ملحق شهري تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

جمادى األولى  1438هـ  -فبراير ٢٠١٧م

»

الصفحة األولى...
هالل الحجري

• «احلد من الت�سليح واال�ستقرار الإ�سرتاتيجي
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أوروبا»
• جمموعة م�ؤلفني

• «ال�سيا�سة ال�سينمائية»
• �ألك�سي يو�سف

•«الكنوز املنهوبة»
• باولو برو�سا�سكو

• «امل�سلمون البولنديون دينا وثقافة»
• كري�ستوف كو�شت�شيلنياك

• «املنزلق ..امل�ستقبل امل�ضطرب لأوروبا»
• جيلز مرييت

«توجه كوريا 2017
• ُّ
• كيم نام دو و�آخرون

• «خم�س دميقراطيات �صاعدة»
• تيد بيكون

• «�إعالم الفكر الإ�سالمي يف الع�صر
احلديث»
• وو يون قوي

• « ملاذا يحتاج الإن�سان �إىل عوامل
�أخرى؟»
• �أنطون بريفو�شني

• «من يحكم العامل؟ »
• جمموعة م�ؤلفني

• «ك�سر موجة النفط»
• ر�ضاء �شريف ،وف�ؤاد ح�سنوف،
ومني زوه.

مِ نَ الأطروحات العلم َّية التي قدَّمها العُمانيون يف اجلامعات الغربية:
ر�سالة دكتوراه بعنوان «التعاون امل� َّؤ�س�سي امل�شرتك يف القطاع العام»
للدكتور ُم َّمد ال�شحي ،قدَّمها جلامعة برونل بلندن �سنة 2011م.
تتكوَّن الدرا�سة من �سبعة ف�صول؛ الأول :قدم من خالله الباحث
خلفية الدرا�سة ونطاقها وافرتا�ضاتها الأ�سا�سية ،كما قدَّم فيه مدخال
ربراتها النظرية والفل�سفية ،و�أبرز �إ�سهاماتها الرئي�سية
�إىل �أ�س�سها وم ِّ
وهيكلها العام .الف�صل الثاين :ا�ستعر�ض فيه الدرا�سات ال�سابقة
وعالقتها بدرا�سته؛ فمن خالل مُراجعة الأدبيات متعددة التخ�ص�صات
يف الإدارة ،والإدارة العامة ،وال�سيا�سة العامة ،والتفاعل االجتماعي،
ا�ستطاع �أنْ يك�شف الفجوة العلمية التي َي ْنبَغي �سدها .الف�صل الثالث:
ناق�ش فيه الإطار النظري لبحثه من حيث مفاهيمه الرئي�سية،
وهياكله ،وعوامله الفرعية ،م�ستندا �إىل نتائج من الدرا�سات ال�سابقة
واملرحلة التجريبية .الف�صل الرابع :ناق�ش فيه الأ�س�س الفل�سفية
على نحو �أعمق؛ حيث َ�ش َرع يف ربط نظرية التن�سيق بنظرية البيانات
َ
املوقف املعر َّيف للباحث،
لتو�ضيح االت�ساق بينهما ،كما َّبي هذا الف�صل
وقدَّم تربيرات لت�صميم البحث ،وجمع البيانات وحتليلها ،وطرائق
البحث امل�ستخدمة .الف�صل اخلام�س :قدَّم فيه تفا�صيل مُتع ِّمقة حول
نتائج درا�سات احلالة من م�صادر بيانات ُمتلفة ،كما قدَّم فيه التحليل
الأويل للبيانات التي مت جمعها ،وعر�ض نتائجها بناء على �أ�سئلة
البحث و�أهدافه .الف�صل ال�ساد�س :ناق�ش فيه النتائج مُناق�شة مُع َّمقة،
مُ�س ِّلطا ال�ضو َء على �آثارها والدرو�س امل�ستخل�صة منها .الف�صل ال�سابع:
َخل�ص فيه الباحث �إىل الإ�سهامات النهائية لبحثه ،مُ�ص ِّنفا �إيَّاها �إىل
�إ�سهامات نظرية ،وعملية ،و�إدارية ،ومنهجية .كما اقرتح فيه جمموعة
من الدرا�سات امل�ستقبلية املحتملة يف هذا املجال.
وح�سب م َّ
ُلخ�ص الدرا�سة ،ف�إ َّن الباحث ط َّبق �إطاراً نظريًّا يُ�س َّمى
« »CCPيتعلق با�ستك�شاف العوامل ال�سياقية والإجرائية التي ترتبط
بتنفيذ الرتتيبات التعاونية امل�شرتكة بني امل�ؤ�س�سات يف القطاع العام.
وهو يرى �أ َّن الإجراءات التعاونية يف القطاع العام ت َّت�سم بالتعقيد،
وتكون عر�ضة للف�شل �إن مل ُت�ستك�شف بالكامل .وقد طوَّر الباحث
الإطا َر النظريَّ لدرا�سته ،وحت َّقق من �صحته عرب مداخل متعددة
التخ�ص�صات يف الدرا�سات ال�سابقة ،واملرحلة التجريبية ،والعمل
امليداين الرئي�سي الذي طبق فيه طرائق نوعية تعتمد على �أ�سا�س
درا�سات حالة متعددة من القطاع العام يف عُمان كم�صادر لبياناته.
و�أهمية هذه الدرا�سة تك ُمن يف تطوير الباحث وتوثيقه ل�صدقية �إطار
عمل �سياقي مُبتكر مُتعدِّد امل�ستويات .وحني ط َّبقه ال�ستك�شاف العوامل
ال�سياقية والإجرائية يف تنفيذ الرتتيبات التعاونية يف القطاع العام،
ويكِنها �أنْ ُت�ساعد
و�سهْلة ،وقابلة للتنفيذْ ُ ،
وَجَ د �أ َّنه �أداة حتليل مُفيدةَ ،
وا�ضعي ال�سيا�سات العامة ،والإدارات العامة ،والأكادمييني ،ووكالء
التغيري ،وامل�ؤ�س�سات املتعاونة يف حتديد املتط َّلبات الأ�سا�سية الداعمة،
والعوامل ال�سياقية امل�ؤ ِّثرة ب�شكل عام .كما وَجَ د �أ َّن �إطا َر ال َع َمل هذا
يُ�ساعد هذه امل�ؤ�س�سات يف �إزالة اللب�س حول طبيعة الإجراءات الدقيقة
للمراحل الإجرائية.
hilalalhajri@hotmail.com



