن تعريف التعليم والتعلم ـب
وض وبديهيات اإلنتاج برامج تعليمية وتدريبية قادرة على  تكنولوجيات الذكاء االصـطناعي من فر

التعامل والتحاور مع المتعلم، وتحاكي بدرجة كبيرة قدرات المعلم ذاته وســـلوكه وتصـــرفاته في  
المواقف التدريســية المختلفة، وإن توظيف واســتخدام الذكاء االصــطناعي في البرامج التعليمية قد 

اعد على زيادة مهارة المتعلم و رعة كبيرة بحيث يمكن ـس الوصـول إلى هدف البرنامج التعليمي بـس
ــتوي القـيادي للمت علم عن طريق تعليم إـعادة األجزاء المهـمة طبـقا لـحاـجة المتعلم، ـكذـلك ترفع المســ

باتباع الخطوات التحاورية والتعليمية الشارحة للمادة العلمية والتدريب على االختبارات    ا ذاتينفسه  
  صحيحة مما يؤدي إلي تقييم نفسه ومعرفة مستواه.ومعرفة اإلجابات ال

ز على الطرق التي تمكننا  كوعند الحديث عن دور الذكاء االـصطناعي في التعليم فإنه ينبغي أن تر
ــرـية   ــتـخداـمه في عـمل برامج تعليمـية ـجاهزة ذكـية، ـكذـلك يمكن من خالل الخبرات البشــ من اســ

ــتخدامه في عمل طرق منهجية متميزة في التعلم   ــتدالل اسـ ــتداللي أو االسـ والتفكير المنطقي االسـ
  القائم على الخبرات البشرية، كما أنه يمكن استخدامه في ستة مجاالت تعليمية مختلفة وهي:

ة    -١ ل المعرـف ــمن مـفKnowledge Representationتمثـي دة لعرض  : والتي تتضــ اهيم جـدـي
ــول إليها،  ووتقديم  ــوكذلك تخزين المعرفة والوصـ وم البيانية لعرض المعرفة  التخطيطات والرسـ

  وغيرها.

ة    -٢ اـل ائم على الـح دالل الـق ـــت ه تطوير النظم  Case Based Reasoningاالســ : ويتم من خالـل
  .ريبية لخدمة عمليتي التعليم والتدالتعليمية التفاعلية الذك

  ): والتي ستخدم في تحليل صفحات الويب التعليمية. NLPمعالجة اللغات الطبيعية ( -٣

: Intelligent Tutoring Systems Authoring Shellsتأليف نظم التعليم الذكية  أدوات   -٤
ــائر المـعارف األ ــر على المعلم اـلدخول إلي المـجال، وســ خرى دون الـحاـجة لمـهارات  والتي تُيســ

  وتساعده على تقديم المعارف بطرق حديثة ومميزة   البرمجة

:   Distributed Artificial Intelligenceمن خالل الذكاء االصطناعي الموزع  التعلم -٥
والذي يهتم بالتفاعل مع دراسة وتصميم النظم ذات الوحدات المتفاعلة مع بعضها بأسلوب ذاتي  

  منظم منهجيا، يمكن وصفه بالذكاء. 

ف ومواءمة عملية  هتم بتوظي: والتي تIntelligent Tutoring Systemsنظم التعليم الذكية   -٦
ــاـئل متـعددة لعرض وتمثـيل المعرـفة    الـتدرـيبأو    عليمالت ـــطة وســ وفق احتـياـجات المتعلم، وبواســ

  المرتبطة بمجال الدراسة.

ة   ذكيـة من أهم نظم التعليم اإللكتروني، فهي عبـارة عن أنظمـة تربوـي حيـث تعتبر نظم التعليم اـل
تســــتخدم المنطق والقواعد الرمزية في  مدارة بالحاســــب اآللي مبنية على الذكاء االصــــطناعي،  

للطالب، وتحاكي في ذلك المعلم البشــــري بدرجة كبيرة، وال تعتمد هذه األنظمة    والتدريبالتعليم  
ــاـفة إلى ـهذا   علم الـطاـلب مـهارات  تعلى ـتدريس الحـقائق والمـعارف اإلجرائـية فقط، لكنـها ـباإلضــ

ــبة بدرجة كبير ة ألغراض التعليم المختلفة، فهي تعني التفكير وحل المشـــكالت، مما يجعلها مناسـ
ــطـناعي لتطوير برامج تعليمـية وـتدريبـية ـقادرة على   ــتـخدام وتوظيف تكنولوجـيا اـلذـكاء االصــ ـباســ



محاكاة المعلم البشــري في ســلوكه وتصــرفاته وقرارته في المواقف التعليمية المختلفة وتفاعله مع 
  الطالب.

ــورة  فنظم التعليم الذكية هي محاولة لتطبيق تقني ات الذكاء االصــطناعي ليتكيف مع المتعلمين بص
  فردية في كل من المادة المراد تعلمها وطريقة وأسلوب التعلم الذي يتالءم مع كل متعلم وطالب.

تحتوي على عناصـر منوعة   -في جوهرها  -فنجد أن نظم التعليم الذكية تأخذ صـيغا عديدة، ولكنها  
تخدام م تخداما يتيح مرونة  في النظام التعليمي عن طريق اـس اليبه اـس بادئ الذكاء االصـطناعي وأـس

ا يمكن أن  ـــبه ـبدرـجة كبيرة ـم امج، ويمكن القول: إن بيـئة التعلم في ـهذه النظم تشــ للـطاـلب والبرـن
  يحدث عندما يجلس الطالب والمعلم فردا لفرد يحاوالن التعلم معا.

  

  ليات تفعيل الذكاء االصطناعيآ

نظرا للفرص االقتصادية الكبيرة التي يوفرها الذكاء االصطناعي للكثير من القطاعات االقتصادية  
دـمه من  ا يـق اد على ـم اـته واالعتـم ــتـخداـم ة مع تطبيق اســ اـلدول، وـقدرـته على تحقيق أرـباح ـطائـل ـب

شري  معلومات واـستـشارات دقيقة، فـضال عن تأثيراته اإليجابية في تقليل االعتماد على العنصر الب
دول لتعزيز تطوير   د انتهـجت بعض اـل اق، فـق ا يرفع جودة المنتـجات ويقـلل من اإلنـف ة، مـم اـل والعـم
وتـسريع تفعيل تطبيقات الذكاء االـصطناعي على نطاق كافة المـستويات الحكومية والخاـصة العديد 

ب، بل لتقليص أعداد العمالة وتعديل الخلل في اريع فحـس ين أداء المـش هيكل   من اآلليات ليس لتحـس
ـــكانـية   ــوق العـمل والتركيـبة الســ في تفعـيل اـلذـكاء    ة, وهـناك مجموـعة من اآللـيات المســــاهـمســ

  وهي :  ياالصطناع

. توعية وتثقيف الجمهور وفئات المجتمع بمفهوم الذكاء االصــطناعي لتســهيل انتشــار اســتخدام  ١
ــافر جهود  ــات الحكومية  التطبيقات التي تعتمد على هذه التقنية، من خالل تكاتف وتضـ ــسـ المؤسـ

  والتعليمية واإلعالمية الخلق المواطن الرقمي القادر على التعامل هذه التقنيات.

ــات والـمديرين والموظفين ـبالجـهات الحكومـية والعلمـية ـبأهمـية  .  ٢ ــســ خلق وعي ـلدى ـقادة المؤســ
  الجهات. الذكاء االصطناعي واستخداماته لتسهيل تبني هذه التقنية في عمل وتطوير الخدمات بتلك  

. تكوين فرق عمل بمعرفة المديرين التنفيذيين لالبتكار بالمؤســســات الحكومية والعلمية لدراســة  ٣
اد   ا اإللكترونـية ـباالعتـم ا وأنظمتـه اتـه الفرص والتـحدـيات التي تواـجه ـهذه الجـهات في تطوير ـخدـم

  تواجهها .االصطناعي، وعمل خطط لتطبيقها وإيجاد حلول للتحديات التي س  على تقنيات الذكاء

. تنمية وتطوير الكفاءات العلمية والقدرات المحلية المتخصـصـة في مجال الذكاء االصـطناعي،  ٤
ــراكهم في   ــجيعهم على االهتمام بعلوم الحاســب اآللي وإش وتدريب موظفي الحكومة من خالل تش

  .كاء  دورات متخصصة في علم البيانات االصطناعي، لتنمية المعرفة بكيفية استخدام تقنيات الذ

  المتوقع حدوثه بالوظائف المستقبلية.  تعليمية بالجامعات تواكب التغير ه. إطالق برامج

. إنشــاء مراكز بحثية لتطوير القطاعات المختلفة وتأهيلها الســتقبال متطلبات واحتياجات الذكاء  ٦
  االصطناعي.

  ى مع الذكاء االصطناعي.اتجاه المؤسسات التعليمية إلى تقنية التعلم بالواقع االفتراضي لتتماش. ٨



االعت٩ دوائر الحكوميـة الموجهـة للجمهور ـب ذكـاء  . تطوير خـدمـات بعض اـل مـاد على تقنيـات اـل
   االصطناعي



  االتصال مهارات 

  مقدمة 

يمارس اإلنـسان االتصـال منذ بداية تاريخه على ـسطح األرض وحتى يومنا هذا، لذا يعد االتصـال  
ظاهرة إنســانية وســلوكاً بشــرياً يســتخدمه اإلنســان لتبادل المعلومات واآلراء واألفكار والمشــاعر  

ــال   ــيس مع اآلخرين، ويزداد االهتمام باالتصـ ــة مع بداية  واألحاسـ وتقنياته يوما بعد يوم وبخاصـ
ذين ازدادت   اـئل في علم االتصــــاالت وعلم المعلوـمات الـل الـثة والتطور التكنولوجي الـه األلفـية الـث

  معهما حاجة اإلنسان للتفاعل والتواصل في جميع مناحي الحياة.

  

  مفهوم االتصال

اـعل يـحدث بين طرفين أو أكثر من خالل موقف معياالتصــــال   ادل المعلوـمات  ن بـهدف  هو تـف تـب
  واآلراء واألفكار والمشاعر لتحقيق التأثير ما 

  أهمية االتصال

ليس من قبيل المبالغة أن نقول: إن إدراك المرء للواقع من حوله، ووعيه بمصــالحه، وســعيه نحو  
ــال، ـبل إن نـجاح المرء أو إخـفاـقه في حـياـته   تحقيق ـما يطمح إلـيه ؛ يتم ـكل ذـلك من خالل االتصــ

  ملية يعتمد كثيرا على طريقته في االتصال.الع

يســاعد االتصــال على اشــباع حاجة األفراد لالنتماء الى الجماعة، فاالتصــال بذاته حاجة   - ١
 يسعى الفرد الى اشباعها.

ــل الفعال في البيئة   - ٢ ــال المتدرب على النجاح والتفوق من خالل التواصــ ــاعد االتصــ يســ
 التدريبية .

 لتفاعل والتبادل المشترك بين األفراد.االتصال وسيلة هادفة لضمان ا - ٣
 يساعد االتصال على تنمية العالقات الشخصية بين األفراد. - ٤
ــال - ٥ ــاعد االتصــ ــة    يســ في بيـئة العـمل على تحقيق التـفاهم بين القـيادة والـعاملين، ومـمارســ

 العالقات اإلنسانية، وتحقيق الرضا في العمل، ورفع الروح المعنوية.
المعلومات، والبيانات، واإلحصـاءات، والمفاهيم بما يسـهم في  يسـاعد االتصـال على نقل   - ٦

  اتخاذ القرارات المناسبة، وتحقيق النجاح المطلوب.

  

  خصائص االتصال

  ذلك أن اإلنـسان يتميز بقدرته على توليد واـستخدام الرموز ومن :   االتـصال نـشاط إنـساني
ويرسم استراتيجية فيختار    ثم استخدام االتصال لتحقيق أهداف مدروسة ، فاإلنسان يخطط 

ــن المعنى ويطوره، ويقـلل من قيمـته أو يزـيد من ـما يقول ويخـتار كيفـية ـما يقول ،   ويُحســ
ــدق ويـكذب ـكل ذـلك في  أهميـته وـقد ينـقل ـكل المعنى أو جزء مـنه ،   فيخفي ويهول ويصــ
 سبيل تحقيق ما يريده عن طريق االتصال

  عملية تبادل المعاني .. أي إن هذا االتـصال  كما ذكرنا أن االتـصال يعني   :  االتـصال حتمي
 أحيانا .م  ؛ ألننا نستطيع أن نفهم اآلخرين بدون حدوث کال  ال يقتصر على الكلمات فقط 



بيل المثال لو جلس أحدنا في مجموعة من الناس،   ه فلم يعط  فعلى ـس وكان منـشغالً مع نفـس
 يريد الحديث معهم. المجال لغيره بالحديث معه، فإن الحاضــــرين ســــوف يدركون أنه ال

  على الرغم من ذلك، فإن االتصال حدث ألنه أوحى لهم بعدم رغبته في الحديث.
 ــال رمزي ــان يعيش في ـعالم يختلف عن الـعالم اـلذي يعيش فـيه غيره من   االتصــ ـكل إنســ

الناس. فنظرة اإلنســـان إلى نفســـه، ونظرته لألشـــياء والناس، ثم نظرته إلى كيفية نظر  
فرـيداً بخبرـته ـبالبيـئة التي يعيش فيـها ويتـفاـعل معـها ، ـهذا االختالف في    الـناس إلـيه تجعـله

ً   خبرة الناس بالبيئة المحيطة بهم يجعل العالم الذي نعيـشه من حولنا عالم ، هنا يلعب  رمزيا
ــتخدمها الناس في أثناء تفاعلهم مع  ــال دورا كبيرا في نقل معاني الرموز التي يسـ االتصـ

 البيئة .
  في كل موقف يحدث فيه اتصال، يعد االتصال إنتاجاً جديداً وليداً    :متجدد ومتغيراالتـصال

للحظة التي حدث أو سـيحدث فيها ، حتى لو حاولنا إعادة أي موقف فإن اإلعادة تعد شـيئا  
 ً  جديدا

 عندما تســتخدم كلمة تفاعل في االتصــال، فإنها تشــير إلى ما   :االتصــال يتســم بالتفاعلية
من أفعال تؤدي جميعها إلى حدوث االرتباط بين المرســل والمســتقبل  يتضــمنه االتصــال  

والمـستقبل للتعبير  ومنها: الحوار، المـشاركة، رد الفعل .. وإتاحة المجال لكل من المرـسل  
أمام اآلخر ومع ظهور وسـائل اتصـال جديدة اتسـم االتصـال بالتفاعلية من خالل شـبكات  

ــل االجتماعي والتطبيقات الجديدة ــل    التواصـ على األجهزة الذكية في حال تفاعل وتواصـ
 مستمر دون حدود للزمان أو المكان

  اعتاد الناس أن يعطوا المتكلم أو المتحدث أهمية كبيرة في عملية   :  دائريةاالتـصال عملية
ــال أقوى   ــال، فكلـما ـكان المتكلم بليـغاً وـقادراً على الـحدـيث، ـكان االتصــ في ـهذا  ,  االتصــ

بأنه أحادي االتجاه أي إن االتصال له اتجاه   -في الماضي    -تصال  اإلطار كان يوصف اال
ولكن مع تطور البحوث والدراســـات، تطورت  ,  واحد .. من المرســـل إلى المســـتقبل فقط 

ــال عملية ثنائية االتجاه، ألن  ــال، وتبين أن االتصــ ــتيعاب مفاهيم االتصــ قدرتنا على اســ
تعتمد أيـضا على تجاوب المـستقبل ، هذه  الرـسالة لم تعد تعتمد على قدرة المرـسل فقط، بل

العوامل تجعل للمـستقبل دوراً جديداً ، فعندما يتحدث إليه ـشخص ما فإن المـستقبل ال يكون 
مسـتقبال فقط .. بل مرسـال أيضـا؛ فهو يسـتقبل ويفهم الرسـالة، ويفكر أيضـا في محتواها،  

طار، بأنه دائري يوصـــف االتصـــال في هذا اإل, والمرســـل  ويتفاعل معها، ويتجاوب مع
  االتجاه من المرسل إلى المستقبل، ومن المستقبل إلى المرسل .

  

  

  عناصر االتصال

  المرسل أوال :

ويقصد به منشئ الرسالة وهو الشخص الذي يبدأ االتصال بإرسال األفكار أو اآلراء أو المعلومات  
ــولها بنجاح   ــمن وصــ ــالته إلى المتلقي، من خالل رموز معينة حتى يضــ التي يريد نقلها في رســ

  للمتلقي .

التعبير،    وهناك خصـائص عديدة يجب توافرها في المرـسل من أهمها: العلم ، الثقافة ، القدرة علي
  مهارة اإلنصات ، المصداقية، الحيادية ، الموضوعية، الحماسة والمظهر الجيد.



  الرسالة :ثانيا : 

ــاـل ــالـية وتتمـثل في األفـكار والة  تـعد الرســ ــر الـثاني في العملـية االتصــ علوـمات واآلراء  مالعنصــ
شكل رموز لفظية  في    ةوالمـشاعر التي يريد المرـسل ارـسالها إلى المـستقبل ويمكن أن تكون الرـسال

نرســم صــورة فإن    وحينما نكتب أو  ةأو رموز غير لفظيه. فحينما نتحدث فإن الحديث هو الرســال
  .ةوحينما نبتسم فإن االبتسامة هي الرسال  ةأو صورة هي الرسال  ةالكتاب

  التشويشثالث  :

له للمتلقي  التشـويش هو العنصـر الذي يدخل على العملية االتصـالية فيغير من المعنى المراد إيصـا 
الة، أي   أنها أن تضـعف أو تقلل من وضـوح الرـس بدرجات متفاوتة، ويعني كل العوامل التي من ـش

  إن كل ما يغير المعنى المراد من أي رسالة يسمى تشويشاً ،

  الوسيلةرابعا : 

األداة التي يتم من خاللها نقل الرســالة من المرســل إلى المســتقبل. والوســائل المســتخدمة في نقل  
  الرسالة تختلف وتتطور مع التطوير التقني والتكنولوجي الذي نعيشه في وقتنا الحاضر

  المستقبلخامسا : 

يعد المســـتقبل من أهم عناصـــر عملية االتصـــال؛ ألنه محور اهتمامنا في عملية االتصـــال، وهو 
الة والذي يقوم بفك ترميزها وتحويلها إلى معان مفهومه، ثم االـستجابة ل ها، لذا يجب  المعني بالرـس

ــل   ــتقبل أو المتلقي   -أن يضــع المرس في اعتباره ويتفهمها جيدا حتى يضــمن تحقق   -طبيعة المس
  الهدف من الرسالة.

  التغذية المرتدةسادسا : 

فيما بعد   ةيقـصد بالتغذية المرتدة رد المـستقبل على رـسالة المرـسل، والذي يـستخدمه مرـسل الرـسال
ــالته التالي ــالة من نوع خاص تتعلق بتأثير  ومن ثم فإ   ةلتعديل رســ ن التغذية المرتدة ماهي إال رســ

نطلق من المســتقبل إلى المرســل،  ترســالة ســابقة (من المرســل إلى المســتقبل) ، والتغذية المرتدة  
ل من الرســـالة ومدى فهمه لها واســـتجابته أو رفضـــه لمعناها ،  بوذلك للتعبير عن موقف المســـتق

  نبغي أن تكون عليه رسائله التاليةالمرسل على ما ي تساعدوبالتالي  

  بيئة االتصالسابعا : 

وتعني الجو العام المتمثل في المحيط النفسـي والمادي الذي يحدث فيه االتصـال، وتشـمل المواقف  
,  والمـشاعر والتـصورات والعالقات بين المتـصلين، وكذلك خـصائص المكان الذي يتم فيه االتـصال 

طبيعة االتصــال ومدى جودته . فمثال يحتاج إعطاء محاضــرة  لذلك فإن بيئة االتصــال تؤثر على  
  إلى بيئة هادئة مناسبة .

  

  اتجاهات االتصال

ــال الخارجي يتم بين المنظمة والجهات   ــاالت في اتجاهين : خارجي وداخل فاالتصـ تتدفق االتصـ
الموردين والمســـتهلكين بينما  االتصـــال بين المنظمة والمنظمات األخرى و الخارجية أو العكس  

  أو افقية أو قطرية كما يلي :بطريقة عمودية االتصال الداخلي يتم داخل المنظمة ويمكن أن يتدفق  



  االتصاالت العمودية اوال : 

  وهذه قد تأخذ األشكال التالية :

  االتصال من أعلى إلى اسفل ( اتصال هابط ). أ

يهدف هذا النوع من االتصــال إلى إيصــال والتعليمات والســياســات واإلجراءات المرتبطة بالعمل  
  في المنظمةإلى األفراد الذين يعملون 

  االتصال من اسفل الى اعلى (اتصال صاعد) -ب

ــائهم، وهو يأخذ   ــين الى رؤس يهدف هذا النوع من االتصــال الى ايصــال المعلومات من المرؤوس
  تقارير األداءمن خالل  كون تعدة اشكال، فقد  

  االتصاالت االفقية ثانيا : 

ــتوى االداري من التنظيم، مثل ــياب المعلومات على نفس المسـ ــاء   وتعود إلى انسـ ــل رؤسـ تواصـ
االقســام في االدارة الوســطى باالتصــال مع بعضــهم البعض. وهذا النوع من االتصــال ضــروري  

  لزيادة درجة التنسيق بين العاملين واالنظمة الفرعية في المنظمة.

  االتصاالت القطريةا : ثالث

تنـساب االتـصاالت القطرية بين األفراد في مـستويات ادارية مختلفة ليس بينهم عالقات رـسمية في  
  المنظمة كأن يتصل مدير االنتاج بأحد اقسام ادارة التسويق.

  

  االتصال الرقمي 

أدت التقنيات االتصـــالية المتقدمة والنمو المتســـارع لشـــبكة اإلنترنت إلى ظهور أنواع جديدة من 
وهذا النمط من   االجتماعي،االتصـــال، يمثل أحدها ما يعرف باالتصـــال عبر شـــبكات التواصـــل  

، ورقميا، وهو أيضــا متنوع الوســائط ويتميز بالجاذبية وســهولة  ا  االتصــال يعد جديدًا ، وتفاعلي
ــك في أهمـية ذـلك النوع من  ــتـخدام مع تغطـية الحواجز الجغرافـية والثـقافـية، وليس هـناك شــ االســ

ــتوى الفردي او المجتمع ول ــواء على المسـ ــرورته سـ ــال وضـ ــكاله  ك نجد ذلاالتصـ تنوعا في أشـ
ــكال جديدة دائما من ــتخدامه وظهور أشـ ــعا في اسـ ــارا واسـ ــل   وخدماته، وانتشـ ــبكات التواصـ شـ

  غيرها.التلقرام وسناب شات و، وتويتر والواتس أب وانستجرام وكاالجتماعي مثل فيس بو

  

  مفهوم االتصال الرقمي 

دوار في بث الرسائل ألأطراف يتبادلون اعد، بين  تصال من بٌ الفيها ا ، التي يتماالجتماعيةالعملية 
  لتحقيق أهداف معينة المختلفة النظم الرقمية ووسائلها   اللخ  تصالية المتنوعة واستقبالها منالا

  

  

  



  الرقمي أهمية االتصال 

  .مساعدة األفراد على الحصول على المعلومات 
  .الحصول على األخبار من مصادر مختلفة ومتنوعة وسريعة 
 م والتعلم عن بعد واكتساب المهارات. إتاحة فرص التعلي 
  .اكتساب صداقات جديدة وقضاء وقت الفراغ والترفيه  
 .االنفتاح الحضاري والتواصل الثقافي مع الثقافات األخرى 
  .خدمة قضايا اإلنسانية على مستوى العالم 
  العربية  اإلسهام في تغيير الصورة الذهنية السلبية في الغرب حول المجتمعات والثقافة

 اإلسالمية. 
  هوية) وتدعيم قيم االنتماء لدى   -تقاليد  –عادات  -المحافظة على الخصوصية (تراث

  المواطنين. 

  

  الرقمي  االتصال  خصائص

 ــة ــتحكم فــي المعلومــات  : التفاعلي ــادراً علــى ال ــتخدم ســوف يكــون ق تعنــي أن المس
وبالشــكل والمحتــوى الــذي يريــد التــي يريــد الحصــول عليهــا متــى أراد، وأينمــا أراد، 

ــل ــدور فاع ــوم ب ــتخدم يجــب أن يق ــار  فالمس ــي اختي ــد الحصــول ف ــذي يري ــوى ال المحت
ــع  ــي حــوار متفاعــل م ــه، أو االشــتراك ف ــى صــفحة معين ــه عل ــه مــن خــالل دخول علي

 على قنوات الحوار أو إحدى مجموعات األخبارر  مستخدم آخ
 ــوع ــر لتوظ  :  التن ــارات اكب ــي اختي ــر للمتلق ــه وف ــق كون ــا يتف ــة االتصــال بم ــف عملي ي

ــه ــد  وحاجاتـ ــابي او البريـ ــال الصـــوتي والكتـ ــوفر االتصـ ــال مثـــل تـ ــه لالتصـ ودوافعـ
ــى  االلكترونــي ومــؤتمرات ــوع ادى ال ــوى وهــذا التن ــوع المحت النقــاش فضــال عــن التن
 االعالمية الذكية  ظهور ما يسمى بالنظم

 :ظــم االتصــال لــة اتصــالية لتجمــع بــين نظ م نــتحيــث تمثــل شــبكة االنتر التكامــل
والوســائل الرقميــة المختلفــة تســاعد الفــرد علــى اختيــار مــا يناســبه مــن  واشــكالها 

 اإلعالميةالمواد 
  اذ يرفــع االتصــال الرقمــي مــن قيمــة الفــرد وتميــزه عنــدما تــوفر لــه بــرامج  :الفرديــة

 وبرتوكوالت قدرا كبيرا من الخيارات وحرية التجوال واالستخدام. متعددة
  : ــة ــة والثقافي ــدود الجغرافي ــابر للح ــة  اتصــال ع ــكال االتصــال الحديث ــد اتخــذت أش فق

طابعــاً عالميــاً أو دوليــاً، فــال تحــدها حــدود جغرافيــة، وبالتــالي تقــرب بــين المتباعــدين 
مكانيــاُ ، كمــا تتخطــى حــواجز الثقافــة لتجمــع بــين أشــخاص مــن ثقافــات وبيئــات 

 مختلفة بينهم اهتمامات المشتركة
  ــانتجــاوز ــي  وحــدة الزمــان والمك حيــث ال يشــترط فــي االتصــال الرقمــي التواجــد ف

ــان ــادة  مك ــتدعاء الم ــن اس ــه يمك ــرض ألن ــي التع ــزامن ف ــترط الت ــذلك ال يش ــد ك واح
 االجهزة الرقمية واعادة تخزينها واستقبالها في اي وقت. وتحميلها من

  
  
  
  



  وسائل التواصل الرقمي 
ــرز  ــة االأب ــذه المرحل ــتحدثات ه ــةمس ــالية الرقمي ــي  تص ــحافة االااله ــت والص ــة نترن لكتروني

 وســــناب شــــات مثــــل الفيســــبوك، وتــــوتير، ويوتيــــوب، جتمــــاعيوشــــبكات التواصــــل اال
ــد  ــة البري ــدونات، وأنظم ــونإلاوالم ــة، والتلفزي ــرامج المحادث ــي، وب ــو  لكترون ــاعلي، ورادي التف

 لكترونيـــة النصـــيةوالكتـــب اإللكترونـــي مثـــل: المكتبـــات الرقميـــة نترنـــت والنشـــر اإلاال
  .والمسموعة

ــا اال ــة مــن أجهــزة حاســوبتتكــون تكنولوجي ــة الحديث ــات تصــال الرقمي ومــن أنظمــة  ,وبرمجي
ــيم اال ــة التــي تعمــل علــى إيصــال المعلومــات و الق ــة إلــى األالشــبكات الحديث ــا جتماعي ــراد بم  ف

  .يمكنهم من تحليلها، وتبادلها مع أفراد آخرين 
  

  الرقمي ايجابيات االتصال  

  تعـمل تكنولوجـيا االتصـــــال على تـقديم المـعارف والمعلوـمات المتـعددة والمتنوـعة والتي
تكنولوجيا   نتيجة الخصـائص التي تميزت بها وذلك بالضـخامة بشـكل غير مسـبوق  تتميز

 وأهمها سعة التخزين.الحديثة  االتصال  
 ائل اإلعالمية وفي القدرات   عملت تكنولوجيا االتصـال رعة إعداد الرـس   على زيادة في ـس

ا إلى أشــــــكال مختلـفة من مطبوـعة إلى مرئـية ومن مرئـية إلى  الـية من حـيث تحويلـه   الـع
 مطبوعة، وفي القدرة على نشرها وتوزيعها وتخطي حاجزي الزمان والمكان.

 ــال ومن خالل األجيال ــ  قدمت تكنولوجيا االتصـ ــاركة في الجديدة لتقنياتها فرصـ  ة المشـ
عت دائرة التعليم  ة بعض الموضـوعات، كما اتـس اؤالت أو مناقـش  الندوات خالل طرح تـس

المفتوح أو التعليم عن بعد التي بدأت بالجامعات بتقديم الحاضــرات عن طريق اإلنترنت 
 االجتماعات عن بعد. لكوكذ

 تصـال من قبل ، فيتيح اسـتخدام تكنولوجيا االالقضـاء على زمن االنتظار وضـياع الوقت 
 .المؤسسة والزبائن خلق التفاعل بطريقة مباشرة، وبالتالي كسب الوقت

 حيث يؤدي اســـتخدام تكنولوجيا االتصـــال إلى القضـــاء على   القضـــاء على المركزية 
ا من األمور التي  ادي التنقالت والطوابير وغيرـه اـبت وتـف ان ـث اء في مـك ة والبـق  المركزـي

 .تستاء منها المجتمعات
   أو   عد عبر البريد اإللكترونيمكن للمؤـسـسة متابعة عمالئها عن بُ يبفـضل الوـسائل الرقمية

رضــاه   عبر الهاتف .... الخ ، و كل هذا يشــعر العميل أنه محل اهتمامها و بالتالي كســب
 عن الخدمة المقدمة

  

   



  إعداد السيرة الذاتية 

  الذاتية:كتابة السيرة  أوالً:

 تعرف السيرة الذاتية 

هي بيان او تقرير ـشخـصي موجز يـستعرض بعض المعلومات الـشخـصية عن تاريخ عمل ومؤهالت 

   معينة.شخص يرغب في الحصول على عمل او وظيفة 

  الوظيفية:عريف السيرة الذاتية من الناحية ت 

بانها عبارة عن صـفحة تسـويقية تعرض مهارات وانجازات وخبرات طالب الوظيفة بصـورة واقعية  

    وجذاب.مشوقة وبشكل علمي ومنظم 

  الذاتية:أهمية السيرة 

 نفسك:تعريف عن   -١

تقوم السـيرة الذاتية برسـم صـورة واضـحة عنك لرب العمل بطريقة منطقية ومختصـرة عن  

عن مؤهالـتك ومســـــتوى تعليـمك وخبرـتك وحتى  الجواـنب الشـــــخصــــــية واهم المعلوـمات  

  هواياتك.

 الشخصية:دعوتك للمقابلة  -٢

ــاغر الوظيفة   ــترط توافرها في ش ــة يش ان صــاحب العمل لديه متطلبات ومعايير اداء خاص

ومؤهالـتك تعـمل بـعد ذـلك على   العـمل ـقدراـتكوالســـــيرة اـلذاتـية من خاللـها يتبن لصـــــاـحب  

صــاحب العمل او المســؤولين عن التوظيف في  مســاعدتك في الحصــول على دعوة لمقابلة  

  اليها.جهة العمل التي تتقدم 

  تسويقية:اداة  -٣

ويقك   يرة الذاتية تسـبقك في معظم االحوال لمقابلة ارباب االعمال فهي اداة مهمة لتـس الن الـس

   وقدراتك.لذا فإنه ينبغي ان تؤدي الى جذب االنتباه اليك والى مواهبك  

  

  

 



  الذاتية:المكونات االساسية للسيرة 

 الشخصية:البيانات 

وتضــم االســم الجنســية وتاريخ الميالد ومحل االقامة والحالة االجتماعية ويلي ذلك بيانات التواصــل  

  االلكتروني.فاكس وعنوان البريد كالعنوان البريدي ورقم الهاتف الخاص وال

 الهدف:

  حين يكتب بشكل صحيح. المتقدم،ايجابية عن  على رسم صورة الوظيفي يساعدكتابة الهدف 

  العلمية:الدرجة 

مية الحاصـل عليها   مل الدرجات العلمية الرـس تير / دبلوم /   /  (دكتوراهوتـش مرتبة   بكالوريوس)ماجـس

نة الحصـول    لألقدم،ترتيباً زمنياً من االحدث   والتقدير   عليها،ويوضـح في كل منها الجهة المناحة وـس

  الدراسي.

  الوظيفي): (التسلسلالخبرات الوظيفية 

ــيرة الذاتية مرتبة من االحدث   ــغلها كاتب الســ مبيناً في كل منها   لألقدم،وتذكر فيه الوظائف التي شــ

  .مكان العمل ومدته في كل وظيفة

  المهارات:

ــيرة اداؤه" في النواحي   أكثروتكون   ــاحب الســ ــرد " ما يمكن صــ تحديداً من الخبرات ويتم فيها ســ

"، فمثال تمكن صــاحب الســيرة من اداء تقنية علمية معينة هو "مهارة بها.المختلفة لمهنته وما يتعلق 

  ".اتقان اللغة االنجليزية هو "مهارة  اخر:ومثال 

فقلما يخلو شـــخص من   التخرج.حديثي  اتية للمهمة في اي ســـيرة ذا  األقســـام  وقســـم المهارات من

  جيده.ولكن عليه صياغتها صياغة  لمهارات مهما كانت حداثة سنه ا

  الخبرات:

وفيها تكتب فقرات قصـيرة بصـيغة تعبر عن مدى خبرة كاتب السـيرة بالنواحي المختلفة لتخصـصـه  

  فعال في هذه النواحي.وما يتعلق بها وما انجزه  

 العالقة:االشتراك في الجهات المهنية ذات 

يرة الذاتية التي تدل على ما  وهي الجمعيات المتع ه من انـشطة في هذا لقة بتخصـص كاتب الـس يمارـس

  التخصص.

  



 التدريبية:الدورات 

والمدة   التدريب،وتاريخ   التدريب،جهة    دورة:ويوضــح لكل   لألقدم،وترتب ترتيباً زمنياُ من االحدث  

  المستمر.ويوضح هذا الجزء دافعية المتقدم للتعليم    التدريب،الزمنية التي استغرقها 

 العلمي:النشر 

او قد   العلمي،وقد يســمى بالنشــر  الســيرة،يمثل هذا القســم االنتاج المحســوس او الملموس لصــاحب  

  االختراع، او براءات   منـشورة،الالكتب  مثل:العناوين اآلتية وفقاً لطبيعة االنتاج    أحديحمل هذا القـسم 

  الخ. المنشورة،او المقاالت  

 جوائز:

  عملهم.مجال   هذا القسم اختياري ويخص ذوي الخبرة والمتميزين الحاصلين على جوائز في

  المعرفون:

  ويعرفونه، يعرفهم   الســيرة،على صــاحب    أشــرفواوهم اشــخاص ذو مكانة علمية او مهنية عملوا او 

  ذلك.طلب   إذاويجب ذكر اسمائهم وبيانات االتصال الخاصة بهم  عنه،لسؤالهم   إليهميمكن الرجوع 

 متنوعة:انشطة 

ويفيد هذا القسـم حديثي التخرج على االخص فهو يعوض افتقارهم الى الخبرة في مجال تخصـصـهم  

 (مثلرج  قبل التخممارســتهم ألنشــطة مختلفة  وضــوحاً لشــخصــيتهم من خالل   أكثربرســم صــورة 

  .الخ)االشتراك في الخدمات المجتمعية او الجمعيات التطوعية ...

  ناجحة:لكتابة سيرة ذاتية نصائح  

  وظيفتك:حدد ماهية 

الى طبيعة    باإلضـافة  شـغلتها،عند كتابة التسـلسـل الوظيفي يراعى كتابة اسـم الوظائف التي 

ذه   ا من خالل ـه ام التي تقوم بـه ة،المـه ا من خالل هـذه    الوظيـف ائج التي تحققـه ام، والنـت   المـه

   .فيستفيد ذلك في اعالم القارئ بالضبط بما يمكنك عمله

  وضوح المعلومات المسجلة 

ال تجعل القارئ  ماكن المذكورة في ســيرتك الذاتية واعمل على توضــيح جميع التواريخ واال

  سيرتك.يحاول تخمين اي من المعلومات المقدمة في 

  

  



  بالتفاصيل:اهتم 

ــتوى عالي من التقنية او يتميز   ــبي؟بالتعقيد  هل قمت بعمل فني على مس هل قمت بعمل  النس

ة مميزة من    ذو ة او درـج ة ملحوـظ از؟اهمـي ل من ذكر   إذا  االنـج ك فال تخـج ذـل ان االمر ـك ـك

  غيرها.التفاصيل بل عليك ابرازها بشكل واضح فهذا ما سيميز سيرتك الذاتية عن 

  الذاتية:طول السيرة 

  طويلة.كان صاحب السيرة ذا خبرة  إذاالصفحتين اال عادة ال تتجاوز السيرة الذاتية  

  كتابتك:كن دقيقاً في 

ة   ذاتـي ك اـل اول ان تراجع ســـــيرـت ة    أكثرـح اء االمالئـي ا من االخـط من مرة لتتثـبت من خلوـه

ـفالســـــيرة اـلذاتـية المتقـنة الـخالـية من مـثل ـهذه    الترقيم.والنحوـية واالخـطاء المتعلـقة بعالـمات  

  .  عملها وعلى العكس إلتقاناالخطاء تظهر شخصية جيدة تسعى 

 :التنظيم 

  قراءته.نظم افكارك في نسق معين تسهل 

  الذاتية:اتبع النسق المعروف للسير 

  وأياً ما كان تخصصك.  الذاتية،ال تنحرف كثيرا عن النسق المتعارف عليه لكتابة السيرة 

  وفعال:اقنع القارئ بانك شخص نشط 

ــتعمال لغة حيوية   ذلك:لتحقق   عن هذا تركز على ما بذلت من جهد وما نتج   قوية،فعليك اسـ

  الجهد.

  الفرعية:استعمل العناوين الرئيسية والعناوين 

ــع االفكار بهذه الطريقة ليس فقط   ــيرتك أكثر تنظيماً وجودة بل  ألنها ان ميزة وضـ تجعل سـ

اعد القارئ في "التجول" بـسهولة ويـسر في  ألنها  يرتك، ليحصـلتـس من   ما يريدمنها على   ـس

  معلومات.

 ) ال تكتب سيرة ذاتية اوCV (في بداية السيرة الذاتية  

ل راس الـسيرة الذاتية هو اـسمك  اجع  الذاتية،ه معظم كاتبي الـسير هذا خطأ ـشائع يقع فييعتبر 

  .بياناتالويليه سائر  

  

  



  طبعة السيرة الذاتية 

 وتذكراحرص على طباعة ســيرتك الذاتية بشــكل جيد واحذر من تصــويرها بآلة غير جيدة 

 جداً.ان مظهر سيرتك الذاتية هو امر مهم 

  الذاتية:انواع السير 

  :الورقيةالذاتية  ةالسير - ١

 شيوعاً. األكثروهي التي يتم طبعها وتقديمها للجهة المطلوب التعيين بها  ةوهي السير

 االلكترونية:السير الذاتية  -٢

اثرت في كتابة الســيرة الذاتية لتفتح عصــرا    تقريبا،كما اثرت ثورة االنترنت في كل شــيء  

الذاتية االلكترونية" وهي   ةليظهر ما يعرف باســــم " الســــير  لألعمالجديدا في مجال التقدم 

هلة  يرة ـس ة يتم وضـع ملف ذو نـسق   كثيرا،تجعل كتابة الـس ـس فعلى الموقع االلكتروني للمؤـس

  بالشبكة.ثم يرسل  يمأل، معين،

   التقديم:كتابة خطاب يا : ثان

ــيرة  ب التقديم خطا  ــيح عن    الذاتية،هو الخطاب المرفق مع الســ ــرح والتوضــ لتقديم المزيد من الشــ

  ومؤهالته.صاحب السيرة الذاتية ومهاراته  

  التقديم:أهمية خطاب 

 المتاحة.جذب انتباه القارئ إلى مواطن القوة في السيرة الذاتية التي تتعلق مباشرة بالوظيفة  

  التقديم:كيف تكتب خطاب  

أليسـر من وتاريخ كتابة الخطاب في الجزء العلوي ا  وبياناته، (المرسـل)اسـم كاتب الخطاب   - ١

 .  الخطاب

 وبياناته في الجزء العلوي األيمن من الخطاب.   (المستقبل)اسم المرسل إليه   - ٢

الممكن جدا أن تكون الشـــركة قد أعلنت عن عدة وظائف    (فمنحدد الوظيفة التي تتقدم إليها   - ٣

 .يفة الشاغرة وتوقيتها مع اإلشارة إلى كيفية معرفتك بهذه الوظ   الوقت)في ذات 

مع اإلشـــارة إلى توافق نفســـك    الحالي)ومنصـــبك الوظيفي    العلمية، (درجتكعرف نفســـك  - ٤

   .وإمكاناتك مع المنصب الشاغر

   التفاصيل.برز أهم إنجازاتك مع اإلشارة إلى سيرتك الذاتية للمزيد من أ - ٥



مع اإلشــارة إلى معرفتك ببعض المعلومات    المســتهدفة،أكد اهتمامك باالنضــمام للمؤســســة  - ٦

 .وإنجازاتها   تمارسها،عنها واألنشطة التي  

ــل إليه في وقت ويوم محددك بوباختتم خطا  - ٧ ن من تحديد موعد  لتتمك عدك باالتصــال بالمرس

   الشخصية.للمقابلة  

   بخطابك.اشكر المرسل إليه على اهتمامه   - ٨

  مبالغة.ولطيفه بدون وقع الخطاب بعبارات الئقة  - ٩

 الخطاب.أدرج رقم هاتفك مرة أخرى في نهاية   -١٠

  وفعاال:ون احترافية نصائح ينبغي مراعاتها عند إعداد خطاب التقديم ليك 

 يجب أال يزيد خطاب التعريف بأي حال على صفحة واحدة   - ١

ً حاول بقدر اإلمكان أن توجه خطابك لشخص محدد  - ٢  التوظيف)مسؤول  ما يكون  (غالبا

يد / ضـع اللقب الـصحيح له الدكتور / األأي وجه خطابك للمـسؤول بـشكل رـسمي  - ٣ تاذ / الـس ـس

 العائلة.االسم األول واسم   الثنائيالمهندس .. الخ يليه اسمه 

 .المسؤول السمء الصحيح  تأكد من الهجا  - ٤

 .وال تخرج عن الموضوع  ومحددا ودقيقا في صيغة الخطاب  كن مختصرا - ٥

ً  اكتب - ٦ ً   خطابا يتناـسب مع كل وظيفة تتقدم إليها ال تحتفظ بصـيغة جاهزة تقدمها في كل   خاصـا

 فحسب.مناسبة الستيفاء المطلوب  

  .سبب اهتمامك باالنضمام لهذه المؤسسةاذكر باختصار   - ٧

ة  الى حاول أال تزيد الفقرة على أربعة أـسطر   - ٨ طرخمـس هل  أـس   مضـمونها، وفهم   قراءتها،ليـس

 ولكن يمكن اإلشارة إليها للمزيد من المعلومات    الذاتية، كسيرت محتوياتمع عدم تكرار 

  .أخطاء لغوية أو إمالئيةاطلب من زميل مراجعة الخطاب لتصحيح ما قد يكون من به  - ٩

  الشخصية:اجتياز المقابالت الثا : ث

ابقة لدى القائمين على المقابلة الـشخـصية والمـسؤولين عن اتخاذ قرارات   عادة ما تكون هناك فكرة ـس

ات التي يبحثون عنهـا في موظفيهم   ة مالحظـة هـذه    الجـدد،التعيين وعن الصــــــف ويتوقعون إمكـانـي

ات التقدم فمن المهم للمتقدمين للوظائف اإلعداد الفائق عند إعداد ملف  الـشخصـية،الصـفات في المقابلة  

لتحقيق هذه الصـــفات المطلوبة لرفع    الشـــخصـــية؛ويزيد هذا اإلعداد قبل الدخول للمقابلة    للوظائف،

    التوظيف.احتمال  



الصـفات والخصـائص الشـخصـية لها أثر كبير في مسـاعدة المتقدمين في الحصـول على الوظائف 

  الصفات:لتي يريدونها ومن أهم هذه ا

 :المظهر الجيد  -١

إن االنطباع األول عند دخول المتقدم إلى مكان المقابلة الشــخصــية يدوم طوال المقابلة   

فعليك بمراعاة مظهرك بـشكل   مباـشرة؛ومن ثم يؤثر في نتيجة المقابلة تأثيرا   بعدها،وما 

   .المقابلةجيد ومالئم لطبيعة  

  التواصل:لقدرة على ا -٢

ة بشــــكل مميز ومالئم لمســــتوى الوظيفة  وتعني كيفية نقل أفكارك إلى القائمين بالمقابل

دم   ا،المتـق ه من    لـه ا تقوـل ة لن يقوم فقط ـم ابـل ائم على المـق ات،الحظ أن الـق ه    معلوـم ولكـن

   .المعلوماتسيقوم أسلوبك في إيصال هذه 

 الحماس: -٣

ــة والتوجه   ــك وبقدرتك على   اإليجابي؟هل يبدو عليك علو الهمة والحماسـ هل تثق بنفسـ

ــتو ــتؤثر   الوظيفة؟كل إليك في هذه  إنجاز المهام التي س ــك أن مثل هذه الصــفات س ال ش

  .وقراراتهمكثيرا في القائمين بالمقابلة  

 الذكاء: -٤

فإن الذكاء في الرد على األـسئلة وتوجيه    األكاديمية،مع أهمية ـشهادات المتقدم ومعدالته 

لذي فإن هذين يرســمان مالمح شــخصــية تتســم بالذكاء الوجداني ا  أهم،األســئلة قد يكون  

  .المستقبليةيكون له الدور األكبر في القيام بالمهام  

 االنتباه): (مديالنشاط واليقظة  -٥

لذلك هي األكثر  والواعدة،فهذه الســمات من أهم الســمات المميزة للشــخصــية الطموحة  

  . وتشجيعا لهم على قبول المتقدم الذي يتسم بها   بالمقابلة،قبوال لدى القائمين  

  

  

  

  الستعداد للمقابلة الشخصية ا



  لديها.م للتوظيف  اجمع أكبر قدر من المعلومات عن المؤسسة التي تتقد - ١

   بالنظافة.واهتم رسمية ارتد المالبس المالئمة التي تتسم باألناقة وال - ٢

   .الذاتية للمقابلة الشخصية وخطابات التوصيةاحرص على إحضار نسخ إضافية من سيرتك  - ٣

 دقيقة.  ١٥-١٠عليك بالوصول مبكرا  - ٤

 وودود.  فيعامل كل الناس في المؤسسة بأسلوب احترا - ٥

اتف الجوال أو أي عـادات أخرى   - ٦ دخين أو التحـدث في الـه ة أو الـت د عن مضـــــغ العلـك ابتـع

 .لألخرينمستفزة 

  أثناء المقابلة الشخصية 

  ينتهي.حتى ال تقاطع أحدا من القائمين بالمقابلة أبدا   - ١

فعليك أن تجلس منتصــب الظهر باعتدال مع المحافظة على ابتســامتك مع   الجســد،انتبه للغة  - ٢

   .االتصال بالعين مع الطرف اآلخر

وال بأس من االســتفســار عن    بالغ،عليك أوال أن تنصــت إليها باهتمام    األســئلة،لإلجابة عن   - ٣

  تستوعبه.المقصود من السؤال إذا لم 

من يفترض    المؤســســة؛قبل انتهاء المقابلة عليك أن تتثبت من فهمك للخطوة التالية في هذه    - ٤

  تفعل؟وقت ماذا يفترض عليك أن وفي أثناء هذا ال ومتى؟  المقابلة؟أن يتواصل معك عقب  

 .ولباقةالمكان بثقة   بقوة، واترك  صافحه  نهائها م القائم على المقابلة بإ عندما يقو - ٥

  المقابلة:األسئلة التي يجب توقعها أثناء 

  السابقة.أسئلة تستهدف معرفة عالقتك بزمالئك في وظائفك   -

    المجال.أسئلة تستهدف معرفة أهدافك في هذا  -

    السابقة.أسئلة توضح طبيعة عملك / أعمالك   -

  كليهما.أسئلة تستكشف مدى تعليمك أو خبرتك أو  -

   الذاتية.أسئلة للتثبت من صحة السيرة   -

  وظيفتك.أسئلة توضح األسباب التي دفعتك لتغيير  -

  الفريق؟ما لذي يصنع عضوا جيدا في  -

  المطلوبة:صف المهارات 



 قدرة عالية على االتصال   -

 المرونة   -

 التكيف  -

 التعاون  -

 الشعور باآلخرين   -

 السابق.وكيف يمكنك اظهار هذه المهارات من خالل انشطة عملك  -

   المستقبلية؟ما هي خططك   المهنية أوماهي اهدافك   -

  تتوقعه؟الراتب الذي  ما هو -

وبدال من ذلك اعد السـؤال مرة اخرى    مباشـر،ربما ال تريد االجابة على هذا السـؤال بشـكل 

دع ـصاحب العمل   مرـشح؟ما الراتب الذي قررتموه ألفـضل    اعلم،للقائم على المقابلة وقل ال 

ــبة لهذه  االول.يقدم العرض  ــا ان تعرف المعدل الحالي للرواتب بالنسـ ولكن من المهم ايضـ

  الوظيفة.

   العمل؟متى ستكون جاهزا للبدء في  -

  الطريق.وقت ممكن ال تضع عقبات في   رعأسفي    اجابتك:لتكن 

 تكلم عن نفسك  -

ثم   العملية.بشـــكل موجز ومنظم قم بوصـــف مؤهالتك التعليمية وانجازاتك المهنية واهدافك 

  للمنظمة.صف بإيجاز مؤهالتك لهذه الوظيفة واسهاماتك التي تستطيع تقديمها 

 االخرين؟هل تفضل العمل بمفردك ام مع  -

  أـنك اذكر امثـلة تصـــــف كيف    اميـنا.ولكن في أي االحوال كن   المروـنة،االـجاـبة المـثالـية هي  

  الحالتين.عملت في كل من هاتين 

 رياضة؟وهل تمارس أي   هواياتك؟ما هي  -

ربـما كان الـقائم على هذه المـقابـلة يبـحث عن دلـيل لمـهاراتك الوظيفـية خارج نـطاق خبرتك في   -

وجود مـهارات لشـــــطرنج ـتدل على  بعض الهواـيات مـثل لعـبة ا  المـثال:على ســـــبـيل    العـمل.

ــم فهي هوايات    تحليلية، ــيقى والرس الرياضــات الفردية توضــح  ابداعية.اما القراءة والموس

 فريق.تسعد بالعمل كجزء من   أنكالعزم والتصميم بينما قد تشير الرياضيات الجماعية الى 



كانت لديك انشـــطة خارج   إذاوربما يكون القائم على المقابلة ببســـاطة لديه فضـــول لمعرفة  

العمل فالموظفون الذين يجدون متنفسا ابداعيا او رياضيا للضغوط النفسية يكونون في معظم 

  وانتاجا.صحة وسعادة  أكثراالحيان  

 اسئلة؟هل لديك أي  -

جهز نفســــك للســــؤال عما تريد معرفته عن    المقابلة.عادة ما يطرح هذا الســــؤال في نهاية  

 والشركة.الوظيفة  

  المقابلة:األسئلة التي يمكن أن تسألها في 

  خبرتي؟مجال ستطلبون مني تنمية  في أي -

    الوظيفة؟ما الموارد الموجودة بمؤسستكم أو في أي مكان آخر لتحقيق أهداف  -

    خارجها؟هل سيكون داخل نطاق المؤسسة أم  تدريب؟هل سأتلقى أي  -

  بالوظيفة)؟عام / المتعلقة  (بشكلفي المؤسسة  توجهونها ما العقبات التي   -

  مؤسستكم؟ما التغيرات التي تتوقعونها في   -

   للتقويم؟وما المعدل الزمني    للتقويم،كيف سأخضع   -

 زمنيا؟أي مدى  فيو  الممكنة،عند اإلنجاز في هذه الوظيفة ما هي الترقيات   -

   الشخصية؟ماذا بعد انتهاء المقابلة 

 عليك أن تقوم بتدوين أهم مجرياتها في أسرع وقت قبل نسيانك للتفاصيل.    المقابلة،عقب  - ١

   المقابلة.لجنة  يمكنك إرسال خطاب شكر قصير إلى   - ٢

 .المؤسسة لمعرفة نتيجة المقابلةال تكن ملحاحا أو متسرعا في االتصال هاتفيا ب - ٣

 



  اخالقيات العمل 

  المقدمة  

بشــكل عام إلى القيم والمعايير األخالقية التي يســتند لها أفراد المجتمع لغرض    تشــير األخالقيات

التمييز بين ما هو ـصحيح وما هو خطأ ويبدو أن المجتمعات قد طورت هذه القيم والمعايير لتـشكل 

ــاريا لها عبر فترات زمنية متعاقبة وفي هذا اإلطار يمكن أن تنظر للمجتمعات البدائية   وعاء حضـ

ـــناعـية ومـعاييرـها األخالقـية المتـجددة المرـنة  ومـعاييرـه ــارـمة ثم المجتمـعات الصــ ا األخالقـية الصــ

وأخيراً المجتمع العالمي المعرفي ومعاييره األخالقية النـسبية التي تـستوعب هذا التطور الهائل في  

 عتمدوتتعدد المصــادر التي ت .  مجمل األوضــاع االقتصــادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية

ا األخالقـيات في   ا ألأتنشـــــعليـه اتـه د    حـيث يعتبر  ي مجتمع من المجتمـع الـي اريخ والتـق دين والـت اـل

واألعراف والثقـافـة القوميـة والوطنيـة والتكوين القبلي والعـائلي وظهور الجمـاعـات المرجعيـة  

  على المســــتوى الفردي او المجتمعي   والقادة وســــائل اإلعالم وتطورها والخبرة العلمية والعملية

اهم في تـشكيل أخالقيات    تـشكل مصـادرجميعها     األعمال في أي مجتمع من المجتمعات. الفرد وتـس

ــاني الذي   ــاري واإلنس ــالم يعتبر الوعاء الحض ــكل خاص فإن اإلس ــالمية بش وفي مجتمعاتنا اإلس

ــتمد منها األفراد والمنظمات قواعد عمل  يطرح مفاهيم أخالقية راقية في مختلف مناحي الحياة اسـ

  االعمال.  ترسم المنهج الصحيح سواء للفرد او منظمات    يةأخالق

  مفهوم اخالقيات العمل 

قبل ان نعرف اخالقيات العمل يجدر بنا ان نعرج على مصـــطلح االخالق ونوضـــح تعريفه وماذا  

  يعني:

   االخالق:

وســهولة من غير حاجة   بأنها هيئة راســخة في النفس تصــدر عنها األفعال بيســرالغزالي  عرفها 

ا عـبد  وروـيه.إلى فكر   ا عرفـه ا مجموـعة من    كـم أنـه ا تعريف األخالق ـب الكريم زـيدان بقوـله يمكنـن



حســن الفعل في نظر اإلنســان أو  يرة في النفس وفي ضــوئها وميزانها والصــفات المســتق  المعاني

فالن حسن خلق أي حسن الباطن والظاهر    اللغةويقال في    ه أو يحجم عنه.ومن ثم يقدم علي  يقبح،

  نوعين:ماهي اال انعكاس للصورة الباطنة ويكون الخلق على    الظاهرةألن الصورة 

ً   دب والفضيلةهو األ الحسن /الخلق   -أ  .وينتج عنه االقوال واالفعال الجميلة عقالً وشرعا

ــيئ /الخلق    -ب ة عقالً   الســ ال القبيـح ه االقوال واالفـع ة وينتج عـن هو ســـــوء األدب والرذيـل

  وشرعاً. 

 أهمية االخالق بالنسبة للفرد 

 .شخصيتهتساعد في بناء حياة الفرد وتشكيل  -١

 حياته.في   تصرفات االنسان المعيار الذي يحكم -٢

مصــدر احكام في تقييم ســلوك الفرد وســلوك اآلخرين في بعض المواقف والتصــرفات   -٣

  ذلك.وتحدد هل هي إيجابية ومرغوبة او غير 

 أهمية االخالق بالنسبة للمجتمع 

 تماسكه.تحفظ للمجتمع   - ١

   السامية لألهدافتعمل كموجه لسلوك االفراد والجماعات   - ٢

 االنحراف.وقاية للمجتمع من  - ٣

 المجتمع.دوراً بارزاً في تنمية    لحسنةاتلعب االخالق   - ٤

 أهمية اخالقيات العمل بالنسبة للمنظمات 

ـبأخالقـيات موظفيـها وينعكس   االرتـقاءأن بـناء منظوـمة أخالقـية في المنظـمة يســـــاـعد في   - ١

 ذلك بشكل مباشر على طريقة تعاملهم مع العمالء.

ة يعزز من ترابط الموظفين   - ٢ اة العملـي االت الحـي ات في شـــــتى مـج ة لألخالقـي اء منظوـم بـن

 وتفاعلهم بشكل أفضل مع بعضهم البعض.



التعامل يســـاعد على جعل الطريق واضـــحاً امام  باألخالقيات وبروتوكوالتوجود قائمة   - ٣

 الموظف.

الشخصي للفرد   من التحفيز  واضحة تعزز  عمل وبروتوكوالت  منظومة ألخالقياتوجود   - ٤

  والتجاوزات.بعدم كسر القوانين 

 اخالقيات العمل 

ح  ئفي محيط المهـنة ـحددتـها لوا  قواـعد ـعاـمه لآلداب والســـــلوك االجتـماعي  تتمـثل في  للمهـنة آداب

مراعاتها يعرض صــاحبها للنفور والنبذ    وقوانين المنظمة لمزاولة هذه المهنة. ومخالفتها أو عدم

  الجزاء والعقوبة عليه في بعض األحيان. من األعضاء اآلخرين بل يصل إلى حد توقيع

 لتي تعتبر أـساـسا للـسلوك المـستحب المبادئ والمعايير، ا  لعمل بأنها ا  الباحثون اخالقياتفقد عرف 

ا.  من أفراد االلتزام بـه د أفراده ـب ل ويتعـه ادئ    العـم دات والقيم والمـب ه من المعتـق ا مجموـع ا انـه كـم

ــلوك الفرد في اتخاذ القرارات والتمييز بين  ــيئ  ما هوالتي تحكم سـ ــواب وخطأ و جيد او سـ صـ

كـما ـيدل مصـــــطلح " أخالقـيات العـمل " على مـبدأ اجتـماعي يركز على   حرام.وـكذـلك حالل او  

ــؤوالً عن العمل الذي  ــخ بأن للعمل قيمة جوهرية وينطلق من إ يؤديه،كون الفرد مســ يمان راســ

  تنميتها.يجب احترامها واإلصرار على 

ه ال ا اـن اـمل مع    كـم ات العـمل واخالق الفرد ـبل يـجب على الفرد التـع ــل بين اخالقـي يمكن الفصـــ

  .بها المشاكل التي تواجهه في العمل من منطلق القيم والمعتقدات التي يؤمن 

  القيم: هذه  أبرزومن 

   األمانة       

          العدل 

            اتباع وتنفيذ والتقيد بالنظام 

                 احترام اآلخرين 

             الوالء للمنظمة 

              تقديم المساعدة والتعاون 



      المبادرة 

      ضبط النفس 

              الصدق 

     المحافظة على اسرار العمل 

 

 اخالقيات العمل في المنظمات  مصادر

  بشكل عام يمكن أن تستند أخالقيات األعمال إلى ركنين أساسين: 

دة في    األول: ــاـئ د الســـ الـي  المجتمع (المجتمع نظـام القيم االجتمـاعي واألخالقي واألعراف والتـق

  .الخارجي)

ــية والمعتقدات التي تؤمن بها وكذلك  هو والثاني: ــخص الخبرة النظام القيمي الذاتي المرتبط بالش

  السابقة.

سواء السلوك  التي تتجسد في السلوك األخالقي  عملأخالقيات ال تكون مصادرأن  كما يمكن

     :  الحصرالحميد او السلوك السيئ على النحو التالي منها على سبيل المثال ال 

  والتربية.العائلة 

 .ثقافة المجتمع وقيمه وعاداته 

 .المدرسة ونظام التعليم في المجتمع 

 .مجتمع العمل األول 

   والتشريعات. القوانين واللوائح الحكومية 

  المتراكمة.الخبرة  

  الدولةإعالم   

  .القيم الشخصية المتأصلة لدى العاملين 

 ه.المرجع الديني وثوابت 

 

 القيات العمل وسائل ترسيخ أخ

  الموظف الناجح هو من يراقب هللا سبحانه وتعالى قبل ان يراقب   الذاتية:تنمية الرقابة 

 العمل.المسؤول عنه في  



  الممارســــات الغير أخالقية تنتج    الفردية:وضــــع األنظمة الدقيقة التي تمنع االجتهادات

دائـماً من ضـــــعف النـظام او ـعدم وضـــــح النـظام او وجود بعض الفقرات النـظامـية التي  

 معنى.تحتمل ألكثر من 

   كلما كان المدير او المســؤول ملتزماً بأخالقيات العمل وبالنظام كان من    الحســنة:القدوة

 والعكس.اب أولى إلتزام العاملين معه ب

   متى ـكان ـلدى الموظف قـناـعة ـبأن العـمل    للوظيـفة:تصـــــحيح المفهوم اـلديني والوطني

   والنظام.باألخالقيات    التزامهعبادة وسبب في التنمية وازدهار البلد أدى ذلك الى 

   يلزم في كل قطاع وجود نظام رقابي واضح وعلى مقدار عالي من    المسؤولين:محاسبة

 مقصر.الشفافية للتأكد من تطبيق النظام ومحاسبة كل 

  للموظفينالتقييم المستمر . 

 

 إرساء أخالقيات العمل في المنظمة

إتباع اخالقيات العمل  هو أمر يجب أن يحرص عليه كل ـشخص ولكن إدارة المؤـسـسة لن تعتمد  

التزام العاملين بأخالقيات العمل بناء على قناعاتهم الشـخصـية ومفهوم كل فرد بل هي على مدى 

بـحاجة ألن تُلزَمهم بذلك كجزء من ُمتطلـبات العـمل فـعدم االلتزام بأخالقـيات العمل يؤثر على أداء 

إـنه ا ـلذـلك ـف ا من الحرص على تطبيقـه الي فالـبد لـه الـت من الضـــــروري تـحدـيد ـما هو    المنظـمة وـب

إن ـكل    أخالقي ه الجميع , في غـياب ذـلك ـف ا هو غير أخالقي في ُعرف المنظـمة لكي يلتزم ـب وـم

موظف يكون له مقاييسه الشخصية والتي تختلف من شخص آلخر, كذلك ال بد من التعامل بحزم 

  مع كل إخالل بهذه األخالقيات.

 االخالقيات المطلوب ان يتحلى بها الموظف 

 به.لذي كلف استشعار المسؤولية تجاه العمل ا ) ١

 المطلوب.اتقان العمل وتنفيذه على الوجه   ) ٢



 الشخصية.عدم استغالل نفوذ الوظيفة في جلب المصالح   ) ٣

الوقت عدم الغش  إضــاعة    (عدمفي أداء العمل  العمل وللعميل  واإلخالص لجهةاألمانة   ) ٤

 المراجعين).مراعاة مصالح  والعمالء  تجنب تعطيل 

 بكافة اشكالها  تجنب الرشوة  ) ٥

 يطلبه الموظف من جهة العمل  ما 

د   - ١ د من بنود العـق أي بـن دم االخالل ـب ل وـع اـم ل ـك ل بشــــــك د العـم اطالع الموظف على عـق

 والمزايا.وايضاح الحقوق  

 الموظف.تحديد العمل المطلوب من  - ٢

 واستطاعته.عدم تكليف الموظف أعلى من طاقته   - ٣

 بالحسنى.ان يعامل  - ٤

 المناسبةتوفير البيئة العملية   - ٥

 العمل. توفر الحماية في مقر  - ٦

 فساد اخالقيات العمل 

ســلوك الموظف الشــخصــي وتصــرفاته المتعلقة بمجال    بانحرافيتمثل فســاد اخالقيات الموظف  

  التصرفات :هذه  أبرزومن  ه ومهنتهعمل

 الوظيفية.استغالل السلطة لتحقيق مآرب شخصية على حساب المصلحة   - ١

 الرشوة. - ٢

 ينتمي لها الموظف. جهةأي تنفيذ اعمال لصالح فرد او المحسوبية   - ٣

 العمل.  بأصولاالعمال لصالح فرد ما او جماعة دون االلتزام  إلنجازالواسطة وهو تدخل  - ٤

 العمل.القيام بأعمال مخله بالحياء والذوق العام في أماكن  - ٥

  وغيرها.االختالس ونهب المال العام من خالل تزوير العقود والفواتير   - ٦

 



  رؤية

  المملكة العربية السعودية

٢٠٣٠  

  مقدمة  

ــعودية مقومات جغرافية وحضــارية واجتماعية وديموغرافية   لقد حبانا هللا في المملكة العربية الس
  .على مستوى العالم  مكانة رفيعة بين الدول القياديةعديدة تمكننا من تبوء   واقتصادية

ــة  تم االعتماد عند   ــ ــة العربي ــا للمملكــ ــ ــاء رؤيتن ــ ــام (السعودية  بن ــ  ١٤٥٢للعــ على  م).  ٢٠٣٠ –هــ
ــالاالا في العالم  فمكانتنمكامن القوة فيها ,  ــ ــق  س ــ ــادي كعم ــ ــا الري ــ ــن أداء دورن ــ ــتمكننا م ــ مي س

ــند  ــة تنا مالوســ ــ ــا االواإلسالمية   العربي ــ ــتكون قوتن ــا ســ ــتثمارية  كمــ لتنويــع المفتاح والمحرك  ســ
ــق اســتدامته ــا وتحقي ــا ,  اقتصادن ــا اال  فيم ــ ــيمكننا موقعن ــســ ــوراً  تراتيجي  ســ ــون محــ ــ ــن أن نك ــ م

  .ثالثلربــط القارات ال

وهذه   محاور وهي المجتمع الحيوي واالقتصـاد المزدهر والوطن الطموحعلى ثالثة   رؤيتنا تعتمد 
ســبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم االســتفادة من مرتكزات هذه المحاور تتكامل وتســق مع بعضــها في  

  الرؤية.

  حيوي. مجتمع

المملكة العربية الســــعودية قبلة المســــلمين والعمق العربي واإلســــالمي، ولدينا الكثير من   بالدنا 
الفرص الكامنة والثروات المتنوعة، وتكمن ثروتنا الحقيقية في مجتمعنا وأفراده، وديننا اإلـسالمي  

فضــل  مســتقبال أ  ووحدتنا الوطنية اللذان هما مصــدر اعتزازنا وتميزنا. نحن على ثقة بأننا ســنبني
بإذن هللا وفق مبادئنا اإلســالمية ونســتمر في تســخير طاقاتنا وإمكانيتنا في خدمة ضــيوف الرحمن  

ا   ة لبالدـن ة العريـق ة الوطنـي الهوـي ه , ونعتز ـب ل وـج ا  على أكـم ة، تتوافر فيـه اذـب ة وـج ابـي ة إيـج في بيـئ
اة للمواطنين والمقيمين،   ــرةمقومـات جودة الحـي دمـة االســ ذي تـق دور اـل اـل ة    مع االهتمـام ـب المتيـن

  المترابطة والتي هي أساس المجتمع , وكذلك توفير افضل الخدمات الصحية واالجتماعية  

  مزدهر. اقتصاد

مهارات أبنائنا وقدراتهم من أهم مواردنا وأكثرها قيمة لدينا، وســنســعى إلى تحقيق االســتفادة  تعد
ابهم  القصـوى من طاقاتهم من خالل تبني ثقافة الجزاء مقابل العمل، وإتاحة   الفرص للجميع، وإكـس

ــعي نحو تحقيق أهدافهم. ولتحقيق هذه ــوف نعزز  المهارات الالزمة التي تمكنهم من السـ الغاية سـ
ــتقطاب الكفاءات والمواهب   ــاد على توليد فرص عمل متنوعة, وســــنعمل على اســ قدرة االقتصــ

ة وكذلك الـشركات  العالمية للمـساهمة في تنمية اقتـصادنا وـسندعم رواد االعمال والمنـشآت الـصغير
ــيتم تركيز  ــين بيئة  كذلك على  الجهود  الكبرى إليمانينا بدورها الكبير في تنمية االقتصــاد , س تحس

لالرتقاء بأدائها لألفضــل , وســيتم اطالق ودعم قطاعات    تخصــيص الخدمات الحكوميةاألعمال و
  واعدة في مجال التصنيع والسياحة وتقنية المعلومات .

  طموح.  وطن

تنامي دور الحكومة منذ تأســيس المملكة العربية الســعودية بشــكل كبير جدا مما يتطلب تطوير    لقد
مسـتمر ألدائها ليكون مواكبة للتطلعات واآلمال وقادراً على مواجهة التحديات، لذلك سـنسـعى إلى  



واقتدار،    ءةالعمل وفق معايير عالية من الشــفافية والمســاءلة، وســنلتزم بإدارة مواردنا المالية بكفا 
تكون مرنين في هيكليتنا ومعتمدين على ثقافة األداء في جميع أعمالنا  يتم التركيز على    كما ـس , وـس

ــيتم العمل على غرس ثقافة التطوع لدى  ــيع نطاق خدمات الحكومة اإللكترونية وسـ تطوير وتوسـ
  افراد المجتمع بهدف تعظيم األثر االجتماعي للقطاع غير الربحي  

  

  رؤية برامج تحقيق ال

  برنامجاً تنفيذياً لتحقيق األهداف االســـتراتيجية  ١٣وضـــع مجلس الشـــؤون االقتصـــادية والتنمية  
  وهي :  ٢٠٣٠لرؤية المملكة العربية السعودية  

  

  برنامج تنمية القدرات البشرية

ــين مخرجات منظومة التعليم والتدريب في جميع   ــرية إلى تحسـ يهدف برنامج تنمية القدرات البشـ
مراحلها من التعليم المبكر وحتى التعليم والتدريب المســتمر مدى الحياة للوصــول إلى المســتويات  
العالمية، من خالل برامج تعليم وتأهيل وتدريب تواكب مســتجدات العصــر ومتطلباته وتتواءم مع 
احتياجات التنمية وسوق العمل المحلي والعالمي المتسارعة والمتجددة ومتطلبات الثورة الصناعية  
ــهم البرنامج في تطوير   ــراكة بين جميع الجهات ذات العالقة محلياً ودولياً. كما يســ الرابعة، بالشــ

  .تدريس  جميع مكونات منظومة التعليم والتدريب بما فيها المعلمين والمدربين وأعضاء هيئة ال

  برنامج التحول الوطني 

في األداء الحكومي، واالرتقاء بمسـتوى الخدمات    يهدف برنامج التحول الوطني إلى تحقيق التميز
راك   ية والرقمية، وإـش اـس اريع البنية التحتية األـس ريع وتيرة تنفيذ مـش ية، وذلك من خالل تـس المعيـش

ار الحلول، و ات وابتـك دـي دين في التعرف على التـح ــتفـي ذ، وتقييم أداء  المســ مســـــاهمتهم في التنفـي
  مبادرات البرنامج.

  برنامج تحقيق التوازن المالي 

ــراف األداء الـمالي بـهدف تعظيم اإليرادات  ـهدف ي ــتشــ برـنامج تحقيق التوازن الـمالي مراقـبة واســ
النفطية وغير النفطية ورفع كفاءة االنفاق الحكومي وإدارة المخاطر المصاحبة لذلك، مع االحتفاظ  

  .باحتياطيات مالية مناسبة  

  برنامج التخصيص

ــول الحكومـية  عزيز دور القـطاع الـخاص في تـقـهدف البرـنامج الى تي اـحة األصــ ديم الـخدـمات وإـت
ــهم في تقليل تكاليفها، ويعزز من  ــكل عام ويسـ ــن من جودة الخدمات المقدمة بشـ أمامه، مما يحسـ

ذلك يســعى البرنامج  باإلضــافة الى  تركيز الحكومة على الدور التشــريعي والتنظيمي المنوط بها،  
  المدفوعات.إلى جذب االستثمارات األجنبية المباشرة، وتحسين ميزان  

  برنامج خدمة ضيوف الرحمن

إتاحة الفرصـة ألكبر عدد ممكن من المسـلمين من أداء فريضـة الحج والعمرة  يهدف البرنامج الى  
والزيارة على أكمل وجه والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم من خالل تهيئة الحرمين الشـريفين،  



احية والثقافية، وإتاحة أفضــل الخدمات قبل  وتهيئة المواقع الســي,  وتحقيق رســالة اإلســالم العالمية
وأثناء وبعد زيارتهم مكة المكرمة والمدينة المنورة والمـشاعر المقدـسة، وعكس الـصورة المـشرقة  

  والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين.  

  برنامج صندوق االستثمارات العامة

االستثمارات العامة كونه المحرك الفاعل لتنويع االقتصاد  تعزيز دور صندوق  يهدف البرنامج الى  
ارات   ــتثـم ة وتعظيم أثر اســ ة محـددة من خالل تنمـي ــتراتيجـي ة، وتطوير قطـاعـات اســ في المملـك
الـصندوق، ويـسعى لجعله من أكبر ـصناديق الثروة الـسيادية في العالم، فـضالً عن تأـسيس ـشراكات  

  في المشهد اإلقليمي والعالمي.  اقتصادية تسهم في تعميق أثر ودور المملكة

  برنامج جودة الحياة

ــلوب حـياة  الى  البرـنامج  يـهدف   ــرة وبـناء مجتمع ينعم افراده ـبأســ ــين نمط حـياة الفرد واألســ تحســ
ــارـكة   ــتـحداث خـيارات ـجدـيدة تعزز مشــ متوازن، وذـلك من خالل تهيـئة البيـئة الالزـمة ـلدعم واســ

ــطة الثقافية والترفي ــاهم في تعزيز جودة حياة  المواطن والمقيم في األنشـ ــية التي تسـ هية والرياضـ
الفرد واألـسرة، كما ـسيـسهم تحقيق أهداف البرنامج في وتوليد العديد من الوظائف، وتنويع النـشاط  

  االقتصادي مما يسهم في تعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب افضل المدن العالمية

 برنامج اإلسكان

ة تمكن األســر الســعودية من تملك المنازل المناســبة أو االنتفاع  يهدف البرنامج لتقديم حلول ســكني
ــتقبلية، وذلك من  ــين الظروف لألجيال الحالية والمسـ بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسـ
خالل توفير حلول تمويلية مدعومة ومالئمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات الـسكنية بأـسعار  

ــية، وت ــبة في مدة قياسـ ــكان الفئات األكثر حاجة في المجتمع،  مناسـ ــة إلسـ ــصـ نفيذ برامج متخصـ
  .وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع اإلسكان

  برنامج تطوير القطاع المالي 

امج الى   دف البرـن ة االقتصـــــاد الوطني وتنويع يـه دعم تنمـي ل، ـل اـع الي متنوع وـف تطوير قطـاع ـم
والتمويل واالـستثمار، من خالل تطوير وتعميق مؤـسـسات القطاع  مـصادر دخله، وتحفيز االدخار  

  .المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوقا مالية متقدمة

  برنامج ريادة الشركات الوطنية

ــركة    ١٠٠تحفيز وتمكين أكثر من يهدف البرنامج الى   ــركة لديها فرصــة بأن تتحول إما من ش ش
ة أو شركة إقليمية رائدة إلى شركة عالمية رائدة، والعمل على تعزيز محلية إلى شركة إقليمية رائد

وترسـيخ مكانتها، ما ينعكس إيجاباً على صـورة المملكة ومتانتها االقتصـادية. كذلك، سـيسـاهم هذا 
  .البرنامج في رفع المحتوى المحلي وتنويع االقتصاد

  برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

ــتية دولية، في عدد من هدف ي البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صــناعية رائدة ومنصــة لوجس
امج على ــ  المـجاالت الواـعدة، ويركز البرـن دين،  ـيأربـعة قـطاـعات رئيســ اـعة، والتـع ـــن ة هي الصــ

ــميم وتوفير مجموعة من  ــتـية. يعـمل البرنامج على تصــ التي    الحلولوالـطاقة، والـخدمات اللوجســ
وير األنظمة المناسبة، وتوفير التمويل المطلوب، وتطوير البنية التحتية واألراضي  تشتمل على تط 



ــع في تطبيق إجراءات الرقمنة، وتعزيز عمليات البحث   ــة، والتوسـ ــناعية والمناطق الخاصـ الصـ
  .واالبتكار والتدريب، ورفع كفاءة الكوادر المتاحة

  برنامج الشراكات االستراتيجية

يز مكانة المملكة العربية السـعودية اقليمياً وعالمياً والدفع بمسـيرة التعاون  يهدف البرنامج إلى تعز
المـشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، عبر إطالق مجموعة من الـشراكات االـستراتيجية في  

  .شتى المجاالت من خالل خلق واقتناص الفرص والتعامل معها بفعالية واستباقية

  ةبرنامج تعزيز الشخصية الوطني

ــعودـية بـناءً يـهدف البرـنامج الى   ـــية الســ ــخصــ على منظوـمة قيم ترتبط ـبإرث المملـكة    تعزيز الشــ
وعناصـــر وحدتها ومبادئها اإلســـالمية الراســـخة، من خالل منظومة مبادرات تكاملية تســـتهدف 
تعميق االنتماء الوطني، وتعزيز قيم الوســـطية والتســـامح واإليجابية والمثابرة. ســـيؤســـس هذا 

ن بأـسلوب عـصري يعزز لديهم البرنامج لمنهجية تدعم الـسياـسات التي تخاطب الـشباب من الجنـسي
  .روح المبادرة والعطاء والتطوع واإلتقان وحب العمل، ويحفزهم نحو النجاح والتفاؤل

  

  ٢٠٣٠جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تحقيق رؤية المملكة 

  

  التوسع في الوحدات التدريبية لتحقيق أفاق

بمتطلبات سوق العمل   للتدريب التقني والمهني وربطها رفع الطاقة والقدرة االستيعابية   ىعل العمل
  المؤهلة لسد احتياج سوق العمل  إنفاذا لألمر الملكي بتحقيق خطة أفاق لزيادة الكوادر المهنية

  أكاديمية أدوبي  

  الشـــركة  االســـتفادة من برامج وخدمات أدوبي التعليمية والتقنية بأنشـــاء شـــراكة اســـتراتيجية مع
  الشــركة في التصــميم  الكوادر البشــرية بالمؤســســة لتصــبح مؤهلة على العمل على برامجلتطوير  

  باللغة العربية.  وتطوير المحتوى االلكتروني من خالل مقررات أدوبي التدريبية

  البرامج التدريبية المرنة 

ــتوى الكوادر الوطنـية عن طريق تـقديم برامج ـتدريبـية مرـنة ل  في أي مرحـلة منلمـتدرب  رفع مســ
الثانوية    في برامج التدريب دون العام سواء  مالتعلي  أو  مراحل التوظيف أو التدريب التقني والمهني

ـــهادة ـــناعـية مع منـحه شــ التدريبية    مهنية لمجموعة من المهارات أو ما فوق الـثانوية الـعامة والصــ
االســتفادة  والتي من شــأنها تمكن القطاع الخاص من   المتحققة في كل مرحلة من مراحل التدريب

  التعليم والتدريب.  من مخرجات برامج قطاعات

  بناء القدرات

لتصل   رفع مستوى القدرات التدريبية واإلدارية والمعرفية والمهارية في الوحدات التدريبية
  العمل. لمستوى التشغيل الذاتي، وتصبح مخرجات الوحدات التدريبية منافسة في سوق

  



  تقديم التدريب ألفراد المجتمع بالفترة المسائية 

ــائـية وذـلكالـتدريبـية  تـقديم الـتدرـيب ألفراد المجتمع لاللتـحاق ـبالبرامج   ــيرة في الفترة المســ  القصــ
التغذية ـسوق    وفتح المجال للتأهيل الـسريع للراغبين بذلك  لتحقيق المـسؤولية االجتماعية للمؤـسـسة.

  العمل.

  األهليبوابة التدريب 

ــة إلكترونـية ـفاعـلة تـقدم أكثر من ( ــتثمرين  ٦٠  توفير منصــ والقـطاـعات    ) ـخدـمة الكترونـية للمســ
قطاع التدريب وترخيص    األخرى المســتفيدة والمتدربين، كما تســهل عملية التقدم لالســتثمار في

ــجيل الكترونية ــآت التدريبية. كذلك توفر البوابة بيئة تسـ ــآت التدريب ا  المنشـ ألهلية  متكاملة لمنشـ
  المختلفة المقدمة في تلك المنشآت.  ومنصة اختبارات الكترونية للبرامج التدريبية

  التدريب اإلنتاجي  

ــرـكات الـتدرـيب المنتـجة ببـناء وـحدات ـلدى الكلـيات الـتدريبـية ـتدمج ـما بين الـتدرـيب    تبني نموذج شــ
مهارة    متدربإكســاب ال التشــغيلية، بهدفواإلنتاج والتي تزيد من جودة التدريب وتحســن الكلفة  

  والمتدرب وكذلك توثيق الصــلة   اإلنتاج المطلوبة في ســوق العمل، ورفع الروح المعنوية للمدرب
  الجانب الوظيفي للمتدربين.  بين الوحدات التدريبية والجهات المستفيدة في

  التثقيف والتأهيل المهني لطالب التعليم  

ا  ام ـب د طالب التعليم الـع اتهمتزوـي ة وتهيئتهم للتخطيط لحـي ة والتقنـي ارات المهنـي ذـلك  لمـه ة وـك  المهنـي
منهجية   أنشطة منهجية وال تعزيز الصورة الذهنية االيجابية عن التخصصات التقنية والمهنية عبر

  المهن المحببة لهم في بيئة تدريب عملية.  لتعلم المهارات التقنية وإتاحة الفرصة للطالب لممارسة

  يالتدريب الذات

  تعزيز اعتماد المتدرب على ذاته في التخصــــصــــات العامة وفق بيئة تدريبية إلكترونية مناســــبة 
العامة، حيث    تتكامل فيها التقنية مع جهد المتدرب الستكمال عملية التدريب واجتياز مرحلة المواد
 يتناســــب مع يعتبر التدرب الذاتي أســــلوب التدرب األفضــــل ألنه يحقق لكل متدرب التدرب بما 

  للمؤسسة.  وبالتالي سوف يزيد زيادة الطاقة االستيعابية  التدرب،قدراته وسرعته الذاتية في  

  أكاديمية مايكروسوفت 

 االســـتفادة من برامج وخدمات مايكروســـوفت التعليمية والتقنية بأنشـــاء شـــراكة اســـتراتيجية مع
  برامج الشــركة في الشــركة لتطوير الكوادر البشــرية بالمؤســســة لتصــبح مؤهلة على العمل على  

ــوـفت  ـــهادات ـمايكروســ ــميم وتطوير المحتوى االلكتروني وتوفير برامج ـتدريبـية على شــ   التصــ
  االحترافية.

  تطوير وتطبيق الفحص المهني للتخصصات التقنية والفنية المساعدة

الممارســة    إنشــاء هيئة وطنية للتخصــصــات التقنية والفنية المســاعدة لوضــع الضــوابط والمعايير
والتصــنيف المهني لجميع    تقنية والفنية المســاعدة وتطويرها وســوف تقوم الهيئة بالفحصالمهن ال

على أن تكون هذه الـشهادة   ,ـشهادة بذلك الراغبين في ممارـسة المهن الفنية والتقنية المـساعدة ومنح
ــعوديين أو غير  ــواء كانوا سـ ــاعدة، سـ ــة المهن الفنية والتقنية المسـ ــرطة للراغبين في ممارسـ شـ



ــعودي ــها وأهدافها س العامة ألغراض واهداف الهيئات المهنية التخصــصــية    ين ،مماثلة في غرض
  القائمة حاليا.

ــبة التي يتم من خاللها  ــع معايير لمهنة التدريب واالختبارات المناسـ ــتقوم بوضـ ــنيف   كما سـ تصـ
  المدربين والترخيص لهم لمزاولة المهنة.

  تطوير الشراكة االستراتيجية مع القطاع الخاص 

والفاعلة في    التوسـع في الشـراكات االسـتراتيجية كما ونوعا من خالل بناء نماذج للشـراكة الحقيقة
الكليات والمعاهد وبالذات في   مجال تطوير الموارد البشــرية مع القطاعين العام والخاص لتشــغيل

ــافة إلى تنفيذ برامج تدريبية ــاريع العمالقة، اضـ ــة، وإيجاد نماذج تمويل مبتك  المشـ  رةمتخصـــصـ
والتحسـين المسـتمر مما سـيؤدي الى توطين الوظائف    عمل يضـمن التطوير  إلطارواطالقها وفقا  

ــتوى الموائمة ما بين مخرجات التعليم والتدريب من جهة ومتطلبات ســــوق العمل من  ورفع مســ
  جهة اخرى.

  التدريب التطبيقي المسائي

دبلوم   ة لـل الفترة المســـــائـي درـيب التطبيقي ـب ديم الـت الووتـق ة الفرصـــــةالبـك اـح للموظفين    ريوس إلـت
ــتفادة من إمكانيات الكليات التقنية فيل  بالقطاعين العام والخاص ــائية  الفترة  الس ــابهم    المس في إكس

  .مهارات تقنية ومهنية جديدة او تطوير مهاراتهم في مجاالت عملهم

  لخدمات المتدربينتطوير األنظمة اإللكترونية  

ائـمة. وهو نـظام   دـيل لألنظـمة الـق ــوبي ـب دم من  Bannerتطوير نـظام ـحاســ ــرـكة   الـعالمي المـق شــ
Ellucian  ا. يغطي النظـام ا ومحلـي ا وعربـي ات دولـي امـع د من الـج دـي ل دورة   والمطبق في الـع اـم ـك

 ً المتدربين والمدربين وتحديد  بتســجيل  التدريب بكافة أنشــطتها بدا من إعداد خطط المناهج مرورا
اء ة  األعـب ابـع دربين ومـت داول وتوزيع المـت ة وعـمل الـج ـــي دراســ اء   اـل درـجات وانتـه ارات واـل   االختـب
الـمالي ونـظام ســــداد ونـظام الموارد    كـما يتـكاـمل النـظام مع ـعدة أنظـمة أخرى ـكالنـظام  ،ـبالتخرج

  البشرية وغيرها.

  البكالوريوس نامجالتوسع في بر

ع في تطوير بعض البرامج التدريبية لتكون في   توي البكالوريوس ليلبيالتوـس وق    مـس احتياجات ـس
  العمل في الهندسة التطبيقية.

  توطين قطاع الجوال 

امج توطين قـطاع دعم برـن دمين للعـمل بقـطاع االتصـــــاالت ـل أهـيل المتـق درـيب وـت االتصـــــاالت    ـت
ــوق العـمل ـبالكوادر الوطنـية المؤهـلة وتـقديم   والجواالت التي أطلقـته وزارة العـمل وذـلك إلـمداد ســ

  ب بالجودة المطلوبة.التدري

  


