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مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

جملة التنمية البشرية والتعليم لألحباث التخصصية ،هي جملة أكادميية حمكمة تصدر عن
املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات .هتدف هذه اجمللة إل نشر الدراسات اجلادة املبنية
على األحباث النظرية وامليدانية ،كما هتدف إل تعزيز الدراسات متعددة التخصصات ف جمال
التنمية البشرية واإلدارة والتعليم للبحوث املتخصصة وتصبح جملة رائدة ف التنمية البشرية والتعليم
ف العامل .هتدف اجمللة كذلك إل نشر البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية ف جماالت التنمية
البشرية والتعليم لألحباث التخصصية مثل إدارة املواد البشرية ،إدارة األعمال ،علوم اإلتصال،
دراسات التنمية ،العلوم اإلقتصادية ،علوم الرتبية ،التاريخ ،العالقات الصناعية ،علوم اإلعالم،
علم النفس ،علم اإلجتماع ،اإلدارة العامة ،الدراسات الدينية وغريها.
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Abstract
In this this search, we discussed about the effects of development and innovation in
educational achievement outcomes, will be consistent with the needs and aspirations
of learners in our contemporary reality. We discussed in detail the "concept of
development and innovation in the field of education" We stressed that development
must be continuously developed based on innovation and creativity, and everything
related to thinking, criticism, problem solving, leadership and excellence in achieving
quality projects. We discussed: the importance of achieving education that meets the
aspirations and needs of individual and social, we explained some basic
characteristics that should be available in effective product positive education, which
encourages innovation and supports innovators, transcends stereotypical ways of
teaching and learning, and opens the horizons and aspirations of the learners, to
achieve the demands of sustainable development through the investment of ideas
among the competencies, innovators and innovators between learners and interested.
While in the "quality education that meets the aspirations of learners" That successful
education is one who gives opportunities for innovation and creativity among
learners, practices critical thinking, uses creative mental and intellectual processes,
In finding solutions to problems, according to quality standards in research and
achievement of outputs. The Performance quality is practiced in institutions related
to the public and private educational sector to pursue the right direction towards
development and innovation, real development and serious change of curricula,
decisions, strategies, methods and educational mechanisms, with the training of
teachers and talented and supervisors and administrators, according to the new data
that meet the requirements of the new reality of the new, and encourage learners to
acquire flexible and renewable life skills, in accordance with the overall quality
standards to be an educational institution productive, contribute positively to the
process of sustainable development.While in the topic "Justifications for Innovation
in Educational Institutions and its Impact on Sustainable Development" we discussed
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in detail the factors that make the learning system, from social and civil systems
effective, the educational institutions must overcome the traditional slow and
stereotyped work in its outputs and results, and work to change many of its
mechanisms that do not match the new reality, Through the correct change: methods,
mechanisms, curricula, activities, the way of thinking, which does not encourage
creativity and creativity, is a constant barrier to sustainable development, which seeks
to promote community institutions for a better life and excellence in performance.
While in the topic of "Challenges and obstacles in the field of educational
innovation", we pointed to many problems, which is an obstacle to scientific and
educational innovation between learners and interested students of knowledge, as
well as lack of appreciation and support from some of the heads of educational
institutions, decision makers, and some civil and social bodies , which did not take
into account the ingenuity of innovation, did not realize the problems of social and
economic situation and its negative effects on development, and the rejection of the
phenomenon of innovation, and surrender to the negative culture among learners,
which necessitates an income that requires this situation, with support and the
allocation of incubators to this marginalized privileged group (excluded) .
In conclusion we summarized what which will do or exceed in the educational
institution to achieve the aspirations and the prospects while keeping pace with the
requirements in the contemporary reality.
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ملخص :
يف هذا البحث  ،ناقشنا آثار التنمية واالبتكار يف نتائج التحصيل التعليمي ،متاشياً مع احتياجات وتطلعات املتعلمني
يف واقعنا املعاصر .ناقشنا بالتفصيل "مفهوم التنمية واالبتكار يف جمال التعليم"،أكدنا على أنه جي ب تطورر العملية
التعليمية باستمرار على أساس االبتكار واإلبداع  ،وكل ما رتعلق بالتفكري  ،والنقد  ،وحل املشكالت  ،والرتبية على
فن القيادة والتميز يف حتقيق مشاررع ذات جودة  ،كما تناولنا أمهية حتقيق التعليم الذي رليب تطلعات واحتياجات الفرد
واجملتمع  ،وشرحنا بعض اخلصائص األساسية اليت جي ب أن تتوفر يف التعليم اإلجيايب الفعال للمنتج  ،والذي رشجع
على االبتكار وردعم املبدعني  ،ورتجاوز األسالي ب النمطية للتدررس والتعلم  ،و رفتح آفاق وتطلعات املتعلمني ،
لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة من خالل استثمار األفكار بني الكفاءات واملبتكررن واملبدعني بني املتعلمني واملهتمني
رصا لالبتكار
لتحقيق "التعليم اجليد الذي رليب تطلعات املعلمني واملتعلمني" ،فإن هذا التعليم الناجح هو الذي رعطي ف ً

واإلبداع بينهم  ،وميارس التفكري النقدي  ،ورستخدم العمليات الذهنية والفكررة اإلبداعية  ،ويف إجياد احللول للمشكالت

 ،وف ًقا ملعارري اجلودة يف البحث وحتقيق املخرجات.الواقعية اليت متارس جودة يف األداء ضمن املؤسسات املتعلقة بقطاع
التعليم العام واخلاص والسري وفق االجتاه الصحيح حنو التطورر واالبتكار والتغيري اجلاد يف املناهج واملقرارات
واالسرتاتيجيات واألسالي ب واآلليات التعليمية  ،مع تدرر ب املعلمني واملوهوبني املشرفني واإلداررني باستمرا ملواكبة اجلدرد
يف عامل الرتبية والتعليم  ،وفقا للبيانات اجلدردة اليت تليب متطلبات الواقع اجلدرد  ،وتشجيع املتعلمني على اكتساب
مهارات احلياة املرنة واملتجددة  ،وفقا ملعارري اجلودة الشاملة لتكون املؤسسة التعليمية مؤسسة منتجة فعالة وإجيابية
ومسامهة يف تنمية اجملتمع واستدامته حنو التعمري والتطور ،ضمن موضوع "مربرات االبتكار يف املؤسسات التعليمية وأثرها
يف التنمية املستدامة" ناقشنا بالتفصيل العوامل اليت جتعل نظام التعلم من النظم االجتماعية واملدنية الفعالة اليت جي ب
على املؤسسات التعليمية التغل ب وجتاوز العمل التقليدي البطيء والنمطي يف خمرجاته ونتائجه ،والعمل على تغيري
العدرد من آلياته ،اليت ال تتطابق مع الواقع اجلدرد  ،الذي رتطل ب دائماً التغيري الصحيح :لألسالي ب  ،واآلليات ،
املناهج  ،األنشطة  ،طررقة التفكري  ،اليت ال تشجع اإلبداع واالبتكار ،عرب هذه التوجه اجلدرد يف العمليات التعليمية
ضمن مؤسساتنا التعليمبية تسعى إىل تعزرز املؤسسات اجملتمعية من أجل منط حياة جدردة ومتيز يف األداء .بينما يف
موضوع "التحدرات والعقبات يف جمال االبتكار الرتبوي" ،التميز يف األداء ،أشرنا إىل العدرد من املشاكل  ،اليت متثل
عقبة أمام االبتكار العلمي والرتبوي بني املتعلمني وطالب املعرفة واملهتمني  ،وكذلك عدم التقدرر والدعم من بعض
4
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رؤساء املؤسسات التعليمية وصناع القرار وبعض اهليئات املدنية واالجتماعية  ،واليت مل تأخذ يف االعتبار أمهية اإلبداع
ونتائجه السلبية على التنمية املستدامة ،وآثار االستسالم للثقافة السلبية بني املتعلمني  ،مما رستلزم مضاعة اجلهود بدءاً
من تغيري الذهنيات ،وأصحاب املكات ب الذرن ال ررغبون يف أي مسرية تغيري  ،مع ضرورة دعم وختصيص حاضنات
هلذه الفئات املميزة وربطها باملشاررع التنمورة لصاحل التنية املستدامة
المقدمة :
احلدرث عن التنمية واالبتكاريف جمال الرتبية والتعليم ونتائجهما اإلجيابيةمن حيث التحصيل التعليمي أمر مطلوب
ومأمول بني اجلميع ممن رقدر أمهيتهما يف الوسط التعليمي والعلمي  ،بوصفهما رتماشيان مع احتياجات وتطلعات
املتعلمني يف واقعنا املعاصر ، .والتنمية واالبتكار وجهان لعملة واحدة تسهمان يف جمال التعليم والتعلم ومواكبة كل
جدرد مفيد  ،بوصف أن تطورر العملية التعليمية رقوم على أساس االبتكار واإلبداع  ،وكل ما رتعلق بالتفكري  ،والنقد
 ،وحل املشكالت  ،والرتبية على فن القيادة والتميز يف حتقيق مشاررع ذات جودة.
أن التعليم املأمول هو من رسعى إىل تلبية تطلعات واحتياجات الفرد واجملتمع  ،وروفر تعليماً ذو جودة عالية  ،والذي
رشجع على االبتكار وردعم املبدعني  ،ورتجاوز األسالي ب النمطية للتدررس والتعلم  ،و رفتح آفاق وتطلعات املتعلمني
 ،لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة ،من خالل استثمار لتلك األفكار بني الكفاءات واملبتكررن واملبدعني ورستخدم
العمليات الذهنية والفكررة اإلبداعية  ،وروجد احللول لألزمات واملشكالت والقضارا  ،وف ًقا ملعارري اجلودة يف البحث
،وحتقيق املخرجات التعليمية الواقعية  ،اليت متارس متيزاً يف األداء ضمن املؤسسات املتعلقة بقطاع التعليم العام واخلاص
،والسري وفق االجتاه الصحيح حنو التطورر واالبتكار والتغيري اجلاد يف املناهج واملقرارات واالسرتاتيجيات واألسالي ب
واآلليات التعليمية دون تغافل التغيري يف جمال الذهنيات والسلوكيات حنو سلوكيات أكثر انفتاحاً حنو تقافات وجتارب
اآلخررن .
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التنمية واالبتكار في المؤسسات التعليمية: تمهيد:-1
-1
•

مفهوم التنمية واإلبتكار يف اجملال التعليمي لغة واصطالحاً :
مصطلحات التنمية واالبتكار:
مفهوم التنمية لغة :

-

مفهوم التنمية لغة ( :مشتق من منا  .منيا  .ومناء ،ورعين أرضا الزرادة ومنه منا الشيء منواً زاد وكثر ،رقال :منا

الزرع ومنا الولد ،ومنا املال)()1
أما لفظ التنمية مشتق من ( منى مبعىن الزرادة ،رقال منى رنمي منيا ومنيا ومناء ،زاد وكثر ،ومنه منيت النار تنمية إذا ألقيت
عليها حطبا وذكيتها به)( .)2
وعليه:فالتنمية هي النمو والزرادة وارتفاع الشيء من مكانه إىل مكان آخر.
 مفهوم التنمية اصطالحا:التنمية :هي حتقيق زرادة سررعة تراكميّة يف جماالت حياتية للفرد واجملتمع ودائمة  ،عرب فرتة من الزمن ،تقدم خمرجات يف

جمال اإلنتاج واخلدمات املتنوعة ،نتيجة استخدام اجلهود العلميّة والتجرربية،لتنظيم األنشطة النفعية لتفيد جمموعة من
األفراد يف القطاعني اخلاص والعام .
هي  :ارتقاء اجملتمع واالنتقال به من الوضع الثابت إىل وضع أعلى وأفضل ،وما تصل إليه من حسن الستغالل الطاقات
اليت تتوفّر لدرها ،واملوجودة والكامنة وتوظيفها لألفضل ( إ ّن التنمية هى العمليّة اليت تنتج عنها زرادة فرص حياة بعض
الناس يف جمتمع ما ،دون نقصان فرص حياة بعضهم اآلخر ىف الوقت نفسه ،واجملتمع نفسه ،وهى زرادة حمسوسة ىف

اإلنتاج واخلدمات شاملة ومتكاملة ومرتبطة حبركة اجملتمع تأثرياً وتأثراً ،مستخدمةً األسالي ب العلمية احلدرثة ىف التكنولوجيا
والتنظيم واإلدارة ) (.)3
( - )1جممع اللغة العربية ( )4002املعجم الوسيط -مكتبة الشروق الدولية  .القاهرة ج 2:ط  4ص.659:
( - )2ابن منظور( 1414هـ ) لسان العرب  ،دار صادر بريوت ط  3ج  ،9ص.424 :
(  -) 3تعررف التنمية ضمن مقال للباحثة "بانا ضمراوي "بتاررخ  14درسمرب  2115على موقع http://mawdoo3.com
6
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وبدع َّ ِ
َحدثها )( )4
استَـْنبَطَها وأ َ
(بدع الشيءَ رـَْب َدعُه بَ ْدعاً وابْـتَ َد َعه :أَنشأَه وبدأَهَ .
 مفهوم االبتكار لغة َ
الركيّةْ :
وجاء يف نفس الكتاب  :املبدع  :الذي رأيت أمراً  ،أي أول مل رسبقه أحد  ،والبدرع  :احملدث العي ب .

 مفهوم اإلبتكار اصطالحا :
جاء يف تعررف جيلفورد(  ) 5عملية االبتكار بأهنا ( جمموعة من القدرات :الطالقة  ،واملرونة  ،واألصالة  ،واحلساسية
للمشكالت  ،واملهارة على التحليل والرتكي ب  ،وإعادة التحدرد ،والتقومي))6(.
7
جدردا تقبله جمموعة مهمة من اآلخررن ،على أنه مفيد أو
منتجا ً
ورعرف شتارن ( ) ررى أن اإلبداع (كعملية تنتج ً

قابل لإلشباع أو مرض يف وقت ما" هي " العملية اليت رنتج عنها عمل جدرد مقبول أو ذو فائدة أو مرض لدى جمموعة
من الناس )(.) 8
رلحظ على هذا التعررف األخري أنه رركز على اإلبتكار كعملية منتجة نتيجة للعملية االبتكاررة ( وميكن أن ركون حمكاً
هلا )( .)9
رعرف خري اهلل االبتكار بأنه (قدرة املتعلم على االنتاج  ،إنتاجاً رتميز بأكرب قدر من الطالقة الفكررة  ،واملرونة التلقائية
واألصالة وبالتداعيات البعيدة  ،وذلك كاستجابة ملشكلة أو موقف مثري) ()10
وعليه  :ميكن تعررف اإلبتكار يف اجملال التعليمي على أنه عملية إجياد ( أفكار )جدردة ،مل رسبق هلا مثيل ،أو استحداث
من قبل  ،بل هو تطورر أشياء هي موجودة يف الواقع لكن بصياغة جدردة غري مألوفة ،وإعادة تصنيعها وتشكيلها بشكل
خمتلف ،مث هيكلتها بطررقة مل تكن من قبل ،بل وخمتلفة عما كانت عليه سابقاً .

( - )4فتحي عبد الرسول حممد ( )2119الرتبية اإلبداعية ووسائل حتقيقها دار الكتاب احلدرث ط  1ص 6
( )5كان بول جيلفورد ولد بتاررخ  4مارس ، 1964عامل نفسي أمرركي  ،انشغل بالدراسات النفسية ذات الصلة بالذكاء البشري  ،مبا يف ذلك التمييز بني
اإلنتاج املتقارب واملتقارب واملتباعد وتويف بتاررخ  29نوفمرب .1694
(  )6مهدي الطاهر ( )2111نظام ضمان اجلودة التعليمية وتنمية قدرات التفكري االبتكاري دربونو للطباعة والنشر والتوزرع عمان االردن ط 1ص49
7
عضوا يف هيئة التدررس جبامعة نيورورك منذ عام  .1691كانت له احباث حول العوامل االجتماعية النفسية
( ) أستاذ متفرغ يف علم النفس االجتماعي كان ً
اما .
اليت تؤثر على اإلبداع؟ .تقاعد كأستاذ فخري يف عام  1661تويف يف  9مارو عن عمر رناهز  94ع ً
()8مهدي الطاهر ( ) 2122نظام ضمان الجودة التعليمية وتنمية قدرات التفكير االبتكاري ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع عمان االردن ط 2ص44
()9نفس املرجع ص 51

()10خري اهلل سيد ( 1691رئيس قسم علم النفس الرتبوى ،كلية الرتبية جامعة املنصورة :حبوث نفسية وتربورة  :دار النهضة العربية بريوت ص 49
7
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إنه استحداث أمر جدرد لواقع جدرد  ،به ِجدة مل تعرف من قبل ( اإلبداع عنصر ثقايف جدرد يف الثقافة املادرة وغري
املادرة  ،ورقصد  ،،،اخلروج عن األوضاع السائدة ،والتكيف مع املوقف املتغري )()11
ررى الباحثون يف جمال اإلبتكار ،أنه جي ب أن تتماشى مواصفات اإلبتكار ،مع متطلّبات املستهلك وحاجاته ومواصفاته
اليت رطلبها يف املنتج اجلدرد  ،وركون ذلك من خالل استغالل املنتجات املتوفّرة يف أماكن البيع (األسواق ) ومعرفة ماهو
معروض ،ملعرفة ما ميكن توفريه جبودة أعلى وأفضل ،على أساس أن االبتكار يف جمال املنتوجات ذات فعالية أعلى
وعليه فاإلبتكار عملية توجيه القدرات العقليّة العليا ،والعمل على متثيلها يف أفكار جدردة  ،قابلة للتطبيق مع التزامها
اخلالَّق  ،القائم على أساس إنتاج شيء جدرد ،أو اخلروج عن مألوف اعتاده الناس يف
بالشروط املتعلقة باإلبتكار ْ

اجملتمع.
إن من نتائج وخمرجات اإلبتكار يف عملية التنمية املستدامة ،هي القدرة على املزج بني فائديت كل من التنمية واالبتكار
وربط العالقة الكامنة بينهما ،من خالل املالحظات التالية :


رساهم اإلبتكار يف جمال التنمية واالقتصاد وجمال التعليم والتعلم،عرب خمرجات تؤدي إىل منتجات عملية .



رساهم اإلبتكار يف إجياد فرص عمل جدردة،ومتنوعة ،خيفف أو حيد من عملية البطالة والركود االقتصادي

وأعباء نفقات احلكومات والدول .


رسهم يف فتح أسواق جدردة ملنتجات صناعية واستهالكية متجددة يف عدة جماالت منها التعليمية ( الوسائل

واألسالي ب ،جمال التكنولوجيا التعليمية ،األنشطة ،جمال التقومي والتقييم وغريها ) وغريها .


تنورع مصادر الدخل خلزرنة الدول  ،عرب موارد إضافيىة ،من خالل عمليات االبداع ،ومدى مسامهتها يف رفع

مستوى اإلنتاج وتنميته عرب املخرجات النفعية الناجتة عنه .


تقليل التكاليف ،وخفض النفقات العامة عرب تقدمي خدمات ابتكاررة لوسائل وآليات أسرع وذات جودة أفضل .



إجناز عامل الثقة بالنفس عند املبدعني واملبتكررن ،مما رقدمون باندفاعية ومحاسة حنو إجناز منتوجات يف الواقع

عرب حتقيق عوامل الرضا بالذات ويف إسعاد اآلخررن و إشعارهم بالراحة النفسية لدرهم.


احلصول على نتائج ذات فوائد مادرة ومعنورة،تفيد األفراد واملؤسسات وتسهم يف التنمية املستدامة.

( )11فتحي عبد الرسول حممد ( )2119الرتبية اإلبداعية ووسائل حتقيقها دار الكتاب احلدرث ط  1ص 11
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استمراررة عملية اإلبتكار وعدم التوقف عنده  ،رسهم يف التنمية املستدامة وحيافظ على سريورة البقاء والتمكني

االقتصادي يف عامل املنافسة التجاررة بني الشركات واملؤسسات املنتجة  ،ورؤسس ركيزة ومورداً مالياً اضافياً يف اقتصاد
وتطور البلد واستقاللية قراراته.
خصائص التعليم الملبي للتطلعات المتعلمين وحاجة مؤسسات المجتمعيىة :إن التعليم املطلوب واملرغوب توفريه ،رنبغي أن تتوافر فيه أسس تليب تطلعات املتعلمني واملعلمني حلاجامهم وطموحامهم
وآماهلم ،مما رتطل ب إعادة النظر يف إسرتاتيجيات املؤسسات التعليمية،واهليئات املسؤولة وأصحاب القرار ،من إدراك تام
بالعملية التعليمية وتقدرر دورها األساس يف هنضة الشعوب وتطورها وررادمها  ،ومواكبة الدول والشعوب يف كل تطور
يف هذا جمال احلياة .
إن التغريات احلاصلة يف الواقع املعاصر،رفرض بقوة العمل اجلاد على التغيري يف املؤسسات التعليمية  ،ووجوب اإلرتقاء
باملمارسة التعليمية،وجتوردها بدءاً من تطورر أسلوب تقدمي املواد التعليمية وحتسني عرضها جبودة عالية ،وجودة عرض
الوسائل لتوضيح املادة التعليمية بني املتعلمني وسهولة استيعاهبا  ،وتعزرز االجتاهات السلوكية واألخالقية واألدبية
والقيميةبني املتعلمني واملعلمني وأولياء األمور والشركاء الفعليون من مؤسسات اجملتمع املدين الفاعلة .
كما رلحظ أن تنمية املهارات العلمية واملعرفية والفكررة ،واستيعاب الواقع ومتطلباته ربدأ (بتنمية مهارات التفكري العلمي
املوضوعي الواقعي لدرهم ومتكينهم من أسالي ب حل املشكالت والعنارة جبوان ب اإلبداع واالبتكار لدرهم ،وتشكيل
مواقفهم واجتاهامهم اإلجيابية الفعالة وتفتحهم على العامل  ،،،،وتنمية مهارات التعليم الذايت لدرهم  ،والقيم املرتبطة
بالرتبية املستدمية واملستمرة ) (. )12
إن مواصفات التعليم املليب للتطلعات هو التعليم الذي تتوافر فيها جمموعة من األسالي ب اجلدردة اليت ميكن أن تسهم يف
تطورره منها :
-1

التغيري املستمر وفق متطلبات الواقع لألسالي ب والوسائل اجلدردة يف اجملال التعليمي ،ورفع مستوى النضج العلمي

والعقلي بني املتعلمني  ،وإجناز املتطلبات امللحة يف العمليات التعليمية مثل  :تطورر املناهج وطرق التدررس وأساليبه
ووسائله ،و تدرر ب املعلمني  ،بوصفهم موجهني ومرشدرن ومساندرن للمتعلمني.

( )12عبد العزرز بن عبد اهلل السبل ( )2114الرتبية والتعليم يف الوطن العريب على مشارف القرن احلادي والعشررن (دار املررخ للنشر الرراض )ص 44
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-2

العمل بإجيابية حنو تغيري الذهنيات ،وإعادة تشكيل التصورات بأسلوب جدرد  ،حيدث التغيري يف اجملاالت

الفكررة والذهنية والسلوكية واملعرفية للمعلمني واملوظفني والعاملني يف قطاع الرتبية والتعليم ،وإدارته ومؤسساته املتعددة
مبدءاً من عملية التخطيط إىل التنفيذ  ،لتسارر وتواك ب ما رتطلبه التعليم اجلدرد واحلدرث  ،مع مواءمة األسالي ب
التعليمية ووسائلها حنو اجلودة والتميز وفق مهارات القرن الواحد والعشررن .
-3

التعليم املليب لتطلعات املتعلمني الذي رتميز باالنفتاح واملرونة واجلودة والنوعية العالية(وما تتميزبه مناهجناوبراجمنا

وطرائق التدررس فيها من جودة وكفارة،فكما تكون اجلودة ركون التأثري،إن قوة أوضعفاً ،وإن سلباً أو إجياباً )(.)13
 -4تناول قضارا التعليم بأسلوب جدرد ،روج ب االّ ركون رتيباً سكونياً أو ثابتاً منطياً ،بل رنبغي أن ركون ذو طابع
متغري حنو األحسن واألفضل ،رتسم بالعالقنية والواقعية واالنفتاح اإلجيايب حنو اإلفادة من جتارب اآلخررن واالطالع
على خربامهم وجتارهبم وأطروحامهم اليت ثبت جناحها لقضارا التعليم يف دول أخرى وصارت متميزة.
 -5رركز التعليم املطلوب على استمرار اجلدرة يف العمل واحرتام اخلطط واالسرتاتيجيات ،واستخدام التقنية
وتكنولوجيا املعرفة  ،واإلنفتاح احلضاري حنو ثقافات اآلخررن ،والقدرة على استلهام روح العصر ومعطياته واستثماره
يف البناء والتعمري.
-9

تعليم رراعي احرتام اإلنسان املتعلم وخصوصياته ،حىت رثق فيمن حوله ومن حوله،ورعتز هبورته وتراثه( إن حتركنا

ال بد أن ركون يف جوهر اإلحرتام املتبادل وثقة األجيال فينا،وأن نعمل جاهدرن إلحرتام حقوق اإلنسان وخباصة حررة
التعبري والقدرة على احلوار وحررة الكلمة)()14
-4

متكني املتعلمني من فهم أفضل عرب دراسة علمية معمقة وموضوعية للرتاث ،والثقافة األصيلة واحلاضرة ،لتكون

وسيلة انفتاح حنو تلك الثقافات األخرى  ،والتعامل معها دون مرك ب نقص ،بل حبوار اجيايب متفاعل .
-9

تشج يع املتعلمني من إدراك أمهية تعلم وضرورة اكتساب ومتلك لغات أخرى مكملة للغة األم  ،لتكون وسيلة

إضافية ،لفهم اآلخر واإلفادة من جتاربه وخرباته ،وفهم طررقة تفكريه وتعامله مع عامل األفكار،والواقع واألحداث
،واستخدام مهارة اللغات القرائية والكتابية والسمعية والكالمية ،ليطلع على فهم وإدراك أفكار اآلخررن  ،وكيفية
التحاور معهم  ،ورنجز أسلوب التعارش ضمن جمتمع متغري متنوع ومتسارع.
)نفس املصدر ص (1345

()14حممد عبده مياين ( )1669عصر املعلومات واملعارف والتعليم ( ،جملة املعرفة  ،وزارة املعارف  ،الرراض  ،العدد ) 35ص 91
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 -6تعليم ميارس املهارات احلياتية والواقعية ،واستخدام صحيح وإجيايب للتفكري الناقد ،والقدرة على اصدار األحكام
املوضوعية بأسلوب علمي ،جتاه قضارا الرتبية واجملتمع  ،ومعرفة حل املشكالت  ،وتعلم كيفية اإلنضباط وحتمل املسؤولية
،وأسلوب كيفية إجناز املشاررع املتوقعة واالفرتاضية وحتورلها إىل منتجات .
 -11ممارسة منهجية البحث العلمي كأسلوب حياة  ،جتاه القضارا الفكررة والسلوكية واالجتماعيةوالتجرربية عرب السري
وفق خطوات املنهج ( املالحظة ـ والفرضية ـ التجربة ـ صياغة القوانني ) .
 -11ممارسة احرتام التعدد الثقايف والعرقي واجلنسي والدرين ،وقبول آراء املخالف  ،والعمل على اإلفادة من هذا
التنوع واالختالف والتبارن ،وجعله أسلوب تعارش وثراء ال صدام وتضاد  ،واستثماره يف خدمة قضارا اجملتمع وتنميته،
وتطورره وتعزرز االنتماء و روح املواطنة بني أفراده ( إن االستفادة من هذا اإلطار املرجعي  ،ال رلغي إطالقاً متسكنا
وتشبثنا باإلطار الفكري املستمد من الفكر اإلسالمي ،والشررعة اليت هي موجهنا ورائدنا يف عملية اإلصالح والتطورر
 ،هذه الشررعة والثقافة اليت تدعونا إىل احلوار واالنفتاح على اآلخر والتفاعل مع احلضارات أخذاً وعطاءً دون خوف أو
تردد  ،ودون أدىن عقد حضاررة ) ()15

 -12تعليم رواك ب التطور التعليمي الدويل وااللتزام باملعارري العاملية ،عرب قياس مدى جناح أو ختلف املخرجات العملية
التعليمية ومدى جودمها ومقارنتها مع مثيالمها يف دول العامل .
وعليه إن التعليم املليب للتطلعات ،رهتم جبودة املخرجات التعليمية ،وما مت إجنازه بني املتعلمني،يف خمتلف مراحلهم التعليمية
(التعليم الثانوي والتعليم اجلامعي )و مراقبة نتائج اإلحصائيات وفق املعارري العالية الدالة ،على الرتاكم املعريف احلاصل
بني هذه املراحل التعليمية ،وقياس نس ب النجاح أو الرسوب ،سواء أثناء الدراسة يف املرحلة الثانورة أو اجلامعية ،أو ما
بعد التخرج ،مع دراسة أنواع التحدرات والعقبات اليت الزالت تواجه املتعلمني واملعلمني.
إن التعليم املرجو حتقيقه هو من رضع أنس ب وأفضل وأرقى اخلطط اإلسرتاتيجية وأجودها ،ورضع الرؤى التعليمية بعيدة
النظر املعتمدة على العلمية واملوضوعية ،والقيمية والواقعية املناسبة  ،لكل الفئات العمررة وفق املراحل التعليمية  ،ورليب
طموحات وآفاق املتعلمني واملعلمني واملهتمني ،وكذلك أفراد الطبقات االجتماعية األخرى ،و حل املشكالت  ،مع

( )15عبد العزرز بن عبد اهلل السبل(:)2114الرتبية والتعليم يف الوطن العريب على مشارف القرن احلادي والعشررن (دار املررخ للنشر الرراض ) ص119
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الفهم وفق النظرة العلمية والواقعية،للصعوبات والتحدرات برؤى منفتحة مدركة وواعية  ،تسهم يف اختاذ القرارات املناسبة
يف الزمن املطلوب يف مسار صحيح رراعي الظروف الداخلية واخلارجية .
وررى عبداخلالق عبداهلل عبدالرمحن ( ( )16أن التعليم ال رنبغي أن ررتبط فقط باحتياجات سوق العمل ،ولكن باملفهوم
الشامل لتنمية اجملتمع ،مشرياً إىل أن احتياجات سوق العمل دائماً ما تتسع وتتغري حبس ب التغيريات االقتصادرة واجملتمعية
والتطورات التكنولوجية ،وبالتايل رظل التعليم باستمرار يف حاجة إىل إصالح دائم) (.) 17
إن التطورر يف املنظومة التعليمية ،رنبغي أ ْن ركون ُسنَّة دائمة مستمرة بني فرتة وأخرى  ،وليست ظرفية أو حتت الضغوط
بل توجهاً رمسياً  ،تتناول بالتقييم والتقومي واملالحظة والنقد والتعدرل ،لكل ما له عالقة بالتعليم "،املقررات والكت ب

املدرسية واألنشطة والوسائل وغريها  ،تدرر ب املعلمني باستمرار "،واالهتمام مبا حيتاجه املتعلمون واملعلمون يف كل فرتة
تعليمية من تنورع وتغيري للمناهج ووالطرق واآلليات  ،والتمكن من اإلملام باملعارف الرتبورة والنفسية والسلوكية ،
لتمكنهم من االقرتاب والفهم حباجات املتعلمني النفسية والرتبورة والواقعية  ،وما ربحثون عنه ،وما رسعون إليه  ،وما
رأملون فيه  ،ليعيشوا حاضرهم يف ارتباط مباضيهم احلضاري  ،ليبنوا مستقبالً واعداً ،أساس اإلبتكار واالبداع ،دون
الشعور بالنقص أو اإلحباط .
معايير الجودة في التعليم الملبي للتطلعات والموائم للواقع المعاصر :عرفت اجلودة يف التعليم بأهنا ( ترمجة حاجات الطلبة واجملتمع وتوقعامهم إىل خصائص حمددة ،تكون أساساً يف تعليمهم
وتدرربهم ،لتعميم اخلدمة التعليمية وصياغتها يف أهداف مبا روافق تطلعات الطلبة واجملتمع املتوقعة ،وهذا املفهوم رتعلق
باجملال التعليمي ،واليت تظهر جودة النتائج املراد حتقيقها ) ()18

( )16عبداخلالق عبداهلل عبدالرمحن أستاذاً مشاركاً يف قسم العلوم السياسية جبامعة اإلمارات العربية املتحدة ومستشار وحدة الدراسات يف جرردة اخلليج
واملشرف العام عل ى التقررر االسرتاتيجي اخلليجي .حيمل شهادة الدكتوراه من جامعة جورج تاون يف واشنطن يف السياسة املقارنة ،ودرجة املاجستري من
اجلامعة األمرركية يف واشنطن يف الفلسفة السياسية .وهو عضو مؤسس وفاعل يف العدرد من اجلمعيات املهنية والثقافية والتطوعية اإلماراتية واخلليجية
والعربية،
(  )17عبداخلالق عبداهلل عبدالرمحن ( )2111موضوعات املنتدى  -واقع ومستقبل التعليم يف دولة اإلمارات العربية ـ مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
املستقبلية ص 54
( )18حيدر حامت فاحل العجرش ( )2114االعتماد األكادميي يف التعليم العايل ( الرضوان للنشر والتوزرع عمان ) ص 13
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إن اجلودة املطلوبة يف التعليم ،تقتضي مطابقة املواصفات التعليمية اجليدة ،عرب تقدمي اخلدمة املتميزة يف أعلى مستورامها
وأنظمتها ،ويف مناهجها ،و يف ختطيطها واسرتاتيجيامها ،ونتائجها وخمرجامها .
إن عملية اجلودة تركز على جتن ب األخطاء ،ومهتم جبودة املدخالت والعمليات اليت تسهم يف النتائج واملخرجات  ،ومهتم
بتوفري الفرص للنقاش ،واحلوار وتبادل األراء  ،واالطالع على األفكار املنتجة واملبدعة،واملثمرة وتنفيذها عملياً  ،وإىل
التحسني املستمر ،الذ ي ال رقف عند نقطة أو أسلوب أو خطة أو اسرتاتيجية حمددة  ،بل رنشد التحسني والتطورر
والتميز باستمرار .
ررى بعض املهتمني والباحثني على أهنا ( جمموعة اخلصائص أو السمات اليت تعرب بدقة ومشولية عن جوهر الرتبية وحالتهامبا
فيذلك كل أبعادها  :مدخالت  ،وعمليات  ،وخمرجات قرربة وبعيدة ،وتغذرة راجعة  ،وكذا التفاعالت املتواصلة اليت
تؤدي إىل حتقيق األهداف املنشودة واملناسبة جملتمع معني  ،وعلى قدر سالمة اجلوهر تتفاوت مستورات اجلودة )( )19
احلدرث عن اجلودة يف التعليم هو احلدرث عن جمموعة من اخلصائص ،اليت جتعل خدمة التعليم متميزة :منها القدرة على
التكيف املستمر مع تعدد املعلومات ،واالرادة يف التغيري حنو األحسن واألفضل  ،مع القدرة العالية يف اكتساب املعرفة
وتطوررها  ،واستثمارها يف جماالت العملية التعليمية .
لقد مت االتفاق يف مؤمتر اليونسكو للتعليم يف باررس  1669وأكد على أن اجلودة جي ب أن تشمل جوان ب التعليم
مجيعها ( :املناهج الدراسية  ،والربامج التعليمية  ،والبحوث العلمية  ،والطلبة  ،والتدررسيون  ،واملباين والتجهيزات ،
وتوفري اخلدمات ...فاجلودة هي درجة األداء اليت رقدمها املنتج التعليمي ملا نتوقعه منه  ،فهي الصفات والسمات املطلوبة
لتحسني األداء النوعي والكمي للتعليم ) ()20
لتحقيق اجلودة يف التعليم رتطل ب تطورر يف العملية التعليمية( البيئة الصفية والالصفية ،واملؤسسة املوجهة ذات العالقة
بالعملية التعليمية واالجتماعية ) عرب حتسني املناهج التعليمية  ،واالرتقاء باخلدمات التعليمية،ألعلى مستوى يف املؤسسات
التعليمية  ،والعنارة بالتقييم والتقومي ،وإعادة النظر باستمرار للربامج واخلطط األكادميية ،وتقييمها وحتدرد مستوى اخلدمات
املقدمة ،عرب تلبية حاجات املتعلمني ورضاهم عن هذه اخلدمات و حتقيق تطلعامهم وآفاقهم وحل مشكالمهم  ،والعمل
ضمن الفررق الواحد لينتج وربدع يف جماالت اجلودة ،وحتدرد املسؤوليات املتعددة ،وتطورركفاءات األفراد ضمن املؤسسات
(  )19حممود عباس عابدرن ( )1662اجلودة واقتصادرامها يف الرتبية :دراسة نقدرة " دراسات تربورة "رابطة الرتبية احلدرثة  ،اجمللد السابع القاهرة) اجلزء 44
ص 92
() 20حيدر حامت فاحل العجرش ( )2114االعتماد األكادميي يف التعليم العايل ( الرضوان للنشر والتوزرع عمان ) ص 14
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عرب التدرر ب بانتظام( معلمني ومتعلمني وأولياء أمور وطاقم إداري  ،وأجهزة التسيري الفين واملايل ) لتحقيق مستوى علمي
،يف التسيري واإلشراف على اداراة املؤسسات بأسلوب علمي موضوعي ،مع اعتبار الكل شركاء يف حتدرد املدخالت
،وحتسني املخرجات التعليمية وتطورر نتائجها ،والسعي إىل مطابقتها للمعارري الدولية ،واملشاركة يف املنافسة العاملية لضمان
جودة تعليمية متميزة مستمرة.
إن عملية جودة التعليم تتطل ب التقومي املستمر وفق املعارري الدولية يف العملية التعليمية ،وتطوررها لتواك ب املستجدات ،
وتفادي حتدرات اإلخفاق يف الواقع التعليمي  ،بدءاً من التمهيد واخلطوات التالية هلا ،مث الوصول إىل عملية التنفيذ
والتجسيد للربامج واإلسرتاتيجيات  ،مع املراقبة املستمرة لتصور ب وتوجيه أو تفعيل هذه املراحل  ،ومقاربة كيفيات األداء
احلاصلة ،مبعارري وأسس اجلودة ،كما هي يف الواقع ال كما جي ب أن تكون  ،دون إغفال مستوى تقييم األداء وتوجيهه
حنو األحسن واألفضل واجلودة املطلوبة.
إن مراجعة وحتدرد األخطاء واالحنرافات املنهجية،واألدائية والسلوكية ،اليت تكون قد متت بغري قصد أثناء وبعد تطبيق
عناصر اجلودة يف واقع العملية التعليمية ،رؤهلها لبلوغ اهلدف املرجو ،إن ( املعارري واخلصائص اليت رنبغي أن تتوافر يف
مجيع عناصر العملية التعليمية باجلامعة سواء منها ما رتعلق باملدخالت أو العمليات أو املخرجات ،واليت تليب احتياجات
اجمل تمع ومتطلباته ،ورغبات املتعلمني وحاجامهم ،وتتحقق من خالل االستخدام الفعال جلميع العناصر البشررة واملادرة
باجلامعة )(.)21
إن أمهية جمال اجلودة ،رنبغي أن تتناس ب ومتطلبات اجملتمع ،من خالل املنجزات اليت حيققها هذا القطاع ،وحاجات
أفراده املطلوبة والشعوربالرضا أ ثناء األداء  ،وتنمية روح القيم  ،والتشجيع املستمر على العمل اجلماعي ،وتقدرر املسؤولية
الفردرة واالجتماعية جتاه مؤسسة العمل أي كانت ،وتلبية طموحات ورغبات العمالء والزبائن عرب توفري اخلدمات املقدمة
ذات املستوى املطلوب  ،وحتسني السمعة واالنطباع العام جتاه املؤسسة التعليمية خاصة كانت أم عامة .
إن اجلودة يف سوق العمل واملؤسسات  ،هي من تقوم على تنمية روح املنافسة واملبادرة واملشاركة املستمرة يف تنورع
وتطوررآليات العمل وتعدد أساليبه ووسائله حنو االجتاه الصحيح ،مع تقدمي اخلدمات من قبل إدارة اجلامعة ومعاهدها يف
اجمل ال املهاري أو املعريف أو السلوكي أو االجتماعي  ،وما تنجزه من حتقيق للثقة عرب برامج التطورر الذايت لألساتذة
( )21فتحي درورش عشيبة()2119دراسات يف تطورر التعليم اجلامعي على ضوء التحدرات املعاصرة(األكادميية احلدرثة للكتاب اجلامعي القاهرة)ص 32
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وورشات العمل اليت رنبغي أن تقام بني الفينة واألخرى مع التقييم هلذه األعمال ،واالطالع على جدرد برامج التنمية
البشررة لرفع مستوى الكفاءة واجلودة يف التعليم  ،وجعل العاملني فيه إما كطاقم تعليمي أكادميي أو موظفني ،أو قائمني
بإجناز اخلدمات أو فررق العمل املختص بتوفري املعلومات وتوضيحها ملن ررردها ،وربحث عنها مع سهولة تناوهلا مباشرة
أو عرب احلصول عليها من وسائل التواصل أو االطالع عليها عرب النت دون تقصري أو تأخر يف جتدرد تلك املعلومات
ومدى مصداقيتها ،إن اجلودة يف املؤسسات التعليمية  ،تقاس مبدى حتقيقها للمعارري الدولية أوالً ،والقدرة على التنافس
بني مثيالمها ثانياً ،عرب خمتلف النشاطات املنجزة ،ومدى االبتكار يف أقسام املختربات العلمية ،أو يف خمتربات العلوم
اإل نسانية أو االجتماعية  ،مع القدرة على تفعيل الرتابط املستمر ،والتواصل اجلاذب بني االدارات املكلفة باملخرجات
التعليمية ،اليت مهدف إىل الررادة والتميز والتفوق وحاجة العمالء  ،وفهم مقتضيات اجلودة جيعل مؤسسات التعليم
اجلامعية قادرة على إجناز الكثري للمجتمع وعليه فإن ( الوعي مبفهوم اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي لدى مجيع
املستورات اإلداررة والعلمية باجلامعة ،جي ب أن رُسهم فيه اجلميع عن اقتناع يف جناح تنفيذ اجلودة الشاملة )

22

إن الوعي باجلودة ضمن املؤسسات التعليمية ،هو مدى إجناز نظام تعليمي وتربوي حيوي ررتقي عرب أداء هذه املؤسسات
يف تنفيذ املشاررع الطموحة ،لتصل إىل حتقيق متيز وجودة عالية يف اجملال التعليمي يف أعلى املستورات .
توصيف اإلبتكار الملبي للتطلعات وتنمية المجتمع وتطوره :منذ أن أبتكر ستيف جوبز (  :) 23مع شركائه ضمن شركته ألجهزة التواصل وأجهزة اإللكرتونية املختلفة ،واليت أحدثت
تورة يف عامل تكنولوجيا الوسائل واآلليات  ،دفعت مجيع املؤسسات احلكومية واخلاصة يف العامل ،إىل تبين مبدأ اإلبتكار
كوسيلة وأسلوب حياة ،لتغيري الواقع من حسن إىل أحسن ومن متيز إىل ررادة ،بل جعل مؤسسات التعليم معنية كغريها
من املؤسسات اجملتمعية ،ضمن هذا السباق والتنافس  ،فبدأ العمل جبدرة يف تغيري األسالي ب وأدخلت الوسائل

( )22توفيق حممد عبد احملسن ( )1665ختطيط ومراقبة جودة املنتج  :مدخل إدارةاجلودة الشاملة (دار النهضة العربية القاهرة ) ط 1ص 121
 -23ستيفن بول "ستيف" جوبز (باإلجنليزرة)Steven Paul Jobs :؛ ولد بتاررخ  24فربارر  ، 1655كان خمرتع وأحد أقطاب األعمال يف الوالرات
عضوا يف
املتحدةُ .عرف بأنه املؤسس الشررك واملدرر التنفيذي السابق مث رئيس جملس إدارة شركة أبل وهو ً
أرضا الرئيس التنفيذي السابق لشركة بيكسار مث ً
جملس إدارة شركة والت درزين بعد ذلك وحىت وفاته؛ وأثناء إدارته للشركة استطاع أن خيرج للنور كالً من جهاز املاكنتوش (ماك) بأنواعه وثالثة من األجهزة
احملمولة وهم (آربود) و(آرفون) و(آي باد) وتويف بتاررخ  5أكتوبر .2111
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التكنولوجية يف العمليات التعليمية واعتبارمها وسيلة سررعة لإلبتكار واالبداع ،بني املتعلمني وزرادة تشجيعهم حنو بناء
الكثري من املشاررع التعليمية واملشاررع املنتجة يف العملية التعليمية.
وصار من املعارري األساسية اليت تؤكد أو تنفي معيار التطور يف جمال التنمية املستدامة ،وبقدر انتاجها لألفكار اإلبداعية
واإلبتكاررة يف عامل اإلنتاج واإلنتاجية جتعلها رائدة ومتميزة بني مثيالمها  ،هذا الذي شجع رواد اإلبتكار يف املؤسسات
التعليمية  ،من تشجيع املبتكررن واملبدعني والعنارة هبم باعتبارهم رأس مال حقيقي للدولة رستدعي تدعيمهم بكل
ومساندمهم مبختلف الوسائل .
كل هذا االهتمام ردفعنا إىل القول  ،أن هناك مربرات أساسية جتعل من اإلبتكار واالبداع يف اجملال التعليمي ذو أمهية
بالغة  ،ربدأ باالهتمام بتشجيع املتعلمني  ،وفتح اجملال واسعاً لتحقيق تطلعامهم مع تكييف املناهج وأسالي ب التعليم
الفعال يف الصفوف التعليمية وجعلها بيئة صحية لتوليداألفكاراملبدعة املبتكرة عربخمتلف املشاررع القابلة للتحقيق
والتحقيق.
ررى الربفيسور (  David Hughesدارفيد هوجس)( أن اإلبتكار أصبح مهارة أساسية تؤثر بشكل غري مباشر
يف االقتصاد العاملي ،وأنّه من املؤسف أن تفتقر األنظمة التعليمية التقليدرة إىل تصور علمي قابل للتطبيق داخل الفصول
الدراسية جيعل من اإلبداع واالبتكار معيارا هاما يف سريورة التعليم) (.)24
إن األحباث والعوامل املساعدة يف استخدام تكنولوجيا تعليمية ،أصبح واقعياً الزماً  ،لكل املهتمني والباحثني باملنظومة
التعليمية ،وتربرراً لتطبيق الكثري من اإلسرتاتيجيات اجلدردة ،اليت مهتم بتعليم املتعلمني يف خمتلف مراحلهم التعليمية
والعنارة بالتفكري اإلبتكاري املبدع ،وتشجيع كل األفكار اخلالّقة  ،من شأهنا أن حتدث التغيري ،وتعطي جدرد املعرفة
 ،لتتحول إىل عامل التكنولوجيا املختلفة (منها تكنولوجيا التعليمية )
من مبررات اإلبتكار في المؤسسات التعليمية  :أن مجيع مؤسسات التعليم رنتظر منها حتقيق خمرجات ونتائج
ملموسة ،عرب اإلسرتاتيجيات والرؤى املستقبلية للمؤسسة التعليمية يف مجيع الدول ،اليت أدركت أمهية التغيري يف املنظومة
التعليمية وجعلها مؤسسة منتجة عرب تزوردها باملشاررع العملية  ،واجملتمع مبختلف هيئاته رررد من املؤسسة التعليمية ،
)http://www.wise-qatar.org/teachers-on-your-marks-get-set-innovate (24

بتصرف -مقال "كيف نشجع اإلبداع واالبتكار يف املدارس " ضمن موقع قطر للرتبية -صاح ب املقال  :جني ب زاهة ـ معلم مرحلة ابتدائية .
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أن تكون مؤسسة فاعلة وفعالة وإجيابية وواقعية،المؤسسة مستهلكة مؤسسة مبتكرة نشطة تسهم يف التنمية واقتصاد
البلد  ،ال أن تكون عالة على مؤسسات أخرى تدعمها عرب ختصيص امليزانيات والنفقات هلا  ،دون خمرجات واقعية
منها  ،وعطاءامها ونتائجها اهلزرلة من خالل التقاررر التحصيلية اليت مل تكن يف مستوى التوقعات عرب نتائج االحصائيات
يف غمليات النجاح والتخرج من املدارس واملعاهد واجلامعات .
لذا جي ب العمل على حتورل هذه املؤسسات التعليمية إىل مؤسسات منتجة  ،وبيئة لإلنتاج ال لالستهالك  ،بيئة حتول
مشاررع املتعلمني مبختلف مراحلهم التعليمية إىل مشاررع إنتاجية ،تساهم يف التنمية املستدامة واالقتصاد الوطين وتشارك
يف إجياد فرص عمل للخرجيني وتسهم يف حل املشكالت االجتماعية واالقتصادرة.
ومن مربرات االبتكار أن النظام التعليمي ال رواك ب التغيريات احلاصلة يف عامل املعرفة واالبتكار واالبداع  ،من أمثلة
ذلك نظام التعليم الصفي القائم  :على استيعاب للمعلومات وفهمها ليخترب فيها كغارة وهدف.
وأن املناهج املطلوب صياغتها هي من تقوم على تشجيع املتعلمني باستمرار على اإلثارة الفكررة واالستفزاز املعريف
والعصف الذهين  ،للوصول إىل إجياد حلول ملشكالت أو توقع حللول قضارا آجلة أو عاجلة.
بينما نظام االمتحانات ،نظام بعيد عن االبتكار واالبداع ،فهو امتحان حتصيل حاصل ملا تعلمه وحفظه واستوعبه
املتعلم ،ومأل به ذاكرته ليعيده كما استظهره  ،مما رستدعي إعادة النظر يف صياغة وتنورع األسئلة التعليمية وجعلها أكثر
ابتكاراً وابداعاً  ،لتشجع عمليات التفكري والنقد والتحليل ،وتشجيع األسئلة املفتوحة  ،ألعطاء فرص االبتكار واالبداع
وجتاوز الصندوق املغلق  ،ررى عبداخلالق عبداهلل عبدالرمحن ( ()25أن التعليم يف مجيع األمم حباجة إىل تطورر مستمر؛
ألن هناك تغيريات سررعة رشهدها العامل ،ومن مث فال ب ّد للتعليم أن رتغري ورتطور باستمرار ليالحق هذه التطورات
العاملية)26() .

()25أستاذا مشارك يف قسم العلوم السياسية جبامعة اإلمارات العربية املتحدة ومستشار وحدة الدراسات يف جرردة اخلليج واملشرف العام على التقررر
االسرتاتيجي اخلليجي .حيمل شهادة الدكتوراه من جامعة جورج تاون يف واشنطن يف السياسة املقارنة ،ودرجة املاجستري من اجلامعة األمرركية يف واشنطن يف
الفلسفة السياسية .وهو عضو مؤسس وفاعل يف العدرد من اجلمعيات املهنية والثقافية والتطوعية اإلماراتية واخلليجية والعربية،
(  )26عبداخلالق عبداهلل عبدالرمحن ( )2111موضوعات املنتدى  -واقع ومستقبل التعليم يف دولة اإلمارات العربية ـ مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
املستقبلية ص 44
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إن املعلومات واملعارف اليت رتلقاها املتعلمون ،يف البيئة الصفية غري كافية ملواجهة احلياة  ،بوصفها تفتقد للمهارات
األساسية اليت جي ب أن ركتسبها املتعلم ،وتلك املعلومات إن مل تتحول إىل مهارات حياتية ال رتعلم كيف رفهم مواجهة
احلياة وحل مشكالمها  ،ررى بعض الباحثني أنه ( رنبغي تطورر املناهج الدراسية حبيث تتيح الفرصة للتالميذ للقيام
بالتجرر ب العلمي والرراضي واألديب والفين  ،وأن تتضمن أنشطة معملية مفتوحات النهارات  ،وتشجيع أسئلة التالميذ
وتقدم هلم الفرص لصياغة الفروض واختيارامهم بأنفسهم )( ) 27مما ال ميكن إغفاله أن واقع الدول والتنافس بينها يف
جمال التكنولوجيا والتسورق والتجارة والصناعة والزراعة والتعليم ،وتصدرر األفكار اإلبتكاررة واالبداعية ،وشدة الطل ب
عليها يف كل جماالت احلياة  ،جيعل الكثري من املؤسسات احلكومية واخلاصة تسعى يف دفع وترية التطورر والتنمية ومتكينها
،والشعور باملسؤولية يف توليد وتشجيع األفكار اإلبتكاررة ،واستثمارها يف التعليم عرب مناهجه ومقرراته وربطها بالواقع
احمللي و الدويل  ،وجعل العمليات التعليمية أساسها التفكري املنفتح ،واألسلوب املبتكر اخلالّق املبدع عرب منهجية
البحث والتأمل والتفكري الناقد ،واملقارنة العلمية املوضوعية وإدراك العالقات بني الظواهر واستنتاج القوانني واملواقف ،
والتقيد بالتفكري املنهجي العلمي  ،واستخدامه يف فهم الظواهر العلمية ،والطبيعية ،وإجياد حلول للمشكالت الواقعية
أو احللول ملشاكل افرتاضية متوقعة ،مما رؤهل الكثري من املؤسسات أن تكون مبدعة مبتكرة ومنتجة.

إشكاليات عمليات االبداع واإلبتكار في المؤسسات التعليمية :إن النظام التعليمي احلايل يف أغل ب مؤسساته التعليمية يف وطننا العريب ،رواجه حتدرات خمتلفة ومعقدة  ،جتعل من
املتعلمني غري قادررن على املواجهة والتحدرات  ،مواجهة عوملة األفكار والتطور والتنمية واالقتصاد ومنظمة القيم
والسلوكيات واهلورة واالنتماء  ،جعل الطالب حمتاجني أكثر من أي وقت فات ،إىل تعلم وتعليم رقوم على أساس
املهارات اإلجيابية الواقعية مهارات القرن الواحد والعشررن اليت متكنهم من فهم الواقع واستيعابه  ،للتخطيط حنو املستقبل
بآليات جدردة تواك ب الواقع املعاصر ،تتحدى اإلشكاالت املطروحة ،وتبحث عن حلول هلا يف الواقع.
كما أنه لوحظ أن خمرجات التعليم يف املؤسسات للمراحل التعليمية ،ما قبل اجلامعة يف أغلبها ال روجد بينها ترابط وبني
مدخالت التعليم اجلامعي  ،مما رؤدي إىل فجوات وثغرات باملنظومة التعليمية  ،وهناك حتدي آخر ركمن يف أن الطالب
(  )27فتحي عبد الرسول حممد ( )2119الرتبية اإلبداعية ووسائل حتقيقها دار الكتاب احلدرث ط  1ص 263
28

Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 4, 2018

اخلرجيني،غري ممتلكني للمهارات والكفارات األساسية ملتطلبات السوق،مما جيعلهم عرضة للبطالة وفقد الثقة بأنفسهم ،
مما رشكلون ع بءاً كبرياً على مؤسسات الدعم واخلزرنة العامة للدولة ومؤسسات التوظيف  ،وصعوبة يف تطبيق معارري
العمل اجلدردة يف السوق املراعية للجودة .
هناك حتدرات أخرى هلا عالقة بالكادر التعليمي واإلداري ( املعلمون واألساتذة واالداررون) ،فإذا كان املعلم أو األستاذ
املسؤول واملشرف على عملية اإلبتكار ،رفتقد لآلليات اليت جتعل االبتكار سلوكاً  ،هو من ذاته من حيتاج إىل تدرر ب
وتعلم كيفيات تشجيع اإلبداع ،وتنورع أساليبه ووسائل تعليمه داخل البئة الصفية التعليمية  ،مع إدراك وفهم تام خبصائص
وعوامل اإلبتكار ،ليمارسه بني طالبه ،إن عمله ال ررتقي إىل نتيجة علمية أو رتمكن من إجناز خمرجات تعليمية مبدعة
مبتكرة ذات جودة  ،بوصف أن املعلم قد ال تتوفر لدره عوامل ومنهجية تنمية اإلبداع بني املتعلمني ،مما جتعل فكرة
اإلبتكار  ،صعوبة التحقيق يف تنمية اإلبداع بني الطالب ،مع عجز املدربني واملؤهلني يف املؤسسات التعليمية ممن ميتلكون
هذه الكفاءة  ،إن (قلة معرفة املعلم بإسرتاتيجيات تنمية التفكري اإلبدعي للتالميذ،وهذاررجع إىل سوءإعداداملعلم ،،،حيث
رهتم بتدرربه على طررقة اإللقاء يف توصيل املعلومات وعدم استخدام أسالي ب وإسرتاتيجيات أخرى ، )28()..إن عملية
اإلبداع هبذه الطررقة ،تكون ضعيفة وقد تكون فاشلة يف أغل ب األوقات  ،مما رنعكس سلباً على ظاهرة اإلبداع والعزوف
عنه يف البيئة املدرسية (إن عدم توافر دورات تدرربية للمعلم هلا عالقة بكيفية تنمية اإلبداع لدى التالميذ  ،،،وأن الدورات
التدرربة اليت تعقد للمعلم متعلقة بالرتقيات فحس ب  ،،،ومن ناحية أخرى اتسام الدورات التدرربية بالشكلية  ،،،وعدم
اجلدرة يف األمر الذي ال رشجع املعلم على االهتمام بتنمية اإلبداع لدى التالميذ )(.)29
التوصيات :-1

تنمية مهارات التفكري والعمليات العقلية بني الطالب كأساس لالبتكار يف املواد التعليمية وتعزرز املناهج واملقررات
بأسالي ب ووسائل تساعد على االبتكار واالبداع .

-2

مراجعة وتطورر املناهج الدراسية والكت ب املدرسية ،واألنشطة ووسائلها ،باستمرار ملواكبة جدرد تكنولوجيا التعليم
وفعال ونشط ومبتكر.
والتعلم،وتطورر آليات العملية التعليمية ،لتحقيق تعليم فاعل ّ

( )28فتحي عبد الرسول حممد ( )2119الرتبية اإلبداعية ووسائل حتقيقها دار الكتاب احلدرث ط  1ص 261
( )29نفس املصدر ونفس الصفحة 261
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-3

إتاحة الفرصة جلميع الطالب وإشعارهم بالقدرة على ابتكار وابداع األفكار واملشاررع ،وحتورلها إىل منتجات صناعية
استهالكية وفق الطرق العلمية .

-4

التقيد باملعارري التعليمية الدولية لتحسني خمرجات التعليم ،عند املعلم واملتعلم واإلدارة وربط هذه املخرجات مبتطلبات
الواقع وما حيتاجه.

-5

ختصيص نوادي لإلبتكار  ،رشجع فيها انتاج لألفكار لغرس روح االبتكار واالبداع والثقة يف الناشئة والشباب عرب
مراحلهم التعليمية،.واستيعاب مبادرامهم االبتكاررة اإلبداعية ودعمها مع تقييمها باستمرار وحتورلها إىل منتجات
صناعية.

-9

تأسيس أقسام للتقنية والوسائل التكنولوجية ،يف املؤسسات التعليمية واجلامعية لتدعيم االبتكار ومتابعةأنشطتها وخمرجامها
،وتقييمها باستمرار للوصول إىل جودة شاملة يف املؤسسات التعليمية.

-4

ربط التواصل مع الشركات وأصحاب األموال ،واملستثمررن وأرباب املخابر العلمية،واملعامل الصناعية للمسامهة يف
تشجيع مهارات املبدعني،ومشاررعهم والعمل على تبنيها وحتورلها إىل منتجات صناعية.

-9

اعتماد اسرتاتيجيات حتسيس الرأي العام يف اجملتمع عرب كل الوسائل املتاحة ـبأمهية االبتكار واالبداع بني طالب
املؤسسات التعليمية و والنتائج اإلجيابية على التنمية املستدامة .

-6

مسامهة وسائل االعالم املختلفة ،وأمهية ثقافة االبتكار واالبداع  ،لألفكار واملشاررع اجلدردة اخلالّقة  ،وختصيص حصص
يف االعالم املرئي واملسموع واالشادة بأمهية االبتكار واملبتكررن ،وعرض مناذج ملشاررعهم وتثمينها عرب التشجيع أو
الدعم .

 -11العمل على تدرر ب وتكورن وإعداد املعلم الكفء املبدع ،القادر على تنمية وتطورر ذاته بذاته ،واإلفادة من جتاربه
وتعلمه وتعليمه ليكون املعلم املأمول يف إعداد طالبه ،واألخذ بأردهم حنو التميز والررادة وتشجيع مواهبهم وفتق
طاقامهم.
 -11فتح أبواب االستفادة من اخلربات احلدرثة واملخرجات التعليمية لدول أخرى،وعقد شراكة متكافئة معها  ،وتشجيع
التعاون وتبادل اخلربات والتجارب والربامج واخلطط والبحوث العلمية والتجرربية والتعرف على مبادئ النجاح والتميز
والررادة واجلودة من خالل تلك اخلربات و استثمارها.
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 -12توجيه وتشجيع الطالب للولوج لتخصصات تطبيقية يف اجلامعة ليكون مؤهالً ملا رتاجه سوق العمل من مهارات ومهن
ووظائف،وما حيتاجه الواقع االقتصادي من مؤهالت وكفاءات علمية ذات جودة .

الخاتمة :يف ختام حبثنا نود أن نوجه بعض املالحظات العلمية لرتقية اإلبتكار واالهتمام باالبداع يف اجملال التعليمي ضمن
املؤسسات املسؤولة على الفئات العمررة يف خمتلف مراحلها التعليمية :
أن تقوم املؤسسات املختصة ذات العالقة بالقطاع التعليمي العام واخلاص ،للسعي حنو اإلجتاه الصحيح ،حنو تطورر
حقيقي جاد للمناهج واملقررات واإلسرتاتيجيات والوسائل واآلليات التعليمية ،وتدرر ب املعلمني واملودهني واملشرفني
واإلداررني ،وفق املعطيات اجلدردة املواكبة ملتطلبات الواقع املعاصر اجلدرد،وتشجيع املتعلمني إىل اكتساب املهارات
احلياتية املرنة املتجددة  ،وفق معارري اجلودة والررادة الشاملة لتكون املؤسسة التعليمية مؤسسة منتجة تسهم يف املشاركة
اإلجيابية يف عملية التنمية املستدامة  ،اليت تسعى هلا مجيع الدول والشعوب  ،لبلوغ اهلدفاألمسى هو التطور والتقدم
والتميز والررادة واجلودة الشاملة .
كما نعتقد أن على إدارات املؤسسات التعليمية ،أن تدعم الطالب من خالل إجنازهم للمشاررع اإلبتكاررة ،وحتورلها
إىل منتوجات صناعية ،تسهم يف خدمة اجملتمع عرب حل املشكالت االقتصادرة االجتماعية ،واملشاركة بإجيابية يف احلد
من ظاهرة البطالة وإجياد فرص عمل جدردة ،خلرجيي املدارس واملعاهد واجلامعات ،والبحث باستمرار عن حلول جدردة
لألزمات املتجددة عرب تطورر املناهج التعليمية  ،واسرتتيجيات التعليم والتعلم ،وفتح جمال االبتكار واالبداع بني املتعلمني
ورعارتهم .
كما أننا نرىنجاح اإلسرتاتيجيات حيتاج إىل ختصيص نفقات سخية وإىل ترشيدها حنو االجتاه الصحيح للنهوض بالتعليم
والتعلم يف كل مراحله باعتباره رأس هنضة األمم والشعوب وأساساً يف تنميتها املستدامة.
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الفكر العريب القاهرة ط 1
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 -13حممد محد الطيطي ( ) 2111تنمية التفكري اإلبداعي دار املسرية والتوزرع عمان األردن ط 1
 -14حممد عبده مياين ( )1669عصر املعلومات واملعارف والتعليم -جملة املعرفة  ،وزارة املعارف  ،الرراض
 ،العدد 35
 -15حممود عباس عابدرن ( )1662اجلودة واقتصادرامها يف الرتبية :دراسة نقدرة " دراسات تربورة "رابطة
الرتبية احلدرثة  ،اجمللد السابع القاهرة
 -19املعجم الوسيط ج،2:
 -14مهدي الطاهر ( )2111نظام ضمان اجلودة التعليمية وتنمية قدرات التفكري االبتكاري دربونو
للطباعة والنشر والتوزرع عمان االردن ط1
ثانيا  :المراجع األجنبية :
Ken Robinson (2011) Out Of Our Minds – Schools of Curious

1-

Delight-learning to be Creative – Revised and Update edition
published Chichester, Fourth Edition -West Sussex United
Kingdom.
Alane Jordan Starko (2006) Creativity in the Classroom – by

2-

Routledge -Fourth Edition New York USA.
ثالثا  :مراجع المقاالت (على النت)
1- http://www.wise-qatar.org/teachers-on-your-marks-get-set
مقال ضمن موقع قطر للرتبية صاح ب املقال :جني ب زاهة ـ معلم مرحلة ابتدائيةinnovate .
 -2مقال

للباحثة

"بانا

"بتاررخ

ضمراوي

:http://mawdoo3.com
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Abstract

During the last few years Circular Economy is receiving increasing
attention worldwide as a way to overcome the current production and
consumption model based on continuous growth and increasing resource
throughput. By promoting the adoption of closing the loop production
patterns within an economic system aims to increase the efficiency of
resource use, with special focus on urban and industrial waste, to achieve a
better balance and harmony between economy, environment and society.
The environment not only provides amenity values, it is also fundamental
life support system. The paper provides an extensive review of the literature
of last two decades, with the purpose of grasping the main Circular
Economy features and perspectives: origin, basic principles, advantages,
modeling and implementation of Circular Economy at any country’s
economic levels.
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ملخص
حضي األقتصاد الدائري خالل السنوات القليلة املاضية اهتماما عامليا متزايدا ،كونه األسلوب األقتصادي القادر يف
التغلب على األمناط األنتاجية واألستهالكية املتوافقة مع النمو وزيادة انتاجية املوارد .ومن خالل الرتويج إىل اعتماد نظم
احللقات األنتاجية يف نظام اقتصادي يهدف اىل زيادة الكفاءة األقتصادية يف توظيف املوارد مع الرتكيز على حجم
النفايات احلضرية والصناعية لتحقيق التوازن واألنسجام بني األقتصاد والبيئة .كما أن البيئة تعزز أيضاً األحتضان املناسب
للقيم وهي األساس ملساندة هذا األسلوب األقتصادي .لذا فإن خصائص األقتصاد الدائري ومظاهر أصله ،ومبادئه،
واملنافع املتولدة عنه ،ومنذجة عملياته ،وتنفيذ ) هلا األثر البالغ يف تفعيل األقتصاد الدائري يف املستويات األقتصادية ألي
بلد.
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تمهيد
مل ختل اجملتمعات البشرية يف خمتلف حقباهتا من األزمات الناجتة عن كسر التوازن القائم بني احلاجات وماهو متاح وقابل
لألستهالك .غري ان الكثري من النشطاء البيئيني وعلماء الطاقة واألقتصاد يرون أن الطريقة احلالية اليت يستهلك هبا
أقتصادنا املوارد والتدهور البيئي واملناخي الذي يزداد يوما بعد يوم ،مهدداً مسـتقبل البشـرية بوقوع كارثة وشيكة ،هو
من جراء طبيعة اقتصادنا اخلطي القائم على "األخذ والتصنيع واهلدر" .أن أستنزاف املوارد والثروات الطبيعية ،يتطلب
منا العمل على تطوير بدائل والبحﺚ عن حلول توازن بني الضرورة الصناعية واحلاجة للحفاظ على ما تبقى من بيئة
سـليمة .وقد برز هنا األقتصاد الدائري كإسرتاتيجية فاعلة ملعاجلة هذ األنواع من القضايا ،وإدارة املخاطر وبناء أعمال
واقتصادات أقوى وأكثر قدرة على املنافسة.
غري أن األنتقال بقطاع األعمال إىل منوذج األقتصاد الدائري بدالً من اخلطي سيغري قواعد اللعبة ،وسيولد خماطر عظيمة
وفرصاً كبرية يف الوقت ذاته .وستتضمن هذ النقلة تبين مناذج أعمال جديدة أكثر مرونة ،ومنصات تقنية قابلة للنمو
مبعدل تضاعفي ،ليولد سلسلة قيمة أجتماعية وبيئية جديدة .لذا فالقدرة على املبادرة والتحرك سريعا تعد امراً اساسياً،
السيما وأن احلركة تشكل الوضع الطبيعي لعامل األقتصاد.

اهمية البحث
تكمن أمهية البحﺚ هذا يف كونه يتناول بالدراسة والتحليل أحد املواضيع اهلامة واحلديثة اليت يتم تداوهلا عاملياً وعلى
كافة املستويات ،لذلك البد من البدء يف النقاش حول اآللية اليت سيتم من خالهلا التحول إىل األقتصاد الدائري
خصوصاً يف بلداننا العربية ،لذا نأمل هلذا البحﺚ املتواضع وغري من البحوث يف ذات املوضوع لفت أنتبا الباحثني
من اساتذة وطلبة عرب إىل أمهيته.
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 -2ماهو األقتصاد الدائري؟
"االقتصاد الدائري" مصطلح عام يعين االقتصاد الصناعي الذي ال ينتج نفايات أو ُيدث تلوثاً ،من بداية تصميمه
ومنذ النية يف إنشائه ،والذي يتوي على منطني من تدفق املادة:
مغذيات بيولوجية  Biological nutrientsمصممة لكي تعود للدخول يف اجملال احليوي بأمان ،ومغذيات
تقنية  Technical nutrientsوهي مصممة للتدوير جبودة عالية داخل منظومة األنتاج دون أن تدخل اجملال
احليوي فضالً عن أن تكون قابلة لإلصالح والتجديد منذ تصميمها & William McDonough
 )Michael Braungart.2002وكما موضح يف الشكل .)1

الشكل  )1يوضح الوسائل التقنية والبايلوجية اليت ميكن هبا تدوير املواد واملنتجات يف النظام األقتصادي الدائري
املصدرsecond 2nd report of the Ellen MacArthur Foundation (2012) :
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ويف رأي آخر يشتمل املصطلح أيضاً على معىن أوسع من جمرد أنتاج وأستهالك السلع واخلدمات ،إذ يشمل التحول
من الوقود األحفوري إىل أستخدام الطاقة املتجددة ،والتأكيد على دور التنوع كسمة من مسات األنظمة املرنة واملنتجة،
كما يشتمل على مناقشة دور املال والتمويل كجزء من نقاش أوسع ،يدعوا إىل جتديد أدوات قياس األداء األقتصادي.
ومثة من يعترب أن فكرة األستدامة و“األقتصاد الدائري” مفهوم حداثوي نشأ وتطور يف غضون السنوات القليلة املاضية،
لكنه يف الواقع ليس جبديد ويرتبط بعدد من املفاهيم واملدارس الفكرية اليت تناولته وفقاً لرؤيتها ،وفيما يلي نعرض ألمهها:
 -1مفهوم التنمية المستدامة  :Sustainable Developmentتشري أغلب الدراسات اليت أجريت عن األٌقتصاد
الدائري أن أول من وضع حجر اإلساس يف قضية اإلستدامة هو األقتصادي كينيﺚ بولدينج يف العام  1611يف ورقته
البحثية املهمة «أقتصاديات سفينة األرض الفضائية القادمة» فقد أوضح أن العامل الذي كان يطمح إىل احلفاظ عليه مل
يوجد .فقد كانت البشرية يف أوج «إنتقال عظيم» من الزراعة إىل الصناعة .ومن وجهة نظر بولدينج ،كان هذا االنتقال
وموجعا بال ريب .ورمبا حترف احلرب النووية ،أو النمو السكاين ،من مسار هذا األنتقال .ورمبا يفشل
حمفوفًا باملخاطر،
ً
وخصوصا الوقود األحفوري .ولكي ننجح كان علينا أن خنلق «تقنية
هذا األنتقال ،لو أسئنا استخدام املوارد الطبيعية،
ً
ثابتة ،ذات دائرة مغلقة ،على مستوى عال من التكنولوجيا» ال تسبب التلوث ،وال تتطلب مواد غري متجددة
.)Kenneth E. Boulding.1611
 -2الدائرة المغلقة  : The closing Circleمث يف اخلمس سنوات اليت تلتها وحتديداً يف العام  1691أصدر
عامل األحياء باري كومونر كتابه الشهري الدائرة املغلقة  )The Closing Circleمستشرفاً املستقبل من خالله
موضحا أنه لتحقيق الرفاهية الدائمة ،علينا أن نتعلم إجناز
بالقول "حنن حباجة إىل ثورة إلعادة ضبط األدوات الصناعية"،
ً
املزيد مبوارد أقل .ومثل بولدينج) ،رأى أيضاً أننا يف حاجة إىل التعامل مع الوقود األحفوري بإعتبار وسيلة قصرية
األجل ،بينما نبحﺚ يف كيفية صياغة مستقبل مستدام  .و قال أيضاً إن نظام الشركات اخلاصة يتوي على مثالب
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خطرية .فالشركات لديها دوافع قوية ألنتاج منتجات جديدة تضر بالبيئة ،أكثر من املنتجات اليت حتل حملها .ولذلك
فال حاجة للشركات بأن تفسر أنفاق «رأس املال احليوي» ،كما أهنا ال تدفع الثمن الكامل لألنتاج الذي يتضمن التلوث
). )Barry Commoner.1971
 -3تقليد أو محاكاة الطبيعة  :Biomimicryويتجلى هذا املفهوم من خالل كتاب وضعته املتخصصة يف علم
البيولوجيا ،جانني بنيوس يف العام  ،1669بعنوان "تقليد الطبيعة :التجديد املستلهم من الطبيعة" .والذي تقول فيه
"علينا العمل من خالل دراسة النظم والتصميمات الطبيعية وتقليدها من أجل حل مشكالت اإلنسان ،على سبيل
املثال دراسة ورقة نبات من أجل إبتكار خلية مشسية أفضل ،وذلك وفق ثالثة مبادئ :الطبيعة كنموذج ،الطبيعة كمقياس،
والطبيعة كمرشد " .)Janine M Benyus.1997

 -4مفهوم من المهد الى المهد :Cradle To Cradleوهو املفهوم الذي أبتدعه الربوفسور السويسري "والرت
ستاهيل" والذي يفسر لنا معكوس ماتعنيه املقولة القدمية "من املهد اىل اللحد" .وهومن حيﺚ املفهوم العام إطار
اقتصادي وصناعي واجتماعي شامل يسعى إىل إنشاء نظم ليست فعالة فحسب ،بل هي أيضا خالية من النفايات
أساسا ،وقد أستخدمه املؤلفان "وليم ماكدونو ،ومايكل برونغارت" يف كتاهبما املعنون  )Cradle to Cradleمن
املهد اىل املهد .ويوضح املؤلفان "ان هذا املفهوم يعتمدعلى تطوير امناﻁ ﺍلتصنيع ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ نواجتها حبيﺚ تكوﻥ خملفات
ﺍلعملية ﺍلصناعية مفيدﺓ للبيئة ،ﻭﺫلك عرب ختليق مركباﺕ كيميائية سهلة ﺍلتحلل ﻭمغذية للتربة ﻭﺍلنباﺕ كالسماﺩ
ﺍلكيميائي ﺇضافة إىل ﺇمكانية تدﻭيرها بطريقة مستمرة" William McDonough & Michael
. )Braungart.2002
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مث توالت بعدها عدد من املفاهيم منها ،مفهوم "األقتصاد األخضر" ،ومفهوم "األقتصاد األزرق" الذي أنشأ رجل
االقتصاد البلجيكي غونرت باويل ،وغريها العديد من املفاهيم واألفكار اليت ال يتسع اجملال لذكرها ،غري أن مجيع هذ
املفاهيم والفلسفات مهما أختلفت تسمياهتا وتفاصيلها جتتمع حول هدف واحد هو إجياد أقتصاد مستدام وصديق
للبيئة .ومن خالل األطالع على عدد من البحوث واألدبيات لرواد الفكر يف هذا اجملال وجدنا أن األقتصاد الدائري
ميثل مفهوم األعمال الشامل والذي يوحد مزايا العديد من مدارس الفكر اليت مت ذكرها آنفاً.

 -1االقتصاد الدائري كنموذج جديد لالستهالك
بعد مضي مليار عاما على تطور األنواع ،تسعى البشرية دون غريها إىل التحكم بالتوازن الدينامي للحياة مسرتشدة
بقواعد الفزياء .ولقد سخرنا الطاقة ألستخدامها كما نشأة -النار يف مستهل األمر ومن مث الوقود األحفوري والطاقة
النووية .وقمنا بإستغالل وتشكيل املادة خلدمة اخرتاعاتنا ،حمققني يف معظمها األجنازات الباهرة ،بيد أن أجنازات عصرنا
الصناعي أسفرت عن إجهاد قدرة كوكبنا على التحمل ،فقد أدى األسراف يف توليد الطاقة وأستهالكها إىل عواقب
وخيمة وعمل على تدمري او املساس بقسم كبري من املسامهات اليت تقدمها النظم الطبيعية للبشرية على مدى قرون من
الزمن ،فأستيقضنا لنجد أنفسنا على مفرتق طرق يتعني علينا فيه النظر يف اخليارات املطروحة امام مستقبلنا ،فهل نعيش
بانسجام وتناغم على ارضنا وما عليها من أنواع ،أم نواصل أعتماد أساليبنا األستهالكية واألنتاجية بشكل مفرط؟ فنغرق
من جراء ذلك يف خضم األنشطة املفرطة غري املثمرة ويف أكوام من النفايات؟ بويل كونرت .)2113.فمنذ الثورة
الصناعية األوىل وعاملنا يعمل من خالل اقتصاد خطي linear economyأسلوبه يف األنتاج واألستهالك بأن
نأخذ املواد اخلام ،وخنلق املنتجات من هذ املواد ،ونستخدمها لفرتة حمدودة ،مث نرميها بعيداً لتتحول إىل نفايات .ويف
كل سنة يضع السكان واألقتصاد مطالب جديدة ملزيد من الطعام ،وامليا العذبة ،والطاقة ،والسلع جبميع أنواعها
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واملنتجات املصنعة ،ومايدعو إىل القلق أنه عرب السنوات العشر املاضية كانت هناك عدة مؤشرات تبني أننا وصلنا إىل
احلدود املادية احلقيقية هلذ املوارد ،فكان أن :أرتفعت أسعار املواد الغذائية العاملية يف العام  2112ومرة أخرى يف العام
 ،2111بداية نضوب امليا اجلوفية مبعدالت الميكن حتملها ال سيما يف مشال الصني واهلند وغرب الواليات املتحدة
األمريكية ،تآ كل الرتبة السطحية وفقدان خصوبة الرتبة يف العديد من مناطق زراعة احملاصيل الغذائية املهمة ،أرتفاع
أسعار مجيع السلع تقريبا يف األقتصاد العاملي يف وقت واحد وسبب هذ الزيادات هو زيادة الطلب الكلي اليت تعكس
زيادة عدد السكان ،واألهم من ذلك أهنا تعكس األرتفاع احلاد يف مستويات أستهالك الفرد الواحد ،الزيادة يف الطلب
العاملي على الوقود األحفوري حيﺚ من املتوقع اآلن أن يتطلب األقتصاد العاملي  23.2يف املئة زيادة يف أستهالك
النفط يف أقل من مخسة وعشرين عاما وهذا يعين إضافة املزيد من غاز ثاين اوكسيد الكاربون إىل الغالف اجلوي املشبع
به بشكل كبري فعليا آل غور .)2112.يتضح من خالل ما تقدم من مؤشرات أن هذا األقتصاد الصناعي أصبح غري
فعال وضار بيئيا ،وتستهلك عملياته غري الفعالة املوارد الطبيعية للبيئة بشكل مفرط وتنتج عنها النفايات والتلوث البيئي
والتغيري املناخي .ومبا أن هذ املوارد تصبح أكثر ندرة وأعلى تكلفة ،فإننا حباجة إىل إجياد طرق جديدة لألنتاج
واألستهالك تعيد األرتباط اإلجيايب للعالقة بني األقتصاد والبيئة ،ومفهوم األقتصاد الدائري circular economy
يوفر لنا منوذجاً أفضل لألنتاج واألستهالك .ومن أجل األقرتاب من األمكانات اهلائلة اليت ميكن هلذا النموذج حتقيقها
واحلفاظ على ما ميكننا احلفاظ عليه مما تبقى من موارد ،سنتناول اخلطوة األوىل يف تنفيذ هذا النموذج وهي إعادة تصميم
مناذج األعمال .
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الشكل  )2يوضح منوذجي األقتصاد اخلطي والدائري
املصدرhttps://nerc.org/news-and-updates/blog/nerc-blog/2015/05/12/materials-management-and-the-:
circular-economy

 -4كيف سيغير األقتصاد الدائري األعمال
واحدة من أكرب التحديات اليت تواجه الشركات اليوم هو كيفية جعل مناذج أعماهلم مستدامة مع استمرار تعزيز النمو
والرحبية .ويف عصر العوملة ،ومع املطالب اهلائلة على األرض وامليا والغذاء واملواد اخلام والطاقة يبدو للكثريمن منظمات
األعمال ان التحرك باجتا االقتصاد الدائري قد يكون صعباً  .لكن اثبتت جتارب الشركات اليت تبنت العمل وفق
مبادئ االقتصاد الدائري املدعوم بالتقنيات الرقمية واهلندسية الفائقة السرعة والتطور ،ان النتائج كانت مشجعة وناجحة
من خالل خلق قيمة غري مسبوقه للحصول على الفائدة من النماذج املدورة ،اضافة اىل حتقيق ميزات تنافسية جعلتها
تتقدم على منافسيها يف األسواق .
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 2-3نماذج منظمات األعمال في األقتصاد الدائري
من الواضح ان الوقت أصبح مالئما جداً لتطوير إسرتاتيجيات أستباقية مبنية على فهم الدوافع وراء ترك النموذج اخلطي
والرتكيزعلى السعي حنو تبين مناذج العمل املبتكرة لألقتصاد الدائري .
وهنا سنستعني بنماذج العمل اخلمسة األساسية اليت حددهتا شركة اكسنتشريف حتليلها ألكثرمن  121دراسة حالة
للشركات اليت تقوم بتحسني أنتاجية املوارد بطرق مبتكرة .حيﺚ متتعت هذ النماذج خبصائص مميزة خاصة هبا وميكن
أستخدامها منفردة أو جمتمعة ،ليست فقط بأعتبارها تدعم التحول إىل األقتصاد الدائري ،بل وتساعد أيضاً الشركات
على حتقيق مكاسب ضخمة يف أنتاجية املوارد ،وتعزز امليزة التنافسية وقيمة العمالء ،وختفض التكلفة وتولد إيرادات
جديدة ،وحتد من املخاطر البيئية  )Accenture.2014وهي كما يلي:
 -1املوارد املدورة  :Circular suppliesيوفر هذا النموذج موارد قابلة للتجديد وإعادة التدوير بالكامل وقابلة أيضا
للتحلل الطبيعي ،ويهدف اىل اجياد نظام أنتاجي أستهالكي مدور.
 -2اسرتداد املوارد  :Resources recoveryميكن هذا النموذج الشركات من القضاء على تسرب املوارد ورفع القيمة
األقتصادية للمنتج حىت يعود إىل االسواق من جديد.
 -3متديد حياة املنتج  :Product life extensionميكن هذا النموذج الشركات من متديد دورة حياة املنتجات
واملصادر ،فبدال من ضياع قيمة املنتج وتصنيفة من املواد املستهلكة ،فيقوم هذا النموذج مبعاجلة وحتسني املنتج من خالل
اصالحه وتطوير وإعادة تصنيعه من جديد والرتويج له مر اخرى.
 -4املنصات التشاركية  :Sharing platformsوهو منوذج لتطويرالربامج وتعزيز التعاون بني مستخدمي املنتجات ،سواء
أن كان املستخدمني أفراد أو منظمات .ومن األمثلة على الشركات اليت تعمل هبذا النموذج ،شركة ،Uberوشركة
،Pinterestوشركة Airbnb
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 -2توفري املنتج كخدمة  :Product as a serviceيوفر هذا النموذج بديال للنموذج التقليدي" اشرتي وامتلك"
فاملنتجات ميكن ان تستخدم من قبل زبون أو عدة زبائن عن طريق عقد اجيار أو اتفاق " الدفع مقابل االستخدام " .

الشكل رقم  :)3يوضح مناذج األعمال اخلمسة اليت مت ذكرها اعال
املصدرAccenture. (2014). Circular Advantage :

ولكن العديد من هذ النماذج ،إن مل يكن معظمها ،لن يكون ممكنا بدون دعم التكنولوجيات اجلديدة املبتكرة -
وخاصة التكنولوجيات الرقمية .وعليه سنتناول شرح دور التكنلوجيات اجلديدة وأثرها على مناذج األعمال الدائرية يف
مايلي:
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 1-4دعم التقنيات التحويلية لنماذج األعمال الدائرية
شهد اواخر القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين تطور تقين هائل ،فائق السرعة متثل يف الكثري من املكتشفات
واألخرتاعات اجلديدة اليت مل يكن اإلنسان يتصورها قبل بضع سنني .ففي العام  ،2112بلغت حصة اإلبتكارات يف
عامل احلاسوب واأللكرتونيات من جمموع براءات األخرتاع اجلديدة أكثرمن ضعف ماكانت عليه يف العام  ،1661إذ
أرتفعت من 22يف املائة إىل حنو  22يف املائة .ووضع عدد ال يصى من منظمات األعمال قوائم تصنيف للتقنيات
اليت ستقود الثورة الصناعية الرابعة حيﺚ بدت األجنازات العلمية والتقنيات اجلديدة اليت تولدها بال حدود ميثاق الربيعي
وآخرون .)2119ومن األمهية مبكان القول أن دور التقنيات اجلديدة مل يقتصر على إحداث بعض التغريات يف عمل
منظمات األعمال ،امنا أدت إىل حتول جذري يف طريقة تسيري األعمال ،فاليوم نرى أكرب متاجر للتجزئة يف العامل ال
ميلك متجراً واحداً  ،)Amazonوأكرب مزود لغرف النوم املؤجرة يف العامل الميلك فندقاً واحداً  ،)Airbnbوأكرب
شركة سيارات أجرة يف العامل المتتلك أي سيارة  ،)Uberوأكرب منصة أعالمية يف العامل التنشئ أي
حمتوى .)Facebook
وألن التقنيات احلديثة بأنواعها أصبحت خياراً تنافسيا اليستغىن عنه من قبل مجيع منظمات األعمال ،عملت شركة
اكستنشر العاملية للبحوث على حتديد  11من التقنيات اليت يشيع أستخدامها من قبل الشركات الرائدة يف األقتصاد
الدائري ،وكما مبني يف الشكل  .)4وقد مت تصنيف هذ التقنيات يف ثالث جمموعات :التكنولوجيا الرقمية تكنولوجيا
املعلومات) ،والتكنولوجيا املادية ،والثالثة هي هجني بني االثنني .)Accenture.2014
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شكل  )4يوضح التقنيات العشرة املستخدمة من قبل الشركات الرائدة يف األقتصاد الدائري
املصدرAccenture. (2014). Circular Advantage :

أوالً -الكنولوجيا الرقمية  :Digital technologiesويندرج حتتها مخسة تقنيات }اجهزة املوبايل ،أتصاالت اآللة
إىل آلة ،احلوسبة السحابية ،شبكات التواصل األجتماعي ،أنظمة حتليل البيانات الضخمة{ وتؤدي التكنولوجيات
الرقمية دوراً هاماً يف تبادل املعلومات يف الوقت احلايل بني املستخدمني واآلالت ونظم اإلدارة .هذ التقنيات هي يف
جوهرها تركز على العمالء وتوفر هلم املعلومات واألتصاالت الالزمة للحفاظ على العالقة معهم أبعد من نقطة البيع.
ومن األمثلة على ذلك شركيت األتصاالت "فودافون و فرييزون" ،حيﺚ مكنت عمالئها من احلصول تلقائياً على عرض
سعر إعادة الشراء للهاتف املستخدم ومنحهم التسهيالت يف إعادة اهلاتف إىل أي متجر قريب وأستالم مبلغ الشراء
فورياً ،وذلك من خالل تطبقيات مضافة للجوال .من خالل هذا التواصل مع املستهلك تتعزز الرؤية عن بعد والتحكم
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يف األصول ،واليت تعترب حامسة بشكل خاص لنموذج توفري املنتج كخدمة ،ومناذج مشاركة اخلدمة ،وتدوير املوارد .ومن
خالل تغيري الطريقة اليت تتفاعل هبا الشركات واملستهلكون للحد من هدر األصول املادية ،ميكن للتقنيات الرقمية أن
حتول سالسل القيمة حبيﺚ تفصل بني سعيها لتحقيق األرباح،و احلاجة إىل موارد إضافية للنمو.
وميكن أن يكون اجلمع بني التكنولوجيا الرقمية والتفكري الدائري فعاالً يف إعادة تشكيل سالسل القيمة ،لكن األمر
ليس هبذ السهولة دائما ومن دون وجود حتديات ومقاومة لعملية التغيري خصوصا يف فرتة املرحلة األنتقالية سواء من
قبل املستهلكني أو اجلهات الفاعلة األخرى ،وعلى سبيل املثال وليس احلصر ماحصل يف قطاع النقل حني أضرب
عشرات اآلالف من سائقي سيارت األجرة يف أوربا يف يونيو 2114 /أحتجاجاً على عمل التكسي الرقمي "أوبر"
الذي أصبح منافس قوي يف هذا القطاع وتقاسم احلصة السوقية مع التكسي التقليدي ،وأستحوذ على نسبة كبرية منها.
ثانيا -التقنيات اهلندسية  :Engineering technologiesأو كما يسميها البعض التقنيات املادية وتضم إثنان
من التقنيات }تقنية التتبع وإعادة التصنيع ،الطباعة ثالثية األبعاد{ وتتيح التقنيات اهلندسية ،مبا يف ذلك إعادة التدوير
املتقدمة والتصميم النموذجي وعلوم احلياة والعلوم املادية ،تصنيع سلع جديدة من املوارد املتجددة ،فضال عن مجع
وإعادة السلع واملواد املستهلكة إلعادة تصنيعها وجتهيزها ،حيﺚ أن مجع األصول املستعملة بكفاءة من حيﺚ
التكلفة،وإعادة التصنيع .جعل هلذ التكنولوجيات أمهية خاصة يف استعادة املوارد وتفعيل عمل مناذج األعمال
الدائرية .على سبيل املثال ،تسمح الطباعة ثالثية األبعاد بالتصنيع احمللي للتصميمات الرقمية القابلة للتنزيل إىل أشياء
مادية  -وهو ما قامت به الشركة الصينية وينسون نيو إنريجي،اليت تستخدم الطباعة ثالثية األبعاد حيﺚ استطاعت
طباعة املنازل ويف مدة زمنية أقل من يوم واحد باستخدام املواد املعاد تدويرها وبتكلفة أقل من  $ 2111لكل منزل.
ثالثا -التكنولوجيا اهلجينة  :Hybrid technologyوتضم ثالثة من التقنيات }تكنوجليا تصميم األجزاء،
تكنولوجيات التدوير املتقدمة ،العلوم املادية احليوية{ وهي اليت جتمع بني العاملني الرقمي واملادي .حيﺚ تلعب التقنيات
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اهلجينة دوراً هاما يف دعم مناذج العمل الدائرية كنموذج أستعادة املوارد ومنوذج متديد حياة املنتج ،ومن خالهلا ميكن
أنشاء نوع فريد من السيطرة على األصول وتدفقات املواد ،إضافة إىل أختيار أفضل مزيج من املواد وتقيم اثرها البيئي
وجدواها األقتصادية لألنتاج التجاري .فهي تتيح للشركة من خالل التطبيقات الرقمية أن حتدد تاريخ ومكان وحالة
املواد والسلع ،بينما تدعم يف الوقت نفسه طرقاً جلمع ومعاجلة وإعادة معاجلة هذ املواد.
وأليضاح الصورة أكثر سنقوم بأختيار احدى الشركات اليت تعمل بأحد مناذج أعمال األقتصاد الدائري وهو النموذج
رقم " )2توفري املنتج كخدمة" . Product as a service

 (Kaer Pte Singapore) 4-4شركة تعمل بنموذج األقتصاد الدائري
شركة كاير بت السنغافورية تعمل يف جمال التربيد ومكيفات اهلواء منذ عام  1621وتعد هذ الشركة اليوم من أكرب
وأسرع الشركات منواً يف جمال عملها يف العامل عندما حتولت للعمل بالنموذج الدائري .حيﺚ تقوم هي بأنشاء أنظمة
تكيف اهلواء يف املباين وتتوىل مجيع التكاليف املستقبلية املتعلقة بعملياهتا من صيانة وأصالح العطالت مقابل ان تبيع
هذ اخلدمة للعمالء أي التربيد) بسعر ثابت واحد لكل طن من ساعات التربيد ويقاس بالكيلواط لكل طن من غازات
التربيد .وسنأخذ احدى مشاريع التنفيذ اليت قامت هبا لنرى نتائجها باألرقام .)kaer.com
أستطاعت الشركة أن:
 -1توفر التكاليف بنسبة  %91من خالل خفض األستهالك واإلدارة الفاعلة .
 -2أن املستفيد من اخلدمة حصل عليها بسعر أرخص بنسبة  %21مما لو هو قام بأنشاء أنظمة التربيد اخلاصة به.
 -3أخنفاض أستخدام الطاقة الكهربائية بنسبة  %32يف مدة ستة أشهر من خالل األستفادة املثلى من نظام تكييف اهلواء.
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 -3المزايا والفوائد التي يقدمها األقتصاد الدائري لمنظمات األعمال
هناك نقاش عاملي مستمر وحيوي ملختلف أصحاب املصلحة بشأن مزايا األقتصاد الدائري وآثار على العمالة ،والنمو،
والبيئة ،وحجم أستهالك املواد األولية ،ومصادر الطاقة .وبناء على أطالعنا على عدد ال بأس به من الدراسات والبحوث
اليت تناولت هذ اجلوانب املختلفة ،سنوجز أهم املزايا وهي كما يلي:
 -1وقف أستنزاف املوارد الطبيعية املعرضة للنضوب واليت تشكل عصب عملية التصنيع واألنتاج ،حيﺚ أن من أهم
التحديات اليت تواجه العامل اليوم ،أرتفاع عدد سكان األرض الذي يزيد بطبيعة األمر من أستهالك املوارد الطبيعية.
وحسب دراسة ملعهد ماكينزي العاملي بعنوان "ثورة املوارد" ،فإهنا تتوقع أن يزيد عدد سكان األرض إىل أكثر من 6
باليني نسمة حبلول منتصف هذا القرن ،وأن  3مليار شخص يعيشون ضمن الطبقة الفقرية سينتقلون إىل الطبقة الوسطى
من األستهالك حبلول العام  2131وهذا يعين أننا سنحتاج إىل ثالثة اضعاف املوارد أكثر مما نستخدمه اليوم ،وسريتفع
الطلب على الغذاء واملواد األساسية بنسبة  %91وسنواجه نقص حاد يف احلصول على ميا الشرب تصل نسبتها إىل
حوايل ال  %41حبلول العام .)McKinsey Global Institute. 2011 2131
 -2تعزيز فرص العمل :يف ضل التحول اىل األقتصاد الدائري من املتوقع حتقيق منو كبري بالوظائف بسبب إتاحة فرص
أستثمارية جديدة .ﻭﻭفقاً لمجلس ﺍلجمعية ﺍلصينية لبحوﺙ ﺍلتنمية ﺍلمستدﺍمة فإﻥ تطوير ﺍألقتصاﺩ ﺍلدائري في ﺍلصين
سيسهم في ﺇطالﻕ سبع صناعاﺕ جديدﺓ ﻭهي صناعة ﺍلبيئة ،ﻭﺇعاﺩﺓ تدﻭير ﺍلمخلفاﺕ ،ﻭتوفير ﺍلطاقة ﻭخفض
أستهالكها ،ﻭﺍلطاقة ﺍلمتجدﺩﺓ ،ﻭﺍلصحة ،ﻭﺍألقتصاﺩ ﺍلخدماتي ،ﻭﺍلتصاميم ﻭﺍلتصوﺭﺍﺕ ﺍإلبدﺍعية

The

 .)People's Republic of China National Report.2012أما تقرير املنتدى األورويب فقد ذكر
أن تدوير  %2من املوارد سنوياً سيخلق  2مليون وظيفة يف األحتاد األوريب
.)Forum.2014
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 -3ويساهم األقتصاد الدائري أيضاً بتوسيع وتعزيز العالقات مع العمالء وأصحاب املصاحل من خالل إقامة عالقات طويلة
األمد ،والدخول إىل أسواق جديدة تسفرعن حتقيق مصادر جديدة لدخل إضايف .املنصات التشاركية Sharing
 platformsكمثال على ذلك.
 -4زيادة التنمية األقتصادية :يف السنوات القليلة اليت سبقت األزمة األقتصادية واملالية اليت بدأت يف عام  ،2112كان
األقتصاد العاملي ينمو مبعدل  2باملئة سنويا ،ولو كان النمو قد أستمر هبذا املعدل ،ألستطاع الناتج احمللي األمجايل
العاملي ،التضاعف كل  14إىل  12عاماً ،مع خروج مليارات األشخاص من دائرة الفقر ،إال أن هذا مل يدث كالوس
شواب .)2111.ويف حبﺚ ملؤسسة ألن مكارثر حول حتقيق النمو يف أوربا من خالل التحول للعمل باألقتصاد الدائري،
فإن مسار التنمية يف قطاعات الصناعة األساسية الثالث :الغذائية ،التنقل ،تعزيز البيئة ،سيسمح ألوربا بزيادة نسبة
 %3من املوارد األنتاجية سنوياً إضافة إىل توليد  1.2تريلون يورو من الفوائد األخرى يف غري املوارد األنتاجية ،ليصل
جمموع الفوائد السنوية ألوربا حبوايل  1.2ترليون يورو مقابل سيناريو العمل بالتنمية احلالية Ellen Macarthur
and

Business

for

Centre

McKinsey

&

Sun,

Foundation,

.)Environment.2015
 -2املسامهة يف احلد من التغيري املناخي وختفيض أنبعاث الغازات الدفيئة :تشكل الصناعة اليوم أكثر من ثلﺚ األستهالك
العاملي للطاقة وأنبعاثات الغازات الدفيئة وسيتواصل الطلب العاملي على الطاقة وبأزدياد يف كل سنة تقرير التنمية
الصناعية .)2111,وقد أدت الثورة يف أستخدام الوقود األحفوري إىل زيادة نسبة غاز ثاين أوكسيد الكربون يف اجلو
من نسبة  291جزء يف املليون يف فرتة ما قبل الثورة الصناعية إىل حوايل  321جزء يف املليون اليوم ،وهي يف أزدياد
مستمر حيﺚ يزداد معدل تركيز مبقدار  1.6جزء يف املليون سنوياً منذ عام  2111نزار ابو جابر  .)2111.وأحد
أهم التدابري املتخذة هبذا اخلصوص هو تشجيع التحول لألقتصاد الدائري وأستخدام الطاقة النظيفة ،وهذا ماأكد حبﺚ
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ملؤسسة مكارثر السابق ذكر ،حيﺚ من املتوقع أخنفاض أنبعاثات ثاين أوكسيد الكربون إىل  42يف املئة حبلول عام
 2131و 23باملئة حبلول عام  2121مقارنة مبستويات عام Ellen Macarthur Foundation, 2112
.)Sun, & McKinsey Centre for Business and Environment.2015.
 -1خفض التعرض اىل تقلبات األسعار :من املعروف أن أسعار املواد اخلام والطاقة ترتبط بسوق عاملي مسته األساسية التقلب
وفقاً لطبيعة الظروف السياسية واألقتصادية وما تفرضه على عملية العرض والطلب .وباألنتقال لنهج جديد بإطالة عمر
املنتج أو إعادة أستخدام املواد واملنتجات لألستفادة منها يف التصنيع من جديد ،ستساهم خبفض استهالك املواد اخلام،
وستحقق وفورات مالية كبرية .وعلى سبيل املثال ما توقعته دراسة قامت هبا مؤسسة مكارثر ،أن مادة الصلب يف العام
 2122ستحقق وفورات مبقدار  111مليون طن من خام احلديد بإستخدام إعادة التدوير يف صناعة السيارات ،حيﺚ
يشكل قطاع النقل حوايل  %41من الطلب على هذ املادة Ellen MacArthur Foundation and
. )McKinsey & Company.2013

 -5التحديات الرئيسة التي ستواجه المنظمات
الشك أن التحول إىل األقتصاد الدائري يعين حدوث تغيري شامل على عدة مستويات سيؤدي بالضرورة إىل خلق
حتديات كبرية من املفرتض مواجهتها بالتخطيط وإجياد أساليب مبتكرة للمساعدة يف بناء أطر جديدة تضمن التحول
الصحيح .فعملية التحول تتطلب مهارات جديدة ،وإعادة تصميم على مستوى األنظمة ،والتفكريعلى مستوى أعلى
لتوجيه التغيري السلوكي ،إضافة إىل التغريات اليت ستحدث على مستوى املنتج ،والتمويل ،ومستوى التعاون والتنظيم
الداخلي بني القطاعات والقيادة .
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وبناءً على مامت األشارة اليه سنفصل بعدد من النقاط ماتتعرض له منظمات األعمال والشركات من التحديات وعلى
مستويات عدة :
 -1التحديات على املستويات التنظمية ،كاحلاجة إىل طلب مهارات جديدة من املوظفني أو إعادة هيكلة املنظمة ،وتوزيع
مواردها املالية .
 -2التحديات على املستويات املالية املتمثلة بإخنفاض التدفقات النقدية والتمويل نتيجة أخنفاض املبيعات .ذلك أن منوذج
إطالة عمر املنتوج رغم مايؤديه من التقليل من األنتاج و اهلدروتقليص حجم النفايات ،إال انه يف الوقت نفسه سيخفض
من عملية الشراء من قبل املستهلكني واليت ستؤدي اىل خفض األنفاق بشكل عام ،و خفض الناتج األمجايل احمللي
بالتايل .
 -3التحديات على املستويات القانونية ،بسبب تغري العالقات ،بني الشركة واملوردين وبني الشركة واملشرتين ،سيخلق احلاجة
إىل وجود أتفاقات قانونية جديدة تنظم هذ العالقات.
 -4التحديات على املستوى الضرييب ،وهذا اجلانب خيص احلكومات بالذات ،فهي حباجة إىل إعادة النظر باألنظمة
الضريبية ،بزيادهتا لبعض اجلهات وخفضها على جهات أخرى مبا خيدم عملية األستدامة وتشجيعها.
 -2التحديات املعرفية ،فنحن حباجة إىل تطوير اجلوانب املعرفية لبعض التخصصات الفاعلة يف جمال اإلستدامة ليصبح
بإمكاهنا أجراء تقييم خماطر التأثري البيئي والقياس الكمي للموارد .
 -1التحديات السلوكية وثقافة املستهلك ،فالتغيريعلى صعيد سلوك املستهلك وثقافته األستهالكية ،يسبب حتديات كبرية
للشركات التجارية ،فليس من السهل تغيري العادات القدمية بعادات جديدة كعدم األمتالك أو القبول مبنتجات معاد
تصنيعها ،مما يستدعي املزيد من التوعية والتعليم.
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 -6دور الجهات الفاعلة في التحول إلى األقتصاد الدائري ونموه:
من أجل أجناح عملية التحول حنو األقتصاد الدائري ،واألنتقال إىل اإلستدامة ،يتعني على مجيع اجلهات الفاعلة أن
تتحمل مسؤولياهتا وتساهم مبستويات خمتلفة يف صنع هذا التحول ،حيﺚ كلما أضطلعت سائر هذ اجلهات املعنية
يف عملية صنع القرار والتحول بطريقة جمدية ،يزداد ترجيح حتقيقها لألهداف املنشودة .غري أن التحول حنو أقتصاد
دائري يتطلب حتوالً على مستوى املنظومة ككل ،احمللية والوطنية والدولية .وال ميكن ألية حكومة أو منظمة أو مؤسسة
واحدة أن تنجز هذا التغيري وحدها .كما ان على أصحاب املصلحة يف القطاعني العام واخلاص العمل معا من أجل
رؤية "دائرية" مشرتكة من أجل حتويل نظم وأمناط اإلنتاج والتصنيع واالستهالك من خالل عملية جتريبية مشرتكة ومستمرة،
من التعلم ،والتكيف ،وتوسيع نطاق اجلهود .وميكن أن حندد ثالثة جهات رئيسية هلا الدور األكرب يف عملية التحول،
هي :احلكومة واملنتجني واملستهلك ،وسنعرض لكل منها على حدة من حيﺚ دورها ومسؤولياهتا.

 2-6دور الحكومات
يقع على عاتق احلكومات املسؤولية األكرب ،حيﺚ عليها أن تلعب دورا مركزيا ،من خالل إجراء التغيريات الالزمة يف
تشريعاهتا وسياساهتا ،فضالً عن أستثمار أمواهلا العامة للمساعدة يف التمويل والدعم .وسنوجز اهم اإلجراءات املطلوبة
هبذا اخلصوص:
 .1إجراءات فرض الضرائب :تعترب إعادة دراسة األنظمة الضريبية لتضم مستهدفني آخرين لدعم عملية التحول لألقتصاد
الدائري من أهم ما جيب أن تقوم به احلكومات لدعم عملية التحول لألقتصاد الدائري .حيﺚ ميكن أستخدام هذا
األجراء بأوجه متعددة ،للحد من رمي النفايات وترميدها ،كفرض ضرائب على جتار التجزئة اللذين يستخدمون مواد
بالستكية يف التعبئة والتغليف ،حيﺚ تقدر أحصاءات دولية أن حنو  211بليون كيس بالستيك تستعمل يف أحناء العامل
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كل سنة حصة العرب منها  22بليون ،وال يعاد تدويرها اال بنسبة أقل من واحد يف املئة جريدة احلياة الدولية)  .وهناك
جتارب ناجحة جدا لبعض الدول للحد وبنسب كبرية من هذ النفايات وحتويل أموال ضرائبها إىل مشاريع لتطوير البيئة،
كتجربة حكومة النرويج بفرض ضريبة الكربون واليت باشرت هبا منذ العام  .1661ومن األوجه اآلخرى ايضاً ،ميكن
للحكومات زيادة الضرائب على املعادن اخلام األولية وتقليلها على املعادن املعاد تدويرها ،اضافة للكثري من الوسائل
املبتكرة اآلخرى واليت ميكن أستخدامها يف جانب الضرائب.
 .2إصدار التشريعات والقوانني :هناك الكثري من التشريعات والقوانني اليت تستطيع الدولة إصدارها لتساعد يف عملية
التحول .كالقوانني والتشريعات اليت ختص جانب التخطيط العمراين وأنشاء املدن واليت تساهم مبنع تواصل الزحف
العمراين الذي يتسبب يف تدمري املناظر الطبيعية والبيئة.
 .3أستخدام احلوافز األقتصادية :سواء ملنظمات األعمال أو املستهلكني ،مثال على ذلك جعل مقدارالرسوم البلدية اليت
تستوىف على إخالء القمامة حسب وزن النفايات اليت ينتجها كل مستهلك ،حيﺚ كلما قل وزن النفايات قلت نسبة
الرسم املدفوع .و لليونان جتربة رائدة يف ذلك حيﺚ ركبت على شاحنات نفاياهتا معدات لوزن صناديق النفيات ل
1211

اسرة

وكانت

النتائج

يف

رائعة

تقليل

نسبة

النفايات

املنزلية

)EuropeanCommission.2017
 .4الدعم احلكومي من خالل منح املساعدات املالية والقروض امليسرة :وخصوصاً للشركات الصغرية واملتوسطة اليت تواجه
صعوبة يف التمويل حيﺚ أن عملية حتويل طبيعة عملها إىل منوذج جديد كالنموذج الدائري عملية مكلفة والشك.
 .2عقد الشراكات بني القطاعني العام واخلاص :خصوصا يف ما يتعلق باملشاريع الضخمة ،كمشاريع البىن التحتية اليت
تساعد يف عملية التحول كمشاريع استخدام الطاقة النظيفة.
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 1-6دور قطاع األعمال (المنتجين)
يؤدي قطاع األعمال إىل جانب احلكومة دورفاعالً وحامساً بأعتبار الفاعل الرئيس القادر على حتقيق أهداف التنمية
املستدامة ،وأن التطبيق الصحيح لأل قتصاد الدائري من شأنه أن يساعد الشركات على اإلستفادة أكثر من مصادر
الطاقة واملوارد األولية األخرى اليت تستخدمها ،وبالتايل توظيف هذ القيمة املضافة يف سبيل حتسني فاعلية خدماهتا،
وتالياً املسامهة يف العائد على أستثمارات زبائنها وتشجيع سلوكيات االستدامة يف اجملتمعات اليت تعمل فيها.
فعندما تكون تطبيقات مبادئ األقتصاد الدائري غري متقتصرة على املسامهة يف اماية البيئة فقط ولكنها تؤدي إىل حلول
ملشاكل فعلية تواجه الشركات اآلن ويف املستقبل ،فإن التحول إىل النموذج الدائري يصبح ضرورة إسرتاتيجية أساسية
ألية شركة تريد حتقيق ميزة تنافسية أو تنوي أن تزدهر وتنمو يف السنوات القادمة .لكن إذا واصلنا أتباع هنج العمل
املعتاد غري املستدام فأن النظم اإليكولوجية اليت يعتمد عليها قطاع األعمال واجملتمع بدأت تتدهور واملواد اخلام األساسية
تشهد أخنفاض فعلي مستمر مع أرتفاع أسعارها ،فبني عامي  2112و  ،2111أرتفعت أسعار السلع األولية بأكثر
من  ،٪121حمققة بذلك تراجعاً يف متوسط األسعار خالل القرن املاضي ،وستشهد الشركات أيضاً أرتفاعا حمتمالً يف
تقلبات األسعار مما قد يكون له أثر مدمر على التكاليف الثابتة السيما يف الشركات اليت تعتمد على وفورات احلجم.
ومع مجيع هذ التحديات فإن عدد الشركات اليت تبنت الفكر الدائري احلقيقي كإسـتراتيجية أساسـية ال يتجاوز املئة
شركة فقط على مستوى العالم ،بالرغم من أن دراسات اجلدوى لملشروعات الدائرية تبدو الفتة .حيﺚ يقدر
املستشارون يف شركة ماكنزي أن بوسع املشروعات اليت تتبىن تطبيق األقتصاد الدائري ان تضيف  2.1ترليون دوالر إىل
األقتصاد األوريب حبلول عام .)Nature 494 2131
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 4-6دور المستهلك
يعترب املستهلك من الداعمني األساسني يف حتقيق دوري احلكومة واملنتجني يف عملية األنتقال إىل األقتصاد الدائري.
فإذا نظرنا لدور من اجلانب األجيايب ،فاملستهلك اليوم أصبح أكثر وعياً ومعين باملشاكل البيئية أكثر من أي وقت
مضى ،وهذا الوعي كان له األثر البالغ أيضاً على سلوكه الشرائي فهو يفضل شراء السلع واخلدمات اليت يدرك بأن هلا
أثر إجيايب على البيئة ،ويقف بالضد أزاء من هلا أثر سليب .فتشكيل الكثري من املنظمات اليت هتتم بالقضايا البيئية
وتناضل من أجل وقف األنتهاكات اليت تقوم هبا الشركات الصناعية وشركات البرتول يف مجيع احناء العامل ،واملظاهرات
اليت خترج من أجل اماية املناخ هي خري دليل على تقدم الوعي البيئي للمواطن ،واألحساس باملشكلة األقتصادية اليت
يفرزها أسلوب األنتاج واألستهالك اخلطي .لكن اختالف الثقافة واملستوى التعليمي واملعريف واألقتصادي للمستهلكني
يشري إىل وجود جانب سليب يتمثل بوجود العديد من املستهلكني اللذين يقفون بالضد من عملية األنتقال الدائري
فنماذج األعمال املطروحة واليت اشرنا إليها فيما تقدم تتطلب أن يتم تبين ممارسات أستهالكية جديدة جذرياً وهي غري
ما تعود عليها املستهلك سابقا ،لكن العادات األستهالكية القدمية ميكن أن تتغري إذا ما عرضت على هؤالء املستهلكني
حلول فاعلة من حيﺚ التكلفة ،واجلودة لتلبية احتياجاهتم .وهناك أمثلة جيدة على النماذج املبتكرة اليت مت اعتمادها
بسرعة من قبل املستهلكني ،مثل شراء وبيع األشياء املستعملة على املواقع األلكرتونية كموقع  ،ebayوتأجري األثاث
املنزلية واملكتبية أو السيارات بدل من شرائها كما يف توفري املنتج كخدمة  Product as a serviceوالذي اصبحت
تطبقه الكثري من الشركات مدفوعة برغبة وتشجيع من املستهلكني.
وتكمن أمهية دور املستهلكني من أن قناعتهم وإمياهنم مبقدرة هذا النهج األقتصادي اجلديد من حتسني حياهتم ستدعوهم
إىل الدفع قدماً يف آلية التنمية املستدامة ،من خالل احلﺚ على إصالح السياسات والقوانني ،عرب الضغط على
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احلكومات والصناعيني معا ومراقبتهما من خالل ما اتيح هلم من سلطة شعبية سواء عرب الربملانات أو من خالل
منظمات اجملتمع املدين.

 -7األقتصاد الدائري في الوطن العربي
 2-7لمحة عامة عن الوضع البيئي واألقتصادي
إذا كان النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل هو املقياس لتحسني مستوى املعيشة ،فقد حققت البلدان العربية نتائج جيدة
خالل السنوات اخلمسني املاضية ،إذ أرتفع معدل دخل الفرد أربعة أضعاف .ويف حني أنعكس هذا األرتفاع يف مستوى
املعيشة يف مناطق متعددة ،فهو مل يقق بالضرورة نوعية حياة أفضل وال هو حسن من فرص العيش املستدام يف املستقبل.
فقد شهدت الفرتة نفسها هبوطاً حاداً يف املوارد الطبيعية ،حبيﺚ أخنفضت إىل أقل من النصف مما كانت عليه .ورافق
هذا تدهور متسارع يف األوضاع البيئية ،مما جعل املنطقة على شفري األفالس يف املوارد اإلكولوجية ،وقد تسبب هبذا
االهنيار عامالن أساسيان :األول هو ارتفاع عدد السكان  3.2مرات ،مما أدى اىل أرتفاع عام يف االستهالك .والثاين
هو األرتفاع احلاد يف كمية املوارد اليت يستهلكها الفرد ،وذلك بسبب أرتفاع معدالت الدخل والتبدل يف أمناط احلياة.
وهذا ما أكد التقرير السنوي للمنتدى العريب للبيئة والتنمية ،فقد حذرالتقرير من أن خماطر هذا الوضع ال تنحصر
بفرض قيود على النمو ونوعية احلياة يف املستقبل ،بل هي هتدد فرص البقاء نفسها  .ولقد دخلت املنطقة العربية مرحلة
العجز يف املوارد منذ العام  .1696واليوم تبلغ مستويات أستهالك البضائع واخلدمات األساسية ألستمرار احلياة أكثر
من ضعفي ما ميكن لألنظمة الطبيعية احمللية توفري  .وترافق هذا مع أرتفاع البصمة البيئية Ecological
 Footprintاألقليمية إىل الضعفني ،وأخنفاض امليا العذبة املتوفرة للفرد حنو أربعة اضعاف ،حيﺚ أن من املعروف
أن الدول العربية تعترب من أكثر بلدان العامل ندرة بامليا أفد  .) 2112كما أن البطالة يف الوطن العريب تبقى عالية
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جداً حيﺚ يبلغ معدهلا العام  12باملئة ويصل إىل  31يف املئة يف اواسط الشباب باملقارنة مع املعدل العاملي البالغ 13
باملئة وفق أرقام ملنظمة العمل الدولية صدرت يف العام  2114حيﺚ تقدر أن البطالة قفزت أكثريف 2111 -2112
بسبب األضطرابات السياسية والنزاعات واحلروب ،والنمو األقتصادي املرتاجع .ويف جمال الوقود فإن الوقود األحفوري
يسيطر على أنواع الوقود اليت تلىب أحتياجات البلدان العربية إىل الطاقة ،وقد أدى هذا النمط إىل جعل بعض بلدان
جملس التعاون اخلليجي يف عداد أكرب البلدان املتسببة بأنبعاثات ثاين أوكسيد الكربون قياسا بعدد السكان .وتوزع
أستهالكها كالتايل :انشطة الصناعة  26.2باملئة ،النقل  21.1باملئة ،القطاعات السكنية والتجارية  42.1يف املئة،
الزراعة  2.1باملئة أفد  .)2111أما يف جمال العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار ال تزال البلدان العربية تعترب من املستخدمني
هلا أكثر من كوهنا منتجة .ووفقا ملنظمة اليونسكو ،فإن نسبة األنفاق على العلوم والتكنولوجيا واألبتكار يف املنطقة
العربية ال تزال منخفضة جداً حىت مبقايس البلدان النامية ،فمعدل األنفاق احمللي األمجايل على البحﺚ والتطوير اليتعدى
 1.2باملئة أي مخس معدل األنفاق األمجايل يف الدول النامية و 12باملئة من معدل األنفاق العاملي ESCWA.
.)2015

 1-7التحول لألقتصاد الدائري وواقع الحال
وأما فيما خيص تبين الدول العربية لألقتصاد الدائري والسعي لألستفادة من التجارب العاملية هبذا اخلصوص ،فهي
التتعدى أن تكون سوى عدد من خطوات خجولة وبسيطة تبنتها بعض البلدان اخللجية ،إضافة إىل املبادرات الفردية
الصغرية يف بلدان عربية آخرى .وهذا ما أكدته دراسة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ  ،IPCCحيﺚ بينت
الدراسة أن معدل أنتاج النفايات أرتفع يف البلدان املتقدمة والنامية مع صعود الناتج احمللي األمجايل على مدى العقود
املاضية .حيﺚ زادت كمية النفايات األمجالية للفرد الواحد بنسبة  % 24يف الدول املتقدمة و %32يف البلدان النامية
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وذلك بني عامي  1621و .2112وقدرت خسائر الدول العربية الناجتة عن جتاهل إعادة تدوير املخلفات بنحو
 121مليار دوالر سنوياً ،وبلغ حجم النفايات الصلبة يف منطقة اخلليج فقط حنو  21مليون طن سنوياً ،يف حني مل
تتجاوز األستثمارات العربية يف هذا اجملال مبلغ  211مليون دوالر أمريكي ،بينما يوجد يف دول االحتاد األورويب أكثر
من  % 21من صناعات املخلفات يف العامل ،ويعمل فيها أكثر من  11ألف مصنع وحنو نصف مليون موظف
. )IPCC
وبناءً على ما تقدم سندرج بعض مانرا ضروري من متطلبات األنتقال اىل األقتصاد الدائري يف البلدان العربية للمسامهة
يف لفت نظر املعنني إىل أمهية إجياد أفكار وطرق غري تقليدية للتحول بأقتصادنا العريب إىل اقتصاد دائري يدعم التنمية
املستدامة.

 4-7متطلبات األنتقال لألقتصاد الدائري في البلدان العربية
 -1ضرورة التكامل والعمل األقتصادي العريب املشرتك الذي تستطيع من خالله املنطقة العربية حشد روؤس األموال البشرية،
والطبيعية ،واملالية ،واملادية ،واالجتماعية ،لتحقيق أهداف األقتصاد الدائري بتكاليف أقل وكفاءة أكرب .واجلدير بالذكر
أن املنطقة العربية تعترب من أقل مناطق العامل تكامال اقتصادياً .ووفقا لبيانات موؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
أونكتاد ،مل يتعدى حجم التجارة البينية  6يف املئة من أمجايل صادرات  ،2112على الرغم من وجود أتفاقات جتارية
عديدة مت التوقيع عليها ،مبا يف ذلك أتفاقية أغادير  ،2004ومنطقة التجارة احلرة العربية الكربى  2005والسوق
املشرتكة لدول جملس التعاون اخلليجي  2112أفد .)2111
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 -2ضرورة ردم اهلوة بني األوساط األكادميية وشركات األعمال والصناعة ،حيﺚ من الواجب أن يكون هناك تعاون بني
املؤسسات األكادميية وشركات األعمال والصناعة ،ملعرفة أحتياجات هذ اجلهات من أجل توجيه البحوث لدعم عملية
التحول لنهج األقتصاد الدائري.
 -3ضرورة إصدار قوانني وتشريعات ضريبية حكومية لتشجيع القطاع اخلاص على العمل باألساليب املستدامة.
 -4دعم البحﺚ العلمي والتطوير وتشجيع اإلبتكار من خالل زيادة األنفاق على مراكز البحوث.
 -5التشجيع على عقد الشراكات ودخول األستثمارات األجنبية ملا هلا من منافع كبرية يف دعم التطور ونقل التكنولوجيا
املتقدمة واملسامهة بتقليل البطالة ،وتوفري متويل مايل ،السيما وأن الدول العربية تعاين من فجوة تكنولوجية ومتويلية كبرية.
وتشري تقديرات األسكوا إىل أن دوال عربية خمتارة قد حتتاج اىل  3.1ترليون دوالر للوصول إىل منو مستدام خالل الفرتة
بني .)2112 ESCWA 2131-2112
 -6تطوير قياس األداء األقتصادي :حيﺚ ال تزال األداة الرئيسة لقياس األداء األقتصادي هي نظام احلسابات القومية
 System of National Accounts )SNAويتم استخدام هذا النظام من قبل احلكومات لتوفري مؤشر
ألداء األقتصاد ،وهو قد جرى أقرتاحه يف ثالثينات القرن املاضي بشكل حمدد لقياس قيمة السلع واخلدمات املنتجة يف
بلد ما .مع ذلك ،فإن نظام احلسابات القومية ليس مؤشرا صحيحا لقياس التنمية املستدامة ورفاهية اإلنسان ،ذلك أنه
ال يعكس أستنزاف وتدهور املوارد ويقدم صورة غري صحيحة بشأن أداء األقتصاد ،فهو مثالً يعكس ضرر وكلفة بيع
األصول الطبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي على أهنا دخل أفد  .)2111وقد بدأت حماوالت توفري أساليب قياس
ومؤشرات بديلة يف مثانينات القرن املاضي عندما أطلق برنامج األمم املتحدة للبيئة مع البنك الدويل مبادرة ألستكشاف
أعتماد احملاسبة البيئية كمقياس أصيل لألداء احلقيقي لالقتصاد ميكننا تبنيها والعمل هبا.
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 -7العمل على حتقيق زيادة كبرية يف فرص احلصول على تكنلوجيا املعلومات واألتصاالت وتعزيز أستخدامها ،والسعي إىل
توفري فرص الوصول الشامل إىل شبكة األنرتنت.
 -8احلد من أنتاج النفايات من خالل إعادة التدوير وإعادة األستعمال ،واألستعانة بالتجارب العاملية الرائدة هبذا اخلصوص.

 -8اإلستنتاجات
من خالل ماتقدم ومامت األطالع عليه ودراسته من حبوث ومقاالت ودراسات ميكننا ان نستخلص بعض النقاط املهمة
اليت يتطلب األشارة هلا ،لنبين عليها الحقاً عدد من التوصيات جندها ضرورية لكل املعنني الساعني اىل تبين التحول
لألقتصاد الدائري .
اوال -عدم وجود تعليم لإلستدامة يف جماالت التصميم واهلندسة واألقتصاد وغريها من املواضيع ذات الصلة ،عدا عن
بعض املبادرات اجلامعية القليلة كمبادرة جامعة دلفت للتكنولوجيا يف هولندا ،وجامعة برادفورد يف اململكة املتحدة ،واليت
كان هلا سبق أفتتاح برنامج للماجستري يف األقتصاد الدائري يف عام  ،2114فإعتبار االقتصاد الدائري جزءً من املناهج
الدراسية الوطنية يشكل أمراً حامساً ألجناح هذ العملية.
ثانيا -األفتقار إىل التدريب على املهارات العملية واليت هي من املتطلبات األساسية لنماذج األعمال اخلمسة اليت مت
اإلشارة إليها آنفاً ،مثل إصالح املنتجات جلعلها أطول تداوال أو إجياد خمططات إلرجاع املنتج.
ثالثا -أ نعدام وجود بنية حتتية صناعية تسهل التحول للعمل بالنماذج املستدامة يف الكثري من الدول.
رابعا -أن وضع األقتصاد الدائري كبند ثابت على جدول أعمال املؤمتر السنوي للمنتدى األقتصادي العاملي ،دليل على
أن جمتمع األعمال يف الدول املتقدمة يزداد اماساً جتا املضي برتسيخ العمل وتطوير باألجتا الدائري.
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خامسا -هناك توجه عاملي تقود الكثري من الدول واملنظمات الدولية بوضع آليات وأنظمة للحد من الصناعات اليت
تتسبب بالتغري املناخي وتضر البيئة ،منها نظامي ضريبة الكربون ،وحصص الكربون) غري ان تطبيقها حمدود ،فهي
تطبق يف  41بلد وحوايل  21مدينة ووالية فقط حسب تقارير األمم املتحدة .
سادسا -هناك نقص كبري يف القوانني والتشريعات اليت تشجع منظمات األعمال للتحول لألقتصاد الدائري كالتشريعات
الضريبية مثالً.
سابعا -يف حالة األنتقال للعمل باألقتصاد الدائري ستحدث تغريات كبرية ال تقتصر على اجلوانب الفنية بل تتعدها إىل
تغريات يف اجلانب األجتماعي والسياسي مما يستدعي األمر إجراء حبوث معمقة إلجياد حلول للمشاكل اليت ستظهر
جراء هذ التغريات وعلى حد علم الباحثني هناك قصور كبري يف هذا اجلانب.
ثامنا -هناك قصور أعالمي واضح للتعريف باألقتصاد الدائري .حيﺚ أن لوسائل األعالم دور كبري يف زيادة الوعي
اجملتمعي ملا هلا من أمكانيات الوصول ألغلب أفراد اجملتمع ،وحنن نرى أنه ال يزال مصطلح األقتصاد الدائري غري معروف
وغامض لعامة اجملتمع.
تاسعا -هناك حاجة لتوفري موارد مالية كبرية إلجراء عملية التحول لألقتصاد الدائري ،ووفقاً لتقديرات العام 2114
ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد ان هناك حاجة إىل  9-2ترليون دوالر سنويا لتمويل أهداف التنمية
املستدامة.
عاشرا -ضعف التمويل املايل املرصود للبحوث واإلبتكارات يف مواضيع األقتصاد الدائري.
 -1التوصيات
اوال -العمل على حتديﺚ املناهج التعلمية وأدخال مناهج تعليم األستدامة يف مجيع املواضيع والتخصصات ذات الصلة،
سيساهم يف أجناح العمل باألقتصاد الدائري.
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ثانيا -جيب على منظمات األعمال اليت تروم التحول للعمل يف مناذج األقتصاد الدائري ،أن تسعى إىل تطوير مهارات
العاملني لديها من خالل التدريب والتعليم املستمر.
ثالثا -جيب السعي حنو توفري البىن التحتية الصناعية للعمل بالنماذج املستدامة.
رابعا -العمل على تشجيع مجيع املؤمترات الدولية واألقليمية واحمللية ذات العالقة ،بوضع بند ثابت لألقتصاد الدائري
ضمن منهاج أعماهلا لتشجيع وتطوير العمل باألقتصاد الدائري خصوصا يف الدول النامية.
خامسا -ضرورة جعل توجهات احلد من الصناعات اليت تسبب التغري املناخي اليت مت ذكرها يف الفقرة اخلامسة من
استنتاجاتنا آنفة الذكر ،ملزمة جلميع الدول وليست اختيارية ،ألجبار شركاهتا للتحول إىل مناذج العمل املستدامة.
سادسا -على احلكومات يف مجيع البلدان وضع تشريعات ﻭسن قوﺍنين جديدﺓ تتماشى مع

ﺍالستثماﺭ في

"ﺍالقتصاﺩ ﺍلدﺍئرﻱ" لتشجيع القطاع اخلاص على تبين هذا املفهوم.
سابعا -على املوؤسسات األكادميية والصناعية إجراء حبوث معمقة إلجياد حلول للمشاكل اليت ستظهر يف اجلانب
األجتماعي والسياسي نتيجة التحول للعمل باألقتصاد الدائري.
ثامنا -على وسائل األعالم أن تأخذ دورها يف التعريف باإلقتصاد الدائري وتوعية أفراد اجملتمع بإجيابيات تطبيقه وأثرها
املستقبلي عليهم وعلى أبنائهم يف احلفاظ على البيئة اليت يعيشون فيها.
تاسعا -ضرورة توفري املوارد املالية الالزمة لدعم عملية التحول حنو األقتصاد الدائري حيﺚ ينبغي على احلكومات توجيه
املؤسسات املالية بأعطاء األولوية بتوفري األموال والقروض امليسرة للمشاريع اليت تتبىن العمل مبنهاج األقتصاد الدائري
بشكل خاص ،واليت حتقق أهداف التنمية املستدامة بشكل عام.
عاشرا -ينبغي على احلكومات أن ختصص متويالً ضخما لربامج األحباث الطموحة واإلبتكارات ،وباملثل جيب تنظيم
التعاون البحثي بني القطاعني العام واخلاص بشكل متزايد ،وذلك من أجل بناء رأس مال معريف وبشري مفيد.
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Abstract
Using innovation to enhance the education process is one of the most used and
preferred approach to develop the education systems in the world, and one of the
most practical innovations used in this field is using tablets to ease the education
process. The main purpose of this article is to present the studies that addressed the
topic of learning using the tablet devices instead of paper books and notebooks with
a bibliometric study. This bibliometric study covered the elite of Institute of
Scientific Information (ISI) articles that are indexed in the Web of Science (WoS)
indexing database. Through the analysis of 115 articles that were included in the
finding of this study which will be presented in three main Categories; the most
important “cited” articles, journals, authors, and keywords, The most productive
authors, journals, countries, and finally the methodological approach characteristics
of the studies. These information will help the researcher in this field to save their
time and effort to identify the key studies and issues in this field.
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الملخص
استخداما وتفضيالً لتطوير نظم التعليم يف
يعد استخدام االبتكار يف تعزيز عملية التعليم أحد أكثر األساليب
ً
العامل ،وأحد أهم االبتكارات العملية املستخدمة يف هذا اجملال هي استخدام األجهزة اللوحية لتسهيل عملية
التعليم .الغرض الرئيسي من هذه املقالة هو تقدمي الدراسات اليت تناولت موضوع التعلم باستخدام األجهزة اللوحية
بدال من الكتب الورقية والدفاتر مع دراسة مسحية للمراجع البحثية السابقة (دراسة بيبليومرتية) .غطت هذه الدراسة
الببليومرتية صفوة مقاالت معهد املعلومات العلمية ( )ISIاملفهرسة يف قاعدة بيانات فهرسة الويب ()WoS
وذلك من خالل حتليل  111مقالة مت تضمينها يف نتائج هذه الدراسة واليت سيتم عرضها يف ثالث فئات رئيسية
؛ أهم املقاالت "حبسب االقتباس"  ،واجملالت  ،واملؤلفني  ،والكلمات الرئيسية  ،واملؤلفون األكثر إنتاجية ،
أخريا خصائص املنهج املنهجي للدراسات .ستساعد هذه املعلومات الباحث يف هذا اجملال
واجملالت  ،والبلدان  ،و ً
على توفري الوقت واجلهد لتحديد الدراسات والقضايا الرئيسية يف هذا اجملال.

كلمات البحث :األجهزة اللوحية ,عمليات التعليم ,دراسة مسحية للمراجع البحثية السابقة (دراسة بيبليومرتية)
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المقدمة
أصبح استخدام االبتكار يف طرق التدريس  /التعلم هو اجلزء األكثر أمهية يف عملية التعلم لتحفيز الطالب وزيادة
احدا من املقاييس
إنتاجيتهم  ،وخاصة يف املرحلتني االبتدائية والثانوية .وف ًقا لتقرير األفق لعام  ، 7112الذي يعترب و ً
األكثر احرت ًاما ملوضوع اعتماد التقنيات يف التعليم ،فقد ذكر بالفعل زيادة استخدام أجهزة التعلم املتنقلة يف املدارس
) .(Becker et al., 2017وتوقع تقرير األفق أيضاً اعتماد عدة تكنولوجيات يف صناعة التعليم .ويعتقدون أن
العصر اجلديد للثورة الصناعية الرابعة من خالل تطبيق أدواهتا مثل احلوسبة السحابية والتعلم املتنقل ستكون املنهجيات
األكثر موثوقية واعتمادية يف اجليل القادم من التدريس املدرسي.
املشهد اإلعالمي احلايل يتغري وينمو بوترية سريعة .منطقة تطبيق األجهزة اجلديدة واسعة ومتوسعة  ،خاصة يف جمال
اهلواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية .هذا األخري ذو أمهية متزايدة لقطاع املدارس  ،حيث حدثت تغيريات هائلة
يف العديد من املدارس خالل العقود املاضية .فيما يتعلق بوسائط اإلعالم  ،بدأت التغيريات مع أجهزة داعمة مثل
جهاز العرض العلوي واللوحة البيضاء وانتقلت إىل أجهزة العرض احملمولة وأجهزة الكمبيوتر احملمولة وأجهزة الكمبيوتر
الشخصية إلثراء ). (Al-Sa'di, Parry, Carter, & Ieee, 2014; Kroell & Ebner, 2011
يف الوقت احلاضر  ،تركز املزيد واملزيد من املدارس على القيمة املضافة من األجهزة اللوحية  ،مثل جهاز األيباد من
جدا  ،ومن مث فهو أمر مريح جداً
أيضا خفيف ً
جاهز للعمل على الفور ،فإنه ً
شركة أبل ,فباإلضافة أىل أن هذا اجلهاز ٌ
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للطالب .عالوة على ذلك  ،يتم توفري عدد ال حيصى من تطبيقات التعلم وطرق نقل املوضوعات يف ومن خالل هذه
األجهزة .ميكن الرتويج جملموعة م تنوعة من املهارات جلميع املواد  ،مثل مهارات االستماع والقراءة واالستدالل من
خالل جمموعة من األنشطة والتطبيقات.
تشق رائدة املوضة احلالية  ،آبل آي باد  ،طريقها حنو املدارس اليت تضم  1.1مليون جهاز يف قطاع التعليم يف
الواليات املتحدة  ،حيث تقدم أكثر من  71ألف طلب تعليمي  ،ووف ًقا لإلعالنات  ،سيزداد العدد قريبًا
 .(Mkaufman, 2012).عالوة على ذلك  ،فإن الثورة الصناعية الرابعة احلالية وتطبيقاهتا مثل إنرتنت األشياء
 ،احلوسبة السحابية  ،وتطبيقات البيانات الضخمة تقرتح املزيد واملزيد من تنفيذ هذه التقنيات املبتكرة اجلديدة ،
وسيؤدي استخدام األجهزة اللوحية يف املدارس االبتدائية إىل متهيد الطريق أمام الطالب للتوافق يف القرن اجلديد بفعالية
وبشكل منتج .(Goncalves, Costa, & Araujo, 2016).
وبتناول الدراسات احلالية اليت تناقش موضوع التعلم باستخدام األجهزة اللوحية بدالً من الكتب الورقية والدفاتر  ،جند
أن املقاالت املفهرسة يف قاعدة بيانات فهرسة ويب العلم ) (WoSاليت تقوم فقط بفهرسة مستوى  ISIللمقاالت.
مت تضمني مائة ومخسة عشر مقالة يف حتليل هذه الدراسة ومت تصنيف معلوماهتم البيبليومرتية ضمن ثالث فئات رئيسية
؛ تقرير االقتباس وتقرير اإلنتاجية وتقرير مواصفات املقاالت.
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ومن مث  ،يبدأ هيكل هذه املقالة مبقدمة موجزة تتبعها املنهجية املستخدمة .يف وقت الحق  ،تعرض الدراسة حتليل
النتائج والنتائج الرئيسية ومقرتحات الدراسة املستقبلية .وأخريا تتم مناقشة االستنتاج واملالحظات النهائية.
المنهجية العلمية:
مت إجراء مسح بيليومرتي على املقاالت اليت تدرس استخدام األجهزة اللوحية يف العملية التعليمية وجانب التعلم كبديل
للكتب الورقية وكتب املذكرة .باستخدام قاعدة بيانات  ، Web of Scienceأجري البحث باستخدام كلمات
” “tablet, learningيف عنوان املقاالت فقط  ،باختيار الفرتة الزمنية لكل السنوات اليت تغطي الفرتة من 1721
إىل  .7112وقد أدى هذا بدوره إىل ظهور  147مقالة  .ونتيجة لذلك  ،من خالل تنفيذ تصفية لنوع املستندات
واختيار املقاالت واألوراق واستعراض املقاالت واقصاء املواد التحريرية  ،أصبحت النتيجة  131مادة  ،وبعد ذلك  ،بعد
فحص اخلالصات من خالل عملية الفحص املزدوج من قبل اثنني من الباحثني املختلفني الذين ينفذون هذا الربنامج.
من هذه املقاالت الـ  ، 131تبني أن  111مقالة فقط تتعلق بنطاق الدراسة (على سبيل املثال  ،األجهزة اللوحية تعين
جهاز الشاشة بدالً من العالج الطيب) ويتم اعتماد هذا القدر من املقاالت كبيانات لتنفيذ هذا البحث الببليومرتي.
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الشكل  :7مقدار عدد املنشورات بالنسبة للسنة

الشكل  :1مقدار االقتباس بالنسبة للسنة.
تحليل البيانات و البحث:
اخلصائص العامة والطريقة

أوالً  ،وقبل النظر يف الفئات الثالث  ،نظرت هذه الدراسة يف املنشور اإلمجايل على مر السنني ومقارنة بالعدد
االقتباسات سنويًا .ويبني الشكل  7عدد املقاالت املنشورة يف كل عام .ومن الواضح أن هناك ذروتان ,واحدة يف عام
 7112وصلت إىل حوايل  11منشورات تليها اخنفاض إىل مادة واحدة فقط يف عام  ، 7111يف حني أن الذروة
الثانية كانت يف عام  7111حيث جتاوزت  71مقالة يف ذلك العام .ومع ذلك  ،يظهر الشكل  1زيادة منتظمة يف
عدد االقتباسات حىت عام  7113حيث أن أعداد االقتباسات بدأت تتضاعف حىت عام .7112
بعد ذلك  ،تبحث الدراسة يف تقرير االقتباس هلذه املقاالت  ،ويف هذا التقرير  ،تقدم الدراسة الببليومرتية أهم  1مما
يلي :أهم املقاالت اليت مت اقتباسها  ،أهم املؤلفني الذين مت اقتباسهم ،أكثر جملة حم ّكمة  /املؤمتر مت اقتباسه ،أعلى
الكلمات الرئيسية اقتباسا.
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Alvarez, Claudio; Brown, Christian; Nussbaum, Miguel أهم املؤلفني املذكورين هم
وجها
ً يف مقالتهم بعنوان "دراسة مقارنة بني الكتب الشبكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية من أجل تعزيز التعلم التعاوين
" املركز األول يفCOMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR "  واليت منحت جملة، لوجه
 بينما ميكننا مالحظة.)(Alvarez, Brown, & Nussbaum, 2011) أهم اجملالت اليت مت االقتباس منها
أن أعلى الكلمات الرئيسية اليت مت االستشهاد
، وجها لوجه
ً  والتعليم التعاوين املدعم، Netbooks  و، Classroom  التقنية يف:هبا بعد اجلهاز اللوحي هي
. التايل1  والتعاون كما يوضح اجلدول، والدراسة املقارنة
. تقرير االقتباس:1 اجلدول

تقرير اإلقتباس
A)

المقاالت

العدد

1

Comparative study of netbooks and tablet PCs for fostering face-to-face collaborative learning

26

2

Ink, improvisation, and interactive engagement: Learning with tablets

25

3

Tablets for Informal Language Learning: Student Usage And Attitudes

24

4

Learning to take the tablet: How pre-service teachers use iPads to facilitate their learning

16

5

Using a Tablet PC to Enhance Student Engagement and Learning in an Introductory Organic Chemistry Course

15

B)

المؤلفون

العدد

1

Alvarez, Claudio; Brown, Christian; Nussbaum, Miguel

26

2

Roscbelle, Jeremy; Tatar, Deborab; Cbaudhury, S. Raj;

25

3

Chen, Xiao-Bin

22

4

Derting, Terry L.; Cox, James R.

15

5

Pegrum, Mark; Howitt, Christine; Striepe, Michelle

15

C)

المجالت التي تم االقتباس منها

العدد

1

COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR

26

00
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25

COMPUTER

2

22

LANGUAGE LEARNING & TECHNOLOGY

3

15

JOURNAL OF DENTAL EDUCATION

4

15

JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION

5

العدد

أكثر الكلمات المفتاحية اقتباسا

)D

42

Tablet

1

27

Technology in Classroom, Netbooks, Face-to-Face Computer Supported Collaborative Learning, Comparative Study, and
Collaboration.
Tablet- assisted Language Learning, Mobile - assisted Language Learning, Action Research

3

20

Tablet PC, IPad.

4

19

Mobile Learning, Educational Technologies.

5

24

2

وباالنتقال إىل تقرير اإلنتاجية  ،وهو الفئة الثانية اليت ستقدمها هذه الدراسة اإلحصائية الببليومرتية وف ًقا للخصائص
التالية ؛ أعلى املؤلفني املنتجني  ،أعلى اجملالت املنتجة  ،أعلى البلدان املنتجة  ،أعلى املؤسسات األكادميية املنتجة.
إنتاجا من  4منشورات ((Olsen, Filer, Tront,
من املالحظ أن  TRONT JGهو املؤلف األعلى ً
;Scales, & Ieee, 2008; Tront & Ieee, 2011; Tront, McMartin, & Ieee, 2014
 ،Tront, Prey, & Ieee, 2015),يف حني أن FRONTIERS IN EDUCATION
 CONFERENCEكانت اجمللة األعلى إنتاجية مع ما جمموعه  11منشورات  ،وحقيقة أن الواليات املتحدة
األمريكية تقود البلدان األعلى اإلنتاجية مع فرق كبري يف العدد بني املكان األول والثاين  ،مع ما جمموعه  74منشور
كانت الواليات املتحدة أول دولة منتجة  ،وهي تساوي الدول الثالث اليت جاءت يف املرتبة الثانية جمتمعة مع 2
أخريا ميكننا مالحظة أن  VIRGINIA TECHهي املؤسسات األكادميية األعلى
منشورات لكل منها .و ً
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إنتاجا مبا جمموعه  2منشورات  ،بينما يتم أخذ املرتبة الثانية من قبل  2معاهد  ،مبا جمموعه منشورين فقط لكل منها
ً
 ،كما هو موضح يف اجلدول  7التايل:
اجلدول  :7تقرير اإلنتاجية.

تقرير اإلنتاجية
%
3.5
13.9
%
8.7
12

العدد
4
2
العدد
10
7*2

8.8

5*2

3.5

4

5.2

3*2

%
20.9
20.9
6.1
8.1
%
6.1
13.9

العدد
24
8*3
7
5*2
العدد
7
2*8

المؤلف
TRONT JG& Ieee
8 Authors with 2 articles
المجلة المح ّكمة
FRONTIERS IN EDUCATION CONFERENCE
INTED PROCEEDINGS/ LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE
EDULEARN PROCEEDINGS/
FIE 2008 IEEE FRONTIERS IN EDUCATION CONFERENCE VOLS 1 3
ICERI PROCEEDINGS
COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR/ ICERI2014 7TH INTERNATIONAL
CONFERENCE OF EDUCATION RESEARCH AND INNOVATION
البلد
الواليات المتحدة األمريكية
اليابان /إسبانيا /تايوان
انكلترا
أستراليا /ألمانيا
المؤسسة األكاديمية
VIRGINIA TECH
8Academic Institutions with 2 articles

)A
1
2
)B
1
2
3
4
5
)C
1
2
3
4
)D
1
2

يعرض التقرير األخري تقرير خصائص مناهج البحث الذي حيتوي على ما يلي :معايري التقييم ؛ املنهجية املنهجية
(النظرية أو النظرية والتجريبية) ؛ نوع الدراسة (املقطعية أو الطولية) ؛ طريقة البحث (النوعية أو الكمية أو املختلطة)
؛ مصدر مجع البيانات (املستندات أو املقابالت أو االستبيانات أو املالحظات أو املختلطة) ؛ تقنيات حتليل البيانات
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(اإلحصاء الوصفي أو اإلحصاء االستداليل أو حتليل اخلطاب أو حتليل احملتوى) ؛ مصدر البيانات (أساسي  ،ثانوي
 ،مزيج) .يعرض اجلدول  3تقرير خصائص املقاالت:
بعد دراسة شاملة لكل املقاالت املختارة الـ  ، 111وجد أن ثالثة أرباع املقاالت استخدمت جتريبًا باإلضافة إىل
املقاربة النظرية  ،يف حني أن مجيع املقاالت كانت مقطعية باستثناء مقطع واحد فقط طويل .كان حوايل  ٪ 01من
الكميات النوعية  ،و  ٪ 37الكمي  ،و  .٪ 2كانت "املالحظة" حوايل  ٪11من مصدر البيانات متبوعة بـ
"املستندات" .املوازنة بني اإلحصاء الوصفي وحتليل اخلطاب  ، )٪14( 40 ،يف حني أن حوايل ثالثة أرباع نوع
البيانات أساسي .للحصول على التفاصيل الكاملة  ،يوضح اجلدول  3األرقام والنسب املئوية الكاملة.
%

العدد

35.7
64.3

41
74

99.1
0.9

114
1

59.1
32.2
8.7

68
37
10

29.6
4.3
16.5
49.6
0.0

34
5
19
57
0

46.1

53

تقرير خصائص مناهج البحث
نوع منهج البحث
1
نظري فقط
نظري وتجريبي 2
نوع الدراسة
دراسة مقطعية 1
دراسية طولية 2
طريقة تحليل البيانات
1
نوعية
2
كمية
3
نوعية وكمية معا
مصدر جمع البيانات
الوثائق 1
المقابالت 2
االستبانات 3
المشاهدات 4
مصادر مختلطة 5
تقنيات التحليل االحصائي
اإلحصاء الوصفي 1
06

)A

)B

)C

)D

)E
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0.0
53.9
0.0

0
62
0

62.6
37.4
0.0

72
43
0

اإلحصاء اإلستداللي 2
تحليل الخطاب 3
تحليل المحتوى 4
مصدر البيانات
أساسي 1
ثانوي 2
مختلط 3

)F

الخالصة ومالحظات أخرى:
كتحليل بيبليومرتي  ،ستخدم هذه الدراسة  ،توفريا للوقت واجلهد والعرق من األحباث اليت هتتم بوضوع استخدام
الكمبيوتر اللوحي يف التعلم  ،وإعطاءها حملة عن أعلى املقاالت املذكورة  ،واملؤلفني  ،واجملالت احمل ّكمة والكلمات
الرئيسية .وعالوة على ذلك  ،فإهنا حتدد املؤلفني األكثر إنتاجية  ،واجملالت احمل ّكمة  ،واملؤسسات األكادميية والدول
اعا رئيسية من
أخريا  ،يوضح ذلك ً
حتليال دقي ًقا خلصائص املقاالت اليت تظهر أنو ً
اليت نشرت حول املوضوع املذكور .و ً
الدراسة واملنهجيات ونوع ومصدر البيانات وتقنيات حتليل البيانات املستخدمة يف هذه املقاالت ال  111واملصنفة
بتصنيف ISIواليت مت ذكرها يف قاعدة بيانات ).Web of Science (WoS
عالوة على ذلك  ،ستوصي هذه الدراسة حقاً بدراسة أكثر تفصيالً حول موضوع استخدام األجهزة اللوحية باستخدام
حتليل مراجعة منهجي ملزيد من فحص حملتوى هذه املقاالت واستخراج معلومات أكثر تفصيالً ذات صلة تساعد
الباحث الذي يهتم هبذا املوضوع.
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Abstract:
This research aims to highlight the reality of sustainable development
in Algeria; the latter has become a constant challenge for many countries
and international organizations and bodies, especially with the exacerbation
of the crises of hunger and poverty and the increase in rural migration rates
towards cities. Future policies allow current generations to satisfy their
desires without risking the ability of future generations to meet their needs.
When we focus on sustainable development, we ask a direct question: how
to transfer capabilities and wealth from generation to generation? How do
you ensure the capabilities of any generation? And therefore we are waiting
for sustainable growth that protects all resources and preserves the
capabilities of any generation. It is easy to transfer them to another
generation through the use of solid and stable foundations that allow the
social, economic and environmental stability of the peoples. Sustainable
development based on the development of science and the exploitation of
resources and their transfer to future generations and benefit from the
experiences of countries successful in this area.
Keywords: sustainable development, dimensions, investments, sustainable
new energy.
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ملخص:

يهدف هذا البحث إىل إبراز واقع التنمية املستدامة يف اجلزائر؛ فهاته األخرية أصبحت حت ّداي مستمرا للعديد
من الدول واملنظمات واهليئات الدولية خصوصا مع تفاقم أزمات اجلوع والفقر وزايدة معدالت النزوح الريفي حنو املدن ،مما
دفع حبكومات الدول الفقرية والنامية إىل املباشرة بوضع اخلطط لتحسني معدالت التنمية البشرية وحتديد سياسات مستقبلية
تسمح لألجيال احلالية إبشباع رغباهتا دون اجملازفة بقدرة األجيال املستقبلية على تلبية احتياجاهتا  ،فعندما نركز على التنمية
أي جيل ؟ ؛
املستدامة نطرح سؤاال مباشرا وهو كيفية نقل القدرات والثروات من جيل إىل آخر؟ وكيف تضمن قدرات ّ

وابلتايل فنحن ننتظر منوا مستداما حيمي مجيع املوارد و يصون قدرات أي جيل كان ،ويسهل حتويلها إىل جيل آخر من خالل
استعمال أس س متينة واثبتة ،تسمح ابالستقرار اإلجتماعي واإلقتصادي والبيئي للشعوب؛ من هنا نرى أنه من واجب الدول
العربية اختاذ املبادرة إلعادة تصويب األوضاع من خالل التنمية املستدامة القائمة على تطوير العلوم واستغالل املوارد واحملافظة
عليها بنقلها لألجيال املستقبلية القادمة واالستفادة من جتارب الدول الناجحة يف هذا اجملال.
الكلمات املفتاحية :التنمية املستدامة،األبعاد ،االستثمارات،الطاقة اجلديدة املستدامة.
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مقدمة:

أعلن زعماء العامل ابعتمادهم خطة التنمية املستتدامة عام  ، 2030تصتميمهم على حترير البشترية من الفقر و
أتمني كوكب ص تتحي لألجيال املقبلة و بناء عتمعات س تتليمة وش تتاملة للسميع كنس تتا لض تتمان حياة كر ة للسميع؛ و

يكمن صت ت ت ت تتميم ذلك يف عدم ترا أحد خلف الركب ،ف طة عام  2030هتدف إىل أن تكون طموحة حتويلية  ،وهي
تضت ت تتم عموعة من  18من أهداف التنمية املست ت تتتدامة املتكاملة غري القابلة للتسزئة  ،فضت ت تتال عن الغاايت املرتبطة بتلك
األهداف  ،ومجيعها ترمي إىل توجيه خطى التنمية املس ت ت تتتدامة .واألهم من ذلك فهاته اخلطة تعتأ جدول أعمال عاملي
ينطبق على مجيع بلدان العامل فحىت أغىن البلدان مل يتوصت ت تتل بعد إىل ضت ت تتمان حقو املرأة بشت ت تتكل كامل أو إىل التغلب
على عتدم املست ت ت ت ت ت تتاواة أو إىل نتايتة البيئتة  .إننتا يف ست ت ت ت ت ت تبتا مع الزمن و يبني لنتا هتذا البحتث أ ّن معتدل إحراز التقتدم يف
العديد من اجملاالت أبطن بكثري مما هو مطلوب حتقيقه حبلول ست ت ت ت تتنة  ،2030فهناا حاجة إىل إجراءات مركزة إلخراج
 867مليون شت ت ت ت ر من دائرة الفقر فهم ال يزالون يعيشت ت ت تتون على أقل من  1.90دوالر يف اليوم .ولضت ت ت تتمان األمن
الغذائي ل 893مليون من النا الذين يواجهون اجلوع بشتكل روتي يتعني علينا أن نضتاعف معدل خفا الوفيات
النفاسية ،وحنن حباجة إىل مزيد من التقدم احلازم حنو الطاقة املستدامة و زايدة االستثمارات يف البنية التحتية املستدامة
.تعتمد التنمية املستتتدامة أيضتتا وبشتتكل أستتاستتي على دعم حقو اإلنستتان و كفالة الستتالم و األمن  ،كما يع عدم
ترا أحد خلف الركب احل ّد  ،والوصتتول إىل الفئات األكثر تعرضتتا لل طر  ،وتعزيز عزمنا على منع نشتتوب النزاعات و
احلفاظ على السالم .
يق ّدم هذا البحث حملة س ت ت ت ت تريعة عن واقع التنمية املس ت ت ت ت تتتدامة يف اجلزائر الذي يس ت ت ت ت تتتعر قراءة ألهم أبعادها و
مؤش تراهتا  ،وهو يش ت ّدد على أ ّن القيادة الس تتياس تتية رفيعة املس تتتوى و الش تراكات اجلديدة س تتتكون أس تتاس تتية للتمكن من
قيا التقدم احملرز و إرشت ت تتاد عملية صت ت تتنع القرار و كفالة تغطية اجلميع؛ فالتنمية املست ت تتتدامة و الشت ت تتاملة للسميع هي يف
الوقت نفس تته هدف يف حد ذاهتا و أفض تتل أش تتكال الوقاية يف العامل ؛ فالتدي الذي نواجهه اليوم يتمثل يف تعبئة العمل
الذي من شننه أن ّد هذه اخلطط ابحلياة بصورة ج ّدية و ملموسة.

 .1التنمية املستدامة  :قراءة يف املاهية و املفهوم :جيمع هذا املفهوم بني بعدين أساسيني مها :التنمية كعملية للتغيري

واالستدامة .كبعد زم  ،1والدافع وراء ظهور هذا املفهوم إدراا أ ّن عملية التنمية يف حد ذاهتا ال تكفي لتحسني مستوى
معيشة األفراد على حنو يتسم بقدر من العدالة يف توزيع مثار التنمية ،كما أن الرتكيز على البعد املادي لعملية النمو قد

1

أبر داغر وآخرون،الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة(،المجلد األول) ،مقدمة عامة،ط،1بيروت –لبنان،2008 ،

ص.414:
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تراجع ليحل بدال منه اإلهتمام ابلعنصر البشري ؛على أسا أن اإلنسان هو هدف عملية التنمية وأداهتا يف الوقت
نفسه.
وبني عام  1972و،2002استكملت األمم املتحدة عقد ثالث مؤمترات دولية ذات أمهية خاصة ،األول
عقد يف ستوكهومل (السويد) عام  1972حتت إسم مؤمتر األمم املتحدة حول بيئة اإلنسان ،2والثاين يف ريو جانريو
(الربازيل) عام  1992حتت إسم مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة والتنمية ،والثالث عقد يف جوهانسربغ (جنوب
أفريقيا )سبتمرب  2002حتت إسم مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،وبذلك فقد تغريت وتطورت مفاهيم التنمية
املستدامة .يف عام  1972أصدر اندي روما تقريره (حدود النمو) الذي شرح فكرة حمدودية املوارد الطبيعية وأنه إذا
استمرت معدالت اإلستهالا فإن املوارد الطبيعية لن تفي حباجات املستقبل .ويف عام  1974برز اإلهتمام مبا عرف
ابلتنمية املستدامة يف إعالن كوكويوا الذي أوضح أمهية احرتام ومراعاة احلاجات األساسية لإلنسان يف عام ،1980
صدرت وثيقة االسرتاتيسية العاملية للصون نبّهت إىل أمهية حتقيق التوازن بني قيم احلفاظ على البيئة وعملية التنمية يف

عام  1983صدر تقرير شهري حول "التعاون من أجل هنضة دولية" ،ن ّدد يف مقدمته مبستوى نفقات التسلح وأشار
إىل نفقات التدمري الذايت لإلنسانية كنتيسة السبا العاملي حول التسلح.

عرف املعهد الدويل للبيئة والتنمية عام 1982التنمية املستدامة أبهنا هي اليت تتم وحتدث يف ظل قدرة البيئة
ّ
3
الطبيعية والبشرية على التحمل .أما على صعيد الدول الصناعية فإن التنمية املستدامة تع إجراء خفا عميق ومتواصل
يف استهالا هذه الدول من الطاقة واملوارد الطبيعية وإحداث حتوالت جذرية يف األمناط احلياتية السائدة .واجتماعيا فإن
التنمية املستدامة ت سعى إىل حتقيق اإلستقرار يف النمو السكاين ووقف تدفق األفراد إىل املدن من خالل تطوير مستوى
اخلدمات الصحية والتعليمية وغريها.

4

أما التعريف املتفق عليه فهو ما أوضحته اللسنة العاملية للبيئة والتنمية (جلنة بروتالتد) يف تقريرها

الصادر عام  1986بعنوان :مستقبلنا املشرتك " Our Commer futureالتنمية املستدامة هي توفري احتياجات
األجيال الراهنة من دون حرمان األجيال القادمة من حقها يف احلصول على احتياجاهتا".

5

« Sustaible development is development that meets the needs of the present
generation without compromising the future generation to meet their own
meeds ».

2

مجلة البيئة والتنمية ،العالم في ،2003العدد (،)53-52الجزائر،ص.30:

 3أبر داغر وآخرون ،مرجع سابق،ص.420:
4

دوغالس موستيث ،مبادئ التنمية المستدامة ،تر:بهاء شاهين،الدار الدولية  ،القاهرة،2006،ص.14:

 5مندوي عصام عمر  ،التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والتغير الهيكلي في الدول العربية،دار التعليم الجامعي ،القاهرة،2003 ،ص.33:
77
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نالحظ من خالل التقرير ما يلي:
 -1تتضمن التنمية املستدامة صنع حياة أفضل للسميع.
 -2حتقيق التنمية املستدامة يتطلب التناسب بني حسم ومعدل النمو السكاين واإلمكاانت املتغرية واحتماالت تغري
إنتاج النظام البيئي.
وقد أصدر البنك الدويل سنة  .20036تقريرا عن التنمية يف العامل" :التنمية املستدامة يف عامل متغري" ،ويعاجل

هذا التقرير كيفية حتقيق التكامل بني التنمية املستدامة وحنو الدخل واإلنتاجية الالزمة خلفا معدالت الفقر يف الدول
النامية ،وتوفري فرص عمل منتج وحتسني نوعية حياة لنحو  3ماليني فقري يعيشون على أقل من  2دوالر يوميا ،يراوح
ما بني  3-2بليون نسمة سوف يضافون إىل سكان العامل خالل الثالثة واخلمسني سنة القادمة ،ونالحظ أنه يف بداية
اجلدل حول االستدامة ،كان هناا اهتمام خاص ابالستدامة البيئية ،إذ سحبت حماوالت للربط بني كيفية حتقيق النمو
اإلقتصادي دون أ ن يكون ذلك على حساب رأ املال البيئي ،حيث أن ذلك يؤدي إىل عدم استمرارية هذا النمو
على املدى البعيد .وبرز بعد ذلك اهتمام متزايد ابستدامة العنصر البشري حيث كانت هنالك خماوف من أ ّن العناية
املبالغ فيها ابلبيئة قد هتمل حاجات البقاء للمواطنني ،ومن مث فالتنمية املستدامة تعاجل قضااي الرفاهية ونوعية وجود البيئة
والعدالة اإلجتماعية وابلتايل فالتنمية املستدامة وبتكامل أبعادها الثالثة اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية تعأ عن رؤية
حقيقية لبناء مستقبل األجيال القادمة".

7

 2.1األهداف التطبيقية التنمية املستدامة:
هتدف التنمية املستدامة إىل:

* اجملال اإلجتماعي

8

 أتمني احلصول على املياه يف املنطقة الكافية لالستعمال املنزيل والزراعي الصغرية لألغلبية الفقرية. ضمان األمن الغذائي املنزيل جلميع أفراد اجملتمع. تساوي الفرص املتاحة أمام كل أفراد اجملتمع دون أي عوائق أو متييز بغا النظر عن العر أو اجلنس أو مستوىالدخل.
 عدم إحلا الضرر ابألجيال القادمة سواء يف استنزاف املوارد الطبيعية أو بسبب الديون العامة. 6مجموعة األمم المتحدة للتنمية .)2003( ،إعداد التقارير الوطنية لألهداف التنموية لأللفية المذكورة التوجيهية الثانية ،تشرين األول /
أكتوبر،ص.28:

GENEVIEVE FEROMEET DOMINIQUE DEBATS,(2003), «ce que développement
durable veut dire »,éditions l’organisation 1.rue Thenard ,paris ,p28.
7

 8هدى زوير،اإلقتصاد المعرفي وانعكاساته على التنمية البشرية ،ط،1دار جرير للنشر والتوزيع 1439( ،ه2010-م)،ص.29:
78
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 مشاركة مجيع أفراد اجملتمع يف اختاذ القرارات واإلجراءات اليت تشكل حياهتم.*اجملال البيئي

 ضمان احلماية الكافية للمستسمعات البيئية واملياه اجلوفية وموارد املياه العذبة ونظامها اإليكولوجي.9 احلفاظ على احلياة الأية والبحرية واملوارد املائية.*اجملال اإلقتصادي

 -رفع اإلنتاجية الزراعية من أجل حتقيق األمن الغذائي على املستوى احمللي والعاملي.

10

حتقيق خمرجات للتنمية من

خالل جتديد املوارد سواء كانت رأمسال طبيعي أو بشري ينطوي على تنظيم أفضل للمستمع قادر على استدامة احلياة
البشرية.
 -1محاية التنوع الثقايف :من خالل احملافظة على تواصل البنية االجتماعية يف اجملتمعات هذا ما تسعى إليه التنمية
املستدامة ،وهي تنطلق من رؤية مشولية تعتمد على الكشف عن تفاعالت األفراد داخل اجملتمع ومقاومتهم للتغيري هبدف
احملافظة على هويتهم الثقافية.
يف اجلزائر رّكز علماء االجتماع أمثال "ماسكراي" على دراسة اهلوية اجلزائرية.

11

من خالل تقاليد

اجملتمعات أو كالقبائل واألورا واملزاب متابعا بذلك التغري املورفولوجي وحركية السكان وتشكل املدن.
-2أمهية دور املرأة :املرأة هي املدبر األول للبيئة واملوارد يف املنزل ،وتوعية املرأة وتعليمها أمر هام جدا ألن اإلستثمار
يف املرأة يعود على القابلية لالستدامة مبزااي متعددة ،كوعيها بقضية تعزيز املساواة والعدالة على مجيع املستوايت واجملاالت
لتصبح جزءا ال يتسزأ من اجملتمع.
-3أمهية توزيع السكان  :إ ّن االجتاهات احلالية حنو توسيع املناطق احلضرية والسيما تطور املدن الكبرية هلا عواقب

بيئية ض مة ،12فاملدن تقوم برتكيز النفاايت واملواد امللوثة ،فتسبب خطورة على صحة السكان ،ومن هنا فإن التنمية
املستدامة تعىن ابلنهو ابلتنمية القروية النشيطة للمساعدة على إبطاء حركة اهلسرة إىل املدن ،فالنمو السكاين شكل
ضغوطا على البيئة متمثلة يف توفري السكن واحلاجات األساسية والغذاء ،هذا إذا أخذان مبحدودية املوارد البيئية ألن
الضغط السكاين يولد إجهادا بيئيا للموارد.

 9المنظمة العربية للتنمية البشرية واإلدارية (،ماي  ،)2007المؤتمر العربي السادس لإلدارة البيئية بعنوان":التنمية البشرية وآثارها على

التنمية المستدامة" ،شرم الشيخ،جمهورية مصر العربية،ص.07:
10
هدى زوير  ،مرجع سابق ،ص.30:
 11محمد نجيب بوطالب،سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي،مركز دراسات الوحدة العربية،ط،1بيروت-لبنان ،2002،ص.70:
12

التميمي سامي عبد الرزاق ،العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي ،ط ،1عمان ،األردن،2008 ،ص.132:
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 .3.1مبادئ التنمية املستدامة :
 .1.3.1استخدام أسلوب النظم يف إعداد وتنفيذ خطط التنمية املستدامة:
يع ّد أسلوب النظم شرطا أساسيا إلعداد وتنفيذ خطط التنمية املستدامة ،ولذلك فالبيئة اإلنسانية ألي عتمع
أي تغيري يطرأ على هذا النظام
بشقيها الطبيعي والبشري ما هي إال نظام فرعي صغري من النظام الكوين ككل ،وأن ّ
13
الفرعي سوف يؤثر مباشرة على حمتوايت النظم األخرى.
 .2.3.1مبدأ احملافظة على البيئة :جيب احملافظة على حياة اجملتمعات من خالل اإلهتمام ابجلوانب البيئية لإلنسان،
ومكافحة كل ما هو مضر ابلبيئة ،وتشسيع الدول األخرى على اإلستغالل األفضل ملواردها ابعتبار لتسيري البيئي رأ
14
املال الطبيعي.
قر مبشاركة مجيع اجلهات يف اختاذ القرارات اجلماعية
 .3.3.1املشاركة الشعبية :التنمية املستدامة عبارة عن ميثا يُ ّ

من خالل احلوار خصوصا يف عال الت طيط؛ وهذا يع أهنا تنمية تبدأ من املستوى احمللي فاإلقليمي فالوط  ،تكمن
يف دور احلكومات احمللية واجملالس البلدية وحاجات اجملتمع احمللي.15
 .4.3.1احلفاظ على املرياث الثقايف :إ ّن املرياث الثقايف يف أي مكان أو دولة يساهم يف احملافظة على اهلوية الثقافية
للمستمع من خالل احرتام القيم العامة للمستمع مع مراعاة مميزات التنمية املستدامة ،فهو بذلك يهتم بتنمني اهلوية

الثقافية للمستمع.

16

 .5.3.1الصحة ونوعية حياة جيدة  :حتسني نوعية احلياة لألفراد هي مركز التنمية املستدامة وهدفها من خالل إشباع
حاجات األفراد احلالية واملستقبلية.

17

 .4.1أبعاد التنمية املستدامة

تشمل التنمية املستدامة ما يلي:

 األبعاد اإلقتصادية. األبعاد اإلجتماعية. األبعاد البيئية.ALAIN JOUNOT,(2004), « développement humain ,100questions pour comprendre et 13
agir »,afnor ,p :16.
14

BEAT BURGENMEIER,(2010), « politique économique du développement durable »,édition de
BOEK université, rue des minimes ,d-Bruxelles , p 38.
15
Alain jounot op.cité,p06.
16
GENEVIEVE FEROMEET DOMINIQUE DEBATS,(2003), «ce que développement durable veut
dire »,éditions l’organisation 1.rue Thenard ,paris ,p116.
17
BERNARD L.BALTHARZD, « le développement durable face la puissance publique »,édition
l’harmmattan,France,p25.
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هذه األبعاد هي مرتابطة ومتداخلة فيما بينها وهي منظومات فرعية ملنظومة التنمية املستدامة.

18

 .1.4.1األبعاد اإلقتصادية :وتتمثل فيما يلي:
*حصة استهالك الفرد من املوارد الطبيعية :نالحظ أبن سكان البلدان الصناعية يستغلون قياسا مستوى نصيب الفرد
من املوارد الطبيعية يف العامل أضعاف ما يست دمه سكان البلدان النامية ،ومن ذلك أ ّن استهالا الطاقة النامجة عن
النفط والغاز والفحم هو يف الوالايت املتحدة األمريكية أعلى منه يف اهلند ب  33مرة.
*إيقاف تبديد املوارد الطبيعية :تتل ر التنمية املستدامة يف الت فيا من مستوايت اإلستهالا املب ّددة للطاقة واملوارد

الطبيعية؛ وذلك بتحسني مستوى الكفاءة وإحداث تغيري جدري يف أسلوب احلياة ،وقد سعت اجلزائر يف السنوات

األخرية إىل احلفاظ على املوارد الطبيعية احملدودة كاملياه واألراضي الفالحية والتنوع البيئي .

19

*املساواة يف توزيع املوارد :إ ّن الوسيلة الناجعة للت فيف من عبء الفقر وحتسني مستوايت املعيشة أصبحت مسؤولية

كل البلدان الغنية والفقرية ،وتعتأ هذه الوسيلة غاية يف حد ذاهتا ،وتتمثل يف جعل فرص احلصول على املوارد واملنتسات
واخلدمات فيما بني مجيع األفراد داخل اجملتمع أقرب إىل املساواة ،فالفرص غري املتساوية يف احلصول على التعليم
واخلدمات اإلجتماعية وعلى األراضي واملوارد الطبيعية األخرى تش ّكل عائقا أمام التنمية املستدامة ،فهذه املساواة تساعد

على تنشيط التنمية والنمو اإلقتصادي الضروريني لتحسني مستوايت املعيشة وهي أحد أهداف التنمية املستدامة املساواة
21
بني األجيال 20.لذلك وجب علينا احملافظة على املوارد من التحوالت التكنولوجية.
*تقليص اإلنفاق على الصناعات الثقيلة  :أي التحول من اإلنفا على الصناعات الثقيلة إىل اإلنفا على العلوم
والبحوث االبتكارية وتوجيه املسار حنو اإلنفا على احتياجات التنمية.

22

.2.4.1األبعاد البيئية:
18

. ALAIN NORJON,(2005), « le développement durable »,édition ELLIPES,paris et jean pierre
Paulet ,p11.
ABDELKADER SID AHMED,(2004), « le développement asiatique :21element de stratégie de 19
développement ,la cas Algérie »,édition publié, paris,p24.
 20وهيب عيسى الناصر آلية التنمية النظيفة ودورها في تحقيق بيئة نظيفة واقتصاد ناجح وتعاون دولي مثمر في دول مجلس التعاون
الخليجي ،عالم الفكر ،المجلد،2007 ،38ص.205:
 22أبعاد التنمية المستدامة في الجزائر،2012/04/20،نقال عن موقع :
http:/islam online.net/Arabic/doc/index.shtml.

81

Abdekader Sid Ahmed,op.cité,p125.

21
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-1صيانة املياه  :إ ّن املياه اجلوفية يتم ض ها مبعدالت غري مستدامة ،فالتنمية املستدامة تعىن بصيانة املياه بوضع ح ّد
لالست دامات املبددة وحتسني كفاءة شبكات املياه وحتسني نوعية املياه وقصر احملسوابت من املياه السطحية على معدل
ال حيدث اضطرااب يف النظم اإليكولوجية اليت تعتمد على املياه 23.وجيمع علماء البيئة على أن األلفية الثالثة هي ألفية
خير احلد من مشكل نقر املياه على مستوى اجلزائر جلنت احلكومة إىل
الذهب األزر (املاء الصاحل للشرب) ،وفيما ّ
إنشاء حمطات حتلية املياه البحر واليت كلفت حوايل  25مليون دوالر أمريكي ،تصل قدرهتا إىل  200ألف مرت مكعب
يوميا حيث مت تدشينها يف مار .2004
-2احملافظة على التنوع البيولوجي :تُعىن التنمية املستدامة بصيانة شراء األر

يف التنوع البيولوجي لألجيال املقبلة

وذلك إببطاء عملية اإلنقرا  ،واحملافظة على النظم اإليكولوجية بدرجة كبرية ،وألجل ذلك مت وضع برانمج عمل يتمثل
يف امل طط الوط املتعلق ابلتهيئة والتنمية املستدامة ،يتضمن وضع تدابري قانونية ومؤسساتية كقانون احملافظة وتثمني

الساحل وقانون احملافظة على البيئة والتنمية املستدامة.

24

-3احلد من انبعاث الغازات :هتدف التنمية املستدامة إىل احلد من املعدل العاملي لزايدة انبعاث الغازات احلرارية،
وذلك ابحلد بصور كبرية من است دام احملروقات وإجياد مصادر أخرى للطاقة إلمداد اجملتمعات الصناعية ،واست دام
احملروقات أبكفن ما يستطاع.

-4احملافظة على طبقة األوزون :فالتنمية املستدامة هتدف إىل احملافظة على طبقة األوزون احلامية لألر ومتثل اتفاقية
كيوتو مبادرة جيدة جاءت للمطالبة ابلت لر تدرجييا من املواد الكيميائية املهددة لألوزون.
-5األخذ ابلتكنولوجيا النظيفة :تُعىن التنمية املستدامة ابألخذ ابلتكنولوجيات احملسنة ،وكذلك ابلنصوص القانونية
اخلاصة بعر العقوابت يف هذا اجملال وتطبيقها ،ومن أجل أن تنسح هذه اجلهود فهي حتتاج إىل استثمارات كبرية يف
التعليم والتنمية البشرية ،والتعاون التكنولوجي يوضح التفاعل بني األبعاد االقتصادية والبشرية والبيئية يف سبيل حتقيق

التنمية املستدامة.
وتدعيما هلذه األبعاد البيئية ،متّ يف اجلزائر وضع أدوات اقتصادية ومالية وترتيبات جبائية تضمنتها قوانني مالية
لسنوات  2003 ،2002 ،2000تتعلق بتسرب الغازات والنشاطات امللوثة للبيئة ،وشرع يف تنفيذ هذه اإلسرتاتيسية
إبتداء من  ، 2001رافقتها عمليات التحسيس اجتاه املواطنني قصد احلفاظ على البيئة هبدف تكريس املفاهيم الثقافية
وإدراجها يف املناهج الرتبوية.
23

التنمية المستدامة نقال عن موقعhttp://h1=fr8client=psy-89 :
www.france24.com/ai/20101218sustaibledevelopmenteconomy.environnement.
24

MAYERFELD BELL,(2008), « an invitation environmental Sociology »,Thousend oaks(sa),sage,pine
forge press,3 édition ,p34.
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فالتقنيات احلديثة ولّدت العديد من املشاكل على مستوى الزراعة والصناعة كاإلحتبا احلراري وتلوث املياه
ومتحورت التعديالت حول ضرورة وضع حد للفوضى وعدم اإلنسسام السائدين يف التنمية السياحية اللذين تعرفهما
املؤسسات السياحية الوطنية عن طريق تب ّ أسلوب جديد يف تسيري هذه املؤسسات يضمن اإلستمرارية يف العمل
ويعتمد على تثمني الثروات الطبيعية والثقافية واحلضارية املتاحة هبدف إدراج اجلزائر كمقصد سياحي يف السو الدولية
للسياحة حىت أتخذ حصتها من املداخيل املالية ،النامجة عن التدفقات السياحية على املستوى الدويل .هذا من جهة،
من جهة أخرى فقد شرعت وزارة البيئة وهتيئة اإلقليم يف وضع إسرتاتيسية بيئية وطنية معتمدة على التقرير الوط حول

وضعية البيئة ،هذه العم لية املعلن عنها يف كل والايت اجلزائر سوف تسمح بتفادي األخطار املتعلقة بتسيري املواد
الكيماوية اخلطرة والنفاايت اخلاصة.25

إ ّن بعا السياسات البيئية هلا أتثري على خفا فرص الدخل  ،عندما يتم ربطها ابستغالل املوارد غري املتسددة،
فاالستدامة البيئية تركز على احلفاظ على الطاقة ومكافحة التلوث ونقل رأ املال الطبيعي لألجيال القادمة.
.3.4.1األبعاد االجتماعية

دراسة التفاعالت مابني

تتفاعل اإلستدامة اإلجتماعية مع أشكال أخرى من اإلستدامة وهذا ما يفر

اجملاالت الثالثة :اإلقتصادي ،البيئي،اإلجتماعي ،فعندما نركز على البعد اإلجتماعي للتنمية املستدامة نطرح السؤال
حول كيفية نقل القدرات من جيل إىل آخر ،حيث أ ّن هاته األخرية أتخذ أشكاال متعددة :الثروة اإلنسانية (الرتبية،

الصحة) ،الثروة اإلجتماعية (العالقات اإلجتماعية) ،القدرة على استعمال املوارد املتوفرة.

26

وابلتايل تتطلب االستدامة اإلجتماعية توفر شرط القدرات واملهارات لدى األفراد لضمان منو مستدام حيمي

املوارد اإلقتصادية والبيئية ّّت قدرات أي جيل كان ويسهل حتويلها إىل جيل آخر .وذلك عندما ترتبط ابستغالل املوارد
لتصبح االستدامة اإلجتماعية يف كل مرة وظيفة لشروط االستدامة املوضوعة من طرف األبعاد األخرى للتطور.
ولضمان استدامة إجتماعية أنخذ املعايري التالية:
-1إمكانية الوصول للسلع واخلدمات.
 -2بناء القدرات.

27

Mayerfeld Bell ,op.cité,p25.

25

26

BALLET J.ET MAHIEU F-R, (2003) « ,la soutenabilité sociale des politique de lutte contre la
pauvreté, in pauvreté et développement socialement durable» ,DUBOISJ-L. .LACHAUD J-P MONTAUD
J-M., POUILLEA.(eds), BORDEAUX,pp287-301.
Jean Luc, Dubois et François, régis Mahiau, (2002), « Réduction de la pauvreté ou durabilité sociale 27
publié dans le développement durable », paris, IRD, UMR C6 3D (4 USO, IRD),p01.
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 -3اإلنصاف بني األجيال
 .1إمكانية الوصول للسلع واخلدمات :يركز على عنصرين:

 -1قائمة احلاجات اليت جيب تلبيتها وعموعة السلع اليت يسعى النا إىل حتقيقها كالصحة والتعليم ألجل حتقيق قدر

معني من الرفاه.
 -2قدرة األجيال على تلبية حاجاهتا اخلاصة واليت تتمثل يف رأ املال أبنواعه واملوارد الطبيعية امل تلفة.
 .2بناء القدرات :ونقصد هبا حتقيق مستوى معني من الرفاه لألجيال القادمة (التعليم ،الصحة وغريها) من خالل بناء
أش اص قادرين على العيش واملقاربة داخل اجملتمع ، 28وهذا ما دعا إليه  Sen Amartya29لتحقيق مستوى معني
من الرفاه لألجيال القادمة مع توفري عنصر احلرية.
بناء القدرات يرتكز على أمرين أساسيني مها:
 -1بناء القدرات لألجيال احلالة اليت تعتأ ضرورية لتحقيق اسرتاتيسيات التنمية املستدامة.
 -2الرتكيز على قدرات األجيال املستقبلية لضمان احلق هلا ابملشاركة يف املوارد والوسائل الالزمة والفرص ،ألن األفراد
الذين تلكون املهارات والقدرات يف اجملتمع يف نظر ( )Sen Amartyaهم يشكلون القاعدة والبنية التحتية لتحقيق
30
اإلجنازات وبلوغ األهداف يف اجملتمع.
) (Sen Amartyaيؤكد على ضرورة املساواة بني األجيال يف بناء القدرات خاصة من حيث اجلانب الش صي
فهي تركز على حتسني املهارات الفردية على الصعيد اجملتمعي .لذلك فإنه إذا أردان تنمية اجتماعية مستدامة فإنه جيب
علينا نقل القدرة العادي ,31من جيل آلخر إبرساء قواعد التعليم والتدريب خاصة املهارات اليت حتتفظ هبا األسر ونقلها
32

إىل األطفال الذين هم سفراء املستقبل وتطوير قدراهتم داخل اجليل الواحد.
إ ّن التنمية املستدامة ببعدها اإلجتماعي تساهم يف تطوير القدرات وضمان وجود وتوزيع القدرة العادلة ونقلها
أي اضطراب يف بنية
بني األجيال وابلتايل تكوين رأمسال إقتصادي واجتماعي يتم استثماره داخل اجملتمع .لذلك فإ ّن ّ

أي اسرتاتيسية جديدة للتنمية يف اجملتمع
اجملتمع له أتثري على إمكاانت األفراد  ،وهذا ما يتطلب إعادة هيكلة جديدة ّ
من خالل تقوية اجملتمعات لقدرات أفرادهم (أي قدرة األفراد على املقاومة ،لذلك وجب معرفة قدرة األفراد لضبطهم
داخل اجملتمع) .وتقييم أثر األزمات يف اجملتمع حيث جند  %70من األسر تعاين من فقدان العمل بسبب املر
29

Sen Amartya, (1987) , « commodities and capabilities », Herford India Backes, ONP Es Ford,p07.
سان أمارتيا؛ المتحصل على جائزة نوبل في االقتصاد عام .1990

يف
28

30

SEN AMARTYA , « ethèque et économie, paris, Transfer par FABRICO FLIPO, la capabilités :un
composé de nature et de volonté ,p11.
31
. Daly H, (1996), « Beyordh, the Economics of Sustaible development», Beacom ptess Beston,p11.
32
Jérôme Ballet et François Régis Mahiau, (2003), « à la recherche du développement Socialement
durable, concepts fondamentaux et principes de base », paris,p05.
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زمبابوي شهدت وفاة  %49من األفراد بسبب فريو اإليدز ابإلضافة إىل وجود العديد من األيتام و %37يف بوستان
و %29يف ليسبوتو هذا ما يرتجم صعوبة احلصول على العمل لزراعة األر وغريها من األعمال بسبب تدمري لقدرات
33
النا وفقدان رأ املال االقتصادي والبشري.
 .3اإلنصاف بني األجيال  :نقصد به املساواة يف التوزيع بني األجيال واحلصول على السلع واخلدمات والعدالة يف بناء
القدرات إذ أن عدم املساواة بني أبناء اجليل الواحد يعو سياسات مكافحة الفقر ،وخيلق فروقا اجتماعية من جيل

آلخر ،فموقف اجليل احلايل من حيث اإلستهالك واإلنتاج حيدد رفاه األجيال القادمة.
يكون اإلنصاف بني األجيال صعبا بسبب ضعف بناء القدرات واسرتاتيسيات التنمية ،وهذا ما
يسبب اضطراابت اجتماعية على املدى الطويل ،ويؤدي إىل سداد وصعوبة حتقيق تكامل بني اجملاالت الثالث:
اإلجتماعي ،اإلقتصادي والبيئي ألن رأ املال البشري مفقود ،فال كن وضع آليات ودراسة خطط بيئية أو اقتصادية
دون مكافحة للفقر واالستبعاد اإلجتماعي.

34

البـعد
اإلقتصاد
ي

البعد البيئي
البــعد البيئي
البعد اإلجتماعي

التنمية
المستدامة

الشكل رقم( :)01تكامل أبعاد التنمية املستدامة
Source : (developpement durable

Rapport Brisay pour le sommet gret bard, (2001), « proposition sur les aspects Sociaux du
développement durable » , Bruxelles ,p80.
34
Mahiau F.R-H Rapport, (1998), « Altruisme, Analyses économiques », Economica,
paris,p67.
33
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الشكل رقم(  : )02تداخل أبعاد عملية التنمية املستدامة.
.)Source : (Léa Sébastien et Christian Brodhrag, 2003,p.08

إ ّن اجملاالت اليت مت ذكرها أعاله يف الشكلني رقم( )01و رقم( )02هي متداخلة ومرتابطة فيما بينها،

35

حيث أنه إذا حدث خلل يف اجلانب اإلقتصادي فإنه سوف يتسبب يف عواقب اجتماعية خطرية؛ تتمثل يف توليد عدم
أي عتمع من التطور وهو ما
املساواة والفسوة اإلجتماعية ،إضعاف اهلوايت ،تدمري التماسك اإلجتماعي أي منع ّ
يتعلق ابجملال البيئي،

36

فبعا السياسات البيئية هلا أتثري يف خفا فرص الدخل أو العمل خاصة مبا يتعلق ابستغالل

املوارد وهذا ما يؤثر سلبا على اجملتمع ّ ،أما االستدامة اإلجتماعية فهي حتدد لنا كل مرة وظيفة شروط االستدامة اليت
تفرضها األبعاد األخرى للتنمية أي أنه لوضع سياسة مناسبة جيب أن ندر القرارات اإلقتصادية والبيئية فقط على
البعد اإلجتماعي ولكن أيضا القرارات اليت اختذت على اجلانب اإلجتماعي نفسه ،ألن االستدامة اإلجتماعية ترّكز على
اجلانب الش صي من خالل بناء القدرات اليت تنعكس على اجلانب اجملتمعي لذلك وجب نقل القدرة العادلة من جيل

آلخر.

37

*التنمية املستدامة ورأس املال:

Dubois 8. Let Rousseau, (2001), « Rein Forcing horse holds capabilités a way », Paris,p20.
 36حممد عبد القادر الفقي،ركائز التنمية املستدامة وناية البيئة يف السنة النبوية  ،الندوة العلمية الثالثة للحديث الشريف  ،القيم احلضارية يف السنة النبوية،ص.02:
 37جيدنز أنطوي ،بعيدا عن اليسار واليمني ،تر :حشو جالل ،اجمللس الوط للثقافة ،والفنون ،الكويت ،سلسلة عامل املعرفة ،الكتاب رقم ،286ص.269:
86
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تنطوي التنمية املستدامة على إجراء تغريات رئيسية وضرورية يف اجملتمع ،إعتمادا على قاعدة صلبة البد أن
تستند وتعتمد على واقع خمزون رأ املال الذي يد ها  ،ونقصد هبذا األخري أنه عليه أن يشمل معطيات ومقدرات
اجملتمع ويعكس حمتوايت وأبعاد التنمية ،وهو هبذا املفهوم ينقسم إىل مخسة أنواع هي:
 -1رأ املادي

 -2رأ املال الطبيعي ويع املوارد الطبيعية والنظم البيئية.
 -3رأ املال اإلنتاجي ويشمل األصول املادية القادرة على إنتاج السلع واخلدمات.
 -4رأ املال البشري ويع القدرات اإلنتاجية لألفراد سواء املوروثة أو املكتسبة.
 -5رأ املال اإلجتماعي ويشمل الثقافة اإلجتماعية السائدة بكل قيمها وعاداهتا وتقاليدها.
رأس المال النقدي-رأس المال اإلنتاجي

البعد اإلقتصادي

البعد البيئي

البعد اإلجتماعي
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البعد
اإلقتصادي
البعد البيئي

-رأس المال اإلنتاجي

البعد
اإلجتماعي

رأ املال الطبيعي

-رأس المال النقدي

رأس المال اإلجتماعي-رأس المال البشري

التنمية املستدامة
الشكل رقم(  :)03أبعاد التنمية املستدامة وأنواع رأ املال
املصدر :من إعداد الطالبة.

يوضح لنا الشكل رقم()03أنه ألجل حتقيق التنمية املستدامة جيب اإلعتماد على رأ املال اإلجتماعي أو
البشري ،وابلتايل فإن التنمية املستدامة كن
أن حتقَّق فقط إذا متّ اإلنتاج بطر تعمل على زايدة خمزون رأ املال أبنواعه اخلمسة املذكورة .5.1.قياس
مؤشرات التنمية املستدامة:
تنقسم مؤشرات التنمية املستدامة إىل ثالث مؤشرات رئيسية:
 إقتصادية فعالة. -إجتماعية عادلة
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38

 بيئية مستمرة .وكلها هتدف إىل إقامة مشروع التنمية املستدامة.إ ّن هذه املؤشرات تقيّم بشكل رئيسي حالة الدول ،من خالل معايري رقمية كن حساهبا ومقارنتها مع دول
أخرى ،كما كن م تابعة التقدم والتنخر لكل دولة يف قيمة هذه املؤشرات ،مما يدل على سياسات الدول يف عاالت
التنمية املستدامة  ،فيما إذا كانت تسري يف الطريق الصحيح حنو حتقيق تنمية مستدامة أم أهنا الزالت متباطئة ومرتددة
التنمية .39

إ ّن وجود مثل هذه املؤشرات يقدم املعلومات الدقيقة الالزمة ملت ذي القرارات يف الوصول إىل القرار األكثر

صوااب ودقة ملا فيه املصلحة العامة واإلبتعاد عن القرارات العشوائية ،وقد حددت جلنة التنمية املستدامة يف األمم املتحدة
املؤشرات كاآليت:
 .1.5.1املؤشرات اإلجتماعية
 .1.1.5.1املساواة اإلجتماعية :تعتأ املساواة أحد أهم القضااي اإلجتماعية يف التنمية املستدامة،

40

إذ تعكس

درجة كبرية من نوعية احلياة واملشاركة العامة واحلصول على فرص احلياة ،وهي ترتبط بدرجة عالية مع العدالة والشمولية
يف توزيع وإاتحة الفرص واختاذ القرارات ،وقد مثّ اختيار مؤشرين رئيسيني لقيا املساواة اإلجتماعية ومها:
.1الفقر :يقا عن طريق نسبة السكان ا لذين يعيشون حتت خط الفقر ،ونسبة السكان العاطلني عن العمل من
السكان يف سن العمل.
.2املساواة يف النوع اإلجتماعي :يقا من خالل حساب مقارنة معدل أجر املرأة مقارنة مبعدل أجر الرجل.

41

 .2.1.5.1الصحة العامة :هناا ارتباط وثيق بني الصحة والتنمية املستدامة ؛ فاحلصول على مياه الشرب النظيفة
وغذاء صحي ورعاية صحية دقيقة هو من أهم مبادئ التنمية املستدامة ،وابلعكس فإن الفقر وتزايد التهميش السكاين
وتلوث البيئة احمليطة( ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية،2002 ،ص ،)35:وغالء املعيشة كله يؤدي إىل تدهور األوضاع
الصحية وابلتايل فشل يف حتقيق التنمية املستدامة ،أما املؤشرات الرئيسية للصحة فهي:

.1حالة التغذية :وتقا مبعدل وفيات األطفال حتت مخس سنوات والعمر املتوقع عند الوالدة.
.2اإلصحاح :ويقا بنسبة السكان الذين حيصلون على مياه شرب صحية ومربوطني مبرافق تنقية املياه.

les indicateurs de développement durable l’institut de 38
l’environnement »édition François,p51.

« Odile Bovar et autres,(2008),

 39تقرير التنمية اإلنسانية العربية ،)2002(،الفصل السادس،ص.24:
 40عبير عبد الخالق،التنمية البشرية وأثارها في تحقيق التنمية المستدامة،عرض و تحليل مكتب مركز القطاع الحكومي ،ط،2014 ،1:
ص.22:
 41المرجع نفسه ،ص.30:
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.3الرعاية الصحية :وتقا نسبة السكان القادرين على الوصول إىل املرافق الصحة ونسبة التطعيم ضد األمرا

املعدية

لدى األطفال.

 .2.5.1املؤشرات البيئية:
 .1.2.5.1الغالف اجلوي :من بني القضااي اليت تندرج ضمن الغالف اجلوي والتغريات املناخية وثقب األوزون ونوعية
42

اهلواء.

ترتبط أتثريات هذه القضااي بشكل مباشر مع صحة اإلنسان واستقرار وتوازن النظام البيئي ،هناا ثالث
مؤشرات رئيسية ترتبط ابلغالف اجلوي هي:
التغري املناخي :يتم قياسه من خالل حتديد انبعااثت اثين أكسيد الكربون.ترفق طبقة األوزون :يتم قياسه من خالل استهالا املواد املستنزفة األوزون.نوعية اهلواء :يتم قياسه من خالل تركيز ملواثت اهلواء يف اهلواء احمليطة املناطق اخلضر. .2.2.5.1األراضي :إن طر ووسائل است دام األراضي هي اليت حتدد بشكل رئيسي مدى التزام الدول ابلتنمية
املستدامة وتطبيقها ملبادئها ،ومن أهم املؤشرات املتعلقة ابست دامات األراضي ما يلي:
الزراعة :يتم قياسها مبساحة األراضي املزروعة مقارنة ابملساحة الكلية ،واست دام املبيدات وامل صبات الزراعية.الغاابت :يتم قياسها مبساحة الغاابت مقارنة ابملساحة الكلية لألر .التصحر :يقا حبساب نسبة األر املتنثرة ابلتصحر مقارنة مبساحة األر الكلية.احلضرنة :تقا مبساحة األراضي املست دمة كمستوطنات بشرية دائمة ومؤقتة. .3.2.5.1البحار واحمليطات واملناطق الساحلية:
إ ّن أكثر من ثلث سكان الكرة األرضية يعيشون يف املناطق الساحلية  ،وابلتايل تتنثر معيشتهم وأوضاعهم
البيئية واالقتصادية واالجتماعية حبالة البحار والكائنات اليت تعيش فيها ،أما عن املؤشرات املست دمة للمحيطات
واملناطق الساحلية فهي:
 .3.2.5.1التعليم:إ ّن التعليم أهم املوارد اليت كن أن حيصل عليها النا لتحقيق النساح يف احلياة ،فهناا ارتباط
وثيق ما بني مستوى التعليم يف دولة ما وما مدى تقدمها اإلجتماعي واإلقتصادي ،فالتعليم يتمحور حول ثالثة أهداف
هي:
 -1إعادة توجه التعليم حنو تنمية مستدامة.
 -2زايدة فرص التدريب.
 42المرجع السابق ،ص.16:
90

Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 4, 2018

 -3زايدة التوعية العامة.
أما مؤشرات التعليم فهي كاآليت:
مستوى التعليم :يقا بنسبة األطفال الذين يصلون إىل الصف اخلامس من التعليم االبتدائي.حمو األمية :يقا بنسبة الكبار املتعلمني يف اجملتمع. .4. 1.5.1السكن :تقا حالة السكن يف مؤشرات التنمية املستدامة عادة مبؤشر واحد هو نسبة مساحات السقوف
يف األبنية لكل ش ر ،مع أن هذا املؤشر عادة ما يرتبط مع اإلزدحام والبناء املرتكز فإنه مل يتم تطوير مؤشر آخر أفضل

منه بعد.
 5.1.5.1األمن :يتعلق األمن يف التنمية املستدامة ابألمن االجتماعي وناية النا من اجلرائم ،ومن األمور املرتبطة
ابألمن ،اجلرائم ضد األطفال واملرأة وجرائم امل درات واإلستغالل اجلنسي وغريمها.

املناطق الساحلية :تقا برتكيز الطحالب يف املياه الساحلية ونسبة السكان الذين يعيشون يف املناطق الساحلية.مصايد األمساك :تقا بوزن الصيد السنوي لألنواع التسارية الرئيسية. .4.2.1.5املياه العذبة
املياه هي عصب احلياة الرئيسي وهي العنصر األكثر أمهية للتنمية.
لقد أصبحت القضااي اخلاصة بنوعية وكمية املياه يف مقدمة األولوايت البيئية واالقتصادية يف العامل ،ويتم قيا التنمية
43
املستدامة يف عال املياه كاآليت:
 -1نوعية املياه :تقا برتكيز األكسسني املذاب عضواي ونسبة البكترياي املعوية يف املياه.
 -2كمية املياه :تقا من خالل حساب نسبة كمية املياه السطحية واجلوفية اليت يتم ض ّ ها واستنزافها سنواي بكمية
املياه الكلية.

 1.3.5.1املؤشرات اإلقتصادية للبنية اإلقتصادية :إن تطوير مؤشرات اقتصادية مستدامة هلا عالقة مباشرة ابلتنمية
وتعكس طبيع ة أتثري السياسات االقتصادية على املوارد الطبيعية هو يف طليعة أولوايت قيا التنمية املستدامة ،إن أهم
مؤشرات البنية االقتصادية لدولة ما هو كالتايل:

-األداء اإلقتصادي :كن قياسه من خالل معدل الدخل القومي للفرد ونسبة االستثمار يف معدل الدخل القومي.

44

-التجارة :يقا ابمليزان التساري ما بني السلع واخلدمات.

43

PNUD( 2009), « Rapport mondiale sur le développement humain », Mobilité, et
développement humain : aperçus et tendances,p06.

44

دوغالس موستيث ،مبادئ التنمية المستدامة ،تر:بهاء شاهين،الدار الدولية  ،القاهرة،2006،ص.18:
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احلالة املالية :تقا بقيمة الدين مقابل الناتج القومي اإلمجايل ،ونسبة املساعدات التنموية اخلارجية اليت يتم احلصولعليها مقارنة ابلناتج القومي اإلمجايل.

 .2.3.5.1أمناط اإلنتاج واالستهالك:
إ ّن العامل ا لذي نعيش فيه يتميز ابلنزعات اإلستهالكية يف دول الشمال ،وأمناط اإلنتاج غري املستدامة اليت
تستنزف املوارد الطبيعية سواء يف الشمال أو اجلنوب ،وبعلم مجيع البيئيني أن القدرة الطبيعية ملوارد الكرة األرضية ال
كن أن تدعم استمرار هذه األمناط اإلنتاجية واالستهالكية  ،وأنه البد من حدوث تغيري جذري يف سياسات اإلنتاج
واالستهالا للحفاظ على املوارد ،وأن تبقى متوفرة لألجيال القادمة.

45

 -1إستهالك املادة  :تقا مبدى كثافة است دام املادة يف اإلنتاج ،واملقصود ابملادة هنا املواد اخلام الطبيعية.
 -2إستخدام الطاقة :يقا ابإلستهالا السنوي للطاقة لكل فرد ،وكثافة است دام الطاقة.
 -3إنتاج وإدارة النفاايت :تقا بكمية إنتاج النفاايت الصناعية واملنزلية وغريها.
 -4النقل واملواصالت :يقا ابملسافة اليت يتم قطعها سنواي لكل فرد مقارنة بنوع املواصالت.

ويف النهاية ؛ فإن التنمية املستدامة تقدم البديل التنموي األكثر منطقية وعدالة عن مشاكل عدم املساواة

والتباين التنموي ما بني الشمال واجلنوب  ،وأمناط التنمية املرتبطة ابلتدهور البيئي .ولكن تقييم مدى التزام الدول هبا
ومدى حتقيق النساح يف تطبيقها يعتمد على مؤشرات علمية واضحة جيب أن تدخل سريعا ضمن االسرتاتيسيات
واملؤشرات التنموية العربية ،مؤسسني بذلك ملفهوم الد ومة القوية 46الذي يقوم على اإلرادة يف احملافظة على اختيارات
التنمية من أجل املستقبل.
 .6.1عناصر إسرتاتيجيات التنمية املستدامة:

لكل إسرتاتيسية معامل حمددة لذلك فإن عناصر التنمية املستدامة هي كاآليت:

 .1.6.1أشكال جديدة من الثقافة  :إن است دام الثقافات الصناعية املعتمدة على الديزل واملازوت كمصادر للطاقة
هو املسبب الرئيسي يف إنبعاث أكاسيد الكأيت ذات اآلاثر الصحية على اإلنسان 47،لذا فإن تركيز معدالت هذه
امللواثت يف اهلواء وسبل مواجهتها متثل مكانة خاصة يف اسرتاتيسيات تنقية اهلواء وحتسينه؛ ابعتباره احلاجة البيولوجية

 45المرجع نفسه،ص.19:
 46الديمومة :مفهوم أعده االتحاد األوروبي سنة  1980للمحافظة على البيئة.
 47تقرير التنمية البشرية (،)2001توظيف التقنية الحديثة لخدمة التنمية البشرية ،نيويورك ،صادر عن برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي،ص.10:
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األوىل للبشر ،كذلك فإ ّن إلقاء امل لفات الصلبة والسائلة والتكثري من املصانع املنتشرة يف العامل اجملاورة جملاري األهنار
تسبب نقصا يف جودة املياه بسبب تزايد األنشطة الصناعية.
من هنا تتضح احلاجة إىل تب ّ اسرتاتيسيات التنمية املستدامة إلدارة جودة املياه ،ومن املهم أن ندرا أمهية

تطوير وتطبيق املزيد من أشكال الثقافة اليت تصون البيئة ،وتضمن أتخري نفاذ املوارد الطبيعية غري املتسددة ،إ ّن تطوير
ثقافات التنمية املستدامة هي من أولوايت البحث العلمي حبيث يتم ختصير املوارد املناسبة البتكارها ،حيث يذكر
تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأانمج اإلمنائي لألمم املتحدة  ،2001أن هناا تفاوت بني جدول أعمال البحوث

العلمية واحلاجات البحثية العاملية ،كما أ ّن توجيه قدر غري مالئم من اإلهتمام لدور العلم والتقنية يف التنمية املستدامة،
هو أحد أوجه القصور األساسية يف النظام العاملي احلاكم للتغيري التق .
 .2.6.1تقنني النفاايت مع التلوث:

إ ّن تطوير الثقافات يهدف إىل تقلل النفاايت ومنع التلوث يف املناطق احلضرية والريفية 48 ،وهو يعتأ أحد أهم

حتدايت اإلدارة احلضرية والريفية على السواء ويتم ذلك من خالل ما يلي:
 -1إدخال تغيريات على املدخالت امل تلفة للصناعة والثقافات املست دمة.
 -2حتسني أساليب التشغيل ،وإدخال حتسينات على عملية معاجلة املواد وعزل موارد تدفق النفاايت
 .3.6.1اإلدارة املتكاملة للنظم البيئية :تتمثل فيما يلي:
 -1حتديد مصادر اخلطر والتهديدات البيئية.

 -2تقومي األخطاء وحسمها ابست دام املسوح الالزمة.
 -3الدعوة النوعية البيئية وحتديد مصادر التمويل الالزمة.
 -4حتديد عاالت العمل البيئي يف إطار زم طويل (األهداف ،اآلليات ،اإلجراءات).
 .4.6.1اإلستخدام األمثل للموارد الطبيعية :تنقسم إىل قسمني:
 .1.4.6.1متجددة :وهي نظم بيئية متسددة منها (األمساا ،الغاابت ،املراعي ،الزراعة).

 48الطاهر لبيب ،الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة2007(،م1428-ه)( ،المجلد الثالث)،البعد اإلجتماعي ط،،1الدار
العربية للعلوم ،بيروت –لبنان،ص.453:
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 .2.4.6.1موارد طبيعية غري متجددة :وهي خمزوانت البرتول والغاز الطبيعي وطبقات الفحم وخامات املعادن
ورواسب الفوسفات .ولتعزيز التنمية املستدامة ينبغي استغالل املوارد الطبيعية دون حصول هدر أو تدمري يف قاعدهتا
على مر الزمن.
 .5.6.1حتديد طاقة إستيعاب النظم البيئية :للبيئة قدرة على استيعاب التغريات اليت تطرأ عليها نتيسة للنشاط البشري
فإذا تعدت هذه التغريات حدود االستغالل والطاقة الطبيعية هلذه األنظمة فإن النتيسة هي شرح يف هذه األنظمة اهلشة،
لذلك وجب وضع خطط ودراسات وطنية لتحديد طاقة استيعاب املوارد األرضية لكل بلد.

 .6.6.1حتسني األسواق وبناء مؤسساهتا :

جيب على املؤسسات القوية تعزيز وظائفها الفعالة عند الوقوع يف

األزمات اإلقتصادية واألخطار الطبيعية ،وخباصة عندما يتم تش ير حمددات جناحها وتشسيع التفاعل بني القوى
49
اإلجتماعية واالقتصادية إلصالح هذه املؤسسات.
 .7.6.1التعليم والرتبية البيئية وتغيري االجتاهات:
ينبغي ختصير موارد مالية مرتفعة لتحسني مستوى التعليم من أجل زايدة املؤشرات التنافسية (رأس املال
البشري)  ،ويستلزم هلذا الغر البحث عن أمناط تعليمية غري تقليدية هتدف إىل الرتبية والتثقيف البيئي ،من شنهنا تغيري
السلوكيات اجملتمعية وتوجيهها حنو تنمية مستدامة.
إ ّن التنمية املستدامة ليست منوذجا رايضيا ميكن تطبيقه مع ضمان النتائج ولكنها إسرتاتيجية قادت إليها

وقائع ودروس االسرتاتيجيات اليت سبقتها وجناحها يتوقف على الواقع الذي يعيشه إقليم كل بلد.
 .7.1حتدايت التنمية املستدامة يف اجلزائر:

 .1.7.1ضعف معدل النمو اإلقتصادي :يشكل النمو اإلقتصادي أهم املؤشرات يف التحليل اإلقتصادي ،والذي

يتعلق ابرتفاع مستمر لإلنتاج ،ويعتمد الناتج الداخلي العام كنداة لقيا النمو .لذلك فإن اإلقتصاد اجلزائري يرتبط

بتقلبات أسعار البرتول وتغريات احمليط الدويل ،وقد أثبتت الصدمة النفطية سنة  1986هشاشة اإلقتصاد الوط إذ
ترتب على ذلك بروز عدة مشاكل خاصة زايدة حدة التض م وارتفاع املديونية ونقر العمالت األجنبية ،حينها طبقت
اجلزائر إصالحات إقتصادية ذاتية قصد تصحيح اإلختالالت وإعادة توجيه اإلقتصاد الوط حنو اقتصاد السو  .سنة
 50.2001متّ اعتماد برانمج دعم اإلنعاش اإلقتصادي والذي امتد إىل غاية  2004وقد خصر له غالف مايل قدره
 525مليار دج سنة  2011خصر له مبلغ  %6من الناتج الداخلي العام ،ووفق التحوالت اليت متيز هبا املسار
التنموي ابإلضافة إىل حتفيز اإلستثمار األجنيب ،فألجل حتسني وتعميق اإلصالحات اهليكلية على مستوى املؤسسات
 49المرجع السابق ،ص.455:

 50مجلة التواصل ،التنمية البشرية وتحدياتها في الجزائر ،العدد(، 26جوان،)2010جامعة البليدة،ص.141:
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وترقية اإلستثمارات جيب تشسيع بعا القطاعات اإلقتصادية ذات األولوية كقطاع الزراعة والفالحة ،وإصالح النظام
الضرييب يف سيا حتفيز اإلستثمار والفعالية يف تسيري املنظومة اجلبائية مع حتديث إجراءات تسيري رأ املال املادي
والبشري.
 .2.7.1تفشي البطالة :منذ سنة  1987اختذت إجراءات ملكافحة البطالة ودعم التشغيل ،من خالل أجهزة ختتلف
سواء من حيث طبيعتها أو منط متويلها و كن تقسيمها إىل قسمني:

النشاطات التابعة للشبكة اإلجتماعية والتشغيل التضامين :تضم األشغال ذات املنفعة العامة ،التنمني على البطالةوعقود ما قبل التشغيل.
اإلجراءات اخلاصة ابالستثمار :هتدف إىل ترقية اإلستثمار واحملافظة عليه وتضم القر املصغر ومراكز دعم النشاطاحلر.

 .3.7.1تفاقم حدة الفقر  :يعتأ الفقر من أبرز املشاكل اإلقتصادية واإلجتماعية اليت هتدد استقرار اجلزائر 51.لقد
ساهم تنفيذ اإلصالحات اإلقتصادية يف الثمانينات ،وبرانمج التعديل اهليكلي يف التسعينات من تفاقم ظاهرة الفقر،
وتدهور األوضاع اإلجتماعية للفئات الضعيفة ،ومن خالل إصالحات إعادة اهليكلة جند أ ّن اجلزائر اعتمدت على
إست دام األساليب اإلنتاجية كثيفة رأ املال مما أثر على مستوى التشغيل ،ابإلضافة إىل اعتماد إجراءات التصفية
للمؤسسات املفلسة وابلتايل اإلستغناء كليا عن العمالة ،وإقرار اخلوصصة اليت تسعى إىل رفع درجة الكفاءة اإلقتصادية
للمؤسسات وإمهال اإلعتبارات اإلجتماعية ،أي حتقيق أقصى األرابح أبقل التكاليف ،وابلتايل الت لر من العمالة
الزائدة ،ومع ختفيا قيمة ا لدينار اجلزائري وحترير األسعار ورفع الدعم على السلع األساسية سنة ّ ،1992أدت إىل

ختفيا القدرة الشرائية ،وتدهور مستوى املعيشة لدى األفراد ،لذلك جند  14مليون جزائري يف حاجة إىل املساعدة،
لقد أدت سياسات التعديل اهليكلي سنة  1994إىل عدة انعكاسات كون أن هذا التعديل يتطلب سياسات إنكماشية
من خالل الضغط على الطلب مما يقلر من مستوايت النمو ،وابلتايل تفقري فئات واسعة من السكان.
 .4.7.1التلوث البيئي :إرتبطت إشكالية التلوث البيئي يف اجلزائر بطبيعة السياسات التنموية اإلقتصادية واإلجتماعية

املنتهسة منذ اإلستقالل إىل غاية هناية الثمانينات ،حيث أمهلت اإلعتبارات البيئية يف امل ططات التنموية ،مما أدى إىل
تفاقم التلوث الصناعي وتدهور اإلطار املعيشي لألفراد ابإلضافة إىل خماطر التصحر وتدهور الغطاء النبايت ،وخالل
التسعينات شهدت اجلزائر إصالحات اقتصادية من خالل اإلنتقال إىل إقتصاد السو والسعي إىل اإلندماج يف اإلقتصاد

الدويل ،ويف سنة  2003صدر قانون  52.10/03املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة والذي يتعلق خبضوع
 51غربي علي  ،عولمة الفقر ،مداخلة يوم دراسي بعنوان :التحديات المعاصرة والتنمية ،جامعة قسنطينة ،الجزائر،2002،ص.65:
52

مجلة التواصل ،مرجع سابق،ص.152:
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املنشآت املصنفة حسب أمهيتها واألخطار اليت ترتتب عن استغالهلا برتخير من الوزير املكلف ابلبيئة.أتسست يف
قانون املالية لسنة  1996إاتوة احملافظة على جودة املياه ،واليت حتصل لصاحل الصندو الوط للتسيري املتكامل للموارد
املائية الذي يعمل على ضمان برامج ناية جودة املياه واحلفاظ عليها %2 ،من مبلغ فاتورة املياه الصاحلة للشرب أو
الصناعة أو الفالحة لوالايت اجلنوب %4 ،من مبلغ فاتورة املياه الصاحلة للشرب ابلنسبة بوالايت الشمال ،ومبقتضى
قانون املالية لسنة  2000أسس رسم التطهري اخلاص برفع النفاايت املنزلية من أجل متويل عمليات مجع وتسيري النفاايت
املنزلية املوكلة للبلدايت.
 .5.7.1سوء استغالل موارد الطاقة  :والذي كن يف زايدة استهالا الطاقة امللوثة حبيث تضاعف اإلستهالا الوط
من املنتسات البرتولية ليصل إىل  12مليون طن سنة  ،2006وكذلك نقر اإلعتماد على مصادر الطاقة غري امللوثة
53
املتمثلة يف الطاقة الشمسية والطاقة الكهرابئية املست رجة من الرايح.
 .8.1مفهوم التنمية البشرية:
نشرت هيئة األمم املتحدة سنة  1990يف تقريرها السنوي حول التنمية يف العامل تعريفا شامال للتنمية البشرية:
'' 54
"هي عملية توسيع القدرات البشرية واإلنتفاع هبا .
وهذه اخليارات كن أن تكون مطلقة و كن أن تتغري ،ولكن اخليارات الثالثة على مجيع مستوايت التنمية البشرية هي:
أن يعيش النا حياة صحية ومادية وأن يكتسبوا املعرفة وحيصلوا على املواد الالزمة ملستوى معيشة الئق ،وقد أوضح
التقرير أن اإلنسان هو حمور التنمية وهو وسيلتها وهو الغاية منهم لذلك فالتنمية البشرية ليست عرد حتسني لألحوال
55
املعيشية ،وإن كان ذلك ضمن حمصلتها ولكنها هدف مستمر وقدرة متواصلة على التطور والنمو واالرتقاء.
التنمية البشرية هي :تنمية النا ،

من قبل النا ،

من أجل النا

اإلستثمار يف اإلنسان اإلنسان صانع التنمية اإلنسان هدف التنمية
وقد شهد مفهوم التنمية البشرية تطورا تدرجييا ممكن مالحظته من خالل تقارير التنمية البشرية بداية من سنة
( .1990التقارير العاملية هليئة األمم املتحدة).
 53و ازرة الطاقة و اللمناجم.2006 ،
PNUD, (1990), « Defining and measuring human development » new York,p10.54
 55أسامة عبد الرحمان ،تنمية التخلف وإدارة التنمية  ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت-لبنان،2003 ،ص.33:
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 مفهوم وقيا التنمية البشرية سنة .1990 متويل التنمية البشرية لسنة .1991 األبعاد العاملية للتنمية البشرية لسنة .1992 املشاركة الشعبية لسنة .1993 األبعاد اجلديدة لألمن البشري لسنة .1994 نوع اجلنس والتنمية البشرية لسنة .1995 النمو اإلقتصادي والتنمية البشرية لسنة .1996 التنمية البشرية وحماربة الفقرة لسنة .1997 اإلستهالا من أجل التنمية البشرية لسنة .1998 مفهوم العوملة ذات الوجه اإلنساين لسنة .1999 حقو اإلنسان والتنمية البشرية لسنة .2000 توظيف التقنية احلديثة خلدمة التنمية البشرية لسنة .2001 تعميق الد قراطية يف عامل منفتح لسنة .2002 األهداف اإلمنائية لأللفية :إتفا بني األمم إلهناء الفاقة البشرية .2003 احلرية الثقافية يف عامل اليوم املتنوع لسنة .2004 التعاون الدويل على مفرت الطر  :املعونة والتسارة واألمن يف عامل غري متساوي .2005 أبعد من الندرة :القوة والفقر وأزمة املياه سنة .2006 مكافحة تغري املناخ لسنة .2007 حماربة تغري املناخ ،التضامن اإلنساين عامل متغري لسنة .2008 التغلب على احلواجز :قابلية التنقل البشري لسنة .2009 الثورة احلقيقية لألمم :مقررات متهيدية للتنمية البشرية لسنة .2010 اإلستدامة واإلنصاف :ألجل مستقبل أفضل للسميع لسنة .2011-هنضة اجلنوب:تقدم بشري يف عامل متنوع لسنة .2013
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حسب تقرير التنمية البشرية لسنة  2013فإن اجلزائر حتتل املرتبة  93من بني  185دولة يف العامل 56 ،وهذا
57
بعد أن أدمج برانمج األمم املتحدة اإلمنائي نشاطه ضمن اتفا املقر املوقع من طرف احلكومة اجلزائرية سنة .1997
 .1.8.1األهداف التنموية لأللفية:
تنبثق أهداف وغاايت "األهداف التنموية لأللفية" عن إعالن األلفية املوقّع من طرف  189بلدا مبا يف ذلك
 147رئيس دولة ،واملعتمدة يف قمة األلفية اليت عقدت يف نيويورا يف سبتمأ  ،2000وتعتأ األهداف والغاايت
مرتابطة وينبغي النظر إليها بشكل متكامل ،وهي متثل شراكة بني البلدان املتطورة والبلدان النامية  ،وهي ترمي إىل
دراسات بيئية مساعدة على املستويني الوط والدويل على حد سواء يف صاحل حتقيق التنمية والقضاء على الفقر.
اجلدول رقم( :)01األهداف التنموية لأللفية.
مؤشرات مراقبة التقدم احملرز

األهداف والغاايت
اهلدف األول :القضاء على الفقر واجلوع الشديدين

الغاية  :1خفض نسبة األشخاص ذوي الدخل الذي  -1نسبة السكان الذين يقل دخلهم عما يعادل القوة الشرائية
يقل عن دور واحد يوميا إىل النصف بني عامي لدوالر واحد يف اليوم.
 -2نسبة فسوة الفقر (احلاالت  xعمق الفقر).
2018-1990
 -3حصة أفقر مخس من السكان من االستهالا الوط .
الغاية  :2خفض نسبة الذين يعانون من اجلوع إىل  -4شيوع عدد األطفال انقصي الوزن الذين يقل عمرهم عن مخس
سنوات.
النصف بني عامي 2018-1990
 -5نسبة السكان الذين ال حيصلون على احلد األدىن من استهالا
الطاقة الغذائية
اهلدف الثاين :حتقيق التعليم االبتدائي الشامل
الغاية  :3مع حلول عام  ،2015ضمان متكني  -6صايف نسبة التسسيل يف التعليم االبتدائي.
األطفال يف كل مكان ذكورا وإاناث على حد سواء  -7نسبة التالميذ الذين يلتحقون ابلدراسة يف الصف األول
من إكمال املقرر الدراسي الكامل للمرحلة االبتدائية ويصلون إىل الصف اخلامس.

 56تقرير التنمية البشرية،)2013( ،مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  ،وثيقة إطارية لإلستراتيجية العالمية لإلسكان.
صادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.ص.157:

 57موقع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالجزائر . PNUD en Algérie : www.dz.undp.org
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 -8معدل اإلملام ابلقراءة والكتابة لدى األش اص الذين ترتاوح
أعمارهم بني الت  15و 20سنة.
اهلدف الثالث :تعزيز املساواة بني اجلنسني  /النوع االجتماعي ومتكني املرأة
الغاية  :4إزالة التفرقة بني اجلنسني  /النوع  -9نسبة البنات إىل البنني يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي
االجتماعي على مستوى التعليم االبتدائي والثانوي ،والعايل.
ونفضل أن يتم مع حلول عام  2005ويف مجيع  -10نسبة النساء إىل الرجال ممن يلمون ابلقراءة والكتابة ملن هم
مراحل التعليم مع حلول عام  2015كحد أقصى بني سن  15و.24
 -11حصة املرأة من الوظائف ذات األجر يف القطاع غري الزراعي.
 -12نسبة املقاعد اليت حتتلها النساء يف الأملان الوط .
اهلدف الرابع :خفض نسبة وفيات األطفال
الغاية  :5خفض نسبة وفيات األطفال دون سن  -13معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة.
اخلامسة مبعدل الثلثني ،بني عامي  1990و -14 2015معدل وفيات الرضع.
 -15نسبة األطفال البالغني من العمر سنة واحدة احملصنني ضد
احلصبة.
اهلدف اخلامس :حتسني الصحة اإلجنابية (صحة األمهات).
الغاية  :6خفض نسبة الوفيات بني األمهات مبعدل  -16معدل وفيات األمهات  /النفا .
 -17نسبة الوالدات اليت جتري حتت إشراف أخصائي الصحة ذو
ثالثة أرابع بني عامي  1990و.2015
مهارة.
اهلدف السادس :مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية واملالراي واألمراض األخرى.
الغاية  :7إيقاف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية  -18مدى انتشار فريو نقر املناعة البشرية لدى النساء
 /متالزمة نقص املناعة املكتسبة اإليدز حبلول عام احلوامل الالئي يرتاوح أعمارهن بني  15و 24عاما.
 -19نسبة السكان بني سن  15و 24سنة الذين لديهم معرفة
.2015
شاملة.

املصدر( :تقرير التنمية البشرية،)2003(،أهداف التنمية لأللفية تعاهد بني األمم إلهناء الفاقة البشرية ،صادر عن برانمج
األمم املتحدة اإلمنائي،.ص.21:
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 .2.8.1دليل التنمية البشرية
لقيا

التنمية البشرية ،وضعت األمم املتحدة "دليل التنمية البشرية".

58

(indicateur du

) ،développement humainوهو يتكون من ثالثة مكوانت تتمثل يف( :الصحة ،التعليم والعيش
الكرمي).
 -1الصحة :ويعأ عنها أمل احلياة عند الوالدة واملستوى الصحي.
 -2التعليم  :ومتثله معدل رفع األمية يف صفوف الكهول ومعدل القيد املدرسي ابملراحل التعليمية الثالث :االبتدائي،
الثانوي ،واجلامعي.
 -3العيش الكرمي  :و ثله الناتج الداخلي اخلام للفرد الواحد حبساب تكافؤ القدرة الشرائية « parité des
»  ،pouvoir d’achatتكافؤ القدرة الشرائية " هو عدد الوحدات النقدية الالزمة يف بلد ما لشراء سلعة أو
خدمة من السو احمللية تعادل ما يسمح بشرائها دوالر واحد من السو األمريكية ،ومل يكن هذا اإلختيار عفواي ،بل
استند إىل ما جاء بتعريف التنمية البشرية من تسلسل تنازيل ملطالب البشر وهي :احلياة الطويلة الصحيحة واملعرفة الوافية
ومستوى املعيشة الالئق تتنتى مبادرة األمم املتحدة بوضع "دليل التنمية البشرية" ،بعد أن أظهرت التسارة منذ السبعينات
أنه ابلرغم من النمو اإلقتصادي املرتفع يف معظم البلدان النامية إال أهنا ظلت تعاين من زايدة عدد الفقراء وبؤ أحواهلم،
وثبت قصور مؤشر متوسط نصيب الفرد من "الناتج الداخلي اخلام" يف الداللة على التنمية وعلى توزيع الثروة بني
السكان.
حيسب الناتج الداخلي اخلام للفرد الواحد بطريقة البنك الدويل اليت تقضي بتقدير إنتاج البالد املعنية ابألسعار
اجلارية فيها  ،مث حتويل القيم املتحصل عليها إىل الدوالر ابست دام متوسط مصحح ملعدالت قيمة العملة احمللية خالل
السنوات الثالث األخرية ،أما الناتج الداخلي اخلام حبساب "تكافؤ القدرة الشرائية" فهو يقدر إنتاج خمتلف البلدان
ابلتعميم على نفس األسعار حبيث يكون للسلعة الواحدة (500غ من اخلبز مثال) سعر موحد جلميع بلدان العامل مما
يسمح مبقارانت أفضل ،وهذا يفو الناتج الداخلي للفرد الواحد ببعا البلدان الصناعية اجلديدة مثل :هونغ كونغ

 58تقرير التنمية البشرية،)2003(،أهداف التنمية لأللفية تعاهد بين األمم إلنهاء الفاقة البشرية ،صادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائية،
ص.59:
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وسنغافورة  ،املستوى الذي بلغته كندا أو معظم البلدان األوروبية ،كما يزيد نصيب الفرد من الناتج الداخلي اخلام يف
الصني على  2900دوالر يف سنة  1995حسب طريقة تكافؤ القدرة الشرائية.
 .2.9.1مؤشر التنمية البشرية يف اجلزائر:
صنّف التقرير العامل للتنمية البشرية الصادر سنة  2003اجلزائر يف املرتبة  107دوليا من عموع  175دولة
حيث بلغ مؤشر التنمية البشرية قيمة  ،℅0,704ويف سنة  2002إحتلّت الرتبة  106من عموع  150دولة،
املؤشر قدره  ،℅0,677واملرتبة  100سنة  2001من عموع  162دولة وقيمة املؤشر  ،℅0,693وابلتايل
فحسب مؤشر التنمية البشرية تعتأ اجلزائر من الدول ذات التنمية البشرية املتوسطة بني ( 0,500و ،)0,799وهذا
رغم تراجع ترتيبها و كن تفكيك هذا املركب حسب مؤشراته كما يلي:
 مؤشر األمل يف احلياة :حيث بلغ )℅ 0,74وهو معدل متوسط بفئة التنمية البشرية املرتفعة ويشري إىل أن %74من عموع السكان يفو عمرهم املتوقع عند الوالدة سن األربعني.59

 مؤشر مستوى التعليم ،بلغ هذا املؤشر معدل  ،℅0,69وتعتأ نسبة ضعيفة إذا ما قورنت مع مستوايت التنميةالبشرية املتوسطة واملرتفعة ،حيث بلغت نسبة األفراد غري األمني مستوى  ،%68وبلغ  %71من إمجايل السكان

 مؤشر الناتج احمللي اخلام :سسل هذا املؤشر مستوى  ℅0,69وهو مستوى متوسط ،حيث بلغ نصيب الفرد منالناتج احمللي اخلام  6090دوالر (مقدر بت  )PPAوهي نسبة ضعيفة مقارنة ابلدول ذات التنمية البشرية املرتفعة فمثال
تشكل نفسه النسبة يف النرويج ما يقدر بت  29620دوالرا و 20530يف اإلمارات العربية املتحدة ،وذلك رغم النمو
االقتصادي الكبري احملقق سنة  2003أما ابلنسبة لقيمة مؤشر التنمية البشرية فقد قدر بت ℅ 0,760ابلنسبة لسنة
 2006و℅ 0,768سنة  2007و ℅0,779سنة  2008واجلدول التايل يبني ترتيب مؤشرات دليل التنمية
البشرية.

اجلدول رقم( :)02تطور مؤشر التنمية البشرية وأبعاده يف اجلزائر.
rapport )2008), «rapport national sur le développement humain»,p17.
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1995

السنوات
مؤشر التنمية البشرية
مؤشر امل احلياة عند 0،704
الوالدة
نصيب الفرد من الناتج 0،640
الداخلي اخلام
مؤشر مستوى التعليم

1999

2000

2004

2005

0،695

0،705

0،750

0،761

0،783

0،792

0،830

0،827

0،661

0،666

0،708

0،226

0،699

0،659

0،711

0،711

)Source : (cnes, 2006, rapport national sur le développement humain p.18

يبني لنا اجلدول رقم( )02تطور دليل التنمية البشرية حيث أنه شهد ارتفاعا ملحوظا من قيمة℅0،695سنة 1995إىل قيمة0،761
℅سنة .2005

.10.1آفاق التنمية املستدامة يف اجلزائر :

ابدرت وزارة املالية يف إطار الأانمج املوجه لدعم النمو و هتيئة اإلقليم بت صير 36.5مليار دينار كغالف
60
مايل لدعم التنمية املستدامة من خالل إجناز املشاريع التالية:
❖ مشروع ناية الساحل
❖ مشروع ناية التنوع البيولوجي
❖ إجناز مشروع خاص ابلبيئة
❖ وضع دراسة خاصة ابلبيئة وهتيئة اإلقليم
❖ مشاريع خاصة بتوفري املاء الشروب
❖ عمليات حتسني احمليط احلضري
❖ مشروع إلعادة تصريف الفضالت املنزلية
إهناء أشغال أكثر من 10مراكز دفن النفاايت .يف إطار برانمج اإلنعاش االقتصادي  ،مت إجناز عمليات ختص
للبالد يف أهم املراكز احلضرية " "CET
إضافة إىل هذا هناا أعمال هي قيد اإلجناز نذكر منه :
commission du développement humain 4 rapport national sur le développement humain ،2002.
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❖ تش ير الوحدات امللوثة قصد حتويلها من أماكنها.
❖ وضع جهاز مراقبة للهواء
❖ مشروع إجناز احلظرية الطبيعية " دنيا " واليت متتد على مساحة تفو 200هكتار بني اجلزائر العاصمة و
املدينة اجلديدة سيدي عبد هللا.
❖ إعداد خمطط هتيئة الشاطئ يف إطار خمطط عمل هتيئة البحر األبيا املتوسط"  "PAMو الذي يهدف
إىل احلماية و االستعمال العقالين و الدائم ملوارد الشواطئ يف منطقة اجلزائر العاصمة.
❖ تسسيل  26موقع للمناطق الرطبة ذات أمهية دولية بعنوان اتفاقية رام سار  RAMSARيف أحوا
 ،العصافري مالح ،و طونقا بوالية الطارف .
كما مت الشروع يف مشاريع التنمية املستدامة على مستوى  7مناطق نذكر منها :
❖ غاابت األرز خبنشلة

أبرية

❖ غاابت السنبلة ابجللفة
❖ منطقة واد الطويل بتيارت
❖ منطقة تني هنان بتمنراست
خامتة:
حتداي كبريا يقف
حاولنا من خالل هذا البحث إبراز أمهية مفهوم التنمية املستدامة والتنمية البشرية ،ابعتبارمها ّ
أمام تطور اجملتمعات البشرية ،وتوضيح مدى ضرورة إجياد إطار للمؤشرات اليت كن است دامها لقيا املستوايت
التنموية للدول ،وإاتحة املقارانت الدولية يف هذا اجملال؛ فقد استحدث دليل التنمية البشرية وتبعه استحداث أدلّة أخرى

تستند يف معظمها إىل عدد حمدود من املؤشرات.
وال شك أ ّن قيا التقدم اجملتمعي قد أصبح ضرورة ملحة يف وقتنا احلايل لضمان اإلستغالل األمثل للموارد
املتاحة من جهة ،والتعرف على مكامن اخللل يف اجلوانب احلياتية ليتسىن التعامل معها ،وإيصاهلا إىل مستوى تنموي
من جهة أخرى ،بتوجيه الأامج واخلطط التنموية اهلادفة لضمان توزيع أمثل لل دمات التنموية  ،وحتسني املستوى
التنموي للسكان يف اجملتمع بكافة مكوانته وشرائحه من خالل احملافظة على القدرات اإلجتماعية،اإلقتصادية والبيئية
للسميع من خالل العدالة يف التوزيع ونقلها بني األجيال .

املصادر و املراجع:
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 .1الكتب:
أ.ابللغة العربية:
.1التميمي سامي عبد الرزاق ،العوملة والتنمية البشرية املستدامة يف الوطن العريب ،ط ،1عمان ،األردن.2008 ،
.2أسامة عبد الرمحان ،تنمية الت لف وإدارة التنمية  ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت-لبنان.2003 ،

. 3دوغال موستيث ،مبادئ التنمية املستدامة ،تر:هباء شاهني،الدار الدولية  ،القاهرة.2006،

.4جيدنز أنطوي ،بعيدا عن اليسار واليمني ،تر :حشو جالل ،اجمللس الوط للثقافة ،والفنون ،الكويت ،سلسلة عامل

املعرفة ،الكتاب رقم .286
.5عبري عبد اخلالق،التنمية البشرية وأاثره ا يف حتقيق التنمية املستدامة،عر
،ط2014 ،1:

و حتليل مكتب مركز القطاع احلكومي

.6مندوي عصام عمر  ،التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والتغري اهليكلي يف الدول العربية،دار التعليم اجلامعي ،القاهرة،
.2003
.7حممد جنيب بوطالب،سوسيولوجيا القبيلة يف املغرب العريب،مركز دراسات الوحدة العربية،ط،1بريوت-لبنان.2002،
. 8حممد عبد القادر الفقي،ركائز التنمية املستدامة وناية البيئة يف السنة النبوية  ،الندوة العلمية الثالثة للحديث الشريف
 ،القيم احلضارية يف السنة النبوية.
.9هدى زوير،اإلقتصاد املعريف وانعكاساته على التنمية البشرية ،ط،1دار جرير للنشر والتوزيع 1439( ،ه2010-م).
. 10وهيب عيسى الناصر آلية التنمية النظيفة ودورها يف حتقيق بيئة نظيفة واقتصاد انجح وتعاون دويل مثمر يف دول
علس التعاون اخلليسي ،عامل الفكر ،اجمللد.2007 ،38
.
ب.ابللغة االجنبية:
11.ALAIN JOUNOT,(2004), « développement humain ,100questions
pour comprendre et agir »,afnor .

12.BERNARD L.BALTHARZD, « le développement durable face la
puissance publique »,édition l’harmmattan,France.
13. ALAIN NORJON,(2005), « le développement durable »,édition
ELLIPES,paris et jean pierre Paulet
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14.ABDELKADER SID AHMED,(2004), « le développement
asiatique :21element de stratégie de développement ,la cas
Algérie »,édition publié, paris.

15.BALLET J.ET MAHIEU F-R, (2003) « ,la soutenabilité sociale des
politique de lutte contre la pauvreté, in pauvreté et développement
socialement durable» ,DUBOISJ-L. .LACHAUD J-P MONTAUD JM., POUILLEA.(eds), BORDEAUX.
16.BEAT BURGENMEIER,(2010), « politique économique du
développement durable »,édition de BOEK université, rue des minimes
,d-Bruxelles .
17.GENEVIEVE FEROMEET DOMINIQUE DEBATS,(2003), «ce
que développement durable veut dire »,éditions l’organisation 1.rue
Thenard ,paris .
18.GENEVIEVE FEROMEET DOMINIQUE DEBATS,(2003), «ce
que développement durable veut dire »,éditions l’organisation 1.rue
Thenard ,paris .
19.MAYERFELD BELL,(2008), « an invitation environmental
Sociology »,Thousend oaks(sa),sage,pine forge press,3 édition .

20.Odile Bovar et autres,(2008), « les indicateurs de développement
durable l’institut de l’environnement »édition François.
: املقاالت العلمية.2
:ابللغة العربية.أ
، جامعة قسنطينة، التحدايت املعاصرة والتنمية: مداخلة يوم دراسي بعنوان، عوملة الفقر،  غريب علي21
.2002،اجلزائر.
"التنمية: املؤمتر العريب الساد لإلدارة البيئية بعنوان،)2007 (ماي، املنظمة العربية للتنمية البشرية واإلدارية.22
.مجهورية مصر العربية، شرم الشيخ،"البشرية وآاثرها على التنمية املستدامة
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:ابللغة الفرنسية.ب
23.BALLET J.ET MAHIEU F-R, (2003) « ,la soutenabilité sociale des
politique de lutte contre la pauvreté, in pauvreté et développement
socialement durable» ,DUBOISJ-L. .LACHAUD J-P MONTAUD JM., POUILLEA.(eds), BORDEAUX.
24.Jérôme Ballet et François Régis Mahiau, (2003), « à la recherche du
développement Socialement durable, concepts fondamentaux et principes
de base », paris.
25.Jean Luc, Dubois et François, régis Mahiau, (2002), « Réduction de
la pauvreté ou durabilité
sociale publié dans le développement durable », paris, IRD, UMR C6 3D
(4 USO, IRD),p01.
26.Mahiau

F.R-H

Rapport,

(1998),

« Altruisme,

Analyses

économiques », Economica, paris.

27.Sen Amartya, (1987) , « commodities and capabilities », Herford India
Backes, ONP Es Ford.
28.SEN AMARTYA , « ethèque et économie, paris, Transfer par
FABRICO FLIPO, la capabilités :un composé de nature et de volonté .

:ابللغة االجنليزية.ج
29.Dubois 8. Let Rousseau, (2001), « Rein Forcing horse holds
capabilités a way », Paris

30.Daly H, (1996), « Beyordh, the Economics of Sustaible
development», Beacom ptess Beston.
:اجملالت العلمية.3
.اجلزائر،)53-52( العدد،2003  العامل يف،علة البيئة والتنمية.31
.جامعة البليدة،)2010(جوان، 26 العدد، التنمية البشرية وحتدايهتا يف اجلزائر،علة التواصل.32
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.4التقارير العلمية:
.1.4التقارير الوطنية:
أ.ابللغة الفرنسية:
33.CNES,( 2006), rapport national sur le développement humain .
34.CNES ,(2008), rapport national sur le développement humain.

.2.4التقارير العاملية:
أ.ابللغة العربية:
.35تقرير التنمية البشرية (،)2001توظيف التقنية احلديثة خلدمة التنمية البشرية ،نيويورا ،صادر عن برانمج األمم
املتحدة اإلمنائي .
.36تقرير التنمية اإلنسانية العربية ،)2002(،الفصل الساد .
.37عموعة األمم املتحدة للتنمية .)2003( ،إعداد التقارير الوطنية لألهداف التنموية لأللفية املذكورة التوجيهية
الثانية ،تشرين األول  /أكتوبر.
 .38تقرير التنمية البشرية،) 2003(،أهداف التنمية لأللفية تعاهد بني األمم إلهناء الفاقة البشرية ،صادر عن برانمج
األمم املتحدة اإلمنائي
.39تقرير التنمية البشرية،)2013( ،علس إدارة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  ،وثيقة إطارية
لإلسرتاتيسية العاملية لإلسكان .صادر عن برانمج األمم املتحدة اإلمنائي.
ب.ابللغة الفرنسية:
40.commission du développement humain 4 rapport national sur le
développement humain 2002.
ج.ابللغة االجنبية

41.Rapport Brisay pour le sommet gret bard, (2001), « proposition sur les
aspects Sociaux du développement durable » , Bruxelles .
42.PNUD( 2009), « Rapport mondiale sur le développement humain »,
Mobilité, et développement humain : aperçus et tendances.

» 43.. PNUD, (1990), « Defining and measuring human development
new York.
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.5مواقع االنرتنت:
.44موقع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ابجلزائر .PNUD en Algérie : www.dz.undp.org
.45أبعاد التنمية املستدامة يف اجلزائر،2012/04/20،نقال عن موقع :
http:/islam online.net/Arabic/doc/index.shtml.

.46التنمية املستدامة نقال عن موقعhttp://h1=fr8client=psy-89 :
www.france24.com/ai/20101218sustaibledevelopmenteconomy.env
ironnement.
.6الوزارات:
.47وزارة الطاقة و اللمناجم،اجلزائر.2006 ،
.7املوسوعات العلمية:

.48أبر داغر وآخرون،املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة(،اجمللد األول) ،مقدمة عامة،ط،1بريوت
–لبنان.2008 ،
.49الطاهر لبيب ،املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة2007(،م1428-ه)( ،اجمللد الثالث)،البعد
اإلجتماعي ط،،1الدار العربية للعلوم ،بريوت –لبنان.
*قائمة األشكال و اجلداول:
.1قائمة األشكال:
الشكل رقم( :)01تكامل أبعاد التنمية املستدامة.
الشكل رقم (:)02تداخل أبعاد التنمية املستدامة.
الشكل رقم (:)03أبعاد التنمية املستدامة و أنواع رأ املال.
.2قائمة اجلداول:
اجلدول رقم (:)01األهداف التنموية لأللفية.
اجلدول رقم(:)02تطور مؤشر التنمية البشرية وأبعاده يف اجلزائر.
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Abstract
This study aims to identify the possibility of the use of biometrics in library and information
Profession, especially in the Academic libraries because they seek to provide advanced services to
meet all the needs of researchers from the faculty and student members at all levels, has been the
use of the curriculum descriptive analytical and review the concept of biometrics and the categories
and areas that account for using biometrics applications and to shed light on the use of biometrics
in the field of Academic Libraries and the advantages that accrue to libraries to use those
applications as well as the flaws and the problems they face, as well as make recommendations
which they can use those measurements effectively in Academic Libraries.
Key Words: Biometrics, Biometrics In library and Information sciences, Biometrics in
Academic Libraries.
Introduction:
Modern advanced technologies have played an essential part in communication sciences.
They led individuals to live in a visual society where the old coined term ‘Hypotheticsociety ’is
not much appreciated ; it become a common and widespread term among all users of the internet.
In this respect, biometrics, as a science, can be defined here as “a science of measuring both
physiological and behavioral characteristics that can identity accurately the identity of the
individual. Biometric identification technology adopts graphical information can be scanned from
the image of face, retina, fingerprint shape, voice pattern, facial recognition, and identification of
hand geometry” (1) to identify the types of biometrics and the possibility of using biometrics in
informative institutions like Academic Libraries.
Most importantly, the study seeks to identify biometrics and its applications inAcademic
Libraries as a source of sciences and knowledge for all researchers and students all over the world.
Biometrics is used in information security since the early dawn, but at these days, they are used in
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libraries. Thus, the present study highlights the importance of using biometrics in libraries
andAcademic Libraries.
Biometric technologies offer one of the most promising approaches to providing user
friendly and reliable control methodology for access to computer systems, networks and
workplaces. They aimed at “studying well established physical biometrics such as fingerprint or
iris recognition. Behavioral biometrics are usually only briefly mentioned and only those which
are in large part based on muscle control such as keystrokes, gait or signature are well
investigated”(2).
Scientific research is considered an essential part of any progressed society. Hence, the
researcheris a major pillar of thescientific research for his contribution in pushing the wheel of
progress and development of the scientific research. Furthermore, university library is cornerstone
in the educational process and scientific research. These libraries are not away from the world, but
they must strive towards providing advanced services to meet all the needs of researchers on a
large scale.
Descriptive analytic approach is adopted in the present study as an approach to achieve the
study aims, and to highlight biometrics’ use in Academic Libraries.

Review of Literature
It is clear that a considerable number of scholars have tackled biometrics from different
aspects rather than focusing on their use in libraries. One these studiesis:
“Our Biometric Future: The Social Construction of an Emerging Information Technology "
is a Ph.D. thesis submitted by Gates, Kelly Allison,University of Illinois at Urbana-Champaign,
2004.This thesisexamines the social construction of facial recognition, a unique and technically
challenging type of biometric,from early research and development in the 1960s to its
incorporation into the US-VISIT automated entry/exit system mandated by post-9/11 U.S. federal
policy. The methodology combines cultural analysis, political economy, and the social
construction of technology (SCOT) approach, drawing from scientific articles, press accounts,
U.S. government documents, company web sites and publicity materials, conference proceedings,
popular culture texts, interviews with individuals involved in biometric research and
implementation, participant observation at industry conferences, and a site visit to Tampa, Florida
to observe a biometric system in operation. The evidence suggests that the emergence of these new
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access control technologies is an integral dimension of the transition to what Dan Schiller calls
"informationalized capitalism” (i).
“Ocular biometrics: Human Recognition in Challenging Conditions”is a Ph.D. thesis
submitted by Global Forkin, M (2011), University ofWake Forest. It proposes a definition for the
term ocular region and shows how recognition performance using this region is more robust under
challenging imaging conditions. It also presents new approaches to ocular recognition that
outperform iris recognition on challenging datasets, thus providing strong justification and
motivation for further study of the ocular region as a biometric. These methods include an
optimized scale invariant feature transform (SIFT) and a fusion method utilizing SIFT and Gabor
filter encoding (ii).
"Biometrics Technology: Understanding Dynamics Influencing Adoption for Control of
Identification Deception within Nigeria" is a Ph.D. Thesis submitted by Nwatu, G. U. (2011). The
objective of the study was to provide scholarly research about the factors that influenced the
adoption of biometrics technology to reliably identify and verify individuals in Nigeria to control
identity fraud. The mixed-method descriptive and inferential study used interview and survey
questionnaires for data collection. The implications for social change include leveraging
biometrics technology for recognition, confirmation, and accountability of individuals to prevent
identity scheming, ensure security, and control the propagation of personal information. Beyond
these immediate benefits, this research presents an example that other developing countries may
use to facilitate the adoption of biometrics technology.(iii)
“Intrusion detection using spatial information and behavioral biometrics” is a Ph.D. Thesis
submitted by Yampolskiy, R. V. (2008) in The University of State University of New York at
Buffalo Buffalo. This dissertation begins with a review of published research in game security and
behavioral biometrics. We analyze previous studies and point out trends and propose taxonomies
which make understanding and improvement on previous work easier. As the capstone of this
dissertation, we have developed an intrusion detection system for online poker which uses player’s
game strategy as the behavioral profile. We have improved our system by experimenting with
different similarity measure functions and different ways of representing behavioral signatures. As
the research progressed new interesting and unforeseen research paths were discovered. We have
expanded strategy-based behavioral biometrics to a new domain of recognition and verification of
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intelligent agents and had created a novel CAPTCHA-based algorithm aimed at preventing
intelligent agents from participating in online poker games (iv).
"A statistical approach towards performance analysis of multimodal biometric systems" is a
Ph.D. Thesis submitted by Xiaobu Yuan and Wei Gan (2008).This thesis investigates the
application of statistical methods in performance analysis of multimodal biometric systems. It
develops an efficient and systematic approach to evaluate system performance in different
situations of noise influences. Using this approach, 126 experiments are conducted with the BSSR1
dataset. The proposed approach helps to examine the performance of typical fusion methods that
use different normalization and data partitioning techniques (v).
“An empirical investigationof tree ensembles in biometrics and bioinformatics research” is
a Ph.D. thesis submitted by Ma, Y. (2007). This thesis explores the usability and efficiency of
tree ensemble learning when applied to the following research areas: multi-modal biometrics
information fusion, software defect prediction and microarray data analysis. The data sets from
these three areas have various structures in terms of the sample size, number of features, and the
class labels distribution. For example, microarray experiments produce high-dimensional data with
at least thousands of variables (genes), while the data sets from biometrics and software
engineering studies are large-sized with hundreds to thousands of observations, majority of which
are of the same class label. Different data structure has certain requirements on the learning
algorithms. No matter what requirements are posedon the learning techniques, the ultimate goal is
to achieve a high prediction accuracy as much as possible. This thesis centers on making the best
use of tree ensemble learning methodologies in biometrics, software engineering and microarray
research (vi).

"Thermal imaging as a biometrics approach to facial signature authentication" is a Ph.D.
This is submitted by Guzman Tamayo, A. M. (2011).in The University of Florida International.
This dissertation develops an image processing framework with unique feature extraction and
similarity measurements for human face recognition in the thermal mid-wave infrared portion of
the electromagnetic spectrum. The goals of this research is to design specialized algorithms that
would extract facial vasculature information, create a thermal facial signature and identify the
individual. The objective is to use such findings in support of a biometrics system for human
identification with a high degree of accuracy and a high degree of reliability. The proposed thermal
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facial signature recognition is fully integrated and consolidates the main and critical steps of
feature extraction, registration, matching through similarity measures, and validation through
testing our algorithm on a database, referred to as C-X1, provided by the Computer Vision
Research Laboratory at the University of Notre Dame.
The highly accurate results obtained in the matching process along with the generalized
design process clearly demonstrate the ability of the thermal infrared system to be used on other
thermal imaging based systems and related databases. A novel user-initialization registration of
thermal facial images has been successfully implemented. Furthermore, the novel approach at
developing a thermal signature template using four images taken at various times ensured that
unforeseen changes in the vasculature did not affect the biometric matching process as it relied on
consistent thermal features(vii).
HOMOGENEOUS

COGNITIVE

BASED

BIOMETRICS

FOR

STATIC

AUTHENTICATION is a Ph.D. Thesis submitted by OmarHamdyMohamed (2010). In this
research, it was proposed a novel biometric system for static user authentication that
homogeneously combines mouse dynamics, visual search capability and short-term memory
effect. The proposed system introduces the visual search capability, and short-term memory effect
to the biometric-based security world for the first time. The use of mouse for its dynamics, and as
an input sensor for the other two biometrics, means no additional hardware is required.
Experimental evaluation demonstrated the system's effectiveness using variable or one-time
passwords. All of these attributes qualify the proposed system to be effectively deployed as a static
Web-authentication mechanism.
Extensive experimentation was done using 2740 sessions collected from 274 users. Two
classification mechanisms were used to measure the performance. Using the first of these, a
specially devised neural network model called Divide &Select, an EER of 5.7% was achieved. A
computational statistics model showed a higher classification performance; a statistical classifier
design called Weighted-Sum produced an EER of 2.1%.
The performance enhancement produced as a result of changing the analysis model suggests
that with further analysis, performance could be enhanced to an industry standard level.
Additionally, we presented a Proof of Concept (POC) system to show the system packaging
practicality (viii).
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Situational considerations in information security: Factors influencing perceived
invasiveness toward biometrics" is a Ph.D. Thesis submitted by Brydie, Daryl Richard, (2009) in
The University of CAPELLA .This exploratory study provides a platform for extending the body
of knowledge associated with the nature of perceived invasiveness toward biometric technologies.
This analysis of perceived invasiveness was conducted via consideration of situational factors
which may influence an individual’s willingness to use such technologies. Specifically, this
research validated a proposed conceptual model and tested hypotheses which evaluated if the eye
was viewed as a significantly more sensitive or invasive area of the person than the hand when
subject to appraisal by biometric devices. The primary outcome of the study indicated that, within
the air travel security instance, the factors of use context, preference, and proxemic sensitivity are
correlated with an individual’s perceived invasiveness toward eye-based biometric technologies.
Consequently, only the factor of proxemic sensitivity was indicated to be correlated with
individual sentiment of perceived invasiveness toward biometric technologies, regardless of the
class of biometric technology under consideration.(ix).
"A High Capacity Reversible Multiple Watermarking Scheme - Applications to Images,
Medical Data, and Biometrics" is a M.D. Thesis submitted by BehrangMehrbanyIrany (2011) in
The University of Toronto.
The focus of this thesis is digital watermarking as a part of Digital Rights Management
(DRM), security and privacy, as well as the ability to employ electrocardiogram (ECG) as a
method to enhance the security and privacy level. The contribution of this work consists of two
main parts: An application-specific high-capacity reversible multiple watermarking scheme is
introduced in the first part to mainly target the medical images. The proposed data hiding method
is designed such that the embedding of sensitive personal information in a generic image without
any loss of either the embedded or the host information is possible. Furthermore, in the second
part, the use of ECG biometric signals in the form of the embedded watermark is studied. Proposed
framework allows embedding of ECG features into the host image while retaining the quality of
the image, the performance of the security system and the privacy of the identity. Experimental
results indicate that the reversible data hiding scheme outperforms other approaches in the
literature in terms of payload capacity and marked image quality. Results from the ECG mark
embedding also show that no major degradation in performance is noticeable compared to the case
where no watermarking is needed(x).
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"Toward secure, trusted, and privacy-enhanced biometrics in the cloud " is a Ph.D. Thesis
submitted by Albahdal, Abdullah Abdulaziz(2015). in The University of Colorado.The primary
goal of this research is to explore how biometrics can be deployed in the cloud and how the strong
authentication property of biometrics can be leveraged to improve the security of the cloud, taking
into account the challenges faced when using biometrics for remote applications. These challenges
include the security of biometric templates, the privacy of users, and the trust for remote biometric
operations. The contributions of the dissertation start with an empirical motivational study of the
usability and security of passwords as the most commonly used authentication method in the cloud
as compared with the privacy-enhanced fingerprint authentication. The dissertation continues by
addressing the privacy and trust problems of exchanging biometric data by enhancing the Bio
cryptographic Key Infrastructure (BKI) to be used as a building block for following proposed
methods. The dissertation continues by proposing the trusted and privacy-enhanced biometric web
identities, or Trusted-BWI. Trusted-BWI illustrates how biometric systems can be deployed in the
cloud in a secure, trusted, and privacy-enhanced manner. Then, as cloud services rely heavily on
the Secure Socket Layer (SSL) for network security, we propose the Bio cryptographic Secure
Socket Layer (BSSL), which leverages the strong authentication property of biometrics to enhance
the security and usability of the client-side authentication of SSL(11).
From the above, as it is mentioned, it becomes clear that such studies paid attention to the
study of biometric in libraries on particular and Academic Libraries on general like using
‘fingerprint and face detection’ as an access to these libraries. The previous studies also traced
privacy and security systems of the developmental countries. In this case, the present study focuses
on the use of biometrics in Academic Libraries.

Definition of biometrics
Biometrics, as a term, comes from the Greeks. The combination of the words bio meaning
life and metric meaning to measure makes biometry.(xi)This indicates that biometrics can be
divided into:
The term "biometrics" is derived from the Greek words bio (life) and metric (to measure). ƒ
For our use(xii)Biometrics refers to technologies for measuring and analyzing a person's
physiological or behavioral characteristics. These characteristics are unique to individuals hence
can be used to verify or identify a person(xiii)
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For Norman Desmarais presents biometricsis based on the principle that everyone has unique
physical attributes that, in theory, a computer can be programmed to recognize. Biometrics uses
mathematical representations of those unique physical characteristics to identify an individual or
to verify identity. It can serve to authenticate people because everyone has unique and somewhat
stable body features and ways of doing things. While passwords, cards, personal identification
numbers, and keys can be forgotten, stolen, forged, lost, or given away, biology cannot be. We
have all seen biometric devices used in science fiction movies. Now, they are making their way to
the desktop and to personal workstations.(xiv)
Because Biometrics are designed to generate digital readings of the body as a means of
identifying individuals, enlisting a number of communication technologies, including
photography, video, and computer hardware and software. Applications include criminal
identification, border control, building and computer security(xv).
While both Ravinder Singh Gulairand KaranShethshow that biometrics refers to the
automatic identification of a person based on his/her physiological or behavioral characteristics.
They are of interest in any area where it is important to verify the true identity of an individual.
This method of identification is preferred over traditional methods involving passwords and
personal identification numbers (PIN) numbers. Initially, these techniques were employed
primarily in specialist high security applications (xvi).
Biometric technologies are defined as automated methods of identifying or verifying the
identity of a living person based on physiological or behavioral characteristics. Recently, this was
modified to include chemical attributes (DNA) Nov. 2003(xvii).
Biometrics refers to technologies for measuring and analyzing a person's physiological or
behavioral characteristics.
Thus, biometrics is classified into two categories: physiological and behavioral.
Physical Biometrics
✓ Fingerprint Identification or Recognition
✓ Speaker or Voice Authentication
✓ Hand geometry recognition
✓ Hand or Finger Geometry Recognition
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✓ Facial Recognition
Behavioral Biometrics
✓ Keystroke or Typing Recognition
✓ Speaker Identification or Recognition(xviii)
All of these features are unique and they are found among persoons. Common physiological
biometrics include finger (fingertip, thumb, finger length or pattern), palm (print or topography),
hand geometry, wrist vein, face, and eye (retina or iris). Behavioral biometrics include voiceprints,
keystroke dynamics, and handwritten signatures(xix)(xx)(xxi)(xxii)(xxiii).
For the definition of biometrics of libraries and information centres , ODLIS defines
biometrics as a method of authenticating personal identity electronically through the use
of digital data (usually encrypted) in which measurements of the person's unique physiological or
behavioral characteristics (fingerprint, eye retina or iris print, voice or facial pattern, signature,
etc.) are recorded. Some libraries use biometric scanners to identify patrons accessing
the Internet via public workstations, to prevent them from logging on with the library card number
or PIN code of a friend or relative. Several European countries are considering mandatory
biometric ID cards for their citizens(xxiv).
A good definition of Biometrics is “The study of measurable biological characteristics. In
computer security, biometrics refers to authentication techniques that rely on measurable physical
characteristics that can be automatically checked.”(xxv)
Biometrics refers to technologies used to detect and recognize human physical
characteristics. In the IT world, biometrics is often synonymous with "biometric authentication,"
a type of security authorization based on biometric input.There are several types of biometric
authentication. Common examples include fingerprint scanning, retinal scanning, facial
recognition, and voice analysis. A facial recognition system, for instance, uses a camera to capture
an image of a person's face. The photograph is then recorded and processed using biometrics
software. The software attempts to match the scanned image with an image from a database of
users' photos. If the scan is close enough to a specific user, the person will receive authorization
to continue.In many cases, a biometric scan is similar to a login. For example, some computers
have a finger scanner that allows you to authenticate yourself by swiping your finger across a
sensor. Instead of entering a username and password, the finger scan provides your authorization.
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Some retail outlets now use finger scanners to verify people's identity as an alternative to entering
a unique pin number. High-security government and office buildings may even require retinal
scans in order to access certain areas of the building. In some cases, a keycard, passcode, or login
is required in addition to a biometric scan in order to provide extra security(xxvi).
From the above definitions of biometrics in libraries focus on such techniques and tools that
are used to be adopted. All definitions includes:
-Physical characteristics
- Behavioral characteristics
- Identity identification
- More effective than passwords and ID numbers
- Use of secured digital data

History of biometrics

The following is a short historical background of biometrics. Biometrics based on intrinsic
physical or behavior traits goes back thousands of years. (xxvii)
The first ideas of biometrics appeared many years ago. In general, it is very difficult to say that
biometrics appeared it this place at this time. The ideas to use parts of human body and even the
ways to use this ideas appeared all over the world. First evidences of biometrics appeared in
29.000BC when the cavemen used their fingerprints to sign their drawings(xxviii).
Furthermore, the first known example of biometrics in practice was a form of finger printing
being used in China in the 14th century, as reported by explorer Joao de Barros. He wrote that the
Chinese merchants were stamping children's palm prints and footprints on paper with ink to
distinguish the young children from one another. This is one of the earliest known cases of
biometrics in use and is still being used today(xxix).
There are such uses of biometrics like fingerprints. They were used on clay tablets during
Babylonian business transactions in 500 BC. Fourteenth century Chinese merchants used
children’s palms and footprints to distinguish them. And in early Egyptian history, traders were
differentiated by their physical characteristics(xxx).
In 1968, Biometrics is used in either commercial dealings or detecting terrorists and
criminals. They have existed in commercially available products for a long time.
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The oldest ongoing general application of biometrics belongs to the University of
Georgiawhich, in 1973, installed a hand-scanning system to restrict entry into its dining halls. The
device measured the lengths of members’ fingers by scanning them with photoelectric cells. It is
in the last decade that biometric applications have finally caught up with the technology that has
been around for nearly 30 years. Biometric vendors feel that time and attendance is the biggest
growth area for biometrics in the near future. Beyond time and attendance, computer and electronic
commerce security offer the greatest promise for widespread biometric use. During 1990’s,
fingerprint identification systems were the most popular and widely used from of biometric
technology. But, today, a wide variety of biometric devices such as hand scans, voice recognition
system, hand geometry system, eye-scanning system, and face recognition system are available in
the market.
The technological developments paved the way for the declining prices and the escalating
fraud and security breeches are bringing biometric technology to market. For example, the Finance
Minister of Government of India recently announced that the Income Tax Department will issue
Biometric PANcards to all Tax payers(xxxi)
Applications of Biometrics:
In the last few years, Biometrics have considerably increased the area of application of
biometrics and it's expected that in the near future, we will use biometry many times in our daily
activities such as getting in the car, opening the door of our house, accessing to our bank account,
shopping by internet, accessing to our PDA, mobile phone, laptops, etc(xxxii).
Biometrics is now being used in almost every area. Not only that, but various types of
biometric systems are being used to achieve various functionalities(xxxiii). Applications of
biometrics can be categorized in the following five main groups: forensic, government,
commercial, health-care and traveling and immigration. However, some applications are common
to these groups such as physical access, PC/network access, time and attendance (34).

Applications of Biometrics can be divided into three categories:

Commercial applications, such as computer network logins, electronic data security, ecommerce, Internet access, ATMs, credit cards, physical access control, cellular phones, PDAs,
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medical records management, and distance learning; government applications such as national ID
cards, correctional facilities, driver’s licenses, social security, border control, passport control, and
welfare-disbursement; and • forensic applications such as corpse identification, criminal
investigation, terrorist identification, parenthood determination, and missing children(xxxiv).

Application scenarios for large-scale biometric authentication services(xxxv) In the
following, we propose the five major applications briefly:
Forensic
The use of biometric in the law enforcement and forensic is more known and from long date,
it is used mainly for identification of criminals. In particular, the AFIS (automatic fingerprint
identification system) has been used for this purpose. Lately the facial-scan technology (mug
shots) is being also used for identification of suspects. Another possible application is the
verification of persons of home arrest, a voice-scan is an attractive solution for this problem. The
typical application are: Identification of criminals ,Surveillance ,Corrections , Probation and home
arrest
Government
There are many application of the biometry in the government sector. An AFIS is the primary
system used for locating duplicates enrolls in benefits systems, electronic voting for local or
national elections, driver's license emission, etc. The typical application are:National Identification
Cards , Voter ID and Elections ,Driver's licenses ,Benefits, Distribution (social service) ,Employee
authentication ,Military programs
Commercial
Banking and financial services represent enormous growth areas for biometric technology,
with many deployments currently functioning and pilot project announced frequently. Some
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applications in this sector are: Account access, ATMs, Expanded Service Kiosks, Online banking,
Telephony transaction, PC/Network access, Physical access, E-commerce, Time and attendance
monitoring
Health Care
The applications in this sector includes the use of biometrics to identify or verify the identity
of individuals interacting with a health-care entity or acting in the capacity of health-care employee
or professional. The main aim of biometrics is to prevent fraud, protect the patient information and
control the sell of pharmaceutical products. Some typical application are:PC/Network Access,
Access to personal information, Patient identification
Travel and Immigration
The application in this sector includes the use of biometrics to identify or verify the identity
of individual interacting during the course of travel, with a travel or immigration entity or acting
in the capacity of travel or immigration employee. Typical application are: Air travel, Border
crossing, Employee access,Passports (xxxvi).

Biometrics can be used for both steps, identification requiring a one-to-many search in the
templates database and authentication a one-to-one comparisonof the measured biometric with the
template that is associated to the claimed identity.There exist three types of authentication factors:
something you know (e.g. password), something you have (e.g. token device, badge) and
something you are. Biometrics fall in the third category, which is by definition the most secure
because most companies still struggle to implement good password practices and when token
devices or badge readers are used they get lost or are shared among colleagues(xxxvii).
As in this figure :
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something you know (e.g. password)

something you have (e.g. token device, badge)

something you are

* Biometric Time Clocks or Biometric time and attendance systems, which are being
increasingly used in various organizations to control employee timekeeping.

* Biometric safes and biometric locks, provides security to the homeowners.

* Biometric access control systems, providing strong security at entrances.

* Biometric systems are also developed for securing access to pc's and providing single logon
facilities.
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* Wireless biometrics for high end security and providing safer transactions from wireless
devices like PDA's, etc.

* Applications of biometrics technology in identifying DNA patterns for identifying
criminals, etc.

* Biometrics airport security devices are also deployed at some of the world's famous airports
to enhance thesecurity standards(xxxviii).

In addition to other current and future applications that will be used broadly in biometrics:
Access control

Obtaining access to a secured area or system is mostly a two-step process:
Identification,the process by which the user professes an identity by providing a username,
a pincode or some other form of ID.
Authentication, the process of verification or testing to make sure that the user is who he
claims to be.(xxxix)
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Biometric Access Control - How it works?

Biometric Access Control Systems : An Overview(xl)
Any biometric access control system will consists of a biometric access control reader or
scanner. This is the unit which captures the raw data in the form of fingerprint or information from
iris scan, etc. This data is then analyzed & compared to the person's characteristics against the
previously enrolled record. If the two records match, the person is authenticated. And if the time
is within the authorized period for entry, the device will signal & release the electric door lock. The
most common aspect of biometrics being used for access control is fingerprints. Though in more
secure areas like defense areas and airports, government areas, etc. iris scanning systems, and other
hitech approaches are being used. The best solution for a small business is to opt for a fingerprint
access control system. Click here to know more about I Guard: Fingerprint Access Control
System(xli).

Types of Biometrics:
There are two categories of biometrics as we have mentioned before: physiological and
behavioral. Indeed, there are many studies that handled these types of biometrics like (
)xlvii( )xlvi()xlv( )xliv()xliii(،)xliiand the researcher will deal with each one briefly:

125

Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 4, 2018

DNA Matching
Chemical Biometric The identification of an individual using the analysis of
segments from DNA.
Ear
Visual Biometric The identification of an individual using the shape of the ear.
Eyes - Iris Recognition
Visual Biometric The use of the features found in the iris to identify an individual.
Eyes - Retina Recognition
Visual Biometric The use of patterns of veins in the back of the eye to accomplish
recognition.
Face Recognition
Visual Biometric The analysis of facial features or patterns for the authentication
or recognition of an individuals identity. Most face recognition systems either use
eigenfaces or local feature analysis.
Fingerprint Recognition
Visual Biometric The use of the ridges and valleys (minutiae) found on the surface
tips of a human finger to identify an individual.
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Finger Geometry Recognition
Visual/Spatial Biometric The use of 3D geometry of the finger to determine
identity.
Gait
Behavioural Biometric The use of an individuals walking style or gait to determine
identity.
Hand Geometry Recognition
Visual/Spatial Biometric The use of the geometric features of the hand such as the
lengths of fingers and thewidth of the hand to identify an individual.
Odour
Olfactory Biometric The use of an individuals odor to determine identity.
Signature Recognition
Visual/Behavioral Biometric The authentication of an individual by the analysis of
handwriting style, in particular the signature. There are two key types of digital
handwritten signature authentication, Static and Dynamic. Static is most often a visual
comparison between one scanned signature and another scanned signature, or a
scanned signature against an ink signature. Technology is available to check two
scanned signatures using advances algorithms. Dynamic is becoming more popular as
ceremony data is captured along with the X,Y,T and P Coordinates of the signor from
the signing device. This data can be utilised in a court of law using digital forensic
examination tools, and to create a biometric template from which dynamic signatures
can be authenticated either at time of signing or post signing, and as triggers in
workflow processes.
Typing Recognition
Behavioural Biometric The use of the unique characteristics of a persons typing
for establishing identity.
Vein Recognition
Vein recognition is a type of biometrics that can be used to identify individuals
based on the vein patterns in the human finger or palm.
Voice / Speaker Recognition
There are two major applications of speaker recognition:
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Voice - Speaker Verification / Authentication
Auditory Biometric The use of the voice as a method of determining the identity
of

a

speaker

for

access

control.

If the speaker claims to be of a certain identity and the voice is used to verify this
claim. Speaker verification is a 1:1 match where one speaker's voice is matched to one
template (also called a "voice print" or "voice model"). Speaker verification is usually
employed as a "gatekeeper" in order to provide access to a secure system (e.g.:
telephone banking). These systems operate with the user's knowledge and typically
require

their

cooperation.

For example, presenting a person’s passport at border control is a verification process
- the agent compares the person’s face to the picture in the document.
Voice - Speaker Identification
Auditory Biometric Identification is the task of determining an unknown speaker's
identity.
Speaker identification is a 1:N (many) match where the voice is compared against N
templates. Speaker identification systems can also be implemented covertly without
the user's knowledge to identify talkers in a discussion, alert automated systems of
speaker changes, check if a user is already enrolled in a system, etc..
To draw a comparison among all these types of Biometrics is a very important
objective the present study seeks to achieve. For Jain, Ross and Prabakar, they states seven
factors:Universality,

distinctiveness,

permanence,

acceptability, and circumvention.
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As indicated in the following table: biometrics characteristics and systems :

Use of Biometrics in Libraries and Information Sciences

It is assumed that biometrics applications are used only in the last previous mentioned sectors, but
biometrics are used in a considerable number of sectors like airports ,commercial dealings ,
forensic medicine ,and schools in 2012.The Information Commissioner’s Office (ICO) stated that
“such an enterprise should only beintroduced when explicitly authorized by the Government and
should besubject to public debate and appropriate legislation.”Legislation was introduced, with the
Protection of Freedoms Act 2012creating an explicit legal framework for the use of biometric
technologies inschools for the first time. Parents and pupils were given a legal guaranteethat no
finger prints would be taken without explicit consent being obtainedfirst and that an alternative
must be made available if they did not wish to
use a biometric system(xlviii).
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From the researcher’s point of view, using biometrics applications in schools have paved the
way for biometrics to be used in libraries and information centers securely. As libraries one of the
most vital places that need to be secured, they are attacked by hackers’art of their users however
they must provide researchers and students with all information at the present.
Consequently, this study sheds light on using biometrics in Academic Libraries as an existing
entity. While using biometrics in Digital libraries that depend on networks and systems is very
fruitful for users to log in their accounts instead of using their passwords and this what the
researcher seeks to achieve in her future study. The reason beyond using Biometrics in libraries
instead of library cards is organize the way of access for all users and to save time. Nevertheless,
using biometrics can solve all librarians’ problems in checking users’ identity.
The library at an educational organization is a natural fit for adopting a biometric solution.
Keeping track of a user and their activity of the library’s resources not only provides a high level
of security, but also on a day-to-day basis, the library can operate quicker and more efficiently.
It’s a good gateway for testing a system in a closed environment, before then introducing biometric
controls to other services and departments (xlix).
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<http://www.hkc.com.hk/newsletter/201209/eng/>

Hong, L., Jain, A. K., &Pankanti highlight the main applicatons of biometrics in libraries
easily. The Biometric System may easily be applicable to Library System Management in three
ways: a) it maintains library patron records very quickly, accurately, orderly; b) it acts as a helpful
management Tool for the librarian and other managerial staff of the library; and c) it may continue
for years together without any further adding cost after its installation(l)
The following figure shows that Biometrics is based patron authentication system can easily
be Introduced in the library management system, which resulting the full proof security cum
automated library System. A fingerprint-based door locks & hand geometry verification system.
(li)

Source : Library Management System using RFID(lii)
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Using of Biometrics in Academic Libraries:
•

Controlled Access to Library Premises

This type of biometric application will not allow any unauthorized person to open the door.
In this application, fingerprints of the authorized users will be scanned and stored for verification.
This fingerprint identification is really a secure, convenient, and cost-effective alternative to
passwords, badges, swipe cards and PINs. The biometric reader mounts on a wall near the library
main door.(liii).
Each and every library has a manual gate checking system. At least two persons are engaged
for doing this job. If biometric system is introduced in the library, it should be fixed with the
entrance gate of the library. The authorized library members and library staff members would be
able to open the gate by themselves. Non-members should have the assistance to enter the
library(liv)
These biometric fingerprint scanners offer various levels of authorization for an individual.
This authorization includes a scheduling mechanism for allowing access for individuals based on
the time of day. This can be applied for the whole library or at least for the computer rooms and
server/ network stations to avoid unauthorized access (lv)
•

Closed Circuit Television

Use of CCTV cameras and biometric methods for surveillance in libraries to safe guard its
possession of books and information. This paper presents the various types of CCTV cameras,
their functioning and uses. A brief discussion of biometric methods like fingerprint scanning, iris
scanning, facial recognition, voice recognition and palm vein authentication is presented. Finally
the author recommends that the libraries in India should initiate the implementation of biometric
methods and surveillance of the libraries by using CCTV cameras(lvi).

The factors that must be considered a when using Biometric Technologies:
Biometrics is not a panacea. Implementation should be the result of cost/benefit analysis
stemming from a risk assessment. However, regulatory constraints sometimes make our decision
easy. The only thing possible at that point is to select the solution that makes sense(lvii)
Before deciding to use Biometric Technologies in libraries must officials before the
application of biometrics taking into consideration the following:
.1#Conduct an audit of your current infrastructure
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Before deciding on which biometric system to implement at your business, it will be
important to conduct an audit of your existing security infrastructure, and see how well it
matches up against your current security policies. Conducting a security audit will give you
the chance to know and better understand your current business processes.
.2#Which biometric modality is best for your business?
There is no “one size fits all” strategy, when it comes to implementing biometrics in
any business. Every business should consider some related factors when choosing a
biometric modality. The most commonly implemented biometric modalities include:
Fingerprint, facial recognition, iris, palm vein, and finger vein.
Factors that must be taken into account when implementing a biometric system
include, but are not limited to: physical location, security risks, task (identification or
verification), expected number of end users, user circumstances, and existing data.
Each biometric modality has its own strengths and weaknesses that must be evaluated
in relation to the application before implementation. The effectiveness of a particular
biometric system deployment is dependent on how and where the technology is used.

.3#Multimodal Biometric VsUnimodal Biometric Systems
One of the most important rules of a good security policy is to never rely upon one means of
security as your only line of defense. Instead, it is smarter to have multiple layers of security.
In biometric terms, this means having a multimodal biometric system for your business.
Before you implement your biometric system, it is very important to see how well you can
implement it alongside with your existing security systems.
A unimodal biometric system captures and matches only one biometric trait resulting in an
absence of sustainable ways to solve identification problems. Some of the limitations
imposed by unimodal biometric systems can be overcome by using multiple biometric
modalities. Such systems, known as multimodal biometric systems, are expected to be more
reliable due to the presence of multiple, independent biometric traits. A good example of a
multimodal biometric solution would be Hybrid Biometric Platform™. Hybrid Biometric
Platform is a multimodal biometrics system that supports any form of biometrics, including
fingerprint, finger vein, palm vein, iris, and facial recognition.
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.4#Biometric Hardware
With rapid innovations in biometric technology, various types of hardware are now available
to choose from. Businesses need to consider all related hardware factors that may have an
effect on the success of the deployment such as: liveness detection capability, spoof detection
capability, and mobility. There are now smart fingerprint readers available in the market
such as M2-FuseID™, which is capable of capturing a high-quality fingerprint image as well
as finger vein pattern for liveness detection and to eliminate spoof attacks.
5#Consider the ROI
If you have already decided that you want to implement a biometric system, it is important
that you develop an understanding for the rate of Return on Investment (ROI). In order to
understand this, you can first conduct a “Pilot Project”. For example, if your implementation
calls for the deployment of five fingerprint scanners at five different points for employee
time and attendance tracking at your place of business, first consider deploying only one
fingerprint scanner at one primary point for a short period of time. By doing this, you can
then quantify your ROI if you want to do a system wide deployment. Also, this will give
you time to see how your employees will react to the use of a biometric system. You can
always implement a system wide biometric deployment, but you run the risk of not knowing
what your ROI will be, as well as your employee’s perception and acceptance of the new
technology.(lviii)
ARVIND MUTHUKRISHNAN adds thatBefore choosing a biometrics user authentication
solution, an organization should evaluate its needs carefully. The following list includes items that
should be considered the order of importance depends on the environment and level of security
needed.


Level of security required



Accuracy



Cost and Implementation time



User acceptance(lix)

Advantages of using biometrics in Libraries:
In the following points, we propose advantages of using biometrics in Academic Libraries:
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Biometric traits cannot be lost or forgotten while passwords can be lost or forgotten.
▪

Biometric traits are difficult to copy, share and distribute. Passwords can be
announced in cracker’s websites.

▪

Biometrics require the person being authenticated to be present at the time and point
of authentication.

▪

The systems are easy to manage and cost efficient

▪

It is convenient to the users as they no longer responsible for passwords, swipe or
proximity cards, PINs or keys.(lx)

▪

Recurring cost for Library card eliminated

▪

Easy and foolproof verification of end user

▪

Rack management for book retrieval

▪

Dynamic & easy searching of books

▪

Online budget and account maintenance

▪

Instant reports

▪

No misuse of authority

▪

Full inventory control (lxi)

Defects of Using Biometrics:
▪

Though the biometrics technology provides a number of advantages, there are some
disadvantages

▪

Too. The following are a select list of problems associated with the system.

▪

Biometric technology is inherently individuating and interfaces easily to database
technology,

▪

Making privacy violations easier and more damaging.

▪

Biometric systems are useless without a well-considered threat model.

▪

Biometrics are no substitute for quality data about potential risks.

▪

Biometric identification is only as good as the initial ID.

▪

Some biometric technologies are discriminatory.

▪

Biometric systems’ accuracy is impossible to assess before deployment

▪

The cost of failure is high (lxii).

Conclusion:
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Finally, the present paper ends with a conclusion, which summarizes all research findings.
Moreover, the researcher, hence, proposes further topics for future studies, as a result of his thesis’
findings. For biometrics and their use in Academic Libraries, the researcher can proposea number
of recommended topics for futurestudies asfollow?

* No fixed biometric system is better than other systems.
* Academic Librariesshouldchoose for themselves the best biometric system where
biometrics vary in cost and suitability for different applications.
*Librarians should learn how to use biometrics applications.
*Informingbeneficiaries of what will be done with the data stored and their (properties).
*Educating current and future users of the benefits of biometrics technology in order to
ensure its effectiveness.
*Raising awareness of Biometrics in academic circlesand their acceptance and effectiveness
to facilitate work in Academic Libraries.
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امللخص
هتدف الدراسة ىل دددد عوقات طبيق اوقة االميق راال المويق الوت لوقع ملنطبة الرةااق ملنييو
عن اجه نظا انوييني.طي انطهج القصف المحيقي عي عقط عرقائق ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة اقاعهة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةت  ) 600عة ة ة ةةن انوييني
اسمخ ة ة ةةدع ا سميقتن كأةا ويع اليقتان لقث المقي عي
اندرسةةق

انوي

البتل ،انطهج الدراسة

 :المقص ىل اضع اتئي ع ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةن انوقات

 )5مخس حم ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةتار ع ة ة ة ة ة ةةن انوقات ا

ا ةار

اليقل المويقيق ) انين عطهت عدة  ) 50عيتر فاعق  .عن أ الطمتئج
طت عي أرا انوييني .عن أ ة ة ة ة ة ة ة ة المقصقت  :اضع عق انق

ت

اوقة االميق ا س ة ةةموتن ملنمخ ة ة ة ةةني لمدرد ،انوييني نر ة ةةا اةتف دس ة ةةني الطمتئج اارطيت عفت ق اوقة االميق
ملنطهج الدراس .
الكلمات املفتاحية :عوقات المبيق اوقة االميق عاال المويق الوت طبيق اوقة .
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مقدمة الدراسة :
احلقت لقث ست المةد الويي االموطقلقج

ىلن الو ا الذي نرهده ه الوددد عن انمغريا يف شيت جمت

يف زاية اةراك عمبييت المغقري االمبقدا ممت أةى ىل جو ىلصالح المويق عن أالقاي اخلبط ا سرتاطقجق ليدا
فأصيح طةقق الدا دوميد عيى اق المويق ا اجتطه إلجيتة جق اتةر عيى عقاكي عمبييت الو ا لقث ةأ كنري
عن األنظي ااحلوقعت ىل ا ميت مللطظت المويقي الرت قي ادسقطه اطبقداه ؛ كقنه انةقتس احلةقة حلضتر األع
يف القا احلتضا ا ق اخلقتر األالد يف عتمل انمغريا انمسترع االذي عن خالله نسمبقع رس صقر انسمةي الذي
نادد االمطيؤ جبق عؤ اتةر عيى المفتع عع عوبقت الو ا اعمغرياطه اتةر عيى ل انروال
أع ا يهت هللا الوي ااإلميتن عةترعني الدا انمةدع يف جمت
اإل داع اا موتر

الب ،اال طتع ااهلطدس

د طع لضتر

االويق الةتئي عيى

.)1

لذلك رأى اليتلث أن اوقة االميق عن األ نظي احلددن اليت طست يف طةيق ا خبت انواف انوقات ااآلفت اليت
هتدة الوييق المويقيق اطوي عيى احلد عن المطيق اليراد كتن اج ،عيى اليتلث عواف انوقات اليت دق ةان
طبيق اوقة االميق ردارس انالي النتنقد ملنطبة الرااق ملنييو .
مشكلة الدراسة:
أن انمميع لقااع عدارسةةطت داى أ ت أصةةيح طقاجه دداي عمطقع

اطغريا اطبقرا طةطق عمقالق

اديح

سة ة ة ة ة ة ةةاعة يف المثغري اا نفمةتح النةةتيف  .ا ميون عقاجهة طيةك انمغريا اجمةتالة المحةداي انخميفة ىل عن خال ااعج
طويقيقة عميق طبي اوقة االميق اأةااهتةةت يف احلةة الرت قي كيةةت أنةةه لقل يف السة ة ة ة ة ة ةةطقا األخري طةةد يف و
) )1ا اا ق حميد عيد الاازق عطظقع طوقدن انوي يف ضق عوتدري اوقة الرتعي
144
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ةقر يف ىلنت البالع يو
اا ة ة إ

انخاجت المويقيق
المويق اوةتعو ااةدرا

اخميترا الةدرا الوتع

و

خاجي انالية النةتنقدة

انهترا األسة ةةتسة ةةق

كيت لقل اطسة ةةتع الفجق ني عمبييت
الةدراس ة ة ة ة ة ة ةةت

ا ةذا عالل عن خال نمةتئج و

انمةتئج

اعاللظت انرافني الرت قدني .

لرتكق عيى ا مي ةةت مللوق

يف انخاج ةةت الطه ةةتئق ة ليمويق االموي ا االه ة القزار لمبيق الو ةةدد ةةد عن

استئ المحسني ا المبقدا االطظا ىل ذلك نظا كيق لمبقدا انطهج رفهقعه القاسع وتف عطتصاه ة د ً عن المدرج
اا جمهتةا الرخ ق ة ة ة ة ة ة عع األخذ مل سرتاطقجقت الفتعي يف جمت المدرد ،االمدردر ا لق انةارا
ىل طقظق طةطق انويقعت

االدعق

وتف أمنتطهت انخميف اىلعتة ططظق قوي اإلةار اندرسة ة ةةق نوتو ذا الة ة ة ةةقر ا ب

ذه ال وقمل .
االيتلث عن خال عوتدرة ةةمه ليوي الرت قي عطذ فرت طقدي ل

ا ة ةةقراً يف انيترسة ةةت الرت قد يف انقدان

الرت قي االمويقي رو عت يف ممترس أةاار اإلةارد االفطق اضو انوييني يف ادرهت عيى طفوق ا سرتاطقجقت
احلددن اطةطقتهتت يف المويق ممت نمج عطهت اجت طويقيق طوييق عمقاض ة ة ة ةةو
انالي

االيو

ا ون و

البالع عن دةق أ داف

اآلخا دفمةد ىل انوترف اانهترا األستسق االيت طؤ يه لييطتفس الوتنق .

أمهية الدراسة :
طوين أمهق الدراس احلتلق فقيت دي -:
 – 1اإلسهت يف طبقدا المويق الوت احلوقع ملنطبة الرااق

الدعت – اخلرب – الظهاان ).

 -2طستعد الدراس يف الور عن اااع المويق الوت احلوقع اعت جي ،ان دوقن عيقه يف ضق اوقة االميق .
 -3طويق اةتف اوقة االميق ممت دسه يف دةق طا ق صتحل ليطت اطن اقي طمحة فقه المطيق اليراد .
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أهداف الدراسة :
 – 1دددد عوقات طبيق جقة ا ق ا ةار اندرسق

اتئد اندرس ) راال المويق الوت ملنطبة الرااق

الدعت

– اخلرب – الظهاان ) ملنييو الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني.
 -2دددد عوقات طبيق جقة ا ق انوي راال المويق الوت ملنطبة الرااق الدعت – اخلرب – الظهاان ) ملنييو
الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني.
 -3دددد عوقات طبيق جقة ا ق البتل ،راال المويق الوت ملنطبة الرااق

الدعت – اخلرب – الظهاان )

ملنييو الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني.
 -4دددد عوقات طبيق جقة ا ق انطهج الدراس راال المويق الوت ملنطبة الرااق

الدعت – اخلرب – الظهاان

) ملنييو الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني.
 -5دددد عوقات طبيق جقة ا ق اليقل المويقيق راال المويق الوت ملنطبة الرااق

الدعت – اخلرب – الظهاان

) ملنييو الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني.

تساؤالت الدراسة:
 – 1عت عوقات طبيق جقة ا ق ا ةار اندرسق

اتئد اندرس ) راال المويق الوت ملنطبة الرااق

الدعت –

اخلرب – الظهاان ) ملنييو الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني؟
 -2عت عوقات طبيق جقة ا ق انوي راال المويق الوت ملنطبة الرااق
الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني؟
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 -3عت عوقات طبيق جقة ا ق البتل ،راال المويق الوت ملنطبة الرااق

الدعت – اخلرب – الظهاان ) ملنييو

الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني؟
 -4عت عوقات طبيق جقة ا ق انطهج الدراس راال المويق الوت ملنطبة الرااق

الدعت – اخلرب – الظهاان )

ملنييو الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني ؟
 -5عت عوقات طبيق جقة ا ق اليقل المويقيق راال المويق الوت ملنطبة الرااق

الدعت – اخلرب – الظهاان )

ملنييو الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني ؟
مصطلح الدراسة :
اجلودة والتميز:
عييق طتئق هتدف ىل دسني انطمج الطهتئ ااد مت اسموتر ع بيح اوقة االميق عن جمت ال طتع ىل ا ت
الرت قي .)2
ىلن كيي ق أصيهت كيت طةار الةقاعقر " عق " ادةت

ق اً أى ستراا يف انلق اانفاةاا ااعمتز الر

دأ

فضيه عيى غريه جبقة عوقط ال قله عيى ةرجت انةر ا مي اوقة عن الميق يف أن األا طري مجقع جقان،
انؤسس قطيت دةم ا النت عيى جتن ،عوني اا أعا ةان أخا ادة د مللميق ىلذن  Excellenceأن دوين جبتن،
حمدة عن جقانيه الرتعي ىلن الدعق ا اوقة

طوين دةقةهت كتعي يف مي جقان ،الوي ايف اا االد ا ذا

 )2أمحد امحد ىل اا ق " .عوتدري جقة ا ةا المويقيق ااندرسق " انؤ ا الويي الست ع جقة الموي ملندرس ان اد " انطوةد يف  29 – 28نقستن كيق
الرت ق جتعو ططبت ع ا .2002ص 17
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أعا د و ،ان مل دون دسمحق دةقةه فضالً عيت خييفه عن أاثر نمقج المةد غري اندراس انبيقع ىلذن الميق اى
اليد ةبتع عوني ميون يف ضق لا مه طويق الطمتئج

.)3

اجلودة والتميز ":تعريف إجرائي"
نظت اتئ عيى جقة اىلطةتن الوطتصا المويقيق
الدراس

اليقل المويقيق ) كيدخال

ا ةار اندرسق " اتئد اندرس " انوي البتل ،انطهج

الدف دسقطهت كيخاجت

إلعداة جق اتةر عيى المطيق اليراد اعقاجه

المحداي .
حدود الدراسة :
 –1احلدود املكانية :عاال المويق الوت

ا مدائ – انمقسط – النتنقي ) لوقع ملنطبة الرااق

الدعت –

اخلرب – الظهاان ) ملنييو الوا ق السوقةد .
 -2احلدود الزمانية :الوت الدراس  1438 – 1437ة .
 -3احلدود العلمية :أرا انوييني راال المويق الوت

ا مدائ – انمقسط – النتنقي ) لوقع ملنطبة الرااق

الدعت – اخلرب – الظهاان ) ملنييو الوا ق السوقةد .

فوائد إدارة اجلودة والتميز:
دة انؤسست اليت طميىن نظت ىلةار اوقة االميق طتئف ااسو عن انوتس ،اليت ميون طقزدوهت عيى الطحق
المتيل :
أا :الفقائد اليت طوقة لييؤسس :اطمين يف اآليت:

 )3طوقي رشدى امحد اوقة الرتعي يف المويق ني عؤشاا الميق اعوتدري ا عميتة عيتن ةار انسري لي حتف االطرا  2006ص.21 20
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 -1طةقد القضع المطتفس لييؤسس عن خال ا نمظت عيى جقة انطمجت ااخلدعت اا سمياار يف دسقطهت
ا ذا دؤةي ىل زاية النة فقهت.
 -2ادر انؤسس عيى الموتع عع انمغريا عن لقهلت.
 -3دةق ىلنمتجق عتلق االمخيص عن اإل دار عن خال دسني نظت اإلنمتج االوييقت اطاق ل انرتك اسي
طةقي األةا ادسني ىلةار القا االمخيص عن األستلق ،الااطقطق يف ىلةار انؤسس
 -4طو د اة الويال ملنؤسس اا نمظت يف الموتع عوهت.
 -5زاية عقائد اأرملح انستمهني يف سقر انؤسس .
 -6المقسع يف فمح فااع اأاست ىلنمتجق جددد نمقج األرملح االوقائد احملةة .
 -7ىلاتل الفاص كمرتف األخبت اطالفقهت لمجط ،دي طويف ىلضتفق اا سمفتة الة قى عن زعن انوتئن
ااآل

عن طاد طةيق ال عن الوتط عن اإلنمتج امللمتيل الويف

الفقائد اليت طوقة ىل الويال ا انقرةان ا :
أ  -الويال الداخيققن:
 .1طقفا األعن االضيتن القظقف اطةيق لت

انختطا يف جق الوي .

 .2طبقدا عهترا اادرا الوتعيني.
 .3طقفا أةاا طةقي عتةل اعقضقعق لمةقي أةا الوتعيني.
 .4فسح ا ت ليوتعيني لييستمه يف دسني أةا انؤسس ا ذا عت دوس ،ا ئه الرددد لييؤسس .
 .5دسني الوالات اإلنستنق ارفع عسمقى الااح انوطقد لدى الوتعيني.
ع  -الويال اخلترجققن:
149

Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 4, 2018

 .1الم ا انؤسس مللراا الموتادد انمف عيقهت.
 .2اسمال انطمجت طيةت لييقاصفت انمف عيقهت.
 .3طقفري القا ااوهد يف اليحث عن عؤسست أخاى طقفا عق ا أفض .
 .4ادر انؤسس عيى اإلدفت موهداهتتا ل ملئطهت اخلتصني.
ج -انقرةان)ا ه ان(:
 .1ل ق انقرةدن عيى شهتة اة طوسيه عوتن عميق ني أااا ا موه فاص أاسع ليموتع .
 .2ضيتن ا سمياار مللوي عع انؤسست انسمقرة اعد اخلرق عن ان اافهت ىل غري عن انقرةدن

.)4

معوقات تطبيق اجلودة والتميز :
اشتر زا اق )  )5ىلن طتك عد عوقات طقاجههت ىلةار اوقة الرتعي يف انطظيت عؤسست ) اخلدعق انذكا
عطهت عت دي :
• عقضقع ىلةار اوقة االميق احلددث اختص يف ةا انعق .
• نةص الوفت ا اليراد انؤ ي يف ذا ا ت .
•

قص عق انق غري كتفق عن اج طبيق ىلةار اوقة االميق

• ا عمةتة اخلتطئ ليو

الوتعيني ود لتجتهت ليمدرد.،

• انمهتج األسيقع الددومتطقري أا األاطقاااط يف اإلةار اطردة انددادن يف طفقد
 )4الستعاائ

عهدي ىلةار اوقة الرتعي يف الةبتعني اإلنمتج ااخلدع عيتن ةار جادا ليطرا االمقزدع

صاللقتهت .

 2007ص .55 54

 )5ختلد ن مجق ع بفى طبيق عيتةئ ىلةار اوقة الرتعي لمحسني أةا كيق خدع ا ميع ا المويق انسميا جبتعو ا الةاى رستل عتجسمري غري
عطرقر انييو الوا ق السوقةد جتعو ا الةقى كيق الرت ق  2008ص .47 48
150

Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 4, 2018

• عد اإلنت ملألستلق ،اإلل تئق لضيط اوقة .
عةتاع و

الوتعيني لمغقري ا ذا سي ،طيقومه أا سي ،قفه عن المغريا

• عد طقفا نظت فوت لالط ت
• عد اجقة انسجت ااتل
•

خري اصق انويقعت
اد ططجح و

لفر

أا عن عد أسباب أخرى.

ا المغذد الووسق .
ني أعضت فاد الوي أا ني فاق الوي عع وضه .

لق اجنتزا اليت حيةةق ت الوتعيقن افاق الوي يف القا انطتس،

انؤسست يف طبيق ااعج اوقة االميق قطيت دفر اليو

اآلخا ا داجع السي ،الائقس

ذه انؤسست يف عييق المبيق نفسهت.ا ميون الةق أن عن ني األسيتع الرتئو ليفر يف طبيق ااعج

اوقة االميق عت دي :
 -1عد الم ا اإلةار الويقت مبيق اانعج ىلةار اوقة الرتعي فال د هلذه اإلةار أن طموي أا خبقا
ث طقجد قوال ططظقيت انظت عوتفآ ددع
الالزع لمبيق

ذا الربانعج

ذا الربانعج اعن ث دوقن لددهت الاغي يف طوادر ان تةر ااوهقة

ذا الربانعج.

 -2الرتكق عيى أستلق ،عوقط يف ىلةار اوقة الرتعي القر عيى الطظت كو فال دقجد أسيقع االد دضين طبيقةه
دةق اوقة الرتعي

جي ،الطظا ىل ىلةار اوقة الرتعي عيى أ ت نظت عموتع .

 -3عد احل ق عيى عرترك انقظفني يف اانعج ىلةار اوقة الرتعي فين الضااري إلجنتح ذا الربانعج عرترك
كتف أفااة انؤسس االم اعه انسميا اعسؤالقمه لت ه.
 -4و

انؤسست د

عيى الم ا اإلةار اانقظفني حنق اانعج ىلةار اوقة الرتعي اطةق مدرد ،ؤ انقظفني

عيى الربانعج ا طةق محقد

ذا المدرد ،ىل لق القااع.

 -5طقاع نمتئج فقرد القس عيى اندى اليوقد.
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 -6طاكق انؤسس عيى طيين طاق اأستلق ،ىلةار اوقة الرتعي اليت طمقاف عع نظت ىلنمتجهت.
 -7عةتاع المغقري سقا كتن عن اإلةار أا عن الوتعيني ألن ااعج دسني اوقة طسمدع طغريا اتعت يف اةتف اطاق
الوي يف انؤسس اكذا قف و

الوتعيني عن دي انسؤالق اا لم ا روتدري لددن عيقه .

 -8اعميتة انؤسس عيى خربا ملوقة أكنا عن اعميتة ت عيى األشختص الوتةدني يف انؤسس .
كما توجد جمموعة أخرى من املعوقات حتول دون حتقيق املؤسسة للجودة الشاملة ولعل من أبرزها:
انؤسست دم مللرو المطظقي غ

 -1مجقة المطظق :فيو

لقث دوقن الرتكق عيى انيتةئ المطظقيق كمفقد

الطظا عن عدى عالئيم لظااف االمقتجت الوي

السيب أا طسيس خط الةقتة ةان الطظا ىل عطتسي طيك انيتةئ

لظااف المطفقذ اعمبييتطه.
 -2ضو ا ميت ملليحث االمبقدا.
 -3عد طقافا اط ت

فوتل .

 -4ا فمةتر ىل الوي اويتع .
 -5شققع األمنت اإلةارد انمسيب ا انم يي .
 -6عد عااعت المقتجت انسمفقددن ارغيتهت .
إضافة إىل كل هذا هناك معوقات أخرى أمهها:
 -1جو طبيق فيسف ىلةار اوقة الرتعي عالج شتف ويقع عروال انطظي .
 -2عج اإلةار الويقت عن ا لم ا طقد األعد مبيق فيسف ىلةار اوقة الرتعي .
-3عج اإلةار القسبى عن طفه األةاار اوددد لطيط اقتة اوقة الرتعي اشوقر أبن طبيق
سقفةد الوتعيني اإلايت عيى ىلجنتح الوي .
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 -4طروق فاق عي كنري اعد طقفري انقارة انبيق رت دوف جنتح عييق المبيق .
ىلن المغي ،عيى ذه الوقائ ا دةق الطجتح دمبي ،عواف اإلةار افهيهت القاضح لوييق دسني اوقة كيت دوميد
ذا الطجتح أا الفر عيى عدى المخبقط ااإلعداة هلذه الوييق اعت دي عن عهترا

اقتةد اأستلق ،طوطقلقجق

لددن .)6 .

إجراءات الدراسة :
المنهج المستخدم:

اعميد الة ةةدراسة ة احلتلق عيى انطهج القصة ةةف المحيقي

The Descriptive Analitical Method

) ا ق انطهج الذي "دةق قص ة ة ة ة ة عت ق كتئن اطفس ة ة ة ة ةةريه ادددد الظااف االوالات اليت طقجد يف القااع ادددد
انيترست الرتئو أا الستئد فقه "
؛ انالئي ذا انطهج لبيقو الدراس ة ة ة ة

.)7

ا دةق أ دافهت االقصة ة ة ةةق ىل ىلجتمل طسة ة ة ةةه يف اص ة ة ة ة اديق نمتئج

اسمجتمل انوييني ملنطبة الرااق ملنييو الوا ق السوقةد .
جمتمع وعينة الدارسة :
 مين جمميع الدراس انوييني راال المويق الوتالدعت – اخلرب – الظهاان ) ملنييو الوا ق السوقةد
 -مت ىلجاا الدراس عي عقط ال دق االنيت

ا مدائ – انمقسط – النتنقي ) لوقع ملنطبة الرااق
االيتلغ عدة

 ) 6000طةاديتً عوي .

قااع عدة  ) 40عوي اعن خترج عقط اليحث األستسق كيت مل طاة

اسميقتان عن انوييني .
" اةار اوقة الرتعي يف عؤسست المويق الوتيل اانوميت اعااك انويقعت " عيتن ةار انسري

)6الرتطقري حميد عقض جقحيتن اغتةدا عافت
 2009 2ص.49
ليطرا االمقزدع االبيتع
 )7جت ا اآخاان عطت ج اليحث يف الرت ق اعي الطفر الةت ا ةار الطهض
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 -مت اجاا الدراس عيى الوقط ا ستسق اليتلغ عدة ت  )600عوي

ااودا را

 ) 1دقضح ذلك:

جدا را )1
طقزدع أفااة عقط الدراس اف انمغريا
عاال المويق

المواار

الطسي

انالي ا مدائق

250

% 42

انالي انمقسب

200

% 33

انالي النتنقد

150

%25

عوي

600

% 100

لس ،اخلرب يف المدردر

المواار

الطسي

عوي )

210

% 35

 10سطقا فأكنا عوي )

390

% 65

ا يقع

600

%100

أا عن  10سطقا

دمضح عن اودا  )1طقزدع افااة الوقط نمغريا اليحث

 أداه مجع البياانت :ات اليتلث يطت اسميتنه الدراس ااد طوقن عن  ) 50فةا عقزع عيى  ) 5حمتار ا
جقة ا ق ا ةار اندرسق

اتئد اندرس ) عوقات طبيق جقة ا ق انوي عوقات طبيق جقة ا ق البتل،

عوقات طبيق جقة ا ق انطهج الدراس
ا سموتن يو

عوقات طبيق

عوقات طبيق جقة ا ق اليقل المويقيق ااد مت اخمقتر الويترا

ود

الدراست الست ة اضتف مل سموتن آبرا ذاي اخلرب يف جمت اوقة االميق كيت مت ددة ا سمجت

طيوتً لييق ان اخليتس ادددد جميقع الدرجت لييق ان المةدداي االةق انوقترد ليحو عيى اق انمقسط احلستيب كيت
ملودا را

)2
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جدا را ) 2
انق ان اخليتس درجتطه المةدداد االةق انوقترد ليحو عيى اق انمقسط احلستيب
أااف تعتً

أااف

أااف ىل لد عت

غري عقاف

غري عقاف ىلطالاتً

انق ان

5

4

3

2

1

انمقسط احلستيب

من  5اىل 4.2

من  4.2اىل 3.4

من  3.4اىل 2.6

من  2.6اىل 1.8

من  1اىل اقل من 1.8

ةرج ا عتا

درجة كبرية جدا

درجة كبرية

درجة متوسطة

درجة ضعيفة

درجة ضعيفة جدا

الدرجت

عاض اطفسري الطمتئج :
لإلجت عيى السؤا األا مللدراس ا ق عت عوقات طبيق جقة ا ق ا ةار اندرسق
راال المويق الوت ملنطبة الرااق

اتئد اندرس )

الدعت – اخلرب – الظهاان ) ملنييو الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني؟

مت لستع انمقسبت احلست ق اا حناافت انوقترد حملقر عت عوقات طبيق جقة ا ق ا ةار اندرسق
اندرس ) راال المويق الوت ملنطبة الرااق
انوييني ااودا را

الدعت – اخلرب – الظهاان ) ملنييو الوا ق السوقةد عن اجه نظا

 ) 3دقضح ذلك
جدول ( ) 3
عوقات طبيق جقة ا ق ا ةار اندرسق

اتئد اندرس ) راال المويق الوت ملنطبة الرااق

الدعت – اخلرب – الظهاان ) ملنييو الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني
الرقم

اتئد

العبارات

املتوسط

االحنراف

درجة

احلساب

املعياري

العبارات

الرتتيب

احملور األول :معوقات تطبيق جودة ومتيز االدارة املدرسية ( قائد املدرسة )
1

عد مع اتئد اندرس ملناان يف الوي يف طبيق اليقائح االةقانني

4.70

0.54

كيري
جدا

4

2

عد اشرتاك انوييني االوتعيني يف صطع الةاارا ال انروال

4.75

0.51

كيري
جدا

2
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املتوسط

االحنراف

درجة

3

دميمع رخ ق ةدطتعقوق

4.71

0.63

كيري
جدا

3

4

الةدر عيى دددد عقاطن الةق االضو ةاخ انؤسس

3.38

1.22

عمقسب

9

5

حيدة ا داف الرت قد ادضع اخلبط المطفقذد لمحةقةهت

3.78

1.17

كيري

8

6

ديمة ةاراي أبالقت ا عقر ااهلقل المدردسق لمدارس القا اندرس

4.67

0.55

كيري
جدا

6

7

عد ا تذ الةاارا عيى استس احلةتئ

4.69

0.61

كيري
جدا

5

4.80

0.48

كيري
جدا

1

4.54

0.71

كيري
جدا

7

العبارات

الرقم

احلساب

8

انق انق انخ

9

درجع انوييني نقاصي طدرديه اطبقدا الذايت

دمضح عن جدا را

طوف إلجنتح الوييق المويقيق جبقة ا ق

املعياري

العبارات

الرتتيب

 ) 3االذي دقضح لستع انمقسبت احلست ق اا حناافت انوقترد لييحقر األا

عوقات طبيق جقة ا ق ا ةار اندرسق

اتئد اندرس ) راال المويق الوت ملنطبة الرااق

الدعت – اخلرب –

الظهاان ) ملنييو الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني اسقف أنخذ طاطق ،الويترا اخلتص ملنوقات مل سميتنه
النالث ا

و حمقر لقث جند ان انمقسبت هل احن ا عت ني  3.38ا  ) 4.80ا

ا كيري جدا فطجد احملقر األا الويترا

 ) 4 – 2 – 1عيى الرتطق ،ا

انق انق انخ

عن ةرج كيري
طوف إلجنتح

الوييق المويقيق جبقة ا ق رمقسط لستيب  ) 4.80عد اشرتاك انوييني االوتعيني يف صطع الةاارا ال
انروال رمقسط لستيب  ) 4.75عد مع اتئد اندرس ملناان يف الوي يف طبيق اليقائح االةقانني رمقسط
لستيب .) 4.70
لإلجت عيى السؤا النت مللدراس ا ق عت عوقات طبيق جقة ا ق انوي راال المويق الوت ملنطبة
الرااق

الدعت – اخلرب – الظهاان ) ملنييو الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني؟
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مت لستع انمقسبت احلست ق اا حناافت انوقترد حملقر عت عوقات طبيق جقة ا ق انوي راال المويق
الوت ملنطبة الرااق

الدعت – اخلرب – الظهاان ) ملنييو الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني ااودا را

 )4دقضح ذلك

جدول ( ) 4
عوقات طبيق جقة ا ق انوي راال المويق الوت ملنطبة الرااق
الرقم

الدعت – اخلرب – الظهاان ) ملنييو الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني
املتوسط

العبارات

احلساب

االحنراف
املعياري

درجة

الرتتيب

العبارات

احملور الثاين :معوقات تطبيق جودة ومتيز املعلم
10

اي طقافا انوييني انؤ يني يف جمت اوقة االميق اطبيقةهت

4.76

0.46

كيري جدا

3

11

عد اجقة ااعج طدرديق يف جمت اوقة االميق

4.67

0.55

كيري جدا

4

4.77

0.53

كيري جدا

2

4.88

0.46

كيري جدا

1

1.00

عمقسب

6

عمقسب

8
7
5

ني يف جمت اوقة االميق لمدرد ،انوي عيى طبيقةهت

12

عد ا سموتن رمخ

13

عد عرترك انوييني يف انرب المطيق انهطق انطتسي هل

14

عد طيتة انوييني اخلربا عع ال عال االاؤست عن اج المحسني االمبقدا

3.15

15

عد طقظ القستئ المويقيق احلددن االمويق ا لورتا يف المدردر لييوي

3.06

1.31

16

دمةن انوي الموتع عع مجقع القستئ المويقيق االموطقلقجق احلددن

3.07

1.33

عمقسب

17

دمةن انوي الموتع عع مجقع اسرتاطقجقت المدردر احلددن

3.33

1.48

عمقسب

كيت دمضح عن جدا

قر عسميا

 ) 4االذي دقضح لستع انمقسبت احلست ق اا حناافت انوقترد لييحقر النت

عوقات طبيق جقة ا ق انوي راال المويق الوت ملنطبة الرااق

الدعت – اخلرب – الظهاان ) ملنييو الوا ق

السوقةد عن اجه نظا انوييني اسقف أنخذ طاطق ،الويترا اخلتص ملنوقات مل سميتنه النالث ا
لقث جند ان انمقسبت هل احن ا عت ني  3.06ا  ) 4.88ا
ملحملقر النت الويترا

و حمقر

عن ةرج عمقسب ا كيري جدا فطجد

 ) 3-2-1عيى الرتطق ،ا عد عرترك انوييني يف انرب المطيق انهطق انطتسي هل

عسميا رمقسط لستيب  ) 4.88عد ا سموتن رمخ
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رمقسط لستيب

 ) 4.77اي طقافا انوييني انؤ يني يف جمت اوقة االميق اطبيقةهت رمقسط لستيب

.) 4.76
لإلجت عيى السؤا النتلث مللدراس ا ق عت عوقات طبيق جقة ا ق البتل ،راال المويق الوت ملنطبة
الرااق

الدعت – اخلرب – الظهاان ) ملنييو الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني؟
مت لستع انمقسبت احلست ق اا حناافت انوقترد حملقر عت عوقات طبيق جقة ا ق البتل ،راال المويق

الوت ملنطبة الرااق

الدعت – اخلرب – الظهاان ) ملنييو الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني ااودا را

 ) 5دقضح ذلك
جدول ( ) 5
عوقات طبيق جقة ا ق البتل ،راال المويق الوت ملنطبة الرااق
الدعت – اخلرب – الظهاان ) ملنييو الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني
الرقم

املتوسط

العبارات

احلساب

االحنراف
املعياري

درجة

العبارات

الرتتيب

احملور الثالث :معوقات تطبيق جودة ومتيز الطالب
18

عد الةدر عيى الموي االمةقي الذايت

4.64

0.98

كيري جدا

5

19

عد الةدر عيى طوي عهترا صطع الةاار ال انروال

4.50

0.99

كيري جدا

6

20

عد الةدر عيى الموتع عع احلتس ،ا يل

2.55

1.41

ضوقف

10

21

عد عطتار البتل ،عالعتطه اعااجومهت

4.88

0.32

كيري جدا

3

22

دميمع البتل ،ةق ا نميت اانقاطط

3.87

1.67

كيري

7

23

حيرت البتل ،ا نظي االةقانني الرت قد

3.85

1.68

كيري

8

24

عد اعمالك البتل ،انهترا الضاارد لالسمياار يف المويق عدى احلقت

4.83

0.37

كيري جدا

4

25

عد الةدر عي الفه االمحيق االرتكق ،االمةقي لييويقعت اطبيقةهت الويي

4.94

0.23

كيري جدا

2

26

عد الةدر عيى الرتا طت قر اندرس اا لم ا ه جبدد ااعق

4.97

0.17

كيري جدا

1

27

عد الةدر عييى ا لم ا ملل ى الامس القطين ملندرس

3.69

1.75

كيري

9

كيت دمضح عن جدا

 ) 5االذي دقضح لستع انمقسبت احلست ق اا حناافت انوقترد لييحقر النتلث

عوقات طبيق جقة ا ق البتل ،راال المويق الوت ملنطبة الرااق
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السوقةد عن اجه نظا انوييني اسقف أنخذ طاطق ،الويترا اخلتص ملنوقات مل سميتنه النالث ا
لقث جند ان انمقسبت هل احن ا عت ني  2.55ا  ) 4.97ا
ملحملقر النتلث الويترا

و حمقر

عن ةرج ضوقف ا كيري جدا فطجد

 ) 3-2-1عيى الرتطق ،ا عد الةدر عيى الرتا طت قر اندرس اا لم ا ه جبدد ااعق

رمقسط لستيب  ) 4.97عد الةدر عي الفه االمحيق االرتكق ،االمةقي لييويقعت اطبيقةهت الويي رمقسط
لستيب  ) 4.94عد عطتار البتل ،عالعتطه اعااجومهت رمقسط لستيب .) 4.88
لإلجت عيى السؤا الاا ع مللدراس ا ق عت عوقات طبيق جقة ا ق انطهج الدراس راال المويق الوت ملنطبة
الرااق

الدعت – اخلرب – الظهاان ) ملنييو الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني؟

مت لستع انمقسبت احلست ق اا حناافت انوقترد حملقر عت عوقات طبيق جقة ا ق انطهج الدراس راال
المويق الوت ملنطبة الرااق
را

الدعت – اخلرب – الظهاان ) ملنييو الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني ااودا

 )6دقضح ذلك
جدول ( ) 6
عوقات طبيق جقة ا ق انطهج الدراس راال المويق الوت ملنطبة الرااق
الدعت – اخلرب – الظهاان ) ملنييو الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني
العبارات

الرقم

املتوسط

االحنراف

درجة

احلساب

املعياري

العبارات

الرتتيب

احملور الرابع :معوقات تطبيق جودة ومتيز املنهج الدراسي
28

عد ارطيت انطهج نةتف ا ميع اطبقدا ت اىلكستالت ليبالع

3.64

1.75

كيري

6

29

عد انت انطهج ملنوترف ا ستسق الضاارد

4.62

1.04

كيري جدا

7

30

عد ططتسيه عع ادر اسمقوتع البتل،

3.27

1.86

عمقسب

9

31

عد طيين سقتست ليمبقدا ا ميو االيقل

4.91

0.28

كيري جدا

2

32

دود البتل ،لمحداي الوقن االنقر انوافق

4.71

0.83

كيري جدا

5

33

دست يف طوقدن الرخ ق انموتعي

3.44

1.94

كيري

8

34

دست يف اكستع عهترا اليحث ااإل داع

3.23

1.75

عمقسب

10

159

Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 4, 2018

املتوسط

االحنراف

درجة

35

داسخ اق الوي ادطي راح انقاطط اا نميت

4.86

0.58

كيري جدا

4

36

دسه عيى البتل ،اعمالك انويقعت الوييق االموطقلقجق

4.90

0.35

كيري جدا

3

37

دسيط الضق عيى ع ااي المضتعن االمستعح االرتا ا خادن

3.08

1.88

عمقسب

11

38

عد اع البالع ضاار احملتفظ عيى انيميوت الوتع ااخلتص

4.96

0.20

كيري جدا

1

العبارات

الرقم

كيت دمضح عن جدا

احلساب

املعياري

العبارات

 ) 6االذي دقضح لستع انمقسبت احلست ق اا حناافت انوقترد لييحقر الاا ع

عوقات طبيق جقة ا ق انطهج الدراس راال المويق الوت ملنطبة الرااق

الدعت – اخلرب – الظهاان ) ملنييو

الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني اسقف أنخذ طاطق ،الويترا اخلتص ملنوقات مل سميتنه النالث ا
حمقر لقث جند ان انمقسبت هل احن ا عت ني  3.08ا  ) 4.96ا
لقث جند ملحملقر الاا ع الويترا

الرتتيب

و

عن ةرج عمقسب ا كيري جدا

 ) 6-2-1عيى الرتطق ،ا عد اع البالع ضاار احملتفظ عيى انيميوت

الوتع ااخلتص رمقسط لستيب  ) 4.96عد طيين سقتست ليمبقدا ا ميو االيقل رمقسط لستيب ) 4.91
عد ارطيت انطهج نةتف ا ميع اطبقدا ت اىلكستالت ليبالع رمقسط لستيب .) 3.64
لإلجت عيى السؤا اخلتعر مللدراس ا ق عت عوقات طبيق جقة ا ق اليقل المويقيق راال المويق الوت
ملنطبة الرااق

الدعت – اخلرب – الظهاان ) ملنييو الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني؟

مت لستع انمقسبت احلست ق اا حناافت انوقترد حملقر عت عوقات طبيق جقة ا ق اليقل المويقيق راال
المويق الوت ملنطبة الرااق
را

الدعت – اخلرب – الظهاان ) ملنييو الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني ااودا

 ) 7دقضح ذلك

160

Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 4, 2018

جدول ( ) 7
عوقات طبيق جقة ا ق اليقل المويقيق راال المويق الوت ملنطبة الرااق

الدعت – اخلرب – الظهاان ) ملنييو الوا ق السوقةد عن اجه نظا

انوييني
الرقم

املتوسط

العبارات

احلساب

االحنراف
املعياري

درجة

العبارات

الرتتيب

احملور اخلامس :معوقات تطبيق جودة ومتيز البيئة التعليمية
39

دستعد انيين اندرس عيى عييق المويق االموي

4.16

1.23

كيري

7

40

عد طقافا مجقع اةاا ا دضتح االقستئ المجاديق

3.97

1.73

كيري

8

41

المقا انومي عيى الوم ،اانااجع الوييق الضاارد

4.76

0.87

كيري جدا

6

42

عد انمرتر الاؤد االاستل ااأل داف ةاخ اندرس

3.27

1.68

عمقسب

11

43

عد انمرتر اةتف دسني الطمتئج االمبيع لأللسن ةاخ اندرس

4.84

0.67

كيري جدا

4

44

عد اجقة طةطقت لإلعال ا يل االرت قي اا نرتن ملندرس اا عميتة عيقهت يف طداا
انويقعت

3.36

1.81

عمقسب

9

45

عد اسمخدا اةاا اأجه الواض احلددن يف الةت الدراس

3.35

1.81

عمقسب

10

4.82

0.73

كيري جدا

5

2.92

1.92

عمقسب

12

48

طتك طةددا االرتا عميتة ني اويقع ةاخ اندرس

4.90

0.38

كيري جدا

2

49

طتك طقاص ني اندرس اأالقت ا عقر

4.89

0.44

كيري جدا

3

4.95

0.29

كيري جدا

1

46

عدة البالع ةاخ ك ص غري عطتس ،نستل ال

47

عد طقفري الرباعج ااألنرب الرتفقهق االاايضق ةاخ اندرس

50

الوييق المويق

عد طيين اندرس نظت ليحقاف اانوتفآ انتةد اانوطقد ليمرجقع عيى اطةتن ادسني
جقة ا ق ا ةا

كيت دمضح عن جدا

 ) 7االذي دقضح لستع انمقسبت احلست ق اا حناافت انوقترد لييحقر اخلتعر

عوقات طبيق جقة ا ق اليقل المويقيق راال المويق الوت ملنطبة الرااق

الدعت – اخلرب – الظهاان ) ملنييو

الوا ق السوقةد عن اجه نظا انوييني اسقف أنخذ طاطق ،الويترا اخلتص ملنوقات مل سميتنه النالث ا

و

حمقر لقث جند ان انمقسبت هل احن ا عت ني  2.92ا  ) 4.95ا عن ةرج عمقسب ا كيري جدا لقث
جند احملقر اخلتعر الويترا

 ) 5-4-1عيى الرتطق ،ا عد طيين اندرس نظت ليحقاف اانوتفآ انتةد اانوطقد

ليمرجقع عيى اطةتن ادسني جقة ا ق ا ةا رمقسط لستيب  ) 4.95عد انمرتر اةتف دسني الطمتئج االمبيع
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لأللسن ةاخ اندرس رمقسط لستيب  ) 4.84عدة البالع ةاخ ك ص

غري عطتس ،نستل ال

الوييق المويق رمقسط لستيب .) 4.82
 االستخالصات :مت دددد اتئي ملنوقات ا ستسق ليدراس و حمقر ااودا را

 ) 8دقضح ذلك جدا را

احملور
احملور األول االدارة
املدرسية

) 8انوقات ا ستسق لو حمقر عن حمتار الدراس

املعوقات االساسية
امليزانية املخصصة ال تكفي إلجناح العملية التعليمية جبودة ومتيز
عدم اشرتاك املعلمني والعاملني يف صنع القرارات وحل املشكالت
عدم متتع قائد املدرسة ابملرونة يف العمل يف تطبيق اللوائح والقوانني

احملور الثاين املعلم

عدم مشاركة املعلمني يف انشطة التنمية املهنية املناسبة هلم بصورة مستمرة
عدم االستعانة مبتخصصني يف جمال اجلودة والتميز لتدريب املعلم على تطبيقها
قلة توافر املعلمني املؤهلني يف جمال اجلودة والتميز وتطبيقها
عدم القدرة على احرتام طابور املدرسة وااللتزام به جبدية واعية

احملور الثالث الطالب عدم القدرة علة الفهم والتحليل والرتكيب والتقومي للمعلومات وتطبيقها العملي
عدم مناقشة الطالب عالماته ومراجعتها
احملور الرابع املنهج
الدراسي

عدم وعي الطالب بضرورة احملافظة على املمتلكات العامة واخلاصة
عدم تبين سياسات للتطوير اجملتمعي والبيئي
عدم ارتباط املنهج بثقافة اجملتمع وتطويرها وإكساهبا للطالب

احملور اخلامس البيئة
التعليمية

عدم تبين املدرسة نظام للحوافز واملكافآت املادية واملعنوية للتشجيع على اتقان وحتسني جودة ومتيز االداء
عدم انتشار ثقافة حتسني النتائج والتطلع لألحسن داخل املدرسة
عدد الطالب داخل كل صف غري مناسب ملساحة الصف ولعملية التعليم

 التوصيات: -1اضع عق انق

رجت اوقة االميق اصاف عوتفآ عتةد اعوطقد ليوتعيني مل ت .

 -2عيى اتة اندارس الميمع ملناان اىلشااك مجقع انوييني يف صطع الةاار انرا اةتف دسني الطمتئج.
 -3ا سموتن ملنمخ

ني يف جمت اوقة االميق لمدرد ،انوييني عن طاد اليةت ا اارش الوي عيى طبيقةهت

عييقت ملسمياار إلخااج عوييني عؤ يني لذلك ا ت .
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 -4عيى طالع انالي النتنقد دي عسلقلق ا لم ا مللبت قر اندرس انرا اةتف اوقة االميق .
 -5ارطيت عفت ق اوقة االميق ملنطهج الدراس كتحملتفظ عيى انيميوت االمبقدا ا ميو االيقل .

املراجع:
 -1ىل ة ة ة ة ةاا ق

حمية ة ة ة ةةد عية ة ة ة ةةد الة ة ة ة ةاازق " منظوم ـ ـ ـ ـ ــة تك ـ ـ ـ ـ ــوين املعل ـ ـ ـ ـ ــم يف ض ـ ـ ـ ـ ــوء مع ـ ـ ـ ـ ــايري اجل ـ ـ ـ ـ ــودة

الشاملة" ةار الفوا عيتن البيو النتنق

.2007

 -2امح ة ة ة ة ة ةةد امح ة ة ة ة ة ةةد ىل ة ة ة ة ة ةاا ق " ) 2002 .معـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايري جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة االداء التعليميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واملدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية"
املـ ـ ـ ـ ـ ــؤمتر العلمـ ـ ـ ـ ـ ــي السـ ـ ـ ـ ـ ــابع ،جـ ـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـ ـ ـ ــتعلم ابملدرسـ ـ ـ ـ ـ ــة املص ـ ـ ـ ـ ـ ـرية" انطوة ة ة ة ة ةةد يف 29 – 28
نقستن كيق الرت ق جتعو ططبت ع ا.
 -3الية ة ة ة ةةقالاي لسة ة ة ة ةةن لسة ة ة ة ةةني اآخة ة ة ة ةةاان "اجل ـ ـ ـ ـ ــودة الش ـ ـ ـ ـ ــاملة يف التعل ـ ـ ـ ـ ــيم ب ـ ـ ـ ـ ــني مؤش ـ ـ ـ ـ ـرات
التمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز واالعتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد" ا سة ة ة ة ة ة ةةر االمبيقةة ة ة ة ة ة ةةت
عيتن البيو النتنق

ةار انسة ة ة ة ة ة ةةري ليطرة ة ة ة ة ة ةةا االمقزدة ة ة ة ة ة ةةع االبيتعة ة ة ة ة ة ة

. 2008

 -4الرتطة ة ة ة ة ة ةةقري حمية ة ة ة ة ة ةةد عة ة ة ة ة ة ةةقض جقحية ة ة ة ة ة ةةتن اغة ة ة ة ة ة ةةتةدا عافة ة ة ة ة ة ةةت " ادارة اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملة يف
مؤسسـ ـ ـ ـ ــات التعلـ ـ ـ ـ ــيم العـ ـ ـ ـ ــا واملكتبـ ـ ـ ـ ــات ومراكـ ـ ـ ـ ــز املعلومـ ـ ـ ـ ــات" ةار انس ة ة ة ةةري ليطر ة ة ة ةةا االمقزد ة ة ة ةةع
االبيتع عيتن البيو النتنق . 2009
 -5الة ة ة ة ة اااي ختلة ة ة ة ةةد حمية ة ة ة ةةد اجل ـ ـ ـ ـ ــودة الش ـ ـ ـ ـ ــاملة يف التعل ـ ـ ـ ـ ــيم وأس ـ ـ ـ ـ ــوا العم ـ ـ ـ ـ ــل يف ال ـ ـ ـ ـ ــوطن
العرب جميقع الطق الوا ق

الةت ا .2003
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-6عي ة ة ة ةةد احليق ة ة ة ةةد ج ة ة ة ةةت ا ك ة ة ة ةةتظ امح ة ة ة ةةد منـ ـ ـ ـ ــاهج البحـ ـ ـ ـ ــث يف الرتبيـ ـ ـ ـ ــة وعلـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ــنفس ،ةار
الطهض الةت ا البيو النتنق .1978
 -7الس ةةتعاائ عه ةةدي ،إدارة اجلـ ــودة الشـ ــاملة يف القطـ ــاعني اإلنتـ ــاجي واخلـ ــدمي ،
ةار جادا ليطرا االمقزدع عيتن ..2007
 -8طوقي ة ة ة ة رشة ة ة ةةدى امحة ة ة ةةد عية ة ة ةةد هللا اجل ـ ـ ـ ــودة الش ـ ـ ـ ــاملة يف التعل ـ ـ ـ ــيم ب ـ ـ ـ ــني مؤشـ ـ ـ ـ ـرات التمي ـ ـ ـ ــز
ومعايري االعتماد ،ةار انسري لي حتف االطرا عيتن ا رةن . 2006
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ABSTRACT
Malaysia is one of the countries with a heavy utilization of modern means of communication, due
to its relatively thriving economy at the local and global levels. Consequently, social networks
play a key role in this rapidly growing society. Since Malaysia is one of the largest Muslim
communities in Southeast Asia and because of the interlinked problems, the social networks such
as Facebook, YouTube, smart phone applications and others are an effective and dangerous tool
at the same time influencing the mindset of the younger generation and shaping their vision and
direction within this Muslim community. Social networks are full of different parties of extremist
groups and subversive ideologues who want to attract the young generation to their ranks
vigorously! Accordingly, this study has adopted an analytical documentary approach to achieve a
number of objectives, including: 1) to establish a clear picture of the current reality of social
networks in Malaysia, 2) Determine the Islamic position of the reality of social networks in
Malaysia. 3) Demonstrate the efforts to spread the Moderate Islamic Ideology through social
networks in Malaysia and its contributions. 4) To identify the means to increase the efforts of
spreading the moderate ideology through social networks. This study highlighted many examples
and statistics confirm the widespread of Malaysian social networks among young university
students of both sexes. It showed that those groups targeted the Malaysian Muslim youth to get
them out of the Moderate Islamic Ideology and push them to join the path of extremism and
terrorism through social media. Some of the solutions for that problems are: to create a number of
responsible networks and groups that can challenge these problems and promote moderate
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awareness among the different activities of youth in schools and universities and in daily life, also
to intensify the efforts so that moderation is the daily and continuous practice.

ملخَّص
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
االقتصادي
اجع إىل اإلنعاش
إن ماليزاي متثل واحدةً من الدُّول ذات االستخدام املتنامي لوسائل االتصال احلديثة ،وذلك ر ٌ
احمللي والعاملي .بناءً على ذلكَّ ،
االجتماعي
فإن شبكات التَّواصل
سب الذي يتمتَّع به اجملتمع
النِّ ِّ
ِّ
الصعيد ِّ
املاليزي على َّ
ُّ
ٍ
بشكل متسارع .ومبا َّ
أن ماليزاي ُّ
تعد كذلك من أكرب اجملتمعات اإلسالميَّة جبنوب شرق آسيا،
تقوم جمتمع املتنامي
ويوتوب ،وتطبيقات اهلواتف َّ
ونظرا للمشكالت املتشابكةَّ ،
الذكيَّة
بوك،
فإن شبكات التَّواصل
ِّ
فيس ْ
ْ
ً
االجتماعي من ْ
وغريها ،متثِّل أداةً فعالة وخطرةً يف الوقت نفسه يف التَّأثري على فكر اجليل النَّاشئ يف هذا اجملتمع املسلم ،ويف تشكيل
عج أبطر ٍ
اف خمتلفة من اجلماعات ِّ
املتطرفة ،وأصحاب األفكار اهلدَّامة
رؤيته وتوجيهه .فشبكات التَّواصل
ِّ
االجتماعي تَ ُّ

الذين يريدون جذب اجليل الشَّاب إىل صفوفهم ب ِّ
كل ما استطاعوا من َّقوة! بناءً على ذلكَّ ،
فإن الدراسة احلالية قد
ٍ
اصل
منهجا واثئقيًّا حتليليًّا لبلوغ عدَّة أهداف ،منها )1 :رسم صورة واضحة عن الواقع احلايل لشبكات التَّو ُ
انتهجت ً
اإلسالمي من هذا الواقع لشبكات التَّواصل االجتماعي مباليزاي )3 .بيان اجلهد
االجتماعي مباليزاي )2 ،حتديد املوقع
ِّ

االجتماعي مباليزاي وإسهاماهتا )4 .استخالص الوسائل
اإلسالمي عرب شبكات التَّواصل
املبذول يف نشر الفكر الوسطي
ِّ
ِّ
طي عرب شبكات التَّواصل االجتماعي .وقد كشفت هذه
الوس ِّ
الكفيلة ابالرتفاع مبستوى اجلهود املبذولة يف نشر الفكر َ
ِّ
ِّ
خاصة بني الشَّباب من
الدراسة عن أرقام وإحصاءات كثرية تؤكِّد مدى هيمنة شبكات التَّواصل االجتماعي
املاليزيَّ ،
السيطرة على الشَّباب املسلم املاليزي واخلروج به عن املوقف
اجلنسني .ووجود حماو ٍلة من أجل َّ
طلبة اجلامعات من كال َ
َّطرف واإلرهاب عرب وسائل التَّواصل االجتماعيَّ .أما بعض احللول،
الو َس ِّ
طي لإلسالم ،وإدخاله يف دروب الغلو والت ُّ
َ
ِّ
ٍ
الوسطي يف خمتلف
فهي :إنشاء شبكات وجمموعات شبكيَّة تكون على مستوى املسؤوليَّة والتَّحدي؛ لنشر الوعي َ
أنشطة الشَّباب يف املدارس واجلامعات ويف احلياة اليوميَّة ،وتكثيف اجلهود حىت تكون الوسطيَّة وعيًا يوميًّا وممارسةً
متواصلة.
فيسبوك ،ماليزاي ،وسطيَّة.
كلمات دالَّة :إنرتنتُّ ،
تطرف ،شبكات التواصلْ ،
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مقدمة
َّ
سالح ذي حدَّين ،وما تفرضه
االجتماعي اليوم قد أصبح
إن موضوع شبكات التَّواصل
واي؛ ملا يكتنفه من ٍ
ِّ
موضوعا حيَ ًّ
ً
وخاصة يف أوساط األجيال الشَّابة.
هي َم ٍنة طاغية يف صعيد عصر االتِّصال
َّ
هذه الوسيلة من ْ
االجتماعي ،فال َّ
بد للدَّعوة اإلسالميَّة من خوضها ومواجهتها
بناءً على هذه الطَّبيعة الفاعلة لشبكات التَّواصل
ِّ
إحلاحا يف ِّ
ظل توظيف
وتوظيفها .بل ترويضها لصاحل تبليغ الدَّعوة اإلسالميَّة يف أهبى ُ
أمر قد أصبح أكثر ً
ص َورها ،وهو ٌ
الصحيح لِّ ُـمثُله وتعاليمه.
شبكات التَّواصل
ِّ
االجتماعي لإلساءة إىل قيم اإلسالم وإىل الفهم َّ
عليهَّ ،
ملحة تستلزمها طبيعة التَّجدُّد واالبتكار
فإن توظيف شبكات التَّواصل
ِّ
االجتماعي َّإَّنا هو ضرورةٌ َّ
َّحجر على ٍ
وسيلة واحدة،
السكون أو الت ُّ
املطلوب يف وسائل الدَّعوة اإلسالميَّة اليت –ينبغي أ ْن -ال تعرف اجلمود أو ُّ
كل ٍ
وإالَّ خرجت الدَّعوة اإلسالميَّة عن مسار "احلكمة واملوعظة احلسنة" اليت رمسها القرآن الكرمي للدُّعاة يف ِّ
زمان
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ك ِّاب ْحلِّك ِّ
أعلَ ُم ِّمبَن
ك ُه َو ْ
َح َس ُن إِّ َّن َربَّ َ
ومكان .قال تعاىلْ { :ادعُ إِّ َىل َسبِّ ِّيل َربِّ َ
ْمة َوالْ َم ْوعظَة ا ْحلَ َسنَة َو َجاد ْهلُْم ِّابلَِّّيت ه َي أ ْ
َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
أيضا يف صالحيَّة الدَّعوة اإلسالميَّة ِّ
عص ٍر ومص ٍر:
ين} (النحل .)125:وقال ً
َ
لكل ْ
ض َّل َعن َسبيله َوُه َو أ َْعلَ ُم ابلْ ُم ْهتَد َ
َّاس بَ ِّش ًريا َونَ ِّذ ًيرا َوَٰلَكِّ َّن أَ ْكثَـَر الن ِّ
اك إَِّّال َكافَّةً لِّلن ِّ
َّاس َال يـَ ْعلَ ُمو َن} (سبأ.)28:
{ َوَما أ َْر َسلْنَ َ
طي
يف هذا اإلطار ،أتيت هذه الورقة من أجل النَّظر يف توظيف شبكات التَّواصل
الو َس ِّ
ِّ
االجتماعي لنشر الوعي َ
ِّ
حتداي كبريا من ُلدن أطر ٍ
ٍ
ِّ
اجلادة
اف كثرية
لإلسالم ابجملتمع
خارجة عن َّ
املاليزي .وأتيت هذه الورقة يف حني تشهد ماليزاي ً ً
اإلسالميَّة ممَّن ِّ
االجتماعي -من أجل ِّ
َّطرف والغلو واإلرهاب
يوظفون هذه الوسيلة الفاعلة –شبكات التَّواصل
ِّ
بث روح الت ُّ
اف كثرية من متشيِّعني ،ومجاعات "داعش" ،وغريهم ..كلُّهم
يف نفوس النَّاشئة ،وتشويه الوجه املشرق لإلسالم .وهي أطر ٌ
املاليزي؛ ملا يُعلَم يف هذا اجليل من ٍ
ِّ
حب لإلسالم ،ومبادرٍة لالخنراط يف نُصرته.
متكالبون على اجليل الشَّاب
ُ
االجتماعي يف اجملتمع املاليزي
أرقام وإحصاءات عن التَّواصل
ِّ

معر ٍ
شخصي بنفسه وربطه
ف
شبكات التَّواصل
ٍ
ِّ
االجتماعي هي اخلدمات الشَّبكيَّة اليت توفِّر للمستخدم بناءَ َّ
ٍ
تبادل التَّواصل بني األفراد
املعرفات الشَّخصيَّة لغريه ممَّن يقامسون االهتمامات وامليول واهلواايت واآلراءُّ .
بسلسلة من َّ
ويتم ُ
َّخص املشارك مع
يف شبكات التَّواصل االج ِّ
ص َوٍر َّ
شىت :نصوص مكتوبةُ ،
تماعي عرب ُ
وص َور ،وفيديوهات يتباد ُهلا الش ُ
1

َم ْن خيتاره من األعضاء اآلخرين.
سجلت حوايل ()34
الراهن :شبكة
أتيت على رأس شبكات التَّواصل
ِّ
ْ
فيسبوك ،اليت َّ
االجتماعي يف الوقت َّ
مستخدما يف الوالايت املتَّحدة األمريكيَّة وحدها عام (2008م) ،ويف املستوى العاملي ،حيث يبلغ مستخدموها
مليون
ً
B. Mathews, “Online Social Networking”, in Courtney, N. ed. Library 2.0 and beyond: Innovative Technologies and
Tomorrow’s User, Libraries Unlimited, Westport, CT, 2007.
1
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( )98مليون نسمة .وجمموع ( )67مليون نسمة ممَّن يستخدمونه على ٍ
يومي .وسرعان ما قفز هذا العدد عام
شكل ٍ
ٍ
مستخدم نشطني ،وأكثر من ( )450مليون مستخدم غري نشطني .ومعىن
(2010م) إىل أكثر من ( )500مليون
ٍ
يومي ،ويقضون حوايل ( )20دقيقة أو أكثر يف استخدامهَّ .أما اإلحصاءات
"نشطني" هنا ،من يستخدمونه
بشكل ٍ
األخرية ،فتفيد َّ
مستخدما عام (2013م).
فيسبوك قد بلغوا ( )750مليون
أن مستخدمي
ْ
ً
ٍ
شبكات تواصليَّة اجتماعيَّة أخرى تستقطب عشرات اآلالف من املستخدمني ،منها:
هذا ،ابإلضافة إىل
( ،)Friendster, 2002و ( ،)MySpace, 2003و( ،)Twitter, 2006اليت يبلغ ِّ
مسجلوها ( )115مليون نسمة.

ِّ
وجمموعة أخرى كبرية من تطبيقات اهلواتف َّ
لعل
يصا للتَّواصل
ِّ
الذكيَّة (َّ )Smartphone
االجتماعي ،و َّ
املصممة خص ً
الين (.)Line
أشهرها :واتْساب ( ،)Whatsappوفايرب ( ،)Viberو ْ
يف هذا ِّ
السياقَّ ،
فإن ماليزاي تُ ُّ
اجع إىل
عد من الدُّول األكثر َّناءً يف جمال شبكات التَّواصل
ِّ
االجتماعي ،وذلك ر ٌ
ِّ
ِّ
اخلاص على
املاليزي ،واعتماد معظم اخلدمات احلكوميَّة ويف القطاع
مستوى املعرفة يف استخدام اإلنرتنت ابجملتمع

استخدام اإلنرتنت يف خمتلف مناشط احلياة اليوميَّة .وتفيد اإلحصاءات َّ
أن نسبة ( )%60من مستخدمي اإلنرتنت
عاما 2.كما َّ
أكد الباحث حممد طاهر وزمالؤه َّ
كثريا من مستخدمي شبكات
مباليزاي هم ٌ
شباب ما بني (ً )25-13
أن ً
ٍ
رغبات نفسيَّة
ينضمون لتلك الشَّبكات من أجل إشباع
اصل
ِّ
االجتماعي مباليزاي أو بغريها من اجملتمعاتَّ ،إَّنا ُّ
التَّو ُ
3

واجتماعيَّة ال جيدوهنا يف احلياة اليوميَّة.
أيضا ،تفيد اإلحصاءات َّ
أن مستخدمي اإلنرتنت املاليزيِّني يستخدمون شبكات التلفزيون واملوسيقى واأللعاب
ً

الرسائل النَّصيَّة القصرية ،واحملادثة اآلنية "الدَّردشة" ( ،)chatبنسبة
بنسبة ( )%47من االستخدام ِّ
اليومي ،ويستخدمون َّ
الصحف واجملالَّت بنسبة ( ،)%35على ِّ
األقل.
( ،)%45وقراءة ُّ
كذلكَّ ،
فإن حوايل ( )%90من املاليزيِّني يستخدمون فيس بوك بوصفها الوسيلة األوىل لديهم يف جمال
يوتوب ،ونسبة ( )%1.97يستخدمون توتري .وأتيت
الشَّبكات االجتماعيَّة .بينما يستخدم ( )%5.14منهم شبكة
ْ
4
أبقل نسبة.
بعد ذلك الشَّبكات والربامج األخرى َّ
ومنذ عام (2010م)َّ ،
فإن تعداد مستخدمي فيسبوك قد بلغ عشرة ماليني نسمة مباليزاي ،وبنسبة ()%38
فيسبوك،
السابعة عشرة عامليًّا يف استخدام
ْ
منهم من الشَّباب فيما بني ( .)24-18وهذا جيعل من ماليزاي يف املرتبة َّ
والثَّالثة يف جنوب شرق آسيا ،بعد أندونيسيا والفلبني 5.أما عن اهلواتف احملمولة َّ
الذكيَّة ،فقد أفادت دراسة الباحثة

ع ْدلينا عبد احلليم عن حصر هواايت الشَّباب واملراهقني مباليزايَّ ،
أن تصفُّح اهلواتف الذكية وتطبيقاهتا أييت على رأس

Muhammad Tahir, Jan. et al. “Factors Influencing the Adoption of Social Networking Sites: Malaysian Muslim
Users Perspective”, Journal of Economics, business and Management. Vol. 3, No. 2, February, 2015. p.268.
3
Ibid., p.267.
4
Muhamad Zaki, Mustafa, et al. “Facebook as Social Media Tools among Muslim Youths in Malaysia”, American
International Journal of Social Science, Vol.2, No.8, December, 2013. p.174.
5
Ibid.
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مجيع اهلواايت بنسبة ( ،)% 91وأتيت بعد ذلك مشاهدة الفيديو ،والعمل على تطبيقات الكمبيوتر احملمول ،والسينما،
السيارات .فجميع تلك اهلواايت جمتمعةً ال تبلغ هواية تصفُّح اهلواتف َّ
الذكيَّة ،وهي هواية حديثة
ولعب الكرة ،وسياقة َّ
سريعة النُّمو بني املراهقني والشَّباب ،وحىت من ال يوصفون يف ِّ
الدميغوغرافيَّة االجتماعيَّة َّ
أبهنم "شباب"َّ ،
فإن حيازة
َ
6
ِّ
َّ
الراشدين.
كبريا بني أولئك من َّ
اهلواتف الذكية وتصفُّحها يشكل نشاطًا ً
فإن استخدامات اإلنرنت ميكن تصنيفها إىل ثالث ٍ
وطب ًقا لنتائج در ٍ
اسات كثريةَّ ،
فئات أساسيَّة ،هي :اجتماعيَّة،
وترفيهيَّة ،وتعليميَّة ترفيهيَّة 7.كما َّ
أن دميوغرافيَّة املستخدمني من حيث العمر تؤثِّر مباشرًة يف امليل إىل واحدة من الفئات
الثَّالث املذكورة ،فكبار ِّ
االطالع على األخبار ،وإرسال اخلطاابت ،و ِّ
السن يستخدمون اإلنرتنت من أجل ِّ
االطالع على
املعلومات ذات العالقة ِّ
ابلصحة .ابملقابلَّ ،
الرتفيه واالجتماع.
فإن الشَّباب يستخدموهنا من أجل َّ

8

أحداث ووقائع وإشكاالت
ٌ
تنام مطَّ ٍرد الستعمال شبكات التَّواصل االجتماعي مباليزاي ،أبنواعها ِّ
إن ما سبقت اإلشارة إليه من ٍ
َّ
املتعددة ،واالهتمام
املتزايد هبا من قبل الشَّباب واملراهقني ،قد رشَّح لظهور مشكالت اجتماعيَّة عدَّة ،منها التَّأثري ِّ
السلب لشبكات التواصل

االجتماعي على أفكار الشَّباب ،وسقوط بعض أولئك ضحيَّة ألصحاب بعض األفكار ِّ
املتطرفة.
َّ
إن ما ال يكاد خيتلف حوله اثنان اآلن ،هو وجود أتث ٍري سلب ملستخدمي شبكات التَّواصل االجتماعي من
ٍ
الرتويج
س
بغالف دينٍ ،حيث يعمد بعض األفراد إىل َّ
املراهقني والشَّباب ،وهذا التَّأثري السلب أييت خطره يف أنَّه ملبَّ ٌ
املتطرفة ابسم ِّ
لألفكار ِّ
الروحي إىل االخنراط يف
الدين اإلسالمي ،ويقنعون الشَّباب الباحثني عن االرتقاء مبستواهم ُّ

الصحيحة .بتعب ٍري آخرَّ ،
فإن الشَّباب الذين يتأثَّرون ابألفكار
صفوفهم وتبن تلك األفكار اخلارجة عن الوسطيَّة اإلسالميَّة َّ
املغلوطة ِّ
االجتماعيَّ ،إَّنا هم من الشَّباب اجليِّدين املتديِّنني ،ولكنَّهم خيطأون يف التَّشخيص.
اصل
ِّ
املتطرفة عرب شبكات التَّو ُ
على سبيل املثال ،تفيد التَّقارير َّ
يتم عرب
أن جتنيد الشَّباب املاليزيِّني املقاتلني يف صفوف داعش (َّ )ISISإَّنا ُّ
شبكات التَّواصل االجتماعيَّة ،ويف ٍ
مقال (2014م) ،أفادت التَّقارير َّ
أن حوايل ( )40من الشَّباب املاليزيِّني قد متَّ

جتنيدهم يف صفوف تنظيم داعش عرب الفيس بوك وغريها من شبكات التَّواصل االجتماعي 9.وقد َّ
أكد هذا التَّقر َير
وزير الدَّاخليَّة داتؤ سري أمحد زاهد حامدي الذي أفاد َّ
أبن نسبة ( )%75من اجملنَّدين يف تنظيم داعش من ماليزاي،
10
القوات املسلَّحة املاليزيَّة ،يُعتقد َّ
يتم عرب اإلنرتنت ،وأضاف َّ
أن هلم صلة وانتماء ابلتَّنظيم.
أبن حوايل ( )70من َّ
َّإَّنا ُّ

Adlina, AB. Halim. “Cultural Globalisation and its Impact upon Malaysian Teenagers, Journal Pengajian Umum
Bill. No.8, p181.
7
Muhammad T.J. et al. “Factors Influencing the Adoption of Social Networking Sites”, Op. Cit., p.268.
8
Ibid.
9
See: LEE SHI-IAN, “Malaysian militants for Isis recruited through social media”, 22 September, 2014.
http://www.themalaysianinsider.com/
Suman, Varandani. “ISIS Recruitment: 75% Of New Islamic State Group Supporters In Malaysia Are Recruited 10
Online”, IBT, 25 May, 2015. http://www.ibtimes.com/isis-recruitment-75-new-islamic-state-group-supportersmalaysia-are-recruited-online-1936440. Accessed on: 8 February 2016.
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أيضا ،بتاريخ الثَّاين من يناير (2016م) تناقلت وسائل اإلعالم خرب انفجا ٍر بسوراي والعراق ،أودى حبياة
ً
( )33ضحيَّة ،و َّ
أمريول أمحد رحيم26( ،عاما) من والية
أن شابَني ماليزيَّني مرتبطَ ْني هبذا االنفجار ،أحدمها :حممد
ْ
ترينغانو ،واآلخر َشذوا ْن حممد سامل (31عاما) من والية سيالنغور .وبذلك َّ
فإن الشَّباب املاليزيِّني املرتبطني ابالنفجارات
أكد ذلك رئيس املعهد الدُّويل ِّ
فردا 11.و َّ
للدراسات االسرتاتيجيَّة
االنتحاريَّة بسوراي والعراق حتت تنظيم داعش ،يبلغ (ً )17
أبن حوايل مائة من الشَّباب قد غادروا ماليزاي لالنضمام إىل مجاعات ( ،)ISISو َّ
وشؤون األمن ،مضي ًفا َّ
أن األمن قد
12

قبض على حوايل ( )150آخرين.
وحىت على املستوى الدَّاخليَّ ،
االجتماعي هي مسؤولةٌ عن التَّهديد اإلرهايب الدَّاخلي،
اصل
ِّ
فإن شبكات التَّو ُ
وقد َّ
شخصا داخل ماليزاي من
أكد ذلك رئيس الشُّرطة املاليزيَّة خالد أبو بكر؛ حيث انتشرت الشَّائعات بوجود ()18
ً
ات يف خمتلف املواقع املاليزيَّة .كذلك ،يف در ٍ
االنتحاريِّني ،و َّأهنم مستعدُّون للقيام بعمليَّ ٍ
اسة ملركز ( ،)PEWالعاملية حول
أن حوايل ( )50.000من املاليزيِّني متعاطفون مع التَّنظيم ،و َّ
تبني َّ
أن نسبة
استطالع آراء املاليزيِّني عن تنظيم داعشَّ ،
13
( )%12من املسلمني املاليزيِّني ينظرون إبجيابيَّة إىل تنظيم داعش ،وأعماهلا بسوراي والعراق.

هذا ،وال خيفى َّ
أن مجيع األفراد املتعاطفني لتنظيم داعش أو غريه من التَّنظيمات ،ال عالقة مباشرة هلم هبذا
التَّنظيم على اإلطالقَّ ،
االجتماعي وغريها من الوسائل املرئيَّة ،ومن
وإَّنا عرب تكوين اآلراء من خالل شبكات التَّواصل
ِّ
إن النَّجاح يف استقطاب ٍ
االجتماعي؛ حيث َّ
فرد ملساندة قضيَّة أو االخنراط
الرتابط املتشعِّب يف شبكات التَّواصل
خالل َّ
ِّ
يف مجاعة أو تنظيم ،ال يعن فقط ذلك الفردَّ ،
وتوجهاته ،فالنَّجاح
وإَّنا يعن أفر ًادا آخرين ممَّن يشاركون هذا الفرد آراءه ُّ
ٍ
ٍ
بد ْورهم -قد يُقنعون أصدقاء آخرين ،وهكذا
شخص َّما يعن إقناع
يف إقناع
سلسلة من أصحابه وأصدقائه الذين – َ
االجتماعي وخطورهتا يف الوقت نفسه.
َدوالَيك .ومن هنا أتيت أمهيَّة شبكات التَّواصل
ِّ
ابإلمجالَّ ،
كل تلك األحداث تؤكِّد لنا خطورة شبكات التَّواصل االجتماعي سواء يف اجلانب اإلجيايب أم
فإن َّ
ِّ
الراهن يستقون منه معلوماهتم،
السلب ،ودورها َّ
أهم مصد ٍر يف الوقت َّ
الرأي العام لدى الشَّباب؛ لكوهنا َّ
الفعال يف تكوين َّ

ِّ
ويكونون عربه صداقاهتم ،وينفتحون من خالهلا على العا َمل وعلى القضااي البعيدة ،وهذا ما حيملنا على النَّظر يف ضرورة
األول
َّدخل يف تلك الوسائل من أجل توظيفها توظي ًفا إجيابيًّا لتأكيد الفكر الوسطي ونشره بني الشَّباب
الت ُّ
املستهدفني َّ
َ
لالحنرافات الفكريَّة.
هذا ،وجتدر اإلشارة إىل َّ
أن احلكومة املاليزيَّة قد قامت ابلكثري من اإلجراءات الوقائيَّة والعالجيَّة يف جمال األمن

ِّ
الصحيح ابإلسالمي ،ومن اإلجراءات
األلكرتوين ،ويف التَّعاون من املراكز الدَّعويَّة واالجتماعيَّة من أجل نشر الوعي َّ
االجتماعي ِّ
تبن قانون األمن الوطين لإلنرتنت
اليت قامت هبا احلكومة املاليزيَّة حيال اإلرهاب على شبكات التَّواصل
ِّ
K.K. Tan. “ISIS and Present danger to our country”, The Sun, Thursday 28, January, 2016, p12.
Shannon, Teoh. “Rising concern over trend of Malaysian ISIS suicide bombers”, The Straits New Times, 12 January,
2016. http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/rising-concern-over-trend-of-malaysian-isis-suicide-bombers.
13
Ibid.
11
12
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( ،)The National Cyber Security Policy, NCSPوذلك عام (2005م) ،واهلدف األساس العتماد هذا القانون
مواجهة احتماالت املخاطر النَّامجة عن استخدام اإلرهابيِّني واإلجراميِّني والقراصنة يف استخدام تلك الفئات اإلنرتنت
14
من أجل النُّفوذ إىل اجملتمع أو إىل األفراد ،وإحداث هتديد حلياهتم أو ممتلكاهتم ،أو ابألمن الوطن.
مؤسسات أمنيَّة كثرية على شبكات اإلنرتنت وشبكات اهلواتف اليت تتعاون مع
هذا ،ابإلضافة إىل التَّنسيق مع َّ
املؤسسات.
احلكومة يف تنفيذ خطواهتا األمنيَّة ويف حتقيق أهدافها ،وهي كثرية ،ويف ُّ
الصورة أدانه رموز بعض تلك َّ

ملؤسسة مكافحة اإلجرام مباليزايَّ ،
إن من واجب احلكومة مراقبة
الرئيس َّ
الم يت ،انئب َّ
ويف رأي َّ
السيد اتن سري يل ْ
شبكات التَّواصل االجتماعي من أجل ِّ
احلد من التَّطرف ،ذلك َّ
االجتماعي
أن أتثري املتطرفني يف شبكات التَّواصل
ِّ
15
اضح ،و َّأهنم يؤثرون على األفراد واجملموعات ويقومون ابلتَّجنيد ونشر الرأي املتطرف.
و ٌ
االجتماعي يف اجملتمع املاليزي
اسات وأحباث عن شبكات التَّواصل
ِّ
در ٌ
الذكيَّة ،قد َّأدى إىل ظهور در ٍ
خاصةً عرب تطبيقات اهلواتف َّ
َّ
اسات
السريعَّ ،
إن تنامي وسائل تكنولوجيا االتِّصال َّ

كثرية معنيَّة بوسائل توظيف تلك التَّطبيقات وآاثرها على حياة املستخدمني يف أبعادها املختلفة :دينيَّة ،واجتماعيَّة،
واقتصاديَّة ،وفكريَّة ،وغريها.
الدراسات اإلسالميَّة هو نُدرة ِّ
األول الذي يعرتض الباحث يف جمال الدَّعوة و ِّ
غري َّ
الدراسات املعنيَّة
أن اإلشكال َّ
تفرع عنه من شبكات التَّواصل االجتماعي وتطبيقات اهلواتف النَّقالة الذكيَّة يف الدعوة ويف إظهار
بتوظيف اإلنرتنت وما َّ
ٍ
ِّ
ٍ
املدعوين،
وعصري يواكب لغة العصر ،وطبيعة الوسائل احلديثة املتاحة ،واهتمامات
أبسلوب فاعل
القيم اإلسالميَّة

Zahri Yunos, “Cyber Terrorism: The Rising Threat in Cyber dimension?” Commonwealth Cybersecurity Forum,
2014, London 5-6., p.26.
15
Laili Ismail. “Social Media Monitoring System Key to Tackling Extremism”, New Straits Times Online, 25 January
2016.
14
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ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ك ِّاب ْحلِّك ِّ
أعلَ ُم ِّمبَن
ك ُه َو ْ
َح َس ُن إِّ َّن َربَّ َ
حتقي ًقا لقوله تعاىلْ { :ادعُ إِّ َىل َسبِّ ِّيل َربِّ َ
ْمة َوالْ َم ْوعظَة ا ْحلَ َسنَة َو َجاد ْهلُْم ِّابلَِّّيت ه َي أ ْ
َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ين} (النحل.)125:
َ
ض َّل َعن َسبيله َوُه َو أ َْعلَ ُم ابلْ ُم ْهتَد َ
َّ
ماسة إىل
إن هذا اجلانب –أي الدَّعوة ابحلكمة واملوعظة احلسنة عرب الوسائل التقنيَّة احلديثة -ما زال حباجة َّ
در ٍ
اسات علميَّة يف هذا اجملال .يؤكِّد الباحث سامل احلسن وزمالؤه ندرة وجود حبوث عن توظيف اهلواتف النَّقالة َّ
الذكيَّة
اسات ٍ
الرغم من وجود در ٍ
كثرية يف توظيف اهلواتف يف عمليَّات التَّعليم اليت تعرف اآلن بـ"M-
يف الدَّعوة اإلسالميَّة على ُّ

 "Learningأي :التَّعليم عرب اهلواتف ،سواء يف تعليم اللُّغات األجنبيَّة ،أو يف دعم احلوار بني الدَّارسني ،أو بينهم وبني
املدرس ،أو يف مساعدة الدَّارسني البطيئني يف التَّعلم وغري ذلك من استخدامات اهلواتف َّ
ِّ
الذكيَّة يف التَّعليم 16.وبتعبري
17
"فإن ِّ
الباحث حممد طاهر وزمالؤهَّ :
االجتماعي واستخدامها بني املسلمني قليلة".
الدراسات عن شبكات التَّواصل
ِّ
كل ٍ
على ِّ
حالَّ ،
فإن عدَّة دراسات قد تناولت موضوع الشَّبكات اإللكرتونيَّة وتوظيفها بني الشَّباب املسلمني
مباليزاي ،ومن تلك ِّ
الدراسات :دراسة الباحث حممد طاهر وزمالئه (2015م)؛ للنَّظر يف العوامل املؤثِّرة يف استخدام
ِّ
االجتماعي .يف هذا اإلطار ،قام الباحثون بتحديد أربعة عوامل ،هي :العامل
املاليزي لشبكات التَّواصل
الشَّباب
ِّ
الدراسة كانت يف جمتم ٍع ِّ
أن هذه ِّ
االجتماعي ،والعامل التكنولوجي ،والتَّعليمي ،والتِّجاري ِّ
الدعائي .ومبا َّ
متعدد اإلثنيَّات،
ُّ
توجهات املستخدمني ابختالف ِّ
املتغري اإلثن :ماليو ،وصينيُّون ،وهنود.
فقد جاءت على شكل مقارنة؛ ملعرفة ُّ
دراسةٌ أخرى يف هذا اجملال ،هي دراسة حممد زكي مصطفى (2013م) ،وهي أكثر ختصيصا يف جمتمع ِّ
الدراسة
ً
جنويب العاصمة
نيالي
ويف املوضوع؛ حيث هي دراسة ميدانيَّة حول استخدام فيسبوك بني الشَّباب املسلم أبحياء
َّ
ْ
ِّ
وفه ِّمهم للقضااي
كواالملبور ،واستكشاف مدى أتثري استخداماهتا على الشَّباب يف توسيع معرفتهم وثقافتهم الدينيَّةْ ،
املرتبطة ابإلسالم .وقد مشلت هذه ِّ
الدراسة ( )354عيِّنة من الشَّباب ( %36.7ذكور ،و%63.3إانث) .وقد
توصلت هذه ِّ
أن الشَّباب يستخدمون فيس بوك لتوسيع عالقاهتم االجتماعيَّة مع أقراهنم ،و َّ
الدراسة إىل َّ
أن استخدامها
َّ

ِّ
فهمهم لإلسالم.
يؤثر –شيئًا َّما -يف مستوى ْ
َّأما دراسة الباحث جهاد حممد شرف وآخرين (2012م) ،فقد كانت عن استخدام شبكات التَّواصل
االجتماعي بني الطَّلبة اجلامعيِّني ابجلامعة املاليزيَّة للتكنولوجيا ( ،)Universiti Teknologi Malaysia, UTMومشلت
ِّ
( )450عيِّنة من الطَّلبة .ومن نتائج هذه ِّ
جمموعة ٍ
كبرية من الطَّلبة ابلتَّأثري ِّ
ٍ
السلب لشبكات التَّواصل
الدراسة اعرتاف
الصلوات .كما َّ
أن جمموعةً منهم أفادوا
ِّ
االجتماعي على مستوى تديُّنهم ،مثل العالقة ابجلنس اآلخر ،والتَّفريط يف أوقات َّ
19
من استخدامهم لشبكات التَّواصل االجتماعي بزايدة معرفتهم ِّ
ٍ
شبكات إسالميَّة معروفة.
الدينيَّة عرب
18

Salim Ahassan, M Nordin A Rahman, A. Hakim A. “Mobile-Based Da’wah al-Fardiyyah Model Using M-Learning
Method”, Proceedings of ICIC2015-International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st.
Century, 6-7th June, 2015. University Sultan Zainal Abidin, Malaysia.
17
Muhammad T., Jan. et al. “Factors influencing the Adoption”, Op. Ci., p.267.
18
M. Zaki M. “Facebook as social media tools among Muslim Youths in Malaysia”, Op. Cit.
19
Gehad M. Sharaf. “An Examination of Social Networking Sites usage among Muslims Student in Islamic
Perspectives”, International Journal of Engineering and Advanced Technology, IJEAT, Vol.1, Issue4, April 2012,
273-277.
16
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توصلت نتائج در ٍ
اسات كثرية إىل َّ
خاصة
أن الستخدامات اإلنرتنت نتائج سلبيَّة كثرية على حياة الشَّبابَّ ،
وقد َّ
املراهقني ،مثل تعاطي ِّ
احملرمة ،واالخنراط يف العصاابت اإلجراميَّة ،والقيام أبعمال الشَّغب،
املخدرات ،والعالقات اجلنسيَّة َّ
َّحرش ابلنَّاس عرب اإلنرتنت ،وغريها 20.غري َّ
اضح
توج ٍه و ٍ
أن الباحث حممد زكي مصطفى وآخرين ،يؤكِّدون وجود ُّ
والت ُّ
االجتماعي من أجل نشر الدَّعوة اإلسالميَّة،
بني بعض الشَّباب املاليزيِّني يف استخدام اإلنرتنت وشبكات التَّواصل
ِّ
ٍ
معلومات ذات ار ٍ
تباط أبحكام اإلسالم يف العبادات واملعامالت وغريها من املسائل اليوميَّة اليت تعرتض
والبحث عن
21
ٍ
إجاابت دينيَّة هلا.
حياة الفرد املسلم ،ويبحث عن
إمجاالً ،نستنتج من هذه ِّ
الدراسات القليلة اليت أمكن التَّوصل إليها يف جمال استخدام شبكات التَّواصل

االجتماعي مباليزايَّ ،
االجتماعي واالنرتنت من
أن الشَّباب املسلم مباليزاي لديه رغبةٌ واضحةٌ يف توظيف وسائل التَّواصل
ِّ
ِّ
أجل فهم اإلسالم ونشر تعاليمه ،و َّ
أن كثريين منهم يستخدمون تلك الشَّبكات اإللكرتونيَّة توظي ًفا إجيابيًا ،وإن وجدت

بعض التَّجاوزات عند بعضهم.
وحيدوان هذا االستنتاج إىل َّ
الصحيح إذا ما ُوِّجد من يقوم
كبري يف توجيه الشَّباب التَّوجيه اإلجيايب َّ
أن األمل ٌ
بذلكِّ ،
ويوجه استخدام شبكات التَّواصل االجتماعي ِّ
سلب إىل مضمون إجيايب بنَّاء يفيد
ويعوض ما فيها من مضمون ٍ
وخاصة الشَّباب.
الو َسطي وتعميمه بني املسلمني،
َّ
يف معرفة اإلسالم ويف بناء الفهم َ
جماالت استخدام اإلرهابيِّني لإلنرتنيت ووسائل التَّواصل االجتماعي

لعل من املفيد للباحثني معرفة اجملاالت اليت ينفذ عربها أصحاب األفكار ِّ
السيء على أفكار
املتطرفة من أجل التَّأثري ِّ
َّ
مهمة من أجل بناء ما أييت
الشَّباب ،وجعلهم خيرجون عن َّ
اجلادة ،والوسطيَّة اإلسالميَّة يف ميزان األمور .تلك خطوةٌ َّ
الوسطي بني الشَّباب ابستخدام وسائل التَّواصل االجتماعي.
بعدها من وسائل مقرتحة لنشر الفكر
ِّ
يف هذا اجلانب ،يكفينا ما حدَّده الباحث زهري يوسف من ٍ
أهم االسرتاتيجيَّات اليت
بنود ،وجد َّأهنا تُشكِّل َّ
الرأي حني حياولون جتنيد الشَّباب واملناصرين هلم عرب اإلنرتنت؛ لالخنراط يف األنشطة اإلجراميَّة،
يعتمدها خرباء التَّأثري يف َّ
22
وهي ،كما يف الشَّكل اآليت:

M. Zaki M. “Facebook as social media”, Op. Cit., 173.
Ibid, 173.
22
Zahri Yunos, “Cyber Terrorism: The Rising Threat in Cyber Dimension?” Commonwealth Cybersecurity Forum,
2014, London 5-6.
20
21
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أ-احلرب النَّفسيَّة (:)Psychological Warefare
ِّ
تُ ُّ
املتطرفة
عد احلرب النَّفسيَّة من لدن اجلماعات
االجتماعي
اسرتاتيجيَّة قويَّة عرب شبكات التَّواصل
ِّ
تفوق
واإلنرتنت ،وتتحدَّد هذه االسرتاتيجيَّة مبدى ُّ

أولئك يف اخرتاع الوسائل الناجحة يف إحداث املفعول
ص َور
النفسي للمشاهد ،ومن وسائلهم عرض ُ
التَّفجريات اليت يقوم هبا الفدائيُّون من الشَّباب؛ وبذلك
خيرج املشاهد بنتيجة َّ
أن أولئك هلم قدرة فائقة يف النفوذ
ٍ
إىل ِّ
مكان ،وأن "العدو" ضعيف ،ودفاعاته
أي
مكشوفة ،سهلة االخرتاق .مث َّ
إن احلرب النَّفسيَّة تصل
لدرجة أن الذي جينب عن مواجهة أولئك ،والوقوف
ضدَّهم إَّنا هو يف غاية اجلنب والضَّعف.

23

والرتويج ( :)Publicity and Propagandaشبكات التَّواصل االجتماعي وسيلةٌ رائجةٌ ِّ
بِّ -
الدعاية َّ
الرتويج
للدعاية و َّ
تدخ ٍل فيه ،واملرسل يكون يف َس َع ٍة من أمره ليُكيِّف هذا املضمون كما يريده
لوصول مضمونه مباشرةً إىل املتلقي دون ُّ
الرتويج ال أييت من فراغ ،وإَّنا يستند إىل وقائع ،فيأخذها ِّ
أن يصل إىل املتلقي .كذلكَّ ،
ويفسرها وحيلِّلها
فإن الدعاية و َّ
ومعنواي .وتنطلق الدعاية
ماداي
ًّ
على ما خيدم وجهته ،وحيمل املتلقي على قبول رأيه والتَّعاطف معه ،ورمبَّا مساندته ًّ
الرتويج عرب وسائل متعددة ،قد تبدأ بعرض قصص وَّناذج ومشاهد لشباب جماهدين ،وعرضهم بوصفهم أبطاالً .كما
و َّ
وهتك لألعراض ،و ٍ
يب ٍ
عكسي بعرض اجلانب اآلخر ،وما يقوم به هذا اجلانب من ختر ٍ
انتهاك
ميكن أن تكون بشكل
ٍ
للحقوق..
ج -مجع التَّربعات ( :)Fundraisingقد ينجح بعض األفراد يف مجع التَّربعات املاليَّة الكبرية عرب شبكات التَّواصل
الرتويج للقضيَّة اليت يدَّعون ِّ
االجتماعي ،وذلك بفضل جناح ِّ
الدفاع عنها .واملعروف أن مجيع األطراف يستخدم
الدعاية و َّ
حكرا على اجملموعات
اإلنرتنت اليوم من أجل بلوغ أهدافه ،ومجع التَّربعات إلقامة املشروعات املختلفة ،وليس هذا األمر ً
ٍ
أهداف غري نزيهة.
املتطرفة ،ولكن اإلشكال يف صرف تلك التَّربعات يف

L. E. Prichard, J. J., and MacDonald, “Cyber Terrorism: A Study of the Extent of Coverage in Computer Security
Textbooks,” Journal of Information Technology Education, vol. 3, 2004.
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د -جتنيد األعضاء واالستقطاب ( :)Recruitment and Mobilizationيعد جتنيد األعضاء عرب شبكات التَّواصل

جناحا بني الشَّباب ،وهو يف الوقت نفسه ،من أخطر األمور اليت ميارسون أصحاب
االجتماع هي من أكثر الوسائل ً
شاب يعن مكسبا كبريا ِّ
أي ٍ
يوظفونه يف ِّ
ألن جناحهم يف اقتناص ِّ
السيئة للتَّأثري على الشَّباب؛ َّ
أي وقت شاؤوا.
النَّوااي َّ
ً ً
ٍ
شىت ،وليس يف أعمال ٍ
معهمة،
عنف مباشرة ،فقد يكون توظيفهم يف التَّزويد
صوٍر َّ
مبعلومات َّ
وأييت توظيف األعضاء يف َ
املتطرف يف القضااي ِّ
الدينيَّة واالجتماعيَّة و ِّ
الرتويج هلم لدى أفراد آخرين ،أو نشر الفكر ِّ
السياسيَّة وغريها.
جمرد َّ
أو َّ

هـ -النُّفوذ إىل املواقع االجتماعيَّة ( :)Social Networkingمبا َّ
أن املواقع االجتماعيَّة هي ابألساس ،ذات طاب ٍع
فإن النفوذ إليها سهل ،وقد ينجح بعض األفراد يف كسب ِّ
اجتماعي ،ويكون االنضمام إليها سهالًَّ ،
ود األعضاء اآلخرين
ٍ
ٌ
وثقتهم مبا يعلنونه من مبادئ ،وما يتَّخذونه من مواقف يف خمتلف القضااي ،وهكذا جيدون ألنفسهم شرحيةً كبريًة من
"األصدقاء" املتعاطفني معهم ،وهكذا يسهل عليهم النفوذ إىل املواقع االجتماعيَّة وكسب األفراد .وقد يستفيدون من
ولكن توظيفهم هلا هو غري العادل.
بعض القضااي العادلة حقًّاَّ ،

أيضا لتبادل املعلومات بني
وُ -
تبادل املعلومات ( :)Sharing Informationشبكات التَّواصل االجتماعي وسيلة ً
األفراد جبميع أصنافها :نصوص مكتوبة ،ورسوم ،وصور اثبتة ،ومواد مرئية متحركة فيديو ،وبرامج مشفرة ،وغريها .ومن
الصعب يف العامل الرقمي التَّصدي لذلك؛ لكثرة ما يتم تبادله من معلومات بني األفراد عرب الشبكة العاملية يف ِّ
كل دقيقة،
َّ
ولقدرة بعض األفراد يف إخفاء املعلومات أبشكال شىت.

جناحا يف
ز -التَّخطيط والتَّنسيق ( :)Planning and Coordinationشبكات التواصل
ِّ
االجتماعي وسيلة أكثر ً
التَّخطيط والتَّنسيق بني األفراد خاصة يف حال املوانع اليت ُّ
حتد من تالقيهم ،وقد حدثت َّناذج عدَّة من التَّخطيط
ٍ
أهداف نبيلة أم
والتَّنسيق عرب شبكات التَّواصل االجتماعي الدالة على فعالية هذه الوسيلة يف تنظيم العمل ،سواء لبلوغ
24
غري نبيلة.
االجتماعي يف الدَّعوة مباليزاي
خطوات مقرتحة لتوظيف شبكات التَّواصل
ِّ
َّ
االجتماعي يف نشر الوسطيَّة واالعتدال يف الفهم واملمارسة يف اجملتمع
إن احلديث عن توظيف شبكات التَّواصل
ِّ
اإلسالمي مباليزاي أييت ضمن ٍ
مؤسسات دعويَّة رمسيَّة مثل جاكيم ( ،)Jakimوفركيم
ِّ
جهود عدَّة يف هذا اجملال من ُلدن َّ

( ،)Perkimولكن تلك اجلهود ينقصها الكثري من ِّ
الصياغة اجليدة يف قالَب جديد يوازي طبيعة العصر ،وطبيعة الوسائل
احلديثة.

A. P. Schmid, “Root Causes of Terrorism: Methodological and Theoretical Notes, Empirical Findings and Four
Inventories of Assumed Causal Factors,” 2005.
24
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بناء على ذلك ،فمن اإلمكان القيام جبملة خطو ٍ
ات يف سبيل توظيف شبكات التَّواصل االجتماعي يف نشر
ً
خاصة.
الفكر الوسطي بني الشَّباب َّ
ٍ
الصفحات االجتماعية
أ -إنشاء
جمموعة شبابيَّة من َّ

هناك الكثري من اجملموعات اإلسالمية على الشبكة العاملية ،وكذلك يف ماليزاي ،ولكنها –يف العادة -تكون
املطولة ،وبنصوص الكتب واجمللدات ،وقد ميألها بعضهم ابلنَّسخ واللَّصق من مواقع أخرى دون
مشحونةً ابملواعظ َّ
ٍ
أخريا تصبح تلك املواقع عبئًا على القارئ ،يسأمها الشخص من َّأول وهلة .فاملطلوب من
متحيص ملضمون ما ينقلون ،و ً
نصا أم صوات وصورة ،أم غري ذلك من
خمتصرا ،ولكن هادفًا مرَّكًزا ،سواء أكان ًّ
مثل هذا املوقع أن يكون مضمونه قليالً ً

املواد اإللكرتونيَّة.

الوسطي وترمجته إىل املاليويَّة
ب -متابعة النَّشاط َ
السمع والبصر يف َّأايمنا هذهَّ ،
على الرغم من َّ
فإن
أن مفردات "الوسطيَّة ،االعتدال ،التَّسامح" وغريها هي ملء َّ
الكثري من الشباب ما زال غري ٍ
مدرك حلقيقة تلك املصطلحات ،وقد تُ َّروج له بعض األفكار واملواقف املتطرفة على َّأهنا
هي الوسطيَّة ،وهي منافية للوسطيَّة ،وقد تلفَّق له بعض الفتاوى املغلوطة أو القائمة على جزء و ٍ
احد من األدلة واحلقائق،
فيظن َّ
ابلوسط ،واحلقيقة غري ذلك.
أن تلك الفتاوى هي األصلح ،وهي امللتزمة َ

يف هذا السياق ،ينبغي على العلماء مباليزاي متابعة النَّدوات واحملاضرات والكتب والنقاشات الدَّائرة حول الفكر
الوسطي ،والقيام بتلخيص تلك املواد ،مث عرضها مبا يوافق سرعة الوقت ،وطبيعة الشَّباب يف عدم صربهم على القراءة
ِّ
واملتابعة الطَّويلةَّ ،
وإَّنا النُّفوذ مباشرةً إىل اهلدف.
ج -إنشاء وسائط ِّ
متعددة مرَّكزة حول الفكر الوسطي
مبا َّ
االجتماعي ،سواء من لدن أصحاب
األول ابألنشطة على شبكات التواصل
أن اجليل الشاب هو
ِّ
املستهدف َّ
َ
كل ٍ
النَّوااي الطَّيبة أم من ُلدن ِّ
املخربنيَّ ،
نشاط يف مواجهة الفكر املتطرف عرب شبكات التَّواصل
فإن ذلك حيتِّم أن ينطلق ُّ
االجتماعي مما يستهوي الشَّباب أنفسهم ،ومبا َّ
أن ُج َّل الربجميات هي اآلن عرب اهلواتف الذكيَّة ،فال َّ
بد من توظيف

فعاالً.
اهلواتف توظي ًفا َّ
على سبيل املثال ،هناك الكثري من األلعاب اإللكرتونيَّة ،مثل ألعاب القتل والدَّمار ،اليت تؤثِّر سلبًا على أفكار
ت حقا برامج وألعاب تعلِّم األطفال والشَّباب مبدأ التَّسامح
الشَّباب ،وهتيِّئهم لقبول اإلجرام والعنف .فهل ُو َ
جد ْ
ألعاب تنتهي –مثال -ابألطراف املتصارعة إىل التَّفاهم رغم
الرأي اآلخر واحرتامه؟ وهل هناك
اإلسالمي ،وقبول َّ
ٌ
كل ٍ
االختالف ،والبناء ،وليس حماولة ختر ٍ
يب ِّ
طرف لآلخر ،وحمْ ِّوه من الوجود؟
َّ
إن مثل تلك األلعاب اليت نستهني هبا ألطفالنا ،ولشبابنا ،تقوم أبث ٍر كب ٍري يف تسويق فكر اهلدم وإلغاء اآلخر،
الصغار والشَّباب .عليه ،من اإلمكان تصميم وسائط ِّ
وتكريس فكر العنف يف أذهان ِّ
متعددة من ألعاب إلكرتونيَّة وأفالم
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ِّ
متحركة ،ومقاطع فيديو وغريها ،مما خياطب الشَّباب مباشرةً ابلرتَّكيز على روح التَّسامح والوسطيَّة اإلسالميَّة ،دون أن
يكون مضمون تلك الوسائط وعظيًّا تلقينيًّاَّ ،
وإَّنا توجيهيًّا غري مباشر.
د -اخلروج َّ
ابلشباب من مستهلكني إىل متجني
الصحيح واخلطأ .من هذا
ينبغي اإلميان مبقدرة الشَّباب أنفسهم على اإلبداع ،وعلى حتكيم عقوهلم يف معرفة َّ
فإن توظيف الشَّباب أنفسهم يف أنشطة مواجهة الفكر ِّ
املنطلقَّ ،
املتطرف ،ونشر الفكر الوسطي ال َّ
بد منه .أي أ ْن يبدأ
توع ٍ
وي من الشَّباب أنفسهم ،فال يكونوا مستقبِّلني ،وإَّنا منتجني فاعلني آخذين بزمام املبادرة من أجل
أي بر ٍ
ُّ
انمج َ
متطرف ،ويكفي يف ذلك حيازة الشَّباب ألبسط مبادئ النَّظر الوسطي والثَّقافة ِّ
كل فك ٍر ِّ
مواجهة ِّ
الدينيَّة ،ومن مث
ينطلقون عرب القنوات املعدَّة بوصفهم أعضاء فاعلني ِّ
موجهني لتلك القنوات االجتماعيَّة من أجل استقطاب أقراهنم،

وتبصري غريهم ابملوقف الوسط اإلسالمي .فالشَّباب ميتلكون الكثري من املقدرة الواعدة يف هذا اجملال ،وال بد من زرع
استقر هذا الوعي َّ
الثِّقة فيهم أبنفسهم وحتويلهم من مستهلكني إىل منتجني .وإذا ما َّ
فإهنم قلَّما يقبلون أن يقعوا فريسةً
ودب من أصحاب األفكار واآلراء ِّ
سهلةً ِّ
املتطرفة.
هب َّ
لكل من َّ
ِّ
املتطرف
هـ -التَّشهري ابلفكر
من طُرق محاية األفراد من التَّأثري السيء لشبكات التَّواصل االجتماعي ،رصد تلك الشَّبكات اليت تسيء إىل
جمرد التَّحذير والتَّخويف منهم ،وإالَّ انقلب
الفهم َّ
الصحيح لإلسالم ،وكشف زيف أصحاهبا َّ
ابحلجة الواضحة ،وليس َّ
األمر إىل ِّ
ضدهَّ .
أرضا خصبةً يف غياب النَّقد البناء حوله؛
إن أتثري تلك الشَّبكات و َّ
الرتويج ألفكار أصحاهبا إَّنا جيد ً
أن أصحاهبا على ٍ
حق .وما مل تتم هذه اخلطوةَّ ،
أن تلك أفكار صائبةٌ ،و َّ
فيظن بعض النَّاس َّ
الرأي املتطرف
فإن أصحاب َّ
االجتماعي ،ويسهل عليهم إقناع األفراد لالخنراط يف صفوفهم و ِّ
الدعاية
قدٍم يف شبكات التَّواصل
ِّ
سوف جيدون موطئ َ
هلم.

خالصة ونتائج

الوسطي يف اجملتمع
لقد استهدفت هذه الورقة النَّظر يف ُسبل توظيف شبكات التَّواصل االجتماعي من أجل نشر الفكر َ
ِّ
املاليزي ويف غريه .ذلك َّ
استخدامها يف اجملتمع
أن هذه الوسيلة احلديثة –أي شبكات التَّواصل االجتماعي -قد أسيء
ُ
ِّ ِّ
صور اإلسالم.
املاليزي من قبَل َم ْن يريدون تشويه ُ
ولتتبُّع هذا املوضوع ،فقد كشفت هذه الورقة عن أرقام وإحصاءات كثرية تؤكِّد مدى هيمنة شبكات التَّواصل
ِّ
تعرضت هذه الورقة
االجتماعي يف اجملتمع
املاليزيَّ ،
اجلنسني .كما َّ
خاصة بني الشَّباب من طلبة اجلامعات من كال َ
طي لإلسالم ،وإدخاله يف دروب
الو َس ِّ
للهجمة الشَّرسة اليت تستهدف الشَّباب املسلم املاليزي من أجل َ
صرفه عن املسار َ
َّطرف واإلرهاب عرب وسائل التَّواصل االجتماعي.
الغلو والت ُّ
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ٍ
وجمموعات شبكيَّة
بعد ذلك ،حاولت هذه الورقة اقرتاح بعض احللول هلذه املشلكة ،مثل :إنشاء شبكات
ِّ
الوسطي يف خمتلف أنشطة الشَّباب يف املدارس واجلامعات ويف
تكون على مستوى املسؤوليَّة والتَّحدي؛ لنشر الوعي َ
َّطرف
احلياة اليوميَّة ،وتكثيف اجلهود حىت تكون الوسطيَّة وعيًا يوميًّا وممارسةً متواصلة .كذلك حماربة وسائل اإلجراام والت ُّ
ٍ
أبسلوب ِّ
يلب ميول الشَّباب.
َّطرف
على شبكات التَّواصل
ِّ
االجتماعي ،وتعريف الشَّباب حبقيقة اإلرهاب والت ُّ
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ABSTRACT
The aim of this research is to explain what the parameters of prophetic education in the civil
covenant are. The research was based on the descriptive descriptive approach. The most important
findings of the research were that the establishment of the Prophet for civil society was in full
conformity with the constitutional and administrative requirements of the society. This was written in
a document aimed at clarifying the rights and duties of the relevant parties The research also showed
that Muslim women had received in the civil era - in the field of education - what was not enjoyed by
others in a number of different civilizations; not only the request for knowledge, but also to seek to
spread it between women and men. Research that the field of intellectual preparation of the most
prominent hands Which focused on the Islamic education in the Civil Covenant, including its interest
in the development of critical thinking and creative thinking and analytical thinking skills. The most
important thing recommended by the researcher: The Ministry of Education to instill and develop the
noble values of the students through the curriculum and programs and activities of the classroom and
non-class. The researcher also recommended that the Ministry of Social Affairs in its role to
disseminate the principles and values of education derived from the biography of the Prophet peace be
upon him, and the establishment of policies and special procedures to activate these principles and
values in society. He also recommended that the Ministry of Culture and Information be interested in
preparing educational programs aimed at educating members of the community in the field of the
Prophet's biography. The researcher also recommended that the Ministry of Islamic Affairs, Da'wah
and Guidance organize seminars and lectures to spread the Prophet's biography and its principles,
values and ethics.
The researcher suggested at the end of this research: Research on the features of Islamic education
in the Mecca era. The establishment of conferences interested in clarifying the reality of education in
the covenants of the Makkah and the civil. Research on the proximity or after contemporary Islamic
societies of the noble prophetic approach, and appropriate solutions.

: ملخص البحث
 كما اعتمد البحث على املنهج. هدفت هذا البحث إىل بيان مـا معــامل الرتبيـة النبوية يف العـهد املـدين
 للمجتمع املدين كان على  أن أتسيس النيب: وكان من أهم النتائج اليت توصل إليها البحث. الوصفي االستنباطي
أمت ما حتتاجه اجملتمع من مقومات دستورية وإدارية؛وقد مت كتابة ذلك يف وثيقة استهدفت توضيح احلقوق والواجبات
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اليت جيب على األطراف ذات العالقة االلتزام هبا.كما أوضح البحث أن املرأة املسلمة قد حظيت يف العهد املدين-
يف جمال التعليم -مبا مل حيظى به غريها يف عدد من احلضارات املختلفة ؛ فكانت ال يكتفي بطلب العلم فقط،بل
يتجاوز ذلك إىل السعي لنشره بني النساء

و الرجال.كما أوضح البحث أبن ميدان اإلعداد الفكري من

أبرز امليادين اليت اهتمت هبا الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين ،ومن ذلك اهتمامها بتنمية مهارات التفكري الناقد
والتفكري اإلبداعي والتفكري التحليلي .
وكان من أهم ما أوصى به الباحث  :أن تقوم وزارة التعليم بغرس وتنمية القيم النبوية الكرمية لدى الطالب من خالل
مناهجها وبراجمها وأنشطتها الصفية وغري الصفية .كما أوصى الباحث أبن تقوم وزارة الشؤون االجتماعية بدورها يف
نشر املبادئ والقيم الرتبوية املستنبطة من سرية النيب صلى هللا عليه وسلم ،وإقامة السياسات واإلجراءات اخلاصة
لتفعيل هذه املبادئ والقيم يف اجملتمع  .كما أوصى أبن هتتم وزارة الثقافة واإلعالم إبعداد برامج تربوية هادفة تسعى
إىل تثقيف أفراد اجملتمع يف جمال السرية النبوية العطرة  .وأوصى الباحث كذلك أبن تقوم وزارة الشؤون اإلسالمية
والدعوة واإلرشاد بتنظيم الندوات واحملاضرات لنشر السرية النبوية وما فيها من مبادئ وقيم وأخالق.
وقد أقرتح الباحث يف هناية هذا البحث  :قيام أحباث عن معامل الرتبية اإلسالمية يف العهد املكي.إقامة مؤمترات هتتم
بتوضيح واقع الرتبية يف العهدين املكي واملدين .قيام أحباث عن مدى قرب أو بعد اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة من
النهج النبوي الكرمي  ،واحللول املناسبة لذلك .
املقدمـة :
احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على من أرسله ربه ابهلدى ودين احلق مبشراً ونذيراً ،وداعياً إىل هللا إبذنه
وسراجاً منرياً  ،معلم الربية وهادي اإلنسانية  ،تركهم على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك  ..وبعد،،
فإن الصورة السائدة حلال البشرية قبل مبعث النيب الكرمي ﷺ حتكي أببلغ حال غلبة اجلوانب السلبية املنشر آنذاك
من انتشار لكثري من اخلرافات و االحنرافات النامجة عن انتشار اجلهل  ،كالشرك والظلم اجلور ،ابستثناء نزر يسري من
األمور االجيابية اليت كان يتمتع هبا أهل تلكم الفرتة واليت متارس كعادات غايتها طلب املديح والثناء من اآلخرين .
ولقد جاء اإلسالم بكل ما يضمن هلذه األمة اخلريية والعز والتمكني ومبا حيقق مصاحلها  ،سواءً أكان ذلك إبجياد

ما مل يكن موجوداً أو بتعديل ما كان لديهم من جتاوزات يف العبادات والعادات  ،كما أقر بعض ما كان سارايً يف

183

Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 4, 2018

أعرافهم  ،قال تعاىل { :إِ َّن هـ َذا الْ ُقرآ َن يِه ِدي لِلَِّيت ِهي أَقْـوم ويـب ِشر الْمؤِمنِني الَّ ِذين يـعملُو َن َّ ِ
احل ِ
ات أ َّ
َجراً َكبِرياً
ْ ْ
َ
َن َهلُْم أ ْ
الص َ
َ َ ُ َ َُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ

}[ .سورة اإلسراء]٩ :

وقد جاء مبعث النيب الكرمي صلوات هللا عليه وتسليماته مؤذانً مبيالد عهد جديد ملؤه الدعوة إىل اهلدى والنور ؛
فنظم حياة املسلم يف مجيع األمور  ،يف جمال عالقة العبد مع ربه ،وعالقته بنفسه  ،وعالقته أبخيه املسلم  ،وكذا مع غري
املسلم،وحىت مع ما حوله من الكائنات سواء احلية أو اجلامدة ،كما نظم العالقة األسرية واالجتماعية .
وقد ذكر ذلك القرآن الكرمي ذلك على سبيل االمتنان من املوىل سبحانه وتعاىل على عباده ،قال تعاىل{:لََق ْد َم َّن
ِ
ِ
ِ
ث فِي ِهم رسوالً ِمن أَن ُف ِس ِهم يـْتـلُو علَي ِهم ِِ ِ
اّلل علَى الْم ِ
ؤمنِ َ ِ
ْمةَ َوإِن َكانُواْ ِمن
آايته َويـَُزكي ِه ْم َويـُ َعل ُم ُه ُم الْكتَ َ
ْ َ َْ ْ َ
ني إ ْذ بـَ َع َ ْ َ ُ ْ
اب َوا ْحلك َ
َُ ُ
ِ
ض ٍ
الل ُّمبِ ٍ
ني}].سورة آل عمران[164:
قَـْب ُل لَفي َ

لكن املتأمل يف أحوال الكثريين يدرك مدى بعدهم عن املبادئ والقيم اإلسالمية اليت شرعها هللا عز وجل وسنها

نبيه ومصطفاه ألتباع هذا الدين سواءً أكان ذلك االبتعاد عن طريق التساهل والتفريط والتهاون ،أو عن طريق املبالغة
والغلو والتنطع يف أمور الدين ؛ وكال األمرين مذموم .

ويف هذا الصدد أييت هذا البحث ليلقي الضوء على شيء من القيم النبوية  -على صاحبها أفضل صالة وأزكى
سالم  -وحتديداً يف الفرتة املدنية منها لتكون نرباساً هنتدي به يف حياتنا بشىت جماالهتا ومواقفها.
موضوع البحث :
لقد كان العرب يف جاهلية جهالء إىل أن جاء اإلسالم وحررهم من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد ومن جور
األداين إىل عدل اإلسالم  ،و " تعد السنة األربعون ،أو حوايل هذه السنة من حياة حممد ﷺ  ،سنة مهمة يف أتريخ
العرب واإلسالم والعامل .ففي هذه السنة نزل الوحي عليه ،مبلغا إايه أبنه رسول هللا رب العلمني إىل العامل أمجني وأن
عليه بالغ رسالته للناس ونشر دعوته بينهم .وتصادف هذه السنة سنة  610تقريباً للميالد" ]علي2004،م ،
ص[175
إن ما وصلت إليه احلضارة اإلسالمية من ازدهار وترقي يف مجيع اجملاالت ويف اجملال الرتبوي على وجه اخلصوص
مل يكن إال ابالعتماد على التعاليم النبوية يف جمايل الرتبية والتعليم.
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وإن الباحث ليقف مدهوشاً من هذه القدرة النبوية على حتويل عرب اجلاهلية -الذين كانوا يتنازعون فيما بينهم
ألتفه األسباب ويشنون لذلك حروابً طاحنة سنني عدداً  -إىل دعاة للحق واهلدى والنور  ,وأن خيرج جيالً متميزاً يقود
البشرية إىل مرافئ األمان والرتقي الرتبوي والعلمي .
ويريد الباحث أن جيلي  -ولو نزراً يسرياً -من درر كنوز الرتبية احملمدية على صاحبها أفضل صالة وأزكى سالم
علها أن تكون نرباساً وضاءً لنا يف احلياة ينري لنا طريقنا للرقي اخللقي والعلمي يف آن معاً.

من هذا املنطلق أييت هذا البحث ليسهم  -إبذن هللا تعاىل  -يف عملية اإلصالح الرتبوي واالجتماعي من خالل

العودة إىل املعني النبوي الصايف الذي هنل منه الرعيل األول لننهل مما هنلوا فنسعد كما سعدوا بذلك.
ومن خالل ما سبق تتضح أمهية هذا املوضوع  ،لذا فإن البحث احلايل يسعى لإلجابة على السؤال الرئيس وهو:

مـا معــامل الرتبيـة النبوية يف العـهد املـدين ؟
أسئلة البحث :
ستجيب الدراسة  -إبذن هللا تعاىل  -على السؤال الرئيس للدراسة وهو:

مـا هي معــامل الرتبيـة النبوية يف العـهد املـدين ؟
ويتفرع عن التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية :
 ما مفهوم اهلجرة النبوية وما أسباهبا وأبعادها الرتبوية ؟ ما طبيعة التحدي الرتبوي يف العهد املدين ؟ ما املبادئ الرتبوية األساسية يف العهد املدين ؟ ما عناصر املنهاج الرتبوي يف العهد املدين ؟أهداف البحث :
يهدف البحث إىل التعرف على:
 مفهوم اهلجرة النبوية وأسباهبا وأبعادها الرتبوية. طبيعة التحدي الرتبوي يف العهد املدين. املبادئ الرتبوية األساسية يف العهد املدين. عناصر املنهاج الرتبوي يف العهد املدين.185
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أمهية البحث:
تتمثل أمهية املوضوع يف عدد من األمور ومنها:
-

يعد التأس ـ ـ ـ ــي ابألخالق النبوية من أهم األمور اليت جيب أن تتجلى يف حياة الفرد املس ـ ـ ـ ــلم  ،فهو القدوة املكملة اليت
أمر املوىل عزوجل ابالقتداء به واالهتداء هبديه .

-

حـاجـة أفراد اجملتمع إىل وعي صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيح ابملبـادئ والقيم النبويـة يف الوقـت الـذي افرتق فيـه النـاس واختلفـت ا ـجت اهـاهتم
وأهوائهم يف ضوء املتغريات اليت تعصف ابلعامل  ،والتغيري لكثري من احلقائق واملسلمات .

-

الض ـ ـ ـ ـ ـ ــعف الذي يش ـ ـ ـ ـ ـ ــهده واقع بعض الش ـ ـ ـ ـ ـ ــباب اليوم من حيث االهتمام ابملبادئ والقيم النبوية و بطهم بني أنواع
املغرايت من شبهات وشهوات .

-

اآلاثر السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبي ــة على اجملتمع ــات نتيج ــة لقل ــة االهتم ــام ابملب ــادئ والقيم النبوي ــة حي ــث تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ــل اآلاثر األخالقي ــة
واالجتماعية ...اخل.
ويتوقع من هذا البحث :

 أن يفيد القائمني على املؤسسات الرتبوية واالجتماعية يف التعرف على املبادئ والقيم الرتبوية املستنبطة من سريةالنيب األكرم صلى هللا عليه وسلم  ،وإقامة السياسات واإلجراءات اخلاصة لتفعيل هذه املبادئ والقيم يف مؤسساهتم .
 جاء هذا البحث استجابة لتوصيات العديد من الدراسات واألحباث اليت دعت إىل مزيد من البحث والتنقيب يف سريةالنيب املعصوم الستخالص النتائج بغرض إصالح أحوال مؤسسات الرتبية والتعليم بشكل خاص وحياة األفراد بشكل
عام .
 التطرق ملا هو انفع ومفيد يف خالل استعراض جزء من املبادئ والقيم النبوية وسبل تفعيلها يف واقع اجملتمع اليوم .-

يس ـ ــاهم البحث احلايل يف اخلروج بتوص ـ ــيات واقرتاحات تس ـ ــاعد يف حتقيق مؤس ـ ـس ـ ــات الرتبية والتعليم لدورها يف جمال
غرس وتنمية املبادئ والقيم لدى أفرادها .
منهج البحث:
اعتمد البحث على املنهج الوص ــفي االس ــتنباطي وهو " :املنهج الذي يقوم على جتميع النص ــوص املتعلقة بقض ــية
معينة ودراستها وتفسريها واستخالص النتائج " ] .عبد احلميد وكاظم 1978،م  ،ص .[104
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" وتعتمد البحوث الوصـ ــفية على دراسـ ــة العالقات القائمة واملمارسـ ــات السـ ــائدة واالجتاهات واملعتقدات اليت ترتبط
ابإلنسان واملواقف الكائنة " ].ابهي 2002،م  ،ص [46
وهذا املنهج ســيســتخدم عند بيان مفهوم اهلجرة النبوية وأســباهبا وأبعادها الرتبوية ،ووصــف طبيعة الرتبية النبوية يف
العهد املدين والتحدايت اليت واجهتها  ،وإيض ـ ـ ـ ــاح أبرز اآلاثر الرتبية اإلس ـ ـ ـ ــالمية يف العهد املدين على املراحل التالية يف
اتريخ الرتبية اإلسالمية.
حدود البحث :
اقتصر البحث على بيان مفهوم اهلجرة النبوية وأسباهبا وأبعادها الرتبوية  ،وبيان طبيعة التحدي الرتبوي واملبادئ
الرتبوية األساسية يف العهد املدين  ،وبيان عناصر املنهاج الرتبوي يف العهد املدين ،وإبراز آاثر الرتبية اإلسالمية يف
العهد املدين على املراحل التالية يف اتريخ الرتبية اإلسالمية.
مصطلحات الدراسة:
تتضمن الدراسة بعض املصطلحات وهي :
-1

القرآن الكرمي :
وقد ورد يف تعريفه أبنه  " :كتاب هللا عز وجل املنزل على خامت أنبيائه بلفظه ومعناه  ،املنقول ابلتواتر واملفيد للقطع
واليقني  ،املكتوب يف املصحف من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة الناس" ].أبو شهبه1412 ،هـ،ص  .[ 7وقد "
روعي يف تسميته قـرآان كونه متلو ابأللسن  ،كما روعي يف تسميته كتااب كونه مدوانً ابألقالم ،فكلتا التسميتني من تسمية
الشيء ابملعىن الواقع عليه "].القطان1407 ،هـ ،ص . [22

-2

السـنة :
وشرعا :الطريقة املسلوكة يف الدين من غري افرتاض وال
يف اللغة :الطريقة مرضية كانت أو غري مرضية،
ً
السنة ":الطريقة املستقيمة احملمودة"]أبو منصور2001،م،
وجوب].املناوي1410،هـ،ج،1ص . [ 415وقيل ُّ
ص.[ 210و" تطلق سنته صلى هللا عليه وسلم على األحاديث املروية عنه صلى هللا عليه وسلم  ،وتطلق السنة كذلك
على املندوب" ]النووي 1996 ،م  ،ج  ، 3ص  " .[148وتطلق كذلك على سرية الرسول ] ابن زكراي1999،م
،ج  ، 3ص . [61
ويرى النحالوي ] 1996م  ،ص  [ 25أبن للسنة يف اجملال الرتبوي فائداتن عظيمتان :
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أ -إيضاح املنهج الرتبوي اإلسالمي الكامل الذي جاء به القرآن الكرمي على وجه العموم .
ب -استنباط أسلوب تربوي من حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم يف مجيع شؤونه".
 -3الرتبية :
"راب الشيء يربو ربوا :أي زاد  ،والرابية الربو  :وهي ما أرتفع من األرض ...وربوت يف بين فالن أي نشأت فيهم"
]اجلوهري1399،هـ ،ج،1ص[2349
وقد وردت تعاريف متعددة ملفهوم الرتبية اإلسالمية  ،فيعرفها البعض أبهنا " :نظام من احلقائق واملعايري والقيم اإلهلية
الثابتة  ،واملعارف واخلربات واملهارات اإلنسانية املتغرية  ،انبع من التصور اإلسالمي للكون واإلنسان واحلياة  ،يهدف
إىل تربية اإلنسان وإيصاله إىل درجة كماله اليت متكنه من القيام بواجبات اخلالفة يف األرض ،عن طريق اعمارها  ،وترقية
احلياة على ظهرها  ،وفق منهج هللا" ]مدكور1411،هـ  ،ص .[41
 -4العهد املدين :
ويعرفها الباحث أبهنا  :الفرتة املمتدة مابني هجرة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة املنورة  ،وحىت
وفاته صلى هللا عليه وسلم هبا .

الدراسات السابقة:
 .1أبورزيزة  ,حممد علي بن حممد (1416هـ)  :آداب املعلم املسلم وواجباته خالل املوقف التعليمي  ,حبث مكمل
لنيل درجة الدكتوراه يف األصول اإلسالمية بقسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة ,كلية الرتبية ،جامعة أم القرى,اململكة
العربية السعودية.
 .2احلريب ،عبد املعني عبد الغين (1404هـ) الرتبية يف العهدين املكي واملدين رسالة ماجستري بقسم الرتبية
اإلسالمية واملقارنة  ،كلية الرتبية  ،جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية.
 .3الزهراين ،عبد هللا (1420هـ) :الوسطية يف الرتبية اإلسالمية  ,رسالة دكتوراه  ،كلية الرتبية  ،جامعة أم
القرى،اململكة العربية السعودية.
 .4سفر  ،حسن حممد (1406هـ):احلكومة اإلسالمية يف صدر اإلسالم نظامها وظيفتها وأثرها،رسالة دكتوراه يف النظم
اإلسالمية بقسم الدراسات العليا  ،كلية الشريعة  ،جامعة أم القرى،اململكة العربية السعودية.
 .5كتيب  ،أمحد بن إمساعيل (1426هـ) :املنهج الرتبوي النبوي يف معاجلة مواقف من أخطاء أفراد يف اجملتمع املدين،رسالة
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ماجستري بقسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة  ،كلية الرتبية،جامعة أم القرى،اململكة العربية السعودية.

أوالً :مفهوم اهلجرة النبوية وأسباهبا وأبعادها الرتبوية.
إن أول ما يتبادر إىل الذهن عند قراءة هذه الكلمة  -اهلجرة -هو اهلجرة املباركة لسيدان وحبيبنا حممد" واهلجرة
يف األصل اسم للخروج من أرض إىل أخرى  ،من اهلجر مبعىن الرتك  ،ومنه قوله : 

)و املهاجر من هجر ما هنى

هللا عنه (  .مث غلب استعماهلا على هذا احلادث التارخيي العظيم  ،الذي غري وجه البسيطة"] عبدالرزاق1401،هـ ،
ص[ 122
• أسباب اختيار املدينة كوجهة للهجرة النبوية:
لقد كان الختيار املدينة املنورة وجهة ملهاجر النيب صلى هللا عليه وسلم حكماً عظيمة  ،لعل من أبرزها :
 .1أن سكان يثرب من األوس واخلزرج كانوا أهل خنوة وإابء،قد اعتادوا احلرية فلم خيضعوا ألي أحد يف اجلاهلية .

 .2أن يف املدينة أخوال النيب ﷺ (بنو عدي ب ن النجار)  ،وكانت األرحام حيسب هلا حساب كبري يف حياة العرب
االجتماعية ،وكأن التهيئة اإلهلية هلذه اهلجرة كانت قبل والدته صلى هللا عليه وسلم.
 .3تفردها بتحصني جغرايف ال يوجد له مثيل يف اجلزيرة العربية  ،وقد أشار النيب ﷺ إىل ذلك بقوله قبل اهلجرة( :
قد أريت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات خنل بني البتني ومها احلراتن ) ]البخاري،ج ،8حديث رقم [2134
• األبعاد الرتبوية للهجرة النبوية:
للهجرة النبوية إىل املدينة املنورة عدد من األبعاد الرتبوية حري بنا أن نتوقف عندها ونتأملها  ،ولعل من أمهها:
 .1عند أتملنا للهجرة النبوية نلحظ الدقة يف التخطيط هلا  ،وال شك أبن " أن التخطيط املسدد ابلوحي يف حياة رسول
قائما ،وأن التخطيط جزء من السنة النبوية وهو جزء من التكليف اإلهلي يف كل ما كلف به املسلم "
هللا ﷺ كان ً
]حوى 1989،م 1،ج،ص[357
 .2مما يدل على أمهية هذا احلدث العظيم ؛ أنه فيما بعد مت التأريخ ابهلجرة النبوية ومل يؤرخ بغريها من األحداث اهلامة
كامليالد أ والبعثة أو غريمها .
َّ ِ
ُخ ِر ُجوا
ين أ ْ
 .3أن الصراع بني أهل احلق وأهل الباطل صراع دائم ومستمر  ،وهو من السنن الكونية اإلهلية قال تعاىل ( :الذ َ
ض َّهل ِدمت صو ِامع وبِيع وصلَوات ومس ِ
ِمن ِداي ِرِهم بِغَ ِري ح ٍق إِالَّ أَن يـ ُقولُوا ربـُّنَا هللا ولَوالَ دفْع ِ
هللا النَّاس بـ ْع َ ِ
اج ُد
ْ َ
ََ
َ َ َُْ َ ُ
َ
ض ُه ْم ببَـ ْع ٍ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ ٌ َ َ َ
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ِ
ِ ِ
ي َع ِز ٌيز )[سورة احلج]40 :
نص ُرهُ إِ َّن هللاَ لََق ِو ٌّ
نصَر َّن هللاُ َمن يَ ُ
اسم هللا َكث ًريا َولَيَ ُ
يُ ْذ َك ُر ف َيها ُ
 .4كان مهاجر النيب ﷺ وأصحابه عن مكة املكرمة  ،تضحية عظيمة وصفها النيب  بقوله ):وهللا إنك خلري أرض هللا،
وأحب أرض هللا إىل هللا ،ولوال أين أُخرجت منك ما خرجت)]الرتمذي،ج،5حديث رقم [722
 .5استمرار مكر أهل الباطل أبهل احلق ،كما قال تعاىل ( :وإِ ْذ ميَْ ُكر بِ َّ ِ
وك
وك أ َْو ُخيْ ِر ُج َ
وك أ َْو يـَ ْقتُـلُ َ
ين َك َف ُروا لِيُـثْبِتُ َ
ُ َ
ك الذ َ
َ
ِ
ين ) [سورة األنفال.]30:
َوميَْ ُك ُرو َن َوميَْ ُك ُر هللاُ َوهللاُ َخ ْريُ الْ َماك ِر َ
 .6يف اهلجرة النبوية دليل على اإلخالص والتفاين يف سبيل العقيدة اإلسالمية  ،فقد فارق املهاجرون أوطاهنم وأمواهلم
وأهليهم استجابة لنداء هللا ورسوله ﷺ.
 .7أن األخذ ابألسباب أمر ضروري  ،لكن ذلك ال يعين ابلضرورة حصول النتائج املرجوة؛ ذلك ألن هذا أمر يتعلق
مبشيئة هللا تعاىل ،ومن هنا كان التوكل على هللا أمراً ضرورايًّ وهو من ابب األخذ ابألسباب.
قواي حبسب استطاعته وقدرته
فلقد حرص النيب صلى هللا عليه وسلم على األخذ ابألسباب املعقولة واملتاحة أخ ًذا ًّ
 ] .سبع 1973،م  ،ص. [393
ومل يكتفي النيب  ابألخذ ابألسباب والوسائل املادية املتاحة ولكنه يف ذات الوقت كان دائم اللجأ إىل هللا تعاىل
" يدعوه ويستنصره أن يكلل سعيه ابلنجاح ،وهنا يستجاب الدعاء ،وينصرف القوم بعد أن وقفوا على ابب الغار،
وتسيح فرس سراقة يف األرض ويكلل العمل ابلنجاح" ] .الشامي1413 ،هـ ،ص.[148
 .8أمر النيب صلى هللا عليه وسلم علي بن أيب طالب  أن يرجع األماانت إىل أهلها رغم الظروف الشديدة واليت كان من
املفروض أن يكتنفها االضطراب،حبيث ال يتجه تفكريه إال إىل إجناح خطة هجرته فقط ،رغم ذلك فإن الرسول  ما كان
لينسى أو يتشاغل عن رد األماانت إىل أهلها] .جزويل1417،هـ  ،ص[364
 .9كان للمرأة املسلمة دور أساس يف اهلجرة :كأمساء بنت أيب بكر واليت سامهت يف جلب املاء والغذاء الرسول ﷺوصاحبه
يف الغار،و حتملت ميكن أن يلحق هبا من األذى من جراء ذلك  ،تقول رضي هللا عنها (( :ملا خرج رسول هللا ﷺ وأبو
بكر  أاتان نفر من قريش ،فيهم أبو جهل بن هشام،فوقفوا على ابب أيب بكر ،فخرجت إليهم فقالوا :أين أبوك اي بنت
أيب بكر؟ قالت :قلت :ال أدري وهللا أين أيب؟ قالت :فرفع أبو جهل يده ،وكان فاحشاً خبيثاً فلطم خدي لطمة طرح
منها قرطي قالت:مث انصرفوا]))..الرب1418،هـ،ص [126
.10

كانت اهلجرة النبوية تلبية لواجب اإلميان  ،والتماساً لوسائل العزة والتمكني اليت جيب أن يكون عليها املؤمنون
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] .عبد الرزاق1401،هـ ،ص [126
.11

يف قصة اهلجرة كذلك دليل على مشروعية استقبال األمراء والعلماء عند مقدمهم ابحلفاوة واإلكرام ،فقد حدث

ذلك لرسول هللا ﷺ عند مقدمه إىل املدينة  ].أيب فارس1418،هـ ،ص[358
 .12هبذه اهلجرة املباركة مت للنيب ﷺ سنة من سبقه من األنبياء واملرسلني  ،فما من نيب منهم إال وهاجر عن أرضه
اليت نشأ وترعرع هبا ].اخلضري،د.ت،ص[74
 .13تسبب هذه اهلجرة النبوية املباركة يف تكوين كيان سياسي مستقل ومنظم لألمة اإلسالمية .

اثنياً:طبيعة التحدي الرتبوي يف العهد املدين.
تكون اجملتمع املدين اجلديد من ثالث فئات متجاورة  :املؤمنون من املهاجرين واألنصار ،ومن اليهود ،واملنافقون
" فقد كانت الدولة اإلسالمية الناشئة يف املدينة املنورة حباجة إىل املهاجرين من املؤمنني ليتوطد سلطان اإلسالم فيها؛
إذ يغالبه اليهود واملشركون واملنافقون،وحتيط به قوى األعراب املشركني من حول املدينة"].العمري1403،هـ ،ص[68
ولقد شعر اليهود خبطورة هذا الدين على مصاحلهم الدنيوية  ،وعلى عقيدهتم احملرفة املنحرفة  ،القائمة على االستعالء
واحتقار اآلخرين ،فهو ينادي بعقيدة التوحيد وابملساواة بني الناس  ،وأنه ال يعلو أحد على أحد ،فـ" شن اليهود على
رسول هللا ﷺ والذين آمنوا معه محالت إعالمية لتشويه صورة الرسولﷺ وتنفري الناس منه ،ونزع الثقة فيه منهم"].
أبو فارس1411،هـ ،ج،1ص[31
لقد استخدم اليهود كل الوسائل املمكنة واملتاحة للتشكيك يف هذا الدين وزعزعة أهله  ،ومن ذلك:
 .1دعم املنافقني والتآمر معهم ،وقد أشار القرآن الكرمي إىل ذلك يف مواطن كثرية مبيناً تعاون اليهود مع املنافقني ،فهم
َّ ِ
ِ
ين َآمنُوا قَالُوا َآمنَّا َوإِذَا
من خيططون هلم ،ويوجهوهنم إىل أساليب املكر واخلداع و إاثرة الفنت قال تعاىلَ ( :وإذَا لَ ُقوا الذ َ
خلَوا إىل َشي ِ
اطينِ ِه ْم قَالُوا إِ َّان َم َع ُك ْم إََِّّنَا َْحن ُن ُم ْستَـ ْه ِزئُو َن ) [سورة البقرة.]14 :
َ
َْ

191

Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 4, 2018

 .2بث اإلشاعات املكذوبة ضد النيب ﷺ والصحابة f؛ فقد أشاعوا يف أول األمر أبهنم سحروهم فال يولد هلم ولد؛أشاعوا
ذلك ليفسدوا عليهم حياهتم اجلديدة ،ومما يدل على أتثري تلك اإلشاعات املكذوبة على الصحابة ؛ شدة فرحهم حينما
ولد عبد هللا بن الزبري  ،وهو أول مولود ذكر من أبناء املهاجرين يف املدينة املنورة .
 .3حماوالهتم املستمرة للتفريق بني املسلمني و إىل متزيق وحدهتم  ،وذلك إباثرة الفنت والقالقل و النعرات اجلاهلية فيما
بينهم  ،وابلسعي للوقيعة بني اإلخوة املتحابني يف هللا .
لقد عمل اليهود على إاثرة النزاع بني أصحاب النيب ﷺ وخاصة األنصار منهم  ،فأخذوا يذكروهنم ابالنتصارات
القدمية واحلروب اليت كانت بينهم وعلى األخص ( يوم بعاث ) الذي انتصر فيه األوس على اخلزرج  ،كما مالوا انحية
قريش حني وقعت احلرب بينها وبني الرسول ﷺ ،وقد ظهر ذلك واضحاً عقب واقعة بدر؛ إذ قام شعراء من اليهود
يرثون قتلى قريش ويعرضون ابملسلمني ] .سرور1993،م،ص[ 142
 .4إساءة التأدب مع مقام النيب ﷺ  ،فعن عائشة رضي هللا عنها قالت " :جاء نفر من اليهود إىل رسول هللا صلى هللا
فقلت :السام عليكم ،وفعل هللا بكم ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه
عليه وسلم فقالوا :السام عليك اي أاب القاسمُ ،

وسلم (( :مه اي عائشة ،فإن هللا ال حيب الفحش وال التفحش)) فقلت :اي رسول هللا ،ترى ما يقولون؟ فقال (( :ألست

تريين أرد عليهم ما يقولون؟ وأقول :وعليكم))] .صحيح مسلم ،ج،4رقم [1717
 .5حتايلهم على بنود وثيقة املدينة املنورة  ،وتشكيكهم يف نبوة النيب ﷺ ورسالته ،واإلكثار من األسئلة بغرض إحراج
الرسول ﷺ ] .أبو فارس1411،هـ،ج،1ص[31

اثلثاً :القراءة الرتبوية للوثيقة التارخيية اليت كتبها الرسول ﷺ لسكان املدينة.
لقد نظم النيب ﷺ العالقات بني سكان املدينة املنورة  ،وكتب يف ذلك وثيقة استهدفت توضيح التزامات مجيع
األطراف ذات العالقة  ،وحتديد احلقوق والواجبات لكل منهم  ،فنشأ اجملتمع املدين بناء على ذلك على أسس دستورية
حمكمة  ،فلقد " قامت الدولة اإلسالمية  -منذ أول بزوغ فجرها  -على أمت ما قد حتتاجه الدولة من املقومات الدستورية
واإلدارية"] .البوطي 1996 ،م  ،ص [ 206
{اي أَيـُّ َها
وإذا أردان فهم كنه البناء االجتماعي الذي اليت أسس له ورعاه النيب الكرمي ﷺ  ،فلنتأمل قوله تعاىلَ :
اّلل أَتْـ َقا ُكم إِ َّن َّ ِ
ند َِّ
يم َخبِ ٌري
َّاس إِ َّان َخلَ ْقنَا ُكم ِمن ذَ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َعلْنَا ُك ْم ُشعُوابً َوقَـبَائِ َل لِتَـ َع َارفُوا إِ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم عِ َ
اّللَ َعل ٌ
ْ
الن ُ
}]سورة احلجرات ، [١3 :فهو بناء متصف منذ اليوم األول ابلعدالة واملساواة .
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والراجح أن الوثيقة يف أصلها وثيقتان مث مجع املؤرخون بينهما  ،إحدامها تتناول موادعة الرسول ﷺ لليهود والثانية
توضح التزامات املسلمني من مهاجرين وأنصار وحقوقهم وواجباهتم  ،ولعل الراجح أن وثيقة موادعة اليهود كتبت قبل
موقعة بدر الكربى أما الوثيقة بني املهاجرين واألنصار فكتبت بعدها  ،حيث تشري املصادر أبن موادعة اليهود متت أول
قدوم الرسول ﷺ إىل املدينة املنورة ] .العمري1403،هـ ،ص[112
ويشري أحمزون ] 1423م  ،ص [ 300 – 299إىل أن أمهية هذه الوثيقة املدنية ترجع إىل اعتبارين مها:
 -1أمهيتها اخلاصة يف فهم طبيعة اجملتمع اإلسالمي األول وكيف أدار النيب ﷺ شؤونه.
 -2الدروس املستفادة من سياسة النيب ﷺ وفائدهتا البالغة يف تنظيم أي جمتمع معاصر.
وابلنظر يف هذه الوثيقة فإنه ميكننا قراءهتا تربوايً من خالل عدد من النقاط ،ولعل من أبرزها :
 .1مل تكن الوثيقة النبوية مبثابة تكتيك مرحلي حلاجة ما ريثما يتم التخلص من أعداء اخلارج ومن مث يتم التخلص من
املخالفني يف الداخل ،وإَّنا صدر هذا املوقف وفقاً لسياسة نبوية حكيمة منبثقة من شريعة رابنية].خليل1409،هـ،
ص[151
 .2تعد الوثيقة النبوية أَّنوذجاً تربوايً حيتذى يف احرتام آراء املخالفني واختياراهتم  ،والبعد عن التعصب ومصادرة حرية
الفكر واملعتقد .
 .3نصت الوثيقة النبوية إىل أن النيب ﷺ هو املرجع الوحيد يف أي خالف قد يقع بني املسلمني يف املدينة ،فورد فيها":وإنه
مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إىل هللا وإىل حممد ﷺ "] .العمري1403،هـ ،ص[136
 .4لعل الوثيقة النبوية هي أول وثيقة يف التاريخ تقرر مبدأ جواز االنضمام إىل املعاهدات بعد توقيعها ؛ وهو املبدأ الذي
أصبح فيما بعد من املسلمات القواعد يف املعاهدات الدولية يف هذا العصر ؛ فقد نصت فقراهتا األوىل على أن
نصوصها منطبقة على أطرافها األصليني ( ومن تبعهم فلحق هبم ( ( ،وأنه من تبعنا من يهود فإنه له النصر واألسوة غري
مظلومني) ] .أحمزون1423،هـ ،ص[ 311
 .5تشري الوثيقة النبوية على املسؤولية الشخصية ملن يرتكب أي جرمية اجلرائم،فنصت على ذلك بقوله ﷺ ( :ال حيول
الكتاب دون ظامل وال آمث )وبقوله ﷺ(:إال من ظلم وأمث فإنه ال يوتغ  -أي ال يهلك -إال نفسه وأهل بيته)
 .6نصت الوثيقة النبوية على حتقيق العدالة االجتماعية بني الناس ،وعلى حتقيق مبدأ املساواة بينهم .
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وليس املقصود ابملساواة املفهوم السليب منها و الذي يتبناه البعض والذي يشري "املساواة العامة" بني الناس مجيعاً يف
كافة أمور احلياة ،؛ فاختالف املواهب  ،وتفاوت القدرات غاية من غاايت اخللق ،ولكن املقصود "العدل" الذي دعت
إليه الشريعة اإلسالمية والذي يقضي إبعطاء كل ذي حق حقه .
 .7كفلت الوثيقة النبوية حرية املعتقد وحرية العبادة وحرية الفكر  ،ومما يؤكد ذلك أن حادثة جالء اليهود جاءت متأخرة
عن هذه الوثيقة بعدد من السنوات و على خلفية خيانتهم لبنود هذه الوثيقة  ،فـ ـ ــ" احلرية الدينية لغري املسلمني ظلت
مكفولة يف الدولة اإلسالمية كما أهنا من أبرز خصائص احلضارة اإلسالمية"].كتيب1426،هـ،ص ،[56وقد أشار
ِ
الر ْش ُد ِم َن الْغَ ِي فَ َم ْن
ني ُّ
القران الكرمي إىل ذلك يف عدد من اآلايت ،ومن ذلك قوله تعاىل  } :الَ إِ ْكَراهَ ِيف الدي ِن قَد تـَّبَ َّ َ
انفصام َهلا وهللا َِمس ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
يم { [سورة البقرة.]256 :
استَ ْم َس َ
يَ ْك ُف ْر ِابلطَّا ُغوت َويـُ ْؤمن ِابهلل فَـ َقد ْ
ك ِابلْ ُع ْرَوة الْ ُوثْـ َقى الَ َ َ َ َ ُ ٌ
يع َعل ٌ

 .8اهتمت الوثيقة املدنية كذلك ب ـ ـ ـ ــ" الكياانت العشائرية  ،واعتربت املهاجرين كتلة واحدة لقلة عددهم  ،أما األنصار
فنسبتهم إىل عشائرهم  ،وذكر العشائر ال يعين اعتبارها األساس األول لالرتباط بني الناس  ،وال يعين اإلبقاء على
العصبية القبلية وا لعشائرية فقد حرم اإلسالم ذلك ( ليس منا من دعا إىل عصبية ) وإَّنا لالستفادة منها يف التكافل
االجتماعي"] .العمري1403،هـ ،ص[130

إن رابطة الوالء للعشرية من الروابط املقوية للنسيج االجتماعي إذا مت تفعيلها بطريقة إجيابية متوازنة ؛ حبيث تكون
داعمة للحق والع دل ال معيقة هلما ،إضافة إىل أن انتقال والء األفراد من قبيلة إىل أخرى يضعفها  ،األمر الذي
سيؤدي الحقاً إىل خلق مشاكل اجتماعية وإدارية ال حتمد إضافة إىل شيوع اخلوف وعدم االستقرار ولذلك حرم
النيب هللا ﷺ حمالفة املوىل دون إذن سيده.
 .9اعتربت الوثيقة النبوية املدينة املنورة حبدودها اجلغرافية املعروفة منطقة حراماً  ،فنصت على أن  ( :يثرب حرام جوفها
ألهل هذه الصحيفة ) .
.10

تقرر الوثيقة النبوية على حق النصرة ألهل هذه الوثيقة ؛ فإن وقع اعتداء على فرد أو مجاعة منهم فهو مبثابة

االعتداء على اجلميع  ،فقد نصت على  ( :أن على اليهود نفقتهم وعلى املسلمني نفقتهم  ،وأن بينهم النصر على من
حارب أهل هذه الصحيفة ) .
.11

نصت الوثيقة النبوية على مبدأ التكافل والتضامن بني أفراد اجملتمع  ،ويؤكد هذا املعىن قوله ﷺ  ( :إن املؤمنني

بعضهم مواىل بعض دون الناس ) .
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 .12يتمتع أفراد اجملتمع املسلم ابحلقوق والواجبات اليت تقوي ابلتايل من متاسكهم وترابطهم ككيان واحد ال تطغى فيه
مجاعة على أخرى ألي اعتبار من االعتبارات .
تؤكد الوثيقة النبوية على فردانية العقوبة ؛ أي أهنا ال تتجاوز مستحقها إىل أحد من أقاربه أو عصبته

.13

فنصت على أنه (:ال أيمث امرؤ حبليفه  ،وإن النصر للمظلوم )،وهو مبدأ مل يكن مألوفاً يف ذلك العصر حيث كان من
الشائع إقرار العقوبة على قرابة اجلاين وأوليائه يف حال عدم التمكن من تنفيذها عليه بشكل مباشر.
سعت الوثيقة النبوية إىل التأكيد على احلرية املنضبط لألفراد ؛ احلرية اليت تنبع من الشعور ابملسؤولية وال تلحق

.14

األذى والضرر ابآلخرين .
نصت الوثيقة النبوية ( أن هللا جار ملن بر واتقى ) أي أن هللا تعاىل جار للمؤمن اتصف ابلرب والتقوى واألخالق

.15

الفاضلة .
.16

هدفت الوثيقة النبوية إىل تكوين جمتمع قوي مرتابط ،يتمتع أفراده ابحلرية  ،وهتتم القيادة فيه ابلضبط األمين وترسيخ

قيم العدالة والنزاهة .
.17

أشارت الوثيقة النبوية على حق اجلوار يف اإلسالم  ،وأن من حق كل مسلم أن جيري وال خيفر جواره .

.18

أعلنت الوثيقة النبوية أن" املسلمني تتكافأ دماؤهم" ؛ فالدية عليهم واحدة  ،بعكس احلال يف اجلاهلية  ،حيث

دية األفراد تلف تبعا ملكانتهم االجتماعية " ] سفر1406،م ،ص . [58
.19

نصت الوثيقة النبوية على اعتبار اليهود املقيمني يف املدينة املنورة من مواطين الدولة وجزء من تركيبة اجملتمع ،

وحددت ما عليهم من واجبات وما هلم من حقوق  ،ومل تقتصر املواطنة فيها على املسلمني فقط .
إن هذه الوثيقة النبوية تظهر جبالء حكمة عظيمة لنيب كرمي ملهم  -صلوات هللا وسالمه عليه -فقد كانت فقراهتا شاملة
ومرتابطة ومنصفة ،وفيها من املبادئ والقيم ما يكفل حتقيق العدالة والسالم اجملتمعي والدويل على حد سواء .

رابعاً :مضامني الرتبية العسكرية املستنبطة من غزوات الرسول ﷺ .
لقد كانت املكاسب العظيمة اليت حققها املسلمون إابن اهلجرة املباركة مبثابة مقدرات كربى حتتم عليهم االستعداد
األمثل حلمايتها ؛ ولذا فقد شرع اجلهاد يف سبيل هللا دفاعاً عن تلكم املقدرات  ،ولعل من احلكم األخرى ملشروعيته
اجلهاد:
 -1محاية املسلمني ألنفسهم ومن يعولون من أي اعتداء حمتمل .
 -2محاية الدعوة اإلسالمية وصد كل من يقف يف طريقها .
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 -3نصرة املظلومني .
وفيما يلي يورد الباحث بعضاً من املضامني الرتبية املستنبطة من غزوات النيب ﷺ :
• غزوة بدر الكربى :
ابلنظر إىل هذه املعركة الكربى والفاصلة يف التاريخ واليت مست يف القرآن الكرمي بيوم الفرقان  ،فانه ميكننا تقسيمها إىل
مرحلتني :
املرحلة األوىل  :ما قبل احلرب.
حيث اعتمدت هذه املرحلة على عدد من التكتيكات العسكرية واليت تدل على كمال هذا الدين وإىل مشولية
املنهج اإلسالمي يف السلم واحلرب  ،حيث يرى خطاب ]1960م،ص [94-93أهنا تضمنت عدداً من األمور
ولعل من أمهها :
 -1االستطالع  :حيث متكن املسلمون من إجراء مسح عام وشامل للتعرف على الطرق احمليطة ابملدينة املنورة
واملؤدية إىل مكة املكرمة  ،خاصة الطريق التجارية احليوية اليت تسلكها قريش يف جتارهتا بني مكة املكرمة والشام ،
كما استطاعوا كذلك التعرف على قبائل املنطقة ومعاهدة عدد منها.
 -2القتال  :أثبت املسلمون أن لديهم من القوة ما يستطيعون الدفاع به عن أنفسهم جتاه أي معتد سواء من
املشركني من قريش أو القبائل اجملاورة أومن سكان املدينة املنورة من غري املوالني هلم  ،وأن إبمكاهنم الدفاع عن
دينهم وأمواهلم عند احلاجة .
 -3السرية و الكتمان  :حيث اعتمد الرسول ﷺ على الرسائل املكتوبة للمحافظة على السرية و الكتمان،
وحرمان العدو من احلصول على املعلومات الالزمة ملعرفة حتركات املسلمني ونواايهم القتالية .
 -4احلصار االقتصادي :فقد هدد املسلمون أهم الطرق التجارية بني مكة املكرمة والشام ؛ فأصبحت قوافل قريش
غري آمنة حني تسلك هذه الطريق .
املرحلة الثانية  :مرحلة وقوع احلرب وفيها من مضامني الرتبية العسكرية ما يلي :
 .1قوة القيادة:حيث جتلت حنـكته ﷺ القيادية يف املعركة ابلشجاعة املتناهية و بدقة االستشارات احلربية فيها .
 .2ارتفاع املعنوايت  :وقد ظهر ذلك جبالء يف ثبات املؤمنني وبسالتهم يف أرض العركة  ،رغم أن لدى املشركني من
العدة والعتاد أضعاف أضعاف ما لدى املسلمني ،وذلك يظهر جبالء احلنكة العسكرية املتميزة وحسن اإلعداد والتهيئة
من النيب ﷺ للصحابة الكرام رضوان هللا عليهم .
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• غزوة أحد:
ابلنظر إىل هذه املعركة اليت تلت معركة بدر الكربى  ،واليت هزم فيها املسلمون يف هنايتها بعد أن كانت هلم الغلبة
وكانوا هم املنتصرين يف مبتدئها  ،وكانوا قاب قوسني أو أدىن من حسمها لصاحلهم  ،إال أن عصياهنم ألمر النيب ﷺ
تسبب هلم ابهلزمية يف آخر األمر .
وميكننا استخالص عدد من املضامني الرتبوية والعسكرية املهمة من هذه الغزوة ،لكننا سنقف عند املضمون األهم
؛ وهو أن حكمة هللا تعاىل وسنته قد جرت يف رسله وأوليائه أبن ال يتحقق هلم النصرة يف كل مرة  ،وأن يدال عليهم
يف عدد من املرات  ،لكن العاقبة يف هناية املطاف للمتقني  ،ويف ذلك من احلكم واملضامني الشيء الكثري  ،وحينما
سأل هرقل أاب سفيان  -وقد كان وقتذاك مشركاً": -هل قاتلتموه ؟ قال :نعم  .قال  :كيف احلرب بينكم وبينه ؟
قال  :سجال  ،يُدال علينا املرة ،وندال عليه األخرى .قال  :كذلك الرسل تبتلى  ،مث تكون هلم العاقبة" ] البخاري،ج

،1حديث رقم [6

• غزوة األحزاب:
هذه العزوة هلا طابع خاص حيث تلت اهلزمية يف غزوة أحد ،ومتت فيها االعتماد على تكتيك وارد من حضارة
أخرى أال وهو حفر اخلندق الذي أشار به سلمان الفارسي رضي هللا عنه .
وتتضمن هذه املعركة عدداً من املضامني الرتبوية والعسكرية  ،ولعل من أمهها :
توجيه القادة مبخالطة أتباعهم ومشاركتهم آالمهم ومهومهم  ،وعدم التمايز عنهم ؛ فهذا رسول هللا ﷺ لو مل يشارك
يف حفر اخلندق واكتفى ابإلشراف والتوجيه ملا المه أحد،ولكنه ﷺ كان يشاركهم يف حفر اخلندق ،بل ويشاركهم يف
جوعهم فريبط على بطنه احلجر واحلجرين،وكان حيمل الرتاب بنفسه ﷺ ،وهو سيد ولد آدم أمجعني.
• صلح احلديبية:
عند التأمل يف هذا الصلح "االسرتاتيجي" فإن قد يظهر للقارئ ما ظهر لعدد من الصحابة وهو أن فيه حيفاً على
املسلمني  ،ولكن احلقيقة اليت أظهرهتا األايم فيما بعد أبن نصر بل وفتح مبني كما شهد بذلك الكتاب احلكيم  ،و يف
ذلك العديد من الدروس الرتبوية والعرب ولعل من أمهها :
 .1جواز ابتداء القائد بطلب الصلح مع العدو إذا رأى يف ذلك املصلحة ألتباعه .
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 .2أن الفخر واخليالء يف احلرب ليس مذموماً  -كما يف غريه  -فهذا هو املغرية بن شعبة  dمل يكن عادته أن يقوم على
رأس النيب ﷺ ولكنه فعل ألنه مطلب ميليه عليه ذلك املوقف اخلاص أمام األعداء .
• فتح مكة :
إن املتأمل يف هذا الفتح املبني والذي ترتب على صلح ظنه عدد من املسلمني فضالً عن املشركني أبنه هزمية
للمسلمني  ،واألحداث اليت صاحبت دخول النيب ﷺ متواضعاً مطأطأ رأسه مع أنه دخلها فاحتاً منتصراً ليخرج ابلكثري
والكثري من الدروس والعرب ولعل من أمهها :
 .1التسامح مع املخالفني حال القدرة عليهم والتمكن منهم  ،وعدم االنشغال مبعاقبتهم عما هو أهم من أمور البناء
والتطوير واإلصالح .
 .2قبول إجارة املرأة وأماهنا للرجل  ،كما أجاز النيب ﷺ ذلك ألم هانئ .
 .3التواضع هلل تعاىل حال االنتصار وشكره وعدم نسبة االنتصار إىل غريه .
• غزوة حنني:
عند التأمل يف هذه الغزوة فإان نستخلص عدداً من املضامني الرتبوية العسكرية ومنها:
 .1التوكل على هللا واالعتماد عليه يف مجيع األمور صغريها وكبريها،واحلذر من االغرتار بقواان مهم بلغت من التفوق.
 .2جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عوانً على قتله كما عقر علي dمجل حامل الراية وليس هذا من تعذيب
احليوان املنهي عنه .
 .3ثبات القائد ولو لى عنه أتباعه  ،وهذا واضح من ثباته ﷺ يف هذه الغزوة بعدما توىل عنه الناس .
• غزوة تبوك:
ميكننا استخالص عدد من املضامني الرتبوية العسكرية من هذه الغزوة  ،ومن ذلك :
 .1أن القائد املسلم إذا استنفر اجليش لزمهم النفري ،وال جيوز ألحد منهم التخلف واالعتذار إال إبذنه .
 .2تصريح القائد ألتباعه مبا يهمهم  ،وإخبارهم مبا يضر سرته وإخفاؤه ليستعدوا له .

خامساً :املبادئ الرتبوية األساسية يف العهد املدين.
اشتمل هذا العهد املبارك على الكثري والكثري من املبادئ والقيم الرتبوية  ،ولعل من أبرزها :
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 )1مبدأ األخوة اإلميانية :

ِِ
ت
وهو مبدأ مهم لتحقيق التعاضد والتالحم والتآلف بني أفراد اجملتمع املسلم ،يقول تعاىلَ ( :وأَلَّ َ
ف بَْ َ
ني قـُلُوهب ْم لَ ْو أَن َف ْق َ
ِ
ِِ ِ
ض َِ
ِ
َما ِيف األ َْر ِ
يم ) [سورة األنفال.]63 :
مج ًيعا َّما أَلََّف ْ
ني قـُلُوهب ْم َولَك َّن هللاَ أَلَّ َ
ت بَْ َ
ف بـَْيـنَـ ُه ْم إنَّهُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
لقد أثرت هذه الرتبية الكرمية يف نفوس الصحابة الكرام رضوان هللا عليهم  ،فهاهم األنصار يستقبلون املهاجرين

الذين ال تربطهم هبم أي صلة أخرى غري أخوة الدين  ،يتآخون معهم يف تسام عجيب عن كل القوانني واألعراف
األرضية.
إنه ال ميكن ألي جمتمع أن يرتقي إال على أسس قوية من الوحدة و التعاضد بني أفراده  ،وال ميكن لذلك أن يتم
دون أن تتأصل فيه معاين األخوة واحملبة املتبادلة بني أفراده.
ويشري البالذري إىل أن النيب ﷺ قد آخى بني املسلمني يف مكة املكرمة قبل اهلجرة  ،فآخى بني محزة وزيد
بن حارثة  ،وبني أيب بكر وعمر  ،وبني عثمان بن عفان وعبد الرمحن بن عوف  ،وبني الزبري بن العوام وعبد هللا بن
مسعود  ،وبني عبيدة بن احلارث وبالل احلبشي  ،وبني مصعب بن عمري وسعد بن أيب وقاص  ،وبني أيب عبيدة بن
اجلراح وسامل موىل أيب حذيفة ،وبني سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيد هللا  ،وبينه وبني على بن أيب
طالب  ].العمري1403،هـ  ،ص [71
لقد أسهمت املؤاخاة اليت جرت بني الصحابة الكرام  -رضوان هللا عليهم  -يف قوة اجملتمع ،فقد أقام الرسول
صلى هللا عليه وسلم هذه الصلة على أساس من اإلخاء الكامل بينهم ،هذا اإلخاء الذي تذوب فيه عصبيات اجلاهلية
ومحاقاهتا  ،فال نصرة إال للدين اإلسالمي  ،وال فضل ألحد على غريه إال بتقواه لربه ومواله " .وكانت عواطف اإليثار
واملواساة واملؤانسة متتزج يف هذه األخوة ومتأل اجملتمع اجلديد أبروع األمثال" ]الغزايل،د.ت ،ص . [193
)2مبدأ الوحدة واالجتماع:
لقد كان املسجد املكان الذي أريد له أن يكون ليكون رمزاً للوحدة و االجتماع بني إفراد اجملتمع الواحد ،وأن
يكون امللتقى الذي يلتقي فيه الرسول هللا ﷺ أبصحابه  fوابلوافدين عليه من خارج املدينة املنورة طلباً للنور واهلدى
والرشاد .
وقد" أنشئ ليجد فيه الغريب مأوى ،وابن السبيل مستقراً ال تكدره منَّة أحد عليه فينهل من رفده
ويعب من هدايته ما أطاق استعداده النفسي والعقلي ،ال يصده أحد عن علم أو معرفة أو لون من ألوان
اهلداية ،فكم من قائد رج فيه ،وبرزت بطولته بني جدرانه،وكم من عامل استبحر علمه يف رحابه ،مث
داع إىل هللا تلقى يف ساحاته دروس الدعوة إىل هللا
خرج به على الناس يروي ظمأهم للمعرفة،وكم من ٍ
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فكان أسوة الدعاة ،وقدوة اهلداة،ورحيانة جذب القلوب شذاها فاجنفلت أتخذ عنها اهلداية لتستضيء
أبنوارها"] .عرجون1415،هـ،ج،3ص [34

 )3مبدأ تكافؤ الفرص بني الذكور واإلانث يف التعليم:
وذلك على اعتبار أن الـمرأة شقيقة الرجل ،وهلا ماهلم وعليها ما عليه يف غالب األمر ،فهي مسئولة أمام هللا تعاىل
يف تطبيق األحكام الشرعية فيما فرضه هللا تعاىل عليها من العبادات واملعامالت  ,هلذا كان هلا احلق بل عليها واجب
تعلم املسائل اليت ال يتحقق الدين إال بتعلُّمها ,فهي إذاً تشرتك مع شقيقها الرجل يف العمل على حتقيق أهداف
الرتبية اإلسالمية يف نفسها وبيتها وولدها وزوجها  ,وهلذا فإن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان ال يقبل دخول املرأة
للدين اإلسالمي حىت تتعلم أهم مبادئ الدين  ,وتبايع على حتقيق تلكم املبادئ  ,وتتعهد بتطبيق ما علِمت .
فالتعلم إذاً يف حق الـمرأة كالتعلم يف حق الرجل سواء بسواء ،وكالمها مقرتن ابلعمل ،فعن أيب سعيد اخلدري d
قال :قالت النساء للنيب ﷺ  :غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوماً من نفسك ،فوعدهن يوماً لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن
فكان فيما قال هلن ما منكن امرأة تقدم ثالثة من ولدها إال كان هلا حجاابً من النار فقالت امرأة واثنتني فقال واثنتني" ]
.صحيح البخاري،ج ،1حديث رقم [99
ومبدأ تكافؤ الفرص بني الذكور واإلانث يف العملية التعليمية ال يعين ابلضرورة أن يدرس للمرأة نفس الدروس اليت
تدرس للرجل سواء بسواء -كما هو حاصل يف عدد املناهج املعاصرة  -بل يعين ذلك أن يدرس هلا ما يناسب
خصائصها كامرأة .
)4مبدأ احلـرية :
لقد خص اخلالق تبارك وتعاىل اإلنسان ابلعقل وكرمه به عن غريه من املخلوقات  ,وأمر حبفظه وحفظ حقه يف
حرية التفكري وحرية التعبري مادام ذلك يف حدود الشرع املطهر ومصلحة اجملتمع  ,فال جيوز أن جيرب اإلنسان على تبين
رأي معني  ,وال أن مينع من إبداء رأيه واالجتهاد فيما يرى مما مل يرد فيه نص شرعي قطعي الداللة والثبوت .
إن يف احلفاظ على حرية اإلنسان يف فكره وتعبريه وقراراته واختياراته صوانً آلدميته اليت كرمه هللا تعاىل هبا عن غري
من الكائنات  ,ودعماً لكيانه املستقل واملتميز عن غريه  ,وتنمية وتطويراً لشخصيته لتكون قوية واثقة مبا وهبها اخلالق
عزوجل ومن قدرات وإمكاانت.
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ف ــاهلل  -سبحانه وتعاىل  -وهو يضرب لعباده املثل  ,وله وحده املثل األعلى  ,أقر لإلنسان حريته املطلقة حىت
فيما يتعلق أبمور اإلميان والعقيدة والتوحيد  -وهي أمسى األمور  -ومحله مسؤولية حريته يف إميانه وكفره  ،وهذا هو
العدل التام  ،وأقام عليه احلجة مبا أعطاه من حرية قوامها اإلرادة واالختيار والعقل] .الزنتايل1993 ،م  ،ص.[196
ِ
الر ْش ُد ِم َن الْغَ ِي{ ] سورة البقرة [256 :وقوله
ني ُّ
ويؤيد ذلك قول احلق سبحانه وتعال } :ال إِ ْكَر َاه ِيف الدي ِن قَ ْد تَـبَ َّ َ
تعاىل  }:فَ َم ْن َشاءَ فَـلْيُـ ْؤِم ْن َوَم ْن َشاءَ فَـلْيَ ْك ُف ْر { ]سورة الكهف[29 :

 )5مبدأ التدرج يف الرتبية و التعليم:

يعد مبدأ التدرج يف الرتبية و التعليم واحداً من أهم الـمبادئ يف العملية الرتبوية و التعليمية  ,السيما عندما يتعلق
األمر مبراحل التعليم األوىل ؛ حيث ينبغي أال أن يثقل على طالب العلم ابلكثري من الـمعارف والعلوم ،بل جيب أن
يكون تعليمه مبنياً على التدرج وفقاً للمراحل العمرية والتغريات الفسيولوجية اليت مير هبا.
كما أنه من الضروري وحىت يكون أدائه جيداً  ,أن يتدرج الـمتعلم من األسهل إىل األصعب فاألكثر صعوبة  ,ومن
الـمعلوم إىل اجملهول ,ومن البسيط إىل الـمركب ,ومن الواضح إىل الـمبهم ,ومن اجلزئي إىل الكلي ،ومن التحليل إىل
الرتكيب.

سادساً :تكامل ميادين الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين.
لقد كان هلذه الرتبية احملمدية يف عهدها املدين العديد من اخلصائص واملميزات ما أدى إىل تكاملها  ،ومن أوجه هذا
التكامل :
• تكامل ميدان العقيدة اإلسالمية .
فالسبب األساسي والرئيس يف إجناح هذه الرتبية وكفاءهتا يرجع ابألساس إىل األثر الذي يرتكه قوة اإلميان وقوة
العقيدة فهو " يزكي الشعور الديين والوازع األخالقي اللذان حيثان على اإلخالص يف العمل،كما يثري وحيفز اجلهاز
الرقايب داخل اإلنسان( أي الضمري ) ،فيقوم بدوره يف دفع العمل إىل درجة اإلتقان" ].أحمزون1423 ،هـ ،ص 297
[
إن العقيدة الصافية من الدخن والشوائب هلا دور كبري يف إزالة العداوات  ،ويف التأليف بني القلوب ،وهو دور
ال ميكن لغريها القيام به  ،فقد مجعت تلكم العقيدة اإلميانية الراسخة بني املهاجرين واألنصار ،بل بني األنصار أنفسهم
 -األوس واخلزرج  -اللذين دارت بينهم حروب شهرية ومعارك طاحنة امتدت على مدى عقود من الزمان.
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• تكامل ميدان التزكية:
لقد اهتمت الرتبية اإلسالمية بشكل عام ويف عهدها املدين بشكل خاص بتزكية النفوس والعقول واألجسام ؛
أي بتطهريها بشكل متوازن ال يطغى فيه جانب على آخر.
وقد أشار الكتاب احلكيم إىل ذلك على سبيل االمتنان والتذكري بنعم املوىل الكرمي على عباده  ،قال تعاىل {:لََق ْد
ِ
ِ
ِ
ث فِي ِهم رسوالً ِمن أَن ُف ِس ِهم يـْتـلُو علَي ِهم ِِ ِ
م َّن اّلل علَى الْم ِ
ؤمنِ َ ِ
ْمةَ َوإِن َكانُواْ
آايته َويـَُزكي ِه ْم َويـُ َعل ُم ُه ُم الْكتَ َ
ْ َ َْ ْ َ
ني إ ْذ بـَ َع َ ْ َ ُ ْ
اب َوا ْحلك َ
َ َُ ُ
ِ
ِ
ض ٍ
الل ُّمبِ ٍ
ني}]سورة آل عمران.[164:
من قَـْب ُل لَفي َ
وحني نتأمل كلمة (يزكيهم) جند فيها إشارة إىل انتزاع ما هو غري مرغوب فيه ،وتعزيز ما هو مرغوب به ،فهي إذن

تعديل للسلوك أبدبيات الرتبية احلديثة ] .الكيالين1978،م،ص. [41
لقد أسهمت التزكية اليت قام هبا النيب ﷺ لنفوس من اتبعه من الصحابة الكرام يف تنظيم صفوفهم ،وأتكيد وحدهتم
،وصالبة معتقدهم فلم يقم النزعات واألهواء الشخصية بينهم قائم .
• تكامل ميدان اإلعداد الفكري:
يعد ميدان اإلعداد الفكري من أبرز امليادين اليت اهتمت هبا الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين ،وذلك الهتمامها
بتنمية مهارات التفكري وإبداعاته  ،ف ـ ــ" كان النيب ﷺ خيترب أصحابه ليقوى لديهم ملكة النظر والفهم بضرب األمثال
واألشباه لزايدة اإلفهام  ،وتصوير املعاين لرتسخ يف الذهن  ،ولتحديد الفكر للنظر يف حكم احلادثة"] أحمزون 1423،هـ،
ص [ 195
فعن ابن عمر  قال  :قال رسول هللا ﷺ  " :إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها،وإهنا مثل املسلم ،فحدثوين
ما هي ؟ " فوقع الناس يف شجر البوادي  .قال عبد هللا  :ووقع يف نفسي أهنا النخلة ،فاستحييت .مث قالوا  :حدثنا ما
هي اي رسول هللا ؟ قال(:هي النخلة)" .صحيح البخاري،ج ، 1حديث رقم [59
• تكامل ميدان اإلعداد الوظيفي:
اهتمت الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين ابإلعداد الوظيفي املناسب من خالل اإلعداد العلمي والعملي والفكري
اجليد لكي يتم التكليف الوظيفي فيما بعد على أسس متينة من املعرفة واملهارة  ،فقد كان النيب ﷺ يراعي مدى التأهيل
العلمي والفكري عند إسناد املسؤولية ألحد من الصحابة الكرام .
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وقد كان العلم ابلقرآن الكرمي وسنن اإلسالم من أهم املؤهالت اليت خيتار الرسول ﷺ على ضوئها من يكلفهم
ابملسؤوليات والواجبات املختلفة  ،فلقد أرسل عدداً من الصحابة الذين متيزوا ابلفطنة واملعرفة إىل بعض القبائل والبلدان
دعاة وأمراء وعماالً على الصدقات  ،ومن هؤالء  :أبو موسى األشعري ومعاذ بن جبل اللذان أرسلهما إىل اليمن وأمرمها
النيب ﷺ أن يعلما الناس القرآن الكرمي  ] .أحمزون 1423،هـ،ص [ 178

سابعاً :عناصر املنهاج الرتبوي يف العهد املدين.
كأي منهج من املناهج املهتمة ابلرتبية والتعليم كان هلذا العهد املدين الزاهر عدد من العناصر اليت انتظمت فكونت
هذه املنظومة الرتبوية الغراء  ،ومن أهم هذه العناصر :
• أهداف الرتبية اإلسالمية األساسية يف العهد املدين:
فاهلدف األساس والغاية العظمى من الرتبية والتعليم هو حتقيق " توحيد هللا سبحانه وتعاىل وهذا يقتضي حتقيق
العبودية هلل تعاىل ؛ لكي يكون اإلنسان أنساانً مؤمناً صاحلاً ،والعبودية هلل تشمل أعمال اإلنسان مجيعها الظاهرة و
الباطنة  ]".احلريب1419,هـ،ص.[ 28
وينبثق من هذا اهلدف العام عدد من األهداف الرتبوية األخرى  ،مثل:
 .1توضيح التشريعات العملية :
فبعد أن كان الدرس الوحيد البارز يف السور املكية هو درس العقيدة صارت معه دروس أخرى يف املدنية املنورة
من تشريعات وتوجيهات وتنظيمات ] .قطب 1401،هـ ،ج،2ص[ 30
 .2احلث على طلب العلم :
وذلك ببيان فضل طلب العلم وبيان مكانة العلماء  ،فعن ابن مسعود  أن النيب ﷺ قال  " :ال حسد إال اثنتني:
رجل آاته هللا ماالً فسلط على هلكته يف احلق  ،ورجل آاته هللا احلكمة فهو يقضي هبا ويعلمها"]صحيح البخاري،
ج،1حديث رقم  ، [71فهذا احلديث الشريف جيلي لنا وبوضوح أمرين مهمني :
األول :فضل طلب العلم والسعي إليه .
الثاين :أن يكون طلب العلم يف مجاعة وليس على انفراد  ،وقدمياً قيل" من كان شيخه كتابه كان خطأوه أكثر من
صوابه".
لقد حرص النيب ﷺ على تعلم أبناء الصحابة للقراءة والكتابة ؛ فكان مما عرض على أسارى بدر أنه من أراد منهم
أن يفتدي نفسه فعليه أن يعلم عشرة من أطفال املسلمني القراءة والكتابة.
203

Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 4, 2018

 .3توسيع نطاق الدعوة اإلسالمية خارج املدينة املنورة :
ولكي يتم حتقيق هذا اهلدف أرسل النيب ﷺ إىل أمراء اجلزيرة العربية؛ كاملنذر بن ساوى أمري البحرين وكذلك
ملوك الدول اجملاورة كنجاشي احلبشة و قيصر الروم  ،فمن آمن قبل منه ومن أىب وجب قتاله لكي ال يقف حاجزاً بني
قومه وبني نور اهلداية احملمدية ؛ وهذا هو السبب الكامن وراء إرسال النيب ﷺ للسرااي واجليوش اإلسالمية  ،فلم يكن
الغرض مادايً كما حياول بعض املستشرقني إلصاقه زوراً وهبتاانً.

 .4حتقيق الوحدة بني أبناء اجلزيرة العربية كافة :

لقد كان للسياسة الشرعية اليت انتهجها الرسول ﷺ و حسن إدارته للمواقف أثر واضح يف اجملتمع املسلم ممن
يريد مهامجته أو الوقوف يف سبيل نشر الدعوة اإلسالمية .
فأصبح لإلسالم جامعة وشريعة وقامت للمسلمني حكومة متمكنة دستورها القرآن وقائدها النيب  .ﷺ
]عاشور1979،م،ص[205
إن هذه الوحدة اإلسالمية مل يكن ليكتب هلا النجاح لوال أهنا قامت -بعد توفيق من هللا -على أيدي رجال
صدقوا ما عاهدوا هللا عليه ؛ فقدموا ما ميلكون من األرواح واألموال يف سبيل نشر تعاليم الدين ومساحته حىت " ظهرت
بوادر الوحدة الدينية والسياسية جبزيرة العرب بعد عودة الرسول من تبوك يف السنة التاسعة للهجرة حيث أخذت القبائل
العربية تفد إليه معلنة إسالمها عن طوع منها واختيار" ] .سرور1993،م ،ص[ 166
 .5تطبيق النظرية اإلسالمية يف اجملال االقتصادي :
وذلك يف إطار التكـامل بني مكونـات الدين اإلسـالمي ظاهراً وابطـناً فـ ـ" يعلمهم أن هذا املـال الذي اكتسـبوه
بطـرقه املشـروعة هو مال هللا أصال  ،وهم فيه خـلفاء ووسـطاء ينفقونه ابلطرق اليت رمسها هلم رهبم واليت هبا تتحقق مصلحة
الفرد واجلماعة"  ].احلريب1404،هـ ،ص [ 34
• حمتوى ومضمون اإلسالمية األساسية يف العهد املدين:
فاهتمت الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين مبكوانت اإلنسان ( الروح – اجلسد – العقل ) سعياً للوصول إىل البناء
السليم لإلنسان الصاحل  ،وفقا لأليت:
أ) الرتبية الروحية يف العهد املدين:
اهتمت الرتبية اإلسالمية يف العه د املدين ابجلانب الروحي يف اإلنسان لتزكو نفسه و تستقيم حياته على منهج هللا
وصراطه املستقيم ،وحىت ينسجم يف حياته بني مكوانته الثالث فتنمو يف ضوء تربية إسالمية سليمة متوازنة.
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وتعىن الرتبية اإلسالمية برتسيخ اجلانب الروحي لدى األفراد وغرس وتنمية اجلانب اإلمياين يف نفوسهم  ,ويف ذلك
إشباع لنزعتهم الفطرية للتدين وهتذيب لغرائزهم  ,وتوجيه سلوكياهتم على أساس من تلكم القيم الروحية املستمدة من
اإلميان هللا عز وجل ] .الزهراين1420 ,هـ ,ص [103
لقد كان القرآن الكرمي ينزل على النيب صلى هللا عليه وسلم ليعزز جانب الرتبية الروحية ؛ فيحث على اإلميان
والتقوى واملراقبة هلل واخلوف منه واحملبة له عز وجل ،ويف املقابل جنده حيذر من خطوات الشيطان كل ذلك لسمو روحه
َّ ِ
وهبُم بِ ِذ ْك ِر
ين َآمنُواْ َوتَطْ َمئِ ُّن قُـلُ ُ
وتزكو نفسه فيتطلع إىل ما عند هللا من كرمي ما وعد به عباده املتقني  ،يقول تعاىل ( :الذ َ
ِ ِ ِ ِ
وب) [ سورة الرعد.]28 :
اّلل أَالَ بِذ ْك ِر اّلل تَطْ َمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
وقد ا ذت الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين عدة وسائل لتعزيز جانب الرتبية الروحية ومن ذلك :
 -1ترسيخ اإلميان ابهلل .
 -2األمر ابلقيام ابلفرائض .
 -3احلث للقيام ابلنوافل .
ب) تـربيـة اجلسـد يف العهد املدين.
يتكون اجلسد البشري من مكوانت مادية أمر املسلم ابالهتمام هبا  ،لكن االهتمام هبا مبعزل عن االهتمام ابلروح
ِ
َج َس ُام ُه ْم َوإِن يَـ ُقولُوا تَ ْس َم ْع
((وإِذَا َرأَيْـتَـ ُه ْم تـُ ْعجبُ َ
كأْ
حيدث خلالً جاء القرآن الكرمي بذمه  ،قال تعاىل يف شأن املنافقني َ :
ِ ِِ
َّدةٌ )) [ سورة املنافقني ، ]4 :فعناية اإلسالم جاءت كاملة ومتوازنة بني مجيع مكوانت
ب ُّم َسن َ
ل َق ْوهل ْم َكأ ََّهنُْم ُخ ُش ٌ
اإلنسان .

ولقد اعتىن اإلسالم ابجلسم حىت يقوى املسلم على العبادة والضرب يف األرض لطلب الرزق والدفاع عن نفسه
وإخوانه املسلمني  ،ويف ذلك يقول املصطفى ﷺ  (( :املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف ويف كل
خري )) ] صحيح مسلم ،حديث رقم[4816
لقد جاء اهتمام الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين ابجلسد ألنه هو الوعاء احملتوي على الروح والعقل ،ولسالمته
وبنائه ابلشكل السليم دور يف تزكية النفوس وصفاء العقول ؛ ألن هناك اتصاالً قوايً بني روح اإلنسان وعقله وجسده
وتفاعالً مشرتكاً بني تلكم األجزاء الثالثة .
ج) الرتبية العقلية يف العهد املدين.
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يشكل العقل أحـد أهم مكوانت العنصر البشري،واجلزء املهم كلف بسببه ابخلـالفة عن هللا يف أرضه" ،والقرآن الكرمي
ال يذكر العقل إال يف مقام التنظيم والتشبيه إىل وجوب العمل به والرجوع إليه..وتشمل اإلشارة إىل العقل يف القرآن
الكرمي وظائف اإلنسان العقلية على اختالف أعماهلا وخصائصها"].عبد العال1405،هـ ,ص .[115
وقد نبه ديننا احلنيف على قيمة العقل وأمهيته ،فكثرياً ما امتدح هللا تبارك وتعاىل العقول وأصحاهبا يف القرآن قال
ض واختِالَ ِ
ف اللَّي ِل والنـَّها ِر ٍ
تعاىل} :إِ َّن ِيف خلْ ِق َّ ِ
ت ِألُوِيل األلْب ِ
اب{ [ سورة آل عمران]190 :
الس َم َاوات َواأل َْر ِ َ ْ
َ
َ
آلاي ْ
ْ َ َ َ
ض ِرُهبَا لِلن ِ
َّاس َوَما يَـ ْع ِقلُ َها إَِّال الْ َعالِ ُمو َن { [ سورة العنكبوت. ]43 :
ك ْاأل َْمثَ ُ
ال نَ ْ
.وقال تعاىل َ } :وتِلْ َ

• األنشطة والوسائل واألساليب والطرائق واملؤسسات الرتبوية يف العهد املدين:

اهتمت الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين بعدد من األنشطة والوسائل واألساليب والطرائق يف سبيل السعي
للرتقي بفكر املتلقي  ،وذلك على النحو التايل :
أ)األنشـطة الرتبوية يف العهد املدين:
 .1التعليم :
وهو من أبرز هذه األنشطة الرتبوية اليت مت االهتمام هبا وارتبطت ابملسجد النبوي الشريف ارتباطاً وثيقاً  ،فكان
الصحابة رضوان هللا عليه جيتمعون فيه ليتلقي العلم من معينه الصايف  ،دوَّنا متييز بني املتعلمني كما حيدث يف غريه من
دور التعليم واليت قد تكون يف بعض األحيان مقصورة على فئات من اجملتمع دون غريها .
فاحلق يف التعليم يف شريعتنا الغراء ليس حكراً على فئة دون أخرى أو جنس دون آخر كما هو حاصل يف عدد
من احلضارات البشرية األخرى  ،بل هو حق للجميع؛ الذكر واألنثى والغين والفقري والصغري والكبري من املسلمني .
 .2دور النساء يف احلركة العلمية :
لقد طت املرأة املسلمة يف العهد املدين -يف جمال التعليم  -كثرياً من املراحل اليت مل تستطع األخرايت من بنات
جنسها طيه يف عدد من احلضارات املختلفة؛ فقد كانت الصحابيات رضوان هللا عنهن وعلى رأسهم أمهات املؤمنني
ال يكتفني بطلب العلم فقط ،بل يتجاوزن ذلك إىل السعي لنشره بني النساء و الرجال ،فهاهي الصديقة بنت الصديق
عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها واليت تعد من أكثر النساء علماً وفقهاً يف الدين والشعر وأنساب العرب واليت كان
الصحابة رضوان هللا عنه أمجعني يطلبون العلم لديها ويسألوهنا عن أحكام الدين .
ب) األساليب والطرائق الرتبوية يف العهد املدين:
 .1أسلوب احلوار:
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هو األساليب الرتبوية النبوية األساسية اليت كان رسول هللا ﷺ يعتمدها يف تعليم الصحابة رضوان هللا عليهم ،
و"كانت رغبته أشد يف أن يكون الصحابة هم البادئون ابلسؤال"].النحالوي1399،هـ،ص [ 228
وقد كان رسول هللا ﷺ يستخدم أحياان أسلوب احلوار العاطفي فكان ﷺ أقدر الناس على توجيه العواطف حنو
مراد هللا تعاىل ،فقد كانت عائشة رضي هللا عنها ال تسمع شيئاً ال تعرفه إال راجعت فيه النيب ﷺ حىت تعرفه  ،وإن النيب
ﷺ ملا قال  " :من حوسب عُ ِذب " قالت عائشة فقلت :أرأيت قوله عز وجل ( :حياسب حساابً يسرياً ) قال إَّنا
ذالكم العرض ولكن من نوقش احلساب عذب" ] أمحد،ج ،50رقم احلديث[ 23810
وكان ﷺ يستخدم أحياانً أخرى أسلوب احلوار اإلقناعي؛ فكان رسول هللا ﷺ حياور يف سبيل اإلقناع وإقامة
احلجة على اآلخر طلباً للحق وليس انتصاراً للذات وأهوائها .
فعن أيب أمامة رضي هللا عنه قال إن فىت شااب أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا ائذن يل ابلزان فأقبل
القوم عليه فزجروه قالوا :مه مه فقال :ادنه فدان منه قريبا قال :فجلس قال :أحتبه ألمك قال :ال وهللا جعلين هللا فداءك
قال :وال الناس حيبونه ألمهاهتم قال :أفتحبه البنتك قال :ال وهللا اي رسول هللا جعلين هللا فداءك قال :وال الناس حيبونه
لبناهتم قال :أفتحبه ألختك قال :ال وهللا جعلين هللا فداءك قال :وال الناس حيبونه ألخواهتم قال :أفتحبه لعمتك قال ال
وهللا جعلين هللا فداءك قال :وال الناس حيبونه لعماهتم قال :أفتحبه خلالتك قال :ال وهللا جعلين هللا فداءك قال :وال
الناس حيبونه خلاالهتم قال :فوضع يده عليه وقال :اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفىت
يلتفت إىل شيء"] أمحد،ج ، 45رقم [2118
 .2أسلوب التخول ابملوعظة:
فكان ﷺ يهتم ابختيار املكان املناسب والوقت املناسب إللقاء املوعظة على الصحابة رضوان هللا عليهم ،دوَّنا أطالة
مملة وال اختصار خمل؛ حىت ال ميلوا وحىت يسهل عليهم استيعاب ما يلقى عليهم من العلم،فعن ابن مسعود  dقال":كان
النيب ﷺ يتخولنا ابملوعظة يف األايم،كراهةَ السآمة علينا"].البخاري،ج،1حديث رقم [68
 .3أسلوب مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني :
فعن أنس بن مالك  dأن النيب ﷺ كان راكباً على الدابة و رديفه معاذ بن جبل فقال (( :اي معاذ بن جبل
قال :لبيك اي رسول هللا وسعديك .قال :اي معاذ .قال :لبيك اي رسول هللا وسعديك ثالاثً .فقال ﷺ :ما من أحد
يشهد أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا صدقاً من قلبه إال حرمه هللا على النار قال :اي رسول هللا أفال أخرب به
الناس فيستبشروا قال :إذا يتكلوا وأخرب هبا معاذ عند موته أتمثاً ))  ] .املرجع السابق،ج ،1حديث رقم  ،[125ويف
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هذا احلديث مراعاة للقدرات الذهنية للمتعلمني ؛ إذ خص هذا الصحايب اجلليل هبذا احلديث دون غريه كراهية أن ال
يفهموا املراد منه.
 -4أسلوب ضرب األمثال:
فلألمثال أثر قوي يف املتلقي  ،فهو يعمد إىل إيصال معاين كثرية يف كلمات موجزة  ،فضالً عن بالغتها اليت
تستهوي القلوب واأللباب  ،ولذلك فقد أكثر القرآن الكرمي من ضرب األمثال  ،وأوضح احلكمة من ذلك  ،قال
ِ
ِ
ض ِرُهبَا لِلن ِ
ال
األمثَ ُ
األمثَ ُ
ال نَ ْ
َّاس َوَما يَـ ْعقلُ َها إِالَّ الْ َعال ُمو َن{[.سورة العنكبوت ، ]43:وقال تعاىلَ } :وتِْل َ
تعاىل َ }:وتِْل َ
ك ْ
ك ْ
ض ِرُهبَا لِلن ِ
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم يـَتَـ َف َّك ُرو َن { [سورة احلشر.]21 :
نَ ْ

 -5أسلوب القيادة ابحلب :

فاملتتبع لسرية النيب املصطفى ﷺ يظهر له وبوضوح مدى احلب العميق املتبادل بينه وبني صحابته الكرام ،ذلك
احلب النابع من القلب مل يكن حباً ظاهرايً من أجل مصلحة دنيوية زائفة .
أما أسباب هذا احلب لرسول هللا ﷺ فهو لصفاته احلميدة اليت أثىن هبا عليه اخلالق  -جل يف عاله  -قبل غريه
من البشر  ،فـ ـ ـ ــ" القيادة الصحيحة هي اليت تستطيع أن تقود األرواح قبل كل شيء ،وتستطيع أن تتعامل مع النفوس
قبل غريها ،وعلى قدر إحسان القيادة يكون إحسان اجلنود ،وعلى قدر البذل من القيادة يكون احلب من اجلنود" ]
.الرب1418،هـ  ،ص[205
 -6أسلوب طرح املسائل:
وهو من األساليب اليت عمد النيب ﷺ الستخدامها لتعليم الصحابة رضوان هللا عنهم  ،مما كان له ابلغ األثر
يف حسن فهمهم وحفظهم ملراده ؛ ففي بعض األحيان يوجه النيب ﷺ السؤال جملرد إاثرة املتلقني وتشويقهم  ،فعن
أيب هريرة  dأن رسول هللا ﷺ قال(( :أتدرون من املفلس)) قالوا  :املفلس فينا من ال درهم له وال متاع  ،فقال (( :
إن املفلس من أميت من أييت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة وأييت قد شتم هذا  ،وقذف هذا  ،وأكل مال هذا  ،وسفك
دم هذا  ،وضرب هذا  ،فيعطى هذا من حسناته  ،وهذا من حسناته ،فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ
من خطاايهم فطرحت عليه  ،مث طرح يف النار )) ].صحيح مسلم ،ج ، 4رقم احلديث [1997
ويف بعض األحيان كان ﷺ يسأل من ابب التحفيز و التشجيع  ،كما فعل مع أُيب بن كعب  dفقد قال ﷺ
أي آية من كتاب هللا معك أعظم)) قال :قلت :هللا ورسوله أعلم ،قال(( :اي أاب املنذر أتدري
(( :اي أاب املنذر أتدري ُّ
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وم ) قال :فضرب يف صدري ،وقال:
أي آية من كتاب هللا معك أعظم)) قال قلت ( :هللاُ الَ إِلَهَ إِالَّ ُه َو ا ْحلَ ُّي الْ َقيُّ ُ
((ليهنك العلم أاب املنذر)) ].املرجع السابق ،رقم احلديث[556
 -7أسلوب الرتبية ابلقدوة :
فكان النيب ﷺ يشارك أصحابه فيما يقومون به من أعمال ؛ فكان حيمل احلجارة على ظهره وحيفر األرض معهم
بيديه  ،فكان بذلك مثاالً رائعاً للقائد امللهم الذي ال يضع حواجز بينه وبني رعيته مما ينعكس عليهم حمبة وتضحية
وفداءً .
 -8أسلوب التعريض :
فكان النيب ﷺ إذا أراد ذم شيء ما أو تصرف ما عرض ومل يصرح وكان يكثر من قوله":ما ابل أقوام يفعلون كذا
وكذا " ملا يف ذلك من مراعاة لشعور املخطئ،والتأكيد على عموم التوجيه والنصح للجميع دوَّنا استثناء.
 -9أسلوب استثمار األحداث واملواقف :
فكانت حتدث أمام النيب ﷺ أحداث ومواقف معينة ،فيستثمرها و يوظفها تربوايً  ،ومن ذلك ما رواه عمر بن
اخلطاب  dقال :قدم على النيب صلى هللا عليه وسلم سيب (فإذا امرأة يف السيب قد حتلب ثدايها تسعى إذ وجدت صبياً
يف السيب أخذته فألصقته ببطنها ،وأرضعته ،فقال لنا النيب ﷺ(( :أترون هذه طارحةً ولدها يف النار)) قلنا :ال ،وهي
تقدر على أن ال تطرحه فقال ﷺ ((:هلل أرحم بعباده من هذه بولدها )) ] صحيح البخاري ،رقم احلديث .[5999
 - 10أسلوب املدح والثناء للمحسن :
فكان النيب ﷺ يستخدم هذا األسلوب ليزداد احملسن إحساانً وإجادة وإقباالً  ،ومن ذلك ثناؤه ﷺ على قراءة أيب
موسى األشعري  dومجال صوته ابلقرآن الكرمي ،فعنه  dأن النيب ﷺ)) :لو رأيتين وأان أستمع لقراءتك البارحة ،لقد
أوتيت مزمارا من مزامري آل دواد(( ] .صحيح مسلم،ج،1حديث رقم[546
 -12أسلوب التعامل احلسن مع املخطئ :
فكان النيب ﷺ يستخدم هذا األسلوب للرفع من معنوايت املخطئ اجتهاداً ال عمداً  ،ومن ذلك قصة معاوية بن
احلكم  dحيث مشت رجال كان قد عطس يف صالته فثار عليه الصحابة رضوان هللا عليهم  ،أما النيب ﷺ فعامله ابحلب
ووجهه بلطف وهدوء  ،يقول معاوية  ": dفو هللا ما َك َهرين وال ضربين  ،وال شتمين قال(( :إن هذه الصالة ال يصلح
فيها شيء من كالم الناس إَّنا هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآن))] .املرجع السابق،ج،1حديث رقم[381
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 -13أسلوب تكرار الكالم :
فكان النيب ﷺ يستخدم األسلوب و حيرص على أن يكرر كالمه ثالاثً ؛ ألنه يسهل على املتلقي الفهم و احلفظ
واإلدراك ملراد املتحدث  ،فعن أنس بن مالك  dقال" :كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثالاثً،
حىت تفهم عنه" ]صحيح البخاري،ج،1حديث رقم .[188
ب) الوسائل الرتبوية يف العهد املدين:
فكان النيب ﷺ يعمد إىل الرتكيز على مجلة من الوسائل الرتبوية و اليت كانت غاية يف الكمال العقلي والسمو
األخالقي ؛ فكان ﷺ يستخدم ما يسميه املهتمون ابلرتبية والتعليم اليوم ب ـ ـ ــ" ابلوسائل التعليمية " لتأكيد وترسيخ
املعاين يف أذهان و قلوب املتلقني  ،و جذب حواسهم لالهتمام مبحتوى املوضوع وتركيز انتباههم عليه ؛ مما يساعدهم
على استيعاب ما يعرض عليهم وإدراكهم حملتواه  ،ومن هذه الوسائل :
 )1توضيح املراد حبركة اليد:
كتشبيكه صلى هللا عليه وسلم بني أصابعه للداللة على قوة ومتانة البنيان  ،فعن أيب موسى األشعري  dعن النيب
 قال(( :املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً  ،وشبك بني أصابعه))].املرجع السابق ،ج،5حديث رقم 2446
[
 )2استخدام الرسوم التوضيحية :
فعن الصحايب اجلليل عبد هللا بن مسعود  dقال  :خط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطا بيده مث قال (( :هذا
سبيل هللا مستقيماً قال :مث خط عن ميينه ومشاله مث قال :هذه السبل وليس منها سبيل إال عليه شيطان يدعو إليه مث
قرأ {:وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل }] .مسند أمحد،ج،9حديث رقم[4205
 )3استخدام املواد العينية لتوضيح املراد :
فعن علي بن أيب طالب  dقال :إن نيب هللا ﷺ أخذ حريراً فجعله يف ميينه ،وأخذ ذهباً فجعله يف مشاله ،مث قال:
((إن هذين حرام على ذكور أميت))] .سنن أيب داود،ج ،4حديث رقم .[4057
 -)4التطبيق العملي أمام املتلقي :
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فعن سهل بن سعد الساعدي  dقال :رأيت رسول هللا ﷺ قام على املنرب فاستقبل القبلة وكرب  ،وقام الناس
خلفه  ،فقرأ وركع وركع الناس خلفه  ،مث رفع رأسه  ،مث رجع القهقرى فسجد على األرض  ،مث عاد إىل املنرب ،مث قرأ
 ،مث ركع  ،مث رفع رأسه  ،مث رجع القهقرى  ،فسجد على األرض  ...فلما فرغ أقبل إىل الناس ،فقال« :أيها الناس
إَّنا صنعت هذا لتأمتوا يب  ،ولتعلموا صاليت»].صحيح البخاري،ج،1حديث رقم [377
ج) املؤسسات الرتبوية يف العهد املدين:
لقد أولت الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين مؤسسات الرتبوية والتعليم اهتماماً ابلغاً ،وكان يف مقدمة تلكم
املؤسسات ما يلي :
 .1املسجد:
وهو أول مدرسة مت الرتكيز عليها يف صدر اإلسالم  ،وقامت على مبدأ التعليم للجميع ؛ إذ يتم من خالله
االهتمام بتعليم الرجال والنساء صغاراً وكباراً  ،وقد ـ" كان هلذه املدرسة فرع ( ليلي ) ينام فيه من أيوي إليه من األرايف
 ،أو من الفقراء ( كأهل الصفة ) فيجمعون بني التعلم الديين والدنيوي  ،حىت إذا أتقنوا حرفة أو وجدوا عمالً ذهبوا
يطلبون الرزق  ،وبقوا يرتددون إىل مدرستهم يف النهار لطلب العلم وأداء العبادة  ،وكانت األلعاب والتمارين احلربية تقام
يف ساحته أحياانً  ،كما فعل األحباش ورسول هللا ﷺ ينظر إليهم من حجرته ويقول هلم (:دونكم اي بين أرفدة) والسيدة
عائشة تنظر إليهم مع النيب "ﷺ].النحالوي1399،هـ ،ص [144
ولقد حظي املسجد يف اإلسالم بعدد من املزااي اليت مل تتح لغريه ؛ فهو دار عبادة هلل تعاىل يف املقام األول  ،ومن
مث فهو دار للرتبية والتعليم ،وهي كذلك دار للتطبيب  ،ودار لعقد االجتماعات املهمة  ،ودار لعقد لواء اجليش ،ودار
للراحة واللعب والشعر .
 .2بيوت النيب ﷺ:
لقد كانت لزوجات النيب ﷺ دور واضح يف نقل تراثه إىل األمة اإلسالمية بكافة  ،فقد كن يتلقني منه الرتبية
والتعليم بشكل مباشر يف شىت العلوم بعامة ومبا يتعلق ابلشؤون األسرية على وجه اخلصوص  ،وابلتايل فقد مت نقل تلك
العلوم واملعارف  -عن طريقهم  -إىل األمة اإلسالمية  ،سواء أكان ذلك يف حياته أو بعد مماته ﷺ  ،وخباصة ما
نقلت أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها واليت كان لصغر سنها إابن زواجها دوراً ابرزاً يف نقل الرتاث الثري من سرية
النيب اخلامت ﷺ ؛ فقد تركت إراثً علمياً كبرياً ظهر يف الكم الكبري من األحاديث اليت روهتا رضي هللا تعاىل عنها
وأرضاها .
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 .3بيوت كتاب الوحي:
فقد اهتم النيب ﷺ اهتماماً ابلغاً بـ ــ" قراء الصحابة" الذين كانوا يتقنون القراءة والكتابة وجييدون حفظ القران
الكرمي" فقد أخذهم إىل جانبه وحثهم على الكتابة للقرآن الكرمي وحفظه وا ذ منهم كتاابً للوحي وخصص بعضهم
للمعاهدات اليت يعقدها مع من يعاهده ويصاحله من الدول والقبائل"].األملعي1405،هـ ،ص[100
 .4بيوت الصحابة الكرام :
لقد كانت بيوت اخلليفة الراشد أيب بكر الصديق  -رضي هللا عنه وأرضاه  -يف مكة املكرمة وكذا يف املدينة املنورة
منارات للعلم واملعرفة  ،ومما قال فيه ﷺ  )) :لو كنت متخذا خليال ال ذت أاب بكر خليال ولكنه أخي وصاحيب وقد
ا ذ هللا عز وجل صاحبكم خليال))] مسلم،ج،12حديث رقم [4391
كما كانت دار أيب أيوب األنصاري  -رضي هللا عنه وأرضاه  -داراً للرتبية والتعليم والضيافة ،

حيث كان

الناس أيتون إىل رسول هللا ﷺ  -يف داره رضي هللا عنه  -للرتحيب به ولتعلم مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف .
]األملعي1405،هـ[83،
د) عمليات التقومي الرتبوي يف العهد املدين (التغذية الراجعة) :
فكان النيب ﷺ يستخدم  -أحياانً  -أسلوب التوجيه غري املباشر أثناء النقاش واحلوار املتبادل مع الصحابة
الكرام رضوان هللا عليهم  ،ومن مث كان الصحابة رضوان هللا عليهم يرجعون إىل النيب ﷺ ويراجعونه ويسألونه عما
أشكل عليهم فهمه ومل يستوعبوه ؛ حرصاً منهم على فهم معاين األحكام الشرعية والقضااي الفكرية  ،ويعرضون عليه
كذلك ما فهموه منها  ،فكان أحياانً يقرهم على فهمهم  ،وأحياانً أخرى يبني هلم موضع اخلطأ فيما فهموه من كالمه
ﷺ .
ويرى ] كتيب1426 ،هـ  ،ص [ 58أن عملية التقومي الرتبوي (التغذية الراجعة) و املتبعة يف الرتبية اإلسالمية يف العهد
املدين قد أفادت عدداً من األمور ومنها :
 -1العناية بتكوين الفرد وعدم االكتفاء ابلتوجيه العام " اجلماعي و اجلماهريي "
 -2حسن استثمار الفرص الرتبوية والظروف املناسبة اليت يكون فيها التوجيه واملوعظة والتوعية أبلغ  ،واالستعداد
النفسي للتلقي أكرب .
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نتائج البحث :
هناك عدد من النتائج اليت توصل إليها الباحث  ،ولعل من أبرز تلك النتائج ما يلي:
 التأس ــي ابألخالق النبوية من أهم األمور اليت جيب أن تتجلى يف حياة الفرد املس ــلم  ،فهو القدوة املكملة اليت أمراملوىل عزوجل ابالقتداء به واالهتداء هبديه .
 حـاجـة أفراد اجملتمع إىل وعي صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيح ابملبـادئ والقيم النبويـة يف الوقـت الـذي افرتق فيـه النـاس واختلفـت اجتـا ـهاهتموأهوائهم يف ضوء املتغريات اليت تعصف ابلعامل  ،والتغيري لكثري من احلقائق واملسلمات .
-

أتسيس النيب ﷺ للمجتمع املدين كان على أمت ما حتتاجه اجملتمع من مقومات دستورية وإدارية؛وقد مت كتابة ذلك
يف وثيقة استهدفت توضيح احلقوق والواجبات اليت جيب على األطراف ذات العالقة االلتزام هبا.

 أن التخطيط االسـرتاتيجي جزء من السـنة النبوية ،يتضـح ذلك من خالل دقة التخطيط مع األخذ ابألسـباب الذيصاحب هذا العهد بدءاً من حادثة اهلجرة ومروراً مبا جرى بعدها من أحداث.

 تعد الوثيقة النبوية أَّنوذجاً حيتذى به يف جمال حتقيق العدالة االجتماعية وإرساء مبادئ حقوق اإلنسان واحرتام آراءاملخالفني واختياراهتم  ،والبعد عن التعصب ومصادرة حرية الفكر واملعتقد .
 من صفات القائد الناجح التسامح مع املخالفني حال القدرة عليهم والتمكن منهم  ،وعدم االنشغال مبعاقبتهم عماهو أهم من انشغاله أبمور البناء والتطوير واإلصالح .
 حظيت املرأة املسـلمة يف العهد املدين  -يف جمال التعليم  -مبا مل حيظى به غريها يف عدد من احلضـارات املختلفة ؛فكانت ال يكتفي بطلب العلم فقط ،بل يتجاوز ذلك إىل السعي لنشره بني النساء و الرجال .
 يعد مبدأ التدرج يف الرتبية و التعليم  -وفقاً للمرحلة العمرية والتغريات الفسيولوجية اليت مير هبا الطالب  -واحداً منأهم الـمبادئ يف العملية الرتبوية و التعليمية خصوصاً يف مراحل التعليم األوىل.
-

اهتمت الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين ابإلعداد املتوازن لإلنسان مبكوانته األساسية ( :الروح -اجلسد – العقل )
سعياً للوصول إىل البناء املتكامل لإلنسان الصاحل

-

.

يعد ميدان اإلعداد الفكري من أبرز امليادين اليت اهتمت هبا الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين ،ومن ذلك اهتمامها
بتنمية مهارات التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي والتفكري التحليلي .

213

Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 4, 2018

التوصيات :
بناءً على النتائج السابقة  ،فإن الباحث يوصي ابلتوصيات اآلتية:

 أن تقوم وزارة التعليم بغرس وتنمية القيم النبوية الكرمية لدى الطالب من خالل مناهجها وبراجمها وأنشطتها الصفيةوغري الصفية.
 أن تقوم وزارة الشؤون االجتماعية بدورها يف نشر املبادئ والقيم الرتبوية املستنبطة من سرية النيب صلى هللا عليه وسلم،وإقامة السياسات واإلجراءات اخلاصة لتفعيل هذه املبادئ والقيم يف اجملتمع .
 أن هتتم وزارة الثقافة واإلعال م إبعداد برامج تربوية هادفة تسعى إىل تثقيف أفراد اجملتمع يف جمال السرية النبوية العطرة.
 أن تقوم وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد بتنظيم الندوات واحملاضرات لنشر السرية النبوية وما فيها من مبادئوقيم وأخالق.

املقرتحات :
أيمل الباحث من األخوة الباحثني الكرام استكمال اجلوانب األخرى املتعلقة هبذا البحث ومن ذلك :
 قيام أحباث عن معامل الرتبية اإلسالمية يف العهد املكي. إقامة مؤمترات هتتم بتوضيح واقع الرتبية يف العهدين املكي واملدين . -قيام أحباث عن مدى قرب أو بعد اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة من النهج النبوي الكرمي  ،واحللول املناسبة لذلك.

املصادر واملراجع:
أوال :املصادر .
أ) القرآن الكرمي.
ب) املصادر األخرى.
 .1ابن كثري ,إمساعيل حممد (1420هـ)  :تفسري القران العظيم ,ط ,2دار طيبة  ,املدينة املنورة .
 .2البخاري  ,حممد بن إمساعيل (1407هـ)  :صحيح البخاري  .ط ، 3دار ابن كثري  ،بريوت.
 .3الرتمذي  ،حممد بن عيسى (1398هـ)  :سـنن الرتمذي  ،ط ، 2دار الفكر  ،بريوت.
 .4الشيباين  ،أمحد بن حنبل (د.ت)  :املسند  ،د.ط  ،املكتب اإلسالمي ،بريوت.
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 .5القزويين  ،حممد بن يزيد (1420هـ) :سنن ابن ماجة  ،ط ،4دار املعرفة  ،بريوت.
 .6النسائي ،أمحد بن شعيب (1422هـ) :سنن النسائي ،ط،6دار املعرفة ،بريوت.
 .7النيسابوري  ,مسلم بن حجاج(1420هـ) :صحيح مسلم .ط, 1دار إحياء الرتاث,بريوت.
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ABSTRACT
The research aimed to investigate the knowledge of high schools’ teachers in Makkah about action
researches, in general, and that of science teachers in particular. It also aimed to learn about its
effect in their vocational elaboration, in addition to revealing any statistically significant
differences between Mean scores of teachers’ responses about their knowledge of the role of action
researches in improving the vocational and innovational practices. Those differences are attributed
to the variety of the teachers’ level of education, area of expertise and teaching experience. The
questionnaire was applied on a random sample of 135 teachers, and the researcher has adopted a
descriptive analytic modal and Quantitative and Qualitative methods.
The results were as follows:
The degree of adopting action researches by high school teachers was found to be moderate and
took the following order: vocational collaboration, vocational colleagueship, reflective practicing,
continual vocational development, the school atmosphere educational supervision, mastering
scientific research skills, communal participation. Whereas the role of action researches played in
the elaboration of vocational practices was found to be weak. The results didn’t show statically
significant differences among MEAN scores of high school teacher’s responses about their
knowledge of the role of action researches.
Recommendations were as follows:
-

There should be a focus on action researches practices at schools and enhancing the values
of collaborative working and vocational colleagueship.

-

Encouraging the teachers to try, innovate, and improve their vocational skills and
motivation for work in order to integrate their knowledge about the major, teaching
methods and strategies.
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Encourage teachers to increase their analytic abilities and critical skills in educational

-

problem solving.
Improving the educational practices with the school managements and communicating

-

with the educational experts and the society.
Involving educational supervisors in the application of this kind of researches at schools

-

and providing technical assistant to teachers.
It is crucial to include action research in teachers’ preparation programs in research

-

curricula modules at Education colleges in order to give the teachers the opportunity of
practicing and application before employment.

ملخص البحث :
هدف البحث إىل التعرف على واقع مفهوم حبوث الفعل لدى معلمات املدارس الثانوية مبكة املكرمة
عامة ومعلمات العلوم خاصة  ،ومعرفة دورها يف حتسني ممارساهتم املهنية  ،والكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات
داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت املعلمات حول معرفتهم بدور حبوث الفعل لتحسني املمارسات املهنية
واالبتكار لديهم واليت تعزى الختالف املؤهل  ،التخصص ،سنوات اخلربة يف التدريس واحلصول على دورات تدريبية يف
حبوث الفعل ابستخدام استبانة طبقت على عينة عشوائية ( ) 135معلمة من املدارس الثانوية مبكة املكرمة  .واعتمدت
الباحثة على املنهج الوصفي التحليلي كما استخدمت الطريقة املختلطة(الكمية-النوعية) .
وتوصل البحث إىل النتائج التالية  :درجة توافر املمارسات املرتبطة أببعاد حبوث الفعل لدى معلمات املدارس
الثانوية مبكة املكرمة جمملة متوسطة وكانت مرتبة على النحو التايل  :اتقان مهارات البحث العلمي ،التعاون املهين ،
الزمالة املهنية،املمارسات التأملية  ،والتنمية املهنية املستمرة  ،املناخ املدرسي  ،االشراف الرتبوي ، ،واملشاركة اجملتمعية ،
كما أن دور حبوث الفعل يف حتسني املمارسات املهنية ملعلمات املرحلة الثانوية جاء بدرجة ضعيفة .و كشفت النتائج
عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت معلمات املرحلة الثانوية حول معرفتهم بدور حبوث
الفعل .
وأوصى البحث  :الرتكيز على ممارسة حبوث الفعل ابملدارس وتعزيز القيم املتمثلة يف العمل التعاوين  ،والزمالة املهنية ،
وتشجيع املعلمات على التجريب واإلبداع واالبتكار وتطوير ذاهتم مهنيا وزايدة الدافعية للعمل لتتكامل معرفتهم
ابلتخصص وأساليب وطرق واسرتاتيجيات التدريس  ،كما تزيد من قدراهتم التحليلية وتفكريهم الناقد يف تقدمي احللول
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للمشكالت الرتبوية والتعليمية ابملدرسة وحتسني املمارسات الرتبوية مع اإلدارة املدرسية وتواصلهم مع الباحثات وخرباء
الرتبية واجملتمع اخلارجي  ،ومشاركة املشرفات الرتبوايت يف تطبيق هذا النوع من البحوث يف املدارس وتقدمي الدعم الفين
للمعلمات  .وضرورة تضمني حبوث الفعل يف برامج إعداد املعلم ضمن مقررات مناهج البحث يف كليات الرتبية والتدريب
قبل اخلدمة على ممارستها وتطبيقها .
مقدمة:
ظهرت حبوث الفعل كما أشاار ( اخلالدى  )12 : 2003،كمدخل لتحساني ممارساات املعلمات املهنية وااكادةية
 ،ويض ا اايف ( هويت وليتل ) Hewitt &Litlle , 2005:1 ،إىل أن حبوث الفعل تس ا اااعد املعلم على تطوير نفس ا ا
مهنيا لتتكامل معرفت ابلتخصا ا ا ا ااص وأسا ا ا ا اااليب واسا ا ا ا ارتاتيجيات تدريسا ا ا ا ا  ،كما تزيد من قدرات التحليلية ووعي بذات
وتفكريه الناقد كما تسااهم يف حتساني التواصال بني املعلمني والباحثني الرتبويني واإلدارة املدرساية واجملتمع اخلارجي .ومن
املشاريع العربية النادرة جدا كمبادرة مشروع معهد الشرق ااوسط للتعليم العايل يف الرتبية ابجلامعة اامريكية ابلقاهرة ،
واليت هتادف إىل حتقيق اجلودة ىف املادرسا ا ا ا ا ا ااة من خالل تطبيق منهجياة حبوث الفعال وذلا ابلتعااون مع كلياات الرتبياة ،
ووزارة الرتبية والتعليم  ،ومؤسا اسا ااات أخرى إلحداث حتول تربوي جديد يرتكز على املدرسا ااة واحتياجاهتا وجعلها قادرة
على مواجهة مش ااكالهتا بنفس ااها من خالل عمل تعاوين تش اااركي يهدف إىل إجياد حلول عملية مدروس ااة للمش ااكالت
اليت تعاين منها املدرسا ا ا ااة وحتسا ا ا ااني  ،وتطوير املمارسا ا ا ااات املهنية للمعلمني وتعزيز موهم وكما أضا ا ا اااف (كنج ونيومان
 ) King and Newmann, 2000،أمهياة الثقاافاة التعااونياة يف حبوث الفعال للمعلمني مل ان املعلوماات اجلاديادة
واافكار ال تنش ا ا ااأ من التعلم الفردي ذو اس ا ا اااليب التنمية املهنية التقليدية وإما من خالل احلوار والتفاعل مع ا خرين
وخلق ثقافة التعلم املستمر  .وكما اشارت دراسات عديدة مثل ( مرتلر  ، Mertler , 2006 ،سرتجنر ، 2007،
جاريشا ا ااا وروبني ,2008 Garcia and RobinStringer ،و تشا ا اايو هوي ) Chiou-hui, 2011،على أمهية
تشاجيع املعلمني لتبين حبوث الفعل الاا تعمل على زايدة دافعية املعلم وإعطائ الفرصاة للبحث واالساتقصااء ،التقييم
وةارس مهارات التفكري الناقد.
وبناء على كل ما سا اابق ،وبعد أن اتضا ااحت أمهية حبوث الفعل يف حتسا ااني املمارسا ااات الرتبوية والتنمية املهنية للمعلمني
ومن هناا يت هاذه الادراسا ا ا ا ا ا ااة متفقاة مع التوجا احلادياث للوقوف على واقع مفهوم حبوث الفعال لادى معلماات املرحلاة
الثانوية عامة والعلوم خاصة ودورها يف حتسني ممارساهتم املهنية يف مكة املكرمة .
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مشكلة الدراسة:
طرحت وزارة التعليم عدد من املشاااريع التطويرية اليت تسااتهدف حتسااني العملية الرتبوية والتعليمية منها:املشااروع الشااامل
لتطوير املناهج ،مش ا ا ااروع تطوير مناهج العلوم والرايض ا ا اايات  ،مش ا ا ااروع نطام املقررات  ،مش ا ا ااروع تطوير اس ا ا ارتاتيجيات
التدريس  ،ويعترب املعلم عنصرا فعاال لنجاح هذه املشاريع التعليمية مىت ما أحسن تطويره وتنميت  ،مبا يتفق مع أهداف
هذه املشاريع التطويرية وتطلعات القائمني عليها.
كما أن اإلش ا ا اراف الرتبوي الذي يهدف إىل حتس ا ا ااني املمارس ا ا ااات الرتبوية والتعليمية واملهنية للمعلمني واملعلمات من خالل
ااس اااليب اإلشا ارافية املتعددة يعاين من قص ااور يف حتقيق أهداف مل إذ تش ااري العديد من الدراس ااات منها  (:دراس ااة اخلديدي
 ، 1434،الرميح  1425،والزهراين  )1425،إىل ضا ااعف اإلشا اراف الرتبوي يف ممارسا ااات  ،حيث ال يتيح فرصا ااا حقيقية
للنمو املهين للمعلمني واملعلمات  ،وقلما يسهم يف حل املشكالت املهنية.
كما أن واقع برامج التدريب أثناء اخلدمة اليت تسا ا ا ا ا ا ااتهدف املعلمني واملعلمات إلجناح هذه املشا ا ا ا ا ا اااريع والرقي ابلعملية
التعليمية والرتبوية يكاد يلمس عدم قدرة املعلم واملعلمة على نقل حمتوى هذه الربامج للممارس ا ا ا ااة والتطبيق يف املدرس ا ا ا ااة
اليت يعمل هبا وخاص ااة رتار عدد حمدود حلض ااورها مل مما ينعكس س االبا على ممارس ااة املعلمني و املعلمات  ،ومن مث على
مس ا ا ااتوى التحص ا ا اايل الدراس ا ا ااي للطالت والطالبات .حيث أش ا ا ااارت دراس ا ا ااة ( اانص ا ا اااري  )2004،إىل تدين الفرص
التدريبية املتاحة للمعلمني  ،واعتمادها على احملاضا اارة  ،وافتقارها للممارسا ااة العملية .كما أوضا ااحت دراسا ااة (الشا ااهراين
 2011،واحلريب  )2011،اخنفاض مساتوى خرجيي كليات الرتبية  ،ومساتوى أداء معلمي التعليم العام  ،كما أشاار
إىل الفجوة بني ما تقدم برامج التدريب أثناء اخلدمة وما ةارسا ا ا ا ا املعلم حقيقة يف الصا ا ا ا ااف الدراسا ا ا ا ااي  ،وأاا تقليدية
واعتمااادهااا على أسا ا ا ا ا ا االوت اإللقاااء وىلبااة اجلااانااب النطري على العملي وعاادم قاادرهتااا على إحااداث الترييري اإلجيااايب يف
ممارساات املعلمات مبا ينعكس على حتساني تعلم الطلبة و الطالبات وتتفق معهم ( ساعداوي  )2016،فيما ذكر من
خالل خربهتا يف اإلشراف على الطالبات املعلمات أثناء أدائهم يف املدارس .
وكذل على املساتوى املدرساي اشاار ( رواس  )2001،إن التنمية املهنية للمعلمني تشاهد العديد من اإلشاكاالت إذ
يعاارض بع

ماديري املادارس خرومل املعلمني لاللتحااق بربامج التادرياب أثنااء اخلادماة أثنااء الادوام الرجي مل لعادم وجود

من حيل حملهم  ،ابإلض ا ااافة إىل عزوف بع

املعلمني عن الربامج التدريبية املس ا ااائية لض ا ااعف احلوافز التش ا ااجيعية ،وهذا

ي نطبق على مديري ومديرات املدارس ومعلميها ومعلماهتا ايضا ا ااا  ،ويف هذا الصا ا اادد يرى ( العنرت ، 1434،والتميمي
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 ) 1430حاجة مديري ومديرات املدارس لربامج تدريبية متكنهم من القيام بدورهم لتشا ا ااجيع املعلمني واملعلمات على
حتسني ممارساهتم وتنميتهم مهنيا .
كما أكدت دراسة (الزائدي ) 2013،على ضرورة ترسيخ ثقافة التنمية املهنية املستدامة يف املدارس الثانوية  ،وتشجيع
املمارسات املهنية الفردية واجلماعية.
مما سابق نساتنتج ضارورة التحول النوعي يف أسااليب التنمية املساتمرة للمعلمات او أسااليب حديثة ومبتكرة تنطلق من
املدرسا ااة وتسا ااتثمر خرباهتم يف توفري فرص تعلمهم ذاتيا مما ينعكس على حتسا ااني ممارسا اااهتم من خالل تبين حبوث الفعل
وتوظيفهاا يف تنمياة ثقاافاة العمال اجلمااعي والتعااون وتباادل اخلربات  ،ونطرا ملاا ف ذكره أنفاا  ،فقاد انبثقات فكرة البحاث
احلايل يف ذهن الباحثة يف التعرف على مدى توافر مفهوم حبوث الفعل لدى معلمات املدارس الثانوية يف مكة املكرمة
من اجل حتسا ااني ممارسا اااهتم املهنية من خالل هذا البحث املقدم  ،وحتددت مشا ااكلت يف التسا ااا:ل الرئيس التايل  :ما
مفهوم حبوث الفعال لادى معلماات املادارس الثاانوياة مبكاة املكرماة عااماة ومعلماات العلوم خااصا ا ا ا ا ا ااة  ،ومعرفاة دورهاا يف
حتس ا ا ا ااني ممارس ا ا ا اااهتم املهنية من وجهة نطرهم ؟  ،ولإلجابة عن هذا التس ا ا ا ااا:ل الرئيس حاولت الدراس ا ا ا ااة اإلجابة عن
التسا:الت الفرعية التالية:
 -1ما مفهوم حبوث الفعل لدى معلمات املدارس الثانوية عامة والعلوم خاصة عن حبوث الفعل من وجهة نطرهم؟
 -2ما دور حبوث الفعل لتحسني املمارسات املهنية ملعلمات املدارس الثانوية عامة والعلوم خاصة من وجهة نطرهم؟
 -3هل توجد فروق ذات داللة إحصا ا ا ا ا ااائية بني متوسا ا ا ا ا ااطات اسا ا ا ا ا ااتجاابت املعلمات حول معرفتهم بدور حبوث الفعل
لتحس ا ااني املمارس ا ااات املهنية واالبتكار لديهم واليت تعزى الختالف املؤهل  ،التخص ا ااص واخلربة يف التدريس واحلص ا ااول
على دورات تدريبية يف حبوث الفعل .
أمهية البحث:
يساتمد هذا البحث أمهيت من كون يتناول موضاوعا مهما من املوضاوعات الرتبوية املعاصارة ،وهو حبوث الفعل  ،إذ تعد
أداة فاعلة ومن املنهجيات التطبيقية احلديثة لتحس ا ااني املمارس ا ااات املهنية للمعلمات واليت حتقق العديد من اإلجيابيات
كمكاس ااب تعلم الطالت والربط بني النطرية واملمارس ااة بفعالية وينس ااجم هذا البحث مع التوجهات احلديثة يف التنمية
املهنية للمعلمات عن طريق حتويل املدارس جملتمعات تعلم مهنية لتحس ا ا ا ا ا ااني ومتكني املعلمات من أدائهم وممارس ا ا ا ا ا اااهتم
الرتبوية وجعلهم فاعلني وممارسني انقدين ومتأملني وأيضا تعزيز موهم املهين فيها .
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كما تربز أمهية هذا البحث يف تعزز مفاهيم التعلم املس ا ا ااتمر مدى احلياة والذا من خالل اس ا ا ااتخدام حبوث الفعل مبا
يسهم يف حتسني املمارسات املهنية للمعلمة .
كما يت الدراس ا ا ااة احلالية ملبية حلاجات ومتطلبات مش ا ا ااروعات وزارة التعليم التطويرية من خالل حتس ا ا ااني املمارس ا ا ااات
املهنية للمعلمات ابستخدام حبوث الفعل.
يؤمل أن تسهم نتائج الدراسة احلالية يف نشر وتنمية مفهوم حبوث الفعل لدى املعلمات من خالل معرفة واقعها.
وأخريا لفت انتباه املسا ا ا ا ا والت عن إعداد وتدريب املعلمات إىل أمهية تضا ا ا ا اامني حبوث الفعل يف برامج إعداد املعلمات
وتدريبهم .
أهداف البحث:
هدف البحث احلايل إىل التعرف على واقع مفهوم حبوث الفعل لدى معلمات املدارس الثانوية عامة والعلوم خاص ا ا ا ااة
مبكة املكرمة.
معرفة دور حبوث الفعل يف حتس ا ااني املمارس ا ااات املهنية ملعلمات املدارس الثانوية عامة ومعلمات العلوم خاص ا ااة مبكة
املكرمة من وجهة نطرهم .
الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني متوسطات استجاابت املعلمات حول مفهوم حبوث الفعل السائدة
واليت تعزى الختالف متريريات ( املؤهل العلمي  ،التخصا ا ا ا ااص  ،سا ا ا ا اانوات اخلربة يف التدريس  ،احلصا ا ا ا ااول على دورات
تدريبية يف حبوث الفعل)
حدود الدراسة :
اقتصر البحث على احلدود التالية:
 .1حدود املوضااوع:اقتصاار البحث على تناول موضااوع حبوث الفعل لدى املعلمات النسااجام مع متريري البحث
الرئيس وذلا لتحسا ا ا ا ا ا ااني مماارس ا ا ا ا ا ا اااهت م املهنياة  ،وماا يرتتاب عليهاا من حتقيق التنمياة املهنياة  ،وكاذلا معرفاة
املعلمااات حول مفهوم حبوث الفعاال يف أبعااادهااا التاااليااة  :البحااث العلمي ،الزمااالااة املهنيااة  ،التعاااون املهين ،
املمارس ا ا ااات التأملية الذاتية ،التنمية املهنية املس ا ا ااتمرة  ،املناخ املدرس ا ا ااي ، ،دور اإلش ا ا اراف الرتبوي واملش ا ا اااركة
اجملتمعية.
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 .2احلدود البشا ا ا ا ا ارية:اقتص ا ا ا ا اار البحث على اس ا ا ا ا ااتطالع رأي املعلمات ابملدارس الثانوية احلكومية للبنات يف مكة
املكرمة حول مفهوم حبوث الفعل
 .3احلدود املكانية  :طبقت الدراسة امليدانية على بع

املدارس الثانوية للبنات مبكة املكرمة.

 .4احلدود الزمانية  :طبق البحث يف ااية الفصل الدراسي الثاين  1439/1438ها
مصطلحات البحث اإلجرائية:
 -1حبوث الفعل  :Action researchحبث منطم جيرى بواسا ا ا ا ااطة املعلمات  ،الباحثات  ،املديرات و يع املعنيني
أبمور التدريس وبي ة التعلم يف املدرساة بريرض ع املعلومات والبياانت للتريلب على املشاكالت املدرساية بطريقة علمية
 ،وحتسا ااني وتطوير ممارسا اااهتم املهنية  ،الرتبوية والتعليمية ابملدرسا ااة مل مما جيعلهم قادرين على فهم عملهم بشا ااكل أفضا اال
وينعكس على تنميتهم مهنيا.
-2املمارسا ا ا ااات املهنية  :توظيف املعلمة للمعارف واملهارات املرتبطة بعملييت التعليم والتعلم بكفاءة وفاعلية يف ضا ا ا ااوء
شعورها ابملسؤولية وحماسبة الذات واملعززة ابالتصال الفعال والتميز يف ااداء بفكرها وممارستها يف املدرسة .
-3مفهوم اإلبتكار  :عمليات عقلية تعرب عن التريريات الكمية ،اجلذرية أواجلوهرية يف التنطيمات اهليكلية ،العمليات،
االنتامل والذي يقود اىل زايدةالثروات الوطنية واملؤساساية وطرق وأسااليب ااداء اجلديدة الريري تقليدية واليت تساتخدم يف
عمل وتطويرااشياء واافكار.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أصا ا ا اابحت التنمية املهنية من القضا ا ا ااااي امللحة اليت تتصا ا ا اادر اولوايت اإلصا ا ا ااالح الرتبوي يف العا  ،و تعد برامج إعداد
املعلمة قبل اخلدمة كافية ملواجهة املتريريات املساتجدة ودور املعلمة يقتصار على التلقني ونقل املعرفة مل ولتحقيق مفهوم
التنمية املهنية للمعلمة  ،والتريري النوعي يف طبيعة املمارس ا ا ااات املهنية هلا عن طريق عمل ثقافة مدرس ا ا ااية تعزز قيم العمل
التعاوين املش اارتك بني العاملني فيها ،ان ينطر إىل املدرس ااة أباا مرتكزا حموراي لتوفري فرص التعلم املس ااتمر للمعلمات و
حتسا ا ااني ممارسا ا اااهتم املهنية وهذا ينعكس على الطالبة يف املرحلة الثانوية مل من حيث كواا تؤهل ملواصا ا االة التعليم العايل
والدخول يف واقع احلياة العملية  ،جبعلها حمورا للعملية التعليمية فينمى لديها مهارات التعلم الذا والتفكري العليا مل من
خالل ما تتلقاه من تعليم نوعي  ،ومن هنا تتأكد احلاجة لض ا ا ا ا اارورة االرتقاء بنوعية برامج التنمية املهنية  ،وفرص التعلم
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املسا ا ا ااتمر اليت حتقق النمو املهين للمعلمة وتددها ابسا ا ا ااتمرار مل ليلو االحتياجات الرتبوية والتعليمية املسا ا ا ااتجدة  ،وتعد
حبوث الفعل من أحدث ااساليب اليت تنمي املعلمني أفرادا و اعات يف اجملتمع املدرسي .
مفهوم حبوث الفعل:
حبوث الفعل  Action researchكما عرفها (كميز وآخرون Kemmis and Mc,2002:8 , 2008 :12

ومكينيف  ) )،تتكون من كلمتني فكلمة فعل تعىن التدخل واإلجراء  ،أما كلمة حبث فتعىن االسا ا ا ا ااتقراء والتأمل وهي
ماا يعرف ابلبحوث اإلجرائياة الاذي تبىن من خاللا معرفاة جاديادة  ،كماا عرفهاا ( ذكرى  ) 2003:29،أبااا ترياب
اافكار يف املمارس ا ا ااة كوس ا ا اايلة للتطوير وزايدة املعرفة .كما عرف ( انيف  ( Niff,2014 : 2 ،حبوث الفعل أباا
مص ااطلح يش ااري إىل ااس االوت العلمي يف النطر للعمل مل للتأكد من أن يس ااري كما جيب أن يكون  ،وان حبوث الفعل
ترى بواس ا ااطة املعلم ( املمارس) مل لذا فهى حبوث قائمة على املعلم  ،وااا تتطلب من املعلم التفكري والتأمل يف عمل
داخل الفصل مل لذا يطلق عليها ممارسات قائمة على التأمل الذا

 ،بينما يعرف ( قود  )Good,2008: 6 ،حبوث

الفعل أباا العملية الىت يقوم هبا املمارسا ا ا ااون يف حماولة لدراسا ا ا ااة مشا ا ا ااكالهتم بطريقة علمية من أجل االسا ا ا اارتشا ا ا اااد أو
التصحيح أو التقومي ادائهم وقرراهتم  .وأضاف (دارلنق ونورتون ) Darling, 2006, Norton, 2009 ،أباا
اج نطمى للبحث يقوم ب أطراف العملية الرتبوية من معلمني  ،إداريني ومش اارفني هبدف تطوير أدائهم أو إجياد حلول
للمشكالت اليت تواجههم يف العملية الرتبوية والتعليمية يف اجملتمع املدرسي .
مما س اابق وما عرض من معاين حبوث الفعل ةكن اخلرومل مبجموعة من العناص اار ااس اااس ااية اليت يقوم هبا ممارس ااو حبوث
الفعل يف اجملال الرتبوي وهي كالتايل:
•

القيام مبراجعة املمارسات الرتبوية احلالية

•

حتديد وتتبع املشكلة أو القضية من خالل التأمل ىف املمارسات احلالية

•

تقوم املعلماات بادافع من ذواهتم إلجراء هاذا النوع من البحوث وفق منهجياة علمياة حماددة تقوم على املالحطاة

و ع البياانت للوصا ا ا ا ااول حللول املشا ا ا ا ااكالت املهنية اليت تواجههم ووضا ا ا ا ااع احلل حتت التجريب وتقييم احلل وحتسا ا ا ا ااني
ممارساهتم املهنية مبا حيقق التحسن يف أدائهم التدريسي.
من املالحظ أن حبوث الفعل تعترب أداة أو وسايلة يساتخدمها يع من يف اجملتمع املدرساي للتريلب على املشاكالت فيها
وتوجي ممارس ا ا اااهتم وتنميتهم مهنيا  ،من خالل اس ا ا ااتخدام خطوات البحث العلمى ىف حل املش ا ا ااكالت  ،مما يؤدي إىل
حتس ا ااني العملية التعليمية داخلها .ويقتض ا ااى ذل امتالك الكفاايت الالزمة للقيام هبا ،وةكن القول  :أبن حبوث الفعل
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مبنية على التعلم من خالل املمارساة ،التعاون  ،والتفاعل بني املعلمات من خالل التفكري والتأمل  ،و حتساني ممارسااهتم
املهنية
ثقافة املدرسة وارتباطها ببحوث الفعل:
تعد ثقافة حبوث الفعل انعكاس لثقافة املدرسااة  ،اليت تنصااهر فيها القيم اليت تؤمن هبا أفراد اجملتمع املدرسااي  ،وتعرب عن
سا االوكياهتم وممارسا اااهتم املهنية  .ويرى( بيرتسا ااون  ) Peterson,2002،أن ثقافة املدرسا ااة تؤثر على الطريقة اليت يفكر
هبا ويش ا ا ااعر ويتفاعل هبا العاملون يف املدرس ا ا ااة  ،من هذا املنطلق جند أن ثقافة املدرس ا ا ااة تؤدي دورا فاعال يف تش ا ا ااكيل
طبيعة املمارس ا ا ااات املهنية القائمة يف املدرس ا ا ااة بني أفرادها  .ويؤكد (س ا ا ااريجوفاين  )Sergiovanni,2006،أن االلتزام
وااداء العايل ةثالن عالمة متميزة وفارىة للمدارس اليت تتمتع بثقافة تنطيمية إجيابية .
ويلخص (ديل وبيرتسا ا ا ا ا ااون  )Deal and Peterson,2009 :10 ،يتثري ثقافة املدرسا ا ا ا ا ااة على سا ا ا ا ا االوكيات وتوقعات
واعتقادات املعلمني حول ممارساهتم املهنية وهي كالتايل:
•

هل طريقة عمل املعلمني بشكل تعاوين اعي أو فردي؟

•

درجة الثقة بني اإلداريني واملعلمني

•

أمهية التطوير املهين للمعلمني

•

مسؤولية املعلمني الرئيسية تعليم الطالت

•

اللرية املشرتكة واملوضوعات اليت يتحدث عنها املعلمني

•

ما يقدمون من دعم وتشجيع للمعلمني املبدعني واملبتكرين

•

اعتقادهم بتأثري اخللفيات االجتماعية اليت ينحدر منها الطالت يف حتديد قدراهتم على التعلم.

وكما أوردو جمموعة من القيم التنطيمية املشرتكة اليت ةكن اشتقاقها فيما يلي:
•

الثقة  ،الدعم  ،التقدير واالعرتاف  ،الزمالة  ،التعاون  ،التجريب  ،االتصا ا ا ا ا ا ااال املفتوح ابسا ا ا ا ا ا ااتخدام التقنية و

املشاركة يف صنع القرار
مما سبق تعد حبوث الفعل امتدادا لثقافة املدرسة  ،توج سلوكياهتم او ممارساهتم املهنية فهي تعترب أداة فاعلة يف حتقيق
التنمية املهنية املستمرة للمعلمات.
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مربرات حبوث الفعل:
هناك العديد من املربرات اليت تؤدي اىل استخدام حبوث الفعل يف اجملال الرتبوي كما وضعها كل من (أمحد ،2011 ،
، 60عودة  930، 2004 ،ومكينيف )8 :2001،ونذكر منها :
-1أسلوت حلل املشكالت الرتبوية .
-2اليتم استخدامها فردي وإما يف جمموعات.
 -3منهجية تتسا ا ا اام ابلوعي اباداء وتنمية التفكري الناقد والتعاون لدى املعلمني فهي وسا ا ا اايلة لتحسا ا ا ااني عملييت التعليم
والتعلم واملمارسات املهنية املدرسية.
 -4تعمل على يتكيد املمارس ا ااات الرتبوية اجليدة بطريقة علمية موض ا ااوعية فهي مدخال للتنمية املهنية داخل املدرس ا ااة ،و
تتضمن عدة خطوات هي اإلجراء  ،املالحطة ،التأمل وإعادة التخطيط ومن مث ترك املمارسات اليت يثبت عدم جدواها
يف عملية التدريس .
 -5أداة ض اارورية لكل العاملني ىف امليدان الرتبوي  ،ووس اايط تدري يتص ااف ابملرونة والتجديد املس ااتمر يعني على تطوير
وحتسني النتائج.
مما سابق يتضاح لنا حبوث الفعل من أهم أدوات ووساائل التطوير يف امليدان التعليمي واإلداري يف اجملتمع املدرساي ملن ل
رىبة يف التنمية الذاتية املهنية  ،فهي ترتبط ابملعلم الفاعل واملشارك واملبدع يف العملية الرتبوية.
دور حبوث الفعل يف حتسني املمارسات املهنية للمعلمني:
ابلرىم من اس ا ا ااتريراق املعلمات يف التعاون والتأمل والفهم املهين العميق ملمارس ا ا اااهتم الش ا ا ااخص ا ا ااية إال أن ذل ال يكفي
مبفرده حلدوث الترييري احلقيقي يف ممارسااات املعلمات املهنية  .ويؤكد (كرافت  ) Kraft,2002،أن الترييري احلقيقي يف
ممارس ا ااات املعلمني املهنية وتعلم الطالت حيدث ابس ا ااتقص ا اااء املعلمني لطاهرة متثل اهتماما ومش ا ااكلة من خالل التعاون
والتأمل الناقد.كما يض ا ا اايف ( جويس وش ا ا اااورز )Joyce and Showers,2002،أن التعلم املهين الفعال للمعلمني
يطهر من خالل حبوث الفعل املبنية على طبيعة املمارس ا ا ااة والعمل.فالبد من إعدادهم ودعمهم الس ا ا ااتخدام ذل النوع
من البحوث ااا توفر فرص تعلم حقيقية قائمة على املمارسة والتأمل مث التحسني املستمر والتطوير.
الدراسات السابقة
من اساتعراض الدراساات اليت تناولت حبوث الفعل وجد ندرت الدراساات العربية إذا ما قورنت ابلدراساات ااجنبية ،
ورىم قلتها فقد ف عرض بع

الدراس ااات ذات الص االة مبتريري البحث الرئيس ومن هذه الدراس ااات  :دراس ااة (الش ااافعي
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 )2013،واليت هاادفاات إىل تاادريااب الطالت املعلمني على إجراء حبوث الفعاال وقياااس أثر ذل ا على تنميااة كفاااءهتم
الذاتية وممارس ا ا اااهتم التدريس ا ا ااية واتاهاهتم او مهنة التدريس .وحتقيقا اىراض الدراس ا ا ااة تبنت الباحثة منهجية البحث
املختلط ابالعتمااد على البيااانت الكمياة والنوعياة من خالل تطبيق دس أدوات متثلات يف  :مقيااس الكفااءة الاذاتياة ،
مقيااس االتااه او تادريس العلوم  ،بطااقاة مالحطاة أداء الطاالاب املعلم ،بطااقاة مقاابلاة مقنناة للطاالاب املعلم ويومياات
املعلم  .وأوضا ا ا ااحت نتائج الدراسا ا ا ااة أن لدى الطالت املعلمني كفاءة ذاتية منخفضا ا ا ااة أثرت سا ا ا االبا على اتاهاهتم او
تدريس العلوم وعلى أداءهم التدريس ا ااي  ،واليت ف التريلب عليها عن طريق إجرائهم لبحوث الفعل كما قدمت الدراس ا ااة
تصورا مقرتحا إلدمامل حبوث الفعل يف برامج إعداد املعلم.
ودراسا ا ا ااة ( أوكسا ا ا اايالدورا وآخرون  )Auxiliadora,et al , 2011 ،واليت هدفت إىل شا ا ا اارح كيفية تطبيق منهجية
حبوث الفعل ابملدارس كأحد املداخل لتشا ا ا ا ا ااجيع ونشا ا ا ا ا اار ثقافة التنمية املهنية بني املعلمني  .وأظهرت النتائج أن عملية
التدريب على حبوث الفعل أس ا ااهمت ىف تنمية القدرة لدى املعلمني على التطوير ىف املدرس ا ااة  ،كما س ا اااعدت املعلمني
على التفكري النقدى  ،وتنفيذ اسرتاتيجيات التعلم التعاوين  ،واملشاركة اجملتمعية اليت ختدم املدرسة.
أما دراسا ااة ( تشا ااوهي  )Chou-hui ,2011 ،هدفت إىل إبراز الترييريات اجلماعية اليت بدت على ممارسا ااات معلمي
اللرية اإلجنليزية يف التدريس ومش ا ا اااركاهتم يف جمتمعات التعلم املهنية وس ا ا ااعت للكش ا ا ااف عن مدى إس ا ا ااهام جمتمع التعلم
وفااعلياة حبوث الفعال يف حتقيق التنمياة املهنياة للمعلمني  .وف ع البيااانت من خالل املقاابالت الفردياة مع املعلمني ،
وجمموعات النقاش وتوص ا ا ا ا االت نتائج الدراس ا ا ا ا ااة إىل أن حبوث الفعل متكن املعلمني من فهم ممارس ا ا ا ا اااهتم وتبادل املعرفة
والتفاعل والتعلم من بعضهم البع

من خالل ممارساهتم املهنية  ،كما تسهم يف حتسني أداء الطالت .

وحاولت دراس ا ا ا ااة ( أكس وجان وآخرون  ) Ax,Jan,et al ,2008وص ا ا ا ااف اخلربات العلمية للطالت ومعلمى
املعلمني فيما يتعلق ببحوث الفعل وإدخاهلا يف املمارسا ا ا ا ااات الفعلية للمعلمني .وف إشا ا ا ا اراك الطالت ومعلمى العلوم يف
ثالثة برامج يف إعداد املعلم يف هولندا ،وكان ينطر لبحوث الفعل على أاا وس اايلة للتنمية املهنية.وخلص اات الدراس ااة إىل
ضا ا ا ا ا ا اارورة النطر لبحوث الفعاال من زوااي وتلفااة كماادخاال مهىن وجمموعااة من املهااارات املطلوبااة لعماال ربط بني النطري
والعملي وكطريقة لتحسني املمارسات من خالل الدعم املنطم للمعارف القائمة على املمارسات.
كما قام ( اجنليدز ابانيوتس ،وآخرون  )Angelides ,Panayiotis ,et al, 2005 ،بدراسة هدفت إىل تطبيق
موذمل تعااوين لبحوث الفعال من أجال تنمياة املعلم مهنياا  ،وقاام البااحثون بتطوير وتطبيق موذمل تعااوين لبحوث الفعال ،
حيث تعاون أسا ااتاذ أكادةى من اجلامعة مع معلم يف املدرسا ااة هبدف حتسا ااني املمارسا ااات التعليمية والقدرات التعليمية
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للمعلم يف فص ا ااول متعددة  ،وكش ا اافت النتائج عن حتس ا ااني املمارس ا ااات لدى املعلم  ،وطور املعلم عدد كبري من تقنيات
التدريس  ،ومن آليات تدريس داخل الفصل.
التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل عرض الدراس ااات الس ااابقة يتض ااح أن حبوث الفعل تلعب دورا مهما يف حتس ااني ااداء املدرس ااي واملمارس ااات
املهنية للمعلمني  ،فهي أصابحت اتاها تربواي ىف كثري من دول العا املعاصار .كما يتضاح أن حبوث الفعل تعد مدخال
أس ا ا اااس ا ا اايا لتحقيق جودة العملية التعليمية .وتش ا ا ااري الدراس ا ا ااات على املس ا ا ااتوى العام إىل أمهية إقرار حبوث الفعل داخل
املدارس وتويدها ملا هلا آاثر اجيابية على الكفاءة الذاتية للمعلمني  ،ومتكينهم  ،وقدرهتم على حل املشا ا ااكالت املهنية.
وتناولت بع

الدراسا ااات أثر حبوث الفعل على إعداد املعلم قبل وأثناء اخلدمة كما أكدت على أمهية حبوث الفعل يف

برانمج إعداد املعلم واكتسا ا ا ا ااات الطالب املعلم معارف ومهارات إجراء حبوث الفعل يف حتسا ا ا ا ااني ممارسا ا ا ا اااهتم واتاهاهتم
املهنية.
وأ عت يع الدراس ااات على أن مش اااركة املعلمني يف إجراء حبوث الفعل يؤدي إىل حتس ااني ممارس اااهتم املهنية .وهذا ما
يتفق في البحث احلاىل مع تل الدراسات وال توجد دراسة طبقة على املعلمات والطالبات .
ا عت يع الدراسات على أن مشاركة املعلمني يف إجراء حبوث الفعل يؤدي إىل حتسني ممارساهتم املهنية.
إجراءات البحث:
يتناول هذا اجلزء من البحث وصفا إلجراءات البحث امليدانية اليت قامت هبا الباحثة لتحقيق هدف البحث  ،وتتضمن
منهج البحث،حتديد جمتمع البحث وعينتها  ،أداة البحث والتحقق من صدقها وثباهتا واملعاجلة اإلحصائية املستخدمة
يف حتليل النتائج.
منهج البحث:
يعتماد البحاث على املنهج الوصا ا ا ا ا ا اافى التحليلي مل ذلا املنهج الاذي يقوم على ع البيااانت واملعلوماات وذلا هبادف
وصف الطاهرة املدروسة عن حبوث الفعل هو اانسب لتحقيق أهداف الدراسة .
كمااا ف اسا ا ا ا ا ا ااتخاادام املنهج املختلط ( (Mixed Methodsالااذي جيمع بني طرق البحااث الكمي والنوعي( Quantitative
 )and Qualitative methodsكم ااا ذكر (أبو عالم  )2013 :379أن ا

طريق ااة جلمع وحتلي اال ومزمل ك اال من البي اااانت

الكمية والبياانت النوعية يف دراسا ا ا ا ااة واحدة لفهم مشا ا ا ا ااكلة من مشا ا ا ا ااكالت البحث  .فهو يسا ا ا ا اااعد على إبراز نواحي القوة يف كل من
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البياانت الكمية والنوعية  ،فالبياانت الكمية مثل الدرجات اليت اصال عليها من اادوات اليت تعطينا بياانت رقمية حمددة ةكن حتليلها
إحصااائيا عن طريق برانمج  .SPSSكما أاا تعطينا معلومات وبياانت نوعية والذي يتم بواسااطة اسااتجوات عينة من جمتمع البحث من

خالل املقابلة االستطالعية واخذ آراء املعلمات عن مفهوم حبوث الفعل ودورها يف حتسني ممارساهتم ا هنية.
جمتمع البحث وعينته:
ف اختيار عينة البحث من املعلمات يف املدارس الثانوية احلكومية بطريقة العينة العشا ا ا اوائية العنقودية حسا ا ا ااب تقسا ا ا اايم
مكاتب التعليم وهي الش ا ا اامال ،اجلنوت  ،الش ا ا اارق ،الريرت  ،اجلموم  ،حبرة والكامل وقد ف اختيار ثالثة مدارس اثنوية
نطام مقررات والن الباحثة مشا اارفة تربوية على طالبات الرتبية العملية يف تل املدارس فاصا اابح عدد أفراد العينة 135
معلمة مث وزعت االس ا ا ا ا ااتبانة على أفراد جمتمع البحث من املعلمات يف املدارس الثانوية الثالثة وكل مدرس ا ا ا ا ااها هبا 45
معلمة وكل مدرسا ا ااة هبا ( )18معلمة علوم و 36معلمة ختصا ا اصا ا ااات أدبية وكان يف كل مدرسا ا ااة معلمة واحدة لديها
ماجستري ( 2علوم و1معلمة اجتماعيات ) .
لإلجابة عن اس لة البحث التالية:
أداة البحث:
صااممت اسااتبانتني واحتوت على بياانت شااخصااية املتمثلة يف ( :املؤهل العلمي،التخصااص،ساانوات اخلربة يف التدريس
 ،احلص ااول على دورات يف حبوث الفعل) وأيض ااا انية أبعاد وهي (الزمالة املهنية  ،التعاون املهين  ،املمارس ااات التأملية
الذاتية ،التنمية املهنية املستمرة  ،املناخ املدرسي  ،البحث العلمي ،دور اإلشراف الرتبوي واملشاركة اجملتمعية ).
إجراءات تقنني االستبانة:
من أجل التاكد من صا ا ا اادق احملكمني من خالل عرض االسا ا ا ااتباانت على جمموعة من ذوي االختصا ا ا اااص واخلربة من
الزميالت أعضااء هي ة التدريس جبامعة أم القرى مبكة املكرمة  ،إلبداء مرئياهتم عنها  ،ويف ضاوء التوجيهات اليت أبداها
السادة احملكمني اجريت التعديالت املطلوبة اليت اتفق عليها احملكمني.
وللتأكد من ثبات أدا البحث طبقت على عينة استطالعية  ،وف حسات الثبات االوىل 0,94
والثانية .0,95
وكان لإلجابة عن التسا ااا:ل الرئيسا ااي ااول-1:

ما مفهوم حبوث الفعل لدى معلمات املدارس الثانوية عامة والعلوم

خاصا ا ا ااة مبكة املكرمة من وجهة نطرهم؟ ف حسا ا ا ااات املتوسا ا ا ااطات واالارافات املعيارية لتحديد مفهوم املعلمات عن
حبوث الفعل من وجهة نطرهم وكانت نتيجة معرفتهم متوسطة ومرتبة تنازليا كالتايل ( مهارات البحث العلمي ،التعاون
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املهين ،الزمالة املهن ية  ،املمارسا ا ا ااات التأملية والذاتية ،املناخ املدرسا ا ا ااي  ،التنمية املهنية املسا ا ا ااتمرة  ،االشا ا ا اراف الرتبوي ،
،واملشاركة اجملتمعية.
وابلرىم من أن معرفتهم مبحاور االساتبانة كان بدرجة متوساطة من خالل بع

الدورات اليت حضاراا حساب احملور إال

ااا ال ترقى للحد املأمول ملعرفتهم مبفهوم حبوث الفعل وهذا استنتامل من الدراسة االستطالعية وسؤهلم عن املفهوم
أما لإلجابة عن السا ا اؤال التايل  -2 :ما دور حبوث الفعل لتحسا ا ااني املمارسا ا ااات املهنية ملعلمات املدارس الثانوية عامة
والعلوم خاصة من وجهة نطرهم ؟
صااممت اسااتبانة لقياس املمارسااات املهنية املرتبطة ابلدور الذي تؤدي حبوث الفعل يف التنمية املسااتمرة للمعلمات يف
املرحلة الثانوية عامة ومعلمات العلوم خاصا ا ا ااة وتتضا ا ا اامن انية أبعاد وهي(مهارات البحث العلمي  ،التعاون املهين ،
الزمالة املهنية ،املناخ املدرسا ااي  ،املمارسا ااات التاملية الذاتية  ،والتنمية املهنية املسا ااتمرة  ،االش ا اراف الرتبوي  ،واملشا اااركة
اجملتمعية).
كانت اس ا ااتجاابهتم حول درجة توا فر املمارس ا ااات املهنية املرتبطة ابلدور الذي تؤدي حبوث الفعل يف حتس ا ااني ممارس ا اااهتم
املهنية بدرجة متوسا ا ااطة التعاون املهين  ،الزمالة املهنية ،املناخ املدرسا ا ااي  ،املمارسا ا ااات التاملية الذاتية ،أما كانت بدرجة
ضعيفة وهي مهارات البحث العلمي ،والتنمية املهنية املستمرة  ،االشراف الرتبوي  ،واملشاركة اجملتمعية.
وهذه النتائج جاءت والفة ملا أكده اادت النطري للبحث يف أن حبوث الفعل أداة تسا ا ا ااتخدم ملسا ا ا اااعدة املمارسا ا ا ااني
الرتبويني واملعلمات يف حتس ا ا ااني ممارس ا ا اااهتم املهنية والتدريس ا ا ااية وهو ما أكده كل من ( تش ا ا ااوهي Chou- ,2011 ،

 (، )huiأكس وجا ا ااان وآخرون

 ) Ax,Jan,et al ,2008و( اجنليا ا اادز ابانيوتس ،وآخرون 2005 ،

 )Angelides ,Panayiotis ,et al,حيااث أن حبوث الفعاال تعااد فرص ا ا ا ا ا ا ااة للتنميااة املهنيااة للمعلمني من خالل
تطويرهم والتأمل الشخصي والتعاون والتعلم املعزز للممارسات املهنية .
ولالجابة عن الس ا اؤال الثالث -3 :هل توجد فروق ذات داللة إحص ا ااائية بني متوس ا ااطات اس ا ااتجاابت املعلمات حول
معرفتهم بدور حبوث الفعل ؟
كانت نتائج ا لبياانت الشا ا ا ا ا ا ااخصا ا ا ا ا ا ااية واليت تعزى الختالف املتريريات املتمثلة يف ( :املؤهل العلمي كانت اإلجابة 5
معلمات دراس ااات عليا و 40معلمة بكالوريوس  ،أما التخص ااص العلمي فكان  12معلمة أما ااديب فكان عددهم
 33معلمة  ،أما عن سنوات اخلربة يف التدريس فكانت من اقل  5سنوات عددهم  6معلمات أما من  5إىل أقل من
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 10س اانوات عددهم  14معلمة أما من  10س اانوات فأكثر عددهم  25معلمة يف كل مدرس ااة من الثالث مدارس
 ،وهذا يش ا ا ااري إىل أن املؤهل العلمي وس ا ا اانوات اخلربة ىري مؤثره يف اختالف اس ا ا ااتجاابت املعلمات عينة الدراس ا ا ااة حول
ثقاافتهم عن حبوث الفعال برىم كلماا زادت اخلربة يف التادريس كلماا سا ا ا ا ا ا اااعاد ذلا على زايدة ثقاافاة املعلماات يف اجملاال
املهين ملمارس ا ا ا ااتهم الطويلة وتعاملهم مع املش ا ا ا ااكالت الرتبوية ومواجهتها وحلها  ،وبرىم ذل التوجد فروق ذات داللة
احص ا ا ااائية عند مس ا ا ااتوى الداللة(  ) 0.5بني متوس ا ا ااطات اس ا ا ااتجاابت معلمات املدارس الثانوية عامة والعلوم خاص ا ا ااة
و يعهاا ىري مؤثرة وقاد يعزى ذلا إىل عادم حصا ا ا ا ا ا ااوهلم يعهم على دورات يف حبوث الفعال  ،أو مقررات عن حبوث
الفعل قبل اخلدمة يف برامج اإلعداد وعدم التدريب عليها أثناء اخلدمة .وعلى الرىم من كون بع

أفراد عينة الدراس ا ا ااة

من ذوي الدراس ا ا ا ااات العليا مل إال أن ذل يؤكد على أن مقررات حلقة البحث وطرق البحث العلمي املقدمة يف برامج
الدراسا ااات العليا تركز على البحوث املعتادة وتريفل حبوث الفعل  .وهذا ما وقفت علي الباحثة من خالل تدريسا ااها يف
برامج الدراسا ااات العليا  ،ومناقشا ااتها الطالبات  ،وأيضا ااا املعلمات افدن أبن اإلشا اراف الرتبوي يعرض مواضا اايع تقليدية
عن املفاهيم العلمية وكيفية اس ا ا ااتخراجها أو عن اس ا ا ااتخدام بع

اسا ا ا ارتاتيجيات التدريس وخاص ا ا ااة عن التعلم النش ا ا ااط

وتكليف املعلمة جبمع أوراق يف ملفات وتنساايقها عن إجنازاهتا يف املدرسااة لعرضااها على املشاارفة الرتبوية عند زايرهتا هلا
وحضا ا ااورها حصا ا ااة دراسا ا ااية  .وايضا ا ااا ليس هناك مشا ا اااركة جمتمعية لتقدمي منح لتمويل حبوث الفعل يف املدارس وتوعية
مؤسسات اجملتمع واإلعالم وأولياء اامور بكيفية إجرائها وعقد الندوات والنشرات عنها.
وكانت درجة توافر املمارس ا ا ا ا ااات املهنية املرتبطة بثقافة حبوث الفعل متوس ا ا ا ا ااطة  ،برىم ذل ال ترقى للحد املأمول الن
املمارسات املرتبطة ببحوث الفعل هلا دور يف حتسني املمارسات املهنية للمعلمات
وترييري التصورات السلبية عن حبوث الفعل  ،والتعلم املستمر ومعاجلة املشكالت الصفية.
ملخص النتائج:
وهذه النتائج والفة عن دور حبوث الفعل يف حتسا ااني املمارسا ااات املهنية للمعلمات يف املدارس الثانوية ملا أكده اادت
النطري للبحث يف أن حبوث الفعل أداة تسااتخدم ملساااعدة املمارسااني كاملعلمني يف حتسااني ممارساااهتم التدريسااية واملهنية
وهو ما أكده ( تشااوهي  )2011,Chou-hui ،و (هويت وليتل ) 2005 : 1 ,Hewitt &Litlle ،وىريهم أن
حبوث الفعل تعد فرص ا ا ااة للتنمية املهنية للمعلمني  ،من خالل اختيارهم الس ا ا ارتاتيجيات تدريس حديثة أو تقومي برانمج
تعليمي قااائم وياادرس با إىل أن االخنراث يف حبوث الفعاال يؤدي اىل التريري اإلجيااايب املتمثاال يف تطوير املعلمني والتااأماال
الذا والتعلم املعزز للممارسات التعليمية والتعلمية يف الصف الدراسي.
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التوصيات واملقرتحات:
 -1جعال حبوث الفعال ضا ا ا ا ا ا اامن برامج إعاداد وتادرياب املعلماات قبال وإثنااء اخلادماة على القياام هباا من خالل التادرياب
مليداين.
-2إعداد اعضاء هي ة تدريس متخصصون يف كيفية إجراء حبوث الفعل مبدارس التعليم العام
-3زايدة الوعي أبمهية اسا ا ااتخدام منهجية حبوث الفعل يف عالمل املشا ا ااكالت التعليمية  ،وحتسا ا ااني املمارسا ا ااات الرتبوية
داخل املدرسة.
-4عقد دورات تدريبية وورش عمل للمعلمات واإلدارايت يف جمال حبوث الفعل
-5نش ا ا ا ا اار ثقافة حبوث الفعل بني يع املعلمات ابملدارس واإلش ا ا ا ا اراف الرتبوي واجملتمع من خالل عقد ندوات وتوزيع
نشا ا ارات تربوية توزع على املدارس تتضا ا اامن نتائج حبوث الفعل وذل لتشا ا ااجيع املعلمات و يع العاملني على اإلبداع
واالبتكار يف ممارساهتم املهنية وتقدمي احللول للمشكالت الرتبوية ابملدرسة.
-6التعاون مع كليات الرتبية يف تصميم برامج تدريبية إلعداد املعلمات على كيفية إجراء حبوث الفعل
-7تكرمي املتميزين يف إجراء حبوث الفعل ابملدارس
 -8إجراء املزياد من الادراس ا ا ا ا ا ا ااات العلمياة حول حبوث الفعال لادى املعلماات  ،للوقوف على حتادياد الكفااايت الالزماة
ادائها  ،ومعرفة واقع البي ة التنطيمية الداعمة اداء حبوث الفعل يف املدارس
-9العمل على تدريب املعلمني قبل اخلدمة على إجراء حبوث الفعل ضمن مقررات مناهج البحث يف كليات الرتبية.
 -10الشاراكة بني العضاوات يف اجلامعات واملشارفات الرتبوايت يف تطبيق هذا النوع من البحوث يف املدارس  ،وتقدمي
الدعم للمعلمات.
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ABSTRACT
Manufacturing industries are one of the main sources of economic development in KSA. It is a
basic mean to promote the added value of national resources and diversification of the economic
baseleading to sustainable development.Therefore it interested in providing an encouraging
environment to develop this vital sector by providing a basic environment as well as supporting
service.Saudi Arabia has witnessed a development in manufacturingindustries as a result of
creating the necessary investment environment to support and sustain investment in all sectors.
Foremost among them is the industrial sector as a major pillar of development.In addition to
activating the role of the private sector. Saudi Arabia's supported the policies and incentives which
have helped the industrial sector to develop the manufacturing industries. The period (2007-2016)
witnessed a significant development in the number of industrial establishments from (4,840) in
2007 to (7,742) in 2016, as well as the increase in the number of labor force from (495.481) million
workers in 2007 to (1.042.449) million workers in 2016.That's why the research came to study the
reality and indicators of the development of manufacturing industries performance in Saudi Arabia
and the challenges it faces.

: امللخص
 وهي وسيلة أساسية لتعزيز,تعد الصناعة التحويلية أحد الروافد األساسية للتنمية االقتصادية يف اململكة العربية السعودية
 لذلك اهتمت اململكة, القيمة املضافة للموارد الوطنية وتنوع القاعدة االقتصادية وصوالً اىل حتقيق التنمية املستدامة
العربية السعودية بتوفري البي ئة املشجعة لنمو هذا القطاع احليوي من خالل توفري البيئة األساسية هلا وكذلك اخلدمات
 وقد شهدت اململكة العربية السعودية تطوراً يف جمال الصناعة التحويلية نتجه لتهيئة البيئة االستثمارية.األخرى املساندة هلا
 أضف, الالزمة لدعم االستثمار ومساندته يف مجيع القطاعات ويف مقدمتها القطاع الصناعي لكونه ركيزة رئيسية للتنمية

 أذ ساعدت سياسات الدعم واحلوافز اليت حرصت اململكة على تقدميها للقطاع, اىل ذلك تفعيل دور القطاع اخلاص
) تطوراً كبرياً يف أعداد منشآت2016-2007(  إذ شهدت املدة, الصناعي على تطوير الصناعات التحويلية
 كذلك ازدادت أعداد,2016 ) مصنعاً عام7,742( اىل2007 ) مصنعاً عام4,840( الصناعات التحويلية من
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القوة العاملة من ( )495,48مليون عامل عام  2007إىل ( )1,042,449مليون عام  .2016هلذا جاء هدف
البحث لدراسة واقع ومؤشرات تطور أداء الصناعات التحويلية يف اململكة العربية السعودية والتحدايت اليت تواجهها .
املقدم ـ ــة :
تعد الصناعات التحويلية أحد أهم األنشطة اإلنتاجية اليت ترتكز عليها الدولة  ,وحتتل مركزاً يف اقتصادايت
اجملتمعات احلديثة  ،وهي حمرك الغىن عنه يف عملية التقدم االقتصادي والسياسي وما يعكسه ذلك على حتسن الوضع
املعيشي واالجتماعي  .والصناعات التحويلية ضرورية السيما للدول النامية من اجل توسيع قاعدهتا التنموية وتلبية
حاجاهتا املتزايدة  ,إذ تربز أمهيتها يف حياة الدول ملواكبة متطلبات العصر وتقدمه من خالل ما توفره من آالت ومكائن
ومعدات النقل واألجهزة احلديثة وغريها مما تقوم او تعتمد عليه األنشطة األخرى  ,كما اهنا السوق الرئيسة ملنتجات
الصناعة االستخراجية ومنتجات القطاع الزراعي واخلدمات  ,واملستهلك الرئيس للطاقة فضالً عن أهنا تؤثر بشكل

مباشر يف حركة النقل والتجارة  ,وهبذا االجتاه تسعى الدول اىل تطوير هذه الصناعات واالعتماد عليها يف اقتصادايهتا
 ,وتعد اململكة العربي ة السعودية واحد من الدول اليت زادت االهتمام ابلصناعات التحويلية لتنوع قاعدة االقتصاد ودعم
القطاع الصناعي بشقيه العام واخلاص .
هدف البحث :
 -1التعرف على مفهوم الصناعات التحويلية وأمهيتها واهم مقوماهتا االقتصادية .
 -2التعرف على أهم مؤشرات تطور قطاع الصناعة التحويلية يف اململكة العربية السعودية
 -3التعرف على اهم التحدايت اليت تواجه الصناعات التحويلية يف اململكة العربية السعودية .
فرضية البحث :
ينطلق البحث من فرضية " مفادها ان الصناعات التحويلية يف اململكة العربية السعودية تشهد تطوراً كبرياً يف
مجيع فروعها الصناعية ابلرغم من املعوقات واملشاكل اليت واجهت تطور هذه الصناعة ".
أمهية البحث:

أتيت أمهية البحث من كونه " يعتمد على التحليل من اجل التعرف على الوزن النسيب ملسامهة الصناعات التحويلية
يف القيمة املضافة يف السعودية كما أتيت أمهية البحث من كونه يعطي رؤية شامله وتفصيلية جلميع فروع الصناعات
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التحويلية خالل املدة ( )2016-2007متضمناً حساب كمي ملؤشرات الصناعة التحويلية والتطورات اليت طرأت
عليها ".
مشكلة البحث :
" ابلرغم من التطورات الكبرية واالجنازات املتحققة يف قطاعات الصناعة التحويلية ويف مجيع فروعها الصناعية
وازدايد حجم االستثمارات املوجهة هلذا القطاع  ,لكن ال تزال نسبة العمالة السعودية ال تتجاوز ( )%24من إمجايل
العمالة يف قطاع الصناعة التحويلية (غري النفطي) وما تزال القوة العاملة األجنبية تشكل اجلزء األكرب من هيكل القوة
العاملة يف القطاع ال صناعي  ,األمر الذي يؤكد على أمهية تعزيز فرص العمل للقوة العاملة الوطنية من خالل تطوير
هيكل الصناعة احمللية وجعلها قادرة على خلق املزيد من فرص العمل اجملزية للمواطنني" .
خطة البحث  :مت تقسيم البحث إىل اآليت :

" يتضمن املبحث األول دراسة الصناعات التحويلية من حيث مفهومها وأمهيتها ومقوماهتا  ,بينما تضمن املبحث

الثاين فقد تناول دراسة واقع االقتصاد السعودي  ،اما املبحث الثالث فقد اختص بدراسة مؤشرات تطور أداء الصناعة
التحويلية يف اململكة العربية السعودية  ,اما املبحث الرابع فقد اختص بدراسة التحدايت اليت واجهة تطور هذه الصناعة
".
املبحث األول
الصناعة التحويلية  - :املفهوم  ,األمهية  ,املقومات
أوالً -:مفهوم الصناعات التحويلية -:
تعد الصناعات التحويلية ( )Manufacturing Industryإحدى أهم األنشطة اإلنتاجية اليت ترتكز
عليها الدول وحتتل موقعاً مركزايً يف اقتصادايت الدول احلديثة  .وهو حمرك ال غىن عنه يف عملية التقدم االقتصادي
والسياسي  .والصناعات التحويلية ضرورية السيما للدول النامية من اجل توسيع قاعدهتا التنموية وتلبية حاجاهتا املتزايدة
.
ويعرف بعض الباحثني الصناعات التحويلية أبهنا (( عملية يتم فيها حتويل مادة من املواد من حالتها األصلية اىل
حالة او صورة جديدة تصبح معها أكثر نفعاً وإشباعاً حلاجات اإلنسان ورغباته كأن حنول القطن اخلام اىل املنسوجات
القطنية وحنول احلديد اخلام إىل مكائن وآالت حديدية)) (.)1
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بينما عرفها صندوق النقد العريب بناها (( الصناعات اليت تقوم ابلتحويل اهليكلي او امليكانيكي ملواد عضوية او
غري عضوية اىل منتجات جديدة سواء مت العمل آلياً او يدوايً يف مصنع او يف بيت سواء مت بيع هذه املنتجات ابجلملة
او التجزئة ))(.)2
كما عرفها آخرون أبهنا (( الصناعات اليت يتم مبوجبها حتويل مادة او شكل اىل آخر حيث تكون أكثر نفعاً وتسد

متطلبات الميكن تلبيتها قبل ذلك)) (.)3
كما عرفها بعض الباحثني أيضاً أبهنا (( عبارة عن صناعات ينطوي نشاطها على حتويل املواد األولية اىل منتجات
هنائية او منتجات وسطية )) (.)4
كما جند ان بعض الدول قد جتمع الصناعات احلرفية والصناعات اآللية حتت عنوان الصناعة (.)Industry
كما يالحظ من املصادر االنكليزية ان هناك اختالف بني مصطلح الصناعة ( )Industryومصطلح الصناعات
الدولية ( )Manufacturing Industryإذ يشمل األول على معىن أوسع من الثاين الذي يقتصر على أنشطة
معينة .
تنقسم الصناعة من حيث طبيعتها والعوامل املؤثرة يف توزيعها اجلغرايف اىل ثالث جمموعات رئيسية أحداها الصناعة
التحويلية اىل جانب ( الصناعة االستخراجية وصناعة إنتاج الطاقة ) .
وتشمل الصناعات التحوي لية بدورها أشكال خمتلفة ومتنوعة من العمليات اإلنتاجية فهناك العمليات اإلنتاجية
اخلاصة بتحويل اخلامات او املواد األولية كتخزين القطن اخلام اىل منسوجات وهناك العمليات اإلنتاجية لرتتيب أجزاء

املصنوعات او السلع اليت يطلق عليها الصناعات الرتكيبية كما يف تركيب أجزاء السيـارات واآلالت الزراعية والتلفزيونية
()5
.
وتصنف الصناعات التحويلية أبشكال خمتلفة حبسب نوع الدراسة ومتطلباهتا إال ان االجتاه السائد يتم حسب
املواد اليت تعتمدها وطبيعة اإلنتاج وهو التصنيف الذي تعتمده األمم املتحدة من خالل منظمة التنمية الصناعية (
اليونيدو ) حيث تقسم الصناعات التحويلية مبوجبه اىل تسعة فروع تقع حتت رقم ( )3للنشاط االقتصادي أي بعد فرع
()6
النشاط (الزراعي والغاابت والصيد) ونشاط التعديل والتحجري ويشمل على ما أييت-:
 -1صناعة املواد الغذائية واملشروابت التبغ .
 -2صناعة النسيج واملالبس اجلاهزة .
 -3صناعة اخلشب واالاثث .
 -4صناعة الورق والطباعة والنشر .
 -5الصناعات الكيمياوية .
 -6صناعة املواد املعدنية الالفلزية .
 -7صناعة املعادن االساسية .
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 -8صناعة اآلالت واملعادن .
 -9صناعات حتويلية اخرى .
مما تقدم نستطيع تعريف الصناعات التحويلية أبهنا (( األنشطة اليت تعاجل املواد اخلام املستخرجة من الطبيعة واملواد
الزراعية واحليوانية والنباتية وحتويلها اىل شكل آخر قابل لالستفادة منه )) (.)7
اثنياً - :أمهية الصناعات التحويلية -:
تعد الصناعات التحويلية أحد أهم القطاعات االقتصادية إذ ميكن وصفه ابملرتكز الذي تستند عليه مجيع
النشاطات االقتصادية األخرى يف حتقيق التطور التقدم ملا يقدمه من وسائل وأساليب حديثة لطرق اإلنتاج وبناء القاعدة
االقتصادية لزايدة الدخل القومي فضالً عن ذلك أي تقوم بدور رئيس يف توفري فرص العمل اىل جانب مسامهته بنصيب
كبري يف إمجايل القيمة املضافة وقيامها بتوفري السلع واخلدمات أبسعار يف متناول اليد لشريعة ضخمة من ذوي الدخل
احملدود  .كما تعد وسيلة مفيدة لتوجيه املدخرات الصغرية اىل االستثمار  .فضالً عن ذلك تدعيم التجديد واالبتكار
وإجراء التجارب اليت تعد أساسية للتغري اهليكلي من خالل ظهور جمموعة من رواد األعمال لذوي الكفاءة والطموح
النشاط  .كما تعد الصناعات التحويلية سالحاً سياسياً متارسه لدول الصناعية للضغط على الدول املنتجة للمواد اخلام
.ويف تطوير الصناعة كنوع من الطمأنينة السياسية والعسكرية مبا تقدمه من صناعات إسرتاتيجية قد ال متكن الدولة غري
الصناعية من احلصول عليها وقت احلاجة ويف أثناء األزمات املالية (.)8عليه ميكن ان نوجز األمهية االقتصادية للصناعات
التحويلية ابلنقاط اآلتية(-: )9
 -1إن قطاع الصناعة التحويلية ميكن ان يضعف مسامهة قطاع النفط يف الناتج احمللي اإلمجايل والتشغيل واالستثمار وميزان
املدفوعات وميزانية احلكومة  .إذ ما مت رفع مسامهه يف الناتج احمللي اإلمجايل وهو أمر يسمح برفع مستوى عملية التنمية
وحتقيق التغيري اجلذري .
 -2تسهم الصناعات التحويلية يف زايدة الناتج اإلمجايل ومتوسط نصيب الفرد مما يؤدي اىل زايدة الطلب على السلع
وخلدمات املختلفة .

 -3مل تعد الصناعات التحويلية يف الوقت احلاضر سالحاً اقتصاداي فحسب بل أصبحت سالحاً سياسياً تضغط الدول
الصناعية من خالله على اجملتمع الدويل لتحقيق أهداف إسرتاتيجية (سياسية واقتصادية) وحىت ثقافية يف بعض األحيان
.
 -4تعمل الصناعات التحويلية على تشغيل األيدي العاطلة عن العمل وإضافة فرص عمل جديدة مما يؤدي اىل تطويرها
اجتماعياً برفع املستوى املعيشي ومنط احلياة االجتماعية .

 -5ان وجود قطاع صناعة حتويلية انضج ومتكامل يعمل على تعزيز االستغالل االقتصادي وتقليص معدالت استرياد السلع
الصنعة أنواعها كافة .
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 -6توفري السلع األساسية ذات االستخدام املباشر من اجملتمع واليت ال ميكن االستغناء عنها يف حياته اليومية .

()10

 -7تكمن أمهيته أيضاً يف استثمارها العمل املتخصص ابملهارة الفنية اجليدة واإلنتاجية العالية .

 -8ان قطاع الصناعة التحويلية أكثر القطاعات ديناميكية لكونه ميتلك القابلية على حتريك وحتفيز القطاعات األخرى عن
طريق خلق الرتابطات األمامية واخلليفة .
 -9ينفرد هذا القطاع مبيزة القابلية على حتقيق التنويع يف اإلنتاجية لكثرة املراحل والعمليات اإلنتاجية اليت تعين قيماً مضافة
وأصنافاً جديدة من السلع املصنعة ذات منفعة اكرب .

 -10عندما تساعد هذا الصناعات يف رفع املستوى املعيشي فذلك يشكل ركناً أساسياً يف مواجه مشكالت اجتماعية
()11
خمتلفة  ,أمهها القضاء على التخلف االجتماعي .
اثلثاً  -:مقومات الصناعات التحويلية -:
()12

هبدف قيام صناعة انجحة ومتطورة بشكل عام البد من توفر املقومات اآلتية .
-1

املواد اخلام ومصادر الطاقة :

إن عملية التصنيع تقوم أساساً على حتويل املواد األولية اىل منتجات وهذا يعين ان توفر املواد األولية من الضرورات

الرئيسية وتشكل احد الركائز األساسية لعملية التصنيع  ,ولكن ما ينبغي اإلشارة اليه هو ان توفر املواد اخلام والطاقة ال
يضمن قيام صناعة انجحة رغم أن وجودها جيعل الطريق ممكناً للتطور إال إذا توفر للدولة القدرة والعزم على استغالهلا
بشكل املطلوب .
 -2رأس املال:
الدول اليت هتدف اىل بناء صناعة انجحة ومتطورة جيب ان تضع يف حساابهتا هتيئة رأس املال املطلوب الن توافره
ضروري لتحويل االخرتاعات واألحباث واالستمرار يف إنتاج ادوات اإلنتاج  ,وميكن ان يتم ذلك او جزءاً منه من خالل
الرتكيز على تكوين املدخرات من رأس املال الوطين  ,وإال فإن الدولة سوف تضطر اىل االعتماد على املدخرات األجنبية
لتفادي العجز يف املوارد املالية سواء يف شكل قروض او مساعدات .
 -3القوة العاملة :
الشك يف ان للعنصر البشري أمهية كبرية يف عملية التصنيع وإذا علمنا أن الصناعة احلديثة تعتمد على العلم
والتقانة ندرك حينذاك ابن توفر األيدي العاملة ابلكم وأبجور منخفضة ال يكون عامالً حسماً لقيام صناعة متطورة ما
مل يتم ترتيبها وأتهيلها ليكون لديها القدرة على التفهم والسيطرة على األسس املعقدة احلديثة وذلك من خالل الرتكيز
على رفع مستوى التعليم والتدريب للقوى العاملة الوطنية الن االعتماد على اخلارج سوف يضيف أعباء إضافية تتمثل
()13
جزءاً منها يف ارتفاع كلف املنتجات املصنعة فضالً عن ارتفاع كلف االستثمارات يف املشاريع الصناعية اجلديدة .
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 -4السوق (حجم الطلب) :

إن حجم الطلب على املنتجات الصناعية من أهم مستلزمات التطور الصناعي وتظهر هذه األمهية من خالل
عالقة حجم املنتجات بسعة السوق  ,وعند تفحص سعة السوق ابلنسبة للمنتجات الصناعية البد ان نفهم نقيصة او
كفاية الطلب النقدي ال تتحدد سعة السوق الن سعة السوق يتحدد مبستوى اإلنتاجية والكمية املعروضة من رأس املال

احلقيقي  ,كما إن حجم السكان ال حيدد لوحده سعة السوق ألهنا تسهم فقط يف توزيع املواد واملنتجات وال حتدد
كمياهتا وكفاءاهتا بل ان مستوى إنتاجية السكان هو الذي حيدد سعة السوق  ,وال يعين ذلك ابن لنمو اإلنتاج احلقيقي
هو األساس احلقيقي يف منو السعة احلقيقي للسوق .
 -5النقل واملواصالت :

تعد وسائط النقل من العوامل املهمة أيضاً لنجاح وتطور الصناعات وتقليل نفل اإلنسان ومنتجاته من مراكز
اإلنتاج اىل مراكز التسويق  ,إذ تعمل طرق النقل على ربط مجيع القطاعات االقتصادية بعضها ببعض  ,أي أنه يعمل
قامساً مشرتكاً بني خمتلف النشاطات سواء أكانت زراعية أم صناعية أم حرفية (.)14

 -6امليــاه :

يعد أيضاً من الشروط األساسية لتوطن الصناعة فهو يستخدم يف التربيد ويف الغسل ويف توليد البخار  ,كما انه
يستخدم كمادة أولية يف بعض الصناعات كاملشروابت الغازية واملرطبات واملواد الغذائية األخرى(.)15
املبحث الثاين
واقع االقتصاد يف اململكة العربية السعودية لعام 2016

 -حملـة عن واقع االقتصاد السعودي لعام : 2016

سجل االقتصاد السعودي يف عام  2016منو اجيابيات ابلرغم من التحدايت االقتصادية واجليوسياسية اليت شهدها

هذا العام  ,من ضمنها تباطؤ منو االقتصاد العاملي عن مستوايته السابقة واخنفاض متوسط أسعار سلة أوبك هلذا العام
مبا يزيد عن ( )%7,8عن معدهلا يف عام  , 2015لك ن خربه اململكة العربية السعودية يف التعامل مع الدورات
االقتصادية ألسواق النفط ومواصالهتا إجراء العديد من اإلصالحات االقتصادية واهليكلية كانت هلا آاثر اجيابية من
حتقيق اثر هذه التحدايت على االقتصاد السعودي( .)16وحسب البياانت الصادرة عن وزارة املالية السعودية فمن املتوقع
ان يبلغ الناتج احمللي اإلمجايل لعام  2016وفقاً لتقديرات اهليئة العامة لإلحصاء ( )2,581مليار رايل ابألسعار الثابتة
ابرتفاع نسبة ( )% 1,4مقارنتاً بعام  .2015ويتوقع ان يشهد القطاع غري النفطي استقرار نسبياً حيث يتوقع منوه
بنسبة ( )%0,23وحققت بعض األنشطة االقتصادية املكونة للناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي  ,مثل نشاط ملكية
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املساكن الذي يقدر أن يصل منوه احلقيقي حوايل ( )3,65ونشاط النقل والتخزين واالتصال الذي يتوقع أن حيقق منوه
قدره (.)%2,6
كما شهد عام  2016ارتفاعاً يف مستوايت التضخم  .إذ تشري البياانت الصادرة من اهليئة العامة لإلحصاء اىل
ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف املعيشة يف عام  2016بنسبة ( )%3,6مقارنته بنسبة ( )%2,2عام  . 2015اما
معامل انكماش الناتج احمللي اإلمجايل للقطاع غري النفطي  ,الذي يعد أهم املؤشرات االقتصادية لقياس التضخم على
مستوى االقتصاد السعودي ككل ,فقد شهد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة ( )%0,99يف عام  2016مقارنته مبا كان عليه يف
عام  2015وحسب التقديرات ملؤسسة النقد العريب السعودي  ,اخنفض عجز امليزان التجاري حلساب املدفوعات اىل
( )92,3مليار رايل عام  2016مقارنته بعجز مقداره ( )212,7مليار رايل عام  . 2015وقد بلغ قيمة الصادرات
السلعية عام  2016حنو ( )673,4مليار رايل  ,بينما بلغ قيمة الصادرات السلعية غري النفطية حوايل ()169,5
مليار رايل ابخنفاض نسبة ( )%10,71عن عام . 2015
أما الواردات السلعية فقد بلغ ( )492,9مليار رايل عام  2016ابخنفاض نسبته ( )%24,76عن
عام.)17(2015
اما فيما خيص التطورات املالية والنقدية  ,فقد استمرت السياستان املالية والنقدية ابختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان
توفر مستوى مالئم من السيولة تليب احتياجات االقت صاد الوطين  .إذ مكنت التدابري اليت مت اختاذها يف جمال اإلنفاق
من خفض مستوى العجز  ,إذ أخنفض مبقدار ( ) 297مليار رايل  ,فيما يقدر ان يصل حجم الدين العام لعام 2016
اىل حايل ( )316,5مليار رايل ميثل ما نسبته ( )%12,3من الناتج احمللي اإلمجايل فيما شهد عرض النقد منواً بلغ
( )%9,75مقارنه بعام .2015
أما فيما خيص القطاع املصريف  ,فقد ارتفع رأس ماهلا واحتياطاهتا عام  2016بنسبة ( )%10,3لتصل اىل حوايل
( )298,9مليار رايل كما ارتفع حجم الودائع املصرفية بنسبة منو ( )%0.8بينما بلغ إمجايل االئتمان من قبل املصارف
التجارية لألنشطة االقتصادية يف القطاع اخلاص ( )1400مليار رايل وبنسبة منو بلغ (.)%3
ومن انحية أخرى سجل املؤشر العام للسوق املالية السعودي عام  2016ارتفاعاً بنسبة( )%4,3أي ()7210
نقطة مقارنه ( )6912نقطة عام  2015وبلغت القيمة اإلمجالية لألسهم املتداولة عام . )18()%30,3( 2016
ويف جمال اإلصالحات االقتصادية واهليكلية والتنظيمية اليت هتدف إىل تعزيز هيكل االقتصاد الوطين  ،مت إقرار رؤية
االقتصاد السعودي لعام  2030م لتكون منهجاً وخارطة طريق للعمل االقتصادي والتنموي يف اململكة وقد مت اإلعالن
عن عدد من الربامج التنفيذية لتحقيق هذه الرؤية  ،مثل برامج التحول الوطين  2020م الذي حيتوي على أهداف
إسرتاتيجية وتنموية وقد خصص مبلغ ( )286مليار رايل لتكاليف مبادرات برامج التحول الوطين  2020م  .كما مت
إطالق برامج حتقيق التوازن املايل الذي يهدف إىل تعزيز اإلدارة املالية وإعادة هيكل الوضع املايل للمملكة .
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كما استحدثت آليات خمتلفة ملراجعة اإليرادات والنفقات واملشاريع املختلفة أضف إىل ذلك أتسيس برامج قياس
األداء ( املركز الوطين لقياس أداء األجهزة العامة ) كما مت أتسيس صندوق قابض أبسم ( صندوق الصناديق ) برأس
مال قدره ( )4مليار رايل وقد مت أتسيس هذا الصندوق يف إطار تفعيل دور القطاع اخلاص وزايدة نسبة مسامهته يف
الناتج احمللي اإلمجايل من خالل حتفيز االستثمارات املتعلقة برأس املال اجلزئي وامللكية اخلاصة (.)19
مما تقدم نستنتج أن أداء االقتصاد السعودي لعام  2016يعد اجيابياً يف ظل اخنفاض أسعار النفط وما يشهده
االقتصاد العاملي من تباطؤ يف النمو  .وهذا ما يدل على قوة ومتانة االقتصاد السعودي على جناح اإلصالحات
االقتصادية واهليكلية اليت نفذهتا الدولة لدفع عملية النمو االقتصادي وتنويع مصادر الدخل .
املبحث الثالث
مؤشرات تطور أداء قطاع الصناعات التحويلية يف اململكة العربية السعودية
أوالً  -:مؤشر تطور القيمة املضافة لقطاع الصناعة التحويلية ومنوها يف الناتج احمللي اإلمجايل :
يقصد ابلقيمة املضافة يف قطاع الصناعة التحويلية (( أبهنا القيمة املضافة اإلمجالية مطروحاً منها قسط االنداثر))
( )20أو أهنا (( قيمة اإلنتاج مطروحاً منها كل من قيمة مستلزمات اإلنتاج وقيمة قسط االنداثر )) ( . )21ومتثل القيمة
املضافة املتولدة يف قطاع الصناعات التحويلية أمهية خاصة كوهنا مؤشر تعكس تطور هذا القطاع ودوره يف عملية التنمية
من خالل تطور إسهامه يف الناتج احمللي اإلمجايل .
ولو تتبعنا تطور القيمة املضافة املتحققة يف الصناعات التحويلية يف اململكة العربية السعودية وأمهيتها النسبية يف
الناتج احمللي اإلمجايل وتوزيعها بني الفروع الصناعية للصناعات التحويلية خالل املدة ( , )2010-2015فإن البياانت
الواردة يف اجلدول رقم ( )1تشري اىل أن القيمة املضافة يف الصناعات التحويلية يف السعودية قد شهدت تطوراً كبرياً

ملحوظاً خالل املدة ( , )2010-2016إذ كانت القيمة املضافة املتحققة يف قطاع الصناعة التحويلية ()44,757
مليون دوالر عام  , 2010ارتفعت اىل ( )60,536مليون دوالر عام  , 2011ايل بزايدة قدرها ( )15779مليون
دوالر وبنسبة منو بلغ ( )%35,3مث ارتفعت القيمة املضافة اىل ( )71,592مليون دوالر عام  2012أي بزايدة
قدرها ( )11056مليون دوالر عن عام  2011وبنسبة منو بلغ ( , )%18,3مث ارتفعت القيمة املضافة اىل

( )75,536مليون دوالر عام  2013أي بزايدة قدرها ( )3944مليون دوالر عن عام  2012وبنسبة منو بلغ
( )%5.5وواصلت القيمة املضافة ارتفاعها اىل ( )81,029مليون دوالر عام  2014أي بزايدة قدرها ()5493
مليون دوالر ونسبة منو بلغ ( , )%7,3ويعد عام  2014أعلى ما وصلت اليه القيمة املضافة .
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أما تطور القيمة املضافة خالل املدة ككل ( , )2010-2015فقد ارتفعت من ( )44,757مليون دوالر عام
 2010اىل ( )79,457مليون دوالر عام  2015أي بزايدة قدرها ( )34700مليون دوالر ومبعدل منو مركب بلغ
( )%12,16خالل املدة (.)2010-2015
جدول رقم ()1
القيمة املضافة لقطاع الصناعات التحويلية وأمهيتها النسبية يف الناتج احمللي اإلمجايل يف
( مليون دوالر)
اململكة العربية السعودية للمدة ()2010-2015
الناتج المحلي
البيانات  /السنوات
اإلجمالي باألسعار
الجارية
526,812
2010
669,507
2011
733,336
2012
744,336
2013
753,832
2014
646,002
2015
معدل النمو السنوي المركب %4,2
*
للمدة ()2016-2010

القيمة المضافة في
قطاع الصناعة
التحويلية
44,757
60,536
71,592
75,536
81,029
79,457
%12,16

األهمية النسبية للقيمة
المضافة  %في الناتج
المحلي اإلجمالي
%10
%10,1
%10
%10,1
%10,8
%12.3

معدل النمو السنوي
للقيمة المضافة %
ــــــــــ
%35.3
%18.3
%5.5
%7.3
% -1.9

املصدر -:صندوق النقد العريب  ,التقرير االقتصادي العريب املوحد لعام  , 2016ص.449 ،410

(*) مت احتساب معدل النمو من قبل الباحث وفق الصيغة اآلتية :
-1{ *100

y1
y0

n-1

} =R

أذ ميثل -:
 =Rالنمو السنوي املركب
 =Y1قيمة املتغري يف سنة املقارنة
 =Y2قيمة املتغري يف سنة األساس
 = nعدد السنوات
تعكس هذه الزايدة حقيقة ان القيمة املضافة شهدت تطوراً كبرياً خالل املدة ( , )2010-2015وان السبب
الرئيس يف ذلك هو زايدة املوارد املالية املتأتية من ارتفاع أسعار النفط وسياسات اإلصالح االقتصادي  ,إذ شهدت
ال سعودية تطورات مهمة يف جمال صناعة استخراج النفط والغاز وأضيفت طاقات جديدة لإلنتاج  ,ومت توسيع طاقات
قائمة والتخطيط ملصانع جديدة ومشاريع صناعية عمالقة يف مدينة اجلبيل وينبع الصناعتني  ,كمشاريع البرتوكمياوية
اليت تنتج املواد األولية الداخلة يف صناعة األلياف الصناعية وزايدة عدد مصانع املواد الغذائية واملشروابت وكذلك الدور
الكبري الذي لعبه تشغيل مصفاة رأس التنورة ( , )22مما أدى اىل فعالية القطاع الصناعي عموماً  ,والذي انعكس بدوره
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على تطور القيمة املضافة  ,أضف اىل ذلك االستثمارات األجنبية املباشرة يف هذا القطاع من قبل كربى الشركات العاملية
واالنفتاح على اخلارج والقدرة التنافسية للمنتجات السعودية يف األسواق العاملية (.)23
بلغ معدل النمو السنوي املركب للناتج احمللي اإلمجايل للمدة ( )2010-2015حوايل ( )%4,2يف حني بلغ
معدل النمو السنوي املركب للقيمة املضافة لقطاع الصناعة التحويلية للمدة ( ,)%12,16( )2010-2015وهذا
يعين ان معدل منو القيمة املضافة يف قطاع الصناعة التحويلية كان أعلى من معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل  ,األمر
الذي انعكس على زايدة األمهية النسبية لقطاع الصناعة التحويلية يف الناتج احمللي اإلمجايل خالل املدة (-2015
.)2010
اثنياً  -:مؤشر تطور مسامهة الصناعات التحويلية يف الناتج احمللي اإلمجايل يف السعودية :

للوقوف على التطور احلاصل يف قطاع الصناعات التحويلية يف السعودية فإن األمر يتطلب احتساب األمهية النسبية
لقطاع الصناعة التحويلية يف الناتج احمللي اإلمجايل  ,إذ تعكس البياانت يف اجلدول رقم ( )1ان األمهية النسبية خالل
عام  2010كانت ( , )%10وارتفعت اىل ( )%10,1يف عام  , 2011مث ارتفعت اىل ( )%10.8عام 2014

حىت وصلت اىل ( )%12,3عام . 2015
ان هذا التطور التدرجيي يف األمهية النسبية لقطاع الصناعة التحويلية يف السعودية ابلرغم من هيمنة قطاع التعدين
يف تركيبة الناتج احمللي اإلمجايل يف السعودية  ,إذ انعكس ومبا ال يقبل الشك مستوى التطور الذي حققه القطاع الصناعي
التحويلي يف السعودية والدعم الالحمدود الذي حيصل عليه هذا القطاع والشكل اآليت يعكس ما تقدم .
الشكل رقم (: )1مسامهة الصناعات التحويلية يف الناتج احمللي اإلمجايل يف السعودية للمدة ()2010-2015
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اثلثاً -:مؤشر تطور أعداد املصانع يف الصناعات التحويلية يف السعودية :

يوضح اجلدول رقم ( )2والشكل رقم ( ) 2التطور يف أعداد املصانع القائمة يف اململكة العربية السعودية خالل املدة
( ’ )2007-2016إذ شهدت هذه الفرتة تطوراً ملحوظاً يف أعداد املصانع  ,إذ ارتفعت يف عام 2016اىل ()7742
مصنعاً بزايدة قدرها ( )2902مصنعاً عن عام  , 2007مسجالً بذلك ارتفاعاً نسبته ( , )%60كما ارتفعت عدد
املصانع بنسبة ( )%8عن عام  2015أي بزايدة قدرها ( )549مصنعاً يف عام .2016
جدول رقم ( )2
عدد املصانع التحويلية يف اململكة العربية السعودية موزعة
حسب القطاعات الرئيسية ()2007-2016
الصناعات
البيانات /السنوات
االستهالكية
1,279
2007
1,333
2008
1,387
2009
1,454
2010
1,549
2011
1,456
2012
1,503
2013
1,561
2014
1,553
2015
1,645
2016
معدل النمو المركب للمدة %3
()2007-2016

الصناعات
الكيميائية
1,885
2,026
2,181
2,359
2,645
2,768
2,948
3,148
3,333
3,576
%7

مواد البناء
واالسمنت
178
193
217
231
261
281
290
302
315
333
%7

الصناعات
الهندسية
1,416
1,490
1,578
1,691
1,854
1,877
1,886
1,959
1,926
2,103
%4

الصناعات
االخرى
82
86
89
92
98
85
82
84
76
85

المجموع
4,840
5,128
5,452
5,827
6,407
6,467
6,712
7,051
7,193
7,742

املصدر  :الصندوق الصناعي  ,صندوق التنمية الصناعية السعودي  ,تقرير احصائي املصانع القائمة يف اململكة العربية السعودية للمدة ()2007-2016
www.sidF.gov.soi
 ,وعلى املوقع

وإذا نظران اىل أعداد املصانع حسب القطاعات الرئيسية – وهي الصناعات االستهالكية والكيمائية واهلندسية ومواد
البناء (تتضمن االمسنت) ابإلضافة اىل الصناعات األخرى  ,جند إن هناك ارتفاعاًكبرياً يف عدد مصانع قطاع الصناعات
الكيمائية بنسبة ( )%90يف عام  2016مقارنة بعام  2007اي بزايدة قدرها ( )1691مصنعاً ومبعدل منو سنوي

مركب بلغ ( )%7خالل املدة ( .)2016-2007ويعود السبب يف هذا االرتفاع اىل امليزة النسبية هلذا القطاع وتوسيع
شراكات كربى مثل ارامكو وسابك ابلدخول يف شراكات مع شركات عاملية مما شجع القطاع اخلاص للدخول يف مثل
هذه االستثمارات كما ارتفعت عدد مصانع مواد البناء بنسبة ( )%87عام  2016مقارنة بعام  2007ومبعدل منو
سنوي مركب بلغ ( )%7خالل املدة ( )2007-2016وقد جاءت هذه الزايدة يف أعداد املصانع مواد البناء بسبب

التوسع يف مشاريع البناء واألعمار احلكومية واخلاصة  ,كما ارتفع عدد املصانع لقطاعني اهلندسي واالستهالكي بنسبة
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( )%49و ( )%29على التوايل عام  2016مقارنة بعام  2007ومبعدل منو سنوي مركب بلغ ( )%4و()%3
على التوايل خالل املدة ( . )2007-2016نستنتج مما تقدم ان نشاط الصناعات الكيميائية يستحوذ على النصيب
األكرب من إمجايل عدد املصانع القائمة خالل عام  2016نسبة ( )%46نتيجة لنمو نشاط املنتجات الالفلزية األخرى
 ,اذ ميثل هذا النشاط ( )% 45من أنشطة قطاع الصناعات الكيميائية  ,يليه ابملرتبة الثانية نشاط الصناعات اهلندسية
بنسبة ( ,)%27مث الصناعات االستهالكية بنسبة ( , )%21مث صناعة مواد البناء واالمسنت بنسبة ( )%5ومتثل
ابقي األنشطة الصناعية األخرى بنسبة ( )%1من إمجايل عدد املصانع التحويلية يف اململكة .
الشكل رقم ()2
أعداد املصانع التحويلية يف اململكة العربية السعودية للمدة ()2007-2016
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املصدر  :الشكل من إعداد الباحث ابالعتماد على جدول رقم (. )2

رابعاً  -:مؤشر تطور أعداد القوة العاملة يف الصناعات التحويلية يف السعودية :

يقدر عدد العمالة يف خمتلف القطاعات الصناعية يف اململكة العربية السعودية حىت عام  , 2016كم موضح يف
اجلدول رقم ( )3والشكل ( )3أكثر من مليون عامالً موزعني على مناطق اململكة العربية السعودية مبختلف القطاعات
الصناعية ومعدل ( )135عامالً لكل مصنع  .وقد شهدت املدة ( )2007-2016تطوراًكبرياً يف حجم القوة العاملة
حيث ارتفعت أعداد القوة العاملة من ( )495ألف عامالً عام  2007اىل ( )1,042مليون عامالً يف عام 2016
 ,أي بنسبة زايدة قدرها (. )%110كما ارتفعت أعدادهم بنسبة ( )%4مقارنة بعام  2015وقد جاء هذا االرتفاع
نتيجة التطور الصناعي يف اململكة خالل املدة ( , )2007-2016مما أدى اىل زايدة احلاجة اىل توظيف العمالة
مبختلف أنواعها  ,اذ وفر القطاع الصناع ي جمموعة كبرية ومتنوعة من الفرص الوظيفية يف كل مناطق اململكة سواء
كانت وظائف إنتاجية او إدارية او تسويقية او غريها من الوظائف  .كما يوضح اجلدول رقم ( )3أيضاً ان توزيع أعداد
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القوة العاملة يف القطاع الصناعي للملكة لعام  2016حسب األنشطة الرئيسية  ,إذ ارتفعت أعداد القوة العاملة يف
نشاط مواد الصناعات اهلندسية بنسبة ( )%6مقارنة بعام  2015كما ارتفعت أعداد القوة العاملة يف نشاط إن
الصناعات الكيميائية واالستهالكية بنسبة ( )%5و( )%3على التوايل مقارنة بعام  , 2015بينما جاءت بقية
األنشطة أبقل نسبة ارتفاع ال تتجاوز ( )%2مقارنة بعام  , 2015كما يوضح اجلدول أيضاً نشاط الصناعات

الكيميائية كان له النصيب األكرب من أعداد القوة العاملة يف قطاع الصناعات التحويلية خالل عام  2016بنسبة
( )%40يرتكز معظمها يف نشاط صنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى بنسبة ( )%47نظراً لعدد املصانع يف هذا
اجملال  ,يليه نشاط الصناعات االستهالكية بنسبة ( , )%28يليه نشاط الصناعات اهلندسية بنسبة ( )%24مث صناعة
مواد البناء واالمسنت بنسبة ( )%7ومتثل ابقي األنشطة بنسبة ( )%1من إمجايل عدد العمالة يف قطاع الصناعة التحويلية
يف اململكة .
جدول رقم ()3
أعداد القوة العامة موزعة حسب القطاعات الرئيسية يف اململكة للمدة ( )2007-2016
البيانات /السنوات
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

الصناعات
االستهالكية
42,224
165,664
176,366
194,375
218,858
237,886
244,039
271,963
279,220
287,308

الصناعات
الميكانيكية
185,228
201,732
218,137
246,945
284,975
314,629
342,164
373,960
398,323
418,825

مواد البناء
االسمنت
28,003
31,656
35,530
39,707
46,041
52,847
54,742
62,924
68,686
69,664

الصناعات
الهندسية
130,970
142,391
153,391
169,322
191,128
203,724
219,453
233,189
238,094
252,359

الصناعات
األخرى
9,059
9,636
10,711
12,360
13,325
14,029
13,168
13,755
13,970
14,293

المجموع
495,481
551,079
594,135
662,709
754,327
823,115
873,566
955,791
998,93
1,042,449

املصدر  :الصندوق الصناعي  ,صندوق التنمية الصناعي السعودي  ,تقرير إحصائي أعداد املصانع القائمة يف اململكة العربية السعودية للمدة (-2007
www.sidf.gov.sa
 , ) 2016على املوقع
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الشكل رقم ()3
اعداد القوة العاملة يف اململكة العربية السعودية للمدة ()2007-2016
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خامساً -:مؤشر تطور رأس املال املستثمر يف قطاع الصناعات التحويلية يف السعودية :

بلغ إمجايل قيمة التمويل للمصانع القائمة يف اململكة العربية السعودية حىت هناية عام  -2016حسب الرتخيص
الصناعي أكثر من ترليون رايل موزعة على خمتلف القطاعات الصناعية الرئيسية  ,إذ ارتفعت قيمة إمجايل التمويل من

( )404مليون رايل عام  2007اىل حوايل ( )1,1ترليون رايل عام  2016ومبعدل منو سنوي مركب بلغ ()%12
خالل املدة ( ,)2007-2016ومبعدل ( )143مليون رايل لكل مصنع  ,ويعود السبب يف هذا االرتفاع اىل أن
إمجايل التمويل لقطاع الصناعات الكيميائية ارتفع خالل عام  2010واستمر هذا االرتفاع حىت عام  2015نتيجة
لعودة الثقة لقطاع الصناعات الكيمائية بعد األزمة املالية العاملية مما أدى اىل ارتفاع إمجايل التمويل يف املصانع التحويلية
يف السعودية ككل  ,ويوضح اجلدول رقم( )4والشكل ( )4توزيع قيمة التمويل للمصانع القائمة لكل قطاع صناعي
متخصص لعام  . 2016إذ ارتفعت قيمة التمويل لقطاع الصناعات االستهالكية واهلندسية ومواد البناء بنسبة ()%3
مقارنة بعام  , 2015يف حني اخنفضت قيمة التمويل لقطاع الصناعات الكيمائية والصناعات األخرى بنسبة()%3
و( )%4على التوايل مقارنه بعام  2015وبشكل عام فان قيمة إمجايل التمويل لكل قطاع من القطاعات اخلمسة ارتفع
مب عدل خمتلف عن اآلخر لكل سنة  ,فإمجايل التمويل لقطاع الصناعات االستهالكية وقطاع الصناعات اهلندسية ارتفع
مبعدل ( )%10لكل منها وهذا يعكس منو القطاعني لكل سنة خالل املدة (. )2007-2016
اما قطاع الصناعات الكيمائية فقد ارتفع إمجايل التمويل مبعدل ( )%12لكل سنة خالل املدة (-2016
 ,)2007كما ارتفع إمجايل التمويل لقطاع الصناعات األخرى مبعدل ( )%33لكل سنة خالل نفس املدة  ,يف حني
إن إمجايل التمويل لقطاع مواد البناء جاء أبقل معدل منو مركب بلغ ( )%8لكل سنة خالل نفس املدة  ,وبشكل عام
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فان نشاط الصناعات الكيمائية له النصيب األكرب من إمجايل قيمة التمويل خالل املدة ( )2007-2016إذ بلغت
هذه النسبة ( )%70يف الصناعات الكيمائية من إمجايل قيمة التمويل .
يف حني بلغ نسبة التمويل لقطاع الصناعات االستهالكية ( )%11من إمجايل قيمة التمويل بينما توزعت ابقي
النسب على قطاع الصناعات اهلندسية وصناعة مواد البناء ابإلضافة اىل الصناعات األخرى .
جدول رقم ()4
إمجايل التمويل للصناعات التحويلية يف اململكة العربية السعودية ()2007-2016
مليون رايل
البيانات/
السنوات
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

الصناعات
االستهالكية
49,373
55,156
60,934
76,051
80,976
90,095
102,666
112,135
114,067
116,969

مواد البناء
االسمنت
36,101
38,182
42,279
47,260
54,203
73,732
62,517
55,852
71,639
73,758

الصناعات
الميكانيكية
283,071
314,771
342,826
371,002
462,566
623,626
722,009
739,261
834,257
815,383

الصناعات
الهندسية
33,148
34,829
37,826
44,023
58,893
71,597
78,299
79,067
78,555
80,831

الصناعات
األخرى
2,166
19,202
19,269
21,974
21,938
22,350
29,984
30,016
29,839
28,581

المجموع
404,359
462,140
503,133
560,311
688,576
881,400
995,475
1,016,331
1,128,358
1,113,521

املصدر  :الصندوق الصناعي  ،صندوق التنمية الصناعية السعودي  ،على املوقع www.sidf.gpv.sa
شكل رقم ( )4تطور إمجايل التمويل للصناعات التحويلية يف السعودية حسب األنشطة الصناعية ()2007-2016
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سادساً  -:مؤشر تطور الصادرات الصناعية التحويلية ( غري النفطية) اىل إمجايل الصادرات يف السعودية :

أولت اململكة العربية السعودية اهتماماً كبرياً لتنمية الصادرات الصناعية التحويلية متاشياً مع اسرتاتيجيات التنمية
االقتصادية الشاملة للدولة يف توسيع القاعدة اإلنتاجية وتنويع مصادر الدخل  ,وابلرغم من احلداثة النسبية لتجربة
القطاع اخلاص السعودي يف جمال ا لتصدير  ,إال أن الصادرات الصناعية السعودية قد خطت خطوات كبرية يف هذا
اجملال  ,إذ كان للصادرات البرتوكيمياوية السعودية الدور الكبري يف الدخول اىل األسواق العاملية  ,كما سامهت يف إعطاء
صورة اجيابية عن املنتجات السعودية من حيث اجلودة والسعر( .)24واجلدول التايل يوضح التطور يف قيم الصادرات
الصناعية التحويلية السعودية ونسبة مسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل للمدة (. )2010 -2016
جدول رقم ()5
تطور الصادرات الصناعية التحويلية
يف السعودية يف الناتج احمللي اإلمجايل للمدة ()2016 -2010

قيمة الصادرات الصناعية التحويلية
السنوات  /البيانات
(مليون لاير)
113,924
2010
151,125
2011
162,428
2012
171,041
2013
185,631
2014
156,423
2015
145,911
2016
معدل النمو المركب %5,07
()2016-2010

النسبة الى إجمالي الصادرات
%
%12,1
%11,1
%11,2
%12,1
%14,5
%20,5
%21,2

النسبة الى الناتج المحلي اإلجمالي
(غير النفطي)%
%10,6
%12,4
%12
%11,6
11,6
%8,9
%8,1

املصدر :الصندوق الصناعي  ,صندوق التنمية الصناعية السعودي على املوقع  * www.sidf.gov.saاحتسب معدل النمو املركب من قبل الباحثة

من اجلدول يتضح ان الصادرات الصناعية التحويلية يف السعودية حققت منواً سريعاً وكبرياً خالل املدة من (-2016
 ,) 2010حيث منت الصادرات الصناعية التحويلية يف السعودية مبعدل منو مركب بلغ ( )%5,07خالل املدة
( ,)2010-2016ولرتتفع بذلك قيمتها من ( )113,924مليون رايل عام  2010اىل ( )145,911مليون رايل
عام  , 2016وقد جاء هذا االرتقاء الكبري يف قيمة الصادرات الصناعية التحويلية يف السعودية مع بدء سراين تطبيق
االحتاد الكمركي اخلليجي املوحد عام  2003وانضمام السعودية اىل منظمة التجارة العاملية
وابلنظر اىل هيكل الرتكيب ة السلعية للصادرات الصناعية التحويلية يف السعودية يوضح الشكل رقم ( )5نسبة
الصادرات الصناعية التحويلية حسب النشاط الصناعي اىل إمجايل الصادرات لعام  . 2016حيث يالحظ من الشكل
البياين ان نشاط املنتجات الكيميائية والبالستيكية يتصدر كافة األنشطة الصناعية بنسبة ( ,)%58يليه يف املرتبة الثانية
نشاط املعادن القاعدية بنسبة ( , )% 39يليه ابملرتبة الثالثة نشاط منتجات اآلالت واملعدات حيث بلغت نسبة
الصادرات اإلمجايل( , )%29يليه نشاط املنتجات الغذائية بنسبة ( )%15ومن مث نشاط املنتجات املعادن املشكلة
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بنسبة ( )%11يليه نشاط منتجات الورق والطباعة ومنتجات املنسوجات ( , )%15ويقدر متوسط نسبة الصادرات
اىل إمجايل املبيعات يف قطاع الصناعات التحويلية ( غري النفطي ) (.)%30
الشكل رقم ()5
نسبة الصادرات الصناعية التحويلية اىل إمجايل
الصادرات حسب النشاط االقتصادي يف السعودية لعام 2016
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امجايل الصناعة االاثث اآلالت املعادن املعادن املعادن املعادن الورق اخلشب املنسوجات الغذائية واملعدات املشكلة
القاعدية الالفلزية الكيميائية واملالبس
املصدر  :الصندوق الصناعي  ,صندوق التنمية الصناعية السعودي على املوقع www.sidf.gov.sa

سابعاً  -:التوزيع اجلغرايف لعدد املصانع التحويلية يف اململكة العربية السعودية لعام :2016
يتضح من اجلدول رقم( )6توزيع عدد املصانع القائمة يف اململكة العربية السعودية لعام  , 2016اذ يالحظ
استحواذ منطقة الرايض على اكرب عدد من املصانع القائمة بواقع ( )3,063مصنعاً يعمل فيها حوايل ( )386ألف
عامل وبتمويل بلغ ( )124مليار رايل وبذلك تكون منطقة الرايض يف املرتبة األوىل ابلنسبة لعدد املصانع وكذلك
ابلنسبة لعدد العمال يف مصانعها التحويلية  ,إذ متثل مصانع منطقة الرايض ( ) %40من إمجايل عدد املصانع
و( )% 37من إمجايل العمالة يف املصانع القائمة  .يليه املنطقة الشرقية بواقع ( )1,779مصنعاً يعمل فيها حوايل

( )264ألف عامل وبتمويل بلغ ( ) 696مليار رايل  ,وبذلك حتتل املنطقة الشرقية املرتبة الثانية من حيث عدد املصانع
وعدد العمالة يف مصانعها  ,اذ متثل مصانع املنطقة الشرقية ( )%23من إمجايل عدد املصانع و( )%25من إمجايل
العمالة يف املصانع القائمة  ،مث منطقة مكة املكرمة بواقع ( )1,557مصنعاً يعمل فيها حوايل ( )250ألف عامل
وبتمويل بلغ ( ) 137مليار رايل  ,وبذلك حتتل منطقة مكة املكرمة املرتبة الثالثة من حيث عدد املصانع وعدد العمالة
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فيها  ,اذ متثل مصانع منطقة مكة املكرمة ( )%20من إمجايل املصانع القائمة و( )%24من إمجايل العمالة يف املصانع
القائمة  ,ويرتاوح عدد املصانع القائمة يف بقية مناطق اململكة ما بني ( )%23مصنعاً اىل( )308مصنعاً .
المناطق

عدد المصانع

النسبة()%

منطقة الرياض
منطقة الشرقية
منطقة مكة المكرمة
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137

املصدر  :الصندوق الصناعي  ,صندوق التنمية الصناعية السعودي على املوقع www.sidf.gov.sa

اثمناً  -:دور صندوق التنمية الصناعية السعودي يف متويل املشاريع الصناعية حىت عام : 2016
ابرز يف تنمية القطاعات يف اململكة العربية السعودية  ،اذ بلغ عدد
يلعب صندوق التنمية الصناعية السعودية دوراً ً
القروض املمنوحة من الصندوق جلميع القطاعات الصناعية حىت هناية عام  2016حوايل ( )4079قرضاً بقيمة إمجالية
قدرها ( )137.4مليار رايل موزعة على خمتلف القطاعات الصناعية  .إذ يتصدر قطاع الصناعات الكيمائية من حيث
قيمة القروض الرتاكمية املعتمدة له اذ بلغت قيمتها اإلمجالية منذ أتسيس الصندوق حوايل ( )53مليار رايل وهو ما
ميثل ( )%38من إمجايل قيمة القروض اليت اعتمدها الصندوق ( ,)25مث أييت قطاع الصناعات اهلندسية يف املرتبة الثانية
 ,اذ بلغت قيمة القروض املعتمدة له ( )29مليار رايل  ,أي ما ميثل ( )%21من إمجايل قيمة القروض اليت اعتمدها
الصندوق  ,يليه قطاع مواد البناء واالمسنت يف املرتبة الثالثة اذ بلغت قيمة القروض الرتاكمية حوايل ( )26مليار رايل
وهو ما ميثل ( )% 19من إمجايل القروض اليت اعتمدها الصندوق  ,مث قطاع الصناعات االستهالكية يف املرتبة الرابعة
اذ بلغت قيمة القروض املعتمدة له ( )23مليار رايل أي ما ميثل ( )%17من إمجايل قيمة القروض اليت اعتمدها
الصندوق  ,وأييت يف املرتبة األخرية قطاع الصناعات األخرى  ,اذ بلغت قيمة القروض املعتمدة له ( )7مليار رايل وهو
ما ميثل ( )%5من إمجايل قيمة القروض اليت اعتمدها الصندوق حىت هناية عام .)26(2016

املبحث الرابع
التحدايت اليت تواجه الصناعات التحويلية يف السعودية
 -1تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية :

يعد االرتقاء ابلقدرة التنافسية اىل مستوى العاملية للمنتجات الصناعية السعودية ضرورايً ليس فقط لكسب حصص
يف أسواق التصدير العاملية  ,وإمنا أيضاً للمحافظة على حصص األسواق احمللية وتعزيزها  .وتتطلب مواجهة هذا التحدي
من الوحدات الصناعية يف السعودية العمل على رفع معدالت اإلنتاجية واجلودة اىل املستوايت القياسية العاملية .
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 -2نقل وتوطني التقنية:

حتتل التقنية دوراً هاماً وحامساً يف زايدة اإلنتاجية مما يعكس بصوره مباشرة على القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية
ومن هنا فان بناء قاعدة تقنية صلبة يعد أحد ركائز املستقبل الصناعي  .وابلرغم من االجنازات اليت حققتها اململكة
العربية السعودية يف جمال نقل التقنية  .فهي حباجة اىل مضاعفة املقدرات التقنية لصناعتها الوطنية ( )27ولكن األهم من
ذلك متثل يف احملاولة اجلادة لتطوير التقنية اليت مت توطينها وذلك من خالل األحباث سواء داخل املؤسسات الصناعية او
ابلتعاون مع اجلامعات واملراكز العلمية املتخصصة وكذلك جذب االستثمارات األجنبية عالية التقنية .

 -3التعامل مع تشريعات ومستجدات منظمة التجارة العاملية :
إذ أن اململكة العربية السعودية عضواً يف املنظمة فان هناك حاجة للتكيف مع قواعد املنظمة واليت تلتزم هبا مجيع
دول األعضاء  .ويبقى اهلدف العام متمثالً يف إتباع اسرتاتيجيات تعمل على االستفادة القصوى من اجيابيات االنضمام
للمنظمة مع العمل على احتواء وتقليل اآلاثر السلبية( . )28وقد يكون من الضروري أيضاً هلذه اإلسرتاتيجية ان أتخذ

بعني اال عتبار ما يستجد من حتدايت مستقبلية يف إطار قواعد املنظمة ودخول موضوعات جديدة مثل البيئة والعمالة
وغريها .
 -4زايدة توفري املوارد واالستثمارات يف القطاع الصناعي :
ابلرغم من االجنازات الكبرية اليت حققتها الصناعة يف السعودية  ,إال أن مسامهة القطاع الصناعي من إمجايل الناتج
احمللي تبقى دون املطلوب او دون الطموح  .وللقيام بدور أكثر فاعلية لزايدة مسامهات القطاع  .فإن هناك حاجة
لتكثيف توجيه املوارد واالستثمارات خصوصاً يف قطاعات الصناعات التحويلية  .وتستلزم مقابلة هذا التحدي تكاتف
اجلهود احلكومية بتعاون أوثق م ع القطاع اخلاص الوطين واألجنيب عرب تطوير بيئة األعمال ومناخ االستثمار ابلسعودية
من اجل االرتقاء مبعدالت االستثمار يف هذا القطاع(.)29
 -5تنفيذ وتطوير مفهوم التكامل :

من املعروف يف جتارب اإلدارة الصناعية احلديثة ان بعض التوسعات الرأسية يف صناعة معينة قد ال أتيت ابلفوائد .

حيث بتالشي الرتكيز على التخصص يف املنتج األساسي الذي يتميز به املصنع مما يؤدي اىل خفض الفعالية وارتفاع
التكاليف التشغيلية ويف بعض األحيان تفقد املشاريع حصصها يف السوق ،لذا يتعني على املصانع خصوصاً الكبرية
منها االعتماد على مصانع أخرى  , ,وحبذا لو كانت حملية  ,يف اتمني احتياجاهتا من املنتجات األخرى  .وذلك لكي
تتمكن من تركيز تطوير منتجاهتا األصلية والتنافسية سواء حملياً او خارجياً(. )30

 -6تطوير اإلدارة الصناعية :

كما هو معلوم  ,فإن حتسني األداء اإلنتاجية يف املنشآت الصناعية تعتمد على كفاءة ونوعية اإلدارة يف هذه
املنشآت  .ويكتسب ذلك أمهية كربى إزاء ما هو متوقع من تزايد املنافسة العاملية وسرعة تطورات األسواق والتقنية .
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كما وان هناك حاجة ملزيد من االهتمام هبذا اجلانب يف الوحدات الصناعية الصغرية واملتوسطة واليت تشكل غالبية
الوحدات العاملة يف الصناعة السعودية .
 -7مواكبة التطورات يف األسواق العاملية :

إن التطورات والتغريات يف األسواق العاملية وجماالت التقنية تشهد ارتفاعاً متسارعاً مما يشكل حتدايًكبرياً لقطاعات

األعمال يف العامل وللقطاعات الصناعية على وجه اخلصوص  ،ويتطلب مواجهة هذا التحدي استحداث آليات تتسم
ابملرونة يف اإلدارة والتصميم واإلنتاج والتسويق .
 -8البيئة الصناعية وإطار التنمية املستدامة :
من املؤكد إن االهتمام ابلبيئة سوف حيظى بزخم متزايد يف املستقبل وعليه فإن احلفاظ على سالمة البيئة الصناعية
 ،وما يستلزم ذلك من جهود وتقنيات الحتواء اآلاثر السلبية يعد أحد حتدايت املستقبل للقطاعات والوحدات الصناعية
يف السعودية (.)31
 -9تطور مقدرات القوة العاملة السعودية :
تعد مهارات ونوعية القوة العاملة الصناعية من العوامل احلامسة يف إطار تطوير التنمية الصناعية واملقدرة التنافسية
للصناعات مستقبالً  .ويف سبيل تطوير مقدرات القوة العاملة السعودية ابت ضرورايً مراجعة وتكثيف جماالت ونوعية
التعليم والتدريب الفين واملهين حبيث تتناسب خمرجات هذه املؤسسات مع احتياجات الشركات الصناعية يف خمتلف
التخصصات (. )32

االستنتاجات والتوصيات

 -1هناك تطوراً صناعي ملموس يف االقتصاد السعودي خالل مدة البحث  ,وهذا التطور يف الصناعة التحويلية يشتمل
على عمق يف العملية اإلنتاجية يؤكده كثافة استخدام رأس املال والتكنولوجيا الصناعية .
 -2هناك بعض القطاعات تعاين من نقص يف اجلوانب الفنية  ,وقد كان هذا واضح يف نشاط قطاع الصناعات اخلشبية
واألاثث  ,يتطلب األمر دراسة فنية هلذا القطاع والعمل على تشجيع زايدة املكون التكنولوجي فيها .
 -3هناك إمكانية كبرية للنمو الصناعي  ,فرغم ان هناك منواًكبرياً يف الصناعات التحويلية يف السعودية إال أن هذا النمو
يقع دون مستوايت النمو املمكن  ,ويعود ذلك ابألساس اىل اعتماد االقتصاد السعودي على استخراج النفط وتصديره
دون إجراء عملية حتويلية هامة عليه ترفع القيمة املضافة  ,ويقرتح هناك االستفادة من النفط يف منو الصناعات التحويلية
من خالل تكثيف استخراجه بدالً من تصدير  ,يف شكل خام او مكرر
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 -4استطاعت اململكة العربية السعودية يف إطار اكتساب عضوية  WTOمن مواصلة حتقيق منو متواصل يف مؤشرات
الصناعة التحويلية بعد انضمامها اىل املنظمة وتطبيق اتفاقياهتا امللزمة  ,مما يؤكد جناح اإلجراءات والسياسات االقتصادية
اليت اتبعتها هذه الدولة يف جمال دعم وتكييف صناعاهتا الوطنية .
 -5خالل مدة البحث (  )2007-2016كانت هناك زايدة واضحة يف أعداد املنشآت الصناعية إذ ارتفعت من
( )4,840مصنعاً عام  2007اىل ( )7,742مصنعاً عام  2016كذلك هناك زايدة يف أعداد القوة العاملة من
( )495,481مليون عامل عام  2007اىل ( )1,042,449مليون عامل عام  , 2016كذلك هناك زايدة يف
إمجايل االستثمارات يف قطاع الصناعة التحويلية إذ ارتفعت من ( )404,359مليار رايل عام  2007اىل
( )1.128.358مليار رايل عام .2016
 -6خالل مدة البحث ( )2007-2016كانت هناك زايدة واضحة يف إمجايل القيمة املضافة يف قطاع الصناعة
التحويلية اذ ارتفعت من ( )44,757مليون دوالر عام  2016اىل ( )79.457مليون دوالر عام  2015ومبعدل
منو سنوي مركب بلغ (  )%12.6كذلك هناك زايدة واضحة يف نسبة الصادرات الصناعية التحويلية اذ بلغت (
 )%12.1عام  2010ارتفعت اىل ( )%21.2من إمجايل الصادرات خالل املدة (.)2010-2016
 -7العمل على تنمية القطاعات الغذائية والنسيجية  ,لكي يتوفر هلا اخلربة واملهارة وبشكل يتفق مع إمكانية احلصول
على مستخدماهتا احمللية بصورة رئيسية .
 -8االهتمام ابلتطور التكنولوجي والدخول بقوة اىل ميدان الصناعات االلكرتونية املتطورة واليت ميثل قياسها نقطة ارتقاء
القطاع الصناعي .
 -9تطوير اإلنتاج احمللي  ,وجعله منافساً لإلنتاج األجنيب  ,من خالل إقامة مراكز للبحوث املخصصة للصناعات
املختلفة .
 -10خالل مدة البحث احتل نشاط املنتجات الكيميائية املرتبة األوىل يف إمجايل عدد املصانع القائمة بنسبة (,)%46
يليه نشاط الصناعات اهلندسية بنسبة ( )%27مث نشاط الصناعات االستهالكية بنسبة(. )%21

 -1د .عبد العزيز مصطفى  ,د .رشا مهدي صاحل  ",التخطيط الصناعي "  ,جامعة املوصل 1989 ,م ,ص .25
 -2صندوق النقد العريب وآخرون  " ,التقرير االقتصادي العريب املوحد لعام ( , " 2012ابو ظيب صندوق النقد العريب
 , )2012 ,ص.325
 -3حممد جواد عباس  " ,الصناعات التحويلية وأمهيتها يف العراق"  ,جملة تصدر يف كلية اآلداب جامعة الكوفة ,
 ,2007ص. 3
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 -4د .طالب هاشم جبار  " ,واقع صادرات الصناعة التحويلية ومشاكلها يف العراق"  ,رسالة ماجستري مقدمة اىل
جملس اإلدارة واالقتصاد جامعة البصرة  , 1998 ,ص.77
 -5د .عباس علي التميمي  " ,النمو الصناعي يف الوطن العريب "  ,مكتبة الرتبية  /قسم اجلغرافية  ,جامعة املوصل ,
 , 1998ص.109
 -6حسني جبار عبد هللا  " ,الصناعات التحويلية العربية واقعها وآفاقها املستقبلية " ,رسالة ماجستري مقدمة اىل جملس
كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة بغداد  , 1956 ,ص.5
 -7د .حس ني عبد املطلب السراج  ",أتثري االحتاد اجلمركي العريب على الصناعات الصغرية واملتوسطة يف الدولة
العربية "  ,جملة علوم إنسانية  ,العدد  ,34السنة اخلامسة  , 2007 ,على املوقع
www.vluminssania.net
 -8أنظر يف ذلك :
 فؤاد عبد هللا حممد  " ,واقع الصناعة التحويلية يف العراق "  ,جملة حبوث جغرافية  ,العدد ( , 2002 , )3ص.266 د .فارس مهدي حممد  " ,واقع الصناعات التحويلية الكبرية يف العراق لعام  , "2007جملة اآلداب البصرة  ,العدد , 2011 , 58ص.282
 -9د .فرهنك جالل  " ,التنمية الصناعية العربية وسياسات الدول الصناعية حىت عام  , "2000مركز دراسات
الوحدة العربية  ,ص.63
 -10حممد جواد عباس شبع  " ,الصناعات التحويلية وأمهيتها يف العراق "  ,جملة تصدر عن كلية اآلداب جامعة
الكوفة  , 2012 ,ص.5
 -11التنمية الصناعية  ,شبكة املعلومات العاملية ( نت) www.sis.gov
 -12انظر يف ذلك .
 نوره زيد العثمان  " ,اثر الصناعات التحويلية على التجارة اخلارجية يف اململكة العربية السعودية خالل املدة( ،" )2012-1986رسالة ماجستري  ،ص. 16
 حممد إبراهيم سعدي الداعي  ",دراسة حول الصناعات التحويلية يف فلسطني "ص ,12وزارة االقتصاد الوطين , , 2003ص.6
 -13عبد الزهرة علي اجلنايب  " ,واقع اجتاهات التوطن الصناعي يف إقليم الفرات األوسط يف العراق "  ,اطروحه دكتوراه
 ,كلية اآلداب  ,جامعة بغداد  , 1996 ,ص.11
 -14د .صائب إبراه يم جواد  ،اقتصادايت الصناعة والتنمية الصناعية  ،كلية اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة املوصل ،
الكتاب األول  ،اجلزء الثاين  ، 2011،ص.632
www.sis.gov
 -15التنمية الصناعية  ,شبكة املعلومات العاملية ( نت)
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 -16سعدية هالل حسن التميمي  " ,حتليل مصادر منو الصناعة التحويلية ابستخدام صيغة  cheeryدراسة بلدان
عربية خمتارة "  ,رسالة ماجستري اىل جامعة القادسية  ,2010 ,ص.86
 -17الصندوق الصناعي  " ,صندوق التنمية الصناعية السعودي" ,شبكة املعلومات العاملية (نت)
www.sidf.gov.sa
 -18الصندوق الصناعي  " ,املصانع القائمة يف اململكة العربية السعودية خالل الفرتة ( )2016-2007على املوقع
www.sidf.gov.sa
.
 -19سعدية هالل حسن التميمي  ",مصدر سابق "  ,ص.89
 -20االسكوا  ",القطاع يف اليمن األوضاع الراهنة واآلفاق املستقبلية "  ,حبث مقدم اىل ندوة تطوير القطاع الصناعي
 ,صنعاء  ,1994 ,27-25منشورات وزارة الصناعة  ,1996ص.16
 -21حممد مكرر اثبت عوض العلوي  ",الصناعات التحويلية يف اليمن الواقع واآلفاق "  ,رسالة ماجستري مقدمة اىل
جملس كلية اإلدارة واالقتصاد  ,جامعة البصرة  ,ص.117
 -22سعدية هالل حسن التميمي  ,مصدر سابق  ,ص.90
 -23حيدر يونس كاظم املوسوي  ،قياس مدى تركز وتوزيع العاملني يف الصناعة التحويلية – حمافظة كربالء حالة
تطبيقية  ،رسالة ماجستري مقدمة اىل جامعة كربالء  ، 2009 ،ص . 64
 -24سوسن جبار عودة  ",واقع الصناعات التحويلية يف ظل برامج اإلصالح االقتصادي " يف أفكار عربية خمتارة " ,
رسالة ماجستري مقدمة اىل كلية اإلدارة واالقتصاد ,جامعة املستنصرية  ,بغداد  , 2006 ,ص.119
 -25اململكة السعودية(( وزارة التجارة والصناعة  ،اإلسرتاتيجية الوطنية للصناعة حىت عام  2020واليات  ،حنو
صناعة منافسة واقتصاد قائم على املعرفة  ، 2010 ،ص . 9
 -26الصندوق الصناعي  ",املصانع القائمة يف اململكة العربية السعودية خالل الفرتة ( )2016-2007مصدر
سابق.
 -27ابسم مكحول  " ,التكامل العمودي واألداء االقتصادي يف الصناعة التحويلية الفلسطينية"  ,جملة اجلامعة
اإلسالمية  ,سلسلة الدراسات اإلنسانية  ,اجمللد  ,12العدد الثاين ,2004,ص.6
 -28نشأت صبحي يعق وب ",الطاقات املعطلة يف الصناعات التحويلية يف العراق األسباب واآلاثر واحلاجات " ,
رسالة ماجستري  ,جامعة بغداد  ,2012 ,ص.102
 -29إيناس حممد رشيد املشهداين  ,تكيف الصناعة التحويلية يف ظل منظمة التجارة العاملية لدول خمتارة "  ,رسالة
دكتوراه  ,جامعة بغداد  , 2012 ,ص.38
 -30إيناس حممد رشيد املشهداين  ,مصدر سابق  ,ص.34
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 -31حيدر صاحل حممد  " ,اإلسرتاتيجية املقرتحة لتنمية الصناعة التحويلية يف العراق "  ,معهد اإلدارة التقين 2006 ,
 ,ص.9
 -32الصندوق الصناعي  ",صندوق التنمية الصناعي السعودي "  ,الصناعة يف اململكة  ,على املوقع
www.sidf.gov.sa
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دليل النشر
بسم هللا الرحمن الرحيم
تعتمد مجموعة مجالت المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات (معتمد) أعلى المعايير الدولية التي من شأنها
رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية ،وتضيف للبحث في حال التزام الباحث بها ترقية حقيقة لمستوى بحثه،
وكذلك تعزز من خبرته في مجال النشر العلمي؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي
على أبحاثنا شكالً علميا ً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور ضوابط النشر
العلمي ومعارفه ،مما يحقق مواكبة فاعلة لمستجدات النشر المعرفي.

تعليمات للباحثين:
 -1ترسل نسختين من البحث لقسم النشر على اإليميل )publisher@siats.co.uk( :تحت
برنامج  Microsoft Wordواحدة بصيغة ( ، )Wordوأخرى بصيغة (.)PDF
 -2يُكتب البحث بواسطة الحاسوب (الكمبيوتر) بمسافات (واحد ونصف) بين األسطر شريطة أال يقل عدد
الكلمات عن  4000و اليزيد عن 5000كلمة ،حجم الخط , 16للغة العربية ( Traditional
 )Arabicو  12للغة اإلنجليزية ( ،) Time New Romanبما في ذلك الجداول والصور والرسومات
 ,ويستنى من هذا العدد المالحق واالستبانات.
 -3واجهة البحث :يُكتب عنوان البحث باللغتين العربية واإلنجليزية ،وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة
باللغتين العربية واإلنجليزية ،كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية ،وسنة النشر بالهجري والميالدي.
 -4العناوين الرئيسية والفرعية :تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها ،وبتسلسل منطقي،
وتشمل العناوين الرئيسية :ملخص البحث وتحته الكلمات
المفتاحية ABSTRAC( ،وتحته  ،)KEYWORDSالمقدمة ،البحث وإجراءاته ،النتائج ،المصادر
والمراجع.
 -5يرفق مع البحث ملخص باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية ،على أال تزيد كلمات الملخص
على ) (150كلمة ،وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية  KEYWORDSعلى أال تزيد على ( )5كلمات،
مع مالحظة اشتمال الملخص على أركانه األربعة :المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج.
 -6يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط الصفحة بخط سميك.
 -7تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث ،ويكون لكل منها عنوان خاص ،ويشار
إلى كل منها بالتسلسل ،وتستخدم األرقام العربية ) (…3,2 ,1في كل أجزاء البحث.
 -8كل بحث يجب أن يشمل على مانسبته  % 20من المراجع األجنبية ويستثنى من ذلك أبحاث الشريعة واللغة
العربية.
 -9مدة تعديل البحوث :يعطى الباحث مدة أقصاها  3أشهر إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت ،وللمجلة
الحق بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل.

 -10يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في
عدم متابعة إجراءات النشر.
 -11ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب.

•
•

( -12التوثيق( قائمة المراجع:
تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام المتسلسلة ،وتبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب
تسلسلها في المتن؛ على أن توضع قبل قائمة المصادر والمراجع.
وكيفية هذا اإلجراء :أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود،
ثم بعد أن ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواشي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق
اتباع طريقة ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي (تعلم وورد :نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة
دفعة واحدة)
t=87s&v=al_g_hAweCU?https://www.youtube.com/watch
https://youtu.be/al_g_hAweCU

•

لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول ،هكذا:
ابـن عطيــة ،عبــد الحــق بــن غالــب .)2007( .المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز .تحقيـق :عبــد
السالم محمد .بيروت :دار الكتب العلمية .ط .2 :ج ،2 :ص.145 :
وفي المواضع األخرى له يشار إليه ،هكذا:
ابن عطية ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .مرجع سابق ،ج ،3 :ص.150 :
توثق المصادر والمراجع في قائمة واحدة في نهاية البحث ،وترتب هجائيا ً حسب االسم األخير للمؤلف،
وذلك باتباع الطريقة التالية:
الكتاب لمؤلف واحد:
ابـن عطيــة ،عبــد الحــق بــن غالــب .)2007( .المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز .تحقيـق :عبــد
السالم محمد .بيروت :دار الكتب العلمية .ط.2 :
للمؤلف أكثر من كتاب
ابن خالويه ،الحسين بن أحمد الهمذاني .)1979( .الحجة في القراءات السبع .بيروت :دار الشروق.
ــــــــــــــ .)1992( .إعراب القراءات السبع وعللها .تحقيق :عبد الرحمن بن سليمان العثيمين .القاهرة :مكتبة
الخانجي.
الكتاب لمؤلفَين اثنين:
البغا ،مصطفى ديب .مستوى ،محي الدين .)1996( .الواضح في علوم القرآن .دمشق :دار العلوم اإلنسانية.
الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر:
محمد كامل حسن وآخرون .)2005( .التجديد .كوااللمبور :الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية.
المقالة في مجلة علمية:
راضي ،فوقية محمد" .)2002( .أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء" .المجلة المصرية للدراسات
النفسية .المجلد .12 :العدد .36 :ص .36-27

المقالة في مؤتمر:
عبد الجليل ،محمد فتحي محمد" .)2018( .أثر المرأة في الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم" .المؤتمر
الدولي للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر .ماليزيا :جامعة السلطان زين العابدين.
الرسالة العلمية:
عبد الجليل ،محمد فتحي محمد" .)2016( .منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات".
رسالة دكتوراه ،جامعة السلطان زين العابدين.
المؤلفات المترجمة:
القاضي ،عبد الفتاح( .د .ت) .تاريخ المصحف( .تر :إسماعيل محمد حسن) .ترنجانو :المؤسسة الدينية.

 -13عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد
 -14لهيئة التحرير الحق بإجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة ،وبناء الجملة لغويا ً بما
يتناسب مع نموذج المجلة المعتمد لدينا.
 -15قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب.
 -16يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نشر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا ً
مالحظة :عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة ،وهي تعزز من مستوى بحثك من
حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون ،وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيرا ً إضافيا ً يمكن تجنبه في حال
االلتزام بها.

آليات النشر واإلحالة:
بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث ،تقوم بإحالتها إلى المحكمين ،وتلتزم بمدة ال تزيد عن  30يوما ً
لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات ،بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن  90يوما ً ( 3
أشهر) لألخذ بالمالحظات .
ينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر ،حسب أولوية الدور وزخم
األبحاث ال ُمحالة للنشر.

Content
ِ
ِ
ِ
ٍِِ
ِ ِِ
صر………………1……..
الع ْ
 .1أَثََّر التَّ ْنميَةَ َواالبْت َك َار ِِف ََْتقيق ُمخْرجات ْتعليميَّة أَ ْكثَ َر موائمة ل خمتَطَلَّبَات َ

 .2االقتصاد الدائري ومستقبل منظمات األعمال25……...………………………………….
 .3التعلم عن طريق األجهزة اللوحية ،الدراسة املسحية الكاملة للمراجع البحثية السابقة……………61…..
 .4التنمية املستدامة ِف اجلزائر قراءة ِف األبعاد واملؤشرات73……..……………………………..
THE USE OF BIOMETRICS IN INFORMATIVE INSTITUTIONS: ACADEMIC .5
109……………..……………………………………………LIBRARIES AS AN EXAMPLE

 .6معوقات تطبيق اجلودة والتميز مبراحل التعليم العام ابملنطقة الشرقية ابململكة العربية السعودية141…..……..
االجتماعي املاليزيَّة ونشر الوسطيَّة :الواقع واملأمول165…..…………………….
 .7شبكات التواصل
ِ
 .8مع امل الرتبي ة النبوية ِف الع هد امل دين181…..…………………………………………..
 .9مفهوم حبوث الفعل لدى معلمات املدارس الثانوية عامة والعلوم خاصة مبكة املكرمة ودورها ِف َتسني ممارساهتم
املهنية واالبتكارية…………………………………………………………219.
 .10واقع ومؤشرات تطور أداء قطاع الصناعات التحويلية ِف اململكة العربية السعودية والتحدايت اليت تواجهها239.

