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رسالة احملرر
تكنولوجيا التعليم
أين  .....وإىل أين؟!
نبدأ حديثنا بأقوال مأثورة عن التعليم والتكنولوجيا بسيطة ولكنها عميقة لشخصيات حفر التاريخ أسماءهم بحروف من نور:
"الهدف العظيم من التعليم ليس المعرفة بل الفعل والتطبيق"
هربرت سبنسر
"إن الهدف الكامل من التعليم هو أن يحول المرايا إلى نوافذ"
سيدنى هاريس
"إن قمنا بالتعليم اليوم بنفس األسلوب الذى تعلمنا به أمس فقد سلبنا أطفالنا الغد"
جون ديوى
"يمكن آللة القيام بعمل خمسين من الرجال العاديين ,لكن ال يمكن ألية آلة القيام بعمل رجل واحد من العباقرة"
إلبرت هوبارد
"اإلنترنت أصبح الساحة العامة للقرية العالمية"
بيل غيس
"الخطر الحقيقي يتمثل في أن الفجوة المعرفية من شأنها أن تخلق فقراء جدد وأغنياء جدد ,ال يتم التمييز بينهم
باالحتكام إلى الرأسمال المادي ,ولكن بمدى ومستوى معرفتهم بالعلوم ,والتقنيات ,والتكنولوجيا"
المهدى المنجرة

فبدمج " التعليم " الذي هو العملية التي يتم من خاللها التفاعل بين المتعلم ومصادر التعلم في بيئة مقصودة ،تشتمل على
إجراءات أو أحداث منظمة ومضبوطة ،تساعد على أداء أنماط سلوكية محددة ،في ظل ظروف وشروط معينة في الموقف
التعليمي.

6

)ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 1, January 2019

مع " التكنولوجيا " ذلك العلم الذي يعنى بعملية التطبيق المنهجي النظامي للبحوث والنظريات ،وتوظيف عناصر بشرية
وغير بشرية في مجال معين؛ لمعالجة مشكالته ،وتصميم الحلول العملية المناسبة لها ،وتطويرها ،واستخدامها ،وإدارتها وتقويمها
لتحقيق أهداف محددة.
ظهر لنا مصطلح غاية في األهمية هو "تكنولوجيا التعليم" ,وأصبح كالطائر الذى له جناحان أحدهما عمليات تكنولوجيا
التعليم واآلخر منتجات تكنولوجيا التعليم ،والذى كان من أهم منتجاته جهاز الكمبيوتر ،وبرامجه بما نشهده اليوم من تطور.
وبدخول تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية أصبح لها أدوار متعددة ,منها :زيادة اإلدراك الحسي ،وتقريب المضمون
المراد توصيلة للمتعلم ،وإثراء الفهم لدى المتعلمين ،وتنمية المهارات في جميع المراحل وعلى المستويات كافة ،وكذلك التدريب
على التفكير المنظم وحل المشكالت بشكل خالق ومبتكر .كما يمكن عن طريق التكنولوجيا تنويع الخبرات التي تُقدم للمتعلم؛ مما
يؤد ى إلى ترسيخ وتعميق هذا التعلم .كما أن التكنولوجيا تساعد على تنمية الثروة اللغوية ،وبناء المفاهيم العلمية السلمية ومعالجة
الخطأ منها ،وكذلك تساعد على تنمية القدرة على التذوق ،واختصار وقت التعليم ،كما تساعد على تنويع أساليب التعليم لمواجهة
الفروق الفردية بين المتعلمين ،كما تساعد التكنولوجيا في أن تجعل ما يتعلمه المتعلم باقي األثر.
ومع ظهور شبكة اإلنترنت خرج لنا من رحم تكنولوجيا التعليم مصطلح ال يقل أهمية عن المصطلح السابق هو
"تكنولوجيا المعلومات" والذي يعد الوسيلة الرئيسة لحفظ ،ونشر ،وتطبيق المعلومات ،فقد أصبح الحصول على المعلومة بغاية
البساطة والسرعة.
حيث يقول رجل اإلعالم المعروف ميشيل ميكلوف :إن الدورة المعلوماتية حولت العالم إلى قرية صغيرة ,والتي وصفت
من قبله بأنها عبارة عن سفينة تبحر في الكون الفسيح ,ركابها البشر والكائنات الحية األخرى.
وعندما طار هذا الطائر الجبار وحلق في السماء بجناحية ظهر لنا العديد من المصطلحات التي منها على سبيل المثال
ال الحصر :تكنولوجيا الواقع االفتراضي ،تكنولوجيا الواقع المعزز ،المستحدثات التكنولوجية ،التعلم المجزأ ،التعلم اإللكتروني
المنتشر ،إنترنت األشياء ،البيانات الضخمة .
فهل يستطيع أحد أن يتوقع إلى أين تسير الوقائع داخل تلك السفينة أو القرية الصغيرة مع استمرار التقدم التكنولوجي؟
وهذا ما سنميط عنه اللثام في األعداد القادمة إن شاء هللا.
رئيس التحرير
أ.د عبدالرازق مختار محمود
arid.my/0001-2264
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ABSTRACT
The aim of this study was to identify the societal dimensions of illiteracy in the Iraqi society
(Wasit Governorate is a model) The sample of the study was selected (50%) except for the heads
of local councils and heads of local councils. The community was selected as a research sample
due to the small size of the community to identify all problems related to illiteracy. As for the
directors, the Director-General has been appointed because he represents the Vice-Chairman of
the Literacy Council of the Governorate, the Director of the Literacy Department as a Rapporteur
of the Literacy Council of the Governorate and the Director of the Educational Planning
Department of the Directorate General of Education For their expertise in providing the necessary
statistics to conduct this study, and the most important segment, who have direct contact with the
scholars, but they are educational supervisors number (20), directors of literacy centers number
(20) and teachers and lecturers number (262), selected from them Sample by (50%), Its size(172),
Data were collected from the study sample by means of questionnaire, This study aimed to know
the societal dimensions that led to the increase of the illiteracy rate in the Iraqi society.
The researcher reached several conclusions, the most important of which is the lack of
activation of the Compulsory Education Law and the lack of suitable school buildings for the
requirements of education and their disproportionate population density plays a role in increasing
school dropouts as well as unemployment and lack of opportunities and the need to work and most
importantly the lack of financial allocations to secure the needs of pupils Commitment to the
implementation of the Law on Literacy by enrolling students in literacy centers.
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The researcher recommends the Ministry of Education should activate the decision to pay
the tuition fees for students and students at all levels of education, and to build modern schools in
accordance with the population density and distributed fairly in various areas of urban and rural
Iraq. And adopt policies, legislation and deterrent laws to implement the law of compulsory
education and extend it to the intermediate stage to eliminate the problem of educational illiteracy
in the future.
Key word: Community Dimensions - Illiteracy, Adult Education
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الملخص
تعرف األبعاد المجتمعية لألمية في المجتمع العراقي (محافظة واسط أنموذجاً) التي أدت إلى زيادة
استهدفت هذه الدراسة ّ
نسبة األمية من وجهة نظر المعنيين ،تم اختيار عينة الدراسة (عينة قصدية) بنسبة ( )%50ما عدا رؤساء مجالس األقضية
ورؤساء مجالس النواحي ،وبالتالي اختيار المجتمع كله كعينة بحث؛ بسبب صغر حجم المجتمع ورغبة الباحثة في التعرف على
جميع المشكالت المتعلقة باألمية .أما اإلداريون فقد تم االستعانة بالمدير العام؛ ألنه يمثل نائب رئيس مجلس محو األمية في
المحافظة ،ومدير قسم محو األمية باعتباره مقررا ً لمجلس محو األمية في المحافظة إلى جانب المهام التي يقوم بها ،ومدير دائرة
إحصاء واسط ،ومدير التخطيط التربوي بالمديرية العامة للتربية؛ لخبرتهم في توفير اإلحصائيات الضرورية إلجراء هذا البحث
فضالً عن أهم شريحة والتي لها تماس مباشر مع الدارسين أال وهم المشرفون التربويون وعددهم ( ،)20ومديرو مراكز محو
األمية وعددهم ( ،)20والمعلمون والمحاضرون وعددهم ( ،)262وتم اختيار ما نسبته ( )%50منهم ،وبالتالي بلغ حجم العينة
( ،)172وتم جمع البيانات من عينة الدراسة عن طريق االستبانة.
توصلت الباحثة إلى العديد من االستنتاجات أهمها ،عدم تفعيل قانون التعليم اإللزامي ،وقلة األبنية المدرسية المالئمة
لمتطلبات التعليم ،وعدم تناسبها مع الكثافة السكانية ،ويلعب ذلك دورا ً في زيادة التسرب من المدارس ،وكذلك في زيادة نسبة
البطالة ،وقلة فرص العمل ،واألهم عدم توافر مخصصات مالية لتأمين احتياجات التالميذ من قبل الجهات الحكومية ،وعدم االلتزام
بتنفيذ قانون محو األمية بالتحاق الدارسين بمراكز محو األمية ،وفي نهاية البحث أوصت الباحثة وزارة التربية بتفعيل قرار
صرف مخصصات الدراسة للتالميذ والطلبة في جميع المراحل الدراسية ،وبناء المدارس الحديثة بما يتالئم والكثافة السكانية،
وتوزيعها بشكل عادل في مختلف مناطق العراق الحضرية والريفية ,واتخاذ سياسات وتشريعات وقوانين رادعة لتطبيق قانون
التعليم اإللزامي وتمديده للمرحلة المتوسطة للقضاء على مشكلة األمية التعليمية مستقبالً.

الكلمات المفتاحية  :األبعاد المجتمعية  -األمية  -تعليم الكبار .

11

)ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 1, January 2019

 -1المقدمـة
أصبببببببم تعليم الكبار ومحو األمية كبرنامن غير نظامي يحتل مكانة بارزة في العالم ،واسببببببتحوذ على اهتمام الباحثين والمربين
والكتّاب ،إن أعداد األميين في العراق ومن ضببببمنهم ممن بمحافظة واسببببط قد تفاقم بعد عام1990؛ بسبببببب الظروف االسببببتثنائية التي مر بها
العراق ،متمث لة في الحصبببببار االقتصبببببادي ,والحروب ,واالحتالل ،وتداعياتها التي انعكسبببببت قعارها على الواقع االقتصبببببادي واالجتماعي
والسياسي ،وما رافقه من زيادة في أعداد األميين نتيجة تلك اآلعار.
َّ
إن أعداد األميين في المجتمع العراقي حسببببب تقديرات السببببكان الصببببادرة عن الجهاز المركزي لإحصبببباء /وزارة التخطيط لسببببنة
 ,2012والتي اعتمدت على بيانات التعداد العام للسببببببكان الذي أ ف
جري في عام  ،1997بلغت بالفئة العمرية ( )45-15سببببببنة بما يقارب
م
( )3,877,059عالعة ماليين وعمانمئة وسبببعة وسبببعين ألفا ً وتسببعة وخمسببين أميًا ،منهم ()1,181,068مليون ومئة وواحد وعمانون وعمانية
(ذكورا) ،و( )2,695,991مليونان وسبببتمائة وخمسبببة وتسبببعون ألفا ً وتسبببعمائة وواحد وتسبببعون (إناعًا) ] [1أما تقديرات السبببكان
وسبببتون
ً
الصبببادرة عن الجهاز المركزي لإحصببباء لسبببنة  ،2012فتفعد محافظة واسبببط أعلى نسببببة لألمية فيها؛ إذ بلغت ( )%42,13على مسبببتو
محافظات البلد .وأيضا ً أعلى نسبة لألمية في المناطق الحضرية وقدرها ( )%29,37بالنسبة للمناطق الحضرية في المحافظات .أما المناطق
الريفية والتي تفتقر إلى الخدمات بأنواعها بلغت في محافظة واسبببببط أعلى نسببببببة لألمية؛ إذ بلغت ( )%62,32بالنسببببببة للمناطق الريفية في
المحافظات ،أما نسبة النساء األميات في ريف محافظة واسط بلغت (.[2] )%90,10
وقد قامت وزارة التربية بإعداد الخطط الشبببباملة لمواجهة األمية في العراق ،بعد إصببببدار قانون محو األمية رقم  23لسببببنة ،2011
وبموجبه تأسببببسببببت الهيئة العليا لمحو األمية ،والجهاز التنفيذي ،وأقسببببام محو األمية في المديريات العامة للتربية ،ومجالس محو األمية في
المحافظات ،وتم اإلعالن عن بدء الحملة الوطنية لمحو األمية في المحافظات كافة بتاريخ 2012/9/11م ،وفي ضببببببوء ذلك بدأت تتوافد
األعداد الهائلة إلى مراكز محو األمية بشببببكل متتابع ،ونظرة سببببريعة على بعي اإلحصببببائيات تعطي تصببببورا ً واضببببحا ً عن حجم الرعاية
واالهتمام الكبيرين التي أولتهما الدولة لهذه القضية المهمة ،إال أنه على الرغم من الجهود الكبيرة والدعم المتواصل ،والخطط والبرامن التي
وضببببببعها الجهاز التنفيذي لمحو األمية َّ
فإن اإلنجازات النوعية والعددية في مجال محو األمية وتعليم الكبار بقيت أقل بكثير من مسببببببتو
الطموحات واآلمال؛ إذلم يبلغ مجموع الدارسببببببين من فترة انطالق التدريس في مراكز محو األمية في محافظات العراق ،2012/11/16
ولغاية  2016سو ( )919,060تسعمائة وتسعة عشر ألفا ً وستين دار ًسا ودراسة ،وهذا من غير النظر إلى حجم الدارسين المتسربين من
مراكز محو األمية وتعليم الكبار ،والذين يشببببكلون هدرا ً تعليميا ً كبيرا ً ال يمكن إغفاله أو السببببكوت عنه] ، [3أما بالنسبببببة لمحافظة واسببببط -
مو ضوع درا ستنا-فبلغ عدد الدار سين فيها للفترة نف سها( )49,651ت سعةً وأربعين ألفا ً و ستمائة وواحدا ً وخم سين دار سا ً ودار سة ،وبلغ عدد
المراكز التي فتحت السببتقبال الدارسببين والدارسببات في المحافظة ( )348عالعمئة وعمانية وأربعين مركزاً.بدأ االلتحاق بقوة في مراكز محو
األمية بالمحافظة في مرحلة األساس الدفعة األولى لعام 2013-2012؛ إذ بلغ عدد الدارسين الكلي كمرحلة أساس ( )35022خمسة وعالعين
ألفا واعنين وعشبببرين دارسبببا ودارسبببة ،الناجحون منهم ( )34351أربعة وعالعون ألف وعالعمائة وواحد وخمسبببون دارس ودارسبببة  ،وعدد
المراكز (  ،) 333وهذا مؤشبببببر جيد إلى عدد الملتحقين.بدأ االلتحاق في مراكز محو األمية في محافظة واسبببببط بالنازل بالدفعة الرابعة لعام
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2016-2015؛ حيث أصبببم عدد الدارسببين الكلي ( )1091ألفا وواحدا وتسببعين،كانت مرحلة األسبباس ( )528خمسببمائة وعمانية وعشببرين
دارسببا ودارسببة ,ومرحلة التكميل ( )563خمسببمائة وعالعة وسببتين دارسببا ودارسببة ،وعدد المراكز ( .)18وهذا مؤشببر سببلبي في المحافظة
] .[4وهذا مادعا الباحثة إلجراء البحث الحالي؛ للوقوف على األبعاد المجتمعية التي أدت إلى هذه الزيادة في نسبة أعداد األميين في محافظة
واسط بمناطقها الريفية والحضرية مقارنة بالمحافظات األخر .
قُسِمت الدراسة إلى أربعة مباحث :
المبحث األول :اإلطار العام للدراسة,ويتكون من محورين،المحور األول :عناصر الدراسة (مشكلة الدراسة ،أهمية الدراسة ،أهداف
الدراسة ،محددات الدراسة)،المحور الثاني:يشمل تحديد مصطلحات الدراسة(األمية ،تعليم الكبار ،األبعاد المجتمعية ،المحافظة ،محافظة
واسط) ,المبحث الثاني :الخلفية النظرية ودراسات سابقة ،المبحث الثالث:إجراءات الدراسة الميدانية(منهن الدراسة ،مجتمع الدراسة،
عينة الدراسة ،أداة الدراسة ،الوسائل اإلحصائية)،المبحث الرابع:عرض النتائن ومناقشتها ،المبحث الخامس ,ويشمل:االستنتاجات،
والتوصيات ،والمقترحات ،عم المصادر.

 -2المبحث األول
اإلطار العام للدراسة
المحور األول :عناصر البحث

أو ًل-مشكلة الدراسة:
مع انقضاء أربع سنوات منذف إعالن الحملة لمحو األمية في العراق  ،2012/9/11الزالت األمية جاعمة على كثير من المواطنين؛إذ
وصلت نسبة األمية في العراق لكال الجنسين ( ،)3,877,059بحسب إحصاءات وزارة التخطيط لسنة (،)2012وبنسبة تقدر(،)%21,97
وقد ال حظت الباحثةمن خالل عملها في الجهاز التنفيذي لمحو األمية ،ومتابعتهامجريات العمل في المديريات العامة للتربية في المحافظات
بصورة عامة ،ومحافظة واسط بصورة خاصةأن هنالك زيادة في أعداداألميين؛ لذا ارتأت إجراء البحث الحالي للوقوف على األبعاد الفعلية
التي أدت إلى تلك الزيادة في أعداد األميين.

ويفمكن تحديد فمشكلة البحث في السؤال اآلتي:ما األبعاد المجتمعية لألمية في المجتمع العراقي(محافظة واسطأنموذجاً)
التي أدت إلى زيادة أعداد األميين؟
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ثانيا ً -أهميةالدراسة:
تنبثق أهمية هذا الدراسببة من أهمية موضببوعها ،وهو معرفة األبعاد المجتمعية التي أدت إلى زيادة نسبببة األمية في محافظة واسببط،
وبيان أهمية محو األمية وتعليم الكبار الذي يعد نوعا من أنواع التعليم الذي يفرضببببببه العصببببببر الحاضببببببر ,الذي يتصببببببف بالتطور والتغير
المتسببببببارع ,والذي يفرض على الدول والهيئات والمنظمات ومؤسببببببسببببببات المجتمع المدني واألفراد مواكبته ،بما يسببببببهم في خلق التنمية
المستدامة ،وتحقيق مجتمع خا ٍل من األمية.وتعود أهمية الدراسةإلى األمور اآلتية:
 -1ارتفاع نسبة األمية في محافظة واسط -2 .ارتفاع نسبة المتسربين من مراكز محو األمية بالمحافظة.

ثالثا ً -هدف الدراسة:
تعرف األبعاد المجتمعية لألمية في المجتمع العراقي (محافظة واسببط أنموذجاً) التي أدت إلى زيادة نسبببة األمية
اسببتهدفت الدراسببة ّ
من وجهة نظر المعنيين.

رابعا ً -محددات الدراسة:
 -1المحددالمكانـي :مجلس المحافظة ،المديرية العامة للتربية في المحافظة ،دائرة تخطيط إحصاء محافظة واسط ،مراكز محو األمية.
 -2المحدد الزماني:من  2015/8/1لغاية .2016/1/2
 -3المحدد الموضوعي :معرفة األبعاد المجتمعيةلألمية في محافظة واسط.

المحور الثاني :تحديد مصطلحات الدراسة:
أولً -األميةاألبجدية:
حددت األمية األبجدية بجهل القراءة والكتابة ،فعرفت لجنة الخبراء التابعة لليونسبببكو عام  1951الشبببخي غير األمي بأنه الشبببخي
القادر على قراءة وكتابة وفهم ني بسببيط وقصببير ,يدور حول الوقائع ذات العالقة المباشببرة بحياته اليومية .أما الشببخي الذي ال يسببتطيع
غير كتابة األرقام أو كتابة اسببببببمه أو بعي القوالب اللفظية المحفو ة ،فال يعد ملما ً بالقراءة والكتابة وبالتالي فهو أمي].[5ويقصببببببد باألمي
طبقا ً للقانون رقم  23لسببنة  2011وتعليماته في العراق هو كل مواطن أكمل ( )15خمس عشببرة سببنة من العمر وال يعرف القراءة والكتابة
ولم يصل إلى المستو الحضاري].[6
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ثانيا ً -تعليم الكبار:
لقببد أد تطور المفبباهيم والنظريببات إلى اختالط مفهوم تعليم الكبببار وبعي المفبباهيم األخر  ,مثببل :التعليم مببد الحيبباة ,والتعليم
يعرف بأنه نشبببباط تعليمي منهجي
المسببببتمر ,والتعليم النظامي.ويتوافق مفهوم تعليم الكبار بشببببكل كبير مع مفهوم التعليم غير النظامي الذي ّ
يجري خارج إطار التعليم النظامي؛ بغرض تقديم أنواع مختارة من التعليم إلىنوعيات خاصة من الدارسين الكبار أو الصغار].[7
ثالثا ً -األبعاد المجتمعية:

يفضل بعي العلماء استخدام كلمة علم "المجتمع" بدالً منعلم "االجتماع" ,وينسبون إلى هذا العلم بقولهم "مجتمعي" بدالً
من "اجتماعي"؛ وذلك ألن الصفة األخيرة مثار للبس وعدم الدقة في تحديد ما يتصف بالعلم نفسه .وصفة مجتمعي تدل على كل
ما يتصل بالمجتمع سواءأكان ذلك متعلقا ً بتراكيب المجتمع أم بو ائفه ،فيقال مثالً البناء المجتمعي والنظم المجتمعية .إذا أخذنا
بوجهة نظر أنصار "علم االجتماع" فيمكن أن تحل كلمة "مجتمعي" محل كلمة "اجتماعي" في جميع استخداماتها التي تدل على
واهر خاصة بالمجتمع ,فنقول "الحياة المجتمعية" ,و"الطبقات المجتمعية" ,و"األمراض المجتمعية" ...إلخ .على أنه يتعين
التفرقة بين "مجتمعي" و"اجتماعي" حين يتصل األمر بالنشاط ذي الطابع اإلصالحي .فنصف هذا النشاط بأنه "اجتماعي" ,فنقول
مثالً "المعونات االجتماعية" ,و"رابطة اإلصالح االجتماعي"].[8
رابعا ً -المحافظة:
المحافظة هي تقسيم إداري أولي في عدد من البلدان العربية ,مثل مصر ,والعراق ,وسورية ,ولبنان ,واألردن ,واليمن ,والكويت ,والبحرين,
وفلسببببببطين ,وليبيببا سببببببببابق باًفي عهببد الملكيببة ,كمببا تشببببببكببل المسببببببتو اإلداري الثبباني في السببببببعوديببة والسببببببودان.وتقسببببببم المحببافظببة
إلى ألوية أو أقضبببببية أو مناطق أو نواح أو غيرها حسبببببب الدولة.و المحافظة عادة هي التقسبببببيم الرئيس للدولة ,وتشبببببمل مسببببباحة واسبببببعة,
ولها مركز محافظة يكون عادة إحد المدن الرئيسة .يديرها المحافظ ,ولها مجلس بلدي منفصل[9].

خامسا ً -محافظة واسط:

تقسيم إداري من التقسيمات اإلدارية في الدولة العراقية،تقع محافظة واسط في الجزء الجنوبي من المنطقة الوسطى من
العراق بين خطي طول ( )46-36 ،44-32وخطي عرض(،)32-31 ،31-75تحدها من الشمال العاصمة بغداد ،ومن الشمال
الشرقي محافظة ديإلى ،ومن الشرق جمهورية إيران اإلسالمية ،ومن الجنوب الشرقي محافظة ميسان ،ومن الجنوب محافظة ذي
قار ،ومن الغرب تحدها محافظتا بابلوالديوانية,وتبلغ مساحة محافظة واسط( )17153كم ,2وتشكل نسبة()%3,95من مساحة
العراق البالغة ()434120كم,[10]2وبلغ مجموع سكان المحافظة حسب قخر تعداد للسكان عام )687354(1997نسمة ،ويقدّر
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عدد سكانها في الوقت الحالي حسب إحصائية وزارة التجارة(البطاقة التموينية)()853618نسمة ،وتضم ( )17وحدة إدارية بين
قضاء وناحية ].[11
 -3المبحث الثاني
الخلفية النظرية ودراسات سابقة
المحور األول :األبعاد المجتمعية
تمهيد:
يمثل موقع محافظة واسبببببط عنصبببببرا ً من العناصبببببر الطبيعية المهمة التي تسبببببهم في صبببببياغة خصبببببائي محافظة واسبببببط ،وهي
إحدىالمحافظات الثماني عشرة التي يتكون منها العراق ،وتعد المحافظة من أكثر محافظات العراق اهتماما بالزراعة .تتشكل محافظة واسط
(منطقة الدراسة) من ستة أقضية ,وهي كما يأتي:
 – 1مركز قضاء الكوت ,وترتبط به إداريا ناحيتان ,هما ناحية واسط وناحية شيخ سعد – 2.مركز قضاء النعمانية ,وترتبط به إداريا ناحية
األحرار – 3.مركز قضبباء الحي ,وترتبط به إداريا ناحيتان ,هما ناحية الموفقية وناحية البشببائر – 4 .مركز قضبباء بدره ,وترتبط به إداريا
ناحيتان ,هما ناحية جصبببانوناحية زرباطية – 5 .مركز قضببباء العزيزية ,وترتبط به إداريا ناحيتان ,هما ناحية (الحفرية سبببابقا ً وتاج الدين
حالياً) وناحية الدبوني – 6.مركز قضاء الصويرة ,وترتبط به إداريا ناحيتان ,هما ناحية الزبيدية وناحية الشحيمية[12].
أولً -األبعاد القتصادية لألميين:

تعد األمية من الظواهر االجتماعية للسكان ,وهي ذات عمق تاريخي في أغلب المجتمعات السكانية,ومنها العراق وبضمنه
محافظة واسبببط ،ولقد أسبببهمت مجموعة أسبببباب في تفاقم هذه الظاهرة في السبببنوات السبببابقة ،ولعل األمية عملت إلى حد معين
بالتأعير في الخ صائي االقت صادية للسكان األميين ,من حيث نشاطهم االقت صادي ,ومستواهم المعيشي,وغيرها من الخ صائي
التي أعرت بدورها على بعي الخصبببائي االجتماعية للسبببكان.وسبببتتناول الدراسبببةبعي األسبببباب االقتصبببادية للسبببكان األميين
المتمثلة فـــــي-:
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-1المستوى المعيشي:
هنالك العديد من التصببنيفات للتركيب االقتصببادي ,ومنها التصببنيف الذي اعتمدتهف األمم المتحدة ,والذي يقسببم التركيب االقتصببادي إلى
عشببرة أنشببطة اقتصببادية( ،)فيما اعتمدت الدراسببة تصببنيف األنشببطة االقتصببادية إلى أربعة أنشببطة رئيسببة؛ بما ينسببجم مع مهن األميين
بالمحافظةبـبببـبببـببب (زراعي ،صناعي ،تجاري ،الخدمات) .إن السكان األميون العاملون في محافظة واسط بلغ عددهم ( ,)425حيث شكلوا في
القطاع الخاص في حضببر محافظة واسببط ما نسبببته ( )%95.2وفي ريف المحافظة ( ،)%98.7أما األميون العاملون في القطاع الحكومي
فكانت نسبببتهم في حضببر محافظة واسببط ( )%4.8وفي ريفه (،)%1.3وهذه النسببب فرضببتها المؤهالت المتدنية لألميين التي لم تسببمم لهم
بالعمل في القطاعات االقتصببببببادية الحكومية ،إن أغلب العاملين في هذا النشبببببباط هم من المناطق الريفية الذين يعملون في الزراعة وتربية
الحيوانات ،والذين لم يتمكنوا من العمل في مجاالت أخر ].[13

 -2العمل لسد حاجة األسرة:
قد يضطر بعي األبناء نظرا ً لتدني المستو المعيشي ألسرهم أو غياب المعيل فيها -بسبب حالتهم الصحية أو لفقدانهم في األزمات
األمنية أو الحروب والوفاة-إلى التسرب من المدارس أو عدم االلتحاق فيها ودخول بعضهمسوق العمل؛ لسد حاجة أسرهم معيشيا ً على الرغم
من صغر أعمارهم ,وعدم امتالكهم المهارات والقدرات الجسمانية ,مما يضطرهم للقيام بأعمال هامشية ,كدفع العربات ,وبيع األكياس ,وجمع
القنا ني المعدنية الفارغة ,وغيرها من األعمال التي تعود إليهم بمورد مادي قليل يسهم في سد جزء من حاجات أسرهم ،وهذا العمل في هذا
الوقت المبكر من العمر قد يكون سببًا في تحويل بعضهم إلى أميين مستقبالً].[14

 -3عائدية المسكن للسكان األميين:
أن أهمية المسبببكن ال يمكن تجاهلها؛ لما لها من أعر في تأمين حياة السبببكان وشبببعورهم باالسبببتقرار االقتصبببادي واالجتماعي وحتى
النفسببي،فض بالً عن تأعيره كأحد العناصببر المهمة في تحقيق التنمية البشببرية للمجتمعات السببكانية.كما ال يمكن إهمال دور المسببكن في تحقيق
متطلبات العملية التعليمية؛ لما يوفره من اسبببتقرار اقتصبببادي ونفسبببي وذهني للدخول في العملية التعليمية أو االسبببتمرار فيها ,وهذا ما أقرته
المواعيق والقوانين التي أعدتها المحافل الدولية وأكدت عليها في العقود الماضببببية ,وأصبببببم الحق في المسببببكن المالئم أحد حقوق اإلنسببببان
األساسية ،كما جاء في الدستور العراقي وشدد في فقراته على توفير السكن الالئق لكل مواطن؛ ليضمن كرامته في العيش الكريم].[15

( )يقس م ممي ا م مملمت دة ي دركيب ا دريادم

دى يا م مماآلت ة  :دة م م م

د م

 .1 -زردة درغابات ودرا م ممم  .2دريع ين  .3درا م مملاة

.4دركهابمماو ودرغمماز ودركمماو  .5دري م م م م م ممممم ودر لمماو  .6دريجممارا  .7درلقممو ودريين ن ودركصدتم م م م م م م ت  .8دريم ممات  -9دريكص ممو ودريم من
ودرعقاردت .10درعاط صن ةن درعكو.
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ثانيا ً -األبعاد الجتماعية لألميين:
ال يمكن إغفال دور األسببببباب االجتماعية في أمية السببببكان ومسببببتوياتهم التعليمية ،وقد ال تقل أهميتها عن األسببببباب االقتصببببادية ,من حيث
عالقتها بمشكلة األمية باعتبارها ذات بع ٍد اجتماعي وسكاني .واألسباب االجتماعية متمثلةفـــي:

 -1العادات والتقاليد:
تتمثل العادات والتقاليد االجتماعية في القيم والتقاليد التي تسببببود المجتمع ,وتسببببهم في تحديد العالقات االجتماعية بين أبنائه والسببببيما اإلناث
بصورة خاصة.وللعادات والتقاليد قعارها على المرأة الحضرية سواء ما كان منها سلبا ً أو إيجاباً؛ لذا ينبغي االهتمام بالقيم والعادات والتقاليد
التي تعزز من مكانة المرأة ومسببببببتواها االجتماعي.وللعادات والتقاليد أعرها البارز في خصببببببائي السببببببكان الديموغرافية واالقتصببببببادية
واالجتماعية ,ويكون تأعيرها أكثر وضببببوحا ً على السببببكان ذوي الخلفية االجتماعية الريفية لما له صببببلة بالتعليم؛ إذ ال تفضببببل تلك األسببببر
اسببببتمرار المرأة بالدراسببببة حتى المسببببتو الجامعي ,وفي الغالب تفضببببل اسببببتمرار المرأة حتى التعليم المتوسببببط أو الثانوي .إن تغير القيم
والعادات والتقاليد ال يتم بشببببببكل تدريجي رغم كثرة المؤعرات التي تتمثل في وسببببببائل اإلعالم ,والتعليم ,والظروف التي تمر بها البلد ومنه
حضببببر محافظة واسببببط ،فالنظرة السببببلبية تجاه عمل المرأة كانت تسببببود في المجتمعات العربية إال,إنها بدأت تتغير ,رغم أنها تفضببببل العمل
المنزلي ,وفضلت عملها في بعي المهن دون غيرها].[16

 -2المستوى التعليمي:
يعد المستو التعليمي من المؤشرات المهمة التي تسهم في تطور الفرد والمجتمع؛ فالسنوات التي يقضيها الفرد في التعليم تسهم في
رفع درجة التطور االقتصادي واالجتماعي للمجتمع ورفع مستواه الحضري ،والمستو التعليمي للفرد ال يحدد فقط مستو الدخل في كثير
من األحيان بل يحدد نوع المهنة التي يمارسها الفرد .وتعـّد الخصائي التعليمية من الخصائي المهمة للسكان؛ كونها متغير مهم في تفسير
السلوك الديموغرافي ،وهي من المميزات االجتماعية المهمة؛ حيث يؤعر التحصيل الدراسي للفرد على مستو حياته المعيشية ومركزه
االجتماعي ،وكذلك لها تأعير مهم في صحته ونظرته للحياة ،ومن عمفإن المستو التعليمي للسكان له تأعير كبير على المستو االقتصادي
والتطور الحضاري واالجتماعي للمجتمع].[17

-3المستوى التعليمي ألبوي األميين:

األسرة هي المسئول األول عن تربية األطفال في المراحل األولى من حياتهم ,وهي بذلك تمثل البيئة األولى لتنشئة األطفال
اجتماعياً ،ولعل المسببتو التعليمي والثقافي للوالدين ينعكس ويؤعر بصببورة مباشببرة على مسببتو التحصببيل الدراسببي والثقافي
ألبنبببائهم.كبببذلبببك يمكن اعتببببار المسبببببببتو

التعليمي لنبببباء مؤشبببببببراً مهمبببا ً لنتبببائن األبنببباء التعليميبببة والسبببببببلوكيبببة

] ، [18وقد أكدت نتائن مجموعة من الباحثين أن خلفية الوالدين التعليمية والثقافية تؤعر وبشببكل كبير فيتدني المسببتويات المعرفية
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لألبناء ,من حيث عدم إشراكهم بالتعليم ,أو ترك ِه بعد فترة قصيرة ,بعكس اآلباء المتعلمين الذي ينصب اهتمامهم على توفير بيئة
مالئمة لعملية تعليم أبنائهم وتوجيههم وتحفيزهم على التعلم ,فضالً عن الحوافز المقدمة من قبل اآلباء إلىاألبناء].[19
ثالثاً :األبعاد السياسية لألميين :

لألسببببباب السببببياسببببية دور واضببببم في حرمان عدد كبير من السببببكان من حق التعليم وااللتحاق بالمدارس وتفشببببي اهرة
التسرب المدرسي التي أدت إلى أمية الكثيرين السيما في المراحل االبتدائية ,وال يمكن االستغناءعن األمن والسلم والعيش الكريم
للمجتمعات السبببكانية؛ ألنها من أهم حقوق اإلنسبببان وعوامل اسبببتقراره].[20لقد مر العراق وبضبببمن ِه محافظة واسبببط بظروف
سياسية ,تمثلت في حروب عسكرية ,وعقوبات اقتصادية ,وعدم استقرار أمني كان لها األعر البالغ في تدني الجوانب االقتصادية
واالجتماعية وبضببمنها التعليمية؛حيث أشببارت مؤشببرات البيئة والتنمية في العراق أن نسبببة اإلنفاق على التعليم قد انخفضببت من
( )%63.4عام 1969م إلى ( )%11.6عام 1995م ,مما أنعكس بدور ِه على ارتفاع أعداد األميين في العراق ,وهذا ما يوضببببببم
أعر االستقرار السياسي أو األمني في االرتقاء بالعملية التعليمية].[21
رابعا ً -التركيب التعليمي لمحافظة واسط :

ترتفع نسبببببة األمية بين سببببكان محافظة واسببببط؛ حيث بلغت النسبببببة ( )%22من مجموع السببببكان لعام  .2007ويرجع ذلك
إلىارتفاع نسبببة سببكان الريف بالنسبببة لسببكان الحضببر ,وما يحويه المجتمع الريفي من عادات وتقاليد تحد من تعليم األبناء خاصبةً
اإلناث منهم ،وفيما ترتفع نسببببببة األمية تنخفي نسببببببة من هم دون االبتدائية؛ حيث تصبببببل النسببببببة إلى ( )%18.1من مجموع
السببكان .ويعود ذلك إلى الظروف االقتصببادية التي مر بها العراق والمحافظة ،حيث دعت الحاجة المعيشببية إلى عزوف عدد من
العوائل عن تعليم أبنائهم ,أو ترك عدد من الطلبة مدارسهم وتوجههم نحو العمل خاصةً في الريف]. [22
المحور الثاني:دراسات سابقة (عراقية)
 -1دراسة ميثم غازي عبد الرزاق الساعدي ][23
تتلخي أهمية هذه الدرا سة حول األمية األبجدية التي تعد إحد الم شاكل ال سكانية التي ال زالت تعاني منها الدول النامية بعد انح سارها
في الدول المتقدمة .وم شكلة األمية ت ستحق االهتمام والتوجه نحوها والبحث فيها؛ النت شارها بين سكان المجتمعات النامية ،ولما لها من قعار
اقتصبادية واجتماعية وصبحية.وهدفت هذه الدراسبة إلى دراسبة السبكان األميين في محافظة واسبط من حيث حجمهم ,وخصبائصبهم ,وبعي
خصائي أسرهم ،فضالً عن توزيعهم العددي والنسبي والبيئي والنوعي.
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 -2دراسة علي عبد األمير ساجت][24
يتباين التوزيع الجغرافي لألمية مكانياً ,وتختلف نسببببببها من محافظة إلى أخر وتتأعر بمتغيرات عدة،وأهمية هذه الدراسبببببة تتمثل في
الوقوف على بعي أسببباب تباين التغير المكاني للظاهرة باختبار المتغير التابع (حجم السببكان األميين) مع عدد من المتغيرات الديموغرافية
والعمالة (المتغيرات المستقلة).

 -4المبحث الثالث
إجراءات الدراسة الميدانية

تعد هذا الدراسبببة من الدراسبببات الوصبببفية ,والتي ال تقف عند مجرد البيانات والحقائق ،بل تتجه إلى تصبببنيف هذه الحقائق
وتلك البيانات وتحليلها وتفسببيرهاالسببتخالص دالالتها وتحديدها بالصببور التي هي عليها كميا ً وكيفياً؛ بهدف الوصببول إلى نتائن
نهائية يمكن تعميقها ،وانطالقا ً من عنوان البحث وأهدافه فقد اعتمدت الباحثة المناهن اآلتية :المنهن التاريخ ـ ـ ـ ـ ـي,ومنهن المسم
االجتماعي.
أولً-مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسبببببةالكلي من محافظة واسبببببط ،إذ بلغ ()3018فرداً،اسبببببتخدمت الباحثة العينة القصبببببدية ،واختارت مجموعة من
ّ
المسئولين والعاملين ضمن مشروع محو األمية ,وهم}اإلداريون :المدير العام للتربية /نائب رئيس مجلس محو األمية في المحافظة ،ومدير
إحصببببباء محافظة واسبببببط ،ومدير التخطيط التربوي بالمديرية العامة للتربية ،ومدير قسبببببم محو األمية ،ورؤسببببباء مجالس محو األمية في
األقضية ،ورؤساء مجالس محو األمية في النواحي ،والمشرفون التربويون على مراكز محو األمية ،ومديرو مراكز محو األمية ،والمعلمون
والمحاضرون في المراكز{ لكونهم األكثر قربا ً واهتماما بموضوع تعليم الكبار ومحو األمية ،وألهمية دورهم في مشروع محو األمية.
ثانيا ً -عينة الدراسة:
تم اختيار عينة الدراسة (عينة قصدية) بنسبة ( )%50ما عدا رؤساء مجالس األقضية ورؤساء مجالس النواحي ،فقد تم اختيار المجتمع
كله كعينة بحث؛ بسبب صغر حجم المجتمع ورغبة الباحثة في تعرف جميع المشكالت المتعلقة باألمية .أما اإلداريون فقد تم االستعانة بالمدير
العام؛ ألنه يمثل نائب رئيس مجلس محو األمية في المحافظة ،ومدير قسم محو األمية باعتباره مقررا ً لمجلس محو األمية في المحافظة إلى
جانب المهام التي يقوم بها ،ومدير دائرة إحصاء واسط ،ومدير التخطيط التربوي بالمديرية العامة للتربية؛ لخبرتهم في توفير اإلحصائيات
الضرورية إلجراء هذه الدراسة,فضالًعنأهم شريحة والذين لهم تماس مباشر مع الدارسين ,أال وهمالمشرفون التربويون وعددهم(،)20
ومديرو مراكز محو األمية وعددهم ( ،)20والمعلمون والمحاضرون وعددهم ( )262وتم اختيار عينة منهم بنسبة (.)%50
ثالثا ً -الوسائل اإلحصائية:
استخدمت مجموعة من األساليب اإلحصائية لتحليل إجابات عينة الدراسة.
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 -5المبحث الرابع
تحليل النتائج ومناقشتها
تم التحليل وفق ست مراحل :في المرحلة األولى تحليل إجابات اإلداريين ،وفي المرحلة الثانية تحليل إجابات رؤساء مجالس األقضية ،أما
في المرحلة الثالثة تحليل إجابات رؤساء مجالس محو األمية في النواحي ،والمرحلة الرابعة تم تحليل إجابات المشرفين التربويين ،وفي
المرحلة الخامسة تحليل إجابات مديريمراكز محو األمية ،وفي المرحلة السادسة تحليل إجابات المعلمينوالمحاضرين؛ وذلك للحصول على
نظرة شمولية لكل الجوانب ولجميع األطراف التي لها عالقة ومساس بالمجتمع المحلي في محافظة واسط .والبد من اإلشارة إلى أن جميع
المحاور حصلت على درجات حدةوأوزان مئوية عالية ومتقاربة جداً؛ إذ حصل (المحور التعليمي والتربوي) على المرتبة األولى من حيث
األهمية بدرجة حدّة مقدارها ( )2,47ووزن مئوي مقداره ( ،)%82,32في حين حصل على المرتبة الثانية (المحور االقتصادي) بدرجة
حدّة بلغت ()2,37ووزن مئوي ( ,)%79,05واحتل المرتبة الثالثة محور (األسباب اإلستراتيجية التي تتعلق بانخفاض أعداد الدارسين
بااللتحاق في مراكز محو األمية) بدرجة حدّة بلغت ( )2,25ووزن مئوي بلغ ( .)%75,04والجدول ( )1يوضم ذلك.

جدول (:)1يبين درجات الحدّة والوزن المئوي للمحاور الرئيسة للدراسة
درجة الحدة

الوزن المئوي

المحــور

ت
1

المحور التعليميوالتربوي

2,47

%82,32

2
3

المحور االقتصــــــادي
المحوراإلستراتيجـــي

2,37
2,25

%79,05
%75,04

ويشبببببير هذا الجدول إالرتفاع في معدالت درجات الحدّة واألوزان المئوية ,وهذا يدل على َّ
أن الفقرات التي وردت في محاور أداة الدراسبببببة
تتميز باألهمية والواقعية ,وتشببببببكل سبببببببالً فاعلة للنهوض بواقع المحافظة ومحو األمية,وتعرف ما يواجهه أبناء المحافظة من مشببببببكالت

مجتمعية ,والعمل على وضع الحلول والمقترحات للحد منها.وفيما يلي تحليل اإلجابات وفق محاور الدراسة-:
أولً -المحور القتصادي والجتماعي:احتل هذا المحور المرتبة الثانية ضمن المحاور الثالعة التي شملتها أداة الدراسة.

-1

()1

إجابات اإلداريين

( )1و قا م م م م م م م با آلدر من د ً ن درك يا درعام ر يابم  ،و ائ

رئمس ج س بص دة م في دركبافظ  ،و يا دريي مط دريابصت بارك يا درعا

ر يابم ،

و يا آلدئاا إحامماو بافظ ود ممط ا و دزرا دريي مط ،و يا سممي بص دة م في دركبافظ  ،و قار ج س بص دة م في دركبافظ .دركاآلا ()12
ن ا صن بص دة م ر ي ( )23رسل .2011

أوىً -ي ّكو في دو ادن بافظ ( ج س بص دة م ) وفقاً ركا ي ي -
أ -دركبافظ  ...رئمساًب -يا ةام دريابم  ...ةضصدً و ائ اً ر ائمسج -ائكقا ص دة ضم  ...أةضاودًآل -كثو ةن و دزرا در فاع  ...ةضصدًهم م -كثو ةن
و دزرا در دخ م  ...ةضصدًو -كثو ةن لظكات دركجيكع درك ي ييياره ج س دركبافظ  ...ةضصدً
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يبين الجدول ( )2إجابات اإلداريين لتحديد الفقرات األكثر تأعيرا ً في اسبببتشبببراء األمية بالمحافظة ,وخاصبببةً أنهم يحتلون مواقع إدارية
مهمة في المحافظة وذات صببببببلة بالعملية التربوية ،حيث احتلت الفقرة (بفعد بعي المدارس عن سببببببكن التالميذ ...إلخ)المرتبة األولى؛ إذ
حصبببببلت على درجة حدّة بلغت ( )2,25ووزن مئوي ( ،)%75,00وجاءت بالمرتبة الثانية الفقرات الثالعة (تسبببببرب التالميذ من المدارس
بسبببب كثرة البطالة ...إلخ) و(عدم توافر مخصببصببات مالية ...إلخ) و(قيام اآلباء بإجبار أبنائهم بترك المقاعد الدراسببية ...إلخ) ،إذ حصببلت
على درجات حدّة متشببببببابهة بلغت ( )2ووزن مئوي( .)%66,67بينما نجد اإلداريين أكدوا أهمية زيادة أعداد المدارس بحيث تتناسببببببب مع
الكثافة السكانية للمدينة ،وتعفد مشكلة بعفد المدارس من المشاكل المعقدة التي يعاني منها المجتمع المحلي وخاصة في القر واألرياف ,حيث
قلة الخدمات األسبببباسببببية أو عدمها في بعي األحيان مما يؤعر على التحاق التالميذ بالمدارس وإدامة اسببببتمرارية دوامهم وخاصببببة اإلناث؛
هناألكثر تضررا ً بسبب طبيعة عادات وتقاليد المجتمع الواسطي.
جدول (:)2يوضح فقرات المحور القتصادي مرتبة تنازليا ً حسبدرجات الحدّة واألوزان المئوية لإلداريين
تسلسل
الفقرات

ترتيــب
الفقرات

الفقـــــــــــــــــــــــــــرات

درجة
الحدّة

الــوزن
المئوي

1

3

2

1

2

%66,67

3
4

2
5

2
2

%66,67
%66,67

5

4

بفعد بعي المدارس عن سبببكن التالميذ وخاصبببة في القر واألرياف وقلة وسبببائل النقل
المخصصة لهم.
تسببرب التالميذ من المدارس بسبببب كثرة البطالة وانتشببار الفقر وانشببغال الناس بالكسببب
المادي لتوفير متطلبات الحياة.
عدم توافر مخصصات مالية لتأمين احتياجات التالميذ من قبل الدولة.
قيام اآلباء بإجبار أبنائهم بترك المقاعد الدراسببببية لغرض مسبببباعدتهم في أعمال الزراعة
بسبب الطبيعة الريفية للمحافظة.
ارتفاع أجور النقل بحيث ال تستطيع عوائل التالميذ توفيرها.

2,25

%75,00

1,75

%58,33

 -2إجابات رؤساء مجالس محو األمية في األقضية(( )2قائمقامو):
أما بالنسبة لقياس درجة الحدّة والوزن المئوي إلجابات رؤساء مجالس محو األمية في القضاء (القائمقام) يبين الجدول ( )3وجهة نظرهم
في هذا المحور ،وقد جاءت بالمرتبة األولى الفقرة (عدم توافر مخصصات مالية ...إلخ) على أعلى درجة حدّة بلغت ( )2,67ووزن مئوي
(.)%88,89وجاءت بالمرتبة الثانية وبدرجات حدّة وأوزان مئوية متساوية الفقرات الثالعة (تسرب التالميذ من المدارس بسبب كثرة

ز -كثو ةن قاب دركع كمن  ...ةضصدًح-

يا سي بص دة م في درك يا درعا

ر يابم  ...ةضصدً و قا دًر

( )1دركاآلا ( )13ن ا صن بص دة م ر ي ( )23رسل 2011أوىً -ي كو في دو ضاو ج س ركبص دة م ة  :درلبص د ي -
أ -درقائكقام  ...رئمساًب-

يا سي دريابم في درقضاو  ...ةضصدً و ائ اً ر ائمسج-

يا شاط درقضاو  ...ةضصدً

آل -رؤ مماو جارس بص دة م في درلصدحي  ...أةضمماودًه م م م م م م م م -كثو ةن لظكات دركجيكع درك ي ييياره دركج س دةة  :في درقضمماو  ...ةض مصدًو-
كثو ةن قاب دركع كمن  ...ةض مصدًز -ممات ابصت  ...ةض مصدً و قا دًراا ماً -رائمس ج س بص دة م في درقضمماو ويصتممم
في درلاحم كمو رجان ب م ركبص دة م في درُقاى ن دةشياص درذت ياشبهي ج س درلاحم  ،حمثكا آلةت درضاورا رذرك.
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البطالة....إلخ)و(بفعد بعي المدارس عن سكن التالميذ....إلخ ) و(ارتفاع أجور النقل ....إلخ) بدرجة حدّة بلغت ( )2,50ووزن مئوي
(.)%83,33
أقر()3مجلس الوزراء مخصصات مالية كما موضم في نصي القرارين ( )207لسنة  2013و( )417لسنة  2013قيام وزارة المالية بتسليف
وزارة التربية مبلغ قدره ( ) 50,000,000,000خمسببببببون مليار دينار ،للجانب المالي دور مهم في تسببببببيير كل األمور التي تخي العملية
التربوية والتعليمية,ونظرا ً إليقاف المخصببببصببببات المالية للدارسببببين ومديري المراكز والمشببببرفين التربويين ومو فيالخدمة بسبببببب األزمة
االقتصبببادية الذي يمر بها البلد تسبببرب الدارسبببون وأغلقت أعداد كبيرة من مراكز محو األمية ..مما أسبببهم في ارتداد األمية وعدم مواصبببلة
التعلم في مناطق عدة في المحافظة ,وخاصةً تلك المناطق التي تعاني من انخفاض بالمستو االقتصادي والمعاشي.

جدول (:)3يوضح فقرات المحور القتصادي مرتبة تنازليا ً حسبدرجات الحدّة واألوزان المئوية لرؤساء مجالس محو األمية في األقضية
تسلسل
الفقرات

ترتيــب
الفقرات

الفقـــــــــــــــــــــــــــرات

درجة
الحدّة

الــوزن
المئوي

1
2

2
1

3
4
5

3
4
5

عدم توافر مخصصات مالية لتأمين احتياجات التالميذ من قبل الدولة.
تسبببرب التالميذ من المدارس بسببببب كثرة البطالةوانتشبببار الفقر وانشبببغال الناس بالكسبببب
المادي لتوفير متطلبات الحياة.
بفعد بعي المدارس عن سكن التالميذ وخاصة في القر واألرياف وقلة وسائل النقل المخصصة لهم.
ارتفاع أجور النقل بحيث ال تستطيع عوائل التالميذ توفيرها.
قيام اآلباء بإجبار أبنائهم بترك المقاعد الدراسبببببية لغرض مسببببباعدتهم في أعمال الزراعة
بسبب الطبيعة الريفية للمحافظة.

2,67
2,50

%88,89
%83,33

2,50
2,50
2,..

%83,33
%83,33
%66,67

إجابات رؤساء مجالس محو األمية في النواحي(( )4مديري النواحي):

-3

جدول ( )4يبين إجابات رؤ ساء مجالس محو األمية في النواحي على فقرات المحور االقت صادي ،إذ جاءت بالمرتبة األولى الفقرة (عدم
توافر مخصببصببات مالية ...إلخ)بدرجة حدّة بلغت ( )2,36ووزن مئوي ( )%78,79واحتلت المرتبة الثانية الفقرة (قيام اآلباء بإجبار أبنائهم

رئمس درصزردو در ديصر (ت ممار

بك درك ك) ب ممكو طارة خ ت

".ولاو ة  :ا ةاض مما ائ
 -3أوىً -ص ادر ( )207رس ممل ً 2013
ج س درصزردو .ار ج س درصزردو بج سمميا دىةيماآلي درباآلي ودرع مما ن دركلعق ا ويار 21ا5ا 2013دركصدفق ة  :ا ي ي  -مام و دزرا دركارم ويس م مت
و دزرا دريابم

غ ق دره ( )50,000,000,000خكسم م ممصن مار آليلار ريس م م م ي رود

ميبقق في دركصدز درعا

دى باآلي رجكهصر درعادق ر سل دركارم "2013

سم م د يكاع

ع كي بص دة م  ،و جات سم م ممص يها ىحقاً ن درصفا دركاري درذت

ا ةاضم مميا و دزرا دريابم ا درك يا درعا

ر م مملون دركارم بكص

او ة :
اا ماً -ص ادر ( )417رسم ممل .2012ول ً
في 23ا9ا .2013ار ج س درصز درو بج س م م م م م مميا دىةيماآلي درثا م ودةربعمن دركلعق ا ويار 1ا10ا 2013ا ي ي -دركصدفق ة  :ع يو ادر ج س
درصزردو ر ي ( )207رسم م ممل  2013رما م م م
رام م م ممات

بار م م ممكو د ي مام و دزرا دركارم ويس م م م مت و دزرا دريابم

غ ق صع ق دره ( )200,000ائيا أرت آليلار شم م م ممها اً رك

وخكسصن أرت آليلار شها اً ركو باضا و غ ق صع ق دره

ن

دياوها :ت درع آل ما 8858ودركلرخ

غ ره ()50,000,000,000خكسم م ممصن مار آليلار

يا ادن بص دة م ودرك م م م ممات و غ ق صع ق دره ( )150,000ائ

(. )100,000
.

 -4اا ماً– ي ممكو في دو احم ج س ركبص دة م ة  :درلبص د ي -أ -يا درلاحم  ...رئمس ماًب -ممات ابصت  ...ةض مصدً و ائ اً
ر ائمسج -ضابط ادن شاط درلاحم  ...ةضصدًآل -كثو ةن لظكات دركجيكع درك ي ييياره دركج س دركب س في درلاحم  ...ةضصدًهم م م-
كثو ةن قاب دركع كمن  ...ةضصدًو-
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بترك المقاعد الدراسبببية ....إلخ) بدرجة حدّة بلغت ( )2,27ووزن مئوي (.)%75,76ونجد تشبببابه وجهات النظر واآلراء لكل من رؤسببباء

مجلس األقضية ورؤساء مجالس النواحي بحكم مسئولياتهم ,فهم األكثر تفهما ً ومعرفة للمجتمع المحلي.
جدول (:)4يوضح فقرات المحور القتصادي مرتبة تنازليا ً حسبدرجات الحدّة واألوزان المئوية لرؤساء مجالس محو األمية في النواحي
تسلسل
الفقرات

ترتيــب
الفقرات

الفقـــــــــــــــــــــــــــرات

درجة الحدّة

الــوزن
المئوي

1
2

2
5

3

1

2,18

%72,73

4
5

3
4

عدم توافر مخصصات مالية لتأمين احتياجات التالميذ من قبل الدولة.
قيام اآلباء بإجبار أبنائهم بترك المقاعد الدراسببية لغرض مسبباعدتهم في أعمال الزراعة
بسبب الطبيعة الريفية للمحافظة.
تسببرب التالميذ من المدارس بسبببب كثرة البطالةوانتشببار الفقر وانشببغال الناس بالكسببب
المادي لتوفير متطلبات الحياة.
بفعد بعي المدارس عن سكن التالميذ وخاصة في القر واألرياف وقلة وسائل النقل المخصصة لهم.
ارتفاع أجور النقل بحيث ال تستطيع عوائل التالميذ توفيرها.

2,36
2,27

%78,79
%75,76

2,18
2,09

%72,73
%69,70

 -4إجابات المشرفين التربويين على مراكز محو األمية:
أما بالنسبببببببة آلراء المشببببببرفين التربويين على مراكز محو األمية في المحافظة في هذا المحور وكما مبين في الجدول ( )5قد جاءت
بالمرتبة األولى الفقرتان (عدم توافر مخصببصببات مالية ...إلخ) و(تسببرب التالميذ من المدارس بسبببب كثرة البطالة...إلخ)؛ إذ حصببلتا على
درجتي حدّة متقاربة بلغت (3,0و )2,6ووزنين مئويين (%100و ،)%93,33بينما جاءت بالمرتبة الثانية الفقرتان (قيام اآلباء بإجبارأبنائهم
بترك المقاعد الدراسببببية ....إلخ) و(بفعد بعي المدارس عن سببببكن التالميذ ...إلخ)؛ إذ حصببببلتا على درجتي حدّة متقاربة بلغت (2,6و)2,5
ووزنين مئويين (%86,67و.)%83,33
إنَّا لتسبببرب اهرة سبببلبية واسبببعة االنتشبببار في الوسبببط التعليمي ,ذات مخاطر جمة اقتصبببادية واجتماعية ونفسبببية وسبببلوكية على التلميذ
فإن ضببعف المسببتو االقتصببادي للكثير من األسببر في المحافظة وخاصبةً
واألسببرة والمجتمع؛ ألنها تفعطل المشبباركة المنتجة بالمجتمع ،لذا َّ
المناطق النائية دفع أبناؤها إلى ترك مقاعد الدراسة والعمل خارج المنزل في أعمال هامشية مثل التسول وغيرها؛ لدعم دخل األسرة.
جدول (:)5يوضح فقرات المحور القتصادي مرتبة تنازليا ً حسبدرجات الحدّة واألوزان المئوية للمشرفين التربويين
تسلسل
الفقرات

ترتيــب
الفقرات

الفقـــــــــــــــــــــــــــرات

درجة
الحدّة

الــوزن المئوي

1
2

2
1

3

5

عدم توافر مخصصات مالية لتأمين احتياجات التالميذ من قبل الدولة.
تسبببببرب التالميذ من المدارس بسببببببب كثرة البطالة وانتشبببببار الفقر وانشبببببغال الناس
بالكسب المادي لتوفير متطلبات الحياة.
قيام اآلباء بإجبار أبنائهم بترك المقاعد الدراسبببببببية لغرض مسببببببباعدتهم في أعمال
الزراعة بسبب الطبيعة الريفية للمحافظة.

3
2,8

%100
%93,33

2,6

%86,67

4
5

3
4

بفعد بعي المدارس عن سكن التالميذ وخاصة في القر واألرياف وقلة وسائل النقل المخصصة لهم.

2,5
2,4

%83,33
%80,00

ارتفاع أجور النقل بحيث ال تستطيع عوائل التالميذ توفيرها.

 -5إجابات مديري مراكز محو األمية:
أما بالنسبببببببة إلجابات مديري مراكز محو األمية يبين الجدول ( )6وجهة نظرهم في هذا المحور ،وقد جاءت بالمرتبة األولى الفقرة
(ارتفاع أجور النقل بحيث ال تسببببتطيع عوائل التالميذ توفيرها)؛ إذ حصببببلت على درجة حدّة بلغت ( )2,5ووزن مئوي ( ،)%83,33بينما
جاءت بالمرتبة الثانية الفقرتان (بفعد بعي المدارس عن سبببببكن التالميذ....إلخ) و(عدم توافر مخصبببببصبببببات مالية ....إلخ)؛إذ حصبببببلتا على
درجتي حدّة متقاربة بلغت (1,9و ،)1,8ووزنين مئويين(%63,33وَّ )%60,00
.إن بفعد المدرسبببببببة عن التلميذ وتأعيره السببببببلبيله التأعير
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ذاتهبالنسبببة لمراكز محو األمية وبفعدها عن الدارسببين وخاص بةً كبار السببن؛ فيعفد عامالً مهما ً لعدم االنتظام والدوام فيها؛ وذلك بسبببب ارتفاع
أجور النقل ,وانخفاض المسببببتو المعاشببببي ,وانقطاع المخصببببصببببات المالية الممنوحة للدارسببببين ،وهذا سبببببّب في عدم التحاق الدارسببببين
بمراكزهم ومن عم ازدياد نسبة األمية في المحافظة.
جدول (:)6يوضح فقرات المحور القتصادي مرتبة تنازليا ً حسب درجات الحدّة واألوزان المئوية لمديري مراكز محو األمية
تسلسل
الفقرات

ترتيــب
الفقرات

الفقـــــــــــــــــــــــــــرات

درجة
الحدّة

الــوزن
المئوي

1
2
3
4

4
3
2
1

5

5

ارتفاع أجور النقل بحيث ال تستطيع عوائل التالميذ توفيرها.
بفعد بعي المدارس عن سكن التالميذ وخاصة في القر واألرياف وقلة وسائل النقل المخصصة لهم.
عدم توافر مخصصات مالية لتأمين احتياجات التالميذ من قبل الدولة.
تسببرب التالميذ من المدارس بسبببب كثرة البطالةوانتشببار الفقر وانشببغال الناس بالكسببب
المادي لتوفير متطلبات الحياة.
قيام اآلباء بإجبار أبنائهم بترك المقاعد الدراسببببية لغرض مسبببباعدتهم في أعمال الزراعة
بسبب الطبيعة الريفية للمحافظة.

2,5
1,9
1,8
1

%83,33
%63,33
%60,00
%33,33

0,42

%41,00

-6إجابات المعلمين والمحاضرين في مركز محو األمية:
يبين الجدول ( )7إجابات المعلمين والمحاضببرين في مراكز محو األمية على فقرات المحور االقتصببادي ،إذ حصببلت على المرتبة
األولى الفقرتان (تسببرب التالميذ من المدارس بسبببب كثرة البطالة وانتشببار الفقر ...إلخ) و(عدم توافر مخصببصببات مالية ....إلخ) بدرجتي
حدّة متقاربة بلغت (2,64و )2,56ووزنين مئويين (%87,88و ،)%85,35بينما حصببببببلت الفقرة (قيام اآلباء بإجبار أبنائهم بترك المقاعد
الدراسبببببية ...إلخ) على المرتبة الثانية بدرجة حدّة بلغت ( )2,35ووزن مئوي ( .)%78,28المجتمع العراقي شبببببأنه شبببببأن مجتمعات الدول
النامية تعرض لتغيرات اقتصبببادية أعرت على المسبببتو المعاشبببي للسبببكان ,نتيجة الحروب والعقبات االقتصبببادية التي أدت إلى زيادة نسببببة
الفقر ,ويبدو ذلك واضبببحا م في حضبببر محافظة واسبببط ,وهو أكثر وضبببوحا ً بالنسببببة لألسبببر الريفية المهاجرة ,وكثير من أفرادها ال يملكون
مؤهالت علمية للحصول على مهن تدر عليهم مردودا ماديا برفع مستواهم المعيشي؛ لذا اقتصر عملهم في مهن هامشية ال تسد إال جزء من
متطلبات واحتياجات أسبببرهم ،وبحسبببب التقرير الدولي للجنة الدولية للسبببياسبببات السبببكانية َّ
"إن ( )%23من سبببكان العراق تحت خط الفقر
الوطني في عام ."2007
جدول (: )7يوضح فقرات المحور القتصادي مرتبة تنازليا ً حسب درجات الحدّة واألوزان المئوية للمعلمين والمحاضرين مراكز محو األمية
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تسلسل
الفقرات

ترتيــب
الفقرات

الفقـــــــــــــــــــــــــــرات

درجة الحدّة

الــوزن
المئوي

1

1

2
3

2
5

2,56
2,35

%85,35
%78,28

4
5

4
3

تسرب التالميذ من المدارس بسبب كثرة البطالةوانتشار الفقر وانشغال الناس بالكسب
المادي لتوفير متطلبات الحياة.
عدم توافر مخصصات مالية لتأمين احتياجات التالميذ من قبل الدولة.
قيام اآلباء بإجبار أبنائهم بترك المقاعد الدراسبببببببية لغرض مسببببببباعدتهم في أعمال
الزراعة بسبب الطبيعة الريفية للمحافظة.
ارتفاع أجور النقل بحيث ال تستطيع عوائل التالميذ توفيرها.
بفعد بعي المدارس عن سكن التالميذ وخاصة في القر واألرياف وقلة وسائل النقل المخصصة لهم.

2,64

%87,88

2,27
2,17

%75,51
%72,47
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ثانيا ً -المحور التعليمي والتربوي
احتل المحور التعليمي والتربوي المرتبة األولى من حيث األهمية بدرجة حدّة ( )2,47ووزن مئوي ( .)%82,32ويتكون هذا المحور
من ( )11فقرة تبين أسبببباب تدني الوضبببع التعليمي والتربوي ,والتي أدت إلى تفشبببي األمية في محافظة واسبببط ،ويتبين من التحليل حصببول
جميع الفقرات على درجات حدّة عالية جداً ،وهذا يدل على اتفاق أفراد العينة بشببببببكل كلي وواضببببببم على أهمية الفقرات الواردة في هذا
المحور.

 -1إجابات اإلداريين:
يبين الجدول ( )8إجابات اإلداريين فقد حصبببلت الفقرتان (عدم تفعيل قانون التعليم اإللزامي) و(قلة األبنية المدرسبببية المالئمة لمتطلبات
التعليم ...إلخ) على المرتبة األولى بدرجة حدّة متسبببببباوية بلغت ( )2,25ووزن مئوي ( ،)%75,00بينما حصببببببلت الفقرات (قلة الخدمات
والمستلزمات الضرورية واألساسية ...إلخ) و(قتل روح المنافسة للتالميذ لمواصلة التعلم ...إلخ ) و(وجود عدد كبير من األسر غير متعلمة
َّ
الثانية.إن أكثر ما
...إلخ) و(ضببببعف كفاءة بعي الكوادر التعليمية) و(عدم التخطيط اإلسببببتراتيجي لرفع المسببببتو التعليمي ...إلخ) بالمرتبة
يقلق هو عدم وجود تعداد سببكاني دقيق للحكومة العراقية ،فال توجد صببورة واضببحة عن معدالت الوالدة ،وأنماط الهجرة التي على أسبباسببها
يتم تحديد المكان الذي يجب أن تبنى عليه المدارس وفقا ً لكثافة السببببببكان والحاجة المحلية،وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل وزارة
التربية في بناء مدارس جديدة في مختلف أنحاء العراق ،إال َّ
إن هناك عوامل عدّة تحول دون نجاح تلك الجهود ,منها عدم وجود تنسببببببيق
وترابط بين عمل المؤسببسببات الحكومية على المسببتو المحلي واإلقليمي والوطني ،وعدم وجود موارد كافية ،وعدم اسببتقرار الحالة األمنية
أسهم في تردي مسارات العملية التربوية وعزوف أعداد كبيرة من الطلبة عن إكمال دراساتهم.
مع بيروقراطية صنّاع القرار .كل ذلك
م
جدول (:)8يوضح فقرات المحور التعليمي والتربوي مرتبة تنازليا ً حسبدرجات الحدّة واألوزان المئوية إلجابات اإلداريين

26

تسلسل
الفقرات

ترتيــب
الفقرات

الفقـــــــــــــــــــــــــــرات

درجة
الحدّة

الــوزن
المئوي

1
2
3

1
2
3

4

6

2,00

%66,67

5
6
7
8

7
8
9
11

2,00
2,00
2,00
2,00

%66,67
%66,67
%66,67
%66,67

9
10
11

4
5
10

عدم تفعيل قانون التعليم اإللزامي.
قلة األبنية المدرسية المالئمة لمتطلبات التعليم وعدم تناسبها مع الكثافة السكانية.
يعاني بعي التالميذ من صبببببببعوبة المناهن والمقررات الدراسبببببببية لعدم تلبيتها لحاجاتهم
واالستفادة منها في حياتهم العملية.
قلة الخدمات والمستلزمات الضرورية واألساسية واألجهزة غير مالئمة (الرحالت ،السبورة
 ،الوسائل التعليمية ،إضاءة ،قرطاسية ....إلخ) في بعي المدارس.
قتل روح المنافسة للتالميذ لمواصلة التعلم والرغبة بالحصول على الشهادة.
وجود عدد كبير من األسر غير المتعلمة بسبب تدني المستو الثقافي والتربوي.
ضعف كفاءة بعي الكوادر التعليمية.
عدم التخطيط اإلستراتيجي لرفع المستو التعليمي إدىإلى عجز النظام التعليمي من استيعاب
جميع األطفال الذين هم في السن التعليمي االبتدائي.
ضعف تو يف وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة حول أهمية التعليم في بناء المجتمعات وتطويرها.
إيقاف العمل بالتغذية المدرسية.
عدم المباالة بالتعليم ونظام االمتحانات وعدم االلتزام بالدوام من قبل التالميذ.

2,25
2,25
2,00

%75,00
%75,00
%66,67

1,75
1,75
1,75

%58,33
%58,33
%58,33
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 -2إجابات رؤساء مجالس محو األمية في األقضية (قائمقامو):
حصبلت فقرة (ضبعف تو يف وسبائل اإلعالم المرئية والمسبموعة والمقروءة ...إلخ) على المرتبة األولى بدرجة حدّة ( )2,83ووزن
مئوي ( ،)%94,44بينما حصببببببلت الفقرات (إيقاف العمل بالتغذية المدرسببببببية) و( عدم تفعيل قانون التعليم اإللزامي) و( عدم التخطيط
اإلستراتيجي لرفع المستو التعليمي ...إلخ) على المرتبة الثانية بدرجة حدّة متساوية بلغت ( )2,76ووزن مئوي ( ،)%88,89كما موضم
في الجدول (.)9
جدول (:)9يوضح فقرات المحور التعليمي والتربوي مرتبة تنازليا ً حسبدرجات الحدّة واألوزان المئوية إلجابات رؤساء مجالس محو األمية
تسلسل
الفقرات

ترتيــب
الفقرات

الفقـــــــــــــــــــــــــــرات

درجة
الحدّة

الــوزن
المئوي

1

4

2
3
4

5
1
11

2,67
2,67
2,67

%88,89
%88,89
%88,89

5
6

2
6

ضببببعف تو يف وسببببائل اإلعالم المرئية والمسببببموعة والمقروءة حول أهمية التعليم في
بناء المجتمعات وتطويرها.
إيقاف العمل بالتغذية المدرسية.
عدم تفعيل قانون التعليم اإللزامي.
عدم التخطيط اإلسببببتراتيجي لرفع المسببببتو التعليمي أد إلى عجز النظام التعليمي من
استيعاب جميع األطفال الذين هم في السن التعليمي االبتدائي.
قلة األبنية المدرسية المالئمة لمتطلبات التعليم وعدم تناسبها مع الكثافة السكانية.
قلة الخدمات والمسبببتلزمات الضبببرورية واألسببباسبببية واألجهزة غير مالئمة (الرحالت،
السبورة  ،الوسائل التعليمية ،إضاءة ،قرطاسية ....إلخ) في بعي المدارس.

2,83

%94,44

2,50
2,50

%83,33
%83,33

7

3

2,33

%77,78

8
9
10
11

7
9
8
10

2,33
2,33
2,17
2,17

%77,78
%77,78
%72,22
%72,22

يعاني بعي التالميذ من صببببعوبة المناهن والمقررات الدراسببببية لعدم تلبيتها لحاجاتهم
واالستفادة منها في حياتهم العملية.
قتل روح المنافسة للتالميذ لمواصلة التعلم والرغبة بالحصول على الشهادة.
ضعف كفاءة بعي الكوادر التعليمية.
وجود عدد كبير من األسر غير المتعلمة بسبب تدني المستو الثقافي والتربوي.
عدم المباالة بالتعليم ونظام االمتحانات وعدم االلتزام بالدوام من قبل التالميذ.

ات ضم من إجابات رؤ ساء مجالس محو األمية في األق ضية والنواحي ضعف الجانب اإلعالمي؛ ب سبب قلة التخ صي صات المالية ,وعدم
االهتمام من قبل مؤسسات الدولة ووسائل اإلعالم في المحافظة ومنظمات المجتمع المدني باإلعالم,وتأكيد دوره في التروين لم شروع محو
األمية وتوعية أبناء المجتمع بأهمية التعليم في الحياة ورفع المستو المعاشي وتحسين الصحة وتنمية القدرات وإيجاد الفرص الكثيرة للعمل
والتطوير.

 -3إجابات رؤساء مجالس محو األمية في النواحي (مديري النواحي):
احتلت الفقرة (ضببعف تو يف وسببائل اإلعالم المرئية والمسببموعة والمقروءة ...إلخ)المرتبة األولى بدرجة حدّة بلغت ( )2,45ووزن
مئوي ( )%81,82وهي الفقرة ذاتها التي حصلت على المرتبة األولى في إجابات رؤساء مجالس محو األمية في األقضية ،وهذا يؤكد أهمية
وسبببببائل اإلعالم في كل مجاالتها في توعية المجتمع المحلي بأهمية التعليم في حياتهم ورفع مسبببببتواهم المعاشبببببي واالجتماعي ،بينما جاءت
الفقرات ( قلببة األبنيببة المببدرسببببببيببة المالئمببة لمتطلبببات التعليم ...إلخ) و(عببدم المببباالة بببالتعليم ونظببام االمتحببانببات ...إلخ) و(عببدم التخطيط
اإلسببتراتيجي لرفع المسببتو التعليمي ...إلخ) بالمرتبة الثانية وبدرجّة حدّة متسبباوية بلغت ( )2,27ووزن مئوي ( ، )%75,76كما موضببم
في الجدول (.)10
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جدول (:)10يوضح فقرات المحور التعليمي والتربوي مرتبة تنازليا ً حسبدرجات الحدّة واألوزان المئوية إلجابات روؤساء مجالس محو األمية في النواحي
تسلسل
الفقرات

ترتيــب
الفقرات

الفقـــــــــــــــــــــــــــرات

درجة الحدّة

الــوزن
المئوي

1
2
3
4

4
2
10
11

5
6
7
8

8
1
5
6

2,18
2,09
2,09
2,00

%72,73
%69,70
%69,70
%66,67

9
10
11

7
3
9

ضعف تو يف وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة حول أهمية التعليم في بناء المجتمعات وتطويرها.
قلة األبنية المدرسية المالئمة لمتطلبات التعليم وعدم تناسبها مع الكثافة السكانية.
عدم المباالة بالتعليم ونظام االمتحانات وعدم االلتزام بالدوام من قبل التالميذ.
عدم التخطيط اإلستراتيجي لرفع المستو التعليمي أد إلى عجز النظام التعليمي من استيعاب جميع األطفال الذين
هم في السن التعليمي االبتدائي.
وجود عدد كبير من األسر غير متعلمة بسبب تدني المستو الثقافي والتربوي.
عدم تفعيل قانون التعليم اإللزامي.
إيقاف العمل بالتغذية المدرسية.
قلة الخدمات والمسببتلزمات الضببرورية واألسبباسببية واألجهزة غير مالئمة (الرحالت ،السبببورة ،الوسببائل التعليمية،
إضاءة ,قرطاسية ....إلخ ) في بعي المدارس.
قتل روح المنافسة للتالميذ لمواصلة التعلم والرغبة بالحصول على الشهادة.
يعاني بعي التالميذ من صعوبة المناهن والمقررات الدراسية لعدم تلبيتها لحاجاتهم واالستفادة منها في حياتهم العملية.
ضعف كفاءة بعي الكوادر التعليمية.

2,45
2,27
2,27
2,27

%81,82
%75,76
%75,76
%75,76

1,19
1,82
1,82

%63,64
%60,61
%60,61

 -4إجابات المشرفين التربويين على مراكز محو األمية
حصببلت الفقرتان (إيقاف العمل بالتغذية المدرسببية) و(عدم التخطيط اإلسببتراتيجي لرفع المسببتو التعليمي ...إلخ) على المرتبة األولى
بدرجة حدّة متسبببببباوية ()3,00ووزن مئوي ( ,)%100,00للتغذية المدرسببببببية أهمية وتأعير على األهل ,وتكون حافزا ً لدفع أبنائهم لاللتحاق
بمقاعد الدراسببببة ,ودافعا ً للتلميذ نفسببببه لمواصببببلة الدراسببببة والتعليم خاصببببة لد محدودي الدخل والذين هم ضببببمن التخطيط اإلسببببتراتيجي
للوزارة.أما في المرتبة الثانية فكانت الفقرات (عدم تفعيل قانون التعليم اإللزامي) و(قلة األبنية المدرسببببببية المالئمة لمتطلبات التعليم ...إلخ)
و(قلة الخدمات والمستلزمات الضرورية واألساسية ...إلخ) و(عدم المباالة بالتعليم ونظام االمتحانات ...إلخ) بدرجة حدّة مماعلة بلغت ()2,9
ووزن مئوي ()%96,67كما موضببببببم في الجدول (.) 11برامن التغذية المدرسببببببية بشببببببكل عام أمان اجتماعي ,توفر كال المزايا التعليمية
والصبببحية ألغلب األطفال المحتاجين ،ومن عم تزيد من معدالت التحاقهم بالمدارس ،وتحد من اهرة التغيب عن الدراسبببة ،وتحسبببن األمن
الغذائي على مسببتو األسببر ,وتقلل معاناة بعي العوائل الفقيرة وغير القادرة على تحمل نفقات التغذية الصببحية ألبنائها ,وتهدف ايض با ً إلى
تقديم وجبات صببحية ومغذية إلكمال احتياجات الطالب الغذائية في أعناء وجوده في المدرسببة.فقد تبنت وزارة التربية سببابقا ً مشببروع التغذية
المدرسية الذي استمر ألكثر من عقدين ونيف وتوقف بسبب روف البلد االقتصادية ،وقد ال يعود هذا الم شروع في ل سياسات ال تؤمن
بصببحة األطفال وأمنهم الغذائي،والمتوقع أن يشببجع برنامن التغذية المدرسببية األسببر الفقيرة على إرسببال أطفالها إلى المدرسببة؛ إذ سببتسببهم
الحصة الغذائية في تحسين الوضع الغذائي لألطفال ,وانتظام دوامهم في المدارس ,واالحتفا بقدرة التركيز في الصفوف المدرسية.
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جدول (:)11يوضح فقرات المحور التعليمي والتربوي مرتبة تنازليا ً حسبدرجات الحدّة واألوزان المئوية إلجابات المشرفين التربويين
تسلسل
الفقرات

ترتيــب
الفقرات

الفقـــــــــــــــــــــــــــرات

درجة
الحدّة

الــوزن
المئوي

1
2

5
11

3
4
5

1
2
6

2,9
2,9
2,9

%96,67
%96,67
%96,67

6
7

10
4

2,9
2,8

%96,67
%93,33

8
9
10

9
7
3

2,8
2,6
2,5

%93,33
%86,67
%83,33

11

8

إيقاف العمل بالتغذية المدرسية.
عدم التخطيط اإلسببببببتراتيجي لرفع المسببببببتو التعليمي أد إلى عجز النظام التعليمي من
استيعاب جميع األطفال الذين هم في السن التعليمي االبتدائي.
عدم تفعيل قانون التعليم اإللزامي.
قلة األبنية المدرسية المالئمة لمتطلبات التعليم وعدم تناسبها مع الكثافة السكانية.
قلة الخدمات والمسببببتلزمات الضببببرورية واألسبببباسببببية واألجهزة غير مالئمة (الرحالت،
السبورة ،الوسائل التعليمية،إضاءة ،قرطاسية ....إلخ) في بعي المدارس.
عدم المباالة بالتعليم ونظام االمتحانات وعدم االلتزام بالدوام من قبل التالميذ.
ضعف تو يف وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة حول أهمية التعليم في بناء
المجتمعات وتطويرها.
ضعف كفاءة بعي الكوادر التعليمية.
قتل روح المنافسة للتالميذ لمواصلة التعلم والرغبة بالحصول على الشهادة.
يعاني بعي التالميذ من صبببببببعوبة المناهن والمقررات الدراسبببببببية لعدم تلبيتها لحاجاتهم
واالستفادة منها في حياتهم العملية.
وجود عدد كبير من األسر غير المتعلمة بسبب تدني المستو الثقافي والتربوي.

3,00
3,00

%100,00
%100,00

2,5

%83,33

 -5إجابات مديري مراكز محو األمية:
يوضببببببم ال جدول ( ) 12إجابات مديري مراكز محو األم ية ،ح يث حصبببببب لت الفقرتان (ق لة ال خدمات والمسببببببتلزمات الضببببببرورية
واألسبببباسببببية....إلخ ) و(عدم المباالة بالتعليم ونظام االمتحانات ...إلخ ) على المرتبة األولى وبدرجة حدّة مماعلة بلغت ( )3,00ووزن مئوي
( .)%100,00أما الفقرتان (عدم تفعيل قانون التعليم اإللزامي) و(عدم التخطيط اإلسببببببتراتيجي لرفع المسببببببتو التعليمي ...إلخ) فجاءتا في
المرتبة الثانية وبدرجة حدّة متساوية بلغت ( )2,8ووزن مئوي (.)%93,33
َّ
إن هدف التعليم بصبببورة عامة هو تحسبببين نوعية الحياة االجتماعية من خالل ما يعود على الفرد والمجتمع من معرفة وعقافة وتصبببور
أفضببببببببل للحيبباة االجتمبباعيببة التي يحيبباهببا األفراد؛ إذ َّ
إن التعليم يمنم األفراد المعرفببة والببدخببل والصببببببحببة الجيببدة ويقضببببببي على الفقر
والبطالة.فالمدرسبببة هي المحتو الذي يفترض أن يسبببتوعب أركان العملية التربوية ,وتكون فمهيئة وقادرة على احتضبببان هذه األركان لكي
ترتقي بمسببتو الطموح .لكن مدارسببنا الحالية وبنسبببة كبيرة غير مناسبببة من حيث البيئة والتصببميم والبنى التحتية الحتضببان عملية تربوية
مثمرة ،ونفتقر ألبسط الوسائل والمستلزمات الخدمية وبالتالي ال استجابة لمتطلبات العملية التربوية والتعليمية.
جدول (:)12يوضح فقرات المحور التعليمي والتربوي مرتبة تنازليا ً حسبدرجات الحدّة واألوزان المئوية إلجابات مديري مراكز محو األمية
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تسلسل
الفقرات

ترتيــب
الفقرات

الفقـــــــــــــــــــــــــــرات

درجة
الحدّة

الــوزن
المئوي

1

6

2
3
4

10
1
11

3,00
2,8
2,8

%100,00
%93,33
%93,33

5

4

2,7

%90,00

6
7
8

9
2
5

قلة الخدمات والمسببتلزمات الضببرورية واألسبباسببية واألجهزة غير مالئمة (الرحالت،
السبورة ،الوسائل التعليمية ،إضاءة ،قرطاسية ....إلخ) في بعي المدارس.
عدم المباالة بالتعليم ونظام االمتحانات وعدم االلتزام بالدوام من قبل التالميذ.
عدم تفعيل قانون التعليم اإللزامي.
عدم التخطيط اإلسببتراتيجي لرفع المسببتو التعليمي أد إلى عجز النظام التعليمي من
استيعاب جميع األطفال الذين هم في السن التعليمي االبتدائي.
ضببعف تو يف وسببائل اإلعالم المرئية والمسببموعة والمقروءة حول أهمية التعليم في
بناء المجتمعات وتطويرها.
ضعف كفاءة بعي الكوادر التعليمية.
قلة األبنية المدرسية المالئمة لمتطلبات التعليم وعدم تناسبها مع الكثافة السكانية.
إيقاف العمل بالتغذية المدرسية.

3,00

%100,00

2,7
2,6
2,6

%90,00
%86,67
%86,67
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تسلسل
الفقرات
9

ترتيــب
الفقرات
3

10
11

8
7

الفقـــــــــــــــــــــــــــرات
يعاني بعي التالميذ من صبببعوبة المناهن والمقررات الدراسبببية لعدم تلبيتها لحاجاتهم
واالستفادة منها في حياتهم العملية.
وجود عدد كبير من األسر غير المتعلمة بسبب تدني المستو الثقافي والتربوي.
قتل روح المنافسة للتالميذ لمواصلة التعلم والرغبة بالحصول على الشهادة.

درجة
الحدّة
2,4

الــوزن
المئوي
80,00

2,3
2,1

%76,67
70,00

 -6إجابات المعلمين والمحاضرين في مراكز محو األمية:
جاءت الفقرة (عدم تفعيل قانون التعليم اإللزامي) بالمرتبة األولى من حيث األهمية والتأعير ،حيث بلغت درجة الحدّة ( )2,92ووزن
مئوي ( .)%97,22أما الفقرة (عدم التخطيط اإلسببتراتيجي لرفع المسببتو التعليمي ...إلخ) جاءت بالمرتبة الثانية بدرجة حدّة بلغت ()2,77
ووزن مئوي ( .)%92,17كما موضم بالجدول (.)13عدم تطبيق قانون التعليم اإللزامي الصادر عام  1976والذي مازال ساري المفعول،
والذي يحاسبببب اآلباء الذين يتسبببرب أبناؤهم من المدرسبببة أد إلى تسبببرب أغلبية التالميذ وعدم التحاق من هم مشبببمولين بالتعليم اإللزامي.
وعلى الرغم من أهمية التخطيط اإلسبببتراتيجي للنهوض بالعملية التربوية لم تتخذ في أغلب األمور والمواضبببيع ذات الصبببلة أي من التدابير
المحددة التي تتخذ من أجل تحقيق هدف معين ،التخاذ نظرة مستقبلية والتنبؤ بمختلف المشكالت التي يمكن مواجهتها ,والتحضير للحلول في
حال وقوع هذهالمشببكالت،والتخطيط اإلسببتراتيجييسببتند إلى تقديرات نوعية وكمية للمجتمع وموارده ,والقصببد منها تكوين صببيغة مسببتقبلية
ناجحة.وهذا التخطيط افتقدته وزارة التربية لسنوات طويلة مما أد إلى إحداث الخلل واإلرباك في العملية التربوية.
جدول (:)13يوضح فقرات المحور التعليمي والتربوي مرتبة تنازليا ً حسب درجات الحدّة واألوزان المئوية إلجابات المعلمين والمحاضرين في مراكز محو األمية

تسلسل
الفقرات

ترتيــب
الفقرات

الفقـــــــــــــــــــــــــــرات

درجة
الحدّة

الــوزن
المئوي

1
2

1
11

3

6

2,67

%88,89

4

9

عدم تفعيل قانون التعليم اإللزامي.
عدم التخطيط اإلستراتيجي لرفع المستو التعليمي أد إلى عجز النظام التعليمي من
استيعاب جميع األطفال الذين هم في السن التعليمي االبتدائي.
قلة الخدمات والمستلزمات الضرورية واألساسية واألجهزة غير مالئمة (الرحالت،
السبورة ،الوسائل التعليمية ،إضاءة ،قرطاسية ....إلخ) في بعي المدارس.
ضعف كفاءة بعي الكوادر التعليمية.

2,92
2,77

%97,22
%92,17

2,61

%86,87

5
6
7
8
9

10
7
8
5
4

عدم المباالة بالتعليم ونظام االمتحانات وعدم االلتزام بالدوام من قبل التالميذ.
قتل روح المنافسة للتالميذ لمواصلة التعلم والرغبة بالحصول على الشهادة.
وجود عدد كبير من األسر غير المتعلمة بسبب تدني المستو الثقافي والتربوي.
إيقاف العمل بالتغذية المدرسية.
ضعف تو يف وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة حول أهمية التعليم في
بناء المجتمعات وتطويرها.

2,58
2,55
2,55
2,52
2,50

%85,86
%85,10
%85,10
%84,09
%83,33

10

2

قلة األبنية المدرسية المالئمة لمتطلبات التعليم وعدم تناسبها مع الكثافة السكانية.

2,49

%83,08

11

3

يعاني بعي التالميذ من صعوبة المناهن والمقررات الدراسية لعدم تلبيتها لحاجاتهم
واالستفادة منها في حياتهم العملية.

.

2,38

%79,29

ثالثا ً -المحور اإلستراتيجي الذي يتعلق بانخفاض أعداد الدارسين في مراكز محو األمية:
لقد احتل هذا المحور المرتبة الثالثة ضبببمن المحاور الثالعة التي شبببملتها الدراسبببة بدرجة حدّة بلغت ( )2,25ووزن مئوي (,)%75,04
ويتكون هذا المحور من عشببر فقرات مبينة إجابات أفراد العينة ,وسببيتم توضببيحها بحسببب العنوان الو يفي ,وهذا المحور خاص بمشببروع
حملة محو األمية الذي بدأ العمل به بعد صبببدور قرار مجلس الوزراء ( )322لسبببنة  2012وفقا ً لقانون محو األمية ( )23لسبببنة  .2011منذ
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انطالق التدريس في مراكز محو األمية في عموم محافظات العراق في  ،2012/11/16ومحافظة واسببببببط من المحافظات التي بدأ تنفيذ
المشبببروع فيها بتشبببكيل مجالس لمحو األمية على مسبببتو المحافظة والقضببباء والناحية ،وفتم قسبببم لمحو األمية تابع إداريا ً للمديرية العامة
للتربية في المحافظة ،وفنيا ً للجهاز التنفيذي لمحو األمية.وبلغ عدد الملتحقين بالمحافظة ( )49,651دارس ودارسة.

 -1إجابات اإلداريين:
يوضم جدول ( )14إجابات اإلداريين ،والذين هم بمستو المسئولية وليسوا مو فين عاديين بحكم مناصبهم اإلدارية,ال يحافظون على
مواعيد حركة العمل فقط ,بل إنهم يعملون على التنسببببيق بين األفراد والجماعات اسببببتنفارا ً لجهودهم لبلوح غاية محددة سببببلفاً ،والعمل على
تحفيزهم للقيام بأعمال غير عادية لتطوير العملية التربوية والتعليمية ،فكانت إجاباتهم تتميز بالدقة كونهم بالميدان ،خاصبببببببةً فيما يخي
المحوراإلستراتيجي ،فجاءت الفقرة (قلة الدعم المالي للدارسين من الجهات المعنية ...إلخ) بالمرتبة األولى بدرجة حدّة بلغت ( )1,80ووزن
مئوي ( .)%60,00أما المرتبة الثانية فكانت للفقرة (بفعد أغلب مراكز محو األمية عن سبببببكن الدارسبببببين) بدرجة حدّة بلغت ( )1,33ووزن
مئوي (.)%44,44يلعب العامل االقتصبببببادي دورا ً مهما ً في الحركة المجتمعية؛ فكان السببببببب في رقي مجتمعات وانحدار أخر  ،وفي ل
التغيرات التي حدعت للمجتمع العراقي من حروب ،ونزاعات ،وحصببار اقتصببادي ،وحرب طائفية أو مذهبية ،حدعت أزمة اقتصببادية أعرت
على مجمل األصببعدة الحياتية ،ومن ضببمنها القطاع التربوي والتعليمي ،فإ َّن قلة الدعم المالي لمشببروع محو األمية في كل المجاالت سببواء
كانت مخصببصببات مالية للدارسببين ،ومديري المراكز ،والمشببرفين التربويين ,ومو فيالخدمة ،وتوفير مسببتلزمات تربوية وأعاث وتجهيزات
إدارية أدىإلى تباطؤ العمل بالمشروع ..وانقطاع الدارسينعن مواصلة التعليم في المراكز المخصصة لهم ..والسبب االقتصادي للدارس نفسه
أنه غير قادر على دفع أجور النقل للذهاب واإلياب إلى مراكز محو األمية ,وخاصببببببةً أن توزيعها الجغرافي متباعد؛فقد ال تحتوي الرقعة
الجغرافية على مركز واحد ،ويعود ذلك إلى قلة المحاضرين والمعلمين بسبب إيقاف المخصصات المالية عنهم.إن بعد المسافة بين المدرسة
(مركز محو األمية) والبيت حال دون التحاق بعي األميينفي المدارس؛ لما يترتب عليه من نفقات نقل من وإلى المدرسببببببة ,فضببببببالً عن
الصعوبات والمضايقات التي تتعرض لها البنات في أعناء ذهابهن أو عودتهن من المدارس.
جدول (:)14يوضح فقرات المحور اإلستراتيجي مرتبة تنازليا ً حسبدرجات الحدّة واألوزان المئوية إلجابات أفراد العينة الكلية
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تسلسل
الفقرات

ترتيــب
الفقرات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
5
6
4
7
8
9
10

الفقـــــــــــــــــــــــــــرات
قلة الدعم المالي للدارسين من الجهات المعنية كون أغلبهم من الطبقات الفقيرة.
بفعد أغلب مراكز محو األمية عن سكن الدارسين.
قلة المحاضرين بسبب عدم صرف المستحقات المالية.
عدم الجدية عند الجهات العليا بالمحافظة بمد معرفة خطورة األمية وكيفية القضاء عليها.

عدم االلتزام بتنفيذ قانون محو األمية بالتحاق الدارسين بمراكز محو األمية.
عدم قيام المشرفين التربويين المكلفين بزيارة مراكز محو األمية.
ضعف قيام أجهزة اإلعالم بدور فاعل بتوعية األميين وحثهم على االلتحاق بمراكز محو األمية.
عدم تكافؤ توزيع الخدمات التعليمية بين الريف وعدم وجود خريطة تربوية تضمن عدالة التوزيع.
صعوبة مقررات المنهن الدراسي لمرحلتي األساس والتكميل.
عدم قبول إدارة المدارس باستالم إدارة مراكز محو األمية.
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درجة
الحدّة

الــوزن
المئوي

1,80
1,33
1,00
1,00
0,90
0,88
0,82
0,75
0,54
0,50

%60,00
%44,44
%33,33
%33,33
30,00
%29,17
%27,27
%25,00
%17,95
%61,67
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 -2إجابات رؤساء ومجالس محو األمية في األقضية (قائمقامو):
حصببلت الفقرتان (عدم قيام المشببرفين التربويين المكلفين بزيارة مراكز محو األمية) و(عدم الجدية عند الجهات العليا ...إلخ) على
المرتبة األولى بدرجة حدّة متسبباوية بلغت ( )2,83ووزن مئوي ( ،)%94,44بينما حصببلت الفقرة (قلة الدعم المالي للدارسببين ...إلخ) على
المرتبة الثانية وبدرجة حدّة بلغت ( )2,67ووزن مئوي ( .)%88,89كما موضببم في الجدول (.)15يمثل األشببراف التربوي حلقة االتصببال
ما بين مراكز محو األمية والجهات المسببببببئولة عن تطوير العملية التربوية إداريا ً وفنياً ،وهو يشببببببكل عنصببببببرا ً مهما ً في العملية التربوية،
ومركزا ً رئيسببا من مراكز التوجيه والتطوير التربوي في مجال محو األمية وتعليم الكبار ,لكن مع األسببف نجد تلكؤ من بعي هذه الشببريحة
التربوية المهمة لمعرفة مسببتو العمل وتقويم الحملة وألسببباب عدة ,منها يتعلق بالمخصببصببات المالية التي كانت مخصببصببة لهم وتم إيقافها
بسببببببب األزمة االقتصبببببادية ،ومنها عدم إيمان البعي منهم بأهمية الحملة والعمل على إنجاحها ،والقسبببببم اآلخر يعاني من بفعد مراكز محو
األمية ولم تحدد له وسائل نقل للزيارة وال أجور نقل.
جدول (:)15يوضح فقرات المحور اإلستراتيجي مرتبة تنازليا ً حسبدرجات الحدّة واألوزان المئوية إلجاباترؤساء مجالس محو األمية في األقضية

تسلسل
الفقرات

ترتيــب
الفقرات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4
5
1
10
2
6
3
7
9
8

الفقـــــــــــــــــــــــــــرات
عدم قيام المشرفين التربويين المكلفين بزيارة مراكز محو األمية.
عدم الجدية عند الجهات العليا بالمحافظة بمد معرفة خطورة األمية وكيفية القضاء عليها.
قلة الدعم المالي للدارسين من الجهات المعنية كون أغلبهم من الطبقات الفقيرة.
عدم قبول إدارة المدارس باستالم إدارة مراكز محو األمية.
بفعد أغلب مراكز محو األمية عن سكن الدارسين.
عدم االلتزام بتنفيذ قانون محو األمية بالتحاق الدارسين بمراكز محو األمية.
قلة المحاضرين بسبب عدم صرف المستحقات المالية.
ضعف قيام أجهزة اإلعالم بدور فاعل بتوعية األميين وحثهم على االلتحاق بمراكز محو األمية.

صعوبة مقررات المنهن الدراسي لمرحلتي األساس والتكميل.
عدم تكافؤ توزيع الخدمات التعليمية بين الريف وعدم وجود خريطة تربوية تضمن عدالة التوزيع.

درجة الحدّة

الــوزن
المئوي

2,38
2,38
+6/2,67
2,50
2,33
2,33
2,33
2,33
2,00
1,83

%94,44
%94,44
%88,89
%83,33
%77,78
%77,78
%77,78
%77,78
%66,67
%61,11

 -3إجابات رؤساء مجالس محو األمية في النواحي (مديري النواحي):
جدول ( )16يوضم إجابات رؤساء مجالس محو األمية في النواحي ،حيث حصلت الفقرتان (قلة الدعم المالي للدارسين ...إلخ) و(عدم
االلتزام بتنفيذ قانون محو األمية بالتحاق الدارسببببببين بمراكز محو األمية) على المرتبة األولى بدرجة حدّة متسبببببباوية بلغت ( )2,45ووزن
مئوي ( ،)%81,82بينما الفقرة (ضببببببعف قيام أجهزة اإلعالم بدور فاعل...إلخ) على المرتبة الثانية بدرجة حدّة بلغت ( )2,36ووزن مئوي
( .)%78,79لقد تأسبببسبببت مجالس محو األمية على مسبببتو المحافظة والقضببباء والناحية وفق قانون محو األمية رقم ( )23لسبببنة ،2011
ولديها مهام عدّة ،منها اقتراح الخطط للجهاز التنفيذي وإقرارها من قبل الهيئة العليا ,ومن عم متابعة تنفيذها وتهيئة مسببتلزماتها على مسببتو
المحافظة ،ومجلس المحافظة بدوره يشببببببرف على أعمال مجالس األقضببببببية والنواحي والقر  ،وله مهمة أخر  ,وهي تقديم تقارير دورية
للجهاز التنفيذي عن سببير الحملة وتزويده بالمقترحات والبيانات ،وكذلك الحال لمجالس األقضببية والنواحي (تشببكيلة المجالس موضببحة في
ص  )9-8لكن عند تحليل فقرات االسببتبانة كان هناك تقارب في وجهات النظر بين أفراد العينة الكلية لمهام ودور مجالس محو األمية سببواء
كانت اإلدارية والتربوية والمالية ،حيث أكدوا وجود ضبببعف في تنفيذ المهام المناطة لتلك المجالس ,وعدم االهتمام بمشبببروع محو األمية في
المحافظة ,وجعلها مسئولية وزارة التربية فقط متمثلة بالجهاز التنفيذي لمحو األمية وقسم محو األمية في المحافظة فقط.
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جدول (:)16يوضح فقرات المحور اإلستراتيجي مرتبة تنازليا ً حسبدرجات الحدّة واألوزان المئوية إلجابات رؤساء مجالس محو األمية في النواحي
تسلسل
الفقرات

ترتيــب
الفقرات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
6
7
3
10
2
4
8
5
9

الفقـــــــــــــــــــــــــــرات
قلة الدعم المالي للدارسين من الجهات المعنية كون أغلبهم من الطبقات الفقيرة.
عدم االلتزام بتنفيذ قانون محو األمية بالتحاق الدارسين بمراكز محو األمية.
ضعف قيام أجهزة اإلعالم بدور فاعل بتوعية األميين وحثهم على االلتحاق بمراكز محو األمية.
قلة المحاضرين بسبب عدم صرف المستحقات المالية.
عدم قبول إدارة المدارس باستالم إدارة مراكز محو األمية.
بفعد أغلب مراكز محو األمية عن سكن الدارسين.
عدم قيام المشرفين التربويين المكلفين بزيارة مراكز محو األمية.
عدم تكافؤ توزيع الخدمات التعليمية بين الريف وعدم وجود خريطة تربوية تضمن عدالة التوزيع.
عدم الجدية عند الجهات العليا بالمحافظة بمد معرفة خطورة األمية وكيفية القضاء عليها.
صعوبة مقررات المنهن الدراسي لمرحلتي األساس والتكميل.

درجة
الحدّة

الــوزن
المئوي

2,45
2,45
2,36
2,27
2,27
2,18
2,18
2,18
2,90
1,91

%81,82
%81,82
%78,79
%75,76
%75,76
%72,73
%72,73
%72,73
%69,70
%93,64

 -4إجابات المشرفين التربويين:
جدول ( )17يوضبم إجابات المشبرفين التربويين على فقرات المحور اإلسبتراتيجي ،حيث حصبلت الفقرتان (قلة الدعم المالي للدارسبين
...إلخ) و(عدم قبول إدارة المدارس باسببببببتالم إدارة مراكز محو األمية) على المرتبة األولى بدرجة حدّة مماعلة بلغت ( )3,00ووزن مئوي
( ،)%100,00بينما الفقرتان (قلة المحاضببببرين بسبببببب عدم صببببرف المسببببتحقات المالية) و(صببببعوبة مقررات المنهن الدراسببببي لمرحلتي
األسببباس والتكميل) على المرتبة الثانية بدرجة حدّة متسببباوية بلغت ( )2,9ووزن مئوي ( .)%96,67ضبببمن ضبببوابط فتم المراكز وتنظيم
الدراسببة فيها يضببمن مشببروع حملة محو األمية فتم مركز محو األمية إذا ضببم عالث شببعب ويعين له مدير ،الحد األدنى لعدد الدارسببين في
الشعبة الواحدة ( )15-10ضمن رقعة جغرافية معينة ،ويكون مدير المدرسة نفسه مدير المركز أو معاونه ،وهذا يعني أنه لم تكن هناك أبنية
مخصبببصبببة كمراكز لمحو األمية وتعليم الكبار بمواصبببفات تتالئم وعمر الدارسبببين وإمكاناتهم خاصبببة بالجهاز التنفيذي,وإنما تم االسبببتعانة
بمدارس التعليم العام ،مما خلق مشبببكلة أخر هي عدم قبول بعي إدارات المدارس اسبببتضبببافة إدارة مراكز محو األمية ،مما أد إلى خلل
وارتباك بالعمل ,وعدم االستقرار إدارياً؛ لعدم توافر المستلزمات التربوية واإلدارية الالزمة إلدامة مراكز محو األمية.
جدول (:)17يوضح فقرات المحور اإلستراتيجي مرتبة تنازليا ً حسبدرجات الحدّة واألوزان المئوية إلجابات المشرفين التربويين
تسلسل الفقرات

ترتيــب
الفقرات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
7
3
9
5
7
2
6
4
8

الفقـــــــــــــــــــــــــــرات
قلة الدعم المالي للدارسين من الجهات المعنية كون أغلبهم من الطبقات الفقيرة.
عدم قبول إدارة المدارس باستالم إدارة مراكز محو األمية.
قلة المحاضرين بسبب عدم صرف المستحقات المالية.
صعوبة مقررات المنهن الدراسي لمرحلتي األساس والتكميل.
عدم الجدية عند الجهات العليا بالمحافظة بمد معرفة خطورة األمية وكيفية القضاء عليها.
ضعف قيام أجهزة اإلعالم بدور فاعل بتوعية األميين وحثهم على االلتحاق بمراكز محو األمية.
بفعد أغلب مراكز محو األمية عن سكن الدارسين.
عدم االلتزام بتنفيذ قانون محو األمية بالتحاق الدارسين بمراكز محو األمية.
عدم قيام المشرفين التربويين المكلفين بزيارة مراكز محو األمية.
عدم تكافؤ توزيع الخدمات التعليمية بين الريف وعدم وجود خريطة تربوية تضمن عدالة التوزيع.

درجة
الحدّة

الــوزن المئوي

3,00
3,00
2,9
2,9
2,8
2,8
2,7
2,7
2,5
2,5

%100,00
%100,00
%96,67
%96,67
%93,33
%93,33
%90,00
%90,00
%83,33
%83,33

 -5إجابات مديري مراكز محو األمية:
جدول ( ) 18يبين إجابات مديري مراكز محو األمية ،حيث حصببببببلت الفقرات (عدم الجدية عند الجهات العليا ...إلخ) و(عدم االلتزام
بتنفيذ قانون محو األمية بالتحاق الدارسببببببين بمراكز محو األمية) و(ضببببببعف قيام أجهزة اإلعالم بدور فاعل ...إلخ) على المرتبة األولى
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وبدرجة حدّة متسبباوية بلغت ( )2,7ووزن مئوي ( ،)%90,00والمرتبة الثانية للفقرة (عدم قيام المشببرفين التربويين المكلفين بزيارة مراكز
محو األمية) بدرجة حدّة بلغت ( )2,6ووزن مئوي (.)%86,67
جدول (:)18يوضح فقرات المحور اإلستراتيجي مرتبة تنازليا ً حسبدرجات الحدّة واألوزان المئوية إلجابات مديري مراكز محو األمية
الفقـــــــــــــــــــــــــــرات

درجة
الحدّة

الــوزن
المئوي

تسلسل
الفقرات

ترتيــب
الفقرات

2.7

%90,00

1

5

عدم الجدية عند الجهات العليا بالمحافظة بمد معرفة خطورة األمية وكيفية القضاء عليها.

%90,00

2

6

عدم االلتزام بتنفيذ قانون محو األمية بالتحاق الدارسين بمراكز محو األمية.

2.7

3

7

ضعف قيام أجهزة اإلعالم بدور فاعل بتوعية األميين وحثهم على االلتحاق بمراكز محو األمية.

2.7

%90,00

4
5
6
7
8
9
10

4
8
10
1
3
9
2

عدم قيام المشرفين التربويين المكلفين بزيارة مراكز محو األمية.
عدم تكافؤ توزيع الخدمات التعليمية بين الريف وعدم وجود خريطة تربوية تضمن عدالة التوزيع.
عدم قبول إدارة المدارس باستالم إدارة مراكز محو األمية.
قلة الدعم المالي للدارسين من الجهات المعنية كون أغلبهم من الطبقات الفقيرة.
قلة المحاضرين بسبب عدم صرف المستحقات المالية.
صعوبة مقررات المنهن الدراسي لمرحلتي األساس والتكميل.
بفعد أغلب مراكز محو األمية عن سكن الدارسين.

2,6
2,4
2,3
2,2
2,2
2,2
2,1

%86,67
%80,00
%76,67
%73,33
%73,33
%73,33
%70,00

 -6إجابات المعلمين والمحاضرين في مراكز محو األمية:
احتلت فقرة (قلة الدعم المالي للدارسببببببين ...إلخ) المرتبة األولى بدرجة حدًة بلغت ( )2,61ووزن مئوي (,)87,12وكانت هذه المرتبة
ألغلب إجابات العينة على هذا المحور .أما الفقرة ( عدم الجدية عند الجهات العليا بالمحافظة...إلخ) ففي المرتبة الثانية وبدرجة حدّة بلغت
( )2,52ووزن مئوي ( ،)%84,90كما موضم في الجدول (.)19
الهيئة التعليمية لديها مهام تربوية واجتماعية أقرها قانون محو األمية رقم ( )23لسببببببنة  2011وتعليماته ,الهدف منها ضببببببمان امتالك
الدارسبببين مهارات القراءة والكتابة والحسببباب ,ورفع مسبببتو حياتهم عقافيا ً واجتماعيا ً واقتصببباديا ً وااللتزام بسبببياسبببة الهيئة العليا في عملية
التعليم والتوجيه وتنفيذ البرامن ,مع احترام الدارسببببببين وإقامة العالقات الطيبة ,وتشببببببجيع روح التعاون والعمل الجماعي داخل المركز
وخارجه.
جدول (:)19يوضح فقرات المحور اإلستراتيجي مرتبة تنازليا ً حسبدرجات الحدّةواألوزان المئوية إلجابات المعلمين والمحاضرين في مراكز محو األمية
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تسلسل
الفقرات

ترتيــب
الفقرات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
5
6
7
8
3
4
10
2
9

الفقـــــــــــــــــــــــــــرات
قلة الدعم المالي للدارسين من الجهات المعنية كون أغلبهم من الطبقات الفقيرة.
عدم الجدية عند الجهات العليا بالمحافظة بمد معرفة خطورة األمية وكيفية القضاء عليها.
عدم االلتزام بتنفيذ قانون محو األمية بالتحاق الدارسين بمراكز محو األمية.
ضعف قيام أجهزة اإلعالم بدور فاعل بتوعية األميين وحثهم على االلتحاق بمراكز محو األمية.
عدم تكافؤ توزيع الخدمات التعليمية بين الريف وعدم وجود خريطة تربوية تضمن عدالة التوزيع.

قلة المحاضرين بسبب عدم صرف المستحقات المالية.
عدم قيام المشرفين التربويين المكلفين بزيارة مراكز محو األمية.
عدم قبول إدارة المدارس باستالم إدارة مراكز محو األمية.
بفعد أغلب مراكز محو األمية عن سكن الدارسين.
صعوبة مقررات المنهن الدراسي لمرحلتي األساس والتكميل.

درجة
الحدّة
2,61
2,52
2,36
2,26
2,14
2,06
2,04
2,02
1,97
1,75
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الــوزن
المئوي
%87,12
%84,09
%78,54
%75,25
%71,21
%68,69
67,93
67,17
65,66
58,33

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 1, January 2019

الستنتاجات والتوصيات والمقترحات:

 الستنتاجات حسب المحاور:أو ًل :المحور التعليمي والتربوي:احتل المحور التعليمي والتربوي المرتبة األولى ضببمن المحاور الثالعة التي شببملتها أداة الدراسببة؛فحصببل
من حيث األهمية على درجة حدّة مقدارها ( )2,47ووزن مئوي مقداره (.)82,32
أ-بينت الدراسة حسب إجابات اإلداريينأن (عدم تفعيل قانون التعليم اإللزامي) و(قلة األبنية المدرسية المالئمة لمتطلبات التعليم وعدم تناسبها
مع الكثافة السكانية) جاءت بالمرتبة األولى بدرجة حدّة متساوية بلغت ( )2,25ووزن مئوي (.)%75,00
ب -بينت الدراسبببة حسبببب إجابات رؤسببباء مجالس محو األمية في األقضبببية (قائمقامو) ورؤسببباء مجالس محو األمية في النواحي (مديري
النواحي) أن (ضعف تو يف وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة حول أهمية التعليم في بناء المجتمعات وتطويرها) جاء بالمرتبة
األولى بدرجة حدّة متقاربة بلغت( ،)2,83و()2,45ووزن مئوي ( ،)%94,44و(.)%81,82
ج–كشبببفت الدراسبببة حسبببب إجابات المشبببرفين التربويين على مراكز محو األمية عن أن (إيقاف العمل بالتغذية المدرسبببية) و(عدم التخطيط
اإلسبببببتراتيجي لرفع المسبببببتو التعليمي أد إلى عجز النظام التعليمي من اسبببببتيعاب جميع األطفال الذين هم في السبببببن التعليمي االبتدائي)
فجاءابالمرتبة األولى بدرجة حدّة متساوية بلغت ( )3,00ووزن مئوي (.)%100,00
د -بينت الدراسبببة حسبببب إجابات مديري مراكز محو األميةأن (قلة الخدمات والمسبببتلزمات الضبببرورية واألسببباسبببية واألجهزة غير مالئمة
(الرحالت ،السبببببورة ،الوسببببائل التعليمية ،إضبببباءة ،قرطاسببببية ...إلخ) في بعي المدارس و(عدم المباالة بالتعليم ونظام االمتحانات وعدم
االلتزام بالدوام من قبل التالميذ) جاءا المرتبة األولى وبدرجة حدّة مماعلة بلغت( )3,00ووزن مئوي (.)%100,00
ه -ك شفت الدرا سة ح سب إجابات المعلمين والمحا ضرين في مراكز محو األميةعن أن (عدم تفعيل قانون التعليم اإللزامي) بالمرتبة األولى
من حيث األهمية والتأعير؛ حيث بلغت درجة الحدّة ( )2,92ووزن مئوي (. )%97,22
ثانياً :المحور القتصاديوالجتماعي:احتاللمحور االقتصادي واالجتماعي المرتبة الثانية ضمن المحاور الثالعة التي شملتها أداة الدراسة من
حيث األهمية والتأعير بدرجة حدّة مقدارها ( )2,37ووزن مئوي مقداره (.)79,05
أ–أ هرت الدراسة حسب إجابات اإلداريين لتحديد األسباب األكثر تأعيرا ً في استشراء األمية بالمحافظة ,وخاصةً أنهم يحتلون مواقع إدارية
مهمة في المحافظة وذات صببلة بالعملية التربويةأن (بفعد بعي المدارس عن سببكن التالميذ وخاصببة في القر واألرياف وقلة وسببائل النقل
المخصصة لهم) بالمرتبة األولى؛ إذ حصلت على درجة حدّة بلغت ( )2,25ووزن مئوي (.)%75,00
ب -بينت الدراسببببة حسببببب إجابات رؤسبببباء مجالس محو األمية في القضبببباء (قائمقامو) ورؤسبببباء مجالس محو األمية في النواحي (مديري
النواحي) والمشببببرفين التربويين على مراكز محو األمية في المحافظة أن (عدم توافر مخصببببصببببات مالية لتأمين احتياجات التالميذ من قبل
الدولة) ،جاءت بأعلى درجة حدّة متقاربة بلغت ( )3,0(،)2,36(،)2,67ووزن مئوي (.)%100(، )%78,79( ،)%88,89
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ج -كشببببفت الدراسببببة حسببببب إجابات مديريمراكز محو األمية في هذا المحور عن أن (ارتفاع أجور النقل بحيث ال تسببببتطيع عوائل التالميذ
توفيرها) جاءت بالمرتبة األولى بدرجة حدّة بلغت ( )2,5ووزن مئوي (.)%83,33
د -أ هرت الدراسببببة حسببببب إجابات المعلمين والمحاضببببرين بمراكز محو األمية على فقرات المحور االقتصبببباديأن (تسببببرب التالميذ من
المدارس بسبببب كثرة البطالة وانتشببار الفقر وانشببغال الناس بالكسببب المادي لتوفير متطلبات الحياة) و(عدم توافر مخصببصببات مالية لتأمين
احتيبباجببات التالميببذ من قبببل الببدولببة) حصببببببلتببا على المرتبببة األولى بببدرجتي حببدّة متقبباربببة بلغببت ( )2,56(،)2,64ووزنين مئويين
(.)%85,35(،)%87,88
ثالثاً :المحور اإلستراتيجي الذي يتعلق بانخفاض أعداد الدارسين باللتحاق في مراكز محو األمية:أ هرت الدراسة أن المحوراإلستراتيجي
الذييتعلق بانخفاض أعداد الدار سين بااللتحاق في مراكز محو األميةجاء في المرتبة األخيرة ضمن المحاور الثالعة التي شملتها أداة الدراسة
من حيث األهمية والتأعير ,بدرجة حدّة بلغت ( )2,25ووزن مئوي بلغ (.)%75,04
أ-كشببفت الدراسببةحسببب إجابات اإلداريين والمعلمين والمحاضببرين في مراكز محو األمية ،والذين هم بمسببتو المسببئولية وإجاباتهم تتميز
بالدقة كونهم بالميدان ،وخاصببببةً فيما يخي المحور اإلسببببتراتيجي عن أن (قلة الدعم المالي للدارسببببين من الجهات المعنية كون أغلبهم من
الطبقات الفقيرة) جاءت بالمرتبة األولى بدرجة حدّة متقاربة بلغت ( )1,80و( )2,61ووزن مئوي ( )%60,00و(.)87,12
ب -بينت الدراسبببة حسبببب إجابات رؤسببباء ومجالس محو األمية في األقضبببية (قائمقامو)أن (عدم قيام المشبببرفين التربويين المكلفين بزيارة
مراكز محو األمية) و( عدم الجدية عند الجهات العليا بالمحافظة بمد معرفة خطورة األمية وكيفية القضبببببباء عليها) جاءا بالمرتبة األولى
بدرجة حدّة متساوية بلغت ( )2,83ووزن مئوي (.)%94,44
ج -أ هرت الدراسة حسب إجابات رؤساء مجالس محو األمية في النواحيأن (قلة الدعم المالي للدارسين من الجهات المعنية كون أغلبهم من
الطبقات الفقيرة) و(عدم االلتزام بتنفيذ قانون محو األمية بالتحاق الدارسبببين بمراكز محو األمية) جاءا بالمرتبة األولى بدرجة حدّة متسببباوية
بلغت ( )2,45ووزن مئوي (.)%81,82
د -كشبببفت الدراسبببة حسبببب إجابات المشبببرفين التربويين على فقرات المحور اإلسبببتراتيجي عن أن (قلة الدعم المالي للدارسبببين من الجهات
المعنية كون أغلبهم من الطبقات الفقيرة) و( عدم قبول إدارة المدارس باسببببببتالم إدارة مراكز محو األمية) جاءا بالمرتبة األولى بدرجة حدّة
مماعلة بلغت ( )3,00ووزن مئوي (.)%100,00
ه -أ هرت الدراسببببببة حسببببببب إجابات مديري مراكز محو األميةأن (عدم الجدية عند الجهات العليا بالمحافظة بمد معرفة خطورة األمية
وكيفية القضبببباء عليها) و(عدم االلتزام بتنفيذ قانون محو األمية بالتحاق الدارسببببين بمراكز محو األمية) و(ضببببعف قيام أجهزة اإلعالم بدور
فاعل بتوعية األميين وحثهم على االلتحاق بمراكز محو األمية) جاءت بالمرتبة األولى وبدرجة حدّة متسبببببباوية بلغت ( )2,7ووزن مئوي
(.)%90,00
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ثانيا -توصيات الدراسة:

أولً -توصيات خاصة إلى وزارة التربية:
-1

وجدت الباحثةأن الفقر والحرمان والعوز المادي من أهم األسباب التي تدفع األهالي إلى عدم مواصلة أبنائهم التعليم؛ لذا على وزارة
التربية تفعيل قرار صرف مخصصات الدراسة للتالميذ والطلبة في جميع المراحل الدراسية.

-2

إعادة بناء البنى التحتية لمختلف المؤسسات التربوية ,وتوفير كوادر إدارية مهنية أكاديمية ذات خبرات تربوية في المناصب اإلدارية
للنهوض بتلك المؤسسات نحو األفضل.

-3

وجدت الباحثة أنه بسبب قلة األبنية الدراسية وعدم حداعتها وتطويرها أصبم الدوام مزدوجا(عنائي وعالعي)،مما جعل التالميذ والطلبة
ال يحصلون إال على جزء قليل من ساعات التعليم التي يستحقونها ,وكانلذلك أعر على نوعية التعليم,ودفع أغلبية التالميذ والطلبة إلى
التسرب وترك مقاعد الدراسة؛ لعدم االستيعاب والشعور بعدم الراحة ,ومن عم تكن قلة األبنية سببا ً في استشراء األمية بدال من الحد
منها أو القضاءعليها؛ لذا على وزارة التربية بناء المدارس الحديثةبما يتالئم والكثافة السكانية ,وموزعة بعدالة في مختلف مناطق
العراق الحضرية والريفية.

-4

بناء مدارس قريبة من السكن لمنعتسرب التالميذ وخاصةالفتيات في المناطق الريفية والمناطق النائية البعيدة عن السكن.

-5

من األسباب المهمة جدا ً لعدم االستمرار بالتعليم هو عدم وجود رادع قانوني يجبر اآلباء على زج أبنائهم في التعليم؛ لذاعلى وزارة
التربيةاتخاذ سياسات وتشريعات وقوانين رادعة؛ لتطبيق قانون التعليم اإللزامي وتمديده للمرحلة المتوسطة للقضاء على مشكلة األمية
التعليمية مستقبالً.

-6

يعانيأغلب التالميذ والطلبة في معظم المدارس وخاصة في المناطق الريفية والنائية ,والتي تعاني من انخفاض المستو المعاشي
ألغلبهم من نقي في التجهيزات المدرسية أو تأخرها بعد بدأ العام الدراسي(قرطاسية ،والمناهن الدراسية) ,وعلى وزارة التربية ومن
خالل مؤسساتها المعنية بذلك تجهيز جميع مدارسنا بصورة عادلة بالكتب المدرسية والقرطاسية ,على أن يبدأ التجهيز من العطلة
الصيفية.

-7

تفعيل مشروع التغذية المدرسية في العراق ,هذا المشروع الحيوي واإلنساني لتحقيق األهداف التربوية والتعليمية المكملة لرسالة
المدرسة في تنمية الوعي ,وتطوير السلوك الغذائي ,وتحسين العادات الغذائية ,وتحقيق األمن الغذائي.

-8

االهتمام بالجهاز اإلشرافي على العملية التربوية ,من حيث إعداد وقلية قبول المشرفين وإشراكهم بدورات تطويرية مستمرة,والتأكيد
على المتابعة والرقابة من قبلهم للمدارس كافة وفي مختلف المناطق.

-9

االهتمام باإلعالم التربوي من قبل الوزارة؛ ما له من دور في حث األهالي على دفع أبنائها إلى مقاعد الدراسة ,وتأكيد أهمية التعليم
في حياة الفرد واالرتقاء بها ,ورفع مستواه الثقافي واالقتصادي واالجتماعي.

 -10حث إدارات المدارسعلى متابعة حاالت التسرب المدرسي بالتعاون مع األسر؛ لما يشكله التسرب المدرسي من خزين مستقبلي لألميين
ألي مجتمع من المجتمعات.
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ثانيا ً -توصيات خاصة إلى مجالس محو األمية في المحافظة:
-1

قيام مجلس محو األمية بالمحافظةبدوره الريادي مثلما رسمه له قانون محو األمية رقم  23لسنة  2011عانيا ً وعالثا ً من المادة .12

-2

ضبببرورة إجراء مسبببم شبببامل لألميين؛ مما يوفر قاعدة بيانات شببباملة ومتنوعة حول اهرة األمية في المحافظة لالسبببتفادة منها في
الخطط المستقبلية.

-3

حببث األهببالي على دفع أبنببائهم األميين لاللتحبباق بمرا كز محو األميببة من خالل تجنيببد وسببببببببائببل إعالم المحببافظببة بكببل أنواعهببا
المسموعة,والمرئية ,والمكتوبة لبيان أهمية التعليم في حياتهم.

-4

على مجلس المحافظة لمحو األمية تشببببببجيع الدارسببببببين المتفوقين والمتميزين في مراكز محو األمية,وذلك بتكريمهم وتوزيعالهدايا
العينية والمعنوية.

-5

تج نيد قناة المحافظة الفضبببببائية ببث دروس محو األمية في أوقات مختلفة ,والقيام بحملة إعالمية واسبببببعة بالمحافظة للحد من اهرة
استشراء األمية.

-6

بما أن األمية تنتشببر بين العوائل الفقيرة ,وأغلباألميين يعملون في الخدمات بأجور منخفضببة تتناسببب مع مؤهالتهم المتدنية ،ويعملون
في الن شاط الزراعي وهم من المناطق الريفية،لذا على مجلس المحافظة أن يتبنى تخ صيي مبالغ محددة تعوض األميين عن ساعات
االلتحاق بمراكز محو األمية لسد حاجاتهم اليومية.

 -7توفير فرص عمل لمن يكمل تعليمه في مراكز محو األميةويحصل على شهادة محو األمية بمرحلتيها األساسية والتكميلية.

ثالثا ً -توصيات خاصة إلى الجهاز التنفيذي لمحو األمية:
-1

تفعيل قانون محو األمية رقم  23لسنة  2011وتعليماته النافذة.

-2

تفعيل عمل مجالس محو األمية في المحافظة من خالل الزيارات الميدانية والمتابعة.

-3

توفير الدعم المادي والمعنوي للمؤسسات والدوائر العاملة في مجال محو األمية ,فضالً عن الدعم المالي لألميين كمحفزات فاعلة

لالنخراط بالحمالت الشاملة لمحو األمية على مستو محافظة واسط.
-4

التنسيق مع مديرية التعليم العام لغرض االستعانة بالمدارس القريبة من مناطق األميين ,وفتم مراكز لمحو األمية فيها دون التأعير

على سير الدوام.
-5

التنسبببيق مع مديرية اإلشبببراف العامة في وزارة التربية بترشبببيم بعي من المشبببرفين؛ لمتابعة مراكز محو األمية لغرض إنجاح

مشروع حملة محو األمية.

 -6عودة العمل بصرف المخصصات المالية للدارسين ومديري مراكز محو األمية والمشرفين التربويين ومو في الخدمة
بتنفيذ ني قرار ( )207لسنة  ،2013وني قرار ( )417لسنة .2012
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-7

عقد المؤتمرات والندوات التثقيفية من قبل الجهات المختصببببة ,السببببيما في المناطق الريفية للحد من تأعير بعي العادات والتقاليد

التي تقف عائقا ً بوجه التعليم ,وحث رجال الدين على التوعية الدينية لما تسببه األمية من قعار سلبية على المجتمع.
-8

االهتمام بالحمالت اإلعالمية المقروءة منها والمسببموعة والمرئية من قبل قسببم اإلعالم والعالقات في الجهاز التنفيذي؛لما لها من

دور في توعية وإرشبببباد السببببكان بخطورة مشببببكلة األمية ,وتعريفهم بأهمية القضبببباء على هذه المشببببكلة لما للتعليم من مردودات مادية
ومعنوية في مجاالت الحياة كافة.
-9

مطالبةالجهات المعنية بالدولة بضبببرورة إجراء تعداد سبببكاني لتيسبببير المعلومات الدقيقة والتفصبببيلية عن السبببكان لمعرفة أعداد

األميين؛لتحسين كفاءة مشروع حملة محو األمية وفق لذلك.
 -10التعامل مع المحاضرين بصيغة العقد المبرم مع الجهاز التنفيذي لمحو األمية؛ لضمان حقوقهم ،وتحسين أدائهم الو يفي.

رابعا ً -التوصيات العامة:
-1

إبراز دور المدرسة بوصفها الوسيلة األساسية للتربية والتعليم.

-2

إيجاد عالقة إيجابية مبنية على الثقة واالحترام المتبادل بين أعضاء الهيئة التعليمية والمجتمع ,بما يساعد على زيادة العطاء واإلخالص
في العمل ،واالهتمام بالفئات الخاصة كالموهوبين وذوي االحتياجات الخاصة.

 -3تحسببببببين األوضببببببباعاالقتصببببببباديةواالجتماعيةكالعوزالمادي والحرمان والفقر,وتوعيةاألهلبأهمية التعليمواالسببببببتمرارفي محاربة
األميةفيمحافظةواسط.
 -4تحسببببين األوضبببباع السببببياسببببيةالمضببببطربةالتيعاشببببتهامحافظةواسببببطمنذالثمانينياتوحتىاآلن -شببببأنهاشببببأنالمحافظات األخر -التي أدت
إلىزيادةمعدالتاألميةبينالسكان ،مع االهتمام بمحو األمية لد اإلناث أكثر من الذكور؛ لوجود عالقة قوية بين حجم اإلناث واألمية.
ثالثا -مقترحات الدراسة:
 -1إجراء دراسات مماعلة ودراسات مقارنة على المحافظات التي تعاني من نسبة عالية في األمية.
 -2دعوة طلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية كافة على إعداد وإجراء بحوث ودراسات في مجال محو األمية وتعليم الكبار (ميدانية،
ونظرية).
 -3دعوة الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع وزارة اإلعالم ،للتفكير في تبني إنتاج برنامن تلفزيوني لمحو األمية وتعليم الكبار يجمع بين الجانب
التعليمي والتثقيفي والتوعية والمتعة الدرامية.
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ABSTRACT
The research aims to clarify the impact of terrorism phenomenon and its relationship with
Human Development index (HDI) for the population of the Arab countries, these is no doubt that
terrorism poses a major threat to human development process, and to focus on the implications of
terrorism was the problem of the research raised questions that formula. How the phenomenon of
terrorism affecting in human development for people of the Arab countries process, what are the
dimensions. the answer reached his research is that terrorism contributes significantly to the low
Human Development index (HDI) for people of the Arab countries , it notes that this guide rises
in the gulf Arab oil countries with per capita income was the highest, Qatar was the highest in
value of Human Development index for year 2013 amounted to 0.851 , and also the lowest value
of the global terrorism index reached ( 0) for year 2014 . the lower values of Human Development
index was for Somalia reached ( 0) for year 2013 ,and index of terrorism was high reached (7.41)
for year 2014 , Iraq progressing the Arab countries and the world in the global terrorism index
the first come with ten points , the value of human development reached to ( 0.641) .thus , we
conclude that values of (HDI) was low in the Arab countries where the values of global terrorism
index was high such Somalia, Yemen ,Iraq, Syria ,and the values of (HDI) was high in the Arab
countries where values of terrorism index was low such Qatar, Oman, Kuwait, United Arab
Emirates.
Keywords: terrorism, development, human, population, countries, Arabic
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ﻣﻠﺨﺺ
يهدف البحث إلى توضيح أثر ظاهرة اﻹرهاب وعﻼقتها بدليل التنمية البشرية لسكان الدول العربية ،فبﻼ شك أن اﻹرهاب
يشكل خطورة كبيرة على عملية التنمية البشرية ,وللتركيز على تداعيات اﻹرهاب كانت مشكلة البحث التي ُ
طرحت بصيغة
تساؤﻻت مفادها :كيف تؤثر ظاهرة اﻹرهاب في عملية التنمية البشرية لسكان الدول العربية؟ وما آثاره؟ واﻹجابة التي توصل
إليها البحث هي ّ
أن اﻹرهاب يسهم بصورة كبيرة في تدني دليل التنمية البشرية لسكان الدول العربية ،فيُﻼحظ أن هذا الدليل يرتفع
في دول الخليج العربية النفطية وهي ذات أعلى دخل للفرد ،وكانت قطر صاحبة أعلى قيمة لدليل التنمية البشرية لعام )(2013
بلغت ) ،(0,851وتمثلت فيها أدنى قيمة لمؤشر اﻹرهاب العالمي بلغت ) (0عام ) ،(2014أما أدنى القيم لدليل التنمية البشرية
فكانت من نصيب الصومال ) (0عام ) (2013بمؤشر لﻺرهاب مرتفع بلغ ) (7,41عام  .2014ويتصدر العراق الدول العربية
والعالم في مؤشر اﻹرهاب لعام ) ( 2014بترتيب جاء اﻷول برصيد بلغ عشر نقاط بقيمة لدليل التنمية البشرية بلغت).(0,641
وبهذا نستن تج أن دليل التنمية البشرية ينخفض في الدول العربية التي يرتفع فيها مؤشر اﻹرهاب مثل الصومال ,واليمن ,والعراق,
وسوريا ،ويرتفع هذا الدليل في الدول العربية التي ينخفض فيها مؤشر اﻹرهاب كما في قطر ،عُمان ،الكويت ،اﻹمارات العربية.
كلمات مفتاحية :اﻹرهاب ،التنمية ،البشرية ،سكان ،الدول ،العربية
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 -1المقدﻣة
اﻹرهاب ظاهرة مرفوضة إنسانياً ،فتنوع اﻷساليب اﻹرهابية من قتل ,وخطف ,وسرقة ,وتهديد اﻷمن بمختلف أنواعه يعكس
آثارا خطيرة على حياة الناس وأنش طتهم ومس توى معيش تهم من خﻼل زيادة معدﻻت البطالة والفقر وتدني مس توى الخدمات
وبالتالي تراجع دليل التنمية البش رية ،وتتجاوز خطورة اﻹرهاب النطاق المحلي إلى النطاق اﻹقليمي والدولي ،وتبرز أهمية
مكافحة اﻹرهاب والحد من آثاره للتنمية البشرية حتى يتحقق اﻻستقرار السياسي واﻷمني واﻻقتصادي ،فظاهرة اﻹرهاب تحتاج
تدخل دولي وتعاون من أجل مكافحتها ،فاﻹرهاب يعيق بش كل كبير عملية التنمية من خﻼل تقليص فرص الخيارات المتاحة
للس كان مثل التمتع بحياة ص حية مديدة ،والتعليم ،والمس توى المعيش ي الﻼئق ،والعديد من الخيارات اﻷخرى كالحريات العامة,
وحقوق اﻹنسان ,والديمقراطية.
 :1-1أهمية البحث :تتض ح من خﻼل بيان أثر ظاهرة اﻹرهاب على عملية التنمية البش رية لس كان الدول العربية ،إذ إن التنمية
تش كل هاجس ا مس تمرا للكثير من الدول والمنظمات والهيئات الدولية ،خص وص ا مع تفاقم اﻷزمات اﻻقتص ادية واﻻجتماعية من
خﻼل ارتفاع نس ب الجوع والفقر والجهل في الكثير من الدول وزيادة معدﻻت النزوح باتجاه الدول المتقدمة ،وهذا ما دعانا إلى
التوجه لدراسة موضوع التنمية البشرية في الدول العربية؛ لتوضيح ظاهرة اﻹرهاب وتداعياتها المختلفة في النواحي اﻻقتصادية
واﻻجتماعية ،وانعكاس اتها على مؤش رات التنمية البش رية اﻷس اس ية ,والتي من خﻼلها يقاس مس توى التنمية البش رية ارتفاعا أو
انخفاضا مما يعكس حقيقة هذه اﻷوضاع بصورة دقيقة على سكان الدول العربية.
 :2-1ﻣش كﻠة البحث ﻣفادها :كيف تؤثر ظاهرة اﻹرهاب في عملية التنمية البش رية لس كان الدول العربية؟ وما المعوقات التي
تخلقها ظاهرة اﻹرهاب اﻷمنية واﻻقتصادية واﻻجتماعية؟
 :3-1فرضية البحث:
 -1اﻹرهاب يؤثر سلبا في مؤ شرات التنمية الب شرية ل سكان الدول العربية من خﻼل تأثيراته المبا شرة على أمن ال سكان وما
يمثله من تهديد لحياتهم وممتلكاتهم.
-2

يؤثر اﻹرهاب بصورة غير مباشرة في قدرات الحكومات في تقديم مستوى معيشي ﻻئق للسكان اقتصاديا واجتماعيا.

هدف البحث :يهدف البحث إلى ما يأتي:
-1

التعرف على مؤشرات التنمية البشرية الخاصة بسكان الدول العربية وأي الدول التي ترتفع فيها هذه المؤشرات وبالعكس,
مع توضيح اتجاهات دليل التنمية البشرية للدول العربية للمدة ).(2013-1990
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 -2توض يح خطورة ظاهرة اﻹرهاب وانعكاس اتها على تحقيق خطط تحس ين معدﻻت التنمية البش رية التي من خﻼلها يتم بناء
مجتمع متطور يعتمد على اﻻبتكار واﻹبداع ,باعتبارها منطلق تطوير اﻻقتص اد وتحس ين معدﻻت نموه وبنائه على أس س
متينة تسمح باﻻستقرار اﻻجتماعي والسياسي للسكان.
ﻣنهج البحث :اعتمد البحث على المنهج الجغرافي الوص في التحليلي ،و باﻻعتماد على بيانات اﻷمم المتحدة والمنظمات الدولية,
إض افة إلى الكتب والدوريات في توض يح ما ص ورة التوزيع المكاني لظاهرة اﻹرهاب وعﻼقتها بمؤش رات التنمية البش رية
لسكان الدول العربية ؟ وما آثاره؟
و يُﻼحظ افتقار الدول العربية إلى وجود قاعدة للبيانات موثوقة ودقيقة عن اﻹرهاب؛ ولذا فإن دراس ة ظاهرة اﻹرهاب حتما
س تعاني من معوقات في إيجاد اﻹحص ائيات الدقيقة التي تعكس الواقع؛ لذا يعد وجود قاعدة بيانات عن اﻹرهاب مطلبا أس اس يا
لقياس مستوى اﻷمن العربي[1].

حدود البحث الجغرافية والزﻣانية :تقع الدول العربية بين دائرتي عرض ْْ 3جنوبا ً )حدود الص ومال مع كينا( وحتى دائرة
عرض ْْ 38شماﻻً)حدود العراق مع تركيا( أي نحو  35درجة عرضية وبين خطي طول  10غربا ً )حدود موريتانيا مع السنغال(
إلى  70ش رقا ً )رأس الحد بس لطنة عُمان( أي نحو  60خط طول ،بمس احة تبلغ  13,528,980مليون كم [2].2وتطل منطقة
الدراسة على المحيط اﻷطلسي من ناحية الغرب والبحر المتوسط من الشمال والخليج العربي وبحر العرب والمحيط الهندي من
الشرق والجنوب الشرقي .ﻻحظ خريطة)(1
إما الحدود الزمانية فقد اعتمدت الدراس ة على أعوام متفرقة ,مع تحديد عام ) (2013لدليل التنمية البش رية؛ لتوفر إحص ائيات
مؤشراته وعام ) (2014لدليل اﻹرهاب الدولي للسبب نفسه.
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خريطة ) :(1الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة

 -2تحديد المفاهيم:
المفهوم هو الوس يلة الرمزية التي يس تعين بها اﻹنس ان للتعبير عن المعاني واﻷفكار المختلفة بغية توص يلها إلى غيره من
الناس .ومن أهم المفاهيم التي يتناولها البحث:
 :1-2اﻹرهاب :ﻻ يوجد حتى اليوم تعريف واحد ومحدد و ُمتفق عليه لمفهوم اﻹرهاب على الرغم من الحاجة الماسة لذلك ،وإن
كانت بعض المؤسسات حاولت تعريفه إﻻ أنه على المستوى العالمي والدولي ﻻ يوجد تعريف جامع معترف به دوليا ]. [3

يعد وضع تعريف شامل وجامع لﻺرهاب مشكلة كبيرة في طريق الجهود المبذولة لوضع حد وحل حاسم لهذه الظاهرة ،ولقد
عبر الكثير من الباحثين في مختلف المجاﻻت عن هذه الصعوبة بعبارات كثيرة .وتعددت آراء الباحثين حول اﻷسباب التي أدت
إلى إثارة مثل هذه الص عوبة حول تعريف اﻹرهاب ،والذي يعد الخطوة اﻷولى على طريق التوص ل إلى حل جذري لهذه
المش كلة ،فالبعض يرجع هذه الص عوبة إلى تش عب اﻹرهاب وتعدد أش كاله وأهدافه ،وتعدد البواعث والدوافع ﻻرتكاب هذه
الجريمة ,بينما يفس ر البعض ذلك بتعدد الباحثين الذين يدرس ون الظاهرة ،واختﻼف أطرهم المرجعية وتخص ص اتهم ،وكذلك
اﻻختﻼف حول نمط العنف الموصوف باﻹرهاب]. [4

واﻹرهاب في اللغة مشتق من فعل) ر ه ب ( ومعناه الخوف والفزع ،أرهبه ،واسترهبه أي أخافه وفزعه ] .[5وهو مصدر
فعل )أرهب( يعني اﻷخذ والتهديد" ،واﻹرهابي هو من يلجأ إلى العنف ﻹقامة سلطته ،والحكم اﻹرهابي نوع من الحكم يقوم
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على اﻹرهاب والعنف ،تعمد إليه بعض الحكومات والجماعات الثورية لتحقيق أهداف سياسية ،فاﻹرهاب إذن هو استخدام العنف
)غير القانوني( أو التهديد به لتحقيق أهداف سياسية سواء من الحكومة أو اﻷفراد أو الجماعات الثورية والمعارضة" ].[6

واﻹرهاب يعتمد على عقيدة أو أيديولوجية حتى يستمر من خﻼل غسل عقول أعضائه.
ويعرف *"جورج ليفاسير" اﻹرهاب بأنه" اﻻستخدام العمدي والمنتظم لوسائل من طبيعتها أن تنشر الرعب؛ وذلك للوصول
إلى أهداف محددة ،فاﻹرهاب يتعلق بإرادة تتجه إلى إحداث أقصى درجات الرعب ,وفي أغلب اﻷحوال ،يرمي إلى إحداث رعب
جماعي بين فئة اجتماعية معينة وفقا ﻷهميتها سواء كانت تمثل كافة فئات المجتمع أو شريحة منه أو تتعلق بحزب سياسي أو
طبقة اجتماعية أو فئة تمارس سلطة معينة كالحكومة والهيئات العامة أو حتى قيادات مشروع معين" ].[7

ولﻺرهاب صور عديدة ومتنوعة ﻻ يمكن حصرها في نوع واحد ,ومن أهم هذه الصور اﻻغتياﻻت ،تخريب المنشآت ،خطف
الطائرات ،احتجاز الرهائن .وهذه الص ور لم تأت بص ورة اعتباطية ،وإنما هي تض افر عدة عوامل اقتص ادية ,وس ياس ية,
وإعﻼمية ,وحتى شخصية وعوامل أخرى ].[8

 :2-2التنمية :وتعني "التحرك العلمي المخطط لمجموعة من العمليات التي تهدف إلى تحقيق التغيير المس تهدف واﻻنتقال من
حالة غير مرغوب فيها إلي حالة مرغوب الوصول إليها".
وهناك اختﻼف بين مفهوم التنمية في اللغة العربية عنه في اللغة اﻹنجليزية ،حيث يش تق لفظ "التنمية" من "نمـ ّ

ى" بمعنى

النمو أقرب إلى اﻻشتقاق
نموا .وإذا كان لفظ
ّ
الزيادة واﻻنت شار .أما لفظ "النمو" من "نما" ينمو نماء فإنه يعني الزيادة ومنه ينمو ً
العربي الص حيح ،فإن إطﻼق هذا اللفظ على المفهوم اﻷوروبي يش وه اللفظ العربي .فالنماء يعني أن الش يء يزيد حاﻻً بعد حال
من نفس ه ،ﻻ باﻹض افة إليه .وطبقًا لهذه الدﻻﻻت لمفهوم التنمية فإنه ﻻ يعدّ مطابقًا للمفهوم اﻹنجليزي " "Developmentالذي
يعني التغيير الجذري للنظام القائم واستبداله بنظام آخر أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق اﻷهداف ].[9

 :3-2التنمية البشرية" :هي عملية توسيع الحريات الحقيقية للبشر ،والفرص اﻻجتماعية والحقوق السياسية التي يتمتعون بها
خدمة لرفاهيته" ] ،[10وفي تعريف آخر هي العملية التي تُبذل بقص د ووفق س ياس ة عامة ﻹحداث تطور وتقدم اجتماعي
واقتصادي للناس وبيئاتهم وتحسين مستوى الحياة[11].
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أيض ا دور المجتمع في دعم نمو اﻷفراد ،وﻻ
وعملية التنمية ليس ت فردية أي تعتمد على إمكانات اﻷفراد ،بل ينبغي أن تش مل
ً
أيض ا على النتائج
تؤثر الظروف اﻻجتماعية على النتائج المحققة لﻸفراد في مجتمع معين في الوقت الحاض ر فقط ،بل تؤثر
ً
المرجوة ﻷجيال المستقبل"]. [12
"تغير مفهوم التنمية حديثا ليصبح أكثر شموﻻً ،فظهر ما يطلق عليه "التنمية المستدامة" ،وتُعرف بأنها "تنمية اقتصادية دائمة
متواص لة بيئية مس تدامة ،اجتماعية عادلة ،تس تجيب إلى احتياجات الجيل الحاض ر دون تعريض احتياجات اﻷجيال المس تقبلية
للخطر"].[13

"إن التنمية البش رية ﻻ بد أن تنطلق من أن اﻹنس ان هو ثروتنا التي ﻻ تنض ب وهو اﻷهم في توفر الموارد الطبيعية للثروة؛ إذ
إن تنمية طاقات اﻹنسان ومؤسساته هي القادرة على توليد الثروة بصورة متجددة من خﻼل توفير المهارات المطلوبة والمعرفة
العلمية بقرارات عقﻼنية وتنظيم مخطط .وقد تم وض ع التقرير اﻷول للتنمية البش رية في عام ) ( 1990ويعد رؤية للتقدم
اﻻقتصادي واﻻجتماعي ،قوامها تزويد اﻷفراد بالقدرة على توسيع خياراتهم وإمكاناتهم ،وتمكنت العديد من اﻻقتصاديات النامية
من تحقيق نمو سريع ومتواصل ومن اﻻرتقاء بمستوى التنمية البشرية ،والتقدّم الحقيقي في التنمية البشرية ﻻ يقاس فقط بتوسيع
خيارات اﻷفراد ،وقدرتهم على تحص يل التعليم ،ووض عهم الص حي الجيد ،والعيش في مس توى مقبول ،والش عور باﻷمان ,إنما
هو في تح صين اﻹنجازات وتوفير الظروف المؤازرة ﻻ ستمرار التنمية الب شرية ،وتبقى ح صيلة التقدّم ناق صة من غير تق صي
المخاطر التي يمكن أن ّ
تقوض اﻹنجازات وتقيمها" ].[14
"وقد أدرك المختصون أنه من الممكن لدولة أن ت ُشيد نموا ً سريعا ً في الجانب اﻻقتصادي لكنها تظل متخلفة ,مما عزز القناعة
أن التنمية اﻻقتصادية لوحدها غير كافية للنهوض بالواقع البشري ,ومن هنا أتت ضرورة إجراء مقاربات متعددة اﻻختصاصات
تأخذ في الحسبان اﻷبعاد الثقافية واﻻجتماعية للخروج من اختزال التنمية في نمو الثروة المادية" ].[15

وعرفت التنمية البشرية بأنها "إحدى الوسائل الضرورية التي تسهم في تحريك وصقل وصياغة وتنمية القدرات والكفاءات
البشرية في مختلف جوانبها العلمية والعملية والفنية والسلوكية" ].[16
فهي إذا ً وس يلة تعليمية تمد اﻹنس ان بمعارف ومعلومات ونظريات ومبادئ تزيد من قدرته على العمل ،فض ﻼً عن كونها
و سيلة تدريبية تعطيه الطريقة العلمية الحديثة واﻷ ساليب الفنية المتطورة التي ي ستعين بها في أدائه اﻷمثل في العمل ،أما بالن سبة
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ﻻعتبارها و سيلة فنية فيق صد بها و سيلة تمنح اﻹن سان الخبرات والمهارات الذاتية والعقلية واليدوية ،وكونها و سيلة سلوكية فهي
تسهم بتهذيب سلوك وتصرفات الفرد المادية واﻷدبية.
 :4-2دليل التنمية البش رية" :دليل مركب يقيس متوس ط اﻹنجازات في ثﻼثة أبعاد أس اس ية للتنمية البش رية هي :الحياة المديدة
)الصحة( ,والمعرفة )التعليم( ,والمستوى المعيشي الﻼئق)الدخل("]. [17
حيث تتبنى تقارير التنمية البش رية الدولية دليل التنمية البش رية ) (HDI) (Human Development indexكأس اس
لترتيب الدول في مس توى اﻹنجاز اﻹجمالي المتحقق في أبعاده الثﻼث :العمر المتوقع )ق( هو قياس القدرة على التمتع بحياة
أفض ل ,ما يزال مؤش ر متوس ط العمر المتوقع عند الوﻻدة هو أفض ل ما يمكن تمثيله لهذا المقياس .دليل التحص يل العلمي)ع(
ويقاس بمتوس ط س نوات الدراس ة ,وتس تخدم الس نوات المتوقعة للدراس ة لقياس البُعد المتعلق بالمعرفة بالس نوات ،ومقياس بهذا
البُعد تجاوز مجرد تقدير الكمية إلى تقييم النوعية .دليل الدخل )ل( يقاس باس تخدام نص يب الفرد من الدخل القومي اﻹجمالي،
"لمقارنة مستويات المعيشة بين الدول على أساس الدخل ،إذ يستند عنصر الدخل في دليل التنمية البشرية إلى نصيب الفرد من
الدخل القومي اﻹجمالي محس وبًا بمعادل القوة الش رائية؛ وذلك بهدف إزالة الفوارق بين مس تويات اﻷس عار الوطنية .إن دليل
التنمية البش رية ) (HDIيعبر عن المس توى اﻷقص ى في القياس بافتراض توزيع نتائج التنمية بش كل متس ا ٍو على فئات المجتمع،
وعلى مناطقه الجغرافية المختلفة" ].[18
دليل التنمية البشرية للدولة =

)ق +ع  +ل (3/

وكلما اقترب الدليل من الواحد دل على تقدم الدول في مجال التنمية البش رية ,وكلما قل عن الواحد تعين على الدولة قطع
شوط طويل لتحقيق الحد المرغوب من التنمية ].[19

 : -3السكان وﻣؤشرات التنمية البشرية واتجاهها في الدول العربية
 :1-3حجم سكان الدول العربية ونموهم
أغلب الدول العربية تتمتع بالعديد من الخص ائص اﻹيجابية كالس كان ،والمس احة ،والموقع اﻹس تراتيجي وغناها بالموارد
البش رية والطبيعية مما يميزها عن غيرها من المجتمعات اﻷخرى ،ويُﻼحظ من ش كل ) (1أن عدد الدول العربية ) (22دولة
بمس احة إجمالية  048.550.13كم ، 2أكبر الدول مس احة هي الجزائر البالغة  741.381.2كم ،2أما أص غرها هي البحرين
بمساحة  665كم. 2
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انفجارا س كانيًا في الربع اﻷخير من القرن
وتش ير اﻹحص ائيات المتعلقة بالقوى البش رية إلى أن الدول العربية قد ش هدت
ً
الع شرين ,وكان لهذا المد الب شري الهائل أثره الفعال في تفاقم مشكلة الغذاء والبيئة في المنطقة العربية ،إذ ت شير تقديرات اﻷمم
المتحدة للوض ع الس كاني في العالم أن مجموع س كان الدول العربية قد بلغ نحو  4.389مليون نس مة في  2015مرتفعا ً من
 284,4مليون ن سمة في عام  2000مسجﻼً معدل نمو سنوي يبلغ حوالي  %2.1في المتوسط خﻼل تلك المدة ،وبذلك يُشكل
سكان الدول العربية نحو % 5.2من جملة سكان العالم لعام  .2015وتجدر اﻹ شارة إلى أن معدﻻت نمو ال سكان الم سجلة في
الدول العربية تفوق المستوى العالمي ،حيث يبلغ نمو سكان العالم بمعدل سنوي قدره  % 2.1بين عامي  2000و .[20]2010

وانخفض المعدل بعض الشيء ليصل إلى  %16.1بين عامي  2010و .2015كان سبب استمرار النمو المتزايد لسكان الدول
العربية ,والذي يمكن تبريره بانخفاض معدﻻت الوفاة الناجم عن تحس ن اﻷوض اع الص حية ،إذ انخفض هذا المعدل خﻼل المدة
) (1995-1990إلى  5,8باﻷلف بعد أن كان  2,15باﻷلف في أوائل السبعينيات من القرن العشرين مع استمرار النسبة العالية
للوﻻدات؛ حيث كانت ) ( 41.5باﻷلف عام )  (1973وبقيت مرتفعة نس بيًا ولم تنخفض إﻻ إلى  34باﻷلف في عام ) (1998
مما يعني أن الدول العربية قد شهدت ً
تغيرا جذريًا على مستوى هياكلها الديموغرافية ][21
ويُﻼحظ من ملحق ) (1وش كل ) (1أن عدد س كان الدول العربية بلغ  700.828.393نس مة عام  ،2015أعلى عدد س كان
حققته مص ر بحجم س كاني بلغ  000.759.90نس مة ،وتأتي الجزائر بالمرتبة الثانية بعدد  000.500.39نس مة،والمرتبة الثالثة
حققتها دولة الس ودان بعدد  000.435.38نس مة .أدنى ثﻼث دول عربية في حجوم الس كان كانت لجزر القمر)(783ألف نس مة
وجيبوتي ) (961ألف نسمة والبحرين ) (000.781.1نسمة حسب تقديرات عام .2015
اﻻختﻼفات في الكثافة العامة تعتمد على عدد الس كان والمس احة ،فتكون عالية في الدول ص غيرة الحجم مثل الدول الجزرية،
فتمثلت أعلى كثافة س كانية للدول العربية في البحرين وهي دولة جزرية بلغت كثافتها العامة  2678.2نس مة/كم ،2ومن ثم
الكثافة العامة لدولة لبنان البالغة  410.3نس مة/كم ،2أعلى ثالث كثافة كانت من نص يب جزر القمر  360.8نس مة/كم ،2أما أدنى
ثﻼث دول في الكثافة العامة هي)موريتانيا ،ليبيا ،عُمان( كانت قيمها على الترتيب ) (13.4 ، 3.6 ،3.5نس مة/كم ،2بكثافة عامة
لمجموع الدول العربية بلغت ) (29نسمة/كم 2للعام نفسه كما هو واضح في شكل ). (1
أما عن التركيب العمري للسكان باعتباره أحد الخصائص السكانية الهامة ،ومن أبرز خصائص سكان الدول العربية هو صغر
سنّهم ،حيث ﻻ يتجاوز عمر  %40من السكان الخامسة عشر عام  ،2015كما ﻻ يتوقّع أن تتغير النسبة كثيرا في السنوات القادمة.
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فضﻼً عن ذلك فإن أغلب الس ّكان هم من السكان الحضر وباستثناء مصر والسودان واليمن ،تتجاوز نسب التحضر نسبة %50
وفي الدول الخليج العربي إلى  ، %90وتصل نسبة سكان الحضر العاﻣة لسكان الدول العربية  %60عام [22].2015

شكل) :(1التوزيع الجغرافي للمساحة وعدد السكان والكثافة العامة للدول العربية عام 2015

وارتفاع نس بة اﻷطفال والش باب في بعض دول المش رق العربي)العراق ،س وريا ،اﻷردن ،لبنان ،اليمن ،مص ر( ،س يفرض
كثيرا من التحديات في المس تقبل ،من أهمها ض رورة العمل على توفير فرص عمل للش باب ،ونتيجة المعدﻻت العالية للتزايد
الس كاني في الدول العربية فإن عدد الداخلين إلى س وق العمل يتزايد س نويا ً بأرقام عالية جدًا تفوق بكثير متوس ط المعدﻻت
العالمية ,وتش ير اﻹحص اءات إلى أن أكثر من ) (3مﻼيين عربي ينض مون س نويًا إلى القوى البش رية العربية التي تبحث عن
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عمل ،وهذا يعني ضرورة توفير ) (3مﻼيين فرصة عمل سنويًا على اﻷقل ما عدا الفرص اﻹضافية التي يجب توفيرها لخفض
معدﻻت البطالة[23].

وفي ظل معدﻻت البطالة المرتفعة والس ائدة بين الش باب في المنطقة العربية ،من المتوقع أن ترتفع تطلعات الس كان حول
الهجرة كأحد الحلول لمش كلة البطالة بينما تنخفض أعداد تلك الفئة مقارنة باﻷقاليم اﻷخرى" ،ويُعزي البعض عجز الدول
العربية عن خلق فرص عمل ﻻئق إلى الطلب المحدود على العمالة المتعلمة والماهرة يش ّكل في اﻷساس مشكلة متعلقة بالطلب
"
وترتبط على نحو وثيق ببنية النمو واﻹنتاج واﻻستثمار ][24

 :2-3ﻣؤشرات التنمية البشرية لسكان الدول العربية
تتباين مؤشرات التنمية البشرية للدول العربية عام  2013كما هو واضح من جدول) (1وشكل ).(2
 :1-2-3ﻣؤشر ﻣتوسﻂ العمر المتوقع عند الوﻻدة
ارتفع المستوى العام للعمر المتوقع عند الوﻻدة في الدول العربية من  61.3سنة في عام ) (1990إلى  70سنة عام )(2013
 ،وهذا المؤشر يخفي في داخله فروقا ً مهمة بين الدول العربية نفسها ،ففي الوقت الذي بلغ فيه متوسط العمر المتوقع لدولة
الصومال  66سنة عام  1990كان هذا العمر في دولة الكويت حوالي  73سنه والشيء نفسه يقال في عام 2002؛ حيث بلغ
متوسط العمر المتوقع لدولة جيبوتي بحدود ) (45.8في الوقت الذي بلغ فيه ) (74.6سنة و) (76.5سنة في كل من اﻹمارات
العربية والكويت على التوالي ]. [25
ويبلغ متوسط العمر المتوقع عند الوﻻدة في الدول العربية  2.70سنة عام  ،2013وهو يقترب من نظيره العالمي البالغ 8.70
سنة ,ويضع الدول العربية في مرتبة متقدمة عن منطقتي جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء ،وسجلت لبنان في عام 2013
أعلى القيم لمتوسط العمر المتوقع عند الوﻻدة وهي  80سنة ،و 78سنة لقطر ،و 77سنة لكل من اﻹمارات والبحرين وعُمان؛
نتيجة لﻼهتمام المتزايد بتوفير الخدمات الصحية للسكان مع تحسين مستواها ،أما أدنى القيم فقد ُسجلت في الصومال بمتوسط
 55سنة وجزر القمر  61سنة و 62سنة لكل من موريتانيا والسودان وجيبوتي بسبب الصراعات السياسية التي أدت إلى تردي
اﻷوضاع اﻻقتصادية واﻻجتماعية وتقصير في الخدمات الصحية ،وعموما ً يرتبط العمر المتوقع عند الوﻻدة بدرجة كبيرة
بمستوى الدخل ,على الرغم من أنه يمكن تحقيق زيادات ملموسة في سنوات العمر المتوقع حتى وإن كانت مستويات الدخل
منخفضة.
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جدول) :(1التوزيع الجغرافي لمؤشرات دليل التنمية البشرية وقيمته ) (HDIلﻠدول العربية عام 2013
الدول العربية

ﻣتوسﻂ العمر
المتوقع عند
الوﻻدة)ق(

ﻣتوسﻂ
سنوات
الدراسة)ع(

نصيب الفرد
ﻣن الدخل
القوﻣي
اﻹجمالي)ل(

قيمة دليل التنمية
البشرية)(HDI

قطر

78

9.1

119.029

0.851

السعودية

76

8.7

52.109

0.836

اﻹمارات

77

9.1

58.068

0.827

البحرين

77

9.4

32.072

0.815

الكويت

74

7.2

85.820

0.814

ليبيا

75

7,5

21.666

0.784

عُمان

77

6.8

42.191

0.783

لبنان

80

7.9

16.263

0.765

اﻷردن

74

9.9

11.337

0.745

تونس

76

6.5

10.440

0.721

الجزائر

71

7.6

12.555

0.717

فلسطين

73

8.9

5.168

0.686

مصر

71

6.4

10.400

0.681

سوريا

75

6.6

5.771

0.658

العراق

69

5.6

14.007

0.641

المغرب

71

4.4

6.905

0.617

اليمن

63

2.5

3.945

0.500

جزر القمر

61

2.8

1.505

0.488

موريتانيا

62

3.7

2.988

0.487

السودان

62

3.1

3.428

0.473

جيبوتي

62

3.8

3.109

0.467

الصومال

55

....

....

0

الدول العربية

70.2

6.3

15.817

0.682

المصدر :اﻷمم المتحدة ،تقرير التنمية البشرية لعام  ، 2014نيويورك) ،2015 ،الملحق اﻹحصائي( جدول  ،1ص .158
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 :2-2-3ﻣتوسﻂ سنوات الدراسة
هناك مشاكل بمعرفة القراءة والكتابة لدى فئة البالغين من سكان الدول العربية ,وتقل هذه المشاكل لدى فئة الشباب منهم ,بينما
تبرز مش كلة تخطي مرحلة الثانوية لدى هذه الفئة ،ولو تتبعنا مس ار التعليم في الدول العربية لوجدنا عدم اﻻهتمام بالطفل في
مرحلة ما قبل المدرس ة وعدم تحض يره لمرحلة التعليم ,هذا ينعكس في تخطي مرحلة اﻻبتدائية نحو الثانوية ويقل المعدل إلى
أدنى الدرجات عندما يتعلق اﻷمر بالتعليم العالي][26

والتحول إلى التعليم اﻻبتدائي المعتمد
ّ
إن اﻻنفاق من الدّخل القومي على التعليم أقل من  %4في معظم الدّول العربية[27].
عالميا ً يتسم بالبطيء في الدول العربية؛ إذ يوجد  %20أو أكثر من اﻷطفال ما دون ّ
سن الخامسة يعانون من مشكلة النمو البطيء
المعتدل أو الحادّ وهذا ينعكس سلبا ً على أدائهم في المدرسة ،و يوجد أكثر من  6مﻼيين طفل في ّ
سن الدخول إلى المدرسة اﻻبتدائية
في منطقة الشرق اﻷوسط )التي تمثل الدول العربية الجزء اﻷكبر منها( كانوا ﻻ يزالون خارج المدرسة في عام  2004وقد بلغت
س ّجل ارتفاع بنسبة  %23في معدّل اﻻلتحاق بالدراسات الثانوية منذ عامي)، (2004-1999
نسبة اﻹناث منهم  ,%59وفيما ُ
وبقيت نسبة اﻻلتحاق في السنوات الثانوية اﻷخيرة منخفضةً حيث ﻻ تزيد عن  %52من أصل  %79مسجلين في الصفوف
الثانويّة اﻷولى تابعوا تعليمهم الثانوي العالي[28].

يقل متوسط سنوات الدراسة للدول العربية البالغ  6.3سنة عن المتوسط العالمي البالغ  7.7سنة بفرق يبلغ  1.4سنة[29].

ويُﻼحظ من جدول) (1وشكل) (2ارتفاع متوسط سنوات الدراسة في كل من اﻷردن بمتوسط  9,9سنة والبحرين بمتوسط 4.9
سجلت أدنى القيم في كل من اليمن ,وجزر القمر ,والسودان بقيم بلغت
سنة وقطر واﻹمارات بمتوسط  1.9سنة لكل منهما ،و ُ
بالتتابع ) ( 1.3، 8.2 ،5.2سنة.
 :3-2-3نصيب الفرد ﻣن الدخل القوﻣي اﻹجمالي
اﻷهمية اﻻقتص ادية لهذا المؤش ر تكون من خﻼل عكس ه معدﻻت النمو اﻻقتص ادي وقياس مس توى اﻹنتاج الكلي وحجمه.
ويُﻼحظ انخفاض في معدل نص يب الفرد من الدخل القومي اﻹجمالي في الدول العربية والذي يبلغ  6716دوﻻر عام 2005
قياس ا ً بدول العالم والبالغ  9543دوﻻر للعام نفس ه .إﻻ أن معدل النمو الس نوي لنص يب الفرد من الناتج المحلي اﻹجمالي للمدة
من  2005 -١٩٩٠سجل معدﻻً أعلى للدول النامية ،إذ بلغ  % 1.3من الناتج المحلي اﻹجمالي يليها الدول العربية بن سبة ٢٫3
%في حين سجلت الدول المتقدمة أدنى معدل نمو بلغ .[30] %١٫5
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وبلغ معدل نص يب الفرد من الدخل القومي اﻹجمالي في الدول العربية  15.817دوﻻر ,وهو مرتفع مقارنة بمعدل دول العالم
البالغ  723.13دوﻻر حسب بيانات عام .2013
س جل أعﻼها في قطر
وكانت قيم نص يب الفرد من الدخل القومي اﻹجمالي للدول العربية عام  2013متباينة من دولة ﻷخرىُ ،
والكويت واﻹمارات بقيم بلغت على التوالي) (068.58) (820.85)(029.119دوﻻر ،وأدنى القيم كانت من نص يب كل من
جزر القمر وموريتانيا وجيبوتي وكانت ) (109.3)(988.2)(505.1دوﻻر على التوالي.

المصدر :جدول )(1
شكل ) :(1التوزيع الجغرافي لمؤشرات دليل التنمية البشرية للدول العربية عام 2013
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 :3-3اتجاهات دليل التنمية البشرية لﻠدول العربية لﻠمدة ) (2013-1990
إن أغلب الدول العربية ش هدت تطورا ملحوظا لدليل التنمية البش رية خﻼل تس عينيات القرن العش رين ،ودول الخليج العربي
هي دائما في الصدارة وضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جداً ،اﻻختﻼفات في قيم مؤشرات التنمية كما هو واضح في شكل)(2
قد انعكس على قيم دليل التنمية البشرية ,فتتباين هي اﻷخرى كما هو واضح في شكل ) (3خريطة ) ،(2فقيم دليل التنمية البشرية
ترتفع في دول الخليج العربية النفطية أي الدول التي تنتج النفط وتص دره ما عدا )العراق والجزائر( والتي تميزت بأعلى دخل
فردي وهي قطر ،الس عودية ،اﻹمارات ،البحرين ،عُمان بقيم بلغت بالتتابع )،(814.0 ،815.0 ، 827.0 ، 836.0 ، 851.0
ومن المعلوم ّ
تنوع اﻹنتاج اﻻقتص ادي يمثّل س ببا رئيس ا للمش اكل اﻻقتص اديّة؛ فالدّول الّتي تعتمد على قطاع واحد من
أن عدم ّ
ّ
ي ناضب مثل النفط،
اﻹنتاج غالبا ً ما تعاني من اقت صاديّات متدنية
وهشة ،وتزداد المشكلة تعقيدا ً إذا ما تعلّق اﻷمر بمورد طبيع ّ
هذا هو الوض ع الذي تواجهه معظم الدول العربيّة التي تعتمد بص فة كليّة أو ش به كليّة على قطاع الطاقة لض مان مداخلها ،أما
أدنى القيم فكانت من نصيب الصومال ) (00.0وجيبوتي ) (467.0والسودان ).(473.0
ويو ضح شكل) (3ارتفاع قيم دليل التنمية البشرية لجميع الدول العربية للمدة ) (2013 -1990من) (551.0عام  1990إلى
) (644.0عام  2005بتغير إيجابي بلغ ) (093.0للمدة ) (2005-1990واستمر اﻻرتفاع إلى قيمة ) (682.0عام  2013بتغير
بلغ ) (038.0لل مدة ) (2013-2005أ ما م قدار التغير لل مدة ) (2013 -1990فبلغ ) ،(131.0أعلى قي مة تغير بلغت)(174.0
للمدة ) (2013-1990وقيمة) (0.063للمدة ) (2013-2005والمدتان من نص يب الس عودية ،أما أدنى قيمة تغير للمدة )-1990
 (2013هي ) (086.0وكانت للبحرين ،وللمدة ) (2013-2005اش تركت اﻹمارات مع البحرين بأدنى قيمة تغير بلغت لكليهما
) (004.0كما هو واضح من ملحق ).(2

3
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ويمكن أن نوزع جغرافيا ً قيم دليل التنمية البش رية للدول العربية عام  2013كما يُﻼحظ في خريطة ) (2إلى ثﻼث مجموعات
هي]:[31
المجموعة اﻷولى :دول ذات مس توى مرتفع من التنمية البش رية وتكون قيمة الدليل فيها أكثر من  ، 7.0وتض م ) (5دول هي
)قطر ،السعودية ،اﻹمارات ،البحرين ،الكويت( وتشكل نسبة ) (%7.22من مجموع الدول العربية.
المجموعة الثانية :دول ذات مس توى متوس ط من التنمية البش رية تتراوح قيم الدليل بين  7.0و  5.0تش مل ) (11دولة هي
)ليبيا ،عُمان ،لبنان ،اﻷردن ،تونس ،الجزائر ،فلس طين ،مص ر ،س وريا ،العراق ،المغرب( وتش كل نس بة ) (%50من مجموع
الدول العربية.
المجموعة الثالثة :دول ذات مس توى منخفض من التنمية البش رية وتكون قيمة الدليل أقل من  ،0.5تتض من هذه المجموعة )(6
دول هي )اليمن ،جزر القمر ،موريتانيا ،السودان ،جيبوتي ،الصومال( وتشكل نسبة ) (%3.27من مجموع الدول العربية.

خريطة) :(2التوزيع الجغرافي لقيم دليل التنمية البشرية للدول العربية عام 2013
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 -4إحصائيات وآثار اﻹرهاب
:1-4إحصائيات اﻹرهاب
هناك شح كبير في البيانات واﻹحصاءات المتعلقة بقضايا اﻹرهاب؛ لما تنطوي على اﻷخير من تعقيد وغموض يكتنفها إلى
حد بعيد من حيث المفهوم واﻷبعاد ،وهو ما يس تدعي اﻻختيار بعد التدقيق ،ومن عيوب قواعد اﻹرهاب اعتمادها المفرط على
المص ادر اﻹعﻼمية ،والتي قد تكون غير دقيقة في وص ف الحاﻻت ،وبالتالي فإن قواعد المعلومات قد تص بح متحيزة لش بكات
اﻻتص ال واﻹعﻼم ،كما أن جميع قواعد البيانات ﻻ تأخذ بالحس بان اﻹرهاب اﻻفتراض ي ) (Cyber terrorismفهو يمثل
خطورة بالغة وله عواقب جس يمة للمجتمعات التي تش ترك بنية معلوماتية كونية حس اس ة ،كما هناك نقص في المعلومات في
جوانب مهمة للحادثة اﻻرهابية فمثﻼ هناك نقص في معرفة الدوافع الش خص ية والمجتمعية ،وأن غالبية القواعد ﻻ تش مل
مؤشرات إحصائية عن اﻹرهاب ولم تربط اﻹرهاب بالمشكﻼت اﻻجتماعية ﻻ على المستوى المحلي وﻻ على المستوى الدولي،
وأيض ا أن قواعد البيانات الخاص ة باﻹرهاب متباينة تبعا لتعريفها اﻹجرائي لﻺرهاب و للمجال و لمعايير اﻹدخال الخاص ة
بالحادثة الخاصة بالحادثة اﻹرهابية [32] .

لذلك س نعتمد على قاعدة بيانات اﻹرهاب العالمي ) (GTDوالتي تتس م بالش مولية بخﻼف قواعد البيانات اﻷخرى والمتعلقة
تعط مثل هذه البيانات التف صيلية والتي ي صدرها اﻻتحاد الوطني المعني بدرا سة اﻹرهاب والردود
بق ضايا اﻹرهاب ،والتي لم ِ
على اﻹره اب والمعروف (The National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to
)Terrorism
وهو مركز أبحاث أكاديمي ،مقره الرئيس في جامعة ميريﻼند بالوﻻيات المتحدة اﻷمريكية باس م ) ،(STARTتأس س والتزم
بالدراسة العلمية لﻸسباب والعواقب البشرية لﻺرهاب في جميع أنحاء العالم ].[33

ارتفعت أعداد الوفيات المرتبطة باﻷعمال اﻹرهابية ارتفاعا ً هائﻼً على مستوى العالم من  18.111شخص عام ) (2013إلى
 32.685ش خص عام )(2014؛ نتيجة لﻼرتفاع المتزايد في الهجمات اﻹرهابية بزيادة بلغت  %61عن عام  2013و %44
عن عام [34] .2012

العراق اﻷكثر تض ررا ً بين دول العالم؛ حيث يُﻼحظ من جدول ) (2وش كل) (4أن العراق يتص در الدول العربية في مؤش ر
اﻹرهاب العالمي لعام  2014بترتيب جاء اﻷول عالميا ً برصيد بلغ عشر نقاط ،ومن ثم تأتي كل من سوريا والصومال بالترتيب
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الخامس والسابع عالميا ً برصيد ) ( 7.41 ، 8.12نقطة على مؤشر اﻹرهاب؛ حيث جاءت الدول السابقة ضمن المجموعة اﻷعلى
في مؤش ر اﻹرهاب العالمي عام  2014كما هو واض ح في خريطة) ،(3وجاءت كل من الكويت واﻹمارات بقيم منخفض ة جدا ً
تبلغ ) (0.29 ، 0.04على التوالي بترتي ب ع المي بلغ ) 100و (119ب التت ابع ،وخل ت ك ل من قطر وعُم ان من الته دي دات
اﻹرهابية لحد بعيد بترتيب عالمي وص ل إلى ) (124لكل منها ،ولم تتوفر بيانات مؤش ر اﻹرهاب لكل من فلس طين وجزر القمر
وجيبوتي.
وارتفع معدل العمليات اﻹرهابية في العراق بصورة كبيرة بين عامي ) (2010-3003التي بلغت  12740عملية إرهابية
أسفرت عن  49219قتيل و 109059جريح بمعدل يفوق  %900عن المدة ) (2003-1991والتي لم تشهد سوى عمليات قليلة،
إذ شهدت اﻷعوام التي سبقت عام  ٢٠٠٣ما يقرب من  138عملية إرهابية راح ضحيتها  ٥١١قتيﻼً و  ٧١٥جريح ]. [35

إذ بلغ عدد الوفيات المسجلة أثر اﻹرهاب في العراق بين عامي ) (2002-1998نحو  65حالة وفاة  [36].وتصاعدت وتيرة
العنف والتفجير والتهجير والقتل على الهوية وأعمال السلب واﻻختطاف طيلة ثﻼث سنوات من بعد سقوط النظام وفقد اﻷمان
بشكل كبير جداً ,وارتفعت أعداد القتلى والمفقودين يوميا ً وقد أعلنت قناة "العراقية الفضائية" في خبر لها بتاريخ  2006/6/29أن
مصادر وزارة الصحة أكدت أن دائرة الطب العدلي في بغداد استلمت ) (8000جثة ﻷشخاص قد قتلوا خﻼل اﻷشهر الستة
الماضية أي منذ بداية عام  2006لغاية حزيران  2006مجهولة الهوية ،أي ما يعادل أكثر من ) (1200قتيل شهرياً[37].
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2014  مؤشر اﻹرهاب الدولي للدول العربية عام:(2)جدول
مؤشر اﻹرهاب

الدول

المرتبة

10

العراق

1

8.12

سوريا

5

7.41

الصومال

7

7.31

اليمن

8

6.5

مصر

13

6.4

لبنان

14

6.25

ليبيا

15

5.77

السودان

19

5.52

الجزائر

21

4.41

البحرين

34

3.29

تونس

46

2.71

السعودية

55

2.11

المغرب

67

1.76

اﻷردن

70

0.56

موريتانيا

91

0.29

اﻹمارات

100

0.04

الكويت

119

0

عُمان

124

0

قطر

124

غير متوفرة

فلسطين

-

غير متوفرة

جزر القمر

-

غير متوفرة

جيبوتي

-

The National Consortium for to Study of Terrorism and Response to Terrorism (START), Global
terrorism index 2014 , p p82-83.
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شكل) :(4مؤشر اﻹرهاب الدولي للدول العربية عام 2014
خريطة ) :(3التوزيع الجغرافي لمؤشر اﻹرهاب الدولي للدول العربية عام 2014

بلغ إجمالي الحوادث اﻹرهابية في الدول العربية حوالي)  ( 11175حادثة إرهابية للمدة ) (2007-1970احتل العراق المرتبة
اﻷولى في حوادث اﻹرهاب ومن ثم لبنان فالجزائر،كانت نتيجتها  46142إصابة و 30448وفاة وكانت هناك خسائر مباشرة
وغير مباشرة تلحق باﻷفراد والمجتمعات جراء هذه الجرائم ,وفقدان المعيل ,وفقدان الوظيف ,واليُتم ,واﻹعاقات ,وفقدان الممتلكات
كلها خسائر مباشرة وغير مباشرة للحدث اﻹرهابي[38] .

وارتفعت أعداد الوفيات المسجلة من أثر اﻹرهاب في العراق بين عامي ) (2014-2000بزيادة بلغت  9.920حالة وفاة ،كما
ارتفع عدد الهجمات اﻹرهابية في العراق بين عامي ) (2014-2013وذلك نتيجة للهجمات اﻹرهابية التي شنتها تنظيمات مسلحة
كتنظيم )داعش( اﻹرهابي ,حيث بلغت  2,492هجمة إرهابية بعدد القتلى بلغ  362.6قتيل و 947,14مصاب لعام ،[39] 2013
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ارتفع معدل العمليات اﻹرهابية عام  2014إلى ) (3370عملية إرهابية أسفرت عن عدد قتلى بلغ  9929و  15137مصاب،
حيث كانت حصة العراق من العمليات اﻹرهابية في العالم ) (%30.4عام  2014فقط[40].

صنفت سوريا في المركز الخامس على مستوى العالم والثاني عربيا ً لعام 2014؛ حيث كانت حصة سوريا من العمليات
و ُ
اﻹرهابية في العالم ) (%5.2بإجمالي  232عملية إرهابية بعدد قتلى بلغ  1698شخص و 1437مصاب ،وتورط في العمليات
اﻹرهابية في سوريا جماعات غير معروفة ,فيما أعلن تنظيم )داعش( اﻹرهابي مسئوليته عن  %36من إجمالي عدد القتلى في
سوريا وأعلنت جبهة النصرة مسئوليتها عن مقتل  %72من إجمالي العمليات[41] .

والمركز السابع عالميا ً كان من نصيب الصومال والتي جاء في الوقت نفسه في الترتيب الثالث عربيا ً بمؤشر اﻹرهاب لعام
 ،2014حيث بلغت حصة الصومال من العمليات اﻹرهابية في العالم ) (%2.5بعدد إجمالي للعمليات اﻹرهابية بلغ  469عملية
إرهابية خلفت ورائها نحو  801قتيل و 568مصاب ،وارتفع عدد القتلى من جراء ارتفاع عدد العمليات اﻹرهابية في الصومال
بين عامي ) ،( 2014-2012ويُذكر في مؤشر اﻹرهاب أن حركة الشباب الصومالية مسئولة عن أغلب الهجمات اﻹرهابية في
الصومال التي حدثت عام [42] .2014

واحتلت اليمن المركز الثامن عالميا ً والمركز الرابع عربيا ً على مؤشر اﻹرهاب لعام 2014؛ فكانت حصة اليمن من العمليات
اﻹرهابية في العالم ) (%2وذلك بعدد إجمالي للعمليات اﻹرهابية بلغ  512عملية إرهابية خلفت ورائها نحو  654قتيل و753
مصاب ،بزيادة بلغت  %72عن عام  ,2013وارتفع عدد القتلى من جراء العمليات اﻹرهابية في اليمن بنسبة  %123بين عامي
) ،(2014-2013ويُذكر على مؤشر اﻹرهاب أن الحوثيين وتنظيم القاعدة هم المسئولون عن حوالي  %80من الهجمات اﻹرهابية
في اليمن التي حدثت عام ). [43](2014
 :2-4آثار اﻹرهاب
يعتمد اﻹرهاب على تجريد الضحايا من إنسانيتهم ,واﻹيديولوجيات المتطرفة والمنغلقة التي ترفض اﻻعتراف بقيمة اﻵخرين
وكرامتهم ،وتُصورهم على أنهم دون مرتبة اﻹنسان ويستحقون اﻻنقراض ،هي أدوات أساسية للتعبئة والتجنيد ,وهذه
اﻹيديولوجيات المتطرفة تؤجج ثقافة العنف والتعصب ,وتزيد الدعم للجماعات اﻹرهابية بين المناصرين لها ][44
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اﻹرهاب عدو للتنمية ,وخطر اﻹرهاب في ضرب اﻻقتصاد الوطني؛ فهو يحاول زرع الفوضى وعدم اﻻستقرار من خﻼل
ضرب السياحة وإيقاف عجلة التنمية فهو يؤثر على اﻵتي:

:1-2-4اﻵثار اﻷﻣنية
إن اﻵثار التدميرية الناتجة عن العمليات اﻹرهابية كثيرة ومتعددة ,وتتفاوت من عملية ﻵخرى ومن مكان ﻵخر ,وتأتي اﻵثار
اﻷمنية في مقدمة اﻵثار السلبية على المجتمع ,وتتضح هذه اﻵثار من خﻼل سفك الدماء ,وترويع المواطنين ,وإشاعة الخوف
والذعر ,واستهداف المنشآت الحيوية ,وتدمير البنى التحتية المسئولة عن الخدمات وتكاثر الخﻼيا اﻹرهابية]. [45

فالعمليات اﻹرهابية التي تستهدف المواطنين والملكيات الخاصة التابعة لﻸفراد كانت أكثر من الثلث بقليل ،تﻼها العمليات
اﻹرهابية التي استهدفت اﻷهداف العسكرية واﻷمنية تﻼ ذلك المنشآت الحكومية ،فمؤسسات اﻷعمال ،كما استهدف اﻹرهاب
المنشآت الحكومية والمؤسسات الدينية ،ووسائل النقل من السيارات والباصات المفخخة ,وأجهزة اﻹعﻼم ،والمنظمات غير
الحكومية ,والمؤسسات الحيوية ,واغتيال الشخصيات السياسية والعلمية واﻹعﻼمية والرموز الدينية[46].
وتشير بعض البيانات المتوفرة عن مؤشرات درجة السعادة والرخاء ،وهي مؤشرات تعبّر عن التوقعات الحالية والمستقبلية
لوضع الرفاهية للناس ،في بعض الدول العربية التي حصلت فيها تهديدات أمنية ،إلى انخفاض تلك المؤشرات في تونس من 24
 %عام  2008إلى  %10عام  ,2010وفي مصر من  % 25عام  2007إلى  % 12عام  ،2010وذلك رغم استمرار النمو
اﻻقتصادي في هاتين الدولتين بمعدﻻت مقبولة خﻼل تلك المدة ].[46
إن اﻹرهاب يؤدي إلى خسائر تتجاوز الضحايا من البشر والخسائر المادية؛ فهو يمكن أن يتسبب أيضا ً في ضرر بالغ غير
مباشر للدول واﻻقتصادات بزيادة تكاليف المعامﻼت اﻻقتصادية ،مثﻼ بسبب تعزيز التدابير اﻷمنية لكفالة سﻼمة الموظفين
والعمﻼء أو زيادة أقساط التأمين ،فقد أدت الهجمات اﻹرهابية التي وقعت في اليمن على السفينة اﻷمريكية "كول" "Coleفي
عام  2000وعلى الناقلة الفرنسية )ليمبرغ ( "  " Limburgفي عام  2002إلى إلحاق ضرر بالغ بصناعة الشحن في اليمن،
فقد أسهم هذان الهجومان في زيادة بنسبة  %300في أقساط التأمين على السفن التي تستخدم ذلك الطريق ,ودفعت السفن إلى
اﻻلتفاف حول اليمن].[47
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 :2-2-4اﻵثار اﻻقتصادية
تتضح اﻵثار اﻻقتصادية من خﻼل ارتفاع معدﻻت البطالة والتضخم ,وخفض التمويل واﻻستثمار ,وتدهور اﻷسواق المالية
وقطاع التأمين وقطاع السياحة وميزان المدفوعات ,وإفﻼس الشركات ,وارتفاع سعر الصرف العملة الصعبة ،فاﻹرهاب يؤثر
سلبا ً في زيادة التضخم نتيجة لقلة الطلب ،فقلة اﻹنفاق يؤدي ﻵثار سلبية على اﻻقتصاد؛ ﻷن في حالة اﻹرهاب الطلب يتضاءل
ويظهر الركود في اﻷسواق ,وكساد المنتجات نتيجة تراجع اﻻستثمار وينتج عن ذلك زيادة معدل التضخم ][48
وغالبا ً ما يؤدي تزايد النشاط اﻹرهابي في دولة معينة إلى خفض العائد المتوقع على رأس المال المستثمر فيها ،وهو ما يؤدي
إلى تحويل اﻻستثمار إلى دول أخرى أكثر أمانا ً .ويترتب على ذلك خفض مخزون رأس المال اﻹنتاجي وتدفق التكنولوجيا
المعززة لﻺنتاجية إلى الدولة المتضررة ،إن حدوث زيادة صغيرة نسبيا ً في عدد الحوادث اﻹرهابية المحلية في دولة ما لكل 100
ألف شخص يؤدي في المتوسط إلى خفض حاد في صافي اﻻستثمار اﻷجنبي المباشر ،وينخفض صافي اﻻستثمار بصورة كبيرة
مماثلة إذا كانت الهجمات اﻹرهابية ناشئة في الخارج أو تتضمن أجانب أو أصوﻻ أجنبية في الدولة التي يقع فيه اﻻعتداء ][49
"يفرض ضعف البنية التحتية في الدول العربية تكاليف مرتفعة على تعامﻼت النشاط اﻻقتصادي ,وهو اﻷمر الذي يخفض
العائد على اﻻستثمار ويحول دون نفاذ الفقراء وسكان الريف إلى المرافق الحديثة اﻷساسية ,فعلى سبيل المثال يمنع انقطاع التيار
الكهربائي في المناطق الريفية اﻷطفال من الدراسة ليﻼً والعيادات من خدمة المرضى ,نظرا ً ﻷن اﻻستثمار في البنية التحتية هو
العامل اﻷكثر أهمية لنجاح التغيير البنيوي في المجتمعات العربية واقتصاداتها ،و يمكن القول بأن تدهور أوضاع المدن العربية
عملت كمحفزات للحراك السياسي الداعي لمزيد من العدالة اﻻجتماعية .ويتيح العمل على تحسين أوضاع المناطق المهملة
والمتدهورة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية فرصا ً هائلة لتوظيف العمالة ولﻼستيعاب اﻻجتماعي" ].[50
"رغم أن الدول العربية قد تمكنت من خفض معدل البطالة الكلي من  ٪ 12في عام  1990إلى  ٪9.3عام  2010إﻻ أنها ﻻ
تزال تحتفظ بأعلى معدل للبطالة بين المناطق النامية وبأدنى معدل مشاركة في القوى العاملة ،كما أن اﻻنخفاض في معدل البطالة
أمر مضلل إلى حد ما ،ﻷنه يعكس أساسا ً استعدادا ً متزايدا ً لقبول أي عمل أو مجرد التخلي عن بحث بﻼ جدوى عن عمل,كما أن
التوسع المنتظم للعمالة غير المنظمة في الدول العربية يعد مؤشرا ً قويّا ً أيضا ً على زيادة الهشاشة واﻻستبعاد من العمل الﻼئق "
][51
وأشار تقرير "آفاق اﻻقتصاد العالمي" إلى أن الكويت والسعودية أقل معدﻻت البطالة لعام  2013من بين الدول الشرق
اﻷوسط ،كما ذكر التقرير نفسه أن تونس سجلت أعلى نسبة للبطالة بين الدول العربية بمعدل  %7.16ثم يأتي بعدها اﻷردن
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بمعدل  %2.12للبطالة .كما سجلت السودان أعلى معدل للتضخم من بين الدول العربية بنسبة  %5.36وثم مصر وتونس واﻷردن
بنسب بلغت على التوالي )[52]. %(5.5 ، 1.6، 9.6
وبالنظر للزيادة الواسعة في التهديدات اﻹرهابية عام  2014قد ارتفع بالنتيجة وبشكل كبير التكاليف اﻻقتصادية لﻸنشطة
اﻹرهابية؛ حيث بلغت عام  2014نحو 52.9مليار دوﻻر على مستوى العالم ما يمثل زيادة  %61مقارنة  ،2013وفي الوقت
نفسه زيادة بعشرة أضعاف ما كان عليه الحال عام .2000
كما تعاني الدول العربية وبدرجات متفاوتة من هجرة الكفاءات العلمية والعقول إلى الدول اﻷوربية والوﻻيات المتحدة
اﻷمريكية وكندا وأستراليا وألمانيا ،وقد نجم عن ذلك خسائر مالية واستثمارية واقتصادية ,وفي مقدمتها تكاليف تأهيل هذه
الكفاءات ،إضافة إلى حرمان الدول العربية من اﻻستفادة منها اقتصاديًا وعلميًا.
كما أن استنفاذ موارد الدولة لمحاربة اﻹرهاب حتى يتحقق اﻷمن واﻻستقرار يؤثر على مشروعات التنمية اﻻقتصادية والبنية
التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين لعدم توافر المبالغ الﻼزمة في الميزانية لصرف مبالغ كبيرة على مكافحة اﻹرهاب ,وتوفير
الحماية الﻼزمة للمؤسسات والمواطنين ،فنظرية اﻻقتصاد الحديثة ﻻ تغفل عنصر اﻻستقرار السياسي واﻻقتصادي وأثره[53] .
"اﻹرهاب من العوامل التي تؤدي إلى ازدياد الفقر وإلى موجات من الهجرة الداخلية التي وضعت ضغطا ً إضافيّا ً على
الخدمات العامة المتدهورة كما أن لﻼرتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية تأثيره الكبير على الفقر في الدول العربية .وﻻشك
أن الدول العربية اﻷقل نموا ً هي اﻷكثر عرضة للتأثر بارتفاع أسعار المواد الغذائية ،نظرا ً ﻻرتفاع حصة الغذاء في سلة اﻻستهﻼك
والتغطية الضعيفة لشبكات اﻷمان اﻻجتماعي ودعم الغذاء ,وعندما يقترن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع تغير المناخ ،والتدهور
البيئي المنتظم ،والنزاع ،فمن المؤكد أن النتيجة ستكون كارثية ،كما يثبت ذلك تدني الواقع الغذائي الحالي في الصومال"[54] .
في العراق هناك  9مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر عام  2007وفقا ً ﻹحصائية وزارة التخطيط والتعاون اﻹنمائي العراقية
مما أدى الى اتساع الفجوة بين الفقراء واﻷغنياء بدون وجود أسباب موضوعية لتلك الفجوة ,وﻻسيما إذا اقترنت تلك الفجوة بتدني
مستوى المعيشة والسكن والتعليم والصحة وغيرها ,التي من ال ُمفترض أن تقدمها الحكومة والتي تلكأ تقديمها بسبب انتشار الفساد
اﻹداري فمن بين ) ( 192دولة في العالم ﻻ يتقدم على العراق سوى الصومال وميانمار طبقا للتقارير السنوية لمنضمة الشفافية
الدولية لمؤشر الفساد الدولي[55].
وعند زيارة المواقع العالمية لتصنيف الدول حسب المستوى اﻻقتصادي لها تبين أن اليمن وموريتانيا وجزر القمر من أفقر
الدول العربية حتى عام ) ,(2013حيث تغيرت الصورة مع توالي اﻷحداث وزيادة اﻷضرار والتدمير في الدول العربية بشكل
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عام ،وكان لسوريا النصيب اﻷكبر من هذا الدمار ،الذي لحقته هجرة ونزوح وفقر مدقع لمﻼيين اﻷسر النازحة ،ثم يأتي العراق
حيث كانت اﻷضرار اﻻقتصادية الناجمة عن أعمال العنف في العراق كبيرة جدا تساوي  %14.9من الناتج المحلي اﻹجمالي
وهو ما يعادل  815دوﻻر للشخص الواحد ,ثم اليمن التي دخلت في حرب دولية عربية وحرب قبلية أهلية داخلية ،لينزح أهلها
إلى الدول القريبة ،ثم ليبيا ومصر وتونس.

 :3-2-4اﻵثار اﻻجتماعية
هناك العديد من الدراسات التي ركزت على دراسة أثر اﻹرهاب والمتغيرات النفسية واﻻجتماعية على صحة الفرد؛ بهدف
الكشف عن هذه العﻼقة ,وتشير إلى أن اﻻرهاب يسهم بدور كبير في هذا الصدد ،ومنه يتبين الدور الذي يؤديه اﻹرهاب والمواقف
السلبية العنيفة التي يتعرض لها اﻷفراد في إثارة المشقة النفسية لديهم ،كما تتمثل في أعراض معينة كأعراض القلق واﻻكتئاب,
والتي تنعكس أساسا ً على انخفاض كفاءتهم وفاعليتهم وصحتهم النفسية ][56
إن الحرمان من الوالدين بفعل اﻹرهاب له انعكاسات وخيمة على الصحة النفسية لﻸبناء خاصة الصغار منهم ،فحرمان اﻷم
يؤدي إلى بعض المظاهر السلوكية كالخوف ,والعدوان ,وعدم الشعور باﻷمن ،ويؤدي إلى التأخر في النمو الحركي ,وإلى
اﻻنطواء والقلق ,وقلة التوافق النفسي واﻻجتماعي ،أما الحرمان من اﻷب يؤدي إلى الﻼمباﻻة وتبلد المشاعر واﻷحاسيس ,وعدم
القدرة على التفاعل مع اﻵخرين،كما يعانون من آثار سلبية تمتد إلى حياتهم المستقبلية تتمثل في مشاعر عدم الرضا على النفس،
ففي إحدى الدراسات التي ارتبطت بهذا الموضوع بينت أنه يوجد بالجزائر أكثر من  140ألف شخص مصاب بصدمات عقلية
منهم  20ألف طفل ،والتي من بينها  8800تحت العشرة سنوات وحوالي ربع العينة تمثل فئة المراهقين ،ونسبة  % 41تخص
فئة البالغين ما بين  40-25سنة[57] .
كما أن التفكك والتصدع اﻷسري والترمل بسبب فقدان أحد الوالدين أو كﻼمها أدى إلى زيادة عدد اﻷيتام واﻷرامل بما يزيد على
خمسة مﻼيين يتيم وأرملة وبهذا يزيد على تعداد سكان بعض دول الخليج )الكويت وقطر واﻹمارات(.
وكاَنت لتداعيات التهجير القسري المنظم وما تبعه من عمليات تغيير ديموغرافي ُمتعمد أدت إلى التفكك اﻷسري وتمزيق النسيج
اﻻجتماعي تمهيدا لتحويله الى واقع متصارع ,بالتالي يتحول كل ذلك إلى عدم الرضا والكراهية والنقمة على المجتمع .
وبصورة عامة إن زيادة العمليات اﻹرهابية وما يسفر عنها من سقوط قتلى وجرحى ينعكس على مؤشرات التنمية البشرية
بصورة كبيرة ،ولبعضها انعكاس مباشر كتأثير العمليات اﻹرهابية على متوسط العمر المتوقع لﻺنسان وهي عﻼقة عكسية ،أي
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كلما ازدادت العمليات اﻹرهابية انخفض متوسط العمر المتوقع لﻺنسان ،وهذا ما يتضح بشكل كبير بالنسبة للعراق؛ فعندما
ازدادت العمليات اﻹرهابية بعد عام  ٢٠٠٣انخفض متوسط العمر المتوقع في العراق بشكل ملحوظ وصوﻻً إلى أدنى قيمة له في
عامي  ٢٠٠٧و  ٢٠٠٨حينما بلغ متوسط العمر المتوقع لﻺنسان  67.8سنة ،بسبب تزايد أعداد القتلى إلى  6534قتيل والجرحى
إلى  ١١٩٦٥جريح ،وبذلك فقد أصبح مؤشر الصحة  745,0لﻸعوام نفسها ,وبعدها أخذ بالتقدم المتباطئ بسبب وجود أعمال
العُنف واﻹرهاب وعدم اﻻستقرار اﻷمني الذي يهدد حياة الناس ،فإنه لم يصل إلى ما كان عليه في مطلع التسعينيات من القرن
الماضي ،عندما كان يبلغ  3,71سنة كمتوسط لعمر اﻹنسان ،ومؤشر الصحة بلغ . [58] 0, 809

شكل) (5العﻼقة بين مؤشر اﻹرهاب الدولي وقيمة دليل التنمية البشرية للدول العربية
يُﻼحظ من شكل ) ( 5انخفاض دليل التنمية البشرية في الدول العربية التي يرتفع فيها مؤشر اﻹرهاب ,وهذا واضح بصورة
كبيرة في الص ومال واليمن والعراق وس وريا ،والعكس أي ارتفاع دليل التنمية البش رية في الدول العربية التي ينخفض فيها
مؤشر اﻹرهاب بشكل كبير كما في قطر وعُمان والكويت واﻹمارات.
 -5الﺨاتمة :وبرزت فيها النتائج اﻵتية:
.1

أثر اﻹرهاب ب صورة سلبية على مؤ شرات التنمية الب شرية لبعض الدول العربية التي شهدت تفاقم في عدد العمليات

اﻹرهابية .وهذا واض ح من خﻼل مؤش ر متوس ط العمر المتوقع عند الوﻻدة لعام )(2013؛ حيث َس جلت الص ومال أدنى القيم
) (55سنة واليمن ) (63سنة و) (69سنة للعراق ،و َسجلت لبنان أعلى القيم لمتوسط العمر المتوقع عند الوﻻدة وهي  80سنة،
و  78سنة لقطر ،و  77سنة لكل من اﻹمارات والبحرين وعُمان.
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.2

ارتفاع متوسط سنوات الدراسة في كل من اﻷردن بمتوسط  9,9سنة ,والبحرين بمتوسط  4.9سنة ,وقطر ,واﻹمارات

بمتوس ط  1.9س نة لكل منهما.س جلت أدنى القيم في كل من اليمن وجزر القمر والس ودان بقيم بلغت بالتتابع )( 1.3، 8.2 ،5.2
سنة.
.3

تباينت قيم نصيب الفرد من الدخل القومي اﻹجمالي من دوله ﻷخرىُ ،سجل أعﻼها في قطر و الكويت واﻹمارات بقيم

بلغت على التوالي ) 029.119و 820.85و  ( 068.58دوﻻر ،وأدنى القيم كانت من نص يب كل من جزر القمر وموريتانيا
وجيبوتي وكانت ) 505.1و  988.2و  (109.3دوﻻر.
.4

ارتفع ت قيم دلي ل التنمي ة البش ري ة في دول الخليج العربي ة النفطي ة والتي تميزت ب أعلى دخ ل فردي وهي قطر،

والس عودية ،واﻹمارات ،والبحرين ،وعُمان بقيم بلغت بالتتابع) 851.0و  836.0و  827.0و  815.0و  ،(814.0أما أدنى
القيم فكانت من نصيب السودان ) (473.0وجيبوتي ) (467.0والصومال). (00.0
.5

يتص در العراق الدول العربية في مؤش ر اﻹرهاب العالمي لعام ) (2014بترتيب جاء اﻷول عالميا ً برص يد بلغ عش ر

نقاط؛ حيث شهد العراق ارتفاعا ً في معدل العمليات اﻹرهابية ب صورة كبيرة بعد اﻻحتﻼل الع سكري اﻷمريكي للمدة )-3003
 (2010التي بلغت  12740عملية إرهابية أس فرت عن  49219قتيل و  109059جريح بمعدل يفوق  %900عن المدة
) ،(2003-1991واحتلت كل من س وريا والص ومال الترتيب الخامس والس ابع عالميا ً برص يد ) (7.41 ، 8.12على مؤش ر
اﻹرهاب وجاءت كل من الكويت واﻹمارات بقيم منخفض ة تبلغ ) (0.29،0.04على التوالي بترتيب عالمي بلغ ) 100و(119
بالتتابع .وخلت كل من قطر وعُمان من التهديدات اﻹرهابية لحد بعيد بترتيب عالمي وص ل إلى ) (124لكل منها ،ولم تتوفر
بيانات مؤشر اﻹرهاب لكل من فلسطين وجزر القمر وجيبوتي.
.6

انخفض دليل التنمية البشرية في الدول العربية التي يرتفع فيها مؤشر اﻹرهاب كالصومال ,واليمن ,والعراق ,وسوريا،

ويرتفع دليل ال تنمية البشرية في الدول العربية التي ينخفض فيها مؤشر اﻹرهاب كما في عُمان ,والكويت ,وقطر ,واﻹمارات.
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 -6المﻼحق
ﻣﻠحق) :(1التوزيع الجغرافي لعدد السكان والمساحة والكثافة العاﻣة لﻠدول العربية عام 2015
الدول العربية

عدد السكان*

المساحة

)نسمة(

)ﻛم(2

الكثافة
ﻛم(2

العاﻣة)نسمة/

الجزائر

39.500.000

2.381.741

6.16

السعودية

31.500.000

2.250.000

14

السودان

38.435.000

1.886.068

4.20

ليبيا

6.278.000

1.759.540

6.3

ﻣوريتانيا

3.632.000

1.030.700

5.3

ﻣصر

90.759.000

1.001.450

6.90

المغرب

33.680.000

710.850

4.47

الصوﻣال

10.972.000

637.657

2.17

اليمن

26.745.000

527.970

7.50

العراق

36.575.700

437.072

7.83

عُمان

4.161.000

309.500

4.13

سوريا

23.270.000

185.180

7.125

تونﺲ

11.118.000

163.610

68

اﻷردن

9.500.000

92.300

9.102

اﻹﻣارات

8.933.000

83.600

9.106

فﻠسطين

4.683.000

27.687

1.169

جيبوتي

961.000

23.244

3.41

الكويت

4.161.000

17.820

5.233

قطر

2.113.000

11.437

8.184

لبنان

4.288.000

10.452

3.410

جزر القمر

783.000

2.170

8.360

البحرين

1.781.000

665

2.2678

المجموع

393.828.700

13.550.048

29

* تقديرات
Source: 1- population Division of the Department of Economics and Social Affairs
of the United Nation Secretariat ,2015.

70

)ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 1, January 2019
ﻣﻠحق) : (2قيم دليل التنمية البشرية ) (HDIونسب تغيره لﻠدول العربية لﻠمدة )(2013 -1990

الدول العربية

1990

2005

2013

تغير)-1990
(2005

تغير)-1990
(2013

تغير)-2005
(2013

قطر

0.756

0.840

0.851

084.0

0.095

0.011

السعودية

0.662

0.773

0.836

111.0

0.174

0.063

اﻹﻣارات

0.725

0.823

0.827

0.098

0.102

البحرين

0.729

0.811

0.815

0.082

0.086

0.004

الكويت

0.723

0.795

0.814

0.072

0.091

0.019

ليبيا

0.684

0.772

0.784

0.088

0.1

0.012

عُمان

.....

0.733

0.783

.....

.....

0.05

لبنان

.....

0.741

0.765

.....

.....

0.024

اﻷردن

0.622

0.733

0.745

111.0

0.123

0.012

تونﺲ

0.567

0.687

0.721

12.0

0.154

0.034

الجزائر

0.576

0.675

0.717

0.099

0.141

0.042

فﻠسطين

.....

0.649

0.686

.....

.....

0.037

ﻣصر

0.546

0.645

0.682

0.099

0.136

0.037

0.653

0.658

0.083

0.088

0.005

العراق

0.508

0.621

0.642

0.113

0.134

0.021

المغرب

0.459

0.569

0.617

0.11

0.158

0.048

اليمن

0.390

0.462

0.5

0.072

0.11

0.038

جزر القمر

.....

0.464

0.488

.....

.....

0.024

ﻣوريتانيا

0.367

0.455

0.487

088.0

0.12

0.032

السودان

0.342

0.423

0.473

0.081

0.131

0.05

جيبوتي

.....

0.412

0.467

.....

.....

0.055

الصوﻣال

.....

.....

.....

.....

.....

.....

المجموع

0.551

0.644

0.682

0.093

0.131

0.038

سوريا

.7

71

0.570

المصدر :اﻷمم المتحدة ،تقرير التنمية البشرية  ،2014نيويورك)،2014 ،الملحق اﻹحصائي( جدول ) ،(2ص .165-163
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72

)ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 1, January 2019

][13يختار عبد القادر و عبد الرحمان عبد القادر ،دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية اﻻقتصادية "حالة الدول
العربية"  ،المؤتمر العالمي الثامن لﻼقتصاد والتمويل اﻹسﻼمي ،الدوحة ،2011 ،ص .4
][14اﻷمم المتحدة  ،التقرير التنمية البشرية  ،2014نيويورك .2015 ،ص 1
][15محمد العوض جﻼل الدين ،التنمية البشرية :تطوير القدرات وتعظيم اﻻستفادة منها في الوطن العربي ،المعهد
العرب للتخطيط ،الكويت ،1993 ،ص23
] [16منصور أحمد منصور ،قراءات في تنمية الموارد البشرية ،وكالة المطبوعات ،الكويت ،1976 ،ص.194
][17اﻷمم المتحدة ،تقرير التنمية البشرية  ،"2013مصدر سابق ،ص .167
] [18جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ،العراق تقرير التنمية البشرية  ، "2014ص.21
][19محمد عبد العزيز عجمية وإيمان عطية ناصف"،دراسات نظرية وتطبيقية" ،اﻹسكندرية  ، 2003،ص .194
] [20جامعة الدول العربية ،قطاع الشؤون اﻻجتماعية ،التقرير اﻹقليمي للهجرة الدولية العربية" الهجرة الدولية
والتنمية" ،القاهرة  ، 2014 ،ص.8
][21المصدر نفسه  ،ص . 205تعكس بيانات السودان بعد انفصال الجنوب عن شماله رسميا في  9تموز 2011
وانضمام جنوب السودان بعضوية اﻷمم المتحدة كالعضو .193
][22اعتمادا على  -1بيانات البنك الدولي على الموقع اﻹلكتروني
https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.TOTL
][23بشير شورو ،ا ﻷطر اﻷخﻼقية والمعيارية والتربوية لتدعيم اﻷمن البشري في الدول العربية ،منشورات اﻻمم
المتحدة  ، 2005 ،ص . 51
][24مناور فريح حداد ،نظرة تحليلية لحجم القوى العاملة العربية وآفاق تطويرها ،مجلة جامعة دمشق للعلوم
اﻻقتصادية والقانونية ،المجلد ،21العدد اﻷول ،2005 ،ص. 202
][25برنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائي ،تقرير " تحديات التنمية في الدول العربية”  ،2011القاهرة  ،ص .5

73

)ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 1, January 2019

][26ع امر عبود جابر و ياسين موسى جاسم ،تحليل مكونات التنمية البشرية في الوطن العربي ،مجلة تنمية
الرافدين ،جامعة الموصل ،مجلد  ،31العدد  ، 2009، 97ص .149
] [27عبد الرحيم وهيبة وآخرون ،واقع التنمية البشرية في الدول العربية من خﻼل مؤشرات عالمية ،مجمع مدخﻼت
المل تقى الدولي حول تقييم سياسيات اﻹقﻼل من الفقر في الدول العربية في ظل العولمة ) 9-8ديسمبر  ،(2014جامعة
الجزائر ،2014 ،ص .48
[] http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001489/148972E.pdf
اﻷول/
] [28ميرفت رشماوي وتيم موريس ،نظرة شاملة عن المجتمع المدني في العالم العربي ،إنتراك ،تشرين ّ
 ، 2007ص .9
][29اﻷمم المتحدة ،تقرير التنمية البشرية  "2013نهضة الجنوب تقدم بشري في عالم متنوع" ،مصدر سابق .
ومنشور على الموقع اﻻلكتروني
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/huma_development/Human
_dev_rep_13.html
] [30مهدي سهر غيﻼن وآخرون ،دراسة تحليلية ﻻهم مؤشرات التنمية المستدامة في البلدان العربة والمتقدمة ،ص
.9
منشور على الموقع اﻹلكترونيwww.iasj.net/iasj
][31محمد عبد العزيز عجمية وإيمان عطية ناصف ،مصدر سابق  ،ص .194
][32ذياب بن م وسى البداينة ،قاعدة مكافحة إرهاب عربية "الندوة العلمية أهمية قواعد البيانات الخاصة بمكافحة
اﻹرهاب ،مصدر سابق .ص .8
] [33حسن لطيف الزبيدي وصادق فخري ،اﻹرهاب وآثاره في التنمية البشرية في العراق ،مجلة الغرى للعلوم
اﻻقتصادية واﻹدارية ،العدد  29السنة  ، 2013 ، 9ص  .235والمنشور على الموقع اﻻلكتروني
http://www.docudesk.com

74

)ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 1, January 2019

[34] The National Consortium for to Study of Terrorism and Response to Terrorism
(START),Global terrorism index, 2015, P16.
. 239  ص،  مصدر سابق،[حسن لطيف الزبيدي وصادق فخري35]
[36] Global terrorism index 2015, op .cit , P 20 .
( رسالة ماجستير )غير منشورة،(2006-3003)  التنمية البشرية في العراق للمدة،[وليد عبد جبر الخفاجي37]
. 285  ص،2007 ، كلية التربية،جامعة بغداد
.12  ص، مصدر سابق، العﻼقة بين اﻻرهاب والتنمية البشرية في الوطن العربي،[ ذياب بن موسى البداينة38]
[39] The National Consortium for to Study of Terrorism and Response to Terrorism
(START), Global terrorism index 2014, P 16.
[40] Global terrorism index, 2015, op .cit , P 20 .
[41] Ibid, p 24 .
[42] Ibid, p 27 .
[43] Ibid, p 26 .
 ص، 2006 ،" اﻻتحاد في مواجهة اﻹرهاب "توصيات اﻹستراتيجية عالمية لمكافحة اﻹرهاب،[ اﻷمم المتحدة44]
.6
، مطبعة جامعة نايف العربية للعلوم اﻷمنية، أثر اﻻرهاب في مجتمعاتنا ووسائل مكافحته،[ علي ابن فايز الجحني45]
.15  ص،2007 ، أبو ظبي
 مركز ابن خلدون للدراسات، العﻼقة بين اﻻرهاب والتنمية البشرية في الوطن العربي،[ ذياب بن موسى البداينة46]
.12  ص،2013 ، جامعة مؤتة،واﻷبحاث
[47] After the Spring: Economic Transitions in the Arab World, Oxford University Press
, 2012 .p32.
ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)

75

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 1, January 2019

____ ] ،[48تكلفة اﻹإرهاب ،مجلة التمويل والتنمية ،آيار  ،2015ص. 26
][49عثمان أحمد عثمان ،مصدر سابق  ،ص .14
][50مصدر سابق ،ص. 27
][51برنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائي ،مصدر سابق ،ص .11-10
][52برنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائي ،مصدر سابق  ،ص .6
][53صحيفة الرياض اﻹلكترونية ،العدد  ،16792اﻷحد  17،شعبان  1435ه –  15حزيران .2014
][54عثمان أحمد عثمان ،مصدر سابق  ،ص .13-12
][55المصدر نفسه ،ص .7
] [56دنيا جواد ،اﻹرهاب في العراق "دراسة في اﻷسباب الحقيقة" ،مجلة العلوم السياسية ،كلية العلوم السياسية،
جامعة بغداد ،العدد  .43،2012ص .136
] [57حليلو نبيل ،انعكاسات اﻹرهاب على اﻷسرة ،مجلة دراسات نفسية تربوية ،مخبر تطوير الممارسات النفسية
والتربوية ،العدد  ،11كانون اﻻول  ، 2013 ،ص. 180
][58المصدر نفسه ،ص. 180
][59حسن لطيف الزبيدي وصادق فخري ،مصدر سابق ،ص .241

76

)ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 1, January 2019
ARID Journals

ARID International Journal of Social Sciences and
Humanities (AIJSSH)
ISSN:2663-774X
Journal home page: http://arid.my/j/aijssh

ِ الدولية للع
لوم اإلنسانية واإلجتماعية
ُ ُ َّ جَملةُ أُريد
 م2019  كانون الثاين، 1  اجمللد، 1 العدد

E-extremism and the formation of societal opinion
A reading in the role of universities in prevention and treatment
Dr. Amna Ali Elbasheer Mohamed
King Khalid University- College of Shariah and Fundamentals of Religion
Saudi Arabia - Abha

)(التطرف اإللكتروني وتشكيل الرأي قراءة في دور الجامعات في الوقاية والعالج
آمنة علي البشير محمد.د
 أبها – السعودية-  كلية أصول الدين – قسم أصول الفقه/جامعة الملك خالد

mamna@kku.edu.sa

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 1, January 2019

ARTICLE INFO
Article history:
Received 12/04/2018
Received in revised form 18/05/2018
Accepted 01/06/2018
Available online 15/01/2019

ABSTRACT

All praise is due to Allah, the Lord of the Worlds. The Beneficent, the Merciful. Master of the
Day of Judgment. Thee do we serve and Thee do we beseech for help. Keep us on the right path.
Specialists in extremism issues agree that Internet Based extremism is no less dangerous than real
(actual) extremism but is more severe and cruel because it has become trans-boundary, language and
culture. It is connected to developments in the information society it becomes more dangerous and fatal
as progress in the information field increases. It is moved from direct confrontation to the electronic
confrontation and turned the real confrontation into a software confrontation, and the Internet has
become one of the most lethal weapons if used for bad purposes.
The research aims at shedding the light on the electronic extremism and its purposes, which in the
opinion of the researchers is one of the most serious issues affecting the society and highlighting the
role of universities in how to prevent and treat youth from extremism particularly the youth group,
which is not less than 45% in any society. This group is the most affected one with e-extremism, which
invaded the Arab and Muslim worlds alike.
The research concludes to: the need to spread and encourage the magnanimous sites, that the Islamic
nation was characterized by the mediocrity that Allah made special for the nation of Muhammad
peace be upon him - Allah said: (And thus we have made you a just community that you will be
witnesses over the people and the Messenger will be a witness over you. And We did not make the
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qiblah, which you used to face except that We might make evident who would follow the Messenger
from who would turn back on his heels. And indeed, it is difficult except for those whom Allah has
guided. And never would Allah have caused you to lose your faith. Indeed, Allah is, to the people,
Kind and Merciful.). As well as to promote forums of substantive dialogue and denial of service on
the sites of sedition. To protect young people in facing the thought of extremists by increasing
awareness within Saudi universities, and then the independence of the networks in attracting young
people to identify extremism to highlight the damage that is directly has on the citizen so that the
issue of eliminating extremism is a personal issue.
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الملخص
الحمد هللا نحمده ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ,من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،والصالة
والسالم على أفضل المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يتفق المتخصصون في قضايا التطرف على أن التطرف اإللكتروني ال يقل خطرا عن التطرف الواقعي بل هو أشد وطأة وشراسة؛
ألنه صار عابرا للحدود واللغات والثقافات ,وهو مرتبط بالتطورات التي تحدث في مجتمع المعلومات ،فهو يزداد خطورة كلما
زاد التقدم في المجال المعلوماتي ،ولذا نقلت مرحلة المواجهة المباشرة إلى المواجهة اإللكترونية وتحولت المواجهة الواقعية إلى
مواجهة رقمية ،وأصبح اإلنترنت من أشد األسلحة فتكا وهدما إذا ما اُستخدم في أغراض سيئة.
يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على التطرف اإللكتروني ومعرفة أسبابه ,وهو من أشد الموضوعات خطورة وأثرا على المجتمع,
وإبراز دور الجامعات في كيفية الوقاية وسبل عالج الشباب من التطرف؛ ألن شريحة الشباب هي األكثر تأثرا بموجة التطرف
اإللكتروني التي اجتاحت العالم.
يخلص البحث إلى ضرورة نشر وتشجيع المواقع الوسطية ،إن األمة اإلسالمية تميزت بالوسطية التي جعلها هللا تعالى خصيصة
سطا ِلتَ ُكونُواْ ُ
سو ُل َعلَ ْي ُك ْم
الر ُ
اس َو َي ُكونَ َّ
ش َهدَاء َعلَى النَّ ِ
"و َكذَلِكَ َج َع ْلنَا ُك ْم أ ُ َّمة َو َ
ألمة محمد  -صلى هللا عليه وسلم – قال هللا تعالىَ :
ش ِهيدا" [سورة البقرة ،]2:143كذلك تشجيع منتديات الحوار الموضوعية وحجب الخدمة عن المواقع المثيرة للفتن ,وتحصين
َ
الشباب في مواجهة فكر الغالة والمتطرفين بزيادة الجرعات التوعوية داخل الجامعات ثم استقالل الشبكات اإللكترونية في جذب
الشباب لتعرف التطرف وإبراز أضراره المباشرة على المواطن ,بحيث يصبح مسألة القضاء على التطرف قضية شخصية لكل
إنسان.
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مقدمة:
يرتبط التطرف اإللكتروني بالتطورات التي تحدث في مجتمع المعلومات؛ فهو يزداد خطورة كلما زاد التقدم في المجال المعلوماتي،
فالدمار الذي يلحقه التطرف اإللكتروني يعتبر أشد من التطرف التقليدي .وخالصة القول إنه يتعلق بأنظمة المعلومات التي تتحكم
في مرافق الحياة في هذه المجتمعات التي تعتمد على الكمبيوتر واإلنترنت اعتمادا مطلقا.
لذلك كان لزاما على الجامعات أن تزيل ذلك الغلو ,وتجلى الحقائق واضحة حول هذا المفهوم ,وتبيين وتوضيح ما يقع على
الشباب من دور فاعل في مكافحة التطرف؛ وذلك ألن الشباب هم عماد األمة واألكثر تأث ار واندفاعا ,ويسهل احتواؤهم بواسطة
أصحاب األفكار المتطرفة ،وتوجيهم حسبما يريدون لتنفيذ مخططات أو تنزيل أفكار على أرض الواقع.
مشكلة البحث :إن العالم اليوم أصبح كالقرية الصغيرة ,وانتشرت الشبكة الدولية للمعلومات "اإلنترنت" انتشا ار كبيرا ،حيث أصبحت
وسيلة التواصل الضرورية في كثير من دول العالم ,وعدد مستخدميها في ازدياد ,وفرضت نفسها بقوة؛ لما تتميز به من رخص التكلفة
وسرعة الوصول وأمن المستخدم ،فاستخدمها أهل األهواء في نشر التطرف .وقد زاد خطرها حينما أثبت في اآلونة األخيرة أن
الجماعات المتطرفة هي أكثر الفئات استخداما للتقنيات الحديثة عبر وسائل التواصل االجتماعي لتحقيق أهدافهم ،واستغلوا التقنية
اإللكترونية التي سهلت لهم نشر فكرهم اآلثم ,وانتشارها وكثرة تداولها بين الشباب وإدمانهم لها يجعلهم يتبنون
أفكار متطرفة؛ تأث ار
ا
بالغرس الثقافي المكثف الذي يتعرضون له من خالل الشاشة وما لها من دور مؤثر في تشكيل آرائهم ،فاستعمالها من قبل شريحة
كبيرة من الشباب يؤثر سلبا عليهم.
فتكمن مشكلة البحث في الكشف عن الدور الذي تؤديه شبكات التواصل االجتماعي واإلنترنت في ترويج الفكر المتطرف واستغاللها
لفئة الشباب ،وما دور الجامعات في سبل الوقاية وكيفية العالج؟
دراسات سابقة :التطرف ال لكتروني سمة المجتمعات في عصر المعلومات :دراسة للزميل الدكتور فايز الشهري يقدم رؤيته التحليلية
ظف اإلنترنت هو (المعرفة) باستخدامات اإلنترنت،
مبينا أنه بخالف األنماط
التقليدية لإلرهاب فإن السالح الرئيس لإلرهابي الذي يو ّ
ّ
والحاسبات ،والقدرة على صناعة واستخدام برامج التخريب والتدمير ،أضف إلى ذلك مهارة معرفة نقاط الضعف في األنظمة ،والمواقع
المالية ،أو شبكات المعلومات الوطنية،
اإللكترونية والشبكات المستهدفة إليقاع الضرر المطلوب بشبكات االتصال ،أو األنظمة
ّ
وأنظمة المالحة والنقل وغيرها.
التطرف العنيف ودور الشباب
التطرف العنيف :الفاتح عبد الرحمن محمد تناقش هذه الورقة موضوع
دور الشباب والمرأة في مكافحة
ُّ
ُّ
والمرأة في مكافحته والحد منه أو التقليل من آثاره.

الدراسات السابقة تحدثت عن خطر التطرف وسمة المجتمعات وكيفية العالج ,لكن لم تتطرق إلى دور الجامعة في الوقاية والعالج
من التطرف.
خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة ,ومشكلة ,وخطة البحث التي تحتوي على مباحث وخاتمة ,ثم منهج البحث.
المبحث األول :مفهوم التطرف اللكتروني وأسبابه ودوافعه.
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ويشتمل على ثالثة مطالب:
المطلب األول :تعريف التطرف والتطرف اإللكتروني.
المطلب الثاني :خصائص الشبكات اإللكترونية.
المطلب الثالث :أسباب التطرف اإللكتروني ودوافعه.
المبحث الثاني :تأثير وسائل التواصل في تشكيل الرأي المجتمعي.
يشتمل على مطلبين:
المطلب األول :التأثير السلبي لوسائل التواصل االجتماعي.
المطلب الثاني :تشكيل رأي مجتمعي.
المبحث الثالث :دور الجامعات في مكافحة التطرف اللكتروني
ويشتمل على مطلبين:
المطلب األول :الدور الوقائي.
المطلب الثاني :الدور العالجي.

المبحث األول :مفهوم التطرف ال لكتروني وأسبابه ودوافعه.
المطلب األول
تعريف التطرف والتطرف ال لكتروني
ال يوجد للتطرف تعريف في كتب القدماء بهذا المعني المقصود اليوم ,ولكن هنالك لفظ أكثر استخداما لهذا المعني وهو كلمة

"الغلو" وقد وردت في القرآن الكريم ,والغلو في الدين له تأثير سلبي في المؤمنين وخطر شديد ,فقال تعالى{ :قل يا أَهل ال ِكتَ ِ
اب الَ
َ َ
تَغلوا ِفي ِد ِينكم َغير الح ِق والَ تَتَِّبعوا أَهواء َقوم َقد ُّ ِ
السِب ِ
يل} [سورة المائدة []5:77
َضُّلوا َكِث ا
ضُّلوا َعن َس َواء َّ
ير َو َ
ضلوا من َقبل َوأ َ
َ
َ
َ َّ َ
وقد وردت على لسان الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -لكن من خالل المفهوم السائد اآلن ،عن ابن عباس قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم" :إياكم والغلو في الدين ,فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين" ][1
من خالل المفهوم السائد ,الغلو في اللغة مصدر "غال" ،غالء في األمر يغلو غلوا :جاوز حده ،هو المبالغة في الشيء وتجاوز
الحد ,وغال في الدين واألمر يغلو غلوا جاوز حد][2
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وهذه التعاريف تفيد أن الغلو هو تجاوز الحد الشرعي بالزيادة ،والحدود "هي النهايات لما يجوز من المباح المأمور به" ] [3والمعيار
في تحديد مظهر من مظاهر الغلو هو الشريعة ,فإن الغلو تجاوز لحدودها ,فإن لم تعلم تلك الحدود فإن المعيار يكون مختال.
فالتطرف يعني المغاالة واإلفراط والعصبية ,وهو عكس الوسطية واالعتدال في جميع النواحي التفكيرية تجاه المعتقدات واألفكار,
وعلى هذا األساس فإن التطرف هو مجموعة من المعتقدات التي تجاوزت المتفق عليه سياسيا واجتماعيا ودينيا داخل الدول ,ومن
هنا تنشأ ظاهرة اإلرهاب؛ ألن التطرف هو مقدمة حتمية لإلرهاب ][4
التطرف:
الوقوف في التطرف ،بعيدا عن الوسط ،وأصله في الحسيات كالتطرف في الوقوف أو الجلوس أو حتى المشي ثم انتقل إلى
المعنويات كالتطرف في الدين أو الفكر أو السلوك ،ومن لوازم التطرف أنه أقرب إلى المهلكة والخطر ،وأبعد عن الحماية واألمانة
] ,[5وبهذا يعني التطرف الميل إلى أحد التطرفين ,فهو ضد الوسطية واالعتدال ,وهو الميل إما إلى غلو وإما ميل إلى التساهل ][6
مفهوم التطرف عبر شبكات التواصل االجتماعي:

يعرف مفهوم التطرف بأنه كل ما يؤدي إلى الخروج عن القواعد الفكرية والقيم والمعايير واألساليب السلوكية الشائعة في المجتمع،
معب ار عنه بالعزلة أو بالسلبية واالنسحاب ،أو تبني ِقَيم ومعايير مختلفة قد يصل الدفاع عنها إلى االتجاه نحو العنف في شكل فردي
أو سلوك جماعي منظم؛ بهدف إحداث التغير في المجتمع وفرض الرأي بقوة على اآلخرين.
وبهذا التوصيف فال أحسن من شبكة اإلنترنت لمخالفة القيم والتعبير عن هذه المخالفات والدعوة لها ,من خالل البث الصوتي

والنصوص واألفالم وإحداث الضجيج للتعبير عن األفكار التي يرى صاحبها أهمية ايصالها للناس ][7

تعريف التطرف اللكتروني :إذا ينطلق تعريف التطرف اإللكتروني من تعريف التطرف ,وال يختلف عن التطرف إال في نوعية األداة
المستخدمة لتحقيق الغرض من التطرف.
فيمكن تعريف التطرف اإللكتروني بأنه توظيف أنشطة شبكة اإلنترنت والهواتف المتنقلة والخدمات اإللكترونية المرتبطة في نشر
وبث واستقبال وإنشاء المواقع والخدمات ,التي تسهل انتقال وترويح المواد الفكرية المغذية للتطرف الفكري ,وخاصة المحرض على
العنف أيا كان التيار ,أو تشجع أو تمول كل ما من شأنه توسيع دائرة ترويح مثل هذه األنشطة ][8
المطلب الثاني
خصائص الشبكات ال لكترونية
إن خدمات شبكة اإلنترنت "المجموعات البريدية ،البريد اإللكتروني ،المواقع ،المنتديات ،غرف الدردشة" مساهم جيد في نشر
األفكار المتطرفة وترويجها بشكل فني مؤثر ,ويأتي إليها المرء صاحب االستعداد طوعا وينساق إلى عوالمها المثيرة بشكل يجعلها
مع التكرار ركنا أساس في بناء وعيه وتفكيره ,ومن ثم تشكيل قناعاته.
ويحدد الباحث خصائص الشبكة من حيث إنها تمتلك مجموعة من الخصائص التي تجعلها مكانا جاذبا للمتطرفين ,ومكتبة مفتوحة
لنشر الفكر المخالف للسائد في أي مجتمع ,محددا أبرز هذه الخصائص في التالي:
-

83

أسرع وسائل االتصال الجماهيري انتشا ار وأكثرها تداوال بين الشباب.

)ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 1, January 2019

-

وسيلة حرة دون حواجز رقابية بين المرسل والمستقبل.

-

تتميز بالخصوصية (السرية) بين المرسل والمستقبل.

-

إقبال الشباب على هذه الوسيلة بشكل كبير.

-

المواقع الفكرية لرموز الفكر التكفيري وتواصلها مع زوارها ومعتنقي هذه األفكار.

-

إن معظم رموز الفكر المتطرف الذين تأثر بهم الشباب لم يعرفوا بشكل جماهيري إال عن طريق مواقع معينة تروج لفكرهم
وتستقطب اتباع الفكر.

-

تشكل المنتديات الحوارية المتطرفة وقود الصراع الفكري للفكر المتطرف.

-

القوائم البريدية التي يشرف عليها مشرفو المواقع االلكترونية حلقة الوصل بين معتنقي األفكار المضللة واالتباع]. [9
المطلب الثالث
أسباب التطرف اللكتروني ودوافعه
ابتليت األمة بظاهرة التطرف منذ القدم ,كما أنه ليس مختصا بدين معين؛ فكل األديان عرفته ,ولم تسلم المجتمعات اإلسالمية

منه؛ حيث تضرر المسلمون طويال من هذه الظاهرة التي عصفت بأذهان البسطاء.
أفكار متطرفة؛ تأث ار
ا
ومن أهم أسباب التطرف اإللكتروني هو إدمان الشباب لمواقع متطرفة فطول اإلدمان يجعله يستهوي ويتبني
بالغرس الثقافي المكثف الذي يتعرض له من خالل شاشة الحاسوب أمامه ,باإلضافة إلى أسباب أخرى محيطة به جعلته مهيأ
للتطرف ,وألهميتها البد من توضيحها ,ومنها:
أوال :الدوافع الذاتية:
الجهل :هو مصدر كل األخطاء ,وقد يكون الشخص غيو ار على دينه لكنه جاهل وثقافته الدينية محدودة ,وال عالقة له بدراسة العلوم
اإلسالمية ,وكثرة العبادة ليست دليال على العلم وال تعطي الشخص الحق في اإلفتاء.
غياب المرجعية العلمية الدينية :التي تقوم بالتوعية الدينية ,أو عدم تواجد العلماء في بينة اإلنترنت بشكل تفاعلي يجذب الشباب عن
خطاب التطرف ,التي يرجع إليهم في المسائل الشرعية يبصرون الناس بالحق ويحذرونهم من الباطل ويرسمون للنشء معالم وسطية
اإلسالم ويسره في وسائل التواصل.
بروز مظاهر االنحالل والتفسخ :في المجتمع بسبب التغيرات التي طرأت على البنية األخالقية مما ينتج عنه تطرف معاكس بالغلو
والتشدد.
ثانيا :الدوافع الشخصية :أبرز الدوافع حب الظهور والشهرة ,وأحيانا اإلحباط في تحقيق بعض األهداف وإحساس الشخص بأنه أقل
من غيره والنظر إلى نفسه نظره متدنية فيلجأ إلى التطرف ،وأحيانا اإلخفاق في الحياة والفشل المعيشي ،ونقمة الشخص على المجتمع
الذي يعيش فيه.
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ثالثا :الدوافع الفكرية :الفراغ الفكري والتوقف عن اإلبداع واإلنتاج ,وهو سد الحاجات المعاصرة لفكر االنسان أي ما يستجد من جديد
الفكر.
معاناة العالم اإلسالمي اليوم من انقسامات فكرية حادة بين تيارات مختلفة ,ومن أبرز التيارات المعاصرة التيار الديني المتطرف ،ثم
الجهل بقواعد اإلسالم وآدابه وسلوكه ,وأيضا الجهل بمقاصد الشريعة.
رابعا :الدوافع االجتماعية :ظهور التناقض في حياة الناس سبب من أسباب نشوء األفكار الضالة ،ما يجدونه من مفارقات بين ما
يسمعون وما يشاهدون ,وما يتعلمونه وما يعيشونه ,مما يحدث اختالال في التصورات ،وارتباكا في األفكار ،والتفكك األسرى
واالجتماعي ،وغياب التربية الحسنة ،وغياب دور العلماء وانشغالهم ،وتقصير بعض أهل العلم والفقه والمعرفة في القيام بواجب النصح
واإلرشاد والتوجيه المجتمعي.
خامسا :الدوافع السياسية :منها السياسات غير العادلة التي تنتهجها بعض الدول على مواطنيها ،واإلحباط السياسي ،وغياب العدالة
االجتماعية ,وعدم المساواة في توزيع الثروة الوطنية والظلم واالضطهاد ،مما يدفع تلك الشعوب إلى التشدد والتطرف.
سادسا :الدوافع االقتصادية :أهمها تفاقم المشكالت واألزمات االقتصادية في المجتمعات ,ومعاناة األفراد من المشكالت االقتصادية
المتعلقة بالديون والفقر وغالء المعيشة ،انتشار البطالة وعدم توفر فرص عمل مما يساعد الجماعات المتطرفة بدفع المال لهؤالء
البسطاء من أجل تحقيق أغراضهم الدنيئة ].[10
سابعا :الدوافع التربوية :العوامل التربوية ليست من األسباب المباشرة للتطرف؛ ألن النقص والسلبيات في األنظمة والمناهج الدراسية
تؤدى إلى ظهور مشكلة التطرف في بعض المجتمعات اإلسالمية ,كنقص الثقافة الدينية في المناهج التعليمية في بعض الدول ,كذلك
عدم االهتمام الكافي بإبراز محاسن الدين واألخالق اإلسالمية التي يحث عليها الدين.
ثامنا :الدوافع العالمية :تلعب وسائل اإلعالم دو ار ال يستهان به في تغذية أو دعم أو ظهور التطرف ,بما تقدمه من أفالم وبرامج
وأخبار سمتها العنف.
تاسعا :الدوافع الخارجية :ضعف بنية الشبكات المعلوماتية وقابليتها لالختراق ,فهي مصممة على أنها مفتوحة دون قيود أو حواجز
أمنية أو حدود جغرافية وسهولة استخدام الشبكات وقلة التكلفة.
كل هذه األسباب مجتمعة أدت إلى انتشار التطرف اإللكتروني ،فكان البد من إيجاد طرق للوقاية وسبل للعالج.
المبحث الثاني :تأثير وسائل التواصل في تشكيل الرأي العام.
المطلب األول
التأثير السلبي لوسائل التواصل االجتماعي
هذه المواقع ال شك أن لها فوائد جمة ومحاسن عظيمة ،وفي نفس الوقت لها أضرار جسيمة ،وأخطار مدمرة مهددة لتماسك

العنصر البشري أجمع؛ بقطع أواصر االتصال بين أفراده ،والقضاء على كثير من السمات االجتماعية التي تميز اإلنسان عن غيره.
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ولذلك علينا معشر المسلمين أن نكون وسطيين معتدلين في استخدام تلك المواقع ،فال نف ِرط في استخدامها في كل ما ينفع ويضر،

وال نبتعد عنها ونحجر على أنفسنا استخدامها؛ ألن هذا محال بعد أن دخلت في صلب الحياة العصري.

سوف أتناول بعض اآلثار السلبية لتلك المواقع على الشباب المسلم؛ لنكون على حذر من تلك اآلثار ،ونسعى لتالشيها؛ ألن درء

المفاسد مقدم على جلب المنافع.
 تهديد األمن القومي:تمثل ثورة المعلومات تهديدا ألمن المجتمعات؛ فتستطيع دولة شن حرب دعائية على أخرى ,فبفعل السماوات المعرفية والمعلوماتية
المفتوحة تلحق خسائر فادحة بأصحاب األعمال والحكومات ,وقد زادت ظاهرة التجسس السياسي والتجاري واالقتصادي بين الشركات,
كما زادت في قضية حقوق النشر بشكل سيئ بنقل المعلومات دون مراعاة حقوق الناشر ،كما أن االشتراك في المدونات السياسية قد
يساعد على عدم وجود ضوابط للحوار السياسي ][11
 تأثير وسائل التواصل على األمن الفكري:إن ما تقوم به شبكات التواصل االجتماعي من مجتمع افتراضي يشكل قناعة الشباب وأفكاره عبر هذه الوسائل ,وما تقدمه يعد
من أكبر مغريات الشباب ،وأكثرها خطورة عليهم ،وباتت هي القوة المهيمنة على اهتمامات الناس عموما ،والشباب على وجه خاص،
ولذلك كان ألصحاب الفكر المنحرف ،ولقوى الشر والضالل وجود قوي ومؤثر عبر شبكات اإلنترنت ،وذلك عندما أدركوا مدى
تأثيراتها البالغة على وعي وفكر شبابنا مستفيدين من ميزتها في سرعة انتقال المعلومات المشبوهة والمغلوطة ،وقوة تأثيرها على
العقول واألفكار والمعتقدات ،وبالتالي وجدوا في وسائل التقنية الحديثة كمواقع التواصل االجتماعي  -على وجه التحديد -أرضا
خصبة في زرع بذور الفكر المنحرف في عقول شبابنا ،والتغرير بهم ،وتسميم معتقداتهم الدينية واألخالقية باحترافية  -تقنية  -عالية
ومدروسة ،وتأليبهم ضد أوطانهم ،وإيغار صدورهم ضد والة أمرهم ،وتشويه صورة علمائنا األجالء ،وهز ثقة شبابنا ،وجرهم إلى
مواطن الفتن والصراعات والحروب الجارية بين التنظيمات والجماعات ][12
ويأتي دور الجامعات كمحصن فكرى توعوي بتدريس مادة األمن الفكري ,وتحصين الشباب في مواجهة فكر الغالة والمتطرفين بزيادة
الجرعات التوعوية داخل الجامعة ,وحمايتهم من األفكار الدخيلة التي تؤدي إلى التطرف ,وذلك بتسليحهم بالعلم والمفاهيم المتوازنة
عبر الحوارات الهادفة؛ ألنه المقياس الفعلي لمدى تأثرهم باألفكار ,ويساعد على تصحيح األفكار والعقول واالهتمام بالثقافة المتوازنة
بوضع البرامج التثقيفية المناسبة ,وتدريبهم على أساليب المناقشة والمناظرة والحوار؛ حتى يتمكنوا من خوض المواجهات الفكرية داخل
غرف الدردشة.
 الجلوس لفترات طويلة (الدمان) وإضاعة الوقت:يؤدى استخدام شبكات التواصل االجتماعي إلى إضاعة جزء كبير من الوقت ,فبمجرد دخول وتصفح الملفات ال يدرك الفرد الساعات
الطويلة التي قضاها أمام شاشة تؤدى إلى عزل األفراد عن محيطهم وواقعهم األسري ومشاركتهم في المجتمع.
والجلوس أمام االنترنت لساعات طويلة وعدم القدرة على البعد عنه وخاصة الشباب يؤدى بهم الى العزلة االجتماعية ,وفقد مهارات
التواصل المباشر مع المجتمع ,مما يؤدي إلى رفض المجتمع الواقعي واالقتراب من الواقع االفتراضي ].[13
 -اآلثار الخلقية:
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وهي من أشد األخطار التي تنجم عن االستخدام غير السوي من الشباب لتلك المواقع ،بعد أن " فتحت لهم أبواب اإلباحيَّة بكل

صورها ،وبال حدود أو ضوابط ،وفاق حجم ترويجها وتصديرها عبر تلك المواقع كل الحدود والتصورات ][14
 -اآلثار االقتصادية:

واإلفراط في استخدام تلك المواقع له تأثيرات سلبية على الحالة االقتصادية؛ ألن استخدامها في أثناء العمل يؤدي إلى ضعف

اإلنتاجية ،وتكبد خسائر اقتصادية كبيرة ،بسبب انشغال الموظفين عن أعمالهم بها ،فقد أثبتت إحدى الدراسات أن حوالي  %51من
الموظفين الذين تتراوح أعمارهم ما بين خمسة وعشرين إلى أربعة وثالثين عاما يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي في أثناء العمل؛

مما يؤدي

إلى ضعف إنتاجية الشركات التي يعملون بها ،وتكبدها الكثير من الخسائر()15

المطلب الثاني
تشكيل رأى عام
تشكيل الرأي المجتمعي هو عملية اتصال وتفاعل بين األفراد نتيجة لتواجدهم معا في حياة جماعية عملية ،ويتأثر تشكيل الرأي
بمجموعة من العوامل السياسية والنفسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية قبل أن يتبلور بشكله النهائي ،وتلعب وسائل اإلعالم
التفاعلية دو ار مهما في تشكيل الرأي ,وقد تميزت شبكات التواصل االجتماعي الرقمية بقوة التأثير؛ ألنها جمعت كل مزايا وسائل
االتصال التقليدية (المقروءة والمسموعة والمرئية) في الرسالة الحيوية من المعلومات المقدمة من الصحافة المطبوعة واإلذاعة
والتلفزيون.
ومن المفترض أن تكون المعلومات األكثر حيوية هي التي تشكل اتجاهات الرأي؛ ذلك ألن األكثر تأثي ار للحصول على المعلومة
والخبر ,وبالتالي تشكيل الرأي العام الذي قد يتأثر بدوره بسلبيات الخبر والمعلومة المنشورة عبر تلك المواقع ,والتي تتعرض إلى
التلفيق والتحريف وترويج الشائعات ,كالعديد من شبكات التواصل االجتماعي الرقمية ومن ثم التلفزيون واإلذاعة والصحيفة المطبوعة،
فضال عن تفوق هذه الشبكات على وسائل اإلعالم األخرى؛ كونها أدوات اتصال تفاعلي متزامن وغير متزامن تضمن وصول رسائلها
إلى الجمهور بسرعة فائقة ][16
أصبح من الممكن للطالب الجامعي أن يعتمد بنسبة كبيرة على مصادر التواصل االجتماعي في الحصول على األخبار
والمعلومات التي من شأنها أن تكون رافدا مهما في تشكيل الرأي العام ،وتعد منافسا لمصادر األخبار والمعلومات التقليدية ,وبما أن
جميع طلبة الجامعات في الوقت ال ارهن يتمتعون بحرية التواصل على مواقع الشبكة العنكبوتية ,فسيصبحون ضحايا الوقوع في فخ
التطرف والمنخرطين في صفوف الجماعات المحظورة وقعوا في مصيدة «الطعم اإللكتروني» قبل أن يضحوا بأرواحهم كأدوات في
أيدي تلك التنظيمات عبر العالم ][17
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المبحث الثالث :دور الجامعات في مكافحة التطرف اللكتروني
المطلب األول :الدور الوقائي
الدور الوقائي :هو الدور الذي ال بد أن تقوم به الجامعة في العمل على التحذير من األفكار المنحرفة للحول دون أن يتبناها أحد.
مما ال شك فيه أن الدور الذي تضطلع به الجامعات دور عظيم في البناء الفكري السليم تجاه الشباب يأتي هذا الدور بعد دور
األسرة ،وألن الجامعة هي المحرك والموجه اآلخر الذي يصنع توجه الشباب وارتقاءهم الفكري ،وحمايتهم من ظاهرة التطرف ,ويحتم
بشكل ضروري أن يزيد اهتمام الجامعات بالعمل على خلق مناهج تفعل عوامل التفكير المستقيم لدى الشباب وتحصينه في مواجهة
فكر الغالة والمتطرفين ,بزيادة الجرعات التوعوية داخل الجامعات ثم استغالل الشبكات العنكبوتية في جذب الشباب للتعرف على
التطرف وإبراز أض ارره المباشرة ،بحيث تصبح مسألة القضاء على التطرف قضية شخصية لكل إنسان ,وهذا يحتاج الى تأهيل تربوي
يقوم من خالل األدوار االتية:
ثانيا :الدور العالجي.

أوال :الدور الوقائي.

تقع مسئولية الجامعة في وقاية وحماية الشباب من ناحيتين:
األولى :مسئولية إدارة الجامعة :هي أدوار مستقبلية لتقوية جهودها في الحماية من التطرف اللكتروني يأتي أبرزها:
 /1تنمية الوعي الفكري والثقافي للطاقات البشرية داخل الجامعة وأقامه الندوات والمؤتمرات العلمية في مجال وقاية الشباب من
مخاطر الجرائم المعلوماتية.
 /2تزويد المجتمع بالكفاءات المؤهلة والتخصصات المالئمة لواقعه ومستقبله.
 /3التوظيف األمثل لمسار البحث العلمي الجامعي.
 /4التركيز على أداء الدور التثقيفي األمني للجامعة.
 /5ضرورة الحرص على مواكبة الجهود والتجارب المبذولة لمختلف المستجدات الحضارية المرتبطة بالتطرف تقنيا وعلميا وفكريا][18
ثانيا :مسئولية أعضاء هيئة التدريس ودورهم في وقاية الطالب من التطرف وإبراز أهمية ذلك الدور في اآلتي:
 /1مصادر التلقي السليمة :تعددت المصادر لنشر األفكار والعقائد والسلوكيات الحسنة والسيئة ،ال شك أن مطالعة المواقع اإللكترونية
الضالة ،والفتاوى الحماسية المنحرفة من أعظم المؤثرات الحالية ،وهي جالبة التطرف؛ فالبد من حث الطالب على المطالعة المفيدة

والتردد على المواقع النافعة دون الضارة وال يطالع كل ما هب ودب ،بل يمحص ويدقق ويراجع ويسأل قال تعالى{َ :اسأَلوا أَه َل ال ِّذك ِر
ِإن كنتم الَ تَعَلمو َن} سورة النحل [.]16:43
 /2المفاهيم الصحيحة :المبنية على أصول فهم السلف من المصادر المعتبرة وليس فيها غلو وال جفاء ،هنا يبرز دور العلماء في
الوقاية من التطرف ببيان اإلفتاء بين المرجعيات الفقهية واالجتهادات الفردية والدعوة واإلرشاد والخطاب الديني واألمن الفكري ووسائل
االتصال الحديثة.
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 /3مجالسة الراسخين في العلم :البد من حث الطالب على مجالستهم ,وفضلهم يكمن في كونهم المبلغين عن هللا ،وأكثرهم خشية،

ّللاَ َع ِزيز َغفور} سورة فاطر [ ،]35:28ومتابعة العلماء
ّللاَ ِمن ِعَب ِادِه العَل َماء ِإ َّن َّ
وأحسنهم حمال ودعوة ,قال تعالىِ{ :إَّن َما َيخ َشى َّ
المعروفين بسالمة المنهج الذين أفنوا عمرهم في العلم وطلبه أو ممن تثق بعلمهم ،وعرض عليهم كل ما يدور حوله شبه أهل العلم،
لمجابهة الجهال ومحاربتهم.
 /4ضبط الحماس بالعلم :هذا واجب العلماء أن يربطوا الطالب بالعلم الشرعي؛ ليفرغوا طاقاتهم في األعمال الخيرية والدعوية ويجعلوا
منهم منارات للخير والبر والتقوى.
 /5االحتواء التربوي :فك ار وسلوكا وتهذيبا وترفيها ،بحيث تحتضن الطالب وتشبع رغبته ،وتوقد موهبته ،وتصون وقته ،وتحميه من
ين أَع َماال} سورة البقرة
تيارات الفساد وصداقات السوء ،وال سيما ممن يحسبون أنهم يحسنون صنعا قال تعالى{ :قل َهل نَنِّبئكم ِباألَخ َس ِر َ
[.]18:103

 /6االستيعاب الفكري :حوا ار وحنانا وإصغاء وإشفاقا ،بحيث تحل مشاكل الشباب وتلبي طموحاتهم وتتفهم أسرارهم ،فال يقصون وال
يهمشون ،فكل عزلة وتهميش ستؤدى إلى التطرف غالبا؛ فالواجب علينا احتواء أبنائنا قبل الضياع.
 / 7الحاضنة االجتماعية :توظيفا وتمكينا ،وتهذيبا وتدريبا ،بحيث يحس باالنتماء لوطنه ويصيب أهدافه المنشودة بعد تخرجه،
فالبطالة والفراغ واإلحباط والحزن الداخلي والدة طبيعية للتطرف والعنف[19].

المطلب الثاني
الدور العالجي
الدور العالجي :هو دور يسهم في معالجة ما تجده الجامعة في الشباب من مؤثرات تخدش فكرهم وتسهم في هدم التفكير السليم
عندهم ] ,[20والسؤال األهم :كيف يمكن تحصين الشباب الجامعي وتوعيته بأدوات وأساليب التفاعل والتواصل عبر مواقع التواصل
االجتماعي؟
وهنا يبرز دور العلماء؛ ألن علمـاء األمـة يمتلكون األهلية الالزمـة لمحـاورة أصـحاب االتجاهـات الـضالة ،وعليهم المسئولية األكبـر
فـي ذلـك ،ومن هنا فإن واجب الدولة إعداد أمثال هؤالء العلماء ودعمهم ,وتوفير الـوسائل الالزمـة لهـم للقيام بهـذه المهمـة ،كمـا أن
علـى المجتمع أن يلتف حولهم وينتهز فرصة وجودهم؛ ألنـه بـذلك تساعد فـي نـشر العلـم ،ومحاربة الجهـل والـذي يعـد بحـق عقبـة
كبـرى وبيئة خـصبة لنمـو بـذور الفكـر المتطـرف ,وال يطفـئ ذلـك إال بقيام العلماء بدورهم ومساعدة الدولة والمجتمع لعلماء األمة حتى
يقوموا بدورهم[21] .
ال بد من توظيف وسائل التواصل االجتماعي من قبل الجهات المختصة مثل و ازرات األوقاف والشؤون الدينية في الدول العربية
واإلسالمية؛ لنشر فتاوى كبار العلماء ونشر الوعي لمكافحة التطرف اإللكتروني ،وإنشاء قنوات إسالمية متخصصة في موضوع
الحوار والتعامل مع اآلخر؛ لدعوة العالم اإلسالمي أجمع على منهاج النبوة المتسم بالوسطية واالعتدال ،تأليف موسوعة كبرى تعني
بالضوابط الشرعية للرد على شبه دعاة التطرف والتكفير واإلرهاب ,ويتم وضع الردود العلمية عليها بمنهج الوسطية واالعتدال[22] .
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وأيضا من أبرز األسباب للوقاية الفكرية من التطرف ودعاته وكتبه هو ربط النشء بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ,وتعويد
الشباب والنشء طلب العلم الشرعي ،وحفظ المتون ومتابعة العلماء المعروفين بسالمة المنهج النقي غير المشبوه ،وتبيان الفكر
المنحرف ودعاته وكتبه وتجفيف منابعه ,وهناك عدة طرق لمعالجات أوضاع المتطرفين من هذا الفكر المتطرف الذي يجب أن
ينصب على عدة محاور منها:
 /1الحل الثقافي ،وهو األهم؛ فالفكر ال يقارع إال بالفكر ،ومعرفة األسباب الذاتية والموضوعية والثقافية التي هيأت مناخ التطرف,

فالبد من إزالتها لقطع الطريق على هذا الداء قبل أن ينتشر ,وإبعادهم عن كل ما يؤدى إلى االنحراف الفكري واألخالقي .كما أنه

يجب أن تتوفر للشباب الرعاية الثقافية داخل وخارج المؤسسات التعلمية؛ ألن الفراغ الفكري والثقافي أحد الدوافع المهمة للعنف,
فالواجب علينا قطع الطريق عليهم ،واحتواء أبنائنا قبل الضياع وإرشادهم إلى حسن اغتنام أوقاتهم.
 /2البد من تشجيع الحوار حول مختلف القضايا وتبسيطها مثل ((التسامح)) و((التعددية)) و((التنمية)) وغيرها من القضايا المستحدثة
على طاولة النقاش في الهواء الطلق.
 /3البد من تفعيل األنشطة الالصفية في معالجة التطرف لدى الطلبة في المرحلة الجامعية على أنها جزء متمم للعملية التعليمية
التربوية ال ينبغي إهمالها.
 /4ال ينبغي أن يقتصر دور الجامعة على مجرد التأهيل العلمي للطالب من خالل المقررات الدراسية فقط ،بل يفرض عليها أن
تسهم في تكوين شخصيته من خالل حثه على المشاركة واالندماج والتفاعل مع زمالئه ومع الهيئة التدريسية واإلدارية في األنشطة
الطالبية متعددة المجاالت ,من خالل رؤية تقوم على مساعدة الطالب وتهيئته معرفيا وسلوكيا وجماعياَ؛ لمعالجة أي فكر تطرفي

وإبعادهم عن كل ما يؤدى إلى التطرف ][23

 /5غرس لغة التسامح في نفوس الطالب ،ومفهوم الحوار الهادف’’يشمل والفكر والدين‘‘واستخدام وسائل التواصل االجتماعي في
توعية فئة الشباب ،فلوسائل التواصل االجتماعي دور مهم وفعال في تعزيز األمن الفكري لدى فئة الشباب ،وإبعادهم عن التطرف
الذي تتعرض إليه هذه الفئة ،وذلك من خالل استقطاب الشباب إلى مواقع توجد لهم الجواب على كل ما لديهم من أسئلة عامة
وخاصة تدار من قبل متخصصين في شتى المجاالت.
 /6أن تسعى الجامعة من أجل القضاء على هذه الظاهرة من الناحية النفسية ببناء نفسيات سليمة ,من خالل غرس بذور الخير
والتنمية بدال من بذور الفتك والدمار ,وضرورة معرفة الخلل ،واالضطرابات النفسية التي أدت إلى انحراف الطالب ومحاولة القضاء
عليها بواسطة علماء النفس ,من خالل فهم األبعاد النفسية للمشكلة ,وإعادة التأهيل النفسي لمن يقع فريسة للتطرف من الطالب
ودمجه مرة أخرى في المجتمع][24
 /8يجب أن يراعى في الخطاب الديني التوازن بين العقل والوحي ,وبين المادة والروح ,وبين الحقوق والواجبات ,وأن يراعي فيه

جميع جوانب الحياة دون إفراط أو تفريط دون غلو أو تشدد؛ فهو منهج االعتدال والتوسط لجذب الشباب إلى وسائل التواصل
االجتماعي.
 /9تقضية أوقات فراغهم في النافع المفيد ،وتفريغ طاقاتهم في الجوانب اإليجابية المثمرة ،سواء عبر األعمال التطوعية ,أو األنشطة
الرياضية أو االجتماعية أو الثقافية أو العلمية ,أو المشاريع االقتصادية ,أو غيرها][25
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إن تداعيات مشكلة التطرف تأتي على الجميع ،فالبد أن تكون الجهود مبذولة من الجميع ،والجامعة مطالبة بعد ذلك كشخصية
معنوية بإدارة شئون الطالب بالعمل على تنظيم كل الجهود واالهتمام بها وتفعيلها؛ التخاذ السبل الكفيلة بالوقاية من هذا الداء
العضال ،وال سيما أن الجميع يعرف بأن الوقاية خير من العالج.

الخاتمة
أهم النتائج:
 /1كثافة استخدام أفراد المجتمع بشكل عام لوسائل التواصل االجتماعي [المجموعات البريدية ،البريد اإللكتروني – المنتديات –
غرف الدردشة  -توتير – فيسبوك – يوتيوب] أدت إلى سرعة انتشار التطرف.
 /2اعتماد الجماعات المتطرفة على وسائل التواصل االجتماعي لنشر التطرف وتجنيد الشباب عماد األمة؛ لما تتميز به من رخص
التكلفة وسرعة الوصول وأمن المستخدم.
 /3من أبزر مظاهر التطرف اإللكتروني تتمثل في تبادل المعلومات المتطرفة ونشرها من خالل الشبكة المعلوماتية وإنشاء مواقع
إلكترونية للمتطرفين.
 /4اآلثار السلبية متشعبة يجب أن تتضافر الجهود تتعاون في عالجها كل المؤسسات التعليمية والتربوية والنفسية واألمنية من خالل

تبادل الخبرات واألبحاث.

 /5لوسائل التواصل االجتماعي دور مهم وفعال في تعزيز األمن الفكري لدى فئة الشباب ،وإبعادهم عن التطرف الذي تتعرض إليه

هذه الفئة ،وذلك من خالل استقطاب الشباب إلى مواقع توجد لهم الجواب على كل ما لديهم من أسئلة عامة وخاصة تدار من قبل
متخصصين في شتى المجاالت.

 /6التطرف ال يعاقب عليه القانون وال يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون؛ ألن التطرف فكر والقانون ال يعاقب على النوايا واألفكار

بينما السلوك ،عدم استيعاب األنظمة والقوانين لقضية التطرف اإللكتروني المعاصرة رغم وضوح التشريعات اإلسالمية.
أهم التوصيات :يوصي الباحث بـ:
 /1تحصين الشباب في مواجهة فكر الغالة والمتطرفين بزيادة الجرعات التوعوية داخل الجامعة وحمايتهم من األفكار الدخيلة التي
تؤدي إلى التطرف ,وذلك بتسليحهم بالعلم والمفاهيم المتوازنة عبر الحوارات الهادفة ،واالهتمام بالثقافة المتوازنة وتدريبهم على أساليب
المناقشة والمناظرة والحوار؛ حتى يتمكنوا من خوض المواجهات الفكرية داخل غرف الدردشة.
 /2إنشاء شبكات مماثلة تتصف بالوسطية تعترف باآلخر وقبوله ونبذ التعصب والحوار الهادف؛ ألن األمه اإلسالمية تميزت بالوسطية

{وَك َذلِ َك َج َعلَناكم أ َّمة َو َسطا ِّلتَكونوا ش َه َداء َعَلى
التي جعلها هللا تعالي خصيصة ألمة  -محمد صلى هللا عليه وسلم – قال هللا تعالىَ :
الن ِ
َّ
الرسول َعَليكم َش ِهيدا} سورة البقرة [ ،]2:143كذلك تشجيع منتديات الحوار الموضوعية وحجب الخدمة عن المواقع
اس َوَيكو َن َّ
المثيرة للفتن.
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 /3استغالل الشبكات اإللكترونية في جذب الشباب للتعرف على التطرف وإبراز إض ارره التي تقع مباشرة على كل إنسان بحيث تصبح
مسألة القضاء على التطرف قضية شخصية.
 /4تأسيس شبكة تواصل اجتماعي إسالمية من شأنها تعزيز التواصل بين الشباب المسلمين والشباب في العالم ،لإلسهام في زيادة
فرص تنويع مصادر المعرفة والمعلومات ونشر الثقافة العربية اإلسالمية ،وقيم اإلسالم الحميدة.
 /5تأليف موسوعة كبرى تعني بالضوابط الشرعية للرد على شبه دعاة التطرف والتكفير واإلرهاب؛ ويتم وضع الردود العلمية عليها
بمنهج الوسطية واالعتدال.
مقترح لدراسات مستقبلية:
وتشجيع الباحثين والطالب على البحث ودراسة مختلف الظواهر الفكرية والسلوكية للتطرف والتوظيف األمثل لمسار البحث العلمي
الجامعي واالستفادة مما يطرح في األبحاث والعمل باآلراء والتوصيات وفقا للمعطيات العلمية المنهجية.

والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات
وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

92

)ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 1, January 2019

قائمة المصادر والمراجع:
] [1محمد بن يزيد بن عبد هللا القزويني بن ماجه ،سنن ابن ماجه ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار الفكر (بيروت د :ت) ،ح،2
ص  ،1008سنن البيهقي الكبرى ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز (مكة المكرمة1994:م) ح ،5ص.127
] [2ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر بيروت 1997:م ،ح ،15ص.132،131
] [3موقع الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معال اللويحق  /شبكة األلوكة /المحاضرات العلمية المكتوبة تاريخ اإلضافة
 2016/3/17م  1437/6/7-هـ
] [4أنس محمد الطرونة /المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /ظاهرة التطرف واإلرهاب ما
بين (الفكر والفعل)  /كاتب وباحث في العالقات الدولية – األردن – عمان  /ص.1
] [5يوسف القرضاوي /الصحو اإلسالمية بين الجحود والتطرف /ط 3رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية قطر 1402هـ ،ص
24،24
] [6طارق محمد الطواري /التطرف والغلو األسباب – المظاهر – العالج  /جامعة الكويت /مؤتمر الدولي الرابع المنعقد بمدنية
فيفاي  20-19أغسطس .2005
] [7أيمن حسان  /دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر الفكر المتطرف /المركز األوربي دراسات مكافحة اإلرهاب
واالستخبارات2017/9/30 /م
] [8أيمن حسان  /دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر الفكر المتطرف /المركز األوربي دراسات مكافحة اإلرهاب
واالستخبارات2017/9/30 /م
] [9فائز الشهراني /التطرف الكتروني سمة المجتمعات في عصر المعلومات 28 /.ذو العقدة 1428
] [10االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية والعدل العربي /القاهرة 1998/4/22/م.
] [11نورة إبراهيم الصويان /تأثير شبكات التواصل االجتماعي على الثقافة االجتماعية للشباب السعودي دراسة ميدانه لعينة من
الشباب الجامعي /مجلة الشرق األوسط /مصر2014 .م ص.667
] [12خالد بن عبد هللا بن فهد بن فرحان ِ
آل سعود /شبكات التواصل االجتماعي وآثارها في األمن الفكري لدى الشباب والفتيات.
شبكات  2015م
] [13خالد بن عبد هللا بن فهد بن فرحان ِ
آل سعود /شبكات التواصل االجتماعي وآثارها في األمن الفكري لدى الشباب والفتيات.
شبكات  2015م،
] [14نعيمة عبد الفتاح ناصف :شباب (اإلنترنت) مخاطر ومحاذير ـ مقال منشور بموقع األلوكة-
 http://www.alukah.net/socialـ بتاريخ 2007/2 11ه
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] [15موسى آدم عبد الجليل :كيف ساهمت وسائل التواصل االجتماعي في إضعاف العادات والتقاليد ،وتقليص العالقات
االجتماعية

] [16عبد الكريم على الدبيسي وزهير ياسين الطاهات /دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى طلبة
الجامعات األردنية1 ، 2013 /العددّ 40 ،د دراسات ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية /العدد /1المجلد 2013/40م/ص68
] [17سهام الطريرى ،الطالب الجامعي وتأثير وسائل التواصل االجتماعي2014 ،م)
.http://makkahnewspaper.com/article/79696/Makkah
] [18صالح أبو عراد /أستاذ أصول التربية اإلسالمية جامعة الملك خالد مالحظات تقلل دور الجامعات في مكافحة اإلرهاب /مكة
 /تاريخ اإلصدار الثالثاء  14رجب  1438هـ  11-أبريل 2017م.
] [19حمزة بن فائع الفتحي /وقاية شبابنا من التطرف /مواقع اإلسالمية 2015/8/7/م.
] [20سامية محمد جابر /علم االجتماع المعاصر /دار النهضة العربية  /بيروت – لبنان  1409هـ 1989-م ،ص 313
] [21عدنان مصطفى إبراهيم /أثر حوار العلماء في معالجة الموقف المجتمعي للفكر المتطرف وأبعاده التربوية المصدر :المجلة
األردنية في الدراسات اإلسالمية -جامعة آل البيت – األردن2014 ،م ،ص 256
] [22معلوي بن عبد هللا الشهراني /تقرير عن دور العلماء في الوقاية من اإلرهاب والتطرف /جامعة نايف عقد بتاريخ 18ـ/20
1436/6هـ الموافق  7ـ 2015/4/9م
] [23رقية طه العلوانى  /األنشطة الالصفية /المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة اإلرهاب مراجعات فكرية وحلول علمية /الجامعة
اإلسالمية بالمدينة المنورة2014/ .م )
] [24سامية محمد جابر /علم االجتماع المعاصر  /دار النهضة العربية  /بيروت – لبنان  1409هـ  1989-م ،ص 313
] [25أحمد محمد الشجي  /عشرون وسيلة لحماية الشباب من التطرف 5/سبتمبر 2018م
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ABSTRACT
The research deals with the study of the economic thought of the brothers of the Safa
in their fifty-one letters, which was classified as an encyclopedia that transmitted the
sciences of the Arabs in the Middle Ages. It covered the economic terms in the various
fields of economic activity at that time. They defined some of these terms.
The Productive economic activities included the creation of benefits, talked about the
reclamation of resources to spend the multiple needs; necessary and secondary, and the
participation of supply and demand together, work and production expenses, in
determining the value, and pointed to the status of science in the industry, And they
made the science of arithmetic nobler crafts. The researcher used the inductive,
analytical, analytical and comparative methods in his research.
The research reached results that can be summed up in that the brothers of the Safa gave
the integrated picture of the economic activity in its various stages and expanded its
concept, in addition to that they contributed to the rooting of the so-called knowledge
economy today, and gave added scientific value when they made several reasons to
interfere in the interpretation of value.
The research reached to results that can be summed up in that the brothers of the Safa
gave the integrated picture of the economic activity in its various stages and expanded
its concept, in addition to that they contributed to the rooting of the so-called today:
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knowledge economy, and gave scientific value when they made several reasons to
interfere in the interpretation of value.
Keywords
Al-Safa Brothers, Economic Thought, The Brothers of Safa, Islamic Economic
Thought, Economic History.
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امللخص
يتناول البحث الحالي الفكر االقتصادي عند إخوان الصفا في رسائلهم اإلحدى والخمسين ،التي صنِّفت على أنها
موسوعة نقلت علوم العرب في العصور الوسطى ،فحفلت بالمصطلحات االقتصادية في مجاالت النشاط
عرفوا بعضا ً من تلك المصطلحات ،وشملت األنشطة االقتصادية اإلنتاجية خلق
االقتصادي المتعددة آنذاك ،حيث َّ
ونوهوا إلى أسس التفاضل المادية والمعنوية بين الصنائع ،وتحدثوا عن استصالح الموارد لقضاء الحاجات
المنافعَّ ،
المتعددة؛ الضرورية والثانوية ،واشتراك العرض والطلب معاً ،والعمل ونفقات اإلنتاج في تحديد القيمة ،وأشاروا
الحرف .واستخدم الباحث المناهج االستقرائية
إلى مكانة العلم في الصنائع ،وجعلوا علم الحساب أشرف ِّ
واالستنباطية والتحليلية والمقارنة في بحثه .وتوصل البحث إلى نتائج يمكن إجمالها في أن إخوان الصفا أعطوا
الصورة المتكاملة عن النشاط االقتصادي في مراحله المختلفة ،وتوسعوا في مفهومه ،باإلضافة إلى أنهم أسهموا
في تأصيل ما يسمى اليوم باالقتصاد المعرفي ،وأعطوا قيمة علمية مضافة حينما جعلوا أسبابا ً عدة تتدخل في
تفسير القيمة.
الكلمات المفتاحية :إخوان الصفا ،الفكر االقتصادي ،رسائل إخوان الصفا ،الفكر االقتصادي اإلسالمي ،تاريخ
اقتصادي.
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أوال -مقدمة
إن الحديث عن الفكر االقتصااا ا العر ي واإلسااالمي ي مرحلة راريةية معي ة يعد ضاارور رسااتدعي ا المتبلتات
اإليديولوجية ,واالجتماعية ,والتاريةية ,والثقا ية على المسااتويين العر ي واإلسااالمي من أجل إظ ار هذا التراث
جانته االقتصاااا اب و يان مدق رقدمه وساااتقه لتعا اا كار االقتصاااا ية ي المجتمع ااور ي ,ال سااايما ي تر
العصااااااور الوساااااابى[ . [1التي كانت رمثل مرحلة كرية مظلمة ع د ااور يينب اإلضااااااا ة إلى محاولة مفكرا
ال ضاااة ااور ية [ ]2الذين عدّوا العلم ظاهر أور ية محضاااةب رتدأ من المجتمع اليوناني والرومانيب ور ت ي ي
المجتمعات ااور ية وطمس اوا الفكر االقتصااا ا العر ي واإلسااالمي ي العصااور الوساابى دعوق أن ا عصااور
ظالم وج ل .ومن ه ا أرت كر هذا التحث للكالم عن الفكر االقتصااااااا ا ع د إلوان الصاااااافاب والتعتير عتر هذا
الفكر عن ور المفكرين العرب و المساااالمين وإساااا امار م ي المجاالت االقتصااااا يةب ال ساااايما ي تر العصااااور
الوسبى التي رمثل مرحلة ال ورب وال ضة العلمية ي المجتمع العر ي واإلسالمي حي ئذ.
ثانيا -أهمية البحث
ه اك أمور عد ردلل على أهمية التحث يمكن إجمال ا يما يأري:
-1

إن راسااة ال شاااط االقتصااا ا راريةيا ي ضاارورا لما يقدمه من أ كار وطروحات سااا قة يمكن روظيف ا
لف م الفكر االقتصااا ا المعاصاار وربويرتب ور ا أهمية الدراسااات ي مجار الفكر االقتصااا ا ع دما
الحقتة ال م ية التي يرصاااادها يكت ف ا مو
ركون ِ

أو رجاهل متعمدب أو ركشاااا

عن واكير هذا الفكر

لدق أمة من ااممب وهذا ما يجعل من راسة الفكر االقتصا ا ع د إلوان الصفا ذا أهمية لاصةب إذ إنه
يمثل كرا ي يرجع إلى تر العصور الوسبى التي وصف ا الغر يون أن ا عصور ج ل وظالم من ج ةب
وانه وال متقدمة لفكر اقتصا ا عر ي إسالمي من ج ة ألرق.
-2

رُ ْ
ظ ِ ر راسااااة اا كار االقتصااااا ية ي رسااااافل إلوان الصاااافاب ومقارنت ا مع اا كار االقتصااااا ية ي
المدارس الكالسيكية والمعاصر مدق ستق الفكر االقتصا ا اإلسالمي يرتب ومدق إس امه ي ركوين
ال ظرية االقتصااا ية اإلسااالميةب و يان أثر المفكرين المساالمين ضاامن السااياا التاريةي ل ذت اا كار ي
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ربور الفكر االقتصاااا ا الكالسااايكي والمعاصااارب و يان مدق إسااا ام م ي ال ظريات االقتصاااا ية التي
جاءت عد ذلك.
-3

رقدم ر سافل إلوان ال صفا كر مةت صر عن مجموعة من العلوم الم ت شر ين العرب آنذاك لذلك رعد
هذت الرساااافل من أهم المصاااا ر االقتصاااا ية للقرن الثالث والرا ع ال جراب حتى قار ع ا أحد التاحثين
االقتصااااا يين لتلك الفتر « :إن الرسااااافل جدير دراسااااة عميقة»[]3ب ومن ه ا يكتسااااب التحث أهمية
لاصة لكونه أور راسة اقتصا ية ل ذت الرسافل.

ثالثا -مشكلة البحث
رتحد مشاااااكلة التحث ي القدر على روظي

نصاااااوئ رساااااافل إلوان الصااااافا التي كتتت لغة عر ية لسااااافيةب

وقراءر ا صااايغة اقتصاااا ية من ير ركلّ

وم ْن ثم
ي رحميل ال صاااوئ ما ال رحتمله من رلك الصااايو والمعانيب ِ

است تاط أهم اا كار االقتصا ية لدق إلوان الصفا ي رسافل م ومقارنت ا أمثال ا من الفكر االقتصا ا الكالسيكي
والمعاصر حيث يوجد.
رابعا -أهداف البحث
يسعى التحث إلى رحقيق ااهداف اآلرية:
 -1يان مدق رض ُّمن رسافل إلوان الصفا للمصبلحات االقتصا ية.
 -2يان ستق إلوان الصفا المفكرين االقتصا يين ي المدارس االقتصا ية المةتلفة ي عا اا كار االقتصا ية.
 -3يان آراء إلوان الصفا حور اانشبة االقتصا ية.
 -4يان مدق إشار إلوان الصفا إلى ماهية المشكلة االقتصا ية المتمثلة محدو ية الموار البتيعية ورعد الحاجات
اإلنسانية.
 -5ذكر إس امات إلوان الصفا ظريات رفسير القيمة.
 -6يان رأا إلوان الصفا ي االقتصا المعر ي.
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خامسا -أسئلة البحث
يسعى التحث إلى اإلجا ة عن ااسئلة اآلرية:
 -1هل استةدم إلوان الصفا ي رسافل م مصبلحات اقتصا ية؟
 -2هل ستق إلوان الصفا ي عا أ كارهم االقتصا ية المفكرين االقتصا يين ي المدارس االقتصا ية المةتلفة؟
 -3ما آراء إلوان الصفا اانشبة االقتصا ية؟
 -4ما آراء إلوان الصفا الموار البتيعية والحاجات االقتصا ية؟
 -5ما مدق إس ام إلوان الصفا ظريات رفسير القيمة؟
 -6ما رأا إلوان الصفا ي االقتصا المعر ي؟
سادسا -حدود البحث
يقتصاااار التحث على اساااات تاط أهم اا كار والمصاااابلحات االقتصااااا ية ع د إلوان الصاااافا ي رسااااافل م المتعلقة
اانشاااابة االقتصااااا يةب ورفسااااير القيمةب واالقتصااااا المعر يب وماهية المشااااكلة االقتصااااا ية ,و عا المسااااافل
االقتصااا ية الفرعية من لالر رسااافل م اإلحدق والةمسااين ق ب ون أن يتعر

لدراسااة الرسااالة الجامعةب التي

كان يقتصر رداول ا على أعضاء الجماعة ق من ج ةب اإلضا ة إلى أن التحث لن يتعر

لتشكيل هذت الجماعة

ونشااااأر ا وأهدا ا وأسااااماف اب وعقيدر اب و لساااافت ا من ج ة ألرق ان الحديث عن هذت اامور ساااايةرج ا عن
ال دف ااساس من التحث وهو ال ظر إلى هذت الوثيقة التاريةية واست تاط اا كار االقتصا ية م ا.
سابعا -الدراسات والجهود السابقة
على الر م من وجو راساااااات عديد لرساااااافل إلوان الصااااافا ر اولت الجوانب الدي ية ,والجغرا ية ,والتاريةية,
والفلسااااافية ,والساااااياساااااية ,والتر وية ,إال أنه لم يبلع التاحث -عد االساااااتقراء -على راساااااة ر اولت المضاااااامين
االقتصا ية ل ذت الرسافل.
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ثامنا -منهج البحث
اعتمد التاحث ي حثه الم اهج االسااااااتقرافية واالساااااات تاطية والتحليلية والتاريةية والمقارنةب من لالر رتتع
ال صاااوئ أو الجمل ي كتاب رساااافل إلوان الصااافاب وقراءر ا عمقب ورحليل اب وجمع المتشاااا ه م ا من أجل
است تاط صيو أو أ كار اقتصا ية ومقارنت ا الفكر االقتصا ا.
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تاسعا -خطة البحث
يتكون التحث من مقدمة ولمسة متاحث ولارمة:
المتحث ااور :التعري

إلوان الصفا ورسافل م ومصبلحار م االقتصا ية.

المتحث الثاني :اانشبة االقتصا ية.
المتحث الثالث :الموار البتيعية والحاجات االقتصا ية.
المتحث الرا ع :نظريات رفسير القيمة.
المتحث الةامس :االقتصا المعر ي.
الةارمة :ورتضمن ال تافج والتوصيات.
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المبحث األول
التعريف بإخوان الصفا ورسائلهم ،ومصطلحاتهم االقتصادية
 /1التعريف بإخوان الصفا ورسائلهم
ال ي ار الغمو

واإل ام يل

أساااماء إلوان الصااافا ورراجم مب صااافحات رساااافل م ال ر بوا على ذكر أساااماء

مؤ ِلّفي اب وال على أساااااماء المدن التي نُشااااارت ي اب كما أن ا ال رذكر همان رأليف ا[]4ب مما جعل ا عرضاااااة لكثر
التةمين والظ ون[ .]5لكن أجمع التاحثون على أن هذت الجماعة ظ رت ي العصااااار العتاسااااايب لك م التلفوا ي
همن كتا ة الرسافل ين القرنين الثالث أو الرا ع ال جريين (القرنين العاشر والحا ا عشر الميال يين) [.]6
وكان أ و حيان التوحيدا قد ذكر رفاصيل عن أسماء مؤ ِلّفي الرسافل[]7ب ونقل القفبي ع ه ذلك[]8ب لكن الدكتور
عا ر العوا عد رحقيقه لما أور ت التوحيدا والقفبي عا ونقل عن لو ل ( )Flugelقوله« :ل ألذ اآلن إذن كتا ات
اإللوان يدنا ون ْ
أن نتالي أصل ا وال مؤ ِلّفي اب وال حتى آراف م»[.]9
أما رسافل م تتدو ي جملت ا موسوعة علوم و لسفة والهوت ورصوفب وهي من أهم وثافق التراث العر ي
اإلسالميب ْ
إن لم نقل العالميب ما رمثل من التقاء ريارات متعد وأ كار مةتلفة اشتركت ي اف اب لتظ ر هذت
اا كار ي ال اية كدافر معارف ذات هدف واضح ورةبي محكم.
وقد أطلق التاحثون على محتوق هذت الرسافل اسم "الموسوعة"ب وعدُّوها من الموسوعات العلمية العر ية التي
ظ رت ي عصر اه هار الحضار العر ية اإلسالمية اعتتارها رقدم كر عن جميع الدراسات الم تشر ين
العربب ورعبي صور واضحة للحيا الفكرية القافمة آنذاك[]10ب قيمت ا ركمن ي كمال اب و ي ر ظيم ا ل تافج
الدراسات العر ية[]11ب ي من أقدم وأنفس الكتب العلمية ي التراث العر ي اإلسالمي[.]12
وقد طتعت الرسافل أكثر من مر ب ونالت ع اية عد من المحققين[.]13
 /2المصطلحات االقتصادية في رسائل إخوان الصفا
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رعد الرساافل من أُولى المحاوالت التي كان المتتغى م ا رثقي
لغة ساااا لة وواضااااحةب ال لتس ي ا وال مو

العامةب وقد اساتل م هذا ال دف من ُكتا ا اساتةدام

ب مسااااتمد من واقع الحيا اليومية .وهذا ما يجعل من رتتع االفاظ

والعتارات االقتصاااا ية التي رضااام ت ا الرساااافل أمرا ي ذا أهمية اعتتارها ركشااا

للدارس االقتصاااا ا عن رجة

التبور االقتصا ا ي رلك الحقتةب اإلضا ة إلى أن ا رس م ي ر ويد المعجم االقتصا ا المصبلحات والمفاهيم
االقتصا ية الم تشر ي رلك الفتر .
قد عر

إلوان الصفا ي رسافل م عد ا ي من المصبلحات االقتصا يةب التي شرحوا عض ا .ويمكن ذكر عا

هذت المصبلحات ي ما يأري:
 /1 /2المصطلحات االقتصادية :من أهم هذت المصبلحات« :الثمن وااجر »[]14ب « يت المار»[]15ب «التجار
الحذا
والدهاقين»[]16ب «الرلص والغالء»[]17ب «اال لار»[]18ب « ِ

ي الص افع»[]19ب «الساعي

«الحاجة

الضرورية»[]23ب «الص افع

والماسح»[]20ب

«إصالح

الحاجات»[]21ب

«القيمة»[]22

والحرف»[]24ب «التبالة والفراغ»[]25ب «ال م ى والعُبل وأهل الفراغ»[]26ب «الت ا س»[]27ب «طلب الم ا ع
الرشو »[]32ب «الحرئ»[]33ب
والمرا ق»[]28ب «ااسواا»[]29ب «وقت الحاجة»[]30ب «ال دايا»[]31ب « ِ ّ
«الشرت»[]34ب «التةل»[]35ب «الص افع والتجارات والحرف»[]36ب «االحتكارب واإلنفاا التقدير[]37ب
والوكالء والمحتكرين»[]40ب «الص اع ي أسواا المدي ة»[]41ب
«التراطيل»[]38ب «السماسر »[]39ب «ال ُة ان ُ
«الص اعة التي ارةذر ا حيلة للمعاش والكسب»[]42ب «ال ُمصا رات»[]43ب «كثر الحاجات»[]44ب «الصدقات
الواجتات»[]45ب «ال كوات والةمس»[]46ب «السُّؤار وال ُمكدُّون ومن شاكل م من الفقراء والمساكين»[]47ب
«جتاية الةراجب وألذ ااعشار والج ية»[]48ب «طلب المعاش»[]49ب «رجار يةشى كسا ها»[]50ب «أرهاق م
المفروضة ل م»[]51ب « الت الضياع»[]52ب «طلب الجواف وااموار»[]53ب «االجت ا ي البلب والسعي ي
االكتساب»[]54ب «الص افع الم ية»[.]55
المعرفة :مما رقدم نجد أن إلوان الصفا قاموا شرح عا المصبلحات االقتصا يةب
 /2 /2المصطلحات االقتصادية
َّ
يمكن ذكرها يما يأري:
ـ األجرة« :هي ج اء لما يستحق كل عامل ما يعمله»[.]56
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ـ الب َّطالين « :ار ي ال مم الذين ال شغل ل م»[.]57
َّ
والجَّلبين « :الذين يحملون اامتعة من ال واحي والحوافجب ويجلتون ا إلى المدي ة ويعرضون ا على
ـ الحشَّار
التجار»[.]58
ـ الخ ْلق« :هو رقدير كل شيء من شيء آلرب والمص وع ليس هو شيء ير كون الصور ي ال يولى[ .]59وأما
اإلبداع واالختراع و إيجا شيء ال من شيءب وهذت المعر ة»[.]60
ـ السياسة« :هو صالح الموجو اتب وإ قاف ا على أ ضل الحاالتب وأرم الغايات»[.]61
ـ السياسة الخاصية[ « :]62هي معر ة كل إنسان كيفية رد ير م له وأمر معيشتهب ومراعا أمر لدمه و لمانه
وأوال ت ومماليكه وأقر افه وعشيرره مع جيرانه وصحتته مع إلوانهب وقضاء حقوق م ورفقد أستا م وال ظر ي
مصالح م ي أمور نياهم وآلرر م»[.]63
ـ الصنائع« :هي رألي

ااجسام عض ا على عا»[.]64

ـ الصنَّاع« :هم الذين يعملون أ دان مب وأ وار م ي مص وعار م الصور وال قوش وااصتاغ وااشكارب و رض م
طلب العو

عن مص وعار م لصالح معيشة الحيا الدنيا".

والتجَّار :هم الذين يتتايعون االذ واإلعباءب و رض م طلب ال يا

يما يألذونه على ما يعبون .واألغنياء :هم

الذين يملكون هذت ااجسام المص وعة البتيعية والص اعيةب و رض م ي جمع ا وحفظ ا مةا ة الفقر.
والفقراء :هم المحتاجون إلي ا»[.]65
ـ الصنعة العملية« :هي إلراج الصانع العالم الصور التي ي كرت ووضع ا ي ال يولى .والمصنوع :هو جملة
مجموعة من ال يولى والصور جميعيا»[.]66
ـ العلوم الرياضية« :هي علم اآل ابب التي وضع أكثرها لبلب المعاش وصالح أمر الحيا الدنياب وهي رسعة أنواع
أول ا علم الكتا ة والقراء ب وم ا علم اللغة وال حوب وم ا علم الحساب والمعامالتب وم ا علم الشعر والعرو
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وم ا علم ال جر والفار وما يشاكلهب وم ا علم السحر والع افم والكيمياء والحيل وما يشاكل اب وم ا علم الحرف
والص افعب وم ا علم التيع والشرق والتجارات أو الحرث وال سلب وم ا علم السير واالتار»[.]67
ـ «المساحة :وهي ص اعة رحتاج إلي ا العمار والكتاب والدهاقين[ ]68وأصحاب الضياع والعقارات ي معامالر مب
من جتاية الةراجب وحفر اان ارب وعمل التريداتب وما شاكل ا»[.]69
رأري أهمية ذكر هذت المصبلحات من حيث أستقيت ا التاريةية التي رس م ي رأصيل ال ظرية االقتصا ية اإلسالميةب
و اء علم االقتصا اإلسالميب ومن ثم ركش

عن مدق ربور واه هار ال شاط االقتصا ا ي رلك الفتر ال م ية

وذلك عتر رغبية هذت المصبلحات ل شاطات اقتصا ية واسعة ال بااب وااهم من كل ما ستق أن هذت المصبلحات
وم ْن ثم هي أصدا رعتير عن المذهب
رحمل ين طيار ا القيم واايدولوجيات الفكرية والعقافدية التي أنتجت اب ِ
االقتصا ا الذا يست د إليه ال ظام االقتصا ا.

المبحث الثاني
األنشطة االقتصادية
وهي مجموعة ااعمار التي يقوم ا الفر ي المجار االقتصا ا إلشتاع حاجاره ورأمين معاشه[.]70
عر

إلوان الصفا لمف وم اإلنتاج مصبلح "اإلصالح"ب وهو ما يُتذر من ج د شرا إليجا م فعة ي الشيء

ليكون صالحا ي لالنتفاع ه[.]71
المقصو اإلصالح :ارةاذ إجراءات أو ردا ير من شأن ا إهالة ما وقع من للل أو سا ب وسواء أكان اإلصالح
مع ى اإلنتاج أم مع ى الترميم أم مع ى إهالة الةلل والفسا ب إنه يعدُّ إنتاجا ي أا عمالي إنتاجيا ي من شأنه إضا ة قيمة
جديد [.]72
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قار إلوان الصفا « :واعلم يا ألي أن الغر

ي كون ال اس أكثرهم قراءب ولوف اا ياء من الفقر هو الحث

ل م على االجت ا ي ارةاذ الص افع والثتوت ي اب والتجاراتب والغر

ي ا جميعا ي إصَّلح الحاجات وإيصال ا

إلى حين»[.]73
قد كش

إلوان الصفا ذا ال ص أن الحاجة هي الدا ع لإلنسان على اإلنتاج وروليد الم ا ع لي فك من ر قة الفقر

ويتةلص من ذر السؤار والحاجة لما ي أيدا ال اسب ويحقق الغ ى المر وب ي أصل الجتِلة.
كما كشفوا عن ارساع مف وم اإلنتاج الذا كان مقتصرا ي على القباع ال راعي ليشمل التجار ب ومن ثم يتعدق مف وم
اإلنتاج السلع الما ية إلى للق الم ا ع.
اانشبة االقتصا ية ع د إلوان الصفا رتسع لكل ااعمار المتاشر أو ير المتاشر التي رةلق الم ا ع أو الموا ب
مثل ال راعة أو الص اعة أو التجار ب وما يتتع ذلك من حفظ وا ِّلار لوقت الحاجة[.]74
اإلنتاج ع د إلوان الصفا يع ي للق الم ا ع االقتصا يةب أو إضا ة م ا ع جديد لشيء ماب
المدرسة االقتصا ية البتيعية (الفي يوقراط) التي نشأت فرنسا ي ال ص

م ذلك يةالفون

الثاني من القرن الثامن عشر الميال اب

وقصرت مف وم اإلنتاج على "للق السلع"ب ومن ث ّم رجعل ال راعة الحر ة الم تجة الوحيد [ .]75ي ما أ لل إلوان
الصفا مف وم اإلنتاج عمليات التجار وال قل والتتا رب م ذلك يوا قون من هذت ال احية المدرسة التقليدية التي
يت عم ا آ م سميث الذا قصر اإلنتاج على اإلنتاج السلعي (أو التضاعي) والةدمات المتاشر المتصلة ه كالتجار
وال قل .ومف وم المدرسة التقليدية لإلنتاج أيضا ي قاصر انه يستتعد عد اي من الةدمات من عملية اإلنتاج[]76ب لذلك
نالحظ أن إلوان الصفا رقدموا على المدرسة التقليدية وأ للوا إنتاج الةدمات أيا ي كان نوع ا ومصدرها ضمن مف وم
اإلنتاجب م ذت ال ظر االقتصا ية يوا قون المدرسة االقتصا ية الحديثة التي عر ت اإلنتاج أنه" للق الم ا ع أو
هيا ر ا"[]77ب و ذا المف وم الواسع لإلنتاج ألذ العلماء المسلمون م ذ جر اإلسالم[.]78
كما أعبى إلوان الصفا للعمل اإلنتاجي جانتا ي قيميايب حي ما جعلوا السعي ي طلب المعاش واحداي من جملة اال تالءات
والعقو ات التي ُك ِلّ

ا اإلنسان ي الحيا الدنياب قالوا« :ال ُد من القوت والثياب مثل ما ال ُد من الموت

والحساب»[.]79

108

)ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 1, January 2019

كما أعبوا لإلنتاج مع ى العتا ب وهي جانب قيمي آلرب وانتقلوا متاشر إلى وضع ضوا

قيمية لل شاط

االقتصا اب وهو السعي على البريقة الوس ب ال ي تغي للفر أن يترك اإلنتاج ليتفرغ للعتا ب وال يشغله اإلنتاج
عن السعي للدار اآللر [.]80
قار إلوان الصفا« :عتا هللا ليست كل ا صال وصومايب ل عمار الدِّين والدُّنيا جميعا ي انه يريد ْ
أن يكونا عامرينب
من يسعى ي صالح أحدهما أو كلي ما أجرت على هللاب انه مالك ما جميعايب وال اس كل م عتيدتب وأحب عتا ت إليه
من سعى ي صالح عتا تب وعمار عالميْه جميعايب وأ غا عتا ت من سعى ي سا هما جميعا ي أو ي سا أحدهما
كما ذكر هللا»[.]81
اإلنسان ُللق مستصلحا ي للدارينب وليس السعي إلحداهما ْأولى من سعيه لأللرقب وهذا يتبلب مواهنة ورو يقا ي
ُفوت إحداهما على حساب االرق.
ين الس ْعيينب حتى ال ي ّ ِ
واهتم إلوان الصفا الص اعة وأن لوها مكانة لاصة ين وجوت ال شاط االقتصا ا االرقب ةصصوا رسالة
كاملة عن الص افع العملية والغر

م اب عرضوا ي ا رعري

ص ْعةب وأقسام المص وعاتب والتالف أ وات
ال ّ

وهيئات كل ص اعة على ِحد ب وص فوا الص افع إلى أقسام حسب الحاجة إلي اب والغر

من الص افعب وقواعد

التفاضل ين الص افعب و ير ذلك[.]82
المص وعات ع دهم أر عة أج اس :شريةب ونفسانية (طتيعية)ب وإل ية .المص وعات التشرية مثل ما يعمل الص اع
من ااشكار وال قوش ي ااجسام البتيعيةب والمص وعات البتيعية مثل الماء وال واء وال ار واار

ب

والمص وعات اإلل ية هي المص وعات من العدم[.]83
وقسموا الص افع حسب الحاجة إلي ا إلى :ص اعات ضرورية وهي :الحراثة والحياكة والت اءب وألرق لا مة
ل اب مثل :حاجة ص اعة الحياكة إلى ص اعة الغ ر وال دف والحلجب ي را عة ل ا ولا مة[.]84
وعرضوا لوجوت التفاضل ين الص افعب وهي :موضوع الص اعةب والشيء المص وعب والحاجة إلي اب وم فعت ا
للعمومب قالوا « :الص افع يتفاضل عض ا على عا من عد وجوت أحدها من ج ة ال يولى التي هي الموضوع
ي اب وم ا من ج ة مص وعار اب وم ا من ج ة الحاجة الضرورية الداعية إلى ارةاذهاب وم ا من ج ة م فعة
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العموم م اب وم ا من ج ة الص اعة نفس ا»[]85ب ثم ساقوا أمثلة لكل واحد من وجوت التفضيل السا قةب
كاآلري[:]86
ـ الص افع التي شر ا من ج ة ال يولى :مثل ص اعة الصا ة والعبارين وما شاكل ا.
ـ الص افع التي شر ا من ج ة مص وعار ا :مثل ص اعة الذين يعملون آالت الرصد كاا ْس ُ
برالب[ ]87وأ وات
الرصد.
ـ الص افع التي شر ا من ج ة ال فع م ا للعموم :مثل ص اعة الحمامين والسما ين وذلك أن الحمام الم فعة يه
للصغير والكتير والشري

والدنيء والغريب والقريب كل ا السويةب ال يتفاضلون ي االنتفاع ه.

الحذا ي كل ص عة هو التشته الصانع
كما أعبى إلوان الصفا إلرقان الص عة وجو ر ا مع ى قيميا ي حي ما قالواِ « :
الحكيمب هو التارا ج ّل ث اؤتب ويقار" :إن هللا رعالى يحب الصانع الفارت الحاذا"  ...كل من ها ي هذت ااشياء
رجة اه ا من هللا قر ة»[.]88
كما أشار إلوان الصفا إلى ضرور مراعا ر تات البفل وقدراره الجسدية والعقلية ي التيار الص عة الم استة
له قالوا« :ان قتور الصتيان ي رعليم الص افع يةتل

حسب طتاع م المةتلفة»[]89ب وذكروا كيفية االلتتارات

التي كان اليونان يجرون ا للصتي قتل رسليمه للص اعة التي ي فد ي ا[.]90
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المبحث الثالث
الموارد الطبيعية والحاجات االقتصادية
عر

إلوان الصفا ا لموار البتيعية كون ا اا ا التي يستبيع اإلنسان ا رو ير حاجاره ومستل مات قافه مد

حيارهب مثل الحديد ,والماء ,وال ار ,والملحب قالوا« :الحديد  ...ال يستغ ي ع ه الصانعب وم ا عه ِّي ة ظاهر ال
يستغ ي ال اس ع هب كما ال يُستغ ى عن الماء وال ار والملح»[]91ب أشاروا ذلك إلى أهمية الموار البتيعية ي
رو ير الحاجات االقتصا ية وعالج المشكلة االقتصا ية.
كما أشاروا إلى أن اإلنسان مفبور أصل ِللقته الحرئ على هذت الموار وجمع ا وا ِّلارها انه ُللق محتاجا ي
إلي اب وال يجدها ين يديه ي كل وقت و ي كل مكان[.]92
ورت وع هذت الموار ي ستيل قضاف ا الحاجات االقتصا ية إلى قسمين[:]93
ـ موار طتيعية يمكن االنتفاع ا متاشر ب وال يررت الحصور علي ا تذر ثمن عوضا ي ع اب مثل ر اور الماء من
مجرق ال رب ورسمى ـــ "الموار الحر ".
ـ موار يتوق

انتفاع اإلنسان ا على رحوير أو رغيير ي لصافص ا أو مواصفار اب عتر أحد ع اصر اإلنتاجب

يررت اجل ذلك الحصور علي ا الثمنب مثل الماء المعقم للتداواب ورسمى ـــ "الموار االقتصا ية".
ورشترك مجموعة من العوامل البتيعية واالجتماعية ي رقييم أهمية كل مور من هذت الموار ب ومدق الحاجة إليه
ي اإلنتاج.
كما أشار إلوان الصفا إلى أصل حاجة اإلنسان إلى الموار االقتصا يةب وهي كما قالوا« :لـما ُللق رقيق الجلدب
عريانا ي من الشعر والصوف والو ر والصدف والريشب وما هو موجو لسافر الحيوانب عته الضرور إلى ارةاذ
ال ِلّتاس ص اعة الحياكة ]94[» ...ب ومثل اللتاس المسكن و اقي الحاجات الضروريةب بتيعة للق اإلنسان كانت
الداعي لفقرت واحتياجه إلى السعي لقضاء حاجاره التي ال يستبيع ْ
أن يعيش حياره البتيعية دون اب أما الحيوان ُةلق
ي الحاجات ما ُه ّ ِو من أ وات للقية رُغ يه عن اإلنتاج والحفظ واال لار[.]95
مكف ّ
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رحور الموار الحر إلى موار اقتصا ية
وي تغي يان العالقة ين الموار الحر (البتيعية) واالقتصا ية وشروط ّ
ع د االقتصا يين الذين قالوا« :ويمكن القور شكل عام :إن للمور شروطا ي ثالثة لكي ي درج رحت مسمى الموار
االقتصا ية .الشرط ااور :هو ال در أو المحدو ية ال ستية...والشرط الثاني :وجو ثمن لذلك المور ب المور
االقتصا ا يحتاج لثمن لكي يمكن الحصور عليه...الشرط الثالث :اررتاط الحصور على المور االقتصا ا ج د
»[. ]96
و اء على ما ستق يظ ر جليا ي إ راك إلوان الصفا الفرا ين الموار الحر والموار االقتصا ية حي ما أعبوا
القيمة للموار التي للت علي ا عملية اإلنتاج « عته الضرور إلى ارةاذ ال ِلّتاس ص اعة الحياكة ]97[ » ...ب
وهذت القيمة رع ي وجو ثمن لذلك المور اإلضا ة إلى ذر الج د للحصور على المور ب إنتاج اللتاس -سلعة-
عتر ص عة الحياكة رحتاج إلى عمل لتُك ّ ِون م تجاي(مور ا ي اقتصا ياي) صالحا ي لالستعمار من ج ةب ويُعبى له ثمن
من ج ة ألرق .و ي هذا اللة اقتصا ية واضحة على المور االقتصا ا .ثم صرحوا أن الصانع يحور السلعة
من شكل آللر و رضه الحصور على العو

(الثمن)ب وحي ئذ هو يألذ ثم ا ي مقا ل الج د والعمل الذا ذله

لتحصيل المور االقتصا ا (السلعة)ب قالوا « :الص اع هم الذين يعملون أ دان م وأ وار م ي مص وعار م
الصور وال قوش وااصتاغ وااشكارب و رض م طلب العو

عن مص وعار مب لصالح معيشة الحيا

][98الدنيا»
وأشاروا إلى أن الموار الحر أو البتيعية التي ال رحتاج إلى ذر ج د إلنتاج اب إنما هي موجو

ةلق الةالق

ل اب ويمكن للمةلوا أن يألذ م ا ما يشاء إلشتاع حاجته الوسافل البتيعية التي هو ت الةالق ا ون أن يقوم
عملية إنتاجية أو يد ع ثم ا ي لذلك قول م « أما الحيوان ُةلق مكفي الحاجات ما ُه ّ ِو من أ وات للقية رُغ يه عن
اإلنتاج »[.]99
وص

إلوان الصفا الحاجات االقتصا ية حسب أهميت ا إلى ما يأري:

 /1حاجات اقتصا ية ضرورية :وهي الغذاء (ااكل والشرب) ,واللتاس ,والمسكن ,والمركب ,وااثاثب وهي
حاجات ضرورية ان ا ال ُد م ا ي قِوام الحيا الدنيا[ .]100وطريق رأمين الحاجة للغذاء ص عة الحراثةب
ورأمين اللتاس ص عة الحياكةب ورأمين المسكن ص عة الت اء.
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ويل م قضاء كل حاجة من هذت الحاجات إلى ص اعات كثير رتعاون على قضاف اب مثالي :ص اعة الحراثة والغرس
رحتاج إلى إثار اار

وحفر اان ارب احتاجت ال راعة إلى ص اعة ألرق وهي الحدا

ان إثار اار

ال

رتم إال المساحي وما شاكل اب وال ركون المساحي غير ص اعة ال جار [.]101
كل ص عة من الص افع رحتاج إلى ص اعة ألرق سا قة ل اب ويتوق

علي ا ص عة ألرق الحقة اب قار إلوان

والتحره من الستاع ورحصين القوتب عته الضرور
الصفا« :لـما كان اإلنسان محتاجا ي إلى ما يك ُّه من الحر والتر
ُّ
إلى ص اعة الت اءب وص اعة الت اء محتاجة أيضا ي إلى ص اعة ال ِّجار والحدا ب وكل واحد م ما محتاجة إلى ص اعة
ألرق ُم ِعي ة أو مت ِّممة عض ا لتعا»[.]102
يظ ر ذا ال ص ستق إلوان الصفا ي الكش

عن المع ى االجتماعي لإلنتاجب أو ما يسمى عالقات اإلنتاجب حيث

ال يقوم اا را إنتاج السلع صور م ع لة يحتاجون إلى التعاون ي عملية اإلنتاج ي ظل نظام اجتماعي حاكم
يفر

ضوا

اجتماعية وألالقية على هذا االنتاج التعاوني[]103ب وهذا يتوا ق مع الفكر االقتصا ا المعاصر

عامةب والفكر االقتصا ا االشتراكي ةاصة.
 /2حاجات اقتصا ية ثانوية :وهي حاجات ال ي ة والجمارب كص اعة الديتاج والحرير والعبر وما شاكل ا[.]104
ول ّما كان قضاء هذت الحاجات يحتاج إلى ك ٍّدّ ورعب إنه يعتمد ااطفار على آ اف م ي قضاء حوافج م[.]105
ويالحظ من كر رقسيم الحاجات االقتصا ية إلى ضرورية وثانوية ع د إلوان الصفاب حيث يعبي الفر رحصيل
الحاجات الضرورية وإشتاع ا أولويةب ومن ثم ي تقل إلشتاع الحاجات الثانوية أو التكميليةب وعملية االلتيار ين
هذت الحاجات رقو الفر إلى التضحيةب إذ إنه ع دما يريد إشتاع حاجة ضرورية وإعباف ا أولوية ذا يع ي أنه
مضبر للت اهر عن إشتاع حاجة ثانوية أو ر تة كمالية.
لذلك إن كر رقسيم الحاجات المذكور التي طرح ا إلوان الصفا رتوا ق ي الجملة مع مسألة السلم
التفضيلي(مشكلة االلتيار) التي رتبلب التو يق ين الموار ال ا ر المتاحة ذات االستعماالت المةتلفة ,وروظيف ا
ي أحسن استعماالر ا ما يلتي أقصى إشتاع ممكن لحاجات الفر [ .]106ويشكل السلم التفضيلي الركن الثاني
للمشكلة االقتصا ية ي علم االقتصا ب ومع ى هذا السلم أنه "ع دما ركون الموار االقتصا ية والم تجات أنواع ا
كا ة ير كا ية إلشتاع حاجات الفر أا نا ر نستيا ي إنه يتحتم على الفر حي ئذ القيام عملية االلتيار ورحديد
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السلع التي يريد إشتاع ا و قا ي اهميت ا ال ستيةب يضع على رأس ااولويات واالحتياجات والر تات التي يريد
إشتاع ا الدرجة ااولى ثم الثانية وهكذا" [.]107

المبحث الرابع
نظريات تفسير القيمة
شغلت نظرية ااثمان رفكير اإلنسان م ذ القديمب وقدم ي سعيه الحثيث لتفسيرها مجموعة من اا كار ال ظريةب
تشكلت ذلك ال وا الضرورية لظ ور ال ظريات المعاصر حول ا.
الفكر االقتصا ا وج تين عريضتين لتفسير القيمة[:]108
وقد رجاذب
ُ
ااولى :ر ظر لتفسير القيمة من جانب الم تجب مثل :نظرية القيمة ي العملب أو نفقة اإلنتاج.
الثانية :ر ظر لتفسير القيمة من جانب المست لكب مثل :نظرية الم فعةب أو الم فعة الحدِّية.
ثم جاء أليرا ي االقتصا ا اإلنجلي ا الفر مارشار ( )1924-1842جمع ين الوج تين السا قتينب ونسق ين اآلراء
المتعارضة حور رفسير القيمة مسمى نظرية العر

والبلبب ألذ االعتتار جانب الم تج وجانب المست لك معايب

وجمع ي ا ين القيمة االستعمالية والقيمة التتا لية للسلعة[.]109
وكان إللوان الصفا نصوئ ظ ر عترها كرهم االقتصا ا ي رفسير القيمة ,ر تئ عن إعباف م للعر

والبلب

ورا ي ي رفسير القيمة.
ويمكن ذكر إس امات إلوان الصفا ظريات القيمة المةتلفة شكل مةتصر ي ما يأري:
-

ت من ما رهب
في حديث م عن ص اعة ااسبرالب ذكروا أن قيمته جاءت من الصور التي ُرسمت يهب ولم رأ ِ
قالوا ...« :إن قبعة من الصغر قيمت ا لمسة راهمب إذا عُمل م ا إسبرالب يستوا مئة رهمب إن رلك
القيمة ليست لل يولىب ولكن لتلك الصور التي ُجعلت ي ا»[]110ب عمل الصانع ي موضوع الص اعة هو
الذا نقل القيمة من لمسة راهم إلى مئة رهمب وهذا يع ي أن للص عة أو العمل وراي ي رفسير القيمةب وهو
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ظرية القيمة ي العمل -التي يت عم ا آ م سميث و ا يد ريكار و من أش ر روا

ما يُعرف علم االقتصا

المدرسة التقليدية (الكالسيكية) التي ظ رت لالر القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميال يين -وررق أن
قيمة السلعة إنما رتحد

اء على كمية العمل المتذور ي إنتاج ا[.]111

 كما أشار إلوان الصفا إلى ور نفقات اإلنتاج ي القيمةب السلع الم قولة من التال التعيد أعلى سعراي لتأثيرركالي

ال قل ولبر الجلب ي القيمة[ .]112و ذلك يتوا ق كرهم االقتصا ا مع الفكر االقتصا ا لـ"جون

ستيوارت ميل 1873-1806-م -االقتصا ا اإلنجلي ا الذا ي تمي للمدرسة التقليدية "هعيم نظرية نفقات اإلنتاجب
التي رحد قيمة السلعة ي الفتر البويلة على أساس ال فقات التي ر فق على جميع العوامل الداللة ي إنتاج ا مثل
ركلفة ع صر العمل ورأس المار ور ظيم اإلنتاج...إلخ[.]113
 -كما أعبوا للبلب والعر

ورا ي ي رفسير القيمةب وأشاروا إلى ور الر تة ي البلبب قالوا« :اإلنسان ال

يبلب ما ال ير ب يه»[.]114
ورعرضوا اثر الكمية المعروضة قلة أو كثر ي السعرب قالوا« :وهو [الياقوت] قليل الوجو ع ي ب كثير الثمن
لقلة وجو ت»[]115ب وهم ذلك يشيرون إلى العالقة العكسية ين كمية السلع وسعرها ي السوا .وهذت من الحاالت
االستث افية لقانون العر
يسمى ـ (حالة العر

ب إذ ال يستبيع الم تج هيا الكمية المعروضة على الر م من اررفاع ااسعارب وهو ما
الثا ت)[.]116

ولم يغفل إلوان الصفا حالة البلب على سلع الر ات (سلع تلن)ب والتي رعد من الحاالت االستث افية ي قانون البلبب
والتي رتمي

وع من االنفرا ب تجعل الفر يقتل علي ا صفة لاصة حتا ي ي الظ ورب مثل اقت اء الحلي وااحجار

الكريمة والتح []117ب قالوا« :ال غمات اللذيذ وااصوات البيتة ي هذا العالم قليلة الوجو ب معدومة على الحار
ااكثرب يتةصص ا الملوك والكتارب ويت ا سون ي اب ويكثر ير المةصوئ ا لشر ا وجاللت ا ي ال فوس
 ...لذلك صارت المستحس ات مر و ا ي ي اب محتو ة لكثر الت ا س ي اب ولقلة وجو ها  ...ولذلك قيل :حسن الصوت
هيا

ي الرها»[]118ب أا أن البلب علي ا كون ا مررفعة السعرب ال يستبيع الحصور علي ا ير الملوك والكتارب

إذا انةفا سعرها انةفضت الكمية المبلو ة م ا.
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ويالحظ أن إلوان الصفا إس امار م تعا اا كار الج فية المتعلقة ظرية العر
االقتصا ا المعاصر ي نظرره لقوانين العر

والبلب رتوا ق مع الفكر

والبلب.

و اء على ما ستق من يان إس امات إلوان الصفا حور نظريات رفسير القيمة ي الجملة يتضح أن م ال يعتمدون
على عامل واحد لتفسير قيمة السلعةب ل إن م يرون أن ه اك عوامل عد رتدلل لتحديد قيمة السلعة كالعملب ونفقات
اإلنتاجب والعر

والبلبب وااسعارب والحاجات والر تات...إلخب و ذلك يوا ق م الفكر االقتصا ا الحديث ي

هذت الفكر االقتصا يةب دليل قور عا االقتصا يين المعاصرين «:ذهب االقتصا يون المعاصرون نتيجة رأثرهم
الدور الذا لعتته الرياضيات ي التحليل االقتصا ا إلى حد القور :إنه من العتث أن نتحث عن ستب وحيد
للقيمة ...إ ن سعر ضاعة ما ال يتحد م ا ع ا ال امشية وال كمية هذت التضاعة وال تكالي
تضا ر مجمل هذت العوامل مضا ا ي إلي ا ع اصر ألرق كأسعار السلع االرق وركالي

إنتاج ا  ...وال ن سى الدور

الذا رلعته ااجور ومعدر الفافد واار اح وسواها ي رقرير قيم ااشياء»[.]119
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المبحث الخامس
االقتصاد المعرفي
ي ا االعتما على التحث العلمي ي المجاالت االقتصا ية يوما ي عد يوم نظرا ي للمكاسب المتحققة من وراء روظيفه
ي ال شاط االقتصا اب حتى دا االهتمام االقتصا المعر ي مح اهتمام الدور التي رتسا ق نحو مرك الصدار
ي رحقيق أعلى معدر للت مية االقتصا ية.
يتضمن اقتصا المعر ة االستةدام الكثي

وربورها
للمعر ة ي القيام ال شاطات االقتصا يةب و ي روسُّع اب
ُّ

ونموهاب الشكل الذا رررفع معه أهمية المعر ة والعلم[.]120
ِّ
يحتاج اقتصا المعر ة إلى الع اية رأس المار التشراب وإنتاج المعر ة وروظيف ا ي وجوت ال شاط االقتصا ا
لتحقيق القيمة المضا ة.
عمد االقتصا المعر ي االهتمام التحث العلميب واإلنفاا عليه للوصور لمرحلة ا تكار أو ربوير م تجات رد ع
الت مية قدماي.
يأري إلوان الصفا ي طليعة من ر ته إلى ضرور ْ
أن يتلو اإلنسان ي ص عته رجة متقدمة ي إرقان ا ورجويدهاب
وطريق ذلك «التعلم والفكر وال ظر والرؤية واالعتتار»[]121ب وجعلوا االشتغار العلم من الص افع التي يبلت ا
الحرف والص افعب وعلوم التيع والشراء والتجاراتب أو الحرث
ال اس للمعاشب وعدوا من جملة هذت العلوم :علوم ِ
وال سل[]122ب وأكدوا ضرور التعليم الحر ي قتل الدلور ي سوا العملب قالوا« :أنتم محتاجون إلى ااسارذ
وألس عملب وأنتم من رلقاء أنفسكم ال رقدرون على عمل من ير رعلم مد من
والمعلمين ي أ نى ص عةب
ِّ
ال من»[]123ب وذكروا الص افع والم ن ي رسالة العقل والمعقور «ان هذت الص افع يعمل ا اإلنسان عقله
ورميي ت ورويته و كرره»[.]124
كما جعل إلوان الصفا ص اعة الحساب والفلك مع قية الص افع كمررتة الملك من السّوقةب ي أشرف وأعلى
الص افع م لةب قالوا « :علم الحساب هو كالملكب إذ كان هو المحتوا على سافر العلوم والص افع  ...ليس ي
العالم ص اعة كاملة ُم ِعي ة لصاحت ا على لوغ الم لة والدرجة السامية ي الدين والدنياب إال المعر ة علم العد
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وص اعة ال جومب والمعر ة أحكام الفلك وحوا ثه»[]125ب علم الرياضيات ومفرهاره العلمية من التجار
اإللكترونية ورك ولوجيا المعلومات واالرصاالت هي أهم مالمح اقتصا المعر ة الوقت الراهنب وهو نفسه العلم
الذا كان االعتما قافما ي عليه ي ال و

الت مية ي كا ة ال شاطات االقتصا ية ي عصر إلوان الصفا.

يالحظ مما رقدم اهتمام إلوان الصفا فروع المعر ةب وروظيف ا ي ربوير حيا اإلنسانب وقيام الم ن والص افع
علي اب حتى أ للوها ي جملة الص افع العقلية لما رحتاج إليه من كر ونظر ورأملب وص فوا ص اعة الحساب
والفلك على أن ا أ ضل الص افع لما يجلته البلب علي ا من عافد ما ا لمحتر ا.

الخاتمة
روصل التحث إلى جملة من االست تاجات والتوصيات يمكن ذكر أهم ا ي ما يأري:
أوال  -االستنتاجات
-1

رسمت رسافل إلوان الصفا عتر المصبلحات االقتصا ية الكثير التي أور ر ا ي ث اياها صور
الحقتة
متكاملة عن ال شاط االقتصا ا ي مراحله المتعد ب قدمت صور عن الحيا االقتصا ية ي ِ
ال مانية والمكانية التي رصدر ا.

-2

روسع إلوان الصفا ي مف وم اإلنتاجب جعلوت شامالي السلع الما ية والم ا ع والةدماتب تقدموا ذلك
على المدرسة التقليدية (الكالسيكية) التي قصرت اإلنتاج على السلع الما ية و عا الةدمات .وهم
ذت الفكر االقتصا ية يوا قون المدرسة االقتصا ية الحديثة ي نظرر ا لإلنتاج.

-3

كش

إلوان الصفا عن المع ى االجتماعي لإلنتاجب أو ما يسمى عالقات اإلنتاجب وهذا يتوا ق مع

الفكر االقتصا ا المعاصر عامةب والفكر االقتصا ا االشتراكي ةاصة.
-4

أقام إلوان الصفا التفاضل ين الص افع على أسس متعد رراعي مستوق التبور االقتصا ا ي
المجتمع.
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-5

إن كر رقسيم الموار لدق إلوان الصفا إلى حر واقتصا ية وعالقت ا الحاجات التي ص فوها إلى
ضرورية وثانويةب ورحور الموار البتيعية إلى موار اقتصا ية شروط معي ةب ر اور عض ا إلوان
الصفا صراحة وألرق إشار  .وهذت الفكر االقتصا ية على اية من ااهمية ي علم االقتصا إذ
إن ا رتوا ق ي الجملة مع مسألة السلم التفضيلي (مشكلة االلتيار) التي رشكل الركن الثاني للمشكلة
االقتصا ية ي علم االقتصا  .اإلضا ة إلى أن م اهتموا موضوع الدا عية التي رحر

اإلنسان نحو

اإلنتاج من أجل الحصور على حاجاره االقتصا ية المتغير والمتجد ب عتر التدلل ي الموار
بريقة رجعل ا صالحة لقضاء حاجاره.
-6

رجلت إس امات إلوان الصفا حور نظريات رفسير القيمةب ذكر أثر العمل ي القيمةب كما نا ت ذلك
نظرية القيمة ي العملب وذكر ور نفقات اإلنتاج ي القيمةب كما نا ت ذلك نظرية نفقات اإلنتاجب
اإلضا ة إلى أن م جعلوا للعر

والبلب أثرا ي ي رفسير قيم السلعب كما ررق نظرية العر

والبلب.

يد أن الفكر االقتصا ية ااكثر رقدما ي إللوان الصفا ي مجار نظرية القيمة أن م يرون أن قيمة
السلعة ال يمكن رفسيرها وإرجاع ا لستب وحيدب أو نظرية واحد ب إنما ه اك عوامل عد رتدلل
لتحديد قيمة السلعة كالعملب ونفقات اإلنتاجب والعر

والبلبب وااسعارب والحاجات

والر تات...إلخب و ذت الفكر االقتصا ية المتقدمة يوا ق م الفكر االقتصا ا الحديث.
-7

يعد حديث إلوان الصفا عن حاجة الص افع للتعليمب ورص ي

عا العلوم على أن ا من أ واب

المعاشب ورفضيل الص افع العلمية ي االحتراف على الص افع االرقب نوا متقدمة لما يعرف
المصبلح االقتصا ا المعاصر االقتصا المعر ي.
ثانيا -التوصيات:
-1

يوصي التاحث توسيع قاعد التحث ي الفكر االقتصا ا العر ي واإلسالمي أ قيا ي ورأسيا ي كةبو
مرحليةب وعدم االقتصار على راسة الفكر االقتصا ا اعالم محد ين أو مرحلة راريةية معي ة.

-2

يوصي التاحث أيضا ي المؤسسات العلمية والثقا ية والتراثية والمحا ل الدولية االهتمام الفكر
االقتصا ا العر ي واإلسالمي واست تاطه من مظانه المةتلفةب ورضمي ه ي م اهج المؤسسات العلمية
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ااكا يميةب ال سيما ي كليات الشريعة واالقتصا والعلوم اإل ارية ومراك االقتصا اإلسالميب
ورفعيل إقامة المؤرمرات وال دوات واانشبة والفعاليات التي رتره هذا الفكر انه يمثل ال وا
الضرورية لل ظرية االقتصا ية اإلسالمية.

شكر وتقدير:
هــذا التحــث مدعــوم مــن قتــل إ ار اا حــاث جامعــة الكويــت رقم( ) Hc01 /16
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محلة بهيندي بازار بمطبعة نخبة األخيار1305.هـ .ج :4 -2طبع بيروت :دار صادر[د.ت].
[ ]14رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،53مرجع سابق.
[ ]15رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،68مرجع سابق.
[ ]16رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،77مرجع سابق.
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[ ]17رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،81مرجع سابق.
[ ]18رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،82مرجع سابق.
[ ]19رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،84مرجع سابق.
[ ]20رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص 29ما بعد  ،150مرجع سابق.
[ ]21رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص 31ما بعد  ،150مرجع سابق.
[ ]22رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص 32ما بعد  ،150مرجع سابق.
[ ]23رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص 32ما بعد  ،150مرجع سابق.
[ ]24رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص 51ما بعد  ،150مرجع سابق.
[ ]25رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص 51ما بعد  ،150مرجع سابق.
[ ]26رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص 55بعد  ،150مرجع سابق.
[ ]27رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص 79بعد  ،150مرجع سابق.
[ ]28رسائل إخوان الصفا ،ج ،2ص ،94مرجع سابق.
[ ]29رسائل إخوان الصفا ،ج ،2ص ،136مرجع سابق.
[ ]30رسائل إخوان الصفا ،ج ،2ص ،177مرجع سابق.
[ ]31رسائل إخوان الصفا ،ج ،2ص ،234مرجع سابق.
[ ]32رسائل إخوان الصفا ،ج ،2ص ،234مرجع سابق.
[ ]33رسائل إخوان الصفا ،ج ،2ص ،245مرجع سابق.
[ ]34رسائل إخوان الصفا ،ج ،2ص ،245مرجع سابق.
[ ]35رسائل إخوان الصفا ،ج ،2ص ،245مرجع سابق.
[ ]36رسائل إخوان الصفا ،ج ،2ص ،310مرجع سابق.
[ ]37رسائل إخوان الصفا ،ج ،2ص ،318مرجع سابق.
[ ]38رسائل إخوان الصفا ،ج ،2ص ،361 -360مرجع سابق.
[ ]39رسائل إخوان الصفا ،ج ،2ص ،390مرجع سابق.
[ ]40رسائل إخوان الصفا ،ج ،2ص ،390مرجع سابق.
[ ]41رسائل إخوان الصفا ،ج ،2ص ،390مرجع سابق.
[ ]42رسائل إخوان الصفا ،ج ،3ص ،131مرجع سابق.
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[ ]43رسائل إخوان الصفا ،ج ،3ص ،259مرجع سابق.
[ ]44رسائل إخوان الصفا ،ج ،3ص ،307مرجع سابق.
[ ]45رسائل إخوان الصفا ،ج ،3ص ،307مرجع سابق.
[ ]46رسائل إخوان الصفا ،ج ،3ص ،380مرجع سابق.
[ ]47رسائل إخوان الصفا ،ج ،3ص ،428مرجع سابق.
[ ]48رسائل إخوان الصفا ،ج ،3ص ،493مرجع سابق.
[ ]49رسائل إخوان الصفا ،ج ،4ص ،22مرجع سابق.
[ ]50رسائل إخوان الصفا ،ج ،4ص ،23مرجع سابق.
[ ]51رسائل إخوان الصفا ،ج ،4ص ،69مرجع سابق.
[ ]52رسائل إخوان الصفا ،ج ،4ص ،356مرجع سابق.
[ ]53رسائل إخوان الصفا ،ج ،4ص ،376مرجع سابق.
[ ]54رسائل إخوان الصفا ،ج ،4ص ،394مرجع سابق.
[ ]55رسائل إخوان الصفا ،ج ،4ص ،419مرجع سابق.
[ ]56رسائل إخوان الصفا ،ج ،3ص ،392مرجع سابق.
[ ]57رسائل إخوان الصفا ،ج ،3ص ،270مرجع سابق.
[ ]58رسائل إخوان الصفا ،ج ،2ص ،390مرجع سابق.
[َ ]59هيُولى:مادة الشيء التي يصنع منها؛ كالخشب للكرسي ،والحديد للمسمار .وعند القدماء :مادة ليس لها شكل
وال صورة ،قابلة للتشكيل والتصوير في شتى الصور ،وهي التي صنع هللا منها أجزاء العالم المادية .إبراهيم
مصطفى وأخرون ،المعجم الوسيط ([د.م] :الناشر دار الدعوة[ ،د.ت])المعجم الوسيط ،مادة"الهيولى"
.1004/2
[ ]60رسائل إخوان الصفا ،ج ،3ص ،473مرجع سابق.
[ ]61رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،51مرجع سابق.
[ ]62وهي عند ابن خلدون :السياسة المدنية .المقدمة (ديوان المبتدأ والخبر  ،)...تحقيق :خليل شحادة ،ط،2
(بيروت :دار الفكر1408 ،هـ1988 /م) ،ج ،1ص.50
[ ]63رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،24مرجع سابق.
[ ]64رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،50مرجع سابق.
[ ]65رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،31مرجع سابق.
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[ ]66رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،25مرجع سابق.
[ ]67رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،19 -18مرجع سابق.
[ ]68الدهقان :رئيس القرية ،ورئيس اإلقليم ،والقوي على التصرف مع شدة الخبرة ،ومن له مال وعقار،
والتاجر .إبراهيم مصطفى وأخرون ،المعجم الوسيط ([د.م] :الناشر دار الدعوة[ ،د.ت]) ،مادة "دهقن".
[ ]69رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،52مرجع سابق.
[ ]70ويكيبيديا -الموسوعة الحرة :نشاط اقتصادي.
[ ]71ياسر عبد الكريم الحوراني ،الفكر االقتصادي عند اإلمام الغزالي ،ط( ،1عمان :دار مجدالوي،
1423هـ2003 /م) ،ص.330
[ ]72رفيق يونس المصري ،الغزالي اقتصاديًا ،ط( ،1دمشق :دار القلم1428 ،هـ2007 /م) ،ص.75 -74
[ ]73رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،31مرجع سابق.
[ ]74رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،82مرجع سابق.
( ) 75إسماعيل محمد هاشم ،المدخل إلى أساسيات االقتصاد التحليلي ،ط (،2بيروت:دار النهضة
العربية1966،م) ،ص.30-29
( ) 76صال حميد العلي ،عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادية المعاصرة دراسة
مقارنة،ط (1دمشق :دار اليمامة2000،م) ص.100-99
( ) 77يعقوب سليمان وآخرون ،مبادئ االقتصاد الجزئي ،ط( ،1عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع،
1420هـ1999 /م) ،ص ،219-218محمد محروس إسماعيل وآخرون ،مقدمة في علم
االقتصاد،ط(،3بيروت ،دار النهضة العربية ،)1972،ص.176-175
[ ]78رفيق يونس المصري ،أصول االقتصاد اإلسالمي ،ط( ،3دمشق /بيروت :دار القلم والدار الشامية،
1420هـ1999 /م) ،ص.172-171
[ ]79رسائل إخوان الصفا ،ج ،2ص ،318مرجع سابق.
[ ]80رسائل إخوان الصفا ،ج ،3ص ،6 -5مرجع سابق.
[ ]81رسائل إخوان الصفا ،ج ،2ص ،125مرجع سابق.
[ ]82رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،37-25مرجع سابق.
[ ]83رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،26مرجع سابق.
[ ]84رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،30مرجع سابق.
[ ]85رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،32مرجع سابق.
[ ]86رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،32مرجع سابق.
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( ) 87االس ُ
ط ْرالب:جهاز استعمله المتقدمون في تعيين ارتفاعات األجرام السماوية ،ومعرفة الوقت والجهات
األصلية .المعجم الوسيط ،مادة"اسطرالب  15/1،مرجع سابق.
[ ]88رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،34-33مرجع سابق.
[ ]89رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،34مرجع سابق.
[ ]90رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،35مرجع سابق.
[ ]91رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،120مرجع سابق.
[ ]92رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،79مرجع سابق.
[ ]93مصطفى العبد هللا الكفري ،االقتصاد السياسي مقدمة في العلوم االجتماعية (حقوق الطبع محفوظة لدى
المؤلف) ،ص.47-46
[ ]94رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،30مرجع سابق.
[ ]95رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،31مرجع سابق.
[ ]96مصطفى العبدهللا الكفري ،صال حميد العلي ،علم االقتصاد والمذاهب االقتصادية  ،مرجع سابق،
ص.49
[ ]97رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،30مرجع سابق.
[ ]98رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،31مرجع سابق.
[]99رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،31مرجع سابق.
[ ]100رسائل إخوان الصفا ،ج ،3ص ،309مرجع سابق.
[ ]101رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،30مرجع سابق.
[ ]102رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،30مرجع سابق.
[ ]103ليونتيف ،موجز االقتصاد السياسي( ،موسكو :دار التقدم1975 ،م) ،ص،12محمد سعيد نابلسي،
االقتصاد السياسي( ،جامعة دمشق :كلية االقتصاد والتجارة1985-1984 ،م) ،ص.52-51
[ ]104رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،30مرجع سابق.
[ ]105رسائل إخوان الصفا ،ج ،4ص ،69-68مرجع سابق.
[ ]106صال الخصاونة ،مبادئ االقتصاد الكلي ،ط (2األردن ،عمان :د.ن2000،م)،ص.27
[ ]107مصطفى العبد هللا الكفري ،صال حميد العلي ،علم االقتصاد والمذاهب االقتصادية  ،مرجع
سابق،ص.52
[ ]108مصطفى العبد هللا الكفري ،صال حميد العلي ،علم االقتصاد والمذاهب االقتصادية  ،مرجع سابق،
ص.108-95
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[ ]109عابد فضلية ،رسالن خضور ،التحليل االقتصادي الجزئي (منشورات جامعة دمشق :كلية االقتصاد،
 ،)2015ص.53
[ ]110رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،32مرجع سابق.
( ) 111عابد فضلية  ،رسالن خضور ،التحليل االقتصادي الجزئي ،مرجع سابق ،ص50
[ ]112رسائل إخوان الصفا ،ج ،2ص ،225مرجع سابق.
( ) 113يوسف محمد جزان ،المدخل إلى علم االقتصاد (منشورات جامعة دمشق :كلية العلوم السياسية،
2017/2016م) ،ص.83
[ ]114رسائل إخوان الصفا ،ج ،3ص ،76مرجع سابق.
[ ]115رسائل إخوان الصفا ،ج ،2ص ،117مرجع سابق.
[ ]116خالد نجيب بحبوح وأخرون ،التحليل االقتصادي الجزئي( ،جامعة حلب :كلية االقتصاد /مديرية الكتب
والمطبوعات الجامعية1429 ،هـ2008 /م) ،ص.111-110
[ ]117عبد الستار عبد الحميد سلمى ،محاضرات في االقتصاد السياسي (القاهرة :دار النهضة العربية،
2004م) ،ص.259
[ ]118رسائل إخوان الصفا ،ج ،3ص ،95-94مرجع سابق.
[ ]119موفق السيد حسن ،التحليل االقتصادي الجزئي( دمشق :مطبعة الداودي ،حقوق النشر محفوظة لجامعة
دمشق1988،م)،ص.33
[ ]120فلي حسن خلف ،اقتصاد المعرفة ،ط( ،1األردن :جدار للكتاب العالمي وعالم الكتب الحديث،
2007م) ،ص.16
[ ]121رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،81مرجع سابق.
[ ]122رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،19 -18مرجع سابق.
[ ]123رسائل إخوان الصفا ،ج ،2ص ،347مرجع سابق.
[ ]124رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص ،31مرجع سابق.
[ ]125رسائل إخوان الصفا ،ج ،4ص ،396مرجع سابق.
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ABSTRACT
This research deals with the opinions of Kuwait University students and their degree of
satisfaction about the developmental performance in Kuwait. It aims to clarify different trends
and attitudes of students from various governmental and parliamentary practices in the areas
of health, education, development, youth and foreign policy.
The researcher designed a questionnaire that was applied to a sample intended according to
the principle of quotas, amounted to 1027 students of the university students. It pointed out
that the level of government performance (from the students' point of view) is average in the
various issues raised without exception, where the percentage of this performance was 65.6%.
The study also showed that the level of student satisfaction with parliamentary performance
tends to average, with an average of 1.78. Several recommendations were made, including
further studies at this level. Provide political awareness programs to students and invite
officials to take advantage of the study's flaws. And to call on those involved to carry out
comprehensive political reform. And establishing a national center for the study of public
opinion in the State of Kuwait.
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الملخص
يتناول هذا البحث اتجاهات طالب جامعة الكويت ودرجة رضاهم عن األداء التنموي في الكويت .ويهدف إلى استجالء مختلف
االتجاهات والمواقف الطالبية من مختلف الممارسات الحكومية والبرلمانية في مجاالت الصحة ,والتعليم ,والتنمية ,والشباب,
والسياسة الخارجية .وقام الباحث بتصميم استبانة محكمة تم تطبيقها على عينة مقصودة وفقا لمبدأ المحاصصة ،بلغت ()1027
طالبا وطالبة من طالب الجامعة .وأوضحت أن مستوى األداء الحكومي (من وجهة نظر الطالب) متوسط في مختلف القضايا
المطروحة دون استثناء؛ حيث بلغت النسبة المئوية لهذا األداء  ,%65.6وبينت الدراسة أيضا أن مستوى رضا الطالب عن
األداء البرلماني يميل إلى الدرجة المتوسطة؛ حيث بلغت قيمة المتوسط  .1.78وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات ،منها:
إجراء المزيد من الدراسات في هذا المستوى ,وتقديم برامج توعية سياسية للطالب ،ودعوة المسئولين إلى اإلفادة من معطيات
الدراسة ,ودعوة المعنيين باألمر إلى إجراء إصالح سياسي شامل ,وإنشاء مركز وطني لدراسة الرأي العام في دولة الكويت.

129

)ARID International Journal for science and Technology (AIJST

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 1, January 2019

 -1مقدمة
تواجه الحكومات الكويتية المتعاقبة منظومة من التحديات الخارجية والداخلية التي تقتضي نمطا متقدما من الممارسة السياسية
الفعالة؛ لالنتقال إلى وضعية تنموية ناجعة تنهض بالمجتمع في مختلف مستوياته الحضارية .ومما ال شكّ فيه أن الحكومات
الكويتية المتعاقبة تبذل جهودا كبيرة في مواجهة الصعوبات والتحديات التي تفرض نفسها ضمن وتيرة عالية من التطورات
االجتماعية والسياسية والتنموية .ويمكن القول في هذا السياق إن اإلجراءات الحكومية تتسم بطابع الجدية واالستمرار من أجل
تحقيق االستقرار التنموي واالجتماعي في البالد ,ورغم تلك الجهود الهائلة ،فإن المشكالت ال تفتأ تتوالد ،والقضايا االجتماعية
تنمو وتتّسع واالستحقاقات االجتماعية تتزايد بوتائر متسارعة تفوق ربما مختلف التوجهات الحكومية التي تحتاج إلى التأنّي
والتخطيط والنظر ووضع الحلول في تؤدة وتم ّهل.
ويأتي استحقاق التنمية في مقدمة المتطلبات السياسية في دولة الكويت ,وتشكل النهضة التنموية في البالد عنوانا سياسيا كبيرا
ترعاه قيادة الدولة والمجتمع في الكويت؛ إذ يشكل هذا االهتمام توجها أساسيا في السياسة الكويتية .وقد أعلن أمير الكويت
(حفظه هللا) في أكثر من مناسبة وطنية عن توجهاته السياسية نحو االنتقال بالكويت إلى مصاف الدول المتقدمة تنمويا ،ومن ث ّم
العمل على تحويلها إلى مركز مالي واقتصادي عالمي ,وقد لقيت هذه الطموحات التنموية استجابة كبيرة وترحيبا واسعا في
المجتمع الكويتي وال سيما في الوسط الحكومي ،فوضعت البرامج التنموية ،ورسمت الخطط االقتصادية واالجتماعية؛ لتحقيق
تلك الطموحات الواسعة.
ومع أهمية الطموحات الكبيرة التي يعقدها الكويتيون على خطط التنمية والتحول التنموي من أجل كويت معاصرة جديدة قادرة
على الحضور في عالم الحداثة بقوة واقتدار ،فإن هذه الخطط التنموية كثيرا ما تعثرت وتبددت اآلمال المعقودة على سرعة
إنجازها تحت ضغط التجاذبات البرلمانية أحيانا ،وعجز األجهزة المتخصصة عن إنجازها ضمن التصورات التنموية المحددة
لها أحيانا أخرى .وغالبا ما تتّجه األنظار إلى الحكومات وال سيما المتجددة منها؛ أمال في إنجازات كبيرة وشاملة تفضي إلى
تذليل مختلف المشكالت والتحديات والصعوبات التي تواجه المجتمع الكويتي .وضمن هذا المسار وفي دائرة هذا التوجه ،نجد
ي يتصف بالروح النقدية؛ حيث تشكل قضايا التنمية والتطوير محور األحاديث اليومية في المجتمع
أن الرأي العام الكويت ّ
الكويتي .وهي أحاديث غالبا ما تكون مشفوعة باألمل ,رغم حالة من الشعور بتباطؤ عملية التنمية وعدم قدرة الحكومات
المتتالية على تحقيق طموحات األفراد التنموية في المجتمع.
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مشكلة البحث وأسئلته:
غالبا ما يتناول طالب الجامعة بما يمتلكونه من وعي سياسي وثقافة سياسية قضايا المجتمع بالنقد ,والتفكير  ,والتحليل؛ لذلك لم
يكن غريبا أن تتش ّكل في الوسط الجامعي أغلب االتجاهات والمواقف والرؤى السياسية؛ فالشباب يراقبون السياسات الحكومية،
ويتخذون مواقف مضمرة أحيانا ومعلنة أحيانا أخرى من مختلف القضايا االجتماعية والسياسية ,وهم في مختلف ممارساتهم
الفكرية والسياسية إنّما يشكلون ضمير المجتمع ومستقبله وآماله وطموحاته ،ومن هذه الشريحة االجتماعية تحديدا ،تتشكل في
المستقبل القيادات السياسية ،ومنها يخرج الجيل الذي يقود المجتمع ويوجهه.
ومن البداهة القول إنّه في رحاب الجامعة بمختلف فضاءاتها سواء أكانت قاعات الدرس أم أروقة المحاضرات أم الساحات... ,
يمارس الطالب نقدهم السياسي ،ويقدمون رؤيتهم للواقع ،ويناقشون مختلف قضايا الحياة االجتماعية والسياسية .والمالحظ أن
الطالب يتخذون مواقف واتجاهات متعارضة حينا ومتقاربة حينا آخر من السياسات االجتماعية التي تتصل بالقضايا الساخنة,
كقضايا اإلسكان ,والتعليم ,وحقوق المرأة ,والبدون ,والعمالة الوافدة ,وغيرها .ويعلن بعضهم رضاه عن السياسات الحكومية في
معالجة هذه القضايا ،في حين يبدي بعضهم سخطا ومعارضة ،ويقدمون رؤى وأطروحات مخالفة .وفي كل األحوالّ ،
فإن تلك
الرؤى إنّما تختمر ضمن الفعاليات الفكرية السياسية الشبابية في الجامعة ،،،وفيها تتكون التصورات ،وتتشكل االتجاهات نحو
ّ
قضايا المجتمع وسياساته.
الكشف عن اتجاهات الشباب ومواقفهم مما يدور في المجتمع من أزمات
وبنا ًء على ما تقدّم ،فإنّه من الضرورة بمكان
ُ
واختناقات وإشكاليات ،وتعرف مواقفهم من األداء الحكومي في معالجة تلك المشكالت ،أو مواجهة مختلف التحديات .وفي هذا
المحور ّ
تتنزل إشكالية بحثنا الحالي التي تتمحور حول محاولة الكشف عن مواقف الطالب في الجامعة واتجاهاتهم إزاء مختلف
القضايا االجتماعية والسياسية الساخنة في المجتمع الكويتي ،فضال عن تعرف مواقف الطالب من األداء الحكومي والبرلماني
في كل قضية من القضايا األساسية المطروحة في المجتمع.
وتأسيسا على هذه اإلشكالية يمكن طرح عدد من األسئلة المنهجية ،منها:
 -1ما اتجاهات الشباب الجامعي الكويتي إزاء األداء الحكومي والبرلماني فيما يتعلق بقضايا :العمالة الوافدة ،والبدون،
والتعصب ،والفساد ،والهوية الوطنية ،وبرامج التنمية واألزمات االجتماعية؟
 -1هل هناك شعور بالرضا من قبل الطالب على األداء الحكومي والبرلماني في مواجهة مختلف المشكالت والتحديات
االجتماعية والتنموية في البالد؟
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 -2هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب في مواقفهم من هذه القضايا وفقا لمتغيّرات الجنس واالختصاص
العلمي؟
 -2أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية القضايا السياسية واالجتماعية المطروحة في مختلف ميادين الحياة االجتماعية والسياسية في
الكويت؛ فالقضايا التي تطرحها الدراسة هي أكثر القضايا الساخنة والمهمة التي تشغل المجتمع الكويتي في مختلف فئاته
االجتماعية والسياسية واالقتصادية.
وتأخذ هذه الدراسة أهميتها كذلك من أهمية تناول رأي الطالب الجامعيين في األداء الحكومي ،إذ لم يسبق أن دُرست اتجاهات
الطالب نحو األداء الحكومي في دولة الكويت ،ونعتقد بأن الدراسة هي دراسة طليعية رائدة في هذا الميدان ،وتعالج قضية
حساسة ومهمة جدا؛ لتعلّقها بمواقف وآراء الطالب إزاء الفعالية السياسية للحكومة والبرلمان في مختلف القضايا الحيوية
والساخنة في المجتمع الكويتي.
وكما أشرنا أعاله ستشكل الدراسة قاعدة بيانات أساسية لموقف المجتمع الطالبي من الحكومات المتعاقبة ,ومدى رضاهم عن
األداء الحكومي في المجتمع الكويتي .ويمكن ألصحاب القرار االستعانة بمعطيات هذه الدراسة لتوجيه األداء الحكومي بما يعبّر
عن طموحات الشباب الجامعي في الوصول إلى مجتمع متقدم يستطيع التغلب على مختلف المشكالت والتحديات االجتماعية
التي تواجهه.
 -3أهدف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف العلمية ،أه ّمها:
استطالع آراء طالب جامعة الكويت في مختلف القضايا االجتماعية والسياسية الساخنة التي تفرض نفسها في المجتمع الكويتي.
الكشف عن اتجاهات الطالب نحو األداء الحكومي للحكومات الكويتية المتعاقبة والحالية ومستوى الرضا عن هذا األداء إزاء
مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع الكويتي المعاصر.
وضع أصحاب القرار في مواجهة الرأي العام الطالبي الجامعي إزاء الفعالية السياسية للحكومات ,ومن ثم موقف الطالب من
المشكالت االجتماعية المعقدة والعصية في المجتمع الكويتي.
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 -4حدودالدراسة:
الحدود الزمانية :أجريت الدراسة في الفصل األول من العالم الدراسي 2015/2014م.
الحدود المكانية :رحاب جامعة الكويت ,وفي مختلف كلياتها العلمية.
 -5اإلطار النظري:
تعد دولة الكويت من أكثر الدول العربية تقدما في مجال الحياة الديمقراطية؛ فالدستور الكويتي يتميز بطابعه الديمقراطي،
والتجربة البرلمانية االنتخابية من أغنى التجارب الديمقراطية في الخليج العربي .ويعدّ المجلس التشريعي أول مجلس ديمقراطي
يتم انتخابه في الكويت وذلك في عام ( .)1938وشعب الكويت هو أول شعب خليجي انتخب مجلسا تشريعيا عام ( ،)1938وقد
أرسيت معالم الحياة الديمقراطية في الكويت بعد االستقالل عام ( ،)1961حيث بدأ المجتمع الكويتي يشهد بداية تحول مدني
سياسي تتكامل فيه السلطات الثالث التشريعية ,والتنفيذية ,والقضائية ،وهكذا كانت الكويت هي الدولة األسبق خليجيا دستوريا
وديمقراطيا ،ويعد مجلس األمة المنتخب من أبرز مظاهر الحياة الديمقراطية وأكثرها رسوخا في الخليج العربي .وليس خافيا أن
النشاط السياسي الديمقراطي في الكويت قد بدأ في الثالثينيات من القرن الماضي مع بداية الطفرة النفطية التي ترافقت مع عهد
االستقالل والحكم الوطني.
وعلى الرغم من األسس الديمقراطية للحياة السياسية في الكويت ،فإنّها قد شهدت حالة من التأزم المستمر والمتصاعد في
الممارسة الديمقراطية ،إذ أدت الخالفات السياسية المستمرة بين الحكومة ومجلس األمة إلى تراجع واضح في العملية التنموية
في العقود األخيرة ,مثلما شهدت المجالس النيابية األخيرة حاالت من التوتر الواضح ،وكان لهذا التوتر أثر سلبي على مختلف
المظاهر الحياتية وال سيما األداء الحكومي في مجال التنمية واإلعمار .فالكويت تواجه تحديات كثيرة اليوم منها :البدون,
واإلسكان ,وضعف التطوير في البنية التحتية ,وضعف المشاركة السياسية للمرأة ,وضعف وتيرة التنمية في مجال التربية
والتعليم والصحة .وما تزال الحكومات المتعاقبة تبذل جهودها اليوم في سبيل التغلب على هذه المظاهر اإلشكالية التي أصبحت
هاجسا وطنيا بالنسبة إلى جميع أبناء الشعب الكويتي الذين يطمحون إلى مجاراة دول الخليج المتقدمة في مجال التنمية المستمرة
والدائمة.
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 -6الدراسات السّ ابقة:
تشهد الساحة الفكرية العربية تناميا في الدراسات الجارية حول األوضاع السياسية من خالل مواقف طالب الجامعة وآرائهم.
ويمكن أن نورد نسقا من الدراسات المحلية والعربية والعالمية التي أجريت حول مواقف الشباب والنخب والطالب الجامعيين
من الواقع السياسي القائم في المنطقة.
 -6/1دراسات محلية:
تجدر اإلشارة بداية إلى دراسة وطفة ]  [1الموسومة بـ "تحديات الهوية الوطنية والشعور باالنتماء الوطني لدى عينة من
طالب جامعة الكويت ،وقد أجريت على عيّنة بلغت ( )1194طالبا وطالبة من طالب الجامعة في كليات التربية واآلداب
والشريعة والعلوم والهندسة في العام الدراسي 2011/2010م ،وخرجت الدراسة بعدد من النتائج ،أبرزها -:أبدى الطالب وعيا
كبيرا بالمخاطر الكبرى التي تهدد الهوية الوطنية ,وأبدى الطالب شعورا كبيرا بالخوف والقلق على الهوية الوطنية في الكويت,
وأن ( )%72من الطالب يعتقدون بأن الوالء للقبيلة يعزز الوحدة الوطنية.
وتناولت دراسة وطفه والشريع ]  [2اتّجاهات الطالب في جامعة الكويت نحو قضايا "البدون" (غير محددي الجنسية)
وإشكالياتهم التي تتعلّق بالتّجنيس والحقوق اإلنسانية والمواطنة .أجريت الدراسة في غضون العام الدراسي 2009/2008م في
جامعة الكويت ،واعتمدت منهج البحث الوصفي .وبينت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين أفراد العينة وفقا لمتغير
المحافظة ،حيث أبدى طالب محافظة الجهراء مواقف إيجابية أكبر تجاه "البدون" من الطالب في محافظتي العاصمة
والفروانية.
صب في العام الدراسي 2006/ 2005م على عينة بلغت ( )1791طالبا وطالبة ،وقد
وأجرى األنصاري ]  [3بحثا عن التع ّ
بينت الدراسة في نتائجها حضورا كبيرا للتعصب بنوعيه القبلي والطائفي في المجتمع الكويتي وفي الوسط األكاديمي لجامعة
الكويت بصورة عامة سواء في مستوى سلوك األساتذة أو الطالب واالنتخابات الطالبية .وبينت الدراسة تأثير متغيري الكلية
والسنة الدراسية في موقف الطالب من مدى حضور هذه الظاهرة وتناميها في الوسط الجامعي .وقد خرجت الدراسة بعدد من
التوصيات المهمة التي تتعلق بإجراء البحوث المعمقة حول هذه الظاهرة ,وعقد الندوات والمؤتمرات من أجل بناء إستراتيجية
علمية وسياسية لمواجهة هذه الظاهرة بك ّل ما تنطوي عليه من مخاطر وتحديات.
ور ّكزت دراسة شمالن والمشاقبة وغرايبه]  [4على معرفة االتجاهات السياسية لدى طلبة جامعة الكويت في الفترة الزمنية
ما بين عامي 2003-2002م .وتوصلت الدراسة إلى ّ
أن  %73من الطلبة مهتمون ،ولديهم اطالع على القضايا السياسية،
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وأظهرت الدراسة كذلك تدنّي النسبة في مجال الثقافة السياسية والقانونية على المستوى المحلي :إذ زادت النسبة عن ،%65
إضافة إلى ذلك فقد أظهرت الدراسة أن نسبة عالية تؤمن بالديمقراطية أسلوبا للحياة السياسية في الدولة ،وفي الوقت نفسه
أظهرت الدراسة أن نسبة عالية تؤمن بتطبيق الشريعة اإلسالمية.
وسعت دراسة نصار والرويشد ]  [5إلى الوقوف على مستوى الوعي السياسي واالنتماء الوطني لدى طالب كلية التربية
األساسية بدولة الكويت ،فقد أظهرت النتائج ارتفاع الوعي السياسي عموما ،وارتفاعه عند الطالبات مقارنة بالطالب ،وارتفاع
مستوى االنتماء نسبيا ،كما أظهرت ارتباطا طرديا بين الوعي السياسي واالنتماء؛ فكلما ارتفع مستوى الوعي السياسي عند
الطالب ازداد انتماؤهم .كما أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في برامج إعداد المعلمين في كلية التربية األساسية وغيرها
من الكليات بحيث ال يتم التركيز على الجانب المهني فقط ،بل ينبغي التركيز على تنمية الوعي السياسي للطالب ،وأن تكون
المقررات المتعلقة باالنتماء الوطني مجاال خصبا لطرح القضايا التي يدور حولها الجدال .كما ينبغي التركيز على تفعيل دور
التنظيمات الطالبية لتدريب الطالب على المشاركة الفعالة.
وأشارت دراسة رمضان ،المسلم ،نصيب ]  [6إلى أن مستقبل برامج الرعاية السكنية عرضة لالنهيار في ظل الضغوط
المتصاعدة على الموازنة العامة في دولة الكويت ,إذا ما أخذت في االعتبار األعداد المتزايدة من الطلبات اإلسكانية على مدى
العقد القادم .وهدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور الحكومة في توفير الرعاية السكنية ,باإلضافة إلى تقدير الموارد المالية
المطلوبة لتنفيذ الطلبات اإلسكانية المتراكمة والمتوقعة خالل الفترة 2020 -2009م .وتبين من تحليل المصروفات عدم كفاءة
النظام الحالي في تنفيذ الطلبات اإلسكانية المتراكمة واستيعاب الطلبات المستقبلية .وشدّدت الدراسة على أهمية إعادة رسم
السياسات اإلسكانية بهدف تقليل فترة االنتظار ،وتوفير بدائل سكنية متنوعة وغير مكلفة ،والعمل على تقليل فترة سداد القروض
اإلسكانية.
 -6/2الدراسات العربية:
هدفت دراسة الضاني ]  [7إلى تعرف دور التنظيمات السياسية الفلسطينية في تنمية الوعي السياسي لدى طلبة الجامعات في
صلت الدراسة إلى العديد من
قطاع غزة ،وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من ( )600مفردة من مجتمع الدراسة .حيث تو ّ
النتائج ،أهمها :انخفاض مستوى الوعي السياسي العام لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ,وا رتفاع مستوى الوعي
السياسي لدى الطلبة الذكور مقارنة باإلناث.

135

)ARID International Journal for science and Technology (AIJST

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 1, January 2019

وهدفت دراسة الزهراني ]  [8إلى تعرف رؤية مجموعة من الشباب السعودي لبعض القضايا االجتماعية المعاصرة في
مجتمعهم ،واتجاهاتهم نحوها من خالل وعيهم بدورهم اإليجابي والفعال للمشاركة في بناء مستقبل مجتمعهم ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )22شابا من خريجي الجامعة العاطلين عن العمل اختيروا بطريقة قصدية .وأكدت النتائج أن ثمة اتجاها سلبيا
بصفة عامة يبرز في استجابات أفراد العينة بعدم توافر الوعي الكامل بضرورة المشاركة في األعمال التطوعية ،كما أكدت
اعتبار المشاكل االقتصادية بما تتضمنه من غالء وارتفاع األسعار وبطالة ،من أهم المشكالت التي تواجه المجتمع السعودي في
الوقت الحالي.
وهدفت دراسة المشاقبة ]  [9التي أجريت على عينة بلغت ( )562طالبا وطالبة من طالب الجامعات األردنية عام ( )1993إلى
تقصي اتّجاهات الطالب نحو عدد من القضايا االجتماعية والسياسية وال سيما قضايا الهوية واالنتماء والوالء الوطني ،وخرجت
هذه الدراسة بعدد من النتائج المه ّمة ،منها :أوضحت الدراسة تراجع االنتماءات العشائرية والقبلية؛ إذ أعلن  %57.6رفضهم
لالنتماءات العشائرية في المجتمع األردني ,إن االنتماء الوطني أكثر شدة وعمقا لدى الطالب ذوي الدخل األقل مقارنة بالطالب
الميسورين.
وهدفت دراسة السويدي والعيسى ]  [10إلى تعرف مستوى الوعي السياسي لدى الطلبة وحجم إدراكهم للواقع السياسي الذي
يحيط بهم وعلى مدى تفهمهم لعدد من القضايا الحيوية مثل أسباب الغزو العراقي ،وموقف الدول العربية من مسألة أمن الخليج.
أجريت هذه الدراسة على عينة بلغت ( )399طالبا وطالبة من طالب جامعة اإلمارات العربية المتحدة عام  ،1991وخرجت
بنتائج مه ّمة أبرزها :تراجع وانحسار المد القومي واهتزاز قيم ومعاني العروبة والتّضامن العربي والوحدة العربية .لقد بيّنت
هذه الدراسة في المستوى اإلحصائي أن االنتماء الديني هو المحدد للهوية حيث أعلن  %86من أفراد العينة أن لالنتماء الديني
أولويّة في تحديد هويتهم مقابل  % 11لالنتماء العربي و %10لالنتماء إلى الدولة .وقد أبرزت الدراسة نتيجة استغربها الباحث،
وهي أن الطالب أعطوا لالنتماء القبلي أهمية كبيرة بلغت  .%15ويفسر الباحث تراجع االنتماء القومي بأزمة الخليج واحتالل
العراق لدولة الكويت.
 -6/3الدراسات األجنبية:
استكشفت دراسة  [11 ] Okorodul 2006أثر التوجيه واالرشاد في تعزيز المواطنة العالمية لدى بعض الدول النامية
(نيجيريا ،غانا ،توجو ،أفريقيا الوسطى ،ليبيريا ،أثيوبيا) ،مقارنة بما هو قائم في بعض الدول المتقدمة (الواليات المتحدة
األمريكية ،بريطانيا ،روسيا ،اليابان ،فرنسا) ،ومن منطلق قوامه أن المواطنة نظام للتفكير ورفض للظلم وعدم المساواة .وقد
اعتمد الباحث في دراسته المنهج الوصفي المقارن ,وتوصلت الدراسة إلى نتائج أبرزها :تحتاج المناهج التعليمية في الدول
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النامية الى المزيد من التطوير والتوجيه ,تفتقر الدول النامية إلى مراكز التوجيه واإلرشاد ،وإلى الخبراء والمختصين في مجال
التربية على المواطنة وتأصيل الثقافة الوطنية.
وهدفت دراسة مارتا  [12 ] Marta, 2004إلى دراسة الثقافة السياسية لدى طالب جامعة كنتا بريا في شمال أسبانيا ،وقد تم
عرض تفصيلي لمصطلح الثقافة السياسية ,وكذلك تحليل اإلنتاج العلمي الذي تم في أسبانيا حول هذا الموضوع ,وأجريت
الدراسة على عينة من الطالب شملت ( )600طالب وطالبة من كليات متعددة هي :الحقوق والطب والتمريض واالقتصاد
وهندسة الطرق والجغرافيا والتاريخ والتربية ،وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها :أن مالمح الثقافة السياسية
لطالب الجامعة ال تختلف عن مالمح الثقافة السياسية لشرائح المجتمع األخرى في أسبانيا ،وأن  %3فقط من الطالب ينضمون
إلى أحزاب أو جمعيات سياسية ،وأن  %54من الطالب لديهم مستوى متوسط من المعرفة السياسية ،باإلضافة إلى أن طالب
الجامعة الذين هم في نهاية السلم الجامعي أكثر مشاركة من الذين هم في بداية السلم الجامعيّ ،
وأن الطالب أكثر مشاركة من
الطالبات .
وقام كل من  [13 ] Osler &Starkey,2003بدراسة معالم التربية الوطنية بناء على تصورات قدمتها اليونسكو في عام
 .1995ويركز البرنامج التربوي هذا على تعزيز ثقة الطالب واألفراد بهوياتهم الوطنية ،وحضّهم على النضال من أجل تحقيق
السالم وحقوق اإلنسان والديمقراطية ،ونبذ العنف والتطرف في مجتمعهم المحلي وعلى المستوى العالمي ،ويؤكد رفض كل
أشكال التمييز العنصري واالجتماعي ويتضمن هذا البرنامج :احترام االختالفات بين الناس سواء أكان سببها الجنس أم العرق أم
الثقافة ودعم التضامن والعدالة على مستوى الوطن وعلى المستوى الدولي وقبول المسؤولية االجتماعية وإدراك أهمية االلتزام
المدني.
وتناولت دراسة "لي" [14 ] Lie,2001أزمة الهوية التي يعانيها الطالب المهاجرون إلى أمريكا ،كما تناولت مظاهر العالقات
العنصرية والعرقية القائمة بين صفوف الطالب المهاجرين من أصول عرقية مختلفة في الواليات المتحدة األمريكية .وتناولت
قيم االنتماء والوالء والشعور بالهوية ،وبينت هذه الدراسة الطرائق واإلستراتيجيات التي يتبناها الطالب المهاجرون للحصول
على االعتراف بهوياتهم ووجودهم ،فالطالب األجانب المقيمون في أمريكا يعانون التمييز العنصري ،ويواجهون أزمة هوية
تتميز بالعمق والشمول ،فهم يحملون نسقا متناقضا من الوالءات واالنتماءات التي تصدر عن تنوع وتباين الثقافات األصلية لهذه
الفئة من المهاجرين السود والمهاجرين اآلسيويين في الشرق الجنوبي.

137

)ARID International Journal for science and Technology (AIJST

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 1, January 2019

وأخيرا تناولت دراسة  [15 ] Djangi,1993أبعاد التعصب العنصري الموجودة في مؤسسات التعليم العالي في كندا ،وقد
بينت أن المؤسسات التربوية تعاني أشكاال مختلفة من التعصب التي عززتها التراكمات الثقافية والتاريخية وغياب القيم
الديمقراطية ،وأن لتلك االتجاهات التعصبية في الجامعة والمؤسسات التربوية مخاطر ج ّمة؛ فالتعصب يؤدي إلى التفرقة بين
الطلبة أنفسهم ,ويتجلى هذا التعصب في نوعية االهتمام الذي يتلقاه الطلبة من المدرسين ,باإلضافة إلى التحيز التعليمي الذي
يتجلى في العناية ببعض الطالب دون اآلخرين ،ويقول الباحث إن التعصب الذي تتنامى مظاهره في المدارس والمؤسسات
التربوية يأتي انعكاسا لطبيعة المجتمع الذي يكرس مظاهر العنصرية والتمييز العنصري.
 -6/4تعقيب على الدراسات السابقة:
استعرضنا في حقيقة األمر عددا من الدراسات السابقة التي تعالج مواقف واتجاهات الطالب في الجامعات نحو قضايا متعددة
تتعلق بالثقافة السياسية والتعصب والحياة األكاديمية .ولكن ال توجد بين الدراسات التي استعرضناها أية دراسة تتناول األداء
الحكومي أو مواقف الطالب من األداء الحكومي ,ويعود السبب في ذلك كما نراه إلى حساسية الموقف وإلى الضغط الذي
تمارسه الحكومات القائمة لمنع هذا النمط من الدراسات الذي يشكل نوعا من النقد غير المرغوب للسياسيات الحكومية ,ويمكن
هنا أن نتحدث عن االنضباط الذاتي للباحثين والدارسين الذين يحاولون االبتعاد قدر اإلمكان عن مواجهة مثل هذه القضايا التي
يمكن أن تؤثر عليهم سلبيا وأن تضعهم في مواجهة السلطات القائمة .وهناك أمر آخر وهو أن الدوريات العلمية وقنوات النشر
غالبا ما تتجنب نشر مثل هذه الدراسات التي يمكن أن تضعها تحت المساءلة السياسية .وعلى خالف ما يجري فقد وجدنا أن
األجواء األكاديمية في جامعة الكويت والحريات الفكرية تسمح لنا في الكويت بإجراء مثل هذه الدراسات ،ويعلمنا الواقع أنه ال
بد أن تكون هناك خطوة أولى في مناقشة أكثر القضايا خطورة وأهمية في المجتمع ,وال سيما فيما يتعلق بالممارسات السياسية
للحكومات المتعاقبة.
وفيما يتعلق بالدراسات العربية يتضح أيضا أن هذه الدراسات كانت خجولة جدا وقلما تناولت القضايا الحكومية مباشرة,
واقتصرت على قضايا سياسية عامة كما هو الحال في دراسة الضاني [7 ]2010 ،ودراسة الزهراني [8 ] 2009 ،حول
مواقف الشباب السعودي إزاء بعض القضايا االجتماعية المعاصرة في مجتمعهم ،ودراسة المشاقبة [9 ]1993 ،حول اتّجاهات
الطالب نحو عدد من القضايا االجتماعية والسياسية وال سيما قضايا الهوية واالنتماء والوالء الوطني ,ودراسة السويدي
والعيسى [10 ] 1991 ،حول مستوى الوعي السياسي لدى الطلبة وحجم إدراكهم للواقع السياسي الذي يحيط بهم وعلى مدى
تفهمهم لعدد من القضايا الحيوية مثل أسباب الغزو العراقي.
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وفيما يتعلق بالدراسات األجنبية فإن أغلب هذه الدراسات التي استعرضناها تتعلق بدراسة قضايا ثقافية ,كالمواطنة كما في
دراسة  [11]،Okorodul 2006والمشاركة السياسية كما في دراسة ([12 ]،)Montoya &Mulvoy&Jarvis,2005
والثقافة السياسية كما في دراسة مارتا ( [13 ])Marta, 2004والتربية الوطنية كما في دراسة من ( Osler
 [14 ])&Starkey,2003وأزمة الهوية كما في دراسة "لي" ( ، [15 ])Lie,2001وأخيرا دراسة التعصب العنصري كما
في دراسة (. [16 ])Djangi,1993
ويتضح من كل ما سبق أن موضوع الدراسة الحالية مختلفة جوهريا فيما يتعلق بالموضوع واألهداف .ومن الطبيعي القول إن
دراستنا استفادت من منهجيات الدراسات السابقة وأدواتها ومناهج عملها ,ونظرا لتفرد موضوع دراستنا فإنه لمن الصعوبة
بمكان إجراء مقارنات تتعلق بالنتائج بين دراستنا والدراسات السابقة.
 -7منهج البحث:
تعتمد الدراسة الحالية على منهج البحث الوصفي المسحي ،ويعتقد الباحث أن هذا المنهج هو المناسب لدراسة الظاهرة السياسية
في جامعة الكويت؛ حيث ت ّمت االستفادة من خطوات هذا المنهج وآلياته في تحليل الظاهرة المدروسة وتحليل مختلف مكوناتها؛
من أجل اإلجابة عن مختلف األسئلة التي طرحتها في مجال األداء السياسي للحكومات الكويتية ,وموقف الطالب من هذا األداء,
واتجاهاتهم نحو القضايا الحيوية المهمة.
 -8أداة البحث:
قام الباحث  -بعد االطالع على مختلف الدراسات السابقة حول التحديات السياسية واألداء الحكومي في مواجهتها -بتصميم
استبانة لجمع المعطيات والبيانات واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
وتتضمن االستبانة ( )22بندا الستجالء مواقف وآراء الطالب حول المشكالت والتحديات التي يواجهها المجتمع الكويتي ومدى
رضاهم عن السياسات الحكومية إزاء هذه المشكالت والتحديات .وقد صممت االستبانة وفقا للمقياس الليكرتي الثالثي (موافق–
محايد -معارض) .انظر استبانة الدراسة الملحق ( .)1وقد وزعت بنود االستبانة في ثالثة محاور أساسية:
المحور األول :واقع األداء الحكومي ويتكون من ( )8بنود.
المحور الثاني :اتجاهات الشباب ومواقفهم بالرضا إزاء األداء الحكومي ويتضمن ( )9بنود.
المحور الثالث :رضا الشباب عن األداء البرلماني في الكويت ويتضمن ( )5بنود.
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 -9صدق األداة وثباتها:
عرضت االستبانة في صورتها األولية على السادة المحكمين؛ بهدف تعرف مدى وضوح العبارات ،ومدى انتماء العبارة
للمحور ،ومدى أهمية العبارة ،ومدى مناسبة مقياس االستجابة ،وقد وزعت األداة على عشرة من األساتذة المحكمين الذين أبدو
الرأي في صالحيتها لقياس ما وضعت من أجله ،وسيتم تعديل االستبانة في ضوء المالحظات المه ّمة التي س ّجلوها على
االستبانة.
اعتمد الباحث في حساب ثبات األداة على معادلة ألفا كرونباخ ،وهي األكثر استخداما ً في مجال العلوم االجتماعية ،وبعد تطبيق
االستبانة على عينة صغيرة ت ّم حساب معامل ألفا كرونباخ لثبات المقياس وفق المعادلة اإلحصائية التالية أللفا كرونباخ
(.)Cronbach alpha reliability test

جدول ( : )1ثبات األداة (ألفا كونباخ لقياس)
عدد العبارات

ألفا كونباخ

المحور األول

8

.866

المحور الثاني

9

.646

المحور الثالث

5

.789

األداة

22

.879

وتبين نتائج االختبار أن األداة تحظى بدرجة ثبات عالية في مستوى المحاور الثالثة كما في مستوى األداة .

 -10مجتمع الدراسة وعينتها:
يشكل المجتمع الطالبي لجامعة الكويت المجتمع اإلحصائي للدراسة ,وتم اختيار عينة طبقية مقصودة يراعى فيها التمثيل النسبي
لطالب الجامعة وفقا لمتغيرات الكليات العلمية والكليات اإلنسانية ،كما سيراعى فيها أن تكون ممثلة للذكور واإلناث ،والسنوات
الجامعية .وستعتمد العينة على طريقة السحب المتعدد حيث يتم السحب ،وفي كل مرة يتم زيادة العينة لتحقيق التمثيل المطلوب

140

)ARID International Journal for science and Technology (AIJST

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 1, January 2019

للمتغيرات األساسية المطلوبة في البحث ،وتهدف هذه الطريقة إلى تحقيق التناسب بين العينة والمجتمع اإلحصائي من حيث
مكوناته التي تتعلق بالجنس ,والسنة الجامعية ,واالختصاص العلمي .ت ّم سحب عينة ميدانية مقصودة وفقا لمبدأ المحاصصة،
بلغت ( )1027طالبا وطالبة من طالب الجامعة في كليات التربية واآلداب والشريعة والعلوم والهندسة ،وبلغت نسبة العينة
 % 6.68من مجموع الكليات العلمية في جامعة الكويت ,انظر الجدول رقم (.)2
جدول (: )2توزيع أفراد العينة وفقا لمتغيري الجنس واالختصاص العلمي
الجنس
مجموع

الكليات

ن

ذكور

إناث

332

416

%

748

علوم إنسانية

73%
%

44.4

55.6

100

ن

82

197

279

علوم تطبيقية

27%
%

28.9

71.1

100

ن

414

613

1027

مجموع

100
%

40.2

59.8

100

ويتضح من الجدول ( )2أن طالب العلوم اإلنسانية يشكلون  %73من مجموع أفراد العينة مقابل  %27لطالب العلوم الدقيقة
والتطبيقية (علوم ،طب ،هندسة) ،وهذه النسب متناسبة أيضا مع النسب العامة للمجتمع اإلحصائي في الجامعة.
 -11نتائج الدراسة:
 -11/1األداء التنموي للحكومة في منظور الطالب أفراد العينة:
حاولنا في هذا المستوى الوقوف على آراء الطالب فيما يتعلق باألداء التنموي الحكومي في مختلف القضايا األساسية في قضايا:
البدون ،والعمالة الوافدة ،والفساد ,والتنمية ,والتعصب ،وفي مجال تعزيز الهوية الوطنية وغيرها من القضايا التي نجدها في
مضامين البنود في الجدول (.)3
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جدول ( :)3المحور األول  -واقع األداء الحكومي من وجهة نظر الطالب
رقم

العبارة

10

تعمل الدولة على إيجاد الحلول المناسبة للبدون.

موافق

محايد معارض مجموع

100 49.2% 30.8% 20.1% %

12

تعمل الدولة على إيجاد الحلول المناسبة ألزمة العمالة الوافدة100 45.5% 34.7% 19.7% % .

25

تعمل الدولة على مواجهة تحديات التعصب القبلي والطائفي100 34.6% 37.6% 27.8% % .
تعمل الدولة على مواجهة الفساد المالي واإلداري بمختلف
100 45.3% 35.7% 19.1% %

27
الوسائل الممكنة.
تبذل الحكومات الكويتية جهودا كبيرة في اتجاه ترسيخ الهوية

100 23.9% 38.6% 37.6% %

45
الوطنية.
4

يعاني األداء الحكومي من أزمة مستمرة ودائمة.

100 14.5% 19.9% 65.6% %

يتجه األداء الحكومي إلى حل مختلف األزمات التي تواجه
100 46.0% 35.5% 18.5% %

3
البالد.
تعمل الحكومة الكويتية الحالية على تحقيق برامج التنمية

12.6 %

15

32.4

55.1

100

المطلوبة في الكويت.

يبين الجدول ( )3أن مستوى األداء الحكومي (من وجهة نظر الطالب) متوسط في مختلف القضايا المطروحة دون استثناء,
والمهم في الجدول أن  %65.6من الطالب أفراد العينة يرون أن األداء الحكومي يعاني من أزمة مستمرة دائمة في مختلف
القضايا التي تواجه البالد ,وهذا يعني وفقا آلراء الطالب أن األداء الحكومي دون المستوى المطلوب .ومن األمور اإليجابية في
هذه النتائج أن  %37من الطالب يرون أن الدولة تبذل جهودا طيبة في مجال ترسيخ الهوية الوطنية .ويتضح من الجدول أن
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نسبة المحايدة عالية جدا في مختلف البنود ،وهذا يعني أن الطالب مترددون جدا في إعطاء رأي يتعلق بمستوى أداء الحكومة،
وهذه الظاهرة طبيعية جدا؛ وذلك ألن الرأي في هذه القضية يعتمد على االنطباعات ووجهات النظر الخاصة .والمهم أن الطالب
يعلنون عن أزمة حقيقية في مستوى األداء الحكومي في مختف األزمات والقضايا المطروحة.
 -11/2رضا الطالب عن األداء التنموي للحكومة:
قمنا في المستوى السابق من التحليل بسبر آراء الطالب في األداء الحكومي ،وفي هذا المستوى سنعمل على قياس اتجاهات
الطالب ومستوى رضاهم عن هذا األداء في مختلف القضايا اإلشكالية التي تواجه المجتمع الكويتي .وقد خصصنا في هذا
المحور ثمانية بنود لقياس درجة رضاهم عن السياسات الحكومية في مجاالت التنمية والتعليم والبدون والوافدين واالنتخابات
البرلمانية وفي مجال السياسة الخارجية ،وقد نظمت النتائج في الجدول رقم (.)4
جدول ( :)4المحور األول – درجة رضا الطالب عن السياسات الحكومية في الكويت
المتوسط
رقم

موافق محايد معارض مجموع

العبارة

الوزني
1.82

أشعر بالرضا عن أداء الحكومات الكويتية
%

1

41.7 33.3 24.9

100

السابقة.

متوسطة
1.48

 2أشعر بالرضا عن أداء الحكومة الكويتية الحالية

%

61.2 28.6 10.2

100
ضعيفة
1.53

أشعر بالرضا عن سياسات الحكومات المتعاقبة
%

13

59.1 27.9 13.0

100

في معالجة أزمة البدون.

ضعيفة
1.66

أشعر بالرضا عن أداء الحكومات المتعاقبة في
%

14

49.6 33.8 16.7

100

معالجة قضايا الوافدين.
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1.57

أشعر بالرضا عن أداء الحكومات المتعاقبة في
%

34

24.4 17.2 2.0

56.3

مجال إصالح التعليم

ضعيفة
1.69

أشعر بالرضا عن أداء الحكومات المتعاقبة في
%

39

37.5 17.0 2.7

42.7

مجال االنتخابات

متوسطة

أشعر بالرضا عن أداء الحكومات الكويتية في

1.88
%

48

39.2 25.6 2.9

32.2

مجال السياسة الخارجية.

متوسطة

أعتقد أن الحكومات الكويتية المتعاقبة ستعمل

1.81
%

18

37.5 41.9 20.5

100

على تحقيق التنمية المنتظرة في المستقبل.
المجموع

متوسطة
 –1.65ضعيفة

يتبيّن من الجدول ( )4أن درجة رضا الطالب عن األداء الحكومي تتأرجح بين المتوسط والضعيف مع أرجحية الضعف في هذا
المستوى ،والنتيجة العامة للمحور ضعيفة؛ حيث بلغ المتوسط  1.65وهي درجة ضعيفة وفقا للمعيار الذي استخدمناه .ويتضح
في الجدول أن أعلى درجة من الرضا بلغت  %30في مجال السياسة الخارجية للحكومة يليها الرضا في مجال االنتخابات
البرلمانية حيث بلغت نسبة الموافقة  .%28واالنطباع العام هو عدم رضا الطالب عن األداء الحكومي بصورة عامة في مختلف
القضايا والتوجهات .ومن الملفت للنظر جدا أن الطالب ال يعولون كثيرا على الحكومات المتعاقبة على ضمان مسيرة تنموية
جيدة في البالد .وهذا يعني وجود روح تشاؤمية عالية في مجال األداء الحكومي.
 -11/3اتجاهات الطالب ومستوى رضاهم عن األداء السياسي البرلماني لمجلس األمة:
من أجل قياس درجة رضا الطالب عن األداء السياسي واإلداري لمجلس األمة .تضمنت األداة خمسة بنود أساسية؛ صممت
لقياس رضا الطالب عن مجلس األمة في مختلف جوانب نشاطاته البرلمانية .ومن أجل تقديم هذه النتائج بصورة واضحة ت ّم
تصميم الجدول ( )5حيث نجد بيانا إحصائيا حول درجة ومستوى رضا الطالب عن األداء البرلماني (انظر الجدول (.)5

144

)ARID International Journal for science and Technology (AIJST

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 1, January 2019

جدول ( :)5المحور الثالث – مستوى رضا الطالب عن األداء البرلماني لمجلس األمة في الكويت
1.78
رقم

العبارة

5

أشعر بالرضا عن أداء مجالس األمة

موافق

محايد معارض مجموع
متوسط

1.42
%

41.3% 38.0% 20.7%

100
ضعيف

السابقة.
2.25

أشعر بالرضا عن أداء مجلس األمة
%

6

64.1% 27.4% 8.5%

100

الحالي.

عال

االستجوابات التي تتم في مجلس األمة

1.86
%

7

17.3% 38.6% 44.1%

100

حالة ديمقراطية.

متوسط

االستجوابات البرلمانية تعطل عجلة

2.58
%

8

26.4% 35.0% 38.6%

100

التنمية في البالد.

عال

التأزيم بين مجلس األمة والحكومة
 16سيؤدي إلى تدهور األوضاع التنموية

%

10.4% 19.6% 69.9%

100

في الكويت

متوسط المجموع
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يبين الجدول ( )5أن مستوى رضا الطالب عن األداء البرلماني يميل إلى الدرجة المتوسطة حيث بلغ المتوسط العام للمحور
 ،1.89وهو أفضل بكثير من مستوى رضا الطالب عن األداء الحكومي الذي كان ضعيفا بمتوسط  1.65نقطة .وأبرز ما
يظهره الجدول أن الطالب مستاؤون جدا من ظاهرة التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وهم يرون بأن هذا التأزيم يشكل
خطرا على األوضاع التنموية في البالد حيث أعلنت نسبة كبيرة من الطالب بلغت  %69.9أن التأزيم يؤدي إلى تدهور العملية
التنموية في البالد .ومع أن  %44.1من الطالب يرون أن االستجوابات حالة ديمقراطية فإن  %38.6منهم يرون أن هذه
االستجوابات تعطل العملية التنموية.
وما يلفت االنتباه ّ
أن درجة الرضا عن األداء السياسي لمجالس األمة السابقة كان ضعيفا جدا؛ حيث يعلن فقط  %20.7رضاهم
عن هذا األداء ،ولكن هذا الرضا ينخفض إلى  %8بالنسبة إلى مجلس األمة الحالي القائم في أثناء إجراء الدراسة في .2014
 -11/4تأثير متغير الجنس:
ما تأثير متغير الجنس في اتجاهات الطالب ومواقفهم من األداء الحكومي؟ وهل هناك من فروق ذات داللة إحصائية بين
الجنسين في مستوى داللة  0.05من أجل تقديم اإلجابة المناسبة ت ّم إخضاع البيانات اإلحصائية للطالب في المحاور الثالثة
االختبار التائي ( )T-Testوت ّم توزيع النتائج وتبويبها في الجدول (.)6
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جدول ( :)6االختبار التائي ( )T-Testلقياس تأثير متغير الجنس
في اتجاهات الطالب نحو األداء الحكومي والبرلماني في الكويت
Sig.
درجات
المحور

متغير الجنس

تكرارات

المتوسط

واقع األداء

ذكور

412

14.2597

قيمة (ت)

الداللة
2taile
اإلحصائية

الحرية
)d

873.57

.000

دالة لصالح

-5.023
الحكومي

إناث

612

15.5605

7

**

الرضا عن األداء

ذكور

412

11.6675

841.95

.000

الحكومي

إناث

612

12.7729

6

**

الرضا عن األداء

ذكور

413

9.8983

858.68

البرلماني

إناث

612

9.8954

اإلناث

دالة لصالح

-5.358

.980

.025

اإلناث

غير دالة

4

**دال في مستوى معنوية 0.01
يتضح من الجدول (ّ )6
أن نتائج االختبار التائي لم تظهر فروقا دالة بين الجنسين في محور الرضا عن األداء البرلماني ،لكن،
وعلى خالف ذلك ،أظهر هذا االختبار فروقا ذات داللة إحصائية في محوري واقع األداء الحكومي والرضا عن األداء
الحكومي .ويتضح من خالل الجدول والمتوسطات أن هذه الفروق لصالح اإلناث .وهذا يعني أن اإلناث أكثر تأييدا ورضا عن
األداء الحكومي من الذكور .وفي تفسير أولي يمكن القول ربما بأن الذكور أكثر نزوعا إلى النقد ،وتتبع األخبار والممارسات
السياسية والوظيفية للحكومة .ومن المعروف أن الرجال أكثر اهتماما بالحياة السياسية من النساء في المجتمعات التقليدية .وهذا
األمر قد يكون مدخال لتفسير هذا االختالف الجوهري المال َحظ بين الجنسين في نتائج هذه الدراسة.
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 -11/5تأثير االختصاص العلمي ( إنسانيات – علوم تطبيقية)
هل هناك فروق إحصائية ذات داللة بين الطالب وفقا لمتغير االختصاص العلمي؟ من أجل اإلجابة عن هذا السؤال ودراسة
تأثير الجنس في مواقف الطالب اعتمد االختبار التائي في الكشف عن هذا المنحى اإلحصائي ,ونظمت النتائج في الجدول (.)7
جدول ( :)7االختبار التائي ( )T-Testلقياس تأثير متغير االختصاص العلمي
في اتجاهات الطالب نحو األداء الحكومي والبرلماني في الكويت
القيمة

متغير
المحور

االختصاص

تكرارات

المتوسط

التائية

درجات
الحرية

العلمي

Sig.
))2tailed

الداللة
اإلحصائية

قيمة (ت)

واقع األداء

كليات إنسانية

746

15.1354

الحكومي

كليات علمية

253

14.7391

الرضا عن

كليات إنسانية

746

12.4182

األداء الحكومي

كليات علمية

253

12.0079

الرضا عن

كليات إنسانية

747

9.8514

األداء البرلماني

كليات علمية

253

10.0356

1.395

1.785

-1.390

481.583

459.020

437.308

.164

.075

.165

غير دالة

غير دالة

غير دالة

ويتضح من بيانات الجدول ( )7أنه ال وجود لفروق إحصائية بين مواقف الطالب من األداءين الحكومي والبرلماني في المحاور
الثالثة .وهذا يعني أنه ال يوجد تأثير جوهري لمتغير االختصاص العلمي في مواقف الطالب من األداء الحكومي.
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 -11/6تأثير متغير السنوات الجامعية:
إذا كان متغير االختصاص العلمي ال يؤثر في مواقف الطالب من األداء الحكومي والبرلماني ،فهل يؤثر متغير السنوات
الجامعية؟ وهل ثمة فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب وفق هذا المتغير؟ ومن أجل اختبار هذه الفرضية الصفرية أخضعت
نتائج الطالب الختبار التباين البسيط ( )ANOVAللكشف عن وضعية التباين والفروق اإلحصائية بين إجابات الطالب ،وقد
وزعت نتائج هذا االختبار في الجدول (.)8
جدول ( :)8تحليل التباين البسيط( )ANOVAلقياس تأثير متغير السنوات الدراسية
في اتجاهات الطالب نحو األداء الحكومي والبرلماني في الكويت

المحاور

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

591.027

3

197.009

اتجاه التباين

الداللة
قيمة F
اإلحصائية

بين
واقع األداء

المجموعات

الحكومي

داخل

12.108
16466.497

1012

**.000

16.271

المجموعات
بين
304.658
الرضا عن األداء

المجموعات

الحكومي

داخل

3

101.553
9.929

10350.380

1012

**.000

10.228

المجموعات
**دال في مستوى معنوية 0.01
يبين الجدول ( )8وجود فروق دالة إحصائيا بين اتجاهات الطالب في محوري واقع األداء الحكومي ورضا الطالب عن ذلك
األداء .ومن أجل تفسير هذا التباين أخضعت النتائج الختبار ( )Sidakالذي بين أن الفروق اإلحصائية تكمن بين طالب السنة
األولى وطالب السنتي الثالثة والرابعة من جهة ،وبين طالب السنة الرابعة وطالب السنوات الثالث من جهة أخرى .وبمقارنة
المتوسطات بينت النتائج أن متوسطات السنة األولى هو األعلى ،يليه متوسط طالب السنة الثانية ,فطالب السنة الثالثة وعلى
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التوالي طالب السنة الرابعة .وهذا يدل على أن التقييم اإليجابي لألداء الحكومي ينخفض كلما ارتفعنا صعودا في سلم السنوات
الجامعية ،ويرتفع كلما انخفضنا في سلم السنوات الجامعية .فطالب السنوات األخيرة يقيمون األداء الحكومي سلبيا بدرجة أكبر
من طالب السنوات األولى .ويمكن القول ضمن هذا التوجه إن درجة التعليم تساعد في رفع المستوى النقدي للطالب ،وهذا
بدوره ينعكس في مواقفهم من األداء الحكومي ،حيث يعلن الطالب عدم رضاهم عن هذا األداء كلما ارتقوا في السلم التعليمي
وتدرجوا في مدارج الحياة الجامعية.
 -11/7تأثير متغير المحافظات:
تنطوي دولة الكويت على ست محافظات إدارية هي :العاصمة ,وحولي ,والجهراء ,واألحمدي ,والفروانية ,ومبارك الكبير.
وتتميّز هذه المحافظات بخصائص اجتماعية مختلفة تتعلق بالبنية االجتماعية على وجه الخصوص ،فبعض هذه المحافظات
تتميز ببنيتها التقليدية البدوية وبعضها اآلخر يتميز بطابعه التجاري والعمراني .ويفترض من حيث المبدأ أن لتثير هذه التباينات
االجتماعية تأثيرا في وعي الشباب أو المنتسبين إليها .وسؤالنا :هل يؤثر انتماء الطالب إلى تلك المحافظات في اتجاهاتهم نحو
األداء الحكومي؟ وعلى منوال المنهجية اإلحصائية التي اعتمدناها للكشف عن الفروق الجوهرية قمنا باخضاع النتائج إلى
االختبار اإلحصائي تحليل التباين أحادي االتجاه ( )ANOVAووزعت النتائج في الجدول (.)12
جدول ( :)9تحليل التباين البسيط ( )ANOVAلقياس تأثير متغير المحافظات
في اتجاهات الطالب نحو األداء الحكومي والبرلماني في الكويت
المحاور

واقع األداء الحكومي

الرضا عن األداء
الحكومي

الرضا عن األداء
البرلماني
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اتجاه التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

بين المجموعات

85.138

6

14.190

داخل
المجموعات

17116.379

1018

16.814

بين المجموعات

55.429

6

9.238

داخل
المجموعات

10693.453

1018

10.504

بين المجموعات

35.502

6

5.917

داخل
المجموعات

3338.752

1019

قيمة F

الداللة
اإلحصائية

.844

.536

.879

1.806

3.276

)ARID International Journal for science and Technology (AIJST

.509

.095

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 1, January 2019

ويتضح من الجدول ( )9عدمية الفرض الصفري؛ إذ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مواقف الطالب إزاء األداءين
الحكومي والبرلماني وفقا لمتغير المحافظة .وهذا يعني أن الفروق المالحظة في اإلجابات ليست جوهرية بل هي فروق ظاهرية
غير نوعية ,ويد ّل هذا على أنه ال يوجد تأثير لمتغير المحافظة في مواقف الطالب واتجاهاتهم ومستوى رضاهم عن األداء
الحكومي والبرلماني إزاء مختلف القضايا الحياتيّة في المجتمع.
 -12خاتمة ورؤية إجمالية:
يقتضي األمر في هذا المقام الختامي ،أن نقف لنقدم رؤية شمولية نقدية نستخلص فيها أهم النتائج والمعاني والدالالت من مجمل
الجهود التي بذلناها في تقصي مواقف الطالب ومستوى رضاهم عن األداءين الحكومي والبرلماني في الكويت .لقد بينت نتائج
الدراسة أن درجة رضا الطالب عن األداء الحكومي تتأرجح بين المتوسط والضعيف مع أرجحية الضعف في هذا المستوى،
ّ
وأن النتيجة العامة للمحور ضعيفة؛ حيث بلغ المتوسط 1.65وهي درجة ضعيفة وفقا للمعيار الذي استخدمناه .
وأ ّكدت الدراسة أن مستوى رضا الطالب عن األداء البرلماني يميل إلى الدرجة المتوسطة حيث بلغ المتوسط العام للمحور
 1.89وهو أفضل بكثير من مستوى رضا الطالب عن األداء الحكومي ،وقد بينت الدراسة أن الطالب مستاؤون جدا من ظاهرة
التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وهم يرون بأن هذا التأزيم يشكل خطرا على األوضاع التنموية في البالد .
وقد بينت الدراسة أن اإلناث أكثر تأييدا ورضا عن األداء الحكومي من الذكور ,كما بينت أن االختصاص العلمي ال يؤثر في
مواقف الطالب من المجلسين .وهذا يعود إلى اهتمام الذكور بالقضايا السياسية أكثر من اهتمام اإلناث ،وهي سمة ثقافية تتسم بها
مجتمعاتنا التقليدية .وعلى خالف ذلك بينت الدراسة تأثير متغير السنوات الجامعية في مواقف الطالب الحكومي؛ حيث يعلن
الطالب عدم رضاهم عن األداء الحكومي كلّما ارتقوا في السلم التعليمي وتدرجوا في مدارج الحياة الجامعية ,وهذا ما يوضح
أهمية التعليم في تشكيل مواقف سياسية نقدية لدى الطالب .ومن الملفت لالنتباه أنه ال يوجد تأثير لمتغير المحافظات في مواقف
الطالب من الظاهرة المدروسة .وفي مكان آخر بينت الدراسة أنه ال تأثير لمتغير االنتماء االجتماعي (بدو/حضر) في مواقف
الطالب من األداء السياسي للمجلسين.
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-13توصيات الدراسة:
توصي الدراسة بما يلي:
إجراء المزيد من الدراسات حول قضايا األوضاع السياسية ومواقف الشباب والناشئة والطالب من مختلف قضايا الحياة
السياسية االجتماعية واالقتصادية في دولة الكويت.
العمل في الجامعة على تقديم برامج توعية سياسية بمختلف األوضاع السياسية واألزمات االجتماعية التي تواجهها الدولة.
دعوة المسئولين في الدولة إلى االطالع على الدراسات السياسية واالجتماعية واالستفادة منها ،ومن آراء المواطنين حول
اإلصالحات السياسية واالجتماعية وأخذها بعين االعتبار.
دعوة المعنيين باألمر إلى إجراء إصالح سياسي شامل يتم فيه تجاوز مختلف األزمات السياسية ,وال سيما ما يس ّمى الـتأزيم
البرلماني.
دعوة الطبقة السياسية في الكويت إلى رسم سياساتهم في ضوء الطموحات االجتماعية للشباب والناشئة والطالب في دولة
الكويت.
إنشاء مركز وطني لدراسة الرأي العام في دولة الكويت من أجل االطالع على إيقاعات الرأي العام واإلفادة منها في توليد
فعالية سياسية تلبي طموحات األفراد والجماعات في الكويت.
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ABSTRACT
After the toppling of Qadhafi's regime on 12 October, 2011, interior and external challenges linked to the
national interest can be viewed in view of the transformation from an authoritative regime to a
democratic one, and the implicit threats and perils which particularly emerge from the repercussions of
establishing a new regime that severs all ties with the former regime that went down after shedding a
bath of blood of innocent people. As a result of the aforementioned, the study focuses on one major
question: What are the challenges of democratic transformation in Libya after February 2011 Revolution?
The significance of the study stems from the attempt to highlight the important and effective role played
by the process of democratization inside the state considering the utilization of tools and institutions to
activate its role. The present study seeks to study the role of democratization in Libya regarding the
internal and external environment which is influenced by the practices of the government and its stand
on the major issues. The researcher follows a descriptive, analytical approach which describes and
analyzes the interior and external challenges of democratization in Libya following February Revolution in
order to pinpoint the outcomes affected by diversity of determinants and challenges, be social, economic,
and cultural.
Keywords: Internal challenges, External challenges, Democratic transformation, February Revolution
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الملخص
عقب سقققققوا ن"ال ذالق"افيذ في ورر فبرا ر 2011ل ,مكن اسققققض رام ألت الضت اد ال ا ليل واليارايل المر بعل ب مليل
الضتول من الن"ت الشققققققموليل الضإققققققلعيل إلط ن"ت د مقراايل .و "ل المياار أو
الضتول ال مقرااي في ليبيا ،في إاار عمليل
ّ
الضه اد الكامنل ,و صقققو قققا ا عن ما نعلا عملياد ا نضقال عقب ورر لققي القعي ل الكاملل والمفاائل مع الن"ال الإقققابا من
الل ورر دمو ل مإققلتل سقققه فيها الكمير من المواانين ،و ر يبا علط ما سققبا ضر ل إ ققكاليل ال راسققل علط س ق ال ر ي  ,أ
ولو :ما إ ققققققكالياد الضتول ال مقرااي في ليبيا ب

ورر فبرا ر2011؟ و كمن ألميل ال راسققققققل في متاولل إبراز ال ور المهت

والفاعل ال"ى قول به عمليل الضتول ال مقرااي دا ل ال ولل ابقا لما إضي مه من أدواد وم سإاد ,وذل عن ار ا اسضي ال
الوسقققا ل المضالل افل لضف يل دورلا ،ليث ه ف البتث إلط دراسقققل دور عمليل الضتول ال مقرااي في ليبيا في بيئضها ال ا ليل
واليارايل ال"ي كون من الل ممارسقل الإقلعل و بيرا ها لول ايقا ا سقياسقيل أسقاسقيل ،ومضب ا ذل منها الو قفي الضتليلي
ال"ي قول علط و ققققح و تليل إ ققققكالياد ال ا ليل واليارايل للضتول ال مقرااي في ليبيا عقب ورر فبرا ر  ،2011و ققققو
أللت النضا ا المضمملل في نوع المت داد واإل كالياد الم رر علط عمليل الضتول ال مقرااي الليبي ،ما بين سياسيل ,وااضصاد ل,
وااضماعيل ,و قافيل.
كلمات مفتاحية :اإل كالياد ال ا ليل  ،اإل كالياد اليارايل ، .الضتول ال مقرااي ، .ورر فبرا ر .2011
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 -1مقدمة:
يش ليبيا وااع سقققياسقققي صققق ةب الإقققيعرر عليه ،ا قققل في ل لالل ا نقإقققال الشققق

ما بين النةيب المور ل ،وا نضشقققار

ال ةمييح للإالح ،وغياب أي مفهول لم سإل أمنيل اادرر علط ل ب دور اور ابر ل رعيل ،وض ح ليكل ال ولل] ، [2وفي ل"ا
اإلاار ب"لي ال

من الجهود ال بلوماسيل؛ لضإو ل األزمل الليبيل ،وعودر اله وء إلط المشه الإياسي واألمني.

وا انعلا التوار الإققياسققي بين األاراف المضنازعل في ليبيا ب

هور أزمل الإققيادر المض در ،وواود أ مر من يان عي

الشرعيل].[3
 -2مشكلة الدراسة:
نضيجقل اليال فاد بين األاراف المضنقاز عل في ليبيقا لول ا ضصقققققققا قققققققاد مجل

النواب الليبي والمجل

األعلط للق و لل،

وإاراءاد منح المقل وستبها من التكومل ،وبناء الجيش واألاهلر األمنيل ،لت ضمكن أي من األاراف الضو ل لضوافا مضبادل أو
ق ت ناز د سياسيل ا ر من أنها ال مل علط لا بيئل

التل؛ لضف يل مإودر ا فاايل الضإو ل الإياسيل الضي

اغضها األمت

المضت ر] [4و ر يبا علط ما سبا ضر ل إ كاليل ال راسل في س ال مر لي ضممل في :ما إ كالياد الضتول ال مقرااي في ليبيا
ورر فبرا ر2011؟

ب

 -3أهمية الدراسة:
مكن إبراز ألميل ال راسل التاليل في النتو الضالط:
 -1ل"ه ال راسل

دراسل اسضكشافيل إ ط إلط ر

الرر و ت

م المها ,ولي المض لقل ب ور وو يفل الضتول ال مقرااي

وأدوا ها علط النعااين اإلاليمي وال ولي ,ولي دراسققققققل فإققققققير ل ت د ال الال بين المضةيراد ال"الرر و عورا ها و ت ا بين
ابي ل عمل النيبل الإقققياسقققيل وبين األدواد الميضلفل الضي إقققضي مها لضتقيا أل اف ال ولل ,ولي "ل

قييميل إققق ط إلط قييت

مضةيراد ال الال علط نتو تقا دورا فاعال لإياسل ال ولل.
 -2متاولل إبراز ال ور المهت والفاعل ال"ي قول به عمليل الضتول ال مقرااي دا ل ال ولل ابقا لما إققققققضي مه من أدواد
وم سإاد ,وذل عن ار ا اسضي ال الوسا ل المضالل افل لضف يل دورلا.
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 -4أهداف الدراسة:
 -1رف اإل كالياد ال ا ليل للضتول ال مقرااي في ليبيا.
 -2وضيح والواوف علط اإل كالياد اليارايل للضتول ال مقرااي في ليبيا.
 -3ق ت صور مقضرح لضف يل عمليل الضتول ال مقرااي في ليبيا.
 -5منهج الدراسة:
إضي ل ا ل راسل المنها الو في الضتليلي ال"ي قول علط و ح و تليل اإل كالياد ال ا ليل واليارايل للضتول ال مقرااي
في ليبيا عقب ورر فبرا ر .2011
 -6تقسيم الدراسة:
مكن قإيت ال راسل علط النتو الضالي:
المبتث األول :اإل كالياد ال ا ليل للضتول ال مقرااي في ليبيا.
المبتث الماني :اإل كالياد اليارايل للضتول ال مقرااي في ليبيا.
المبتث المالث :صور مقضرح لضف يل عمليل الضتول ال مقرااي في ليبيا.

المبحث األول
اإلشكاليات الداخلية للتحول الديمقراطي في ليبيا
بينّي مرللل ما ب

سقوا ن"ال ذالق"افيذ وض يل ليبيا علط أنه بل غير مإضقر و إوده الضنافإاد الإياسيل واأل ولوايل،

ما ن"ر ب ول البالد بين المجهول ومياار الفوضط ,وأفرز الوضع الليبي ع ر والر ،أبرزلا ] [5الض لور الإياسي ,وفق ان
األمن وانضشققار الميليشققياد والإققالح ار إاار الشققرعيل ،وغياب الي ماد ,واسققضشققراء الفإققاد ,و صققاع األزماد الإققياسققيل,
وض ح الم سإاد صو ا ا األمنيل وال إكر ل ،ورافا ذل

تو د بنيو ل في ابي ل التكت اادد إلط بلور ابقاد سياسيل

منفصلل عن بنيل المجضمع نفإه ،ومنها نج فق ان قل المواان بالنيبل ،وفق ان المقل بين النيب ،وفق ان المقل بين الم ّكوناد.
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ولك"ا سقه ن"ال ذالق"افيذ ليضرك مجضم ا ا منقإماا ،إوده فوضط سياسيل ،ولشا ل م سإا يل ،والا علط المإضقبل في ل
غياب مرا يل مضفا عليها ،وفي ل ابقل سياسيل ضصرف بنا اء علط مصالتها الييقل ،ولو األمر ال"ي ممل ت ا لقيقيا أمال
الليبيين ال" ن بتاال إلط دولل الم سإاد ال مقراايل الت مل والمجضمع الم ني ،إضافل إلط دولل او ل كمن في م سإل عإكر ل
وأمنيل ضكون في إاار الشقققققرعيل المنبمقل من اإلرادر الشققققق بيل الج ر ب ي ا ا من المتا قققققصقققققاد المنااقيل والفئو ل ،وأ يقققققا ا
ال صاباد الضي مارس عملياد الضير ب ،أو لضط الييار ال إكري ال"ي ود بليبيا إلط التقبل الإابقل.
 طبيعة العملية السيييييياسيييييية التي أديرت بها األ مة من بل ال وار :عقب ان ع المورر الليبيل ت شقققققكيل ليئضين :األولط،عرفي باسققققت المجل

ا نضقالي بر اسققققل ذمصققققعفي عب الجليلذ ,والمانيل مجل

وزراء وعرف باسققققت اللجنل الضنفي" ل بر اسققققل

ذمتمود ابر لذ; وبالرغت من أن الهيئضين يقققمان ممملي قققرا ح المجضمع افل إ أن لضيهما انضا متال لل

من ا نضقاداد;

ب يها شير إلط افضقار الهيئضين لشفافيل الإياساد الضي ضت ا ياذلا ,والةموم ال"ي كضنح آلياد عمليل ا ياذ القرار ].[6
والب ض شقققققير إلي رل ل الليبيين أنفإقققققهت لعبي ل كو ن المجل

ا نضقالي ال"ي ضألح من  )40عيقققققوا ،ليث ةلب عليه

ا عضماد علط ال نا ر الضي ان شقي عن ن"ال ذالق"افيذ دون ال نا ر الضي ضمضع بق ر من اليبرر ال إيا سيل والمهاراد اإلدار ل
المعلوبل ،والضي ضناسب مع الضياااد المرللل القادمل ،ولي مرللل بناء ال ولل ][7
ما أن ال

من أعيقققققاء المجل

المجضمع ال ولي ال"ي باد ضوا

من

نضمون إلط ياراد أ قققققوليل

.

ت"ط بقبول ال

ود الضياراد اإلسالمي ،ا ل في ل إلح ال

من الليبيين ،و "ل

ت"ط بقبول

منها.

باإلضققققافل إلط واود إ ققققكالياد ا ققققل بالضةييراد المعلوب تقيقها علط أرم الوااع لضأمين عمليل ا نضقال ال مقرااي،
وعلط األ ص موضقققوع الض د ل الإقققياسقققيل في دولل لت رف الض د التلبي من ابل ،ممل انشقققةال الموار بالم ارك ال إقققكر ل
لا ال أمامهت لض شكيل األللاب القادرر علي وم ال مليل ال إيا سيل و اولها فيما بينها ،و رك األمر للنا عين ال إيا سيين ال" ن
انوا في الواي نفإه منشةلين بمإان ر الموار ،ولو ما إبب في فض ع د األللاب الإياسيل الضي شكلي في ليبيا لضط اآلن،
والضي

ضجاوز ع دلا للبين ا نين].[8

 -إشيييييكالية بناو الدولة :التالل الليبيل نااض ل القواع والمقا ي

في مت داد بناء ال ولل ومقوماد د مومضها؛ ففي الواي

ال"ي وفرد فيه اإلمكاناد الماد ل لبناء ليكل بنيوي ر ين ل ولل م سإا يل اابلل لالسضمرار والضعور ،اسضن الن"ال الإابا إلط
موروث ليققققققاري وايمي اا ت علط القبيلل الضي ققققققكلي من"ومل ااضماعيل اعضم د عليها أاهلر ال ولل واألمن من أال فرم
الهيمنل والتصول علط الو ء سضمرار القبيل والإيعرر علط ميضلح المنااا في أنتاء البالد ].[9
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ل"ا فإن لر ل الضةيير عقب ورر  27فبرا ر؛

ب لها أن كون لضميل وفا ققلل ،فبموااهل البناء المض اعي للن"ال الإققابا،

ب من وضققع اواع د مقراايل أسققاسققيل متورلا الش ق ب ،ال"ي وعلط الرغت من ونه األ مر عشققا لل مقراايل بإققبب العبي ل
ال ضا ور ل لن"ال الق"افي ،فإن ضققمان ا ضياره لضفيققل مإققألل فيها الكمير من ع ل اليقين؛ بإققبب الضجهيل الإققياسققي والقيت القبليل
وال صققققققبيل الضي ربط عليها ،ون"ر ه إلط دور ال ولل باعضبارلا أدار لن "ال أمني ميابرا ي مل اله ألال ققققققيص التا ت
وسعو ه واهر إرادر

به ].[10

 المصييييالحة الوطنية  :ب سقققققوا ذالق"افيذ لناك بقا ا من عنا ققققر لر ل اللجان المور ل ،والكضا ب األمنيل ،والقبا ل المواليلللق"افي الضي ققققار ي في القضال في أ ناء المورر ،ومن ت سققققيكون لناك لاال ملتل للمصققققالتل بين الموار وم

ي ومنا ققققري

الق"افي ،و ا قققل أن لكت الن"ال الإقققابا العو ل ا أوا فئل عر يقققل من الشققق ب في القبا ل والمنااا المواليل له ,ا قققل في
سقققرد وبني الولي والجنوب) ال" ن اسقققضفادوا ميرا من الن"ال علي لإقققاب بقيل المنااا ،ما أن لجوءه سقققضي ال ل أدواد
القهر والقضل من اانب ملي شيا ه ض م ار ضيه و ا ل عبر أ ال المورر ال نيفل والضي راح ضتيضها أ مر من م إين ألح اضيل
وإ ابل مئاد اآل ف ،ا زاد من ل"ا الشرخ ,وال"ي ان ك

في عملياد ا نضقال من اانب ب ض الموار ض منا ري ذالق"افيذ

ب سقواه ].[11
 إشييييكالية ااجدماق القومي :اال ن"ال ذالق"افيذ بضهميش الكمير من المنااا والم ن ،ا ققققل في الشققققرغ ممل بنةازي ,ودرنل,والبي ياء ,وابرغ ,وفي الجنوب ممل الكفرر ,و سبها ،ولو ما دفع الب ض إللياء فكرر الفي راليل وم شروع ق إيت ليبيا إلط ال ل
أااليت لي برال ,وارابل  ,وفلان بما ممل عورر لقيقيل علط ول ر البالد ][12

.

وفي مقابل ذل  ،ضيوف المنااا الةربيل ،ليث درال الكمافل الإكانيل ،من اسضئمار المنااا الشرايل بالمرور النفعيل ول لا،
ومردود ل"ا األمر لو واود أزمل ع ل المقل بين المتاف"اد الليبيل علط اميع المإقققققضو اد؛ بإقققققبب ل ل ققققق ور ذالفردانيلذ
المضممل في ق ت المصلتل الشيصيل نضيجل من نضا ا الضأ ير الإلبي ال"ي ر ضه سياساد ن"ال لكت الق"افي في من"ومل القيت في
المجضمع الليبي ].[13
 -معارضيييية المه ر :والضي ان لها دور في تر

الرأي ال ال ال المي لول األل اث في ليبيا ،ما ل بي دورا متور ا ا في

بث أ بار المورر الليبيل علط ققبكاد الضوا ققل ا اضماعي وفي وسققا ل اإلعالل الةربيل ،وا أ ي أغلب اادر من"ماد م ارضققل
المهجر المجل

الواني ا نضقالي فور شكيله ،ولكن اليالف في الرل ل الإياسيل بين الجانبين سيول و راد في مرللل ما ب

الق"افي ،ا ل أن أغلب ل"ه الضياراد الم ارضل نوي ال ودر إلط ليبيا لممارسل ال مل الإياسي بها ][14
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وبشقققكل عال نقإقققت م ارضقققل المهجر في ليبيا إلط ال ل ياراد ر يإقققل ،ليبراليل ,وإسقققالميل ,وملكيل ،وفي لين أن الضواه
الليبرالي واضح ماما ا في الرل ل الإياسيل للمجل

الواني ا نضقالي ،فال ممل ل"ه الرل ل سا ر الضياراد الم ارضل ،ما أنه من

المضواع أن نإقققب الفاد بين القوى والنيب الإقققياسقققيل الضي هرد دا ل ليبيا الل المورر ،وم ارضقققل المهجر فور عود ها
لليبيا ،ا ل فيما ض لا بضمميل ياراد المهجر في المرللل المقبلل وم ى رعيضها دا ل المشه الإياسي الليبي.
 ضييية ج ا السيين من ال وار وإ ادة تشييكيل ال هات األمنية :أدى انهيار ن"ال ذالق"افيذ إلط زعلعل وضققع اسققضمر لم ر )42عاماا ،ليث وا د ل القبا ل الضي اسققضفادد بشققكل أو آ ر من سققياسققاد ذالق"افيذ ممل ابيلل الق"اذفل ،وا د نفإققها أمال
ت اد و ناف

من الفئاد الضي اني مترومل سابقاا ،ما ه الجنوب فقا للجماعاد المإلتل ،مما إبب في نشوء لالل من

الةموم سقققواء بالنإقققبل إلط ا رر ال ولل علط إدارر الت ود الليبيل أو بالنإقققبل إلط مصقققير القبا ل الضي يش لناك في األنشقققعل
ال ابرر للت ود ][15

.

و ا ل أن ل الجماعاد ان مجي مع ب يها م شكلل ا ضالفاد بيرر منض شرر في اميع أنتاء البالد ،م إضةلل ض ح القيادر
الرسميل لكي بإه سيعر ها علط األراضي والمرا ل الت ود ل ،ما اامي الجماعاد المإلتل الضاب ل لميضلح القبا ل بالمعالبل
بتا مراابل المنااا ألغرام الضهر ب ,وال"ي أ ار قققققكو ا بالنإقققققبل إلط القبا ل الت ود ل الضي تاول الإقققققيعرر علط جار ها
ومص ر رزاها ].[16
وفي ل واود ت اد ض لا بشقققرعيل الإقققلعل ا نضقاليل في البالد ،وايقققا ا المأر بين م
سققلعل او ل لضعبيا القانون -ولي لها أس ق

وم ارم للمورر ،وع ل واود

ليالفاد موس ق ل -سققيكون انضشققار الإ قالح بممابل ن" ر لوضققع أمني وإنإققاني غير

مإضقر إهل عوره لوضع ار ي ،ففي سياغ اليالف الإياسي ،ا نشأ ن"يماد سياسيل مإلتل ،ا ل في ل واود ن"يت
اهادي الجماعل الليبيل المقا لل ،ما نشأ اماعاد عارد أنصار الق"افي ،أو اماعاد مإلتل من أنصار الق"افي صارع علط
لقها في البقاء.
وفي ل غياب القور األمنيل الضي مل تي م"لل القانون ،فالموار المإققققققلتون با وا الإققققققبيل الولي لضوفير األمن واألمان
ل ا ال هت وذو هت ،ولو ما شققير إلط

ق وبل إاناع الموار بضإققليت أسققلتضهت اليا ققل في ل غياب الب ل القانوني ،ألن واودلا

بتوز هت مر به ار باا و يا بفرم األمن ].[17
وفي ل فشل المجل

ا نضقالي في أمين ب ض ميازن األسلتل وال" يرر الضي لجر ها اواد الق"افي ،و رضها للنهب من

ابل الم نيين والجماعاد المإقققلتل ،ان ل ي موااهاد ابليل مضفرال بالجنوب الليبي؛ نضيجل انضشقققار الإقققالح بين القبا ل الضي بينها
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من القضلط والجرلط ونلوح ع د بير من األلالي ،ومن ت فإن ليبيا

الف ابل ورر فبرا ر أ ققال ،مما أسققفر عن سقققوا ال

تضا في ار قها العو ل نتو الض افي من لقبل ذالق"افيذ ،إلط بناء اوى أمنيل فاعلل وم إئولل من أال ولي األمان وا سضقرار
اليقققرور ين للضنميل والنمو ،بتيث إقققمح ب رال من الالمر ل ل عن إعادر شقققكيل الجهاز األمني ،إقققمح ل نا قققر ل"ا الجهاز
با نضشار الإر ع في ميضلح أنتاء ليبيا ].[18
 إشيييكالية تو يل النفوا والموارد :عمول الشققق ب الليبي اني من الترمان بم"الره الإقققياسقققيل وا اضصقققاد ل وا اضماعيلافل ،بي أن الش ور بالترمان ا ض في المنااا الشرايل ،بتكت واود المرور النفعيل في ل"ه المنااا الضي لي دعامل ا اضصاد
الليبي ،في الواي ال"ي لت ضتصققل فيه سققكانها علط الق ر المرضققي لهت من عا ا ه ،األمر ال"ي و ققل إلط درال ع ل الضتمل،
وأدى إلط فجر بر ان المورر لضةير الإلعل المإضب ر ][19

.

المبحث ال اجي
اإلشكاليات الخارجية للتحول الديمقراطي في ليبيا
برز ألميل ليبيا سققققواء في متيعها اإلاليمي أو ال ولي من الل اعضباراد ع ر ،وعلط رأسققققها ما مضلكه من رواد نفعيل،
والضي اسضقعبي دا ما الضناف

بين ال ول الكبرى للتصول علط أ بر ا ر ممكن من المكاسب ،ولو ما دفع ل ال ول إلط الض ل

إلسقققققاا الن"ال الإققققابا ال"ي لت كن ر به م ها ب الااد اي ر ،ل"ا فإنها لن ضواح عن الض ل بالشققققأن الليبي أو فرم موااح
م ينل ،سيما وأنها

إسقاا الن"ال الإابا

مل أد ها إلط القيادر الليبيل الضي ب أن "هر امضنانها وو ها بمواح ل القوى

الضي أنق"د الش ب الليبي من الن"ال الضإلعي ][20

.

وذل باإلضققققققافل إلط دور ب ض البل ان ال ربيل والمجاورر في ما ت ث في ليبيا؛ رغبل منها في الإققققققيعرر علط التر اد
المضش در ،ولر ا ا علط بح نفوذ اماعل اإل وان المإلمين في ليبيا ،فيالا عن رغبل ل"ه األاراف الجامتل في ب

المياوف

المور ل علط يومها ،ولشر الربيع ال مقرااي في زاو ل ضيقل.
مر بها ليبيا من الل ق ت ال عت
ولنا ال امل الياراي و ا قققل األانبي ل ب دورا -ذا ابي ل ا قققل -في األل اث الضي ّ
لعرف دون آ ر في الصققراع القا ت بين القوى الإ قياسققيل الليبيل ،ما دي إلط مل من ع ل ا سققضقرار و لور األمن وانضشققار
ال نح وا ضعراباد ال نيفل في البالد م را ا ][21
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فت إن الض امل من اانب القادر الليبيين مع ل ال ول والضم إ بم صالح ليبيا ب أن كون القا ست الم شضرك م ها ،إذ إن بناء
ال ا ل الليبي ضم ع لط ال الااد مع اليار

سقققيما ال ول الضي ار بعي ب الااد مصقققالح و قققرا ل م ها ،إن لاال ليبيا لبناء

م سقققققإقققققا ها ال إقققققكر ل والم نيل ,و مبيي أمنها ,و ت ث ااضصقققققادلا ,و رميت ما ربضه الترب وغيرلا من التاااد الضنمو ل
والضربو ل ،ضناسب مع لاال أوروبا للنفه الليبي وأسواغ لضصر ح منضجا ها ومجال ل مل ر ا ها,
المضج در والتفا علط البيئل ,ولي فرص واع ر مكن أن إققهت في تقيا مكاسققب ألوروبا

سيما في مجا د العاال

سققيما في ل األزمل ا اضصققاد ل

التادر الضي مر بها دولها ،وإنها سوف إهت ب شكل إ جابي في ا سضقرار ليبيا بو فها أل م صادر العاال المهمل ،ما أن وفير
فرص ال مل للشباب الليبي مكن أن شكل لال لمشكلل الهجرر غير الشرعيل المإض صيل التل ][22

.

واألمر اآل ر ال"ي ن"ر الجانب األوروبي من الله إلط دور ليبيا لو ما مكن أن إهت به في مجا د أمنيل ض لا بالهجرر
غير الشققرعيل ،ولر اد الضعرف المنضشققرر في دول اوار ليبيا ،والضه

ال"ي ممله بالنإققبل ألفر قيا ودول ال الت األ رى ،وما

زاد من عورر األمر ،فق ان الإققيعرر علط رسققانل ليبيا ال إققكر ل اليققيمل من الإققالح ب سقققوا الن"ال الإققابا ،و عورر
واوعها في

ل الجماعاد المإلتل والجماعاد اإلاراميل و جار المي راد ][23

في لين ضعلب البناء ال مقرااي الج

.

البتث عن آلياد ا ر في رسققققت سققققياسققققل ارايل كون في

وال مل علط ةيير النها ال واني ال"ي ان ضب ه الن"ال الإقققابا ,و تإقققين

مل مصققققالح ليبيا,

قققورر ليبيا الضي يقققررد ميرا بف ل الإقققياسقققاد

ال ا يل للق"افي ورعا ضه لإلرلاب و ه ا ه المإضمرر ،وال مل علط إ هار روح الض اون والضإامح جاه اآل ر ن ،و رسيخ ل"ه
القيت في ال ا ل ][24

.

المبحث ال الث
تصور مقتر لتفعيل ملية التحول الديمقراطي في ليبيا
ل ل الض مر ال"ي ابع علط المإققار الليبي الل الإققنواد الماضققيل نبةي أن ةفهت في الإققياغ ال ال للوضققع الليبي ،فالليبيون
لوا غير مإضوعبين لما ت ث لولهت من مر مع أنه اعياد ابي يل؛ فإقوا ن"ال وال ول في مرللل انضقاليل عرح مشا ل
مفر منها ،ول"ا مهت لتل المشققققققا ل ،فأ عاء ما ب المورر ،لضط ولو اني بيرر ,ولو لملنالا ألي ارف في الإققققققلعل فإن
المير سيكون اابالا للضتقيا ].[25
َ
و بقط التاال إلط رل ل واضتل للمإضقبل وإلط وضع عل واضتل لضجاوز ل"ه الض مراد أبرز ت أمال الليبيين ال" ن س وا
للو ققققول إلط ال مقراايل الضي يضار فيها الشقققق ب بإرادر لرر ووعي إدرا ي ن"ال لكمه ولكومضه عن ار ا انضياباد نل هل

164

)ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 1, January 2019

من دون ل يح و يليل ،وذل وفا مرا يل دسضور ل يمن التقوغ والوااباد ،و كفل ع الل ميلان التقوغ والوااباد ،و
وا فيها نااض أو ع ل عابا بين النصققوص ال سققضور ل ووااع الممارسققل؛ ليث إن ال برر ليإققي بما جس به ال سققا ير وإنما
بإمكان الممارسل ال مليل.
فواود النلالل والمإاءلل فرم علط األغلبيل الضرال األاليل الم ارضل) ،بم نط ضمان لقها في وايه وإ هار النق جاه
األغلبيل التا مل ،ول"ا ني ضققمان ممارسققل الم ارضققل للراابل علط منهجيل ومإققار األغلبيل المضمملل في التكومل ،األمر ال"ي
يمن و كفل مب أ الض اول الإلمي للإلعل ،ال"ي

أل المر كلاد األساسيل لل مليل ال مقراايل ] [26وذل من الل:

 -1تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة ااجتقالية ]: [27
ني المصقققالتل الوانيل في أبإقققه م انيها عمليل الضوافا الواني الضي نشقققأ علط أسقققاسقققها عالال بين األاراف الإقققياسقققيل
والمجضم يل اا مل علط الضإققققامح ,وال ل ,وإزالل آ ار

ققققراعاد الماضققققي؛ لضتقيا الض ا ش الإققققلمي بين أاياف المجضمع افل

][28
وفي ل"ا اإلاار مكن القول إن مقضيققققياد المصققققالتل التقيقيل إققققضللل ا لضلال بتكت القانون وإاراء متا ماد عادلل ،مع
ضرورر الضأ ي علط ألميل الضرال لقوغ اإلنإان ،ا ل في ل ا اضضال ال ا ر لناك بين أبناء الش ب الوال ]. [29
ّ
إن ال رب الصتيح لضتقيا المصالتل الوانيل الشاملل إضللل ا باع اآللياد المناسبل لل الل ا نضقاليل؛ ل"ل من المهت دراسل
المصقققققالتل الوانيل انبا ا إلط انب مع آلياد ال الل ا نضقاليل :ولي ت ا ا شقققققح التقيقل والمتاسقققققبل والضعهير ،واإل قققققالح
الم سإي ،وال فو ،وابر أضرار اليتا ا ،و يلي ذ رالت ،ولفظ ال"ا رر الجماعيل]. [30
 -2توافر اإلرادة السياسية ][31
ألميل وافر إرادر سياسيل ل ى األاراف ،ضبلور في إاار بناء م سإل أمنيل وعإكر ل وفا أس

وانيل ب ي ا ا من الو ءاد

والم صالح الفئو ل والمنااقيل ال ييقل ،وا لضمال بق يا ا األمن والي ماد ،ومتاربل الف إاد واإلفإاد ،والإير علط نها الض د ل
الإياسيل من أال الو ول إلط

د ل للبيل لقيقيل ،و لا وااع د مقرااي ضجاوز القبليل والمنااقيل.

 -3إ رار دستور وطني:
ضقققققرورر إ جاد دسقققققضور تضرل لقوغ المكوناد ا اضماعيل والمقافيل افل ,و جمع في نفه الإقققققلعل والتر ل م ا ا في إاار
ال ولل]. [32
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 -4و ف إطنق النار والترتيبات األمنية وجمل السن :
لو معلب أسقققاسقققي وبن مهت في المفاوضقققاد الجار ل؛ ليث إن ا ضالل البيئل األمنيل في األراضقققي الليبيل أدى إلط انضشقققار
مكمح للجماعاد والميلشياد المإلتل بشكل غير مإبا ،مما ل د م ه لي

فقه م سإاد ال ولل وليار المواان الليبي ،بل دول

الجوار أامع من الل عملياد جارر الإالح ].[33

 -5التحالف السياسي بين التيارات ااسنمية والتيارات المدجية:
من لنا نج أن لناك معلبا أساسيا دا ل ال ولل الليبيل ,ولو ألميل الضتالح الإياسي بين ل الضياراد ا سالميل ذاد
الضواهاد الم ض لل والضياراد الم نيل ,والضي دي ب ورلا إلط ان ما القوى الليبيل افل في سبيل الإ ي نتو تقيا ول ر
الصح الليبي ،ومن ت تقيا اسضقرار ال ولل الليبيل[34].
جتائج الدراسة:
من الل ما ق ل مكن اسضيالص ألت النضا ا والمضمملل في:
 -1لصقققي ال راسقققل إلط نوع المت داد واإل قققكالياد ال ا ليل واليارايل الم رر علط عمليل الضتول ال مقرااي في ليبيا ،ما
بين سياسيل وااضصاد ل وااضماعيل و قافيل ،ومنها :ال امل القبلي ،إ كاليل وز ع النفوذ والموارد ،اييل نلع الإالح من الموار
وإعادر شكيل الجهاد األمنيل ،إ كاليل ا ن ما القومي ،وغيرلا...
 -2بيني ال راسققققققل أن الم سققققققإققققققاد ا نضقاليل
باألاراف الضي ناف

ك

الضو ّاه ال ال المجضم ي ،بل بّر عن واهاد ميضلفل ونلعاد مض لّقل

رسقققخ
مضنوعل و ةلب عليها روح التصقققول علط المكاسقققب ،ولو ما ّ
المر ل ،و بّر عن مصقققالح فئو ل ّ

القبليل والجهو ل والشيصنل وغيرلا من الممارساد ،بما دّي إلط المل من ا نقإاماد.
 -3أ ارد ال راسل إلط أن اإلعالن ال سضوري ال"ي أالقه المجل

الواني ا نضقالي لت كن اادرا علط ت ّمل وزر المشا ل الضي

ةفضرم أن نبما عن ل"ا اإلعالن -بتلول  7فبرا ر -2014
ضيبّه فيها ليبيا في المرللل ا نضقاليل ،فالإلعل ال سضور ل الضي ان َ
لت َر النور ،و

لال الهيئل الضأسيإيل ل صياغل ال سضور اي اإلنشاء فيما إود ا نق إال في اآلراء لول مإضقبل البالد ،وال ليل

علط ذل ّ
أن الصراع لول اإلاار ال سضوري أدّى إلط ان ع

راعٍ مإلّح بين األاراف الضي ار ي في المورر الليبيل.

 -4الصققققققراع الفكري لول الفي راليل من ع مها والضجاذب في راليلي مر ل لي

مر ل لي متاف"لي إاليت ي ....إلخ) ،برمضه لو

قققراع ااضصقققادي بال رال األولط علط الي ماد والمرواد والإقققلعل ،ومن لنا مكن القول إن مب أ الفي راليل من واهل قإقققيت
الإققلعل اإلدار ل والضشققر يل والقيققا يل ليإققي ميققرر ،لكن مب أ قإققيت المرواد لإققب رور ل إاليت لي
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م ل إلط قإقققيت البالد ،فلن رضقققط بااي األااليت أو الو اد به"ه القإقققمل ال"المل ,وسقققضرفض فكرر الفي راليل وسقققضعفو فكرر
ا نفصال علط الإعح وسيصبح واا ا ملموسا.
 -5نجاح الم صالتل ضواّح علط م ى ا سض اد األاراف المضنازعل لل ول فيها ،و ق ت الضناز د والض يتياد من أال إنجالها
ب مل واني امل ضجاوز سلبياد واسضقعاباد الترب و صفيل التإاباد ،و نأى بالبل عن الصراعاد الإياسيل واأل ولوايل،
و أ ير منها البالظ في الإالل ا اضماعي والضنميل وا سضقرار والول ر الوانيل ،والضيلّص من إرث الق"افي علط ل المإضو اد.
توصيات الدراسة:
من الل ما ق ل من نضا ا و ي البالث ب:
 -1ال مل علط بناء دولل د مقراايل م نيل

د ل إضوعب المكوناد ا اضماعيل والمقافيل افل في ليبيا.

 -2ال مل علط م الجل اليلل األمني ,وذل من الل إ جاد وفاغ واني لول سققياسققاد الضواء ا

ضال د األمنيل ,وبناء الجيش

والشرال ال"ي نبةي أن كون الم ل للضصتيح ،ما أن م الجل اليروااد األمنيل في ليبيا اليول

مكن أن ضتقا دون إ راك

القبا ل في ممارسل ضةوا ااضماعيل علط غير الممملين للإياساد واليعه األمنيل ،و وفير ال عت لراال الشرال.
 -3دعت و عو ر م سقإقاد ال الل ا نضقاليل ,و كون ذل بضعبيا مبادإ إنصقاف اليقتا ا وابر األضقرار ،ولي زمل لالنضقال
إلط مرللقل كون فيهقا الجروح اق الضقأمقي  ،و تقققي فيهقا ال ق القل ،وفضتقي قل ملفقاد ا نضهقا قاد ،وبق أد اليعواد الجق قل
لإلنصاف ولل قاب دا ل المجضمع الليبي.
 -4اإل سراع في ا سضفضاء علط ال سضور ال"ي ت الض صو ي عليه من ابل ليئل

ياغل ال سضور ،وع ل و يح ا اضماث اانون

ال لل الإياسي) با جاه ا نضقال والضشفي والمأر.
 -5اعضماد عاب إعالمي وسياسي قول علط ال قالنيل والضإامح وع ل أايا المشاعر والكراليل.
 -6اعضماد إا راءاد عمليل لضتقيا الول ر الوانيل ,ووضققققع أولو ل للمصققققالح الوانيل من الل ق ت للول الوسققققه والضناز د
المضبادلل ،و لا قافل قول علط الضرال الض د والضنوع وضمانضه دسضور اا واانونياا وسياسياا.
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ABSTRACT
The qualitative study aimed to reveal the obstacles of educational research and to propose an
action framework to activate the role of educational research in achieving the requirements of
knowledge society; analytical developmental phenomenological approach was used to achieve the
objectives of this study. To answer the questions of the study, an interview was used as a tool to
explore the obstacles of educational research and the requirements of knowledge society. To
achieve the objectives of the study, the researcher used the purposive sample, which consisted of
a group of experts that represented by 12 female and male experts working in the field of scientific
and educational research (8) from the Palestinian universities and (4) from the ministry of
education. The researcher also used the grounded theory to analyze the qualitative data collected
from the interview by encoding the data and scheduling them in four classifications. The first was
represented by the conceptual obstacles related to the preparation of the researcher and his/her
scientific ability and research skills, the second addressed the contextual obstacles related to the
research topic, targeted sample from the research and other situations pertained to the research, the
third showed the obstacles related to research methodology that was followed to solve the problem
in question (underneath the research), In addition to last classification which was represented by
the requirements of knowledge society. To achieve the second objective of the study, educational
literature and global action framework were reviewed to determine the components needed to
activate the role of educational research in building the knowledge society from this analytical
review, a procedural framework has been reached which consist of two main components:
knowledge and work, each component was divided into phases, the first component represented
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the stages of knowledge requirements for building a knowledge society and the second one
represented the work stages of educational research procedures. In the light of these result, the
study recommended the following: For the council of scientific research in Palestine to create a
joint database for educational research to develop the strategy of it which in turn will focus on the
priorities of educational research and means of funding in order to reduce as possible as we can
the repetition and to benefit in disseminating and generalizing knowledge, For the policymakers
to use the result of educational research’s in policymaking, and researchers to use the proposed
action framework to make educational researches which is necessary to build the knowledge
society.
Keywords: Educational research, obstacles to educational research, components of educational research,
action framework, knowledge society
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امللخص
هدفت الدراسة النوعيّة إلى الكشف عن معوقات البحث التربوي ،وإلى اقتراح إطار إجرائي لتفعيل دور البحث التربوي في
تحقيق متطلبات مجتمع المعرفة .استُخدم المنهج الظاهراتي التحليلي التطويري لتحقيق أهداف الدراسة ،ولإلجابة عن أسئلة
الدراسة استخدمت المقابلة كأداة للكشف عن معوقات البحث التربوي ومتطلبات مجتمع المعرفة ،وألغراض الدراسة استخدَ َمت
الباحثة عينة قصدية تمثلت في مجموعة من الخبراء قوامها  12خبيرا ً وخبيرة من العاملين في مجال البحث العلمي والتربوي
( )8من الجامعات و( )4من وزارة التربية والتعليم العالي ،كما استخدمت النظرية المجذرة لتحليل البيانات النوعية التي ُجمعت
من المقابلة عن طريق ترميز البيانات وجدولتها في أربعة تصنيفات ،األول تمثل في المعوقات المفاهيمية ذات العالقة بإعداد
معوقات سياقية ذات عالقة بموضوع البحث والفئة المستهدفة من البحث
الباحث وتمكنّه العلمي ومهاراته البحثية ،والثاني تناول ّ
والمواقف البحثية ،والثالث عبارة عن معوقات ذات عالقة بمنهجية البحث التي تُت َبع لحل المشكلة قيد البحث ،باإلضافة إلى
التصنيف األخير والذي تمثل في متطلبات مجتمع المعرفة ،ولتحقيق الهدف الثاني من الدراسة تمت مراجعة األدب التربوي وأطر
مقومات البحث التربوي ومكونات اإلطار اإلجرائي الالزمة لتفعيل دور البحث التربوي في بناء مجتمع
إجرائية عالمية لتحديد ّ
مكونين رئيسين هما :المعرفة والعمل ،قُسم كل مكون
المعرفة ،من هذه المراجعة التحليلية تم التوصل إٌلى إطار إجرائي تكون من ّ
إلى مراحل ،المكون األول َمثَل مراحل المعرفة ،والمكون الثاني َمثل مراحل العمل ،في ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بما
يأتي :للمجلس األعلى للبحث العلمي في فلسطين بعمل قاعدة بيانات مشتركة للبحث التربوي لوضع إستراتيجية البحث التربوي
التي بدورها ستركز على أولويات البحث التربوي وسبل تمويله ولتقلّل ما أمكن من التكرار وتفيد في نشر المعرفة وتعميمها،
ولصانعي السياسات بضرورة استخدام نتائج البحوث التربوية في رسم السياسات في المجاالت اإلنسانية واالجتماعية ،ولكليات
التربية والدراسات العليا باستخدام اإلطار اإلجرائي المقترح إلنتاج المعرفة التربوية الالزمة لبناء مجتمع المعرفة.
الكلمات المفتاحية :البحث التربوي ،معوقات البحث التربوي ،مقومات البحث التربوي ،اإلطار اإلجرائي ،مجتمع المعرفة.
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 -1مقدمة
يعد البحث العلمي بشكل عام والبحث التربوي بشكل خاص من أهم المصادر التي تسهم في حل المشكالت التربوية التي
تواجه الميدان التربوي على صعيد المناهج التعليمية ونظريات التقويم التربوي وغيرها من المجاالت ،فالعمل على مواجهة هذه
المشكالت يسهم بالضرورة في إضافة معرف ة ،أو تعديل طرق تدريس ،أو تطبيق معرفة ،أو انتاج معرفة ،كل هذا وغيره يحتاج
متمرسين مدركين ألهمية الدور المنوط بهم .وإيمانهم بما يقومون به دافع قوي للبحث والتحري بدقة عن فروضهم
إلى باحثين
ّ
التي يحاولون دراستها بجدية ،ويأتي هذا اإليمان عندما يدرك الباحث أن الدولة تستند لنتائج بحثه في صياغة سياساتها التربوية
وفي تحسين نظامها وهيكلياتها سواء أكان ذلك في التعليم العام أم التعليم العالي ،في كثير من األحيان تم استخدام البحث للحصول
على شهادة أو للترقية ،وق ّل من استخدم الدراسات والبحوث لحل مشكالت تحتاج إلى حل .وقناعات الباحث بأن بحثه لن يستثمر
في حل مشكالت النظام التربوي في الدولة جعله يمارس الطرق التقليدية ،وأحيانا المتكررة في تنفيذ أبحاثه .وم ّما ال شك فيه أن
الباحث التربوي في الوطن العربي أصبحت لديه توجهات لعمل أبحاث الهدف منها النشر في مجلة علمية لغتها الرئيسة هي اللغة
اإلنجليزية ،وهذا يضعف اإلنتاج المعرفي باللغة العربية ويضعف توسيع المعرفة وتطبيقها.
ينظر أكاديميا للشخص الملتحق ببرامج الدراسات العليا على أنه باحث وليس طالباً ،في ضوء ذلك هناك افتراض بأن يسلك
هذا الباحث سلوك المتحسس للمشكالت ،الساعي لحلها بطرق علمية ممنهجة والمنتج للمعرفة ،والمطبّق لها ،ينظر لبحوثه على
ي من البحوث الضرورية
أنها مصدر من مصادر اتخاذ القرارات التربوية على مستوى النظام والدولة ،حيث يعتبر البحث التربو ّ
لرسم السياسات التربوية التي تعمل على بلورة شخصية المواطن ودوره الهام في تأسيس مجتمع المعرفة ،والتنمية المستدامة،
ويعتبر أداة فاعلة في تطوير أساليب التربية والنهوض بمستواها وزيادة كفاءتها ،ومن المسلمات ايضا ً أن يستخدم صانعو السياسات
التربوية البحث التربوي لتوفير المعلومات التي تضمن صياغة السياسة التعليمية وفق أسس علمية تقلل من التهديدات التي قد تنجم
عن اتخاذ سياسات غير مدروسة ،والنظام التربوي يحتاج إلى البحث التربوي بأشكاله المختلفة كونه يسهم في تحديد مساراته،
وفي دعم قراراته التربوية كافّة ،وفي رفد المجتمع بمعارف تربوية جديدة ،وفي صياغة األطر اإلجرائية التي تسهم في تحقيق
األهداف التربوية وسياساتها .والبحث التربوي يمكنه اإلسهام في بناء مجتمع المعرفة إذا توافرت له مجموعة مقومات منها ما
يتعلق باستيعاب المعرفة التربوية من خالل التكوين العلمي للباحثين وأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية ،ومقومات أخرى
تتعلق بإنتاج المعرفة التربوية بما يكفل بناء مجتمعات حقيقية للمعرفة ،ومقومات تتعلق بتطبيق المعرفة التربوية من خالل ما
توصل إليه البحث التربوي من نتائج في تطوير واقع الممارسات التربوية[.]1

227

)ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 1, January 2019

يُعد البحث العلمي من أهم متطلبات مجتمع المعرفة ،فبعد أن أدركت الكثير من األمم أن وجودها وكيانها وتطورها
وقوتها مرهونة بما تنجزه في مجال البحث العلمي ،والبحث العلمي في هذه المجتمعات يجد دعما ً من المؤسسات الرسمية وغير
الرسمية المستفيدة ،كونه يُترجم إلى منتج استثماري داعم للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،ولن يشهد البحث العلمي في عالمنا
العربي الغزدهار المامول إال إذا تمت معالجة الخلل الكبير الذي لم يترك له أي فرصة ليصبح أحد أهم عوامل التنمية والتطوير[.]2
ويعتبر أحرشاو[ ]3البحث العلمي أنه يمثل النواة الصلبة لسيرورة التربية ،كما أنه يشكل ضمنيا ً الشرط الحاسم لولوج
مجتمع المعرفة ،ويصعب بدونه انتاج المعرفة اللزمة لبناء مجتمع المعرفة وتحقيق تنميته المستدامة .وفي تقرير المعرفة العربي
 ]4[ 2014الذي حاول إسقاط حالة الحراك المعرفي العالمي على الواقع ظهر اتساع الفجوة إذا ما نظرنا إلى كل من مستوى
التعليم ،ونوعية التعلم ،وحجم االستثمار في التعليم والبحث العلمي ،إلى جانب ك ّم براءات االختراعات ونوعها ،وحجم المشاركة
التحول من مجتمعات مستهلكة إلى مجتمعات منتجة ،هذه األمور تسهم معا ً في منظومة متكاملة لبناء
المجتمعية ،إضافة إلى
ّ
المتحولة
مجتمعات قائمة على المعرفة .ويعتبر التعليم العالي القائم على البحث العلمي األساس للدخول إلى المجتمعات الجديد ِة
ّ
ُ
إلى االقتصاد الجدي ِد المبني على المعرفة التي تحسن التنمية وترقى باإلنسان ،كما يُ َعدّ
والتطوير واالبتكار من
ي
ُ
البحث العلم ُّ
ت البلدان المتقدّمة عن نظيراتها .لذا بات من الضروري في عصر اإلنتاج المعرفي والعولمة
السّمات األساسيّة التي تُميّز اقتصاديا ِ
االهتمام بالبحث العلمي والتربوي ،وجسر الفجوة بينه وبين تطبيقه في المجتمعات التي تسعى إلى أن تكون مجتمعات قائمة على
المعرفة ،فالبحث التربوي رافد مه ّم من روافد التنمية المستدامة فى مجتمع المعرفة ،وفى دعم التعليم وإصالحه.
 -2إجراءات الدراسة
 1.2اإلحساس بالمشكلة وتحديدها
يقع على عاتق األكاديمي التربوي في الجامعات تحكيم الكثير من الدراسات واألبحاث وأدوات الدراسة ،فيالحظ تكرار فكرة البحث
مع اختالفها في الفئة المستهدفة ،أو غياب الفهم العميق للمشكلة .ويالحظ من الندوات والمؤتمرات التي يتم حضورها أو المشاركة بها
أن البحث التربوى بوضعه الحالي غير قادر على ممارسة دوره الحقيقي في توسيع المعرفة ،وتطبيقها ،أو في إنتاجها .والبحث التربوي
بصورته الحاليه وبطرق ممارسته قاصر عن القيام بدوره الحقيقي المتوقع منه بسبب مجموعة من المعيقات التي غيبت مقومات البحث
الالزمة لتكوين مجتمع المعرفة ،حيث أن مجتمع المعرفة مجتمع متطور يعتمد على نظام تعليمي يتسم بالمرونة والمقدرة في اكتساب
المعرفة ،ويتميز بسمات ،وخصائص عديدة أهمها :انفجار المعرفة وتوظيفها ،التسارع في المعرفة وتدفقها ،التطور في التكنولوجيا
وتطبيقاتها ،واستثمار الوقت ،وتطوير البحث العلمي بجوانبه النظرية والتطبيقية ،وتوفير مستلزمات البحث ودعمه ،وزيادة توليد
المعرفة ،وتطبيق الجودة الشاملة وإتقان إدارتها[]5؛ [.]6
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إن أي مجتمع يسعى للوصول إلى مكانة مجتمع المعرفة عليه أن يحترم العلم والعلماء ،وتوفير األجواء المناسبة لهم والفرص
المتاحة من أجل توليد وبناء األفكار ،وتنظيم القيم والمعرفة وصناعة األفكار والمعلومات ،كل ذلك من خالل التعليم الجامعي
ومؤسسات التعليم األخرى ،ويتفق معظم الباحثين والتربويين على أن الجامعات يمكنها أن تسهم في بناء المعرفة الن لديها أجهزة
متطورة ومناهج علمية معاصرة ،وكفاءات إدارية وأكاديمية مواكبة للتطورات ،فالجامعات اليوم ال تقاس باألرقام القياسية المتمثلة
بأعداد الطلبة والمدرسين والمباني الفخمة وإنما تقاس بأعداد األبحاث العلمية والرسائل الجامعية والدراسات التي تساهم في تنمية
المجتمع أصبحت وظيفة إنتاج المعرفة والبحث مهمة أساسية تتصدر قائمة أولويات الجامعات كمجتمعات معرفة ،تُركز على أهمية
اكتساب المعرف والمهارات المؤدية إلى انتاج المعرفة ،وبذلك تظهر أهمية الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في نقل وتوليد وتطبيق
المعرفة ،كما انها تمثل المجال الطبيعي لنشأة وتكوين المعارف والقدرات المتقدمة في مجاالت النشاط المجتمعي ،لكن هناك بعض
التحديات التي تواجه الجامعة في مجتمع المعرفة ،منها أن حصة الجامعات العربية فيما يُنفق على البحث العلمي ال تتجاوز %30
وهي نسبة ضعيفة إذا ما قورنت بما تنفقه دول متقدمة مقابل خدماتها البحثية[]7؛ [ ،]2يواجه البحث التربوي العديد من المعوقات
التي تؤثر على تحقيق أهدافه ،وتضعف من إسهاماته في بناء مجتمع المعرفة ،وبذلك ترى الباحثة أن البحث العلمي والتربوي له دور
أساسي في تنمية مجتمات المعرفة وبنائها ،ومن هنا فإن مشكلة البحث قد تحددت في الكشف عن معوقات البحث التربوي بصورته
الحالية ،وعن متطلبات بناء مجتمع المعرفة ،وسبل تفعيلها لبناء مجتمع معرفي.
 2.2أسئلة البحث
معوقات البحث التربوي بصورته الحالية؟
 .1ما ّ
 .2ما متطلّبات بناء مجتمع المعرفة؟
 .3ما اإلطار اإلجرائي المقترح لتفعيل دور البحث التربوي في تحقيق متطلبات مجتمع المعرفة؟
 3.2أهداف البحث
يهدف البحث الحالي إلى استقراء األدبيات الخاصة بالبحث التربوى ومجتمع المعرفة باإلضافة إلى:
 .1الكشف عن المعوقات التى تواجه البحث التربوي وتضعف من إسهاماته فى بناء مجتمع المعرفة.
 .2الكشف عن متطلّبات بناء مجتمع المعرفة.
 .3تطوير إطار إجرائي مقترح لتفعيل البحث التربوى في ضوء تحقيق متطلبات مجتمع المعرفة.
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 4.2أهمية البحث
يستمد هذا البحث أهميته من أهمية البحث التربوي الذي يعتبر أحد أركان التطور العلمي ،وأهم مصدر لصنع القرارات
التربوية ورسم السياسات التعليمية ٬كما أنها:
 .1تفيد الدراسة الحالية مراكز البحث العلمي من خالل تقديم إطار إجرائي لتفعيل دور البحث التربوى في بناء مجتمع المعرفة.
 .2تقدم للباحث التربوي أهم مقومات البحث التربوي ،وأبرز الممارسات البحثية التي عليه إتقانها لتحسين مخرجات البحث
التربوى.
 .3تسلط الضوء على دور البحث التربوى كأهم األسس التي تسهم في تلبية متطلبات مجتمع المعرفة.
 5.2حدود البحث
الحدود الموضوعية :تتحدد نتائج هذه الدراسة جزئيًا أو كليًا بأداة المقابلة المطبقة مع الخبراء باإلضافة إلى اإلجراءات المستخدمة
لتحليل البيانات النوعية ،كما انها اقتصرت على تقديم إطار إجرائي لتفعيل دور البحث التربوي في بناء مجتمع المعرفة في ضوء
معوقات البحث العلمي والتربوي ومتطلبات بناء مجتمع المعرفة كما يرها  12خبير تربوي فلسطيني.
الحدود البشرية :تم تطبيق ادةات البحث على مجموعة من الخبراء ( )8من الجامعات و( )4من وزارة التربية والتعليم العالي.
الحدود الزمانية :طبقت الدراسة الفصل الثاني من العام الدراسي 2017/2016
 6.2مصطلحات البحث
البحث التربوي :يعرفه إبراهيم وأبو زيد []8جهود مخططة تستهدف حل المشكالت التربوية القائمة أو إضافة معرفة تربوية
جديدة تبين أفضل الطرق لتطبيق األفكار والنظريات في المجال التربوي ،وتعرفه الباحثة إجرائياً :هذا النوع من البحوث الذي
يُ َ
طبَق في الميدان التربوي من قبل األكاديمين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات.
معوقات البحث التربوي :يعرفه موسى[]2أنه المشكالت التي تقلل من تأثير البحث التربوي على مجتمعات المعرفة في المجالين
النظري والتطبيقي .وتعرفه الباحثة إجرائياً :مجموعة التحديات التي يتم التوصل اليها من مقابلة مجموعة الخبراء التربوين وتواجه
تطبيق البحث التربوي في فلسطين.
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متطلبات مجتمع المعرفة :يعرفها نصار [ ]1بانها القواعد التي تعطي للمعرفة قيمتها وقدرتها على التطبيق وعلى التجديد والنماء
ويعد البحث التربوي أحد هذه المتطلبات .وتعرفه الباحثة إجرائيا ً بانه مجموعة من الشروط التي تساهم في بناء مجتمع المعرفة
في فلسطين ويتم استخالصها من مقابلة مجموعة الخبراء التربوين وتدعم استخدام نتائج البحوث التربوية المطبقة في فلسطين.
مجتمع المعرفة :يعرف مجتمع المعرفة من منظور التنمية اإلنسانية بأنه المجتمع الذي يمتلك القدرة على تحديد المعلومات
ومعالجتها وانتاجها وتحويلها ونشرها واستعمالها ،من اجل خلق المعارف الضرورية للتنمية اإلنسانية وتطبيقها وفق رؤية واضحة
للمجتمع [ ،]9وتعرفه الباحثة إجرائيا ً أنه المجتمع المنَ ِ ّ
ظم للمعرفة والقادر على إيجاد آليات فعالة ومنطقية لإلفادة من المعرفة
ي في فلسطين.
والمعلومات واإلنسان والتكنولوجيا كمدخالت تسهم في تحقيق
ّ
النمو االقتصاد ّ
اإلطار اإلجرائي :يعرفه  ]10[ Provincial Health Services Authorityانه الخطة التي تحول المعرفة إلى إجراءات ،هو
مكونين رئيسين هما هرم المعرفة ودورة الممارسة.
المخطط الذي يستخدم لتحويل النظرية إلى ممارسة،
ويتكون من ّ
ّ
 -3الخلفية النظرية والدراسات السابقة
يستعرض هذا البند الخلفية النظرية والدراسات السابقة للبحث التربوي ومقوماته ولمجتمع المعرفة ومتطلبات بنائه وفيما يأتي
عرضا ً مبسطا ً لكل منها:
 1.3البحث التربوي
يُعنى البحث التربوي بدراسة متغيرات مرتبطة بالسلوك اإلنساني ،وتزداد هذه المتغيرات تعقيدا وتركيبا ً بازدياد نوع السلوك
المنوي دراسته وتشعبه وارتباطاته وعالقاته وتداخالته ،وهذا التعقيد يجعل من الصعب السيطرة عليها وضبطها ،فطبيعة البحث
التربوي ليست طبيعة خطية بس يطة بل ذات طبيعة مركبة ومتشعبة تحتاج إلى خبرة في ممارسة البحث التربوي ،والبحث في
الممارسة التربوية يساعد في تقوية البحث التربوي من جهة ويسمح للباحث أن يستمر بتفسير هذه الممارسات ومحاولة فهمها من
جهة أخرى .في الدول التي تستفيد من نتائج البحث التربوي وتستخدم مخرجاته كمدخالت لتحديد السياسة التعليمية وصياغتها وفق
زود متخذي القرارات ومن يقومون برسم السايات التربوية برؤية شاملة ونظرة مستقبلية للقضايا واألولويات
أسس ومعايير علمية ،ت ُ ّ
التربوية ،ومن ثم توجيه الممارسة التربوية نحو تحقيق األهداف المنشودة ،وإصالح النظام التعليمى ،وإيجاد حلول علمية لمشكالت
الواقع التربوى .بينما يواجه البحث التربوى في الوطن العربي بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص العديد من المعوقات التى تؤثر
في تحقيق أهدافه ،وتضعف إسهاماته فى إنتاج المعرفة ،وقد تعددت هذه المعوقات ،فمنها معوقات سياقية وأخرى مفاهيمية ،ومنها
معوقات منهجية وأخرى مالية ،كما اختلفت مصادر هـذه المعوقات ،فمنها بسبب الباحث نفسه ،وأخرى بسبب الجامعة ،وثالثة بسبب
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ميدان البحث ،إضافة إلى السياسات البحثية الموجهة للبحث العلمي ،الذى أدى بدوره إلى ضعف حركة النشاط البحثى فى المجاالت
كافة ،وغياب السياسة البحثية الموجهة لعمل البحوث مما ترتب عليه القيام بالبحوث بصورة اجتهادية ،ومن ثم االنشغال بالجوانب
األكاديمية والبعد عن المشكالت التربوية الواقعية (بتصرف).
يعتبر البحث التربوي استقصاء علميا ً ممنهجا ً ومنظما ً لموضوع تربوي محدد بهدف التوصل إلى معلومات ومعارف
وعالقات جديدة ،أو للتحقق من المعلومات والمعارف والعالقات الموجودة باستخدام منهاج بحثية مختلفة تناسب موضوع البحث،
وإمكانيات الباحث وسياق البحث ،وبين فلية والزكي[]11فى معجم المصطلحات التربوية أن البحث التربوى عبارة عن خطوات
علمية منظمة ودقيقة قائمة على التحري والدراسة المتأنية بهدف اكتشاف أو وضع أسس أو حل مشكالت في مجال التربية
والتعليم.
ويرى البيالوى []12أن البحث التربوى نشاط هادف يقوم على مسلمات فلسفية ينتج عنها بالضرورة توجه الباحث إلى
فهم الممارسات التربوية داخل حجرة الدراسة ،وهذه الرؤية تحدد مجال العالقات التى يشملها البحث وطبيعتها ،وتحدد الطريقة
التى ينظر الباحث من خاللها إلى مهمة التغيير فى المدرسة ووجهة التغيير وحدوثه.
ويوضح إبراهيم وأبوزيد[ ]8أن للبحث التربوى جهودا ً مخططة منظمة تستهدف حل المشكالت التربوية القائمة ،أو
إضافة معرفة تربوية جديدة ،أو تبين أفضل الطرق لتطبيق األفكار والنظريات فى الميدان التربوى ،التى تعتمد على األسلوب
العلمى فى التفكير.
في ضوء التعريفات السابقة يعَّرف البحث التربوي بأنه ذلك الجهد المنظم الذي يمارسه الباحث وفق خطوات معينة
للوصول إلى نتائج تخدم قطاع التربية والتعليم ،وتسهم في اتساع المعرفة وإنتاجها ،كما قد يوفر البحث التربوي الممارس أنموذجا ً
يحتذى به في سياقات مشابهة.
ويعرض نصار[]1أبرز مقومات البحث التربوي التي توصلت إليها دراسته ،والتي توزعت على المجاالت اآلتية:
 1.1.3مقومات البحث التربوى المتعلقة باستيعاب المعرفة التربوية وتظهر بإعداد وتكوين الباحث ،من أبرزها:
✓ استيعاب التطورات السريعة والمتالحقة فى مجال البُنى والنظم التربوية فى مجتمع المعرفة.
✓ فهم معنى المفاهيم التربوية المستحدثة فى مجتمع المعرفة (مثل:عمال المعرفة ،ومجتمع التعلم ،والمعرفة التشاركية ورأس
المال الفكرى وغيرها ).
✓ اإللمام بالمفاهيم ذات البعد الدولي فى مجال البحث التربوى (مثل :التدويل ،والمختبرات التعاونية الدولية ،وحاضنات
المعرفة ،والكراسى البحثية وغيرها).
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✓ اكتساب مهارات التواصل العلمي على المستوى الدولي بإقامة عالقات علمية مع مراكز األبحاث المتقدمة وغيرها من
مؤسسات البحث الدولية.
✓ إتقان إحدى اللغات األجنبية خاصة اإلنجليزية باعتبارها اللغة السائدة فى مجتمع المعرفة.
✓ اكتساب مهارات التعامل مع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى مجال البحث التربوي.
✓ إتقان مهارات استخدام المنهجيات البحثية الحديثة فى مجال البحث التربوي.
✓ التمسك بأخالقيات البحث العلمي وحقوق الملكية الفكرية.
✓ المهارة فى التعامل مع مصادر المعرفة المختلفة المتضمنة فى المكتبات (الورقية وااللكترونية).
✓ التمكن من مهارات اإلحصاء التربوي واستخدام البرامج اإلحصائية المختلفة.

 2.1.3مقومات البحث التربوي المتعلقة بإنتاج المعرفة التربوية من خالل البحث العلمى ،من أبرزها:
✓ االهتمام بمعالجة القضايا والموضوعات التربوية التى تسهم في بناء مجتمع المعرفة.
✓ تشجيع النشر العلمي على المستوى الدولي باعتباره مقوما ً لدعم إنتاج المعرفة في مجتمع المعرفة.
✓ اإلفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى تسهيل نشر المعرفة التربوية والحصول عليها.
✓ إقرار معايير علمية تو ّجه الباحثين إلى التجديد في البحث إلنتاج معارف تربوية تكفل بناء مجتمعات حقيقية للمعرفة.
✓ تأسيس حاضنات للمعرفة التربوية الستقبال األفكار البحثية ،وتحويلها إلى مشروعات بحثية متكاملة.
✓ تكوين المختبرات البحثية التعاونية التي تشجع المشاركة في إنتاج المعرفة التربوية على جميع المستويات (المحلية
واإلقليمية والدولية).
✓ الربط بين البحوث األساسية والتطبيقية لبناء قدرة على اإلبداع والتجديد في منظومة المعرفة التربوية.
✓ مواكبة الموضوعات والقضايا البحثية لالتجاهات التربوية الحديثة في مجال التخصص التربوي.
✓ تشجيع البحوث البينية بين التخصصات التربوية لتحقيق التكامل في إنتاج المعرفة التربوية.
✓ استخدام مدخل الدراسات المستقبلية الستشراف مستقبل بعض جوانب العملية التربوية في مجتمع المعرفة.
✓ االستعانة بمداخل حديثة في تحديد كفاءة النظم التربوية وتطويرها لتحقيق متطلبات مجتمع المعرفة.
✓ المواءمة بين األصالة التي تمثلها القيم األساسية للمجتمع والتجديد والمعاصرة في إنتاج المعرفة التربوية في مجتمع
المعرفة.
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 3.1.3مقومات البحث التربوي المتعلقة بتطبيق المعرفة التربوية التي تسهم في تطوير الممارسة التربوية ،ومنها:
✓ توظيف المعرفة التى توصل إليها البحث التربوي في تطوير واقع الممارسات التربوية وفق خطط واضحة.
✓ وجود معايير علمية يلتزم بها الباحث لتحقيق االرتباط بين نتائج البحث التربوي وواقع الممارسات التربوية.
✓ تحقيق التكامل في معالجة قضايا الواقع التربوي من خالل بحوث التخصصات التربوية المتداخلة.
✓ تشجيع البحوث التربوية الموجهة التي تعالج قضايا تربوية يطلبها القائمون على العملية التعليمية.
✓ تحويل المعرفة التربوية النظرية التي يتم التوصل إليها من خالل البحوث األساسية إلى تطبيقات عملية تفيد في تطوير
الممارسات التربوية.
✓ نشر ثقافة المعرفة التربوية التي توصل إليها البحث التربوي بين العاملين فى مجال التعليم كافة.
✓ االهتمام بالبحوث التربوية التطبيقية التي تستهدف إصالح الواقع التربوي وتجديده.
✓ التنسيق والتعاون بين الباحثين في مجال التربية والقائمين على العملية التعليمية.
✓ توظيف نتائج البحوث التربوية في صنع القرارات المتعلقة بالسياسة التعليمية.
✓ تكوين اتجاهات إيجابية لدى القائمين على العملية التعليمية نحو مخرجات البحث التربوي.
✓ عمل مستخلصات مبسطة لنتائج البحوث التربوية تكون سهلة الفهم من جانب العاملين في التعليم.
✓ المراجعة ،والتقويم المستمر للبحوث التربوية في ضوء احتياجات الواقع التربوي.
 2.3مجتمع المعرفة
يعتبر مجتمع المعرفه هو النتاج الذي يفرزه عمل الباحثين واألكاديميين والعلماء على المعرفة في مجاالتها المختلفة ،مو ِ ّ
ظفين
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والبحث ،ومن تعريفات مجتمع المعرفة بأنه المجتمع الذي يمتلك قدرة عالية على التنظيم
واإلدارة والتحكم في الموارد المتاحة وحسن استثمارها وتوظيفها ،إلى جانب االهتمام بالموارد البشرية في تحقيق النمو
االقتصادي[.]13
وعرفته اليونيسكو [ ]9من منظور التنمية اإلنسانية بأنه المجتمع الذي يمتلك القدرة على تحديد المعلومات وإنتاجها
ومعالجتها ونشرها ،من أجل توسيع المعرفة وتطبيقها لخدمة التنمية اإلنسانية.
ُعرف مجتمع المعرفة من منظور مجتمع المعلومات بأنه المجتمع الذي يهتم بدورة المعرفة ،وتوفير بيئة تقنية
وي ّ
المعلومات المناسبة لتفعيلها ،ومن ثم إنتاج المعرفة وتصنيفها ونشرها باستخدام تقنيات المعلومات واالتصال[]14؛[.]15
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ويعرف أبو السميد [ ]16مجتمع المعرفة من منظور إدارة المعرفة بأنه المجتمع الذي يقوم بعمليات إدارة المعرفة من
ّ
حيث اإلنتاج والتوظيف والنشر والتطبيق في جميع مجاالت الحياة السياسية والمدنية واالقتصادية والتربوية.
كما وردت تعريفات مختلفة لمجتمع المعرفة في كتاب  ]17[ Avison, D., & othersمنها أنه المجتمع الذي تعتبر
فيه المعارف والمعلومات المدخل األكبر في جميع جوانب أنشطة اإلنسان ،بينما يعتبر مجتمع المعرفة هو المخرج المستهدف
تعتبر قطاعات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وقطاع الموارد البشرية المدخالت األساسية لبناء مجتمع المعرفة.
حيث يتكون قطاع المعرفة من إنتاج المعرفة ،وإدارة المعرفة ،وقياس المعرفة ،والبنية التحتية للمعرفة ،ووسائط المعرفة ،وطرق
الوصول للمعرفة ،ويتكون قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من سلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات ،في حين يتكون قطاع
الموارد البشرية من األنشطة البشرية كافة ،سواء أكانت تربوية أم تدريبية ومهارية.
ُعرف مجتمع المعرفة أيضا ً بأنه المجتمع القائم على اإلنتاج ،ما يعني أن المعرفة والمعلومات أصبحتا أهم منتج
وي ّ
اقتصادي .وفي المجتمعات المتقدمة اقتصاديا ً تم إدخال االقتصاد علي قطاع الخدمات مثل التعليم والتمويل وتكنولوجيا
المعلومات ،وأصبحت هذه القطاعات ذات نتاج اقتصادي ،هذا باإلضافة إلى اعتبار مجتمع المعرفة هو منظم اإلنتاج المعرفي،
مثال المجتمع الزراعي هو منظم اإلنتاج الزراعي ،وتعتبره الدول المتقدمة من مجتمعات المعرفة الرتباط ذلك بالنجاح االقتصادي
الذي حققه عن طريق تحويل المعلومات والمعارف إلى منتج اقتصادي وتسويقه بطريقة فعالة [.]18
كما يعرفه العوض [ ]19بأنه المجتمع الذي تحركه التطورات الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وتُعد المعرفة
فيه مطلبا ً أولياً ،ويمتاز بتبلور طبقة جديدة من المشتغلين بمجاالت إنتاج المعرفة ونشرها وتوظيفها ،كما أنه يهتم بإعطاء قيمة
اقتصادية للمعرفة.
كما ذكر  ]20[Lorraine M. & othersأنه بعد مرور  20عاما ً على إنشاء مجلة الممارسة المجتمعية ( )CPJاستمرت
الممارسة المجتمعية بالتطور والنمو لمواجهة العولمة الرأسمالية ،والليبرالية ،والتحديات االقتصادية ،والصراع العالمي المتزايد.
باإلضافة لما سبق فإن نقاط تركيز المجلة ايضا على التخطيط والصحة العامة ،حيث طور كل من هذه الحقول طرقا ً للعمل مثل
التسويق المجتمعي ،ونظم المعلومات الجغرافية (الخرائط) ،وبإضافة األبحاث التشاركية ذات العالقة باألهداف الشاملة للتغيير
المجتمعي ،أصبحت أكثر تكاملية وأكثر عالمية من خالل التركيز على التشبيك العالمي بين مجموعات البحث ذات األهداف
العامة (سياسات ،إجراءات ،أبحاث ،تعاون مشترك) باإلضافة إلى الممارسات الكبرى في مجتمعات العمل وفي مجتمعات تقويم
الممارسة التي سلطت الضوء على األولويات في مجال عمل المجلة .في هذا السياق ال يزال البحث التربوي في المنطقة العربية،
يحاول اإلفادة من اإلنجازات العلمية ومن التطبيقات فى تحسين الممارسات التربوية داخل المدرسة والمديرية والوزارة باإلضافة
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إلى األسرة ،ولدى صناع السياسات التعليمية ،وتستخدم نتائج البحث التربوي في صنع السياسات التعليمية ،وصياغة قراراتها،
وو ضع البدائل لحل المشكالت التربوية التي يعج بها الميدان التربوي ،لألسباب السابقة أصبح البحث التربوى ضرورة ال غنى
عنها لفهم الظاهرة التربوية موضع الدراسة ،بهدف توسيع المعرفة التربوية ،وإنتاجها ،وتطبيقها ،ونشرها كأساس لتكوين مجتمع
المعرفة ،ولفهم الدور الذي يمارسه البحث التربوي في بناء مجتمع المعرفة.
ويحدد برنامج األمم المتحدة اإلنمائى [ ] 21بعض متطلبات مجتمع المعرفة التي تعطي للمعرفة قيمتها وقدرتها على التطبيق
وعلى التجديد والنماء ،وردت في تقرير التنمية اإلنسانية العربية
✓ تشجيع حرية الرأى والتعبير ،كونها تسهم في فتح أبواب اإلبداع ،واالبتكار ،والتطوير المؤدية إلى سبل إنتاج المعرفة.
✓ رفع جودة التعلم والتعليم في مراحل التعليم جميعها ،وإعطاء اهتمام خاص بالنهوض بالتعليم العالي ،والتعليم المستمر مدى
الحياة.
✓ بناء قدرة ذاتية فى البحث والتطوير فى النشاطات المجتمعية كلّها ،من خالل تشجيع البحث األساسي.
✓ إنتاج المعرفة في البنية التربوية واالجتماعية واالقتصادية.
✓ تأسيس نموذج معرفي عربي عام أصيل منفتح على الثقافات اإلنسانية األخرى ،من خالل حفز التعريب والترجمة ،وتعظيم
االستفادة من المنظمات اإلقليمية والدولية في هذا المجال.
 3.3الدراسات السابقة ذات الصلة
هدفت دراسة حيدر[ ]22إلى استخالص األدوار الجديدة التي يفرضها مجتمع المعرفة على مؤسسات التعليم في الوطن
العربي ،والتعرف على المتطلبات الواجب على مؤسسات التعليم في الوطن العربي استيفاؤها لإلسهام في بناء مجتمع المعرفة؛
وبينت نتائجها أن التعميم أحد أهم العوامل في بناء مجتمع المعرفة .ووضعت عددا ً من المقترحات لمؤسسات التعليم إلعداد
المتعلمين لمجتمع المعرفة ،منها :تقديم معرفة تخصصية عالية المستوى تساعد المتعلم على االلتحاق بمهنة معينة ،وتقديم برامج
أكاديمية تخصصية مكثفة ،والتطبيق المكثف لتقنيات االتصال والمعلومات في التعلم والتعليم ،والتركيز على نواتج التعلم لضمان
إعداد خريجين قادرين على المنافسة عالمياً ،وكذلك التخاذ آليات ضمان الجودة لتقديم خدمات تعلم عالية المستوى تضمن لخريجيها
المنافسة عالمياً.
هدفت دراسة المال[ ]23إلى تحديد المعوقات التي تواجه البحث العلمي التربوي ،وتحول دون االستفادة من نتائجه في
تطوير التعليم والتدريب ،وتقديم أنسب الحلول لها .تكونت عينة الدراسة من  65عضوا ً من بين أعضاء هيئة التدريس في كليات
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التربية بالوطن العربي ممن نشروا أبحاثا علمية في مجلة العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية في جامعة البحرين خالل الفترة
من  2001إلى  2006م .ولجمع البيانات قام الباحث باستخدام استبانة ،بينت نتائج الدراسة أن أكثر المعوقات التي تواجه البحث
العلمي التربوي وتحول دون االستفادة من نتائجه في تطوير التعليم والتدريب هي المعوقات المادية ،حيث جاءت في المرتبة
األولى ،وتليها المعوقات اإلدارية في المرتبة الثانية ،والمعوقات المنهجية في المرتبة الثالثة ،وأخيرا المعوقات الذاتية/الشخصية
في المرتبة الرابعة ،كما جاء المقترح المتعلق بزيادة الدعم المادي ألنشطة البحث العلمي في المرتبة األولى ضمن الحلول المقترحة
لحل المعوقات التي تواجه البحث العلمي التربوي وتحول دون االستفادة من نتائجه في تطوير التعليم والتدريب.
أما دراسة المحمدي[ ]24فهدفت إلى التعرف على مجتمع المعرفة وخصائصه ومتطلباته ،وإلى استخالص األدوار الجديدة التي
يفرضها مجتمع المعرفة على مؤسسات التعليم العالي ،ومدى وفاء التعليم الجامعي لمتطلبات تحقيق مجتمع المعرفة ،ومن ثم
وضع تصور مقترح لدور الجامعة بمصر لتحقيق مجتمع المعرفة .تم استخدام المنهج الوصفي ،وطبقت الدراسة على عينة
عشوائية من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية والعلوم والزراعة والشريعة والحقوق بجامعات األزهر ،وعين شمس،
والمنصورة وأسيوط ،بلغ عددهم ( )303أعضاء ،ومن أبرز نتائج الدراسة :أن التأسيس الحقيقي لمجتمع المعرفة يعد مدخالً
للنهضة في القرن الحادي والعشرين؛ كما أكدت على دورالساسة والمخططين لتهيئة المنظومة الجامعية للتحول إلى إقامة مجتمع
المعرفة .ووضعت الدراسة تصورا ً مقترحا ً ألهم األدوار التي يتعين على الجامعة القيام بها في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة.
وحددت دراسة الخليلي[ ] 25التحديات التى تواجه البحث التربوى في الوطن العربى ،منها :ضعف اإلعداد العلمى للباحثين فى
كليات التربية ،وق لة الوقت المخصص للبحث العلمى ،والضغوط على الباحث فى متطلبات الترقية ،وقلة البحوث التى تواكب
المستجدات فى المسيرة البحثية العالمية ،وقلة الحوافز المشجعة على البحث ،وغياب المساءلة عن التقصير فى البحث .وعلى
ضوء النتائج أوصت الدراسة بالتشدد فى معايير قبول الطلبة فى برنامجى الماجستير والدكتوراه ،والعمل على دعم البحث العلمى
برفع مخصصاته المالية فى الميزانية العامة للدولة.
وأشار العنزي[ ]26في دراسته التي جاءت للكشف عن معوقات البحث العلمي في الجامعات السعودية الناشئة ،مستهدفا َ 160
عضو من أعضاء هيئة التدريس في جميع الجامعات السعودية الناشئة وبجميع التخصصات العلمية واإلنسانية ،وأظهرت نتائج
الدراسة أن معوقات البحث العلمي في الجامعات السعودية الناشئة (األكاديمية ،واالقتصادية ،واالجتماعية واإلدارية) حظيت
بدرجة متوسطة لجميع مجاالت الدراسة ،وأظهرت كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (، (α < 0.05
في معوقات البحث العلمي في الجامعات السعودية الناشئة ،تعزى إلى متغيرات الجنس والتخصص األكاديمي لعضو هيئة
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التدريس ،وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات التي يؤمل أن تفيد واضعي سياسة التعليم العالي والتخطيط
االستراتيجي في السعودية ورفع كفاءة البحث العلمي والحد من معوقاته.
وهدفت دراسة الموسوي[ ]27إلى بناء معايير لتقويم المنهجية المتبعة فى إعداد البحث التربوى ،وبناء مؤشرات أدائية
لكل منها ،ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الدراسة المنهج الوصفى ،وطورت قائمة بمعايير تقويم منهجية البحث التربوى ،وذلك
ضمن خمسة مجاالت أساسية هى :مشكلة البحث وأهدافه ،والدراسات السابقة ،وإجراءات البحث ،وعرض النتائج ومناقشتها،
والمقترحات والتوصيات ،حيث تضمنت القائمة  25مؤشرا أدائيا يمكن من خاللها الحكم على درجة تحقق المعايير المذكورة فى
البحث التربوى ،وعلى ضوء النتائج أوصت الدراسة بتوظيف هذه المعايير عند تقويم البحوث التربوية المقدمة للنشر فى المجالت
األكاديمية.
وهدفت دراسة شناعة والطراونة[ ]28إلى اقتراح رؤية تربوية لسمات التعليم الجامعي المستقبلي في الجامعات األردنية
في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة ،من خالل الكشف عن درجة مواءمة التعليم الجامعي الحالي في الجامعات األردنية لمتطلبات
مجتمع المعرفة .تكونت عينة الدراسة من( )169عضوا من أعضاء هيئة التدريس ،أظهرت نتائج الدراسة درجة متوسطة لجميع
مجاالت أداة الدراسة التي تكونت من ( )40فقرة .وفي ضوء هذه النتائج تم اقتراح رؤية تربوية لسمات التعليم الجامعي المستقبلي
في الجامعات األردنية في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة .وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق الرؤية التربوية المقترحة لسمات
التعليم الجامعي المستقبلي في الجامعات األردنية في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة في الجامعات األردنية ،والجامعات العربية.
وهدفت دراسة المدادحة وآخرون[ ] 29إلى تقديم صورة متكاملة لدور الجامعات الحكومية األردنية في بناء مجتمع المعرفة
وتنميته ،وقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة كأداة لجمع المعلومات من ( )160عضوا ً من أعضاء هيئة التدريس
في جامعة البلقاء في األردن .ومن أهم نتائج الدراسة :أن دور الجامعات الحكومية في األردن لم يعد قاصراً على أدوارها التقليدية،
بل تعداها إلى خدمة أهداف التنمية الشاملة من خالل بناء مجتمع المعرفة ،غير أن هذا الدور ما زال محدوداً .كما أظهرت النتائج
بطء ال جامعات الحكومية في األردن في توظيف تكنولوجيا االتصاالت الحديثة في مجال التدريس ،وضرورة بناء الشراكات
األكاديمية.
وفي دراسة بعنوان نظم الجودة واالعتماد األكاديمي ودرجة إسهامها في تحقيق متطلبات مجتمع المعرفة بالجامعات
السعودية ،أجرتها عمر والحربي[ ،]30هدفت إلى تحديد درجة إسهام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي في تحقيق متطلبات مجتمع
المعرفة في الجامعات السعودية من وجهة نظر عينة من أعضاء هيئة التدريس؛ ومعرفة اإلختالف في استجابات عينة الدراسة
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وفقا ً لمتغيري الجنس والجامعة .واستخدم المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة االلكترونية كأداة لجمع البيانات ،ومن أهم النتائج
التي توصلت إليها هذه الدراسة :أن درجة إسهام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي في تحقيق األبعاد التسعة المحددة كمتطلبات
لتحقيق مجتمع المعرفة جاء بدرجة متوسطة ومتفاوتة تبعا ً لقيم متوسطاتها؛ حيث جاء بُعد تحسين وتطوير التقنية وتكنولوجيا
المعلومات في مقدمة األبعاد من حيث إسهام نظم الجودة واإلعتماد األكاديمي في تحقيقه ،ويأتي دعم البحث العلمي في آخر هذه
األبعاد ،كما كشفت الدراسة عن وجود فروقات ذات داللة إحصائية في تقدير درجة اإلسهام تبعا ً لمتغيري الجنس والجامعة.
كما قام  ] 31[ Booth & othersبدراسة تحليلية هدفت إلى معرفة مدى استخدام اإلطار اإلجرائي في الممارسة،
والكيفية التي يستخدم بها ،استخدمت المنهج التحليلي لالقتباسات والمراجعة الممنهجة للدراسات التي تطبق اإلطار على مشاريع
التنفيذ ،وأسفرت النتائج عن فحص  1057عنوانا ً وملخصا ً ألبحاث تربوية و 1787اقتباسا ً أن هناك  ١٤٦من اإلطارات تستخدم
بطرق متفاوتة وعشر دراسات كان إطار التكامل بين المعرفة واإلجراء جزءا ً ال يتجزأ من تصميم األنشطة والتنفيذا والتقييم ،أي
أن استخدام اإلطار يتراوح بين إسناد بسيط عن طريق مرجع ،أو لتقديم مساهمة فكرية ،أو جزء من ترجمة المعرفة ،كما يوجد
توجيه نحو استخدام اإلطار كنوع من الحكمة لتحقيق النظرية ،فهناك تشجيع الستخدام النظريات واألطر والنماذج إال أن تطبيقها
أقل وضوحا في الممارسة العملية ،وهذا يوصي بعمل بحوث أولية الستكشاف القيمة الفعلية لتوظيف اإلطار اإلجرائي أو األدوات
األخرى.
وهدفت دراسة  ]32[ Newman & othersإلى فحص نظرية المجتمعَين ( )Two-Communities Theoryالتي
تقول إن مجتمع األكاديميين ومجتمع صناع السياسة منفصالن ،وأن لكل منهما لغته وقيمه وأنظمته المتميزة ،استخدم الباحث
دراسة استقصائية شملت  2000موظف من السياسين ١٢٦ ،مقابلة معمقة مع موظفي الخدمة العامة في استراليا ،وجاءت النتائج
لتثبت أن نظرية المجتمعَين غير دقيقة ،حيث جاءت النتائج لتبين وبشكل واقعي أن هناك مجموعة من التفاعالت بين السياسة
واألوساط األكاديمية ،وأن هناك بعض األفراد يق درون البحوث األكاديمية ويستخدمونها أكثر من غيرهم ،عالوة على ذلك تبين
أن هذه العالقة معقدة بسبب االنقسام الداخلي بين السياسيين وعلماء االجتماع.
 -4المنهجية
اعتمد هذا البحث المهنج النوعي التحليلي التطويري ،مستخدما ً المنحى الظاهراتي الكيفي الستقراء النتائج من البيانات الواردة
من المقابالت ونتائج تحليل الوثائق والدراسات والتقارير ذات العالقة بالبحث التربوي ومتطلبات بناء مجتمع المعرفة ،لإلجابة
على أسئلتها استخدمت المقابلة المعمقة للكشف عن معوقات البحث التربوي ومتطلبات تفعيله في بناء مجتمع المعرفة ،تطويرية
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حيث َسعت إلى اقتراح إطار إجرائي لتوظيف نتائج البحث التربوي في توسيع المعرفه وتطبيقها وإنتاجها ،جمعت البيانات النوعية
من المقابلة التي نفذت مع عينة قصدية من الخبراء قوامها ( )12خبيرا ً توزعت كما يأتي )3( :عمداء و( )3أعضاء هيئة تدريس
من كليات التربية 2 ،عمداء البحث العلمي في أربع جامعات فلسطينية ،و( )4خبراء في وزارة التربية والتعليم العالي ،حيث
استخدم منهج البحث النوعي لكي يوفر بيانات تفصيلية عميقة ومفيدة تسهم في اإلجابة عن أسئلة البحث[ .]33واستخدمت النظرية
الم ّجذرة  Grounded Theoryلتحليل البيانات النوعية من خالل ترميزها وتبويبها وتصنيفها الى موضوعات كل موضوع من
هذه الموضوعات مثل أحد مجاالت المعوقات ،ومتطلبات بناء مجتمع المعرفة وتساعد هذه الطريقة بتطوير تحليالت تفسيرية
الستجابات الخبراء واألدب التربوي.
 1.4جمع البيانات وتحليلها
أعدت األسئلة وكتبت في صحيفة المقابلة بعد مقدمة قصيرة عن موضوع البحث ،تكونت المقابلة من ثالثة أسئلة هي:
( ) 1ما المعوقات التي حالت دون إسهام البحث التربوي في بناء مجتمع المعرفة؟ ( ) 2ما متطلبات بناء مجتمع المعرفة؟ ()3
ما االقتراحات التي تسهم في تفعيل دور البحث التربوي لبناء مجتمع المعرفة؟ تم تطبيق المقابلة مع العينة المكونة من  12خبيراً
وخبيرة ،وفي ضوء أسئلة البحث اتبعت طريقة ]34[ Braun, V. & Clarke, V.في تحليل البيانات ،حيث قُرئت أكثر من
مرة ،ثم ُرمزت البيانات ترميزا ً أولياً ،تم ترميز البيانات باستخدام كلمة ،عبارة ،وصف ،وإعادة القراءة والتأكد من دقة الترميز،
دونت محاور رئيسة لتجميع البيانات
تصنيف العبارات ،بشكل يساعد على تجميع ذات الترميز المتشابه في موضوعات ثم ّ
المتشابهة في مجموعات تالئم أسئلة البحث والتعريفات اإلجرائية ،و ُ
شط ِبت البيانات غير المفيدة ،والجدول رقم ( )1يوضح
عمليتي ترميز البيانات وتصنيفها ،والمحاور التي ُجمعت فيها:
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جدول ( :)1ترميز بيانات مقابلة ( )12خبيرا ً وتصنيفها
االستجابات

1

2

3
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الترميز
فهم المعرفة
وتطبيقها
ونقلها

إجابات المبحوث
✓ ضعف التعاون
األكاديميين والجامعات
✓ غياب الرغبة عند
األكاديميين للتواصل مع
المدارس البحث التربوي
على اإلنسان ومع اإلنسان
✓ نتائج البحوث التربوية
أحيانا مختلفة من بحث
لبحث.
✓ وجود فجوة بين النظرية
والتطبيق
✓ نتائج البحوث ال يتم
تحويلها إلى ممارسات
✓ منهجية البحوث المتبعة
في معظمها وصفية أو
تجريبية الجامعات ال تقوم
بدورها كما يجب اتجاه
البحث

اجابات المبحوث
✓ عدم وجود تغيير أو تجديد
في أنظمة التعليم العالي في
البحث العلمي
✓ قلة التنوع في مجاالت
البحوث التربوية وفي
الموضوعات المتناولة
✓ اعتماد الباحثين على
خبراتهم في اختيار المشكلة
ما يؤدي إلى اختيار مشكالت
تقليدية دون االلتفات إلى
متطلبات مجتمع المعرفة
✓ ضعف كفاءة بعض
وبعض
األكاديميين
التربويين في المدارس
✓  -قلة اطالع مجتمع
الممارسة على البحوث

✓ غياب معايير علمية يلتزم
بها الباحث لتحقيق االرتباط
بين نتائج البحث التربوي
وواقع الممارسات التربوية.
✓ ضعف التكامل في معالجة
قضايا الواقع التربوي من
خالل بحوث التخصصات
التربوية المتداخلة.
✓ سوء نشر ثقافة المعرفة
التربوية التي توصل إليها
البحث التربوي.
✓ قلة المواءمة بين القيم
األساسية للمجتمع والتجديد
في إنتاج المعرفة التربوية.

فهم المعرفة
وتطبيقها
ونقلها
قناعات
بالمعرفة
خبرات
بحثية
ثقافة
المعرفة
النظرية
منظومة
المعرفة
مهارات
اإلحصاء
التربوي

✓ عدم استيعاب التطورات
المتالحقة في مجال النظم
التربوية في مجتمع
المعرفة.
في
مهارات
✓ قلة
التواصل العلمي على
المستوى الدولي
✓ ضعف في االلغة
اإلنجليزية باعتبارها اللغة
السائدة في مجتمع المعرفة
✓ عدم الربط بين البحوث
األساسية والتطبيقية.

بحوث
تشاركية
البحث
التربوي
اختالف
نتائج البحث
باختالف
السياق
البحوث في
التخصصات
المختلفة
مواكبة
التطورات
مهارات
لغة البحث

✓ ضعف اإلعداد العلمى
للباحثين
✓ وجود خلل واضح بين
الجهات المستفيدة والباحثين،
فكثيرا ً ما يلجأ صناع القرار
فى مجال التعليم إلى االعتماد
على خبراتهم أو على
ضغوط سياسية إلى اتخاذ
قرارات أو حل مشكالت
دون طلب على البحوث
التربوية
✓ اعتماد الباحث على
خبراته أو تصوراته فى
تحديد مشكالت تربوية
إلجراء بحوث
والتفاعل
✓ التواصل
الحقيقى بين المسؤولين
التنفيذيين فى مجال التعليم
من ناحية ،وبين جماعة
الباحثين من ناحية ثانية.

فهم
واستيعاب
للمعرفة

الثقافية
البحث

البيئة
المشجعة
على البحث
متغيرات
البحث
التربوي
المنهج
البحثي
السائد
أدوات
البحث
التنوع
موضوعات
تقليدية
ميادين بحثية
جديدة

قناعات
بالمعرفة
خبرات
بحثية

قناعات
بالمعرفة
خبرات
بحثية
هدف البحث
أخالقيات
الباحث

بين

✓ غياب البيئة
المشجعة على
التربوى
ضبط
✓ صعوبة
المتغيرات البحثية
✓ قلة تعاون عينات البحث
مع الباحثين
✓ سيادة منهج بحثى واحد
البحوث
مجال
فى
التربوية،
✓ تعقد المشكالت التربوية
التى ال يمكن اقتطاعها
كمفردة مستقلة عن سياقها
الكلى.
✓ االعتماد على االستبانة
الستطالع الرأى من عينة
محدودة ،يضعف النتائج
✓ قلة التنوع فى مجال
البحوث التربوية.

الترميز
بحوث
تشاركية
البحث
التربوي
اختالف
نتائج البحث
باختالف
السياق
البحوث في
التخصصات
المختلفة

اجابات المبحوث
✓ غياب الدعم المادي
✓ النظرة للبحوث التربوية
أنها أقل أهمية
✓ إجراء البحوث بهدف
الترقية ال بهدف حل
مشكالت حقيقية
✓ قلة التمويل لمشاريع
البحوث التربوية
✓ قلة نشر البحوث
✓ ال توجد قاعدة بيانات
بحثية عربية
✓ قلة التسهيالت المقدمة
من الجامعات للباحثين
لحضور المؤتمرات
✓ غياب قاعدة بيانات
بحثية عالمية.
✓ غياب التنسييق بين
المجتمع والجامعة في
الموضوعات البحثية
✓ قلة تشجيع النشر العلمي
على المستوى الدولي
باعتباره مقوما ً لدعم إنتاج
مجتمع
في
المعرفة
المعرفة.
✓ ال توجد معايير علمية
توجه الباحثين إلى التجديد
في البحث إلنتاج معارف
تربوية تكفل بناء مجتمعات
حقيقية للمعرفة.
✓ ندرة تأسيس حاضنات
للمعرفة التربوية الستقبال
األفكار البحثية وتحويلها
إلى مشروعات بحثية
متكاملة.
التدريسية
✓ األعباء
االجتماعية
والضغوط
واألسرية على األكاديمي
✓ الضغوط على الباحث
فى متطلبات الترقية إلنجاز
بحوث فردية
✓ قلة الحوافز المشجعة
على البحث
✓ غياب المساءلة عن
التقصير فى البحث
✓ قلة الميزانية المخصصة
للبحث العلمى
✓ قلة توفر المجالت
العلمية العربية المحكمة
تتصل
✓ تحديات
بالسياسات البحثية الموجهة
للبحث العلمى
✓ اتساع الفجوة بين
الباحثين والمستفيدين من
البحث
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الترميز
الدعم المالي
هدف
البحث
قاعدة
بيانات
بحثية
عربية
االطالع
على أبحاث
عالمية
فجوة بين
مجتمع
الباحثين
ومجتمع
صانعي
السياسات

النشر
العلمي
الربط بين
أنواع
البحوث
فجوة بين
مجتمعي
الباحثين
وصانعي
السياسات
حاضنات
المعرفة

أولويات
البحث
الحوافز
للبحث
التمويل
والدعم
المالي
فجوة بين
مجتمع
الباحثين
وصانعي
السياسات
السياسات
البحثية
المشكالت
التربوية
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5

6
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اجابات المبحوث
✓ التغيرات الكبرى التى
حدثت فى الفكر التربوى
كجزء من الثورة العلمية
والتكنولوجية والمعلوماتية
بالجانب
✓ االخالل
األخالقى

الترميز

✓ ضعف ثقة المجتمع في
الباحث المحلي
✓ عدم توظيف المعرفة التي
توصل إليها البحث التربوي
في تطوير واقع الممارسات
التربوية وفق خطط واضحة.

فهم المعرفة
وتطبيقها
ونقلها
قناعات
بالمعرفة
خبرات
بحثية

✓ البحث العلمي الهادف
✓ مجتمع المعرفة نشر
الثقافة المعرفية
✓ التنمية المهنية ألعضاء
هيئة التدريس

الثقافة
المعرفية
التنمية
األكاديمية

✓ ضعف ثقافة البحث
التربوي واقتصاد المعرفة
بين الفئات المختلفة وفي
المجاالت المعرفية المختلفة
✓ غياب قواعد البيانات
لألبحاث المختلفة.
اإلمكانات
✓ ضعف
والمهارات الالزمة لتطبيق
المعرفة كمهارات البحث
العلمي ووحدات الدعم الفني
استيعاب
✓ ضعف في
السريعة
التطورات
والمتالحقة فى مجال البُنى
والنظم التربوية فى مجتمع
المعرفة.
✓ قلة اإلعداد الفعال للباحث
استيعاب
من
يمكنه
السريعة
التطورات
والمتالحقة فى مجال البنى
والنظم التعليمية فى مجتمع
المعرفة.
✓ ضعف في فهم معنى
المفاهيم التربوية المستحدثة
فى إنتاج المعرفة مثل:عمال
المعرفة ،ومجتمع التعلم،
والمعرفة التشاركية ،ورأس
المال الفكرى ،والتعلم
الذاتى.
✓ إغفال تطبيقات تكنولوجيا
المعلومات وعدم اإلفادة منها
في الحصول على المعرفة

اقتصاد
المعرفة
قاعدة
بيانات
النشر
البحثي
اقليميا
ودوليا ً
التكوين
العلمي
فهم المعرفة
وتطبيقها
ونقلها
قناعات
بالمعرفة
خبرات
بحثية
البنى
التربوية
تكوين
الباحث
مفاهيم
مصطلحات
االنتاج
المعرفي
تكنولوجيا
المعلومات

إجابات المبحوث
✓ معالجة الجوانب البعيدة
عن االستراتيجية فى أبعاد
المنظومة التعليمية.
✓ عدم اقتحام ميادين
تربوية جديدة مثل التمويل،
والتفاعالت فى داخل
المجتمع المدرسى.
✓ عدم اهتمام أصحاب
القرار وصانعي السياسات
بنتائج األبحاث
✓ ضعف الباحثين في
عرض نتائج أبحاثهم
✓ عدم وجود مسح
التربوية
للحاجات
وأولوياتها
✓ استخدام المعرفة لحل
المشكالت القائمة
✓ االبتعاد عن إعادة
استخدام المعرفة التي
اوجدتها دول اخرى لحل
مشكالتنا
✓ غياب البيئة الحاضنة
لتطبيق المعرفة التربوية
األبحاث
(كمراكز
والدراسات مثالً)
✓ ضعف وشح الموارد
المادية الالزمة لإلنتاج
والتطبيق المعرفي
✓ قلة االنفتاح والتشبيك
مع تربويين إقليميين
وعالميين
✓ قلة اإلفادة من نتائج
البحث التربوي فى تطوير
المعرفة التربوية ،وإصالح
النظام التعليمى ،وإيجاد
حلول علمية لمشكالت
الواقع التربوى.
✓ عدم توظيف المعرفة
التى توصل إليها البحث
التربوى فى تطوير واقع
الممارسات التربوية.
✓ غياب الخطط الهادفة
الستخدام نتائج البحث
التربوي.
✓ عدم وجود معايير
علمية يلتزم بها الباحث
لتحقيق االرتباط بين نتائج
البحث التربوى وواقع
الممارسات التربوية.
✓ قلة النشر العلمى على
المستوى الدولى مع انه
يدعم إنتاج المعرفة فى
مجتمع المعرفة.

الترميز

عرض
النتائج
أولويات
البحث

حل
مشكالت
قائمة
حلول دولية
لمشكالت
تربوية
تطبيق
المعرفة
مركز
األبحاث
مهارات
بحثية
وحدات دعم
فني
التشارك
البحثي
نتائج البحث
الواقع
التربوي
توظيف
المعرفة
التربوية
معايير
علمية للبحث
الممارسات
التربوية
التخصصات
التربوية
المتداخلة
النشر
العلمي

اجابات المبحوث
✓ هجرة العقول ذات
الكفاءات التربوية العالية
نتيجة
الخارج
إلى
السياسات غير المشجعة.
✓ تعدد المشكالت التربوية
وتداخلها وتعدد محاورها

الترميز

✓ غياب اإلبداع وطغيان
التقليد
✓ عدم معالجة مشكلة
بحاجة إلى حل

اإلبداع
البحثي
مشكالت
تربوية
حقيقية

التدريسية

عبء
أكاديمي
تمويل
دعم مالي

✓ شح المصادر الداعمة
ماليا ً وفنيا ً لإلنتج المعرفي
بأشكاله المختلفة
✓ غياب ثقافة اإلنتاج
المعرفي وتبني ثقافة
االستهالك المعرفي
السياسات
✓ غياب
الداعمة المحفزة للبحث
العلمي واإلنتاج المعرفي
بشكل عام
✓ ضعف في معالجة
والموضوعات
القضايا
التربوية التى تسهم فى بناء
مجتمع المعرفة.
✓ غياب المعايير العلمية
التي توجه الباحثين إلى
التجديد فى البحث إلنتاج
معارف تربوية تكفل بناء
مجتمعات حقيقية للمعرفة.
✓ عدم وجود حاضنات
للمعرفة التربوية الستقبال
األفكار البحثية وتحويلها
إلى مشروعات بحثية.
✓ عدم وجود مختبرات
بحثية تعاونية التى تشجع
المشاركة فى إنتاج المعرفة
التربوية على جميع
المحلية
المستويات
واإلقليمية والدولية.

دعم مالي
دعم فني
السياسات
الداعمة
االنتاج
المعرفي
االستهالك
المعرفي

✓ االعباء
الكبيرة
✓ عدم وجود تحفيز مالي
✓ عدم توفر التسهيالت
المادية

)ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH

النشر
العلمي
المعايير
العلمية
حاضنات
البحث
التربوي
التشارك
البحثي
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✓ ضعف مهارات التواصل
العلمى على المستوى
الدولى.
✓ عدم إقامة عالقات علمية
مع مراكز األبحاث المتقدمة
وغيرها من مؤسسات البحث
الدولية.
✓ ضعف اتقان إحدى اللغات
8
األجنبية خاصة اإلنجليزية
باعتبارها اللغة السائدة فى
مجتمع المعرفة.
✓ ضعف مهارات اإليجاز
لدى الباحث لعمل ملخصات
مبسطة لنتائج البحوث
التربوية.
✓ قلة اإللمام باالتجاهات
الحديثة فى مجال التخصص
التربوى.
✓ غياب أخالقيات البحث
العلمى وانتهاك حقوق الملكية
الفكرية.
✓ غياب التنمية العلمية
9
المستمرة وعدم التكيف
مع
اإليجابى
والتفاعل
متغيرات مجتمع المعرفة.
أحدث
استيعاب
✓ قلة
المستجدات العلمية فى مجال
البحث التربوى.
✓ النظرة الدونية للفلسفة
التربوية
✓ غياب فهم الدولة لدورها
اتجاه البحث التربوي
الموارد
✓ ضعف
البشرية(إمكانيات الباحث)
10
✓ إعداد الباحثين ضعيف
✓ عدم قدرتهم على استيعاب
المعرفة العلمية المتجددة

11
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✓ التكرار في موضوعات
البحث التربوي
االستراتيجيات
✓ غياب
الموجهة للبحوث التربوية
✓ أدوات القياس البحثية
المستخدمة عامة وغير
موجهة نحو الهدف
✓ أدوات البحث المستخدمة
غالبا تكون غير متخصصة
✓ ضعف امكانيات الباحث
في تحليل وتفسير نتائج
البحث

إجابات المبحوث
الترميز
فهم المعرفة ✓ غياب آليات نشر نتائج
البحث التربوى بين
وتطبيقها
العاملين كافة فى مجال
ونقلها
التعليم.
قناعات
✓ إغفال البحوث التربوية
بالمعرفة
التطبيقية التى تستهدف
خبرات
إصالح وتجديد الواقع
بحثية
التربوى.
مهارات
✓ غياب الربط بين
الباحث
األساسية
البحوث
تكنولوجيا
والتطبيقية.
المعلومات
✓ قلة البحوث البينية بين
مهارات
التربوية
التخصصات
التلخيص
لتحقق التكامل فى إنتاج
واإليجاز
المعرفة التربوية.
فهم المعرفة ✓ قلة عمل بحوث تربوية
جادة وهادفة ومتعمقة ،ينتج
وتطبيقها
عنها معارف جديدة ،تقود
ونقلها
العملية
فى
التطوير
قناعات
التعليمية.
بالمعرفة
✓ عدم التصدى لمشكالت
خبرات
حقيقية فى الواقع التربوى،
بحثية
وتفى بمتطلبات مجتمع
مهارات
المعرفة.
أخالقيات
مهارات
✓ ضعف
الباحث
المنهجيات البحثية الحديثة.
تنمية
أكاديمية
✓ تطبيق البحوث لغرض
الفلسفة
الترقية ال بغرض معالجة
التربوية
فهم المعرفة مشكلة حقيقية
✓ ال توجد دراسة ألولويات
وتطبيقها
البحث التربوي
ونقلها
✓ العزوف عن تطبيق
تكوين
البحث التربوي النشغال
الباحث
فهم المعرفة األكاديميين في تأمين رواتب
إضافية من خالل العمل
وتطبيقها
اإلضافي
ونقلها
بين

فهم المعرفة ✓ غياب التكامل
البحوث الكمية والنوعية
وتطبيقها
✓ قلة الرجوع إلى الميدان
ونقلها
التربوي عند تحديد المشكلة
تكوين
المنوي عالجها
الباحث
✓ غياب السياسات الموجبة
مهارات
لصناع القرار باستخدام
الباحث
نتائج البحوث عند اتخاذ
القرارات التربوية
✓ عدم اعتبار البحث
التربوي أولوية سواء على
صعيد الجامعة أو على
صعيد الدولة

اجابات المبحوث
✓ غياب اإلبداع والتجديد
فى منظومة المعرفة
التربوية.
مواكبة
✓ عدم
والقضايا
الموضوعات
البحثية لالتجاهات التربوية
الحديثة
✓ قلة الدراسات المستقبلية
الستشراف مستقبل جوانب
العملية التربوية فى مجتمع
المعرفة.

الترميز
اإلبداع
البحثي
القضايا
البحثية
دراسات
استشرافية
فجوة بين
مجتمعي
الباحثين
وصانعي
السياسات

الترميز
نشر البحوث

✓ غياب التوازن بين
األصالة التى تمثلها القيم
األساسية للمجتمع والتجديد
والمعاصرة فى إنتاج المعرفة
التربوية فى مجتمع المعرفة.
✓ عدم التجديد فى البحث
التربوى من حيث المنهج
واألولويات
والمنهجية
واختيار
البحثية
الموضوعات
✓

المواءمة
القيم
األساسية
التجديد في
البحث

أولوية
البحث

✓ قلة الدعم المالي للبحوث
التربوية
✓ نتاجات البحوث كمية
وليست نوعية
✓ ال يوجد دعم لنشر
البحوث التربوية
✓ لغة البحوث المعتمدة
للنشر هي اللغة االنجليزية
مما يضعف المخزون البحثي
باللغة العربية

الدعم المالي
بحوث كمية
بحوث
نوعية
لغة البحث
المخزون
البحثي
باللغة
العربية

بحوث كمية
بحوث
نوعية
تكامل
البحوث
الميدان
التربوي
صانعي
السياسات
والباحثين
التربويين
أولوية
البحث

✓ غياب قاعدة بيانات خاصة
بالبحث التربوي
✓ ضعف في إيصال نتائج
البحوث التربوية لصانعي
السياسات
✓ غياب التمويل المحلي
والخارجي للبحوث التربوية
✓ عمل األبحاث ألغراض
الترقية وليس لمعالجة
مشكالت حقيقية
✓ غياب الدعم المالي الذي
يساعد في تقنين البحث
✓ عدم تخصيص مؤتمرات
وورش عمل لمناقشة نتائج
األبحاث المنشورة وغير
المنشورة

قاعدة
بيانات
عرض
النتائج
صانعي
السياسات
أولويات
البحث
الدعم المالي
التمويل

توظيف
نتائج
البحوث
نظرة
التربويين
لنتائج البحث
احتياجات
الواقع
التربوي
مراجعة
البحوث
البحوث
البينية
بحوث
تربوية
هادفة
مشكالت
حقيقية
واقع تربوي
أولويات
البحث
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االستجابات

12

اجابات المبحوث
✓ ضعف مؤهالت الباحثين
لعمل بحوث متخصصة
✓ ثقافة التبعية تسيطر على
الباحث ما يؤدي إلى التكرار
أو الخروج بنتائج ترضي
بعض الشخصيات
نحو
السائد
✓ الفكر
االستهالك ال نحو اإلنتاج
✓ هجرة الباحث الجيد
والمنتج

الترميز
بحوث
متخصصة
التبعية في
تنفيذ البحث
االستهالك
المعرفي
فهم المعرفة
وتطبيقها
ونقلها

إجابات المبحوث
المتعلقة
✓ اإلجراءات
بالبحث بيروقراطية
✓ توجه الباحثين لعمل
بحوث في الموضوعات
الممولة (النوع االجتماعي
واألطفال ،العنف)...،
✓ لباحثون في الجامعات
ال يولون أهمية للبحث
التربوي إال من أجل
الترقيات
✓ وجود مصالح تتدخل
في جودة البحث

الترميز
منهجيات
البحث
البحوث
الممولة
أولويات
البحث
جودة البحث
مصالح
سائدة

اجابات المبحوث
✓ غياب السياسات الداعمة
للبحث التربوي
✓ قلة الميزانيات الداعمة
للبحث التربوي
✓ عدم إيالء نتائج البحث
أهمية من قبل المسؤولين
✓ يوجد انتاج معرفي لكن
ال يؤخذ به اما لضعف
التواصل أو أن النتائج ال
تلتقي مع أهواء المسؤولين
✓ غياب الدعم المادي

الترميز
السياسات
البحثية
النظرية
والتطبيق
الدعم المالي

البيانات في الجدول رقم (  ،)1تظهر معوقات البحث التربوي في مجاالت استيعاب المعرفة وتطبيقها وإنتاجها ،ت ّم ترميزها
معوقات سياقية
وتصنيفها إلى المعوقات المفاهيمية ذات العالقة بإعداد الباحث وتمكنّه العلمي ومهاراته البحثية ،والثاني تناول ّ
ذات عالقة بموضوع البحث والفئة المستهدفة من البحث والمواقف البحثية ،والثالث عبارة عن معوقات ذات عالقة بمنهجية البحث
التي تُت َبع لحل المشكلة قيد البحث.
 -5نتائج البحث والمناقشة
فيما يأتي عرضا ً لنتائج البحث من خالل استعراض اإلجابات عن أسئلتها باالستناد إلى تحليل بيانات مقابلة الخبراء ،وتحليل
اإلطار األدبي التربوي.
 1.5لإلجابة عن السؤال األول الذي نصه" :ما معوقات البحث التربوي في بناء مجتمع المعرفة؟" استخدمت المقابلة ،ووثقت
اإلجابات وتم ترميزها في الجدول رقم ( )1حيث لوحظ توافق إجابات الخبراء وإجماعهم على مجموعة المعوقات التي أعاقت
صنّفت العبارات واألوصاف في ثالثة موضوعات ،تمثل معوقات
البحث التربوي ،وجعلته غير قادرا ً على بناء مجتمع المعرفة ،و ُ
مجاالت مجتمع المعرفة الثالثة ،وهي:
أ .معوقات البحث التربوي المفاهيمية ذات العالقة بإعداد الباحث وتمكنّه العلمي ومهاراته البحثية والتي تؤثر في استيعاب
المعرفة ،حيث تعد نوعية إعداد الباحث القادر على استيعاب المعرفة التربوية من أهم مقومات البحث التربوى فى إنتاج المعرفة
إن لم يكن أهمها ،وفيما يأتي أبرز ما اتفق عليه الخبراء كمعوقات مفاهيمية تحد من إسهام نتائج البحث في بناء مجتمع المعرفة:
✓ فلة استيعاب المعرفة وتطبيقها ونقلها
✓ ضعف مؤهالت الباحث التربوي
✓ تأثر الباحث بثقافة االستهالك المعرفي.
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✓ ضعف الفلسفة التربوية للباحث.
✓ غياب القدرة على تنويع منهجيات البحث وأساليبه.
✓ استخدام أدوات بحث وقياس ضعيفة وغير متخصصة.
✓ قلة الخبرة لدى الباحث في الواقع التربوي والمشكالت التي تواجه الممارسة التربوية.
✓ غياب المواكبة للمستجدات التربوية.
✓ ضعف مهارات توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سواء في عمليات البحث أو في الوصول للمعرفة
✓ قلة الخبرة في عمل التحليل اإلحصائي والنوعي للبيانات.
✓ ضعف أخالقيات الباحث.

ب .معوقات البحث التربوي السياقية ذات العالقة بموضوع البحث والفئة المستهدفة من البحث والمواقف البحثية والتي تؤثر في
تطبيق المعرفة التربوية ،حيث يعد تطبيق المعرفة فى مجال البحث التربوى من أساسيات التخطيط الفعال للبحث التربوى لربطه
بالسياسة التعليمية ،وتعد مخرجات البحث التربوى مدخالً أساسيا ً من مدخالت تحديد وصياغة السياسة التعليمية القائمة على
قواعد ومعايير علمية ،واتخاذ القررات التربوية المتعلقة بها ،وفيما يأتي أبرز ما اتفق عليه الخبراء كمعوقات سياقية تحد من
إسهام نتائج البحث في بناء مجتمع المعرفة:
✓ وجود فجوة بين مجتمع الباحثين التربويين ومجتمع صانعي السياسات التربوية.
✓ ثقة التربويين ومتخذي القرارات بنتائج البحث التربوي.
✓ ضعف القدرة على تحويل المعرفة التربوية إلى ممارسة تربوية.
✓ وجود فجوة بين النظرية والتطبيق.
✓ قلة البحوث التربوية البينية (بين التخصصات المتداخلة).
✓ قلة التكامل بين البحوث الكمية والنوعية ،رغم أن األولى تساعد في القياس والتنبؤ والثانية تساعد في التفسير.
✓ ندرة الخبرة الميدانية لدراسة مشكالت حقيقية ولتقدير احتياجات الواقع التربوي.
✓ استخدام نوع واحد من البحوث وهي البحوث اإلمبريقية.
✓ تكرار البحوث التربوية بسبب غياب قاعدة البيانات التي تساعد الباحث في االبتعاد عن التكرار.
✓ تغييب أولويات البحث التربوي عند ممارسة البحث ( ألنه يكون عادة ألغراض الدراسات العليا ،بهدف الترقية ،أو
مشاريع ممولة).

245

)ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 1, January 2019

✓ تبعية الباحث لتحقيق مصالح شخصية أو إلرضاء بعض الشخصيات.
جـ .معوقات البحث التربوي ذات العالقة بمنهجية البحث التي تُت َبع لحل المشكلة قيد البحث والتي تضعف من إسهاماته في إنتاج
المعرفة التربوية ،يعد إنتاج المعرفة البعد الذى يكفل بناء مجتمعات حقيقية للمعرفة ،ويعد البحث التربوى السبيل الوحيد لتشكيل
منظومة المعرفة التربوية وتطويرها ،واكتشاف الجديد منها ،وهى عملية أساسية يضطلع بها البحث التربوى إلنتاج معارف
تربوية جديدة ،تسهم فى تجديد المعارف التربوية القائمة ،بما يكفل تطوير المنظومة التعليمية فى مجتمع المعرفة ،وفيما يأيي أبرز
ما اتفق عليه الخبراء كمعوقات منهجية تحد من إسهام البحث التربوي في بناء مجتمع المعرفة:
✓ غياب السياسات البحثية التي تسهم في رفع كفاية البحث ونوعية مخرجاته.
✓ ال توجد حاضنة لألبحاث التربوية ،وال قاعدة بيانات تساعد الباحث على تحديد أولويات البحث.
✓ المخصصات المالية للبحث العلمي عربيا ً وفلسطينيا ً أقل من مخصصاته في الدول األخرى.
✓ غياب الدعم الفني الضروري لدعم الباحث أثناء عملية التنفيذ.
✓ غياب نظام مساءلة الجامعات عن مخرجاتها البحثية سواء لطالبها أو أبحاث األكاديميين فيها.
✓ ال توجد معايير تضبط عمل الباحثين التربويين ،ونادرا ً ما ينتج عن البحث التربوي معايير تضبط الممارسات التربوية.
✓ غياب الجودة األكاديمية التي تضبط نوعية مخرجات البحث التربوي.
✓ قلة اطالع الباحث تقلل من محتوى المعرفة التربوية التي يستهدفها من بحثه.
✓ قصور مراكز البحث والجامعات عن نشر نتائج البحث التربوي.
✓ قلة اآلليات التي من الممكن استخدامها لعرض نتائج البحوث.
✓ مشكلة اللغة ،من جهة تعتبر اللغة اإلنجليزية لغة المعرفة فتجد الكل يحاول النشر بها ألغراض الترقية وغالبا ً تكون
ضعيفة ،ومن جهة ثامية نقصان المعرفة التربوية ال ُمنتجة باللغة العربية.

 2.5تمت اإلجابة عن السؤال الثاني الذي نصّه " :ما متطلبات مجتمع المعرفة ؟" من خالل المقابلة ،وللوقوف على نتائج
إجابات المبحوثين تم ترميز البيانات الخام من استجابات الخبراء على السؤال الثاني والسؤال الثالث بالمقابلة ،وتصنيفها إلى
موضوعات رئيسة تعطي للمعرفة قيمتها وقدرتها على التطبيق وعلى التجديد والنماء ،وفيما يأتي عينة من استجابات ()١٢
خبير تربوي تمهيدا ً إلى تصنيفها إلى ث الثة موضوعات رئيسة تعبر عن متطلبات بناء مجتمع المعرفة القائم على البحث
التربوي.
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جدول ( :)2ترميز البيانات الستجابات المبحوثين على السؤال الثاني من المقابلة
تكنولوجيا المعلومات واالتصال

البحث العلمى الموجه لخدمة التنمية

تطوير التعليم

✓ مواكبة التطورات والتجديدات المعرفية
✓ العالقة بين العرض والطلب على أساس تنظيم
مؤسسى محدد ،يضمن التواصل والتفاعل الحقيقي
بين المسااااااااؤولين التنفيااااذيين فى مجااااال التعليم
والبحث.
✓ التغيرات ال كبرى التى حاااادثاااات فى الفكر
التربوى كجزء من الثورة العلمياااة والتكنولوجياااة
والمعلوماتية ،وتقتضاااااااى هذه المساااااااؤولية إعداد
خرائط بحثية ،يشارك فيها كل من طرفى العرض
والطلب.
✓ تشجيع عمل بحوث باللغة العربية
✓ توفير الااادعم الماااالي لعمااال اشاااااااتراكاااات مع
مجالت بحث دولية وعالمية
✓ وجود قاعدة بيانات الكترونية بحثية
✓ امتالك مهارات اإلحصاء التربوي
✓ تفعيل مهارات التواصل العلمى على المستوى
الدولى ،واإلقليمي
✓ التشااااابيك مع مراكز األبحاث المتقدمة وغيرها
من مؤسسات البحث الدولية.
✓ عماال مراكز البحااث حاااضااااااانااات الكترونيااة
للمعرفة
✓ اإللمااااام بااااالتطبيقااااات المتجااااددة لتكنولوجيااااا
المعلومات واالتصاالت فى مجال التربية.
✓ تمكين البااااحثين من مهاااارات التعاااامااال مع
التطبيقات المختلفة لتكنولوجيا المعلومات.
✓ التنسااااااايق والتعاااون بين الباااحثين فى مجااال
التربية والقائمين على العملية التعليمية.
✓ اإلفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في
تسهيل نشر المعرفة التربوية والحصول عليها.

✓ التركيز على المخزون المعرفي للباحث
✓ تنوع مجاالت البحث
✓ عماااال البحوث التربويااااة التطبيقيااااة التى
تستهدف إصالح وتجديد الواقع التربوى.
✓ مراجعااااة البحوث التربويااااة في ضاااااااوء
احتياجات الواقع التربوى.
✓ اختالف نتائج البحث باختالف السياق
✓ التطور البحثي المستمر
✓ وضاااااااع معاااايير لضااااااابط جودة البحاااث
التربوي
✓ الربط بين أنواع البحوث
✓ المواءمااة بين مااا هو موجود من مفاااهيم
وقيم والتجديدات في هذا المجال
✓ عمل مشروعات بحثية تكاملية
✓ االطالع على أبحاث عالمية
✓ عمل بحوث تشاركية
✓ إجراء بحوث التخصاااااااصاااااااااات التربويااة
المتداخلة أثناء معالجة بعض القضايا التربوية.
✓ تحويل المعرفة التربوية النظرية التى يتم
التوصل إليها من خالل البحوث األساسية إلى
تطبيقات عملية تفيد فى تطوير الممارسااااااااات
التربوية
✓ ضرورة اإللمام بالمفاهيم ذات البعد الدولى
فى مجال البحث التربوى ،مثل :تدويل البحث،
والمختبرات الت عاون ية الدول ية ،وحاضااااااا نات
المعرفة.

✓ تفعيل أنظمة التعليم العالي
✓ االهتمااام بواقع الممااارساااااااااات التربويااة
التكامل بين الواقع التربوي والبحوث
✓ توظيف المعرفة التربوية
✓ تشااجيع البحث التربوى بين العاملين فى
مجال التعليم كافة.
✓ اتجاهات القائمين على العملية التعليمية
نحو مخرجات البحث التربوى
✓ إعادة النظر في برامج كليات التربية
✓ توظيف نتائج البحوث التربوية فى صاانع
القرارات المتعلقة بالسياسة التعليمية.
✓ تحساااااااين اتجاهات القائمين على العملية
التعليمية نحو مخرجات البحث التربوى
✓ مراجعاااة البحوث التربوياااة في ضاااااااوء
احتياجات الواقع التربوى.
✓ جساااااااار الفجوة بين مجتمع الباااااحثين
ومجتمع صانعي السياسات
✓ توظيف نتائج البحوث التربوية فى صاانع
القرارات المتعلقة بالسياسة التعليمية.
✓ تحويل المعرفة التربوية النظرية التي يتم
التوصااال إليها من خالل البحوث األسااااساااية
إلى تطب يقااااات عمليااااة تفيااااد في تطوير
الممارسات التربوية

نالحظ من الجدول رقم (  ،) 2استجابات الخبراء ،قد صنفت إلى ثالثة موضوعات تمثلت بمتطلبات بناء مجتمع المعرفة،
وتنسجم مع ما ورد في دراسة هالل[ ]35إلى أن مجتمع المعرفة يتكون في ضوء مجموعة من المتطلبات يطلق عليها ثالوث
مجتمع المعرفة ،هي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والبحث العلمى الموجه لخدمة التنمية ،وتطوير التعليم ،يتوقع من
الدراسات العليا في الجامعات والبحث العلمى تحقيقها لتكوين مجتمع المعرفة ،وعند مراجعة المتطلبات أكثر من مرة لوحظ
التركيز على توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تكوين منظومة المعرفة ،وتوظيف البحث التربوى في التنمية وفي
إصالح التعليم وتطويره ما يجعله أكثر قدرة على إعداد منتجي المعرفة .فيما يأتي متطلبات بناء مجتمع المعرفة التي اشتقت من
جدول رقم ( ،)2بعد تصنيف استجابات المبحوثين:
أ .متطلبات ذات عالقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال ،ومنها:
✓ وجود قاعدة بيانات الكترونية بحثية.
✓ امتالك الباحثين لمهارات اإلحصاء التربوي.
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✓ تفعيل مهارات التواصل العلمى على المستوى الدولى ،واإلقليمي.
✓ التشبيك مع مراكز األبحاث المتقدمة وغيرها من مؤسسات البحث الدولية.
✓ عمل مراكز البحث كحاضنات الكترونية للمعرفة.
✓ اإللمام بالتطبيقات المتجددة لتكنولوجيا المعلومات واالتصال فى مجال التربية وغيرها.
✓ التنسيق والتعاون بين الباحثين فى مجال التربية والقائمين على العملية التعليمية.
✓ تعزيز مهارات البحث ،و اإلحصاء التربوي ،ومهارات التواصل العلمى على المستوى الدولي.
ب .متطلبات ذات عالقة بالبحث العلمى الموجه لخدمة التنمية ،ومنها:
✓ خلق تفاهمات لجسر الفجوة بين مجتمع الباحثين ومجتمع صانعي السياسات لإلفادة من نتائج البحوث في اتخاذ قرارات
متعلقة بالميدان التربوي.
✓ االهتمام بالسياق الذي تطبق فيه الدراسة ألن اختالف نتائج البحث يتأثر بعدد متغيرات الدراسة ومستويات كل متغير.
✓ دراسة احتياجات واقع الممارسات التربوية وأولوياته.
✓ تطبيق البحوث التربوية التطبيقية التى تستهدف إصالح الواقع التربوي وتجديده.
✓ إجراء بحوث التخصصات التربوية المتداخلة أثناء معالجة بعض القضايا التربوية.
✓ ضرورة اإللمام بالمفاهيم ذات البعد الدولى فى مجال البحث التربوى ،مثل :تدويل البحث ،والمختبرات التعاونية الدولية،
وحاضنات المعرفة.
✓ وضع أهداف البحث التربوي لتلبي احتياجات مجتمع المعرفة التربوية.
✓ االطالع على أبحاث عالمية ،عمل بحوث تشاركية دولية وإقليمية ومحلية.
✓ تطوير معايير لضبط جودة البحث التربوي.
✓ تخصيص ميزانيات لنشر البحوث؛ ما يساعد في إيجاد مخزون معرفي وقاعدة بيانات.
جـ .متطلبات ذات عالقة بتطوير التعليم إلجراء البحث التربوي :
✓ تفعيل أنظمة التعليم العالي من خالل االهتمام بواقع الممارسات التربوية.
✓ التكامل بين الواقع التربوي والبحوث ،من خالل تشجيع البحث التربوى بين العاملين فى مجال التعليم كافة.
✓ تعزيز اتجاهات القائمين على العملية التعليمية نحو مخرجات البحث التربوى
✓ اعادة النظر في برامج كليات التربية لرفع مستوى البحث التربوي.
✓ توظيف نتائج البحوث التربوية فى صنع القرارات المتعلقة بالسياسة التعليمية.
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✓ توظيف نتائج البحوث التربوية فى صنع القرارات المتعلقة بالسياسة التعليمية بجسر الفجوة بين مجتمع الباحثين ومجتمع
صانعي السياسات.
✓ تحويل المعرفة التربوية النظرية التي يتم التوصل إليها من خالل البحوث األساسية إلى تطبيقات عملية تفيد في تطوير
الممارسات التربوية
✓ عمل أنظمة بحث في التعليم العالي ومراكز البحوث والدراسات العليا في وزارة التربية والتعليم العالي وفي الجامعات.

 3.5لإلجابة عن السؤال البحثي الثالث الذي نصّه ":ما اإلطار اإلجرائي المقترح لتفعيل دور البحث التربوي في
بناء مجتمع المعرفة؟" استخدمت نتائج السؤال األول ونتائج السؤال الثاني ،التي أفرزت المتطلبات
واالقتراحات من تحليل البيانات النوعية في الجدولين ( )1و( ،)2وفي ضوء الدراسات السابقة ،ومراجعة
األدب التربوي من ميادين البحث العلمي ،وباالستعانة بالتعريف الذي وضعه ]31[ Booth, and others
في دراسته ،التي هدفت إلى معرفة مدى استخدام اإلطار اإلجرائي في الممارسة ،والكيفية التي يستخدم بها،
وقد بين أيضا ً أن اإلطار اإلجرائي يستخدم لتقديم إسهام فكري ،أو جزء من ترجمة المعرفة ،فهناك تشجيع
الستخدام النظريات واألطر والنماذج ،إال أن تطبيقها أقل وضوحا ً في الممارسة العملية ،لهذا كله تم تطوير
اإلطار اإلجرائي .ولتحقيق هذا الهدف تمت مراجعة األدب التربوي واالطالع على أطر مختلفة ،وأكثر األطر
التي تنطبق على العالقة بين البحث التربوي ومجتمع المعرفة ويحافظ على التكامل فيما بينهما هو اإلطار
طوره في كندا جراهام  Grahamوزمالؤه سنة  2000كما
اإلجرائي من المعرفة إلى العمل (اإلجراء) الذي
ّ
مكونين األول :إنتاج المعرفة ويمثل قلب اإلطار
عرضه بوث وزمالؤه في دراستهم ،يتكون هذا اإلطار من ّ
على شكل هرم مقلوب ،يحاط بالمكون الثاني :حلقة العمل (اإلجراء) ،وكل مكون يتضمن مجموعة من
المراحل متكاملة ومتداخلة ومترابطة ،ومراحل العمل تتم متزامنه ومتتابعة ،وتتأثر بمراحل المعرفة .ومراحل
العمل (اإلجراء) تظهر العمليات ،وتمثل األنشطة الالزمة لتطبيق المعرفة في الممارسات ،والمعرفة تتكيف
حسب السياق المحلي ،في كل مرحلة يقوم الميسرون باستخداها بشكل واضح ،كما أن إشراك أصحاب
المصلحة وربط المعرفة باحتياجاتهم يعتبر أمرا ً بالغ األهمية ،وفيما يأتي عرض تخطيطي متكامل لإلطار
اإلجرائي الذي تم تطويره ليناسب موضوع البحث ،ويظهر عالقة عملية تكاملية بين البحث التربوي ومجتمع
المعرفة.
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اإلطار اإلجرائي :من المعرفة إلى العمل :إطار مرجعي تظهر فيه مكونات اإلطار ومراحل هذه المكونات ،وفيما يأتي تفاصيل
هذا اإلطار:
 .1الهدف من اإلطار :تفعيل دور البحث التربوي في بناء مجتمع المعرفة.
 .2المعنيون :كليات التربية والدراسات العليا ،ومراكز البحث العلمي في الجامعات ،والمجلس األعلى للبحث العلمي.
 .3مستوى استخدام اإلطار :الباحث نفسه ليتأكد من قابلية المعرفة التي توصل إليها للتطبيق ،ومراكز البحوث والمجلس
صنّاع السياسة في الميدان التربوي
األعلى لتحسين جودة المخرجات البحثية ،وضبطها ،ووضع أولويات لها ،و ُ
الستخدام اإلطار كطريقة مرنة وفعالة تساعدهم في صنع السياسة التعليمية.
 .4يتكون المخطط من هرم ثالثي مقلوب يمثل مراحل ُمك ِون انتاج المعرفة ( ثالث مراحل) ،وحلقة عمل تمثل مراحل
تطبيق البحث التربوي (سبع مراحل).
 .5المخطط التفصيلي لإلطار:

شكل ( :)1اإلطار اإلجرائي من المعرفة إلى العمل :يظهر العالقة بين مجتمع المعرفة والبحث التربوي
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الشكل ( ) ١يوضح التفاعل بين خطوات البحث التربوي ومستويات بناء مجتمع المعرفة من خالل إطار إجرائي من المعرفة
إلى ا لعمل ،ويتضمن إجراءات عملية فاعلة متسلسة ومتوازية تظهر التأثير المتبادل بين مجتمع المعرفة والبحث التربوي ،والذي
يسهم في تحقيق نتاجات معرفية يستفاد منها على صعيد صانعي السياسات التعليمية من خالل توظيف المعرفة الناتجة عن البحث
التربوي الذي يضمن استدامة توظيفها من خالل تطبيقها وتوسيعها.
 -6الخالصة
توصل البحث إلى مجموعة من النتائج ،وهي:
 1.6معوقات البحث التربوي التي جعلته ال يضطلع بدوره ،وأعاقت إسهامه في بناء مجتمع معرفي ،وتوزعت في ثالثة مجاالت
هي:
✓ معوقات مفاهيمية تعيق استيعاب المعرفة الالزمة لبناء مجتمع المعرفة.
✓ معوقات سياقية تعيق تطبيق المعرفة الالزمة لبناء مجتمع المعرفة.
✓ معوقات منهجية تعيق إنتاج المعرفة الالزمة لبناء مجتمع المعرفة.
 2.6متطلبات بناء مجتمع المعرفة التي توزعت في أربعة محاور هي:
✓ متطلبات ذات عالقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال ،كاإللمام بالتطبيقات المتجددة لتكنولوجيا المعلومات واالتصال فى
مجال التربية ،اضافة إلى التشبيك بين الباحثين في التخصصات المختلفة.
✓ متطلبات ذات عالقة بالبحث العلمى الموجه لخدمة التنمية ،مثل تطبيق البحوث التربوية التطبيقية التى تستهدف إصالح الواقع
التربوي ،واإللمام بال مفاهيم ذات البعد الدولى فى مجال البحث التربوى ،مثل :تدويل البحث ،والمختبرات التعاونية الدولية،
وحاضنات المعرفة.
✓ متطلبات ذات عالقة بتطوير التعليم العام والعالي ،من خالل توظيف نتائج البحوث التربوية فى صنع القرارات المتعلقة
بالسياسة التعليمية ،وتحويل المعرفة التربوية النظرية إلى تطبيقات عملية تفيد في تطوير الممارسات التربوية
 3.6وضع إطار إجرائي من المعرفة إلى العمل الذي تم تطويره لخلق تناغم عملي فاعل ومؤثر بين مجتمع المعرفة والبحث
التربوي بشكل يسهم في تحقيق نتاجات معرفية يستفاد منها على صعيد صانعي السياسات التعليمية ويسهم في توليد وإنتاج
المعرفة التي تعتبر ركنا ً أساسيا ً من أركان مجتمع المعرفة.
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 -7التوصيات:
في ضوء نتائج البحث ،توصي الباحثة بما يأتي:
 1.7المجلس األعلى للبحث العلمي:
✓ تفعيل المجلس وربطه بمراكز األبحاث وعمادات البحث العلمي في الجامعات.
✓ وضع استراتيجية خاصة بالبحث التربوي بالتشاور مع ممثلي الجامعات تتضمن :أولويات البحث التربوي،
وموضوعات التربية األكثر إلحاحية ،والمشكالت الحقيقية المشتقة من الواقع التربوي في التعليم العام والتعليم العالي
موزعة على ميادين البحث التربوي( :السياسات التربوية ،اقتصاديات التعليم ،نظم التربية وإدارتها ،المدرسة ،نظم التعليم
في قطاعات أخرى).
✓ عمل قاعدة بيانات للبحث التربوي حتى تقلل ما أمكن من التكرار ،وتفيد في نشر المعرفة وتعميمها.
 2.7عمادات البحث العلمي في الجامعات :عرض نتائج البحوث على صانعي السياسات التعليمية لإلفادة من نتائج البحث التربوي
لجسر الفجوة بين مجتمع الباحثين التربويين ومجتمع صانعي السياسات.
 3.7الباحث التربوي :توظيف اإلطار اإلجرائي المقترح ليلتزم بانتاج المعرفة ،وتشجيع المجتمع على تطبيقها واإلفادة منها في
التوسيع وبناء مجتمع المعرفة.
 4.7الدراسات العليا :توجيه الدارسين لعمل بحوث تسهم في حل المشكالت الواقعية والتربوية في الميدان الحقيقي واإللتزام
بمراحل مكوني اإلطار اإلجرائي المقترح.
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ABSTRACT
Naturally, a translator faces problems and obstacles during the translation of any text from one language
into another language including translating literary works. This is due to several reasons. In this sense, the
aim of this study is to discuss the problems of translating conversations between characters from English
into Arabic selected from All My Sons play along with their Arabic translations. In order to determine how
to resolve the problems of translating this sort of manuscripts especially when translated from English in to
Arabic, a framework derived from Skopos Theory is implemented for the descriptive analysis. This theory
focusses on the function of the translation which in turn determines the strategies and techniques used by
the translator to form a functional translation of the target. Skopos Theory and its rules also provide
appropriate standard to measure the accuracy of such translations. The descriptive analyses of the study
reveal that the translators have encountered some linguistic, social, stylistic and cultural difficulties while
translating the English extracts into Arabic. This study shows that the translators have utilized different
approaches and techniques to overcome these problems to achieve consistent coherent Arabic text,
equivalent to the original.

Keywords: Skopos theory, Miro-analysis, Macro-analysis, Linguistic problem, Source text, Play/ Drama
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الملخص
يواجه المترجم مشاكل وعقبات في أثناء ترجمة أي نص من لغة ألخرى مختلفة بما في ذلك ترجمة األعمال األدبية .ويرجع ذلك
إلى عدة أسباب .وعليه تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة مشاكل ترجمة المحادثات من اإلنجليزية إلى العربية ,حيث تم اقتباس بعض
محادثات الشخصيات من المسرحية اإلنجليزية “كلهم أبنائي" ،مع ترجماتها باللغة العربية .ولغرض تحديد الوسائل التي اتبعها
المترجم لتالفي العقبات التي يمكن أن تواجهه في أثناء ترجمة هذا النوع من النصوص وخاصة الترجمة من اإلنجليزية إلى
العربية ،تم تطبيق نموذج مشتق من نظرية سكوبوس لتحليل المعطيات وصفيا .والتي تحدد بدورها اإلستراتيجيات والتقنيات
معيارا مناسبًا
المستخدمة من قبل المترجم لتقديم ترجمة دقيقة للنص المستهدف ،عالوة على ذلك ،توفر نظرية سكوبوس وقواعدها
ً
لقياس دقة مثل هذه التراجم.
وتبين الدراسة أن المترجمين قد واجهوا بعض الصعوبات اللغوية واالجتماعية واألسلوبية والثقافية في أثناء نقل هذه المسرحية
من اللغة اإلنجليزية إلى العربية ،ولغرض التغلب على هذه المشاكل اتبع المترجمون أساليب وتقنيات مختلفة لتحقيق نص عربي
دقيق ومتناسق ومقبول للقارئ العربي بحيث يكون معادال للنص األصلي.
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1. Introduction
the present study rests on an appropriate translation approach based on the Functional Theory of
Translation to interpret the results qualitatively at the micro- and macro-levels. The advantages of this
theory are twofold: first to allow translating the same text in different ways according to the purpose of the
source text, and second to pay attention to the target culture in parallel with obeying the rules of Skopos
theory [1]. In this study, a descriptive analysis based on the framework of the Skopos Theory at the macroand micro-levels is employed for data analysis because
These models assist to study the problems arise while translating drama, and the strategies that can be
implemented to transfer the source text into the target language perfectly. The analysis, however, will be
conducted on the script conversations between the characters as the maximal unit for investigation.

2. The Problem
It is well known for both linguists and translators that English and Arabic have two different language
systems and reflect different cultures. These differences have a deep impact on translating of English
conversations into Arabic [2]. The major function of translation is establishing linguistic connections
between speakers of different languages by transferring a particular message from an unknown language
into a known one. Although the main problem of translation is choosing the most adequate translation
method for the text to reduce the loss of meaning. However, the other problems require more consideration
and analysis such as figurative language when it come in the context of speech.
Accordingly, this study deals with discussing the linguistic problems related to translation of
conversations as well as to the approaches that have followed while translating these conversations. As a
result, understanding the differences between English and Arabic cultures both social and religious will
reduce the ambiguity in the contexts under consideration and increase the awareness of the most applicable
approaches for translating conventions precisely.
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Objectives
The objectives of this study are to:
1.

categorize the problems a translator faces when moving from English into Arabic as predominantly

linguistic or cultural in nature or both;
2.

test the applicability of Skopos Theory and its related rules to solve the linguistic problems of

conversational texts when they are translated from English into Arabic.

3. The Methodology
Qualitative and descriptive research are adopted here to carry out this study as it aims to answer
questions like how, when, where and why. In this respect each act, word sign, motion and history is a
significant consideration by the qualitative researcher [3] . In this meaning, the methodology employed for
this research is qualitative because it deals with a contextual analysis in which the conversational discourses
form the fundamental part of this study. One aim of this study is to determine the difficulties that might
arise in translating the conversations from English into Arabic and to investigate how the translators have
dealt with these difficulties.
Accordingly, the present study rests on an appropriate translation approach based on the framework of
Skopos Theory, (Vermeer, 1970s). To interpret the results qualitatively at the micro- and macro-levels this
theory allows translating the same text in different ways according to the purpose of the source text, and to
pay attention to the target culture in parallel with obeying the rules of Skopos theory [1].
4. Skopos Theory
In translation studies, two main theories have been developed; the Equivalent-based Theory and the Skoposbased Theory. The Skopos Theory is in away relevant to the Equivalent Theory. For example, the word
sword in English is equivalent to the word saif or muhannad in Arabic. Even if the term is rendered from
English to Arabic, the function remains the same and the changing of the term produce alike. The
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Equivalent-based Theory focuses on the translation of the text as well as the culture whereas the Skoposbased Theory focuses on the culture of the TL and the target text.
Skopos Theory is based on the purpose or (Skopos) of the source text and the connection between
both texts (SL and TT), producing an appropriate function of the TT [4]. This means that the TT must be
appropriate for the receiver and suitable with respect to the TT culture [4] [5].
Before discussing the Skopos Rules, mentioning translation rules in general is important because
these rules provide guidelines for translating text adequately. Different authors proposed [6] [7] (Campbell
1989; Duff 1989) several principles or criteria which should be considered while translating any text. These
are:
•

The TT should produce as accurate as possible the meaning of the ST;

•

The order of the words and sentences in the TT should match the ST;

•

Formulating proper expressions that are suitable with the context;

•

Ignoring the influence of SL;

•

The transferred meaning from SL to TL must be as correct and natural as possible;

•

The style of the original must be preserved and comprehensive for the receivers; and

•

The implicit meaning of the idioms, similes, metaphors, proverbs and sayings must be transferred
rather than their literal meanings [7].
These principles correspond to description of the basic rules of the Skopos Theory as mentioned

Vermeer [1] and [8] and Munday which are:
•

The Skopos and the role that it will play in the target culture determine the TT.

•

The function of the ST in the source culture may different from the function of the TT in the target
culture.

•

The TT must be “internally coherent”, that it is accounts for the addressee’s situation and
background knowledge.

•

The TT must be “coherent with the ST”. The information provided by the ST must be determined,
interpreted and transferred by the translator to the target audience.
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These rules are in sequence of importance, and the skopos is the most important one. Accordingly,
Skopos model gives a translator sort of flexibility to translate the same text in different ways according to
the purpose of the translation. Therefore, the translator’s culture, purposes, roles, and culture of society are
responsible for selecting the most suitable translation strategy for translating a particular text in to another
[8] and [9].
5. 1 Micro-Strategy Models
Vinay and Darbelnet’s propose [10] an influential analytical skopos model of translation
procedures. This model proves its usefulness when it is first applied at English and French texts to carry
out a comparative analysis of the two languages. Their methods consist of seven translation procedures
namely direct translation, oblique translation, substitution, repetition, deletion, addition and permutation.
Later in 2008 this method is developed by adding three more categories namely exploitation, paraphrase
and condensation which make this model more comprehensive. Therefore, Schojldager’s model is adopted
in this study since it provides a clear insight to the procedures and techniques that are implemented to
translate the extracted texts.This model is made up of twelve translation procedures as presented in Table
1 [11]

Table (1): Micro-Analysis Taxonomy
Micro-strategy

Description

Direct transfer

Transfer something unchanged.

Calque

Transfer the structure or makes a very close translation (resulting in unidiomatic
language).

Direct translation

Translate in a word-or-word procedure (resulting in idiomatic language).

Oblique translation

Translate in sense-for-sense procedure.

Explication

Make implicit information explicit.

Paraphrase

Translate rather freely.

Condensation

Translate in a shorter way, which may involve implication.
(Making explicit information implicit).

Adaptation

Re-create the effect, entirely or partially.

Addition

Add a unit of meaning

Substitution

Change the meaning.

Deletion

Leave out a unit of meaning.

Permutation

Translate in a different place.
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5.2 Macro-Strategy Models
The mMacro-strategy model enables the translator to make an overall plan when s/he wishes to
understand what another translator has done. Furthermore, this approach assists the translator to choose an
overall method for translating a text. It is may be a matter of routine for the experienced or talented translator
to give such decision, but doubtless it does make the translator and translation’s student aware of this fact
to improve the quality of their work.
The macro- strategies emphasis the goal-oriented (functional) nature of translation. Nevertheless,
scholars define translators’ decisions by mean of dichotomies. Jean-Paul and Jean Darbelnet suggest direct
translation and oblique translation. Direct translation is more usual choice in most cases, but sometimes
“because of metalinguistic differences, certain stylistic effects cannot be transposed into the TL” [10] which
is why oblique procedure is chosen instead. Nida, on the other hand, emphasizes a target-oriented approach
based on the “principle of equivalent effect” [11] which focuses on the message rather than the form of the
text.
A source-text oriented approach and a target –text-oriented approach is a dichotomy suggested by
Toury [14]. These two approaches constitute what Toury refers to as initial norm. In Toury’s terminology,
a translator adopts either a norm of adequacy or a norm of acceptability [11]. for more comprehensive
macro analysis those approaches are adopted in this study as shown in Table 2.
Table (2): Macro-Analysis Taxonomy
Source -Text Oriented Macro-strategy

Target-Text Oriented Macro-strategy

Focus on source –text form and content.

Focus on target-text effect.

Communication of somebody else’s communication.

Mediate between
communication.

Overt translation.

Covert translation.

primary

parties
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To conclude, the analytical models and the translation approaches adopted and conducted in this
research are presented in figure 1.

Analytical Models

Skopos Theory
1978

Schjoldager's
Model

Toury Model

For micoanalysis

For macroanalysis

Figure (1): The Analytical Models [14]
5. Translatability and Untranslatability
Translatability rests on the view that semantic, but not grammatical, distinction can be matched across
languages. However, it is unclear that what is semantically unacceptable in some languages would be
semantically unacceptable in all languages [15].
Some theorists point to different solutions to the actual task of translating texts depending on the way of
understanding the problem of different issues of translation. With regards to this issue, Goethe [16] believes
that translation is impossible if some changes are not included. Whereas, Benjamin [17] argues that the
original “contains the law governing the translation; its translatability”. The text that is unconditionally
translatable is the text “which is identical with the truth or principle, where it is supposed to be ‘the true
language’ in all its literalness and without the mediation of meaning to some degree all great texts contain
their potential translation". The translation in this case “must be one with the original in the form of the
interlinear version, in which literalness and freedom are united”. However, to what degree, is this really
true? Benjamin himself answers this question as he said, “Indeed, the problem of ripening the seeds of pure
language in a translation seems to be insoluble, determinable in no solution”.
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Language can be considered as the mirror which reflects both cultural and social sides of the
society. There are more than 4,000 languages in the world and, as they often do not share the same cultural
background. Hence, cultural differences are imposed upon the untranslatability of certain texts because of
the absence of a relevant situational feature for the SL text in the TL culture. Translators must, therefore,
understand these differences to avoid ambiguity or loss of meaning in translation especially when face
concepts or terms in the SL that have no equivalence in the TL particularly in case of implicature.
In this respect Catford [18] detects two categories of untranslatability:
1. Linguistic: in which no lexical or syntactical substitute exists in the TL for SL item because of
differences in language systems; and
2. Cultural: in which the TL culture of relevant situational features is absent in the SL text.
For cultural untranslatability, Catford [18] says that “it is the task of translator to find solutions to such
problems, and this is in itself a creative act”.
Several scholars have different perspectives on the issue. Wilss [19] for instance, understands
“untranslatability of a text as guaranteed by the existence of universal categories in syntax, semantics and
the (natural) logic of experience”. On the other hand, Catford [18] thinks that untranslatability exists when
all resources in the TL have been exhausted and the functional equivalence between SL and TL remains
beyond reach.
Owing to either linguistics or culture factors, Wilss, argues that translation procedures present
possibilities for compensation because translation is, in principle, possible whenever an understanding of
the content of the original text precedes the transfer. Besides, he believes that the “relative comparability
of the extra-linguistic experience of mankind and the empirically proven cognitive commensurability of
languages”, make it possible “to achieve interlingual communication on the level of the text with a relatively
high degree of TE, i.e. the translation equivalence of content and style”.
To overcome some of these untranslatable issues, specialists like Benjamin [17], McFarlane [20],
and Vermeer [1] call for tolerance and allowing the foreign language affecting the translator’s language. A
competent translator should go through a process of analysis, transfer, and restructuring. First, he/she should
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transform the message of the original into the simplest form, transfer that message in this simple form, and
then restructure the message to the appropriate receptor language level for the intended audience. This
process involves the analysis of the grammatical relationships of the constituent parts, as well as referential
meanings of the semantic units and the implicit meaning of both grammatical structures and semantic units
[12].

6. Translation of Drama
According to Hu [21], much more consideration is given to poetry translation than to novel or drama
translation. Hu proposes that this is an indicator that the translation of novels is much more complicated
than the translation of other literary genres because the translation of drama deals with bilingual, bi-cultural
and bi-social transferences Hu2000:1) [21]. However, little material is available concerning the problems
of translating novels and other literary works like plays. So far, less effort has been made in studying the
specific problems of translating literary prose [21]. Moreover, Bassnett points out that Hilaire Belloc sets
general rules for translation of prose texts that cover both techniques and principles but not specifically
novels.
In this respect, Newmark also argues that there are minor differences between translating a dramatic
work and any other literary work. Because a dramatic text is written to be acted on a stage, the translator of
drama should consider the written text and spoken script as well.
This fact makes the translator’s mission difficult. Consequently, he should choose the words that
are spoken easily by the characters and that are clear and expressive for the audience. Simultaneously, he
has to preserve the form and meaning of the source text as much as possible. Therefore, a translator of
drama definitely must consider the fact that a well-written and more significant text is in favor of the
readers. Further, he works under certain restrictions. Unlike the translator of novels, “he cannot gloss,
explain puns or ambiguities or cultural references, not transcribe words for the sake of local color”, instead
a translation of drama should focus on “verbs, rather than descriptive and explanatory” [22]. Accordingly,
the translation of drama demands inclusive capacity in different dimensions instantaneously; these include
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gestural, visual, acoustical and linguistic implications of the text. Brater [23] in his book The Drama in the
Text, points out that most conversations are more meaningful in spoken drama than in the read one. It is
argued that the drama translator equally struggles to identify and preserve the characteristics/qualities of
the “perform” ability and the “speak” ability in the translation.
7. Data Analysis and Discussion
This section examines extracted conversations and highlights some specific challenges and problems
related to the translation of conversations. The tools of the Skopos provides guidance to the analyses and
discussions of the conversational situations. The problems of translating those conversations will be
categorized as linguistic, cultural, pragmatic or stylistic.
It is common that translators encounter major problems in translating English utterances into Arabic
because English and Arabic are of two different language systems and belong to two different cultures.
Bassnett [24] considers translation as “rewriting” and “manipulation”, maintains that this rewriting “which
can introduce new concepts, new genres, new devices. Moreover, he believes that the history of translation
is also the history of literary innovation that shapes the power of one culture upon another. Accordingly,
the analysis in the current study will concentrate on specific conversations that certain stimulating features
for translators. These include:
•

Stylistic features;

•

Linguistic features; and

•

Cultural features.

There are many examples in All My Sons, in which the translators have added meaningful units to
clarify the message in the target text or omitted some words or used different structures that they have
to make them more comprehensible for the TL readers. However, the translators, sometimes, alter the
whole meaning of certain expressions for the same previous reason. It might be a matter of style as
illustrated in the following examples shown in Table 3.
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Table (3): Example 1
Miller 1958: 66

Al-Bashlawi 1958: 135

Source Text

Target Text

(A) Mother: your brother’s alive, darling because if he’s
dead, your father + + killed him. Do you understand me now?
As long as you alive, ++ that boy is alive. God does not let
a son be killed by his father +>. Now you see, don’t you? +
+

(B)االم:  الن اذا كان ميتا فان اباك هو الذي قتله هل، اخوك حي ياعزيزي
 فان هذا الولد حي فان هللا ال يجعل ابنا يموت، تفهمني االن؟ طالما انت حي
بيد ابيه. لقد فهمت االن أليس كذلك؟ االن فهمت.
(b) ?al?ummu: ?axüka Hayyun yä εazïzï, li?anna ?iðä käna
mayytan fa-?inna ?abäka huwa ?allaðï qatalahu hal
tafhamanï ?al-äna? Tälamä ?anta Hayyun, fa-?inna häðä
?al-walada Hayyun fa-?inna ?llaha lä yajεalu ?ibnan
yamütu bi-yadi ?abïhi. laqad fahimta ?al-äna, ?
?alaysakaðälika? ?alänafahimt?

Back Translation
The mother : Your brother is alive dear, because if he was dead it would be your father who killed him do you understand
me now? As long as you're alive, this boy would be alive because God never lets a son die in his father's hands. You do
understand now don't you? Now you understand.

In addition to the literal meaning, the situation in Example 1 reflects social and religious values. It also
includes extra hidden messages that the mother wants to deliver to her son and this will be clarified
throughout the macro- and microanalysis of the text.
The translator mainly focuses on the form and content of the source text and his role in this case is only to
communicate the mother’s literal meaning with a tiny modification and produces nearly an overt translation.
Consequently, he chooses a source–text-oriented macro strategy.
At the micro level, the situation is transferred unchanged to the target text. Interestingly, the demonstrative
word (that) used for far distance (in bold) is rendered into ( هذاthis), which is normally used for masculine
and near distance. Perhaps the translator simply does not think of this point and considers them to be the
same thing. Because the passage is analyzed earlier as a rather source-text oriented translation (“a literal
translation”), it is usual to find a series of direct translations. However, the translator adds two meaningful
units ( هو الذيhe who) to affirm that the father and nobody else than the father who did so, i.e., to affirm the
doer the killing action. The translator also adds a unit of meaning when he puts (Now you understand)
 االن فهمتat the end of the situation (as written in bold) to confirm that the reader could catch the intended
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message (that normally a father never kills his son). Although there is much to transfer in this example, the
translator prefers to choose the direct approach and to be accurate he adds information that may assist
partially to explain the message to the reader for the target text. The structure of the source text is, thus,
transferred unchanged to the target text. Consequently, the translator has used three different approaches in
transferring the source text into the target language; addition, calque and direct translation.
The Skopos in this situation leads the translators to reproduce the same function as that in the source text
as in example 2, Table 4..
Table (4): Example 2
Miller 1958: 73

Al-Bashlawi 1958: 149

Source Text

Target Text

A) The mother: I don’t know. I’m beginning
to think we don’t really know him. They say
in the war he was such a killer. Here he was
always afraid of mice +> I don’t know him.

(Bاالم:  لقد بدات ادرك اننا في الواقع ال،نعرفه ال اعرف. فهم يقولون انه كان في الحرب يقتل
بعنف.  اما هنا فهو دائما يخاف من الفار. انا ال اعرفه. وال اعرف ما سيفعله.
(b) ?al?ummu: lä ?aεrif, laqad bada?tu ?adrik ?inanä fi ?al waQiε
länaεrifahu.fahum yaqülüna ?innahu käna yaqtulu bi-εunfin. ?ammä hunä
dä?iman yakä- fu min ?afär. Anälä ?aεrifahu . walä?aεrifmäsayafεalahu.

Back Translation
The mother: I don't know, I am beginning to realize that we actually don't know him. They say he was killing violently in
war. While here he is always afraid of the mouse. I don't know him. And I don't know what he is going to do.

In the above situation, the translator’s job is to communicate certain messages to the reader that Joe (her
son) was tough and brave and had no mercy in killing his enemy during the war, but at home he was a
coward who cannot even kill a mouse. This means that the translator needs to focus on the effect of the
target text and that his role is as a mediator between the mother and reader. He produces a covert translation.
Consequently, the translator chooses a target-text oriented macro strategy.
At the micro level, example 2 clearly shows that the translator renders the first part of this situation directly
word for word while he uses a different structure when he replaces “killer” with a full sentence literally
“yaqtulu bi-εunfin” (he was killing violently in war) to show an exaggerated sight about her son to the
reader of the TL text. However, the close translation of the above expression is “qätil (killing)” in which
the word “killer” is not replaced by its equivalent (killing) “qätil” that conveys a completely different
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meaning in addition to saving time and effort in expressing one word instead of expressing a whole sentence
consisting of subject, verb and indirect object (prepositional phrase). He also exchanges the word mice
(plural) with mouse (singular) to highlight the character’s weakness and indignity and to amplify the
character’s fear of the weaker creatures such as mice. Accordingly, the translator replaces one-word class
in the source text with another word class in the target text without a change of the transfers. Moreover, the
translator adds a whole sentence at the end of this example I don’t know what he is going to do for more
clarification. In general, most of this situation is transferred unchanged. Consequently, the translator has
implemented the oblique, direct transfer, direct translation as well as the addition approach in transferring
the source language into the target language.
The Skopos guides the translator to reproduce the same function as that in the ST, i.e., the TT could be
considered as an equifunctional translation as shown in example 3, Table 5.
Table (5) Example 3
Miller 1958: 41

Al-Bashlawi 1958: 100

Source Text

Target Text

(A) Sue: It’s amazing. I guess +> your brother’s coming to
give you away, +> heh?

سو: مدهش. اظن ان اخاك ات ليسلمك لخطيبك. (B)
(b) Sue: mudhiŠ. ?aDunnu ?inna ?axäki ätin li-yusallimaki lixaTïbaki

Back Translation
Sue: Amazing. I think that your brother is coming to give you a way to your fiancé.

At the macro level in Example 3, the translator in this situation re-creates the original effect and
preserves that effect in the target language in which the translator concentrates on the form and content of
the source text. This means that the translator is a communicator between Sue and the readers and thus
produces an overt translation. Subsequently, the translator has chosen a source-text oriented macro strategy.
At the micro level, the translation involves addition and deletion processes as well. The two items
“away” and “heh” do not exist in the TL text as in (3 B) and the prepositional phrase “li- xaTïbaki”لخطيبك
(to your fiancée), does not exist in the SL text but is added after yusallimak to hand over which is written
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in bold) in the target text. In view of that, the translator has followed two different strategies in rendering
the source text into the target language; addition and deletion.
It would be said that the Skopos in this situation guides the translator to reproduce the same function as that
in the ST, i.e., the TT could be considered as an equifunctional translation.
10.1 Linguistic Problems in Translation
A text may contain a variety of features, e.g., linguistic, stylistic, and cultural aspects, and, in order to arrive
at satisfactory translations, a translator cannot single out and analyze these linguistic features without
referring to the extra linguistic features included in the text. Nord states that linguistic translation problems
result from structural differences between languages [5]. The linguistic differences between the SL and TL
are mainly due to the absence of these syntactic features in both Arabic and English language systems.
Nevertheless, translators may face a problem when they try to find an alternatively close
approximation to the structure of the original source language text (SLT). These linguistic problems that
pose serious difficulties in translating English conversational implicature into Arabic are classified into two
main categories related to this study and shown in figure 2:
1. Syntactic category (features); and
2. Semantic category (features).

Linguistic
Features

Syntactic
Features

Gender

Dual

Semantic
Features

Perfect

Lexical
Gap

Figure Figure
(2): Categories of linguistic problems
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Accordingly, this study examines some of these linguistic features that exist in the selected data.
10.1.1 Duality
Duality is also essential issue in translating English text into Arabic, for there is no duality structure in
English. So, the translator should be aware of this aspect while translating. In Arabic, there are two dual
markers for nouns: än (nominative case) and in (accusative and dative cases); there should be an agreement
between nouns and adjectives for the dual feature. In the Arabic language, some of the five-verbs ( ، أمسى
، صار،اضحى، ظل،  ) اصبحhas become, became, remained, and came to be, respectively) may take the dual
marker; the firmness of –n (nominative case) and the deletion of -n (accusative and dative case) are
presented in example 4 Table 6 . Hence, in order to translate duality correctly, the translator is assumed to
be aware of this rule.
Table 6: Example (4)
Miller 1958: 74

Al-Bashlawi 1958: 150

Source Text

Target Text

(A) Ann: I know what I’m asking about, Kate. You had
two sons. But you only got one now+>.

(B)ان: انا اعرف ما اطلبه ياكيت. كان لك ولدان. ولكن ليس لك االن اال واحد..

(b) Ann:?anä ?aεrifu mä ?aTlubuhu yäkayt . käna laki
waladäni.Waläkin laysa laki ?aläna ?illä wäHidun.
Back Translation
Ann: I know what I'm asking for Kate . You had two sons. But you have only one now.

The translator of Example 4 the task of translation becomes easier when the noun is proceeded by
the dual indicator two as in Example 6 (which A, B, or b) where sons is preceded, by two. Thus, it is
rendered into waladän, i.e., inflected for dual nominative marker (-än). In this situation, the translator
follows direct translation, and he transfers the structure with no modification to the target text. So, two
micro-strategies are followed: calque and direct translation.
The Skopos of this text failed to transfer the intended message to the target language because the
intended meaning (the implicit meaning) is kept hidden between the lines.
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10.1.2 Perfection
Perfection, both present and past, pose a serious obstacle when translating into Arabic for there are no oneto-one equivalents in the Arabic. This causes a problem for translators who hardly try to convey the exact
time of action implied in these two tenses. Hence, some translators suggest (quad )قد, for the present perfect
and (laqad  ) لقدor (faqad ) فقدfor the past perfect, to precede the verb in the past tense. But this is unnecessary
and imprecise, as either of these two words can be used with any kind of verb in the near or far past. In the
light of the selected examples, the translator translates the perfect tense into simple past tense or precedes
the verb by "faqad” or “laqad”, which refer to the priority of accuracy of certain action in comparison with
another action that happened lately in the same situation, as shown in Example 5 Table 7.

Table (7): Example 5
Miller 1958: 74

Al-Bashlawi 1958: 150

Source Text

Target Text

(A) Ann: You’ve crippled+> him in front of me.

(B) ان: فقد اهنته أمامي.
(b) Ann: faqad?ahintahu ?mämї.
Back Translation

Ann :You insulted him in front of me.

At the macro level, the translator of example 5 focuses on the form and content of the source text, and their
role in these examples is as a communicator of someone else’s communications for which they produce
overt translations. Consequently, they choose a source-text oriented macro strategy.
At the micro strategy, in 5 B the verb ?ahintah اهنتهis preceded by “faqad ” فقد. In Arabic the word
fa  فis a connector and qad gives the meaning of certainty the action’s fulfillment. Hence, the phrase gives
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the meaning of a completion of the action. However, when qad (may be, perhaps) precedes the present
simple verb, it will give the meaning of probability, i.e., uncertainty of fulfillment of the action.
The word “have” as an auxiliary verb is used to perform significant grammatical functions in
relationship to tenses. “Have” is, however, meaningless in Arabic, and the translator can ignore it.
As can be seen, no fixed way exists to translate English present or past perfect into Arabic.
However, the direct translation is, easy, and proper way of translating these two tenses is to regard them
exactly as past tense. In spite of that, the source text has been transferred unchanged to the target text.
According to the above data, the translator has a type of liberty to translate the perfect tense into Arabic,
and the translators follow calque and direct transfer micro strategy.
The Skopos in this situation guides the translator to reproduce the same function as that in the ST,
i.e., the TT could be considered as an equifunctional translation.
10.1.3 Lexical Gap
English-Arabic translations involve complex procedures and need equally deep perceptions. However,
lexical gaps in a language sometimes pose difficulties in translation. Hence, they can be rendered by
different ways like transliteration, borrowing or using the Egyptian slang, as presented in example 6 Table
8.
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Table (8): Example 6
Miller 1958: 46

Al-Bashlawi 1958: 107

Source Text

Target Text

(A) Keller: I got so many +>lieutenants, majors, and
colonels

(B)كيلر: لدي كثير ممن هم برتبة لفتننت وميجور وكولونيل.
(b) Keller: ladayya kaөїrun miman hum bi-rutbati liftanant wa
mїjür wacolonel…

Back Translation
Keler : I have so many who are in lieutenant, major, colonel ranks.

Table (9): Example 7
Miller 1958: xx

Al-Bashlawi 1958: 108

Source Text

Target Text

(A) Keller: I didn’t mean to yell +>at you Anne.

(B)كلير: أنا ال اقصد أن اشخط فيك يا آن.
(b) Keller: ?anä lä ?aqŞdu ?an ?aŠxuTu fїki yä änn.
Back Translation

Keler :I don't mean to yell at you Ann,

At the macro level in Examples 6, and 7, the translators focus on the effect of the target text, and
they play the role of mediators between primary parties in these communications. This means that this
translation is really an overt one. So, the approach implemented is a target-text oriented macro strategy.
In 6 A, the military ranks lieutenant, majors, and colonels are rendered in Arabic translation as
liftanant, mїjür, and colonel, respectively. Each of these words, however, has its own equivalent in standard
Arabic: muläzim ()مالزم, rä?id ( )رائد, and muqaddam ( )مقدم, respectively. But, sometimes some translators
prefer to use the Arabic transliterations rather than the actual translations. The word yell in 7 A is rendered
into Egyptian ?aŠxuT()اشخط, the Egyptian slang, although it has an equivalent in standard Arabic: ?aŞїHu
biεaŞabyyatin or bi GaDabin. ( أصرخ بعصبية او بغضبshout angrily or I am rowing). This might be considered
to be a remarkable style in which a translator selects the low rank of the language (slang); hence, this use

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)

276

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 1, January 2019

can be considered as a sort of adaptation. “A pint” is rendered again by means of transliteration process;
with some modifications that /p/ is substituted by /b/ for /p/ does not exist in Arabic. So, the translators
transfer Examples (6, and 7) into target text without any change. Moreover, they transfer the structure of
those three examples very closely to that of the source texts. Thus, the translators follow a calque, adaptation
and direct translation micro strategy to translate these examples into Arabic.
The translator of exchanges 6 and 7 transliterate the military ranks, yell and pint; and transfer them
directly into Arabic without using their corresponding words in Arabic language and so forth. Hence, Arabic
readers who do not know English will not understand their meanings.
The Skopos in Examples 8 and 9 guides the translators to reproduce the same function as that in
the ST, i.e., the TT could be considered as an equifunctional translation.
11. Cultural Differences
The Arab world is dominated by the Arab-Islamic culture and Islamic religion, while the English-speaking
world is dominated by the Western Christian culture and Christianity. This difference in culture will no
doubt have its impact on the language. Consequently, the religious expressions used in both Arabic and
English will be affected by the principles of culture and religion in both the Arab-speaking world and the
English-speaking world. Religious expressions usually express those feelings and moral traditions, which
manifest the socio-religious system of English and Arab cultures, as shown in Example 10 Table 9. (For
more on these systems, see Spirkin, 1983).
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Table (9): Example 8
Miller 1958: 65

Al-Bashlawi 1958: 13

Source Text

Target Text

(A) Chris: that’s all+>, nothing more till Chris comes about the
case or Larry as long as I am here! ( to George) +Now get out
of here, George+>.

(B)كرس: انتهينا ال كالم بعد ذلك عن الري الى يوم القيامة طالما انا هنا
(لجورج)واالن ارحل من هنا يا جورج.
(b) Chris:?intahaynä lä kaläma baεda ðälika εan lary ?ilä yawmi
?alqyamati Tälamä?anähunä (li jorj )wa ?aläna ?irHal min
hunä yä jorj.

Back Translation
Chris : We're finished no more talking about Larry after this until the day of judgment as long as I'm here (to George ) and now go
away from here George .

In this example, the translator’s job is to help Muslim readers to understand the situation in much
the same way as they communicate with Muslims. This means that the translator needs to focus on the
effect of the target text, and his role is a mediator between speaker and the readers and that he produces a
covert translation. Consequently, he has chosen a target-text oriented macro strategy.
The translator is faced with a real problem of equivalence, which seems to be untranslatable. The
translator renders Chris comes about the case by the expression yawmi ?al qiyämati (literally Judgment
Day). When someone utters this expression in such sarcastic manner, he implies that it is an impossible
matter. In this case the translator overcomes this problem by using an expression shared by the two
religions, that of Judgment Day. For an Islamic society, or to be more specific, in the languages Muslims
speak, this expression may have a similar, though not necessarily an identical, meaning. However, the
problem of equivalence arises when the SL and TL text reflect totally different religions and hence carry
different religious, social and cultural associations. Additionally, that’s all is rendered as  إنتهيناwe finished
in which the translator alters the expression into a stronger meaning as if Chris wants to say stop talking as
the translator understands. Al-Bashlawi also makes some implicit meanings explicit when he addsabout
Larry; thus, he uses the explication procedure to render part of this situation. The translator also follows
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sense-for-sense procedure to translate this situation into Arabic. Accordingly, he chooses different related
micro-strategies such as calque and direct translation.
The Skopos of this text failed to transfer the intended message to the target language because the
intended meaning (the implicit meaning) is kept hidden between the lines as in example 9 Table 10.
Table (10): Example 9
Miller 1958: 78

Al-Bashlawi 1958: 157

Source Text

Target Text

A) Keller (pleading): Chris, a man can’t be a Jesus +> in this
world!

(B) (متوسال)كلير:كرس ال يمكن لبشر في هذه الدنيا ان يكون كالمسيح.
(b) Keller: (mutawassilan) kris, lä yumkinu li-baŠarin fΐ häðihi
addunyä ?an yaküna ka-lmasϊHi.

Back Translation
Clare (begging :) Chris no man in this world can be like the Messiah.

In example 9, the translator focuses on form and content of the source text and he is a communicator
of Keller’s communication. This means that this translation is really an overt one. So, the approach
implemented is source-text oriented macro strategy.
At the micro level, example (9 A) is uttered in a situation in which someone blames someone else
for committing a mistake, i.e., because man (as a human being) is weak, therefore people commit different
kinds of mistakes whether big mistakes or trivial mistakes unlike prophets such as Chris, who are sinless
and never commit mistakes. A reader can infer that the speaker asks for forgiveness by using expressions
like a man can’t be a Jesus which is translated literally as la yumkin: li-baŠarin fϊ häðihi ?addunyä ?an
yaküna kal-masїHiin  ال يمكن لبشر في هذه الدنيا ان يكون كالمسيحwhich the translator adds the Arabic simile tool
( الكافlike ) . Thus, he substitutes a unit of meaning by another one. To be more accurate, it is better to be
more general and render as nabї Jesusrather than kal-masїHi. This example is analyzed as a rather sourcetext oriented translation. The target text is idiomatic and so close to source text that it may be analyzed as
a calque micro strategy. Al-Shawi in 2017 [27] have reported an analysis of conversational implicature and
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given examples extracted from other type of literary work which also reflect issues similar to what are
discussed in this study.
The Skopos of this text failed to transfer the intended message to the target language because the
intended meaning (the implicit meaning) is kept hidden between the lines. Nevertheless, the translator may
face much difficulty in translating religious terms and expressions that are not used or practiced in the TL.
In the light of the above facts, a qualified translator must have good knowledge of Islamic concepts,
Christianity and many other religions
12. Concluding Remarks
In the light of the findings which are resulted from the scientific and comprehensive descriptive analysis of
the data conducted in this research, the following concluding remarks are arrived at:
1. The translators of the extracted examples encounter some difficulties and obstacles while the translation
process. This is due to some reasons, including linguistic, social background and cultural diversity
between English and Arabic.
2. With respect to the sort of problems the translator face, the findings show that there two types of
problems; the first is linguistic resulted from the difference between English and Arabic language
systems while the second resulted from across-cultural differences.
3. Regarding the linguistic difficulties, there are fewer lexical gaps because they can be either paraphrased
or replaced by their synonyms or following diverse styles. Other problems related to grammar, such as
gender, dual and perfection need a full familiarity and knowledge of those features to transfer them into
Arabic.
4.

The finding s explore and light up some insight of contrastive linguistic systems between English and
Arabic. For example, the speech communities of those two languages differ in their degree of directness
and explicitness. Moreover, they may even differ in their mode of thinking and interpreting certain
expressions or utterances. The rhetorical differences between the two languages reflect an obvious
impact in the translation products. Therefore, a good interpreter needs particular and highly developed
skills to achieve the purpose of translation that is to convey the meaning and style of the ST.

5. The translators follow different approaches and techniques to overcome these problems, such as sourcetext orientation where there is a total loyalty to the ST, or the translators choose a target text- orientation
to preserve the effect of the ST in the TT to accomplish consistent and coherent translations equivalent
to the original ones.
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6. Regarding the applicability of skopos to translating conversations, the findings reveal that the
translations of most of the data fulfill the intended Skopos very well. However, they may be limited
and inadequate in some situations. Particularly, in situations when the translator is being as a mediator
is challenged by the skopos theorists who regarded a translator as an initiative producer to produce a
new text based on the target receiver.
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