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جلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةم  

 

 
 عن تصدر مكمةحم أكادميية جملة هي التخصصية، لألحباث والتعليم البشرية التنمية جملة

 املبنية جلادةا الدراسات نشر إىل اجمللة هذه هتدف والدراسات. املتقدم للتدريب العلمي داملعه
 جمال يف اتالتخصص متعددة الدراسات تعزيز إىل هتدف كما  وامليدانية، النظرية األحباث على

 لتعليموا البشرية التنمية يف رائدة جملة وتصبح املتخصصة للبحوث والتعليم واإلدارة البشرية التنمية
 التنمية جماالت ىف والتطبيقية النظرية والدراسات البحوث نشر إىل كذلك  اجمللة هتدف العامل. يف

 اإلتصال، لومع األعمال، إدارة البشرية، املواد إدارة مثل التخصصية لألحباث والتعليم البشرية
 اإلعالم، علوم ة،ناعيالص العالقات التاريخ، الرتبية، علوم اإلقتصادية، العلوم التنمية، دراسات

  وغريها. الدينية الدراسات العامة، اإلدارة اإلجتماع، علم النفس، علم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

5 
 

 

 
SIATS Journals 

Journal of Human Development and Education for 
specialized Research  

(JHDESR)  

 Journal home page: http://www.siats.co.uk 

 

 

        لبشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةجلة التنمية ام

 .م1028 أكتوبر ، 4 المجلد ،4 العدد

1730-e ISSN 2462 

 

 أَث ََّر الت َّْنِمَيَة َوااِلبِْتَكاَر ِفي َتْحِقيق ُمْخرجات تْعِليِميٍَّة َأْكثَ َر موائمة ِلُمَتطَلََّباِت الَعْصر

 أحمد بريكي

ahmadbriki@hotmail.com 
 مدرسة  فيكتوريا الدولية بالشارقة

 UAEدولة اإلمارات العربية المتحدة  
 الهاتف:   00052000510800

00052001521100   
 

 
 
 
  

  م1028-ه  2540

mailto:ahmadbriki@hotmail.com


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

6 
 

A R T I C L E  I N F O 

Article history: 

Received  01/06/2018 

Received in revised form 

25/06/2018 
Accepted 21/09/2018 

Available online 15/10/2018 

Keywords:  

 

 

 

 

 

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 
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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 

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) . 
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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. 

 
 ملخص :  

ياجات وتطلعات املتعلمني مع احتمتاشياً يف هذا البحث ، ناقشنا آثار التنمية واالبتمكار يف نتائج التحصيل التعليمي ،
ه جيب تطوير العملية أكدنا على أن،يف واقعنا املعاصر. ناقشنا بالتفصيل "مفهوم التنمية واالبتمكار يف جمال التعليم"

 البتمكار واإلبداع ، وكل ما يتعلق بالتفمكري ، والنقد ، وحل املشمكالت ، والرتبيةالتعليمية  باستمرار على أساس ا
طلعات واحتياجات أمهية حتقيق التعليم الذي يليب ت، كما تناولنا  على فن القيادة والتميز يف حتقيق مشاريع ذات جودة

فعال للمنتج ، والذي يم اإلجيايب الالفرد واجملتمع ، وشرحنا بعض اخلصائص األساسية اليت جيب أن تتوفر يف التعل
يشجع على االبتمكار ويدعم املبدعني ، ويتجاوز األساليب النمطية للتدريس والتعلم ، و يفتح آفاق وتطلعات 
املتعلمني ، لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة من خالل استثمار األفمكار بني المكفاءات واملبتمكرين واملبدعني بني 

و الذي ني لتحقيق "التعليم اجليد الذي يليب تطلعات املعلمني واملتعلمني"، فإن هذا التعليم الناجح هاملتعلمني واملهتم
يعطي فرًصا لالبتمكار واإلبداع بينهم ، وميارس التفمكري النقدي ، ويستخدم العمليات الذهنية والفمكرية اإلبداعية ، 

ودة يف األداء بحث وحتقيق املخرجات.الواقعية اليت  متارس جويف إجياد احللول للمشمكالت ، وفًقا ملعايري اجلودة يف ال
ضمن املؤسسات املتعلقة بقطاع التعليم العام واخلاص والسري وفق االجتاه الصحيح حنو التطوير واالبتمكار والتغيري 

وهوبني املشرفني ملاجلاد يف املناهج واملقرارات واالسرتاتيجيات واألساليب واآلليات التعليمية ، مع تدريب املعلمني وا
طلبات الواقع اجلديد ، وفقا للبيانات اجلديدة اليت تليب مت،  واإلداريني باستمرا ملواكبة اجلديد يف عامل الرتبية والتعليم

وتشجيع املتعلمني على اكتساب مهارات احلياة املرنة واملتجددة ، وفقا ملعايري اجلودة الشاملة لتمكون املؤسسة التعليمية 
تجة  فعالة وإجيابية ومسامهة يف تنمية اجملتمع واستدامته حنو التعمري والتطور، ضمن موضوع "مربرات مؤسسة من

االبتمكار يف املؤسسات التعليمية وأثرها يف التنمية املستدامة" ناقشنا بالتفصيل العوامل اليت جتعل نظام التعلم من 
لبطيء والنمطي ات التعليمية التغلب  وجتاوز العمل التقليدي االنظم االجتماعية واملدنية الفعالة اليت جيب على املؤسس

يف خمرجاته  ونتائجه، والعمل على تغيري العديد من آلياته، اليت ال تتطابق مع الواقع اجلديد ، الذي يتطلب دائماً 
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داع واالبتمكار، بالتغيري الصحيح: لألساليب ، واآلليات ، املناهج ، األنشطة ، طريقة التفمكري ، اليت ال تشجع اإل
عرب هذه التوجه اجلديد يف العمليات التعليمية ضمن مؤسساتنا التعليمبية تسعى إىل تعزيز املؤسسات اجملتمعية من 
أجل  منط حياة  جديدة ومتيز يف األداء. بينما يف موضوع "التحديات والعقبات يف جمال االبتمكار الرتبوي" ،التميز 

رفة ن املشاكل ، اليت متثل عقبة أمام االبتمكار العلمي والرتبوي بني املتعلمني وطالب املعيف األداء ،أشرنا إىل العديد م
واملهتمني ، وكذلك عدم التقدير والدعم من بعض رؤساء املؤسسات التعليمية وصناع القرار وبعض اهليئات املدنية 

االستسالم آثار و ة ،املستدامة على التنمية السلبينتائجه و  اإلبداعأمهية واالجتماعية ، واليت مل تأخذ يف االعتبار 
املمكاتب الذين ال  صحاب،وأ بدءًا من تغيري الذهنياتمضاعة اجلهود للثقافة السلبية بني املتعلمني ، مما يستلزم 

شاريع التنموية لصاح وربطها باملاملميزة  اتدعم وختصيص حاضنات هلذه الفئضرورة ، مع مسرية تغيري يف أي  نيرغبو 
 ية املستدامة التن

 
 المقدمة :

أمر مطلوب ل التعليمي التحصي ونتائجهما اإلجيابيةمن حيث جمال الرتبية والتعليم  التنمية واالبتمكاريفاحلديث عن 
تياجات وتطلعات مع احبوصفهما يتماشيان  ،ومأمول بني اجلميع ممن يقدر أمهيتهما يف الوسط التعليمي والعلمي 

التعلم ومواكبة كل و  يف جمال التعليموجهان لعملة واحدة تسهمان  التنمية واالبتمكار ، و  اصر. املتعلمني يف واقعنا املع
التفمكري ، االبتمكار واإلبداع ، وكل ما يتعلق بيقوم على أساس  تطوير العملية التعليمية جديد مفيد ، بوصف أن 

 مشاريع ذات جودة.والنقد ، وحل املشمكالت ، والرتبية على فن القيادة والتميز يف حتقيق 

، والذي و جودة عالية ويوفر تعليماً ذتطلعات واحتياجات الفرد واجملتمع ، أن التعليم املأمول هو من يسعى إىل تلبية 
يشجع على االبتمكار ويدعم املبدعني ، ويتجاوز األساليب النمطية للتدريس والتعلم ، و يفتح آفاق وتطلعات 

بتمكرين واملبدعني  األفمكار بني المكفاءات وامللتلك من خالل استثمار ،مية املستدامة املتعلمني ، لتحقيق متطلبات التن
ًقا ملعايري اجلودة ، وفلألزمات واملشمكالت والقضايا احللول يوجد ويستخدم العمليات الذهنية والفمكرية اإلبداعية ، و 

تعلقة بقطاع التعليم  األداء ضمن املؤسسات امليفمتيزاً اليت  متارس ،  الواقعية التعليمية  وحتقيق املخرجات،يف البحث 
ات والسري وفق االجتاه الصحيح حنو التطوير واالبتمكار والتغيري اجلاد يف املناهج واملقرارات واالسرتاتيجي،العام واخلاص 
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 .659ص: 4ط   2ج:. القاهرة  ممكتبة الشروق الدولية-املعجم الوسيط ( 4002) جممع اللغة العربية - (1)
 .424، ص: 9 ج 3ط  دار صادر بريوت  ، لسان العرب ( هـ 4444)ابن منظور - (2)

ًا حنو حدون تغافل التغيري يف جمال الذهنيات والسلوكيات حنو سلوكيات أكثر انفتاواألساليب واآلليات التعليمية 
 تقافات وجتارب اآلخرين .

 

 

 :التنمية واالبتكار في المؤسسات التعليمية-

 تمهيد:  -
 يف اجملال التعليمي لغة واصطالحاً :التنمية واإلبتمكار مفهوم  -4

  صطلحات التنمية واالبتمكار: م -4
 لتنمية لغة : امفهوم      •

كثر، يقال: منا زاد و  ضا الزيادة ومنه منا الشيء منواً ومناء، ويعين أي. منيا  . مشتق من منا)مفهوم التنمية لغة :  -
  (1()الزرع ومنا الولد، ومنا املال

ت منى مبعىن الزيادة، يقال منى ينمي منيا ومنيا ومناء، زاد وكثر، ومنه منيت النار تنمية إذا ألقي)أما لفظ التنمية مشتق من 
 .(2() عليها حطبا وذكيتها به

 .وارتفاع الشيء من ممكانه إىل ممكان آخروالزيادة النمو فالتنمية هي وعليه:

 :مفهوم التنمية اصطالحا   - 

،تقدم خمرجات من الزمن  عرب فرتة، ودائمة يف جماالت حياتية للفرد واجملتمع التنمية: هي حتقيق زيادة سريعة تراكمّية 
لنفعية لتفيد جمموعة التنظيم األنشطة بية،والتجري نتيجة استخدام اجلهود العلمّيةاملتنوعة ،اإلنتاج واخلدمات جمال يف 

 من األفراد يف القطاعني اخلاص والعام .

 البعد

 اإلجتماعي
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 http://mawdoo3.com على موقع 2145ديسمرب  44تعريف التنمية ضمن مقال للباحثة "بانا ضمراوي "بتاريخ   -( 3 ) 
  6ص  4يقها  دار المكتاب احلديث ط الرتبية اإلبداعية ووسائل حتق (2149)فتحي عبد الرسول حممد   - (4)
ني الذكاء البشري ، مبا يف ذلك التمييز بذات الصلة بالنفسية ، انشغل بالدراسات  ريمكيأم عامل نفسي، 4964مارس  4ولد بتاريخ كان بول جيلفورد   (5)

 .4694نوفمرب  29وتويف بتاريخ  اإلنتاج املتقارب واملتقارب واملتباعد
 49ص 4( نظام ضمان اجلودة التعليمية وتنمية قدرات التفمكري االبتمكاري ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع عمان االردن ط4421مهدي الطاهر )( 6) 
. كانت له احباث حول العوامل االجتماعية النفسية 4691أستاذ متفرغ يف علم النفس االجتماعي كان عضًوا يف هيئة التدريس جبامعة نيويورك منذ عام ( 7)

 . عاًما 94مايو عن عمر يناهز  9تويف يف  4664تؤثر على اإلبداع؟. تقاعد كأستاذ فخري يف عام اليت 

 94ص 2( نظام ضمان الجودة التعليمية وتنمية قدرات التفكير االبتكاري ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع عمان االردن ط1122مهدي الطاهر )(8)

  51نفس املرجع ص (9)

ارتقاء اجملتمع واالنتقال به من الوضع الثابت إىل وضع أعلى وأفضل، وما تصل إليه من حسن الستغالل : هي  
نتج عنها زيادة فرص العملّية اليت تإّن التنمية هى  )الطاقات اليت تتوّفر لديها، واملوجودة والمكامنة وتوظيفها لألفضل 

حياة بعض الناس يف جمتمع ما، دون نقصان فرص حياة بعضهم اآلخر ىف الوقت نفسه، واجملتمع نفسه، وهى زيادة 
حمسوسة ىف اإلنتاج واخلدمات شاملة ومتمكاملة ومرتبطة حبركة اجملتمع تأثرياً وتأثراً، مستخدمًة األساليب العلمية احلديثة 

  .(3( )ولوجيا والتنظيم واإلدارة ىف التمكن

 (4وَأحَدثها ()  ْستَـْنَبَطهاا: الرَِّكّية وبدَع. وبدأَه أَنشأَه: وابـَْتَدَعه َبْدعاً  يـَْبَدُعه الشيءَ  )بدَعفهوم االبتمكار لغة م 
 وجاء يف نفس المكتاب : املبدع : الذي يأيت أمراً ، أي أول مل يسبقه أحد ، والبديع : احملدث العيب .

 اإلبتكار اصطالحا  :فهوم م 
الطالقة ، واملرونة ، واألصالة ، واحلساسية :جمموعة من القدرات  )هنا أعملية االبتمكار ب(  5) جيلفوردجاء يف تعريف 

 (6).(للمشمكالت ، واملهارة على التحليل والرتكيب ، وإعادة التحديد، والتقومي

 أو مفيد نهأ ،على اآلخرين من مهمة جمموعة تقبله جديًدا ًجامنت تنتج )كعملية اإلبداع يرى أن( 7)  ويعرف شتاين
دى ل العملية اليت ينتج عنها عمل جديد مقبول أو ذو فائدة أو مرض   هي " "ما وقت يف مرض   أو لإلشباع قابل

 (. 8()جمموعة من الناس 

وميمكن أن يمكون  ) االبتمكاريةنتيجة للعملية  بتمكار كعملية منتجةيلحظ على هذا التعريف األخري أنه يركز على اإل
 .(9() حممكاً هلا 

http://mawdoo3.com/
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  49 حبوث نفسية وتربوية : دار النهضة العربية  بريوت ص : كلية الرتبية جامعة املنصورة  ،ىقسم علم النفس الرتبو رئيس  6944خري اهلل سيد )(10)
  41ص  4الرتبية اإلبداعية ووسائل حتقيقها  دار المكتاب احلديث ط  (2149)فتحي عبد الرسول حممد (11 )

املرونة التلقائية إنتاجاً يتميز بأكرب قدر من الطالقة الفمكرية ، و  ،قدرة املتعلم على االنتاج )يعرف خري اهلل االبتمكار بأنه 
 (10( )واألصالة وبالتداعيات البعيدة ، وذلك كاستجابة ملشمكلة أو موقف مثري

هلا مثيل، أو ق مل يسب ة،جديد) أفمكار (إجياد بتمكار يف اجملال التعليمي على أنه عملية ميمكن تعريف اإلوعليه : 
ة يف الواقع لمكن بصياغة جديدة غري مألوفة ،وإعادة تصنيعها وجودأشياء هي متطوير استحداث من قبل ، بل هو 
 ابقاً .ليه سعما كانت عوخمتلفة مل تمكن من قبل، بل بطريقة  اهيمكلتهوتشمكيلها بشمكل خمتلف ،مث 

إنه استحداث  أمر جديد لواقع جديد ، به ِجدة مل تعرف من قبل ) اإلبداع عنصر ثقايف جديد يف الثقافة املادية 
 (11وغري املادية ، ويقصد ،،، اخلروج عن األوضاع السائدة، والتمكيف مع املوقف املتغري ()

حاجاته ومواصفاته و مع متطّلبات املستهلك ،بتمكار اإلجيب أن تتماشى مواصفات يرى الباحثون يف جمال اإلبتمكار، أنه 
( ومعرفة األسواق ع )أماكن البي، ويمكون ذلك من خالل استغالل املنتجات املتوّفرة يف  ملنتج اجلديداليت يطلبها يف ا

لية ات فعاذماهو معروض ،ملعرفة ما ميمكن توفريه جبودة أعلى وأفضل ،على أساس أن االبتمكار يف جمال املنتوجات 
 أعلى

بيق مع التزامها العليا، والعمل على متثيلها يف أفمكار جديدة ، قابلة للتطتوجيه القدرات العقلّية عملية بتمكار اإلوعليه ف
تاده الناس يف اعأو اخلروج عن مألوف ،إنتاج شيء جديد بالشروط املتعلقة باإلبتمكار اخْلالَّق ، القائم على أساس 

 .اجملتمع

 ات اإلبتمكار يف عملية التنمية املستدامة ،هي القدرة على املزج بني فائديت كل من التنمية واالبتمكارإن من نتائج وخمرج
 وربط العالقة  المكامنة بينهما ،من خالل املالحظات التالية :

  ية . وجمال التعليم والتعلم،عرب خمرجات تؤدي إىل منتجات عمل التنمية واالقتصاديف جمال  تمكارباإليساهم 
 ومتنوعة، خيفف أو حيد من عملية البطالة والركود االقتصادي رص عمل جديدةم اإلبتمكار يف إجياد فيساه،

  وأعباء نفقات احلمكومات والدول .
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  يسهم يف فتح أسواق جديدة ملنتجات صناعية واستهالكية متجددة يف عدة جماالت منها التعليمية ) الوسائل
  .،األنشطة ،جمال التقومي والتقييم  وغريها ( وغريهاواألساليب ،جمال التمكنولوجيا التعليمية 

  تنويع مصادر الدخل خلزينة الدول ، عرب موارد إضافيىة، من خالل عمليات االبداع ،ومدى مسامهتها يف
  .عرب املخرجات  النفعية الناجتة عنه  وتنميتهاإلنتاج رفع مستوى 

  جودة  ذاتو ع أسر ات ابتمكارية لوسائل وآليات خدمالعامة عرب تقدمي  وخفض النفقات،تقليل التمكاليف
  .أفضل
  اقع عند املبدعني واملبتمكرين ،مما يقدمون باندفاعية ومحاسة حنو إجناز منتوجات يف الو  بالنفسإجناز عامل الثقة

  ويف إسعاد اآلخرين و إشعارهم بالراحة النفسية لديهم. بالذات الرضاعوامل قيق عرب حت
  وائد مادية ومعنوية،تفيد األفراد واملؤسسات وتسهم يف التنمية املستدامة. نتائج ذات فاحلصول على 
  استمرارية عملية اإلبتمكار وعدم التوقف عنده ، يسهم يف التنمية املستدامة وحيافظ على سريورة البقاء

ورداً مالياً اضافياً موالتممكني االقتصادي يف عامل املنافسة التجارية بني الشركات واملؤسسات املنتجة ، ويؤسس ركيزة و 
 يف اقتصاد وتطور البلد واستقاللية قراراته.  

 خصائص التعليم الملبي للتطلعات المتعلمين وحاجة مؤسسات المجتمعيىة : -

هتم إن التعليم املطلوب واملرغوب توفريه ،ينبغي أن تتوافر فيه أسس تليب تطلعات املتعلمني واملعلمني حلاجاهتم وطموحا
ا يتطلب إعادة النظر يف إسرتاتيجيات املؤسسات التعليمية،واهليئات املسؤولة وأصحاب القرار، من  إدراك وآماهلم ،مم

تام بالعملية التعليمية وتقدير دورها األساس يف هنضة الشعوب وتطورها وريادهتا ، ومواكبة  الدول والشعوب يف كل 
 تطور يف هذا جمال احلياة  .

رتقاء واقع املعاصر،يفرض بقوة العمل اجلاد على التغيري يف املؤسسات التعليمية ، ووجوب اإلإن التغريات احلاصلة يف ال
باملمارسة التعليمية،وجتويدها بدءاً من تطوير أسلوب تقدمي املواد التعليمية وحتسني عرضها جبودة عالية ،وجودة عرض 

األخالقية واألدبية ا ، وتعزيز االجتاهات السلوكية و الوسائل لتوضيح املادة التعليمية بني املتعلمني وسهولة استيعاهب
 والقيميةبني املتعلمني واملعلمني وأولياء األمور والشركاء الفعليون من مؤسسات اجملتمع املدين الفاعلة .

 ريكما يلحظ أن تنمية املهارات العلمية واملعرفية والفمكرية ،واستيعاب الواقع ومتطلباته يبدأ )بتنمية مهارات التفمك
العلمي املوضوعي الواقعي لديهم ومتمكينهم من أساليب حل املشمكالت والعناية جبوانب اإلبداع واالبتمكار لديهم 
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 44والتعليم يف الوطن العريب على مشارف القرن احلادي والعشرين  )دار املريخ للنشر الرياض (ص  ( الرتبية2114عبد العزيز بن عبد اهلل السبل )( 12)
 (نفس املصدر ص 1345) 

،وتشمكيل مواقفهم واجتاهاهتم اإلجيابية الفعالة وتفتحهم على العامل ،،،، وتنمية مهارات التعليم الذايت لديهم ، والقيم 
 ( .12) املرتبطة بالرتبية املستدمية واملستمرة (

إن مواصفات التعليم املليب للتطلعات هو التعليم الذي تتوافر فيها جمموعة من األساليب اجلديدة اليت ميمكن أن تسهم 
 يف تطويره منها :

التغيري املستمر وفق متطلبات الواقع لألساليب والوسائل اجلديدة يف اجملال التعليمي ،ورفع مستوى النضج  -4
دريس ني ، وإجناز املتطلبات امللحة يف العمليات التعليمية مثل : تطوير املناهج وطرق التالعلمي والعقلي بني املتعلم

 وأساليبه ووسائله، و تدريب املعلمني ، بوصفهم موجهني ومرشدين ومساندين للمتعلمني.
ت العمل بإجيابية حنو تغيري الذهنيات ،وإعادة تشمكيل التصورات بأسلوب جديد ، حيدث التغيري يف اجملاال -2

عددة الفمكرية والذهنية والسلوكية واملعرفية للمعلمني واملوظفني والعاملني يف قطاع الرتبية والتعليم ،وإدارته ومؤسساته املت
مبدءاً من عملية التخطيط إىل التنفيذ ، لتساير وتواكب ما يتطلبه التعليم اجلديد واحلديث ، مع مواءمة األساليب 

 والتميز وفق مهارات القرن الواحد والعشرين . التعليمية ووسائلها حنو اجلودة
التعليم املليب لتطلعات املتعلمني الذي يتميز باالنفتاح واملرونة واجلودة والنوعية العالية)وما تتميزبه  -3

مناهجناوبراجمنا وطرائق التدريس فيها من جودة وكفاية،فمكما تمكون اجلودة يمكون التأثري،إن قوة أوضعفاً، وإن سلباً 
 (.13اباً ()أو إجي

تناول قضايا التعليم بأسلوب جديد ،يوجب االّ يمكون رتيباً سمكونياً أو ثابتاً منطياً، بل ينبغي أن يمكون ذو طابع  -4
متغري حنو األحسن واألفضل ،يتسم بالعالقنية والواقعية واالنفتاح اإلجيايب حنو اإلفادة من جتارب اآلخرين 

 يزة.م اليت ثبت جناحها لقضايا التعليم يف دول أخرى وصارت متمواالطالع على خرباهتم وجتارهبم وأطروحاهت
يركز التعليم املطلوب على استمرار اجلدية يف العمل واحرتام اخلطط واالسرتاتيجيات، واستخدام التقنية  -5

ستثماره اوتمكنولوجيا املعرفة ، واإلنفتاح احلضاري حنو ثقافات اآلخرين  ،والقدرة على استلهام روح العصر ومعطياته و 
 يف البناء والتعمري.
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 94(ص  35( عصر املعلومات واملعارف والتعليم ، )جملة املعرفة ، وزارة املعارف ، الرياض ، العدد 4669حممد عبده مياين )(14)

 419ص(  الرياض  دار املريخ للنشر):الرتبية والتعليم يف الوطن العريب على مشارف القرن احلادي والعشرين (2114)بلعبد العزيز بن عبد اهلل الس(15 )

تعليم يراعي احرتام اإلنسان املتعلم وخصوصياته ،حىت يثق فيمن حوله ومن حوله،ويعتز هبويته وتراثه) إن  -9
حتركنا ال بد أن يمكون يف جوهر اإلحرتام املتبادل وثقة األجيال فينا،وأن نعمل جاهدين إلحرتام حقوق اإلنسان 

 ( 14على احلوار وحرية المكلمة()وخباصة حرية التعبري والقدرة 
متمكني املتعلمني من فهم أفضل عرب دراسة علمية معمقة وموضوعية للرتاث، والثقافة األصيلة واحلاضرة ،لتمكون  -4

 وسيلة انفتاح حنو تلك الثقافات األخرى ، والتعامل معها دون مركب نقص، بل حبوار اجيايب متفاعل .
وضرورة اكتساب ومتلك لغات أخرى ممكملة للغة األم ، لتمكون وسيلة  تشجيع املتعلمني من إدراك أمهية تعلم -9

إضافية ،لفهم اآلخر واإلفادة من جتاربه وخرباته ،وفهم طريقة تفمكريه وتعامله مع عامل األفمكار،والواقع واألحداث 
وكيفية  ، خريناآل فهم وإدراك أفمكار،واستخدام مهارة اللغات القرائية والمكتابية والسمعية والمكالمية، ليطلع  على 

  .متسارعمتنوع و   أسلوب التعايش ضمن جمتمع متغري، وينجز التحاور معهم 
تعليم ميارس املهارات احلياتية والواقعية، واستخدام صحيح وإجيايب للتفمكري الناقد ،والقدرة على اصدار  -6

فية اإلنضباط شمكالت ، وتعلم كياألحمكام املوضوعية بأسلوب علمي ،جتاه قضايا الرتبية واجملتمع ، ومعرفة حل امل
 وحتمل املسؤولية ،وأسلوب كيفية إجناز املشاريع املتوقعة واالفرتاضية وحتويلها إىل منتجات .

ممارسة منهجية البحث العلمي كأسلوب حياة ، جتاه القضايا الفمكرية والسلوكية واالجتماعيةوالتجريبية عرب  -41
 فرضية ـ التجربة ـ صياغة القوانني ( .خطوات املنهج ) املالحظة ـ والالسري  وفق 

ممارسة احرتام التعدد الثقايف والعرقي واجلنسي والديين ،وقبول  آراء املخالف ، والعمل على اإلفادة من هذا  -44
التنوع واالختالف والتباين ،وجعله أسلوب تعايش وثراء ال صدام وتضاد ، واستثماره يف خدمة قضايا اجملتمع وتنميته، 

تعزيز االنتماء و روح املواطنة بني أفراده ) إن االستفادة من هذا اإلطار املرجعي ، ال يلغي إطالقاً متسمكنا وتطويره و 
وتشبثنا باإلطار الفمكري املستمد من الفمكر اإلسالمي ،والشريعة اليت هي موجهنا ورائدنا يف عملية اإلصالح والتطوير 

ف واالنفتاح على اآلخر والتفاعل مع احلضارات أخذاً وعطاًء دون خو  ، هذه الشريعة والثقافة اليت تدعونا إىل احلوار
 (15أو تردد ، ودون أدىن عقد حضارية ( )

 املخرجات ختلف وأ جناح مدى قياس ،عرب العاملية باملعايري وااللتزام الدويل التعليمي التطور يواكب تعليم -42
 . العامل ولد يف مثيالهتا مع ومقارنتها ومدى جودهتا التعليمية العملية
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أستاذاً مشاركاً يف قسم العلوم السياسية جبامعة اإلمارات العربية املتحدة ومستشار وحدة الدراسات يف جريدة اخلليج  عبداخلالق عبداهلل عبدالرمحن (16)
ن م العام على التقرير االسرتاتيجي اخلليجي. حيمل شهادة الدكتوراه من جامعة جورج تاون يف واشنطن يف السياسة املقارنة، ودرجة املاجستريواملشرف 

ة واخلليجية يتاجلامعة األمريمكية يف واشنطن يف الفلسفة السياسية. وهو عضو مؤسس وفاعل يف العديد من اجلمعيات املهنية والثقافية والتطوعية اإلمارا
 والعربية،

وث ات للدراسات والبحواقع ومستقبل التعليم يف دولة اإلمارات العربية  ـ مركز اإلمار  -( موضوعات املنتدى 2141عبداخلالق عبداهلل عبدالرمحن )( 17 )
 54ص املستقبلية 

علمني،يف خمتلف مراحلهم املت بني مت إجنازه ،وما التعليمية جبودة املخرجات املليب للتطلعات ،يهتم وعليه إن التعليم
الرتاكم املعريف   على ،اإلحصائيات وفق املعايري العالية الدالة (و مراقبة نتائج اجلامعي والتعليم الثانوي التعليمية )التعليم
 اجلامعية أو لثانويةا املرحلة يف الدراسة أثناء أو الرسوب ،سواء النجاح ه املراحل التعليمية ،وقياس نسباحلاصل بني هذ

  واملعلمني. املتعلمني تواجه الزالت اليت والعقبات التحديات أنواع دراسة ،مع التخرج بعد ،أو ما

 التعليمية الرؤى ،ويضع وأجودها اتيجيةاإلسرت  وأفضل وأرقى اخلطط أنسب املرجو حتقيقه هو من يضع  إن التعليم
التعليمية  ق املراحل، لمكل الفئات العمرية وف املناسبة والواقعية العلمية واملوضوعية ،والقيمية على املعتمدة النظر بعيدة

 تاملشمكال حل و االجتماعية األخرى، ،وكذلك أفراد الطبقات واملهتمني واملعلمني املتعلمني ، ويليب طموحات وآفاق
 القرارات م يف اختاذوواعية ، تسه مدركة منفتحة والواقعية،للصعوبات والتحديات برؤى الفهم وفق النظرة العلمية مع ،

 واخلارجية . الظروف الداخلية يراعي صحيح مسار يف الزمن املطلوب يف املناسبة

 باملفهوم مكنول العمل، سوق باحتياجات فقط يرتبط أن ينبغي ال التعليم أن)  (16) عبدالرمحن عبداهلل عبداخلالق ويرى
 االقتصادية رياتالتغي حبسب وتتغري تتسع ما دائماً  العمل سوق احتياجات أن إىل مشرياً  اجملتمع، لتنمية الشامل

 (. 17) (دائم إصالح إىل حاجة يف باستمرار التعليم يظل وبالتايل التمكنولوجية، والتطورات واجملتمعية

أو حتت الضغوط  ظرفية ت، وليس وأخرى فرتة بني مستمرة دائمة ُسنَّة يمكون أنْ  ،ينبغي التعليمية املنظومة يف التطوير إن
 والمكتب ،"املقررات تعليمبال عالقة له ما ،لمكل والتعديل والنقد بالتقييم والتقومي واملالحظة ، تتناول رمسياً  توجهاً  بل

 كل يف املعلمونو  املتعلمون حيتاجه مبا استمرار "،واالهتمام، تدريب املعلمني ب وغريها والوسائل واألنشطة املدرسية
والسلوكية  بوية والنفسيةالرت   والتممكن من اإلملام باملعارف تنويع وتغيري للمناهج ووالطرق واآلليات ،  من تعليمية فرتة

،وما يسعون إليه ،  نهع ونيبحث وما ، والواقعية والرتبوية ، لتممكنهم  من االقرتاب والفهم حباجات املتعلمني النفسية



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

17 
 

                                                           

 43ص  (للنشر والتوزيع  عمان  الرضوان )االعتماد األكادميي يف التعليم العايل   (2144)حيدر حامت فاح العجرش (18 )
  44اجلزء  (اجلودة واقتصادياهتا يف الرتبية: دراسة نقدية " دراسات تربوية "رابطة الرتبية احلديثة ، اجمللد السابع  القاهرة (4662)حممود عباس عابدين  (19 )

 92ص 

 إلبتمكار واالبداعواعداً، أساس ا مستقبالً  ، ليبنوا مباضيهم احلضاري ارتباط يف حاضرهم ليعيشوا وما يأملون فيه ،
 . اإلحباط أو بالنقص الشعور ،دون

 

 

 :  معايير الجودة في التعليم الملبي للتطلعات والموائم للواقع المعاصر-

يمهم م بأهنا ) ترمجة حاجات الطلبة واجملتمع وتوقعاهتم إىل خصائص حمددة، تمكون أساساً يف تعلعرفت اجلودة يف التعلي
لق  وتدريبهم ،لتعميم اخلدمة التعليمية وصياغتها يف أهداف مبا يوافق تطلعات الطلبة واجملتمع املتوقعة، وهذا املفهوم يتع

 (18قها ( )باجملال التعليمي ،واليت تظهر جودة النتائج املراد حتقي
اهتا إن اجلودة املطلوبة يف التعليم ،تقتضي مطابقة املواصفات التعليمية اجليدة ،عرب تقدمي اخلدمة املتميزة يف أعلى مستوي

 وأنظمتها ،ويف مناهجها ،و يف ختطيطها واسرتاتيجياهتا ،ونتائجها وخمرجاهتا .
رجات ، ت والعمليات اليت تسهم يف النتائج واملخإن عملية اجلودة تركز على جتنب األخطاء، وهتتم جبودة املدخال

وهتتم بتوفري الفرص للنقاش ،واحلوار وتبادل األراء ، واالطالع على األفمكار املنتجة واملبدعة،واملثمرة وتنفيذها عملياً 
 ني، وإىل التحسني املستمر، الذي ال يقف عند نقطة أو أسلوب أو خطة أو اسرتاتيجية حمددة ، بل ينشد التحس

 والتطوير والتميز باستمرار .  
يرى بعض املهتمني والباحثني على أهنا ) جمموعة اخلصائص أو السمات اليت تعرب بدقة ومشولية عن جوهر الرتبية 
وحالتهامبا فيذلك كل أبعادها : مدخالت ، وعمليات ، وخمرجات قريبة وبعيدة، وتغذية راجعة ، وكذا التفاعالت 

 إىل حتقيق األهداف املنشودة واملناسبة جملتمع معني ، وعلى قدر سالمة اجلوهر تتفاوت مستوياتاملتواصلة اليت تؤدي 
 (19اجلودة () 
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 44الرضوان للنشر والتوزيع  عمان ( ص ( االعتماد األكادميي يف التعليم العايل  ) 2144حيدر حامت فاح العجرش )( 20)

احلديث عن اجلودة يف التعليم هو احلديث عن جمموعة من اخلصائص ،اليت جتعل خدمة التعليم متميزة :منها القدرة 
كتساب تغيري حنو األحسن واألفضل ، مع القدرة العالية يف ا على التمكيف املستمر مع تعدد املعلومات ،واالرادة يف ال

 املعرفة وتطويرها ، واستثمارها يف جماالت العملية التعليمية .
وأكد  على أن اجلودة جيب أن تشمل جوانب التعليم  4669لقد مت االتفاق يف مؤمتر اليونسمكو للتعليم يف باريس 

زات ، تعليمية ، والبحوث العلمية ، والطلبة ، والتدريسيون ، واملباين والتجهيمجيعها : )املناهج الدراسية ، والربامج ال
وتوفري اخلدمات ...فاجلودة هي درجة األداء اليت يقدمها املنتج التعليمي ملا نتوقعه منه ، فهي الصفات والسمات 

 (20املطلوبة لتحسني األداء النوعي والمكمي للتعليم ( )
هة ذات العالقة يتطلب تطوير يف العملية التعليمية) البيئة الصفية والالصفية ،واملؤسسة املوجلتحقيق اجلودة يف التعليم  

بالعملية التعليمية واالجتماعية ( عرب حتسني املناهج التعليمية ، واالرتقاء باخلدمات التعليمية،ألعلى مستوى يف 
تقييمها وحتديد باستمرار للربامج واخلطط األكادميية ،و  املؤسسات التعليمية ، والعناية بالتقييم والتقومي ،وإعادة النظر

مستوى اخلدمات املقدمة ،عرب تلبية حاجات املتعلمني  ورضاهم عن هذه اخلدمات و حتقيق تطلعاهتم وآفاقهم وحل 
اءات فمشمكالهتم ، والعمل ضمن الفريق الواحد لينتج ويبدع  يف جماالت اجلودة، وحتديد املسؤوليات املتعددة ،وتطويرك

األفراد ضمن املؤسسات عرب التدريب 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 

ايري ت التعليمية وتطوير نتائجها، والسعي إىل مطابقتها للمعالمكل  شركاء يف حتديد املدخالت ،وحتسني املخرجا
 الدولية ،واملشاركة يف املنافسة العاملية لضمان جودة تعليمية متميزة مستمرة. 

ستجدات تتطلب التقومي املستمر وفق املعايري الدولية يف العملية التعليمية، وتطويرها لتواكب املجودة التعليم إن عملية 
ذ ديات اإلخفاق يف الواقع التعليمي  ، بدءاً من التمهيد واخلطوات التالية هلا ،مث الوصول إىل عملية التنفي، وتفادي حت

والتجسيد للربامج واإلسرتاتيجيات ، مع املراقبة املستمرة لتصويب وتوجيه أو تفعيل هذه املراحل ، ومقاربة كيفيات 
الواقع ال كما جيب أن تمكون  ، دون إغفال مستوى تقييم األداء األداء احلاصلة ،مبعايري وأسس اجلودة ،كما هي يف 

 وتوجيهه حنو األحسن  واألفضل واجلودة املطلوبة.
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 32ص (األكادميية احلديثة للمكتاب اجلامعي  القاهرة)دراسات يف تطوير التعليم اجلامعي على ضوء التحديات املعاصرة(2119)فتحي درويش عشيبة (21)

إن مراجعة وحتديد األخطاء واالحنرافات املنهجية،واألدائية والسلوكية ،اليت تمكون قد متت بغري قصد أثناء وبعد تطبيق 
ن تتوافر يف هلها لبلوغ اهلدف املرجو ،إن ) املعايري واخلصائص اليت ينبغي أعناصر اجلودة يف واقع العملية التعليمية ،يؤ 

مجيع عناصر العملية التعليمية باجلامعة سواء منها ما يتعلق باملدخالت أو العمليات أو املخرجات، واليت تليب 
جلميع العناصر  لفعالاحتياجات اجملتمع ومتطلباته، ورغبات املتعلمني وحاجاهتم، وتتحقق من خالل االستخدام ا

 (.21البشرية واملادية باجلامعة ()

وحاجات ،من خالل املنجزات اليت حيققها هذا القطاع اجلودة ،ينبغي أن تتناسب ومتطلبات اجملتمع ، إن أمهية جمال
تقدير و بالرضا أثناء األداء ، وتنمية روح القيم ، والتشجيع املستمر على العمل اجلماعي، والشعور  املطلوبة أفراده

املسؤولية الفردية 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 .

هي من تقوم على تنمية روح املنافسة واملبادرة واملشاركة املستمرة يف تنويع  إن اجلودة يف سوق العمل واملؤسسات ،
وتطويرآليات العمل وتعدد أساليبه ووسائله حنو االجتاه الصحيح، مع تقدمي اخلدمات من قبل إدارة اجلامعة ومعاهدها 

وير الذايت لألساتذة ثقة عرب برامج التطيف اجملال املهاري أو املعريف أو السلوكي أو االجتماعي ، وما تنجزه من حتقيق لل
وورشات العمل اليت ينبغي أن تقام بني الفينة واألخرى مع التقييم هلذه األعمال ،واالطالع على جديد برامج التنمية 
البشرية لرفع مستوى المكفاءة واجلودة يف التعليم ، وجعل العاملني فيه إما كطاقم تعليمي أكادميي أو موظفني ،أو 

 بإجناز اخلدمات أو فريق العمل املختص بتوفري املعلومات وتوضيحها ملن يريدها ،ويبحث عنها مع سهولة قائمني
تناوهلا مباشرة أو عرب احلصول عليها من وسائل التواصل أو االطالع عليها عرب النت دون تقصري أو تأخر يف جتديد 

ية أواًل تعليمية ، تقاس مبدى حتقيقها للمعايري الدولتلك املعلومات ومدى مصداقيتها  ،إن اجلودة يف املؤسسات ال
،والقدرة على التنافس بني مثيالهتا ثانياً، عرب خمتلف النشاطات املنجزة ،ومدى االبتمكار يف أقسام  املختربات العلمية، 

اجلاذب بني االدارات  لأو يف خمتربات العلوم اإلنسانية أو االجتماعية ، مع القدرة على  تفعيل الرتابط املستمر، والتواص
املمكلفة باملخرجات التعليمية ،اليت هتدف إىل الريادة والتميز والتفوق وحاجة العمالء  ، وفهم مقتضيات اجلودة  جيعل 
مؤسسات التعليم اجلامعية قادرة على إجناز المكثري للمجتمع وعليه فإن ) الوعي مبفهوم اجلودة الشاملة يف التعليم 
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  424ص  4ار النهضة العربية القاهرة ( ط( ختطيط ومراقبة جودة املنتج : مدخل إدارةاجلودة الشاملة )د4665توفيق حممد عبد احملسن )(22 )

كان خمرتع وأحد أقطاب األعمال يف الواليات ،   4655فرباير  24ولد بتاريخ (؛ Steven Paul Jobsستيفن بول "ستيف" جوبز )باإلجنليزية:  -23 
يمكسار مث عضًوا يف يًضا الرئيس التنفيذي السابق لشركة باملتحدة. ُعرف بأنه املؤسس الشريك واملدير التنفيذي السابق مث رئيس جملس إدارة شركة أبل وهو أ

ثالثة من األجهزة و  جملس إدارة شركة والت ديزين بعد ذلك وحىت وفاته؛ وأثناء إدارته للشركة استطاع أن خيرج للنور كالً من جهاز املاكنتوش )ماك( بأنواعه
 .2144بر أكتو  5 وتويف بتاريخ احملمولة وهم )آيبود( و)آيفون( و)آي باد(

ة ملستويات اإلدارية والعلمية باجلامعة ،جيب أن ُيسهم فيه اجلميع عن اقتناع يف جناح تنفيذ اجلوداجلامعي لدى مجيع ا
 .22الشاملة (

إن الوعي باجلودة ضمن املؤسسات التعليمية، هو مدى إجناز نظام تعليمي وتربوي حيوي يرتقي عرب أداء هذه 
 على املستويات .وجودة عالية يف اجملال التعليمي يف أ املؤسسات يف تنفيذ املشاريع الطموحة ،لتصل إىل حتقيق متيز

 توصيف اإلبتكار الملبي للتطلعات وتنمية المجتمع وتطوره :-

واليت  ،لمكرتونية املختلفةشركته ألجهزة التواصل وأجهزة اإلمع شركائه ضمن : ( 23) ستيف جوبز أبتمكر ن أمنذ 
إىل تبين ،دفعت مجيع املؤسسات احلمكومية واخلاصة يف العامل ، واآلليات تمكنولوجيا الوسائل  تورة يف عامل تأحدث

مؤسسات عل جلتغيري الواقع من حسن إىل أحسن ومن متيز إىل ريادة، بل  ،وسيلة وأسلوب حياةكبتمكار  مبدأ اإل
اليب األستغيري  فبدأ العمل جبدية  يف، والتنافس ذا السباق معنية كغريها من املؤسسات اجملتمعية ،ضمن ه التعليم 

بني املتعلمني وزيادة ، داع بتمكار واالبا وسيلة سريعة لإلهتاعتبار و  دخلت الوسائل التمكنولوجية يف العمليات التعليميةأو 
 .يف العملية التعليميةتشجيعهم حنو بناء المكثري من املشاريع التعليمية واملشاريع املنتجة 

انتاجها لألفمكار  وبقدر،لتطور يف جمال التنمية املستدامة معيار ا اليت تؤكد أو تنفي األساسية  وصار من املعايري
بتمكار جع رواد اإلشاإلنتاج واإلنتاجية جتعلها رائدة ومتميزة بني مثيالهتا ، هذا  الذي يف عامل واإلبتمكارية بداعية اإل

لدولة يستدعي ل من تشجيع املبتمكرين واملبدعني والعناية هبم باعتبارهم رأس مال حقيقي،يف املؤسسات التعليمية 
 الوسائل .ومساندهتم مبختلف تدعيمهم بمكل 

مي ذو بتمكار واالبداع يف اجملال التعليأن هناك مربرات أساسية جتعل من اإل، كل هذا االهتمام يدفعنا  إىل القول 
اهج وأساليب نوفتح اجملال واسعًا لتحقيق تطلعاهتم مع تمكييف امل ، بتشجيع املتعلمنييبدأ باالهتمام أمهية بالغة ، 
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)24( innovate-set-get-marks-your-on-qatar.org/teachers-http://www.wise                

 صاحب املقال : جنيب زاهة ـ معلم مرحلة ابتدائية .-ضمن موقع قطر للرتبية  "مقال "كيف نشجع اإلبداع واالبتمكار يف املدارس -بتصرف     

لة التعليم الفعال  يف الصفوف التعليمية وجعلها بيئة صحية لتوليداألفمكاراملبدعة املبتمكرة عربخمتلف املشاريع القاب
 للتحقيق والتحقيق. 

أصبح  مهارة أساسية تؤثر بشمكل غري بتمكار اإل ) أندايفيد هوجس(  David Hughes) الربفيسور يرى  
بيق وأنّه من املؤسف أن تفتقر األنظمة التعليمية التقليدية إىل تصور علمي قابل للتط مباشر يف االقتصاد العاملي،

 (.24) داخل الفصول الدراسية جيعل من اإلبداع واالبتمكار معيارا هاما يف سريورة التعليم(

ني والباحثني ملمكل املهت ،الزمًا  أصبح واقعياً  ،استخدام تمكنولوجيا تعليميةيف  األحباث والعوامل املساعدة  إن 
م املتعلمني يف خمتلف مراحلهم اليت هتتم بتعلي،سرتاتيجيات اجلديدة وتربيراً لتطبيق المكثري من اإل،باملنظومة التعليمية 

وتعطي ،دث التغيري شأهنا أن حت، من  قةوتشجيع كل األفمكار اخلالّ ، بتمكاري املبدع التفمكري اإلوالعناية بالتعليمية 
 ليمية (منها تمكنولوجيا التع)عامل التمكنولوجيا املختلفة ل إىل املعرفة ، لتتحو  جديد

جات ونتائج ينتظر منها حتقيق خمر مؤسسات التعليم مجيع   أن: من مبررات اإلبتكار في المؤسسات التعليمية 
ري يف يملموسة ،عرب اإلسرتاتيجيات والرؤى املستقبلية للمؤسسة التعليمية يف مجيع الدول ،اليت أدركت أمهية التغ

يريد من املؤسسة يئاته مبختلف هاملنظومة التعليمية وجعلها مؤسسة منتجة عرب تزويدها باملشاريع العملية ، واجملتمع 
طة تسهم يف مبتمكرة نشمؤسسة مستهلمكة مؤسسة الوفعالة وإجيابية وواقعية،فاعلة  مؤسسةأن تمكون  التعليمية ،

هلا ، دون  قاتامليزانيات والنفمؤسسات أخرى تدعمها عرب ختصيص  ىالتنمية واقتصاد البلد ، ال أن تمكون عالة عل
ستوى التوقعات اليت مل  تمكن يف مالتحصيلية خمرجات واقعية منها ، وعطاءاهتا ونتائجها اهلزيلة من خالل التقارير 

 عرب نتائج االحصائيات يف غمليات النجاح والتخرج من املدارس واملعاهد واجلامعات .

تهالك ، بيئة نتاج ال لالساملؤسسات التعليمية إىل مؤسسات منتجة ، وبيئة لإلهذه عمل على حتويل الجيب لذا  
الوطين االقتصاد ملستدامة و التنمية اتساهم يف ،التعليمية إىل مشاريع إنتاجية  حتول مشاريع املتعلمني مبختلف مراحلهم

 . الجتماعية واالقتصاديةوتشارك يف إجياد فرص عمل للخرجيني وتسهم يف حل املشمكالت ا

http://www.wise-qatar.org/teachers-on-your-marks-get-set-innovate1-
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يف قسم العلوم السياسية جبامعة اإلمارات العربية املتحدة ومستشار وحدة الدراسات يف جريدة اخلليج واملشرف العام على التقرير  مشارك أستاذا(25)
نطن يف  السياسة املقارنة، ودرجة املاجستري من اجلامعة األمريمكية يف واشاالسرتاتيجي اخلليجي. حيمل شهادة الدكتوراه من جامعة جورج تاون يف واشنطن يف

 الفلسفة السياسية. وهو عضو مؤسس وفاعل يف العديد من اجلمعيات املهنية والثقافية والتطوعية اإلماراتية واخلليجية والعربية،
وث ات للدراسات والبحقبل التعليم يف دولة اإلمارات العربية  ـ مركز اإلمار واقع ومست -( موضوعات املنتدى 2141عبداخلالق عبداهلل عبدالرمحن )( 26 ) 

 44ص املستقبلية 
 

  263ص  4دار المكتاب احلديث ط  الرتبية اإلبداعية ووسائل حتقيقها  (2149)فتحي عبد الرسول حممد ( 27 )

مثلة أمن ،  االبداعو  يواكب التغيريات احلاصلة يف عامل املعرفة واالبتمكار التعليمي النظام االبتمكار أن المربرات ومن 
 .وهدففيها كغاية خترب لي وفهمها للمعلومات على استيعاب : ذلك نظام التعليم الصفي القائم

االستفزاز املعريف إلثارة الفمكرية و على اباستمرار تعلمني ع امليتشجقوم على تاملناهج املطلوب صياغتها هي من وأن 
 قضايا آجلة أو عاجلة.ول أو توقع حلل مكالتوالعصف الذهين ، للوصول إىل إجياد حلول ملش

وعبه فهو امتحان حتصيل حاصل ملا تعلمه وحفظه واست،نظام بعيد عن االبتمكار واالبداع ،نظام االمتحانات بينما 
ية وجعلها مما يستدعي إعادة النظر يف صياغة وتنويع األسئلة التعليم ليعيده كما استظهره ،رته كبه ذا  ومألملتعلم ،ا

أكثر ابتمكاراً وابداعاً ، لتشجع عمليات التفمكري والنقد والتحليل ،وتشجيع األسئلة املفتوحة ، ألعطاء فرص االبتمكار 
 إىل حباجة األمم مجيع يف التعليم أن) (25) عبدالرمحن عبداهلل بداخلالق، يرى ع واالبداع وجتاوز الصندوق املغلق 

 ليالحق باستمرار تطوروي يتغري أن للتعليم بدّ  فال مث ومن العامل، يشهدها سريعة تغيريات هناك ألن مستمر؛ تطوير
 (26). (العاملية التطورات هذه

وصفها تفتقد للمهارات ملواجهة احلياة ، ب الصفية غري كافية يف البيئة ،املعلومات واملعارف اليت يتلقاها املتعلمونإن 
تعلم كيف يفهم ال يإىل مهارات حياتية  إن مل تتحولاألساسية اليت جيب أن يمكتسبها املتعلم ،وتلك املعلومات 

لتالميذ  ل بعض الباحثني أنه ) ينبغي تطوير املناهج الدراسية حبيث تتيح الفرصةمواجهة احلياة وحل مشمكالهتا  ، يرى 
للقيام بالتجريب  العلمي والرياضي واألديب والفين ، وأن تتضمن أنشطة  معملية مفتوحات النهايات ، وتشجيع 

واقع الدول إغفاله أن  ( مما ال ميمكن 27أسئلة التالميذ  وتقدم هلم الفرص لصياغة الفروض واختياراهتم بأنفسهم ()
اإلبتمكارية  ر األفمكاروتصدي ،سويق والتجارة والصناعة والزراعة والتعليميف جمال التمكنولوجيا والتبينها  والتنافس 
دفع  ، جيعل المكثري من املؤسسات احلمكومية واخلاصة تسعى يفيف كل جماالت احلياة  ،وشدة الطلب عليهاواالبداعية 

عرب  التعليمواستثمارها يف ة ،يبتمكار اإلتوليد وتشجيع األفمكار يف باملسؤولية ،والشعور وترية التطوير والتنمية ومتمكينها 
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سلوب وجعل العمليات التعليمية أساسها التفمكري املنفتح، واأل ،الدويل احمللي و بالواقع  هامناهجه ومقرراته وربط
املبتمكر اخلاّلق املبدع عرب منهجية البحث والتأمل والتفمكري الناقد، واملقارنة العلمية املوضوعية وإدراك العالقات بني 

واستنتاج القوانني واملواقف ، والتقيد بالتفمكري املنهجي العلمي ، واستخدامه يف فهم الظواهر العلمية،  الظواهر
ن املؤسسات أن مما يؤهل المكثري موالطبيعية، وإجياد حلول للمشمكالت الواقعية أو احللول ملشاكل افرتاضية متوقعة ،

 ومنتجة. مبدعة مبتمكرة تمكون 

 

 واإلبتكار في المؤسسات التعليمية : إشكاليات عمليات االبداع-

إن النظام التعليمي احلايل يف أغلب مؤسساته التعليمية يف وطننا العريب ،يواجه حتديات خمتلفة ومعقدة ، جتعل من 
املتعلمني غري قادرين على املواجهة والتحديات ، مواجهة عوملة األفمكار والتطور والتنمية واالقتصاد ومنظمة القيم 

ات واهلوية واالنتماء ، جعل الطالب حمتاجني أكثر من أي وقت فات ،إىل تعلم وتعليم يقوم على أساس والسلوكي
املهارات اإلجيابية الواقعية مهارات القرن الواحد والعشرين اليت متمكنهم من فهم الواقع واستيعابه ، للتخطيط  حنو 

 واقع.االت املطروحة ،وتبحث عن حلول هلا يف الاملستقبل بآليات جديدة تواكب الواقع املعاصر ،تتحدى  اإلشمك

كما أنه لوحظ أن خمرجات التعليم يف املؤسسات للمراحل التعليمية، ما قبل اجلامعة يف أغلبها ال يوجد بينها ترابط  
وبني مدخالت التعليم اجلامعي ، مما يؤدي إىل فجوات وثغرات باملنظومة التعليمية ، وهناك حتدي آخر يمكمن يف أن 
الطالب اخلرجيني،غري ممتلمكني للمهارات والمكفايات األساسية ملتطلبات السوق،مما جيعلهم عرضة للبطالة وفقد الثقة 
بأنفسهم ، مما يشمكلون عبءاً  كبرياً على مؤسسات الدعم واخلزينة العامة للدولة ومؤسسات التوظيف ، وصعوبة يف 

 جودة . تطبيق معايري العمل اجلديدة يف السوق املراعية لل

هناك حتديات  أخرى هلا عالقة بالمكادر التعليمي واإلداري ) املعلمون واألساتذة واالداريون(، فإذا كان املعلم أو  
األستاذ املسؤول واملشرف على عملية اإلبتمكار، يفتقد لآلليات اليت جتعل االبتمكار سلوكًا ، هو من ذاته من حيتاج 

، مع إدراك  اع ،وتنويع أساليبه ووسائل تعليمه داخل البئة الصفية التعليميةإىل تدريب وتعلم كيفيات تشجيع اإلبد
وفهم تام خبصائص وعوامل اإلبتمكار ،ليمارسه بني طالبه ،إن عمله ال يرتقي إىل نتيجة علمية  أو يتممكن من إجناز 

ية اإلبداع بني هجية تنمخمرجات تعليمية مبدعة مبتمكرة ذات جودة ، بوصف أن املعلم قد ال تتوفر لديه عوامل ومن
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    261ص  4مكتاب احلديث ط الرتبية اإلبداعية ووسائل حتقيقها  دار ال (2149)فتحي عبد الرسول حممد  (28)
 261ونفس الصفحة   (نفس املصدر29 )

املتعلمني ،مما جتعل فمكرة اإلبتمكار ، صعوبة التحقيق يف تنمية اإلبداع بني الطالب ،مع عجز املدربني واملؤهلني يف 
املؤسسات التعليمية ممن ميتلمكون هذه المكفاءة ، إن )قلة معرفة املعلم بإسرتاتيجيات تنمية التفمكري اإلبدعي 

ام ءإعداداملعلم ،،،حيث يهتم بتدريبه على طريقة اإللقاء يف توصيل املعلومات وعدم استخدللتالميذ،وهذايرجع إىل سو 
( ، إن عملية اإلبداع هبذه الطريقة ،تمكون ضعيفة وقد تمكون فاشلة يف أغلب 28أساليب وإسرتاتيجيات أخرى..()

دريبية للمعلم )إن عدم توافر دورات تاألوقات ، مما ينعمكس سلباً على ظاهرة اإلبداع والعزوف عنه يف البيئة املدرسية 
هلا عالقة بمكيفية تنمية اإلبداع لدى التالميذ ،،، وأن الدورات التدريبة اليت تعقد للمعلم متعلقة بالرتقيات فحسب 
،،، ومن ناحية أخرى اتسام الدورات التدريبية بالشمكلية ،،، وعدم اجلدية يف األمر الذي ال يشجع املعلم على 

 (.29مية اإلبداع لدى التالميذ ()االهتمام بتن

  :  التوصيات-
تنمية مهارات التفمكري والعمليات العقلية بني الطالب كأساس لالبتمكار يف املواد التعليمية وتعزيز املناهج  واملقررات  -4

 بأساليب ووسائل تساعد على االبتمكار واالبداع .
تعليم ة ووسائلها ،باستمرار ملواكبة جديد تمكنولوجيا المراجعة وتطوير املناهج الدراسية والمكتب املدرسية ،واألنشط -2

 تطوير آليات العملية التعليمية، لتحقيق تعليم فاعل وفّعال ونشط ومبتمكر.والتعلم،و 
إتاحة الفرصة جلميع الطالب وإشعارهم بالقدرة على ابتمكار وابداع األفمكار واملشاريع ،وحتويلها إىل منتجات صناعية  -3

 العلمية . استهالكية وفق الطرق
 التقيد باملعايري التعليمية الدولية لتحسني خمرجات التعليم، عند املعلم واملتعلم واإلدارة وربط هذه املخرجات مبتطلبات -4

 الواقع وما حيتاجه.
ختصيص نوادي لإلبتمكار ، يشجع فيها انتاج لألفمكار لغرس روح االبتمكار واالبداع والثقة يف الناشئة والشباب  عرب  -5

التعليمية.،واستيعاب مبادراهتم االبتمكارية اإلبداعية ودعمها مع تقييمها باستمرار وحتويلها إىل منتجات  مراحلهم
 صناعية.
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تأسيس أقسام للتقنية والوسائل التمكنولوجية، يف املؤسسات التعليمية واجلامعية لتدعيم االبتمكار ومتابعةأنشطتها  -9
 شاملة يف املؤسسات التعليمية.  وخمرجاهتا ،وتقييمها باستمرار للوصول إىل جودة

ربط التواصل مع الشركات وأصحاب األموال ،واملستثمرين وأرباب املخابر العلمية،واملعامل الصناعية للمسامهة يف  -4
 تشجيع مهارات املبدعني،ومشاريعهم والعمل على تبنيها وحتويلها إىل منتجات صناعية.

طالب  تمع عرب كل الوسائل املتاحة ـبأمهية االبتمكار واالبداع بنياعتماد اسرتاتيجيات حتسيس الرأي العام يف اجمل -9
 املؤسسات التعليمية و والنتائج اإلجيابية على التنمية املستدامة .

مسامهة وسائل االعالم املختلفة ،وأمهية ثقافة االبتمكار واالبداع ، لألفمكار واملشاريع اجلديدة اخلالّقة ، وختصيص  -6
واملسموع واالشادة بأمهية االبتمكار واملبتمكرين ،وعرض مناذج ملشاريعهم وتثمينها عرب  حصص يف االعالم املرئي

 التشجيع أو الدعم . 
العمل على تدريب وتمكوين وإعداد املعلم المكفء املبدع ،القادر على تنمية وتطوير ذاته بذاته، واإلفادة من جتاربه  -41

وفتق  ه، واألخذ بأيدهم حنو التميز والريادة وتشجيع مواهبهموتعلمه وتعليمه ليمكون املعلم املأمول يف إعداد طالب
 طاقاهتم.

فتح أبواب االستفادة من اخلربات احلديثة واملخرجات التعليمية لدول أخرى،وعقد شراكة متمكافئة معها ، وتشجيع  -44
ادئ النجاح والتميز بالتعاون وتبادل اخلربات والتجارب والربامج واخلطط والبحوث العلمية والتجريبية والتعرف على م

 والريادة واجلودة من خالل تلك اخلربات و استثمارها.
من مهارات العمل ق سو تطبيقية يف اجلامعة ليمكون مؤهاًل ملا يتاجه شجيع الطالب للولوج لتخصصات توجيه وت -42

 وكفاءات علمية ذات جودة .من مؤهالت االقتصادي وما حيتاجه الواقع ،ومهن ووظائف

 

 الخاتمة : -

 ختام حبثنا نود أن نوجه بعض املالحظات العلمية لرتقية اإلبتمكار واالهتمام باالبداع يف اجملال التعليمي ضمن يف
  املؤسسات املسؤولة على الفئات العمرية يف خمتلف مراحلها التعليمية : 

حنو تطوير  ،حيحاه الصجتحنو اإلللسعي املختصة ذات العالقة بالقطاع التعليمي العام واخلاص ،أن تقوم  املؤسسات 
واملشرفني  واآلليات التعليمية، وتدريب املعلمني واملودهنيالوسائل حقيقي جاد للمناهج واملقررات واإلسرتاتيجيات و 
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ىل اكتساب املهارات تشجيع املتعلمني إ،و املواكبة ملتطلبات الواقع املعاصر اجلديد وفق املعطيات اجلديدة واإلداريني ،
كة املتجددة ، وفق معايري اجلودة والريادة الشاملة لتمكون املؤسسة التعليمية مؤسسة منتجة تسهم يف املشار  احلياتية املرنة

هو التطور والتقدم  ألمسىااليت تسعى هلا مجيع الدول والشعوب ، لبلوغ اهلدف ، اإلجيابية يف عملية التنمية املستدامة
 .واجلودة الشاملة  والتميز والريادة

وحتويلها ،رية بتمكامشاريع اإلهم للإجناز  خالل الطالب منأن تدعم املؤسسات التعليمية ،إدارات  على ن كما نعتقد أ
ة يف حل املشمكالت االقتصادية االجتماعية ،واملشاركة بإجيابييف خدمة اجملتمع عرب إىل منتوجات صناعية ،تسهم 

ول واملعاهد واجلامعات ،والبحث باستمرار عن حلخلرجيي املدارس ،جديدة وإجياد فرص عمل احلد من ظاهرة البطالة 
ح جمال االبتمكار واالبداع وفت،واسرتتيجيات التعليم والتعلم ،  التعليمية ناهجاملجديدة لألزمات املتجددة عرب تطوير 

 بني املتعلمني ورعايتهم .

للنهوض  لصحيح جتاه اسخية وإىل ترشيدها حنو اال نفقات ختصيصحيتاج إىل  اإلسرتاتيجياتكما أننا نرىنجاح 
 مة.تنميتها املستدااً يف والتعلم يف كل مراحله باعتباره رأس هنضة األمم والشعوب وأساس بالتعليم
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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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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 

كيز ظام اقتصادي يهدف اىل زيادة المكفاءة األقتصادية يف توظيف املوارد مع الرت اعتماد نظم احللقات األنتاجية يف ن
على حجم النفايات احلضرية والصناعية لتحقيق التوازن واألنسجام بني األقتصاد والبيئة. كما أن البيئة تعزز أيضاً 

دائري ائص األقتصاد الاألحتضان املناسب للقيم وهي األساس ملساندة هذا األسلوب األقتصادي. لذا فإن خص
ومظاهره )أصله، ومبادئه، واملنافع املتولدة عنه، ومنذجة عملياته، وتنفيذه( هلا األثر البالغ يف تفعيل األقتصاد 

 الدائري يف املستويات األقتصادية ألي بلد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد
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حلاجات وماهو متاح توازن القائم بني امل ختل اجملتمعات البشرية يف خمتلف حقباهتا من األزمات الناجتة عن كسر ال

وقابل لألستهالك. غري ان المكثري من النشطاء البيئيني وعلماء الطاقة واألقتصاد يرون أن الطريقة احلالية اليت 

  بوقوعرية ـلبشاتقبل ـمسم، مهدداً يوما بعد يوداد يزي لذواملناخي البيئي ر التدهوَيستهلك هبا أقتصادنا املوارد وا

شيمكة، هو من جراء طبيعة اقتصادنا اخلطي القائم على "األخذ والتصنيع واهلدر". أن أستنزاف املوارد كارثة و 

اجة واحللصناعية ورة الضرازن بني اتول لبحث عن حلووائل اعلى تطوير بدوالثروات الطبيعية، يتطلب منا العمل 

ي كإسرتاتيجية فاعلة ملعاجلة هذه األنواع من وقد برز هنا األقتصاد الدائر ليمة. ـعلى ما تبقى من بيئة سظ للحفا

 القضايا، وإدارة املخاطر وبناء أعمال واقتصادات أقوى وأكثر قدرة على املنافسة.

غري أن األنتقال بقطاع األعمال إىل منوذج األقتصاد الدائري بداًل من اخلطي سيغري قواعد اللعبة، وسيولد خماطر 

ية ه. وستتضمن هذه النقلة تبين مناذج أعمال جديدة أكثر مرونة، ومنصات تقنعظيمة وفرصاً  كبرية يف الوقت ذات

قابلة للنمو مبعدل تضاعفي، ليولد سلسلة قيمة أجتماعية وبيئية جديدة. لذا فالقدرة على املبادرة والتحرك سريعا 

 تعد امراً اساسياً، السيما وأن احلركة تشمكل الوضع الطبيعي لعامل األقتصاد.

 

 بحثاهمية ال

ياً املواضيع اهلامة واحلديثة اليت يتم تداوهلا عاملحد ألتحليل واسة رابالدأمهية البحث هذا يف كونه يتناول تمكمن 

قتصاد ألوعلى كافة املستويات، لذلك البد من البدء يف النقاش حول اآللية اليت سيتم من خالهلا التحول إىل ا

ت هلذا البحث املتواضع  وغريه من البحوث يف ذات املوضوع  لف الدائري خصوصًا يف بلداننا العربية، لذا نأمل

 مهيته. إىل أأنتباه الباحثني من اساتذة وطلبة عرب 

 ماهو األقتصاد الدائري؟ -2
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"االقتصاد الدائري" مصطلح عام يعين االقتصاد الصناعي الذي ال ينتج نفايات أو حُيدث تلوثاً، من بداية تصميمه 

 والذي حيتوي على منطني من تدفق املادة:ومنذ النية يف إنشائه، 

 ومغذياتمصممة لمكي تعود للدخول يف اجملال احليوي بأمان،   Biological nutrientsمغذيات بيولوجية

وهي مصممة للتدوير جبودة عالية داخل منظومة األنتاج دون أن تدخل Technical nutrients تقنية 

 William McDonoughصالح والتجديد منذ تصميمها)اجملال احليوي فضاًل عن أن تمكون قابلة لإل

& Michael Braungart.2002(.4الشمكل )يف  وضح( وكما م 

 يوضح الوسائل التقنية والبايلوجية اليت ميمكن هبا تدوير املواد واملنتجات يف النظام األقتصادي الدائري (4الشمكل )

 second 2nd report of the Ellen MacArthur Foundation (2012)املصدر: 
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ويف رأي آخر يشتمل املصطلح أيضًا 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 

والتمويل كجزء من نقاش أوسع، يدعوا إىل جتديد أدوات قياس  املرنة واملنتجة، كما يشتمل على مناقشة دور املال

 األداء األقتصادي.

يلة مفهوم حداثوي نشأ وتطور يف غضون السنوات القل” األقتصاد الدائري“ومثة من يعترب أن فمكرة األستدامة و

لته وفقاً لرؤيتها، وفيما يلي و ليس جبديد ويرتبط بعدد من املفاهيم واملدارس الفمكرية اليت تنا املاضية، لمكنه يف الواقع

 نعرض ألمهها:

: تشري أغلب الدراسات اليت أجريت عن Sustainable Developmentمفهوم التنمية المستدامة  -4

األٌقتصاد الدائري أن أول من وضع حجر اإلساس يف قضية اإلستدامة هو األقتصادي كينيث بولدينج يف العام 

امَل الذي كان فقد أوضح أن الع« اديات سفينة األرض الفضائية القادمةأقتص»يف ورقته البحثية املهمة  4699

ة. ومن وجهة من الزراعة إىل الصناع« نتقال عظيمإ»يطمح إىل احلفاظ عليه مل يوجد. فقد كانت البشرية يف أوج 

أو النمو السمكاين،  ،نظر بولدينج، كان هذا االنتقال حمفوفًا باملخاطر، وموجًعا بال ريب. ورمبا حتِرف احلرب النووية

من مسار هذا األنتقال. ورمبا يفشل هذا األنتقال، لو أسئنا استخدام املوارد الطبيعية، وخصوًصا الوقود األحفوري. 

ال تسبب  «تقنية ثابتة، ذات دائرة مغلقة، على مستوى عال من التمكنولوجيا»ولمكي ننجح كان علينا أن خنلق 

 (..4699Kenneth E. Boulding)ة التلوث، وال تتطلب مواد غري متجدد

 4644: مث يف اخلمس سنوات اليت تلتها وحتديدًا يف العام   The closing Circleالدائرة المغلقة  -2

( مستشرفاً املستقبل The Closing Circleأصدر عامل األحياء باري كومونر كتابه الشهري الدائرة املغلقة )

عادة ضبط األدوات الصناعية"، موضًحا أنه لتحقيق الرفاهية الدائمة، ثورة إل من خالله بالقول "حنن حباجة إىل
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علينا أن نتعلم إجناز املزيد مبوارد أقل. ومثل )بولدينج(، رأى أيضاً أننا يف حاجة إىل التعامل مع الوقود األحفوري 

إن نظام الشركات قال أيضًا  و . بإعتباره وسيلة قصرية األجل، بينما نبحث يف كيفية صياغة مستقبل مستدام

اخلاصة حيتوي على مثالب خطرية. فالشركات لديها دوافع قوية ألنتاج منتجات جديدة تضر بالبيئة، أكثر من 

أهنا ال تدفع  ، كما«رأس املال احليوي»املنتجات اليت حتل حملها. ولذلك فال حاجة للشركات بأن تفسر أنفاق 

 ( .y Commoner.1971)Barrالتلوث  الثمن المكامل لألنتاج الذي يتضمن

كتاب وضعته املتخصصة يف : ويتجلى هذا املفهوم من خالل   Biomimicryتقليد أو محاكاة الطبيعة  -3

، بعنوان "تقليد الطبيعة: التجديد املستلهم من الطبيعة". والذي 4664علم البيولوجيا، جانني بنيوس يف العام 

ميمات الطبيعية وتقليدها من أجل حل مشمكالت اإلنسان، تقول فيه "علينا العمل من خالل دراسة النظم والتص

على سبيل املثال دراسة ورقة نبات من أجل إبتمكار خلية مشسية أفضل، وذلك وفق ثالثة مبادئ: الطبيعة كنموذج، 

 .(Janine M Benyus.1997الطبيعة كمقياس، والطبيعة كمرشد ")

 

الربوفسور السويسري ملفهوم الذي أبتدعه وهو ا: Cradle To Cradleمفهوم من المهد الى المهد  -4

معمكوس ماتعنيه املقولة القدمية "من املهد اىل اللحد". وهومن حيث املفهوم العام   "والرت ستاهيل" والذي يفسر لنا

إطار اقتصادي وصناعي واجتماعي شامل يسعى إىل إنشاء نظم ليست فعالة فحسب، بل هي أيضا خالية من 

 Cradle toستخدمه املؤلفان "وليم ماكدونو، ومايمكل برونغارت" يف كتاهبما املعنون )النفايات أساسا، وقد أ

Cradleها اجتط التصنيع وإدارة نوامناعلى تطوير ( من املهد اىل املهد. ويوضح املؤلفان "ان هذا املفهوم يعتمد

ئية سهلة التحلل ومغذية مركبات كيمياعرب ختليق وذلك ، العملية الصناعية مفيدة للبيئةخملفات تمكون حبيث 
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 Williamمستمرة")إممكانية تدويرها بطريقة إىل للتربة والنبات كالسماد المكيميائي إضافة 

McDonough & Michael Braungart.2002. ) 

ذي أنشأه الاألزرق" األقتصاد ومفهوم " األقتصاد األخضر"،" ممث توالت بعدها عدد من املفاهيم منها، مفهو 

بلجيمكي غونرت باويل، وغريها العديد من املفاهيم واألفمكار اليت ال يتسع اجملال لذكرها، غري أن رجل االقتصاد ال

مجيع هذه املفاهيم والفلسفات مهما أختلفت تسمياهتا وتفاصيلها جتتمع حول هدف واحد هو إجياد أقتصاد 

جدنا الفمكر يف هذا اجملال و ومن خالل األطالع على عدد من البحوث واألدبيات لرواد مستدام وصديق للبيئة. 

 األقتصاد الدائري ميثل مفهوم األعمال الشامل والذي يوحد مزايا العديد من مدارس الفمكر اليت مت ذكرها آنفاً.أن 

 

 االقتصاد الدائري كنموذج جديد لالستهالك -1

ي للحياة مسرتشدة نامبعد مضي مليار عاما على تطور األنواع، تسعى البشرية دون غريها إىل التحمكم بالتوازن الدي

النار يف مستهل األمر ومن مث الوقود األحفوري  -بقواعد الفزياء. ولقد سخرنا الطاقة ألستخدامها كما نشأة

والطاقة النووية. وقمنا بإستغالل وتشمكيل املادة خلدمة اخرتاعاتنا، حمققني يف معظمها األجنازات الباهرة، بيد أن 

إجهاد قدرة كوكبنا على التحمل، فقد أدى األسراف يف توليد الطاقة  أجنازات عصرنا الصناعي أسفرت عن

وأستهالكها إىل عواقب وخيمة وعمل على تدمري او املساس بقسم كبري من املسامهات اليت تقدمها النظم الطبيعية 

خليارات ا للبشرية على مدى قرون من الزمن، فأستيقضنا لنجد أنفسنا على مفرتق طرق يتعني علينا فيه النظر يف

املطروحة امام مستقبلنا، فهل نعيش بانسجام وتناغم على ارضنا وما عليها من أنواع، أم نواصل أعتماد أساليبنا 

األستهالكية واألنتاجية بشمكل مفرط؟ فنغرق من جراء ذلك يف خضم األنشطة املفرطة غري املثمرة ويف أكوام من 

 linear صناعية األوىل وعاملنا يعمل من خالل اقتصاد خطي(. فمنذ الثورة ال2143النفايات؟ )بويل كونرت.
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economy   أسلوبه يف األنتاج واألستهالك بأن نأخذ املواد اخلام، وخنلق املنتجات من هذه املواد، ونستخدمها

لفرتة حمدودة، مث نرميها بعيدًا  لتتحول إىل نفايات. ويف كل سنة يضع السمكان واألقتصاد مطالب جديدة ملزيد 

ن الطعام، واملياه العذبة، والطاقة، والسلع جبميع أنواعها واملنتجات املصنعة، ومايدعو إىل القلق أنه عرب السنوات م

العشر املاضية كانت هناك عدة مؤشرات تبني أننا وصلنا إىل احلدود املادية احلقيقية هلذه املوارد، فمكان أن: أرتفعت 

، بداية نضوب املياه اجلوفية مبعدالت 2144ومرة أخرى يف العام  2119م أسعار املواد الغذائية العاملية يف العا

الميمكن حتملها ال سيما يف مشال الصني واهلند وغرب الواليات املتحدة األمريمكية، تآكل الرتبة السطحية وفقدان 

قريبا يف األقتصاد ت خصوبة الرتبة يف العديد من مناطق زراعة احملاصيل الغذائية املهمة، أرتفاع أسعار مجيع السلع

العاملي يف وقت واحد وسبب هذه الزيادات هو زيادة الطلب المكلي اليت تعمكس زيادة عدد السمكان، واألهم من 

ذلك أهنا تعمكس األرتفاع احلاد يف مستويات أستهالك الفرد الواحد، الزيادة يف الطلب العاملي على الوقود األحفوري 

يف املئة زيادة يف أستهالك النفط يف أقل من مخسة  23.5قتصاد العاملي حيث من املتوقع اآلن أن يتطلب األ

وعشرين عاما وهذا يعين إضافة املزيد من غاز ثاين اوكسيد المكاربون إىل الغالف اجلوي املشبع به بشمكل كبري 

من مؤشرات أن هذا األقتصاد الصناعي أصبح غري فعال  (. يتضح من خالل ما تقدم2145فعليا )آل غور.

بيئي وضار بيئيا، وتستهلك عملياته غري الفعالة املوارد الطبيعية للبيئة بشمكل مفرط وتنتج عنها النفايات والتلوث ال

والتغيري املناخي. ومبا أن هذه املوارد تصبح أكثر ندرة وأعلى تمكلفة، فإننا حباجة إىل إجياد طرق جديدة لألنتاج 

 circular بني األقتصاد والبيئة، ومفهوم األقتصاد الدائري  واألستهالك تعيد األرتباط اإلجيايب للعالقة

economy  يوفر لنا منوذجاً أفضل لألنتاج واألستهالك. ومن أجل األقرتاب من األممكانات اهلائلة اليت ميمكن

ذا فيذ همن موارد، سنتناول اخلطوة األوىل يف تن هلذا النموذج حتقيقها واحلفاظ على ما ميمكننا احلفاظ عليه مما تبقى

 النموذج وهي إعادة تصميم مناذج األعمال .
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 ( يوضح منوذجي األقتصاد اخلطي والدائري2الشمكل )

-https://nerc.org/news-and-updates/blog/nerc-blog/2015/05/12/materials-management-and-the املصدر:
circular-economy 

 

 

 

 كيف سيغير األقتصاد الدائري األعمال -4

من أكرب التحديات اليت تواجه الشركات اليوم هو كيفية جعل مناذج أعماهلم مستدامة مع استمرار تعزيز واحدة 

يبدو للمكثريمن  النمو والرحبية. ويف عصر العوملة، ومع املطالب اهلائلة على األرض واملياه والغذاء واملواد اخلام والطاقة

جتارب الشركات اليت تبنت  ي قد يمكون  صعباً . لمكن اثبتتان التحرك باجتاه االقتصاد الدائر منظمات األعمال 
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النتائج كانت  املدعوم بالتقنيات الرقمية واهلندسية الفائقة السرعة والتطور، ان العمل وفق مبادئ االقتصاد الدائري

 قاملدورة ،اضافة اىل حتقي من النماذج مشجعة وناجحة من خالل خلق قيمة غري مسبوقه للحصول على الفائدة

 تتقدم على منافسيها يف األسواق . ميزات تنافسية جعلتها

 

 نماذج منظمات األعمال في األقتصاد الدائري 3-2

من الواضح ان الوقت أصبح مالئما جداً لتطوير إسرتاتيجيات أستباقية مبنية على فهم الدوافع وراء ترك النموذج 

 ة  لألقتصاد الدائري .اخلطي والرتكيزعلى السعي حنو تبين مناذج العمل املبتمكر 

دراسة حالة  421وهنا سنستعني بنماذج العمل اخلمسة األساسية اليت حددهتا شركة اكسنتشريف حتليلها ألكثرمن 

للشركات اليت تقوم بتحسني أنتاجية املوارد بطرق مبتمكرة. حيث متتعت هذه النماذج خبصائص مميزة خاصة هبا 

وتساعد بل  ،ست فقط بأعتبارها تدعم التحول إىل األقتصاد الدائريوميمكن أستخدامها منفردة أو جمتمعة، لي

أيضًا الشركات على حتقيق ممكاسب ضخمة يف أنتاجية املوارد، وتعزز امليزة التنافسية وقيمة العمالء، وختفض 

 ( وهي كما يلي:Accenture.2014التمكلفة وتولد إيرادات جديدة، وحتد من املخاطر البيئية )

: يوفر هذا النموذج موارد قابلة للتجديد وإعادة التدوير بالمكامل وقابلة Circular suppliesرة املوارد املدو  -4

 أيضا للتحلل الطبيعي، ويهدف اىل اجياد نظام أنتاجي أستهالكي مدور.

: ميمكن هذا النموذج الشركات من القضاء على تسرب املوارد ورفع Resources recoveryاسرتداد املوارد  -2

 قتصادية  للمنتج حىت يعود إىل  االسواق  من جديد.القيمة األ
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حياة املنتجات  ة: ميمكن هذا النموذج الشركات من متديد  دور Product life extensionمتديد حياة املنتج  -3

واملصادر، فبدال من ضياع قيمة املنتج وتصنيفة من املواد املستهلمكة، فيقوم هذا النموذج مبعاجلة وحتسني املنتج من 

 اصالحه وتطويره وإعادة تصنيعه من جديد والرتويج له مره اخرى. خالل

: وهو منوذج لتطويرالربامج وتعزيز التعاون بني مستخدمي املنتجات، Sharing platformsاملنصات التشاركية  -4

سواء أن كان املستخدمني أفراد أو منظمات. ومن األمثلة على الشركات اليت تعمل هبذا النموذج ،شركة 

Uber، وشركةPinterest وشركة،Airbnb 

 

: يوفر هذا النموذج بديال للنموذج التقليدي" اشرتي وامتلك"  Product as a serviceتوفري املنتج كخدمة  -5

 .بل االستخدام"افاملنتجات ميمكن ان تستخدم من قبل زبون أو عدة زبائن عن طريق عقد اجيار أو اتفاق " الدفع مق

 
ج األعمال اخلمسة  اليت مت ذكرها اعاله(: يوضح مناذ 3الشمكل رقم )  

Accenture. (2014). Circular Advantage  :املصدر 
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ولمكن العديد من هذه النماذج، إن مل يمكن معظمها، لن يمكون مممكنا بدون دعم التمكنولوجيات اجلديدة املبتمكرة 

األعمال  وأثرها على مناذجوخاصة التمكنولوجيات الرقمية. وعليه سنتناول شرح دور التمكنلوجيات اجلديدة  -

 الدائرية يف مايلي:

 دعم التقنيات التحويلية  لنماذج األعمال الدائرية 4-1

فائق السرعة متثل يف المكثري من  شهد اواخر القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين تطور تقين هائل،

، بلغت 2142بضع سنني. ففي العام املمكتشفات واألخرتاعات اجلديدة اليت مل يمكن اإلنسان يتصورها قبل 

حصة اإلبتمكارات يف عامل احلاسوب واأللمكرتونيات من جمموع براءات األخرتاع اجلديدة أكثرمن ضعف ماكانت 

يف املائة. ووضع عدد ال حيصى من منظمات  55يف املائة إىل حنو  25، إذ أرتفعت من4661عليه يف العام 

ات اجلديدة تقود الثورة الصناعية الرابعة حيث بدت األجنازات العلمية والتقنياألعمال قوائم تصنيف للتقنيات اليت س

(. ومن األمهية مبمكان القول أن دور التقنيات اجلديدة مل 2144اليت تولدها بال حدود )ميثاق الربيعي وآخرون

سيري ت يقتصر على إحداث بعض التغريات يف عمل منظمات األعمال، امنا أدت إىل حتول جذري يف طريقة

(، وأكرب مزود لغرف النوم Amazonاألعمال، فاليوم نرى أكرب متاجر للتجزئة يف العامل ال ميلك متجراً واحداً)ِ 

(، وأكرب شركة سيارات أجرة يف العامل المتتلك أي Airbnbاملؤجرة يف العامل الميلك فندقًا واحداً)

 (.Facebookتوى)(، وأكرب منصة أعالمية يف العامل التنشئ أي حمUberسيارة)

وألن التقنيات احلديثة بأنواعها أصبحت خيارًا تنافسيا اليستغىن عنه من قبل مجيع منظمات األعمال، عملت 

من التقنيات اليت يشيع أستخدامها من قبل الشركات  الرائدة يف  41شركة اكستنشر العاملية للبحوث على حتديد 

وقد مت تصنيف هذه التقنيات يف ثالث جمموعات: التمكنولوجيا (. 4األقتصاد الدائري، وكما مبني يف الشمكل )

 (.Accenture.2014الرقمية )تمكنولوجيا املعلومات(، والتمكنولوجيا املادية، والثالثة هي هجني بني االثنني )
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( يوضح التقنيات العشرة املستخدمة من قبل الشركات الرائدة يف األقتصاد الدائري4شمكل )  

 Accenture. (2014). Circular Advantage :املصدر 

 

تصاالت اجهزة املوبايل، أ{: ويندرج حتتها مخسة تقنيات Digital technologiesالمكنولوجيا الرقمية  -أوالً 

وتؤدي  }، احلوسبة السحابية، شبمكات التواصل األجتماعي، أنظمة حتليل البيانات الضخمةاآللة إىل آلة

ه يف تبادل املعلومات يف الوقت احلايل بني املستخدمني واآلالت ونظم اإلدارة. هذالتمكنولوجيات الرقمية دوراً هاماً 

التقنيات هي يف جوهرها تركز على العمالء وتوفر هلم املعلومات واألتصاالت الالزمة للحفاظ على العالقة معهم 

عمالئها من  حيث ممكنتأبعد من نقطة البيع. ومن األمثلة على ذلك  شركيت األتصاالت "فودافون و فرييزون"، 

احلصول تلقائيًا 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 

نتج كخدمة، صول، واليت تعترب حامسة بشمكل خاص لنموذج توفري املاملستهلك تتعزز الرؤية عن بعد والتحمكم يف األ
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ومناذج مشاركة اخلدمة، وتدوير املوارد. ومن خالل تغيري الطريقة اليت تتفاعل هبا الشركات واملستهلمكون للحد من 

رباح،و هدر األصول املادية، ميمكن للتقنيات الرقمية أن حتول سالسل القيمة حبيث تفصل بني سعيها لتحقيق األ

 .احلاجة إىل موارد إضافية للنمو

وميمكن أن يمكون اجلمع بني التمكنولوجيا الرقمية والتفمكري الدائري فعااًل يف إعادة تشمكيل سالسل القيمة، لمكن 

األمر ليس هبذه السهولة دائما ومن دون وجود حتديات ومقاومة لعملية التغيري خصوصا يف فرتة املرحلة األنتقالية 

املستهلمكني أو اجلهات الفاعلة األخرى، وعلى سبيل املثال وليس احلصر ماحصل يف قطاع النقل  سواء من قبل

أحتجاجاً على عمل التمكسي  2144حني أضرب عشرات اآلالف من سائقي سيارت األجرة يف أوربا يف يونيو/ 

يدي، وأستحوذ التقل الرقمي "أوبر" الذي أصبح منافس قوي يف هذا القطاع وتقاسم احلصة السوقية مع التمكسي

 على نسبة كبرية منها.

: أو كما يسميها البعض التقنيات املادية وتضم  Engineering technologiesالتقنيات اهلندسية -ثانيا

وتتيح التقنيات اهلندسية، مبا يف ذلك  }تقنية التتبع وإعادة التصنيع، الطباعة ثالثية األبعاد{إثنان من التقنيات 

ملتقدمة والتصميم النموذجي وعلوم احلياة والعلوم املادية، تصنيع سلع جديدة من املوارد املتجددة، إعادة التدوير ا

فضال عن مجع وإعادة السلع واملواد املستهلمكة إلعادة تصنيعها وجتهيزها، حيث أن مجع األصول املستعملة بمكفاءة 

عمل مناذج  اصة يف استعادة املوارد وتفعيلمن حيث التمكلفة،وإعادة التصنيع. جعل هلذه التمكنولوجيات أمهية خ

زيل على سبيل املثال، تسمح الطباعة ثالثية األبعاد بالتصنيع احمللي للتصميمات الرقمية القابلة للتن.األعمال الدائرية

 وهو ما قامت به الشركة الصينية وينسون نيو إنريجي،اليت تستخدم الطباعة ثالثية األبعاد حيث -إىل أشياء مادية 

 5111استطاعت طباعة املنازل ويف مدة زمنية أقل من يوم واحد باستخدام املواد املعاد تدويرها وبتمكلفة أقل من 

 لمكل منزل. $
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تمكنوجليا تصميم األجزاء، {: وتضم ثالثة من التقنيات Hybrid technologyالتمكنولوجيا اهلجينة  -ثالثا

وهي اليت جتمع بني العاملني الرقمي واملادي. حيث تلعب  }يويةتمكنولوجيات التدوير املتقدمة، العلوم املادية احل

التقنيات اهلجينة دوراً هاما يف دعم مناذج العمل الدائرية كنموذج أستعادة املوارد ومنوذج متديد حياة املنتج، ومن 

يج من املواد ز خالهلا ميمكن أنشاء نوع فريد من السيطرة على األصول وتدفقات املواد، إضافة إىل أختيار أفضل م

وتقيم اثرها البيئي وجدواها األقتصادية لألنتاج التجاري. فهي تتيح للشركة من خالل التطبيقات الرقمية أن حتدد 

 تاريخ وممكان وحالة  املواد والسلع، بينما تدعم يف الوقت نفسه طرقاً جلمع ومعاجلة وإعادة معاجلة هذه املواد. 

ر احدى الشركات اليت تعمل بأحد مناذج أعمال األقتصاد الدائري وهو وأليضاح الصورة أكثر سنقوم بأختيا

 .   Product as a serviceتوفري املنتج كخدمة" ( "5النموذج رقم )

 

4-4  (Kaer Pte Singapore) شركة تعمل بنموذج األقتصاد الدائري 

وتعد هذه الشركة اليوم من  4651شركة كاير بت السنغافورية تعمل يف جمال التربيد وممكيفات اهلواء منذ عام 

أكرب وأسرع الشركات منواً يف جمال عملها يف العامل عندما حتولت للعمل بالنموذج الدائري. حيث تقوم هي بأنشاء 

عطالت وتتوىل مجيع التمكاليف املستقبلية املتعلقة بعملياهتا من صيانة وأصالح الأنظمة تمكيف اهلواء يف املباين 

خلدمة للعمالء )أي التربيد( بسعر ثابت واحد لمكل طن من ساعات التربيد ويقاس بالمكيلواط مقابل ان تبيع هذه ا

لمكل طن من غازات التربيد. وسنأخذ احدى مشاريع التنفيذ اليت قامت هبا لنرى نتائجها باألرقام 

(kaer.com.) 

 أستطاعت الشركة أن: 

 الفاعلة . من خالل خفض األستهالك واإلدارة %41توفر التمكاليف بنسبة  -4
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 مما لو هو قام بأنشاء أنظمة التربيد اخلاصة به. %21أن املستفيد من اخلدمة حصل عليها بسعر أرخص بنسبة  -2

يف مدة ستة أشهر من خالل األستفادة املثلى من نظام تمكييف  %35أخنفاض أستخدام الطاقة المكهربائية بنسبة  -3

 اهلواء.

 ائري لمنظمات األعمالالمزايا والفوائد التي يقدمها األقتصاد الد -5

هناك نقاش عاملي مستمر وحيوي ملختلف أصحاب املصلحة بشأن مزايا األقتصاد الدائري وآثاره على العمالة، 

والنمو، والبيئة، وحجم أستهالك املواد األولية، ومصادر الطاقة. وبناء على أطالعنا على عدد ال بأس به من 

 نب املختلفة، سنوجز أهم املزايا وهي كما يلي:الدراسات والبحوث اليت تناولت هذه اجلوا

ن أهم موقف أستنزاف املوارد الطبيعية املعرضة للنضوب واليت تشمكل عصب عملية التصنيع واألنتاج، حيث أن   -4

التحديات اليت تواجه العامل اليوم، أرتفاع عدد سمكان األرض الذي يزيد بطبيعة األمر من أستهالك املوارد الطبيعية. 

ثورة املوارد"، فإهنا تتوقع أن يزيد عدد سمكان األرض إىل أكثر من "راسة ملعهد ماكينزي العاملي بعنوان وحسب د

مليار شخص يعيشون ضمن الطبقة الفقرية سينتقلون إىل  3باليني نسمة حبلول منتصف هذا القرن، وأن  6

ىل ثالثة اضعاف املوارد أكثر مما وهذا يعين أننا سنحتاج إ 2131الطبقة الوسطى من األستهالك حبلول العام 

وسنواجه نقص حاد يف احلصول على  %41نستخدمه اليوم، وسريتفع الطلب على الغذاء واملواد األساسية بنسبة 

 .McKinsey Global Institute) 2131حبلول العام    %41مياه الشرب تصل نسبتها إىل حوايل ال  

2011.) 

احة فرص األقتصاد الدائري من املتوقع حتقيق منو كبري بالوظائف بسبب إت تعزيز فرص العمل: يف ضل التحول اىل -2

في دائري قتصاد الألووفقًا لمجلس الجمعية الصينية لبحوث التنمية المستدامة فإن تطوير اأستثمارية جديدة. 

اقة وتوفير الط، وإعادة تدوير المخلفات، الصين سيسهم في إطالق سبع صناعات جديدة وهي صناعة البيئة
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 والتصاميم والتصورات اإلبداعية، قتصاد الخدماتيألوا، والصحة، والطاقة المتجددة، ستهالكهاأوخفض 

(The People's Republic of China National Report.2012 أما تقرير املنتدى .)

 17thمليون وظيفة يف األحتاد األوريب ) 2من املوارد سنويًا سيخلق  %2األورويب فقد ذكر أن تدوير 

European Forum.2014.) 

ويساهم األقتصاد الدائري أيضاً بتوسيع وتعزيز العالقات مع العمالء وأصحاب املصاح من خالل إقامة عالقات  -3

طويلة األمد، والدخول إىل أسواق جديدة تسفرعن حتقيق مصادر جديدة لدخل إضايف. املنصات التشاركية 

Sharing platforms  .كمثال على ذلك 

،  2119التنمية األقتصادية: يف السنوات القليلة اليت سبقت األزمة األقتصادية واملالية اليت بدأت يف عام زيادة  -4

باملئة سنويا، ولو كان النمو قد أستمر هبذا املعدل، ألستطاع الناتج احمللي  5كان األقتصاد العاملي ينمو مبعدل 

وج مليارات األشخاص من دائرة الفقر، إال أن هذا مل عاماً، مع خر  45إىل  44األمجايل العاملي، التضاعف كل 

(. ويف حبث ملؤسسة ألن ممكارثر حول حتقيق النمو يف أوربا من خالل التحول 2149حيدث )كالوس شواب.

للعمل باألقتصاد الدائري، فإن مسار التنمية يف قطاعات الصناعة األساسية الثالث: الغذائية، التنقل، تعزيز البيئة، 

تريلون يورو من الفوائد األخرى  4.2من املوارد األنتاجية سنوياً إضافة إىل توليد  %3وربا بزيادة نسبة سيسمح أل

ترليون يورو مقابل سيناريو العمل بالتنمية  4.9يف غري املوارد األنتاجية، ليصل جمموع الفوائد السنوية ألوربا حبوايل 

 Ellen Macarthur Foundation, Sun, & McKinsey Centre forاحلالية )

Business and Environment.2015.) 

املسامهة يف احلد من التغيري املناخي وختفيض أنبعاث الغازات الدفيئة: تشمكل الصناعة اليوم أكثر من ثلث  -5

األستهالك العاملي للطاقة وأنبعاثات الغازات الدفيئة وسيتواصل الطلب العاملي على الطاقة وبأزدياد يف كل سنة 
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(. وقد أدت الثورة يف أستخدام الوقود األحفوري إىل زيادة نسبة غاز ثاين أوكسيد 2149ير التنمية الصناعية,)تقر 

جزء يف املليون  391جزء يف املليون يف فرتة ما قبل الثورة الصناعية إىل حوايل  241المكربون يف اجلو من نسبة 

)نزار  2111جزء يف املليون سنوياً منذ عام  4.6ار اليوم، وهي يف أزدياد مستمر حيث يزداد معدل تركيزه مبقد

(. وأحد أهم التدابري املتخذة هبذا اخلصوص هو تشجيع التحول لألقتصاد الدائري وأستخدام 2144ابو جابر .

الطاقة النظيفة، وهذا ماأكده حبث ملؤسسة ممكارثر السابق ذكره ،حيث من املتوقع أخنفاض أنبعاثات ثاين أوكسيد 

 2142مقارنة مبستويات عام  2151باملئة حبلول عام  93و 2131يف املئة حبلول عام  49ىل المكربون إ

(Ellen Macarthur Foundation, Sun, & McKinsey Centre for Business 

and Environment.2015. .) 

ي مسته األساسية ملخفض التعرض اىل تقلبات األسعار: من املعروف أن أسعار املواد اخلام والطاقة ترتبط بسوق عا -9

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 

ر، مالية كبرية. وعلى سبيل املثال ما توقعته دراسة قامت هبا مؤسسة ممكارثاستهالك املواد اخلام، وستحقق وفورات 

مليون طن من خام احلديد بإستخدام إعادة  411ستحقق وفورات  مبقدار  2125أن مادة الصلب يف العام 

 Ellenمن الطلب على هذه املادة ) %41التدوير يف صناعة السيارات، حيث يشمكل قطاع النقل حوايل 

MacArthur Foundation and McKinsey & Company.2013. ) 

 

 التحديات الرئيسة التي ستواجه المنظمات -0



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

48 
 

الشك أن التحول إىل األقتصاد الدائري يعين حدوث تغيري شامل على عدة مستويات سيؤدي بالضرورة إىل خلق 

طر جديدة تضمن اء أحتديات كبرية من املفرتض مواجهتها بالتخطيط وإجياد أساليب مبتمكرة للمساعدة يف بن

التحول الصحيح. فعملية التحول تتطلب مهارات جديدة، وإعادة تصميم على مستوى األنظمة، والتفمكريعلى 

مستوى أعلى لتوجيه التغيري السلوكي، إضافة إىل التغريات اليت ستحدث على مستوى املنتج، والتمويل، ومستوى 

 ة .التعاون والتنظيم الداخلي بني القطاعات والقياد

وبناًء على مامت األشارة اليه سنفصل بعدد من النقاط ماتتعرض له منظمات األعمال والشركات من التحديات 

 وعلى مستويات عدة :

يمكلة إعادة هالتحديات على املستويات التنظمية،  كاحلاجة إىل طلب مهارات جديدة من املوظفني أو  -4

 .املنظمة، وتوزيع مواردها املالية 

لك املستويات املالية املتمثلة بإخنفاض التدفقات النقدية والتمويل نتيجة أخنفاض املبيعات. ذ التحديات على -2

أن منوذج إطالة عمر املنتوج رغم مايؤديه من التقليل من األنتاج و اهلدروتقليص حجم النفايات، إال انه يف الوقت 

خفض  خفض األنفاق بشمكل عام، ونفسه سيخفض من عملية الشراء من قبل املستهلمكني واليت ستؤدي اىل 

 الناتج األمجايل احمللي بالتايل .

التحديات على املستويات القانونية، بسبب تغري العالقات، بني الشركة واملوردين وبني الشركة واملشرتين،  -3

 سيخلق احلاجة إىل وجود أتفاقات قانونية جديدة تنظم هذه العالقات.

اجلانب خيص احلمكومات بالذات، فهي حباجة إىل إعادة النظر  التحديات على املستوى الضرييب، وهذا -4

 باألنظمة الضريبية، بزيادهتا لبعض اجلهات وخفضها على جهات أخرى مبا خيدم عملية األستدامة وتشجيعها.
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التحديات املعرفية، فنحن حباجة إىل تطوير اجلوانب املعرفية لبعض التخصصات الفاعلة يف جمال اإلستدامة  -5

 ممكاهنا أجراء تقييم خماطر التأثري البيئي والقياس المكمي للموارد .ليصبح بإ

التحديات السلوكية وثقافة املستهلك، فالتغيريعلى صعيد سلوك املستهلك وثقافته األستهالكية، يسبب  -9

ول بحتديات كبرية للشركات التجارية، فليس من السهل تغيري العادات القدمية بعادات جديدة كعدم األمتالك أو الق

 مبنتجات معاد تصنيعها، مما يستدعي املزيد من التوعية والتعليم.

 

 دور الجهات الفاعلة في التحول إلى األقتصاد الدائري ونموه: -1

من أجل أجناح عملية التحول حنو األقتصاد الدائري، واألنتقال إىل اإلستدامة،  يتعني على مجيع اجلهات الفاعلة 

هذه اجلهات  حيث كلما أضطلعت سائرستويات خمتلفة  يف صنع هذا التحول، أن تتحمل مسؤولياهتا وتساهم مب

ري أن التحول حنو غاملعنية يف عملية صنع القرار والتحول بطريقة جمدية، يزداد ترجيح حتقيقها لألهداف املنشودة. 

ية حمكومة أو منظمة ن ألأقتصاد دائري يتطلب حتوالً على مستوى املنظومة كمكل، احمللية والوطنية والدولية. وال ميمك

. كما ان على أصحاب املصلحة يف القطاعني العام واخلاص العمل اأو مؤسسة واحدة أن تنجز هذا التغيري وحده

معا من أجل رؤية "دائرية" مشرتكة من أجل حتويل نظم وأمناط اإلنتاج والتصنيع واالستهالك من خالل عملية 

وميمكن أن حندد ثالثة جهات رئيسية هلا  .تمكيف، وتوسيع نطاق اجلهودجتريبية مشرتكة ومستمرة، من التعلم، وال

الدور األكرب يف عملية التحول، هي: احلمكومة واملنتجني واملستهلك، وسنعرض لمكل منها على حدة من حيث 

 دورها ومسؤولياهتا.

 

 دور الحكومات 1-2
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الالزمة  مركزيا، من خالل إجراء التغيرياتيقع على عاتق احلمكومات املسؤولية األكرب، حيث عليها أن تلعب دورا 

يف تشريعاهتا وسياساهتا، فضالً عن أستثمار أمواهلا العامة للمساعدة يف التمويل والدعم. وسنوجز اهم اإلجراءات 

 املطلوبة هبذا اخلصوص:

حول تتعترب إعادة دراسة األنظمة الضريبية لتضم مستهدفني آخرين لدعم عملية الإجراءات فرض الضرائب:  .4

يث ميمكن حلألقتصاد الدائري من أهم ما جيب أن تقوم به احلمكومات لدعم عملية التحول لألقتصاد الدائري. 

أستخدام هذا األجراء بأوجه متعددة، للحد من رمي النفايات وترميدها، كفرض ضرائب على جتار التجزئة اللذين 

بليون كيس بالستيك  511صاءات دولية أن حنو حيث تقدر أحيستخدمون مواد بالستمكية يف التعبئة والتغليف، 

بليون، وال يعاد تدويرها اال بنسبة أقل من واحد يف املئة  25تستعمل يف أحناء العامل كل سنة حصة العرب منها 

)جريدة احلياة الدولية( . وهناك جتارب ناجحة جدا لبعض الدول للحد وبنسب كبرية من هذه النفايات وحتويل 

ام إىل مشاريع لتطوير البيئة، كتجربة حمكومة النرويج بفرض ضريبة المكربون واليت باشرت هبا منذ العأموال ضرائبها 

. ومن األوجه اآلخرى ايضاً، ميمكن للحمكومات زيادة الضرائب على املعادن اخلام األولية وتقليلها على 4664

 ضرائب.ليت ميمكن أستخدامها يف جانب الاملعادن املعاد تدويرها، اضافة للمكثري من الوسائل املبتمكرة اآلخرى وا

إصدار التشريعات والقوانني: هناك المكثري من التشريعات والقوانني اليت تستطيع الدولة إصدارها لتساعد يف عملية  .2

لزحف ا التحول. كالقوانني والتشريعات اليت ختص جانب التخطيط العمراين وأنشاء املدن واليت تساهم مبنع تواصل

 .يتسبب يف تدمري املناظر الطبيعية والبيئة العمراين الذي

أستخدام احلوافز األقتصادية: سواء ملنظمات األعمال أو املستهلمكني، مثال على ذلك جعل مقدارالرسوم البلدية  .3

اليت تستوىف على إخالء القمامة حسب وزن النفايات اليت ينتجها كل مستهلك، حيث كلما قل وزن النفايات 
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دفوع. و لليونان جتربة رائدة يف ذلك حيث ركبت على شاحنات نفاياهتا معدات لوزن صناديق قلت نسبة الرسم امل

 اسرة وكانت النتائج رائعة يف تقليل نسبة النفايات املنزلية  4511النفيات ل 

4. (EuropeanCommission.2017) 

طة اليت ت الصغرية واملتوسالدعم احلمكومي من خالل منح املساعدات املالية والقروض امليسرة: وخصوصاً للشركا .5

تواجه صعوبة يف التمويل حيث أن عملية حتويل طبيعة عملها إىل منوذج جديد كالنموذج الدائري عملية ممكلفة 

 والشك.

عقد الشراكات بني القطاعني العام واخلاص: خصوصا يف ما يتعلق باملشاريع الضخمة، كمشاريع البىن التحتية  .9

 مشاريع استخدام الطاقة النظيفة.اليت تساعد يف عملية التحول ك

 

 دور قطاع األعمال )المنتجين(  1-1

يؤدي قطاع األعمال إىل جانب احلمكومة دورفاعاًل وحامسًا بأعتباره الفاعل الرئيس القادر على حتقيق أهداف 

أكثر من  ةوأن التطبيق الصحيح لألقتصاد الدائري من شأنه أن يساعد الشركات على اإلستفادالتنمية املستدامة، 

مصادر الطاقة واملوارد األولية األخرى اليت تستخدمها، وبالتايل توظيف هذه القيمة املضافة يف سبيل حتسني فاعلية 

خدماهتا، وتالياً املسامهة يف العائد على أستثمارات زبائنها وتشجيع سلوكيات االستدامة يف اجملتمعات اليت تعمل 

 .فيها

دي إىل ألقتصاد الدائري غري متقتصرة على املسامهة يف محاية البيئة فقط ولمكنها تؤ عندما تمكون تطبيقات مبادئ اف

ة إسرتاتيجية فإن التحول إىل النموذج الدائري يصبح ضرور  حلول ملشاكل فعلية تواجه الشركات اآلن ويف املستقبل،

إذا واصلنا أتباع  القادمة. لمكنأساسية ألية شركة تريد حتقيق ميزة تنافسية أو تنوي أن تزدهر وتنمو يف السنوات 
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فأن النظم اإليمكولوجية اليت يعتمد عليها قطاع األعمال واجملتمع بدأت تتدهور  هنج العمل املعتاد غري املستدام

، أرتفعت 2141و  2112فبني عامي  ،واملواد اخلام األساسية تشهد أخنفاض فعلي مستمر مع أرتفاع أسعارها

شهد ست، و ، حمققة بذلك تراجعاً يف متوسط األسعار خالل القرن املاضي٪451ن أسعار السلع األولية بأكثر م

 يفالشركات أيضًا أرتفاعا حمتماًل يف تقلبات األسعار مما قد يمكون له أثر مدمر على التمكاليف الثابتة  السيما 

ي ئرالدالفمكر ت اند الشركات اليت تبعدإن . ومع مجيع هذه التحديات فتعتمد على وفورات احلجم الشركات اليت

، بالرغم من أن دراسات اجلدوى  لعالمى اشركة فقط على مستووز املئة ية ال يتجاسـساأتيجية اترـكإساحلقيقي 

فتة. حيث يقدر املستشارون يف شركة ماكنزي أن بوسع املشروعات اليت تتبىن تطبيق الو ئرية تبدالدملشروعات ال

  .(Nature 494) 2131ر إىل األقتصاد األوريب حبلول عام ترليون دوال 2.9األقتصاد الدائري ان تضيف 

 دور المستهلك  1-4

ىل األقتصاد الدائري. يف عملية األنتقال إيعترب املستهلك من الداعمني األساسني يف حتقيق دوري احلمكومة واملنتجني 

ئية أكثر من أي وقت ملشاكل البيفاملستهلك اليوم أصبح أكثر وعياً ومعين بافإذا نظرنا لدوره من اجلانب األجيايب، 

مضى، وهذا الوعي كان له األثر البالغ أيضًا على سلوكه الشرائي فهو يفضل شراء السلع واخلدمات اليت يدرك 

ا بأن هلا أثر إجيايب على البيئة، ويقف بالضد أزاء من هلا أثر سليب. فتشمكيل المكثري من املنظمات اليت هتتم بالقضاي

، أجل وقف األنتهاكات اليت تقوم هبا الشركات الصناعية وشركات البرتول يف مجيع احناء العاملالبيئية وتناضل من 

واملظاهرات اليت خترج من أجل محاية املناخ هي خري دليل على تقدم الوعي البيئي للمواطن، واألحساس باملشمكلة 

يمي واملعريف لثقافة واملستوى التعلاألقتصادية اليت يفرزها أسلوب األنتاج واألستهالك اخلطي. لمكن اختالف ا

واألقتصادي للمستهلمكني يشري إىل وجود جانب سليب يتمثل بوجود العديد من املستهلمكني اللذين يقفون بالضد 

فنماذج األعمال املطروحة واليت اشرنا إليها فيما تقدم  تتطلب أن يتم تبين ممارسات من عملية األنتقال الدائري 
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ياً وهي غري ما تعود عليها املستهلك سابقا، لمكن العادات األستهالكية القدمية ميمكن أن أستهالكية جديدة جذر 

تتغري إذا ما عرضت على هؤالء املستهلمكني حلول فاعلة من حيث التمكلفة، واجلودة لتلبية احتياجاهتم. وهناك 

األشياء املستعملة  ثل شراء وبيعأمثلة جيدة على النماذج املبتمكرة اليت مت اعتمادها بسرعة من قبل املستهلمكني، م

وفري ت، وتأجري األثاث املنزلية واملمكتبية أو السيارات بدل من شرائها كما يف ebayعلى املواقع األلمكرتونية كموقع 

والذي اصبحت تطبقه المكثري من الشركات مدفوعة برغبة وتشجيع  Product as a serviceاملنتج كخدمة 

 . من املستهلمكني

دور املستهلمكني من أن قناعتهم وإمياهنم  مبقدرة هذا النهج األقتصادي اجلديد من حتسني حياهتم  وتمكمن أمهية

ستدعوهم إىل الدفع قدمًا يف آلية التنمية املستدامة، من خالل احلث على إصالح السياسات والقوانني، عرب 

ملانات سلطة شعبية سواء عرب الرب الضغط على احلمكومات والصناعيني معا ومراقبتهما من خالل ما اتيح هلم من 

 أو من خالل منظمات اجملتمع املدين.

 

 

 األقتصاد الدائري في الوطن العربي -5

 لمحة عامة عن الوضع البيئي واألقتصادي 5-2

إذا كان النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل هو املقياس لتحسني مستوى املعيشة، فقد حققت البلدان العربية نتائج 

لسنوات اخلمسني املاضية، إذ أرتفع معدل دخل الفرد أربعة أضعاف. ويف حني أنعمكس هذا األرتفاع  جيدة خالل ا

يف مستوى املعيشة يف مناطق متعددة، فهو مل حيقق بالضرورة نوعية حياة أفضل وال هو َحسن من فرص العيش 

فضت إىل أقل من بيعية، حبيث أخناملستدام يف املستقبل. فقد شهدت الفرتة نفسها هبوطًا حادًا يف املوارد الط
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النصف مما كانت عليه. ورافق هذا تدهور متسارع يف األوضاع البيئية، مما جعل املنطقة على شفري األفالس يف 

مرات، مما  3.5وقد تسبب هبذا االهنيار عامالن أساسيان: األول هو ارتفاع عدد السمكان املوارد اإلكولوجية، 

 تهالك. والثاين هو األرتفاع احلاد يف كمية املوارد اليت يستهلمكها الفرد، وذلك بسببأدى اىل أرتفاع عام يف االس

نمية، فقد هذا ما أكده التقرير السنوي للمنتدى العريب للبيئة والتو أرتفاع معدالت الدخل والتبدل يف أمناط احلياة. 

بل هي هتدد  ة احلياة يف املستقبل،حذرالتقرير من أن خماطر هذا الوضع ال تنحصر بفرض قيود على النمو ونوعي

. واليوم تبلغ مستويات 4646فرص البقاء نفسها . ولقد دخلت املنطقة العربية مرحلة العجز يف املوارد منذ العام 

أستهالك البضائع واخلدمات األساسية ألستمرار احلياة أكثر من ضعفي ما ميمكن لألنظمة الطبيعية احمللية توفريه. 

األقليمية إىل الضعفني، وأخنفاض املياه   Ecological Footprint البصمة البيئيةرتفاع وترافق هذا مع أ

العذبة املتوفرة للفرد حنو أربعة اضعاف، حيث أن من املعروف أن الدول العربية تعترب من أكثر بلدان العامل ندرة 

باملئة ويصل  42يث يبلغ معدهلا العام كما أن البطالة يف الوطن العريب تبقى عالية جداً ح(.  2142باملياه )أفد 

باملئة وفق أرقام ملنظمة العمل الدولية  43يف املئة يف اواسط الشباب باملقارنة مع املعدل العاملي البالغ  31إىل 

بسبب األضطرابات السياسية  2149 -2145حيث تقدر أن البطالة قفزت أكثريف  2144صدرت يف العام 

األقتصادي املرتاجع. ويف جمال الوقود فإن الوقود األحفوري يسيطر على أنواع الوقود  والنزاعات واحلروب، والنمو

اليت تلىب أحتياجات البلدان العربية إىل الطاقة، وقد أدى هذا النمط إىل جعل بعض بلدان جملس التعاون اخلليجي 

تهالكها كالتايل: لسمكان. وتوزع أسيف عداد أكرب البلدان املتسببة بأنبعاثات ثاين أوكسيد المكربون قياسا بعدد ا

 2.9يف املئة، الزراعة  42.4باملئة، القطاعات السمكنية والتجارية  29.4باملئة، النقل  26.2انشطة الصناعة 

(. أما يف جمال العلوم والتمكنولوجيا واإلبتمكار ال تزال البلدان العربية تعترب من املستخدمني هلا 2149باملئة )أفد 

نتجة. ووفقا ملنظمة اليونسمكو، فإن نسبة األنفاق على العلوم والتمكنولوجيا واألبتمكار يف املنطقة أكثر من كوهنا م
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العربية ال تزال منخفضة جداً حىت مبقايس البلدان النامية، فمعدل األنفاق احمللي األمجايل على البحث والتطوير 

باملئة من معدل األنفاق العاملي  42امية وباملئة أي مخس معدل األنفاق األمجايل يف الدول الن 1.2اليتعدى 

(ESCWA. 2015.) 

 

  التحول لألقتصاد الدائري وواقع الحال 5-1

وأما فيما خيص تبين الدول العربية لألقتصاد الدائري والسعي لألستفادة من التجارب العاملية هبذا اخلصوص، فهي 

ادرات ض البلدان اخللجية، إضافة إىل املبالتتعدى أن تمكون سوى عدد من خطوات خجولة وبسيطة تبنتها بع

، IPCCالفردية الصغرية يف بلدان عربية آخرى. وهذا ما أكدته دراسة للهيئة احلمكومية الدولية املعنية بتغري املناخ 

حيث بينت الدراسة أن معدل أنتاج النفايات أرتفع يف البلدان املتقدمة والنامية مع صعود الناتج احمللي األمجايل 

يف الدول املتقدمة  % 54مدى العقود املاضية. حيث زادت كمية النفايات األمجالية للفرد الواحد بنسبة  على

. وقدرت خسائر الدول العربية الناجتة عن جتاهل 2115و 4691يف البلدان النامية وذلك بني عامي  %35و

و الصلبة يف منطقة اخلليج فقط حن مليار دوالر سنوياً، وبلغ حجم النفايات 451إعادة تدوير املخلفات بنحو 

مليون دوالر أمريمكي،  211مليون طن سنوياً، يف حني مل تتجاوز األستثمارات العربية يف هذا اجملال مبلغ  91

من صناعات املخلفات يف العامل، ويعمل فيها أكثر من  % 51بينما يوجد يف دول االحتاد األورويب أكثر من 

 ( .IPCCموظف )ألف مصنع وحنو نصف مليون  91

بية  متطلبات األنتقال اىل األقتصاد الدائري يف البلدان العر وبناًء على ما تقدم  سندرج بعض مانراه ضروري من 

للمسامهة يف لفت نظر املعنني إىل أمهية إجياد أفمكار وطرق غري تقليدية للتحول بأقتصادنا العريب إىل اقتصاد دائري 

 يدعم التنمية املستدامة.
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 تطلبات األنتقال لألقتصاد الدائري في البلدان العربية م 5-4

ضرورة التمكامل والعمل األقتصادي العريب املشرتك الذي تستطيع من خالله املنطقة العربية حشد روؤس األموال  -1

رب. كالبشرية، والطبيعية، واملالية، واملادية، واالجتماعية، لتحقيق أهداف األقتصاد الدائري بتمكاليف أقل وكفاءة أ

واجلدير بالذكر أن املنطقة العربية تعترب من أقل مناطق العامل تمكامال اقتصادياً. ووفقا لبيانات موؤمتر األمم املتحدة 

، على الرغم من 2142يف املئة من أمجايل صادرات  6للتجارة والتنمية أونمكتاد، مل يتعدى حجم التجارة البينية 

، ومنطقة التجارة احلرة العربية 2004عليها، مبا يف ذلك أتفاقية أغادير  وجود أتفاقات جتارية عديدة مت التوقيع

 (.2149) أفد  2119والسوق املشرتكة لدول جملس التعاون اخلليجي  2005المكربى 

ضرورة ردم اهلوة بني األوساط األكادميية وشركات األعمال والصناعة، حيث من الواجب أن يمكون هناك تعاون  -2

دميية وشركات األعمال والصناعة، ملعرفة أحتياجات هذه اجلهات من أجل توجيه البحوث بني املؤسسات األكا

 لدعم عملية التحول لنهج األقتصاد الدائري.

 ضرورة إصدار قوانني وتشريعات ضريبية حمكومية لتشجيع القطاع اخلاص على العمل باألساليب املستدامة. -3

 خالل زيادة األنفاق على مراكز البحوث.  دعم البحث العلمي والتطوير وتشجيع اإلبتمكار من -4

التشجيع على عقد الشراكات ودخول األستثمارات األجنبية ملا هلا من منافع كبرية يف دعم التطور ونقل التمكنولوجيا  -5

  املتقدمة واملسامهة بتقليل البطالة، وتوفري متويل مايل، السيما وأن الدول العربية تعاين من فجوة تمكنولوجية ومتويلية

ترليون دوالر للوصول إىل منو مستدام  3.9كبرية. وتشري تقديرات األسمكوا إىل أن دوال عربية خمتارة قد حتتاج اىل 

 (.ESCWA 2145) 2131-2145خالل الفرتة بني 
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ال تزال األداة الرئيسة  لقياس األداء األقتصادي هي نظام احلسابات القومية تطوير قياس األداء األقتصادي: حيث  -6

(SNA )System of National Accounts  ويتم استخدام هذا النظام من قبل احلمكومات لتوفري

مؤشر ألداء األقتصاد، وهو قد جرى أقرتاحه يف  ثالثينات القرن املاضي بشمكل حمدد لقياس قيمة السلع واخلدمات 

دامة ورفاهية تنمية املستاملنتجة يف بلد ما. مع ذلك، فإن نظام احلسابات القومية ليس مؤشرا صحيحا لقياس ال

اإلنسان، ذلك أنه ال يعمكس أستنزاف وتدهور املوارد ويقدم صورة غري صحيحة بشأن أداء األقتصاد، فهو مثاًل 

(. وقد بدأت 2149يعمكس ضرر وكلفة بيع األصول الطبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي على أهنا دخل)أفد 

بيئة يف مثانينات القرن املاضي عندما أطلق برنامج األمم املتحدة للحماوالت توفري أساليب قياس ومؤشرات بديلة 

مع البنك الدويل مبادرة ألستمكشاف أعتماد احملاسبة البيئية كمقياس أصيل لألداء احلقيقي لالقتصاد ميمكننا تبنيها 

 والعمل هبا.

ز أستخدامها، والسعي ت وتعزيالعمل على حتقيق زيادة كبرية يف فرص احلصول على تمكنلوجيا املعلومات واألتصاال -7

 إىل توفري فرص الوصول الشامل إىل شبمكة األنرتنت.

احلد من أنتاج النفايات من خالل إعادة التدوير وإعادة األستعمال، واألستعانة بالتجارب العاملية الرائدة هبذا  -8

 اخلصوص.

 ستنتاجات اإل -8

ت ودراسات ميمكننا ان نستخلص بعض النقاط من خالل ماتقدم ومامت األطالع عليه ودراسته من حبوث ومقاال

املهمة اليت يتطلب األشارة هلا، لنبين عليها الحقاً عدد من التوصيات جندها ضرورية لمكل املعنني الساعني اىل تبين 

 التحول لألقتصاد الدائري .
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ات الصلة، عدا يع ذعدم وجود تعليم لإلستدامة يف جماالت التصميم واهلندسة واألقتصاد وغريها من املواض -اوال

مكة جامعة دلفت للتمكنولوجيا يف هولندا، وجامعة برادفورد يف اململعن بعض املبادرات اجلامعية القليلة كمبادرة 

، فإعتبار االقتصاد 2144املتحدة، واليت كان هلا سبق أفتتاح برنامج للماجستري يف األقتصاد الدائري يف عام  

 الوطنية يشمكل أمراً حامساً ألجناح هذه العملية.الدائري جزًء من املناهج الدراسية 

األفتقار إىل التدريب على املهارات العملية واليت هي من املتطلبات األساسية لنماذج األعمال اخلمسة اليت  -ثانيا

 مت اإلشارة إليها آنفاً، مثل إصالح املنتجات جلعلها أطول تداوال أو إجياد خمططات إلرجاع املنتج.

 عدام وجود بنية حتتية صناعية  تسهل التحول للعمل بالنماذج املستدامة يف المكثري من الدول.أن -ثالثا 

أن وضع األقتصاد الدائري كبند ثابت على جدول أعمال املؤمتر السنوي للمنتدى األقتصادي العاملي،  -رابعا

 األجتاه الدائري.يخ العمل وتطويره بدليل على أن جمتمع األعمال يف الدول املتقدمة يزداد محاساً جتاه املضي برتس

هناك توجه عاملي تقوده المكثري من الدول واملنظمات الدولية بوضع آليات وأنظمة للحد من الصناعات  -خامسا

اليت تتسبب بالتغري املناخي وتضر البيئة، منها نظامي )ضريبة المكربون، وحصص المكربون( غري ان تطبيقها حمدود 

 مدينة ووالية فقط حسب تقارير األمم املتحدة .  21وحوايل بلد  41،فهي تطبق يف  

هناك نقص كبري يف القوانني والتشريعات اليت تشجع منظمات األعمال للتحول لألقتصاد الدائري   -سادسا

 كالتشريعات الضريبية مثاًل.

وانب الفنية بل جليف حالة األنتقال للعمل باألقتصاد الدائري ستحدث تغريات كبرية ال تقتصر على ا -سابعا

تتعدها إىل تغريات يف اجلانب األجتماعي والسياسي مما  يستدعي األمر إجراء حبوث معمقة إلجياد حلول للمشاكل 

 اليت ستظهر جراء هذه التغريات وعلى حد علم الباحثني هناك قصور كبري يف هذا اجلانب.
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دة الوعي يث أن لوسائل األعالم دور كبري يف زياهناك قصور أعالمي واضح للتعريف باألقتصاد الدائري. ح -ثامنا

اجملتمعي ملا هلا من أممكانيات الوصول ألغلب أفراد اجملتمع، وحنن نرى أنه ال يزال مصطلح األقتصاد الدائري غري 

 معروف وغامض لعامة اجملتمع.

ديرات العام ،ووفقًا لتقهناك حاجة لتوفري موارد مالية كبرية إلجراء عملية التحول لألقتصاد الدائري  -تاسعا

ترليون دوالر سنويا لتمويل أهداف  4-5ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية أونمكتاد ان هناك حاجة إىل  2144

 التنمية املستدامة.  

 ضعف التمويل املايل املرصود للبحوث واإلبتمكارات يف مواضيع األقتصاد الدائري. -عاشرا

 التوصيات -0

ديث املناهج التعلمية وأدخال مناهج تعليم األستدامة يف مجيع املواضيع والتخصصات ذات العمل على حت -اوال

 الصلة، سيساهم يف أجناح العمل باألقتصاد الدائري.

جيب على منظمات األعمال اليت تروم التحول للعمل يف مناذج األقتصاد الدائري، أن تسعى إىل تطوير  -ثانيا

 التدريب والتعليم املستمر.  مهارات العاملني لديها من خالل

 جيب السعي حنو توفري البىن التحتية الصناعية للعمل بالنماذج املستدامة. -ثالثا

العمل على تشجيع مجيع املؤمترات الدولية واألقليمية واحمللية ذات العالقة، بوضع بند ثابت لألقتصاد  -رابعا

 قتصاد الدائري خصوصا يف الدول النامية.الدائري ضمن منهاج أعماهلا لتشجيع وتطوير العمل باأل

ضرورة جعل توجهات احلد من الصناعات اليت تسبب التغري املناخي اليت مت ذكرها يف الفقرة اخلامسة   -خامسا

من استنتاجاتنا آنفة الذكر، ملزمة جلميع الدول وليست اختيارية، ألجبار شركاهتا للتحول إىل مناذج العمل 

 املستدامة.
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وسن قوانين جديدة تتماشى مع        االستثمار في ى احلمكومات يف مجيع البلدان وضع تشريعات عل -سادسا

 لتشجيع القطاع اخلاص على تبين هذا املفهوم."االقتصاد الدائري" 

على املوؤسسات األكادميية والصناعية إجراء حبوث معمقة إلجياد حلول للمشاكل اليت ستظهر يف اجلانب  -سابعا

 السياسي نتيجة التحول للعمل باألقتصاد الدائري.األجتماعي و 

على وسائل األعالم أن تأخذ دورها يف التعريف باإلقتصاد الدائري وتوعية أفراد اجملتمع بإجيابيات تطبيقه  -ثامنا

 وأثرها املستقبلي عليهم وعلى أبنائهم يف احلفاظ على البيئة اليت يعيشون فيها.

 الية الالزمة لدعم عملية التحول حنو األقتصاد الدائري حيث ينبغي على احلمكوماتضرورة توفري املوارد امل -تاسعا

د توجيه املؤسسات املالية بأعطاء األولوية بتوفري األموال والقروض امليسرة للمشاريع اليت تتبىن العمل مبنهاج األقتصا

 الدائري بشمكل خاص، واليت حتقق أهداف التنمية املستدامة بشمكل عام.

ينبغي على احلمكومات أن ختصص متوياًل ضخما لربامج األحباث الطموحة واإلبتمكارات، وباملثل جيب  -عاشرا

تنظيم التعاون البحثي بني القطاعني العام واخلاص بشمكل 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

يعد استخدام االبتمكار يف تعزيز عملية التعليم أحد أكثر األساليب استخداًما وتفضيالً لتطوير نظم التعليم 
ية لتسهيل وحيف العامل، وأحد أهم االبتمكارات العملية املستخدمة يف هذا اجملال هي استخدام األجهزة الل

عملية التعليم. الغرض الرئيسي من هذه املقالة هو تقدمي الدراسات اليت تناولت موضوع التعلم باستخدام 
األجهزة اللوحية بدال من المكتب الورقية والدفاتر مع دراسة مسحية للمراجع البحثية السابقة )دراسة 

( املفهرسة يف ISIمعهد املعلومات العلمية )بيبليومرتية(. غطت هذه الدراسة الببليومرتية صفوة مقاالت 
مقالة مت تضمينها يف نتائج هذه  445( وذلك من خالل حتليل WoSقاعدة بيانات فهرسة الويب )

الدراسة واليت سيتم عرضها يف ثالث فئات رئيسية ؛ أهم املقاالت "حبسب االقتباس" ، واجملالت ، واملؤلفني 
األكثر إنتاجية ، واجملالت ، والبلدان ، وأخريًا خصائص املنهج املنهجي ، والمكلمات الرئيسية ، واملؤلفون 

للدراسات. ستساعد هذه املعلومات الباحث يف هذا اجملال على توفري الوقت واجلهد لتحديد الدراسات 
 والقضايا الرئيسية يف هذا اجملال.

ع البحثية السابقة )دراسة األجهزة اللوحية, عمليات التعليم, دراسة مسحية للمراج كلمات البحث:

 بيبليومرتية(
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 المقدمة 

أصبح استخدام االبتمكار يف طرق التدريس / التعلم هو اجلزء األكثر أمهية يف عملية التعلم لتحفيز الطالب 

ا ، الذي يعترب واحدً  2144وزيادة إنتاجيتهم ، وخاصة يف املرحلتني االبتدائية والثانوية. وفًقا لتقرير األفق لعام 

من املقاييس األكثر احرتاًما ملوضوع اعتماد التقنيات يف التعليم، فقد ذكر بالفعل زيادة استخدام أجهزة التعلم 

. وتوقع تقرير األفق أيضًا اعتماد عدة تمكنولوجيات يف (Becker et al., 2017)املتنقلة يف املدارس 

حلوسبة الرابعة من خالل تطبيق أدواهتا مثل اصناعة التعليم. ويعتقدون أن العصر اجلديد للثورة الصناعية 

 .السحابية والتعلم املتنقل ستمكون 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 

ف الذكية وأجهزة المكمبيوتر اللوحية. هذا األخري ذو أمهية متزايدة لقطاع املدارس ، حيث حدثت جمال اهلوات

تغيريات هائلة يف العديد من املدارس خالل العقود املاضية. فيما يتعلق بوسائط اإلعالم ، بدأت التغيريات مع 

مبيوتر ة العرض احملمولة وأجهزة المكأجهزة داعمة مثل جهاز العرض العلوي واللوحة البيضاء وانتقلت إىل أجهز 

 ;Al-Sa'di, Parry, Carter, & Ieee, 2014) احملمولة وأجهزة المكمبيوتر الشخصية إلثراء 

Kroell & Ebner, 2011) يف الوقت احلاضر ، تركز املزيد واملزيد من املدارس على القيمة املضافة .

جهاز األيباد من شركة أبل, فباإلضافة أىل أن هذا اجلهاز جاهٌز للعمل على الفور،   هزة اللوحية ، مثلمن األج

فإنه أيًضا خفيف جًدا ، ومن مث فهو أمر مريح جداً للطالب. عالوة على ذلك ، يتم توفري عدد ال حيصى 

نوعة من الرتويج جملموعة مت من تطبيقات التعلم وطرق نقل املوضوعات يف ومن خالل هذه األجهزة. ميمكن

 .املهارات جلميع املواد ، مثل مهارات االستماع والقراءة واالستدالل من خالل جمموعة من األنشطة والتطبيقات
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مليون جهاز يف قطاع التعليم  4.5تشق رائدة املوضة احلالية ، آبل آي باد ، طريقها حنو املدارس اليت تضم 

ألف طلب تعليمي ، ووفًقا لإلعالنات ، سيزداد العدد قريًبا  21دم أكثر من يف الواليات املتحدة ، حيث تق

(Mkaufman, 2012).   ت رة الصناعية الرابعة احلالية وتطبيقاهتا مثل إنرتن. عالوة على ذلك ، فإن الثو

، وتطبيقات البيانات الضخمة تقرتح املزيد واملزيد من تنفيذ هذه التقنيات املبتمكرة  األشياء ، احلوسبة السحابية

 يفاجلديدة ، وسيؤدي استخدام األجهزة اللوحية يف املدارس االبتدائية إىل متهيد الطريق أمام الطالب للتوافق 

 ..(Goncalves, Costa, & Araujo, 2016)القرن اجلديد بفعالية وبشمكل منتج 

وبتناول الدراسات احلالية اليت تناقش موضوع التعلم باستخدام األجهزة اللوحية بدالً من المكتب الورقية والدفاتر 

 اليت تقوم فقط بفهرسة مستوى (WoS) ، جند أن املقاالت املفهرسة يف قاعدة بيانات فهرسة ويب العلم

ليومرتية ضمن سة ومت تصنيف معلوماهتم البيبللمقاالت. مت تضمني مائة ومخسة عشر مقالة يف حتليل هذه الدرا

 .وتقرير اإلنتاجية وتقرير مواصفات املقاالت االقتباس ثالث فئات رئيسية ؛ تقرير

ومن مث ، يبدأ هيمكل هذه املقالة مبقدمة موجزة تتبعها املنهجية املستخدمة. يف وقت الحق ، تعرض الدراسة 

 .الحظات النهائيةالدراسة املستقبلية. وأخريا تتم مناقشة االستنتاج واملحتليل النتائج والنتائج الرئيسية ومقرتحات 

 

 المنهجية العلمية:

مت إجراء مسح بيليومرتي على املقاالت اليت تدرس استخدام األجهزة اللوحية يف العملية التعليمية وجانب التعلم  

، أجري البحث  Web of Science كبديل للمكتب الورقية وكتب املذكرة. باستخدام قاعدة بيانات

يف عنوان املقاالت فقط ، باختيار الفرتة الزمنية لمكل السنوات    ”tablet, learning“  باستخدام كلمات

مقالة . ونتيجة لذلك ، من  446. وقد أدى هذا بدوره إىل ظهور 2144إىل  4645اليت تغطي الفرتة من 
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رية ، واألوراق واستعراض املقاالت واقصاء املواد التحريخالل تنفيذ تصفية لنوع املستندات واختيار املقاالت 

مادة ، وبعد ذلك ، بعد فحص اخلالصات من خالل عملية الفحص املزدوج من قبل  435أصبحت النتيجة 

مقالة فقط  445، تبني أن  435اثنني من الباحثني املختلفني الذين ينفذون هذا الربنامج. من هذه املقاالت الـ 

الدراسة )على سبيل املثال ، األجهزة اللوحية تعين جهاز الشاشة بداًل من العالج الطيب( ويتم تتعلق بنطاق 

 .اعتماد هذا القدر من املقاالت كبيانات لتنفيذ هذا البحث الببليومرتي

 

 

 

 

 : مقدار عدد املنشورات بالنسبة للسنة2الشمكل    : مقدار االقتباس بالنسبة للسنة.4الشمكل 

 نات و البحث:تحليل البيا

  اخلصائص العامة والطريقة

أوالً ، وقبل النظر يف الفئات الثالث ، نظرت هذه الدراسة يف املنشور اإلمجايل على مر السنني ومقارنة بالعدد 

عدد املقاالت املنشورة يف كل عام. ومن الواضح أن هناك ذروتان, واحدة  2االقتباسات سنويًا. ويبني الشمكل 

، يف  2141منشورات تليها اخنفاض إىل مادة واحدة فقط يف عام  41ت إىل حوايل وصل 2119يف عام 

مقالة يف ذلك العام. ومع ذلك ، يظهر  21حيث جتاوزت  2145حني أن الذروة الثانية كانت يف عام 
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حيث أن أعداد االقتباسات بدأت تتضاعف  2143زيادة منتظمة يف عدد االقتباسات حىت عام  4الشمكل 

 .2144حىت عام 

ومرتية أهم ذه املقاالت ، ويف هذا التقرير ، تقدم الدراسة الببليهل االقتباسبعد ذلك ، تبحث الدراسة يف تقرير 

مت  / املؤمتر ةأكثر جملة حممّكم، الذين مت اقتباسهم، أهم املؤلفني  اليت مت اقتباسهاا يلي: أهم املقاالت مم 5

  .اقتباسا، أعلى المكلمات الرئيسية اقتباسه

 ,Alvarez, Claudio; Brown, Christian; Nussbaumأهم املؤلفني املذكورين هم 

Miguel   من أجل تعزيز  ةلوحيالمكمبيوتر الوأجهزة  المكتب الشبمكية يف مقالتهم بعنوان "دراسة مقارنة بني

 COMPUTERS IN HUMAN" التعلم التعاوين وجًها لوجه ، واليت منحت جملة 

BEHAVIOR االقتباس منهاول يف أهم اجملالت اليت مت " املركز األ (Alvarez, Brown, & 

Nussbaum, 2011) بينما ميمكننا مالحظة أن أعلى المكلمات الرئيسية اليت مت االستشهاد .) 

لتعاوين املدعم وجًها ، والتعليم ا Netbooks ، و Classroom هبا بعد اجلهاز اللوحي هي: التقنية يف

 .التايل 4لوجه ، والدراسة املقارنة ، والتعاون كما يوضح اجلدول 

 

 

 

 

 : تقرير االقتباس.4اجلدول 

 تقرير اإلقتباس

A) العدد المقاالت 
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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) العدد المؤلفون 
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) لمجالت التي تم االقتباس منهاا  العدد 
1 COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR 26 
2 COMPUTER 25 
3 LANGUAGE LEARNING & TECHNOLOGY 22 
4 JOURNAL OF DENTAL EDUCATION 15 
5 JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION 15 
D) العدد أكثر الكلمات المفتاحية اقتباسا 
1 Tablet 42 

2 Technology in Classroom, Netbooks, Face-to-Face Computer Supported Collaborative Learning, Comparative Study, and 
Collaboration. 27 

3 Tablet- assisted Language Learning, Mobile - assisted Language Learning, Action Research 24 
4 Tablet PC, IPad. 20 
5 Mobile Learning, Educational Technologies. 19 

الببليومرتية وفًقا  ئيةحصااإلهذه الدراسة  هااالنتقال إىل تقرير اإلنتاجية ، وهو الفئة الثانية اليت ستقدموب

للخصائص التالية ؛ أعلى املؤلفني املنتجني ، أعلى اجملالت املنتجة ، أعلى البلدان املنتجة ، أعلى املؤسسات 

 منشورات 4ؤلف األعلى إنتاًجا من هو امل TRONT JG األكادميية املنتجة. من املالحظ أن

((Olsen, Filer, Tront, Scales, & Ieee, 2008; Tront & Ieee, 2011; 

Tront, McMartin, & Ieee, 2014; Tront, Prey, & Ieee, 2015),  يف حني ،

لة األعلى كانت اجمل  FRONTIERS IN EDUCATION   CONFERENCE أن

نتاجية اإل البلدان األعلىمنشورات ، وحقيقة أن الواليات املتحدة األمريمكية تقود  41إنتاجية مع ما جمموعه 
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منشور كانت الواليات املتحدة أول دولة  24مع فرق كبري يف العدد بني املمكان األول والثاين ، مع ما جمموعه 

منشورات لمكل منها. وأخريًا  9املرتبة الثانية جمتمعة مع  منتجة ، وهي تساوي الدول الثالث اليت جاءت يف

 4هي املؤسسات األكادميية األعلى إنتاًجا مبا جمموعه  VIRGINIA TECH ميمكننا مالحظة أن

معاهد ، مبا جمموعه منشورين فقط لمكل منها ، كما هو  9منشورات ، بينما يتم أخذ املرتبة الثانية من قبل 

 :يلالتا 2موضح يف اجلدول 

 : تقرير اإلنتاجية.2اجلدول 

 تقرير اإلنتاجية
A) العدد المؤلف % 

1 TRONT JG& Ieee 4 3.5 
2 8 Authors with 2 articles 2 13.9  

B) العدد المجلة المحّكمة % 
1 FRONTIERS IN EDUCATION CONFERENCE 10 8.7  
2 INTED PROCEEDINGS/ LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE 7*2 12  

3 
EDULEARN PROCEEDINGS/ FIE 2008 IEEE FRONTIERS IN EDUCATION 
CONFERENCE VOLS 1 3  5*2 8.8  

4 ICERI PROCEEDINGS 4 3.5  

5 
COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR/ ICERI2014 7TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE OF EDUCATION RESEARCH AND INNOVATION 

3*2 5.2  

C) لعددا البلد  % 
 20.9 24 الواليات المتحدة األمريكية 1
  20.9 3*8 اليابان/ إسبانيا/ تايوان 2
  6.1 7 انكلترا 3
 8.1 2*5 أستراليا/ ألمانيا 4

D) العدد المؤسسة األكاديمية % 
1 VIRGINIA TECH  7 6.1  
2 8Academic Institutions with 2 articles 2*8 13.9  

هجية الذي حيتوي على ما يلي: معايري التقييم ؛ املن مناهج البحثري تقرير خصائص يعرض التقرير األخ

املنهجية )النظرية أو النظرية والتجريبية( ؛ نوع الدراسة )املقطعية أو الطولية( ؛ طريقة البحث )النوعية أو المكمية 
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لطة( ؛ ت أو املالحظات أو املختأو املختلطة( ؛ مصدر مجع البيانات )املستندات أو املقابالت أو االستبيانا

تقنيات حتليل البيانات )اإلحصاء الوصفي أو اإلحصاء االستداليل أو حتليل اخلطاب أو حتليل احملتوى( ؛ 

 :تقرير خصائص املقاالت 3مصدر البيانات )أساسي ، ثانوي ، مزيج(. يعرض اجلدول 

الثة أرباع املقاالت استخدمت جتريًبا باإلضافة ، وجد أن ث 445بعد دراسة شاملة لمكل املقاالت املختارة الـ 

إىل املقاربة النظرية ، يف حني أن مجيع املقاالت كانت مقطعية باستثناء مقطع واحد فقط طويل. كان حوايل 

من مصدر  ٪51. كانت "املالحظة" حوايل ٪ 9المكمي ، و  ٪ 32من المكميات النوعية ، و  ٪ 91

( ، يف حني أن ٪54) 49املوازنة بني اإلحصاء الوصفي وحتليل اخلطاب ،  البيانات متبوعة بـ "املستندات".

األرقام والنسب  3حوايل ثالثة أرباع نوع البيانات أساسي. للحصول على التفاصيل المكاملة ، يوضح اجلدول 

 .املئوية المكاملة

 

 

 %  العدد تقرير خصائص مناهج البحث

A) نوع منهج البحث     

 35.7 41 نظري فقط      1

 64.3 74 نظري وتجريبي 2

B) نوع الدراسة     

 99.1 114 دراسة مقطعية 1

 0.9 1 دراسية طولية  2

C) طريقة تحليل البيانات     
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 59.1 68  نوعية      1

 32.2 37  كمية      2

 8.7 10 نوعية وكمية معا        3

D) مصدر جمع البيانات    

 29.6 34 الوثائق 1

ابالتالمق 2  5 4.3 

 16.5 19 االستبانات 3

 49.6 57 المشاهدات 4

 0.0 0 مصادر مختلطة 5

E) تقنيات التحليل االحصائي     

 46.1 53 اإلحصاء الوصفي 1

 0.0 0 اإلحصاء اإلستداللي 2

 53.9 62 تحليل الخطاب 3

 0.0 0 تحليل المحتوى 4

F) مصدر البيانات    

 62.6 72 أساسي 1

 37.4 43 ثانوي 2

 0.0 0 مختلط 3

 

 :الخالصة ومالحظات أخرى

وضوع تم بهتكتحليل بيبليومرتي ، ستخدم هذه الدراسة ، توفريا للوقت واجلهد والعرق من األحباث اليت 

 استخدام المكمبيوتر اللوحي يف التعلم ، وإعطاءها حملة عن أعلى املقاالت املذكورة ، واملؤلفني ، واجملالت

،  حملمّكمةا املؤلفني األكثر إنتاجية ، واجملالت ا حتددلمات الرئيسية. وعالوة على ذلك ، فإهنوالمك احملمّكمة

واملؤسسات األكادميية والدول اليت نشرت حول املوضوع املذكور. وأخريًا ، يوضح ذلك حتلياًل دقيًقا خلصائص 

ل البيانات البيانات وتقنيات حتليأنواًعا رئيسية من الدراسة واملنهجيات ونوع ومصدر  تظهراملقاالت اليت 
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 Webواليت مت ذكرها يف قاعدة بيانات   ISIواملصنفة بتصنيف  445  ال املستخدمة يف هذه املقاالت

of Science (WoS). 

عالوة على ذلك ، ستوصي هذه الدراسة حقاً بدراسة أكثر تفصياًل حول موضوع استخدام األجهزة اللوحية 

 ذات توى هذه املقاالت واستخراج معلومات أكثر تفصيالً حملنهجي ملزيد من فحص باستخدام حتليل مراجعة م

 .صلة تساعد الباحث الذي يهتم هبذا املوضوع

 تضارب المصالح

 .أي تضارب يف املصاح ان عن عدم وجوديعلن املؤلف
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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:

د واقع  التنمية املستدامة يف اجلزائر؛ فهاته األخرية أصبحت حتّديا مستمرا للعدييهدف هذا البحث إىل إبراز  

من الدول واملنظمات واهليئات الدولية خصوصا مع تفاقم أزمات اجلوع والفقر وزيادة معدالت النزوح الريفي حنو 

مية البشرية وحتديد معدالت التناملدن، مما دفع حبمكومات الدول الفقرية والنامية إىل املباشرة بوضع اخلطط لتحسني 

سياسات مستقبلية تسمح لألجيال احلالية بإشباع رغباهتا دون اجملازفة بقدرة األجيال املستقبلية على تلبية 

احتياجاهتا ، فعندما نركز على التنمية املستدامة نطرح سؤاال مباشرا وهو كيفية نقل القدرات والثروات من جيل 

ت أّي جيل ؟ ؛ وبالتايل فنحن ننتظر منوا مستداما حيمي مجيع املوارد و يصون قدرات إىل آخر؟ وكيف تضمن قدرا

أي جيل كان، ويسهل حتويلها إىل جيل آخر من خالل استعمال أسس متينة وثابتة، تسمح باالستقرار اإلجتماعي 

ب األوضاع عادة تصويواإلقتصادي والبيئي للشعوب؛ من هنا نرى أنه من واجب الدول العربية اختاذ املبادرة إل

من خالل التنمية املستدامة القائمة على تطوير العلوم واستغالل املوارد واحملافظة عليها  بنقلها لألجيال املستقبلية 

 القادمة واالستفادة من جتارب الدول الناجحة يف هذا اجملال.

 ديدة املستدامة.التنمية املستدامة،األبعاد، االستثمارات،الطاقة اجل الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 

 مقدمة:
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، تصــــــــــميمهم على حترير البشــــــــــرية من  2131أعلن زعماء العامل باعتمادهم خطة التنمية املســــــــــتدامة عام  

الفقر و تأمني كوكب صـحي لألجيال املقبلة و بناء جمتمعات سـليمة وشـاملة للجميع كأساس لضمان حياة كرمية 

هتـــدف إىل أن تمكون  2131لف الركـــب، فخطـــة عـــام للجميع؛ و يمكمن صــــــــــــــميم ذلـــك يف عـــدم ترك أحـــد خ

من أهداف التنمية املســـتدامة املتمكاملة غري القابلة للتجزئة ، فضـــال  49طموحة حتويلية ، وهي تضـــم جمموعة من 

عن الغايات املرتبطة بتلك األهداف ، ومجيعها ترمي إىل توجيه خطى التنمية املســـــــــــتدامة. واألهم من ذلك فهاته 

دول أعمال عاملي ينطبق على مجيع بلدان العامل فحىت أغىن البلدان مل يتوصـــــــــــــل بعد إىل ضـــــــــــــمان اخلطة تعترب ج

حقوق املرأة بشـــــمكل كامل أو إىل التغلب على عدم املســـــاواة أو إىل محاية البيئة . إننا يف ســـــباق مع الزمن و يبني 

ل ســــــــــــــنــة ممـا هو مطلوب حتقيقـه حبلو  لنـا هـذا البحـث أّن معـدل إحراز التقـدم يف العـديـد من اجملــاالت أبطـأ بمكثري

مليون شــــخص من دائرة الفقر فهم ال  يزالون يعيشـــــون  994، فهناك حاجة إىل إجراءات مركزة إلخراج 2131

مليون من النــاس الــذين يواجهون اجلوع  963دوالر يف اليوم .ولضــــــــــــــمــان األمن الغــذائي ل 4.61على أقــل من 

ازم خفض الوفيات النفاســــية، وحنن حباجة إىل مزيد من التقدم احلبشــــمكل روتيين  يتعني علينا أن نضــــاعف معدل 

حنو الطاقة املســــتدامة و زيادة االســــتثمارات  يف البنية التحتية املســــتدامة .تعتمد التنمية املســــتدامة أيضــــا وبشــــمكل 

أســــــــاســــــــي على دعم حقوق اإلنســــــــان و كفالة الســــــــالم و األمن ، كما يعين عدم ترك أحد خلف الركب احلّد ، 

 والوصول إىل الفئات األكثر تعرضا للخطر ، وتعزيز عزمنا على منع نشوب النزاعات و احلفاظ على السالم .

يقّدم هذا البحث حملة ســريعة عن واقع التنمية املســتدامة يف اجلزائر الذي يســـتعرض قراءة ألهم أبعادها و 

ممكن الشــراكات اجلديدة ســتمكون أســاســية للتمؤشــراهتا ، وهو يشــّدد على أّن القيادة الســياســية رفيعة املســتوى و 

من قياس التقدم احملرز و إرشــــاد عملية صــــنع القرار و كفالة تغطية اجلميع؛ فالتنمية املســــتدامة و الشــــاملة للجميع 
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، 8002، لبنان–،بيروت 1أبر داغر وآخرون،الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة،)المجلد األول(، مقدمة عامة،ط 30  
 .414ص:

 

 .20،ص:(،الجزائر22-28،العدد )8002مجلة البيئة والتنمية، العالم في   31 

هي يف الوقت نفسـه هدف يف حد ذاهتا و أفضل أشمكال الوقاية يف العامل ؛ فالتدي الذي نواجهه اليوم يتمثل يف 

 ذي من شأنه أن ميّد هذه اخلطط باحلياة بصورة جّدية و ملموسة.تعبئة العمل ال

عملية : جيمع هذا املفهوم بني بعدين أساسيني مها: التنمية كالتنمية المستدامة : قراءة في الماهية و المفهوم 1.

في ذاهتا ال تمك ، والدافع وراء ظهور هذا املفهوم إدراك أّن عملية التنمية يف حد30للتغيري واالستدامة. كبعد زمين

لتحسني مستوى معيشة األفراد على حنو يتسم بقدر من العدالة يف توزيع مثار التنمية، كما أن الرتكيز على البعد 

املادي لعملية النمو قد تراجع ليحل بدال منه اإلهتمام بالعنصر البشري ؛على أساس أن اإلنسان هو هدف عملية 

 التنمية وأداهتا يف الوقت نفسه.

ول األ  ،استمكملت األمم املتحدة عقد ثالث مؤمترات دولية ذات أمهية خاصة،2002و 1972وبني عام         

ريو ، والثاين يف 31حتت إسم مؤمتر األمم املتحدة حول بيئة اإلنسان 1972ستوكهولم )السويد( عام عقد يف 

وهانسبرغ جتنمية، والثالث عقد يف حتت إسم مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة وال 1992جانيرو )البرازيل( عام 

حتت إسم مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، وبذلك فقد تغريت وتطورت  2002)جنوب أفريقيا (سبتمبر 

أصدر نادي روما تقريره )حدود النمو( الذي شرح فمكرة حمدودية املوارد  1972مفاهيم التنمية املستدامة. يف عام 

 1974معدالت اإلستهالك فإن املوارد الطبيعية لن تفي حباجات املستقبل. ويف عام  الطبيعية وأنه إذا استمرت

برز اإلهتمام مبا عرف بالتنمية املستدامة يف إعالن كوكويوك الذي أوضح أمهية احرتام ومراعاة احلاجات األساسية 

ن بني قيم احلفاظ حتقيق التواز  ، صدرت وثيقة االسرتاتيجية العاملية للصون نّبهت إىل أمهية1980لإلنسان يف عام 
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 .480، مرجع سابق،ص:أبر داغر وآخرون32 

 .14،ص:8002دوغالس موستيث، مبادئ التنمية المستدامة، تر:بهاء شاهين،الدار الدولية ، القاهرة، 33 
التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والتغير الهيكلي في الدول العربية،دار التعليم الجامعي، القاهرة،  ، مندوي عصام عمر34   

 .22،ص:8002

"، نّدد يف التعاون من أجل نهضة دوليةصدر تقرير شهري حول " 1983على البيئة وعملية التنمية يف عام 

 مقدمته مبستوى نفقات التسلح وأشار إىل نفقات التدمري الذايت لإلنسانية كنتيجة السباق العاملي حول التسلح.

التنمية املستدامة بأهنا هي اليت تتم وحتدث يف ظل قدرة  1982نمية عامعّرف املعهد الدويل للبيئة والت

أما على صعيد الدول الصناعية فإن التنمية املستدامة تعين إجراء خفض  32البيئة الطبيعية والبشرية على التحمل.

مناط احلياتية عميق ومتواصل يف استهالك هذه الدول من الطاقة واملوارد الطبيعية وإحداث حتوالت جذرية يف األ

السائدة. واجتماعيا فإن التنمية املستدامة تسعى إىل حتقيق اإلستقرار يف النمو السمكاين ووقف تدفق األفراد إىل 

 33.املدن من خالل تطوير مستوى اخلدمات الصحية والتعليمية وغريها

ة بروتالتد( يف تقريرها نأما التعريف املتفق عليه فهو ما أوضحته اللجنة العاملية للبيئة والتنمية )جل  

"التنمية املستدامة هي  Our Commer future مستقبلنا المشتركبعنوان:  1986الصادر عام 

 34توفري احتياجات األجيال الراهنة من دون حرمان األجيال القادمة من حقها يف احلصول على احتياجاهتا". 

« Sustaible development is development that meets the needs of the 

present generation without compromising the future generation to meet 

their own meeds ». 

 نالحظ من خالل التقرير ما يلي: 

 تتضمن التنمية املستدامة صنع حياة أفضل للجميع. 1-
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إعداد التقارير الوطنية لألهداف التنموية لأللفية المذكورة التوجيهية الثانية، تشرين األول / (.2003)، موعة األمم المتحدة للتنمية مج35 
 .82،ص:أكتوبر

36 GENEVIEVE FEROMEET DOMINIQUE DEBATS,(2003), «ce que développement 

durable veut dire »,éditions l’organisation 1.rue Thenard ,paris ,p28. 

ة واحتماالت مكانات املتغري حتقيق التنمية املستدامة يتطلب التناسب بني حجم ومعدل النمو السمكاين واإلم 2-

 تغري إنتاج النظام البيئي.

 غير"،المستدامة في عالم مت "التنميةتقريرا عن التنمية يف العامل:   .352003وقد أصدر البنك الدويل سنة  

ر قويعاجل هذا التقرير كيفية حتقيق التمكامل بني التنمية املستدامة وحنو الدخل واإلنتاجية الالزمة خلفض معدالت الف

دوالر  2ماليني فقري يعيشون على أقل من  3يف الدول النامية، وتوفري فرص عمل منتج وحتسني نوعية حياة لنحو 

بليون نسمة سوف يضافون إىل سمكان العامل خالل الثالثة واخلمسني سنة القادمة،  2-3يوميا، يراوح ما بني 

م خاص باالستدامة البيئية، إذ سحبت حماوالت ونالحظ أنه يف بداية اجلدل حول االستدامة، كان هناك اهتما

للربط بني كيفية حتقيق النمو اإلقتصادي دون أن يمكون ذلك على حساب رأس املال البيئي، حيث أن ذلك يؤدي 

إىل عدم استمرارية هذا النمو على املدى البعيد. وبرز بعد ذلك اهتمام متزايد باستدامة العنصر البشري حيث  

من أّن العناية املبالغ فيها بالبيئة قد هتمل حاجات البقاء للمواطنني، ومن مث فالتنمية كانت هنالك خماوف 

املستدامة تعاجل قضايا الرفاهية ونوعية وجود البيئة والعدالة اإلجتماعية وبالتايل فالتنمية املستدامة وبتمكامل أبعادها 

 36ة لبناء مستقبل األجيال القادمة".حقيقي الثالثة اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية تعرب عن رؤية
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 .82،ص:(م0292-ه9341) ، ،دار جرير للنشر والتوزيع1اإلقتصاد المعرفي وانعكاساته على التنمية البشرية ،طهدى زوير،37 
 

لى ها ع(، المؤتمر العربي السادس لإلدارة البيئية بعنوان:"التنمية البشرية وآثار 8002المنظمة العربية للتنمية البشرية واإلدارية ،)ماي 38 
 .02ص:التنمية المستدامة"، شرم الشيخ،جمهورية مصر العربية،

 األهداف التطبيقية التنمية المستدامة: 2.4

 هتدف التنمية املستدامة إىل: 

 المجال اإلجتماعي  *

  37تأمني احلصول على املياه يف املنطقة المكافية لالستعمال املنزيل والزراعي الصغرية لألغلبية الفقرية. -

 جلميع أفراد اجملتمع.ضمان األمن الغذائي املنزيل  -

تساوي الفرص املتاحة أمام كل أفراد اجملتمع دون أي عوائق أو متييز بغض النظر عن العرق أو اجلنس أو مستوى  -

 الدخل.

 عدم إحلاق الضرر باألجيال القادمة سواء يف استنزاف املوارد الطبيعية أو بسبب الديون العامة. -

 اذ القرارات واإلجراءات اليت تشمكل حياهتم.مشاركة مجيع أفراد اجملتمع يف اخت -

 *المجال البيئي 

  .38ضمان احلماية المكافية للمستجمعات البيئية واملياه اجلوفية وموارد املياه العذبة ونظامها اإليمكولوجي -
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  39هدى زوير ، مرجع سابق، ص:01.

 .20، ص:8008لبنان،-،بيروت1محمد نجيب بوطالب،سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي،مركز دراسات الوحدة العربية،ط 40 

 احلفاظ على احلياة الربية والبحرية واملوارد املائية. -

 

 

 

 *المجال اإلقتصادي 

حتقيق خمرجات للتنمية   39ية من أجل حتقيق األمن الغذائي على املستوى احمللي والعاملي.رفع اإلنتاجية الزراع -

من خالل جتديد املوارد سواء كانت رأمسال طبيعي أو بشري ينطوي على تنظيم أفضل للمجتمع قادر على استدامة 

 احلياة البشرية.

عى إليه االجتماعية يف اجملتمعات هذا ما تسمن خالل احملافظة على تواصل البنية  حماية التنوع الثقافي: -2

التنمية املستدامة، وهي تنطلق من رؤية مشولية تعتمد على المكشف عن تفاعالت األفراد داخل اجملتمع ومقاومتهم 

 للتغيري هبدف احملافظة على هويتهم الثقافية.

من خالل تقاليد اجملتمعات   40زائرية. " على دراسة اهلوية اجل"ماسكراييف اجلزائر رّكز علماء االجتماع أمثال    

 أو كالقبائل واألوراس واملزاب متابعا بذلك التغري املورفولوجي وحركية السمكان وتشمكل املدن.

املرأة هي املدبر األول للبيئة واملوارد يف املنزل، وتوعية املرأة وتعليمها أمر هام جدا ألن  أهمية دور المرأة:-1

ع على القابلية لالستدامة مبزايا متعددة، كوعيها بقضية تعزيز املساواة والعدالة على مجي اإلستثمار يف املرأة يعود

 املستويات واجملاالت لتصبح جزءا ال يتجزأ من اجملتمع.
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 .128،ص:8002، عمان، األردن، 1المستدامة في الوطن العربي، طالعولمة والتنمية البشرية سامي عبد الرزاق،  التميمي 41 
 

42 ALAIN JOUNOT,(2004), « développement humain ,100questions pour comprendre et 

agir »,afnor ,p :16. 

43 BEAT BURGENMEIER,(2010), « politique économique du développement durable »,édition de 

BOEK université, rue des minimes ,d-Bruxelles , p 38. 

إّن االجتاهات احلالية حنو توسيع املناطق احلضرية والسيما تطور املدن المكبرية هلا  أهمية توزيع السكان :-4

، فاملدن تقوم برتكيز النفايات واملواد امللوثة، فتسبب خطورة على صحة السمكان، ومن هنا 41عواقب بيئية ضخمة

فإن التنمية املستدامة تعىن بالنهوض بالتنمية القروية النشيطة للمساعدة على إبطاء حركة اهلجرة إىل املدن، فالنمو 

حدودية اسية والغذاء، هذا إذا أخذنا مبالسمكاين شمكل ضغوطا على البيئة متمثلة يف توفري السمكن واحلاجات األس

 املوارد البيئية ألن الضغط السمكاين يولد إجهادا بيئيا للموارد.

 : مبادئ التنمية المستدامة 3.1.

 استخدام أسلوب النظم في إعداد وتنفيذ خطط التنمية المستدامة: 1.3.1.

انية ألي امة، ولذلك فالبيئة اإلنسيعّد أسلوب النظم شرطا أساسيا إلعداد وتنفيذ خطط التنمية املستد

جمتمع بشقيها الطبيعي والبشري ما هي إال نظام فرعي صغري من النظام المكوين كمكل، وأن أّي تغيري يطرأ على 

 42هذا النظام الفرعي سوف يؤثر مباشرة على حمتويات النظم األخرى.

ت من خالل اإلهتمام باجلوانب البيئية احملافظة على حياة اجملتمعا جيب :مبدأ المحافظة على البيئة 2.3.1.

لإلنسان، وممكافحة كل ما هو مضر بالبيئة، وتشجيع الدول األخرى على اإلستغالل األفضل ملواردها باعتبار 

 43لتسيري البيئي رأس املال الطبيعي.
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44 Alain jounot op.cité,p06. 
45 GENEVIEVE FEROMEET DOMINIQUE DEBATS,(2003), «ce que développement durable veut 

dire »,éditions l’organisation 1.rue Thenard ,paris ,p116. 
46 BERNARD L.BALTHARZD, « le développement durable face la puissance publique »,édition 

l’harmmattan,France,p25. 
47 . ALAIN NORJON,(2005), « le développement durable »,édition ELLIPES,paris et jean pierre 

Paulet ,p11. 

اذ القرارات : التنمية املستدامة عبارة عن ميثاق يُقّر مبشاركة مجيع اجلهات يف اختالمشاركة الشعبية 3.3.1.

اجلماعية من خالل احلوار خصوصا يف جمال التخطيط؛ وهذا يعين أهنا تنمية تبدأ من املستوى احمللي فاإلقليمي 

 44.فالوطين، تمكمن يف دور احلمكومات احمللية واجملالس البلدية وحاجات اجملتمع احمللي

لى اهلوية ان أو دولة يساهم يف احملافظة ع: إّن املرياث الثقايف يف أي ممكالحفاظ على الميراث الثقافي 4.3.1.

الثقافية للمجتمع من خالل احرتام القيم العامة للمجتمع مع مراعاة مميزات التنمية املستدامة، فهو بذلك يهتم 

   45بتأمني اهلوية الثقافية للمجتمع.

ها من خالل تدامة وهدف: حتسني نوعية احلياة لألفراد هي مركز التنمية املسالصحة ونوعية حياة جيدة 5.3.1.

 46إشباع حاجات األفراد احلالية واملستقبلية.

 أبعاد التنمية المستدامة 4.1.

 تشمل التنمية املستدامة ما يلي: 

 األبعاد اإلقتصادية. -

 األبعاد اإلجتماعية. -

 األبعاد البيئية. -

 47التنمية املستدامة.فرعية ملنظومة  هذه األبعاد هي مرتابطة ومتداخلة فيما بينها وهي منظومات

 وتتمثل فيما يلي: األبعاد اإلقتصادية: 1.4.1.
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48 ABDELKADER SID AHMED,(2004), « le développement asiatique :21element de stratégie de 

développement ,la cas Algérie »,édition publié, paris,p24. 

وهيب عيسى الناصر آلية التنمية النظيفة ودورها في تحقيق بيئة نظيفة واقتصاد ناجح وتعاون دولي مثمر في دول مجلس التعاون 49 
 .802،ص:8002، 22الخليجي، عالم الفكر، المجلد

.Abdekader Sid Ahmed,op.cité,p125 50 

يب نالحظ بأن سمكان البلدان الصناعية يستغلون قياسا مستوى نص *حصة استهالك الفرد من الموارد الطبيعية:

لطاقة االفرد من املوارد الطبيعية يف العامل أضعاف ما يستخدمه سمكان البلدان النامية، ومن ذلك أّن استهالك 

 مرة. 33النامجة عن النفط والغاز والفحم هو يف الواليات املتحدة األمريمكية أعلى منه يف اهلند ب 

للطاقة  تتلخص التنمية املستدامة يف التخفيض من مستويات اإلستهالك املبّددة *إيقاف تبديد الموارد الطبيعية:

زائر يف يري جدري يف أسلوب احلياة، وقد سعت اجلواملوارد الطبيعية؛ وذلك بتحسني مستوى المكفاءة وإحداث تغ

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

إّن الوسيلة الناجعة للتخفيف من عبء الفقر وحتسني مستويات املعيشة أصبحت  *المساواة في توزيع الموارد:

لبلدان الغنية والفقرية، وتعترب هذه الوسيلة غاية يف حد ذاهتا، وتتمثل يف جعل فرص احلصول على مسؤولية كل ا

املوارد واملنتجات واخلدمات فيما بني مجيع األفراد داخل اجملتمع أقرب إىل املساواة، فالفرص غري املتساوية يف 

نمية الطبيعية األخرى تشمّكل عائقا أمام التاحلصول على التعليم واخلدمات اإلجتماعية وعلى األراضي واملوارد 

املستدامة، فهذه املساواة تساعد على تنشيط التنمية والنمو اإلقتصادي الضروريني لتحسني مستويات املعيشة وهي 

لذلك وجب علينا احملافظة على املوارد من التحوالت  49أحد أهداف التنمية املستدامة املساواة بني األجيال.

 50التمكنولوجية.
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 : ،نقال عن موقع80/04/8018أبعاد التنمية المستدامة في الجزائر،51 

http:/islam online.net/Arabic/doc/index.shtml. 

 

 http://h1=fr8client=psy-89التنمية المستدامة نقال عن موقع:   52 

www.france24.com/ai/20101218sustaibledevelopmenteconomy.environnement. 

53 MAYERFELD BELL,(2008), « an invitation environmental Sociology »,Thousend oaks(sa),sage,pine 

forge press,3 édition ,p34. 

: أي التحول من اإلنفاق على الصناعات الثقيلة إىل اإلنفاق على *تقليص اإلنفاق على الصناعات الثقيلة

 51العلوم والبحوث االبتمكارية وتوجيه املسار حنو اإلنفاق على احتياجات التنمية.

 األبعاد البيئية:.2.4.4

صيانة املياه بوضع مة، فالتنمية املستدامة تعىن بإّن املياه اجلوفية يتم ضخها مبعدالت غري مستدا صيانة المياه :-4

حّد لالستخدامات املبددة وحتسني كفاءة شبمكات املياه وحتسني نوعية املياه وقصر احملسوبات من املياه السطحية 

وجيمع علماء البيئة على أن األلفية  52على معدل ال حيدث اضطرابا يف النظم اإليمكولوجية اليت تعتمد على املياه.

ثالثة هي ألفية الذهب األزرق )املاء الصاح للشرب(، وفيما خيّص احلد من مشمكل نقص املياه على مستوى ال

مليون دوالر أمريمكي، تصل  25اجلزائر جلأت احلمكومة إىل إنشاء حمطات حتلية املياه البحر واليت كلفت حوايل 

 .2004ألف مرت ممكعب يوميا حيث مت تدشينها يف مارس  200قدرهتا إىل 

ألجيال تُعىن التنمية املستدامة بصيانة شراء األرض يف التنوع البيولوجي ل المحافظة على التنوع البيولوجي:-1

املقبلة وذلك بإبطاء عملية اإلنقراض، واحملافظة على النظم اإليمكولوجية بدرجة كبرية، وألجل ذلك مت وضع برنامج 

مؤسساتية كقانون لتنمية املستدامة، يتضمن وضع تدابري قانونية و عمل يتمثل يف املخطط الوطين املتعلق بالتهيئة وا

  53احملافظة وتثمني الساحل وقانون احملافظة على البيئة والتنمية املستدامة.
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هتدف التنمية املستدامة إىل احلد من املعدل العاملي لزيادة انبعاث الغازات احلرارية،  الحد من انبعاث الغازات:-4

كبرية من استخدام احملروقات وإجياد مصادر أخرى للطاقة إلمداد اجملتمعات الصناعية، وذلك باحلد بصور  

 واستخدام احملروقات بأكفأ ما يستطاع.

 : فالتنمية املستدامة هتدف إىل احملافظة على طبقة األوزون احلامية لألرض ومتثلالمحافظة على طبقة األوزون-5

 .ة بالتخلص تدرجييا من املواد المكيميائية املهددة لألوزونمبادرة جيدة جاءت للمطالب كيوتواتفاقية 

 : تُعىن التنمية املستدامة باألخذ بالتمكنولوجيات احملسنة، وكذلك بالنصوصاألخذ بالتكنولوجيا النظيفة-0

القانونية اخلاصة بعرض العقوبات يف هذا اجملال وتطبيقها، ومن أجل أن تنجح هذه اجلهود فهي حتتاج إىل 

شرية رات كبرية يف التعليم والتنمية البشرية، والتعاون التمكنولوجي يوضح التفاعل بني األبعاد االقتصادية والباستثما

 .والبيئية يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة

 وتدعيما هلذه األبعاد البيئية، مّت يف اجلزائر وضع أدوات اقتصادية ومالية وترتيبات جبائية تضمنتها قوانني

تتعلق بتسرب الغازات والنشاطات امللوثة للبيئة، وشرع يف تنفيذ هذه  2003، 2002، 2000نوات مالية لس

، رافقتها عمليات التحسيس اجتاه املواطنني قصد احلفاظ على البيئة هبدف  2001اإلسرتاتيجية إبتداء من 

 تمكريس املفاهيم الثقافية وإدراجها يف املناهج الرتبوية.

دت العديد من املشاكل على مستوى الزراعة والصناعة كاإلحتباس احلراري وتلوث فالتقنيات احلديثة ولّ 

السياحية اللذين  املياه ومتحورت التعديالت حول ضرورة وضع حد للفوضى وعدم اإلنسجام السائدين يف التنمية

اإلستمرارية  نتعرفهما املؤسسات السياحية الوطنية عن طريق تبيّن أسلوب جديد يف تسيري هذه املؤسسات يضم

يف العمل ويعتمد على تثمني الثروات الطبيعية والثقافية واحلضارية املتاحة هبدف إدراج اجلزائر كمقصد سياحي يف 

السوق الدولية للسياحة حىت تأخذ حصتها من املداخيل املالية، النامجة عن التدفقات السياحية على املستوى 
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54 Mayerfeld Bell ,op.cité,p25. 

55 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. 

ة عت وزارة البيئة وهتيئة اإلقليم يف وضع إسرتاتيجية بيئية وطنيالدويل. هذا من جهة، من جهة أخرى فقد شر 

معتمدة على التقرير الوطين حول وضعية البيئة، هذه العملية املعلن عنها يف كل واليات اجلزائر سوف تسمح 

 .54بتفادي األخطار املتعلقة بتسيري املواد المكيماوية اخلطرة والنفايات اخلاصة

ية هلا تأثري على خفض فرص الدخل ، عندما يتم ربطها باستغالل املوارد غري إّن بعض السياسات البيئ 

املتجددة، فاالستدامة البيئية تركز على احلفاظ على الطاقة وممكافحة التلوث ونقل رأس املال الطبيعي لألجيال 

 القادمة. 

 .األبعاد االجتماعية4.5.2

رى من اإلستدامة وهذا ما يفرض دراسة التفاعالت مابني تتفاعل اإلستدامة اإلجتماعية مع أشمكال أخ          

طرح ،فعندما نركز على البعد اإلجتماعي للتنمية املستدامة ناإلقتصادي ،البيئي،اإلجتماعياجملاالت الثالثة :

 الثروة حيث أّن هاته األخرية تأخذ أشمكاال متعددة: السؤال حول كيفية نقل القدرات من جيل إىل آخر،

 55القدرة على استعمال املوارد املتوفرة. )العالقات اإلجتماعية(، اإلجتماعية الثروة الصحة(، الرتبية،) اإلنسانية
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56 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. 

 
57 Sen Amartya, (1987) , « commodities and capabilities », Herford India Backes, ONP Es Ford,p07. 

 المتحصل على جائزة نوبل في االقتصاد عام 9112. سان أمارتيا؛  58 

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

دما ترتبط لها إىل جيل آخر. وذلك عنحيمي املوارد اإلقتصادية والبيئية ميّّت قدرات أي جيل كان ويسهل حتوي

باستغالل املوارد لتصبح االستدامة اإلجتماعية يف كل مرة وظيفة لشروط االستدامة املوضوعة من طرف األبعاد 

 األخرى للتطور.  

 ولضمان استدامة إجتماعية نأخذ املعايري التالية: 

 56إممكانية الوصول للسلع واخلدمات.-1

 بناء القدرات. 2-

 نصاف بني األجيالاإل 3-

 يركز على عنصرين: إمكانية الوصول للسلع والخدمات: 1.

قائمة احلاجات اليت جيب تلبيتها وجمموعة السلع اليت يسعى الناس إىل حتقيقها كالصحة والتعليم ألجل حتقيق  1-

 قدر معني من الرفاه.

 املختلفة. بأنواعه واملوارد الطبيعية قدرة األجيال على تلبية حاجاهتا اخلاصة واليت تتمثل يف رأس املال 2-

ونقصد هبا حتقيق مستوى معني من الرفاه لألجيال القادمة )التعليم، الصحة وغريها( من خالل بناء القدرات:  2.

لتحقيق  58Sen Amartyaوهذا ما دعا إليه  ، 57بناء أشخاص قادرين على العيش واملقاربة داخل اجملتمع

  ال القادمة مع توفري عنصر احلرية.مستوى معني من الرفاه لألجي
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59 SEN AMARTYA , « ethèque et économie, paris, Transfer par FABRICO FLIPO, la capabilités :un 

composé de nature et de volonté ,p11. 
60 .  Daly H, (1996), « Beyordh, the Economics of Sustaible development», Beacom ptess Beston,p11. 
61 Jérôme Ballet et François Régis Mahiau, (2003), « à la recherche du développement Socialement 

durable, concepts fondamentaux et principes de base », paris,p05. 

 يرتمكز على أمرين أساسيني مها: بناء القدرات 

 بناء القدرات لألجيال احلالة اليت تعترب ضرورية لتحقيق اسرتاتيجيات التنمية املستدامة. 1-

الفرص، ألن و  الرتكيز على قدرات األجيال املستقبلية لضمان احلق هلا باملشاركة يف املوارد والوسائل الالزمة 2-

( هم يشمكلون القاعدة والبنية Sen Amartyaاألفراد الذين ميتلمكون املهارات والقدرات يف اجملتمع يف نظر )

  59التحتية لتحقيق اإلجنازات وبلوغ األهداف يف اجملتمع.

(Sen Amartya)  يؤكد على ضرورة املساواة بني األجيال يف بناء القدرات خاصة من حيث اجلانب

فهي تركز على حتسني املهارات الفردية على الصعيد اجملتمعي. لذلك فإنه إذا أردنا تنمية اجتماعية الشخصي 

من جيل آلخر بإرساء قواعد التعليم والتدريب خاصة املهارات  ,60مستدامة فإنه جيب علينا نقل القدرة العادي

  61الواحد. تطوير قدراهتم داخل اجليلاليت حتتفظ هبا األسر ونقلها إىل األطفال الذين هم سفراء املستقبل و 

إّن التنمية املستدامة ببعدها اإلجتماعي تساهم يف تطوير القدرات وضمان وجود وتوزيع القدرة العادلة 

ونقلها بني األجيال وبالتايل تمكوين رأمسال إقتصادي واجتماعي يتم استثماره داخل اجملتمع. لذلك فإّن أّي 

أثري على إممكانات األفراد ، وهذا ما يتطلب إعادة هيمكلة جديدة أّي اسرتاتيجية اضطراب يف بنية اجملتمع له ت

جديدة للتنمية يف اجملتمع من خالل تقوية اجملتمعات لقدرات أفرادهم )أي قدرة األفراد على املقاومة، لذلك وجب 

من األسر تعاين من  70% معرفة قدرة األفراد لضبطهم داخل اجملتمع(. وتقييم أثر األزمات يف اجملتمع حيث جند

من األفراد بسبب فريوس اإليدز باإلضافة إىل وجود  49%فقدان العمل بسبب املرض يف زمبابوي شهدت وفاة 
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62 Rapport Brisay pour le sommet gret bard, (2001), « proposition sur les aspects Sociaux du 

développement durable » , Bruxelles ,p80. 
63 Mahiau F.R-H Rapport, (1998), « Altruisme, Analyses économiques », Economica, 

paris,p67. 

يف ليسبوتو هذا ما يرتجم صعوبة احلصول على العمل لزراعة  29%يف بوستان و 37%العديد من األيتام و

 62س وفقدان رأس املال االقتصادي والبشري.األرض وغريها من األعمال بسبب تدمري لقدرات النا

: نقصد به املساواة يف التوزيع بني األجيال واحلصول على السلع واخلدمات والعدالة اإلنصاف بين األجيال 3.

يف بناء القدرات إذ أن عدم املساواة بني أبناء اجليل الواحد يعوق سياسات ممكافحة الفقر، وخيلق فروقا اجتماعية 

  اإلستهالك واإلنتاج يحدد رفاه األجيال القادمة. فموقف الجيل الحالي من حيث من جيل آلخر،

يمكون اإلنصاف بني األجيال صعبا بسبب ضعف بناء القدرات واسرتاتيجيات التنمية، وهذا ما   

يسبب اضطرابات اجتماعية على املدى الطويل، ويؤدي إىل سداد وصعوبة حتقيق تمكامل بني اجملاالت الثالث: 

جتماعي، اإلقتصادي والبيئي ألن رأس املال البشري مفقود، فال ميمكن وضع آليات ودراسة خطط بيئية أو اإل

 63.اقتصادية دون ممكافحة للفقر واالستبعاد اإلجتماعي

   
 (: تمكامل أبعاد التنمية املستدامة14الشمكل رقم)

Source : (developpement durable 

لب عد اإلقتصادا البعد البيئي

دامةالتنمية المست

يالبعد اإلجتماع
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64 Dubois 8. Let Rousseau, (2001), « Rein Forcing horse holds capabilités a way », Paris,p20. 
 .12سنة النبوية،ص:ث الشريف ، القيم احلضارية يف الحممد عبد القادر الفقي،ركائز التنمية املستدامة ومحاية البيئة يف السنة النبوية ، الندوة العلمية الثالثة للحدي65 

 

 

 
 عملية التنمية املستدامة. ( : تداخل أبعاد12الشمكل رقم) 

 Source : (Léa Sébastien et Christian Brodhrag, 2003,p.08.) 

        

 64هي متداخلة ومرتابطة فيما بينها، (01)و رقم (02)إّن اجملاالت اليت مت ذكرها أعاله يف الشمكلني رقم  

مثل يف توليد جتماعية خطرية؛ تتحيث أنه إذا حدث خلل يف اجلانب اإلقتصادي فإنه سوف يتسبب يف عواقب ا

عدم املساواة والفجوة اإلجتماعية، إضعاف اهلويات، تدمري التماسك اإلجتماعي أي منع أّي جمتمع من التطور 

فبعض السياسات البيئية هلا تأثري يف خفض فرص الدخل أو العمل خاصة مبا   65،وهو ما يتعلق باجملال البيئي

ا يؤثر سلبا على اجملتمع ، أّما االستدامة اإلجتماعية فهي حتدد لنا كل مرة وظيفة يتعلق باستغالل املوارد وهذا م

شروط االستدامة اليت تفرضها األبعاد األخرى للتنمية أي أنه لوضع سياسة مناسبة جيب أن ندرس القرارات 

ب اإلجتماعي نفسه، ناإلقتصادية والبيئية فقط على البعد اإلجتماعي ولمكن أيضا القرارات اليت اختذت على اجلا
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 .296،ص:299بعيدا عن اليسار واليمني، تر: حشو جالل، اجمللس الوطين للثقافة، والفنون، المكويت، سلسلة عامل املعرفة، المكتاب رقم  جيدنز أنطوي،66 

ألن االستدامة اإلجتماعية ترّكز على اجلانب الشخصي من خالل بناء القدرات اليت تنعمكس على اجلانب اجملتمعي 

 66 لذلك وجب نقل القدرة العادلة من جيل آلخر.

 

 *التنمية المستدامة ورأس المال:

دة صلبة البد تمع، إعتمادا على قاعتنطوي التنمية املستدامة على إجراء تغريات رئيسية وضرورية يف اجمل

أن تستند وتعتمد على واقع خمزون رأس املال الذي يدميها ، ونقصد هبذا األخري أنه عليه أن يشمل معطيات 

 ومقدرات اجملتمع ويعمكس حمتويات وأبعاد التنمية، وهو هبذا املفهوم ينقسم إىل مخسة أنواع هي:

 

 رأس املادي  1-

 ويعين املوارد الطبيعية والنظم البيئية. رأس املال الطبيعي 2-

 رأس املال اإلنتاجي ويشمل األصول املادية القادرة على إنتاج السلع واخلدمات. 3-

 املوروثة أو املمكتسبة. رأس املال البشري ويعين القدرات اإلنتاجية لألفراد سواء 4-

  قيمها وعاداهتا وتقاليدها.رأس املال اإلجتماعي ويشمل الثقافة اإلجتماعية السائدة بمكل  5-
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 (: أبعاد التنمية املستدامة وأنواع رأس املال13الشمكل رقم) 

 املصدر: من إعداد الطالبة.

 

 

أنه ألجل حتقيق التنمية املستدامة جيب اإلعتماد على رأس املال اإلجتماعي (04)يوضح لنا الشمكل رقم

رأس  امة ميمكن أن حتقَّق فقط إذا مّت اإلنتاج بطرق تعمل على زيادة خمزونأو البشري، وبالتايل فإن التنمية املستد

 املال بأنواعه اخلمسة املذكورة.

 قياس مؤشرات التنمية المستدامة: 5.1.

 تنقسم مؤشرات التنمية املستدامة إىل ثالث مؤشرات رئيسية: 

 إقتصادية فعالة. -

البعد اإلقتصادي

البعد اإلجتماعيالبعد البيئي

 التنمية املستدامة

 رأس املال الطبيعي

رأس المال النقدي-   

رأس المال اإلنتاجي -  

رأس المال اإلجتماعي-  

رأس المال البشري-  
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67 Odile Bovar et autres,(2008), «  les indicateurs de développement durable l’institut de 

l’environnement »édition François,p51. 

 .84،ص:(، الفصل السادس8008تقرير التنمية اإلنسانية العربية،)68 

، 1129، 2عبير عبد الخالق،التنمية البشرية وأثارها  في تحقيق التنمية المستدامة،عرض و تحليل مكتب مركز القطاع الحكومي ،ط:69 

 .11ص:

 إجتماعية عادلة -

 67 إقامة مشروع التنمية املستدامة.بيئية مستمرة. وكلها هتدف إىل -

بشمكل رئيسي حالة الدول، من خالل معايري رقمية ميمكن حساهبا ومقارنتها مع  إّن هذه املؤشرات تقّيم 

دول أخرى، كما ميمكن متابعة التقدم والتأخر لمكل دولة يف قيمة هذه املؤشرات، مما يدل على سياسات الدول يف 

ما إذا كانت تسري يف الطريق الصحيح حنو حتقيق تنمية مستدامة أم أهنا الزالت جماالت التنمية املستدامة ، في

 .68التنمية  متباطئة ومرتددة

إّن وجود مثل هذه املؤشرات يقدم املعلومات الدقيقة الالزمة ملتخذي القرارات يف الوصول إىل القرار 

ستدامة يف العشوائية، وقد حددت جلنة التنمية امل األكثر صوابا ودقة ملا فيه املصلحة العامة واإلبتعاد عن القرارات

 األمم املتحدة املؤشرات كاآليت:

 المؤشرات اإلجتماعية 1.5.1.

إذ  69 : تعترب املساواة أحد أهم القضايا اإلجتماعية يف التنمية املستدامة،المساواة اإلجتماعية .4.4.5.4

ع صول على فرص احلياة، وهي ترتبط بدرجة عالية متعمكس درجة كبرية من نوعية احلياة واملشاركة العامة واحل

العدالة والشمولية يف توزيع وإتاحة الفرص واختاذ القرارات، وقد مّث اختيار مؤشرين رئيسيني لقياس املساواة 

 اإلجتماعية ومها:
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 .01سه ،ص:المرجع نف 70 

ن م يقاس عن طريق نسبة السمكان الذين يعيشون حتت خط الفقر، ونسبة السمكان العاطلني عن العمل .الفقر:2

 السمكان يف سن العمل.

 : يقاس من خالل حساب مقارنة معدل أجر املرأة مقارنة مبعدل أجر الرجل..المساواة في النوع اإلجتماعي1

70 

: هناك ارتباط وثيق بني الصحة والتنمية املستدامة ؛ فاحلصول على مياه الشرب الصحة العامة 2.1.5.1.

ن أهم مبادئ التنمية املستدامة، وبالعمكس فإن الفقر وتزايد النظيفة وغذاء صحي ورعاية صحية دقيقة هو م

وغالء املعيشة كله  ،(40،ص:1001العربية،  )تقرير التنمية اإلنسانية التهميش السمكاين وتلوث البيئة احمليطة،

 هي:ف يؤدي إىل تدهور األوضاع الصحية وبالتايل فشل يف حتقيق التنمية املستدامة، أما املؤشرات الرئيسية للصحة

 وتقاس مبعدل وفيات األطفال حتت مخس سنوات والعمر املتوقع عند الوالدة. .حالة التغذية:2

 ويقاس بنسبة السمكان الذين حيصلون على مياه شرب صحية ومربوطني مبرافق تنقية املياه. .اإلصحاح:1

م ضد األمراض نسبة التطعيوتقاس نسبة السمكان القادرين على الوصول إىل املرافق الصحة و  .الرعاية الصحية:4

 املعدية لدى األطفال.

 المؤشرات البيئية: 2.5.1.
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 .21المرجع السابق، ص:71 

: من بني القضايا اليت تندرج ضمن الغالف اجلوي والتغريات املناخية وثقب األوزون الغالف الجوي 1.2.5.1.

م البيئي، هناك اترتبط تأثريات هذه القضايا بشمكل مباشر مع صحة اإلنسان واستقرار وتوازن النظ 71ونوعية اهلواء.

 ثالث مؤشرات رئيسية ترتبط بالغالف اجلوي هي:

 يتم قياسه من خالل حتديد انبعاثات ثاين أكسيد المكربون. التغير المناخي:-

 يتم قياسه من خالل استهالك املواد املستنزفة األوزون. ترفق طبقة األوزون:-

 اهلواء احمليطة املناطق اخلضر. يتم قياسه من خالل تركيز ملوثات اهلواء يف نوعية الهواء:-

إن طرق ووسائل استخدام األراضي هي اليت حتدد بشمكل رئيسي مدى التزام الدول  األراضي: 2.2.5.1.

 بالتنمية املستدامة وتطبيقها ملبادئها، ومن أهم املؤشرات املتعلقة باستخدامات األراضي ما يلي:

 ية.مقارنة باملساحة المكلية، واستخدام املبيدات واملخصبات الزراعيتم قياسها مبساحة األراضي املزروعة  الزراعة:-

 يتم قياسها مبساحة الغابات مقارنة باملساحة المكلية لألرض. الغابات:-

 يقاس حبساب نسبة األرض املتأثرة بالتصحر مقارنة مبساحة األرض المكلية. التصحر:-

 رية دائمة ومؤقتة.تقاس مبساحة األراضي املستخدمة كمستوطنات بش الحضرنة:-

 البحار والمحيطات والمناطق الساحلية: 3.2.5.1.

إّن أكثر من ثلث سمكان المكرة األرضية يعيشون يف املناطق الساحلية ، وبالتايل تتأثر معيشتهم وأوضاعهم  

لمحيطات ل البيئية واالقتصادية واالجتماعية حبالة البحار والمكائنات اليت تعيش فيها، أما عن املؤشرات املستخدمة

 واملناطق الساحلية فهي:
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هناك ف :إّن التعليم أهم املوارد اليت ميمكن أن حيصل عليها الناس لتحقيق النجاح يف احلياة،التعليم 3.2.5.1.

ارتباط وثيق ما بني مستوى التعليم يف دولة ما وما مدى تقدمها اإلجتماعي واإلقتصادي، فالتعليم يتمحور حول 

 ثالثة أهداف هي:

 عادة توجه التعليم حنو تنمية مستدامة.إ 1-

 زيادة فرص التدريب. 2-

 زيادة التوعية العامة. 3-

 أما مؤشرات التعليم فهي كاآليت: 

 يقاس بنسبة األطفال الذين يصلون إىل الصف اخلامس من التعليم االبتدائي. مستوى التعليم:-

 يقاس بنسبة المكبار املتعلمني يف اجملتمع. محو األمية:-

تقاس حالة السمكن يف مؤشرات التنمية املستدامة عادة مبؤشر واحد هو نسبة مساحات  السكن: 1.5.1 .4.

السقوف يف األبنية لمكل شخص، مع أن هذا املؤشر عادة ما يرتبط مع اإلزدحام والبناء املرتكز فإنه مل يتم تطوير 

 مؤشر آخر أفضل منه بعد.

ملستدامة باألمن االجتماعي ومحاية الناس من اجلرائم، ومن األمور يتعلق األمن يف التنمية ا األمن: 5.4.5.4

 املرتبطة باألمن، اجلرائم ضد األطفال واملرأة وجرائم املخدرات واإلستغالل اجلنسي وغريمها.

تقاس برتكيز الطحالب يف املياه الساحلية ونسبة السمكان الذين يعيشون يف املناطق  المناطق الساحلية:-

 الساحلية.

 تقاس بوزن الصيد السنوي لألنواع التجارية الرئيسية. صايد األسماك:م-

 المياه العذبة . 4.2.4.5
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72 PNUD( 2009), «  Rapport mondiale sur le développement humain », Mobilité, et 

développement humain : aperçus et tendances,p06. 

 .12،ص:8002، مبادئ التنمية المستدامة، تر:بهاء شاهين،الدار الدولية ، القاهرة،دوغالس موستيث 73 

 املياه هي عصب احلياة الرئيسي وهي العنصر األكثر أمهية للتنمية. 

لقد أصبحت القضايا اخلاصة بنوعية وكمية املياه يف مقدمة األولويات البيئية واالقتصادية يف العامل، ويتم قياس 

 72التنمية املستدامة يف جمال املياه كاآليت:

 : تقاس برتكيز األكسجني املذاب عضويا ونسبة البمكترييا املعوية يف املياه.نوعية المياه 1-

: تقاس من خالل حساب نسبة كمية املياه السطحية واجلوفية اليت يتم ضّخها واستنزافها سنويا كمية المياه 2-

 بمكمية املياه المكلية.

ة : إن تطوير مؤشرات اقتصادية مستدامة هلا عالقة مباشر للبنية اإلقتصادية المؤشرات اإلقتصادية 4.3.5.4

بالتنمية وتعمكس طبيعة تأثري السياسات االقتصادية على املوارد الطبيعية هو يف طليعة أولويات قياس التنمية 

 إن أهم مؤشرات البنية االقتصادية لدولة ما هو كالتايل:  ،املستدامة

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

 73القومي.

 يقاس بامليزان التجاري ما بني السلع واخلدمات. التجارة:-

 يتم يتتقاس بقيمة الدين مقابل الناتج القومي اإلمجايل، ونسبة املساعدات التنموية اخلارجية ال الحالة المالية:-

 احلصول عليها مقارنة بالناتج القومي اإلمجايل.

  أنماط اإلنتاج واالستهالك: 2.3.5.1.
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 .24لمرجع نفسه،ص:ا74 

 للمحافظة على البيئة. 1980الديمومة: مفهوم أعده االتحاد األوروبي سنة 75 

إّن العامل الذي نعيش فيه يتميز بالنزعات اإلستهالكية يف دول الشمال، وأمناط اإلنتاج غري املستدامة اليت  

ة ملوارد المكرة األرضية يني أن القدرة الطبيعيتستنزف املوارد الطبيعية سواء يف الشمال أو اجلنوب، وبعلم مجيع البيئ

ال ميمكن أن تدعم استمرار هذه األمناط اإلنتاجية واالستهالكية ، وأنه البد من حدوث تغيري جذري يف سياسات 

 74اإلنتاج واالستهالك للحفاظ على املوارد، وأن تبقى متوفرة لألجيال القادمة.

 دام املادة يف اإلنتاج، واملقصود باملادة هنا املواد اخلام الطبيعية.: تقاس مبدى كثافة استخإستهالك المادة 1-

 : يقاس باإلستهالك السنوي للطاقة لمكل فرد، وكثافة استخدام الطاقة.إستخدام الطاقة 2-

 : تقاس بمكمية إنتاج النفايات الصناعية واملنزلية وغريها.إنتاج وإدارة النفايات 3-

 سافة اليت يتم قطعها سنويا لمكل فرد مقارنة بنوع املواصالت.: يقاس باملالنقل والمواصالت 4-

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

زام الدول توالتباين التنموي ما بني الشمال واجلنوب ، وأمناط التنمية املرتبطة بالتدهور البيئي. ولمكن تقييم مدى ال

هبا ومدى حتقيق النجاح يف تطبيقها يعتمد على مؤشرات علمية واضحة جيب أن تدخل سريعا ضمن 

الذي يقوم على اإلرادة يف 75االسرتاتيجيات واملؤشرات التنموية العربية، مؤسسني بذلك ملفهوم الدميومة القوية 

 احملافظة على اختيارات التنمية من أجل املستقبل.

 إستراتيجيات التنمية المستدامة:عناصر  6.1.

 لمكل إسرتاتيجية معامل حمددة لذلك فإن عناصر التنمية املستدامة هي كاآليت:     



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

106 
 

                                                           

(،توظيف التقنية الحديثة لخدمة التنمية البشرية ،نيويورك، صادر عن برنامج األمم المتحدة 8001تقرير التنمية البشرية ) 76
 .10،ص:اإلنمائي

: إن استخدام الثقافات الصناعية املعتمدة على الديزل واملازوت كمصادر أشكال جديدة من الثقافة 1.6.1.

لذا فإن تركيز   76اآلثار الصحية على اإلنسان، للطاقة هو املسبب الرئيسي يف إنبعاث أكاسيد المكربيت ذات

معدالت هذه امللوثات يف اهلواء وسبل مواجهتها متثل ممكانة خاصة يف اسرتاتيجيات تنقية اهلواء وحتسينه؛ باعتباره 

عامل لاحلاجة البيولوجية األوىل للبشر، كذلك فإّن إلقاء املخلفات الصلبة والسائلة والتمكثري من املصانع املنتشرة يف ا

 اجملاورة جملاري األهنار تسبب نقصا يف جودة املياه بسبب تزايد األنشطة الصناعية.

من هنا تتضح احلاجة إىل تبيّن اسرتاتيجيات التنمية املستدامة إلدارة جودة املياه، ومن املهم أن ندرك 

د الطبيعية غري املتجددة، اذ املوار أمهية تطوير وتطبيق املزيد من أشمكال الثقافة اليت تصون البيئة، وتضمن تأخري نف

إّن تطوير ثقافات التنمية املستدامة هي من أولويات البحث العلمي حبيث يتم ختصيص املوارد املناسبة البتمكارها، 

، أن هناك تفاوت بني جدول 2001حيث يذكر تقرير التنمية البشرية الصادر عن الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة 

علمية واحلاجات البحثية العاملية، كما أّن توجيه قدر غري مالئم من اإلهتمام لدور العلم والتقنية أعمال البحوث ال

 يف التنمية املستدامة، هو أحد أوجه القصور األساسية يف النظام العاملي احلاكم للتغيري التقين.

 تقنين النفايات مع التلوث: 2.6.1.
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،،الدار 1ه(، )المجلد الثالث(،البعد اإلجتماعي ط1482-م8002من أجل التنمية المستدامة،)الطاهر لبيب، الموسوعة العربية للمعرفة 77 
 .422،ص:لبنان–العربية للعلوم، بيروت 

 

وهو يعترب  77ات ومنع التلوث يف املناطق احلضرية والريفية، إّن تطوير الثقافات يهدف إىل تقلل النفاي

 أحد أهم حتديات اإلدارة احلضرية والريفية على السواء ويتم ذلك من خالل ما يلي:

 إدخال تغيريات على املدخالت املختلفة للصناعة والثقافات املستخدمة. 1-

 املواد وعزل موارد تدفق النفايات حتسني أساليب التشغيل، وإدخال حتسينات على عملية معاجلة 2-

 تتمثل فيما يلي: اإلدارة المتكاملة للنظم البيئية: 3.6.1.

 حتديد مصادر اخلطر والتهديدات البيئية. 1-

 تقومي األخطاء وحجمها باستخدام املسوح الالزمة. 2-

 الدعوة النوعية البيئية وحتديد مصادر التمويل الالزمة. 3-

 البيئي يف إطار زمين طويل )األهداف، اآلليات، اإلجراءات(. حتديد جماالت العمل 4-

 تنقسم إىل قسمني: اإلستخدام األمثل للموارد الطبيعية: 4.6.1.

 وهي نظم بيئية متجددة منها )األمساك، الغابات، املراعي، الزراعة(. متجددة: 1.4.6.1.

عادن ز الطبيعي وطبقات الفحم وخامات املوهي خمزونات البرتول والغا موارد طبيعية غير متجددة: 2.4.6.1.

ورواسب الفوسفات. ولتعزيز التنمية املستدامة ينبغي استغالل املوارد الطبيعية دون حصول هدر أو تدمري يف 

 قاعدهتا على مر الزمن.
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 .944المرجع السابق، ص:78 

لنشاط تيجة لللبيئة قدرة على استيعاب التغريات اليت تطرأ عليها ن تحديد طاقة إستيعاب النظم البيئية: 5.6.1.

البشري فإذا تعدت هذه التغريات حدود االستغالل والطاقة الطبيعية هلذه األنظمة فإن النتيجة هي شرح يف هذه 

 األنظمة اهلشة، لذلك وجب وضع خطط ودراسات وطنية لتحديد طاقة استيعاب املوارد األرضية لمكل بلد.

  مؤسساتها :تحسين األسواق وبناء  6.6.1.

ة قوية تعزيز وظائفها الفعالة عند الوقوع يف األزمات اإلقتصادية واألخطار الطبيعية، وخباصجيب على املؤسسات ال

عندما يتم تشخيص حمددات جناحها وتشجيع التفاعل بني القوى اإلجتماعية واالقتصادية إلصالح هذه 

 78املؤسسات.

م لية مرتفعة لتحسني مستوى التعليينبغي ختصيص موارد ما التعليم والتربية البيئية وتغيير االتجاهات: 7.6.1.

 ، ويستلزم هلذا الغرض البحث عن أمناط تعليمية غري)رأس المال البشري(من أجل زيادة املؤشرات التنافسية 

 .تقليدية هتدف إىل الرتبية والتثقيف البيئي، من شأهنا تغيري السلوكيات اجملتمعية وتوجيهها حنو تنمية مستدامة

ة ليست منوذجا رياضيا ميمكن تطبيقه مع ضمان النتائج ولمكنها إسرتاتيجية قادت إليها إّن التنمية املستدام 

  وقائع ودروس االسرتاتيجيات اليت سبقتها وجناحها يتوقف على الواقع الذي يعيشه إقليم كل بلد.

 

 تحديات التنمية المستدامة في الجزائر: 7.1.

قتصادي أهم املؤشرات يف التحليل اإلقتصادي، يشمكل النمو اإل ضعف معدل النمو اإلقتصادي: 1.7.1.

والذي يتعلق بارتفاع مستمر لإلنتاج، ويعتمد الناتج الداخلي العام كأداة لقياس النمو. لذلك فإن اإلقتصاد 

هشاشة  1986اجلزائري يرتبط بتقلبات أسعار البرتول وتغريات احمليط الدويل، وقد أثبتت الصدمة النفطية سنة 
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 .141،ص:(،جامعة البليدة8010،)جوان 82مجلة التواصل، التنمية البشرية وتحدياتها في الجزائر، العدد79 

ين إذ ترتب على ذلك بروز عدة مشاكل خاصة زيادة حدة التضخم وارتفاع املديونية ونقص العمالت اإلقتصاد الوط

األجنبية، حينها طبقت اجلزائر إصالحات إقتصادية ذاتية قصد تصحيح اإلختالالت وإعادة توجيه اإلقتصاد 

ي والذي امتد إىل غاية مّت اعتماد برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصاد 2001.79الوطين حنو اقتصاد السوق. سنة 

من الناتج الداخلي  6%خصص له مبلغ  2011مليار دج سنة  525وقد خصص له غالف مايل قدره  2004

العام، ووفق التحوالت اليت متيز هبا املسار التنموي باإلضافة إىل حتفيز اإلستثمار األجنيب، فألجل حتسني وتعميق 

ذات  قية اإلستثمارات جيب تشجيع بعض القطاعات اإلقتصاديةاإلصالحات اهليمكلية على مستوى املؤسسات وتر 

األولوية كقطاع الزراعة والفالحة، وإصالح النظام الضرييب يف سياق حتفيز اإلستثمار والفعالية يف تسيري املنظومة 

 اجلبائية مع حتديث إجراءات تسيري رأس املال املادي والبشري.

ذت إجراءات ملمكافحة البطالة ودعم التشغيل، من خالل أجهزة اخت 1987منذ سنة  تفشي البطالة: 2.7.1.

 ختتلف سواء من حيث طبيعتها أو منط متويلها وميمكن تقسيمها إىل قسمني:

أمني على تضم األشغال ذات املنفعة العامة، الت النشاطات التابعة للشبكة اإلجتماعية والتشغيل التضامني:-

 البطالة وعقود ما قبل التشغيل.

هتدف إىل ترقية اإلستثمار واحملافظة عليه وتضم القرض املصغر ومراكز دعم  اءات الخاصة باالستثمار:اإلجر -

 النشاط احلر.
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 .22،ص:8008الفقر، مداخلة يوم دراسي بعنوان: التحديات المعاصرة والتنمية، جامعة قسنطينة، الجزائر، غربي علي ، عولمة80 

 
 .241مجلة التواصل، مرجع سابق،ص: 81 

 80: يعترب الفقر من أبرز املشاكل اإلقتصادية واإلجتماعية اليت هتدد استقرار اجلزائر.تفاقم حدة الفقر 3.7.1.

فاقم ظاهرة ات، وبرنامج التعديل اهليمكلي يف التسعينات من تلقد ساهم تنفيذ اإلصالحات اإلقتصادية يف الثمانين

الفقر، وتدهور األوضاع اإلجتماعية للفئات الضعيفة، ومن خالل إصالحات إعادة اهليمكلة جند أّن اجلزائر اعتمدت 

ءات اعلى إستخدام األساليب اإلنتاجية كثيفة رأس املال مما أثر على مستوى التشغيل، باإلضافة إىل اعتماد إجر 

التصفية للمؤسسات املفلسة وبالتايل اإلستغناء كليا عن العمالة، وإقرار اخلوصصة اليت تسعى إىل رفع درجة المكفاءة 

اإلقتصادية للمؤسسات وإمهال اإلعتبارات اإلجتماعية، أي حتقيق أقصى األرباح بأقل التمكاليف، وبالتايل التخلص 

ر اجلزائري وحترير األسعار ورفع الدعم على السلع األساسية سنة من العمالة الزائدة، ومع ختفيض قيمة الدينا

مليون جزائري  14، أّدت إىل ختفيض القدرة الشرائية، وتدهور مستوى املعيشة لدى األفراد، لذلك جند 1992

إىل عدة انعمكاسات كون أن هذا  1994يف حاجة إىل املساعدة، لقد أدت سياسات التعديل اهليمكلي سنة 

تطلب سياسات إنمكماشية من خالل الضغط على الطلب مما يقلص من مستويات النمو، وبالتايل تفقري التعديل ي

 فئات واسعة من السمكان.

ة إرتبطت إشمكالية التلوث البيئي يف اجلزائر بطبيعة السياسات التنموية اإلقتصادي التلوث البيئي: 4.7.1.

ططات الثمانينات ،حيث أمهلت اإلعتبارات البيئية يف املخ واإلجتماعية املنتهجة منذ اإلستقالل إىل غاية هناية

التنموية، مما أدى إىل تفاقم التلوث الصناعي وتدهور اإلطار املعيشي لألفراد باإلضافة إىل خماطر التصحر وتدهور 

الغطاء النبايت، وخالل التسعينات شهدت اجلزائر إصالحات اقتصادية من خالل اإلنتقال إىل إقتصاد السوق 

املتعلق حبماية البيئة يف  10/03.81صدر قانون  2003والسعي إىل اإلندماج يف اإلقتصاد الدويل، ويف سنة 
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 .8002وزارة الطاقة و اللمناجم، 82 
83 PNUD, (1990), « Defining and measuring human development » new York,p10. 

إطار التنمية املستدامة والذي يتعلق خبضوع املنشآت املصنفة حسب أمهيتها واألخطار اليت ترتتب عن استغالهلا 

إتاوة احملافظة على جودة املياه، واليت  1996ة برتخيص من الوزير املمكلف بالبيئة.تأسست يف قانون املالية لسن

حتصل لصاح الصندوق الوطين للتسيري املتمكامل للموارد املائية الذي يعمل على ضمان برامج محاية جودة املياه 

من  4%من مبلغ فاتورة املياه الصاحلة للشرب أو الصناعة أو الفالحة لواليات اجلنوب،  2%واحلفاظ عليها، 

أسس رسم  2000املياه الصاحلة للشرب بالنسبة بواليات الشمال، ومبقتضى قانون املالية لسنة  مبلغ فاتورة

 التطهري اخلاص برفع النفايات املنزلية من أجل متويل عمليات مجع وتسيري النفايات املنزلية املوكلة للبلديات.

تهالك ة امللوثة حبيث تضاعف اإلس: والذي ميمكن يف زيادة استهالك الطاقسوء استغالل موارد الطاقة 5.7.1.

، وكذلك نقص اإلعتماد على مصادر الطاقة 2006مليون طن سنة  12الوطين من املنتجات البرتولية ليصل إىل 

 82 غري امللوثة املتمثلة يف الطاقة الشمسية والطاقة المكهربائية املستخرجة من الرياح.

 مفهوم التنمية البشرية:. 9.4

يف تقريرها السنوي حول التنمية يف العامل تعريفا شامال للتنمية  1990حدة سنة نشرت هيئة األمم املت

 83.''البشرية: "هي عملية توسيع القدرات البشرية واإلنتفاع هبا

وهذه اخليارات ميمكن أن تمكون مطلقة وميمكن أن تتغري، ولمكن اخليارات الثالثة على مجيع مستويات التنمية البشرية 

ياة صحية ومادية وأن يمكتسبوا املعرفة وحيصلوا على املواد الالزمة ملستوى معيشة الئق، هي: أن يعيش الناس ح

وقد أوضح التقرير أن اإلنسان هو حمور التنمية وهو وسيلتها وهو الغاية منهم لذلك فالتنمية البشرية ليست جمرد 
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دارة التنمية ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروتنأسامة عبد الرحما84   .22،ص:8002لبنان، -، تنمية التخلف وا 

 

ور والنمو متواصلة على التط حتسني لألحوال املعيشية، وإن كان ذلك ضمن حمصلتها ولمكنها هدف مستمر وقدرة

 84 واالرتقاء.

 من أجل الناس        من قبل الناس،                  تنمية الناس،           التنمية البشرية هي:   

 

 اإلنسان هدف التنمية      اإلنسان صانع  التنمية        اإلستثمار يف اإلنسان              

ة البشرية تطورا تدرجييا مممكن مالحظته من خالل تقارير التنمية البشرية بداية من سنوقد شهد مفهوم التنمية  

 )التقارير العالمية لهيئة األمم المتحدة(. .1990

 .1990مفهوم وقياس التنمية البشرية سنة  -

 .1991متويل التنمية البشرية لسنة  -

 .1992األبعاد العاملية للتنمية البشرية لسنة  -

 .1993ة الشعبية لسنة املشارك -

 .1994األبعاد اجلديدة لألمن البشري لسنة  -

 .1995نوع اجلنس والتنمية البشرية لسنة  -

 .1996النمو اإلقتصادي والتنمية البشرية لسنة  -

 .1997التنمية البشرية وحماربة الفقرة لسنة  -

 .1998اإلستهالك من أجل التنمية البشرية لسنة  -
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 .1999ات الوجه اإلنساين لسنة مفهوم العوملة ذ -

 .2000حقوق اإلنسان والتنمية البشرية لسنة  -

 .2001توظيف التقنية احلديثة خلدمة التنمية البشرية لسنة  -

 .2002تعميق الدميقراطية يف عامل منفتح لسنة  -

 .2003األهداف اإلمنائية لأللفية: إتفاق بني األمم إلهناء الفاقة البشرية  -

 .2004الثقافية يف عامل اليوم املتنوع لسنة احلرية  -

 . 2005التعاون الدويل على مفرتق الطرق: املعونة والتجارة واألمن يف عامل غري متساوي  -

 .2006أبعد من الندرة: القوة والفقر وأزمة املياه سنة  -

 .2007ممكافحة تغري املناخ لسنة  -

 .2008متغري لسنة حماربة تغري املناخ، التضامن اإلنساين عامل  -

 .2009التغلب على احلواجز: قابلية التنقل البشري لسنة  -

 .2010الثورة احلقيقية لألمم: مقررات متهيدية للتنمية البشرية لسنة  -

 .2011اإلستدامة واإلنصاف: ألجل مستقبل أفضل للجميع لسنة  -

 .2143هنضة اجلنوب:تقدم بشري يف عامل متنوع لسنة -
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(،مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، وثيقة إطارية لإلستراتيجية العالمية لإلسكان. 8012تقرير التنمية البشرية، )85 
 .122ص:صادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

 . www.dz.undp.org  PNUD en Algérie : موقع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالجزائر86 

 85 دولة يف العامل، 495من بني  63فإن اجلزائر حتتل املرتبة  2143لتنمية البشرية لسنة حسب تقرير ا  

وهذا بعد أن أدمج برنامج األمم املتحدة اإلمنائي نشاطه ضمن اتفاق املقر املوقع من طرف احلمكومة اجلزائرية سنة 

1997.86 

 األهداف التنموية لأللفية: .4.9.4

بلدا مبا يف  189لتنموية لأللفية" عن إعالن األلفية املوّقع من طرف تنبثق أهداف وغايات "األهداف ا

، وتعترب األهداف 2000رئيس دولة، واملعتمدة يف قمة األلفية اليت عقدت يف نيويورك يف سبتمرب  147ذلك 

نامية ، وهي لوالغايات مرتابطة وينبغي النظر إليها بشمكل متمكامل، وهي متثل شراكة بني البلدان املتطورة والبلدان ا

ترمي إىل دراسات بيئية مساعدة على املستويني الوطين والدويل على حد سواء يف صاح حتقيق التنمية والقضاء 

 على الفقر.

 األهداف التنموية لأللفية. (:02الجدول رقم)

 مؤشرات مراقبة التقدم المحرز األهداف والغايات

 نالهدف األول: القضاء على الفقر والجوع الشديدي

: خفض نسبة األشخاص ذوي الدخل الذي يقل عن 1الغاية 

 1990-2018دور واحد يوميا إلى النصف بين عامي 

نسبة السمكان الذين يقل دخلهم عما يعادل القوة الشرائية لدوالر واحد يف  1-

 اليوم.

 عمق الفقر(. xنسبة فجوة الفقر )احلاالت  2-

 لوطين.حصة أفقر مخس من السمكان من االستهالك ا 3-
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خفض نسبة الذين يعانون من الجوع إلى النصف بين  :2الغاية 

 1990-2018عامي 

 شيوع عدد األطفال ناقصي الوزن الذين يقل عمرهم عن مخس سنوات. 4-

 نسبة السمكان الذين ال حيصلون على احلد األدىن من استهالك الطاقة الغذائية 5-

 املالهدف الثاني: تحقيق التعليم االبتدائي الش

، ضمان تمكين األطفال في  2015: مع حلول عام 3الغاية 

كل مكان ذكورا وإناثا على حد سواء من إكمال المقرر 

 الدراسي الكامل للمرحلة االبتدائية

 صايف نسبة التسجيل يف التعليم االبتدائي. 6-

نسبة التالميذ الذين يلتحقون بالدراسة يف الصف األول ويصلون إىل الصف  7-

 س.اخلام

معدل اإلملام بالقراءة والمكتابة لدى األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني الـ  8-

 سنة. 20و 15

 الهدف الثالث: تعزيز المساواة بين الجنسين / النوع االجتماعي وتمكين المرأة

إزالة التفرقة بين الجنسين / النوع االجتماعي على  :4الغاية 

ع حلول ونفضل أن يتم م مستوى التعليم االبتدائي والثانوي،

  2015وفي جميع مراحل التعليم مع حلول عام  2005عام 

 كحد أقصى

 نسبة البنات إىل البنني يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعايل. 9-

 15نسبة النساء إىل الرجال ممن يلمون بالقراءة والمكتابة ملن هم بني سن  10-

 .24و

 ت األجر يف القطاع غري الزراعي.حصة املرأة من الوظائف ذا 11-

 نسبة املقاعد اليت حتتلها النساء يف الربملان الوطين. 12-

 

 الهدف الرابع: خفض نسبة وفيات األطفال

خفض نسبة وفيات األطفال دون سن الخامسة  :5الغاية 

 2015و 1990بمعدل الثلثين، بين عامي 

 معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة. 13-

 ل وفيات الرضع.معد 14-

 نسبة األطفال البالغني من العمر سنة واحدة احملصنني ضد احلصبة. 15-

 الهدف الخامس: تحسين الصحة اإلنجابية )صحة األمهات(.

: خفض نسبة الوفيات بين األمهات  بمعدل ثالثة 6الغاية 

 .2015و 1990أرباع بين عامي 

 معدل وفيات األمهات / النفاس. 16-

 والدات اليت جتري حتت إشراف أخصائي الصحة ذو مهارة.نسبة ال 17-



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

116 
 

                                                           

، ةنمائياإل(،أهداف التنمية لأللفية تعاهد بين األمم إلنهاء الفاقة البشرية، صادر عن برنامج األمم المتحدة 8002تقرير التنمية البشرية،)87 
 .22ص:

 

 الهدف السادس: مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والمالريا واألمراض األخرى.

: إيقاف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية / متالزمة 7الغاية 

 .2015نقص المناعة المكتسبة اإليدز بحلول عام 

ح ناعة البشرية لدى النساء احلوامل الالئي يرتاو مدى انتشار فريوس نقص امل 18-

 عاما. 24و 15أعمارهن بني 

 سنة الذين لديهم معرفة شاملة. 24و 15نسبة السمكان بني سن  19-

تحدة (،أهداف التنمية لأللفية تعاهد بني األمم إلهناء الفاقة البشرية، صادر عن برنامج األمم امل2113تقرير التنمية البشرية،)) لمصدر:ا 

 .24،ص:اإلمنائي.

 

  

 

 

 دليل التنمية البشرية. 2.8.1

 indicateur du) 87لقياس التنمية البشرية، وضعت األمم املتحدة "دليل التنمية البشرية".        

développement humain) وهو يتمكون من ثالثة ممكونات تتمثل يف: )الصحة، التعليم والعيش ،

 المكرمي(.

 أمل احلياة عند الوالدة واملستوى الصحي. : ويعرب عنهاالصحة 1-

: ومتثله معدل رفع األمية يف صفوف المكهول ومعدل القيد املدرسي باملراحل التعليمية الثالث: التعليم 2-

 االبتدائي، الثانوي، واجلامعي.
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 parité des »: وميثله الناتج الداخلي اخلام للفرد الواحد حبساب تمكافؤ القدرة الشرائية العيش الكريم 3-

pouvoir d’achat » ،هو عدد الوحدات النقدية الالزمة يف بلد ما لشراء سلعة تكافؤ القدرة الشرائية "

أو خدمة من السوق احمللية تعادل ما يسمح بشرائها دوالر واحد من السوق األمريمكية، ومل يمكن هذا اإلختيار 

لطويلة تسلسل تنازيل ملطالب البشر وهي: احلياة اعفويا، بل استند إىل ما جاء بتعريف التنمية البشرية من 

الصحيحة واملعرفة الوافية ومستوى املعيشة الالئق تتأتى مبادرة األمم املتحدة بوضع "دليل التنمية البشرية"، بعد 

ت لأن أظهرت التجارة منذ السبعينات أنه بالرغم من النمو اإلقتصادي املرتفع يف معظم البلدان النامية إال أهنا ظ

تعاين من زيادة عدد الفقراء وبؤس أحواهلم، وثبت قصور مؤشر متوسط نصيب الفرد من "الناتج الداخلي اخلام" 

 يف الداللة على التنمية وعلى توزيع الثروة بني السمكان.

سعار حيسب الناتج الداخلي اخلام للفرد الواحد بطريقة البنك الدويل اليت تقضي بتقدير إنتاج البالد املعنية باأل 

اجلارية فيها ، مث حتويل القيم املتحصل عليها إىل الدوالر باستخدام متوسط مصحح ملعدالت قيمة العملة احمللية 

خالل السنوات الثالث األخرية، أما الناتج الداخلي اخلام حبساب "تمكافؤ القدرة الشرائية" فهو يقدر إنتاج خمتلف 

غ من اخلبز مثال( سعر موحد جلميع 500ن للسلعة الواحدة )البلدان بالتعميم على نفس األسعار حبيث يمكو 

بلدان العامل مما يسمح مبقارنات أفضل، وهذا يفوق الناتج الداخلي للفرد الواحد ببعض البلدان الصناعية اجلديدة 

 نمثل: هونغ كونغ وسنغافورة، املستوى الذي بلغته كندا أو معظم البلدان األوروبية، كما يزيد نصيب الفرد م

 حسب طريقة تمكافؤ القدرة الشرائية. 1995دوالر يف سنة  2900الناتج الداخلي اخلام يف الصني على 

 . مؤشر التنمية البشرية في الجزائر:2.9.1  

 175دوليا من جمموع  107اجلزائر يف  املرتبة  2003صّنف التقرير العامل للتنمية البشرية الصادر سنة  

 150من جمموع  106إحتّلت الرتبة  2002، ويف سنة 0,704℅البشرية قيمة دولة حيث بلغ مؤشر التنمية 
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88 rapport )2008), «rapport national  sur le développement humain»,p17. 

، 0,693℅دولة وقيمة املؤشر  162من جمموع  2001سنة  100، واملرتبة 0,677℅دولة، املؤشر قدره 

 0,500وبالتايل فحسب مؤشر التنمية البشرية تعترب اجلزائر من الدول ذات التنمية البشرية املتوسطة بني )

 (، وهذا رغم تراجع ترتيبها وميمكن تفمكيك هذا املركب حسب مؤشراته كما يلي:0,799و

وهو معدل متوسط بفئة التنمية البشرية املرتفعة ويشري إىل أن  (℅0,74: حيث بلغ مؤشر األمل في الحياة -

 .88من جمموع السمكان يفوق عمرهم املتوقع عند الوالدة سن األربعني %74

، وتعترب نسبة ضعيفة إذا ما قورنت مع مستويات 0,69℅غ هذا املؤشر معدل ، بلمؤشر مستوى التعليم -

من إمجايل  71%، وبلغ 68%التنمية البشرية املتوسطة واملرتفعة، حيث بلغت نسبة األفراد غري األمني مستوى 

 السمكان

ب وهو مستوى متوسط، حيث بلغ نصي 0,69℅: سجل هذا املؤشر مستوى مؤشر الناتج المحلي الخام -

( وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالدول ذات التنمية البشرية PPAدوالر )مقدر بـ  6090الفرد من الناتج احمللي اخلام 

يف اإلمارات العربية املتحدة،  20530دوالرا و 29620املرتفعة فمثال تشمكل نفسه النسبة يف النرويج ما يقدر بـ 

أما بالنسبة لقيمة مؤشر التنمية البشرية فقد قدر بـ  2003وذلك رغم النمو االقتصادي المكبري احملقق سنة 

واجلدول التايل يبني  2008سنة  0,779℅و 2007سنة ℅ 0,768و 2006بالنسبة لسنة ℅ 0,760

  ترتيب مؤشرات دليل التنمية البشرية.

 تطور مؤشر التنمية البشرية وأبعاده يف اجلزائر. (:01الجدول رقم)

 1000 1005 1000 2000 2000 السنوات

 0،512 0،500 0،500 0،100  مؤشر التنمية البشرية
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89 commission du développement humain 4 rapport national sur le développement humain ،2002. 

      

مؤشر امل الحياة عند 

 الوالدة

0،505 0،584 0،501 0،840 0،815 

نصيب الفرد من الناتج 

 الداخلي الخام

0،150 

 

0،112 0،111 0،508 0،111 

 0،522 0،522 0،100 0،100  مؤشر مستوى التعليم

 

تطور دليل التنمية البشرية حيث أنه شهد ارتفاعا ملحوظا من  (12يبني لنا اجلدول رقم)        

 .2115سنة ℅ 1،494إىل قيمة4665سنة ℅1،965قيمة

 :  .آفاق التنمية المستدامة في الجزائر20.2

مليار دينار كغالف 39.5املوجه لدعم النمو و هتيئة اإلقليم بتخصيص  بادرت وزارة املالية يف إطار الربنامج   

 89  :املستدامة من خالل إجناز املشاريع التالية لتنميةمايل لدعم ا

 مشروع محاية الساحل  

 محاية التنوع البيولوجي مشروع  

 إجناز مشروع خاص بالبيئة  

 بالبيئة وهتيئة اإلقليم وضع دراسة خاصة 

 مشاريع خاصة بتوفري املاء الشروب  

 احمليط احلضري عمليات حتسني  

Source : (cnes, 2006, rapport national  sur le développement humain p.18) 
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 نزليةمشروع إلعادة تصريف الفضالت امل  

مراكز دفن 41إهناء أشغال أكثر من  في إطار برنامج اإلنعاش االقتصادي ، تم إنجاز عمليات تخص

 للبالد يف أهم املراكز احلضرية " CET" النفايات.

  :إضافة إىل هذا هناك أعمال هي قيد اإلجناز نذكر منه

 الوحدات امللوثة قصد حتويلها من أماكنها تشخيص . 

 لهواءوضع جهاز مراقبة ل  

 العاصمة و املدينة  همكتار بني اجلزائر211إجناز احلظرية الطبيعية " دنيا " واليت متتد على مساحة تفوق  مشروع

 .اجلديدة سيدي عبد اهلل

  خمطط عمل هتيئة البحر األبيض املتوسط إعداد خمطط هتيئة الشاطئ يف إطار "PAM " و الذي يهدف إىل

 .لدائم ملوارد الشواطئ يف منطقة اجلزائر العاصمةالعقالين و ا احلماية و االستعمال

  للمناطق الرطبة ذات أمهية دولية بعنوان اتفاقية رام سار موقع 29تسجيل RAMSAR ، يف أحواض أبرية 

 . العصافري مالح ،و طونقا بوالية الطارف

  : مناطق نذكر منها 4املستدامة على مستوى  كما مت الشروع يف مشاريع التنمية

 األرز خبنشلة غابات  

 غابات السنبلة باجللفة  

  منطقة واد الطويل بتيارت  

 تني هنان بتمنراست منطقة 

 خاتمة:    
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حاولنا من خالل هذا البحث إبراز  أمهية مفهوم التنمية املستدامة والتنمية البشرية، باعتبارمها حتديّا كبريا  

اس جياد إطار للمؤشرات اليت ميمكن استخدامها لقييقف أمام تطور اجملتمعات البشرية، وتوضيح  مدى ضرورة إ

املستويات التنموية للدول، وإتاحة املقارنات الدولية يف هذا اجملال؛ فقد استحدث دليل التنمية البشرية وتبعه 

 استحداث أدّلة أخرى تستند يف معظمها إىل عدد حمدود من املؤشرات.

وارد ة ملحة يف وقتنا احلايل لضمان اإلستغالل األمثل للموال شك أّن قياس التقدم اجملتمعي قد أصبح ضرور  

املتاحة من جهة، والتعرف على ممكامن اخللل يف اجلوانب احلياتية ليتسىن التعامل معها، وإيصاهلا إىل مستوى 

تنموي من جهة أخرى، بتوجيه الربامج واخلطط التنموية اهلادفة لضمان توزيع أمثل للخدمات التنموية ، وحتسني 

ملستوى التنموي للسمكان يف اجملتمع بمكافة ممكوناته وشرائحه من خالل احملافظة على القدرات ا

 اإلجتماعية،اإلقتصادية والبيئية للجميع من خالل العدالة يف التوزيع ونقلها بني  األجيال .
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Abstract  

    The study aims to identify obstacles to the application of quality and 

excellence in the stages of public education in the Eastern Province of the 

Kingdom from the point of view of teachers. The analytical descriptive approach 

was applied to a random sample of (600) teachers. The questionnaire was used 

as a data collection tool. (School administration, teacher, student, curriculum, 

educational environment) emerged from the number (50) sub-words. One of the 

most important results: to reach a list of obstacles based on the views of teachers. 

Some of the most important recommendations are: the establishment of a budget 

allocated to quality and excellence, the use of specialists to train teachers, the 

dissemination of a culture of improving results, and linking the concepts of 

quality and excellence in the curriculum.                                                                         

Keywords: Obstacles to application, quality and excellence, stages of general 

education. 
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 الملخص

هتدف الدراســـــــــة إىل حتديد معوقات تطبيق اجلودة والتميز مبراحل التعليم العام حمكومي باملنطقة الشـــــــــرقية         

( مــــــن  911باململمكة من وجهة نظر املعلمني.طبق املنهج الوصفي التحليلي علي عينة عشوائيــــــــــــــــــــــــة قوامهــــــــــــــــــا ) 

( مخسة حمــــــــاور مــن املعوقات وهي 5نات حيث احتوي علي ) املعلمني ، استخــدمت االستبيان كأداة جلمع البيا

( عبارة فرعية .  51) االدارة املدرســــية ، املعلم ، الطالب ، املنهج الدراســــي، البيئة التعليمية ( انبثق منها عدد ) 

ـــم  ــــ ــــ ــــ ـــن املعوقات بناء علي أراء املعلمني. من أهـ ــــ ــــ ــــ ــــ ضع التوصيات: و من أهم النتائج : التوصل إىل وضع قائمة مـ

ميزانية خمصــــــصــــــة جملال اجلودة والتميز، االســــــتعانة باملتخصــــــصــــــني لتدريب املعلمني، نشــــــر ثقافة حتســــــني النتائج، 

 وارتباط مفاهيم اجلودة والتميز باملنهج الدراسي.

 ،تطبيق اجلودة.معوقات التطبيق، اجلودة والتميز، مراحل التعليم العام الكلمات المفتاحية:
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 .18ص.،  2،2007، دار الفمكر ،ط عمان ، ضوء معايري اجلودة الشاملة منظومة تمكوين املعلم يف، حممد عبد الرازقابراهيم ، (4(

 

 دمة الدراسة : مق

إن العصر الذي نشهده به العديد من املتغريات يف شيت جماالت احلياة حيث ساهم التقدم العلمي        

والتمكنولوجي يف زيادة ادراك متطلبات التغيري والتطوير مما أدى إىل جعل إصالح التعليم من أولويات اخلطط 

اكبة متطلبات قوة التعليم وخمرجاته إلجياد جيل قادر على مو االسرتاتيجية للدول، فأصبح تقييم الدول يعتمد على 

العصر، حيث دأبت كثري من األنظمة واحلمكومات إىل االهتمام بالنظام التعليمي الرتبوي وحتسينه وتطويره ؛ كونه 

ي من ذاملقياس احلقيقي حلضارة األمة يف الوقت احلاضر ، وهو اخليار األوحد يف عامل املتغريات املتسارع ، وال

خالله نستطيع رسم صورة املستقبل الذي نريد  ، والتنبؤ جبيل مؤهل قادر على التفاعل مع معطيات العصر 

ومتغرياته،  قادر على حل املشمكالت ، يصنع حضارة أمة وهبها اهلل العلم واإلميان ، مقارعني الدول املتقدمة يف 

 (.90)اإلبداع واالبتمكار  جماالت الطب والصناعة واهلندسة ، والعلوم القائمة على

ات نظمة احلديثة اليت تساهم يف تقليل االخطاء وملعرفة املعوقات واآلفاجلودة والتميز من األلذلك رأى الباحث أن 

اليت هتدد العملية التعليمية وتعمل على احلد من التنمية البشرية كان وجب على الباحث معرفة املعوقات اليت حتول 

 تميز مبدارس املرحلة الثانوية باملنطقة الشرقية باململمكة. دون تطبيق اجلودة وال

 :مشكلة الدراسة

أن املتتبع لواقع مدارســـــنا يرى أهنا أصـــــبحت تواجه حتديات متنوعة ، وتغريات وتطورات تقنية متوالية ، 

ختلفة إال من ملويلحظ ســــــــــرعة يف الّتغري واالنفتاح الثقايف . وال ميمكن مواجهة تلك املتغريات وجماهبة التحديات ا

خالل برامج تعليمية متميزة تطبق اجلودة والتميز وأدواهتا يف احلقل الرتبوي، كما أنه لوحظ يف الســـــــنوات األخرية 
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تدين يف بعض املخرجات التعليمية ، وقصــــوٌر يف إملام الطالب ببعض املهارات األســــاســــية ،  كما لوحظ اتســــاع 

ات بعض خرجيي املرحلــة الثــانويــة ، وهــذا مالحظ من خالل نتــائج الفجوة بني متطلبــات التعليم اجلــامعي وقــدر 

 بعض الدراسات ، ونتائج اختبارات القدرات العامة ، ومالحظات املشرفني الرتبويني . 

لرتكيز على االهتمـام بالمكيف يف املخرجات النهائية للتعليم والتعلم  , واجتهت الوزارة لتطبيق العديد من 

ــــــ بدالً من وسائل التحسني و التطو  ير ، والنظر إىل ذلك نظرة كلية لتطوير املنهج مبفهومه الواسع  بمكافة عناصره ـ

التدرج واالجتهادات الشخصيةـــ ،مع األخذ باالسرتاتيجيات الفاعلة يف جمال التدريب والتدريس وتأليف املقررات 

ة ملعاجلة هذا يم هيمكلة اإلدارة املدرســــــــــي، والدعوة إىل توظيف تقنية املعلومات بمكافة أمناطها املختلفة، وإعادة تنظ

 القصور وختطي هذه الصعوبات.

والباحث من خالل معايشــــــته للعمل الرتبوي منذ  فرتة طويلة الحظ  قصــــــوراً يف املمارســــــات الرتبوية يف 

فعيل تامليدان الرتبوي والتعليمي بشـــمكل عام يف ممارســـة أدوارهم اإلدارية والفنية، وضـــعف املعلمني يف قدرهتم على 

االســــــــــــــرتاتيجيــات احلــديثــة وتقنيــاهتــا يف التعليم ممــا نتج عنهــا خمرجــات تعليميــة تعلميــة متواضــــــــــــــعــة ال مُتمكن بعض  

الطالب من حتقيق أهداف املرحلة  ، والبعض اآلخر  يفتقد إىل املعارف واملهارات األســــــــــــــاســــــــــــــية واليت ال تؤهله 

 للمنافسة العاملية  . 

 

 أهمية الدراسة : 

  -أمهية الدراسة احلالية فيما يلي :تمكمن       

 الظهران (.  –اخلرب  –اإلسهام يف تطوير التعليم العام احلمكومي باملنطقة الشرقية ) الدمام  – 4

 تساعد الدراسة يف المكشف عن واقع التعليم العام احلمكومي وما جيب ان يمكون عليه يف ضوء اجلودة والتميز. -2
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 رية.مما يسهم يف حتقيق تربية صاحلة لبناء وطن قوي تتحقق فيه التنمية البشتعميق ثقافة اجلودة والتميز  -3

 

 أهداف الدراسة :

حتديد معوقات تطبيق جودة ومتيز االدارة املدرسية ) قائد املدرسة ( مبراحل التعليم العام باملنطقة الشرقية )  – 4

 نظر املعلمني. الظهران ( باململمكة العربية السعودية من وجهة –اخلرب  –الدمام 

الظهران (  –اخلرب  –حتديد معوقات تطبيق جودة ومتيز املعلم مبراحل التعليم العام باملنطقة الشرقية ) الدمام  -2

 باململمكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني.

الظهران  –اخلرب  – حتديد معوقات تطبيق جودة ومتيز الطالب مبراحل التعليم العام باملنطقة الشرقية ) الدمام -3

 ( باململمكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني.

 –اخلرب  –حتديد معوقات تطبيق جودة ومتيز املنهج الدراسي مبراحل التعليم العام باملنطقة الشرقية ) الدمام  -4

 الظهران ( باململمكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني.

 –اخلرب  –دة ومتيز البيئة التعليمية مبراحل التعليم العام باملنطقة الشرقية ) الدمام حتديد معوقات تطبيق جو  -5

 الظهران ( باململمكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني.

 

 تساؤالت الدراسة: 

شرقية ) الدمام لما معوقات تطبيق جودة ومتيز االدارة املدرسية ) قائد املدرسة ( مبراحل التعليم العام باملنطقة ا – 4

 الظهران ( باململمكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني؟ –اخلرب  –
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نيسان، كلية  26 – 29امحد إبراهيم. "معايري جودة االداء التعليمية واملدرسية" املؤمتر العلمي السابع، جودة التعلم باملدرسة املصرية" املنعقد يف ، أمحد (2)
 17ص .2002، الرتبية، جامعة طنطا، مصر

الظهران (  – اخلرب –ما معوقات تطبيق جودة ومتيز املعلم مبراحل التعليم العام باملنطقة الشرقية ) الدمام  -2

 باململمكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني؟

الظهران (  –رب اخل –ودة ومتيز الطالب مبراحل التعليم العام باملنطقة الشرقية ) الدمام ما معوقات تطبيق ج -3

 باململمكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني؟

الظهران  –اخلرب  –ما معوقات تطبيق جودة ومتيز املنهج الدراسي مبراحل التعليم العام باملنطقة الشرقية ) الدمام  -4

 ربية السعودية من وجهة نظر املعلمني ؟( باململمكة الع

الظهران  –اخلرب  –ما معوقات تطبيق جودة ومتيز البيئة التعليمية مبراحل التعليم العام باملنطقة الشرقية ) الدمام  -5

 ( باململمكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني ؟

 مصطلح الدراسة : 

 الجودة والتميز:

إىل حتسني املنتج النهائي وقد مت استعارة مصطلح اجلودة والتميز من جمال الصناعة إىل عملية بنائية هتدف      

 .(91) اجملال الرتبوي

إن كلمة متيز أصلها كما تقرر القواميس " ميز " ويقال متيزًا أى ساروا يف ناحية وانفردوا، وامتاز الشيء          

مل مجيع نادرة وختتلف اجلودة عن التميز يف أن األوىل تشبدأ فضله على غريه جبودة معينة وحصوله على درجات 

 Excellenceجوانب املؤسسة، بينما يقتصر الثاين على جانب معني او أمر دون أخر، ويقصد بالتميز إذن 

أن يعين جبانب حمدد من جوانبه الشاملة، إن الدعوة اىل اجلودة ال تعين حتقيقها كاملة يف خمتلف جوانب العمل ويف 
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 .20،21،ص2006دار املسرية للصحافة والنشر، ، عمان  االعتماداجلودة الشاملة يف التعليم بني مؤشرات التميز ومعايري ،رشدى امحد طعيمة ، (3)

واحد، وهذا أمر يصعب ان مل يمكن يستحيل حتقيقه، فضاًل عما خيلفه من أثار نتيجة التقدم غري املدروس، وقت 

  (.92)املطلوب إذن التميز، اى البدء بقطاع معني ميمكن يف ضوء جتربته تعميم النتائج 

 الجودة والتميز:" تعريف إجرائي" 

ج ) االدارة املدرسية" قائد املدرسة "، املعلم، الطالب، املنه هي نظام قائم على جودة وإتقان العناصر التعليمية    

الدراسي، البيئة التعليمية ( كمدخالت هبدف حتسينها كمخرجات إلعداد جيل قادر على التنمية البشرية ومواجهة 

 التحديات.

 حدود الدراسة : 

ة ) وي ( حمكومي باملنطقة الشرقيالثان –املتوسط  –مراحل التعليم العام ) االبتدائي  الحدود المكانية: –2

 الظهران ( باململمكة العربية السعودية. –اخلرب  –الدمام 

 هـ . 4439 – 4434العام الدراسي الحدود الزمانية:  -1

باملنطقة  الثانوي ( حمكومي –املتوسط  –أراء املعلمني مبراحل التعليم العام ) االبتدائي الحدود العلمية:  -4

 الظهران ( باململمكة العربية السعودية. –اخلرب  –الشرقية ) الدمام 

 والتميز: الجودة إدارة فوائد

 على توزيعها ميمكن اليت املمكاسب من واسعة طائفة والتميز اجلودة إدارة نظام تتبىن اليت املؤسسات حتقق      

  :التايل النحو

 :اآليت يف وتتمثل :للمؤسسة تعود اليت الفوائد :أوال
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حتسينها  يف واالستمرار واخلدمات املنتجات جودة على االنتظام خالل من للمؤسسة التنافسي الوضع تقوية -4

 .فيها الثقة زيادة إىل يؤدي وهذا

 .حوهلا من املتغريات مع التعامل على املؤسسة قدرة -2

 شاكلامل حل وطرق والعمليات اإلنتاج نظام حتسني خالل من اإلهدار من والتخلص عالية إنتاجية حتقيق -3

 املؤسسة إدارة يف الروتينية األساليب من والتخلص الوقت إدارة وحتسني األداء وسبل تقومي

 .معها التعامل يف واالنتظام باملؤسسة العمالء ثقة تعزيز -4 

 .املؤسسة تأسيس يف املسامهني وأرباح عوائد زيادة -5

 .احملققة لعوائدوا األرباح نتيجة جديدة إنتاجية وأقسام فروع فتح يف التوسع -9

املمكائن  زمن من القصوى واالستفادة إضافية تمكلفة حتمل لتجنب وتالفيها األخطاء الكتشاف الفرص إتاحة -4

 المكلفة وبالتايل اإلنتاج عن العاطل الزمن تقليل طريق عن واآلالت

 :وهم املوردون و العمالء إىل تعود اليت الفوائد

 :الداخليون العمالء - أ

 .العمل جو يف املخاطر حاالت وتقليل الوظيفي الضمانو  األمن توفر .4

 .العاملني وقدرات مهارات تطوير .2

 .العاملني أداء لتقومي وموضوعية عادلة تقومي أدوات توفر .3

 .للمؤسسة الشديد والئهم يمكسب ما وهذا املؤسسة أداء حتسني يف للمسامهة للعاملني اجملال فسح .4

 .العاملني لدى املعنوية الروح مستوى ورفع اإلنسانية العالقات حتسني .5

 :اخلارجيون العمالء - ب
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 .54،55ص ،  ، 2007،   والتوزيع للنشر جرير دار ،عمان، واخلدمي اإلنتاجي القطاعني يف الشاملة اجلودة مهدي ، إدارةالسامرائي ، (4)

غري  ،رسالة ماجستري، دمة اجملتمع و التعليم املستمر جبامعة ام القرىتطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة لتحسني أداء كلية خ ،خالد بن مجيل مصطفى (5)
 .48،47ص ،  2008منشورة،اململمكة العربية السعودية،جامعة ام القوى،كلية الرتبية، 

 . عليها املتفق التعاقدية بالشروط املؤسسة التزام .4

 .عليها املتفق للمواصفات طبقا املنتجات استالم .2

 .أفضل ميزات توفر أخرى مؤسسات عن البحث يف واجلهد الوقت توفري .3

 .اخلاصني لزبائنها بتعهداهتاا اإليفاء على املؤسسة قدرة .4

 :)اجملهزون(املوردون -ج

 .للتعامل أوسع بفرص ومتتعهم أقراهنم بني متميزة ممكانة تمكسبهم ثقة شهادة على املوردين حصول .4

  (.93) املوردين من غريهم إىل انصرافها من اخلشية وعدم املستوردة املؤسسات مع بالعمل االستمرار ضمان .1

 الجودة والتميز : تطبيق معوقات

إن هناك عدة معوقات تواجهها إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات)مؤسسات( اخلدمية  (94)اشار ) زقزوق (

 ونذكر منها ما يلي:

 .موضوع إدارة اجلودة والتميز احلديث وخاص يف دول نامية 

 .نقص المكفاءات البشرية املؤهلة يف هذا اجملال 

 ختصيص ميزانية غري كافية من اجل تطبيق إدارة اجلودة والتميز 

 قاد اخلاطئ لبعض العاملني بعدم حاجاهتم للتدريب.االعت 

 .انتهاج األسلوب الديمكتاتوري أو األوتوقراطي ،يف اإلدارة وتشدد املديرين يف تفويض صالحياهتم 
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 .عدم اإلملام باألساليب اإلحصائية لضبط اجلودة 

 أسباب أخرى.دة و من عمقاومة بعض العاملني لتغيري وهذا بسبب طبيعتهم أو بسبب ختوفهم من التغريات، أ 

 .عدم توفر نظام فعال لالتصاالت و التغذية العمكسية 

 .عدم وجود انسجام وتالف بني أعضاء فريق العمل، أو بني فرق العمل مع بعضهم 

  تأخري وصول املعلومات ،حول اجنازات اليت حيققوهنا العاملون،وفرق العمل يف الوقت املناسب 

 السبب يرجع و اآلخر البعض يفشل بينما والتميز اجلودة برامج تطبيق يف املؤسسات بعض تنجح قد        

 يف للفشل الشائعة األسباب بني من أن القول ميمكن و.نفسها التطبيق عملية يف املؤسسات هذه الرئيسي لفشل

 يلي: ما والتميز اجلودة برامج تطبيق

هذا  خطوات أوال تتعلم أن اإلدارة هلذه بد فال املةالش اجلودة إدارة برنامج بتطبيق العليا اإلدارة التزام عدم -4

املصادر  تمكريس يف الرغبة لديها يمكون مث ومن الربنامج هذا يدعم ممكافآت ونظام تنظيما هيمكال توجد مث الربنامج

 . الربنامج هذا لتطبيق الالزمة واجلهود

يضمن  واحد أسلوب يوجد فال كمكل مالنظا على وليس الشاملة دةو اجل إدارة يف معينة أساليب على الرتكيز -2

 .متمكامل نظام أهنا على الشاملة اجلودة إدارة إىل النظر جيب بل الشاملة اجلودة حتقيق تطبيقه

 الربنامج هذا إلجناح الضروري فمن الشاملة اجلودة إدارة برنامج يف املوظفني مشاركة على احلصول عدم  -3

 .جتاهه ومسؤوليتهم ستمرامل والتزامهم املؤسسة أفراد مشاركة كافة

هؤالء  بتدريب وتقوم الشاملة اجلودة إدارة برنامج حنو واملوظفني اإلدارة التزام على حتصل املؤسسات بعض -4

 .الواقع حيز إىل التدريب هذا بتحويل تقوم ال و الربنامج على املوظفني

 .البعيد املدى على وليست فورية نتائج توقع  -5
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 .إنتاجها نظام مع تتوافق ال اليت الشاملة اجلودة إدارة وأساليب طرق تبين ىعل املؤسسة تركيز  -9

 ثقافة يف تاما تغريا تستدعي اجلودة حتسني برامج ألن العاملني من أو اإلدارة من كان سواء التغيري مقاومة  -4

 .عليهم حديثة مبعايري وااللتزام املسؤولية حتمل من العاملني بعض ختوف وكذا املؤسسة يف وطرق العمل

 .املؤسسة يف العاديني األشخاص على اعتمادها من أكثر باجلودة خرباء على املؤسسة اعتماد  -9

 أبرزها: من ولعل الشاملة للجودة المؤسسة تحقيق دون تحول المعوقات من أخرى مجموعة توجد كما

واحتياجات  لظروف مالئمتة مدى عن النظر بغض التنظيمي بالشمكل تمي املؤسسات فبعض :التنظيم مجود- 4

مناسبة  إىل النظر دون القيادة خط تسلسل أو السلطة كتفويض التنظيمية املبادئ على الرتكيز يمكون حيث العمل

 ومتطلباته. التنفيذ لظروف املبادئ تلك

 . والتطوير بالبحث االهتمام ضعف -2

 .فعالة اتصاالت توافر عدم -3

 . اجلماعي العمل إىل االفتقار -4

 .املتصلبة و املتسلطة اإلدارية األمناط شيوع -5

 . ورغباهتم املستفيدين احتياجات مراعاة عدم -9

 أهمها: أخرى معوقات هناك هذا كل إلى إضافة

 . املنظمة مشمكالت جلميع شاف عالج الشاملة اجلودة إدارة فلسفة تطبيق جعل -4

 . الشاملة اجلودة إدارة لسفةف بتطبيق األمد طويل االلتزام عن العليا اإلدارة عجز -2

الفلسفة  هذه تطبيق بأن وشعورهم الشاملة اجلودة قيادة لنمط اجلديدة األدوار تفهم عن الوسطى اإلدارة عجز-3

 .العمل إجناح اإلقبال على العاملني سيفقد
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ار املسرية علومات"  عمان، دالرتتوري ،حممد عوض ، جوحيان، اغادير عرفات ،" ادارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل واملمكتبات ومراكز امل(9)
 .49، ص 2،2009للنشر والتوزيع والطباعة ،ط 

 .136ص    1978، 2جابر وآخرون، ، مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس ،القاهرة،  دار النهضة ،ط (4)

 . التطبيق عملية جناح يمكفل مبا املطلوبة املوارد توفري وعدم كثرية عمل فرق تشمكيل -4

 كما اجلودة، حتسني لعملية الواضح وفهمها اإلدارة معرفة يتطلب النجاح حتقيق و العوائق هذه على غلبالت إن

 وأساليب قيادية مهارات من يلزم وما العملية هلذه واإلعداد التخطيط مدى على الفشل أو النجاح يعتمد هذا

  .(95).تمكنولوجية حديثة

 إجراءات الدراسة :

 المستخدم:المنهج 

ـــــــــــــفي التحليلي ، )         The Descriptive Analiticalاعتمدت الــــــــــــــدراســــــــــــــة احلالية على املنهج الوصـ

Method  وهو املنهج الذي "يقوم بوصــــــــــف ماهو كائن وتفســــــــــريه وحتديد الظروف والعالقات اليت توجد يف ، )

 (.96)الواقع ، وحتديد املمارسات الشائعة أو السائدة فيه " 

بيعة الدراســـة ، و حتقيق أهدافها ، والوصـــول إىل إجابات تســـهم يف وصـــف وحتليل نتائج ؛ وملالئمة هذا املنهج لط

 استجابات املعلمني باملنطقة الشرقية باململمكة العربية السعودية.

 مجتمع وعينة الدارسة  : 

ملنطقة الشرقية االثانوي ( حمكومي ب –املتوسط  –ميثل جمتمع الدراسة املعلمني مبراحل التعليم العام ) االبتدائي  -

 ( تقريباً معلم . 6000الظهران ( باململمكة العربية السعودية ، والبالغ عددهم )  –اخلرب  –) الدمام 

( معلم ومن خارج عينة البحث األساسية كما  41مت إجراء الدراسة علي عينة الصدق والثبات بواقع عدد )  -

 مل ترد استبيانات من املعلمني .
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 ( يوضح ذلك: 4( معلم ، واجلدول رقم ) 600على العينة االساسية البالغ عددها )  مت اجراء الدراسة -

 (4جدول رقم )
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق املتغريات

 النسبة التمكرار مراحل التعليم
 % 42 251 املرحلة االبتدائية
 % 33 211 املرحلة املتوسطة
 %25 451 املرحلة الثانوية

 % 411 911 معلم
 النسبة التمكرار حسب اخلربة يف التدريس

 % 35 241 سنوات ) معلم ( 41أقل من 
 % 95 361 سنوات فأكثر ) معلم ( 41

 %411 911 اجملموع
 ( توزيع افراد العينة ملتغريات البحث4يتضح من اجلدول )

 أداه جمع البيانات : -

( حماور وهي معوقات  5( فقرة موزعة على )  51قام الباحث ببناء استبانه الدراسة وقد تمكونت من )      

تطبيق جودة ومتيز االدارة املدرسية ) قائد املدرسة (، معوقات تطبيق جودة ومتيز املعلم، معوقات تطبيق جودة 

ومتيز الطالب، معوقات تطبيق جودة ومتيز املنهج الدراسي، معوقات تطبيق جودة ومتيز البيئة التعليمية، وقد مت 

بارات بعد االستعانة ببعض الدراسات السابقة ، اضافة باالستعانة بآراء ذوي اخلربة يف جمال اجلودة اختيار الع

والتميز، كما مت حتدد االستجابة تبعاً للميزان اخلماسي وحتديد جمموع الدرجات للميزان التقديري والقيم املعيارية 

 (  2للحمكم على قيم املتوسط احلسايب كما باجلدول رقم ) 
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 ( 2جدول رقم ) 

 امليزان اخلماسي بدرجاته التقديرية والقيم املعيارية للحمكم على قيم املتوسط احلسايب
 

 أوافق أوافق متاماً  امليزان
أوافق إىل حد 

 ما
 غري موافق إطالقاً  غري موافق

 2 1 4 5 0 الدرجات

 املتوسط احلسايب
الى  0من 

5.1 
الى  5.1من 

4.5 
الى  4.5من 

1.1 
الى  1.1من 

2.8 
الى اقل  2من 

 2.8من 

 درجة االعاقة
درجة كبيرة 

 جدا
درجة ضعيفة  درجة ضعيفة درجة متوسطة درجة كبيرة

 جدا

 

 عرض وتفسري النتائج : 

لإلجابة على السؤال األول بالدراسة وهو ما معوقات تطبيق جودة ومتيز االدارة املدرسية ) قائد املدرسة (          

ظر الظهران ( باململمكة العربية السعودية من وجهة ن –اخلرب  –عام باملنطقة الشرقية ) الدمام مبراحل التعليم ال

 املعلمني؟

رسية ) ما معوقات تطبيق جودة ومتيز االدارة املدمت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملور      

لسعودية من الظهران ( باململمكة العربية ا –اخلرب  –) الدمام  قائد املدرسة ( مبراحل التعليم العام باملنطقة الشرقية

 ( يوضح ذلك 3واجلدول رقم )  وجهة نظر املعلمني
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 ( 4جدول ) 

 معوقات تطبيق جودة ومتيز االدارة املدرسية ) قائد املدرسة ( مبراحل التعليم العام باملنطقة الشرقية 

 ربية السعودية من وجهة نظر املعلمنيالظهران ( باململمكة الع –اخلرب  –) الدمام 

 العبارات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 العبارات

 الترتيب

 المحور األول: معوقات تطبيق جودة وتميز االدارة المدرسية ) قائد المدرسة (
54.1 4.41 عدم متتع قائد املدرسة باملرونة يف العمل يف تطبيق اللوائح والقوانني 4 كبرية  

 جدا
4 

كبرية  1.54 4.45 عدم اشرتاك املعلمني والعاملني يف صنع القرارات وحل املشمكالت 2
 جدا

2 

كبرية  1.93 4.44 يتمتع بشخصية ديناميمكية 3
 جدا

3 

 6 متوسطة 4.22 3.39 القدرة على حتديد مواطن القوة والضعف داخل املؤسسة 4
تنفيذية لتحقيقهاحيدد االهداف الرتبوية ويضع اخلطط ال 5  9 كبرية 4.44 3.49 
كبرية  1.55 4.94 يلتقي دوريا بأولياء االمور واهليئة التدريسية لتدارس احوال املدرسة 9

 جدا
9 

كبرية  1.94 4.96 عدم اختاذ القرارات على اساس احلقائق 4
 جدا

5 

14.9 امليزانية املخصصة ال تمكفي إلجناح العملية التعليمية جبودة ومتيز 9 كبرية  1.49 
 جدا

4 

كبرية  1.44 4.54 يشجع املعلمني ملواصلة تدريبهم وتطويرهم الذايت 6
 جدا

4 

 

( والذي يوضح حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمحور األول  3يتضح من جدول رقم )        

اخلرب  –لدمام التعليم العام باملنطقة الشرقية  ) ا معوقات تطبيق جودة ومتيز االدارة املدرسية ) قائد املدرسة ( مبراحل

الظهران ( باململمكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني، وسوف نأخذ ترتيب العبارات اخلاصة باملعوقات  –

( وهي  4.91اىل  3.39باالستبانه الثالث االهم بمكل حمور حيث جند ان املتوسطات هلم احنصرت ما بني ) 

( على الرتتيب وهي امليزانية املخصصة  4 – 2 – 4)  رية اىل كبرية جدا فنجد احملور األول العباراتمن درجة كب
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( ، عدم اشرتاك املعلمني والعاملني يف  4.91ال تمكفي إلجناح العملية التعليمية جبودة ومتيز  مبتوسط حسايب ) 

ئد املدرسة باملرونة يف العمل يف تطبيق (، عدم متتع قا 4.45صنع القرارات وحل املشمكالت مبتوسط حسايب ) 

 (. 4.41اللوائح والقوانني مبتوسط حسايب ) 

لإلجابة على السؤال الثاين بالدراسة وهو ما معوقات تطبيق جودة ومتيز املعلم مبراحل التعليم العام باملنطقة          

 وجهة نظر املعلمني؟ الظهران ( باململمكة العربية السعودية من –اخلرب  –الشرقية ) الدمام 

راحل التعليم ما معوقات تطبيق جودة ومتيز املعلم مبمت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملور        

اجلدول و   الظهران ( باململمكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني –اخلرب  –العام باملنطقة الشرقية ) الدمام 

 ( يوضح ذلك4رقم ) 

 ( 5جدول ) 

 جهة نظر املعلمنيالظهران ( باململمكة العربية السعودية من و  –اخلرب  –معوقات تطبيق جودة ومتيز املعلم مبراحل التعليم العام باملنطقة الشرقية ) الدمام 

 العبارات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري

درجة 
 العبارات

الترت
 يب

 جودة وتميز المعلم المحور الثاني: معوقات تطبيق

 3 كبرية جدا 1.49 4.49 قلة توافر املعلمني املؤهلني يف جمال اجلودة والتميز وتطبيقها 41
 4 كبرية جدا 1.55 4.94 عدم وجود برامج تدريبية يف جمال اجلودة والتميز 44
عدم االستعانة مبتخصصني يف جمال اجلودة والتميز لتدريب املعلم على  42

 تطبيقها
 2 كبرية جدا 1.53 4.44

 4 كبرية جدا 1.49 4.99 عدم مشاركة املعلمني يف انشطة التنمية املهنية املناسبة هلم بصورة مستمرة 43
عدم تبادل املعلمني اخلربات مع الزمالء والرؤساء من اجل التحسني  44

 والتطوير
 9 متوسطة 4.11 3.45

 التدريس م االلمكرتوين يفعدم توظف الوسائل التعليمية احلديثة والتعلي 45
 للمعلم

 9 متوسطة 4.34 3.19

 4 متوسطة 4.33 3.14 يتقن املعلم التعامل مع مجيع الوسائل التعليمية والتمكنولوجية احلديثة 49
 5 متوسطة 4.49 3.33 يتقن املعلم التعامل مع مجيع اسرتاتيجيات التدريس احلديثة 44



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

146 
 

 

ي يوضح حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمحور ( والذ 4كما يتضح من جدول )         

الظهران (  –خلرب ا –الثاين معوقات تطبيق جودة ومتيز املعلم مبراحل التعليم العام باملنطقة الشرقية  ) الدمام 

االستبانه بباململمكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني، وسوف نأخذ ترتيب العبارات اخلاصة باملعوقات 

( وهي من درجة  4.99اىل  3.19الثالث االهم بمكل حمور حيث جند ان املتوسطات هلم احنصرت ما بني ) 

( على الرتتيب وهي عدم مشاركة املعلمني يف  3-2-4متوسطة اىل كبرية جدا فنجد باحملور الثاين العبارات ) 

(، عدم االستعانة مبتخصصني يف جمال  4.99حسايب ) انشطة التنمية املهنية املناسبة هلم بصورة مستمرة مبتوسط 

(، قلة توافر املعلمني املؤهلني يف جمال اجلودة  4.44اجلودة والتميز لتدريب املعلم على تطبيقها مبتوسط حسايب ) 

 4.4) والتميز وتطبيقها مبتوسط حسايب

 

العام  دة ومتيز الطالب مبراحل التعليملإلجابة على السؤال الثالث بالدراسة وهو ما معوقات تطبيق جو          

 الظهران ( باململمكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني؟ –اخلرب  –باملنطقة الشرقية ) الدمام 

مبراحل  ما معوقات تطبيق جودة ومتيز الطالبمت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملور        

 نيالظهران ( باململمكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلم –اخلرب  –الشرقية ) الدمام  التعليم العام باملنطقة

 ( يوضح ذلك 5واجلدول رقم ) 
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 ( 0جدول ) 

 معوقات تطبيق جودة ومتيز الطالب مبراحل التعليم العام باملنطقة الشرقية 

 هة نظر املعلمنيالظهران ( باململمكة العربية السعودية من وج –اخلرب  –) الدمام 

 العبارات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 العبارات

الت
رت
 يب

 المحور الثالث: معوقات تطبيق جودة وتميز الطالب
 5 كبرية جدا 1.69 4.94 عدم القدرة على التعلم والتقومي الذايت 49
14.5 عدم القدرة على تعلم مهارات صنع القرار وحل املشمكالت 46  9 كبرية جدا 1.66 
 41 ضعيفة 4.44 2.55 عدم القدرة على التعامل مع احلاسب االيل 21
 3 كبرية جدا 1.32 4.99 عدم مناقشة الطالب عالماته ومراجعتها 24
 4 كبرية 4.94 3.94 يتمتع الطالب بقيم االنتماء واملواطنة 22
 9 كبرية 4.99 3.95 حيرتم الطالب االنظمة والقوانني الرتبوية 23
 4 كبرية جدا 1.34 4.93 عدم امتالك الطالب املهارات الضرورية لالستمرار يف التعليم مدى احلياة 24
 2 كبرية جدا 1.23 4.64 عدم القدرة علة الفهم والتحليل والرتكيب والتقومي للمعلومات وتطبيقها العملي 25
دية واعيةعدم القدرة على احرتام طابور املدرسة وااللتزام به جب 29  4 كبرية جدا 1.44 4.64 
 6 كبرية 4.45 3.96 عدم القدرة عللى االلتزام بالزى الرمسي الوطين باملدرسة 24

 

( والذي يوضح حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمحور الثالث  5كما يتضح من جدول )        

الظهران ( باململمكة  –اخلرب  –العام باملنطقة الشرقية  ) الدمام  معوقات تطبيق جودة ومتيز الطالب مبراحل التعليم

العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني، وسوف نأخذ ترتيب العبارات اخلاصة باملعوقات باالستبانه الثالث االهم 

كبرية ( وهي من درجة ضعيفة اىل   4.64اىل  2.55بمكل حمور حيث جند ان املتوسطات هلم احنصرت ما بني ) 

( على الرتتيب وهي عدم القدرة على احرتام طابور املدرسة وااللتزام  3-2-4جدا فنجد باحملور الثالث العبارات ) 

(، عدم القدرة علة الفهم والتحليل والرتكيب والتقومي للمعلومات وتطبيقها  4.64به جبدية واعية مبتوسط حسايب ) 

 .( 4.99الطالب عالماته ومراجعتها مبتوسط حسايب )  (، عدم مناقشة 4.64العملي مبتوسط حسايب ) 
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لإلجابة على السؤال الرابع بالدراسة وهو ما معوقات تطبيق جودة ومتيز املنهج الدراسي مبراحل التعليم العام      

 الظهران ( باململمكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني؟ –اخلرب  –باملنطقة الشرقية ) الدمام 

ملنهج الدراسي مبراحل اما معوقات تطبيق جودة ومتيز حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملور  مت    

 ر املعلمنيالسعودية من وجهة نظ الظهران ( باململمكة العربية –اخلرب  –التعليم العام باملنطقة الشرقية ) الدمام 

 ( يوضح ذلك9واجلدول رقم ) 

 ( 1جدول ) 

 املنهج الدراسي مبراحل التعليم العام باملنطقة الشرقية يق جودة ومتيز معوقات تطب

 السعودية من وجهة نظر املعلمني الظهران ( باململمكة العربية –اخلرب  –) الدمام 

 العبارات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 العبارات

الترت
 يب

لمنهج الدراسيالمحور الرابع: معوقات تطبيق جودة وتميز ا  
29  

 
 9 كبرية 4.45 3.94

 4 كبرية جدا 4.14 4.92 عدم املام املنهج باملعارف االساسية الضرورية 26
 6 متوسطة 4.99 3.24 عدم تناسبه مع قدرة استيعاب الطالب 31
 2 كبرية جدا 1.29 4.64 عدم تبين سياسات للتطوير اجملتمعي والبيئي 34
 5 كبرية جدا 1.93 4.44 لعوملة والثورة املعرفيةيعد الطالب لتحديات ا 32
 9 كبرية 4.64 3.44 يساهم يف تمكوين الشخصية املتمكاملة 33
 3.2 يساهم يف اكساب مهارات البحث واإلبداع 34

3 
 41 متوسطة 4.45

 4 كبرية جدا 1.59 4.99 يرسخ قيم العلم وينمي روح املواطنة واالنتماء 35
 3 كبرية جدا 1.35 4.61 الك املعلومات العلمية والتمكنولوجيةيسهل على الطالب امت 39
 44 متوسطة 4.99 3.19 يسلط الضوء على مزايا التضامن والتسامح واحرتام االخرين 34
 4 كبرية جدا 1.21 4.69 عدم وعي الطالب بضرورة احملافظة على املمتلمكات العامة واخلاصة 39
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ي يوضح حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمحور الرابع ( والذ 9كما يتضح من جدول )        

الظهران (  –اخلرب  –معوقات تطبيق جودة ومتيز املنهج الدراسي مبراحل التعليم العام باملنطقة الشرقية  ) الدمام 

قات باالستبانه ملعو باململمكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني، وسوف نأخذ ترتيب العبارات اخلاصة با

( وهي من درجة  4.69اىل  3.19الثالث االهم بمكل حمور حيث جند ان املتوسطات هلم احنصرت ما بني ) 

( على الرتتيب وهي عدم وعي الطالب  9-2-4متوسطة اىل كبرية جدا حيث جند باحملور الرابع العبارات ) 

(، عدم تبين سياسات للتطوير اجملتمعي  4.69حسايب ) بضرورة احملافظة على املمتلمكات العامة واخلاصة مبتوسط 

(، عدم ارتباط املنهج بثقافة اجملتمع وتطويرها وإكساهبا للطالب مبتوسط حسايب  4.64والبيئي مبتوسط حسايب ) 

 (3.94 .) 

ل التعليم حلإلجابة على السؤال اخلامس بالدراسة وهو ما معوقات تطبيق جودة ومتيز البيئة التعليمية مبرا        

 الظهران ( باململمكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني؟ –اخلرب  –العام باملنطقة الشرقية ) الدمام 

لبيئة التعليمية اما معوقات تطبيق جودة ومتيز مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملور        

ن وجهة نظر السعودية م الظهران ( باململمكة العربية –اخلرب  –الدمام  مبراحل التعليم العام باملنطقة الشرقية )

 ( يوضح ذلك 4واجلدول رقم )  املعلمني
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 ( 5جدول ) 

جهة نظر السعودية من و  بيةالظهران ( باململمكة العر  –اخلرب  –البيئة التعليمية مبراحل التعليم العام باملنطقة الشرقية ) الدمام معوقات تطبيق جودة ومتيز 

 املعلمني

 العبارات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 العبارات

الت
رت
 يب

 المحور الخامس: معوقات تطبيق جودة وتميز البيئة التعليمية
 4 كبرية 4.23 4.49 يساعد املبين املدرسي على عملية التعليم والتعلم 36
التجريبيةعدم توافر مجيع ادوات االيضاح والوسائل  41  9 كبرية 4.43 3.64 
 9 كبرية جدا 1.94 4.49 احتواء املمكتبة على المكتب واملراجع العلمية الضرورية 44
 44 متوسطة 4.99 3.24 عدم انتشار الرؤية والرسالة واألهداف داخل املدرسة 42
جدا كبرية 1.94 4.94 عدم انتشار ثقافة حتسني النتائج والتطلع لألحسن داخل املدرسة 43  4 
عدم وجود تقنيات لإلعالم االيل والرتبوي واالنرتنت باملدرسة واالعتماد  44

 عليها يف تداول املعلومات
 6 متوسطة 4.94 3.39

 41 متوسطة 4.94 3.35 عدم استخدام ادوات وأجهزة العرض احلديثة يف القاء الدروس 45
ة التعليمعدد الطالب داخل كل صف غري مناسب ملساحة الصف ولعملي 49  5 كبرية جدا 1.43 4.92 
 42 متوسطة 4.62 2.62 عدم توفري الربامج واألنشطة الرتفيهية والرياضية داخل املدرسة 44
 2 كبرية جدا 1.39 4.61 هناك تقدير واحرتام متبادل بني اجلميع داخل املدرسة 49
 3 كبرية جدا 1.44 4.96 هناك تواصل بني املدرسة وأولياء االمور 46
عدم تبين املدرسة نظام للحوافز واملمكافآت املادية واملعنوية للتشجيع على  51

 اتقان وحتسني جودة ومتيز االداء
 4 كبرية جدا 1.26 4.65

 

( والذي يوضح حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمحور  4كما يتضح من جدول )         

 –اخلرب  –لبيئة التعليمية مبراحل التعليم العام باملنطقة الشرقية  ) الدمام اخلامس معوقات تطبيق جودة ومتيز ا

الظهران ( باململمكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني، وسوف نأخذ ترتيب العبارات اخلاصة باملعوقات 

( وهي  4.65 اىل 2.62باالستبانه الثالث االهم بمكل حمور حيث جند ان املتوسطات هلم احنصرت ما بني ) 

( على الرتتيب وهي عدم تبين  5-4-4من درجة متوسطة اىل كبرية جدا حيث جند احملور اخلامس العبارات ) 
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املدرسة نظام للحوافز واملمكافآت املادية واملعنوية للتشجيع على اتقان وحتسني جودة ومتيز االداء مبتوسط حسايب ) 

، عدد  ( 4.94تطلع لألحسن داخل املدرسة مبتوسط حسايب ) (، عدم انتشار ثقافة حتسني النتائج وال 4.65

  (. 4.92الطالب داخل كل صف غري مناسب ملساحة الصف ولعملية التعليم مبتوسط حسايب ) 

 االستخالصات : -

 ية لمكل حمور من حماور(املعوقات االساس 9جدول رقم )  ( يوضح ذلك 9مت حتديد قائمة باملعوقات االساسية للدراسة بمكل حمور واجلدول رقم ) 

 الدراسة

 المعوقات االساسية المحور
المحور األول 
 االدارة المدرسية

 

 الميزانية المخصصة ال تكفي إلنجاح العملية التعليمية بجودة وتميز  
 عدم اشتراك المعلمين والعاملين في صنع القرارات وحل المشكالت

 تطبيق اللوائح والقوانين عدم تمتع قائد المدرسة بالمرونة في العمل في
المحور الثاني 

 المعلم
 

 عدم مشاركة المعلمين في انشطة التنمية المهنية المناسبة لهم بصورة مستمرة
 عدم االستعانة بمتخصصين في مجال الجودة والتميز لتدريب المعلم على تطبيقها

 قلة توافر المعلمين المؤهلين في مجال الجودة والتميز وتطبيقها

المحور الثالث 
 الطالب

 عدم القدرة على احترام طابور المدرسة وااللتزام به بجدية واعية
 عدم القدرة علة الفهم والتحليل والتركيب والتقويم للمعلومات وتطبيقها العملي

 عدم مناقشة الطالب عالماته ومراجعتها
المحور الرابع 
 المنهج الدراسي
 

 ة على الممتلكات العامة والخاصةعدم وعي الطالب بضرورة المحافظ
 عدم تبني سياسات للتطوير المجتمعي والبيئي

 عدم ارتباط المنهج بثقافة المجتمع وتطويرها وإكسابها للطالب

المحور الخامس 
 البيئة التعليمية

عدم تبني المدرسة نظام للحوافز والمكافآت المادية والمعنوية للتشجيع على اتقان 
 ميز االداءوتحسين جودة وت

 عدم انتشار ثقافة تحسين النتائج والتطلع لألحسن داخل المدرسة
 التعليمعدد الطالب داخل كل صف غير مناسب لمساحة الصف ولعملية 
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 التوصيات:  -

 وضع ميزانية خمصصة مبجال اجلودة والتميز وصرف ممكافآت مادية ومعنوية للعاملني باجملال. -4

 التمتع باملرونة وإشراك مجيع املعلمني يف صنع القرار ونشر ثقافة حتسني النتائج.على قادة املدارس  -2

االستعانة باملتخصصني يف جمال اجلودة والتميز لتدريب املعلمني عن طريق اللقاءات وورش العمل على تطبيقها  -3

 عمليا باستمرار إلخراج معلمني مؤهلني لذلك اجملال.

 ة حتمل مسئولية االلتزام بالطابور املدرسي ونشر ثقافة اجلودة والتميز.على طالب املرحلة الثانوي -4

 ارتباط مفاهيم اجلودة والتميز باملنهج الدراسي كاحملافظة على املمتلمكات والتطوير اجملتمعي والبيئي. -5
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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 
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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 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. 
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 ملخَّص

 
إنَّ ماليزيا متثِّل واحدًة من الدُّول ذات االستخدام املتنامي لوسائل االتِّصال احلديثة، وذلك راجٌع إىل اإلنعاش 

ات االقتصاديِّ النِّسيبِّ الذي يتمتَّع به اجملتمع املاليزيُّ على الصَّعيد احملليِّ والعاملي. بناًء على ذلك، فإنَّ شبمك
 تقوم بدور  حموريٍّ يف هذا اجملتمع املتنامي بشمكل  متسارع. ومبا أنَّ ماليزيا تعدُّ كذلك من التَّواصل االجتماعيِّ 

أكرب اجملتمعات اإلسالميَّة جبنوب شرق آسيا، ونظرًا للمشمكالت املتشابمكة، فإنَّ شبمكات التَّواصل االجتماعيِّ 
ت نفسه يف التَّأثري ل أداًة فعالة وخطرًة يف الوقمن فيْس بوْك، ويوتوْب، وتطبيقات اهلواتف الذَّكيَّة وغريها، متثِّ 

 على فمكر اجليل النَّاشئ يف هذا اجملتمع املسلم، ويف تشمكيل رؤيته وتوجيهه. فشبمكات التَّواصل االجتماعيِّ تَعجُّ 
امة الذين يريدون جذب اجليل الشَّاب إىل  بأطراف  خمتلفة من اجلماعات املتطرِّفة، وأصحاب األفمكار اهلدَّ
صفوفهم بمكلِّ ما استطاعوا من قوَّة! بناًء على ذلك، فإنَّ الدراسة احلالية قد انتهجت منهًجا وثائقيًّا حتليليًّا 

( 4( رسم صورة واضحة  عن الواقع احلايل لشبمكات التَّواُصل االجتماعي مباليزيا، 1لبلوغ عدَّة أهداف، منها: 
( بيان اجلهد املبذول يف نشر 3التَّواصل االجتماعي مباليزيا. حتديد املوقع اإلسالميِّ من هذا الواقع لشبمكات 

( استخالص الوسائل المكفيلة 2الفمكر الوسطي اإلسالميِّ عرب شبمكات التَّواصل االجتماعيِّ مباليزيا وإسهاماهتا. 
شفت هذه ك  باالرتفاع مبستوى اجلهود املبذولة يف نشر الفمكر الوَسطيِّ عرب شبمكات التَّواصل االجتماعي. وقد 

الدِّراسة عن أرقام وإحصاءات كثرية تؤكِّد مدى هيمنة شبمكات التَّواصل االجتماعي املاليزيِّ، خاصَّة بني الشَّباب 
من طلبة اجلامعات من كال اجلنَسني. ووجود حماولة  من أجل السَّيطرة على الشَّباب املسلم املاليزي واخلروج به 

اله يف دروب الغلو والتَّطرُّف واإلرهاب عرب وسائل التَّواصل االجتماعي. عن املوقف الَوَسطيِّ لإلسالم، وإدخ
أمَّا بعض احللول، فهي: إنشاء شبمكات وجمموعات  شبمكيَّة تمكون على مستوى املسؤوليَّة والتَّحدِّي؛ لنشر الوعي 

جلهود حىت تمكون االوَسطي يف خمتلف أنشطة الشَّباب يف املدارس واجلامعات ويف احلياة اليوميَّة، وتمكثيف 
 الوسطيَّة وعًيا يوميًّا وممارسًة متواصلة.

 إنرتنت، تطرُّف، شبمكات التواصل، فيْسبوك، ماليزيا، وسطيَّة. كلمات دالَّة:
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 مقدمة

إنَّ موضوع شبمكات التَّواصل االجتماعيِّ اليوم قد أصبح موضوًعا حَيويًّا؛ ملا يمكتنفه من سالح  ذي حدَّين، وما 
 هذه الوسيلة من هْيَمنة  طاغية يف صعيد عصر االتِّصال وخاصَّة يف أوساط األجيال الشَّابة.تفرضه 

، فال بدَّ للدَّعوة اإلسالميَّة من خوضها  بناًء على هذه الطَّبيعة الفاعلة لشبمكات التَّواصل االجتماعيِّ
 قد أصبح أكثر هبى ُصَورها، وهو أمرٌ ومواجهتها وتوظيفها. بل ترويضها لصاح تبليغ الدَّعوة اإلسالميَّة يف أ

إحلاًحا يف ظلِّ توظيف شبمكات التَّواصل االجتماعيِّ لإلساءة إىل قيم اإلسالم وإىل الفهم الصَّحيح لِـُمثُله 
 وتعاليمه.

ا هو ضرورةٌ ملحَّة تستلزمها طبيعة التَّجدُّد واالبتمكار  عليه، فإنَّ توظيف شبمكات التَّواصل االجتماعيِّ إمنَّ
وسيلة   ال تعرف اجلمود أو السُّمكون أو التَّحجُّر على -ينبغي أنْ –ملطلوب يف وسائل الدَّعوة اإلسالميَّة اليت ا

واحدة، وإالَّ خرجت الدَّعوة اإلسالميَّة عن مسار "احلمكمة واملوعظة احلسنة" اليت رمسها القرآن المكرمي للدُّعاة 
بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن  َوَجاِدهْلُمْ  احلََْسَنةِ  َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْمْكَمِة َواْلَمْوِعَظةِ  ِإىَل  ادْعُ يف كلِّ زمان  وممكان. قال تعاىل: }

(. وقال أيًضا يف صالحيَّة الدَّعوة 141{ )النحل:مبَن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ أْعَلُم ُهَو  َربَّكَ  ِإنَّ 
{ اَل يـَْعَلُمونَ  النَّاسِ   َأْكثـَرَ َولََٰمِكنَّ  َبِشريًا َونَِذيرًا لِّلنَّاسِ  َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافَّةً صر : }اإلسالميَّة لمكلِّ عْصر  وم

 (.42)سبأ:
يف هذا اإلطار، تأيت هذه الورقة من أجل النَّظر يف توظيف شبمكات التَّواصل االجتماعيِّ لنشر الوعي 

يًا كبريًا من لُدن أطر الَوَسطيِّ لإلسالم باجملتمع املال اف  كثرية يزيِّ. وتأيت هذه الورقة يف حني تشهد ماليزيا حتدِّ
من أجل بثِّ  -شبمكات التَّواصل االجتماعيِّ –خارجة  عن اجلادَّة اإلسالميَّة ممَّن يوظِّفون هذه الوسيلة الفاعلة 

رية من متشيِّعني، رق لإلسالم. وهي أطراٌف كثروح التَّطرُّف والغلو واإلرهاب يف نفوس النَّاشئة، وتشويه الوجه املش
ومجاعات "داعش"، وغريهم.. كلُّهم متمكالبون على اجليل الشَّاب املاليزيِّ؛ ملا يُعَلُم يف هذا اجليل من حبٍّ 

 لإلسالم، ومبادرة  لالخنراط يف ُنصرته.
 

 أرقام وإحصاءات عن التَّواصل االجتماعيِّ في المجتمع الماليزي
ه واصل االجتماعيِّ هي اخلدمات الشَّبمكيَّة اليت توفِّر للمستخدم بناَء معرَّف  شخصيٍّ بنفسشبمكات التَّ 

وربطه بسلسلة  من املعرَّفات الشَّخصيَّة لغريه ممَّن يقامسون االهتمامات وامليول واهلوايات واآلراء. ويتمُّ تباُدل 
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97 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. 
98 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. 
99 Ibid., p.267. 

: نصوص ممكتوبة، وُصَور،التَّواصل بني األفراد يف شبمكات التَّواصل االجتماعيِّ عرب وفيديوهات   ُصَور  شىتَّ
 97يتبادهُلا الشَّخُص املشارك مع َمْن خيتاره من األعضاء اآلخرين.

تأيت على رأس شبمكات التَّواصل االجتماعيِّ يف الوقت الرَّاهن: شبمكة فيسبوْك، اليت سجَّلت حوايل 
م(، ويف املستوى العاملي، حيث 4002وحدها عام )( مليون مستخدًما يف الواليات املتَّحدة األمريمكيَّة 32)

. وسرعان 76( مليون نسمة. وجمموع )82يبلغ مستخدموها ) ( مليون نسمة ممَّن يستخدمونه على شمكل  يوميٍّ
( مليون 210( مليون مستخدم  نشطني، وأكثر من )100م( إىل أكثر من )4010ما قفز هذا العدد عام )

، ويقضون حوايل )مستخدم غري نشطني. ومعىن "نشط ( دقيقة أو 40ني" هنا، من يستخدمونه بشمكل  يوميٍّ
( مليون مستخدًما 610أكثر يف استخدامه. أمَّا اإلحصاءات األخرية، فتفيد أنَّ مستخدمي فيسبوْك قد بلغوا )

 م(.4013عام )
مني، دهذا، باإلضافة إىل شبمكات  تواصليَّة اجتماعيَّة أخرى تستقطب عشرات اآلالف من املستخ

( 111(، اليت يبلغ مسجِّلوها )Twitter, 2006(، و)MySpace, 2003(، و )Friendster, 2002منها: )
( املصمَّمة خصِّيًصا للتَّواصل Smartphoneمليون نسمة. وجمموعة أخرى كبرية من تطبيقات اهلواتف الذَّكيَّة )

، ولعلَّ أشهرها: واْتساب )  (.Line(، واليْن )Viber(، وفايرب )Whatsappاالجتماعيِّ

، وذلك  يف هذا السِّياق، فإنَّ ماليزيا تُعدُّ من الدُّول األكثر مناًء يف جمال شبمكات التَّواصل االجتماعيِّ
راجٌع إىل مستوى املعرفة يف استخدام اإلنرتنت باجملتمع املاليزيِّ، واعتماد معظم اخلدمات احلمكوميَّة ويف القطاع 

( من %70نرتنت يف خمتلف مناشط احلياة اليوميَّة. وتفيد اإلحصاءات أنَّ نسبة )اخلاصِّ على استخدام اإل
98( عاًما.41-13مستخدمي اإلنرتنت مباليزيا هم شباٌب ما بني )

كما أكَّد الباحث حممد طاهر وزمالؤه أنَّ     
نضمُّون لتلك الشَّبمكات ا يكثريًا من مستخدمي شبمكات التَّواُصل االجتماعيِّ مباليزيا أو بغريها من اجملتمعات، إمنَّ 

 99من أجل إشباع رغبات  نفسيَّة واجتماعيَّة ال جيدوهنا يف احلياة اليوميَّة.
أيًضا، تفيد اإلحصاءات أنَّ مستخدمي اإلنرتنت املاليزيِّني يستخدمون شبمكات التلفزيون واملوسيقى 

، ويستخدمون الرَّسائل%26واأللعاب بنسبة ) النَّصيَّة القصرية، واحملادثة اآلنية  ( من االستخدام اليوميِّ
 (، على األقلِّ.%31(، وقراءة الصُّحف واجملالَّت بنسبة )%21(، بنسبة )chat"الدَّردشة" )
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( من املاليزيِّني يستخدمون فيس بوك بوصفها الوسيلة األوىل لديهم يف %80كذلك، فإنَّ حوايل )
( يستخدمون %1.86( منهم شبمكة يوتوْب، ونسبة )%1.12جمال الشَّبمكات االجتماعيَّة. بينما يستخدم )

 100توتري. وتأيت بعد ذلك الشَّبمكات والربامج األخرى بأقلَّ نسبة.
م(، فإنَّ تعداد مستخدمي فيسبوك قد بلغ عشرة ماليني نسمة مباليزيا، وبنسبة 4010ومنذ عام )

 املرتبة السَّابعة عشرة عامليًّا يف (. وهذا جيعل من ماليزيا يف42-12( منهم من الشَّباب فيما بني )32%)
أما عن اهلواتف احملمولة الذَّكيَّة،  101استخدام فيسبوْك، والثَّالثة يف جنوب شرق آسيا، بعد أندونيسيا والفلبني.

فقد أفادت دراسة الباحثة عْدلينا عبد احلليم عن حصر هوايات الشَّباب واملراهقني مباليزيا، أنَّ تصفُّح اهلواتف 
(، وتأيت بعد ذلك مشاهدة الفيديو، والعمل على %81ة وتطبيقاهتا يأيت على رأس مجيع اهلوايات بنسبة )الذكي

تطبيقات المكمبيوتر احملمول، والسينما، ولعب المكرة، وسياقة السَّيارات. فجميع تلك اهلوايات جمتمعًة ال تبلغ 
ن ال يوصفون يف مو بني املراهقني والشَّباب، وحىت مَ هواية تصفُّح اهلواتف الذَّكيَّة، وهي هواية حديثة سريعة النُّ 

م "شباب"، فإنَّ حيازة اهلواتف الذَّكية وتصفُّحها يشمكِّل نشاطًا كبريًا بني أولئ ك الدِّميغوغرافيَّة االجتماعيَّة بأهنَّ
 102من الرَّاشدين.

ئات  أساسيَّة، هي: ث فوطبًقا لنتائج دراسات  كثرية، فإنَّ استخدامات اإلنرنت ميمكن تصنيفها إىل ثال
كما أنَّ دميوغرافيَّة املستخدمني من حيث العمر تؤثِّر مباشرًة يف امليل   103اجتماعيَّة، وترفيهيَّة، وتعليميَّة ترفيهيَّة.

إىل واحدة من الفئات الثَّالث املذكورة، فمكبار السِّن يستخدمون اإلنرتنت من أجل االطِّالع على األخبار، 
واالطِّالع على املعلومات ذات العالقة بالصِّحة. باملقابل، فإنَّ الشَّباب يستخدموهنا من  وإرسال اخلطابات،

فيه واالجتماع.  104أجل الرتَّ

 
 أحداٌث ووقائع وإشكاالت

دة،  إنَّ ما سبقت اإلشارة إليه من تنام  مطَّرد  الستعمال شبمكات التَّواصل االجتماعي مباليزيا، بأنواعها املتعدِّ
 املتزايد هبا من قبل الشَّباب واملراهقني، قد رشَّح لظهور مشمكالت اجتماعيَّة عدَّة، منها التَّأثري السِّليبواالهتمام 

لشبمكات التواصل االجتماعي على أفمكار الشَّباب، وسقوط بعض أولئك ضحيَّة ألصحاب بعض األفمكار 
 املتطرِّفة.
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جتماعي سليب ملستخدمي شبمكات التَّواصل اال إنَّ ما ال يمكاد خيتلف حوله اثنان اآلن، هو وجود تأثري  
 من املراهقني والشَّباب، وهذا التَّأثري السليب يأيت خطره يف أنَّه ملبٌَّس بغالف  ديينٍّ، حيث يعمد بعض األفراد إىل

ويج لألفمكار املتطرِّفة باسم الدِّين اإلسالمي، ويقنعون الشَّباب الباحثني عن االرتقاء مبستواهم ال وحي إىل رُّ الرتَّ
االخنراط يف صفوفهم وتبين تلك األفمكار اخلارجة عن الوسطيَّة اإلسالميَّة الصَّحيحة. بتعبري  آخر، فإنَّ الشَّباب 
ا هم من الشَّباب اجليِّدين  ، إمنَّ الذين يتأثَّرون باألفمكار املغلوطة املتطرِّفة عرب شبمكات التَّواُصل االجتماعيِّ

 أون يف التَّشخيص.املتديِّنني، ولمكنَّهم خيط
ا يتمُّ ISISالتَّقارير أنَّ جتنيد الشَّباب املاليزيِّني املقاتلني يف صفوف داعش )على سبيل املثال، تفيد  ( إمنَّ

( من الشَّباب املاليزيِّني 20م(، أفادت التَّقارير أنَّ حوايل )4012عرب شبمكات التَّواصل االجتماعيَّة، ويف مقال  )
105صفوف تنظيم داعش عرب الفيس بوك وغريها من شبمكات التَّواصل االجتماعي. قد متَّ جتنيدهم يف

وقد   
( من اجملنَّدين يف %61أكَّد هذا التَّقريَر وزير الدَّاخليَّة داتؤ سري أمحد زاهد حامدي الذي أفاد بأنَّ نسبة )

ا يتمُّ عرب اإلنرتنت، وأضاف بأنَّ حوايل ) ن القوَّات املسلَّحة املاليزيَّة، يُعتقد ( م60تنظيم داعش من ماليزيا، إمنَّ
 106أنَّ هلم صلة وانتماء بالتَّنظيم.

م( تناقلت وسائل اإلعالم خرب انفجار  بسوريا والعراق، أودى 4017أيًضا، بتاريخ الثَّاين من يناير )
عاما( 47حيم، )أمحد ر  ( ضحيَّة، وأنَّ شاَبني ماليزيَّني مرتبَطنْي هبذا االنفجار، أحدمها: حممد أمريولْ 33حبياة )

عاما( من والية سيالنغور. وبذلك فإنَّ الشَّباب املاليزيِّني 31من والية ترينغانو، واآلخر َشذواْن حممد سامل )
وأكَّد ذلك رئيس  107( فرًدا.16املرتبطني باالنفجارات االنتحاريَّة بسوريا والعراق حتت تنظيم داعش، يبلغ )

السرتاتيجيَّة وشؤون األمن، مضيًفا  بأنَّ حوايل مائة من الشَّباب قد غادروا ماليزيا املعهد الدُّويل للدِّراسات ا
 108( آخرين.110(، وأنَّ األمن قد قبض على حوايل )ISISلالنضمام إىل مجاعات )

وحىت على املستوى الدَّاخلي، فإنَّ شبمكات التَّواُصل االجتماعِي هي مسؤولٌة عن التَّهديد اإلرهايّب 
( شخًصا 12لي، وقد أكَّد ذلك رئيس الشُّرطة املاليزيَّة خالد أبو بمكر؛ حيث انتشرت الشَّائعات بوجود )الدَّاخ

م مستعدُّون للقيام بعمليَّات  يف خمتلف املواقع املاليزيَّة. كذلك، يف دراسة  ملرك ز داخل ماليزيا من االنتحاريِّني، وأهنَّ
(PEWالعاملّية حول استطالع آراء املالي ،)( من املاليزيِّني 10.000زيِّني عن تنظيم داعش، تبنيَّ أنَّ حوايل )

http://www.ibtimes.com/isis-recruitment-75-new-islamic-state-group-supporters-malaysia-are-recruited-online-1936440
http://www.ibtimes.com/isis-recruitment-75-new-islamic-state-group-supporters-malaysia-are-recruited-online-1936440
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( من املسلمني املاليزيِّني ينظرون بإجيابيَّة إىل تنظيم داعش، وأعماهلا %14متعاطفون مع التَّنظيم، وأنَّ نسبة )
 109بسوريا والعراق.

اشرة هلم هبذا التَّنظيمات، ال عالقة مب هذا، وال خيفى أنَّ مجيع األفراد املتعاطفني لتنظيم داعش أو غريه من 
ا عرب تمكوين اآلراء من خالل شبمكات التَّواصل االجتماعيِّ وغريها من الوسائل  التَّنظيم على اإلطالق، وإمنَّ
ابط املتشعِّب يف شبمكات التَّواصل االجتماعيِّ؛ حيث إنَّ النَّجاح يف استقطاب فرد   املرئيَّة، ومن خالل الرتَّ

ا يعين أفراًدا آخرين ممَّن يشاركون ملساندة ق ضيَّة أو االخنراط يف مجاعة أو تنظيم، ال يعين فقط ذلك الفرد، وإمنَّ
–هذا الفرد آراءه وتوجُّهاته، فالنَّجاح يف إقناع شخص  مَّا يعين إقناع سلسلة  من أصحابه وأصدقائه الذين 

خطورهتا هنا تأيت أمهيَّة شبمكات التَّواصل االجتماعيِّ و  قد يُقنعون أصدقاء آخرين، وهمكذا َدوالَيك. ومن -بَدْورهم
 يف الوقت نفسه.

باإلمجال، فإنَّ كلَّ تلك األحداث تؤكِّد لنا خطورة شبمكات التَّواصل االجتماعي سواء يف اجلانب اإلجيايب  
الرَّاهن يستقون  يف الوقتأم السِّليب، ودورها الفعَّال يف تمكوين الرَّأي العام لدى الشَّباب؛ لمكوهنا أهمَّ مصدر  

منه معلوماهتم، ويمكوِّنون عربه صداقاهتم، وينفتحون من خالهلا على العامَل وعلى القضايا البعيدة، وهذا ما 
حيملنا على النَّظر يف ضرورة التَّدخُّل يف تلك الوسائل من أجل توظيفها توظيًفا إجيابيًّا لتأكيد الفمكر الوسطي 

 تهَدفني األوَّل لالحنرافات الفمكريَّة.ونشره بني الشَّباب املس
هذا، وجتدر اإلشارة إىل أنَّ احلمكومة املاليزيَّة قد قامت بالمكثري من اإلجراءات الوقائيَّة والعالجيَّة يف 
جمال األمن األلمكرتوينِّ، ويف التَّعاون من املراكز الدَّعويَّة واالجتماعيَّة من أجل نشر الوعي الصَّحيح باإلسالمي، 

انون قن اإلجراءات اليت قامت هبا احلمكومة املاليزيَّة حيال اإلرهاب على شبمكات التَّواصل االجتماعيِّ تبينِّ مو 
م(، 4001(، وذلك عام )The National Cyber Security Policy, NCSP) األمن الوطني لإلنترنت

ني عن استخدام اإلرهابيِّني واإلجراميِّ واهلدف األساس العتماد هذا القانون مواجهة احتماالت املخاطر النَّامجة 
والقراصنة يف استخدام تلك الفئات اإلنرتنت من أجل النُّفوذ إىل اجملتمع أو إىل األفراد، وإحداث هتديد حلياهتم 

 110أو ممتلمكاهتم، أو باألمن الوطين.
هلواتف اليت ا هذا، باإلضافة إىل التَّنسيق مع مؤسَّسات أمنيَّة كثرية على شبمكات اإلنرتنت وشبمكات

تتعاون مع احلمكومة يف تنفيذ خطواهتا األمنيَّة ويف حتقيق أهدافها، وهي كثرية، ويف الصُّورة أدناه رموز بعض تلك 
 املؤسَّسات.
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ويف رأي  السَّيد تان سري يل الْم يت، نائب الرَّئيس ملؤسَّسة ممكافحة اإلجرام مباليزيا، إنَّ من واجب احلمكومة 
لتَّواصل االجتماعي من أجل احلدِّ من التَّطرف، ذلك أنَّ تأثري املتطرفني يف شبمكات التَّواصل مراقبة شبمكات ا

م يؤثرون على األفراد واجملموعات ويقومون بالتَّجنيد ونشر الرأي املتطرف.  111االجتماعيِّ واضٌح، وأهنَّ

 

 

 ليزيدراساٌت وأبحاث عن شبكات التَّواصل االجتماعيِّ في المجتمع الما      
إنَّ تنامي وسائل تمكنولوجيا االتِّصال السَّريع، خاصًَّة عرب تطبيقات اهلواتف الذَّكيَّة، قد أدَّى إىل ظهور 

ة، دراسات  كثرية معنيَّة بوسائل توظيف تلك التَّطبيقات وآثارها على حياة املستخدمني يف أبعادها املختلفة: دينيَّ 
 غريها.واجتماعيَّة، واقتصاديَّة، وفمكريَّة، و 

غري أنَّ اإلشمكال األوَّل الذي يعرتض الباحث يف جمال الدَّعوة والدِّراسات اإلسالميَّة هو نُدرة الدِّراسات  
 املعنيَّة بتوظيف اإلنرتنت وما تفرَّع عنه من شبمكات التَّواصل االجتماعي وتطبيقات اهلواتف النَّقالة الذكيَّة يف

حة، بأسلوب  فاعل وعصريٍّ يواكب لغة العصر، وطبيعة الوسائل احلديثة املتاالدعوة ويف إظهار القيم اإلسالميَّة 
بِالَّيِت ِهَي  َوَجاِدهْلُمْ  احلََْسَنةِ  َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْمْكَمِة َواْلَمْوِعَظةِ  ِإىَل  ادْعُ واهتمامات املدعوِّين، حتقيًقا لقوله تعاىل: }

 (.141{ )النحل:لَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ مبَن ضَ أْعَلُم ُهَو  َربَّكَ  َأْحَسُن ِإنَّ 
حباجة ماسَّة إىل  ما زال -أي الدَّعوة باحلمكمة واملوعظة احلسنة عرب الوسائل التقنيَّة احلديثة–إنَّ هذا اجلانب  

هلواتف النَّقالة توظيف ا دراسات  علميَّة يف هذا اجملال. يؤكِّد الباحث سامل احلسن وزمالؤه ندرة وجود حبوث عن
الذَّكيَّة يف الدَّعوة اإلسالميَّة على الرُّغم من وجود دراسات  كثرية  يف توظيف اهلواتف يف عمليَّات التَّعليم اليت 

" أي: التَّعليم عرب اهلواتف، سواء يف تعليم اللُّغات األجنبيَّة، أو يف دعم احلوار بني M-Learningتعرف اآلن بـ"
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273-277. 

، أو بينهم وبني املدرِّس، أو يف مساعدة الدَّارسني البطيئني يف التَّعلم وغري ذلك من استخدامات الدَّارسني
وبتعبري الباحث حممد طاهر وزمالؤه: "فإنَّ الدِّراسات عن شبمكات التَّواصل  112اهلواتف الذَّكيَّة يف التَّعليم.

 113االجتماعيِّ واستخدامها بني املسلمني قليلة".

، فإنَّ عدَّة دراسات قد تناولت موضوع الشَّبمكات اإللمكرتونيَّة وتوظيفها بني الشَّباب على كلِّ حال  
م(؛ للنَّظر يف العوامل املؤثِّرة 4011املسلمني مباليزيا، ومن تلك الدِّراسات: دراسة الباحث حممد طاهر وزمالئه )

. يف  ديد أربعة عوامل، هذا اإلطار، قام الباحثون بتحيف استخدام الشَّباب املاليزيِّ لشبمكات التَّواصل االجتماعيِّ
هي: العامل االجتماعيُّ، والعامل التمكنولوجي، والتَّعليمي، والتِّجاري الدِّعائي. ومبا أنَّ هذه الدِّراسة كانت يف 

د اإلثنيَّات، فقد جاءت على شمكل مقارنة؛ ملعرفة توجُّهات املستخدمني باختالف املتغريِّ اإل ين: ثجمتمع  متعدِّ
 ماليو، وصينيُّون، وهنود.

م(، وهي أكثر ختصيًصا يف جمتمع 4013دراسةٌ أخرى يف هذا اجملال، هي دراسة حممد زكي مصطفى )
الدِّراسة ويف املوضوع؛ حيث هي دراسة ميدانيَّة حول استخدام فيسبوك بني الشَّباب املسلم بأحياء نيالْي 

افتهم تأثري استخداماهتا على الشَّباب يف توسيع معرفتهم وثقجنويبَّ العاصمة كواالملبور، واستمكشاف مدى 
 %37.6( عيِّنة من الشَّباب )312ينيَّة، وفْهِمهم للقضايا املرتبطة باإلسالم. وقد مشلت هذه الدِّراسة )الدِّ 

إناث(. وقد توصَّلت هذه الدِّراسة إىل أنَّ الشَّباب يستخدمون فيس بوك لتوسيع عالقاهتم %73.3ذكور، و
 114يف مستوى فْهمهم لإلسالم. -شيًئا مَّا–االجتماعيَّة مع أقراهنم، وأنَّ استخدامها يؤثِّر 

م(، فقد كانت عن استخدام شبمكات التَّواصل 4014أمَّا دراسة الباحث جهاد حممد شرف وآخرين )
(، Universiti Teknologi Malaysia, UTMاالجتماعيِّ بني الطَّلبة اجلامعيِّني باجلامعة املاليزيَّة للتمكنولوجيا )

يب نتائج هذه الدِّراسة اعرتاف جمموعة  كبرية  من الطَّلبة بالتَّأثري السِّل ( عيِّنة من الطَّلبة. ومن210ومشلت )
لشبمكات التَّواصل االجتماعيِّ على مستوى تديُّنهم، مثل العالقة باجلنس اآلخر، والتَّفريط يف أوقات الصَّلوات.  

ينيَّة كما أنَّ جمموعًة منهم أفادوا من استخدامهم لشبمكات التَّواصل االجتماعي بزيادة عرب شبمكات   معرفتهم الدِّ
 115إسالميَّة معروفة.
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117 Ibid, 173. 
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وقد توصَّلت نتائج دراسات  كثرية إىل أنَّ الستخدامات اإلنرتنت نتائج سلبيَّة كثرية على حياة الشَّباب، 
القيام و  خاصَّة املراهقني، مثل تعاطي املخدِّرات، والعالقات اجلنسيَّة احملرَّمة، واالخنراط يف العصابات اإلجراميَّة،

غري أنَّ الباحث حممد زكي مصطفى وآخرين،  116بأعمال الشَّغب، والتَّحرُّش بالنَّاس عرب اإلنرتنت، وغريها.
يؤكِّدون وجود توجُّه  واضح  بني بعض الشَّباب املاليزيِّني يف استخدام اإلنرتنت وشبمكات التَّواصل االجتماعيِّ 

ن معلومات  ذات ارتباط  بأحمكام اإلسالم يف العبادات واملعامالت من أجل نشر الدَّعوة اإلسالميَّة، والبحث ع
 117وغريها من املسائل اليوميَّة اليت تعرتض حياة الفرد املسلم، ويبحث عن إجابات  دينيَّة هلا.

إمجااًل، نستنتج من هذه الدِّراسات القليلة اليت أممكن التَّوصل إليها يف جمال استخدام شبمكات التَّواصل 
عيِّ مباليزيا، أنَّ الشَّباب املسلم مباليزيا لديه رغبٌة واضحٌة يف توظيف وسائل التَّواصل االجتماعيِّ االجتما

واالنرتنت من أجل فهم اإلسالم ونشر تعاليمه، وأنَّ كثريين منهم يستخدمون تلك الشَّبمكات اإللمكرتونيَّة توظيًفا 
 إجيابًيا، وإن وجدت بعض التَّجاوزات عند بعضهم.

ونا هذا االستنتاج إىل أنَّ األمل كبرٌي يف توجيه الشَّباب التَّوجيه اإلجيايب الصَّحيح إذا ما ُوِجد من وحيد
يقوم بذلك، ويوجِّه استخدام شبمكات التَّواصل االجتماعي ويعوِّض ما فيها من مضمون سليبٍّ إىل مضمون 

 الشَّباب. وتعميمه بني املسلمني، وخاصَّةإجيايب بنَّاء يفيد يف معرفة اإلسالم ويف بناء الفهم الَوَسطي 
 

 مجاالت استخدام اإلرهابيِّين لإلنترنيت ووسائل التَّواصل االجتماعي
ء على  لعلَّ من املفيد للباحثني معرفة اجملاالت اليت ينفذ عربها أصحاب األفمكار املتطرِّفة من أجل التَّأثري السيِّ

ة، والوسطيَّة اإلسالميَّة يف ميزان األمور. تلك خطوٌة مهمَّة من أجل أفمكار الشَّباب، وجعلهم خيرجون عن اجلادَّ 
 بناء ما يأيت بعدها من وسائل مقرتحة لنشر الفمكر الوسطيِّ بني الشَّباب باستخدام وسائل التَّواصل االجتماعي.

ا ُتشمكِّل أهمَّ  السرتاتيجيَّات ايف هذا اجلانب، يمكفينا ما  حدَّده الباحث زهري يوسف من بنود ، وجد أهنَّ
اليت يعتمدها خرباء التَّأثري يف الرَّأي حني حياولون جتنيد الشَّباب واملناصرين هلم عرب اإلنرتنت؛ لالخنراط يف 

 118األنشطة اإلجراميَّة، وهي، كما يف الشَّمكل اآليت:
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االجتماعيِّ واإلنرتنت،  مكات التَّواصلتُعدُّ احلرب النَّفسيَّة من لدن اجلماعات املتطرِّفة اسرتاتيجيَّة قويَّة عرب شب
وتتحدَّد هذه االسرتاتيجيَّة مبدى تفوُّق أولئك يف اخرتاع الوسائل الناجحة يف إحداث املفعول النفسي للمشاهد، 
ومن وسائلهم عرض ُصَور التَّفجريات اليت يقوم هبا الفدائيُّون من الشَّباب؛ وبذلك خيرج املشاهد بنتيجة أنَّ أولئك 

، وأن "العدو" ضعيف، ودفاعاته ممكشوفة، سهلة االخرتاق. مث إنَّ احلرب هلم  قدرة فائقة يف النفوذ إىل أيِّ ممكان 
 119النَّفسيَّة تصل لدرجة أن الذي جينب عن مواجهة أولئك، والوقوف ضدَّهم إمنا هو يف غاية اجلنب والضَّعف.

شبمكات التَّواصل االجتماعي وسيلٌة رائجٌة للدِّعاية  (:Publicity and Propaganda) الدِّعاية والتَّرويج -ب    
ويج لوصول مضمونه مباشرًة إىل املتلقي دون تدخُّل  فيه، واملرسل يمكون يف َسَعة  من أمره لُيمكيِّف هذا املضمون   والرتَّ

ويج ال يأيت من فراغ، وإمنا يستند إىل وقائع، فيأخذها  كما يريده أن يصل إىل املتلقي. كذلك، فإنَّ الدعاية والرتَّ
ا مساندته ماديًّا ومعنويًّا.  ويفسِّرها وحيلِّلها على ما خيدم وجهته، وحيمل املتلقي على قبول رأيه والتَّعاطف معه، ورمبَّ
ويج عرب وسائل متعددة، قد تبدأ بعرض قصص ومناذج ومشاهد لشباب جماهدين، وعرضهم  وتنطلق الدعاية والرتَّ

أن تمكون بشمكل عمكسيٍّ بعرض اجلانب اآلخر، وما يقوم به هذا اجلانب من ختريب   بوصفهم أبطااًل. كما ميمكن
 وهتك  لألعراض، وانتهاك  للحقوق..

 

قد ينجح بعض األفراد يف مجع التَّربعات املاليَّة المكبرية عرب شبمكات  (:Fundraisingجمع التَّبرعات ) -ج
فاع عنها. واملالتَّواصل االجتماعي، وذلك بفضل جناح الدِّعاية والرتَّ  عروف أن مجيع ويج للقضيَّة اليت يدَّعون الدِّ
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األطراف يستخدم اإلنرتنت اليوم من أجل بلوغ أهدافه، ومجع التَّربعات إلقامة املشروعات املختلفة، وليس هذا 
 األمر حمكًرا على اجملموعات املتطرفة، ولمكن اإلشمكال يف صرف تلك التَّربعات يف أهداف  غري نزيهة.

 

(: يعد جتنيد األعضاء عرب شبمكات Recruitment and Mobilization) تجنيد األعضاء واالستقطاب -د
التَّواصل االجتماع هي من أكثر الوسائل جناًحا بني الشَّباب، وهو يف الوقت نفسه، من أخطر األمور اليت 

ين ممكسًبا كبريًا يف اقتناص أيِّ شاب  يعميارسون أصحاب النَّوايا السَّيئة للتَّأثري على الشَّباب؛ ألنَّ جناحهم 
، وليس يف أعمال عنف  مباشرة، فقد يمكون  يوظِّفونه يف أيِّ وقت شاؤوا. ويأيت توظيف األعضاء يف صَور  شىتَّ

ويج هلم لدى أفراد آخرين، أو نشر الفمكر املتطِّرف يف القضاي ا توظيفهم يف التَّزويد مبعلومات  معهمَّة، أو جمرَّد الرتَّ
ينيَّة واالجتماعيَّة والسِّياسيَّة وغريها.ا  لدِّ

 

(: مبا أنَّ املواقع االجتماعيَّة هي باألساس، ذات Social Networking) النُّفوذ إلى المواقع االجتماعيَّة -ه 
، ويمكون االنضمام إليها سهاًل، فإنَّ النفوذ إليها سهٌل، وقد ينجح بعض األفراد يف كسب ودِّ  طابع  اجتماعيٍّ
األعضاء اآلخرين وثقتهم مبا يعلنونه من مبادئ، وما يتَّخذونه من مواقف يف خمتلف القضايا، وهمكذا جيدون 
ألنفسهم شرحيًة كبريًة من "األصدقاء" املتعاطفني معهم، وهمكذا يسهل عليهم النفوذ إىل املواقع االجتماعيَّة 

 ولمكنَّ  توظيفهم هلا هو غري العادل. وكسب األفراد. وقد يستفيدون من بعض القضايا العادلة حقًّا،

 
(: شبمكات التَّواصل االجتماعي وسيلة أيًضا لتبادل املعلومات Sharing Information) تباُدل المعلومات -و

بني األفراد جبميع أصنافها: نصوص ممكتوبة، ورسوم، وصور ثابتة، ومواد مرئية متحركة فيديو، وبرامج مشفرة، 
مكة العامل الرقمي التَّصدي لذلك؛ لمكثرة ما يتم تبادله من معلومات بني األفراد عرب الشب وغريها. ومن الصَّعب يف

 العاملية يف كلِّ دقيقة، ولقدرة بعض األفراد يف إخفاء املعلومات بأشمكال شىت.

(: شبمكات التواصل االجتماعيِّ وسيلة أكثر جناًحا Planning and Coordination) التَّخطيط والتَّنسيق -ز
ة من يف  التَّخطيط والتَّنسيق بني األفراد خاصة يف حال املوانع اليت حتدُّ من تالقيهم، وقد حدثت مناذج عدَّ

التَّخطيط والتَّنسيق عرب شبمكات التَّواصل االجتماعي الدالة على فعالية هذه الوسيلة يف تنظيم العمل، سواء 
 120لبلوغ أهداف  نبيلة أم غري نبيلة.
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 ظيف شبكات التَّواصل االجتماعيِّ في الدَّعوة بماليزياخطوات مقترحة لتو 
إنَّ احلديث عن توظيف شبمكات التَّواصل االجتماعيِّ يف نشر الوسطيَّة واالعتدال يف الفهم واملمارسة 
 يف اجملتمع اإلسالميِّ مباليزيا يأيت ضمن جهود  عدَّة يف هذا اجملال من لُدن مؤسَّسات دعويَّة رمسيَّة مثل جاكيم

(Jakim( وفركيم ،)Perkim ولمكن تلك اجلهود ينقصها المكثري من الصِّياغة اجليدة يف قاَلب جديد يوازي ،)
 طبيعة العصر، وطبيعة الوسائل احلديثة.

بناًء على ذلك، فمن اإلممكان القيام جبملة خطوات  يف سبيل توظيف شبمكات التَّواصل االجتماعي 
 صَّة.يف نشر الفمكر الوسطي بني الشَّباب خا

 إنشاء مجموعٍة شبابيَّة من الصَّفحات االجتماعية -أ
 -يف العادة–هناك المكثري من اجملموعات اإلسالمية على الشبمكة العاملية، وكذلك يف ماليزيا، ولمكنها 

تمكون مشحونًة باملواعظ املطوَّلة، وبنصوص المكتب واجمللدات، وقد ميألها بعضهم بالنَّسخ واللَّصق من مواقع 
ون متحيص  ملضمون ما ينقلون، وأخريًا تصبح تلك املواقع عبًئا على القارئ، يسأمها الشخص من أوَّل أخرى د

وهلة. فاملطلوب من مثل هذا املوقع أن يمكون مضمونه قلياًل خمتصرًا، ولمكن هادفًا مركَّزًا، سواء أكان نصًّا أم 
 صوتا وصورة، أم غري ذلك من املواد اإللمكرتونيَّة.

 
 النَّشاط الوَسطي وترجمته إلى الماليويَّة متابعة -ب

على الرغم من أنَّ مفردات "الوسطيَّة، االعتدال، التَّسامح" وغريها هي ملء السَّمع والبصر يف أيَّامنا 
هذه، فإنَّ المكثري من الشباب ما زال غري مدرك  حلقيقة تلك املصطلحات، وقد تُروَّج له بعض األفمكار واملواقف 

ا هي الوسطيَّة، وهي منافية للوسطيَّة، وقد تلفَّق له بعض الفتاوى املغلوطة أو القائمة على ج املتطرفة على زء أهنَّ
 واحد  من األدلة واحلقائق، فيظن أنَّ تلك الفتاوى هي األصلح، وهي امللتزمة بالوَسط، واحلقيقة غري ذلك. 

ائرة واحملاضرات والمكتب والنقاش يف هذا السياق، ينبغي على العلماء مباليزيا متابعة النَّدوات ات الدَّ
، والقيام بتلخيص تلك املواد، مث عرضها مبا يوافق سرعة الوقت، وطبيعة الشَّباب يف عدم  حول الفمكر الوسطيِّ

ا النُّفوذ مباشرًة إىل اهلدف.  صربهم على القراءة واملتابعة الطَّويلة، وإمنَّ
 الوسطي إنشاء وسائط متعدِّدة مركَّزة حول الفكر -ج

، سواء من لدن  مبا أنَّ اجليل الشاب هو املستهَدف األوَّل باألنشطة على شبمكات التواصل االجتماعيِّ
أصحاب النَّوايا الطَّيبة أم من لُدن املخرِّبني، فإنَّ ذلك حيتِّم أن ينطلق كلُّ نشاط  يف مواجهة الفمكر املتطرف عرب 

الذكيَّة،  باب أنفسهم، ومبا أنَّ ُجلَّ الربجميات هي اآلن عرب اهلواتفشبمكات التَّواصل االجتماعي مما يستهوي الشَّ 
 فال بدَّ من توظيف اهلواتف توظيًفا فعَّااًل.
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على سبيل املثال، هناك المكثري من األلعاب اإللمكرتونيَّة، مثل ألعاب القتل والدَّمار، اليت تؤثِّر سلًبا 
باب والعنف. فهل ُوجَدْت حقا برامج وألعاب تعلِّم األطفال والشَّ  على أفمكار الشَّباب، وهتيِّئهم لقبول اإلجرام

اف املتصارعة باألطر  -مثال–مبدأ التَّسامح اإلسالمي، وقبول الرَّأي اآلخر واحرتامه؟ وهل هناك ألعاٌب تنتهي 
 ؟إىل التَّفاهم رغم االختالف، والبناء، وليس حماولة ختريب  كلِّ طرف  لآلخر، وحْموِه من الوجود

 إنَّ مثل تلك األلعاب اليت نستهني هبا ألطفالنا، ولشبابنا، تقوم بأثر  كبري  يف تسويق فمكر اهلدم وإلغاء
اآلخر، وتمكريس فمكر العنف يف أذهان الصِّغار والشَّباب. عليه، من اإلممكان تصميم وسائط متعدِّدة من ألعاب 

لتَّسامح خياطب الشَّباب مباشرًة  بالرتَّكيز على روح اإلمكرتونيَّة وأفالم متحرِّكة، ومقاطع فيديو وغريها، مما 
ا توجيهيًّا غري مباشر.  والوسطيَّة اإلسالميَّة، دون أن يمكون مضمون تلك الوسائط وعظيًّا تلقينيًّا، وإمنَّ

 الخروج بالشَّباب من مستهلكين إلى متجين -د
حيح واخلطأ. م عقوهلم يف معرفة الصَّ ينبغي اإلميان مبقدرة الشَّباب أنفسهم على اإلبداع، وعلى حتمكي

من هذا املنطلق، فإنَّ توظيف الشَّباب أنفسهم يف أنشطة مواجهة الفمكر املتطرِّف، ونشر الفمكر الوسطي ال بدَّ 
منه. أي أْن يبدأ أيُّ برنامج  توَعويٍّ من الشَّباب أنفسهم، فال يمكونوا مستقِبلني، وإمنا منتجني فاعلني آخذين 

درة من أجل مواجهة كلِّ فمكر  متطرِّف، ويمكفي يف ذلك حيازة الشَّباب ألبسط مبادئ النَّظر الوسطي بزمام املبا
ينيَّة، ومن مث ينطلقون عرب القنوات املعدَّة بوصفهم أعضاء فاعلني موجِّهني لتلك القنوات االجتماعيَّ  ة والثَّقافة الدِّ

قدرة ط اإلسالمي. فالشَّباب ميتلمكون المكثري من املمن أجل استقطاب أقراهنم، وتبصري غريهم باملوقف الوس
الواعدة يف هذا اجملال، وال بد من زرع الثِّقة فيهم بأنفسهم وحتويلهم من مستهلمكني إىل منتجني. وإذا ما استقرَّ 

م قلَّما يقبلون أن يقعوا فريسًة سهلًة لمكلِّ من هبَّ ودبَّ من أصحاب األفمكار واآلراء امل  تطرِّفة.هذا الوعي فإهنَّ

 التَّشهير بالفكر المتطرِّف -ه 
من طُرق محاية األفراد من التَّأثري السيء لشبمكات التَّواصل االجتماعي، رصد تلك الشَّبمكات اليت 
تسيء إىل الفهم الصَّحيح لإلسالم، وكشف زيف أصحاهبا باحلجَّة الواضحة، وليس جمرَّد التَّحذير والتَّخويف 

ويج ألفمكار أصحاهبا إمنا جيد أرًضا خصبًة يف منهم، وإالَّ انقلب األ مر إىل ضدِّه. إنَّ تأثري تلك الشَّبمكات والرتَّ
. وما مل تتم هذه  غياب النَّقد البناء حوله؛ فيظن بعض النَّاس أنَّ تلك أفمكار صائبٌة، وأنَّ أصحاهبا على حقٍّ

، ويساخلطوة، فإنَّ أصحاب الرَّأي املتطرف سوف جيدون موطئ قَدم  يف شب هل عليهم مكات التَّواصل االجتماعيِّ
  إقناع األفراد لالخنراط يف صفوفهم والدِّعاية هلم.
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 خالصة ونتائج
لقد استهدفت هذه الورقة النَّظر يف ُسبل توظيف شبمكات التَّواصل االجتماعي من أجل نشر الفمكر الوَسطي 

قد أسيء  -أي شبمكات التَّواصل االجتماعي–حلديثة يف اجملتمع املاليزيِّ ويف غريه. ذلك أنَّ هذه الوسيلة ا
 استخداُمها يف اجملتمع املاليزيِّ من ِقَبل َمْن يريدون تشويه ُصور اإلسالم.

ولتتبُّع هذا املوضوع، فقد كشفت هذه الورقة عن أرقام وإحصاءات كثرية تؤكِّد مدى هيمنة شبمكات 
ا تعرَّضت ة بني الشَّباب من طلبة اجلامعات من كال اجلنَسني. كمالتَّواصل االجتماعي يف اجملتمع املاليزيِّ، خاصَّ 

هذه الورقة للهجمة الشَّرسة اليت تستهدف الشَّباب املسلم املاليزي من أجل َصرفه عن املسار الَوَسطيِّ لإلسالم، 
 وإدخاله يف دروب الغلو والتَّطرُّف واإلرهاب عرب وسائل التَّواصل االجتماعي.

ت هذه الورقة اقرتاح بعض احللول هلذه املشلمكة، مثل: إنشاء شبمكات وجمموعات  بعد ذلك، حاول
شبمكيَّة تمكون على مستوى املسؤوليَّة والتَّحدِّي؛ لنشر الوعي الوَسطي يف خمتلف أنشطة الشَّباب يف املدارس 

تواصلة. كذلك حماربة ارسًة مواجلامعات ويف احلياة اليوميَّة، وتمكثيف اجلهود حىت تمكون الوسطيَّة وعًيا يوميًّا ومم
، وتعريف الشَّباب حبقيقة اإلرهاب والتَّطرُّف  وسائل اإلجراام والتَّطرُّف على شبمكات التَّواصل االجتماعيِّ

 بأسلوب  يليبِّ ميول الشَّباب.
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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 
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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 :

حث  على . كما اعتمد الب هدفت هذا البحث  إىل بيان مـا معــامل الرتبيـة النبوية يف العـهد املـدين        

للمجتمع  اليت توصل إليها البحث : أن تأسيس النيب املنهج الوصفي االستنباطي .وكان من أهم النتائج 
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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.كما أوضح البحث أن املرأة 

 ارات املختلفةمبا مل حيظى به غريها يف عدد من احلض -يف جمال التعليم -يف العهد املدين املسلمة قد حظيت 

كما أوضح لرجال.و ا ؛ فمكانت ال يمكتفي بطلب العلم فقط،بل يتجاوز ذلك إىل  السعي لنشره بني النساء

العهد املدين، ومن  يف البحث بأن ميدان اإلعداد الفمكري من أبرز امليادين اليت اهتمت هبا الرتبية اإلسالمية

 ذلك اهتمامها بتنمية مهارات التفمكري الناقد والتفمكري اإلبداعي والتفمكري التحليلي . 

أن تقوم وزارة التعليم بغرس وتنمية القيم النبوية المكرمية لدى الطالب  وكان من أهم ما أوصى به الباحث :

ن كما أوصى الباحث بأن تقوم وزارة الشؤو من خالل مناهجها وبراجمها وأنشطتها الصفية وغري الصفية.  

االجتماعية بدورها يف نشر املبادئ والقيم  الرتبوية املستنبطة من سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم، وإقامة 

السياسات واإلجراءات اخلاصة لتفعيل هذه املبادئ والقيم يف اجملتمع . كما أوصى بأن هتتم وزارة الثقافة 

 مج تربوية هادفة تسعى إىل تثقيف أفراد اجملتمع يف جمال السرية النبوية العطرة . وأوصىواإلعالم بإعداد برا

الباحث كذلك  بأن تقوم وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد بتنظيم الندوات واحملاضرات لنشر السرية 

 النبوية وما فيها من مبادئ وقيم وأخالق.

امة قيام أحباث عن معامل الرتبية اإلسالمية يف العهد املمكي.إقالبحث :وقد أقرتح الباحث يف هناية هذا     

مؤمترات هتتم بتوضيح واقع الرتبية يف العهدين املمكي واملدين .قيام أحباث عن مدى قرب أو بعد اجملتمعات 

 اإلسالمية املعاصرة من النهج النبوي المكرمي ، واحللول املناسبة لذلك .
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 : المقدم ة

هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على من أرسله ربه  باهلدى ودين احلق مبشراً ونذيراً ،وداعياً احلمد     

لها كنهارها ال يزيغ البيضاء لي ةإىل اهلل بإذنه وسراجاً منرياً ، معلم الربية وهادي اإلنسانية ، تركهم على احملج

 عنها إال هالك .. وبعد،،

وانب السلبية حتمكي بأبلغ حال غلبة  اجل ملسو هيلع هللا ىلصلبشرية قبل مبعث النيب المكرمي فإن الصورة السائدة حلال ا     

املنشر آنذاك من انتشار  لمكثري من اخلرافات و االحنرافات النامجة عن انتشار اجلهل ، كالشرك والظلم 

عادات ك  نزر يسري من األمور االجيابية  اليت كان يتمتع هبا أهل تلمكم الفرتة  واليت متارس ءاجلور، باستثنا

 غايتها طلب املديح والثناء من اآلخرين .

ولقد جاء اإلسالم بمكل ما يضمن هلذه األمة اخلريية والعز والتممكني ومبا حيقق مصاحلها ، سواًء أكان      

ذلك بإجياد ما مل يمكن موجودًا أو بتعديل ما كان لديهم من جتاوزات يف  العبادات والعادات ، كما أقر 

 اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن }ِإنَّ َهـَذا اْلُقْرآَن ِيْهِدي لِلَّيِت ِهَي أَقْـَوُم َويـَُبشِّرُ اً يف أعرافهم ، قال تعاىل : بعض ما كان ساري

 [ ٩اإلسراء: . ]سورة يـَْعَمُلوَن الصَّاحِلَاِت َأنَّ هَلُْم َأْجراً َكِبرياً {

وة إىل اهلدى مؤذناً مبيالد عهد جديد ملؤه الدعوقد جاء مبعث النيب المكرمي صلوات اهلل عليه وتسليماته      

والنور ؛ فنظم حياة املسلم يف مجيع األمور ، يف جمال عالقة العبد مع ربه، وعالقته بنفسه ، وعالقته بأخيه 

املسلم ، وكذا مع غري املسلم،وحىت مع ما حوله من المكائنات سواء احلية أو اجلامدة،  كما نظم العالقة 

 ماعية .األسرية واالجت
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وقد ذكر ذلك القرآن المكرمي ذلك على سبيل االمتنان من املوىل سبحانه وتعاىل على عباده، قال      

ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويُـ تعاىل: يِهْم َويـَُعلُِّمُهُم }َلَقْد َمنَّ الّلُه َعَلى اْلُمؤِمِننَي ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسواًل مِّْن أَنُفِسِهْم يـَتـْ زَكِّ

 ]172:آل عمرانسورة [.مِكَتاَب َواحلِْمْكَمَة َوِإن َكانُواْ ِمن قـَْبُل َلِفي َضالل  مُِّبني {الْ 

اهلل   رعهايت شالاملبادئ والقيم اإلسالمية يدرك مدى بعدهم عن  ين مكثري يف أحوال اللمكن املتأمل        

والتفريط  التساهلعن طريق  كان ذلك االبتعادأألتباع هذا الدين سواًء  وسنها نبيه ومصطفاه  وجل عز

 .ذموم املبالغة والغلو والتنطع يف أمور الدين ؛ وكال األمرين معن طريق والتهاون، أو 

ها أفضل على صاحب -ويف هذا الصدد يأيت هذا البحث ليلقي الضوء على شيء من القيم النبوية       

  جماالهتا ومواقفها.اساً هنتدي به يف حياتنا بشىتوحتديداً يف الفرتة املدنية منها لتمكون نرب  -صالة وأزكى سالم 

 موضوع البحث :

جاء اإلسالم وحررهم من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد جاهلية جهالء  إىل أن  كان العرب يفلقد       

،  ملسو هيلع هللا ىلص أو حوايل هذه السنة من حياة حممد تعد السنة األربعون، " و، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم 

 ففي هذه السنة نزل الوحي عليه، مبلغا إياه بأنه رسول اهلل نة مهمة يف تأريخ العرب واإلسالم والعامل.س

 ذه السنة سنةوتصادف ه رب العلمني إىل العامل أمجني وأن عليه بالغ رسالته للناس ونشر دعوته بينهم.

 ]161م ، ص4002علي، [للميالد"اً تقريب 710

ى وجه مجيع اجملاالت ويف اجملال الرتبوي عل رقي يفتضارة اإلسالمية من ازدهار و إن ما وصلت إليه احل      

  يمكن إال باالعتماد على التعاليم النبوية يف جمايل الرتبية والتعليم.اخلصوص مل
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ا يتنازعون الذين  كانو  -وإن الباحث ليقف مدهوشاً من هذه القدرة النبوية على حتويل عرب اجلاهلية     

, وأن دى والنور واهل لحقلدعاة إىل   -هم ألتفه األسباب ويشنون لذلك حروباً طاحنة سنني عدداً فيما بين

 يقود البشرية إىل مرافئ األمان والرتقي الرتبوي والعلمي .متميزاً  خيرّج جيالً 

 الةص من درر كنوز الرتبية احملمدية على صاحبها أفضل -ولو نزرًا يسرياً  -ويريد الباحث أن جيلي      

 آن معاً. ينري لنا طريقنا  للرقي اخللقي والعلمي يف عّلها أن تمكون نرباساً وضاًء لنا يف احلياة سالموأزكى 

ي االجتماعوي و الرتبيف عملية اإلصالح  -بإذن اهلل تعاىل  -من هذا املنطلق يأيت هذا البحث ليسهم      

سعد كما سعدوا فن  امنه الرعيل األول لننهل مما هنلو  من خالل العودة  إىل املعني النبوي  الصايف الذي هنل

 بذلك. 

ومن خالل ما سبق تتضح أمهية هذا  املوضوع ، لذا فإن البحث احلايل يسعى لإلجابة على السؤال 

 مع  الم التربي ة النبوية في الع هد الم دني ؟ ا م الرئيس وهو: 

 أسئلة البحث :

 الرئيس للدراسة وهو: سؤالعلى ال -بإذن اهلل تعاىل  - يب الدراسةستج 

 هي مع  الم التربي ة النبوية في الع هد الم دني ؟ ا م      

 : التاليةالفرعية  األسئلة  ن التساؤل الرئيسعويتفرع 

 ؟ أسباهبا وأبعادها الرتبويةما مفهوم اهلجرة النبوية و ما   -

 ؟ طبيعة التحدي الرتبوي يف العهد املدينما - 

 ؟ ئ الرتبوية األساسية يف العهد املديناملبادما   -
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 ؟ عناصر املنهاج الرتبوي يف العهد املدينما   -

 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.  -

 أهمية البحث:

 تتمثل أمهية املوضوع يف عدد من األمور ومنها:

يعد التأســـــــــــي باألخالق النبوية من أهم األمور  اليت جيب أن تتجلى يف حياة الفرد  املســـــــــــلم ، فهو القدوة  -

 .  املمكملة اليت أمر املوىل عزوجل باالقتداء به واالهتداء هبديه 

حـاجـة أفراد اجملتمع  إىل وعي صــــــــــــــحيح باملبادئ والقيم  النبوية يف الوقت الذي افرتق فيه الناس واختلفت  -

 اجتاهاهتم وأهوائهم يف ضوء املتغريات اليت تعصف بالعامل ، والتغيري لمكثري من احلقائق واملسّلمات .

بطهم بني  دئ والقيم النبوية وختالضـــــعف الذي يشـــــهده  واقع بعض الشـــــباب اليوم من حيث االهتمام باملبا -

 أنواع املغريات من شبهات وشهوات .  
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اآلثار الســــــلبية  على اجملتمعات نتيجة لقلة االهتمام باملبادئ والقيم النبوية  حيث تشــــــمل اآلثار األخالقية   -

 واالجتماعية... اخل.

 ويتوقع من هذا البحث :

ة املستنبطة اعية  يف التعرف على املبادئ والقيم  الرتبويأن يفيد القائمني على املؤسسات الرتبوية واالجتم -

من سرية النيب األكرم صلى اهلل عليه وسلم ، وإقامة السياسات واإلجراءات اخلاصة لتفعيل هذه املبادئ 

 والقيم يف مؤسساهتم . 

التنقيب و  جاء هذا البحث استجابة لتوصيات العديد من الدراسات واألحباث اليت دعت إىل مزيد من البحث -

يف سرية النيب املعصوم الستخالص النتائج بغرض إصالح أحوال مؤسسات الرتبية والتعليم بشمكل خاص 

 وحياة األفراد بشمكل عام .

التطرق ملا هو نافع ومفيد يف خالل استعراض جزء من املبادئ والقيم النبوية وسبل تفعيلها يف واقع اجملتمع  -

 اليوم .

رها روج بتوصـــيات واقرتاحات تســـاعد يف حتقيق مؤســـســـات الرتبية والتعليم لدو يســـاهم البحث احلايل يف اخل -

 يف جمال غرس وتنمية املبادئ والقيم لدى أفرادها .

 منهج البحث:

على املنهج الوصـــــــــفي االســـــــــتنباطي وهو: " املنهج الذي يقوم على جتميع النصـــــــــوص   اعتمد البحث     

م ، ص 1862احلميد وكاظم ، دعب [واســـــتخالص النتائج ". املتعلقة بقضـــــية معينة ودراســـــتها وتفســـــريها 

102[. 
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" وتعتمد البحوث الوصـــفية على دراســـة العالقات القائمة واملمارســـات الســـائدة واالجتاهات واملعتقدات    

 ]27م ، ص 4004باهي ، [اليت ترتبط باإلنسان واملواقف المكائنة ".

ووصـــــــف طبيعة  ،رة النبوية  وأســـــــباهبا وأبعادها الرتبويةمفهوم اهلجوهذا املنهج ســـــــيســـــــتخدم عند بيان      

إلســــــــــــالمية يف العهد اآلثار الرتبية االرتبية النبوية يف العهد املدين والتحديات اليت واجهتها ، وإيضــــــــــــاح أبرز 

 املدين على املراحل التالية يف تاريخ الرتبية اإلسالمية.

 حدود البحث :

    بيعة التحدي الرتبويط، وبيان  جرة النبوية وأسباهبا وأبعادها الرتبويةمفهوم اهلاقتصر البحث على بيان     

ار آث، وإبراز عناصر املنهاج الرتبوي يف العهد املدين ، وبيان  املبادئ الرتبوية األساسية يف العهد املدينو 

  الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين على املراحل التالية يف تاريخ الرتبية اإلسالمية.

 مصطلحات الدراسة:

   وهي : بعض املصطلحاتتتضمن الدراسة 

  القرآن الكريم : -1

وقد ورد يف تعريفه بأنه : " كتاب اهلل عز وجل املنزل على خامت أنبيائه بلفظه ومعناه ، املنقول بالتواتر     

أبو شهبه،  [.واملفيد للقطع واليقني ، املمكتوب يف املصحف من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة الناس"

وقد " روعي يف تسميته قـرآنا كونه متلو باأللسن ، كما روعي يف تسميته كتابا كونه . ] 6هـ،ص 1214

 . ]11هـ، ص 2911القطان، [مدوناً باألقالم، فمكلتا التسميتني من تسمية الشيء باملعىن الواقع عليه ".

2-  
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 الس نة : -3

رتاض وال املسلوكة يف الدين من غري اف الطريقة، وشرًعا: مرضية كانت أو غري مرضية الطريقةيف اللغة:      

أبو ["احملمودةاملستقيمة  الطريقة. وقيل السُّنة :" ] 211،ص1هـ،ج1210ي،املناو [وجوب.

لى اهلل صعلى األحاديث املروية عنه  صلى اهلل عليه وسلمتطلق سنته " و.] 410ص م،4001،منصور

. " وتطلق  ]291، ص  0ج ، م 2441 ، النووي[" ندوبعلى امل كذلك  وتطلق السنة،  عليه وسلم

 . ]12، ص  0ج ، م2444ن زكريا،اب [  رسول  السرية  كذلك على

 بأن للسنة يف  اجملال الرتبوي فائدتان عظيمتان : ] 14م ، ص 2441 [ويرى  النحالوي 

 عموم .إيضاح املنهج الرتبوي اإلسالمي المكامل الذي جاء به القرآن المكرمي على وجه ال -أ

 استنباط أسلوب تربوي من حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف مجيع شؤونه".   -ب

 التربية : -3

"ربا الشيء يربو ربوا: أي زاد ، والرابية الربو : وهي ما أرتفع من األرض... وربوت يف بين فالن أي نشأت  

 ]1094،ص2هـ، ج2044اجلوهري،[فيهم" 

 لرتبية اإلسالمية ، فيعرفها البعض بأهنا : "نظام من احلقائق واملعايريوقد وردت تعاريف متعددة ملفهوم ا

والقيم اإلهلية الثابتة ، واملعارف واخلربات واملهارات اإلنسانية املتغرية ، نابع من التصور اإلسالمي للمكون 

بواجبات اخلالفة  مواإلنسان واحلياة ، يهدف إىل تربية اإلنسان وإيصاله إىل درجة كماله اليت متمكنه من القيا

 .]92هـ ، ص 2922مدكور،[يف األرض، عن طريق اعمارها ، وترقية احلياة على ظهرها ، وفق منهج اهلل" 
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 العهد المدني : -4

ويعرفها الباحث بأهنا : الفرتة املمتدة مابني هجرة النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم إىل املدينة املنورة ، وحىت  

 ه وسلم هبا  .صلى اهلل علي وفاته 

 الدراسات السابقة:

هـ( : آداب املعلم املسلم وواجباته خالل املوقف التعليمي , 1217أبورزيزة , حممد علي بن حممد ) .1

حبث ممكمل لنيل درجة الدكتوراه يف األصول اإلسالمية بقسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة ,كلية الرتبية، 

 ية.جامعة أم القرى,اململمكة العربية السعود

هـ(  الرتبية يف العهدين املمكي واملدين رسالة ماجستري بقسم 1202احلريب ،عبد املعني عبد الغين ) .4

 الرتبية اإلسالمية واملقارنة ، كلية الرتبية ، جامعة أم القرى، اململمكة العربية السعودية.

جامعة  ، كلية الرتبية ،هـ(: الوسطية يف الرتبية اإلسالمية , رسالة دكتوراه 1240الزهراين، عبد اهلل ) .3

 أم القرى،اململمكة العربية السعودية.

هـ(:احلمكومة اإلسالمية يف صدر اإلسالم نظامها وظيفتها وأثرها،رسالة 1207سفر ، حسن حممد ) .2

دكتوراه يف النظم اإلسالمية بقسم الدراسات العليا  ، كلية الشريعة ، جامعة أم القرى،اململمكة العربية 

 السعودية.

هـ(: املنهج الرتبوي النبوي يف معاجلة مواقف من أخطاء أفراد يف 1247أمحد بن إمساعيل ) كتيب ، .1

اجملتمع املدين،رسالة ماجستري بقسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة ، كلية الرتبية،جامعة أم القرى،اململمكة العربية 

 السعودية. 
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 . ةمفهوم الهجرة النبوية  وأسبابها وأبعادها التربويأوال : 

ا هو اهلجرة  املباركة لسيدنا وحبيبن  -اهلجرة -إن أول ما يتبادر إىل الذهن عند قراءة هذه المكلمة       

:       "واهلجرة يف األصل اسم للخروج من أرض إىل أخرى ، من اهلجر مبعىن الرتك ، ومنه قوله  حممد

ى هذا احلادث التارخيي العظيم ، الذي غري . مث غلب استعماهلا عل )و املهاجر من هجر ما هنى اهلل عنه (

 ]    144هـ ، ص1201عبدالرزاق،[ وجه البسيطة"

  :أسباب اختيار المدينة كوجهة للهجرة النبوية 

 لقد كان  الختيار املدينة املنورة وجهة ملهاجر النيب صلى اهلل عليه وسلم حمكماً عظيمة ، لعل من أبرزها :

 .هليةفلم خيضعوا ألي أحد يف اجلا ج كانوا أهل خنوة وإباء،قد اعتادوا احلريةأن سمكان يثرب من األوس واخلزر   .1

)بنو عدي بن النجار( ، وكانت األرحام حيسب هلا حساب كبري يف  ملسو هيلع هللا ىلصأن يف املدينة أخوال النيب  .4

 هلذه اهلجرة كانت قبل والدته صلى اهلل عليه وسلم. التهيئة اإللهيةحياة العرب االجتماعية، وكأن 

إىل ذلك بقوله قبل   ملسو هيلع هللا ىلصا بتحصني جغرايف  ال يوجد له مثيل يف اجلزيرة العربية ، وقد أشار النيب تفرده .3

،حديث 2ج ي،البخار [(  قد أريت دار هجرتمكم رأيت سبخة ذات خنل بني البتني ومها احلرتاناهلجرة: ) 

 ] 4132رقم 

 للهجرة النبوية:   التربوية األبعاد 

ملنورة عدد من األبعاد الرتبوية حري بنا أن نتوقف عندها ونتأملها ، ولعل من للهجرة النبوية إىل املدينة ا 

 أمهها:

سدد أن التخطيط امل هلا  ، وال شك بأن " التخطيطفي  دقة الالنبوية نلحظ  لهجرة عند تأملنا ل .1
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ليف لتمكمن ا جزء وأن التخطيط جزء من السّنة النبوية وهو كان قائًما، ملسو هيلع هللا ىلصبالوحي يف حياة رسول اهلل 

 ]316ج،ص1م ،1828، حوى["  به املسلم  كلفاإلهلي يف كل ما  

مما يدل على أمهية هذا احلدث العظيم ؛ أنه فيما بعد مت التأريخ باهلجرة النبوية ومل يؤرخ بغريها من  .4

 األحداث اهلامة كامليالد أ والبعثة أو غريمها .

 ة قالياإلهل ن المكونيةسنال من  هو، و دائم ومستمر صراع  الباطلأهل احلق و أهل الصراع بني أن  .3

ْعَضُهْم بِبَـْعض  ) الَِّذيَن أُْخرُِجوا ِمن ِديَارِِهم بَِغرْيِ َحقٍّ ِإالَّ َأن يـَُقوُلوا َربُـَّنا اهلُل َوَلْواَل َدْفُع اهلِل النَّاَس بَـ  : تعاىل

َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اس  اهللُ َمن يَنُصرُُه ِإنَّ اهللَ َلَقِويع َعزِيٌز ُم اهلِل َكِثريًا َولََينُصَرنَّ هلَُّدِّ

  [20احلج: سورة (]

واهلل إنك ( بقوله: وأصحابه عن ممكة املمكرمة ، تضحية عظيمة وصفها النيب  ملسو هيلع هللا ىلصكان مهاجر النيب  .2

،حديث رقم 1الرتمذي،ج[خلري أرض اهلل، وأحب أرض اهلل إىل اهلل، ولوال أين ُأخرجت منك ما خرجت(

644[ 

وَك َأْو يـَْقتـُُلوَك ) َوِإْذ مَيْمُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا لُِيْثِبتُ  تعاىل: ما قالك،  قبأهل احل أهل الباطل مكراستمرار م .1

ُر اْلَماِكرِيَن ( ]  [.30األنفال:سورة أَْو خُيْرُِجوَك َومَيْمُكُروَن َومَيْمُكُر اهللُ َواهللُ َخيـْ

اجرون يف سبيل العقيدة اإلسالمية ، فقد فارق امله اإلخالص والتفانيالنبوية دليل على  يف اهلجرة  .7

 .ملسو هيلع هللا ىلصأوطاهنم وأمواهلم  وأهليهم  استجابة لنداء اهلل ورسوله 

ن هذا ذلك أل ائج املرجوة؛حصول النت  بالضرورة لمكن ذلك ال يعين ،ضروري  األسباب أمرب ألخذن اأ .6

 األسباب. ب خذاألأمراً ضرورياًّ وهو من باب  على اهلل ومن هنا كان التوكل ة اهلل تعاىل،أمر يتعلق مبشيئ
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سب حبويًّا أخًذا ق واملتاحة باألسباب املعقولةعلى األخذ صلى اهلل عليه وسلم  حرص النيب لقدف     

 .] 383، ص م1863، سبع [ . استطاعته وقدرته

اللجأ  كان دائم  الوقت ذات  يف ولمكنه املادية املتاحة األسباب والوسائلباألخذ ب ومل يمكتفي النيب       

يدعوه ويستنصره أن يمكلل سعيه بالنجاح، وهنا يستجاب الدعاء، وينصرف القوم بعد أن  إىل اهلل تعاىل "

، هـ1213الشامي،  [." يف األرض ويمكلل العمل بالنجاح  فرس سراقة ح وتسي وقفوا على باب الغار،

 .]122ص

أن يرجع  األمانات إىل أهلها رغم  الظروف  هلل عليه وسلم علي بن أيب طالب أمر النيب  صلى ا .2

الشديدة واليت  كان من املفروض أن يمكتنفها االضطراب،حبيث ال يتجه تفمكريه إال إىل إجناح خطة هجرته 

هـ 1216جزويل،[ما كان لينسى أو يتشاغل عن رد األمانات إىل أهلها.  فقط، رغم ذلك فإن الرسول 

 ]372ص ،

كان للمرأة املسلمة دور أساس يف اهلجرة: كأمساء بنت أيب بمكر واليت سامهت يف جلب املاء والغذاء   .8

وصاحبه يف الغار،و حتملت  ميمكن أن يلحق هبا من األذى من جراء ذلك ، تقول رضي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

هل بن هشام،فوقفوا على أتانا نفر من قريش، فيهم أبو ج وأبو بمكر  ملسو هيلع هللا ىلصعنها: )) ملا خرج رسول اهلل 

باب أيب بمكر، فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا بنت أيب بمكر؟ قالت: قلت: ال أدري واهلل أين أيب؟ 

قالت: فرفع أبو جهل يده، وكان فاحشًا خبيثًا فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي قالت:مث 

 ]147هـ،ص 1212الرب،[انصرفوا..((

ليت جيب أن ا والتمكين لوسائل العزةاإلميان ، والتماسًا  كانت اهلجرة النبوية  تلبية لواجب .10
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 ]147هـ، ص 1201عبد الرزاق،[يمكون عليها املؤمنون . 

يف قصة اهلجرة كذلك دليل على مشروعية استقبال األمراء والعلماء عند مقدمهم باحلفاوة  .11

 ]312هـ، ص1212أيب فارس، [عند مقدمه إىل املدينة . ملسو هيلع هللا ىلصواإلكرام، فقد حدث ذلك لرسول اهلل 

م إال سنة من سبقه من األنبياء واملرسلني ، فما من نيب منه ملسو هيلع هللا ىلصهبذه اهلجرة املباركة  مت للنيب    .14

 ]62اخلضري،د.ت،ص[وهاجر عن أرضه اليت نشأ وترعرع هبا .

 إلسالمية .مستقل ومنظم  لألمة ا كيان سياسيتسبب هذه اهلجرة النبوية  املباركة يف تمكوين  .13

 

 تحدي التربوي في العهد المدني.ثانيا :طبيعة ال

تمكون 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 

إذ يغالبه اليهود واملشركون واملنافقون،وحتيط به قوى األعراب املشركني من حول  سلطان اإلسالم فيها؛

 ]72هـ، ص1203العمري،[املدينة".

ولقد شعر اليهود خبطورة هذا الدين على مصاحلهم الدنيوية ، وعلى عقيدهتم احملرفة املنحرفة ، القائمة      

أنه ال يعلو أحد ، و لتوحيد وبالمساواة بين الناس بعقيدة اعلى االستعالء واحتقار اآلخرين، فهو ينادي 

   ملسو هيلع هللا ىلصوالذين آمنوا معه محالت إعالمية لتشويه صورة الرسول ملسو هيلع هللا ىلصعلى أحد، فـ" شن اليهود على رسول اهلل 

 ]31،ص1هـ، ج1211أبو فارس، [وتنفري الناس منه، ونزع الثقة فيه منهم".
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للتشكيك في هذا الدين وزعزعة أهله ، ومن لقد استخدم  اليهود كل الوسائل الممكنة والمتاحة     

 ذلك:

دعم املنافقني والتآمر معهم، وقد أشار  القرآن المكرمي إىل ذلك يف مواطن كثرية مبيناً تعاون  اليهود مع  .1

املنافقني، فهم من خيططون هلم، ويوجهوهنم إىل أساليب املمكر واخلداع و إثارة الفّت قال تعاىل: ) َوِإَذا َلُقوا 

َا حَنُْن ُمْستَـْهزِئُوَن ( ]سور الَّذِ   [.12البقرة:  ةيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا إىل َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإنَّا َمَعمُكْم ِإمنَّ

؛ فقد أشاعوا يف أول األمر بأهنم سحروهم فال  والصحابة ملسو هيلع هللا ىلصبث اإلشاعات املمكذوبة ضد النيب  .4

عليهم حياهتم اجلديدة، ومما يدل على تأثري تلك اإلشاعات املمكذوبة   يولد هلم ولد؛أشاعوا ذلك ليفسدوا

، وهو أول مولود ذكر من أبناء  املهاجرين  على  الصحابة ؛ شدة فرحهم  حينما ولد عبد اهلل بن الزبري

 يف املدينة املنورة .

ّت والقالقل و النعرات ة الفحماوالهتم املستمرة للتفريق  بني  املسلمني و إىل متزيق وحدهتم  ، وذلك بإثار  .3

 اجلاهلية فيما بينهم ، وبالسعي للوقيعة بني اإلخوة املتحابني يف اهلل .

وخاصة األنصار منهم  ، فأخذوا يذكروهنم  ملسو هيلع هللا ىلصلقد  عمل اليهود على إثارة النزاع بني أصحاب النيب      

األوس على  ( الذي انتصر فيهباالنتصارات القدمية واحلروب اليت كانت بينهم وعلى األخص ) يوم بعاث 

قب ،وقد ظهر ذلك واضحاً ع ملسو هيلع هللا ىلصاخلزرج ، كما مالوا ناحية قريش حني وقعت احلرب بينها وبني الرسول 

 ] 124م،ص1883،رسرو  [واقعة بدر؛ إذ قام شعراء من اليهود يرثون قتلى قريش ويعرضون باملسلمني.  

 عنها قالت : "جاء نفر من اليهود إىل رسول ، فعن عائشة رضي اهلل ملسو هيلع هللا ىلصإساءة التأدب مع مقام النيب   .2

اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم، فقلُت: السام عليمكم، وفعل اهلل بمكم، فقال 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )) مه يا عائشة، فإن اهلل ال حيب الفحش وال التفحش(( فقلت: يا رسول 
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صحيح مسلم، [قال: )) ألست تريين أرد عليهم ما يقولون؟ وأقول: وعليمكم((. اهلل، ترى ما يقولون؟ ف

 ]1616،رقم 2ج

كثار من األسئلة  ورسالته، واإل  ملسو هيلع هللا ىلصحتايلهم على بنود وثيقة املدينة املنورة ، وتشمكيمكهم يف نبوة النيب  .1

 ]31،ص1هـ،ج1211أبو فارس،[ . ملسو هيلع هللا ىلصبغرض إحراج الرسول 

 لمدينة.لسكان ا ملسو هيلع هللا ىلص ة التاريخية التي كتبها الرسولثالثا : القراءة التربوية للوثيق

العالقات بني سمكان  املدينة املنورة ، وكتب يف ذلك وثيقة استهدفت توضيح  ملسو هيلع هللا ىلصلقد نظم النيب       

التزامات مجيع األطراف ذات العالقة ، وحتديد احلقوق والواجبات لمكل منهم ، فنشأ اجملتمع املدين بناء على 

مت ما على أ -منذ أول بزوغ فجرها  -ية حممكمة ، فلقد " قامت الدولة اإلسالمية ذلك  على أسس دستور 

 ] 407م ، ص 1887البوطي ، [قد حتتاجه الدولة من املقومات الدستورية واإلدارية". 

 }يَاقوله تعاىل: ، فلنتأمل ملسو هيلع هللا ىلصوإذا أردنا فهم كنه البناء االجتماعي الذي  اليت أسس له ورعاه النيب المكرمي      

ْم ِعنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم ِإنَّ أَيُـَّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكر  َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَممكُ 

 ة .، فهو بناء متصف منذ اليوم األول بالعدالة واملساوا]  ١3احلجرات: سورة [اللََّه َعِليٌم َخِبرٌي {

 ملسو هيلع هللا ىلصوالراجح أن الوثيقة يف أصلها  وثيقتان مث مجع املؤرخون بينهما ، إحدامها تتناول موادعة الرسول       

لليهود والثانية توضح التزامات املسلمني من مهاجرين وأنصار وحقوقهم وواجباهتم  ، ولعل الراجح أن وثيقة 

، حيث تشري   املهاجرين واألنصار فمكتبت بعدهاموادعة اليهود كتبت قبل موقعة بدر المكربى أما الوثيقة بني

 ]114هـ، ص1203العمري، [إىل املدينة املنورة.  ملسو هيلع هللا ىلصاملصادر بأن موادعة اليهود متت أول قدوم الرسول 

إىل أن أمهية هذه الوثيقة املدنية ترجع إىل اعتبارين  ] 300 – 488م ، ص1243 [ويشري أحمزون       

 مها:
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 شؤونه. ملسو هيلع هللا ىلصفهم طبيعة اجملتمع  اإلسالمي األول وكيف أدار النيب أمهيتها اخلاصة يف   -1

 وفائدهتا البالغة يف تنظيم أي جمتمع معاصر. ملسو هيلع هللا ىلصالدروس  املستفادة من سياسة النيب   -4

 وبالنظر يف هذه الوثيقة فإنه ميمكننا قراءهتا  تربوياً من خالل عدد من  النقاط، ولعل من أبرزها :

 مبثابة تمكتيك مرحلي حلاجة ما ريثما يتم التخلص من أعداء اخلارج ومن مث يتممل تمكن الوثيقة النبوية  .1

التخلص من املخالفني يف الداخل، وإمنا صدر هذا املوقف وفقًا لسياسة نبوية حمكيمة منبثقة من شريعة 

 ]111هـ، ص1208خليل،[ربانية.

عد عن التعصب  فني واختياراهتم ، والبتعد الوثيقة النبوية أمنوذجًا تربويًا حيتذى يف احرتام آراء املخال .4

 ومصادرة حرية الفمكر واملعتقد . 

ملدينة، هو املرجع الوحيد يف أي خالف قد يقع بني املسلمني يف ا ملسو هيلع هللا ىلصنصت الوثيقة النبوية إىل أن النيب  .3

هـ، 1203العمري،[".  ملسو هيلع هللا ىلصفورد فيها:"وإنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إىل اهلل وإىل حممد 

 ]137ص

لعل الوثيقة النبوية هي أول وثيقة يف التاريخ تقرر مبدأ جواز االنضمام إىل املعاهدات بعد توقيعها ؛ وهو  .2

املبدأ الذي أصبح فيما بعد من املسلمات القواعد يف  املعاهدات الدولية يف هذا  العصر  ؛ فقد نصت 

، )وأنه من تبعنا  )تبعهم فلحق هبم  فقراهتا األوىل على أن نصوصها منطبقة على أطرافها األصليني ) ومن

 ] 311هـ ،ص1243أحمزون،[من يهود فإنه له النصر واألسوة غري مظلومني( . 

تشري الوثيقة النبوية  على املسؤولية الشخصية ملن يرتمكب أي جرمية اجلرائم،فنصت على ذلك  بقوله  .1

إال  -أي ال يهلك - فإنه ال يوتغ :)إال من ظلم وأمثملسو هيلع هللا ىلص : ) ال حيول المكتاب دون ظامل وال آمث (وبقولهملسو هيلع هللا ىلص

 نفسه وأهل بيته(
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 نصت الوثيقة النبوية  على حتقيق العدالة االجتماعية بني الناس، وعلى حتقيق مبدأ املساواة بينهم . .7

وليس املقصود باملساواة املفهوم السليب منها و الذي يتبناه البعض والذي يشري  "املساواة العامة" بني الناس 

كافة أمور احلياة، ؛ فاختالف املواهب ، وتفاوت القدرات غاية من غايات اخللق ،ولمكن املقصود مجيعاً يف  

 " الذي دعت إليه الشريعة اإلسالمية والذي يقضي بإعطاء كل ذي حق حقه .العدل"

 كفلت الوثيقة النبوية حرية املعتقد وحرية العبادة وحرية الفمكر ، ومما يؤكد ذلك أن حادثة جالء اليهود .6

جاءت متأخرة عن هذه الوثيقة بعدد من السنوات و على خلفية خيانتهم لبنود هذه الوثيقة ، فــــــ" احلرية 

الدينية لغري املسلمني ظلت ممكفولة يف الدولة اإلسالمية كما أهنا من أبرز خصائص احلضارة 

اآليات، ومن ذلك ، وقد أشار  القران المكرمي إىل ذلك يف عدد من ]17هـ،ص1247كتيب،[اإلسالمية".

َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيمْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويـُْؤِمن بِاهللِ  {قوله تعاىل :  يِن َقد تَـّبَـنيَّ  فـََقِد اْسَتْمَسَك الَ ِإْكرَاَه يف الدِّ

يٌع َعِليٌم   [.417]سورة البقرة:  }بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى الَ انِفَصاَم هَلَا َواهللُ مسَِ

هتمت الوثيقة املدنية كذلك  بـــــــــ" المكيانات العشائرية ، واعتربت املهاجرين كتلة واحدة لقلة عددهم ، ا .2

أما األنصار فنسبتهم إىل عشائرهم ، وذكر العشائر ال يعين اعتبارها األساس األول لالرتباط بني الناس ، 

صبية ( اإلسالم ذلك  ) ليس منا من دعا إىل عوال يعين اإلبقاء على العصبية القبلية والعشائرية فقد حرم 

 ]130هـ، ص1203العمري،[وإمنا لالستفادة منها يف التمكافل االجتماعي".    

إن رابطة الوالء للعشرية من الروابط املقوية للنسيج االجتماعي إذا مت تفعيلها بطريقة إجيابية متوازنة ؛    

إضافة إىل أن  انتقال والء األفراد من قبيلة  إىل أخرى   حبيث تمكون داعمة للحق والعدل ال معيقة هلما،

يضعفها ، األمر الذي سيؤدي  الحقًا إىل  خلق مشاكل اجتماعية وإدارية ال حتمد  إضافة إىل شيوع 

 حمالفة املوىل دون إذن سيده.  ملسو هيلع هللا ىلصاخلوف وعدم االستقرار  ولذلك حرم النيب  اهلل 
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على أن  رة حبدودها اجلغرافية  املعروفة منطقة حراماً ، فنصتاعتربت الوثيقة النبوية املدينة املنو  .8

 : )  يثرب حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة ( . 

تقرر الوثيقة  النبوية على حق النصرة ألهل هذه الوثيقة ؛ فإن وقع اعتداء على فرد أو مجاعة  .10

سلمني نفقتهم نفقتهم وعلى املمنهم فهو مبثابة االعتداء على اجلميع ، فقد نصت على : ) أن على اليهود 

 ، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ( .

نصت الوثيقة النبوية على مبدأ التمكافل والتضامن بني أفراد اجملتمع ، ويؤكد هذا املعىن قوله   .11

 : ) إن املؤمنني بعضهم مواىل بعض دون الناس ( . ملسو هيلع هللا ىلص

طهم كمكيان بات اليت تقوي بالتايل من متاسمكهم وترابيتمتع أفراد اجملتمع املسلم باحلقوق والواج .14

 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  .13

 أو عصبته 

صر مظلوم (،وهو مبدأ مل يمكن مألوفاً يف ذلك العفنصت على أنه:)  ال يأمث امرؤ حبليفه ، وإن النصر لل

حيث كان من الشائع إقرار العقوبة على قرابة اجلاين وأوليائه يف حال عدم التممكن من تنفيذها عليه 

 بشمكل مباشر.

سعت الوثيقة النبوية إىل التأكيد على احلرية املنضبط لألفراد ؛ احلرية اليت تنبع  من الشعور  .12

 حق األذى والضرر باآلخرين .باملسؤولية  وال تل

نصت الوثيقة النبوية  ) أن اهلل جار ملن بر واتقى ( أي أن اهلل تعاىل جار للمؤمن اتصف بالرب  .11

 والتقوى واألخالق الفاضلة .
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 هدفت الوثيقة النبوية إىل تمكوين جمتمع قوي مرتابط، يتمتع أفراده باحلرية ، وهتتم القيادة فيه .17

  م العدالة والنزاهة .بالضبط األمين وترسيخ قي

أشارت الوثيقة النبوية على حق  اجلوار يف اإلسالم ، وأن من حق كل مسلم أن جيري وال خيفر  .16

 جواره .

 دماؤهم" ؛ فالدية عليهم واحدة ، بعمكس احلالتتكافأ أعلنت الوثيقة النبوية  أن" املسلمني  .12

 . ]12م، ص 1207سفر، [اعية " يف اجلاهلية ، حيث دية األفراد ختتلف تبعا ملمكانتهم االجتم

نصت الوثيقة النبوية على اعتبار اليهود املقيمني يف املدينة املنورة من مواطين الدولة وجزء من   .18

تركيبة اجملتمع ، وحددت ما عليهم من واجبات وما هلم من حقوق ، ومل تقتصر املواطنة فيها على املسلمني 

 فقط .

فقد   -يهصلوات اهلل وسالمه عل -الء حمكمة عظيمة لنيب كرمي ملهم إن هذه الوثيقة النبوية تظهر جب    

كانت فقراهتا شاملة ومرتابطة ومنصفة، وفيها من املبادئ والقيم  ما يمكفل حتقيق العدالة والسالم اجملتمعي 

 والدويل على حد سواء .

 . ملسو هيلع هللا ىلص رابعا : مضامين التربية العسكرية المستنبطة من غزوات  الرسول

نت املمكاسب العظيمة اليت حققها املسلمون إبان اهلجرة املباركة  مبثابة مقدرات كربى حتتم عليهم  لقد كا    

االستعداد األمثل  حلمايتها ؛ ولذا فقد شرع اجلهاد يف سبيل اهلل دفاعًا عن تلمكم املقدرات ، ولعل من 

 احلمكم األخرى ملشروعيته اجلهاد:

 أي اعتداء حمتمل  . محاية  املسلمني ألنفسهم ومن يعولون من -1

 محاية الدعوة اإلسالمية وصد  كل من يقف يف طريقها  . -4
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 نصرة املظلومني . -3

 : ملسو هيلع هللا ىلصوفيما يلي يورد الباحث بعضاً من املضامني الرتبية املستنبطة من غزوات  النيب 

 : غزوة بدر الكبرى 

الفرقان ، فانه ميمكننا  مكرمي بيومبالنظر إىل هذه املعركة المكربى والفاصلة يف التاريخ واليت مست يف القرآن ال

 تقسيمها إىل مرحلتني :

 املرحلة األوىل : ما قبل احلرب.

حيث اعتمدت هذه املرحلة على عدد من التمكتيمكات العسمكرية واليت تدل على كمال هذا الدين وإىل      

نت أهنا تضم] 82-83م،ص1870[مشولية املنهج اإلسالمي يف السلم واحلرب ،  حيث يرى خطاب  

 عدداً من األمور ولعل من أمهها :

االستطالع : حيث  متمكن  املسلمون من إجراء مسح عام وشامل للتعرف على الطرق احمليطة باملدينة  -1

املنورة واملؤدية إىل ممكة املمكرمة ، خاصة الطريق التجارية احليوية اليت تسلمكها قريش يف جتارهتا بني ممكة 

 كذلك التعرف على قبائل املنطقة ومعاهدة عدد منها.  املمكرمة والشام ، كما استطاعوا

القتال : أثبت املسلمون أن لديهم من القوة ما يستطيعون الدفاع به عن أنفسهم جتاه  أي معتد سواء  -4

من املشركني من قريش أو القبائل اجملاورة أومن سمكان  املدينة املنورة من غري املوالني هلم ، وأن بإممكاهنم 

 دينهم وأمواهلم عند احلاجة .الدفاع عن 

على الرسائل  املمكتوبة للمحافظة على السرية و   ملسو هيلع هللا ىلصالسرية و المكتمان : حيث اعتمد  الرسول  -3

 المكتمان، وحرمان العدو من احلصول على املعلومات الالزمة ملعرفة  حتركات املسلمني ونواياهم القتالية .
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لطرق التجارية بني ممكة املمكرمة والشام ؛ فأصبحت احلصار االقتصادي: فقد هدد املسلمون أهم ا -2

 قوافل قريش غري آمنة حني تسلك هذه الطريق .

 املرحلة الثانية : مرحلة وقوع احلرب وفيها من مضامني الرتبية العسمكرية ما يلي :

بية ر القيادية يف املعركة بالشجاعة املتناهية و بدقة االستشارات احل ملسو هيلع هللا ىلصقوة القيادة:حيث جتلت حنـمكته  .1

 فيها .

ارتفاع املعنويات : وقد ظهر ذلك جبالء  يف ثبات املؤمنني وبسالتهم  يف أرض العركة ، رغم أن لدى  .4

املشركني من العدة والعتاد أضعاف أضعاف ما لدى املسلمني، وذلك يظهر جبالء احلنمكة العسمكرية املتميزة 

  عليهم .للصحابة المكرام رضوان اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوحسن اإلعداد والتهيئة من النيب 

 

 

 :غزوة أحد 

بالنظر إىل هذه املعركة اليت تلت معركة بدر المكربى ، 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 

 زمية يف آخر األمر .تسبب هلم باهل  ملسو هيلع هللا ىلصعصياهنم ألمر النيب 

وميمكننا استخالص عدد من املضامني الرتبوية والعسمكرية املهمة من هذه الغزوة، لمكننا سنقف عند      

املضمون األهم ؛ وهو أن حمكمة  اهلل تعاىل وسنته قد جرت يف رسله وأوليائه بأن ال يتحقق هلم النصرة يف  

ن العاقبة يف هناية املطاف للمتقني  ، ويف ذلك من كل مرة ، وأن يدال عليهم يف عدد من املرات ، لمك

"هل قاتلتموه :  -وقد كان وقتذاك مشركاً  -احلمكم واملضامني الشيء المكثري ، وحينما سأل  هرقل أبا سفيان 
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؟ قال: نعم . قال : كيف احلرب بينمكم وبينه ؟ قال : سجال ، يُدال علينا املرة، وندال عليه األخرى. قال 

 ]7،حديث رقم 1ج ،البخاري [تبتلى ، مث تمكون هلم العاقبة"  : كذلك الرسل

 :غزوة األحزاب 

هذه العزوة هلا طابع خاص حيث تلت اهلزمية يف غزوة أحد ،ومتت فيها االعتماد على تمكتيك وارد       

 من حضارة أخرى أال وهو حفر اخلندق الذي أشار به سلمان الفارسي رضي اهلل عنه .

 عدداً من املضامني الرتبوية والعسمكرية ، ولعل من أمهها : وتتضمن هذه املعركة

 ملسو هيلع هللا ىلصتوجيه القادة مبخالطة أتباعهم ومشاركتهم آالمهم ومهومهم ، وعدم التمايز عنهم ؛ فهذا رسول اهلل     

هم يف حفر كان يشارك  ملسو هيلع هللا ىلصلو مل يشارك يف حفر اخلندق واكتفى باإلشراف والتوجيه ملا المه أحد،ولمكنه 

،وهو  ملسو هيلع هللا ىلصيشاركهم يف جوعهم فريبط على بطنه احلجر واحلجرين،وكان حيمل الرتاب بنفسه اخلندق، بل و 

 سيد ولد آدم أمجعني.

 :صلح الحديبية 

عند التأمل يف هذا الصلح "االسرتاتيجي" فإن قد يظهر للقارئ ما ظهر لعدد من الصحابة وهو أن       

ني كما شهد أليام فيما بعد بأن نصر بل وفتح مبفيه حيفًا على املسلمني ، ولمكن احلقيقة اليت أظهرهتا ا

 بذلك المكتاب احلمكيم ، و يف ذلك العديد من الدروس الرتبوية والعرب ولعل من أمهها :

 جواز ابتداء القائد  بطلب الصلح مع  العدو إذا رأى يف ذلك املصلحة ألتباعه . .1

مل يمكن  هو املغرية بن شعبة  فهذا -كما يف غريه   -أن الفخر واخليالء يف احلرب ليس مذمومًا  .4

 ولمكنه فعل ألنه مطلب ميليه عليه ذلك  املوقف اخلاص  أمام األعداء . ملسو هيلع هللا ىلصعادته أن يقوم على رأس النيب 
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 : فتح مكة 

إن املتأمل يف هذا الفتح املبني والذي ترتب على صلح  ظنه عدد من املسلمني فضاًل عن املشركني بأنه     

 متواضعًا مطأطأ رأسه مع أنه دخلها  فاحتاً   ملسو هيلع هللا ىلصاث اليت صاحبت دخول النيب هزمية للمسلمني ، واألحد

 منتصراً ليخرج بالمكثري والمكثري من الدروس والعرب ولعل من أمهها :

التسامح مع املخالفني حال القدرة عليهم والتممكن منهم ، وعدم االنشغال مبعاقبتهم عما هو أهم من   .1

 أمور  البناء والتطوير واإلصالح .

 .ذلك ألم هانئ  ملسو هيلع هللا ىلصقبول إجارة املرأة وأماهنا للرجل ، كما أجاز النيب  .4

 التواضع هلل تعاىل حال االنتصار وشمكره وعدم نسبة االنتصار إىل غريه .  .3

 

 :غزوة حنين 

 عند التأمل يف هذه الغزوة فإنا نستخلص عدداً من املضامني الرتبوية العسمكرية ومنها:

ه يف مجيع األمور صغريها وكبريها،واحلذر من االغرتار بقوانا مهم بلغت من التوكل على اهلل واالعتماد علي .1

 التفوق.

مجل حامل الراية وليس  جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عوناً على قتله كما عقر علي .4

 هذا من تعذيب احليوان املنهي عنه .

 نه الناس . هذه الغزوة  بعدما توىل عيف ملسو هيلع هللا ىلصثبات القائد ولو ختلى عنه أتباعه ، وهذا واضح من ثباته  .3

 :غزوة تبوك 

 ميمكننا استخالص عدد من املضامني الرتبوية العسمكرية من هذه الغزوة ، ومن ذلك :
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 أن القائد املسلم  إذا استنفر اجليش لزمهم النفري، وال جيوز ألحد منهم  التخلف واالعتذار إال بإذنه . .1

 خبارهم مبا يضر  سرته وإخفاؤه ليستعدوا  له .تصريح القائد ألتباعه مبا يهمهم ، وإ .4

 خامسا : المبادئ التربوية األساسية في العهد المدني.

 اشتمل هذا العهد املبارك  على المكثري والمكثري  من املبادئ والقيم  الرتبوية ، ولعل من أبرزها :

 :اإليمانية مبدأ األخوة  (1

اىل: ) َوأَلََّف بـَنْيَ قول تع، ياجملتمع املسلمبني أفراد  التآلفو  تالحموهو مبدأ مهم لتحقيق التعاضد وال    

نَـُهْم ِإنَّ  يًعا مَّا أَلََّفْت بـَنْيَ قـُُلوهِبِْم َوَلمِكنَّ اهلَل أَلََّف بـَيـْ سورة ُه َعزِيٌز َحمِكيٌم ( ]قـُُلوهِبِْم َلْو أَنَفْقَت َما يف اأَلْرِض مجَِ

 [.73األنفال: 

 نستقبلو نصار يفهاهم األ ،الصحابة المكرام رضوان اهلل عليهم   يف نفوسة المكرمية أثرت هذه الرتبيقد ل     

ب عن كل تسام عجيمعهم يف الذين ال تربطهم هبم أي صلة أخرى غري أخوة الدين ، يتآخون  املهاجرين

 القوانني واألعراف األرضية.

ال ميمكن و و التعاضد بني أفراده ،  ةوحدالمن  س قوية إال على أسيرتقي أن  جمتمعي إنه ال ميمكن أل      

 بني أفراده.  واحملبة املتبادلةذلك أن يتم دون أن تتأصل فيه معاين األخوة ل

قد آخى بني املسلمني يف ممكة املمكرمة  قبل اهلجرة ،  فآخى بني  ملسو هيلع هللا ىلصويشري البالذري إىل أن النيب         

بري بن بن عفان وعبد الرمحن بن عوف ، وبني الز محزة وزيد بن حارثة ، وبني أيب بمكر وعمر ، وبني عثمان 

العوام وعبد اهلل 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 

 ]61هـ ، ص 1203العمري، [على بن أيب طالب . بن عبيد اهلل ، وبينه وبني
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فقد جملتمع، ا قوة  يف  -رضوان اهلل عليهم  -اليت جرت بني الصحابة المكرام  املؤاخاة  لقد أسهمت        

اإلخاء المكامل بينهم، هذا اإلخاء الذي  من  أقام الرسول صلى اهلل عليه وسلم هذه الصلة على أساس

لى غريه إال ع حدفضل ألال لدين اإلسالمي ، و إال ل نصرة ، فال ومحاقاهتا  وب فيه عصبيات اجلاهليةذت

وكانت عواطف اإليثار واملواساة واملؤانسة متتزج يف هذه األخوة ومتأل اجملتمع اجلديد ". لربه ومواله  تقواهب

 .] 183ص  ،د.ت،لغزايلا[ "بأروع األمثال

 (مبدأ الوحدة واالجتماع:2

للوحدة و االجتماع بني إفراد اجملتمع  رمزا   ليمكون املمكان الذي أريد له أن يمكون لقد كان املسجد      

من خارج املدينة  الوافدين عليهبو   بأصحابه ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل يلتقي فيه ال الذي  لتقىالواحد، وأن يمكون امل

 دى  والرشاد .هلللنور وا طلباً  املنورة 

السبيل مستقرًا ال تمكدره منَّة أحد عليه فينهل من رفده ويعب من أنشئ ليجد فيه الغريب مأوى، وابن وقد"      

هدايته ما أطاق استعداده النفسي والعقلي، ال يصده أحد عن علم أو معرفة أو لون من ألوان اهلداية، فمكم من قائد 

ي ظمأهم و وكم من عامل استبحر علمه يف رحابه، مث خرج به على الناس ير ،خترج فيه، وبرزت بطولته بني جدرانه

للمعرفة،وكم من داع  إىل اهلل تلقى يف ساحاته دروس الدعوة إىل اهلل فمكان أسوة الدعاة، وقدوة اهلداة،ورحيانة جذب 

 ]32،ص 3هـ،ج1211عرجون،". [القلوب شذاها فاجنفلت تأخذ عنها اهلداية لتستضيء بأنوارها

 :( مبدأ تكافؤ الفرص بين الذكور واإلناث في التعليم3

 سئولةم فهي ، وهلا ماهلم وعليها ما عليه يف غالب األمر ،الرجلشقيقة  اعتبار أن الـمرأةعلى  وذلك   

, هلذا كان املعامالت و  عليها من العباداته اهلل تعاىل فيما فرض  ةعيحمكام الشر األأمام اهلل تعاىل يف تطبيق 

 شقيقها  شرتك معت إذًا  علُّمها, فهياليت ال يتحّقق الدين إال بت سائل هلا احلق بل عليها واجب تعلم امل
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وهلذا فإن الرسول  ,وزوجها  وولدهابيتها ف الرتبية اإلسالمية يف نفسها و اهدأالرجل يف العمل على حتقيق 

وتبايع على  , مبادئ الدين حىت تتعلم أهم يدين اإلسالماملرأة للصلى اهلل عليه وسلم كان ال يقبل دخول 

 .  عّهد بتطبيق ما عِلمت, وتت املبادئ تلمكم حتقيق 

عن أيب سعيد ف ،كالمها مقرتن بالعملسواء بسواء ،و  يف حق الـمرأة كالتعلم يف حق الرجلإذًا فالتعلم     

 دهن يوماً فوع ،من نفسك غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوماً :  ملسو هيلع هللا ىلص قالت النساء للنيبقال:   اخلدري

ن م ما منمكن امرأة تقدم ثالثة من ولدها إال كان هلا حجاباً لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فمكان فيما قال هلن 

 ]88حديث رقم  ،1ج،البخاريصحيح . ["فقالت امرأة واثنتني فقال واثنتني النار

نفس للمرأة دّرس يالفرص بني الذكور واإلناث يف العملية التعليمية ال يعين بالضرورة أن  تمكافؤمبدأ و      

ك أن بل يعين ذل - املعاصرة املناهجكما هو حاصل يف عدد -بسواء   اليت تدّرس للرجل سواء الدروس

 يدّرس هلا ما يناسب خصائصها كامرأة .

 : رية الحمبدأ (4

 ه وحفظفظحب  , وأمروكرمه به عن غريه من املخلوقات  بالعقل اإلنسان تبارك وتعاىلاخلالق خص لقد       

 ربجيأن  فال جيوز ,تمع ومصلحة اجملاملطهر  يف حدود الشرعالتعبري مادام ذلك حرية و  حقه يف حرية التفمكري

ص شرعي ما يرى مما مل يرد فيه نواالجتهاد فيرأيه مينع من إبداء أن  , وال معني  رأي تبين  علىاإلنسان 

 قطعي الداللة والثبوت .

 اهلل تعاىله كرماليت  دميته آل صوناً وقراراته واختياراته  يف فمكره وتعبريه ناإلنسا يف احلفاظ على حرية إن       

شخصيته لتمكون قوية ل وتطويراً  وتنمية , عن غريه لمكيانه املستقل واملتميز ودعماً  ,عن غري من المكائنات  هبا

 واثقة مبا وهبها اخلالق عزوجل ومن قدرات وإممكانات. 
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 إلنسان حريتهعلى , أقر لوهو يضرب لعباده املثل , وله وحده املثل األ   - سبحانه وتعاىل -فـــاهلل        

ولية حريته يف ومحله مسؤ   - وهي أمسى األمور -حىت فيما يتعلق بأمور اإلميان والعقيدة والتوحيد  املطلقة

 .إميانه وكفره ، وهذا هو العدل التام ، وأقام عليه احلجة مبا أعطاه من حرية قوامها اإلرادة واالختيار والعقل

 .]187م ، ص1883الزنتايل، [

َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ {: ويؤيد ذلك قول احلق سبحانه وتعال       يِن َقْد تـَبَـنيَّ البقرة: سورة } [ ال ِإْكرَاَه يف الدِّ

 ]48المكهف: سورة [ }َفَمْن َشاَء فـَْليـُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فـَْلَيمْكُفْر { :  تعاىلوقوله  ]417

 التعليم: التربية و ( مبدأ التدرج في5

, السيما  لتعليميةا الرتبوية و من أهم الـمبادئ يف العملية يف الرتبية و التعليم واحداً  بدأ التدرجد ميع     

من  مكثريالب على  طالب العلم ثقل يأن  أال  حيث  ينبغي ؛ األولى التعليم مراحلبعندما يتعّلق األمر 

ات الفسيولوجية قاً للمراحل العمرية والتغري وف  على التدرجمبنياً جيب أن يمكون تعليمه  والعلوم، بلالـمعارف 

 اليت مير هبا.

األكثر األصعب ف سهل إىلاألالـمتعّلم من  يتدرج, أن ري وحىت يمكون أدائه جيداً ضرو ال من كما أنه     

, ومن الـمعلوم إىل اجملهول, ومن البسيط إىل الـمركب, ومن الواضح إىل الـمبهم,  ومن اجلزئي إىل صعوبة 

 ومن التحليل إىل الرتكيب. ،المكلي

 سادسا : تكامل ميادين التربية اإلسالمية  في العهد المدني.

لقد كان هلذه الرتبية احملمدية  يف عهدها املدين العديد من اخلصائص واملميزات ما أدى إىل تمكاملها ، ومن 

 أوجه هذا التمكامل :

 . تكامل ميدان العقيدة اإلسالمية 
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الرئيس يف إجناح هذه الرتبية وكفاءهتا يرجع باألساس إىل األثر الذي يرتكه قوة فالسبب األساسي و       

اإلميان وقوة العقيدة  فهو " يزكي الشعور الديين والوازع األخالقي اللذان حيثان على اإلخالص يف العمل،كما 

 [درجة اإلتقان". ىل(، فيقوم بدوره يف دفع العمل إ الضميريثري وحيفز اجلهاز الرقايب داخل اإلنسان) أي 

 ] 486هـ، ص 1243أحمزون، 

إن العقيدة الصافية من الدخن والشوائب  هلا دور كبري يف إزالة العداوات ، ويف التأليف بني القلوب،        

وهو دور ال ميمكن لغريها القيام به ، فقد مجعت تلمكم العقيدة اإلميانية  الراسخة بني املهاجرين واألنصار، 

اللذين دارت بينهم حروب شهرية ومعارك طاحنة  امتدت  -األوس واخلزرج  -صار أنفسهم بل بني األن

 على مدى عقود من الزمان.

 :تكامل ميدان التزكية 

لقد اهتمت الرتبية اإلسالمية بشمكل عام ويف عهدها  املدين بشمكل خاص بتزكية النفوس والعقول       

 ى فيه جانب على آخر.ال يطغ متوازنبشمكل  بتطهيرهاواألجسام ؛ أي 

وقد أشار المكتاب احلمكيم  إىل ذلك  على سبيل االمتنان والتذكري بنعم املوىل المكرمي على عباده ، قال      

ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه وَ تعاىل : يِهمْ }َلَقْد َمنَّ الّلُه َعَلى اْلُمؤِمِننَي ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسواًل مِّْن أَنُفِسِهْم يـَتـْ َويـَُعلُِّمُهُم  يـُزَكِّ

 .]172:آل عمرانسورة [اْلمِكَتاَب َواحلِْمْكَمَة َوِإن َكانُواْ ِمن قـَْبُل َلِفي َضالل  مُِّبني {

وحني نتأمل كلمة )يزكيهم( جند فيها إشارة إىل انتزاع ما هو غري مرغوب فيه ،وتعزيز ما هو مرغوب به،     

 .] 21م،ص1862،المكيالين [ بأدبيات الرتبية احلديثة. تعديل للسلوكفهي إذن 

هم، لنفوس من اتبعه من الصحابة المكرام يف تنظيم صفوف ملسو هيلع هللا ىلصلقد أسهمت التزكية اليت قام هبا النيب     

 وتأكيد وحدهتم ،وصالبة معتقدهم فلم يقم النزعات واألهواء الشخصية  بينهم قائم .
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 :تكامل ميدان اإلعداد الفكري 

ن أبرز امليادين اليت اهتمت هبا الرتبية اإلسالمية  يف العهد املدين، وذلك يعد ميدان اإلعداد الفمكري م      

يهم ملمكة النظر خيترب أصحابه ليقوى لد ملسو هيلع هللا ىلص، فـــــ"  كان النيب  مهارات التفكير وإبداعاتهالهتمامها بتنمية 

د الفمكر للنظر يوالفهم بضرب األمثال واألشباه لزيادة اإلفهام ، وتصوير املعاين لرتسخ يف الذهن ، ولتحد

 ] 181هـ، ص 1243أحمزون ، [يف حمكم احلادثة"

: " إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها،وإهنا مثل  ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اهلل  فعن ابن عمر        

املسلم، فحدثوين ما هي ؟ " فوقع الناس يف شجر البوادي . قال عبد اهلل : ووقع يف نفسي أهنا النخلة، 

،حديث  1ج ،البخاريصحيح  ا : حدثنا ما هي يا رسول اهلل ؟ قال:)هي النخلة(".فاستحييت. مث قالو 

 ]18رقم 

 :تكامل ميدان اإلعداد الوظيفي 

اهتمت الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين باإلعداد الوظيفي املناسب من خالل اإلعداد العلمي والعملي       

د كان النيب د  على أسس متينة من املعرفة واملهارة ، فقوالفمكري اجليد لمكي يتم التمكليف الوظيفي فيما بع

 عند  إسناد املسؤولية ألحد من الصحابة المكرام .  والفكري التأهيل العلمييراعي مدى  ملسو هيلع هللا ىلص

وئها من على ض ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان العلم بالقرآن المكرمي وسنن اإلسالم من أهم املؤهالت اليت خيتار الرسول      

إىل  بات املختلفة ، فلقد أرسل عدداً من الصحابة  الذين متيزوا بالفطنة واملعرفةيمكلفهم باملسؤوليات والواج

بعض القبائل والبلدان دعاة وأمراء وعمااًل على الصدقات ، ومن هؤالء : أبو موسى األشعري ومعاذ بن 
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هـ،ص 1243، نأحمزو  [أن يعلما الناس القرآن المكرمي .  ملسو هيلع هللا ىلصجبل اللذان أرسلهما إىل اليمن وأمرمها النيب 

162 [ 

 سابعا : عناصر المنهاج التربوي في العهد المدني.

كأي منهج من املناهج املهتمة بالرتبية والتعليم كان هلذا العهد املدين الزاهر عدد من العناصر اليت       

 انتظمت فمكونت هذه املنظومة الرتبوية الغراء ، ومن أهم هذه العناصر :  

 ساسية في العهد المدني:أهداف التربية اإلسالمية األ 

فاهلدف األساس والغاية العظمى من الرتبية والتعليم  هو حتقيق " توحيد اهلل سبحانه وتعاىل وهذا       

يقتضي حتقيق العبودية هلل تعاىل ؛ لمكي يمكون اإلنسان أنسانًا مؤمنًا صاحلاً،  والعبودية هلل تشمل أعمال 

 .] 42هـ،ص1218احلريب, [اإلنسان مجيعها الظاهرة و الباطنة ."

 وينبثق من هذا اهلدف العام عدد من األهداف الرتبوية األخرى ، مثل:

 توضيح التشريعات العملية :  .1

فبعد أن كان الدرس الوحيد البارز  يف السور املمكية هو درس العقيدة صارت معه دروس أخرى يف        

 ] 30،ص4هـ، ج 1201طب،ق [املدنية املنورة  من تشريعات وتوجيهات وتنظيمات .

 احلث على طلب العلم : .4

قال : " ال  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  وذلك ببيان فضل  طلب العلم وبيان ممكانة العلماء ، فعن ابن مسعود      

حسد إال اثنتني: رجل آتاه اهلل مااًل فسلط على هلمكته يف احلق ، ورجل آتاه اهلل احلمكمة فهو يقضي هبا 

، فهذا احلديث الشريف جيلي لنا وبوضوح  أمرين  ]61ديث رقم ،ح1ج، البخاري صحيح[ويعلمها"

 مهمني :
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 األول: فضل طلب العلم والسعي إليه .

الثاين: أن يمكون طلب العلم يف مجاعة وليس على انفراد ، وقدمياً قيل" من كان شيخه كتابه كان خطأوه    

 أكثر من صوابه".

 للقراءة والمكتابة ؛ فمكان مما عرض على أسارى بدر أنهعلى تعلم أبناء الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصلقد حرص النيب      

 من أراد منهم أن يفتدي نفسه  فعليه أن يعلم عشرة من أطفال املسلمني القراءة والمكتابة. 

 توسيع نطاق الدعوة اإلسالمية خارج املدينة املنورة : .3

أمري البحرين   ؛ كاملنذر بن ساوىإىل أمراء اجلزيرة العربية  ملسو هيلع هللا ىلص ولمكي يتم حتقيق هذا اهلدف أرسل النيب       

وكذلك ملوك الدول اجملاورة  كنجاشي احلبشة و قيصر الروم ، فمن آمن قبل منه ومن أىب وجب قتاله لمكي 

للسرايا  ملسو هيلع هللا ىلصبني قومه وبني نور اهلداية احملمدية ؛ وهذا هو السبب المكامن وراء إرسال النيب  ال يقف حاجزاً 

 غرض مادياً  كما حياول بعض املستشرقني إلصاقه زوراً وهبتاناً.واجليوش اإلسالمية  ، فلم يمكن ال

 حتقيق الوحدة بني أبناء اجلزيرة العربية كافة : .2

تمع و حسن إدارته للمواقف أثر واضح يف اجمل ملسو هيلع هللا ىلصلقد كان للسياسة الشرعية اليت انتهجها  الرسول        

 إلسالمية .املسلم  ممن يريد مهامجته أو الوقوف يف سبيل نشر الدعوة ا

 .فأصبح لإلسالم جامعة وشريعة وقامت للمسلمني حمكومة متممكنة دستورها القرآن وقائدها النيب       

 ]401م،ص1868عاشور،[ ملسو هيلع هللا ىلص

على  -بعد توفيق من  اهلل -إن هذه الوحدة اإلسالمية مل يمكن ليمكتب هلا النجاح لوال أهنا قامت      

فقدموا ما ميلمكون من األرواح واألموال يف سبيل نشر تعاليم الدين أيدي رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ؛ 

ومساحته حىت " ظهرت بوادر الوحدة الدينية والسياسية جبزيرة العرب بعد عودة الرسول من تبوك يف السنة 
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 [التاسعة للهجرة حيث أخذت القبائل العربية تفد إليه معلنة إسالمها عن طوع منها واختيار". 

 ] 177ص م،1883،رسرو 

 تطبيق النظرية اإلسالمية يف  اجملال االقتصادي : .1

وذلك يف إطار التمكـامل بني ممكونـات الدين اإلسـالمي ظاهرًا وباطـنًا فـ ـ" يعلمهم   أن هذا املـال       

م الذي اكتسـبوه بطـرقه املشـروعة هو مال اهلل أصال ، وهم فيه خـلفاء ووسـطاء ينفقونه بالطرق اليت رمسها هل

 ] 32هـ، ص 1202احلريب، [رهبم واليت هبا تتحقق مصلحة الفرد واجلماعة" .

  اإلسالمية األساسية في العهد المدني: نمحتوى ومضمو 

سعياً للوصول  العقل ( –اجلسد  –فاهتمت الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين مبمكونات اإلنسان ) الروح     

 فقا لأليت:إىل البناء السليم لإلنسان الصاح ، و 

 أ( الرتبية الروحية يف العهد املدين: 

اهتمت الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين باجلانب الروحي يف اإلنسان لتزكو نفسه و تستقيم حياته على     

مة منهج اهلل وصراطه املستقيم، وحىت ينسجم يف حياته بني ممكوناته الثالث فتنمو يف ضوء تربية إسالمية سلي

 متوازنة.

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 تلمكم  

  ]103ـ, ص ه1240الزهراين,  [القيم الروحية املستمدة  من اإلميان اهلل عز وجل. 

لقد كان القرآن المكرمي  ينزل على النيب صلى اهلل 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  
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عاىل : ما عند اهلل من كرمي ما وعد به عباده املتقني ، يقول تكل ذلك لسمو روحه وتزكو نفسه فيتطلع إىل 

 [.42)الَِّذيَن آَمُنواْ َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهم ِبذِْكِر الّلِه َأالَ ِبذِْكِر الّلِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب( ] سورة الرعد: 

 من ذلك  :بية الروحية و وقد اختذت الرتبية اإلسالمية  يف العهد املدين عدة وسائل لتعزيز جانب الرت 

 ترسيخ اإلميان باهلل . -1

 األمر بالقيام بالفرائض . -4

 احلث للقيام بالنوافل . -3

 

 ب( تـربيـة  اجلسـد يف العهد املدين.

يتمكون اجلسد  البشري من ممكونات مادية أمر املسلم باالهتمام هبا ، لمكن االهتمام هبا مبعزل عن        

ِجُبَك القرآن المكرمي بذمه ، قال تعاىل يف شأن املنافقني : ))َوِإَذا رَأَيـْتَـُهْم تـُعْ  االهتمام بالروح حيدث خلالً جاء

[ ، فعناية اإلسالم جاءت    2َأْجَساُمُهْم َوِإن يـَُقوُلوا َتْسَمْع ِلَقْوهلِِْم َكأَنَـُّهْم ُخُشٌب مَُّسنََّدةٌ (( ] سورة املنافقني: 

 . كاملة ومتوازنة بني مجيع  ممكونات اإلنسان

ولقد اعتىن اإلسالم باجلسم حىت يقوى املسلم  على العبادة والضرب يف األرض  لطلب الرزق         

إىل  : )) املؤمن القوي خري وأحب ملسو هيلع هللا ىلصوالدفاع عن نفسه وإخوانه املسلمني  ، ويف ذلك يقول املصطفى  

   ]2217،حديث رقممسلم صحيح  [اهلل من املؤمن الضعيف ويف كل خري ((  

لقد جاء اهتمام الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين باجلسد ألنه هو الوعاء احملتوي على الروح والعقل،        

ولسالمته وبنائه بالشمكل السليم دور يف تزكية النفوس وصفاء العقول ؛ ألن هناك اتصااًل قويًا بني روح  

 ة .اإلنسان وعقله وجسده وتفاعالً مشرتكاً بني تلمكم األجزاء الثالث
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 ج( الرتبية العقلية يف العهد املدين.

 يف أرضه، عن اهلل يشمكل العقل أحـد أهم ممكونات العنصر البشري،واجلزء املهم كلف بسببه باخلـالفة    

"والقرآن المكرمي ال يذكر العقل إال يف مقام التنظيم والتشبيه إىل وجوب العمل به والرجوع إليه..وتشمل 

عبد [قرآن المكرمي وظائف اإلنسان العقلية على اختالف أعماهلا وخصائصها".اإلشارة  إىل العقل يف ال

 .]111هـ, ص 1201العال،

وقد نبه ديننا احلنيف  على قيمة العقل وأمهيته، فمكثرياً ما امتدح اهلل تبارك وتعاىل العقول وأصحاهبا يف     

ُْويل األِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواأَلْرِض وَ {القرآن قال تعاىل:  ] سورة  }ْلَبابِ اْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر آليَات  ألِّ

] سورة  }َوتِْلَك اأْلَْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس َوَما يـَْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموَن {[ .وقال تعاىل : 180آل عمران: 

 [ .23العنمكبوت: 

 التربوية في العهد المدني: والطرائق والمؤسسات األنشطة والوسائل واألساليب 

اهتمت الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين بعدد من األنشطة والوسائل واألساليب والطرائق يف سبيل السعي  

  للرتقي بفمكر املتلقي ، وذلك على النحو التايل :

 أ(األنش طة التربوية في العهد المدني:

 التعليم : .1

وثيقاً  ة اليت مت االهتمام هبا وارتبطت باملسجد النبوي الشريف ارتباطاً وهو من أبرز هذه األنشطة الرتبوي     

، فمكان الصحابة رضوان اهلل عليه جيتمعون فيه ليتلقي العلم  من معينه الصايف ، دومنا متييز بني املتعلمني  

دون  عكما حيدث يف غريه من دور التعليم واليت قد تمكون يف بعض األحيان مقصورة على فئات من اجملتم

 غريها .



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

210 
 

فاحلق يف التعليم  يف شريعتنا الغراء ليس حمكرًا 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 

 والمكبري من املسلمني .

 دور النساء يف احلركة العلمية : .4

تستطع  كثريًا من املراحل اليت مل   -يف جمال التعليم  -لقد ختطت  املرأة املسلمة يف العهد املدين     

األخريات من بنات جنسها ختطيه يف عدد من احلضارات املختلفة؛ فقد كانت الصحابيات رضوان اهلل 

عي لنشره بني إىل  السعنهن وعلى رأسهم أمهات املؤمنني ال يمكتفني بطلب العلم فقط، بل يتجاوزن ذلك 

النساء و الرجال، فهاهي الصديقة بنت الصديق عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها واليت تعد من أكثر النساء 

علماً وفقهاً يف الدين والشعر وأنساب العرب واليت كان الصحابة رضوان اهلل عنه أمجعني يطلبون العلم لديها 

 ويسألوهنا عن أحمكام الدين .

 ليب والطرائق التربوية في العهد المدني:ب( األسا

 أسلوب احلوار: .1

صحابة رضوان يعتمدها يف  تعليم ال ملسو هيلع هللا ىلصهو األساليب الرتبوية النبوية  األساسية  اليت كان رسول اهلل       

هـ،ص 1388النحالوي،[اهلل عليهم ، و"كانت رغبته أشد يف أن يمكون الصحابة هم البادئون بالسؤال".

442 [ 

ه  أقدر الناس على توجي ملسو هيلع هللا ىلصيستخدم أحيانا أسلوب احلوار العاطفي فمكان  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل وقد       

العواطف حنو مراد اهلل تعاىل، فقد كانت عائشة رضي اهلل عنها ال تسمع شيئاً ال تعرفه إال راجعت فيه النيب 

ل: له عز وجأيت قو أر  : فقلت عائشة قالت ملا قال : " من حوسب ُعذِّب " ملسو هيلع هللا ىلصحىت تعرفه ، وإن النيب  ملسو هيلع هللا ىلص
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، رقم 10أمحد،ج [" مكم العرض ولمكن من نوقش احلساب عذبلقال إمنا ذا(  يسرياً  حياسب حساباً  )

 ]   43210احلديث

يل حياور يف سب ملسو هيلع هللا ىلصيستخدم أحيانًا  أخرى أسلوب احلوار اإلقناعي؛ فمكان رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوكان          

 انتصاراً للذات وأهوائها . اإلقناع وإقامة احلجة على اآلخر طلباً للحق وليس

فعن أيب أمامة رضي اهلل عنه قال إن فىت شابا أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل ائذن يل 

بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه قالوا :مه مه فقال: ادنه فدنا منه قريبا قال :فجلس قال: أحتبه ألمك قال :ال 

علين وال الناس حيبونه ألمهاهتم قال: أفتحبه البنتك قال: ال واهلل يا رسول اهلل ج واهلل جعلين اهلل فداءك قال:

اهلل فداءك قال: وال الناس حيبونه لبناهتم قال: أفتحبه ألختك قال: ال واهلل جعلين اهلل فداءك قال: وال الناس 

نه لعماهتم قال: الناس حيبو  حيبونه ألخواهتم قال: أفتحبه لعمتك قال ال واهلل جعلين اهلل فداءك قال: وال

أفتحبه خلالتك قال: ال واهلل جعلين اهلل فداءك قال: وال الناس حيبونه خلاالهتم قال: فوضع يده عليه وقال: 

،رقم  45أمحد،ج  [اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يمكن بعد ذلك الفىت يلتفت إىل شيء"

2449[ 

 :تخول باملوعظةالأسلوب  .4

يهتم باختيار املمكان املناسب والوقت املناسب إللقاء املوعظة على الصحابة رضوان اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص مكانف    

ليهم من استيعاب ما يلقى ع يسهل عليهم وحىتوا حىت ال ميلعليهم، دومنا أطالة مملة وال اختصار خمل؛ 

 يف األيام،كراهَة السآمة يتخولنا باملوعظة ملسو هيلع هللا ىلص كان النيب"قال: ،فعن ابن مسعود العلم

 ] 72 ،حديث رقم 1،جالبخاري[."علينا

 :بني املتعلمني  راعاة الفروق الفرديةأسلوب م .3



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

212 
 

يا معاذ  : ))قالمعاذ بن جبل ف رديفه  كان راكباً على الدابة و  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب    أنس بن مالك فعن      

 قالف .الثاً ثلبيك يا رسول اهلل وسعديك  :قال .يا معاذ :قال .لبيك يا رسول اهلل وسعديك :بن جبل قال

 :من قلبه إال حرمه اهلل على النار قال رسول اهلل صدقاً  ما من أحد يشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممداً  :ملسو هيلع هللا ىلص

 عاملرج [( . ( إذا يتمكلوا وأخرب هبا معاذ عند موته تأمثاً  :أخرب به الناس فيستبشروا قال يا رسول اهلل أفال

ا هذ خصّ  ؛ إذ لقدرات الذهنية للمتعلمنيلث مراعاة هذا احلدي ، ويف]141، حديث رقم 1جالسابق،

 املراد منه. كراهية أن ال يفهموا  غريهدون  الصحايب اجلليل هبذا احلديث

 

 ضرب األمثال:أسلوب  -2

 عن فضالً  ،اين كثرية يف كلمات موجزة إيصال معقوي يف املتلقي ، فهو يعمد إىل  رل أثامثألفل         

وأوضح  ، من ضرب األمثالالمكرمي  القرآن فقد  أكثر ولذلك  ،واأللباب  وبالقل تستهوي تها اليتبالغ

سورة ]}.َوتِْلَك األْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس َوَما يـَْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُمونَ {: قال تعاىل ، ذلكمن مكمة احل

 [.41احلشر: سورة ] }َلَعلَُّهْم يـَتَـَفمكَُّروَن َوتِْلَك األْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس  {وقال تعاىل: ،   [23العنمكبوت:

 باحلب : قيادةال أسلوب -1

صحابته  يظهر له وبوضوح مدى احلب العميق املتبادل بينه وبني ملسو هيلع هللا ىلصفاملتتبع لسرية النيب املصطفى      

 زائفة . مصلحة دنيويةحباً ظاهرياً من أجل   مل يمكن من القلب نابعالب المكرام،  ذلك احل

جل يف عاله  -احلميدة اليت أثىن هبا عليه اخلالق  صفاتهل فهو ملسو هيلع هللا ىلص سباب هذا احلب لرسول اهللأ أما      

وتستطيع   ،القيادة الصحيحة هي اليت تستطيع أن تقود األرواح قبل كل شيءقبل غريه من البشر ، فــــــــ"  -
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ل من د، وعلى قدر البذأن تتعامل مع النفوس قبل غريها، وعلى قدر إحسان القيادة يمكون إحسان اجلنو 

 ] 401، ص هـ1212الرب،. ["القيادة يمكون احلب من اجلنود

 طرح املسائل:أسلوب  -7

 ، مما كان لهرضوان اهلل عنهم  لتعليم الصحابةالستخدامها    ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  وهو من األساليب اليت عمد      

املتلقني    إثارة جملرد السؤال  ملسو هيلع هللا ىلص حيان يوجه النيبفي بعض األف ملراده ؛ يف حسن فهمهم وحفظهم األثر  بالغ 

: املفلس فينا من ال  قالوا ((أتدرون من املفلس))قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل   ، فعن أيب هريرةهم تشويقو 

إن املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ويأيت قد شتم )) :  ، فقال درهم له وال متاع

، وهذا من  ، فيعطى هذا من حسناته ، وضرب هذا ، وسفك دم هذا ، وأكل مال هذا ، وقذف هذا هذا

 رح يف النار، مث ط فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ،حسناته

 ]1886 ، رقم احلديث 2ج مسلم،صحيح  [((.

 عب ُأيب بن كتشجيع ، كما فعل مع و ال تحفيزال  من بابيسأل  ملسو هيلع هللا ىلصكان   حيانويف بعض األ       

، قال: قلت: اهلل ورسوله أعلم ((يا أبا املنذر أتدري أيُّ آية من كتاب اهلل معك أعظم)):  ملسو هيلع هللا ىلص فقد  قال

ْلَقيُّوُم قال قلت: ) اهللُ اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ ا ((يا أبا املنذر أتدري أي آية من كتاب اهلل معك أعظم))قال: 

 ]117املرجع السابق ،رقم احلديث [((.ليهنك العلم أبا املنذر))( قال: فضرب يف صدري، وقال: 

 

 : الرتبية بالقدوةأسلوب  -6
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وحيفر ه على ظهر  فمكان حيمل احلجارة فيما يقومون به من أعمال ؛ شارك أصحابه ي ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  فمكان      

ني رعيته مما وب   رائعًا للقائد امللهم الذي ال يضع حواجز بينهمثاالً  بذلك  ، فمكان بيديهمعهم  األرض

 ينعمكس عليهم حمبة وتضحية وفداءً .

 : التعريضأسلوب  -2

إذا أراد ذم شيء ما أو تصرف ما  عّرض ومل يصرّح وكان يمكثر من قوله:"ما بال أقوام  ملسو هيلع هللا ىلص فمكان النيب     

منا للجميع دو  والنصح شعور املخطئ،والتأكيد على عموم التوجيهلملا يف ذلك من مراعاة يفعلون كذا وكذا " 

 استثناء.

 :أسلوب استثمار األحداث واملواقف  -8

ن ذلك ما رواه ، وم يستثمرها و يوظفها تربوياً معينة، ف ومواقف أحداث ملسو هيلع هللا ىلص ت حتدث أمام النيب مكانف     

 ب ثدياها)فإذا امرأة يف السيب قد حتل قال: قدم على النيب صلى اهلل عليه وسلم سيب  عمر بن اخلطاب

أترون هذه طارحًة )): ملسو هيلع هللا ىلصالسيب أخذته فألصقته ببطنها، وأرضعته، فقال لنا النيب  إذ وجدت صبياً يف تسعى

((  اهلل أرحم بعباده من هذه بولده)): ملسو هيلع هللا ىلص قلنا: ال، وهي تقدر على أن ال تطرحه فقال ((ولدها يف النار

 .]1888 احلديث البخاري، رقمصحيح  [

 :للمحسن  والثناءأسلوب املدح  - 10

 ملسو هيلع هللا ىلص ومن ذلك ثناؤهوإقبااًل ،  احملسن إحسانًا وإجادة ليزداديستخدم هذا األسلوب  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  فمكان     

لو رأيتين وأنا ((: ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب   هصوته بالقرآن المكرمي، فعن مجالو    أيب موسى األشعري ةقراء على

 ]127،حديث رقم1جمسلم،صحيح  [ .))أستمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل دواد

 املخطئ :تعامل احلسن مع الأسلوب  -14
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 لكومن ذيستخدم هذا األسلوب للرفع من معنويات املخطئ اجتهادًا  ال عمدًا ،  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  فمكان     

حيث مّشت رجال كان قد عطس يف صالته فثار عليه الصحابة رضوان اهلل  معاوية بن احلمكم  قصة

وال  اهلل ما َكَهرين فو:"   معاوية وهدوء ،  يقولفعامله باحلب ووجهه بلطف  ملسو هيلع هللا ىلصعليهم ، أما النيب 

إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس إمنا هو التسبيح والتمكبري ))، وال شتمين قال:  ضربين

 ]321،حديث رقم1املرجع السابق،ج[ ((.وقراءة القرآن

 

 

 :المكالم  تمكرارأسلوب  -13

ى املتلقي  عل سهلي رص على أن يمكرر كالمه ثالثًا ؛ ألنه يستخدم األسلوب و حي ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  فمكان      

كان النيب صلى اهلل عليه وسلم " قال: ، فعن أنس بن مالك واإلدراك  ملراد املتحدث  فظاحل الفهم و

 .]122،حديث رقم 1جالبخاري،صحيح [ "، حىت تفهم عنهإذا تمكلم بمكلمة أعادها ثالثاً 

 

 مدني:ب( الوسائل التربوية في العهد ال

المكمال ة يف غاي كانتاليت   والرتبوية  الوسائل مجلة منيعمد  إىل الرتكيز على   ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  فمكان        

الوسائل بيه املهتمون بالرتبية والتعليم اليوم بـــــــ" يستخدم ما يسم   ملسو هيلع هللا ىلص مكانخالقي ؛ فالسمو األو العقلي 

 املوضوعام مبحتوى لالهتم حواسهمجذب  ، وملتلقني أذهان و قلوب ا يفوترسيخ املعاين  لتأكيد عليمية " الت

 من هذه الوسائلو  استيعاب ما يعرض عليهم وإدراكهم حملتواه ، على هم مما يساعد عليه ؛وتركيز انتباههم 

: 
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 :ركة اليد(  توضيح املراد حب1

يب موسى األشعري ن أفعللداللة على قوة ومتانة البنيان ،  كتشبيمكه صلى اهلل عليه وسلم بني أصابعه     

، املرجع السابق[.((وشبك بني أصابعه، املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ))قال:   عن النيب 

 ] 4227 ،حديث رقم1ج

 :توضيحية ال لرسوم ا( استخدام 4

خط رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خطا بيده :  قال عبد اهلل بن مسعود فعن الصحايب اجلليل       

ا سبيل إال هذه السبل وليس منه : مث خط عن ميينه ومشاله مث قال :قال هذا سبيل اهلل مستقيماً ))  :المث ق

مسند [ .} وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل {:عليه شيطان يدعو إليه مث قرأ

 ]2401،حديث رقم8ج،أمحد

 :ستخدام املواد العينية لتوضيح املراد ا ( 3

 فجعله يف ميينه، وأخذ ذهباً فجعله يف أخذ حريراً  ملسو هيلع هللا ىلصقال: إن نيب اهلل    علي بن أيب طالبفعن       

 .]2016رقم ، حديث 2،جداود أيبسنن [((. إن هذين حرام على ذكور أميت: ))،مث قال مشاله

 :أمام املتلقي  العملي طبيق الت -(2

 ، قام على املنرب فاستقبل القبلة وكرب ملسو هيلع هللا ىلصقال: رأيت رسول اهلل  فعن سهل بن سعد الساعدي         

، مث  لى األرضفسجد ع  ، مث رجع القهقرى ، مث رفع رأسه ، فقرأ وركع وركع الناس خلفه وقام الناس خلفه

 لما فرغ أقبلف...  ، فسجد على األرض ، مث رجع القهقرى ، مث رفع رأسه ، مث ركع عاد إىل املنرب، مث قرأ

 ،حديث1،جالبخاريصحيح [«.، ولتعلموا صاليت لناس إمنا صنعت هذا لتأمتوا يبأيها ا»الناس، فقال:  إىل 

 ] 366رقم 
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 ج( المؤسسات التربوية في العهد المدني:

لقد أولت الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين مؤسسات الرتبوية والتعليم اهتماماً بالغاً ،وكان يف مقدمة        

 تلمكم املؤسسات ما يلي :

 المسجد: .1

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 

إذا  معون بني التعلم الديين والدنيوي ، حىتيأوي إليه من األرياف ، أو من الفقراء ) كأهل الصفة ( فيج

أتقنوا حرفة أو وجدوا عماًل ذهبوا يطلبون الرزق ، وبقوا يرتددون إىل مدرستهم يف النهار لطلب العلم وأداء 

ينظر   ملسو هيلع هللا ىلصالعبادة ، وكانت األلعاب والتمارين احلربية تقام يف ساحته أحياناً ، كما فعل األحباش ورسول اهلل 

 "ته ويقول هلم:) دونمكم يا بين أرفدة( والسيدة عائشة تنظر إليهم مع النيب إليهم من حجر 

 ]122هـ، ص 1388النحالوي،[.ملسو هيلع هللا ىلص

ولقد حظي املسجد يف اإلسالم بعدد من املزايا اليت مل تتح لغريه  ؛ فهو دار عبادة هلل تعاىل  يف املقام      

 للتطبيب ، ودار لعقد االجتماعات املهمة ، األول ،  ومن مث فهو دار للرتبية والتعليم، وهي كذلك دار

 ودار لعقد لواء اجليش ،ودار للراحة واللعب والشعر .

 :ملسو هيلع هللا ىلصبيوت النبي  .2

دور واضح يف نقل تراثه إىل األمة اإلسالمية بمكافة ، فقد كن يتلقني   ملسو هيلع هللا ىلصلقد كانت لزوجات النيب       

وجه اخلصوص ،  يتعلق بالشؤون  األسرية على منه الرتبية والتعليم بشمكل مباشر يف شىت العلوم بعامة ومبا

 إىل األمة اإلسالمية ، سواء أكان ذلك يف  -عن طريقهم  -وبالتايل فقد مت نقل تلك العلوم واملعارف 
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بان عائشة رضي اهلل عنها واليت كان لصغر سنها إ ، وخباصة ما نقلت  أم املؤمنني ملسو هيلع هللا ىلصحياته أو بعد مماته 

رياً  ظهر يف ؛  فقد تركت إرثًا علميًا  كب ملسو هيلع هللا ىلصقل الرتاث الثري من سرية النيب اخلامت زواجها  دوراً بارزاً يف ن

 المكم المكبري من األحاديث اليت روهتا رضي اهلل تعاىل عنها وأرضاها .

 بيوت  كتاب الوحي: .3

بة وجييدون حفظ ااهتماماً بالغاً بــــ" قراء الصحابة" الذين كانوا  يتقنون القراءة والمكت  ملسو هيلع هللا ىلصفقد اهتم النيب      

القران المكرمي" فقد أخذهم إىل جانبه وحثهم على المكتابة للقرآن المكرمي وحفظه واختذ منهم كتابًا للوحي 

هـ، 1201األملعي،[وخصص بعضهم للمعاهدات اليت يعقدها مع من يعاهده ويصاحله من الدول والقبائل".

 ]100ص

 بيوت  الصحابة الكرام : .4

مكرمة وكذا يف يف ممكة امل -رضي اهلل عنه وأرضاه  -يفة الراشد أيب بمكر الصديق لقد كانت بيوت  اخلل     

لو كنت متخذا خليال الختذت أبا بمكر خليال  ((:   ملسو هيلع هللا ىلصاملدينة املنورة منارات للعلم واملعرفة ، ومما قال فيه 

 ]2381،حديث رقم 14ج،مسلم [((ولمكنه أخي وصاحيب وقد اختذ اهلل عز وجل صاحبمكم خليال

ة ،     دارًا للرتبية والتعليم  والضياف -رضي اهلل عنه وأرضاه  -كما كانت دار أيب أيوب األنصاري         

ئ الدين للرتحيب به ولتعلم مباد -يف داره رضي اهلل عنه  - ملسو هيلع هللا ىلصحيث كان الناس يأتون إىل رسول اهلل 

 ]23هـ،1201األملعي،[اإلسالمي احلنيف . 

 العهد المدني )التغذية الراجعة( :د( عمليات التقويم التربوي  في 

 أسلوب التوجيه غري املباشر أثناء النقاش واحلوار املتبادل  -أحيانًا  -يستخدم  ملسو هيلع هللا ىلص فمكان النيب           

 ملسو هيلع هللا ىلصمع الصحابة المكرام رضوان اهلل عليهم ، ومن مث كان الصحابة رضوان اهلل عليهم  يرجعون إىل النيب 
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 يهم فهمه ومل يستوعبوه ؛ حرصاً  منهم على فهم معاين األحمكام الشرعيةويراجعونه ويسألونه عما أشمكل عل

والقضايا الفمكرية ، ويعرضون عليه كذلك ما فهموه منها ، فمكان أحياناً يقرهم على فهمهم ، وأحياناً  أخرى 

 .  ملسو هيلع هللا ىلصيبني هلم موضع اخلطأ  فيما فهموه من كالمه 

الرتبوي )التغذية الراجعة( و املتبعة يف  الرتبية  أن عملية التقومي  ] 12هـ ، ص1247كتيب،   [ويرى 

 اإلسالمية يف العهد املدين قد أفادت عدداً من األمور ومنها :

 العناية بتمكوين الفرد وعدم االكتفاء بالتوجيه العام  " اجلماعي و اجلماهريي "  -1

ظة والتوعية عحسن استثمار الفرص الرتبوية والظروف املناسبة اليت يمكون فيها التوجيه واملو  -4

 أبلغ ، واالستعداد النفسي للتلقي أكرب .

 :نتائج  البحث 

 هناك عدد من النتائج اليت توصل إليها الباحث ، ولعل من أبرز تلك النتائج ما يلي:     

التأسي باألخالق النبوية من أهم األمور  اليت جيب أن تتجلى يف حياة الفرد  املسلم ، فهو القدوة املمكملة   -

 أمر املوىل عزوجل باالقتداء به واالهتداء هبديه . اليت 

حـاجـة أفراد اجملتمع  إىل وعي صــــــــــــــحيح باملبادئ والقيم  النبوية يف الوقت الذي افرتق فيه الناس واختلفت  -

 اجتاهاهتم وأهوائهم يف ضوء املتغريات اليت تعصف بالعامل ، والتغيري لمكثري من احلقائق واملسّلمات .

لمجتمع املدين كان على أمت ما حتتاجه اجملتمع من مقومات دستورية وإدارية؛وقد مت كتابة ل ملسو هيلع هللا ىلصتأسيس النيب   -

 ذلك يف وثيقة استهدفت توضيح احلقوق والواجبات اليت جيب على األطراف ذات العالقة االلتزام هبا.

ذ خيتضــــــــــــــح ذلك من خالل دقة التخطيط مع األ ،جزء من الســــــــــــــّنة النبويةاالســــــــــــــرتاتيجي  أن التخطيط  -
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 من أحداث. دهاومروراً مبا جرى بعثة اهلجرة باألسباب  الذي  صاحب هذا العهد بدءاً من حاد

تعد الوثيقة النبوية أمنوذجًا حيتذى به يف جمال حتقيق  العدالة االجتماعية وإرساء مبادئ حقوق اإلنسان  -

 فمكر واملعتقد . واحرتام آراء املخالفني واختياراهتم ، والبعد عن التعصب  ومصادرة حرية ال

من صفات القائد الناجح التسامح مع املخالفني حال القدرة عليهم والتممكن منهم ، وعدم االنشغال   -

 مبعاقبتهم عما هو أهم من انشغاله بأمور  البناء والتطوير واإلصالح .

د من احلضـــــارات دمبا مل حيظى به غريها يف ع  -يف جمال التعليم  -حظيت  املرأة املســــلمة يف العهد املدين   -

 .نساء و الرجالالسعي لنشره بني الاملختلفة ؛ فمكانت ال يمكتفي بطلب العلم فقط، بل يتجاوز ذلك إىل  

 -هبا  الطالب  وفقاً للمرحلة العمرية والتغريات الفسيولوجية اليت مير -يف الرتبية و التعليم  بدأ التدرجيعد م -

 .  األوىل التعليممراحل خصوصاً  يف  التعليمية ة والرتبوي من أهم الـمبادئ يف العمليةواحداً 

 –اجلسد -اهتمت الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين باإلعداد املتوازن لإلنسان مبمكوناته األساسية: ) الروح  -

 .العقل ( سعياً للوصول إىل البناء املتمكامل  لإلنسان الصاح 

  اهتمت هبا الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين، ومن ذلكيعد ميدان اإلعداد الفمكري من أبرز امليادين اليت  -

 اهتمامها بتنمية مهارات التفمكري الناقد والتفمكري اإلبداعي والتفمكري التحليلي . 

 التوصيات :

 بناًء على النتائج السابقة ، فإن الباحث يوصي بالتوصيات اآلتية:   

شطتها المكرمية لدى الطالب من خالل مناهجها وبراجمها وأنأن تقوم وزارة التعليم بغرس وتنمية القيم النبوية  -

 الصفية وغري الصفية.



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

221 
 

أن تقوم وزارة الشؤون االجتماعية بدورها يف نشر املبادئ والقيم  الرتبوية املستنبطة من سرية النيب صلى اهلل  -

  مع  .عليه وسلم، وإقامة السياسات واإلجراءات اخلاصة لتفعيل هذه املبادئ والقيم يف اجملت

ية أن هتتم وزارة الثقافة واإلعالم بإعداد برامج تربوية هادفة تسعى إىل تثقيف أفراد اجملتمع يف جمال السرية النبو  -

 العطرة .

أن تقوم وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد بتنظيم الندوات واحملاضرات لنشر السرية النبوية وما فيها  -

 من مبادئ وقيم وأخالق.

 حات :المقتر 

 :ك ملتعلقة هبذا البحث ومن ذليأمل الباحث من األخوة الباحثني المكرام استمكمال اجلوانب األخرى ا     

 قيام أحباث عن معامل الرتبية اإلسالمية يف العهد املمكي. -

 إقامة مؤمترات هتتم بتوضيح واقع الرتبية يف العهدين املمكي واملدين . -

معات اإلسالمية املعاصرة من النهج النبوي المكرمي ، واحللول املناسبة قيام أحباث عن مدى قرب أو بعد اجملت -

 لذلك .
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 :ر والمراجعدلمصاا

 أوال: المصادر .

 لقرآن الكريم.أ( ا

 ب( المصادر األخرى.

 , دار طيبة , املدينة املنورة .4هـ( : تفسري القران العظيم ,ط1240ابن كثري, إمساعيل حممد ) .1

 ، دار ابن كثري ، بريوت. 3هـ( : صحيح البخاري . ط1206إمساعيل )البخاري , حممد بن  .4

 بريوت.  ، دار الفمكر،   4، ط الرتمذي ننـس( : هـ1382) حممد بن عيسى ،  لرتمذيا .3

 بريوت.  ، املمكتب اإلسالمي، د.ط ، املسند:  )د.ت( حنبلبن   أمحد الشيباين ، .2

ا .1

 .، دار املعرفة ، بريوت2، ط ماجة ابن سنن: هـ(1240، حممد بن يزيد ) لقزويين

ا .7

 .،دار املعرفة ،بريوت7ط، النسائيهـ(: سنن 1244) بن شعيب أمحد ،لنسائي

 ,دار إحياء الرتاث,بريوت. 1هـ(: صحيح مسلم .ط1240النيسابوري , مسلم بن حجاج) .6

 ثانيا:المراجع .

 .، مصر املنصورة،  ، دار المكلمة1طاملباركة، النبوية هلجرةـ( : اه1212) عبد الرمحن، الرب  .2

,الشركة التونسية 4هـ(:أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم ,ط1434ابن عاشور,حممد الطاهر) .8

 للتوزيع, تونس.



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

223 
 

 , دار المكتب العلمية,بريوت.1(:مسند سعيد بن منصور,ط1201ابن منصور ,سعيد بن منصور ) .10

 وت .،دار صادر ،بري  4م( : لسان العرب، ط1872إبن منظور ،حممد بن ممكرم ) .11

إ .14

 .لبنان ،بريوت  ،دار اجليل ، 4ط،  ، معجم مقاييس اللغة( م1888)أمحد بن فارس ،بن زكريا 

 هـ(:السرية النبوية ,شركة الطبعة الفنية املتحدة, القاهرة.1381) ابو حممد عبدامللك , ابن هشام .13

 لسنة ، القاهرة.، ممكتبة ا1هـ(:املدخل لدراسـة القرآن المكرمي ، ط1214أبو شهبة، حممد بن حممد ) .12

 . عمان، دار الفرقان، 1ط، ية دراسة حتليل النبوية، السرية : (هـ1212) حممد ،أبو فارس .11

 عمان.،  دار الفرقان ،1ط،  اليهود مع الصراع : (هـ1211) حممد ،أبو فارس .17

قاف ، وزارة األو 1ط، وانب احلذر واحلمايةجل قراءة النبوية السرية يف(:هـــــ1216) إبراهيم علي، أمحد  .16

 .قطر ،

 م( : الرتبية والتقدم , عامل المكتب , القاهرة .1860أمحد , سعيد مرسي ) .12

 1هـ(: دور الرتبية يف صدر اإلسالم على ضوء السنة النبوية. ط1201األملعي ، عبداهلل بن عواض ) .18

 ،دار االندلس اخلضراء ، جدة .

، دار السالم ، 1الصحيحة، ط هـ( : منهج النيب يف الدعوة من خالل السرية1243أحمزون، حممد ) .40

 القاهرة.



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

224 
 

با .41

م (: البحث الرتبوي كيفية إعداده وكتابة البحث العلمي ، ممكتبة األجنلو 4004هي ، أسامة حسن )

 ، القاهرة . 1املصرية، ط

 م(: فقه السرية النبوية .دار الفمكر املعاصر، بريوت.1887البوطي، حممد سعيد ) .44

 ،  دار املاليني ، القاهرة.4، طهـ ( : الصحاح1388اجلوهري ،حممد )  .43

هـ( :الرتبية يف عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم نشأهتا وتطورها.سلسة 1218احلريب ، حامد سامل ) .42

 دعوة احلق،رابطة العامل اإلسالمي، ممكة املمكرمة.

،دار الزهراء لألعالم 1هـ(:منهج الدعوة النبوية يف املرحلة املمكية،ط1207احلريب، علي جابر،) .41

 عريب،القاهرة.ال

 , عامل المكتب ،  الرياض .1هـ ( مقدمة يف فلسفة الرتبية اإلسالمية , ط1201حسني عبد العال) .47

، ممكتبة الرشــد  4م( :البحث العلمي ضــوابطه ومناهجه ومصــادره. ط4006احلمامحي ، عبدالرمحن) .46

 ، الرياض.

 ، مصر. السنة ، دار السالم يف األساس (:م.1828) سعيد، حوى  .42

 ، سوريا. ، دار القلم، دمشق1،ط اليقني نور )د.ت( : حممد،  اخلضري .48

 .بغداد ،، دار ممكتبة احلياة  4ط القائد، لرسول ا:  (م.1870) د شيتو حمم، خطاب  .30

 مصر. , ، مطبعة أمحد خميمر 1السنَّة قبل التدوين ، ط : م(1873) حممد عجاج , اخلطيب .31

 .بريوت  النفائس،، دار 11ط،  ة النبويةالسري  يف دراسات (:هـ  1208)عماد الدين، خليل  .34
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 ، دار الفمكر، بريوت. : خمتار الصحاح م(1863، حممد بن أيب بمكر ) الرازي .33

هـ(: الوسطية يف الرتبية اإلسالمية , رسالة دكتوراة ، كلية الرتبية ، جامعة أم 1240الزهراين، عبد اهلل ) .32

 القرى،اململمكة العربية السعودية.

،الدار العربية 1، طفلسفة الرتبية اإلسالمية يف القرآن والسنة:م( 1883يد الصيد )الزنتايل، عبد احلم .31

 .للمكتاب

 .، مطبعة اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية  اهلجرة على أضواء ( : م1863) توفيق حممد، سبع .37

ط،دار .م(:قيام الدولة العربية اإلســــالمية يف حياة حممد صــــلى اهلل عليه وســــلم،د1883ســــرور،حممد) .36

 الفمكر العريب.

 . ، املمكتب اإلسالمي 4ط ، السرية معني من ( :هـ1213) صاح أمحد، الشامي  .32

م (:مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس، دار النهضة 1862عبد احلميد ، جابر و كاظم ، أمحد )  .38

 العربية.

 وعات ، بريوت.، مؤسسة األعلمي للمطب4هـ( :معامل دار اهلجرة .ط1201عبدالرزاق ، يوسف ) .20

ــــ( : مقدمة يف فلسفة الرتبية اإلسالمية ، د.ط , عامل المكتب , الرياض 1200عبد العال ،حسني ) .21 هـ

. 

 لقلم .، دار ا4ط ، اهلل رسول حممد ـ( :ه1211) حممد الصادق،  عرجون .24

ـــــــــــــــــ ( : اجملتمع املدين يف عهد النبوة خصــــائصــــه وتنظيماته األوىل، 1203العمري ، أكرم ضــــياء )   .23 هـ
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 ،إحياء الرتاث اإلسالمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة .1ط

، دار الشؤون  الثقافية العامة 4م(: تأريخ العرب يف اإلسالم:السرية النبوية .ط4002علي ، جواد ) .22

 ، بغداد.

 م( : نشأة الرتبية اإلسالمية . عامل المكتب ، القاهرة.1862علي ، سعيد إمساعيل ) .21

 .ت ( : فقـه السـرية . الندوة العاملية للشباب اإلسالمي .الغزايل ، حممد ) د .27

 الغزايل ، أبو حامد  ) د.ت ( : احياء علوم الدين ، دار املعرفة  ، بريوت .  .26

 ، مؤسسة الرسالة ، بريوت. 41م  ( : مباحث يف علوم القرآن ، ط 1827القطان ، مناع ) .22

،مجعيـــة عمـــان للمطـــابع 1الرتبويـــة ،ط م( :تطور مفهوم النظريـــة1862المكيالين ، مـــاجـــد عرســــــــــــــــان) .28

 التعاونية، عمان.

 ه ـ( : الرحيق املختوم . دار إبن كثري ، دمشق.1244املباركفوري ، صفي الرمحن )  .10

دار الفرقان للطباعة والنشــــر ،  ،1هــــــــــــــــــ( : نظريات املناهج العامة ، ط1211مدكور،علي أمحد  ) .11

 عمان .

، دار الفمكر املعاصر, 1،طقيف على مهمات التعاريفالتو  هـ(:1210) حممد عبد الرؤوف، املناوي .14

 .دمشق

،دار الفمكر، 4هـ(:أصول الرتبية اإلسالمية يف البيت واملدرسة واجملمع،ط1203،عبد الرمحن) النحالوي .13

 دمشق.

 ثالثا  :الرسائل العلمية.



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

227 
 

 تعليمي ,هـ( : آداب املعلم املسلم وواجباته خالل املوقف ال1217أبورزيزة , حممد علي بن حممد ) .12

حبث ممكمل لنيل درجة الدكتوراه يف األصول اإلسالمية بقسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة , كلية الرتبية , 

 جامعة أم القرى,اململمكة العربية السعودية.

هـ(  الرتبية يف العهدين املمكي واملدين رسالة ماجستري بقسم 1202احلريب ،عبد املعني عبد الغين ) .11

 ة واملقارنة ، كلية الرتبية ، جامعة أم القرى، اململمكة العربية السعودية.الرتبية االسالمي

هـ(: الوسطية يف الرتبية اإلسالمية , رسالة دكتوراة ، كلية الرتبية ، جامعة 1240الزهراين، عبد اهلل ) .17

 أم القرى،اململمكة العربية السعودية.

الم نظامها  وظيفتها وأثرها، هـ(:احلمكومة اإلسالمية يف صدر اإلس1207سفر ، حسن حممد ) .16

رسالة دكتوراة يف النظم اإلسالمية بقسم الدراسات العليا  ، كلية الشريعة ، جامعة أم القرى،اململمكة 

 العربية السعودية.

هـ( : املنهج الرتبوي النبوي يف معاجلة مواقف من أخطاء أفراد يف 1247كتيب ، أمحد بن إمساعيل ) .12

ربية تري بقسم الرتبية االسالمية واملقارنة ، كلية الرتبية ، جامعة أم القرى،اململمكة العاجملتمع املدين،رسالة ماجس

 السعودية. 
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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. 
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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.  

- 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.  
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 ملخص البحث :

هدف البحث إىل التعرف على واقع مفهوم  حبوث الفعل  لدى معلمات املدارس الثانوية مبمكة                 
انت والمكشف عما إذا ك املمكرمة عامة ومعلمات العلوم خاصة ، ومعرفة دورها يف  حتسني ممارساهتم املهنية ،

ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات املعلمات حول معرفتهم بدور حبوث الفعل  لتحسني  هناك فروق
املمارسات املهنية واالبتمكار لديهم واليت تعزى الختالف املؤهل ، التخصص، سنوات اخلربة يف التدريس واحلصول 

( معلمة من املدارس  204ة )على دورات تدريبية يف حبوث الفعل باستخدام استبانة طبقت على عينة عشوائي
-ختلطة)المكميةكما استخدمت الطريقة املالثانوية مبمكة املمكرمة . واعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي التحليلي  

 .  النوعية(

وتوصل البحث إىل النتائج التالية : درجة توافر املمارسات املرتبطة بأبعاد حبوث الفعل لدى معلمات            
انوية مبمكة املمكرمة جمملة متوسطة وكانت مرتبة على النحو التايل : اتقان مهارات البحث العلمي املدارس الث

،التعاون املهين ، الزمالة املهنية،املمارسات التأملية ، والتنمية املهنية املستمرة  ، املناخ املدرسي ، االشراف الرتبوي 
اء حتسني املمارسات املهنية ملعلمات املرحلة الثانوية ج ، ،واملشاركة اجملتمعية ، كما أن  دور حبوث الفعل يف

بدرجة ضعيفة .و كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات معلمات 
 املرحلة الثانوية حول معرفتهم  بدور حبوث الفعل .

عاوين ، والزمالة يم املتمثلة يف العمل التوأوصى البحث : الرتكيز على ممارسة حبوث الفعل باملدارس وتعزيز الق
املهنية ، وتشجيع املعلمات على التجريب واإلبداع واالبتمكار وتطوير ذاهتم مهنيا وزيادة الدافعية للعمل لتتمكامل 

معرفتهم بالتخصص وأساليب وطرق واسرتاتيجيات التدريس ، كما تزيد من قدراهتم التحليلية وتفمكريهم الناقد  
لهم حللول للمشمكالت الرتبوية والتعليمية باملدرسة وحتسني املمارسات الرتبوية  مع اإلدارة املدرسية وتواصيف تقدمي ا

مع الباحثات وخرباء الرتبية  واجملتمع اخلارجي ، ومشاركة املشرفات الرتبويات يف تطبيق هذا النوع من البحوث 
قررات حبوث الفعل يف برامج إعداد املعلم ضمن م يف املدارس وتقدمي الدعم الفين للمعلمات . وضرورة تضمني

 مناهج البحث يف كليات الرتبية والتدريب قبل اخلدمة على ممارستها وتطبيقها  .
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 مقدمة:
(  كمدخل لتحســــــــني ممارســــــــات املعلمات  املهنية 21:  1110ظهرت حبوث الفعل كما أشــــــــار ) اخلالدى ،

(إىل أن حبوث الفعل تســـــاعد املعلم  Hewitt &Litlle ,  2005:1واألكادميية ، ويضـــــيف ) هويت وليتل ،
على تطوير نفســـــه مهنيا لتتمكامل معرفته بالتخصـــــص وأســـــاليب  واســـــرتاتيجيات تدريســـــه ، كما تزيد من قدراته 

ة التحليلية ووعيه بذاته وتفمكريه الناقد كما تســـــــاهم يف حتســـــــني التواصـــــــل بني املعلمني والباحثني الرتبويني واإلدار 
رســــــية واجملتمع اخلارجي. ومن املشــــــاريع العربية النادرة جدا كمبادرة مشــــــروع معهد الشــــــرق األوســــــط للتعليم املد

ــالقــاهرة ، واليت هتــدف إىل حتقيق اجلودة ىف املــدرســـــــــــــــة من خالل تطبيق  العــايل يف الرتبيــة بــاجلــامعــة األمريمكيــة ب
حداث لرتبية والتعليم ، ومؤســـــــــســـــــــات أخرى إلمنهجية حبوث الفعل وذلك بالتعاون مع كليات الرتبية ، ووزارة ا

حتول تربوي جديد يرتمكز على املدرســـــــة واحتياجاهتا وجعلها قادرة على مواجهة مشـــــــمكالهتا بنفســـــــها من خالل 
عمل تعاوين تشـــــاركي يهدف إىل إجياد حلول عملية مدروســـــة للمشـــــمكالت اليت تعاين منها املدرســـــة وحتســـــني ، 

 King and 2000ني  وتعزيز منوهم وكمــا أضـــــــــــــــاف )كنج ونيومــان ،وتطوير املمــارســـــــــــــــات املهنيــة للمعلم

Newmann,   أمهية الثقافة التعاونية يف حبوث الفعل للمعلمني ؛ ألن املعلومات اجلديدة واألفمكار ال تنشـــــــــأ )
افة قمن التعلم الفردي ذو اســـــــاليب التنمية املهنية التقليدية  وإمنا من خالل احلوار والتفاعل مع اآلخرين وخلق ث

،   1111، ســــــرتجنر ،  Mertler ,  2006التعلم املســــــتمر . وكما اشــــــارت دراســــــات عديدة مثل ) مرتلر ،
(على  ,Chiou-hui  2011و تشـــيو هوي ، Garcia and RobinStringer  2008,جاريشـــا وروبني، 

الفرصـــــــــــــــة للبحــث  هأمهيــة تشــــــــــــــجيع املعلمني لتبين حبوث الفعــل الهنــا تعمــل على  زيــادة دافعيــة  املعلم وإعطــائــ
 واالستقصاء ،التقييم وميارس مهارات التفمكري الناقد.

وبناء على كل ما ســــــــبق ،وبعد أن اتضــــــــحت أمهية حبوث الفعل يف حتســــــــني املمارســــــــات الرتبوية والتنمية املهنية 
للمعلمني ومن هنـا تـأيت هـذه الـدراســــــــــــــة متفقـة مع التوجـه احلـديث للوقوف على واقع مفهوم حبوث الفعل لدى 

 معلمات  املرحلة الثانوية عامة والعلوم خاصة  ودورها يف حتسني ممارساهتم املهنية يف ممكة املمكرمة .
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 مشكلة الدراسة:
طرحت وزارة التعليم عدد من املشــــاريع التطويرية اليت تســــتهدف حتســــني العملية الرتبوية والتعليمية منها:املشــــروع 

ج العلوم والرياضــــــيات ، مشــــــروع نظام املقررات ، مشــــــروع تطوير الشــــــامل لتطوير املناهج ،مشــــــروع تطوير مناه
اســـرتاتيجيات التدريس ، ويعترب املعلم عنصـــرا فعاال لنجاح هذه املشـــاريع التعليمية مىت ما أحســـن تطويره وتنميته 

 ، مبا يتفق مع أهداف هذه املشاريع التطويرية وتطلعات القائمني عليها.
هدف إىل حتســـــــني املمارســـــــات الرتبوية والتعليمية واملهنية للمعلمني واملعلمات  من كما أن اإلشـــــــراف الرتبوي الذي ي

خالل األسـاليب اإلشـرافية املتعددة يعاين من قصـور يف حتقيق أهدافه ؛ إذ تشـري العديد من الدراسـات منها :) دراسة  
ممارسـاته ، حيث ال يتيح ( إىل ضـعف اإلشـراف الرتبوي يف 2914والزهراين ، 2914، الرميح ، 2909اخلديدي ،

 فرصا حقيقية للنمو املهين للمعلمني واملعلمات ، وقلما يسهم يف حل املشمكالت املهنية.
كمـا أن واقع برامج التـدريـب أثنـاء اخلـدمـة اليت تســــــــــــــتهـدف املعلمني واملعلمـات إلجنـاح هـذه املشــــــــــــــاريع والرقي   

ارســـــــــــــــة واملعلمــة على نقــل حمتوى هــذه الربامج للممــ بــالعمليــة التعليميــة والرتبويــة يمكــاد يلمس عــدم قــدرة املعلم
والتطبيق يف املدرســة اليت يعمل هبا وخاصـــة خيتار عدد حمدود حلضــورها ؛ مما ينعمكس ســـلبا على ممارســـة املعلمني 
و املعلمات ، ومن مث على مســتوى التحصــيل الدراســي للطالب والطالبات. حيث أشــارت دراســة ) األنصــاري 

رص التدريبية املتاحة للمعلمني ، واعتمادها على احملاضـــــرة ، وافتقارها للممارســـــة العملية ( إىل تدين الف1119،
(  اخنفاض مســـــــــتوى خرجيي كليات الرتبية ، 1122واحلريب  ، 1122.كما أوضــــــــحت دراســـــــــة )الشــــــــهراين ،

دمة وما ميارســه اخلومســتوى أداء معلمي التعليم العام ، كما أشــار إىل الفجوة بني ما تقدمه برامج التدريب أثناء 
املعلم حقيقة يف الصــــــــف الدراســــــــي ، وأهنا تقليدية واعتمادها على أســــــــلوب اإللقاء وغلبة اجلانب النظري على 
العملي وعدم قدرهتا على إحداث التغيري اإلجيايب يف ممارســــات املعلمات مبا ينعمكس على حتســــني تعلم الطلبة و 

ذكر من خالل خربهتا يف اإلشراف على الطالبات املعلمات  ( فيما1121الطالبات وتتفق  معهم ) سعداوي ،
 أثناء أدائهم يف املدارس . 

(  إن التنمية املهنية للمعلمني تشــــــــــــهد العديد من 1112وكذلك على املســــــــــــتوى املدرســــــــــــي اشــــــــــــار ) رواس ،
ثناء الدوام أ اإلشــمكاالت إذ يعارض بعض مديري املدارس خروج املعلمني لاللتحاق بربامج التدريب أثناء اخلدمة
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الرمسي ؛ لعدم وجود من حيل حملهم ، باإلضــافة إىل عزوف بعض املعلمني عن الربامج التدريبية املســائية لضــعف 
احلوافز التشـجيعية ،وهذا ينطبق على مديري ومديرات املدارس ومعلميها ومعلماهتا ايضــا ، ويف هذا الصــدد يرى  

ـــام  ( حـــاجـــة مـــديري2901، والتميمي  2909) العنرت، ومـــديرات املـــدارس لربامج تـــدريبيـــة متمكنهم  من القي
 بدورهم لتشجيع املعلمني واملعلمات على حتسني ممارساهتم  وتنميتهم مهنيا .

( على ضـــرورة ترســـيخ ثقافة التنمية املهنية املســـتدامة يف املدارس الثانوية ، 1120كما أكدت دراســـة )الزائدي،
 جلماعية.وتشجيع املمارسات املهنية الفردية وا

مما ســــبق نســــتنتج ضــــرورة التحول النوعي يف أســــاليب التنمية املســــتمرة للمعلمات حنو أســــاليب حديثة ومبتمكرة  
تنطلق من املدرســـة وتســـتثمر خرباهتم يف توفري فرص تعلمهم ذاتيا مما ينعمكس على حتســـني ممارســـاهتم من خالل 

ا مت ذكره أنفــا ، والتعــاون وتبــادل اخلربات ، ونظرا ملــ تبين حبوث الفعــل وتوظيفهــا يف تنميــة ثقــافــة العمــل اجلمــاعي
فقـــد انبثقـــت فمكرة البحــــث احلـــايل يف ذهن البـــاحثــــة يف التعرف على مــــدى توافر مفهوم  حبوث الفعـــل لــــدى 
معلمات املدارس الثانوية يف ممكة املمكرمة  من اجل  حتســـــــــني ممارســـــــــاهتم املهنية من خالل هذا البحث املقدم ، 

ة ما مفهوم  حبوث الفعل  لدى معلمات املدارس الثانوية مبمك التســــــــــاؤل الرئيس التايل :" وحتددت مشــــــــــمكلته يف
 ، من وجهة نظرهم ؟"  املمكرمة عامة ومعلمات العلوم خاصــــــــــة ، ومعرفة دورها يف  حتســــــــــني ممارســــــــــاهتم املهنية
 لية:ولإلجابة عن هذا التساؤل الرئيس حاولت الدراسة اإلجابة عن التساؤالت الفرعية التا

مـا مفهوم حبوث الفعل لدى معلمات املدارس الثانوية عامة والعلوم خاصــــــــــــــة  عن حبوث الفعل  من وجهة  -2
 نظرهم؟

ما دور حبوث الفعل لتحســـني املمارســـات املهنية ملعلمات املدارس الثانوية عامة والعلوم خاصـــة  من وجهة   -1
 نظرهم؟ 

ل  استجابات املعلمات حول معرفتهم بدور حبوث الفع هل توجد فروق ذات داللة إحصـائية بني متوسـطات-0
لتحســـــــــــني املمارســـــــــــات املهنية واالبتمكار لديهم واليت تعزى الختالف املؤهل ، التخصـــــــــــص واخلربة يف التدريس 

 واحلصول على دورات تدريبية يف حبوث الفعل .
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 أهمية البحث:
فعل ، وضـوعات الرتبوية املعاصرة ،وهو حبوث اليسـتمد هذا البحث أمهيته من كونه يتناول موضـوعا مهما من امل

إذ تعد أداة فاعلة ومن املنهجيات التطبيقية احلديثة لتحســـــــني  املمارســـــــات املهنية للمعلمات واليت حتقق العديد 
من اإلجيابيات كممكاســــــــــــــب تعلم الطالب والربط بني النظرية واملمارســــــــــــــة بفعالية وينســــــــــــــجم هذا  البحث مع 

ني  التنمية املهنية للمعلمات عن طريق حتويل املدارس جملتمعات تعلم مهنية  لتحســـــني ومتمكالتوجهات احلديثة يف
املعلمات من أدائهم وممارســــــــاهتم الرتبوية وجعلهم فاعلني وممارســــــــني ناقدين ومتأملني وأيضــــــــا تعزيز منوهم املهين 

 فيها . 
وث حلياة والذايت من خالل اســـــــــــــتخدام حبكما تربز أمهية هذا البحث يف تعزز مفاهيم التعلم املســـــــــــــتمر  مدى ا

 الفعل مبا يسهم يف حتسني املمارسات املهنية للمعلمة . 
احلالية ملبية حلاجات ومتطلبات مشــــــــــــــروعات وزارة التعليم التطويرية من خالل حتســــــــــــــني  الدراســــــــــــــة كمـا تـأيت

 املمارسات املهنية للمعلمات باستخدام حبوث الفعل.
احلالية يف نشــــــــــر وتنمية مفهوم حبوث الفعل لدى املعلمات من خالل معرفة  يؤمل أن تســــــــــهم نتائج الدراســــــــــة 

 واقعها. 
وأخريا لفـت انتبـاه املســــــــــــــئوالت عن إعـداد وتـدريـب املعلمـات إىل أمهية تضــــــــــــــمني حبوث الفعل يف برامج إعداد 

 املعلمات وتدريبهم .
 أهداف البحث:

لوم عـل  لــدى معلمــات املـدارس الثــانويـة عــامـة والعهـدف البحــث احلـايل إىل التعرف على واقع مفهوم  حبوث الف
 خاصة  مبمكة املمكرمة.

معرفة دور حبوث الفعل  يف  حتســـني املمارســـات املهنية ملعلمات املدارس الثانوية عامة ومعلمات العلوم خاصـــة  
 مبمكة املمكرمة من وجهة نظرهم .

عل ملعلمات حول  مفهوم حبوث الفالمكشـــف عن  الفروق ذات الداللة اإلحصـــائية بني متوســـطات اســـتجابات ا
الســـــائدة واليت تعزى الختالف متغريات ) املؤهل العلمي ، التخصـــــص ، ســـــنوات اخلربة يف التدريس ، احلصـــــول 

 على دورات تدريبية يف حبوث الفعل(



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

237 
 

 حدود الدراسة :
 اقتصر البحث على احلدود التالية:

ث ل لدى املعلمات النســـــجامه مع متغري البححدود املوضـــــوع:اقتصـــــر البحث على تناول  موضـــــوع حبوث الفع .2
الرئيس وذلك لتحســــني ممارســــاهتم املهنية ، وما يرتتب عليها من حتقيق التنمية املهنية  ، وكذلك معرفة املعلمات 
حول مفهوم حبوث الفعــل يف أبعــادهــا التــاليــة : البحــث العلمي، الزمــالــة املهنيــة ، التعــاون املهين ، املمــارســـــــــــــــات 

 اتية  ،التنمية املهنية املستمرة ، املناخ املدرسي ، ،دور اإلشراف الرتبوي واملشاركة اجملتمعية.التأملية الذ

احلدود البشـــرية:اقتصـــر البحث على اســـتطالع رأي املعلمات باملدارس الثانوية احلمكومية للبنات يف ممكة املمكرمة   .1
 حول مفهوم حبوث الفعل 

 ية على بعض املدارس الثانوية للبنات  مبمكة املمكرمة.احلدود املمكانية : طبقت الدراسة امليدان  .0

 هـ 2901/2904احلدود الزمانية : طبق البحث يف هناية الفصل الدراسي الثاين   .9
 

 مصطلحات البحث اإلجرائية:
: حبث منظم  جيرى بواســـــــــــــطة املعلمات ، الباحثات ، املديرات ومجيع Action researchحبوث الفعل  -2

دريس وبيئــة التعلم يف املــدرســـــــــــــــة بغرض مجع املعلومــات والبيــانــات للتغلــب على املشــــــــــــــمكالت املعنيني بــأمور التــ
املدرســــــية بطريقة علمية ، وحتســــــني وتطوير ممارســــــاهتم املهنية ، الرتبوية والتعليمية باملدرســــــة ؛ مما جيعلهم قادرين 

 على فهم عملهم بشمكل أفضل وينعمكس على تنميتهم مهنيا.
 توظيف املعلمة للمعارف واملهارات املرتبطة بعملييت التعليم والتعلم بمكفاءة وفاعلية يف املمارســـــــــــــات املهنية :-1

ارســـــــتها يف اء بفمكرها وممضـــــــوء شـــــــعورها باملســـــــؤولية وحماســـــــبة الذات واملعززة باالتصـــــــال الفعال والتميز يف األد
 .  املدرسة

 ،اهليمكليـــة ة أواجلوهريـــة يف التنظيمـــاتعمليـــات عقليـــة تعرب عن التغريات المكميـــة ،اجلـــذريـــ :مفهوم اإلبتمكـــار -0
تقليدية  طرق وأســاليب األداء اجلديدة الغريو  االنتاج والذي يقود اىل زيادةالثروات الوطنية واملؤســســية ،العمليات

 واألفمكار. واليت تستخدم يف عمل وتطويراألشياء
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
مل تعد برامج و لحة اليت تتصـــــــدر اولويات اإلصـــــــالح الرتبوي يف العامل ، أصـــــــبحت التنمية املهنية من القضـــــــايا امل

إعداد املعلمة قبل اخلدمة كافية ملواجهة املتغريات املســــــــتجدة  ودور املعلمة  يقتصــــــــر على التلقني ونقل املعرفة ؛ 
عن طريق عمل ثقافة  اولتحقيق مفهوم التنميـة املهنيـة للمعلمـة ، والتغري النوعي يف طبيعة املمارســــــــــــــات املهنية هل

مدرســــــــية تعزز قيم العمل التعاوين املشــــــــرتك بني العاملني فيها  ،ألنه ينظر إىل املدرســــــــة بأهنا مرتمكزا حموريا لتوفري 
فرص التعلم املســـتمر للمعلمات و حتســـني ممارســــاهتم املهنية وهذا ينعمكس على الطالبة  يف املرحلة الثانوية ؛ من 

ينمى تعليم العايل والدخول يف واقع احلياة العملية ، جبعلها حمورا للعملية التعليمية فحيث كوهنا تؤهل ملواصــــــــــلة ال
لــديهــا مهــارات التعلم الــذايت والتفمكري العليــا ؛ من خالل مــا تتلقــاه من تعليم نوعي ، ومن هنــا تتــأكــد احلــاجــة 

 للمعلمة وجتددها قق النمو املهينلضــــــــــــرورة االرتقاء بنوعية برامج التنمية املهنية ، وفرص التعلم املســــــــــــتمر اليت حت
يب اليت تنمي وتعد حبوث الفعل من أحدث األسال باسـتمرار ؛ ليليب االحتياجات الرتبوية والتعليمية املستجدة ،

 يف اجملتمع املدرسي . املعلمني أفرادا ومجاعات
 مفهوم بحوث الفعل:

  Kemmis and Mc,2002:8  , 2008كما عرفها )كميز وآخرون    Action researchحبوث الفعل 

وممكينيف ،(  ( تتمكون من كلمتني فمكلمة فعل تعىن التدخل واإلجراء ، أما كلمة حبث فتعىن االســــــــــــــتقراء  12:
والتــــأمــــل وهي  مــــا يعرف بــــالبحوث اإلجرائيــــة الــــذي تبىن من خاللــــه معرفــــة جــــديــــدة ، كمــــا عرفهــــا ) ذكرى 

  ) يلة للتطوير وزيادة املعرفة .كما عرف ) نايف ،( بأهنا  جتريب األفمكار يف املمارســــــــة كوســــــــ  1110014،

Niff,2014 : 2  حبوث الفعل بأهنا" مصــــــطلح يشــــــري إىل األســــــلوب العلمي يف النظر للعمل ؛ للتأكد من أنه
يســـــــــــري كما جيب أن يمكون ، وألن حبوث الفعل جترى بواســـــــــــطة املعلم ) املمارس( ؛ لذا فهى حبوث قائمة على 

من املعلم التفمكري والتأمل يف عمله داخل الفصــــل ؛ لذا يطلق عليها ممارســــات قائمة على  املعلم ، وألهنا تتطلب
( حبوث الفعل بأهنا " العملية الىت يقوم هبا املمارســـــــون Good,2008: 6التأمل الذايت" ، بينما يعرف ) قود ، 

رراهتم ". ومي ألدائهم  وقيف حماولة لدراســـــة مشـــــمكالهتم بطريقة علمية من أجل االســـــرتشـــــاد أو التصـــــحيح أو التق
هنج نظمى للبحث يقوم به  بأهنا(   Darling, 2006, Norton, 2009وأضــــــــــــــاف  )دارلنق ونورتون  ، 

ومشــــــــــرفني هبدف تطوير أدائهم أو إجياد حلول للمشــــــــــمكالت اليت  أطراف العملية الرتبوية من معلمني ، إداريني
 ع املدرسي  .تواجههم يف العملية الرتبوية والتعليمية يف اجملتم
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مما ســـبق وما عرض من معاين حبوث الفعل ميمكن اخلروج مبجموعة من العناصـــر األســـاســـية اليت يقوم هبا ممارســــو 
 حبوث الفعل يف اجملال الرتبوي وهي كالتايل:

 القيام مبراجعة املمارسات الرتبوية احلالية 

 اليةحتديد  وتتبع املشمكلة أو القضية من خالل التأمل ىف املمارسات احل 

  تقوم املعلمــــات بــــدافع من ذواهتم إلجراء هــــذا النوع من البحوث وفق منهجيــــة علميــــة حمــــددة تقوم على
املالحظة ومجع البيانات للوصـــــــول حللول املشـــــــمكالت املهنية اليت تواجههم  ووضـــــــع احلل حتت التجريب وتقييم 

 احلل وحتسني ممارساهتم املهنية مبا حيقق التحسن يف أدائهم التدريسي.

من املالحظ أن حبوث الفعـل تعترب أداة أو وســــــــــــــيلـة يســــــــــــــتخـدمهـا مجيع من يف اجملتمع املدرســــــــــــــي للتغلب على 
املشــــــــــمكالت فيها  وتوجيه ممارســــــــــاهتم وتنميتهم مهنيا ، من خالل اســــــــــتخدام خطوات البحث العلمى ىف حل 

زمة للقيام هبا، المكفايات الالاملشـمكالت ، مما يؤدي إىل حتسـني العملية التعليمية داخلها. ويقتضى ذلك امتالك 
وميمكن القول : بـأن حبوث الفعـل مبنيـة على التعلم من خالل املمـارســــــــــــــة ،التعاون ، والتفاعل بني املعلمات من 

 خالل التفمكري والتأمل ، و حتسني ممارساهتم املهنية
 

 ثقافة المدرسة وارتباطها  ببحوث الفعل:
املدرســــــي ،   ســــــة ، اليت تنصــــــهر فيها القيم اليت تؤمن هبا أفراد اجملتمعتعد ثقافة حبوث الفعل انعمكاس لثقافة املدر 

( أن ثقافة املدرســــة تؤثر على  Peterson,2002وممارســــاهتم املهنية . ويرى) بيرتســــون  ، موتعرب عن ســــلوكياهت
ملدرســــة تؤدي االطريقة اليت يفمكر هبا  ويشــــعر ويتفاعل هبا  العاملون يف املدرســــة ، من هذا املنطلق جند أن ثقافة 

دورا فـاعال يف تشــــــــــــــمكيـل طبيعـة املمـارســــــــــــــات املهنيـة القـائمـة يف املدرســــــــــــــة بني أفرادها . ويؤكد )ســــــــــــــريجوفاين 
،Sergiovanni,2006 أن االلتزام واألداء العـــايل ميثالن عالمــة متميزة وفــارغــة للمــدارس اليت تتمتع بثقــافـــة )

 تنظيمية إجيابية .
( تأثري ثقافة املدرسة على سلوكيات وتوقعات Deal and Peterson,2009 10:ويلخص )ديل وبيرتسون ، 

 واعتقادات املعلمني حول ممارساهتم املهنية وهي كالتايل:
 هل طريقة عمل املعلمني بشمكل تعاوين مجاعي أو فردي؟ 

 درجة الثقة بني اإلداريني واملعلمني 
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 أمهية التطوير املهين للمعلمني 

 م الطالبمسؤولية املعلمني الرئيسية تعلي 

 اللغة املشرتكة واملوضوعات اليت يتحدث عنها املعلمني 

 ما يقدمونه من دعم وتشجيع للمعلمني املبدعني واملبتمكرين 

 .اعتقادهم بتأثري اخللفيات االجتماعية اليت ينحدر منها الطالب يف حتديد قدراهتم على التعلم 
 مكن اشتقاقها فيما يلي:وكما أوردو  جمموعة من القيم التنظيمية املشرتكة اليت مي

  الثقة ، الدعم ، التقدير واالعرتاف ، الزمالة ، التعاون ، التجريب ، االتصــــــــال املفتوح باســــــــتخدام التقنية و
 املشاركة يف صنع القرار

مما ســـبق تعد حبوث الفعل امتدادا لثقافة املدرســـة ، توجه ســـلوكياهتم حنو  ممارســـاهتم املهنية  فهي تعترب أداة فاعلة 
 حتقيق التنمية املهنية املستمرة للمعلمات. يف

 
 مبررات بحوث الفعل:

هناك العديد من املربرات اليت تؤدي اىل اســـــــتخدام حبوث الفعل يف اجملال الرتبوي كما وضـــــــعها كل من  )أمحد ، 
 ( ونذكر منها :1: 1112وممكينيف، 401، 1119،عودة ،  11، 1122

 أسلوب حلل املشمكالت الرتبوية . -2
 يتم استخدامها  فردي وإمنا يف  جمموعات.ال-1
منهجية تتســـــــم بالوعي باألداء  وتنمية التفمكري الناقد والتعاون  لدى املعلمني فهي وســـــــيلة لتحســـــــني عملييت -0

 التعليم والتعلم واملمارسات املهنية املدرسية.
هنية داخل للتنمية امل تعمـل على تـأكيـد املمـارســــــــــــــات الرتبويـة اجليـدة بطريقة علمية موضــــــــــــــوعية فهي مدخال-9

املدرسـة، و تتضـمن عدة خطوات هي اإلجراء ، املالحظة ،التأمل وإعادة التخطيط ومن مث ترك املمارســات اليت 
 يثبت عدم جدواها يف عملية التدريس .

 أداة ضـــرورية لمكل العاملني ىف امليدان الرتبوي ، ووســـيط تدريىب يتصـــف باملرونة والتجديد املســـتمر يعني على -4
 تطوير وحتسني النتائج.
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مما سـبق يتضح لنا حبوث الفعل من أهم أدوات ووسائل التطوير يف امليدان التعليمي واإلداري يف اجملتمع املدرسي  
 ملن له رغبة يف التنمية الذاتية املهنية ، فهي ترتبط باملعلم الفاعل واملشارك واملبدع يف العملية الرتبوية.

 املمارسات املهنية للمعلمني:دور حبوث الفعل يف حتسني 
بالرغم من اســـــــتغراق املعلمات يف التعاون والتأمل والفهم املهين العميق ملمارســـــــاهتم الشـــــــخصـــــــية إال أن ذلك ال 

( أن  Kraft,2002يمكفي مبفرده حلــدوث التغيري احلقيقي يف ممــارســـــــــــــــات املعلمــات املهنيــة . ويؤكــد )كرافــت ،
ماما  املهنية وتعلم الطالب حيدث باســــــــــتقصـــــــــــاء املعلمني لظاهرة متثل اهتالتغيري احلقيقي يف ممارســــــــــات املعلمني

( Joyce and Showers,2002ومشــمكلة من خالل التعاون والتأمل الناقد.كما يضــيف ) جويس وشــاورز،
أن التعلم املهين الفعـال للمعلمني يظهر من خالل حبوث الفعـل املبنيـة على طبيعـة املمارســــــــــــــة والعمل.فالبد من 

هم ودعمهم الستخدام ذلك النوع من البحوث ألهنا توفر فرص تعلم حقيقية قائمة على املمارسة والتأمل إعداد
 مث التحسني  املستمر والتطوير.

 الدراسات السابقة 
من اســــــتعراض الدراســــــات اليت تناولت حبوث الفعل وجد ندرت الدراســــــات العربية  إذا ما قورنت بالدراســــــات  

فقد مت عرض بعض الدراســـات ذات الصــــلة مبتغري البحث الرئيس ومن هذه الدراســــات :  األجنبية ، ورغم قلتها
( واليت هدفت إىل تدريب الطالب املعلمني على إجراء حبوث الفعل وقياس أثر ذلك 1120دراســة )الشــافعي ،

اض الدراســـة تبنت ر على تنمية كفاءهتم الذاتية  وممارســـاهتم التدريســـية واجتاهاهتم حنو مهنة التدريس. وحتقيقا ألغ
البـاحثـة منهجيـة البحـث املختلط بـاالعتماد على البيانات المكمية والنوعية من خالل تطبيق مخس أدوات متثلت 
يف : مقيــاس المكفــاءة الــذاتيــة ، مقيــاس االجتــاه حنو تــدريس العلوم ، بطــاقــة مالحظــة أداء الطــالــب املعلم ،بطــاقــة 

م . وأوضــــــــحت نتائج الدراســــــــة أن لدى الطالب املعلمني كفاءة ذاتية مقابلة مقننة للطالب املعلم ويوميات املعل
منخفضــــــــة أثرت ســــــــلبا على اجتاهاهتم حنو تدريس العلوم وعلى أداءهم التدريســــــــي ، واليت مت التغلب عليها عن 

 طريق إجرائهم لبحوث الفعل كما قدمت الدراسة تصورا مقرتحا إلدماج حبوث الفعل يف برامج إعداد املعلم.
( واليت هدفت إىل شــــــــــرح كيفية تطبيق Auxiliadora,et al , 2011ســــــــــة ) أوكســــــــــيالدورا وآخرون ،  ودرا

منهجيـة حبوث الفعـل بـاملـدارس كـأحد املداخل لتشــــــــــــــجيع ونشــــــــــــــر ثقافة التنمية املهنية بني املعلمني . وأظهرت 
طوير ىف املدرســــة ،  لى التالنتائج أن عملية التدريب على حبوث الفعل أســــهمت ىف تنمية القدرة لدى املعلمني ع
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كما ســــــــاعدت املعلمني على التفمكري النقدى ، وتنفيذ اســــــــرتاتيجيات التعلم التعاوين ، واملشــــــــاركة اجملتمعية اليت 
 ختدم املدرسة.

( هدفت إىل إبراز التغيريات اجلماعية اليت بدت على ممارســـــات Chou-hui 2011,أما دراســـــة ) تشـــــوهي ،  
 التدريس ومشـــــاركاهتم يف جمتمعات التعلم املهنية وســــــعت للمكشــــــف عن مدى إســــــهام معلمي اللغة اإلجنليزية يف

جمتمع التعلم وفــاعليــة حبوث الفعــل يف حتقيق التنميــة املهنيــة للمعلمني . ومت مجع البيــانــات من خالل املقــابالت 
علمني من فهم املالفردية مع املعلمني ، وجمموعات النقاش وتوصــــــــلت نتائج الدراســــــــة إىل أن حبوث الفعل متمكن 

ممارســـــــاهتم  وتبادل املعرفة والتفاعل  والتعلم من بعضـــــــهم البعض من خالل ممارســـــــاهتم املهنية ، كما تســـــــهم يف 
 حتسني أداء الطالب .

( وصــــــــــــف اخلربات العلمية للطالب  Ax,Jan,et al  2008,وحاولت دراســـــــــــة )  أكس وجان وآخرون    
 ل وإدخـاهلـا يف املمارســــــــــــــات الفعلية للمعلمني. ومت إشــــــــــــــراك الطالبومعلمى املعلمني فيمـا يتعلق ببحوث الفعـ

ومعلمى العلوم يف ثالثــة برامج يف إعــداد املعلم يف هولنــدا، وكـان ينظر لبحوث الفعـل على أهنـا وســــــــــــــيلــة للتنميــة 
 املهنية.وخلصــــت الدراســــة إىل ضــــرورة النظر لبحوث الفعل من زوايا خمتلفة كمدخل مهىن وجمموعة من املهارات

املطلوبة لعمل ربط بني النظري والعملي وكطريقة لتحســـني املمارســـات من خالل الدعم املنظم للمعارف القائمة 
 على املمارسات.

( بدراسة هدفت إىل   ,Angelides ,Panayiotis ,et al 2005كما قام ) اجنليدز بانايوتس، وآخرون ،  
وذج تعــاوين م مهنيــا ، وقــام البــاحثون بتطوير وتطبيق منتطبيق منوذج تعــاوين لبحوث الفعــل من أجــل تنميــة املعل

لبحوث الفعل ، حيث تعاون أســـــــــتاذ أكادميى من اجلامعة  مع معلم يف املدرســــــــــة هبدف حتســـــــــني املمارســــــــــات 
التعليمية والقدرات التعليمية للمعلم يف فصـــول متعددة ، وكشـــفت النتائج عن حتســـني املمارســـات لدى املعلم ، 

 كبري من تقنيات التدريس ، ومن آليات تدريسه داخل الفصل.وطور املعلم عدد  

 التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل عرض الدراســـــــــات الســـــــــابقة يتضـــــــــح أن حبوث الفعل تلعب دورا مهما يف حتســـــــــني األداء املدرســـــــــي 

ما يتضــــــــح أن كواملمارســــــــات املهنية للمعلمني ، فهي أصــــــــبحت اجتاها تربويا ىف كثري من دول العامل املعاصــــــــر.  
حبوث الفعل تعد مدخال أســـــاســـــيا لتحقيق جودة العملية التعليمية. وتشــــــري الدراســـــات على املســــــتوى العام إىل 
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أمهيـة إقرار حبوث الفعـل داخـل املـدارس وجتويـدهـا ملا هلا آثار اجيابية على المكفاءة الذاتية للمعلمني ، ومتمكينهم ، 
 بعض الدراســـــــات أثر حبوث الفعل على إعداد املعلم قبل وأثناء وقدرهتم على حل املشـــــــمكالت املهنية. وتناولت

اخلدمة كما أكدت على أمهية حبوث الفعل يف برنامج إعداد املعلم واكتســـــــــــــاب الطالب املعلم معارف ومهارات 
 إجراء حبوث الفعل يف حتسني ممارساهتم واجتاهاهتم املهنية.

ة. إجراء حبوث الفعل يؤدي إىل حتســـــني ممارســـــاهتم املهنيوأمجعت مجيع الدراســـــات على أن مشـــــاركة املعلمني يف 
 وهذا ما يتفق فيه البحث احلاىل مع تلك الدراسات وال توجد دراسة طبقة على املعلمات والطالبات .  

 امجعت مجيع الدراسات على أن مشاركة املعلمني يف إجراء حبوث الفعل يؤدي إىل حتسني ممارساهتم املهنية.

 إجراءات البحث:
يتناول هذا اجلزء من البحث وصـــــــــــفا إلجراءات البحث امليدانية اليت قامت هبا الباحثة لتحقيق هدف البحث ، 
وتتضــــــــــــــمن منهج البحـث،حتـديـد جمتمع البحث وعينتها ،  أداة البحث والتحقق من صــــــــــــــدقها وثباهتا واملعاجلة 

 اإلحصائية املستخدمة يف حتليل النتائج.
 

 منهج البحث:
املنهج الوصــــــــــــــفى التحليلي ؛ ذلـك املنهج الـذي يقوم على مجع البيانات واملعلومات وذلك  يعتمـد البحـث على

 هبدف  وصف الظاهرة املدروسة عن  حبوث الفعل هو األنسب لتحقيق أهداف الدراسة . 
الــــــــذي جيــــمــــع بــــني طــــرق الــــبــــحــــــــث الــــمكــــمــــي  Mixed Methods)كــــمــــــــا مت اســـــــــــــــــتــــخــــــــدام املــــنــــهــــج املــــخــــتــــلــــط )

( أنــه " طريقــة 2143: 346( كمــا ذكر )أبو عالم ,Quantitative and Qualitative methodsوالنوعي)
جلمع وحتليل ومزج كل من البيانات المكمية والبيانات النوعية يف دراســــــــة واحدة لفهم مشــــــــمكلة من مشــــــــمكالت البحث". فهو 

ل عليها من درجات اليت حنصـــــــــيســـــــــاعد على إبراز نواحي القوة يف كل من البيانات المكمية والنوعية ، فالبيانات المكمية مثل ال
. كما أهنا تعطينا معلومات وبيانات SPSSاألدوات اليت تعطينا بيانات رقمية حمددة ميمكن حتليلها إحصـــــائيا عن طريق برنامج 

والذي يتم بواســــطة اســــتجواب عينة من جمتمع البحث من خالل املقابلة االســــتطالعية واخذ  آراء املعلمات عن مفهوم  نوعية 
 .هنيةعل ودورها يف حتسني ممارساهتم املحبوث الف
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 مجتمع البحث وعينته:
مت اختيار عينة البحث من املعلمات يف املدارس الثانوية احلمكومية  بطريقة العينة العشــــــــــــوائية العنقودية حســــــــــــب 

 ةتقســـــيم ممكاتب التعليم وهي الشـــــمال ،اجلنوب ، الشـــــرق ،الغرب ، اجلموم ، حبرة والمكامل وقد مت اختيار ثالث
مدارس ثانوية  نظام مقررات  والن الباحثة مشــــــــرفة تربوية على طالبات الرتبية العملية يف تلك املدارس فاصــــــــبح 

معلمـة مث وزعـت االســــــــــــــتبـانـة على أفراد جمتمع البحث من املعلمات يف املدارس الثانوية  204عـدد أفراد العينـة 
معلمة ختصــــصــــات أدبية وكان  01علمة علوم و( م21معلمة  وكل مدرســــة هبا ) 94الثالثة  وكل مدرســــها هبا 

 معلمة اجتماعيات ( .2علوم و1يف كل مدرسة معلمة واحدة لديها ماجستري ) 
 لإلجابة عن اسئلة البحث التالية: 

 أداة البحث:
صـــممت اســـتبانتني واحتوت على بيانات شـــخصـــية املتمثلة يف: ) املؤهل  العلمي،التخصـــص،ســـنوات اخلربة يف 

صــــــــــــول على دورات يف حبوث الفعل( وأيضــــــــــــا مثانية  أبعاد وهي )الزمالة املهنية ، التعاون املهين ، التدريس ، احل
املمارســــات التأملية الذاتية  ،التنمية املهنية املســــتمرة ، املناخ املدرســــي ، البحث العلمي ،دور اإلشــــراف الرتبوي 

 واملشاركة اجملتمعية (.
 إجراءات تقنين االستبانة:

د من صــــــدق احملمكمني من خالل عرض االســــــتبانات على جمموعة من ذوي االختصــــــاص واخلربة  من أجل التاك
من الزميالت أعضــاء هيئة التدريس جبامعة أم القرى مبمكة املمكرمة ، إلبداء مرئياهتم عنها ، ويف ضــوء التوجيهات 

 .اليت أبداها السادة احملمكمني اجريت التعديالت املطلوبة اليت اتفق عليها احملمكمني
 0,94وللتأكد من ثبات أدايت البحث طبقت على عينة استطالعية ، ومت حساب الثبات االوىل 

 .0,95والثانية 
" ما مفهوم حبوث الفعل لدى معلمات املدارس الثانوية عامة   -2وكان لإلجابة عن التســــــاؤل الرئيســــــي األول:

 ت واالحنرافات املعيارية لتحديد مفهوممن وجهة نظرهم؟" مت حســـــــاب املتوســـــــطا مكة املمكرمةوالعلوم خاصـــــــة  مب
املعلمـات عن حبوث الفعل من وجهة نظرهم  وكانت نتيجة معرفتهم متوســــــــــــــطة ومرتبة تنازليا كالتايل ) مهارات 
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البحث العلمي ،التعاون املهين ،الزمالة املهنية ، املمارســـــــــــــات التأملية والذاتية ،املناخ املدرســـــــــــــي ، التنمية املهنية 
 الشراف الرتبوي ، ،واملشاركة اجملتمعية. املستمرة ، ا

وبالرغم من أن معرفتهم مبحاور االســــتبانة كان بدرجة متوســــطة من خالل بعض الدورات اليت حضــــرهنا حســــب 
احملور إال اهنا ال ترقى للحد املأمول ملعرفتهم مبفهوم حبوث الفعل وهذا استنتاج من الدراسة االستطالعية وسؤهلم 

    .عن املفهوم
ما دور حبوث الفعل لتحســــني املمارســــات املهنية ملعلمات املدارس الثانوية  -1لإلجابة عن الســــؤال التايل :  أما

 عامة والعلوم خاصة من وجهة نظرهم ؟ 
صـــــــــــممت اســـــــــــتبانة لقياس املمارســـــــــــات املهنية املرتبطة بالدور الذي تؤديه حبوث الفعل يف التنمية املســـــــــــتمرة   

وية عامة ومعلمات العلوم خاصــة  وتتضــمن مثانية  أبعاد وهي)مهارات البحث العلمي للمعلمات يف املرحلة الثان
، التعاون املهين ، الزمالة املهنية، املناخ املدرســــــــــــــي ، املمارســــــــــــــات التاملية الذاتية ، والتنمية املهنية املســــــــــــــتمرة ، 

 االشراف الرتبوي ، واملشاركة اجملتمعية(.
املمارســـــــــــات املهنية املرتبطة بالدور الذي تؤديه حبوث الفعل يف حتســـــــــــني كانت اســـــــــــتجاباهتم حول درجة توافر 

ممارسـاهتم املهنية بدرجة متوسـطة التعاون املهين ، الزمالة املهنية، املناخ املدرسـي ، املمارســات التاملية الذاتية ،أما  
واملشــــــاركة  الرتبوي ، كانت بدرجة ضــــــعيفة وهي مهارات البحث العلمي، والتنمية املهنية املســــــتمرة ، االشــــــراف

 اجملتمعية.
وهـذه النتـائج  جـاءت خمــالفـة ملــا أكـده األدب النظري للبحــث يف أن حبوث الفعــل أداة تســــــــــــــتخــدم ملســــــــــــــاعــدة 

املمارســــــــني الرتبويني واملعلمات يف حتســــــــني ممارســــــــاهتم املهنية والتدريســــــــية وهو ما أكده كل من   ) تشــــــــوهي ،  
,2011 Chou-hui 2008,ن    ( ،)  أكس وجـــان وآخرو  Ax,Jan,et al  ،(  و) اجنليـــدز بـــانـــايوتس

( حيث أن حبوث الفعل تعد فرصــــة للتنمية املهنية   ,Angelides ,Panayiotis ,et al 2005وآخرون ،  
 للمعلمني من خالل تطويرهم والتأمل الشخصي والتعاون والتعلم املعزز للممارسات املهنية .

توجد فروق ذات داللة إحصــــائية بني متوســــطات اســــتجابات املعلمات  هل-0ولالجابة عن الســــؤال الثالث : 
 حول معرفتهم بدور حبوث الفعل ؟

 كانت نتائج ا لبيانات الشــــخصــــية واليت تعزى الختالف املتغريات املتمثلة يف: ) املؤهل العلمي كانت اإلجابة 

معلمة أما األديب  21ن معلمة بمكالوريوس ،  أما التخصــــــــــــــص العلمي  فمكا 91معلمات دراســــــــــــــات عليا و 4
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معلمات  1ســــنوات عددهم  4معلمة ، أما عن ســـنوات اخلربة يف التدريس فمكانت من اقل  00فمكان عددهم 
معلمة  يف   14ســـــــــنوات فأكثر عددهم   21معلمة أما من  29ســـــــــنوات عددهم  21إىل أقل من  4أما من 

ســــــــــــنوات اخلربة غري مؤثره يف اختالف كل مدرســــــــــــة من الثالث مدارس ، وهذا يشــــــــــــري إىل أن املؤهل العلمي و 
اســـــــــــتجابات املعلمات عينة الدراســــــــــــة حول ثقافتهم عن حبوث الفعل برغم كلما زادت اخلربة يف التدريس كلما 
ســـــــــــاعد ذلك على زيادة ثقافة املعلمات يف اجملال املهين ملمارســـــــــــتهم الطويلة وتعاملهم مع املشـــــــــــمكالت الرتبوية 

( بني  1.4توجــد فروق ذات داللــة احصـــــــــــــــائيــة عنــد مســــــــــــــتوى الــداللــة) ومواجهتهــا وحلهــا ، وبرغم ذلــك ال
متوســــــــطات اســــــــتجابات معلمات املدارس الثانوية عامة والعلوم خاصــــــــة ومجيعها غري مؤثرة وقد يعزى ذلك إىل 
عـــدم حصــــــــــــــوهلم مجيعهم على دورات يف حبوث الفعـــل ، أو مقررات عن حبوث الفعـــل قبـــل اخلـــدمـــة يف برامج 

دريب عليها أثناء اخلدمة. وعلى الرغم من كون بعض أفراد عينة الدراســـــة من ذوي الدراســـــات اإلعداد وعدم الت
العليـا ؛ إال أن ذلـك يؤكـد على أن مقررات حلقـة البحـث وطرق البحـث العلمي املقـدمـة يف برامج الـدراســـــــــــــــات 

ل تـدريســــــــــــــهـا يف خالالعليـا تركز على البحوث املعتـادة وتغفـل حبوث الفعـل . وهـذا مـا وقفــت عليـه البـاحثــة من 
برامج الدراســـــات العليا ، ومناقشـــــتها الطالبات ، وأيضـــــا املعلمات افدن بأن اإلشـــــراف الرتبوي يعرض مواضـــــيع 
تقليدية عن املفاهيم العلمية وكيفية اســــــــتخراجها أو عن اســــــــتخدام بعض اســــــــرتاتيجيات التدريس وخاصــــــــة عن 

ى املشـــرفة ســـيقها عن إجنازاهتا  يف املدرســـة لعرضـــها علالتعلم النشـــط وتمكليف املعلمة جبمع أوراق يف ملفات وتن
الرتبوية عند زيارهتا هلا وحضــورها حصــة دراســـية . وايضــا ليس هناك مشـــاركة جمتمعية لتقدمي منح  لتمويل حبوث 
الفعل يف املدارس وتوعية مؤســـــســـــات اجملتمع واإلعالم وأولياء األمور  بمكيفية إجرائها وعقد الندوات والنشـــــرات 

 عنها.
وكانت درجة توافر املمارســــــات املهنية املرتبطة بثقافة حبوث الفعل متوســــــطة ، برغم ذلك ال ترقى للحد املأمول  

 الن املمارسات املرتبطة ببحوث الفعل هلا دور يف حتسني املمارسات املهنية للمعلمات 

 الصفية. وتغيري التصورات السلبية عن حبوث الفعل ، والتعلم املستمر ومعاجلة املشمكالت 

 ملخص النتائج:

وهذه النتائج خمالفة عن دور حبوث الفعل يف حتســــــني املمارســــــات املهنية للمعلمات يف املدارس الثانوية ملا أكده 
األدب النظري للبحث يف أن حبوث الفعل أداة تســـــتخدم ملســـــاعدة املمارســـــني كاملعلمني يف حتســـــني ممارســــــاهتم 
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 Hewitt, 1 : 2005( و )هويت وليتل ،  Chou-hui,2011وهي ، التدريسية واملهنية وهو ما أكده ) تش

&Litlle   وغريهم أن حبوث الفعل تعد فرصـــــة للتنمية املهنية للمعلمني ، من خالل اختيارهم الســـــرتاتيجيات)
تـدريس حـديثة أو تقومي برنامج تعليمي قائم ويدرس به إىل أن االخنراط يف حبوث الفعل يؤدي اىل التغري اإلجيايب 

 لصف الدراسي.التعليمية والتعلمية يف ا تاملتمثل يف تطوير املعلمني والتأمل الذايت والتعلم املعزز للممارسا

 التوصيات والمقترحات:
جعــل حبوث الفعــل ضــــــــــــــمن برامج إعــداد وتــدريــب املعلمــات قبــل وإثنــاء اخلــدمــة على القيــام هبــا من خالل  -2

 التدريب مليداين.
 متخصصون يف كيفية إجراء حبوث الفعل مبدارس التعليم العام إعداد اعضاء هيئة تدريس-1
زيادة الوعي بأمهية اســـــــتخدام منهجية حبوث الفعل يف عالج املشـــــــمكالت التعليمية ، وحتســـــــني املمارســـــــات -0

 الرتبوية داخل املدرسة.
 عقد دورات تدريبية وورش عمل للمعلمات واإلداريات يف جمال حبوث الفعل -9
ث الفعل بني مجيع املعلمات باملدارس واإلشــــــــــــراف الرتبوي واجملتمع من خالل عقد ندوات نشــــــــــــر ثقافة حبو -4

وتوزيع نشـــــرات تربوية توزع على املدارس تتضـــــمن نتائج حبوث الفعل  وذلك لتشـــــجيع املعلمات ومجيع العاملني 
 رسة.على اإلبداع واالبتمكار يف ممارساهتم املهنية وتقدمي احللول للمشمكالت الرتبوية باملد

 التعاون مع كليات الرتبية يف تصميم برامج تدريبية إلعداد املعلمات على كيفية إجراء حبوث الفعل-1
 تمكرمي املتميزين يف إجراء حبوث الفعل باملدارس -1
إجراء املزيــد من الــدراســـــــــــــــات العلميــة حول حبوث الفعــل لــدى املعلمــات ، للوقوف على حتــديــد المكفــايــات  -1

 الداعمة ألداء حبوث الفعل يف املدارس   ةومعرفة واقع البيئة التنظيميالالزمة ألدائها ، 
العمل على تدريب املعلمني قبل اخلدمة على إجراء حبوث الفعل ضـــــــــــــمن مقررات مناهج البحث يف كليات -4

 الرتبية.
دارس ، ملالشــراكة بني العضــوات يف اجلامعات واملشــرفات الرتبويات يف تطبيق هذا النوع من البحوث يف ا -21

 وتقدمي الدعم للمعلمات.
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 المراجع:

 .دار املسرية ,عمان :مناهج البحث الكمي والنوعي والمختلط.( م2143).رجاء حممود ,أبو عالم -4
(. "تصور مقرتح ملتطلبات استخدام حبوث الفعل املوقفية كمدخل للتنمية 1122أمحد، مجيل السيد،) -1

 ، جامعة أسيوط ، كلية الرتبية.رسالة دكتوراةاعي يف مصر " املهنية ملعلمي التعليم الثانوي الصن
(. تدريب املعلمني أثناء اخلدمة يف اململمكة العربية السعودية الواقع 1119األنصاري، عيس حسن ،) -0

 (.0(،ع)24. كلية الرتبية جامعة املنوفية. مج ) مجلة البحوث النفسية والتربويةواملستقبل. 
(. "كيف ميمكن للمعلمني االستفادة من البحوث اإلجرائية يف تطوير 1110يو ،اخلالدى ، موسى) ما -9

 (.20، رام اهلل ، مركز القطان للبحث الرتبوي ، العدد) مجلة رؤى تربويةأدائهم وحل مشاكلهم " 
(. دور مديري املدارس يف التنمية املهنية للمعلمني دراسة ميدانية على 2901التميمي،عبد العزيز،) -4

، قسم الرتبية كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام بن سعود رسالة ماجستير غير منشورةظة راس تنورة حماف
 اإلسالمية ، الرياض.

(. تصورمقرتح لتحديث مرتمكزات برامج تدريب معلمي التعليم العام يف 1122احلريب، عبد اهلل مزعل،) -1
 (.0(, ع)04عة عني مشس، مج )، جاممجلة كلية التربيةاململمكة العربية السعودية. 

(. إسهام اإلشراف الرتبوي يف التطوير الذايت ملعلمي األحياء باملرحلة الثانوية 2909اخلديدي، ممدوح،) -1
غري منشورة ، قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية الرتبية ، جامعة  رسالة ماجستيريف جمال مهارات التدريس ، 

 أم القرى، ممكة املمكرمة.
 ماجستير رسالة(. دور املشرف الرتبوي املقيم يف التنمية املهنية للمعلمني ، 2914،عبد الرمحن ،)الرميح-1

 غري منشورة . قسم اإلدارة الرتبوية ، كلية الرتبية ، جامعة امللك سعود،  الرياض.
ملمكرمة من ا (. تقومي برامج مراكز التدريب بالرئاسة العامة لتعليم البنات مبمكة1112رواس، فائزة أمحد،)-4

ة أم غري منشورة ، قسم املناهج،كلية الرتبية،جامع ، رسالة ماجستيروجهة نظر املديرات املتدربات واملدربات 
 القرى، ممكة املمكرمة.

(. املتطلبات املهنية جملتمعات التعليم كمدخل لإلصالح املدرسي " تصور 1120الزائدي، أمحد حممد ،)-21
 رتبية،مصر، جامعة األزهر.، كلية ال مجلة التربيةمقرتح"
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 غري رسالة ماجستير(. دور اإلشراف الرتبوي يف تنمية مهارات التدريس، 2914الزهراين،علي،) -22
 منشورة،قسم املناهج، كلية الرتبية، جامعة أم القرى ، ممكة املمكرمة.

عة حلوان على ام(. تدريب الطالب املعلمني بشعبة البيولوجي بمكلية الرتبية ج1120الشافعي،جيهان ،)-21
إجراء حبوث الفعل كأساس لتحسني المكفاءة الذاتية وممارساهتم التدريسية واجتاهاهتم حنو مهنة التدريس دراسة 

 .104-210(، ص ص 1(. اجلزء )211، العدد) المجلة التربويةحالة . 
مكة العربية يف اململ(. تصور مقرتح إلنشاء مركز وطين للتنمية املهنية للمعلمني 1122الشهراين،علي ،) -20

 .091 -112( ، ص ص 22،ع) مجلة رابطة التربية الحديثةالسعودية يف ضوء فلسفة التعليم املستمر. 
(. الدور القيادي ملديري املدارس مبمكة املمكرمة يف تنمية املعلمني مهنيا . االدراك 2909العنرت، ياسر،) -29

 إلدارة الرتبوية والتخطيط ، قسم املناهج ،كلية الرتبية ،، قسم ا رسالة ماجستيرواملمارسة من وجهة نظرهم ، 
 جامعة أم القرى، ممكة املمكرمة.

مايو(. مناذج التنمية املهنية للمعلم مع الرتكيز على منوذج  11-21، 1110ذكرى، لورنس بسطا،)    -24
 –يم قبل اجلامعي ي حقل التعل دراسة حتليلية . املؤمتر العلمي الرابع " التنمية املهنية للعاملني –حبوث األداء 

 رؤية مستقبلية ، القاهرة ، املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية.
نوفمرب(. البحوث اإلجرائية مدخال  19-10، 1119عودة، رمحة حممد ،ورندة عيد شرير  )  -21

ية يف فلسطسن وتغريات الرتب لتحسني العملية الرتبوية يف ضوء املتغريات احلديثة. حبث مقدم إىل املؤمتر األول "
 العصر" غزة ،اجلامعة اإلسالمية.

( . البحوث اإلجرائية. رام اهلل ، مركز القطان 1112ممكينيف، جني  : ترمجة إمساعيل القعقاوى ،) -21
 للبحث والتطوير الرتبوي.

يسية رسات التدر يف املما  االسرتاتيجي التدريس  مهارات (. مدى توفر1121سعداوي، هنيه عبد اهلل )  -21
التقومي الرتبوي ، و  تيف كلية الرتبية جامعة أم القرى. املركز القومي لالمتحانا  لمكيمياءا معلمات الطالبات لدى
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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. 
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لملخص :ا         

   

تعد الصناعة التحويلية أحد الروافد األساسية للتنمية االقتصادية يف اململمكة العربية السعودية, وهي وسيلة أساسية 
لتعزيز القيمة املضافة للموارد الوطنية وتنوع القاعدة االقتصادية وصواًل اىل حتقيق التنمية املستدامة , لذلك اهتمت 

ك توفري البيئة املشجعة لنمو هذا القطاع احليوي من خالل توفري البيئة األساسية هلا وكذلاململمكة العربية السعودية ب
اخلدمات األخرى املساندة هلا. وقد شهدت اململمكة العربية السعودية تطوراً يف جمال الصناعة التحويلية نتجه لتهيئة 

مكونه ركيزة عات ويف مقدمتها القطاع الصناعي لالبيئة االستثمارية الالزمة لدعم االستثمار ومساندته يف مجيع القطا
رئيسية للتنمية , أضف اىل ذلك تفعيل دور القطاع اخلاص , أذ ساعدت سياسات الدعم واحلوافز اليت حرصت 

( تطوراً  2149-2114اململمكة على تقدميها للقطاع الصناعي على تطوير الصناعات التحويلية , إذ شهدت املدة )
,  2149( مصنعاً عام 4,442اىل )2114( مصنعاً عام 4,941آت الصناعات التحويلية من )كبرياً يف أعداد منش

( مليون عام 4,142,446إىل ) 2114( مليون عامل عام 465,49كذلك ازدادت أعداد القوة العاملة من )
ية السعودية ب. هلذا جاء هدف البحث لدراسة واقع ومؤشرات تطور أداء الصناعات التحويلية يف اململمكة العر 2149

  والتحديات اليت تواجهها .
 

تعد الصناعات التحويلية أحد أهم األنشطة اإلنتاجية اليت ترتمكز عليها الدولة , وحتتل مركزًا يف اقتصاديات       
اجملتمعات احلديثة ، وهي حمرك الغىن عنه يف عملية التقدم االقتصادي والسياسي وما يعمكسه ذلك على حتسن الوضع 

ي واالجتماعي . والصناعات التحويلية ضرورية السيما للدول النامية من اجل توسيع قاعدهتا التنموية وتلبية املعيش
حاجاهتا املتزايدة , إذ تربز أمهيتها يف حياة الدول ملواكبة متطلبات العصر وتقدمه من خالل ما توفره من آالت وممكائن 

او تعتمد عليه األنشطة األخرى , كما اهنا السوق الرئيسة ملنتجات  ومعدات النقل واألجهزة احلديثة وغريها مما تقوم
الصناعة االستخراجية ومنتجات القطاع الزراعي واخلدمات , واملستهلك الرئيس للطاقة فضاًل عن أهنا تؤثر بشمكل 

ها يف اقتصادياهتا يمباشر يف حركة النقل والتجارة , وهبذا االجتاه تسعى الدول اىل تطوير هذه الصناعات واالعتماد عل
, وتعد اململمكة العربية السعودية واحد من الدول اليت زادت االهتمام بالصناعات التحويلية لتنوع قاعدة االقتصاد 

 ودعم القطاع الصناعي بشقيه العام واخلاص .
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 : هدف البحث 
 التعرف على مفهوم الصناعات التحويلية وأمهيتها واهم مقوماهتا االقتصادية . -4
 تعرف على أهم مؤشرات تطور قطاع الصناعة التحويلية يف اململمكة العربية السعودية ال -2
 التعرف على اهم التحديات اليت تواجه الصناعات التحويلية يف اململمكة العربية  السعودية . -3

 
 :فرضية البحث 

طوراً كبرياً يف لسعودية تشهد تينطلق البحث من فرضية " مفادها ان الصناعات التحويلية يف اململمكة العربية ا       
 مجيع فروعها الصناعية بالرغم من املعوقات واملشاكل  اليت واجهت تطور هذه الصناعة ".

 
 :أهمية البحث

تأيت أمهية البحث من كونه " يعتمد على التحليل من اجل التعرف على الوزن النسيب ملسامهة الصناعات التحويلية       
 لسعودية كما تأيت أمهية البحث من كونه يعطي رؤية شامله وتفصيلية جلميع فروع الصناعاتيف القيمة املضافة يف ا

( متضمنًا حساب كمي ملؤشرات الصناعة التحويلية والتطورات اليت طرأت 2149-2114التحويلية خالل املدة )
 عليها ".

 
 :مشكلة البحث 

ناعية يف قطاعات الصناعة التحويلية ويف مجيع فروعها الص " بالرغم من التطورات المكبرية واالجنازات املتحققة      
( من إمجايل %24وازدياد حجم االستثمارات املوجهة هلذا القطاع , لمكن ال تزال نسبة العمالة السعودية ال تتجاوز )

ن هيمكل القوة م العمالة يف قطاع الصناعة التحويلية )غري النفطي( وما تزال القوة العاملة األجنبية تشمكل اجلزء األكرب
العاملة يف القطاع الصناعي , األمر الذي يؤكد على أمهية تعزيز فرص العمل للقوة العاملة الوطنية من خالل تطوير 

 هيمكل الصناعة احمللية وجعلها قادرة على خلق املزيد من فرص العمل اجملزية للمواطنني" .
 

 مت تقسيم البحث إىل اآليت : : خطة البحث
ن املبحث األول دراسة الصناعات التحويلية من حيث مفهومها وأمهيتها ومقوماهتا , بينما تضمن " يتضم      

املبحث الثاين فقد تناول دراسة واقع االقتصاد السعودي ، اما املبحث الثالث فقد اختص بدراسة مؤشرات تطور أداء 
اجهة تطور ع فقد اختص بدراسة التحديات اليت و الصناعة التحويلية يف اململمكة العربية السعودية , اما املبحث الراب

 هذه الصناعة ".
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 المبحث األول

 المفهوم , األهمية  , المقومات  -الصناعة التحويلية : 
 

 -: مفهوم الصناعات التحويلية -أوال :
 

( إحدى أهم األنشطة اإلنتاجية اليت ترتمكز Manufacturing  Industryتعد الصناعات التحويلية )      
عليها الدول وحتتل موقعًا مركزيًا يف اقتصاديات 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 .
ات التحويلية بأهنا )) عملية يتم فيها حتويل مادة من املواد من حالتها األصلية ويعرف بعض الباحثني الصناع       

اىل حالة او صورة جديدة تصبح معها أكثر نفعًا وإشباعًا حلاجات اإلنسان ورغباته كأن حنول القطن اخلام اىل 
 .(4) املنسوجات القطنية وحنول احلديد اخلام إىل ممكائن وآالت حديدية((

عرفها صندوق النقد العريب بناها )) الصناعات اليت تقوم بالتحويل اهليمكلي او امليمكانيمكي ملواد عضوية او بينما       
غري عضوية اىل منتجات جديدة سواء مت العمل آلياً او يدوياً يف مصنع او يف بيت سواء مت بيع هذه املنتجات باجلملة 

 .(2)او التجزئة ((
الصناعات اليت يتم مبوجبها حتويل مادة او شمكل اىل آخر حيث تمكون أكثر نفعاً كما عرفها آخرون بأهنا ))        

 .(3)وتسد متطلبات الميمكن تلبيتها قبل ذلك(( 
كما عرفها بعض الباحثني أيضاً بأهنا )) عبارة عن صناعات ينطوي نشاطها على حتويل املواد األولية اىل منتجات        

 .(4) هنائية او منتجات وسطية ((
(.  Industryكما جند ان بعض الدول قد جتمع الصناعات احلرفية والصناعات اآللية حتت عنوان الصناعة )       

( ومصطلح الصناعات Industryكما يالحظ من املصادر االنمكليزية ان هناك اختالف بني مصطلح الصناعة )
ثاين الذي يقتصر على أنشطة ( إذ يشمل األول على معىن أوسع من الManufacturing Industryالدولية )
 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 ( . 
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ية فة ومتنوعة من العمليات اإلنتاجية فهناك العمليات اإلنتاجوتشمل الصناعات التحويلية بدورها أشمكال خمتل      
اخلاصة بتحويل اخلامات او املواد األولية كتخزين القطن اخلام اىل منسوجات وهناك العمليات اإلنتاجية لرتتيب أجزاء 

الزراعية والتلفزيونية  تاملصنوعات او السلع اليت يطلق عليها الصناعات الرتكيبية كما يف تركيب أجزاء السيـارات واآلال
.(5) 

وتصنف الصناعات التحويلية بأشمكال 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 ) 

( للنشاط االقتصادي أي بعد 3م الصناعات التحويلية مبوجبه اىل تسعة فروع تقع حتت رقم )اليونيدو ( حيث تقس
 (9) -:فرع النشاط )الزراعي والغابات والصيد( ونشاط التعديل والتحجري ويشمل على ما يأيت

 صناعة املواد الغذائية واملشروبات التبغ . -4
 صناعة النسيج واملالبس اجلاهزة  . -2
 ثاث .صناعة اخلشب واال -3
 صناعة الورق والطباعة والنشر . -4
 الصناعات المكيمياوية . -5
 صناعة املواد املعدنية الالفلزية  . -9
 صناعة املعادن االساسية . -4
 صناعة اآلالت واملعادن . -9
 صناعات حتويلية اخرى . -6

رجة من الطبيعة واملواد خمما تقدم نستطيع تعريف الصناعات التحويلية بأهنا )) األنشطة اليت تعاجل املواد اخلام املست     
 .(4) الزراعية واحليوانية والنباتية وحتويلها اىل شمكل آخر قابل لالستفادة منه ((

 -أمهية الصناعات التحويلية : -ثانياً: 
تعد الصناعات التحويلية أحد أهم القطاعات االقتصادية إذ ميمكن وصفه باملرتمكز الذي تستند عليه مجيع       

دية األخرى يف حتقيق التطور التقدم ملا يقدمه من وسائل وأساليب حديثة لطرق اإلنتاج وبناء النشاطات االقتصا
القاعدة االقتصادية لزيادة الدخل القومي فضالً عن ذلك أي تقوم بدور رئيس يف توفري فرص العمل اىل جانب مسامهته 

يعة ضخمة من ذوي ت بأسعار يف متناول اليد لشر بنصيب كبري يف إمجايل القيمة املضافة وقيامها بتوفري السلع واخلدما
الدخل احملدود . كما تعد وسيلة مفيدة لتوجيه املدخرات الصغرية اىل االستثمار . فضاًل عن ذلك تدعيم التجديد 
واالبتمكار وإجراء التجارب اليت تعد أساسية للتغري اهليمكلي من خالل ظهور جمموعة من رواد األعمال لذوي المكفاءة 

وح النشاط . كما تعد الصناعات التحويلية سالحًا سياسياً متارسه لدول الصناعية للضغط على الدول املنتجة والطم



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

259 
 

للمواد اخلام .ويف تطوير الصناعة كنوع من الطمأنينة السياسية والعسمكرية مبا تقدمه من صناعات إسرتاتيجية قد ال 
.عليه ميمكن ان نوجز األمهية (9) ويف أثناء األزمات املالية متمكن الدولة غري الصناعية من احلصول عليها وقت احلاجة

  -: (6)االقتصادية للصناعات التحويلية بالنقاط اآلتية
إن قطاع الصناعة التحويلية ميمكن ان يضعف مسامهة قطاع النفط يف الناتج احمللي اإلمجايل والتشغيل واالستثمار وميزان  -2

مية رفع مسامهه يف الناتج احمللي اإلمجايل وهو أمر يسمح برفع مستوى عملية التن املدفوعات وميزانية احلمكومة . إذ ما مت
 وحتقيق التغيري اجلذري .

تسهم الصناعات التحويلية يف زيادة الناتج اإلمجايل ومتوسط نصيب الفرد مما يؤدي اىل زيادة الطلب على السلع  -1
 وخلدمات املختلفة .

احلاضر سالحًا اقتصاديا فحسب بل أصبحت سالحًا سياسياً تضغط الدول مل تعد الصناعات التحويلية يف الوقت  -4
الصناعية من خالله على اجملتمع الدويل لتحقيق أهداف إسرتاتيجية  )سياسية واقتصادية( وحىت ثقافية يف بعض 

 األحيان .
ىل تطويرها يؤدي اتعمل الصناعات التحويلية على تشغيل األيدي العاطلة عن العمل وإضافة فرص عمل جديدة مما  -5

 اجتماعياً برفع املستوى املعيشي ومنط احلياة االجتماعية .
ان وجود قطاع صناعة حتويلية ناضج ومتمكامل يعمل على تعزيز االستغالل االقتصادي وتقليص معدالت استرياد  -0

 السلع الصنعة أنواعها كافة .
 

 (41)يت ال ميمكن االستغناء عنها يف حياته اليومية .توفري السلع األساسية ذات االستخدام املباشر من اجملتمع وال -1
 تمكمن أمهيته أيضاً يف استثمارها العمل املتخصص باملهارة الفنية اجليدة واإلنتاجية العالية . -5
ان قطاع الصناعة التحويلية أكثر القطاعات ديناميمكية لمكونه ميتلك القابلية على حتريك وحتفيز القطاعات األخرى عن  -8

 رتابطات األمامية واخلليفة .طريق خلق ال
افة ينفرد هذا القطاع مبيزة القابلية على حتقيق التنويع يف اإلنتاجية لمكثرة املراحل والعمليات اإلنتاجية اليت تعين قيماً مض -0

 وأصنافاً جديدة من السلع املصنعة ذات منفعة اكرب .
تماعية ناً أساسياً يف مواجه مشمكالت اجعندما تساعد هذا الصناعات يف رفع املستوى املعيشي فذلك يشمكل رك -20

 (44)خمتلفة , أمهها القضاء على التخلف االجتماعي .
 -مقومات الصناعات التحويلية : -ثالثاً :
 (42)هبدف قيام صناعة ناجحة ومتطورة بشمكل عام البد من توفر املقومات اآلتية .      
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 المواد الخام ومصادر الطاقة : -2
ع تقوم أساساً على حتويل املواد األولية اىل منتجات وهذا يعين ان توفر املواد األولية من الضرورات إن عملية التصني      

الرئيسية وتشمكل احد الركائز األساسية لعملية التصنيع , ولمكن ما ينبغي اإلشارة اليه هو ان توفر املواد اخلام والطاقة 
ق مممكنًا للتطور إال إذا توفر للدولة القدرة والعزم على ال يضمن قيام صناعة ناجحة رغم أن وجودها جيعل الطري

 استغالهلا بشمكل املطلوب .
 رأس المال: -1

الدول اليت هتدف اىل بناء صناعة ناجحة ومتطورة جيب ان تضع يف حساباهتا هتيئة رأس املال املطلوب الن توافره       
 دوات اإلنتاج , وميمكن ان يتم ذلك او جزءاً منه من خاللضروري لتحويل االخرتاعات واألحباث واالستمرار يف إنتاج ا

الرتكيز على تمكوين املدخرات من رأس املال الوطين , وإال فإن الدولة سوف تضطر اىل االعتماد على املدخرات 
 األجنبية لتفادي العجز يف املوارد املالية سواء يف شمكل قروض او مساعدات .

 القوة العاملة : -4
ان للعنصر البشري أمهية كبرية يف عملية التصنيع وإذا علمنا أن الصناعة احلديثة تعتمد على العلم  الشك يف      

والتقانة ندرك حينذاك بان توفر األيدي العاملة بالمكم وبأجور منخفضة ال يمكون عاماًل حسمًا لقيام صناعة متطورة 
ن خالل السيطرة على األسس املعقدة احلديثة وذلك مما مل يتم ترتيبها وتأهيلها ليمكون لديها القدرة على التفهم و 

الرتكيز على رفع مستوى التعليم والتدريب للقوى العاملة الوطنية الن االعتماد على اخلارج سوف يضيف أعباء إضافية 
ديدة جلتتمثل جزءاً منها يف ارتفاع كلف املنتجات املصنعة فضالً عن ارتفاع كلف االستثمارات يف املشاريع الصناعية ا

. (43) 

 
 السوق )حجم الطلب( : -5

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 بالنسبة للمنتجات الصناعية البد ان نفهم نقيصة 

 تتحدد سعة السوق الن سعة السوق يتحدد مبستوى اإلنتاجية والمكمية املعروضة من رأس او كفاية الطلب النقدي ال
املال احلقيقي , كما إن حجم السمكان ال حيدد لوحده سعة السوق ألهنا تسهم فقط يف توزيع املواد واملنتجات وال 

و اإلنتاج وال يعين ذلك بان لنم حتدد كمياهتا وكفاءاهتا بل ان مستوى إنتاجية السمكان هو الذي حيدد سعة السوق ,
 احلقيقي هو األساس احلقيقي يف منو السعة احلقيقي للسوق .
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 النقل والمواصالت :  -0
تعد وسائط النقل من العوامل املهمة أيضًا لنجاح وتطور الصناعات وتقليل نفل اإلنسان ومنتجاته من مراكز       

 لنقل على ربط مجيع القطاعات االقتصادية بعضها ببعض , أي أنه يعملاإلنتاج اىل مراكز التسويق , إذ تعمل طرق ا
 .(44)قامساً مشرتكاً بني خمتلف النشاطات سواء أكانت زراعية أم صناعية أم حرفية 

 المي  اه : -1
انه  ايعد أيضاً من الشروط األساسية لتوطن الصناعة فهو يستخدم يف التربيد ويف الغسل ويف توليد البخار , كم      

 .(45)يستخدم كمادة أولية يف بعض الصناعات كاملشروبات الغازية واملرطبات واملواد الغذائية األخرى
 

 المبحث الثاني
 1021واقع االقتصاد في المملكة العربية السعودية لعام 

 
 : 1021لمح ة عن واقع االقتصاد السعودي لعام  -

بيات بالرغم من التحديات االقتصادية واجليوسياسية اليت شهدها منو اجيا 2149سجل االقتصاد السعودي يف عام    
هذا العام , من ضمنها تباطؤ منو االقتصاد العاملي عن مستوياته السابقة واخنفاض متوسط أسعار سلة أوبك هلذا العام 

ع الدورات , لمكن خربه اململمكة العربية السعودية يف التعامل م 2145( عن معدهلا يف عام %4,9مبا يزيد عن )
االقتصادية ألسواق النفط ومواصالهتا إجراء العديد من اإلصالحات االقتصادية واهليمكلية كانت هلا آثار اجيابية من 

. وحسب البيانات الصادرة عن وزارة املالية السعودية فمن (49)حتقيق اثر هذه التحديات على االقتصاد السعودي
( مليار لاير باألسعار 2,594وفقاً لتقديرات اهليئة العامة لإلحصاء ) 2149لعام  املتوقع ان يبلغ الناتج احمللي اإلمجايل

. ويتوقع ان يشهد القطاع غري النفطي استقرار نسبياً حيث يتوقع 2145( مقارنتاً بعام % 4,4الثابتة بارتفاع نسبة )
شاط مجايل غري النفطي , مثل ن( وحققت بعض األنشطة االقتصادية املمكونة للناتج احمللي اإل%1,23منوه بنسبة )

نشاط النقل والتخزين واالتصال الذي يتوقع أن ( و 3,95ملمكية املساكن الذي يقدر أن يصل منوه احلقيقي حوايل )
 (. %2,9حيقق منوه قدره )

 ارتفاعاً يف مستويات التضخم . إذ تشري البيانات الصادرة من اهليئة العامة لإلحصاء اىل 2149كما شهد عام       
.  2145( عام %2,2( مقارنته بنسبة )%3,9بنسبة    ) 2149ارتفاع الرقم القياسي لتمكاليف املعيشة يف عام 

اما معامل انمكماش الناتج احمللي اإلمجايل للقطاع غري النفطي , الذي يعد أهم املؤشرات االقتصادية لقياس التضخم 
مقارنته مبا كان  2149( يف عام %1,66يفاً بنسبة )على مستوى االقتصاد السعودي كمكل, فقد شهد ارتفاعاً طف

وحسب التقديرات ملؤسسة النقد العريب السعودي , اخنفض عجز امليزان التجاري حلساب  2145عليه يف عام 
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. وقد بلغ  2145( مليار لاير عام 242,4مقارنته بعجز مقداره ) 2149( مليار لاير عام 62,3املدفوعات اىل )
( مليار لاير , بينما بلغ قيمة الصادرات السلعية غري النفطية حوايل 943,4حنو ) 2149سلعية عام قيمة الصادرات ال

 .  2145( عن عام %41,44( مليار لاير باخنفاض نسبة )496,5)
( عن %24,49باخنفاض نسبته ) 2149( مليار لاير عام 462,6أما الواردات السلعية فقد بلغ )      

 .(44)2145عام
فيما خيص التطورات املالية والنقدية , فقد استمرت السياستان املالية والنقدية باختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان اما     

توفر مستوى مالئم من السيولة تليب احتياجات االقتصاد الوطين . إذ ممكنت التدابري اليت مت اختاذها يف جمال اإلنفاق 
 2149( مليار لاير , فيما يقدر ان يصل حجم الدين العام لعام 264من خفض مستوى العجز , إذ أخنفض مبقدار )

( من الناتج احمللي اإلمجايل فيما شهد عرض النقد منواً بلغ %42,3( مليار لاير ميثل ما نسبته )349,5اىل حايل )
 .2145( مقارنه بعام 6,45%)

( لتصل اىل %41,3بنسبة ) 2149عام أما فيما خيص القطاع املصريف , فقد ارتفع رأس ماهلا واحتياطاهتا      
( بينما بلغ إمجايل االئتمان من قبل %0.8( مليار لاير كما ارتفع حجم الودائع املصرفية بنسبة منو )269,6حوايل )

 (.%3( مليار لاير وبنسبة منو بلغ )4411املصارف التجارية لألنشطة االقتصادية يف القطاع اخلاص )
( 4241( أي )%4,3ارتفاعاً بنسبة) 2149ؤشر العام للسوق املالية السعودي عام ومن ناحية أخرى سجل امل     

 . (49)(%31,3) 2149وبلغت القيمة اإلمجالية لألسهم املتداولة عام  2145( نقطة عام 9642نقطة مقارنه )
د الوطين ، مت إقرار اويف جمال اإلصالحات االقتصادية واهليمكلية والتنظيمية اليت هتدف إىل تعزيز هيمكل االقتص      

م لتمكون منهجاً وخارطة طريق للعمل االقتصادي والتنموي يف اململمكة وقد مت  2131رؤية االقتصاد السعودي لعام 
م الذي حيتوي على  2121اإلعالن عن عدد من الربامج التنفيذية لتحقيق هذه الرؤية ، مثل برامج التحول الوطين 

م  2121( مليار لاير لتمكاليف مبادرات برامج التحول الوطين 299ص مبلغ )أهداف إسرتاتيجية وتنموية وقد خص
 . كما مت إطالق برامج حتقيق التوازن املايل الذي يهدف إىل تعزيز اإلدارة املالية وإعادة هيمكل الوضع املايل للمملمكة .

برامج قياس  أضف إىل ذلك تأسيسكما استحدثت آليات خمتلفة ملراجعة اإليرادات والنفقات واملشاريع املختلفة       
األداء ) املركز الوطين لقياس أداء األجهزة العامة ( كما مت تأسيس صندوق قابض بأسم ) صندوق الصناديق ( برأس 

( مليار لاير وقد مت تأسيس هذا الصندوق يف إطار تفعيل دور القطاع اخلاص وزيادة نسبة مسامهته يف 4مال قدره )
 .(46)يل من خالل حتفيز االستثمارات املتعلقة برأس املال اجلزئي وامللمكية اخلاصة الناتج احمللي اإلمجا

يعد اجيابياً يف ظل اخنفاض أسعار النفط وما يشهده  2149مما تقدم نستنتج أن أداء االقتصاد السعودي لعام       
 السعودي على جناح اإلصالحاتاالقتصاد العاملي من تباطؤ يف النمو . وهذا ما يدل على قوة ومتانة االقتصاد 

 االقتصادية واهليمكلية اليت نفذهتا الدولة لدفع عملية النمو االقتصادي وتنويع مصادر الدخل . 
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 المبحث الثالث

 مؤشرات تطور أداء قطاع الصناعات التحويلية في المملكة العربية السعودية
 

 ية ونموها في الناتج المحلي اإلجمالي :مؤشر تطور القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويل -أوال  :
      
 يقصد بالقيمة املضافة يف قطاع الصناعة التحويلية )) بأهنا القيمة املضافة اإلمجالية مطروحاً منها قسط االندثار((     

ومتثل القيمة  . (24) أو أهنا )) قيمة اإلنتاج مطروحاً منها كل من قيمة مستلزمات اإلنتاج وقيمة قسط االندثار (( (21)
املضافة املتولدة يف قطاع الصناعات التحويلية أمهية خاصة كوهنا مؤشر تعمكس تطور هذا القطاع ودوره يف عملية التنمية 

 من خالل تطور إسهامه يف الناتج احمللي اإلمجايل .
عودية وأمهيتها النسبية يف ة السولو تتبعنا تطور القيمة املضافة املتحققة يف الصناعات التحويلية يف اململمكة العربي     

( , فإن 2141-2145الناتج احمللي اإلمجايل وتوزيعها بني الفروع الصناعية للصناعات التحويلية خالل املدة )
( تشري اىل أن القيمة املضافة يف الصناعات التحويلية يف السعودية قد شهدت تطوراً  4البيانات الواردة يف اجلدول رقم )

( , إذ كانت القيمة املضافة املتحققة يف قطاع الصناعة التحويلية 2141-2149خالل املدة ) كبريًا ملحوظاً 
, ايل بزيادة قدرها  2144( مليون دوالر عام 91,539, ارتفعت اىل ) 2141( مليون دوالر عام 44,454)
مليون دوالر عام  (44,562( مث ارتفعت القيمة املضافة اىل )%35,3( مليون دوالر وبنسبة منو بلغ )45446)

( , مث ارتفعت القيمة %49,3وبنسبة منو بلغ ) 2144( مليون دوالر عن عام 44159أي بزيادة قدرها ) 2142
وبنسبة  2142( مليون دوالر عن عام 3644أي بزيادة قدرها ) 2143( مليون دوالر عام 45,539املضافة اىل )

أي بزيادة قدرها  2144( مليون دوالر عام 94,126 )( وواصلت القيمة املضافة ارتفاعها اىل%5.5منو بلغ )
 أعلى ما وصلت اليه القيمة املضافة . 2144( , ويعد عام %4,3( مليون دوالر ونسبة منو بلغ )5463)
 
 

( مليون دوالر عام 44,454( , فقد ارتفعت من )2141-2145أما تطور القيمة املضافة خالل املدة كمكل )     
( مليون دوالر ومبعدل منو مركب بلغ 34411أي بزيادة قدرها ) 2145مليون دوالر عام ( 46,454اىل ) 2141

 (.2141-2145( خالل املدة )42,49%)
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 (4جدول رقم )
 القيمة املضافة لقطاع الصناعات التحويلية وأمهيتها النسبية يف الناتج احمللي اإلمجايل يف        

 (       ) مليون دوالر(2141-2145ة السعودية للمدة )اململمكة العربي                       
البيانات / 

 السنوات

الناتج المحلي 

اإلجمالي باألسعار 

 الجارية

القيمة المضافة في 

قطاع الصناعة 

 التحويلية

األهمية النسبية 

للقيمة المضافة % 

في الناتج المحلي 

 اإلجمالي

معدل النمو السنوي 

 للقيمة المضافة %

 ــــــــــ 10% 22,616 147,214 4010

4011 778,106 70,137  10,1% 31.3% 

4014 633,337 61,184 10% 18.3% 

4013 622,337 61,137 10,1% 1.1% 

4012 613,234 21,048 10,2% 6.3% 

4011 727,004 68,216 14.3% 1.8- % 

معدل النمو السنوي 

-4010المركب للمدة )

4017)* 

2,4% 14,17%   

 .446، 441, ص 2149صندوق النقد العريب , التقرير االقتصادي العريب املوحد لعام  -:املصدر
 )*( مت احتساب  معدل النمو من قبل الباحث وفق الصيغة اآلتية :

 411* {4- y1

y0
    1 -n   } R= 

 -أذ ميثل :
R النمو السنوي املركب = 

Y1قيمة املتغري يف سنة املقارنة = 
Y2يف سنة األساس  = قيمة املتغري 

n  عدد السنوات = 
( , وان السبب 2141-2145تعمكس هذه الزيادة حقيقة ان القيمة املضافة شهدت تطوراً كبرياً خالل املدة )      

الرئيس يف ذلك هو زيادة املوارد املالية املتأتية من ارتفاع أسعار النفط وسياسات اإلصالح االقتصادي , إذ شهدت 
مهمة يف جمال صناعة استخراج النفط والغاز وأضيفت طاقات جديدة لإلنتاج , ومت توسيع طاقات السعودية تطورات 

قائمة والتخطيط ملصانع جديدة ومشاريع صناعية عمالقة يف مدينة اجلبيل وينبع الصناعتني , كمشاريع البرتوكمياوية 
كذلك الدور عدد مصانع املواد الغذائية واملشروبات و  اليت تنتج املواد األولية الداخلة يف صناعة األلياف الصناعية وزيادة

, مما أدى اىل فعالية القطاع الصناعي عموماً , والذي انعمكس بدوره  (22)المكبري الذي لعبه تشغيل مصفاة رأس التنورة 
كات ر على تطور القيمة املضافة , أضف اىل ذلك االستثمارات األجنبية املباشرة يف هذا القطاع من قبل كربى الش

 .(23)العاملية واالنفتاح على اخلارج والقدرة التنافسية للمنتجات السعودية يف األسواق العاملية 
( يف حني بلغ %4,2( حوايل )2141-2145بلغ معدل النمو السنوي املركب للناتج احمللي اإلمجايل للمدة )      

(, وهذا %42,49( )2141-2145يلية للمدة )معدل النمو السنوي املركب للقيمة املضافة لقطاع الصناعة التحو 
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يعين ان معدل منو القيمة املضافة يف قطاع الصناعة التحويلية كان أعلى من معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل , األمر 
-2145الذي انعمكس على زيادة األمهية النسبية لقطاع الصناعة التحويلية يف الناتج احمللي اإلمجايل خالل املدة )

2141.) 
 مؤشر تطور مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي في السعودية : -ثانيا  :
للوقوف على التطور احلاصل يف قطاع الصناعات التحويلية يف السعودية فإن األمر يتطلب احتساب األمهية      

( ان األمهية النسبية 4البيانات يف اجلدول رقم ) النسبية لقطاع الصناعة التحويلية يف الناتج احمللي اإلمجايل , إذ تعمكس
( عام %41.9, مث ارتفعت اىل ) 2144( يف عام %41,4( , وارتفعت اىل )%41كانت )  2141خالل عام 

 . 2145( عام %42,3حىت وصلت اىل ) 2144
ن هيمنة قطاع التعدين الرغم مان هذا التطور التدرجيي يف األمهية النسبية لقطاع الصناعة التحويلية يف السعودية ب      

يف تركيبة الناتج احمللي اإلمجايل يف السعودية , إذ انعمكس ومبا ال يقبل الشك مستوى التطور الذي حققه القطاع 
 الصناعي التحويلي يف السعودية والدعم الالحمدود الذي حيصل عليه هذا القطاع والشمكل اآليت يعمكس ما تقدم .

 
 ( 4الشمكل رقم )

 لصناعات التحويلية يف الناتج احمللي اإلمجايل مسامهة ا
 (2141-2145يف السعودية للمدة )

 

 
 (.4مت إعداد الشمكل البياين من قبل الباحثة بيانات جدول رقم)  -: املصدر
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 مؤشر تطور أعداد المصانع في الصناعات التحويلية في السعودية : -ثالثا :
التطور يف أعداد املصانع القائمة يف اململمكة العربية السعودية خالل املدة  (2( والشمكل رقم )2يوضح اجلدول رقم )   

اىل 2149إذ شهدت هذه الفرتة تطورًا ملحوظًا يف أعداد املصانع , إذ ارتفعت يف عام ( ’ 2149-2114)
ا ( , كم%91, مسجاًل بذلك ارتفاعًا نسبته ) 2114( مصنعًا عن عام 2612( مصنعًا بزيادة قدرها )4442)

 .2149( مصنعاً يف عام 546أي بزيادة قدرها ) 2145( عن عام %9ارتفعت عدد املصانع بنسبة )
 

 
 ( 1جدول رقم ) 

 عدد املصانع التحويلية يف اململمكة العربية السعودية موزعة 
 (2114-2149حسب القطاعات الرئيسية )

البيانات/ 

 السنوات

الصناعات 

 االستهالكية

الصناعات 

 الميكانيكية

اد البناء مو

 االسمنت

الصناعات 

 الهندسية

الصناعات 

 األخرى

 المجموع

2002 422224 1152221 212003 1302020 02050 4052411 

2001 1652664 2012232 312656 1422301 02636 5512020 

2000 1262366 2112132 352530 1532301 102211 5042135 

2010 1042325 2462045 302202 1602322 122360 6622200 

2011 2112151 2142025 462041 1012121 132325 2542322 

2012 2322116 3142620 522142 2032224 142020 1232115 

2013 2442030 3422164 542242 2102453 132161 1232566 

2014 2212063 3232060 622024 2332110 132255 0552201 

2015 2202220 3012323 612616 2312004 132020 001203 

2016 2122301 4112125 602664 2522350 142203 120422440 

 
( 2114-2149: الصندوق الصناعي , صندوق التنمية الصناعية السعودي , تقرير احصائي املصانع القائمة يف اململمكة العربية السعودية للمدة ) المصدر 

 www.sidF.gov.soi      , وعلى املوقع 
 

وهي الصناعات االستهالكية والمكيمائية واهلندسية  –وإذا نظرنا اىل أعداد املصانع حسب القطاعات الرئيسية     
ومواد البناء )تتضمن االمسنت( باإلضافة اىل الصناعات األخرى , جند إن هناك ارتفاعاً كبريًا يف عدد مصانع قطاع 

( مصنعاً ومبعدل 4964اي بزيادة قدرها ) 2114مقارنة بعام  2149( يف عام %61سبة )الصناعات المكيمائية بن
(. ويعود السبب يف هذا االرتفاع اىل امليزة النسبية هلذا 2149-2114( خالل املدة )%4منو سنوي مركب بلغ )

اخلاص  شجع القطاعالقطاع وتوسيع شراكات كربى مثل اراممكو وسابك بالدخول يف شراكات مع شركات عاملية مما 
مقارنة بعام  2149( عام %94للدخول يف مثل هذه االستثمارات كما ارتفعت عدد مصانع مواد البناء بنسبة )

( وقد جاءت هذه الزيادة يف أعداد 2114-2149( خالل املدة )%4ومبعدل منو سنوي مركب بلغ ) 2114
عني ار احلمكومية واخلاصة , كما ارتفع عدد املصانع لقطااملصانع مواد البناء بسبب التوسع يف مشاريع البناء واألعم

http://www.sidf.gov.soi/
http://www.sidf.gov.soi/
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ومبعدل منو سنوي  2114مقارنة بعام  2149( على التوايل عام %26( و )%46اهلندسي واالستهالكي بنسبة )
( . نستنتج مما تقدم ان نشاط الصناعات 2114-2149( على التوايل خالل املدة )%3( و)%4مركب بلغ )

( نتيجة %49نسبة ) 2149ى النصيب األكرب من إمجايل عدد املصانع القائمة خالل عام المكيميائية يستحوذ عل
( من أنشطة قطاع الصناعات المكيميائية , يليه %45لنمو نشاط املنتجات الالفلزية األخرى , اذ ميثل هذا النشاط )

( , مث صناعة %24ة بنسبة  )(, مث الصناعات االستهالكي%24باملرتبة الثانية نشاط الصناعات اهلندسية بنسبة )
( من إمجايل عدد املصانع %4( ومتثل باقي األنشطة الصناعية األخرى بنسبة )%5مواد البناء واالمسنت بنسبة )

 التحويلية يف اململمكة .
 

 (1لشكل رقم )ا
 (2114-2149أعداد املصانع التحويلية يف اململمكة العربية السعودية للمدة )

   
 
 

     
  
  
  
 

 المصدر : الشمكل من إعداد الباحث باالعتماد على جدول رقم )2( .
 

 مؤشر تطور أعداد القوة العاملة في الصناعات التحويلية في السعودية : -رابعا  :
, كم موضح يف  2149يقدر عدد العمالة يف خمتلف القطاعات الصناعية يف اململمكة العربية السعودية حىت عام   

( أكثر من مليون عامالً موزعني على مناطق اململمكة العربية السعودية مبختلف القطاعات 3( والشمكل )3اجلدول رقم )
( تطوراً كبريًا يف حجم القوة 2114-2149( عاماًل لمكل مصنع . وقد شهدت املدة )435الصناعية ومعدل )

ليون عاماًل يف عام ( م4,142اىل ) 2114( ألف عاماًل عام 465العاملة حيث ارتفعت أعداد القوة العاملة من )
وقد جاء  2145( مقارنة بعام %4( .كما ارتفعت أعدادهم بنسبة )%441, أي بنسبة زيادة قدرها ) 2149

( , مما أدى اىل زيادة احلاجة اىل توظيف 2114-2149هذا االرتفاع نتيجة التطور الصناعي يف اململمكة خالل املدة )
صناعي جمموعة كبرية ومتنوعة من الفرص الوظيفية يف كل مناطق اململمكة العمالة مبختلف أنواعها , اذ وفر القطاع ال
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( أيضًا ان 3سواء كانت وظائف إنتاجية  او إدارية او تسويقية او غريها من الوظائف . كما يوضح اجلدول رقم )
فعت أعداد القوة حسب األنشطة الرئيسية , إذ ارت 2149توزيع أعداد القوة العاملة يف القطاع الصناعي للملمكة لعام 

كما ارتفعت أعداد القوة العاملة يف   2145( مقارنة بعام %9العاملة يف نشاط مواد الصناعات اهلندسية بنسبة )
, بينما جاءت  2145( على التوايل مقارنة بعام %3( و)%5نشاط إن الصناعات المكيميائية واالستهالكية بنسبة )

, كما يوضح اجلدول أيضاً نشاط الصناعات  2145( مقارنة بعام %2) بقية األنشطة بأقل نسبة ارتفاع ال تتجاوز
بنسبة  2149المكيميائية كان له النصيب األكرب من أعداد القوة العاملة يف قطاع الصناعات التحويلية خالل عام 

يف هذا  ( نظراً لعدد املصانع%44( يرتكز معظمها يف نشاط صنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى بنسبة )41%)
( مث %24( , يليه نشاط الصناعات اهلندسية بنسبة )%29اجملال , يليه نشاط الصناعات االستهالكية بنسبة )

( من إمجايل عدد العمالة يف قطاع الصناعة %4( ومتثل باقي األنشطة بنسبة )%4صناعة مواد البناء واالمسنت بنسبة )
 التحويلية يف اململمكة .

 
 (4جدول رقم )

 (2114-2149قوة العامة موزعة حسب القطاعات الرئيسية يف اململمكة للمدة ) أعداد ال
البيانات/ 

 السنوات

الصناعات 

 االستهالكية

الصناعات 

 الميكانيكية

مواد البناء 

 االسمنت

الصناعات 

 الهندسية

الصناعات 

 األخرى

 المجموع

2002     402323 2132021 362101 332141 22166 4042350 

2001 552156 3142221 312112 342120 102202 4622140 

2000 602034 3422126 422220 322126 102260 5032133 

2010 262051 3212002 422260 442023 212024 5602311 

2011 102026 4622566 542203 512103 212031 6112526 

2012 002005 6232626 232232 212502 222350 1112400 

2013 1022666 2222000 622512 212200 202014 0052425 

2014 1122135 2302261 552152 202062 302016 120162331 

2015 1142062 1342252 212630 212555 202130 121212351 

2016 1162060 1152313 232251 102131 212511 121132521 

 
رير إحصائي أعداد املصانع القائمة يف اململمكة العربية السعودية للمدة الصندوق الصناعي , صندوق التنمية الصناعي السعودي , تق :المصدر  

 www.sidf.gov.sa             ( , على املوقع  2114-2149)
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 (4الشكل رقم )

 (2114-2149اعداد القوة العاملة يف اململمكة العربية السعودية للمدة )
 

 
 (.3جدول رقم ) الشمكل من إعداد الباحث باالعتماد على : المصدر

 
 مؤشر تطور رأس المال المستثمر في قطاع الصناعات التحويلية في السعودية : -خامسا :

حسب الرتخيص  -2149بلغ إمجايل قيمة التمويل للمصانع القائمة يف اململمكة العربية السعودية حىت هناية عام       
مويل من صناعية الرئيسية , إذ ارتفعت قيمة إمجايل التالصناعي أكثر من ترليون لاير موزعة على خمتلف القطاعات ال

( %42ومبعدل منو سنوي مركب بلغ ) 2149( ترليون لاير عام 4,4اىل حوايل ) 2114( مليون لاير عام 414)
( مليون لاير لمكل مصنع , ويعود السبب يف هذا االرتفاع اىل أن 443(, ومبعدل )2114-2149خالل املدة )

نتيجة  2145واستمر هذا االرتفاع حىت عام  2141طاع الصناعات المكيميائية ارتفع خالل عام إمجايل التمويل لق
لعودة الثقة لقطاع الصناعات المكيمائية بعد األزمة املالية العاملية مما أدى اىل ارتفاع إمجايل التمويل يف املصانع التحويلية 

ع قيمة التمويل للمصانع القائمة لمكل قطاع صناعي ( توزي4( والشمكل )4يف السعودية كمكل , ويوضح اجلدول رقم)
( %3. إذ ارتفعت قيمة التمويل لقطاع الصناعات االستهالكية واهلندسية ومواد البناء بنسبة ) 2149متخصص لعام 

( %3, يف حني اخنفضت قيمة التمويل لقطاع الصناعات المكيمائية والصناعات األخرى بنسبة) 2145مقارنة بعام 
وبشمكل عام فان قيمة إمجايل التمويل لمكل قطاع من القطاعات اخلمسة  2145التوايل مقارنه بعام ( على %4و)

ارتفع مبعدل خمتلف عن اآلخر لمكل سنة , فإمجايل التمويل لقطاع الصناعات االستهالكية وقطاع الصناعات اهلندسية 
 ( .2114-2149دة )( لمكل منها وهذا يعمكس منو القطاعني لمكل سنة خالل امل%41ارتفع مبعدل )

0
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1500

12345678910

4955515946627548238739559981042
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-2149( لمكل سنة خالل املدة )%42اما قطاع الصناعات المكيمائية فقد ارتفع إمجايل التمويل مبعدل )      
( لمكل سنة خالل نفس املدة , يف حني %33(, كما ارتفع إمجايل التمويل لقطاع الصناعات األخرى مبعدل )2114

( لمكل سنة خالل نفس املدة , وبشمكل %9معدل منو مركب بلغ ) إن إمجايل التمويل لقطاع مواد البناء جاء بأقل
( إذ 2114-2149عام فان نشاط الصناعات المكيمائية له النصيب األكرب من إمجايل قيمة التمويل خالل املدة )

 ( يف الصناعات المكيمائية من إمجايل قيمة التمويل .     %41بلغت هذه النسبة )
( من إمجايل قيمة التمويل بينما توزعت باقي %44لقطاع الصناعات االستهالكية )يف حني بلغ نسبة التمويل      

 النسب على قطاع الصناعات اهلندسية وصناعة مواد البناء باإلضافة اىل الصناعات األخرى .
 

 (5جدول رقم )
                                                                                                                            (2114-2149إمجايل التمويل للصناعات التحويلية يف اململمكة العربية السعودية )

 مليون لاير
البيانات/ 

 السنوات

الصناعات 

 االستهالكية

الصناعات 

 الميكانيكية

مواد البناء 

 االسمنت

الصناعات 

 الهندسية

الصناعات 

 األخرى

 المجموع

2002 402323 2132021 362101 332141 22166 4042350 

2001 552156 3142221 312112 342120 102202 4622140 

2000 602034 3422126 422220 322126 102260 5032133 

2010 262051 3212002 422260 442023 212024 5602311 

2011 102026 4622566 542203 512103 212031 6112526 

2012 002005 6232626 232232 212502 222350 1112400 

2013 1022666 2222000 622512 212200 202014 0052425 

2014 1122135 2302261 552152 202062 302016 120162331 

2015 1142062 1342252 212630 212555 202130 121212351 

2016 1162060 1152313 232251 102131 212511 121132521 

 www.sidf.gpv.saالصندوق الصناعي ، صندوق التنمية الصناعية السعودي ، على املوقع  :المصدر                    
 

 (5شكل رقم )
 (2114-2149سب األنشطة الصناعية )يف السعودية ح ايل التمويل للصناعات التحويليةتطور إمج

 (.4احث باالعتماد على جدول رقم )الشمكل من إعداد الب : المصدر
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 مؤشر تطور الصادرات الصناعية التحويلية ) غير النفطية( الى إجمالي الصادرات في السعودية :  -سادسا  :
أولت اململمكة العربية السعودية اهتماماً كبرياً لتنمية الصادرات الصناعية التحويلية متاشياً مع اسرتاتيجيات التنمية       

دية الشاملة للدولة يف توسيع القاعدة اإلنتاجية وتنويع مصادر الدخل , وبالرغم من احلداثة النسبية لتجربة االقتصا
القطاع اخلاص السعودي يف جمال التصدير , إال أن الصادرات الصناعية السعودية قد خطت خطوات كبرية يف هذا 

 لمكبري يف الدخول اىل األسواق العاملية , كما سامهت يفاجملال , إذ كان للصادرات البرتوكيمياوية السعودية الدور ا
. واجلدول التايل يوضح التطور يف قيم (24)إعطاء صورة اجيابية عن املنتجات السعودية من حيث اجلودة والسعر

 ( .2141 -2149الصادرات الصناعية التحويلية السعودية ونسبة مسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل للمدة )
 (0رقم )جدول 

 تطور الصادرات الصناعية التحويلية 
 (2149 -2141يف السعودية يف الناتج احمللي اإلمجايل للمدة )

قيمة الصادرات الصناعية  السنوات / البيانات

 التحويلية )مليون لاير(

 النسبة الى إجمالي الصادرات

% 

النسبة الى الناتج 

المحلي اإلجمالي )غير 

 النفطي(%

2010 1132024 1221% 1026% 

2011 1512125 1121% 1224% 

2012 1622421 1122% 12% 

2013 1212041 1221% 1126% 

2014 1152631 1425% 1126% 

2015 1562423 2025% 120% 

2016 1452011 2122% 121% 

معدل النمو المركب 

(2010-2016) 

5202%   

 * احتسب معدل النمو املركب من قبل الباحثة  www.sidf.gov.saودي على املوقع الصندوق الصناعي , صندوق التنمية الصناعية السع :المصدر
      

من اجلدول يتضح ان الصادرات الصناعية التحويلية يف السعودية حققت منوًا سريعًا وكبريًا خالل املدة من      
( خالل %5,14ب بلغ )(, حيث منت الصادرات الصناعية التحويلية يف السعودية مبعدل منو مرك2149-2141)

( مليون 445,644اىل ) 2141( مليون لاير عام 443,624(, ولرتتفع بذلك قيمتها من )2141-2149املدة )
, وقد جاء هذا االرتقاء المكبري يف قيمة الصادرات الصناعية التحويلية يف السعودية مع بدء سريان  2149لاير عام 

 وانضمام السعودية اىل منظمة التجارة العاملية  2113 تطبيق االحتاد المكمركي اخلليجي املوحد عام
( نسبة 5وبالنظر اىل هيمكل الرتكيبة السلعية للصادرات الصناعية التحويلية يف السعودية يوضح الشمكل رقم )    

. حيث يالحظ من  2149الصادرات الصناعية التحويلية حسب النشاط الصناعي اىل إمجايل الصادرات لعام  
(, يليه يف %59اين ان نشاط  املنتجات المكيميائية والبالستيمكية يتصدر كافة األنشطة الصناعية بنسبة )الشمكل البي
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( , يليه باملرتبة الثالثة نشاط منتجات اآلالت واملعدات حيث بلغت %36املرتبة الثانية نشاط املعادن القاعدية بنسبة )
( ومن مث نشاط املنتجات املعادن %45لغذائية بنسبة )( , يليه نشاط املنتجات ا%26نسبة الصادرات اإلمجايل)

( , ويقدر متوسط نسبة %45( يليه نشاط منتجات الورق والطباعة ومنتجات املنسوجات )%44املشمكلة بنسبة )
 (.%31الصادرات اىل إمجايل املبيعات يف قطاع الصناعات التحويلية ) غري النفطي ( )

 
 (0الشكل رقم )

 عية التحويلية اىل إمجايل نسبة الصادرات الصنا
 2149الصادرات حسب النشاط االقتصادي يف السعودية لعام 

                                                                                                                                                

 
 

الغذائية واملعدات املشمكلة  عادن املعادن املعادن املعادن الورق اخلشب املنسوجاتاآلالت امل امجايل الصناعة االثاث
 واملالبس القاعدية الالفلزية المكيميائية

 www.sidf.gov.saالصندوق الصناعي , صندوق التنمية الصناعية السعودي على املوقع  المصدر :
 

 :2149اململمكة العربية السعودية لعام التوزيع اجلغرايف لعدد املصانع التحويلية يف  -سابعاً :
, اذ يالحظ  2149( توزيع عدد املصانع القائمة يف اململمكة العربية السعودية لعام 9يتضح من اجلدول رقم)      

( ألف 399( مصنعاً يعمل فيها حوايل )3,193استحواذ منطقة الرياض على اكرب عدد من املصانع القائمة بواقع )
( مليار لاير وبذلك تمكون منطقة الرياض يف املرتبة األوىل بالنسبة لعدد املصانع وكذلك 424)عامل وبتمويل بلغ 

( من إمجايل عدد املصانع  %41بالنسبة لعدد العمال يف مصانعها التحويلية , إذ متثل مصانع منطقة الرياض )
( مصنعًا يعمل فيها حوايل 4,446ع )( من إمجايل العمالة يف املصانع القائمة . يليه املنطقة الشرقية بواق%34و)
( مليار لاير , وبذلك حتتل املنطقة الشرقية املرتبة الثانية من حيث عدد املصانع 969( ألف عامل وبتمويل بلغ )294)

( من إمجايل %25( من إمجايل عدد املصانع و)%23وعدد العمالة يف مصانعها , اذ متثل مصانع املنطقة الشرقية )
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( ألف عامل 251( مصنعًا يعمل فيها حوايل )4,554صانع القائمة ، مث منطقة ممكة املمكرمة بواقع )العمالة يف امل
( مليار لاير , وبذلك حتتل منطقة ممكة املمكرمة املرتبة الثالثة من حيث عدد املصانع وعدد العمالة 434وبتمويل بلغ )

( من إمجايل العمالة يف %24نع القائمة و)( من إمجايل املصا%21فيها , اذ متثل مصانع منطقة ممكة املمكرمة )
 ( مصنعاً .319( مصنعاً اىل)%23املصانع القائمة , ويرتاوح عدد املصانع القائمة يف بقية مناطق اململمكة ما بني )

 
عدد العمال الف  النسبة)%( عدد المصانع المناطق

 عامل 

إجمالي التمويل  النسبة)%(

 )مليار لاير 

 142 36 327 20 3078 منطقة الرياض

 787 41 472 43 1668 منطقة الشرقية 

 136 42 410 40 1116 منطقة مكة المكرمة 

 
 www.sidf.gov.saالصندوق الصناعي , صندوق التنمية الصناعية السعودي على املوقع  :المصدر  

 
 : 2149دور صندوق التنمية الصناعية السعودي يف متويل املشاريع الصناعية حىت عام  -ثامناً :

يلعب صندوق التنمية الصناعية السعودية دوراً بارًز يف تنمية القطاعات يف اململمكة العربية السعودية ، اذ بلغ عدد     
( قرضًا بقيمة 4146حوايل ) 2149القروض املمنوحة من الصندوق جلميع القطاعات الصناعية حىت هناية عام 

خمتلف القطاعات الصناعية . إذ يتصدر قطاع الصناعات المكيمائية ( مليار لاير موزعة على 434.4إمجالية قدرها )
( مليار لاير 53من حيث قيمة القروض الرتاكمية املعتمدة له اذ بلغت قيمتها اإلمجالية منذ تأسيس الصندوق حوايل )

ندسية يف , مث يأيت قطاع الصناعات اهل(25)( من إمجايل قيمة القروض اليت اعتمدها الصندوق %39وهو ما ميثل )
( من إمجايل قيمة القروض %24( مليار لاير , أي ما ميثل )26املرتبة الثانية , اذ بلغت قيمة القروض املعتمدة له )

( 29اليت اعتمدها الصندوق , يليه قطاع مواد البناء واالمسنت يف املرتبة الثالثة اذ بلغت قيمة القروض الرتاكمية حوايل )
( من إمجايل القروض اليت اعتمدها الصندوق , مث قطاع الصناعات االستهالكية يف %46مليار لاير وهو ما ميثل )

( من إمجايل قيمة القروض اليت %44( مليار لاير أي ما ميثل )23املرتبة الرابعة اذ بلغت قيمة القروض املعتمدة له )
( مليار 4) ت قيمة القروض املعتمدة لهاعتمدها الصندوق , ويأيت يف املرتبة األخرية قطاع الصناعات األخرى , اذ بلغ

 .(29)2149( من إمجايل قيمة القروض اليت اعتمدها الصندوق حىت هناية عام %5لاير وهو ما ميثل )
 

 
 
 
 



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

274 
 

 المبحث الرابع
 الصناعات التحويلية  في السعوديةالتحديات التي تواجه 

 تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية : -2
اء بالقدرة التنافسية اىل مستوى العاملية للمنتجات الصناعية السعودية ضرورياً ليس فقط لمكسب حصص يعد االرتق    

يف أسواق التصدير العاملية , وإمنا أيضًا للمحافظة على حصص األسواق احمللية وتعزيزها . وتتطلب مواجهة هذا 
ية العاملية نتاجية واجلودة اىل املستويات القياسالتحدي من الوحدات الصناعية يف السعودية العمل على رفع معدالت اإل

. 
 نقل وتوطين التقنية: -1

حتتل التقنية دورًا هامًا وحامسًا يف زيادة اإلنتاجية مما يعمكس بصوره مباشرة على القدرة التنافسية للمنتجات       
اليت حققتها  . وبالرغم من االجنازات الصناعية ومن هنا فان بناء قاعدة تقنية صلبة يعد أحد ركائز املستقبل الصناعي

ولمكن  (15) اململمكة العربية السعودية يف جمال نقل التقنية . فهي حباجة اىل مضاعفة املقدرات التقنية لصناعتها الوطنية
األهم من ذلك متثل يف احملاولة اجلادة لتطوير التقنية اليت مت توطينها وذلك من خالل األحباث سواء داخل املؤسسات 

 الصناعية او بالتعاون مع اجلامعات واملراكز العلمية املتخصصة  وكذلك جذب االستثمارات األجنبية عالية التقنية .
 التعامل مع تشريعات ومستجدات منظمة التجارة العالمية : -4

تلتزم هبا مجيع  ليتإذ أن اململمكة العربية السعودية عضواً يف املنظمة فان هناك حاجة للتمكيف مع قواعد املنظمة وا     
دول األعضاء . ويبقى اهلدف العام متمثالً يف إتباع اسرتاتيجيات تعمل على االستفادة القصوى من اجيابيات االنضمام 

. وقد يمكون من الضروري أيضاً هلذه اإلسرتاتيجية ان تأخذ  (29)للمنظمة مع العمل على احتواء وتقليل اآلثار السلبية
د من حتديات مستقبلية يف إطار قواعد املنظمة ودخول موضوعات جديدة مثل البيئة والعمالة بعني االعتبار ما يستج

 وغريها .
 زيادة توفير الموارد واالستثمارات في القطاع الصناعي : -5

بالرغم من االجنازات المكبرية اليت حققتها الصناعة يف السعودية , إال أن مسامهة القطاع الصناعي من إمجايل       
لناتج احمللي تبقى دون املطلوب او دون الطموح . وللقيام بدور أكثر فاعلية لزيادة مسامهات القطاع . فإن هناك ا

حاجة لتمكثيف توجيه املوارد واالستثمارات خصوصاً يف قطاعات الصناعات التحويلية . وتستلزم مقابلة هذا التحدي 
ثمار الوطين واألجنيب عرب تطوير بيئة األعمال ومناخ االست تمكاتف اجلهود احلمكومية بتعاون أوثق مع القطاع اخلاص

 .(26)بالسعودية من اجل االرتقاء مبعدالت االستثمار يف هذا القطاع
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 تنفيذ وتطوير مفهوم التكامل : -0
. لفوائد تأيت باصناعة معينة قد المن املعروف يف جتارب اإلدارة الصناعية احلديثة ان بعض التوسعات الرأسية يف       

حيث بتالشي الرتكيز على التخصص يف املنتج األساسي الذي يتميز به املصنع مما يؤدي اىل خفض الفعالية وارتفاع 
التمكاليف التشغيلية  ويف بعض األحيان تفقد املشاريع حصصها يف السوق، لذا يتعني على املصانع خصوصاً المكبرية 

كانت حملية , يف تامني احتياجاهتا من املنتجات األخرى . وذلك منها االعتماد على مصانع أخرى , , وحبذا لو  
 . (40)لمكي تتممكن من تركيز تطوير منتجاهتا األصلية والتنافسية سواء حملياً او خارجياً 

 تطوير اإلدارة الصناعية : -1
ارة يف هذه عية اإلدكما هو معلوم , فإن حتسني األداء اإلنتاجية يف املنشآت الصناعية تعتمد على كفاءة ونو        

املنشآت . ويمكتسب ذلك أمهية كربى إزاء ما هو متوقع من تزايد املنافسة العاملية وسرعة تطورات األسواق والتقنية .  
كما وان هناك حاجة ملزيد من االهتمام هبذا اجلانب يف الوحدات الصناعية الصغرية واملتوسطة واليت تشمكل غالبية 

 ة السعودية .الوحدات العاملة يف الصناع
 مواكبة التطورات في األسواق العالمية : -5

إن التطورات والتغريات يف األسواق العاملية وجماالت التقنية تشهد ارتفاعاً متسارعاً مما يشمكل حتدياً كبرياً لقطاعات       
يات تتسم اث آلاألعمال يف العامل وللقطاعات الصناعية على وجه اخلصوص ، ويتطلب مواجهة هذا التحدي استحد

 باملرونة يف اإلدارة والتصميم واإلنتاج والتسويق .
 البيئة الصناعية وإطار التنمية المستدامة : -8

من املؤكد إن االهتمام بالبيئة سوف حيظى بزخم متزايد يف املستقبل وعليه فإن احلفاظ على سالمة البيئة الصناعية      
واء اآلثار السلبية يعد أحد حتديات املستقبل للقطاعات والوحدات ، وما يستلزم ذلك من جهود وتقنيات الحت

 .(34)الصناعية يف السعودية 
 تطور مقدرات القوة العاملة السعودية : -0

تعد مهارات ونوعية القوة العاملة الصناعية من العوامل احلامسة يف إطار تطوير التنمية الصناعية واملقدرة التنافسية       
قباًل . ويف سبيل تطوير مقدرات القوة العاملة السعودية بات ضرورياً مراجعة وتمكثيف جماالت ونوعية للصناعات مست

التعليم والتدريب الفين واملهين حبيث تتناسب خمرجات هذه املؤسسات مع احتياجات الشركات الصناعية يف خمتلف 
  . (41)التخصصات 

 االستنتاجات والتوصيات
موس يف االقتصاد السعودي خالل مدة البحث , وهذا التطور يف الصناعة التحويلية هناك تطورًا صناعي مل -4

 يشتمل على عمق يف العملية اإلنتاجية يؤكده كثافة استخدام رأس املال والتمكنولوجيا الصناعية .
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هناك بعض القطاعات تعاين من نقص يف اجلوانب الفنية , وقد كان هذا واضح يف نشاط قطاع الصناعات  -2
 اخلشبية واألثاث , يتطلب األمر دراسة فنية هلذا القطاع والعمل على تشجيع زيادة املمكون التمكنولوجي فيها .

هناك إممكانية كبرية للنمو الصناعي , فرغم ان هناك منواً كبريًا يف الصناعات التحويلية يف السعودية إال أن هذا  -3
باألساس اىل اعتماد االقتصاد السعودي على استخراج النفط  النمو يقع دون مستويات النمو املممكن , ويعود ذلك

وتصديره دون إجراء عملية حتويلية هامة عليه ترفع القيمة املضافة , ويقرتح هناك االستفادة من النفط يف منو الصناعات 
 التحويلية من خالل تمكثيف استخراجه بداًل من تصدير , يف شمكل خام او ممكرر 

من مواصلة حتقيق منو متواصل يف  WTOلعربية السعودية يف إطار اكتساب عضوية استطاعت اململمكة ا -4
مؤشرات الصناعة التحويلية بعد انضمامها اىل املنظمة وتطبيق اتفاقياهتا امللزمة , مما يؤكد جناح اإلجراءات والسياسات 

 االقتصادية اليت اتبعتها هذه الدولة يف جمال دعم وتمكييف صناعاهتا الوطنية .
( كانت هناك زيادة واضحة يف أعداد املنشآت الصناعية إذ ارتفعت من 2114-2149خالل مدة البحث )  -5
كذلك هناك زيادة يف أعداد القوة العاملة من   2149( مصنعًا عام 4,442اىل ) 2114( مصنعًا عام 4,941)
لك هناك زيادة يف , كذ 2149( مليون عامل عام 4,142,446اىل ) 2114( مليون عامل عام 465,494)

اىل  2114( مليار لاير عام 414,356إمجايل االستثمارات يف قطاع الصناعة التحويلية إذ ارتفعت من )
 . 2149( مليار لاير عام 4.429.359)

( كانت هناك زيادة واضحة يف إمجايل القيمة املضافة يف قطاع الصناعة 2114-2149خالل مدة البحث ) -9
ومبعدل  2145( مليون دوالر عام 46.454اىل ) 2149( مليون دوالر عام 44,454من )التحويلية اذ ارتفعت 

( كذلك هناك زيادة واضحة يف نسبة الصادرات الصناعية التحويلية اذ بلغت ) %42.9منو سنوي مركب بلغ ) 
 (.2141-2149( من إمجايل الصادرات خالل املدة )%24.2ارتفعت اىل ) 2141( عام 42.4%

على تنمية القطاعات الغذائية والنسيجية , لمكي يتوفر هلا اخلربة واملهارة وبشمكل يتفق مع إممكانية احلصول العمل  -4
 على مستخدماهتا احمللية بصورة رئيسية . 

االهتمام بالتطور التمكنولوجي والدخول بقوة اىل ميدان الصناعات االلمكرتونية املتطورة واليت ميثل قياسها نقطة  -9
 اع الصناعي .ارتقاء القط

تطوير اإلنتاج احمللي , وجعله منافسًا لإلنتاج األجنيب , من خالل إقامة مراكز للبحوث املخصصة للصناعات  -6
 املختلفة .

خالل مدة البحث احتل نشاط املنتجات المكيميائية املرتبة األوىل يف إمجايل عدد املصانع القائمة بنسبة  -41
 ( .%24( مث نشاط الصناعات االستهالكية بنسبة)%24دسية بنسبة )(, يليه نشاط الصناعات اهلن49%)
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 .444واالقتصاد , جامعة البصرة , ص اىل جملس كلية اإلدارة
 .61سعدية هالل حسن التميمي , مصدر سابق , ص -22
كربالء حالة   حمافظة –حيدر يونس كاظم املوسوي ، قياس مدى تركز وتوزيع العاملني يف الصناعة التحويلية  -23

 . 94، ص  2116تطبيقية ، رسالة ماجستري مقدمة اىل جامعة كربالء ، 
عودة ," واقع الصناعات التحويلية يف ظل برامج اإلصالح االقتصادي " يف أفمكار عربية خمتارة "  سوسن جبار-24
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 دليل النشر
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 رفع شأهنا من اليت الدولية املعايري أعلى )معتمد( والدراسات املتقدم تدريبلل العلمي املعهد جمالت جمموعة تعتمد
 وكذلك حبثه، ستوىمل حقيقة ترقية هبا الباحث التزام حال يف للبحث وتضيف العاملية، مستوى إىل األحباث مستوى

 شمكالً  أحباثنا على يتضف هي؛التوجي الدليل هذا يف الواردة املواصفات مجلة إن العلمي؛ النشر جمال يف خربته من تعزز
 مواكبة حيقق مما ه،ومعارف العلمي النشر ضوابط تطور مع تتناسب بصيغة القارئ إىل وخيرجه مضموهنا من يعزز علمياً 
 املعريف. النشر ملستجدات فاعلة

 :جيب أن يتمكون البحث من الفقرات التالية وحسب الرتتيب املذكور حرفياً 

 الغالف :أوال
 البحث انعنو          -
 )الباحثني( الباحث أسم         -
 العمل جهة         -
 الدولة         -
 اإلليمكرتوين الربيد         -
 ميالدي هجري النشر سنة         -

 :مّت البحث… ويتمكون من :ثانيا  
 أبرز نع تعرب مفتاحية( كلمات  9-5 – بالغتني – امللخص )تعقب إلزامي إجنليزي( – )عريب امللخص     -

 البحث. مضامني

 مجيع راضاستع مها: أساسيتني نقطتني يستهدف فهو -مضغوط حبث– عن عبارة هو شديد باختصار امللخص
 كاماًل،  البحث قراءة على وحثه القارئ وترغيب ، البحث عن للقارئ؛ وافية صورة إلعطاء للبحث الرئيسة املفاصل
 إشمكالية عن للحديث مدخل ) اآلتية: العناصر على تشتمل عنايةب ومدروسة جداً  قصرية عبارات من امللخص ويتمكون
 وصفية؛ ة؛مقارن موضوعية؛ }حتليلية؛ الدراسة منهج – اإلشمكالية معاجلة أسلوب –الدراسة موضوع يتضمن البحث
 }نظرية سةالدرا نوع – املفرتضة النتائج -البحث موضوع يف األصالة ممكمن – األهداف خمتصر – حتقيق( دراسة

 النتائج. تطبيقية{خالصة ميدانية – تبيةممك
 كلمة.  421 عن امللخص يزيد ال
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 – وضوعامل أمهية – للموضوع أساسية )فمكرة للموضوع )مدخل اآلتية: عشر األحد العناصر على وتشتمل املقدمة
 – ذاتية< أسباب -ب موضوعية أسباب ->أ – املوضوع اختيار أسباب – املفاهيم بعض ) املوضوع أهداف

 إجابات : الفرضيات – البحث فروع :أسئلة الفرعية األسئلة – سؤال شمكل يف العنوان بلورة أي: احملوري سؤالال
 املقدمة زيدت ال البحث(. صعوبات – البحث خطة و هيمكل – الدراسة حدود – املستخدم املنهج – لألسئلة مبدئية

 كلمة  251 عن
 حيث نم حبثك مستوى من تعزز وهي ُمعتمدة، دولية لوائح عن مأخوذة املواصفات هذه إن الباحث عزيز مالحظة: 

 هبا. االلتزام حال يف جتنبه ميمكن إضافياً  تأخرياً  ستمكلفك هلا خمالفة أية وإن املضمون، عن أمهية يقل ال الذي الشمكل

 واإلحالة النشر آليات
 لتزويد يوماً  31 عن دتزي ال مبدة وتلتزم احملمكمني، إىل بإحالتها تقوم الباحث، من البحث نسخة اجمللة إدارة تسلم بعد

 ودفع باملالحظات لألخذ يوم 31 عن تزيد ال مدة البحث ميهل بعدها املالحظات، يتضمن حبثه عن بتقرير الباحث
عهد، خاص مصريف حساب لصاح النشر رسوم

َ
عدلةا بالنسخة وإرفاقه الرسوم تسديد إيصال وتصوير بامل

ُ
 للبحث؛ مل

ساعد. التحرير مدير أو ،التحرير مدير إىل
ُ
 امل

 حبوالة ترسلو  التحرير، هيئة قبل من البحث قبول حال الباحث من تستحصل الواحد، للبحث أمريمكي دوالر 411 النشر رسوم 
عهد، اخلاص املصريف احلساب رقم إىل مصرفية

َ
 أو أول بعد البحث ينشر.ثهلبح النهائي القبول حتقق بعد الباحث به يزود والذي بامل

 .للنشر الُمحالة األبحاث وزخم الدور أولوية حسب األكثر، على قبوله خطاب إصدار تاريخ يعقب عدد ثاني

 على طالبوامل املباحث عناوين تمكون بينما الوسط يف الفصول عناوين تمكون: واملطالب واملباحث الفصول    -
 .إلجنليزيةا باللغة لألحباث بالنسبة اإليسر اجلانب وعلى العربية باللغة لألحباث بالنسبة األمين اجلانب

 لألبحاث التفصيلية المواصفات

 ال – اإلجنليزية باللغة: اينوالث العربية باللغتني: األول ملخصني، على تشتمل أن حيب العربية؛ باللغة املمكتوبة األحباث
  .متقنة لغوية بصيغةو  أعاله، املذكورة العناصر من امللخص يتمكون أن على– كلمة 311 منهما الواحد يتجاوز

 .وامللخص املقدمة يف البحث أصالة موضوع على الضوء تسليط يتم

 .اتواهليئ باألشخاص جترحياً  يتضمن أال وجيب والفمكرية العلمية السالمة لتدقيق البحث خيضع -4
عاصرة القضايا البحث يعاجل -2

ُ
 تطبيقية نظرية- معاجلة اإلنساين الواقع حاجة إىل واألقرب امل

  .العلمية الرصانة ملعيار حتقيقاً  لغة من ألكثر صادرامل تنويع -3
 .الشخصية واالجتاهات امليول من والتجرد املوضوعية الباحث يالزم -4
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 .الشخصية وقناعاته الباحث اعتقاد لتأييد وليس البحث ومعاضدة لتأييد تأيت واألدلة الشواهد -5
 .والشواهد املصادر وختريج توثيق يف بالدقة البحث يتصف -9
 .وملحقاته البحث لغة وفق اللغوية السالمة ةمراعا -4
 .الرتقيم عالمات البحث يراعي -9
 بالبحث صفحة آخر يف الباحث يرفقه األمر هبذا يفيد خطي بتعهد ذلك ويوثق حممّكمة جملة يف سابقاً  ينشر مل -6

 .للمجلة إرساله عند
 .رهآخ إىل لبحثا بداية من متسلسالً  البحث هوامش ترقيم ويمكون أسفلها صفحة كل هوامش توضع -41
 .البحث بآخر يلحق فهرس يف البحث ومراجع ومصادر نتائج تثبت -44
 .املناسب ممكاهنا يف واملالحق املخطوطات من مصورة مناذج توضع -42
    .متاماً  واضحة بصورة بالبحث املتعلقة والبيانات والرسوم الصور مجيع ترفق -43
   .(A4)صفحة 21 عن البحث صفحات تزيد وال مطالب مث مباحث إىل البحوث تقسم -44
 العربية، باللغة املمكتوبة للبحوث( Traditional Arabic) اخلط ونوع ،(42) اهلامش وخط( 49) املّت خط -45
 Times New اخلط ونوع( 41) واهلامش( 44) اخلط حجم فيمكون الالتينية باحلروف املمكتوبة النصوص أما

Roman 
 بني اهلوامش ضعوتو  آخره، إىل البحث أول من واحد وبتسلسل صفحة كل أسفل يف إليمكرتونياً  اهلوامش تنسيق -49

 ألحباثا تنسيق على لألطالع املرفق النموذج متابعة ميمكنك اهلامش، يف أو املّت يف سواء(  3( )2( )4) أقواس
 .املعهد لدى املعتمد

 Wordبصيغة اجمللة مبوقع اخلاصة العناوين إىل األحباث ترسل -44
 .للمعاجلة املعروضة الفمكرة دقة تظهر فرعية نعناوي ذكر دون الفقرات إطالة جتنب -49
 .األقل على احملمكمني من اثنني ِقبل من اجمللة يف للنشر املقدمة والدراسات البحوث حُتمكَّم -46
 .التعديل لغرض حتمكيمها بعد الباحثني إىل البحوث تُعاد -21
 صدور حني من ورةمنش وثاً حب وتعترب احملمّكمني قبل من إجازهتا بعد للمجلة الرمسي املوقع على البحوث تنشر -24

 .الطبع بانتظار الدور إىل وحتال النشر صالحية خطاب
 ال السنوية. الورقية بنسختها اجمللة من بنسخة الباحث يزود -22
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