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 الثانيمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد الرابع عشر ، العدد 

  )رؤية مقاصدية(توفير األعضاء البشرية باستخدام تقنية االستنساخ الجسدي    
Provision of human organs using physical reproduction technique 

  
 

  حذيفة ديالو *

  ملخص

  المسألة من منظورتهدف هذه الدراسة إلى كشف حكم هذه 
  الشريعة اإلسالمية
  :تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن عدة تساؤالت هي :مشكلة الدراسة

هل يجوز االستفادة من تقنيات الهندسة الوراثية كعمليات . 1
االستنساخ الجسدي لتوفير بدائل مناسبة لعالج األمراض والحاالت 

 المستعصية؟
مقاصد الشريعة للتوصل إلى حكم وما مدى إمكانية االستفادة من . 2

  هذه المسألة؟
  :وقد توصل الباحث من خالل هذا البحث إلى ما يلي

، يتجاذبه  أن استخدام االستنساخ الجسدي للحصول على الخاليا الجذعية. 1
، كل منهما ينزع من مقصد حفظ النفس وكرامة  طرفان حاظر ومبيح

ولذلك كان من األهمية بمكان دراسة هذه النازلة على ضوء مقصد  اإلنسان؛
 .حفظ النفس

كما قد يظنه –أن الغرض من هذا االستنساخ ليس العبث والتكاثر . 2
وٕانما الغرض منه توفير البدائل المناسبة للعالج وحفظ األنفس من  - البعض
 . الهالك

الحاالت المستعصية؛ أنه يمكن اإلفادة من هذه التقنية لغرض العالج و  .3
، وٕاخضاعها لرقابة  بشرط عدم توفر البدائل المناسبة وعدم اإلسراف فيها

 .الدولة وتحري الضرورة في إتيانها
  :التوصيات

والمختصين في كافة المجاالت لتكييف  بالخبراءضرورة االستعانة . 1
واالقتصاديين  ، ، وذلك كاألطباء النوازل المعاصرة وتوضيح صورها

 .ومن لهم عناية بمسائل العصر
، والمقاصد الشرعية  الرشيد إلى القواعد الشرعية المحكمة الرجوع. 2

في دراسة هذه المسائل وبيان أحكامها ألن ذلك يضفي المزيد من 
  .اإلحكام في هذه المسائل ويسهل تقبلها عند العامة

  
 

______________________________________________ 
  الفائز بالمركز االول في المجال الشرعي القانوني في الدورة البحث [

  ] لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم ثينالتال
  المملكة العربية السعودية -المدينة المنورة  –الجامعة االسالمية * 

 

* Houzaifat Diallo  
 

Abstract  
 

This study aims to clarify the ruling of this issue 
from the perspective of Islamic law.  
Study problem:This study attempts 
to answer several questions 

including: 
1- Is it permissible to take advantage of genetic

engineering techniques, as processes of
physical reproduction to provide suitable
alternatives for the treatment of diseases and
Hardship cases? 

2- What is the possibility to take advantage of the
purposes of Shariah to reach a ruling on this
issue? 

 The researcher reached several      
conclusions, including:
A- The use of physical reproduction to obtain

stem cells, Tightens between two parties
banning and legalization, each of them tends
from the purpose of self-preservation and
human dignity; therefore it was important to
examine this calamity in light of the purpose of
self-preservation. 

B- The purpose of this reproduction is not
tampering and reproduction - as some people
may think - but is intended to provide suitable
alternatives for treatment and save souls from
perdition. 

C- It could benefit from such technology for the
purpose of treatment and Hardship cases; as
long as the lack of suitable alternatives and
not extravagant in, and be subject to state
control and investigate necessary in
intercourse with. 

Recommendation 
1- The need for use experts and specialists in all

fields to adapt the contemporary calamity and
to clarify its forms, so as Doctors, economists
and their age care issues. 

2- Refer to Rational firm rules of Shariah , and
Legitimacy purposes in the study of these
issues to be easily accepted by the public 

___________________________________________  
*Islamic  University  –  Kingdom of Saudi Arabia 
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  مقدمة
من المسائل الشائكة التي تحتاج إلى نظر شرعي للبت  إن التطور العلمي الذي يشهده اإلنسان في العصر الحاضر، قد ولد كثيراً 

ويحقق مصلحة العباد في الدارين، خاصة إذا كانت تلك المسائل مما يكثر السؤال عنه،  في حكمها بما يتفق مع شريعة رب العالمين،
من طرق االستفادة من ، ومن أخطر تلك النوازل  ما اكتشفه الطب الحديث للحاجة القائمة إليه العامة نظراً أو مما يمارسه الكثير من 

عالج كثير من األمراض منها في أن يتحقق من االستفادة  ا األمل طبياً الخاليا الجذعية المتعددة، خاصة أن هذه الخاليا يعقد عليه
ما زالت تمثل مشكلة أخالقية في لكن طرق الحصول على هذه الخاليا  وصل الطب في السابق إلى حلول لها؛والحاالت التي لم يت

الدراسات الطبية التي تؤكد جودة هذه  نظر الكثير خاصة طريقة االستنساخ الجسدي للحصول على الخاليا الجسدية على الرغم من
يحتم على المسلم البحث عن حكم اهللا في هذا العمل وٕامكانية اإلقدام عليه من  ومن هنا الخاليا وٕاسهامها الكبير في مجال العالج،

يدلك على حكم هذه المسألة أو نحوها من النوازل  عدمه، وٕاذا نظرت إلى النصوص الشرعية بشكل جزئي يعسر عليك أن تجد نصاً 
المعاصرة مما يستدعي النظر بطريقة أخرى في أصول الشريعة لبيان حكم هذه المسألة ومثيالتها، وحين نتأمل في أصول الشريعة 

وأصول جامعة، ومن تلك من مجامع األحكام، ومعاقد النوازل في صورة قواعد كلية،  اإلسالمية نجد أنها قد حوت في طياتها كثيراً 
  .اإلسالمية التي تمثل محور مرونة التشريع اإلسالميمقاصد الشريعة لالقواعد الكليات واألصول الجامعات 

في مسألة االستنساخ فلقد أبانت الدراسات الفقهية المعاصرة أثر هذا األصل العظيم في النوازل وخاصة الطبية منها، بل 
ومن هنا جاءت هذه الدراسة المصغرة لرصد هذه  دائل العالجية من األعضاء البشرية ونحوها،الجسدي المقصود منه توفير الب

النازلة وتكييفها وبناء الحكم الشرعي عليها، مسترشدة في ذلك أقوال العلماء األجالء والباحثين الفضالء وما استندوا إليه في 
توفير األعضاء : (مقاصد الشارع في الخلق فكانت بعنوان جانب المقاصد الشرعية إلحاطة هذه النازلة بحكم الشرع وحفظ

  ).رؤية مقاصدية–البشرية باستخدام تقنية االستنساخ الجسدي 

  أسباب اختيار الموضوع
  :إضافة إلى أهمية الموضوع السابقة ذكرها فإن من أهم األسباب الداعية إلى تخصيص هذا الموضوع بالدراسة ما يلي

الهاجس األخالقي الذي يمثله تناول هذا الموضوع لكونه يشتمل على االستنساخ وٕاجراء األبحاث على الخاليا البشرية الباكرة؛  .1
فقد أصبحت كثير من الدراسات تنظر إلى موضوع إجراء األبحاث على الخاليا من منظور أخالقي بحت دون االلتفات إلى ما 

في سبيل سالمة اإلنسان ونفعه؛ ولذلك ال بد من كسر حاجز التخوف للدخول في عالم هذه حاث قد يمكن أن تساهم فيه هذه األب
أمرها وخطورة اإلقدام عليها؛ ألن اإلنسان هو محور هذه  األبحاث لمعرفة مدى ما يمكن أن تحققها لإلنسان؛ ومدى شناعة

 .لهذا الموضوعاألبحاث سواء من جانب النفع أو الضر فال مناص من التطرق 
واحدًا؛ رغم أن هناك فوارق من ناحية  الخلط الحاصل في بعض الدراسات بين االستنساخ التكاثري والعالجي، واعتبارهما شيئاً  .2

 .على ذلك اإلجراء والمقصد، فال بد من إظهار هذه الفوارق في دراسة مستقلة لمعرفة مدى إمكانية تغير الحكم بناءً 
الموضوع رغم وعورته وٕامكانية قيام الحاجة إلى وجود مثل هذه الدراسة في القريب العاجل أنني لم أظفر بدراسة مستقلة عن هذا  .3

لدراسات الشرعية فكان ال بد للدراسات الشرعية كذلك أن تواكب هذا التطور وتسارع لطور العلمي الهائل الذي ال ينظر نتيجة الت
 .أو حرمة حالً  هخطى من أجل اللحوق بها لبيان حكمال

  السابقة الدارسات
وافرًا من الدراسة على المستوى الشرعي؛ لكان الجانب األكبر من هذه الدراسات كانت  لقد نالت قضية االستنساخ حظاً 

من الدراسات تعرضت لموضوع استنساخ الخاليا لغرض  تصب في االستنساخ التكاثري بنوعيه التشطيري أو الجسدي؛ لكن قليالً 
متواصل في هذا الموضوع فلم أجد من خصها بدراسة وافية ومستقلة؛ وفي الغالب تجد التطرق العالج، وعلى الرغم من البحث ال
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الحديث عن مصادر الخاليا الجذعية، وفي هذا الجانب وجدت بعض الدراسات النفيسة التي تزيل لهذا الموضوع في ثنايا 
  :اإلشكال بشكل كبير عن الموضوع وٕان كان ضمن موضوع أعم أذكر منها

ا الجذعية والقضايا األخالقية والفقهية للدكتور محمد علي البار، نشرت ضمن أعمال وبحوث الدورة السابعة الخالي .1
وقد تعرض ضمن هذا البحث  في المجلد الثالث منها، ة وتحديداً عشرة للمجمع الفقهي اإلسالمي في مكة المكرم

لالستنساخ كطريقة للحصول على الخاليا الجذعية لغرض العالج ضمن طرق كثيرة ذكرها؛ غير أنه لم يفرد هذا 
وذهب فيه إلى المنع من استخدام هذه الطريقة لتحصيل الخاليا الجذعية؛ بحجة وجود طرق  الجانب بالبحث استقالالً 

 .وقبوالً  أكثر مالءمةً 
لجذعية نظرة علمية للدكتور صالح بن عبد العزيز الكريم، نشرت ضمن أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة الخاليا ا .2

في المجلد الثالث منها، وقد تطرق فيه إلى هذا الموضوع كطريقة  للمجمع الفقهي اإلسالمي في مكة المكرمة وتحديداً 
 .دة في هذه الطريقةللمزايا الموجو  للحصول على الخاليا الجذعية كما تطرق أيضاً 

مشروعية استخدام الخاليا الجذعية من الوجهة الشرعية واألخالقية لألستاذ الدكتور العربي أحمد بلحاج، نشرت ضمن  .3
في المجلد الثالث منها، وقد  أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي اإلسالمي في مكة المكرمة وتحديداً 

 .لطريقة للحصول على الخاليا الجذعية وبين موقفه من ذلك وهو المنعتطرق إلى حكم استخدام هذه ا
أحكام الخاليا الجذعية للدكتور عبد اإلله المزروع، وهو كتاب أصله رسالة جامعية تقدم بها الباحث لنيل درجة  .4

 .م2011سنة  وهي منشورة من كنوز إشبيليا ه،1431الدكتوراه بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية عام 
ستنساخ العالجي بذكر صورته ونقل أقوال المعاصرين في فقد تطرق الباحث في الفصل الثالث من الباب األول إلى اال

 .الموضوع دون أن يبرز رأيه بوضوح في المسألة
اإلسالمية في جامعة اإلمام محمد بن سعود نوقشت أحكام الهندسة الوراثية للدكتور سعد الشويرخ، رسالة دكتوراه  .5

وقد تطرق فيها  .م2007وهي منشورة من كنوز إشبيليا سنة  ،ه14/9/1427بتاريخ  بالمملكة العربية السعودية
الباحث إلى أحكام أخذ الخاليا الجذعية من مصادر مختلفة من ضمنها االستنساخ الجسدي، وذكر صورة المسألة 

 .سة دراسة قيمة انصب الكالم فيها على محل النزاعوحكمها مع ترجيح الجواز، وفي الحقيقة تعتبر هذه الدرا
توجد إشارات إلى هذا الموضوع في كثير من الدراسات التي تحدثت عن الخاليا الجذعية أو عن االستنساخ إال أن هذه هي 

 .كان ضمن أبحاث أعم من الموضوع بشكل أدق لكن ذلك أيضاً  - حسب رأيي–أبرز الدراسات التي تناولت الموضوع 
فالجديد في هذه الدراسة هو ما لم يوجد في الدراسات السابقة وهو االستقالل والتركيز على االستنساخ الجسدي كونه طريقة  إذاً 

، واألهم من ذلك كله إضفاء النظر المقاصدي على هذه الدراسة وٕاعطائه األولوية في محورية للحصول على الخاليا الجذعية
؛ فالدراسات السابقة على الرغم من جودتها  النظر بها إلى النوازل المعاصرة ة التي يحسنهذه الدراسة كونه من األدلة الكلي

  .واهللا أعلم. خلت من اإلشارة إلى هذا الجانب المهم إال بإشارات ال تطمئن المستقبل والقارئ

  مشكلة الدراسة والسؤال المطروح
  :تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن عدة تساؤالت هي

  هل يجوز االستفادة من تقنيات الهندسة الوراثية  وتحديدا عمليات االستنساخ الجسدي لتوفير بدائل مناسبة لعالج . 1
  األمراض والحاالت المستعصية؟

  وما مدى إمكانية االستفادة من مقاصد الشريعة للتوصل إلى حكم هذه المسألة؟ . 2
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  حدود الدراسة 
دي كوسيلة من وسائل الحصول على الخاليا الجذعية لتوفير البدائل العالجية هذه الدراسة تتناول االستنساخ الجس

 للمرضى؛ ومدى إمكانية اإلقدام على ذلك في منظور الشريعة اإلسالمية؛ مسترشدة في ذلك بمقاصد الشريعة اإلسالمية وتحديداً 
  .مقصد حفظ النفس

  الهدف من الدراسة 
 .بمقاصد الشريعة لكونه أدعى إلى القبول واالطمئنانبيان حكم هذه المسألة النازلة، مع ربطه 

  خطة الدراسة 
  :وبيانها كالتالي ، وخاتمةاقتضت طبيعة الموضوع تقسيمه مقدمة، وثالثة مطالب

  :كما تشتمل على ما يلي وتتضمن أهمية الموضوع المقدمة
  أسباب اختيار الموضوع

  الدراسات السابقة
  حدود الدراسة

  الهدف من الدراسة
  الدراسة خطة

  المنهج المتبع في الدراسة
  في التعريف بالمصطلحات العلمية األساسية للدراسة: المطلب األول
  :وتحته فرعان في صورة االستنساخ الجسدي العالجي وحكمه :المطلب الثاني
  :التصوير الطبي لالستنساخ الجسدي العالجي، وفيه مسألتان :الفرع األول

  التصوير الطبي لالستنساخ الجسدي :المسألة األولى
  المصالح الكامنة في استخالص الخاليا الجذعية بطريقة االستنساخ الجسدي في نظر الطب :المسألة الثانية
  الحكم الفقهي الستخدام تقنية االستنساخ الجسدي للحصول على خاليا جذعية للعالج بها: الفرع الثاني

  في النظر المقاصدي والترجيح :المطلب الثالث
  .وتتضمن أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة

  المنهج المتبع في هذه الدراسة
وذلك في وصف القضية  المنهج الوصفي؛: يقوم هذا البحث على دعامتين أساسيتين من مناهج البحث العلمي أال وهما

المحورية في هذه الدراسة أعني بها استخالص الخاليا الجذعية وطريقة العمل بها على توفير البدائل العضوية؛ ففي هذه النقطة 
بالذات يكرس البحث جمع المادة العلمية من المصادر ذات الصلة المباشرة بهذه القضية؛ ثم العمل على ترتيب هذه المادة وفق 

  .ءات العملية لهذه القضية؛ وفي نفس الوقت يستعمل الباحث التحليل الدقيق لتصوير هذه القضية للقارئاإلجرا
هو المنهج االستقرائي االستنباطي وقد حاول الباحث اإلفادة من هذا المنهج في جانب الدراسة الشرعية : والمنهج الثاني

استخدام للمنهج الوصفي في استعراض أقوال العلماء والباحثين في واالستداللية لهذه القضية، كما ال يخلو هذا الجانب من 
  .المسألة؛ ثم العمل على تحليل األدلة واستقراء الكليات الشرعية للتعرف على الحكم المناسب بقضية البحث

األصلية  وقد حاول الباحث فيه سلوك المنهج العلمي المتبع في األبحاث العلمية، من جمع المادة العلمية من مصادرها
والمعتمدة، وعزو اآليات القرآنية إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم اآلية، وكذلك تخريج األحاديث النبوية مع ذكر ما تيسر من 
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  .، وتوثيق النقوالت وعزوها إلى قائليها بذكر المصدر ورقم الجزء والصفحةأو ضعفاً  أقوال المحدثين فيها صحةً 
  التعريف بالمصطلحات العلمية األساسية للدراسة :االمطلب االول

  :مأخوذ من النسخ وله معنيان :االستنساخ في اللغة .1
  .اكتتبه عن معارضه: نسخ الشيء ينسخه نسخا: يقال النقل: األول

  .)1(نسخ الشيء بالشيء ينَسخه وانتسخه َأزاله به: يقال :اإلزالة :الثانيو
  :عرف بعدة تعريفات متقاربة في المؤدى منها :االصطالح العلميوفي 
توليد كائن حي أو أكثر، إما بنقل النواة من خلية جسدية إلى بويضة منزوعة النواة، وٕاما بتشطير بويضة مخصبة في . 1

 .)2(مرحلة تسبق تمايز األنسجة واألعضاء
 .)3(واحدةتكوين كائن حّي أو مجموعة من الخاليا من خلية جسدية أو جنسية : وقيل. 2

العربية أصل واحد يدل على تعري الشيء من الشيء يقال هو خلو من كذا، إذا كان  اللغةالخاء والالم والحرف المعتل في : الخلية. 2
ولعل من هذا المعنى استعيرت كلمة الخلية للداللة على وحدة  ،)4(عروا منه، لكن شذ عن الباب تسمية السفينة وبيت النحل بالخلية

  .التركيب األساسية في الكائنات الحية
  .)5،6(الوحدة األساسية التي تتركب منها أجسام الكائنات الحية الحياة: هي االصطالح العلميوفي 

بغشاء يشبه  ، ويكون محاطاً أو بيضاوياً  ويتخذ في الغالب شكال دائرياً  جسم صغير يقع في وسط خلية الكائن الحي،: النواة. 3
  .)5، 7(غشاء الخلية في تركيبه، وهو الذي يحتوي على المادة الوراثية المتوارثة عن اآلباء واألجداد

لى الجذع وهو أول ما الخاليا جمع خلية وقد سبق تعريفها في اللغة واالصطالح العلمي، والجذعية نسبة إ: الخاليا الجذعية. 4
  .)4(يبتدأ من األمر، والجديد، وكل ما يدل على حدوث السن وطراوته

هي تلك الخاليا الباكرة للكائن الحي غير المتخصصة التي تمتلك القدرة على التحول إلى أي نوع : االصطالح العلميوفي 
  .)8،9(من الخاليا المتخصصة

خاليا لها القدرة على االنقسام غير المحدود في المزارع الخلوية لتعطي طالئع الخاليا المتخصصة فيما  :بأنها وعرفت أيضاً 
  .* بعد
االعتزام  :وتأتي لمعان كثيرة ولعل أقربها إلى المقصود هو) قصد(في اللغة جمع مقصد وهو مصدر ميمي للفعل : المقاصد. 5

  .)10(والتوجه والنهود والنهوض نحو الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور
  :عرفت مقاصد الشريعة بتعريفات كثيرة أذكر منها:  االصطالح وفي 

  .)11(الغاية منها واألسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها: تعريف الشيخ عالل الفاسي
هي المعاني والحكم ونحوها التي راعها الشارع في التشريع عموما وخصوصا من أجل : تعريف الدكتور محمد سعد اليوبي

  )12(.تحقيق مصالح العباد
عمليات  إيجاد األعضاء البشرية المطلوبة للمرضى من خالل الخاليا الجذعية المحصلة باستخدام: المقصود من العنوان. 6

  .االستنساخ الجسدي العالجي
 
 
 
 

____________________________________________________________________________  
مقال علمي منشور على موقع الشبكة العنكبوتية: ينظر * 
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مفي صورة االستنساخ الجسدي العالجي وحكمه: طلب الثانيال  
  :وفيه فرعان
  : وفيه مسألتان العالجي، *التصوير الطبي لالستنساخ الجسدي: الفرع األول

  التصوير الطبي لالستنساخ الجسدي: المسألة األولى
 يحتاج المريض الذي يعاني من قصور عضو معين من أعضاء جسمه إلى بديل عن هذا العضو، ولم يكن للطبِّ سابقاً 

إذا كان ذلك العضو  )المريض(خيار آخر في إيجاد البديل سوى البحث عن عضو من متبرع ليتم زراعته في الشخص المتلقي 
  .من األعضاء القابلة لذلك

لحاجته إليها، أو أنها من األعضاء التي ال يمكن  لكن لكون كثير من األعضاء ال يمكن التبرع بها من إنسان حي نظراً 
 زراعتها من شخص آخر، وكانوا يجدون صعوبة في التعامل مع رفض الجسم للعضو المزروع، لمهاجمة جهاز المناعة للعضو

  .المزروع ورفضه له، فقد ظل المرضى يعانون من هذه المشكلة
لكثير من المرضى  مناسباً  وبعد اكتشاف الهندسة الوراثية وعلوم الجينات تمكن األطباء من اكتشاف طريقة قد تكون حالً 

هذه األعضاء المذكورة الذين يقفون في قائمة االنتظار ليجدوا من يتبرع لهم بالعضو، وال شك أن حاجة المرضى إلى بعض من 
لتوقف الحياة عليها، لكن ما كان يقف أمام اإلنسان هو عجزه عن الحصول على العضو المناسب مما يؤدي في  ضرورية جداً 

هذه الطريقة هي االستفادة من الخاليا الجذعية للحصول على العضو المطلوب بطرق معملية، يتم زراعته في . الغالب إلى الوفاة
نقل الخلية الجسدية للحصول على خاليا : ن يعاني من أي مضاعفات متوقعة، ومن الطرق العملية لهذا األمرالمريض دون أ

  ) (somatic cell nuclear transfer:أي  scntأصلية، 
ويتولى ) كروموسوًما 23تحتوي على (مكان نواة بييضة ) كروموسوًما 46تحتوي على (وهو عبارة عن نقل نواة خلية جسمية 

يتوبالزم المحيط بالنواة الجديدة في البييضة حث النواة المزروعة وتنبيهها على االنقسام، فتبدأ في االنقسام مكونة الخاليا الس
األولى للجنين الذي سيصبح بعد ذلك إنساًنا هو صورة طبق األصل من صاحب النواة الجسدية التي زرعت نواته في البييضة، 

المظهرية إلى نسبة كبيرة جًدا، أما الصفات األخرى النفسية والعقلية والسلوكية وغيرها فستتأثر  وتبلغ نسبة التطابق من الناحية
  .)13(باألم الحاضنة والبيئة التي سينشأ فيها وغير ذلك من عوامل النشأة التي اختلفت بين األصل والصورة

  
  
  
  
  
  

______________________________________________________________________  
  

  ينقسم االستنساخ إلى أنواع باعتبارات متعددة *
 :تقسيمه باعتبار الطريقة وينقسم إلى قسمين

 .وهو عبارة عن القيام بتشطير اللقيحة في المرحلة ما قبل التمايز ويسمى أيضا باالستنساخ الجنيني: االستنساخ التشطيري
 .وهو عبارة عن دمج خلية جسدية داخل بويضة منزوعة النواة لتكوين بويضة قادرة على االنقسام والنمو والتطور :االستنساخ الجسدي

 :تقسيمه باعتبار الغرض منه إلى قسمين
 .والمقصود منه االستنساخ الذي يكون الغرض منه التكاثر: االستنساخ التكاثري
 .وهو االستنساخ الذي يتم بقصد العالج ألمراض معينة وهذا األخير هو محور البحث في هذه األوراق :االستنساخ العالجي
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ولذلك فال فرق بين استنساخ اإلنسان أو استنساخ النعجة، ومن  يلحظ أن هذه الطرق يشترك فيها جميع أنواع الثدييات نظرياً 

  .*ساخ النعجة دوللينستأوائل اإلنجازات التي تمت بهذه الطريقة في الحيوان ا
  كيف تتكون الخاليا الجذعية في هذه العملية؟

وهي ) النطفة األمشاج(بعد أن يتم تلقيح البويضة المنزوعة النواة بنواة الخلية الجسدية بإذن اهللا تعالى، تبدأ مرحلة الزيجوت 
وهذه تمثل خلية واحدة تنقسم بعد ذلك إلى خليتين، وتدعى هذه الخاليا خاليا كاملة القدرة  اختالط البويضة بنواة الخلية الجسدية،

فتتجوف فتتحول  دال من الخاليا المتماثلة، ثم تزدوالفعالية، فإذا تركت هذه الخاليا فإنها تنقسم انقسامات متتالية، فتتحول إلى كت
أيام منذ التلقيح، وتستمر  4إلى  3ويبلغ عمرها ) blastula(البالستوال  إلى ما يشبه الكرة المفرغة من الداخل، وتسمى آنذاك

  .هكذا إلى اليوم السادس أو حتى السابع، ثم تعلق بجدار الرحم بخاليا خارجية وهنا تبدأ مرحلة العلقة
  :نالحظ بعد ذلك أن البالستوال تتكون من

كون لدعم هذا التعلق، ولتغذية الجنين في جميع مراحله عبر خاليا خارجية، تسمى كتلة الخاليا الخارجية، وهي تت: أوالً 
  .المشيمة والحبل السري

خاليا داخلية، وتسمى خاليا الكتلة الداخلية، وهذه الخاليا هي التي تتحول بإذن اهللا تعالى إلى خاليا الجنين المختلفة، : ثانياً 
       تحتوي على الخاليا الجذعية المتعددة القوى والفعاليةنوعا من أنواع الخاليا، هذه هي التي  220والتي تبلغ أكثر من 

)pluri potent.(  
  

  
  
  

__________________________________________  
وهي نفسها الطريقة لالستنساخ الجسدي ألي كائن حي مع بيان أن الفرق بين االستنساخ الجسدي  هنا الخطوات العملية التي اتخذت الستنساخ النعجة دوللي، نذكر *

  : من أجل إنتاج خاليا جذعية لتوفير العالج يختلف عن االستنساخ التكاثري كما هو الحالة في النعجة دوللي
وهذه الخلية تحتوي ) النعجة األولى(الحيوان المراد استنساخه وهو المسمى بالنسخة األصل  )ثدي(تم أخذ خلية جسمية حية من ضرع  .1

 .على البصمة الوراثية الكاملة الالزمة لعمل نسخة طبق األصل من النعجة المراد استنساخها
مما تحتاجه  1/20عشر تنويم الخلية وجعلها تدخل في حالة سكون تام، وذلك بتجويعها عن طريق خفض مغذياتها إلى نصف ال .2

 .لتواصل انقسامها
 .الحصول على نواتها التي تحتوي على البرنامج أو البصمة الوراثية الكاملة الخاصة بالنعجة األولى .3
 .بواسطة إبرة خاصة) نعجة أخرى(الحصول على بويضة حية غير مخصبة من ذات الحيوان المراد استنساخه أو من حيوان آخر  .4
اتها بسحب ما بها من مواد جينية للتخلص من البرنامج أو البصمة الوراثية الكاملة للنعجة الثانية، وال يتبقى من تفريغ البويضة من نو  .5

 .البويضة سوى السيتوبالزم المغذية
الخلية في تقريب نواة الخلية الثديية المأخوذة من النعجة األولى من البويضة المأخوذة من النعجة الثانية، ثم دمجهما معا بإدخال نواة  .6

البويضة فتصبح كأنها النواة األولى التي أخذت منها، ويتم ذلك بتعريضها لذبذبات كهربائية دقيقة جدا تكون بمثابة تيار كهربائي 
 .عييضعيف كاف إلحداث شرارة كتلك التي يحدثها الحيوان المنوي عند اندماجه مع البويضة في التزاوج الطب

لكهربائية على البويضة المخصبة، لتبدأ فيها عمليات كيميائية حيوية تخرجها من حالة السكون التي االستمرار في تسليط الذبذبات ا .7
 .خلوياً  كانت بها لتبدأ في االنقسام من واحدة إلى خليتين، ومن اثنتين إلى أربعة وهكذا حتى تكون تجمعاً 

 ).نعجة ثالثة(ان أو حيوان آخر نقل العلقة أو الكتلة الخلوية إلى رحم يكون هو الحاضن إما لنفس الحيو  .8
 )14( تقوم النعجة الثالثة بأداء جميع مراحل الحمل، وبعد ذلك تلد الجنين الذي يعتبر نسخة طبق األصل للنعجة األولى .9
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  .بعد ذلك يتم أخذ الخاليا الجذعية المتعددة القوى والفاعلية من البالستوما عن طريق فكها   
  .يتم زرعها بعد ذلك واستنباتها في مزارع خاصة للحصول على النسيج المطلوب، مثل خاليا القلب أو غير ذلك

نواة الخلية الجسدية، : تمتاز عن غيرها إذا نجحت أنها يمكن أن تكون من الشخص نفسه أقصد - كما سبق–وهذه الطريقة 
ير الرفض، وهذا ما يوفر ماليين األموال التي تصرف في هذه العقاقير وبالتالي ال يرفضها الجسم، وال تحتاج إلى عقار من عقاق

مثل أنواع من السرطان الدموي والجلدي،  عن السالمة من مضاعفاتها التي منها مضاعفات خطيرة على الصحة جداً  فضالً 
رع تكون جميعها مصابة؛ ولهذا فإن خاليا الشخص المصاب األخرى التي تؤخذ وتز  وراثياً  ويعيب هذه الطريقة ما إذا كان مرضاً 

  .ال تمكن هذه الطريقة في األمراض الوراثية
فإذا أخذت هذه الخاليا في مرحلة البالستوال فإنها بإذن اهللا تعالى، يمكن أن تتحول إلى أي نوع من أنواع الخاليا المطلوبة  

لعدم وجود كتلة الخاليا الخارجية  نظراً  ن جنيناً مثل خاليا عضلة القلب، أو الجهاز التنفسي، أو الرئة، وال يمكن لها أن تكو 
  .)8 ، 15(الداعمة
  

  
  

  المصالح الكامنة في استخالص الخاليا الجذعية بطريقة االستنساخ الجسدي في نظر الطب: الثانيةالمسألة 
على االنقسام والتشكل والسير نحو إنتاج األنسجة واألعضاء البشرية  -بإذن اهللا–سبق أن هذه الخاليا الجذعية لها القدرة 

والمساهمة في عالج كثير من األمراض الفتاكة، فمن من األمراض الفتاكة التي يعقد األمل في عالجها بالخاليا الجذعية ما 
  :يلي

إن من أهم األمراض التي يمكن أن تحقق فيها الخاليا الجذعية الجنينية نجاًحا طبيًا هي بعض أمراض  :األمراض العصبية
  .الجهاز العصبي خاصة مرض باركتسون ومرض زهايمر والعديد من األمراض العصبية التي ال عالج لها

نون من أمراض القلب المزمنة التي تجعل زراعة خاليا عضلية سليمة قد يقدم أمًال جديًدا للمرضى الذين يعا: أمراض القلب
القلب غير قادر على ضخ الدم بكميات كافية، ويتمثل هذا األمل في تكوين خاليا عضلية قلبية من الخاليا الجذعية المختلفة 
ن ومن ثم زراعتها في عضلة القلب الضعيفة، وذلك بهدف القدرة الوظيفية للقلب الضعيف، إن التجارب األولية في الفئرا
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وحيوانات أخرى أظهرت أن الخاليا الجذعية التي زرعت في القلب نجحت في إعادة تأهيل أنسجة القلب وأدت عملها باالشتراك 
  .* مع الخاليا األصلية
وفي العديد من األشخاص الذين يعانون  يمثل السكري السبب السابع كسبب رئيس للوفيات من األمراض،: مرض السكري

من النوع األول من السكري يتعطل إنتاج األنسولين من الخاليا البنكرياسية المنتجة له والمعروفة بجزر النجر هانز، وفي الوقت 
حقن األنسولين، الحالي توجد أدلة على أن زراعة البنكرياس أو الخاليا المعزولة من الجزر البنكرياسية قد تحد من الحاجة إلى 

ويمكن االستفادة من الخطوط الخلوية من خاليا الجزر البنكرياسية المشتقة من الخاليا الجذعية البشرية في إجراء األبحاث عن 
  .)8،  16( السكري، وكذلك زراعتها في المرضى

  الميزة في الخاليا الجنينية
عن طريق االستنساخ الجسدي وباإلمكان االستفادة من الخاليا  قد يقول قائل لماذا اللجوء إلى الخاليا الجنينية المستخلصة

  .الموجودة في اإلنسان البالغ، لكونها تأخذ من إنسان ال يتعرض لشيء وأنها أخالقيا أخف في نظر الناس
  :يذكر األطباء أن الفارق يكمن في نقطتين مهمتين

والذي يساعد على االنقسام باستمرار وبشكل نهائي بينما  telomeraseأن الخاليا الجذعية الجنينية تنتج إنزيم : األولى
الخاليا الجذعية البالغة ال تنتج هذا اإلنزيم إال بكميات قليلة جدا وعلى فترات متباعدة مما يجعلها محدودة العمر وبالتالي غير 

  .مناسبة لألبحاث كالجنينية
التحول إلى جميع أنواع األنسجة الموجودة في جسم اإلنسان، أن الخاليا الجذعية الجنينية قادرة على  -وقد سبق-الثانية 

  .)8،  16( بينما البالغة ليس لديها تلك القدرة الكبيرة على التحول

  الحكم الفقهي الستخدام تقنية االستنساخ الجسدي للحصول على خاليا جذعية للعالج بها: الفرع الثاني
  تحرير محل النزاع: أوال

ال خالف بين العلماء المعاصرين والباحثين حرمة االستنساخ الجسدي التكاثري؛ وأن االستنساخ من أجل التكاثر في اإلنسان 
؛ أما إذا كان االستنساخ الجسدي من أجل الحصول على خاليا باكرة تستخدم في توفير )17( ممن جنس تغيير خلق اهللا المحر 

  .كمه العلماء والباحثون على قولينالعالج المناسب لإلنسان فاختلف في ح

  أقوال العلماء في حكم المسألة
، )18(، وبه صدر القرار من جمعية العلوم الطبية اإلسالمية األردنية)7(الجواز، ذهب إلى ذلك جماعة من الباحثين :القول األول

يرى المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث جواز األخذ بتقنيات االستنساخ في مجاالت العالج الطبي،  :والمجلس األوربي لإلفتاء ونصه
لتكوين أعضاء سليمة يمكن أن تحل محل األعضاء المعيبة على أال يؤدي ذلك إلى " الخاليا الجذعية"باستخدام الخاليا األرومية 
  .)19("إتالف جنين بلغ أربعين يوما

  
  
  
  

_______________________________________________________________________  
 http://www.eajaz.org/index.php  دراسة منشورة على موقع الشبكة العنكبوتية *
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فإن مجلس المجمع  :التحريم، وبه صدر قرار المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة، فقد جاء في قراره ما نصه :القول الثاني
هـ، الذي 23/10/1424ـ19من    الفهقي اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة

وبعد االستماع إلى ... م قد نظر في موضوع الخاليا الجذعية وهي خاليا المنشأ التي يخلق منها الجنين17/12/2003- 13يوافقه 
المقدمة في الموضوع وآراء األعضاء والخبراء والمختصين ، والتعرف على هذا النوع من الخاليا ومصادرها وطرق االنتفاع  البحوث

 :منها ، اتخذ المجلس القرار التالي
كان  يجوز الحصول على الخاليا الجذعية وتنميتها واستخدامها بهدف العالج أو إلجراء األبحاث العلمية المباحة ، إذا  :أوالً 

 :مصدرها مباحًا ، ومن ذلك على سبيل المثال المصادر اآلتية
 البالغون إذا أذنوا ، ولم يكن في ذلك ضرر عليهم . 
 األطفال إذا أذن أولياؤهم لمصلحة شرعية وبدون ضرر عليهم . 
 المشيمة أو الحبل السري ، وبإذن الوالدين . 
 ، وبإذن الوالدين ، مع التذكير بما ورد في القرار السابع من دورة  الجنين السقط تلقائيًا أو لسبب عالجي يجيزه الشرع

 .المجمع الثانية عشرة بشأن الحاالت التي يجوز فيها إسقاط الحمل
  اللقائح الفائضة من مشاريع أطفال األنابيب إذا وجدت وتبرع بها الوالدين ،مع التأكيد على أنه ال يجوز استخدامها في

  .حمل غير مشروع
 : ال يجوز الحصول على الخاليا الجذعية واستخدامها إذا كان مصدرها محرمًا ، ومن ذلك على سبيل المثال :ثانياً 

 الجنين المسقط تعمدًا بدون سبب طبي يجيزه الشرع . 
 التلقيح المتعمد بين بييضة من متبرعة أو حيوان منوي من متبرع . 
 20(االستنساخ العالجي( . 

  .) 21،  7(وهو رأي بعض الباحثين
  أدلة األقوال في المسألة

  :أدلة القول األول
  :بأدلة من الكتاب، والسنة، والمعقول أكتفي بذكر أهم ما يتسع له المقام هنا القائلون بالجوازاستدل 

 قوله تعالى: أما الكتاب فمنها:  { Q P O N M L K J I H G F E D C B ARz 

  20اآلية :لقمان[

أن تسخير اهللا تعالى كل الكون لإلنسان إنما هو لتحقيق مصلحته به، واالستنساخ العالجي فيه مصلحة  :وجه الداللة
  .لإلنسان، من عالج أمراض مستعصية وٕانقاذ أرواح به

 فإن اهللا عّز وجل لم يضع داًء إال وضع له  تداووا،: *حديث أسامة بن شريك: أحاديث التداوي منها عموم: ومن السنة
  .).23 ، 22("الهرم: وما هي يا رسول اهللا؟ قال: ، غير داٍء واحٍد، قالواشفاء

واالستنساخ العالجي إنما يقصد به العالج  أنها دلت على مشروعية التداوي، ودعت إليه،: وجه الداللة من الحديث
  . )7(والتداوي
 الخاليا األصلية تؤخذ وهي لم تخرج في طور النطفة التي أجاز العلماء إسقاطها، وبالتالي فإنه : قالوا :ومن المعقول

  .)7(على مسألة إسقاط النطفة يجوز أخذها تخريجاً 
__________________________________________________________________  

  أسامة بن شريك الثعلبي ،صحابي جليل ، له أحاديث رواها أصحاب السنن: هو  *
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  :واستدلوا بجملة من القواعد الفقهية منها
 الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة: (قاعدة.(  

عن عملية  أن المريض المصاب بتعطل عضو من أعضائه، يحتاج إلى نقل الخاليا الجذعية إليه بدالً  :وجه االستدالل
ا لرفض الجسم لها، وتوفرها وقت االحتياج إليها، وفي ذلك نجاح لعملية زراعة العضو مما يؤدي إلى إنقاذ زراعة األعضاء، نظرً 

صرف على األدوية الخافضة للمناعة، وعدم تعريض اآلخذ والمعطي حياته وشفائه من مرضه، وتوفير األموال الطائلة التي ت
  .)7(لألضرار المترتبة على نقل األعضاء، وال شك أن هذه األمور تعد من قبيل الحاجات، والحاجة قد راعتها الشريعة اإلسالمية

  :أدلة القول الثاني
  :أكتفي بذكر أهم ما يتسع له المقام استدل المانعون بأدلة من الكتاب والمعقول والقواعد المقاصدية،

 قوله تعالى: فمن الكتاب :  {   ` _  n m l k j i h g f e d c b a
oz  70اآلية : االسراء  

  .)7،21(أن االستنساخ العالجي كغيره، يناقض الكرامة البشرية، ويحول اإلنسان إلى مصدر للتجارب والبحوث: الداللةوجه 
 وقوله تعالى:  { ® ¬ «ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯z 119يةاآل: النساء  
أن اهللا عز وجل بين أن تغيير الصفة التي خلق اهللا الناس عليها إنما يكون بوسوسة الشيطان وتسويله، وهذا يدل على : وجه الداللة

  .)19(حظر ومنع الشرع لتغيير الصفة والخلقة، واالستنساخ فيه تغيير لخلق اهللا تعالى
 ستنساخ العالجي فيه هذا المعنى ألن أخذ الخاليا ليس للمريض إحياء نفسه بقتل غيره، واال: قالوا :ومن المعقول

  .)19،  7(بإذن اهللا كامالً  حياً  الجذعية من اللقيحة يؤدي إلى موتها وقد كانت في طريقها لن تكون إنساناً 
  :واستدلوا بجملة من القواعد المقاصدية منها

  درء المفاسد أولى من جلب المصالح(قاعدة(  
أن االستنساخ العالجي له مفاسد كثيرة تربوا على مصالحه منها تشويه الخاليا المستنسخة، وتغيير خلق  :وجه االستدالل 

  .اهللا، ولذا ينبغي درء تلك المفاسد، وال يمكن ذلك إال بتحريم هذا اإلجراء
  النظر المقاصدي والترجيح: المطلب الثالث 
  :وفيه ثالثة مسائل

  لةالمحورية في نظر المسـأ القاعدة المقاصدية: األولى
، وقربًا وبعدًا، وحيث إن وضعفاً  ثمة كثير من األصول والمقاصد الشرعية التي تالمس هذه المسألة، غير أنها تتفاوت قوةً 

الغرض من هذا االستنساخ عالجي كما هو مصور في الفرع األول من المطلب الثاني فإني أكتفي في هذا البحث بدراسة 
ء مقصد حفظ النفس الذي أراه أقرب صلة بها؛ وهذا ال ينفي أن مقاصد أخرى كحفظ النسل، والمال لها عالقة المسألة على ضو 

  .بالمسألة من وجه آخر؛ لكن المقام ال يسع ههنا للتعرض لكّل ذلك فأكتفي بالجانب األقوى
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والمراد . *حياته، فهذه هي النفس المقصودة بالحفظ هو روح اإلنسان المعصوم باإليمان أو األمان التي يقوم بها :المراد بالنفس
هو حفظ األرواح من التلف أفرادا وعموما؛ ألن العالم مركب من أفراد اإلنسان، وفي كل نفس  :بحفظ النفس اصطالحا

 .)24("خصائصها التي بها قوام العالم
  األدلة على حفظ النفس وكونه من الضروريات

لقد حافظت الشريعة اإلسالمية على النفس البشرية، وأكدت على صيانتها في كثير من النصوص الشرعية من القرآن والسنة، 
  .إما داللة صريحة، أو غير صريحة ومن هذه األدلة

  151اآلية : ألنعام ااÔ Ó Ò Ñ Ð ÏÎ    Í Ì Ë   Ê É È Çz} : قوله تعالى *   

 قال سمعت رسول اهللا **عن أبي الدرداء :ومن السنة   أو  كل ذنب عسى اهللا أن يغفره إال من مات مشركاً «يقول
 .واألحاديث كثيرة في هذا الباب،  )23(»متعمداً  مؤمن قتل مؤمناً 

 قال ابن قدامة، واألصل فيه ما سبق من األدلة. )25(فقد أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق: اإلجماع وأما 
وال خالف بين األمة في تحريمه، فإن فعله إنسان متعمدا فسق وأمره إلى اهللا، إن شاء عذبه وٕان شاء غفر " :رحمه اهللا

  .)25("له
وهي ما تحفظ النفس عن طريق تحصيله، وتمكينه ويمكن التعبير عنه بطريق : طريق الوجود: وتحفظ النفس بطريقين

  .رب التي بها تقوم النفس وتحيااإليجاب ويكون ذلك بإباحة الطيبات من المآكل والمشا
وذلك بدرء الفساد الواقع أو المتوقع على النفس، ويكون ذلك بتحريم االعتداء عليه باإلزهاق والقتل وما يؤدي : وطريق العدم

  .إلى ذلك، وأحكام هذه التشريعات مبسوطة في كتب الفقه اإلسالمي
  وجه عالقة المسألة بمقصد حفظ النفس

  :الطبي ظهر أن المسألة لها عالقة بالنفس من وجهينمن خالل التصوير 
 مرضاً  النفس الواقعة، وأعني بها نفس المريض المعالج باستخدام تقنية الخاليا الجذعية، فقد يكون مريضاً : الوجه األول

  .مهلكًا وليس له دواء ناجع إال من هذه العملية
كاملة معصومة؛ فإذا أخذت الخاليا  قها إلى التخلق لتصبح نفساً النفس المتوقعة، وهي الخلية التي في طري: الوجه الثاني

) إنساناً ( الجذعية من الكتلة الداخلية للخاليا األولية فإن فيه شبهة قتل نفس؛ وذلك أن الخلية كانت في طريقها إلى تكون مخلوقاً 
ير اإلنسان، هذه دعوى الممانع، أما المجيز آخر غ ؛ وبأخذها يقضى على تلك النفس المتوقعة، أو على األقل ينقلب شيئاً كامالً 

فيرى أن تحقيق العالج بالخاليا الجذعية وتوفير األعضاء البشرية المناسبة للمريض فيه حفظ لنفسه ودرء للفساد الواقع أو 
  .المتوقع عليها، وهذا ما ظهر في أقوال العلماء والباحثين في المسألة

  حفظ النفس وصيانتها: عتبار، أعنيين إنما ترجع في األساس إلى هذا االوكل األدلة األخرى للمجيزين أو المانع
  

  
___________________________________________________________________________  

ومقصودة بالحفظ في األصل غير أنه يطرأ طارئ يرفع عنها هذا  وذلك أن نفس المحارب غير مقصودة الحفظ في الشريعة اإلسالمية، وقد تكون النفس معصومة، *
غير مقصودة  الحكم وهذه العصمة فتكون مهدرة كما في القصاص والرجم، وٕان كان هذا من جنس حفظ النفوس إال أنه حفظ لها بإتالف بعضها فالنفس المتلفة

  .البقاء والحفظ
  

عدة أحاديث،   روى عن النبي. صحابي جليل،تولى قضاء دمشق وهو أول قاض بها: بن قيس بن أمية األنصاري الخزرجي، أبو الدرداءعويمر بن زيد : هو **
  .توفي سنة اثنتين وثالثين من الهجرة 
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  المآخذ والمناقشات
  لةمنازع النظر المقاصدي في المسأ

  ذلك أن المجيز يظهر من استدالل العلماء الباحثين في المسألة أنهم ينزعون من دلٍو واحد، لكن بطريقة مختلفة؛
ي يتحقق ذجانب الوجود فنظر إلى المريض ال ني قوله على مصلحة حفظ النفس؛ لكن األول نزع منوالمانع كالهما يب

العدم بأن نظر إلى النطفة التي اعتدي على بقائها وحياتها،  بهذه العملية، والثاني نزع من جانب -بإذن اهللا-شفاؤه 
وٕاذا تحقق هذا علمنا أن الخالف واقع بسبب التعارض الواقع هنا بين ضرورة جلب المصلحة، وضرورة درء المفسدة، 

  لمصلحة، والعكس كذلك، فما العمل؟فمن أجاز هذه العملية غلب جانب ا
 ،فإن حياة اإلنسان المستنسخ غير متحققة بعُد خاصة أنه قبل نفخ الروح، وال بد من رعاية  من حيث القطع والظن

األمشاج لتحقيق ذلك، لكن األبحاث العلمية لم تجرؤ على محاولة فعل ذلك؛ ومع ذلك فإن النظر إلى معدالت الحياة 
تحقق العالج بمخرجات االستنساخ الجسدي؛ حتى لو القت عناية فائقة، أما نسبة  لمثل هذه الطرق ال تزال متدنية جداً 

فإنها وٕان ظلت متدنية غير مقطوع بها إال أن األمل فيها أكبر بكثير من المسألة األولى وفي المقابل فإن حياة 
 .المريض مقطوع بها

 ة تغيير خلق لقد استشهد كثير من الباحثين بعموم آية التكريم لبني آدم وأن هذه العملية تنافي ذلك كما استشهدوا بآي
 ذه العملية مع مدلول هذه اآليات؟اهللا، فما مدى تطابق ه

  المناقشة
على اآلخر، أما تمازج المصلحة مع المفسدة في هذه المسألة ) المصلحة والمفسدة(في تغليب أحد المتناظرين  :النظر األول

عي يقتضي ترجيح الغالب منهما إذا وقع فواضح ال يحتاج إلى بيان، ويبقى النظر في الغالب منهما، ذلك أن النظر الشر 
التعارض، فالخطاب الشرعي إنما يتعلق بالجهة الغالبة عند تناظر المصلحة والمفسدة، فإذا كانت المصلحة غالبة ُغلَِّب جانبها 

العثور على  وكان تحصيلها هو المقصود؛ والعكس في المفسدة، أما إذا تساويا ففي هذه الحالة يغلب جانب المفسدة فتدرأ، ولعل
  .)26("ولعل هذا غير واقع في الشريعة" -كما يقول الشاطبي رحمه اهللا–في الشرع عزيز ) حالة التساوي(مثال لذلك 

وٕاما بين حسنة وسيئة ال يمكن التفريق : "...في مسألة التعارض بين المصالح والمفاسد -رحمه اهللا-يقول شيخ اإلسالم 
بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة، وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة، فيرجح األرجح من منفعة الحسنة ومضرة  بينهما،
فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين دفع ما هو : "، وقال بعد أن ساق األمثلة على القاعدة كمسألة التترس ونحوها)27("السيئة

هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إال بها والحسنة تترك في موضعين إذا كانت مفوتة  أسوأ منها إذا لم تدفع إال بها وتحصل بما
  .)27("لما هو أحسن منها، أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة

ذلك أّن تحقق العالج من هذه العملية أقرب من تحقق الحياة  -واهللا أعلم–وفي هذه المسألة يظهر أن جانب المصلحة أرجح 
للخلية المستنسخة، خاصة أنها لم تستنسخ من أجل ذلك بل لعلة أخرى، وكذلك ال يمكن أن يكون لها حرمة النفس المعصومة 
المكتملة إذ أنها في الغالب ال يزيد عمرها بعد التلقيح على بضعة أيام وهي أبعد ما تكون عن نفخ الروح التي أجمع العلماء على 

افع المتحققة من االستفادة من هذه الخاليا ما سبق ذكره من تحقق أجود أنواع العالج للمرضى حرمة اإلجهاض عندها؛ ومن المن
  .حتى الذين هم في حاالت خطيرة وقد سبق التمثيل لذلك في التصوير الطبي

اة، وكذلك أما المفسدة المناظرة لهذه المصلحة فتكمن في إخضاع النطفة المحترمة ألنواع التجارب الطبية وحرمانها من الحي
التغيير في صفة األمشاج وطريقة تكونها، وقد سبق أن الحياة في النطفة غير متحقق، وأن العلماء ال يعتبرون إسقاط األمشاج 

من اإلجهاض الصريح، وأما التغيير في طريقة تكون األمشاج بما يشبه التالعب بالنطفة المحترمة وٕاخضاعها  قبل األربعين يوماً 
كن الحّد منه بضوابط صارمة تمنع التالعب وتحقق القصد األصلي الذي هو العالج؛ ولعل أحسن طريقة لذلك للتجارب، فإنه يم

  .أن يتم طلب الخاليا الجذعية من خالل دمج النواة مع بويضة للحيوان المأكول اللحم وقد دلت البحوث على إمكانية ذلك
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، وال شك أن األصل حرمة االعتداء )28(ورات تبيح المحظوراتفي تحقق الضرورة المبيحة للمحظور، فالضر  :النظر الثاني
على الخلية الحية ألنها بمنزلة النطفة األمشاج التي تحصل من امتزاج ماء الرجل بماء المرأة، فهل ضرورة توفير العالج تبيح 

  )29(ذكر العلماء؟انتهاك حرمة هذه الخلية وتغيير مسارها، خاصة أن الضرورة ال تبيح االعتداء على النفس كما 
يمكن القول بأن هذه الخلية ليست في معنى النفس المحرمة ألنها لم تنشأ منشأ النفس ولم ينفخ فيها الروح والغرض من 
العملية كله يتم قبل تخصص الخاليا وقبل نفخ الروح بكثير؛ أما ضرورة العالج الحاقة فظاهرة في بعض األمراض الخطيرة مثل 

  .في التصوير الطبي كأمراض القلبما سبق التمثيل به 
في كرامة اإلنسان واحترامها وهذا أصل عظيم دلت عليه نصوص الكتاب السابقة في أدلة المانعين وانتهاك  :النظر الثالث

ذلك مناقضة لقصد الشارع، وهل يجوز انتهاك هذه الكرامة لقصد العالج لحاالت أخرى؟ ذهب جلة من العلماء المعاصرين إلى 
على الرغم من النصوص الشرعية الخاصة الواردة في  )20(شريح جثث الموتى لغرض تعليم الطب في حالة الضرورةجواز ت
يصح ذلك إذا  هذه من نظائرها التي يجوز فيها انتهاك حرمة اآلدمي أو نطفته من أجل تحقيق مقصد أعظم؟، فهل *)23(ذلك

اعتبرنا أن النطفة قبل أن ينفخ فيها الروح بمثابة الجثة بجامع خلوِّ االثنين من الروح؛ إال أن النطفة األمشاج سائر إلى التخلق 
  .بخالف جثة الميت

  الترجيح في الحكم
اء العصر المعتبرون؛ خاصة أنه قد اختلف في حكمه علم الترجيح في مثل هذه المسألة الخطيرة أمر يصعب التجاسر عليه،

  :ما يليبعد المحاولة والنظر في أدلة الفريقين هو  - واهللا أعلم- والذي تميل إليه النفس لالعتبارات السابقة، 
 اإلقدام على طلب الخاليا الجذعية عن طريق االستنساخ الجسدي لغرض العالج؛ في حالة وجود بدائل أخرى أكثر  جواز عدم

 .يا الجذعية من الحبل السري؛ والخاليا البالغة مما ال ضرر فيه على النفس المحترمة وعالئقهامناسبة ومالءمة؛ كأخذ الخال
 مع ضرورة أن يشرف على هذه  ؛ في حالة فقدان البدائل األكثر مناسبة؛القول برجحان الجواز مع المبالغة في االحتياط لذلك

تحت رقابة الدولة حتى ال يتم التالعب بنطفة اإلنسان وتحفظ له كرامته التي فضله اهللا بها  العلمية ثقات من األطباء المسلمين؛
 على سائر الحيوان

  :القول بالجواز في هذه الحالة ما يليوسبب 
 ألن أكثر ما تنطبق عليه أدلتهم هو االستنساخ التكاثري المحرم  أن أكثر أدلة القائلين بالحرمة خارجة عن محل النزاع؛

 .وثمة فرق بين التكاثري والعالجي من جهات كثيرة ال يتسع المجال لذكرها
  أنه قد تبين أن هذه الخاليا المأخوذة بهذه الطريقة تحقق مصالح كثيرة وتساهم في عالج أمراض مستعصية جرب

توفير لكثير من األموال والجهود الهائلة التي تبذل في توفير األعضاء  وفيه أيضاً  ،الطبُّ بعضها ورأى النجاح فيه
 .واألنسجة واألدوية الخافضة للمناعة

  ،كما أنه أن الخاليا الجذعية في هذه الحالة ال تؤخذ من إنسان، وال من جنين، وٕانما تؤخذ من مجموعة خاليا جسدية
، ألن الخلية المحترمة وهذه الخاليا ال حرمة لها شرعاً  -حسب بعض البحوث–باإلمكان زراعتها في بويضة حيوان 

 .هي الخلية الجنسية المتكونة من تلقيح البويضة بالحيوان المنوي، والتي تعد أصل الحياة اإلنسانية شرعاً 
 لحة خاصة أولئك المصابون بتعطل وظائف بعض األعضاء فيهمأن حاجة المرضى إلى توفير مثل هذا العالج النوعي م. 

للتالعب باإلنسان، كما تحري حاالت  يجب ضبط هذا الجواز بضرورة اإلشراف على هذه الحاالت من قبل الدول منعاً 
  .الضرورة القصوى واألخذ بآراء األطباء الموثوقين في ذلك

____________________________________________________________________________  
 .، الحديث صححه األلباني في الموضع المذكور في السنن)3207(حديث رقم  2/231أخرجه أبو داود » كسر عظم الميت ككسره حيا«: نحو حديث *
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  نتائج البحث
 

جرت تجربته في الحيوان وال واقع  أمر تحول إلى الجذعية؛استخدام االستنساخ الجسدي للحصول على الخاليا أن  .1
 .يبعد أن يكون قد جرب في اإلنسان كذلك

، يتجاذبه طرفان حاظر ومبيح، كل منهما ينزع من استخدام االستنساخ الجسدي للحصول على الخاليا الجذعيةأن  .2
 .ولذلك كان من األهمية بمكان دراسة هذه النازلة على ضوء مقصد حفظ النفس مقصد حفظ النفس وكرامة اإلنسان؛

، فيجب التنبه إلى هذا عند النظر، والذي الفاعل والطريقة غرض أن الحكم في القضية يختلف من جهة اختالف .3
ا الجذعية؛ إال أنه يمنع اإلقدام على هذا العمل مع توفر البدائل المناسبة الستخالص الخالي -واهللا أعلم– يظهر

على الضوابط المذكورة  فإذا عدمت البدائل المناسبة فال بأس باستخدام هذه الطريقة بناءً  أنه ال يقال بالمنع إطالقاً 
  .في البحث

  التوصيات
  :في ختام هذا البحث يوصي الباحث بما يلي

 .لقضايا الفقه اإلسالمي المعاصر ضرورة اإلكثار من األبحاث العلمية المحكمة التي تعنى بالتأصيل والتفعيل .1
الرشيد إلى القواعد الشرعية المحكمة، والمقاصد الشرعية في دراسة هذه المسائل وبيان أحكامها ألن ذلك  الرجوع .2

 .يضفي المزيد من اإلحكام في هذه المسائل ويسهل تقبلها عند العامة
زل المعاصرة وتوضيح صورها، وذلك كاألطباء، والمختصين في كافة المجاالت لتكييف النوا بالخبراءاالستعانة  .3

 .واالقتصاديين ومن لهم عناية بمسائل العصر
 .التالعب والدمار نلإلنسان م المتابعة الدقيقة حفظاً رقابة الدولة على مثل هذه الحاالت و  .4
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 االستهالك المتزايد ألكياس الشيبس وخطره على
 م2013-2012للعام الدراسي  البيئة لدى طالبات مدرسة المحرق االبتدائية للبنات

The increasing consumption of chips packets and its gangers on the environment with 
pupils of Muharraq Girls Primary School for the school year 2012-2013  

  

    مريم اسماعيل الذوادي* 

  ملخص

هدف هذا البحث إلى الكشف عن العالقة بين االستهالك المتزايد ألكياس    
الشيبس و خطره على البيئة لدى طالبات مدرسة المحرق االبتدائية للبنات 

م ، وقد تم إجراء تجارب للتأكد 2013-2012بمملكة البحرين للعام الدراسي 
من قابلية األكياس للتحلل العضوي والكيميائي، باإلضافة إلى المالحظة 

  .الميدانية لكمية استهالك الطالبات ألكياس الشيبس
  وكان محور اهتمام البحث التحقق من صحة الفروض   

تستهلك معظم الطالبات كمية كبيرة من أكياس الشيبس  :الفرضية األولى
 .بشكل يومي وقت الفسحة

ال تتحل أكياس الشيبس بفعل العوامل الطبيعية المحللة في : الفرضية الثانية
   .التربة لفترة من الزمن

س الشيبس بفعل تعرضها لمادة كيميائية ال تتحل أكيا :الفرضية الثالثة
  ).حمض الهيدروكلوريك(
   : وقد توصل البحث إلى النتائج 
اتضح لنا أن طالبات المدرسة يستهلكن عدد كبير من أكياس الشيبس  .1

: يوميًا في وقت الفسحة، فقد كان المتوسط الحسابي الستخدام أكياس الشبس
 69.2(ة استهالك لهن كانت كيس شيبس يوميًا، كما أن أقل نسب 534.4

 %). 82.2(وأعلى نسبة كانت %) 
أن أكياس الشيبس ال تتحل بفعل العوامل الطبيعية المحللة في التربة . 2

،مقارنة بقطعة الطعام التي تحللت مع التربة بسهولة، وبذلك فإن الفرضية 
  .صحيحة

حمض (ة أن أكياس الشيبس غير قابلة للتحلل إثر تعرضها لمادة كيميائي. 3
مقارنة بورقة المناديل التي بدأت عليها عالمات التحلل ) الهيدروكلوريك

  .والتآكل، وبذلك فإن الفرضية صحيحة
التي  التوصيـات والحلول اإلبداعيةوقد توصل البحث إلى عدد من       

يمكن من خاللها التقليل من مشكلة نفايات أكياس الشيبس الغير قابلة  
  .لها إلى منتج يمكن استعماله مرة أخرىللتحلل، وذلك بتحوي

 
 
  

_____________________________________  
  البحث الفائز بالمركز االول في مجال البيئة في الدورة الواحدة و التالثين [

  ]لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 
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Abstract  

  
 The aim of the research is to reveal the 
relationship between the increasing consumption of 
chips packets and its dangers with pupils of 
Muharraq Girls Primary School in the Kingdom of 
Bahrain for the school year 2012-2013. 
Experiments have been carried out to ensure 
whether those packets can decompose or not, 
besides the field observation of the quantity of 
chips the pupils consume.   
     The main interest of the research was to ensure 
that the hypotheses are true: The first hypothesis: 
Most pupils consume a big quantity of chips 
packets every day during the break. 
     The second hypothesis: The chips packets do 
not decompose by the natural decomposing agents 
in the soil for a period of time. 
     The third hypothesis: The chips packets do not 
decompose by exposing them to a chemical 
substance (HCl). 
     These are the results of the research: (1) It has 
become clear that school pupils consume a big 
number of chips packets every day during the 
break. The average of chips packets consumption 
reached 534.4 packets every day during the break. 
The lowest percentage of consumption was 69.2% 
and the highest was 82.2%. 
(2) The chips packets do not decompose by the 
natural decomposing agents in the soil compared 
by a food slice in the soil. The food slice 
decomposes easily. Thus, the hypothesis is true. 
(3) The chips packets do not decompose as a 
result of exposing them to chemical substance 
(HCI) compared by a tissue handkerchief which 
started to decompose and erode. Thus the 
hypothesis is true.  
     The research has reached a group of 
recommendations and innovative solutions through 
which the problem of non-decomposing chips 
packets can be reduced. This can be done by 
changing them to a product that can be reused. 
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  ةـدمـقـم
قــدمت لنــا الصــناعة الحديثــة منتجــات مــن البالســتيك ســهلة  والتكنولــوجي الــذي تعيشــه الــبالد،مــع التقــدم الحضــاري      

باتـت  حيـثحفـظ أو تـداول معظـم المنتجـات الغذائيـة،  أو تسـاعدنا علـى نقـلالتي  مثل األكياس البالستيكية ،االستعمال
علــى تــدمير الكائنـات الحيــة مــن  قـادراً  كامنــاً  يديـه خطــراً  بــينمهمــا فـي حياتنــا اليوميــة، ولكـن مــن يــدري أنـه يحمــل  جـزءاً 
  ؟...حوله

فــي أنحــاء العــالم كــل ســنة، وال يعــاد تــدويرها إال ُتســتهلك بليــون كــيس بالســتيك  500وذكــرت منظمــة الصــحة أن كمــا  
مدرسـة المحـرق االبتدائيـة كميـات كبيـرة مـن أكيـاس الشـيبس  اسـتهالك طالبـات, ما أكد لنا ذلـك مو ، %1بنسبة أقل من 

ة المدرسـة مــن ورمــي هـذه األكيـاس فـي سـلة النفايــات أو فـي سـاحالتـي تصــنع مـن مـادة البالسـتيك، و فـي وقـت الفسـحة، 
عــادة إل جديــدة ابتكــار طريقــة فــي ي والــذي يتمثــلر ممــا يــؤدي إلــى مشــكلة بيئيــة تحتــاج لحــل جــذ ،غيــر إعــادة تــدويرها

   .ستعمالهاا
مقارنــة بالمخلفــات والنفايــات قابلــة للتحلــل بســهولة أو بســرعة غيــر ال مــن أكثــر النفايــات األكيــاس البالســتيكية وتعتبــر   

  .األخرى وال سيما العضوية منها
 الكيميـائيل العضـوي أو لـغير قابلة للتحهي أن أكياس الشيبس التي نستخدمها بكثرة  إذ ،ثباته في بحثناإما أردنا وهذا 

مخـاطر بيئيـة إلـى وأن االستمرار في حالة عدم االكتراث بهـا وتراكمهـا بكميـات كبيـرة عامـًا بعـد آخـر فـي البيئـة سـيؤدي 
  .وصحية عديدة

والحلول التي يمكن من خاللها التقليل من مشكلة نفايات أكياس الشيبس الغيـر قابلـة  ات توصيمجموعة من الكما قدمنا 
  .إلى منتج يمكن استعمالهللتحلل، بتحويلها 

  مشكلة البحث :أوالً 
هناك أنواع مختلفة من النفايات التي ترمى في ساحات المدرسة، ولكن مـن أكثـر النفايـات التـي نجـدها فـي كـل مكـان   

هــذه لكــون ســتهالك طالبــات المدرســة كميــات كبيــرة مــن أكيــاس الشــيبس فــي وقــت الفســحة، و ال أكيــاس الشــيبس، نظــراً 
إلـى سـيؤدي ورميهـا فـي سـلة النفايـات أو فـي سـاحة المدرسـة غير قابلة للتحلل بسهولة فـإن عـدم االكتـراث بهـا األكياس 

  .مخاطر بيئية وصحية عديدة
  أهمية البحث :ثانياً 

  .التعرف على نسبة أكياس الشيبس المستعملة التي ترمى يوميًا في نفايات وساحات المدرسة .1
 .تدخل في صناعة أكياس الشيبسالتعرف على المواد الخام التي  .2
 ائييـالكيماختبار قابلية أكياس الشيبس للتحلل العضوي بفعل العوامل الطبيعية المحللة في التربة، أو التحلل  .3

  .بفعل األحماض
 .في البيئةمضار وأخطار رمي أكياس الشيبس توعية الطالبات ب .4

عـادة اسـتخدامها بطريقـة تفيـد البيئـة المدرسـية قترحـات للتقليـل مـن مشـكلة أكيـاس الشـيبس بإإيجاد الحلول والم .5
 . عليها اً بدًال من أن تشكل خطر 

 . الشيبس بدل رميها أكياساستخدام  إعادة بأهمية األمور أولياءتوعية  .6
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  الفرضيات : ثالثاً 
  .تستهلك معظم الطالبات كمية كبيرة من أكياس الشيبس بشكل يومي وقت الفسحة. 1
  .من الزمن فترةبفعل العوامل الطبيعية المحللة في التربة لال تتحل أكياس الشيبس . 2
  ).الهيدروكلوريكحمض ( كيميائيةال تتحل أكياس الشيبس بفعل تعرضها لمادة . 3
  مصطلحات البحث: رابعاً 
  .شباع حاجة ضرورية أو رغبة معينةإللألشياء بهدف االستفادة منها  اإلنسان هو استعمال :ستهالكاال

هي نوع من أكياس البالستيك التـي يـتم فيهـا حفـظ األغذيـة، وتـدخل فـي صـناعتها رقـائق األلمنيـوم مـن  :أكياس الشيبس
  .أجل سالمة وصحة الغذاء

  .هي المحيط الذي تعيش فيه الكائنات الحية وتتفاعل، بما في هذا المحيط من أحياء وجمادات:البيئة 
  حدود البحث :خامساً 

  .األولى والثانيةطالبات الحلقة : الحدود البشرية
  .للبنات االبتدائيةمدرسة المحرق : الحدود المكانية
  .م2013-2012الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي: الحدود الزمانية
  اإلطار النظري 

مادة البالسـتيك مـن أكثـر المـواد اسـتخداما فـي كافـة مجـاالت الحيـاة الصـناعية واالسـتهالكية والغذائيـة فـي عصـرنا      
وبـرغم مميزاتهـا المختلفـة كـرخص ثمنهـا، وخفـة وزنهـا، وقابليتهـا . الحديث، فهـي تـدخل فـي مـواد تغليـف األغذيـة والحفـظ

، إال أن معظــم مخلفاتهــا وال ل بفعــل األحمــاض والقلويــات والمــذيباتومقاومتهــا للحــرارة والتآكــللتشــكيل وتعــدد اســتعمالها، 
سيما الناجمة عن األكياس البالستيكية المستعملة، ال يمكن التخلص منها بسهولة، األمر الذي يجعلها عبئـًا كبيـرًا علـى 

  .)1( نات الحية األخرى التي تعيش فيهاالبيئة وخطرًا يهدد حياة اإلنسان والكائ
منتجًا، من أخطر المواد أثناء عملية التصنيع، ألن جميع أنواع أكيـاس البالسـتيك  20يصنف البالستيك ضمن كما    

وفي كل االحتياجات المنزلية مصـّنعة مـن مشـتقات البتـرول إضـافة لمـواد  الغذائيةالمستعملة في التسوُّق أو حفظ المواد 
  .)2( كيميائية

  األكياس البالستيكية
وغيرهـــا مـــن المـــواد ) Polyethylene(اثيلـــين -البـــولي: ة مصـــنوعة حراريـــًا مـــن مـــواد كيميائيـــة مثـــلهـــي مـــواد لدنـــ     

ويكون تركيبها الكيميائي على شكل جزيئات طويلة ومتكررة ومتصلة مع بعضها البعض وهذا . المستخرجة من البترول
باإلضــافة إلــى كونهــا كتلــة غيــر قــادرة علــى يــؤدي إلــى أّن تحللهــا فــي الطبيعــة صــعب جــدًا ويحتــاج إلــى مئــات الســنين، 

  .)3( التحلل
  كيبيئة التي تسببها أكياس البالستاألضرار ال

شــهدت مشــكلة النفايــات وعمليــة الــتخلص منهــا فــي الســنوات األخيــرة اهتمامــًا كبيــرًا علــى كافــة المســتويات الدوليــة،      
تشـــكل مكوناتهـــا حجمـــًا كبيـــرًا، كالمخلفـــات العضـــوية غيـــر أن هـــذا االهتمـــام تركـــز أكثـــر فـــأكثر علـــى المخلفـــات التـــي 

فـي حـين لـم تحـظ نفايـات أو . والزجاجية والبالستيكية والمعدنيـة وغيرهـا، وكـذلك علـى النفايـات الخطـرة والنفايـات الطبيـة
  .)4( ستيكية المستعملة بذات االهتماممخلفات األكياس البال



  
 

4 
  ثانيمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد الرابع عشر ، العدد ال

بالمخلفـــات والنفايـــات  مقارنـــةً قابلـــة للتحلـــل بســـهولة أو بســـرعة غيـــر  لكـــون غالبيـــة مخلفـــات األكيـــاس البالســـتيكية ونظـــراً 
سيما العضوية منها، فإن االسـتمرار فـي حالـة عـدم االكتـراث بهـا وتراكمهـا بكميـات كبيـرة عامـًا بعـد آخـر فـي األخرى وال

  :)3، 1( مثالالالبيئة سيؤدي عاجًال أو آجًال إلى أضرار ومخاطر بيئية وصحية عديدة، ونذكر منها على سبيل 

  إذا بقيــت األكيــاس البالســتيكية غيــر القابلــة للتحليــل العضــوي فــوق التربــة فإنهــا تــؤثر علــى التــوازن الميكروبــي
 .للتربة وتعيق تغذية النباتات

   إذا دفنت في التربة فهي تفصل التربـة إلـى جـزأين، جـزء علـوي تنحصـر فيـه ميـاه األمطـار وال تتسـرب بشـكل
 .كلي أو جزئي إلى اآلبار الجوفية، وجزء سفلي ال يحصل على المياه وال على المخصبات الالزمة

   كياس البالسـتيكية الغيـر من النفايات الموجودة في قيعان األنهار والبحار عبارة عن األ% 80 – 60ما بين
 .قابلة للتحلل العضوي

   ًعلـى المكـان الـذي  األكياس البالستيكية الغير قابلة للتحلل العضوي ال تتم إعادة تصنيعها، مما يجعلها عبئا
 .تلوث التربة والهواء والماء حتى في حال حرقها تستقر به، مسببةً 

 عضوي تؤثر على عملية التلقيح عند النباتتطاير األكياس البالستيكية الغير قابلة للتحليل ال. 
  حة الجماليـة للبيئـة، وهـذا التـأثير السـلبي انتيجة لتعلق األكياس بكل مـا تصـادفه فـي طريقهـا فإنهـا تشـوه المسـ

تصاحبه إعاقة لنمو النباتـات عـن طريـق منـع أشـعة الشـمس والهـواء مـن الوصـول إليهـا، كمـا أن وجودهـا بـين 
 .ان األشجار يضعها في طريق الحيوانات التي تبحث عما تأكلالحشائش ومعلقة على أغص

  تبتلعها الحيوانات، ممـا يسـبب انسـداد القنـاة الهضـمية لهـا وموتهـا، ومـن هـذه الحـاالت مـوت عـدد مـن الجمـال
 .والغنم

   األكياس البالسـتيكية غيـر القابلـة للتحليـل العضـوي تعمـل علـى سـد خياشـيم التـنفس لألسـماك ممـا يـؤدي إلـى
 .ت جماعي لهذه األسماكمو 

   وقد أكدت الكثير من الدراسات المنشورة ومن بينها األبحاث الميدانية التي قام بها مجموعة من الباحثين فـي
مملكــة البحــرين، علــى وجــود بقايــا األكيــاس البالســتيكية فــي أجســام الحيوانــات البريــة النافقــة والطيــور البحريــة، 

 .)5( البحريةإضافة إلى األسماك والسالحف 
  التفاف أكياس البالستيك حول الشعاب المرجانيـة سـيحرمها مـن ضـوء الشـمس ومـن التيـارات المائيـة المتجـددة

  .الداخلة والخارجة منها وٕاليها والتي تحمل لها الطعام واألكسجين، األمر الذي يؤدي إلى تدهورها

  أضرار أخرى ألكياس البالستك
  التلوث البصري. 1

األكياس البالستيكية بشكل عشوائي فـي الشـوارع وعلـى الشـواطئ ، وتتطـاير فـي الهـواء فنجـدها معلقـة علـى تنتشر      
  .)6( كل مكان بسبب قلة الوعي البيئي األسوار واألسالك الشائكة واألشجار في
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  رها على المخزون األرضي من النفطأضرا. 2
  الـنفط، وكميـة الـنفط المسـتخدمة لتصـنيع كـيس واحـد تصنع معظـم المـواد البالسـتيكية مـن مـواد مسـتخرجة مـن

  .متراً  11من البالستيك هي كمية كافية لتشغل سيارة لمسافة 
  مليون برميل من النفط لصنع أكياس البالستيك التي تستهلكها الواليات المتحدة سنويًّا والتي  12يتم استهالك

مليون برميل من النفط في كل سنة  37فير بخالف الصين التي تقوم بتو . 2006بليون كيس عام  88بلغت 
  .بسبب منعها الستخدام األكياس البالستيكية

  البالستيكية األبخرة السامة الناتجة عن صناعة األكياس .3
إذ أنهـــا غالبـــًا مـــا  مـــن المشـــكالت التـــي تســـببها أكيـــاس البالســـتيك أيضـــًا تلـــوث الهـــواء بالغـــازات واألبخـــرة الســـامة،     

تصاحب عملية إنتاج المواد األولية المستخدمة في صناعة األكياس وغيرها من المنتجات البالستيكية، وتؤدي عمليـات 
حــرق هــذه المــواد فــي محــارق النفايــات إلــى انبعــاث العديــد مــن الغــازات واألبخــرة الســامة والضــارة بصــحة اإلنســان، مثــل 

أول أوكسـيد «و» NH3األمونيا «و» HCNسيانيد الهيدروجين «و» C6H5CHOلدهيد البنزا«و» CH2Oالفورمالدهيد «
وبعـض المركبـات الهيدروكربونيـة الطيـارة » NO2 –N2O – N2O3 – N2O4أكاسـيد النيتـروجين «و» COالكربـون 

»Volatile organic compounds «VOCs   ،وغيرهـا، وتتسـبب فـي حـدوث اضـطرابات وأمـراض مختلفـة لإلنسـان
وغيرهــا مــن  ىالكبــد والكلــساســية وأمــراض الجهــاز التنفســي والجهــاز العصــبي والجهــاز الهضــمي وأمــراض القلــب و كالح

  . )7( األمراض
  بمملكة البحرين مصنع البالستيكميدانية لتقرير حول زيارة 

مصـنع البالسـتيك الواقـع فـي  إلىبزيارة ميدانية  قامت طالبات البحث العلمي من مدرسة المحرق االبتدائية للبنات،     
عة، الشـيبس مـن حيـث الصـنا بأكيـاستعرف على المزيـد مـن المعلومـات المتعلقـة لمنطقة سلمان الصناعة بمدينة الحد ل

  :وهي تتلخص في خمس نقاط , البالستيك أكياس إنتاجمراحل والتعرف على  ،والمواد التي تدخل في تصنيعها
  البالستيك من مواد مشتقة من النفط وهي عبارة عن حبيبات بيضاء صغيرة الحجم  أكياستصنع. 
  مادة سائلة  إلىكبيرة و تتحول  آالتتصهر هذه المادة في. 
  يتم تشكيل هذه المادة على حسب القالب الذي توضع فيه. 
 األخير لهاظهر بالشكل تتبرد هذه المادة في القوالب الموضوعة بها ل. 
  تتم عملية التقطيع والطباعة عليها  أخيراو. 

تعتبـر مـن المـواد  ، والتـي الشـيبس أكياس أن أهمهاوالتي من ، الكثير من المعلومات تم الحصول على نه أ إلى إضافة
نـه أ إلـىوالسـبب يعـود  ، تتحلـلل السـنين  الفآ إلـى أحيانـاً مئـات بـل  إلـىالتي ال تتحلل في البيئة بسـهولة حيـث تحتـاج 

  .للسطح الداخلي لها األلمنيومورقائق , يك للسطح الخارجي للكيسدتين البالستاصناعتها ميدخل في 
البالسـتيك ال يصـلح  أكيـاسمـن  أنـواعهنـاك  أن و ،كيس بالستيك يوميـاً  ألفماال يقل عن  أن هذا المصنع ينتجكما و  

  القمامة السوداء أكياسمنها  ، واصناعتهتدخل في المواد الخطرة التي  إلىمن عليها وذلك يعود  األطعمةتناول 
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  الدراسات السابقة
في دراسة قامت بها منظمة الصحة العالمية أوضحت نتائجهـا أن متوسـط اسـتهالك الفـرد مـن األكيـاس البالسـتيكية     

غرامــًا يوميــًا، ويضــاف إلــى ذلــك كميــات  21كيلــو غرامــًا ســنويًا، أو  24المســتخدمة لألغــراض المختلفــة يقــدر بحــوالي 
، وقد يقـل أو اً والتي تقدر بحوالي عشرة ماليين كيس سنوي أكياس البالستيك التي تستخدم لجمع النفايات والتخلص منها

الموقـــع الجغرافـــي والمركـــز يزيـــد أو يقـــل المتوســـط مـــن مدينـــة ألخـــرى أو بـــين بلـــد وآخـــر، وذلـــك بحســـب القـــوة الشـــرائية و 
  .)1( التجاري

تشير الدراسة التي قامت بها منظمة الصحة العالمية، والتي أجريت في عدد من دول العالم على مادة البولي إيثلـين    
التي تدخل في صناعة البالستيك، ال سيما من النوع العالي الكثافة على عـدم تـأثر هـذه المـادة أو تحللهـا بفعـل العوامـل 

ـــة ـــا وال. الطبيعي ـــة والضـــوء أو أشـــعة الشـــمس ســـواء البيولوجيـــة كالبكتيري ـــة كـــالحرارة والرطوب فطريـــات والخمـــائر، أو البيئي
واألكســجين والمــواد الكيميائيــة وغيرهــا، ويعــزى عــدم تــأثر هــذه المــادة أو مقاومتهــا للتحلــل بفعــل هــذه العوامــل، وخاصــة 

مـن مفرزاتهـا  البكتيريـا و مقارنـة بحجـمالبيولوجية منها، إلى عدة عوامل والتي من أهمها كبـر حجـم جزئيـات هـذه المـادة 
  .)3( ة أو جزء منها للذوبان في الماءاألنزيمات، وعدم قابلية هذه الماد

بعــد تجهيــز  المختبــر المركــزي فــي عجمــان، بــإجراء تجــارب عمليــة لقيــاس تحلــل األكيــاس البالســتيكية،قــام  كمــا     
وتعتمــد فكــرة البالســتيك القابــل للتحلــل علــى جعــل المــادة البالســتيكية  تــدريب الكــادر علــى األجهــزة،المختبــر بالكامــل و 

تتفكك بعد فترة زمنية محددة قد تطول أو تقصر بحسب تـوافر العوامـل المسـاعدة علـى عمليـة التفكـك والتـي تختلـف مـن 
  .)8( نوع آلخر

 10ت والتي استمرت نحو كما أوضحت تجارب أخرى مثل مشروع إعادة تأهيل موقع مكب نفايات في وسط بيرو      
أكيــاس  إالفلــم يبــَق . ســنين وقامــت بهــا شــركات مختصــة لفــرز النفايــات المطمــورة، واســتخدمت معظــم المــواد المعالجــة

  .)2( ي موقع أخرالبالستيك، وهذا ما تقرر نقله وطمره ف
  العلمي  منهج البحث

  .والميدانيةهو المنهج التجريبي القائم على التجربة العلمية 
  .طالبات مدرسة المحرق االبتدائية للبنات :مجتمع البحث
  .عينة عشوائية من طالبات مدرسة المحرق االبتدائية للبنات :عينة البحث 
  : أدوات البحث

   .المالحظة الميدانية. 1
   .التجربة العلمية. 2

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث
  .المئويةالنسبة . 1
   .المتوسط الحسابي. 2

  المالحظة الميدانية
  تستهلك معظم الطالبات كمية كبيرة من أكياس الشيبس بشكل يومي وقت الفسحة : ىاألول يةالفرض

تســتهلكها مــن خــالل جمــع أكيــاس الشــيبس التــي بالمالحظــة الميدانيــة  امــت الطالبــاتق للتحقــق مــن صــحة الفرضــية     
 في الطـابور الصـباحي اإلعالن، كما تم أيام متتالية 5لمدة و ، وحصر عددها بشكل يومي، الطالبات في وقت الفسحة 

  .العلميفريق البحث  ، ومن أجل تسهيل مهمةلتوضيح فكرة البحث والغاية منهلطالبات المدرسة 
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  قت الفسحةالشيبس في و كمية استهالك الطالبات ألكياس ل النسبة المئوية :1جدول 

  م
 عدد أكياس الشيبس  األيام

 النسبة المئوية  للطالباتالعدد اإلجمالي 
  

  % 69.2  716 496 األحد.1

  % 76.5 716 548 األثنين.2

  % 70.2 716 503 الثالثاء.3

  % 82.2 716 589 األربعاء.4

  % 74.8 716 536 الخميس.5

  
    2672  المجموع الكلي 

  
  كيس 534.4): أيام 5(المتوسط  الحسابي لكمية استهالك الطالبات ألكياس الشيبس لمدة 

  
  
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أيام 5يبين نسبة األكياس التي تستهلكها طالبات المدرسة في وقت الفسحة لمدة  : 1 رسم بياني
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مـــن خـــالل النتـــائج الســـابقة أتضـــح لنـــا أن طالبـــات المدرســـة يســـتهلكن عـــدد كبيـــر مـــن أكيـــاس الشـــيبس يوميـــًا فـــي وقـــت 
وكــان المتوســط الحســابي %).  82.2(وأعلــى نســبة كانــت %)  69.2(الفســحة، وأن أقــل نســبة اســتهالك لهــن كانــت 

  .كيس شيبس يومياً  534.4: الستخدام أكياس الشبس
  1 التجربة العلمية

  ال تتحل أكياس الشيبس بفعل العوامل الطبيعية المحللة في التربة لفترة من الزمن :الفرضية الثانية 
  تجربةتصميم ال

قامت طالبات البحث العلمي بإجراء تجربة للتحقق مـن صـحة الفرضـية، وذلـك مـن خـالل طمـر أكيـاس الشـيبس فـي 
ى العوامـل ن مقاومـة األكيـاس للتحلـل العضـوي القـائم علـ، وذلـك للتأكـد مـ)بقايـا الطعـام( التربة، وطمر نفايات أخـرى

  .الطبيعية كالبكتريا والفطريات في التربة
  قل والتابع وضبط العوامل الثابتةتم تحديد العامل المست

 تتحل أكياس الشيبس: العامل المستقل.  
 العوامل الطبيعية المحللة في التربة: العامل التابع.  
 الطمر، عمق الحفرةموقع : العوامل الثابتة.  

  أدوات التجربة
   )لوحتين  -مسطرة -قطعة خبز -كيس شيبس  -مجرفة كبيرة (

 إجراء  التجربة
 لبدأ بحفر حفرتين متجاورتين متساويتين في العمق في موقع محدد من المدرسة ا . 
  بعدها تم قياس عمق الحفرتين للتأكد من دقة تساوي العمق بينهما . 
 ي الحفرة األولى تم وضع  كيس شيبس ف. 
  وتم وضع قطعة خبز في الحفرة األخرى. 
  بعد ذلك تم طمر الحفرتين بالتراب جيدًا. 
  كما وتم وضع لوحة خاصة فوق كل من حفرة كيس الشيبس و قطعة الخبز. 

  :أسابيع، بحيث يتم تسجيل المالحظات في كل أسبوع  3تم ترك العينات لمدة 
  في حـين أن قطعـة الخبـز قـد  ,لوحظ أن كيس الشيبس لم يتغير ولم تظهر عليه آثار التحلل  :األسبوع األول

 .تضائل حجمها وبدأت تتحلل 
  تــم مالحظــة أن كــيس الشــيبس لــم يتغيــر شــكله فــي حــين أن قطعــة الخبــز أخــذت تتحلــل فــي  : األســبوع الثــاني

 .التربة 
  الصـــعب التعـــرف عليهـــا، فـــي حـــين أن كـــيس  لـــوحظ أن قطعـــة الخبـــز تحللـــت وأصـــبح مـــن: األســـبوع الثالـــث

 .الشيبس لم يطرأ عليها أي آثار للتحلل
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  نسبة تحلل أكياس الشيبس وقطعة الخبز في التربة بفعل العوامل الطبيعية : 2رسم بياني 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

لـذي لـم الشـيبس ا الواضح أن قطعة الخبز قد تحللت تدريجيًا وبسـرعة فـي المـدة الزمنيـة المحـددة مقارنـة بكـيسمن      
  .تطرأ عليه أي آثار للتحلل

  :  االستنتاج
 .أن أكياس الشيبس ال تتحل بفعل العوامل الطبيعية المحللة في التربة لفترة من الزمن، وبذلك فإن الفرضية صحيحة

  2التجربة العلمية 
  ).حمض الهيدروكلوريك(بفعل تعرضها لمادة كيميائية  ال تتحل أكياس الشيبس :الفرضية الثالثة

  تصميم التجربة 
تعــريض أكيــاس الشــيبس و ق مــن صــحة الفرضــية، مــن خــالل قامــت طالبــات البحــث العلمــي بــإجراء تجربــة للتحقــ .1

، وذلــك للتأكــد مــن مقاومــة )الهيــدروكلوريكحمــض (لنــوع مــن األحمــاض) مناديــل ورقيــة (مــن المخلفــات  آخــر نــوع
  .ائييالكيمل لللتحاألكياس 

 .ن لتوفير األدوات وتجهيز المختبرالثانوية للبني الخليفية تم التعاون مع مدرسة الهداية .2
  : امل التابع وضبط العوامل الثابتةتم تحديد العامل المستقل والع .3

 تتحل أكياس الشيبس: العامل المستقل.  
 الهيدروكلوريكحمض (المادة الكيميائية :  العامل التابع.(  
 كأسين متشابهين، كمية متساوية من الحمض، وقت محدد: العوامل الثابتة.  

  أدوات التجربة 
  .، ساعةالهيدروكلوريككأسين ، كيس شيبس، ورقة مناديل، حمض 
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  :تنفيذ التجربة
  ).1(تم أخذ قطعة صغيرة من المناديل الورقة ووضعها في الكأس رقم  .1
 ).2(في الكأس رقم  أخذ قطعة صغيرة من أكياس الشيبس ووضعهاثم  .2
 .بكميات متساوية في الكأسين) الهيدروكلوريك(وضع حمض .3
  .دقيقة وتم تسجيل المالحظات 20تم تنفيذ التجربة لمدة  .4

  :من خالل مالحظة قابلية تحلل كيس الشيبس و ورقة المناديل، تم رصد المالحظات التالية
  

  )الهيدروكلوريك حمض( أثر تعرضها لمادة كيميائية  والمناديل الورقية مالحظة آثار عملية تحلل مادة أكياس الشيبس :2جدول 

  المدة الزمنية
  ).الهيدروكلوريك حمض(المادة الكيميائية قابلية تحلل المواد بفعل 

  ورقة المناديل  كيس الشيبس

  لم تظهر أي تغيرات على الكيس  دقائق 10
 ظهرت على ورقة المناديل آثار االنكماش وتغير لونها

  .لتصبح شفافة

  .صغر حجم القطعة وزاد انكماشها  لم تظهر أي تغيرات على الكيس  دقيقة 15
  .ازداد انكماش القطعة وأصبحت رقيقة  لم تظهر أي تغيرات على الكيس  قيقةد 20

  
  

  )حمض الهيدروكرويك( كيميائيةالالمادة نسبة تحلل أكياس الشيبس و المناديل الورقية بفعل  3  :رسم بياني

  

  
من المالحظ أن المناديل الورقية بدأت تتحلل وتتآكل بفعل حمض الهيدروكرويك، على الـرغم مـن تحللهـا البسـيط،      

  .ولكن مقارنة بأكياس الشيبس التي لم تظهر عليها أي عالمات للتحلل والتآكل
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  :االستنتاج
ـــل  أن ـــة للتحل ـــذلك فـــإن الفرضـــية )الهيـــدروكلوريكحمـــض ( كيميائيـــةثـــر تعرضـــها لمـــادة إأكيـــاس الشـــيبس غيـــر قابل ، وب

  .صحيحة
  لمحللة في التربة لفترة من الزمنال تتحل أكياس الشيبس بفعل العوامل الطبيعية ا :الفرضية األولى

  النتائج
فـــي وقـــت  مـــن خـــالل النتـــائج الســـابقة أتضـــح لنـــا أن طالبـــات المدرســـة يســـتهلكن عـــدد كبيـــر مـــن أكيـــاس الشـــيبس يوميـــاً 

كيس شيبس يوميًا، كما أن أقل نسـبة اسـتهالك  534.4: بسيفقد كان المتوسط الحسابي الستخدام أكياس الش الفسحة،
  %). 82.2(وأعلى نسبة كانت %)  69.2(لهن كانت 

  تفسير النتائج
تســتهلك ) البالســتيك( كيــاس الشــيبس والتــي تــم تصــنعيها مــن مــادة الطالبــات ألأظهــرت النتــائج أن نســبة اســتهالك      

الدراســة التــي قامــت بهــا منظمــة الصــحة العالميــة والتــي أوضــحت بكثــرة مــن قبــل طالبــات المدرســة ، وهــذا مــا أكدتــه  
كيلو غرامًا  24نتائجها أن متوسط استهالك الفرد من األكياس البالستيكية المستخدمة لألغراض المختلفة يقدر بحوالي 

  .)1( غرامًا يوميا 21سنويًا، أو 
كما وأن األكياس البالستكية  تصنع بكثـرة فـي عصـرنا الحـديث، فهـي تـدخل فـي مـواد تغليـف األغذيـة والحفـظ ، والتـي  

يتــركن ورائهــن مخلفــات هائلــة مــن أكيــاس و  بشــكل متزايــد ،مــن ضــمنها كــيس الشــيبس الــذي تتناولــه طالبــات المدرســة 
  . البالستك والتي يصعب تدويرها أو تحللها

  لمحللة في التربة لفترة من الزمنال تتحل أكياس الشيبس بفعل العوامل الطبيعية ا :الفرضية الثانية
  النتائج 

مقارنــة بقطعــة الخبــز التــي تحللــت مــع التربــة أن أكيــاس الشــيبس ال تتحــل بفعــل العوامــل الطبيعيــة المحللــة فــي التربــة ،
  .وبذلك فإن الفرضية صحيحة بسهولة،

  تفسير النتائج
النتـــائج التــي تـــم التوصــل إليهـــا مــن خـــالل المالحظــات أن أكيـــاس البالســتك ال تتـــأثر بالعوامــل الطبيعيـــة أظهــرت      

  .فتبقى مئات السنين في البيئة المحللة في التربة، وأن البكتريا المحللة ال تتمكن من تحليل نفايات البالستك

والتي أجريت في عدد من دول العالم على مـادة البـولي وهذا ما أكدته الدراسة التي قامت بها منظمة الصحة العالمية،  
سـواء البيولوجيـة . إيثلين التي تدخل في صناعة البالستيك، على عدم تأثر هذه المادة أو تحللها بفعل العوامـل الطبيعيـة

  .)3( كسجين وغيرهاكالبكتيريا والفطريات والخمائر، أو البيئية كالحرارة والرطوبة والضوء أو أشعة الشمس واأل
ويعزى عدم تأثر هـذه المـادة أو مقاومتهـا للتحلـل بفعـل هـذه العوامـل، وخاصـة البيولوجيـة منهـا، إلـى عـدة عوامـل والتـي  

  .)3( من أهمها كبر حجم جزئيات هذه المادة مقارنة بحجم البكتيريا ومفرزاتها من األنزيمات
  )حمض الهيدروكلوريك(كيميائية دة ال تتحل أكياس الشيبس بفعل تعرضها لما: الفرضية الثالثة 

   النتائج
مقارنـة بورقـة المناديـل التـي  )الهيـدروكلوريكحمـض ( كيميائيـةأن أكياس الشيبس غيـر قابلـة للتحلـل أثـر تعرضـها لمـادة 

  .، وبذلك فإن الفرضية صحيحةبدأت عليها عالمات التحلل والتآكل
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  :تفسير النتائج
مقاومتها للحـرارة بإلى كونها مصنوعة من مادة البالستيك، و هذه المادة تتميز  يرجع عدم قابلية تحلل أكياس الشيبس  

  . )1( والتآكل بفعل األحماض والقلويات والمذيبات
 10تأهيــل موقــع مكــب نفايــات فــي وســط بيــروت والتــي اســتمرت نحــو  إعــادةكمـا أوضــحت تجــارب أخــرى مثــل مشــروع  

أكيـاس  إالمنهـا فلم يبـَق . سنين وقامت بها شركات مختصة لفرز النفايات المطمورة، واستخدمت معظم المواد المعالجة
  .)2( رخآهذا ما تقرر نقله وطمره في موقع البالستيك، و 

  اتــالتوصي
غير القابلة للتحلل، عن  البالستيكية المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن األكياسيمكن تالفي األضرار والحد من  

  :طريق ما يلي
  .فرض قيود على صناعة المواد البالستيكية الغير قابلة للتحلل.  1
  :استعمال بدائل قابلة للتحلل منها.  2

  من مخلفات عضوية  األكياس غالباً من أهم البدائل غير البالستيكية هي األكياس الورقية، ويتم إنتاج هذه
  .تمت إعادة تدويرها كالورق والكرتون والخشب وأوراق األشجار وغيرها

  إعادة التدوير واالستفادة من األكياس المستعملة، حيث أن من الطرق الشائعة للتخلص منها هو ردمها مع
  .بقية النفايات 

توعية أفراد المجتمع، ذلك أن مسؤولية المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث مسئولية جماعية مشتركة بين  .3
  .ومستهلكين جميع أفراد المجتمع منتجين وتجاراً 

في الوسط المحيط، كالحدائق العامة والمتنزهات  من األكياس البالستيكية وعدم رميها عشوائياً  السليم التخلص .4 
    . واطئ والطرقات، مما يؤثر على المظهر العام للمدينة ويدمر الحياة البرية والبحريةوالش

  الحلول اإلبداعية
وهـو عبـارة عـن مجموعـة أكيـاس شـيبس تـم تنظيمهـا بطريقـة  بس ،يصـنع بسـاط مـن أكيـاس الشـ:   اإلبـداعي المنتج. 1

متسلسلة بحيث تكون على شكل بساط طوله مترين وعرضه متر وربع، وتم تغطية البساط بغطاء شفاف ليحفظ البساط 
 .من التلف ، وحتى تتمكن الطالبات من الجلوس عليه مدة من الزمن

  خطوات تنفيذ المنتج
  اس الشيبس في وقت الفسحةتم جمع أكبر عدد ممكن من أكي. 
  تم فرز األكياس وتنظيفها وٕاعادة ترتيبها. 
 البدء بمرحلة صنع البساط ، وتثبيت أكياس الشيبس وتغليفها. 
  في المجتمع المدرسي ) البساط(عرض المنتج. 
   استخدام الطالبات للبساط والجلوس عليه. 

  أعطيِك منتج... أعطني كيس شيبس: بعنوان مسابقةتنظيم . 2
توعيــــــة طالبـــــات المدرســــــة بأهميـــــة إعــــــادة اســـــتخدام أكيــــــاس الشـــــيبس بــــــدل رميهـــــا، وعــــــرض : الهـــــدف مــــــن المســـــابقة

 .منتجات المسابقة في المجتمع المدرسي
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  وأعد استعمالها.. أبدع .. ال ترمها: بعنوان  مسابقةتنظيم  .3
يبس بـــــدل رميهـــــا، والتنـــــافس فـــــي توعيـــــة أوليـــــاء األمـــــور بأهميـــــة إعـــــادة اســـــتخدام أكيـــــاس الشـــــ: الهـــــدف مـــــن المســـــابقة
 .صنع منتجات مبتكرة

  .إنتاج مطويات ومجالت توعوية بمخاطر أكياس البالستيك وأضرارها على البيئة.4
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فى تنمية المفاهيم الفيزيائية ومهارات  (TIM)أثر استخدام نموذج االحتضان للتدريس والتعلم االبتكارى 
 العملية العلمية واالبتكارية العلمية لدى طالب الصف األول الثانوى

The effectiveness of using Incubation Model of Creative Teaching and 
Learning (TIM) in physical concepts achievement, Scientific Processes 

Skills and Scientific Creativity for the first year secondary students   
 

 
 

  ةإيهــاب جودة أحمد طلبــ. د *

  ملخص

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام نموذج االحتضان 
 Incubation Model of Creative االبتكاريللتدريس والتعلم 

Teaching and Learning (TIM) تنمية المفاهيم الفيزيائية  في
لدى طالب الصف األول  العلميومهارات العملية العلمية واالبتكار 

  .الثانوي
طالبًا من طالب الصف األول ) 58(وتكونت عينة الدراسة من 

ومجموعة ضابطة  ،اً طالب) 30(الثانوى قسمت إلى مجموعة تجريبية 
الباحث اختبار تحصيل المفاهيم الفيزيائية  ولقد استخدم . طالباً ) 28(

واختبار ،  واختبار مهارات العملية العلمية،  وحدة الكهرباء في
وجود فرق ) 1: (ئج التاليةوتوصلت الدراسة إلى النتا العلمياالبتكار 

دال إحصائيًا بين متوسطى درجات طالب المجموعتين التجريبية 
والضابطة فى اختبار تحصيل المفاهيم الفيزيائية ومستوياته المختلفة 

وجود فرق دال إحصائيًا بين ) 2(لصالح طالب المجموعة التجريبية، 
اختبار  درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة فى يمتوسط

وجود ) 3(مهارات العملية العلمية لصالح طالب المجموعة التجريبية، 
المجموعتين التجريبية درجات طالب  يفرق دال إحصائيًا بين متوسط

اختبار االبتكار العلمى وجوانبه المختلفة لصالح طالب  يوالضابطة ف
وجود عالقات ارتباطية دالة بين تحصيل ) 4( ، المجموعة التجريبية

علمى لدى لمفاهيم الفيزيائية ومهارات العملية العلمية واالبتكار الا
تختلف باختالف النموذج التدريسى  يطالب الصف األول الثانو 

الطريقة  – االبتكارينموذج االحتضان للتدريس والتعلم (المستخدم 
وتؤكد هذه النتائج أن استخدام نموذج االحتضان للتدريس ). التقليدية
تنمية المفاهيم الفيزيائية ومهارات  في يلعب دوراً  تكارياالبوالتعلم 

. يلدى طالب الصف األول الثانو  يالعملية العلمية واالبتكار العلم
  . عة من التوصياتوبناًء على هذه النتائج قدم الباحث مجمو 

____________________________________  
     جامعة الدمام -كلية التربية -أستاذ مشارك بمناهج وطرق تدريس العلوم  *

  المملكة العربية السعودية   
  
 

* Dr. Ehab Gouda Ahmed Tolba 
  
  

Abstract  
 

This study examined the effectiveness of using 
Incubation Model of Creative Teaching and 
Learning (TIM) in physical concepts achievement, 
Scientific Processes Skills and Scientific Creativity 

for the first year secondary students.  
The sample of the research consisted of (58) 
students in the first grade of secondary stage. This 
sample was divided into two groups, i.e. 
experimental group (30) students, control group 
(28) students. The experimental group has studied 
through using Incubation Model of Creative 
Teaching and Learning (TIM) and the control group 
has studied through the traditional method. The 
researcher has used the following instruments: 
scientific concepts achievement test in Electricity 
units, Scientific Processes Skills Test and Scientific 

Creativity test.  
The study had reached the following results: 
(1) There are statistically significant differences 
between the mean scores of the experimental 
group and the control group in the scientific 
concepts achievement test in favour of the 
experimental group. (2) There are statistically 
significant differences between the mean scores of 
the experimental group and the control group in 
Scientific Processes Skills Test in favour of the 
experimental group. (3) There are statistically 
significant differences between the mean scores of 
the experimental group and the control group in 
Scientific Creativity test in favour of the 
experimental group. (4) There is a positive relation 
between physical concepts achievement, Scientific 
Processes Skills and Scientific Creativity, this 
relation is statistically significant with experimental 
group studied by using Incubation Model of 
Creative Teaching and Learning (TIM). Several 
recommendations were suggested in the light of 

the results.  
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*Associate Professor- Faculty of Education- University of 
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  مقدمة 
وكل تجارب الحياة الحقيقية التى يمر بها الفرد إلى أن تطورات التكنولوجية لمعرفة واللالتراكم المستمر  لقد أدى

تعد متطلبة لتشكيل واكتساب المعرفة المتراكمة وٕانتاج  يالت العملية العلميةمن الضرورى تنمية مهارات  يصبح
التخطيط وٕادارة مثل " وممارسة مهارات التنظيم الذاتى ،واكتساب القدرة على حل المشكالت ،المعرفة الجديدة

وهذا ما  .)French,2004()1( تشكل األساس للتفكير العلم وهذه المهارات ،"االنتباه
العلم ليس مجرد مجموعة من الحقائق والمفاهيم واألفكار المفيدة عن يرى أن  )2((Schafersman,1994)جعل

فالعلم يتضمن ابتكار الفروض أو  ،الكتشاف المعرفة الصادقة حولها يالعلمالستقصاء لإنما هو طريقة  ،الطبيعة
واكتساب المعرفة  يساسية للتفكير العلمأتعد مهارات  يصف وتفسير الحقائق المالحظة والتالنظريات لو 

 بناءً محتوى العلوم تصاغ  ييواجهها ف ييتطلب إدراك الفرد أن الفروض التكما أن الفهم الكامل للعلم  ،الصادقة
وهذا . المتعلقة بها ون معقولة برغم أنه قد ال توجد الطرق الصحيحة لتفسير البياناتتك يوالت ،على األدلة المتاحة

القدرة على تقييم اإلدعاءات أو يرى أن  3(،(4)(Ruffman et al.,1993)((Kuhn et al.,1995)ما جعل
الدليل  –فهم العالقة بين الفرض وأن , هم من مهارات العملية العلميةمكون النظريات وعالقتها بالدليل هى م

Hypothesis – Evidence Relation هى أساسية للتفكير العلمى.   
ويوفر محتوى العلوم مجموعة متنوعة من األنشطة المتعلقة بطرح التساؤالت والتخطيط حول كيفية اإلجابة 

تتطلب  يوالت ،دقيقةووصف المالحظات ال ،وملء الجداول وكتابة التقارير ،وبناء الجداول والرسوم البيانية ,عنها
العملية أن مهارات  يأ ،العملية العلميةمن المتعلم االنخراط بدرجة عالية فى عملية التعلم وممارسة مهارات 

حد أهداف التعلم هو أن يمارس المتعلم مهارات أولذلك فإن  ،كن تعزيزها من خالل محتوى العلوميم العلمية
على الحصول على قاعدة المعرفة الثرية واستخدام المهارات المعرفية  تتيح له أن يصبح قادراً  يالت العملية العلمية

العالية مثل التخطيط والتنبؤ وبناء االستنتاجات وطرح األفكار وبناء التخمينات واستخدام الخيال الستخالص 
  .French,2004()1(،)  (5)(Unutkan,2006( النتائج والبحث عن اإلجابات للتساؤالت والفروض المطروحة

يصبح الهدف من تعليم العلوم هو تمكين المتعلم من استخدام المعرفة ومهارات العملية  وبشكل أكثر تحديداً 
وأن يالحظ  ،على تحديد المشكالت العلمية وأن يكون قادراً  Scientific process skills (SPS) العلمية

تتضمن   SPSفمهارات العملية العلمية. يمتلكها يالمعلومات التستنتج ويعمم ويطبق ويفترض ويحلل ويجرب وي
وهى تزيد من   ،علمياً  يمكن أن يستخدمها كل فرد فى كل خطوة من خطوات حياته باعتباره مثقفاً  يالمهارات الت

كما أن  ،للمعرفة العلمية يلطبيعة العلم باعتباره مكون أساسنوعية وجودة ومستوى الحياة لديه عن طريق فهمه 
  . تؤثر على حياة الفرد الشخصية واالجتماعية SPSمهارات العملية العلمية 

 إجراء البحوث وحل المشكالت يف هاواستخدامالمعلومات العلمية أدوات ضرورية إلنتاج  SPSومن هنا تعد 
(Bell and Lederman,2003))6(،(7)(Aktamis and Ergin,2008) ، فمهارات العملية العلمية تطبق

ولكنها ترتبط بمدى  ،ال تتعلق بأجزاء من محتوى العلوم يفه Context Scienceبشكل قوى فى سياق العلوم 
وأنه يمكن اكتسابها من خالل  ،عملية التعلم وفهم هذه المحتويات يف رئيساً  واسع من محتويات العلوم ولها دوراً 

                 )8( (Pekmez et al.,2009) العلوم وٕاجراء الدراسات البحثيةممارسة المتعلم ألنشطة تعليم 

(9)(Huppert et al.,2009) .  
رات العملية مها يجب أن تسعى إلى تحسينمحتويات مناهج العلوم  أن عملية تصميمويرى العديد من الباحثين 

به  يتحفز المتعلم وتؤد يما وراء المعرفية التس واألنشطة وبضرورة استخدام نماذج التدري ،العلمية لدى المتعلم
رق واالنفتاح على الط ،على المالحظات واستخالص النتائج والتركيز ،هذه المهاراتل تهوممارس هإلى تطوير فهم
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أن المتعلم  إلىالبحثية النتائج  أشارتحيث  ،عملية اكتساب المعرفة العلمية وتدعيم ي،التفكير العلم ياالبتكارية ف
بناء و  ،المالحظة: كل التفكير العلمى مثلتش يارسة مهارات العملية العلمية التمم يصعوبات كبيرة ف لديه

واستخدام األدوات والوسائل لتوسيع  ،وتقديم التفسيرات ،والتنبؤ ،والوصف ،وطرح األسئلة ،واالستنتاج ،الفرض
ماذا لو؟ وتخطيط "من نمط التى واالنهماك فى ممارسة االستقصاءات , الحواس وتحسين المالحظات

                          ونقل وتبادل األفكار ،والتفسير ،تسجيل ما يحدث أثناء االستقصاءاتو  ،االستقصاءات
 (Hamlin and Wisneski,2012)) 10(   (11)(Elkind,2004) 

(13)(Edelson et al.,1999)(12)(De Jong and Van Joolingen,1998)  
ال يفهم وال يمارس مهارات العملية العلمية مثل  يعلم الذأن المت )14((Orion and Kali,2005)ولقد وجد

المالحظة وجمع وتحليل البيانات وٕاعداد التقارير حول البيانات وبناء الفروض وتصميم التجارب والتنبؤ 
وممارسة التفكير  أنشطة استقصائية مفتوحة حول موضوع التعلم يلالنخراط ف واالستنتاجات يصبح غير مستعداً 

                                            وهذا ما جعل ،ثم عدم ممارسة التفكير االبتكار ومن ي،العلم
(15)(Abd-el Khalick  and Lederman, 2000) العديد من العمليات  يف ييرى أن االبتكار له دور تكميل

سبب هو ما جعل وهذا ال ،مشكالت والفرضيات وتصميم التجاربويتم استخدامه خاصة أثناء تقديم ال ،العلمية
باإلضافة إلى كونها  ،خطوة من خطوات الحياةكل  يتؤثر ف يالمكونات االبتكارية التعلى  يالعلوم عملية تحتو 

  .منتج
للمفاهيم والنظريات  ياالبتكار العلمإلى أن  )16((Hadzigeorgiou et al., 2012) وفى ضوء ذلك يشير

يتطلب إيجاد وحل  يالذ ياألداء العلم ستثنائية ولكن أيضاً كثير من األحيان ليس فقط بناء قفزات ا يب فيتطل
على  وأن يكون قادراً , ضوء ذلك يحتاج المتعلم إلى أن يفكر ابتكارياً  يوف ،والنمذجةالمشكلة وتشكيل الفروض 

 ويمكن أن يتعلم الفرد التفكير ابتكارياً . تجاه العلوم ييطور الفهم العلم يمهارات العملية العلمية لديه لك استخدام
ء فاألدا ،)17( (Meador, 2003)محتوى العلوم يوالمشكالت الموجودة ف يأثناء التعامل مع العمل العلم

وٕادراك  ،وٕايجاد الحلول ،اقف الغامضة والتفكير بشكل مختلفوالبحث عن المو  ،يتطلب تحديد المشكلة ياالبتكار 
  .للغاية فى العملية االبتكارية  مهمإايجاد التفسيرات وهذا كله يلعب دورا و  ،المشكلة

، وابتكار األفكار أو الفروض ،المشكلة أو المعلومات يأنها إدراك الفجوات أو الثغرات فوتعرف االبتكارية ب 
فإننا نجد أن  ،وعندما نختبر هذا التعريف ،)18((Torrance, 1972)ونقل البيانات  ،واختبار وتطوير الفروض
الحياة  ياتج عن ضرورة القضاء على مشكلة ففكالهما ن ،واالبتكارية متشابهان SPSمهارات العملية العلمية 

ار كيفية القضاء قدم من أجل إظهفالفروض واختبار الفروض وتنفيذ التجارب تُ . اليومية أو حل مشكلة علمية
, وبمجرد تطبيق هذه النتيجة ،الوصول إلى نتيجة محددة نتيجة تنفيذ هذه التجارب هووأن  ،على هذه المشكلة

  . أم ال نستطيع معرفة ما إذا كان قد تم القضاء على المشكلة

والمتمثلة فى  )19((Motamedi,1982)أشار إليها  يحص مراحل العملية االبتكارية التمن خالل ف أيضاً 
ومرحلة االستكشاف  Inspectionثم مرحلة فحص المشكلة  Framingمرحلة صياغة المشكلة وتأطيرها 

Exploration  يليها مرحلة اإلعالن والكشف ثمRevealing  مرحلة اإلثبات والبرهنة وAffirming،  مرحلة ثم
فإننا نجد أن مهارات العملية  ، Realizingمرحلة التحقق  وأخيراً  ،reframingإعادة صياغة المشكلة والتشكيل 

توافر مهارة والبرهنة مرحلة اإلثبات  تتطلب فعلى سبيل المثال ،متضمنة بداخل كل مرحلة منها SPSالعلمية 
  . وتنفيذ التجربة ،تصميم التجربة
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جعل الباحثين ينظرون  SPSوفى الحقيقة فإن هذا االقتران بين التفكير االبتكارى ومهارات العملية العلمية 
أنه و  ،شكل فعال وبطريقة جديدة وأخالقيةإلى التفكير االبتكارى باعتباره مهارة تفكيرية أساسية لحل المشكلة ب

باألصالة  أو يكون متميزاً  ،وقت واحد يميز بأنه أصيل وجدير باالهتمام فيت ،يتضمن توليد منتج جديد ومفيد
يمكن قبول  ،ضوء هذا السياق يوف. (Carter,1992)(21)  (Mumford,2003)(20)والتعبيرية والخيالية 

فحل المشكلة وابتكار الفروض وتصميم التجارب والتحقق من  ،من المهارة العلمية مهماالبتكار باعتباره جانب 
ها ل بعضهو نتيجة تفاعل معقد من العوام يفاالبتكار العلم ي،خاصا من االبتكار العلم لب نوعاً النتائج يتط

االقتراب من العلم كمسعى يرجع إلى اآلخر العلوم كمجال لالستقصاء والبعض  ييرجع إلى التعقيدات الكامنة ف
المشكالت وبناء على تحديد و  ،نواتج ابتكارية جاء بها العلماء يه يو يبنى على النظريات العلمية التوه ي،ابتكار 

على األفكار  كما يبنى دائماً  ،العلمية والقوانين واألفكار رياتالفروض والتحقق منها بهدف تطوير معظم النظ
                   تطوير العلوم يوعلى استخدام الخيال للمساهمة ف ،لماء سابقينوالنظريات التى يقدمها ع

(Kind and Kind,2007))22(.  

وذلك من منطلق أن  ،مجال آخر يبتكارية العلمية عن االبتكارية فعزل اال يهنا يصبح من الضرور  ومن
أو  مجال الكيمياء يف الفرد قد يكون ابتكارياً  ؛على سبيل المثال ،مجال محدد دون غيره يف يعد ابتكارياً قد الفرد 
يؤكد  يوأن االبتكار العلم ،)23((Lin et al., 2003)مجال مثل الفن  يف أو خالقاً  وقد ال يكون ابتكارياً  ،الفيزياء

ضوء المعايير  يالناتج فهذا  وتقييم ي،العلم يلقيمة التطبيقية للناتج االبتكار وا ةعلى الخاصية الوظيفية أو الفائد
     (Jurisevic,2011)(24)       والصالحية واألصالةمثل الذيوع أو االنتشار  العلمية المتطورة جيداً 

(25)(Simonton, 2004) (26)(Soler, 2007)،  (27)ويرى(Charyton and Snelbecker, 2007)  أن
يظهر عندما يعالج الفرد المشكالت  مميزاً  على االبتكار العلمى طابعاً  يتضف يالت العلوم مقيدة بالعمليات العلمية

الذكاء ترى  يالت يناقض الفكرةGardner  وهذا ما جعل ،مجال آخر ييختلف عن االبتكار فمما يجعله العلمية 
من فكرة أن  وهذا يدعم  ،نسانية تتكون من مجموعة من القدرات الرئيسةأن القدرة اإليرى و  ،كبناء وحيدالتقليدى 

  . مجاالت مختلفة يمختلفة ف االبتكارية تأخذ أشكاالً 
ء لألفكار االبتكارية العلمية تفسر نفسها فى ضوء فهم العلماأن (Moravcsik , 1981)(28) يرى أيضا 

وٕايجاد التجارب  ،العلوم يصياغة النظريات الجديدة ف يوف ،أضيفت للمعرفة العلمية يالتوالمفاهيم الجديدة 
بل إن بعض , يالبحث العلم ييدة فوٕادراك الخصائص التنظيمية الجد ،تقديم القوانين الطبيعية يالجديدة ف

 ،ةاالبتكارية العلمي همة لتقييممر الدراسات استخدمت مهارات إيجاد المشكلة وصياغة الفروض على أنها معايي
نفس الوقت تعد مكونات لمهارات العملية العلمية  يف يوه ،االبتكاريةهذه تحسين  يمة فمهكما أنها عناصر 

SPS. (30)  يرى الباحثون وبناء على ذلك(Hoover, 1994) (29)(Innamorato, 1998)        
(17)(Meador, 2003) (32)(Hu and Adey, 2002) (31)(Cheng, 2004) خاصية  يأن االبتكار العلم

سعى إلى إحداث توافق بين كل يوأنه  ،بشكل أفضل SPSتميز األفراد الذين يستخدمون مهارات العملية العلمية 
 سياق تعليم العلوم المدرسية ياقعية ففكرة و  بحيث تصبحمن طبيعة العلوم والفكرة العامة لالبتكارية 

(Hadzigeorgiou et al., 2012) )16(  .  
          Scientific creativity العلوم يالبتكارية العلمية أو االبتكار فاعتبرت اضوء ذلك  يوف

(creativity in science)  ًرفة بناء المع يسحقيق الخطوات الجديدة واألصيلة فت يف فعاالً  على أنه يلعب دورا
تؤكد على أن  )33((NRC,1996)وهذا ما جعل معايير تعليم العلوم القومية  ، أداء أهداف العلم يالعلمية وف
وبالتالى يجب إعطاء  ،تعليم العلوم يف مهمة اا أدوار مله SPSومهارات العملية العلمية  العلوم يف االبتكار



 5  ثانيمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد الرابع عشر ، العدد ال
 

أو مهارات العملية  يإلى تحسين مهارات التفكير العلم يومواد التعلم للمتعلم بطريقة تؤدالمشكالت العلمية 
 ،بنفسهوأن تعطى المعرفة والنظريات العلمية له بشكل غير مباشر يسمح له بالتفكير فيها  ،لديه  SPSالعلمية

 ،يتم تدريسه يالذ يعن المفهوم العلم وأن ال يتم التدريس بداخل الفصول الدراسية بطريقة تقليدية تخبر المتعلم
 يم يمثل بالضبط عملية استكشاف علممثل هذا النوع من التعليف ،همهف يطلب منه تجربة المفهوم الذوأن ي

(34)(Hunashal,2012) .  

فإنه قد أصبح أحد األهداف  ،ات العملية العلمية وتعلم العلوملالرتباط الدقيق بين االبتكارية ومهار  ونظراً 
 .(Mukhopadhyay and Kumar Sen,2013)(35) يالعلوم هو تطوير االبتكار العلم تعليم ية فاألساسي
 ي            حتضان للتدريس والتعلم االبتكار تسعى الدراسة الحالية إلى استخدام نموذج اال يوبالتال

Incubation Model of Creative Teaching and Learning (TIM -  يأ يلم يتم تجريبه ف يوالذ   
لدى طالب  يالعملية العلمية واالبتكار العلمتنمية المفاهيم الفيزيائية ومهارات  يف -عربية أو أجنبية دراسة 

وتوفير مجموعة من  ي،ميم وتقديم المحتوى بشكل ابتكار تص إلىفهو نموذج يهدف  ي،الصف األول الثانو 
 يتشكل األساس ف يدام مجموعة من االستراتيجيات التواستخ ،عمدة الموجهة نحو ممارسة المحتوىاألنشطة المت

 ،عد التفاعل مع المواقف التعليميةبل وأثناء وبقتعبر عن تطور عملية  التعلم والتفكير  يالتنظام تقديم المحتوى و 
 ،لوالتساؤ  ،من خالل االستكشاف يوالتعلم على نحو ابتكار  ،باإلضافة إلى أنه يسمح للمتعلم باحتضان التعلم

فكل هذا يحتضن التفكير  ،والمشاعر ،والبحث ،واالختبار والتعديل ،األشياءوٕاعادة ترتيب  ،والمعالجة ،والتجريب
(36)(Keller – Mathers, 2009) (37)(Murdock,1993) (38)(Torrance and Safter, 1990).  

  :يالتال يالتساؤل الرئيس يتتحدد مشكلة البحث الحالى ف :مشكلة البحث 
 Incubation Model of Creativeمــا فاعليــة اســتخدام نمــوذج االحتضــان للتــدريس والــتعلم االبتكــارى 

Teaching and Learning (TIM) لـدى  يالعملية العلمية واالبتكار العلمـتنمية المفاهيم الفيزيائية ومهارات  يف
  ؟الثانوى طالب الصف األول

  :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية 
لـدى طـالب الصـف تنميـة المفـاهيم الفيزيائيـة  يفـ يحتضان للتدريس والتعلم االبتكار نموذج االأثر استخدام  ما .1

 ؟ياألول الثانو 
لميــة لــدى طــالب تنميــة مهــارات العمليــة الع يفــ يحتضــان للتــدريس والــتعلم االبتكــار مــا أثــر اســتخدام نمــوذج اال .2

 ؟يالصف األول الثانو 
لـدى طـالب الصــف  يتنميـة االبتكـار العلمـ يفـ يلم االبتكــار االحتضـان للتـدريس والـتعمـا أثـر اسـتخدام نمـوذج  .3

 ؟ياألول الثانو 
لــدى  يواالبتكــار العلمــومهــارات العمليــة العلميــة المفــاهيم الفيزيائيــة تنميــة طبيعــة العالقــة االرتباطيــة بــين مــا  .4

  ؟يطالب الصف األول الثانو 
  :يهدف البحث الحالى إلى :أهـداف البحـث

ــتعلم االبتكــار أثــر اســتخدام نمــوذج االحتضــان للتــدريس دراســة  .1 ــ يوال ائيــة لــدى طــالب تنميــة المفــاهيم الفيزي يف
 .يالصف األول الثانو 

لمية لـدى طـالب تنمية مهارات العملية الع يف يحتضان للتدريس والتعلم االبتكار استخدام نموذج االدراسة أثر  .2
 .يالصف األول الثانو 
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لـــدى طـــالب  يتنميـــة االبتكـــار العلمـــ يفـــ يالـــتعلم االبتكـــار مـــوذج االحتضـــان للتـــدريس و دراســـة أثـــر اســـتخدام ن .3
 .يالصف األول الثانو 

لــدى طــالب الصــف  يالعمليــة العلميــة واالبتكــار العلمــومهــارات الفيزيائيــة  تنميــة المفــاهيمدراســة العالقــة بــين  .4
 .ياألول الثانو 

  :يتتحدد أهمية البحث الحالى ف :البحــث أهميــة
توجيه انتباه  يمما يفيد ف يحتضان للتدريس والتعلم االبتكار لنموذج اال ييبوالتجر  يالتأصيل النظر  .1

  .تدريس الفيزياءي فى يحتضان للتدريس والتعلم االبتكار بنموذج االالفيزياء إلى ضرورة االهتمام  يمعلم
 يالت ماذج التدريس الحديثةنبضرورة استخدام  يتناد يلالتجاهات العالمية الحديثة الت عتبر استجابةي .2

فهمه لهذه وتعميق  ،دراسة مواد التعلم يمتعلم وتعمل على زيادة انهماكه فتحفيز ال يف يلها تأثيرها القو 
  .وأن يحل المشكلة ابتكارياً  ،أن يولد األفكار العلمية لهتتيح كما  ،المواد ولعملية التعلم

تنمية المفاهيم  ومن ثم ،ة التدريستطوير عملي يف ياالبتكار والتعلم  نموذج االحتضان للتدريساستخدام  .3
 طالب أثناء تغطية محتوىاللدى  ياالبتكار العلمتطوير مهارات الفيزيائية ومهارات العملية العلمية و 

 .الفيزياء
 يمة فمهبتنمية مهارات العملية العلمية باعتبارها عناصر ضرورة االهتمام لالفيزياء  يتوجيه انتباه معلم .4

  .يلمتحسين االبتكار الع
) الكهربية( ةوحد مع يحتضان للتدريس والتعلم االبتكار نموذج االتقديم نموذج إجرائى لكيفية استخدام  .5

  .الفيزياء يإعداد وحدات مماثلة ف ييمكن االستفادة منه ف
  :اختبار صحة الفروض التالية ييحاول البحث الحال :فروض البحث

ــ(طــالب المجموعــة التجريبيــة درجــات  يبــين متوســطوجــد فــرق دال إحصــائيًا يال  .1 تــدرس باســتخدام  يالت
ــــتعلم االبتكــــار نمــــوذج اال ــــ(رجــــات طــــالب المجموعــــة الضــــابطة ود) يحتضــــان للتــــدريس وال س تــــدر  يالت

التطبيـق  -الفهـم -التـذكر(تحصيل المفاهيم الفيزيائية بمستوياته المختلفة  يف) باستخدام الطريقة التقليدية
  ).االختبار ككل -التقويم  –التركيب  –التحليل  -

ــ(ات طــالب المجموعــة التجريبيــة ال يوجــد فــرق دال إحصــائيًا بــين متوســطى درجــ .2 تــدرس باســتخدام  يالت
ــــتعلم االبتكــــار نمــــوذج اال ــــ(رجــــات طــــالب المجموعــــة الضــــابطة ود) يحتضــــان للتــــدريس وال س تــــدر  يالت

تحديـد  ،تشكيل الفـروض ،شكلةتحديد الم( العلمية مهارات العمليةاختبار  يف) باستخدام الطريقة التقليدية
 تصــــميم الجــــداول ، تقــــديم البيانــــات ،المالحظــــة والقيــــاس"جمــــع البيانــــات ،الفــــروضختبــــار ا ،المتغيــــرات

 .)تفسير النتائج ،األشكال تصميمو 
ــ(ات طــالب المجموعــة التجريبيــة درجــ ييوجــد فــرق دال إحصــائيًا بــين متوســطال  .3 تــدرس باســتخدام  يالت

ــــتعلم االبتكــــار نمــــوذج االحتضــــان للتــــدريس وا ــــ(رجــــات طــــالب المجموعــــة الضــــابطة ود) يل تــــدرس  يالت
 ،وٕايجـاد المشــكلة ،االسـتخدامات غيــر العاديـة(  ياالبتكــار العلمـفـى اختبـار ) باسـتخدام الطريقـة التقليديــة

 .)ميم الناتجوتص ،وتجريب العلوم ،وحل المشكلة ي،والتخيل العلم ،وتحسين الناتج
 يالعملية العلمية واالبتكار العلمـومهارات ارتباطية دالة بين تحصيل المفاهيم الفيزيائية  اتتوجد عالقال  .4

حتضـــان نمـــوذج اال(المســـتخدم  يتختلـــف بـــاختالف النمـــوذج التدريســـ يلــدى طـــالب الصـــف األول الثـــانو 
 . )الطريقة التقليدية – يللتدريس والتعلم االبتكار 
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  :يتتحدد أدوات البحث ف :البحثأدوات 
 يبالصف األول الثانو ) الكهربية(وحدة  يالمفاهيم الفيزيائية المتضمنة ف يف ياختبار تحصيل .1

  .من إعداد الباحث
من  يبالصف األول الثانو ) لكهربيةا(وحدة  يارات العملية العلمية المتضمنة فاختبار مه .2

  .إعداد الباحث
  . من إعداد الباحث ياختبار االبتكار العلم .3
   :اقتصر هذا البحث على: حــدود البحــث

  . بمحافظة القليوبية يعينة من طالب الصف األول الثانو  .1
 .يادة الفيزياء بالصف األول الثانو بم) الكهربية(تدريس وحدة  .2
 – التحليل –التطبيق  –الفهم  –التذكر (قياس تحصيل المفاهيم الفيزيائية عند المستويات المعرفية  .3

 .الكهربيةوحدة  يلمستويات بلوم ف) التقويم –ركيب الت
 ،واختبار الفروض ،وتحديد المتغيرات ،وتوليد الفروض ،تحديد المشكلة(لية العلمية مقياس مهارات الع .4

وتفسير  ،"تصميم الجداول وتصميم األشكال"ت وتقديم البيانا ، "المالحظة والقياس"ميع البيانات وتج
 .الكهربيةوحدة  يف) النتائج

 ي،والتخيل العلم ،وتحسين الناتج ،إيجاد المشكلة ،"غير العاديةاالستخدامات ( يقياس االبتكار العلم .5
  .  الفيزياء يف) وتصميم الناتج ،وحل المشكلة وتجريب العلوم

  مصطلحـات البحــث  
                                       لتـــــورانس يحتضـــــان للتـــــدريس والـــــتعلم االبتكـــــار نمـــــوذج اال . 1

Incubation Model of Creative Teaching and Learning (TIM): 
سمح فيه للمتعلم ويُ  ،ر عملية التدريس ومعالجة المحتوىتطوي ييستخدمه المعلم ف يريسهو نموذج تد

 ،والتجريب ،والتساؤل ،عن طريق االستكشاف يعلى نحو ابتكار باحتضان التعلم وذلك عندما يتعلم 
للتدريس  عبر ثالث مراحل وذلك ،والمشاعر ،والبحث ،واالختبار والتعديل ،وٕاعادة ترتيب األشياء ،والمعالجة
 يوكل مرحلة من هذه المراحل تحو  ،والحفاظ على حدوث التعلم ،وتعميق التعلم ،االستعداد والتهيؤ يتتمثل ف

                        تشجع المتعلم على التفكير والحضانة يموعة من استراتيجيات التدريس التبداخلها مج
(38)(Torrance & Safter, 1990).  

 :Scientific Process Skills مهارات العملية العلمية. 2
وتعكـــس عمليـــة  تفكيـــر حـــل المشـــكلة يوفـــ ياالستقصـــاء العلمـــ يفـــ المســـتخدمةمجموعـــة مـــن المهـــارات  يهـــ

واختبـــار  ،وتحديـــد المتغيـــرات ،الفـــروضتوليـــد و  ،تحديـــد المشـــكلةتضـــمن تو  ،المعرفـــةوتغييـــر ، اكتســـاب وبنـــاء
وتفسـير " تصميم الجـداول وتصـميم األشـكال"وتقديم البيانات  ،"المالحظة والقياس"ميع البيانات وتج ،الفروض
 (Aktamis and Ergin,2008)(7) (Hamlin and Wisneski,2012)(10)النتــــائج 

(39)(Zimmerman,2007)(40)(Kuhn and Dean, 2005).  
 :Scientific Creativity ياالبتكار العلم. 3

لفائدة من األصالة وا تمتلك قدراً  يوالتأو النواتج الجديدة والمفيدة / بأنه القدرة على توليد األفكار و ُيعرف
تحديد مستوى  يهمة فممعايير كالطالقة والمرونة واألصالة والفائدة واستخدام  ي،لتكون مقبولة كابتكار علم

ٕايجاد و  ،تخدامات غير العاديةاالس: يوه ،مجموعة من الجوانب يويتضمن االبتكار العلم ،ابتكارية الفكرة
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 .            وتصميم الناتج  ،وتجريب العلوم ،وحل المشكلة ي،والتخيل العلم ،وتحسين الناتج ،المشكلة
(41)(Sak and Ayas,2013) (32)(Hu and Ady,2002) .  

  اإلطار النظرى للبحث
                                           لتورانس يحتضان للتدريس والتعلم االبتكار نموذج اال. 1

Torrance Incubation Model of Creative Teaching and Learning (TIM):  
وهو يعزو إلى الميكانيزمات  ،حل المشكلة االبتكارية ياالحتضان يمثل ظاهرة غامضة فمن المعروف أن 

 ،حل المشكلة يأثناء فترة الكمون ف Spreading Activationمثل انتشار التنشيط المخ  يالحادثة فالمعرفية 
ومن  ،بالتمثيالت العقلية الديناميكية يالصفات الحيوية للتفكير االبتكار على ارتباط  ير قو كما أنه يمثل مؤش

         والفهم ،وانتشار التنشيط ،ات المعرفية مثل استرجاع الذاكرةخالله تحدث العديد من الميكانيزم
(Torrance and Safter,1990))38(,  دراسة مواد  يتحفيز المتعلم وزيادة انهماكه ف يف يتأثيره القو  ظهرولقد

حتضان للتدريس والتعلم قد صمم تورانس نموذج االول .وتعميق فهمه لهذه المواد ولعملية التعلم لديه ،التعلم
لدى  يكير االبتكار ومن ثم تطوير مهارات التف ،ه المعلم فى تطوير عملية التدريسمن أجل أن يستخدم ياالبتكار 

يرتبط بدقة مع  يأن التفكير االبتكار  (Torrance and Safter,1990)(38)يرى و  ،طالبه أثناء تغطية المحتوى
منطلق أن التعلم والتفكير  وذلك من ،صورة مشكالت ييجب أن تصمم موضوعات المادة ف أنهو  ،حل المشكلة

بنية  يبالصعوبات والمشكالت والفجوات ف عملية االحساس يعبر مجموعة من العمليات تتمثل ف يحدثان ابتكارياً 
اختبار هذه  ياستخدامها فو وجمع البيانات والمعلومات  ،ية بناء التخمينات وصياغة الفروضوعمل ،المعلومات
  .عملية الوصول إلى النتائج يف وأخيراً  ،قيح وٕاعادة اختبار هذه التخميناتوربما عملية تن ،والفروض التخمينات

  يريس والتعلم االبتكار داألسس النظرية والتجريبية لنموذج االحتضان لتورانس للت* 
  :Goals and Assumptionsاألهداف واالفتراضات األساسية للنموذج  . أ

   :يف يتورانس للتدريس والتعلم االبتكار نموذج االحتضان لوافتراضات تتحدد أهداف 
 ،بداخل مجاالت التعلم اآلخرى يلمحتوى االبتكار أو تكامل ا ي،صميم وتقديم المحتوى بشكل ابتكار ت  .1

وٕانه يجب أن تحدث  ،Content and Processإلى إحداث الديناميكية بين المحتوى والعملية  يوالسع
سياقات ومجاالت  ية التعلم والعمليات االبتكارية فوتنفذ االرتباطات بين البنية المعرفية العميقة لماد

فالنموذج يسعى  يوبالتال .Murdock,1993)(42)( (Keller – Mathers, 2009)(36)متنوعة للتعلم 
تزويده بمهارات للمحتوى و  Rote Learningإلى تحرك المتعلم فيما وراء التعلم القائم على االستظهار 

 .عالم اليوم يالضرورية للنجاح ف يالتفكير االبتكار 
 ،شكل خاصب يالتفكير االبتكار ممارسة  يفالمتعلم ستمرارية ا باإلضافة إلى يحدوث التعلم االبتكار  .2

تعامله مع  د مجموعة من األنشطة المتعمدة والمقصودة قبل وأثناء وبعمرور المتعلم بوذلك من خالل 
كل مرحلة  يمتعمد مجموعة من االستراتيجيات فبشكل تورانس استخدم ولقد  .المواقف التعليمية المختلفة

عد التفاعل مع المواقف من مراحل النموذج لتعبر عن تطور عملية التعلم والتفكير قبل وأثناء وب
كما تشكل قاعدة لتعليم المهارات  ،نظام تقديم المحتوى يهذه االستراتيجيات تشكل األساس فو  ،التعليمية

تعالج أنها أو  ،يمكن أن تتواجد فيه يومتعمد بغض النظر عن المحتوى الذاالبتكارية بشكل قصدى 
فهذا الجانب ما وراء المعرفى للنموذج يجعله قويا على نحو خاص حيث  ،المحتوى بشكل منسوج بداخل

 المعقد وحل المشكلة يتيح للمتعلم ممارسة التفكير
 (43)(Caropreso, 2011) (44)(Keller-Mathers and Murdock, 2002) (45)(Murdock,1999) 

(37)(Murdock and Ganim,1993) . 
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تزويد المتعلم : برزهاومن أ ،حول دون حدوث العملية االبتكاريةت يق للتغلب على العقبات التتوفير الطر  .3
وتوفير مهام التعلم ذات  ،لتواصل مع ما تم تعلمهوا ،تتيح له استخدام ما تم تعلمه يبالفرص الت

وٕاعطاء  ،الخاصةلطرقه  والسماح له بالتعلم وفقاً  ،وقدراته تهالصعوبات المناسبة والمتالئمة مع إمكانيا
                                                . التعلم ومعنى لخبرات يهدف حقيق

(48)(Shaughnessy, 1998) (37)(Murdock and Ganim,1993)         
لقد أكدت العديد من النماذج على دور التفكير سواء ف ي،والتقارب يالتفكير التباعد حدوث يفالتوازن  .4

فإنه يجب  ،إيجاد الحلول للمشكالت فعند ي،عملية التفكير االبتكار  يساو فبشكل مت يوالتباعد يربالتقا
 ييف يمكن إيجاد أكثر من حل ابتكار وك ،وحيد يبكيف يمكن إيجاد حل ابتكار  أن يكون المتعلم واعياً 

التمييز بين و  ،تعلملدى الم يالوعولهذا يجب أن يهدف التعليم إلى خلق  ،لطبيعة المشكلة وفقاً  للمشكلة
       (Treffinger,1995)(48) (Miller et al.,2001)(47)ي والتباعد يالتفكير التقارب

(49)(Isaksen et al., 1994).  
لحقيقة ال يمكن عزل ا يوف ، stimulation of students’ imaginationتحفيز التخيل لدى الطالب  .5

عد من أكثر فالتمتع بالخيال واستخدامه يُ  ي،والتباعد يحدوث عملية التفكير التقارب يدور الخيال ف
 نجعل المتعلم قادراً  يوبالتالى لك ، (Puccio et al., 2010)(50)  يبالتفكير االبتكار  القدرات ارتباطاً 

 يشتق وينبع من الموضوع الذفإن الخيال الذى يمارسه يجب أن يُ  ،على تعميق فهمه حول ما يتم تعلمه
 .يتم تعلمه

كتابه  يف Gardnerوهذا ما أشار إليه  ،لدى الطالب thinking languagesتطوير لغات التفكير  .6
حيث يرى أن األفراد لديهم بروفيالت  ،ربط بين لغة التفكير ونمط الذكاءنظرية الذكاء المتعدد عندما 

ولذلك من  ،ة التفكير أو أثناء حلهم للمشكلةومالمح مختلفة من الذكاء تظهر عندما يمارسون عملي
مع مواد  هعند تعامل عد أكثر بروزاً يُ  يوالذ ،أو نمط التفكير الخاص بالفردالضرورى استخراج لغة 

كثر راحة عند يعتقد معها أنه أ يعن طريق اختيار لغة التفكير الت فالفرد يميل إلى حل المشكلة ،التعلم
كما يجب مالحظة أن االختيار المعتاد للغة حل المشكلة ليس بالضرورة هو  ،التعامل مع المشكلة

يجب أن نغيرها أو نعدلها حتى نصل إلى  يوبالتال ،ها الفرديواجه ياالختيار األفضل لحل المشكلة الت
 يف رناً ومن هنا يجب أن يكون المعلم م. يتمتع به الفرد يتطورا  تعبر عن قوة التفكير الذ لغة أكثر

تشجيع المتعلم  يوهذا ما نعنيه بأنه من الضرور  ،أنماط تفكير حل المشكلة المختلفةاستخدام لغات أو 
 .اءات المتعددة أو أنماط التفكير المختلفة من أجل توسيع قدرات حل المشكلةعلى ممارسة الذك

                  اعتقد حيث  ، incubation of learning  السماح للمتعلم باحتضان التعلم .7
(38)(Torrance & Safter, 1990)  ممارسة عمليات عن طريق  يأن الفرد يتعلم على نحو ابتكار

 ،واالستماع ،واالختبار والتعديل ،وٕاعادة ترتيب األشياء ،والمعالجة ،والتجريب ،والتساؤل ،االستكشاف
وبمعنى آخر فإن هذه العمليات تكون أشبه . حتضن التفكيره العمليات تفكل هذ ،والمشاعر ،والبحث

 يتمثل فعبر ثالث مراحل للتدريس ت التفكير حول مادة التعلم وذلك تسمح بحدوث وتنشيطبفترة حضانة 
ي حو من هذه المراحل تكل مرحلة و  ،والحفاظ على حدوث التعلم ،وتعميق التعلم ،االستعداد والتهيؤ

كما هو موضح  ،جع المتعلم على التفكير والحضانةتش يموعة من استراتيجيات التدريس التبداخلها مج
  ).2( و )1(بشكل 

ويرى  ي،أكثر من مهارات التفكير االبتكار واحدة أو وٕانماء  تطويريسعى نموذج االحتضان لتورانس إلى  .8
(38)(Torrance and Safter,1990) ي التفكير االبتكار  أنه يجب أن تنسج واحدة أو أكثر من مهارات
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تدريس بسبب ضيق فقد ال نستطيع أن ننسج كل مهارات االبتكارية بداخل ال ،بداخل عملية التدريس
ينعكس تأثيره بالفعل على بقية  يمنسوجا بداخل المحتوى والذبعضها ولكن يجب أن يكون  ،الوقت

 .المهارات
 صورة مشكلة تتطلب من المتعلم ممارسة نموذج حل المشكلة ابتكارياً  يصياغة موضوع التعلم ف .9

)Accurso,2004()51(.  
 Overview of the Torrance ياالبتكار  نظرة شاملة لنموذج االحتضان للتدريس والتعلم .2

Incubation Model of Creative Teaching and Learning (TIM):  
مجاالت ال يهو واحد من النماذج القليلة ف (TIM) يتورانس للتدريس والتعلم االبتكار نموذج االحتضان ل

المناهج أو إعادة صياغة محتوى  يو تصميم وتقديم المحتوى االبتكار تمتلك هدف رئيس ه ياالبتكارية الت
ي ف قيمته العظمى عندما يتم استخدامه وتتضح ،هبداخل يونسج مهارات التفكير االبتكار  يبشكل ابتكار الدراسية 

ذلك من مسلمة  يويأت ،خل مجاالت المحتوى وأنظمة المنهجبشكل مغروس ومنسوج بداالتفكير  تعليم مهارات
لدى  يالعميق للمحتوى المعرفإلى الفهم  يل المنهج الدراسى يؤدأن غرس مهارات التفكير خال يأساسية وه

باإلضافة إلى زيادة الفرص المتاحة للمتعلم لتعلم التفكير بشكل  ،تنشيط المادة الدراسية باستمرارومن ثم  ،المتعلم
أنه كلما كان  (TIM)يرى نموذج و . )Murdock and Ganim,1993)(42)(Murdock,1993()37( جيد

كلما تم غرس عملية تعليم التفكير بداخل موضوع أنه و  ،كلما زاد تأثيره على المتعلم وحاً تدريس التفكير أكثر وض
 فكل Universalيرى النموذج أن االبتكارية كما  ،التعلم بحيث تنصهر بداخل المحتوى كلما زاد تفكير المتعلم

وأنها كامنة  ،الدرجة والنوعتختلف حسب  Continuous متواصلة ومستمرة وأنها ،الناس لديهم المقدرة االبتكارية
Potential يمكن تحديدها عن طريق أنماط من اإلنجازاتPerformances ، يمكن تطوير الكفاءات  ولهذا

  .(Caropreso,2011)(43) المتعلقة بهذه اإلنجازات
         العامل لالبتكارية ياالعتبار النموذج ثنائ يف يحتضان للتدريس والتعلم االبتكار ويأخذ نموذج اال
(2-Factor Model)، ضوء عامل الجدة  يف يفيه يتحدد الناتج االبتكار  يوالذNovelty يعبر عن  يوالذ

وعامل المنفعة أو  ،عد أصيلةتُ ضوء البيئة والخبرة والظروف و  يتتشكل ف يد والتميز لنوعية االستجابات التالتفر 
أو  ،يأتى استجابة لحاجة مدركةأنه و  ،ما يخدم هدفاً ي االبتكار وذلك من حيث كون الناتج  Usefulnessالفائدة 

يرى التفكير  يالذ (Factor Model-4)العامل  ياالعتبار النموذج رباع يكما يأخذ ف ،نتيجة لحل مشكلة ما
  .)43((Caropreso,2011)الطالقة والمرونة واألصالة والتوسيعات زاوية من  ياالبتكار 

 يوه  Aha" وجدتها"يرى تورانس أن نموذج االحتضان يهدف إلى الحصول على ما وراء  مفهوم  أيضاً 
ويرى تورانس  ،أو العالم عندما يبزغ لديه الحل تصدر عن المبتكر يرة عن المفاجأة أو االبتهاج والتاللفظة المعب
 ا تمثل لحظات من االكتمالكما أنه ي،الستبصار والحدس والبديهية والوحتمثل لحظات من ا Ahaأن لفظة 

  . لألحداث االبتكارية يرية فوق عقالنية أو تسلسل غير خطتمثل رؤية ابتكا يأيضا فه ،والتوحد أو الوجدانية
أو بنية أو قاعدة  إطاراً  يمراحل تعط من ثالث (TIM) يحتضان للتدريس والتعلم االبتكار ويتكون نموذج اال

تحفز خيال المتعلم باعتبارها  يفكار النشطة التاأل يكما يتيح له التفكير ف ،عرفية لمصمم الدرس للعمل بداخلهام
على االهتمام بكل ما يقوم به المتعلم  للنموذج يجب أن يكون قادراً  م الدرس وفقاً مفمص ،المهمة األكثر أهمية يه

على  اً تستثار بناءيمكن أن تحفز أو  يلمنظورات أو األفكار الجديدة التعلى تحديد ا وقادراً  ،من خياالت
ف والتالعب على االمتداد فيما وراء ما هو معرو  ومن ثم فمصمم الدرس يجب أن يكون قادراً  ،يسمحتويات التدر 

  . يعلى التفكير االبتكار  أن يكون المعلم قادراً  يهنا افترض النموذج أنه من الضرور ومن  ،باألفكار حول المعرفة
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قواعد ترتيب عناصر النموذج (  (TIM)يس والتعلم االبتكار تورانس للتدريالبناء النظرى لنموذج االحتضان ل. 3
Syntax  :(  

وبداخل كل مرحلة توجد  يوالتعلم االبتكار لمراحل للتدريس األجزاء أو ا ييتكون النموذج من بناء ثالث
 ياالكتمال وأوجه النقص الحادثة ف عد معبرا عن عدممجموعة من االستراتيجيات المتعمدة صممت لتبتكر ما يُ 

عملية بأنه االحتضان فى نموذجه  Torranceوعرف  ي،د إلى التعلم واالحتضان االبتكار ستقو  يالتفكير والت
استمرارية حدوث كما يرى أن  ي،الحقيق ياق والعبور نحو التفكير االبتكار حدوث االختر بهدف أساسية لدى الفرد 
ولقد تم تصميم كل مرحلة فيه لتعزيز . يكار يحدث التفكير االبت ينموذجه يعد ضروريا لك يالمراحل الثالث ف

الثالثة إال أن تورانس المرحلة  يبرغم أن االحتضان عادة ما يحدث فو  ،ة محددة تتعلق بالتعلم واالحتضانوظيف
تستند عليها المرحلة الثالثة  يبمثابة الوسادة الت يوه ،ألولى والثانية ضرورية لحدوث ذلكأشار إلى أن المرحلة ا

 ).1(كما هو موضح فى شكل  ،ريحعلى نحو م
 
  

 

  
  
 

  (TIM)يتورانس للتدريس والتعلم االبتكار يوضح المراحل األساسية لنموذج االحتضان ل :1شكل 
 

  : يثالث األساسية لنموذج االحتضان فوتتحدد المراحل ال
  )Beforeقبل : (Heighten Anticipationزيادة التوقع : المرحلة األولى

ندما يكون المتعلم ذو فع ،موضوع التعلم وذلك قبل دراستهنحو بشكل كاف  صممت لتجهز المتعلم عقلياً  يوه
ويظهر  ،عملية التعلم يدرجة عالية وبمزيد من االهتمام ففإنه ينهمك ب ي،الوصول إلى ناتج ابتكار  يتوقع عال ف

ان للتعلم والتفكير فتقدير الذات وزيادة الثقة عنصران أساسي ،تقدير الذات وزيادة الثقة لديه يتأثير هذه التوقعات ف
  .معقدةألنهما مرتبطان برغبات واستعدادات المتعلم لمواجهة أنشطة التعلم ال ي،بشكل ابتكار 

 يف يكون واضحاً  المحفز داخلياً  متعلمفال ،تباط قوى بين التوقعات والدافعيةويرى العديد من الباحثين وجود ار  
ويصف  ،ناتجة من كونه يدرك أهمية التعلمنتاج اهتماماته أو  يالرغبة هوتلك  ،ملالتع ياإلعالن عن رغبته ف

 توسيع التعلم

 زيادة التوقع

 تعميق التوقعات والفھم

  أھداف محتوى الموضوع
 ھدف االبتكارية

 االحتضان



 12  ثانيمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد الرابع عشر ، العدد ال
 

  . Warming Up Periodو التهيؤ واالستعداد  تورانس هذه المرحلة بأنها بمثابة فترة اإلحماء أ
 ،بطريقة ابتكارية عن طريق تهيئة وبناء موقف التعلمهو تحفيز وتوظيف المتعلم  الهدف من هذه المرحلة

أن  )52((Torrance,1979)ويرى . تربط بين حالة االستعداد والميل المتعمدة والمحتوى ذو الصلة يفه يوبالتال
ر التركيز والدافعية لدى من هذه المرحلة هو زيادة الترقب والتوقعات وحب االستطالع وتوفي يالهدف األساس

ذو مغزى فى حياته  شيء يلمه وأأن يتم تع رتباطات بشكل واضح بين ما يكون متوقعاً االوٕاعادة بناء  ،المتعلم
(Torrance and Safter,1990))38(.  

بموضوع  ه واألكثر ارتباطاً تهدف هذه المرحلة إلى زيادة الدافعية للمتعلم بتنشيط المعرفة السابقة لدي أيضاً 
ويمكن  ،لتفكيرتعمل على استدعاء المعرفة والخبرات السابقة وتحفيز ا يالتطرح األسئلة ذلك عن طريق و  ،التعلم

اء مختلفة؟ ما األشياء التى تتوقع أن تتغير؟ ما ما الذى يجعل األشي: مثل ،ن يستخدم المعلم األسئلة التاليةأ
كما تهدف   فى هذا الموقف؟ لها دورا أساسياً  تعتقد أن يتبقى؟ ما التأثيرات المحتملة التاألشياء التى تتوقع أن 

أمكنهم الطالب نماذج تفكير عرض عينة من  لدى الطالب عن طريقترسيخ التوقعات العالية  هذه المرحلة إلى
لم بنماذج من أساليب الحل لتزويد المتع هذا يمثل مصدراً مثل ف ،لمشكالت محددة ينفذوا بشكل جيد حلوالً أن 

بمشاهدة شريط فيديو  لهالسماح أو  ،قبل قراءته يبأن يستمع إلى تسجيل حول نص علم السماح للمتعلمو  ،الجيدة
ومراجعة  ،مع إلى نصوص مكتوبة بشكل جيديست بأن هالسماح ل وأ ،لظاهرة ما قبل تناوله بشكل دقيق لحدث أو

  .  مرحلتها األولى من الكتابة يهذه النصوص ف
االستراتيجيات المستخدمة  أن )Zubrzycki,2006()53(يرى  :االستراتيجيات المستخدمة فى هذه المرحلة

  :)2(شكل  يكما ف يوه ،يسعى النموذج لتحقيقها وتفعيلها أساسية عبر عن وظائف ستفى هذه المرحلة ت
وذلك يحدث عندما يطلب من  : Create the Desire to Know) االهتمام(المعرفة  يخلق الرغبة ف .1

أو عمل زيارة لبعض األماكن والمواقع ذات  ،األفكار ذات الصلة بموضوع التعلمالمتعلم مراجعة ومناقشة بعض 
  .مجال ما يوالعلماء فالت مع بعض المتخصصين أو إجراء مقاب ،لصلة بموضوع التعلما

وذلك من خالل تطبيق المتعلم لبحوث استكشافية تتعلق بموضوع : Arouse Curiosityإثارة الفضول   .2
موضوع  يم فأو ملء أجزاء من ورقة بحثية مع وجود أسئلة مثيرة للتفكير تهدف إلى زيادة انهماك المتعل, التعلم

   . من االستكشافات وسعالتعلم وتستثير لديه مدى أ
وذلك من  :Heighten Anticipation and Expectationزيادة الترقب والتوقع أو استشراف الغموض  .3

ومناقشة وتقييم كل هذه األفكار وتحديد أوجه  ،سبق دراستها يالمتعلم لمجموعة من األفكار الت خالل مراجعة
 يهمك فكما أنه ين ،هاتعلم يضوء التطور الحادث ف يم حينئذ يراجع المهام واألفكار ففالمتعل ،فشلالنجاح وال

تحديد  يف رئيساً  ويلعب المعلم دوراً  ،جديدة وتقييم هذه األفكار اً بهدف طرح أفكار  يممارسة عملية العصف الذهن
   .درجة فهم المتعلم لهذه األفكار

 ييرغب ف ياألهداف التوير المتعلم لفئة من وذلك عن طريق تط :Get Attentionالحصول على االنتباه  .4
  .تحقيقها بنفسه وذلك عند دراسة موضوع ما أو من خالل حل مشكلة محددة

من خالل تزويد المتعلم ببيئة مثيرة للخيال بهدف ممارسة : Tickle the Imaginationدغدغة الخيال  .5
  .البيئة بنفسه فضل أن يسعى المتعلم إلى إنشاء وترسيخ هذهويُ  ،ف الذهنى والسماح بإطالق األفكارالعص

هيئ عد وتُ هذه االستراتيجية صممت لتُ ف :Give Purpose and Motivationإعطاء الهدف والدافعية   .6
 يويجب األخذ ف. ذات مغزى فى حياتهالمتعلم لبناء االرتباطات بين ما يتوقع أن يتم تعلمه وبين أهداف 

لو رأى قيمة  وتحفيزاً  فعيةً فالمتعلم يكون أكثر دا ،وهما القيمة والنجاح ،نين من مكونات الدافعيةاالعتبار مكو 
ولذلك يجب تزويده باألهداف  ،وذو دافعية عالية يكون محفزاً  كما أنه عندما يمارس النجاح فإنه أيضاً  ،التعلم

    .)51((Accurso,2004) وبفرص النجاح التى تتيح له زيادة توقعاته حول إمكانية ممارسته للتعلم والتفكير
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         Deepen Expectations and Understandingتعميق التوقعات والفهم : المرحلة الثانية
  ) . Duringأثناء (

. ورعاية وتربية االبتكارية لدى األفراد ،تحديد وتعريف وتطبيق المشكلة يصممت لمساعدة المتعلم ف يوه
 ،المرحلة األولى يقتها االستراتيجيات المستخدمة فأحدثتها وخلً  يعية التهو تعزيز الدافالهدف من هذه المرحلة 

كما تهدف هذه المرحلة إلى أن يمارس  ،هذه الدافعية بهدف تشجيع االستكشاف العميق لموضوع التعلم ماستخداو 
ح العالقات األكثر توض يالتوممارسة أنشطة التفكير  ،تعلم المحتوى والتأكد من فهمهأثناء المتعلم التفكير النشط 

فيه بعمق  وتسمح هذه المرحلة للمتعلم ألن يحصل بدرجة كبيرة على المحتوى والدخول. موضوع التعلم يأهمية ف
  .الفصل يأن يقرأ موضوع التعلم ومناقشته فعلى سبيل المثال يسمح للمتعلم ب ،عن طريق أدائه وتنفيذه

لة المطروحة خالل جيب على األسئوأن ي ،أن يكتشف المعرفة بنفسههذه المرحلة يسمح للمتعلم ب يف أيضاً 
تقييم وٕاعادة مات جديدة أيضا خالل هذه المرحلة تتطلب من المتعلم كما أنه قد تنشأ أسئلة ومعلو  ،المرحلة األولى
  .)53((Zubrzycki,2006) يوتلقائ يالمتعلم بشكل عفو  يهيؤدكل هذا و  ،تقييم للمعلومات

دم هنا كمجموعة من  ستخيجيات تاسترات ثمان يتتمثل ف :هذه المرحلة يستخدمة فاالستراتيجيات الم
  : )2(شكل  يعلى النحو التال يوه ،ت تعبر عن عملية التفكير الحادثةينفذها المتعلم أو كاستعارا ياألداءات الت

يشجع  يإلجراء الذبمثابة األداء أو ا يفاستراتيجية التعمق ه :Digging Deeperالتعمق أو البحث بعمق . 1
واكتشاف  ،)المشكلة يتحديد العناصر غير المعروفة ف(ة للمشكل يم للذهاب فيما وراء السطح الظاهر المتعل

م تنفيذها للوصول إلى يت يوالحلول التالتوصل إلى اإلجراءات  يوالبدء ف ،وتخليق المعلومات ،األشياء المفقودة
وذلك  ،وتكامل المعلومات ،المتعلم تشخيص الصعوباتيطلب من هذه االستراتيجية  يكما أنه ف ،حل المشكلة
 ،ات الستكشاف موضوع جديد مرتبط بهوبناء المواجهات والتحدي ،من البحوث أن يطبق المتعلم مزيداً من خالل 

يمكن تطويرها بداخل  يقشة وتحديد األسئلة المحتملة التمنا ييتم إشراك المتعلم ف اتيجية أيضاً ستر هذه اال يوف
  ).  التوسيع ،التخليق ،تكامل المعلومات ،تشخيص الصعوبات(حدث مثير اء أو أد
وهى تتطلب من المتعلم  :Looking Twiceالبحث مرتين أو ما يعرف بالمراجعة والتدقيق وٕاعادة النظر . 2

ويمكن أن يعمل المتعلم مع النظراء إلجراء , والبحث عن المعلومات الجديدة, االحتفاظ باالنفتاح على األفكار
 يقيم المعلومات واألفكار التكما يمكن أن يُ ،  يتم تعلمه يأسئلة محددة ترتبط بالمحتوى الذ بحوث متعمقة حول

تأجيل (ولدها أثناء عملية العصف الذهنى حول الحدث  ياألسئلة المحددة والتمتعمق لهذه جمعها أثناء البحث ال
  ). والتقييم،  والبحث عن المعلومات الجديدة يواالحتفاظ باالنفتاح العقل, حكمال
من المتعلم  تتطلب يوه :Listening to the Smellsاإلصغاء للروائح أو ما يعرف بتحفيز الحواس   . 3

 Multisensory Approach (VAKT)وذلك عن طريق استخدام المدخل متعدد الحواس ،سبناء استخدام للحوا
عبر قنوات حسية  يبنى على افتراض أن المتعلم يتعلم المحتوى بطريقة أفضل إذا ما ُقدم له هذا المحتوى يوالذ  

 ، Kinestheticحركية-، والحسAuditory، والسمعية Visualالبصرية : الحواس التالية يمتعددة متمثلة ف
من ويقود إلى مزيد , إلى تعميق الخبرات واألفكار يوفعال للحواس يؤد يفبناء استخدام قو . Tactileواللمسية 

عملية التعلم والتفكير كلما زادت عملية استيعاب وامتصاص المتعلم  يفكلما تعدد استخدام الحواس ف ،الفهم
  . للمعرفة واألفكار والمهارات والخبرات

أن يفهم مشاعره أثناء من المتعلم تتطلب  يوه : Crossing Out Mistakesر األخطاء وٕالغائها عبو . 4
أن يطور الخطوط منه كما تتطلب  ،لمعلوماتهذه اوأثناء عملية التعديل والتنقية ل, االستجابة للمعلومات الجديدة

فهم (وشطب األخطاء  ةوأن يسعى إلى تحديد األفكار المرتبطة بالحدث وتكمل ،أو المشكلة العريضة للحدث
  ).والتباين واالختالف ،والتعديل ،والتصحيح ،والفحص ،وبناء التخمينات ،استجابتها للمعلومات يالمشاعر ف
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 همن تتطلبو  ،م إيجاد منافذ وممرات لرؤى جديدةوهنا يحاول المتعل :Cutting Cornersقطع الزوايا  . 5
  ).وطرح األفكار ،والتركيز ،التلخيص( ةموضوع التعلم من مسارات وزوايا جديدة ومحددإلى النظر 

هذه االستراتيجية يجب  يوف : Cutting Holes to See Throughقطع الثقوب للرؤية من خاللها   . 6
وال تعد ذات قيمة  ،سابقاً تم تحديدها عناصر غير ضرورية  يوتجاهل أ ،يحدد المتعلم الحدث ويتخذ القرارأن 

استهداف األفكار و  ،التخلص من األفكار غير المرتبطةو  ،التبسيط ،الحصول على الجوهر( وغير قابلة للتحقيق
  ).  التركيزو , األصيلة

تتطلب من  يوه : Getting in Deep Waterالخوض فى المياه العميقة أو ما يعرف بإيجاد الحلول  . 7
جهة غير وموا ،والبحث عن التعقيدية ،والتعامل مع المحظورات ،األسئلة غير المجاب عنهالبحث عن المتعلم ا

وتطوير  ،للحدثيمكن أن تضيف فائدة  يرف على األفكار ذات الفائدة والتوالتع ،القابل للتخيل أو التصور
واألحداث  ،التعقيديةو  ،البحث عن المجهول(لحدث األفكار أو تجاه ااألسئلة من أجل ترسيخ فهم عميق لرؤيته 

  ).  تعميق الفكرةو  ،غير القابلة للتخيل
تتطلب من المتعلم حل  يوه : Getting Out of Locked Doorsالخروج من األبواب المغلقة . 8

، ,والذهاب فيما وراء الحدث نفسه ،األفاق والصور الذهنية المتعددة واالنفتاح على ،حلالمشكالت غير القابلة لل
ومناقشة األفكار  ،بعد اكتمال رؤيته ودراسته للحدث يمكن أن تظهر يتعبر عن إطالق األفكار التقائمة ووضع 

 ).وما وراء المعرفة ،ة للحدثتكوين صور ذهني، االنفتاحية ،التحرر من القيود(نقلها لآلخرين يمكن  ياألصيلة الت
ويمكن الجمع بين أى من  ،االستخدام ينية فخطية ولكنها متكاملة وحلزو  وال تعد هذه االستراتيجيات استراتيجيات

 ،يات وتفكير يتجاوز التفكير األساسإلى سلوكي يو كل هذه االستراتيجيات بحيث تؤدهذه االستراتيجيات أ
ن الخصائص األساسية لهذه ويعد االكتشاف والتحقق م. فرض التفكير والمعالجة ذات المستويات العلياتبحيث و 

عد أساسية لكل من المعلم والمتعلم أثناء ممارسة االكتشاف نحو التسامح مع الغموض تُ كما أن النزعة  ،المرحلة
  .)54((Murdock and Keller-Mathers,2002a)والتحقق 

  ):Afterبعد (, Extend the Learning توسيع التعلم : المرحلة الثالثة
مواقف أخرى  يالتعلم وتطبيق حل المشكلة ف يالمتعلم على أخذ زمام المبادرة فصممت لتشجع  يوه

  . وسياقات حقيقية من أجل توسيع تعلمه
 ،واستخدام التعلم ،وتوقع االرتباطات ،ق ونقل التعلموتطبي ،ممارسة االحتضان الهدف من هذه المرحلة

عملية التعلم بعد انتهاء الدرس  يافية للحفاظ على حالة االنهماك فوالتركيز على األنشطة المكثفة بدرجة ك
فالنموذج يدور حول االتجاه نحو بناء االستعداد والتهيؤ لدى المتعلم وتوظيفه عند تعلم أشياء جديدة . الرسمى
يتم تسهيل  يلك يوبالتال. خرىأمواقف  يواالستعداد لممارسة حل المشكلة فبالتهيؤ  سيكون مرتبطاً بدوره والذى 
ظ بدافعيته ورؤيته فإنه يجب تشجيع المتعلم على االحتفا ،وحدوث التفكير المستمر ة لألفكارالحضان عملية

والنظر إلى  ،هذه المالحظات ومناقشتها يعملية بناء المالحظات والتفكير ف يوأن يستمر ف ،لموضوع التعلم
  . ومحاولة جعل غير المألوف مألوفاً  ،مختلفاألشياء واألحداث من منظور 

تطبيقها  يالمرحلتين السابقتين والبدء ف ياكتسبها ف يكن للمتعلم أخذ كل المعلومات التيمهذه المرحلة  يوف
أو موضوع  ياب أبعد فيما وراء الكتاب المدرسوعند هذه النقطة يجب تشجيع المتعلم على الذه ،خرىأمواقف  يف

 ويتم ذلك ،)Torrance and Safter,1990()38(الموظفة واالحتفاظ بالتعلم وعمليات التفكير  ي،التعلم الحال
  .بيئات الحياة اليومية يف يلدراسعن طريق طرح األسئلة على المتعلم وٕاعطائه مهام ألدائها خارج الفصل ا

 ،وتحديد أسباب ذلك ،أكثر إثارة لالهتمام بالنسبة له يطلب من المتعلم كتابة ما وجده هذه المرحلة أيضاً  يوف
أفكاره  يوتحديد ما حدث من عملية تكييف ف ،التغيير وما سبب ذلك ،رهأفكا يوتحديد ما حدث من تغيير ف
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  .  )Zubrzycki,2006()53(ومعتقداته 
تعارات معبرة عن عبارة عن خمس استراتيجيات تقدم كاس يوه: االستراتيجيات المستخدمة فى هذه المرحلة

 يف وأيضاً  ،توسيع عملية التعلم يوتكاملها ف كما تعد أدوات قوية عند دمجها معاً  ،المرحلة هذه يعملية التفكير ف
وتعمل هذه االستراتيجيات  ،مستمر بشكل يحدوث عملية التعلم االبتكار من تحفز  يوصفها الدقيق لألنشطة الت
كما هو  وتتمثل هذه االستراتيجيات ي،وبقوة كافية بعد الدرس الرسم ،لمدة طويلة ونشطاً  على إبقاء المتعلم منهمكاً 

  : يف )2(موضح فى شكل 
على وأنه يجب  ،المرح والفكاهة والضحك ياستراتيجية استعارية تعن يوه : Having a Ballامتالك الكرة . 1

كما يجب . واالستحواذ على األفكار العفوية ،وات أثناء تنفيذ األفكار الغريبةالمحاوالت لسد الفج ييبن المتعلم أن
 أم ال على المتعلم أن يحدد ما إذا كانت أحد األفكار تعد ابتكارية وتضيف قيمة للموضوع أو الحدث أو للمشكلة

إضفاء الطابع  ياستراتيجية استعارية تعن يوه : Singing in one's own keyالغناء بطريقته الخاصة . 2
  .وربط المعلومات بالخبرة الشخصية ،ت وٕاعطاء معنى لهاعلى المعلوما يالشخص

يل والفنتازيا والبحث التخ ياستراتيجية استعارية تعن يوه : Building Sand Castlesبناء قالع الرمل  .3
التفكير حول  ييها ينبغى على المتعلم أن يبدأ فوف ،التخيل وٕايجاد الحلول يأو توظيف المعلومات ف ،عن األفكار

أو مؤشر  وتستخدم هذه األفكار المنقولة إلى اآلخرين كدليل ي،إلى المجتمع المحلإيصالها نقلها أو تعزيز أفكاره و 
كن وهنا يوضح المتعلم كيف يم ،فهم أفكاره واستكشافه للمشكلةألن يمساعدة اآلخر  يعلى مدى قدرة المتعلم ف

  .يوجد فيه يالذالمجتمع  يتطبيق فهم المحتوى المستكشف ف
 ،استراتيجية استعارية تهدف إلى تجديد اإللهام أو الطاقة يوه : Plugging in the Sunغلق الشمس . 4

بحيث يحدث  يالمجتمع المحل يونشرها ف حيث يجب على المتعلم تطوير األفكار ،العمل واألداء الصعب يوتعن
  .وٕايجاد واستخدام المصادر المتاحة لتطوير ونشر هذه األفكار ،قبول لها

 Shaking Hands With Tomorrow and Singing inبما لديه  يالمصافحة مع الغد والتغن. 5
One's Own: يتعن يوه ،المعلومات بمشاريع ورؤى مستقبليةاستراتيجية استعارية تسعى إلى ربط  يوه 
نهاية  يف يا أن يمارس المتعلم التأمل الذاتويقصد هن ،صة أنها لم تحدث بعدستقبلية وبخااالرتباط برؤية م

. اهتمامات جديدة يجب تطويرها يأ وأتعلمها  يوتقييم المهارات الت ،عقب دراسة الوحدةأو  يالفصل الدراس
متنوعة لموضوعات  اً ويطرح أفكار  ، جديدة اً ويحدد أهداف ،علم فرص العمل أو األداء الحاليةيستكشف المت وأيضاً 

  . )56و 55((Murdock and Keller-Mathers, 2008; 2002b)ومشاريع محتملة 
وممارسة أنشطة تفكير جديدة تستهدف  ،حلة يمارس المتعلم تطبيق التفكيرهذه المر  يأنه فويمكن اإلشارة إلى 

ب مالحظة أن هذه ويج ،اً مواقف جديدة أكثر تعقيد يوتوسيع تطبيقاتها فخرى أنقل آثار التعلم لمهارات تفكير 
كما يمارس المتعلم التفكير ما وراء  ،مارسها المتعلم سابقاً  يعن األنشطة الت محتواها كثيراً  ياألنشطة تختلف ف

وتقويم التفكير  ،طرح التساؤالت المحفزة للتأمل يفو  ،"التفكير يالتأمل ف" ينشاط تأمل يحيث ينهمك ف ،المعرفى
  .استخدمها يلمهارات التوا
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  كل مرحلة من مراحل  ييوضح االستراتيجيات المستخدمة ف :2شكل 

  (TIM) يس للتدريس والتعلم االبتكار نموذج االحتضان لتوران
  

التدريس  ياستخدمها الباحث ف ينموذج االحتضان لتورانس الت) احلخطوات أو مر (بنية  يويوضح الجدول التال
  .  والتعلم

  يبنية نموذج االحتضان لتورانس للتدريس والتعلم االبتكار  :1جدول                                
Table (1): Syntax of the Torrance Incubation Model of Creative Teaching and Learning (TIM)  

 )قبل التعلم والتفكير( زيادة التوقع: المرحلة األولى
Stage One: Heightening Anticipation 

(Before)  

 Stage )أثناء التعلم والتفكير( تعميق التوقعات والفهم: الثانيةالمرحلة 
two: Deepen Expectations and Understanding 

(During)  
وٕاجراء  ،مراجعة ومناقشة األفكار( لمعرفة خلق الرغبة ل-

 ).مقابالت 
كشافية فيما يتعلق تطبيق بحوث است(إثارة الفضول  -

وطرح  ،وملء أجزاء من ورقة بحثية ،بموضوع التعلم
 ).  أسئلة مثيرة للتفكير

سبق دراستها  يمراجعة األفكار الت(رقب والتوقع زيادة الت  -
فكار وتحديد أوجه ومناقشة وتقييم األ ،"المعرفة السابقة"

حول موضوع  يوممارسة العصف الذهن ،النجاح والفشل
 ).التعلم

 ،تحديد وتطوير األهداف(االنتباه  الحصول على  -
 ).واختيار الفكرة موضع االهتمام

تشكيل بيئة ممتعة ومثيرة (مداعبة ودغدغة الخيال  -
والسماح  يوممارسة العصف الذهن ،ومفتوحة للخيال

 ).  التوسيعو  ،والتخليق ،وتكامل المعلومات ،تشخيص الصعوبات(التعمق -
والبحث عن  ،واالحتفاظ باالنفتاح العقلى ،تأجيل الحكم(البحث مرتين  -

 ).والتقييم ،المعلومات الجديدة
تعميق الخبرات و  ،استخدام المدخل متعدد الحواس(اإلصغاء للروائح   -

 ).  واستيعاب وامتصاص المعرفة واألفكار والمهارات والخبرات ،واألفكار
 ،وبناء التخمينات ،استجابتها للمعلومات يفهم المشاعر ف(عبور األخطاء  -

 ).والتباين واالختالف ،والتنقية ،والتعديل ،والتصحيح، والفحص
 .)وطرح األفكار, والتركيز, التلخيص(قطع الزوايا   -
 ،والحصول على الجوهر ،التلخيص(لثقوب للرؤية من خاللها قطع ا -

 ،األفكار األصيلةواستهداف  ،والتخلص من األفكار غير المرتبطة, والتبسيط
 ).  والتركيز

األحداث غير و , والتعقيدية, البحث عن المجهول(الخوض فى المياه العميقة  -
 ".  التفكير النشط" )وتعميق الفكرة, القابلة للتخيل

  إثارة الفضول

  اإلصغاء للروائح

    قطع الزوايا

 التعمق

قطع الثقوب للرؤية من خاللها   
الخوض فى المياه العميقة   

 الخروج من

 األبواب المغلقة

 عبور األخطاء      

 البحث مرتين  

 خلق الرغبة ألن يعرف

 زيادة الترقب والتوقع

 ودغدغة الخيالمداعبة 

 إعطاء الھدف والدافعية

 الحصول على االنتباه

 امتالك الكرة   
الغناء بطريقته الخاصة    

   بناء قالع الرمل
   غلق الشمس

 المصافحة مع الغد والتغنى بما لديه
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 ).بإطالق األفكار
وليات تحديد األدوار والمسئ(إعطاء الهدف والدافعية   -

الرتباطات بين ما وبناء ا ،وفقا للمهارات واالهتمامات
  ).  يكون متوقعا ألن يتم تعلمه وبين أهداف ذات مغزى

وتكوين الصور  ،واالنفتاحية، التحرر من القيود(بواب المغلقة الخروج من األ-
  ).وممارسة ما وراء المعرفة ،الذهنية للحدث

  Stage Three: Extending the Learning and Thinking (After) والتفكير  توسيع التعلم: المرحلة الثالثة

 ). واالستحواذ على األفكار العفوية ،االستمتاع بمحاولة سد الفجوات أثناء تنفيذ األفكار الغريبة(امتالك الكرة -
 ).وربط المعلومات بالخبرة الشخصية ،معلوماتإضفاء الطابع الشخصى على ال(خاصة الغناء بطريقة  -
وتوضيح كيف يمكن تطبيق فهم المحتوى المستكشف فى المجتمع الذى يوجد فيه  ،ممارسة التخيل والبحث عن األفكار(بناء قالع الرمل  -

 ").تطبيق التفكير"
 ).وٕايجاد واستخدام المصادر المتاحة ،ونشر األفكار فى المجتمع المحلى ،تطوير األفكار(غلق الشمس  -
تقويم " وتقييم المهارات التى تعلمها ،"التفكير التأملى"ذاتىالتأمل ال وممارسة ،االرتباط برؤية مستقبلية(ا لديه المصافحة مع الغد والتغنى بم -

وطرح أفكار متنوعة لموضوعات ومشاريع  ،وتحديد أهداف جديدة ،واستكشاف فرص العمل ،وتطوير االهتمامات الجديدة" فكيرمهارات الت
  ).محتملة 

  
  : Scientific Creativity in Science االبتكار العلمى فى العلوم. 1

مجاالت ولقد عولج عن طريق معظم  ،مجال االبتكار يلكل من عمل ف كبيراً  اهتماماً  ينال االبتكار العلم لقد
الباحثون إلى أن  ولقد أشار ،عرفىوالمجال الم ،والمداخل السيكومترية ،لالبتكارية يعلم النفس والتحليل النفس

فإن  ،ية تشير إلى عملية توليد األفكاراالبتكار فإذا كانت . معظم العمليات االبتكارية ييغط ياالبتكار العلم
 ideaمرحلة توليد الفكرة : مرحلتين وهما يف creative act يج االبتكارية تصف الفعل االبتكار نماذ

generation   ومرحلة تصديق الفكرةidea validation ,حد  يالفنى تعد المرحلة األولى قيمة فاالبتكار  يوف
مجال العلوم تعد  يولكن ف ،)57((Amabile, 1998)مجال الفن  يف أساسياً  عنصراً ذاتها وال يعد الصدق 

 يعلموجاء االهتمام الواسع باالبتكار ال. ياالبتكار العلم يمثالن األساس فت توليد وتصديق الفكرة معاً  يتعملي
ى تتبن يلالبتكار العلملمكونات الرئيسية ا ومن منطلق أن ،لعلوم تهتم بدرجة عالية بمجتمعنامن منطلق أن ا

عن العديد من المكونات كشف لالبتكار  يالمدخل المعرفباإلضافة إلى أن  ، يوتعزز من عملية االكتشاف العلم
  .(Dunbar,1993)(58)واالستقصاءات للعلماء  ،ليلوالتح ،من خالل التجريب يعلمالمهمة للتفكير واالبتكار ال

ساس المنطقى سياق العلوم المدرسية وتعليم العلوم ُيمكن أن يوفر الخلفية واأل يفاالقتراب من االبتكارية ف
القة الوثيقة الحقيقة أن الع يوف ،مجال العلوم يف يالقدرة على تعزيز االبتكار العلملديها  يلتصميم األنشطة الت
  :وهما هامتينوتعليم العلوم تؤكد على نقطتين  يبين االبتكار العلم

  . )59((Girod,2007)للعلوم وللمعرفة العلمية  يمالالبعد الج . 1
االستقصاءات  مجال العلوم يتضمن طرح األسئلة وحل المشكالت وتصميم وٕاجراء يف يأن البحث العلم. 2

على التفسيرات والنتائج   وتشكيل وصياغة الفروض وتشكيل التفسيرات والتأمل أو التفكير بناءاً 
(Barrow,2010))60( .  

مثل  يلها تأثير على االبتكار العلم يمجموعة من األفكار المثارة والت إلى طبيعة العلم نجد أن هناكوبالرجوع 
 يوالنظر ف ،العلم يودور الصورة والخيال ف ي،وفكرة االستقصاء العلم ي،االجتماعية للعلم وبعدها الجمال الطبيعة

 يف يأن مفهوم االبتكار العلم (Hadzigeorgiou et al., 2012)(16)ويرى  ،األدلة العلمية من خالل البحث 
الفكرة  يجب أن تكون متوافقة مع يمجموعة من األفكار التمؤكد  بشكلاالعتبار  يسياق العلوم يجب أن يأخذ ف

  :أن يالعامة لالبتكار تتمثل ف
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معرفة  تكانخرى إذا أوبعبارة  ،العلوم يف يفترض مسبقا وجود إطار مفاهيمى قو ي يبتكار العلمتعزيز اال. 1
ولهذا يجب أن يكون  ي،العلم يللتفكير االبتكار  يشرط أساس يبالتال يفه ،للتفكير يشرط أساس يالمحتوى العلم

ر من الباحثين أن ويرى الكثي. يلعلمكشرط مسبق لممارسة االبتكار ا) معرفة المحتوى(المتعلم على دراية بالعلوم 
ولكن الذى يجعل  ،ه كل األشكال اآلخرى من االبتكارتوج يالعقلية التشكل من نفس العمليات يت ياالبتكار العلم
هو وجود التجربة العلمية  يجعل العلم مختلفا يوالذ ،يجعل العلم مختلفا يله بناء محدد هو الذ ياالبتكار العلم

  .(Dunbar,1993)(58)والمعرفة التجريبية والتقنية والنظرية واألفكار العلمية االبتكارية 
سياق العلوم المدرسية  يوتشجيع االبتكار ف ي،التخيل/  يالعلوم تدور حول التفكير التباعدتعليم  يالبتكارية فا. 2
أنه من أجل أن يكون المتعلم  يوهذا يعن ،وخالية من النقد ،بيئة غير مهددة يتشجيع توليد األفكار ف تطلبي

  .مستوى غرابتها أو عدم معقوليتها حاجة إلى توليد كل األفكار مهما بدا يفهو ف ،وابتكارياً  خالقاً 
إلى (Mathewson,1999)(61)  وأشار ،مناهج العلوم والتدريس يف مركزياً  مكاناً  انالصورة والتصور يأخذ. 3

  .يويؤثر على حدوث االبتكار العلم ،ومتعليم العل يم فمههو جانب  يالمكان يأن التفكير البصر 
 ي،تأثير عميق على االبتكار العلم الخبرة المتكونة من االستمتاع بممارسة التجربة أو الخبرة الجمالية لها. 4

 ياالت انهماك المتعلم بشكل عميق فالجمالية عندما يصاحبها الشعور بالتعجب يزيد من احتموالخبرة فالتجربة 
   (Hadzigeorgiou, 2005)(62)العلم واإللهام 

االستراتيجية  يوه ،المستقبل يألحداث المستقبلية واالحتماالت فتتبنى استراتيجية التفكير حول ا دائماً العلوم . 5
  . تميز وتؤثر على حدوث العملية االبتكارية العلمية يوالت ،األنشطة التعليمية ييجب إدراجها ف يالت

  : يوه, العلوم مجاالت يللعملية االبتكارية فوجود خمس مراحل  (Liang,2002)(63)ويرى 
 انتقاء المشكلة بشكل حساس.  
 الجهود الموسعة لحل المشكلة.  
 ت المعرفية والمنهجية والتجريبيةتحديد واستخدام المهارا.  
  ًللفرضيات تغيير القرارات طبقا.  
 التحقق من خالل تكرار التجربة.  

هو أن  تجعل االبتكارية العلمية جديرة باالنتباه يأن أحد األسباب الت (Hu and Adey, 2002)(32)ولقد صرح  
والسبب اآلخر  ،كارية وتجاوز ما هو معروف بالفعلمجال العلوم يتطلب االبت يف يالبحث أو االستقصاء العلم

يجب أن يمتلك أوال الحساسية إليجاد المشكالت والتعامل فإنه  ،هو أنه عندما يعمل المتعلم ويتعامل مع العلوم
ُيعد  ياالبتكار العلم يف هإلى أن  اولهذا أشار  ،ل إنتاج الطرق المحتملة المتعددةمن خال هاحلثم  ومن ،هاعم

   .  األكثر أهمية من حل المشكلة وإيجاد المشكلة ه
 يلفجوات فتتضمن البحث النشط عن ا يحيث يرى أن عملية االبتكار العلم  (Gomez,2007)(64)ويؤكد ذلك

 ومن هنا ،المعرفة العلمية يراق الحدود والتقييدات الحالية فالمعرفة العلمية الموجودة وٕايجاد المشكلة ومحاولة اخت
العلوم وتعلم إيجاد المشكالت ذات المستوى األعلى وصياغة الفروض  يفإن استكشاف المتعلم للمشكالت ف

 يف د يكونان الجزء األكثر اهتماماً هذه المشكالت قالدقيقة والكافية سواء بجودة عالية أو بكمية كبيرة حول 
  . يعمليات ونواتج االبتكار العلم

واتفق الباحثون على وجود تباين بين هذه  ،تعريفات عديدة ومتنوعة لالبتكار تناولت أدبيات البحث عامة
لى البتكارية تشير إوبتحليل هذه التعريفات نجد أن ا ،الصعوبة التوصل إلى تعريف متكاملالتعريفات وأنه من 

  : )23((Lin et al., 2003) يوجود أربعة مكونات أساسية لها وه
 العملية االبتكارية.   
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 النواتج االبتكارية.   
  يالشخص االبتكار.   
  يالبيئة أو الموقف االبتكار.   

ألن حل المشكلة  ، Scientific abilityم من جوانب القدرة العلميةمهجانب  يومن المسلم به أن االبتكارية ه
تتميز بها  يمن أشكال االبتكار الت امعين يتطلب شكال يلتصميم التجريبى واالبتكار التقنوتوليد الفروض وا

يرى أن االبتكارية تمتلك بداخلها مكون محدد المجال  )Alexander, 1992)()65وهذا ما جعل  ،العلوم
domain-specific creativity ويجب استخراج هذا المكون وتمييزه عن االبتكارية عموماً  يهو االبتكار العلم 

  . مجال آخر يأو االبتكار ف
   ينموذج بنية االبتكار العلم (Hu and Adey ,2002)(32) اقترح هناو 

a Scientific Creativity Structure Model يوه ،وعة من جوانب االبتكارية العلميةوالذى يتضمن مجم 
 ،وتجريب العلوم ،وحل المشكلة ي،والتخيل العلم ،جوتحسين النات ،ٕايجاد المشكلةو  ،االستخدامات غير العادية

  .وتصميم الناتج
 Relationship Between Scientific العالقة بين االبتكار العلمى ومهارات العملية العلمية .3

Creativity and Scientific Process Skills:  
وأن حل  ،بمعنى خلق فهم جديد مجال العلوم يتطلب ابتكاراً  يف يأو االستقصائ يأن البحث العلممن المعروف 
 ،لحلاوتخيل مجموعة من مسارات وطرق  ي،المتعلم استكشاف مخزونه المعرف العلوم يتطلب من يالمشكالت ف

تعليم الطالب الذين سيصبحون علماء أو  عنديستحق االنتباه  وأنه ،وهذا تبرير يجعلنا نهتم باالبتكار العلمى
 . (Hu and Adey,2002)(32)الذين يحتاجون إلى فهم المجتمع 

 يومهاراته الت يالمشكلة مستخدما إطاره المفاهيم إلى إعطاء الفرص للمتعلم لحل يويهدف البحث االستقصائ
  : يوه (Pekmez, 2000)(66) رئيسةوهذه المهارات يمكن تجميعها بداخل خمسة مجاالت  ،يمتلكها

 تحديد المشكلة وبناء الفروض.  
 تصميم التجربة عن طريق تحديد المتغيرات.  
 والمالحظات وٕايجاد الدليل وتعريفه واألدوات  بناء المقاييس.  
 تقديم البيانات باستخدام الجداول واألشكال.  
 تقييم العملية بنقد صدق وثقة البيانات وبناء االستنتاجات . 

ياس بعض البحوث بالمهارات األساسية مثل المالحظة والتصنيف واالتصال والق يما تذكر ف المهارات كثيراً وهذه 
المهارات المتكاملة مثل التحديد وضبط المتغيرات وتصميم التجارب والفروض بو  ،والتقدير والتنبؤ واالستدالل

أيضا مدرجة بداخل  يوهذه المهارات ه ،شكال والتفسير والترجمة والنمذجةوالتجريب والتخطيط وبناء األ
   :)Hu and Adey,2002()32( يت أربعة رئيسية وهتصنيفا
 الصياغة وتتضمن تحديد المشكلة والفروض وصياغة الفروض والتنبؤ بالنتائج والتخطيط للدراسة.  
 التنفيذ وتتضمن المالحظة وبناء المقاييس والتسجيل.  
  للبيانات وبناء االستنتاجاتالدليل ويتضمن التحليل والتفسير.  
 االرتباط بين النظرية والنتائج ييعط يالتفسير الذ . 

هذه و  ،تمتلك مكونات االبتكارية العلمية يلمهارات العملية العلمية الت يوترسخ هذه التصنيفات بشكل حقيق
يستخدم الطالب كل من مهاراتهم العملية ومعرفتهم أو حيث  االستقصائيةالعلوم أنشطة  ية فتضمنالمهارات م

من خالل  العمل االستقصائى يفلو انهمك المتعلم ف ،العمليةاألنشطة االستقصائية خبراتهم المفاهيمية أثناء 
التجربة  يالمستخدمة ف المتغيرات والطريقة واألدوات وتحديد تقرير يف سيصبح أكثر ابتكاراً فإنه  التجربة العملية
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مهارات المتعلم لطرح التساؤالت  يبالتدقيق ف يللعمل االستقصائ يالعلم ويمكن أن يقاس مكون االبتكار. لعمليةا
عن العالقة بين ) 2( جدوليعبر و  ،المناسبة وتقرير المتغيرات وتخطيط التجارب وتجريب الطرق المختلفة

  .يالعملية العلمية واالبتكار العلممهارات 
أساسية لتمييز االبتكار  يه) 2(جدول  يومكونات االبتكارية ف SPSالعملية العلمية  فالتطابق بين مهارات

يضمن بداخله مهارات عملية  يجب أن يأن االبتكار العلم يرون معظم الباحثينهذا التطابق جعل و  ي،العلم
التفكير  لعملية ومكوناتبين مهارات ا يربطان Mohamed, 2006) (17)(Meador, 2003)((67)وجعل ،العلم

ولهذا يجب أن تضاف كل من مهارات العملية العلمية  ي،شكالن معا مفهوم االبتكار العلمي حيث ياالبتكار 
يجب توافرها لدى  يرجة كافية لإلمكانية العلمية التحتى تكون ممثلة بد ياالبتكارية إلى االبتكار العلم ومكونات
  .المتعلم

باعتباره عملية تفاعل بين المهارات االبتكارية العامة  يضوء ذلك يمكن النظر إلى االبتكار العلم يوف
general-creativity skills  والمهارات المتعلقة بالعلومscience-related skills  والمعرفة العلمية

scientific knowledge (41)  ،واحد أو كثر من مجاالت العلوم يف(Sak  and Ayas,2013) 
(68)(Heller, 2007) (29)(Innamorato, 1998) (69)(Torrance, 1992) .العلوم  يفعملية بناء المعرفة ف

العلوم تبنى على المعرفة النظرية  ية فاالبتكاري فاألفكار العلمية ،لها مختلفة عن غيرها من التخصصاتيجع
لعلمية ابتكارية أكثر خصوصية تتضمن مجموعة كاملة من األنشطة ا يواالبتكارية العلمية ه. لتجريبيةوالتقنية وا

وابتكار األدوات وصياغة  ،يات من البيانات وتعديل النظرياتواستنتاج النظر  ،مثل تصميم وٕاجراء التجارب
 (Dunbar, 1993)(58) (Sak  and Ayas2013)(41) الفروض وحل المشكالت والعمل فيما هو غير متوقع 

(70)(Kulkarni & Simon, 1988) (71)(Klahr & Dunbar,1988) .  
  ومكونات االبتكارية SPSبين مهارات العملية العلمية  يبين التطابق :2جدول 

  جوانب االبتكارية العلمية  جوانب مهارات العملية العلمية
   .الفضولأو  حب االستطالع, إيجاد المشكلة   تحديد المشكلة  -طرح السؤال

تحديد  - وضع وصياغة الفروض 
  المتغيرات 

, التخيلو , بناء استخدام للخبرات السابقةو , فهم ما يتعلق بالعالم, البحث عن طرق الحل
  .والمقاومة للغلق غير الناضج, والطالقة

  . تصميم التجربة باستخدام المعرفة الموجودة  .تخطيط االختبار المناسب
للمشكالت والبيانات  اً ومالحظ أن يكون الفرد حساساً  يأ،  على الخبرة االنفتاح  .المالحظة

  .والمتغيرات
تصنيف  -تجميع البيانات  - القياس

تقديم  -مقارنة البيانات  -البيانات 
  .البيانات

وتحديد الطريقة الجديدة , أم ال اً الطريقة أو الفرض المستخدم مناسبكانت اختبار ما إذا 
االهتمام بالطرق المتعددة التى فيها البيانات  يتوسيع أوالمرونة وال ,والتجريب, المتطلبة

وٕاعطاء , والمقارنة من زوايا أو وجهات نظر متعددة, صنفيحتمل أن تتجمع وتُ 
  . األحداث والنتائجتفصيالت حول خصائص 

  .والتخطيط بعناية لكيفية ضبط المتغيرات, التوسيع  .ضبط المتغيرات

  .وتصميم الناتج االبتكارى, نتاج األفكار العلمية والتكنولوجيةإ  .الوصول إلى نتيجة - التقييم 
والتوسيع بإعطاء , المتنوعة قبل تقرير االستدالل يالمرونة والتفكير حول المعان  التفسير - االستدالل 

  .وتحسين الناتج االبتكارى, تفسيرات واضحة ومفصلة
  . األكثر معقولية وتحديد  الناتج تقرير ,يةتج االبتكار واالمرونة واالقتراب من الن  التنبؤ
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البعد  وفيه ي،مكونات الرئيسية لالبتكار العلميمثل ال البعد يثنائ تصنيفاً Klahr & Dunbar,1988)(71) (واقترح 
االكتشافات العلمية  ية المتضمنة فبعد اآلخر يتضمن العمليات الرئيسوال ،المعرفة المحددة المجالُيمثل األول 

                        ويرى ،مثل توليد الفروض وتصميم التجارب وتقييم األدلة" مهارات العملية العلمية"
(Sak and  Ayas,2013))41(  بنية  يال تؤثر فقط ف يفه ،مهممكون  ياكتساب المعرفة المحددة المجال هأن

. المجال يتوليد وتقييم الفرضيات الجديدة ف يالعمليات المستخدمة ف ييضا فالمعرفة المرتبطة بالمجال ولكن أ
لخصائص الوظيفية لألفكار يؤكد على ا يإذا كان االبتكار العلم )Heinze et al.,2007)()72كما يؤكد 

ة مثل لميومهارات العملية الع يكال المتنوعة لعملية البحث العلمربط االبتكارية باألش يفإنه من الضرور  ،الجديدة
كما . وتحليل البيانات ،وتجميع البيانات ،المشكلة والحل يوتحديد طريقة البحث ف ، والتخطيط ،تعريف المشكلة

تظهر  لدى العلماء يمسة أنواع مختلفة لالبتكار العلمالباحثون اقترحوا خ أن (Heinze et al., 2007)(72)يرى 
  :يتتمثل ف يعند ممارستهم للبحث العلم

  ت النظرية لمستوى تعمل على استحضار اإلدعاءا يجديد أو الت يتنفتح على إطار معرف يلجديدة التاألفكار اصياغة
  .جديد من التطور

 اء التنظيرات والتفسيرات الجديدةتحفز من بن يف الظواهر التجريبية الجديدة التاكتشا.  
 يمكن أن تختبر تجريبياً  يالنظرية التت عن طريقها يتم تحديد المشكال يتطوير المنهجيات الجديدة والت,  
 لمتفرقة أو والتخليق الجديد لألفكار الحالية وا ،ظورات بحثية جديدة ومجاالت للبحثتفتح من يابتكار األدوات الجديدة الت

  . جديد يلظواهر المتنوعة بداخل إطار معرفقوانين نظرية عامة ُتمكن من تحليل ا يالمجزأة ليتم وضعها ف
ن هذه األنماط من االبتكار نجد أن العلماء عندما يمارسو  ينماط المتنوعة لالبتكار العلميل هذه األوأنه بتحل

وتوليد  ،حليل المشكلة أو الظاهرة العلميةمثل تحديد وت SPSفإنهم يمارسون مهارات العملية العلمية  يالعلم
وتفسير  ،وتقديم البيانات ،وتجميع البيانات ،وتصميم التجربة ،واختبار الفروض ،وتحديد المتغيرات ،ضالفرو 
  . يعلم يج من أجل الوصول إلى ناتج ابتكار النتائ

الدافعية : يمجال العلوم يرتبط بعدة عناصر وه يف يأن االبتكار العلم (Kocabas,1993)(73)يرى  أيضاً 
والقدرة على  ،جسم المعرفةثية بشكل صحيح بداخل صياغة المشكالت البح والقدرة على ،لحل المشكالت العلمية

من  والقدرة على تجميع أو عمل استدالل وتنفيذ مجموعة ،ر مجال بحث لحل المشكالت العلميةابتكا
عملية  يلصبر والطاقة من أجل االستمرار فوا ،تتعامل مع مجال بحث المشكلة ياالستراتيجيات التنقيبية الت
  SPSيمارس مهارات العملية العلمية يفإن الفرد االبتكار  ،رضوء هذه العناص يفو  .البحث لحل المشكلة العلمية

مجال بحث موسع لحل هذه  وكيف يولد ،كيف يصيغ بشكل صحيح مشكالت البحثومن خاللها يعرف 
ى تتوقف عل يالبتكار العلمفإن عملية ا يوبالتال ،صياغة المعرفة والبياناتو وكيف يقوم بتجميع  ،المشكالت

  . ياصر يمكن أن يعوق االبتكار العلمارتباط مفقود بين هذه العن يوأ ،العناصر حدوث ارتباطات بين هذه
حل  القدرة على هذا االرتباط اقترح الباحثون أن االبتكارية العلمية يمكن أن توصف بأنها ضوء يه فعامة فإن

 (Sak and Ayas,2013)(41)مواضع المشكلة المختلفة يتتضمن البحث ف يالتالجديدة المشكالت 
(8)(Pekmez, 2009)، واكتشاف حقيقة  ،تقدم العلم يف رئيساً  ذلك من منطلق أن المشكلة تلعب دوراً  يويأت

سياق تعلم  يفعندما يواجه المتعلم بالمشكلة ف ،لدى المتعلم ياالستقصاء العلم يف اً رئيس دوراً  كما أن لها ،الكون
وتطوير عدد  ،مثل تحديد وتحليل المشكلة" مهارات العملية العلمية"يقوم بممارسة العديد من العمليات فهو  ،العلوم

 ،للتحقق من هذه الفروضوتطبيق التجارب المناسبة  ،باستخدام اللغة العلمية الصحيحة من الفروض وصياغتها
 يأن االبتكار العلم (Mukhopadhyay and Kumar Sen,2013)(35)كما يرى  ،النهاية الحل يف منتجاً 

والعناصر  ،والفجوات ،وألوجه النقص ،لمشكالت المرتبطة بالعلومل حدد بأنه عملية أن يصبح الفرد حساساً 
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ياغة الفروض وبناء التخمينات أو ص ،والبحث عن الحلول ،تحديد الصعوبةلديه القدرة على و  ،المفقودة والتنافر
   .المحتمل وٕاعادة اختباره واختبار وٕاعادة اختبار الفروض والتعديل ،حول النقائص والعيوب

  : هينواع مختلفة من قدرات حل المشكلة و جيلفورد قد افترض وجود أربعة أ وٕاذا كان
  الحساسية للمشكالت sensitivity to problemsدرة على تحديد أو إدراك المشكالتأو الق.  
  الطالقةfluency، لمتطلبات المرسخة ا يتلب يالمختلفة التبتكار األفكار تشمل الطالقة الفكرية أو القدرة على ا يوالت  
   هلمة المعطاوتوليد قائمة من الكلمات كل منها يتعلق بالك والطالقة االرتباطية أو القدرة على إنتاج ،والمنصوص عليها  
  .وحدات أكبر مثل العبارات والجمل أو القدرة على تنظيم الكلمات بداخلوالطالقة التعبيرية  
  المرونةflexibility التفكير يرة على إظهار المرونة فتشمل المرونة التلقائية أو القد يوالت.  
 هو إيجاد اإلجابات العلمية وٕاذا كان حل المشكلة  ،تعد أصيلة أو ذات جودة عالية يالقدرة على إنتاج االستجابات الت

كان الموقف المشكل ألنه لو  ،العلمية ريةإلى االبتكا ييؤدللمشكالت أو المواقف الجديدة فإن حل المشكلة يمكن أن 
  . (Mohamed,  2006)(67) ي  ل أن يبزغ أو يحدث الحل االبتكار فإنه من المحتم ،الموجود معقداً 

 يبعاد المتعلقة بالتفكير االبتكار يرتبط ببعض األ يالعلم أن االبتكار Lee and Lee,2002)((74)يرى  أيضاً 
أثناء المتعلم يمارسها  يكل عملية من العملية الت يوأن هذه األبعاد تمارس ف ،الةمثل الطالقة والمرونة واألص

إلى أن ) 3( شكليشير و  ي،لعلمية وأبعاد التفكير االبتكار أى أنه يوجد تزاوج بين مهارات العملية ا ،حل المشكلة
كما  ،تغير من مجال العلوم يلفكرة التالنهاية من خالل هذا التزاوج إلى توليد وٕانتاج ا ييسعى ف ياالبتكار العلم
بأنه القدرة على  يالشكل يمكن تعريف االبتكار العلمومن خالل هذا . للمشكالت العلمية احاسم أنه يمثل حال

 يلفائدة لتكون مقبولة كابتكار علممن األصالة وا تمتلك قدراً  يو النواتج الجديدة والمفيدة والتأ/ توليد األفكار و
أثناء مهارات العملية  تتضحي والمرونة واألصالة والفائدة التفالطالقة  ،ت العملية العلميةسة مهاراوذلك عبر ممار 

  .تحديد مستوى ابتكارية الفكرة العلمية يهمة فمموقف حل المشكلة العلمية تمثل معايير  يالعلمية ف
  

  
  

  
  

  التفكير االبتكارى أثناء حدوث االبتكار العلمىتزاوج بين مهارات العملية العلمية وأبعاد اليوضح  :3شكل 
  إجراءات البحـث

  يحتضان للتدريس والتعلم االبتكار إعداد وحدة الحرارة باستخدام نموذج اال. 1
العام بجمهورية مصر العربية باستخدام  يالفيزياء بالصف األول الثانو  يف الكهربيةقام الباحث بإعداد دليل المعلم لوحدة 

 وخطوات التدريس ،المقدمة واألهداف العامة للوحدة ، ولقد اشتمل الدليل علىيحتضان للتدريس والتعلم االبتكار نموذج اال
كل درس من دروس الوحدة، ولقد تم عرض دليل المعلم على مجموعة من  يوخطة السير ف ،وفقًا للنموذج والتعلم

  .* المحكمين، وتم إجراء التعديالت الالزمة
____________________________________________________________________________________________  

  .دليل المعلم وفقًا لنموذج االحتضان للتدريس والتعلم االبتكاري في وحة الكهربية) 1(ملحق  *

المشكلة العلمية 
Scientific Problem  

أو  حل المشكلة العلمية
 ظھور ناتج ابتكارى 

Scientific Problem 
Solving or creative 

Productive 

   Interaction Areaمنطقة تفاعل
  أبعاد التفكير االبتكارى  وحدوث االبتكار العلمى 

 SPSمھارات العملية العلمية 
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  : Physical Concepts Achievement إعداد اختبار تحصيل المفاهيم الفيزيائية . 2

 –التذكر (المستويات المعرفية  يف الكهربيةوحدة  يبار تحصيل المفاهيم الفيزيائية فقام الباحث بإعداد اخت
، ولقد أعدت األسئلة من نوع االختيار من متعدد، وتم عرض )التقويم –التركيب  –التحليل  –التطبيق  –الفهم 

نة من الطالب بالصف األول تم تجربته على عياالختبار على مجموعة من المحكمين للتأكد من صالحيته، كما 
) K-R – 21(ريتشاردسون  -وتم حساب معامل ثبات االختبار باستخدام معادلة كيودر ،طالباً ) 27( يالثانو 

 يكما تم حساب معامالت التمييز التوهو معامل ثبات عال لهذا االختبار، ) 0.79(ولقد بلغ معامل الثبات 
الل حساب معامالت االتساق من خ ييضًا تم حساب صدق االتساق الداخل، أ)0.74 – 0.26(تراوحت بين 

كل مستوى على حده مع درجات االختبار ككل وكانت قيمة  يدرجات طالب العينة االستطالعية فبين  يالداخل
، )0.70(على التوالى  ييق والتحليل والتركيب والتقويم همعامالت االتساق عند مستويات التذكر والفهم والتطب

دقيقة، وبلغ ) 65(، كما حسب زمن األداء على االختبار، وبلغ )0.80(، )0.84(، )0.78(، )0.73(، )0.72(
ويبين جدول . درجة) 48(مفردة وبذلك تكون الدرجة النهائية لالختبار ) 48(صورته النهائية  يعدد مفرداته ف

  .* مواصفات اختبار تحصيل المفاهيم الفيزيائية) 3(
  مواصفات اختبار تحصيل المفاهيم الفيزيائية فى وحدة الكهربية :3جدول 

عدد   توزيع مفردات االختبار على المستويات المعرفية وأرقامها  الموضوع  م
  األسئلة

األوزان 
  النسبية

      تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر
 %8.3  4  21  -  -  2  32  20  قانون كولوم  1
 %12.4  6  16  31  27  7  9  24  والقوة ومجالها   2
تناظر الجهد الكهربى مع جهد   3

   5  29  - 17  13  25  30  الجاذبية
 %8.3  4  -  -  36 12  22  34  خصائص الجهد الكهربى  4
 %8.3  4  -  -  33  3 35  6  المكثف الكهربى  5
 %8.3  4  -  -  45  43  37  8  التيار الكهربى  6
فرق الجهد والقوة الدافعة   7

 %8.3 4 - 48 - 44 5 15  الكهربية
الطاقة الكهربية والحرارة   8

 %12.5 6 39 47 4 10 41 14  المتولدة فى األسالك
القدرة الكهربية وحساب األمان   9

 %12.5 6 26 46 19 11 42 1  فى شبكة التوصيالت
 %10.4 5 - 23 28 40 38 18  المغناطيسية  10
  %100  48  5  5  8  10  10  10  المجموع الكلى  

  : Scientific Processes Skills Testإعداد اختبار مهارات العملية العلمية . 3
 ،تحديد المشكلة( يالكهربية وتتمثل هذه المهارات ف وحدة ياختبار مهارات العملية العلمية فقام الباحث بإعداد 

وتقديم البيانات  ،"المالحظة والقياس"ميع البيانات وتج ،واختبار الفروض ،وتحديد المتغيرات ،وتوليد الفروض
، ولقد أعدت األسئلة من نوع االختيار من متعدد، وتم عرض )وتفسير النتائج" تصميم الجداول وتصميم األشكال"

صف األول نة من الطالب بالاالختبار على مجموعة من المحكمين للتأكد من صالحيته، كما تم تجربته على عي
  ) K-R – 21(ريتشاردسون  -وتم حساب معامل ثبات االختبار باستخدام معادلة كيودر ،طالباً ) 27( يالثانو 
  

_________________________________________________________________________________________  
  .الكهربيةالتحصيلي في وحدة الصورة النهائية الختبار ) 2(ملحق  *
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 يكما تم حساب معامالت التمييز التوهو معامل ثبات عال لهذا االختبار، ) 0.83(ولقد بلغ معامل الثبات 
الل حساب معامالت االتساق من خ ييضًا تم حساب صدق االتساق الداخل، أ)0.78 – 0.22(تراوحت بين 

كل مهارة على حده مع درجات االختبار ككل وكانت قيمة  يدرجات طالب العينة االستطالعية فبين  يالداخل
ميع وتج ،ختبار الفروضوا ،وتحديد المتغيرات ،وتوليد الفروض ،ت االتساق لمهارات تحديد المشكلةمعامال

 يعلى التوال يوتفسير النتائج ه" تصميم األشكالتصميم الجداول و "وتقديم البيانات  ،"المالحظة والقياس"البيانات 
 كما حسب زمن األداء على االختبار، وبلغ) 0.77(، )0.86(، )0.82(، )0.8(، )0.79(، )0.76(، )0.78(
) 32(مفردة وبذلك تكون الدرجة النهائية لالختبار ) 32(صورته النهائية  يدقيقة، وبلغ عدد مفرداته ف) 50(

  .* مواصفات اختبار مهارات العملية العلمية) 4(ويبين جدول . درجة
  مواصفات اختبار مهارات العملية العلمية فى وحدة الكهربية :4 جدول

تحديد   البعد
  المشكلة

توليد 
  الفرروض

تحديد 
  المتغيرات

اختبار 
  الفروض

تجميع البيانات 
المالحظة "

  "والقياس

تقديم البيانات 
تصميم الجداول "

  "واألشكال

تفسير 
  النتائج

  الكلى

  32  4  6  6  4  4  4  4  عدد الفقرات
  %100  %12.5  %18.75  %18.75  %12.5  %12.5  %12.5  %12.5  المئويةالنسبة 

 : Scientific Creativity Test   ياختبار االبتكار العلم. 4
          مثل اختبار  ،قياس االبتكارية العلمية يبعض االختبارات التى استخدمت فتم االطالع على 

Scientific Creativity Test (32)(Hu and Adey,2002) استخدمته العديد من الدراسات مثل دراسة يوالذ 
(Lin et al., 2003))23(، ومهارات العملية العلمية يواختبار االبتكار العلمScientific Creativity and 

Scientific Process Skills (SCSPS) (7)(Aktamis and Ergin, 2008)، يواختبار االبتكار العلم 
The Scientific Creativity Test (67)(Mohamed,2006)  ًالدراسات  يف وهم من أكثر االختبارات شيوعا

                        ينى الباحث اختبار االبتكار العلمولقد تب ي،تناولت االبتكار العلم يالبحثية الت
: لعلميةسبعة مفردات تقيس كل منها جانب من جوانب االبتكارية ا يويتمثل ف ،)32((Hu and Adey,2002) ــــلـ

 ،وتجربة العلوم ،وحل المشكلة ي،والتخيل العلم ،وتحسين الناتج ،إيجاد المشكلة ،االستخدامات غير العادية
برة عن المفردة المع يرد فأن درجة الف يأ ،درجة للطالقة والمرونة واألصالة كل مفردة تقدر يوف ،وتصميم الناتج

ولقد أخذ  ،طالقة والمرونة واألصالة بداخلهالدرجات ال إال إجماالً  ين جوانب االبتكارية العلمية ما هجانب م
 ًا،مزيج مركب من هذه العوامل مع يهحيث يروا أن االبتكارية  ية مطورى اختبارات االبتكار العلمالباحث برؤي

م ولقد ت. وأنه من غير المحتمل النظر إلى االبتكارية بأنها عناصر منفصلة من الطالقة والمرونة واألصالة
نة من الطالب بالصف األول ثم تجربته على عي ،مجال تعليم العلوم يعرضه على مجموعة من المحكمين ف

لفا كورنباخ ولقد بلغ معامل الثبات وتم حساب معامل ثبات االختبار باستخدام معادلة أ ،طالبا) 27( يالثانو 
، كما )0.91 – 0.78(بين  يتبار، وتراوح معامل الصدق الداخلوهو معامل ثبات عال لهذا االخ) 0.86(

  .** دقيقة) 45(حسب زمن األداء على االختبار، وبلغ 

_____________________________________________________________________  
  .وحدة الكهربية مهارات العملية العلمية فيالصورة النهائية الختبار ) 3(ملحق  *
  

  .االبتكار العلميالصورة النهائية الختبار ) 4(ملحق ** 
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  عينـة البحـث. 5
القليوبية،  بإدارة بنها التعليمية بمحافظة يمن طالب الصف األول الثانو  طالباً ) 58(تم اختيار عينة البحث 

وفصل يمثل  طالباً ) 30(فصل يمثل المجموعة التجريبية [ صورتها النهائية من فصلين  يف وتكونت عينة البحث
  ].طالباً ) 28(المجموعة الضابطة 

  تطبيـق أدوات البحث قبليـاً  .6
    يالعام الدراس يالبحث التجريبية والضابطة ف يعلى مجموعت قام الباحث بتطبيق أدوات البحث قبلياً 

  .ألدوات البحث ينتائج التطبيق القبل) 5(جدول ين ويب ،)2013- 2012(
   نتائج التطبيق القبلى ألدوات الدراسة على المجموعتين التجريبية والضابطة :5جدول 

 أدوات البحث المجموعة t – test SD   ∑  N مستوى الداللة

 0.257 غير دالة
اختبار تحصيل المفاهيم  التجريبية 30 216 7.2 2.12

 الضابطة 28 198  7.07 1.63 الفيزيائية

 0.167 غير دالة
اختبار مهارات العملية  التجريبية 30 187 6.45 1.29

 الضابطة 28 182 6.5 1.04 العلمية

 0.255 غير دالة
  التجريبية  30 177 5.9 1.5

ياختبار االبتكار العلم  
  الضابطة  28 168 6 1.5

  
للمجموعات غير المرتبطة أن الفروق بين متوسطات درجات ) ت( يتبين من الجدول السابق باستخدام اختبار

طالب المجموعتين التجريبية والضابطة على أدوات البحث غير دالة إحصائيًا، مما يؤكد على تكافؤ المجموعتين 
  .قبل إجراء الدراسة التجريبية

  التدريس لمجموعتى البحـث. 7
الخبرة التدريسية على التدريس للمجموعة التجريبية باستخدام نموذج  ييب أحد المعلمين ذو قام الباحث بتدر 

بينما تم التدريس للمجموعة الضابطة بالطريقة  ،لدليل المعلم المقترح ووفقاً  ي،حتضان للتدريس والتعلم االبتكار اال
  .التقليدية

  تطبيق أدوات البحث بعدياً . 8
البحث التجريبية والضابطة تم تطبيق أدوات البحث بعديًا،  يلمجموعت) الكهرباء( بعد االنتهاء من تدريس وحدة

  .ورصد نتائج هذا التطبيق
  نتائـج البحث وتفسيرها

  :ياءت نتائج البحث على النحو التالتقوم عليها، ج يضوء مشكلة البحث والفروض الت يف
  نتائج اختبار تحصيل المفاهيم الفيزيائية . 1 

ات طالب المجموعة ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى درج ينص الفرض األول للدراسة على أنه
رجات طالب المجموعة ود) يحتضان للتدريس والتعلم االبتكار تدرس باستخدام نموذج اال يالت(التجريبية 
 - التذكر(تحصيل المفاهيم الفيزيائية بمستوياته المختلفة  يف) س باستخدام الطريقة التقليديةتدر  يالت(الضابطة 

  ).االختبار ككل -التقويم  –التركيب  –التحليل  -التطبيق  -الفهم
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اختبار تحصيل  يف لمعرفة داللة الفروق بين متوسطى درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة) ت(نتائج اختبار  :6جدول 
  المفاهيم الفيزيائية ومستوياته الفرعية وقيمة حجم التأثير

مستويات 
  االختبار

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية
t- test  2  D  

مقدار 
حجم 
  X∑  X  SD  ∑X  X  SD  التأثير

  متوسط 0.64 0.09  2.32 0.84 7.57 212  0.78  8.07  242  التذكر
  *كبير 1.7 0.33  5.35  0.64 6.96 195 0.83  8.00  240  الفهم
  *كبير 1.97  0.49  7.37  5.57  6.61  185 0.66 7.8 234  التطبيق
  *كبير 1.97  0.49  7.38  0.63 4.79  134 0.69 6.07  182  التحليل
  *كبير 2.88  0.67  10.7  0.65 2.14 60 0.57 3.87 116  التركيب
  *كبير 3.77  0.78  14.3 0.49 1.89 53 0.5 3.77 113  التقويم

  *كبير 2.78  0.66  10.5 2.52 29.96  839 3.01 37.57 1127  االختبار ككل
  

المجموعتين التجريبية والضابطة درجات طالب  يوجود فرق دال إحصائيًا بين متوسط) 6(يتضح من جدول 
اختبار تحصيل المفاهيم الفيزيائية ومستوياته المختلفة لصالح طالب المجموعة التجريبية، ويؤكد هذا الفرق  يف

فيما عدا مستوى التذكر حيث تأثير  (d)ارتفاع قيمة  يكبير للمعالجة التجريبية يتمثل فوجود حجم تأثير 
يتيح للمتعلم بناء معرفته  يعلم االبتكار حتضان للتدريس والتالمعالجة متوسط، ويرجع ذلك إلى أن نموذج اال

ومن العمليات المعرفية  ،والفهم ،وانتشار التنشيط ،كانيزمات المعرفية مثل االسترجاعالعلمية وُيفعل من المي
المتعلقة بمعالجة وتجهيز المعلومات على المستوى العميق باإلضافة إلى أنه يحفز المتعلم ويزيد من درجة 

كما أنه يسمح بمرور المتعلم بمجموعة  ،والعالقات والقوانين الفيزيائية ه عند دراسة المفاهيمانهماكه وتعميق فهم
باإلضافة إلى احتوائه  ،ة المختلفةمن األنشطة المتعمدة والمقصودة قبل وأثناء وبعد تعامله مع المواقف الفيزيائي

يم المهارات االبتكارية بشكل حتوى وتعلنظام تقديم الم يتشكل األساس ف يعلى مجموعة من االستراتيجيات الت
 (Caropreso, 2011)(43)  ومتعمد مما يتيح للمتعلم ممارسة التفكير المعقد وحل المشكلة يقصد

(41)(Keller-Mathers  and Murdock, 2002) (45)(Murdock,1999)   .  
عن طريق ممارسة عمليات  يوالتعلم على نحو ابتكار  ،النموذج للمتعلم باحتضان التعلم يسمح هذا اً أيض

 ،والبحث ،واالستماع ،واالختبار والتعديل ،وٕاعادة ترتيب األشياء ،والمعالجة ،والتجريب ،والتساؤل ،االستكشاف
عبر  وهذه العمليات تكون أشبه بفترة حضانة تسمح بحدوث وتنشيط التفكير حول مادة التعلم وذلك ،والمشاعر

 ،وتعميق التعلم ،االستعداد والتهيؤ يات والقوانين الفيزيائية تتمثل فوالعالقثالث مراحل لتدريس وتعلم المفاهيم 
  . (Torrance & Safter, 1990)(38)والحفاظ على حدوث التعلم 

األداء على طالب المجموعة الضابطة إلى احتواء نموذج  يتفوق طالب المجموعة التجريبية ف كما يمكن تفسير
 تجهز المتعلم عقليا بشكل كاف لموضوع يعلى مرحلة زيادة التوقع الت يتكار حتضان للتدريس والتعلم االباال

 يلسابقة التوتهدف إلى زيادة الدافعية لديه بتنشيط المعرفة ا ،عملية التعلم يالتعلم وتزيد من درجة انهماكه ف
ستخراج المعرفة اتعمل على  يرح األسئلة المحفزة للتفكير والتوط ،ا واألكثر ارتباطا بموضوع التعلميمتلكه

ويتفق هذا مع . باإلضافة إلى زيادة رغبات واستعدادات المتعلم لمواجهة أنشطة التعلم المعقدة ،والخبرات السابقة
 يوأن تلك الرغبة ه ،التعلم بوضوح يُيعلن عن رغبته ف ما توصل إليه الباحثون من أن المتعلم المحفز داخلياً 

  . تنعكس على اكتسابه للمفاهيم الفيزيائية يمن كونه يدرك أهمية التعلم والت وناتجة ،نتاج اهتماماته
____________________________________________________________________________________________  

  ).0.8(أكبر من  *
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تهدف إلى ممارسة  يالت موذج على مرحلة توسيع التعلمضوء احتواء الن ييمكن تفسير هذه النتيجة ف أيضاً 
تحافظ على  يوالتركيز على األنشطة الت ،واستخدام التعلم ،وتوقع االرتباطات ،وتطبيق وانتقال التعلم ،ناالحتضا

 يمرحلة تعميق التوقعات والفهم التإلى احتواء النموذج على  كما يرجع أيضاً  ،عملية التعلم يحالة االنهماك ف
وأن  ،الفيزياء يعميق لبنية المعرفة المفاهيمية فتهدف إلى تعزيز الدافعية واستخدامها بهدف تشجيع االستكشاف ال

توضح  يوأن يمارس أنشطة التفكير الت ،هذه البنية والتأكد من فهمه لها يمارس المتعلم التفكير النشط أثناء تعلم
كما تسمح هذه المرحلة للمتعلم أن يكتشف المفاهيم والعالقات  ،ر أهمية بين المفاهيم الفيزيائيةالعالقات األكث

والمفاهيم  كما تسمح له بأن يحلل ويركب المعلومات ،مواقف جديدة يويطبقها ف ،والقوانين الفيزيائية بنفسه
أداء طالب  تفاعوهذا ما أدى إلى ار  ،ه المعلومات والمفاهيم والقوانينوأن ُيقيم وُيعيد تقييم هذ ،والقوانين الفيزيائية

  . والتقويم مستويات الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب يالمجموعة التجريبية ف
تنمية المفاهيم الفيزيائية يرجع إلى قوة النموذج بما يحتوى  يتفوق طالب المجموعة التجريبية ف وبشكل عام فإن

دى المتعلم عند ناء االستعداد والتهيؤ لعليه من مراحل واستراتيجيات تدريسية واستراتيجيات تفكير تسعى إلى ب
كما أنه يسهل من عملية الحضانة لألفكار وحدوث التفكير المستمر من خالل تشجيع المتعلم  ،تعلم أشياء جديدة

  .  على االحتفاظ بدافعيته ورؤيته لموضوع التعلم
 ج اختبار مهارات العملية العلميةنتائ . 2

 للدراسة على أنه ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطى درجات طالب المجموعة يينص الفرض الثان
رجــــات طــــالب المجموعــــة ود) يحتضــــان للتــــدريس والــــتعلم االبتكــــار تــــدرس باســــتخدام نمــــوذج اال يالتــــ(لتجريبيــــة ا

تشــكيل  ، شــكلةتحديــد الم(العمليــة العلميــة  اختبــار مهــارات يفــ) س باســتخدام الطريقــة التقليديــةتــدر  يالتــ(الضــابطة 
تصـميم الجـداول " تقـديم البيانـات  ،"المالحظة والقياس"جمع البيانات ،اختبار الفروض ،تحديد المتغيرات ،الفروض

  .)تفسير النتائج ،"وتصميم األشكال
اختبار مهارات  يالمجموعتين التجريبية والضابطة فلمعرفة داللة الفروق بين متوسطى درجات طالب ) ت(نتائج اختبار  :7 جدول

  العملية العلمية وقيمة حجم التأثير

مستويات 
  االختبار

 -t  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية
test  2  D  

مقدار 
حجم 
  X∑  X  SD  ∑X  X  SD  التأثير

  *كبير 1.58 0.38  5.86 0.63 2.57 72  0.57  3.5  105  لةتحديد المشك
  *كبير 1.62 0.41  6.28  0.73 2.36 66 0.57  3.4  103  تشكيل الفروض
  *كبير 1.47  0.28  4.62  0.74  2.57  72 0.62 3.4 102  تحديد المتغيرات
  *كبير 1.93  0.48  7.26  0.57 2.39  67 .63 3.5  106  اختبار الفروض
  *كبير 1.24  0.28  4.71 0.83 2.79 68 0.81 3.8 114  جمع البيانات
  *كبير 1.66  0.41  6.26 0.71 2.71 76 0.65 3.8 115  تقديم البيانات
  *كبير 2.5  0.61  9.44 0.64 2.04  57 0.57 3.5 106  تفسير النتائج
  *كبير 2.16 0.54 8.1  3.69  17.43  488  3.49  25.03  751  االختبار ككل

  
  
  

_____________________________________________________________________  
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 يموعتين التجريبية والضابطة فوجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطى درجات طالب المج) 7(يتضح من جدول 
كبير ق وجود حجم تأثير اختبار مهارات العملية العلمية لصالح طالب المجموعة التجريبية، ويؤكد هذا الفر 

حتضان للتدريس والتعلم ، ويرجع ذلك إلى أنه من خالل نموذج اال(d)ارتفاع قيمة  يللمعالجة التجريبية يتمثل ف
بالصعوبات والمشكالت  عملية االحساس يارات العملية العلمية تتمثل فلمهيحدث تنشيط  TIM ياالبتكار 

لبيانات وجمع ا ،ية بناء التخمينات وصياغة الفروضوعمل ،وتحديد المشكلة ،بنية المعلومات يوالفجوات ف
وعملية تنقيح وٕاعادة اختبار هذه التخمينات  ،اختبار هذه التخمينات والفروض يوالمعلومات واستخدامها ف

 ،دليلألدوات والمالحظات وٕايجاد الوبناء المقاييس وا تصميم التجربة عن طريق تحديد المتغيراتو  ،الفروضو 
النتائج عملية الوصول إلى  يف وأخيراً  ،والتنبؤ وبناء االستنتاجات وتقديم البيانات باستخدام الجداول واألشكال

  . (Hu and Adey,2002)(38) تعد مسئولة فيما بعد عن التعلم والتفكير ابتكارياً  يوالت ،والتفسير
لها يمارس عمليات من خال يالتوقعات والفهم والترحلة تعميق كما يرجع ذلك إلى احتواء النموذج على م

والحصول على  ،وطرح األفكار ،والتركيز ،خيصوالتل ،والتوسيع ،والتخليق ،وتكامل المعلومات ،تحديد الصعوبات
ذه العمليات لها تأثيرها وه ،واستهداف األفكار األصيلة ،والتخلص من األفكار غير المرتبطة ،والتبسيط ،الجوهر
 . (Murdock and Keller-Mathers, 2002a)(54)ممارسة المتعلم لمهارات العملية العلمية  يالقوى ف

بما يحتويه من عملية طرح األسئلة وحل  يحتضان للتدريس والتعلم االبتكار وتؤكد هذه النتيجة على أن نموذج اال
 والتأمل أو التفكير بناءاً  المشكالت وتصميم وٕاجراء االستقصاءات وتشكيل وصياغة الفروض وتشكيل التفسيرات

  . (Barrow, 2010)(60)تنمية مهارات العملية العلمية  يف على التفسيرات والنتائج يلعب دوراً 
 يتبن يعملية العلمية إلى قوة النموذج فتنمية مهارات ال يتفوق طالب المجموعة التجريبية ف وبشكل عام يرجع
هذه  يومات وبناء المالحظات والتفكير فمن خاللها يمارس المتعلم عملية جمع المعل يعملية الحضانة الت

، ,حداث الفيزيائية من منظور مختلفورؤية المفاهيم والقوانين واأل ،ومناقشتها وتفسيرها ،المعلومات والمالحظات
م والقوانين واألحداث المفاهيأفكاره تجاه هذه  يوتحديد ما حدث من تغيير ف ًا،ومحاولة جعل غير المألوف مألوف

مما ينعكس على  ،أفكاره ومعتقداته يوتحديد ما حدث من عملية تكييف ف ،وتحديد سبب ذلك التغيير ،الفيزيائية
  .  فاءة المتعلم عند ممارسته لمهارات العملية العلميةك
  ينتائج اختبار االبتكار العلم. 3

ات طالب المجموعة درج ين متوسطفرق دال إحصائيًا بيينص الفرض الثالث للدراسة على أنه ال يوجد 
جات طالب المجموعة ودر ) يحتضان للتدريس والتعلم االبتكار تدرس باستخدام نموذج اال يالت(التجريبية 
 ،االستخدامات غير العادية(  ياختبار االبتكار العلم يف) س باستخدام الطريقة التقليديةتدر  يالت(الضابطة 

  ).وتصميم الناتج ،وتجريب العلوم ،وحل المشكلة ،يتخيل العلموال ،وتحسين الناتج ،وٕايجاد المشكلة

  
  
  
  
  
  
  
  



 29  ثانيمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد الرابع عشر ، العدد ال
 

  
لمعرفة داللة الفروق بين متوسطى درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة فى اختبار االبتكار ) ت(نتائج اختبار  :8جدول 

  العلمى وجوانبه المختلفة وقيمة حجم التأثير

  االختبارمستويات 
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية

t- test  2  D  
مقدار 
حجم 
  X∑  X  SD  ∑X  X  SD  التأثير

غير  االستخدامات
  *كبير 2.5 0.61  9.35 1.23 5.5 154  1.68  9.13  274   العادية 

  *كبير 2.72 0.65  10.2  1.17 5.25 147 1.41  8.73  262  إيجاد المشكلة
  *كبير 3.12  0.71  11.6  1.11  5.25  147 1.19 8.77 263  تحسين الناتج
  *كبير 3.58  0.76  13.2  1.05  4.71  132 1.02 8.3  249   التخيل العلمى 
  *كبير 4.4  0.83  16.5 0.81 1.92  54 0.76 5.33 160  حل المشكلة
  *ركبي 2.88  0.67  10.7 1.66 2.82 79 1.31 7.00 210   تجربة العلوم 
  *كبير 4.56  0.84  17.4 0.77 3.68 103 1.41 8.93 268  تصميم الناتج

  *كبير 5.00 0.86 18.4  4.71  29.14  816  6.33  56.2  1686  االختبار ككل

  
المجموعتين التجريبية والضابطة وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطى درجات طالب ) 8(من جدول  يتضح

المختلفة لصالح طالب المجموعة التجريبية، ويؤكد هذا الفرق وجود حجم  وجوانبه ياختبار االبتكار العلم يف
حتضان للتدريس والتعلم أن نموذج اال، ويرجع ذلك إلى (d)ارتفاع قيمة  يكبير للمعالجة التجريبية يتمثل فتأثير 

ية مثل تزويد المتعلم تحول دون حدوث العملية االبتكارية العلم يفر الطرق للتغلب على العقبات التيو  ياالبتكار 
ذات  الفيزيائية وتوفير مهام التعلم ،وٕامكانية نقل تعلمه إلى اآلخرون ،تتيح له استخدام ما تم تعلمه يبالفرص الت

وٕاعطاء هدف  ،لطرقه الخاصة والسماح له بالتعلم وفقاً  ،متالئمة مع إمكانياته وقدراتهوالمناسبة الصعوبات ال
كما أنه .  (Murdock and Ganim,1993)(37)(Shaughnessy,1998)(46)ومعنى لخبرات التعلم يحقيق

حتوى الطالب أثناء دراسة ملدى  يبالتفكير االبتكار  ُيعد من أكثر القدرات ارتباطاً  يالذيسعى إلى تحفيز التخيل 
 ي                 حدوث االبتكار العلم ومن ثم ،حدوث عملية التفكير يف  يلعب دوراً  يوالذ ،التعلم

(50)(Puccio et al., 2010) .  
مرحلة على  ييحتو  TIMإلى أن نموذج  ياالبتكار العلم يأداء طالب المجموعة التجريبية ف يرجع تفوق أيضاً 

والمراجعة والتدقيق وٕاعادة النظر بتحفيز  ،تتيح للمتعلم التعمق والبحث بعمق يالتوقعات والفهم التتعميق 
 ،والتخلص من األفكار غير المرتبطة ،وعبور األخطاء وٕالغائها وٕايجاد منافذ وممرات لرؤى جديدة ،الحواس

واالنفتاح على  ،ير القابلة للتخيلواألحداث غ ،والتعقيدية ،والبحث عن المجهول ،واستهداف األفكار األصيلة
 يقائمة تعبر عن إطالق األفكار التووضع  ،والذهاب فيما وراء الحدث نفسه ،الذهنية المتعددة األفاق والصور

 ،يمكن نقلها لآلخرين يومناقشة األفكار األصيلة الت ،تمال رؤية المتعلم ودراسته للحدثيمكن أن تظهر بعد اك
يعزز من عملية   مماما وراء المعرفة حدوث و  ،وتكوين صور ذهنية للحدث ،واالنفتاحية ،والتحرر من القيود
كما تدعم هذه المرحلة من ممارسة  ي،المكونات الرئيسة لالبتكار العلميعزز من  يوبالتال ي،االكتشاف العلم

  .ير العلممهمة للتفكير واالبتكا مكوناتتمثل  يوالتواالستقصاءات  ،والتحليل ،لتجريبالمتعلم ل
  

_____________________________________________________________________  
  ).0.8(أكبر من  *
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إلى أنه يدعم من خالل  يتنمية االبتكار العلم يف يعلم االبتكار ويرجع تأثير نموذج االحتضان للتدريس والت

مراحله وبخاصة مرحلة توسيع التعلم والتفكير من أهمية أن يدور تعليم العلوم وبخاصة الفيزياء حول التفكير 
 ،مهددةوتشجيع توليد األفكار فى بيئة غير  ،سياق العلوم الفيزيائية يوتشجيع االبتكار ف ي،التخيل/  يالتباعد

بناء التمثيالت الفيزيائية للمفاهيم والعالقات و  العقلية الصورتشكيل ن أهمية كما أنه يدعم م ،وخالية من النقد
حيث يرى أن التفكير  (Mathewson, 1999)(61) وهذا ما أكد عليه ،تدريس وتعلم الفيزياء عند والقوانين

  .يويؤثر على حدوث االبتكار العلم, "الفيزياء"تعليم العلوم  يم فمههو جانب  يالمكان يالبصر 
على الخبرة تؤكد  يالت مرحلة توسيع التعلم والتفكير وبخاصة TIMنموذج فعالية  تدعم هذه النتيجة من اً أيض

لها تأثير عميق على االبتكار  يو ما يعرف بالخبرة الجمالية والتالمتكونة نتيجة االستمتاع بممارسة التجربة أ
االت انهماك المتعلم زيد من احتمفإنها ت ،بالتعجبر الخبرة الجمالية عندما يصاحبها الشعو حيث إن  ي،العلم

على  توسيع التعلم والتفكير مرحلةتؤكد كما  .(Hadzigeorgiou, 2005)(62)العلم واإللهام  يبشكل عميق ف
 ياالستراتيجية الت يوه ،المستقبل يفاستراتيجية التفكير حول األحداث المستقبلية واالحتماالت  يضرورة تبن

 ،حدوث العملية االبتكارية العلميةتميز وتؤثر على  يوالت ،الفيزيائية األنشطة التعليمية ييجب إدراجها ف
المعرفة العلمية الموجودة  يعمليات البحث النشط عن الفجوات فتيح للمتعلم ممارسة ت هاضافة إلى ذلك فإنباإل

أو الدقيقة والكافية سواء بجودة عالية المعرفة وصياغة الفروض  لهذهوٕايجاد المشكالت ومحاولة اختراق الحدود 
  . ياالبتكار العلملب مثل تُ  يهوهذه العمليات  ،بكمية كبيرة حول هذه المشكالت

لمتعلم ألن يصيغ عن طريق إتاحة الفرصة ل يتنمية االبتكار العلم يف فعاالً  دوراً  TIMعامة يلعب نموذج 
وتطوير  ،من التنظيرات والتفسيرات الجديدةتحفز  ييدة التف الظواهر التجريبية الجدوأن يكتش ،األفكار الجديدة

تصاغ  يلألفكار المتفرقة أو المجزأة لك والتخليق الجديد ،ختبار المشكالت النظرية تجريبياً المنهجيات الجديدة ال
  .   يلظواهر المتنوعة بداخل إطار معرفقوانين نظرية عامة تمكن من تحليل ا يف

  نتائج دراسة العالقة بين اكتساب المفاهيم الفيزيائية وتنمية مهارات العملية العلمية واالبتكار العلمى   . 4
  :لدى طالب الصف األول الثانوى
ال توجد عالقات ارتباطية دالة بين تحصيل المفاهيم الفيزيائية ومهارات  ينص الفرض الرابع للدراسة على أنه

المستخدم  يتختلف باختالف النموذج التدريس يلدى طالب الصف األول الثانو  يالعلم العملية العلمية واالبتكار
  ).الطريقة التقليدية – يحتضان للتدريس والتعلم االبتكار نموذج اال(

اختبار  يالمجموعتين التجريبية والضابطة فمعامل االرتباط بين درجات كل من طالب ) 9( ويبين جدول
 ي،اختبار االبتكار العلم يودرجاتهم ف ،مهارات العملية العلميةاختبار  يالمفاهيم الفيزيائية ودرجاتهم ف تحصيل

االرتباط بين المتغيرات البحثية الحادث لدى كل من طالب  ييحدد مدى الثقة ف يكما يبن معامل االغتراب الذ
  .المجموعتين التجريبية والضابطة
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االرتباط بيني الغتراب والنسبة المئوية للثقة فمعامل االرتباط ومعامل ا :9جدول   
ر العلميومهارات العملية العلمية واالبتكارجات تحصيل المفاهيم د                               

  العدد  المجموعة  المتغيرات  
معامل 
  االرتباط

  مستوى الداللة
معامل 
  االغتراب

النسبة المئوية 
  االرتباطفى  ةللثق

 تحصيل المفاهيم الفيزيائية
  ومهارات العملية العلمية

  التجريبية
  الضابطة

30  
28  

0.70  
0.32  

  0.01دالة عند مستوى 
  0.05دالة عند مستوى 

0.71  
0.94  

28 %  
6 %  

تحصيل المفاهيم الفيزيائية 
  االبتكار العلمى

  التجريبية
  الضابطة

30  
28  

0.73  
0.30  

  0.01دالة عند مستوى 
  0.05عند مستوى دالة 

0.69  
0.95  

31 %  
5 %  

مهارات العملية العلمية 
  واالبتكار العلمى

  التجريبية
  الضابطة

30  
28  

0.76  
0.36  

  0.01دالة عند مستوى 
  0.05دالة عند مستوى 

0.65  
0.93  

35 %  
7 %  

  
 تحصيل المفاهيم الفيزيائية يبين درجات الطالب ف وجود عالقة موجبة دالة إحصائياً ) 9(يتضح من جدول 

اختبار  يالمفاهيم الفيزيائية ودرجاتهم ف تحصيل يفوبين درجاتهم  ،اختبار مهارات العملية العلمية يودرجاتهم ف
للمجموعتين  ياالبتكار العلماختبار  يدرجاتهم فمهارات العملية العلمية و  يوبين درجاتهم ف ي،االبتكار العلم

 يتحدد مدى الثقة ف ي، إال أن قيم االغتراب الت)لرابعالفرض ا رفضا يشير إلى وهذ(التجريبية والضابطة 
تدعم من وجود عالقة مؤكدة بين ) 9(لدى المجموعة التجريبية بجدول ) 0.65, 0.69، 0.71(االرتباط 

النسبة المئوية لغت حيث ب) ياالبتكار العلم - مهارات العملية العلمية – تحصيل المفاهيم الفيزيائية(المتغيرات 
 ي،ميم وتقديم المحتوى بشكل ابتكار تصمما يؤكد على أن %)  35, %31، % 28(هذا االرتباط  يلقوة الثقة ف

إلى  يذج االحتضان للتدريس والتعلم يؤدإلى إحداث الديناميكية بين المحتوى والعملية من خالل نمو  يوالسع
كارية ومهارات العملية العلمية العميقة لمادة التعلم والعمليات االبتالمعرفية حدوث وتنفيذ االرتباطات بين البنية 

لعلمية ومهارات التفكير وهذا يؤكد على أن ممارسة المتعلم لمهارات العملية ا ،سياقات ومجاالت متنوعة للتعلم يف
تنمية المفاهيم ويسعى إلى  ،Rote Learningيجعله يتحرك فيما وراء التعلم القائم على االستظهار  ياالبتكار 

  .العلمية ومعالجتها على المستوى العميق
 يف يأنه يجب تعزيز االبتكار العلم يف (Hadzigeorgiou et al., 2012)(16)وتتفق هذه النتيجة مع رؤية 

بمعنى امتالك بنية مفاهيمية " العلوم لدى المتعلم يف يمن خالل وجود إطار مفاهيمى قو " ءالفيزيا"سياق العلوم 
أن وأنه يجب  ي،العلم يللتفكير االبتكار  يشرط أساس يمعرفة المحتوى العلموبالتالى تؤكد هذه النتيجة أن , "قوية

له  يوأن االبتكار العلم ي،شرط مسبق لممارسة االبتكار العلمك) معرفة المحتوى(يكون المتعلم على دراية بالعلوم 
  . بناء محدد يعتمد على وجود التجربة العلمية والمعرفة التجريبية والتقنية والنظرية واألفكار العلمية االبتكارية

لعملية وأن مهارات ا ،ن بداخله مهارات العملية العلميةيضم يه النتيجة على أن االبتكار العلمكما تؤكد هذ
كما تتفق هذه  ،)Mohamed, 2006)()67 يالبتكار العلممفهوم ا يشكالن معاً  يومكونات التفكير االبتكار 
 من وجود مكونين (Klahr & Dunbar,1988)(71) (Sak and Ayas, 2013)(41)النتيجة مع ما توصل إليه 

والعمليات الرئيسية , "اكتساب المفاهيم الفيزيائية"وهما المعرفة المحددة المجال  ي،ين لالبتكار العلميرئيس
  . مثل توليد الفروض وتصميم التجارب وتقييم األدلة" مهارات العملية العلمية"االكتشافات العلمية  يالمتضمنة ف

 يواالبتكار العلم االرتباطية العالية بين تنمية المفاهيم العلمية ومهارات العملية العلمية اتتدعم العالق أيضاً 
 تدريس وتعلمسعى إلى حيث  (TIM)" ياالبتكار حتضان للتدريس والتعلم نموذج اال"المتغير المستقل  من قوة
وذلك من  ،ابداخله يمهارات التفكير االبتكار و مهارات العملية العلمية ونسج  يبشكل ابتكار  وحدة الكهربيةمحتوى 

إلى الفهم  ييؤد يخالل المنهج الدراس ياالبتكار  التفكير العملية العلمية ومهارات منطلق أن غرس مهارات
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باإلضافة إلى زيادة الفرص  ،ية باستمرارثم تنشيط المادة الدراسومن  ،لدى المتعلم يالمعرف العميق للمحتوى
  .  المتاحة للمتعلم لتعلم التفكير بشكل جيد

نجد أنه يدعم من وجود االرتباطات القوية بين  يحتضان للتدريس والتعلم االبتكار نموذج االكما أنه عند فحص 
من خاللها يتم خلق الرغبة فى المعرفة وٕاثارة  يعلى مرحلة زيادة التوقع التحتوى نه يإمتغيرات البحث حيث 

إلى  يؤديمما  ،النتباه وتحفيز الخيال والدافعيةالفضول وزيادة الترقب والبحث عن الغموض والحصول على ا
بدوره على  ى ينعكسوالذ ي،وممارسة التفكير بشكل ابتكار  فيزيائيةاكتساب المفاهيم ال يزيادة الثقة لدى المتعلم ف

تتطلب من المتعلم البحث بعمق  يتعميق التوقعات والفهم الت مرحلة كما أنه يحتوى على ي،تنمية االبتكار العلم
عملية التعلم والتفكير واستيعاب وامتصاص المعرفة واألفكار  ييم الفيزيائية واستخدام الحواس فعن المفاه

مثل طرح األفكار وممارسة مهارات العملية العلمية  ،لهاوالخبرات والتركيز وتعميق األفكار وتكوين صور ذهنية 
مرحلة على  يباإلضافة إلى أنه يحتو  ي،ومن ثم ممارسة االبتكار العلم ،والتصحيح ،والفحص ،وبناء الفروض

يجب أن  ييجيات تعبر عن عملية التفكير التتحتوى على استرات يالت "فترة احتضان التفكير" وسيع التعلمت
ويسعى إلى  ،وات أثناء تنفيذ األفكار الغريبةالمتعلم المحاوالت لسد الفج يضوئها يبن يحيث ف ،المتعلم يمارسها

والتفكير حول  ،لمعلومات بالخبرة الشخصيةوربط ا ،على المعلومات وٕاعطاء معنى لها يإضفاء الطابع الشخص
ما وممارسة التفكير  ،ربطها بالمعلومات وبرؤى مستقبليةو وتطوير األفكار  ،إلى اآلخرينكيفية تعزيز أفكاره ونقلها 

ونقل آثار التعلم لمهارات التفكير وتوسيع , "التفكير يالتأمل ف" يالتأمل الذات يواالنهماك ف ي،وراء المعرف
 يوتقويم التفكير والمهارات الت ،وطرح التساؤالت المحفزة للتأمل ،مواقف جديدة أكثر تعقيداً  يف اتطبيقاته

كل هذا يعزز من االقتران بين ف ،)55,56((Murdock and Keller-Mathers, 2008; 2002b)استخدمها 
  .  يالعملية العلمية واالبتكار العلممهارات تنمية المفاهيم الفيزيائية و 

بية يدعم من رؤية االبتكار بين متغيرات الدراسة لدى طالب المجموعة التجري ياالرتباط القو  فإن يوبالتال
" مهارات العملية العلمية"باعتباره عملية تفاعل بين المهارات االبتكارية العامة والمهارات المتعلقة بالعلوم  يالعلم

يدعم كما  ،(Heller, 2007)(68) (Sak  and Ayas,2013)(41)" اكتساب المفاهيم الفيزيائية"والمعرفة العلمية 
والتجريبية  فعل من عملية بناء المعرفة النظرية والتقنيةالذى يُ  يحتضان للتدريس والتعلم االبتكار من قوة نموذج اال

واستنتاج  ،لعلمية مثل تصميم وٕاجراء التجاربمجموعة كاملة من مهارات العملية ا ويتيح ممارسة ،الفيزياء يف
 يف يتؤد يالتو  ،دوات وصياغة الفروض وحل المشكالتوابتكار األ ،يات من البيانات وتعديل النظرياتالنظر 

  .الفيزياء ياالبتكارية ف بزوغ  األفكار العلميةالنهاية إلى 
 - العملية العلميةمهارات  –المفاهيم الفيزيائية  اكتساب(عامة فإن وجود عالقة مؤكدة بين متغيرات البحث التابعة 

حتضان للتدريس لدى طالب المجموعة التجريبية يكمن خلفه قوة المتغير المستقل نموذج اال) ياالبتكار العلم
برغم وجود عالقة موجبة دالة ) 9(جدول  يفف ،وعة الضابطةوهذا على العكس من المجم ي،والتعلم االبتكار 

وبين  ،اختبار مهارات العملية العلمية يالمفاهيم الفيزيائية ودرجاتهم ف تحصيل يبين درجات الطالب ف إحصائياً 
ية مهارات العمل يوبين درجاتهم ف ي،اختبار االبتكار العلم يالمفاهيم الفيزيائية ودرجاتهم ف تحصيل يدرجاتهم ف

لدى ) 0.93, 0.95، 0.94(االرتباط  يتحدد مدى الثقة ف ي، إال أن قيم االغتراب التيالعلمية واالبتكار العلم
 - الفيزيائية  اكتساب المفاهيم(المجموعة الضابطة تؤكد على عدم وجود عالقة مؤكدة بين المتغيرات التابعة 

هذا االرتباط  يالنسبة المئوية لقوة الثقة ف حيث انخفضت, )ياالبتكار العلم –لعملية العلمية مهارات ا
رات استخدام الطريقة االرتباط بين هذه المتغي ية لقوة الثقة ففاض النسبة المئويويكمن وراء انخ, %)7,5%،6%(

  . التدريس يالتقليدية ف
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  :استنتاجات وتوصيات ومقترحات فى ضوء البحث الحالى
على حدوث ارتباطات  قوياً  مؤشراً  TIM ييس والتعلم االبتكار نموذج االحتضان للتدر يمثل ضوء ما سبق  يف 

يسمح  فهو ،سياق تعلم المفاهيم الفيزيائية يف العلمية بين البنية المعرفية العميقة لمادة التعلم والعمليات االبتكارية
 اإلحساس يتتمثل ف العقلية عبر مجموعة من العملياتخالل محتوى الفيزياء  ابتكارياً بحدوث التعلم والتفكير 

ينات وصياغة الفروض واستخدامها بناء التخم يفو  ،الفيزيائية المعرفةبنية  يبالصعوبات والمشكالت والفجوات ف
 ،عملية الوصول إلى النتائج يف يراً وأخ ،قيح وٕاعادة اختبار هذه التخميناتتن يفو  ،اختبار هذه التخمينات يف

  . علميةمهارات العملية ال يه العمليات تمثل عمليات أساسية فوهذ

بدرجة  doing scienceمن فكرة أداء العلم  TIMنموذج االحتضان للتدريس والتعلم االبتكارى يدعم كما 
فاالبتكار العلمى , تفوق فكرة إتقان بنية المعرفة المحددة المجال أو ممارسة مجموعة من اإلجراءات المحددة

أن يكتشف المتعلم مخزونه كما يتطلب , يتطلب تجاوز المعرفة والتكنيكات الموجودة البتكار فهم جديد وقوى
وتجمعات من المعرفة  اأنماطوأن يبتكر , لحلارق طوتخيل تشكيلة من  ,العقلى وما به من فجوات ومشكالت

يدعم النموذج من رؤية أن االبتكار العلمى يتعلق بإيجاد وحل المشكلة العلمية  أيضا. والتكنيكات الجديدة للحل
 .وأنه يرتبط بتطوير األبنية العقلية للمتعلم, وأنه يركز على المعرفة والمهارات العلمية, االبتكارية

  : يثالثة استنتاجات هامة وه ز البحثلقد أفر و 
 يحتضان للتدريس والتعلم االبتكار نموذج االسمح ي TIM موقف  يفتحفيز وتوظيف المتعلم بطريقة ابتكارية ب

 ،المعرفة يوخلق الرغبة ف ،تعلمهبالمرتبط والمحتوى  التعلم يوالرغبة فالميل  بحيث يحدث اقتران بينالتعلم 
 موضوع يضان لألفكار والمعرفة المتضمنة فوممارسة االحت ،االستكشاف العميق لموضوع التعلم وتشجيع
مواقف  يواستخدامها ف ،المعرفةوتوقع االرتباطات بين جوانب هذه  ،وتطبيق ونقل المعرفة المتعلمة ،التعلم
للمعلومات  العميق وبناء الفهم اكتساب البنية المفاهيمية يف TIMوهذا يشير إلى الدور النشط لنموذج  ، جديدة
  .الجديدة

 يحتضـان للتـدريس والـتعلم االبتكـار نمـوذج االتـيح ي  TIM مهـارات العمليـة " أن يمـارس العمليـات الرئيسـيةللمـتعلم
 ،تشـــكيل الفـــروضو  ،اء حـــل المشـــكلة مثـــل تحديـــد المشـــكلةاالكتشـــافات العلميـــة أو أثنـــ يتضـــمنة فـــالم " العلميـــة

تصــميم الجــداول " تقــديم البيانــات و  ،" المالحظــة والقيــاس" جمــع البيانــاتو  ،االختبــار العــادلو  ،تحديــد المتغيــراتو 
مســـاعدة تهـــدف إلـــى  يالتـــمرحلـــة تعميـــق التوقعـــات والفهـــم  يوبخاصـــة فـــ ،تفســـير النتـــائجو  ،" تصـــميم األشـــكالو 

تتطلـب  يومرحلـة توسـيع الـتعلم التـ ،المعرفـة بنفسـهواكتشـاف الحـل و تحديد وتعريـف وتطبيـق المشـكلة  يالمتعلم ف
  . مواقف أخرى وسياقات حقيقية من أجل توسيع تعلمه يتطبيق حل المشكلة ف

 يحتضان للتدريس والتعلم االبتكار يتيح نموذج اال  TIM بحث من خالل ال يس االبتكار العلميمار للمتعلم أن
واالستخدام غير  ،المعرفةهذه اق حدود المعرفة العلمية الموجودة ومحاولة اختر  يبشكل نشط عن الفجوات ف

 ،وحل المشكلة وتجريب العلوم ،والتخيل العلمى ،وتحسين الناتج ،ٕايجاد المشكلةو  ،ى للمعرفة الحاليةدالعا
   . ياالبتكار  وتصميم الناتج

  ة والعمليات الرئيس ،لمحددة المجالالمعرفة ا يوه يثة متغيرات تشكل االبتكار العلمبين ثال يوجود ارتباط قو
 ،وض وتصميم التجارب وتقييم األدلةمثل توليد الفر " مهارات العملية العلمية"االكتشافات العلمية  يالمتضمنة ف

العالقة وتفعيل حدوثها وبنائها عند المتعلم على قوة وفعالية هذه ولكن تتوقف قوة  ،ومكونات التفكير االبتكارى
وهذا ما وضح من خالل نموذج االحتضان  ،تعليم المحتوى يالمستخدمة ف ونماذج التدريس اتاستراتيجي
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مجال  يحل المشكالت العلمية ف أثناء يهذا االرتباط بشكل قو حيث يظهر  TIM يللتدريس والتعلم االبتكار 
   ".الفيزياء"  العلوم
  :من نتائج واستنتاجات يمكن تقديم التوصيات التالية يضوء ما توصل إليه البحث الحال يوف

  ياالبتكار   نموذج االحتضان للتدريس والتعلم ضرورة إعداد أدلة لمعلم الفيزياء تساعده فى تدريس الفيزياء باستخدام 
TIM.  

 يس والتعلم االبتكار نموذج االحتضان للتدريمناهج الفيزياء نحو أهمية استخدام  يتوجيه نظر مخطط TIM صياغة  يف
حل محتوى خبرات مناهج الفيزياء بطريقة تتيح للمتعلم ية العلمية بداخل لومهارات العم يمهارات االبتكار العلمنسج و 

  .المشكالت
  يحتضان للتدريس والتعلم االبتكار نموذج االضرورة إعداد برامج ودورات تهدف إلى تدريب المعلمين على استخدام 

TIM مجال الفيزياء يف يالعملية العلمية واالبتكار العلموتنمية مهارات  ،لفيزيائيةتدريس المفاهيم ا يف.  
  : هذا المجال يمجموعة من البحوث المتطلبة ف يكما يقترح البحث الحال

تنمية الفهم تدريس وتعلم الفيزياء ل يف TIM يحتضان للتدريس والتعلم االبتكار نموذج االدراسة أثر استخدام  - 1
  .يعلم لدى طالب الصف األول الثانو تلوعمليات االعميق 

العلمية وحل توليد االستدالالت  يف TIM يحتضان للتدريس والتعلم االبتكار نموذج االدراسة أثر استخدام  -2
  .يائية لدى طالب الصف األول الثانو المسائل الفيزي

اكتساب المفاهيم الفيزيائية وتنمية  يف TIM يلم االبتكار نموذج االحتضان للتدريس والتعدراسة أثر استخدام  -3
  . يلدى طالب الصف األول الثانو  يللتفكير االبتكار ) الوجدانية(ية القدرات المعرفية والالمعرف

تنمية الفيزياء ل وتعلم تدريس يف TIM يحتضان للتدريس والتعلم االبتكار نموذج االاستخدام  دراسة أثر -4
 .يلدى طالب الصف األول الثانو وفهم طبيعة العلم مهارات ما وراء المعرفة 
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   قراءة في القصيدة الخليجية الحديثة، لغُتها، وانفتاحها على األجناس والفنون) مرايا الفراشة ونارها(
(Mirror’s butterfly and its fire) Insights in the modern poem of Gulf, its 

language and its openness to different races and arts  
 

  

  بو طالبابراهيم محمد أ. د. أ *

  ملخص

يظل الشعُر عالَم اإلبداع األول، ومتنفسه األكبر    
واألكثر خلودًا، كأنه في عالمه مصدر القوى البشرية في 
الفنون وأصلها، وهو للخيال والفن والتعبير عن النفس 
أقرب الفنون إلى الوجدان وأصدقها في التعبير، ونبعه 
ة متجدد مع كل دفقة شعورية بشرية وليدة، ومع كل موهب

إنسانية بازغة في عالم الحياة بكل متوالياتها ومؤثراتها، 
والشعر هو الجوهر الكامُن في كلِّ معرفة، "ومجرياتها، 

وهو البذرة الثاوية في كلِّ نزوٍع بشري نحو ارتياد األصقاع 
وليست - ، والقصيدة إحدى تجليات الشعر األثيرة  المجهولة

نية اإلبداع تتعانق مع الكلمة في سيمفو  -كل ممكناته
األزلي، وفي معزوفة الخيال البشري عبر عصورها، وهي 
لذلك إحدى ممكنات الشعرية وهي نفحة رشيقة من عوالمه 
المتجددة، وتظل عالقُة الشعر باألجناس اإلبداعية األخرى 
وفنونها عالقًة حيويًة، وديناميكية يلتقي فيها أو يبتعد عنها 

مًا عالقة متسقة كل ما أراد أن يوسع آفاقه، وهي دو 
ومتسعة، وكل ما أراد الشعر أن يمّد جناحه محلقًا في 
تنويعات تلك األجناس، فإنه يستعيرها حينًا أو يجدد في 
روحها حينًا آخر أو يحلق بها في فضاءات أوسع وأعمق 
ليظل كالقوة الخارقة التي ال تقُف أمامها قوٌة، وال يحجبها 

 .معيق، وال يحدُّها أفق
  

_____________________________________  
  لجائزة  والثالثيندورة الواحدة الفائز بالمركز االول في مجال النقد األدبي لل البحث [

  ]راشد بن حميد للثقافة والعلوم 
  المملكة العربية السعودية –جامعة الملك خالد *
 

       *pProf.  Ibrahim Mohammed Abu‐ Taleb

Abstract  
  
  

 This study entitled: "(Mirror's butterfly and  its fire) ‐ 
insight  in the poem of modern Gulf, its language and 
its  openness  to  different  races  and  arts,  Brewin  
Habib's butterfly divan is a model that deals with the 
experience of the modern poem in the Arabian gulf . 
Through  a  model  for  one  of  the  Bahrain  creative 
informatory poet,  in her collection  "Butterfly" which 
are the newest groups of the prose poem  in the gulf 
that  have  been  issued  with  cultural  magazine  of 
Dubai on October 2012 By Dar Al‐Sada. Through her 
meditative reading for the poetic groups, she tried to 
benefit from the other literary races such as the myth 
and  ritual  worship  and  its  different  inspirations  as 
well  as  the  world's  narrative  and  narration.  Some 
texts of the groups approach from the art of painting 

. 
At  the  end,  the  studying  of  Brewin  Habib's  poem 
show  us  how  its  openness  to  the  race  and  arts 
benefitted  her  poetic  experience  and  her  creative 
style.    The  reading  shows  the  characteristics  of  her 
style  in dealing with  the  language with  inspirational 

vocabulary and lingual lexicon. 
  

 
  
 

* Universities of Sana'a, King Khalid  ‐ KSA 
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  مقدمة
الشعر هو الجوهر الكامُن في كلِّ معرفة، وهو البذرة الثاوية في كلِّ نزوٍع بشري نحو ارتياد األصقاع  " إن

اس األدبية التي كانت محطَّ تنظير النقاد بحدودها الفاصلة ومن هنا فإن جدلية النوع ونظريات األجن )1(المجهولة
منفصلًة ال يبغي أحدها على اآلخر في  -بحسب تكريس النقاد- وقواعدها الثابتة، قد ظلَّت لردٍح من الدهر تعمل 

مه، عوالمه وأرضه بنمطية ثابتة، وتقاليد مرعية ال ترحم من يتجاوزها من العقاب النقدي، والنظرة المقصية لفه
وموهبته، وجهده، وفقًا لقواعد أرسطو المكرسة، ومن محاوالت استبدال ذلك التصور األرسطي ونظرية األنواع 

، وهي تقوم "Robert Scholesروبرت شولز "التي جاء بها " نظرية الصيغ"األدبية أتْت نظرية اصُطلَح عليها 
إنَّ كلَّ : ُيشّكل مرجعًا له، وفيها يقرر الفكرة اآلتيةالذي يقّدمه األدب السردي للعالم الذي " التمثيل"على درجة 

اآلثار التخّيلية قابلة لالختزال إلى ثالث نبرات جوهرية، هذه الصيغ التخيلية تتأسس بدورها على ثالث عالقات 
م وعالم التجربة، إن العالم التخيلي يمكن أن يكون أحسن من عال -مهما كان –يمكن أن توجد بين عالم التخييل 

 )2(التجربة، أو أسوأ منه أو مساويًا له، وهذه العوالم التخيلية تتضمن مواقف غرقْت بالرومانسية والهجائية والواقعية
وهي محاولة مبدئية من شولز للتخلص من األفق األرسطي الذي لم تُْفِلْح الشعرية الحديثة في التخلص من 

، ولكن تلك )3(مواقف مختلفة بشأنها لسنا هنا بصدد عرضها بصماته المؤثرة بصورة نهائية، وقد أدت نظريته إلى
 القواعد والنظريات كان الشعر هو المتمرد األكبر عليها في الغالب، وظل رغم القيود التي أحاطت به يتوق دائماً 

لم اللغة إلى التحرر، ويسعى إلى التجاوز، بل والمجاوزة، وكان ينجح حينًا وُيَحدُّ أحيانًا أخرى، ولكن مع نشوء ع
وما أحدثه من ثورة نقدية عارمة على كّل المناهج واإلجراءات تغيرت تلك الرؤى والتنظيرات القديمة لصالح 

، بل والكتابة اإلبداعية المتجاوزة والمنطلقة، المتحررة من كّل القيود، وانهارت )4(الشعر والكتابة عبر النوعية
استنادًا إلى مبدأ التوسع، وليس الحصر، " -" Tzvetan Todorovتودوروف "كما فّسر ذلك –الحدود الفاصلة 

، بعد أن مهدت  السبيل " الشعرية"فنظرية األنواع اندمجت في نظرية أوسع هي نظرية الخطاب وعلم النصِّ
 - Michel Foucault        كما يرى فوكو –، وهكذا سعى الخطاب إلى فرض سيطرته كقوة مهيمنة )5(لذلك

ته التي ينتجها بنفسه، فهو شكٌل من أشكال الهيمنة التي تسعى القوى لالستحواذ عليها، بأن لكل خطاب سلط"
وهو ما نصارع من أجله، وما نصارُع به، وهو السلطة التي نحاول االستيالء عليها، وفي كّل الفعل البشري نوع 

، وهكذا يظهر )6(من السلطة، ومكانها األوضح هو الخطاب، فليس هناك خطاب بريء منها وٕان ظهر كذلك
الخطاب الشعري مهيمنًا في إطار تعدد الخطابات األدبية األخرى، ولكن يظلَّ المقياُس هو تفرد المواهب، 
وٕادهاشات اللغة، وتحليقات الخيال، وعلى الرغم من ذلك، فإن النوع األدبي لم َيْفِقْد خصوصياته وأصبح محافظًا 

إلى الحرية، ونحن ال نزعُم  ةإلى الفوضى على الرغم من ميوله الشديد على ماهيته بحيث أنه لم يملْ  -نوعًا ما –
بأنَّ كلَّ الكتابات الحديثة، والحديثة جدًا، أو األحدث قد أضحت بال حدود نوعية، وال مقومات أجناسية في ذاتها، 

هب أصحابها ورؤاهم قد مالت بحسب موا -وبخاصة الشعرية منها –ولكن نجزم بأنَّ كثيرًا من الكتابات اإلبداعية 
إلى العمل في عالم الخطاب األوسع، وفي المناطق البينية لألجناس األدبية التي تتوُق إلى المغامرات والتجريب 
، فسعت إلى خوض غمار التجريب في  أكثر، ألن وراءها مواهب متدفقة ال تقنع بالثابت، وال تركن إلى الُمْسَتقرِّ

  .في كثير من تجاربها أعمالها، واجترحت مناطق البين بين
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  سؤال القراءة ومنهجها  
هذه القراءة ُيخصَُّص فيها الحديث عن تجربة القصيدة الحديثة في الخليج العربي وستأخذ أنموذجًا حداثيًا هو    

التي تمثل امتدادا  *بروين حبيب"إلحدى الشاعرات الخليجيات من البحرين وهي الشاعرة  )7(مجموعة الفراشة"
وسؤال القراءة يتمثل في بيان كيفية َتَعاُمِل قصيدتها مع األجناس  ،**د في القصيدة الخليجية البحرينيةللتجدي

اإلبداعية، والفنون األخرى؟، ثم كيفية تعاملها مع اللغة في خصائصها الشعرية وفنياتها التي تمّيز الكتابات 
ومحاورة الخطاب الشعري وتأمله الفاحص،  الحديثة في آخر أجيالها اإلبداعية؟، وفق منهج تحليل النصوص

وفيما سيأتي من . متأملين إلى أي مستوى وصلت القصيدة الخليجية األحدث من خالل الصوت النسائي تحديداً 
  .القراءة بياٌن لذلك

  القصيدة الحديثة، واألجناس األدبية األخرى
 األسطورة، وظالل الرموز التعبدية القديمة. 1

من : إيحاءاتها ذائبة كاللجين في سطور القصيدة، في توظيف ال يقوم على تقديم مستوياتهاتبدو األسطورة ب   
ِذْكِر األسطورة وحكايتها من جديد، أو اإلشارة إلى مسميات أبطالها أو إعادة توظيفها بإسقاط حديث، أي بإسقاط 

مثال أجيال الرواد من الشعراء على واقع اليوم، فحسب، وهي المستويات التي عرفها رواد التوظيف لألساطير أ
العرب كبدر شاكر السياب، ونازك المالئكة، وعبد الوهاب البياتي، وصالح عبد الصبور، وعبد العزيز المقالح 

  ريتا: وغيرهم، ونحن هنا ليس من دورنا كقراء أن نستنتج مستوياتها ونستخرجها كما فعل عدد من النقاد أمثال
هو صفوة األسطورة، صانعها  -والشعر جزء منه –، ولكنَّنا ندرك بأن الفن عوض، وعبد الرضا علي، وغيرهما

ومروجها، ومطورها وحاميها في ذاكرة الناس عبر التاريخ، ألنه بطبيعته تحليقي، ومتخٍط، ومتمرد على الثوابت 
  بة االكتشاف، ولكنَّنا هنا سنلمح تلك الرموز موظفًة في نسيج النص وسنشترك مع المبدعة في لع)8(والقواعد

_____________________________________________________________________  
، علـى 2011، شاعرة وباحثة أكاديمية في الحقل الثقـافي واألدبـي، وخبيـرة إعالميـة، حـائزة علـى جـائزة المـرأة الديناميكيـة للعـام )م1969مواليد : (الدكتورة بروين حبيب *

رس عة جورج واشنطن بالواليات المتحدة األميركية، لتنال بذلك أول جائزة عالمية تمنح لقصص نجاح نساء حول العالم قدمن تجارب مضـيئة، ولتـدمستوى القارات من جام
دب العربـي ـ معهـد لغـات عالميـة، وحاصـلة علـى  الـدكتوراه بتقـدير امتيـاز فـي األ 7، ترجمـت قصـائدها إلـى )أون اليـن(قصـتها لطلبـة الجامعـة ضـمن أكبـر شـبكة عالميـة 

لها العديد من الجوائز والشهادات التقديرية، وتحظى بعضوية عدد من المنظمات واألندية الثقافيـة والمؤسسـات العلميـة، وصـدر لهـا . م2004الدراسات العربية في مصر، 
، المؤسســة )شـعر(م، ورجولتـك الخائفــة طفـولتي الورقيــة 1999بيــروت ، المؤسســة العربيـة للدراســات والنشـر، )دراسـة(تقنيـات التعبيــر فـي شــعر نـزار قبــاني : (مـن المؤلفــات

، دار )قــاالتسلســلة م(أقــل مــن الصــحراء .. م، ودانتــيال2009، دار الكوكــب، ريــاض الــريس )شــعر(م، وأعطيــت المــرآة ظهــري 2001العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت 
علــى وشــك (، مجلــة لنــا الكويتيــة )رؤى(وتكتــب أعمــدة صــحفية فــي مجلــة دبــي الثقافيــة . 2012" قافيــة، مجلــة دبــي الث)شــعر(م، والفراشــة 2010 رســات والنشــاكنعــان للدر 

  :، ينظر مدونة الشاعرة على الرابط اآلتي)دانتيال(، مجلة هنا البحرين )معصية الورد(، مجلة المنارة اإلماراتية )الكتابة

post_3215.html-http://parweenhabib.blogspot.com/2012/01/blog  

وقاسم حداد، وعلوي الهاشمي، تشّكُل البحرين كما يرى كثير من النقاد البوابة األولى في ارتياد الجديد األدبي بعامٍة، والشعري بخاصة، منها خرج إبراهيم العريض،  **
أول  -عبد العزيز المقالح. كما يقول د–شرقاوي، وأمين صالح، ويعقوب المحرقي، وفريد رمضان، وحسين السماهيجي، وآخرون، وكانت المنامة وعلي خليفة، وعلي ال

نصِّ المفتوح من جهة ثانية، عن ال مدينة في الجزيرة العربية تستيقظ وتحاول مدَّ الجسور بين قديم الشعر وحديثه من جهة، وتسعى إلى المقاربة بين األنواع األدبية بحثاً 
مع نفسها في اإلبداع األدبي من ومنذ خمسينيات القرن الماضي تميَّزت البحرين بتفاعلها الثقافي، ومحاورة الزمن الجديد في أشكاله الفكرية واألدبية، وكانت في سباٍق 

قراءات في نصوص لشعراء "مرايا النخل والصحراء، : عبد العزيز المقالح: ينظر[ دون التركيز على مقتضيات جنس أدبي محدد، وٕان كان للشعر األولية في هذا السباق
والخليجية بشكل -ونرى أنه لم تكن المرأة البحرينية )]. بتصرف( 63، 52، 47: م، الصفحات2011، فبراير )45(، دبي، كتاب دبي الثقافية، العدد "من الجزيرة والخليج

، بل والفن التشكيلي والدراما، والمسرح، وكذلك )رواية وقصة(الشعرية، والسردية : والمشاركة األدبية الفاعلة في كل فنون القولأقلَّ شأنًا في مسعى التحديث  -عام
من الشهرة والمعرفة ما  منها قد بلغتْ الحضور النقدي، ولسنا بحاجة إلى سرد أسماء في هذا المقام للتدليل حتى ال نقع في النسيان أو التقديم والتأخير، ألنَّ عددًا كبيرًا 

بروين حبيب، في  واحد، وهي يعفينا عن ذلك، وقد بلغت من االنتشار ما يجعلها قامات أدبية حقيقية، ومن ذلك الموفور، واألسماء الكثيرة سنقف منها عند أنموذج شعري
  . هذه القراءة
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، وصقل، وٕامداٍد بأفق من البريق الذي والمراوغة واللذة النصية، وندرُك ما يمدُّه ذلك التوظيف من تعبئة للغة
في القصيدة الحديثة قد اختلفت، ومالت  -أي اللغة –تتركه جينات تلك األساطير في نسيج اللغة، ألنَّ طبيعتها 

إلى اإليجاز، والتكثيف الشديدين، وٕالى اإلزاحات المتعددة، وترك التفاصيل والثرثرة، وغدْت همسًا شجيًا بين ذات 
المتلقي، ومن هنا فلن نتوقع من الشاعر الحديث أو الشاعرة الحديثة أن يحكي أو تحكي لنا  الشاعر، وذات

األسطورة كاملة أو حتى جزًءا منها، كما أنه ليس مقبوًال منه ذلك اليوَم، ولكنَّه سيكتفي بظالل تلك األسطورة 
ماح، ولذلك سنجد في نماذج كثيرة من أحيانًا بما قد يوحي باألصل ويومئ إليه، ولكن بلغة متجاوزة تكتفي باإلل

  : )معطف العشب(في قصيدة  -مثالً  –سطور المجموعة أسطورة الخلق، ولكن دون تفصيل أو إطناب، تقول 
  عْد إلى فاتحة الروح؛ منتهى الميالد،"

  .إلى التي منحتك سارية الضوء وزند البحر
  حين تعتريني ساعة النزف أغتسل بمياه قصيدتك

  مأدفعك في الحل
  وأراك

  مطرًا ونخيًال،
  )7( .فجرًا من لهب تحت سديم الحب

ال شكَّ أن أسطورة الخلق والميالد للكون من الفاتحة والميالد، والضوء والبحر، ومن  اللهب والسديم ظاهرة في    
، ولكن ليس الكون سوى تجليات الذات، وليس خلقها الجديد الظاهر في ميالد حبيب جديد  إلماحات النصِّ

نسان اليوم سوى إعادة أزلية للخلق األول وللميالد المتكرر الذي تعيده القصيدة خلقًا للقديم في سديم الكون وإ 
  .ولهيب فجره القديم الجديد

ومن هنا فإن توظيف أسطورة الخلق كما وردت في مدونة التراث بامتداده وبكل أنواعه منذ العهد القديم،    
وغيرها تمدُّ ظاللها بإيجاٍز شديٍد هذه  )James . G. Frazer)9لفريزر " ذهبيالغصن ال"فالعهد الجديد، فكتاب 

األسطر التي مّرت بنا كلمحِة ذكرى في أعماق الموروث، ولكن لم تنفصل عن واقعها األحدث، ولغتها الشعرية 
بٍّ رومانسي، قصة الُمحلَِّقة، فكّل من سارية الضوء وزند البحر يحيالن إلى أسطورة إغريقية شهيرة تروي قصة ح

تروي األسطورة أن البحر  -ضوُءهُ المذكور هنا  –البحر والقمر : عشق بين عنصرين من عناصر الطبيعة هما
يعشق القمر، والبحر في األساطير اإلغريقية إله له نزواته الذكورية نحو األنثى، والقمر في األساطير اإلغريقية 

رقيقة، فالبحر ذكر والقمر أنثى، وتروي األسطورة أن إله البحر  عنصر من عناصر الطبيعة تمثِّله ربة جميلة
يهفو دائما إلى لقاء ربة القمر، لكنها لم تكن تبادله اللهفة والشوق، ينتظر البحر دائمًا ظهور القمر في السماء، 

  .)10(وكلما ظهرت تسري النشوة في جسد البحر، فيشكل ظاهرة المدِّ والجزر كما يقرها العلم الحديث

منزل اآللهة في الميثولوجيا  –سارق النار المقدسة من األولمب  Promethus" برومثيوس"ثم تأتي أسطورة    
  *)11(ليمدَّ بها البشر، فيالقي الجزاء الوبيل من قبل اآللهة المتَجّبرة لصنيعه هذا -واألساطير اإلغريقية 

_____________________________________________________________________  
  أسطورة برومثيوس وعقاب اآللهة له في كتاب أمين سالمة: ينظر *
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عندما ُأبعَد آدم من الفردوس ومعه حواء نزال بقبٍس من الجنة، وأوكاله إلى المبدعين لشقِّ تيار الفن المتدفق "و 
ار بأفقها الكبير الدال على ، والن *)12(-كما يقول فولف زينجر–" منذئٍذ بحيث يصبُح الفنان المخلوق خالقاً 

  :المعرفة، والحياة، والعلم، واإلبداع والتوقد وغيرها من رموزها الدالة تظهر ابتداًء في نص بروين حبيب هكذا
  حلمي العاري يعدو مع العاصفة"

  في فوضى الرغبة
  ..أهرب بسّر القلب ساعة الّزحام

  أسرق الربيع من ساعديك، وأغمس في النار حلمي
  )7( .وهم في غفوة الجسدأفّوح ال

لعلَّ النصَّ في ظاهره مجرد بوح تتقاذفه فوضى الرغبة مع الحلم العاري، لكْن َثمََّة مفردتان مركزيتان مهمتان    
، وهنا تتحول الذات الشاعرة إلى آلهة تقوم )أسرق، والنار: (لفهم النص تحيالن إلى األسطورة البرومثيوسية وهما

لكّنه يعيد الفعل من عالم البشر وفيه، ال من عوالم اآللهة، فسرقة الربيع تكون من بتكرار فعٍل أسطوري، و 
ساعدي الحبيب البشري الذات األقوى، والساعد رمزها المتمثل بالقوة، والمكتنز بالشدَّة في مقابل السرقة التي هي 

س الحلم تكن سوى َمْهربًا لغمأضعف في الفعل، وتقوم على التخفي والمخاتلة، ولكن النتيجة أن النار هنا لم 
ألسطوري في قالب ذاتي محض جعل قراءة األسطورة تبدو أكثر فاعلية مع خصوصية اولكن هذا التوظيف . فيها

الذات وتجربتها المختلفة مع اآلخر، وجعلت فعل الشاعرة فعًال أسطوريًا يستهدف اختراق حواجز الزمان والمكان، 
عي مثله مثل برومثيوس وآدم يحمي الحس االسطوري، وينتج طاقات الخالص من والمنطق والعلم محلقًا في الالو 

  .الثوابت، فيأتي دور الشعراء والفنانين لشق أنهار متجددة ألفق الفكر اإلنساني
ولكن النار كمفردة ستشبُّ لهبها في عموم المجموعة وسيكون لها إيحاءات متعددة تقترُب من طقوس ظواهر    

فًة ) النار(في أسطوريتها الموغلة في القدم والقداسة، حيث نجد أن مفردة  العبادة القديمة في ) بالـ(قد تكررت ُمَعرَّ
الهاوية، اللظى، الشهقة، لظى الندم، : (مرتين، ثم جاءت صفاتها كاآلتي) نار(، ثم نكرًة )مرة 12(المجموعة 

، وهذه الصفات الخاصة )الخ...وهجًا، متأججاً ، دخان، جمر، الجمرة الفارسية، رمل أسود، الجحيم، )مرتين(رماد 
بالنار في أشكالها المختلفة ذاتًا وصفاٍت، قوًة وضعفًا، قربًا من اللهيب، ونتيجة له كالدخان والرماد وغيرهما، إنما 
توظف في عموم سطور القصائد في المجموعة توظيفًا واعيًا ال يقوم على التكرار فحسب، ولكّنه يذهب بها بعيدًا 

أنها رمٌز للُحْرقة، ولهيب الُحبِّ المتأجج، ومنها أنَّها أفق للشهرة واالنتشار، ومنها أنها جذوة : ي آفاق عدة منهاف
  :المعرفة، والتأمل، واالكتشاف، ومنها ما يكون أفقًا للراحة وتناقضات التكوين بين ذاتين كالنار والماء

  وقلبي في خطر"
  في روِح النَّارِ 

  جائشة
  )7( ...مطر مطر 

  

  

  

  

_______________________________________________________________________________________________________  

  .145نقًال عن مصطفى الرزاز ص . 18م، ص 1999، )65(مجلة فكر وفن، العدد 
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في النص لوازمها التي تتعدد  والملفُت أنَّ ما تستدعيه النار من آفاق معرفية، وطقوس قديمة أسطورية تستدعي 
  :في عموم المجموعة كالضوء، وهو أيضًا معبودٌ 

  الغزو/ وفي غمرة الضوء
  المترع
  المعبود

  )7( ألنهي البدء، وأنسُج اللَظى
ـ، والملفْت أّنه لم يتكرر مرًة واحدة بصيغة واحدة، بل أل مرة معرفًا ب) 19(موحية يتكرر  والضوء كمفردة   

أول الضوء، : (مقصودًا يدلُّ على سعة قاموس الشاعرة ووعيها بما تقول دون تكرار، فهكذا َتِردُ اختلف اختالفًا 
فحولة الضوء، غمرة الضوء، مساقط الضوء، امرأة الضوء، سارية الضوء، الضوء والنصل، متكسر في 

ًة مرًة، واسَم مفعول ، وصف...)وأضيء قلبك، أضيء معك، مّسه اهللا فضّوى:( ، وكذلك يأتي فعًال )الخ...الضوء
  ).الخ...الهامش الضوئي، مضاءًة مرآتي: (مرًة واحدة

ويمكن إدراك أن الضوء والنار قد تسببا في إضاءة متوهجة لمعاني النص بإيحاءات قديمة، وبتجدد أشعل لغة    
  .رة في نصوصها المشعةو المجموعة، وفي ظّني أنَّه أمدَّها ببريق اإليحاء، وآفاق األسط

رة في النص وبخاصة للنار هذه التي تفتح أفق التناص و إلى مدِّ أفق األسط -كما مرَّ بنا  –عمد الشاعرة وت   
مع الديني، ولكنها تعيد القول بما يؤكد ما ذهبنا إليه من َعْمِد َوَوْعٍي لدى الشاعرة في توظيف األسطورة، وذلك 

في البدء (، بدًال عن )7( ي البدء كان القلب وكانت النارف: " حين يأتي التناص مخالفًا للمستقر في الديني فتقول
  ).كانت الكلمة

الذات بالنار وبالضوء، وهي عالقة أزلية فطرية تقوم على الرغبة الوجدانية /ويتضح بجالء هنا عالقة الفراشة   
علها تدركها، ولكنَّ الَقَدَر واالندفاع المتجدد؛ حيث ال تملك الفراشة أمام النار إال االندفاع دون إدراك للعواقب أو ل

والرغبة أقوى، وال يمكن لها التراجع، وال تجد منها فكاكًا، وهنا تأتي المأساة التي يدركها المراقب لتلك الحالة 
، )Aristotle )13التطهير كما رآه أرسطو "الوجودية، وتمتزج فيها الشفقة مع الخوف في آن واحد ممثلًة نوعًا من 

شة الرمز للذات والرمز للروح العامة في تكرار الخلق، وتجدد اإلنسان، وتجدد الَفَراش أيضًا وهكذا تأتي الفرا
كمخلوق وديع جميل خفيف ُمدهش بألوانه الزاهية، ولكن هذا المخلوق ال يملك نفسه وال يتمالكها أمام إغراء 

  :ما تراه الشاعرةالنار، بل تغدو أشبه بالصَّالفة في االندفاع إلى الموت األزلي الَقَدري ك
  )7("الممات/ وصالفة الَفَراش حول الرغبة"

  :مرات، تأتي بين االختيار في جيئتها وذهابها) 9(هذه الفراشة التي تتكرر في المجموعة    
  الفراشة تختار جيئتها وذهابها"

  تختار جناحها وتختار تخطفها
  لكن الزهرة فتنة الفراشة

  )7("والظل ريشتها
في وجودها ذات الجمال المطلق، وكأن التخطَُّف اختيار ال إجبار، لكن تساؤل الذات في حيرتها إنها األزلية    

  :وفي تحّولها يظهر في قولها
  أأنا الفراشة "  

  )7(!"أم الشمس في مصباح؟
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في هنا يبدو الصعود في رحلِة التََّماِهي قد بلغ مداه النوراني، فتتحول فيه الفراشة إلى نار، ونور، وشمس    
، ثم تبدو الفراشة هنا المرموز لها بالذات واضحًة حين تتعدد، وفي لحظة  مصباح، كما يقول منطوق النصِّ

  :عتاب
  )7("ليتك لم تأِو فراشاتي" 

  :وتبرز في خاصرة الجسد   
  )7("مع انكسار النجم في خصر الفراشة"

رشـــاقتها وجمالهـــا وألوانهـــا وحضـــورها وهـــي بكـــل ذلـــك واضـــحة المـــدلول، فليســـت الفراشـــة ســـوى الـــذات الشـــاعرة ب   
وفي قصيدة من الشعر الصيني القديم  تستيقظ المرأة الحالمة، فال تعلم إن كانت فراشـة حلمـت أنهـا امـرأة   الرمزي،

  .)14(أم امرأة حلمت أنها فراشة، وهكذا تتماهى المرأة بالفراشة ، فتغدوان كائنًا واحدًا ، بحلم مشترك
دهم لماذا الخروج عن األسطورة؟ والجواب أنه ال خروج في األمر، بل هناك قصد واضح ولكن قد يتساءل أح    

في النص يربط ذكر الفراشة بالنار التي ليست سوى معبوٍد قديم بالنسبة لعالم الَفَراش ُيِحبُّه، ويندمُج به حدَّ 
، وال بالفرجة من بعيٍد، وليس كما التماهي والحريق، وذلك شأن المحب مع من ُيِحبُّ ال يكتفي بالتوقف عند َحدٍّ 

على عادة العرب التي تجعل الفراش والنحل والزنابير والدَّبر كّلها من الذبان،  –رآه الجاحظ وعدَّه نوعًا من الذبَّان 
الذبان أجهل الخلق النَّها تغشى النَّار من ذات نفسها حتى تحترق، : "، فقال-كما وصفوها-واصفًا إياها بالجهل 

  :لشاعروقال ا
  ختـمُت الفـؤاد على حبِّها    كذاك الصحيفة بالخاتمِ 

  )15(هوت بي إلى حبِّها نظرٌة    ُهـِويَّ الفراشة للجـاحمِ 
وٕاذا كان قد التفت إلى جهل الفراشة وتهاويها في الجحيم، بحسب نظرته العلمية في كتابه، وهي نظرة العقل  

لحبِّ التي قصدها الشاعر في تشبيهه بين ما فعلته نظرتها به، أيضًا في كل وقت، فإنه لم يلتفت إلى عالقة ا
  .وكيف هوت به في حبِّها والتماهي بها، كما تصنع الفراشة مع محبوبتها األزلية

  ):زهرة النار(أيضًا تتكرر في قصيدة ) الفراشة(نالحظ أن مفردة   
  مع انكسار النجم على خصر الفراشة"

  نهار النزوح تظليل األماسي
  )7("لْ ترجّ 
  ) امألْ : (هذا األمر بالترّجل وباالنكسارات يظهر في خطاب الذات لآلخر، وباألمر   

  امْأل بقسماتك ضريح امرأة"
  لم تلمس، بعُد، أزهار النار

  لم تربك الملكوت
  ببشرى حداد

  قم
  ليس أمرًا شائقًا لكنه الصدى الرملي

  )7("ما يغريني كحصباء تقتلع
الذي يحيل إلى ما كان قد تناوله ) الصدى الرملي(ق جدلية الطين والنار المتمثل في نالحظ في المقطع الساب   

الرمل، ومخلوق النار، وقد تولى القضية /الشعراء في العصر العباسي من قضية التفضيل بين مخلوق الطين
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ين والتعصب في بشار بن برد وتبناها للشعوبية حينًا، وللجدل في ذاته، أو االستفزاز لمواضعات الد شعرياً 
  :المجتمع العربي مقابل المجتمع الفارسي حينًا آخر،  وقد قال

ار.. إبليُس خيٌر من أبيكم آدم    فتنبهوا يا معشر الُفجَّ
  )16(واألرُض ال تسمو سموَّ النار... إبليُس من ناٍر، وآدُم طينٌة 

مناقشتها، ولكنها ربما تكون في الوعيها قد وال أظنُّ أنَّ الشاعرة في ما سبق قد قصدت إلى إثارة هذه القضية أو  
إلى طقوس تعبدية متمثلة في النار بأفقها الواسع أسطوريا ودينيًا، ودخلت  -بحسب ما ينطق النص–عادت بنا 

للفراشات، ولكن ذلك التوظيف لم يفقد : إليها من عالم الفراشات وولعها بهذه النار المقدسة بالنسبة إليها، أي
  .هجها كنٍص حديٍث متسق في مبناه، منتظم في روحه المجددة بلغة مكثفة رامزة ومرموزةالنصوص جذوة تو 

ذلك أوضح ما استفاد منه النص من جنس األسطورة، وثمة إشارات أخرى واضحة سيطول الحديث لو توقفنا    
  :رعندها بالتفصيل، ويمكننا اإلشارة إليها في إيجاز، وهي ظاهرة فيما تحيل إليها هذه السطو 

  )7(" النهر ينتظر امرأة الماء"
  Penelopeوليست امرأة الماء سوى حورية البحر في أفقها األسطوري، وكذلك تبرز لنا أسطورة بينيلوب    

  :في قولها Homerusوحكايتها كما في األوديسة لهوميروس 
  :فقالت"
  أنِت كهٌف والحبيُب مسافٌر نائم في الكهف، 

  تعال
  وفارق 
  )7( ..."والوقت نسيج، الوقت حرير ما قالت امرأة لرجل مسافر الغربة نوٌل، 

األنثى بحكايتها التي تنقض غزلها وحريرها من أجل مماطلة " بينيلوب"واضح اإلحالة الذكية إلى أسطورة    
من غربته، وهو في طريق عودته من " Odysseusأوديسيوس "الُخّطاب حتى يعود فارسها ومحبوبها المسافر 

ادة إلى موطنه، وهكذا استخدمت الشاعرة األسطورة في شعرها قبسًا يضيء اشتعاالت الخيال حرب طرو 
  .والبصيرة، ومحركًا المتداد أفق الشعرية، وفعلها المنتج للداللة

 ).*األقصودة/"الحكاية، القصة القصيرة جدا: (السرد .2
تفاد من عناصر السرد، وثمة فرضية قد اس -وبخاصة الغنائي منه –ال شّك أن الشعر منذ أقدم نصوصه    

كادت تصبح ُمَسلَّمة تقول إن السردية تتحكم في كلِّ خطاب مهما كان نوعه، بل وال يقتصر وجودها على الجنس 
  ، وما**، وهنالك الكثير من الدراسات التي رصدت هذه القضايا)17(األدبي وحده بل يمتّد إلى التاريخ والسينما

الحديثة التي ارتكزت على عنصر الصورة والموسيقى الداخلية للكلمة في ذاتها وفي سياقها يعنينا هنا هو القصيدة 
التركيبي مع غيرها من الكلمات، وفي هذه المجموعة التي تميل في معظم نصوصها إلى أنها من جنس قصيدة 

  متفرقة هناوبعض سطور  –) العاشقة(النثر تحديدًا، عدا قصيدة واحدة اعتمدت التفعيلة، وهي قصيدة 
____________________________________________________________________  

  سيأتي بيان مصطلح األقصودة الحقا *

القصة في الشعر : ، و كتاب علي النجدي ناصف1982األصول الدرامية في الشعر العربي، ، دار الحرية للطباعة، بغداد، : جالل الخياط.كتاب د: منها مثال **
القصة الشعرية في العصر الحديث، دمشق، دار الفكر، : عزيزة أمين مريدن.م، وكتاب د1976لعربي إلى أوائل القرن الثاني الهجري، القاهرة، دار نهضة مصر، ا

القصة في الشعر العربي، : نصار حسين. ود. م1981، )3(البناء القصصي في القصيدة الجاهلية، ، مجلة األقالم، عدد : محمود عبد الّله الجادر.م، ودراسة د1984
عن سرد الشعر وشعرية السرد، دراسة من منشورات اتحاد : شجاع مسلم العاني.وينظر أيضًا دراسة د.م،  وغيرها1960، ديسمبر )25(مجلة العربي، الكويت، عدد 

  sd003.htm-a1/book00-m-dam.org/book/00/study00/251-http://www.awu: م على الرابط اآلتي لموقع االتحاد2000الكتاب العرب، 
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من بحر الكامل في عمومها إال أنها في بدايتها انطلقت من ) متفاعلن(وعلى الرغم من اعتمادها تفعيلة  -وهناك
َملية البحر، وهنا يظ) فاعالتن(تفعيلة  هر الخلط في موسيقى التفعيلتين من بحرين مختلفين، لذلك اعتمدت الرَّ

  الشاعرة أسلوب قصيدة النثر في عموم المجموعة

وفيما يخص توظيف الحكاية وهي في األصل نوع نثري نجد الشاعرة قد َعَمَدْت منُذ العنوان إلى السرد في  
  :وفيها تقول) حكايتي(قصيدة 

  في اإلغماضة رأيتك"
  ىعيني الوسن

  رأتك،
  ...وأغمضت

  كنُت أمشي على الشاطئ
  وفي يدي َصَدفة كبيرة

  خبأُت فيها الظمأ والشوق، وملح القسوة
  والكلمات

   )7( .."سرُّ ما رأيت في صدفتي

من خالل هذا االستهالل نجد عناصَر السرِد حاضرًة في توظيف القصيدة لها من تحديد للزمان والمكان،    
دفة، والذي ُيْلِهُب فينا الذي هو فع) ُكنت(والفعل  ُل السرد بامتياز، ثم عنصر التشويق في السرِّ الذي رأته في الصَّ

فضول المعرفة، إذن هنا قصيدة واضح أنها ستحكي حكاية، وكما كان الُمستهل، تمضي القصيدة في السرد، 
  :اآلخر، وكاف خطابه) أنا(فتقول عن شخصية جديدة ستظهر هي 

  كنَت صغيراً "
  " تكبر، وتصير صديقي ورأيُتكَ 

غر، ثم لحظة النمو     ، وهي تراه، أي تتابع ذلك النمو، وتلك )تكبر(هنا الحدث يتنامى بزمنه المختزل منُذ الصِّ
داقة، ثم ُتكمل في استرسال سرد الحكاية   :العالقة، وهي تكبر، فيكون حصيلته الصَّ

  وفي محطات الشَّغف انتظرُتكَ "
  لكن القطارات مّرت

  ".صفيرها في صدفتي الفارغةوأودعت 
ها هي الحكاية تمضي في أحداثها بإيجاز يختزل الزمن، ومحطات االنتظاِر َرْمٌز لذلك الزمن الحادث في     

دفة(تقلباته ومسيرته، ثم إنَّ هناك أداًة للحبكة، وهي المتمثلة في  ذات الخصوصية البحرية، وكذلك البعد ) الصَّ
، ها هي تقول لنا بأنها فارغة إال من صفير الشعبي في قراءة الَوَدع وا لحظ، فبعد أن أخبرتنا بما رأت فيها من سرٍّ

المخاَطب، الحاضر الغائب، /القطارات، إنها حقيقٌة ُمرٌَّة، ولحظة اكتشاف صادمة بالنسبة لنا وله؛ اآلخر المذكر
مالت الحبكة القصصية، حيث يبدو أما هي، فُتدرُك سرَّها منذ بداية اإلغماضة ورؤيته في الحلم، وهذا من مك

الُحلم َرِدْيفًا مؤازًرا للحكي َعْبَر تاريخه ألنه من منابعه األولى التي عرفها اإلنسان كينبوع للحكايات، ومنها َتعلََّم، 
مع قصص صراعه مع مخلوقات الطبيعة، وحروبه، ) الحلم(وبدَأ على منوالها يصوغ حكاياته متجاورًا ذلك الرافد 

  .ص الديني الذي َمدَُّه بأفٍق ِمْن الِعَبِر والحكاياتثم القص
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 - Y. Wintersكما يرى الناقد األمريكي إيفور ونترز -وتمضي الحكاية في سردها مع تحفيز االنفعاالت    
ولكنها ال بّد أن تضع النهاية لهذه القصة التي بدأت به في متابعته منذ  ،)18("بإعطائها الحوادث التي أنتجتها"

  !، ثم ماذا؟...، ثم صار صديقًا، ثمصغيراً  كان
  وحين غفوُت كمتشردٍة صغيرة"

  على مقعد في حكاية
  رأيتك مرًة أخرى

  "وأنَت تخرُج من حكايتي
إذن بين رؤيته في مطلع النص ورؤيته في منتهاه، حكاية بدأت باألمل، والترقب، والحنو، وتوسطت بالفراغ    

لخروج من الحكاية، الخروج من عالم الذات، وهكذا ال بدَّ للحكي أن يعمل والتشرد في غفوة صغيرة، وانتهت با
، وبهذا ُتحقُِّق نّصًا قصصيًا متكامًال في وعاء )A. Olrik")19أكسل أولريك "بقانون البداية والنهاية كما حدده 

القصيدة الحديثة استفادت من إمكاناته، وَمدَّْت أشرعَة النصِّ الشعري على غطاء حكائي بلغٍة مكثََّفٍة موجزٍة ال 
  .مكان للحشو، والتفاصيل فيها

من عناصر الحكي، وهي شخصية الحكاية المكتملة، كعنصر مهيمن ) زليخا(وستظهر في القصيدة الالحقة    
القصيدة األطول في المجموعة؛ حيُث بلغْت أربع صفحات لتتناسب وأسلوب السرد الشعري، وفيها تظهر 

بأفقها التاريخي والديني الذي ُيستخلص من جوهر قصتها مع يوسف عليه السالم الذي أولعت ) زليخا(الشخصية 
تمثل في خالق هذا الجمال البشري، ومن خالل مسعاها بجماله البشري لتصل بعد ذلك إلى الجمال المطلق الم

الحكائي بتدرجاته من اللذة الجسدية والحرمان منه إلى اللذة المطلقة في قرِب ُمتناهي البهاء، هكذا تبدو 
بفتنتها، وولعها، ) زليخا(الشخصية لكن ما تنفتح به القصيدة هو أفق الذات الشاعرة في قناع التجديد وٕاعادة 

في كل ذات مؤنثة مغرمة بالجمال، ولكن في محراب الدعاء والتَّبتُِّل، فزليخا القناع تأتي واضحة وطموحها 
  :الجنسية والموطن من َتَجدُِّدها في سماء المنامة تحديداً 

  زليخا دعاؤك غيمٌة في سماِء المنامة"
  دعاؤك الياسمين يفوح سرَّه

  القنديل في الظِّل
  دعاؤك

  )7("القلق في الذهاب
  :وبهذا السمو في محاورة الدعاء ستمضي معها في الحوار في أفقها الخالد، ونقائها المطلق بتراتيلها الخضراء   

  واآلن أستيقظ وأسمع صوتك ترتيله نهار أخضر"
  وجهك

  في النذور
  "ضوء األسفار

كتوبة في حكايتها التي إنه السَّفُر في عوالم تلك الذات المرموقة المتألقة، وهو أيضًا األسفار المرقومة والم   
تتحول إلى ملهمة تناجيها الشاعرة الحائرة كفراشة تبحث في ضوئها عن نور آخر جديد يقودها إلى استقرارها، 

من األمومة الحانية، واألنوثة المتدفقة بالعطف، بل " زليخا"وُمْشِبَعات إرواء َتَعطُِّشَها المكتنز، بما في تلك الـ 
طبيعة خالقة أنثى، فتبادر الشاعرة في مناجاتها إلى عدد من أفعال األمر ذات الرجاء  لعّلها تغدو رمزًا لكلِّ 
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عودة إلى البراءة ومنابع الضوء األول في بياضه الحفيف، ثم ) خذيني إلى حفيف أقمطتي البيضاء: (واألمل
ِميني كيف تكون يدا الطفل ِلِدْيِني ثانيًة، وعلِّ .. هّزي سريري.. امنحي سمائي غيومها الحبلى : (تتوالى األفعال
إنه تضرع المحب المتعطش لروٍح عمالقة جياشة، يظهر فيه التََّوحُد، والتماهي، والتوق إلى ...) هديته اليتيمة

أريد أن أكون (النور المنبعث من نورها، وهي َتُشدَُّها إلى ضوئها الذي يغدو دائمًا غوايتها كفراشٍة تتوق للضوء 
  )...الشمعة الحارسانتباهة الغصن، نور 

هكذا تستفيد الشاعرة في لغتها النثرية من أفق الحكاية، ومن رموز الشخصيات القصصية لتحاورها وتناجيها،    
ُد بها في لغة تفتح أفقًا معرفيًا، وممكنات داللية مختلفة في نصها الشعري   .بل وتتوحَّ

ين من تحديد للمكان والزمان والشخصية، فإن وٕاذا كانت عناصر الحكاية قد ظهرْت في النموذجين السابق   
  ، حيث يظهر الحوار بعد تحديد زمانه، وهو المساء، )رجل يمر أمام مرآتي(عنصر الحوار يظهر في نصِّ 

  المساء"
  الشرفة المشدودة

  )7( ..."كوتٍد في فراغ
ز مكثف يدّل على خلفية في حوار موج) أنا/هي(مع الذات المؤنثة ) هو(وهنا تظهر الذات المذكرة أو الـ    

  :حكاية ُمْؤلمة مليئة بالرحيِل، والفقد، والفراق
  كلهم راحلون: قال"

  .وأنِت الجنُة مقبلًة َعَليَّ 
  أيُّها الناصُع كالجحيم: قلتُ 

  انهمْر بسياِطكَ 
  واحرْث قلبي

     )7( !.."ليتك لم تمّر من هنا
المَعبَِّر عنها هنا ) النار(األلُم والحب، وال َيْخفى ما لدال  هذا الحواُر المكثَُّف ُيْغني عن قصٍة مكتملٍة فيها   

كأكبر ما تكون عليه من ِغلظة وقوة بمحمولها الديني أيضًا رمزًا للعذاب؛ ال ) الجحيم(بصفة من صفاتها وهي 
متوقدة َيخفى ما لها من أصداء على تجربة الذات مع اآلخر هذا الناصع السياط والتعذيب، وعلى تجربة اللغة ال

وهنا جاءت مفردة الجحيم الناصعة الداللة على تنويعات لغة الشاعرة حتى على  -كما أسلفنا–في قصائد الشاعرة 
مستوى المفردة الواحدة لتدل على األهمية في امتالك بصمِة لغٍة خاصة، والعزف على وتر مفردة تشتغل عليها 

سها، وُمشبَّعًة بإيحاءاتها الداللية والتي منها الرغبة، واأللم، بكلِّ ممكنات شحنها الداللي حتى تغدوُ مستنفدًة طقو 
وغيرها، وهنا لم تنَس الشاعرُة االحتفاظ بالمخاطب في طرف الحوار رغم كل جراحات ... والحرقة، والبوح، واآله

نص القرآني ومجازاته األلم، فلعلَّها أمرْتُه مرًة بحرِث القلب، وهذه االستعارة الرشيقة الدالة مستفادة بذكاء من ال
وهي مشبعة بالتَّوِق للميالد إال أن عنصر األلم والندم  ، 223آية:البقرة  َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتمْ اإلعجازية 

وهي خاتمة حوار حزين يختم به المقطع، وُتطوى !) ليتك لم َتُمّر من هنا(المفضي إلى ذكرى حزينة تظهُرُه ُأمنيُة 
ع إدراكنا الشديد بأنَّ السرد النقي ال وجوَد له على مستوى األثر األدبي عامة، والجنس األدبي الحكاية، م

يَغ المعروفة في األدب كالسرِد، والوصف، والحواِر وغيرها، يمكن أن توجد جنبًا إلى  بخاصة، ومعنى ذلك أنَّ الصِّ
  .)Gerard Genette)20جينت جنٍب في أيِّ أثٍر أدبي أيًا كان جنسه أو نوعه بحسب قول جيرار 
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لجنس القصة القصيرة جدًا أو ما ُيسمى بقصة الومضة أو " بروين حبيب"وأما توظيف قصيدة  
  *)21,22("األقصودة"

كما أميل إلى تسميتها كمصطلح منحوت من القصة والقصيدة ألنه كذلك في أفقه المتحقق كنوع مزيج بين الشعر 
  :الذي يقول) شافاكت(والنثر، فنجدها واضحة في نص 

  مثل جنيٍن يتبدُد في غياٍب مجوف"
  قايضُت شراستي بجسٍد غريب

  )7(!"كم مكثُت معك؟
ا إن السؤال في نهاية النص ُيحيُل إلى لحظة التنوير أو الدهشة التي تعتمدها القصة القصيرة جدًا، وهي أيضً    

ويلة، تّم اختزالها بتفاصيلها الكثيرة في ثالثة تمدُّ أفقها على المفارقة، وهنا حديٌث قصير موجز لظالل حكاية ط
بحسب وصف -أسطر مكتملة تروي قصة ذاتين ببدايتها ونهايتها، وهي بذلك تقدُِّم هيكًال هرميًا للقصة الشعرية 

ما في الخطاب السردي "وهي تتحدث عن توظيف القصة في الشعر مؤكدة بشكٍل تنظيري على  -نازك المالئكة
امي، ولحظة تنوير، فهي تتحدث عن تقديم قصصي يقوم الشاعر به، ثم تأتي لحظة تندفع من حبكة، ونمو در 

خاللها المشاعر واألحداث إلى قمة شعورية، وتبلغ القصيدة أعلى مراحل التوتُِّر، وسرعان ما تبدأ النهاية بعد ذلك 
لٍة بالدهشة، )23("بفكِّ المشكلة   !".كم مكثت معك؟: "والسؤال، وهو التي تمثلت في هذا النصِّ بمفارقٍة ُمَحمَّ

 - إلى حٍد ما –، وهي أطول من سابقتها من حيث التفاصيل، ومليئة )صورتي الباكية(ومثلها تأتي أقصودة    
  :بأحداٍث أكثر تنوعًا قياسًا بما مضى، ولكنها أيضًا تندرُج في ذات الجنس النوعي لألقصودة

  استيقظُت اليوَم، ولم أجْد قلبي"
  ك في الضوء الخجولرأيُت أثر 

  فاتناً 
  عند جسدي

  أيامنا لغة غريبة
  صهيل األمكنة؛ عذابات اللذة

  والمسرات متفاوتة
  الموسيقى تعاقب الحب واأللم
  )7(!"أين أعلُق صورتي الباكية؟

لتفاصيل لمحموالت السرد تظهر في األيام التي ُتْوَصُف بأنها لغٌة غريبة، وهنا عالقة مجازية تجديدية بما ا  
األيام لغة : (مكن أن تدور به األيام وكيف ارتبطْت بما يقال فيها، ويحدُث، وَخُلصْت إلى هذه العبارة المكثفةي

، وكذا األمكنة ذات الصهيل ولها عذابات، وهي بكلِّ ذلك تتعامل مع الجمادات بروح الحياة، والمسرات )غريبة
  الطويل بينهما، ثم هواياتهما ولحظات السماع للموسيقى التي في مسعاه) األيام/(المتفاوتة التي َتَكفََّل بها الزمن

  صارت عقابًا، وغدْت حاضرًة بقوة في حالتي الحب واأللم، ثم تنتهي بلحظة التنوير، وسؤال المفارقة المدهشة،
____________________________________________________________________________________________________  

فيما كان يكتبه في الصحف تحت هذا العنوان، في نتاجه القصصي في مطلع ) األقصودة(ُيعدُّ القاص اليمني زين السقاف من أوائل من استخدم مصطلح  *
وهي بسبب توافر عناصر اإليجاز  الثمانينيات، وتلقفه النقاُد بعد ذلك ليدّل على القصة القصيرة جدًا جدًا والتي تصل إلى أسطر معدودات وأحيانًا إلى سطر واحد،

: آمنة يوسف.د: ينظروالتكثيف والتركيز سميت باألقصودة ، وهو مصطلح منحوت من القصة والقصيدة، ألنها تجمع بين شروطهما وتأخذ بمعالم تهجينية من كليهما، 
  . اث والتجديدالقصة القصيرة في اليمن بين التر : إبراهيم أبو طالب.شعرية القصة القصيرة في اليمن، ود
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الحياة، فما بقي من تلك /وهي خاتمة ذكية شعرية سردية معًا تتركز في لحظة الختام، وتضع التبئير للقصة
  .الذكرى، وتلك الحياة سوى صورة باكية تبحث عن مكان ُتعلَُّق فيه

 البورتريه واللوحة التشكيلية. 3
صناعة، وضرٌب من النسج، وجنٌس من "ي حقيقته ُيعدُّ فن الرسم من أهمَّ فنون عصر الصورة، والشعر ف   

كما عرَّفه الجاحظ ، ثم إن الصورة هي أكثر ما تعتمد عليه قصيدة النثر، فهي عمودها الذي  )15( التصوير
استغنْت به عن إيقاعات الوزن وعن موسيقى التراكيب، ومن هنا فال جديد فيما سنضيفه عن أهمية الصورة في 

دة النثر على وجه الخصوص، وما لهذا سنذهب، ولكن ما نقصده هنا هو كيف أن الشعر عمومًا وفي قصي
القصيدة الحديثة التي نحُن بصددها تأخذ بجزئيات اصطالحية وتقنيات أدوات الفنون التشكيلية واإلعالمية 

قًة في عدد تعمُل في اإلعالم مذيعًة متأل -وهذا غيُر خافٍ  –للصورة، والتصوير وبخاصة حين نعلم أن الشاعرة 
من القنوات الشهيرة، ومن هنا، فإنها توظُِّف هذه الخبرة، وتلك المصطلحات التقنية في قصيدتها، وبهذا يتسع 
التداخل بين األنواع الفنية، ويحدث التالقح المنتج للغة الجديدة التي تسعى للتميز بآفاق اإلضافات واالستعارات 

ة العملية الحياتية في العمل الشعري كرافٍد من روافد القصيدة، يظهر من فنون أخرى، وهنا يبرز أثر تلك التجرب
ابتسامتي في : (ذلك في تجربة الشاعرة من بداية الفصل المعنون بوضوح مباشر ودون شاعرية ُتْذَكُر، وهو

تقسيم إذا جاز  -؛ حيُث ترد على الورقة البيضاء، وهو عنوان القصيدة بعد العنوان الخارجي للفصل)التليفزيون
ترد  –قصيدة ) 54(يحتوي في مجمله على  أو باباً  فصالً ) 12(الديوان إلى فصول، وهو بالمناسبة مقسم إلى 

ها األدبي بحيث ال نكاد نلمس " ورقة بيضاء"في قصيدة  مصطلحات المهنية، وكيف تستخدمها الشاعرة في نصِّ
هو تدفق الفكرة،  -فيما يبدو -ء الشعر والسبب جمودها وجفافها كمصطلح قادم من عالم اللغة األجنبية إلى فضا

  :وصدق الذات الشاعرة
  ..في مدينة على البحر"

  .أدخل في الكادر، وال أخرج أبداً 
  ابتسامتي الفوتوغرافية تنهر قلبي

  وبيت في المساء
  وجهي الشاحب

  كبرُت كثيرًا أم قليًال؟
  )7("ليلي ورقة بيضاء

اعرة خصوصية استخدامها للغة المهنية في لغة الشعر، فلم تخسْر كثيرًا ألنَّ هذا التوظيف َخَلَع على الذات الش   
الفكرة التي تحولها في عملها هذا إلى ورقة بيضاء محلقة في فضاء العالم االفتراضي مع االبتسامة الفوتوغرافية 

ضيفه هذا البريق اإلعالمي ذات البعد التخيلي المرتبط باالبتسامة في تلك المدينة البحرية، إنه إيحاء دال بما ي
البتسامتها الناهرة للقلب، ألنها قد تبدو غير حقيقية أو ال يرضاها قلبها بدليل أنها ناهرة له، ووجه شاحب ال يبدو 

ألن الصورة النمطية الثابتة لإلعالم تجعلها في  كذلك عبر الكادر، وسواء لديها إن كانت قد كبرْت كثيرًا أم قليالً 
  .ق واحد، وهذه معالجة صادقة إلحساس إنساني من الداخل لمذيعة شاعرةمستوى من البري

ثم يقترب الكادر فيما سيأتي في نصوص المجموعة من تركيز على مفردتين في غاية كبيرة من األهمية    
صورتي : (مرات) 10(المضافة غالبًا إلى ياء المتكلمة ) صورتي(، تتكرر )صورتي، والمرايا: (والتالزم هما

بقني، صورتي في عدسة الوقت، صورتي التي ُكنُت ُأشبه، صورتي التي لم أَر، صورتي الطفلة تهّب بفستانها تس
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ونالحظ العدسة الالقطة حاضرة، ومتالزمة مع الوقت المهم -) الخ...الملون، صورتي الباكية، ِلَم خنت صورتي؟
  طب المذكر ترد مرة واحدةالمضافة إلى ضمير المخا) صورتك(، في مقابل أن مفردة -إعالمياً 

  "بين يدّي والمرآة صورتك" 
مراوغًا ربما كعذوٍل، وربما كحاجٍز مانٍع، والمرايا تتكاثر في حضورها في  ونرى أن بينهما تقف المرآة حائالً     

، وال )مرآتي( مرات) 4(مرات، وبإضافتها إلى ياء المتكلمة ) 10(النص بصيغة الجمع مرتين وبصيغة المفرد 
أنَّ بين المرآة والصورة عالقة جدلية قديمة، وتالزمًا واضحا في عالم المرأة أكثر، وهي فيما نحن بصدده  شك

كصورة ثابتة متجددة في آن، تطالعها الذات في المرآة كما " Portrait photographyالبورتريه "توحي بتالزم 
أربع بورتريهات في (صائد المجموعة في وضع تطالع البورتريه لترصد تقلبات الزمن وتغيرات اللحظة، وتمضي ق

  :تقول فيه) بورتريه لي(، بعد قصيدة )مرايا الليل والنهار
  كم خنُت صورتي"

  أطّل على العالم
  وال أطلّ 

  الكادر هو هو
  لم يهتز، ولم يتفكك

  عبر الهواء
  )7("وترك صورتي الوحيدة تلهو

ربٌط قاصٌد بين توظيف اليومي المهني  - كما نرى -بعين، وهو إنَّه الشعوُر بالوحدِة وسط هذا العالم من المتا    
الذاتي، هي التي ُتِطلُّ وال تطلُّ ألنَّ الرتابة ربما في تكرار الكادر المتكلف الحاضر في حين أن ما  في الشعر

ا أمام يعنيها كذاٍت شاعرة هي هذه الصورة الحقيقية التي ُتِركْت وحيدًة تلهو، وٕان كانت لم تهتّز في كادره
  .العالم، ولم تتفكك، ولكنها في حقيقتها ذات وحيدة، تحاول التغلب على تلك الوحدة بالشعر/اآلخرين

ثم تطالعنا األربع البورتريهات للسيدة الصغيرة في مرايا الليل والنهار، ونالحظ هذا الترابط بين الفن    
نجومية، والفن، وسيدة اإلعالم المتألقة في استمرارية ، والمرايا كانعكاس لل)السيدة الصغيرة(، والذات )البورتريه(

والنهار، وهي فيما يبدو حريصة على نقل أدق تفاصيل اللحظة / الحياة بأطرافها المتقلبة في ثنائية الليل
التي ال بد أن تتغلب عليها لكي تبرز كما يريد المخرج المسؤول ) مرصد المالمح القلقة(التصويرية التي تبدو في 

ادرها، وكما يجب أن تظهر به متحليًة باالبتسامة التي هي آخر ما سُيرَصُد في لقطة التصوير، وما عن ك
  :المشاهد، وهي تخاطب الذات، فتقول/سَيستِقرُّ في ذهن الُمتابع

  أيتها المالمح القلقة"
  )7("دعيني أحتفي بك، وأبتسم

قة في الوجدان، تغالبها من أجل الكادر الثابت، وهي هذا االحتفاء بمالمح القلق واالبتسام رغمًا عن لحظة دقي   
ال تنسى أن تصف تفاصيل كواليس الروح المعتمة المتماهية مع كواليس التصوير حين تتجاوز ممر العتمة ما 
بين الذات والموضوع بين النجومية وكواليسها، وهو حاضٌر معها، صوته المحبوب أمنيتها المرجأة، ولهفته 

  :ة، فتقولمراياها الحقيقي
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  أمّر في العتمة"
  وأحبُّ صوتك

  وصوتك األمنية المرجأة -صديقي –العتمة 
  )7("لهفتك مرايا تنير سردابي المعتم

هكذا توظف الشاعرة التقنيات الحياتية من مهنتها في لغتها الشعرية بتفاصيلها اليومية الصغيرة، ومشاعرها    
رصة للبحث عنه، فهو معها في مراياها ينير سردابها المعتم، وهي اللحظية، موشاة بالذات واآلخر وال تدَّخر ف

بكل ذلك تفتح تلك اللغة على الفنون، وال تنسى أن تضع توقيعًا في إحدى لوحاتها يشبه توقيع أكبر الفنانين حين 
طها الخياُل، ترسم بالكلمات هذه اللوحة المطرزة بخيال فنان تشكيلي، فتبدو هذه الكلمات كلوحة زيتية مفعمة يلتق

  :ويؤطرها هكذا
  أشرب نخب حماقات القلب"

  في نشوة األشياء الهاربة
  )7("األصوات الرقيقة حافية فوق زجاج اللغة

  .إنه منظر بديع ألصوات حافية فوق زجاج اللغة، ال يتأتى رصدها وتجسيدها إال لفناٍن موهوب   
  اللغة، وأفق تشكيلها الجمالي

قدر كبير من التكثيف واإليجاز، فال حشو في مفرداتها، وال في معانيها التي تطرح،  تأتي لغة المجموعة على    
تتعامُل مع الموضوع بتنويعاٍت لنصٍّ واحٍد طويل، تمَّ تقسيمه بعناية شديدة، يدور في معظمه على العزف على 

الضوء والظل، المرأة : إجماُلها فيثنائيات ِضدِّيٍة ُيمكن أن تنتظَم عموم المجموعة الشعرية، هذه الثنائيات ُيمكُن 
والمرآة، الحبُّ واالغتراب، الغياب والحضور، االحتفاء بالحياة والحزن، المألوف والمجهول، البراءة 

ها الموزَِّع على مقاطع ترسُمها برشاقِة /والنضج الشقاوة، وأخيرًا المواجهة والهروب، وتقدم تلك الثنائيات في نصِّ
أو ال نذهب بعيدًا برشاقِة فراشة خفيفة تحلُق بين األزهار تخطُر من زهرة إلى أخرى، وتطير  راقصِة باليه محلِّقة،

بخفة وانسيابية حول مصدر ضوء، فال نسمع لها صوتًا، ولكن نحسُّ بها وبحفيفها المنساب، لتضعنا في قلب 
تعراض جميل، إنها لغٌة ُمكثََّفٌة َتعمُد المواجهة والتحول بين النور، والنار، والشمس التي تحلق إليها عاليًا، بعد اس

كثيرًا إلى اإليحاء أكثر من التفصيل، وٕالى المجازية المكثفة الشفافة أكثر من الوضوح، وٕالى إزاحة المعاني 
، فإنها ال -كما مر بنا في مفردة النار، والضوء–المألوفة إلى معان أخرى جديدة حتى وهي تستخدم مفردًة واحدة 

بصيغة واحدة، وهذا يدلُّ على وعي بالتجربة وتجديٍد فيها، وفراٍر من  -متتاليتين أو متباعدتين -  تكررها مرتين
التناظر والرتابة حتى في اختيار الموضوع ومعالجة الظاهرة الواحدة تكون بصورة مختلفة، بلغة متجددة، وهذا هو 

العربية بشكل عام، والتي تقوم كما في  ها ولكنما تؤّكده الشعرية العربية الحديثة ليس في القصيدة الخليجية وحد
ثمَّ  -رفضًا أو قبوالً –على شعرية التراكم ال االنقطاع، فكّل تحّول يحاور ما قبله "محمد عبد المطلب .يقول د

  . )24("مما يكسب الحداثة طابعًا جدليًا فيه األخذ والعطاء...يضيف إليه أو يستدرك عليه 
التشبيه المستقر في الوجدان الشعري وتراثه، فإننا نجد الشاعرة تحّول التفاحة واألنوثة أّما ما يأتي من مألوف    

كالزمتين صارتا إعالميتين لكثرة استخدامهما إلى توظيف آخر يدخل فيها فعل القراءة كمفردة تجديدية لألنوثة، 
  :وكذلك فتح القامة البعيدة حين تقول

  منذورة كالتفاحة العصماء" 
  أنوثتيوأنت تقرأ 
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  تلتف كاللغز
  وأنا فيك ناهلة

  )7("عمري المثقل يفتح قامتك البعيدة
إنها لغة جديدة رغم أن مفرداتها مما هو ملقًى على الطرقات، ولكن هذا النسج من الُبرد البحريني المطرز    

للغة، ألنَّ اللغة والموّشى بالعاطفة الجياشة، يجعلها لغة جديدة في الشعرية العربية المعاصرة، واإليحاء في ا
تمّوه الرسالة على القارئ ثمَّ تعود لنفي هذا االنحراف لتصل " - Jean Cohenجان كوهن –اإليحائية بحسب 

التعبير حتى في المسكوت عنه، يظهر خلف غطاء من رقيق ، ورشاقة )25("بهذا القارئ إلى الداللة اإليحائية
  : ادمشفاف ُيعبُِّر عن اللذة واالشتهاء، فيبدو غير ص

  خذ وجهي وارسم ليله"
، حتى يستحيل التماع أجسادنا   واهجع فيَّ

  )7("برهًة تنهمر
  : وتقول   

  ما بين المهد األجدب، والنزق المترع بغيث الجسد"
  :، وتقول)7("آويتك إلى شفتيَّ 

  .)7("النبيذ يفك لي ضفائري، والغياب يشتهي"
كما يقول النفَّري في  –ا العبارة، وفي المقابل تتسع الرؤية والفكرة ثم إن لغتها ُتعتَُّق، وُتكثَُّف حتى تضيق فيه   

كّلما اتسعت الرؤية : إن عبدتني ألجل شيء أشركَت بي، وقال لي: أوقفني وقال لي: "الموقف الثامن والعشرين
ج العقل، فقلَّ كالمه فتبدو كحكيم أثقلته السنون بالتجارب والخبرة، وَبَرْتُه الفصاحُة، بنض - )26( ..."ضاقت العبارة

  :حين نجد مثل هذه الخالصات الدقيقة المحملة بالدهشة كما في العبارات اآلتية. وعظمْت معاني عباراته الموجزة
  .)7("الوحدة فسحة الغزو وعدو الهزيمة"
  .)7("الغياب ينهب الكتابة، ويقرأ الخطيئة"
  .)7("معك القلب أحالٌم ورماد"

حيث ) ليلة رأس السنة(الشعر ونوره بقوة الحكمة وروعة التجربة، كما في نص وثمة ومضات تمزج حرارة    
  : تقول مثالً 

  .)7("الميالد نصف رجل وبقايا امرأة"
  .)7("الليلة يرتدي العالم قناعه السنوي:" وتقول

عاده عن إنها لغة شعرية تشبه جرمًا سماويًا كبيرًا في حقيقته، لكنه يبدو صغيرًا جدًا البتعادنا عنه وابت
رؤيتنا المباشرة، والمجموعة محملة بالكثير من هذه العبارات التي ُتذكُِّر بقصيدة الهايكو اليابانية، أو بالموروث 
الِحَكِمي من األمثال العربية التي تجري مجرى األمثال السائرة، أو التوقيعات البالغية المدهشة، ثم إنها تمضي 

بحب في االستمتاع باللغة، ومعها حين توظف ثقافتها العربية وتناص  في بنائها اللغوي في قصائد المجموعة
في البدء كان القلب، وكانت ": موروثها الديني والشعري، وكذلك تراث الشعوب فمن ذلك مثًال التناص مع الديني

  .)7("النار
فلم يعد اإلزجاء والذود ، مأخوٌذ بتجديٍد، )7("بجنب الغضى أزجيك إلى سّر ينبجس: "ومع الشعر العربي القديم   

  :للقلوص، كما فعل مالك بن الريب
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  )27(بجنِب الَغَضا ُأْزِجي الِقالَص النََّواِجيا... أال ليَت ِشعري َهْل أبيتنَّ ليلًة 
  .ولكنه صار إزجاًء لسرِّ الحبيب المنبجس   
ضحة وضوحًا مراوغًا في لغة وكذلك التناّص مع الشعر العربي الحديث حيث تبدو لنا أنشودة المطر للسياب وا  

  ): مطر مطر(هذه القصيدة 
  أترك الشتاء في عهدة الصيف" 

  وقلبي في خطر
  في روح النار جائشة

  مطر مطر
  )7( ..."أمشي بال وجه، وأراك، غريبًا في المطر

يَّابي إنها تعتمد تكرار موسيقى صوت المطر، ولكنها ال تفقد شخصيتها الشعرية في مقابل هذا الصَّوت السَّ    
العمالق الذي يلتهم كل َمْن حاول االقتراب من عوالمه لسيطرته على لغته، ودفقة وجدانه الصادق، ورغم ذلك 

  :التأثر والتناص حاولت الشاعرة أن تحافظ على صوتها
  من أنا تلك التي تطوف"

  غريبة
  في عتمة الحكاية؟

  أمشي وأتبعني
  بال شق في جدار، ونجمة في سماء بعيدة

  ا في المدينة،من أن
  من أنا في سريري

  وفي السفر، وراء الكلمات
  من حمل أسراري

  بضوٍء قليل،... وبلََّل الليل 
  مطر مطر

  ...مقعدي في المقهى أمس مضى
  )7( ."وفي نافذة القطار وجهك المطر

ُم صورًة مختلفة عن القصيدة الخليجية التي  وهكذا تأتي لغة المجموعة ذات نكهٍة خاصٍة تجديدية، تقدِّ
كاد يذهب بها الشعر الشعبي النبطي ليطغى على كّل صوت شعري فصيح حداثي، على تقديرنا الشديد للفلكلور 

أصبحت فيه الحالة الخليجية تمثُِّل شكًال من أشكال تنمية "ظبية خميس .والذاكرة الشعبية إال أنها كما ترى د
الذي تبالغ المنابر الثقافية في االحتفاء به ال يخرج عن التخّلف الثقافي ذلك أنَّ الكثير من هذا الشعر النبطي 

، ولكن ما تقدمه القصيدة الخليجية الحديثة يعكس صورة متميزة في مسار )28("حدود الغزل، واأللغاز، والمديح
الحداثة، ومنها أن هذه اللغة تعمل على كّل المستويات الممكنة لطاقات اللغة والموضوعات، وفيها تمّكن في 

خدامات اللغة بمجازاتها، وشعريتها، وآفاقها التحديثية، بما في ذلك أنها ُتظهر تمكنها من وظيفة اللعب مع است
اللغة في نصٍّ شعري، وفيه روح من المرح لتكمل معزوفتها التي ُتدلُِّل على شغفها بالحرف، وبالكلمة التي هي 
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) بروين(يث نجدها تلعب حتى مع حروف اسمها طوع البنان ألنها حبيبة محبوبة، وصديقة في كل األوقات، ح
  :كغاية في التماهي مع الذات، ومع اللغة؛ حين تقول

  عندما يهوي المساء"
  على فؤادي

  باٌء يكتُب راءً 
  وواٌو أورقْت ياًء على األلواح

  )7( ."والشمُس خمرُة فكرٍة في كأِس نون
أكثر  ء، ويكون التأمل مع كأس النون وٕايراق األلواحعندما يأتي المسا وءٍ لعبة الذات مع األسماء في هد إنها   

، هذه بال شكٍّ شاعرية متميزة بلغتها، وبإيحاءات مفرداتها وبخصوصية قاموسها اللغوي إشراقًا على الفؤاد
وال  ،وبدقٍة شديدة ال تطغى فيها على صوت الشعر ،ووعي بعنايةٍ  فُ ظَّ وَ من فنون إبداعية تُ  هُ الشعري، وبما تستثمر 

  .ى خصوصية الصوت المنفردعل
  استنتاج تركيبي

شعريًا قادرًا على انتزاع اإلعجاب، بلغة جميلة،  قدمْت عمالً  "بروين حبيب"القوُل إن الشاعرة  نخلص إلى  
إبداعه  مُ قدِّ في ركن من األرض العربية هو الخليج العربي، والذي صار يُ  الشعرفًة بذلك باقًة من حدائق طِ قتَ مُ 

التماهي مع القراءات والثقافات الواسعة من أجناس ه يظهر فيو  تقديًما متواليا،لمستوى العربي وحضوره على ا
أسطورية وسردية، ومن فنون تشكيلية، ومن التجارب الحداثية في أكثر نماذجها ِجدًَّة، مستفيدًة من  أدبية متنوعة

حيُث تصّور عالقتها  يومي المعيش؛الو  ،ة الصادقةفيها تتعلُق بالمعانا فَ لُّ كَ ال تَ  ،تجارب وجدانية، وخبرات حياتية
 كفراشة بشرية بنور اإلعالم وناره في أضوائه ومراياه في عالمها الحقيقي، وتنقله عبر ريشة الكلمة إلى تجربةٍ 

فتمنحهم وهج النشوة والمتعة من أعماق روحها التي تتالقى مع األحياء، ومع الحياة،  ،عامة تنفع القراء شعريةٍ 
، إضافًة إلى نضج التجربة الكتابية وتلقيهم وتثير بواطن الجمال والدهشة في قراءاتهم الشعر في جذوته،ومع 

أعطيُت المرآة (، و)م2001رجولتك الخائفة طفولتي الورقية، : (التي تأتي بعد مجموعتين شعريتين هماللشاعرة 
إلى األعمدة الصحفية في عدد  لمقاالت، إضافةً ، تؤازرها الدراسة األكاديمية متمثلة بالدراسات وا)م2009ظهري، 

من إضافًة إلى لقاءاتها اإلعالمية ومحاوراتها الراقية لقامات بريات الصحف والمجالت الخليجية كّل ذلك من كُ 
عالية  ةٍ فيَّ رَ عن حِ  كَ يْ اهِ المحّلقة، نَ  التعامل مع الكلمةِ  على ثقافية أكسبتها قدرةً الدبية و األشعرية و األعالم العربية ال

، بل وعن لغة وعن اللغة العادية ،في التعامل مع اللغة في تقديم داللة إيحائية مبتعدة بذلك عن لغة النثر
ولذَّة متابعتها التي ال يمّلها  ،والوضوح في إدهاشاتها ،التلقائية اإلحساس، وعذوبةُ  جمالُ  يمدُّ تلك اللغةَ اإلعالم، 

أخرى، ثم يبدأ الشوق إلى اإلعادة من جديد قصيدة إلى لديه ويبدأ الشغف  القارئ، وال يكاد ينتهي من قصيدة إال
وفي كلِّ طوٍر نفسي  ،مع كلِّ حالةٍ  عرِ في لعبة اكتشاف المعاني ومراوغة الداللة بجمال االستعارات وغواية الشِّ 

  .اني بلغته الدالة وكتابته المتجددةووجد
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 المكتبة الرقمية ودورها في تطوير التعليم االلكتروني في دولة االمارات العربية المتحدة
Digital library and its role in the development of e-learning in the UAE 

 

                                                                                    Dr. Ahmed yousif Hafiz Ahmed*               فظ أحمداأحمد يوسف ح. د *

  ملخص                   

اتجهت دولة اإلمارات مؤخرًا إلى التطبيقات الذكية في كافة المجاالت 
ت وزارة التربية والتعليم هذه التغيرات وقامت برقمنة المناهج ، وقد واكب

من " المكتبة الرقمية" الدراسية والمواد التعليمية المساندة وأتاحتها عبر 
خالل مشروع تبنت تنفيذه إدارة النظم التعليمية بالوزارة بالتعاون مع 
إدارة المناهج وشركات عالمية متخصصة في المحتوى الرقمي ، 

يع نطاق اإلفادة من هذه المحتويات التعليمية التفاعلية الرقمية ولتوس
فقد تم إدراجها ضمن البوابة اإللكترونية الرسمية للوزارة ، وقد تم إدراج 

بدًء " مبادرة الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي " هذا المشروع ضمن 
م ، حيث اتجهت حكومة اإلمارات 2013/2014من العام الدراسي 

تحول من التعليم اإللكتروني إلى التعلم الذكي باستخدام إلى ال
التطبيقات الذكية والتقنيات الحديثة من الهواتف واألجهزة اللوحية 
بأنواعها ، وألهمية هذا المجال فقد تناولت الدراسة اإلجرائية الحالية 

المكتبة " استبانة تم تحكيمها قبل إقرارها لمعرفة أبعاد مشكلة وجود 
وعدم االستفادة منها " للمحتويات اإللكترونية التعليمية التفاعلية الرقمية 

على الوجه األمثل رغم أهميتها ودورها في دعم التعليم اإللكتروني وفي 
وقد أوضحت نتائج تطبيق االستبانة على . تطبيقات التعلم الذكي 

الجهات المعنية بالوزارة أن استخدام المحتويات اإللكترونية التعليمية 
التفاعلية ، مازال يعاني من عدم توافر الوعي الكافي ، وثمة مشكالت 
تعاني منها مثل هذه المشروعات لتحقيق اإلفادة المثلى منها ، ومن 
أهمها نقص التدريب ومحدوديته ، وعدم وجود المتابعة الميدانية 
المستمرة لرصد التغذية المرتدة لمستخدمي التطبيقات الذكية ، والحاجة 

ستراتيجية وطنية موحدة لتفعيل االستخدام من خالل ربط هذه إلى إ
التطبيقات بالمواقف التعليمية والفصول الدراسية ، وعدم وضوح الرؤية 
حول التحول من أنماط التعليم باستخدام الكتب التقليدية المطبوعة إلى 
الكتب الرقمية والتطبيقات الذكية المرتبطة بها ،  وال شك فإن نتائج 

سة الحالية يمكن أن تكون بداية انطالق لدراسات أخرى مستقبلية الدرا
لتشخيص واقع التحول نحو التعلم الذكي ، ومن ثم اقتراح أفضل السبل 
والمقترحات لالرتقاء بالعملية التعليمية ، ودعم مبادرات الوزارة الرامية 
 إلى وضع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة على خارطة الدول

المتقدمة تعليميًا  وتبني المبادرات التي تحقق لها الريادة في هذا 
 .المجال 

_________________________________________ 
  الواحدة و الثالثين في الدورة تقنية المعلوماتمجال مركز االول في الفائز بال لبحثا[ 
] لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم   
االمارات العربية المتحدة – تعليم بدبيوزارة التربية وال *  

 
 

 
Abstract 

 UAE moved recently to Smart applications in all 
fields. The Ministry of Education has coped with 
these changes by digitizing of curricular and 
supportive instructional materials. It made them 
available through the "Digital Library" through a 
project adopted and implemented by the 
Educational Systems department in the ministry in 
collaboration with the curricular Department and 
some international companies specialized in digital 
content. To extend the benefit of this interactive 
digital educational content, it has been included in 
the official web portal of the Ministry. The project 
has been included within  H.H Sheikh Mohammed 
Bin Rashid Smart Learning Program initiative 
starting in the academic year 2013/2014 Where the 
UAE government tended to shift from E-learning to 
the Smart Learning using smart applications and 
new technologies of phones and tablets of all kinds. 
Since this topic is of a great importance, the current 
action study addressed a questionnaire that has 
been evaluated before approval to determine the 
dimensions of the problem of the existence of 
"digital library of interactive educational e-contents”. 
It also looked into the reasons behind not using it 
as it should be despite its importance and its role in 
supporting e-learning and the smart learning 
applications. The data collected by the 
questionnaire has shown that the use of interactive 
educational E-content is still suffering from the lack 
of insufficient awareness. There are problems 
faced by such projects to achieve the best benefit, 
most notably a lack of training and limitations, and 
the lack of ongoing field follow-up to monitor 
feedback from users of smart applications as well 
as the need for a unified national strategy to 
activate usage by linking these applications and 
learning and teaching inside classrooms. These 
also included the lack of clarity about the 
transformation of education patterns using 
conventional printed books to digital books and 
smart applications associated with them. No doubt, 
the results of the current study could be the 
launching point to further studies in the future to 
diagnose the reality of the shift towards smart 
learning, and then suggest the best ways and 
proposals to improve the educational process. This 
is in addition to supporting the ministry's initiatives 
to develop education in the United Arab Emirates 
and adopting initiatives that achieve her leadership 
in this area 

________________________________________ 

* Ministry of Education – Dubai - UAE  



2 
 ثانيمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد الرابع عشر ، العدد ال

 

 مقدمة
ية المعلومات من أهم قضايا العصر الذي نعيشه ، وأمام هذا الفيض الهائل من المعلومات المتراكمة أصبحت هناك حاجة إن قض   

حقيقية إلى استخدام نظم وأساليب أكثر حداثة للتعامل معها ، كما كان من الضروري االعتماد على الحاسبات والنظم اآللية في ظل 
ظيف اإلنترنت وٕانشاء المكتبات الرقمية لخدمة العملية التعليمية ، وٕاعداد الكوادر البشرية المدربة على التقدم التقني ، واالتجاه نحو تو 

استخدام تكنولوجيا المعلومات ، حيث يتفق معظم التربويين على أن العملية التعليمية اآلن تحتاج إلى تجديد وتطوير لمواجهة التحديات 
النفجار المعرفي والزيادة السكانية وثورة المعلومات واالتصاالت والثورة التقنية ، وما ترتب عليها التي فرضتها تقنيات العصر  كما أن ا

  . من سرعة انتقال المعلومات ، كلها عوامل أصبحت تضغط على المؤسسات التربوية من أجل مزيد من الفاعلية والتجديد للتناغم معها 
" و " المكتبة الرقمية التعليمية " ة مضت تغييرات أسهمت في ظهور مفاهيم جديدة مثل ولقد شهدت العملية التعليمية خالل عقود قليل

وغيرها ، بهدف تعزيز المناهج الدراسية ورقمنة المحتوى الفكري التربوي ، مما أكسبها مكانة خاصة " مكتبات الوسائط التعليمية المتعددة 
عمليات التطوير التربوي ، فما يجرى اليوم من استحداث للنظم التربوية  وبروز في صلب العملية التعليمية وجعلها شريكًا مباشًرا في 

الحاجة إلى التحول نحو مجتمع المعرفة دفع المؤسسات التربوية إلى المشاركة والتفاعل مع المجتمع من خالل استثمار تكنولوجيا 
، وتدعم البنية المعلوماتية الوطنية في الدول النامية ، وتيسر المعلومات في تقديم خدمات معلومات مطورة تساهم في التنمية المجتمعية 

الوصول إلى النصوص ومصادر المعلومات اإللكترونية ، وتحويل المجموعات المطبوعة والسمعية والبصرية إلى الشكل الرقمي ، لذا فقد 
ستيعاب المحتوى اإللكتروني التعليمي للوزارة ، كما ال Digital Library D-Libبدأت وزارة التربية والتعليم بإنشاء مشروع مكتبة رقمية 

تبنت مشروعًا وطنيًا لرقمنة المناهج الدراسية لتعزيز المكتبة الرقمية وتوسيع نطاقها لتخدم جميع مدارس الدولة وأطراف المنظومة 
  .التعليمية 

  مشكلة الدراسة 
لتنمية المهنية لهم ، ة لرفع كفاءة المعلمين من خالل التطوير الذاتي واإن استحداث النظم التعليمية بدأ بتعديل طرائق التدريس المتبع

طالع على ما هو جديد ، وتدريب الطلبة على استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية ، باعتبار أن التعليم ينبغي أال عن طريق اال
االتجاهات الحديثة أصبحت تنادي بتنمية قدرات الطالب  يعتمد على التلقين والحفظ واألساليب التقليدية التي أصبحت غير مجدية  ألن

عن طريق البحث والتعلم الذاتي والمشاهدة والتجريب وتوظيف المعارف والمهارات في المواقف اليومية ، وكذلك الوصول الحر إلى 
لثقافة المعلوماتية من خالل استخدام نترنت والبوابات اإللكترونية ، واكتساب مهارات امعلومات التي يحتاج إليها عبر اإلالمعرفة وال

  .  التقنيات ووسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، وتطبيق المنهج العلمي في حل المشكالت التعليمية 
دها وخدماتها مارات ، ومعرفة مقوماتها وموار وزارة التربية والتعليم بدولة اإللذا فإن مشكلة الدراسة الحالية تكمن في تقييم المكتبة الرقمية ب

الرقمية في إثراء البنية المعلوماتية واإللكترونية واإللمام بمشكالتها ومختلف جوانبها ، ووضع مقترحات لتوظيف تقنيات المعلومات 
التربوية باإلمارات في ظل تحول الدولة الجذري في كافة المجاالت نحو الحكومة اإللكترونية والتي تركز على أكبر قطاعين على 

  . وى الوطني وهما التعليم والصحةالمست
  أهمية الدراسة 

ضرورة معرفة موقع دولة اإلمارات من المتغيرات التكنولوجية في المجال التربوي في عالم أصبحت تحكمه  .1
تقنيات المعلومات واالتصاالت وتؤثر فيه من خالل شبكات تراسل المعلومات  واإلنترنت والمصادر اإللكترونية 

 .ها اآلن من الموارد الرئيسة التي ال يمكن االستغناء عنها في تبادل المعلومات التي أصبحت جميع
ندرة الدراسات العربية التي تربط بين توظيف تقنيات المكتبات الرقمية والمجاالت التعليمية والتربوية معًا ، وعدم  .2

إلنتاج الفكري العربي حيث توافر دراسة علمية واحدة عربيًا وفي دولة اإلمارات في هذا المجال وفق مسح ل
 .وفق أساسيات الدراسة الحالية " المكتبات الرقمية التربوية " اتضح عدم وجود دراسة علمية عربية واحدة حول 
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" مما أثرى الدراسة الحالية وزادها أهمية هو إدراج مشروع المكتبة الرقمية بالوزارة محور الدراسة ضمن مبادرة  .3
ى تم مدرسة كمرحلة أول 100ا الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء وضمت التي أطلقه"  التعلم الذكي

  .مدرسة سابقاً 14من  بدالً  114ولى ، لتصبح مدارس المرحلة األ 2014/  2013  تنفيذها مطلع العام الدراسي
ليم اإللكتروني ثمة حاجة إلجراء دراسة ميدانية تقوم بتشخيص أثر استخدام المكتبات الرقمية في دعم طرائق التع .4

والذي تحول إلى التعلم الذكي باستخدام األجهزة اللوحية والهواتف الذكية بدولة اإلمارات ، للمساهمة في وضع 
 .االستراتيجيات والخطط التعليمية المستقبلية ، والتي أصبحت تعتمد على تقنيات التعليم والمعلومات 

ات أكاديمية في المكتبات والمعلومات  فمن خالل االطالع يفتقر الميدان التربوي بدولة اإلمارات إلى دراس .5
 .والبحث اتضح عدم وجود دراسة تربط مجاالت التربية والتعليم من جهة والمكتبات والمعلومات من جهة أخرى 

 تشجع وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات الدراسات العلمية التي تشخص واقع الميدان التربوي ومشكالته ، ومن .6
ثم فإن الوزارة تركز على نتائج وتوصيات الدراسات العلمية وتضعها ضمن أولوياتها في التنفيذ مستقبًال ضمن 

 " .مبادرات إستراتيجية " خططها التطويرية لتكون 
إن مشروعات المكتبات الرقمية التربوية تعتبر حديثة العهد وخاصة في دولة اإلمارات  لذا فهناك أهمية لدراسة  .7

ه التجارب للحكم على مدى نجاحها ، ووضع أطر علمية حول كيفية االستفادة من نتائجها بقطاع مثل هذ
  . التعليم
  أهداف الدراسة

 ينبغي أن تتصف أهداف الدراسات العلمية بمعايير محددة منها القابلية للقياس والواقعية والمرونة وٕامكانية التطبيق والتعميم وفق 
    ه وفق طبيعة الدراسة واإلمكانات التي تتوافر لها  لذا فثمة أهداف تم بناءها من واقع هذه المعايير يمكن مدى زمني متفق علي        
 :على النحو التالي بلورتها          

تسليط الضوء على أهمية تطبيق تقنيات المكتبات الرقمية في التعليم عامة ، وفي قطاع التربية والتعليم بدولة اإلمارات  .1
من خالل سعى الدراسة الحالية إلى تقييم تجربة تطبيق المكتبة الرقمية في مجاالت التربية والتعليم بالدولة ،  خاصة ،

  .ومدى مساهمتها في تطوير العملية التعليمية
 تعتبر الدراسة الحالية األولى من نوعها التي يتم إعدادها في دولة اإلمارات في هذا المجال ، لذا فهي تطمح إلى إعطاء .2

زخم كبير لموضوع المكتبات الرقمية التربوية ، وألن الدراسة تربط بين التعليم وتقنيات المكتبات والمعلومات لذا فمثل هذه 
  .البحوث تحتاج إلى خبرات مهنية وأكاديمية وتقنية

رات في ظل الدعم محاولة تقديم أفضل الحلول والبدائل لمواجهة مشكالت العملية التعليمية وتطوير خدماتها بدولة اإلما .3
الذي توليه الدولة للتعليم ، والتشجيع على البحث والقراءة واستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات باعتبارها جميعًا أحد 

  . ركائز العملية التعليمية في جميع المراحل العمرية 
تعميم التجربة لتكون مشروعًا وطنيًا وضع تصور مقترح يمكن أن تتبناه وزارة التربية والتعليم ضمن إستراتيجية تهدف إلى  .4

يدعم رقمنة المحتوى التعليمي ، وخاصة بعد أن بادرت الوزارة بإنشاء مكتبة رقمية مركزية لتكون بمثابة اللبنة األولى 
  .لكترونية للوزارة ومناطقها التعليمية ومدارسها م المواقع والبوابات التربوية اإللمشروعات مستقبلية تخد

إثراء المحتوى المعلوماتي التربوي على شبكة اإلنترنت من خالل نشر المعلومات والبحوث والمناهج الدراسية  المساهمة في .5
صيل بدولة اإلمارات عبر شبكات المعلومات ، والوصول إلى طرائق ووسائل تعليمية مطورة وجديدة تسهم في تو 

  المعلومات للطالب والمعلمين 
ة في إعداد دراسة علمية مستفيضة تدعم مشروعات تطوير التعليم وتوجهات الدول هناك رغبة خاصة لدى الباحث تتمثل .6

لكترونية بدولة اإلمارات وخاصة في ظل رقمنة مناهج التعليم بالدولة والسعي نحو التعلم بكافة قطاعاتها نحو الحكومة اإل



4 
 ثانيمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد الرابع عشر ، العدد ال

 

موذجًا يحتذى ويستفاد منه في الدول الذكي واستخدام البوابات والمصادر التربوية المحوسبة ، بحيث تكون التجربة ن
  . العربية األخرى ، وخاصة وأن مجال الدراسة الحالية حديث العهد ومازالت تجاربه تمثل مبادرات ومشروعات تجريبية 

  تساؤالت الدراسة
  :تحاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية 

 قها في قطاع التعليم األساسي بدولة اإلمارات ؟ ما أهمية إدخال تكنولوجيا المكتبات الرقمية ودوافع تطبي 
  م ليكون نواة لمكتبات رقمية 2007/2008ما متطلبات تنفيذ مشروع المكتبة الرقمية الذي أسسته الوزارة خالل العام الدراسي

 تربوية على المستوى الوطني ؟
 مارات ؟ ما المعوقات والمشكالت التي واجهت توظيف المكتبة الرقمية في التعليم باإل 
  ما الحلول والتوصيات والخطة المستقبلية التي ينبغي االستفادة منها والعمل بها لتعميم هذا المشروع  على المستوى الوطني

  وكذلك ربطه بالمكتبات المدرسية باإلمارات ؟ 
 منهج البحث وأدواته

حليلها ، لذا تم التوسل بالمنهج التقييمي حيث أنها تعد من لطبيعة الدراسة ومتطلباتها ، وتعدد أهدافها ، وفي سبيل تجميع البيانات وت
نمط البحوث التقييمية التي تمثل أحد أنواع البحوث التطبيقية ، وهدفها األول اختبار تطبيق المعرفة وليس اكتشافها ، وخاصة فيما 

على شاهد موضوعي ومنهجي عن مدى نجاح يتعلق ببرنامج معين أو مشروع محدد فعلًيا أي أن البحث التقييمي يتم تطبيقه للحصول 
وهو  أو فشل مشروعات وبرامج مكتبية ومعلوماتية ويتمثل هنا في تقييم واقع المكتبة الرقمية التربوية بوزارة التربية والتعليم باإلمارات ،

مجال المكتبات يرتبط بواقع ظروف العمل من خالل محاولة قياس العمليات في ضوء األهداف ، حيث ينتشر استخدامه في 
والمعلومات عربيًا وعالميًا ، ألنه يساعد كأداة في حل المشكالت واتخاذ القرار ، ويقدم مؤشرات ومعلومات للحكم على المشروعات 
والبرامج المكتبية ، كما أنه يطبق في بيئة عملية وليس بمنأى عن المجتمع المبحوث وعادة ما يطبق في مجالنا خالل الحاالت 

   :)1(التالية
  األنشطة والعمليات التي تجرى في المكتبات والمعلومات.  
  تقييم نظام استرجاع معلومات أو نظام آلي. 
  تقييم األدوات الفنية مثل نظم التصنيف والمكانز والفهارس وقواعد البيانات والكشافات. 
  تقييم مصادر المعلومات ومجموعات المكتبات ومراكز المعلومات.  

  :الحالية استبانة لتقييم مشروع المكتبة الرقمية التربوية بدولة اإلمارات وفقًا لما يلي واعتمدت الدراسة 
  األساس النظري المتمثل في الكتابات العلمية والنتاج الفكري حول المكتبات الرقمية .  
 الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية والتي يمكن الرجوع إليها .  
 لخبراء و المختصين المقابالت مع ا.  
 حول موضوع الدراسة الحالية  الزيارات الميدانية وتنفيذ ورش تدريبية.  
  المالحظة كان لها دورها في جمع البيانات وتحليلها ، ورصد نتائج وتوصيات تحقق أهداف الدراسة . 

  مجاالت الدراسة 
  ابات إلكترونية مصادر المعلومات من كتب وبحوث ومقاالت ومواقع وبو : المجال النوعي .  
  المكتبة الرقمية ودورها التربوي والتعليمي : المجال الموضوعي .  
  تقييم آراء القائمين على المكتبة الرقمية : المجال البشري.  
  م  2013/2014غطت الدراسة بداية العام الدراسي : المجال الزمني .  
  اللغتين العربية واإلنجليزية : المجال اللغوي .  
 دبي ( وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات : لمكاني المجال ا. (  
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  الدراسات السابقة 
   :راسة الحالية على النحو التالي تم رصد مجموعة من الدراسات ذات العالقة بموضوع الد

حالة على المكتبة الرقمية دراسة : مشروعات المكتبات الرقمية العربية " وهي بعنوان  )2()2008عبد الهادي ، زين، (  : الدراسة األولى
وقد تناولت هذه الدراسة موضوع إدارة مشروعات تحويل المكتبات الرقمية من خالل دراسة حالة " للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

في جانب  تمت على المنظمة العربية للتنمية اإلدارية عندما قامت بتحويل مكتبتها من الشكل التقليدي إلى مكتبة رقمية  كما تعرضت
 . منها لتعريف المكتبة الرقمية في إطارها المؤسسي ، إلى جانب عرضها لمجموعة من التجارب التي تمت في بعض الدول األخرى 

مجتمع المعرفة والمكتبة الرقمية العالمية نموذج مقترح لمعايير اختيار المحتوى " بعنوان  )3()2007شاهين ، شريف ، (  :الدراسة الثانية
حيث استعرضت الدراسة أبرز نتائج القمة العالمية للمعلومات التي عقدت في جنيف عام " روني لضمان التكامل المعرفي اإللكت

، وأكدت على سمات وخصائص مجتمع المعلومات والمبادئ األساسية له وأهمية النفاذ للمعلومات والمعرفة  2005وتونس  2003
ت ، ومن ثم تمهيد الطريق لبناء هذا المجتمع ، كما تناولت أهم األفكار الواردة في تقرير وبناء قدرات المواطن ودعم مرافق المعلوما

نحو مفهوم تكامل " ثم عرضت تقرير اليونسكو بعنوان " من مجتمع المعلومات إلى مجتمعات المعرفة " اليونسكو الصادر بعنوان 
كما عرضت بعض التجارب في هذا السياق ، وأخيًرا سلطت " قمية خاصة المعرفة وتطبيقاته في البيئة اإللكترونية عامة والمكتبات الر 

من " مشروع المكتبة الرقمية العالمية " الدراسة الضوء على أحدث المشروعات في مجال تجميع وتنظيم وٕاتاحة المعرفة العالمية وهو 
 .حيث فكرته وأهدافه مع التركيز على سياسة اختيار المحتوى لها 

واستهدفت رصد " مشروعات المكتبة الرقمية في مصر"وهي أطروحة دكتوراه بعنوان  )4()2005صالح ، عماد عيسى ، : (ة الدراسة الثالث
المشروعات المصرية للمكتبات الرقمية وتقييمها وتحديد المتطلبات الفنية والوظيفية لبناء المكتبات الرقمية في مصر من خالل وضع 

ت حدودها حول التعرف إلى متطلبات إنشاء المكتبات الرقمية من حيث النظم والبرمجيات ، إطار منهجي استرشادي ، وقد تمحور 
وبيان أثر المصادر الرقمية والتقنيات الحديثة على المتطلبات الوظيفية إلنشاء تلك المكتبات ، وقد حاول الباحث الوصول إلى تعريف 

العددية والنوعية لإلنتاج الفكري المتخصص لتبيان االتفاق واالختالف منهجي لمصطلح المكتبة الرقمية ؛ من خالل رصد االتجاهات 
 في المصطلحات الدالة على نفس المفاهيم ، مع عرض لنموذج وظيفي للمكتبة الرقمية ، تبعه عرض تفصيلي لمشروعات

لمتحدة وٕانجلترا ونيوزيلندا، وفي آسيا تم عرض ومبادرات المكتبة الرقمية على مستوى العالم ، مثل الواليات المتحدة وكندا، والمملكة ا       
المشروعات في الصين وٕاندونيسيا ، تلي ذلك استخالص للمالمح الرئيسة المميزة والفارقة بين تلك المشروعات ، ثم انتقل بعد ذلك 

والبيئة التي نمت فيها  إلى استكشاف الوضع الراهن لمشروعات المكتبة الرقمية في مصر وتطورها، واألهداف التي تسعى لتحقيقها،
المتطلبات الفنية "وطبيعة المؤسسات التي تبنتها وأهدافها، وعناصر التخطيط والتنسيق بينها، وأبرز مالمحها ، ثم استعرضت الدراسة 

ركيز من حيث خصائص ووظائف النظم اآللية للمكتبات الرقمية ومدى توافرها بالمشروعات محل الدراسة ، مع الت" للمكتبة الرقمية
على إمكانات البحث المتقدمة والنماذج المختلفة لتصميم واجهات التعامل والبوابات، وأنماط العرض والتصفح للمحتوى الرقمي، تلى 
ذلك عرض تقنيات إدارة اإلتاحة واألمن بالمكتبات الرقمية ، ثم المتطلبات الوظيفية لها وأنواع مصادر المعلومات الرقمية ، وأسس 

" الميتاداتا"مصادر واختيارها ، وسياسات واستراتيجيات تنمية المقتنيات ، كما تناول نموذجين للضبط الببليوجرافي هما تقييم تلك ال
، باإلضافة إلى عرض ) إفال(ونموذج المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية الذي تبناه االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات 

ظيم مصادر المعلومات الرقمية، وخدمات المعلومات في المكتبات الرقمية ، ثم عرضت الدراسة جهود استخدام التصنيف في تن
اإلجراءات المتبعة في الرقمنة والمتطلبات التقنية المتاحة، واالختزان والحفظ الرقمي من حيث أهميتها وأهدافها وقضاياها ، وُاختتمت 

تكشاف مالمح الوضع الراهن لمجتمع المعلومات في مصر من حيث اإلمكانات الدراسة بعرض لمفهوم التخطيط الوطني وأهميته، واس
والموارد المتاحة والتصور المقترح لمنظومة مشروعات المكتبة الرقمية في مصر، من حيث اإلطار المفاهيمي التي تستند إليه والدعائم 

تمويل والبرامج التنفيذية ، ثم انتهت باقتراح برنامج تأهيلي التي بنيت عليها ، واألهداف والمهام ، والمسئولية والجهاز اإلداري  وال
يهدف إلى مساعدة اختصاصيي المكتبات والمعلومات على فهم واستيعاب القضايا الرئيسية والمفاهيم واالتجاهات المتصلة بالمكتبات 

خاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لوضع الرقمية وما يرتبط بها من ممارسات وتقنيات ، أما أهم توصيات الدراسة فكانت ضرورة ات
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ة المبادرة المصرية للمكتبات الرقمية التي اقترحتها الدراسة حيز التنفيذ ، وتوفير الدعم المالي الالزم لدعم بحوث تطوير وبناء المكتب
عوائد المرجوة ، ووضع الرقمية في مصر ، والتي تبنى مشروعاتها على مفهوم إجرائي يحدد الخصائص واإلجراءات والمخرجات وال

الخطط الزمنية التنفيذية لضبط مسار مشروعاتها وضمان توفير الدعم المادي والمعنوي لها ، وتشجيع البحوث التطبيقية لتطوير نظم 
، وكذلك وبرمجيات تتالءم مع المتطلبات المحلية وتتوافق مع المعايير الدولية ؛ لدعم األنشطة والوظائف المختلفة بالمكتبات الرقمية 

تنسيق جهود رقمنة مصادر المعلومات على المستوى الوطني واضطالع المؤسسات العلمية والمهنية بتطوير البرامج التدريبية 
  .والمقررات الدراسية بما يتالءم مع متطلبات العمل في البيئة الرقمية

وتناولت مفهوم " رقمية واإللكترونية بين النظرية والتطبيق المكتبة ال" بعنوان  )5()2002عبد الوهاب ، أبا الخيل ،(  :الدراسة الرابعة
مصطلح المكتبات الرقمية ، وعالقته بالمصطلحات األخرى الدالة على المفهوم نفسه ، وعرضت بدايات ظهور المكتبات الرقمية 

ت التي يمكن أن تواجه المكتبات ونماذج منها ، وما يمكن أن تتميز به هذه المكتبات عن غيرها من المكتبات التقليدية  والمشكال
  .التقليدية في طريقها إلى التحول إلى المكتبات الرقمية 

دور المكتبة اإللكترونية في تحديث العملية التعليمية والتربوية ، " وهي بعنوان  )6()م2004الكميشى ، لطيفة على ، (  : خامسةالدراسة ال
حيث تطرقت إلى بعض مشكالت التعليم وأهمية إدخال التقنيات وتوظيفها في " ابلسمطبقة على قطاع التعليم العام بشعبية طر  دراسة

الخدمات المكتبية بالمدارس لمواكبة تطورات العصر ، وضرورة تبني المؤسسات التعليمية استراتيجيات تربوية تعتمد على تقنيات 
عالم المحيط وتؤهلهم لمواجهة المشاكل التي تعيق تحديث تعليمية متطورة تضمن قيادة المتعلمين إلى مصادر المعرفة ، وتربطهم بال

 العملية التعليمية ، وقد واجهت الباحثة صعوبات أثناء قيامها بهذه الدراسة تمثلت في عدم تعاون بعض المسئولين بأمانة التعليم بشعبية
فيما يخص المكتبة اإللكترونية ودورها في  طرابلس في تعبئة استمارة االستبيان ، وقلة المراجع وخاصة المتعلقة بموضوع الدراسة

تحديث العملية التعليمية ، وقد رصدت الباحثة بعض المشكالت واألهداف التي بنيت عليها الدراسة منها عجز الطرق التقليدية عن 
من مصادر تقديم المعلومات وعدم مواكبتها لتطورات العصر وسوق العمل ، والرغبة في تيسير الوصول إلى أكبر قدر ممكن 

 يوالتزايد الكم،  يوالمحــل يتطور التقني على المستوى العـالمالمعلومات بأقل قدر من التكاليف ، وتعريف الطلبة بمجاالت ال
للمعلومات في الموضوع الواحد حتى أصبح من الصــعب ألي كتاب مدرسي أن يتضمن كافة الحقائق في أي مرحلة تعليمية والرغبة 

السريع لتكنولوجيا المعلومات ، وتوظيفها في العملية التعليمية وتوسيع آفاق المعرفة للطلبة خارج إطار الكتاب في مواكبة التقدم 
المدرسي في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه المكتبة المدرسية في العملية التعليمية ، كما هدفت إلى طرح موضوع المكتبة اإللكترونية 

ول لطرائق تعليمية حديثة مثلى في توصيل المعلومة للطلبة ، وتطبيق الوسائل الحديثة في العملية ودورها في تطوير التعليم ، والوص
التعليمية والتركيز في مناهج التعليم على الجوانب التطبيقية في المجاالت المختلفة ، وضبط ومعالجة المعلومات بشكل سريع ، ومعرفة 

أهيل والتدريب ألمناء المكتبات المدرسية والتركيز على جانب تقديم خدمات معلومات سبل تطوير المكتبات المدرسية ، وفتح آفاق الت
بأساليب متقدمة، ومن ثم إعداد كوادر متخصصة ذات كفاءة عالية والمساهمة في اإلنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات ، 

لتعليمية  وأهمية إدخال تقنيات المعلومات فيها ، ولتحقيق أهدافها فقد والتأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه المكتبة في تسيير العملية ا
تبنت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وجمع البيانات باستخدام االستبيانات لتشخيص الوضع القائم في المكتبات المدرسية ، كما 

س وركزت على الطلبة وخبراء التعليم وأمناء اقتصرت الدراسة على مؤسسات التعليم بمرحلتي األساسي والمتوسط بشعبية طرابل
) 80(منها ) 230(مدرسة من)123(المكتبات المدرسية وتمثل مجتمع الدراسة في قطاع التعليم بشعبية طرابلس ، حيث شملت الدراسة 

بها متخصصون  مدرسة تعليم متوسط ، أي التي بها كوادر متخصصة واستبعدت المدارس التي ال يوجد) 43(مدرسة تعليم أساسي ، 
خبير من ) 50(طالب بالتعليم المتوسط ، كما شملت الدراسة عدد) 860(طالب بالتعليم األساسي ، ) 540(، وقد بلغ عدد الطلبة 

من أمناء المكتبات المدرسية ، واختيرت عينة الدراسة بأسلوب العينة العشوائية من مختلف مدارس تعليم شعبية ) 100(خبراء التعليم ، 
حيث استخدمت االستبيان كأداة لجمع المعلومات وقد اختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها ضرورة توفير متطلبات   طرابلس

        ، الشبكات) التشغيلية والتعليمية ( ، البرمجيات )حواسيب،وسائط متعددة (المدرسة الحديثة مثل  التأهيل والتدريب، التجهيزات 
الخدمات والصيانة ، وأوصت بضرورة تحديد األهداف للوصول إلى تعليم أفضل من خالل العمل بمبادئ ، )المحلية والدولية ( 

التخطيط السليم ، والتركيز على المعلمين وتطوير أدائهم وتدريبهم على استخدام التقنيات بفاعلية لتحقيق أهداف مدرسة المستقبل ، 
احتياجات سوق العمل وضرورة تطوير المناهج لتساعد جميع التالميذ على  يت جديدة في التعليم المتوسط لتلبواستحداث تخصصا

إلى  استيعاب تقنية المعلومات ، واستحداث المكتبة اإللكترونية كبديل للمكتبة المدرسية التقليدية  واالنتقال من تعليم المهارات المكتبية
ل بين المكتبة والمنهج ، وتوفير مكتبة متكاملة بشكلها الحديث الذي يجمع ، وتحقيق التكام) الثقافة المعلوماتية ( المهارات المعلوماتية 

بين المصادر التقليدية واإللكترونية  وٕاعادة هيكلة التعليم العام بهدف استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت في التدريس وٕادراج 
ة في اللغات األجنبية ، وتطوير البنية التحتية للمكتبات الحاسوب واالتصاالت ضمن المناهج المدرسية ، وكذلك تقوية مهارات الطلب

المدرسية بشعبية طرابلس وتكثيف الدورات واللقاءات بين أمناء المكتبات للتعرف على الجديد من برامج وأنشطة ، وٕانشاء موقع 
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سية ، وحث المعلمين والطالب على للمكتبات المدرسية على شبكة اإلنترنت ، وٕادخال نظم الفهرسة اآللية إلى جميع المكتبات المدر 
  .االهتمام بالتعلم الذاتي 

ة في تعليم مواد العلوم بدولة واقع استخدام الوسائط التعليمية اإللكتروني" بعنوان  )7(*)2006الشناق ، قسيم محمد ، ( : دسةالدراسة السا
ترونية في تعليم رف على واقع استخدام الوسائط اإللكهدفت الدراسة إلى التعمارات العربية المتحدة من وجهة نظر المعلمين ، و اإل

ما واقع استخدام : مارات العربية المتحدة من وجهة نظر المعلمين، وبالتحديد حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال اآلتي العلوم بدولة اإل
معلمًا ) 284(وتكون إجمالي مجتمع الدراسة من مارات العربية المتحدة ؟ ، ترونية في تعليم العلوم بدولة اإلالوسائط التعليمية اإللك

في منطقة العين  2005/2006ومعلمة ممن يدرسون مواد العلوم، واألحياء، والكيمياء، والفيزياء، وعلوم األرض للعام الدراسي 
راسة واقع االستخدام، وتم معلمًا ومعلمة ، ولإلجابة عن سؤال الدراسة تم تطبيق استبانة لد) 154(التعليمية وتكونت عينة الدراسة من 

، وركزت  2006/ 2005التأكد من صدقها وثباتها بالطرق المعروفة بحثيًا ، وتم تطبيق االستبانة في الفصل الثاني من العام الدراسي 
مرات ت ، والحاسب ، والبريد اإللكتروني ، وجهاز عرض البيانات ، والهاتف النقال ، ومؤتنترنستبانة على توظيف كل من اإلاال

تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، وتوصلت الدراسة إلى  الفيديو في تعليم العلوم ، ولمعالجة البيانات إحصائياً 
، يليه اإلنترنت %) 80.5(أن أكثر المجاالت استخدامًا هو الحاسوب حيث بلغ نسبة استخدامه : النتائج والتوصيات اآلتية 

، أما استخدام البريد اإللكتروني فكان منخفض %)76.6(ثم جهاز عرض البيانات حيث بلغ نسبة استخدامه  ،%) 79.9(بنسبة
، وجاء في الترتيب األخير مؤتمرات الفيديو بنسبة استخدام %)23.8(، وكذلك الهاتف النقال فكان نسبة استخدامه %)29.9(ونسبته 
التأكيد على دور الوسائط والتعليم بدولة األمارات العربية المتحدة بضرورة  وأوصت الدراسة وزارة التربية، %) 12.3(مقدارها 

اإللكترونية في تعليم العلوم مع التركيز على نوعية االستخدام ، وتنظيم ورش تدريبية لمعلمي العلوم لتوظيف وسائط تعليمية إلكترونية 
عليمي والمناهج وتصميم التدريس وتصميم الوسائط المتعددة إلنتاج في تعليم العلوم، وتكوين فريق عمل من المختصين في المحتوى الت

وم ، مواد التعلم اإللكتروني في العلوم، وتبادل الزيارات بين معلمي العلوم لدراسة إمكانية تفعيل دور الوسائط اإللكترونية في تعليم العل
ية استخدام وسائط التعلم اإللكترونية في مجاالتها المختلفة، تقويم نوعل وأوصت الدراسة الباحثين بضرورة إجراء المزيد من الدراسات

وتقديم تقارير نوعية تبين آليات طريقة توظيف الوسائط المتعددة في تعليم العلوم، وأجراء دراسات تطبيقية لدراسة أثر استخدام وسائط 
د من الدراسات لتقويم وسائط التعلم اإللكتروني المستخدمة التعلم اإللكترونية في اكتساب الطلبة للمفاهيم والثقافة العلمية وٕاجراء المزي

  .في تعلم فروع المعرفة المختلفة والعمل على وضع معايير وأدلة لتصميم وتقويم الوسائط التعليمية اإللكترونية
  مناقشة الدراسات 

بات الرقمية عربيًا وعالميًا  والتي تحتاج الدراسة أوضحت نتائج الدراسات السابقة العديد من اإليجابيات والسلبيات حول تجارب المكت      
الحالية إلى االرتكاز عليها ، واعتبارها نقطة انطالق لتشخيص واقع هذا المجال في قطاع التعليم بدولة اإلمارات ، ومن ثم التخطيط 

عم التعليم على مستوى الدول العربية العلمي إلدخال التطوير على هذا المشروع الجديد ، بل واالستفادة من التجربة ونتائجها في د
   - :األخرى ، ويمكن الخروج بالنتائج التالية 

  التعرف باالتجاهات الحديثة في المكتبات الرقمية ومشروعاتها عربيًا وعالميًا ، واتجاهاتها العالمية المعاصرة. 
  اإللكتروني معرفة القضايا التي تدعم أداء المكتبة الرقمية بشكل مباشر وعالقتها بالنشر .  
  وجود دراسات عديدة في موضوع المكتبات الرقمية باللغتين العربية واالنجليزية سواء كانت دراسات مباشرة أو ذات العالقة بالدراسة

ة الحالية ، وفي المقابل ثمة ندرة في الدراسات العلمية العربية حول المكتبات الرقمية التربوية والتعليمية حيث لم يتم الوصول ألي
  . دراسة عربية في مجال االهتمام 

  أجمعت معظم اآلراء على نجاح تجارب الرقمنة والمكتبات الرقمية في الدول التي أجريت فيها هذه الدراسات والتي أوصت بتطبيق
  .سياسات التطوير والتحول نحو الرقمنة والمكتبات الرقمية

 بالجامعات والهيئات األكاديمية وخاصة في الواليات المتحدة ودول أوربا  ارتبطت مشروعات المكتبات الرقمية منذ بداياتها إلى اآلن
ولكنها في الدول العربية مازالت غير مكتملة المعالم وتحتاج إلى مزيد من الوقت والتجريب والتمويل ، وفي مجال التعليم مازال 

  .اإلتجاه نحو المكتبات الرقمية قاصرًا للغاية 
 فة التي حققتها مشروعات المكتبات الرقمية إال أنها تواجه مشكالت وصعوبات في الدول العربية ، على الرغم من القيمة المضا

والتجهيزات وضعف البنية المعلوماتية  وغياب أو قصور التدريب والتأهيل في  Hard Waresتمثلت معظمها في عدم توافر العتاد 
الرقمية ، وعدم توافر الدعم الفني للنظم وغياب التوعية حول تطبيقات المجال سواء للمستفيدين أو للمكتبيين من مستخدمي النظم 

تكنولوجيا المكتبات والمعلومات ، ومحدودية التمويل المالي الالزم للشراء والتشغيل والصيانة وكفالة االستخدام ، ووجود حواجز 
  .   ت نحو تطبيقات التقنية واستخدام نظم الرقمنة نفسية لدى بعض المكتبات نحو التحول من األنماط التقليدية في المهام والخدما

  عدم توافر الدعم المالي الالزم يقف دائمًا حجر عثرة أمام التحول نحو مشروعات الرقمنة ، وذلك على الرغم من اهتمام المكتبات
 .والهيئات ومراكز البحوث األكاديمية والجامعات بالتحول نحو المكتبات الرقمية 

_______________________________________ 
* htt://docs.google.com/document/preview?hgd=1&id=1dnfwg 
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  اهتمام الدول المتقدمة بالمكتبات الرقمية وزيادة اإلنفاق عليها وتوفير مخصصات مالية لها ، حتى أصبح من المألوف تواجدها في
  .الوزارات والهيئات والجامعات 

  بالتعلم اإللكتروني تهتم  الدول المتقدمةأصبحتE Learning   والذي تطور إلى التعلم الذكيSmart Learning  باستخدام األجهزة
الذكية في كل المراحل التعليمية بدًء من التعليم األساسي إلى التعليم الجامعي يعتمد بشكل كبير على التقنيات الحديثة ومنها 

 WEBبات الرقمية والبوابات اإللكترونية والخدمات التعليمية على اإلنترنت الحاسب اآللي واإلنترنت والوسائط المتعددة والمكت
Based  وقد حققت تجارب دمج التعليم بالتقنيات في تلك الدول نتائج إيجابية ولكن في الوطن العربي هناك حاجة لتعميم مثل ،

ة إلى عالم ال محدود يساعد الطالب على التعلم الذاتي هذه التجارب والمشروعات للخروج من بوتقة التعليم بأساليبه التقليدية العقيم
  .ومواصلة التعليم مدى الحياة 

  مازالت فكرة المكتبات الرقمية التربوية أو التعليمية ومشروعاتها غير واضحة المعالم في معظم الدول العربية كما أن هذه المشروعات
  .لم تتبلور بصورتها الكاملة إلى اآلن 

 لى حاجة المكتبيين والمستفيدين معًا إلى التدريب لتمكينهم من استخدام تقنيات نظم المعلومات الرقمية من خالل اتفقت الدراسات ع
  .تطوير المهارات الذاتية لمواكبة مستجداتها 

  وتطور التعليم اإللكتروني تاريخ التعليم في اإلمارات
على آثارها في عدة مواقع تاريخية ، وفي تلك الفترة األولى كان اإلنسانيرجع تاريخ التعليم في اإلمارات إلى حضارات قديمة تم العثور 

فرتايطور نفسه عن طريق التعليم الذاتي، واكتساب المعرفة بالمحاكاة واالحتكاك وفي فترة الحقة ظهر التعليم الذي مارسه معلمون تو 
نمط التقليدي البسيط إلى شكل آخر من التعليم القائم علىلديهم معرفة في علم من العلوم، وهكذا تطور التعليم في اإلمارات من ال

نستطيع أن نحدد من خالل حديثنا عن التطور التاريخي للتعليم أربعة أنواع من النظم التعليمية التي، و الدروس والمقررات واألنظمة 
  :* ظهرت في اإلمارات عبر تاريخها على النحو التالي

هذا النوع من التعليم كان سائدًا منذ زمن طويل، وقد مارسه عدد كبير من المطوعين: ب أو المطوع تعليم الكتاتي: النوع األول  . 1
والمطوعات ، وهم المعلمين القدامى واعتمد تعليم المطوع على حفظ القرآن الكريم واألحاديث النبوية إلى جانب التدريب على الكتابة

ختالف الدروس التي يؤديها بعض المطوعين وتنوعها في بعض األحيان نتيجة لتنوعامع والخط واإللمام بأركان اإلسالم والوضوء، 
ثقافته وسعة معرفته ودرايته، وهذا بطبيعة الحال أدى إلى ظهور تمايز واضح في الدروس التي يتلقاها األبناء على يد بعض المعلمين

  .يث تراجع دوره ، واختفى بعد ذلك طوري حعليم التالتعليم إلى بداية ظهور التهذا القدامى وقد استمر 
هذا النوع مارسه عدد قليل من الفقهاء والعلماء والمطلعين الذين توافرت لديهم معرفة واسعة: تعليم الحلقات العلمية : النوع الثاني . 2

زاوية أو ركن في أحد المساجد أو في أصول العقيدة والفقه والتفسير والنحو واإلمالء والتاريخ والدروس الدينية المختلفة فكانت تعقد في
يخصص لها مكان أو موضع معروف في بيت الفقيه نفسه أو في بيت أحد التجار أو األعيان في البلدة وقد ازدهرت الحلقات ودروس

ملة البريطانيةعلماء من نجد تواجدوا في رأس الخيمة أثناء الح هاالذكر في اإلمارات منذ فترة طويلة لكن أشهر الحلقات تلك التي أدار 
م وشهدت مدن اإلمارات العديد من أروقة العلم التي قام بإحيائها علماء كبار زاروا البالد آنذاك وجلسوا يعلمون1819عليها سنة 

جعت، ثم ترا الطلبة النابهين، وظلت الحلقات العلمية ودروس الذكر مصدرًا للعلم والفقه وقد تخرج منها الرعيل األول من رواد اإلمارات
  . مع ظهور المدارس التطورية وبداية تطور التعليم ودخول المقررات والدروس الحديثة في المدارس التطورية 

م ففي هذه السنوات أدى تأثر تجار1953إلى  1907ظهر خالل الفترة ما بين : التعليم التطوري أو شبه النظامي : النوع الثالث . 3
واستقدموا العلماء إلدارة تلك، ثم فتحوا المدارس التنويرية في المدن  صالح واليقظة العربيةبحركات اإل) الطواويش(اللؤلؤ الكبار 

المدارس واإلشراف على تنظيم الدروس وسير التعليم فيها ومن أشهر المدارس التطورية في الشارقة المدرسة التيمية المحمودية سنة
  م،1925م، والسعادة سنة 1923 م والسالمية سنة1912أسست سنة م وفي دبي األحمدية وقد ت1935م، واإلصالح سنة 1907

   ففي هذا العام تأسست دائرة المعارف م،1936م وقد شهد التعليم في إمارة دبي تطورًا ملحوظًا منذ عام 1926ومدرسة الفالح سنة 
_____________________________________  

  8/3/2014اريخ الزيارة ت  http://www2.moe.gov.ae/Arabic/Pages/UaeEduH.aspx.: ارات متاح عبر موقع وزارة التربية والتعليم باإلم *
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وهي أول دائرة للمعارف في اإلمارات، وقد ترأسها الشيخ مانع بن راشد آل مكتوم رائد حركة اإلصالح في الثالثينيات وفي أبوظبي
م، وظهرت بعد ذلك عدة مدارس نفس النمط في مدن اإلمارات األخرى، وقد استمر التعليم1930 تأسست مدرسة آل عتيبة سنة

التطوري حتى أواخر األربعينات حيث أدت العديد من العوامل إلى توقف تلك المدارس خاصة مع انتشار الكساد التجاري وظهور اللؤلؤ
تجارية في الخليج العربي مما انعكس بالسلب على تلك المدارس الرائدة التيالصناعي وتأثيرالحرب العالمية الثانية على التبادالت ال

م قد ساعدت من1935تخرج منها النخبة المثقفين من رواد اإلمارات وكانت مدرسة اإلصالح القاسمية التي تأسست في الشارقة سنة 
وعلى أنقاض هذه المدرسة ومن خالل تجاربها نظامييز مناهجها في تطور التعليم من النمط شبه النظامي إلى التعليم الاخالل تم

  . التعليمية تأسست أول مدرسة نظامية في اإلمارات أال وهي مدرسة القاسمية بالشارقة
م وهو أول عام دراسي في1953/1954وقد بدأ مع افتتاح مدرسة القاسمية بالشارقة سنة :  التعليم الحديث النظامي: النوع الرابع . 4

م النظامي ظهر في بداية التعليم الحديث أو الحكومي في اإلمارات، وكان تعليمًا منظمًا من حيث المدارس والفصولسلك التعلي
والمقررات إلى جانب تقويم الطالب ومنح شهادات دراسية في نهاية العام الدراسي وتطور التعليم النظامي في اإلمارات خالل مرحلتين

المحلية ودوائر المعارف التي تأسست خالل الستينيات ، أما االنطالقة الكبرى للتعليم فقد حدثت األولى كانت تعتمد على الحكومات
م وهو اليوم الذي أعلن فيه عن قيام دولة اإلمارات، فتأسست الوزارات االتحادية ومنها وزارة التربية1971منذ الثاني من ديسمبر عام 

على التعليم في مراحله المختلفة وانتشرت خالل تلك الفترة لمدارس الحكومية المجهزة والتعليم والشباب التي تولت مسؤولية اإلشراف
بأحدث األجهزة والوسائل وذات الطراز المعماري الراقي، واستقدمت الدولة البعثات التعليمية من مختلف البلدان العربية لتساهم في

إلى زيادة نسبة المتعلمين من بين تالفترة قفزة كبيرة في مجال التعليم أد تطور التعليم الحديث ، وهكذا شهدت دولة اإلمارات خالل تلك
  .ومراحله وفي أنماطه أفراد الشعب والقضاء على األمية، ثم حدث تطور كبير في مجاالت التعليم 

في 129زاد عددها من  وتشير األرقام بوضوح ما شهدته دولة اإلمارات من نهضة تعليمية على المستويات كافة ، فالمدارس الحكومية
بألف طال 24د عدد الطلبة فيها من م ، وزا 2014مدرسة في عام  725م إلى  1971ديسمبر سنة  2في  االتحاد بداية قيام دولة

مدرسة في 24في الوقت الحالي وعلى مستوى التعليم الخاص، فقد زادت المدارس الخاصة من  272وطالبة في بداية االتحاد إلى 
80وطالبة ، وعلى مستوى التعليم العالي فإن لدى اإلمارات حاليًا  طالباً  572ألفا و  545مدرسة حاليًا بها  473تحاد إلى بداية اال

آالف طالبًا وطالبة ، واإلمارات تتطلع إلى مصاف الدول الكبرى ، وقد أصبح نظامها التعليمي مّتجهًا إلى 110جامعة ومعهدا بها 
ة من خالل الدعم السياسي، إذ يحظى التعليم باهتمام بالغ من قيادات الدولة، والدعم المادي، حيث استحوذتحقيق التنافسية العالمي

مليون درهم، والخطط واالستراتيجيات حيث احتل التعليم مرتبة متقدمة 200مليارات و 8من الميزانية بقيمة % 20قطاع التعليم على 
ية وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة تواجه اآلن تحّديات عدة أهمها ؛في استراتيجية الحكومة ، كما أن استراتيج

هدهسرعة وتيرة الطفرات اإللكترونية محليًا وعالميًا في سبيل تحقيق التنافسية العالمية في التعليم ، ومواكبة التقدم واالزدهار الذي تش
بة في تمكين أبناء الدولة من أدوات عالمنا المعاصر، تلبية احتياجات المستقبل ومتطلباته مندولة اإلمارات في شتى المجاالت ، والرغ

   .عناصر بشرية مؤهلة
إلى كوادر بشرية تعرف كيف بحاجةأصبح ومنذ عقدين أصبح للتعليم اإللكتروني أهمية اليوم أكثر من أي وقت مضى ، ألن العالم 

واإلبداع ، وتتضمن مهارات الوصول إلى مصادر موثوقة للمعلومات بشكل مؤثر وفهمها وتأطيرها تستخدم التقنية كأداة فعالة لإلنتاج
والتواصل من خاللها مع الزمالء ، وباإلضافة إلى ذلك فإن أصحاب العمل يشترطون أن يكون لدى العاملين المهارات الالزمة للتعاون

التخصصات ، والقدرة على التفاعل متعددا يعني تحليل القضايا من منظور والعمل في فريق  ومشاركة المعلومات عبر اإلنترنت  بم
المدارس( مؤثرًا في واقعنا ، حيث تستخدم المؤسسات التعليمية التقليدية  ما أصبح التعلم اإللكتروني عامالً بشكل مؤثر مع اآلخرين ، ك

إستراتيجية قوية لرفع رأس مالهاخطط ستخدمه المنظمات كطرائقه إلعداد الطالب للتكيف مع متطلبات المجتمع ، وت) والجامعات 
  . الفكري بشكل أفضل وخلق مهارات جديدة وزيادة األداء لدى موظفيها 
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 ركائز عملية التعلم
يـــة ، الخبـــرة ، الخلفيـــة  اإلدراكيـــة الســـمات الوراث( ترتكـــز عمليـــة الـــتعلم علـــى الطالـــب بشـــكل رئيســـي مـــع مراعـــاة الخصـــائص الفرديـــة 

والتقنيات التعليمية األكثر تأثيرًا لضمان مستوى عاٍل من التحفيـز ) االهتمامات، الحاجات، وجهات النظر -والتأثيرية والنفس حركية 
البحــث العامــة  فــي بنــاء المعرفــة لكــل طالــب ، حيــث يقــوم الطــالب ببنــاء معــرفتهم وتحقيــق عمليــة بنــاء المعلومــة ودمجهــا فــي مهــارات

واالتصــال والتفكيــر النقــدي وحــل المشــكالت ، واســتخدام مهــارة التواصــل بشــكل فعــال بهــدف معالجــة القضــايا والمشــكالت الناشــئة ، 
ويعتبــر المــدرس كمــدرب ووســيط ، كمــا يقــوم كــل مــن المــدرس والطالــب معــًا بتقيــيم عمليــة الــتعلم  ، وُيســتخدم التقيــيم مــن أجــل تعزيــز 

التعلم  والتركيز على توليد الموضوعات والحصول على تعليم أفضـل دون أخطـاء ، وكـذلك تقيـيم التعلـيم المرغـوب وتشخيص عملية 
مباشــرة مــن خــالل األبحــاث والمشــاريع واألداء والملفــات ، واإلشــراف علــى الــتعلم الجمــاعي التعــاوني فــي الصــف الدراســي وخارجــه ، 

ة المرتكــزة علــى تعريــف المشــكالت ، ومتابعــة الــتعلم الالمتــزامن عــن بعــد ، وكــذلك واالهتمــام بالبحــث واالستكشــاف ، وتعلــم األنشــط
  .التعلم المتزامن التفاعلي ، وممارسة أنشطة التعلم التطبيقية والتجريبية 

  أهمية التدريب
  :ما يلي مع األخذ في االعتبار الكتساب مهارات التعلم  لتدريب الفعالينبغي االهتمام با

 .  Feed Back راجعةعلى التغذية ال ةئل المرتكز تنفيذ بعض الوسا .1
 .طالب والتربويين الوقت الالزم للتفكير وطرح األسئلةلللتعلم بما يوفر ة لمناسب االلتزام بخطة .2
 .مي ومهام العمل بطريقة منظمة وواضحةيعلتتقديم المحتوى ال .3
 .أساليب التدريب المتنوعة عبر مراحل التدريب المختلفةتوفير  .4
 .المستمر على أهداف التدريس وتوفير فرص للتدريب التركيز .5
 .في عمليات التعلم  بعين االعتبارووضعها  بين الطالبالفردية  مراعاة الفروق  .6
  . ين تربويمعلمين والجتماعي عاطفي مناسب بين الطالب والامناخ  يجادإ .7
يـدعم العمليـة  اا مناسـبً عاطفًيـ يوفر لهـم إطـاًراو يساعد الطالب على المعرفة والتعلم فحسب بل يحفزهم  إن التدريب الجيد ال .8

 .ويحقق الرضى عن نتائج التعلم ويقوي الثقة في النفس التعليمية 
طلــب مــن الطــالب تحليــل التفكيــر التحليلــي عنــدما يُ تقيــيم المعرفــة األساســية وتحفيــز المهــارات العليــا فــي التفكيــر مــن خــالل  .9

،  خالل النشاطات الجماعية وتحفيز المهارات الحواريةيب على حل المشكالت والتدر العناصر ومقارنتها وتقييمها وشرحها 
فــي إطــار إبــداعي وتقــديم النتــائج والحلــول والبــدائل للمشــكالت  ٕادارة مشــروعو وتزويــد الطــالب بإســتراتيجيات تعلــم فعالــة ، 

طـــالب ، وٕانشــاء هياكــل للـــتعلم ودعـــم التفاعــل بــين ال يعتمــد علــى المعرفـــة الُمســبقة ، واكتســاب مهـــارات أو معــارف جديــدة
  .التعاوني وتنفيذ برامج تعاونية

إن عمليـة  الـتعلم مــن العمليـات النشــطة التـي يمكــن خاللهـا فـرض المعلومــات مـن الخــارج إال أن االسـتيعاب الــذاتي للمـتعلم ال يمكــن 
مركـب بـين المعرفـة الحاليـة للمتعلمـين ، كمـا يـتم توجيـه الـتعلم مـن خـالل التفاعـل ال الطالـب نفسـه فرضه ؛ فيجب أن يأتي من داخـل

من فرصة بناء استيعاب جديـد ووسـائل  والمشكلة التي ينبغي حلها ، ويشير التدريب إلى ضمان تعاونهم في موقف يمتلكون فيه كالً 
االكتشــاف  مناســبة لتحقيــق ذلــك ، وفــي هــذه العمليــة يــتم إيــالء انتبــاه خــاص للمشــكلة التــي يــتم حلهــا، وهــو العنصــر المطلــوب لتحفيــز

  :)8(لبناء المعرفة ، ويتعين أن تتضمن المشكلة السمات التالية
 .بناء الفرضيات واختبارها والقدرة على حلها  .1
أن تكـــون ذات صـــعوبة واقعيـــة وطبيعيـــة ، وأن تكـــون ذات صـــلة ومثيـــرة النتبـــاه األشـــخاص محـــل الدراســـة وتتـــيح التفاعـــل بـــين  .2

 .األشخاص محل الدراسة 
  .يتيح للجميع فرصة اختبار وتحسين االستيعاب أثناء عملية التفاعل  العمل سويًا لحلها .3
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يتعـــين علـــى التربـــوي أو المعلـــم أن يســـاعد الطـــالب علـــى أن يكونـــوا مســـاهمين فـــاعلين فـــي عمليـــة الـــتعلم  ويتعـــين أن يقـــوم بتحفيـــز تنميـــة  .4
  .األشخاص محل الدراسة من خالل إعطائهم مهام يستطيعون القيام بها 

 .ر المعلومات الالزمة لهذه المشكلة وتشجيع الطالب على استخدامهاتوفير مصاد .5
 .تشجيع ودعم االستقاللية وروح المبادرة لدى الطالب  .6
 .تشجيع الطالب على الدخول في حوار مع المدرس أو مع الزمالء اآلخرين في الفصل  .7
ارب التـي تقـوم بـإبراز التناقضـات مـع المعرفـة األوليـة ، تحفيز محاوالت الطالب على استكشاف المعرفة وصـياغة األسـئلة ، وتوظيـف التجـ .8

 .وحثهم على عمل المناظرات وبناء العالقات
هيكلة النشاط التعليمي طبقًا الحتياجات الطالب واهتماماتهم ، بأساليب أكثر كفاءة وتنافسية ؛ كما يجب توجيه أنشـطة الطـالب مـن خـالل  .9

 .تمارين حفظ  مشاريع مشتركة ، وأعمال فكرية متنوعة ليست
وية ينبغي األخذ في اإلعتبار أن عملية التدريب في التربية الحديثة عليها أن تراعي النموذج البنائي التعليمي الذي يرتبط بالخلفية الترب .10

وفي نفس الوقت التي يتم ترويجها لتطوير البرمجية  التعليمية ، ولكن ال يمكن أن تكون البنائية هي العالج الشافي لكل مشاكل التعليم ؛ 
لمعايير  فإنها ليست من دون سلبيات ، وبالتالي فإنه من الصعب تحقيق مقاربة بنائية للمقرر الدراسي، وخاصة حيث إن التقييم يتم طبقاً 

بشرية للمقرر الدراسي ، كما يتطلب تصميم وتنفيذ مثل تلك المقاربة لدورة التدريب الكاملة وجود موارد " مفاهيمية"مصممة بوجهة نظر 
ذات تدريب خاص ، مع توفير موارد مادية ومالية ُمعتبرة من أجل الحصول على بيئات تتيح للطالب تكوين قاعدة للمعرفة بمجرد 

        . اكتشافها ، ومع ذلك فإن غياب تلك اإلمكانات ال يمكن أن يوقف عملية التعلم 
  *)8( الفروقات بين التعلم الذاتي والتدريس التقليدي : 1 جدول

 التدريس التقليدي  التعلم الذاتي  العناصر

 تطوير المهارات  - وجهة نظر التدريس
  إجابات على األسئلة المعقدة -
  خلق عالقات تفاعلية -

 تراكم المعارف -
 تطوير األعمال التلقائية -
 الحفظ -

 بناء المعرفة  - وجهة نظر التعلم
 دمج المعرفة في البرامج اإلدراكية -
 ث عن إجابات لسلسلة من األسئلة الشخصية  البح -  

 تراكم المعلومات -
 تراكم المعرفة  -
 إجابات عن أسئلة المدرس -

 تبدأ من ِقبل الطالب - نشاطات الصف  
 ترتكز على المشاريع ودراسات األبحاث أو المواقف اإلشكالية -
  العالقات التفاعلية -

 تنطلق من ِقبل المدرس -
 التمارين زيادة تكرارية -  
  العالقات التعليمية  -

 كمية المعلومات الُمكتسبة أو المعرفة المتراكمة - قابلية انتقال التعلم  - اختبار النجاح  

  باإلشارة إلى القدرات التي تم تطويرها -  طرائق التقييم

 .) مع مهام مدمجة، ملفات إلخ(التقييم الحقيقي  -

  باإلشارة إلى المعرفة -

 ات التي تتطلب إجابات قصيرةاالختبار  -

  وسيط ، مرشد، محرك - توجيه أدوار التربوي
 خبير، وفي بعض األحيان تلميذ -

  ناقل للمعرفة بشكل دائم  -
  خبير دوماً  -

  بناء نشط - توجيه أدوار التالميذ
  متعاون -
 خبير في بعض األحيان -

  مستقبل سلبي بشكل أكثر أو أقل  -
 وابتلميذ في مواقف االستج -

العالقات /السلوكيات
 الُمتوقعة للتالميذ

  التعاون -
 عالقات الترابط -

  الفردية -
 عالقات التنافس  -  

__________________________________________________________________________________________  

       إدارة نظم المعلومات . دبي ، الوزارة . تفعيل المكتبة الرقمية للمحتويات التعليمية االلكترونية التفاعلية  : لجزء الثاني كتيب المعلم ا) . 2011(وزارة التربية والتعليم : الجداول من كتاب * 

  . 8 – 3ص ص .  2011التعليمية ، 
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  مبادئ التدريب على استخدام المعلومات : 2 جدول

 المثال المبدأ

  .د للبدءاستخدام عالمة االستعدا  جذب انتباه الطالب 
  . التحرك عبر الصف الدراسي واستخدام التغيرات في طبقة الصوت

األخــــــذ بعــــــين اإلعتبــــــار مــــــا تــــــم تعلمــــــه مســــــبقًا 
 والمتصل بموضوع الدرس 

  .مراجعة الدرس السابق
 .تحفيز النقاش بشأن المحتوى الذي تمت مقاربته قبل ذلك 

  .تقديم أمثلة .التأكيد على المعلومات المهمة
  .على السبورة أو استخدام اللوحات الكتابة  

  .بناء تتابع منطقي للمفاهيم والمهارات .تقديم معلومات بطريقة منظمة
  .التدرج من األبسط إلى األكثر تعقيدًا عند تقديم المادة الجديدة 

  .تقديم المعلومات في تصنيفات . إظهار كيفية تكوين معلومات جديدة للطالب
 هنة بشكل استقرائيتعليم الطالب عملية البر  

ــــوفير فــــرص للتوضــــيح باســــتخدام المعلومــــات . ت
 .الجديدة

  .ربط المعلومة الجديدة مع شيء مألوف
 .تأكيد التشابهات واالختالفات بين المفاهيم 

عــــرض كيفيــــة اســــتخدام التــــدوين للتالميــــذ أثنــــاء 
 حفظ القوائم

  .عمل جمل مرحة باستخدام الحروف األولى من كل مبدأ في القائمة
 استخدام أساليب تحفيظ مثل أسلوب الكلمة الدالة 

  ).مع إدخال المعلومات(تأكيد المبادئ الهامة بطرق مختلفة / إبراز/رسم خط تحت ضمان تكرار التعلم
  .مراجعة بنود الدرس السابق أثناء كل درس

 .التخطيط لمراجعة دورية للعناصر التي تم تعلمها بشكل مسبق 
فـائق للمفـاهيم والمهـارات ضـمان الفـرص للـتعلم ال

 . األساسية
  .المراجعة الحسابية على أساس يومي

 استخدام األلعاب لحفظ المهارات األساسية 

  
 الفروقات بين النموذجين السلوكي واإلدراكي في التدريس والتدريب : 3جدول 

 النموذج اإلدراكي النموذج السلوكي  العنصر الفارق.

محتــوى متــدرج لكـــن لــيس بدرجــة صـــارمة للغايــة والتـــدرج  .خال بنود محددة بالتوازي مع التدرج العلمي إد التحكم في المحتوى اللغوي
اإلدراكــــي مهــــم لكــــن بالنســــبة لمــــا يكتســــبه الطالــــب أثنــــاء 

 عملية التعلم
 ممكن الحدوث، لكن األخطاء هي وسيلة للتعلم يستحيل حدوثه الخطأ

 .بشكل رقمي ضروري .بها لغوياً ضروري، لكن بحيث يبقى في صيغة ُمتحكم  الشرح
قوالــب تســتدعي التعميمــات مــن أجــل إنشــاء قواعــد تحكــم  قوالب صحيحة مناسبة للتعلم القواعد اللغوية

 .السلوك
مهم؛  مع استبعاد التكرار األوتوماتيكي والتعلم من خالل  التمارين والتكرار المستمر ضروريان  الممارسة

 الحفظ عن ظهر قلب  
الكيــان الــذي تعمــل عليــه . معــالج نشــط فــي عمليــة الــتعلم مستقبل سلبي للتدريس المخطط دور الطالب

 .آلية معالجة البيانات
شخص يقوم بالتـدريس والتخطـيط وتقـديم البنـود والتمـارين  دور المدرس  

ويجعـــل الطـــالب يكـــررون التمـــارين ويـــوفر قوالـــب لغويـــة 
 . سليمة

ل آليـات شخص يقوم بخلـق فـرص تعلـم للتالميـذ مـن خـال
  .معالجة البيانات الخاصة بهم

تقــديم أقــل منهجيــة للمعجــم والوظــائف والمفــاهيم والمواقــف  . قائم على هيكل ومعجم اللغة ومقدم بطريقة منهجية المقرر الدراسي للمادة
 .  والوظائف اإلدراكية

 ك أيضاً ليس محددًا بشكل قطعي حيث إن الطالب يشتر  .صارم ، واضح  الوحدة /تدرج البند
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  النموذج البنائي التعليمي  : 4 جدول

 آليات تفعيلها للمعلمين أهداف البنائية

تهيئــــة دروس علــــى اإلنترنــــت ترتكــــز علــــى خبــــرة الطــــالب  تستهدف التعلم وليس التعليم
واهتماماتهم من أجـل التوافـق بشـكل أفضـل مـع مـا يرغبـون 

 في تعلمه  
) اإلنترنـــت(تســـتخدم المعلومـــات والـــدروس الموجـــودة علـــى  طالب تشجع االستقاللية وروح المبادرة لدى ال

 كمرشد 
تركـــز علـــى النقـــاش وتبـــادل األفكـــار عـــن المعرفـــة المســـبقة  تنظر إلى التالميذ على أنهم أصحاب إرادة وهدف     

 للطالب
 لتعلم  تشجع الطالب على سلوك منفتح تجاه ا تنظر إلى التعلم على أنه عملية دينامية تتصف بالديمومة

 تستخدم نماذج علمية بقدر اإلمكان تشجع النشاط االستكشافي للتلميذ

ـــا للتأمـــل فـــي األفكـــار الجديـــدة وحـــل التناقضـــات  تقر بالدور الذي تلعبه التجربة في عملية التعلم  تتـــرك وقت
 عندما ال تتفق المفاهيم مع اإلطار

 وار والمناقشة تبنى على الح تضع النموذج العقلي للطالب بعين االعتبار

 توفر للتالميذ فرصا للتحدث والحوار البنائي تأخذ األداء بعين االعتبار عند تقييم التعلم 
تتيح أسئلة مفتوحة وتشدد على التناقضات من أجل تحفيز  ترتكز على مبادئ النظرية والمصطلحات اإلدراكية 

 االستقصاء
 لبتضع بعين االعتبار الكيفية التي يتعلم بها الطا

 تشجع الطالب على االنخراط في حوار مع زمالئه والمعلم
 تحفز الطالب على المشاركة في المواقف المعقدة
 تضع اعتقادات وسلوكيات الطالب بعين االعتبار

 تزود الطالب بفرصة بناء معرفة جديدة واستيعاب كل جديد عبر تجارب حقيقية
  تدعم الفضول الطبيعي للطالب

ة وطرائق التدريس الحديثـة فـي تـدريس دمج األساليب التقني
 العلوم  

 تدريس الطالب ليكونوا واعين بأفكارهم وتصرفاتهم تدعم التعلم التعاوني خالل اإلطار الذي تتم فيه عملية التعلم 

  
  المقارنة بين نظريات تطوير النماذج التوجيهية األولية : 5جدول  

 البنائية اإلدراكية السلوكية

ندما تظهر االسـتجابة الصـحيحة بعـد يحدث التعلم ع
  تقديم محفز ما 

 

ــــذي يقــــوم  ــــتعلم بأنــــه النشــــاط العقلــــي ال يوصــــف ال
 بتجميع الترميز الداخلي والبناء من ِقبل المتعلم

يقــوم الــتعلم بخلــق تفســير شخصــي عــن العــالم، 
يرتكـــز علـــى التجـــارب والتفـــاعالت المرئيـــة فـــي 

 األطر التي تم استخدامها فيها
ال يعرف مـا فـي " صندوق أسود"رة عن الطالب عبا.

 داخله
ُينظـــر إلـــى الطالـــب علـــى أنـــه مشـــارك فعـــال فـــي 

  عملية التعلم
الفرضـــــية التـــــي مـــــن خاللهـــــا تتواجـــــد طرائــــــق 

 ومنظورات عديدة لهيكلة العالم وكياناته
ــــــين المتغيــــــرات البيئيــــــة  ــــــى العالقــــــات ب التركيــــــز عل

 والسلوك
معلومـــات التأكيــد علــى الهيكلـــة والتنظــيم وتقســيم ال

 من أجل تيسير المعالجة المثالية
خلـــــق اســـــتيعاب جديـــــد خـــــاص بـــــالموقف مـــــن 

المعرفـــة مـــن مصـــادر متنوعـــة " تجميـــع"خـــالل 
 تالئم المادة التي يتم التعامل معها

ــــــــام الطــــــــالب بــــــــإدراج  التعزيز المستخدم في تدريب سلوك التعلم  ــــــــى كيفيــــــــة قي ــــــــز عل التركي
هــــــــا المعلومــــــــات فــــــــي الــــــــذاكرة وٕايجادهــــــــا وتخزين

 واسترجاعها

ــــــتم فرضــــــه  خــــــالل  ــــــى ي ــــــأن المعن ــــــاد ب االعتق
الشخصية الفردية بدالً من التواجد المستقل في 

 العالم
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 تقنية المعلومات واالتصال في التعليم
/ تصـميم / بنـاء ( تحاول بعض المؤسسات البحثية والمنظمات التربوية وضـع تصـور مبـدئي التجاهـات التطـور االجتمـاعي للمـتعلم 

، والتــي يمكــن أن تســهل ) التعلــيم  مــدى الحيــاة ( بحيــث تغطــي الحيــاة الكاملــة للــتعلم المســتمر  ) صــورة عمليــة تعليميــة  اكتشــاف
االندماج في المجتمع ، وهي عملية ترتكز على المعلومات المقدمة من خالل العلوم التربوية ، في تطوير يمكن فيه استخدام المـدى 

ال ، فمن خالل البيانات التي تم تأكيدها بالبحث والممارسة التربوية ، فإن استخدام تقنية المعلومات الكامل لتقنية المعلومات واالتص
واالتصال يعزز عملية التعلم من خالل أنشطة تعليمية تنافسية متعددة الحواس ، ومتنوعة التخصصات بحيث تقوم تقنية المعلومات 

لــوان والحركــة تحفــز الحــواس وتشــد االنتبــاه وتــدعم الحفــاظ علــى المعلومــات فــي واالتصــال خاللهــا بتحفيــز التالميــذ ؛ فالصــوت واأل
الـذاكرة مــن خــالل تــوفير الوصــول لمصــادر المعلومــات خــارج الصــف الدراســي والمدرســة فــي جميــع فــروع المعرفــة باســتخدام الصــور، 

ة نشــاط البحــث عــن مصــادر معلومــات األصــوات، المجســمات ، المحاكــاة ، ويصــبح مــن األســهل اكتســاب المفــاهيم الجديــدة وممارســ
 .تثير الفضول واالستكشاف وتعزز صياغة الفرضيات وتقود إلى نقاط وقضايا االستقصاء الشخصي 

إن التفاعـــل الشخصـــي مـــع برمجيـــة تعليميـــة يمكـــن أن يتـــيح الممارســـة الفرديـــة الضـــرورية لبنـــاء المهـــارات ، وتحقيـــق معياريـــة األداء 
المحـــددة مـــن مجـــال المقـــرر الدراســـي الشخصـــي أو بـــاقي فـــروع المعرفـــة ويســـهل عمليـــة اســـتيعاب واســـترجاع الفصـــول والموضـــوعات 

المعرفة من خالل التفاعل ، وحل المشكالت وتنفيذ المشاريع الدراسية التعاونية المختلفة ، كما إن التقنيـات الحديثـة يمكـن أن تسـاهم 
ٕاعــادة التأهيــل المهنــي التعليمــي للمعلمــين والمــدربين ، كمــا إن تزويــد فــي زيــادة كفــاءة العمليــة التعليميــة مــن خــالل فــرص التــدريب و 

المدرسة بمعدات تقنيات المعلومات واالتصال ال يؤدي إلى رفع كفاءة العمليـة التعليميـة بشـكل تلقـائي ألن اسـتخدام تقنيـة المعلومـات 
سـتراتيجيات التعليميـة المقـررة ، حيـث ينبغـي العمـل فـي ضـوء وفق توافر التقنيات المناسـبة لال واالتصال يتطلب تصميم عملية التعلم

  :المستويات التالية 
  .االستخدام الدقيق للمعدات : المستوى األول 
 .دمج التقنيات في التدريس التقليدي : المستوى الثاني 
 .تعديل أساليب التدريس حسب تقنية المعلومات واالتصال : المستوى الثالث 
 .غيير دور المعلم وفق اإلمكانات التقنية المتاحة ت: المستوى الرابع 

 . تصميم العملية بدًء من اختيار نموذج أو موقف تعليمي يتعلق بأهداف المنهج الدراسي : المستوى الخامس 
متعـددة يجب أن يشمل المرافـق والمعـدات مثـل الحواسـيب والهواتـف بأنواعهـا  والوسـائط ال" تقنية المعلومات واالتصال " إن مصطلح 

التي تضم الصور والصوت والمجسمات والفيديو ، وتقنيات الهايبر ميـديا والهايبرتكسـت لتسـهيل المالحـة السلسـة بـين أنـواع البيانـات 
المختلفـــة ، ومعـــدات االتصـــال عاليـــة التـــردد ، التلفـــاز، آالت التســـجيل الرقميـــة أو التناظريـــة ، الكـــاميرات آالت التصـــوير، الســـبورات 

  .(1)  طابعات ، الشبكات اإللكترونية والمعلوماتية ، اإلنترنت ، البريد اإللكتروني ، وخدمات الويبالذكية ، ال
إن توظيـف التقنيـات فـي التعلـيم ارتـبط بتصـنيف بلـوم لألهـداف التعليميـة التـي تمحـورت حـول عمليـات اإلدراك السـتة وفـق التصـنيف 

  :التالي 
 .الذاكرة أي إنتاج المعلومات الصحيحة من : التذكر  .1
 .أي فهم المواد أو التجارب التعليمية: االستيعاب  .2
 .بمعنى االستخدام اإلجرائي للمعلومات : التطبيق   .3
 .أي القدرة على حل المفهوم إلى أجزائه ووصف كيفية ربط األجزاء بالكل : التحليل  .4
 .إقرار أحكام بناًء على المعايير والمقاييس المتاحة : التقييم  .5
 .تجميع األجزاء مع بعضها البعض لتكوين شيء جديد أو تعرف مكونات هيكل جديد أي: التخليق  .6

أهـداف ( وقد تم تقسيم كل من فئات عمليات اإلدراك الست إلى تسـع عشـرة عمليـة إدراكيـة فرعيـة  يـتم التعبيـر عنهـا عبـر أفعـال 
  :)8( على النحو التالي) تشغيلية 
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  تعرف ، استدعاء: التذكر. 
   لفهم ، وضع أمثلة ، تصنيف ، تلخيص ، استنتاج ، مقارنة ، شرح ا: االستيعاب. 
   تنفيذ ، اضطالع : التطبيق. 
  تمييز ، تنظيم ، تصنيف : التحليل. 
  تحقق ، نقد : التقييم . 
   توليد ، تخطيط ، إنتاج  : التخليق.  

لمقرر الدراسـي يمثـل جـوهر الـتعلم وقـد أصـبح يرتكـز هذه العمليات اإلدراكية لكل هدف منها أهميته في العملية التعليمية ، فمحتوى ا
  : على دمج المحتوى في المنظومة العقلية للمتعلم لتكوين المعرفة والعمليات اإلدراكية للمتعلم  وثمة أربعة أنواع من المعرفة 

  . ت حولهاوهي العناصر األساسية عن مادة ما على المتعلم أن يلم بها ويقوم بحل مشكال: المعرفة الواقعية  .1
  .تشير إلى تمثيل المتعلم للمفاهيم الرئيسية في منظومة ما: المعرفة المفاهيمية . 2
  .المعرفة التي يتم ممارستها وتطبيقها من أجل إنجاز مهمة: المعرفة اإلجرائية . 3
  " . تعلم كيفية التعلم " أو " المعرفة عن المعرفة " وتعني : معرفة ما وراء المعرفة . 4

ك أن مـا تـم عرضـه مـن نظريـات وطرائـق فـي التعلـيم والـتعلم ، وكـذلك أسـاليب وأدوات تقنيـة يؤكـد علـى أن المكتبـة الرقميـة وال ش
التربوية تعد أحد ركائز التعليم والتعلم اإللكتروني ، وتعتمد التوجهات المطورة في التعليم واستراتيجياته على المحتـوى اإللكترونـي 

  .افر لدى الدول المتقدمة تعليميًا من البنيات المعلوماتية والتقنية والمكتبة الرقمية وما يتو 
 

 
 

مكونات المحتوى التعليمي اإللكتروني : 3شكل  

 
  

 
 

  
  

  الوسائط المتعددة وعناصرها ووظائفها : 6جدول 

 الوصف ووظائف اإلستخدام لمتعددةامصادر الوسائط 

 النص

ات التعليمية القابلة إلعادة االستخدام عبر القيام بـأدوار مختلفـة ، وهنـاك نصـوص تـوفر ُيعّد النص عنصًرا متواجًدا في جميع الوحد
باإلضــافة إلــى الــنص العلمــي الــذي يــدعم ) عبــر تــوفير الــدعم الــالزم للقيــام بمهــام العمــل(المســاعدة المتعّلقــة بالتصــّفح أو الســياق 

ئمــة لعــرض الــنص علــى الشاشــة طبًقــا للمعــايير التــي تهــدف إلــى المنهــاج التعليمــي إلــى حــد كبيــر ، وتتحــّدد كــل مــن الطريقــة المال
أخــذ الــنص جــزًء مــن حجــم الصــفحة الكلــي ليــتم عــرض بــاقي وي تحقيــق أفضــل النتــائج فيمــا يتعّلــق باالســتذكار أو جمــع المعلومــات

ألصــلي بمــا يجعــل المعلومــات فــي صــورة نــص تشــعبي يطــرح رابًطــًا يقــوم المســتخدم بالضــغط عليــه وفتحــه فــي أثنــاء تصــّفح الــنص ا
 منها مسارات قابلة للتصّفح والتجّول خاللها أو استرجاعها واإلشـارة إليهـا ، فبـدًال مـن القـراءة عـن األشـياء أو تعّلمهـا بالترتيـب الـذي

وضعه المؤّلف يستطيع من يقرأ النص التشعبي أن يتتبع المسار الخاص به وابتكار الترتيب الخاص به أي المعاني التي يصادفها 
  . عبر مطالعة تلك المادة 
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 الصور

 

تكثــر الصــور ضــمن المصــادر المتمّثلــة فــي الوحــدات التعليميــة القابلــة إلعــادة االســتخدام وهــي أول مــا يقابلــه الطالــب فــي أثنــاء   
ة إلــى نــص أو صــورة تمــنح المزيــد مــن المعلومــات فــي شاشــ) االرتباطــات التشــعبية(دراســته للمــادة حيــث تقــود النصــوص التشــعبية 

تســاعد الصــور علــى االســتذكار، والفهــم أو توضــيح األفكــار واالنطباعــات وُيســهم اســتخدام الصــور فــي تمثيــل الحقيقــة  جانبيــة ، و
 .الواقعية ،ويجب االنتباه إلى محتوى وخصائص الصورة مثل تنظيم الصفحة وجودتها بخاصة من ناحية الوضوح 

المصادر اإلضافية 
 للمعلومات

 

مـن المصــادر اإلضـافية التــي يمكـن للطالـب مــن خاللهـا االطــالع علـى العمليــة  URLلصـفحات الموحــدة للويـب قـد تكـون عنــاوين ا
التعليميــة بهــدف تلّقــي المعلومــات التــي يمكــن اعتبارهــا هامــة بالفعــل خاصــة إذا كانــت هــذه الصــفحات تقــّدم المعلومــات الدقيقــة التــي 

اتخاذ قرار استخدام المصادر اإلضـافية وفـق السياسـات التعليميـة ، وقـد يكـون تتماشى مع اإلستراتيجية العامة للدرس فيما يختص ب
  )مثل  الصور، والخرائط، والرسوم (النص التشّعبي مصدًرا إضافًيا عبر اإلشارة إلى الوحدات األخرى بجانب النص األصلي 

 الرسوم البيانية

يانـات دون التطـّرق إلـى التحليـل الكامـل أو التصـّور أو حتـى محاولـة لقد أصبحت الرسوم البيانية التقليدية مجرد تفسـيرات جامـدة للب
تنشــيط القــدرات اإلبداعيــة لــدى الطــالب حيــث يســتخدم تنســيًقا للمعلومــات يشــبه كثيــًرا التمثيــل الــذهني للمســتخدم كمــا يســمح بالقيــام 

توى كمــا يحــّد مــن الصــعوبات التــي قــد تقابــل بعمليــات تشــبه كثيــًرا تلــك الواقعيــة حيــث ُيعــّد هــذا الرســم عمــًال توصــيفًيا عــالي المســ
المســتخدم فــي أثنــاء التمثيــل الحقيقــي فضــًال عــن الســماح بدرجــة عاليــة مــن التجريــد ، كمــا يســمح الرســم التوضــيحي التفــاعلي برؤيــة 

التــي ال المعلومـات أكثــر مــن الــنص التقليــدي، وتســاعد مواصــفات الجرافيــك علـى وصــف األفعــال المعّقــدة بصــورة أســهل كالعمليــات 
يمكــن رؤيتهــا أو كأنظمــة الوقــت الحقيقــي ، ويحــّدد درجــة التفاعليــة الطبيعــة التــي تتمتــع بهــا العمليــات الســابقة باإلضــافة إلــى قــدرة 

 .الطالب على التجريد

 الخرائط

 

الشــعور بمــا تظهــر الخريطــة كعنصــر نشــط وتفــاعلي، وتــوّفر الخريطــة درجــات مختلفــة مــن التفاعــل كمــا تمّثــل أداة أساســية لتطــوير 
يحيط بالطالب وتنمية مهارات وقدرات الطالب على اتخاذ القرارات حيـث تسـمح بـتعّلم الطالـب مهـارات الوصـول إلـى أهـداف عديـدة 
بســهولة وســرعة باإلضــافة إلــى مهــارات االستكشــاف والمشــاركة الفّعالــة، والســيما مــع مــا تقّدمــه الخريطــة مــن حلــول مناســبة للقضــايا 

 .مثيل البيانات ذات الحجم الكبير المرتبطة بصعوبة ت

 المواد التفاعلية

يــتم تصــميم المــواد التفاعليــة المختلفــة لخدمــة عمليــة الــتعلم ، كمــا يــتم اســتخدام تقنيــات التفاعــل فــي إدخــال المزيــد مــن المعلومــات 
خــروج مــن البرنــامج كمــا يــدخل الشــاملة والموائمــة للمجــال الــذي ُتســتخدم فيــه، وتمّكــن إحــدى هــذه التقنيــات الطالــب مــن الــدخول وال
 ) .مثل الفأرة أو لوحة المفاتيح(المستخدم عبر أفعال يقوم بها على مستوى أجهزة اإلدخال التي قد تكون في صورة نص أو صورة 

ويـــتم اختيـــار نـــوع التفاعـــل بحســـب الـــرابط بـــين أحـــداث اإلدخـــال ومفـــاهيم التواصـــل، واإلشـــارات الُمســـتخدمة فـــي واجهـــة المســـتخدم 
، والتحــّرك )النطــاق(، المجــال )مؤّقــت الضــغط(، تحريــر، الوقــت )الضــغط ألســفل(، اضــغط )انقــر(الفعــل : ومية مثــل مــا يلــي الرســ

األدوات البســيطة التــي يــتم اســتخدامها مــن أجــل تحديــد قيمــة الُمــدخالت للمتغيــر الواحــد، وتتواجــد  –التفاعــل البســيط  -) الســحب(
، )زر األوامـــر(خيـــار األزرار ، خانـــات االختيـــار، أوامـــر الـــزر : ت المســـتخدم الرســـوميةتقنيـــات التفاعـــل األوليـــة فـــي معظـــم واجهـــا

األدوات الُمسـتخدمة مـن أجـل تعريـف وتشـغيل المعلومـات المعقّـدة عبـر الجمـع بـين  –) scroll(الضغط على الزر وشـريط التمريـر 
شـريط القـوائم األساسـي، المنسـدلة أو المنبثقـة، الثابتـة أو خانات الحوار، القوائم في جميـع الصـور (مختلف تقنيات التفاعل المبدئية 

 المتحّركة 
الملفـــــــــــــات الســـــــــــــمعية 

 المرئية
غالًبا ما تكون المواد السمعية والمرئيـة متاحـًة فـي صـورة ملفـات أكبـر؛ حيـث يتناقلهـا الطـالب عبـر أجهـزتهم ، وهـي ملفـات صـغيرة 

 .الحجم ولها تأثير كبير على توصيل المعلومات 
 فات الصوتية المل

 

ُيستخدم الصوت من أجل تعزيز الرسالة التعليمية جنًبا إلى جنـب مـع غيـره مـن مصـادر الوسـائط المتعـّددة، وال ُيعـد مسـتوى اإلشـارة 
كمؤشـر لجـودة المحتـوى الصـوتي بصــورة كبيـرة، ولكـن غالًبـا مـا تتوقــف نتيجـة العمليـة التـي تبـدأ بالتســجيل ويليـه النقـل والتشـغيل ثــم 

 .اع على االختيار الجيد لمستويات اإلشارة في أثناء المسار المعلوماتي إلى حد كبيراالستم

 الرسوم المتحركة

يتكون الفيديو من حركة متواصلة تنقسم إلى إطارات منفصلة تبدأ بالرسوم المتحّركـة فـي هيئـة صـور مسـتقلة يـتم وضـعها جنًبـا إلـى 
حّركة إلمداد الطالب بما هو أكثر ديناميكية وجاذبية عبر التأثير البصري الذي جنب لصنع حركة متواصلة ، وُتستخدم الرسوم المت

يقعون تحته أثناء مشاهدة جهاز االستقبال؛ حيث يمكن للطالب مشاهدة التسلسـل، والتـرابط ، والفتـرة الزمنيـة للبيانـات المتعـّددة التـي 
تؤّثر كثيًرا على إدراكه ورؤيته للموضوع الذي تتم معالجتـه ، ولقـد  يتم استقبالها عبر قناة اإلرسال شاشة الحاسب وهي العملية التي

أصبحت الرسوم المتحركة جزًء ال يتجّزأ من الدروس وأحد أهم العناصر التعليمية لما ُتسـهم بـه مـن بـث للشـعور بـالوجود فـي مكـان 
 .ا في البيئة التعليمية االفتراضيةحقيقي ومشاهدة دروس واقعية للوسائط المتعّددة، كما يمكن اعتبارها عنصًرا بنائيً 
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 المحاكاة

  

المحاكاة نوع من أنواع التفاعل عبر التمثيل بنموذج لمختلـف العمليـات والظـواهر التـي نقابلهـا فـي حياتنـا الواقعيـة ، وقـد تـم تصـميم 
ندرج أنواع المحاكاة التعليميـة تحـت وتطوير هذه النماذج لمساعدة الطالب على فهم وتذّكر العالقات والمبادئ المعّقدة ، وغالًبا ما ت

  :واحدة من الفئات التالية 
 ).حيث تقع األحداث الحقيقية في عالم يشبه ذلك الواقعي إلى حد كبير" (الحّية"المحاكاة 
 ).حيث تقع األحداث الحقيقية في بيئة المحاكاة " (االفتراضية"المحاكاة 
 ).محاكاتها في بيئة المحاكاةحيث تقع األحداث التي يتم " (البناءة"المحاكاة 
ويتم فيها تجسيد مفهوم مجّرد عوًضا عن محاكاة كائن أو بيئـة حقيقيـة أو تمثيـل البيئـة الواقعيـة بطريقـة مبّسـطة " التعليمية"المحاكاة 

 .لمساعدة الطالب على استيعاب المفاهيم الرئيسية
 .التي ُتستخدم الكتساب العديد من المهارات " نظم المحاكاة"
مثـل قيـادة السـيارة أو الطـائرة أو التعامـل (وهي نماذج للمحاكاة يتم استخدامها إلكسـاب الطـالب عـادات بعينهـا " المحاكاة اإلجرائية"

 .مع الخوارزميات وتعّلم العمليات اإلجرائية
السـياق الـذي ُوضـع يوضع المسـتخدم فـي سـياق ذي خصـائص معّينـة، ثـم ُيطلـب منـه أن يقـوم بتحليـل " : المواقف الصعبة"محاكاة 

 )إلخ...مثل القيام بمشروع بحثي أو تحديد الطريق األمثل في ظل الظروف األفضل(فيه، وبالتالي يقوم باتخاذ سلسلة من القرارات 
  .يتم تطبيق التعليم عبر اإلدراك البصري عبر المحاكاة بصفة أساسية 

  :لتقليدية توفيرها نتيجة استخدام المحاكاة من خالل ما يلي ويمكن الحصول على عناصر تعليمية بذاتها قد ال يمكن للدروس ا
  .اشتراك الطالب في المشاريع البحثية بصورة فردية  .1
  .تجّنب التعّرض للمواقف التي تحمل معها خطًرا كبيًرا على الطالب .2
  .مالحظة الظاهرة التي يستحيل متابعتها في أرض الواقع .3
  .تكراراستعادة تسلسل المواقف التعليمية  .4
  .التحكم في النموذج الُمقترح حيث تسمح المحاكاة للطالب بتغيير المقاييس والمعايير .5

 االختبارات التقييمية

 

يـوّفر االختبــار رؤيــًة جديـدًة لتقيــيم التقــّدم الـذي ُيحــرزه الطالــب مـن خــالل تقــديم أمثلـة معّينــة للعناصــر التقييميـة وٕادراجهــا فــي الــدرس 
ا يصــبح أمــام المعّلــم فرصــة أكبــر مــن أجــل االطــالع علــى رؤيــة أكثــر ارتباًطــا بالتقــّدم الــذي ُيحــرزه طبًقــا لألهــداف الســلوكية، وبهــذ

كمــا تتــيح الفرصــة أمــام عمليــة تمييــز العمليــة  -الــتعّلم  -الطالــب بمــا يعنــي أنــه مــن الممكــن إحــداث تعــديالت فــي عمليــة التــدريس
ية التي يمكن بها تدارك األخطـاء والتعامـل معهـا وال سـيما مـع مـا يليهـا مـن وتسمح االختبارات في الوقت ذاته بتعّلم الكيف. التعليمية

ردود أفعال ذات قيمة تعليمية مرتفعة ، ويتوافر عدد كبير من وحدات التعلم القابلـة إلعـادة االسـتخدام فـي اختبـار المعـارف فـي أي 
ويـتم إجـراء االختبـار وقـد يكـون الغـرض مـن مجموعة من تلك الوحدات، ويختلف مدى تخّصص كل منهـا بـاختالف عوامـل عـدة ، 

وبرمجيـات ذلـك النـوع كلهـا عوامـل مسـتقّلة بـذاتها، ولكنهـا قـد تكـون ) ردود فعل فورية أو ال(وراء االختبار، وأنواع التفاعل المختلفة 
أن تقوم بكل من الحسـاب  أيًضا أحد أجزاء موقف تعليمي معّقد غير أنه قابل إلعادة االستخدام ، والهدف من وراء هذه االختبارات

والتقيـيم الـدقيقين بخاصـة أنـه مثـل تلـك االختبـارات يـتم تصـميمها بحيـث تعمـل كـأداة لتقيـيم مسـتوى المتـدّرب طبًقـا لمعـايير ومقــاييس 
مـدة وأدلـة تـي تعمـل كأعلألداء ، وقد ُتستغل األهداف التي تم تحديدها لتحقيق التفاعلية ولبناء أدوات التقييم التكويني والتلخيصـي ال

 .ستراتيجية التدريس باإلضافة إلى كونها حافًزا يدفع الطالب إلى األمام اهامة لرسم 

 حل المسائل التطبيقية

ُتصّمم مصادر الوسائط المتعّددة عبر وسائل تعليمية بهدف تطبيق إستراتيجية يمكن من خاللها التأّكد من تحقيق األهداف التي تم 
وذلـك باالعتمـاد علـى التفاعـل التكيفـي، وينسـحب بعضـهم ليشـمل كـذلك محاكـاة الوحـدات، والعمليـات تصميمها من أجـل الُمسـتخدم 

واإلجــراءات وتــؤدي التغذيــة الراجعــة والــتحّكم المســتمّرين إلــى تفريــد المســار طبًقــا للمســتوى التعليمــي للطالــب ، كمــا ُتعــّد عمليــة حــل 
درجة الكفاءة وابتكار السيناريو التعليمـي، وتشـير إلـى وجـود العديـد مـن الحلـول المسائل التطبيقية عمليًة معّقدة تجلب معها كال من 

 .Feedbackالممكن استغاللها والطريقة التي يمكن التعامل بها مع األخطاء وال سيما مع ما توفره من تغذية راجعة 

  األلعاب التعليمية
عبر تطبيق عـدد مـن القواعـد بـذكاء ويـزج هـذا النـوع مـن النشـاط تأخذ  األلعاب التعليمية صورة لعبة تهدف إلى تحقيق هدف بعينه 

بالطالــب نحــو االنخــراط فــي عمليــة حــل المســائل التطبيقيــة، وعــادًة مــا تــتم محاكــاة ظــاهرة طبيعيــة ليصــبح أمــام الطالــب العديــد مــن 
تــي تتميــز بهــا اللعبــة والقــدرة علــى االحتمــاالت التــي ُتمّكنــه مــن تحقيــق األهــداف الُمقترحــة ، ويســتغل هيكــل التــدريس االبتكاريــة ال

  .التعامل مع األخطاء بهدف الوصول إلى أهداف تدريسية بعينها
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نموذج لمحتوى رقمي في مادة الفيزياء :4 شكل  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

في الجغرافيا نموذج لمحتوى رقمي  : 5 شكل  

  لمكتبة الرقمية بوزارة التربية والتعليملج الدراسة التطبيقية نتائ
هدفه في دعم جهـود وزارة التربيـة والتعلـيم فـي تطـوير التعلـيم فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة مـن " المكتبة الرقمية " حدد مشروع 

ملية وهو المعلم ، فمـن حيـث المنـاهج الدراسـية ، فـإن المبـادئ التوجيهيـة الرئيسـة فـي هـذا خالل العمل على عامل حاسم في هذه الع
االتجاه تتمثل في معالجة احتياجات المجتمع القائم على المعرفة باعتبـار أن التعلـيم يهـدف إلـى تطـوير المهـارات والقـدرات األساسـية 

فـة نمـوذج تعليمـي جديـد يتميـز بـالتركيز علـى عمليـة الـتعلم وتكـوين المعر  ، بالتركيز على الطالـب ، واكتسـاب مهـارات الـتعلم ، وبنـاء
  .ت واالتصاالت في التدريس والتعلمجديدة له  ودعمه من خالل االستخدام الصحيح لتقنية المعلوما الذاتية للطالب وتطوير مهارات

خطــيط الســيناريوهات التعليميــة التــي تتضــمن وقــد ســاعدت المرحلــة األولــى للمشــروع فــي تــدريب المعلمــين علــى اكتســاب قــدرات فــي ت
مــواد متعــددة الوســائط وبرمجيــات تعليميــة ، متاحــة لكــل معلــم خــالل مكتبــات افتراضــية متنوعــة وباســتخدام ســيناريو تربــوي ، يتضــمن 

بنـاء معرفـة "أجـل الخطة الدراسية والجدول اليومي الذي ينفذه المدرس قبل كل فصل دراسي مرتبطًا باستخدام البرنـامج التعليمـي مـن 
ارتبطــت مرحلتهــا األولــى بــديناميات المجتمــع " المكتبــة الرقميــة " ، ووضــعت الــوزارة بــرامج تدريبيــة لالســتفادة مــن مشــروعها " الطالــب
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التربـوي المعاصـر ، وبـالنموذج التعليمـي الجديــد للتكيـف مـع مجتمـع المعرفـة ، واســتخدام تقنيـة المعلومـات واالتصـاالت فـي التعلــيم ، 
ســتخدام برمجيــات تعليميــة فــي عمليتــي التــدريس والــتعلم ، أمــا المرحلــة الثانيــة منهــا فارتبطــت بالتــدريب لمســاعدة المعلمــين الــذين وا

 يرغبون في االستمرار ليصبحوا من ضمن المسـتخدمين والمطـورين ، وٕاعـداد تطبيقـات وسـائط متعـددة باسـتخدام أداة تـأليف سـميت 
AEL) ( ريو للصـف الدراسـي واكتسـاب مهـارات إنشـاء البرمجيـة التعليميـة ، مـع مراعـاة أن إنشـاء أنظمـة ، ومـن خـالل تصـميم سـينا

  :*تعليمية مطورة يجب أن تراعي ثالثة اتجاهات كما يلي
 تكامل الفرد في المجتمع من خالل اكتساب مهارات التعلم الذاتي والتعليم مدى الحياة وما يستجدأ.  
 كل أفراد المنظومة التعليمية الحصول على التعليم والتدريب لب.  
  االنفتاح على األنظمة المشابهة في جميع أنحاء العالم.  

والـــذي تـــم قيادتـــه " اللجنـــة الدوليـــة للتعلـــيم فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين " مـــن ِقبـــل  UNESCOولعـــل التقريـــر المقـــدم لليونســـكو 
جتمــع الحــديث مــن منظــور الحاجــة للتكيــف مــع متطلبــات عــالج قضــايا مشــتركة فــي األنظمــة التعليميــة للم" جــاك ديلــور"بواســطة 

مجتمــع الغــد ، وقــد تــم بنــاء هــذا التقريــر مــن خــالل االستشــارة المكثفــة وعبــر تحليــل مؤشــرات معينــة مــن واقــع مجتمعــات المعرفــة 
لصـراع بـين المعاصرة ، حيث أشار إلى عدد مـن السـمات المميـزة لتعلـيم القـرن الحـادي والعشـرين وشـدد علـى ضـرورة الحـد مـن ا

العالمية والمحلية ، والجمع والفرد ، والتقليد والمعاصرة واعتبارات المدى القصير والمدى البعيد والحاجة إلـى التنـافس ، واالهتمـام 
  : )8(وكان من أبرز أفكار التقرير األهداف األربعة التالية .  بالفرصة وكذلك بين الروحانيات والماديات 

ن خـــالل تطـــوير المعرفـــة عـــن اآلخـــرين وتـــاريخهم وتقاليـــدهم وأفكـــارهم الروحيـــة والتســـامح واالهتمـــام تعلـــم العـــيش المشـــترك مـــ. 1
  .باآلخرين ، وٕانشاء مشاريع مشتركة من أجل االستعداد لمعالجة النزاعات المحتملة من خالل احترام قيم التعددية

حيـث يتوجـب علينـا اكتسـاب تعلـيم عـام علـى نطـاق واسـع  تعلم المعرفة لمواكبـة التغيـرات فائقـة السـرعة فـي تقنيـة المعلومـات،. 2
 .ومعرفة حقيقة الماضي والحاضر ، والواقع االفتراضي واكتساب مهارات التعلم بشكل مستمر وتوطيد قيمنا الثقافية الخاصة بنا 

ي يمكــن مــن إلــى جانــب التخصــص فهنــاك حاجــة للحصــول علــى قــدرات خاصــة تمكننــا مــن مواكبــة العديــد مــن المواقــف والتــ.  3
 .خاللها العمل في ِفرق وجماعات 

تعلــم الكينونــة أي القــدرة علــى االســتقالل وزيــادة المســؤولية الشخصــية ، والقــدرة علــى أن نكــوِّن الحكــم الخــاص بنــا وأن نكــون . 4
  .مسؤولين عنه، وبناء قيمنا ونشرها وتعظيمها من خالل تصرفاتنا الشخصية

القدرات والمهارات هي فرضية تستحق االهتمام ، إال أن هذا التطوير صعب للغاية ألنـه  إن إنشاء أنظمة تعليمية بغرض تطوير
  يتضمن تغييرات جذرية في البرامج ، وطرائق التدريس، والتقييم في المؤسسات وفي مهنة العمل التربوي في ضوء سمات

ه المؤسسـات التعليميـة المتطـورة إلـى خلـق إطـار الطالب واحتياجاته ؛ ويهـدف مشـروع تعريـف القـدرات للفـرد والجماعـة الـذي تتبنـا
مفــاهيمي لتحديــد القــدرات الرئيســة بطريقــة أساســية باإلضــافة إلــى تحســين نوعيــة التقييمــات الدوليــة لقــدرات الطــالب ، باعتبــار أن 

 . والجماعات اإلطار المفاهيمي للقدرات الفردية يرتبط بمدى التأثير الشخصي على قدرة تحقيق األهداف العامة للمؤسسات 
برنامج عمل مفصل لتحقيق مجموعـة أهـداف مـن خـالل اكتسـاب المهـارات  2002وقد تبنى المجلس األوروبي في برشلونة عام 

  : والمعارف التالية  
  المهارات األساسية -تعلم القراءة والكتابة والحساب (المهارات األولية.(  
 المهارات األساسية في الرياضيات والعلوم والتقنية .  
  مهارات تقنية المعلومات واالتصال واستخدام التقنيات.  
  ما وراء المعرفة (مهارات تعلم التعلم. (  
  المهارات االجتماعية .  

_____________________________________________________________________________  
     5/4/2014متاح عبر موقع مكتب التربية العربي تاريخ االطالع  *      

http://www.abegs.org/Aportal/Post/Show?id=20771&forumid=23 
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  المهارات القيادية (القيادة ( .  
 الثقافة العامة  .  

وقد أصبح التدريس عملية ترتكز على الطالب ، ودور المدرس فيها يرتكز علـى تنظـيم المهـام المرتبطـة بحـل المشـكالت وتوجيـه 
يم المبنــي علــى المشــاريع فــي بيئــات تعلــم تعاونيــة ، ولتنفيــذ هــذا الــدور يقــوم المدرســون بمســاعدة اســتيعاب الطــالب ، ودعــم التعلــ

الطالب على تطوير المشاريع وتنفيذها وتقييمهـا وٕايجـاد الحلـول والتوصـيات لهـا وجعـل الصـف الدراسـي أكثـر ديناميكيـة ، بحيـث 
يههم إلـى معرفـة المفـاهيم الرئيسـية واسـتخدام أدوات التقنيـة يعمل الطالب في مجموعات لفترات أطول من الوقت المحـدد مـع تـوج

ذات المجــال التطبيقــي الواســـع لكــل فـــروع المعرفــة  واســـتخدام أســاليب المحاكـــاة ، والتصــورات العلميـــة ، وتوظيــف أدوات تحليـــل 
 (ICT - CST) ل للمدرسـينمعـايير تقنيـة المعلومـات واالتصـا... "(البيانـات فـي الرياضـيات ، والتمثيـل فـي العلـوم االجتماعيـة

  .  *)2008يونسكو، .  معايير وحدات القدرة
لكـي يـتعلم ) الرقميـة(وتأسيسًا على ذلك اهتمت وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات بالتدريب على استخدام المصادر اإللكترونية 

ستكشافية إبداعية  لتكوين مهارات وقدرات مختلفـة لـدى المعلم كيفية استخدام المادة الرقمية التعليمية في عملية التدريب بطريقة ا
الطـالب واكتسـابها بشــكل أكثـر ســهولة عنـد اســتخدام الصـور واألصــوات والمجسـمات والوســائط المتعـددة والبحــث عـن المعلومــات 

المعرفـة فـي مجـال بدًال من تلقيهـا فقـط وبنـاء المعرفـة والـتعلم مـن خـالل االستكشـاف ، واسـتخدام أداة مدرسـية مسـاعدة الكتسـاب 
موضوعي محدد  ، واستغالل المصـادر المتعلقـة بالحاسـوب مـن أجـل أغـراض تعليميـة حيـث يسـتطيع الحاسـب تقـديم المعلومـات 
التي اليمكن الوصول إليها من خالل طرائق التدريس األخرى ، وكذلك محاولة العمـل فـي بيئـة تعلـم افتراضـية صـديقة للمسـتخدم 

خصــية ومســتواه التعليمــي وتــوفير أســاليب تنصــيب البــرامج الالزمــة الســتخدام محتــوى الــتعلم اإللكترونــي وفقــًا لقــدرات الطالــب الش
الذي يتألف مـن التركيبـات الموجـودة فـي مـواد الـتعلم القابلـة إلعـادة االسـتخدام ، فكـل مـادة عبـارة عـن برنـامج معقـد مصـمم لمـنح 

لتــي تــم تطويرهــا مــن خــالل سلســلة مــن مصــادر الوســائط المتعــددة الوصــول عبــر واجهــة مخصصــة إلــى بيئــة الــتعلم االفتراضــي ا
باستخدام مبادئ التصميم التوجيهي والنظرية التربوية المناسبة  واستخدام اإلنترنت وتوفير معـايير التصـفح ، ومـواد الـتعلم القابلـة 

مها فــي بيئــات تعلــم مختلفــة وبالتــالي إلعــادة االســتخدام ، وتقســيم المحتــوى التعليمــي إلــى أجــزاء أقــل بحيــث يمكــن إعــادة اســتخدا
عرض كل المعلومات المطلوبـة مـن ِقبـل الخطـة التوجيهيـة والوظيفيـة بهـدف تيسـير سـبل البحـث لتحقيـق أهـداف الـتعلم باسـتخدام 

  الوسائط المتعددة ، باعتبار أن كل مادة تعلم يمكن استخدامها بشكل مستقل وقابلة إلعادة استخدامها ، كما يمكن إعادة 
ــتعلم فــي بيئــات توجيهيــة مختلفــة ومــن أجــل أهــداف متنوعــة ويمكــن وضــعها فــي مجموعــات مــع تضــمين ا ســتخدام نفــس مــادة ال

  مصادر التعلم في مجموعات أكبر من المحتوى بما في ذلك تركيبات المحاضرة التقليدية ، حيث يتم تسميتها من خالل بيانات
فهــا بشــكل ســهل ، والبحــث يلمعلومــات الوصــفية مــن أجــل تســهيل تعر االخــاص ب  XMLتعريفيــة تحتــوي كــل مــادة تعلــم فــي ملــف

 LMS-  LCMSالفعال عنها ضـمن مجموعـات مـن المصـطلحات يـتم إنتاجهـا واسـتخدامها فـي بيئـات تعلـم افتراضـية فـي بيئـة  
النصـوص  ،  XLM,XLIFFملفـات ( أو ضـمن متصـفحات ويمكـن تعـديلها وتحـديثها وترجمتهـا بسـهولة   SCORMفـي حـزم 

  ) .، جداول بيانية، مواد تفاعلية إلخ  طالخارجية ، الصناديق النصية ، صور، خرائ
وقد تم تصميم مصـادر الوسـائط المتعـددة عـن طريـق وسـائل توجيهيـة لتطبيـق اإلسـتراتيجية مـن خـالل التفاعـل وتحقيـق األهـداف 

 Feedة مرتـدواإلجـراءات وتـؤدي التغذيـة ال التي تم تصـميمها مـن أجلهـا ، وتـدمج بعـض منهـا مـع محاكـاة المواضـيع والعمليـات
Back  الدائمة إلى تفريد المسار تبعـًا لمسـتوى تعلـم الطالـب ، وحـل المشـكالت والتـي تعـد عمليـة مركبـة تجمـع بـين درجـة الكفايـة

ر تربــوي ة مــن خــالل منظــو مرتــدوابتكــار ســيناريو تعليمــي وتواجــد حلــول ممكنــة عديــدة وطريقــة الــتحكم فــي األخطــاء وتقــديم تغذيــة 
  .)8(فريد

  
_____________________________________________________________________________ 

   22/3/2014تاريخ االطالع  http://www.unesco.org/ar/home/ar-single-view/news :متاح عبر الموقع التالي  *



21 
 ثانيمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد الرابع عشر ، العدد ال

 

 أهداف المكتبة الرقمية 

التعليمــي اإللكترونــي الــذي  ىة لتطــوير مجــاالت التعلــيم بــالمحتو رات فــي خططهــا االســتراتيجياهتمــت وزارة التربيــة والتعلــيم باإلمــا
يتألف من دروس إلكترونية تفاعلية تعتمد على اسـتخدام تقنيـة المعلومـات مـن قبـل المعلـم والطالـب فـي البيئـة المدرسـية ، سـميت 

والتـي ينبغـي أن توفرهـا المكتبـة الرقميـة  Reusable Learning Objects  (RLO )بكيانـات الـتعلم القابلـة إلعـادة االسـتخدام 
  :بالوزارة لتحقيق األهداف التالية 

  .تطوير العملية التعليمية باستخدام أحدث تقنيات المعلومات لتهيئة الطالب لمجتمع المعرفة  .1
 .إعداد الطالب وتطوير مهاراتهم لمواجهة تحديات العصر ، وتلبية متطلبات سوق العمل  .2
ال طرائـق التـدريس التقليديـة فـي إيصـال المعلومـة إلـى الطالـب بطـرق حديثـة لضـمان المشـاركة الفعالـة للطالـب داخـل استبد .3

 .البيئة الصفية 
 .توفير التأهيل المهني للمعلمين إلكسابهم مهارات متطورة في مجال التدريس  .4
 .التنوع واإلثارة أثناء التعلم مما يحفز االستيعاب  .5
 .جارب العملية لتأكيد النتائج التي تم استخالصهاإمكانية إعادة الت .6
 .سهولة استيعاب المضامين والمفاهيم المعقدة باستخدام أساليب  حديثة  .7
 .إمكانية التعرف على المواضيع المختلفة بدقة وشمولية عالية  .8
 .سرعة التعرف على رد فعل الطالب مما يساعد على تحسين األداء لتحفيز العملية التعليمية  .9
باإلضـافة إلــى مــا ســبق فــإن المحتـوى التعليمــي اإللكترونــي يــوفر إمكانيــة إجــراء تجـارب يصــعب تطبيقهــا عــادة باســتخدام طرائــق و 

التــدريس التقليديــة ، ويتــيح المرونــة والتــدرج بحيــث تتــوافر لــدى المــدرس حريــة تصــميم المــادة الدراســية بإضــافة مصــادر متنوعــة 
المكتبـة " جودتهـا وتحقـق مشـاركة فعالـة مـن قبـل الطالـب ، وبالنسـبة لمراحـل تنفيـذ مشـروع تضمن تفعيل المناهج الدراسية وترفـع 

والحاصـــلة علـــى عـــدة جـــوائز فـــي مجـــال المحتويـــات  2008فـــي العـــام " ســـيفيكو " بـــالوزارة فقـــد تـــم التعاقـــد مـــع شـــركة " الرقميـــة 
ت االسـتعانة بمعلمـات ذوات خبـرة وكفـاءة عاليـة حيـث تمـ"  2005أفضل محتوي تعليمي عـالمي لعـام " اإللكترونية ومنها جائزة 

للقيام باختيـار المحتويـات اإللكترونيـة وتـدقيق واعتمـاد ترجمتهـا للغـة العربيـة ، بمـا يتوافـق مـع العـادات والتقاليـد الخاصـة بمجتمـع 
لفعلــي فــي المــدارس ، اعتمــدت علــى التطبيــق ا 2012خطــة للمشــروع عــام وقــد تبنــت الــوزارة ،  دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
والمرحلة الثانوية من خالل البيئـة الصـفية ، تحديـًدا مـع بدايـة الفصـل الدراسـي الثـاني ) المتوسطة ( الحكومية في  الحلقة الثانية 

، وذلــك مــن خــالل خطــة متكاملــة ومتنوعــة تضــمنت عقــد نــدوات تعريفيــة للمشــروع فــي المنــاطق  2011/2012للعــام الدراســي 
فة ودعوة قيادات الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس واإلداريـين والمـوجهين األوائـل ومـوجهي المـواد التعليميـة فـي التعليمية المختل

) المحتويـات التعليميـة اإللكترونيـة التفاعليـة(الرقميـة  ، كمـا تـم إنشـاء موقـع إلكترونـي خـاص بمشـروع المكتبـة الميـدان والمعلمـين
مه في البيئة الصفية لتطوير العمليـة التعليميـة علـى موقـع الـوزارة اإللكترونـي مـع إضـافة خدمـة للتعريف بالمشروع وأهمية استخدا

 .إلتاحة االستفادة منه عبر التسجيل على البوابة اإللكترونية للموقع " تصفح معنا " بعنوان 
  مراحل المشروع
إدارة " واد الدراسية من خالل تكوين لجنة تألفـت مـن وتم خاللها االستعانة بموجهي الم 2008بدأت في عام  2008المرحلة األولى 

بــــالوزارة الختيـــار وتــــدقيق وتطــــوير محتويــــات تعليميــــة " نظـــم المعلومــــات التعليميــــة وٕادارة المنــــاهج وٕادارة التطـــوير واإلرشــــاد المهنــــي 
مـن " محتـوى  7000"  اد تعليميـةتحتـوي علـى مـو ) رقميـة(إلكترونية للمرحلة الثانيـة مـن المشـروع ، حيـث تـم إنشـاء مكتبـة إلكترونيـة 

داخل مواد المنهاج الدراسي اإلماراتي ومـن خارجـه ، وتـم تنصـيبها ضـمن البوابـة اإللكترونيـة لـوزارة التربيـة والتعلـيم بدولـة اإلمـارات ، 
معلـم ومعلمـة علـى  300، كمـا تـم تـدريب  الرياضـيات ، الفيزيـاء، الكيميـاء، األحيـاء والجغرافيـا: محتـوى للمـواد التاليـة  3200منهـا 

، وتدريب المعلمـين حـول كيفيـة االرتقـاء  لكتروني في البيئة الصفية خالل المرحلة األولى من المشروعاستخدام المحتوى التعليمي اإل
عـن طـرق تطبيـق أفضـل الممارسـات التعليميـة فـي هـذا المجـال ، وتـم عـرض " الحصـة اإلبداعيـة " بمستوى الحصة الدراسية سـميت 
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ulf Educational Gكتبـــة الرقميـــة فـــي بداياتـــه األولـــى فـــي فعاليـــات معـــرض الخلـــيج لمســـتلزمات وحلـــول التعلـــيم مشـــروع الم
GESS Solutions  and Supplies .  

وقد ساعدت المرحلة األولى المعلمين على تنمية القدرات الالزمة لتخطيط السيناريوهات التربويـة للصـف الدراسـي وتضـمنت مصـادر 
  :نفذت ورش تدريبية تضمنت ما يلي عددة وبرمجيات و رقمية ووسائط مت

  ساعات في مختبر تقنية المعلومات في المدارس  6-4من : محاضرة جماعية. 
  أسبوعان(حول التحليل الذاتي ألسلوب التدريس : محاضرة  فردية. ( 
  النظريـة التربويـة مـن أجـل تعلـيم فعـال  -الوسـائط المتعـددة  -المحتوى العلمي  -القدرات  –المنهاج : محاور الورش التدريبية

 .دور المعلم والطالب في الصف الدراسي التقليدي وكذلك االفتراضي  -التقييم  -إستراتيجيات التدريس المطورة  -
  

  2008المحتويات التعليمية اإللكترونية التفاعلية في العام  : 1 جدول

 الموضوع باللغة العربية باللغة اإلنكليزية المجموع

 الفيزياء 317 354 671

 الكيمياء 286 319 605

 األحياء 237 261 498

 الجغرافيا 100 229 329

 الرياضيات 260 559 819

 اللغة االنكليزية 0 278 278

 المجموع 1200 2000 3200

  
   2012المرحلة الثانية 

سـائط المتعـددة فـي مـواد الرياضـيات والكيميـاء ، المعلمـون الـذين يمتلكـون قـدرات تقنيـة متقدمـة ومهـارات اسـتخدام الو  فيهـا شـارك
والفيزيـــاء ، والجغرافيـــا ، واألحيـــاء ، واللغـــة العربيـــة ، والتربيـــة الوطنيـــة ، مـــع إمكانيـــة تحضـــير البرمجيـــة التعليميـــة الخاصـــة بهـــم 

دم ، وتـم تنظـيم ودليـل للمسـتخ CD، وقد تم خالل هذه المرحلة توزيع قـرص مـدمج  2012واستكمال أفضل برمجية تعليمية في 
مسابقة تنافس فيها المعلمون خالل ثالثة شهور لبناء وتطوير برمجية تعليمية ، وتم تقييم األعمال من قبل لجنة علمية مختصـة 
وحصل ثالثة فائزون على جوائز مع قيامهم بتقـديم المحتـوى اإللكترونـي الخـاص بهـم بـالوزارة ، وقـد ارتكـزت الرؤيـة الفعليـة لهـذه 

، ونظــم LMS) (ى خمــس مقومــات أساســية هــي األجهــزة والعتــاد ، ومحتــوى الــتعلم اإللكترونــي ، ونظــام إدارة الــتعلم المرحلــة علــ
محتـوى إلكترونـي للمـواد السـابقة باإلضـافة إلـى  3800، وتم خاللهـا بنـاء  االتصال ، وتدريب المدرسين وطاقم الموظفين الفنيين

يجابي في العملية التعليمية لما له من أهمية فـي إعـداد الطلبـة مام بتفعيل دور المعلم اإلع االهت، م اللغة العربية والتربية الوطنية
للمحتويـات   DVDمعلمًا ومعلمة علـى اسـتخدام المحتـوى التعليمـي اإللكترونـي فـي البيئـة الصـفية ، وتـوفير  828كما تم تدريب 

معلـم ومعلمـة  100، كما تم تـدريب  اد وتوزيع دليل المستخدممدرسة ، باإلضافة إلى إعد 90التعليمية اإللكترونية في أكثر من 
مـع إعـداد وتوزيـع دليـل آخـر السـتخدام   على استخدام أداة لتصميم وتنفيذ محتوى تعليمـي إلكترونـي يضـاف إلـى المكتبـة الرقميـة

  .صصةأداة تصميم وتنفيذ محتوى تعليمي إلكتروني ، وتم عرض المشروع في معارض التعليم الدولية المتخ
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2012المحتويات التعليمية اإللكترونية التفاعلية في العام  : 2 جدول  

 

ذأعداد المتدربين في دورة استخدام المحتوى التعليمي اإللكتروني التفاعلي : 3 جدول  

 
 م المنطقة التعليمية أعداد المدارس اعداد المستهدفين أعداد المتدربين

 1 دبي 18 180 152

 2 الشارقة 18 180 159

انعجم 10 100 87  3 

 4 أم القيوين 4 40 36

 5 مكتب الشارقة 8 80 82

 6 الفجيرة 12 120 122

 7 رأس الخيمة 20 200 190

 مجموع المناطق التعليمية 90 900 828

 

 

 

 

 الموضوع باللغة العربية باللغة اإلنجليزية المجموع

 الفيزياء 334 235 569

 الكيمياء 409 408 817

 األحياء 437 417 854

 الجغرافيا 114 329 443

 الرياضيات 406 411 817

 اللغة العربية 150 0 150

 التربية الوطنية 150 0 150

 المجموع 2000 1800 3800
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دورة تصميم وتنفيذ محتوى تعليمي إلكتروني تفاعلي :   4 جدول  

 
 أعداد المتدربين

 
عداد المستهدفينأ  

قة التعليميةالمنط أعداد المدارس  م 

 1 دبي 18 48 20

 2 الشارقة 18 12 8

 3 عجمان 10 11 9

 4 أم القيوين 4 1 2

 5 مكتب الشارقة 8 12 7

 6 الفجيرة 12 12 12

 7 رأس الخيمة 20 34 27

 مجموع المناطق التعليمية 90 130 85

 

كتبة الرقميةالمحتويات التعليمية اإللكترونية التفاعلية في الم :  5 جدول  

 عام 2008 عام 2012 اإلجمالي

المجموع 
 الكلي

المجموع 
باللغة 
 اإلنكليزية

المجموع 
باللغة 
 العربية

باللغة  المجموع
 اإلنكليزية

باللغة 
باللغة  المجموع العربية

 اإلنكليزية
باللغة 
 الموضوع العربية

 الفيزياء 317 354 671 334 235 569 651 589 1240

 الكيمياء 286 319 605 409 408 817 695 727 1422

 األحياء 237 261 498 437 417 854 674 678 1352

 الجغرافيا 100 229 329 114 329 443 214 558 772

 الرياضيات 260 559 819 406 411 817 666 970 1636

 اللغة العربية 0 0 0 150 0 150 150 0 150

ةالتربية الوطني 0 0 0 150 0 150 150 0 150  

 اللغة االنجليزية 0 278 278 0 0 0 0 278 278

 المجموع 1200 2000 3200 2000 1800 3800 3200 3800 7000
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  مقومات المكتبة الرقمية
إن فكــرة إنشــاء هــذا المشــروع ترجــع إلــى توجهــات الــوزارة واســتراتيجياتها الراميــة إلــى رقمنــة المنــاهج الدراســية لجميــع المــواد العلميــة ، 

، حيـث اعتبـر الشـيخ محمـد بـن راشـد " مبادرة الشيخ محمد بن راشـد آل مكتـوم للـتعلم الـذكي " حو التعليم اإللكتروني ودعم والتوجه ن
، ويمثـل ضـرورة وطنيـة للتنميـة المسـتدامة ، ألن الطريـق نحـو  2021أن التطوير الجذري للتعليم هو جزء رئيس من رؤية اإلمارات 

مــن المدرســة ، مؤكــدًا أن الحكومــة ســتظل مســتمرة علــى المبــدأ الــذي ســارت عليــه دولــة اإلمــارات  مســتقبل أفضــل لدولــة اإلمــارات يبــدأ
التـي تشـمل جميـع " الـتعلم الـذكي"لمدة أربعين عامًا ، وأثبت نجاحه، وهـو االسـتثمار فـي اإلنسـان وتنميتـه ،  وتجسـد ذلـك فـي مبـادرة 

ة جديدة في المدارس تضم صفوفًا ذكية فـي جميـع المـدارس وتوزيـع أجهـزة مدارس الدولة بتكلفة مليار درهم وتهدف لخلق بيئة تعليمي
لوحيــة لجميــع الطــالب وتزويــد جميــع مــدارس الدولــة بشــبكات الجيــل الرابــع فائقــة الســرعة إضــافة لبــرامج تدريبيــة متخصصــة للمعلمــين 

لشيخ محمد بن راشد ووزارة التربية والتعلـيم ،  ومناهج علمية جديدة مساندة للمنهاج األصلي، وقد نفذ المشروع بالتعاون بين مؤسسة ا
وقــد بــدأ المشــروع وفــق خطــة وجــدول زمنــي متكامــل يضــمن مختلــف مراحــل المبــادرة التــي يســتغرق إتمامهــا خمــس ســنوات  للوصــول 

 المؤشرات التي بنيت على أسس علمية تعتمد على المبادرات و  2021بمدارس اإلمارات إلى ما يسمى بالمدرسة الرقمية ووفق رؤية 
ستراتيجية ، واألولويات االجتماعية واالقتصادية ، ومـا يهمنـا المبـادرات التـي ارتكـزت علـى الـتعلم اإللكترونـي واسـتخدام التشغيلية واال

  . التقنيات التعليمية ومواكبة تكنولوجيا المعلومات واالنخراط في الحكومة اإللكترونية

سلسلة النتائج

والتقييمإطار المراقبة 

2021رؤية 

خطة الوزارة 
االستراتيجية 

ھداف أ(
)االستراتيجية

إطار
السياسات

المؤشرات 
الوطنية

مؤشرات 
االستراتيجية

المبادرات

  خارطة الطريق لتحقيق المستھدفات 

االطار التكاملي للخطة االستراتيجية لتطوير التعليم 

نتاجات - االثار
بعيدة المدى

نتاجات متوسطة 
المخرجاتالمدى و

النشاطات

لمدخالتا

التنفيذ

المؤشرات 
التشغيلية 

روافع التطوير

قيادات/ ونمعلم/  رأس المال البشري

المناھج وخيارات الطلبة

التقييم وإدارة األداء

مبيئة التعل

ة 
جي
اتي
تر
س
اال

يم
عل
لت
ة ل
ني
ط
لو
ا

االولويات 
االجتماعية 

االولويات 
االقتصادية 

المحركات لألداء/ نموذج العمل 

الوحدات العملياتية

حوكمة القطاع

التمويل

  
  خارطة الوزارة لتحقيق أهدافها المستقبل : 1 شكل رقم

تحسين مستويات تعلم الطلبة واتقانھم لمھارات مجتمع المعرفة وفق مناھج مطورة عالية الجودة•
المدرسيةالتعليمية القيادية والھيئات  كفاءاتتحسين •

التحصيل  
العلمي  
للطالب  

تعميم التعليم للجميع وضمان اكمال جميع الطلبة للتعليم بما في ذلك التعليم  ما قبل المدرسي•
يئة مدرسية آمنه، داعمة، ومحفزةيتوفير •

البيئة 
المدرسية 

للطالب 

فير خدمات تعليمية متكافئة وبعدالة للجميعتو•
ضمان جودة األداء التعليمي والتربوي في المدارس الحكومية والخاصة•

تكافؤ 
الفرص 

التعليمية  

تفعيل الشراكة المجتمعية في العملية التربوية والتعليمية•
تعزيز الھوية الوطنية وتنمية حس المواطنة عند الطلبة•
المواطنة

.ضمان أن كل الخدمات اإلدارية المركزية تتم بجودة عالية وكفاءة وشفافية وفي الوقت المحدد•
ضمان أن كل الخدمات اإلدارية الالمركزية تتم بجودة عالية وكفاءة وشفافية وفي الوقت المحدد•

الكفاءة 
والفاعلية 
االدارية 

٢٠٢٠-  ٢٠١٠الخطة االستراتيجية 
  )االھداف االستراتيجية(

 
  الخطة االستراتيجية للوزارة : 2شكل رقم 
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م ، بمبنى الوزارة الرئيس بدبي تحت إشراف إدارة  2009وتماشيًا مع ما سبق فقد تم إنشاء المكتبة الرقمية بالوزارة في عام 
المكتبة الرقمية للمحتويات اإللكترونية " وسميت   Management of Information systems MISالنظم التعليمية 

، وقد أكد العاملون في هذه اإلدارة على أهمية وجود هذا المشروع بدرجة كبيرة ضمن استراتيجيات الوزارة " التعليمية التفاعلية 
   :لألسباب التالية

 لكتروني التحول نحو أنماط التعليم اإل. 
  تكنولوجيا المعلومات في المجال التربوي عالميًا مواكبة. 
  االرتقاء بطرائق التعليم بدولة اإلمارات بهدف تحقيق مؤشرات عالمية متقدمة. 
  دعم مشروعات التعليم اإللكتروني بالوزارة. 
  إثراء المواقف التعليمية وتبسيط المفاهيم العلمية. 
 ج الدراسي توفير أدوات إيضاحية إلكترونية مساندة للمنها. 
  مساندة مبادرة الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي والتي أصبحت مبادرة وطنية قائمة في الدولة. 
  المساهمة في البنية المعلوماتية اإللكترونية التربوية للوزارة. 

ال التعليمـي وٕاكسـاب الطـالب فـي وقد جاءت فكرة إنشاء المكتبة الرقمية بالوزارة لتواكـب تطبيقـات المشـروعات الرائـدة عالميـًا فـي المجـ
مهارات التعلم اإللكتروني وفق أحـدث أسـاليب تكنولوجيـا المعلومـات الرقميـة التعليميـة ، وينسـجم ذلـك مـع الخطـة االسـتراتيجية الثانوي 

تحتـوي  Serversخوادم يرى القائمون على المكتبة الرقمية بالوزارة أنها تمثل قاعدة بيانات لمصادر المعلومات الرقمية و للوزارة ، كما 
علــى مصــادر معلومــات رقميــة ال تحتــاج إلــى مبــاني وتجهيــزات خاصــة ، وموقعــًا إلكترونيــًا يتضــمن معلومــات ومصــادر رقميــة ، وفــي 
واقع األمر يتكون مشروع المكتبة الرقمية بالوزارة مـن جهـاز خـادم بمواصـفات عاليـة ، ويحتـوي علـى المنـاهج الدراسـية الرقميـة والمـواد 

 INTRANET، بحيـث تتـاح المحتويـات عبـر الشـبكة الداخليـة  Multimediaعليمية التفاعلية المساندة علـى شـكل وسـائط متعـددة الت
لموقعهـا علـى اإلنترنـت ، لكـي يسـتخدمها الطـالب والمعلمـون مـن خـالل أجهـزة الحاسـب والهـاتف   Portal للوزارة والبوابـة اإللكترونيـة

والشـبكات الداخليـة للمـدارس الحكوميـة  Apple Softwareوالتـي تعمـل باسـتخدام برنـامج أبـل  )آي فـون (  Smart Phoneالـذكي 
وقـد أنشـئت .  Apple Store، حيـث يمكـن تحميـل المـواد التعليميـة اإللكترونيـة مجانـًا عبـر موقـع أبـل سـتور    INTRANET فقـط

دبـــي ( موجـــه علـــى مســـتوى المنـــاطق التعليميـــة )  21( وعـــدد  المكتبـــة الرقميـــة بعـــد تشـــكيل لجنـــة مـــن إدارة الـــنظم التعليميـــة بـــالوزارة
  :موجهين في تخصص كل مادة دراسية ، وتم توزيع المهام على النحو التالي  2بواقع ) واإلمارات الشمالية 

  تحديد دور كل موجه في تقييم المادة العلمية. 
 لرقمية اختيار الموضوعات الدراسية المطلوب برمجتها وٕادراجها في المكتبة ا. 
  تدريب الميدان التربوي من معلمين وطالب على االستخدام  . 
  المتابعة الميدانية المستمرة واإلشراف على تطبيق المشروع في المناطق التعليمية. 
 تنفيذ ورش تدريبية في المدارس لتفعيل المشروع في الميدان وربطه بالحصص الصفية. 

،  SIVECOالرومانيـة  " سـيفيكو"بـالوزارة وشـركة " إدارة الـنظم التعليميـة " ة بالتعاون بين وبالفعل تم تنفيذ مشروع المكتبة الرقمي
حيــث كانــت   MIS وقــد بــدأ تمويــل المشــروع عــن طريــق ميزانيــة ضــمن المخصصــات الماليــة إلدارة الــنظم التعليميــة بــالوزارة

قـف التمويـل بعـد سـنتين مـن تأسيسـه حيـث تـم تحويلـه المخصصات المتاحة له كافية بدرجة كبيرة وفق القائمون عليها ، ولكـن تو 
  ".مبادرة الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي"إلى 

أمــا المصــادر الرقميــة التــي تحتويهــا المكتبــة الرقميــة بــالوزارة فهــي كتــب المنــاهج الدراســية المرقمنــة ومجموعــات كبيــرة مــن المــواد 
أي الصـــفوف الثالـــث المتوســـط ،  12 – 11 – 10 – 9علـــى الصـــفوف  الفالشـــية المســـاندة للمنهـــاج ، وقـــد تـــم تنفيـــذ المشـــروع

  .واألول الثانوي ، والثاني الثانوي ، والثالث الثانوي 
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موجـه فـي  21وعمل على تنفيذ مشروع المكتبـة الرقميـة الـذي يعـد أحـد المهـام التـي تكلـف بهـا إدارة الـنظم التعليميـة بـالوزارة عـدد 
  :إشراف مدير المشروع وفق ما يلي مناهج ، تحت المواد الدراسية التي تغطيها ال

  القائمون على المكتبة الرقمية : 6جدول 
  العدد  مجال الخبرة  المؤهل العلمي   المسمى الوظيفي  م
  بكالوريوس هندسة  مدير المشروع  1

 ITتخصص 
  IT  1تقنية معلومات 

مؤهالت عليا في   موجهو المواد الدراسية   2
تخصصات المواد 

  الدراسية

وجيه ميداني في ت
  المناطق التعليمية

  
21  

ن الكوادر البشرية العاملة في تنفيذالمشروع كافية بدرجة كبيرة ، وفق االحتياجـات الفعليـة ، وقـد تـم أوقد أكد القائمون على المشروع ب
مـدربون مـن قبـل الشـركة المنفـذة  إلحاقهم بدورات تدريبية لتأهيلهم لتفعيـل المكتبـة الرقميـة فـي المنـاطق التعليميـة  حيـث تـولى تـدريبهم

  :رة وتمحورت الدورات حول ما يلي بالتعاون مع إدارة النظم التعليمية بالوزا"  SIVECOسيفيكو " للمشروع 
 .التعريف بالمشروع ومقوماته وأهدافه ووظائفه  .1
 .كيفية تفعيله وتطبيقه في المناطق التعليمية والمدارس الحكومية بدبي واإلمارات الشمالية  .2
 .كيفية الوصول إلى المكتبة الرقمية واستخدام البوابة اإللكترونية بالوزارة  .3
 .تدريب المعلمين والطالب على االستفادة من المشروع بهدف االرتقاء بالحصة الصفية  .4

مـين فكانـت غيـر وأشارت مديرة المشروع إلى أن الدورات التدريبية كانـت كافيـة إلـى حـد مـا بالنسـبة للمـوجهين ، أمـا بالنسـبة للمعل
  .كافية ، لذا فهم بحاجة إلى المزيد من الورش التدريبية لضمان تفعيل المشروع 

  الشركات المنفذة
  :تنفيذ المشروع لألسباب التالية ل SIVECOتم اختيار شركة سيفيكو 

 . حصول هذه الشركة على جوائز دولية في مجال بناء ورقمنة المحتوى اإللكتروني التعليمي  -
 .وسمعتها الطيبة في المجال دوليًا شهرتها  -
 .تخصصها في مجال المكتبات الرقمية التربوية ورقمنة المحتوى التعليمي  -
 .تنفيذها لمشروعات دولية مناظرة على المستوى الدولي  -

كيــة فــي إعــداد تطبيقــات المحتويــات الرقميــة للمشــروع عبــر الهواتــف الذ  Flagship، وشــركة   ICCكمــا تــم االســتعانة بشــركة 
Smart Phones  وأجهزة آيباد ،IPad من خالل تطبيقات آبلApple Stoer   . 

  
  موقع المكتبة الرقمية بوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات :  1شكل 
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  البرامج المستخدمة
كـل نـوع منهـا ، وطبيعـة تتعدد البرامج والنظم اآللية التي تسـتخدمها المكتبـات الرقميـة علـى اختالفهـا ، ويعتمـد ذلـك علـى أهـداف 

خــدماتها ، ووظائفهـــا ، ومقوماتهـــا ، وأنمـــاط خـــدماتها ، ونـــوع المعلومـــات والمصـــادر المرقمنـــة التـــي يـــتم تضـــمينها فـــي المكتبـــة ، 
وأســـاليب التخـــزين واالســـترجاع ، والمســـتفيدين مـــن خـــدمات المكتبـــة الرقميـــة مـــن حيـــث اهتمامـــاتهم وتخصصـــاتهم واحتياجـــاتهم 

عوامـــل األخـــرى ذات العالقــة ، ولطبيعـــة المكتبـــة الرقميـــة بــوزارة التربيـــة والتعلـــيم لـــذا فهــي تســـتخدم مجموعـــة مـــن واتجاهــاتهم ، وال
، وبرامج حزم جافا الرسومية المتكاملة التي تتميز بسـهولة االسـتخدام  HTML5وبرنامج Flashالبرامج من أهمها برنامج فالش 

  .من إنتاج الشركة المنفذة للمشروعضافة إلى محركات بحث تخصصية والتعديل فيها وجاذبية واجهات التطبيق ، باإل
، "   Metadataالميتاداتـا " وتعتمـد المكتبـة الرقميــة بـالوزارة مثـل المشــروعات األخـرى المنـاظرة علــى معـايير البيانـات الخلفيــة  

وهــو مــن مجــاالت الــتعلم األكثــر شــهرة  Bloom Taxonomy "  تصــنيف بلــوم " مت المــواد الرقميــة الدراســية علــى موقــد صــ
، يط األهـداف ، والخبـرات التعليميـةوعالمية في المؤسسات التربوية ، وقد وضع هذا التصنيف كدليل لمساعدة التربويين في تخط

جـــه تصـــنيف بلـــوم أنظـــار المـــربين إلـــى أهميـــة تقـــديم الخبـــرات وبنـــود االختبـــارات ، فـــي شـــكل هرمـــي متـــدرج الصـــعوبة ، حيـــث يو 
  . التعليمية في مستويات متفاوتة الصعوبة حتى تتالءم مع احتياجات المتعلمين وتراعي الفروق الفردية بينهم 

تاحــة لتطبيقهــا فــي لكترونيــة التعليميــة الملدراسـية االســتعانة بالمحتويــات اإلومـن أهــداف المكتبــة الرقميــة أن يحــاول معلمــو المــواد ا
  . Bloom Taxonomy الفصول الدراسية وفي المواقف التعليمية وفق تصنيف بلوم 

  استخدام المكتبة الرقمية
حـة للجميـع مجانـًا ، وبـدون قيـود أو ضـوابط ، أكد القائمون على المشروع أن المحتويات التي تحتويها المكتبة الرقمية بالوزارة متا

،  User nameواسـم المسـتخدم  Pass wordولكن بشرط التسجيل في موقـع البوابـة اإللكترونيـة الـوزارة باسـتخدام كلمـة مـرور 
يد منـه كما أكدوا على أن المشروع يخدم أساسًا الطالب والمعلمين فـي المـدارس الحكوميـة علـى مسـتوى الدولـة ، ويمكـن أن تسـتف

أو ،  www.moe.gov.aeالمــدارس الخاصــة والفئــات التربويــة أيضــًا عبــر البوابــة اإللكترونيــة لــوزارة التربيــة والتعلــيم باإلمــارات 
بـادرة الشـيخ محمـد م تضمين المكتبة الرقميـة بـالوزارة فـي م2013/2014حيث تم في بداية العام الدراسي خالل موقع يوتيوب ، 

بــن راشــد للــتعلم الــذكي ، كمــا اتجهــت وزارة التربيــة والتعلــيم إلــى تنفيــذ هــذه المبــادرة فــي عــدد مــن المــدارس الحكوميــة خــالل العــام 
م ، على أن يستكمل التنفيذ فـي إطـار المرحلـة التطبيقيـة خـالل الـثالث سـنوات التاليـة علـى كافـة مـدارس 2013/2014الدراسي 

  ألف طالب وطالبة ،  ووفق توجهات الوزارة التحول نحو الكتاب اإللكتروني وٕالغاء الكتب الورقية 144مية مستهدفًا الدولة الحكو 
بعــد تقيــيم فعاليــة البرنــامج ، والتأكــد مــن عــدم تــأثير ذلــك علــى صــحة الطالــب البصــرية والجســمانية ، ويعتبــر بعــض الخبــراء فــي 

يعد نقلة نوعية في نظام التعليم اإلمـاراتي وسيسـاعد فـي " التعلم الذكي " ية أن برنامج تكنولوجيا المعلومات وفي المجاالت التربو 
  2021تحقيق رؤية الدولة 

وسيتم تنفيذ مرحلـة التقيـيم والمتابعـة بعـد ذلـك لضـمان تحقيـق أفضـل النتـائج، حيـث يقـوم الفريـق المكلـف المخـتص بتـوفير اإلدارة 
تــي تــم وضــعها مســبقًا، وذلــك بعــد الدراســة المستفيضــة ألفضــل الممارســات العالميــة لبنــاء والمراقبــة والتحليــل وتنفيــذ الخطــط ، ال

 .التجربة اإلماراتية الخاصة في مجال تطوير التعليم 
  خدمات المكتبة الرقمية

جية نحـــو الـــتعلم تعتبـــر المكتبـــة الرقميـــة أحـــد المبـــادرات التـــي قـــدمتها وزارة التربيـــة والتعلـــيم باإلمـــارات لتحقيـــق توجهاتهـــا االســـتراتي
ــــة لكــــي تتحقــــق المؤشــــرات  ــــة تكنولوجي ــــوفير بيئ ــــاء بالمنظومــــة التعليميــــة وت ــــيم لالرتق ــــات فــــي التعل اإللكترونــــي ، وتوظيــــف التقني
االســـتراتيجية والوصـــول إلـــى التنافســـية العالميـــة فـــي التعلـــيم ، والمســـاهمة فـــي حكومـــة الدولـــة اإللكترونيـــة حيـــث أصـــبحت دولـــة 

  بعد أن كانت في المرتبة التاسعة  2013السابع عالميًا في مجال خدمات الحكومة اإللكترونية في عام اإلمارات تحتل المركز 
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، كمــا أن توظيــف التقنيــات بمختلــف أنواعهــا حقــق للدولــة طفــرات نوعيــة كبيــرة فــي جميــع  * 2010واألربعــين عالميــًا فــي عــام 
لى استثمار التقنيات واسـتيعاب كـل مـا هـو جديـد ويتناسـب منهـا مـع المجاالت لذا أصبح التعليم كأحد قطاعاتها الرئيسة يرتكز ع

  .  مجاالت التعليم بأنواعه 
  -:ومن الخدمات التي تقدمها المكتبة الرقمية بالوزارة ما يلي 

 .إتاحة برمجيات تعليمية متطورة للطالب والمعلمين والميدان التربوي  .1
 ).خطة حالية ضمن مبادرة التعلم الذكي(ة الوطنية للمناهج الدراسي Full text إتاحة النصوص الكاملة .2
 .توفير المستخلصات الدراسية وخاصة الموضوعات والتجارب العلمية الداعمة للمنهاج الدراسي  .3
بحيـث يمكـن لكـل طالـب أو معلـم تحميـل  Apple Storeتـوفير كتـب إلكترونيـة للمنـاهج الدراسـية المرقمنـة عبـر تطبيقـات  .4

 . IPhone والهواتف الذكية آي فون IPADجانًا باستخدام أجهزة آي باد المناهج اإللكترونية م
تقـديم معلومـات إلكترونيـة إضـافية غيـر متاحـة فـي كتـب المنـاهج الدراسـية التقليديـة المطبوعـة وٕاثـراء المواقـف التعليميـة فــي  .5

 .جميع المواد الدراسية 
تقدم ضمن مبادرة الشـيخ محمـد بـن راشـد للـتعلم الـذكي والتـي التكامل مع خدمات المعلومات الرقمية المتنوعة األخرى التي  .6

 .    2013بدأت العام 
  المشكالت والصعوبات

تواجــه المشــروعات الجديــدة فــي أي مجــال صــعوبات ومشــكالت وخاصــة فــي بــدايتها ، وتتمثــل الصــعوبات التــي واجهــت مشــروع 
  -:المكتبة الرقمية بالوزارة في الجوانب التالية 

 2013/2014حيــث توقــف الــدعم المــالي الــذي كانــت تــوفره الــوزارة للمكتبــة الرقميــة فــي العــام الدراســي : صــعوبات ماليــة  .1
 .   وأصبح الدعم له من خالل مبادرة الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي 

الفنيـــين محدوديــة الـــدعم الفنــي للمشـــروع فــي الـــوزارة بســبب عـــدم تــوافر الـــدعم المــالي الكـــافي وقلــة عـــدد : صــعوبات تقنيـــة  .2
 .المتابعين للتدريب والصيانة والحاجة إلى تجهيزات مادية أعلى في المواصفات 

 .وجود عوائق أحيانًا ترتبط بالتنسيق فيما يخص البرامج التدريبية حول المشروع: صعوبات إدارية   .3
بالتنسـيق مـع مؤسسـة الشـيخ محمـد  أما من حيث الخطط المستقبلية لتطوير المشروع وتوسـيع نطـاق اإلفـادة منـه فـالوزارة مسـتقبالً 

بـن راشــد سـتدرس كافــة المقترحــات المطروحـة وفــق أحــدث المسـتجدات لوضــع خطــط مـن شــأنها تحقيــق أهـداف المشــروع ، ووفــق 
 .  من الميدان التربوي  Feed Backالتغذية الراجعة 
  التقييم ومدى النجاح

مـن وجهـة نظـرهم ، وٕان لـم تحقـق النتـائج المتوقعـة " بدرجـة مقبولـة " أجاب القائمون على المكتبة الرقميـة بأنهـا قـد حققـت نجاحـًا 
باعتبار أنها مازالت في مراحلها األولى وتحتاج إلـى المزيـد مـن الوقـت والتـدريب والتوعيـة واالهتمـام وأرجعـوا األدلـة علـى نجاحهـا 

  :إلى ما يلي 
 لرغم من حداثة المشروع بالوزارةكتبة الرقمية على االجيدة الستخدام الطالب والمعلمين للمFeed Back التغذية الراجعة  .1
 .رصد مؤشرات إيجابية الستخدام الطالب والمعلمين في المدارس التي طبقت مبادرة الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي  .2
 .ديمومة المشروع بالوزارة وعدم إغالقه  .3
 .تضمينه ضمن مبادرة الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي  .4
 .ادر الرقمية والمحتوى اإللكتروني الذي يتم إضافته سنويًا للمكتبة الرقمية زيادة المص .5

 
   __________________________________________________________________________  
  7/4/2014تاريخ اإلطالع : المقال متاح عبر الموقع التالي  *

http://www.alkhaleej.ae/economics/page/3e28eb94-7e4a-4600-8aea-7aa88c6d0a0e   
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د مــن أمــا عــن تقيــيم المكتبــة الرقميــة فقــد أكــدت النتــائج علــى عــدم وجــود أي خطــة مســبقًا لتقيــيم المشــروع ، ويرجــع ذلــك إلــى عــد

  :األسباب على النحو التالي 
  حداثة مشروع المكتبة الرقمية في الوزارة  . 
 بدولة اإلمارات حول المكتبة الرقميـة بـالوزارة وأهـدافها وأهميتهـا وكيفيـة اسـتخدامها  عدم توافر الوعي الكافي في الميدان التربوي

 .واالستفادة منها 
  عدم توافر مؤشرات ونتائج واقعية حتى اآلن حول نتائج إستخدام الطالب والمعلمين والتربويين. 
 2013/2014إلمارات من بداية العام الدراسي تحول المكتبة الرقمية إلى مشروع الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي بدولة ا . 
  خشـــية معظـــم الطـــالب والمعلمـــين مـــن االســـتغناء عـــن المصـــادر المطبوعـــة للمنهـــاج الدراســـي واللجـــوء إلـــى اســـتخدام المصـــادر

 .الرقمية 
  محدودية البرامج التدريبية للمعلمين والطالب والموجهين حول االستخدام األمثل لهذا المشروع. 
 لحوافز وأساليب التعزيز لتحفيز الميدان التربوي نحو استخدام المكتبة الرقمية بالوزارة عدم وجود ا  . 

ويرى القائمون على المكتبة الرقمية أنه على الرغم مما سبق فإن استخدام المصادر الرقمية له أهمية في العمليـة التعليميـة ولكـن 
، لعدم وجود مؤشرات ونتـائج دقيقـة وتغذيـة راجعـة مـن الميـدان التربـوي  يصعب تحديد الدرجة النسبية ألهميتها في الوقت الحالي

  .حول نسبة استخدام المصادر الرقمية 
أما بالنسبة ألساليب اإلتاحة فإن أساليب إتاحة المصادر الرقمية تتمثل في العرض اإللكترونـي ، باإلضـافة إلـى التحميـل الكامـل 

لتسجيل في موقع البوابة اإللكترونيـة لـوزارة التربيـة والتعلـيم بدولـة اإلمـارات ، ولكـن يـرى والمجاني لمحتويات المكتبة الرقمية بعد ا
القائمون على المكتبة الرقمية أنهـا بحاجـة إلـى المزيـد مـن الوقـت لتـنجح وتحقـق األهـداف المطلوبـة علـى الـرغم مـن قناعـة الـوزارة 

م تفعيلــه خــالل الســنوات الــثالث القادمــة مــن خــالل دعــم مؤسســة بدرجــة كبيــرة بأهميــة هــذا المشــروع ، كمــا يتوقــع أن يتطــور ويــت
الشــيخ محمــد بــن راشــد للــتعلم الــذكي لهــا  واإلســهامات اإليجابيــة مــن قبــل الميــدان التربــوي ، واســتراتيجيات وزارة التربيــة والتعلــيم 

وكذلك اإلسـتفادة مـن خبـرات العـاملين فـي  بدولة اإلمارات الرامية إلى التوجه نحو استخدام المصادر الرقمية والتعلم اإللكتروني ،
مجال تقنيـة المعلومـات وشـبكات المعلومـات بـالوزارة ، واالتجاهـات التربويـة العالميـة فـي مجـال اسـتخدام المصـادر الرقميـة ، كمـا 

واالسـتفادة منهـا ، اقترحوا توفير الدعم المالي الالزم للمكتبـة الرقميـة ، وتعزيـز الـوعي التربـوي حـول أهميتهـا وضـرورة اسـتخدامها 
وتــوفير التــدريب الــالزم والمكثــف فــي جميــع المنــاطق التعليميــة  وتــوفير أســاليب وتقنيــات مطــورة شــيقة تجــذب الطــالب والمعلمــين 
نحو استخدامها وتفعيلها ، وربطها بالمواقف التعليمية وبالفصول الدراسية وبالمنظومـة التعليميـة بالكامـل لكـي يمكـن الرجـوع إليهـا 

 . دائماً 
 التوصيات والمقترحات

أوضحت نتائج الدراسة التطبيقيـة أن التعلـيم فـي دولـة اإلمـارات يسـير فـي اتجـاه الـتعلم الـذكي باسـتخدام األجهـزة الذكيـة كمـا أن وتيـرة 
  :التحول تسير وفق إستراتيجية وضعتها الوزارة خالل السنوات القادمة لذا توصي الدراسة بما يلي 

 زي يحتوي على كافة المناهج التعليمية الرقمية والبحوث والمواد التعليمية بأنواعهاإنشاء مستودع رقمي مرك. 
 اإللكتروني ، وتفعيل البوابة اإللكترونية للمكتبة الرقمية بالوزارة  التعليمي تركيز كافة الجهود على إنتاج الكتاب. 
 من المحتوى اإللكتروني التعليمي المتاح وينبغي أن  االهتمام بالتدريب الفعال للطالب ، والمعلمين ، والموجهين لالستفادة

 .يتضمن التدريب استخدام اإلنترنت والبوابة اإللكترونية للوزارة وتقنيات الكتاب اإللكتروني 
  تشجيع كافة أطراف المنظومة التربوية على استخدام المحتوى اإللكتروني التعليمي ودعم الخطط الوطنية.  
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  ل المتقدمة في هذا المجال ، والسعي إلى إيجاد تكامل معلوماتي ومعرفي بين وزارة التربية والتعليم االستفادة من تجارب الدو
  .ومجلس أبو ظبي للتعليم من خالل توحيد مشروع المكتبة الرقمية 

  إجراء المزيد من الدراسات حول قياس أثر استخدام أساليب التعليم اإللكتروني في تحصيل طالب كل المراحل  
 إعداد معلم النظام اإللكتروني " جراءات إدارة إنتاج الكتاب اإللكتروني التعليمي ، وتأسيس وحدة دعم إ. " 
  تشكيل لجان خاصة لدراسة اعتماد طرائق التدريس الحديثة وأنظمة التعليم اإللكتروني ، والتركيز على إعداد المعلمين وتحديد

  .رقمية دورهم الجديد في العملية التعليمية في البيئة ال
  استكمال رقمنة المقررات التعليمية في جميع المراحل الدراسية ، ولكل المواد وبناء قاعدة بيانات تعليمية لكافة المراحل

  .التعليمية ونشرها على شبكة اإلنترنت خالل مراحل مخطط لها
 ع معلومات إنتاجي تعليمي تطوير الكوادر التعليمية في الميدان التربوي بدولة اإلمارات للمساهمة في إنشاء قطا. 
 وضع خطة إستراتيجية إلعداد المعلم اإللكتروني باالستعانة بمؤسسات عالمية لها باع وتجارب ناجحة في ذلك. 
 بتعاث الطالب والمعلمين المواطنين في المجاالت المطلوبة ألنظمة التعليم اإللكتروني ايز على الترك. 
 خصص في مجال التقنيات التربوية ، وتقنية المعلومات ، واالهتمام ببرامج التأهيل االهتمام بالكادر البشري المؤهل والمت

  .والتدريب المستمر وفق المستجدات التقنية ، لمواكبة التطور التقني 
  إعداد برامج لتوعية أصحاب القرارات بأهمية مجتمع المعلومات ودوره في التنمية والتطوير ودور التعليم فيه.  
  استغالل التقنيات الحديثة كوسيلة أساسية في المنظومة التعليمية في  ىجية  للتعلم اإللكتروني تنطوي علتراتيساضرورة تبني

 .مراحلها المختلفة ، وترتكز على إحداث تغيير جذري في بيئة وأساليب التعليم 
 عليم اإللكتروني مراجعة السياسات التربوية ، وبناء استراتيجيات وطنية للتربية بحيث تواكب متطلبات الت. 
  إحداث تحول نوعي في البرامج والممارسات التربوية لتحقيق مخرجات تنسجم مع متطلبات االقتصاد المعرفي.  
 تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الشراكة المجتمعية لدعم الخطط الوطنية الرامية إلى نشر التعلم الذكي.  
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                                Abstract 
 
 

This study aims to explore the impact of 
supply chain competencies on supply chain 
agility: Examining the mediating role of supply 
chain capabilities in Almanaseer Group. The 
study population comprises (14) companies 
owned by Almanaseer Group. The sample 
consists of a random sample of managers and 
heads of departments working at Almanaseer 
Group. In order to achieve the study objective, 
a specific questionnaire was designed based 
on the latest relevant studies and consisted of 
(63) items to measure all the study variables. 
The study achieved a set of results; there is a 
statistically significant impact for supply chain 
competencies on supply chain capabilities; 
there is a statistically significant impact for 
supply chain capabilities on supply chain 
agility. There is a statistically significant 
impact for supply chain competencies on 
supply chain agility; also, the study showed 
that there is a partial mediating role for supply 
chain capabilities in the impact of supply chain 
competencies on supply chain agility. Based 
on the study results, a set of scientific and 
empirical recommendations were provided. 
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  مقدمة
نخفـاض دورات تطـوير ، واالمسـتمرة التكنولوجيـة كاإلبداعات( المستمربالمنافسة الشديدة، والتغير  ظروف بيئة العمل الحالية التي تتصف نإ
قـدرة  تأضـعف ،(Ngai et al., 2011)(1) السـوقوعـدم التنبـؤ فـي  ،، والمسـتوى المرتفـع فـي عـدم التأكـد)جديـدةالمنتجـات ال ، وتكـاثرمنـتجال
ولكي تتغلب شركات األعمال على تلـك الظـروف، البـد لهـا مـن تخفـيض  .والتذبذبات الحاصلة في الطلب االستجابة للتغيراتعلى شركات ال

فــي حاجــات  اتالتغيــر  نتــاج، واستشــعارإللعمليــة التصــنيع واالمخــاطر الناجمــة عــن التوقــف المؤقــت أو الــدائم فــي تــدفق المــواد األوليــة الالزمــة 
           هـــــايحثين فـــــي معهـــــد إيوكوكـــــا فـــــي جامعـــــة الرتـــــأى مجموعـــــة مـــــن البـــــااوفـــــي بدايـــــة تســـــعينيات القـــــرن الماضـــــي،  .ورغبـــــات الســـــوق

Iacocca Institute in Lehigh University هـو  ،أن الحل الجديد والوحيد للتعامل مـع ظـروف بيئـة العمـل الديناميكيـة وغيـر المتنبـأ بهـا
نظـام " علـى أنـهعرفـوا التصـنيع الـذكي و  (Nagel and Dove, 1991)(2) (Manufacturing agility)التصـنيع الـذكي أو مـا يـدعى بــ 

لمقابلة التغير السريع في حاجـات ) كمعدات وبرمجيات تكنولوجيا المعلومات، وموارد بشرية، وٕادارة متعلمة، ومعلومات(تصنيع يمتلك قدرات 
ولمواجهـة ظـروف  .(Yusuf et al.,1999)(3)" وردين، والبنيـة التحتيـة، واالسـتجابةكالسـرعة، والمرونـة، والزبـائن، والمنافسـين، والمـ(السـوق

وتكامل جزء كبير من عملياتها مع شركاء عمل آخرين، مما يعني أن أداء الشركة لـم  ،تلك البيئة قامت العديد من الشركات بتكوين عالقات
       أعمالهـــاتهـــا المشـــتركة مـــع شـــركاء اكيفيـــة تكامـــل وٕادارة عمليولكـــن علـــى  ،علـــى كيفيـــة أدائهـــا لعملياتهـــا الداخليـــة اً يعـــد متوقفـــ

(4)(Baramichai et al., 2007) . امتــد ، بــل حــدود المنظمــة التقليديــةعلــى  اً مقتصــر لــم يعــد نطــاق مصــطلح الــذكاء أن  إلــىوهــذا يشــير
  .(Power, 2005)(5) ضمنهامن ليشمل عمليات سلسلة التوريد التي تعمل المنظمة 

عليهـا تعزيـز الـذكاء فـي العمليـات المشـتركة علـى مسـتوى سلسـلة  ،مكن الشركات من البقاء والنجاح فـي ظـل ظـروف البيئـة المتغيـرةولكي تت 
 إلـىدى أ وهـذا. وبنـاء عالقـات متينـة مـع كافـة أعضـاء السلسـلة ،من خالل اختيار المنهج المالئم لتشـكيل بنيـة سلسـلة التوريـد ،كاملةالتوريد 
 (Swafford et al., 2006; 2008)(8,7) (Yusuf et al., 2004)(6) (Supply Chain Agility) التوريـدسلسـلة  ذكـاءمصطلح بزوغ 

(9)(Wu et al., 2006) (10)(Kesperska-Moron and Swierczek, 2009) (11)(Braunscheidel and Suresh, 2009) 
(1)(Ngai et al., 2011) (12)(Sukati et al., 2012) (13)(Liu et al., 2013) (6) ويـرى(Yusuf et al. 2004)  سلسـلة التوريـد

" والخـدمات بطة بين مجموعة من الشركات التي تساهم في عملية التصميم، وتصـنيع وتسـليم المنتجـاتتراسلسلة من األنشطة الم "على أنها 
للتكيــف،  تراك مــع شــركاء األعمــال بشــكل يســمح شــغيلية باالشــنجــاز األنشــطة التإقــدرة الشــركة علــى  إلــىذكــاء سلســلة التوريــد بينمــا يشــير 

 ولتحقيـق  (Braunscheidel and Suresh, 2009)(11) (Swafford et al., 2006)(7) واالسـتجابة مـع تغيـرات السـوق بشـكل سـريع
     (Ngai et al., 2011)(1)   مجموعـــة مــن الكفايــات التكنولوجيــة، والتشــغيلية، واإلداريــة تــوافرذكــاء سلســلة التوريــد البــد مــن 

(14)(Mangan and Christopher,2005)  والبـــديل لهـــا  ،واليمكـــن تقليــدها ،، وقيمــةنـــادرةسلســلة توريـــد قـــدرات وجــود  إلـــىالتــي تقـــود
(15)(Barney, 1991) .الــزمنتتطــور مــن العمليــات التنظيميــة وعمليــات الــروتين التــي يــتم تأسيســها فــي الشــركة مــع  والكفايــات القــدراتف 

(16)(Ray et al., 2004) . فهـم بنـاء قـدرات سلسـلة التوريـد مـن خـالل كفايـات سلسـلة التوريـد لتحقيـق ذكـاء سلسـلة مـن أهميـة علـى الـرغم و
أثر كفايـات سلسـلة التوريـد فـي ذكـاء سلسـلة التوريـد مـن خـالل  إال أن ،بحاث التي تناولت موضوع ذكاء سلسلة التوريدأل، وتزايد عدد االتوريد

 .شكل حافزًا قويًا إلجراء هذه الدراسة مما-الباحثانعلى حد علم  –لم يبحث بعد قدرات سلسلة التوريد 
  مشكلة الدراسة وأسئلتها  

زيادة قدرتها  وتقديم قيمة مضافة لزبائنها من خالل ،تها التشغيليةاءتحسين كف جلأتكافح الشركات اليوم لبناء سالسل قيمة مع الموردين من 
القدرة على بناء سالسل قيمة فعالة يعزز من نظريًا على األقل إن ف. يئة العملبوغير المرئية الحاصلة في  ،ئيةعلى اإلستجابة للتغيرات المر 

قدرة الشركة على السيطرة على عمليات سلسلة التوريد التي تتجاوز حدودها ن إوفي الواقع العملي، . الطويلو والبقاء على األمد النم
خارج حدود المملكة  إلىتمتد  جداً طويلة  سلسلة توريدفهي تمتلك  ليست استثناءً المناصير ومجموعة . فعالً منها أكثر قوًال  هسهلالتقليدية 

ما لم تمتلك  جميع عمليات التوريد التي تتجاوز حدودها التنظيميةذكاء مما يجعل من الصعب عليها السيطرة على  ،األردنية الهاشمية
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وعليه، . اشتقاق مجموعة من القدرات الديناميكية التي يصعب تقليدها إلىغيلية واإلدارية التي تقود والتش ،مجموعة من الكفايات التكنولوجية
  :التالية الدراسة باألسئلةيمكن تلخيص مشكلة 

  في ذكاء سلسلة التوريد؟) ، والكفايات اإلدرايةوالكفايات التشغيلية، الكفايات التكنولوجية(ة التوريد ما هو أثر كفايات سلسل. 1
  في قدرات سلسلة التوريد؟) الكفايات التكنولوجية، والكفايات التشغيلية، والكفايات اإلدارية(التوريد ما هو أثر كفايات سلسلة  .2
  ؟في ذكاء سلسلة التوريد) تبادل المعلومات، التنسيق، تكامل النشاط، واالستجابة(ما هو أثر قدرات سلسلة التوريد  .3
  ؟ر كفايات سلسلة التوريد في ذكاء سلسلة التوريدات سلسلة التوريد في أثهل يوجد دور وسيط لقدر  .4
  أهداف الدراسة 

  :تتبلور أهداف الدراسة بمحاولة
  .ذكاء سلسلة التوريد في) اإلدرايةالكفايات التكنولوجية، والكفايات التشغيلية، والكفايات ( التوريدالتعرف على أثر كفايات سلسلة   .1
التوريد قدرات سلسلة  في) اإلدرايةالكفايات التكنولوجية، والكفايات التشغيلية، والكفايات (ات سلسلة التوريد التعرف على أثر كفاي .2

  .)المعلومات، التنسيق، تكامل النشاط، واالستجابة تبادل(
  .سلة التوريدفي ذكاء سل) تبادل المعلومات، التنسيق، تكامل النشاط، واالستجابة(أثر قدرات سلسلة التوريد التعرف على  .3
   .التعرف على مدى وجود دور وسيط لقدرات سلسلة التوريد في أثر كفايات سلسلة التوريد في ذكاء سلسلة التوريد .4

  أهمية الدراسة 
  :تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله، ومن النقاط التالية

حد علم  على-واحدة في دراسةتوريد، وقدرات سلسلة التوريد، وذكاء سلسلة التوريد بين كفايات سلسلة الربطت  نها الدراسة األولى التيإ. أ
قدراتها أو ذكائها لكنها لم تبين كيف يمكن للكفايات أن تؤثر على بالبحث كفايات سلسلة التوريد أو إذ تناولت الدراسات السابقة  .- الباحثان

 .قدرات وذكاء سلسلة التوريد
 (Swafford et al., 2006)(7) التوريدالتي تناولت كيف تستطيع الشركة تحقيق الذكاء في سلسلة ات هناك قلة في الدراس.ب

(12)(Sukati et al., 2012)  (17) أكدإذ(Gligor and Holcomb, 2012) أهمية بحث دور قدرات سلسلة التوريد في خلق  على
  .سلسلة توريد ذكية

               في العمليات التي تتجاوز حدود المنظمة التقليدية ث الذكاءالبيئة المثالية لبح سلسلة التوريد تعتبر. ج
(10)(Kisperska-Moron and Swierczek, 2009) ة التوريد بفعالية ليست بالمهمة السهلة لسلسعمليات ، خاصة أن إدارة

(18)(Spekman et al., 2002).  
مجموعة ، ومديري سالسل التوريد في األردنية بشكل عام الصناعية التوريد في الشركات أن تفيد مديري سالسلنتائج هذه الدراسة يتوقع ل .د

 .المناصير بشكل خاص
  وتطوير الفرضيات، وأنموذج الدراسةدبيات الدراسة أ 
  :كما يليو  ثالثة أقسام إلىدبيات الدراسة ألغايات تطوير الفرضيات وبيان كيفية بناء أنموذج الدراسة، تم تقسيم  
  كفايات سلسلة التوريد وذكاء سلسلة التوريد. 1

كالمرونة في عمليات الشراء والتصنيع بعض المتطلبات السابقة لتحقيق الذكاء في سلسلة التوريد ضرورة وجود أظهرت الدراسات السابقة 
؛ والتكامل (Swafford et al., 2008)(8)تكامل ومرونة تكنولوجيا المعلومات ؛  و (Swafford et al., 2006)(7)والتوزيع والتزويد

؛ والكفايات التكنولوجية والتشغيلية  (Braunscheidel and Suresh, 2009)(11)الداخلي والتكامل الخارجي والمرونة الخارجية
ومرونة  ؛(Sukati et al., 2012)(12)؛ والتكامل الداخلي والتكامل مع الموردين والتكامل مع الزبائن  (Ngia et al., 2011)(1)واإلدارية

وعلى الرغم من تعدد  .(Liu et al., 2013)(13)والقدرة االستيعابيةالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واستيعاب تكنولوجيا المعلومات 
كاء إال أن هناك ندرة في الدراسات التي ربطت بين كفايات سلسلة التوريد وذ ،الدراسات السابقة التي تناولت موضوع ذكاء سلسلة التوريد
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        الكفاياتأهمية امتالك سلسلة التوريد لمجموعة من  إلىأشارت الدراسات السابقة و  .(Ngai et al., 2011)(1) التوريدسلسلة 
(1)(Ngia et al., 2011) (19)(Halley and Beaulieu, 2009) (14)(Mangan and Christopher, 2005)        

(18)(Spekman et al., 2002)  ة للتغيرات الحاصلة في الطلباالستجابو  قدرات تساعدها على التكيف لتطوير          
(20)(Ponomarov and Holcomb, 2009). كفايات عبارة عن مجموعة من الموارد الملموسة وغير الملموسة التي تمكن الشركة من وال

ثالث  إلىبذكاء سلسلة التوريد  المباشرة ذات العالقة كفايات سلسلة التوريد (Ngia et al., 2011)(1)وقسم  .اجات السوقتيحاتلبية 
أن  دبيات ذكاء سلسلة التوريد يتضحألوعند إجراء مراجعة شاملة  .اإلداريةالكفايات التشغيلية، و الكفايات التكنولوجية، و الكفايات : مجموعات
. أن بعض عمليات سلسلة التوريد خارج سيطرة الشركةخاصة  على تحقيق الذكاء في سلسلة التوريد حول قدرة الشركات اً واسع هناك جدالُ 

               توصل ؟ فمثًال،في سلسلة التوريد الذكاءيات والقدرات الالزمة لتحقيق وما هي الكفا
(10)(Kisperska-Moron and Swierczek, 2009) العالقات مع : هي ربع قدرات تساهم في ذكاء سلسلة التوريدأأن هناك  إلى

 اً دوار أيمكن أن تلعب  االتصاالتضاف أن تكنولوجيا المعلومات و أو . شركاء األعمال، وتكنولوجيا المعلومات، والعالقات مع المنافسين
أهمية  (Braunscheidel and Suresh, 2009)(11)وبين  .د ذكية في قطاعات وصناعات مختلفةمختلفة في خلق بيئة سلسلة توري

ت التنظيمية المتعلقة بالتكامل الداخلي، والتكامل الخارجي مع الموردين والزبائن، والمرونة الخارجية في الحجم وخليط المنتجات الممارسا
وفي . أن القدرات الفنية واإلدارية للشركة يمكن أن تؤثر في ذكاء عمليات األعمال (Tallon, 2008)(21) وارتأى .في ذكاء سلسلة التوريد

       اهاقترح التنظيمية التيالممارسات  العالقة بين (Sukati et al., 2012)(12)بحث اعي في ماليزيا، القطاع الصن
)(Braunscheidl and Suresh, 2009)11(  بالتكامل  بين الممارسات التنظيمية المتعلقةوجود عالقة  إلىوتوصل  .سلسلة التوريدوذكاء

التخطيط في سلسلة التوريد، التدبير والشراء في (ذكاء سلسلة التوريد المتمثلة بـ  أبعادمع الزبائن، و  الداخلي، والتكامل مع الموردين، والتكامل
أي دور معدل لتكنولوجيا  يتمكن من إيجاد لكنه لم). سلسلة التوريد، التصنيع في سلسلة التوريد، تسليم المنتج والنقل في سلسلة التوريد

أن تكامل ومرونة تكنولوجيا المعلومات  (Ngai et al., 2011)(1) قترحا، (Swafford et al.,2008)(8)وعلى النقيض من  .المعلومات
أن تكامل نظم  Rajaguru and Matanda, 2013) ((22)أوضح هنفساإلطار وفي  .لها عالقة مباشرة مع ذكاء سلسلة التوريد

توريد، ويسهل عملية مشاركة المعلومات، ويعزز من المرونة التنظيمية المعلومات بين أعضاء سلسلة التوريد يعتبر العامود الفقري لسلسلة ال
دورًا رئيسيًا ومهمًا في ويتضح من الدراسات السابقة أن تكنولوجيا المعلومات تلعب  .يقلل من المخاطر وتكاليف المخزونو  ،واالستجابة

            (Swafford et al., 2008)(8) (Wu et al., 2006)(9) (White et al., 2005)(23  التوريدسلسلة ذكاء تحقيق 
((13)(Liu et al., 2013) . ،(19)أشار وفيما يتعلق بالكفايات التشغيلية(Halley and Beaulieu, 2009) أن الكفايات التشغيلية إلى 

تحقيق مستوى تكامل مرتفع في سلسلة السيطرة على التكاليف، والجودة، والمرونة، والتسليم والخدمة يمكن اتقانها بدقة من خالل المتمثلة ب
وبين أن الكفايات التشغيلية تتكون من مع هذه الرؤية،  (Ngia et al.,2011)(1)واتفق  .التوريد، والتي في جوهرها مصدر للميزة التنافسية

 (Swafford et al., 2006)(7)وبين . تكامل سلسلة التوريد، ومرونة سلسلة التوريد، والتوجه بالتعلم لسلسلة التوريد: ثالثة عناصر هي
              وأكد .أهمية المرونة في التدبير والتوريد، والمرونة في التصنيع، والمرونة في التوزيع لتحقيق الذكاء في سلسلة التوريد

(Sukati et al., 2012))12( وأشار  .على ضرورة التكامل مع الموردين والزبائن لبناء سلسلة توريد ذكية(Liu et al., 2013))13( إلى 
على إدراك قيمة المعرفة الشركة قدرة  إلىوتشير القدرة االستيعابية . األثر المباشر للقدرة االستيعابية لسلسلة التوريد في ذكاء سلسلة التوريد

لباحثين أهم الكفايات والمهارات تناول مجموعة من اوفيما يتعلق بالكفايات اإلدارية،  .الخارجية الجديدة واستيعابها واستغاللها بصورة تجارية
               ن فيها لتحقيق الذكاء المطلوب في سلسلة التوريدو سالسل التوريد والعامل والتي يجب أن يمتلكها مدير 

(24)(Prajogo and Sohal, 2013) . على رؤية وٕادراك  الذكاء في سلسلة التوريد مبنياً تحقيق  إلىتقود  التي ممارساتالوألن قرار تنفيذ
 (Ngai et al., 2011)(1)حديثًا  التوريد والطلب، بدأ بعض الباحثينالتي يمكن أن تحصل في جانبي  والتقلبات ،للمخاطر العليا اإلدارة

(25)(Ellinger et al., 2011) (26)(Ellinger et al., 2012)،  غم من سلسلة التوريد على الر اإلدارية ل كفاياتالالتأكيد على أهمية
              فترض ا، فمثالً . سلة التوريد منذ بداية األلفيةتحقيق الذكاء في سل حول دور الكفايات اإلدارية فيإيماءات  وجود
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(Spekman et al., 2002))18( أثر وجود آليات لتكامل المعلومات، وجود ثقافة  وبين. أن التعلم مقياسًا ممثًال لكفايات سلسلة التوريد
   علقو . ، وٕاجراءات صنع القرارات المشتركة بين أعضاء سلسلة التوريد في تحسين التعلماالتصاالت، واإللتزام، والثقة، و مشتركة

(Mangan and Christopher, 2005) )14( المديرين والعاملين فيمدى امتالك  لسلسلة التوريد يتوقف على داء المتميزألاأن  على 
جية سلسلة التوريد يستراتركان الأخمسة  )27((Slone et al., 2010)واقترح  .الممتازة والكفايات ،هاراتسالسل التوريد لمجموعة من الم

مناسب لتنفيذ تتعلق بضمان وجود الموهبة في المكان الو  :الموهبة: جندة الجديدة لسلسلة التوريد هيألساس لألالفعالة والتي تشكل ا
سبة قد تم اختيارها ونفذت التكنولوجيا وترتبط بالتأكد أن تكنولوجيا سلسلة التوريد المناو  ؛لمنظماتستراتجية بين الوحدات الوظيفية وبين ااال

كيف يمكن لكل وظيفة أن تعمل مع الوظائف األخرى إلنجاز التميز في سلسلة لتعلق بتطوير رؤية واضحة اخلي ويالتعاون الدو  ،بنجاح
يير وٕادارة التغلكل شركة أن تحقق نتائج هامة من خالل التعاون مع الموردين والزبائن،  والتكامل الخارجي ويركز على كيف يمكن ،التوريد

األول يركز على الكفايات  ويتضح أن الركن. ية وبين المنظماترات سلسلة توريد بين الوحدات الوظيفتعلق بتنفيذ مبادوت :في سلسلة التوريد
 الثالث والرابع والخامس ناركلوجيا المعلومات، في حين أن األي يركز على كفايات تكنو الثان للعاملين في سالسل التوريد والركندارية إلا

 )28((Stank et al., 2010)نتقد ا، )27((Slone et al.,2010)يص نتائج خلفي محاولة لتو . الكفايات التشغيليةتركز على العالقة ب
على إدارة التحديات المتنوعة  نيبحيث يكونوا قادر  تطوير مواهب المديرين أنها لم تركز علىب لسلة التوريدإدارة سجريت في أالتي بحوث ال

وحدد جملة من المجاالت إلدارة الموهبة التي تتطلب من الدراسات المستقبلية التركيز عليها كتحديد مهارات  .سلسلة التوريد التي تواجه
أن يؤثر على  س المال البشري داخل الشركاتوريد، وفهم كيف يمكن لرأالعاملين المستقبلية المهمة لغايات إدارة وتطوير موهبة سلسلة الت

 .ها في مديري سالسل التوريد والعاملين فيهاتوافر الكفايات اإلدارية الواجب  أبعادوهذه المجاالت تعتبر من أهم . مخرجات سلسلة التوريد
استراتجيات التنافس المستقبلية الواعدة التي تتطلب من حد أأن الذكاء )17((Gilgor and Holcomb, 2012) ، أوضحهنفس السياق فيو 

 إلىوهذه اشارة واضحة . في إدارة سلسلة توريد، وتكنولوجيا سلسلة توريد فعالة ذوي كفاءة عالية الشركات أن يكون لديها مهنيين محترفين و
شبكة سلسلة التوريد المطورة من قبل باستخدام  )26((Ellinger et al., 2012)وقام . الكفايات اإلدارية والكفايات التكنولوجية توافرضرورة 

كمقياس ممثل  Gartner Supply Chain Group’s Demand Driven Supply Network Ideal (DDSNI)(مجموعة غارتنر 
أن عراض الدراسات السابقة، ويتضح من است .المضافة للمساهمين العمالء، والقيمةداء مقاسًا برضا ألا لكفاية سلسلة التوريد مبينًا أثرها في

وبالتالي  ،د في الوقت الحقيقييالتنسيق بين شركاء سلسلة التور عملية من  تحسنو  المعلومات، والمعرفةتضمن تدفق  ةالتكنولوجيالكفايات 
حريك الموارد الملموسة أما الكفايات التشغيلية تضمن ت .سواقألزيادة قدرة سلسلة التوريد على التكيف واالستجابة للتغيرات الحاصلة في ا

فرص بدل أن تكون تهديدات،  إلىوتحويل التغيرات المتوقعة وغير المتوقعة في التوريد والطلب  ،وغير الملموسة لتوفير االستجابة المناسبة
 .طربةضسواق المأللالتي تساعد سلسلة التوريد على التكيف واالستجابة التنظيمية تضمن دعم وتنفيذ الممارسات  بينما الكفايات اإلدارية

  :يمكن صياغة الفرضية األولى كما يلي على ما ورد أعاله اً وبناء
H01 : في ذكاء ) الكفايات التكنولوجية ، والكفايات التشغيلية، والكفايات اإلدراية(لكفايات سلسلة التوريد  إحصائيةال يوجد أثر ذو داللة

  .α ≥ 0.05سلسلة التوريد عند مستوى داللة 
  وقدرات سلسلة التوريد سلسلة التوريد كفايات. 2

حتفاظ الوا ،على تحقيق ميزة تنافسية أن قدرة الشركات إلى )Resource-based Theory)15 (Barney, 1991)أشارت نظرية الموارد 
من قبل  يصعب تقليدهاتي المتباينة، و الالقيمة، والنادرة، و  ا على مجموعة من المواردبها لفترة زمنية طويلة يعتمد على امتالكها وسيطرته

أومعرفة كيف المتعلقة ومعرفة كيف الفنية أومعرفة ومعلومات، أوعمليات، أأصول،  على شكل وهذه الموارد يمكن أن تكون. المنافسين
وفي  .(Cepeda and Vera, 2007)(29)هي عمليات تنظيمية وروتين متجذرة في المعرفة التي تمتلكها الشركة بينما القدرات . بالزبائن

أن نظرية الموارد  إلى )30((Zahra et al., 2006)(31) (Ambrosini and Bowman, 2009)المقابل، أشار مجموعة من الباحثين 
طراب ضظل افي تغيير وتجديد نشاطها في  كم كبير من الموارد إلىبعض الشركات بالرغم من امتالكها فشلت التشرح بشكل كامل لماذا 

لشرح  ؛متداد لنظرية المواردابزوغ نظرية القدرات الديناميكية ك إلىدى أمما  . (Rajaguru and Matanda, 2013)(22) وتقلبها البيئات
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              وكفاياتها الخارجية في البيئات المتغيرة  ،عادة ترتيب مواردها الداخليةإ كيف تتمكن الشركات من تكامل، وبناء، و 
(32)(Teece et al. 1997) . عادةإ سلسلة التوريد امتالك، وتوظيف، و لقدرات الديناميكية تساعد على فهم كيف يمكن لشركاء ن اإإذ 

ستجابة للتغيرات السريعة ن فعالية الشركة لالإكما  .(Newbert, 2007)(33) التوريدسلسلة  ترتيب الموارد داخل الشركة وبين الشركات في
 إلىوريد تقسم قدرات سلسلة التو  .(Power, 2005)(5) اآلخرين شركاء سلسلة التوريدفي بيئة العمل يتوقف على القدرات التي يمتلكها 

وتلعب  .(Wu et al., 2006)(9) استجابة سلسلة التوريدقدرة ، و قدرة تكامل األنشطةالتنسيق، و قدرة تبادل المعلومات، و  القدرة على
التوريد وتطوير حلول مشتركة للمشاكل التي يواجهها أعضاء سلسلة  تكنولوجيا المعلومات دورًا مهمًا في تبادل المعلومات ومشاركتها

(34)(Sheu et al., 2006).  (35)إذ بين(Christopher, 2000)  أن استخدام تكنولوجيا المعلومات لمشاركة البيانات بين المشترين
   وتوصل .المخزون على ة على المعلومات وليسساسها مبنيأفتراضية والتي في الخلق ما يسمى بـسلسلة التوريد ا إلىوالموردين يؤدي 

(Li et al., 2009))36( ولكن غير مباشر  ،أن قدرات تكنولوجيا المعلومات ومشاركة المعلومات لهما أثر مباشر في تكامل سلسلة التوريد
ارة سلسلة التوريد ينحصر في في إد االتصاالتأن دور تكنولوجيا المعلومات و  )37((Prajogo and Olhager, 2012)ويرى . في األداء

تمكن تكنولوجيا المعلومات من زيادة حجم وتعقيد المعلومات المطلوب نقلها بين شركاء سلسلة التوريد، وتسمح تكنولوجيا : الجوانب التالية
، )نتاجإلوجدولة ا كمعلومات مستوى المخزون، وحالة التسليم، وتخطيط( المعلومات بتزويد معلومات سلسلة التوريد في الوقت الحقيقي
وتوصل  .نتاج بين الشركات والموردين مما يسمح بزيادة التنسيق بينهماإلوتساعد تكنولوجيا المعلومات على ربط عمليات التنبؤ وجدولة ا

(Rajaguru and Matanda, 2013))22( تنظيمية-البينأن تكامل نظم المعلومات  إلى (inter-organisational information 
systems)  واقترح  .أداء التزويد، واستجابة سلسلة التوريد، وعالقات سلسلة التوريدبيؤثر إيجابًا على قدرات سلسلة التوريد المتمثلة

(Ponomarov and Holcomb, 2009))20( بـ لربط قدرات التزويد المتمثلة  متكامالً  اً نموذجأ)إدارة الطلب، وقدرات إدارة التوريد،  قدرات
حدى ، والخارجية كإأن نقل المعرفة الداخلية إلى )38((Blome et al., 2012)وتوصل  .في مرونة سلسلة التوريد) معلوماتالوقدرات إدارة 

على مشاركة المعرفة بين قدرة الشركة  إلىويشير نقل المعرفة داخليًا  .قدرات سلسلة التوريد لها أثر إيجابي في مرونة سلسلة التوريد
       واقترح  .استخدام الخبرة الخارجية لمنفعة منتجات وعمليات الشركة إلىنقل المعرفة الخارجية يشير  أما. الوحدات الوظيفية

(Wieland and Wallenburg, 2013))39( تؤثر إيجابًا في ذكاء أن  ويمكن والتنسيق، والتكامل االتصاالت، :ثالث كفايات عالئقية هي
أن  إلىأن المديرين بحاجة  )17((Gilgor and Holcomb, 2012)ويرى . الزبون لسلسلة التوريد سلسلة التوريد الذي بدوره يؤثر على قيمة

 اً إطار  )Van Hoek et al., 2001)()40 وقدم .طراب السوقضتستخدم لإلستجابة إل أن-التزويدقدرات  خاصة-للقدراتيدركوا كيف يمكن 
أن حساسية العميل تعتبر من الرغم التدقيق أنه على وبينت نتائج . الذكية ريدسلسلة التو ه لتدقيق قدرات لسلسلة التوريد الذكية استخدم

مصدر قلق رئيس في بيئة عدم التأكد التشغيلي، إال أن تحقيق القدرات الذكية في سلسلة التوريد يتطلب جهدًا إضافيًا لتطوير كفايات 
         (Ngia et al., 2011)(1) الباحثينبعض  وضحوأ. فتراضيال، والتكامل اككل ، والشبكةفي العملياتتنظيمية مميزة 

(7)(Swafford et al., 2006) وتكامل  تكنولوجيا المعلومات، قاقها من بعض الكفايات الداخلية كمرونةأن قدرات سلسلة التوريد يمكن اشت
لى تطوير قدرات ديناميكية متجددة ونادرة وغير قابلة ولذلك، فإن قدرة سلسلة التوريد ع .واإلداريةتكنولوجيا المعلومات، والكفايات التشغيلية، 

أعاله يمكن صياغة  ما وردعلى  وبناءً  .للتقليد يتوقف على مدى امتالكها لمجموعة من الكفايات التكنولوجية، والتشغيلية، واإلدارية
  :ات التاليةالفرضي
H02 : القدرة في ) ، والكفايات اإلدرايةوالكفايات التشغيلية، التكنولوجيةت الكفايا(لكفايات سلسلة التوريد  إحصائيةال يوجد أثر ذو داللة
  .α ≥ 0.05تبادل المعلومات عند مستوى داللة على 
H03 : القدرة في ) الكفايات التكنولوجية، والكفايات التشغيلية، والكفايات اإلدراية(لكفايات سلسلة التوريد  إحصائيةال يوجد أثر ذو داللة
  .α ≥ 0.05مستوى داللة التنسيق عند على 
H04 : فــي القــدرة ) الكفايــات التشــغيلية ، والكفايــات اإلدرايــةو ، الكفايــات التكنولوجيــة(ة التوريــد لكفايــات سلســل إحصــائيةال يوجــد أثــر ذو داللــة

  .α ≥ 0.05على تكامل النشاط عند مستوى داللة 
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H05:  فـي القـدرة ) فايات التكنولوجية ، و الكفايات التشـغيلية ، والكفايـات اإلدرايـةالك(لكفايات سلسلة التوريد  إحصائيةال يوجد أثر ذو داللة
  .α ≥ 0.05عند مستوى داللة  على اإلستجابة

  ها ؤ كفايات سلسلة التوريد، قدراتها، وذكا .3
قدرة سلسلة التوريد " على أنها  )41((Sharp et al., 1999)عرف : منهافي الدراسات السابقة وردت تعاريف عدة لذكاء سلسلة التوريد 

قدرة سلسلة التوريد " ها على أنها اعرف )42((Ismail and Sharifi, 2006)أما " على اإلستجابة السريعة للتغيرات في السوق وطلب الزبون
 )7((Swafford et al., 2006)ويرى  ".طربة والديناميكيةضوأعضائها ككل في ربط الشبكة وعملياتها بسرعة لمواجهة متطلبات الزبون الم

 .)موجهه للداخل كفايات(التوريد اشتقاقها من المرونة في عمليات سلسلة  للخارج يمكنقدرة موجهه أن ذكاء سلسلة التوريد عبارة عن 
في السوق ويتضح من التعاريف السابقة أن ذكاء سلسلة التوريد عبارة عن قدرة تمكن سلسلة التوريد من االستجابة للتغيرات الحاصلة 

 أشارفمثًال، . كعمليات وقدرات سلسلة التوريد كمخرجاتبين قدرات سلسلة التوريد  اً واضح اً ويبدو أن هناك خلط .الطلب بذبوتذ
(Agarwal et al., 2007) )43( رضا الزبون، وتحسين الجودة، وتقليل : أن ذكاء سلسلة التوريد يتوقف على سبعة عوامل رئيسية هي إلى

 )44((Lin et al., 2006)قترح ابينما  .، وٕادخال منتج جديد، وتحسين مستوى الخدمة، وتخفيض وقت التجهيزالتكاليف، وسرعة التسليم
رة فالقدرات عبا .الزبون/العالقات التعاونية، وتكامل العملية، وتكامل المعلومات، وحساسية التسويق: ميسرات لسلسلة التوريد الذكية هي أربع

رضا الزبون وجودة عالية وخفض في التكاليف وتحسين المنتج والخدمة والتسليم ووقت ب رجات المتمثلةتحقيق المخ إلىعن عمليات تقود 
التنظيمية  الكفاياتمجموعة من من  أو القدرات القدرة يمكن اشتقاق واستنادًا على نظرية الموارد ونظرية القدرات الديناميكية. التسليم
والقدرة على كتبادل المعلومات،  بعضاً من تكامل وتفاعل الكفايات مع بعضها  هنفسالوقت رة في وعليه، يمكن اشتقاق أكثر من قد. الداخلية

 إلىالقدرات يمكن أن تكون هرمية فقدرة معينة تقود نرى أن و .  (Wu et al., 2006)(9) التوريدالتنسيق، وتكامل النشاط، واستجابة سلسلة 
       وبين .ياتها الستخالص قدرات جديدة كلياً عادة ترتيب كفاإالشركة من  كما أن القدرات تمكن. تكوين قدرة بمستوى أعلى

(7)(Swafford et al., 2006)  تحقيق قدرة أعلى هي ذكاء سلسلة  إلىالتدبير عبارة عن قدرات تقود المرونة في المرونة في التصنيع و أن
يجب أعضاء سلسلة التوريد أن هو " ذكية  توريدسلسلة ي لخلق ساسألاأن المبدأ  (Gligor and Holcomb, 2012)(17)وأوضح  .التوريد

أن قدرة  إلىوهذا يشير . إلستجابة للتغير في السوق وطلب الزبائنبسرعة ليتمكنوا من اقدراتهم مجتمعة  على دمجأن يكونوا قادرين 
لتحقيق قدرة أعلى على  ا أعضاء سلسلة التوريدمجموعة من القدرات التي يمتلكه في السوق وطلب الزبائن تتطلب تكامل االستجابة للتغير

 التوريدتحقيق قدرة الذكاء في سلسلة  إلىيبدو أن قدرات التكامل الداخلي والخارجي وتبني المرونة الخارجية تقود و  .االستجابة
(Braunscheidl and Suresh, 2009))11(قوى بذكاء سلسلة التوريد، لكن التكامل الخارجي مع الموردين والزبائن يعتبر المتنبأ األ. 

قدرة إحصائيًا في  أثر هام لها المعلومات أن قدرات تكنولوجيا المعلومات ومشاركة إلى )37((Prajogo and Olhager, 2012) وتوصل
ألثر غير فا. وغير مباشر في األداء التشغيلي ،مع الموردين لها أثر مباشر جلألأن العالقات طويلة ا إلىوصال كما ت .تكامل التزويد

نها متنامية أيتفق مع رؤيتنا للقدرات ب وما ورد في الدراسات أعاله، .تكامل المعلومات وتكامل التزويدمباشر يتحقق من خالل تأثيرها على ال
عادة تشكيل الكفايات ودمجها بحيث يصبح من من خالل إجديدة تحقيق قدرات  إلىقدرة معينة ربما يقود  إلىن التوصل إوهرمية، إذ 

دبيات سلسلة التوريد الذكية التي تنص على أن تحقيق الذكاء في سلسلة أتفق مع فلسفة وهذا ي. تقليدهافهمها من قبل المنافسين و  الصعوبة
                 عليهاالحصول على ميزة تنافسية والمحافظة  إلىأداء مالي وسوقي عال وفي حده األقصى يؤدي  إلىالتوريد يقود 

(45)(Yusuf et al.2014) . ًعلى الدراسات الواردة أعاله يمكن صياغة الفرضيات التالية وبناء:  
H06:  في ذكاء سلسلة ) تبادل المعلومات، التنسيق، تكامل النشاط، واالستجابة(لقدرات سلسلة التوريد  إحصائيةال يوجد أثر ذو داللة
 .α ≥ 0.05عند مستوى داللة  التوريد
H07:  0.05ات سلسلة التوريد في أثر كفايات سلسلة التوريد في ذكاء سلسلة التوريد عند مستوى داللة ال يوجد دور وسيط لقدر ≤ α. 
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  أنموذج الدراسة. 4
، ونظرية الديناميكية نظرية الموارد، ونظرية القدرات: هي دب اإلداريألفي امعروفة نظريات  تم بناء أنموذج الدراسات بناء على ثالث

الموارد أن امتالك الشركة لموارد نادرة، غير قابلة للتقليد، وغير متجانسة يمنحها ميزة تنافسية عن اآلخرين  نظرية وتفترض .الذكاء
(Barney, 1991))15(.  متالك الشركة لمجموعة من القدرات الديناميكية التي يمكن اشتقاقها من اوتفترض نظرية القدرات الديناميكية أن

تنظيمية، غير الواضحة للمنافسين، والنادرة، والتي يصعب إيجاد بديًال لها وتقليدها هي مصدر للميزة مجموعة من الموارد والكفايات ال
مرتكز نظرية الذكاء هو تكوين قدرات تمكن سلسلة التوريد على استشعار التغيرات في بيئة  أما (Teece et al., 1997)(32) .التنافسية

على النظريات  وبناءً . (Braunscheidel and Suresh, 2009)(11) تهديداتبحة بدًال من فرص مر  إلىالعمل واالستجابة لها وتحويلها 
  :من ثالثة أنواع من المتغيرات ، حيث يتكون)1(كما يظهر في الشكل رقم  أنموذج الدراسة موضحًا عليه الفرضياتالثالث، يمكن بناء 

أنموذج الدراسة ):1( رقم شكل  
.  (Ngai et al., 2011)(1) اإلداريةكفايات سلسلة التوريد وتشمل الكفايات التكنولوجية، والكفايات التشغيلية، والكفايات : المتغير المستقل
ات ، وترتيب الموارد، والكفايتكيف، وتكاملقدرات سلسلة التوريد التي تشير إلى الدور الرئيس لإلدارة اإلستراتيجية في : والمتغير الوسيط

وتقسم قدرات سلسلة التوريد  .(Gligor and Holcomb, 2012)(17) الخارجيةالوظيفية والمهارات التنظيمية لإلستجابة للتغيرات في البيئة 
. Wu et al., 2006((9)(والقدرة على اإلستجابة  النشاط،والقدرة على التنسيق، والقدرة على تكامل  المعلومات،القدرة على تبادل : إلى
الذي يشير إلى التكامل بين شركاء األعمال لتمكين كفايات جديدة تمكن من االستجابة للتغيرات  ذكاء سلسلة التوريد: تغير التابعوالم

  الكفايات اإلدارية

  

   

 

العليا دور و رؤية اإلدارة

كفايات العاملين

  الكفايات التشغيلية

   

 

 تكامل سلسلة التوريد

 مرونة سلسلة التوريد

 التوجه بالتعلم لسلسلة التوريد

  كفايات تكنولوجيا المعلومات

علوماتتكامل تكنولوجيا الم   

 مرونة تكنولوجيا المعلومات

دسلسلة التوري كفايات  

 القدرة على تبادل المعلومات

 القدرة على التنسيق

 القدرة على تكامل النشاط

 القدرة على االستجابة

  

 التخطيط المشترك

  طلبللستجابة اال

  عمالءللستجابة اال

 الرؤيا وضوح  

دسلسلة التوريقدرات   ذكاء سلسلة التوريد 

H07 

H01 

H02

H03
H04
H05

 المتغير التابع المتغير الوسيط المتغير المستقل

األثر المباشر

األثر غير المباشر

H06 
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ومن ميسرات سلسلة التوريد الذكية وجود هياكل ديناميكية، وترتيب العالقات، ووضوح المعلومات من . السريعة واألسواق مستمرة االنقسام
: ويشمل األبعاد التالية. (Baramichai et al., 2007)(4)بالحدث لنهاية، واإلدارة القائمة على الحدث، واإلدارة الموجهة البداية إلى ا

ويوضح الشكل . Braunscheidel and Suresh, 2009((11)(التخطيط المشترك، واالستجابة للطلب، والوضوح، واالستجابة للعمالء 
                                                                 .                    ات المفترضة بين متغيرات الدراسةأنموذج الدراسة والعالق) 1(رقم 

  منهجية الدراسة 
مصادر والدوريات العلمية لبناء المراجع وال إلىلألدب النظري بالرجوع  اً المنهج الوصفي التحليلي، الذي يتضمن مسح اعتمدت هذه الدراسة

  .اإلطار النظري للدراسة، والبحث الميداني، للقيام بجمع البيانات والمعلومات لتحقيق أهداف الدراسة
  مجتمع الدراسة وعينتها  1.

ثل البيئة المالئمة وقد تم اختيار مجموعة المناصير لكونها تم .شركة) 14(المناصير والبالغ عددها مجموعة  الدراسة منتكون مجتمع هذه 
متالكها مجموعة من سالسل التوريد الخاصة بكل نشاط من أنشطة المجموعة، ولسهولة الوصول إليها من الإلجراء مثل هذه الدراسه نظرًا 

المدير العام لكل  لىإتوجيه االستبانات لسريتها تم  ء المديرين ورؤساء األقسام نظراً سماأونظرًا لعدم القدرة على توفير قائمة ب. احثانقبل الب
  .شطة سلسلة التوريدلديهم معرفة تامة عن أن توافرالمديرين ورؤساء األقسام الذين ي إلىشركة من شركات المجموعة وطلب منه توجيهها 

  الدراسة لمتغيرات التعريفات اإلجرائية2.
 أداةعريفًا إجرائيًا يمكن من قياسها بواسطة مفردات ولكي نتمكن من تحقيق أهداف الدراسة، وقياس متغيراتها بدقة، ال بد من تعريفها ت

  :المكونه له بعادأل، والتالي التعريفات اإلجرائية لكل متغير من متغيرات الدراسة واالدراسة
لمواجهـة يـد سلسـلة التور  هـا فـيتوافر عبارة عن إطار من المهارات والخبرات التكنولوجية والتشـغيلية واإلداريـة الواجـب  :كفايات سلسلة التوريد

الشـركة  إلـى قـدرةتشـير و  الكفايـات التكنولوجيـة :أوالً : أنـواع هـي ةثالثـوتتـألف مـن  . (Ngai et al., 2011)(1) العمـلفـي بيئـة  التغيـرات
قســم خــالل تكامــل نظــم معلوماتهــا مــع نظــم شــركاء سلســلة التوريــد وت مــنإلدارة المعلومــات  لتكنولوجيــا المعلومــات لفعــالســتخدام الال ومعرفتهــا

مـدى ، و بعضـاً مرتبطـة مـع بعضـها أعضـاء سلسـلة التوريـد معلومـات ي مـدى نظـم أ إلىتكامل تكنولوجيا المعلومات الذي يشير : مينقس إلى
وجيـا المعلومـات التـي تتعلـق بقـدرة البنيـة مرونـة تكنولو . تشارك المعلومات بين الوظـائف المختلفـة داخـل الشـركة وبـين أعضـاء سلسـلة التوريـد

أن يكـون ذلـك علـى  أوعمليـات األعمـال دون ،لتكنولوجيا المعلومات على التكيف التدريجي أو الجذري مع التغيرات في بيئة األعمـالالتحتية 
قـدرة الشـركة علـى اسـتخدام مواردهـا لتكـوين قـدرات سلسـلة  إلـىتشـير و  الكفايـات التشـغيلية :ثانياً  .لوقت، والجهد، والتكلفة، أو األداءحساب ا
تشــكيل شــبكة يتعــاون فيهــا أعضــاء سلســلة التوريــد المســتقلين فــي  إلــىتكامــل سلســلة التوريــد ويشــير : أبعــادميكيــة وتتــألف مــن ثالثــة توريــد دينا

 ومرونـة سلسـلة التوريـد. مخرجـات مقبولـة مـن قبـل الجميـع إلـىإدارة العمليات التنظيمية الداخلية والعمليات التنظيمية بـين الشـركات للوصـول 
نجـاز إلآخـر، والقـدرة علـى ا إلـىنتـاج منـتج معـين إنتقـال مـن الت المتعددة التي يستطيع نظام التصنيع تبنيها، والقـدرة علـى االحاال إلىتشير 

القـدرة علـى تطـوير معرفـة أو أفكـار  إلـىشـير والتوجـه بـالتعلم لسلسـلة التوريـد ي .بشكل مرضي لمنتجات ذات جودة عالية ضـمن نطـاق محـدد
 قـدرة الشـركة إلـىتشـير و   الكفايـات اإلداريـة :ثالثـاً .األكثر أثرًا على قدرات سلسلة التوريد لتعزيز ذكاء سلسـلة التوريـد جديدة واستخدام المعرفة

رؤيـة ودور اإلدارة العليـا  :لسـلة التوريـد، وتتـألف مـن بعـدين همـافي استخدام مواردهـا البشـرية لتيسـير قـدرات  سلسـلة التوريـد، وتـوفير ذكـاء س
كفايـة العـاملين ؛ و المناسـبة لهـاتنظيميـة السـتجابة االتوجيـه تحديد أهمية التغيرات الحاصلة فـي السـوق و الشركة في إدارة قدرة  إلىالذي يشير 
  .قدرة العاملين في الشركة لتنفيذ االستجابة التنظيمية المناسبة للتغيرات الحاصلة في السوق إلىالتي تشير 

والموارد الداخلية والخارجية لتسهيل كافـة أنشـطة / المعلوماتواستيعاب  على تحديد واستخدامظمة قدرة المن إلىتشير  :التوريدقدرات سلسلة 
يمكـن  (Second-order Construct) الثـانيويمكن النظر إليهـا علـى أنهـا متغيـر مـن الترتيـب  .)9((Wu et al., 2006)سلسلة التوريد 

شـير تو :  Information exchangeتبـادل المعلومـات قـدرة  :هـي (First-order Construct)مـن الترتيـب األول  أبعـاد أربعـةبتمثيلـه 
قـدرة  إلـىشـير تو :  Coordinationالتنسـيق قـدرة و .سلسـلة التوريـد بطريقـة فعالـة وكفـؤةمشاركة المعرفة مع شركاء على  قدرة الشركة إلى

 لشــراء حتــى تســليمها علــى شــكل منــتج أو خدمــة جــاهزهالشــركة علــى تنســيق األنشــطة المتعلقــة بــأي طلبيــة منــذ لحظــة الحصــول علــى أمــر ا
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ـــد مـــع شـــركاء )كـــالمواد، والنقـــد، والعنصـــر البشـــري، والمعـــدات الرأســـمالية( ســـتخدامالل ـــدرة و . سلســـلة التوري  Activityتكامـــل النشـــاط ق
integration:  لتنبـؤ مـع شـركاء سلسـلة التوريـدجية كـالتخطيط وايستراتالقدرة الشركة على دمج وتنسيق أنشطة سلسلة التوريد ا إلىتشير و. 

 إلـىسلسـلة التوريـد تعاونيـًا عضـاء أ مـدى اسـتجابة إلـىتشـير و  :Supply Chain Responsiveness سلسـلة التوريـد اسـتجابةقـدرة و 
 .في بيئة العملالتغيرات 

واالستجابة بطريقة سريعة ن على التكيف قدرة الشركة الداخلية وبالتعاون مع الموردين والزبائن الرئيسيي إلىيشير و :ذكاء سلسلة التوريد
                             وافترض .الذي يساعد في تحقيق االستجابة على مستوى سلسلة التوريد ككل للتغير في السوق

(Braunscheidel and Suresh, 2009))11(  االستجابة للطلب، والتخطيط: هي أبعاد أربعةأن ذكاء سلسلة التوريد يتألف من 
ب واالستجابة له في قدرة سلسلة التوريد على التنبؤ بالطل إلىوتشير االستجابة في الطلب . ضوح الرؤياو واالستجابة للزبون، و  المشترك،

يتعلق بمدى اشتراك كافة أعضاء سلسلة التوريد في فأما التخطيط المشترك . الوقت الحقيقي دون زيادة في المخزون أو خسارة في المبيعات
واالستجابة للزبون قدرة سلسلة  ).الزبون إلىوصول المنتج أو الخدمة (نهايتها  إلى) المورد(عمليات أعمال سلسلة التوريد من بدايتهاتخطيط 

ن والطلب على و مستويات المخز مدى وضوح  إلىيشير وضوح الرؤيا . التوريد على تقديم منتجات معدلة حسب حاجات ورغبات الزبائن
  .ككل مستوى سلسلة التوريد

  مصادر الحصول على المعلومات
اإلطار النظري، والدراسات : المصدر الثانوي. أ :ما، وهت، تم االعتماد على مصدرين للحصول على المعلومالدراسةلتحقيق أهداف او 

الجانب  :األوليدر المص. ب. ضامين في موضوع الدراسة الحاليةعتماد على ما أورده الباحثيين من مفاهيم ومالالسابقة، والذي تم فيه ا
بتصميم  انوقام الباحث. جريت في الموضوعألدراسات التي على أحدث ا التطبيقي، وتم اإلعتماد فيه على االستبانة التي تم إعدادها بناءً 

وتألفت . تهادب النظري المتعلق بموضوع الدراسة، بحيث تغطي جميع متغيرات الدراسة وفرضياألا إلىوتطوير مفردات االستبانة، باالستناد 
مؤهل جتماعي، والوظيفة الحالية، والعمر، والاليتعلق بمجموعة من المتغيرات الديمغرافية كالنوع ا: الجزء األول: أجزاء أربعةاالستبانة من 

تمثلة الميتعلق بكفايات سلسلة التوريد ف: أما الجزء الثاني. ينة الدراسةالتي تساعد في وصف خصائص عالعلمي، وعدد سنوات الخبرة 
أما  .)1((Ngai et al., 2011)، والكفايات التشغيلية، والكفايات اإلدارية، إذ تم تبني مفردات قياسها من دراسة بــالكفايات التكنولوجية

ألنشطة، تكامل ا قدرة تبادل المعلومات، وقدرة التنسيق، وقدرة: ربع قدرات هيأفيتعلق بقدرات سلسلة التوريد والتي تتألف من : الجزء الثالث
يتعلق بذكاء سلسلة التوريد وتألف من : والجزء الرابع. )Wu et al., 2006()9(تم تبني مفردات قياسها من دراسة وقدرة االستجابة، إذ 

وتم قياس جميع فقرات . )Braunscheidel and Suresh, 2009()11(رئيسية، إذ تم تبني مفردات قياسها من دراسة  أبعاد أربعة
محايد، -3غير موافق، -2، موافق بشدة غير-1(تعلقة بالجزء الثاني والثالث والرابع وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي المتدرج من االستبانة الم

  ).موافق بشدة-5موافق، -4
  داةألصدق ا

 ختصـــاص بمجـــال البحـــث ، وتصـــميمالين مـــن ذوي الخبـــرة وامـــكتـــم عـــرض اإلســـتبانة علـــى هيئـــة مح:  )صـــدق المحتـــوى(الصـــدق الظـــاهري
، حيــث تــم األخــذ بالمقترحــات والتوصــيات الــواردة مــنهم حــول مــدى ) القيــاس والتقــويم ( داريــة والتربويــة إلاالســتبانات فــي مجــاالت العلــوم ا

 ،الدراسـة أداةرائهم ومقترحاتهم ، وذلـك لزيـادة درجـة صـدقية ألوضوح عباراتها وتمثيلها لمتغيرات الدراسة ، وجرى تعديل بعض مفرداتها وفقًا 
دراسـات فـي البيئـة العربيـة واألردنيـة قاسـت المتغيـرات  تـوافرونظـرًا لحداثـة موضـوع الدراسـة وعـدم .سهولة فهمها مـن قبـل أفـراد عينـة الدراسـةو 

رجمتهـا جنبية ذات العالقـة، إذ تـم أوًال تبنـي مفـردات االسـتبانة باللغـة اإلنجليزيـة ثـم تـم تألفي هذه الدراسة تم االعتماد على الدراسات ا ةالوارد
ومـن . العربيـة إلـىاللغة العربية من قبل خبير ترجمة معتمد لضمان عدم فقدان معنى بعض العبارات عند ترجمتها مـن اللغـة اإلنجليزيـة  إلى

للتأكــد مــن أن الترجمــة لــم تغفــل أي معنــى متــداول فــي  مــام بموضــوع سلســلة التوريــدهتالا يثــم مراجعتهــا مــن قبــل مجموعــة مــن البــاحثين ذو 
  .أفراد عينة الدراسة إلىرسلت أستبانة الوبعد كافة اإلجراءات السابقة تم طباعة نسخة نهائية من ا. ب التطبيقي في الشركاتالجان
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  الدراسة أداةثبات 
دراسة حيث كانت قيم كرونباخ ألفا لجميع متغيرات التساق الداخلي لفقرات االستبانة، الللتحقق من ا) α(كرونباخ ألفا  اختباراستخدام تم  

                   يةجتماعال، التي تعد مقبولة في البحوث والدراسات ا%)60(دنى ألولالستبانة بشكل عام أعلى من نسبة الحد ا
(46)(Hair et al.,2006)  يوضح ذلك) 1(، والجدول .  

  كرونباخ ألفا اختبارقيم معامالت االتساق الداخلي باستخدام  :1 جدول

  الداخلي  قيم معامالت االتساق  

  )α( معامل الثبات  الفقرات  المحور  المتغير

كفايات سلسلة 

  التوريد

  0.61  8-1 الكفايات التكنولوجية

  0.63  20- 9 الكفايات التشغيلية

  0.60  29-21 الكفايات اإلدارية

  0.75  29- 1 كفايات سلسلة التوريد

  0.60  34-30 قدرة تبادل المعلومات  قدرات سلسلة التوريد

التنسيق قدرة  35-38  0.59.8  

 0.69  43-39 قدرة تكامل األنشطة

  0.60  48-44 قدرة االستجابة

  0.68  48-30 قدرات سلسلة التوريد 

  0.60  52-49 التخطيط المشترك ذكاء سلسلة التوريد

  0.63  57-53 االستجابة للطلب
  0.60  59-58 الوضوح

  0.61  63-60 االستجابة للعمالء

توريدذكاء سلسلة ال  49-63  0.70  

  0.86  63- 1 االستبانة ككل 

  الفرضيات اختبارتحليل البيانات و  
أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي، وذلك مجموعة من استخدام جابة عن أسئلتها، وفحص فرضياتها تم اإلو  لتحليل بيانات الدراسة،

  . Structural Equation Modeling (SEM)مد منهج والذي يعت SmartPLS 2.0 M3و (SPSS 17) حصائيةاإلباستخدام الرزمة 
  تحليل البيانات

استبانات ) 9( استبعاداستبانة، وبعد الفرز تم ) 145(تم توزيع  ، إذولوصف خصائص عينة الدراسة تم استخدام التكرارات والنسب المئوية
من ) 0.94(ما نسبته تقريبًا  تمثلتي استبانة، وال) 136(، فتمثلت عينة الدراسة النهائية بـ اإلحصائيلعدم صالحيتها ألغراض التحليل 

، وفيما يلي عرض للتوزيع الديمغرافي لعينة (Hair et al., 2006)(46)تعتبر نسبة مرتفعة لمثل هذا النوع من الدراسات  ، إذمجتمع الدراسة
 .الدراسة
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  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس:  2 جدول
  (%)سبة المئوية الن  التكرار  الجنس

 97.8 133 ذكر
 2.2 3 أنثى

 %100 136 المجموع
  

ويمكـن أن . لإلنـاث) %2.2(للـذكور و) %97.8: (كـاآلتيأن افـراد عينـة الدراسـة توزعـوا حسـب متغيـر الجـنس ) 2(نالحظ من الجدول رقم 
فـي  زالـت الثقافـة الذكوريـة هـي السـائدةالفـي بيئـة عيـة نستنتج من الجدول السابق أن نسبة الذكور تمثل غالبية عينـة الدراسـة وهـي نتيجـة طبي

طبيعــة عمــل الشــركات عينــة الدراســة التــي تتطلــب بعــض التخصصــات والمهــارات  إلــىإضــافة . المراكــز اإلداريــة فــي الشــركات األردنيــةتــولي 
  .ناث في دراستهاإلالتي ال تمثل أولوية في الدراسات التي ترغب ا

  
  الدراسة حسب الوظيفة الحالية توزيع أفراد عينة:  3  جدول

  (%)النسبة المئوية   التكرار  وظيفة الحاليةال

 50.7 69 مدير
 49.3 67 رئيس قسم
 %100 136 المجموع

  
. كـرئيس قسـم) %49.3(كمـدير و) %50.7: (أن افـراد عينـة الدراسـة توزعـوا حسـب الوظيفـة الحاليـة كمـا يلـي) 3(نالحظ من الجدول رقـم و 

اسـة الحقــًا وهــذا يسـاعد فـي تعمــيم نتـائج الدر . متقاربـةكانـت األقســام  رؤسـاءمـن الجــدول السـابق أن نسـبة المــديرين ونسـبة  ويمكـن أن نسـتنتج
  .تعكس تمامًا وجهة نظر المديرين ورؤساء االقسام العاملين في مجموعة المناصيرن عينة الدراسة أ على مجتمع الدراسة إذ

  
  حسب العمرتوزيع أفراد عينة الدراسة :  4 جدول

  (%)النسبة المئوية   التكرار  العمر

سنة 30أقل من   5 3.7 
سنة 30-35  33 24.3 
سنة 36-40  64 47.1 
سنة 41-45  28 20.6 

سنة 45أكثر من   6 4.4 
 %100 136 المجموع

  
مـن ) 24.3(%، وبنسـبة )3.7%(سـنة كانـت بنسـبة  30ن أفراد عينة الدراسة الذين تقـل أعمـارهم عـن أأعاله ) 4(نالحظ من الجدول رقم و 

. ســـنة 45ألكثـــر مـــن ) 4.4(%ســـنة، وبنســـبة  45-41مـــن  )20.6(%ســـنة، وبنســـبة  40-36مـــن ) 47.1(%ســـنة، وبنســـبة  30-35
ويتوقـع أن يكـون لـديهم سـنة وهـم فـي سـن الشـباب  45و 36من أفراد عينة الدراسة تتراوح أعمارهم ما بين % 67.7ويالحظ من الجدول أن 

  .موضوع الدراسةمعرفة تامة ب
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  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي : 5 جدول

  (%)النسبة المئوية   التكرار  المستوى الدراسي

 14.7 22 ثانوية فما دون

 11.0 15 دبلوم متوسط
 58.8 80 بكالوريوس
يدبلوم عال  16 11.8 

 3.7 5 دراسات عليا
 %100 136 المجموع

  
 دون الثانويـة العامـة، ونسـبة) 14.7(%بنسـبة : أن أفراد عينة الدراسة توزعوا حسب المسـتوى التعليمـي كـاآلتي) 5(يالحظ من الجدول رقم و 
 إلــىوتشــير هــذه النتيجــة ). 3.7(%، ونســبة يدبلــوم عــال) 11.8(%للبكــالوريوس، ونســبة ) 58.8(%للــدبلوم المتوســط، ونســبة  )11.0%(
ن أكثــــر مــــن ثلثــــي عينــــة الدراســــة يحملــــون درجــــة إؤهلــــة فــــي تــــولي المناصــــب اإلداريــــة، إذ علــــى الكفــــاءات الم المناصــــيرمجموعــــة عتمــــاد ا

أن أفــراد عينــة الدراســة يمتلكــون مســتوى تعليمــي يمكــنهم مــن إجابــة فقــرات االســتبانة بموضــوعية  إلــىوهــذا يشــير . البكــالوريوس علــى األقــل
 .كفايات وقدرات وذكاء سلسلة التوريدلتي تربط بين طبيعة العالقة الديهم معرفة تامة بيكون أن يتوقع وحيادية، كما 

  توزيع أفراد العينة حسب متغير عدد سنوات الخبرة  : 6 جدول
  (%)النسبة المئوية   التكرار   عدد سنوات الخبرة 

 11.00 15 أقل من خمس سنوات
سنوات 10- 5  58 42.6 

سنة  11-15  45 33.1 
سنة 15أكثر من   18 13.2 

 %100 136 المجموع 
  
 10-5مـن ) 42.6(%سـنوات، ونسـبة  5ألقـل مـن )%11.00(أن أفراد عينة الدراسة تراوحت خبـراتهم بنسـبة ) 6(يالحظ من الجدول رقم و 

أن ) 6(ويالحــظ مــن الجــدول رقــم . ســنة 15للــذين لــديهم خبــرة أكثــر مــن ) 13.2(%ســنة، ونســبة  15-11مــن ) 33.1(%ســنوات، ونســبة 
أن أفــراد عينــة الدراســة يمتلكــون الخبــرة الكافيــة التــي  إلــىوهــذا يشــير . ســنوات 10-5نــة الدراســة هــم مــن يتملكــون النســبة األكبــر مــن أفــراد عي

كما أن لديهم خبرة كافية لمعرفة أثر كفايات سلسلة التوريـد فـي ذكـاء سلسـلة التوريـد مـن  .تمكنهم من إجابة فقرات االستبانة بموضوعية ودقة
 .خالل قدرات سلسلة التوريد

  االنحدارات جاهزية وصالحية البيانات لتحليالت اختبار  .7
ولكن هناك  .(Regression Analysis)المختلفة  االنحدارتطبيق تحليالت  إلى نحتاج لإلجابة عن أسئلة الدراسة وفحص فرضياتها

  :هيو  االنحدارمة وصحة إجراء تحليل ها للتأكد من سالتوافر الواجب  بعض الشروط
 يانات موزعة توزيعًا طبيعيًا وجوب أن تكون الب(Normal Distribution) 
   بينهامتغيرات الدراسة وعدم التداخل فيما  استقالليةوجوب (Multicollinearity)  

والتي هي أقل تشددًا فيما  (Non-Parametric Tests) ات الالمعلميةختبار استخدام اال هذه الشروط أعاله البد من توافروفي حال عدم 
  .روط التوزيع الطبيعييتعلق بش
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 (Test of Normality)التوزيع الطبيعي  اتاختبار  
وكذلك فحص  (Skewness-Kurtosis)كل من فحص اإللتواء والتفرطح  زعة توزيعًا طبيعيًا، تم إجراءو نات ماأن البي الختبارو 

Kolmogorov-Smirnov . أن معظم قيم ) 7(ويظهر من خالل الجدول رقمSkewness  وقيمKurtosis  1.725و1.472بينتترواح 
باستثناء بعد قدرة تكامل األنشطة إذ  (0.01≥)عند مستوى داللة  2.58± وهي ضمن المدى المقبول للتوزيع الطبيعي الذي يتراوح بين 

دراسة لم يدركوا التي تقيس هذا البعد أو ربما أن أفراد عينة ال األسئلةطريقة صياغة  إلىوهذا ربما يعود  Kurtosis=4.286بلغت قيمة 
كما يظهر العامود  .(Hair et al., 2006)(46)  ولكن بشكل عام فإن بيانات متغيرات الدراسة موزعة توزيعًا طبيعياً . األسئلةمحتوى 

لجميع المحاور  إحصائيةأنه يوجود فروقات ذات داللة  Kolmogorov-Smirnov اختبارعلى  اعتماداً و ) 7(خير في الجدول رقم ألا
والكفايات  ،كفايات التشغيليةللستثناء بعدي اب) (α ≤ 0.05  المشمولة في هذه الدراسة عند مستوى داللة) تقلة والوسيطة والتابعةالمس(

عدم دقة العبارات التي استخدمت في قياس هذين  إلىوهذا ربما يشير  الختبار،لهما وفقًا لهذا ا إحصائيةاإلدارية اليوجد فروقات ذات داللة 
 أبعادولكن كون أغلبية . أو ربما أن أفراد عينة الدراسة لم يفهموا العبارات التي استخدمت في القياس نتيجة لعدم دقة في صياغتها ،البعدين

  .ين السابقين فإن بيانات هذة الدراسة تتصف بأنها موزعة توزيعًا طبيعياً الختبار على ا اعتماداً ومتغيرات الدراسة كانت موزعة طبيعيًا لذا و 
  .Skewness-Kurtosis; Kolmogorov-Smirnovستخدام االتوزيع الطبيعي للبيانات ب اختبار  :7جدول   

 .Kurtosis Skewness K-S Sig  متغيرات الدراسة

 *0.02 0.524 0.416 الكفايات التكنولوجية  كفايات سلسلة التوريد
 0.09 219. 0.960 الكفايات التشغيلية
 0.16 0.374- 1.365 الكفايات اإلدارية

 *0.000 521. 0.298- قدرة تبادل المعلومات قدرات سلسلة التوريد
 *0.003 430.- 1.725 قدرة التنسيق

 *0.000 1.472- 4.286 قدرة تكامل األنشطة
 *0.002 0.114 0.245- قدرة االستجابة

ذكاء سلسلة التوريد   *0.001 0.147- 0.153 التخطيط المشترك 
طلباالستجابة لل  0.032 -0.076 0.007* 
 *0.000 0.677- 0.419 الوضوح

 *0.000 0.853- 0.211 االستجابة للعمالء
  (0.05 ≥)عند مستوى الدالة  إحصائيةذات داللة *
  

  (Multicollinearity) متغيرات الدراسة استقاللية اختبار
 Varianceو Tolerance ـل حصائيةاإلفقد استخدم الباحث القيم  ،بعضاً متغيرات الدراسة وعدم تداخلها مع بعضها  استقاللية ختبارال

Inflation Rate.  متغيرات الدراسة يجب أن تكون قيم  استقالليةللتأكد من وTolerance  وقيم  0.20أكبر منVIF 10 أقل من   
(46)(Hair et al., 2006) .قيم  وتحديداً  )8(الجدول رقم  ويوضحTolerance    وقيمVIF متغيرات الدراسة  استقالليةظ تأكيد فنالح

 .بعضاً وعدم تداخلها مع بعضها 
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 (Multicollinearity)متغيرات الدراسة  استقاللية اختبار :8 جدول
 VIF Tolerance  متغيرات الدراسة المستقلة والوسيطة

 0.79 1.26 الكفايات التكنولوجية  كفايات سلسلة التوريد
 0.59 1.71 الكفايات التشغيلية
 0.64 1.56 الكفايات اإلدارية

 0.80 1.25 قدرة تبادل المعلومات قدرات سلسلة التوريد
 0.59 1.69 قدرة التنسيق

 0.56 1.77 قدرة تكامل األنشطة
 0.87 1.15 قدرة االستجابة

  الفرضيات اختبار
الكفايــات التكنولوجيــة ، و الكفايــات التشــغيلية ، والكفايــات ( لكفايــات سلســلة التوريــد إحصــائيةال يوجــد أثــر ذو داللــة : H01الفرضــية األولــى

 اختبــارالفرضــية األولــى تــم اســتخدام  ختبــارالو. α ≥  0.05فــي قــدرة سلســلة التوريــد علــى تبــادل المعلومــات عنــد مســتوى داللــة ) اإلدرايــة
فــي قــدرة سلســلة ) ، والكفايــات اإلدرايــةالكفايــات التشــغيليةو ، الكفايــات التكنولوجيــة(ة التوريــد كفايــات سلســلالمتعــدد للتعــرف علــى أثــر  االنحــدار

  .يوضح ذلك) 9(والجدول . التوريد على تبادل المعلومات
المعلومات تبادل ألثر كفايات سلسلة التوريد في قدرة المتعدد االنحدارنتائج تحليل  : 9 جدول  

R  Adjusted R2   قيمة(F)  اإلحصائية الداللة(p)  

0.37 0.12 6.795 *0.000 

الخطأ  B كفايات سلسلة التوريد

 المعياري

Beta  قيمةT 

 المحسوبة 

 Tمستوى داللة 

 0.66 0.44 0.04 0.06 0.03 الكفايات التكنولوجية
 0.07 1.80 0.18 0.05 0.09 الكفايات التشغيلية
 *0.02 2.31 0.22 0.06 0.13 الكفايات اإلدارية

  (p≤0.05)عند مستوى الدالة  إحصائيةذات داللة *
  
الكفايات التكنولوجية، والكفايات التشغيلية، والكفايات ( لكفايات سلسلة التوريدأن القدرة التفسيرية والتنبؤية ) 9( رقم يتضح من الجدولو 

 )6.795( بلغت (F) حصائيةاإلقيمة الأن كما يتضح . Adjusted R2على قيمة  اعتماداً  %12في قدرة تبادل المعلومات هي ) اإلدارية
وقدرة تبادل ، بين الكفايات مجتمعة إحصائيةوجود عالقة أثر ذات داللة  إلىمما يشير ). 0.05(أقل من  إحصائيةبمستوى داللة 

للمتغيرات ) t( اختبار، وبمتابعة قيم )9( رقم يتضح أيضًا من الجدولكما . وعليه، ترفض الفرضية الصفرية وتقبل البديلة. المعلومات
) t(في قدرة سلسلة التوريد على تبادل المعلومات، حيث بلغت قيمة  إحصائيةلها أثر ذو داللة  لكفايات اإلداريةاالمستقلة يتضح أن 

، ولم يتبين أي أثر لـلكفايات التكنولوجية والتشغيلية في قدرة سلسلة )p ≥0.05(وهي قيمة معنوية عند مستوى داللة ) 2.31(المحسوبة 
وعند ). 0.05(أكبر من  إحصائيةعلى التوالي وبداللة ) 1.80(، )0.44( المحسوبة (t)قد بلغت قيم التوريد على تبادل المعلومات، ف

لتحديد أهمية  كل متغير مستقل على حده في المساهمة  Stepwise Multiple Regressionالمتعدد التدريجي  االنحدارإجراء تحليل 
في قدرة تبادل ) الكفايات التكنولوجية والكفايات التشغيلية والكفايات اإلدارية(جتمعةفي النموذج الرياضي الذي يمثل كفايات سلسلة التوريد م

، أن متغير الكفايات االنحداروالذي يبين ترتيب دخول المتغيرات المستقلة في معادلة ) 10(المعلومات، فإنه يتضح من الجدول رقم 
لتباين في المتغير التابع، ومن ثم دخل متغيري الكفايات التكنولوجية من ا) %11(اإلدارية جاء في المرتبة األولى وفسر ما مقداره 
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قدرة سلسلة التوريد على تبادل (من التباين في المتغير التابع ) %13(والكفايات التشغيلية مع الكفايات اإلدارية وفسرا ما مقداره 
غيلية من معادلة التنبؤ وذلك كونهما غير دالين إحصائيًا عند متغيري الكفايات التكنولوجية والكفايات التش استبعادوقد تم ). المعلومات

  ). القدرة على تبادل المعلومات(واليوجد لهما أي أثر في المتغير التابع ) 0.05(مستوى داللة 
   Stepwise Multiple Regressionالمتعدد التدريجي  االنحدارنتائج تحليل  : 10 جدول

  خالل كفايات سلسلة التوريدللتنبؤ بقدرة تبادل المعلومات من 

 مستوى الداللة  Beta المحسوبة Tقيمة  (F)قيمة  Adjusted R2قيمة  ترتيب دخول العناصر المستقلة في معادلة التنبؤ
0.00* 0.325 3.972 15.774 0.11 الكفايات اإلدارية  

 0.29 0.195 2.042 10.159 0.13 الكفايات التكنولوجية والتشغيلية
 تبادل المعلوماتعلى قدرة ال: المتغير التابع، (p≤0.05)عند مستوى الدالة  حصائيةإذات داللة *
  

الكفايـــات التكنولوجيـــة، و الكفايـــات التشـــغيلية، (لكفايـــات سلســـلة التوريـــد  إحصـــائيةال يوجـــد أثـــر ذو داللـــة  :H02الفرضـــية الثانيـــة
المتعدد للتعـرف علـى  االنحدار اختبارالفرضية الثانية تم استخدام  تبارخالو . α ≥  0.05في التنسيق عند مستوى داللة ) والكفايات اإلدراية

والجـدول . في قدرة سلسلة التوريد علـى التنسـيق) الكفايات التكنولوجية ، و الكفايات التشغيلية ، والكفايات اإلدراية(كفايات سلسلة التوريد أثر 
  .يوضح ذلك) 11(

التنسيق ثر كفايات سلسلة التوريد في قدرةأل المتعدد االنحدارنتائج تحليل  :11 جدول  
R Adjusted R2   قيمة(F)  اإلحصائية الداللة(p)  

0.50 0.24 14.720 *0.000 

 Tمستوى داللة المحسوبة  Tقيمة  Beta الخطأ المعياري B كفايات سلسلة التوريد
 0.11 1.601 0.13 0.059 0.09 الكفايات التكنولوجية
 *0.006 2.778 0.26 0.046 0.13 الكفايات التشغيلية
 *0.006 2.769 0.25 0.053 0.15 الكفايات اإلدارية

  (p≤0.05)عند مستوى الدالة  إحصائيةذات داللة *
  
الكفايـات التكنولوجيـة، والكفايـات التشـغيلية، والكفايــات ( لكفايـات سلسـلة التوريـدأن القـدرة التفســيرية والتنبؤيـة ) 11( رقـم يتضـح مـن الجـدولو 
بمسـتوى ) 14.720( بلغـت (F) حصائيةاإلقيمة الأن كما يتضح . Adjusted R2على قيمة  اعتماداً  %24في قدرة التنسيق هي ) داريةاإل

. بـين كفايـات سلسـلة التوريـد مجتمعـة وقـدرة التنسـيق إحصـائيةوجـود عالقـة أثـر ذات داللـة  إلـىمما يشـير ). 0.05(أقل من  إحصائيةداللة 
للمتغيـرات المسـتقلة أن ) t( اختبـار، وبمتابعـة قـيم )11( رقـم يتضـح أيضـًا مـن الجـدولكمـا . ة الصـفرية وتقبـل البديلـةوعليـه، تـرفض الفرضـي

، )2.778(المحسـوبة ) t(فـي قـدرة سلسـلة التوريـد علـى التنسـيق، حيـث بلغـت قيمـة  إحصـائيةلهما أثر ذو داللة  واإلداريةالكفايات التشغيلية 
، ولـم يتبـين أي أثـر لــلكفايات التكنولوجيـة فـي قـدرة سلسـلة التوريـد علـى التنسـيق، )p ≥0.05(ند مستوى داللة وهي قيم معنوية ع) 2.769(

 Stepwiseالمتعـدد التـدريجي  االنحـداروعنـد إجـراء تحليـل  ).0.05(أكبـر مـن  إحصـائيةوبداللـة ) 1.601( المحسـوبة (t)فقـد بلغـت قـيم 
Multiple Regression تغير مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل كفايـات سلسـلة التوريـد لتحديد أهمية  كل م

والذي يبين ترتيـب ) 12(في قدرة التنسيق، فإنه يتضح من الجدول رقم ) الكفايات التكنولوجية والكفايات التشغيلية والكفايات اإلدارية(مجتمعة
مـن التبـاين ) %19(أن متغيـر الكفايـات التشـغيلية جـاء فـي المرتبـة األولـى وفسـر مـا مقـداره ، االنحـداردخول المتغيرات المستقلة في معادلـة 

مــن التبــاين فــي المتغيــر التــابع ) %23(فــي المتغيــر التــابع، ومــن ثــم دخــل متغيــر الكفايــات اإلداريــة مــع الكفايــات التشــغيلية وفســرا مــا مقــداره 
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متغير الكفايات التكنولوجية من معادلة التنبؤ وذلك كونه غير دال إحصـائيًا عنـد مسـتوى  داستبعاوقد تم ). قدرة سلسلة التوريد على التنسيق(
 ). القدرة على التنسيق(واليوجد له أي أثر في المتغير التابع ) 0.05(داللة 

  
   Stepwise Multiple Regressionالمتعدد التدريجي  االنحدارنتائج تحليل  : 12 جدول

  ن خالل كفايات سلسلة التوريدللتنبؤ بقدرة التنسيق م

 مستوى الداللة  Beta المحسوبة Tقيمة  (F)قيمة  Adjusted R2قيمة  ترتيب دخول العناصر المستقلة في معادلة التنبؤ
 00.00* 0.439 5.663 32.071 0.19 الكفايات التشغيلية
 0.007* 0.245 2.737 20.557 0.23 الكفايات اإلدارية

 التنسيق على قدرةال: المتغير التابع، (p≤0.05)ند مستوى الدالة ع إحصائيةذات داللة *
  

الكفايـــات التكنولوجيـــة، والكفايـــات التشـــغيلية، والكفايـــات (لكفايـــات سلســـلة التوريـــد  إحصـــائيةال يوجـــد أثـــر ذو داللـــة : H03الفرضـــية الثالثـــة
المتعـدد للتعـرف علـى  االنحـدار اختبـارالثانيـة تـم اسـتخدام  الفرضـية ختبـارالو .α ≥  0.05فـي تكامـل النشـاط عنـد مسـتوى داللـة ) اإلدرايـة

. فـي قـدرة سلسـلة التوريـد علـى تكامـل األنشـطة) الكفايات التكنولوجية ، و الكفايات التشغيلية ، والكفايـات اإلدرايـة(كفايات سلسلة التوريد أثر 
  يوضح ذلك) 13(والجدول 

تكامل األنشطة ايات سلسلة التوريد في قدرةألثر كف المتعدد االنحدارنتائج تحليل  : 13 جدول  
R  Adjusted R2   قيمة(F)  اإلحصائية الداللة(p)  

0.47 0.21 12.514 *0.000 

الخطأ  B كفايات سلسلة التوريد

 المعياري

Beta  قيمةT 

 المحسوبة 

 Tمستوى داللة 

 0.879 0.153 0.013 0.086 0.013 الكفايات التكنولوجية
ةالكفايات التشغيلي  0.198 0.068 0.280 2.929 0.004* 
 *0.006 2.772 0.252 0.078 0.215 الكفايات اإلدارية

  (p≤0.05)عند مستوى الدالة  إحصائيةذات داللة *
  
ايــات الكفايـات التكنولوجيـة، والكفايـات التشـغيلية، والكف( لكفايـات سلسـلة التوريـدأن القـدرة التفســيرية والتنبؤيـة ) 13( رقـم يتضـح مـن الجـدولو 

) 12.514( بلغـت (F) حصـائيةاإلقيمـة الأن كمـا يتضـح . Adjusted R2علـى قيمـة  اعتماداً  %21في قدرة تكامل األنشطة هي ) اإلدارية
بـين كفايـات سلسـلة التوريـد مجتمعـة وقـدرة  إحصـائيةوجـود عالقـة أثـر ذات داللـة  إلـىممـا يشـير ). 0.05(أقـل مـن  إحصـائيةبمستوى داللة 
للمتغيرات ) t( اختبار، وبمتابعة قيم )13( رقم يتضح أيضًا من الجدولكما . وعليه، ترفض الفرضية الصفرية وتقبل البديلة .تكامل األنشطة

) t(في قدرة سلسلة التوريد على قدرة تكامل األنشطة، حيث بلغت قيمـة  إحصائيةلهما أثر ذو داللة  واإلداريةالمستقلة أن الكفايات التشغيلية 
، ولم يتبـين أي أثـر لــلكفايات التكنولوجيـة فـي )p ≥0.05(على التوالي وهي قيم معنوية عند مستوى داللة ) 2.772(، )2.929(المحسوبة 

وعنـد إجـراء تحليـل  ).0.05(أكبـر مـن  إحصـائيةوبداللـة ) 0.153( المحسـوبة (t)قدرة سلسـلة التوريـد علـى تكامـل األنشـطة، فقـد بلغـت قـيم 
لتحديـد أهميـة  كـل متغيـر مسـتقل علـى حـده فـي المسـاهمة فـي النمـوذج  Stepwise Multiple Regression المتعـدد التـدريجي االنحـدار

والـذي يبـين ترتيـب ) 14(في قدرة تكامل األنشطة، فإنه يتضـح مـن الجـدول رقـم ) الكفايات التشغيلية والكفايات اإلدارية(الرياضي الذي يمثل 
مـن التبـاين ) %17(، أن متغيـر الكفايـات التشـغيلية جـاء فـي المرتبـة األولـى وفسـر مـا مقـداره داراالنحـدخول المتغيرات المستقلة في معادلـة 

مــن التبــاين فــي المتغيــر التــابع ) %21(فــي المتغيــر التــابع، ومــن ثــم دخــل متغيــر الكفايــات اإلداريــة مــع الكفايــات التشــغيلية وفســرا مــا مقــداره 
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متغير الكفايات التكنولوجية من معادلة التنبؤ وذلك كونـه غيـر دال إحصـائيًا عنـد  استبعادد تم وق). قدرة سلسلة التوريد على تكامل األنشطة(
  ). القدرة على التنسيق(واليوجد له أي أثر في المتغير التابع ) 0.05(مستوى داللة 

  
  

  ة تكامل األنشطة من خالل كفايات سلسلة التوريدللتنبؤ بقدر  Stepwise Multiple Regressionالمتعدد التدريجي  االنحدارنتائج تحليل  : 14 جدول

 مستوى الداللة  Beta المحسوبة Tقيمة  (F)قيمة  Adjusted R2قيمة  ترتيب دخول العناصر المستقلة في معادلة التنبؤ
 00.00* 0.42 5.35 28.626 0.17 الكفايات التشغيلية
 0.006* 0.25 2.78 18.898 0.21 الكفايات اإلدارية

  قدرة تكامل النشاط :المتغير التابع، (p≤0.05)عند مستوى الدالة  إحصائيةلة ذات دال*
  

الكفايــات التكنولوجيــة ، و الكفايــات التشــغيلية ، والكفايــات (سلســلة التوريــد  إحصــائية لكفايـاتال يوجــد أثــر ذو داللــة : H04الفرضــية الرابعــة 
المتعـدد للتعـرف علـى أثـر  االنحـدار اختبـارالفرضـية الرابعـة تـم اسـتخدام  ختبـارالو .α ≥  0.05عنـد مسـتوى داللـة  في اإلستجابة) اإلدراية

والجـدول . فـي قـدرة سلسـلة التوريـد علـى االسـتجابة) الكفايات التكنولوجية ، و الكفايـات التشـغيلية ، والكفايـات اإلدرايـة(كفايات سلسلة التوريد 
 .يوضح ذلك) 15(

االستجابة ألثر كفايات سلسلة التوريد في قدرة ددالمتع االنحدارنتائج تحليل  : 15 جدول  
R  Adjusted R2   قيمة(F)  اإلحصائية الداللة(p)  

0.31 0.08 4.742 *0.004 

الخطأ  B كفايات سلسلة التوريد

 المعياري

Beta  قيمةT 

 المحسوبة 

 Tمستوى داللة 

 *0.003 3.012 0.267 0.071 0.215 الكفايات التكنولوجية
تشغيليةالكفايات ال  0.019 0.056 0.036 0.346 0.730 

 0.404 0.838 0.082 0.065 0.054 الكفايات اإلدارية
  (p≤0.05)عند مستوى الدالة  إحصائيةذات داللة *
  
الكفايــات الكفايـات التكنولوجيـة، والكفايـات التشـغيلية، و ( لكفايـات سلسـلة التوريـدأن القـدرة التفســيرية والتنبؤيـة ) 15( رقـم يتضـح مـن الجـدولو 

 بلغــت (F) حصــائيةاإلقيمــة الأن كمــا يتضــح . Adjusted R2علــى قيمــة  اعتمــاداً وهــي منخفضــة  %8فــي قــدرة االســتجابة هــي ) اإلداريــة
بـين كفايـات سلسـلة  إحصـائيةوجود عالقة أثر ضعيفة لكنها ذات داللة  إلىمما يشير ). 0.05(أقل من  إحصائيةبمستوى داللة ) 4.742(

، وبمتابعـة )15( رقـم يتضـح أيضـًا مـن الجـدولكمـا . وعليه، تـرفض الفرضـية الصـفرية وتقبـل البديلـة. والقدرة على االستجابة التوريد مجتمعة
فـي قـدرة سلسـلة التوريـد علـى االسـتجابة، حيـث بلغـت  إحصـائيةللمتغيرات المستقلة أن الكفايات التكنولوجية لها أثـر ذو داللـة ) t( اختبارقيم 

، ولـم يتبـين أي أثـر لـــلكفايات التشـغيلية واإلداريـة فـي قــدرة )p ≥0.05(وهـي قيمــة معنويـة عنـد مسـتوى داللــة ) 3.012(ة المحسـوب) t(قيمـة 
   ).0.05(أكبر من  إحصائيةعلى التوالي وبداللة ) 8380.(، )3460.( المحسوبة (t)سلسلة التوريد على االستجابة، فقد بلغت قيم 

) تبـادل المعلومـات، التنسـيق، تكامـل النشـاط، واالسـتجابة(لقـدرات سلسـلة التوريـد  إحصـائيةر ذو داللـة ال يوجـد أثـ: H05الفرضية الخامسة 
المتعـدد للتعـرف علـى أثـر  االنحـدار اختبـارالفرضـية الخامسـة تـم اسـتخدام  ختبـارالو . α ≥ 0.05عند مسـتوى داللـة  في ذكاء سلسلة التوريد
  .يوضح ذلك) 16(والجدول . في ذكاء سلسلة التوريد) وتكامل النشاط، واالستجابة لتنسيق،اتبادل المعلومات، و (قدرات سلسلة التوريد 
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ألثر قدرات سلسلة التوريد في ذكاء سلسلة التوريد المتعدد االنحدارنتائج تحليل  : 16  جدول  
R 
 

Adjusted R2 
 

اإلحصائية الداللة  (F)قيمة  (p) 

0.47 0.20 9.139 *0.000 

الخطأ  B التوريد قدرات سلسلة

 المعياري

Beta  قيمةT 

 المحسوبة 

  Tمستوى داللة 

 *0.02 2.475 0.209 0.215 0.533 تبادل المعلومات
 0.07 1.804 0.173 0.234 0.423 التنسيق

 0.11 1.609 0.161 0.171 0.276 تكامل النشاط
 *0.01 2.533 0.198 0.173 0.438 االستجابة

  (p≤0.05)ستوى الدالة عند م إحصائيةذات داللة *
  
) تبادل المعلومات، والتنسيق، وتكامل النشـاط، واالسـتجابة( لقدرات سلسلة التوريدأن القدرة التفسيرية والتنبؤية ) 16( رقم يتضح من الجدولو 

بمســتوى ) 9.139( بلغــت (F) حصــائيةاإلقيمــة الأن كمــا يتضــح . Adjusted R2علــى قيمــة  اعتمــاداً  %20فــي ذكــاء سلســلة التوريــد هــي 
بــين قــدرات سلســلة التوريــد مجتمعــة وذكــاء سلســلة  إحصــائيةوجــود عالقــة أثــر ذات داللــة  إلــىممــا يشــير ). 0.05(أقــل مــن  إحصــائيةداللــة 
للمتغيــرات ) t( اختبــار، وبمتابعــة قــيم )16( رقــم يتضــح أيضــًا مــن الجــدولكمــا . وعليــه، تــرفض الفرضــية الصــفرية وتقبــل البديلــة. التوريــد
المحســـوبة ) t(فــي ذكــاء سلســـلة التوريــد، حيــث بلغــت قيمــة  إحصــائيةة أن قــدرات تبــادل المعلومــات واالســتجابة لهمـــا أثــر ذو داللــة المســتقل

، ولم يتبين أي أثـر لقـدرات التنسـيق وتكامـل النشـاط فـي )p ≥0.05(على التوالي وهي قيم معنوية عند مستوى داللة ) 2.533(، )2.475(
وعنــد إجــراء  ).0.05(أكبــر مــن  إحصــائيةعلــى التــوالي وبداللــة ) 1.609(، )1.804( المحســوبة (t)د بلغــت قــيم ذكــاء سلســلة التوريــد، فقــ

لتحديــد أهميــة  كـل متغيــر مسـتقل علــى حــده فـي المســاهمة فــي  Stepwise Multiple Regressionالمتعـدد التــدريجي  االنحــدارتحليـل 
والـذي يبـين ) 17(في ذكـاء سلسـلة التوريـد، فإنـه يتضـح مـن الجـدول رقـم ) ت واالستجابةقدرات تبادل المعلوما(النموذج الرياضي الذي يمثل 

مـن ) %10(، أن قـدرة تبـادل المعلومـات جـاءت فـي المرتبـة األولـى وفسـرت مـا مقـداره االنحـدارترتيب دخول المتغيرات المستقلة فـي معادلـة 
مـن التبـاين فـي المتغيـر التـابع ) %13(قـدرة تبـادل المعلومـات وفسـرا مـا مقـداره التباين في المتغير التابع، ومن ثم دخلت قدرة االستجابة مـع 

قدرات التنسيق وتكامل النشاط من معادلة التنبؤ وذلك كونهما غير دالـين إحصـائيًا عنـد مسـتوى داللـة  استبعادوقد تم ). ذكاء سلسلة التوريد(
  ). ة التوريدذكاء سلسل(واليوجد لهما أي أثر في المتغير التابع ) 0.05(

   Stepwise Multiple Regressionالمتعدد التدريجي  االنحدارنتائج تحليل  : 17جدول
  .للتنبؤ بذكاء سلسلة التوريد من خالل قدرات تبادل المعلومات واالستجابة

 الداللة مستوى  Beta المحسوبة Tقيمة  (F)قيمة  Adjusted R2قيمة  ترتيب دخول العناصر المستقلة في معادلة التنبؤ
 00.00* 0.322 3.947 15.576 0.10 تبادل المعلومات
 0.02* 0.197 2.456 11.097 0.13 االستجابة

  ذكاء سلسلة التوريد :المتغير التابع، (p≤0.05)ة عند مستوى الدالل إحصائيةات داللة ذ*
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 ≥  0.05توريد في ذكائها عند مستوى داللةسلة الال يوجد دور وسيط لقدرات سلسلة التوريد في أثر كفايات سل:H06الفرضية السادسة 
α.  (47)تباع منهج ا، تم الفرضية السادسة ختبارالو(Baron and Kenny:1986)  باستخدامSmart PLS . ن المتغير أوالذي يفترض

السبب في التباين في المتغير المستقل هو  أن التباين في مستويات المتغير: التالية ربعةاأل الشروط فيهت توافر يقوم بدور وسيط إذا ما 
 التابع، وأن التباين في مستويات المتغير المستقل هو المسؤول عن التباين في المتغير الوسيط، وأن التباين في مستويات المتغير الوسيط

 .بع عند دخول المتغير الوسيطهو السبب في التباين في المتغير التابع، وتغير قيمة العالقة أو اتجاهها بين المتغير المستقل والمتغير التا
تحليل العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع بدون : أوالً : بخطوتين باستخدام تحليل المسار كما يلي ربعختصار الخطوات األاويمكن 

ير التابع بوجود المتغير تحليل العالقة بين المتغير المستقل والمتغ: وثانياً ). 2(وجود المتغير الوسيط كما هو موضح في الشكل رقم 
لكفايات سلسلة التوريد في ذكاء  P1أن معامل المسار لألثر المباشر ) 2(ويتضح من الشكل رقم ).3(الوسيط كما موضح في الشكل رقم 

ن الجدولية ، إذ تستطيع كفايات سلسلة التوريد تفسير ما مقداره م 1.65وهي أكبر من  T=10.25، وقيمة β 0.62 =سلسلة التوريد
من التباين في ذكاء سلسلة  0.38أن كفايات سلسلة التوريد مسؤوولة عن بويمكن تفسير ذلك . في ذكاء سلسلة التوريد   R=0.38التباين 

 .تحقيق الشرط األول إلىيؤدي يعني وجود أثر إيجابي لكفايات سلسلة التوريد في ذكاء سلسلة التوريد مما التوريد وهذا 
  

  
  تحليل المسار بدون وجود قدرات سلسلة التوريد كمتغير وسيط : 2 الشكل رقم 

  
يالحــظ أن معامــل المســار المباشــر بــين كفايــات سلســلة التوريــد ) 3(ولكــن عنــد دخــول قــدرات سلســلة التوريــد كمتغيــر وســيط كمــا فــي الشــكل 

وتسـتطيع كفايــات سلســلة التوريـد تفســير مــا  1.65كبــر مـن الجدوليــة وهـي معنويــة وأ T=5.06، وقيمــة β=0.55وقـدرات سلســلة التوريـد بلــغ 
كما يتضح من الشـكل أن قيمـة معامـل المسـار . الثاني الوارد أعالهوعليه، يتحقق الشرط . من التباين في قدرات سلسلة التوريد 0.31مقداره 

. وهذا يحقق الشـرط الثالـث 1.65ية وأكبر من الجدولية وهي معنو  T=1.70، وقيمة β=0.26المباشر بين قدرات وذكاء سلسلة التوريد بلغ 
 T=3.70، وقيمـة β=0.46 إلـى 0.62مـن  كما نالحظ أن قيمة معامل المسار المباشر بين كفايات وذكاء سلسلة التوريـد قـد نقصـت قيمتـه

بوجود قدرات  ضلتوريد على ذكائها تناقت سلسلة ا، مما يعني أن أثر كفاياوهذا يحقق الشرط الرابع. 1.65وهي معنوية وأكبر من الجدولية 
  .سلسلة التوريد كمتغير وسيط

لكفايات ا
 التكنولوجية

كفايات سلسلة 
لكفايات ا التوريد

 التشغيلية

لكفايات ا
 اإلدارية

β =0.66 t=10.68; P=0.00 

β=0.86; t=23.55; P=0.00 

β=0. 85;   t=22.54; P=0.00 

ذكاء سلسلة 
 التوريد

R=0.38 

P1:  β =0. 62; t=10.25; P=0.00 
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  تحليل المسار بوجود قدرات سلسلة التوريد كمتغير وسيط : 3 لشكل رقم ا

  
ولكن ما هي طبيعـة هـذا . د في ذكائهالقدرات سلسلة التوريد في أثر كفايات سلسلة التوري اً وسيط اً عليه، يمكن أن نستنتج أن هناك دور  وبناءً 

لبيان طبيعة الدور ومعرفة مقـدار التبـاين الـذي يحدثـه األثـر غيـر المباشـر النـاجم عـن وجـود قـدرات سلسـلة التوريـد كمتغيـر وسـيط، و الدور؟ 
 وهـذه VAF (Variance Accounted for = P2*P3/P2*P3+ P1  0.55*0.26/0.55*26+0.46=0.24حسـاب البـد مـن 

 .(Hair et al., 2013)(48)قة تعتبر عالقة وسيطة جزئية حسب العال
الكفايــات التكنولوجيــة، والكفايــات التشــغيلية، والكفايــات (لكفايــات سلســلة التوريــد  إحصــائيةال يوجــد أثــر ذو داللــة  :H07الفرضــية الســابعة 

المتعـدد للتعـرف  االنحـدار اختبـارة السـابعة تـم اسـتخدام الفرضـي ختبـارالو . α ≥ 0.05فـي ذكـاء سلسـلة التوريـد عنـد مسـتوى داللـة ) اإلدرايـة
) 18(والجــدول . فــي ذكــاء سلســلة التوريــد) الكفايــات التكنولوجيــة، والكفايــات التشــغيلية، والكفايــات اإلدرايــة(كفايــات سلســلة التوريــد علــى أثــر 
 .يوضح ذلك

 قدرة تبادل المعلومات
R=0.40 

 قدرة التنسيق
R=0.70 

 قدرة تكامل األنشطة
R=0.83 

 قدرة االستجابة
R=0.05 

 قدرات سلسلة التوريد
R=0.31 

β=0.63 t=6.79; P=0.00 

=β 0.84 t=19.97; P=0.00 β=0.91; t=27.48; P=0.00 

β= 0.22; t=0.73;P=0.46 

ذكاء سلسلة 
 التوريد

R=0.42 

   P3: β=0.26; t=1.70; P=0.04 

كفايات سلسلة 
 التوريد

P1:  β =0.46; t=3.70; P=0.00 

P2: β=0.55; t=5.06; P=0.00 
لكفايات ا

 التكنولوجية

لكفايات ا
 التشغيلية

لكفايات ا
 اإلدارية

β =0.66; t=10.68; P=0.00 

β=0.86; t=23.55; P=0.00) 

β=0. 85;   t=22.54; P=0.00 
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د في ذكائهاألثر كفايات سلسلة التوري المتعدد االنحدارنتائج تحليل  : 18 جدول   

R  Adjusted R2   قيمة(F)  اإلحصائية الداللة(p)  

0.51 0.25 15.649 *0.000 

الخطأ  B كفايات سلسلة التوريد

 المعياري

Beta  قيمةT 

 المحسوبة 

 Tمستوى داللة 

 0.538 0.618- 0.049- 0.143 0.088- الكفايات التكنولوجية
 0.101 1.652 0.154 0.113 0.186 الكفايات التشغيلية
 0.000 4.792 0.424 0.130 0.621 الكفايات اإلدارية

  ذكاء سلسلة التوريد :المتغير التابع، (p≤0.05)عند مستوى الدالة  إحصائيةذات داللة *
  
ة، والكفايات لكفايات التكنولوجية، والكفايات التشغيليا( لكفايات سلسلة التوريدأن القدرة التفسيرية والتنبؤية ) 18( رقم يتضح من الجدولو 

) 15.649( بلغت (F) حصائيةاإلقيمة الأن كما يتضح . Adjusted R2على قيمة  اعتماداً  %25في ذكاء سلسلة التوريد هي ) اإلدارية
بين كفايات سلسلة التوريد مجتمعة وذكاء  إحصائيةوجود عالقة أثر ذات داللة  إلىمما يشير ). 0.05(أقل من  إحصائيةبمستوى داللة 

للمتغيرات ) t( اختبار، وبمتابعة قيم )32( رقم يتضح أيضًا من الجدولكما . وعليه، ترفض الفرضية الصفرية وتقبل البديلة. التوريدسلسلة 
) 4.792(المحسوبة ) t(في ذكاء سلسلة التوريد، حيث بلغت قيمة  إحصائيةفقط لها أثر ذو داللة  الكفايات اإلداريةالمستقلة يتضح أن 

، ولم يتبين أي أثر لـلكفايات التكنولوجية والتشغيلية في ذكاء سلسلة التوريد، فقد بلغت قيم )p ≥0.05(ية عند مستوى داللة وهي قيمة معنو 
(t) (وقيمة ). 0.05(أكبر من  إحصائيةعلى التوالي وبداللة ) 1.652(، )- 6180.( المحسوبةt ( وجود عالقة أثر  إلىالسالبة تشير

  .ائياً عكسي لكنها غير دالة إحص
  التوصياتالمحددات و و  ،النتائج.8

دف ولتحقيق ه. ذكاء سلسلة التوريد من خالل قدرات سلسلة التوريد أثر كفايات سلسلة التوريد فيالتعرف على  إلىهدفت هذه الدراسة 
 متغيراتنموذج على ثالث إذ احتوى ال. األدبيات السابقة ذات العالقة حدثأنموذج جديد معتمدًا بشكل رئيسي على تطوير أالدراسة تم 
الكفايات التكنولوجية : كفايات سلسلة التوريد من وتكونت. ، وذكاء سلسلة التوريدكفايات سلسلة التوريد، وقدرات سلسلة التوريد: رئيسية هي

دل المعلومات، وقدرة التنسيق، قدرة تبا: ربع قدرات رئيسية هيأ لة التوريد فتكونت منأما قدرات سلس .يةوالكفايات التشغيلية والكفايات اإلدار 
التخطيط المشترك، واالستجابة للطلب، والوضوح، واالستجابة  يد تكون منوأخيرًا، ذكاء سلسلة التور . وقدرة تكامل األنشطة، وقدرة االستجابة

، تم استخدام أساليب وألغراض اإلجابة عن أسئلة الدراسة وفحص فرضياتها. فحص النموذج المطور في مجموعة المناصيروتم  .للعمالء
 Structuralوالذي يعتمد منهج  SMART-PLS 2.0 M3و (SPSS 17.0) حصائيةاإلاإلحصاء الوصفي والتحليلي باستخدام الرزمة 

Equation Modeling (SEM).  
  :اليةالنتائج الت إلى، تم التوصل الواردة في الجزء السابع الفرضيات اختبارتحليل النتائج و على  بناءً : النتائج  

   ،أن أفراد عينة الدراسة غالبيتهم من الذكور، وفي سن الشباب، ويحملون مؤهالت علمية تمكنهم من القيام بعملهم بكفـاءة وفاعليـة
 .لمعرفة األثر الفعلي لكفايات سلسلة التوريد في ذكاء سلسلة التوريد من خالل قدرات سلسلة التوريد ويمتلكون خبرة كافية

  في قدرة ) يةار ، والكفايات اإلدوالكفايات التشغيلية، الكفايات التكنولوجية(ة التوريد لكفايات سلسل إحصائيةوجود أثر ذو داللة
        من ما توصل إليه كالً مع  واتفقت هذه النتيجة.  α ≥0.05 سلسلة التوريد على تبادل المعلومات عند مستوى داللة 

(1)(Ngai et al.,2011)     (9)(Wu et al., 2006). 
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 ولكـــن لـــم يتبـــين أي أثـــر للكفايـــات . أن متغيـــر الكفايـــات اإلداريـــة األكثـــر تـــأثيرًا فـــي قـــدرة سلســـلة التوريـــد علـــى تبـــادل المعلومـــات
 .التكنولوجية والتشغيلية

  فــي قــدرة ) يــةر االكفايــات التكنولوجيــة، والكفايــات التشــغيلية، والكفايــات اإلد(لكفايــات سلســلة التوريــد  إحصــائيةوجــود أثــر ذو داللــة
 .α ≥ 0.05التنسيق عند مستوى داللة 

 ولكـن لـم يتبـين أي أثـر . أن متغير الكفايات التشغيلية األكثر تأثيرًا في قدرة سلسلة التوريد على التنسـيق، ثـم يليـه الكفايـات اإلداريـة
 .للكفايات التكنولوجية في قدرة سلسلة التوريد على التنسيق

  فــي قــدرة ) يــةر ا، والكفايــات اإلديلية، والكفايــات التشــغالكفايــات التكنولوجيــة(ة التوريــد ت سلســللكفايــا إحصــائيةوجــود أثــر ذو داللــة
 .α ≥ 0.05تكامل األنشطة عند مستوى داللة 

  ولكن لم يتبـين أي . اإلداريةأن الكفايات التشغيلية هي األكثر تأثيرًا في قدرة سلسلة التوريد على تكامل األنشطة، ثم يليها الكفايات
 .ر لـلكفايات التكنولوجية في قدرة سلسلة التوريد على تكامل األنشطةأث

  والكفايـات والكفايـات التشـغيلية، الكفايـات التكنولوجيـة(ة التوريـد لكفايـات سلسـل إحصـائيةوجود عالقة أثر ضعيفة لكنها ذات داللة ،
 .α ≥ 0.05عند مستوى داللة  في القدرة على اإلستجابة) يةر ااإلد

 فـــي قـــدرة سلســـلة التوريـــد علـــى االســـتجابة، لكـــن لـــم يتبـــين أي أثـــر للكفايـــات  إحصـــائيةت التكنولوجيـــة لهـــا أثـــر ذو داللـــة أن الكفايـــا
 .التشغيلية والكفايات اإلدارية

  في ذكاء سلسلة ) تبادل المعلومات، التنسيق، تكامل النشاط، واالستجابة(لقدرات سلسلة التوريد  إحصائيةوجود أثر ذو داللة
 ;                         واتفقت هذه النتيجة مع ما توصل إليه كال من. α ≥  0.05 عند مستوى داللة  التوريد

(11)(Braunscheidel and Suresh, 2009) (23)(White et al., 2005) (13)(Liu et al.,2013) 
 رًا في ذكاء سلسلة التوريد، في حين لم يتبين أي أثر سلسلة التوريد المتمثلة بتبادل المعلومات واالستجابة هما األكثر تأثي أن قدرات

 .النشاطلقدرات التنسيق وتكامل 
  فــي ذكــاء ) والكفايــات اإلدرايــة التشــغيلية،و الكفايــات  التكنولوجيــة،الكفايــات (سلســلة التوريــد  إحصــائية لكفايــاتوجــود أثــر ذو داللــة

        (Ngai et al.,2011)(1) يجـــة مـــع مـــا توصـــل إليـــهواتفقـــت هـــذه النت. α ≥ 0.05سلســـلة التوريـــد عنـــد مســـتوى داللـــة 
Wieland and Wallenburg, 2013)()39(  تعزيز قدرات سلسلة التوريد إلىمن أن كفايات سلسلة التوريد يمكن أن تؤدي. 

  ت التكنولوجيـــة فـــي ذكـــاء سلســـلة التوريـــد، ولكـــن لـــم يتبـــين أي أثـــر للكفايـــا إحصـــائيةفقـــط لهـــا أثـــر ذو داللـــة  الكفايـــات اإلداريـــةأن
 .والكفايات التشغيلية

  0.05وجود دور وسيط جزئي لقدرات سلسلة التوريد في أثر كفايات سلسلة التوريد في ذكائها عند مستوى داللة ≤ α. 
  األكاديمية المحددات والتوصيات

تعميم نتائجها مكانية إن أن تحد من جملة من المحددات التي واجهت هذه الدراسة عند تفسير نتائجها والتي يمك إلىالبد من اإلشارة 
بحث أثر كفايات سلسلة التوريد في ذكاء سلسلة التوريد من خالل قدرات  علىالحالية الدراسة  أقتصرت :خارج حدود عينة الدراسة منها

ة مدعوة للتحقق من المستقبليالدراسات فلذلك،  .المناصير، ولم تشمل جميع الشركات الصناعية في األردن مجموعة سلسلة التوريد في
كما . مكانية تطبيق أنموذج الدراسة الحالية في أكبر عدد من الشركات التي تمتلك سالسل للتوريد إلثبات عموميته وموثوقيتهإمدى 

اسات لذلك، الدر . وحيدة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة، وهي ال تخلو من التحيز أداةكعلى االستبانة الحالية الدراسة  اعتمدت
المستقبلية مدعوة الستخدام أدوات مختلفة لجمع البيانات كالمالحظة والمقابلة لفترة زمنية طويلة للوقوف بدقة على حجم الظاهرة 

ايات التشغيلية، والكفايات الكفو ، الكفايات التكنولوجية( المتمثلة بـ كفايات سلسلة التوريدأثر  كما ركزت الدراسة الحالية على .المبحوثه
من خالل قدرات  )، واالستجابة للطلب، و الوضوح، واالستجابة للعمالءالمشتركالتخطيط (  المتمثل بـ ذكاء سلسلة التوريدفي ) يةر اداإل

 أو المعززة ،العوامل المؤثرة إلىلكنها لم تتطرق  ،)اإلستجابةوتكامل النشاط، و التنسيق ، و ، تبادل المعلومات(سلسلة التوريد المتمثلة بـ
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الدراسات المستقبلية مدعوة لبحث العوامل المؤثرة في تطوير كفايات سلسلة فولذلك،  .ر الكفايات التكنولوجية والتشغيلية واإلداريةلتطوي
إضافة . التوريد كحجم الشركة، وعدد المنتجات، وعدد شركاء سلسلة التوريد، والهيكل التنظيمي المستخدم، والبنية التحتية التكنولوجية

الدراسات فلذلك، ؛ فترض أن العالقة بين متغيرات الدراسة خطية، لكن في الواقع ربما تكون غير ذلكاموذج الدراسة الحالية ، أن أنإلى
 إلىكذلك، لم تتطرق الدراسة الحالية  .في ذكاء سلسلة التوريد هاقدراتسلسلة التوريد و كفايات المستقبلية مدعوة لبحث األثر المشترك ل

داء ألأثر ذكاء سلسلة التوريد في ا سات المستقبلية مدعوة للتعرف علىالدرافلذلك،  ؟تحقيق ذكاء سلسلة التوريد النتائج الناجمة عن
أي دور يمكن أن تلعبه بعض المتغيرات المعدلة في العالقات  إلىوأخيرًا، لم تتطرق الدراسة الحالية  .التنظيمي أو الميزة التنافسية

عليهم فسالسل التوريد  وأما مدير .جم الشركة، والتكامل بين نظم معلومات شركاء سلسلة التوريدالمفترضة في أنموذج الدراسة كح
والتنسيق مع ، على تبادل المعلومات قدرات سلسلة التوريد واإلدارية لتطوير والتشغيلية، ،ستمرار في تطوير الكفايات التكنولوجيةالا

التركيز بشكل كبير على الكفايات اإلدارية  كما يمكنهم االستمرار في .في الطلب ستجابة للتغيرات والتذبذبالكافة أعضاء السلسلة ل
 العمل على تطوير الكفايات التكنولوجيةويمكنهم . مع بقية أعضاء سلسلة التوريد لزيادة قدرة سلسلة التوريد على تبادل المعلومات

على ن للتركيز و مدعو  فالمدراء، ذكاء سلسلة التوريدتحقيق مان لضو  .على قدرات وذكاء سلسلة التوريدوالتشغيلية لخلق أثر إيجابي 
  .سلسلة التوريدكافة عمليات توفير الكفايات والقدرات الالزمة في 

 التوصيات العملية
  .ماألردنية بشكل عا خاص والشركاتمجموعة المناصير بشكل لعلى النتائج التي تم التوصل إليها، يمكن تقديم التوصيات التالية  بناءً 
من  أعضاء سلسلة التوريد التابعة لهم على تبادل المعلومات مع كافة مكنهم زيادة قدرة سلسلة التوريدمجموعة المناصير يمديرو  .1

  .ية التي يمتلكها العاملون في المجموعةر ادخالل التركيز على الكفايات اإل
  .لزيادة قدرات سلسلة التوريد وذكائها ية والتشغيليةكفايات التكنولوجهتمام بالمديرو مجموعة المناصير عليهم اال. 2    

قـدرة سلسـلة التوريـد علـى تبـادل المعلومـات  رفـعمديرو مجموعة المناصير يمكنهم زيادة ذكاء سلسلة التوريـد مـن خـالل التركيـز علـى . 3    
  .واالستجابة في الوقت الحدد

  .ت سلسلة التوريد على التكامل والتنسيق لزيادة ذكاء سلسلة التوريداهتمام مديرو مجموعة المناصير في تحسين قدر اضرورة . 4    
  .المناصير على الكفايات اإلدارية لتحسين ذكاء سلسلة التوريدضرورة تركيز مديرو مجموعة  .5    
 .سلة التوريدكفايات سلسلة التوريد في ذكاء سلسلة التوريد، على مديرو مجموعة المناصير تفعيل قدرات سللتعزيز أثر  .6    
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 بدول الخليج العربي إلدارة مدرسة المستقبل في األلفية الثالثة ستراتيجيةارؤية 
A Strategic Vision for the Management of future school in the third 

Millennium in the Arab Gulf States  
  
  

 

  قاسم بن عائل الحربي. د.أ *

  ملخص

يهدف البحث الحالي إلى التعرف على طبيعة مدرسة المستقبل ومتطلباتها 
من اإلدارة التربوية، والوقوف على واقع اإلدارة التربوية في التشريعات 

ستراتيجية مقترحة إلدارة اراسات الميدانية، والوصول لرؤية واألنظمة والد
  .الثة بدول الخليج العربيمدرسة المستقبل في األلفية الث

وتم إجراء البحث على عينة من القيادات التربوية الُعليا في وزارة التربية 
. والتعليم بالمملكة العربية السعودية، والمتخصصين في اإلدارة التربوية

ومن خالل االستفادة من نتائج الدراسات السابقة، وفي ضوء اإلطار 
راسات التحليلية لواقع اإلدارة التربوية النظري للبحث، وما أسفرت عنه الد

بالمملكة، وفي ضوء آراء الخبراء واستجاباتهم على ثالث جوالت ألسلوب 
، وتأسيسًا على المنطلقات النظرية والمحلية للبحث؛ أسفر البحث "دلفاي"

  :عن عدة نتائج منها
 تحديد جوانب القوة والضعف، ومعايير الحكم على أداء القيادات التربوية 

 .إلدارة مدرسة المستقبل
  اقتراح رؤية إلدارة مدرسة المستقبل تتضمن التنظيم اإلداري للتعليم بمدرسة

ستراتيجية أهيل الكوادر الوطنية، والخطة االإعداد وت: المستقبل من حيث
 .إلخ...والوصف الوظيفي، وٕانشاء إدارة متخصصة للتنمية المهنية 

  ،الممارسات القيادية إلدارة مدرسة المستقبل من حيث توضيح األدوار
وتوفير المناخ المفتوح، وتنمية مهارات العاملين، وتقديم الحوافز، وتوظيف 

 .التكنولوجيا المعلوماتية التي تساعد في تكوين قاعدة معرفية
 التنمية المهنية للقيادات المدرسية التي  استخدام الوسائط المتعددة، وتفعيل

تتضمن مجموعة من األهداف والمجاالت التي يجب توافرها في القائد 
التربوي بمدرسة المستقبل، واستخدام أساليب تدريبية متنوعة في تنفيذها 

  .لزيادة فعالية تلك البرامج
 اكتشاف بعض الصعوبات، والتوصل إلى وسائل التغلب عليها، ومقترحات 

الرؤية المستقبلية إلدارة مدرسة المستقبل؛ كالتخطيط االستراتيجي الذي 
يحدد مسئوليات الجودة في مدرسة المستقبل، والبرامج التدريبية وتدعيم 
فكرة حلقات الجودة، والتأكيد على المشاركة وٕايجاد نظام للحوافز، وتوفير 

 .مستقبلبرامج إعدادية للمعلمين والطالب، وتصميم مبادئ مدارس ال
  
  
  
  

_____________________________________  
  دورةفي الالتربوي في المجال  الثانيالفائز بالمركز  البحث[ 
   ]لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم التالثين 
   المملكة العربية السعودية_ جامعة جازان _ كلية التربية  *

 * * Prof. Qasim Bin Ael Al-Harbi

Abstract 
  

The current research aims to identify the nature of 
future schools and its requirements of educational 
administration tools. It also aimed to reveal the 
reality of educational administration regarding 
legislation, regulations and field studies, as well as 
to provide a proposed strategy for future school 

management in Millennium in the Arab Gulf States. 
The research was conducted on a sample of Higher 
Educational Leaders from the Ministry of Education 
in Saudi Arabia, and some specialists in educational 
administration. The study made use of the results of 
previous studies, the theoretical framework of 
research, analytical studies of the educational 
administration in the Kingdom. The views of experts 
and their responses to three rounds to the "Delphi", 
based on theoretical perspectives and local 
theoretical of the research, was also obtained. The 
most important results of the current research 
includes: 

 Identify strengths and weaknesses, the criteria 
for assessing the performance of educational 
leaders to manage the future school. 

 Propose a vision for the future includes school 
administration management education at the 
school of the future in terms of teacher 
preparation and training, and strategic plan, job 
descriptions, and create specialized management 
development professional ...Etc. 

 Outlining Leadership practices for managing the 
future school in terms of clarifying roles, providing 
an open environment, developing staff skills, and 
using information technology to build a 
knowledge base. 

 The use of multimedia and professional 
development for school leaders that includes a 
set of objectives and areas that should be 
available in leaders of the future school, and 
various training methods to increase the 
effectiveness of those programs. 

 Discovering some of the difficulties and ways to 
overcome them, and providing proposals for the 
future school, which include school management, 
strategic planning, quality management, training 
programs teacher education programs, and 
designing the principles of future schools. 
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  مقدمة
المنظمات اليوم كثير من التحديات االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية المختلفة، والتي جعلتها مطالبة بأن  معظمتواجه    

تكون منظمات قادرة على تجديد ذاتها، حتى تواكب مطالب هذه التغيرات من جهة، ومن ثم تستطيع أن تلبي االحتياجات 
  .المجتمعية التي تتغير بتغير العصر من جهة أخرى

استشراف المستقبل، المستقبليات : وأصبح من المألوف أن نسمع عن تعبيرات مثل د بدأت الدراسات تتوجه نحو المستقبليات،وق
البديلة، السيناريوهات المحتملة، ولم يعد الحديث مقتصًرا على حتمية مستقبلية معينة باسم العلم أو التكنولوجيا، بل تعداه إلى 

التي يمكن أن يتخذها المستقبل، والمسار الذي يمكن أن تأخذه كل صوره على اعتبار أن هذه التفكير في الصور المختلفة 
الدراسات لم تعد ترفًا بل غدت ضرورة عملية للمجتمعات وهي بصدد اتخاذ قرارات تتعلق بسياستها التنموية واستراتيجياتها 

  .المستقبلية
ناء إنسان المستقبل أمًرا مهًما، من حيث تدعيم قدرته على التساؤل وفي خضم هذا التفكير المستقبلي سيصبح التركيز على ب

النقدي، وتملك مهارات المنهج والتفكير العلمي، والوعي بآليات التعامل مع المستقبل، والتهيؤ إلثراء المعرفة بإبداعه الثقافي 
لشورى وحرية إبداء الرأي، القادر على إعمال النظر والعلمي والجمالي، المؤمن بالعلم كمنهج للتفكير وكسبيل للتقدم، المنحاز إلى ا

والتفكير اإلبداعي، وعلى إنتاج المعرفة والتكنولوجيا وليس مجرد استخدامها، المعتنق لقيم المشاركة، المتمسك بهوية ذاتية مستنيرة 
  )1()1999مكرم، . (ببعديها الديني والثقافي، والتي تعمل كإطار عام يوجه أفعاله وطموحاته

إلى التعليم، باعتباره أهم أدواتها في التأهب لمواجهة ما يواجهها  -مثل معظم المجتمعات المعاصرة  -  دول الخليج العربيتتجه و 
من تحديات، ألنه بطبيعته عملية مستقبلية على المدى القريب أو البعيد، وبدون إجراء تخطيط أو تحديث له يصعب التفكير في 

دخل الذي يؤدي إلى تحقيق طموحات المجتمع المستقبلية، وهو أحد أبرز مدخالت المستقبل األفضل، المستقبل، فالتعليم هو الم
 .إذ ال يتصور تحقيق تقدم شامل بدون تعليم ذي جودة عالية

أهمية ن التحوالت المعرفية والتغيرات العديدة التي تشهدها الحياة المعاصرة تقتضي أن تولي المؤسسات التربوية أومما الشك فيه 
خاصة لبناء الشخصية القادرة على التعلم الذاتي من خالل تزويدها بالمهارات الفكرية والتقنية والحياتية، وتطعيمها بالقيم الوطنية 

 .واألخالقية والمهنية
له في ولهذه األهمية فإن المدرسة مطالبة بأن تستجيب لهذه التغيرات حتى تتفاعل بوعي مع مستجدات المستقبل، فترسم صورة 

هذا المجتمع، تأخذ بثوابت القيم والعادات والتقاليد، وتراعي معالم التطور الذي يشهده العالم، وبحيث تقدر تداعيات المستقبل من 
خالل فلسفة تربوية تعليمية رائدة وقادرة على تشكيل فكر الجيل المستقبلي، المقبل على حب العلم، والمتطلع لمزيد من المعرفة، 

، يؤمن بالحرية والحوار، ويمتلك آليات التعامل مع المتغيرات والمستجدات اً وخالقًا يًال مبدعًا ومفكرًا وواعيج بحيث يصبح
 )2()2002كاساسوس،. (المستقبلية

في شتى المجاالت  ولذلك فإن نجاح أي محاولة لالرتقاء بنوعية التعليم في ظل سمات عالم اليوم الذي يشهد متغيرات متسارعة
الفعالة والتي  اإلدارةلهذه المدارس، فالتعليم الجيد بحاجة إلى  اإلدارةبرنامج تطويري، وٕانما يستلزم مسبًقا تجويد  ىقط علاليعتمد ف

 )3()2002المصلح، . (تعتبر بمثابة نقطة اإلنطالق والبداية نحو النجاح لتحقيق االمتياز والتميز في أي منظمة تربوية
األلفية الثالثة الذي أصبح اآلن حقيقة مسلمًا بها ونعيش أحداثها في  مطلع في دول الخليج العربيإن التطور السريع الذي تعيشه 

بخاصة من حيث زيادة معدالت التغيير، وزيادة حركة العولمة اإلدارية فكرًا وتنفيذًا، وسرعة  اإلدارة التربويةمجال التعليم بعامة و 
مل، والتحول من الفكر االقتصادي إلى الفكر المعرفي، وزيادة معدالت الصراع التغيرات التكنولوجية، وتغيير طبيعة قوى الع

  .والمنافسة ومن ثم جاء اهتمام الخطط التنموية في جوانبها التعليمية بالتوسع في افتتاح المدارس في كل أرجائها
ظام التعليمي في ضوء المتغيرات لجميع عناصر النشامل بإجراء مراجعة وتقويم  دول الخليج العربيومن هذا المنطلق قامت 

الجديدة، واستشراف صورة المستقبل والتي استهدفت التطوير الشامل واالرتقاء بالكفاية النوعية للنظام التعليمي، وٕاحداث تغيرات 
بمهنة التعليم، ولعل جذرية في المفاهيم والعمليات واألساليب، وتطوير الفلسفة واألهداف التربوية، وٕاعداد القيادات التربوية لالرتقاء 
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مدرسة المستقبل، حيث شكلت الزيارات التي قام   ليًال على االهتمام بالتعليم وتحقيق أهدافدع الملك عبداهللا لتطوير التعليم مشرو 
التربية والتعليم لالطالع على النظم واألساليب التعليمية في الدول المتقدمة تعليميًا صورة  وزاراتبها عدد من المتخصصين في 

 .*أولى لهذا النموذج الجديد
مشروع الملك تطوير في المدارس، ويمثل النشأت برامج ، رتقاء بالتعليمعلى اال الخليج العربيمجلس  إدارةوفي إطار حرص 

ضرورة االستجابة للتحوالت الجوهرية على الذي يؤكد و أحد تلك البرامج،  التعليم العام األربعةبرامج لتطوير  العزيز عبداهللا بن عبد
األمر الذي  ،إلى إيجاد نموذج تعليمي سعودي لمدرسة المستقبل يضاهي النماذج العالمية ىالمتسارعة في العصر الحالي، ويسع

تواجه تحديًا قويًا، لمواكبة التغيرات المستقبلية ومسايرة المستجدات التي  دول الخليج العربيفي مدارس  اإلدارة التربويةيجعل 
  :تفرضها الظروف المتغيرة من خالل خطة استراتجية تركز على التنمية المستدامة يمكن أن تحدد مالمحها فيما يلي

 ناجحة إستراتجيةمدرسية تعمل باحتراف وفق خطة  إدارة.  
 عليمي في المدرسةتطبيق جودة األداء اإلداري والت. 
 السعي نحو تحقيق رؤية طموحة لمدرسة المستقبل.  
 التركيز على الشراكة المجتمعية التي توفرالمعلومات والخدمات التعليمية والتربوية .  
 مراعاة منظومة القيم المدرسية وتهيء الظروف المالئمة لنمو المهارات.  
 رارات العالجية المبنية على نتائجهاالمشاركة في تقويم  العمليات والمخرجات وٕاتخاذ الق*. 

  مشكلة البحث
من جهود في سبيل تطوير التعليم قبل الجامعي، ليواكب المتغيرات والمستجدات العالمية  دول الخليج العربيرغم ماتبذله 

عديدة تحول دون تفعيل كثير من جوانب القصور، وتقابلها مشكالت الواإلقليمية الحاضرة والمستقبلية، إال أن تلك الجهود يشوبها 
ة التي تحقق األهداف المنشودة، وفي هذا الصدد أشارت معظم التقارير الصادرة من وزارة التربية والتعليم طريقتلك الجهود بال
تيجي ا، إلي ضرورة العمل على توعية القيادات المدرسية بأهمية التخطيط االستر ه1430، ه1429، ه1428خالل األعوام 
دعم جودة العملية التعليمية داخل ، البحث عن البدائل المقترحة لتحفيز القيادات المدرسية على زيادة األداء، و ضحةإليجاد بنية وا
 .إدارة الصفنماط غير تقليدية ألساليب أوٕايجاد  حجرة الدراسة،

، المشكلة تحددنجد فجوة كبيرة سإلى الواقع التعليمي؛  دول الخليج العربيوٕاذا انتقلنا من المستوى التشريعي لمدارس التعليم العام ب
  :اآلتي فيتتلخص و 

  :يتمثل في اآلتيأداء القيادات التربوية في المدارس بالتعليم العام  في قصور. أ     
  لمسئولياتها ومهامها اإلشرافية اإلدارة التربويةوجود انخفاض في مستوى أداء.  
  والكفاءة في مجال العملالقصور في التنظيم والتوجيه. 
 4()ه1418العويضي، ( :قصور في أداء مديري المدارس ومن ذلك(  

  .ضعف إلمام مدير المدرسة بأساليب التخطيط وأساليب اإلشراف والمتابعة المختلفة -
 .ضعف الدور القيادي داخل المدرسة بوصفه مشرفًا مقيماً  -

  وجمود اللوائح واألنظمة  البيروقراطية في األعمال اإلدارية،الروتين وكثرة العمل اإلداري وبعض التعقيدات
 )5()2000العوين، ( .وعدم تطويرها لمواكبة متطلبات العصر

  
 
  

_______________________________________________________________________  
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  :يتمثل في اآلتي التعليم العامقصور برامج تدريب القيادات التربوية في مدارس . ب

 عدم مواكبتها للتحوالت المحلية والعالمية.  
 غياب االستراتيجية الواضحة المحددة لتدريب القيادات التربوية .  
 ضعف نظام المتابعة والتقويم للمتدربين . 
 قلة المدربين المتخصصين في مجال التدريب للقيادات التربوية المدرسية .  
  منتظمة ومتواصلة للقيادات، واإلداريين بالنظام التعليميعدم وجود برامج. 
 التركيز على األساليب التقليدية في معظم البرامج التدريبية للقيادات التربوية .  
 قصور وعي صانعي القرار فيما يخص التنمية المهنية للعاملين في المجاالت اإلدارية . 
 7()2004المبعوث، (، )6()2010الحربي،( .لمدرسية الحاليةالقصور في الكفاءة اإلدارية والفنية للقيادات ا( 

مدرسة المستقبل، ويمكن تلخيص  دارةيمكن القول أن هناك ضرورة إلعداد وتطوير القيادات التربوية إل ،على ما سبق بناءً و 
  :الرئيس التاليتساؤل في ال الحالي مشكلة البحث

  المستقبل في األلفية الثالثة بدول الخليج العربي؟كيف يمكن وضع رؤية إستراتيجية إلدارة مدرسة : س
  :الفرعية التالية التساؤالت الرئيسويتفرع من هذا السؤال 

  ؟اإلدارة التربويةطبيعة مدرسة المستقبل وما متطلباتها من  ما: 1س
  ة المستقبل؟مدرس إدارةما التحوالت العالمية المعاصرة وانعكاساتها على : 2س
 ومتطلباتها لمدرسة المستقبل؟ التربوية اإلدارةما االتجاهات الحديثة في : 3س
 ؟ات والدراسات الميدانيةفي ضوء التشريع دول الخليج العربيب اإلدارة التربويةما واقع : 4س
 ؟دول الخليج العربيالمدرسية لمدرسة المستقبل ب دارةما الرؤية االستراتيجية لإل: 5س

  أهداف البحث
  .اإلدارة التربويةالتعرف على طبيعة مدرسة المستقبل ومتطلباتها من  .1
  .مدرسة المستقبلإدارة الوقوف على التحوالت العالمية المعاصرة وانعكاساتها على  .2
 .التربوية ومتطلباتها لمدرسة المستقبل اإلدارةالتعرف على االتجاهات الحديثة في  .3
 .في التشريعات والدراسات الميدانية اإلدارة التربويةالوقوف على واقع  .4
 .دول الخليج العربيمدرسة المستقبل ب دارةمقترحة إل استراتيجية الوصول لرؤية .5
  :قد يفيد هذا البحث في :أهمية البحث

تدعيم إعداد القيادات التربوية داخل مدرسة المستقبل؛ لتصبح المدرسة منظمة تعلم قادرة على تجديد ذاتها، ومواكبة  .1
  .المتغيرات المستقبلية المتسارعة في المجتمع

تأتي هذه الدراسة متزامنة مع بعض الجهود المبذولة من جانب وزارات التربية والتعليم لالرتقاء بمستوى القيادات التربوية  .2
 . وتطويرها بالتعليم العام

لتربية والتعليم بما ينبغي عمله عند تعدد المستفيدين من هذه الدراسة، حيث يتوقع لها أن تمد القائمين في وزارات ا .3
تطوير وٕاعداد القيادات التربوية إلدارة مدرسة المستقبل، وسط االنعكاسات المذهلة والمتغيرات المتسارعة المحلية 

 .والعالمية
سية، من االسهام في تطوير برامج التنمية المهنية للقيادات التربوية بدول الخليج العربي، في ضوء أدوار القيادات المدر  .4

 .حيث إعدادهم وتأهيلهم لممارسة أدوارهم المستقبلية بمدرسة المستقبل
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  أداة البحث 
استبيان دلفاي موجه للخبراء في مجال اإلدارة التربوية في الجامعات السعودية، ووزارة التربية والتعليم الستطالع آرائهم، 

 .لمستقبل بالممكة العربية السعوديةواإلفادة منها في بناء الرؤية االستراتيجية إلدارة مدرسة ا
 

  مصطلحات البحث
تحديًا ويمثل مشروع يقوم على تطوير التعليم وأساليب التفكير لدى المتعلمين في جميع المراحل الدراسية،  :مدرسة المستقبل

   .العطاء لألجيال القادمةيظهر قدرات القيادات التربوية والمعلمين على ، و حقيقيًا يظهر القدرات اإلبداعية لدى المتعلمين
  )8()2009الحربي، (

وذلك من خالل ممارسته لوظائف اإلدارة المختلفة، فن توجيه اآلخرين لتحقيق أهداف المؤسسة بواسطة أحد إدارييها  :اإلدارة
طبيعة العصر الذي ، تماشيًا مع أللفهواالستغالل األمثل لمواردها بأقصر الوقت وأوفر المال والجهد، في مناخ تسوده المودة وا

  )9()2008الحربي، . (نعيش فيه
 الدراسات السابقة 

، ووضع دول الخليج العربيب إلى التعرف على فلسفة تدريب القيادات اإلدارية في التعليم العام )10()م2008إلهام، (دراسة  هدفت
الشاملة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من تصور مقترح لتطوير برامج تدريب القيادات اإلدارية في ضوء متطلبات الجودة 

ريب تدعيم فكرة حلقة الجودة واالستفادة من متطلبات الجودة الشاملة في تطوير برامج التد، التنوع في أساليب التدريب :أهمها
  .أهمية نشر ثقافة التدريب بين القيادات اإلداريةللقيادات اإلدارية، 

لتهدف إلى التعرف على واقع المدرسة الثانوية من حيث توافر المتطلبات الفنية للمدير  )11()2000عبد المنعم، (وجاءت دراسة 
، وقد استخدمت المنهج الوصفي المدير العصري بالمدارس الثانويةللقيام بمهام وظيفته، والتوصل إلى بدائل يمكن من خاللها بناء 

من خالل اتباع اسلوبي تحليل الوظيفة وتحليل الفرد، . للنتائج الذي يقوم على عرض األفكار وتحليلها واستخالص األحكام وصوالً 
تدني منظومة المتطلبات الفنية بجميع جوانبها عند مدير المدرسة  :وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي

طار فكره وكيفية مواجهة وتغيير إتدني قدرة مدير المدرسة على التعامل مع اآلخرين، والتعامل مع نفسه، ، الثانوية العصري
نقص مهارات المشاركة والعمل في فريق لزيادة فرص ، ضعف القدرة على تحليل المشكالت التعليمية ومواجهة األزماتالتحديات، 

 .قصور مهارات المدير المهنية الضرورية التي تمكنه من القيام بأداء مهام عمله بشكل مقبولتقديم أفكار جديدة، لالحوار 
فهدفت إلى معرفة الحاجة لبرامج التنمية المهنية لمديري المدارس ومساعديهم، عن طريق إيفادهم  )Mann, 1998)()12أما دراسة 

وتوصلت الدراسة إلى تمرات واإلسناد إلى أصحاب الخبرة، ركز على ورش العمل وحلقات النقاش والمؤ تلتلقي برامج تدريبية 
حقيق التنمية المهنية الفعالة يتطلب إجراء تغيير في الهيكل التنظيمي للمؤسسة التعليمية ت مجموعة من النتائج من أهمها أن

سرعة تدفق المعلومات تؤدي إلى تفعيل برامج التنمية المهنية للقيادات ، أن وتزويدها بمؤشرات لقياس األداء والمخرجات التعليمية
 .التربوية

، وتوصلت إلى مجموعة تياجات التدريبية لمديري المدارسإلى التعرف على أهم االح )13(Cregg, 1997)(وأخيرًا، هدفت دراسة 
برامج التنمية المهنية ساهمت في تحسين مهارات المديرين وقدراتهم ومساعدتهم على القيام بأدوارهم  :من النتائج من أهمها أن

ستوى أداء مديري المدارس يتطلب التنمية المهنية، االرتقاء بم، أن بنجاح من خالل اكتسابهم خبرات ومهارات إدارية جديدة
برامج التنمية المهنية تبنى على أساس تلبية التحويلية، أن  اإلدارةوالتطبيق العملي على الدور القيادي الذي يركز على متطلبات 

  .االحتياجات التدريبية للقيادات، وحسب توصيفهم الوظيفي وفعالية أدائهم
  : بتحليل الدراسات السابقة، يمكن استخالص مجموعة من المعطيات منها ما يلي

  أحد العوامل المسببة للهدر التربوي، وتدني مستوى الخريجين في التعليم العامضعف القيادات المدرسية يعد أن . 
  ينعلملمديرين واإلداريين والممن اة برامج التنمية المهنية في تطوير قدرات ومعارف العاملين بالمؤسسات التعليميأهمية دور . 
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  أهمية التزام القادة ببرامج التنمية المهنية، وتحديد ثقافة المؤسسة التعليمية من خالل وجود قيادات تربوية لها، والقدرة على تطبيق
 .المفاهيم القيادية الحديثة، والتطبيق العملي على الدور القيادي المستقبلي

  السابقة اعتمدت المنهج الوصفي، وخلت هذه الدراسات من استخدام أساليب ودراسات المستقبل واستشرافه، إن معظم الدراسات
مما يعطي الدراسة الحالية بعدًا مهمًا تميزها عن الدراسات السابقة باستخدامها أسلوب دلفي، باعتباره أسلوبًا علميًا في التنبؤ 

 .الرؤى والقررات المستقبليةواستشراف المستقبل، ويسهم في تحسين فاعلية 
  منهج البحث 

علي رصد واقع الظاهرة وتحليل جوانبها المختلفة، كما يستعين البحث  يتبع البحث في منهجيته المنهج الوصفي بحكم كونه قادراً 
وهو أحد أساليب الدراسات المستقبلية التي تستخدم للتنبؤ بالتطورات المستقبلية عن طريق   Delphi Techniqueبأسلوب دلفي 

مجموعة من الخبراء المتخصصين يتبادلون الرأي، ويقدم كل منهم توقعه وتصوره للنموذج المقترح، ويتم عرض هذه االستجابات 
يمها، وتقديم تصورات جديدة لمدرسة المستقبل، ويستمر الباحث مرة أخرى على هؤالء الخبراء بعد تجميعها وتعديلها ليقوموا بتقو 

في تكرار هذه العملية إلى أن يصل الخبراء إلى رأي متقارب، أو أن يصلوا إلى قناعة بأن آرائهم حول مدرسة المستقبل 
  .ومواصفاتها القيادية متفق عليها من الجميع

  اإلطار النظري
لمدرسة المستقبل، والتحوالت العالمية المعاصرة وٕانعكاسها على اإلدارة التربوية، واالتجاهات يناقش هذا المحور األساس الفكري 

اإلدارية الحديثة وٕانعكاسها على إدارة مدرسة المستقبل، وأخيرا التنمية المهنية للقيادات التربوية لمدرسة المستقبل وذلك على النحو 
 :التالي

المستقبل لتطوير المدرسة الفعالة، وهي مشروع يقوم على تطوير التعليم والمناهج وأساليب  تأتي مدرسة :مفهوم مدرسة المستقبل .1
لدى المتعلمين في جميع المراحل الدراسية، كما تعتبر مدرسة المستقبل تحديًا حقيقيًا يظهر القدرات اإلبداعية لدى  التفكير

عديد من فهي تهتم بال )8()2009الحربي، (العطاء لألجيال القادمة المتعلمين كما يظهر قدرات القيادات التربوية والمعلمين على 
التخطيط االستراتيجي والعمل على التقويم . صياغة أنظمة ولوائح مدرسية ذات جودة عالية: )14()2001الحر،(األدوار منها 

فعالة  إدارةتوفير . االهتمام بدعم النمو المهني، واستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات. توفير بيئة عمل إيجابية. الذاتي
يركز مفهوم مدرسة المستقبل على النظرية الجزئية والتقنية، و . تعمل على إقامة عالقات شركات فعالة مع المجتمع المحلي

والنظرية الشمولية لتكون صالحة للمستقبل، وملبية لحاجات المجتمع المحلي واالهتمام بالجانب التقني المعلوماتي في المدارس، 
التي ُتلبي احتياجات المستقبل، وبما وتعمل على إعداد المتعلمين فيها الحياة عملية ناجحة مع تركيزها على المهارات الحياتية 

مشروع تربوي يطمح لبناء نموذج مبتكر لمدرسة حديثة متعددة المستويات، : يخدم الجانب التربوي والقيمي لدى المتعلمين، وهي
لتربوي اوتمتد رسالتها من اإليمان بأن قدرة المجتمعات على النهوض وتحقيق التنمية الشاملة معتمدة على جودة إعداد بنائها 

هي منظومة في األداءات المتكاملة التي تسعى : ويمكن التوصل إلى أن مدرسة المستقبل )8()2009الحربي، (والتعليمي، 
شخصية في أبعادها لللتفاعل اإليجابي مع المستقبل اعتمادًا على فاعلية األداء واإلنجاز، كما تسعى إلحداث التنمية المتكاملة ل

وجدانية كافة، بما يمكنهم من التاقلم مع المعطيات الحالية والمتغيرات والتحديات المستقبلية في ضوء المعرفية والمهارية وال
  .الضوابط واللوائح التنظمية،والمهارات الالزمة لقائد مدرسة المستقبل

 القيام بدورتتطلب مدرسة المستقبل إعداد قائدًا تربويًا ناجحًا لمدرسة المستقبل، يكون قادرًا على  :مدرسة المستقبلالقائد التربوي ل. 2
  :ما يلي اإلدارة التربويةإيجابي في ظل تلك األهداف والخصائص لمدرسة المستقبل وذلك يتطلب من 

 القدرة على استيعاب التطورات العلمية المتنوعة وتطويعها في المجال التربوي. 
 القدرة على متابعة سير إجراءات العمل المدرسي. 
  عداد كبيرة من القوى البشرية والطالبأاإلشراف بفعالية على. 
  عن طريق التربية المتكاملة المستدامة اإلدارة التربويةصقل مواهب. 
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 ف وخصائص مدرسة المستقبلااستمرارية تقويم المناهج التعليمية بما يتفق مع أهد. 
  المدرسة لتعزيز دورها التربوي واالستفادة من اإلمكانات التقنية الحديثة لتخفيف الضغوط الوظيفيةإعادة هيكلة. 
 تحديث األنظمة واللوائح التربوية بما يتناسب مع االتجاهات التربوية المعاصرة. 

 كتب التربية لدول الخليجم( .تنمية ثقافة البيئة المدرسية بهدف الوصول إلى إتقان األداء عن طريق فريق العمل التعاوني 
2001()15(  

 التربوية المدرسية الفعالة من الضروري أن تكون قادرة على تفعيل دور المجتمع المدرسي، اإلدارةالقول بأن  يمكنمما سبق 
  .وتوجيه كل فرد من أفراد المدرسة إلى األداء التطويري الذي يحقق الجودة والذي يساهم في تطوير إنتاجية المدرسة كمًا وكيفاً 

تقوم إدارة مدرسة المستقبل على فكرة الديمقراطية والمشاركة بين المدير والمعلمين والفريق اإلداري : خصائص قائد مدرسة المستقبل. 3
الرؤية النقدية الهادفة إلى التغيير والتحسين، : لذا فإن قائد مدرسة المستقبل ينبغي أن يتميز بعدة خصائص منها داخل المدرسة،

والتعامل الجيد مع التقنيات وما تتيحه بمصادرها المختلفة من المعلومات، كما يتبنى مداخل إدارية معاصرة، ويستخدم أسلوب 
اإلدارة باللوائح، والقدرة على اإلحساس بالمرؤوسين، واستثمار الوقت من الجهد في التدريب،  اإلدارة بالمبادرة واالبتكار بدًال من

ورعاية ودعم العاملين، وكذلك مهارات التفاعل مع اآلخرين بفاعلية وتأثير، ويحترم جميع العاملين معه من معلمين وموظفين 
  )16()2001مجدي إبراهيم، (ل المختلفة يف مع بيئات العمٕاداريين، وعمال، ومتعلمين، والتكوفنيين، و 

إعداد خطة التنمية المهنية؛ لمساعدة المجتمع المدرسي على إنجاز األهداف، توظيف أنظمة : أدوار مدير مدرسة المستقبل .4
ة من التكنولوجيا في إدارة المدرسة، ويقوم بالتخطيط التعليمي وتطوير فريق العمل بالمدرسة وتقويم وتخطيط وٕاصالح المدرس

 خالل التقارير التي يقوم بإعدادها، وٕاجراء المقابالت التي تتعلق باألمور اإلدارية بالمدرسة، وٕادارة التعليم والتعلم، وتفعيل عمليه
  .*االتصال بالمجتمع المحلي والطالب

 شروط اختيار قائد مدرسة المستقبل. 5
 الحصول على درجة البكالوريوس في التربية. 
 الماجستير في اإلدارة التعليمية الحصول على درجة. 
 قضاء مدة سنتين كحد أدنى في التدريس. 
 أن يكون لدية الخبرة ال تقل عن سنتين في اإلدارة. 
 اجتياز اختبارات لمعرفة مهاراتهم في العمل وقدراتهم العقلية والطبيعية. 
  والنظريات اإلدارية المختلفة التي تجعله على وعي كامل بكل جوانب  اإلدارةالبرامج التدريبية التي يتم تعليمه منهج

  .**اإلدارة

 عداد وتدريب قائد مدرسة المستقبلبرامج إ .6
 التعليمية، أشكال اإلدارة التعليمية،  اإلدارةأساسيات : درجة الماجستير في التربية التي يتم فيها دراسة الموضوعات التالية

، العالقات الداخلية للقائد اإلدارة، وتغيير المدارس، تعليم اإلدارةالمدارس، القائد التربوي ودوره في تأثير المشاركة في 
المدرسة االبتدائية والمتوسطة والثانوية،  إدارةالتربوي، إدارة المنظمات التعليمية، تطوير المناهج، مالحظة وتقييم التعلم، 

ز تلك المقررات يمكنه الحصول على درجة الماجستير في التربية تؤهله يمكن من خالل اجتيا) ثالث ساعات(وكل مقرر 
 .التربوية لمدرسة المستقبل دارةلإل

  
_________________________________________________________________________  

 *http://www.edu.pe.ca/publications/adminstudy/executive.asp   
 * *http://www.maschools.org/district/applications/adminipert.pdf  
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  تصميم برامج لتدريب القيادات اإلدارية بمواصفات تتوافق مع متطلبات قائد مدرسة المستقبل، حيث تتضمن فصلين
التربوية يتم من خالل التعاون مع  اإلدارةساعة ويعد بمثابة دبلوم في ) 26(دراسيين، ومدة البرنامج لكل فصل دراسي 

  .مراكز التدريب بالجامعات
  ودور القيادات المدرسية، وتشمل عدة  اإلدارةلقيادات المدرسية خالل فترة الصيف لفهم طبيعة ل) خمسة سيمينارات(عقد

التعليمة وتطوير الفريق والمراقبة،  اإلدارةإلصالح المدرسة وتغييرها،  إستراتيجيةوآدابها، خطة  اإلدارة: موضوعات مثل
مسئوليات اإلدارة وتشمل الشراكة مع أولياء األمور، حل المشكالت، تطوير مهارات  تمويل المدرسة وٕاصالح الميزانية،

، العالقات اإلنسانية، إدارة األزمات، إدارة الضغوط، إدارة الجودة، اإلدارة باألهداف، اإلدارة الذاتية، اإلدارة الموقفية، اإلدارة
  . التحويلية اإلدارة

تواجه مؤثرات  دول الخليج العربيفي  اإلدارة التربويةال شك أن : اإلدارة التربويةاسها على التحوالت العالمية المعاصرة وٕانعك. 7
  :وتحديات مختلفة ومتنوعة في عصر تكنولوجي سريع التغير، وهناك عدة عوامل تساهم في ذلك، منها ما يلي

قيمة أي مجتمع يعتمد على رصيده  تالتي حدثت تكنولوجيا االتصاالت قد جعللطفرة الهائلة إن ا: الثورة المعرفية* 
وقدرته  Learning Societyأو مجتمع التعلم  Knowledge Societyالمعرفي وعلى الدخول في مجتمع المعرفة 

والتي جعلت العالم على أعتاب ثورة تعليمية جديدة تتعرض فيها  Digital Divideعلى تقليل الفجوة الرقمية 
ريع، وذلك بفعل قوى مادية وفكرية خارج نطاق سيطرة المؤسسة التعليمية حاملة المؤسسات التعليمية لتحول عميق وس
وال شك أن مواجهتها أو التفاعل معها لن يكون بغير  )17()1422بشير، ( .معها تحديات المناص من مواجهتها

اإلدارة مدارس مستقبلية، تستلهم التعليم الذي ستقدمه لأللفية الجديدة من فيضان المعلومات، وتنمية اإلبداع لدى 
لصالح  لمدرسة المستقبل والذي يجعلها تستجيب للتحديات المعلوماتية بمفاهيمها وتقنياتها، وتسخيرها جميعاً  التربوية

العمليات التعليمية والتدريبية، وزيادة فعاليتها في العمل اليومي المدرسي، وفي ذات الوقت يجعله يمتلك مهارات 
بمدرسة المستقبل  اإلدارة التربويةالمنهج والتفكير العلمي الواعي بآليات التعامل مع المستقبل ومتغيراته لخدمة أهداف 

 .دول الخليج العربيب
يعد التطور التكنولوجي متغيرًا أساسيًا في رسم أية صورة للمستقبل، وهو يتطلب من  :تكنولوجيةالثورة ال* 

المتخصصين في العلوم االجتماعية المساهمة بشدة عند محاولة استشراف المستقبل وأبعاده لمعرفة مدى تأثيره على 
تي به التكنولوجيا من آمال وطموحات تعتمد تأوجه المكمل للمتغير المعرفي مما عتباره الا، بصورة المدرسة مستقبالً 

وبالشك فإن أهمية النظر إلى الثورة التكنولوجية كركيزة أساسية تستند . كلها على قوة العلم وتستند إلى عالم المعرفة
إليها العملية التعليمية في مدرسة المستقبل من كونها قد أحدثت تأثيرات واسعة على المجتمعات بصفة عامة وعلى 

وعلى مدرسة المستقبل أن تحسن اإلفادة من التكنولوجيا القائمة فعًال والتي يمكن . لتربية الحادثة فيها بصفة خاصةا
 : حصرها في

  تكنولوجيا اإللكترونيات الدقيقة، والشرائح والدوائر المتكاملة التي مكنت من صناعة المعالجات الدقيقة، وشرائح الذاكرة
 .”Computerized“حجم عالية القدرة أدخلت العالم فيما يعرف بعصر ودمجها في حاسبات صغيرة ال

 واأللياف الضوئية تويقصد بها النقل المركب بالصوت والصورة باألقمار الصناعية أو بالكابال: تكنولوجيا االتصال عن بعد .
  .األمر الذي يؤدي إلى حدوث تغير في شكل ونوع المعرفة المتداولة

  وهي امتداد لوسائل المحاكاة القديمة، تهتم بعرض المعلومات والخبرات البديلة بقصد تمثيل : بالكمبيوترتكنولوجيا المحاكاة
 .الحياة الواقعية بشكل كبير، وتعتمد على العقالنية والتنظيم في عرض وتنسيق المعلومات

  بدقة، وتعمل على توضيح كل من الخطط تكنولوجيا الواقع االفتراضي التي تهتم بتمثيل المعلومات المتقدمة والخيال العلمي
 .والطرق التي ساعدت في ظهور المعلومات الحديثة
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 مما جعل هذا  تكنولوجيا الشبكات التي جعلت األفراد يتحدثون عن وجود جيل الشبكات ينتقي التعليم في ظل تحد حقيقي؛
 )18((Strong, 1998). األمر واحدة من المسلمات األساسية المتغيرة للنظام المدرسي الجديد حتى ال تقع في عزلة

 إذا كانت التنمية ظاهرة عالمية تشارك فيها جميع الشعوب فإنها في ذات الوقت أصبحت تدرك على أنها تعني الشعب : ةالتنمي
تطلب الضرورة االقتصادية وراء إحداث التنمية، وٕاعادة النظر في القيم، وٕارساء قواعد المعلومات في جملته، ولتغيير توجهاتها ي

تدعمها موارد بشرية ومؤسسات كافية، ومدرسة المستقبل كمؤسسة تربوية سيكون لها الدور الكبير في االستجابة لمتطلبات التنمية 
هارية المحلية التي تتحسب لمواصفات اإلنتاج التنافسي مع األسواق المحلية البشرية التي تتوفر لديها القدرات التكنولوجية والم

والعالمية، وهو ما يدعوها أن تتالءم في مناهجها وتخصصاتها وقيادتها التربوية مع مرونة الطلب وحق التعليم الجيد، بالشكل 
لذا، . وأنشطتها التربوية والتعليمية، وبرامجها لتربويةاإلدارة االذي يرقى بها إلى المستويات العالمية في إعداد قيادتها في مجال 

  :مدرسة المستقبل ينبغي أن تراعي األمور التالية إدارةفإن 
 عن التجمعات واالجتماعات، حيث حل العلم والتعلم محل رأس  تشكل شبكة االتصاالت بأنواعها بديالً  التنمية االعتبارية التي

المال والعمالة وعناصر اإلنتاج التقليدية، وحيث يلعب الذكاء الصناعي والحقيقة االعتبارية والمحاكاة دورًا جديدًا في رسم 
  .السياسات، وأن التنمية الحقيقية هي تنمية قدرة المعرفة واالبتكار واالكتشاف

 غير معلوم، عليه أن يتفاعل مع تحدياته برؤية نابعة من  اتية التي تؤكد على حقيقة أن المجتمع وهو يواجه مستقبالً التنمية الذ
 .الذات والهوية

 خالقية التي تعتبر أن الفرد ال يستطيع أن يحقق ذاته إال من األبعاد الثقافية والمعنوية واأل التنمية الروحية التي يقصد بها مجموعة
وحتى تحقق مدرسة المستقبل أهدافها من الضروري أن تتضمن نظامًا . اته وتفاعالته في ضوء منها مع الجماعةخالل عالق

أخالقيًا تؤكد عليه، لتجمع بين روحانية ومادية التنمية باعتبارها عملية متعددة األبعاد، عملية يكون فيها اإلنسان في وقت واحد 
 )19()1999بهاء الدين، ( .هو األصل والطرف الفاعل والغاية كذلك

  عمليات التحول الحادثة من االقتصاديات الصناعية إلى االقتصاديات المعرفية التي تبنى في األساس على مستويات عالية من
االستثمار في التعليم والتدريب والبحث والتنمية والبرمجيات ونظم المعلومات، وتتميز باالعتماد الدائم على تكنولوجيا المعلومات 

وفي هذا اإلطار فإن مدرسة المستقبل مطالبة بأال تقف . إليجاد معرفة جديدة الحديثة، ليس فقط للتواصل بين األفراد ولكن أيضاً 
 ير وتوقعه في الوقت الذي يمكنها هوعليها انتهاج سلوك تجديدي تمكنها من القدرة على استيعاب التغيي. بعيدة عن هذا التحول

  .المستقبلية المتجددة من االستجابة لالحتياجات
  شهدت دول العالم خالل العقدين الماضيين تغيرات أساسية في العالقات والهياكل والقيم االجتماعية مثلت : ةاالجتماعي اتالمتغير

وبشكل  ، عادة هيكلة للبناء واألنساق االجتماعية في كل دول العالم إخالل القرن الحادي والعشرين إلى بداية جديدة ربما تؤدي 
عام فإن أشكال التغيرات االجتماعية المتوقع حدوثها في القرن الحادي والعشرين ستؤثر في شكل ومعالم المنظمة المدرسية، وما 
تقوم به من أدوار ووظائف وفي صلتها وتعاملها مع المؤسسة االجتماعية األساسية، خاصة األسر ومؤسسات الرعاية 

مهيًا بشكل كبير إلنتاج ) Hargreavesآلن هارجريفز (قبل أن تجعل مجتمعها كما يذهب ومن شأن مدرسة المست. االجتماعية
  )20((Hargreaves, 2001)المعرفة، والذي سيكون من أهم مزاياه 

 تعزيز المعرفة من خالل مجموعة من الفرص المعدة إلعادة الربط والنقل والتعاون.  
 لمعرفة الجديدة واختبارها ونقدهاضمان مراقبة الجودة، ألن كل فرد يستطيع إنتاج ا. 
  ًعلى حقيقة أن أي فرد يستطيع أن يتعلم كيف يعرف؟ تحسين إنتاجية التعلم بناء 
 إتاحة الفرص إلعادة التنظيم المكاني لألنشطة ونشأة مجتمعات افتراضية ألن نقل المعرفة قد أصبح أقل تكلفة من انتقال البشر. 
 ية، وهو ما يؤدي إلى مخزون أكبر ومقدرة اتصالية، وييسر عملية نشأة اتجاهات معرفية تبويب حصة كبيرة من القاعدة المعرف

 .جديدة
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مدرسة المستقبل توضيح األيديولوجيات التي تتجاذب األفراد داخل المجتمع، أو بداخلها، وذلك بأن تشرح  إدارةوهذا يتطلب من 
لهم األسس التاريخية والثقافية والدينية لهذه األيديولوجيات، كما يتطلب منها تعريف األفراد بأهم القضايا االجتماعية التي تحيط 

هم ليقوموا بأدوارهم االجتماعية الحالية والمستقبلية بتعريفهم بأنهم أعضاء في المجتمع بهم، وذلك انطالقًا من رسالتها في إعداد
وأنه يجب على كل عضو أن يضطلع بمسئولياته تجاه اآلخرين كل يوم، في نشاطه المهني والثقافي والتشاركي واالستهالكي، 

عن دائرة التقاليد التي قد تعوق مشاركتهم، ويأتي هذا التحديث وبتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وبتنمية كفاءتهم االجتماعية، والخروج 
لمدرسة المستقبل في إطار مسئوليتها التربوية بتحديثها، وٕاجراء تغيير إيجابي لتجديدها على ضوء التطور االجتماعي واالقتصادي 

 .الذي يشهده المجتمع
  ت مجموعة من المتغيرات االقتصادية تحدث في العالم بدأت منذ الربع األخير من القرن العشرين بدأ: ةاالقتصادي اتالمتغير

  :معالمها تتضح وتتبلور تدريجيًا في تحولين رئيسيين
 من اقتصاد يرتكز على الزراعة والصناعة، إلى اقتصاد يعتمد على الخدمات  التحول السريع الذي حدث في الدول الصناعية

  .ن بسرعة أقلوالمعلومات، وتشهد الدول النامية التحول نفسه لك
  عولمة االقتصاد حيث أخذ النشاط االقتصادي يستقل عن الدولة القومية واالقتصاد الوطني، وارتبط هذا التحول ببروز مبادئ

التي تدير عملياتها " الشركات الكوكبية"جديدة تقوم على خصخصة النشاط االقتصادي، وبروز شركات العولمة أو ما تعرف باسم 
حرية انتقال رأس المال، وتبادل : ستقلة عن الدولة وظهور حرية التجارة الدولية والمتمثلة في أربعة مكوناتاالستثمارية كقوة م

 .التجارة والسلع، وحرية انتقال األفراد، وحرية العمل
إلى منظمة التجارة العالمية أصبحت من أكثر التغيرات تأثيرًا في  دول الخليج العربيوهذه التغيرات االقتصادية وبعد انضمام 

دول الخليج مدرسة المستقبل ب إدارةتشكيل معالم مجتمع القرن الحادي والعشرين، وبالتالي من التأثير على ما ستكون عليه 
العمل في قطاع الخدمات، بعد أن يحصلوا كما أن هناك اتجاهًا متناميًا في أوساط الشباب إلكمال دراساتهم واالتجاه نحو . العربي

على تدريب قصير المدى، ومن ثم تم النظر إلى التعليم نظرة اقتصادية بحتة من حيث تكلفته وتحمل نفقاته، حيث شرعت كثير 
  .ليميةمن الدول في تحميل األفراد جزءًا من تكلفة التعليم، وبدأت تعتمد على القطاع الخاص في إقامة وٕانشاء المؤسسات التع

مما سبق يمكن القول أن الثورات التي أثرت على تشكيل معالم القرن الحادي والعشرين في سياقاته االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية والثقافية والتربوية والتعليمية إلى أن هذه المتغيرات ليست بالضرورة متضامنة ومتناسقة، وقد تم تناولها تمهيدًا للكيفية 

ا إعداد القيادات التربوية لمدرسة المستقبل، ومدى تأثيراتها في تشكيلها لعالم القرن الحادي والعشرين ولمنظماته التي يتم فيه
وخاصة المنظمة المدرسية،حيث سيعتمد إلى حد كبير على دور وقوة اإلرادة واالختيار لألفراد والدول والمجتمعات وٕاعطاء مساحة 

  .ل في التأثير على مسار وقوة هذه التحوالتكبيرة إلرادة وتخطيط األفراد والدو 
  )دراسة تحليلية( دول الخليج العربيب اإلدارة التربويةواقع : اً اشر ع

طار المدرسية، قياسًا لإل دارةوتشخيصها للوصول إلى تحديد جوانب القوة والضعف لإل اإلدارة التربويةيتناول البحث الحالي واقع 
دول ونظرًا لتطوير المؤسسات التعليمية في . مدرسة المستقبل دارةستراتيجية جديدة إلاالنظري للبحث والعمل على التوصل إلى 

وتعدد مراحلها وتضاعف مسئولياتها، تولدت الحاجة إلى إيجاد تنظيم يوضع اإلطار العام لعمل هذه المؤسسات  الخليج العربي
تربوية تواكب التقدم التقني والمعرفي، تكون قادرة على القيام بدور إيجابي في الخطط التنموية  إدارةداد ، وٕاع) المدارس(التعليمية 
  .التربوية

وتشمل األسس العامة التي يقوم عليها التعليم في المملكة، واعتمادها على ) مادة 236(م تضم 1970وصدرت وثيقة رسمية عام 
طالبها، وخصائص العصر وٕاتجاهاتة الحاضرة والمستقبلية، وربطها بحاجة الموظف عدة مصادر منها التنمية المستدامة وم

السعودي ومطالب نموه، وأكدت هذه الوثيقة وهي أعلى سلطة تشريعية على أهمية التفاعل الواعي مع التطورات الحضارية 
هرذلك جليًا في األسس العامة التي يقوم حتياجات المجتمع السعودي،  وظالميادين العلمية، بما يتناسب مع العالمية في شتى ا
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عليها التعليم واألهداف العامة للتعليم،  كما ركزت على تدريب القوى البشرية بهدف رفع كفاءة أدائها في الباب السادس من 
  )21()1396وزارة المعارف ( .الوثيقة

د قوتها من تلك الضوابط واألنظمة التي تثبت وجودها، فهي بحاجة إلى تطويع التقدم التكنولوجي بما ستمومدرسة المستقبل ت   
يفيد الواقع التربوي، وذلك يتطلب منها تدريب القوى البشرية التربوية على كيفية اإلستفادة من هذا التقدم في مجال عملها التربوي،  

بد من إعادة النظر إلى آلية إختبار القيادات المدرسية وتدريبها، والشروط الالزمة وكل وفق التخصص الدقيق له، ولتحقيق ذلك ال
على سن القوانين واللوائح واألنظمة واآلليات  اإلدارة التربويةلتعين القيادات المدرسية، كما أكدت الدراسات الميدانية في مجال 

  .بكفاءة وفاعلية المدرسة في الحاضر والمستقبل إدارةالتي تهئ للقائد التربوي 
مدرسة المستقبل لها أهمية كبيرة في ربط وحداتها فيما بينها، وتتضح الحاجة للقائد التربوي الفاعل  إدارةوفي ضوء ماسبق فإن    

الحسنة جتماعية، والمؤثر والقدوة تربوية والتعليمية واإلدارية واالللتغيير في مدرسة المستقبل، والمشرف المقيم على جميع جوانبها ال
  :لزمالئه أداًء وسلوكًا ومن أدوار القائد التربوي الفاعل ما يلي

 يبدأ دوره التخطيطي بدراسة األهداف العامة للتعليم وأهداف المرحلة التعليمية التي تنطوي تحتها : مخطط للعمل التعليميال
 .مدرسته

 تنظيم تنفيذ واجب أو تحقيق أهداف: منظمال . 
 يق الثبات واالستقرار في العملتحق: بيئة العملالمهيأ ل. 
 تنفيذها، و المناهج الدراسية، وطرق التدريس وغيرها، العمرية، المرحلة : كل من المعلمين على فهم مساعدة: تربويالمشرف ال

 .وتطوير المستوى المهني للمعلمين
  ألهدافها، ومدى نجاح جهود تحسينها كمقوم للعمل المدرسي للوقوف على حسن سير العملية التعليمية والتربوية ومدى تحقيقها

 .وتطويرها
لمدرسة المستقبل تواجه العديد من  اإلدارة التربوية، يمكننا أن ندرك أن دول الخليج العربيوالمتتبع لحركة العملية التعليمية ب   

حظة المآخذ العديدة عليه فيما التحديات التي تحد من القيام باألعمال والمسئوليات الملقاه على عاتقها، كما أنه من الميسور مال
  )22()1996السلوم، ( .يتعلق بممارسته لدوره القيادي واإلنتاجية المردود

صالح ذلك األمر إل، والتوصيات ةعقدت الندوات، واللقاءات التربوي واستجابة لتوجيهات المسئولين في وزارة التربية والتعليم،
سواء من حيث إختبارهم أو إعدادهم أوتدريبهم أثناء الخدمة، بهدف  اإلدارة التربويةخذت خطوات تنظمية جديدة من أجل تطوير ات

  )23()1995وزارة التربية والتعليم، ( :تمكين القيادات المدرسية من القيام بمهامها بكفاءة ونجاح ومن هذة الخطوات للتحسين منها
  يكون مرتبطًا إنشاء قسم لإلدارة المدرسية في كل منطقة ومحافظة تعليمية لمتابعة أعمال القيادات المدرسية، وتوجيههم وتقويمهم

 .التربوية ليصبح الرجل التربوي األول في مدرسته اإلدارةهدف إلى رعاية وتنمية مهارة يباإلشراف التربوي، 
 قة ومحافظة تعليمية لمقابلة واختيار مديري المدارس الجدد، وتقويم من هم على رأس تشكيل لجنة لإلدارة المدرسية في كل منط

 ..العمل
التربوية بصفة خاصة لمسايرة المتغيرات  اإلدارةبصفة عامة، و  دول الخليج العربيويبدو أن عدم الرضاء عن واقع التعليم في     

تطوير (األربعة  هبرامج" تطوير"العزيز لتطوير التعليم العام  بن عبداهللا  والمستجدات الحديثة يقف وراء طرح مشروع الملك عبد
وبأهدافه قصيرة ومتوسطة وطويلة ) المناهج، تأهيل المعلمين والمعلمات، تحسين البيئة التعليمية، دعم النشاط غير الصيفي

  .المدى؛ إستجابة ضرورية لهذه التحوالت الجوهرية المتسارعة
ضاهي النماذج العالمية، لذلك تم ه قصيرة المدى إيجاد نموذج تعليمي سعودي لمدرسة المستقبل يوهدف هذا المشروع في خطت

وفق ضوابط ومعايير مدروسة في مختلف مناطق المملكة، وأعيد تأهيل كافة مكوناتها من ) للبنين والبنات(ختيار خمسين مدرسة ا
في ضوء هذا  اإلدارة التربوية، وذلك للبدء في أولى خطوات تنقيذ التطوير التعليمي اإلجرائي، والمتوقع من اإلدارة التربويةضمنها 
  :أن المشروع
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  ستراتيجيةاتعمل باحتراف وفق خطة. 
 تطبق جودة األداء اإلداري والتعليمي في المدرسة. 
 ق رؤية طموحة للمدرسةتحق. 
 المعلومات والخدمات التعليمية والتربوية تسعى لتطوير الشراكة المجتمعية التي توفر. 
 تسعى لرعاية منظومة القيم المدرسية وتهيئة ظروف مالئمة لنمو المهارات. 
 تسعى للمشاركة في تقويم المخرجات واتخاذ القرارات العالجية المبنية على نتائجها. 

 لم تترجم كلها على أرض الواقع في مدارس التعليم العام دول الخليج العربيمما سبق أن األهداف المعلنة لتطوير التعليم بيتضح 
  )7()2004المبعوث،( .التي تحتاج إلى التأهيل والتدريب اإلدارة التربويةألسباب من أهمها ) حكومي وأهلي(

كفاءتها  الفاعلية والتي بدورها تستطيع أن تحقق جودة المدرسة، ومن ثماإلدارة تحاول الرؤى التربوية المعاصرة توفير كما 
  �: أن يكون القائد في المدرسةعلى تؤكد و ، وفاعليتها

 يستطيع أن يصنع وقائع تربوية جديدة تطلق قوى اإلبداع بين المجتمع المدرسي: صاحب رؤية. 
  ًالسلطة، المشاركة المجتمعية، مبادئ تفويضيستطيع أن يقوم العمل في كافة مستويات النظام التعليمي المبني على : مستقال 

 .التربوية اإلدارةوتوزيع المهام والمسئوليات، والمساءلة وغيرها من االتجاهات الحديثة في 
 قائد تربوي متمكن متعدد  تركز على مبدأ الشورى، وتؤكد على معلمو لمدرسة فعالة تقود التطوير التربوي،  إدارةفي : اً تميز م

 .األدوار
 قادرًا على التعامل مع متغيرات المستقبل. 

 :السلبيات
من خالل الدراسة النظرية  دول الخليج العربيفي ضوء تقويم الواقع الحالي للتنمية المهنية للقيادات التربوية المدرسية ب

  :اآلتيةيمكن استخالص السلبيات ، واالستطالعية والمقابالت الشخصية
  فيما يختص ببرامج التنمية المهنية،  الخليج العربيدول التربية والتعليم ب وزاراتالقصور في توفير خطة واضحة ومحددة لدى

  . والتدريب وعالقتها بتطوير القيادات المدرسية إلدارة مدرسة المستقبل لفصل دراسي واحد فقط

 غياب التحديد الفعلي لالحتياجات التدريبية للقيادات التربوية المدرسية قبل تصميم البرامج التدريبية لدى دول األعضاء . 

 ندرة المدربين المتخصصين في تدريب القيادات التربوية المدرسية بدول األعضاء . 

 القصور في االلتزام من قبل القيادات التربوية المدرسية في الحضور بالوقت المحدد لبدء البرنامج التدريبي . 

 وأثر التدريب على الميدان التربوي التربوية المدرسية لمعرفة مدى الفائدة منها، دارةغياب التقويم للبرامج المنفذة لإل . 

  في تنفيذ معظم البرامج التدريبية للقيادات التربوية المدرسية وغياب األساليب التدريبية ) المحاضرة(التركيز على األسلوب التقليدي
 .الحديثة األخرى

 ضعف الترابط بين موضوعات البرامج التدريبية المنفذة، والواقع العملي للقيادات المدرسية . 

 قلة الكوادر البشرية العاملة والمشرفة على التدريب، وافتقار بعضهم للمؤهالت العلمية المرتبطة بعملية التدريب . 

  في مدارس التعليم العام، حيث أنها متداخلة مع مهام ربويةاإلدارة التالقصور في القواعد التنظيمية المحددة لمهام ومسئوليات ،
 .من التعليم العام، وتنص على العموم لجميع المراحل )ابتدائي، متوسط، ثانوي(المراحل األخرى 

 تعيين بعض المعلمين غير المؤهلين تربويًا ونفسيًا للتدريس بمدارس التعليم العام . 
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 درسية، وتطبيق الشروط اآللية لالختيار، وٕادخال عامل المحسوبية في االختيار، إضافة ضعف مصداقية االختيار للقيادات الم
إلى القصور في تفريغ المعلمين المتميزين الذين يرغبون في العمل القيادي بمدارس التعليم العام في التخصصات العلمية، بحجة 

 . الحاجة لخدماتهم كمعلمين

  مدارس وذلك لعدة أسباب الن العمل القيادي بع) ممن تنطبق عليهم شروط الترشيح(ة قيادات المدرسية المتميز معظم العزوف
 .التربية والتعليم وزاراتقلة الحوافز المادية والمعنوية، أو لصعوبة المرحلة، واألنظمة والقوانين الصادرة من : منها

  ممارسة العمل القيادي مستقبًال للمدارسا رغبة لسية التربوية، التي لديهليس هناك برامج إعدادية تلتحق بها القيادات المدر. 

 المدرسية دارةإلاعناصر ضعف 

المدرسية لمدارس التعليم العام، يمكن تحديد  دارةفي ضوء عرض وتحليل اإلطار العام للبحث، وتقويم الواقع الحالي لإل
  :المدرسية فيما يلي دارةإلاعناصر ضعف 

 مدارسالالتربوي لدى معظم القيادات باإلداري  غياب الفهم الواضح لمفاهيم التغير. 
  مدرسة المستقبل دارةالتربية والتعليم فيما يختص باختيار وٕاعداد القيادات المدرسية إل وزاراتغياب الرؤية الواضحة لدى. 
 لقيادات المدرسيةغياب التحديد الفعلي لالحتياجات التدريبية للقيادات التربوية المدرسية قبل تصميم البرامج التدريبية ل. 
  في مدارس التعليم العام اإلدارةقصور القواعد التنظيمية المحددة لمهام مسئوليات. 
 ضعف مصداقية االختيار للقيادات المدرسية وتطبيق الشروط اآللية لالختيار. 
  عن العمل القيادي بمدارس التعليم العام وذلك  –ممن تنطبق عليهم شروط الترشيح  –القيادات المدرسية المتميزة  معظمعزوف

ستراتيجية في معالجة معوقات األداء للقيادات المدرسية بمدارس غياب الرؤية اال، قلة الحوافز المادية والمعنوية :لعدة أسباب منها
 إدارة، مما انعكس على قدرة ليج العربيدول الخالمركزية المفرطة لمعظم القيادات التربوية العليا في النظام التعليمي ب التعليم العام،

 .مسايرة المتغيرات والتحوالت الجديدة في العالمر و المدرسة على إحداث التغيي
مما سبق أن عناصر الضعف أكثر من عناصر القوة مما يوضح الحاجة إلى إعادة النظر بشأنها في عملية التطوير، وبما يتضح 

  .المستقبلف مدرسة ايمكنها من تحقيق أهد
 مدرسة المستقبل المقترحة دارةمعايير الحكم على أداء القيادات التربوية إل

 إدارةيمكن تقديم بعض المعايير النظرية للحكم على أداء القيادات التربوية في ربوية على مراجعة أدبيات اإلدارة الت تأسيساً 
  :ا الفعلي، ومن أهم تلك المعايير القدرة علىفي حال تطبيقه دول الخليج العربيمدرسة المستقبل المنشودة في 

  آلخرينونقلها للمشاركين عن طريق استخدام التكنولوجيا اتيسير عملية تطوير.  
 تحسين وتطبيق وتقييم الخطة الخاصة بالتكنولوجياعلى نطاق واسع . 
 تدعيم الثقافة التي تتعلق بالتجديد المستمر للتكنولوجيا داخل المدرسة. 
  البيانات في صنع القرارات داخل المدرسةاستخدام. 
 التأييد الكامل للسياسات والبرامج المدرسية على المستوى المحلي بهدف تدعيم خطة محددة باستخدام التكنولوجيا. 
 بما يؤدي إلى تحسين التحصيل الدراسي ر والمناهج المتمركزة حول المعايي توظيف وسائل التقنية وتقويمها لتحصيل التدريس

  .طالبلل
 تفسير بقية التعلم التي تساعد في تحسين أداء الطالب وتدعيمها. 
 توفير بيئة مدرسية متمركزة حول المتعلم حيث تساعد على استخدام التكنولوجيا التي تشبع الحاجات المختلفة للطالب. 
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 ارات حل المشكالت وصنع في تيسير استخدام أساليب التقنية في تحسين طرق التدريس التي تهدف إلى تطوير مه التأثير
 .القرارات

  ضمان التزام االفراد العاملين بما تتيحه المدرسة من تنمية مهنية لهم، استنادًا على مبادئ الجودة والتحسين المستمرلعملية التعليم
 .والتعلم

 لتأثير على سلوكهمهم أهم الموارد المفردية؛ يحسن التعامل معهم ويحس بمشاعرهم ويصل  حساس باآلخرين، أن البشراإل. 

  لقرار، والتفويض وٕادارة ستخدام أدوات التقنية في بحوث العمليات وعلم االفاعلية بالحديثة، وتحقيق ا اإلدارةجهة متطلبات امو
 .ستغالل الطاقات الكامنة لدى أعضاء المجتمع المدرسياهداف، رة باألاستخدام اإلداالوقت، و 

 تصال والتعاون بين العاملين واآلباء والطالب ومجتمع المدرسةاستخدام التكنولوجيا لتدعيم عملية اال.  
 عمل نماذج لألعمال الروتينية واالستخدام األمثل للتكنولوجيا. 
  يجاد مجتمع مدرسي يشجع األفراد العاملين والطالب على استخدام التكنولوجيا لتحسين انتاجيتهمإالمشاركة في. 
  استخدام مصادر التكنولوجيااالنخراط في التعلم المهني من خالل. 
 االلتزام باالستخدام الواعي ألساليب التقنية في التعلم. 
 استخدام التكنولوجيا للتطوير التنظيمي اإلداري والتربوي داخل المدرسة. 
 تطوير السياسات وتطبيقها لتضمن إمكانية تطبيق هذه التكنولوجيا.  
  المتكاملة ونظم المعلومات واستخدامهاتطبيق نظم اإلدارة المتمركزة حول التكنولوجيا. 
  ستراتيجيةللتأكد من مساندة تحقيق الخطة االتوزيع الموارد البشرية والمالية. 
  تكامل الخطط االستراتيجية وخطط التكنولوجيا وخطط التطوير وخطط عملية التطوير التي تساعد على االستخدام األمثل لهذه

 .الموارد
 تحقيق التحسينات المستمرة في النظام التكنولوجي وتشجيع التغيرات اإلدارية،مقارنة التغيير داخل جراءات الالزمة لتطبيق اإل

 .المدرسة
 ي التعليم والتعلمتلم واالتصال والمعلومات في عملياستخدام وسائل متعددة لتقييم وتقويم االستخدام المالئم لموارد تكنولوجيا التع. 
 لجماعية في إتخاذ القرار داخل المدرسةإدارة الجماعات، وتفعيل الشراكة ا.  
 استخدام التكنولوجيا في جمع البيانات وتحليلها وتفسير النتائج واستخدامها في تحسين الممارسات التربوية وعملية التعلم. 
 لقرارات الجيدة في تقييم مهارات األفراد والعاملين وأدائهم في استخدام التكنولوجيا، وتسهيل التنمية المهنية الجيدة وٕابالغهم با

 .المدرسة
  ًمن المتعلمين والمعلمين استخدام أساليب التكنولوجيا التي تساعد كال.  
 تحديد الممارسات االجتماعية التي تساعد في استخدام أساليب التقنية. 
  األداء التعليمي المنخفض ورعاية الموهوبين ياء بأداء الطالب ذو قرتتيجيات وطرق تدريبية تعمل على االسترااسهولة استخدام. 
 تطوير السياسات التي تشجع على استخدام الموارد البشرية داخل المدرسة.  
  :دول الخليج العربيمدرسة المستقبل ب إدارةتطوير      

  )دراسة تطبيقية تنبؤية(     
في ضوء نتائج الدراسات السابقة، واألدبيات التي تم عرضها في اإلطار النظري، وما توصلت إليه الدراسة النظرية، والدراسة           

االستطالعية والمقابالت الشخصية لواقع التنمية المهنية للقيادات التربوية المدرسية، وبما يتفق مع طبيعة المجتمع السعودي، 
اتيجية مقترحة لتطوير التنمية المهنية للقيادات التربوية المدرسية إلدارة مدرسة المستقبل في ضوء يمكن التوصل إلى رؤية استر 

أدوارهم المستقبلية، وذلك من خالل تصميم استبيان يتضمن مرتكزات أساسية إلحداث التطوير المنشود، وعرضها على مجموعة 
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حيتها، وٕامكانية تطبيقها باستخدام أسلوب دلفاي من خالل من الخبراء والمختصين في مجال البحث، للوقوف على مدى صال
  :القيام بثالث جوالت ميدانية، وفيما يلي تعريف بأسلوب دلفي، وٕاجراءات تطبيقية

 :تقبلتصور بعض خبراء التربية للرؤية االستراتيجية للقائد التربوي لمدرسة المس      
التربوية المدرسية ،  اإلدارةفي ضوء ما عرض له اإلطار النظري من أدبيات التحوالت العالمية وانعكاساتها على 

التربوية ومتطلباتها لمدرسة المستقبل القيادي لقائد مدرسة المستقبل، وما أشارت إليه الدراسة  دارةواالتجاهات الحديثة لإل
، وبدا واضحًا أن هناك مجموعة دول الخليج العربيظمة والدراسات الميدانية عن النظرية للواقع في ضوء التشريعات واألن

وهو األمر الذي يتطلب معه صياغة مجموعة من  )اإلدارة التربوية(من جوانب القوة، وجوانب الضعف التي تتسم بها 
المدرسية لمدرسة  دارةلإلاإلجراءات لعالج جوانب القصور وجوانب القوة وذلك من خالل إجراءات الدراسة التنبؤية 

  .دول الخليج العربيالمستقبل ب
  إجراءات الدراسة التنبؤية: والً أ

 تهدف الدراسة التنبؤية إلى تحقيق األهداف التالية:  أهداف الدراسة التنبؤية:  
  العامس التعليم ر ادبم اإلدارة التربويةتحديد أهم جوانب القوة ونواحي الضعف في. 
 رس بالمملكةاالمتواجدة في المد تحديد الفرص والمخاطر . 
  المدرسية لمدرسة المستقبل بالمملكة، بما يحقق أهداف تطوير المملكة للتعليم،  دارةستراتيجية لإلاتحديد إمكانية إيجاد رؤية

 .ومسايرة المتغيرات والمستجدات العالمية
  طريقة للتنبؤ بالمستقبل، ويقوم على فكرة أن نتائج تفكير الجماعة أفضل  "دلفي"يعد أسلوب  :للتنبؤ األسلوب المستقبلي

  :هذا األسلوب ببعض المميزات من أهمها يمتازكثيرًا من نتائج تفكير أي فرد فيها، و
جاد حلول أن القضايا والمشكالت االجتماعية تتميز بكثرة العوامل أو المتغيرات التي تؤثر فيها، ومن ثم فإن محاولة فهمها أو إي .1

 . من منظور فردي قد يؤدي إلى خلل في التشخيص أو العالج
أن مجموعة الخبراء الذين يؤخذ رأيهم في قضية ما وفق أسلوب دلفي تزيد من احتماالت الرؤية الشاملة ألبعاد القضية، وكشف  .2

 . الجوانب المختلفة لمضامينها، كما يزيد من احتماالت شمولية الحلول
قدرة على مواجهة المخاطر والتحديات، وأن الحلول التي تتخذها المجموعة تكون عادة أكثر جرأة من الحلول  أن المجموعة أكثر .3

 )27()1987فهمي،. (التي يتخذها األفراد، من منطلق التدعيم والمؤازرة التي يقدمها الخبراء

وعدم االعتماد على رأي خبير واحد، االعتماد على مجموعة من الخبراء المختصين في مجال الموضوع المطروح للدراسة،  .4
انطالقًا من مسلمة وهي أن رأي االثنين أفضل من الرأي الفردي، وٕاتاحة الفرصة لجمع المعلومات من عدة شخصيات يشهد لها 

 .بالكفاءة في مجال البحث للحصول على معلومات موضوعية ثابتة

 .يمكنهم من إبداء آرائهم بحرية وموضوعية دون التعرض لتأثير اآلخرينعدم معرفة الخبراء المشاركين في التنبؤ لبعضهم، مما  .5

من خالل سلسلة استبانات يتم طرحها على الخبراء، حيث يتم بعد كل جولة إعادة ) 5: 3بين  ما تتراوح(إجراء التنبؤ لعدة مرات  .6
العملية حتى الوصول إلى إجماع أو شبه  صياغة االستبيانات في ضوء نتائج الجولة وطرحها على مجموعة الخبراء، وتستمر هذه

 . وضوع قيد البحثإجماع حول م

  :ويتبع أسلوب دلفاي الخطوات المنهجية التالية
  استبيان يتضمن مجموعة من األسئلةفي تحديد أبعاد الموضوع، ووضع األسئلة .  
  ي يرى أنها ذات صلة وثيقة بموضوع اإلجابة عن األسئلة، وٕاضافة المعلومات الت -على حده  -يطلب من كل خبير أو مختص

 . الدراسة
 يتم تحليل النتائج في ضوء إجابات الخبراء ومالحظاتهم، ويعاد صياغة االستبيانات ، وتطرح عليهم مرة أخرى ،بعد كل جولة . 
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  ر هذه العملية لعدة مرات تتراوح بين ثالث إلى خمس جوالت حسب أهمية موضوع الدراسة واستقرار النتائجاتكر . 
األنظمة والتشريعات  في ضوء اإلدارة التربويةفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسات السابقة والدراسة النظرية وواقع 

وح، وآخرمغلق وفقًا لما يحوية مفت: ي، وتنقسم إلى نوعيناوالدراسات واللقاءات التربوية، تم وضع الصورة المبدئية الستبيان دلف
  :نوضح ذلك في فيما  يلي ان من أسئلة في داخلة وعليهيستباال

  تم تقسيم االستبيان طبقًا للتنظيم اإلداري لمدرسة المستقبل بدول األعضاء، وصياغة مجموعة من الممارسات القيادية التي يمكن
المدرسية لمدرسة المستقبل مثل المشاركة في صنع القرار، تفويض السلطة  دارةمن خاللها التوصل لرؤية إسترتيجة بالمملكة لإل

  .واالتصال ، وتقويم األداء، والتنمية المهنية للقيادات التربوية المدرسية بمدرسة المستقبل
 سواء كانت طلب من المحكمين تحديد درجة ارتباط التنظيم اإلداري لمدرسة المستقبل، ودرجة ارتباط كل ممارسة من الممارسات ،

 .كبيرة، أم متوسطة، أم منخفضة
وبعد إجراء وتنفيذ توجيهات هيئة التحكيم، تم الوصول إلى الصورة النهائية الستبيان دلفي والتي تعد الصورة التي قدمت في 

تي تتراوح ما بين الجولة األولى من جوالت دلفي، وتم تحديد المطلوب من مجموعة الخبراء في تحديد درجة األهمية لكل عبارة، وال
  ).منخفضة -متوسطة -كبيرة(

الثالث على حساب التكرارات والنسب المئوية لكل عبارة في كل جولة، ) دلفي(وقد اعتمدت المعالجة اإلحصائية لبيانات الجوالت 
 :ضوء النسب التاليةوقد تم تحليل البيانات في . وتم حساب التكرارات والنسب المئوية الستجابات الخبراء على محاور االستبيان

 ).تمركز منخفض%  70(، )تمركز متوسط% 75(، )تمركز عالي%  80(، )فأكثر إجماع% 90(
  :تطبيق جوالت دلفي ونتائجها: ثانياً 
المدرسية  دارةتم اختيار مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال الدراسة الستطالع آرائهم حول الرؤية اإلستراتيجية لإل    

التربوية في كليات التربية بالجامعات  اإلدارةلمدرسة المستقبل بالمملكةالعربية السعودية وقد تم التركيز على الخبراء في مجال 
 . السعودية والقيادات في وزارة التربية والتعليم

الجولة األولى  اً ، وقد تم توزيع استبيانه15/6/1430واستمرت حتىه 12/5/1429بدأ تطبيق الجولة األولى من: الجولة األولى         
، ولعل ذلك يرجع النشغال بعض الخبراء فلم يتمكنوا من اً استبيان) 21( خبير، ووصل للباحث منها) 25( على عينة مكونة من

  :اإلجابة عليه، وتمثلت أسئلة االستبانة المفتوحة في الجولة األولى في األسئلة التالية

  ؟دول الخليج العربيما رؤيتك للتنظيم اإلداري لمدرسة المستقبل ب: األولالمحور           

  ما الممارسات القيادية للقائد التربوي بمدرسة المستقبل؟: المحور الثاني          

  ؟دول الخليج العربيلتنمية المهنية لقيادات مدرسة المستقبل بلما مقترحاتك : المحور الثالث         

وتم رصد وتحليل نتائج الجولة األولى ألسلوب دلفي للوقوف على آراء واتجاهات الخبراء، فيما يتعلق بالصورة المستقبلية              
  .مدرسة المستقبل دارةإل

تم تصميم استبيان الجولة الثانية بناًء على ) األسئلة المفتوحة( بعد تحليل استجابات الجولة األولى وتصنيفها،: الجولة الثانية     
توجيهات الخبراء، وما أسفرت عنه نتائج الجولة األولى، ومضافًا إليها آراء أخرى لكل محور من محاور االستبيان، وقد تم 

ة للدور القيادي لمدرسة المستقبل استفتاء الخبراء مرة أخرى حول ما طرحوه في الجولة األولى من أراء حول الصورة المستقبلي
بهدف الوصول إلى اتفاق عام، وحتى تتاح لهم الفرصة لالطالع على جميع اآلراء التي اقترحت بخصوص التنظيم اإلداري، 

سئلة والممارسات القيادية والتنمية المهنية للقيادات التربوية، وقد تم استبدال صيغة بعض األسئلة المفتوحة في الجولة الثانية بأ
مغلقة بهدف االستفادة الكاملة من نتائج الجولة األولى وتعميقها، ومنها المحور الثالث المقترح من الخبراء وهو التنمية المهنية 

  . على الخبراء أنفسهم 15/12/1430– 15/6للقيادات التربوية، وقد بدأ تطبيق الجولة الثانية في الفترة الزمنية من 
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إعادة صياغة بعض العبارات : الخبراء في الجولة الثانية على بعض المالحظات منها هذا وقد اتفقت معظم آراء
المرتبطة بالتنظيم اإلداري لمدرسة المستقبل و بالممارسات القيادية، والتنمية المهنية للقيادات المدرسية، كذلك إضافة بعض 

أدوارهم المستقبلية، كذلك إعادة ترتيب بعض العبارات في  مدرسة المستقبل في ضوء دارةالعبارات تحت ممارسات القائد التربوي إل
  :بعض محاور االستبيان وفق المحاور التالية

 .دول الخليج العربيالتنظيم اإلداري لمدرسة المستقبل ب: المحور األول

  .الممارسات القيادية للقائد التربوي بمدرسة المستقبل: المحور الثاني

  .ة للقيادات التربويةتنمية المهنيال: المحور الثالث

على تحليل نتائج الجولة الثانية في ضوء إجابات الخبراء ومالحظاتهم، تم إعادة صياغة االستبيان ، وٕاعادة  بناءً : الجولة الثالثة         
مدرسة المستقبل طبقا  دارةطرحه على الخبراء مرة أخرى للوصول إلى أكبر قدر من االتفاق بين الخبراء في تحديد رؤيتهم إل

  : لمحاور البحث

 .دول الخليج العربيالتنظيم اإلداري لمدرسة المستقبل ب: المحور األول

  .الممارسات القيادية للقائد التربوي بمدرسة المستقبل: المحور الثاني

  تنمية المهنية للقيادات التربويةال: ثالثاً 

السابقتين، وبعد االتفاق على البدائل المستقبلية المطروحة للرؤية وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج جولتي دلفي 
ثم تم توزيع استبيان الجولة الثالثة على الخبراء ذاتهم في  دول الخليج العربيالمدرسية لمدرسة المستقبل ب دارةاإلستراتيجية لإل
الستجابة الخبراء وتبين أن األسئلة التي  ، وتم استخراج التكرارات والنسب المئويةه 30/3/1431إلى  1/1الفترة الزمنية 

تضمنتها االستبانة في الجولة الثانية حصلت على شبه إجماع من الخبراء، والمختصين في الجولة الثانية، ومن خالل تحليل 
  : النتائج التي تم التوصل إليها من الجوالت الثالث ألسلوب دلفي، يمكن الوقوف على النقاط التالية

 ستبيان كانت أهميتها كبيرة للتعبير عن الممارسات المستقبلية الواجب القيام بها من قبل القائد التربوي إليجاد الرؤية أن عبارات اال
  .مدرسة المستقبل دارةتراتيجية إلاإلس

 رات، وٕاضافة ولى شهدت العديد من التغيرات تضمنت تعديل الصياغة لبعض العبارات، وحذف بعض العباأن نتائج الجولة األ
 .راء الخبراءآالبعض منها من خالل 

  من خالل تحليل الفروق بين متوسط استجابات الخبراء يالحظ أن الفرق بين درجة أهمية العبارات في الجولة األولى منها في
بين الجولة الثانية تقريبًا في حيث كان الفرق % 86الجولة الثانية كان كبيرًا ؛ حيث بلغ متوسط االستجابات في الجولة األولى 

 . تقريباً % 96والثالثة صغيرًا، حيث بلغ 

  دول الخليج العربيمدرسة المستقبل ب دارةمالمح الرؤية االستراتيجية إل        
  منطلقات الرؤية المقترحة: أوالً       

التنمية المهنية للقيادات التربوية  في ضوء تحليل اإلطار النظري للدراسة، والمقابالت الشخصية والدراسة االستطالعية لتطوير    
وفيما يلي  دول الخليج العربيمدرسة المستقبل يمكن تحديد المنطلقات النظرية، والمحلية التي تتناسب مع طبيعة المجتمع ب دارةإل

  :عرض لكل منهما
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التربوية التي  دارةواالتجاهات الحديثة لإلفي ضوء أدبيات التنمية المهنية للقيادات التربوية، : المنطلقات النظرية للرؤية المقترحة .1
  : تضمنها اإلطار النظري للبحث، يمكن تحديد المنطلقات النظرية التالية بأن

يكون النظام التعليمي قادرًا على استيعاب التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، واالستفادة من المتغيرات العالمية المعاصرة في المجاالت  -
  . التعليمية واإلدارية

 . تطوير برامج التنمية المهنية للقيادات التربوية المدرسية -
التربوية تتمتع بموقع مهم في مدرسة المستقبل، يمكنها من إحداث التطوير المطلوب الذي يحقق أهداف التعليم بدول  اإلدارة -

 . الخليج من خالل استثمار الموارد المتاحة بفعالية
 . أهداف التنمية المهنية وأساليبها مع سياسة النظام التعليمي وأهدافهانسجام  -
تتطلب اإلعداد والتأهيل الجيد قبل شغل الدور القيادي، والتنمية المهنية المستدامة باستخدام أساليب ومداخل متنوعة  اإلدارةفعالية  -

 . وفعالة
 ى مع متطلبات العصر، حيث يتم تشكيل التنظيم التربوي على معاييراإلدارة التربوية اإللكترونية تمثل نموذجًا تنظيميًا يتماش -

 .تضمن أعلى مستويات الكفاءة في األداء ويمتاز بالمرونة، واستخدام آليات اإلدارة الكترونية في وظائف اإلدارة
 .اعًال فيما بين مكوناتهإدماج التقنيات في نظم األداء الوظيفي التربوي بحيث يصبح التنظيم التربوي نسيجًا متكامًال ومتف -
، وتكوين فرق عمل اإلدارة التربويةتطبيق آليات الجودة قدر اإلمكان، وخاصة ما يتعلق بإمكانية تنفيذ الخطوات اإلجرائية في  -

 . ق التكامل الوظيفييتحقلمتعاونة 
 . التركيز على العمليات اإلدارية التي تشكل األساس لعملية التحسين المستمر -
تنظيمية في البيئة التربوية الستيعاب التقنيات الجديدة سواء عن طريق إعادة الهيكلية للعمليات التنظيمية بما يساعد بناء ثقافة  -

 . على توافق التنظيم التربوي مع الواقع واحتياجات الخطط التنموية
راعات والخالفات بين األفراد تحسين مستوى األداء، وزيادة اإلنتاجية يتطلب األخذ بمفهوم العمل الجماعي، والحد من الص -

 .والعاملين بالنظام التعليمي
 .التجاهات الحديثة يسهم في تفعيل جودة األداء، وتحسين نوعية المخرجات التربوية والتعليميةلتبني القيادات التربوية المدرسية  -
تهيئة المناخ المناسب لإلنتاج والعطاء للقيادات التربوية المدرسية في جو من الحرية الكافية يسهم في حل المشكالت التربوية  -

 . والتعليمية بالمدرسة
 القدرة على تحد الوضع الراهن للمدرسة التقليدية، وتعديله بما يتواءم مع التصور المستقبلي لها يساعد في جعل مدرسة المستقبل -

 .أكثر انفتاحًا على بيئتها، ومواكبة لكل ما هو جديد دول الخليج العربيفي 
استثارة أعضاء المجتمع المدرسي عقليًا، وتشجيعهم على إعادة دراسة أهدافهم ووسائل تحقيقها من قبل القيادات التربوية المدرسية  -

 . فايات جديدةيسهم في تقديم أهداف ووسائل وبدائل جديدة، وتحديات فكرية واكتساب ك
 . القيادات التربوية المدرسية في ضوء أدوارهم المستقبليةاحتياجات  تشخيص -
الفعالة هي القادرة على االستفادة من التغذية الراجعة، وردود األفعال لتصحيح الممارسات الخاطئة، وتوجيه القرارات  اإلدارةأن  -

 . المستقبلية
رات وتفعيل عملية االتصال، يعزز الثقة بالنفس وتحمل المسئولية، ويساعد على تفويض الصالحيات، والمشاركة في صنع القرا -

 . إنجاز األهداف المنشودة
توافر معايير ومقايس موضوعية ودقيقة في عملية االختيار والترقية، يضمن اختيار المرشح األفضل للعمل القيادي بمدرسة  -

 . المستقبل بدول األعضاء
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 دول الخليج العربيفي ضوء تشخيص واقع تطوير التنمية المهنية للقيادات التربوية المدرسية ب: المنطلقات المحلية للرؤية المقترحة .2
  : من خالل الدراسة النظرية، والدراسة االستطالعية والمقابالت الشخصية، يمكن تحديد المنطلقات المحلية التالية بأن

  . الدين اإلسالمي هو الموجه لحياة المجتمع االجتماعية والعلمية والعملية -
التمسك باألخالق العربية واإلسالمية، وحسن المعاملة مع اآلخرين، وخدمة الوطن، والعمل على تقدمه وازدهاره، والمحافظة على  -

 . أمنه وسالمته ومنجزاته
األخرى، وعلى الخبرات والتجارب العلمية والثقافية مع التمسك بالعقيدة اإلسالمية  قبول التغيير واالنفتاح الواعي على ثقافات األمم -

 . والهوية العربية والخليجية
 .إعداد وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية في مختلف المجاالت -
حديثة، وأخذ دور بارز في بناء شخصيات قيادية متعلمة مزودة بالمعارف والمعلومات المتقدمة، وتهيئتهم الستيعاب التكنولوجيا ال -

 . مسيرة الحضارة اإلنسانية
ام باختيارها تباع الوسائل المختلفة والمناسبة في عملية تحديد االحتياجات التدريبية الفعلية للقيادات التربوية المدرسية، واالهتما -

 . مكانات المادية لعملية التدريبوٕاعدادها وتوفير اإل
التربية والتعليم لفكرة التنمية المستدامة للقيادات التربوية المدرسية أثناء شغل الدور القيادي، وتنوع األساليب  وزاراتتبني  -

 .المستخدمة في تنميتهم مع طبيعة مهامهم ومسئولياتهم القيادية واحتياجاتهم المستقبلية
 .دول الخليج العربيسية في إدارة مدرسة المستقبل بالعمل على توافر الحوافز المادية والمعنوية للقيادات التربوية المدر  -
 .مدرسة المستقبل إدارةاستقطاب القيادات التربوية المتميزة، واالستفادة منها في  -
مكانات المادية والتكنولوجية وتوظيفها في تطوير الدور القيادي لمدرسة المستقبل بية والتعليم بتوفير الموارد واإلالتر  اتاهتمام وزار  -

 . الخليج العربيدول ب
 . دول الخليج العربيالعمل على تطوير السياسة واالستراتيجية، والخطط التربوية، واإلجراءات التنفيذية الكفيلة بتحقيقها ب -
 االهتمام بتدريب وتنمية القيادات التربوية المدرسية لالرتقاء بمستوى أدائهم، وتزويدهم بالكفايات العلمية والتربوية، والمهنية بحيث -

التغيير، وٕادارة األزمات، وٕادارة الصراعات، وحل المشكالت التي تواجههم في ضوء المتغيرات  إدارةيكونون قادرين على 
 . المستقبلية

تصميم برامج تدريبية قصيرة، تركز على بناء مهارة واحدة محددة، مما يمكن القائد من اكتساب مهارات متطورة تمكنه من الترقي  -
 . هفي عمل

 .الوجدانية للمتعلمين بما يكسبهم آليات التعامل مع المتغيرات الحياتية التنمية -
 . تحفيز القيادات المدرسية على حضور الندوات وورش العمل -
 . تشجيع مديري المدارس على اقتناء واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في المدارس -
ة عليها، تمكنها من تبادل المعلومات، والمشاركة في اتخاذ المشرف اتتصميم قاعدة بيانات مركزية مشتركة بين المدارس والجه -

 .القرارات التربوية
 .تنمية مهارات التفكير العلمي، وحل المشكالت والعمل الجماعي من خالل الفريق -
بي في بيئة والذي يحدد مدى تطبيق البرنامج التدري) Bird and wart(انتهاج مبدأ تقويم النتائج في البرامج التدريبية وفق نموذج  -

 العمل الوظيفي بمدرسة المستقبل في ضوء أدوارهم المستقبلية
 . توفير فرص التنمية المهنية للمعلمين -
 . استخدام الوسائط المتعددة، والتدريب على استخدامها في التعليم -
 .إقامة شركات فعالة بين المدرسة واألسرة والمجتمع المحلي والعالمي -
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 . على مختلف المستويات مما يفتح مجال أوسع للتدريب) نترنتكاإل(كات العالمة بالش تثماراستخدام التدريب عن بعد باس -
اعتماد منهج التدريب الموجه باألداء، ألنه يركز على المهارات والمعارف التي يحتاجها قائد مدرسة المستقبل فعليًا لتطوير أدائه  -

 . الوظيفي
المدرسة والمجتمع المحيط بها من جهة، وما بينها وبين الفئات المختلفة داخل المدرسة تنوع قنوات االتصال التي تربط ما بين  -

 .سواء معلمين وطالب ومشرفين
 . مينتراعي الفروق الفردية بين المتعلالعمل على توفير بيئة تعليمية  -

  مالمح الرؤية المقترحة: ثانياً 
، وتتحدد مكونات دول الخليج العربيمدرسة المستقبل ب دارة، يمكن التوصل إلى رؤية مقترحة إلما سبق على وتأسيساً 

  :)1(رقم للشكل هذه الرؤية وفقاً 
  

  
  )1(شكل رقم                                                        

  
 دارةيتطلب تفعيل التنمية المهنية للقيادات التربوية المدرسية إل: دول الخليج العربيالتنظيم اإلداري للتعليم بمدرسة المستقبل في  .1

  : بحيث يتسم بالخصائص التالية مدرسة المستقبل إحداث تغييرات مهمة في التنظيم اإلداري بالمدرسة
  .إعداد وتأهيل كوادر وطنية تتولى المشاركة في تدريب القيادات التربوية -
  .ستراتيجية شاملة للتنمية المهنية للقيادات التربوية بالتعليم العاماوضع خطة  -
  .والتجديد العلمي في طرح الرؤى المستقبلية لتطوير التعليم بمدارس التعليم العام رح يسمح باالبتكاتوفير مناخ مدرسي مفتو  -
  .التربوية بالتعليم العام دارةوضع وصف وظيفي محدد للمهام والمسئوليات لإل -
 .، وترقيتهاوضع معايير موضوعية الختيار القيادات التربوية -
  .التربية والتعليم وزاراتبدارية إنشاء إدارة متخصصة للتنمية اإل -
  .المدرسة دارةالتربوية إل اإلدارةإصدار تشريعات لتنظيم عملية  -
  .منح القيادات التربوية المزيد من الصالحيات الالزمة لتيسير األعمال الموكلة لهم -
  .القرارات التربوية بالتعليم اتخاذضرورة إشراك القيادات التربوية في  -
  .التربوية بكافة مستوياتها في حل المشكالت التربوية بالتعليم العاممشاركة القيادات  -
  .دول الخليج العربياستخدام اإلدارة اإللكترونية في مدارس التعليم العام ب -
 . المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية -
  .المعلومات بين كافة العاملين في القطاع التربوي العامإيجاد قنوات اتصال فعالة مفتوحة تحقق االنسيابية والسرعة في تدفق  -
  .كافأة المميزين ومحاسبة المقصرينلم) اإليجابية والسلبية(اعتماد مبدأ للحوافز  -
  .إحداث تغيير إيجابي في تنمية ثقافة الجودة الشاملة لكافة العاملين بالتعليم العام -
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سرع وقت وجهد أة بما يساعد على إنجاز األعمال بللتخفيف من اإلجراءات الروتينيالتعليم و التربية  وزاراتالتقليل من المركزية في  -
  .ممكن

  .اكساب القيادات التربوية مهارات تفويض السلطة ليتمكنوا من إنجاز أعمالهم بكفاية -
  .دارية بالتعليم العامالعمل على إيجاد أساليب معاصرة لتقويم األعمال اإل -
 .فعالةالمخرجات اللضمان ) الداخلية والخارجية والذاتية(تفعيل دور الرقابة اإلدارية  -
  .ضرورة التنسيق بين أجهزة التعليم العام المختلفة ومؤسسات التعليم العالي -
  .خاصة في مجال التدريب خطيط التربوي بالتخطيط االقتصاديضرورة ربط الت -
  :مدرسية المستقبلل ةيدار الممارسات اإل .2
  .توضيح األدوار والواجبات المطلوب أداؤها من العاملين  -
  .تحديد معايير واضحة لقياس األداء -
  .توفير مناخ تعاوني يساعد على مشاركة العاملين في تقويم أدائهم -
  تقويم التغذية الراجعة للعاملين عن أدائهم وبصفة منتظمة ومستمرة -
  .تحديد الفجوة بين األداء الفعلي واألداء المنشود -
  .إتاحة الفرصة للعاملين لمحاكاة النماذج ذات األداء المتميز -
  .تحديد االحتياجات التدريبية للذات وللعاملين -
  .تنمية مهارات العاملين في ضوء نتائج تقويم أدائهم -
  .إشراك العاملين في التنبوء بالسلوك المرغوب فيه لتحقيق األهداف التربوية المنشودة -
  .داء الجيدتقديم الحوافز العادلة لأل -
  .إتاحة الفرصة لتوليد األفكار الجديدة التي تخدم القرار المراد تنفيذه -
  .إتاحة الفرصة إلبداء اآلراء في حل مشكالت المدرسة أثناء صنع القرار -
  .تخزين المعلومات لإلفادة في صنع القرارفي االستفادة من أجهزة الحاسب اآللي  -
  .البدائل الخاصة بموضوع القرار توفير مناخ مدرسي يسمح باالبتكار لطرح -
  .االعتراف بقدرات العاملين على االستخدام الفعال للسلطة المفوضة لهم -
  .بناء ثقافة تنظيمية تنمي قدرات العاملين على إنجاز المهام المطلوبة بالتفويض -
  . منح العاملين الحرية في استخدام السلطة المفوضة لهم لتنفيذ المهام المطلوبة -
  .قدرات العاملين وٕامكاناتهم في تحديد المهام التي يمكن أن تفوض لهممراعاة  -
  .تحفيز العاملين على قبول السلطة المفوضة إلنجاز المهام -
  .منح العاملين الصالحيات التي تتناسب مع المهام المفوضة لهم -
  .  توظيف تكنولوجيا المعلومات في تكوين قاعدة معرفية -
  .قنيات في تكوين الذاكرة التنظيميةاستخدام الوسائط المتعددة للت -
  .تدعيم برامج نشطة تدعم االتصال على كافة المستويات اإلدارية -
  .توفير شبكة اتصال يمكن من خاللها تبادل المعلومات -
  .تدريب العاملين على استخدام تقنيات االتصال الحديثة المتاحة -
  . ريةالسماح بتدفق المعلومات الصحيحة بين كافة المستويات اإلدا -
  .تحديد أدوار العاملين في تدعيم عمليات االتصال الفعال -
  .تشجيع الرؤية التعاونية لحل مشكالت العمل المدرسي وتحتاج إلى قرار -
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  : مدرسة المستقبل دارةالتنمية المهنية للقيادات التربوية المدرسية إل .3
في القائد التربوي بمدرسة المستقبل، ولزيادة  تتضمن برامج التطوير مجموعة من األهداف، والمجاالت التي يجب توافرها

  :فعالية تلك البرامج من األهمية استخدام أساليب تدريبية متنوعة في تنفيذها، وفيما يلي تلك األهداف ، والمجاالت واألساليب
  األهداف  .أ

  . االرتقاء بمستوى القيادات التربوية، وتحسين المخرجات التعليمية -
 . تطوير القدرات والكفايات العلمية والمهنية -
 . تزويد القيادات بمعارف وخبرات جديدة في مجال عملهم -
 . إحداث تغييرات إيجابية في المفاهيم واالتجاهات والسلوكيات -
 . تعزيز مفهوم العمل الجماعي، وتفعيل دور فرق العمل -
 . استخدام الموارد المتاحة بشكل فعال، وترشيد الوقت والجهد -
 . إعداد قادة قادرين على النهوض بمستوى العملية التربوية والتعليمية -
 . اكتساب مهارات التحليل الوظيفي، وتفعيل التفكير النقدي واإلبداعي -
 . استخدام أساليب علمية حديثة إلنجاز األعمال والمهام بكفاءة وفعالية -
 . تعزيز الثقة بالنفس، وتحمل المخاطر والمسئولية -
 . هارات تشغيل واستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثةاكتساب م -

  :المجاالت .ب
  .تحديد األهداف ووضع الخطط -
 .تحديد اآللية والوقت الالزم لتحقيق األهداف الموضوعة -
 .توزيع األعمال والمهام والمسئوليات -
 .تنظيم الوقت وٕادارته بفعالية -
 .تفويض الصالحيات والمشاركة في صنع القرار -
 .االتصاالت وتبادل المعلوماتتفعيل  -
 .تنمية الوعي بأهمية القرارات المستندة على البيانات والمعلومات الحقيقية -
 .إعداد وٕادارة الموازنة المالية وتحديد أولويات الصرف واإلنفاق -
 .مراقبة ومتابعة تنفيذ األعمال -
 .االهتمام بالعالقات اإلنسانية في التعامل مع المجتمع -
 .والتنسيق بين العاملين والعمل بروح الفريقتشجيع التعاون  -
  .إتباع أساليب متطورة وفعالة في تقويم األداء -

ورش العمل، حلقات النقاش، دراسة الحالة، التدريب في موقع العمل، الندوات والمؤتمرات، المحاضرات، البحوث : األساليب .ج
 .العليا، التعلم من أصحاب الخبرات وتبادل الزياراتالميدانية وكتابة التقارير، دراسة مقررات جامعية والدراسات 

   إمكانية تنفيذ الرؤية المقترحة: ثالثاً 
لية، ومن أهم تلك ظل القيود الحا يف يمن الصعوبات الت اً عددلتحديد إمكانية تنفيذ الرؤية السابقة يتوقع البحث 

  :يالصعوبات ما يل
 .تأهيل القيادات المدرسيةصعوبة إقناع القيادات التربوية العليا بأهمية  -
 . جمود التشريعات المنظمة للعمل في مجال اإلدارة التربوية بوزارات التربية والتعليم -
  .ضعف الكفايات اإلدارية لدى شاغلي وظائف اإلدارة التربوية -
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 .ضعف توظيف الموارد البشرية الحالية في مجال اإلدارة التربوية -
 : الدراسة الحلول التاليةو للتغلب على هذه الصعوبات تقترح 

 .التدريبية للقيادات المدرسية يحدد مسئوليات الجودة في مدرسة المستقبل والبرامج الذيالتخطيط االستراتيجي  اعتماد -
وتطوير برامج تدريب القيادات لمدرسة  التربية والتعليم واالبتعاث ، وزاراتتدعيم فكرة حلقة الجودة بمعنى تفعيل الشراكة بين  -

 .المستقبل بالمملكة
ة للقيادات المدرسية في التعليم في التصميم البرنامج التدريبي باعتبارهم شركاء في بناء المنظومة يالتأكيد على المشاركة الحقيق -

 هداف وأساليبها في ضوء احتياجاتهم التدريبيةة من حيث وضع األالتدريبي
 .هداف مدرسة المستقبلأمدرسية بحيث تتواكب مع متطلبات و لصالحيات الممنوحة للقيادات الإعادة هيكلة ا -
طار العمل والمسئولية إظام الجودة والتحسين المستمر في تقديم حوافز مادية ومعنوية للقيادات المدرسية، وربط هذه الحوافز بن -

 .الجماعية بمدرسة المستقبل
المدرسية في مدرسة المستقبل من حيث مهاراتهم ومعارفهم وعالقتهم بكل عناصر وأهداف وضع رؤية عن واقع أداء القيادات  -

  .مدرسة المستقبل
  .تطوير التدريب وتشمل اختبار مستشارين يتولون إعداد نهائي لخطط التدريب -
  .وضع خطة استراتيجية لبرامج التنمية المهنية للقيادات المدرسية لمدرسة المستقبل -
 .ومسئوليات قائد مدرسة المستقبل عند التخطيط لتلك البرامجمراعاة مهام  -
  .عداد القيادات المدرسيةإلالتربية والتعليم  وزاراتإنشاء وحدة متخصصة بإدارة الجوده الشاملة تتبع اإلدارة التربوية ب -
 .االستعانة بمدربين وخبراء من ذوي االختصاص والخبرة في مجال تدريب القيادات -
 .محاسبةالمكافأة و لللحوافز والمكافأة ، واعتماد مبدأ الثواب والعقاب لإيجاد نظام  -
رغبات وقدرات نواع المختلفة بما يتناسب مع للطالب حرية االختيار من بين األ أن تتعدد وتتنوع مدارس المستقبل حتى تتيح -

 .الطالب
مع طبيعة واإلمكانات  المدارستلك  إضافة إلى تناسبلعام الثالثة ، المستقبل التي تشمل مراحل التعليم ا مدارسأن يتم إنشاء  -

 .المادية والبشرية للمملكة العربية السعودية حتى يمكن من خالل ذلك مواكبة التغيرات العالمية الحديثة
مواجهة  العمل على توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تساعد الطالب والطالبات على التعلم وزيادة مهاراتهم وقدراتهم على -

 .التحديات العالمية، في المستقبل
 .توافربرامج إعدادية للمعلمين والطالب تتناسب مع رؤية مدرسة المستقبل -
 .البحث عن المعلومات والتعليم الذاتيو والتخطيط،  اإلدارةتنمية مهارات  -
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 بين المبادىء اإلسالمية والممارسة العملية المسلم مع غير المسلم في المنظور اإلسالمي عالقة
The Relationship between Muslim and Non-Muslim In Islamic Perspective between The 

theoretical bases and the practical applications 
 
 
 

 أحمد محمد أحمد الجلي. د*

  ملخص

آلخر ، من ناحية نظرية وتطبيقية تتناول هذه الدراسة عالقة المسلم با 
يجابية العالقة والمتمثلة في النظرة اإل وذلك ببيان األسس النظرية لتلك

والفكر ار والحركة له حرية االختي واعتباره كائنا مكرمًا ، ،لآلخر
من ثم فهو أهل لدعوته لإلسالم ، وتتحدد العالقة  و ،واتخاذ القرار

ذا أجاب إفي الدين  ، فيكون أخاً  معه وفقًا لردة فعله تجاه الدعوة
وٕان اتخذ  ، اً منها موقفا عدائي ذا لم يتخذإأو في اإلنسانية  الدعوة ،

ز  في يرد عدوانه من غير تجاو  فيقابل بالقدر الذي موقفًا عدائياً 
  .عتداء اال

على هذا  -كما بينت الدراسة- وقد سارت حياة المسلمين خالل التاريخ
المنهج في عالقتهم بغيرهم من الشعوب غير المسلمة، اللهم اال في 
حاالت استثنائية نتجت عن رد فعل لمواقف سالبة صدرت عن غير 

عداء التي صاحبت الحروب كما تناول البحث ظاهرة ال. المسلمين
و استمرت  إبان حروب استرداد األندلس ،والحروب بين  ، ليبيةالص

وأبرز . االستعمار األوربي للعالم اإلسالمي و ، العثمانيين وأوربا
ستشراق واإلستعمار الذي لعبته الدوائر الكنسية و االالبحث  الدور 

والساسة الغربيون  في رسم صورة نمطية سالبة عن اإلسالم 
وأثر ذلك في العالقات بين  األوربي وأمريكا،والمسلمين في الغرب 

  .الغرب واإلسالم 
كما عرض البحث لدور االعالم الغربي في تأجيج روح العداوة بين 

تصوير  و خلق ظاهرة اإلسالموفوبيا ، و الغرب والعالم اإلسالمي ،
اإلسالم والمسلمين كخطر يهدد أمن واستقرار الحضارة 

قف المسلمين تجاه تلك الظواهر وعرضت الدراسة لموا.اإلنسانية
السلبية،كما حاولت أن تضع بعض المقترحات لتجاوز هذه الظواهر 

من دائرة الصدام ،الى دائرة التدافع سلبية ،والخروج باإلسإلم والغرب ال
  .العيش المشترك و ، والتعاون

_____________________________________  
  في الدورة ةالقانوني ة والشرعيالدراسات مجال جائزة تشجيعية في البحث الفائز ب[
   ]ن لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلومالثالثي 
  االمارات العربية المتحدة –جامعة أبوظبي  –مساعد عميد كلية اآلداب والعلوم *
 

  

* Dr. Ahmed Mohamed Ahmed Elgali 
  

Abstract  
  
 

 This study deals with the theoretical and 
practical bases of the relationship of Muslims 
and non- Muslims. It outlined the theoretical 
bases, and clearly stated that non –Muslim is 
a target of preaching of Islam. The relation of 
the Muslim to him depends on his response 
to this invitation. If he accepted Islam he will 
be brother of all Muslim in Islam, and if not 
he will be their brother in Humanity with full 
acknowledgement of his rights, unless he 
showed enmity towards Muslims. 
These bases were applied by Muslims 
towards non-Muslims throughout the history. 
However the relation between Muslims and 
non-Muslim witnessed a period of tension 
and conflict during the Crusades, the 
Andalusia Recovery, the ottoman- European 
wars and the time of the Colonization.  
Post colonization era, the west continue in its 
enmity towards Islam and Muslims, and used 
all means to defame Islam and Muslims. The 
orientalism movements, the church and later 
own the media were used to promote the 
spirit of enmity towards Islam and Muslims 
throughout Europe. This led to the 
phenomenon of Islamophobia, and the notion 
that Islam represents a potential threat to the 
West, and its civilization. 
The study tried to investigate the reasons 
behind the modern hatred towards Islam in 
the West, and how the Muslims reacted to it.  
The study ended by putting some 
suggestions to mitigate this environment of 
mistrust, and remove misunderstanding 
between these parties.  
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 مقدمة
قضية عالقة ،وعلى مستوى العالم أجمع  من القضايا التي تثار في هذا العصر  وبحدة شديدة  في إطار الفكر اإلسالمي 

إذ اتهم المسلمون،ال سيما .المسلمين مع من يخالفونهم في العقيدة والدين، ويختلفون معهم في التوجه الحضاري والتكوين الثقافي
وأنهم يسعون الى تدمير الحضارة اإلنسانية  ، نهم دعاة حرب واستئصال لآلخرينم، بأ2001/سبتمبر/  11بعد أحداث 

،وهدم حياءأحراق للناس إ من قطع للرؤوس و  ،سالمية وممارساتها للعنفإلبعض الجماعات ا سلوكياتيدت أوقد  ، المعاصرة
بأعمال أثاروا بها  االتهم عند أولئك الذين قامو ولم تقف .سالم والمسلمين إلعن ا ةهذه الصورة الشائ اآلثار التاريخية وتدميرها،

إذ  .على اإلسالم نفسه ةسحبت التهمو  ،عمم الحكم على المسلمين جميعاً  ، بل ونشروا الرعب في العالم  الفزع في نفوس الناس
وأنَّ ظواهر العنف  ، وأنه  يأمر أتباعه بإعالن الحرب على اآلخرين ، العامل الرئيس وراء تلك األعمال اتهم اإلسالم بأنَّه

،إنَّما هي نتاج طبيعي لتعاليم سالم إلعمال باسم األسالم وتقوم بتلك اإلالتي تدعي ابعض الجماعات  تقوم بهاواإلرهاب التي 
وأنه يشجع على  ، وعدم التعايش مع غير المؤمنين برسالته ،إلى إقصاء اآلخرين–كما يقول خصومه –اإلسالم الذي يدعو 

  .نه يكن العداء لآلخر أيًَّا ديانته وتوجهاتهأو  ، الدماء ، واستئصال المخالفين أيًّا كانت هويتهمالقتل وٕاراقة 
ما وقع فيه  المسلمين، رغمإذ أن تاريخ . مثار جدل في تاريخ المسلمين ،وعداء اإلسالم لآلخر، الرهابإولم تكن قضية      

سباب مشروعة نشير إليها فيما  وهناك، وأل المسلمين هناسالمية وبينهم وبين غير إلامن حروب وصراع بين بعض الفئات 
ذلك التاريخ  تعامل، وكانعلى ما ساد العالقة بين المسلمين واآلخرين من تسامح وتعاون وحسن  التاريخ شاهد بعد، فهذا

حسان إلعلى البر وا واضحة، تقومعينة وأسس حددت العالقة مع اآلخر وفقًا لضوابط م وقيمه التيإنعكاسًا لتعاليم اإلسالم 
من  مهماً  نساني الراقي كان عامالً إلذلك السلوك ا نَّ إبل . نصاف والعدل في الخصومة في السلم والحربإلوحسن المعاملة وا

  .قبال عليهإللى هذا الدين ودخول الناس فيه واإعوامل انجذاب الناس 
 اإلسالمي، وكيفللمنظور  وتحاول هذه الدراسة بيان األسس الفكرية والقيم التي تحكم العالقة بين المسلم وغير المسلم وفقاً   

جتمعات لهذا الدين وحسن كثير من الم سالم، وتقبلاإلفي نشر  التاريخ، واسهمتانعكست تلك القيم على حياة المسلمين خالل 
  .هلهأاستقبال 

لشبهات التي أثيرت حول إساءة بعض المسلمين معاملة غير المسلمين في ظروف خاصة وأماكن حث لبعض اكما سيعرض الب
تلك  ال سيما في الغرب األوربي واألمريكي وتوضيح أسبابوالخوف منه ظاهرة العداء لإلسالم  كما ستتبع الدراسة. معينة

المسلمين في هذا العصر الذي يشهد تأزمًا في عالقات  وتركز الدراسة بصفة خاصة على موقف المسلمين من غير .الظواهر
وهذا يستدعي . منظمة وممنهجة على المسلمين دينًا وحضارة توجه حمالتالمسلمين بغيرهم السيما في الغرب األوربي حيث 

 .معهاوكيف يمكن للمسلمين مواجهتها والتعامل  ،وأبعادهااستكشاف الدوافع وراء هذه الحملة 
  :كما يلي تتابعتثالثة و أمبحثين تضمن كًال منهما  ثالثة محاوروقد قسمت البحث إلى  
  .همغير  المسلمين معوتعامل  من اآلخر موقف اإلسالمسس النظرية لألا: األول المحور 
  .األسس الفكرية والعقدية لعالقة المسلم بغيره: المبحث األول 

  .القة المسلم مع اآلخرالسالم وليس الحرب أساس ع: المبحث الثاني
 .يةجاستراتي الحرب في اإلسالم ضرورة وليست: المبحث الثالث

  .المسلمين باآلخر خالل التاريخ عالقة: الثاني المحور
  .ما قبل الحروب الصليبيةالعهد النبوي إلى  عالقة المسلمين باآلخر من: األولالمبحث 
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  .لغيرهمشبهات حول معاملة المسلمين : المبحث الثاني
  .الى العصر الراهنو  يةعالقة الغرب باإلسالم والمسلمين  من الحروب الصليب: الثالث المحور

العالقات العثمانية . مأساة األندلس. الحروب الصليبية: االحتكاك المباشر بين أوروبا والعالم اإلسالمي: المبحث األول
  .االستعمار األوربي للعالم اإلسالمي.األوربية

   .،واإلعالمالتنصيرو ، ستشراقالا: آليات الهجوم على العالم اإلسالمي: المبحث الثاني
  .اإلسالموفوبيا: لعداء الغرب لإلسالم والمسلميناآلثار السلبية : المبحث الثالث 

  .التوصيات و ،الخاتمة
  همغير  المسلمين معوتعامل من اآلخر األسس النظرية لموقف اإلسالم 

  والعقدية لعالقة المسلم بغيرهاألسس الفكرية 
ما ورد في القرآن والسنة النبوية من ضوابط توجه عالقات المسلمين مع  اإلسالمية، ومراجعةخالل استعراض النصوص  من 

التي ينبغي أن تقوم عليها العالقات بين المسلمين وغيرهم، من أصحاب الفكرية والعقدية غيرهم، يمكن أن نستخلص األسس 
                                                                                  :تتمثل فيما يلي ، والتياإلنسانية والحضاراتالديانات األخرى 

  اآلخر مجال للدعوة اإلسالمية.1
 بإقصائه، أوثم ال يمكن القول  اإلسالمي، ومنإنَّ اآلخر في التصور اإلسالمي مجال للدعوة اإلسالمية، و مدار للخطاب      

هو دعوة عالمية إلى البشر  نفسه، بلدينًا منغلقًا على  معلوم، ليسهو  جوهره، كمافاإلسالم في .اتخاذ موقف عدائي نحوه
وقد تأكدت هذه الحقيقة في جملة من .وطبقاتهم االجتماعية عراقهمأوألوانهم، و ختالف ألسنتهم الناس كافة على ا جميعًا، تخاطب

فالرسالة التي جاء بها  .حياتهم،والتزم بها المسلمون في واقع سنة الرسول  فصلتهاعليها القرآن الكريم، و  التي نصالمبادئ 
 تجاوزت حدود القوم. العربية، بل كانت رسالة عامة عالمية ، لم تختص بالجنس العربي ولم تقف عند حدود الجزيرةمحمد 

، ومن الذي بدأت فيه الدعوة وانطلقت منه والمكان، الذي ظهرت فيه الرسالة المحمدية ، والزمان والعرب الذين خاطبهم االسالم
المخالف في  اآلخرمع  واصلالطريق للت معهم، ويمهدواالتعامل  باآلخرين، ويحسنواثم كان من الطبيعي أن يهتم المسلمون 

  .اليهالدعوة اإلسالمية  يصالإ ، و الدين والمعتقد
  وحدة األصل اإلنساني.2     

يقرر اإلسالم أنَّ الناس جميعًا يعودون إلى أصل واحد، وٕانَّ وحدة الخلق اإلنساني حقيقة مقررة في ابتداء الخلق، سعت   
في نفوس الناس، وٕازالة كل ما يؤدي إلى إضعافها من  عليها، وٕاحيائهااألديان السماوية كلها، وخاصة اإلسالم، إلى التأكيد 

ُهَو ٱلَِّذى َخَلَقُكم : (قد أكد القرآن الكريم هذه الحقيقة في العديد من آياته ومن ذلك قوله تعالىو . حقد وخصام وٕافساد بين الناس
َخَلَقُكم مِّن َيـَٰأيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَُّقوا َربَُّكُم ٱلَِّذى : (وقوله تعالى،   ]189:األعراف[ )ْوَجَها ِلَيْسُكَن ِإَلْيهَا ِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها زَ ٰ  مِّن نَّْفٍس وَ 

ِإنَّ ٱللََّه َكاَن َعَلْيُكْم * َوٱْألَْرَحاَم  ۦَوٱتَُّقوا ٱللََّه ٱلَِّذى َتَساَءُلوَن ِبهِ * ِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًال َكِثيًرا َوِنَساًء ٰ  نَّْفٍس وَ 
نَّ الناس جميعًا ألانتمائهم العرقي أو الجهوي ،بسبب لة بين الناس عدم المفاضعلى ،الرسول  قد أكدو ،] 1:النساء[) َرِقيًبا

 .تمايزهم يكون بمقدار تقواهم واستقامتهم وما يقدمونه من عمل صالحأن ،و  شركاء في اإلنسانية،وهم سواء من حيث بشريتهم
َوإِنَّ َأَباُكْم َواِحٌد َأَال َال َفْضَل ِلَعَرِبيٍّ َعَلى َأْعَجِميٍّ َوَال ِلَعَجِميٍّ َيا َأيَُّها النَّاُس َأَال ِإنَّ َربَُّكْم َواِحٌد :" أنه قال عن النبي قد ورد ف

  . )1(" عند اهللا أتقاكم مْ كُ رمَ أكْ  َعَلى َعَرِبيٍّ َوَال ِألَْحَمَر َعَلى َأْسَوَد َوَال َأْسَوَد َعَلى َأْحَمَر ِإالَّ ِبالتَّْقَوى ،إنَّ 
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  تكريم اإلنسان.3   
َوَلَقْد . (إنَّ االنسان بصرف النظر عن دينه وأصله كائن مكرم عند اهللا تعالى، وهو مفضل ومميز على كثير من المخلوقات   

ْلَناُهْم َعَلى َكثِ  ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ فكرمهم .] 70:اإلسراء[ )ْقَنا َتْفِضيالً ْن َخلَ ِممَّ  يرٍ َكرَّ
ومن األمثلة العملية على هذا التكريم ما رواه البخاري عن . نزال الكتبإ سال الرسل ،و وٕار  بالعلم والعقل ، - كما يقول المفسرون

إنها : فقيل لهما،فقاماكان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة : عبد الرحمن بن أبي ليلى قال
  .)2( "أليست نفساً :فقال.إنَّها جنازة يهودي:، مرت به جنازة فقام فقيل له إن النبي : فقاال-أي من أهل الذمة-من أهل األرض

  وحدة الرساالت اإللهية التي جاءت إلى البشر.4 
يلتقي اإلسالم في أصوله العقدية، ومبادئه اإليمانية، مع الرساالت اإللهية السابقة جميعًا، إذ أنَّ تلك الرساالت السماوية    

،وتعود إلى أصل واحد،ومن ثم ال تختلف في جوهرها،و ال تتعارض في قيمها   جميعًا  قد خرجت من مشكاة واحدة
ٰى ِبهِ : (ما في قوله تعالىوقد أكد القرآن الكريم ذلك ك.وتعاليمها ْيَنا  ۦَشَرَع َلُكم مَِّن ٱلدِّيِن َما َوصَّ ُنوًحا َوٱلَِّذى َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصَّ

ُقوا ِفيِه ٰ  ِإْبرَ  ۦِبهِ  ٱللَُّه َيْجَتِبى ِإَلْيِه َمن َيَشاُء * ِإَلْيِه  َكُبَر َعَلى ٱْلُمْشِرِكيَن َما َتْدُعوُهمْ * ِهيَم َوُموَسٰى َوِعيَسٰى  َأْن َأِقيُموا ٱلدِّيَن َوَال َتَتَفرَّ
وقد أكد اإلسالم هذه الحقيقة بأن جعل اإليمان بالرسل السابقين أمرًا ال يكتمل إيمان . ]13:الشورى[ )َيْهِدى ِإَلْيِه َمن ُيِنيبُ وَ 

َل ِإَلى ِإْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواْألَْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسى ُقوُلوا آَمنَّا ِباللَِّه َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيَنا َوَما ُأْنزِ : (المسلم إال به
ن يماومن ثم دعا اإلسالم الى اإل، ] 136:البقرة[ )ُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ َوِعيَسى َوَما ُأوِتَي النَِّبيُّوَن ِمْن َربِِّهْم ال ُنَفرُِّق َبْيَن َأَحٍد ِمنْ 

َءاَمَن ٱلرَُّسوُل ِبَمآ ُأنِزَل ِإَلْيِه ِمن  (. لى تكريم جميع األنبياء والرسل ، دون تفريق بينهم أو تفضيل إ بجميع الرساالت السماوية و 
ُسِلهِ  ۦَوُرُسِلهِ  ۦَوُكتُِبهِ  ۦَوٱْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ َءاَمَن ِبٱللَِّه َوَملَـِٰئَكِتهِ  ۦرَّبِّهِ  ) َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربََّنا َوإَِلْيَك ٱْلَمِصيرُ  ۦَال ُنَفرُِّق َبْيَن َأَحٍد مِّن رُّ

بياء والمرسلين،كما في قوله نعلى العالقة الوثيقة بين هذه الرساالت و تكاملها،والصلة بين األ ويؤكد الرسول . ]285: البقرة[
 " : َل األنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتًا فأحسنه و أجمله إال موضع لبنة من زاوية ، فجعل الناس يطوفون به َمَثلي وَمث

   )2("فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين: ويعجبون له ويقولون هالًّ وضعت هذه اللبنة ، قال 

  اختالف الناس في الدين من السنن اإللهية.5 
ومن هذه السنن تعدد الديانات واختالف .يقرر اإلسالم أنَّ هناك سننًا اجتماعية جعلها اهللا حاكمة في المجتمعات اإلنسانية     

ًة َواِحَدًة َوال َيَزاُلوَن ُمْخَتِلِفيَن ِإالَّ َمْن رَ (الناس حولها نظرًا الختالف خياراتهم،  ِحَم َربَُّك، َوِلَذِلَك َوَلْو َشاَء َربَُّك َلَجَعَل النَّاَس ُأمَّ
كما يختلف الناس أيضًا في ألوانهم .] 119-118: هود[ )ِجنَِّة َوالنَّاِس َأْجَمِعينَ َوَتمَّْت َكِلَمُة َربَِّك َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمَن الْ . َخَلَقُهمْ 

ًة َواِحَدًة َوَلـِكن لَِّيْبُلَوُكْم ِفي ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة :( وألسنتهم، وفي العادات، واألعراف والشرائع َوِمْنَهاجًا، َوَلْو َشاء الّلُه َلَجَعَلُكْم ُأمَّ
َخْلُق  ۦـِٰتهِ َوِمْن َءايَ : (وقوله تعالى. ] 48:المائدة[) َما آَتاُكم، َفاْسَتِبُقوا الَخْيَراِت ِإَلى اهللا َمْرِجُعُكْم َجِميعًا َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفونَ 

  ]22:روملاَ[ )َك َلَءاَيـٍٰت لِّْلَعـِٰلِمينلِ ٰ  ِإنَّ ِفى ذَ * ِنُكْم ٰ  ِت َوٱْألَْرِض َوٱْخِتلَـُٰف َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلوَ ٰ  ٱلسََّمـٰوَ 
، وال تأويالً  أكدها بصورة قاطعة ال تحتمل لبساً وتبعًا لهذا جعل اإلسالم حرية االعتقاد مبدأ من المبادىء المهمة فيه، و      

َقد تََّبيََّن * َال ِإْكَراَه ِفى ٱلدِّيِن (على غيرها، فقال تعالى  على مماألة احدى الديانات تحامالً وقرر أنَّه ال يجوز إكراه شخص 
ْشُد ِمَن ٱْلَغىِّ   )َوٱللَُّه َسِميٌع َعِليمٌ * َفَمن َيْكُفْر ِبٱلطَّـُٰغوِت َوُيْؤِمن ِبٱللَِّه َفَقِد ٱْسَتْمَسَك ِبٱْلُعْرَوِة ٱْلُوْثَقٰى َال ٱنِفَصاَم َلَها * ٱلرُّ

َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمْن : (قرر القرآن الكريم هذا المبدأ، مبدأ حرية التدين، في عدة آيات، منها قوله تعالىوقد . ]256:البقرة[
  ]29:الكهف[) َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْر 
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في -قبل ظهور اإلسالم- تشرىوبتأكيد هذه المبادىء، وٕاشاعة تلك القيم، قضى اإلسالم على التعصب الديني الذي اس     
إالَّ بعد الثورة  ولم يتخلص الناس منه نظرياً .دمويةكثير من المجتمعات، وجر على البشرية ويالت الحروب والصراعات ال

  .الفرنسية، وما قررته المواثيق الدولية المعاصرة من حقوق لإلنسان ومن بينها حرية االعتقاد
إلسالم، تمكن غير المسلمين من أهل الكتاب من أداء شعائرهم الدينية في دور العبادة وبمقتضى حرية العقيدة، التي كفلها ا

وكتب التاريخ خير شاهد على ذلك سواء في ذلك ما كتبه المؤرخون .الخاصة بهم، والتي سمح لهم باقإمتها وترميم ما يتهدم منها
  .المسيحيون أوالمؤرخون المسلمون

  .المسلمين وأهل الكتاب من قيم االسالم وتعاليمهالعدل والمساواة بين .6    
وخطاب اإلسالم يتوجه إلى الناس جميعًا دون تمييز بينهم .  يعد مبدأ العدل بين الناس من أبرز مبادئ اإلسالم ومقاصده
ِإنَّ ٱللََّه َيْأُمُرُكْم َأن ( فأمر اهللا سبحانه وتعالى بالعدل بين الناس.بسبب الدين أو اللغة أو األصل أو الحرفة أو الطبقة االجتماعية

 )لََّه َكاَن َسِميًعا َبِصيًراۤ◌ ِإنَّ ٱلۦا َيِعُظُكم ِبهِ ُتَؤدُّوا ٱْألََمـَٰنـِٰت ِإَلٰى َأْهِلَها َوإَِذا َحَكْمُتم َبْيَن ٱلنَّاِس َأن َتْحُكُموا ِبٱْلَعْدِل ِإنَّ ٱللََّه ِنِعمَّ 
سبعة يظلهم اهللا :"اإلمام العادل من السبعة الذين يظلهم اهللا بظله يوم ال ظل إال ظله فقال  وقد جعل الرسول  ]58:النساء[

وحرص اإلسالم على تأكيد أنَّ العداوة بين الناس )2(". إلخ.....ام العادل ،وشاب نشأ بعبادة اهللاإلم:في ظله يوم ال ظل إالَّ ظله
َاُن َقْوٍم ٰ  َيـَٰأيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ : (ال ينبغي أن تحملهم على الظلم، وعدم إقامة العدل ِميَن ِللَِّه ُشَهَداَء ِبٱْلِقْسِط  َوَال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنـٔ

  . ]8:المائدة[ )ِإنَّ ٱللََّه َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن * ٱْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوٰى  َوٱتَُّقوا ٱللََّه *  َعَلٰى َأالَّ َتْعِدُلوا
كما قرر اإلسالم مبدأ المساواة كأساس متين تقوم عليه المعاملة بين الناس جميعًا داخل المجتمع المسلم ووفقًا لتعاليم 

ي َخَلَقُكْم َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَّذِ : (اإلسالم،فالناس جميعًا خلقوا من أصل واحد، فاألب آدم ،واألم حواُء ،فيقول اهللا تعالى
اَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًال َكِثيرًا َوِنَساًء َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي َتسَ 

إنَّ اهللا قد أذهب عنكم ُعبيَّة الجاهلية وفخرها باآلباء، مؤمن :" قال رسول اهللا: قال  وعن أبي هريرة. ]1:النساء[) َرِقيباً 
،أو ليكونن أهون على  ،ليدعنَّ رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم وفاجر شقيٌّ ،أنتم بنو آدم وآدم من تراب ،تقيٌّ 

أن اهللا الينظر إلى صور الناس و ال إلى ألوانهم وال إلى  ويقرر الرسول . )3(."اهللا من الجعالن التي تدفع بأنفها النتن
،فقد ورد عن  وما يصدر عنهم من أعمال طيبة خالصة أموالهم ،ولكن ينظر إلى قلوبهم وما تنطوي عليه من خير أو شر،

  .)4(".كمإنَّ اهللا ال ينظر إلى صوركم وأموالكم،ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمال:" قال أن رسول اهللا  أبي هريرة
مع عمرو  )رضي اهللا عنهما( عمرويمكن اإلشارة هنا إلى قصة . ء، وتمسكهم بهاىبهذه المباد هموتاريخ المسلمين يؤكد التزام 

: فضربه ابن عمرو قائًال له ،، على غالم قبطي فاز عليه بسباق الخيلبن العاص واليه على مصر ،حينما اعتدى ابن عمرو 
لى عمر، حينما لم يجد النصفة من عمرو، فاستدعى  عمر  إن رفع أمره أال إفما كان من والد الغالم . كرمينخذها وأنا ابن األ

ولما تحقق من صدق القبطي ،طلب منه أن يقتص من ابن الوالي ، وقال عمر  قولته المشهورة  عمرو بن العاص وابنه ،
انصرف راشدًا فإن رابك ريب : ثم قال للمصري. أمهاتهم أحراراً متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم :مخاطبًا عمرو بن العاص 

  )5(.فاكتب إليَّ 

،سادت روح المساواة في المجتمعات اإلسالمية، وأصبحت حقيقة مستقرة بين  ووفقًا لتلك التعاليم القرآنية، والقيم النبوية    
من العبادات والمعامالت والحدود، التي تبرز من  الناس، تؤكدها مواقف الحكام، وتصرفات العامة، وتسندها أحكام اإلسالم

  .خاللها قيمة المساواة بين الناس بشكل واضح
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بين القرآن الكريم، كما سبق أن أشرنا، أن معيار التفاضل بين الناس هو مقدار ما  قد: العالقة بين الناس أساسها التعاون.7 
ومن ثم فإنَّ اختالف الناس شعوبًا وقبائل ال . عبر القرآن الكريم يحمل كل منهم من قيم إنسانية، أو يتحلى به من تقوى كما

َيـَٰأيَُّها (بل ينبغي أن يكون سبيًال إلى التفاهم وتبادل المنافع والمعارف والتجارب .ينبغي أن يكون مسوغًا للصراع والتنازع والفرقة
) ِإنَّ ٱللََّه َعِليٌم َخِبيرٌ *ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد ٱللَِّه َأْتَقاُكْم  *ْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ٱلنَّاُس ِإنَّا َخَلْقَنـُٰكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثٰى َوَجَعْلَنـٰكُ 

 ]13:الحجرات[
وأن األساس  نه من عمل صالحوما يقدمو  و يكون تمايزهم بمقدار تقواهم واستقامتهم ،. فالناس سواسية من حيث بشريتهم   

َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ : (الذي تقوم عليه عالقات الناس مسلمين وغير مسلمين،التعاون والعمل المشترك من أجل خير الناس جميًعا
ْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب  كما أن اختالف الدين ليس مدعاة للعداوة أو  ]2:دةالمائ[) َوالتَّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعَلى اْألِ

) ال ِإْكَراَه ِفي الدِّينِ : (رفالقرآن يقر  ، كراههم على معتقداتهمإ ني عن طريق حمل األقوياء الناس و االعتداء،وال يحل الخالف الدي
مِّيِّيَن َأَأْسَلْمُتْم َفِإْن َأْسَلُموا َفَقِد اْهَتَدْوا َوإِْن َتَولَّْوا َفِإنََّما َوُقْل ِللَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َواْألُ : (وأن دور الرسول هو البالغ.  ]256:البقرة[

وقد اعتبر اإلسالم اإلساءة الى فرد من الناس إساءة إلى اإلنسانية كلها،وفي  ،]20:آل عمران[ )اللَُّه َبِصيٌر ِباْلِعَبادِ َعَلْيَك اْلَبالُغ وَ 
ى فرد واحد من أفراد اإلنسانية بمثابة تقديم الخير إلى اإلنسانية كلها، وٕانَّ قتل فرد بمثابة قتل وتعد المقابل يعد تقديم الخير إل

ِلَك َكَتْبَنا َعَلٰى َبِنى ٰ  ِمْن َأْجِل ذَ :(على الجميع ،وأنَّ إحياء نفس واحدة بمثابة إحياء للناس جميعًا،وهذا ما عبرت عنه اآلية الكريمة 
) َمآ َأْحَيا ٱلنَّاَس َجِميًعا َمن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفى ٱْألَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل ٱلنَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنَّ  ۥِءيَل َأنَّهُ ٰ  ِإْسرَ 

  ].32:المائدة[
تبليغ رسالة ربه،وما على الرسول إال  جعل اهللا تعالى مهمة الرسول :المسلم ليس مسئوًال عن معاقبة الكافر على كفره.8  

) اْلُمِبينُ  ِإالَّ اْلَبَالغُ  الرَُّسولِ  َوَما َعَلى:( وقوله تعالى، ]82:النحل[ )اْلَبَالُغ اْلُمِبينُ  َعَلْيكَ  َفِإن َتَولَّْوْا َفِإنََّما: (ذلك كما قال تعالى
ومهمة المسلمين ما هي ،] 22-21: الغاشية[)ْسَت َعَلْيِهم ِبُمَصْيِطٍر لَّ * كٌِّر َفَذكِّْر ِإنََّمآ َأنَت ُمذَ : (،وقوله تعالىى ]18: العنكبوت[

لى اهللا تعالى ،وحث الناس على الدخول في دين اهللا إدروهم ال يتجاوز حدود الدعوة  ،ومن ثم فإنَّ إال امتداد لمهمة الرسول 
إكراههم على ذلك ،وتبعًا لهذا فإنَّه ليس من  اإلسالم ، أوالحق ،وليس من مسؤليتهم دخول الناس في الدين،وحمل الناس على 

شأن المسلم عقاب الكافر على كفره،وعدم اتباعه الهدي اإللهي ،بل إنَّ حساب الناس على إيمانهم وكفرهم ،  أمر يتواله اهللا 
رد في العديد من اآليات، مثل ويؤيد ذلك ما و . حانه وتعالى، فيجازي المؤمن على إيمانه ويعاقب من كفر على كفره وجحودهبس

وبهذا ].69- 68: الحج[ )اللَُّه َيْحُكُم َبْيَنُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما ُكْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفونَ َوإِْن َجاَدُلوَك َفُقِل اللَُّه َأْعَلُم ِبَما َتْعَمُلوَن، : (قوله تعالى
ن، إذ يدركون أنَّ اهللا هو الذي يتولى حساب الجميع ويحكم بينهم في تحسم مواقف  الغضب والكراهية بين المختلفين في الدي

 اْلِكَتاَب َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َلْيَسِت النََّصاَرى َعَلى َشْيٍء َوَقاَلِت النََّصاَرى َلْيَسِت اْلَيُهوُد َعَلى َشْيٍء َوُهْم َيْتُلونَ : (دار غير الدار الدنيا
   .]113:البقرة[ )َفاللَُّه َيْحُكُم َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوا ِفيِه َيْخَتِلُفونَ  َلُموَن ِمْثَل َقْوِلِهمْ َكَذِلَك َقاَل الَِّذيَن ال َيعْ 

بهذه الروح العالية ووفقًا لهذه المبادئ السامية، والنظرة المتسامحة، وضع اإلسالم أسس العالقة مع اآلخرين، فأكد الوحدة     
بين الناس، وفي الوقت نفسه قرر سنة االختالف والتنوع، ودعا إلى منهج التدافع بدًال من الصراع في معالجة المتناقضات التي 

وهكذا فإنَّ االختالف بين الناس، وما يترتب عليه . لى الحوار بدًال من الصدام والخصامإ و . رقاء المتعددينالحياة بين الفتفرزها 
من تدافع أو حوار حضاري سنة من سنن اهللا التي تحكم المجتمعات واألفراد، وأنَّه رحمة من عنده يتبين من خاللها ويتميز 

ال َدْفُع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهدَِّمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر َوَلوْ . (الحق من الباطل، ويظهر الخير على الشر
اَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلَفَسَدِت َوَلْوال َدْفُع اللَِّه النَّ ( ،]40:الحج[ )نَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيزٌ ِفيَها اْسُم اللَِّه َكِثيرًا َوَلَيْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن َيْنُصُرُه إِ 
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ومن هنا شجع اإلسالم التدافع ال الصراع، ودعا إلى الحوار بدًال ، ] 251:البقرة[ )َلِمينَ اْألَْرُض َوَلِكنَّ اللََّه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعا
ثة في سوره وآياته في صياغة الروح ومن يقرأ القرآن يدرك دوره، ودور الحوارات المتعددة والمتنوعة المبثو .دم والعراكامن التص

  )6(.الحوارية لدى المسلمين، والتي تجسدت في عالقة اإلسالم وأمته وحضارته مع اآلخرين
ولم تكن تلك المبادئ مجرد نظريات مثالية أو شعارات غير واقعية، ولكنها كانت واقعًا عاشه المسلمون، وطبق عمليًا في      

رأينا الموالي من غير العرب يتصدرون مكان القيادة، ويشارك غير المسلمين، من مختلف  المجتمع اإلسالمي األول، حيث
ائها حضارات عريقة، ولغات عديدة ومع اتساع رقعة الدولة اإلسالمية واحتو . األعراق واألديان والملل، في بناء الدولة اإلسالمية

والترك والروم، ومن اليهود والنصارى وغير هؤالء وأولئك من نمت العلوم والمعارف، وبرز ساسة ومفكرون وفالسفة من الفرس 
  .الشعوب واألجناس وأصحاب الملل والنحل والمعتقدات

ومن خالل الواقع التاريخي لحركة المسلمين، نجد أنَّ الدولة اإلسالمية منذ نشأتها األولى تألفت من شعوب وأجناس ونحل   
م يمنع غير المسلمين من السريان والفرس وغيرهم من االندماج في المجتمع ومعتقدات متباينة، وأنَّ ذلك االختالف، ل

وأنَّ ذلك التنوع . اإلسالمي، والمشاركة النشطة في العمل الفكري والثقافي بالترجمة والتأليف، ومزاولة الطب والفلك وسائر العلوم
عة رسالته الكونية وثقافته اإلنسانية التي شارك فيها أعالم الساللي واللغوي والثقافي يعد مفخرة من مفاخر اإلسالم، وتأكيدًا لطبي

كما لم يكن هناك حرج لدى  .ابن سينا، والغزالي، والخوارزمي، وغيرهم: متميزون، وأسهم في بنائها مفكرون عظام من أمثال
مهد -الجزيرة العربية نفسها المجتمع المسلم أن تنتقل القيادة السياسية للعالم اإلسالمي برمتها من ديار العرب، وأن تصبح 

، وأن يقود دوًال إسالمية، ملوك وأمراء وقادة من الترك واأللبان )التركية(جزءًا من اإلمبراطورية العثمانية -الرسالة، ومنزل الوحي 
  .واألكراد وغيرهم

مكانته في  *لقرطبيا جواء التي كان يسودها التسامح وقبول اآلخر،وجد الحبر اليهودي موسى بن ميمونألوفي تلك ا  
في أصول الدين اليهودي ، ويوجه الرسائل للجاليات  ،"داللة الحائرين "المجتمع االسالمي،واستطاع  أن يكتب أشهر ُكتبه 

كما استطاع يوحنا الدمشقي، النصراني، الذي كان . اليهودية المنتشرة في العالم اإلسالمي، يحثها على التمسك بدينها وثقافتها
رسالتين على شكل محاورة وزيرًا للمالية في قصر الخليفة األموي في دمشق، أن يكتب كتبًا في اإللهيات المسيحية، وأن يؤلف 

بين مسيحي ومسلم في شأن ألوهية المسيح وحرية اإلرادة اإلنسانية، حاول من خاللها تبرير العقيدة النصرانية والدفاع عنها، في 
مواجهة مفهوم التوحيد اإلسالمي، وخالل كتاباته، طعن في عقيدة المسلمين، وألف الكتب في الرد عليهم وجادل علماءهم في 

وفي الحالتين لم تثر ثائرة أحد من المسلمين على ما كتبه موسى بن ميمون ويوحنا الدمشقي، مع أن كتبهما . كثيرة أمور
اشتملت على غمز بطريقة مباشرة، وغير مباشرة في اإلسالم، بل كان الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن هي الوسيلة التي 

  . ت على اإلسالم وتعاليمهاتبعها علماء المسلمين في مواجهة تلك التجنيا
  
  

______________________________________  
 .م في القاهرة ،وكان يعمل طبيبا لألسرة األيوبية في مصر1204م، وتوفي عام 1135ولد في قرطبة عام *
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  السالم وليس الحرب أساس عالقة المسلم مع اآلخر
لمجتمعات المتعددة األجناس، المختلفة األعراق واللغات والثقافات بين ادعا اإلسالم إلى السالم بين األمم والشعوب، و     

- م 1948بمقتضى ميثاق األمم المتحدة سنة -والعقائد، وحمل تلك الدعوة والتزم بها المسلمون، وذلك قبل أن تلتزم دول العالم 
  .وبحل المنازعات بينها بالطرق السلمية ،بعدم اعتداء بعضها على بعض

 :وقد أقام اإلسالم دعوته إلى السالم على األسس التالية 
ْلِم َكآفًَّة َوَال َتتَِّبُعوْا (: قد أمر اهللا المسلمين أن يتجهوا إلى السلم والدخول فيه، فقال تعالى .أ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا ِفي السِّ

واالستجابة ، له إذا رأوا من أعدائهم ميالً  وحث المسلمين على قبول السلم] 208: البقرة[ )مُِّبينٌ نَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن إِ 
ْلِم َفاْجَنْح َلَها َوَتَوكَّْل َعَلى الّلِه ِإنَُّه ُهَو (:يقول تعالى .لدعوة السالم إذا صدقت نية الطرف اآلخر في التوصل إليه َوإِن َجَنُحوْا ِللسَّ

َلَم َفَما َجَعَل الّلُه َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبيالً  َفِإنِ : (وقوله تعالى، ]61:لاألنفا[ )ِليُم السَِّميُع اْلعَ  ، )اْعَتَزُلوُكْم َفَلْم ُيَقاِتُلوُكْم َوَأْلَقْوْا ِإَلْيُكُم السَّ
ولم يبادروا المسلمين بعداوة  ،فهذه اآليات البينات، جاء فيها األمر بقبول السلم من غير المسلمين إذا جنحوا إليه ]90:النساء[

  .  أو قتال
لى إدعاهم على إحسان الصلة بمن يخالفونهم في الدين والعقيدة، و  العديد من اآليات فيشجع القرآن الكريم وحث المسلمين  .ب

َال َيْنَهاُكُم اللَُّه :(الىكقوله تع.بهم ما داموا غير مقاتلين، ولم يعتدوا على المسلمينبر الو االلتزام بمبدأ العدل في معاملة غيرهم، 
وُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهمْ    . ]8:الممتحنة [ )ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ  َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكم مِّن ِدَياِرُكْم َأن َتَبرُّ

ن يكون ذلك عن طريق الحوار والجدال بالحسنى، أعوته إلى اإلسالم، و م باآلخر، بدأمر اإلسالم بأن تبدأ عالقة المسل .ج
 ]125:النحل[) ى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسنُ اْدُع ِإل: (والموعظة الحسنة، فقال تعالى

بإرسال الرسل وكتابة الكتب إلى أمراء زمانه وحكام الدول آنذاك داعيًا إياهم إلى  لهذا المنهج الرباني، قام الرسول  وتطبيقاً 
قول فقد ورد . وعرض رسالته عليهم،وٕاقناعهم بها،  لى اإلسالمإإلى القبائل أن يبدأوهم بالدعوة اإلسالم، كما أمر رسله ومبعوثيه 

انفذ على :  رسول اهللا أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال يا  : فقاللعلي بن أبي طالب يوم خيبر حينما سأله علي  النبي 
رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى اإلسالم ،وأخبرهم بما يجب عليهم من حق اهللا فيه، فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجًال واحدًا 

  )2("النعم خير لك من أن يكون لك حمر
أوصاه في خاصته بتقوى اهللا، ومن معه من المسلمين خيرًا ،ثم يبين له أسس ر أميرًا على جيش أو سرية ، إذا أمَّ كان و      

وا ز اغ. قاتلوا من كفر باهللا . في سبيل اهللا  ،اغزوا باسم اهللا  ": والقيم األخالقية التي ينبغي مراعاتها قائالً  التعامل مع اآلخر،
، )أو خالل(عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثالث خصال، ٕاذا لقيت و .وال تقتلوا وليداً ،وال تمثلوا ،والتغدروا ،والتغلوا 

ثم ادعهم إلى التحول  ،فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ،ادعهم إلى اإلسالم ثم.تهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهمفأيَّ 
ن يتحولوا أفإن أبوا . اجرينلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهفإن فعلوا ذلك  خبرهموأ ،من دارهم إلى دار المهاجرين

الغنيمة وال يكون لهم في . يجري عليهم حكم اهللا الذي يجري على المؤمنين ،أنهم يكونون كأعراب المسلمين منها،فأخبرهم
أبوا هم فإن . فاقبل منهم وكف عنهمك فإن أجابو . الجزية بوا فسلهم أهم فإن أبوا . ، إال أن يجاهدوا مع المسلمينشيءالفيء و 

دعوة الكفار إلى اإلسالم قبل قتالهم أمر واجب إن لم تكن قد بلغتهم الدعوة، ومستحبة  ومعنى هذا أنَّ .  )4("تعن باهللا وقاتلهمفاس
 ،هذا إذا كان المسلمون هم الذين قصدوا الكفار في ديارهم، أما إذا كان الكفار هم الذين قصدوا المسلمين. إن تكن قد بلغتهم

  )7(.عراضهم وأموالهمأففي هذه الحالة للمسلمين الحق أن يقاتلوهم من غير دعوة، ألنَّهم بذلك يدافعون عن أنفسهم و 
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دعوتهم إلى دين اإلسالم هي السلم ال الحرب، وأنَّ البداية معهم ينبغي أن تكون  األصل في عالقة المسلمين بغيرهم وهكذا فإنَّ 
في هذه الحال ال يعدو األمر أن يستجيبوا لتلك الدعوة، أو يردوها من غير أذى أو معاندة، أو كمرحلة أولى ال يسبقها غيرها، و 

 : يقفوا في طريق الدعوة ويمنعوا المسلمين من البالغ، وتبعًا لذلك تتحدد عالقة المسلمين بهم على النحو التالي
َفِإن َتاُبوْا : (قال تعالى .ن له ما لهم وعليه ما عليهمأصبح أخًا للمسلمي، اإلسالم عتنق ديناو  ة،لدعو لب منهم استجافمن  .1

ُل اآلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُمونَ  َكاَة َفِإْخَواُنُكْم ِفي الدِّيِن َوُنَفصِّ َالَة َوآَتُوْا الزَّ  ].11: التوبة[) َوَأَقاُموْا الصَّ
سواء كان من وسالم المسلمين يقف في طريق دعوته، وال قاتل من يدعو إليه،  ه لميقبل الدخول في اإلسالم، لكن لم ومن .2

وعلى هؤالء تحمل اآليات . هؤالء يكون األصل في حقهم المسالمة، ما لم يعتدوا بقول أو فعلفأمثال  .أهل العهد أم لم يكن
َال َيْنَهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي :( ى التي أمر اهللا فيها بالسلم، وأباح فيها اإلحسان لآلخر غير المسلم، كقوله تعال

وُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ  َفِإِن اْعَتَزُلوُكْم َفَلْم :( وقوله ،] 8: الممتحنة[ )اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكم مِّن ِدَياِرُكْم َأن َتَبرُّ
َلَم َفَما َجَعَل الّلُه َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبيالً ُيَقاِتُلو  فإن : " قال الشوكاني رحمه اهللا تعليقًا على هذه اآلية،  ]5:النساء[ )ُكْم َوَأْلَقْوْا ِإَلْيُكُم السَّ

أي طريقًا، فال  ،"َلْيِهْم َسِبيالً َفَما َجَعَل الّلُه َلُكْم عَ " اعتزلوكم ولم يتعرضوا لقتالكم وألقوا إليكم السلم أي استسلموا لكم وانقادوا، 
 )8(".يحل لكم قتلهم وال أسرهم وال نهب أموالهم، فهذا االستسالم يمنع من ذلك ويحرمه

على أحد منهم بقول  ىعتدامع المسلمين، أو ه ، أو نقض عهدة إليهدعو الوقف في طريق من لم يرفض اإلسالم فحسب بل  .3
وعلى هؤالء . أو فعل، أو خطط لذلك مستقبًال، فهؤالء األصل في حقهم الحرب، وهي المرحلة التالية لدعوتهم إلى دين اإلسالم

ِن انَتَهوْا َفَال ُعْدَواَن ِإالَّ َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى َال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن ِلّلِه َفإِ  (:تحمل اآليات الواردة بقتال المشركين، كقوله تعالى 
َفاْقُتُلوْا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجدتُُّموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقُعُدوْا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد ( : ، وقوله تعالى ]193البقرة [ )َعَلى الظَّاِلِميَن 

َالَة َوآَتُوْا الزَّ  َواْقُتُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم ( :وقوله تعالى  ]5التوبة [،)َكاَة َفَخلُّوْا َسِبيَلُهْم ِإنَّ الّلَه َغُفوٌر رَِّحيٌم َفِإن َتاُبوْا َوَأَقاُموْا الصَّ
تَّى ُيَقاِتُلوُكْم ِفيِه َفِإن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم َكَذِلَك اِم حَ َوَأْخِرُجوُهم مِّْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َوَال ُتَقاِتُلوُهْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحرَ 

 والمراد بهؤالء الذين أمر اهللا بقتالهم في هاتين اآليتين كفار مكة الذين قاتلوا رسول اهللا، ] 191:البقرة [ )َجَزاء اْلَكاِفِريَن 
فأمر اهللا ".  َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهم مِّْن َحْيُث َأْخَرُجوُكمْ "  :، وقال اهللا تعالى في حقهم )9(اوصحابته وأخرجوهم منه

وقفوا في طريق دعوتهم  و ، ،وأخرجوهم من ديارهم-رضي اهللا عنهم-وصحابته ، بقتالهم أنى كانوا، ألنَّهم آذوا رسول اهللا 
َوَقاِتُلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه : (قاتلنا، إذا أردنا إظهار دين اهللا، كما قال تعالىالقتال هو لمن ي: (قال ابن تيمية رحمه اهللا .لإلسالم

  )10(]. 190: البقرة[) َال ُيِحبِّ اْلُمْعَتِديَن  الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َوَال َتْعَتُدوْا ِإنَّ الّلهَ 
فهذا من طريق المقابلة الجماعية أمام تكتل  ]36: التوبة[ )ُيَقاِتُلوَنُكْم َكآفَّةً َوَقاِتُلوْا اْلُمْشِرِكيَن َكآفًَّة َكَما (: وأما قوله تعالى

قال ابن كثير رحمه اهللا تعليقًا على . وهو أمر لكافة المسلمين الُمقاتلين بمحاربة كافة المشركين المقاتلين. المشركين الجماعي
ه ويحتمل أنَّ . تم أيضًا لهم إذا حاربتموهم، وقاتلوهم بنظير ما يفعلونكما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم، فاجتمعوا أن: "هذه اآلية

   )11("أذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم
  ستراتيجيةاإلسالم ضرورة وليست االحرب في 

زهاق األرواح جبلة جبل عليها إوأنَّ  اإلنسانيةزٌء من الطبيعة رغم أنَّ الحرب كما يقول بعض علماء االجتماع والسياسة،ج 
ومن ثم أعلن القرآن الكريم أنَّ  ، ديان لمحاربتها وتطهير النفس منهاولذا جاءت األ ، اإلنسان، وغريزة من غرائزه المتأصلة

تطور المجتمعات وليس هو السبيل إلى تقدم األمم و وهو ضرورة تقدر بقدرها  القتال أمر مكروه ،واستثناء وليس القاعدة ،
. ن تقوم عليه العالقة بين الناسأساس الذي ينبغي نه ليس األأكما  ، وازدهار العلوم والحضارات كما تدعي بعض الفلسفات
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َأن ُتِحبُّوْا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َوالّلُه  ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم َوَعَسى: (يقول اهللا تعالى
ال تتمنوا لقاء ": وقال وتمني لقاء العدو ، عن الرغبة في الحرب كما نهى النبي  ،] 216:البقرة[) َيْعَلُم َوَأنُتْم َال َتْعَلُموَن 

حالة الحرب حالة طارئة، ال يشرع للمسلم أن يتمناها إال إذا قامت أسبابها،  وهذا يدل على أنَّ   )2("العدو،فإذا لقيتموهم فاصبروا
  .فإن قدر للمسلم لقاء عدوه، فالمشروع حينئذ الصبر والثبات، وٕاعداد القوة .وتوافرت دواعيها

مما يترتب عليها اإلسالم الحرب بقيود تهدف إلى تضييق نطاقها، والتخفيف ما أمكن  قيد: أسباب الحرب ودوافعها في اإلسالم
  :من مآس وآالم، ومن ثم فإنَّ الحرب في اإلسالم ال تشرع إال في الحاالت التالية

 ء عليهم عتداالاحه للمسلمين في حال اتأقتال و ال-في العديدمن اآليات القرآنية-قد شرع اإلسالم  :لدفاع عن النفسا
َوَقاِتُلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َوَال َتْعَتُدوْا ِإنَّ الّلَه َال ُيِحبِّ اْلُمْعَتِديَن ، :( كقوله تعالى  .أو ظلمهم أو مقاتلتهم

ُتَقاِتُلوُهْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى  َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهم مِّْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َوالَ 
وهذا حق  ]192- 190: البقرة[) نَّ الّلَه َغُفوٌر رَِّحيمٌ ُيَقاِتُلوُكْم ِفيِه َفِإن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم َكَذِلَك َجَزاء اْلَكاِفِريَن ،َفِإِن انَتَهْوْا َفإِ 

السماوية والوضعية ،وأباحت لمن اعُتِديَّ عليه أو ُظِلَم أن يدفع عن نفسه  مشروع كفلته كل القوانين البشرية واألديان
ن ومقاومة الظلم والسعي إلى رفعه، فإنَّه اورغم أن اإلسالم أباح للمسلم رد العدو . العدوان، ويرفع الظلم الذي يقع عليه

. كما أشارت إلى ذلك اآلية السابقة،ثل قيد هذا الحق بعدم تجاوز الحد في القتال، وعدم التعدي فيه، والمعاملة بالم
، التي خاضها ضد المشركين، كان المشركون فيها هم المعتدون أو المتسببون في القتال، بأسباب  حروب النبي و 

األصل مع الكفار السلم ال الحرب، ولو كان األصل معهم الحرب لكان النبي  وهذا يؤكد أنَّ  .مباشرة أو غير مباشرة
، إلى الملوك واألمراء، ودعوته رسائل النبي  كما أنَّ .، أنه لم يبدأ أحدًا بالقتالوالمتواتر من سيرته  .يبدؤهم بذلك

لى إوغيرهم  السلم، والبدء بالدعوة  األصل  في العالقة بين المسلمين ، يدل على أنَّ )12( *لهم بالدخول في اإلسالم
  . سائل، وٕانما بعث إليهم جيوشًا لمحاربتهم وقتالهمالحق ولو كان األصل الحرب لما أرسل الرسول إليهم ر 

 من قبل  نقض المعاهدات ونكث العهودشرعت الحرب في اإلسالم للرد على  كما: الرد على من نقض العهود
َعْهِدِهْم َوَطَعُنوْا ِفي َوإِن نََّكُثوْا َأْيَماَنُهم مِّن َبْعِد (: يقول سبحانه وتعالى. لإلسالم والمسلميناآلخرين، أو سعيهم في الكيد 

َة اْلُكْفِر ِإنَُّهْم َال َأْيَماَن َلُهْم َلَعلَُّهْم َينَتُهونَ     ]12التوبة، [ )ِديِنُكْم َفَقاِتُلوْا َأِئمَّ
 وتهديد سالمة المجتمع  ،والسعي بالفساد بينهم ،فتنة المسلمين عن دينهمقد يشرع القتال لدرء من أراد : درء الفتنة

َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى َال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن ِلّلِه َفِإِن انَتَهوْا َفَال ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى (: يقول اهللا تعالى .سالميةوالدولة اإل
 ].193البقرة، [ )الظَّاِلِمينَ 

 حيلة على رد كما تجوز الحرب لرد الظلم ورفع االضطهاد عن المستضعفين، ومن ال قدرة لهم وال  :رد الظلم
ُقوُلوَن َربََّنا َوَما َلُكْم َال ُتَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل الّلِه َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن يَ :( يقول تعالى.العدوان

ُأِذَن (وقوله ] 75: النساء[ )ل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصيراً ُدنَك َوِلّيًا َواْجعَ َأْخِرْجَنا ِمْن َهـِذِه اْلَقْرَيِة الظَّاِلِم َأْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَّ 
) هُ ن َيُقوُلوا َربَُّنا اللَّ ِبَغْيِر َحقٍّ ِإالَّ أَ  ِللَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن ِبَأنَُّهْم ُظِلُموا َوإِنَّ اللََّه َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر، الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمن ِدَياِرِهمْ 

 ،]40-39:الحج[
______________________________________  

  .قكهرقل وكسرى و المقوقس و المنذر بن ساوي ، وملك عمان ، وصاحب اليمامة هوذة بن علي والحارث الغساني، وغيرهم من ملوك و أمراء المناط*
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العسكري في مثل هذه بل إنَّ المنظمة الدولية لألمم المتحدة أعطت لنفسها الحق  وهذا حق تضمنته كل المواثيق الدولية ، 

 .في العقود األخيرة وهو ما وقع كثيراً  ، الحاالت
 ويخفف من -حينما تقع-الحرب يقلل من شروروضع اإلسالم من التعاليم ما : التخفيف من آثار الحرب وآالمها

أو " آداب القتال وأخالقياته"نسميه فوضع من الضوابط ما يمكن أن . ويالتها، إذا ما اضطر المسلمون إلى خوضها
 :ومن تلك الضوابط.  خفف من آثار الحرب السالبة، وما تسببه للناس من مآس، وذلك كي يقانون الحرب

والشيوخ وغيرهم ممن يطلق عليهم المدنيين، وعدم التعرض لرجال الدين . من النساء والصبيان والعجزة حماية غير المقاتلين .1
فعن ابن عمر رضي اهللا .الذين انقطعوا للعبادة ولم يشاركوا في الحرب، فهؤالء جميعًا يأمر اإلسالم بحمايتهم وتوفير األمن لهم

ال : " وقال )13(".عن قتل النساء والصبيان ،فأنكر ذلك ،ونهىإمرأة مقتولة يه رأى في بعض مغاز  رسول اهللا  أنَّ : " عنهما قال
 كان اذا بعث جيوشه النبي  ورد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنَّ  وقد )3(".تقتلوا شيخًا فانيًا وال طفًال صغيرًا و ال امرأةً 

إنك : " قائالَّ يزيد بن أبي سفيان حين واله قيادة الجيش أبوبكر  الخليفة كما وصى.)14("ال تقتلوا أصحاب الصوامع: " قال
سهم من ؤو ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم هللا فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قومًا فحصوا عن أوساط ر 

ثير أين لما لهم من تفأمر بقتل األخير وهنا يفرق بين رهبان النصارى ورؤساءهم ،( -الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف
وال ،وال تخربن عامرًا  ،وال تقطعن شجرًا مثمراً ،وال كبيرًا هرمًا ،وال صبيًا ،ال تقتلن امرأًة : ، وٕاني موصيك بعشر- ) على أتباعهم

  )13()كأي ال تخاف من العدو فيطمع في( وال تغلل وال تجبن  ،وال تغرقنه ،وال تحرقن نخالً ،تعقرن شاًة وال بعيرًا إال لمأكلة 
ومن ضوابط الحرب في اإلسالم، عدم استخدام األسلحة الفتاكة، أو ما يعرف بأسلحة الدمار : عدم استخدام األسلحة الفتاكة .2

األسلحة الكيماوية، واألسلحة الجرثومية، أو القنابل النووية، أو القنابل الحارقة، التي تؤدي إلى هدم الدور وحرق : الشامل مثل
َوإَِذا : (فهذا كله من اإلفساد في األرض الذي نهى عنه اهللا سبحانه وتعالى بقوله . باني، وقتل الحيواناتاألراضي وتدمير الم

 وقد ورد في وصية أبي بكر السالفة] 205:البقرة[) َتَولَّى َسَعى ِفي اَألْرِض ِلُيْفِسَد ِفِيَها َوُيْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َوالّلُه َال ُيِحبُّ الَفَسادَ 
وال تقطعن شجرًا مثمرًا وال تخربن عامرًا، وال تعقرن شاًة وال بعيرًا إال لمأكلة، وال تحرقن نخًال وال تغرقنه، وال تغلل، وال :" الذكر
 )13( ".تجبن

 مته، إنَّ الرجل المقاتل هو إنسان في المقام األول، ومن ثم أوصى اإلسالم بوجوب حفظ كراوميتاً  اً احترام اإلنسان المحارب حي .3
ففي حديث  .حترام إنسانيتهماًا أو ميتًا، وأوجب دفن الموتى و فقد أمر اإلسالم بحسن معاملته حي. اً إذا قتل أو جرح أو وقع أسير 

غير مرة فرأيته إذا مر بجيفة إنسان فال يجاوزها حتى يأمر بدفنها و ال يسأل مسلم هو  سافرت مع النبي : " يعلى بن مُّرة قال
وأما الجرحى فأمر اإلسالم . بأن يحفر لهم حفرة ويدفنوا فيها ولما قتل مشركو قريش في بدر أمر الرسول   . )15("أم كافر

و ال يقتلن أسير  أال ال يجهزن على جريح و ال يتبعن مدبر ،: " عند فتح مكة  بعالجهم ورعايتهم، ونهى عن قتلهم، فقد قال 
اخرجوا : " للمقاتلين عن التمثيل بالقتلى والجرحى، ومن وصاياه  النبي  ونهى ،  )16( "ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ،

  )1("تقاتلون في سبيل اهللا  من كفر،ال تغدروا، وال تغلُّوا و ال تمثلوا،و ال تقتلوا الولدان ، باسم اهللا
ُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكينًا وَ : (أما األسرى فقد منع اإلسالم قتلهم، وأمر بإطعامهم ورعايتهم وعالجهم، فقال تعالى    

طالق كما جعل لهم أسبابًا كثيرة إل .] 9-8: اإلنسان[) َوَيِتيمًا َوَأِسيرًا، ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه َال ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاء َوَال ُشُكوراً 
 .سراحهم أو فدائهم

ين والقضاء الجهاد وما ارتبط به من سوء فهم، وتصويره بأنَّه يوجب مقاتلة غير المسلملى مصطلح إوهنا ال بد من اإلشارة   
ومن ثم  ، وحقيقة فإنًّ الجهاد في المصطلح اإلسالمي يعني بذل الجهد والطاقة في القيام بأمر معين. ًا عليهم باعتبارهم كفار 

إشارة إلى جهاد  ،] 52:الفرقان[)  َكاِفِريَن َوَجاِهْدُهْم ِبِه ِجَهاًدا َكِبيًراَفَال ُتِطْع الْ : (بالقرآن كما في قوله  تعالى اً استخدم مرتبط
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بالغ آياته واالحتجاج إدي والفكري بهذا القرآن ، وذلك بالدعوة والُحجة  وذلك ببذل الوسع والطاقة في مدافعة الباطل االعتقا
كما  - من الجهاد سابق ومقدم على  جهاد السالح والسنان، وذلك ما فيه من زواجر ،وهذا النوع  و ببراهينه وبأحكامه وعقائده ،

، وألنه لوال قوة الحجة، لما أفادت حجة القوة، ولما أدت شرعة »لعظيم منفعته، وشدة مؤنته، وكثرة أعدائه«: -قال ابن القيم 
د بلسانه يكون جهاده أخوف على الجهاد مقاصدها من الهداية واإلصالح، ودخول الناس في دين اهللا أفواجًا، وألنَّ المجاه

كما –أما  الجهاد بمعنى القتال فإنه ال يقع . )12("نفسه؛ ألنه يكون بين ظهراني من يجاهدهم، وتحت سطوتهم في الغالب
، وال يصح أن ينال المدنيين المسالمين، وال يجوز أن يكون فيه ويجري وفقًا لضوابط مشددة ، لضرورة معينة إال إذا - أشرنا

ومن هنا يتبين أنَّ ما تقوم به بعض الجماعات المتطرفة من قتل لألبرياء . شامل لإلنسان أو األشياء النافعة لإلنساندمار 
، ومخالفة لنصوص القرآن وهدي الرسول  وانتهاك للحرمات ، أعمال منافية ألدب اإلسالم في السلم والحرب وتعد على الناس ،

 وبعيدة عن الروح العامة للدين اإلسالمي،. 
 عالقة المسلمين باآلخر عبر التاريخ

  عالقة المسلمين باآلخر منذ العهد النبوي إلى الحروب الصليبية
وقد  .من ضوابط، قامت العالقة بين المسلمين ومن خالفوهم المعتقد الهدي النبوي وفقًا لما وضعه القرآن من أسس، وما بينه  

سالمي إلمن تلك المعامالت خالل التاريخ ا وسنعرض فيما يلي جانباً .ك العالقة على أساس من التسامح واألمن واإلخاءبنيت تل
كثر من قرنين من ألبين المسلمين وغير المسلمين امتد  مباشراً  ا من العهد النبوي حتى الحروب الصليبية التي شهدت صراعاً بدءً 

 .الزمان
 لقد عامل الرسول : العهد النبوي ن من آيات تحث ، أهل الكتاب بغاية التسامح والعدل مستهديًا بما جاء في القرآ

ومع ظهور اإلسالم أخذ اليهود يتتبعون  . وتؤكد على اإلحسان إليهم واتباع الحق والعدل معهم، على حسن معاملتهم
وقد . والمترقب الحذر، قبل أن يميلوا معها أو عليهاموقف المستطلع  الجديدة، ووقفوا منها في البدايةأخبار الدعوة 

وبعد أن تمت بيعة .أمامها المحرجةحاول مشركو مكة االستعانة باليهود في مواجهة الدعوة، وٕاثارة بعض األسئلة 
ل فيدخ ، ويؤثروا عليه العقبة األولى أخذ اليهود يحسون بخطر اإلسالم، وكان عندهم أمل في أن يلتقوا برسول اهللا 

ولكنهم لم يصطدموا بهم، بل . وبعد الهجرة إلى المدينة التقى المسلمون اليهود . دينهم أو يلتقي معهم على طريق
و . وٕاشاعة التسامح بينهم . تجنبوا االحتكاك بهم، وعقدوا معهم معاهدة صداقة تفسح المجال للتعايش بين الفريقين

وأقرَّهم على دينهم وأموالهم  ،وعاهدهم ،وادع فيه اليهود واليهود، كتابًا بين المهاجرين واألنصار  كتب رسول اهللا
وأن  ، وقرر في ذلك الكتاب الذي عرف بصحيفة المدينة، حرية العقيدة وحرية الرأي ، )17(.وشرط لهم واشترط عليهم،

وأنَّ اليهود ينفقون مع  ، غير مظلومين و ال متناصرين عليهم ، من يتبع المسلمين من اليهود فإنَّ لهم النصرة واألسوة
ومواليهم  ، أنَّ يهود بني عوف أمة مع المؤمنين،لليهود دينهم وللمسلمين دينهم و ، المؤمنين ما داموا محاربين

 ، إال نفسه وأهل بيته،وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم]  يهلك [وأنفسهم إال من ظلم نفسه فإنَّه ال يوتغ
  )17،18(".والبر دون اإلثم أنَّ بينهم النصح والنصيحة ، و ، على من حارب أهل هذه الصحيفة وأنَّ بينهم النصر

لكن اليهود لم يساعدوا على استمرار هذا المستوى من العالقة بينهم وبين المسلمين، فأظهروا العداوة لإلسالم والمسلمين، ولعل 
باعتبار أنهم أهل كتاب  م للدخول في اإلسالم،وعاملهم الرسول الدعوة إليه بداية ذلك العداء حدثت عندما وجه الرسول 

ولكن حسد اليهود وعزتهم باإلثم حملهم . ومن ثم ينبغي أن يكونوا أولى الناس باالستجابة لدعوته ، على دراية بالرساالت اإللهية
 المشركين لمحاربة الرسول ومن معه، وبلغ بهم األمر حدًا تآمروا فيه مع ، على معارضة الدين الجديد، وٕاظهار العداوة له
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َوَلمَّا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهْم َنَبَذ : (فالمهم القرآن على موقفهم هذا .فأخذوا يخاصمونه ويناقشونه ويجادلونه
،بل شدد عليهم النكير ودعا عليهم ] 101:البقرة[ )ْم َكَأنَُّهْم ال َيْعَلُمونَ َفِريٌق ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِكَتاَب اللَِّه َوَراَء ُظُهوِرهِ 

ُروا َكَفُروا َفَلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكفَ  َوَلمَّا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهْم َوَكاُنوا ِمْن َقْبُل َيْسَتْفِتُحوَن َعَلى الَِّذينَ .(باللعنة
إذكاء  ،و كذلك حاول اليهود  إثارة األحقاد الكامنة في نفوس أهل يثرب قبل اإلسالم] 89:البقرة[ )ُة اللَِّه َعَلى اْلَكاِفِرينَ ِبِه َفَلْعنَ 

مرَّ على  ، فقد أورد ابن هشام رواية مفادها أنَّ شاس بن قيس اليهودي،وكان شديد الحقد على المسلمين ، نار الفتنة بينهم
فغاظه ما رأى من ُألفتهم بعد ما كان بينهم من العداوة ،فأوعز إلى أحد فتيان اليهود أن يجلس  ، اعة من األوس والخزرججم

وكادت الفتنة  ، فتنازع وتنافر األوس والخزرج حتى غضب الفريقان ،، ففعل *معهم وينشدهم األشعار مذكرًا إياهم بيوم بعاث
، جاءهم ومعه بعض المهاجرين واألنصار، وذكرهم بدعوى الجاهلية وفسادها، وكيف قتتالهم لوال أنَّ الرسول الى إأن تؤدي 
   )17("ثم انصرفوا سامعين مطيعين فألقوا السالح وعانق بعضهم بعضًا، ،اهم باإلسالم واستنقذهم من الكفرأنَّ اهللا هد

لدعوة اإلسالمية، فأخذوا يتحالفون مع المشركين من أجل القضاء عليها، وانتقل اليهود خطوة أخرى أشد عداًء في عالقتهم با
  .، إال أن عاملهم بالمثل وأجالهم من المدينةفما كان من الرسول . وتشتيت شمل أتباعها

الدعوة  وهكذا يتبين أن اليهود هم الذين بادروا الدعوة اإلسالمية بالعداء، وحاولوا إثارة بعض القضايا الجدلية في وجه    
كيد اليهود بكيد مثله، ولم  ولم يقابل الرسول . الوليدة، طاعنين في رسولها، مشككين في صدق الدعوة ومصداقية من يحملها

ولم يستخدم معهم  .يجارهم في أساليب مكرهم وعداوتهم، بل سعى إلى إجراء حوار هادف معهم، وضع طريقه وبين قواعده
  .العهود، وخرجوا على المواثيقالعنف والحرب إال بعد أن خانوا 

أما النصارى فقد احتلوا كما احتلت ديانتهم مكانة خاصة لدى المسلمين، وقد بدأت هذه العالقة المميزة مع بداية الدعوة      
لذي كيد على وحدة المصدر اأرب بين الديانتين، وتنطلق من التاإلسالمية، وكانت تلك العالقة، تقوم على المودة وتأكيد التقا

  :ومما يدل على ذلك كله ما يلي. ينطلق منه الدينان، واألصول التي يعودان إليها
فحينما ضاق بالمسلمين الحال في مكة، . اختار المسلمون الحبشة حيث تسود النصرانية آنذاك، مكانا لهجرتهم األولى .1

لو :"كين، وقال لهم الرسولالمشر لى الحبشة مستجيرين بالنصارى من أذى إد المشركون عليهم الخناق، لجأوا وشد
ال يظلم عنده أحد وهي أرض صدق، حتى يجعل اهللا لكم فرجا مما أنتم  لى أرض الحبشة، فإن بها ملكاً إخرجتم 

  )17(."فيه
من المجوس ،ألن الروم كانوا نصارى والفرس  لقد حزن المسلمون لهزيمة الروم أمام الفرس ؛ ألنَّ الروم مع كفرهم أخف كفراً  .2

ا مشركين، ولم يعتب اهللا تعالى على المؤمنين هذا الحزن ، بل صححه لهم ، وكافأهم على هذا الميزان العادل في الموقف كانو 
، فقال تعالى ) نصر اهللا(من مخالفيهم في الدين بأن بشرهم بانتصار قريب للروم على الفرس ، وسمى ذلك االنتصار الموعود بـ

  )11().بنصر اهللا -ويومئذ يفرح المؤمنون (
لى المسلمين، فيقول اهللا إية جعلتهم أقرب أهل الكتاب مودة أشار القرآن إلى ما يتميز به النصارى من سمات خلق .3

َن آَمُنوا الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّا ًة ِللَِّذيَلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ِللَِّذيَن آَمُنوا اْلَيُهوَد َوالَِّذيَن َأْشَرُكوا َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَبُهْم َمَودَّ : (تعالى
 ]82:المائدة[) َنَصاَرى َذِلَك ِبَأنَّ ِمْنُهْم ِقسِّيِسيَن َوُرْهَبانًا َوَأنَُّهْم ال َيْسَتْكِبُرونَ 

  
_________________________________________________________  

 .الجاهليةموضع قرب يثرب ،وفيه كانت آخر موقعه بين األوي والخزرج في * 
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سورة آل عمران، وسورة المائدة، : وهي.كما نجد في القرآن الكريم ثالث سور تنبىء عن قرب النصارى من المسلمين .4
وهي سورة خاصة بالسيدة (التي تضمنت بعض المعجزات التي أنزلها اهللا على المسيح عليه السالم، وسورة مريم، 

  ).مريم العذراء البتول
لحميمة بين أتباع الديانتين على ظاهرة الوجود المسيحي في البالد اإلسالمية، حيث نجد أنَّ عددًا كبيرًا انعكست هذه العالقة ا 

يعيشون بين المسلمين، ويرتبطون معهم، يضمهم وطن واحد ويحملون ثقافة -وال زالوا-من النصارى عاشوا خالل التاريخ
هذا فإنَّ أعدادًا كبيرة من المسلمين هاجرت إلى بالد غالبيتها  وفوق.مشتركة أسهم كل من الفريقين بقدر كبير في تكوينها

  .نصارى خاصة البالد الغربية
ورغم هذه المكانة المتميزة فقد عرض القرآن الكريم للمسيحية ومعتقدات النصارى بالتفصيل، وبين أنَّ هناك نصرانية حقة    

لى ما إرى والحواريين، كما أشار القرآن عض من صدق من النصاأنزلها اهللا تعالى على نبيه عيسى عليه السالم، واتبعها ب
  .تعرضت له النصرانية من تحريف وتشويه في السلوك والمعتقدات

وهكذا فإنًّ القرآن الكريم قد أكد الصلة القريبة بين اإلسالم وبين الديانات الكتابية السابقة له، وبين أن النصارى أكثر أهل     
وفي نفس الوقت بين القرآن الفروق بين الديانتين والتي كانت نتيجة لبعد النصارى عن النصرانية . لمينالكتاب قربًا من المس

وبهذا وضع القرآن الكريم األسس لعالقة متينة .  الحقة، وتحريفهم لماجاء به عيسى عليه السالم من عقائد وتعاليم من عند اهللا
ختالف ثانيًا، ودعوة للتالقي على كلمة ديانتين أوًال، وبيانًا لنقاط االتركة بين البين اإلسالم والنصرانية، تأكيدًا للحقائق المش

    .سواء ثالثاً 

أال :" وعدم تكليفهم فوق طاقتهم، وعدم ظلمهم ،فقال ، ، بأهل الذمة والمحافظة على عهدهموقد جاءت وصايا الرسول    
وكان  )19("منه  شيئًا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامةمن ظلم معاهدًا أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ 

روى نافع عن  و . يزورهم ويكرمهم ويقترض منهم و ، يحضر والئم أهل الكتاب ويعود مرضاهم ويشيع جنازاتهم الرسول 
  )20(".أحفظوني في ذمتي: كان آخر ما تكلم به النبي أن قال: ابن عمر قال

 قد سار الخلفاء الراشدون على هدي القرآن وسيرة الرسول: عهد الخلفاء الراشدين  في معاملة أهل الذمة ما داموا يلتزمون
وقد امتثل  .بعهود المسلمين، كما أشارت إلى ذلك وصايا أبي بكر لقواد الجيوش باإلحسان الى أهل الذمة، والعدل في معاملتهم

، مما كان له أثر كبير في استبشار أهل الذمة  ئ السامية إلى البالد المفتوحةالقادة لتوجيهات الخليفة أبي بكر وحملوا هذه المباد
  .، وعيشهم جنبًا إلى جنب مع المسلمين في أمان واطمئنان خيرًا بالفتح اإلسالمي

هذا ما أعطى عبد اهللا عمر أمير :" على نفس هذه السياسة، وجاء في نص العهد الذي قطعه ألهل القدسوسار عمر   
ال تسكن  اهأنَّ  ، أمتهاقيمها وبريها وسائر مأعطاهم أمانًا ألنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم و . المؤمنين أهل إيليا من األمان

وال يضار  ،من أموالهم، وال يكرهون على دينهم يءٍ وال من صليبهم، وال ش حدها،وال ينتقص منها وال من ،وال تهدم  ،كنائسهم
أن يخرجوا  ىوعل ،أهل المدائن يوعلى أهل إيليا أن يعطو الجزية كما يعط .بإيليا معهم أحد من اليهود وال يسكن،أحد منهم 

وعليه مثل ما  ، آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو أمن فهوفمن خرج منهم  ،منها الروم واللصوَص 
فإنهم آمنون على  يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعتهم وصليبهم ،ومن أحب من إيليا أن  ، على أهل إيليا من الجزية

وذمة ،وذمة الخلفاء  ،وذمة رسوله  ،وعلى ما في هذا الكتاب عهد اهللا .......أنفسهم وعلى بيعتهم وصليبهم حتى يبلغوا مأمنهم
  )21(..).المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية
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شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه : ،مّر بباب قوم وعليه سائل يسألطاب وقد ورد أنَّ عمر بن الخ    
فأخذ عمر : أسأل الجزية والحاجة والسن، قال: ما أرى؟ قال ىفما ألجأك إل: ، قاليهودي: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: وقال

انظر هذا : أرسل إلى خازن بيت المال فقال ، ثم له بشيء من المنزل) أي أعطاه قليالً (بيده وذهب به إلى منزله فرضخ 
َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن " وضرباءه فواهللا ما أنصفناه، أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم ، والفقراء هم المسلمون، " ِإنََّما الصَّ

الخليفة من بعده بأهل الذمة أن  وصى عمر وأ )14("وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه 
  )2(."يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم وال يكلفوا فوق طاقتهم

خذوا الحق وأعطوا الحق به، واألمانة األمانة قوموا عليها، وال تكونوا أول من  ”عماله عقب توليه الخالفة ومما كتبه عثمان إلى 
  )22("لمعاهد فإنَّ اهللا خصم لمن ظلمهميسلبها فتكونوا شركاء من بعدكم إلى ما اكتسبتم، والوفاء الوفاء ال تظلموا اليتيم وال ا

ى هذا في وصاياه لعماله وقواده وعمال الخراج في دولته، وفي خالفة علي بسط الخليفة العدل والتسامح ألهل الذمة، وقد تجل 
، فال تبيعن لهم كسوة شتاًء، و ال صيفًا، و ال )أهل الذمة(انظر إذا قدمت عليهم " ذلك وصيته ألحد عماله على الخراجومن 

على رجله في طلب درهم، و ال تبع  ، وال دابة يعملون عليها، وال تضربن أحدًا منهم سوطًا واحدًا في درهم، وال تقمه رزقًا يأكلونه
  )14("، فإنَّا إنَّما أمرنا أن نأخذ منهم العفو ألحد منهم عرضًا في شيٍء من الخراج

وقد كانت هذه السياسة تقوم على أساس التعايش السلمي والتعاون بين جماعات المؤمنين والمعاهدين، الذين ارتبطوا بالدولة    
تب على تلك السياسة تثبيت الحقوق والواجبات كالتسامح الديني وٕاقرار حرية العقيدة، وحرمة بيوت وتر . اإلسالمية بعهود ومواثيق

العبادة وحماية رجال الدين، وتنظيم أمر الدفاع عن البالد مقابل الجزية على من بقي على دينه والخراج على من بقيت في 
كثير من أهل الذمة في عهد الخلفاء الراشدين على الدخول في كما كان لهذه السياسة أثر كبير في حمل .حوزته ملكية األرض

اإلسالم، لما لمسوا فيه من السماحة والعدل وحفظ الحقوق والحرية، وكان أسرع الناس لقبول اإلسالم الطبقة العامة من الفالحين 
  )23("وأصحاب الحرف والصناع الذين اعتنقوه بحماسة

 سياسة الخلفاء الراشدين مع أهل الذمة فقربوهم - لى حد ماإ–فقد اتبع خلفاء الدولة األموية أما في العهد األموي : عهد األمويال
 قد كانت ميسون زوجة معاوية نصرانية، كما كان شاعره نصرانيًا، وكذلكف .إليهم وعهدوا إليهم ببعض الوظائف المهمة في الدولة

دارة المالية في الدولة ألسرة مسيحية توارث أبناؤها ن أبي سفيان اإلما أسند معاوية  بك..)24(.كان طبيبه وأمير المال في دولته
 .شقي المعاصر لمعاوية ولولده يزيدومن أفرادها القديس والمؤرخ يوحنا الدم ، الوظائف لمدة قرن من الزمان بعد الفتح اإلسالمي

في تاريخ  ، بق لنصراني قبله أن وصل إليهاوهي وظيفة مالية لم يس ، لى طبيبه ابن أثال جباية خراج حمصإكما أسند معاوية 
المسيحيون : لقد كان أهل الذمة:" ويصف المستشرق ديورانت حالة أهل الذمة في العصر األموي فيقول. )24(اإلسالم

سيحية والزرادشتيون، واليهود والصابئون، يستمتعون في عهد الخالفة األموية بدرجة من التسامح ال نجد لها نظيرًا في البالد الم
  )25("، واحتفظوا بكنائسهم، ومعابدهم  في ممارسة شعائر دينهم ي هذه األيام، فلقد كانوا أحراراً ف

 أما في العصر العباسي فقد سار خلفاء بني العباس على سياسة الراشدين واألمويين في معاملتهم ألهل الذمة، : العصر العباسي
دارتها وترتيب دواوينها لما كانت لهم من خبرة في الكتابة والخراج إ أمور الدولة، و  واعتمدوا عليهم وعلى الموالي في تنظيم

والدواوين، وفي بعض فنون العلم، وأغدقوا عليهم األموال والهبات، فعاشوا برفاه وتقاطروا على بغداد، يخدمون الدولة العباسية 
، وقد تولى  ، فولوهم أمر الدواوين والخزائن وحرية في العقيدةبأقالمهم وعقولهم بعد أن لمسوا من العباسيين تسامحًا دينيًا، 

كما لعب المسيحيون دورًا كبيرًا في التعريف بالتراث اليوناني عن طريق الترجمة  .)26(بعضهم المناصب المالية في الدولة
سع في بالط الخلفاء العباسيين منذ أيام سهامًا فاعًال في الحياة الفكرية، كما كان لهم نفوذ واإتعاطي الفلسفة والعلوم، وأسهموا و 

  .المنصور، إذ احتل األطباء مكانة مرموقة، ومواقع مؤثرة، من حيث اقترابهم من السلطة
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 قد كانت األندلس مثاًال بارزًا ونموذجًا واضحًا للتسامح خالل تاريخها اإلسالمي، فمنذ أن فتح المسلمون األندلس : ندلسأل ا
وقد بلغ . كراههم على دينهمإاتهم، وعدم المس بكنائسهم، وعدم هم بحرياتهم واإلبقاء على أموالهم وممتلكالتزموا للمعاهدين بتمتع

، الذي تعايش في بالطه كبار األطباء والعلماء )ه350-300(التسامح ذروته في عهد الخليفة عبد الرحمن بن عبد الناصر، 
وليد حسن بن حسين المعروف بابن الكتاني، والطبيب اليهودي الشهير الطبيب المسلم أبي ال: من النصارى واليهود والمسلمين

له على  فأةحسداي بن شيروط الذي كان وزيرًا وسفيرًا للخليفة، والنصراني ربيع بن زيد الذي نصبه الخليفة عبد الرحمن أسقفًا مكا
  *.رته إلى بيزنطةالنجاح الذي حالفه في المهمات الرسمية التي كلف بها كسفارته إلى ألمانيا وسفا

 أظهر الخلفاء الفاطميون درجة عالية من التسامح )م1110-968/ه503- 360(وفي عهد الدولة الفاطمية: الدولة الفاطمية ،
_ ألهل الذمة، فقد كان في بالطهم أطباء من اليهود، عظم نفوذهم لدرجة صار ال يعمل شيء في بالط المعز لدين اهللا الفاطمي

يًا فأسلم وصار يتحيز لمن كانوا ،الذي كان يهود **إال بمعرفة اليهود، واشتهر يعقوب بن كلس- )م975-952/ه341-365(
وقد بلغ اليهود، في ظل الفاطميين، مكانة حسدهم بعض المسلمين عليها، وعبر عن ذلك الشاعر . خوانه في الدين من قبلأ

  :المصري الساخر الحسن بن خاقان فقال
  غاية آمالهم وقد ملكوا           يهود هذا الزمان قد بلغوا 

  العز فيهم والمال عندهمو              ومنهم المستشار والملك
  )27(.يا أهل مصر إني نصحت لكم       تهودوا فقد تهود الفلك

  
، )م996-975/ه386-365(ولم تكن مكانة النصارى بأقل من مكانة اليهود، إذ بلغوا مكانة عالية في عهد العزيز باهللا    

الذي كان له أصهار مسيحيون، فتمكنوا في أجهزة الدولة، ونالوا مكانة عالية، ودرجة رفيعة، عبر عنها الشاعر الحسن بن بشر 
  :معَِّرضاً 

  تنصر فالتنصر دين حق            عليه زماننا هذا يدل
و وجلُّوا          وعطل ما سواهم فهو عطل   وقل بثالثة عزُّ

  )28(.بٌن وروح القدس فضلا      يزا العز فيعقوب الوزير أٌب وهذ

 
 نتخاب االذي تم بموجبه منح غير المسلمين حق االستقالل ب"  ةالملّ  "دولة العثمانية أقيم نظام في عهد ال: الدولة العثمانية

دارتها، تحت إ ، وجباية الضرائب و ) ائي والمدنيالجن(رؤسائهم الدينيين، وحق ممارسة شؤونهم الخاصة في التعليم والقضاء 
وكانت كل مجموعة من غير المسلمين تمثل طائفة مستقلة يتحدد وضعها ووضع المنتسبين إليها وفقًا . إشراف هؤالء الرؤساء

وأرسى هذا النظام العثماني حق كل طائفة دينية في تنظيم شؤونها الداخلية عن طريق رؤسائها الذين كانوا .النتمائهم الديني
 الميراث والزواج والوصايا والتركات ، : الداخلية بين أعضائها، وفي قضايا األحوال الشخصية مثليفصلون في المنازعات 

  
___________________________________ 

  19:،ص)محمد بن شريفة ( "حول التسامح الديني ،ابن ميمون والموحدين" أكاديمية المملكة المغربيةفي ندوة : انظر* 
ها، وقد وضع لها كثيرًا هو يهودي عراقي، تولى الوزارة في عهد العزيز باهللا الفاطمي، ويعتبر ابن كلس من مؤسسي الدولة الفاطمية بمصر، وكان صاحب أثر بارز في **

  .نذ أن دخل في خدمة كافور اإلخشيديمن األسس التي سارت عليها في سياستها الداخلية خصوصًا في النواحي االقتصادية والسياسية، والتي كان خبيرًا بها م
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وبموجب هذا النظام شاركت األقليات من غير المسلمين في مزاولة جميع المهن واألنشطة التجارية والزراعية والِحْرفية دون أي 
ائب وفي تولي الوظائف في الجهاز اإلداري للدولة، كما شارك  غير المسلمين في الجيش العثماني بكت ، تمييز أو تضييق

  *مستقلة في الفتوحات العثمانية وفي الدفاع عن الدولة 
مع  وهكذا نرى أنَّ أهل الكتاب من اليهود والنصارى تمتعوا في ظل الحكم اإلسالمي بكافة حقوقهم المدنية والدينية، تمشياً    

واستمرت . ماية الشريعة اإلسالميةع، تتمتع بحمسياسة التسامح التي كفلها لهم اإلسالم، وأصبحوا بذلك عناصر فعالة في المجت
 هذه المعاملة الطيبة على الدوام ولم تتغير وتتعرض حقوق أهل الكتاب للنقصان أو للتعدي إال حينما نكثوا عهودهم، وتآمروا

ب ولم يكن في التشريع اإلسالمي ما يغلق دون أهل الذمة أيَّ باٍب من أبوا: "يقول آدم متز. على الدول التي كانت تحميهم
األعمال، وكان قدمهم راسخًا في الصنائع التي تدر األرباح الوافرة فكانوا صيارفة وتجارًا، وأصحاب ضياع وأطباء، بل إن أهل 

.... ، على حين كان أكثر األطباء والكتبة نصارىالذمة نظموا أنفسهم بحيث كان معظم الصيارفة والجهابذة في الشام مثًال يهوداً 
المية تتدخل في الشعائر الدينية ألهل الذمة، بل كان يبلغ من بعض الخلفاء أن يحضر مواكبهم وأعيادهم ولم تكن الحكومة اإلس

ولم يكن يوجد في المدن اإلسالمية أحياء مختصة باليهود والنصارى بحيث ال يتعدونها، وٕان :"يضاً أويقول  )29(.ويأمر بصيانتهم
األديرة المسيحية منتشرة في كل أجزاء بغداد حتى كادت ال تخلو منها آثر أهل كل دين أن يعيشوا متقاربين، وكانت 

  **)29(".ناحية
أما في أسبانيا حيث عاش اليهود تحت حكم المسلمين زمانًا طويًال في هدوء كامل، فإنَّه بمجرد أن امتلك بالد األندلس      

  .تيش فأمرت بطردهم فطردواوجاءت محكمة التف. فردينايد الكاثوليكي طاردهم، كما تطارد الكواسر
العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في اإلسالم، فالمسيحيون " :وتقول المستشرقة األلمانية زيغريد هونكه   

والزرادشتية واليهود الذين القوا قبل اإلسالم أبشع أمثلة للتعصب الديني وأفظعها؛ سمح لهم جميعًا دون أي عائق يمنعهم 
عائر دينهم، وترك المسلمون لهم بيوت عبادتهم وأديرتهم وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى، أو ليس هذا بممارسة ش

  ..!!" )30( منتهى التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك األعمال؟ ومتى
إلسالمي على العيش في ظل وقد كان من نتائج هذه السياسة التي تتسم بالتسامح أن آثر أهل الذمة العيش في ظل الحكم ا   
يجابي فعال حيث أقبل أهل الذمة نتيجة حبهم للعرب المسلمين على تعلم العربية إهم المسيحيين، كما كان لذلك أثر إخوان

كما كان تسامح المسلمين في حياتهم مع اليهود . "وتقاليد العرب المسلمين، كما أقبل الكثير منهم على الدخول في اإلسالم
سببًا في أنًّ لحق بمباحث علم الكالم شيء لم يكن قط من -هو التسامح الذي لم يسمح بمثله في العصور الوسطىو -والنصارى

  )29(" مظاهر العصور الوسطى، وهو علم مقارنة الملل

 تحاإلسالمية وٕاغنائها، دونما أي عقد أو حساسيات من هذا الجانب أو ذاك، كما فُ  لقد أسهم غير المسلمين في صنع الحضارة
 ، بمركز الوزارة الخطير نفسه الطريق أمام أهل الكتاب للوصول إلى أعلى المناصب، بدءًا من الكتابة في الدواوين وانتهاءً 

     
  

________________________________________  
   islamport.com/w/amm/Web/135/5695.htm الموسوعة الشاملة ،مجلة البيان : انظر *
عليهم بوضع عالمات مهينة على  خارج دائرة الحقوق العامة في كل مكان، محبوسين في أقسام معزولة من المدينة، ومحكوماً  مبعثرين-في أوروبا -هذا في الوقت الذي كان فيه اليهود  **

  .وكانوا ألقل هفوة يحكم عليهم بالغرامات الباهظة أو بالطرد العام. مالبسهم تميزهم من غيرهم
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، فنّموا  ساحات النشاط االقتصادي والمالي بحرية تكاد تكون مطلقة يح ألبناء األديان والمذاهب األخرى أن يتحركوا فيوُأت
مساحة واسعة في ميدان  بهذا وذاكومألوا بمستوياتهم االجتماعية بما يوازي قدراتهم على العمل والنشاط،  ثرواتهم وارتفعوا

تصبح أن المسلمين، بل إن بعض األنشطة المالية واالقتصادية كادت  لى جنب مع مواطنيهمالنشاط االقتصادي والمالي جنبًا إ
اإلدارية  تمامًا كما كانت الترجمة في المجال الثقافي من نصيبهم، وكما كانت بعض الوظائف من اختصاص أهل الكتاب،

    .*لكوالكتابية في المجال اإلداري من نصيبهم كذ
  المسلمين لغيرهمشبهات حول معاملة 

رغم روح التسامح التي سادت عالقة المسلمين بغيرهم، وتطبيق ما أمر به اإلسالم من إحسان في المعاملة، وعدل في الحكم،   
ضطهاد وسوء المعاملة لغير المسلمين، حكام، تشير إلى نوع من الظلم واالفقد ظهرت في بعض األحيان تصرفات من بعض ال

كما صدرت بعض . فات من العامة تنم على تعصب ضد أهل الكتاب، وحيف في التعامل معهموكذلك وقعت بعض التصر 
ال تمثل وجهة نظر -أيًَّا كانت-وحقيقة فإنَّ ما بدر من أولئك الحكام أو العامة أو الفقهاء. األحكام من الفقهاء ضد أهل الكتاب

ملة التي أمر بها، بل إنَّها تخالف الروح العامة التي سادت اإلسالم وال تعبر عن روح التسامح التي حث عليها، وٕاحسان المعا
  .حكامًا وعلماء وعامة، وبين غير المسلمين أو الذميين لفترات طويلة من الزمان-بين المسلمين

لى تلك التصرفات الشاذة، نجد أنَّ ما بدر من تصرفات من بعض الحكام هي في جملتها ناتجة عن أخطاء إوٕاذا نظرنا   
ما كانت بو ر ا أولئك الحكام تجاه غير المسلمين، ومع المسلمين معًا، وقد يكون دافعها هوى الحكم وشهوة التسلط والظلم، أارتكبه

ناتجة عن خطأ اجتهادي، ومن ثم فإنَّها ال تعبر عن قيم اإلسالم ومبادئه، وأمره بالعدل والقسط بين الناس أيَّا كانوا، وفي كثير 
  .ماء من يتصدى ألولئك الحكام محاوًال نصحهم وردهم عن غيهم، وبيان الحق لهممن األحيان نجد من العل

، من أخطاء تجاه )م1021-996/ه411-386(ولعل من أشهر تلك التجاوزات، ما ارتكبه الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر اهللا   
قد كانت مثل هذه التصرفات تصرفات فردية ول. إذ هدم كنائسهم وأذلهم: ساءته إليهم، ومعاملتهم معاملة قاسيةإ أهل الكتاب و 

شاذة، تنم عن شخصية الحاكم المضطربة، وأهوائه وما امتأل به حكمه من تناقضات، وأحكام جائرة وبطش وجور لم يسلم منه 
  .حتى المسلمون، ومن ثم ال يمكن اعتبار تصرفات الحاكم وتصرفات أمثاله حجة على اإلسالم والمسلمين

امة فقد أورد المؤرخون حدوث بعض التجاوزات من قبل بعض العامة في حق المسيحيين، وبعد التحقيق فيها أما تصرفات الع   
نجد أنَّ تلك التصرفات كانت رد فعل لتصرفات خاطئة ارتكبها المسيحيون أنفسهم في حق المسلمين، تمثلت في تعاطفهم مع 

مين، وتآمرهم سرًا يديهم بأيدي الغزاة الذين قدموا إلبادة المسلأعدائهم، أو التعدي على حرماتهم ومماألة خصومهم، ووضع أ
 لى المواقف العدائية العديدة التي اتخذها نصارى الشامإاإلشارة  ويمكن. عقيدة المسلمين وٕازالة ملكهم من األرض وجهرًا لتدمير

بالغزاة، وتآمرت معهم ضد مواطنيهم  والجزيرة والموصل والعراق عامة، خالل محنة الغزو المغولي؛ إذ رحبت جماعات منهم
هيمنتهم، واتخذوهم مخالب لتمزيق أجساد المسلمين الذين عاشوا معهم بحرية  المسلمين، فاحتضنهم الغزاة واستخدموهم في فرض

  العصريهود والنصارى في ال ويمكن أن تذكر كذلك التجارب المرة نفسها التي مارستها جماعات منالقرون الطوال،  وٕاخاء عبر
  
  

_______________________________________  
-http://www.islamtoday.net/bohooth/services/saveart-14 :الموقع االلكتروني ،)عماد الدين خليل (التاريخ  شهادة :المسلم وغير المسلم بين التاريخي الفعل نسيج :انظر* 

6655.htm 
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وحتى في مثل هذه الحاالت ولتلك األسباب، كان حكام المسلمين يعوضون  .* الخ ..وردود األفعال العثمانية إزاءهاالعثماني ، 
وحينما ساءت أمور العرب في :" حيث قال" تاريخ الحروب الصليبية"الذميين عما وقع عليهم من ضرر، كما يشهد بذلك صاحب

ظهره المسيحيون من العطف وتعرض المسيحيون لهجوم العرب، الذين غضبوا لما أ... حروبهم مع بيزنطة في القرن العاشر
  )31(".أن يبذل تعويضًا عن الخسائر واألضرار التي وقعت ، حرص الخليفة دائماً )أي بيزنطة(على عدو المسلمين 

لى دفاع ابن تيمية عن األسرى الذميين إويمكن اإلشارة  . أما الفقهاء فقد كانوا دومًا يدافعون عن أهل الكتاب وينتصرون لهم   
ذ يذكر  أنه لما أغار أمير التتار قطلوشاه على دمشق في أوائل القرن الثامن الهجري، وأسر من المسلمين إ ر ،في عهد التتا

والذميين من النصارى واليهود عددًا، ذهب إليه اإلمام ابن تيمية ومعه جمع من العلماء، وطلبوا فك أسر األسرى، فسمح له 
البد من افتكاك جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم : "ه شيخ اإلسالمبالمسلمين، ولم يطلق األسرى الذميين، فقال ل

، فأطلقهم األمير التتري " أهل ذمتنا، وال ندع لديك أسيرًا، ال من أهل الملة، وال من أهل الذمة، فإن لهم ما لنا، وعليهم ما علينا
في كتابه  لمسلمين ال تجد له نظيرًا عند أمة من األمم، فيقولوينقل اإلمام القرافي عن اإلمام ابن حزم إجماعًا ل  )10(.جميعاً 

من كان في الذمة، وجاء أهل الحرب إلى بالدنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسالح، إن : "جماعاإلمراتب 
  . )32("لعقد الذمة ، فإن تسليمه دون ذلك إهمالونموت دون ذلك، صونًا لمن هو في ذمة اهللا تعالى وذمة رسوله 

 اولم تتغير مواقف بعضهم إال حينما غدر أهل الكتاب وخانو . تةبع عنهم ثاوهكذا ظلت مواقف العلماء تجاه أهل الذمة والدفا   
ولعل خير مثال لذلك ما حدث في األندلس  الذي كان يضرب به المثل في حسن معاملة المسلمين ألهل الكتاب من . المسلمين

ولهم أمالكهم الخاصة وكنائسهم ومؤسساتهم المستقلة ،كما  ، يهود ونصارى حيث كانوا يعيشون في حرية تامة وأمن شامل
وظهر نقضهم للعهد  ضعفت شوكتهم ، نقض المعاهدون العهد وتآمروا عليهم ،ولكن حينما ساءت أحوال المسلمين و  .رأينا

يطلبون منه فتح  ،) م1134-1105(األول ملك أرغون بالفونسو ، ايضاً  واتصل اليهود عندما كاتب نصارى كورة غرناطة ،
 ليه زماماً إلمدينة، ووجهوا االستيالء على ا محرضة على غرناطة، وتوالت عليه كتبهم وتواترت رسلهم ملحة باالستدعاء ،

وقد خرج الملك . يشتمل على أسماء إثني عشر ألفا من أنجاد مقاتليهم، عالوة على عدد يلتحق بهم عند وصوله إليهم) كتاباً (
لى غرناطة بعدد من المدن إالء المعاهدين، واجتاز في طريقه م استجابة لتحريض هؤ 1125/ه518المذكور بقواته في سنة 

لى جيشه، فقام بهجوم فاشل على المدينة، وعاد إلى محلته وحملوا المؤن واألقوات إاصر غرناطة، وتسلل المعاهدون وح والقرى،
ولما بان للمسلمين من مكيدة جيرانهم المعاهدين، أخذهم االرجاف ووغرت الصدور على المعاهدين باستدعائهم . بخفي حنين

ريب ثر ذلك صدرت فتوى الفقهاء وعلى رأسهم ابن رشد الجد بتغأالذمة، وفي ض العهد والخروج على الروم، وما في ذلك من نق
 ، ونتج عن ذلك أن أنكرتهم األهواء ، ؤخذ به من عقابهمجالئهم عن أوطانهم، وهو أخف ما يإ المعاهدين الناقضين للعهد، و 

     )33("وأكلتهم الطرق وتفرقوا شذر مذر
وزراء  أسالفهم في أيام األمويين وأمراء الطوائف كأطباء وكتاب وحساب وتراجمة ووبالمثل فعل يهود األندلس الذين عاش 

  بدت منهم أمور كثيرة  و . في القرن الخامس وما بعده يتحرشون باإلسالم والمسلمين-فقد أصبحوا أو بعضهم على األقل أحيانًا،
  
  

_______________________________________  
  .،مصدر سابق)عماد الدين خليل (التاريخ  شهادة :المسلم وغير المسلم بين التاريخي الفعل نسيج :انظر* 
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ومن األمثلة على ذلك مواقف يوسف بن  . خرجوا فيها عن قواعد التعايش السلمي وأصول التساكن الودي بين أهل الملل 
وبدًال  ، إذ كانت شؤؤن الدولة في أيديهم ،* الزيريينالذي كانت ألسرته مكانة متميزة في غرناطة على عهد  ، النغريلة اليهودي

وصار يتبجح بالطعن في الملل  ، من أن يحمد اهللا على هذا الوضع المتميز، عمد إلى التطاول على المقدسات اإلسالمية
 بدون خجل ، كان يدعي و ، لى كالم اهللا عز وجلإليف كتاب نسب فيه بزعمه التناقض لم يتورع عن تأ و ، وانتقاد األديان

لما كانوا يتوقعون من  ، نه ينظم القرآن شعرًا وموشحات، إلى غير ذلك من التصرفات التي لم يكن يرضى عنها اليهود أنفسهمأ
  **".رد الفعل وقد كان

فابن القيم كان يعيش في عصر كثرت فيه ضروب .أحكام أهل الذمة، يقع في هذا اإلطار: ولعل موقف ابن القيم في كتابه  
لتحدي من أهل الذمة للمسلمين، وكان من العسير أن ينسى أهل دمشق، ولو امتد الزمان، ما فعله النصارى يوم غزا المغول ا

، فقد أراقوا الخمر على مالبس المسلمين، وعلى مساجدهم، وأرغموا أصحاب الحوانيت على الوقوف لهم ه658المدينة، سنة 
  )7(".المسيحاليوم انتصر : ولصلبانهم، وراحوا يهتفون

وهكذا نجد أن المواقف التي حاد فيها المسلمون عن منهج التسامح، إنَّما كانت رد فعل للمواقف الجائرة التي وقفها ضدهم من   
أحسنوا إليهم، وقابلوا إحسانهم باإلساءة، وحفظ ذمتهم بالغدر والخيانة، فمن باب المعاملة بالمثل اتخذ بعض المسلمين تلك 

  ]194:البقرة[)ِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ َفَمْن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِ :( هم فعلوا ذلك مستندين الى اآلية الكريمةالمواقف، ولعل
حدثت شرخًا عميقًا في عالقات المسلمين مع أهل أث التي مر بها العالم اإلسالمي فوقد زاد من تأزم تلك المواقف األحدا

 .سنرى فيما بعد مأساة األندلس، والحروب الصليبية، كما : ن بين تلك األحداثالكتاب، وم
 .عالقة الغرب باإلسالم والمسلمين  من الحروب الصليبية الى العصر الراهن

رغم روح التسامح التي تضمنتها تعاليم اإلسالم وحملها المسلمون في فتوحاتهم وتواصلهم مع اآلخرين كما سبق أن رأينا، فإنَّ  
وسنحاول في هذا . العالقة بين الغرب والعالم اإلسالمي اتسمت من جانب الغرب بالعداء لإلسالم والصراع مع المسلمين

  .، وكيفية التعامل معهاالمباشرة واآلليات التي استخدمت لتأجيجها بابهاتتبع هذه الظاهرة وبيان أسالمحور 
 االحتكاك المباشر  بين أوروبا والعالم اإلسالمي 

، وتوسعت حدودها قد بدأ أول احتكاك لإلسالم مع الغرب من خالل الفتوحات اإلسالمية التي بدأت منذ عهد الرسول    
بما ارتبط بها وتمخض عنها من دحر جحافل الروم وتهديم معاقل وجودهم  - ة، شكلتوآفاقها على امتداد قرون طويلة الحق

. ُأولى وأبرز الخبرات المؤلمة التي تعرض لها الغرب في عالقته بالعالم اإلسالمي- اإلسالم اتفي المناطق التي اكتسحتها راي
وحضاريًا من قبل اإلغريق والرومان وقد سعت حمالت الفتح إلى تحرير شعوب الشرق المضطهدة والمقهورة دينيًا 

كما شهد  .وقد شهدت شعوب تلك المناطق بعدل المسلمين وحمدت سعي المسلمين لتحريرهم من االضطهاد. والبيزنطيين
الفتح الذي حرر مصر من بأنَّ هذا  ،الذي كان شاهد عيان على الفتح اإلسالمي لمصر" يوحنا النقيوسي"بذلك األسقف 

 هادهم للمصريينطإنما كان بمثابة العدل اإللهي الذي انتقم اهللا به من ظلم الرومان واض ، طييزنالب االستعمار
   )34(،،األرثوذكس

  ، ولما بلغ الجيش اإلسالمي وادي األردن«: ما نصه» الدعوة إلى اإلسالم«في كتابه » أرنولد«وقد أورد األستاذ  
_____________________________________  

  .م 1152-971ساللة بربرية حكمت في تونس و شمال الجزائر مابين ،الزيريون،بنو زيري الصنهاجيون * 
  .22/23:، مصدر سابق،ص)محمد بن شريفة  (،حول التسامح الديني ،ابن ميمون والموحدين :انظر** 
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يا معشر المسلمين، :" المسلمين يقولونكتب األهالي المسيحيون في هذه البالد إلى العرب ) *فحل(وعسكر أبو عبيدة في  

أنتم أحب إلينا من الروم، وٕان كان الروم على ديننا، أنتم أوفى وأرأف بنا، وأكف عن ظلمنا، وأحسن والية علينا، ولكنهم 
 أن واليتهم أحب إليهم من ظلم وأغلق أهل حمص مدينتهم دون جيوش هرقل، وأبلغوا المسلمين ،غلبونا على أمرنا ومنازلنا

فقد رأى بعض مسيحي الشرق الذين عاشوا تحت حكم البيزنطيين أن قدوم :"ويقول جون اسبوزيتو  )23(" اإلغريق وتعسفهم
أنه قد منجهم حرية دينية سمحت لهم بالبقاء كمجتمعات مستقلة ،  و ، اإلسالم قد عتقهم من الضرائب األكثر إرهاقاً 

و تحديًا أفه قوة سياسية محررة ،وليس شرًا لى اإلسالم بوصإكان ينظر  في هذه الحاالت و . وبممارسة شعائرهم الدينية
  )35(".للعقيدة المسيحية

وقد غرست تلك المواجهة بين األوربيين واإلسالم بذور الخوف من اإلسالم في ذهنية الغرب، وجعلته يطور نزوعًا مرضيًا  
، التي منيت بها جيوش الغرب الجرارة في معركة اليرموك  يحكم تفاعله مع ذلك الدين وأتباعه، ثم جاءت الهزيمة المنكرة

بين المسلمين واإلمبراطورية البيزنطية، وما  ترتب عنها  من جالء االحتالل الرومي عن المنطقة العربية ) م636 -هـ  15(
معركة بالط الشهداء أو ، و م 711/هـ 92ملة عسكرية بدأت عام ثم تلى ذلك فتح األندلس الذي بدأ بح .حينًا من الدهر

، قائمة  لخإ ...  ،"م1435 -هـ 857"القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح سنة ، وفتح  **)Poitiersمعركة بواتييه (
ندلس والعثمانيين ألساة اأوسنشير فيما يلي الى الحروب الصليبية ،وم . ال تكاد تنتهي من وقائع الصراع الدامي بين الجانبين

حداث الكبيرة من آثار على كال الطرفين ال تزال تعاد من حين ألتلك السالمي لما إلا واالستعمار األوربي للعالم اوروبأفي 
  .آلخر

وبدأت تتبلور  -شرناأن أكما سبق –منذ تلك الفترة المبكرة بدأت عداوة الغرب لإلسالم منذ اول مواجهة  :الحروب الصليبية
ومنذ ذلك التاريخ توالت محاوالت الغرب  . وحضارته وأمته ودولته وعالمه في الثقافة الغربيةالصورة الغربية المعادية لإلسالم 

م، 1095التي بدأت بصيحة البابا أوربان الثاني، في مجمع كليرمونت، سنة : فكانت الحروب الصليبية-: للثأر من اإلسالم
 المقدس، و األماكن المقدسة األخرى في فلسطين للزحف على أرض الشرق، إلنقاذ بيت اوحثه ملوك وأمراء وشعوب أوروب

وقد شارك في تلك الحمالت . )31(من أيدي المسلمين، و حماية المسيحيين في المشرق، وتسهيل طرق الحجاج إلى القدس
 .الصليبية الغرب، بقيادة الكنيسة الكاثوليكية، وتمويل المدن التجارية األوروبية، وجنود أمراء اإلقطاع األوربيون

وقد قام الصليبيون خالل تلك الحمالت التي وجهت ضد بالد الشام، ومصر، وشمال أفريقية ودامت قرابة قرنين من 
وتذكر المصادر أنه بعد أن . ، بارتكاب أبشع المذابح التي سجلها تاريخ البشرية)م1291-1096/ه690-489(الزمن 

لقوا في شوارعها يذبحون كل من يقابلهم من رجال ونساء انط ، ). هـ 492/ م  1099(دخل الصليبيون مدينة القدس عام
  . وأطفال، ولم تسلم المنازل اآلمنة من اعتداءاتهم الوحشية، واستمر ذلك طيلة اليوم الذي دخلوا فيه المدينة

  
______________________________________  

  . كم الى الشمال من عمان 80كم من اربد و 26من بلدة المشارع  في األغوار الشمالية ، وهي على مسافة  كم الى الشرق 5تقع شرق نهر االردن . بلدة تاريخية رومانية: فحل * 
" مارتلشارل "بقيادة ) الفرنسيين(، وقوات الفرنجة "عبدالرحمن الغافقي"م بين الجيش اإلسالمي بقيادة القائد  732أكتوبر عام  10/ هـ 114دارت المعركة في أوائل شهر رمضان سنة  **

Charles Martel  في سهل بواتييهPoitiers  ولو انتصر المسلمون في هذه المعركة لدخل اإلسالم إلى باريس نفسهاكم إلى الجنوب الغربي من باريس 340وعلى مسافة ،. 
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  .قصىوفي صباح اليوم التالي استكمل الصليبيون الهمج مذابحهم فقتلوا المسلمين الذين احتموا بحرم المسجد األ
ورغم ان أحد قادة الحملة قد أمن السكان على حياتهم، ولكن الصليبيين لم يراعوا عهده معهم، فذبحوهم وكانوا سبعين ألًفا،  

هذا . منهم جماعة كبيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارقوا أوطانهم وأقاموا في هذا الموضع الشريف
 .ارى المخالفين للصليبيين في المذهبفضًال عمن قتل من اليهود والنص

ويعترف مؤرخو الحمالت الصليبية ببشاعة ذلك  السلوك الهمجي المتوحش الذي أقدم عليه الصليبيون، ويذكر المؤرخ 
أنه عندما توجه لزيارة ساحة :" ، وكان ممن شهد هذه المذابح *  Raymond of Agiles "ريموند أوف أجيل"الصليبي 

 المذبحة لم يستطع أن يشق طريقه وسط أشالء القتلى إال بصعوبة بالغة، وأن دماء القتلى بلغت ركبتيه المعبد غداة تلك
كانت  و ، وكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا وهنالك ، لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان:" ،وقال 

وكان  ، فإذا ما اتصلت ذراع بجسم لم يعرف أصلها ، يبة عنهااأليدي واألذرع المبتورة تسبح كأنها تريد أن تتصل بجثث غر 
   . )31،36(..".الجنود الذين أحدثوا تلك الملحمة ال يطيقون رائحة البخار المنبعثة من ذلك إالًّ بمشقة

لى حدث ما هو عجيب بين العرب عندما استولى قومنا ع:"ويصف راهب آخر المجزرة نفسها دون أن يخفي شماتته بقوله    
أسوار القدس وبروجها، فقد قطعت رؤوس بعضهم، فكان هذا أقل ما يمكن أن يصيبهم، وبقرت بطون بعضهم؛ فكانوا يضطرون 
إلى القذف بأنفسهم من أعلى األسوار، وحرق بعضهم في النار؛ فكان ذلك بعد عذاب طويل، وكان ال يرى في شوارع القدس 

م وأرجلهم، فال يمر المرء إال على جثث قتالهم، ولكن كل هذا لم يكن سوى وميادينها سوى أكداس من رؤوس العرب وأيديه
  .)36("بعض ما نالوا

والتي يفصلها .يبيرية،الشبه الجزيرة ا: والبرتغال، أو ما ُيسمَّى سبانياأهي ما يعرف اليوم بدولتي  األندلسبالد  :ة األندلساسأم 
وتعود هذه التسمية الى قبائل الفندال ، القبائل الهمجية التي جاءت . ** ما ُيعَرف بمضيق جبل طارق عن المغرب االسالمي 
ألندلس وعاشت فيها فترة من الزمن،حينما ، وهجمت على منطقة ا)وغيرها  والنرويج  والدنمارك السويد(   من شمال إسكندنافيا

  . تعيش حالة من الجهل والتخلُّف البالغ، ويسود فيها  الظلم من قبل الحكام ؛ والبؤس والفقر  بين الشعوب   كانت أوروبا
ثمانية سالمي بها حوالي إلوظل الوجود اخالل العهد األموي،  لى األندلس في القرن األول الهجري،إدخل اإلسالم  وقد      

ووحدة  مرت خاللها األندلس بعدة مراحل وأطوار بين قوة وضعفو  قرون ،تعاقبت عليها، دول ووقعت فيها أحداث عظام ،
تقدمت العلوم والمعارف ،وكانت بقعة إشعاع في تلك األيام المظلمة التي عرفت بالقرون  و وتفرق، وازدهرت فيها الحياة ،

وفي  .ة الحديثةوبيلى أوروبا ،ونشأت على أثر ذلك النهضة األور إت الحضارة اإلسالمية خاللها عبر  ومن الوسطى في أوروبا ،
 ، ظل الحضارة اإلسالمية في األندلس عاش العديد من الشعوب واألعراق وتقاسموا مع المسلمين ثمرات تلك الحضارة ونعيمها

المسلمين في األندلس، إذ حفظت حقوقهم وحميت  وشهد المعاهدون من نصارى ويهود أكثر فترات تاريخهم إزدهارًا تحت حكم
  . ذممهم، ونالوا الحرية الكاملة في ممارسة شعائرهم، واشتركوا مع المسلمين في كل شؤون الحياة والعمران

_______________________________________  
 كان من حاشية ريموند كونت طولوز ولم يعين قسيسًا اال عند مسيره الى األراضي المقدسة ، من الكتاب الذين شهدوا الحرب األولى ، اشتهر: Raymond of Agilesريموند أوف أجيل*

  .3ص، )قاسم ، قاسم عبده .( نصوص ووثائق تاريخية:الحملة الصليبية األولى : انظر.باالستقامة والبساطة فاورد مايدور بخلده في اسلوب بسيط قوي 
باإلنكليزية " جبرلطار:"م وقد تصحف لفظ االسم في اللغات األوروبية حيث يسمى ب 711الذي عبرالمضيق في بداية الفتوحات اإلسالمية ألسبانيا عام  طارق بن زيادتعود التسمية للقائد  **
  طارق-جبل-مضيق/ar.wikipedia.org/wiki. باألسبانية" خبرالطار"أو 
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إباَّن حكم إنَّ أي شعب مغلوب في أي قطر من األرض لم يحظ بما حظي به الشعب األسباني :" وكما قال هنري بيرس
  *"من تسامح تجلى في تطبيق العهود والقوانين اإلسالمية التي أعطت ألهل الكتاب حقوقًا كاملة في العيش الكريم المسلمين،

األندلس  البالد إلى دويالت صغيرة، واستقل كل أمير بمقاطعته وأعلن نفسه ملكًا عليها، ودخلت وبانتهاء هذه الفترة انقسمت
تتطاحن مع بعضها البعض  -لم تخرج منه بعدها أبدًا ، إذ أخذت تلك العناصر المكونة للمجتمع االندلسيالنفق المظلم الذي 

 من الدويالت العنصرية تحت حكم ملوك الطوائف، وانتهت بذلك الوحدة فانهارت الدولة األموية، وتجزأت األندلس إلى مجموعة
توحدون ويضعون الخطط من يبدأ النصارى  مسلمين في عصر الطوائف، مقابل التجزئة والفرقة التي أصابت ال وفي.األندلسية 

 .لديهم إرجاع األندلس إلى النصرانية بدًال من اإلسالم  سترداد، التي تعنيبحرب اإلأجل استعادة األندلس وبدأوا ما يعرف 
 وط تلك الدويالت اإلسالمية فحسب ولم تكن المأساة في سق.وبدأت مدن األندلس تتساقط واحدة تلو األخرى على أيدي النصارى

قامت حمالت مكثفة باسم المسيحية،  ذإبل بدأت مأساة المسلمين الحقيقة بعد انتصار المسيحين وسيطرتهم على كافة األندلس ،
 وقد جاء في نص قرار الملكة إيزابيال، والملك . بمحاكم التفتيش: النهاء الوجود اإلسالمي في أسبانيا، تمثلت فيما يعرف

إنًّه لما كان اهللا قد اختارهما لتطهير مملكة غرناطة من الكفرة، فإنًّه يحظر وجود المسلمين "م 1501فرديناند، الذي صدر عام 
تنصيرهم، أو بأولئك الذين نصروا، لئال  تصال بغيرهم، خوفًا من أن يتأخرفيها، فإن كان بعضهم فيها، فإنًّه يحظر عليهم اال

  )37(".لمخالفون بالموت، أو بمصادرة األمواليفسد إيمانهم، ويعاقب ا
م أصدر البابا مرسومًا يحث قضاة الديوان على تنصير المسلمين، وأن يخرجوا من يأبى النصرانية منهم من 1524وفي سنة   

. لى كنائس، وأن تكون عقوبة المخالفين الرق مدى الحياة، ثم أتبعه بمرسوم آخر جاء فيه األمر بتحويل كل المساجد ااأسباني
يأمر المسلمين بوضع شارة زرقاء على قبعاتهم، وأن يسلموا أسلحتهم، ومن  ام صدر أمر ملكي في أسباني1525وفي سنة 

  )37(.خالف عوقب بالجلد، وأن يسجدوا إذا مر كبير األحبار في الطريق، وأال يقيموا شعائرهم، وأن يغلقوا مساجدهم
. وفي محاكم التفتيش، اقترفت كثير من الفظائع والمجازر بغية إجبار المسلمين على ترك دينهم واعتناق الديانة المسيحية   

وكان أول ما قامت به تلك المحاكم هو جمع كل المصاحف والكتب العلمية والدينية وٕاحراقها على المأل في ساحة عامة، 
ثم أعقب ذلك تحويل المساجد إلى كنائس، . طع صلتهم مع تراثهم الديني والعلميكخطوة أولى لتنصير المسلمين، وذلك بق

وٕاجبار من تبقى من الفقهاء وأهل العلم على التنصر، ليوافق بعضهم مكرهًا، ويواجه بقيتهم القتل بطريقة بشعة، مع التمثيل 
التخيير بين التنصر أو التعذيب والقتل  بجثث الضحايا، وذلك لبث الهلع في صفوف المسلمين، وٕايصال رسالة لهم مفادها

  .**وسلب األموال والممتلكات
وترتب على تلك اإلجراءات أن أجبر المسلمون على ترك دينهم، وحرم عليهم استخدام اللغة العربية، واألسماء العربية، وارتداء   

  لمحو كل أثٍر إسالمي باألندلس،وهكذا عمل الصليبيون  ***.اللباس العربي، ومنعوا من االغتسال ودخول الحمامات
_______________________________________  

  .21:،مصدر سابق ص)محمد بن شريفة،(حول التسامح الديني : انظر *
 ).األندلس لألخبار(، مقالة منشورة في الموقع اإللكتروني ) عبد العزي شريف(ماذا حدث ألمة اإلسالم وفارس األندلس األخير : األندلس بعد سقوط غرناطة "**

http://www.startimes.com/f.aspx?t=12841468  
  .10- 9:ص. ه 1395). قادة الغرب يقولون دمروا اإلسالم ابيدوا أهله( جالل العالم :انظر ***

  



24 
 ثانيوالبحوث ، المجلد الرابع عشر ، العدد المجلة عجمان للدراسات            

 

  
م أصدر 26/4/1598: ماليين المسلمين، ويذكر أنه في تاريخبيد أ مست معالم الثقافة اإلسالمية، وفحرقت المكتبات وط 
، وبعد )أي الكفر(بالهرطقة  عدام، متهمينإل، والحكم عليهم با)اأسباني(، قرارًا بإدانة جميع سكان األرض الواطئة)الديوان المقدس(

آالف، من الرجال والنساء واألطفال،  أيام أعلن الملك صحة هذا القرار، وأمر بتنفيذه في الحال، فتقدم إلى المقصلة عدة عشرة
  )38،39(.فيما يروي المؤرخ ليكي

بذلك مليون مسلم، من رعاياها في بضعة أشهر، ويقدر كثير من العلماء،  اوخسرت أسباني:" وجاء في كتاب حضارة العرب  
وقد ". هم األخير بثالثة ماليين جالئإمنذ أن فتح فرديناند غرناطة حتى ومنهم سيديو عدد المسلمين الذين خسرتهم إسبانية، 

عتراف بأننا لم وال يسعنا سوى اال:" فقال اعبر المستشرق الفرنسي عن بشاعة تلك المذابح التي تعرض لها المسلمون في أسباني
  )36(."نجد بين وحوش الفاتحين من يؤاخذ على اقترافه مظالم قتل كتلك التي اقترفت ضد المسلمين

شغلت الدولة العثمانية حيزًا كبيرًا في التاريخ سواء تاريخ العالم اإلسالمي أو تاريخ العالم األوروبي :  العثمانيون وأوروبا
وكانت . المسيحي، والتي امتدت فتوحاتها إلى ثالث قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا، وعدت دولة آسيوية أوروربية أفريقية

 . تدريبًا وأعظمها تسليحًا وأكملها تنظيماً  جيوشها أكبر الجيوش األوروبية تعدادًا وأحسنها
شهد القرن الثالث عشر والرابع عشر  مجموعة من  و ، دخلت الدولة العثمانية في صراع مع أوروبا من أجل التوسع والنفوذ

، و أدت  لبلقانافاحتلت خاللها  األوربيةتوسيع قبضتها على األراضي  الدولة العثمانيةالصراعات العسكرية المتعلقة بمحاولة 
أقاليم لم واجتاحت جيوشها أقاليم شاسعة في جنوبي شرق أوروبا ووسطها وهي  ،أوروبا الوسطىإلى التوسع العثماني الكبير في 

 وطت في أيديها دول أوروبية عديدة تخضع ألي دولة إسالمية من قبل، وأحرزت باسم اإلسالم انتصارات عظيمة حيث تساق
/ هـ857:الرومانية، ودخلتها  الجيوش العثمانية سنة ةسطنطينية عاصمة الدولقال حن يفتأاستطاع السلطان محمد الفاتح 

وسقطْت منذ ذلك التاريِخ الدولُة البيزنطية إلى األبد، واعتبر المؤرِّخون سقوط القسطنطينية خاتمًة لما ُعِرف بالعصوِر . م1453
لْت القسطنطينيُة إلى عاصمٍة إسالمية تحمُل اسًما ج ؛ "إسالم بول، أو إستانبول"ديًدا؛ هو الوسطى وبدايًة للتاريخ الحديث، وتحوَّ

وم، الذين كان لهم دوٌر كبير في شنِّ الحروِب . مدينة اإلسالم: أي وتخلََّص العثمانيون والمسلمون جميًعا من عدوٍّ لدود هو الرُّ
با لغزِو و َم الملوِك في أور الصليبية على العالم اإلسالمي لمدة قرنين، وكانوا باستمراٍر يؤلِّبون القوى النَّصرانية، ويشحذون عزائ

المسلمين، واكتسبِت الدولُة العثمانية قوًة سياسية واقتصادية ضخمة، فأصبحْت أعظَم دولٍة في حوِض البحر المتوسط، ودانت 
سود با، ومنطقِة البحِر األو وكان من السَّهِل على العثمانيين بعد ذلك مواصلة الفتوحاِت في شرقي أور . با بالجزيةو لها دوُل أور 

رِب والبوسنِة والهرسك وشبه  وغيرها من ممتلكات الدولة البيزنطية المنهارة، وأصبحوا هم الوريث لها، وضمُّوا إليهم بالَد الصِّ
 جزيرة المورة من بالِد اليونان، وبالِد القرم الواقعِة على البحر األسود، واستولوا على محطاِت الجنوبيين التَّجارية في بحِر إيجة،

 .اموا بمحاوالٍت لفتح بلجراد وٕايطاليا، وأثينا، وذلك في عهد السلطان محمد الفاتح أيًضاكما ق
هم لوقِف مدِّها، ثم على أنَّها ممثلُة اإلسالم وحاملُة رايِته، ومن َثمَّ تكتَّلْت جهودُ  الدولة العثمانيةنظر األوروبيون إلى .وقد 

  .إضعاِفها واإلجهاز عليها، كما جنَّدوا أقالَم مفكريهم ومؤرِّخيهم لتشويِه تاريِخها وكيل االتهامات لها
ه البابا و واجتمعِت القوى األوربية ومن شرقي أور  ِتهم، ووجَّ بونيفاس "با وغربيها على ضرورِة طرِد العثمانيين المسلمين من قارَّ

: لى جميع ملوِك أوربا وأمرائها يدعوهم إلى التحاُلِف واالستنفار في مواجهِة عدوِّهم المشترك، فاستجاب له ملوكُ نداًء إ" التاسع
إنجلترا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وٕاسكتلندا وسويسرا ولوكسمبرج وبولندا وروسيا وترنسلفانيا وفرسان القديس يوحنا في رودس، (
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الواقعِة على نهر الدانوب " نيقوبولس "، وحشدوا حوالي مائة وعشرين ألًفا عند مدينة )والبندقيةواإلمارات اإليطالية وبخاصة جنوة 
ومانية   .في بلغاريا قرَب الحدوِد الرُّ

من  بدءاً و . سالمي،ووفرت للمسلمين الحماية واألمن والسالمإلنحاء العالم اأوقد ضمت الدولة العثمانية خالل عدة قرون معظم  
صبحت في أن كانت في موقع الهجوم أالبحرية والعسكرية،وبعد  ة الدولةت قو ر انحسو ،توقف المد العثماني  ،القرن السادس عشر

 . موقع الدفاع
ستعمار األوربي للعالم اإلسالمي ليكشف عن مزيد من العداء الثم تلي مأساة األندلس، ا: ر األوربي للعالم اإلسالميستعماالا   

ستعمار األوروبي للعالم اإلسالمي منذ منتصف القرن السادس عشر وشاركت فيه معظم الدول الفقد بدأ ا. للمسلميناألوربي 
من وخرجت معظم الدول اإلسالمية .يطالياإ انية، وفرنسا، وأسبانيا، و األوربية هولندا، وروسيا القيصرية، واالمبراطورية البريط

لى السنغال إب، وليبيا، وقبرص، وجنوب اليمن، والمغر . الجزائر، تونس: فريقيةأشمال وشبه القارة الهندية ومصر و أندونيسيا، 
وربي للعالم ألواكتملت حلقات االستعمار ا ، من ظل حماية الدولة العثمانية ،ووقعت تحت االحتالل األوربي ،ونيجيريا 

فجزئي العالم  ، وربيينألبين ا-طلق عليهاأكما –وتقسيم تركت الرجل المريض  سالمي بالقضاء التام على الدولة العثمانيةإلا
وضعت حواجز بين العربي والعربي ،فيما عرف و  ،ورسمت حدود جغرافية جديدة ،لى دويالتإسالمي والعربي بصفة خاصة إلا

 *.باتفاقية سايكس بيكو
ستعمارية األوروبية  إلى طمس الروات بل سعت الدوائر استعمار األوروبي على احتالل األرض ونهب الثالولم يقتصر ا   

والحضارية واللغوية للشعوب اإلسالمية، وعملوا على تغيير المنظومة القانونية و تفكيك المنظومة    الهوية الدينية والثقافية
سالمي، وٕاضعافه، واستغالل حيكت المؤامرات ووضعت الخطط ، لتمزيق العالم اإل و . االجتماعية اإلسالمية ومظاهرها المختلفة

موارده الطبيعية من أجل بنـاء االقتصاديات األوروبية المزدهرة في تلك المرحلة، مما كان له مضاعفات سياسية ونفسية وثقافية 
نتيجة نشأت  و . على مجمل العالقات التي تربط دول العالم اإلسالمي بالدول األوروبية، وبالواليات المتحدة األمريكية فيما بعد

نفسها أمام أزمات كبيرة نتيجة  بعد االستقالل ، اإلسالمية ،أوضاع وجدت بسببها الدول  ستعمار األوروبي للعالم اإلسالميالل
وقد . النعدام الشروط الموضوعية إلقامة هياكل جديدة للدولة المستقلة و ، لشيوع الفقر والجهل والمرض وسوء اإلدارة والفساد

ضاع مشاكل كثيرة ظلت تتفاقم، فتعّطـلت عملية النمو في مناطق، وتعثرت في مناطق أخرى، وتباطأت في ترتبت على تلك األو 
  .)40(.جل األقطار

  ) االستشراق،التنصير،واإلعالم(آليات الهجوم الغربي على العالم اإلسالمي 
اهية وتشويه صورة اإلسالم والمسلمين صاحب تلك الحمالت العدائية والدموية ضد اإلسالم والمسلمين، حمالت لبث ثقافة الكر 

 .، حتى تكون خالل التاريخ مخزون هائل من الصور النمطية السالبة عن اإلسالم والمسلمينةفي الذهنية األوربي
ستشراق دور كبير في رسم تلك الصورة وتقديم نموذج مشوه عن اإلسالم والمسلمين في المجتمعات الوقد كان للكنيسة ول   

  فشلت الحمالت الصليبية في القضاء على اإلسالم أو هزيمة المسلمين بقوة السالح،أن  ذلك أنه بعد . األوربية
________________________________________  

 ،فرانسوا جورج بيكو، وبمفاوضات سرية بين الدبلوماسي الفرنسي اإلمبراطورية الروسيةمن  بمصادقة والمملكة المتحدة فرنسا، كانت تفاهًما سرًيا بين م1916اتفاقية سايكس بيكو عام * 
   :، انظرنيةاالمبراطورية العثماد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد تهاوي لتحدي وبريطانيا فرنسابين  الهالل الخصيب، تم بموجبه اقتسام مارك سايكسوالبريطاني 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B
3_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88  
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عليه، أدرك رجال الكنيسة أنَّه ال سبيل إلى مقاومة العقيدة اإلسالمية بالسيف والحرب، ومن ثم أقبلوا على دراسة اإلسالم للرد  
هكذا أضيف إلى جو العداء والحقد الذي ولدته  و . الحق وبين المجتمعات األوربية اإلسالمووضع حاجز سميك يحول بين 

الصراعات الدموية والحروب، جو من التعصب والجهل غذته الكنيسة وشجعته لخدمة أغراضها وأهدافها التبشيرية، وتوطيد 
  .الناس وقلوبهم وأفكارهمنفوذها في أوروبا، وسيطرتها على عقول 

اتخذ  و. ستشراق، وخطا خطواته األولى في أحضان الكنيسةالفي هذا الجو المشحون بالعداء، نشأ ا :ستشراق الكنسيالا
ومن ثم نجدهم يصفون اإلسالم بأنَّه رجس من .الرهبان الصليبيون من الهجوم على اإلسالم وسيلة إلثارة حماس الجماهير ضده

 و . أنَّ القرآن هو نسيج من األباطيل، وأنَّ المسلمين هم نوع من الهمج المجردين من أية مشاعر إنسانية و . عمل الشيطان
ويمضي آخرون في الخيال . يوصف اإلسالم أحيانًا بأنَّه بدعة مسيحية ومكيدة من الشيطان إلغواء الناس من االعتقاد الحق

واستطاع أن ينال .كنيسة الشرق وأفريقيا عن طريق الشعوذة والخداع كساحر استطاع أن يحطم والجهل، فيصورون الرسول 
وحول هذه األكاذيب حيكت الكثير من األساطير .عن طريق إطالق العنان للشهوة الجنسية بين أتباعهالنصر في حروبه 

  )41(.الشعبية والقصص الخيالية عن اإلسالم والمسلمين
فنجد كثيرًا من أساتذة الجامعات المشتغلين بالدراسات اإلسالمية . الكنيسة التبشيريةستشراق مرتبطًا بتحقيق أهداف الواستمر ا

بدأوا حياتهم في دراسة الالهوت المسيحي، وتلقوا تعليمهم في ظالل الكنيسة، ثم تحولوا إلى الدراسات العربية 
   .لى يومنا هذاإ ر النفوذ الكنسي لدى البعضواستمرت هذه الصلة وثيقة بينهم وبين دوائ.اإلسالمية

ستعماري، ثم الستشراق دافع آخر هو الدافع االفي مرحلة الحقة دخل على خط ا :السياسيستعماري اال ستشراقالا 
قتصادي والسياسي والحضاري والحربي، الغربية القمة من حيث التفوق اال إذ شهد القرن التاسع عشر بلوغ الدول :السياسي

مبراطورية العثمانية التي لم وظهرت األطماع األوروبية ضد اإل. تمر بمرحلة انحدار مريعفي حين كانت الشعوب اإلسالمية 
تعد كما كانت مصدر خطر على الغرب، بل أصبحت تعرف في تلك الفترة بالرجل المريض، ودخل معها الغرب في 

د األخرى لقمة سائغة للمستعمرين الواحدة منها بع إلى مجموعة أقاليم، سقطتأدى إلى تمزيقها  -كما سبق أن أشرنا-صراع،
   .األوربيين

 ، وخاصة الشعوب اإلسالمية ، أثر كبير في تحديد نظرة الغرب إلى الشرق ، وقد كان لهذا التغيير في الخريطة السياسية  
فلكي  . إذ كان سكان معظم تلك الشعوب المستعمرة يدينون باإلسالم ، ستشراقيةالبالتالي في توجيه سير الدراسات ا و

رجل السياسة خير  وجد و ، كان ال بد من معرفة عاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم ، يتسنى للمستعمرين إحكام القبضة عليهم
عون في هذا المجال فيما يقدمه المستشرقون من دراسات عن طبيعة تلك البلدان وعادات أهلها ولغاتهم وآدابهم وتقاليدهم 

وكان االرتباط بينهما  ستعمار،الشراق بدور مهم في تذليل الصعاب لرجال السياسة واستم االمن هنا قا و . ومعتقداتهم
  )42(.وثيقاً 

ستشراق يلعب دورًا خطيرًا في معظم البالد األوربية وأمريكا، بعد استقالل أكثر الدول العربية واإلسالمية، الواستمر ا  
للسفارات الغربية في العالم اإلسالمي، ومراكز البحوث العلمية  ستشراق وبين العمل الدبلوماسيالوتكونت روابط وثيقة بين ا

ستشراق الكما ارتبطت بعض دوائر ا.ستخباراتية، ودوائر اتخاذ القرار في الدول الغربية ال سيما في أمريكاالالتابعة للدوائر ا
ًا،يمكن اإلشارة  إلى أنَّ جزءًا وتاريخي. بالحركة الصهيونية وأطماعها في فلسطين المحتلة، ومصالحها في الشرق األوسط

ستعمار الفرنسي اللخدمة أهداف ا ، ستشراقية في فرنسا ،وجه خالل النصف األول من القرن العشرينالكبيرًا من الدراسات ا
ة محاولة إحياء لهجاتهم وٕاثار  و ، اهتم المستشرقون الفرنسيون بدراسة تاريخ البربر وعاداتهم وتقاليدهم و . لشمال أفريقيا
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ستعمار الفرنسي من تشديد قبضته على هذه المنطقة من العالم الكل ذلك ليتمكن ا ، العصبية بينهم وبين الشعوب العربية
يعملون مستشارين بوزارة المستعمرات الفرنسية  ، كما نجد كبار المستشرقين الفرنسيين أمثال بالشير وماسنيون . اإلسالمي

ففي بريطانيا يمكن أن نذكر برنارد لويس . تتكرر في بريطانيا وروسيا وأمريكا وألمانيا ونجد نفس الظاهرة .في شمال أفريقيا
المستشرق اليهودي، وأستاذ التاريخ اإلسالمي الحديث بجامعة لندن، يعمل مستشارًا بمكتب الخارجية البريطانية أثناء الحرب 

دن، يقوم بمسح للقانون اإلسالمي في الدول األفريقية العالمية الثانية، وأندرسون، أستاذ القانون اإلسالمي بجامعة لن
ستشراقية في الواليات المتحدة األمريكية، الوبالمثل نجد أنَّ الدراسات ا. المستعمرة، ويقدم تقريره لمكتب المستعمرات البريطانية

ي تطرأ فيها مع عناية فائقة برصد تهتم أهتمامًا عظيمًا بدول الشرق األوسط اإلسالمية، والتغيرات االجتماعية والسياسية الت
وال زال برنارد لويس . الحركات اإلسالمية وما يمكن أن تحدثه من تغيرات في المنطقة، وأثر ذلك على مصالح أمريكا

يلعبون دورًا مهمًا في توجيه السياسات ) ، الصهيوني المتعصبDaniel Pipesوحوارييه من أمثال ،دانيال بايبس 
  )43(.مريكية تجاه العالم اإلسالمي والعربيواالستراتيجيات األ

وهكذا تضافرت جهود المستشرقين في وضع صورة لإلسالم والمسلمين سواء أكانت منطلقاتهم كنسية، أم سياسية  
فالمسيحيون التنصيريون، مثًال، لم يغيروا كثيرًا من نظرتهم لإلسالم، بل ظلوا يكررون نفس التهم التي كانت . ستعماريةا

ستعمار ومفكريه أن الكما تعمد فالسفة ا )42،43،44(.في أوروبا المسيحية منذ الحروب الصليبية عن اإلسالم ورسوله سائدة
يصوروا العرب كشعوب متخلفة، وبلغ بهم األمر أن وجه النقد إلى الذهنية العربية ذاتها وكأنَّها تعاني من قصور طبيعي 

  .التفكير الغربي، ومن ثم عجزها عن اإلنتاج العلمي وعجز عن ممارسة التفكير التركيبي على غرار
رجال التي وضعها  وصورة المسلمين والعرب وحضارتهم، ،ورسوله ،وقرآنه ،من هذه الصورة عن اإلسالم-تكونت وقد    

األصول -شاعت في الثقافة الغربية، وفي الخطاب الغربي عن الشرق اإلسالمي ، والتي الدين والسياسة والمستشرقون
  . واستمرت حتى العصور الحديثةوالجذور لثقافة الكراهية السوداء، والتي سادت في الغرب خالل القرون، 

 ،فكتبوا الكتب، وأصدروا المجالت، وألقوا المحاضرات:كبر في تأجيج العداء لإلسالم وهكذا كان للمستشرقين النصيب األ 
قية ووضعوا الموسوعة اإلسالمية ستشراالوأقاموا الندوات في المنتديات والجامعات والجمعيات العلمية، وعقدوا المؤتمرات ا

دينًا وشريعة وقانونًا وتاريخًا وحضارة  التشكيك في اإلسالم ، ، وحملت تلك االعمال بين طياتها ، )دائرة المعارف اإلسالمية(
بناء الحضارة والتقليل من دورهم في  ، ن إنجاز المسلمين في كافة المجاالت خالل التاريخالتهوين من شأ و ، وعلماً 
كاديميين المعنين في الجامعات الغربية للطلبة واأل ن كتابات هؤالء أصبحت المصادر الرئيسيةأومما يؤسف له  . نسانيةاإل

 بدراسة العرب والمسلمين
فبعد أن فشلت الحمالت ).م1254-1099( الفترة التي تلت الحروب الصليبيةيعود تاريخ حركة التنصير إلى  :التنصير

سعى الصليبيون إلى تنصير المسلمين عن طريق مهاجمة  ، الصليبية في القضاء على اإلسالم أو هزيمة المسلمين بقوة السالح
  .ادهم عن  دينهمودعوة المسلمين إلى الدخول في النصرانية، أو على األقل إبع ، اإلسالم وبيان بطالنه

  :ولما شق عليهم ذلك،عمدوا إلى أمرين . وقد سعت الحركة  في البداية إلى تنصير المسلمين وٕادخالهم في النصرانية  
ضعاف قيمه، وتقديم ما أسموه اإلسالم الجديد الذي ال يستطيع أن يثبت أمام الهجمة إ تحريف اإلسالم عقيدته وشريعته و .1

إنَّه قد أزف الوقت ) :" في الهند(م بلكنو1911المنصرين في مؤتمر من مؤتمراتهم ،عقدوه في عام  يقول أحد:" التنصيرية 
ولكن  ، ، وسيدخل اإلسالم في شكل جديد من الحياة والعقيدة ) في زعمه عن طريق النصرانية( الرتقاء العالم اإلسالمي 

  .)45("هذا اإلسالم الجديد سينزوي ويتالشى أمام النصرانية
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ومن ثم حاربوا فكرة  ، تحطيم أي تجمع إسالمي بعد القضاء على الخالفة اإلسالمية:" األمر اآلخر الذي ركزوا عليه.2
  .خراج المسلمين من اإلسالمإفي النهاية اكتفوا ب و ، إنشاء الجامعة اإلسالمية

أخذوا في اآلونة األخيرة  ، ولكن المنصرين، وبعد أن كانوا في الماضي يكتفون بمحاولة إخراج المسلمين من اإلسالم    
،ال سيما بعد أن القوا نجاحًا محدودًا في )46(ويضعون الخطط والبرامج لذلك  ، يركزون جهودهم على تنصير المسلمين

  .ةإدخال عدد من مسلمي أندونيسيا في النصراني
قد عقد المنصرون العديد من المؤتمرات لوضع استراتيجيتهم في العمل بين المسلمين  : أساليب حركة التنصير ووسائلها  

ويعد من . ورسم األهداف والغايات لعملهم ،وتقويم تجاربهم العملية الميدانية ووضع الخطط المستقبلية لجهودهم التنصيرية 
، مؤتمر أمريكا الشمالية لتنصير المسلمين: م، والذي  عقد تحت اسم1978دو عام أخطر تلك المؤتمرات مؤتمر كولورا

كما أنشأ المنصرون العديد من المعاهد ومراكز البحوث   *.ووضعت فيه الخطط السرية والعلنية من أجل تحقيق تلك الغاية
ومركز دراسات اإلسالم في  ، ديث ببيروتمركز دراسات العالم العربي الح و ، مثل معهد بونتيفكو للدراسات العربية بروما

  **.معهد زويمر للدراسات اإلسالمية بكاليفورنيا و ، والمركز النصراني للدراسات بروالبندي ، فريقيا بنيروبيأ
ومن خالل تلك المؤتمرات،وفي تلك المراكز البحثية،عكف المنصرون على وضع استراتيجياتهم  وخططهم، ومن ثم نجدهم   

  :يستخدمون طرقًا عديدة ووسائل متنوعة من أجل تحقيق أهدافهم، من بينها
 ركزت دوائر التنصير على التعليم كوسيلة  لنشر أفكارهم ،وبث الثقافة الغربية بين المسلمين بكل ما تحمل من  :التعليم

فأنشأوا المدارس والمعاهد والجامعات في عدد من الدول اإلسالمية  ، وقيم مناهضة للقيم اإلسالمية ، توجهات مادية إلحادية
 ، ) أصبحت فيما بعد جامعة الخرطوم(  كلية غردون التذكارية في الخرطوم و ، رةالقاه و ، مثل الجامعة األمريكية في بيروت

  )47(.الكلية الفرنسية بالهور، وغيرها من المعاهد والمؤسسات و ، وكلية روبرت باستانبول ، وجامعة القديس جون بالهند
لبالد ،تقول الذين بيدهم مقاليد األمور في ا وتركز هذه المدارس والجامعات على استقطاب أبناء الطبقة العليا في المجتمع،

يوجد في صفوف كلية البنات بالقاهرة بنات آباؤهن باشوات وبكوات،وليس ثمة مكان آخر يمكن أن يجتمع " )أنافيلجان(المبشرة 
ن هذه وليس ثمة طريق إلى دحض اإلسالم أقصر مسافة م ، فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ المسيحي

لقد برهن التعليم على أنه أثمن الوسائل التي ):" 1954- 1948(وقال بنروز رئيس الجامعة األمريكية في بيروت ". المدرسة
 )48(. "استطاع المبشرون أن يلجأوا إليها في سعيهم لتنصير سوريا ولبنان

 وبما أنَّ معظم . فجعلوا ذلك وسيلة للتنصير ، استغل المنصرون حاجة الشعوب للدواء والعالج :التنصير بواسطة التطبيب
، فإنَّ التنصير عمل من خالل ما أنشأه من مستشفيات ومراكز صحية على  الشعوب اإلسالمية تقع في دائرة الدول الفقيرة

ألمريكي قول الطبيب ا ، ويدل على أهمية هذه الوسيلة عند المنصرين.  الدعوة إلى النصرانية، ونشر معتقداتهم بين المسلمين
تى لو غطت خدماتها إنَّ المبشر ال يكتفي بتطور المستشفيات ح " : الطبيب في بالد العرب: المنصر بول هاريسون في كتابه

 . )49("إنَّ الهدف من وجودنا في الجزيرة العربية هو أن نجعل من الرجال والنساء مسيحيين. قليمجميع أطراف اإل
________________________________________  

  302-279:ص) عبد الجليل شلبي( ،معركة التبشير واإلسالم .681-679:ص 2، مجلد ) الندوة العالمية للشباب اإلسالمي( الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب،: انظر *

  686- 685:،ص) الندوة العالمية للشباب اإلسالمي( الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب  **
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  الفيضانات : مثل ، يستغل التنصير ما تمر به الشعوب من كوارث ومحن:من خالل تقديم المساعدات اإلنسانيةالتنصير
فيقدمون مع ما يقدمونه من عون  ، واألمراض الوبائية ،والفقر ،والتصحر والجفاف ،المجاعات و والزالزل والحروب األهلية ،

 ، هذا المجال الكثير من جمعيات الغوث اإلنساني ،مثل جمعية أخوة اإليمانقد نشطت في  و . الدعوة إلى النصرانية ، إنساني
 يتامزا بدور فعال في مجال رعاية األوقامت األم تري.وجمعية محبة العالم ، وصندوق األطفال المسيحيين ، المجلس االنجيلي و
 .وتهجير بعضهم إلى الغرب لتربيتهم تربية نصرانية ،
 ويراد بها أن يقوم بالتنصير أناس يأتون إلى  . صانعي الخيامتعرف هذه الوسيلة بوسيلة : لمختلفةالتنصير من خالل المهن ا

البالد المغلقة في وجه التنصير  ، بصفة مهنيين يعملون في ميادين متعددة،هدفهم االحتكاك بالناس لتعريفهم بالسلوك 
وقد أصدر مجلس الكنائس البريطاني كتابًا نصح فيه . خفية النصراني وتوزيع اإلنجيل والمطبوعات التنصيرية األخرى بطريقة

فقد نبه أحد الباحثين  ، بهذه الوسيلة -بالذات-واهتمت مؤتمرات التنصير األخيرة. هؤالء بالتزام السرية التامة في أداء مهامهم
لحذر الشديد ،وفق نصح الخيامين بتوخي ا و ، م إلى أهمية هذا األسلوب1978في مؤتمر كولورادو التنصيري عام 

 )46(.استراتيجية مرسومة وتخطيط دقيق
 استخدم المنصرون مختلف وسائل اإلعالم لنشر دعوتهم،كالصحف والمجالت والكتب خاصة : التنصير بوساطة اإلعالم

الطباعة وتخصصت بعض االرساليات في مجال .ذاعة والتلفاز ووكاالت األنباءل،والنشرات والسينما والمسرح واإلاإلنجي
وكالة : ومن أشهر وكاالتهم.رابطة اإليمان لمساعدة اإلرساليات،ومنظمة نشر النصرانية في الشرق األوسط: والنشر،مثل 

إذاعة  و إذاعة حول العالم من موناكو، و ، إذاعة راديو الفاتيكان: ومن أشهر إذاعاتهم التي تعد بالمئات. فرنتيرز األمريكية
من أحدث الوسائل اإلعالمية التي استخدمت بغرض  و . ح من جزيرة سيشلصوت الغفران وصوت اإلصال

 . عبر االنترنت)  chatting(التنصير،المحادثة
 الكنيسة واإلستعمار ،عن طريق االستشراق والتنصيرتوافقت  :تأجيج العداء الغربي لإلسالم والمسلمين اإلعالم ودوره في

دينهم، أو على األقل إضعاف ُمُثل اإلسالم وقيمه العليا في نفوس  على هدف رئيسي تمثل في تحويل المسلمين عن
المسلمين، والتهوين من شأن أي إنجاز علمي أو حضاري للمسلمين في التاريخ، في مقابل إبراز الدور الحضاري للغرب 

رة أخرى إال إذا أخذوا بأسباب وتفوق الحضارة الغربية على الحضارة اإلسالمية، والتأكيد على أنَّه ال سبيل للمسلمين للنهضة م
 : لى ما يأتيإولتحقيق هذا الهدف عمدوا . منهجهالتقدم الذي يمثله الغرب، وابتعدوا عن اإلسالم و 

إثارة النزعات القومية والعرقية في العالم اإلسالمي ومحاولة إحياء نزعات جاهلية جاء اإلسالم من أجل القضاء عليها،  .1
  .كلمتهم، ويكون اعتصامهم بكتاب اهللا وسنة رسولهحتى يتوحد المسلمون وتجتمع 

التدخل في مناهج التعليم في العالم اإلسالمي، ومحاولة فرض برامج معينة تستهدف إخراج الكتاب والسنة من البرامج   .2
  .التعليمية، وتجهيل أبناء اإلسالم بلغتهم العربية وبتراثهم اإلسالمي

والزعم بأنَّ األخذ بها هو .عن طريق الدعوة إلى العلمانية واعتبارها سر تقدم أوروبا محاولة ابعاد اإلسالم عن مجال الحياة .3
  .السبيل الوحيد لتقدم المسلمين

محاولة القضاء على الصورة المثلى لألسرة المسلمة، عن طريق مهاجمة تشريعات اإلسالم ونظمه في الزواج والطالق  .4
والسفور، بل دفع بعض األنظمة الحاكمة إلى سن قوانين لألحوال الشخصية تحلل والقوامة، ودفع المرأة المسلمة إلى التبرج 

 .ما حرم اهللا، وتحرم ما أحله
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وفي الوقت ذاته احتضان الحركات . محاولة تشويه صورة اإلسالم في العالم، وٕاظهاره على أنه دين تطرف وٕارهاب  .5
 .نية ودعمها ونشر فكرهاوالفرق الهدامة الخارجة عن اإلسالم مثل البهائية، والقاديا

صراع "التقطت وسائل اإلعالم نظرية فقد .سالم والمسلمين إلثارة روح الكراهية والعداء لإعالم في وقد استغلت تلك الدوائر اإل
التي نادى بها هنتجتون، فطورتها وروجت لها حتى تعمقت ليس في وجدان الرؤساء الغربيين والنخبة الحاكمة " الحضارات
وصعدت الحملة من .ي وجدان الرجل الغربي العادي بحيث صار اإلسالم هو العدو الجديد بعد سقوط الشيوعيةفقط، بل ف

ولقد كانت . لى القرآن الكريم ووصفه بأنه مصدر العنف ومشجع له بين المسلمينإرهاب، ين وربطهم باإلالهجوم على المسلم
إن محاربة اإلرهاب : تقول" الليموند دبلوماتيك الفرنسية"ل مجلة الحملة اإلعالمية ضد اإلسالم من الفجاجة بمكان مما جع

ن شعار التحالف الدولي من أجل محاربة اإلرهاب أ ألول وليست حرًبا عسكرية فحسب بل هي حرب ثقافية في المقام ا
 *“ما هو إال شعار يحمل في طيا ته خبثًا هو شن حرب عالمية شاملة ضد اإلسالم القتالعه(...) 

الوقت الذي يضخم فيه اإلعالم الغربي وبعض الدوائر السياسية في الغرب صورة الفئات المتطرفة الموجودة في العالم  وفي  
اإلسالمي، وتعمم فكرها وسلوكها على سائر المسلمين، فإنها تغض الطرف عن الفئات المتطرفة في الغرب، وال تربط تطرفها 

األمر الذي يدل على عدم الموضوعية في التناول، وأنها تهدف الى التحريض  بحضارة الغرب وال بالمسيحية أو اليهودية،
  . على المسلمين، ويكشف عن أصابع غالة المتطرفين من الصهاينة المتعصبين التي تقف وراء حمالت العداء ضد اإلسالم

مجموعة القيم التي تؤثر في  وتكوينمريكي، ألااألوربية والشعب ب و كما لعبت السينما دورًا كبيرًا في تشكيل وجدان الشع   
، ولذلك وجهت الدوائر التي تقف وراء تأجيج مشاعر العداء لإلسالم جهودها في اإلنتاج السينمائي لتبرز من خالله احياته

  .اإلسالم كعدو خارق ينتظره العالم بوجل وترقب كبديل للشيوعية المحتضرة
وسرقة "، 1987" والموت قبل العار" 1986، والمنتقم "ذي دلتا فورس"وظهرت أفالم عديدة تحمل هذه الرسالة مثل فيلم   

، وفيها جميعًا يظهر العدو العربي اإلسالمي ممتلًكا أسلحة ذات قوة تدميرية شاملة يهدد بها األبرياء ويتصدى 1988" السماء
رياء وحمايتهم، وهكذا تحولت المواجهة بين الغربي المدافع عن حقوق اإلنسان والشيوعي له الغربي الطيب من أجل إنقاذ األب

 . األحمر الشرير، إلى مواجهة مع العدو اإلسالمي األخضر
، والذي تدور أحداثه حول تعرض 1998عام " الحصار"وتبلغ صورة التشويه والترويع الغربي من اإلسالم قمتها في فيلم  

ورسالة الفيلم التي يسعى إلى . ،حيث يبدأ بتفجير جراج مركز التجارة العالمي" األشرار"إلرهاب المسلمين " المسالمة"أمريكا 
غرسها في ذهن المشاهد هي أنَّ المسلمين في أمريكا، أيًّا كانوا طالبًا أو أساتذة جامعات أو عماًال، يشكلون خطرًا وتهديدًا على 

  . أمن واستقرار المجتمع األمريكي
وقد تصدى الباحث العربي جاك شاهين لهجمة السينما األميركية على ثقافة العرب وتشويه صورتهم، وكتب ثالثة كتب    

وبعد دراسة علمية أكاديمية لألفالم التي تنتجها هوليوود، . يفضح فيها تواطؤ المنتجين والمخرجين في هوليوود على ثقافة العرب
  فيلمًا فقط يصور فيها العربي  21بإخضاعها للبحث والدراسة والتحليل، وجد أن هناك انتهى إلى أن من أصل ألف فيلم، قام 

  
  

______________________________________  
  http://almoslim.net/node/85810 :موقع) عمرو عبد الكريم (دور اإلعالم الغربي في تأجيج الصراع ضد المسلمين *
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يقول كينيث  توران الناقد  و. *فيلم تصوره بشكل سيء 900بشكل عادي، في مقابل  فيلماً  25بشكل جيد، بينما يصوره 
إن أساطير هوليوود المفبركة مغروسة عميقًا في نفوسنا بحيث إنها تغير عقولنا :" السينمائي بجريدة  لوس أنجلوس تايمز

  .)50(".ه تصبح هدامة ،وبقدر أكبر  وبتأثير أكبرعندما تخترق السياسة الترفي... سياسيًا ،وتشكل الكيفية التي نرى بها العالم
على الحضارة  اً ل في تصور اإلسالم بأنه يشكل خطر وهكذا  أسهمت وسائط اإلعالم ، بقسط وافر، في زرع وعي مغلوط تمث 

سالم ومشاهدة سبوزيتو فإن رؤية اإلجون اوكما يقول  . تهيئة األجواء لنشر الخوف من اإلسالم والكراهية للمسلمين و . الغربية
األحداث في العالم اإلسالمي عبر عناوين الصحف الرئيسية المدوية تقف حائًال دون اكتساب القدرة على التمييز بين الدين 

كما أن ذلك  .اإلسالمي وأفعال المتطرفين الذي يختطفون الخطاب اإلسالمي والعقيدة اإلسالمية لتسويغ أعمالهم اإلرهابية 
السلمية و تلك  رهاب بجميع الحركات اإلسالمية السياسية واالجتماعية ،بمساواة األصولية اإلسالمية واإل يعزز النزعة الخاصة
أصبح و مريكي، صيل لألأن شعر كثير من األمريكيين بأن المسلم هو عدو أوقد ترتب على ذلك . )51(."التي تستخدم العنف

نزالهم من إمن المسلمين قد تم  كبيراً  مر على ذلك بل أن عدداً أليتوقف اوجود مسلم على متن طائرة يثير المواطن العادي، ولم 
  . !!.الطائرات لمجرد أنهم يتلون آيات من القرآن قبل السفر

حداث أوقد رصدت العديد من الدراسات المواقف السلبية للمؤسسات اإلعالمية وتحيزها ضد اإلسالم والمسلمين مستغلة 
ي العام الغربي ال سيما األمريكي تجاه أثر في تغير الر أاإلسالم والمسلمين، مما كان له  الحادي عشر من سبتمبر لشيطنة

يحض على العنف  ن نسبة الذين يرون في اإلسالم ديناً أجراه مركز بيو لألبحاث تبين أففي استطالع . اإلسالم والمسلمين
د دراسة لجون اسبوسيتو وداليا مجاه يوف. م2002في آذار مارس % 40لى إ 2001مارس / في آذار% 25تفعت من ار 
  :جراه معهد جالوب، تبين اآلتيأ، لتحليل نتائج استطالع )2008(

 .يكون لهم جار مسلم ين ال يريدون أنمن األمريكي% 22وأن .ن المسلمين متشددون جداً أيرون  األمريكيينمن % 44أن 
من % 22عجاب، وفي العالم اإلسالمي ما يثير اإلن ال يرو % 32اإلسالمي فإن  لمعجاب بالعاوى اإلتما على المسأ

  **.األمريكيين ال يعرفون شيئا عن العالم اإلسالمي
  اإلسالموفوبيا : اآلثار السلبية لذلك العداء   

  )الخطر اإلسالمي( التخويف من اإلسالم
من أجل الحيلولة بين األوربيين وبين اإلسالم الحق، سعت تلك الدوائر إلى تصوير اإلسالم بأنه خطر يهدد أوروبا    

ولم يرتبط التخويف من اإلسالم والتحذير من الخطر االسالمي . ويسعى إلى القضاء على حضارتها، ومظاهر التقدم فيها
أ و ، والعالم اإلسالمي يمر بأسمع بدايات القرن العشرين من اإلسالم م، بل دق ناقوس الخطر2001/ 11/ بأحداث سبتمبر

اليوم انتهت الحروب “: 1918صرح قائًال في سنة يفترات تاريخه، إذ نجد اللورد اللنبي، ممثل الحلفاء، في بيت المقدس 
  ؟”الصليبية

  
  

______________________________________  
   :موقع) علي سليمان(عامًا من التصدي للتمييز ضد العرب فـي هوليوود ثالثون (جاك شاهين : انظر *     

http://www.arabamericannews.com/Arabic/index.php?mod=article&cat=%D8%B5%D8%AF%D9%89%2  
  http://www.islamtoday.net/bohooth/services/saveart-99-116713.htmموقع :كيف يفكر ـ حًقا ـ مليار مسلم؟ االسالم اليوم..من يتحدث باسم اإلسالم؟ **
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لقد عدنا يا صالح “: الً أمام قبر صالح الدين األيوبي قائ-وقد دخل دمشق في السنة نفسها-ويقف الجنرال الفرنسي غورو 
  ؟ ”الدين
: م، كتابه المشهور1932عام  Gibbنجليزي جب لعثمانية بسنوات كتب المستشرق اإلوبعد القضاء على الخالفة ا   

لى نه بعد مقدمته المطولة آراء لعدد من المستشرقين األوربيين الذين أجمعوا ع، ضم ?Whither Islam أين؟ لى إاإلسالم 
  .لى قوة تهدد أوروبا، ما لم يتم تدارك ذلك من جذوره، حسب تحليلهمإاحتمال تحول العالم اإلسالمي 

يوعية التي كانت تمثل تحديًا إلى أنَّ اإلسالم أشد خطرًا من الش 1952ويذهب مسؤول فى وزارة الخارجية الفرنسية فى العام     
ليست الشيوعية خطرًا على أوروبا فيما يبدو لي، فهي حلقة الحقة لحلقات سابقة، وٕاذا كان هناك : " للغرب الرأسمالي فيقول

خطر فهو خطر سياسي عسكري فقط، ولكنه ليس خطرًا حضاريًا تتعرض معه مقومات وجودنا الفكري واإلنساني للزوال 
فالمسلمون عاَلٌم مستقل كل االستقالل عن . خطر الحقيقي الذي يهددنا تهديدًا مباشرًا عنيفًا هو الخطر اإلسالميإن ال. والفناء

عالمنا الغربي، فهم يملكون تراثهم الروحي الخاص، ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة، فهم جديرون أن يقيموا بها قواعد 
دون حاجة إلى إذابة شخصيتهم الحضارية والروحية بصورة خاصة في الشخصية عالم جديد، دون حاجة إلى اإلستغراب، أي 

اثهم الحضارى نطاقه الواسع، انطلقوا فى العالم يحملون تر  يف يتهيأت لهم أسباب اإلنتاج الصناع وٕاذا ”الحضارية الغربية
 )52(".األرض يزيلون منها قواعد الحضارة الغربية، ويقذفون برسالتها إلى متاحف التاريخ يالثمين، وانتشروا ف

قفز ) 1991 – 1945(نهيار االتحاد السوفيتي، وانتهاء التحدي الشيوعي للغرب الرأسمالي، ونهاية الحرب الباردة اوبعد    
 ”.الصليبيةية تحمل في طياتها أجواء الحروب ، الى السطح وبصورة استفزاز )التخويف من اإلسالم(الخطر اإلسالمي 

واستحضرت تلك الصورة السالبة عن اإلسالم والمسلمين، واستغلت من أجل اثارة الرأي العام الغربي، لمحاربة اإلسالم 
  .والمسلمين

نارد ليوس وقد حمل وزر بلورة هذه األفكار مجموعة من المثقفين والسياسيين، واإلعالميين الغربيين من أمثال بر    
وقد حاول هؤالء تصوير المسلمين بأنهم أعداء الحضارة الغربية،والتقدم  .وتالميذه،وهنري كيسنجر ،وهنتينجتون وفوكوياما

فيقول نيكسون في :أنهم يسعون إلى تدمير الغرب والقضاء عليه، ومن ثم على الغرب مواجهتهم والتصدي لهم و ، اإلنساني
 وأن نمو عدد أتباعه.بعض المراقبين من أن اإلسالم سوف يكون قوة جغرافية متعصبة ومتراصة يحذر  :الفرصة الضائعةكتابه 

رئيسًا ،وأنَّ الغرب سوف يضطر لتشكيل حلف جديد مع موسكو من أجل مواجهة  نمو قوته المالية سوف يفرضان تحدياً  و ،
وأن المسلمين ينظرون إلى العالم على أنه .تضاد إن وجهة النظر هذه تعد اإلسالم والغرب على ،عالم إسالمي معاٍد وعنيف

ويؤكد ذلك هنري كسنجر وزير الخارجية األمريكي .)53(".دار اإلسالم ودار الحرب ، يتألف من معسكرين ال يمكن الجمع بينهما
التي على الغرب  إن الجبهة الجديدة:" 1990 لسنوي لغرفة التجارة الدولية عاماألسبق ،حيث يقول في خطاب له أمام المؤتمر ا

م، طرح فرنسيس 1989وفي عام  . )54("مواجهتها هي العالم العربي اإلسالمي،باعتبار هذا العالم هو العدو الجديد للغرب
نهايةالتاريخ، والتي "، نظريته The End of History And The Last Man" نهاية التاريخ وخاتم البشر"فوكوياما في كتابه 

ديمقراطية الليبرالية الرأسمالية األمريكية تشكل نقطة النهاية في التطور اإليديولوجي لإلنسانية، والصورة أن ال: "ذهب فيها إلى
كما صاغ هنتغتون ....  ومن ثم فإنه ال خيار إالَّ باتباعها )55(".النهائية لنظام الحكم البشري، وبالتالي فهي تمثل نهاية التاريخ

إن هذا الصدام : "حضارات، والقول بحتمية الصدام بين اإلسالم والغرب، ويقول في ذلكمن خالل كتاباته، ما عرف بصدام ال
، أو  ، أي أوربية وأمريكية من جهة، وشعوب ذات ثقافة إسالمية كاثوليكية / الحتمي سيكون بين شعوب ذات ثقافة بروتستانتية

  غير أنه عاد فركز على كون الصراع حتميًا  ، أخرى من جهة)  ين وكوريا الشماليةالعالم اإلسالمي والص (ثقافة كونفوشية 
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  . *)55(."لذلك الكاثوليكية من جهة، واإلسالم من جهة أخرى، وعدد أسباباً /البروتستانتية بين الحضارة

وقبل هؤالء جميعًا درج برنارد ليوس على إثارة مشاعر الغربيين ضد اإلسالم والمسلمين ،ومن ثم راح يعدد سمات اإلسالم  
 و ال يعترفون باألديان األخرى ، تصوير المسلمين بأنهم ال يطيقون العيش مع غيرهم و . باعتباره دينًا ونظامًا للحياة وسياسة

يصف اإلسالم بأن دين  و . بدليل طردهم ليهود خيبر ونصارى نجران من الجزيرة العربية ، بل يعدون أصحابها كفاراً  ،
وفي كل ما ".ارتبطت عنده الرسالة الدينية بالسلطة السياسية،  ، مبراطوريةإقيصرًا وصاحب  أن نبي اإلسالم كان و ، عدواني

، حاول أن يقدم اإلسالم "أزمة اإلسالم" و " أين الخطأ؟" ألفه برنارد ليوس بعد الحرب العالمية الثانية ال سيما كتابيه 
، بل رفضه لغيره من األديان  موجهًا ضد الغرب، وأكد عداء اإلسالم للمسيحية" خطراً "والمسلمين في إطار معين باعتبارهم 

ز في كل كتبه على أنَّ ورك. والثقافات األخرى، وذهب إلى أن المسلمين يعادون السامية بدليل موقفهم الرافض لدولة إسرائيل
الغرب، بالفشل  ، مدنية ، فباءت مساعيهم للحاق بركب المدنية الحديثة المسلمين ال يحسنون استيعاب ما اقتبسوه من الغرب

هنا وهناك، لتبرير تخلفهم، وعجزهم وقصورهم، ويصبون جام غضبهم على الغرب، " كبش فداء"الذريع، فراحوا يبحثون عن 
: لى نتيجة واحدةإينتهي  و . رفض الحضارة الغربية، والعداء للسامية-عنده–وقعوا فيه من أخطاء، هي  دون أن يدركوا ما

وهذه مزاعم ال  )56(".فالمسلمون قوم أوغاد بطبعهم، يكرهون اآلخر، ويريدون ذبح الغرب واليهود انتقامًا لعجزهم وتخلفهم
معجبون بالغرب والسيما -ر من الدراساتيكما تشير كث–ن يالمسلم يسندها الواقع وال تؤيدها حقائق التاريخ، بل ان معظم
سالمي ومشاهدة والثبات ذلك يمكن زيارة أي عاصمة في العالم اإل.بالتطور االقتصادي، والحريات السياسية، والبراعة التقنية

لى الغرب والهجرة إرة للسفر الناس للحصول على تأشي مام سفارتي الواليات المتحدة وكندا، حيث يصطفأالطوابير الطويلة 
رسال أبنائهم للدراسة، هل توجد تجربة أفضل من هذه الثبات أن المسلمين معجبون بالحضارة الغربية إلى هناك أو إ

  )57(.ويحترمونها ويقدرونها
  سبتمبر وأثرها في تنامي العداء لإلسالم 11حداث أ

م، أعلنت الحكومة األمريكية الحرب على اإلرهاب، و تم اتخاذ تدابير عدة كان من 2001سبتمبر  11في أعقاب أحداث    
بينها إصالح النظم القانونية بغية التصدي للتهديدات الجديدة التي يمثلها اإلرهاب، و تمت إعادة صياغة قانون الهجرة، 

ات الرامية إلى ضمان الحد من تدفق الموارد االقتصادية و المالية لدعم األنشطة وتركزت التدابير األخرى على تحسين اآللي
أحدهما يمثل الثقافة والحضارة الغربية، واآلخر : وسارعت وسائل االعالم إلى تقسيم العالم إلى قسمين أو قطبين. اإلرهابية

بفضل أبواق  يمثل الوجه اآلخر لإلسالم،-الغربي في نظر الرأي العام–يمثل الثقافة أو الحضارة اإلسالمية، وبات اإلرهاب 
 قطاب اللوبي الصهيوني المهيمن علىألكيد لإلسالم، وجهود تالميذه من الدعاية اإلعالمية، وما غرسه برنارد لويس من ا

 Stanleyوستانلي كيرتز Martin Kremerمارتن كريمر: حقل دراسات الشرق األوسط بالواليات المتحدة األمريكية من أمثال
Kurtz ودانيال بايبس ،Daniel Pipes56(.، وغيرهم( 

  
  

______________________________________  
، وطور أفكاره الحقًا في كتابه  1993، في العام "Foreign Affairs]"شؤون خارجية[وقد كتب هنتيحتون فكرته عن صراع الحضارات، بعد سقوط االتحاد السوفيتي في مقالة له  في مجلة * 

  ”The Clash of Civilization and Remaking New Order “  " صدام الحضارات، وٕاعادة بناء النظام الجديد"الشهير الذي حمل اسم المقالة نفسها أي 
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" صدام الحضارات ”   باختزال فكر) رفاردأستاذ العلوم السياسية بجامعة ها(قام صامويل هنتنجتون . وعقب تلك األحداث    

 : أو بمعنى أدق. إلى صدام الغرب مع العالم اإلسالمي فقط). أو بقية حضارات العالم(من صدام الغرب مع بقية العالم 
" ويك نيوز " بالعدد السنوي لمجلة " عصر حروب اإلسالم " بعنوان ي مقال أخير لهنتنجتون وف ”اإلسالم صدام المسيحية مع"

، وأن حروب اإلسالم قد حلت "عصر حروب اإلسالم: " لى أن السياسة العالمية المعاصرة تعيش، ذهب 2002األمريكية لعام 
 ما قال ـ يحاربـون بعضهم بعضاً فالمسلمون ـ ك. محل الحرب الباردة بين الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي سابقاً 

  . *ويحاربون اآلخرين بأكثر مما تفعل شعوب الحضارات األخرى
م تنامت الصورة النمطية السلبية عن العرب والمسلمين من خالل العديد 2001وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر       

سائل اإلعالم في الدول الغربية، ضمن جهود من الحمالت الدعائية المكثفة، وقد شاركت في هذه الحمالت كثير من و 
األمريكية، لى المنابر اإلعالمية التي تمركزت في الواليات المتحدة إضافة وباإل. لتأثير على المتلقي الغربيمؤسسية منظمة ل

 )58(وربية قد شاركت بفاعلية في تلك الحمالت السلبية الموجهة ضد العرب والمسلمينفإن وسائط اإلعالم األ
عارمة من الحقد والتشويه ضد اإلسالم  ، اشتعال موجة)سبتمبر(وشهدت السنوات التالية لهجمات الحادي عشر من أيلول     

  :عدة ظواهر وقد زاد من حدة اشتعال هذه المواجهة. والمسلمين
الذي استحضر الحروب بوش،  السقطات المروعة التي وقع فيها كبار السياسيين الغربيين من أمثال الرئيس األميركي جورج.1

وذلك . اإلرهاب، وتصريحاته حول الحرب مع الفاشية اإلسالمية عند إشارته إلى المعركة المقبلة ضد CRUSADE الصليبية
نتيجة لوقوعه تحت التأثير الفكري والسياسي لفالسفة الحروب الدينية الغربيين ضد اإلسالم في العصر الحديث، بجناحيهم 

بات روبرتسون وجراهام وفولهام وغيرهم، والسياسي العلماني أمثال صمويل هنتنجتون، صاحب نظرية  الديني المتطرف أمثال
عن التأثر الشديد بضغوط اللوبي  صراع الحضارات والثقافات، وبرنارد لويس منظر الموجة الحديثة من العداء لإلسالم، فضالً 

  . ، تحت دعاوى دينية متطرفة”إسرائيل” مين، المناصرين ل الصهيوني والمسيحيين الصهيونيين، والكارهين للعرب والمسل
 تصريحات رئيس الوزراءومنها . تصريحات بعض السياسيين الغربيين التي تضمنت االستعداء على اإلسالم والمسلمين .2

يطاليين صحفيين اإلحيث قال لل  .الحضارة اإلسالمية اإليطالي سيلفيو بيرلسكوني التي اّدعى فيها تفوق الحضارة الغربية على
لتي تتبناه ن نكون على وعي بتفوق حضارتنا التي تقوم على نظام من القيم يوفر للشعب الرخاء في الدول اأيجب : " في برلين

  "هذا االحترام غير موجود بالتأكيد في الدول االسالمية .نسان والدينوتضمن احترام حقوق اإل
م، من خالل اإلعالم أو المناهج الدراسية التي رسخت في ذهن المجتمعات إثارة بعض المفاهيم المغلوطة عن اإلسال.3 

  .الغربية أن اإلسالم تخلف وظالمية ورجعية، وأنه يمثل العنف واإلرهاب والتدمير
  
  
   ______________________________________  
الحضارات كلها بل داخل الحضارة الواحدة مثل الحروب بين الصين وفيتنام ، أو بين اليابان وكوريا أو بين فيتنام ماذهب اليه هنتيجتون ال تصدقه وقائع التاريخ الذي شهد حروبًا داخل  *

ولى والثانية، إضافة إلى أن والحروب التي حدثت بين األوروبيين أنفسهم في التاريخ القديم والحديث  والحربين العالميتين األ.. وكمبوديا أو بين اليابان والصين داخل  الحضارة الكونفوشوسية 
  .الحضارة اإلسالمية لم تنفرد بالصراع الداخلي كما يزعم هنتجتون
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أو الخوف غير المبرر من اإلسالم في المجتمعات الغربية، وتنامي » اإلسالموفوبيا«دى ذلك كله الى انتشار ظاهرة أوقد 
دائية، تفشت مظاهر التطاول واالستهزاء على اإلسالم وعلى لتلك المشاعر العنتيجة و  .المشاعر العدائية لكل ما هو إسالمي

يوالندس ( ، التي نشرتها صحيفةمحمد  للنبي تطرفًا، الرسوم الكاريكاتورية المهينة مظاهرشد تلك الأ وكان من المسلمين
 ثني عشر عرضت صورة النبي الرسوم اإلحدي تلك إوفي  ، م2005في سبتمبر   الدنمركية ،)Jyllands-Posten بوستن

 العديد من الصحفت إعاد و ، 2006فبراير  في أوائلو  ).بأنه إرهابي تصويره وبالتالي( على شكل قنبلة عمامة وهو يرتدي
في  بين المسلمين واالستياء من الغضب قدرًا هائالً األمر الذي ولد . الرسوم الكاريكاتورية نشر تلك  دولة أوروبية 22 في

مر األزاد  و .الدنماركية مقاطعة البضائع إلىالدعوة واسعة النطاق و  ومظاهرات في احتجاجات عبروا عنه، ء العالمجميع أنحا
لقاها في جامعة ريجينسبورج بوالية بافاريا األلمانية أان بنديكت السادس عشر في محاضرة ما ورد على لسان بابا الفاتيك سوءاً 

، دار مضمونها حول الخالف التاريخي "اإليمان والعقل والجامعة ذكريات وانعكاسات: "بعنوان م،2006-9-12 :الثالثاء
سيحية تقوم أن العقيدة الم" فيها زعمو  .والفلسفي بين اإلسالم والمسيحية في العالقة التي يقيمها كل منهما بين اإليمان والعقل

سالم بالسيف ال باالقتناع إلولذا انتشر ا ،سالمية ال تخضع لحكم العقلإلرادة اإللهية في العقيدة اعلى المنطق، بينما اإل
  *.»نسانيإالعقلي، والنبي محمد لم يأت إال بما هو شرير وغير 

وقد كان لذلك كله أثر كبير على الرجل العادي في الغرب الذي لم يعرف اإلسالم إال من خالل كتابات المستشرقين وأحاديث 
ن يعن العرب والمسلم ن تتنامى تلك الصورة السلبيةأعالميين، وكان من الطبيعي وتصريحات السياسيين، وتقارير اإل الكنسيين،

في المخيال الغربي األوروبي واألمريكي، والرفض لإلسالم وبالتالي للمسلمين، وتحول هذه المشاعر إلى مرض أطلق عليه 
وقد كشفت استطالعات الرأي التي أجريت في أوروبا وأمريكا ونشرت في وسائل . )اإلسالموفوبيا(الرهاب من اإلسالم والمسلمين"

كما بينت تلك االستطالعات أنَّ العرب في المخيال األمريكي، شعب متأخر بدائي غير . اإلعالم عن تفشي هذا المرض
حقودًا ماكرًا قاسيًا كسوًال شهوانيًا  متحضر، شعب ملبسه غريب، ويسيء معاملة المرأة، مولعًا بالحروب متعطشًا للدماء، غداراً 

حدى المدارس الثانوية في الواليات المتحدة إعينة من المدرسين والتالميذ في  وفي دراسة ُأجريت على. انتقاميًا وخانعًا للسلطة
يين وقحين فالعرب بالنسبة لهؤالء األمريك. األمريكية تبين أن نسبة كبيرة من المستجوبين يحملون مشاعر عدائية للعرب

والعرب كذلك أثرياء نفط وتجار حروب يتكالبون على السلطة مستغلون للنفط، دونيون محتالون، .متعصبين غير عقالنيين
جابات متشابهة بل متطابقة ن، كانت اإليسالم كدلمعرفة آرائهم حول اإل و . جبناء متخلفون، بدائيون، متوحشون برابرة قذرون

بداع، والمسلمون بطبيعة الحال متعصبون قدريون م حسب رأيهم عقيدة دينية تخنق اإلإلسالمع االستطالعات السابقة، فا
بطيئون في قبول التغيير، ثم إنهم اتباع ديانة غريبة عجيبة، وهم شعب ذو -أي المسلمون- وهم . متخلفون لم يساهموا بشيء

 10، في "وول ستريت جورنال"األوروبية لصحيفةومنها االستبيان الذي نشرته الطبعة  . **)59(!!.دين مضحك وسخيف
  .أجري على عينة تضم أكثر من عشرة آالف شخص والذي، م2004كانون األول 

  
______________________________________  

 *Pope Benedict XVI's Regensburg Lecture on Islam. On websie: http://www.huffingtonpost.com/2014/09/11/pope-benedict-
xviislam_n_5800440.html:        

  http://www.arab-eng.org/vb/t30765.htm :موقع المهندسين العرب **
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. همانيعتقدون أن المسلمين مرفوضون في بلد ،)%52(ومما جاء في هذا االستبيان أن أكثر من نصف سكان أوروبا الغربية 
  )60(.، وسويسرا، والدنمارك، وبلجيكا، وألمانيا)%72(خاصة في السويد  ويشتد أكثر فأكثر مرض رهاب اإلسالم والمسلمين

م األمريكيين إنَّ معظ:" ، حيث يقول"الفرصة الضائعة"ق ريتشارد نيكسون في كتابه بذه النتائج الرئيس األمريكي األسويؤكد ه
النيين، ال يسترعون انتباها إال ألن لى المسلمين على أنهم غير متحضرين وسخين، وبرابرة، غير عقإينظرون نظرة موحدة 

   . !!!)53(الحظ حالف بعض قادتهم، وأصبحوا حكامًا على مناطق تحتوي ثلثي االحتياطي العالمي المعروف من النفط
 د اإلسالم والمسلمينضاألسباب الحقيقية وراء الحملة 

رغم الخلفيات التاريخية للصراع بين الغرب والعالم اإلسالمي، وما وقع من خصومات وما نتج عنها من سوء الظن وعدم   
ن، لعل من يتجدد الحمالت ضد اإلسالم والمسلمالثقة، واحتدام الصراع بين الحين واآلخر، فإن هناك أسبابًا حقيقية تقف وراء 

  :أهمها
فقد عاش الغرب فترة من الزمان يتظاهر بأنه يحمل قيمًا تقوم على احترام الثقافات : د في أوروباضعف القيم التي كانت تسو  .1

ل الحرية وحقوق اإلنسان والدعوة والحضارات والقيم اإلنسانية المختلفة،وصور نفسه حتى في فترة االستعمار بأنه حامل مشع
و على األقل ألى تالشي تلك القيم إدى أ ، المادية على الحضارة الغربيةن التقدم المادي وغلبة أيبدو  و . لى التقدم البشريإ

لى إوالمادي للغرب، وظهرت الدعوات وثقافة أحادية تركز على التفوق العلمي  ،قيم عنصرية - لألسف-ضعفها، وحّلت محلها
نهاية التاريخ "وكوياما في كتابه فرنسيس  ف شارة الى ما طرحهوقد سبقت اإل .سمو الغرب في مقابل النظرة الدونية لآلخرين

، ودعواه بأن الديمقراطية الليبرالية  "نهايةالتاريخ"نظريته و  "The end of History And The Last Man" وخاتم البشر
الرأسمالية األمريكية تشكل نقطة النهاية في التطور اإليديولوجي لإلنسانية، والصورة النهائية لنظام الحكم البشري، وبالتالي فهي 

تقف قيمه الثقافية  و ، لهذه الدعوةبما أنَّ اإلسالم يمثل تحديًا حقيقيًا  و ، ، ومن ثم فإنه ال خيار إالَّ باتباعها"تمثل نهاية التاريخ
  .حتى يتمهد الطريق لتنفيذ أشواق الغرب وطموحات ساسته،زالته إلى إالسعي من  إذاً فال بد  ، ومبادئه ضدها

إن التنافس بين الديانتين اإلسالمية والكاثوليكية بات على أشّده في القرن العشرين، وأصبح : التنافس بين الكنيسة واإلسالم.2
هذا التنافس بظالله على  ىلقأف. العالم أكبر من عدد الكاثوليك في-كما تقول بعض االحصائيات-المسلمين اليوم عدد 

لقد شكل  "وكما يقول جون سبوزيتو. المؤسسات الدينية في الغرب إلعطاء ُبعد سلبي، وصورة سيئة عن اإلسالم وحضارته
ن أوحيث . للغرب المسيحى الالهوتى والسياسى والثقافى، كما شكل تهديداً نجاح اإلسالم وتوسعه المبكر تحديًا على المستوى 

أن تسير العالقة بينهما إلى المواجهة بدًال من  من اإلسالم والمسيحية يمتلك شعورًا برسالة ومهمة عالمية، كان محتماً  كالً 
واإلسالم الذي كانت صورته مشوهة جدًا  ينبخالله يسب ال يما كان العالم المسيح وذلك وبسبب تاريخ طويل، غالباً . التعاون

 )61(".بالنسبة لهم، وبسبب تاريخ حديث، كان اإلسالم خالله يوضع على قدم المساواة مع اإلرهاب والتطرف

عملت دوائر عدة على استغالل العداء لإلسالم لتحقيق أهداف سياسية معينة  : استغالل العداء لإلسالم ألغراض سياسية.3
في الواليات  دور كبير في تأجيج العداء لإلسالم والمسلمين لهكان  الذي  ، التيار المسيحي المتطرف تلك الدوائر ولعل من أهم

التيار المسيحي الصهيوني المتطرف في الحزب الجمهوري في الواليات المتحدة، يقود أمريكا  فقد بات هذا :المتحدة األمريكية
دة، تشترك في دعمها القوى الرئيسة المؤثرة في السياسة الخارجية للواليات المتحدة، با من ورائه لخوض حرب صليبية جديو وأور 

  :تلك القوى المتمثلة في
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  .اللوبي الصهيوني الذي يشكل قوة ضغط سياسية واقتصادية وٕاعالمية وانتخابية مؤثرة في توجهات وسياسات البيت األبيض.1
ورج جني نائب الرئيس األمريكي السابق هالي بيرتون التي ثبت أن ديك شي اللوبي الرأسمالي للشركات العالمية، كشركة.2

وهذه الشركة التي حصدت المليارات من حربي أفغانستان والعراق، وغيرها من شركات  .بوش، عضو في مجلس إدارتها
  !صناعة وتجارة األسلحة، ال تعيش وال تنتعش إال في أجواء الحروب والدمار

البروتستانتي األمريكي الذي يبلغ أتباعه نحو ستين مليون عضو في الواليات المتحدة، ويشكل قوة مؤثرة اللوبي الكنائسي .3
  .في الرأي العام األمريكي

وقد اجتمعت مصالح هذه القوى الثالث في إثارة الحروب في أنحاء العالم اإلسالمي، ولقيت الدعم الرأسمالي من أجل     
والدعم الصهيوني لتأمين الوضع العسكري لصالح إسرائيل،   .تحكم في األسواق العربية والعالميةالسيطرة على منابع النفط وال

والتأييد الكنسي لدعم أنشطة التنصير في المنطقة كما يجري   .والضغط باتجاه إخضاع دول المنطقة كلها للنفوذ اإلسرائيلي
محمومًا، يكشف عن بعض أبعاد الحرب الجديدة القديمة على حيث تشهدان نشاطًا تنصيريًا  ،في أفغانستان والعراق حالياً 

 *.العالم اإلسالمي والعربي ويفضح أهدافها
وسيلة لدعم مواقفهم  اإلسالم،لى إ ساءة إليهم و واإل وهناك فئة من الساسة الغربيين العاطلين اتخذوا من عداوة المسلمين

وعلى هذا  .السياسية، وحاولوا تحميل المسلمين في الغرب كل ما تمر البالد الغربية من تدهور اقتصادي وخلل اجتماعي
وقد  المنوال أصبحت مهاجمة اإلسالم واإلساءة إلى رموزه وقيمه وسيلة الكثيرين من الساعين إلى الشهرة، والكسب السياسي،

 وحزب، الحزب القومي البريطاني، فرنسا في الوطنية الجبهة مثل، أوروبا في اليمينية المتطرفة السياسيةبعض األحزاب  قادت
، حملة منظمة مضادة في ألمانيا(NPD) اليميني المتطرف في بلجيكا، والحزب القومي بزعامة دي فينتر، "فالمس بيالنج"

كما يمكن تلمس  .ثارة مشاعرهم المعادية لإلسالمإصوات الناخبين عن طريق أجل كسب أوروبا، من أللوجود اإلسالمي في 
سرائيل والتغطية على مجازرها ضد الشعب إمريكية عن إدانة األ األصابع الصهيونية التي تدفع نحو تضليل الشعوب األوربية و

،  " سالميةالفاشية اإل" نيين مثلدين الفلسطيالفلسطيني واحتاللها ألراضيه، وذلك باستخدام مصطلحات في وصف المجاه
 .مثال دانيال بايبسأرهاب اإلسالمي، وغيرها من المصطلحات التي روج لها كتاب صهاينة من واإل
ستعمار أعدادًا كبيرة من سكان المستعمرات ستعمارية إبَّان فترة االالرت الدول اهجًّ فقد : نيا المسلمأزمة المهاجرين ال سيم .4

عداد أوبعد انتهاء االستعمار بدأ الغربيون يشعرون بالضيق من وجود وتنامي  .البنية التحتية للمدن األوربيةمن أجل انشاء 
حملة قوية قادها النائب البريطاني اليميني -خالل الستينات والسبعينات من القرن العشرين- وشهدت بريطانيا . أولئك المهاجرين

لدم، والتي حذر فيها من خطر المهاجرين على المجتمع البريطاني ووحدة ، وشهر بخطبته نهر اEnoch Powelانوخ باول
  .**نسيجه االجتماعي، ودعا الى ايقاف الهجرة والسعي الى التخلص من المهاجرين 

  
  

_______________________________________  
: الموقع   2006: ، ورقة مقدمة لمؤتمر العالقات العربية األوربية، الجامعة الهاشمية باألردن)حاكم المطيري . د(العالقات العربية األوربية في ظل النفوذ االمريكي : انظر*

http://www.dr-hakem.com/portals/Content/?info=TlRFekpsTjFZbEJoWjJVbU1RPT0rdQ==.jsp  
** 'Rivers of Blood' speech, was delivered to a Conservative Association meeting in Birmingham on April 20  1968.  

  http://www.telegraph.co.uk/comment/3643823/Enoch-Powells-Rivers-of-Blood-speech.html :انظر
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بية، و في عدة دول أور  المسلمين المهاجرين بخاصة ،توسع  الجدل حول  من القرن العشرين ،و منذ بدايات التسعينات  
لى منعه في المدارس  والمؤسسات إ الدعوة و ، اإلسالمي وظهرت حمالت عدائية تمثلت في الهجوم على  النقاب والحجاب

ال لضاقت إ و ن الهدف لم يكن الحجاب لذاته  ،أيبدو  و . تصويره بأنه مخالف لقيم الحضارة الغربية و ، ماكن العامةألاو 
زي  مثل ، ديان مختلفةأزياء والرموز التي تعبر عن ثقافات و ألو بمختلف ا ، شكال العري المنتشرة فيهأالمجتمعات الغربية ب

و بالقلنسوات التقليدية  ، زياء الهنودأ و بعمامة السيخ ، و ، عن الزي الشرعي للمرأة المسلمة الراهبات الذي ال يختلف كثيراً 
ما هو تعبير عن ظاهرة ضيق الغربيين نَّ إن هذا الرفض للمظاهر اإلسالمية دون سواها في المجتمعات الغربية، أويبدو  .لليهود

الذوبان في الثقافة لى إمحاوالت دفعهم بالمسلمين، الذين تميزو عن اآلخرين بسعيهم للحفاظ على هويتهم، وذلك بعد عقود من 
وتأثيرهم في المجتمعات  ،غرب عمومًا بإسالمهم عقيدة وسلوكًا وثقافة وهويةدى تنامي وعي المسلمين في الأفقد  .الغربية
أمام هذه الظاهرة غير . إلى اإلقبال الكثيف من قبل الغربيين على اإلسالم وأصبح اإلسالم الدين األكثر واألسرع انتشاراً  ،الغربية

من األخطار الديمغرافية والسياسية التي يمثلها تنامي يحذرون  الغربيين، المسبوقة راح كثير من الساسة والخبراء والمفكرين
شكل استراتيجي -يدايلكما يقول فريد ها-واتخذ هذا التحذير شكلين  .اإلسالم وانتشاره في أوروبا على المجتمعات األوروبية

الهجرة، واالستيعاب والعرق رهاب، واآلخر شعبوي تعلق بقضايا مدادات النفطية، واإلسلحة النووية، واإلألارتبط بقضايا أمنية كا
  )35(.والحجاب

ظهرت خالل العقود الثالثة األخيرة فئة من المسلمين المتمردين على : إسهام بعض المرتدين في تشويه صورة اإلسالم-5  
سبيًال لبناء ،والهجوم على قيمه وتعاليمه  ،اإلسالم الكارهين ألنفسهم وثقافتهم وحضارته، واتخذوا من إعالن اإلرتداد عن اإلسالم

ومن بين . دوائر عديدة في الغرب، وجعلت منهم أبواقًا للتشهير باإلسالم والعالم اإلسالمي هؤالء وتلقفت. مجد شخصي تافه
وسائل ممن فتحت لهم  براهيم بن الوراق وغيرهم،إ شفيق، وايان هرسي علي، و  سلمان رشدي، وتسليمة نسرين، وشهال: هؤالء
ريعاته ونظمه، وشجعتهم الدوائر الكنسية والمحافل السياسية على مهاجمة اإلسالم، والطعن في تش بوابها،أعالم الغربي اإل

لى غير ذلك من التهم إرأة، والتعدي على حقوق اإلنسان، رهاب، ومحاربة الحضارة الغربية، واضطهاد المواتهامه بتشجيع اإل
ولم  .تحقيق الشهرة من أيسر الطرق وأقصرها وأشدها خبثا ودهاءً لى إولئك من ورائها أالتي سعى  .الباطلة والمطاعن الزائفة

والشهرة التي نالوها، لوال ردود أفعال  ،أحيط بهم تيال الهالةما يستحقون به  ،يكن لهوالء على اختالف ما بينهم، من المواهب
  .المسلمين غير المنضبطة، والمتشنجة

  ردود فعل المسلمين تجاه الغرب
فهناك من اتخذ موقفًا سلبيًا من الغرب، وكل ما انبثق عنه، . الغربي المسلمون مواقف متباينة في مواجهة التحدياتخذ      
الهجوم على كل ما يرد من الغرب أو يصدر عنه، السيما مظاهر التدهور بالتعميم و هؤالء خطابًا اتسم في جملته  وصاغ

لى الموضوعية في إن هذا موقف يفتقر أوال شك  .الحضارة الغربيةهؤالء باقتراب سقوط  كما بشراألخالقي في الغرب، 
وعدم العمق والقصور في قراءة الحضارة الغربية، ويغلب على أصحاب هذا التوجه اإلنفعال والحساسية  ،دراسة الغرب

  .المفرطة تجاه كل ما هو غربي
لى األخذ بأسباب الحضارة الغربية خيرها وشرها، حلوها ومرها، سواء ما يتعلق بالعلم والصناعة، أو ما إوهناك من يدعو  

 وذوبات الشخصية ،لى فقدان الهويةإدى ذلك أيتعلق بالثقافة وأسلوب الحياة االجتماعية والروحية والعقلية واللغوية، حتى لو 
  .وتاريخهااإلنفصال عن ماضي األمة وتراثها  و ، اإلسالمية



39 
 ثانيوالبحوث ، المجلد الرابع عشر ، العدد المجلة عجمان للدراسات            

 

الغرب على  ىلإتتجنب التعميم، بحيث ال ينظر  لى الغرب نظرة موضوعيةإيتمثل في النظر  وهناك من اتخذ موقفًا معتدالً  
و متوهمة للغرب، بل يدعو أعند صورة نمطية أو صورة متخيلة  صحاب هذا التوجهأأنه بالضرورة غرب واحد، وال يقف 

لى دراسة الغرب دراسة موضوعية، والتعامل مع الغرب بالمنطق الواقعي الذي يجمع الحقائق، ويفهمها فهمًا جيدًا، إهؤالء 
- صحاب هذا التوجهأكما يرى –ويستلزم ذلك . ويحلل الظواهر تحليًال دقيقًا، ويستخلص النتائج، وعلى ذلك يتبنى المواقف

تعارف والتفاهم والحوار، وللتعايش، ولتبادل المصالح، وللتعاون على درء لل-سالمي والغرب إلقامة الجسور بين العالم اإ
المفاسد التي تهدد استقرار الحياة اإلنسانية، والدخول مع الغرب في تحالف حضاري لبناء أسس سالم يقوم على العدل 

   .واحترام حقوق الشعوب
الغرب ن المسلمين والمسيحيين الذين يمثلون جزءًا من فإ فبغض النظر عن االختالفات الثقافية بين اإلسالم والغرب ،   

لهي وقيمه المتمثلة إليمان باهللا تعالى ورسله والوحي اإلتشمل ا دينية وحضارية وقيم مشتركة ، ئاآلن، يتوافقون على  مباد
 ورغبة في تحقيق الرخاء االقتصادي خالقية ،ومبدأ الخضوع للمحاسبة ،وقدسية الحياة ،وقيمة العائلة ،والألالمسؤولية ا: في

في  و نسان ،شاركة السياسية والحرية وحقوق اإلمن ،والعدالة االجتماعية ،والمألالحصول على التعليم والتقنية ،والسالم وا
 و ، خالقي للمجتمعألمشتركة تشمل تفشي العلمانية والنزعة المادية ، واالنهيار ا نفس الوقت يواجهون تحديات وهموماً 

خالقية واالجتماعية في شي الزنا ،وتؤثر هذه التحديات األدمان المخدرات والكحول وتفإمشكالت  و سرة ،انهيار مؤسسة األ
التعاون  و من توحيد الجهود من قبل اتباع األديان لمواجهة هذه التحديات ، اً فال بد اذ. )51(المسيحيين والمسلمين على السواء

  .من أجل مقاومة مدها

  والتوصيات الخاتمة
من خالل هذه الدراسة ،تبين أنه رغم عوامل الصراع التاريخي بين الغرب واإلسالم ،ورغم وقوع خالفات خالل التاريخ بين  

جل  أمن  تحتم على المسلمين مد جسور التواصل بينهم وبين اآلخر، قيم اإلسالم وتعاليمه ،  فإن ، الفريقين ألسباب متعددة
ى نور اإلسالم لإخراج الناس من ظالم الجاهلية إتمثلة في ويحققوا  أهدافهم في الحياة،والم تهم ،ن يؤدي المسلمون رسالأ

المشاركة في  عمل ايجابي مع الغرب و لى عدل اإلسالم ، وحتى يتمكن المسلمون من اتخاذ هذا الموقف إ،ومن جور األديان 
  :ما يلي لى الحق، ال بد من تحقيقإي يؤدوا رسالتهم في هداية الناس ك
ال بد من العمل على تقوية نسيج البنية األساسية لوحدة األمة اإلسالمية، وتجديد الشعور باالنتماء إليها، والعمل على  ابتداءً  .1

ية، وحفز العقيدة والشريعة واللغة والقيم األخالق: تفعيل العوامل التي وحدت األمة اإلسالمية في العصور السابقة، وفي مقدمها
جراء دراسات علمية جادة في إ عوب األمة العربية واإلسالمية، وقتصادية والسياسية والثقافية بين شالمجاالت اال التعاون في

 .كل من تلك المجاالت، وٕاقامة مؤسسات يتحقق من خاللها الوحدة والتكامل بين شعوب األمة وأقطارها
التقدم  ا يتضمن الرؤية اإلسالمية للعلم والمعرفة، ويتالءم معينبغي العمل على تطوير مناهج التعليم في العالم اإلسالمي، بم   .2

وبذل جهد حقيقي لمعالجة  .نشاء مدارس نموذجية ال سيما في المناطق التي يستهدفها التنصيرإ و  العلمي والتقني الحديث
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والرد على الشبهات التي  الخطر الذي يواجه اإلسالم وتعاليمه من جانب المتطرفين والغالة من المسلمين، ومواجهة التحديات
 .تثار ضد اإلسالم من قبل غير المسلمين

بذل جهود علمية جادة من أجل مقابلة جهود المستشرقين العلمية، ترد على افتراءاتهم وشبهاتهم التي أثاروها ضد اإلسالم،   .3
يستخدم التقنيات المعاصرة،  من ناحية، ومن ناحية أخرى، تعرض اإلسالم، عقيدة وشريعة، ونظمًا وحضارة، عرضًا علميًا،

  .ستشراقيالويستجيب للتحديات التي يمثلها األدب ا
نشاء جهاز عالمي للدعوة اإلسالمية، يزود بكفاءات علمية متخصصة، تخاطب المسلمين إ سالمي، و تجديد الخطاب اإل  .4

معرفة اإلسالم، كما يخاطب المسلمين في ستشراق حائًال بينهم وبين ستشرقين، والغربيين الذين وقف االالمتأثرين بأساليب الم
و يفرطوا أن يفقدوا هويتهم اإلسالمية أالمجتمعات التي تأويهم، من غير  المهاجر الغربية، بما يمكنهم من التعايش بسالم في

 . فيها
ى حركة ، تتابع ما ينتجه المستشرقون، وترصد التحوالت التي تطرأ عل ستشراقيةالإنشاء مؤسسات علمية للدراسات ا  .5

تتبنى الدخول في حوار جاد مع المستشرقين المعتدلين، من أجل تصحيح الرؤية، ونزاهة الغرض، ومصداقية  و . ستشراقالا
 .الكلمة

ارسات من يتصدى المسلمون للمأارسات العدائية تجاه اإلسالم والمسلمين، ينبغي في المقابل مقبل مطالبة الغرب بالتصدي للم .6
فتعطي صورة سالبة عن اإلسالم والمسلمين، ومعالجة ظواهر الغلّو والتطرف والتعصب  ،اإلسالميالتي تصدر عن العالم 

 . والفهم العقيم ألحكام اإلسالم، وما ينتج عنها من انعكاسات سالبة على صورة اإلسالم في داخل العالم اإلسالمي وخارجه
ينبغي أن يسعى المسلمون الى إقامة عالقة مع الغرب على أساس المباديء اإلنسانية النبيلة التي سبقت اإلشارة إليها     .7

 صل اإلنساني ،واألخوة اإلنسانية ووبشر بها اإلسالم ونادت بها  األديان السماوية جميعًا  ،والتي تنطلق من اإليمان بوحدة األ
طار التعاون اإلنساني النزيه من أجل إشاعة قيم الخير والعدل إالعمل الجماعي في  و ، جميعاً األصل المشترك لألديان 

بحيث يكون الحق فوق القوة ،وتسود األرض  على أساس أحكام القانون الدولي ، ن تقوم هذه العالقة أيضاً أو ال بد ،والسالم 
جل مستقبل أمني ،من ا،إلى عمل إنساني تض وبذلك نتوجه معاً وتهيمن على العالقات الدولية قوة القانون ال قانون القوة ،

سالم وبمبادئه إلجل التعريف باأخرين ،من ألن يتخذ الحوار وسيلة لتدعيم قنوات التواصل مع اأ و * .مزدهر للبشرية جمعاء
  .لميرساء دعائم السالم العاإ لجأالسمحة ،والتفاهم مع غير المسلمين من 

 
 
 
 

_______________________________________  
  .9806العدد  2005اكتوبر  3هـ  1426/ 1/9: ، الشرق االوسط )عبد العزيز بن عثمان التويجري(نحن واآلخر : انظر *
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  اتجاهات موظفي جامعة مؤتة نحو جريمة االتجار بالبشر
Mutah University staff attitudes towards the crime of human 

  

      
 
 

 أحمد عبد السالم المجالي .د *

  ملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات موظفي جامعة مؤتة نحو 
وير جريمة االتجار بالبشر، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم تط

استبانه لجمع البيانات، وبعد أن تم التأكد من صدقها وثباتها وزعت 
وموظفة من جامعة مؤتة،  موظفاً ) 212(على عينة الدراسة البالغة 

  :وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج نجملها فيما يلي

أظهرت النتائج أن المتوسط العام التجاهات جامعة مؤتة . 1
االقتصادية، : (للعوامل بالبشر وفقاً  نحو جريمة  االتجار

  .جاء بمستوى مرتفع) واالجتماعية
ودلت النتائج أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند . 2       

مؤتة نحو  جامعة موظفي التجاهات)  α≥0.05(مستوى الداللة 
لجميع العوامل تعزى إلى المتغيرات  جريمة االتجار بالبشر وفقاً 

  ).النوع االجتماعي، والدخل الشهري، والحالة االجتماعية(الديموغرافية 
على النتائج فقد خرجت الدراسة ببعض التوصيات كان من  وبناءً 
العمل على تحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية ألفراد :  أهمها

المجتمع، والعمل على إجراء المزيد من تغليظ العقوبات التي تحد من 
العمل على توعية وتثقيف أفراد المجتمع انتشار هذه الجريمة، و 

  .لمكافحة جريمة االتجار بالبشر
 

  
  
  
 

  
  

_____________________________________  
  األردن- جامعة البلقاء التطبيقية * 
  
  

Dr. Ahmed Abdul Salam Majali
 
 

  
Abstract  

  
The study aimed to identify the University 
of Mutah University staff attitudes towards the 
crime of human trafficking. In order to achieve the 
objectives, the study was develop a questionnaire 
to collect data. A sample of 212 was selected 
including both male and female employees of 
Mutah University. The study resulted in the 

following: 
1-The results showed that the overall 
average of the trends of the University of Muta 
about the crime of human trafficking, according to 
the factors: (economic, and social) came at a high 

level.  
2-The results indicated that there is no 
statistically significant differences at the level of 
significance (α≤0.05) trends Muta University staff 
Nhogerama human trafficking attributed to 
demographic variables (gender, monthly income, 

and marital status). 

  
Based on the results, the study came up with 
some recommendations such as: improve 
economic and social conditions of the 
members of the community, work to further 
toughening sanctions that limit the spread of 
this crime, and work to inform and educate 
members of the community to combat the 
crime of human trafficking. 
 
 
 
 
_________________________________ 

*  Balqa Applied University2015 
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  المقدمة
تطـــورت الجريمـــة مـــع تطـــور المجتمعـــات علـــى مـــرِّ األزمنـــة والعصـــور متـــأثرًة فـــي تطورهـــا بمجموعـــة مـــن المتغيـــرات 
االجتماعية، واالقتصادية والسياسية، ومع كل حقبة زمنية تبرز على الساحة المجتمعّية المحلّية واإلقليمّيـة، والدولّيـة، 

ة الزمنيـة، وبـالمجتمع الـذي تجـد فيـه تلـك األنمـاط مـن الجـرائم بيئـًة مناسـبًة؛ أشكاٌل وأنماٌط إجراميـة تـرتبط بتلـك الحقبـ
كــي تنتشــر وتتغلغــل فــي بنائــه االجتمــاعي، واالقتصــادي، والسياســي؛ مشــكلًة عامــل هــدٍم ودمــار لــذلك المجتمــع، وقــد 

د برزت معها مجموعة ومع بروز ظاهرة العولمة، فق. يمتد إلى مجتمعات أخرى تكون قريبة من هذا المجتمع جغرافياً 
من الظواهر اإلجرامية المستجدة، والمستحَدثة، التـي يـرتبط عـدٌد كبيـٌر منهـا بعصـابات الجريمـة المنظمـة، إذ أسـهمت 
العولمــة فــي تســهيل وتــوفير خيــارات متنوعــة أمــام تلــك العصــابات اإلجراميــة، األمــر الــذي جعــل مــن نشــاطها نشــاطًا 

والقــارات، ومــع هــذه الخيــارات بــرزت علــى الســاحة الدوليــة جريمــة متجــددة تهــدد يتســم بالطــابع الــدولي العــابر للــدول 
المجتمعات اإلنسانية، مفضيًة إلى نتائج سلبية على كافـة األصـعدة االجتماعيـة واالقتصـادية، والصـحية، والسياسـية، 

في جبـين المجتمـع الـدولي، هذه الجريمة هي جريمة االتجار بالبشر، والتي وصفتها األمم المتحدة بأنَّها وصمة عاٍر 
   )1( )2008الوريكات ، (ظاهرة مؤرقة على المستوى العالمي  اإلنسانيةهذه الظاهرة 

إنَّ ظاهرة االتجـار بالبشـر تنتشـر فـي العديـد مـن دول العـالم إن لـم يكـن فـي معظمهـا، إال أنَّهـا تختلـف مـن دولـة إلـى 
نوع من التجارة، واخـتالف أنظمـة األمـن فـي هـذه البلـدان أدَّى ال اًا لألساليب المستخدمة في مثل هذأخرى، وذلك طبق

إلــى تضــائلها فــي بعــض البلــدان األخــرى، وتزايــدها فــي بعضــها األخــر، وفــي العــالم العربــي تنتشــر هــذه المأســاة فــي 
العربيـة لـم جميع أقطاره تقريبًا، وبـالّرغم مـن ذلـك، فـإنَّ إدراك هـذه الـدول لهـا ال يكـاد يـذكر، بـل إنَّ معظـم الحكومـات 

تتخذ جهودًا فعَّالة لمواجهتها، أو حتى رصدها، وربما كان التقرير الذي تصدره وزارة الخارجية األمريكية سـنويًا حـول 
  )2( )2005التوايهه ، (االتجار بالبشر هو الوسيلة الموثَّقة، والوحيدة التي يمكن اللجوء إليها لرصد هذه الظاهرة 

، ولقلة الدراسات التي تتناول ظاهرة االتجار بالبشـر، فقـد جـاءت الدراسـة للتعـرف علـى ألهمية موضوع الدراسة راً ونظ
  .اتجاهات موظفي جامعة مؤتة نحو جريمة االتجار بالبشر

  مشكلة الدراسة
تتمثل المشكلة الرئيسة للدراسة في أن ظاهرة االتجار بالبشر بمختلف صـورها، وبمـا تحويـه مـن آثـار سـلبية سياسـية  

ة واجتماعيـــة علـــى الدولـــة، ومـــن ثـــم فـــال بـــد مـــن مواجهتهـــا بشـــتى الوســـائل حفاظـــًا علـــى منجـــزات الدولـــة واقتصـــادي
ومكتســـباتها، وتكمـــن مشـــكلة الدراســـة  فـــي التعـــرف علـــى اتجاهـــات العـــاملين فـــي جامعـــة مؤتـــة نحـــو جريمـــة االتجـــار 

ظفي جامعــة مؤتــة نحــو جريمــة مــا هــي اتجاهــات مــو : بالبشــر، وتحــاول الدراســة اإلجابــة عــن الســؤال الــرئيس التــالي
  االتجار بالبشر؟
  أهمية الدراسة

  :تأتي أهمية الدراسة من خالل أهميتها النظرية والعملية، وذلك كما يلي 
  األهمية النظرية. 1

ـــدرات الحكومـــات  .أ  ـــرة ُق تســـلط الضـــوء علـــى جريمـــة االتجـــار بالبشـــر التـــي تجـــاوزت فـــي الســـنوات األخي
  .م المشكالت الدوليةوالمنظمات الدولية، وأصبحت من أه

 .المساهمة في سد النقص في المكتبة العربية؛ حيث تقدم أدبًا نظريًا حول مفهوم االتجار بالبشر .ب 
التـي تناولـت اتجاهـات العـاملين فـي جامعـة مؤتـة نحـو  –علـى حـد علـم الباحـث  –تعد الدراسة األولى  .ج 

  .جريمة االتجار بالبشر في المملكة األردنية الهاشمية 
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  مية العمليةاأله. 2
  .التعرف على اتجاهات العاملين في مؤتة نحو جريمة االتجار بالبشر .أ 
تحــاول الكشــف عــن عالقــة المتغيــرات الديمغرافيــة باتجاهــات العــاملين فــي جامعــة مؤتــة نحــو جريمــة  .ب 

 .االتجار بالبشر
  أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي
 .لبشر؛ من حيث مفهومها، وآثارهاأنها تحاول التعرف على جريمة االتجار با .1
 .معرفة اتجاهات العاملين في جامعة مؤتة نحو جريمة االتجار بالبشر .2
  .التعرف على العوامل المساهمة في انتشار جريمة االتجار بالبشر .3

 فرضيات الدراسة
 بــين اتجاهــات مــوظفي جامعــة مؤتــة) α≥0.05(ال يوجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  .1

  نحو جريمة االتجار بالبشر تعزى لمتغير النوع االجتماعي؟
 جامعــة مؤتــةبــين اتجاهــات مــوظفي ) α≥0.05(ال يوجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  .2

 .واالتجار بالبشر تعزى لمتغير الدخل الشهري؟
مــوظفي جامعــة مؤتــة  بــين اتجاهــات) α≥0.05(ال يوجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  .3

 نحو جريمة االتجار بالبشر تعزى لمتغير الحالة االجتماعية؟
  المفاهيم اإلجرائية

عمليـة شـراء وبيـع السـلع والخـدمات، وتسـمى التجـارة التـي تـدور داخـل الدولـة الواحـدة بالتجـارة المحليـة، أمـا : االتجار
الموســوعية العربيــة (التجــارة العالميـة ى أيضــاً التجـارة الدوليــة فهـي تبــادل الســلع والخـدمات بــين الــدول، وتسـم

  ).2001العالمية، 
هي كافة التصرفات غير المشروعة، التي تحيـل اإلنسـان إلـى مجـرد سـلعة أو ضـحية يـتم التصـرف : االتجار بالبشر

 فيها بواسطة وسطاء ومحترفين عبر الحدود الوطنيـة بقصـد اسـتغالله فـي أعمـال ذات أجـٍر متـدٍن، أو فـي
نسية أو ما شابه ذلك، وسواء تم هذا التصرف بـإرادة الضـحية أو قسـرًا عنـه أو بـأي صـورة أخـرى أعمال ج

  .)3()2005ناشد، (من صور العبودية
  .بيع اإلنسان أو شرائه أو استغالله بأي صورة غير شرعية: إجرائياً 

البصــول، (والجماعــات والمــواد اســتجابة الفــرد لعناصــر البيئــة المحيطــة بــه ومنهــا األفــراد : تعــرف بأنهــا: االتجاهــات
1996()4( . 

مجموعـة مسـتقرة مـن المشـاعر واالعتقـادات والنوايـا السـلوكية اتجـاه أمـور محـددة : بأنهـا )5()2007البداينة، (وعرَّفها 
كاألشـــخاص أو األوضـــاع وتكـــون نحـــو جميـــع مظـــاهر العمـــل أو نحـــو أشـــخاص وظـــروف العمـــل، وهـــي 

 .تنعكس على األداء والغياب عن العمل
  .مجموعة من االعتقادات التي يشعر بها اإلنسان نحو جريمة االتجار بالبشر: إجرائياً 
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  اإلطار النظري
إنَّ كثيرًا من المختصين في الدراسات النفسية والسلوكية يعتبرون االتجاهات من أهم مواضيع علم :  االتجاهات

ان الوحيد لذلك العلم، حيث يرون أن االتجاه مؤشرًا النفس االجتماعي، بل لقد ذهب بعضهم إلى اعتبار أنَّه الميد
مهما يتوقعون من خالله السلوك المميز للفرد في المواقف االجتماعية المختلفة، ويعتبرون االتجاهات من 
الجوانب الوجدانية األساسية المرتبطة بمشاعر الفرد ومعتقداته وحاجاته، ويستدل عليها من خالل سلوكه 

الل استجاباته اللفظية أو غير اللفظية لمقاييس االتجاهات بأنواعها المختلفة، فاالتجاه هو المالحظ، أو من خ
 هو الذي يحدد درجة هذا الرفض أو الذي يرتفع بالفرد إلى قبول فكرة ما أو رفضها، كما أن االتجاه

  .)6( )2006عالم، (القبول
ي ذلك شأن العديد من المصطلحات النفسية ال يوجد تعريف جامع مانع لالتجاه، شأنه ف: مفهوم االتجاه 

الذكاء، : أنَّ هناك الكثير من المصطلحات النفسية واالجتماعية مثل )7( )1992،الحارثي (واالجتماعية، فقد ذكر 
والتفكير، والسمة، واالتجاه، يعتري تعريفها بعض المشكالت، أهمها عدم االتفاق على مفهوم واضح لها، فهي 

ة بطريقة مباشرة، فهي وغيرها من مصطلحات العلوم االجتماعية تعتبر مصطلحات أو متغيرات مفاهيم غير مالحظ
منذ أكثر من نصف قرن من  ألبرتخفية فرضية ال تالحظ مباشرة، ولكنها تظهر عن طريق االستنتاج، وقد ذكر 

أن  1969التجاه عام الزمان ما يربو على سبعة عشر تعريف لالتجاه، كما وجد ماكجواير في مسحة لتعريفات ا
  .)6( )2006عالم، (هناك ما يقرب من ثالثين تعريفًا لالتجاه

الميل إلى الشعور أو السلوك أو التفكير بطريقة محددة إزاء الناس اآلخرين أو منظمات أو : رجايل بأنهاوعرفه    
  .)8( )2001وحيد، (موضوعات أو رموز 

ام علماء النفس االجتماعي وعلماء القياس؛ وذلك نتيجة لتأثر سلوك لقد نال مفهوم االتجاه اهتم: أهمية االتجاه 
األفراد تأثرًا ملحوظًا باالتجاهات، مما يؤثر بدوره في العالقات اإلنسانية التفاعلية بين أفراد المجتمع الواحد 

في المجتمع في والمجتمعات المختلفة، ويعتمد استمرار هذه العالقات على مدى تأثير أنماط االتجاهات السائدة 
حياة األفراد دون ضغوطات أو توترات ، ولهذا يعد مفهوم االتجاه من المفاهيم السيكولوجية االجتماعية التربوية 

  . )6( )2006عالم، (حيث أنه من المكونات الوجدانية األساسية للفرد
عمليـة " يـر الشـرعية، وتعـرف بأنهـاإن التجارة أو االتجار فـي البشـر نـوع مـن أنـواع التجـارة غ: مفهوم االتجار بالبشر

تـــتم بغـــرض بيـــع أو شـــراء أو تهريـــب أو خطـــف األشـــخاص، أو اســـتغاللهم ألغـــراض العمـــل القســـري، أو الخـــدمات 
الجنســية أو غيرهــا مــن المنتجــات مثــل المــواد اإلعالنيــة اإلباحيــة، والــزواج حســب الطلــب، أو أي عمــل آخــر يــرتبط 

  . )9( )2005، عبد الحميد(بالجنس
  : )10( )2006خليل، (ويورد بروتوكول األمم المتحدة  التعريف التالي لالتجار     

تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم  أو إيــوائهم  أو اســتقبالهم بواســطة التهديــد بــالقوة أو " االتجــار باألشــخاص"يقصــد بتعبيــر  .أ
ل السـلطة أو اسـتغالل حالـة استعمالها أو غير ذلـك مـن أشـكال القسـر واالختطـاف أو االحتيـال أو الخـداع أو اسـتغال

استضـــعاف، أو بإعطـــاء أو تلقـــي مبـــالغ ماليـــة أو مزايـــا لنيـــل موافقـــة شـــخص لـــه ســـيطرة علـــى شـــخص آخـــر لغـــرض 
االستغالل، ويشمل االستغالل، كحد أدنى، استغالل دعارة الغير أو سائر أشكال االستغالل الجنسي،  أو السـخرة أو 

  ).البشرية(سات الشبيهة بالرق، أو االستعباد، أو نزع األعضاء ، أو االسترقاق أو الممار  الخدمة قسراً 
حتــى إذا لــم "  باألشــخاص اتجــاراً "أو إيوائــه أو اســتقباله لغــرض االســتغالل  تنقلــهيعتبــر تجنيــد طفــل أو نقلــه أو  .ب

  . من هذه المادة) أ(ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية 
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  . أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر" طفل"يقصد بتعبير   .ج
ولقد اشتمل تعريف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص على ثالثة عناصر تحدد ماهية 

  : )11( )2003األمم المتحدة، (االتجار باألشخاص، وهي 
  .تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم .1
 .تخدام القوة أو االختطاف أو االحتيال أو الخداعاستخدام أساليب غير الئقة مثل اس .2
 . أو االسترقاق هدف االستغالل، مثل االستغالل الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً  .3

  نظريات الدراسة
هما أصحاب نظرية النشاط الرتيب والتي ) Cohen & felson( وفيل سونيعد كوهن :  نظرية النشاط الرتيب. أ

لمكاني والزماني يحتاج إلى توافر ظروف معينة مثل توافر الهدف، والشخص المدفوع تعد أن حدوث الجريمة ا
، )عدم وجود رقابة داخلية عند الفرد أو ضبط اجتماعي(للجريمة، المجرم ذو الرغبة، وغياب الرقابة ضد الجريمة 

ين السكن والعمل، والذي من حيث ترى أن األنشطة الرتيبة قد تغيرت منذ الحرب العالمية الثانية، وخاصة المسافة ب
شأنه أن خلق فرصًا الرتكاب الجرائم، وقد اهتما بالتغير االجتماعي وخاصة ذلك الذي يقود إلى التفكك االجتماعي، 

ة تجمع بين الجاني والمجني عليه في الزمان نياألنشطة الروتي: ومثال ذلك عمل تلك المكونات الثالثة كما يلي
المجرم ذو الدافعية والمجني عليه؛ أي الهدف المناسب وغياب الرقابة القادرة، إذا ما والمكان، وهذا يعني وجود 

تقل  اجتمعت هذه المكونات أو األجزاء الثالثة ازدادت احتمالية وقوع الجريمة، وٕاذا لم تتوفر تلك األجزاء معاً 
ر إلى المدارس، وخروج احتمالية حدوث الجريمة، وٕان عمليات التحديث وخروج المرأة للعمل وذهاب الصغا

األشخاص ذكورًا وٕاناثًا إلى العمل في مناطق خطرة ومزدحمة وفي ساعات متأخرة من الليل، قد ينتج عنه ازدياد 
حاالت السرقة، وتعرضهم للجريمة أكثر من غيرهم، فهناك المجرم ذو الرغبة، واألهداف المناسبة، وغياب الرقابة 

  . )1( )2008الوريكات، (ية، خصوصًا في المدن الكبيرة غير المتجانسةسواء من الجيران أم األجهزة الشرط
توافر اإلرادة اإلجرامية، (ونالحظ أن هذه النظرية تنطلق من توافر ثالثة عناصر لوقوع الفعل اإلجرامي 

، وقد تسهم هذه النظرية في تفسير بعض الجوانب التي تجعل من )ووجود ضحية مناسبة، نقص الحماية لألفراد
  . )12( )2009الحربي، (بعض األفراد يقعون ضحايا للجريمة

في صياغة هذه النظرية سنة  وجار فلومن هندلنج وجونفردسون  أسهم كالً :  نظرية أسلوب الحياة. ب
أن أسلوب الحياة أو األنماط الحياتية قد : ، وتنطلق هذه النظرية من المقولة التالية )13( )2001طالب، (1978

ينين أكثر من غيرهم لكي يكونوا ضحايا أو مجني عليهم، وأسلوب الحياة هذا ال يشمل األعمال فقط تقود أناس مع
  . )1( )2008الوريكات، (ولكن أوقات الترويح أيضا 

: وتذهب هذه النظرية على التأكيد على احتماالت وقوع الفرد ضحية للجريمة تعود إلى ثالثة عوامل رئيسـة هـي
لهــم، وقــد تــم  ه الفــرد، األشــخاص الــذين يخــتلط بهــم، األشــخاص الــذين يكــون الفــرد معرضــاً أســلوب الحيــاة الــذي يتبعــ

الوصــول إلــى هــذا التصــور بعــد قيــام البــاحثين بدراســة مستفيضــة لضــحايا الجريمــة مــن حيــث نــوع الجريمــة، والســن، 
دور فـــي حـــدوث  واألصـــل العرقـــي والخصـــائص الديمغرافيـــة األخـــرى، حيـــث ظهـــر للبـــاحثين بـــأن هـــذه المتغيـــرات لهـــا

من نتائج الدراسات التـي قـام بهـا البـاحثين، أن األفـراد يكونـون معرضـين للوقـوع  األفعال اإلجرامية، كما اتضح أيضاً 
ضــحايا للجريمــة، تبعــا ألســلوب الحيــاة الــذي يســلكونه، والمكــان الــذي يختارونــه للعــيش فيــه، واألفــراد الــذين يختلطــون 

  . )13( )2001طالب، (بهم أو يكونون عرضة لهم
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فــي الحيــاة دون رغبــتهم، وأن بعــض  معينــاً  وقــد أكــدت هــذه النظريــة علــى أن بعــض األفــراد قــد يســلكون نمطــاً  
نتيجــة لعوامــل متنوعــة،  األفــراد قــد ال يختــارون أمــاكن بعينهــا للعــيش فيهــا بمحــض إرادتهــم، بــل تفــرض علــيهم فرضــاً 

غبة مسـبقة مـنهم فـي إتبـاع هـذا األسـلوب مـن الحيـاة، وأن ومن ثم يفرض عليهم أسلوب الحياة السائد فيها من دون ر 
  . )13( )2001طالب، (األفراد نظرا الختالفاتهم الفردية تكون لهم ردود أفعال مختلفة تجاه األفعال اإلجرامية

ويمكــن أن نــربط نظريــة أســلوب الحيــاة باالتجــار بالبشــر، فأغلــب ضــحايا االتجــار بالبشــر ال يختــارون األمــاكن 
يشــون فيهــا، ومــن المعلــوم أن للبيئــة المكانيــة أثــر كبيــر فــي تحديــد ســلوك الفــرد، وبحســب طبيعــة الحيــاة التــي التــي يع

يعيشها في تلك البيئة والتي لم يكن له دور في اختيارها، ولذلك نجد انتشار االتجـار بالبشـر يكثـر فـي األمـاكن التـي 
  .تعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة

أسهم علم النفس االجتماعي بتقديم نظرية مفيدة في تفسير ظاهرة االتجار بالبشر فقد :  ر األسرينظرية القرا. ج
، وتعد هذه النظرية من أكثر النظريات التي استخدمت لتفسير ظاهرة 1964نظرية القرار األسري سنة  بيكارقدم 

  . )14( )2005العسيري، (االتجار باألطفال
طفــل مســلوب اإلرادة ال يســتطيع تقريــر مصــيره بنفســه، وأن األبــوين يقــرران وتشــير هــذه النظريــة إلــى كــون ال

عنــه بمـــا يتوافــق مـــع مصـــالحهم ويخــدم ويحقـــق رغبـــاتهم دون أن يضــعا فـــي الحســبان مـــدى تـــأثير ذلــك القـــرار علـــى 
سـرة نيابـة مستقبل وٕامكانية اإلضرار بمصالحه، فالكثير من األطفال يقعون ضحايا للقرارات األسرية، التـي تقررهـا األ

  .عنهم
ونربط نظرية القرار األسري باالتجار بالبشر أن األبوين فـي قـراراتهم التـي يتخـذونها بالنيابـة عـن أبنـائهم قـد 
تــدفع بهــم كــي يصــبحوا ضــحايا ســهلة االصــطياد مــن قبــل المهــربين والمتــاجرين بالبشــر، فقــد ثبــت مــن خــالل بعــض 

بعـــض األســـر تقـــوم بـــدفع مبـــالغ ماليـــة للمهـــربين نظيـــر تهريـــب  الدراســـات التـــي تناولـــت موضـــوع تهريـــب األطفـــال أن
أطفالهم إلى دول أخرى، كما أشارت بعض الدراسات إلـى أن اآلبـاء يقومـون بتـأجير أطفـالهم علـى أشـخاص يقومـون 

  . )15( )2006، ريس بولي(بتهريبهم ثم تشغيلهم خارج أوطانهم
واالجتماعيــة لــه تــأثير كبيــر  ةمجتمــع فــي الجوانــب االقتصــاديإن التقــدم الحاصــل فــي ال :نظريــة التفكــك االجتمــاعي. د

على حجم الجريمة وأنماط السلوك اإلجرامي، وتعود أصول نظرية التفكك االجتماعي إلى فكرة تـأثر اإلنسـان بالبيئـة، 
والمهــاجرين، ترتفــع فيهــا معــدالت الجريمــة، وهــي أحيــاء يســكنها الفقــراء ) المتاخمــة لمركــز المدينــة(فاألحيــاء االنتقاليــة 

وملخــص النظريــة هــو أن ارتفــاع معــدالت الجريمــة فــي مركــز المدينــة ســببه التفكــك االجتمــاعي النــاتج عــن التحضــر 
والزيـــادة الســـكانية والحـــراك االجتمـــاعي، كمـــا أن العالقـــات االجتماعيـــة الجيـــدة بـــين األفـــراد تعمـــل علـــى منـــع الجريمـــة 

الف ذلـك يسـود التفكـك االجتمـاعي الـذي يزيـد مـن فرصـة االنحـراف واالنحراف، وهنا يسـود التنظـيم االجتمـاعي، وبخـ
، ومــن مكونــات التفكــك االجتمــاعي المكانــة االقتصــادية المتدنيــة (Shaw & Mackey, 1979)(16)والجريمــة 

 ، والبيــوتإليهــاالقــادمين  أموالجماعــات العرقيــة المختلفــة والحــراك االجتمــاعي المرتفــع للمنطقــة ســواء المغــادرين منهــا 
الوريكـــات، (المفككـــة والعـــائالت المضـــطربة، والتفكـــك االجتمـــاعي هـــو تفســـير معـــدالت الجريمـــة وانحـــراف األحـــداث 

أن : بالعديـد مـن الدراسـات األمبريقيـة، وخلصـا إلـى القـول) Shaw & Mackey(، ولقـد قـام شـو ومكـي )1( )2008
علـى هـذه المعـدالت فـي مركـز المدينـة التجـاري هناك اختالفًا في معدالت الجريمة بـين أحيـاء المدينـة؛ حيـث تتركـز أ

واألحيـــاء القريبـــة منـــه، وتقـــل كلمـــا ابتعـــدنا عنـــه، وتـــزداد معـــدالت الجريمـــة مـــع تزايـــد معـــدالت البطالـــة، كمـــا تبـــين أن 
معدالت الجريمة في الحي الواحد تبقـى علـى مـا هـي عليـه حتـى عنـد انتقـال السـكان إلـى مكـان آخـر وٕابـدالهم بسـكان 
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النــاجم عــن التحضــر  االجتمــاعيزيــت أســباب ارتفــاع معــدالت الجريمــة فــي هــذه األحيــاء إلــى التفكــك جــدد، ولقــد ع
  . )17( )1999البداينة، (والتعقد االجتماعي والنمو السكاني الكبير والكثافة السكانية العالية  والتضييع

  :(Social Structure \ Anomie)نظرية البناء االجتماعي واألنومي . هـ
في التضامن والتفكك االجتماعي عند دراسة االنتحار، ولقد طور ميرتون  كيمت هذه النظرية من أفكار دور تطور    

Merton  هذه النظرية، حيث يرى أن األبنية االجتماعية تمـارس ضـغوطًا علـى األشـخاص تـدفعهم الرتكـاب الجريمـة
نحـــراف يظهـــر عنـــدما ال يكـــون هنـــاك تـــوازن والســـلوكيات المنحرفـــة، كـــالفقر الـــذي يـــدفع للســـرقة ويـــرى ميرتـــون أن اال
   )18( )2003، البداينة(حقيق هذه األهدافاجتماعي بين األهداف المقبولة اجتماعيًا والطرق المقبولة اجتماعيًا في ت

ويــرى ميرتــون أن األنــومي حالــة اجتماعيــة مــن التنــاقض والصــراع بــين األهــداف التــي يحــددها المجتمــع والوســائل    
لتحقيــق هــذه األهــداف، وتظهــر حالــة االنحــراف بســبب ضــعف المعــايير االجتماعيــة أو غيابهــا أو عــدم  التــي يقررهــا

وضوحها، والتي تضبط السلوك االجتماعي، وٕان السلوك االنحرافي عند ميرتـون محصـلة للبنـاء االجتمـاعي مثلـه فـي 
بنـــاءات االجتماعيـــة والثقافيـــة ، وهنـــاك عنصـــرين لهمـــا أهميـــة مباشـــرة ضـــمن عناصـــر الاالمتثـــاليذلـــك مثـــل الســـلوك 

  :المختلفة وهما
  .األهداف والغايات والمصالح المحددة ثقافيًا والتي تعتبر مشروعة لجميع أعضاء المجتمع: أوالً  
  . )19( )2001عوض، (الوسائل المقبولة والتي تقررها النظم االجتماعية وتعمل على تحقيق هذه األهداف: ثانياً  

النظريـــة أن األبنيـــة االجتماعيـــة تعـــد عـــامال ضـــاغطا علـــى األشـــخاص فتـــدفعهم الرتكـــاب ولــذلك نجـــد حســـب هـــذه    
احتياجاتـه، وهـذا مـا يحـدث مـع  الجريمة، فـالفرد يتعـرض لضـغوط اجتماعيـة عنـدما يجـد نفسـه غيـر قـادرا علـى تـأمين

لى الوقـوع فـي شـباك ضحايا االتجار بالبشر فنجدهم بسبب ضعف المعايير االجتماعية عندهم أو غيابها يؤدي بهم إ
  . المتاجرين في البشر
  الدراسات السابقة

  الدراسات العربية.أ
جريمـــة االتجـــار بالنســـاء واألطفـــال وعقوبتهـــا فـــي الشـــريعة : دراســـة بعنـــوان )20( )2005المـــرزوق، (أجـــرى 

ة اإلســـالمية اإلســـالمية والقـــانون الـــدولي، وهـــدفت إلـــى معرفـــة حجـــم جريمـــة االتجـــار وأســـبابها وآثارهـــا، وحكـــم الشـــريع
، وقـد اتبعـت الدراسـة المـنهج االسـتقرائي المقـارن، وكـان مـن  وعقاباً  ، وموقف القانون الوضعي تجريماً  وعقاباً  تجريماً 

  :أهم نتائج الدراسة ما يلي
  .أن االتجار بالنساء واألطفال يهدف إلى االسترقاق الجنسي .1
 .نها جريمة ضد الدولة والمجتمعمن العبودية الحديثة إضافة إلى أ تعد هذه الجريمة نوعاً  .2
 .أن الفقر والبطالة والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية هي من أسباب هذه الجريمة .3

ــــوان )21( )2006الكتبــــي، (وفــــي دراســــة أجرتهــــا  جــــرائم االتجــــار بالبشــــر، المفهــــوم واألســــباب وســــبل : بعن
وتبيـــان مقوماتـــه وتحديـــد صـــور االتجـــار بالبشـــر  المواجهـــة، وهـــدفت الدراســـة إلـــى التعريـــف بمفهـــوم االتجـــار بالبشـــر،

  :وأساليبه، وكذلك التعريف بأسباب االتجار بالبشر وفئاته وتوزيعه الجغرافي، وكانت أبرز نتائج هذه الدراسة ما يلي
  .أن مفهوم االتجار بالبشر يندرج ضمن مفهوم الجريمة المنظمة .1
، والوســـيط )الشـــخص المـــراد اســـتغالله(الســـلعة: أن جريمـــة االتجـــار بالبشـــر لهـــا ثالثـــة مقومـــات رئيســـة هـــي .2

 ).دول العبور وتجمع الضحايا(، والسوق)األشخاص والجماعات اإلجرامية التي تساعد في عمليات النقل(
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أكـــدت الدراســـة علـــى تنـــوع صـــور االتجـــار بالبشـــر وأنـــه يشـــمل البغـــاء واالتجـــار باألطفـــال وعمالـــة األطفـــال  .3
 .وتجارة األعضاء البشرية

دراسة بعنوان االتجار في البشر في منطقة الخليج العربي، وقد  كشفت عـن  * )2008، ألحبابيأ(وأجرت 
وأشارت الدراسة إلى أن االتجار في البشر جريمـة تتضـمن نقـل األشـخاص بواسـطة . خطورة الظاهرة في دول الخليج

ي تشــبه العبوديــة ومــع ذلــك، فإنــه العنــف أو الخــداع أو اإلكــراه بغــرض العمــل القســري أو العبوديــة أو الممارســات التــ
عنــد االتجــار فــي األطفــال ال يحتــاج األمــر إلــي ممارســة أي عنــف أو خــداع أو إكــراه ضــدهم فكــل مــا يــتم هــو مجــرد 

إن تجـارة البشـر الجديـدة هـي وصـمة عـار وخـزي للجميـع وتعتبـر . من االتجار نقلهم إلى عمل استغاللي يشكل نوعاً 
م والكثيـر مـن المختصـين اعتبروهـا عبوديـة عـادت مـن جديـد الن مـن يتـاجرون بهـا اكبر نشاط غير قانوني في العـال

يستخدمون العنف والتهديدات وأشكال اإلكراه األخرى إلجبار ضحاياهم علي العمل ضد إداراتهم ويشمل ذلك التحكم 
    .في حريتهم في الحركة ومكان وموعد عملهم واألجر الذي سيحصلون عليه هذا طبعا إن وجد

  :الدراسات األجنبية. ب
االتجار بالِنساِء واألطفاِل في الواليـات :  بدراسة بعنوان )Francis T. Miko, 2002( )22( فرانسيسقام  

المّتحـدة األمريكيـة والـَرّد الـدولي، وهـدفت هـذه الدراسـة إلــى التعـرف علـى تجـارة النسـاء واألطفـال فـي الواليـات المتحــدة 
  :لى نتائج أهمهااألمريكية، وقد خلصت الدراسة إ

أّن االتجــار بالنــاِس مــن أجــل الــدعارِة والعمــِل اإلجبــارِي يتزايــد بشــكل مقلــق فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة،  .1
  .وفي أنحاء العالم

) 700,000(أن غالبيـــة المتـــاجرين كـــانوا يتـــاجرون بالنســـاء واألطفـــال فقـــد بلـــغ عـــدد المتـــاجر بهـــم حـــوالي  .2
 . شخصاً 

 .ث أكبر عائد ربحي من ضمن الجريمة المنظمة، بعد المخدرات واألسلحةتعتبر تجارة البشر ثال .3
) 150.000(ضـــحية كـــل عـــام مـــن جنـــوب شـــرق آســـيا، و) 225.000(أغلـــب الضـــحايا يـــأتون مـــن آســـيا  .4

 .ضحية من جنوب آسيا، وتعتبر روسيا اآلن المصدر الجديد لهذه التجارة
ـــدأْت الواليـــات المّتحـــدُة والبلـــداُن األخـــرى بـــرامجُ  .5 ثنائيـــُة ومتعـــددة األطـــراُف أيضـــًا ومبـــادراُت لمحاربـــة هـــذه  َب

  . الجريمة
، والتي هدفت إلـى الكشـف عـن عـدِد الِنسـاِء واألطفـاِل الـذين  )Thomas M, 2003 ( )23 (دراسة توماس

بهـا  واعتمـدت الدراسـة علـى التقـديراِت اإلحصـائيِة المسـتندة علـى إحصـاءات فعليـِة، قـام. تعرضوا للتجارة فـي كمبوديـا
، وقد قدرت تلك اإلحصاءات عـدد الـذين يعملـون فـي الجـنس فـي كمبوديـا 2002في عام ) وببزي، يبكر، و ستنفلت(

، وقـدر كـذلك عـدد الـذين تـم وقـوعهم كضـحايا لالتجـار )5.250(بــ بننـه، وفـي بنـوم )20.839(بــ ) 2002(في عام 
  :حافظة في كمبوديا، وقد خرجت بالنتائج التاليةم) 23(امرأة وطفل في كمبوديا، وقد طبقت على ) 2.488(بالبشر 
 %). 80.4(وبنسبة ). 2,000(العدد الكلّي لتجار الِنساَء واألطفاَل في كافة أنحاء البالِد قدرت بـ  .1
 .العاملون باالتجار بالبشر ُرّكزوا على المناطق السكانية، وال يوجد هؤالء في المناطق الريفية والقرى .2
أن أغلــب الــذين تعرضــوا لهــذه التجــارة كــانوا يعملــون فــي أمــاكن الــدعارة، وممــن يســكنون بــالقرب مــن هــذه  .3

 .األماكن
_____________________________________ 

  .م ،قطر  2008علياء األحبابي ،االتجار بالبشر في منطقة الخليج العربي، نادي كلية القانون، *
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 .عدد الذين يعملون في االتجار بالبشر أن نسبة تجار الجنس تتساوى مع .4
االســـتغالل الجنســـي للفتيـــات : الطفولـــة فـــي خطـــر: بدراســـة بعنـــوان )Daniel, 2004 ()24(قـــام دانيـــال 

الصــغيرات ألغــراض تجاريــة فــي الكــاميرون، وهــدفت الدراســة إلــى تقــدير معــدل انتشــار االســتغالل الجنســي للفتيــات 
ن لتحديد العوامل التي تدفع األطفال في البغـاء وتحديـد العوامـل التـي تحـافظ الصغيرات ألغراض تجارية في الكاميرو 

، وبالوســـاممركـــز ياونـــدي، والســـاحل، وبامنـــدا، : محافظـــات هـــي) 4(علـــى هـــذه التجـــارة، وقـــد شـــملت هـــذه الدراســـة 
  :واعتمدت على تطبيق االستبانة كأداة للدراسة، وكانت أبرز نتائج هذه الدراسة

) 16(ت مـن بـين عشـر فتيـات كـن ضـحايا لـدعارة األطفـال، وأن متوسـط أعمـارهن يبلـغ أن هناك أربع فتيـا .1
  .سنة

 .ويأتي معظمها من القرى والمدن الصغيرة) أطفال لكل أسرة 7(هؤالء الفتيات من أسر كبيرة الحجم  .2
 .من الضحايا يأتون من أسر ذات عائل وحيد% 35 .3
ســاة، وهنــاك مــن األوليــاء مــن يســتغلون أطفــالهم فــي هــذه فــي هــذه المأ مهمــاً  اآلبــاء واألمهــات يلعبــون دوراً  .4

 . التجارة
  المنهجية

تعتمد المنهجية في الدراسة على المنهج الوصفي المسحي الميداني، فقد تم المسح الميداني لجمـع البيانـات 
  .وذلك باستخدام أداة الدراسة وتحليلها إحصائيا لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها

  ع الدراسة وعينتهامجتم
موظـــف وموظفـــة بنـــاءا علـــى ) 4630(يتكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن مـــوظفي جامعـــة مؤتـــة والبـــالغ عـــددهم 

، مـوزعين علـى األسـاتذة الجـامعيين، والمـوظفين 2014/2015إحصائيات دائـرة شـؤون المـوظفين فـي الجامعـة للعـام 
، والبــالغ عــددها %)5(ر عينــة عشــوائية طبقيــة بنســبة اإلداريــين والفنيــين، ونظــرا لكبــر حجــم مجتمــع الدراســة تــم اختيــا

غيــــر صــــالحة للتحليــــل  اســــتبيانات) 4(، وتــــم اســــتبعاد اســــتبانه) 216(موظفــــًا وموظفــــة، وقــــد تــــم اســــترجاع ) 230(
  .يبين توزيع أفراد عينة الدراسة) 1(اإلحصائي، والجدول 
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 ةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافي 1:جدول             

  التكرار  العدد  فئات المتغير  المتغير
  189  ذكر  اعيالنوع االجتم

 23   
89.2%  
  أنثى  10.8%

  
  العمر

  30اقل من 
31 -40  
41 -50  
  فأكثر 51

77  
106  
28  
1  

36.3%  
50%  

13.2%  
0.5%  

  
  الخبرة الوظيفية

  سنوات فأقل5
6-10   
11 -15   
  فأكثر 16

50  
55  
46  
61  

23.6%  
25.9%  
21.7%  
28.8%  

  
  المؤهل التعليمي

  الثانوية العامة فأقل
  دبلوم متوسط

  وسبكالوري
  دراسات عليا

62  
33  
80  
37  

29.2%  
15.6%  
37.7%  
17.5%  

  
  الدخل الشهري
  بالدينار االردني

  فأقل 500
501 - 1000   
1001 – 1500   

  فأكثر 1501من 

48 
83 
49 
32 

22.6%  
39.2%  
23.1%  
15.1%  

  
  الحالة االجتماعية

  متزوج
  أعزب
  مطلق
  أرمل

169  
32  
8  
3  

79.7%  
15.1%  
3.8%  
1.4%  

  %100  212  المجموع الكلي
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  أداة الدراسة
لهذه الدراسة اعتمادا على اإلطار النظـري والدراسـات السـابقة فـي موضـوع الدراسـة؛ وذلـك مـن  استبانهتم تطوير     

  :هما جزأينمكونة من  ولإلجابة عن أسئلتها، واالستبانه أجل تحقيق أهداف الدراسة
النوع االجتماعي، العمـر، الخبـرة الوظيفيـة، (ويشتمل على المعلومات الشخصية ألفراد عينة الدراسة: الجزء األول. 1

  ).المؤهل التعليمي، الدخل الشهري، الحالة االجتماعية
  ).أنثى). (ذكر: (النوع االجتماعي وله فئتان. أ
  )فأكثر 51).(50 – 41).(40 – 31).(أقلف 30: ( العمر وله أربعة مستويات. ب

  ).فأكثر 16). (15 – 11).  (10-6). (س فأقل 5: (ج الخبرة الوظيفية وله أربعة مستويات
  )دبلوم متوسط). (الثانوية العامة فأقل: ( المؤهل التعليمي وله أربعة مستويات. د
  ).دراسات عليا) . (بكالوريوس(
 1501). (1500 – 1001). (1000 – 501). (دينـار فأقـل 500مـن : (تالدخل الشهري وله أربعـة مسـتويا. هـ

  ).فأكثر
  ).أرمل). (مطلق). (أعزب). (متزوج: (الحالة االجتماعية وله أربعة مستويات. و
  :، وكما يليهما بعدينويشتمل على الفقرات التي تقيس االتجاهات وقد قسم إلى : الجزء الثاني. 2

  )6-1. (ت فقراتوتكون من س: البعد االقتصادي
  )12-7.(وتكون من ست فقرات: البعد االجتماعي

موافق بشدة، موافق، محايد، غير : (الخماسي، وذلك كما يلي لبكرتوقد تم تصنيف اإلجابات بحسب مقياس 
يدل على ) 5(، بحيث يكون الرقم )1- 5(، وقد رمزت اإلجابات وأخذت أرقاما  من )موافق، غير موافق بشدة

  ).غير موافق بشدة( على ) 1(، والرقم )موافق بشدة(
  :وبناء على ذلك فإن قيم المتوسطات الحسابية التي وصلت إليها الدراسة، اعتمدت على التفسير التالي

 المستوى  المتوسط الحسابي
 منخفض 2.5إلى  أقل من  1من 
 متوسط 3.5إلى أقل من  2.5من 

 مرتفع 5إلى  3.5من 
فيكــون  5إلــى أقــل مــن ) 1(ار فــإذا كانــت قيمــة المتوســط الحســابي للفقــرات مــن وباالعتمــاد علــى هــذا المعيــ

، فـإن  3.5إلـى أقـل مـن  2.5مستوى تقدير أفراد عينة الدراسة منخفضًا، أمـا إذا كانـت قيمـة المتوسـط الحسـابي مـن 
ن مســتوى تقــدير فــإ  5إلــى  3.5مســتوى تقــدير أفــراد عينــة الدراســة يكــون متوســطًا، وٕاذا كــان المتوســط الحســابي مــن 

  .أفراد عينة الدراسة يكون منخفضاً 
  صدق األداة

، واآلخذ بـآرائهم، ين للتأكد من صدق فقرات االستبانهعلى لجنة من المحكمين المختص عرض االستبانه تم   
  :وتعديل الفقرات المراد تعديلها وحذف الفقرات المراد حذفها من قبل المحكمين مع اعتبار ما يلي
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  .ةمناسبة الفقر  .1
 .وضوح الفقرة .2
  . انتماء الفقرة .3

  ثبات األداة
موظفـا ) 20(تم التأكد من ثبات أداة الدراسة وذلك باختيار عينة عشـوائية مـن خـارج عينـة الدراسـة والبالغـة 

وموظفة، وتم توزيع االسـتبانة علـيهم، وبعـد أسـبوع تـم توزيـع االسـتبانة علـيهم مـرة أخـرى، وباسـتخدام معادلـة كرونبـاخ 
  .يبين ذلك)  2(استخراج معامل الثبات والجدول  ألفا، تم

  
  قيم معامالت الثبات ألبعاد األداة ولألداة ككل: 2 جدول

  باستخدام كرونباخ ألفا
  عدد الفقرات  معامل الثبات  البعد

  6  0.843  االقتصادي
  6  0.805  االجتماعي
  30  0.903  الكلي

، وبلــغ للبعــد )0.843(دراســة بلــغ للبعــد االقتصــادي أن معامــل الثبــات ألداة ال) 2(يتبــين مــن خــالل الجــدول 
، وهي معامالت ثبات مرتفعة ومقبول ألغراض )0.903(، أما معامل الثبات لألداة ككل فبلغ )0.805(االجتماعي 
  . إجراء الدراسة

  المعالجات اإلحصائية
، )SPSS.16.1(ماعيـــة تســـتخدم الدراســـة لإلجابـــة عـــن أســـئلة الدراســـة برنـــامج الـــرزم اإلحصـــائية للعلـــوم االجت

  :وذلك كما يلي
 .تم استخدام التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص عينة الدراسة .1
 .لإلجابة عن السؤال األول فقد تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .2
 .يالختبار أثر النوع االجتماع) T-test(لإلجابة عن السؤال الثاني فقد تم استخدام تحليل  .3
الختبــار ) ONE WAY ANOVA(تــم اســتخدام تحليــل التبــاين األحــادي) 7 -3(لإلجابــة عــن األســئلة  .4

 .تأثيرات المتغيرات الديمغرافية على اتجاهات  المبحوثين 
 .تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات أبعاد األداة وثبات األداة ككل .5

  عرض النتائج 
ســبة ة واختبــار فرضــياتها فقــد تــم إجــراء التحليــل الوصــفي لجميــع متغيــرات الدراســة بالنلإلجابــة عــن ســؤال الدراســ    

 .أداة الدراسة ، حيث تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لفقراتللفقرات الواردة في االستبانه
  النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة  

مـــا هـــي اتجاهـــات مـــوظفي جامعـــة مؤتـــة نحـــو جريمـــة " نص علـــىالنتـــائج المتعلقـــة بالســـؤال األول والـــذي يـــ
  االتجار بالبشر؟

)  8 - 3( عياريـة لفقـرات األداة والجـداولواالنحرافـات الم الحسـابية المتوسـطات احتساب تم السؤال هذا على لإلجابة
  .تبين النتائج التي تم التوصل إليها
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  العوامل االقتصادية: أوال
)   3( واالنحرافـات المعياريـة لكـل فقـرة فقـرات البعـد االقتصـادي والجـدول بيةالحسـا المتوسطات احتساب تم

  .يبين النتائج التي تم التوصل إليها
  

  المعيارية والترتيب حسب األهمية والمستوى واالنحرافات الحسابية المتوسطات: 3جدول 
  حسب المتوسط لفقرات العوامل االقتصادية

رقـــــــــــــــــم 
  الفقرة

الوســـــــــــــــــــط   محتوى الفقرة
  حسابيال

االنحـــــــــــــــراف 
  المعياري

الترتيـــــــــب 
حســــــــــــــب 
  األهمية

المســـــــــتوى 
حســـــــــــــــــــب 
  المتوسط

  مرتفع  2 1.078 4.24  يعد الفقر من األسباب التي تشجع جريمة االتجار بالبشر  1
يعتبـــر الـــربح المـــادي الكبيـــر مـــن خـــالل االتجـــار بالبشـــر مـــن أهـــم   2

  األسباب المشجعة على هذه التجارة
 مرتفع  1 0.769 4.48

 مرتفع  4 1.029 4.10  لبطالة سببا رئيسا في انتشار االتجار بالبشرتعد ا  3
ــــى   4 تشــــجع الوعــــود الخياليــــة التــــي يعطيهــــا التجــــار للمتــــاجر بهــــم إل

  وقوعهم في االتجار بالبشر
 مرتفع  6 0.845 3.64

يعتبــــر الوضــــع االقتصــــادي الســــيئ لألشــــخاص المتــــاجر بهــــم أحــــد   5
  شراألسباب لوقوعهم في شباك االتجار بالب

  مرتفع  5 1.036 3.84

يؤدي عدم وجود المعيـل لألسـرة بـبعض أفرادهـا للوقـوع فـي االتجـار   6
  بالبشر

 مرتفع  3 0.979 4.20

 4.11  المجموع
 

0.956 
 

  مرتفع  

  
أن المتوســـط العـــام التجاهـــات مـــوظفي جامعـــة مؤتـــة نحـــو جريمـــة االتجـــار ) 3(يالحـــظ مـــن خـــالل الجـــدول
ــــي )4.48 -3.64(راوح بــــين بالبشــــر للعوامــــل االقتصــــادية قــــد تــــ ، وقــــد جــــاء بمســــتوى مرتفــــع بمتوســــط حســــابي كل

تشجع الوعود الخيالية " والتي تنص على) 4(، وقد كان أدنى متوسط للفقرة ) 0.956(، وانحراف معياري)4.11(بلغ
انحـراف و ) 3.64(، بمتوسـط حسـابي متوسـط بلـغ "التي يعطيها التجار للمتاجر بهم إلى وقوعهم في االتجـار بالبشـر 

يعتبر الـربح المـادي الكبيـر مـن خـالل االتجـار بالبشـر مـن " التي تنص على ) 2(، وأعالها للفقرة )0.845(معياري 
، ومــن )0.769(وانحــراف معيــاري)4.48(بلــغ  وبمتوســط حســابي مرتفــع" أهــم األســباب المشــجعة علــى هــذه التجــارة 

بمســتوى مرتفــع، ولــم تـــرد أي فقــرة ضــمن المســـتوى  خــالل اســتعراض بــاقي الفقـــرات نالحــظ أن جميــع الفقــرات كانـــت
  .المتوسط أو المنخفض

  العوامل االجتماعية:  ثانياً 
يبـين )  4( العوامـل االجتماعيـة والجـدول واالنحرافـات المعياريـة لكـل فقـرة فقـرات الحسـابية المتوسـطات احتسـاب تـم

 .النتائج التي تم التوصل إليها
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  المعيارية والترتيب حسب األهمية والمستوى حسب المتوسط لفقرات العوامل االجتماعية نحرافاتواال الحسابية المتوسطات:  4جدول 
رقـــــــــــــــــم 
  الفقرة

الوســـــــــــــــــــط   محتوى الفقرة
  الحسابي

االنحـــــــــــــــراف 
  المعياري

الترتيـــــــــب 
حســــــــــــــب 
  األهمية

المســـــــــتوى 
حســـــــــــــــــــب 
  المتوسط

يحط االتجار بالبشر مـن قـدر المتـاجر بهـم اجتماعيـا ألنـه نـوع مـن   7
  العبودية 

  مرتفع  3 1.006 4.12

يعتبــر االتجــار بالبشــر هــو أشــرس هجــوم علــى كرامــة اإلنســان فــي   8
  مختلف أنحاء العالم 

  مرتفع  4 0.926 4.01

  مرتفع  2 1.017 4.13  إن أكثر ضحايا االتجار بالبشر هم من المناطق الريفية والبادية  9
 أعتبــــر أن التفكــــك األســــري يــــؤدي بــــاألفراد إلــــى الوقــــوع فــــي شــــباك  10

  المتاجرين
 مرتفع  5 1.024 3.94

يعمــل االخــتالل فــي أنســاق القــيم االجتماعيــة الســائدة لــدى المجتمــع   11
  على انتشار االتجار بالبشر

  مرتفع  1 0.888 4.32

تعد مجالسة ومصاحبة رفاق السوء مـن العوامـل المسـاهمة فـي دفـع   12
  الفرد نحو االتجار بالبشر

  مرتفع  6 0.992 3.92

 4.07  المجموع
 

0.975 
 

  مرتفع  

  
أن المتوســـط العـــام التجاهـــات مـــوظفي جامعـــة مؤتـــة نحـــو جريمـــة االتجـــار ) 4(يالحـــظ مـــن خـــالل الجـــدول

ــــة قــــد تــــراوح بــــين  ــــي )4.32 -3.92(بالبشــــر للعوامــــل االجتماعي ، وقــــد جــــاء بمســــتوى مرتفــــع بمتوســــط حســــابي كل
تعـــد مجالســـة " والتـــي تـــنص علـــى) 12(، وقـــد كـــان أدنـــى متوســـط للفقـــرة ) 0.975(، وانحـــراف معيـــاري)4.07(بلـــغ

، بمتوســط حســابي متوســط بلــغ "ومصــاحبة رفــاق الســوء مــن العوامــل المســاهمة فــي دفــع الفــرد نحــو االتجــار بالبشــر 
يعمـــل االخـــتالل فـــي أنســـاق القـــيم " التـــي تـــنص علـــى ) 11(، وأعالهـــا للفقـــرة )0.992(وانحـــراف معيـــاري ) 3.92(

وانحــراف )4.32(بلــغ  وبمتوســط حســابي مرتفــع" ى انتشــار االتجــار بالبشــر االجتماعيــة الســائدة لــدى المجتمــع علــ
، ومن خـالل اسـتعراض بـاقي الفقـرات نالحـظ أن جميـع الفقـرات كانـت بمسـتوى مرتفـع، ولـم تـرد أي )0.888(معياري

  .فقرة ضمن المستوى المتوسط أو المنخفض
  النتائج المتعلقة باختبار فرضيات الدراسة

) α≥0.05(ال يوجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة " رضــية األولــى التــي يــنصالختبــار الف       
 "االجتماعي؟ النوع لمتغير تعزى بالبشر االتجار نحو مؤتة جامعة موظفي اتجاهات بين

الختبــار عالقــة اتجاهــات مــوظفي جامعــة مؤتــة )  T-test(الختبــار هــذه الفرضــية فقــد تــم اســتخدام تحليــل 
 . يوضح ذلك) 5(تجار بالبشر تعزى لمتغير النوع االجتماعي، والجدول نحو اال

  
  
 



 
 ثانيمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد الرابع عشر ، العدد ال           

 

15

  
    لعالقة اتجاهات موظفي جامعة مؤتة نحو االتجار بالبشر تعزى لمتغير النوع االجتماعي) T-test(نتائج تحليل : 5جدول 
  مستوى الداللة t  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفئة  العوامل

  5370. 0.527 0.82 433.  رذك  االقتصادية
   0.440 0.98 433.  أنثى

  6590. 1.461 1.07 1.56  ذكر  االجتماعية
   1.611 0.97 1.56  أنثى

  
)  α≥0.05(أنــه ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ) 5(يظهــر مــن خــالل الجــدول 

 متغيـر إلـى تعـزى) واالجتماعيـة االقتصـادية،: (وامـلللع وفقـاً  بالبشـر االتجـار نحـو مؤتة جامعة موظفي اتجاهات بين
المحســـــوبة الظـــــاهرة فـــــي الجـــــدول الســـــابق عنـــــد مســـــتوى داللـــــة ) ت( قـــــيم علـــــى اعتمـــــاداً  وذلـــــك االجتمـــــاعي، النـــــوع

)0.05≤.(  
  النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية

) α≥0.05(عنــد مســتوى الداللــة ال يوجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية " الختبــار الفرضــية الخامســة التــي تــنص      
 "الشهري؟ الدخل لمتغير تعزى بالبشر االتجار نحو مؤتة جامعة موظفي اتجاهات بين
  .يبين ذلك) 6(، والجدول )ONE WAY ANOVA(الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي-
  

  جاهات موظفي جامعة مؤتة نحو االتجار بالبشر لعالقة ات) ONE WAY ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي:  6جدول 
  تعزى لمتغير الدخل الشهري

مستوى  fقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  البعد
  الداللة

  
  االقتصادي

  1570.  1.358 1.749 18 31.475  بين المجموعات
     1.288 193 248.525  داخل المجموعات

       211 280.000  المجموع
  

  اجتماعي
  بين المجموعات

  
36.494 21 1.738 1.356  .1450  

  داخل المجموعات
  

243.506 190 1.282     

  المجموع
  

280.000 211       

  
 اتجاهـات بين)  α≥0.05(يتبين أنه ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 6(من خالل الجدول 

 الــدخل لمتغيــر تعــزى) واالجتماعيــة االقتصــادية،: (للعوامــل وفقــاً  بالبشــر االتجــار ةجريمــ نحــو مؤتــة جامعــة مــوظفي
 ). ≥0.05(المحسوبة الظاهرة في الجدول السابق عند مستوى داللة ) f(قيم  على اعتماداً  وذلك الشهري،
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  النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة

ـــــي تـــــنص ـــــة ال يوجـــــد عالقـــــة ذ" الختبـــــار الفرضـــــية السادســـــة الت ـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى الدالل ات دالل
)α≥0.05 (االجتماعية؟ الحالة لمتغير تعزى بالبشر واالتجار مؤتة جامعة موظفي اتجاهات بين" 

لدراســة عالقــة ) ONE WAY ANOVA(الختبــار هــذه الفرضــية تــم اســتخدام تحليــل التبــاين األحــادي
  .يبين ذلك) 7(ة االجتماعية، والجدول اتجاهات موظفي جامعة مؤتة نحو االتجار بالبشر تعزى للحال

  
  لعالقة اتجاهات موظفي جامعة مؤتة نحو جريمة االتجار بالبشر ) ONE WAY ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي: 7جدول 

  تعزى لمتغير الحالة االجتماعية
  لةمستوى الدال fقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  البعد
  

  االقتصادي
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

34.881 
189.194 
224.075 

18 
193 
211 

1.938 1.047  .2430  
1.980     

  
  

  اجتماعي
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

40.770 
183.306 
224.075 

21 
190 
211 

1.941 .8280  .3580  
1.965     

  
 التجاهــات)  α≥0.05(يتبــين أنــه ال يوجــد فـروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ) 7(لجــدول مـن خــالل ا 

تعــزى للحالــة االجتماعيــة ) جتماعيــةاال االقتصــادية،( للعوامــل وفقــاً  بالبشــر االتجــار جريمــة نحــو مؤتــة جامعــة مــوظفي
  ). ≥0.05(ستوى داللة المحسوبة الظاهرة في الجدول السابق عند م) f(وذلك اعتمادا على قيم 

  مناقشة النتائج
 أظهـــرت النتـــائج أن المتوســـط العـــام التجاهـــات مـــوظفي جامعـــة مؤتـــة نحـــو جريمـــة االتجـــار بالبشـــر وفقـــاً  

، ويمكــن تفســير ذلــك فــي أن ســوء )4.11(بلــغ حســابي كلــي للعوامــل االقتصــادية قــد جــاء بمســتوى مرتفــع بمتوســط
ر مــن الــدول أدى ذلــك إلــى انتقــال ضــحايا االتجــار بالبشــر مــن مــوطنهم األوضــاع االقتصــادية واالجتماعيــة فــي كثيــ

األصلي إلى بلد آخر أو عدة بلدان أخرى وذلك الستغاللهم بصورة غيـر مشـروعة، ويمكـن القـول أن االتجـار بالبشـر 
ول يــرتبط بعــدة أســواق عالميــة وتســمى هــذه الــدول بــدول العــرض أي الــدول المصــدرة بالبشــر، وهــي عــادة مــا تكــون د

فقيرة تعاني العديد من األزمات االقتصادية والسياسية واالجتماعية، ومن ثم تمثل عنصر طرد لهؤالء فهي تمثل دول 
أمـا دول الطلـب أي الـدول المسـتوردة فهـي تمثـل عـادة الـدول الغنيـة أو الـدول الصـناعية الكبـرى أو . االقتصاد الخفـي

ي وذلـك لتحسـين ظـروفهم ومسـاعدة عـائالت الضـحايا دون الدول ذات معيشة أفضل ومن ثـم تمثـل عنصـر جـذب قـو 
النظر إلى طريقة االستغالل ومدى مشروعيته، فهي تمثل دول االقتصاد الحر، وبين هـذين النـوعين مـن الـدول توجـد 

تقع بين الدول المصدرة والدول المستوردة إذ تمثل مجرد مكان أو مركز لتجميع الضـحايا تمهيـدا ) ترانزيت(دول عبور
  .نتقالهم إلى الدول المستوردة، وعادة ما تكون هذه الدول فقيرةال

وهــذا يــرتبط مــع نظريــة النشــاط الرتيــب، والتــي تنطلــق مــن أنــه البــد مــن تــوافر ثالثــة عناصــر لوقــوع الفعــل اإلجرامــي 
أن  ، ونجــد أن نظريــة النشــاط الرتيــب اســتطاعت)تــوافر اإلرادة اإلجراميــة، ووجــود ضــحية مناســبة، وفرصــة مناســبة(
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تربط بين البيئة والجريمة، ونجد هنا أن البيئة االقتصـادية السـيئة التـي يعيشـها الفـرد قـد تدفعـه لبيـع نفسـه أو أي جـزء 
  .من أجزائه ليوفر له ولعائلته متطلبات الحياة، أو قد تكون اإلغراءات المادية الكبيرة هي مطمع ذلك الفرد

 تجاهـــات مـــوظفي جامعـــة مؤتـــة نحـــو جريمـــة االتجـــار بالبشـــر وفقـــاً وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن المتوســـط العـــام ال   
للعوامل االجتماعية قد جاء بمستوى مرتفع،  وهذا يتوافق مع نظرية القرار األسري التي ربطت وقـوع الضـحايا فريسـة 

غباتهمـا دون االتجار بالبشر بالعوامل األسرية فاألبوين  يقرران عن ابنهما بما يتوافق مع مصالحهما ويخدم ويحقق ر 
أن يضعا في الحسبان مدى تأثير ذلك القرار على مستقبل وٕامكانية اإلضرار بمصالحه، فـالكثير مـن األطفـال يقعـون 
ضحايا للقرارات األسرية، التي تقررها األسرة، نيابة عنهم وتـدفع بهـم كـي يصـبحوا ضـحايا سـهلة االصـطياد للمهـربين 

الدراسات التـي تناولـت موضـوع تهريـب األطفـال أن بعـض األسـر تقـوم  والمتاجرين بالبشر، فقد ثبت من خالل بعض
إلـى أن اآلبـاء  )15( )2006، ريس بولي(بدفع مبالغ مالية للمهربين نظير تهريب أطفالهم إلى دول أخرى، كما أشار 

ي وضـعف وتفسـخ النظـام العـائل. يقومون بتأجير أطفالهم على أشخاص يقومـون بتهـريبهم ثـم تشـغيلهم خـارج أوطـانهم
وقــد اتفقــت نتــائج هــذه . العالقــات والــروابط االجتماعيــة، يــؤدي إلــى ضــعف دور العائلــة فــي تــأمين الحمايــة والرعايــة

والتـــي أشـــارت إلـــى أن االتجـــار بالبشـــر هـــو نـــوع مـــن العبوديـــة الحديثـــة  )20( )2005المـــرزوق، (الدراســـة مـــع دراســـة 
أن العـاملين  )Thomas M, 2003  ()23 (ا ذكـره تومـاس وهـذا مـ.  إضـافة إلـى أنهـا جريمـة ضـد الدولـة والمجتمـع

وهذا ما أشارت . باالتجار بالبشر ُرّكزوا على المناطق السكانية الحضرية، وال يوجد هؤالء في المناطق الريفية والقرى
متاخمـة لمركـز ال(له نظرية التفكك االجتماعي التي تعـود أصـولها إلـى فكـرة تـأثر اإلنسـان بالبيئـة، فاألحيـاء االنتقاليـة 

ترتفــع فيهــا معــدالت الجريمــة، وهــي أحيــاء يســكنها الفقــراء والمهــاجرين، وارتفــاع معــدالت الجريمــة فــي مركــز ) المدينــة
المدينـــة ســـببه التفكـــك االجتمـــاعي النـــاتج عـــن التحضـــر والزيـــادة الســـكانية والحـــراك االجتمـــاعي، كمـــا أن العالقـــات 

  .منع الجريمة واالنحراف، وهنا يسود التنظيم االجتماعياالجتماعية الجيدة بين األفراد تعمل على 
 جامعـة مـوظفي التجاهـات)  α≥0.05(ودلت النتائج أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    
لنـوع ا(تعـزى إلـى المتغيـرات الديمغرافيـة ) االقتصـادية، واالجتماعيـة: (للعوامـل قـاً وف بالبشـر االتجـار جريمـة نحـو مؤتة

، وقـد يعـود ذلـك إلـى الـوعي المجتمعـي النـاتج عـن التطـور الثقـافي )االجتماعي، والدخل الشهري، والحالة االجتماعيـة
بخطورة هذه جريمة االتجار بالبشر على مسـتوى ) الذكور واإلناث(واالجتماعي نحو االتجار بالبشر، وشعور الفئتين 

ي تلعبــه المؤسســات التربيــة فــي توعيــة المــواطنين بمخــاطر االتجــار وقــد يعــود  ذلــك إلــى الــدور الــذ. الفــرد والمجتمــع
، وهنــاك البــد أن تــؤثر جامعــة مؤتــةإضــافة إلــى أن مجتمــع الدراســة ينتمــي إلــى مؤسســة تعليميــة ثقافيــة هــي . بالبشــر

  .ثقافة هذه المؤسسة في ثقافة عامليها
  التوصيات

  :بناًء على النتائج  فإن الدراسة توصي بما يلي   
ل علــى تحســين الظــروف االقتصــادية واالجتماعيــة ألفــراد المجتمــع كونهمــا مــن العوامــل المســاهمة فــي العمــ .1

 .االتجار بالبشر
 .العمل على توعية وتثقيف أفراد المجتمع لمكافحة االتجار بالبشر وعدم االنجرار وراء تجاره .2
 .من انتشار هذه الجريمةوالعقوبات التي تحد  التجريميةالعمل على إجراء المزيد من سن القوانين  .3
العمــل علــى تشــديد ممارســة الرقابــة الرادعــة داخــل الــدول ، وعبــر المنافــذ الحدوديــة للعمــل علــى كــبح معــالم  .4

 . االتجار بالبشر
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