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Abstract 
Participation in globalization would be a great contributing factor to obtaining stable economic 

growth among Middle East states. In fact, globalization and its use in economic development have 

profound importance both for the region’s stability and the global economy. Middle East countries 

should find a way to use globalization to their benefit. In order to gain this least globalized 

region’s integration into the global economy and promote international institutions’ support to the 

region’s economic developmental process, it is important to understand globalization and its 

impact on the region. 
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Introduction 
Globalization is a modern term that has appeared on the globe since a very recent period of 

no more than half a century. This term has developed significantly and has been used by many 

intellectuals in Western countries for the purpose of cultural domination and political and 

economic influence over the Third World in general and Islamic and Arab countries in particular. 

(Robert , 2008) 

In the second half of the last century, the world witnessed a rapid development in the field of 

communication technology. The exports of Western communication technology in general and the 

United States, especially to the developing world, flowed not only to devices, but also to content 

and expertise, and then the form of cultural-communicative hegemony emerged. Cultural 

dominance In this period, which witnessed the great economic expansion of multinational 

companies, America was the fertile breeding ground for these writings, where the economic 

expansion of American capitalism and the large-scale export of American cultural products and 

technology Connection. Globalization affected all aspects of life for the entire world: economic, 

political, intellectual, cultural, linguistic and even religious. In this research, we will attempt to 

explain the negative impact of globalization on the cultural aspect of the Third World in general 

and the Islamic world in particular. (Thomas , 2004) 
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The concept of globalization 

The concept of globalization at the cognitive level raises many intellectual problems that began in 

economic studies and extended to other scientific aspects such as meeting, politics, the 

environment, media, culture, informatics and international relations. Hence, this term has become 

widespread and has a cosmopolitan nature that has attracted the attention of many researchers with 

different ideological orientations And the reflection of these tracks on the contemporary reality. 

(Michael , 2002) 
globalization is the process by which barriers between peoples are removed. This is the process by 

which people move from fragmentation and fragmentation to state of convergence and unity, from 

conflict to consensus, from disparity to homogeneity and uniformity. A global consciousness 

based on universal human charters is defined by some as: "a new stage in the development of 

modernity, in which social relations at the global level intensify with economic, cultural and 

political ties. These links do not mean the abolition of the local, Instead, it means adding a new 

dimension to what is local so that the outside world becomes the same as the inner factor in its 

impact on individuals and communities. " (Jean , 2001) 

Globalization can be seen as a phenomenon in which the economic, political, cultural, social and 

behavioral aspects are intertwined. The loyalty to the whole world across the political borders of 

countries and the transformation of different images affect human life wherever it is involved. 

 

The negative aspects of cultural globalization in the Arab world 

The phenomenon of globalization is no longer as some people think it is concerned with the 

economic aspect only and the generalization of the consumer style of the United States of 

America. It is also an economic, political, cultural and military globalization. It wants to reshape 

our contemporary economic, political, social and cultural aspects, even the people who are still 

very backward. 

Culture is in essence an expression of human activity, and the media is the tool for interpretation, 

development and dissemination. The means of communication and the media is the vehicle of 

culture in that it helps to support cultural attitudes and influence them and to dig behavioral 

patterns and promote them and put their concepts to the public through broadcasting and 

publishing and extensive explanation of what can actually be considered Organically cultured. 

(Michael D. I., 2003) 
In the view of some that the effects of globalization began to appear through the selection of 

developed countries for industries dependent on culture, these industries at the time when they are 

considered an economic invasion, it represents a large cultural invasion of intellectual spread like 

wildfire, especially among young people, especially movies and musical instruments and tapes, 

Youth and electronic children to other innovations of foreign culture, which often focus on 

violence and the stimulation of instincts and desires and tournaments, It is noteworthy that this 

trend has begun to threaten many countries and even developed them. This is Canada, which 

declares that it is "against the invasion of some of the programs and television and television series 

coming across the border from the United States (drugs and crimes) and in violation of its national 

culture" and France's position, which stood firmly before some of the GATT Programs related to 

audiovisual techniques (movies) promoted by the United States in the French market. 

There is a growing sense among societies of the danger to the self-existence of their members as 

belonging to a cosmopolitan nation of multiple civilizations, but this awareness has given the issue 
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of culture gradually increasing attention to become one of the most important factors contributing 

to the understanding and interpretation of the state of cultural change that the world is 

experiencing today. Culture is the essential component of conscience in any society and the spirit 

of its civilization because it reflects the historical depth and the depth of society, and because it is 

the main area in which the cognitive and creative forces interact in society. And culture - is a term 

that controls the literature of the relationship between different countries, many books and articles 

refer to culture as the main force to support nations and nations to the race of urbanization, which 

calls for the importance of these cultures, hence the culture can be considered a homogenous 

combination of a set of memories, Traditions and traditions held by a group of people representing 

a nation or a people in a way that reflects the vision of this nation to the universe, life, death and 

human abilities. (Robert , 2008) 

One manifestation of globalization is that it aims to promote a culture of consumption for Western 

American food, beverage, clothing and craft. And wants to spread in us a culture of pornography 

that allows evil, which is denied by heavenly laws and ideals in the land and the manifestations of 

globalization that they want to spread the culture of gender open doors, and want to spread the 

culture of adultery and slander and anomaly. It also wants to promote the culture of normalization 

in Muslim societies by wiping out their past history and keeping silent about verses from the 

Koran that speak of Jews or the Israelites and their bad attitude towards Allah and His messengers. 

problems included: (Anthony , 2004) 

 Failed secular regimes and political parties have pushed the peoples of the region back 

towards Islam and made them seek to redefine the role of religion in their lives. 

 Massive population increases: The MENA had a population of 112 million in 1950. The 

population is well over 415 million today, and approaching a fourfold increase. It will 

more than double again, to at least 833 million, by 2050. 

 A “youth explosion,” where age 20-24s -- the key age group entering the job market and 

political society -- has grown steadily from 10 million in 1950 to 36 million today, and will 

grow steadily to at least 56 million by 2050. 

 Some 36% of the total MENA population is under 15 years of age versus 21% in the U.S. 

and 16% in the EU. The ratio of dependents to each working age man and woman is three 

times that in a developed region like the EU. 

 A failure to achieve global competitiveness, diversify economies, and create jobs that is 

only partially disguised by the present boom in oil revenues. Direct and disguised 

unemployment range from 12-20% in many countries, and the World Bank projects the 

labor force as growing by at least 3% per year for the next decade. 

 A steady decline in non-petroleum exports as a percentage of world trade over a period of 

nearly half a century, and an equal pattern of decline in regional GDP as a share of global 

GDP. 

 Almost all nations in the region have nations outside the region as their major trading 

partners, and increased intraregional trade offers little or no comparative advantage. 

 Much of the region cannot afford to provide more water for agriculture at market prices, 

and in the face of human demand; much has become a “permanent” food importer. 

Regional manufacturers and light industry have grown steadily in volume, but not in global 

competitiveness. 
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 Global and regional satellite communications, the Internet, and other media, have shattered 

censorship and extremists readily exploit these tools. 

 A failed or inadequate growth in every aspect of infrastructure, and in key areas like 

housing and education. 

 Growing internal security problems that often are far more serious than the external threat 

that terrorism and extremism pose to the West. 

Recommendations 

 To demonstrate the universality of Islam in its legislation, ethics and values, and to work to 

raise suspicions about it. 

 Interest in instilling the principles of Islam in the hearts of children, and strengthening their 

Islamic identity to be better able to face the negative aspects of globalization. 

 Interest in the Arabic language, especially in the media and curricula of education; because 

it is one of the most important elements of Islamic identity. 

 Conducting lectures to raise awareness of the dangers of international conferences and 

uncovering their negative effects on the Muslim family. 

 Care to learn English; because of the important and necessary impact in the face of the 

disadvantages of globalization, and the spread of Islam. 

Conclusion 

Globalization stands out in three areas of human life: politics, economics and social life. 

globalization involves not only benefits, but also has costs or potential problems. One problem is 

identifying who gains from its potential benefits. A second problem is that of major potential 

regional or global instabilities stemming from the interdependencies of economies on a worldwide 

basis. A third type of problem is that the control of national economies is seen by some as possibly 

shifting from sovereign governments to multi-national enterprises. 
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 الممخص

تتنوع الكائنات الحية و تختمف في أحجاميا و أشكاليا و طرق تغذيتيا و طريقة معيشتيا، فقد تكون متناىية في الصغر مثل 
تكون كبيرة جدا مثل الحيتان الضخمة الموجودة في المحيطات أو الفيل  البكتيريا و األميبا لدرجة أنيا ال تري بالعين المجردة. وقد

أو الجمل، و لكنيا تشترك في وحدة البناء لجسم الكائن الحي ) الخمية ( التي تتضح فييا كل مظاىر الحياة من تغذية و تنفس و 
 نمو و تكاثر و غيرىا. سنتعرف في ىذا البحث اكثر عن النظرية الخموية.

 لمفتاحية :الكممات ا

 الخمية، الكائنات الحية، وحدة بناء، نظرية.

 

 المقدمة

( عند وصفو الشكل المجيري لنسيج Robert Hook, 1665أطمق مصطمح الخمية ألول مرة من قبل الباحث روبرت ىوك  )
)الخاليا( و قد  Cells الفمين بواسطة العدسات المكبرة فوجد ان نسيج الفمين مكون من غرف فارغة شبيية بخاليا النحل سماىا

( وقد الحظ ىوك ايضا ان بعض Inwood, 2003والتي تعني غرفة أو حجرة بالمغة الالتينية . ) Cellaأشتق ذلك من معناىا 
وفي  Cell Wallاال ان اىتمامو كان منصبا عمى دراسة جدار الخمية السميك  Juiceاالنواع من الخاليا ممموءة بمادة عصيرية 

الى نفس  Grew ( 1672 – 1682و كرو)  Malpighi ( 1628 - 1694نفس تمك الفترة الزمنية توصل الباحثان مالبيجي ) 
 ) Leeuwenhoekالنتائج ولكن تجاربيما كانت عمى انسجة حيوانية . وفي نفس القرن وبداية القرن الالحق اكتشف ليفنيوك ) 

كونات الخمية وخصوصا النواة في بعض كريات الدم لألسماك حيث قام بصناعة الذي استطاع تمييز بعض م  1723 - 1632
 (Moll , 2006مرة، فيو بذلك يعد اول من استطاع ان يخترع المجير في ذلك الوقت . ) 033مجير بسيط يكبر حوالي 

فحص الشرائح وبسمك ) وفي نياية القرن السابع عشر تم حصول تقدما ممحوظا في تحضير األنسجة اذ تمكن المجيريون من 
مايكروميتر( والمصبوغة بطرائق مختمفة لتوضيح المحتويات الخموية ، وبتقدم المجاىر والتقنيات التحضيرية تمكن الباحث  03

من ان يستنتج ان جميع االنسجة الحيوانية والنباتية ناتجة في الحقيقة من تجمع انواع   Dutrochet ( 1824ديتروخت ) 
(. وبعدىا اشتقت Dutrochet, 1924يا وان النمو ىو ناتج من زيادة في الحجم او عدد تمك الخاليا او كمييما )مختمفة من الخال

التي تعد من اىم النظريات في تاريخ عمم الخمية والمقدمة من قبل الباحثان شاليدن وشوان  Cell Theoryنظرية الخمية 
Schleiden & schwann  ( 0809 - 0808عام ( . )Schleiden, 1839) 



 

 

Arab Journal for Scientific Publishing    (AJSP) 

 

 

   Cellالخمية 

ىي وحدة البناء والوظيفة لحياة الكائن الحي . كما أوضح شاليدن وشوان في نظريتيما الخموية بأن جميع اشكال الحياة المختمفة 
وىر تمتمك جميعيا اساسا خمويا متشابيا من حيث الج Multicellularاو متعددة  Unicellularمستوياتيا التطورية أحادية الخمية 

 فإن موقع الخمية لمكائن الحي كموقع الذرة بالنسبة لمحركة الكيمياوية اذ انيا اصغر وحدة بنائية. 

 Characterizes of Cellخواص الخمية 

 قابمية بقائيا بصورة مستقمة وذلك عن طريق: .0

تساعد عمى الحصول عمى الطاقة من المحيط كالضوء لمنباتات  Metabolic Mechanismأ. امتالك الخمية الى آلية أيضية 
 .ATPلممواد الغذائية الى ابسط ممثمة بمركب  Catabolismالخضراء أو من عمميات اليدم 

 ب. استيالكيا لمطاقة لمقيام باألفعال الحيوية مثل حركة المواد داخميا وانتقال وتحول المواد لالستفادة منيا .

. امتالك الخمية أنظمة كيمياوية اساسية محددة تقوم ببناء المواد العضوية األساسية مثل البروتينات، الكربوىيدرات، حوامض  2
 نووية، لبيدات وغيرىا.

 . تمتمك حدودا مثبتة أي ان ليا سطح خارجي لحمايتيا وربطيا مع بعضيا كما يوصميا بالمحيط الخارجي. 0

 معمومات الوراثية ممثال بالنواة والمادة الوراثية.. تمتمك مركز لخزن ال 4

 النظرية الخموية

التي تعد من اىم النظريات في تاريخ عمم الخمية والمقدمة من قبل الباحثان شاليدن وشوان  Cell Theoryنظرية الخمية 
Schleiden & schwann  ( التي تنص عمى: 0809 - 0808عام ) 

 من خمية واحدة أو أكثر .أ. جميع الكائنات الحية تتكون 

 ب. الخاليا ىي الوحدات االساسية التركيبية والوظيفية لمكائنات الحية .

 ج.  تنشأ جميع الخاليا من الخاليا الموجودة مسبقا من خالل انقساميا .
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 د. الخمية ىي وحدة التركيب ، الفسيولوجي ، والتنظيم في الكائنات الحية.

خاليا الحديثة في أنو اقترح طريقة التبمور العفوي التي أطمق عمييا " تكوين الخمية الحرة". و نظريتيما تختمف عن نظرية ال
(Schleiden, 1839) 

، خمص رودولف فيرشو إلى أن جميع الخاليا تأتي من خاليا موجودة مسبقا ، وبالتالي إكمال نظرية الخمية  0888في عام  
 الكالسيكية.

 

 (Turner , 1890يمي: ) تشمل نظرية الخاليا الحديثة ما

 . الخمية ىي الوحدة األساسية لمييكل والوظيفة في الكائنات الحية.0

 . تنشأ جميع الخاليا من الخاليا الموجودة مسبًقا عند انقساميا.2

 . يحدث تدفق الطاقة )التمثيل الغذائي والكيمياء الحيوية( داخل الخاليا.0

 ( تنتقل من خمية إلى أخرى أثناء انقسام الخمية.DNA. تحتوي الخاليا عمى معمومات وراثية )4

 . جميع الخاليا ىي نفسيا في األساس في التركيب الكيميائي في الكائنات الحية من األنواع المماثمة.8

 . جميع الكائنات الحية المعروفة تتكون من خمية واحدة أو أكثر.6

 باسم الكائنات الحية أحادية الخمية.تتكون بعض الكائنات الحية من خمية واحدة فقط وتعرف  -7

 . البعض اآلخر متعدد الخاليا ، يتألف من عدد من الخاليا.8

 . يعتمد نشاط الكائن عمى النشاط الكمي لمخاليا المستقمة.9

تشابيتين وكان لنظرية الخمية تأثير واسع المدى عمى مختمف حقول عموم الحياة وبذلك فقد ثبت بأن الخمية تنقسم لتكوين خميتين م
في المكونات االساسية والفعاليات البايوكيميائية وقد استعممت النظرية الخموية في عمم االمراض من قبل العالم فيرجو ) 

Virchoo ( 1858  . 
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الذي اوضح بأن الكائن الحي يتكون من اتحاد خميتين خمية النطفة  Kollikerوكذلك في عمم األجنة من قبل العالم كوليكر 
Spermatzoon .   وخمية البيضةOvum 

وبتطور عمم الخمية تقدمت المعرفة االولية عن مكونات الخمية واصبحت الكتمة المحدودة بغشاء الخمية وتحتوي عمى النواة تدعى 
أما الجزء الذي يحيط بالنواة فقد سمي بالسيتوبالزم وبذلك تطورت المعرفة الخموية تطورا سريعا  Protoplasmالبروتوبالزم 

اصبحت التغيرات التي تحدث في النواة عند انقسام الخمية محط أنظار الباحثين فبيذا المجال حيث درس االنقسام الخموي و 
 (Tavassoli , 1980بمراحمو ثم تعاقبت اكتشافات مكونات الخمية مثل الميتوكوندريا واجسام كولجي الخ. )

دور كبير في  X- Ray diffractionووجود األشعة السينية  Electron Microscopeوكان استعمال المجير االلكتروني 
 تطور المعمومات حول تركيب الخمية ومكوناتيا .

والكروموسومات اطمق عمية  Genesومن ىذا العمم ظير فرع جديد في عموم الحياة ربط بين الدراسات حول تصرف الجينات 
في الستينات الذي يختص  Molecular geneticsثم تالىا دخول عمم الوراثة الجزيئية  Cytogeneticsعمم الوراثة الخموية 

 والتراكيب الجزيئية لممكونات االساسية لمخمية . RNAو  DNAبدراسة شكل وتجمع وتكيف الجزيئات النووية 

ة او عمم وظائف االعضاء او الكيمياء وال يمكن دراسة عمم الحيوان او عمم النبات او عمم التشريح او عمم االنسجة او عمم االجن
 الحياتية او عمم االمراض بدون معمومات اساسية عن الخمية تركيبا ووظيفة .

 مستويات التنظيم في الكائنات الحية

وىناك كائنات حية متعددة الخاليا  Unicellular: فيناك كائنات حية وحيدة الخمية  Cellالمستوى األول: الخمية  •
Multicellular . 

 : يوجد في الكائنات متعددة الخاليا . فارتباط مجموعة خاليا تكون النسيج. Tissueالمستوى الثاني: النسيج  •

: وىي مجموعات من الخاليا التي تكون كميا من نوع واحد وتؤدي وظيفة واحدة،  Organالمستوى الثالث: العضو  •
 ينقبض ليسبب الحركة. ومن امثمتيا نسيج العضمة الذي يمكن ان يقصر طولو او

 : ويتكون من مجموعة من األعضاء تؤدي وظائف محددة مثل: Systemالمستوى الرابع: الجياز  •

 الجياز اليضمي : وظيفتو ىضم الطعام وتحويمو الى جزيئات اصغر يسيل امتصاصيا من -

 قبل جسم الكائن الحي.
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 ة لخاليا الجسم.الجياز الدوري: وظيفتو نقل االوكسجين والمواد الغذائي -

 الجياز التنفسي : الحصول عمى االوكسجين بشكل كاٍف. -

 الجياز اإلخراجي: لطرد الفضالت والمواد الضارة. -

 General Structure of Cellالتركيب العام لمخمية 

و الحال في كما ى Cytoplasmوسيتوبالزم  Nucleusان معظم الخاليا التي ُدرست بشكل تفصيمي تحتوي غالبا عمي نواة 
الخاليا الحيوانية والنباتية اال ان ىناك خاليا أخرى تفتقد لوجود نواة مميزة واضحة في سيتوبالزم كما ىو الحال في البكتيريا 

والطحالب الخضراء المزرقة . سميت الخاليا التي تحتوي عمى نواة مميزة وواضحة ومحاطة بغالف خاص بيا ب "الخاليا حقيقية 
" بينما تسمى الخاليا التي تفتقد لوجود النواة وتنتشر مادتيا الوراثية في السيتوبالزم دون غشاء ب " الخاليا  Eukaryotesالنواة 

 . Prokaryotesبدائية النواة 

 Prokaryotesاوال: الخاليا بدائية النواة 

 ركيب وتتميز باآلتي:تعد الخمية بدائية النواة اقل الخاليا تطورا كونيا اكثرىا بدائية من حيث الشكل والت

 (. Nucleoidأ. لمخمية البدائية نواة بدون غشاء نووي وتدعى بمنطقة النواة أو المنطقة النووية ) 

والميتوكوندريا )  Golgi Bodiesب. ال يحتوي سيتوبالزم الخمية بدائية النواة عضيات غشائية كأجسام كولجي ))
Mitochondria بييأة حبيبات صغيرة كثيرة العدد تقوم ببناء البروتينات. (، اال انو يحوي ريبوسومات تظير 

( وجميعيا تتبع  Bacteria( والبكتيريا )  Blue Green Algaeج. تتمثل الخمية بدائية النواة في الطحالب الخضراء المزرقة ) 
 ( . Moneraمممكة االوليات ) 

تمثل كل خمية بكتيرية كائنا بدائي النواة، ويحيط بيا جدار صمب مؤلف من مركبات كيميائية ) البروتين والدىون وعديد 
( وىو غشاء نصف ناضح  Plasma Membraneالسكريات (، والى الداخل من ىذا الجدار الصمب يوجد الغشاء البالزمي ) 

(، حيث ينعدم الغالف النووي والنوية عمى خالف ما ىو موجود في  Nucleoidيحيط بالسيتوبالزم الذي يحوي منطقة نووية ) 
 .( Flagellaالخاليا حقيقية النوى، كما يحوي السيتوبالزم عمى الريبوسومات وقد تمتمك بعض انواع البكتيريا المتحركة اسواط ) 

(Rosenberg, 2013) 

 (Eukaryotesثانيا: الخمية حقيقية النواة )
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(  Plantae( والنباتات ) Fungi( والفطريات ) Protestaتي تمتمك نواة حقيقية، وتوجد في ممالك الطميعيات ) وىي الخمية ال
( تختمف الخاليا حقيقية النوى من حيث الشكل فمبعضيا اشكال ثابتة منيا الكروية واليرمية واالنبوبية  Animaliaوالحيوانات ) 

النجمية والمغزلية ... الخ. ولمبعض اآلخر شكل غير ثابت حيث يتغير من حين آلخر والمكعبة والعمودية والبيضوية والمسطحة و 
كاألميبا، مثال ويمكن ان يعزى التغير في الشكل الى الوظيفة التي تقوم بيا الخاليا فغالبا ما يكون لمخاليا شكل يالئم الوظيفة 

لرؤيتيا اال انيا من دون شك أكبر حجما من الخاليا بدائية  التي تؤدييا واغمب الخاليا حقيقية النوى صغيرة، وتحتاج الى مجير
النوى وعموما تحتاج الخمية الى مساحة سطحية )الغشاء البالزمي( لتستطيع من خالليا القيام بعممية تبادل المواد مع محيطيا 

 (Hirt & Horner, 2004بشكل مالئم. )

  

 الخاتمة

الوحدة التركيب األساسية في كل الكائنات الحية. تطورت ىذه النظرية خالل نظرية الخمية تشير إلى فكرة أن الخاليا ىي 
منتصف القرن السابع عشر بعد التقدم الذي حدث الفحص المجيري. ىذه النظرية واحدة من أسس عمم األحياء. النظرية تقول أن 

لخمية ىي الوحدة األساسية لمتركيب والوظيفة الخاليا الجديدة تتكون من غيرىا من الخاليا الموجودة عن طريق االنقسام ، وأن ا
 في جميع الكائنات الحية.
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Cell Theory " " 

 

 

Abstract 

Living organisms vary in size, shape, ways of feeding and way of life. They may be as tiny as 

bacteria and amoeba to the extent that they cannot be seen by the naked eye. They can be very 

large, such as the giant whales in the ocean, the elephant or the camel, but they share the building 

unit of the body of the living organism (cell) in which all aspects of life are evident from feeding, 

breathing, growth, reproduction and so on. In this research we will learn more about cellular 

theory 

key words  

Cell, Organisms, Building Unit, Theory 
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 الممخص

باعتبار أن التكنولوجيا نتاج اجتماعي تتعدى كونيا مجموعة من اآلالت والمعدات، فاليدف من ىذا البحث ىو تحديد األطر 
المرجعية، وما يقف وراء سموك الموظفين في تعامميم مع التكنولوجيا المستوردة داخل التنظيم اإلداري ، ىذه الوسائل الحديثة التي 

لعربي والتي تحمل معيا ثقافة وقيمًا ومعايير لمجتمعات غير مجتمعنا، أو بتعبير آخر البحث عن تعتبر دخيمة عمى المجتمع ا
ماىية القواعد االجتماعية التي تقف وراء تصرفات الموظفين أثناء استخداميم لمتكنولوجيا الحديثة في اإلدارة العمومية وطرق 

لمنيج العممي لتشخيص حالة اإلدارة العمومية المعروفة بواقع التشتت التعامل معيا. عن طريق التحميل السوسيولوجي واستخدام ا
 وبطء الحركة وعشوائية الكادر البشري الواسع وغياب الديناميكية والمعرفة.

 كممات مفتاحية :

 تكنولوجيا، إداري، حديثة.

 

 المقدمة

تيا الفكرية من النظرية السوسيولوجية التي تنظر ىناك عدة اتجاىات فكرية تباينت في رؤيتيا لمتكنولوجيا، بعضيا استمدت طروحا
لمتكنولوجيا عمى أنيا العامل المسؤول عمى إحداث التغير االجتماعي واالقتصادي والثقافي... وترى فييا المتغير المستقل إلحداث 

ى التكنولوجيا بأنيا العنصر كل التغييرات التابعة في النظام االجتماعي والثقافي لممجتمع، تمك النماذج الفكرية التي تنظر إل
األساسي لكل التغيرات االجتماعية ، في حين ىناك أقطاب فكرية أخرى تنظر لمتكنولوجيا عمى أنيا عامل مساعد يدخل ضمن 
العوامل األخرى )كالعامل االقتصادي، العامل الثقافي، العامل البيولوجي...(، وأن التغير االجتماعي مرده مجموعة من العوامل 

تداخمة والمتعددة. عمى أساس أن التكنولوجيا يمكن اعتبارىا في بعض األحيان متغيرًا مستقاًل وفي أحيان أخرى متغيرًا تابعًا الم
وذلك بسبب الظواىر التي تؤثر فييا أو تتأثر بيا ، أي العمية النسبية لجميع العوامل التي تساعد عمى التغير االجتماعي. 

 (2336)تيشوري ، 

د استجالء حقيقتو في ىذا البحث فيو الكشف عن العوامل األساسية المسيطرة عمى عممية استخدام و استدماج أما ما يرا
التكنولوجيا في اإلدارة التربوية، ىذه األخيرة التي تتولى قيادة مختمف النشاطات تخطيطًا وتنظيمًا وتنفيذًا وتنسيقًا، في مسيرتيا 

 التي وجدت من أجميا.نحو التغيير والتطوير وبموغ األىداف 
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 مشكمة البحث

إن زيادة االىتمام بالتعميم في دول العالم العربي، والتوسع الكمي فيو، وما يترتب عمى ذلك من كمف مالية مرتفعة، يستدعي 
وجيا االىتمام بنوعية التعميم وتجويد مدخالتو وعممياتو مخرجاتو؛ األمر الذي استوجب عمى اإلدارات المدرسية توظيف تكنول

 (2338المعمومات واالتصاالت في مدارسيم لممساىمة في تحسين العممية التعميمية التعممية في جوانبيا كافة . )الالمي، 

ورغم التطور الكبير في البنية التكنولوجية في كثير من المدارس الحكومية إاّل أن استفادة المجتمع المدرسي من ذلك التطور 
ي إلى مستوى الطموح المنشود، فضاًل عن بطئيا في مواكبة ثورة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، لذا والتقدم التكنولوجي ال يرتق

فإن إيجاد المجتمع المدرسي المعموماتي ال يمكن تحقيقو إاّل من خالل نشر ثقافة معموماتية تيدف إلى تكوين فكر معموماتي بين 
ال شك في أن لإلدارة المدرسية دورًا بارزًا في نشر تكنولوجيا المعمومات أفراد ىذا المجتمع بمختمف مستوياتو ومكوناتو، و 

واالتصاالت، وتبينيا من قبل المعممين، والطمبة عمى مستوى المدرسة، وبغض النظر عن الجيود المبذولة في المستويات العميا 
 تعميمية.من النظام التربوي من أجل نشر استخدامات التكنولوجيا، وتبنييا في العممية ال

وتتبمور مشكمة الدراسة في تقصي الدور الذي تمارسو اإلدارة المدرسية في نشر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المجتمع 
 المدرسي من وجية نظر مساعدي المديرين.

 ىدف البحث وأسئمتو

في المجتمع المدرسي، وذلك من خالل ىدف البحث إلى بيان دور اإلدارة المدرسية في نشر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 
 اإلجابة عن األسئمة اآلتية:

. ما دور اإلدارة المدرسية في نشر استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المجتمع المدرسي من وجية نظر مساعدي 0
 مديري المدارس؟

تصاالت في المجتمع المدرسي من وجية نظر . مستوى دور اإلدارة المدرسية في نشر استخدام تكنولوجيا المعمومات واال 2
 مساعدي المديرين ؟
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 أهمية البحث

 تأتي أىمية ىذا البحث مما يأتي:

. يعدُّ ىذا البحث من الدراسات العربية القميمة التي تناولت موضوع دور اإلدارة المدرسية في نشر استخدام تكنولوجيا المعمومات 0
 واالتصاالت في المجتمع المدرسي.

 تناولو لموضوع ميم، ويؤمل أن يعود بالنفع عمى القائمين باإلدارات التربوية والتعميمية واإلدارة المدرسية.. 2

. أنو يمقي الضوء عمى دور اإلدارة المدرسية في نشر استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المجتمع المدرسي من 0
 وجية نظر مساعدي المديرين.

 مصطمحات البحث

 تناول البحث عددًا من المصطمحات، وفيما يمي تعريف لكل منيا:

 الدور: مجموعة من األعمال يمارسيا الشخص نتيجة إلشغالو منصبًا معينًا من أجل إحداث تغيير ما.

، ( عمي انيا : "جميع الجيود واألنشطة والعمميات من )تخطيط، وتنظيم، ومتابعة2330اإلدارة المدرسية: ويعرفيا )دياب، 
عداد الطالب من جميع النواحي  داريين بغرض بناء وا  وتوجيو، ورقابة( التي يقوم بيا المدير مع العاممين معو من مدرسين، وا 
)عقميًا، وأخالقيًا، واجتماعيًا، ووجدانيًا، وجسميًا( لمساعدتو عمى أن يتكيف بنجاح مع المجتمع ويحافظ عمى بيئتو المحيطة، 

 ويسيم في تقدم مجتمعو".

كنولوجيا المعمومات واالتصاالت: ىي مجموعة األدوات واألجيزة التي توفر عممية تخزين المعمومات ومعالجتيا ومن ثم ت
استرجاعيا، وكذلك توصيميا بعد ذلك عبر أجيزة االتصاالت المختمفة إلى أي مكان في العالم، أو استقباليا من أي مكان في 

 (2333العالم )مكاوي، 

 منيج البحث

ًا ليدف البحث الذي استخدم فيو المنيج الوصفي النظري واستخدم فيو أسموب المسح المكتبي، وقد تم االطالع عمى الكتب تحقيق
 و المراجع والمصادر، و الدراسات السابقة المتوافرة ذات العالقة بموضوع البحث، لبناء الخمفية النظرية ليا. 
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 الدراسات السابقة

 الدراسة األولى

( ، 0999-0998احث عبد اهلل ساقور والموسومة ب : )) المشاركة االجتماعية في عممية التنمية المحمية(( )ساقور، قام بيا الب
 لقد انطمق الباحث من إشكالية نظر من خالليا إلى المجتمع الجزائري عمى أنو خاض

شتراكي لممؤسسات. وبدت التجربة التنموية تجارب تطبيقية لمبناء االقتصادي واالجتماعي والثقافي كتجارب التسيير الذاتي واال
لوحظ توقف لممجيود التنموي وتحولت الجزائر إلى بمد مأزوم )العشرية  0988تثير إعجاب وتقدير البعض، غير أنو منذ سنة 
الحقًا لم والشروع في تطبيق اإلصالحات السياسية والثقافية واالقتصادية  0988السوداء( . أي أن التوجو لمتنمية المخططة قبل 

تعرف طريق االنتشار وال طريق التطبيق بمستوى يرضى عنو مختمف الفاعمين االجتماعيين، أي أنو عمى الرغم من التغيرات 
 التي مازال أصحاب القرار بعيدين عن مستوى تطمعات المواطنين.

 الدراسة الثانية

س لمقرارات وقبول التكنولوجيا واستخداميا، وىدفت ( حول العالقة بين أساليب  اتخاذ مديري المدار Jacoby, 2006دراسة )
الدراسة إلى التعرف إلى أي مدى يمكن أن يؤثر أسموب اتخاذ القرار عند مدير المدرسة في قبول استخدام التكنولوجيا عمى 

إلى أن أسموب ( مدير من مدارس والية بنسمفينيا، وأشارت نتائج الدراسة  033مستوى المدرسة. وتكونت عينة الدراسة من ) 
اتخاذ القرار لم يظير تأثيرا في مدى قبول التكنولوجيا من قبل مديري المدارس واستخداميا، وأن معظم المديرين يقبمون استخدام 

 التكنولوجيا، وأن معظميم يشعر بالراحة الستخداميا في األعمال اليومية.

 الدراسة الثالثة 

ف واقع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المدارس االستكشافية في األردن، ( بدراسة ىدفت إلى تعرّ 2339وقام )الحمران، 
( مدارس، وتوصمت الدراسة  038وقد تكون مجتمع الدراسة وعينتيا من جميع المدارس االستكشافية في األردن البالغ عددىا ) 

( عرض تقريبًا في كل Data Showالثة أجيزة )إلى أن الوزارة قامت بتزويد جميع المدارس بأجيزة التي بمغ متوسط توافرىا ث
( الحاسوب المتنقل االستكشافية بشبكة Laptopمدرسة، كما ُزود عدد من المدرسين بأجيزة كما ربطت جميع المدارس ،)

تبط اإلنترنت، وأشارت النتائج إلى أن أكثر األعمال التي يقوم بيا الطمبة والمرتبطة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تر 
باستخدام قواعد بيانات خارجية لمحصول عمى معمومات من مواقع مختمفة عمى شبكة المعمومات )اإلنترنت(، يمييا األعمال 

المرتبطة بالتواصل مع األقران بواسطة البريد اإللكتروني من مدارس أخرى في الداخل أو الخارج، أما أقل ىذه األعمال ممارسة 
ات من خالل شبكة معمومات اإلنترنت، وفيما يتعمق باستخدام الطمبة لمتطبيقات التكنولوجية في من قبل الطمبة فيو نشر معموم
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المدرسة من وجية نظر منسقي الحاسوب، وأشارت إلى أن أكثر التطبيقات التكنولوجية استخدامًا من قبل الطمبة ىي معالج 
رمجيات التي تدعم العمل كسل(، أما أقميا استخدامًا فيو البالكممات والنصوص، يمييا مباشرة برمجيات الجداول اإللكترونية )ا

 اإلبداعي

 استخدام التكنولوجيا في اإلدارة التربوية

 مفيوم اإلدارة 

اإلدارة استثمارا لإلمكانيات المتاحة، البشرية والطبيعية والمادية والمالية والعممية والفنية والتكنولوجية لتحقيق مختمف  تعتبر
األىداف المنشودة عمى أحسن وجو، وقد أجمعت كل المدارس االقتصادية واإلدارية عمى أن اإلدارة تتولى قيادة أي نشاط إنساني 

 (2336ًا وتنسيقًا. )تيشوري ، تخطيطًا وتنظيمًا و تنفيذ

 مفيوم التكنولوجيا

يعتبر مفيوم التكنولوجيا من المفاىيم التي ناقشيا الكثير من الباحثين والمفكرين، واختمفوا في نظرتيم لو بسبب اختالف  
المخترعات  تخصصيم وتطور خصائص التكنولوجيا نفسيا، ولكن من األمور المتفق عمييا أن ماىية التكنولوجيا قديمة قدم

 البشرية نفسيا، حيث كانت تعتبر وسيمة من الوسائل التي اكتشفيا اإلنسان عند تطويعو البدائي

لمطبيعة، وبعدىا أصبحت أداة يستعمميا لخدمتو ومساعدتو لقضاء حاجياتو المتنامية، ثم تطور استعماليا وعم إلى درجة أصبحت 
بعض من المفكرين يعتقدون بأنيا المسئولة عن معظم التغيرات التي تحدث ميمة جدا في حياتو العامة والخاصة. مما جعل ال

 (09، صفحة 2303داخل المجتمع المعاصر. )دليو، 

 اإلدارة التربوية

اإلدارة التربوية وتسمى أيضًا اإلدارة التعميمية، أو المدرسية، ىي عممية قيادة الناس وتوجيييم أو ضبطيم لتحقيق ىدف معين 
أيضًا عمى أنيا الطريقة التي يوجو بيا التعميم في مجتمع معين، وذلك بما يتالءم مع أوضاعو ومع  ومشترك، وتعرف

األيديولوجية الموجودة فيو، وكذلك مع االتجاىات الفكرية التربوية السائدة بو، وذلك لتحقيق األىداف الموضوعة والمخطط ليا. 
 (0998)خميل، 
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 (Sincar, 2013خصائص اإلدارة التربوية )

 يجب أن تكون متماشية ومتناسبة مع سياسية البالد والفمسفة االجتماعية كذلك. 

تتسم بالمرونة والسيولة، بعيدة كل البعد عن القوالب الثابتة والجامدة، وفي الغالب تكون متكيفة مع الظروف المتغيرة،  
 وتتالءم مع مقتضيات الموقف.

 ذلك من خالل االستخدام األمثل لكل من اإلمكانيات البشرية والمادية. تمتاز بالفعالية والكفاءة، وتحّقق  

 مبادئيا النظرية وأصوليا تتكّيف مع مقتضيات الموقف بشكل كبير، وذلك حتى تكون عممية. 

 اإلدارة التربوية في عصر التكنولوجيا

موذج اإلدارة العممية، والعالقات اإلنسانية والسموك تتعدد النظريات والنماذج التي ساىمت في تطور اإلدارة التربوية مثل: ن     
اإلنساني ونظرية النظم....حيث ركزت كل منيا عمى جانب محدد في اإلدارة التربوية، ولكي نعرف اإلدارة التربوية في عصر 

عمى أسس موضوعية مع التكنولوجيا البد من المزج بين ايجابيات النماذج اإلدارية التربوية ووضع نموذج متكامل مترابط قائم 
 االىتمام بمختمف الجوانب اإلنسانية والمادية واالجتماعية والعممية والعممية والموائمة مع البيئة المحمية والعالمية.  

وىكذا فمكي تحقق اإلدارة التربوية بعصر العولمة النجاح المطموب في أدائيا لمياميا التربوية فيجب أن تتوفر في منسوبييا ما   
 : يمي 

 االلتزام االيجابي األخالقي والقانوني والسموكي البناء متمثاًل في األفعال والسموكيات االيجابية. •

التوازن بين القدرة والدافعية أي أن يكون الفرد قادرًا عمى تطويع المعارف النظرية في اإلدارة التربوية إلى واقع ممموس،  •
  فيحدث تكامل بين الجانب النظري والتطبيقي.

 الرغبة الحقيقية والعالية لمعمل، وىناك أساليب عممية وموضوعية لقياس دافعية األفراد لإلدارة التربوية. •

وضع الشخص المناسب في المكان الذي يتناسب مع قدراتو الشخصية ويشترط توفر المناخ الوظيفي الموائم لمعمل  •
 ويتفق مع توقعات الفرد.

 ( في اإلدارة التربوية.Hicks & Gullet, 1975, p. 320موظفين )تنمية االتصال الفعال بين ال •

 ( في اإلدارة التربوية.Sorge, 2002, p. 283تنظيم انسياب المعمومات الدقيقة والصحيحة ) •
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 المعرفة المتمكنة من المغة اإلنجميزية. •

التخاذ القرارات اإلدارية التربوية والتنفيذية بأسموب وىكذا يمكن تعريف اإلدارة التربوية في عصر التكنولوجيا : بأنيا نظام       
عممي، والتركيز عمى التفاعل بين العاممين في اإلدارة التربوية والعالقات بينيم وبين المتغيرات البيئية المحمية والعالمية وذلك 

 (093، صفحة 0999الطويل، ضمن إطار من القيم والمثل األخالقية والسموكية والقانونية لتحقيق األىداف التربوية. )

 أساليب التسيير اإلداري الحديثة باستخدام التكنولوجيا 

اإلدارة ىي ذلك العمم الديناميكي الذي يحرك العالم الذي يعيش كل يوم تطورات تقنية جديدة ، فتطور الشعوب أصبح مقترن 
 عمية.بتطور أساليب اإلدارة ونجاحيا في استخدام الموارد المالية والبشرية بفا

 ويمكن تمخيص الجوانب األساسية الستثمار تكنولوجيا المعمومات في اإلدارة في اآلتي :

 السرعة والفاعمية والمرونة في اتخاذ القرار بفعل تقنيات المعالجة السريعة والنقل السريع. 

 مما يساعد في اتخاذ القرار.القوة اليائمة لتقنيات المعمومات في إعداد التقارير ومعالجة كم ىائل في زمن قياسي  

 بناء بنك لممعمومات اإلدارية يعطي حياة وديناميكية الستثمار ىذه المعمومات في تطوير اإلدارة. 

 تقنيات المعمومات ىي التي تسيل عمينا قراءة مؤشرات لحظية. 

 

 مظاىر مقاومة التغيير ومعوقات استخدام التكنولوجيا

جيا الحديثة في التنظيم اإلداري من طرف الموظفين، وكذلك مظاىر مقاومة التغيير وعزوف إن ضعف مستوى استخدام التكنولو 
أفراد التنظيم عن المبادرة واالبتكار وضعف مردودىم الميني، ينعكس عمى جودة الخدمة التي تقدميا اإلدارة ، وعدم نجاحيا في 

 تحقيق األىداف التي وجدت من أجميا.
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 الخاتمة

التي أدخمت تكنولوجيا المعمومات واالتصال التربية والتعميم إلى زيادة فرص الوصول إليو، مضيفة إليو مجموعة أدت المبادرات 
من األطر الجديدة التي ساعدت عمى رفع مستوى نوعية التعميم وجودتو، من خالل ما توفره من أساليب متقدمة، أسيمت في 

الح أو تحسين أداء إدارة المؤسسات التعميمية، وشكمت ىذه المبادرات تحديًا تحسين نتائج العممية التعميمية التعممية، وفي إص
لممناىج و طرائق التدريس وأساليبو، وأساليب التقويم، وشكمت حافزا إلى التطوير والتغيير في السياسات التعميمية مع معظم دول 

تراعي الفروق الفردية بين المتعممين، وتثري مجاالت العالم، ومارست دورا ميمًا في توفير الظروف واإلمكانات التعميمة التي 
 الخبرة التي يمر بيا المتعمم، وتعمل عمى تنويعيا.

 التوصيات

 تعزيز دور اإلدارة المدرسية في نشر استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المجتمع المدرسي من خالل .0

 المدارس. إعداد برامج تدريبية متخصصة لجميع العاممين في .2

إشراك الطمبة وأولياء أمورىم في المحاضرات والندوات والورش التي تعدىا اإلدارة المدرسية لغايات توعيتيم وتثقيفيم  .0
 باستخدامات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المجتمع المدرسي والخدمات المتاحة من خالليا.

 حال حدوث أي مشكالت فنية في األجيزة المستخدمة في المدارس.توفير فنيين لتقديم الدعم الفني المباشر في  .4

 توفير الدعم المعنوي والمالي الالزم لنشر ثقافة استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المجتمع المدرسي. .8

 مراجع المغة العربية 

 .0المتمدن. جانفي ،  (. التنمية اإلدارية واإلصالح اإلداري، الحوار2336عبد الرحمان تيشوري . )

 (. اإلدارة المدرسية. اإلسکندرية: دار الجامعة الجديدة.2330إ. م. دياب. )

 (. تكنولوجيا المعمومات واالتصال. القاىرة: مركز جامعة القاىرة.2333ح. ع. مكاوي. )

ن وجية نظر مديري ووكالء (. واقع استخدام تطبيقات الحاسب اآللي في مجاالت اإلدارة المدرسية م2338ع. ع. الالمي. )
 المدارس الثانوية بنين بمحافظة الخبر، رسالة ماجستير غير منشورة. مممكة البحرين: الجامعة الخميجية.
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عمم اإلجتماع، جامعة باي مختار  دھ(. المشاركة اإلجتماعية في التنمية المحمية. عنابة: مع0999-0998عبد اهلل ساقور. )
 عنابة.

 (. التنظيم اإلداري في الدول العربية. القاىرة: مطبوعات جامعة الدول العربية.0998عثمان خميل. )

اآلفاق. المممكة األردنية الياشمية، عمان: -االستعماالت–(. التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال،المفيوم 2303فضيل دليو. )
 دار الثقافة.

ة لواقع استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المدارس االستكشافية في األردن. (. دراسة مسحيّ 2339م. خ. الحمران. )
 .288 -282مجمة إتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس، 

 (. اإلدارة التعميمية. األردن.0999ىاني عبد الرحمن الطويل. )
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Utilizing Technology in Educational Administration 
 

Abstract 

The aim of this research is to determine the reference frameworks and what is behind the behavior 

of the employees in dealing with the imported technology within the administrative organization, 

these modern methods that are considered alien to the Arab society and which carry with it 

culture, values and standards. To communities other than our society, or in other words to search 

for what social norms behind the actions of employees while using modern technology in public 

administration and ways to deal with it. Through the sociological analysis and the use of the 

scientific method to diagnose the state of public administration known by the dispersion and slow 

movement and randomness of the human cadre and the broad absence of dynamism and 

knowledge 
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