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MESSAGE FROM THE RECTOR
OF THE INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY
MALAYSIA
Assalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh
History informs us that without innovation of creative ideas,

civilization starts to stagnate and decline until it dies of natural
death.  Therefore, to be in the forefront in all sphere of life,
sustainable innovation of creativity is the primary precondition.

 Sustainability presupposes creativity which is manifested through innovation.  Innovating
new ideas requires challenging the conventional and established methodology to discover
new directions, for repeating the same methodology would result in the same outcome.
Challenging the established ideas is the mental act of creativity.  God exhorts mankind to
use the intellect to carefully examine His signs: “Lo! In the creation of the heavens and the
earth, and the difference of night and day, and the ships which run upon the sea with that
which is of use to men, and the water which Allah sendeth down from the sky, thereby
reviving the earth after its death, and dispersing all kinds of beasts therein, and (in) the
ordinance of the winds, and the clouds obedient between heaven and earth: are signs (of
Allah's Sovereignty) for people who use their intellect (al-Baqarah: 164)”.  Perhaps the
answer to sustainability is within these signs which could be discovered through creativity.
The 2nd International Conference on Creativity and Innovation for Sustainable
Development (ICCI 2014) aims to gather distinguished scholars, academicians, researchers
and participants from various fields of expertise to share new knowledge and models on
creativity and innovation from Islamic perspective; to broaden and deepen understanding
of the relationship between creativity and development in culture and history; to deliberate
on challenges of sustainability in education for creativity and innovation; to discuss and
suggest ideas on sustainable transformation and leadership through creativity and
innovation; and to inspire and encourage creative minds to contribute to the innovation of
creative ideas for sustainability.
We are honored to welcome scholars, academicians, researchers and participants from all
around the globe to participate in this conference.  Accordingly, we hope you will find this
conference an excellent avenue to share, discuss and collaborate in a manner that is both
intellectually and spiritually inspiring.  Finally, it is my honor to congratulate the
Department of Fundamental and Interdisciplinary Studies for organizing this 2nd

International Conference on Creativity and Innovation for Sustainable Development; and
applaud the organizing committee for their assiduous and commendable effort in making
this event a success, in shā Allāh.
I thank you all, and pray that Allah grant you all the best.

PROF. DATO’ DR. ZALEHA KAMARUDDIN
Rector
International Islamic University Malaysia (IIUM)



MESSAGE FROM THE DEAN
OF KULLIYYAH OF ISLAMIC REVEALED KNOWLEDGE & HUMAN
SCIENCES
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA
(IIUM)

Assalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh
It is with great honor to welcome all distinguished participants to the 2nd International
Conference on Creativity and Innovation for Sustainable Development; and to the
Garden of Knowledge and Virtue, the International Islamic University Malaysia.

The theme of this 2nd conference is leading through creativity, innovation and
sustainability.  Without doubt, the precondition to be at the forefront is through
creativity, innovation and sustainability.  It is my greatest hope that this intellectual
gathering of prominent scholars, academicians, researchers and participants from
various background and fields of expertise would encourage and inspire all to share
findings and collaborate on innovation of creativity for sustainability as well as the
development of new knowledge, theories and practices.  The internal mental act of
creativity should be manifested through measurable innovation for sustainability. It is
therefore important to establish communication and cooperation and to share ideas
and experiences of how to bridge the gap between creative ideas and reification of
those creative ideas.  Education at all levels, as we see it, is the starting point for
training in producing creative ideas; and public and private institutions including
industries are the mechanism to follow-through with innovation.  Collaboration
between scholars and other stakeholders in various fields is an indication that
creativity and innovation is starting on the right foot.  It is my hope that this
conference would be the avenue for that collaboration; and also would enrich and
stimulate scholars, intellectuals and other stakeholders intellectually and spiritually.
Last but not least, I would like to congratulate the Department of Fundamental and
Interdisciplinary Studies for successfully organizing this 2nd International Conference
on Creativity and Innovation.

PROF. DR. IBRAHIM M. ZEIN
Dean
Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences



MESSAGE FROM THE HEAD OF DEPARTMENT
(DEPARTMENT OF FUNDAMENTAL & INTER-
DICIPLINARY STUDIES)
KULLIYYAH OF ISLAMIC REVEALED KNOWLEDGE & HUMAN
SCIENCES
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA
(IIUM)

Assalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh

I would like to thank Allah for His Assistance in organizing this prestigious
International Conference on Creativity and Innovation for Sustainable
Development 2014. The organization of this conference is timely as the Department,
previously known as the Department of General Studies, simply a service department,
is moving forward to offer Diploma and Postgraduate programs in which one of them
is Creative Thinking. The discussions and the suggestions will definitely help the
Department in that process. Thus, we are honored to have all of you with us.
Hopefully, by the end of this meeting, we will be able to deliberate resolutions that will
bring benefit to all. Lastly, this conference will not have been possible without the
efforts of our dedicated committee, in addition to the continuous support of the
University’s higher authority and offices.
Once again, and on behalf of the Department of Fundamental and Inter-Disciplinary
Studies, I would like to express my deepest appreciation to all. May Allah bless you all
and reward your dedication.
Thank you.
Sincerely,

DR. ABDUL LATIF ABDUL RAZAK
Head
Department of Fundamental and Inter-Diciplinary Studies



MESSAGE FROM THE CONFERENCE CHAIRPERSON
INTERNATIONAL CONFERENCE ON CREATIVITY AND
INNOVATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

In the name of Allah the Most Gracious and the Most Merciful
All praises be to Allah and peace and blessings be upon Prophet
Muhammad.

Assalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh  and Good morning.
Distinguished guests,
We are thrilled to organize the 2nd International Conference on Creativity and Innovation
for Sustainable Development here at the International Islamic University Malaysia and I
welcome you to this event.
It is the goal of the Department of General Studies, Kulliyyah of Islamic Revealed
Knowledge and Human Sciences, to organize an international conference on Creativity and
Innovation for Sustainable Development once every two years, with the target of enhancing
teaching and learning of Creative Thinking and Problem Solving and its relevance for
sustainable development. The last conference was held in 2011 bearing the theme of
infusing education with creativity and innovation. It attracted a large number of papers
from local and international participants.
Many critical aspects of creativity and innovation relative to sustainable development still
require exploration and review, whether related to concepts, theories, values, models,
parameters, criteria, processes, programs, or social impacts. This conference will take a step
forward to further shape the Islamic model of creativity, innovation and sustainable
development with a special focus granted to multi-disciplinary contexts of inquiry. The
conference is also concerned with the role and contribution of creativity and innovations to
improving the condition of Muslim education, culture and society.
I wish to take this opportunity to thank the head of the department of Fundamental &
Inter-Disciplinary Studies, Dr. Abdul Latif bin Abdul Razak, for  appointing me the second
time as the chairman of the International Conference on Creativity and Sustainable
Development.
I would also like to thank our partners in this endeavor as well as the sponsors and
supporters for their comprehensive support for the conference.
My deepest appreciation and thanks go to the honourable rector of the International Islamic
University Malaysia, Prof. Dato’ Sri Dr. Zaleha Kamaruddin, for taking time off from her
busy schedule to officiate the opening of this conference, dean of the Kulliyyah of Islamic
Revealed Knowledge and Human Sciences, Prof. Dr. Ibrahim Muhamed Zein, for his
indispensable support, the conference planning committee for their selfless dedication and
efforts. Without their contributions, the convening of this conference would have been
impossible.
I am grateful to the keynote speakers and the representatives of the Kulliyyahs for
accepting our invitation.
In conclusion, I wish all participants and speakers a fruitful conference and pleasant
experience.
Thank you very much and wassalam

Sincerely

DR. KABUYE UTHMAN SULAIMAN
Chairman
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Barriers Hindering Tafakkur (thinking) from an Islamic
Perspective

Prof. Dr. Jamal Ahmed Badi
Department of Fundamental and Inter-disciplinary Studies,

International Islamic University Malaysia (IIUM)
Email: badi@iium.edu.my

Abstract

Islam is a comprehensive and unique religion that captures all spheres of
human endeavours. It does not only explain the creation of man but it
captures the various concepts and compositions of man such as soul,
hearth, thinking etc. Little attention of recent studies on Tafakkur explicitly
elaborates on the vitality of barriers and hindrances that curtail Tafakkur.
Therefore, the primary objective of this paper is to examine some implicit
and explicit barriers that undoubtedly hinder Tafakkur from Islamic
perspective. The methodology used in this paper is document analysis
and it is as well a library-based research. The findings of this paper
identified some barriers to Tafakkur such as: Jahl, Al-I’rāÌ, Taqlīd & Ta'ÎÎub,
Hawā. Hence, it recommends that, the identified predicaments to Tafakkur
must be addressed through Islamic educational system, enlightenment
and sensitization. It is hoped that if this is addressed, Tafakkur will be
fruitful and positively utilized by Muslims in promoting various spheres
of human endeavours in the Muslim world.

Introduction

Philosophers, psychologists and neuroscientists have dabbled into the various
arguments and understanding on thinking. It is interestingly noted that, thinking
and soul are captured in the Glorious Qur’ān. Nonetheless, the Qur’ān is not a
scripture of philosophy which captures philosophical discourse; it is a Divine
Revelation that has no doubt. Since knowledge and wisdom is core discourse of
philosophy and prime importance, therefore, thinking forms a central climax
and an emphatic vocal discourse in research on knowledge. Thinking skills
have been categorized differently from various perspectives.
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Some Greek philosophers have categorized thinking into first-order-
thinking and second-order-thinking. With this submission, many Muslim
scholars such as Al-Farabi, Ibn Sina and many others have been influenced by
the divisions of thinking. Nonetheless, Qur’an captures thinking but does not
portray thinking like the way the Greek and Muslim philosophers portrayed it.
Qur’an explicitly and simply discusses thinking ambiguity and presents
thinking as an integral disposition of man.

An overview of Tafakkur

Indeed, human age is determined by its level of thinking and its ability is
determined by the level of its knowledge. Verily, the basic foundation of
knowledge is determined with the output of the fruitful outcome of thinking.
Undoubtedly, ignorance according to the Islamic standpoint inhibits the level of
thinking.  Thinking is an obvious ability and measure to determine justice and it
is a bench mark for evidences or juxtaposition for the acquisition of sound
meaning of a topical issue.  Thinking ability of and its illuminating light by man
enables him to differentiate between truth and falsehood.  Nonetheless;
ignorance is an impediment and obscurity for the clearer thinking and
understanding.  It has been interestingly submitted that, the ignorant people
tend to think that the truth. Hence, it is essentially vital to argue that, knowledge
and love to pursue it will help in addressing the ignorance as one of the major
barriers to thinking among the contemporary Muslims.

In this paper, ignorance is of two kinds namely: ignorance of knowledge
to manage the system or mundane affairs (Jahal on Fardh Kifayyah) and
ignorance of divine knowledge or knowledge to manage oneself (Jahal on
Fardh ‘Ayn).  Either knowledge about formal or later aspect, it could be a
hindrance or a barrier to thinking. In this paper, focus is given to the later as a
result of the fact that, though, human thinking is powerful however; alone does
not have the ability to capture the unseen things such as good and bad fortunes.
Likewise, thinking without divine guidance does not possess the strength and
ability to enact rules and regulation guiding human affairs especially in
attaining prosperity in this life and hereafter. As a result, man needs a necessary
rules and regulations which show him the direction towards success.

Islam is a comprehensive and unique religion that captures all spheres of
human endeavours. It does not only explain the creation of man but it captures
the various concepts and compositions of man such as soul, hearth, thinking etc.
Indeed, the conception of Tafakkur has denoted to be integrally part of Islam
and more importantly, it is regarded as an act of worship. Indeed, Allah has
referred to ‘Ulul Albāb in several verses in the Qur’ān. It appears sixteen times
in the Holy Quran. For instance, in Surah Al-Baqarah (Q2:179, 197 & 269); in
Surah Al-Imran: Q3: 7 & 190); Surah Al-Maidah: Q5:100); Surah Usuf
(Q12:111); Surah ar-Ra’d (Q12:19); Surah Ibrahim (Q14:52); Surah Sa’d
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(Q38:29 & 43); Surah az-Zumar (Q39:9, 18 &21); Surah Ghafir (Q40:54) and
Surah at-Talaq (Q65:10)1. People of understanding are sound mentally and
there is no confusion in their thinking and no ambiguities in their ideas but the
show servility of obedience to the will of Allah2. According to Al Qaradhawi,
the vitality of thinking is stressed emphatically in the Qur’an. For instance, the
aqala i.e. he thinks appears 49 times in the Qur’an3. Al Imam al- Ghazālī is one
of the prominent Muslim scholars who extensively discusses the
aforementioned barriers as inhibitors or predicaments to thinking.  Similarly,
Muhammad Aliyy al-Juzuw has elaborately discussed the understanding of
thinking and soul from the perspectives of the Qur’an and Sunnah4.

Onwards, there is an important assertion by one of the French
Orientalists who submitted that, the word thinking is not used as nominal
connotation in the Qur’an which indicates negativity5. Contrarily to the
submission of the French Orientalist, if thinking is used as verb or action in the
Qur’an, nonetheless, the usage of its synonyms is used as nominal which is
used severally in the Qur’an.

Indeed, from the ascetic perspective, it is interestingly noted by Al
Imam Al-Ghazzali that, thinking plays an important role in the life of Muslims;
however he asserts that ignorance is one of inhibiting factors to an effective
thinking. A number of Qur’anic verses have invited man to think and ponder
over the sign of Allah in creation, but man turns away from it. The alternation
of day and night is great signs for man to think of and to be acquainted with the
great Power of God in controlling the universe.

Undoubtedly, the Divine Scriptural Book, Qur’an is encyclopedic
covering all aspects of life. Since the Qur’anic approach is not contrary to
human nature, hence it invites man to think over the creation of God. However,
repudiation and turning away from the reality explicated in the Glorious Qur’an
is a great barrier to thinking

A number of scholarly works have extensively discussed the Qur’ānic
explanation on Tafakkur. However, little attention of recent studies on Tafakkur
explicitly elaborates on the vitality of barriers and hindrances that curtail
Tafakkur6. The subsequent subheading explains the Barriers or Impediments to
Tafakkur :

1 Hasaan Zakariyya K. (2013). Who are the Uluml Al-Bab (Men of Understanding, p.2
2 Ibn Kathir (1426 A.H./2005). Tafsirul Qur’an al-Azim, Cairo, Daru bin al-Haitham, vol. 2, p.
1552.
3 Yusuf Qaradhawi (1997). Al-Aql wal Ilm fil Qur’an al-Karim. Maktabah Wahbah: Cairo
4 Muhammad Aliyy al-Juzuw (1983). Mafhumul Aql wa Qalb fil Qur’an was-Sunnah. Darul
Ilm lil-Malayin: Lebanon: Beirut.
5 Muhammad Ali Al-Juzwi (1980). Mafhumul Al-‘Aql  wal-Qalb fil-Qur’an was-Sunnah
6 Jamal Ahmed Baid (2001).  Tafakkur from a Qur’anic Perspective. Gezira Journal of
Tafakkur, vol. 3, No. 1, pp. 1-38
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Barriers or Impediments to Tafakkur
As Qur’ān explains the vitality of Tafakkur, some prominent Muslim scholars
have elaborated on the paramount importance of thinking and reasoning in
comprehending the divine scriptural book. Qur āʾn mentions certain factors that
influence Tafakkur in a negative way leading to deception, falsehood,
ignorance, disbelief and misguidance.

Of such factors are: Ignorance and not being aware of the truth (Jahl),
turning away from the Truth (Al-I’rāÌ), traditionalism and blind following
(Taqlīd & TaÑÎÎub), Lusts and desires (Hawā), Arrogance (Takabbur),
Hypocrisy (Nifāq), Reliance on Conjectures, Conscious rejection or denial of
the truth, after being convinced about it (Juhūd) Rejection of Truth (Juhūd),
giving the lie to the messages of God (Takdhīb), the role of Satan in influencing
human perception and envy and jealousy.

1. Ignorance and not being aware of the truth (Jahl)

Islam emphasizes on the significance of knowledge and it declares
ignorance as unacceptable for the adherents of the religion. Qur’an asserts that
knowledgeable people and ignoramus cannot be equated. Similarly, Islam
stresses on the vitality of thinking and ignorance is one of major hindrances that
inhibit positive thinking. On the basis of fore going elucidation, it is explicitly
inferred from the Qur’anic verse that, ignorance is a major barrier for man to
ponder over the truth. In Q6: 111, Allah says of disbelievers thus:

“Even if we were to send down angels unto them, and if the dead
were to speak unto them, and even if We were to assemble before
them, face to face, all the things that can prove the truth, they would
still not believe unless God so willed. But (of this) most of them are
entirely unaware”1.

The above quoted verse indicates that it is ignorance about the truth of
the Qur’an that makes the disbelievers deny the truth of the divine message. In
the above verse, Allah replies the polytheists concerning their insistence that He
should send down the angels or raise dead people as a condition for believing
His messenger. However, because of their deep ignorance, which is the
opposite of knowledge, none of these miraculous things would convince them
to actually have the belief in the divine message2.

Based on the above quoted verse, Abu Ja’fari asserted that, many of the
unbelievers are ignorant of because they thought the truth about the divine
message was from the Prophet’s whims and caprices. It is further reiterated that,
ignorance mostly lead people to show mockery at the message of Allah and His
Prophet. This is undoubtedly a great predicament to proper and clear thinking.

1 Q6:111.
2 Ibn Ashur: al-Tahrir al-Tanwīr
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Imam Tabarī is of the opinion that, Hajaj bin Jurayj asserted that, the
verse was descended unto the Prophet that different signs are from Allah the
Almighty, but the disbelievers do not believe when it is explained to them. ‘Ibn
Abbas posited that, the verse was revealed about those who have gone strayed
from the right path. Qatadah is of the opinion that, Allah forbids Muslims from
insulting the gods of non-believers so that they do not abuse God because they
are people of ignorance. Ordinarily, the occurrence of any of those things
should serve as a proof and motivation for man to think and acknowledge the
Power behind their possibility. But this thinking ability has been beclouded by
ignorance to recognize the truth.

In another verse, Allah states that:

“And We brought the Children of Israel across the sea; and there
upon they came across people who were devoted to the worship of
some idols of theirs. Said the children of Israel: (O Mûsa (Moses)!
setup for us a god as they have gods!). He replied: (Verily, You are
people without any awareness of right and wrong!)”1.

The above verse is very lucid as regard to the ignorance of children of
Israel when an attempt was made to ignorantly imitate people who devoted their
lives to idol worship. Indeed, they do not think properly of the implication and
danger in the imitation of the ignoramus. Verily, their request for the setting up
a god shows their low level of thinking. Instead of thinking properly before
requesting for a god is an indication that they were ignoramus. As a result,
ignorance is a clear hindrance to the properly thinking.

2. Turning away from the Truth (Al-I’rÉÌ).

Islam is the true religion that invites its adherents to the truth. Then the
non-believers turn away from the truth of the divine message. Allah has
challenged non-believers repeatedly in the Qur’an that that why man should not
ponder over things. It is said that:

[So long as We keep their hearts and their eyes turned away from
the truth, even as they did not believe in it at the first instance: and
so We shall leave them in their overweening arrogance, blindly
stumbling to and fro]2.

In the above verse, Allah explains that he turns the hearts and eyes of
the polytheists from recognizing the truth. Heart is mentioned before eye
because it is the most important human organ. As a platform for thinking
process, it has impacts on eyes and ears which serve as its agents. So both their
hearts and eyes have been turned away from thinking by means of which to

1 Q7:138.
2 Al-An āʿm: 110.
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recognize the truth (al-Razi).  Allah says: [And so, when they swerved from the
right way, God let their hearts swerve from the truth]1.

The people of Israel ignored their messenger, Musa, by disobeying his
command as regards the guidance to which he was calling them. In turn, Allah
caused their hearts to swerve so much that it was impossible for them to be
guided to the truth path2. So deviation from the truth makes it impossible for the
polytheists to think about the convincing signs that Allah has sent through His
messengers.

The fore going elucidation indicates that, people are turning away from the
path of Allah without concrete evidence. Therefore, such habit or attitude
undoubtedly inhibits positive tafakkur.

3. Blind Imitation and Intolerance (TaqlÊd & TaÑÎÎub)

This part explains the blind imitation (TaqlÊd) and intolerance (TaÑÎÎub) as
predicaments for positive thinking. Stagnation and decline of the Muslim
Ummah immensely contribute to the blind imitation and intolerance which
affected thinking for the progress of the Ummah. There was prevalence of blind
imitation and factionalism among the Muslims. The collective intellectual
profundity that existed in the medieval period where Ijtihad effectively
promoted thinking was affected with the emergence of blind imitation among
the Ummah. Thereby, many of the followers of schools of thought (madhhab)
used to blindly follow the madhhab without justification or evidence from
sound proofs.

There are many schools of Islamic legal thought which many
subsequent generations blindly adhere to their madhhab. There was promotion
of individual madhhab which weakens the positive tafakkur. Undeniably, the
blind imitation enormously contributed to the intellectual stagnation and decline
among the Ummah. The Ijtihad that encouraged thinking was stagnated; hence
there was agitation for the original thinking, idea and pristine Islamic legal
system that can promote positive thinking among the Muslims.

There was an agitation for the permanent closure of Ijtihad3. It is
unfortunately that blind imitation that subjugated the thinking has confined
Islam to a limited number of madhhab. As a result of intolerance and narrow-
mindedness by the adherents of madhhab, they rated the scholars whose names
are attached to madhhab as being prophesized by the prophets regarding the
importance of their personalities and madhhab. Indeed, an attempt to correct
this inimical view is considered heretical.

1 al-Ṣaff: 5.
2 Ibn Ashur: al-Tahrir al-Tanwīr.
3 Muhammad Husayn adh-Dhahabi, ash-Shari’ah al-Islamiyyah, Egypt, Dar al-Kutu al-Hadeeth,
2nd ed. 1968, p.12.
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More pathetically, those that repudiate to adhere to the aforementioned
madhhabs are considered as apostates. The extent of intolerance has been
reflected on the detestability of moving from one madhhab to another madhhab.
Even it was forbidden by the conservative adherents to madhhab that it is not
allow that one follower of madhhab marry another person from another
madhhab. Additionally, creative activity is also affected by the escalation of
blind imitation. This is the reason why the disbelievers used to follow their
forefathers blindly. The Holy Qur’an has confirmed this that:

[But when they are told, (follow what God has bestowed from
on high), some answer, (Nay, we shall follow only that which we
found our forefathers believing in and doing). Why, even if their
forefathers did not use their reason at all, and were devoid of all
guidance?”1

Following the path without knowledge or evidence is a bad practice
which stands condemnable in the sight of Islam. It makes one unable to use
one’s thinking faculty that has been endowed him by the Creator. Logically,
this act of blind following is baseless: If someone has followed a line of
argument advanced by another person, the former has actually deviated from
the pattern of the latter.

   Further, it is interestingly noted in the Qur’an that:

“When he (Ibrahim) said to his father: “What are these images,
to which you are devoted?” The said: “We found our father
worshipping them. He said: Indeed, you and your fathers have been
in manifest error. The said: “Have you brought us the truth or are
you are one of those who play about?” He said: Nay, your Lord is
the Lord of the heavens and the earth, Who created them and to that
I am one of the witnesses”2

Since the person so followed had based his argument on knowledge and
proof it follows therefore that the follower should also base his argument on
knowledge and proof just as his master had done. Doing otherwise would mean
an aberration and deviation. The above verse came after a previous one where
Allah has warned against following the dictates of Satan. This implies that there
is no difference between the act of blind following and subscription to the
dictates of Satan. It also encourages independent thinking as against blind
following of one’s whims and caprices or ideas and thoughts of others without
proof [al-RÉzÊ].

1 al-Baqarah: 170.

2 Al-Anbiyyah:52-56
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4. Lusts and desires (Hawā)
Islamic theological discourse is not relating divergent view on the power of

God in creating everything in the universe. However, there have been divergent
opinions as to whether human actions are created by God or it is socially
constructed or shaped either towards negativity or positivity. In the divergent
opinion among the scholars, some opinions are predominantly based on lusts
and desires without concrete evidences. In fact, regarding the personality of the
prophet that he does not speak out of his personal whims and caprices, Allah
said that: “You companion (Muhammad) has neither gone astray nor has erred.
Nor does he speak of (his own) desire. And it is only a Revelation revealed”1.

The above quoted verses are explicit to explain that he did not speak out of
his volition but follows whatever, Allah descended through angel Jibril.
Similarly, the four rightly guided successors after the Prophet were concerned
about following the commandment of Allah and his Prophet. For instance, after
the Battle of Yamamah when many memorizers of the Qur’an were killed,
Umar advised Abubakar as the Khalifah to compile the Qur’an into a booklet
form as we have it today. However, Abubakar was very reluctant in compiling
the Qur’an into a booklet form.

From the above explanation, there are two important things here to be
deduced. First, Umar was creative in generating ideas in solving the likely
problem that Muslims might have had in the future when it was possible to lose
the original content of the divine Book. Second, Abubakar hesitated because he
did not want to follow he lusts and desire in doing what was not done by the
Prophet when he was alive. Later, Abukar reason along with Umar and
compiled the Qur’an. Neither Umar nor Abubakar followed his personal
volition regarding the opinion as regard to the compilation of the Qur’an.

More so, during the time of Khalifah Uthman, Islam had spread to
different places in different parts of the world, thereby, people were reciting the
Qur’an with different dialects but not out of their lusts and desires but it was
due to the fact that Arabic was not their original language. Therefore, Khalifah
Uthman made an effort to standardize the Qur’an which was not based out of
his lusts and desires.

But unfortunately, after the first generation, there are prevalence social
vices among the Muslims. Theological discourse is important to explain certain
tenets of Islam, however, many intellectual opinions among the Muslims were
dominated by lusts and desires.

 [Has thou ever considered the kind of man who makes his own desires his
deity]2

In the verse, Allah expresses surprise at the attitude of the non-believers

1 An-Najm: 2-4.
2 al-Jāthiyah: 23.
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who considered as god their own desires. As in the subsequent verse, they
wrongly assumed that they would have a better life in the hereafter just as they
had it while on the planet.  This wrong assumption was based on their own
desires which dictate for them. For taking their lust desires as god, Allah has
enveloped them with all sort of misguidance such as obstinate minds and weak
souls.

Thus, their reasoning faculty becomes incapable to reason correctly
even though the proofs are convincing enough. [Ibn Ashur]. Indeed, this is a big
vacuum that paved way for lusts and desires which hindered the creative
thinking among the Muslims. Thereby, it is paramount to fill the gap in the
existing body of knowledge on the theological discourse especially towards
addressing lusts and desires as an impediment or barrier to tafakkur.

5. Arrogance (Takabbur):

This is another important predicament to thinking in Islam. There are many
Qur’anic verses that explain the danger in arrogance which affects proper
thinking. For instance, Allah the Almighty says:

[From My messages shall I cause to turn away all those who,
without any right, behave haughtily on earth: for, though they may
see every sign of the truth, they do not believe in it, and though they
may see the path of rectitude, they do not choose to follow it-
whereas, if they see a path of error, they take it for their own: this,
because they have given the lie to Our messages, and have remained
heedless of them]1

In the above verse, Allah has vowed to misdirect from His messages,
namely the understanding of the Qur’Én, those who behave in an arrogant
manner on earth. [Ibn KathÊr]  When they are thus misdirected from
understanding such messages, it would then be difficult for them to have the
ability of thinking and reflecting those messages. There is no reason for this
unfortunate fate other than their arrogance and haughtiness.

Because arrogance inhibits one from using one’s reasoning faculty to
think about available facts and evidence, and eventually to accept the truth. This
attitude is true of tyrannies and dictators such FirÑawn when prophet MËsÉ was
sent to him and his people. Allah mentioned this attitude to the Prophet
MuÍammad in connection with his experience with the unbelievers from the
Quraysh tribe, who had rejected the former’s message on account of their
wealth and social status, which made them become arrogant. [al-ManÉr].

1 al-A rʿāf; 146.
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6. Hypocrisy (NifÉq)

Indeed, many verses of the Qur’an explain the behaviours of the
hypocrites. They appear to be Muslims but in actual sense they are with the
disbelievers. Many verses in the Qur’an bear testimony that the Prophet peace
be upon him cannot identify their identities but only Allah knows them. Allah
said that:

 “Have you not seen those who were forbidden to hold secret
counsel and afterwards returned to that which they had been
forbidden, and conspired together for sins and wrong doing and
disobedience to the Messenger (Muhammad) and when they come
to you, they great you with a great wherewith Allah greats not, and
say within themselves why should Allah punish us not for what we
say! Hell be sufficient for them, they will be burn therein. And
worst indeed is that destination!1

The above is very clear to show the attitude of the hypocrites and indeed, it
is a big barrier that hinders proper thinking. It is pathetic that the hypocrites
used to great the Prophet (S.A.W.) with a negative greeting which the Prophet
himself could not easily identified but Allah revealed their conspiracy to the
Prophet. Similarly, the extent of the attitude of the hypocrites reflected in the
collaboration of their leader, Abdullah bin Ubai bin Salul and the disbelievers
during the plan for Hijrah by the Prophet (S.A.W.) and the Muslims. The
negative attitude of the hypocrites that is further buttressed thus in the Qur’an:

“They are the ones who say: Spend not on those who are Allah with
Allah’s messenger until they desert him”. And to Allah belong the
trearues of the heavens and the earth but the hypocrites comprehend
not. They (hypocrites) say: “If we return to Al-Medinah, indeed the
more honourable (Abdullah bin Ubai bin Salul) the chief of
hypocrites at Al-Madinah) will expel therefrom the meaner (i.e.
Allah‘s Messenger). But honour, power and glory belong to Allah
and to His messenger (Muhammad) and to the believers but the
hypocrites know not”2.

In the above verse, Allah replied the hypocrites who had threatened to not
give money in charity to the Companions of the Prophet. It was reported that

Aʿbdullah Ibn Uʿbai a leading hypocrite had urged his fellows to subject the
followers of the Prophet to want by not giving them money. So they would be
forced to desert him in Madinah. He also threatened that when they arrived in
Makkah, he and his fellow rich would deal with the Prophet and his followers.
But Allah retorted that to Him belong the treasures of the heavens and the earth;
however the hypocrites do not understand this truth. [al-RÉzÊ&al-BaghwÊ].
Their hypocrisy has blinded their reasoning faculty that could enable them have

1 Al-Mujadilah:8
2 Al-Munafiqun: 7-8



Barriers Hindering Tafakkur (thinking) from an Islamic Perspective – Prof. Dr. Jamal Ahmed Badi21

that consciousness in them; that whatever wealth they possessed was but from
the limitless treasures of Allah, and that He gives whomever He likes. So they
did not have monopoly over it.

7. Reliance on Conjectures

Indeed, conjecture has many other synonyms such as: supposition,
speculation, imagination, assumption, surmise and many others. All these
related to not following the facts and based a particular opinion on the reasoned
judgment but it is based on conjectural viewpoints. In this regard, there are
many Qur’anic verses that have explicitly elaborated on the negative effect of
reliance on the conjectures. For instance it is stated in the Qur’an that:

“Now if thou pay heed unto the majority of those who live on earth,
they will but lead thee astray from the path of God: they follow but
other people’s conjectures, and they themselves do nothing but
guess”1

Allah advises the Prophet in the above verse against following the line of
most people because their mission is to mislead and misguide. In their belief,
conducts, and actions, their only basis is to guess based on their whims and
caprices. They are far from basing their judgments on the truth. [al-ManÉr]. The
act of guessing is the easiest way of arriving at decisions, though in the long run
the outcome cannot be regarded as valid. It is an antithesis of critical thinking
which might be difficult and require some time. However, it leads to a proof-
based conclusion. Therefore, the Prophet has ensured that his disciples or
companions did not rely on conjectures but they relied totally on the reasoned
judgment and evidences from the divine revelation and his Sunnah. This means
that, apart from the Qur’an, the personality of the Prophet also served as an
important text in the life of the companions through which they learned from
and transformed their lives. This undoubtedly helped them to avoid conjectural
opinions on religious issue. It is not doubtful to assert that, conjecture is also a
barrier to tafakkur which must be unreservedly addressed among the Muslims.
In addition, Ibn Qayyim is of the opinion that, conjecture relates to take a
particular thing as an object of worship without sure knowledge over it from
Alighty Allah which is considered as worldly false deities2.

8. Conscious rejection or denial of the truth, after being convinced
about it (JuÍËd)

Indeed, ignorance of the truth is different from deliberate repudiation of

1 al-An āʿm: 116.
2 Ibn Qayim, J. (1422A.H/2002). I’lamul Muwaqi’ina an Rabb al-Alamin, Cairo, Darul hadith,
vol. 1. P.48.
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truth. Deliberate rejection of truth is known as JuÍËd or TakdhÊb. There is no
benefit in repudiation of truth and reality. The illuminating light of truth unveils
the darkness of falsehood. Indeed, it has been succinctly shown in the glorious
Qur’an that, Allah has destroyed many people in the past as a result of the
rejection or repudiation of the truth. They have ignorantly denied the truth and
they liked to be praised with what they have not done.

Denial of the truth or turning away from the truth is a fundamental
hindrance to the thinking ability or thinking skill. The abstinence from turning
away from the truth is integrally important to awake the ignoramus people from
their slumber in order to activate their thinking potentials.

There are many verses in the Qur’an that projects the rejection of truth. In
fact, this is very commonly attributed to the people of Israel. For instance, the
Israel have read about the arrival of the final messenger in their divine book, but
when he came, they all rejected his personality and his message. The Holy
Qur’an affirms this thus:

“And (remember) when Isa (Jesus), son of Maryam (Mary), said: O
Children of Israel! I am the Messenger of Allah to you, confirming
the Taurat (Toral) which came before me and giving the glad
tidings of a Messenger to come after me, whose name is shall be
Ahmad. But when he (Ahmad i.e. Muhammad) came to them with
clear proofs, they said: This is plain magic”1

“But when Our light-giving messages came into them, they said,
this is clearly but spellbinding deception!, and in their wickedness
and self-exaltation they rejected them, although their minds were
convinced of their truth”2

The above quoted verse is very explicit as regard to the rejection of the
people of Israel regarding prophethood of Muhammad, but despite the fact that
they know about the message, they deliberately rejected it. Furthermore, The
Prophet was informed by Allah on how Pharaoh and his people rejected Prophet
Musa’s signs despite the fact they were convinced of their validity and
truthfulness. They could have succumbed and accepted such convincing
evidences were it not for their arrogance which led them to deny the plain truth.
Thus they were destroyed because of that. With this, Allah was warning those
disbelievers who rejected the plain truth brought by the Prophet [Ibn Kathīr].
Their conscious rejection of the truth beclouded their objectivity and did not
give them the opportunity to ponder and think critically and accept it.

[Nay, but they are bent on giving the lie to everything the wisdom
whereof they do not comprehend, and here its inner meaning is yet
to become clear to them. Even those who lived before their time

1 As-Saff:6
2 al-Naml:13-14.
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give the lie to the truth: and behold what happened in the end to
those evildoers](Yūnus: 39)

The above verse tells of the attitude of the disbelievers; they were given to
rejecting the truth without considering and thinking about evidences that have
been provided. Their hasty decision to regard as a lie the truth actually blinded
them. Thus they could not see reason in what has been brought to them despite
its vivid validity. [Ibn ‘Ashur]

9. The role of Satan in influencing human perception.

The Qur āʾn has considered Satan as an avowed enemy of mankind. It all
started when he refused to prostrate for Adam as commanded by Allah; except
for him, the Angels all obeyed Allah’s command. For disobeying Allah’s
command, Satan is therefore cursed. Thus he has vowed to remain a fierce
enemy of Adam and his progenies, to mislead them perpetually. Allah says that:

“O ye people! Eat of what is on earth, Lawful and good; and do not
follow the footsteps of the evil one, for he is to you an avowed
enemy.For he commands you what is evil and shameful, and that ye
should say of Allah that of which ye have no knowledge”1.

 In the above verse, Allah therefore warns mankind against following the
path of Satan, because, he is bent on dictating the evil doings for human beings
and asking them to do what they do not know about. (al-Baghwi). The Satan’s
powerful whispering, calling, promising, and insinuating can overshadow and
tamper with human ability to think and perceive his falsehood.

In Islam spiritual development of man is important. However, Shaytan
devil has aggressively said he will lead man to the wrong way. In this regard, he
played negative role in influencing man in involving in many atrocities. He
does not want man to prosper in this life, he commands man to involve in bad
things. Partaking in bad behaviour, it emotionally affects man’s psyche.
Inferably, it affects the mind and thinking.  As a result, devil affects man’s
thinking despite the fact that it emphasises on the vitality of rationality.

Therefore, it is important that man protects himself from the negative
influence of devil in respect to the thinking because thinking itself is considered
as worship.  Since man cannot safeguard himself from the devil’s influence, he
needs to seek spiritual protection from Allah. It is important to assert that man
has no power except by Allah’s will. This must be ringing in the mind of whose
thinking is affected by devil by showing servitude and servility of obedience to
Allah. The Holy Qur’an says: “Say! Verily my prayer, my sacrifice, my living
and my dying are for Allah, the Lord of the worlds”2.

1 Baqarah: 168-169.
2Qur’an 6:162
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Similarly, seeking closeness to Allah through forgiveness is essential
because the person that devil influences may be affected with his thinking,
therefore, such person must seek forgiveness from almighty Allah. The Holy
Qur’an confirms this that:

“And seek forgiveness from your Lord, He was ever forgiving. He
will let loose the sky for you in plenteous rain, will succor you with
wealth and sons, will assign to you gardens and will assign to you
rivers”1.

The above Qur’anic verse indicates that, the victims of Shaytan’s
influence on his thinking must seek for Allah’s forgiveness. Therefore, he must
pray to Allah (s.w.t) for spiritual strength and emotional stability. This is also
confirmed in another verse of Qur’an that: “O our Lord! Do not condemn us if
we forget or fall into error”.2  Again, O our Lord! Do not deviate our hearts
after you have guided us”3.

Based on the above verses, the victim of shaytan’s influence on his
thinking which affects his proper thinking needs to be always seeking for
positive thinking by wishing the countenance and nearness to Allah (s.w.t).
Therefore, such a victim needs involve him/herself in supererogatory worships
after performing daily obligatory prayer in order to foster his neatness to Allah.

Furthermore, there are various types of emotional problems that Shaytan
uses to influence man’s thinking negatively which Allah describes in the
Qur’an such as: jealousy, love, hatred, terror, fear, sadness and among others. In
solving the psychological disturbance of devil’s influence on one’s thinking,
there are different ways to solve this such as fear of Allah, love of Allah,
humility and gratefulness.

Allah says in the Qur’an that: “The noblest of you in the sight of Allah
is the most Allah-fearing among you”4.  Therefore, the victim of devil’s
influence on his thinking should purify his heart through the fear, love, sense of
humility and gratitude to almighty Allah (s.w.t). Once this is attained, the
negativity ascribed to thinking through the whispering of Shaytan will be
solved. Hence, striving against the plot of Shaytan is significant in addressing
the wishful thinking of devil.

In Islam, contemplation and positive thinking is important in piloting
the affairs of Muslims as act of worship. Indeed, feelings, emotions, thinking
and perceptions are essential part of human behaviours. The influence of
shaytan in shaping man’s thinking negatively is acknowledged. Indeed,
negative and wishful thinking emanate from Shaytan. It is Shaytan that
influences man’s think through waswasah which is known as whispering. It is

1 Qur’an 17:10-12.
2 Qur’an 2: 286.
3 Qur’an 3: 8.
4 Qur’an 49: 13.
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thereby asserted that; man should seek protection the waswasah of Shaitan
which results to the predicament for the positive thinking. According to Ibn
Qayyim Al-Jawzi, waswasah there are two vital key words related to it which
are: khawatir and shahwah1. It is further noted that, Khawatir is considered
inner thought that command bad behaviours while shahwah is an emotional
state of mind that entertains thinking through waswasah and khwatir whereby
the commandment of Shaytan, is adhered to. Therefore, waswasah; khawatir
and shawah must be addressed as integral component used by the devil in
affecting man’s thinking negatively.

As an attempt to get rid of the influence of Shaytan in man’s thinking
and other negative concepts such as insinuation (waswasah), the suggestions of
the Muslim scholars are important. Of such Muslim scholars are: Ibn Qayyim
al-Jawzi, Ibn Miskawayh, Al-Ghazali and Al-Balkhi, and many others. It is
reiterated by al-Balkhi abu Zayd that contemplation has significant impact on
man’s health2. Inferably, this means that, healthy thinking brings positive
impact to oneself and the society at large.

Further still, The pertinence of positive meditation or contemplation is
painstakingly mentioned by Al-Ghazali in his famous treatise, Ihya’ ‘Ulumu al-
Din3. It is reiterated that, Muslims must be conscious of positive thinking in
order to refrains from any plot of Shaytan in influencing man negative ideas and
thinking because it can affect the harmonious existence of man in the society.

Additionally, the contemporary eminent Muslim psychologist, Malik Badir
has interestingly discussed various mechanisms in avoiding the negative
influence of Shaytan on man’s thinking.

Specifically, it is asserted that:

“Modern medical research has also shown that all the other Islamic
prescriptions, rules and desirable behavior have their undisputed
values in protecting the physical and psychological health of
believers. For example, bodily cleanliness, which believers acquire
as a result of ablution (wudu’) before the five daily prayers, the
ceremonial bathing (ghuzul) before Friday prayers and after marital
intercourse, and other Sunnah practices, have their obvious sanitary
aspects. Similar invaluable benefits are seen in every practice
performed by Muslims whether in their worship or general exercise
of Islamic teachings: for example, the physical exercise in
performing the five daily prayers, the health values of fasting and
the avoidance of overeating that leads to obesity-which are
mentioned in several sayings of the Prophet, and in the following

1 Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Miftau Dar Sa’adah. Riyadh: Ri’asat al-Ifta’, n.d., p.183.
2 Abu Zayd Al-Balkhi, Masalih al-Abdan wa al-Anfus, M.S. 3741 (Instabul: Ayasofya Library).
Photocopied by the Institute of Arabic-Islamic sciences, Frankfurt, A.M., 1987.
3 Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum al-Din, vol. 3, (Beirut: Darul Qalam, n.d.), pp.56-59.
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Qur’anic verse: “Eat and drink, but waste not by excess (Q7:31)”1.

The above quotation is shows crystal clear various religious rituals that can
safe Muslims from the plot of Shaytan influencing their behaviours negatively
and more pathetically, their thinking.

10. Envy and Jealousy.

In fact, this is another barrier to thinking. Indeed, there are many
testimonies in the Qur’an in this regard, for instance the envy and jealous of
Shaytan to Adam made him not to bow for him when he was commanded by
Allah. Allah says that:

“And (remember) when We said to the angels: “Prostrate
yourselves before Adam” And they prostrated except Iblis (Satan),
he refused and was proud and was one of the disbelievers
(disobedient to Allah)2.

The above quoted verse is also clear as regard to the refusal of angel to
prostrate for Adam.  Similarly, the people of the people among the Jews were
envy and jealous of the last prophet and his followers. Allah states in the
Qur’an that:

“Quite a number of the people of the Book wish They could turn
you (people) back to infidelity after ye have believed, from selfish
envy, after the truth hath become Manifest unto them: but forgive
and overlook, till Allah accomplish His purpose; for Allah hath
power over all things”3.

In the above verse, Allah warns the community of the believers against the
trick of people of the book (the Jews) who were bent on causing confusion for
them in an attempt to mislead them. Although their book contains prophesy
about the Prophet Muhammad being the last seal of Allah’ messengers, they
refused to follow the message of this last messenger. Nothing save selfish envy
has made them refuse to acknowledge the message of Prophet Muhammad
despite the fact that they had adequate first-hand information about him. (Ibn
Kathīr). Thus envy constitutes a major stumbling block which often stands in
the way of human beings to think correctly. The amount of evidence available
in their book and in the Qur’an should spur them to use their reasoning faculty
which could lead them into accepting the truth. But this was not possible
because of their envy and jealousy.

1 Malik Badri (2000). Contemplation: An Islamic psycho spiritual study with an introduction by
Shaykh Yusuf Al-Qaradawi. Cambridge University Press: London.
2 Al-Baqarah:34
3 al-Baqarah, Q2:19
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Conclusion

The paper has explored the significance of thinking in Islam and various
predicaments or barriers to thinking among the Muslims have been discussed.
The chapter has indicated that Ulul Al-Bab is referred to as men of
understanding in sixteen places in the Qur’an because there is no barrier for the
thinking and reflection about the sign of Allah. The paper is explicit on the
Qur’anic references to the barriers to thinking among the Muslims.  Of such
impediments to thinking as elucidated in this paper are: Jahl, Al-I’rāÌ, Taqlīd &
TaÑÎÎub, Hawā. It is therefore recommended that, the identified predicaments or
barriers to Tafakkur must be addressed through Islamic educational system,
enlightenment and sensitization. If this is addressed, Tafakkur will be fruitful
and positively utilized by Muslims in promoting various spheres of human
endeavours.
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Abstract

Innovation has been identified as a crucial drive that determines the
survival, growth and sustainability of many modern organizations. In
today’s competitive environment, innovation can be critical in driving
both individual and organizational successes. More importantly,
individuals within the organizations are the key player in the
implementation of innovativeness at work. Hence, this study investigates
the antecedents of innovative working behavior and its impact on career
advancement. Specifically, this study will take a close look on how
communication efficacy, communication climate, mentoring, and
networking influence academicians’ innovative working behavior. These
communication factors are believed to provide opportunities for the
innovation and implementation of novel ideas that will aid employees in
achieving their career goals, and thus become a platform for their career
advancement in the organizations. The study adopted a quantitative
survey research design. Self-administered questionnaires were distributed
to 132 lecturers from three major Islamic universities in Malaysia. The
findings indicate that there are significant relationships found between all
four communication factors with innovative working behavior.
Specifically, this study found that innovativeness is strongly correlated
with communication efficacy, communication climate, networking, and
moderately correlated with mentoring. This study also found that
innovativeness is strongly correlated with career advancement.
Furthermore, regression analysis found that networking is the most
influential factor to predict innovative working behavior, followed by
efficacy and mentoring.
Keywords: Individual Innovativeness, Communication Efficacy,
Communication Climate, Mentoring, Networking, and Career
Advancement.
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INTRODUCTION

Background of the Study

In the present rapid changing business environment, organizations are facing
greater challenges than ever before as they need to promote innovativeness in
work processes to stay competitive and maintain their existence. In order to
accomplish this goal, organizations look for ways on how to successfully create
and deliver better products and services (Ramamoorthy, Flood, Slattery, &
Sardessai, 2005). Quite often, organizations render support to their employees
to innovate better work process, method, and operation. Thus, innovativeness at
individual level holds a significant role in determining the existence and
competitiveness of modern era organizations.

Innovativeness, or the tendency to create, share, and implement new ideas,
is critical in driving success at both individual and organizational levels. In fact,
individuals within the organizations are the key players in the implementation
of innovative behaviour at workplace. In the core of innovation lies creative
ideas, and it is the employees, alone or in groups, who will generate, promote,
discuss, modify, and realize these ideas (Scott & Bruce, 1994). It is not
surprising that innovative employees are becoming the main commodity of
contemporary organizations (Huhtala & Parzefall, 2007), and therefore, the
recruitment and development of such employees have been one of the main
goals of any organization.

There are numerous studies that have successfully identified factors which
influence individual innovativeness within the organizations. Some of them
highlight the importance of several communication aspects, such as,
communication efficacy (Kumar, & Uzkurt, 2010), communication climate
(Arif, Zubair, & Manzoor, 2012), mentoring (Shakeri, Tahari, Dehghan, &
Kavandi, 2012), and networking (Pittaway, Robertson, Munir, & Denyer, 2004)
in changing human behavior. This study, therefore assumed these
communication factors as the determinants of innovativeness at individual
level. Furthermore, this study assumes that working innovative behavior
significantly and directly contributed to career advancement at workplace.

Problem Statement

In recent years, particularly in Malaysia, lecturers have been widely
encouraged to improve their academic contributions. This situation requires
them to take more initiative when it comes to their academic publications, such
as, books, journals, and articles. Such initiatives ultimately require a great
amount of innovativeness from each individual involved. Strong innovative
working behavior among academic staff will eventually spread among peers at
workplace, thus, promoting an innovative culture.

As a rapidly developing Islamic nation, the needs for high quality Islamic
higher learning institutions are increasing in Malaysia. The number of Islamic
universities/colleges is increasing in the last few decades, manifesting a
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growing interest for such institutions. With greater interest come greater
expectations for excellence and, thus, greater challenges to remain competitive.
Islamic universities/colleges are not only competing against each other but
against the long existed and well known conventional institutions as well.

Together with many other types of institutions in Malaysia, Islamic
universities/colleges need to deliver better products and services. In recent
years, major Islamic universities/colleges, such as International Islamic
University Malaysia (IIUM), Islamic Science University Malaysia (USIM), and
International Islamic University College Selangor (KUIS) have gradually try to
improve the competency of their graduates as well as their academic
contributions to the society. To achieve these, both the institutions and their
employees are required to improve their work process, method, and operation.
The academic staffs, in particular, hold the key success to these objectives
which ultimately rely on their innovativeness at work. Considering this
particular issue, this study therefore focus on the academic staff’s individual
innovativeness as the core issue to this research. It is becoming imperative to
investigate the factors that contribute to the academicians’ individual
innovativeness, as well as finding out how does it influences the advancement
of their career at their respective institutions.

Research Questions

Based on the problem statement outlined, this study has come up with
several questions:

1. What is the level of the academicians’ innovative working behavior?

2. What is the level of each communication factor (communication
efficacy, communication climate, mentoring, and networking)?

3. What is the level of the academicians’ perceived career advancement?

4. What are the relationships between each communication factor with
academicians’ innovativeness?

5. Does innovativeness has a direct impact on the career advancement?

Resarch Objectives

The main objective of the study is to examine what are the antecedents of
innovative working behavior, as well as to confirm its impact on career
advancement. Specifically, this study tries to:

1. find out the level of academicians’ innovative working behavior;

2. determine the level of each communication factor (communication
efficacy, communication climate, mentoring, and networking);

3. find out the level of academicians’ perceived career advancement;

4. validate the relationships between each communication factors with the
academicians’ innovative working behavior; and

5. confirm the impact of innovativeness on career advancement.
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Significance of the Study

This study aims at contributing to both theoretical and practical aspects of
communication literature. From the theoretical aspect, the study is aimed at
closing the existed knowledge gaps in this particular issue of interest. Over the
recent years, a sizeable body of research has focused on identifying antecedents
of innovative working behavior and developing ways to better support
employees in their creative endeavours (Janssen, Van De Vliert & West, 2004).
However, some critical factors to the individual innovativeness may have been
neglected or taken lightly. Many of these neglected factors come from the
communication field of study, such as, communication efficacy,
communication climate, mentoring, and networking.

Past studies have shown lack of attempts in acknowledging the important
roles of these communication factors in promoting innovativeness at workplace.
Furthermore, there have been limited attempt in studying these factors
collectively under one research framework. As argued by Johnson, Donohue,
Atkin, & Johnson, (2001), there is a need in innovative behavior research to
produce new research models that will be able to provide new perspective in
this issue. As such, this study initiated an attempt to study these communication
factors collectively. More importantly, this study tries to confirm if the
innovativeness will give a significant impact on career advancement.

Besides filling in the knowledge gaps, this study also aims at contributing
another overview on the continuously growing studies of Bandura’s (1986)
Social Cognitive Theory (SCT). SCT provides a framework for understanding
and predicting human behaviour. It mainly hypothesizes that learning occurs in
a social context and what is learned is gained through observation (Denler,
Wolters, & Benzon, 2012). As such, this study aims at providing new views of
how innovative behavior is developed at the workplace.

From the practical aspects, the findings drawn from this study will provide
many organizations an insight of how the communication factors could boost
their employees’ innovative working behavior. As it is conducted at learning
institution, the study highlights effective ways in improving and promoting
innovativeness of the teaching staffs at their workplace. This will help the
universities on making new policies that will improve their academic staff’s
working efficiency, ethics, and individual developments.

LITERATURE REVIEW

Social Cognitive Theory

Bandura’s (1977) social cognitive theory (SCT) provides a framework for
understanding and predicting human behaviour. Initially developed with an
emphasis on the acquisition of social behaviours, SCT continues to emphasize
that learning occurs in a social context and what is learned is gained through
observation (Denler, Wolters, & Benzon, 2012). SCT posits that people hold
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two expectations concerning behaviour. The first relates to the expectations
concerning one’s ability to perform a particular behaviour and the second
encompasses the expected outcomes of that particular behaviour (Dorner,
2012).

Social cognitive theory rests on several basic assumptions evaluating
behavioural change depending on three main factors, namely, environmental,
personal, and behavioural factors (Bandura, 1989). Bandura argues that an
individual's behaviour is uniquely determined by each of these three factors.
This theory not only explains how people acquire and maintain certain
behavioural patterns but also provides the basis for intervention strategies
(Bandura, 1997). Over the years, this theory has significantly helped in
identifying crucial factors in determining people behaviour as well as the
strategic plans needed to shape the intended behaviour. Bandura (1986) has
stressed the importance of acknowledging five main concepts of his Social
Cognitive Theory, namely, observational learning, outcome expectations, self-
efficacy, goal setting, and self-regulation.

Assumptions of Social Cognitive Theory

The social cognitive theory has three main assumptions. The first concerns
on the view that personal, behavioural, and environmental factors influence one
another through a continuous interaction (Denler, Wolters, & Benzon, 2012).
These three factors affect people’s behaviour simultaneously through social
learning. The second assumption within the SCT is that people have the ability
to shape their own behaviour and the environment in a purposeful, goal-directed
fashion (Bandura, 2001). People are believed to have the power over their own
behaviour by acknowledging their surroundings and the motives on achieving
certain goals. The last main assumption assumes that learning can occur without
an immediate change in behaviour or rather through several distinctive
cognitive processes (Denler, Wolters, & Benzon, 2012). It means what have
been learned does not necessarily be adopted and demonstrated until the
individuals are motivated to do so.

SCT has been applied broadly to such diverse areas of human functioning
as career choice, organizational behavior, athletics, and mental and physical
health (Denler, Wolters, & Benzon, 2012). One of the behavioural changes that
have been studied based on these assumptions is innovative behaviour within
the individuals. For instance, a recent study done by Dorner (2012) finds that
several factors mentioned in the social cognitive theory, such as innovative self-
efficacy and outcome expectations significantly influence employees'
innovativeness at the workplace. The rest of this section therefore discusses
individual innovativeness, communication factors, and career advancement as
well as its relevance to the SCT.



34Proceedings of  The 2nd International Conference on Creativity and Innovation for Sustainable Development 2014

Innovative Working Behavior

Innovation has been identified as a crucial drive that determines the survival,
growth and sustainability of many modern organizations. Sustainable growth
requires sustainable innovation, which requires that innovation to be
implemented and its outcome to be made predictable (Gamal, 2011). More
importantly, innovation in an organization starts from the most fundamental
stage, which is at the individual level. Employees’ innovativeness starts from
the innovation process, idea generation, and eventually the adoption of new
processes or structures in the organization (Vincent, Decker, & Mumford,
2002). The success in supporting these processes is crucial in developing
innovative culture in the organizations.

Rogers (2003, p. 12) defines innovation as an idea, practice, or object that
is perceived as new by an individual. While, individual innovativeness, is
defined as engagement in innovative behaviours, which includes behaviour
related to the innovation process, i.e. idea generation, idea promotion and idea
realization, with the aim of producing innovations (Ramoorthy, Flood, Slatery,
& Sadassai, 2005, p. 143). Additionally, innovativeness at individual level leads
to the tendency or propensity of the individual to be innovative and to be open
to experimenting with novel products or services (Aarons, 2005).

According to Janssen, Vliert, and West (2004), innovation focuses on a
more complex process. They emphasised that innovation has to do not only
with the intentional act of generating new ideas, but also with the introduction
and execution of the new ideas, all aimed at improving organisational
performance. As such, individual innovation at the workplace has been
conceived as complex behaviour consisting of a three-stage process (Scott &
Bruce, 1994). In the first stage of innovative behaviour, an individual
recognises a problem and comes up with new solutions and ideas, either novel
or adopted. Second, an individual seeks ways to promote his or her solutions
and ideas, and build legitimacy and support both inside and outside the
organization. In the final stage of the innovation process, an individual, who
exhibits an innovative behaviour, realises the idea or solution by producing
model of the innovation that can be experienced, applied and used within a
work role, a group, or the organization as a whole (Kanter, 1988).

Frambach and Schillewaert (2002) proposed that individual innovativeness
has an indirect influence on innovation acceptance by influencing the
individuals’ attitudes. Positive attitudes toward an innovation will be held by
individual who demonstrates more innovativeness in a product or service
domain (Palmer, 2010). Innovative individuals may utilise a particular product
or service as a routine or habitual practice which may account for the effect of
the individual innovativeness on acceptance (Frambach & Schillewaert, 2002).
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Communication Factors

Over the years, there has been a number of research investigated employees
innovativeness at workplace. In separate studies, the researchers have studied
the effect of communication efficacy (Duerr, 2007; Kumar & Uzkurt, 2010;
Raica, 2009), communication climate (Arif, Zubair, & Manzoor, 2012; Kohler,
et al. 2010), mentoring (Cojocaru, 2010; Davis, 2010, De Jong & Den Hartog,
2007; Khan, Aslam, & Riaz, 2012; Yidong & Xinxin, 2012), networking
(Jaskyte & Kisieliene, 2006; Scott & Bruce, 1994) on employees working
behaviour. In this study, these communication factors are placed as the
integrated factors for individual innovativeness at the workplace.

Communication Efficacy

Self-efficacy is one of the most focal concepts in contemporary psychology
research that has been derived from the social cognitive theory (Judge, Jackson,
Shaw, Scott, & Rich, 2007). It is defined as people’s judgement of their
capabilities to accomplish a certain level of performance (Bandura, 1986).
Bandura argues that if people do not believe they can produce results, they will
not make any attempt to do so. Thus, self-efficacy does not reflect the skills one
has but the judgement of what one can do with whatever skills one possesses.

Self-efficacy is related to other self-beliefs (such as competence in the
given context) which  is related to perceived specific abilities rather than
generalised self-beliefs. Bandura (1997) suggested that self-efficacy should be
measured with specific contexts in mind. More specific measures of self-
efficacy have more predictive power (Gaffney, 2011). Bandura emphasised that
the level of generality at which self-efficacy should be assessed depends on
what the measure is intended to predict.

The confidence to communicate with others has been one of the main
elements of self-efficacy. Communication efficacy reflects individuals
perceived capabilities to perform both formal and formal interaction with others
(Afifi & Weiner, 2004, p. 178). While self-efficacy reflects any situation and
behaviour, communication efficacy on the other hand, focuses more on
communication competence at interpersonal interactions. Afifi, Dillow, and
Morse (2004) in their study found that perceived communication efficacy
influenced individuals’ information seeking behaviors in close relationships.
Realizing the importance of idea generation as the process of innovation, this
study therefore believes that communication efficacy is one of the contributing
factors for innovative working behavior among the employees.

Communication Climate

Communication climate is the concept of how communications are conducted
within a workplace environment (Arif, Zubair, & Manzoor, 2012).
Communication can be successfully evaluated in the workplace by knowing



36Proceedings of  The 2nd International Conference on Creativity and Innovation for Sustainable Development 2014

that employees have a clear understanding of what is expected from them and
what are their duties (Crosling & Ward, 2001). Communication climate reflects
communication on both the organizational and personal levels. On one hand, it
includes the extent to which communication in an organization motivates and
stimulates workers to meet organizational goals and the extent to which it
makes them identify with the organization (Smidts, Pruyn, & Reil, 2001). On
the other hand, it includes the estimations of people's attitudes toward
communication aspect in the organization (Trombetta & Rogers, 1988).
Organizations which encourage and empower their employees can create a
communication climate strategically, collaboratively, cost-effectively,
innovative, and accountable (Sharma, Gupta, & Wickramasinghe, 2005).

In the previous years, many studies have found the significant influence of
communication climates on several organizational aspects. Trombetta and
Rogers (1988) find that communication affects organizational commitment and
job satisfaction. Another research finds that employees’ communication climate
is positively correlated with the level of employees' organizational commitment
(Ruth & Guzley, 1992). While Zerfass and Huch (2007) confirm that
communication climate is positively related with innovativeness.

Climate is based on individual perceptions, whereas culture is based on
inherently social meanings that are latently shared with other members of the
organization (Crespell, 2007). Similarly, innovativeness comes from the
organization’s ability to learn from its own experience, as well as others’.
Therefore, having an external orientation and a culture of experimentation with
new ideas and methods constitute the key to a learning culture (Cooper, Edgett,
& Kleinschmidt, 2004). To become innovation, ideas must go through a
development process. This requires a significant effort and a more structured
process, to result in useful and profitable innovations. These notions about
communication climate explain the role of environmental or external factor in
determining innovations among the employees.

Mentoring

Mentoring is the process whereby managers provide both formal and informal
assistance and support to their subordinates on an individual basis (Orpen,
1997). It is a structured relationship in order to help the subordinates in their
efforts to be successful within the organization. Tabbron, Macaulay, and Cook
(1997) define mentoring as a one-to-one process of helping individuals to learn,
develop and take a longer-term perspective which focuses on their career and
development. It is difficult to imagine an organization in which mentoring does
not occur since the success of achieving working goals depend much on this
vertical relationships.

Given the casual nature of its processes, mentoring usually involves two
types of individuals (Mathews, 2003). First, a mentor who is usually someone
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with a high ranking, influential, and senior member of the organization with
significant experience and knowledge, and second, the employee who is willing
to learn and look for guidance from the experts. Throughout their working
interactions, both parties are believed to be receiving mutual benefits between
them.

Fowler (2002) summarized two main benefits of mentoring relationships
into career functions and psychosocial functions. Career functions refer to the
power of the mentor to provide sponsorship, coaching, and protection towards
the mentee by using his/her position, experience, and influence within the
organization. While psychosocial functions refer to the benefit of getting role
modeling, counseling, and moral support from the mentor which are crucial in
creating working security, confidence, and comfort among the mentees. Both
functions undoubtedly will lead to an effective working environment and
therefore fastening the success rate in achieving organizational goals.

Networking

The employees’ networking has been described differently by other scholars,
such as, the use of term team-member exchange (Scott & Bruce, 1994) or work
group (Jaskyte & Kisieliene, 2006). The work group refers to the individuals
with whom the employees have social and instrumental ties with (Ng & Chow,
2005 p. 405). Having an extensive network within the organization is a key
element to career success (Seibert, Kraimer, & Liden, 2001). The benefits of
personal networks are affected by different network characteristics. Networks
characterized by a lack of connectivity among individuals within a network
have been found to help the network holder gain greater adaptability (Gargiulo
& Benassi, 2000).  Cross and Cummings (2004) note that network ties which
transcend organizational boundaries and hierarchical levels enhance the job
performance of the network holder.

Networking or work group relations appear to have a social influence on
individual innovativeness and creativity (Jaskyte & Kisieliene, 2006).
According to Scott and Bruce (1994), in a high quality team-member exchange
situation, individuals have more opportunities for idea sharing and feedback.
Since innovation is a social process, it can affect positively or negatively the
organizational innovativeness and creativity. Although idea generation and
evaluation within an organization may sometimes be a solitary activity, more
commonly work group members and peers influence individual innovation
(Scott & Bruce, 1994).

Scott and Bruce (1994) have tested how the quality of the working
relationships between individuals and their work groups affected innovative
behaviour. They found that in conditions of high team-member exchange,
individuals have additional resources available to them in the form of idea
sharing and feedback. Thus, they suggest that when a work group supports an
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individual in ways that allow innovation to emerge, by offering cooperation and
collaboration, the individual is more likely to see the organization as a whole as
being supportive of innovation.

Career Advancement

Career advancement is defined as the accumulated positive work and
psychological outcomes arising from one’s work experiences (Seibert and
Kraimer, 2001 p. 2). It basically refers to how an employee evaluates their
work-related achievements at one point of their career. It massively depends on
the employees’ satisfaction on their current progress by highlighting personal
career goals set in the past. Wok, Hashim, and Juhdi (2013) agree that career
advancement is conceptualized by how individual rate their objective and
subjective achievements. Objective career outcomes refer to the acquisition of
promotion and compensation, while subjective career outcomes more into
affective and less tangible achievement, such as, satisfaction and commitment.

The determinants of career advancement have been studied extensively in
the past few decades. Extrinsic factors, such as, salary, promotions and status
are relatively more tangible or observable outcomes than the intrinsic factors of
career success (Ballout, 2009). The intrinsic career success includes less visible
indicators such as job satisfaction, perceptions of career accomplishments,
career commitment, and career mentoring which are relatively more internally
assessed by individuals’ own subjective judgments (Poon, 2004; Burke, 2001).

Ballout (2009) believes that it is important to understand how cognitive
processes affect the way employees navigate through their own career paths and
success. Similarly, Arokiasamy, Ismail, Ahmad, and Othman (2011) have found
that organisational variables, such as, mentoring, social network and
organizational support, are the significant contributors to career advancement.
Both studies highlight the importance of the intrinsic factors as the determinants
of innovative behaviour at work.

Conceptual Framework

Based on the reviewed literature, this study proposes a new conceptual
framework (see Figure 1). In this framework, communication efficacy,
communication climate, mentoring, and networking are assumed as influential
factors in developing the employees’ innovativeness at their workplace.
Furthermore, innovativeness at individual level is believed to be a significant
contributor in boosting the rate of career advancement among the employees.
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Figure 1: The proposed model

Hypotheses of the Study

Based on the literature review, the following hypotheses are formulated:

H1: There is a high level of innovative working behaviour among the
lecturers.

H2: The level of each communication factor (communication
efficacy, communication climate, mentoring, and networking) is relatively high
among the lecturers.

H3: There is a high level of perceived career advancement among the
lecturers.

H4: Each communication factor (communication efficacy,
communication climate, mentoring, and networking) contributes towards
innovative working behaviour.

H5: Innovative working behaviour gives positive impact on career
advancement.

RESEARCH METHODOLOGY

Research Design

This study adopted a cross-sectional survey research method.  Cross-sectional
survey is a research method where data are collected at one point of time from
selected samples representing a larger population. Sincero (2012) lists some
well-defined advantages of the cross-sectional survey research method that may
help this study to reach all of the objectives. First, this method will help this
study to reach a high representativeness of the sample. This method requires
researcher to collect data from a large sample size which is suitable for the
population of this study. Second, the data collected will provide a good
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statistical significance which is required for any quantitative study. Third, the
use of questionnaire will lead into a low cost and quick data gathering for the
huge sample size. Lastly, a cross-sectional survey research method is believed
to be the best way to avoid researcher prejudices, and thus, gives more precise
results. Considering the above advantages, therefore, a cross-sectional survey
research method is believed to be the most relevant design the quantitative
approach of this study.

Population of the Study

For the purposes of the study, the data were gathered from lecturers of
three major Islamic higher learning institutions in Malaysia, namely,
International Islamic University Malaysia (IIUM), Islamic Science University
Malaysia (USIM), and International Islamic University College Selangor
(KUIS). These institutions were chosen mainly because of their reputation as
the leading Islamic universities in Malaysia. The respondents from these
universities will adequately represent the general population of Muslim
lecturers in Malaysia. Additionally, the uniqueness of their Islamic culture and
environment will give another view of how phenomenon of the study applies in
such environments.

Sampling Procedure and Sample Size

For the sampling procedure, this study used stratified random sampling. This
procedure requires a sample to be drawn from a homogeneous subset of the
population with similar characteristics. Stratified random sampling involves
categorizing the members of the population into mutually exclusive and
collectively exhaustive groups (Black, 1999). The samples will provide more
precise estimates if the population surveyed is more heterogeneous.
Additionally, this procedure is also believed to provide an excellent
administrative sampling efficiency.

In total, there were 132 lecturers involved in this study. The stratification of
the lecturers was based on two aspects, namely, position and faculty. The
stratification of their position was based on four different academic statuses,
such as, lecturer, assistant professor, associate professor, and professor. For the
stratification of the faculty, four major faculties are chosen based on their
population as well as their reputation. This stratification is meant to give better
representativeness of the lecturers from different fields of studies. Generally,
both stratifications are chosen in order to increase the chance of the actual
samples to fairly represent these two main academic
characteristics.Operational Definitions

Each concept was measured by 10 items and each item uses a five Likert scale,
namely, (1) strongly disagree, (2) disagree, (3) neutral, (4) agree, and (5)
strongly agree. Specifically, these concepts are defined and measured as
follows:
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- Communication efficacy measures the confidence of the respondents
with regards to their ability to communicate with other people at their
workplace. They were 10 items constructed to measure this concept, such as, ‘I
can shift between words and body language to get my point across while
communicating with others’.

- Communication climate measures the accepted atmosphere and nature
of communication processes at the workplace. The items include ‘There is no
barrier in giving and receiving communication feedback’.

- Mentoring measures the communication activities and working
relationships with the respondents’ immediate superior (e.g. dean, head of
department, etc.). The measurements include ‘My superior gives equal
opportunities for everybody to voice out his/her opinion’.

- Networking measures the communication activities and working
relationships with other lecturers within the institution. The items include ‘I
don’t hesitate to ask for help and to learn from my colleagues’.

- Individual innovativeness investigates the tendency to create, share, and
implement innovative work-related ideas. This concept was measured by 10
statements, such as, ‘I am motivated to bring new ideas to the table’.

- Career advancement investigates the lecturers’ evaluations towards their
career achievements, such as, salary, promotion, and rewards. The items include
‘I am satisfied with the opportunities given for my promotion’.

Most of the items were adopted from previous related studies, while
some other items were either modified or added to suit the objectives of this
study, such as, tasks oriented items and several Islamic related items.

Research Instrument

The questionnaire consists six main sections, namely, demographic
information (Section A), job-related information (Section B), communication
efficacy (Section C1), communication climate (Section C2), mentoring (Section
C3), and networking (Section C4), individual innovativeness (Section D),
career advancement (Section E), innovative working behavior (Section F).

Data Collection

The questionnaires were distributed directly to the targeted respondents
after receiving the approval letter from the university. The distribution was
done by directly approaching the lecturers in their rooms/offices or by dropping
the questionnaires at their respective faculties/departments. The time frame of
the data collection took between 2 to 3 months considering the sample size and
locations of the samples.

Pre-testing, Validity, and Reliability

Prior to the actual data collection, a pre-testing procedure was held to test
the accuracy of the questionnaire. Pre-testing is a very significant step before
the distribution of the actual questionnaire. This procedure detects errors,
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misleading questions, and unclear items (Czaja, 1998). A total of 30 lecturers of
IIUM were selected as the samples of the pre-testing procedure. The pre-testing
analysis identified the occurrence of technical errors (e.g. misspelling and
formatting) as well as its validity, reliability, and distribution of the data.
Necessary corrections and adjustment were made after the analyses.

The reliability of all constructed items was analyzed by applying the
reliability test. The Cronbach alpha value 0.7 will be used as the minimum limit
for its acceptable reliability. As shown in Table 1, all constructs are considered
reliable with the Cronbanch alpha value ranged between .871 to .966 for the
pilot test, and .874 to .960 for the actual data. Therefore, none of the item needs
to be deleted.

Table 1: Reliability analysis of the research constructs
Pilot test Actual data

No Construct
N Items Alpha N Items Alpha

1 Communication
efficacy

30 10 .898 131 10 .874

2 Communication
climate

30 10 .898 131 10 .906

3 Mentoring 30 10 .966 132 10 .960

4 Networking 30 10 .886 132 10 .897

5 Individual
innovativeness

30 10 .926 132 10 .910

6 Career
advancement

30 10 .871 132 10 .876

Data Analysis

All collected data were keyed-in into SPSS version 17.0. The data analysis
involved both descriptive and inferential statistics. The descriptive statistics
were applied to describe the respondents’ demographic and job-related
information. As for the hypotheses testing, the analysis involved t-test,
correlation, and regression. One-sample t-test helped to determine the level of
each variable, while bivariate correlation validated the existing relationships
between them. Last but not least, the regression analysis was used to indicate
the best predictor among the independent variables.

FINDINGS

Respondents’ Demographic Information

Respondents of this study consist of 132 lecturers from three major Islamic
universities in Malaysia, namely, International Islamic University Malaysia
(IIUM), Islamic Science University Malaysia (USIM), and International Islamic
University College Selangor (KUIS). The respondents came from various
demographic backgrounds (Table 2). The biggest proportion of the respondents
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were working at IIUM (38.6%), followed by USIM (32.6%) and KUIS (28.8%).
More than half of them were female lecturers (55.3%), while the rest were male
lecturers (44.7%). More than half of the respondents were in between 30 to 40
years old (55.3%), followed by those who were in between 41 to 50 years old
(33.3%). Few were older than 60 years old (3.8%). Majority of them were
Malaysian (81.1%), while the non-Malaysian lecturers (18.9%) came from
Nigeria, Uganda, Indonesia, etc. Additionally, more than half of them had
obtained their Doctorate degree (82.9%).

Table 2: Respondents’ demographic information
Variables Categories Frequency Percentage

University IIUM 51 38.6

USIM 43 32.6

KUIS 38 28.8

Total 132 100.0

Gender Male 59 44.7

Female 73 55.3

Total 132 100.0

Age Group Below 30 years old 2 1.5

30-40 years old 73 55.3

41-50 years old 42 33.3

51-60 years old 10 7.6

More than 60 years old 5 3.8

Total 132 100.0

Nationality Malaysian 107 81.1

Non-Malaysian 25 18.9

Total 132 100.0

Level of Education Master degree 56 42.4

Doctorate degree 76 57.6

Total 132 100.0

Respondents’ Job-related Information

According to Table 3, almost a quarter of the respondents were teaching Human
Sciences (24.2%). More than two-thirds of them were lecturers (57.1%) and
only few were Professors (3.8%). Few held administrative positions, such as,
head of department (6.1%) and head of unit/office (4.5%). More than three-
quarters of the respondents were permanently employed (78.0%), while the rest
were by contract (20.5%). One-third of the lecturers (33.3%) have been
teaching at their current university in between 6 to 10 years. Last but not least,
almost one fifth of them were receiving RM3001 to RM4000 every month
(19.1%).
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Table 3: Respondents’ job-related information

Variables Categories Frequency Percentage

Field of Study Islamic Science 8 6.1

Law 22 16.7

Economics 10 7.6

Management 20 15.2

Sciences 10 7.6

Information
Technology

19 14.4

Human Sciences 32 24.2

Foundation 11 8.2

Total 132 100.0

Academic Position Lecturer 80 60.6

Assistant Professor 34 25.8

Associate Professor 13 9.8

Professor 5 3.8

Total 132 100.0

Administrative
Position

Dean 1 0.8

Deputy Dean 3 2.3

Head of Department 8 6.1

Head of Unit/Office 6 4.5

Others 27 20.5

None 87 65.9

Total 132 100.0

Employment Status Permanent 103 78.0

Contract 27 20.5

Temporary 2 1.5

Total 132 100.0

Teaching Experience Less than a year 6 4.5

1-5 year/s 37 28.0

6-10 years 44 33.3

11-15 years 25 18.9

16-20 years 7 5.3

More than 20 years 13 9.8

Total 132 100.0

Monthly Income Less than RM2000 1 0.8
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RM2001-RM3000 1 0.8

RM3001-RM4000 25 19.1

RM4001-RM5000 19 14.5

RM5001-RM6000 16 12.2

RM6001-RM7000 18 13.7

RM7001-RM8000 17 13.0

RM8001-RM9000 13 9.9

More than RM9000 21 16.0

Total 131 100.0

Level of Communication Factors, Individual Innovativeness, and Career
Advancement

Table 4 indicates the descriptive analyses for all the variables involved in this
study. Each construct was measured by ten items and each item/statement was
measured with a 5 likert-scale, where 1=strongly disagree, 2=disagree,
3=neutral, 4=agree, and 5=strongly agree. The overall variable was obtained by
computing all the ten items into one overall variable for each construct. The
highest means among all six constructs were Communication Efficacy (4.00)
and Mentoring (4.00). The means are considered very high with the overall
percentages of 80.0% for both constructs. The analysis also found a relatively
high level Networking (3.92), Career Advancement (3.90), Individual
Innovativeness (3.85), and Communication Climate (3.78). The overall
percentages were ranged from 75.6% to 78.4%.

Table 4: Descriptive analyses on all variables

Variables N M SD
Overall

%
Note

Communication Efficacy 131 4.00 0.46 80.0
Very

High

Communication Climate 131 3.78 0.66 75.6 High

Mentoring 132 4.00 0.72 80.0
Very

High

Networking 132 3.92 0.57 78.4 High

Innovativeness 132 3.85 0.56 77.0 High

Career Advancement 132 3.90 0.56 78.0 High

*On a 5-point scale where 1=strongly disagree (1-20%), 2=disagree (21-40%), 3=neutral
(41-60%), 4=agree (61-80%), 5=strongly agree (81-100%)

The results of one sample t-test (Table 5) confirmed the statistical
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significant of the previously discussed descriptive statistics. The results found
that all constructs were significantly positive, namely, Communication Efficacy
(t=24.74, p=.000), Communication Climate (t=13.50, p=.000), Mentoring
(t=15.96, p=.000), Networking (t=18.68, p=.000), Individual Innovativeness
(t=17.56, p=.000), and Career Advancement (t=18.49, p=.000). Thus, each
Hypothesis 1, Hypothesis 2, and Hypothesis 3 was supported by the findings.

Table 5: One sample t-test analyses for all variables

Variables N M SD df t p

Communication Efficacy 131 4.00 0.46 130 24.74 .000

Communication Climate 131 3.78 0.66 130 13.50 .000

Mentoring 132 4.00 0.72 131 15.96 .000

Networking 132 3.92 0.57 131 18.68 .000

Innovativeness 132 3.85 0.56 131 17.56 .000

Career Advancement 132 3.90 0.56 131 18.49 .000

Antecedents of Innovativeness

This study is mainly interested to find the predictors of Innovative Working
Behavior (Table 6). The regression analysis indicated Networking as the most
influential factor to predict Innovativeness (B=.443, p=.000), followed by
Efficacy (B=.313, p=.000) and Mentoring (B=.140, p=0.018). The same
analysis has failed to validate the influence of Communication Climate
(B=.084, p=.245) towards predicting Innovative Working Behavior.

Table 6: Regression analysis between innovative working behavior and
communication factors

Unstandardized
Coefficient

Standardized
CoefficientVariable

B SE Beta
t p

Constant -.023 .264 -.088 .930

Efficacy .313 .084 .259 3.702 .000

Climate .084 .072 .100 1.167 .245

Mentoring .140 .058 .180 2.400 .018

Networking .443 .074 .452 6.023 .000

   Notes: Dependent variable: individual innovativeness; F=62.04; df=4,125; R2

adj=.654
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Correlations between all Variables

Correlation analyses shown in Table 7 indicate that all variables were
significantly and positively correlated. Specifically, Individual Innovativeness
is strongly correlated with Communication Efficacy (r=.670), Communication
Climate (r=.617), Networking (r=.764), and moderately correlated with
Mentoring (r=.504). It was also found that Individual Innovativeness is strongly
correlated with Career advancement (r=.685). Correlations between other
variables were reported in the same table. Thus, Hypothesis 5 was supported by
the findings.

Table 7: Bivariate correlations among all variables

Variables
(N=132)

Values
EFF CLI MEN NET INN CAR

Efficacy r -

p -

Climate r .502 -

p .000 -

Mentoring r .394 .714 -

p .000 .000 -

Networking r .647 .585 .352 -

p .000 .000 .000 -

Innovativeness r .670 .617 .504 .739 -

p .000 .000 .000 .000 -

Career
Advancement

r
.569 .581 .546 .653 .685 -

p .000 .000 .000 .000 .000 -

DISCUSSION AND CONCLUSION

The main objective of the study is to find the factors contributing towards
career advancement at workplace, among some other minor objectives. This
study has found that lecturers from major Islamic universities were very
satisfied with the level of communication efficacy and mentoring at their
workplace. They were also relatively satisfied with the level of networking,
career advancement, individual innovativeness, and communication climate at
IIUM. It means that the institutions have done rather well in providing their
academic staff  conducive working environment and working culture which
may well contributing to their innovativeness at work.

The findings also found significant positive and strong relationships
between innovative working behavior with communication efficacy,
communication climate, networking, and moderately with mentoring. It was
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also found that innovative working behavior is positively and strongly
correlated with career advancement. It means each of these elements is related
one to another. In other words, a satisfactory condition of one element will give
a positive impact on another.

More importantly, the results found that networking is the main contributor
towards innovative working behavior, followed by communication and
mentoring. However, there was no significant contribution found on
communication climate towards innovative working behavior. This study
highlighted the importance of networking as the most crucial factor towards
predicting innovativeness. Perhaps the roles of employees’ networking on their
innovative working behavior needs to be explored and developed further.
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Abstract
While Ekvall and Arvonen used the three dimensions model of leadership
behavior; focus on task, focus on people and a concern for change. They
implanted creative leadership on the third dimension which includes:
management competencies, leadership strategies and leading at the edge
of chaos. The Islamic model builds on Deism concept that insist the
oneness of Allah, and its influences on different levels of leadership. The
first and foremost consequence to Deism concept is self-liberation from
imitation, that resulted in inducing change. Its influence on people and
task dimensions might be shown in developing an accountability feeling
that leads to transparency in a variety of behaviors. The dimension of
change might reflect the insights provided by Deism concept in its three
levels. In the first level; management competencies, there are three
constituents such as preparing qualified leaders who are oratorical and
able to change traditional concepts, and to have positive expectations in
individuals, and gaining their agreement. On the other hand, major
improvements are required in the second level which should make
profound effects. The key for these effects is the quality of interpersonal
relationships. The most important level is leading in the edge of chaos
because leadership should function in a high anxiety context by using
integrative methods to accomplish tasks. Leaders ought to deploy the
talented and independent minded companions. As a result; such a
creative leadership might lead to establish active and genius communities.
Keywords: Creative, Leadership, Islamic Perspective

Introduction

Creative leadership might be defined as: “accomplishing extraordinary results,
outcomes that are both new and useful”.1 The Qur’an mentioned leadership in
different manners, sometimes a leader was a king who had prestige, position

1 . Isaksen. S. G., & Tidd. J (2006). Meeting the innovation challenge: leadership for
transformation and growth. England: John Wiley & Sons Ltd, p. 147
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and kingdom. In contrast, a modest man might be a leader. Besides, the Qur’an
classified leaders into good and bad according to their faith and behavior. In all
situations, there is a wide spectrum of leadership in the Qur’an contains several
strategies, and implications.

To be a successful leader, the Qur’an provides people with the bedrock that
is believing in the oneness of Allah SWT. “We had certainly sent Noah to his
people, and he said, "O my people, worship Allah; you have no deity other than
Him” (al-Aaraf: 59).  “And to the 'Aad [We sent] their brother Hud. He said, "O
my people, worship Allah; you have no deity other than Him.(al-Aaraf: 65).
And to the Thamud [We sent] their brother Salih. He said, "O my people,
worship Allah; you have no deity other than Him.(al-Aaraf:73). And to [the
people of] Madyan [We sent] their brother Shu'ayb. He said, "O my people,
worship Allah; you have no deity other than Him. (al-Aaraf:85).

The Deism concept is the starting point for self-liberation from useless and
disadvantageous ideas such as; Imitation and following the father’s steps which
are condemned1 as Allah clarified: “And when it is said to them, "Follow what
Allah has revealed," they say, "Rather, we will follow that which we found our
fathers doing." Even though their fathers understood nothing, nor were they
guided?” (al-Baqara: 170). hence, culture needs always for filtration to keep the
worthy, and throughout the corrupt. As a consequences, human beings are able
to induce changes and create the most suitable to their lives.

The Islamic Impact Leadership

Islam seeks to inculcate a work culture that emphasizes the rightness, and the
significance of non-material aspect behind it. Allah SWT said in Al-Asr: “By
time, Indeed, mankind is in loss, Except for those who have believed and done
righteous deeds” (al-Asr: 1-3). To be successful, there are two conditions
accordingly: the faith in Allah SWT, and the rightness of an action.
Consequently, acts or deeds would be considered “best” as in Suratu al-Mulk:
“[He] who created death and life to test you [as to] which of you is best in
deed” (al-Mulk: 2). Jawdat Said termed them Ikhlass –sincerity-, and Sawab-
rightness- in his book: “the work is a capability and willingness”2.  This culture
might be achieved through motivating people to give their best, and actualize a
non-material reward, sometimes satisfaction feeling, or getting Allah SWT
pleasing and waiting His reward in the hereafter. “Indeed, those who have
believed and done righteous deeds - they will have the Gardens of Paradise as a
lodging” (al-Kahf: 107). “Whoever does righteousness, whether male or female,
while he is a believer - We will surely cause him to live a good life, and We
will surely give them their reward [in the Hereafter] according to the best of

1 . Badi, J., & Tajdin, M (2006). Creative thinking; an Islamic perspective.  Malaysia: IIUM,
Research Center, p 40
2 . Saeed, J (1984). Al-amal kudratu wa irada. Damascus: Zaid bin Thabet, p. 3
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what they used to do.” (al-Nahel: 97).

On the other hand, faith shapes leader-follower relationship that both a
leader and a follower observe Allah’s pleasure, as a result “transparency” is
established. Its characteristics are two1. Firstly it is comprehensive, includes
everybody: “And ever is Allah, over all things, an Observer.” (al-Ahzab: 52)2.
The prophet PBUH assumed: “Whomsoever amongst you is assigned to a
position, then he conceals a needle or less, it will be a misappropriation which
he would have brought in  the day of judgment”3.  Secondly, it is sustainable:
“And I was a witness over them as long as I was among them; but when You
took me up, You were the Observer over them, and You are, over all things,
Witness” (al-Maaidah: 116).4

In fact, impact leadership is interrelated to three principal domains, people,
task and change.

People in Leadership

Leadership is about growing others by energizing them in many methods such
as building self-confidence and pouring out encouragement. The Qur’an
enhances self-confidence in human beings by assigning to them the position of
the universe’s master who might control all creatures’ matters: “And it is He
who has made you successors upon the earth” (al-Aanam: 165). This self-
confidence will be more powerful when Allah SWT breathed His soul into
human being’s body, and asked all angels to prostrate to him: “[So mention]
when your Lord said to the angels, "Indeed, I am going to create a human being
from clay. ( 72 ) So when I have proportioned him and breathed into him of My
[created] soul, then fall down to him in prostration."(Saad: 71-72).
Ennoblement of mankind is also obvious in Allah SWT saying: “And We have
certainly honored the children of Adam and carried them on the land and sea
and provided for them of the good things and preferred them over much of what
We have created, with [definite] preference.”  (al-Israa’: 70)

In leader-follower respect, the prophet PBUH indicated material and
spiritual appreciations in his saying: “ I give to some people because I m afraid
they would be deviated from the right bath, or lose their patience, and I refer
others to what Allah SWT puts in their hearts from the goodness and
contentment”5. And also, Islam installed the justice principle as a first step in

1 . Al-Bakari, A (1984). al-kyada wa fa’alyataha fi dawe’ al-Islam. Egypt, Eskandaryah: al-
Maktab al-Jamee al-hadith, p.144
2 . Ibid, p.144
3 . Al-Qushairi, M. sahih muslim. 3: 1463, kitab al-Imarah, Bab tahreem hadaya al-omal, no:
3415
4 . Al-Bakari, A. al-kyada wa fa’alyataha fi dawe’ al-Islam, p.144
5 . Al-Bukhari, M (1991). Sahih Al-Bukhari.  Ed. Mostafa Deeb al-Bagha’. Damascus, Beirut:
Dar Bin Kathir, 6:2741, kitab al-tawhid, bab qaool Allah ta’ala, hadith no.7097
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training rulers: “Allah SWT will situated those who are fair on thrones of light,
on the right hand of the most merciful, they are fair in their rulings, and
dealings with their families, and with whom in charge”1. The second step is
leniency principle: “O God, who gets some control over of my people’s affairs,
and he is hard in dealing with them, be hard with him, and who obtains some
control over my people’s affairs, and he is kind with them, be kind with him”2.
The Third and highest step is “subordinates improvement”: “A ruler who,
having obtained control over the affairs of the Muslims, does not strive for their
betterment and does not serve them sincerely shall not enter Paradise with
them”3

Task in Leadership

Ekvall and Arvonen addressed the production-centered leadership in a number
of elements such as; leaders should plan carefully, and to be exact in following
it. And clear instructions should be given to subordinates, and well defined
work requirements.4 The prophet PBUH’ immigration to al-Medina reflects
evidently his distinctive progressive planning5. He identified the main goal
which is establishing Muslim society, and he collected the facts about the
available alternatives in order to address them, which are: Taif, Abyssinia and
Medina.6 Then, he excluded the first option “Taif” because of its inhibitors, the
tribe Thaqeef was religious political colonelcy just like the tribe Quraish7, and it
had an Idol called Allat. The prophet PBUH conceived that to stop idolatrous
thinking is exceedingly unbreakable.8 Moreover, he would have had been
considered as one of the Quraish tribe; the Thaqeef tribe’s enemy, not as a
divine missionary. 9the second option “Abyssinia’ was fairly convenient
according the acquired information, and the prophet’s genius ability in
scrutinizing the surrounded circumstances. Firstly; the beneficial trading
between Quraish and Abyssinia that would stop any possibility of war 10.

1 . Al-Nisa'i, A. Sanan al-Nisa'i. 3: 1458, kitab adab al-kudat,, bab fadilatu al-imam al-adel,
hadith no. 1827
2 . Al-Qushairi, M. sahih muslim. 3: 1458, kitab al-Imarah, bab fadilatu al-imam al-adel, hadith
no. 3407
3 . Al-Qushairi, M. sahih muslim. 3: 1460, Kitab al-Imara. bab fadilatu al-imam al-adel, hadith
no. 3410
4 . Ekvall, G. & Arvonen, J (1991). Change-centered leadership: an extension of the tow-
dimensional model. Scandinavian Journal of management, 7: 17-26. Ekvall, G. & Arvonen, J.
(1994) leadership profiles, situation and effectiveness. Creativity and innovation management,
3: 139-161.
5 . Al-Manfalotee, A. M (1988). Nahwa manhaj Islami fi al-fikr al-idaree. Cairo: al-Mo’asasa
al-Arabiya al-haditha, p.103
6 . Ibid., 104
7 . Ibid., 105
8 . Ibid., 105
9 . Ibid., 106
10 . Ibid., 106
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Secondly; its fair-minded king, al-Najashee, who was famous in his kind
personality, religiosity and sagacity of mind.1 Accordingly, the prophet issued
his decision: “if you go to Abyssinia, there is a king who would not oppress any
one, and it is a land of truth, until Allah SWT makes an exit to you”2

In spite of the urgent need for a safety refuge to newly Muslims because of
the surrounding circumstances, such as the regular torturing by Arab idolaters,
the prophet could ingeniously master the available information. He utilized an
integrative method in deciding places, timings and  techniques. He insisted that
immigration to Abyssinia must be a temporary dwelling. Some scholars
addressed his decision to plethora of factors, geographical, cultural and
religious. The most important reasons behind the prophet’s decision are:
Abyssinia is isolated zone that was not appropriate for an international mission
like Islam3. And also the Romans who were Christianity’s guards would not
allow Islam to be besides Christianity. Moreover Islamic mission was in Arabic
language because of the Qur’an, hence the language’s obstacle was the most
affecting consideration.

The prophet PBUH choose the best solution deploying his wisdom, and
also his decision met all conditions of being well defined, clear instructions to
followers. It makes clear that it will be a temporary immigration4, in addition it
includes the proves to be convinced5.

The Spectrum of Change:

There are three main essentials; management competencies, leadership
strategies and leading on the edge of chaos.

First: Management competencies: The great leader the one who aligns
leadership to organizational vision and mission and goals. And also empowers
the team to perform beyond their own expectations. Furthermore, who leads for
innovation and transformation. The prophet PBUH was able to educate people
around him in order to improve their level of thought to adhere to the mission
of Islam in many standpoints, such as uniting all together, and discarding
enmity. “And hold firmly to the rope of Allah all together and do not become
divided. And remember the favor of Allah upon you - when you were enemies
and He brought your hearts together and you became, by His favor, brothers.”
(al-Imran: 103). And also he was able to convince different religious groups to
realize the Islamic vision in establishing a civil society that granted them with
religious freedom in addition to civil rights and duties: “Say, "O People of the

1 . Ibid., 106
2 . Ibn Hesham, A (1998). , al-Sirah al-Nubaweya Li Ibn Hisham, ed. Saed Mohammad al-
Laham. Beirut: Dar al-Fikr, Vol1, p. 330
3 . Al-Manfalotee. Nahwa manhaj Islami fi al-fikr al-idaree, p. 108
4 . Al-Manfalotee. Nahwa manhaj Islami fi al-fikr al-idaree, p. 107
5 . Ibid., 107
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Scripture, come to a word that is equitable between us and you - that we will
not worship except Allah and not associate anything with Him and not take one
another as lords instead of Allah." (al-Imran: 64). Accordingly, this treaty
between Muslims,  Jews and different minorities which inhabited Medina, was
one of the most valuable international agreements1.

Some of the qualifications required to reach at highest level of performance
are several such as; conceptual formation, conceptual flexibility, managerial
interaction and oral presentation ability.2The prophet PBUH was oratorical
among his people as Allah SWT describes him: “And there had come to them a
clear Messenger” (Ad-Dukhan: 13). And the prophet PBUH said: “I have been
given words which are concise but comprehensive in meaning”3. In addition,
the prophet PBUH had been given the ability to talk with people who had
different mental abilities. The prophet PBUH was a good exemplar of an
eloquent leader who has  a rhetorical ability which is one of the essential
constituents to be qualified for a wise management leadership.4

On the other hand, the Prophet PBUH was courageous in changing
traditional concepts that dominated ignorance period -pre-Islam- such as
preferring male on female especially if they were waiting for new born children.
Allah SWT portrayed their situation in His saying: “And when one of them is
informed of [the birth of] a female, his face becomes dark, and he suppresses
grief. He hides himself from the people because of the ill of which he has been
informed. Should he keep it in humiliation or bury it in the ground?
Unquestionably, evil is what they decide.  (al-Nahel: 58-59). They became very
shy if they had been given a female baby, as if they committed ashamed. Ibn
Ashoor interpreted the verse: “they were committing female infanticide, some
of them did it after birth, and some of them did it when a daughter grows up and
walks, then they couldn’t conceal it, it was a egregious deed of ignorance, and
they all were conspirators on it, and no one denied it because it is the right of
the father”5.  The prophet PBUH re-conceptualized the position of women in a
real intellectual revolution: “And the male is not like the female.”(Aal-Imran:
36). Ibn Ashoor interpreted the verse: “the male whom she desired is not like
the female whom she was given if she could perceive the high position of her”6.
Although this incident is related to Maryam but the discourse is global. And the
prophet announced that treating one’s daughter nicely is a certificate of good

1 . Majdlawi, F (2002). Al-Idara al-Islamyeh fi ‘Ahdi Omar bin al-Khattab. Amman: Rawae’
Majdlawi, p. 55
2 . Boyatzis, R. (1982) The competent manager. New York: John Wiley & Sons, Inc
3 . Abdul Rahman, Z (2001). Jame’ al-Olom wa al-hikam. Ed: Shuayeb al-Ernaout,  Beirout:
moaseset al-risala, vol 1, p. 54
4 . Abu al-Fadl, A. M (1996). Al-Qiyada al-Idarya fi al-Islam. Cairo: International institute of
Islamic thought, p. 156-157
5 . Ibn Ashoor, M. T. Al-Tahrir wa al-Tanweer. Tunisia: Dar Sahnon, V 15, p 185
6 . Ibid., 3: 233
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morality: “He, who brought up two girls nicely until they grew up, he and I
would come together closely on doomsday”1.

Second: Leadership Strategies: these strategies might be represented by
a scope of change from improving the current lines to creating new lines.2 The
prophet PBUH offered to the oppressed Muslims in Makah a new plan for
refuge, he arranged for them an intelligent proposal to immigrate to Abyssinia,
his strategy relied on tow dynamics3: the first is the “sudden factor” that the
departure should be in a secret. The second is “partition factor” that required to
divide the immigrants into small group so Quraish would not be able to
recognize them.4 Another example which reflects the prophet PBUH’s
successful strategy as a leader; his planning in spreading Islamic teaching. He
relied ultimately on the factor of “timing”, he was very keen to not to announce
the Islamic mission for three years, hence, it remained in secret until Allah
SWT ordered him to pronounce in public: “Then declare what you are
commanded and turn away from the polytheists.” (al-Hijr: 94)

The key of influencing ability is the quality of interpersonal relationships to
leaders and subordinates.5

Third: Leading at the Edge of Chaos

The highest level of the change spectrum is called the edge of chaos since it
has to include the hardest function for leaders. The traditional organizations will
not meet the ambitions of the modern organizations. Some authors described
effective leadership as contains much higher level of anxiety, it keeps working
groups creative although connectivity on the highest level between different
people, and overwhelming information. 6 and: “And the leaders of those
organizations will be those who find ways to both; retain their talented and
independent- minded staffs and to set them free to do their best, most
imaginative work”. 7

The Prophet PBUH utilized his companions’ talents in a best way; he used
their qualifications by empowering them to perform beyond their expectations.
Abdullah bin Nawfal was the first judge in Medina, and Mus’ab bin Aumayr

1 . Al-Qushairi, M. sahih muslim. 4: 2028, Kitab al-bir wa al-sela, bab fadl al-ihsan ila al-banat,
hadith no. 4765

2 . Isaksen. S. G., & Tidd. J (2006). Meeting the innovation challenge: leadership for
transformation and growth. England: John Wiley & Sons Ltd, p. 148
3 . Al-Manfalotee. Nahwa manhaj Islami fi al-fikr al-idaree, p. 107
4 .  Ibid., 107-108
5 . Isaksen. S. G., & Tidd. J (2006). Meeting the innovation challenge: leadership for
transformation and growth. England: John Wiley & Sons Ltd, p. 148

6 . Stacey , R. D. (1996) Complexity and creativity in organizations. San Francisco. Berrett-
Koehler publishers, p. 161
7 . Bennis, W. G. & Biederman, P.W (1997). Organizing Genius: the Secret of Creative
Collaboration. New York: Addison Wesley, p. 8
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was the first reciter, and Zayed bin Thabet was appointed as the translator of
Medina since he was knowledgeable in different languages, and Hassan Bin
Thabet and Ka’b Bin Malik were the poets of Muslim Da’wa.1The prophet
PBUH established a Shura council that consisted of fourteen chiefs who were
selected upon the criteria of intellectual and insightful opinion.2

Bennis and Biederman had done a great study about effective groups; they
addressed several important issues such as collaboration and cooperation.

The history of Muslim mission reflect the concept of cooperation, Khadija
was the first wife of the prophet PBUH, and she was the first who left her
fathers’ religion and believed in the prophet PBUH, and she supported him
financially and spiritually.3 The prophet described her support in his saying:
“Khadija was such and such (commending her and speaking well of her), and I
had children from her”4. He meant by “Khadija was such and such” that she
was the first to believe in him when people disbelieved, she also gave him her
money, and she bore his children5. Moreover, his uncle Abu Talib was the
guardianship who made a commitment that the prophet PBUH under his
protection although he was proclaiming the Oneness of God mission6. When the
Quraish tribe came to Abu Talib complaining about the prophet PBUH at the
beginning of Islamic Da’wa, Abu Talib replied: “talk as you like, by the name
of Allah SWT I will not leave you to any one”7. And after a while, with the
ferocity of the war between pagans and Muslims, Abu Talib set up a coalition
with Bani Hashem and Bani al-Mutaleb to protect the prophet Muhammad
PBUH8, even they were non-Muslim. The immigration of freshly Muslims from
Makah to Medina reflects perfectly the principle of “collaboration”. The newly
Muslim society would be established on brotherhood relationship, “there was
no room for “me, I”, the individual is just a part of the group, the group’s spirit
and benefit and hops control individuals”9. The other manifestation of
collaboration principle is the league of Medina between Muslims and Jews.
Sahifatu al-Medina showed in its text: “the prophet PBUH wrote a book
between Muhajreen-immigrants- and Ansar-supporters-, meek the Jews, and
promised them, and permitted their religion and properties, and put his

1 . Al-Manfalotee. Nahwa manhaj Islami fi al-fikr al-idaree, p. 125
2 . Khamees, M. A (1974). Al-Idarah fi sadr al-Islam. Cairo: al-majles al-A’ala lelsho’on al-
Islamiyeh, p. 83

3 . Gadban, M. M (1997). Fiqh al-syra al-nabawaya. Al-Mansora: dar al-wafaa’, p. 82
4 . Al-Bukhari, M. Sahih Al-Bukhari, 5:170, Kitab Manaqib al-Ansar, Bab Tazwij al-Nabi
(PBUH) Khadija, hadith no.3607.
5 . Ibn Hanbal, A (1993). Masnad al-Iman Ahmad. 9 vols. Beirut: Dar Ihya’al-Turath al-Arabi,
6:118, Masnad al-Ashr al-Mubashareen Beljannah, hadith no. 24303.
6 . Al-Gazali, M (1976). Fiqh al-sirah. Damascus: Dar al-Kalam, p. 103
7 . Gadban, M.M (1997). Fiqh al-syra al-nabawaya. Al-Mansora: dar al-wafa’, p. 138.
8 . Ibid., 140
9 . al-Gazali. Fiqh al-sirah. p. 191-192
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conditions and theirs”1. It is the full spectrum described by Isaken: “We need
the full spectrum of leading and managing in order to create organizations that
will be versatile and nimble”.2

Conclusion

The Qur’anic conceptualization to leadership emphasizes that the bedrock is the
oneness and Deism of Allah SWT, and it is the spark for inducing changes.
Because it liberates people from mental shackles such as imitation and
intellectual dependency, that chains them down and prevent them from creating
their own original ideas.

Regarding impact leadership; Islam seeks to insert a work culture that
stresses on the “best”, to be the best you have to realize tow factors; Ikhlas-
sincerity and Sawab-rightness. Transparency is established as a result of faith in
Allah SWT, and it has tow characteristics; comprehensiveness and
sustainability.

Creative leadership has three essential components; people, task and
change.

The Qur’an equipped mankind to lead the universe, and enhanced self-
confidence by ennobling him as the best creature. The prophet PBUH applied
diverse kinds of behavior-supporters; spiritual appreciation and material reward.
And also, he instilled the Shura method as a group supervision. Islam trains
rulers through three steps; lowest is justice, then leniency, and the highest is
subordinates improvement.

 The prophet PBUH fulfilled the scientific steps outstandingly in achieving
tasks, he defined the main goals in immigration incident, and collected data on
available alternatives to address them, then he choose the best option, and
giving clear instructions.

The domain of change encompasses three elements; management
competencies, leadership strategies and leading on the edge of chaos. The
prophet PBUH was a great leader who could educate people to adhere the
Islamic mission, and convince diverse religious groups to realize Islamic vision
Medina. The prophet PBUH showed intelligent tactics, he used different
dynamics to achieve a success. He was able to utilize the followers’ talents in a
best way, and construct the active and genius community in Medina, which
means the high level of creative leadership according to modern standard.

1 . Gadban. Fiqh al-syra al-nabawaya. p.238
2 . Isaksen. S. G., & Tidd. J (2006). Meeting the innovation challenge: leadership for
transformation and growth. England: John Wiley & Sons Ltd, p. 150
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Abstract
The e-learning method has been and is being adopted as an effective and efficient way
for teaching and training. Most educational institutions, however, invest substantial
resources to offer e-learning courses, only to see the limited use of such systems by the
instructors. Therefore, it is crucial that beforehand the challenges of an e-learning
environment and the ways they can be overcome should be identified in order to
achieve effective implementation of such programs into the educational system. This
qualitative paper presents the experience and challenges of LMS implementation, and
the way they are managed in a higher learning institution, through the valuable
insights of a Subject Matter Expert (SME). It discloses as well, his opinion on the future
of the e-learning and the plans of this institution for the years to come.

Keywords: E-learning, Learning Management System, Blended Learning, Intellectual
Property.

INTRODUCTION

The propagation of e-learning and online programmes has developed rapidly in the past few
decades, either as part of higher education programmes or in the workplace.  Although there are
various views and opinions on what comprises e-learning, the defining characteristic of e-
learning would be the use of a computer network or the web for delivery of the learning
(Piscurich, 2003, p.2).

LMSs are the most representative e-learning applications. Some are open source software,
others are commercially provided. They can be used for distance-learning and as a supplement
to in-class lectures, on which course announcements, homework assignments, lecture notes and
slides can be posted, for Internet access (OECD, 2005). The main purpose of LMSs is not only
information delivery. The system providers are also concerned with improving the quality of the
learning experiences, increasing the availability and accessibility of learning materials, and
supporting collaborative activities.

Although e-learning method has been and is being adopted as an effective and efficient
way for teaching and training, it has come as well, as a big challenge to providers, educators,
and learners all over the world. Most educational institutions invest substantial resources to
offer e-learning courses only to see the limited use of such systems by the instructors involved.
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(Yohon et. al., 2004). Therefore, it is crucial to be able to identify the challenges faced in an e-
learning environment and the ways they can be overcome in order to achieve effective
implementation of such programs into the educational system.

This paper presents the expert's view of the Director of the I-Learn Centre of UiTM
(Universiti Teknologi MARA), Shah Alam, Malaysia, who shares the experience of LMS
implementation with its strengths and weaknesses, its challenges, and the way they are managed
in this institution. It discloses as well, his opinion on the future of e-learning and the plans of
this institution for the years to come.

Quality education through online learning depends on clarity of goals, sound e-pedagogy,
committed and dedicated learners and instructors, excellent support from administrators and
staff and opportunities to practice application of new knowledge and skills. It also depends on a
reasoned view of online learning - not subscribing to myths without questioning them. In the
cases where the myths contain elements of truth, we must seek methods to overcome limitations
of a medium that offers great potentials for the present and the future. (Li & Akins, 2005)

Students’ attitudes towards e-learning are influenced by its perceived advantages and
disadvantages. The schedule flexibility is an important advantage; the students having the
opportunity to learn no matter their location, no matter the time, as long as they have an Internet
connection. Reducing costs is another benefit together with time saving, in the case when
students are commuting. E-learning is a solution for students hired during their studies,
allowing them to adapt their learning schedule to their job program. So, the students have the
possibility to choose how they organize their activities. This way they are encouraged to take
full responsibility for their future, being the only ones responsible for assessing the knowledge
and the abilities required for professional development. (Bertea, 2009, p.2)  As such, although
e-learning requires a higher sense of self-discipline, it offers as well much flexibility compared
to the full-time direct learning programs.

With regard to students' expectations in e-learning, the researchers warn about the
effects it might have for formal education, "predicting that the learning and teaching
environment will need to change dramatically if it is to address the expectations of these
digitally literate learners (e.g. Prensky, 2001, 2006; Oblinger & Oblinger, 2005)." (as in
Creanor, 2008, p. 2) In order to achieve the aims of e-learning, it is vital for both institutions
and instructors to be better informed about learners’ experiences and expectations of technology
for learning.

Most students of today are growing in a world that offers them various technological
opportunities. Their ICT experiences are often rich as they use technology in various
environments for various purposes. Website creation, blogging, text messaging, video making,
etc., are activities which today’s generation is being very comfortable with. However, university
students may belong to different generations in terms of their exposure to technology. There
may be imbalance in their access to technology and their skills to operate technology, a
phenomenon explained by the term of digital divide, which is the gap between those who have
and do not have access to the technology. (Dickard & Schnider, 2002). Therefore, technology
integration into education may be faced with different attitudes and levels of acceptance that are
caused by various factors.

Networking is another important factor that affects the success of an e-learning
program.Content networking involves routing media-rich content through the network in the
most effective way to ensure the response time for the end user accessing the material is not
delayed. (AKRIM, 2009)

In several studies, learners have reported that they were not confident with regard to
technology skills and proficiency at the beginning of their online courses.  However, as they get
used to it, they feel they can use it effectively and are able to see that it benefits them not only
in their learning process, but also in their sense of self-esteem. (Creanor, 2008) Therefore,
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making the learners familiar with the necessary technology and increasing their level of
comfortability with the technology can have direct positive effects on the creation of an e-
learning culture.

Participation in HRD learning interventions, according to Wang & Wang (2004), is
influenced by three clusters of factors: individual, learning process, and organizational. The
individual cluster includes motivation, personal characteristics, learning style, learning
technology orientation. The learning process cluster includes instructional design, delivery
platform, and instructional facilitation. Within the organizational cluster, factors such as
organizational support, organizational policies and regulations, are highlighted. (Wang, et.al.,
2006) Therefore, the e-learning providers need to take into consideration all these factors to
ensure satisfactory participation level.

Regarding the Intellectual Property issue the literature states that "lecturers and academics
often have considerable sensitivity to use of their research and teaching material - and
irrespective of the general rights of their employers they may nevertheless insist on controlling
any form of print publication." (Fry, 2004, p.5) This issue creates difficulties and becomes an
obstacle in the process of knowledge and information sharing. Stallman (2006) objects the
concept of intellectual property by rejecting even the usage of the term as it carries bias and
confusion. It is also considered harmful to the public interest and it prevents progress.

METHODOLOGY

This paper presents the findings of a Qualitative Case Study. This method takes place in a
natural setting, devoid of any manipulation. It is also concerned with gaining insights into the
lived experiences of the participants and usually focuses on a small number of participants.
(Dornyei, 2007) Thus, the study used the interview instrument to present the expert's prospect
on the challenges faced by the providers and managers of the e-learning programmes and the
possible ways to overcome those challenges.

The Subject Matter Expert (SME) was used as the sole participant. He was purposefully
selected as the best source who could give the experts view and share valuable information on
the way e-learning is implemented and managed in this Centre. Data were collected at the
UiTM, Shah Alam, Selangor, Malaysia, through a 30-minute interview. Besides, brochures and
manuals provided were as well used to extract necessary additional information.

METHOD OF DATA ANALYSIS

The data provided by the audio-taped interview was transcribed. From there, the main points
from the conversation were brought down to main ideas in the form of keywords, from where
the main themes were generated. The Inter-rater reliability test was carried out to ensure
credibility of the findings. The two raters were chosen to be educators who were familiar with
the area of e-learning. The Inter-rater reliability test proved the findings to be 93% reliable,
based on the following calculations:

Rater 1:

13 / 15 x 100 = 86.666

= 87%

Rater 2:

15 / 15 x 100 = 100

= 100%

Total

(87 + 100) / 2 = 93

= 93%

FINDINGS AND CONCLUSIONS

This study made possible the identification of a number of challenges that are faced in an
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e-learning environment, as well as their solutions as suggested by the expert.

Acceptance and Enculturation

The main challenge identified was that of acceptance and enculturation of the staff and students.
Enculturation of staff has needed a lot of efforts. Some of the lecturers are still "skeptical" about
the e-learning programmes. "They don’t think that e-learning can deliver as as effective as the
full-time program". (DU 2) It is difficult for some lecturers to accept e-learning as a mode of
delivery because for many years they have conducted learning in the "conventional way" and
since they see nothing wrong with their way, they simply argue by asking the question: "…so
why must I adopt e-learning?" (DU 2) Therefore, some faculties refuse to give their program to
the e-learning centre because they feel it will not do as well as the full-time program in terms of
performance and effectiveness.

According to the literature, there are different perceptions about the e-learning
programmes as related to their effectiveness. One of the perceptions is that e-learning is "a
failure"; another one that it is "the only way to deliver training"; and a third that it "is rapidly
emerging as an effective and efficient way to deliver training". (Piscurich, 2003, p.13) While
the first two perceptions stand on the extreme positions, the third one is closer to reality.

From the students' perspective, some of them, though "not many", feel that "they
themselves are not ready". (DU 2) The insecurity regarding the ability to use technology
effectively can make the students face stressful feelings that influence their attitude towards e-
learning. (Bertea, 2009, p.2) According to the literature, one of the main reasons of resistance
towards e-learning is the myth that a person has to know and be skillful of all the technologies
in order to be able to learn online.

Yes, it is true that both online teaching and learning involve the employment of
technology and require that the users master some skills. But what makes this a myth is that a)
this view focuses online learning on technology - the assumption that technology controls
teaching and learning, and b) it assumes that teaching and learning online requires the mastery
of all technologies. (Li & Akins, 2005, p. 54)

The acceptance problem is the hardest to manage. To overcome this, the UiTM team has
"carried out a lot of awareness programs" (DU 8) with the intention to enculturate the e-learning
practice among the staff and the students. These programs "stress on the benefits of e-learning",
to encourage them “to accept this new new technique or new aa teaching methodology in aa in
in teaching.” (DU 4) They have given talks, organized seminars and conferences, distributed
pamphlets, and circulated e-mails "to create awareness how important is this aa e-learning to to
us today to attack the trend…" (DU 8)

Beside the awareness campaigns, they have shown the effectiveness of e-learning through
actual facts and success stories, they have…

...proven with the result, with the performance of the student[s], ya.  The student perform
as…I mean aaa not bad, ya, better, it’s not bad.  I mean, better, I mean at par compared with the
full-time students. (DU 30)

These continuous efforts have slowly managed to convince them (staff & students) to
believe that the e-learning can either "replace”, “help” or “supplement the full-time program".
(DU 30)

Students' Expectations

The students are the users and they expect everything to be perfect without thinking of the
problems that the institution is facing. Therefore, the most difficult part for the e-learning
provider is to meet the customers' expectations. This gets even more difficult knowing that "e-
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learning is something dynamic that keeps changing from time to time" (DU 72) and coping with
rapid changes of the technology is something that no institution can fully cope with. It involves
financial and expertise issues.

…we cannot cope to change very fast due to financial problems, due to many factors,
expertise to to to to co…what you call it…to use the technology, to conduct the technology, to
operate the technology. (DU 72)

Something that might have been very new a year ago may as well be obsolete today.  That
is why today it is very hard to meet all the expectations.

The literature, as well, considers as a great challenge the meeting of costumers'
expectations. For Alex Moulder, Managing Director of IBM, responding to customer demands
for the latest and best learning tools and services is crucial in order to maintain a competitive
edge.

“Our customers expect that we’ll have the latest and best possible learning tools,”…“They
look to us to test, use, and fine-tune e-learning technologies – and to offer the solutions and
services to will help them to benefit from e-learning.” (IBM, 2003, p. 2)

The e-learning providing institutions need to be cautious to the fact that this endeavor
requires many courses supporting many learners, and systems must scale to accommodate them.
(Everheart, 2001) With regard to this, the UiTM team has received tremendous help from the
management of the university, which has provided them with "support in terms of finances and
human resource" as well as with the facilities "equipped with modern technologies to support e-
learning". (DU 42)

Network

The UiTM has been the first university in Malaysia to introduce e-learning in 1998 and at that
time the Network was among the main challenges. In certain parts or places in Malaysia where
these problems exist, cut offs, speed of uploading and downloading, make "…students
sometime fed up you know (laugh); they don’t want to use because the network is not that
good.” (DU 4)

The network was to some extent problematic at the beginning, when UiTM started the
e-learning program. However, now it has got much better and students can have access to better
network. While the university started with only two programs, now they have twenty four
programs on line. Though there is still to be done in this area, overall the problem faced at the
beginning has been resolved. The management has assisted significantly to resolve this
problem. They were given,

…another extra aa 12 servers, yeah, servers and also self-storage, you know self-storage to
to store the data, a special aa device to store data, and we also given aaa, aaa what you call it, aa
video streaming, you know, where we can upload all the videos, learning videos aa on our
portal. (DU 44)

Therefore, the team feels that the support from the management is "tremendous" in solving
the problems created by the network.

Skills and Expertise

Adoption of e-learning requires new skills for both the instructors and the students.    Since
educational experiences shift away from teacher-centered to learner-centered, instructors
become more of facilitators and intermediaries between the students and the resources they



70Proceedings of  The 2nd International Conference on Creativity and Innovation for Sustainable Development 2014

need for their independent study. These changes challenge faculty and may trigger insecurities
(Bower, 2001 in Vrana et.al.).

Therefore, the lack of information, knowledge and expertise in e-learning technologies is
another challenge for a successful e-learning program and environment. “Sometime not easy to
get programmers, you know, aa technicians or those who know about IT” and “training
lecturers and students is also time consuming”. (DU 86) The management of UiTM has always
supported these efforts by providing qualified staff and human resources as well as financial
support.

On the students' part, some of them, though "not many", feel that "they themselves are
not ready, in terms of their knowledge about IT, their competency or they do not have
sometimes the facilities". In order to minimize the effects of this uncertainty the centre provides
"e-training, for which the manual can be downloaded from the LMS". Through it, the users
“…can self-learn, you know, from the web how to use the portal, beside the print material that
we are supplying to them.” (DU 86)  Therefore, different approaches, creativity and
communication are necessary for overcoming such problems of anxiety and uncertainty towards
e-learning.

Participation

Among the academic staff, there are still those who "do not upload anything in the LMS"
though they are involved and take part in the e-learning. Some of the reasons they give for this
lack of participation are: "I have no time", "I don't know how", and "…thousands of excuses"
(DU 88) for not uploading anything on the portal. They may only use the forums, though even
there, their participation level is not satisfactory.

A certain group of students are as well "still not very keen to participate on line". (DU 90)
Most of these students are working and they might have other commitments as well, such as
work and family which might "deter them from using e-learning". (DU 4) To resolve this
problem, the e-learning team of UiTM is using the strategy of creating the need to participate.
Only if the students need, they will actively take part, share and contribute to the learning
process. Therefore, some of the materials that they need can be found only on line, and there is
no other way to get them, so the students will need to go on line.

…we create needs, we have to embark on e-learning. That’s very effective. Meaning for
example, ok this sem…this semester we’re going to introduce aa courses where we have to use
e-learning, so they have to, you know, so this kind of…aa method is very effective. (DU 50)

Besides, creating a pleasant environment in order to make the learners feel comfortable to
use the technology and the program in general has an important place in their agenda and
strategies to ensure high rate of participation.

Intellectual Property

The UiTM has a policy that addresses the issue of intellectual property. "If the learning material
for example, is a financed by the university, so the the learning materials belong to the
university.” (DU 52) The lecturers still can use the materials for personal use, or academic
purposes, but the owner of the material is the university.  Therefore, the intellectual property is
not considered an issue in UiTM. They are now "trying to practice the concept of OER, Open
Educational Resources".

I am trying to do this; I am trying to convince my staff that we have to share the
knowledge with the others.  What's wrong if you upload your learning material on line, in our
portal?  It's a benefit to others in the world.  Why must you keep [it] with you? (DU 54)
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This is another area that needs some convincing and awareness efforts carried out because
there are still some members of the academic staff that refuse to upload. They say: "This is
mine. I've been working on this for many, many years and after that, and then all of a sudden I
want to share it with others?" (DU 56) Creating the culture is once again highlighted as a
challenge that needs time and efforts and in this case the director of the centre finds a line of
reasoning in the Islamic perspective.

I always give the example with them that aa if Prophet Muhammad, yeah, when he
received the first revelation, and he he keep the revelation with him, all of us will not receive
Islam. (DU 56) This analogy, you see? Why not you share with others, yeah, open it yeah, and
let others use and learn something. That is your, your contribution, your amal, amal jaria, isn’t
it? ...where can …will benefited even during the day after. (DU 58)

This is an issue and mindset that has to change in all the educational institutions. The
knowledge needs to be shared openly so that the others can benefit from it, unless in the case
when information and materials are misused or manipulated for profit making purposes or other
unethical intentions.

The Strengths of E-Learning

In almost all of the literature about the benefits of e-learning, the first and foremost is that the
students can get education without having to be there physically, i.e. e-learning is not
constrained by space or time, it is flexible and offers opportunities to many who would not be
able to study otherwise, especially "to get a higher education". UiTM's e-learning program
offers the students the alternative to go to the university "only five times per semester, the rest
can be done on line". (DU 34)

Something that is done in UiTM, only, and not in other public universities is that they
have offered blended learning for the full-time programs as well, to be conducted partly on line.
Therefore the lecturers, who needed to go to classes twice a week, now can be there only once a
week "because another part [of the lecture] will be conducted on line". (DU 36) On the next
semester they are going to introduce this method for the common generic courses, which "will
be conducted 50% on line, 50% conventional". (DU 36) This will as well provide an alternative
to shortcomings of infrastructure and staff as they plan to increase the number of students to
two hundred thousand by 2015.

E-Learning in the Years to Come

There was optimism all over the responses of the director of e-learning in UiTM regarding the
future of e-learning in that centre. "Definitely I could see the future or the future of e-learning is
actually going to be very very bright" (DU 60), he said, revealing the direction towards which
UiTM is going by planning to offer 30% of full-time degree programs to be conducted on line,
and 50% of diploma programs to be conducted as well on line. This method will be a
supplement to the full-time program to enhance the learning process at a time when we are
dealing with the “Y-generation” for whom,

"…e-learning is part and parcel of their life, yeah, is part of their life, where without “E”,
without having internet, they feel like aa their life’s know…missing [something], incomplete.
So, we have to grasp this chance, in helping our generation to learn, we have to supplement it
with “E”-element…" (DU 60)

Therefore, the practice of blended learning is seen as an alternative that can not only
enhance the learning process, but also assist the learners and educators cope with various
responsibilities in our age and society that demand multi-tasking abilities and competencies.
The following segment of this paper will discuss in brief the concept of blended learning.
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Blended Learning

A current trend in higher education is a distance learning model that builds on the strengths of
the traditional face-to-face classroom environment and the online environment, and combines
them into a harmonious balance. By blending the face-to- face and online components,
educators hope to create an effective instructional design that balances the strengths and
weaknesses associated with online and traditional courses. (Rothmund, 2008, p.ii)

The negative experiences of e-learning that might not be common to traditional
education, such as the lack of face-to face interaction, delayed feedback and personal
responsibility to look for and find the relevant learning materials; as well as any negative
experience of the traditional way, that can have negative consequences for the learning
outcomes, can be minimized if the two methods are mixed or blended together. Therefore,
“giving equal distribution of time” (DU 106) to both methods can turn the weaknesses of each
method into strength for the program in general.

However, "the fact remains that learning support can predictably affect BL – positively if
planned well but negatively if attention has not been paid to the conditions under which
learning best occurs." (Dzakiria, et.al. 2006, p.16) Therefore, to plan, design and implement the
programs, there needs to be, as with the traditional method, knowledge of students' perspective
and experiences, understanding them and providing for their learning styles that can produce the
best learning outcomes.

IMPLICATIONS OF THE STUDY

The implications of this study can be applied into organizational settings, as well as educational
institutions. While organizations can use e-learning for staff training purposes, the educational
institutions can make use of these systems for training and for instruction, which can be in the
form of online/distant learning or as a supplement to full-time programs for enhancing learning
experiences.

In both settings, the e-learning providers can firstly be prepared and know what to
expect and what will be faced with, when they implement this new program into their system.
Being prepared with what to expect, creates easiness, and the often upsetting process of
transition from one method to another becomes smoother.

On the other hand, the study identifies ways and strategies that have the most impact in
solving and overcoming the challenges encountered in an e-learning environment. Minimization
of problems and improvement in usage rate will not only provide returns on investment for the
institution, but at the same time will help in achieving the main goals for which the e-learning
system is implemented at the first place, i.e., to provide a most efficient and effective way for
training of staff, as well as to enhance business or learning performances.
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Abstract
Among all creations of God living in this planet, man is the most intelligent, innovative
and creative. Imbued with these qualities, man was able to plan, create and recreate
new things using the resources available in the environment. Man’s position as God’s
best creation and as the recipient of the creative intelligence from his Creator has
further advanced him in mastering science and technology. As a result of his
advancement in knowledge and science in one way or another has ushered man into
creating great civilizations. While the discussion goes on as to whether man’s creativity
is an inborn or a learned behaviour, this paper intends to explore and analyze some of
the existing concepts on human creativity found in Western and Islamic psychologies.
Very particularly, the researchers would like to examine the concept of creativity put
forward by Freudian Psychoanalysis, Behaviorists, Humanistic and Islamic
psychologies. It is expected that the findings of this research can motivate mankind to
be more dynamic and productive in bringing upon the much needed positive change

to present world conditions.
Keywords: Man, Creativity, Contrastive Analysis, Western Psychology, Islamic
Psychology

Introduction

This qualitative paper intends to survey some of the existing concepts on man
and creativity. Very particularly, it will explore the different notions on man
presented by Western mainstream psychology and Islamic psychology. Upon
discussing the various concepts on man, the researchers will further advance in
exploring the topic on creativity in a contrastive manner given by Western and
Islamic psychologies. In anchoring the discussion on man and creativity, the
researchers will provide an appraisal on the different schools of thought
presented in this research.
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Concept of Man in the Western Mainstream Psychology

In the field of psychology, the research on man, which started in the ancient
past, is an on-going study even during this modern scientific age. It is an
undeniable fact that with the passing of time from the primitive to modern, new
things have emerged with regard to the study on man and his nature. Being
perennial in nature, the old and the new studies conducted on man, try to
unearth and bring to light many of man’s potentials, which were not known
previously. Nye (1986), states that although at times many of these studies
complement one another in answering the intricate questions on the nature of
man, there are also times when they contradict one another in their views on the
theory and concept of man. Strangely enough, even living on the threshold of
the modern and scientific age, psychologists like other professionals who
conduct studies on man, have yet to arrive on a consensus with regard to the
question of what is the true nature of man.

In the Western mainstream psychology, the absence of an all
encompassing and holistic idea on human nature has been attributed largely to
the diversity of paradigms adopted by these schools of psychology. In the case
of psychoanalysis, Sigmund Freud (1856-1939) who was the founding father of
this school of psychology, conceptualized man in a pessimistic and
deterministic manner. His pessimistic view on human nature is based on his
assumption that man is evil and selfish by nature. While Freud’s deterministic
concept on human nature explains that every human being is enchained to the
psychosexual developments of his or her life. According to him, man is no
more than an animal enslaved to his sexual impulses. He further thought that
man is controlled by his libidinal impulses and therefore should be un-
socialized and irrational in his behaviour (Corey, 1986). Furthermore, Freud
believed that man has no freedom to cut loose from the shackles of his
psychosexual developments. As a consequence of not having the freedom of
choice, man’s behaviour is determined by the warring parties of his psyche;
namely the id, ego and superego. Moreover, Freud through his clinical research
overemphasized to the world that every man is driven by two psychological
forces otherwise known as Eros (life instinct) and Thanatos (death instinct)
(Freud, 1948). An exploration into Freud’s ideas on the id, ego and superego
gives a clear-cut understanding that man undergoes endless tensions, stress,
conflict, dilemma, chaos, and a whole range of other psychopathological illness
due to the turmoil caused by the forces that reside within the unconscious part
of the human psyche. Simply put, Freud ideas on man revolve around his theory
of personality which is pivoted on his ideas on sexuality. With all these
negative ideas, he painted a gloomy picture of man being an intellectual beast
doomed for destruction (George & Cristiani, 1990).

On the contrary, the behaviourist school of psychology which based its
ideas on man in line with the ‘tabula rasa’ theory of John Locke (1632-1704)
states that a child is a blank slate at birth waiting to write down its experiences
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with the passing of time. Behaviourism as well as behaviourist psychologists
who laid great emphasis on learning experience believe in a concept of man that
can be equated to a mechanical object. According to behaviourists like Ivan
Pavlov (1849-1936), J.B Watson (1878-1958) and B.F. Skinner (1904-1990),
the environment plays a vital role in shaping man’s behaviour and personality
(Langgulung, 1981). With their ‘S-R’ (stimulus and response) theory, the
behaviourists took the neutral stand by saying that man is neither good nor bad
in his nature. By putting man on a neutral position, they are of the opinion that
man becomes good when placed in a good environment and becomes otherwise
when placed in a bad environment. In taking a neutral position, they do not
believe in the concept that states man is born with some innate knowledge.
Furthermore, they also reject the existence of constructs such as the conscious
and unconscious in the human mind. With such ideas, it is understood that the
form of psychology they believe in is just purely a scientific one, which is
based on the learning theory that pays heed only to the observable behaviour of
man (Badri, 1996).

Contrary to the earlier schools of psychology; namely psychoanalysis
and behaviourism, humanistic psychology, which emerged as the ‘Third Force’
of the Western mainstream psychology, deems man to be of innately good
nature. Based on the existential and phenomenology philosophies, this school of
psychology emphasized much on the conscious experience of man rather than
paying too much emphasis on the unconscious mind, as what has been done by
psychoanalysis. Humanistic psychologists also reject the behaviourist school of
psychology for its mechanistic view on how behaviour and personality develop
(Maslow, 1968). They do not agree with the behaviourist concept, which states
that all human actions can be reduced to a stimulus-response type of reaction.
According to them, man has a subjective inner dimension, which influences his
actions and thoughts. As such, man has the freedom of choice either to respond
or not to respond to the demands of his environment. The main icons of
humanistic psychology like Abraham Maslow (1908-1970) and Carl Rogers
(1902-1987) believed that the good potentials of man could only manifest in
totality when he undergoes the process of ‘fully-functioning person’ and ‘self-
actualization’ (Misiak & Sexton, 1973; Morris, 1990).

Concept of Man in Islamic Psychology

Ideas on human nature put forward by early as well as contemporary
Muslim scholars are based on the ideas presented in the Qur’an and Hadith. As
such, Islamic psychology has a rather different approach in the study of man
compared to many Western theories on man. Islamic psychology based on the
religion of Islam has given a concept of human nature, which is diametrically
opposite to what has been conceived by most Western schools of psychology. It
presents a concept of human nature, which is comprehensive and all
encompassing, describing that man has a physical, social, psychological and
spiritual dimensions. The last mentioned dimension, is a missing thing in
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almost all Western schools of psychology. Islamic psychology highlights the
many interesting facts on man (Ansari, 1992). According to Islamic
psychologists, among all creations in the heaven and earth, only man has been
bestowed with many distinctive qualities. As the recipient of these distinctive
qualities from God the Almighty, man is placed on the highest pedestal in the
hierarchy of creations. Some of the distinctive features explained by Muslim
scholars are: man has been created in the best of forms (Al-Qur’an, Al-Tīn:1-4),
provided with the creative intelligence (Al-Baqarah: 31-34), given the power of
speech and freedom of choice ( Al-Rahmān: 4; Al-Insān: 3), born in the state of
Fitrah (primordial nature) without the ‘Original Sin’, man is forgetful in nature
(Ta Ha:115), born with the natural tendency to be a believer in God (Al-
Rum:30), he has a dual nature; body and spirit, he is the recipient of the
Amānah (trust)(Al-Ahzab:72), Mīthāq (covenant) (Al-A’râf-172), etc. Apart
from that, man has been further honoured in his stature and position when Allah
made all things created in the heaven and earth to be of service to him. (Al-
Jāthiyah: 13; Al-Isrā’: 70). Due to the fact that man has been endowed with
such noble qualities or for some other reasons only known to the Creator, man
has been chosen to be His Khalīfah (vicegerent) on earth. As the vicegerent of
God, man has to administer this world in accordance with the Divine Will of his
Creator mentioned in the holy script of the Muslims. With these metaphysical
concepts on man, Islamic psychology elucidates in clear terms on man’s pre-
existence in the form of soul, his birth, his life on this world with all the duties
and responsibilities laid on his shoulders and also on the spiritual journey
undertaken by man upon completing this worldly life (Rahman, 1988).

What is Creativity?

At a time when scholars are debating on the issue; as to whether
creativity is innate or is a learned behavior, this part of the research would like
to briefly venture into what is creativity and what it means to be creative.
According to Webster’s New World Dictionary, creativity and creative
individuals have the following qualities:

1) Creating or able to create,
2) Having or showing imagination and artistic or intellectual,

Inventiveness (creative writing), and
3) Stimulating the imagination and inventive powers.

According to MaimunahOsman (2005), creative thinking among others
involves the following:

- Able to  generate new ideas;
- The ability to generate alternative ways to do things;
- An individual’s ability to look at a situation from multiple dimensions and perceptions;
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- The ability to see things in a broader perspective; and
- The ability to bring new added values to a thing/matter; (p.8)

While explaining what is creativity, she is of the opinion that creativity
involves the situations itemized below:

- To bring upon new ideas.
- New ways of solving problems.
- New ways of performing a task.
- Creating a new definition to a job.
- New ways of using a thing.
- Creating new added values to a thing. (p.8)

Another vital issue related to creativity is how creativity has been
perceived by people living in the different cultural contacts of the world. Some
view creativity as a godly attribute inherited by some special individuals, while
others think creativity as mimicry and a discovery made by someone. Besides
this, the more often related vocabularies to creativity are critical thinking and
innovation. Our reading on the topic of creativity has revealed that modern
scholars overwhelmingly agree that being creative and critical are two qualities
or attributes that are inseparable. Analogically explained they are the two-sides
of a coin. In many instances, creative people demonstrate a high level of critical
thinking. While innovation in the western culture entails a break away from
tradition and old traditional ways of doing and looking at things and situations.
In the East, innovation has been perceived as reinterpretation of traditional
ideas in the new setting. For some, regardless in the East or West, innovation
means to recreate new things and ideas out of the old and existing things or
ideas (Paul & Linda, 2012.

Turning to the question on what hinders one being creative, critical and
innovative. There can be many factors. Below here are some of the factors:

1. One’s belief that he or she is not creative because creativity is a
trademark owned by some gifted individuals.

2. Afraid of being different from others. Don’t want to be seen by others of
his/her actions as outlandish, and not keeping to the tradition. Also, afraid of
being criticized and marginalized by the society.

3. The fear of failure on promoting new ideas.
4. Feeling shy to be different from others.
5. Personal attitude of being negative to new ideas.
6. Never liked change of views and behavior.
7. Always looking at things from one’s perspective only; narrow

mindedness, “my way or no way” etc. (Maimunah Osman, 2005)

The latest trend in understanding what are creativity, critical thinking and
innovation indicates people generally agree that all these qualities are not the
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possession of a certain selected group of people. These are attributes that can be
learned, borrowed or imitated and experimented over times to be refined.
Through these qualities people can further improve their lives and able to bring
the sustainable development for the survival of the entire human race.

Creativity According to Psychoanalysis

The psychoanalysis school of thought in the Western mainstream psychology
deems creativity or being creative as a sort of energy that comes from the id
impulses which are sexual and aggressive in nature. In Freud’s view, since this
energy that gushes forth from the unconscious is unpleasant and socially
unacceptable to the society, it needs to be transformed so that it finds
acceptance in the society. In order to do this, the ego as the peacemaker of the
human psyche between the id and superego, uses one of its defense mechanism
known as sublimation to transform what is originally sexual and aggressive into
a creative energy that produces behaviour and works of creativity. Freud in
describing the origin of creativity in the mind said:

..first is repression, which is quite energetic. The second outcome occurs when sexual
investigation is not totally repressed but is coped with by thought processes or by compulsive
defenses. In the third outcome which is the' most rare and perfect type,' sexual curiosity is
sublimated into that inquisitive attitude which leads to creativity (Freud in Arieti, 1976, p.22)

Freud believed that a creative work of an individual is the outlet through
which an individual releases all the stored up contents of his unconscious from
early childhood for the reason they are not accepted by the society for being
sexual and aggressive in nature. But through sublimation at a later stage in life
the unconscious of an individual manifests itself in the form of creative work
that will be acceptable to the society. Corey (1986) in elaborating on
sublimation as one of the Freudian defense mechanisms stated the following:

From the Freudian perspective, many of the great artistic contributions resulted from a
redirection of sexual or aggressive energy into creative behaviors. Sublimation involves
diverting the sexual energy into other channels, ones that are usually socially acceptable and
sometimes even admirable. For example, aggressive impulses can be channeled into athletic
activities, so that the person finds a way of expressing aggressive feelings and, as an added
bonus, is often praised (p.15).

Kris (1952) shared the same idea with Freud on creativity except he
differed in his view to say that the ego uses regression and not sublimation as
its defense mechanism as an outlet for the unconscious to express itself in the
form of a creative work. In further explaining on how creativity comes to the
surface, he explains:

From the release of passion under the protection of the aesthetic illusion to the highly
complex process of re-creation under the artist’s guidance, a series of processes of psychic
discharge take place, which could be differentiated from each other by the varieties and degrees
of neutralization of the energy discharged. All these processes, however, are controlled by the
ego, and the degree of completeness of neutralization indicates the degree of ego autonomy (p.
63).
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Creativity According to Behaviorism

Unlike psychoanalysis, the behaviorist school of psychology is interested in all
that are observable behaviours of man. They are only interested in the
observable things in man that can be subjected to scientific psychological
investigation. Since human creativity, emotion and thoughts are not tangible,
behaviourism is not interested in exploring at the very core of how these
processes take place in human psyche. As such, the behaviorist school of
psychology presents an over simplified concept of creativity. Behaviorism is at
loggerhead with the psychoanalysis concept of creativity which says that
creativity in general or any creative work in its original nature is the libidinal
and aggressive energy of the id which through sublimation is made presentable,
adorable and acceptable to the society. To the behaviorists, creativity is
something that can be answered in terms of stimulus-response (Frager &
Fadiman, 1984).

No doubt behaviorists agree in principle that creativity is something that
emerges from stimulus-response but they somehow differ in their own views in
defining creativity. Radical behaviorist like Skinner argued that there is no such
thing as creativity as all human activities have been controlled by people who
dispense reinforcements and punishments like parents, teachers, peers, police,
etc. He also believed that human dignity that comes from individual
accomplishment and achievements are nothing more than something
determined by the reward and punishment. To him, even creativeness in poetry
is just nothing but merely an act of composing a poem out of ‘bits and pieces’
of the stimulus that come from the environment. He further deemed that even
though creating a poem needs exploration and discovery but these acts are not
viewed as creativeness, rather it is something related to the history of the poet
and to the trial-and- error in the learning activities (Langgulung, 1991). Irving
Maltzman, a well known figure in Behaviorism, believed that one can increase
original behavior in others by simply rewarding them for their actions. As such,
this explains that creativity in man is the result of encouragement and reward
given to man’s actions. Besides Skinner and Maltzman, Staats also explained
creative thinking in terms of stimulus-response. He explains that creative ideas
of an individual are made up of new combination of previously stored up
unrelated ideas in the human memory. The final view on creativity from the
behaviorist school comes from Mednick. His view on creativity is focused on
mental association (e.g. when the word carrot is mentioned, one associates it to
rabbit, etc.) In his opinion, a highly creative person is one who stores a large
number of verbal and non-verbal mental associations which are readily at the
disposal of an individual for recombining them into creative ideas (Davis,
1992).
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Creativity According to Humanistic Psychology

Humanistic psychology deems that every individual has the capacity to be
creative. Developing one’s creativity is very much related to the social
environment in which one lives. In a free society where there is no restriction
and hindrance that blocks the natural human tendencies, man would be able to
bring forward and develop his creativity which has been in existence innately
within his inner self. According to Humanistic psychology, man by actualizing
his creative potentials, he becomes as a ‘self-actualized’ person. Furthermore,
some humanistic psychologists, especially Maslow, believes that the
unconscious is not a storehouse of man’s instinctual drives alone but it also
stores many hidden potentials that are creative and adorable to others once they
are brought out from man’s inner self (Maslow, 1968). They also believe that
these hidden creative potentials should not make use any of the ego defense
mechanisms as this will damage and distort the true quality and essence of the
good and creative contents of the inner self. Humanistic psychologists
highlighted that there are two kinds of creativity. One that is reflected on all
creative works that bears special characteristic and recognition, and the other
type of creativity that does not represent any creative work that demands any
special talent or skill. The latter is the concept of creativity expressed by
humanistic psychologists like Maslow and Rogers (Langgulung, 1991).

The above expressed views of the humanistic psychologists explain that
man’s unconscious caters to store creative and adorable potentials is something
contrary to the Freudian view that states the unconscious to be the powerhouse
which stores sexual and aggressive instincts only. Moreover Maslow and
Rogers were on the same wavelength on their approval to say that creativity in a
way means self-actualization. The following quotes will act as a justification to
their idea on creativity:

The main spring of creativity appears to be the same tendency which we discover so
deeply as the curative force in psychotherapy- Man’s tendency to actualize himself to become
his potentials…the urge to expand, extend, develop, mature- the tendency to express and
activate all the capabilities of the organism, or the self (Rogers 1961, pp.350-351).

My feeling is that the concept of creativeness and the concept of healthy, self-actualizing
fully human person seem to be coming closer and closer together, and may turn out to be the
same thing (Maslow, 1973, p. 57)

Creativity According to Islamic Psychology

Under the Islamic perspective of psychology, man’s creativity in life is what he
has got from Allah as the Supreme Creator of the universe. In discussing man’s
creativity from the Islamic perspective demands some elucidation on Allah’s
attributes as the Creative Creator of the world, and universe at large. The
attributes mentioned in the Qur’an that reveal Allah’s power as the mighty
Creator are namely; Al-Khaliq or Al-Khallaq, Al-Badi, Al-Musawwir and Al-
Fatir. The following are the references of God’s attributes as the Creator:
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To Him is due the primal origin of the heavens and the earth: How
can He have a son when He hath no consort? He created all things,
and He hath full knowledge of all things (Al-An‘am 6:101).

That is Allah, your Lord! There is no god but He, the creator of all
things; then worship ye Him, and He hath power to dispose of all
affairs (Al-An‘am 6:102).

He it is Who shapes you in the wombs as He pleases. There is no
god but He The Exalted in Might, The Wise (Ali ‘Imran 3:6).

All praise is due to God, Originator of the heavens and earth, who
causes the angels to be [His] message-bearers, endowed with
wings, two, or three, or four. [unceasingly] He adds to His creation
whatever He wills: for, verily God has power to will anything (Fatir
35: 1).

According to Langgulung, the verses above and many more such verses in
the Qur’an that explain the Majesty and Power of Allah as the Almighty
Creator can be classified into three different time periods in the creation of man
and other forms of life in the universe. The first one explains how He created
the universe, man and the other living organisms in the beginning merely out of
nothingness. The second one explains how He will bring creations into
existence once more again on the day of resurrection for judgment. The third
one explains His on-going act in creating things which depict all changes and
progress that take place between His first and second time periods.
Furthermore, Langgulung is of the opinion that the last said act of creativeness
of Allah in creating and bringing changes and progress in this world is being
shared by man at a lesser degree (Langgulung, 1991).

Similar to Langgulung, Iqbal has highlighted man’s God given qualities to
create and to be creative. In Iqbal’s view, man being the vicegerent of Allah has
been imbued with the many godly attributes. Due to this reason Iqbal feels that
the ideal believer in God should be one whom he calls as the ‘co-worker’ with
God. Since Allah gave this world to man as a raw and unfinished product to
deal with, it becomes the duty of man to beautify and ameliorate what is
unfinished. This idea of man being the ‘co-worker’ with God has been stated by
Iqbal in one of his poems in Payam-i- Mashriq (Message from the East):

You made the night and I the lamp.

You made the clay and I the cup.

You made the deserts, forests, mountains high,

I flowerbeds and orchards and the park.

It is I who grinds the mirror out of stone.

It is I who makes from poison, antidote. (Iqbal in Schimmel, 1998:pp.26-27).

Being the co-worker of Allah, man has to be an active individual who is
strong in his will to further develop what has been given to him by God.  In this
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sense Iqbal in many of his poems has asked man to take a vital role of being in
possession or in control of one’s environment. Furthermore, Iqbal believed that
it is the duty of man to bring forth the riches from the belly of the earth to be
utilized for his spiritual development.  In order to do this, man must equip
himself with knowledge. As man has been taught by God, and given the faculty
of naming things and forming concepts, it should be this gift of God that man
must use to his advantage to gain dominance over the world of matter for his
own spiritual upliftment (Iqbal, 1996). The claim made by Iqbal and
Langgulung of man being a creative creator at a lesser degree than God finds
validity in the following verse of the Qur’an:

Then We made the sperm-drop into a clinging clot, and We made the clot into a lump [of
flesh], and We made [from] the lump, bones, and We covered the bones with flesh; then We
developed him into another creation. So blessed is Allah, the best of creators (Surah Al-
Mukminun: 14).

Since the last part of the verse suggests that Allah as the best of creators,
then surely man who is the best creation of God with all the noble qualities
given to him also qualifies to have the ability to create and innovate creatively
new things on this planet. Furthermore, Iqbal believed that man is not a static
being. By relating to the Quranic message that the universe in which man lives
is one that is constantly growing every minute and every second, Iqbal applied
the same to state that in man too there is a constant growth (Schimmel,1998).
By reading Iqbal’s philosophical ideas on the human personality one can
understand that he highly valued the role, potentials and creative mind
possessed by man. Iqbal’s ideas on man perfectly reflect the message found in
the Qur’an. Iqbal’s (1996) positive views on man can be clearly seen in what he
said in his monumental philosophical work of the Reconstruction:

Man, therefore, in whom egohood has reached its relative perfection, occupies a genuine
place in the heart of Divine Creative energy, and thus possesses a much higher degree of reality
than things around him. Of all the creations of God, he alone is capable of consciously
participating in the creation of life of his Maker. Endowed with the power to imagine a better
world, and to mould what is into what ought to be, the ego in him aspires, in the interests of an
increasing unique and comprehensive individuality, to exploit all the various environments on
which he may be called upon to operate during the course of an endless career (p.58).

The Quranic verse that states Allah taught all the ‘names’ to Adam (Surah
al-Baqarah 2: 31) could also mean that man inherits the many attributes of
Allah in him. Among the many attributes of Allah, names like Al-Khaliq, Al-
Badi, Al-Musawwir and Al-Fatir have great significance to the Islamic concept
of creativity. Man, who inherits these attributes of Allah, has the tendency to
exhibit creativity during his life in this world. The only difference between
Allah and man as a creator is that, Allah is the Almighty Creator and His power
to create and being creative is Absolute, while man’s power to create is relative
or rather limited. Allah can create out of nothingness, but man needs something
to create other more advanced, developed, sophisticated and innovative things.

The prerequisites for man’s creativity and being creative are due to his



Man and Creativity: A Contrastive Analysis between Western and Islamic Psychologies - Dr. Abdul Razak & Dr. Afridi85

position as Allah’s vicegerent on earth; given the freedom to exercise his
freewill to choose all that is good for this life and for the hereafter, and also for
being Allah’s trustee in this world which demands responsibility and
accountability at the same time. Despite the task of being Allah’s vicegerent,
having to shoulder the trust given to him, and the fact that he will be held
accountable for his action, man has to actualize his innate potentials by being
industrious, productive, progressive, innovative and creative. All these qualities
and their manifestation in the human life in a way can be interpreted as worship
(Ibadah) in Islam. As such, Islamic psychology views man’s creativity as
something that should be constructive and morally acceptable to the society, in
line with the purpose for which man has been sent to this world. Creativity and
creativeness in Islam also demands man to be upright, just, and ready to abide
by Allah’s commandments and to keep away from His prohibitions, also having
no resentment and prejudice towards others (Langgulung, 1991).

Appraisal

The concept of creativity put forward by the three Western mainstream
psychologies is different from one another. Freudian psychoanalysis looks at
creativity as the sublimated energy of the Id made presentable in arts and
artistic works. Freud was of the conviction that the Id is at work at the very core
of all works of creativity. To prove his case he analyzed great personalities in
history like Plato (428-348BCE), Michelangelo (1475-1564) and Leonardo Da
Vinci (1425-1519). In the case of Da Vince he analyzed this great Italian artist
and inventor’s life and wrote a book on him (Freud, 1916). To him, the state of
being a creative person or a neurosis is separated by a thin line in the human
psyche. One can be either one of the two depending on the situation and on how
well the ego handles the situation. In Freud’s view, creativity is not the spark
that one gets from the environment to produce great works but it is the energy
that comes from the unconscious of the human psyche which is later
transformed into something acceptable by the help of one of ego’s defense
mechanisms.

J.B Watson, Skinner and others from radical Behaviorism think that
creativity like knowledge exists in the environment. To them, man is a ‘Tabula
Rasa’ right from birth. As such, knowledge, motivation and creativity come
through the stimuli from the environment. People can be motivated, energized
and display creativity for being in the right environment and given the right
stimulus. Based on the learning theory, they think people can be creative if
there is a reward for them. Moreover, they do not believe that things like innate
knowledge and man’s inner psychic powers that can be a source of his
creativity. In short, they believe that creativity is a learned behaviour.

Maslow and Rogers believed that man is good in his nature and the human
self has a lot of potentials for growth. Furthermore, they believed that man
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comes to this world with some basic, innate or latent knowledge. They also
stated that man’s creativeness not only comes from within his human psyche
but also from the environment. To them, a ‘fully-functioning person’, ‘self-
actualized person’ and the one who goes through ‘peak experience’ is an
individual who is creative in his/her life. In short, they explained creativity in
association with all these terms.

Islamic psychologists believe that every individual regardless male or
female is capable of being creative. According to Islamic psychology, the state
of man being creative is related to the Al-Asma taught to Adam by Allah the
Almighty. The word Al-Asma in (Surah Al-Baqarah: 31) can be of anything
like knowledge, languages, names of things, God’s beautiful Names, etc.
Langgulung and others have highlighted that the Asma given to Adam will be
inherited by all his progenies (humanity as a whole). Besides this, Islamic
psychologists also believe that creativity is within the human Fitrah (man’s
primordial nature) in which man has been created. As such, there is creativity in
the human soul that need to be actualized through proper parenting, schooling
and conducive environment. From the Islamic perspective, man’s creativity and
creativeness come from the human psyche and also from the environment.
Man’s qualities being able to create and to be creative can be seen clearly in the
civilizations he has created. Gifted with these noble qualities man has been
given the position of God’s vicegerent on earth (Mohd Abbas, 1997)

Conclusion

This research on man and creativity has highlighted that different schools of
thought in psychology have different concepts on what is creativity. The
differences of opinion in their concept of creativity are based on their concept
of human nature. Regardless in the East or West, all marks of human
achievement and civilization were only made possible due to man’s attributes of
being a creative creator, inventor and innovator. Man being the best creation of
God, should use his creativity and all other God given qualities towards
creating a better world and not use his creativity to create war and destruction.
Man’s creativity should stop all destructions that have happened to the flora and
fauna. Lastly, man has to use creativity in an ethical manner in line with the
purpose for which he has been sent to this world.
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Abstract
The history of the Nubian community in Uganda is traced from the
Ottoman rule over Egypt and Sudan in 1820. This predominant Muslim
community was brought to Uganda and later became part of the British
Army. Due to colonial Christianization of the education system in
Uganda, the Nubians were forced out of public life. They had to sustain
their livelihood through the cottage craft industry. Hitherto, there has
hardly been any study that has documented their creativity and taken
stock of the sustainability of this vibrant industry. The present study
adopts qualitative approach to examine the extent of the sustainability of
this cottage industry. Based on the results, the respondents are
unanimous that the Nubians have managed to sustain their creativity,
though in an informal structure; there is an urgent need to document their
creativity and activities and the formation of strong community
organizations in addition to capacity building can be instrumental in
sustaining the craft industry through aggressive marketing. The paper
proposes the use of quantitative survey and more robust methodology in
future to enhance the quality and generalize findings of this important
subject.

Keywords: Cottage, Craft industry, sustainability, Nubian community

1. Introduction

Uganda is a landlocked country in East Africa bordering five countries, namely
Kenya in the east, South Sudan in the north, the democratic Republic of Congo
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in west, Rwanda in the Southwest and Tanzania in the south. Uganda also hosts
the second biggest lake in the world, Lake Victoria, which is the source of the
longest river in the world, the River Nile whose resources are shared by eleven
countries.

The population of Uganda in 2013 is estimated at 37 million, comprising
56 diverse tribes in addition to some minority communities. Historically, many
of the Ugandan inhabitants were nomads from different parts of Africa. The
Bantu-speaking people probably migrated from central Africa to the Southern
part of Uganda. They later established the five renowned traditional kingdoms
notably of Buganda, Busoga, Bunyoro, Toro and Rwenzururu. Meanwhile the
Nilotic people including the Luo entered the northern and eastern part of
Uganda. Some of them later assimilated with the Bantus to create new tribes.
There were yet the minority communities that entered Uganda. These include
the Arab traders, British explorers and Indian laborers.

Unlike the Bantus and the Nilotics, the Nubians entered Uganda as a
colonial army in the year 1991 recruited from the upper Nile region (South
Sudan) by Emin Pasha. The Nubians have distinct culture and language and are
predominantly Muslims. Over the years, they assimilated several Ugandan
tribes particularly those in northern Uganda to their fold. This in turn has
significant mutual impacts on their culture and language with those tribes.
Today, the Nubians have become an integral part of the Ugandan society and
hence they are recognized in the Ugandan constitution as one of the tribes in the
country.

The Nubians had largely avoided the Western education due to the
Christianization policy of education in the colonial Uganda, which required
Muslim children to change their names in order to register in schools. The
Nubians saw this policy as a deliberate attempt to turn them away from their
faith. So they instead opted to send their children to Quranic schools. As a
result, many Nubians were not able to receive formal western education except
after Independence in 1962.

Inspite of their small population, the Nubians have gained prominence due
to their rich culture and creative colorful handicrafts in their various trademark
of colors, notably yellow, red, black and white. This art is visible in the making
of products such as mats, baskets, food covers and utensils.

Recently in 2011, the Mobile Telephone Networks group (MTN) Uganda
Foundation partnered with Community Based Tourism Initiatives (COBATI), a
non-profit NGO whose main purpose is to support local people in Uganda to
participate and benefit from rural community tourism initiatives has issued a
statement that:

“the unique culture and traditional way of life of the Nubian people
provides an attraction that has been felt worldwide for many years, and can be
tapped into for the benefit of the entire nation. That: “Ugandans need to shift
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their focus from formal employment as a source of income and look to our
abundant natural resources, heightened creativity and our already-existing skills
and talents. Tourism in this sense encompasses a wide area. It goes beyond
national park and wild animal”. The statement went on emphasizing that:
“Uganda’s greatest attractions are the wealth and magnitude of our cultural
diversity and that Ugandans are a multi-faceted cultural country. This directly
means that we have a lot to show the world. We have various traditional
practices that in such colorful and beautiful ways capture our way of life which
besides being a source of national pride, should be used to better our lives1”.

Unlike the Nubians, the creativity of the Bantus, due to their kingdoms,
were reflected in ironworking skills and social and political organization. They
also have distinct creativity in the use of bark materials from trees. They make
from them clothes and other handicrafts. While the Nilotics who were basically
kettle keepers have skills in tool making for hunting and cultivation, besides using
them in curving and potteries.

Most of the creativities of the Bantus, Nilotics and other tribes in Uganda
are largely well documented, partly due to the influence of the kingdoms and
the educated members of the various communities.  For the Nubians,
unfortunately, despite the various historical books and articles written about
them, there is hardly any literature that has documented their creativity.

The few articles and books written on the subject of Arts and Architecture
in Africa, such as the books entitled “Early Art and Architecture of Africa, A
History of Arts in Africa, Art from Africa2 have not mentioned anything about
the creativity of the Nubians in Uganda. Perhaps the only Nubian craft
mentioned therein are those related to the artesian made by the Egyptian
Nubians. Nonetheless, the only publication which has highlighted some issues
pertaining to the Ugandan Nubian art and creativity is a book entitled, “Nubian
Language of Uganda” by Ineke Wellens 2005.

Several factors have led to the lack of documentation of this colorful
Nubians creativity. The following are the salient ones. Firstly, lack of education
as they were deprived from it due to repulsive policy for which they were not
ready to give up their religious identity and cultural affiliation.  Secondly, there
was lack of public and private support and sponsorship to their activities. It took
them quite a while after a long struggle to establish themselves and set up
Nubian associations and schools to enhance their activities and produce people
who are capable of documenting their creativity particularly in the craft
industry.  Thirdly, the Nubians are scattered all over the country and it was not
easy for them, especially in those early days, to meet and discuss important

1www.mtn.co.ug/About-MTN/News-Room/2011/May/MTN-Uganda-injects-over.
2 Peter Garlake, Early Art and Architecture of Africa (UK: Oxford University press2002),
Monica Blackmun,  Visiona Robin Poynor and Herbert M. Cole,  A history of Arts in Africa
(London: Laurence King Publishing Ltd 208).
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issues concerning the documentation of their activities and products.

Nevertheless, it can be argued that with the little resources that the Nubian
community now posses, especially in the field of education and manpower, they
will be able to establish strong associations and societies that can in turn solicit
funds and sponsorship to support and sustain their creativity, activities, skills
and talent. They will be able to document their activities, market them and
become focus of global attraction. To realize this stage, there is thus a need for
a research to:

1. Examine the extent to which the creativity and the activities of the
Ugandan Nubians can be documented

2. Analyze the creativity and the activities of the Ugandan Nubians in their
extant informal structure and the extent of their sustainability

3. Investigate the need for formalizing the creativity and the activities of
the Ugandan Nubians towards sustainability

The present research attempts to fill in the gap by achieving the three
objectives above mentioned. The paper is divided into four sections including
the introductory section. The second section provides the methodology used in
the study. The third section presents and discusses the findings of the study.
The final section concludes the study and makes suggestions for future
research.

2. Research Method

As stated in the introductory section, this paper has attempted to achieve three
objectives, namely:1) to examine the extent to which the creativity of the
Ugandan Nubians in the craft industry is documented, 2) analyze this creativity
in its informal structure and the extent of its sustainability, and 3) investigate
the need for formalizing the structure towards sustainability. A survey of the
extant literature has been adopted to achieve the first objective and partly the
second objective. Meanwhile the qualitative method in the form of interview
was used to achieve part of the second objective and the entire third objective.
This section of the paper discusses the research design in the qualitative
method.

An interview is useful when one needs to supplement, validate, explain or
reinterpret qualitative data obtained from the same setting (Miles and
Huberman, 1994). According to Morse and Richard (2002), the use of semi-
structured interviews is appropriate when the researcher knows about the study
topics to frame the needed discussion in advance. Hence the authors in this
paper have adopted Creswell’s (2007) Interview Protocol Form. The format
provides a general plan for the interview including time, date, and place as well
as the general questions and reminders on how to begin and end the interview
and information on possible follow-up contact. The interview questionnaire
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consisted of mainly open-ended questions. It is considered appropriate as it
gives more freedom to the respondents to express their thoughts and views
freely (Stein and Mankowski, 2004). The authors had designed open –ended
questions, arranged in a reasonable logical order, so as to cover the required
area. According to Patton (1987), good questions in qualitative interviews are
those that are open-ended, neutral, sensitive, and clear to the interviewee. The
ten open-ended questions designed by the authors are presented in Table 1
below.

Table 1: Interview Self Tailored Open-ended Questions

 No Questions

1 Do you consider the Nubian community in Uganda creative?

2 If yes, why and if not, why not?

3 What are the most important activities of the Nubian creativity and
why?

4 To what extent are Nubians creative in crafts and what are they?

5 Has there been any documentation of Nubian activities in crafts?

6 How can these activities be documented?

7 Apparently the Nubian activities in crafts are informal. Do you think
they are sustainable and why?

8 Do you think there is a need to formalize these activities in crafts?

9 How can they be formalized?

10 Can they be sustainable when they are formalized and how?

From Table 1 above, questions 5-7 are designed to achieve the first
objective of the study, questions 1-4 for achieving the second objective and
questions 8-10 were formulated to achieve the third objective.

The population for this study is purposeful- criterions, meaning the people
are selected because they are considered to be good sources of information for
this study. The people are also chosen because of their knowledge and ability to
describe the events or some part of the events under study (Sandelowski, 2000).
Purposive sampling was used in this study to select the participants who are
treated as experts and assumed to have an accurate and unique perspective on
the subject matter. Seven interviewees among the Nubian union leaders were
identified and contacted through telephone and personal contact explaining to
them the purpose of the interview [3 of them from the capital Kampala, 2 from
Entebbe and 2 from Bombo]. However, only four participants provided time for
the interview. The sample size is not a concern, as Robson (2002) noted that
there is no set number of interviews needed for a flexible design study.
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The interview was in-depth interview that lasted between 45 minutes to one
hour on average. All data collected were coded by participant number rather
than their names, in order to maintain the confidentiality of the participants. The
interviews were tape-recorded, in addition to notes taking.

The data collected were then transcribed and systematized into themes.
This has made it easy for the authors to analyze the data.

Stein and Mankowski (2004) reveal that researchers must use their own
best judgment to interpret the participants' words. They cite Denzin (1989)
about how the act of interpreting involves the transformation of participant
stories into research stories as shaped by the experiences and expertise of the
researcher. They add that interpreting qualitative material is deeply personal.

3. Results and Analysis

The authors have presented the results of the interview based on the suggestions
of

Patton (2002).  Hence, the results are presented thematically based on the
authors’ best judgment, interpretation and experience; quoting some of the
responses in each of the ten questions in order to give the reader some of the
flavor of the replies.

Q1: Do you consider the Nubian community in Uganda creative?

The four interviewees were very emphatic and considered the Nubian
community very creative. They used words such as “very and definitely” to
express their opinions on the first question.

Q2: If yes, why and if not, why not?

The responses to this question are follow ups to the first question all the
interviewees have strongly affirmed the creativity of the Nubian community.
They attribute this creativity large to the Nubian’s concern of maintaining their
unique culture in language, dress particularly the kurbaba and toub,
beautifications such as hair plaiting and piercing the ear lobes and nose, food
especially dishes such as lebere, kisra, asidah and gurasa and arts in their
crafts, which are admired by other tribes and communities in Uganda. One of
the respondents attributes the creativity among the women to the
encouragement they get from their husbands. Another interviewee (I4) has this
to say,

“The Nubians were originally brought to Uganda by the British as soldiers.
After they retired from the army and their guns were taken away from them, the
majority of them started businesses like shops, butchery and brick making,
among others.  Some of them, especially those in western Uganda, were
involved in mining, some started working in farming and schools, etc. Through
these activities, they built fortunes and became very rich compared to most of
the tribes in Uganda. All these were made possible due to their creativity”.
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Q3: What are the most important activities of the Nubian creativity and
why?

The four interviewees were very emphatic and considered the Nubian
community very creative. They used words such as “very and definitely” to
express their opinions on the first question. One of the respondents attributes
the creativity among the women to the encouragement they get from their
husbands. Interviewees two and four are of the view that unemployment and the
need for income have made the Nubians creative to make ends meet. Their view
is supported by Interviewee three saying that:

“Previously, handcraft to the Nubians was a side business to complement
their income as most of the men were employed in the army. When most of
them retired from the army they became crafts men joining their wives in the
industry. The men are mostly involved in carpentry and wood works, which are
basically labor intensive. Hence they are not able to compete with similar
industry that employs advanced technology”.

Meanwhile Interviewee one expressed his views about some of the
developments of the Nubian creativity. He has this to say:

At the beginning, the Nubians started their activities by merely using
simple materials, plant ridges to make baskets, simple mats [BIRISH] and food
cover [KUTA]. Over time they became innovative and creative producing value
added crafts such as fruit basket [Dingwaya], large basket with cover
[Britannia] and wooden shoes [Karkab]. Furthermore, they resorted to using
creativity and organic materials for their designs and coloring. For example,
they use a combination of particular clay and leaves to produce black, red
coloring etc. Then these different colors are used in different patterns to make
beautiful designs”.

Q4: To what extent are Nubians creative in crafts and what are they?

All the respondents are affirmative that the Nubians are creative. The value
added of their creativitity is reflected on the high price of their crafts in
comparison to other tribes in Uganda. These high value added crafts include
carpet [Birish], food cover [Kuta], basket [Gufo] and large plate [Tabaga].
Nevertheless, the Nubians will need to embrace technology to leverage on the
economies of scale.

Q5: Has there been any documentation of Nubian activities in crafts?

The respondents are unanimous that there has never been any proper
documentation of the Nubian creativity and the craft industry apart from few
casual pictures taken occasionally. They attribute this problem to lack of
resources to undertake a comprehensive research project on the subject. They
have expressed their happiness to the authors and pray that this interview marks
the beginning of a formal documentation of their activities.

Q6: How can these activities be documented?
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The respondents opine that it is possible to document these activities at
both the individual and institutional level. They suggest that individuals among
the Nubian communities should develop interest and begin compiling the
necessary data available. The community should support such individuals
financially to undertake the project. The other approach would be through the
Nubian Cultural Information Centre or the Nubian Consultative Forum.

Q7: Apparently the Nubian activities in crafts are informal. Do you think
they are sustainable and why?

 The interviewees believe this informal sector is sustainable. Its boom
began in the 1960s and continues to steadily grow. The income from these
activities has continuously supported the livelihood of several Nubian
households in terms of food, clothing, housing, health and children education.
Though the community tourism programme, established in 2012, there is now a
realization that the demand for the Nubian crafts is huge both locally and
internationally. They now have craft shops managed by women craft producers
where they receive customers who are both locals and international tourists.
Most of these shops are strategically located in Bombo, one of the routes to the
northern tourist circuit.

Q8: Do you think there is a need to formalize these activities in crafts?

The respondents are unanimous that there is an urgent need to formalize
these activities. In fact they argue that such efforts should not be restricted to
only the crafts but extended to include marriage, language etc. All initiatives
towards this direction have failed due to lack of interest and commitment
among the members of the community.

Q9: How can they be formalized?

The following are the views of each of the respondent individually:

Interviewee 1 has this to say, “The craft activities should be documented
and popularized. A training wing needs to be established to provide skills to the
young generation to continue with the legacy given that the Nubian crafts have
the art and quality which are distinct from other crafts”. Interviewee 2 added,
saying that, “The use of the media should be maximized to promote the
products and attract the youth to the Nubian activities”

Meanwhile Interviewee 3 has stressed on the need for the Nubian
community to be versed with government policies and to forge relations with
the private institutions for the purpose of promoting the Nubian crafts and
assimilating them in their system. The women should also participate in
fares by exhibiting their products such as Nubian dress. Such marketing
strategy will make it easy for the community to sell its products. The fourth
Interviewee has urged the community to maximize their efforts in promoting
the activities the way they have put emphasis on education. Efforts must also be
expended in advertising the crafts, creating markets and websites for their
promotion.
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Q 10: Can they be sustainable when they are formalized and how?

All the respondents are unanimous that these crafts can be sustainable if
they are formalized. They provide the following reasons among others. The
activities of these crafts will continue to grow and develop further, many people
will have access to the Nubian activities, there will be efforts to create wider
markets, more tourists will be attracted to buy the products, which can also be
sold online and in markets with proper locations.

4. Conclusion

In this paper we have discussed the creativity of the Ugandan Nubians in the
craft industry. The Nubians entered Uganda as part of the British Army. They
were later ostracized from the western education system due to repulsive
colonial education policies. They were forced out of public life due to these
policies and partly because of their commitment to their faith. They had to
sustain their livelihood through the cottage craft industry, which unfortunately
is yet to be documented. The Nubians are able to sustain their creativity and
with better organization and good quality of human resource, they will be able
to take the centre stage of global attraction with their unique crafts.  This paper
has set a direction for research in documenting several creativities in minority
Muslim communities worldwide that are largely exhibited in informal
structures. Such research effort could later lead to the analysis of rich Islamic
heritage that can later easily be traced to the same source of Islamic civilization.
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Abstract

Prophet Muhammad was the most creative and innovative man in
delivering the message of Allah to his followers. History has proven that
his wisdom and innovative method in communicating to people was able
to transform the ignorant and uncultured Arabs of his time into a highly
civilized people within decades after his demise. Taking into account of
the great success made by the Prophet of Islam in the field of Da’wah, this
paper intends to explore and investigate in a comparative manner the
methodologies used by him and the earlier prophets, who were his
predecessors. Since Islam and Muslims exist all over the world, this paper
would also like to explore on how lessons drawn out from the Seerah
Nabawiyyah can be put to good use in modern day Da’wah.

Keywords: Creative, Innovative, Islamic Da’wah, Seerah Nabawiyyah

Introduction

Innovation: an introduction

Islam is a global ‘religion’ followed by a very large community of the world.
The followers are known as Muslims are of varieties of ethnic groups with
different culture throughout the world. Because of the large scale of diversified
number of followers, it is natural that they are different ways of adaptations to
the historical, regional and cultural adjustment to their ways of living while
sticking to the common tauhidic paradism. While the message of Islam is very
simple, it is relevant to the people of varieties of culture, norms and customs .
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Two of the very relevant parts of Islam are bida’ (innovation) and ijtihad (
critical ruling ). These two components frequently give new interpretations
which are relevant to the Islamic way of living. For examples, donation of
organs of human bodies are frequently discussed by fuqaha and make it
applicable and relevant to the Muslim communities. So is witnessing of the
moon for fast in the month of Ramadhan whether by seeing of the moon and
calculating of the month or by both to decide the start of fasting month are both
(bida’ ) innovation and ijtihad ( critical ruling). These two make Islam relevant
to our society. ( Umar Faruq 2006, Innovtion and Creativities in Islam,  paper
of Nabawi Foundation )

The word here in our community sense, bid`a is meaned innovation, that is
to do some thing new or different from others. However, Allah is the Originator
and Creator of the whole universe, heaven and earth.

َا يـَُقوُل لَُه ُكْن فـََيُكونُ  بَِديُع السََّماَواِت َواْألَْرِض َوِإَذا َقَضى أَْمرًا فَِإمنَّ
The Originator of the heavens and the earth! When He decreeth a thing, He

saith unto it only: Be! and it is. 2:117

َذِلُكُم اللَُّه رَبُُّكْم َال إِلََه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوُه َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيلٌ 
Such is Allah, your Lord. There is no God save Him, the Creator of all

things, so worship Him. And He taketh care of all things 6:101

 That is Allah is the Innovator in creating the whole universes.  When
Prophet Muhammad started his da`wah mission in Makkah condemning
idolatory, he was accused of innovation of a new religion and heresy by the
Pagan Quraish against the traditional worship of the ancestors. ( Al-Isfahani,
Mufradat  p.111. )

 However, Prophet Muhammad explained his preaching is not a bid`a but it
is the continuation of legacy of Abrahim, Ismail and other prophets.

ُقْل َما ُكْنُت ِبْدًعا ِمَن الرُُّسِل َوَما أَْدرِي َما يـُْفَعُل ِيب َوَال ِبُكْم ِإْن أَتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحى ِإَيلَّ َوَما أَنَا ِإالَّ نَِذيٌر 
ُمِبٌني 

Say: I am no new thing among the messengers (of Allah), nor know I what
will be done with me or with you. I do but follow that which is inspired in me,
and I am but a plain warner. 46:8

In the era of Prophet Muhammad,  bida` or innovation was perceived to be
negative, and was criticized as against the social norms and violation of the
religious tribal code. It constituted a heresy and deviation of the patriach of the
past. Seldom it is treated as something positive as spoken by Umar Al-Khattab
an excellent bida`. In the preaching of Prophet Muhammad in Mekkah to the
Pagan Quraish, he was not welcomed and criticized for every thing he did. In
this article, bida` or innovation is taken as something new, good and bring
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benefits to the community. Bida` in this paper excludes the innovations in
creative criminal acts as happened in the digital era in our society but it refers to
the creativeness and innovation of seerah alnabaya’ including Prophet
Muhammad.

Prophet Muhammad’s creativity and innovation

Many scholars Muslim and non-Muslims mentioned of the creativities and
innovation of Prophet Muhammad. A few names of Muslims and non-Muslims
are listed here praising the innovation and creativeness of Prophet Muhammad.
Afzakur Rahman (1980), Akhter, Javeed. (2001) and Akhter, Javeed. (2001) all
have mentioned of the innovation and creativeness of Prophet. Montgomery
Watt (1961)perceived Prophet Muhammad as a far sighted strategist. Western
scholars like Hodgson (1974),Esposito (1984) and Hart (1992), all believed in
the innovation and creativeness even though they are non-Muslim scholars. As
the list can be very long only six are put down here.

The innovation and creativeness of Prophet Muhammad can be a very long
exhaustive list. It would be too long to put down all of his behaviors. Below are
just some examples.

1.1. Silence as an golden example of preaching methodology and good
innovation.

When Prophet Muhammad received the revelation al-Shu`ara :214 to
admonish his close relatives.

َوأَْنِذْر َعِشريََتَك اْألَقْـَرِبنيَ 
And Admonish your close relative

Prophet Muhammad invited all his Hashimite close relatives for food with
the intention of informing them about Islam. They all came including his uncle
Abu Lahab. The number of people present was about forty. After taking the
food, just as he was about to speak, Abu Lahab stood up and  spoke in a very
angry tone, He said,

“Here are your uncle and children of your uncles. Please stop the
deviations. You have attacked the religion of your tribe. Please do not enrage
the whole Arabic tribes. You cannot afford to fight the Arabic nation. Our tribe
would not be able to fight with them, We know of your purpose to change our
religion and ask us to follow the deviations so that we leave our traditional way
of worshiping of our grand ancestors. Be careful of your security and that of our
generation, it is not hard for the Arabic tribes to attack you and kill you. They
will not let you to do this. Return to the religion of your ancestors or we will jail
you until you are free from your sickness. We must educate you until your
thinking is healthy. It is rational for your family to educate and to catch you and
jail you. When you continue with your stand, it is easier for us to do this than
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the Quraish seize you with other Arabs. I have never seen any one who brought
so much misfortune from your uncle`s family....(translation of Arabic langage
taken from Muhammad Natsir 1971. pp.160-1.)

Abu Lahab was in fact cursing Prophet Muhammad with the above speech.
However, the Prophet was calm, emotionless and not even angry with Abu
Lahab. Seeing that the words of Abu Lahab caused the mind of people to have
some sort of ripples,  Prophet Muhammad just kept silent and he just let all his
close relatives went back without even saying a word. However, he reinvited all
the same people for food including Abu Lahab, this time, after having eaten the
food, Prophet Muhammad gave his speech as below:-

“I praise Allah. I praised Him and ask help from Him and surrendered
myself to Him. I witness there is no God but Allah and nothing associates itself
to Him. Verily, an uncle would not cheat his members. If you say that I cheat
the world, but I will not do so to my family.

By Allah, there is no god but He. Verily I am the Messenger of Allah
especially for you and all men. Verily Allah has ordered me to warn you
according to His word. “Admonish you close relatives”I am calling to you the
two sentences which is easy at your lips and hard to be weighted. That is,
witnessing there is no god but Allah and I am His messenger.

By Allah, you will die just as when you sleep and wake up and certainly
you will be responsible for all your deeds. You will be rewarded for your good
deeds and punished for your bad deeds. Heaven and hell are eternals. Oh Bani
Muttalib, By Allah, I have never seen any any man that brought something so
high in value ....”(translation taken taken Arabic language taken from
Muhammad Natsir pp.166-167.)

In the above deed, you could find the ways of Prophet Muhammad facing
the responses of words of cursing, threatening and condemning of Abu Labab.
It is such a creatic innovation for the Prophet to be so patient and do not even to
reply by a word. He just kept silence, calm and emotionless.Silence is golen and
he just kept silent without saying a word and let the close relatives went back to
their houses.  He even invited Abu Lahab second time and finally
communicated the message. This is the creativeness and innovation of seerah of
preaching. Usually when one is accused of deviation and especially with words
of impoliteness, the present  day scholars will response in our society with
quarrel and even fighting even killing. Prophet Muhammad`s way was so
uniquely different and patient.

2.1. Innovation and creativeness in forging the tie of Muslims in Madinah.

In Madinah, the Muhajirun and Ansar were of different ethnic tribes, one from
Makkah and others from Al-Madinah. After the hijrah, Prophet Muhammad
strengthened their ties with bond of brotherhood. The muhajirun from Makkah
had lost their wealth in migration.Most of them have nothing, when they were
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in Madinah.They also have to adjust to the weather conditions of Madinah. For
the Ansar, they were new to Islam.. Prophet Muhammad had brought them
together by officially arranging the tie of brotherhood so that they could help
one another in material and spiritual affairs.

Prophet Muhammad when officiating the brotherhood, he has chosen Ali as
his partner, this is the only pair of which both of them are from Makkah.

In the similar way, Abu Bakar was a brother to Kharijah Bin Zuhair and
Jaafar Bin Abu Talib was with Mu`az Bin Jabal and others. With this
brotherhood, many penniless Muhajirun were helped materially by the Ansar
whereas the Muhajirun could guide the Ansar in the tauhidic spiritual life of
Islam.

The Ansar help the Muhajrin in many things. One of these brotherhood was
Abdul Rahman bin Auz even were offered by his Ansar brother. `I have two
wives. If you want, I can divorce one of them so that you may marry her. I have
land but I can transfer half of the land to you.` Abdul Rahman Bin Auz did not
take you the offer, he only asked where the market was and he became rich by
going to trade in the market by himself.(Ahmad Shalaby, 1975 p.161.; Ibnu
Hisham 2:17)

If we look into the Muslim world today, you will find that Muslims not
only do not take Islamic brotherhood as a advice and teaching from Al-Quran
and officiated by Prophet Muhammad. It is a norm because of politics to-day,
the Muslims were divided into many groups. They believe they themselves are
the only right group and others are not the  deviated ones, they also resort to kill
other Muslims to please their own selves. This happens in Pakistan between the
Taliban and government and many other parts. This also occurs in Middle East,
Libya and Egypt. Even though, they claim to be Muslims, they hate some
Muslims more than any thing else.

In a multi-ethnic situation of which there were different languages,
religions and customs, Allah had mentioned,

أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم يَا 
ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبٌري 

O mankind! Lo! We have created you from male and female, and have
made you nations and tribes that ye may know one another. Lo! the noblest of
you, in the sight of Allah, is the best in conduct. Lo! Allah is Knower, Aware
49:13

This verse above told us that Allah wants all men of various tribes and
nations to understand each others and live in peace and harmony. To treat each
others with respect and the ultimate goal of life is to attain piety with good
behaviors, noble and good deeds and return to Allah.

For this, when Prophet Muhammad was in Madinah, he was responsible for
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calling the Non-Muslim Jews with respect to meeting and reached an agreement
which finally set down in what is the Madinah constitution. The great
innovation of Prophet Muhammad were to form some mutually agreement to
help one another among the Muslims and non-Muslims.

Al-Madinah after the coming of the Prophet consists of one, the Muslim
Arabs, the Non-Muslim Jews (Bani Nadhir, Bani Quraidzah, Bani Qainuqa`)
and also Arabs not yet embracing Islam. Prophet Muhammad was very creative
and innovative when he made agreement of the various tribes in Madinah of
which Ibnu Hisyam mentioned of the various terms as below:-( Ibnu Hisyam
2:17)

1. The various tribes of different religions and races had the authority to
punish those who cause destructions and ensured of the peaceful and harmony
in the society.

2. The rights of various tribes are guaranteed the freedom of their religions.

3. The various tribes of Muslims and non-Muslims must help each other
materially morally and materially. They must not only extend their aid towards
each other and also shoulder the responsibilities of defensing  Madinah
together.

4. Prophet Muhammad is the leader of all disputes and will hear all
grievances and settled all problems arising in the society.

Al-Quran supports Prophet Muhammad to meet the Jews to discuss and
reach the agreements.

ُهْم َواْستَـْغِفْر َهلُْم َوَشاِوْرُهْم ِيف اْألَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلنيَ  فَاْعُف َعنـْ
. So pardon them and ask forgiveness for them and consult with them upon

the conduct of affairs. And when thou art resolved, then put thy trust in Allah.
Lo! Allah loveth those who put their trust (in Him) 3:159

Prophet Muhammad also never acted as a extreme racist and he married a
Jewish Bani Quraiza’ wife. This will be described in later.

When the Prophet willingly discussed with the Jews and concluded
agreement with  them indicate Islam is a universal way and is not an extreme
racist religion. Islam is based on humanity and all men can live in peacefulness
and harmony. Islam is not a religion based on rights of one race  as some Jews
think for their Judaism.

4.1 The innovativeness of Prophet Muhammad’s marriage.

There are many controversial views of Prophet Muhammad’s marriage. The
polygamies of Prophet Muhammad was a statement of problem frequently
discussed by people by the Muslimum and non-Muslims. After having read the
stories of his marriage, many praised him and understand him and his purpose
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of marriage. There are many also condemn him for his polygamy marriage.
There are many baseless accusation against Prophet Muhammad. The Prophet
was however far from the baseless accusation hurled to him.

This paper will not mention of all the polygamy marriage of the Prophet
Muhammad in Madinah  However, it would be mentioned how in several cases,
the Prophet’s  marriages increase the welfare of the society, made the wife of
the marriage felt exalted and happy and contribute to the better of image Islam.
Many people including Muslims mistook the polygamy marriage of Prophet
Muhammad. Let us see the innovation of creativeness of the Prophetic
marriage.

Before 50 years old, Muhammad married only one wife, he passed his
youth and adulthood with a wife Khadijah, a widow much older than him. That
is, if Prophet Muhammad married because of sexual desire, that is no reason in
his youth and adulthood, he was only with one wife before 50 years old.
Prophet Muhammad too did not get children  from all his wives after Khadijah,
it means sexual relationship between Prophet Muhammad and other wives are
limited and this proves sexual desire was not the causes of Prophet Muhammad
polygamy marriage. Thus all accusation against Prophet Muhammad’s marriage
were not true.

Prophet Muhammad also never chose a beautiful girl for his marriage. With
his condition and power, besides as the Nabi, he can chose and pick up any
beautiful girl from Arab, Rome or Parsi for marriage, all his wives are widows
except Aishah, a small virgin girl. ( Abbasih; al-`Aqqad: Haqaitul-Islam was
Abatil Khusum p. 191.)

There are many public causes for Prophet Muhammad to marry so many
wives, when he passed a way, he had 9 wives. There were also special
particular case which I feel of the humanity of the Prophet Muhammad. One of
the reasons of the Prophetic marriage with the daughters  of Abu Bakar, Umar,
Uthman and Ali. These 4 caliphate were the most important personalities after
Prophet Muhammad and so Prophet Muhammad strengthen the ties with all of
them by marriage.

Aishash (Al-`Iqdul-Farid. Juz 4 )

The tie of Abu Bakar was very close with Prophet Muhammad. It is a
person so much needed by Prophet Muhammad such as in the al-hijrah from
Makkah to Yathrib. The marriage of Aishah to Prophet Muhammad made Abu
Bakar more free to mix and communicate with him. This is the only virgin
Peophet Mohammad’s marriage.

When Prophet Muhammad married her, her intelligence or mental capacity
was developing. Thus, she was able to memorise and transmit many ahadith
and many hukum and shari`ah in Islam until Prophet Muhammad said

“ Take half of my religion from this humaira` (Aishah)”
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Hafsah

The close tie of Prophet Muhammad with Abu Bakar was the same of the
Prophet Muhammad with Umar. Prohet married the daughter of Umar similar to
the case of daughter of Abu Bakar. Halsah’s was the daughter of Umar after the
demise of her husband, Umar offered her to be married first to Abu Bakar and
later to Uthman but both of them were silent. When Prophet Muhammad came
to know about it, he said Hafsah deserved a better husband. After Ruquiyah,
Prophet Muhammad’s daughtrer was married to Uthman, the Prophet married
hafsah, (Al-`Iqdul Farid, Juz 4 p. 286. )

Zainab was the daughter of Umaimah Binti Abdul Mutahalib, a great
relative of Nabi’s father and Quraish great nationalist. Islam had arrived and
there is no caste system whether it be nationalist and slave. This was accepted
by the Muslims. However, at first it was not strengthened in the heart of
believers. In order to forge this, Prophet Muhammad, offered the marriage
Zainab, a daughter of a great nationalist to Zaid Bin Harithah, a slave.

However, Zaid felt Zainab thought she was higher than him and she felt
proud of her national bond. Zaid then complained to Prophet Muhammad and
expressed intentio to divorce her. Baginda advised him to go on with this for
the sake of Allah.

Finally, she was divorced and left with a hurtful feeling left as a daughter
of great nationalist. Finally, it was revealed by Wahyu and Prophet Muhammad
married her. The marriage of a nationalist daughter and divorced by her
husband and finally married to the Prophet indicated the equality of men.
Besides, Zaid is aso the adopted son of Prophet Muhammad, this had the
teaching of the wife divorced from the adopted son can be married to the father.

ْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق اللََّه َوُختِْفي ِيف نـَْفِسَك َما اللَّهُ َوِإْذ تـَُقوُل لِلَِّذي أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِه َوأَنـَْعْمَت َعَلْيِه أَْمسِ 
َها َوَطرًا َزوَّْجَناَكَها ِلَكْي َال َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِنَني  ُمْبِديِه َوَختَْشى النَّاَس َواللَُّه َأَحقُّ أَْن َختَْشاُه فـََلمَّا َقَضى َزْيٌد ِمنـْ

َيائِِهْم ِإَذا َقَضْوا ِمنـُْهنَّ َوَطرًا وََكاَن أَْمُر اللَِّه َمْفُعوًال َحرٌَج ِيف أَْزَواِج أَْدعِ 
And when thou saidst unto him on whom Allah hath conferred favour and

thou hast conferred favour: Keep thy wife to thyself, and fear Allah. And thou
didst hide in thy mind that which Allah was to bring to light, and thou didst fear
mankind whereas Allah hath a better right that thou shouldst fear Him. So when
Zeyd had performed that necessary formality (of divorce) from her, We gave
her unto thee in marriage, so that (henceforth) there may be no sin for believers
in respect of wives of their adopted sons, when the latter have performed the
necessary formality (of release) from them. The commandment of Allah must
be fulfilled.  ( Surah Ahzab 33:37 }

Ummi Habibal Binti Abu Suffian

Abu Sufyan is of the leader and chief of a Quraish tribe and is a great
fighter against Islam. Her daughter, Ummi Habibal Binti Suffian was however
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among the earliest people embraced Islam with her husband Abdullah Bin
Jahasy. Both of them and among the earliest Muslims received all the tortures
and persecutions in Makkah. Life was too difficult among the earliest Muslims.
An example of torture and persecution was the small number of earliest
Muslims could be cornered by a big number of Pagan Quraish. They outnumber
the Muslims and beat the Muslim alone or in small number with no reason or
cause. Some early Muslims, were even killed or tortured like Sumaiyyah, Yasir
and Ammar, Bilal and Khababbab Ibnul-Arat received many inhuman
persecutions. They were beaten and the slaves were prevented from food and
drink and kept in isolation. Yasir died in his torture and Sumaiyyah was
spearedto death by a spear by Abu Jahal. ( Ibnu Hisyam 1:172-202 ; Ibnu
Qaiyyim : Zadul Ma’ad 2:43 )

In the fifth year after receiving revelation, finally Habibal Binti Suffian
with her husband Abdullah joined a delegation and migrated to Habasyah. In
Habashah, her husband murtad and became a Christian. Ummi Habibal had two
great pain in this cruel world, first, she had lost all her family members and
second unexpectedly her husband. However, Prophet Muhammad whose heart
was so dignified that he offered to marry her. She became a member of mother
of Muslimah in the house of Prophet Muhammad after having lost his family
members including her father and her husband.( Ibnul Qaiyim: Zadul Ma`ad,
juz 1, p. 113.)

Juairiyah

Juairiyah was a Jewish tribe leader`s daughter in Madinah. Her father
was Al-harith Bin Abu Dhirar, leader of Bani Mustaliq. There was a war
between the Muslims and Bani Mustaliq in Madinah. The Muslims won the
war. Al-harith was killed. Many from the Bani Mustaliq was detained as
prisoners including

Juairiyah Bin Al-Harith Bin Abu Dhirar. There were mutual strong hatred
from both the Muslims and Bani Mustaliq. This was special so for the Bani
Mustaliq

As the leader was killed and  many women detained (Ibnul Qaiyim: Zadul
Ma`ad, juz 11, p. 112.)

Jauriyah herself spoke to Prophet Muhammad for help. Instead Prophet
Muhammad felt that to lighten the burden, he offered to marry her. This was
accepted and marriage ceremony took place. The companies of Prophet
Muhammad felt since Prophet Muhammad married Juaiiyah, the prisoners of
Bani Mustaliq must be released as a sign of goodwill for the marriage. (Ibnul
Qaiyim: Zadul Ma`ad, juz 1, p.27.) Finally the war ended.

Safiyah, the daughter of Bani Quraidzah’s leader, another Jewish tribe also
fight in a war with the Muslims in Al-Madinah. Her father was killed and she
was detained. She was a very short lady and very ugly. Prophet Muhammad
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married her and cold them the sentimental for war.

Hindun Binti Abu Umaiyah, Ummi Salamah, Saudah Binti Zam`ah, Zainab
binti Khuzaimah- These are women whose husband died in the war of Uhud,
Prophet married them to look after them. They were very old especially Hindon
thought that Prophet wanted to marry her because of sympathy and at first
refused but Prophet persuaded her to accept.( Abbas al-aqqad: Haqaiqul-Islam
wa Abatil Khusumil pp, 192-193.)

Conclusion

We look into the way of the innovation and creativeness of the Prophet
preaching. His calm and emotional silence at the Hashimiah gathering after the
food taking, he was accused of deviation and threat by Abu Lahab. Prophet
Muhammad just reinvited all his family members and gave the speech. Many
Muslims were too emotional when they were verbally attacked by the
opponents to-day, Sometimes, when they differ from others,they would even
create troubles to win. Here the Prophet only carried Allah’s mission, he trusted
Him and had full faith in Him. He just invited the same group of people to carry
out the mission to inform all his close relatives.

The second event of officiating the Islamic brotherhood. It reduced the
difficulties of both the Muhajirun and Ansar. It gave the Ansar to gain the most
reward to Ansar and the Muhajirun relieved off the materialistic wants. It
strengthened their bond materialistically and spiritually. To-day, we can not
witness such a firm Islamic botherly tie. Instead,there were fighting and killing
among Muslims. You can see  these especially in the Middle East nations.
Instead of brotherhood as Muslims, there are enemies fighting each others
because of politics and power.

For the different ethnic groups between Muslims and non-Muslims.
Prophet Muhammad was the only person respecting the non-Muslim Jews,
discussed with them and reached agreement in the Madinah constitution. He
also married two Jewish leaders` daughters, Juairiyah and Safiyah, a sign that
Islam is not against any ethnic group and not even against the Jews. However,
because of manipulations between big powers, the mutual hatred between the
Jewish and Palestine tribes and killing each other could last a long long time.
This is against Islam and also against Judaism of the Jews as both religions
forbid killing innocent people.

As for the marriage of Prophet Muhammad, it was full of meanings,
creation and innovations. The Prophet married the four caliphs’ daughters, this
indicates Islam accepts all the companions of the prophet. It rejects the shi`ah
sectional group who only accept Ali as “imam”. Islam was the completed
religion with all the companions. Islam is great as all the qualities of the
companions, and their faithful submission and behaviours with the Prophet as
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rasul created a completed and kamil way of life by the permission of Allah. The
accept of only Ali as “Imam”and their followers should be rejected.

The acceptance of Zainab in marriage by Prophet demonstrated slave and
the adopted son while divorced the wife, the adopted father can married the
divorced woman. The slave and the adopted one has the equality as a free man.
The divorced woman should be respected and upheld.

The marriages of Prophet Muhammad with Juairiyah from the Jewish tribe
of Bani Mustaliq and Safiyah from Bani Quraizah demonstrated that Prophet
Muhammad is the rahmatan to the whole universe and for all mankind not
excluding any race including the Jews. Islam desires peace and does not want to
war. Since Judaism is also for universe peace, the present Jews and Palestine
conflict were unislamic and unjadaism.

As for the marriages of Habibal Binti Abu Sufyan, Zam`ah, Salamah and
Zainab Khuzaimah, this showed that Islam look after the pains of others and get
rid of them. Habibal was the earliest Muslimah, he suffered the loss of family,
the persecution by non-Muslims, and the loss of the husband. There was no
pain in such a great degree than this for a woman, Prophet got rid of her pains
for the rest of her life. As for the marriages of the remaining names mentioned
by the Prophet, their husbands died as shahidin and they were in their very old
age and he married them to make them happy and peaceful for the remaining of
their living respected by others.

The four examples of keeping calm and emotionless silence when facing
baseless accusation by Abu Lahab, the officiation of Islamic brotherhood in
Madinah, the discussion of the Prophet with the Jews and concluded the
Madinah agreement, and his polygamy marriage are all great innovation and
creativeness none had been done before, it brought a great change to the people
who could understand the Prophet. There are many other events which were
very creative and innovative by the Prophets, it would not be possible to put
down all the innovative and creative  actions of the Prophet.
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Abstract

Although modern sciences are increasingly fragmenting, problems of our time are
‘systemic’; they cannot be solved by one discipline but many disciplines. The
General Systems Theory (GST) and systemization of knowledge are some major
approaches to create a unified method of investigation. This paper aims to study
systemization of knowledge in Islamic thought, with especial focus on al-
Asfahani’s approach. Throughout the history, mankind has made substantial
efforts to understand the world and to explain its events. The systematic inquiry
has been the most useful approach to obtain a reliable knowledge and to unfold
mysteries of nature which itself functions in systematic orders. Beside the rules of
correct thinking, systematization of knowledge is a methodological process which
aims at achieving one or more of the following goals: generating new knowledge,
adding value, or inspiring new approach for understanding the phenomenon from
its various dimensions. To systemize knowledge, the modern information science
classifies the entire body of knowledge into four hierarchal phases: data,
information, knowledge, and wisdom. This mode of systemizing knowledge,
regardless of some critical views on it, helps to understand the external world.
Systemization of knowledge, in fact, is based on a systematic mind that
substantially qualified to extract the general principles and specific conclusions
from individual observations on the natural and human phenomena. Abstraction,
generalization and systemization are the general characteristics of the systematic
mind. Beside the guided prophets, there are some other thinkers who qualified to
be systemic thinkers, either naturally or by experience and learning. Many good
examples of such thinkers were excelled throughout the human history and in the
history of Islamic thought. This paper, however, especially aims to study the case
of al-Raghib al-Asfahani, who has exhibited his systemic mind through many of
his outstanding works, such as “al-Dhariyy`ah Ila Makarim al-Shari`ah” and “al-
Mufradat Fi Gharib al-Qur`an”. The paper also aims to highlight the crucial role
of systemization of inquiry on creativity and innovation.
Keywords: systems theory, natural phenomena, abstraction, general principles,
al-Asfahani, Ludwig von Bertalanffy.
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INTRODUCTION
As we departing the darkness of the wombs to the light of the external world we
have very little knowledge, but we are equipped by the faculties of knowing.
Our awareness of the world gradually established and our reliable knowledge
increases due to two basic factors: reflection and experience. Both are
essentially necessary to establish the systematic mind and to make it grow and
flourish. The holy Qur`an describes this process as following: [God have
brought you forth from your mother’s wombs when you knew nothing; but He
equipped you by faculties of knowledge: the hearing, the sight and the
intelligence so that you may be thankful to God (Qur`an, 16:78)]. Of course, all
these faculties can be used systematically for knowledge production or
otherwise neglected to indulge in darkness.

     Such Qur`anic verses are the foundation of Islamic epistemology which
aim at developing a worldview that appreciates the Creator. Formation of
Islamic thought was generally based on guidance provided by the holy Qur`an.
The major groups of Islamic thought are: commentators of the holy Qur`an
(Mufasirun) such as al-Tabari, Ibn Kathir, and al-Qurtubi; collectors of the
Prophet’s traditions (Muhaddithun) such as al-Bukhari, Muslim, and Ibn Salah;
Jurists (Fuqaha’ & Usuliun), such as al-Shafie’, Malik, and al-Ghazali;
theologians (Mutakallimun) such as al-Asha`ri, al-Baqillani, and al-Juaini;
philosophers (Falasifah) such as al-Kindy, al-Farabi, and Ibn Sina; and finally
the Islamic mysticism (tasawuf) developed by many Muslim devotees such as
al-Hassan al-Basri, Abu Talib al-Makki, and al-Imam al-Qushairi.

Ibu al-Qasim, al-Husein Bin Muhammad al-Raghib al-Asfahani (d. 502H /
1108C) was one of the great minds in the history of Islamic thought. He was a
commentator, theologian, and philosopher who dedicated his efforts to produce
very substantial works. Al-Asfahani was well known by his systematic mind
and moderate approach; he was able to develop a balanced method that
successfully integrated the different disciplines and various trends of Islamic
thought. He produced many outstanding works, some of which are missing but
others survived and have been contributing in development of Islamic thought
throughout the last ten centuries. His survived books are such as ‘al-Mufradat fi
Gharib al-Qur`an’ which is an encyclopedic work on Qur`anic terminology;
and ‘Tafseel al-Nashateen wa Tahseel al-Sa`dateen’; which is a summary of his
other comprehensive work ‘Al-dhari`ah ila Makarim al-Shariah’, which
discuses the Islamic theory on social and moral philosophy. Besides ethics, this
book also includes other important topics, such as Islamic epistemology,
research methodology, and classification of sciences. Due to its comprehensive
content and systematic method that adopted by al-Asfahani, the ‘Al-dhari`ah ila
Makarim al-Shariah’ became very influential to many successors of al-
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Asfahani in Islamic thought, including al-Ghazali (d. 1111C)1. And because of
this, we will make this book as focus of our analysis in this paper.

    Through his well organized works, al-Asfahani tried to develop Islamic
theory on natural and human phenomena. His theory integrates moral
philosophy with natural philosophy, especially implications of human
behaviour on the total events of the world. Such a holistic research method
became known, in the modern history of science, as ‘General Systems Theory’
(GST). The systematic mind of al-Asfahani is obviously reflected by his works
at various levels: his thorough method of presentation, his clear ideas,
classifications, and his interdisciplinary approach. This paper aims to highlight
characteristics of al-Asfahani’s systematic thought that reflected by his
consistent classifications and general statements. Al-Asfahani’s ideas will be
related to the modern ‘Systems Theory’ on systemization of knowledge.

1. WHAT IS SYSTEMIZATION OF KNOWLEDGE?

Systemic thinkers are those who perform creative reflection to develop the
abstract and general principles about phenomena. The holy Qur`an identifies the
systemic thinkers as ‘Ulul Albab’: it means those who investigate systems in the
created world and uncover its common patterns to emphasize their faith in the
Creator. Using the intellectual capabilities to understand the world is
appreciated in Islam, because it is a major method to know and appreciate the
Creator.

     The term ‘system’2 is originally used for self-regulating orders of
nature, including the physiological systems of our body. But as terminology it
conceived as a set of complex units that interact within a whole. In this
general sense, the term is extended to the entire phenomena: natural, human
and social. The word Systematic is used for anything functions or being done
according to a system3. For example we discover the truth based on systematic
study of the evidence; or we use the systematic approach to solve the problem.

1 Al-Ghazali appreciates al-Asfahani’s ideas, beside his quotations. The editor of ‘Al-dhari`ah
ila Makarim al-Shariah’ (pp 36, 37), quoting Carl Brockelmann (Vol 5/ p 211), Muhammad
Krud Ali (p278), and others, said that al-Ghazali was used to accompany this book with him in
his journeys.
2 Synonyms of ‘system’ are: orderliness, regular, organized and methodological. While the
antonyms of system are: randomness, haphazard, disorganized, irregular and chaos. Other
related terms are: standardized, precise, accurate and exact. See more: http://www.merriam-
webster.com/dictionary/systematic
3 Oxford English Dictionary, edited by Catherine Soanes (Oxford University Press, 2002) P
849.
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Systematic thinking is the process of understanding how different parts of a
system can influence one another within the whole1. In other words, it is a
mode of thinking that formulated or presented as a coherent body of ideas or
principles.

     According to Mario Bunge, systems are complex objects whose parts or
components are held together by bonds of some kind of mechanisms. These
bonds are logical in the case of conceptual systems, such as ideas and theories;
and they are material in the case of concrete systems, such as atoms and cells
(in the natural phenomena), family and hospitals (in social phenomena). The
collection of all such relations among a system’s constituents is its structure or
organization, or architecture (Bunge 2004, pp 187-188)2. In this context, some
researchers proposing that a system is a set of two or more elements with the
following properties (Ackoff, 1981, pp. 15-16):

1. Each element has an effect on the functioning of the whole;

2. Each element is affected by at least one other element in the system;

3. All possible subgroups of elements also have the first two properties3.

1/1. PRINCIPLES OF GENERAL SYSTEMS THEORY (GST)

The holistic research method that aims at understanding the entire systems of
world based on unified approach is known as General Systems Theory (GST).
Theorists of GTS emphasize that, it is necessary to study the world not only as
parts and processes in isolation, but also to solve the decisive problems found in
the phenomena and orders unifying them, resulting from dynamic interaction of
parts, and making the behavior of parts different when studied in isolation or
within the whole (Bertalanffy 1968, p 31). The basic concepts and the general
principles of this theory were formulated by the biologist Ludwig von
Bertalanffy in his book “General System Theory: Foundations, Development,
Applications”, which published in 1968. He explains the historical background,
the subject matter, and merits of this theory as following:

1 Systemic thinking, unlike analytical thinking, requires multiple skill to establish a holistic
view of a system and explain its behavior. On the contrary, analytical thinking is used to break
down a system in to simpler parts in order to identify the pieces and examine how they work
together. Study more: http://systemsthinkingworks.wordpress.com/what-is-systematic-thinking/
2 Also, see: Pickel, Andreas (2006). Salvaging Systems from General Systems Theory: Systemic
Ontology and Mechanism-Based Explanation for the Social Sciences:
https://www.trentu.ca/globalpolitics/documents/Pickel062.pdf (Pickel 2006, P 5)
3 Also see: Alexander Laszlo and Stanley Krippner (1998). Systems Theories: their Origins,
Foundations, and Development. Published in: J.S. Jordan (Ed.), Systems Theories and A Priori
Aspects of Perception. Amsterdam: Elsevier Science, 1998. Ch. 3, pp. 47-74. Found on web:
http://archive.syntonyquest.org/elcTree/resourcesPDFs/SystemsTheory.pdf. Also see the same
points with modification: Skyttner, Lars (1996). General systems theory: origin and hallmarks
(Kybernetes, Vol. 25 No. 6, 1996, pp. 16-22. © MCB University Press, 0368-492X:
http://doctorat.feaa.uaic.ro/studii/Documents/02%20Dinamica%20sistemelor%20complexe/01_
02_GST_Origins_Skyttner(1996).pdf
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In the last two decades we have witnessed the emergence of system as a
key concept in scientific research. Systems, of course, have been studied for
centuries, but something new has been added. The tendency to study systems as
an entity rather than as a conglomeration of parts is consistent with tendency in
contemporary science no longer to isolate phenomena in narrowly confined
contexts, but rather to open interactions for examination and to examine larger
and larger slices of nature (Bertalanffy 1968, p 9). As with every new idea in
science and elsewhere, the systems concept has a long history. Although the
term "system" itself was not emphasized, the history of this concept includes
many illustrious names. As "natural philosophy" we may trace it back to
Leibniz1; to Nicholas of Cusa with his coincidence of opposites; to the mystic
medicine of Paracelsus; to Vico's and Ibn-Khaldun's vision of history as a
sequence of cultural entities or "systems"; to the dialectic of Marx and Hegel, to
mention but a few names from a rich panoply of thinkers (Bertalanffy 1968,
p11).

Based on the above disciplines, as summarized by Bertalanffy, we
conclude that ‘systems theory’ concerns with the entire phenomena of the
world, which can be classified into natural, human, and social. This holistic and
historic concept of ‘systems’ has been formulated and developed further in the
modern history of science, therefore Bertalanffy emphasizes that:

There is a revolutionary scientific perspective stemming from the General
Systems Research movement and with a wealth of principles, ideas and insights
that have already brought a higher degree of scientific order and understanding
to many areas of biology, psychology and some physical science. Modern
systems research can provide the basis of a framework more capable of doing
justice to the complexities and dynamic properties of the socio-cultural system
(Bertalanffy 1968, pp 7-8). These considerations lead to the postulate of a new
scientific discipline which we call general system theory. Its subject matter is
formulation of principles that are valid for ‘systems’ in general, whatever the
nature of their component elements and the relations or ‘forces’ between them.
General system theory, therefore, is a general science of ‘wholeness’ which up
till now was considered a vague, hazy, and semi-metaphysical concept
(Bertalanffy 1968, p 37).

It is obvious that Bertalanffy introduces General System Theory as a
discipline or science which concerns with explaining system; therefore, he
farther elucidates the idea:

The meaning of this discipline can be circumscribed as follows: physics is
concerned with systems of different levels of generality. It extends from rather
special systems, such as those applied by the engineer in the construction of a
bridge or of a machine, to special laws of physical disciplines such as

1 In fact, the idea should be traced back to Greek philosophers, especially to Aristotle and his
idea of ‘whole’.
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mechanics or optics, to laws of great generality such as the principles of
thermodynamics that apply to systems of intrinsically different nature,
mechanic, calorie, chemical or whatever. Nothing prescribes that we have to
end with the systems traditionally treated in physics; rather, we can ask for
principles applying to systems in general, irrespective of whether they are of
physical, biological or sociological nature. If we pose this question and
conveniently define the concept of system, we find that models, principles, and
laws exist which apply to generalized systems irrespective of their particular
kind, elements, and the "farces" involved ((Bertalanffy 1968, pp 32-33).

Al-Asfahani didn’t discuss systems theory, as termed in the modern history
of science, but the general principles of this theory are found in al-Asfahani’s
approach. For example his unified and comprehensive method that investigation
the entire phenomena: natural, human, and social; his general statements, and
his abstract ideas; all these are major components of systems theory. Al-
Asfahani begins the opening chapter of his major work ‘Al-dhari`ah ila
Makarim al-Shariah’ by definition of human being, his major forces, and the
function that human being was created for. These topics are studied today in
various sciences, such psychology, human anatomy, ethic, and moral
philosophy. In the second chapter al-Asfahani discusses various topics, which
considered today as branches of philosophy, such as the nature and different
types of reason (`aqil), meaning of knowledge (`ilm), classification of sciences,
prophethood, and languish. Actually all these topics are used by the holy
Qur`an to shift human attention to study all the natural and human phenomena.
Al-Asfahani explains meaning, the content, and the subject matter of these
topics, comparatively with their antonyms. Chapters three and four are about
virtue ethics; they are especially dedicated to explain faculties (powers) of
human soul such as the faculty of anger, desires, and courage. Chapters five and
six may be considered as research in social sciences, because they discuss
issues related to social justice, economics, and cooperation among people in
society through making crafts, income, donation and other related matters. The
last chapter of this book is dedicated to explain the different kinds of human
acts and their ethical implications on life. In fact, the book ‘Al-dhari`ah ila
Makarim al-Shariah’ is a comprehensive work on various disciplines being
discussed in the framework of moral philosophy. The distinguishing feature of
this book, however, is the systematic mind that exhibited by abstractions,
classifications, and thorough presentation of ideas. In fact, al-Asfahani’s
approach in this book reflects many principles of GST, even though there was
no direct discussion of these principles.

1/2. SYSTEMIZATION OF KNOWLEDGE

Systematization of inquiry is the process that aims at achieving one or more of
the following three goals: (i) generating new knowledge; (ii) adding value to the
existing knowledge; or (iii) providing new insights for knowledge generating,
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either methodological or technical. In relation to this, the word
‘systematization’ is generally used in two contexts:

1. Systematization of thoughts, ideas and concepts (this is based on rules
of logic or analytic philosophy, as perfectly explained by al-Ghazali in his
‘Mi`yar al-`Ilm);

2. Systematization of data, i.e. knowledge of concrete objects and
experiences, which based on observation and generalization. This includes
knowledge of physical objects, social and historical events, and their
relationships.

The major difference between the two modes is that, systemization of
thoughts is based on the instruments of logic and inference; while systemization
of knowledge of objects is based on the physical laboratory with instruments of
observation and measurement. Data, information, and knowledge are major
parts in the systemization process. Systematization of social and historical
events means to understand reasons why they develop in a certain way. In other
words, it means to understand laws and patterns governing the process of
historical events and mechanisms of social change. Ibn Khaldun’s approach in
his ‘al-Muqadimah’ is classified within this later type.

     The modern information science has, farther, developed the second
approach of knowledge systemization into a model known as hierarchy of Data,
Information, Knowledge, and Wisdom (DIKW)1. The idea of DIKW is widely
accepted by modern information sciences as a framework for presenting the
different levels of what we see and what we know (Cleveland 1982; Zeleny
1987). This model provides better chances to be aware of what surrounding2.

Data can be defined as a specific set of materials, relationship of properties,
and events in the observable world which are explainable. Data becomes
information when it explained or understood in a context. The correct
explanation of data transforms information into knowledge, otherwise it
remains as data. Knowledge provides a clearer understanding of data, at
different levels, based on nature of available evidences. Some authors hold the
view that information gives answers to ‘what’ questions, while knowledge
gives answers to the ‘how’ questions (Kock et al, 1997)3. Wisdom is the ability
to perceive the whole picture and evaluate the knowledge.

1 As a framework, (DIKW) is used mainly in information science and related disciplines such as
systems theory, information management, information systems, knowledge management, and
library and documentation science. In other words, it used in computer science, management
information systems and in librarianship. However, we use the concept in the paper, as general,
in a philosophical framework.
2 Quoted from Robert P. Schumaker, From Data to Wisdom: the Progression of
Computational Learning in Text Mining: http://robschumaker.com/publications/IIMA%20-
%20From%20Data%20to%20Wisdom.pdf
3 Quotation from:
httpwww.mssanz.org.auMODSIM07papers14_s51FrameworksAnd_s51_Wien_.pdf
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     In general, the idea of systemization of knowledge can be summarized
as follows:

Data is defined as a certain set of raw materials, events, relationships of
properties that capable for interpretation. Information: means the explained
data, or data understood in a context. The correct interpretation of data, i.e.
explanation that based on evidences, transforms information into knowledge,
which means understanding of laws and patterns that govern the phenomena.
Finally, knowledge will be transformed to wisdom when the overall picture is
captured and practiced accordingly (doing things in right way based
knowledge)1.

It is obvious that, the hierarchy of knowledge systemization (DIKW) can
be understood in the same context of blooms’ taxonomy in education process.
The main objective of systematization is to obtain better understanding of the
phenomena and to further the process of knowledge and learning. The
knowledge is derived from one's own practical experience, the more it is useful
the more one can learn from it2. Systemization of knowledge is, generally, aims
to achieve the following objectives:

 To ease the process of understanding the phenomena or resolve the
problems;

 To generate new knowledge;
 To add value to the existing knowledge , and appreciate what has been

done;

 To create methodological insights and technical breakthroughs;
 To recognize our strengths and weakness, successes and failures in the

process of scientific investigation.

 To farther our knowledge through learning, practicing and experiencing.

Systematization facilitates the whole process of knowledge inquiry: data
collection, processing, and increases the effectiveness and promotion of
innovation.

1/3. THE PROCESS OF SYSTEMATIC THINKING
The process of developing knowledge on objects, events, and their relationships
is referred as systems thinking or scientific method. The analytic and synthetic
approaches are the two major methods of the systematic research. Both are
based on the fundamental assumption that everything in nature is systemic. In
other words, everything interacts with (affects and affected by), other things

1 These ideas are developed based on quotations from Robert P. Schumaker, From Data to
Wisdom: the Progression of Computational Learning in Text Mining:
http://robschumaker.com/publications/IIMA%20-%20From%20Data%20to%20Wisdom.pdf
2

http://www.habitants.org/content/download/91179/1108391/file/Guide%20to%20Systematizati
on-en.pdf
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around it. If we want different outcomes from a situation, we have to change the
system that underpins the situation in such a way that it delivers different
outputs. This is tantamount to say that we have to deal with things systemically.
We have to deal with both the elements of a situation and how they interact
with one another. In spite of awareness that everything is systemic, our primary
thinking style is analytic, i.e. taking things in parts to explain in isolation. This
mode of thinking aims at understanding the role of every component in the
events, so that we can deal with it in isolation. This approach might be
necessary in some cases, but when we break things down into smaller and
smaller components, we may tend to lose the sight in the interactions between
them; therefore, we need both analytic and synthetic approaches. In
understanding the systemic world, each has only limited value without the
other. Analytical thinking enables us to understand the parts of the situation;
while synthetic thinking enables us to understand how things work together.
Analytical thinking breaks things down into their component parts; synthetic
thinking finds the common patterns across the component. (Bartlett 2001, p 6)1.

     According to Gary Bartlett, systemic thinking combines the analytic and
synthetic thinking approaches. Synthetic thinking is deliberately finding
repeating patterns, or common themes across a system or situation; while the
basic idea in analytic thinking is to list down a handful of elements to compare
them, rank them and then select the most valuable one and discarding the rest.
In other words, it is the process of finding the most relevant or the most
potential factor among many other factors. Although analytical thinking enables
us to find the repeating patterns and common themes too, it doesn’t do that so
directly, because analysis is more focused on identifying differences than
similarities. Analytic thinking is about identifying differences; while synthetic
thinking is about finding similarities (Bartlett 2001, p 6).

It is important to be aware of the fact that we can train ourselves to think
synthetically in a deliberate way. The three steps that essential in the process of
systems thinking are:

1. Collection of all the relevant data carefully (Listing elements as many as
possible);

2. Classification of the data into relevant groups, based on valid standard
(the process of grouping the elements into sub-themes);

3. Finding the central theme or the common factor that works across the
sub-themes.

This process of systemic research depends upon both analytic and synthetic
approaches. The key difference between the two modes of thinking, however, is
that the synthetic thinking is, in fact, a reverse of analytic thinking. Analytical
thinking breaks things into their parts, while the synthetic thinking groups
things together in stages. Both are essential components of systematic thinking.

1 Also found on website: http://systemicthinking.com/
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According Bartlett, the process of grouping of things together is the first trick
for dealing with the greatest barrier to systemic thinking, i.e. the cognitive
dissonance from the conditioned belief that there is no pattern. (Bartlett 2001, p
10).

2. FORMATION OF SYSTEMIC MIND IN AL-ASFAHANI’S
APPROACH

Systemic thinkers are substantial, whenever they investigate a problem or
involve in certain research aria they relate the problem to its similar patterns in
other arias. This method is based on a systematic mind. In a practical approach
to this method, the holy Qur`an invites human intellect to study the natural
phenomena in relation to human and social phenomena. Al-Raghib aL-Asfahani
was able to apply successfully this Qur`anic approach in many of his substantial
works. Al-Asfahani has benefited both from his philosophical accounts and the
general principles of Islamic epistemology that formulated by the Qur`anic
injunctions on the natural and human phenomena. Therefore, the major
characteristics of al-Asfahani’s systemic approach are: abstraction, logical
classification, and generalization.

      Formation of systematic mind can be based on rational qualities of
intellect that naturally grow; but education and experience are essential methods
to develop such tendencies into the practical stage. The self-organizing systems
of nature have guided human intellect, throughout the history of science, to
develop the two distinctive modes of systematic research: analytic and
synthetic1. The analytic philosophy and discriminative observation are the
foundation of systematic mind. Philosophy provides the logical consistency of
concepts and thoughts, while the systematic observation is the mechanism of
inference, abstraction and formulation of universal theories. The basic
assumption of systemic mind is that the entire world functions in systematic
orders that observable and conceivable to human intellect2. It also assumes that
there are bonds and interconnections between the various systems of the
phenomena. The systemic mind is the main source of systematic thinking which
is essential for organized inquiry of knowledge. Both are necessary for

1 Inventions of nature are always superior to human inventions; therefore, human beings
understand the world, as displayed by natural and human phenomena, based on two major mode
of thinking styles: (1) the analytic mode that focuses on individual facts, and (2) synthetic mode
which tries to find the reality at the collective level of the events. The first approach aims at
finding the role of the individual parts in creating certain fact; while the second approach aims
at identifying the interrelationship between the individual parts to find their major theme.
Although both approaches are important in the process of scientific discovery; but the
systematic mind is essentially inclined to the second approach.
2 When we approach a systematic phenomenon with unsystematic mind or with unsystematic
method, the result would be chaos or even destruction.
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scientific research and for better understanding of the world. The major
character of systematic mind is its capability of relating the isolated incidents to
their final causes and connecting the individual observations to their general
conclusions. In other words, it interprets single parts of the phenomenon within
the frame of the ‘whole’.

     Mechanism of systematic thinking is the rational consistency that based
on an internally coherent, non-contradictory, system of thought. Such a
systemic mind shifts the attention from the specific to the general and from the
parts to the whole. It finds the general principles among the fragmented pieces
of the scattered parts. This systematic approach encompasses events,
methodologies, objects and properties of elements. It, generally, includes the
entire phenomena: the natural, human and social. Engaging in scientific
research, the systemic mind postulates the fowling points:

 Nature does not show us isolated building blocks, but rather a complex
web of relationships between parts of a unified whole;

 The importance of each component of a system is tied to the whole and
the essential properties of a system are properties of the whole;

 Looking at just one component in isolation would not provide the real
picture of its importance1.

2/1. CHARACTERISTICS OF SYSTEMATIC MIND
The systematic thinking is different from ordinary thought by the fact that it
inclined to adopt the scientific method and has substantial capabilities of
deducing the general conclusions from individual observations. The basic
characteristics of systematic mind as embodied in a written text are displayed in
classification of chapters in logical points and the well organized information.
The characteristics of systematic mind in speech are reflected by good
expression of thoughts and thorough delivery of the ideas. As embodied in a
researcher the characteristics of systematic mind appear in his method of data
collection and analysis. The common ground of systematic thinking, however,
is that it liberates human intellect from the captivity of the isolated incidents for
their connected causes. Thus, a researcher can move easily from individual
observations to their general conclusions and from multidisciplinary approach
to interdisciplinary approach.

2/1.1 ABSTRACTION AND GENERALIZATION
Philosophers believe that human beings acquire knowledge mainly for

practical purposes to satisfy their basic needs. Thus, the applied knowledge of

1 Colin J. Neill, Systems Thinking: Whole Solutions for Whole Problems:
http://www.personal.psu.edu/cjn6/Personal/Systems.pdf
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concrete objects and experience (know-how) shall develop earlier than the
theoretical knowledge of abstraction and generalization. This is obvious in
education of children, especially in mathematics. However, due to the fact that
science cannot grow by observation of isolated incidents of daily experiences,
human needs the abstract knowledge to develop general theories which are
applicable to all similar cases. The process of abstraction and generalization
starts by classification of the collected data or observed events into their
relevant groups based on certain standard. The process of generalization is a
major character of systematic mind. This idea is elucidated by John Dewey, the
master mind of modern philosophy of education, as following:

The history of the more mature sciences shows two characteristics: their
original problems were set by difficulties that offered themselves in the
ordinary region of practical affairs. Men obtained fire by rubbing sticks together
and noted how things grew warm when they pressed on each other, long before
they had any theory of heat. Such everyday experiences in their seeming
inconsistency with the phenomena of flame and fire finally led to the
conception of heat as a mode of molecular motion. But it led to this conception
only when the ordinary phenomena were reflected upon in detachment from the
conditions and uses under which they exhibit themselves in practices. There is
no science without abstraction, and abstraction means fundamentally that
certain occurrences are removed from the dimension of familiar practical
experience into that of reflective or theoretical inquiry (Dewey 1929, p 16).

This elucidation of Dewey removes any misconception may occur about
the term ‘abstraction’; because modern science is mainly produced for practical
purposes, the philosophy of ‘knowledge for knowledge’ is no more valid. In
fact, Dewey is not in position to denying utility of science; instead his is trying
to differentiate the ordinary (fragmented) mind, which concerns only with daily
affairs, from the systemic mind which more concerns with explanation of what
he observes within the daily life in the context of whole situation. Therefore,
Dewey advices:

To be able to get away from entanglement in the urgencies and needs of
immediate practical concerns is a condition of the origin of scientific treatment
in any field. Preoccupation with attaining some direct end or practical utility,
always limits scientific inquiry. For it restricts the field of attention and thought,
since we note only those things that are immediately connected with what we
want to do or get at the moment. Science signifies that we carry our
observations and thinking further afield and become interested in what happens
on its own account. Theory is in the end, as has been well said, the most
practical of all things, because this widening of the range of attention beyond
nearby purpose and desire eventually results in the creation of wider and
farther-reaching purposes and enables us to use a much wider and deeper range
of conditions and means than were expressed in the observation of primitive
practical purposes. The formation of theories demands a resolute turning aside
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from the needs of practical operations previously performed (Ibid, pp 16-17).

Dewey concludes his presentation with emphasis on abstraction and
generalization:

If we gather up these conclusions in a summary we reach the following
results. In the first place, no genuine science is formed by isolated conclusions,
no matter how scientifically correct the technique by which these isolated
results are reached, and no matter how exact they are. Science does not emerge
until these various findings are linked up together to form a relatively coherent
system that is, until they reciprocally confirm and illuminate one another, or
until each gives the others added meaning (Ibid, pp 21-22).

2/1.2 CLASSIFICATION

For better understanding of the world, we must study things in a systematic
manner; because chaotic view and unsystematic approach cannot establish
foundation for knowledge production. Classification is one of the methods of
systematic study. It, generally, means putting similar things together within the
same group. Similarity here can be based on different standards such as
physical or chemical properties of objects, environment and living habits, or
other patterns. For example, the modern science is based on primary division of
the entire world into two basic parts: living and non-living creatures; then the
latter is divided into plants and animals; and animal are further divided into
many species, each has its own systems and regulations. In the same context we
understand Bloom’s Taxonomy (BT)1 in education, the Harvard Committee
classification of sciences2, and the Library of Congress Classification (LCC)3.
Actually, such scientific categorization of things and ideas is one of the basic
approaches of systemization of knowledge.

      Al-Raghib al-Asfahani was completely aware of the importance of

1 Bloom's taxonomy (BT) is named after Benjamin Bloom, who chaired the committee of
educators that devised the taxonomy (based on series of conference held in USA from 1949 to
1953). It refers to a classification of the different set of learning objectives that should be aimed
by educators. It divides educational objectives into three levels: cognitive domains (knowing),
affective domains (feeling), and psychomotor domains (doing). These domains are based on
hierarchy system, which means the learning at the higher levels depends on attaining knowledge
and skills at lower levels as prerequisite. The major goal of Bloom's taxonomy is to motivate
educators to adopt a holistic approach in teaching and learning process. They should focus on
all three domains to create a more effective learning system.
2 Report of the Harvard Committee classifies sciences, based on their method of investigation
and education purposes, into three basic disciplines: Natural science, social sciences, and
human science. See: General Education in Free Society: Report of the Harvard Committee.
With introduction by James Bryant Conant (Harvard University Press, 1955) pp 58-64.
3 The Library of Congress Classification (LCC) is a classification system that was first
developed in the late nineteenth and early twentieth centuries to organize and arrange the book
collections of the Library of Congress. The system was adopted for use by other libraries as
well, especially large academic libraries.
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classification in the process of gaining new knowledge. Abstraction,
generalization and classification are found in every chapter in ‘Al-dhari`ah ila
Makarim al-Shariah’. For example, in chapter two he explains Islamic
epistemology. He explains meaning and types of reason (`aqil), the differences
between reason, knowledge (`ilm) and wisdom (hikmah). Putting knowledge
under the category of information (m`alumat), he classifies knowledge into
three basic categories as following: the first type pertains to the wording (al-
lafz); the second pertains the meaning but not the wording (al-m`ana duna al-
lafz); and the third pertains to both warding and the meaning (al-lafz wal
mana); then he classifies each category into many types. In another topic, in the
same chapter al-Afahani presents channels of gaining knowledge. He believes
that human gains knowledge through four basic sources: first, knowledge that
gained from principles of sound reason, and this is available to everybody
human who equipped with intellect; second, the knowledge that gained through
thinking and investigation, based on principles of reason or senses, and this
available only for thinkers who reflect; third, the knowledge that gained through
report, either orally or by study of written texts, and this type cannot be
considered as knowledge excepts with high potentially of being true; fourth, the
knowledge that gained from the revelation through prophets, and this can be
classified into three types based on the method of revelation: either directly or
through Angel. Based on these classifications, al-Asfahani was able to
summarize the Islamic epistemology in one chpater. (al-Asfahani 2007, pp 133-
203)

2/1.3 CLASSIFICATION OF VIRTUES IN AL-ASFAHANI’S
THOUGHT1

The main sources of ethics and morality in Islam are the holy Qur`an and
practices of the Prophet Muhammad (PBUH) as ideal form of Qur`anic ethics.
To study the general theory of virtues, however, the early Muslim theologian
and philosophers, such as Mikawayh, al-Farabi, al-Asfahani and al –Ghazali,
developed their ideas based on different sources, especially works of ancient
Greek philosophers. Therefore, classification of virtues in Islamic thought,
although conditioned by Twhidic principles, but it follows the well-known
philosophical approach.

     According to al-Asfahani, virtues are either theoretical or practical; each
of these divisions admits to two subdivisions: human and divine. The first
group depends exclusively on human initiative and exercise, while the second
depends on divine favour, as illustrated by the case of divinely assisted prophets
and saints (Al-Asfahani 2007, p 63)2. The practical sciences include (1) ethics
which defined as the knowledge of the soul, its properties and moral traits; (2)

1 This topic is extraction from our “The Basic Structure of Ethical Norms” which will be
published soon by IIUM Press.
2 Also see: Al-Ghazali (2002), Vol. 3, P 80; al-Ghazali (1989) Mizan al-Amal, P 50..
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household management, and (3) the management of the affairs of the country.
The ethical inquiry, according to Muslim scholars, should begin with the
knowledge of the soul, its powers and properties. This knowledge is the
precondition of cleansing the soul, and it is the introduction to the knowledge of
God. According to al-Asfahani’s view, the powers of motion, desire and
perception are belong to the animal soul; while to the human soul belong those
of knowledge and action, or the theoretical and practical powers. The practical
power is a faculty of human soul which performs actions of deliberation as
directed by the knowledge or theoretical power (al-Asfahani 2007, pp 95-102)1.

General overview on basic virtues in Islamic thought

No Type of virtues Examples

1 The four principal virtues
of moral & intellectual

wisdom, courage, temperance, and justice

(In fact these are identical with the fundamentals of religion)

2 The virtues of bodily &
health

strength, health, good look and long life

3 The external virtues kin, social position and noble birth

4 The divine virtues of
guidance (hidayah)

good counsel (rushd), direction (tasdid) and support (ta`yid) (these
virtues are granted based on religious and moral virtues which lead to
the purification of the soul & heart)

(Table 1)

In his detailed analysis of these virtues, al-Asfahani adopted various
principle classifications: moral virtues, bodily virtues, external virtues and
divine assistant virtues (tawfiqiyyah). Moral virtues consist of four components,
which are: (1) knowledge: means the perfection of reason; (2) piety: means the
perfection of temperance; (3) courage: means the perfection of generosity; and
(4) equity (insaf): means the perfection of justice. These virtues are fulfilled
through the bodily virtues such as good health, strength, and long life; as well
as the external virtues such as wealth, social dignity, relatives and noble birth.
All these virtues finally require, as a precondition for their achievement, the
four virtues of divine assistance (tawfiqiyyah), namely: divine guidance
(hidayah), good counsel (rushd), good direction (tasdid), and support (ta`yid)
(al-Asfahani 2007, p 106)2.

     The classification of virtues of the soul, which constitute the core of
ethical theory, contains other subdivisions in the same line with philosophical
divisions. The four principal values are: courage, temperance, wisdom, and
justice. Islamic thought beliefs that purification of the soul can grow and
flourish by acquisition of these four basic virtues: the virtue of courage through
instruction and generosity, temperance through self-control, and wisdom

1 Compare with Al-Ghazali (1989), Mizan al-`Amal, P 19; and Majid Fakhry (1991), P 196.
2 Also see: Majid Fakhry (1991), PP 178-179.
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through the rectitude of actions to create justice which is the central point of the
other three virtues. Whoever achieves the condition of justice or balance of the
soul (`adl) will attain the highest degree of nobility that identified in the Qur`an
(49:13) (al-Asfahani 2007, pp 35, 95)1.

3. CONCLUDING REMARKS
In the concluding remarks, we may highlight two points: first, the necessity

of promoting the systemic mind; and the other is how we can benefit from the
existing literature on the topic. The fist point emphasize the crucial role that
played by the systemic mind to satisfy the essential requirement of society
development such research, technology and innovation; while the second point
indicates to the technical means to promote such systemic mind.

     The modern Muslims communities are generally lacking science,
technology, and innovation in comparison to other nations. Many factors can be
identified as causes of this situation; but the major cause, in my view, is lack of
systemic thinking which characterized by abstraction, generalization and logical
classification of knowledge. This assumption can be approved easily, among
others, by lack of textbooks that produced by Muslim authors in all branches of
basic sciences: physics, biology, and chemistry. This is regardless of the
practical science, such as engineering and communication technology. The
Qur`an injunctions on the natural and human phenomena, and existence of
systemic thinkers in Islamic history, such as al-Asfahani, al-Ghazali, and Ibn
Khaldun, eliminate the claim that the problem is connected to Islam; rather it is
a reflection of some inherited cultural traditions that hinders the systemic
thinking.

3/1. NECESSITY OF PROMOTING THE SYSTEMTIC MIND
To overcome this major problem, the Islamic education must focus on

promoting the systemic mind which adopts the interdisciplinary approach.
Teachers and lecturer must be qualified to focus on basics and extraction of
general principles. They may feel essential or inclined to provide the detailed
knowledge of their perspective fields to the students, but more important is the
search for basic concepts and underlying principles that may be valid
throughout the entire body of knowledge (Bertalanffy 1968, 50).

    Promoting the systemic mind in modern Muslim societies is necessary
for two basic reasons: firstly, it is necessary because of the current situation of
science and technology; and secondly, the systemic investigation has become
the major trend of the modern scientific research. Although the modern sciences
are fragmented into detailed branches, but all scientists are aware that problems
of our time cannot be solved without holistic vision and multidisciplinary

1 Also see: Al-Ghazali (2002). Ihya` Ulum al-Din, Vol. 3, P 73-85; al-Ghazali (1989) Mizan
al-Amal, and Majid Fakhry (1991), P 176.
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approach. John Dewey, the master mind of modern philosophy of education,
emphasizes this point as following:

Command of scientific methods and systematized subject-matter liberates
individuals; it enables them to see new problems, devise new procedures, and,
in general, makes for diversification rather than for set uniformity. But at the
same time these diversifications have a cumulative effect in an advance shared
by all workers in the field (Dewey 1929, p 12-13).

Dewey, further elucidates the process of forming the systemic mind as
following:

Each investigation and conclusion is special, but the tendency of an
increasing number and variety of specialized results is to create new points of
view and a wider field of observation. Various special findings have a
cumulative effect; they re-enforce and extend one another, and in time lead to
the detection of principles that bind together a number of facts that are diverse
and even isolated in their prima facie occurrence. These connecting principles
which link different phenomena together we call laws. Facts which are so
interrelated form a system, a science.

Discovery of general principles and universal laws would equip the
systematic mind with substantial capabilities of knowledge inquiry, as
explained by Dewey:

The practitioner who knows the system and its laws (a system thinker) is
evidently in possession of a powerful instrument for observing and interpreting
what goes on before him. This Intellectual tool affects his attitudes and modes
of response in what he does. Because the range of understanding is deepened
and widened he can take into account remote consequences which were
originally hidden from view (hidden variables) and hence were ignored in his
actions. Greater continuity is introduced; he does not isolate situations and deal
with them in separation as he was compelled to do when ignorant of connecting
principles. At the same time, his practical dealings become more flexible.
Seeing more relations he sees more possibilities, more opportunities. He is
emancipated from the need of following tradition and special precedents. His
ability to judge being enriched, he has a wider range of alternatives to select
from in dealing with individual situations (Dewey 1929, pp 20-21).

3/2 HOW WE CAN BENEFIT FROM THE EXISTING LITERUTURE
For better use of ‘systems’ literature for formation of systemic mind in

Muslim society we may need to divide the available works on the topic into
classical and modern. The classical literature, in this sense, indicates to the
substantial works of early Muslim scholars, who were known by their systemic
approach and worked to develop general principles in their perspective
disciplines, such as al-Shafie’, al-Asfahani, al-Ghazali, al-Shtibi, Ibn Jama`, and
Ibn Khaldun. The classical literature, however, can be extended to the useful
thoughts and ideas of philosophers.
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    In relation to the modern literatures, there are substantial works have
been produced by many distinguished philosopher of modern science to address
the topic of ‘systemization’ and systems theory, especially from the opening of
the twentieth’s century, some of which have indicated in the present article.
There are detailed descriptions on systems theory, systemization and other
related topics on the issues. For better utilization such huge data, we may
further study of these works which mainly based on what is known as education
system in free societies, but Islamic education has its own identity, which
connected to values of revealed knowledge. Therefore, rediscovery of
systematic mind of early Muslim scholars is very essential for establishing the
theoretical foundations of systemic thinking in Islamic education system. The
concluding fact is that the holistic view of the world is in line with principles of
the Islamic worldview which promotes the faith in the Creator through
investigation and discovery of His systems in the created world. The author of
‘Creating the Corporate Future’ emphasizes this point, saying that:

I believe we are leaving an age that can be called the Machine Age. In the
Machine Age the universe was believed to be a machine that was created by
God to do His work. Man, as part of that machine, was expected to serve God’s
purpose, to do His will. (Ackoff 1981, p 6).

To make students aware of their role in this holistic world is essential; but
they also must be aware of the different worldviews and ideologies which
existing in this big world. For example, commenting on the above statement of
Ackoff, a Muslim student should be aware of the fact that nature functions in
systematic orders based on the absolute law of God, which known in Islamic
tradition as “Sunnatullah”, therefore nature is doing her own job that assigned
by God, not to do work of God.
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Abstract

Creativity and innovation is very part of human nature (fitrah) which
makes human beings different from and special among other beings.
Islam gives very high importance to health as evidenced in the Quran and
the Sunnah, and Muslim civilization that flourished in Bagdad and Spain
made original contributions to medicine including diagnosis,
pharmacology, and medical technology. Muslim civilization is different
from all world civilizations because it developed only what was beneficial
and harmless, that is why there is no such record that may show any
significant contribution of Muslims to inventing and discovering poisons
and destructive weaponry. Muslims were led by Islamic ethical spirit in
pursuing and creating knowledge generally. Whereas, the contemporary
developments in biomedical sciences have been flourishing in the circles
where science is understood to be ethics-free, neutral, and value- free.
This approach has given birth to many new biomedical issues such as
cosmetic surgery, in vitro fertilization, artificial insemination, sterilization,
human cloning, sex reassignment surgery, gene mutation, neural coding,
recombinant DNA technology, gene doping, human genetic engineering,
and human experimentation in medical research. Some of these issues
may be beneficial if guarded by appropriate ethics, yet some of these
issues create space to question their very creation. After discussing the
ethical repercussions of these issues, a general ethical framework is
formulated on Islamic guidelines for creativity and innovation in
biomedical sciences.

Keywords: biomedical sciences, ethics, bioethics, Islam, innovation,
creativity

Introduction and Background
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Creativity and innovation are very part of human nature (fitrah) which makes
human beings different from and special among other beings. Since
biomedicine is a field in which new issues related to health and medicine
emerge very often, therefore creativity and innovation are indispensable part of
it. The necessity of having discipline of biomedicine is indisputable as Imam
Al-Shafi’i states that only two sciences are worth studying: the science of
religion and the science of medicine (Al-Suyuti, 1695, Intro.).  He further says,
“After the knowledge of what is lawful (halal) and what is unlawful (haram), I
do not know of any type of knowledge more noble for a Muslim to acquire than
that of Medicine” (Al Dhahabi , 1961, pp.107-8).

Islam gives very high importance to health as delineated in the Quran and
the Sunnah. The Quran states, “… and who saved a life it would be as if he
saved the lives of all mankind” (The Quran, 5: 32). Human life has very high
importance in Islam; therefore the Quran provides clear guidelines for its safety
such as: prohibition of killing, consenting to self-destruction, and suicide. The
Quran prohibits unjustified killing: “And do not kill anyone whose killing Allah
has forbidden, except for a just cause….” (The Quran, 17: 33) Similarly, self-
killing is prohibited: “... And do not kill yourselves (nor kill one another)….”
(The Quran, 4:29).  In consistency with the Quranic spirit, the Sunnah in a
detailed manner guides on health care; for example, the Prophet Muhammad
(SAW) said, “…seek medicine, for Allah has not created a disease except that
he has created its cure…”(At-Tirmidhi, Hadith No: 2038). The Prophetic
Traditions on the subject of medicine are numerous and there are particular
chapters in the various canons of Hadith on the subject of medicine e.g. Book of
Medicine in Sahih al-Bukhari.  This shows an extraordinary concern of the
Prophet to health and medicine and thus a special area of study has developed
called as Prophetic Medicine (al-tibba alnabawi). Many Muslim scholars
contributed to this field of study e.g. Ibn Qayyim Al-Jawziyya (691/1292 -
751/1350) wrote one of the most influential works on the subject called as Al-
Tibb al-Nabawiyy.

The concrete manifestations of the Islamic teachings on the health and
medicine materialized in the Muslim civilization that flourished in Bagdad and
Spain and it made very original contributions to medicine in all relevant areas
including diagnosis, pharmacology, and medical technology. Some of the
famous scholars who made contribution to medicine include names such as
Muhammad Ibn Zakariyya Ar-Raazi (d. ca 925/312 H), Ibn An-Nafees (d.
1288/687 H), Abu Al-Qaasim Az-Zahraawi (died in 1013 /428 A.H.), and Abu-
Ali al-Husayn ibn Abdullah ibn-Sina (died in 1037 /428 H).

 Muslim civilization is a  special and unique civilization  as it developed
only what was beneficial and harmless, that is why there is no such record that
may show any significant contribution of Muslims to inventing and discovering
poisons and destructive weaponry in comparison to what Muslims actually
contributed to medicine , technology, architecture, and engineering. Muslims
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were led by Islamic ethical spirit in pursuing and creating knowledge generally.
The other reason is that most of the Muslim scholars and scientists were
polymath, therefore, aware of revelation and its demands.

On the other hand, the contemporary developments in biomedical sciences
have been flourishing in the circles where science is understood to be ethics-
free, neutral, and value- free. The ethical framework within which the research
is being done is largely dominated by utilitarianism. And any curbs on unethical
scientific research and innovation are outside scientific community coming
from public policy makers and legislatures.  This approach in biomedical
research has given birth to many new issues such as cosmetic surgery, in vitro
fertilization, artificial insemination, sterilization, human cloning, sex
reassignment surgery, gene mutation, neural coding, recombinant DNA
technology, gene doping, human genetic engineering, and human
experimentation in medical research. Some of these issues may be beneficial if
guarded by appropriate ethics, yet some of these issues create space to question
their very creation. Therefore, there is a need of having an ethical framework
within which progress, creativity, and innovation in biomedical sciences should
be made.

Creativity and Innovation in Biomedicine: Three Types

The creativity, innovation, and developments in medical science are three types.
The first type of developments is beneficial to humanity without any harm. To
this type belong the most of the developments in the biomedical science; for
instance, vaccinations, diagnosis of many diseases, cure of various diseases and
ailments, development of medical equipments and sophisticated technology,
etc. The second type of developments includes those advancements which in
their nature are beneficial, but are prone to abuse and harm; for instance,
artificial insemination, cosmetic surgery, and in vitro fertilization, etc. The third
type of developments includes those innovations and developments which are
by their very nature harmful, against human sanctity, and aimed at corrupting
human nature; for example, sex reassignment surgery and human cloning, etc.
Therefore, this third type of developments calls for serious attention from
ethicists to look into the question of innovation and creativity in biomedicine.

Islamic Ethical Criteria: Biomedicine

Considering the above exposition on the three types of creativity and innovation
in biomedicine, there is a need of looking at the ethical criteria which could be
used in judging ethical actions. The criteria which could be used have to be well
founded on the basic sources of Islam, the Quran and Sunnah. The Quran states
regarding the messenger (SAW), “…He commands them what is good (maroof)
and forbids them what is evil (munkar); he allows them as lawful what is good
(taibat) and prohibits them from what is bad (khabith); he releases them from
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their heavy burdens…” (The Quran, 7: 157). This verse of the Quran is guiding
foundation on Islamic ethics. It includes the revelation as the source of ethics,
to know permissible and permitted acts and things, and, at the same time, it
describes permissible as maroof and taibat, and prohibited as munkar and
khabith; therefore, leaving a space to decide over matters that are intrinsically
(li-zatihi) or extrinsically (li-garehi) maroof and taibat or munkar and khabith,
which are not explicitly included in the Quran and Sunnah, by using sound and
legitimate methods in such categorizing.

The ethical criteria relevant to biomedicine include the following items in
formulation of an ethical framework:-

1. The worldview which is embedded in the Quran and authentic Sunnah.
Most importantly, understanding the ontology, divine wisdom, and the meaning
and purpose of human life.

2. The virtues (fadil) which are scattered throughout the Quran and sound
Prophetic traditions (Sunnah). Particularly, understanding how virtues could
find practical manifestation in action, rather being just personal attributes. In the
same manner, knowing vices (radiil) and learning how to avoid them in
practical matters.

3. Commandments (awamir) and prohibitions (nawahii) as mentioned in
the Quran and sound Prophetic traditions (Sunnah). In the same manner, there
are matters and things which are permissible (halal) and reprehensible (haram)
as mentioned in the Quran and sound Prophetic traditions (Sunnah).
Understanding how this halal/haram distinction could be made relevant to
practical issues.

4. Reason and intellect that is grounded in the Quran and Sunnah by using
sound methodologies such as analogical deduction (qiyas).

5. Understanding the very important, crucial concepts as public good
(maslaha), public policy (siysah shariah), rationale (ilah), need (hajah),
necessity (darurah) , hardship (mashaqah), and the concept of removing harm
(aldarar).

6. Consideration of the higher intentions of Shariah (maqasid al-shariah).
They include preservation of religion (deen), life (nafs), lineage (nasl), intellect
(aql), and property (mal).

7. Relative application of the ethical criteria to space, time, circumstances,
and conditions of the people including their own qualification, their capacities
and capabilities.

8. Flexibility and toleration in making permissible ethical choices.

Three Ethical Principles for Creativity and Innovation in Biomedicine

Within the scope of the above ethical criteria, the framework within which
creativity and innovation in biomedical sciences should be sought and pursued
regarding the humans (non-humans are excluded) should be based on three
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cardinal principles that protect and enhance human beneficence, human
sanctity, and human nature.

1. Principle of Human Beneficence

The first principle is that the aim of creativity and innovation in
biomedicine should be at promoting and enhancing human beneficence. The
beneficial knowledge (al-ilim al-nafiah) is highly valued in Islam. Muslims are
encouraged to supplicate by praying: “O Allaah, indeed I ask You for beneficial
knowledge (al-ilim al-nafiah), and a good Halal provision, and actions which
are accepted” (Ibn Maajah, Hadith No. 925). From Islamic perspective
beneficial and useful creativity and innovation in all kinds of knowledge
including biomedicine is rewarding and merit making both in this world and
hereafter (ahkirah),  and as long as people benefit from such knowledge, the
reward  will go to the person who created such a knowledge, the Prophetic
tradition states, “When a man dies, his deeds come to an end except for three
things: Sadaqah Jariyah (ceaseless charity); a knowledge which is beneficial,
or a virtuous descendant who prays for him (for the deceased)” (Sahih Muslim,
Hadith No. 1631). Knowledge could be used properly and abused in many
ways; Islam therefore makes a knowledgeable person responsible before Allah,
the Prophetic Tradition states, “A servant of God will remain standing on the
Day of Judgment until he is questioned about … his knowledge and how he
utilized it ....” (Al-Tirmidhi, Hadith No. 2416).  Hence, any progress, creativity,
and innovation in knowledge should be beneficial and not harmful. Most of all,
it should be for the human beneficence because everything else than human is
created for human beings, “He it is who created for you all that is in the earth”
(The Quran, 2: 29). But, of course, in making use of what is created for humans,
Islam sets ethical guidelines too. Thus, the end of any creativity and innovation
should be aimed at enhancing and maximizing human beneficence. It is greatly
emphasized in the Quran, as it states, “… and who saved a life it would be as if
he saved the lives of all mankind” (The Quran, 5: 32). The various ethical
guidelines in the Quran are aimed at contributing to human beneficence e.g.
giving charity, treating others well, being kind, forgiving, etc. In the similar
way, the Prophetic traditions on human beneficence are various, for example,
“The best of you is he from whom good is anticipated and safety from his evil
is assured; ... (Tirmidhi, Hadith No. 2263).

In brief, the relevance of the principle of human beneficence to the
biomedical science is in a way that the ultimate aim of biomedical research,
creativity, and innovation should be benefiting human beings. Whether the
creativity is related to pharmacology, surgery, technology, or diagnostics, it
should enhance the quality of human health and cure diseases. Only these
beneficial goals can prove that knowledge is in fact “beneficial knowledge” and
one can be blame free before Allah (SWT) in serving this knowledge and
helping its progress by creativity and innovation and for such endeavors a
person doing so will be rewarded.
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2. Principle of Sanctity of Life

The second principle is that creativity and innovation in biomedicine
should be aimed at protecting the sanctity of life. The Quran emphasizes on the
sanctity of life. Human life is sacred and respectable. The Quran states,
“Assuredly We have honored the children of Adam (with many distinctions):
We have sustained their traveling on the land and the sea, and provided for
them (their sustenance) out of pure, wholesome things, and preferred them
above many of those whom We have created with particular preferment” (The
Quran, 17.70). Therefore, human beings should not be dehumanized and
unjustly killed. The Quran states, “…if any one slew a person - unless it be for
murder or for spreading mischief in the land - it would be as if he slew the
whole people…”(The Quran, 5:32 ). The Quran clearly opposes killing that
includes suicide and homicide, the Quran states, “… and do not kill your
people...” (The Quran, 4:29 ). The Quran states, “....take not life which Allah
has made sacred” (The Quran, 6: 151); “And do not kill anyone whose killing
Allah has forbidden, except for a just cause” (The Quran, 17:33). The
recompense of a person who kills a believer is hell, the Quran states, “If a man
kills a believer intentionally, his recompense is Hell ...” (The Quran, 4:93 ). In
the same manner the Quran advises the messenger to take oath from public on
few matters including that “…they will not kill their children...” (The Quran,
60:12). In the other place, the Quran states, “And do not kill your children for
fear of poverty…” (The Quran, 17: 31).

Connected to the principle of sanctity which is actually on maintaining the
sanctity, respect, and dignity of life is other aspect of the same principle which
is on avoidance of harm to human beings. Harming human beings is prohibited
in Islam. In many verses of the Quran, the harm is mentioned and is prohibited
(The Quran, 4:12; 2: 231,233, 282, 195; 5: 2). The Messenger of Allah (SAW)
said: “There should be neither harming nor reciprocating harm.” (Ibn Majah,
Haith No. 2340). In the discussions in bioethics many maxims which are on
harm have wider application in solving bioethical problems. However, in terms
of creativity and innovation in biomedical sciences the scientists should not aim
at creating or innovating any harmful invention be that any drug, surgical
procedure, or technology.

The principle of sanctity of life is to the end to maintain life and avoid any
kind of dehumanization in the areas of medical research, surgery, diagnosis, and
cure. The ultimate aim of biomedical research, creativity, and innovation should
be aimed at protecting and maintaining the human sanctity and not harming
human beings and their vital interests. The sanctity principle is to protect the
sanctity of human beings in a way to protect their life, respect, dignity, rights,
and liberties.

3. Principle of Prohibition of Changing Human Nature

The third principle is on the prohibition of changing human nature. Human
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beings are created with their particular nature; it is called fitrah in the Quran.
Fitrah is of two types: – one is non-physical, natural disposition that includes
the faith and religion and the second is physical, which is biological and
physical make-up of humans. In biomedicine the concerns and issues are related
to the second type of fitrah: physical and biological make-up of human beings.
Therefore, the principle of the prohibition of changing the human nature is
concerning the biological and physical constitution of a human being. The
Quran states, “We have indeed created man in the best possible shape” (The
Quran, 95: 4); and “He made you in the best shapes and forms” (The Quran,
64:3). It is the challenge of devil that he will lead human beings into changing
their given nature, the Quran states, “[Iblees said] ‘…and indeed I will order
them to change the nature created by Allah’” (The Quran, 4:119). Muslims are
supposed to maintain the original nature of being human beings without
corrupting it. The essential nature of human beings (fitrah) is not frustrating
concept for Muslims to know what it is.  The fitrah is connected with religion.
The Quran states, “So set you (O Muhammad) your face towards the religion
(of pure Islamic Monotheism) Haneef. Allah's Fitrah (i.e. Allah's Islamic
Monotheism) with which He has created mankind. Let there be no change in
Khalq-illah (i.e. the religion of Allah - Islamic Monotheism): that is the straight
religion, but most of men know not.” (The Quran, 30:30). Islam in its sources
explains what acts could amount to changing fitrah and what acts are actually
the essential parts of fitrah. The Prophetic tradition explains that “Five things
are part of the fitrah: removing the pubic hair, circumcision, trimming the
moustache, plucking the armpit hairs, and trimming the nails.” [Bukhari, Hadith
No. 5889] Furthermore,  “The Messenger of Allah (may peace be upon him)
said: Ten are the acts according to fitra: clipping the moustache, letting the
beard grow, using the tooth-stick, snuffing water in the nose, cutting the nails,
washing the finger joints, plucking the hair under the armpits, shaving the pubes
and cleaning one’s private parts with water. The narrator said: I have forgotten
the tenth, but it may have been rinsing the mouth” (Muslim, Hadith No.261 ).

What could be said is fitrah is what the Quran and Sunnah allows a human
being to do with his given body, and what could be said is against fitrah or
changing fitrah is what the Quran and Sunnah has prohibited to be done to a
human body. This is general principle under which a thorough investigation of
the Quran and Sunnah will help in categorization. Therefore, creativity and
innovation in biomedicine should be on lines in enhancing fitrah and not for the
aims that may corrupt or change the fitrah of human beings.

Conclusion:

The subject of creativity and innovation in biomedicine deserves to be
addressed from Islamic perspective because some creativity and innovation are
by their very nature harmful, against human sanctity, and aimed at corrupting
human nature. In addressing this issue, a general ethical criterion is needed
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which is based at Islamic worldview and the primary sources of Islamic law and
ethics with inclusion of fundamental concepts and sound methodology that
helps in formulating guiding principles applicable to creativity and innovation
in biomedicine. These principles are three that protect and promote human
beneficence, human sanctity, and human nature. The principle of human
beneficence aims at making sure that creativity and innovation is aimed at
human beneficence. Because beneficial knowledge is encouraged in Islam and a
knowledgeable person is responsible before his creator. The principles of
sanctity of life is aimed at protecting the sanctity of life, maintaining life and
avoiding any kind of dehumanization in the areas of medical research, surgery,
diagnosis, cure and not harming human beings and their vital interests. The
principle of prohibition of changing human nature is aimed at protecting
physical and biological human nature from corruption and change. These
principles provide basic ethical framework for creativity and innovation in
biomedical sciences.
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Abstract
This article presents a case study of the perceptions of Hindus regarding
Muslim-Hindu relationship in Bangladesh with special reference to
Satkhira district. One view is that as a Muslim majority, Bangladesh
maintains peaceful religious coexistence. Another view is quite contrary
to it. Despite diversified arguments in the print and electronic Medias, the
true state of affair seems to be different with regard to peaceful religious
co-existence. This research based on a survey among the Hindus of
Satkhira district shows that 89.9% Hindus have congenial relationship
with Muslims. 89.4% Hindus attend socio-cultural programmes, i.e.
wedding ceremonies, Id festivals and others. 94.3% Hindus take care of
the needy regardless of their religious affiliations. 85.1% Hindus
cooperate with Muslims in their social life. Obviously, 83.5% Hindus
either have business dealings with Muslim partners or prefer to have joint
venture with them. 71.2% Hindus assert that Muslims facilitate to enjoy
their educational, social, economic, and political rights. 79.4% Hindus
have good understanding of each other and strive for peaceful co-
existence. 81% Hindus contend that they do not observe religious
persecutions and 85.1% record that they live peacefully with their Muslim
neighbors. However, 76.5% respondents are of the view that religious
conflicts take place due to political differences.

Keywords: Minorities, Religion, Co-Existence, Perceptions, Relationship,
Peace
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Introduction

Peaceful religious co-existence is one of the core issues discussed by scholars
and researchers in this new millennium. The world community, at large, is
eager to establish peace and harmony. People are in search of ways and means
to enjoy peaceful life worldwide. But it seems to be far away from realization
due to reasons and circumstances beyond control.  Conflicts between
ethnicities, races and religions, wars between countries, persecutions of
minorities, and inter-communal fighting are frequently reported by the Medias,
and the same has been observed in this contemporary world. Furthermore, it is
true that minorities are often persecuted by majorities. This is not only in the
socio-religious dimensions of life, but also in other aspects of human existence.

Amidst such a deep crisis, it is strongly believed that religions can play a
constructive role towards establishing peace in the society and perpetuating it
for a better life free from fear and terror. Islam is not exceptional in this regard.
But it seems impossible to establish peace in any society or country without
having peaceful religious coexistence. According to the Qur’an and the Muslim
belief, one of the objectives of Islam is to establish peace and harmony in
humanity. Islam as a complete and comprehensive code of life (5:3)1 is chosen
as a religion (din) by God (3:19)2 to promote and disseminate righteousness and
forbid viciousness. As Muslims are submissive servants of the will of God from
the Qur’anic perspective, they can play a significant role to establish peace and
tranquility and enhance peaceful coexistence.

In this context, as a Muslim majority country, Bangladesh has been studied
to see the contributions of Islam and Muslims towards amicable religious co-
existence over the past few decades. The present research, therefore, depicts the
true situation of religious coexistence in Bangladesh according to the Hindus’
(a largest religious minority followed by Buddhism and Christianity)
perceptions. A self administered questionnaire was distributed to Hindu
respondents to obtain their opinions and observations. Based on the survey, this
paper analyzes the Muslim-Hindu relationship in five aspects of life: personal,
social, religious, economic, and political, as these are the most crucial things to
maintain religious harmony and national peace in a multi religious
environment.

Concept of Religious Co-Existence

The term ‘co-existence’ refers to the recognition of the right of the other group
to exist peacefully with its differences, acceptance of the other group as a
legitimate and an equal partner with whom disagreements have to be resolved

1 Allah says in the Qur’Én: “This day, I have perfected your religion for you, completed My
favour upon you and have chosen for you Islam as a religion…” (Qur’Én, al-MÉ’idah: 3).
2 Allah says in the Qur’Én: “Truly, the religion with Allah is Islam….” (Qur’Én, Óli ‘ImrÉn: 19).
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in non-violent ways.1 The term “peaceful religious co-existence” refers to the
idea that two or more persons, groups of people with different thought patterns
and religions live peacefully with mutual understanding and cooperation in a
land or country by mutual sharing of the available resources.

The principal objective of this concept is to achieve a peaceful life in a
multi-ethnic, multi-cultural and multi-religious society with proper respect for
each-other, leading everyone to peacefully co-exist in the society and practice
his/her religious beliefs independently, thus avoiding destructive phenomenon
of fear or terror or other influencing factors drawn from various negative
sources.

Literature Review

There is almost no academic attention to the present situation of religious co-
existence in Bangladesh although it is regarded as multi-religious and multi-
ethnic. The literature review manifests that only a small number of researches
were conducted to show the Muslim non-Muslim relationship amidst hues and
cries in the Medias. The existing studies are not only limited but also limited in
scope and methods. Some of the works deal with historical dimensions of
Muslim-non-Muslim relationship and its development in a multi-religious and
multi-ethnic environment. Others deal with social life of the people in
Bangladesh. It shows the scenario of religions and their followers’ practical life.
A few of these works are partially related to the current study. For instance,
works of Asim Roy (1983), 2 R. Ahmed (1983),3 Charles Peter O’Donnell
(1984),4 Razia Akter Banu (1991),5 Craig Boxer (1997),6 Saifuddin Ahmed
(2000),7 Rafiuddin Ahmed (2001),8 James Wise (2002),9 Sirajul Islam

1 E. Weiner (ed.), The handbook of interethnic co-existence (New York: Continuum, 1998),
Quoted from, Daniel Bar-Tal, “Nature of the co-existence” in Encyclopedia of peace Education
(Teachers college, Columbia University, 2008), p. 1.
2 Asim Roy, The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal (Princeton, New Jersey: Princeton
University press, 1983).
3 R. Ahmed (ed.), Islam in Bangladesh: Society, Culture and Politics (Dhaka: Bangladesh Itihas
Samity, 1983).
4 Charles Peter O’Donnell, Bangladesh: Biography of a Muslim Nation (London: West view
Press, inc. 1984.)
5 Razia Akter Banu, Islam in Bangladesh (London: E.J. Brill, 1991), preface, xiii.
6 Craig Baxter, Bangladesh: From a Nation to a State (United States of America: West view
Press, A Division of Harper Cllons Publishers, Inc. 1997), 141.
7 Saifuddin Ahmed, The Roles of Religion and National identity in Bangladesh (Abo Turku:
Abo Akademi University Press, 2000).
8 Rafiuddin Ahmed (ed.), Understanding the Bengal Muslims: Interpretative Essays (New
Delhi: Oxford University Press, 2001).
9 James Wise, Notes on the Races, Casts and Trades of Eastern Bengal (part II), translated into
Bengali (Purbo Bonger Bivinno Jati, Borno o Pesher Biboron) by Fawzul Karim and
Forwarded and Edited by Muntasir Mamun (Dhaka: University Press ltd., 1st edn. 2002).
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choudhury (2002),1 Abdul Jalil (2007),2 Abdur Rahim and others (2010).3 and
Salauddin Ahmed (2011)4 show the historical phenomena of religions in
Bangladesh. These works present exploration of religious traditions in
Bangladesh and its reflection on the people. In the above works, the socio-
religious life of the people before and after the country’s independence has been
described chronologically. Donnell (1984) argues that the issues of communal
conflicts which occurred between Muslim and Hindu communities are less
attributable to religious passions than to social, personal, and political
antagonisms.5 According to Baxter (1997), the people live together peacefully
in Bangladesh. He states that “the area now comprising Bangladesh has been
free of Muslim-Hindu communal riots since 1964, when disturbances took
place in Khulna. They may have been stimulated by Biharis.”6 This study also
reviews the crucial issues of modern Indo-Bangladeshi politics of Muslim non-
Muslim communal conflicts.

Choudhury (1982)7 shows the socio-religious relationship between
Muslims and non-Muslims in Bangladesh. He discloses that Bangladesh people
live together peacefully. He also shows the perceptions of Bangladesh people
on each-other. Similarly, Mehdi Hasan Polash’s work (2001)8 clearly illustrates
the true scenario of persecution of non-Muslims (minorities) which has been
exaggerated in Bangladesh for different reasons.  In this empirical study, he
concludes that the claims of minorities’ persecutions in most cases are found
fake and fabricated. Polash claims that Bangladesh can be considered as an
ideal nation of communalism in the contemporary era.9 According to him, the
people who are the agents of Indian RAW and NGO’s like Hindu-Buddhist-
Christian Yukko Porishad (Hindu-Buddhist-Christian united association) are
mostly responsible for religious riots and persecution of minorities for the sake
of their interests.10

In contrast to Choudhury and Palash’s works, the works of Kongkor Sinha

1 Serajul Islam Choudhury, Middle Class and the Social Revolution in Bengal in Incomplete
Agenda (Dhaka: The University Press Limited, 2002).
2 Shekh Abdul Jalil, Bangladesher Jibon O Jibika (Life and Livelihood of Bangladesh) (Dhaka:
Uttaran, 2nd edn. 2007).
3 Md. Abdur Rahim, Abdul Momin Chowdhiri, A.B.M. Mahmud and Shirazul Islam,
Bangladesher Itihas (the History of Bangladesh) (Dhaka: Nowrez Kitabistan, 14th edn., 2010).
4 Salauddin Ahmed, Bangladesh: Ateet, Bartoman and Bhabismat (Bangladesh: Past, Present
and Future) (Dhaka: Mawla Brothers, 3rd edn. 2011).
5 Charles Peter O’Donnell, Bangladesh: Biography of a Muslim Nation, p. 28.
6 Craig Baxter, Bangladesh: From a Nation to a State, p. 142.
7 AM Choudhury, “Aspects of Ancient Bangladeshi Society and Socio-religious Attitudes:
Tradition and continuity”, in The Dacca University Studies, Dhaka University Studies, Vol.
XXXVII, December 1982, 148-60.
8 Mehdi Hasan Palash (ed.), Songkhaloghu Rajniti (Politics of Minority) (Dhaka: Bangladesh
Research Centre, 2001).
9 Ibid., p. 6.
10 Ibid., 6-13.
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(1999),1 Shahriar Kabir (2001),2 Ali Riaz (2004),3 Karlekar (2005),4 Shawkat
Ali (2006),5 Kanker Sinha (2007),6 Kabir Chaudhuri (2008),7 Shahidul Islam
(2008),8 Imtiaz Ahmed (2009),9 Mofidul Haque (2009)10 and Badruddin Umar
(2011)11 state the minority issues in Bangladesh pessimistically. They argue
that the minorities are discriminated, neglected, persecuted, tortured and
anguished constantly by the majority in every aspect of their life. The authors
highlight various difficulties and violence faced by minorities (non-Muslims,
especially Hindus) in Bangladesh since her independence in 1971.

This relevant and brief, but appropriate literature review indicates that there
are conflicting views among scholars, researchers and thinkers about peoples’
living in Bangladesh in peace.  A few of them argue that they exist peacefully
and others contend that the minorities are persecuted and their religions are
neglected or sidelined including seizing their fundamental rights. Therefore, a
research was conducted to explore the truth and reality. The present research,
thus, explores the real scenario of Muslim-Hindu relationship in Bangladesh by
analyzing the present situation of religious co-existence according to the Hindu
minorities in Bangladesh.

Methodology of Data Collection

The methods applied in this study are both qualitative and quantitative. There
are two sources of data: primary source which includes a self-administrated
survey based on questionnaire directed to Hindu respondents in Satkhira, a
district in Bangladesh. The second source is that materials were collected

1 Kangkar Signha, Rastro, Shamprodaikata Abong Songkhaloghu Shompoday (State,
Communalism and Minorities) (Dhaka: Ananna Prokashoni, 1999).
2 Shahriar Kabir, Daskkhin Asiay Moulobad: Prosongo Banglades (Fundamentalism in South
Asia: Bangladesh Perspective) (Dhaka: Ananna Prokashani, 2001).
3 Ali Riaz, God Willing: The Politics of Islamism in Bangladesh (United States of America:
Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 2004).
4 Hiranmay Karlekar, Bangladesh: The next Afghanistan? (New Delhi: Sage publications,
2005).
5 A M M Shawkat Ali, Faces of Terrorism in Bangladesh (Dhaka: The University press
Limited, 2006).
6 Kanker Sinha, Sampradayikata Abong Sankhyalaghu Sankat (Communalism and Minority
Crisis) (Dhaka: Jatiya Sahittya Prakash, 2007).
7 Kabir Chaudhuri, Bangladeshe Mowlobad abong Amader Kangkhito Somaj (Fundamentalism
in Bangladesh and Our expected Scociety) (Dhaka: The University Publication Limited, 2008).
8 Shahidul Islam, Deshbhagh O Songkhaloghu Shompraday (Separation of the State and the
Minorities) (Dhaka: Jatiya Shaitya Prakash, 2008).
9 Imtiaz Ahmed (ed.), Terrorism in the 21st Century: Perspective from Bangladesh (Dhaka: The
University Press Limited, 2009).
10 Mofidul Haque, Deshvhag, Samprakayikata Abong Sampreetir Sadhana (Dhaka: The
University Press Limited, 2009).
11 Badaruddin Umar, Sampradhyikata (Essays on Communalism) (Dhaka: Mawla Brothers, 8th

edn., 2011).
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through library research using both electronic and print Medias including
books, journals, newspapers, and Internet.

The survey began with the distribution of questionnaires to 500
respondents. Out of 500, 200 respondents responded correctly and answered all
questions of the questionnaire. The survey was conducted in Satkhira district,
the Southeast part of Bangladesh wherein 78.8% population is Muslims, 22%
Hindus and 0.2% Buddhists and Christians. This survey could represent the
whole population of Bangladesh. The questionnaire was translated into Bengali
as it is the mother tongue of the respondents. The data, obtained through this
method, was then examined and analyzed through careful investigation. The
data was then analyzed using SPSS software.

Bangladesh: A Multi-Religious Country

Although, Bangladesh is a Muslim country, other religions such as Hinduism,
Buddhism, Christianity and other belief systems are practiced. Muslims
(89.7%) constitute the majority followed by Hindus (9.2%), Buddhists (0.7%),
Christians (0.3%) and other traditional believers (0.1%) of the total population
of about 160 millions.1 Bangladesh has been declared as secular in 1971 and
reiterated in 2010 although it is committed to Islamic way of life. Religions are
freely practiced by its people. It could be regarded as a nation of religious
harmony and peaceful religious coexistence. Nevertheless, some conflicts were
reported in the past, especially in the process of its independence.

Among the Muslim population, the majority are Sunnites and a few Shiites.
Sufism is also practiced. Hindus are spread throughout the country. A good
number of Hindus live in the Southern part of Bangladesh like Khulna,
Satkhira, Barisal, Pirojpore and Bagherhat districts. Most of the Buddhists live
in South-Eastern region of Bangladesh, especially in Chittagong Hill tracts, and
Comilla. Most of them are Chakma, Chek, Marma and Khyang. A small
number of Christians live in Dhaka, the capital of Bangladesh. Roman
Catholicism is dominant; the remaining Christians are predominantly
Protestants. It is worth mentioning at this juncture that sacred religious places
such as mosques, temples and churches are seen in all regions. Rarely,
mosques, temples and churches are in existence in one place. Obviously, it is a
manifestation of religious tolerance and harmony in Bangladesh.

Hinduism and Hindus in Bangladesh

Hinduism is the second largest religion in Bangladesh. 9.2% percent of its
population follows this religion. During the 1980s, Hindus were evenly
distributed in all regions, with concentrations in Khulna, Jessore, Satkhira,

1 The world face book, Bangladesh. See: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/bg.html#Peoplea> viewed on 11 March 2011.
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Bagherhat, Pirojpore, Dinajpur, Faridpur and Barisal. Its believers encompass a
variety of devotions and sects that center on one or more of the great gods and
are expressed at least partly in a regional context. The great tradition recognizes
the concept of trinity of gods, who are actually the forms of absolute Brahman:
Lord Brahma - the creator, Lord Vishnu - the preserver and Lord Shiva - the
destroyer. The worship of Lord Shiva has been prevalent among the higher
caste Hindus in Bangladesh while the worship of Vishnu more explicitly cuts
across the caste lines by teaching fundamental oneness of humankind in spirit.
It manifests the union of the male and female principles in a tradition of love
and devotion.1

Hindus have considerable role in Bangladesh politics. Politically, they
support the present government of Bangladesh Awami League, founded by
Shaikh Muzibur Rahman who was the first president of a newly independent
country. In the job market as well as in other aspects of life, Hindus are
considerable in number. The percentage of Hindus in government as well as
private services is substantial. In terms of population, Bangladesh is the third
largest Hindu state in the world after India and Nepal.2

Hindu Perception of Muslim-Hindu Relationship: An Analysis

As indicated in the preceding pages, the principal objective of this research is to
show how the Hindus of Bangladesh perceive Muslim-Hindu relationship. It
was conducted in the district Satkhira, Bangladesh. As mentioned above, a
survey was conducted among the Hindus in Satkhira to get their opinions,
comments, observations in order to know the present situation of religious co-
existence in Bangladesh.

There are five constructs to measure Muslim-Hindu relationship; personal,
social, religious, economic and political relations. Using a convenience
sampling technique, a total of two hundred and eight Hindu respondents were
drawn from Satkhira district. The sample size together with the above-
mentioned indicators shows the following picture of Muslim-Hindu relationship
in Satkhira.

1. We have congenial relationship with Muslims

The respondents were asked about their personal relationship with Muslims
in their daily life. 39% of them strongly agreed with the statement that they
have cordial relationship with Muslims. 50% expressed that they agree with the
statement. This implies that they have positive relationship and are harmonious

1 See: Bangladesh–Society at
<http://www.mongabay.com/reference/country_studies/bangladesh/SOCIETY.html> Retrieved
on 14 June 2011.
2 See: Religion in Bangladesh at <http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Bangladesh>
retrieved on 12 October 2011.
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too without any conflict or controversy. It also unveils there is no mistrust.
There are no elements of fear and terror. However, 2.9% strongly disagreed
with the statement followed by 4.3% which disagreed, and only 2.9% did not
provide any response and there is no comment either. Examining the ratio, it is
obvious that 89.9% of the respondents who were Hindus enjoy good and
respectful relations with Muslims in Satkhira. And this leads to conclude that
people are happy, especially the Hindus. The ratio is found in the following
Table 1.

Table No. 1

Count Percent

No Comment 6 2.9%

Strongly Disagree 6 2.9%

Disagree 9 4.3%

Agree 104 50.0%

We have congenial
relationship with Muslims

Strongly Agree 83 39.9%

Overall 208 100.0%

Excluded 0

Total 208

2. We respect Muslims like other members of the society

Given the current political scenario in Bangladesh, the respondents were
asked whether they respect Muslims or not. 80.5% respondents replied that they
respect Muslims. Only 8.7% respondents conveyed that they do not respect
Muslims. However, 2.9% were silent. Indeed, this response is an indication that
Hindus in Bangladesh respect others, especially Muslims. And this discloses
that Hindus in Bangladesh are not instrumental to create violence as they
respect Muslims. As they respect Muslims, one may reach the conclusion that
they also respect Islam, the religion of Muslims. From this observation, it is
possible to infer that Hindus in Bangladesh do not have militant attitude
although some quarters are adamant in believing negatively. The following
Table 2 shows the ratio of the respondents.

Table No. 2

Count Percent

No Comment 6 2.9%We respect Muslims
like other members of
the society

Strongly Disagree 7 3.4%
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Disagree 11 5.3%

Agree 74 35.6%

Strongly Agree 110 52.9%

Overall 208 100.0%

Excluded 0

Total 208

3. We used to attend Muslims’ socio-cultural programs, i.e. wedding
ceremonies and we also invite them to our functions

Responding to the above statement, 42.8% of the total respondents strongly
agreed to the concept, followed by 46.6% who expressed that they simply
agree. 5.3% disagreed and only 2.4% strongly disagreed. Only 2.9%
respondents were silent. This response discloses that 87.4% of total respondents
were comfortable to attend Muslims’ socio-cultural programs and they also
invite them to their programs. This also shows that there is no element of fear
among the common people, and they seem to live with harmony. This also
reflects that there is mutual respect and trust. And people are not influenced by
biased religious reactionary sermons or political views or fanatical religious
teachings or interpretations. In Malaysia, one may also notice this phenomenon
of attending programmes of other religions, which indicate Muslims and other
religionists co-exist peacefully in Malaysia. The following Table 3 illustrates
this phenomenon.

Table no. 3

Count Percent

No Comment 6 2.9%

Strongly
Disagree

5 2.4%

Disagree 11 5.3%

Agree 97 46.6%

We used to attend
Muslims’ socio-cultural
programs, i.e., wedding
ceremony and we also
invite them

Strongly Agree 89 42.8%

Overall 208 100.0%

Excluded 0

Total 208
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4. We help needy people irrespective of religious background

It is amazing that 94.3% Hindu respondents have disclosed that they do
help needy people irrespective of their religious background. It too implies that
they also help needy Muslims in their dire need. This shows their magnanimity,
hospitality and generosity. As these qualities are emphasized in Islam, Muslims
must also reciprocate and offer assistance to Hindus or non-Muslims
voluntarily. This also unveils that Hindus practice commendable virtues. This
should be considered by Muslims positively. Perhaps this could also be an
avenue for Muslims to disseminate Islamic virtues among others creating an
impression about Islam as a universal peaceful religion committed to global
welfare, safety and security. Only 2.4% of total respondents responded that they
do not help a man who is from other religious background, and perhaps this is
due to lack of education or non-realization of the true situation. One should not
be disturbed or overwhelmed by this insignificant response. This may have
happened due to ignorance and certainly not bias. This is illustrated in the
following Table 4.

Table no. 4

Count Percent

No Comment 5 2.4%

Strongly
Disagree

2 1.0%

Disagree 5 2.4%

Agree 90 43.3%

We help needy people
irrespective of religious
background

Strongly Agree 106 51.0%

Overall 208 100.0%

Excluded 0

Total 208

5. We co-operate with Muslims to exercise their rights (religious, social
and family)

The respondents were asked about their cooperation to the practices or activities
of Muslims’ rights. In their response, 85.1% disclosed that they co-operate with
Muslims to exercise their rights. There is no opposition or objection. Only, 4.8%
respondents argued that they do not co-operate with them and 10.1% respondents
were silent without highlighting their opinion. It seems that Hindus are co-operative
with Muslims in their social-practical life. This also implies that Hindus of
Bangladesh recognize the needs of Muslims in following their religious principles
and values and culture and as such they are not antagonistic to the rights of Muslims.
The following Table 5 illustrates this aspect.



Religious Co-Existence in Bangladesh: An Empirical Study of Hindu Perception of Hindu – Prof. Dr. Thameem Ushama & M. Obaidullah149

Table no. 5

Count Percent

No Comment 21 10.1%

Strongly
Disagree

2 1.0%

Disagree 8 3.8%

Agree 109 52.4%

We co-operate with
Muslims to practice
their rights. (religious,
social and family)

Strongly Agree 68 32.7%

Overall 208 100.0%

Excluded 0

Total 208

6. We do not commit any act that is harmful for Muslims

In response to the above statement, 89.4% respondents have agreed that
they do not commit any act that is harmful for Muslims. Only, a small group of
respondents (4.8%) disagreed with the statement. And, 5.8% of total
respondents were silent. This positive response of the Hindus of Bangladesh
can be treated as a model for others, particularly for Hindus in Malaysia. This
does not mean that Hindus in Malaysia commit acts which are harmful for
Muslims; however, some statements are made by some irresponsible quarters
inciting violence that should be curbed, particularly from opposition parties.
The percentage of Hindus in Bangladesh is almost similar to the percentage of
Hindus in Malaysia. And therefore, a lesson can be drawn from the outcomes of
this research. The authorities in Malaysia seem to be far better than the
authorities in Bangladesh which is obvious from One Malaysia concept where
the Government attempts to maintain peaceful coexistence through a number of
formal and non-formal programmes, thanks to the Honorable Prime Minister of
Malaysia. This is manifested in the following Table 6.

Table no. 6

Count Percent

No Comment 12 5.8%

Strongly
Disagree

6 2.9%

Disagree 4 1.9%

Agree 77 37.0%

We do not commit any
act that is harmful for
Muslims.

Strongly Agree 109 52.4%
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Overall 208 100.0%

Excluded 0

7. We have business dealings with Muslim partners or we prefer to do
it (if possible)/we do not have any problem to do business with Muslims

Responding to the above statement, 83.5% of the total respondents replied
that either they have business dealings with Muslim partners or they do not
have any objection to have Muslim partners in their venture. Only, 9.7%
respondents disagreed to have business partnership with Muslims. This implies
that most of the Hindus are gladly willing to do business with Muslim partners.
And this goes to prove without saying that Hindus of Bangladesh have trust in
Muslims. This is one of the marvelous signs of amicable and trustworthy
relationship between them. This reminds us of the historical narrative that at the
time of the Prophet (pbuh) even non-Muslims trusted the Prophet, even though
they disagreed with his call for new faith/ religion. Likewise, Bangladesh
Hindus, though they disagreed with Muslims in terms of their faith for different
reasons, they are well prepared to go for commercial dealings with them. The
following Table 7 illustrates this point.

Table no. 7

Count Percent

No Comment 14 6.8%

Strongly
Disagree

7 3.4%

Disagree 13 6.3%

Agree 93 44.9%

We have business with
Muslim partners or we
prefer to do it (if
possible)/we do not
have any problem to do
business with Muslims

Strongly Agree 80 38.6%

Overall 207 100.0%

Excluded 1

Total 208

8. We accept that Muslims facilitate to practice our educational, social,
economic and political rights

The above statement is transparent and clear about Hindus rights in
Bangladesh. The respondents replied to it with plain heart and willingness.
There was no element of any pressure or influence by the researcher. According
to the survey, 71.2% Hindus believe that Muslims facilitate their educational,
social, economic and political rights in Bangladesh. Only 15.9% Hindus believe
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that Muslims do not facilitate in these aspects. Therefore, it could be inferred
from this survey that Hindus in Bangladesh are provided with basic educational,
social, economic and political rights. And they practice their religion. They
enjoy good social status. They have no problems of education for their children.
They also have good political status. This response automatically invalidates
the false claims of Hindu militants of India who disseminate rumors that Hindus
in Bangladesh are oppressed. The following Table 8 indicates this phenomenon.

Table no. 8

Count Percent

No Comment 27 13.0%

Strongly
Disagree

12 5.8%

Disagree 21 10.1%

Agree 84 40.4%

We accept that Muslims
facilitate to practice  our
educational, social,
economic, and political
rights

Strongly Agree 64 30.8%

Overall 208 100.0%

Excluded 0

Total 208

9. We have better understanding of each other for peaceful co-
existence

Towards ensuring peaceful relationship, mutual understanding is necessary,
especially in the context of majority-minority situations. Therefore, the
respondents were asked about their understanding of Muslims in their practical
life. In response to the statement, 79.6% respondents replied that they have
good understanding of Muslims. Only a few percentage (14%) of total
respondents conveyed that they do not have better understanding of each other.
The following Table compliments other earlier issues, where the respondents
were satisfied with Muslims and their conduct, attitude and behavior. The
following Table 9 manifests this phenomenon.

Table no. 9

Count Percent

No Comment 14 6.7%We have better
understanding of each
other for peaceful co-
existence.

Strongly
Disagree

6 2.9%
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Disagree 23 11.1%

Agree 101 48.6%

Strongly Agree 64 30.8%

Overall 208 100.0%

Excluded 0

Total 208

10. We do not observe any religious persecution in our community

It has been claimed that religious minorities are persecuted and their
religions are neglected. The Medias also highlight it. There is false propaganda
worldwide. To see whether this observation is valid or not, the statement was
presented to the selected sample of respondents. And the respondents were
asked about the real situation of religious persecution in the Bengali society.
Contrary to the popular view propagated by the biased Medias and Hindu
fundamentalists, 81% respondents replied that they do not observe any religious
persecution in the Hindu community of Bangladesh.  Only, 11.6% respondents
has expressed that there is an element of religious persecution. Although this
figure is insignificant it shows the frustrations of certain quarters, which needs
to be addressed immediately and rectified, if Muslims assert that Islam is a
religion of peace, tolerance, harmony and safety. Overall response of the
Hindus is, in fact, undoubtedly not discouraging. The following Table 10
illustrates this point.

Table no. 10

Count Percent

No Comment 34 9.4%

Strongly
Disagree

19 6.1%

Disagree 28 5.5%

Agree 71 54.1%

We do not observe any
religious persecution in
our community.

Strongly Agree 56 26.9%

Overall 208 100.0%

Excluded 0

Total 208
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11. Political views lead to religious riots and destroy religious co-
existence

This statement was presented to Hindu respondents to know whether party
politics influences the trend in Bangladesh. Many observers claimed that there
are religious riots and persecutions in Bangladesh. Therefore, the respondents
were asked about the reason for those riots and persecutions. In response,
76.5% respondents agreed to this view. This means that political views or
interpretations lead to religious riots eventually destroying the peaceful co-
existence of different religions, especially Hindus and Muslims. They may have
other reasons for riots and persecutions. As seen in other parts of the world,
Bangladesh also experiences some forms of riots and these are due to political
differences and definitely not religious as disclosed in the survey. This leads to
forward a suggestion to the Bangladesh authorities to be careful in their
political statements. The peoples’ feelings and reactions have to be taken into
account while making political statements. In Malaysia, the Government is
extremely careful while making political statements that involve the faith of
different religions. The people of Malaysia are very sensitive to such things.
Attempts are made to preserve religious co-existence in Malaysia. As stated
above, the Prime Minister’s philosophy of One Malaysia promotes this goal of
religious co-existence. At this juncture, it is relevant to suggest that Malaysian
model can be ideal for others to follow in the context of promoting religious
harmony and co-existence. The following Table 11 reflects the respondents’
view that political interpretations lead to communal riots and destroy religious
coexistence.

Table no. 11

Count Percent

No Comment 23 11.1%

Strongly
Disagree

11 5.3%

Disagree 15 7.2%

Agree 79 38.0%

Political views lead to
religious riots and
destroy the religious co-
existence.

Strongly Agree 80 38.5%

Overall 208 100.0%

Excluded 0

Total 208

12. We live with Muslims peacefully in Bangladesh
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Finally, the respondents were asked about their overall situation in the
community to know whether they exist/live peacefully or not. In response to
this statement, 85.1% respondents replied that they live peacefully with
Muslims in a Muslim majority country-Bangladesh. However, 9.6%
respondents seem to be discontented with Muslims and find discomforts to live
in the community. The reasons are not stated. It is necessary to conduct another
research to discover their grievances. Even though this view is expressed
explicitly, it can be disregarded because the majority of respondents are
optimistic of their better future in Bangladesh. And this does not mean that
efforts should not be taken to maintain harmony. The Bangladesh
administration should take steps to record zero% conflicts in order to create
cent percent satisfaction amidst minorities, especially the Hindus. The
following Table 11 reflects the view of Hindus.

Table no. 11.

Count Percent

No Comment 11 5.3%

Strongly
Disagree

6 2.9%

Disagree 14 6.7%

Agree 73 35.1%

We live with Muslims
peacefully in
Bangladesh

Strongly Agree 104 50.0%

Overall 208 100.0%

Excluded 0

Total 208

Conclusion

The above empirical study obviously leads us to reach the conclusion that there
is harmonious relationship between Muslims and Hindus in Bangladesh.
According to Hindu respondents in Satkhira, they are able to practice their
religion without any fear or terror. It implies that there is absolute religious
freedom for Hindus and they profess their faith conveniently. In addition, they
have better understanding of Muslims. According to them (71.2% respondents),
Muslims are co-operative and instrumental to achieve their social, economic,
political, educational and religious rights. In the social dimensions of life they
seem to be good and trustworthy neighbors, and there is mutual participation in
socio-cultural programs. Contrary to the majority views some people still
believe that the relationship between Muslims and Hindus is not that good. But
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this view needs to be scrutinized as most of them believe that political concepts
lead them to damage Muslim-Hindu cordial relationship in Bangladesh. What is
worth noting is that Bangladesh experience can be treated as a model for other
countries, especially Malaysia where Hindus constitute 9% approximately.
Although, the current Muslim-Hindu relationship in Bangladesh is worthy of
praise and appreciation, attempts must be taken by different agencies to
enhance it as much as possible that can ensure cent percent peaceful religious
co-existence.
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Abstract

Sad to say, the phenomenon of extremism is on the rise creating
numerous problems. This is highlighted by the media. Almost every day
there is news about it, particularly in the Muslim world. The news
generally portrays Muslims as extremists. Events related to religion or
religious issues occurring in the Muslim world or outside are interpreted
with a difference, sometimes positively and most of the time negatively,
which misleads people globally. Thus, this paper will explore the
Westerners’ understanding and interpretation of extremism. It will begin
with a study on fundamentalism among the Christians which the
Westerners use with a specific goal by equating it with extremism. It will
also analyse transfer of this terminology to the Muslim world where
committed Muslim activists and Islamists are branded as fundamentalists
which automatically implies extremism or terrorism. Then, it will critique
the Westerners’ understanding of extremism from a Muslim perspective.
Finally, it will provide recommendations to enable people to understand
the true scenario so that it can be avoided in their life.

Introduction

“Muslim fundamentalism is fast becoming the chief threat to global peace and
security as well as a cause of national and local disturbance through terrorism.
It is akin to the menace posed by Nazism and Fascism in the 1930’s and then by
Communism in the 50’s” (The New York Times/International Herald Tribune
9/9/93). The above quotation discloses that Westerners identify the movements
of extremism with the term fundamentalism. In other words, both the terms are
used interchangeably in the news media. Even the academics use these terms in
their discourses. According to western scholars, this term fundamentalism
signifies a situation or refers to a specific denomination or sect or group in the
understanding as well as the life of westerners. As the term fundamentalism is
frequently used to blame global Islamic movements of nurturing extremist
tendencies leading to terrorist motives among Muslims, particularly over the
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past three decades, i.e. from the 1980s, it is appropriate to understand its
meaning and use, and relevant to analyze those situations and circumstances.

The term fundamentalism in the understanding of the common people in
the West is to literally stick to Bible. Some of the western researchers argue that
this definition is far from exactness or accuracy. In defining the term, it is
necessary to refer to a group of attributes which are not accepted by the
majority of the Christians.  In addition, it is also important to draw the attention
of readers to joint attributes between various factors or sects of the Christian
fundamentalists. The most significant of those attributes, as mentioned by
researchers on Christian fundamentalism, are outlined in the successive pages.

The objective of this study is to understand the phenomenon of
fundamentalism which is interchangeably used with extremism. Right or
wrong, this is the conclusion one can make. The methodology applied is
qualitative. As such, it employs the method of content analysis of relevant
passages and statements of selected western scholars who have defined and
discussed what is meant by fundamentalism or extremism and significant
impacts on the minds of western audience. The scope of the study is limited to
articulations of scholars such as James Bar, Hrair Dekmejian, John Esposito,
Daniel Pipes and a few others. Considering the limitations, it provides a few
examples from the writings of such scholars whose understanding of the
phenomenon of fundamentalism is different totally from the general
understanding of Muslims, though some of the so-called Islamists’
understanding of religious messages seems extreme.

The Term Fundamentalism: Definition and Background

As stated, the term fundamentalism is commonly used in newspapers and
television newscasts. It has been in use frequently over the last three decades.
The Muslim world in particular is under surveillance due to its alleged
involvement in religious activities which are believed to be nurturing extremist
tendencies or motives, especially among the Muslim youth. The term is also
used in churches, both in negative and positive ways. It is used in the West to
accuse some people who are dedicated to their religious teachings and practices.
The term means different things to different persons. It is argued that
Fundamentalism as a worldwide phenomenon versus Fundamentalism as a
religious movement specific to Protestant culture was found in the United
States in the late nineteenth and early twentieth centuries. The term was coined
by Baptist editor Curtis Lee Laws in 1920 to designate Christians who were
ready “to do battle royal for the Fundamentals”. The term was quickly adopted
by all sides including Laws which borrowed it from the title of a series of
essays published between 1910 and 1915 called ‘The Fundamentals: A
Testimony to the Truth.’ The term was used in the English language in 1922
and is often capitalized when referring to the religious movement.
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According to western scholars and researchers, Christian fundamentalism
began among the British and American Protestants in the late 19th and early 20th

century as a reaction to theological liberalism and cultural modernism.
Fundamentalists argued that 19th century modernist theologians had
misinterpreted or rejected certain doctrines, especially biblical inerrancy which
they viewed as one of the important fundamentals of Christian faith.  A few
scholars regard Catholics who are in favor of more traditional doctrines and
reject modern ideology as fundamentalists. There is debate among scholars to
what extent the terms “evangelical” and “fundamentalist” are synonymous.

It is said that fundamentalist movement has gradually changed its modality
of interpretations. Fundamentalism is a movement manifested in various
denominations with various theologies, rather than a single denomination or
systematic theology. It became quite active in the 1910s after the release of the
‘Fundamentals’, a twelve-volume set of essays  written by conservative
Protestant theologians to defend what they saw as Protestant orthodoxy. The
movement became more organized in the 1920s within U.S. Protestant
churches, especially Baptist and Presbyterian. Since 1930, many fundamentalist
churches in North America and around the world have been represented by the
Independent Fundamental Churches of America, which holds to biblical
inerrancy, the virgin birth of Jesus, substitutionary atonement, the literal
resurrection of Christ and the Second Coming of Christ, among other doctrines.

Some western scholars assert that the term fundamentalist is controversial
in the 21st century, as it can carry the connotation of religious extremism, even
though it was coined by movement leaders. Some who hold these beliefs reject
the label of “fundamentalism”, seeing it as too pejorative, while others consider
it as a banner of pride. Such Christians prefer to use the term fundamental, as
opposed to fundamentalist (e.g., Independent Fundamental Baptist and
Independent Fundamental Churches of America). Some argue that the term is
sometimes confused with Christian legalism.

Western scholars refer to two types of fundamentalism: Generic
fundamentalism and Historic fundamentalism. Generic fundamentalism refers
to a global religious impulse. It seeks to recover and publicly institutionalize
aspects or practices or traditions or understanding of the theories of the past that
modern life has obscured. It was particularly evident in the twentieth century. It
sees the secular state as the primary enemy. It derives its principles from the
sacred text that stands above criticism. It seeks to minimize the distinction
between the state and the church.

Historic Fundamentalism shared all of the assumptions of generic
fundamentalism but also reflected several concerns particular to the religious
setting of the United States at the turn of the century. Some of those concerns
stemmed from broad changes in the culture such as growing awareness of world
religions, the teaching of human evolution and, above all, the rise of biblical
higher criticism. The last proved particularly troubling because it implied the
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absence of the supernatural and the purely human authorship of scripture.

Fundamentalists fought these changes on several fronts. Intellectually they
strenuously defended the fundamentals of historic Christian teachings. Thus
they insisted upon the necessity of a conversion experience through faith in
Jesus Christ alone, the accuracy of the Bible in matters of science and history as
well as theology, and the imminent physical return of Christ to the earth where
he would establish a millennial reign of peace and righteousness.
Fundamentalists conveyed their convictions in numerous ways, but most
prominently through the wide dissemination of twelve booklets called ‘The
Fundamentals’ (1910-1915). Fundamentalists also attempted to achieve their
objective through legislatures, courts and denominational machinery. In the
1920s they tried to monitor public school curricula by presenting anti-evolution
bills in the legislatures of eleven states, mostly in the South.

Indeed, fundamentalism grew and flourished. Scholars assert that in the
1930s, it went underground and functioned as a movement, where it established
a network of day schools, colleges, seminaries, and missionary agencies. The
movement also established its print and telecast industry. It also created a
system of parachurch organizations aimed at meeting the spiritual needs of
numerous socially discrete groups. Besides, fundamentalists came up with
innovative ways to address the religious concerns of common people. They
were successful in transmitting their beliefs to their children. Historic
Fundamentalism, largely forged before World War I, helped to produce the
massive evangelical, Pentecostal, and charismatic revivals after World War II,
as well as the Christian Right in the 1970s and 1980s. The following is the
summary of the concerns of the Christian Fundamentalists.

1) Inerrancy of Bible and confirmation of anthropomorphism from any form among the
wrong forms, not only in creed and morality, but in everything related to history and the issues
of Unseen.

2) Taking Bible with external meaning without elucidation i.e. accepting literal meaning
because it represents the Word of God.

3) The belief in everything found in Bible for it is regarded as the foundation in relation
to the life of Christians and from here comes fundamentalism.

4) Rejecting opinions and modern theories in theology and studies which comprise
criticism of Bible.

5) Rejecting intellectually conflicting opinions in Bible.
6) Rejecting the separation between the Church and State and demanding politicians to

make decisions in accordance with the command of God.
7) The saying of the principle of millenary: Briefly, the word which we know is closer to

an end and that thousands of years from now will begin this end and it is distinguished by peace
and availability of abundance of goodness. The beginning of these years will be the coming of
Jesus. Based on this principle, they support what is known as nuclear war, because it helps
destruction of the world realizing those prophecies.

8) Understanding of fundamentalists is the only true understanding and the truth for
Christian religion and fundamentalists believe that their understanding of the religion is true and
correct, unique and absolute.
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9) In accordance with these points, those persons who use the term fundamentalist see
that they are the only perfect or true Christians and they love to be called by this name.

These are some of the issues in relation to creedal or doctrinal matters.
Their concern is, besides politics and their understanding, that members of
political parties are doubtful which like to come to power and rule through the
way of multiplying the majority and obtaining more representatives. Likewise
fundamentalists do, they move forward behind concentrating their majority and
forcing the majority representatives in the states in which their people/
followers are more in number. Practically, some fundamentalists took part in
the elections of American Republican Party in order to contest in the American
presidential elections.

It has been recorded that one of the fundamentalists nominated in the state
of Michigan had obtained half of the votes of the contestants of other parties.
As an evidence of their concern and desire in political matters, it can be
mentioned that some of the prominent leaders support the nominees among the
fundamentalists in American elections. Fundamentalists rush to implement the
laws supporting their own groups and resist those who differ with them.

In relation to individual moral behavior, having heavily influenced by
revivalism, Christian fundamentalists observe certain prohibitions and the
majority of them do not engage in drinking alcoholic beverages and smoking
cigarettes, as they also do not participate in dancing parties and concerts. They
also do not attend movies or dramas or plays as though these are completely
forbidden for those who associate with Christian fundamentalist movements. In
most of the fundamentalist schools and institutes, these practices are strictly
forbidden.

It has been stated that the term fundamentalism refers to repulsion or hatred
in the western society. One western researcher says “the word fundamentalism
is regarded as a non-agreeable or unpleasant word. It is an expression associated
with enmity and repulsion and it refers to pressuring the range of vision and
having blind fanaticism with resisting tendency to advancement and spread of
knowledge and subscribing to sectarian stand. And this was the cause in the
feelings of people in the West that they are sensitive and have aversion for
those who are known by this name.

In view of the background of this term, Christian fundamentalists hate
calling them by this name and prefer to be called either as evangelists or
conservative evangelists. Many western researchers deny its authenticity as one
of them says that the term fundamentalism has an unusual and limited definition
in general in English for the targeted phenomenon that is dealt with.

As for the rise and development of Christian fundamentalism, the majority
of the researchers indicate that it developed in the nineteenth century where
conferences for conservative Protestants were held. In one of the conferences
held in 1895, foundations for the movement of fundamentalism were declared,
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but the Protestant churches split on the same in the beginning of the twentieth
century and were divided into two groups namely al-usuliyyun and al-
asraniyyun. During the interval between 1901 and 1915, fundamentalists
published in America numerous booklets under the title Fundamentalism and
used in them the expressions of Fundamentalists.

Transportation of the Term Fundamentalism to the Muslim Word

According to researchers, westerners transported the term fundamentalism to
the Muslim world and stigmatized a group of Muslims. It is possible to mention
the period in which the term came to be used, which is after 1975
approximately, whereby during this time several incidents disseminating Islam
and calling people towards it pervaded where the Iranian Revolution erupted,
the ascendancy of Shiite organizations increased in Lebanon and the
assassination of Anwar al-Sadat took place. It was in this period many terrorist
organizations emerged claiming their loyalty to Islam by posing threats to
western interests. Hence, western experts of the Middle East Affairs hold the
view that Islamic movements did not work for the concerns of their
governments or for their people, but they act negatively against westerners.
Patrick Rayan says that indeed also.

In the 1980’s, the call for Islamic revival took place. Islamic manifestations
such as veil by women, beard by men and call towards implementing the
Islamic Revealed Law became quite obvious. Several organizations came into
existence calling for Islamic revival and Islamization of the Muslim societies in
various countries. All these made the West to live in the state of anxiety, and
they became worried to the extent of pushing some of their researchers to
describe that the call for Islamic revival was a kind of sickness. Some writers
assert that the term al-tatarraf (extremism) has been interchangeably used for
the term al-usuliyyah (fundamentalism). This term fundamentalism was used
for Muslims for the first time in Israel when Muslims began to help one another
and return to Islam as the only source for their dignity and success.

The study of documents published in 1406H entitled “Adá’al-yahud li al-
harakah al-Islamiyyah in Jewish newspapers and broadcasted in Israel radio
shows that those who adhere to Islam were projected as extremists. Some of
these news and articles published make us to conclude that it was the Jews who
first used the term fundamentalism. No matter what, whether the Jews or others
spread the term, it is asserted that transportation of the term was through the
western media which often uses to label some Muslims and discusses what is
known as the phenomenon of Islamic fundamentalism. As they are aware of
Christian fundamentalism that called on Christians to follow literal
interpretation of Bible, Muslims who began to follow the original undistorted
teachings of Islam are branded as Muslim fundamentalists.
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Islamic Fundamentalism: Meaning and the Western View

According to researchers, meanings of Islamic fundamentalism vary. It refers to
use of ijtihad (“independent reasoning” used in reaching a legal decision) in
Islamic law. According to John Esposito, one of the most defining features of
Islamic fundamentalism is belief in the “reopening” of the gates of ijtihad.  It
also refers to a movement that has gained momentum in recent decades within
several Muslim nations. Islamic fundamentalists oppose the infiltration of
secular and westernizing influences and seek to institute Islamic law, including
strict codes of behavior. They also target political corruption in Muslim nations.
Severely repressed by the governments of their own nations, such as Algeria,
Egypt, and Saudi Arabia, they nevertheless target the United States as the
“Great Satan,” chant “Death to America,” and provide ready recruits for
terrorist networks such as Al Qaeda. (The American Heritage® New Dictionary
of Cultural Literacy, 2005)

Some argue that it refers to scriptural literalism. According to Natana J.
Delong-Bas, the contemporary use of the term Islamic fundamentalism applies
to Muslims who not only seek “to return to the primary sources” but who use “a
literal interpretation of those sources.” It is also centrality of law. Graham
Fuller describes Islamic fundamentalism not as distinct from Islamism but as a
subset, “the most conservative element among Islamists.” Its “strictest form”
includes Wahhabism, sometimes also referred to as Salafiyyah. According to
him, Muslim fundamentalists regard the law as the most essential component of
Islam, leading to an overwhelming emphasis upon jurisprudence, usually
narrowly conceived.” It further refers to political Islamism.

Robert Pelletreau argues that there is no question that the phenomenon of
Islamic fundamentalism is growing in many Middle Eastern states. It is not
monolithic, but presents different faces in different countries, according to the
differing conditions in those countries. Thus he suggests that with
fundamentalist Islam must be dealt with differently. Robert Pelletreau believes
that Islamism is the subset of Muslims “with political goals ... within” the
“broader fundamentalist revival”.

Robert Pelletreau says that fundamentalism generally follows from
conditions of extreme poverty, of not finding a job, of feeling blocked, of not
being able to lead a normal life. In an era when the “isms” of communism and
socialism, even of Arab nationalism, have lost their luster, it is quite
understandable that many people return to their religious roots for meaning and
for values. Regrettably, some of them take an additional turn and, to show their
opposition, espouse violence or even direct terrorism.

The Western Understanding of Extremism amidst Muslims

Hrair Dekmejian presents under the topic ‘Indices of Islamic Revivalism’
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(Mu’shirat al-Usuliyyah al-Islamiyyah) some indicators of Islamic
fundamentalism. Some of what has been mentioned by him is briefly explained
to limit it in the light of western understanding of extremism among Muslims.
The first is active indices. The writer differentiates between the two ends of
fundamentalists. They are (1) passive fundamentalists and (2) active
fundamentalists. He says that there are joint indices between these two types.
There are also indications that active fundamentalists are increased by them and
the indicators which are common to both teams.

Indices of Islamic Revivalism

According to him, the analysis of the behavioral indices of Islamic reform
involves a difficult process of identification and assessment. The first task is to
differentiate between conventional Muslims, who practice the faith in varying
degrees of regularity and fundamentalist Muslims of both the passive and
activist types. The second task is to distinguish between passive revivalists and
political activists. These distinctions require the exercise of judgmental
prudence on the part of the scholar, in view of the peculiar coalescence and
continuity between the different modes of Islamic practice (Dekmejian, 1985).

Explicit manifestations of a return to Islamic life ways have been an
increasingly pervasive behavioral pattern in Arab society. Evidence of
conspicuous collective and individual religious behavior may be seen in all
aspects of daily life. It should be emphasized that the powerful current toward
the Islamic ethos does not automatically denote mass political activism. It is
rather a politically passive fundamentalism in many instances, with more or less
discernible characteristics. The attributes if the amorphous socio-spiritual
effervescence of Islam includes:

1. Regular mosque attendance, five times a day.

2. Strict observance of the Five Pillars- profession of faith (shahadah),
prayer (salat), fasting (sawm), almsgiving (zakat), and pilgrimage (hajj).

3. Striving for an exemplary life, with a significant degree of adherence to
Qur’anic prohibitions, such as abstaining from alcohol and pork and conscious
rejection of Western social and sexual mores.

4. Regular religious meditation and reading of the Qur’an and other
Islamic literature.

5. Participation in group activities organized by religious societies within
and outside the mosque. Popularly supported mosques (ahli) are preferred to
government-subsidized mosques.

6. Participation in neighbourhood self-help and mutual assistance societies,
which provide health care, food, and social services, particularly to the poor

7. Growing full beards (lihya) and thin moustaches as a sign of devotion
and piety, and often displaying short haircuts.
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8. Wearing distinctive clothing; males usually wear a gallabiyyah that does
not cover the feet; women wear loose garments over the body or a maxi-length
skirt and sometimes a veil covering the head and face (khimar) (Dekmejian,
1985).

Active Fundamentalists

Harir Dakmijan argues that “the foregoing behavioural attributes apply to the
general category of fundamental Muslims who do not routinely manifest
political activism unless there is fitnah - instigation from the state or society at
large. Although under normal circumstances the fundamentalist masses are
likely to remain politically passive, the activists among them conform to unique
behavioral in tightly organized groups. However, in many cases it is difficult, if
not impossible, to differentiate between active and passive fundamentalists,
except in situations where the following characteristics are observable”:

1. Activists are likely to pursue the behavioral norms of the passive
fundamentalists (1 through 8 above), except with greater rigor and assiduity.

2. Activists tend to live together in specific neighborhoods and, in certain
cases, in physical and social isolation from the Muslim populations and even
from the passive fundamentalist.

3. Activists tend to frequent specific mosques that cater to their peculiar
da’wah. Generally they are known to attend the prayers at dawn (fajr) for the
purposes of solitary mediation and collective worship. The sparsely attended
mosque at dawn affords them the opportunity to form conventicles to organize
and plan their activities. Certain activist groups attend private mosques that are
funded by the faithful, in contrast to mosques supported and controlled by the
authorities.

4. The radical activists, in contrast to passive fundamentalists, periodically
engage in acts of “purifying” violence directed against places of illicit pleasure,
nightclubs, hotels, movie theatres and government officials (Dekmejian, 1985).

General Indices of Collective Behavior

In addition to the behavioural indices described above, it is possible to identify
a residual category of collective manifestations of Islamism that have been
increasingly observable during the last two decades:

1. Mosque building. This has increased dramatically throughout the Arab
world as a result of four sources of funding: government grants, endowments by
affluent individuals, contributions by the faithful, and external funding from oil-
rich Arab rulers.

2. Radio-television programming. There has been a marked increase in
programs on Islam and interruptions of scheduled radio and television
broadcasts for prayer calls.
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3. Observable of holidays. Major and minor holidays are observed with
great fervor, as are religious ceremonies and rituals.

4. Mosque attendance. There have been growing levels of mosque
attendances by both sexes.

5. The press. There has been a greater incidence of newspaper articles and
commentaries on religious subjects, including special sections devoted to Islam
in the Friday newspapers.

6. Illuminations of mosques. Elaborate lighting has been installed to
illuminate mosques during night-time.

7. Religious literature. There has been an unprecedented increase in the
printing of copies of the Qur’an (mushaf) and books on Islamic history and
religion.

8. Display of copies of the Qur’an. Copies of the Qur’an are conspicuously
displayed in homes, offices, government buildings, cars and taxicabs.

9. Religious slogans. Islamic slogans are displayed on public buildings,
homes, cars, trucks, public transport vehicles, newspapers, television, and
streets (Dekmejian, 1985).

Verbal Indices of Collective Behaviors

According to Harir Dakmijan, Islamist speakers and writers use some of the key
words, mottoes, and phraseology with great frequency which is another method
to discern the manifestations of revivalism among the Muslims. He argues that
Islamic fundamentalism has its own specialized terminology and slogans like
other religions and ideologies. The Muslim believers subscribe that these terms
constitute the ideological code words that help to homogenize their beliefs and
evoke emotion and action. He also reiterates that the language of Islamism
shapes the Muslims’ worldview and their perceptions of reality (Dekmejian,
1985). He quotes the following as a sample of such terms that shape the
perceptions of Muslims:

‘ada’ Allah wal-insan - enemies of Allah and men,‘asi - a Muslim who
commits sins without rejecting Islam, bid‘ah- innovation of heretical doctrine
or practice, Dhal- straying from the right path, Fann al-mawt- “the art of
death”- readiness to sacrifice one’s life as martyr, (shahid) in fighting jihad,
Fasad - moral corruption in society, especially among the ruling elite and its
allies in the economic sector, Iftira’- false accusation, Iktinaz- hoarding of
goods and wealth against the interests of the Islamic community, Jahiliyyah -
the ignorant and sinful society constituting non-Muslims as well as Muslims
who do not follow the “straight path”- al-sirat al-mustaqim- as in the pre-
Islamic society of the Prophet’s time, Kafir - unbeliever; infidel. In the case of
radical fundamentalists, the term is applied to all non-Muslims opposing Islam,
including Christians and Jews as well as unrepentant Muslims, Khurafah -
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superposition, Makruh - abhorrence by believers’ of impious conduct, al-
masakin - the wretched, Mubtadi‘- heretic, al-mufsidun fil-ard - the corrupt on
earth, Mulhid - atheist, al-mu’min al-qawi khayrun min al-mu’min al-da‘if - the
strong believer is better than the weak believer, Murtadd - a Muslim who
rejects Islam and adopts another faith or no faith; apostate, Nasr min Allah wa
fathun gharib - victory is from God, and the conquest is at hand, Quwwah al-
sharr wal-zaam wal-jahiliyyah - forces of evil, darkness and ignorance, Shirk -
the belief in ascribing “partners” to the Godhead, Tabdhir - extravagance,
Taghut - despot, Tawhid - beief in the oneness of Allah, in opposition to shirk,
Yuhalliliun al-haram wa yuharrimun al-halal - they legalize the illicit, and they
proclaim illicit the legal, referring to the official ‘ulama’ and their verdicts in
support of government policy, Al-zalamah - injustice, as referring to the deeds
of the government and exploiting groups and Zindiq - a person who claims to be
a Muslim but inwardly is an unbeliever (munafiq) (Dekmejian,1985).

John Esposito’s Arguments

John Esposito seems to be different and objective in his analysis of the term. He
presents the framework of Muslim creed or doctrine. They are 1) Islam is a
comprehensive way of life, 2) the cause for Muslims’ weakness is their
deviation from Islam and following other ideologies, 3) it is obligatory for
Muslims to follow what has been conveyed by Revelation, 4) the method of
renewing and reforming the Muslim society is through social, political and
Islamic revolution like what has been done by Prophet Muhammad, who
succeeded in realizing the Islamic systems in the fields of law and state, 5) it is
obligatory on Muslims to implement the law of God, 6) and Islam does not
reject knowledge but modernization is subject to Islamic standards, 7) it
requires practicability of Islamisation and there are believers who call people to
repent and return to the way of God and these aspects are regarded necessary to
fight against corruption.

Then Esposito explains that Muslim extremists believe, in addition to what
has been mentioned above, in the following matters:

1) Crusading mentality, new colonial aspirations or pretensions and the
power of Zionism are the products of Jewish - Christian conspiracy, instigating
the West to fight against the East or the Islamic world.

2) The Islamic government’s legislations should be based on
implementation of Islamic law but rulers who do not implement it are
responsible to bring the nation to the present situation and thus they are sinners.
And therefore jihad against them is legitimate and it is obligatory to fight other
Muslims who proceed with the same stand.

3) Jihad against unbelievers is a religious obligation

4) Jews and Christians are unbelievers in most cases, and in other case,
they are People of the Scriptures, as it is the understanding of early Islam.
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5) Opposition of these movements extend, besides the Shari’ah
government, the official religious scholars are included.

Daniel Pipes’ View

While commenting on the objectives of Islamic Fundamentalists, Daniel Pipes
says that the Islamic fundamentalists strive in every Islamic country to
implement an excited programme based on their understanding of Islamic
Shari’ah and they believe that their Holy Book contains details of the
implementation which is the key for politics. As Muslims increasingly
experimented with Western-influenced interpretations of the sacred law, their
efforts resulted in three new approaches to Islam: the secularist, reformist and
fundamentalist.

Secularists Muslims believe that success in the modern world requires the
discarding of anything that stands in the way of emulating the West; they
therefore argue for the complete withdrawal of religion from the public sphere.
If secularists push away the Sharia entirely and embrace Western civilization,
and reformist Muslims incorporate parts of both. They interpret the Sharia in
ways that facilitate the acceptance of whichever Western practices they wish to
see adopted. Fundamentalists, in contrast to both these groups, and to
traditionalist Muslims as well, believe that the law of Islam must be
implemented in its every detail (Daniel Pipes, 1984).

Daniel Pipes says that Muslim fundamentalists espouse a radical program
that has never been implemented. They claim their goal is to return to
traditional ways but their program differs from the traditionalists’ in many
respects. Where traditionalist Islam is pragmatic, the fundamentalist version is
doctrinaire. The former allows for human frailty, the latter demands perfection
(Daniel Pipes, 1984).

He says that the appeal of fundamentalism grows most where Muslim
societies intensely experience modernization. The first Muslims to encounter
the modern West - government, officials, military officers, aristocrats,
merchants - tend to experiment with secularism and reformism. But as the
masses get caught up in modernizing, they try hard to preserve accustomed
ways. Fundamentalism attracts them precisely because it promises to fend off
Western influences and practices (Daniel Pipes, 1984).

He further states that fundamentalist organizations grow in strength as
Muslim masses seek solutions to modern dilemmas. Their goals are a penal
code based on the Koran, taxation according to Islamic levies, second-class
citizenship for non-Muslims, warfare against non-Muslims only, harmonious
relations between Muslim governments, and ultimately a union of all Muslims
living in peace under one ruler (Daniel Pipes, 1984).

In sum, fundamentalists believe that Islamic law holds the answers to
modern problems and that they alone are sincere about implementing the law.



Westerners’ Understanding of the Phenomenon of Extremism: An Overview – Prof. Dr. Thameem Ushama169

They disdain non-fundamentalist Muslims, are hostile toward non-Muslims and
act with the self-assuredness and determination that accompanies absolute
certainty about knowing God’s will. Accordingly, they feel justified in using
any means to achieve power and often adopt extreme tactics (Daniel Pipes,
1984).

Daniel also argues that fundamentalists have a deep and abiding hatred of
western civilization, which they see as the supreme obstacle to their goal of
applying Islamic law. From this point of view, the United States and the Soviet
Union appear more alike than dissimilar. The two countries share much that
fundamentalists reject. Americans and Russians are historically both Christian
peoples whose culture derives from Western civilization. They share a scientific
methodology, humanistic idealism and secularism. Political differences
between the two countries appear relatively minor to fundamentalists (Daniel
Pipes, 1984).

Controversy over the Use of the Term

Although several scholars use the term Islamic fundamentalism, there exists
controversy around using it with existing implications. The term “Islamic
fundamentalism” has been criticized by Bernard Lewis, Khaled Abou El Fadl,
Eli Berman, John Esposito, among others. Many have proposed substituting
another term, such as “puritanical”, “Islamic revivalism” or “activism”, and
“Radical Islam”.

Lewis, a leading historian of Islam, believes that although “the use of this
term is established and must be accepted, he further says that it remains
unfortunate and can be misleading. “Fundamentalist” is a Christian term. It
seems to have come into use in the early years of last century, and denotes
certain Protestant churches and organizations, more particularly those that
maintain the literal divine origin and inerrancy of the Bible. In this they oppose
the liberal and modernist theologians, who tend to a more critical, historical
view of Scripture. Among Muslim theologians there is as yet no such liberal or
modernist approach to the Qur’an, and all Muslims, in their attitude to the text
of the Qur’an, are in principle at least fundamentalists. Where the so-called
Muslim fundamentalists differ from other Muslims and indeed from Christian
fundamentalists is in their scholasticism and their legalism. They base
themselves not only on the Qur’an, but also on the Traditions of the Prophet,
and on the corpus of transmitted theological and legal learning.” (Bernard
Lewis, 1988, p. 117, n. 3)

John Esposito has attacked the term for its association “with political
activism, extremism, fanaticism, terrorism, and anti-Americanism,” saying “I
prefer to speak of Islamic revivalism and Islamic activism” (John L. Esposito,
1992, p. 8). Khaled Abou El Fadl, a critic of those called Islamic
Fundamentalists, also finds fault with the term because “many liberal,



170Proceedings of  The 2nd International Conference on Creativity and Innovation for Sustainable Development 2014

progressive, or moderate Muslims would describe themselves as usulis, or
fundamentalist, without thinking that this carries a negative connotation. In the
Islamic context, it makes much more sense to describe the fanatical
reductionism and narrow-minded literalism of some groups as puritanical (a
term that in the West invokes a particular historical experience ...” (Abou el
Fadl, 2005, p. 19). Eli Berman argues that “Radical Islam” is a better term for
many post-1920s movements starting with the Muslim Brotherhood, because
these movements are seen to practice “unprecedented extremism”, thus not
qualifying as return to historic fundamentals (Eli Berman, 2003, p. 4).

In contrast, American author Anthony J. Dennis accepts the widespread
usage and relevance of the term and calls Islamic fundamentalism “more than a
religion today, it is a worldwide revolutionary movement.” He notes the
intertwining of social, religious and political goals found within the movement
and states that Islamic fundamentalism “deserves to be seriously studied and
debated from a secular perspective as a revolutionary ideology” (Dennis,
Anthony J., 1996, p. i).

At least two Muslim academics, Syrian philosopher Sadiq Jalal al-Azm and
Egyptian philosopher Hassan Hanafi, have defended the use of the phrase.
Surveying the doctrines of the new Islamic movements, Al-Azm found them to
consist of “an immediate return to Islamic ‘basics’ and ‘fundamentals.’ .... It
seems to me quite reasonable that calling these Islamic movements
‘Fundamentalist’ (and in the strong sense of the term) is adequate, accurate, and
correct” (Sadik J. al-Azm, 1993, pp. 95–7). Hassan Hanafi reached the same
conclusion. He says that “it is difficult to find a more appropriate term than the
one recently used in the West, 'fundamentalism,' to cover the meaning of what
we name Islamic awakening or revival” (Quoted by Bassam Tibi, in Martin E.
Marty and R. Scott Appleby, eds., 1993, p. 85).

Western Understanding of Extremism: A Critique

It can be asserted that not everything uttered by westerners in relation to
understanding the phenomenon extremism is incorrect or wrong while there are
some truths and some wrongs in their conclusion. The truths are: 1) that
westerners regard Shiites as the most significant extremists in this
contemporary era. This conclusion is true which is endorsed by ahl al-sunnah
wa al-jama’ah. To Sunni Muslims, Shiites are the foremost among extremists
who seceded from the Muslim ummah centuries before, i.e. in the first quarter
of the Islamic calendar. Their extremism has several dimensions.

Westerners argue that charging others as infidels is one of the extremist
deeds of fundamentalists and they say that extremists charge Jews, Christians
and modern Muslim leaders as infidels. Absolutely, this is not correct; the truth
is that charging common Muslims as infidels of extremism is because of the
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origin of Muslims is Islam and they are not supposed to deviate from the
fundamental teachings of Islam and none is out of Islam without any
justification or evidence. Another significant phenomenon of extremism
according to westerners is violence and terrorism of Muslims and they compare
between jihad and violence and jihad and terrorism as well as killing of
Muslims or dhimmis or musta’minin or mu’ahidin without truth. Jihad is
different from violence. Of course, Islam condemns violence and terrorism.
Truly, jihad is performed based on some conditions; there are several rules,
regulations and prerequisites too. No individual or group among Muslims can
claim to wage jihad. Modern and contemporary jihadist movements do not
seem to follow rules of jihad laid by the Shari’ah law; they are illegal from the
Islamic perspective and as such Muslims should condemn and reject them. No
word of sympathy for them is justifiable.

The errors are: 1) the distinction between active and passive
fundamentalists. In this distinction, there are several mistakes. Such a
classification shows all Muslims without any exception as extremists; all
individuals who adhere to the commandments of Islam are categorized as
extremists, 2) the saying that the call not to separate religion and life is
extremism. Westerners regard non-separation of religion and life or politics in
particular as manifestation extremism. It shows that there is clear gap in their
understanding and interpretation of the phenomenon extremism. According to
some researchers, the gap in understanding the phenomenon is due to their
ignorance on the realities of Islam that it does not separate religion and politics.
If Muslims had deviated from this principle for a long time, then established
having realized it, not only in the field of Islamic Call but it is the total return to
the basics of Islam which is one of the principles of religion and as well as its
foundation. In this regard, some of the researchers caution the public that the
American policy in dealing with Islamic fundamentalism is on the
understanding of the link between religion and politics in Islam. The incidents
occurring in the Muslim world are commented in the light of this link. The
nature of Islam is evident that it is based on revelation and that everything in
life should be judged according to Divine guidance. The texts and legal
injunctions confirm that Islam organizes and regulates every aspect of life in
addition to spiritual, practical, individual and social. Man in Islam is not
authorized to enact laws on his own to govern the society but to follow the
commandments of God.

The problem is pertaining to politics. They look at this issue from this
perspective. They judge incidents based on this conviction. It is a big fallacy
and a shortcoming in understanding the nature of extremism in the life of
contemporary Muslims and the origin that extremism is a matter traced to
religion and extremists in every religion trace their origin to their respective
religions. The implementation of Islamic revealed law and call towards it is
extremism while the Islamic revealed law came for the betterment of humanity
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is completely misunderstood. Islam is unique. There is no similarity between
Islam and Christianity. They say that the call to wage jihad against infidels is
among the trends of extremism. This is not correct because jihad is wajib
among the obligatory acts as God says in Surat al-Tawbah: 73 and 29.

Conclusion

This paper leads us to conclude that the origin of the term fundamentalism is in
Christianity. Westerners have used the term more than a century to blame
Christians who have made calls and appeals to Christians to go back to the
teachings of Bible and not to follow the modernist interpretations of Christian
reformists. The paper also unveils that the term fundamentalism was exported
to the Muslim world to blame Muslims who wish to follow the true and
undistorted teachings of the religion. It is also manifest that the term has been
used in the West in the negative sense. The term Islamic Fundamentalism was
also coined by westerners and used it in the news media.
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Abstract,
This paper will discuss two examples on the innovative approach and values
which are applied in 2 case studies: Masjid al Irsyad in Surabaya, Indonesia and
recently constructed Masjid Ara Damansara, Selangor in Malaysia. The aesthetic
expression of the Islamic decoration as applied these two mosques is discussed to
relate to the true function of Islamic Art as an element of Zikr or remembrance to
Allah. The true function of decoration in the Islamic Arts is also highlighted to
obtain better understanding of its important application to these mosques. By
having a better understanding of its functions, designers and users will be able to
perceive and apply  these decoration in their true essence which relates to
enhancing the Feeling of Remembrance of Allah as the tool for ‘Zikr’, which is
the key base for the Islamic doctrine. The two case studies are selected to show
how the Islamic art decoration are used as an  innovative approach  to  achieve
sustainable design. Furthermore, the true function of decoration will further
enhance and accentuate the main function of mosque as an important Islamic
building. By highlighting these characteristics of approach, the true function of
Islamic decoration can be further explored to achieve more creative approach in
its importance and true functions. Better understanding can be obtained to ensure
the application of decoration in mosque to be aligned with the main functions of
mosque.

Keywords: Aesthetic expression, Islamic Arts decoration , innovative approach of
Islamic decoration, true functions of decoration, sustainable mosque design,
Application of Decoration in Green Mosque

1.0 INTRODUCTION

Mosque is one of the important Islamic building in the Muslim world.  It is the
sacred domain to symbolize the glory of Islam. For all Muslims, the mosque is
the House of God, House of Ibadah, whereby, they assemble to perform
congregational prayers. As cited in Sura al Baqarah, 2:125,
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“ Remember We made the House a place for assembly for men and a
place for safety”

(Translation by Abdullah Yusuf Ali)

Worshipping is the highlight of the Muslims whereby the mosque is the
important as a House of Ibadah or worshipping. In Islamic Arts and its
decoration, the concept of worshipping is transformed in the artworks which are
applied in the mosque. Imam al Ghazzali ( a well known Muslim scholar) have
managed to explain the concept of Beauty in relation to the Islamic Art
decoration. The element of Beauty is related to the concept of Remembrance
Allah or Zikr. Thus, the true functions of decoration in Islamic Art is actually
strongly related to the element of Beauty and they are been transformed into the
decoration. The application of decoration in mosque is considered as important
as the mosque itself.

2.0 Scope of study

In this paper, the analyses were conducted to overview the innovative
approaches which the architects and designers have applied in two mosques.
One is the Masjid al Irsyad in Bandung, Indonesia and another mosque, Masjid
Ara Damansara in Selangor, Malaysia. The analyses will be of descriptive
approach and upon the visual analyses of the design elements inclusive the
decoration which are applied in these mosques.

The objective of this paper is  to look at how the innovative ideas were
applied in modern mosques to address issues pertaining green approach to
sustain these mosques. The usage of modern materials in respect to the current
availability of these materials are applied in order to reduce unnecessary
wastage of energy and materials, optimizing the natural ventilation due to the
hot and humid weather in South East Asia. However so, the architects did not
overlook on the importance of decoration in relation to the mosque designs.
Thus, this study will also discuss on the innovative ideas of the architects to
highlight the usage of decoration to enhance more functional purposes to the
mosque design.

The most common problem nowadays, for all mosques, is how to sustain
the mosques in which the maintenance would not be expensive for the mosque
management. The current innovative ideas are to sustain the mosque by
lessening the reliability of wastage in energy, for example, the usage of air
conditioning which promotes the high maintenance of the mosques in this
region. The option of not using air conditioning in these two mosques becomes
an innovative approach which nowadays most designers are very concern.
These two green mosques which were chosen as the case study for this paper,
will be analyzed to highlight the design elements which are been considered as
innovative approach.

The overall design of the mosques will be highlighted and further reference
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to how these design elements are been considered as Green approach design
will be discussed.

2.1 Importance of decoration in mosque in relation to Islamic Arts

The true function of decoration in Islamic Arts is in line with the functions of
the mosque. The mosque as the House of worshipping or Ibadah is focusing on
the activities of worshipping Allah. The elements of remembering Allah is also
translated in the decoration in Islamic Arts. As highlighted by Imam al
Ghazzali, the beauty in Islam focus on both towards the inner and outer beauty.
Our prophet Muhammad (peace be upon him/ p.b.u.h), on many occasion refer
to decoration as an instrument of enhancing the real qualities of any object. For
example, in his hadith, he said, “ decorate your reading of Quran with your
voices” ( Ahmad b, Hanbal, Musnad Ahmad b. Hanbal, Awwal Musnad al
Kufiyyin, Hadith no. 17784).

He also prayed , ‘ O God, adorn us with the beauty of belief ( iman)”

 ( Al Nasa ‘I Sunan al Nasa’I , Kitab al Sahw, Hadith no 1289)

The concept of decoration, has the true function as an instrument of
enhancing the real original qualities of a thing. There are no camouflage
through any media. The decorative themes and method applied, would stand in
between of the thing and the beholder. The focus will be from the perception of
the beholder, not so much on the thing. This beautification accounts for the
extension and enhancement of the thing’s substance. The use of themes and
channels in decoration are enhancing the integral part of the intrinsic beauty of
the thing, through the perception of the viewer.

The area of beautification in decoration, serves many people as an
enhancement and inducing people to pay more attention to many events and
things. This will cause them to comprehend and appreciate the same events and
things. Without the supplement of the enhancing decorative designs and
features, many from this category of people would remain short of fully
recognizing the true significance of the surrounding things. The variety of
functions for decoration, in the system, are aimed to enhance the actual qualities
of a thing. Thus, the same emerged as an indispensable facet of creation
including the ones which belongs to our Creator, Allah. This aspect of
decoration belongs to the positive aspects of existence.

In Islam, people are permitted to beautify things to enhance the qualities of
a thing through the following conditions:

a) affordability

b) avoidance of major transgression such as wastage, showing off and
unhealthy competition

c) propagation of principles, values, teachings and standards that typify the
objectives of the Divine revealed truth.
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d) encouraging and facilitating people’s contemplation of the actual
significance in daily life and hereafter. All of Allah’s creation is innately
beautiful.

The best adornment that we should promote are the comfort of the thing by
sincere intentions, the integrity of the goals and objectives and the appropriate
functions of that made things.

The Islamic art and Islamic worshipping are strongly related, the
contemplation of Allah as recommended in the Quran, and the contemplative
nature of this art, between the remembrance of Allah, Zikr which is the final
goal of all Islamic worship and the role played by Islamic Art.

“ This art could not perform such a spiritual function if it was not related in
the intimate manner to both form and content of the Islamic revelation.” ( Syed
Hussein Nasr, 1984, p.4)

The perception of beauty in the Western and in Islam differs. The
additional ‘inner’ beauty is emphasized in Islam. The beauty  constitutes the
Tawhidic, Unity and Transcendence in Allah. As stated by Nader Ardalan
(1983),

“Arts are among the important and direct manifestation of the principles
of the tradition, for men live in forms and in order to be drawn, towards the
Transcendent archetypes, they must be surrounded by forms that echo
transcendent archetypes”.

Islamic art does reflect the Islamic doctrine “ Tawhid”, whereby the
concept of Oneness and Unity , are formed and infused together. In the quran,
sura al Baqarah, 2:115,

“ To God belong the East and the West : whithersoever ye turn , there
the presence of God. For God is Alla pervading, All knowing.”

 (Translation by Abdullah Yusuf Ali, 1996)

The above verse explained the presence of God, Allah, can be felt within
His Creations, the surrounding and cosmos. His Beauty is manifested to reflect
His Oneness and Unity. All cosmos and universe are the signs from Allah,
reflecting His Beauty and manifestation of all His Attributes and Names. In
Islamic Arts decoration, the Beauty of Allah are well translated through  their
aesthetic expressions. Beauty is considered as the phenomenon of the
experience of pleasure, through the perception of balance and proportion of
stimulus.

3.0 Sustainability in Design

The issues nowadays, with the current designs in buildings relate to the current
environmental and economic atmosphere. We faced so many challenges today.
The climate change , diminishing resources and biodiversity, waste, allergies
and stress, and water scarcity have become very dominant in recent times and
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now they affect our current daily lives. How are we resolving the mentioned
issues? All architects, designers and authorities are now very concern over these
matters. More efforts and awareness campaigns are been done to improve the
situations in hand.

One good solution is towards designing Green buildings whereby the
design approach is now towards saving energy, non wasteful usage of materials,
recycling materials, recycling energy system using existing rain water and solar
energy etc. the construction industry becomes a major contributor to
environmental damages. Nowadays, the interior designers and architects are
mitigating efforts towards sustainable design and green approach design.

As highlighted by Sian Moxon, in his book, Sustainability in Interior
Design, 2012, there are lots of environmental damages in our world, as seen the
two graphs below:

Figure 1:  is showing the carbon emissions which contribute to the polluted
air in different countries

( source : Sustainability in Interior Design, Sian Moxon, 2012, p.10)

The global warming factor, becomes very dominant and most alarming of
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all environmental issues. All buildings in hot and tropical climate countries are
now using more air conditioning, to cool the interior environment within the
building.

The same usage of wasteful energy solutions for air conditioning, are now
a more popular solution to these buildings. Even in mosques, the management
of the mosque, are now putting up air conditioning as solutions to cool off the
interiors.

In this paper, the two case study were selected as examples, on the
innovative efforts  by the architects and designers to resolve some design issues
which relate to cooling off the buildings with the approach of sustainable and
green design solutions. Both masjids, The masjid al Irsyad in Indonesia and
Masjid Ara Damansara in Malaysia, are both been considered as Green
mosques. The innovative approach of these mosques are related to the non
wastage design approach.

Four (4) sustainable design approach will be discussed in this paper. The
following are the listed four approaches:

a) usage of materials

b) ventilation system

c) energy saving features

d) decorative elements

3.1 Usage of materials

The chosen materials for these two were ventilation blockworks and recycled
metal grille designs as good options to ensure enough ventilation to come in
and out from the buildings. Both architects, did not use air conditioning as the
option to cool off the interiors. This is due to the wastage of energy and bad
emissions of gas from the air conditioning system. As you can see, the hot and
humid countries in South East Asia, as in Indonesia and Malaysia, will
definitely have problems with the “hot” on interiors if the material of the
buildings, and the design solutions do not promote natural ventilation.

Nowadays, these two materials become cheaper in the construction
industry, since the materials can be easily obtained.

3.2 Ventilation system

Both mosques, opted for natural ventilation as the main coolant element. More
openings are designed to promote the natural flow of air and wind in the
mosques. Having good ventilated interior spaces will definitely help the users to
feel comfortable in the mosques.

In Masjid al Irsyad, the prayer hall was designed for 1000 occupants. The
good ventilation approach was due to the good solution by the architect,
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Ridwan Kamil, an Indonesian architect. The good siting of the mosque, within
the paddy fields in Kota Baru Parahyangan, promotes good windy environment
to the mosque.

He considered by creating big , non wall opening in the mihrab wall, and
using the ventilation blocks as the main wall design system to the other three
façade designs to be the main innovative features to promote natural ventilation,

As for Masjid Ara Damansara, the client, Sime Darby Berhad, together
with the team of architects, Kumpulan Senireka Sdn Bhd, has opted the usage
of recycled metal grille system as the main materials for the building facades.
The grille wall system was designed to have openings within a patterned design
façade. The aim to promote good natural ventilation system. The team also
introduced the usage of large fan system to ensure the cross ventilation within
the mosque interior. The prayer hall were designed with the capacity of 4000
occupants.

3.3 Energy saving features

There were a few supporting energy saving features in both mosques.

The first one, is the usage of energy saving lighting system in both
mosques . the design of the lighting system will be shown in the next section.
The usage of solar panels in Masjid Ara Damansara become the good option to
utilize the solar energy from our tropical country. The Rain Water Harvesting
(RWH) system were used in both mosques, whereby, this engineering system
promotes less wastage of water supply. Grey water system and the RWH
system will definitely reduce the water bills to the management of both
mosques.

3.4 Decoration elements

In these two mosques, the designers have chosen the actual wall façade to
promote decorative features as in the Islamic Art typologies. In Masjid al
Irsyad,

The ventilation blocks were arranged in grey and white colours, using the
Kufic Calligraphy portraying the words, “Laiillahaillahah,
Muhammadurasullah”, the syahadah, or utterance of the faith of the One God,
Allah and His Prophet Muhammad as the true prophet in Islam. This will be
shown in each section of the case study sections. Simple Kufic Calligraphy
selection with some geometrical pattern designs were chosen for the Masjid Ara
Damansara as the decorative metal grill like facades.This is also can be
considered as innovation since the decorative elements are not only to beautify
the façade but also acted as the main wall façade for the mosque.

Both decorative elements in these two mosque are having dual functional
purpose, as promoted in the Islamic Arts. These dual functions are giving both
the ‘inner’ and ‘outer’ Beauty elements which relate back the the design
principle in Islamic Arts, in remembrance of Allah’s Beauty.
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4.0 Case Studies: Masjid Al Irsyad and Masjid Ara Damansara

In this section, a more detailed features and analyses of the sustainable elements
will be shown as examples of the above highlighted innovative features.
Descriptive analyses of the mosque design elements will enhance the analyses
taken by the authors.

4.1 Case Study 1:Masjid Al Irsyad, Kota Baru Parahyangan, Bandung ,

West Java, Indonesia

This masjid was built in 2010, in the Kota Baru Parahyangan, in West Java by
the architect named Ridwan Kamil. He is also called as Emil in Indonesia. This
masjis was constructed on the 17th of Ramadhan 1431 H ( 27th August 2010)
The concept is related to the Kaaba, the Holy building with the Masjidil Haram
in Mecca. The innovative and green design approach was recognized and
became famous since Emil won the Asian ‘s top five Building of the year 2010.
This mosque was listed as the only religious building ever to have won the
Award.

The form and the shape of the Mihrab in this mosque, is built open air
overlooking the green mountains and the blue skies. This is the main façade of
the mosque without wall. Emil promotes the Nature’s beauty and the greatness
of Allah by picture framing the scenic mountains within the Mihrab wall . The
symbolic earth rounded sculpture was put in the water pool at the frontage of
the Mihrab wall, as the symbolism of Allah’s caring for us and the earth. (
Please refer to Figure 2).

Figure 2:  The sculpture written in Allah calligraphy in the water pool near
the Mihrab wall

( Source: photo taken in 2012 during site visit)

As earlier highlighted the façade of masjid al Irsyad were of ventilated
block works featuring the Calligraphy design element in Kufic, as shown in
Figure 3.
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The words in the Calligraphy, is written with the Arabic words,
‘Laillahaillallah Muhammad Rasulullah’ that means ‘ there is no God but Allah
swt and Muhammad saw (pbuh) is the Messenger of Allah swt.’. This is
considered innovative, since there was no other mosque around the world which
have a large Calligraphy using ventilation blocks.

Figure 3:  The façades of Al Irsyad mosque with Kufic Calligraphy

( Source: http:// www. Archdaily. Com/87587/al-irsyad-mosque-urbane/ )

The façade of masjid al Irsyad is considered contemporary innovative
features due the practicality of the usage of ventilation blocks to reduce
overheating within the  interior of this mosque. (Please refer to Figure 4 below).

Figure 4: the Modern contemporary Kufic calligraphy as applied onto the
façade of the mosque using ventilation blocks as main feature. ( Source: photo
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taken during site visit in 2013)

The following figures, Figure 5, 6 and 7, are showing the general
architectural drawings of the site plans, and the elevations and section of the
mosque.

As shown in these figures, the plan of the mosque is a square and in cube
form, due to the same concept replicating Kaabah, in Masjidil Haram in Mecca.
This is the simplest form for the modern approach in architectural design.

The usage of ventilation blocks as the main wall facades in the three
facades, as to promote better natural ventilation in the mosque. The wind
direction of the site are coming mostly at the north west of the mosque which
then, circulates within the main prayer hall. The good cross ventilation that
cross the south east and north west façade of the mosques give a more breezy
atmosphere within the interior environment.

Figure 5: The Site plan of the Masjid al Irsyad

( Source: Emilio Photo imagination)
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Figure 6: The elevation and façade design of the Masjid al Irsyad

(Source: Emilio Photo Imagination 2012)

Figure 7: The Section of the masjid showing the simple metal decking roof
with ventilation block works wall system

(Source: Emilio Photo Imagination, 2012)

The detailed construction system of the wall façade is shown below, in
Figure 8, 8a, 8b and 8c. Basically the block work system, using concrete
blockworks, gives good thermal mass characteristic and they easy maintenance.
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Figure 8:  The construction of the wall system for the main facades of the
mosque

( Source: Emilio Photo Imagination, 2012)

Figure 8a:The side elevation of the wall system used for the Masjid al
Irsyad

(Source: Emilio Photo Imagination)
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Figure 8b:The detailed construction of the wall system

(Source: Emilio Photo Imagination)

Figure 8c: The roof construction details using the metal deck system for the
mosque

(Source: Emilio Photo Imagination)

Emil also designed the walls to be within columns to promote better and
enough daylighting during the day time. ( please refer Figure 9) . The natural
day lighting creates nice patterns to the interior of the mosque giving the mood
of Purity and freshness.
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Figure 9: The Natural daylighting showing the innovative design approach
of the designer to promote less usage of lighting during day time.

As compared to the night time, the designer promotes the energy saving
lighting system, whereby the names of the 99 names of Allah is used for the
lighting. The lighting system was designed to ensure the calligraphic names of
the 99 Asma ul Husna do not touch the flooring but enough to create good
ambience during night time and enough lighting for the interior. The creative
and innovative usage of these lighting system can be seen in the following
Figure 10 and 10 a below.

Figure 10:The night interior lighting showing innovative designs of the
artificial lighting ambience to promote more illusive Beauty in the interior of
mosque.

( Source: Emilio Photo Imagination)
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Figure 10a: The 99 names of the artificial lighting system at the ceiling in
the mosque

( Source: Emilio Photo Imagination)

The detailed calligraphy for each names of Allah is featured as example in
Figure 11, as shown below.

The creative and innovative styling of the Thuluth Calligraphy pattern at
the metal cover of the lighting is another creative approach by the architect
within good Islamic decorative approach. The overall lighting effect of the
usage of natural lighting can be seen as shown in Figure 11. Thus, the interior
lighting ambience promotes the contemplative nature in the interior
environment of the mosque both during daytime and night time.

Figure 11: The lighting ambience during night time

( Source: Emilio Photo Imagination)

In conclusion, Masjid al Irsyad is considered successful design of a
sustainable Green Mosque. The highlighted innovative features of the façade
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treatments, materials, lighting, ventilation systems and mihrab wall are amongst
the innovative and prominent Green and sustainable design elements which are
supporting the true functions of both decoration and mosque design approach
which conform towards the Islamic principles.

The last section in this paper is the case study of the Masjid Ara
Damansara, in Subang, Selangor , Malaysia. A different innovative approach is
taken by the architects to feature innovative design approach in this modern
high-tech Green mosque.

4.3 Case study 2: Masjid Ara Damansara, Subang, Selangor , Malaysia

Kumpulan Senireka Sdn Bhd was been appointed for the Architect consultant
for this mosque. It is recently completed on site.  The client is the Sime Darby
Properties who is in charge of some prominent property developments in
Malaysia. The first author was been assigned as one of the team members in
developing the design of this mosque. The main requirement given by the client
is to have a Green Mosque design with the aim: to obtain Gold certicification
from the GBI ( Green Building Index). Special GBI consultant was been
assigned to assist the group consultants in understanding the requirements of
the GBI certification.

However, in this paper, only the descriptive analyses is presented. The
analyses will refer to te design elements which was been considered for the
construction of this mosque. Masjid Ara Damansara in in the housing areas to
serve the community there. It is within the housing areas under the development
of Sime Darby Properties.

Generally, the current trend of buildings are opting for more Green
approaches  due to the concern of sustainable and innovative approach to
overcome the global issues pertaining to wastage of energy and materials. Also,
the depleting resources of the construction materials and the excessive use of air
conditioning in public buildings.

In the following sub sections, we are going to discuss the overall design
approach which were taken for considerations to enhance and emphasize the
Green approaches for this mosque.

4.3.1 Overall Mosque activities

There are 3 main concerns to be considered whenever one designer design a
mosque. the following considerations are:

a) the Religious activities

Congregational prayers are very important since mosque is considered as
the House of worshipping or Ibadah. All the related religious activities are
commonly been done in the main prayer hall.

b) Religious Education



The Innovative Approach And Values Of The Application Of Islamic Art Decoration In Green Mosques – Dr. Norzalifa & Prof. Mizan Hitam191

the Islamic education is done in the mosque as the religious enhancement
to the community in this housing area. The enhancement of the Islamic
education activities will improve the community members to upgrade their faith
to Allah.

c) Family and Youth development

This component is fairly important for the development of the local
community to inculcate Unity within the residents. Many additional family and
youth supporting activities can be conducted within the mosque compound
since mosque is also considered as the community centre to the local residents.
The important functions of mosque are highlighted by Prochazka (1986) and
Tajuddin ( 1998), in their books, explaining the multifunction of mosques as the
community centre to support the religious, moral and education activities to the
local community within any housing residential areas.

By understanding the true functions of mosque , any designer will be able
to enhance the mosque design to support all related activities

d) Information services and referral

As a centre of community, the mosque should be designed to support
multifunctional spaces for multipurpose use for all related activities and
disseminating information related to religion, health and other contemporary
issues concerning the Muslim community.

4.3.2 The site planning and design issues

In Figure 12, the chosen site is within the township of Ara Damansara
housing area near Subang in Selangor. The site is within the residential area.

Figure 12: The chosen site is within the township of Ara Damansara
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(Source: Design Report 2011)

4.4 Conceptual Design Approach

The following figures, Figure 13 is showing the Site restrictions with
considerations of the Egress and Ingress siting, the orientation of Qiblat or
direction to Kaabah in Mecca and the surrounding buildings and development
within the township.

Figure 13: the Site Restriction  concept for Masjid Ara Damansara

( Source: Design Report 2011)

Any mosque should be placed in accordance to the Qiblat orientation as
given and confirmed by Jabatan Agama Islam Selangor ( JAIS).

The second Concept, is the ‘skin’ design of the main mosque which
address the site flow, vehicular and pedestrian circulation to the mosque, the
entrances consideration to the Qiblat wall and how the building skin was
designed to brake the monotone features within the site and buliding. This is
shown in Figure 14.
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Figure 14: The skin design concept for Masjid Ara Damansara

( Source: Design Report 2011)

The third concept, will be the square form and minaret location for the
main mosque building. The basic form of a square was to replicate the Kaabah
square form for the internal wall system but more innovative approach and
modern external wall system was introduced to give the sense of irregular shape
for the second outer wall skin design. The minaret was designed at the corner
end along the main road for better sound disseminations of prayer call. The
verticality of the minaret will be the main juxtaposition and focal point for
better visual connections to all residents and visitors to the mosque. ( as shown
in Figure 15).

The forms are considered iconic elements since the forms give  significant
visual connections to any visitors who want to go this mosque. the modern and
creative forms depict innovative design approach by the designers.
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Figure 15:is showing the Square and minaret design concepts in Masjid
Ara Damansara

( Source: Design Report 2011)

The fourth concept, is ancillary components to support the main prayer
hall. The service blocks consist of toilets, storage areasand Imam quarters to the
east side of the site. The Madrasah is located close to the Iwan as the communal
space. This is shown below, in Figure 16.

All ancillary buildings are designed to support the main activities of the
mosque especially the Imam quarters since the management of this mosque will
be under the committee which will be lead by the Imam as the leader.

It is fairly important to allocate the ancillary buildings opposite the Qibla
wall especially the toilets due to the sensitivity and sacredness of the Qibla wall
facing towards Kaabah in Mecca.
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Figure 16 : the supporting ancillary buildings to support the main Mosque
building

( Source: Design Report 2011)

Another innovative approach which was considered is the Skin treatment
for the outer wall . this is the fifth innovative concept. The skin treatment was
designed with puncture voids as the entrances to the main prayer hall. The
ablution areas were designed and allocated along these skin walls. This also
allow natural lighting and good ventilation for the interior of the mosque. (
Please refer to Figure 17).
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Figure 17: the skin treatment wall designs were to allow good natural
lighting and natural ventilation for the interior of mosque

( Source: Design Report 2011)

In the next section, the detailed building components are shown to indicate
the innovative design approach. The usage of lightweight roof system is used
with sun shading device system. The chosen external skin are chosen using the
RHS framing sytem with expanded metal sheet and metal grille like wall
system.

The decorative elements with reference to the Islamic patterns: geometrical
and simple patterned design wall are applied as internal skin. The solid wall
treatment are designed only for the Qibla wall. This is shown in the following
Figure 18, 19, 20 and 21. The concept ideas are innovative using modern and
contemporary metrials and design approaches. The main aim is to promote
more sustainable design elements to be used as good passive solutions for the
mosque. These elements helped the designers to give better solutions to address
the issues of hot weather by having opened and punctured voids within the wall
system, the natural daylighting and natural ventilation system are being
promoted for the cheaper maintenance cost for the building.
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Figure 18:the basic building component showing the construction system

Figure 19: showing more building components focusing the internal and
external skin walls in the mosque
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Figure 20 : showing the detailed components of the building

All the diagrams shown are depicting innovative design ideas for passive
design solutions in this Green Mosque of Ara Damansara. These design
solutions gave better and creative sustainable approach to attain more effective
by optimizing the existing weather condition to attain cooler environment.
Recycled material are chosen for the internal and external wall skin designs. All
the above four figures are showing the detailed components of good design
solutions for this mosque.
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Figure 21: Designed elements are catered to address the functional issues
as for ventilation , ablution and shoe racks with decorative wall treatment

( Source: Design Report ,2011)

Last but not least, the sustainable and Innovative design features are shown
in Figure 22, whereby the several features were applied to give better solutions
to the environment whilst reducing the maintenance cost and enhancing the
energy efficiency.

The light tunnel system was added to reflect natural day lighting during day
time, thus this will prevent unnecessary usage of artificial lighting. The Rain
water harvesting system is finally chosen to reduce unnecessary wastage of
water through the fresh water supply system, thus this also helps to reduce the
water bills. Most of the chosen materials in this building are recycled and local
materials to promote green solutions for the building.
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Figure 22: is showing the overall Green design solutions for all the
building design components for Masjid Ara Damansara

( Source: Design report 2011)

5.0  Conclusion

This paper has shown two unique Case studies of the Green mosques with
different unique approaches which are innovative in nature. The Islamic
decorative and design elements are used as both functional and aesthetic
features in these two mosques. Modern materials are chosen as better design
solutions to promote more and available local materials which are more
attainable in cheaper cost. Both mosques do not use air conditioning as the
coolant design approach. The optimizing approach for the natural day lighting
and natural ventilation promote better sustainable and green design solutions.
Thus, more and better design solutions can be innovative as good solution to
our buildings in promoting non wastage as been emphasized in Islam. This will
also improve the sustainability of the mosques which are now very crucial in
eliminating the negative flaws of the extra and wastage of energy and water
supplies. The management of mosques will definitely benefit from the non
wastage usage of design solutions and spaces in the mosques whilst still
maintaining the true purpose and usage of mosques as a community
development centers.
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Abstract
As competition in the financial services market increases, high street banks are faced
with the strategic challenge of more effectively managing customers of varying worth
through the delivery platform. The main objective of the study is to find out the
relationship between E-banking and customer perception of banks service quality a
chi-square was used to run and determine the level of significant relationship between
dependent variable and independent variables, while regression analysis is conducted
using SPSS to examine how strong the relationship between the dependent variable
and independent variables, the findings show a positive relationship between E-
banking and customer perception of banks service quality, therefore in line with the
findings and conclusions of this study, it is recommended that there is the need to
deploy more resources to improve on the existing relationship on the activities
between E-banking and customer perception of banks service quality in Nigeria.

Introduction
As competition in the financial services market increases, high street banks are
faced with the strategic challenge of more effectively managing customers of
varying worth through the delivery platform (e.g., face to face, telephone, web)
most commensurate with the individual customer’s relationship value.
Important in this approach of customer segregation is the development and
maintenance of deep relationships with profitable customers while at the same
time having clearly defined strategies which will encourage lower net worth
clients to embrace lower cost interfaces more easily.

For both of these approaches to work together banks must embrace
technological change to both add relationship value for high net worth clients
while at the same having an interface which enables effective and efficient
interaction by the lower net worth base? It has been established that increasing
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the role of technology in a service organization can serve to reduce costs and
often improve service reliability (Lee and Allaway, 2012). The motivation of
cost reduction has been argued to be the primary reason for banks adopting the
Internet platform in recent years (Durkin and Howcroft, 2003; Daniel, 1999). A
recent focus on customer Self-Service Technologies (SSTs) draws attention to a
research gap in this area and points up the importance of exploring technology
in the role of service enabler and highlights a need for research to provide a
clearer determination of good practice in the area overall ( Gwinner,Grender
and Bitner, 1998; Bitner, Brown and Meuter, 2000; Selnes and Hansen, 2001).

A key managerial challenge clearly exists in establishing an ‘appropriate’
balance between remote and personal interactions through which both customer
and provider needs are met to the satisfaction of both parties (Nielsen, 2002;
Durkin and Howcroft, 2003; Lee, 2002).

Research Objectives and Hypothesis
The main objective of the study is to find out the relationship between E-
banking and customer perception of banks service quality.

H01: There is no significant relationship between E-banking and customer
perception of banks service quality.

E-Banking as a Dimension of Information and Communication Technology
(ICT)
There have been immense developments in Nigeria’s banking sector since the
period of financial sector reforms. A key development was the entry of private
banks into the market and the expansion of branches of existing banks.

This was followed by the development of new technologies to deliver
financial services, such as Automated Teller Machines (ATMs), Electronic
Funds Transfer at Point of Sale (EFTPOS) and other stored value cards. These
cost-effective innovations and products have the purpose of reducing the
pressure on over-the-counter services to bank customers. According to Abor
(2004), arguably the most revolutionary electronic innovation in Nigeria and
the world over has been the ATM. Another technological innovation in
Nigerian banking is the various electronic cards, which the banks have
developed over the years. Banks as financial intermediaries provide
convenience and liquidity for their clients. The technological wave across the
globe, especially the use of information and communication technologies (ICT)
has affected the conduct of business generally.

In recent years, the innovation concept has inevitably been one of the most
attention-drawing subjects by both business researchers and practitioners due to
its wide acceptance as a strong predictor and determinant of competitive
advantage for firms in the market (Bass, 1969; Rogers, 1995; Manning et al.,
1995; Im et al., 2003;Singh, 2006). Most previous studies on this subject have
focused on to the organizational side of innovation concept (Schumpeter, 1939;
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Burns & Stalker, 1961; Hull & Hage, 1982; Hamel & Prahalad, 1994) while
some others studied the classification of consumers based on the speed of
adoption (Bass, 1969; Rogers & Shoemaker,1971; Rogers, 1995).

However, without declining the importance of the firms’ offers of new
products and services, the perception of these by the consumers should take at
least the same attention since the new products and services offered by the firms
can gain importance only if the adoption by the consumers can be maintained.
For this reason, how consumers perceive new products and services occurs to
be an important subject; thus, one of the main purposes of this study is to
explore how innovative financial products are perceived by consumers. Sweeny
and Morrison (2004) note that many innovations have recently modified the
concept of retail banking due to new forms of distribution of financial services
as well as the evolution of the twenty first century answers.

Technology banking, nowadays, is one of the most competitive markets
worldwide and the firms are struggling hard to maintain customer satisfaction
and loyalty in order to obtain competitive advantage (Sirohi et al., 1998). By
that means, new products and services are used as important instruments even
though they contain certain risks (Littler& Melanthiou, 2006). As a
consequence, this study aims to explore how financial innovations are perceived
by consumers, most of who are considered to be young people (Lewis et al
1994).

The framework for exploring consumer acceptance of new products is
drawn from the area of research known as the diffusion of innovations. The
diffusion process is concerned with how innovations spread, that is, how they
are assimilated within a market (Schiffman & Kanuk, 2009). All products that
are new do not have equal opportunities for consumer acceptance. Although
there are no precise formulas by which marketers can evaluate a new product’s
likely acceptance, diffusion researchers have identified five characteristics that
seem to influence consumer acceptance of new products: relative advantage;
complexity; compatibility; trialability; and observabilty (Rogers,2005). Based
on available research, it has been estimated that these five product
characteristics account for much of the dynamic nature of the rate or speed of
adoption (Chen & Crownston, 1997).

The concept of adopters’ categories involves a classification scheme that
indicates where a consumer stands in relation to other consumers in terms of
time (or when they adopt a new product). Five adopter categories are frequently
cited in the diffusion literature: innovators, early adopters, early majority, late
majority, and laggards (Schiffman & Kanuk, 2009). The identified product
characteristics that influence innovation diffusion form the basis upon which
the innovative products in the banking sector. Innovators are very eager to try
new ideas; accept products if risk is daring; develop more cosmopolite social
relationships and easily communicate with other innovators (Schiffman &
Kanuk, 2009).
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The tremendous concern for investigation of the recent developments in the
banking sector is closely connected with the notion that most of the new
financial products and technological changes are taking place in this industry.
Ncube (2007) showed that the financial sector in Africa is largely dominated by
the banking sector. Nigeria is no exception with new banks entering the sector
in the last 7 years. Notable among them are Stanbic Bank (the highly
capitalized bank in Africa; originally from South Africa), Zenith Bank
(originally from Nigeria) and Fidelity Bank Some other non-banking financial
institutions like Unique Trust Financial Services expanded so much;

Innovation is described as any good, service or idea that is perceived by
someone as new (Kotler, 2003). According to Rogers (1995), innovation takes
time to spread through the social system and innovation diffusion process is a
new idea’s becoming widespread from its source of invention or creation to its
ultimate users or adopters. Baker (2002) posits that the primary drivers of
innovation include, financial pressures to decrease costs and increase efficiency,
increased competition, shorter product life cycles, value migration, stricter
regulations, industry and community needs for sustainable development,
increased demand for accountability, community and social expectations and
pressures, demographic, social and market changes, rising customer
expectations regarding service and quality, greater availability of potentially
useful new technologies coupled with the need to keep up or exceed the
competition in applying these new technologies, and the changing economy.

Customer satisfaction, recently, has become one of the most effective
instruments especially for service firms to increase their market performance
via customer loyalty (Jones & Sasser, 1995; Oliver, 1999). Customer
satisfaction, in general terms, is defined as the concept of the ratio between the
expectations before-purchase and after-purchase (Parasuraman et al., 1998;
Westbrook & Oliver, 1991; Eggert & Ulaga, 2002). According to this
definition, if the performance of the products and services are below customer’s
expectations, dissatisfaction occurs (Parasuraman et al., 1998; Woodruff, 1997).

Technology as an enabler of the delivery of superior banking services is
well documented in the marketing literature. Pyun et al (2002) for example,
note that banks have moved quickly to invest in technology as a way of
controlling costs, attracting customers and meeting convenience and technical
expectations of their existing customers. Joseph and Stone (2003) also note that
the installment of customer friendly technology (such as menu-driven
automated teller machines, telephone and internet banking service) has become
commonplace in recent years as a way of maintaining customer loyalty and
increasing market share. According to Alu (2000),information technology
affects financial institutions by easing enquiry, saving time and improving
service delivery. Similarly Yasuharu (2003) found that the implementation of
information technology and communication networking has brought revolution
in the functioning of the banks and the financial institutions. A number of
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studies (Balachandher et al, 2001; Idowu et al, 2002; Yasuharu, 2003) have
concluded that information technology has appreciable positive effects on bank
productivity, cashiers’ work, banking transaction, bank patronage, bank service
delivery, customers’ services and bank services.

They concluded that, these have positive effects on the growth of banking.
A study by Singhal and Padmanabhan (2008) on customer perception towards
internet banking (a type of innovative product) provides a comprehensive
framework of various factors which contribute to customers’perception such as
convenience, reliability, time factor, real time access to information, faster
transfer, easy to use, user friendly, low transaction fee, anytime and anywhere
banking facility, among several other factors. Their empirical results showed
that out of total respondents, 81% respondents felt that internet banking is very
convenient and flexible banking.

And the same percentage (i.e. 81%) from total users agrees or strongly
agrees that internet banking is convenient. They felt it gives benefits like no
queuing in bank and one can do banking anytime and anywhere. Other
empirical research findings support this construct. Abor (2004) found that
88.5% and 80.4% of customers who responded to his survey agreed that
information technology innovations reduced significantly the time involved in
transacting business with their banks and also ensures efficient service delivery
respectively. According to Williamson (2006), internet banking provides
customers convenience and flexibility and can be provided at a lower cost than
the traditional branch banking.

Methodology
The Statistical package for Social Sciences (SPSS) has been used to run the
frequency distribution, which describes only one variable at a time and a cross-
tabulation describes two or more variables simultaneously. Simple percentages
method was employed to give the descriptive statistics of the variables .In cross
tabulation, a chi-square was used to run and determine the level of significant
relationship between dependent variable and one or more independent variables
Regression analysis is conducted using SPSS which examine relationship
between dependent variable and one or more independent variables. The factor
analysis is also used, which is an interdependent technique in that an entire set
of interdependent relationship is examined without any distinction between the
dependent and independent variables.

Decision rule:
In cross-tabulation, a chi-square test needs to be run and determine the P value
i.e significant two sided. When the P value is < .05, it means that the results are
significant and a relationship exists. In this case, there is sufficient evidence to
reject the null hypothesis, Ho and accept the hypothesis H1.If the P value is
greater than .05, it means there is no relationship between the variables. If there
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is no relationship, H1 must be rejected and H0 accepted.

 Test of hypothesis;
HO1; There is no significant relationship between E-banking and banking

Service quality

Table- 4.1
Chi-Square Tests

Monte Carlo Sig. (2-sided)
Monte Carlo Sig. (1-
sided)

95% Confidence
Interval

95% Confidence
Interval

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided) Sig. Lower Bound

Upper
Bound Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

Pearson Chi-Square 583.722a 360 .000 .017b .002 .031
Likelihood Ratio 343.072 360 .731 .000b .000 .010
Fisher's Exact Test 521.497 .000b .000 .010
Linear-by-Linear
Association 40.664c 1 .000 .000b .000 .010 .000b .000 .010

N of Valid Cases 322

Questionnaire administered, June; 2014

In cross-tabulation, a chi-square test needs to be run and determine the P value
i.e significant two sided. When the P value is < .05, it means that the results are
significant and a relationship exists. In this case, there is sufficient evidence to
reject the null hypothesis, Ho and accept the hypothesis H1.If the P value is
greater than .05, it means there is no relationship between the variables. If there
is no relationship, H1 must be rejected and H0 accepted. It is clearly seen from
table 4.1 above the output of hypothesis one (1) that the chi-square value is
significant at 0.000 (p<0.05).

Table 4.1 shows the results of cross-tabulation, the significance is 0.000 <
0.05,hence,we can reject the null hypothesis stating that there is no significant
relationship between E-banking and banking Service quality

There is a strong reason to reject the null hypothesis which says that there is no
significant relationship between E-banking and banking Service quality.
Therefore it can be concluded that there is significant relationship between E-
banking and banking Service quality in Nigeria.

Regression analysis of hypothesis one;
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Regression

Correlations
SERVICEQU
ALITYBK

ELECTRONI
CBK

SERVICEQUALIT
YBK 1.000 .356Pearson Correlation

ELECTRONICBK .356 1.000
SERVICEQUALIT
YBK . .000Sig. (1-tailed)

ELECTRONICBK .000 .
SERVICEQUALIT
YBK 322 322N

ELECTRONICBK 322 322
SPSS VERSION 22

Model Summaryb

Change Statistics

Model R
R
Square

Adjusted
R Square

Std.
Error of
the
Estimate

R
Square
Change

F
Change df1df2

Sig. F
Change

Durbin-
Watson

1 .356a .127 .124 .536 .127 46.417 1 320.000 1.506
a. Predictors: (Constant), ELECTRONICBK
a. Dependent Variable: SERVICEQUALITYBK
SPSS VERSION 22

ANOVAa

Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Regression 13.331 1 13.331 46.417 .000b

Residual 91.902 320 .287
1

Total 105.233 321
a. Dependent Variable: SERVICEQUALITYBK
b. Predictors: (Constant), ELECTRONICBK

SPSS OUTPUT
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Coefficientsa

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

95.0%
Confidence
Interval for BCorrelations

Collinearity
Statistics

Model B
Std.
Error Beta t Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

Zero-
order PartialPart ToleranceVIF

(Constant) 1.620 .194 8.345.0001.238 2.0021
ELECTRONICB
K .441 .065 .356 6.813.000 .313 .568 .356 .356 .3561.000 1.000

a. Dependent Variable: SERVICEQUALITYBK
SPSS VERSION 22
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Result and Discussion
E-banking as one of the indicators of ICT shows positive relationship between
the variables and it is statistically significant relationship at .000 and the
primary data certify that.This implies that the banking service quality has
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provided that responsibility and it has impacted positively on the E-banking in
Nigeria. From the finding of the study the P value i.e significant two sided.
When the P value is < .05, it means that the results are significant and a
relationship exists. In this case, there is sufficient evidence to reject the null
hypothesis (Ho), and accept the alternate hypothesis (H1).

All the analysis on chi-square, Regression analysis and factor analysis
above have clearly shown that the P value is <.05 which means that there is a
very strong relationship between ICT dimensions and the banking industry in
Nigeria.

Conclusion and Recommendations
The study examines the Customers Perception of Information and
Communication Technology (ICT) In Selected Commercial Banks in Bauchi
State. The cumulative influence of the ICT proxies on the Banking service
quality in Nigeria as one of the indicators of ICT in Nigeria is significant at 1%
which implies that our level of confidence on this result is as high as 99%, only
1% is revealed to be term error.

In view of the findings of this study the following conclusions were made:
E-banking has significant relationship on the Selected Commercial Banks

service quality in Nigeria as one of the indicators of ICT in Nigeria. This result
was in line with our expectation, as we believe E-banking would have Selected
Commercial Banks in Nigeria

In line with the findings and conclusions of this study, it is recommended
that:

The findings show a positive relationship between E-banking and Selected
Commercial Banks, therefore, there is the need to deploy more resources to
improve on the existing relationship the activities between E-banking and
Selected Commercial Banks in Nigeria.

Limitations and suggestions for future research
Normally no studies can undertake research without limitations and this study

is not an exception. This study used quantitative technique data while future
studies can use qualities techniques of data collection in order to interview the
respondents in the Nigerian banking industry.

Further studies are also required to use targeting samples other than the
banking industry such as the multinational oil, manufacturing companies in the
host communities.
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٢٢٥ األلفيحلمي إبراهيم إبراهيم زيادة. د القيادة والتحول املستدام من خالل اإلبداع واالبتكار ١
٢٦٠ بن شريك عمر.ريفل سعدة، د.د دور اجلامعة اجلزائرية يف نشر ثقافة اإلبداع واالبتكار يف عصر جمتمع املعرفة

تمعا –منوذجا LMDنظام الـ/ إلبداع يف خدمة ا ٢

٢٩٧ حممد خثري. د كيفية تفعيل القدرات االبتكارية والتعاونية للمنظمة ٣
٣١٩ بن عبد العزيز مسري. عبداجلبار سهيلة، أ. أ دور اجلامعة يف تنمية اإلبداع املعريف لتحقيق التنمية املستدامة ٤
٣٤٧ تلي سيف الدين وسياسات االبتكار من أجل التنمية الشاملةاسرتاتيجيات ٥
٣٦٣ سيدتقي كبريي. د التفكرياإلبداعي واالبتكار  يف القرآن والسنةمكانة ٦
٣٧٥ عــادل . إخــالص حــسن الــسيد عــشرية، د. ة/د

حيدر عبد اهللا القاضي. عبد اجلليل برتجي، د
برنامج إتقاين للموهبة اجلودة يف التعليم العايل  لكليات الرتبية عرب  ضمان معاير 

القيادية لتحقيق التنمية املستدامة  يف التعليم العام ٧

٤٠٩ قراش عفاف.  ة/د تفعيل دور اجلامعة ألجل تنمية مستدامة ٨
٤٤٩ عمر حوتية. أ "التجربة املاليزية أمنوذجا: " القيادة اإلبداعية وأثرها يف حتقيق التنمية املستدامـة ٩
٤٩٩ د بوزيدةمحيدوش علي ومحي دور جودة التعليم يف حتقيق الستدامة مع االشارة التجربة االسالمية
٥١٩ ضياف زين الدين. بعلي مصطفى، د مستوى مسامهة البيئة املدرسية يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب من وجهة نظر 

املعلمني ١٠

٥٤٧ آمنة عبد القادر أمحد. أمحد هاشم خليفة، د. د عليم يف مقابلة حتدي اإلبداع واالبتكار للتنمية املستدامةدور الت ١١
٥٦٣ بالل لوعيل تشغيل املؤسسات االقتصادية املبتكرين واملبدعني من خمرجات التعليم العايل لتحقيق تنمية 

لصناعة املشروبات واملصربات) N’GAOUS(مستدامة دراسة حالة جممع نقاوس  ١٢

٥٠٧ سعد مبارك الرمثي. د القيادة املدرسية يف إدارة عملييت اإلبداع واالبتكار يف البيئة املدرسيةدور ١٣
٦١١ خلود يسرى فهيم. د رميوس ورومولوس منوذًجا: قابيل وهابيل إبداع متطور ىف الثقافة والتاريخ الروماىن ١٤
٦٤٣ عبد القادر دوحة. د : سانية على ضوء اعتماد آليةتنمية قدرات اإلبداع واالبتكار لدى املتعلم يف العلوم اإلن

حماولة تقييمية : املقاربة بالكفاءات ١٥

٦٧٥ األستاذة بوسامل رفيقةوعيشوش خرية. أ اإلبداع يف املنظمات املتعلمة من أجل تنمية مستدامة للمعارف ١٦
٧٠٥ سعيدة أعراب. د التحديث التكنولوجي وأثره على تغيري السلوك القيادي دراسة ميدانية على عينة من 

املؤسسات االلكرتومنزيل ١٧

٧٣٣ بن عبد العزيز سفيان وعبد السالم خملويف. أ اسرتاتيجيات تطبيق الذكاء االقتصادي من خالل اإلبداع واالبتكار يف املؤسسة 
االقتصادية ١٨

٧٣٥ طالل بن عبد اهللا بن حسني  الشريف. د أدوار وأمناط القيادة االسرتاتيجية يف تطوير وتنمية اإلبداع اإلداري يف املؤسسات ١٩
٧٨٤ حممد بن علي بن مسعود العويف. د توظيف اإلبداع يف تنمية املوارد البشرية كمتطلب لتطوير التعليم العايل من أجل التنمية املستدامة ٢٠
٨٠٩ حممد إبراهيم الشربيين صقر. د اإلبداع واالستدامة يف التعليم من منظور إسالمي ٢١
٨٣٣ منال بنت عمار الشريف مزيو. د اإلبداع واالبتكار من منظور تربوي إسالمي ٢٢
٨٥٧ تــــىب بانقــــا وأ. د إمساعيــــل حـــــاج .د. م.أمحــــد ا

عبد اهللا
ية منوذجيةدراسة حتليل: التحديات املعاصرة يف فهم السنة ٢٣

٨٩٩ الوهاب جودة احلايسعبد. د. أ دور رأس املال االجتماعي يف تنمية اإلبداع واالبتكار للتنمية املستدامة داخل مدن 
"واحة املعرفة مسقط منوذجا " : املعرفة ٢٤





 

األلفيحلمي إبراهيم إبراهيم زيادةالدكتور 
حماضر معتمد حماضر معتمد لدي املنظمة اإلمنائية لألمم املتحدة لتدريب القادة يف املنظمات احلكومية وغري احلكومية 

يف تطبيق االسرتاتيجيات التنموية
helmi.mpa@hotmail.com: الربيد اإللكرتوين

ملخص البحث
يعترب القائد أحد األعمدة الرئيسية وشريان احلياة ألي منظمة أومؤسسة يف أي دولة؛ حيث يستطيع القائد 
الناجح مبا يتمتع به من مميزات خاصة وخربات وقدرات علمية وعملية أن يتميز على غريه من زمالء العمل يف 

خيلق اهللا . ا حيقق االسرتاتيجية املستقبلية ملنظمته وفقا للخطة املوضوعة مستقبالً من ثنايا اإلدارة العليااملنظمة مب
سبحانه وتعاىل بعض الناس لديهم منذ فرتة طفولتهم صفة القائد، فناك ما لديه صفة اآلمر واآلخر لديه صفة 

ا اخلالق له من ثنايا املزيد من العلم واملعرفة أصبح الطاعة، فإذا قام اإلنسان بتنمية الصفة اإلجيابية اليت و  ها
فاهللا سبحانه وتعاىل خيلق اإلنسان أما بعقل فطري أوعقل بدائي ال يفكر إال يف . يتميز على نوعه من اخللق

الطعام فقط والعقل املفكر صاحب النظرة العلمية املتفحصة والذي يستطيع من ثنايا اإلبداع واالبتكار 
والقائد الناجح هوالقادر على تنمية مهارته وقدرات أعضاء . ل من وضع حايل إىل وضعية ذات أفضليةواالنتقا

فريق العمل وتشجعهم على االستدامة يف تقدمي احللول السريعة واملناسبة حلل املشاكل الطارئة والغري متوقعة 
.واالبتكارأثناء تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للمنظمة أواملؤسسة من ثنايا اإلبداع

:المقدمة
يشهد العصر احلايل العديد من التطورات اهلائلة، واملتسارعة، والتغيريات املتالحقة؛ نتيجة 
االنفجار املعريف لثورة املعلومات واالتصاالت، ونظراً الستمرار التقدم العلمي والتطور التقين الذي 

االت منها ة، والعلوم النظرية، مما أدى إىل إعادة العلوم الطبيعي: حققه اإلنسان يف خمتلف ا
النظرة لألشياء، وتوليد األفكار اجلديدة، وتشجيع اإلبداع خاصة يف الدول النامية اليت تسعى 
جاهدًة إىل اللحاق بركب الدول املتقدمة يف التقدم العلمي، والتطور التقين، وبالتايل فإن اللجوء 

إن أهم مميزات املنظمات الناجحة هي . أمام الدول الناميةإىل اإلبداع واالبتكار يعد أمرًا حتميًا 
استعدادها الدائم للتخلي عن األنظمة اليت جنحت يف أداء مهامها حبثًا منها على األنظمة 
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األفضل، ولكن ليس بالضرورة أن كل جديد أفضل من القدمي، ولكن بالفعل فاألشياء اجليدة 
.لتغريات البيئية املستمرةقادرة على البقاء واالستمرار، ومواكبة ا
تنشيط احلماسة واملبادرة واإلبداعية ملئات املاليني من أبناء ولقد استطاعت الدول املتقدمة 

شعبها؛ لتخلق باستمرار وضعًا جديدًا لبناء التحديثات، بواسطة حترير العقول، والبحث عن 
تعزز قوة ذه الدول من ثنايا وقد قامت ه. احلقيقة من الواقع، والتقدم إىل األمام حبزم وجرأة

اإلصالح اإلداري، والرتكيز على دفع إبداع األنظمة من أجل حتقيق تقدم اخرتاقى يف بعض 
االت املصريية، واحللقات اهلامة، سعيًا وراء تشكيل جمموعة من آليات النظام املفيدة، لدفع  ا

.)١(ةالتنمية املستدامة االقتصادية واالجتماعية الشاملة واملتناسق
ويصنف الفرد املبدع بأنه ثروة تفوق الثروة املادية، بل إن االستثمار يف تطوير العنصر 

لذلك فإن اجتاه املنظمات حنو االهتمام باإلبداع . )٢(البشري يعترب من أفضل مصادر االستثمار
ريات ال ينبغي أن يقتصر على إدخال األدوات والتقنيات املتطورة، بل البد أن يشمل إحداث تغي

فعلية يف توجهات وسلوكيات العاملني على مستوى منظمات الدولة، ومن الطبيعي أن يكون 
م أكثر املتغريات أمهية يف تسيري  للقادة السبق يف متثيل السلوكيات، والتوجهات املطلوبة، كو

هذا فضًال عن أن تطوير املنظمة يستند بالدرجة األوىل إىل جمموعة القيم . شئون املنظمات
اإلدارية السلوكية أو الفكرية اليت يتبناها املدير  لتحقيق األهداف من ثنايا فريق العمل املتجانس 

.)١(واملتكامل، أكثر من استنادها الستخدام أداة علمية أو إدخال تكنولوجيا جديدة
ويعترب القائد أحد األعمدة الرئيسية وشريان احلياة ألي منظمة أو مؤسسة يف أي دولة؛ 

ستطيع القائد الناجح مبا يتمتع به من مميزات خاصة، وخربات، وقدرات علمية وعملية أن حيث ي

كة الدولية للمعلومات على املوقع متاح على الشب. تحقيق التنمية باالعتماد على القوة الذاتية واإلصالح واإلبداع:تصرف)١(
.http://arabic.china.org.cn/arabic/221232.htm:  التاىل

.م الساعة الثاسعة صباحاً ٢٠١٤يوليو ٥مت الدخول على املوقع يوم 
، ١١٧جملة املدير العريب، ع: القاهرة، مجورية مصر العربية(، ، اإلبداع اإلداري دراسة سلوكيةالنمر، سعود: تصرف)٢(

.٦٢، ص)م١٩٩٢
مركز اخلربات املهنية لإلدارة بيمك، : القاهرة، مجهورية مصر العربية(، أفكار لكسر اإلطارتوفيق، عبد الرمحن، : تصرف)١(

.١٨-١٧، ص ص)م٢٠٠٢
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يتميز على غريه من زمالء العمل يف املنظمة، مبا حيقق االسرتاتيجية املستقبلية ملنظمته وفقاً للخطة 
. املوضوعة مستقبالً من ثنايا اإلدارة العليا

:ل على النحو التاليوقد قسم الباحث الدراسة إلى ثالثة فصو 
.اإلطار العام للدراسة: الفصل األول
.القيادة والتحول املستدام من خالل اإلبداع واالبتكار: الفصل الثاين

وسيتناول الفصل األول اإلطار العام للدراسة من أدبيات، ومشكلة، وتساؤالت، وأمهية، 
هلا التعرف على مدى وأهداف، ومنهجية، ومصطلحات، ومفاهيم، وسيحاول الباحث من خال

.القيمة العلمية املضافة للبحث
ويف الفصل الثاين سيتم حماولة عرض مفهوم اإلبداع واالبتكار من ثنايا اإلصالح اإلداري، 
ومفهوم اإلصالح، والتغيري، والتطوير، والتحديث، واملنهج االسالمي يف القيادة، وإدارة التغيري، 

امة، والفرق بني القيادة يف اإلسالم والنظم الديكتاتورية، وأخرياً والتعرف على مفهوم التنمية املستد
.الفرق بني القيادة يف اإلسالم والنظم الديكتاتورية

وسوف خيتم الباحث الدراسة برصد خالصة تتضمن أهم النتائج اليت ينتظر أن يتوصل 
اسة بإثبات كما ستختم الدر . إليها، وسيتبعها بأهم ما ميكن أن يتوصل إليه من توصيات

ا .املصادر واملراجع بأنواعها املختلفة وفهرس ملوضوعا

:أدبيات الدراسة-أوًال 
مّيز اهللا سبحانه وتعاىل اإلنسان على سائر املخلوقات بالعقل، ولقد خلق اهللا اإلنسان يف 

وأياً . أحسن صورة؛ حيث ُخلِق اإلنسان منذ والدته بالعقل الفطري والذي يعترب مركز التفكري
كانت اللغة أو الوسيلة اليت يستعملها الفرد، فهي تنتقل إىل العقل ليحّللها ويفّسرها مث يتخذ 

. القرار املناسب
ولقد ُوضِع اإلنسان . العقل البدائي، والعقل املفكر: وهناك أنواع أخرى من العقول، فمنها

يف ماهية وشكل وطبيعة يف بيئة حتتوي على العديد من العوامل البيئية املختلفة اليت تدخلت 
....العامل اإلجتماعي، والديين، والسياسي، واالقتصادي وغري ذلك: شخصيته فمنها
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ويستطيع اإلنسان من ثنايا العوامل البيئية املختلفة أن يتحول من العقل الفطري إىل العقل 
ب وغري البدائي الذي ال يفكر إال يف تلبية احتياجاته املعيشية الضرورية، من مأكل ومشر 

، وإمنا يستطيع اإلنسان أن حيول العقل الفطري الذي خلقه اهللا سبحانه وتعاىل إىل ....ذلك
العقل املفكر صاحب النظرة العلمية املتفحصة من ثنايا العلم واملعرفة، والذي يدفع اإلنسان إىل 

ا على .غريهاإلبداع واالبتكار، واالنتقال من وضع حايل إىل وضعية ذات أفضلية يتميز 
والفكر يعين ترتيب أمور معينة يف الذهن يتوصل من ثنايها إىل ما هو مستهدف علمياً؛ 
بينما يعين الفكر مبفهومه العام هو إعمال الذهن تدبرًا وتأمًال يف أي شأن من شئون الدنيا 

.والدين، فهو نشاط بشري أداته العقل ومثرته الرأي والعلم واملعرفة
ذا املفهوم  يتوقف أساسًا على العمليات العقلية والذهنية، وليس هو العلم واملعرفة والفكر 

ولفظ فكر يعطي . وهذا املعىن يرجع إىل املعىن اللغوي–اليت تتنتج عن هذه العمليات العقلية
وحينما نذكر نشاط العقل البشري فهنا تقع املخالفة؛ ألن العقل –صورة لنشاط العقل البشري

ملسألة اإلسالمية مطلقاً؛ ألنه يبحث عمن يسلم زمامه إليه؛ على أساس أن البشري ال دخل له با
وهذه هى مهمته اإلميان باهللا، مث على العقل أن - معىن اإلسالم إسالم القيادة هللا سبحانه وتعاىل

ويىن - سبحانه وتعاىل- يتلقي أن اهللا  وهبنا العقل وأعطانا املادة ويف جماهلا، فإن التجربة هى اليت 
ا هى اليت حتكم هواىو  وجبانب هذا فهناك أمور أخرى ال دخل هلا . ال أفرض هواى عليها؛ أل

وهذه  . للتجربة فيها، وهى األمور النظرية اليت تتعلق بعلم االجتماع، والسياسة، وتفسري التاريخ
.)١(كلها أمور اختلف فيها أمور الناس

–إسالماً ينظم به اإلنسان حركة حياته - سبحانه وتعاىل- واإلسالم يعين إسالم القيادة هللا 
وليس من السهل أن يسلم إنسان زمامه إلنسان مساٍو له؛ ألن املسلم البد أن يرى للمسلم له 

وهذا الفرق وهذا التميز جيب أن حيتاط فيه، بأنه مبين على أدله حقيقية؛ حبيث . فرقًا ومتيزًا عليه
واإلنسان . ا اإلسالم إىل من أسلم زمامه إليهال يستطيع العقل بعد ذلك أن ينفض يده من هذ

بواقع تكوينه يعجز عن أشياء، وخيتار أشياء، وال خيتار أشياء، وهذا يعين أننا نشاهد أن العقل يف  
ومعىن ابتكاره هلذه األشياء اآلن أنه يشهد على نفسه بأنه عجز باألمس –كل يوم يبتكر أشياء

ربية جدة، اململكة الع(، "٣١وقائع الندوة رقم "اإلدارة في اإلسالمالربعي، حممد عبداهللا، مرسي، حممود عبد احلميد، )١(
.٤٢، ص)م١٩٩٠سنتمرب ١٩-١٥البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، : السعودية



-٢٢٩

عمال للذهن تدبراً، وتأمًال يف أي من شئون الدين والفكر مبفهومه العام هو ا. عن كشفها
والدينا؛ فهو نشاط بشري أداته العقل، ومثرته الرأي واملعرفة اليت تنتج عن هذه العمليات 

.)١(العقلية
وصفة الدوام صفة من صفات اهللا سبحانه وتعاىل فقط؛ حيث يعترب التغيري واالستدامة 

فحياة اإلنسان متغرية بصفة مستمرة ومليئة . عملة واحدةجوهر اإلنسان يف احلياة، ومها وجهان ل
باألحداث اليومية املرغوبه فيها وغري املرغوب، فيتطلب من العنصر البشري التغيري من وضع حايل 
إىل وضعية ذات أفضلية؛ حيث أدت العوامل البيئية املختلفة إىل دفع اإلنسان إىل االستدامة يف 

. تطلبات احلياةالتغيري حىت يستطيع مواكبة م
بينما خيلق اهللا سبحانه وتعاىل بعض الناس لديهم منذ فرتة طفولتهم صفة القائد، فناك من 
لديه صفة اآلمر، واآلخر لديه صفة الطاعة، فإذا قام اإلنسان بتنمية الصفة اإلجيابية اليت وهبها 

. اخللقاخلالق له من ثنايا املزيد من العلم واملعرفة أصبح يتميز على غريه من
وهناك فرق بني املدير والقائد، فكل قائد مدير، وليس كل مدير قائد؛ حيث يتمتع القائد 

.بقدرات ومميزات تفوق قدرات املدير على تنفيذ اسرتاتيجيات املنظمة

:مشكلة الدارسة-ثانًيا
د بناًء على ما سبق فإن مشكلة الدراسة تكمن يف كيفية إجياد املناخ املناسب، واملسان

وبالتايل ينبغي على هذه املنظمات إجراء القياسات للمبدعني واملبتكرين داخل وخارج املنظمة، 
ا حتديد القدرات احلالية االبتكارية للعاملني يف املنظمة على كافة املستويات  املختلفة اليت من شأ

لقدرات، وحىت التنظيمية؛ حيث تتمكن املنظمة من حتديد برامج التنمية اليت تتالءم مع هذه ا
ميكن الوقوف على مدى تأثري املتغريات البيئية الداخلية واخلارجية اليت حتيط بالعاملني مبنظمات 

.الدولة واليت تؤثر يف مستوى القدرات اإلبداعية واالبتكارية هلم

:تساؤالت الدراسة-ثالثًا
سة من ثنايا طرح تسعى الدراسة إىل التحقق من التساؤالت الفرعية اليت حتدد خطة الدرا

:بعض األسئلة التالية، وحماولة اإلجابة عليها بني ثنايا الدراسة، وهي

.٤٣، صالمرجع نفسه)١(
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عالقة بني نوعية العقل الذي يتمتع به القائد، والذي رمبا يؤدي إىل نتائج إىل أي مدى توجد- ١
البدائي؟أو إىل نتائج سلبية من ثنايا العقل " اإلبداع واالبتكار"إجيابية من ثنايا العقل املفكر 

وجود عالقة بني متتع القائد بالنظرة العلمية، والعملية املتفحصة بكيفية إىل أي مدى -٢
اختيار أعضاء الفريق اليت تتناسب مع طبيعة اخلطة املراد تنفيذها واألهداف املرجوة منها، واختيار 

األسلوب األمثل لتطبيق اخلطة، والذي يتفق مع إمكانيات وقدرات فريق العمل؟
توجد عالقة بني االتزان االنفعايل للقائد داخل وخارج بيئة العمل على إىل أي مدى -٣

عرقلة اخلطة االسرتاتيجية للمنظمة أو للمؤسسة؟
تؤثر قناعة القائد على التغيري، والتطوير، ومشاركة فريق العمل يف كيفية إىل أي مدى -٤

يا العلم واملعرفة، والذي يؤدي بدوره إىل تطوير أساليب العمل، وتنمية مهارته العلمية من ثنا
اإلبداع واالبتكار لديه إىل بث الثقة لروح الفريق للمشاركة الفعالة يف اختاذ القرار املناسب وحتقيق 

األهداف املرجوة؟ 
يساهم اإلبداع واالبتكار للقائد وفريق العمل يف التغيري املستدام من إىل أي مدى -٥

أفضلية؛ من حيث كيفية تطوير أساليب العمل املتبعة، وزيادة وضع كائن إىل وضعية ذات
اإلنتاجية وحتقيق األهداف املنشودة بأقل تكلفة وأعلى جودة؟  

:أهمية الدراسة-رابًعا
م، ويقام العدل، وحيال دون أن  تمع البشري حىت ترتتب حيا إن القيادة مهمة حلياة ا

أمور كثرية جتعل القيادة ضرورة من ضرورات احلياة، وقد يأكل القوي الضعيف، إىل غري ذلك من 
فـََهَزُموُهْم بِِإْذِن اللَِّه َوقـََتَل َداُوُد َجاُلوَت َوآتَاُه اللَُّه اْلُمْلَك َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمُه ِممَّا ﴿: ذكر اهللا عز وجلّ 

. ﴾ِت اَألْرُض َوَلِكنَّ اللََّه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمنيَ َيَشاُء َوَلْوال َدْفُع اللَِّه النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َلَفَسدَ 
.﴾٢٥١اآليه -﴿سورة البقرة
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فالقيادة بالغة األمهية، وهى تلك القيادة ذات اخليال الواسع، والطاقة، واالبتكار اليت 
كر القائد تستطيع أن تتخذ القرارات اجلريئة والشجاعة، ويف الوقت نفسه امللتزمة بالنظم، وقدمياً ذ 

.)١("جيش من األرانب يقوده أسد، أفضل من جيش أسود يقوده أرنب: "الفرنسي نابليون
ينبغي تقدير أمهية دور اإلبداع واالبتكار اإلداري من خالل جهود ملحوظة؛ لتوفري مناخ 
م من إظهار ما لديهم من قدرات  مالئم ميكن للعاملني يف املنظمات على اختالف مستويا

واستغالهلا االستغالل األمثل، وتطبيق األفكار االبداعية يف صورة ابتكار، مما ينعكس إبداعية،
م إىل احلماس للعمل، والبحث عن  إجيابًا على روحهم املعنوية للعاملني باملنظمة؛ حيث يؤدي 
حلول للمشاكل اليت تواجههم بصورة إبداعية مما يؤدي إىل حتسني األداء الوظيفي للعاملني، 

. )١(ع عجلة النمو والتطوير للمنظمةويدف

:أهداف الدراسة-خامًسا
من ثنايا حتديد مشكلة الدراسة وتوضيح أمهيتها، وكذلك مما قرئ واستوضح من الدراسات 

:السابقة، ميكن أن حندد أهداف الدراسة يف عدة نقاط هي
دية على ماهيه أثر املتغريات البيئية اخلارجية من عوامل اجتماعية وسياسية واقتصا-١

.وطبيعة شخصية وقرارات القائد
.أثر املتغريات البيئية الداخلية يف املنظمة على قرارات القائد-٢
دور العلم واملعرفة يف تنمية النظرة العلمية املتفحصة لدفع القائد حنو اإلبداع واالبتكار -٣
.والتميز
يئة البيئة اخلارج-٤ ية والداخلية املناسبة للعاملني لإلبداع دور الدولة واملنظمة يف كيفية 

.واالبتكار
.حتديد أثر املنهج اإلسالمي والنظم الديكتاتورية يف القيادة وإدارة التغيري-٥

مؤسسة قرطبة لألنتاج الفين، : الرياض، اململكة العربية السعودية(، "المبادئ واألسس"القائد الفعال العدلوين، حممد اكرم، )١(
.٢٠، ص)م٢٠٠٠

معهد اإلدارة : الرياض، اململكة العربية السعودية(معوقات اإلبداع في المنظمات السعودية،هيجان، عبد الرمحن، : تصرف)١(
.٧، ص)م٢٠٠٩، ١العامة، ع
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:منهجية الدراسة- سادًسا
يف ضوء أهداف الدراسة واألسئلة اليت حتاول اإلجابة عليها يستخدم الباحث يف دراسته 

الوصفي الذي يصف اجلوانب املختلفة للظاهرة موضع اهتمام الباحث،  النظرية اإلدارية، واملنهج 
كما يسوف يستخدم الباحث العديد من املداخل منها املدخل اإلداري، والبيئي، والسياسي، 
واالقتصادي من ثنايا استخدام العديد من  املقدمات املتوافقة قدر اإلمكان مع النتائج املتالزمة 

. معها

:ومفاهيم الدراسةمصطلحات-سابًعا
تم يف فصوله  مما سبق حتديده من تساؤالت البحث ومشكلته وأهدافه، فإننا سوف 
ومباحثه املختلفة بعدد من املصطلحات أو املفاهيم حناول أن نستخلص ماهيتها ودورها يف 

.موضوع البحث، وفيما يلي نورد مفاهيم املصطلحات اليت وردت يف الدراسة

:أنواع العقول
.العقل الفطري، والعقل البدائي، والعقل املفكر: قسم العقول إىلتن

به اإلنسان، فذلك -سبحانه وتعاىل-يعرف العقل الفطري بأنه العقل الذي خلق اهللا 
....العقل القادر على اإلحساس باألم واألب واإلحساس والشعور باجلوع وغري ذلك

: فالغريزي. غريزي، ومكتسب: قسمنيوقد ذكر املاوردي بأن العقل اإلنساين ينقسم إىل
هو العقل احلقيقي، وله حّد يتعلق به التكليف، ال جياوزه إىل زيادة، وال يقصر عنه إىل نقصان، 
وبه ميتاز اإلنسان عن سائر احليوان، فإذا متَّ يف اإلنسان مسي عاقال، وخرج به إىل حّد الكمال، 

اية املعرفة، وصحة السياسة، وإصابة فهو نتيجة العقل الغريزي: وأما العقل املكتسب ، وهو 
. )١(الفكرة، وليس هلذا حّد، ألنه ينمو إن استعمل، وينقص إن أمهل

:  متاح على الشبكة الدولية للمعلومات على املوقع التاىل.العالقة القائمة بين العقل والفطرة)١(
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=131838.

.م الساعة الثامنة صباحاً ٢٠١٤يوليو ١مت الدخول على املوقع يوم 
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ويعرف العقل البدائي بأنه ذلك العقل الذي يفكر يف تلبية احتياجاته املعيشة األساسية، 
يف النمو والتنمية من واليت ال ميكن االستغناء عنها دون األخذ يف االعتبار بإعطاء العقل فرصة 

.ثنايا العلم واملعرفة، وحماولة التطوير والتطور والتحول إاىل املستزى األرقى واألعلى
فهما مرتبطان باإلحساس الدائم، . يتصفان بالتجسيدية املطلقةإن التفكري والشعور البدائي 

وأقصى ما . ر املاديةإذ أن فكر اإلنسان البدائي ال يوجد مستقال منفصال، بل هو لصيق بالظواه
.)٢(...يستطيعه هو أن يرفع تفكريه إىل مستوى التشبيه

ويعرف العقل املفكر بأنه ذلك العقل القادر على معرفة حقيقة األشياء واحلقائق من ثنايا 
النظرة العلمية املتفحصة، وأيضًا كيفية تفسري الظواهر االجتماعية املتكررة وذلك من جراء سلوك 

. مستقر؛ بسبب ممارسة اإلنسان حلياته اليومية املليئة باألحداث املختلفةالفرد الغري 
العقل املفكر عكس : بأن)٣(اإللكرتونية العقل املفكر» هيلث آند هيلينغ«بينما تعّرف جملة 

حني حييا اإلنسان معتمداً .. العقل البدائي، يركز على احللول، وهو غري موجود لدى احليوانات
ر، تدور األشياء بسهولة يف حياته، إذ يسيطر على واقعه ويتخذ القرارات على عقله املفك

العقل املفكر يركز على ما . املناسبة، ويقبل األشياء كما هي، مث يركز على إجياد احللول للمشاكل
يريد وليس على ما ال يريد، ولديه القابلية للتفكري بوضوح، ووضع حتليل جيد للوضع الذي 

أن يكون سعيداً، وأن يلجأ للغضب حني ال توجد عدالة، ولكن عند تراكم وهو خيتار. حيياه
التوتر يتم إغالق العقل املفكر، ويسيطر العقل البدائي، وختتلف درجة صعود العقل البدائي من 

.شخص آلخر
. وأخريًا ميكن وصف العالقة بني العقل البدائي والعقل املفكر بالعالقة بني األب واالبن

الطفل يعلم مىت يرمي أي شيء على األرض . كر هو األب، والعقل البدائي هو االبنالعقل املف
ليحصل على ما يريد، وهذا يرتافق مع شعور األب أنه ال يسيطر على الوضع، ويْعلم الطفل يف 

. الوقت نفسه أن والده يقف عاجزاً أمامه

لس الوطين : الكويت(عصفور، حممد، : مونتاغيو، أشلي، ترمجة: ، حتريرالشعوب البدائيةتاكس، صول، )٢( جملة عامل املعرفة، ا
.٩١، ص)م١٩٨٢، مايو ٥٣ب، العددللثقافة والفنون واآلدا

:متاح على املوقع التاىل. ١، ص)م٢٤/٥/٢٠١٣جريدة الرأي، : اململكة اإلردانية اهلامشية(، العقل المفكر واإلبداع)٣(
http://www.alrai.com/article/586780.html.

.صباحاً والنصف م الساعة الثامنة ٢٠١٤يوليو ١مت الدخول على املوقع يوم 
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ا يريد ليسيطر على يقذف األشياء ليحصل على م: العقل البدائي يعمل بالطريقة نفسها
هذا «: كلما ضعْفنا سيطَر العقل البدائي، لكن األب يستطيع استعادة السيطرة ويقول.. الوضع
بقدر ما تدار . ، وكلما فرض العقل املفكر نفسه أصبح هذا اجلزء من الدماغ أقوى»يكفي

.)١(حياتهمستويات التوتر يكون لدى اإلنسان القدرة على إحداث التغيريات اليت يريدها يف 

:صفة األمر والطاعة
يولد الطفل إما لديه صفه اآلمر، أو صفة الطاعة، فمثًال عندما جند طفلني جيلسان يف 
إحدى جوانب حجرة معينة جبوار بعضهما البعض يف وضع ساكن متاماً؛ فهذا يدل على أن 

، وتشاجر، وشد أما اذا كان هناك نزاع. الطفلني لدي كل منهما صفة الطاعة أي امتثال لآلمر
ما لدي كال منهما صفة اآلمر، وال يستطيع أي منهما  وجذب بني الطفلني؛ فهذا يدل على أ

ولذلك عندما جند صديقني محيمني أمنا يدل . االمتثال لآلخر، وقد أدى ذلك إىل هذا التشاجر
.ذلك على أن أحدمها لديه صفة اآلمر، واآلخر صفة الطاعة

:مفهوم المدير والقائد
موعة عمل، ينفد جمموعة من األوامر، والقائد هو مدير ناجح،  يعترب املدير هو قائد 

.وفاعل يبدع ويبتكر
بينما تتضمن مسئولية املدير على اإلشراف على املرؤوسني، والتكامل األفقي مع زمالئه بني 

وجهة النظر أما . املديرين على نفس املستوى التنظيمي، والتكامل الرأسي مع رئيسه املباشر
الشخص املسئول "فاملدير هو . احلديثة يف تعريف املدير، فترتكز على املسئولية عن حتقيق النتائج

واإلسهام يف حتقيق نتائج وأهداف املنظمة، وهو ما مييزه عن غريه من األفراد داخل " عن اإلجناز
.)٢(ميز يف النظرة إىل املديرووفق هذه النظرة فإن املسئولية وليست السلطة هى املعيار امل. املنظمة

.المرجع نفسه)١(
.٩٧، ص)م٢٠٠٢الدار اجلامعية، : اإلسكندرية، مجهورية مصر العربية(مبادئ اإلدارة،الصحن، حممد فريد وآخرون، )٢(
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يقود : يقال" السوق"يف اللغة العربية نقيض " القود"بينما يعين مفهوم القائد والقيادة بأن 
كدليل، (يسوق الدابة من خلفها، فعليه فمكان القائد هو املقدمة : الدابة من أمامها، ولكن

). واملرشد والقدوة
نفوذه وقوته ليؤثر على سلوك وتوجهات ويعرف القائد بأنه هو الشخص الذي يستعمل
قادرًا على سياسة نفسه، فإن قصر عن هاألفراد من حوله ليوجههم إلجناز أهداف حمددة، لكون

ذلك كان عن سياسات غريه أشًد تقصرياً، وكلما اكتملت عناصر القوة فيه، كلما كملت عناصر 
لسالم بقوله ﴿ِإنَّ ِإبـْرَاِهيَم َكاَن أُمًَّة قَانًِتا لِلَِّه قيادته، فاهللا سبحانه وتعاىل أثىن على إبراهيم عليه ا

.)١(﴾١٢٠اآليه - َحِنيًفا وََملْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكَني﴾ ﴿سورة النحل
ويتصف القائد بأنه العقل املفكر، فهو العقل الذي ينظر ويفّكر وحيسن التصرف لصاحل 

. اجلهد مع اهلدف الذي يرغب يف حتقيقهفالقائد يعرف كيف ينسق ). مرؤوسيه(سائر اجلسم  
واإلنسان بطبيعته اجتماعي، لذلك جيب أن تنتظم وتنساب حريته الفردية  ضمن الصاحل 

تمع حيدد الصاحل العام وفقًا هلواه وان يرتك ألنانيته . العام ومن غري الفطنة ترك كل عضو يف ا
م، فيجب عليه أن يوضحه، ويدافع عنه، فالقائد ليس سوى مندوباً عن الصاحل العا. توجه سلوكه

.)٢(وحيققه خدمة للمنفعة املشرتكة العليا، سواء للمجتمع حوله أو للفرد
وتتوقف فعالية املدير على ما ميتلكه من قدرات ومهارات فنية ٕوانسانية ٕوادرا كية وحتليلية، 

ني يف حتديد املهارات وهذه املهارات مهمة وضرورية أيضًا للقائد، وقد اختلف الكتاب والباحث
:وتتمثل املهارات األساسية للقائد يف. األساسية للقائد اإلداري

.املشاركة يف التأثري والسيطرة واختاذ القرار-):(Improvementالتمكني- أ
أي القدرة على تشخيص املواقف وتوقع التغريات احملتملة - ):Intuition(البديهة –ب 
.وبناء الثقة
أي القدرة على معرفة مواطن القوة Self-Understanding):-(ذات فهم ال- ج 

.والضعف لدى املدير

.١٧، صمرجع سبق ذكرهالعدلوين، حممد اكرم، )١(
دار عالء الدين :دمشق، سوريا(، العيسي، سالم: ، الطريق إلى القيادة وتنمية الشخصية، ترجمةكورتوا، ج: تصرف)٢(

.٩- ٨، ص ص)م١٩٩٩للنشر والتوزيع والرتمجة، ط ا، 



٢٣٦٢٠١٤ 

. أي القدرة على تصور مستقبل املنظمة ووضع اخلطط لذلك-:(Vision)الرؤية  –د 
أي استيعاب أهداف املنظمة - :(Value Congruence)التوافق بني القيم  - ه 

.)٣(إحداث التوافق واالنسجام بينهماوأهداف العاملني وقيمهم والعمل على 
وتعترب القيادة هى اجلسر الذي يستعمله املسؤولون ليؤثّروا على سلوك وتوجهات املرؤوسني 

وأهداف الفرد، وهي ذلك السلوك الذي يقوم به شاغل ،لريبطوا به بني حتقيق أهداف املنظمة
موعة، وهى يف جمملها حتمل مسؤولية جتاه مركز اخلالفة يف أثناء تفاعله مع غريه من أفراد ا

موعة، كما قال  أال إين لست خبريكم، ولكنين رجل منكم غري أن اهللا : "عمر بن عبد العزيزا
فالقيادة إذن ليست مغنمًا يتمّتع به القائد، ويتلذذ بعبارات الثناء فيه، بل ". جعلين أثقل محالً 
وجود أهداف قابلة للتحقيق : قيادة تتمثل يفوهناك عناصر أساسية لتتوافر ال. هي عناء وتبعية

وتتوافق مع اإلمكانيات املتاحة، وجود جمموعة من األفراد متجانسة مع بعضها البعض، وجود 
.)١(قائد فعال ذو تأثري، وفكر إداري، وصاحب قرار صائب يف الوقت املناسب

حلاضر إىل القيادة يف ظل قلب األزمات العاملية اليت عاصرها يف الوقت ايفتقر اإلنسان 
تمع اإلنساين إن فقدان القيادة األخالقية هذا يظهر بوضوح من . األخالقية يف مجيع قطاعات ا

تمع يف خمتلف  خالل الكشف املستمر عن التصرفات غري األخالقية على مجيع مستويات ا
وانتهاًء بأعلى درجات فلم يبَق أي جمال من جماالت السعي اإلنساين، بدًءا بالعائلة. أحناء العامل

تمع . السلطة يف الدولة، مل يتأثر من ذلك غالًبا ما يصعب علينا متييز القيادة األخالقية ألن ا
والبد من تعيني بعض القدرات األساسية . يقّدم العديد من العبارات املتناقضة حول معىن القيادة

تعّلم منظمة تشجع تنمية هذه القدرات اليت متيز القيادة األخالقية الفاعلة، والشروع يف عملية
تمع اإلنساين .)٢(ضمن املؤسسات اليت ختدم ا

دراسة "تأثير القيادة اإلدارية الناجحة في تحقيق اإلبداع اإلداري مجعة، حممود حسن، نوري، حيدر شاكر، : تصرف)٣(
، )م٢٠١١سنة الرابع والثالثون، ، ال٩٠جملة اإلدارة واالقتصاد، ع: العراق(،"تطبيقية آلراء القيادات العليا في جامعة ديالى

.٣٠٧ص
.١٩-١٨، ص صالمرجع نفسه)١(
. ٢، ص)م١٩٩٢اجلامعة البهائية العاملية، يونيو : الربازيل(، القيادة األخالقية، المنتدى العالميجانريو، ريو دي، : تصرف)٢(

:  متاح على املوقع التاىل
www.bahai.com/arabic/.../BIC_Document_92-0608_Moral_Leadership.doc.
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إتقان املعارف كيفية إن اهلدف األساسي لكل قائد ناجح يف عصرنا هذا تنحصر يف  
ا،  واالسرتاتيجيات الضرورية إلحداث التغيري اإلجيايب، وتطبيقها بنجاح يف مؤسسته اليت يعمل 

دة على خمتلف قطاعات الدولة يعترب أبرز األفكار املرتبطة بقيادة التغيري، فإن اطالع القا
.)٣(وممارستها الناجحة أصبحت أولوية ملحة لتحقيق األهداف املرجوه، واملخطط هلا مستقبالً 

ورمبا عندما يتمكن األفراد الذين . للقيادة األخالقية الفاعلةجيب أن يتمتع القائد الناجح 
م يعملون يف املؤ  سسات الدولة منها احلكومية وغري احلكومية من تنمية هذه القدرات فإ

م من لعب دور القيادة األخالقية اهلام يف عملية التحول حنو حضارة عاملية  سيمّكنون مؤسسا
تشجيع اآلخرين وإدخال البهجة إىل : وجيب أن يتسم القائد الفعال بالصفات التالية. مستدامة
م،  ء لشؤونه ومسؤولياته بصدق وأمانة، حماربة الفرد مليوله األنانية بالتوجه إىل هدفه إدارة املر قلو

األمسى يف احلياة، إدامة اجلهد واملثابرة يف التغلب على العقبات، التعلم من التقييم املنهجي 
واملنظم للفعاليات، والقيام بذلك ضمن إطار متطور ومتني، التفكري بشكل منهجي ومنظم 

تمع بطريقة تشجع هذه املؤسسات على حث ومتكني إلجياد احل لول، اخلدمة يف مؤسسات ا
.)١(األفراد الذين تقوم خبدمتهم على التعبري عن مواهبهم يف خدمة اإلنسانية

ويعترب موضوع اختيار القيادات اإلداية أحد الركائز املهمة يف عملية اإلصالح اإلداري، 
عاتقها إحداث التغيري، وحتمل خماطره؛ فيجب أن ذلك ألن هذه القيادات سوف يقع على

تتوافر لديها القدرة اخلالقة والنظرة املستقبلية الالزمة لتحقيق أهداف التطوير واإلصالح وكذلك 
.)٢(املهارات والقدرات والوسائل العلمية احلديثة ملواجهة املشكالت والتصدي هلا

يا كانت التسمية فالرئيس أو املدير هو من ليس هناك فرق بني الرئيس واملدير، مبعين انه أ
صدر له قرارا إداريا من مستوى إدارى أعلى بتكليفه مبسئوليات معينة ومنحه سلطات موازية أو 

.م الساعة الثامنة صباحاً ٢٠١٤يوليو ٢مت الدخول على املوقع يوم 
:  متاح على الشبكة الدولية للمعلومات على املوقع التاىل. قيادة التغيير  في المؤسسات التربوية)٣(

https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/.../theng1.doc.
.م الساعة الثاسعة صباحاً ٢٠١٤يوليو ٢ل على املوقع يوم مت الدخو 

.٥، صالمرجع نفسه)١(
مطابع اهليئة املصرية العامة : القاهرة، مجهورية مصر العربية(، قراءات في قضايا اإلدارة العامةكاظم، حسني رمزي، )٢(

.٩، ص)م٢٠٠٥للكناب، 



٢٣٨٢٠١٤ 

مكافئة لتلك املسئوليات مع إشرافه علي جمموعة من املنفذين يديرهم للوصول إيل أهداف 
كل مدير قائدا، ولكن من املؤكد ان يكون  أما القائد فهو أمر خيتلف كثريا؛ ألنه ليس  . املنشأة

كل قائد مدير، فإن القائد يلتف حوله مرؤوسيه ليس خوفا من جزاءاته، وليس طمعا يف حوافزه، 
ولكن لوجود قبول إدارى له، وهذا أمر يف غاية األمهية، األمر اآلخر هو ضرورة توافر العلم واخلربة 

.)٣(والكفاءة
القيادة يتضح لنا توافر أوجه للشبه، وأوجه للخالف، وتتمَثل ومن ثنايا مفهومني اإلدارة و 

أوجه الشبه يف أن كل منهما حيدد ما الذي جيب عمله، وخيلق اجلو الذي يساعد على حتقيقه، 
أما أوجه اخلالف فتتمَثل يف اعتماد اإلدارة . مث التأكد من حتقيق املطلوب وفقاً لألسس املوضوعة

مع الرتكيز على تقليل عنصر املخاطرة إىل أقصى درجة، بينما تعتمد على التخطيط يف إطار زمين 
القيادة على التكامل والتوجيه وااللتزام والتحفيز عن طريق خلق جو من املفاجآت املستمرة اليت 

. )٤(تساعد على تفجري الطاقات الكامنة
ي منظمة عنهما، وبالرغم من هذا اخلالف الذي قد يؤدي إىل الصراع أحياناً فإنه ال غىن أل

فوجود إدارة فقط يؤدي إىل اجلمود، وعدم مسايدة التقّدم نظراً للرتكيز على التفاصيل دون النظر 
للصورة الكاملة، إىل جانب جتنب املخاطرة والرتكيز على التخصص والتمسك باللوائح والقوانني، 

مع املتغيريات البيئية مما وبالتايل تقليل معدالت االبتكار والتحديث وعدم القدرة على التعامل 
.)١(يؤثر سلباً على املخرجات، وبالتايل على األداء والفعالية

يعتقد املدير بأن السلطة حق له، وليس -:منط املدير الدكتاتور: وهناك أمناط القيادة منها
ا تفوض وقد فوضت للقائد من أعلى؛ حيث أن السلطة من وجهة نظر  حقًا لآلخرين، وأ

املالقائد فهى امل أنه ال ميكن حتقيق : حتكم تصرفات اآلخرين، املدير ا يعتقد املدير ا
أهداف املنظمة إال إذا حققنا أهداف األفراد، ومدراء هذا النمط يرددون دائما أن مصلحة 

ا : العمل تتطلب االهتمام أوال مبصلحة األفراد، املدير البريوقراطي فمفهوم السلطة هلذا املدير بأ

: اإلسكندرية، مجهورية مصر العربية(، اجستير اإلدارة العامةاإلدارة والتنظيم، محاضيرات مكاظم، حسني رمزي، )٣(
).م٢٠٠٨اإلكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ربيع 

.٢٣، صمرجع سبق ذكرهالعدلوين، حممد اكرم، )٤(
.المرجع نفسه)١(



-٢٣٩

يعترب ): امليكافيلي( تتعدى من أنه ساعي بريد وظيفته توصيل الرسائل ليس إال، املدير الزئبقيال 
موعة، وأن هناك جيد تعارضًا بني أهداف املنظمة وأهداف  ا سلطة ا هذا املدير السلطة بأ

يه حيث يعترب املدير الفعال يقوم بوضع أهداف املنظمة مع مرءوس: الفرد، املدير قائد الفريق
ورؤسائه حبيث تكون هناك أهداف لكل منصب من املناصب اإلدارية متفقة مع املناصب 

ا املستمدة من الوقت اإلدارية األخرى رأسيا وأفقيا، وأن  مفهوم املدير قائد الفريق للسلطة بأ
.)٢(واملوقف

.القيادة والتحول المستدام من خالل االبداع واالبتكار: الفصل الثاني
:هوم اإلبداع واالبتكار من ثنايا اإلصالح اإلداريمف-أوًال 

ا بكفاءة وفعالية لزيادة فعالية املنظمة  ا والقيام  تكرس مفهوم اإلبداع واالبتكار يف نشاطا
وحتاول املنظمة تلبية احتياجات عمالئها . يف تنفيذ خطتيها االسرتاتيجية أو احملافظة على أدائها

تفوق عليها وتوليد أفكار ومنتجات جديدة بشكل مستمر، وحتقيق احلالية واملستقبلية؛ بل وال
ال ففي القرن الواحد والعشرين . ميزة تنافسية تستطيع من ثنايا التغلب على منافسيها يف نفس ا

.أصبح اإلبداع واالبتكار الركيزة األساسية للحفاظ على تفوق املنظمة يف ظل املتغريات املتعددة
اإلبداع اإلداري ألية منظمة، وجيمع علماء اإلدارة واملمارسون إن التجديد هو جوهر 

اإلداريون على أن املنظمة املعاصرة تعيش ظروفًا متغرية ومعقدة مما جيعلها يف حاجة ملحة إىل 
اإلبداع اإلداري، فهو يسهم يف حتسني قدرات العاملني على توليد األفكار ومواكبة التطورات 

.)١(شكالت واملشاركة يف اختاذ القرارات املناسبة يف الوقت املناسبالتقنية احلديثة، وحل امل
إدارة و إن اإلبداع واالبتكار أداة ومهارة هامة متكن املدير من مواجهة التحديات املختلفة

األزمات وحتويلها إىل فرص، وهو يعظم منفعة املوارد البسيطة املتاحة للقائد، فالقدرة على اإلبداع 

:  متاح على الشبكة الدولية للمعلومات على املوقع التاىلمتاح  . القيادة)٢(
site.iugaza.edu.ps/ybaher/files/2010/02/5.doc.

.م الساعة السابعة صباحاً ٢٠١٤يوليو ١٠مت الدخول على املوقع يوم 
ندوة اإلدارة اإلبداعية للبرامج واألنشطة في المؤسسات الحكومية والخاصة والتحديات التي تواجه ." عيد، سيد)١(

.٣٣، ص)م٢٠٠٨املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، فرباير : ة مصر العربيةالقاهرة، مجهوري(، "اإلدارة اإلبداعية 



٢٤٠٢٠١٤ 

ويعترب . هم املتطلبات الواجب توفرها فيمن يتحمل مسؤولية القيام بالعمل اإلداريواالبتكار من أ
.)٢(اإلبداع واالبتكار إحدى الوظائف الرئيسية للقائد

على مدى )٣(وهناك ثالثة مراحل رئيسية تعكس التطور اهلائل الذي حدث ملفهوم اإلبداع
لة منذ أقدم العصور اليت نقلت إلينا أثارها متتد هذه املرح: المرحلة األولى: العصور املاضية وهي

املكتوبة أو املنقولة بدءا من العصر اإلغريقي مث الروماين، مرورا بالعصر اجلاهلي مث اإلسالمي، 
ومن أبرز السمات اليت متيز . وانتهاًء بعصر النهضة األوربية والعقود األوىل من القرن العشرين

اخللط بني مفاهيم : اإلبداع يف هذه املرحلة ميكن أن نورد ما يلياملعرفة اإلنسانية املرتبطة مبفهوم 
اإلبداع والعبقرية والذكاء واملوهبة والنبوغ املبكر، االعتقاد أن اإلبداع والعبقرية حتركهما قوى خارقة 
خارجة عن حدود سيطرة اإلنسان، الرتكيز على دور الوراثة والفطرة من حيث انتقال اإلبداع أو 

سالالت معينة وعرب األجيال من اآلباء إىل األبناء فاألحفاد، االقتصار على استخدام  العبقرية يف
.على وصف قلة قليلة ممن يأتون بأعمال خارقة للعادة" عبقري"و" مبدع"كلميت 

اية القرن التاسع عشر، عندما بدأ احلديث عن : المرحلة الثانية بدأت هذه املرحلة مع 
والبيئية يف السلوك اإلنساين، واتسعت دائرة النقاش واخلالف خالل أثر العوامل االجتماعية 

النصف األول من القرن العشرين بني أنصار البيئة والوراثة من حيث دورها يف تشكيل السلوك 
.)١(والسمات والقدرات العقلية املختلفة

ن وامتدت ميكن أن نذكر بأن هذه املرحلة بدأت يف منتصف القرن العشري: المرحلة الثالثة
حىت العصر احلايل، وفيها أصبح ينظر ملفهوم اإلبداع على أنه توليفة تندمج فيها العمليات العقلية 
واملعرفية ومنط التفكري والشخصية والدافعية والبيئة، ومع االنفجار التطور املعريف والتكنولوجي 

، المؤثرة على السلوك اإلداري اإلبتكاري لدى المديرين في قطاع البنوك التجاريةالعواملأيوب، ناديه، : تصرف)٢(
.٢، ص)م٢٠٠٠جملة اإلدارة العامة، مج األربعون، : الرياض، اململكة العربية السعودية(
:  متاح على الشبكة الدولية للمعلومات على املوقع التاىل. مفهوم اإلبداع ومحدداته في المؤسسة االقتصادية)٣(

http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/1203/5/Chapitre1.pdf.
. م الساعة احلادية عشر صباحاً ٢٠١٤يوليو ٧مت الدخول على املوقع يوم 

:  متاح على الشبكة الدولية للمعلومات على املوقع التاىل. عن اإلبداعنبذة تاريخية )١(
http://vb.g111g.com.

.م الساعة احلادية عشر والنصف صباحاً ٢٠١٤يوليو ٧مت الدخول على املوقع يوم 



-٢٤١

يبية اليت أخضع هلا اهلائل الذي شهدته البشرية حىت اآلن، تقدمت البحوث والدراسات التجر 
مفهوم اإلبداع، كما تقدمت العلوم النفسية العصبية، واتسعت املعرفة حول تركيب الدماغ، 
والوظائف العقلية، والذكاء االصطناعي، والقياس النفسي، وغريها؛ حيث متيزت هذه املرحلة مبا 

: )٢(يلي
حتقيق اإلبداع بناًء ويعترب اإلنسان هو حجر األساس يف عملية اإلبداع، بغض النظر عن

على املشاركة اليت تضم أفرادا مبدعني، أو من خالل مجاعات مبدعة متفرقة يف مجيع أحناء العامل، 
ومبعىن أخر فإن اإلبداع املستقبلي ميكن أن ينتج عن اكتشافات تشاركيه أو فردية مبعدل سريع 

مت حدوث عدد هائل من بينما ميثل القرن الثامن عشر قرن النهضة لإلبداع حيث . للغاية
.)٣(االكتشافات واإلبداعات

ومن أجل إعطاء داللة أكرب ملفهوم اإلبداع فإضافة إىل هذه التعاريف اخلاصة باإلبداع، فإنه 
البد من متييز اإلبداع عن مصطلحات أخرى ظلت لعصور طويلة ملحقة أو مرادفة له، وأول 

إلبداع يتمثل يف التوصل إىل حل خالق هذه املصطلحات هو االبتكار؛ حيث يرى البعض أن ا
ذا فإن ملشكلة ما أو فكرة جديدة، يف حني أن االبتكار هو التطبيق اخلالق أو املالئم هلا، و 

بالفكرة اجلديدة يف حني أن االبتكار هو اجلزء امللموس املرتبط بالتنفيذ اإلبداع هو اجلزء املرتبط
ر فإن االبتكار هو عملية إنتاج شيء جديد له قيمة، وباختصاأو التحويل من الفكرة إىل املنتج

.)٤(أي أن اإلبداع هو ابتكار له قيمة ذات معىن
فكرة إبداعية تتضمن التنفيذ وختتلف عن االخرتاع، وهو عملية تصور : "واالبتكار هو

وميكن أن يشمل االبتكار إدخال عناصر ". وتنفيذ لطريقة جديدة لتحقيق نتيجة أو أداء عمل
ة، أو مزجيًا جديدًا من العناصر املوجودة، أو تغيريًا مهمًا يف أسلوب عمل تقليدي أو جديد
ج وعمليات : "وهو يشري إىل. عنهًال عدو منتجات جديدة، وسياسات وبرامج جديدة، و

، ١النشر والتوزيع، طدار الفكر للطباعة و : عمان، األردن(، "مفهومه وتدريبه"اإلبداع جروان، عبد الرمحن فتحي،: تصرف)٢(
.١٩، ص)م٢٠٠٢

.٥- ٤، مرجع سبق ذكره، ص صمفهوم اإلبداع ومحدداته في المؤسسة االقتصادية:تصرف)٣(
مركز القرار لالستشارات مكتبة جزيرة : املنصورة، مجهورية مصر العربية(، تنمية المهارات الفكرية واإلبداعيةعليوة، السيد، )٤(

.٢٠، ص)ت.، د١الورد، ط



٢٤٢٢٠١٤ 

قيام املؤسسات العامة : "وميكن أيضًا أن يعرف االبتكار اإلداري يف القطاع العام بأنه". جديدة
جديدة للسياسات وإجراءات عمل موحده جديدة ملعاجلة مشاكل متعلقة بوضع تصاميم

إجياد حل ناجح : "دارة العامة هوإلومن هنا فإن االبتكار يف جمال ا". بالسياسات العمومية
. )١("وإبداعي وفريد ملشاكل جديدة أو حل جديد ملشاكل قدمية

ا وهو يعتمد: وهناك نوعان من االبتكار، وهو ابتكار املوهبة على قدرات خاصة تظهر مثرا
القدرة على التعبري عن "والذي يعرب عن : على شكل أعمال عظيمة، وابتكار حتقيق الذات

، ويكاد يكون هذا النوع من االبتكار "األفكار دون خوف من سخرية اآلخرين وبصورة مستمرة
إن العملية االبتكاريه . مرادفاً للصحة النفسية السليمة، حيث يصبح صفة مميزة لإلنسان املتكامل

هي اليت ينشأ عنها ناتج جديد نتيجة ملا حيدث من تفاعل بني الفرد بأسلوبه املتميز وما يواجهه "
.)٢("يف بيئته

كما أن مصطلحي املوهبة والذكاء تعترب هي األخرى مرادفة لإلبداع، والبد الفصل فيها؛ 
سابق الذكر واإلبداع، كما أعاد أن هناك اختالف بني املصطلحات" جيلفورد"حبيث أعلن 

التجربة نفسها مرة أخرى وأكد أنه ال يوجد أي ارتباط بني القدرات املنطقية " كولفني وماير"
وبني التخيل، وقد وجدت لورا كاسل يف دراسة هلا أن االرتباط ضعيف للغاية بني اختبارات 

واالستجابات اليت تتميز الذكاء وبني االختبارات اليت تقيس االستجابات غري املعتادة،
.)٣(باألصالة

:  متاح على الشبكة الدولية للمعلومات على املوقع التاىل. الفرق بين االختراع واإلبداع واالبتكار)١(
http://www.startimes.com/f.aspx?t=32865616.

.م الساعة السابعة صباحاً ٢٠١٤يوليو ١١مت الدخول على املوقع يوم 
.١، صالمرجع نفسه)٢(
: بلقايد، تلمسان، اجلزائر(المعرفة وإدارة األصوال الذكية واإلبداع، رسالة دكتوراه،اقتصادعثمان، بوزيان، : تصرف)٣(

.١٨٤-١٨٣، ص ص)م٢٠١٠جامعة أيب بكر، 
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ا اإلدارة احلديثة لتحسني قدرة  ويعترب التدريب هو اجلهود اإلدارية أو التنظيمية اليت تقوم 
اإلنسان على اإلبدع واالبتكار وأداء عمل معني، وتعديل السلوك لالرتقاء بالعملية اإلنتاجية إىل 

. )٤(أحسن صورة

)٤( Management of Personnel: Manpower،J.D.Dunn, and C.Stephens Behavior: (New
York: Megraw-Hill Book،Management and Organizational Behavior  P181.،
1972)،Company



٢٤٤٢٠١٤ 

:ات االنفعاليمفهوم الثب-ثانًيا
إن العوامل اليت حتكم منو السلوك السوي للفرد هى نفسها العوامل اليت حتكم منو السلوك 
السوي، ويكون الفيصل بني احلالتني هو الصورة اليت تكون عليها هذه العوامل، فإذا كانت 

لبيئة، العوامل على حنو موات ساعدت أن يكون سلوك الفرد سوياً وحمققاً للتكيف الصحيح يف ا
ا تنشئة السلوك غري السوي، والذي يفشل يف حتقيق التوافق  أما إذا كانت على غري ذلك فإ

وتصنف العوامل املؤثرة يف السلوك البشري منذ النشأة إىل . السليم والصحة النفسية للفرد
:جمموعتني

موعة الوالدية- أوهلما . ولوجيةاليت تتمثل يف العوامل الوراثية واملتغريات البي: ا
موعة البيئية-ثانياً  اليت تتمثل يف عمليات التعليم والوسط الثقايف واالجتماعي العام : ا

احمليط باإلنسان طيلة حياته منذ الصغر حىت الوفاة، ومن أمهها أسرته، ونوعية العالقات اليت تنشأ 
ياته، وايضًا تؤثر نوعية بينه وبني أفراد األسرة وخاصة عالقته مع األم منذ املرحله املبكرة يف ح

مرورًا باملراحل " مرحلة الطفولة"العالقات اليت تنشأ بني اإلنسان واألصدقاء منذ الصغر أي 
ومع تزايد املشكالت . العمرية املختلفة على الرتكيبة  النفسية لإلنسان وطموحة وأهداف

املختلفة، أصبح من الضروري االنفعالية واالجتماعية اليت يتعرض هلا اإلنسان يف املراحل العمرية 
وهناك عوامل كثرية وعديدة . االهتمام بدراسة األسباب اليت تسهم يف ظهور مثل هذه املشكالت

ميكن أن تؤدي إىل ظهور مثل هذه املشكالت؛ حيث متثل اكتئاب األم ومدى إسهامه إحدى 
منذ الصغر، وتوثر اجلوانب يف ظهور بعض املشكالت االنفعالية واالجتماعية يف حياة اإلنسان

. )١(بشكل مباشر على شكل وماهية شخصية الطفل

:علم النفس السياسي-ثالثًا
علم السياسة، علم النفس والثقافة مث املزج بينها هو : بالعديد من امليادين منهاإن االهتمام

أفضى إىل ظهور علم جديد يدعى علم النفس السياسي، وهو الذي يبشر إذا ما تطور الذي

هجر للطباعة والنشر : القاهرة، مجهورية مصر العربية(، التنشئة الوالدية  واألمراض النفسيةكفايف، عالء الدين، : تصرف)١(
.١، ص)م١٩٨٩والتوزيع واإلعالن، 
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أكرب بأن نفهم فهمًا أدق وأوضح سيكولوجيا السياسة يف عامل تتعقد فيه السياسة وتشتدطوراً ت
.غموضاً 

لقد أكدت مجيع الدراسات أن هناك ترابطًا عضويًا بني الثقافة والسياسة، وبسبب هذا 
تمع أو مجاعة سكانية ما يعزز كل التعزيز فهمنا لسياسة هذه الرتابط، فإن التحصيل الثقايف 

فالثقافة تؤطر السياق الذي حتدث : حتديد األولوية السياسية:اجلماعة، وذلك على الصعيد التايل
فالثقافة : ، حتديد اهلوية)٢(فيه السياسة، إذ تنظم الثقافات سلم األولويات السياسية للمجتمع

وك السياسي من خالل تربط ما بني اهلوية الفردية واهلوية اجلماعية، إذ تقدم الثقافة تعليًال للسل
ة، حتديد احلد واحملافظة عليه م متشا : النظرة املشرتكة إىل العامل اليت جتعل أفعال األفراد وممارسا
: فالثقافة تضع احلدود بني اجلماعات وتنظم العالقات والتفاعالت فيما بينها، األطر التفسريية

ا لتفسري أفعال اآلخرين ودوافعهم، ذلك أنه يف املواجهات فالثقافة تقدم اإلطار اخلاص 
م  املختلفة، غالباً ما يعزو الناس سلوك مجاعة أخرى إىل دوافع أو مصاحل معينة، انطالقاً من نظرا

فالثقافة توفر الوسائل السياسية للجماعات والقادة ذلك : اخلاصة إىل العامل، التنظيم والتحريك
تمع سياسياً، إىل أدوات ووسائل ال توفرها هلم أن هؤالء غالبًا ما حيتاجون، من أجل حتريك ا

.)١(إال الثقافة

:دور القرار السياسي واإلقتصادي-رابًعا
. ال شك أن كال القرارين هلما تأثري كبري على طبيعة وشكل دور القيادة يف منظمات الدولة

ة، فيمكن أن فتتدخل القرارات السياسية وشكل النظام السياسي يف حتديد طبيعة عمل املنظم
يطبق النظام السياسي أما الشكل اإلسالمي؛ حيث ينعكس هذا على طبيعة عمل أي منظمة 

وتتوقف طبيعة النظام . يف الدولة، وينعكس أيضًا شكل النظام السياسي على قرارات القائد
شكل السياسي يف اتباع نظام املركزية أو الالمركزية يف اختاذ القرارات ومدى تفويض السلطة على 

وتتأثر قرارات القيادة أيضًا بالشكل االقتصادي للدولة فيمكن . وماهية قرارات القائد يف منظمته

، ٥٢٢٢ديب، العدد جريدة األسبوع األ: دمشق، سوريا(، سيكولوجيا السياسةناصيف، عبد الكرمي، : تصرف)٢(
.١، ص)م١٨/١/٢٠٠٨

.المرجع نفسه)١(



٢٤٦٢٠١٤ 

يطبق النظام السياسي النظام الرأمسايل أو االشرتاكي طبقًا للظروف االقتصادية للدولة من وجه 
خيرج من ويعترب النظام السياسي واالقتصادي وجهان لعملة واحدة، وأن كليهما. نظر النظام

.باطن اآلخر وال يعمالن مبعزل عن بعضهما
ولو نظرنا إىل التاريخ وتصفحنا أحداثه لوجدنا أن القرار االقتصادي كتطبيق مل يكن على 

صلى اهللا (الوجود إال يف ظل الوحدة السياسية، فعندما توحدت األمة اإلسالمية حتت راية الرسول
عطاء االقتصاد اإلسالمي املساحة الكافية اليت وحتت قرار سياسي واحد أمكن إ) عليه وسلم

.)٢(جيب أن يسري عليها

:مفهوم اإلصالح والتغيير والتطوير والتحديث-خامًسا
قد أشارت الكثري من . والصالح ضد الفساد،اإلصالح لغة نقيض اإلفساد،: تعريف املفهوم

رساالت السماوية، فوصف النصوص إىل مفهوم اإلصالح مبعانيه املتعددة، وجعله القرآن جوهر
نـَْيا َوِإنَُّه ِيف اآلِخرَِة َلِمَن الصَّاحلَِِني﴾: به إبراهيم َناُه ِيف الدُّ ، وعيسى )١٣٠: البقرة(﴿َوَلَقِد اْصطََفيـْ

وشعيب ﴿ِإْن أُرِيُد ِإالَّ ،:٤٦(آل عمران)﴿َويَُكلُِّم النَّاَس ِيف اْلَمْهِد وََكْهًال َوِمَن الصَّاحلَِِني﴾
ْلُت َوإِلَْيِه أُنِيُب﴾اِإلْصالَ  .)١()٨٨: هود[َح َما اْسَتطَْعُت َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ بِالّلِه َعَلْيِه تـَوَكَّ

إن اإلصالح ذو طبيعة شديدة املرونة والتوافقية، حيث ال خيتلف على أمهيته اثنان، 
وصول فاإلصالح هدف مشروع يسعى كل فرد إىل حتقيقه، وتسعى كل مؤسسة وجمتمع إىل ال

جانب املعاجلة ألوجه القصور القائمة، ٕواعادة التوازن : إليه، ويشتمل هذا احملور على جانبني مها

متاح على الشبكة الدولية . دور السياسي والقرار االقتصادي في توحيد األمة اإلسالميةكاظمي، حيدر حسني، )٢(
.http://annabaa.org/nba30-31/dour.htm:  للمعلومات على املوقع التاىل
.صباحاً م الساعة الثامنة٢٠١٤يوليو ١٠مت الدخول على املوقع يوم 

متاح على الشبكة الدولية للمعلومات على املوقع .مفهوم االصالح فى الفكر السياسىخليل، صربي حممد، : تصرف)١(
.http://sudanile.com/index.php:  التاىل

.صباحاً والنصف م الساعة الثامنة ٢٠١٤يوليو ٦مت الدخول على املوقع يوم 
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التشغيلي واألدائي للكيان اإلداري، ومعاجلة االختالالت القائمة، وجانب اإلصالح ملعاجلة 
.)٢(ود التغيرياألوضاع غري العادلة املتصلة بتوزيع الناتج والعائد بالشكل الذي يؤكد ويدعم جه

تشري أدبيات اإلدارة بالرغم من وجود تداخل بني مفاهيم التغيري والتحديث والتطوير إال أن  
يشري إىل االستجابة : التغيري: كل مفهوم له معىن خاص به؛ ولتوضيح ذلك على النحو اآليت

تمعات أو املؤسسات واحلكومات لردود األ فعال اليت املخططة من قبل األفراد واجلماعات وا
تمع أو : يرتكها التقدم العلمي والتطبيق بني اللحظة واألخرى، التحديث يئة ا ويقصد به 

ماديًا ومعنويًا للتعامل مع معطيات العصر ) املدرسة(املنظمة أو املؤسسة ومنها املؤسسة التعليمية 
مؤسسيًا واحلث على من خالل مواكبة التغيري الفاعل يف املسارات كافة فنيًا أو اجتماعيًا و 

تمع بصورة عامة من : أحداث هذا التغيري ما أمكن ذلك، التطوير وهو ما مير به اإلنسان وا
. مرحل انتقالية حتمية مبرور الزمن وبصورة عشوائية دون دراسة أو ختطيط أو استعداد

ساسية يف حني ربط آخرون بني مفهومي التغري والتطوير؛ إذ يرون التطوير يتضمن عناصر أ
م : منها دف للتأثري يف قيم العاملني يف املؤسسة واجتاها اعتماد اسرتاتيجيات سلوكية للتغري 

وسلوكهم، وذلك برسائل تدريبية ملديره ليؤدي ذلك التغيري إىل حتقيق األهداف املنتظمة 
.)٣(للمؤسسة

:المنهج االسالمي في القيادة وإدارة التغيير- سادًسا
التقدم والقصد إىل "- ":اإلمامة: "ادة يف اإلسالم بأكثر من ُمصطلح ومنهايأيت مفهوم القي

( أي كلفه شيئا، ومنها : فالنا) أمر( اليت تأيت منها األمري، ومنها - :، اإلمارة"جهة معينة
" السلطان" وتعين يف اللغة- ":الوالية"أي من يتوىل اإلمارة، ومنها أمراء، وأمري املؤمنني، ): األمري

، بحث مقدم )التطوير التنظيمي والتدريب وتقييم األداء(مداخل اإلصالح اإلداري امي حممود أمحد، البحريي، س)٢(
.٦، ص)م٢٠١١األكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل، : لندن(، للحصول على درجة الماجستير

:  دولية للمعلومات على املوقع التاىلمتاح على الشبكة ال". التعريف والمفهوم"سلسة إدارة التغييركرمي، مصطفى، )٣(
http://islammemo.cc/fan-el-edara/fkr-Edary/2014/06/17/201198.html.

.م الساعة الثامنة صباحاً ٢٠١٤يوليو ٧مت الدخول على املوقع يوم 
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أي الذي يتوىل أمر البالد والعباد، " الوايل"الويل، وهو كل من ويل أمراً أو قام به، وكذلك ومنها
م .)١(ويرعى شؤو

إن القيادة يف اإلسالم ميكن أن ُتطلق على كل من يتوىل شيئا من أمر املسلمني العامة، 
ا، والعبد الذ ي يرعى مال سيده قائد، فاإلمام قائد، واألمري قائد، واملرأة يف بيتها قائدة ألسر

ا بأمانة  وقائد اجليش والشرطة قائد، فالقيادة هنا املسؤولية اليت توجب على من حيملها أن يقوم 
ا اىل األهداف املطلوبة منها  موعة اليت يتوىل شأ ذه ا وإخالص ويرعاها حق رعايتها، وصوال 

ا .أو األعمال املكلفه 
حتقق هدفًا فالبد أن تكون وفق دساتري ملزمه لتلك القيادة إن القيادة يف اإلسالم عندما 

، القياس، اإلمجاع: ويف أوهلا القرآن الكرمي، ومن مث السنة النبوية، ويليها مصادر التشريع األخرى
.)٢(االجتهاد واالستحسان إىل ما بعدها من مصادرالتشريع األخرى

:التنمية المستدامة-سابًعا
تدامة هي اليت تصيغ اليوم اجلزء األكرب من السياسة البيئية املعاصرة، يبدو أن التنمية املس

ا املفهوم دورًا يف جعله شعاًرا شائًعا وبراقًا مما جعل كل  وقد كان للعمومية اليت اتصف 
احلكومات تقريًبا تتبىن التنمية املستدامة كأجندة سياسية، حىت لو عكست تلك األجندات 

ولكن إذا . جًدا جتاه االستدامة، فاالستدامة ميكن أن تعين أشياء خمتلفةالتزامات سياسية خمتلفة
نظرنا إىل احلد األدىن من املعايري املشرتكة للتعريفات والتفسريات املختلفة للتنمية املستدامة ميكننا 

، يشري أوهلا إىل أن التنمية املستدامة متثِّل ظاهرة عرب جيلية. أن نتعرف على أربع خصائص رئيسة
ا عملية حتويل من جيل إىل آخر . )٣(أي أ

:  علومات على املوقع التاىلمتاح على الشبكة الدولية للم.مفهوم القيادة في اإلسالم والعصر الحديثبن سامل، عبد اهللا، )١(
http://abduallahalzahrani.blogspot.com/2013/03/blog-post_16.html.

.م الساعة التاسعة والنصف صباحاً ٢٠١٤يوليو ٧مت الدخول على املوقع يوم 
.المرجع نفسه)٢(
:  معلومات على املوقع التاىلمتاح على الشبكة الدولية لل. التنمية المستدامةالغامدي، عبداهللا بن مجعان، )٣(

http://www.maaber.org/issue_may10/deep_ecology1.htm.
.م الساعة الثامنة صباحاً ٢٠١٤يوليو ٦مت الدخول على املوقع يوم 
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فالتنمية املستدامة هي عملية حتدث يف . وتتمثَّل اخلاصية املشرتكة الثانية يف مستوى القياس
). عاملي، إقليمي، حملي(مستويات عدة تتفاوت 

االت املتعددة خاصية ثالثة مشرتكة حيث تتكون التنمية املستدامة من ثالثة  وتعد ا
ومع أنه ميكن تعريف التنمية املستدامة . اقتصادية، وبيئية، واجتماعية ثقافية: ت على األقلجماال

االت منفرًدا، إال أن أمهية املفهوم تكمن حتديًدا يف العالقات  وفًقا لكل جمال من تلك ا
االت . املتداخلة بني تلك ا

دف إىل التأثري على تطور تمعات بطريقة تضمن والتنمية االجتماعية املستدامة  الناس، وا
.)١(من خالهلا حتقيق العدالة وحتسني ظروف املعيشة والصحة

كذلك فإن املبادئ األساسية هي األخرى خمتلفة، فبينما متثل الكفاءة املبدأ الرئيس يف 
ع خاصية وتتعلق راب.التنمية االقتصادية املستدامة تعترب العدالة حمور التنمية االجتماعية املستدامة

فمع أن كل تعريف يؤكد على تقدير لالحتياجات . مشرتكة بالتفسريات املتعددة للتنمية املستدامة
ا، إال أنه يف احلقيقة ال ميكن ألي تقدير لتلك  اإلنسانية احلالية واملستقبلية، وكيفية اإليفاء 

ونتيجة . م التيقناالحتياجات أن يكون موضوعًيا، فضًال عن أن أية حماولة ستكون حماطة بعد
.)٢(لذلك فإن التنمية املستدامة ميكن تفسريها وتطبيقها وفًقا ملنظورات خمتلفة

:الفرق بين القيادة في اإلسالم والنظم الديكتاتورية-ثامًنا
يالحظ أن الشورى يف اإلسالم غري ملزمة للقائد عند مجهور علماء األمة، ونتيجة الشورى 

القضية فيها نص شرعي ال مناص من اتباعه، أن تكون القضية من أن تكون:ال ختلو من اآليت
املسائل املختلف فيها؛ فيأخذ القائد ما كان دليله أقوى أو ما يراه أهل احلل والعقد، أن تكون 

.)٣(املسألة طارئة فريجح القائد ما حيقق املصلحة بعد االستشارة

.المرجع نفسه)١(
.المرجع نفسه)٢(
:  لية للمعلومات على املوقع التاىلمتاح على الشبكة الدو . القيادة وصفات القائدمهاراتالعساف، أمحد عبد احملسن، )٣(

http://www.almurabbi.com/DisplayItem.asp?MenuID=3&TempID=2&ObjectID=724.
.م الساعة التاسعة صباحاً ٢٠١٤يوليو ٧مت الدخول على املوقع يوم 
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القائد مقيد بالشرع ال : ديكتاتورية مبا يليوختتلف فردية القيادة يف اإلسالم عنها يف النظم ال
جيوز له التقدم أو التأخر عنه، ال طاعة للقائد يف معصية اهللا، يرجع القائد إىل أهل احلل والعقد 

.ليشاورهم
بينما تستند السلطة يف النظام الدكتاتوري إىل األمر الواقع أكثر مما تستند إىل النصوص ويف 

ا تط . بق بروح غري تلك اليت أملتها، وقد ال نرى الطريق على التطبيقحال وجود النصوص، فإ
فمنها دكتاتوريات . وكما تعددت األنظمة الدميقراطية، فقد تعددت األنظمة الدكتاتورية

أيديولوجية، أو عسكرية، ومنها ما يستند إىل حزب واحد، وبعضها ذات توجيهات حمافظة 
لسلطة الدكتاتورية فرد أو هيئة، غري أن السمة الرئيسة وقد ميارس ا. رجعية، وأخرى تقدمية ثورية

.)٤(اليت متيزها هو جوهرها االستبدادي

:شكل وماهية المدير والقائد في القرن الواحد والعشرين-تاسًعا
جيب على املدرين أن يعوا صعوبة املرحلة القادمة، وأن يستوعبوا ُسنة التغيري من حوهلم، 

املطروحةِ وفقا خلطٍط مدروسة تعتمد املقاييس العلميــّة، والدراسات ويتعاملوا مع اإلشكاالت 
ا، وأّن احلياة االنسانّية  ا وخربا امليـدانية، والتواصل مع املؤسسات األخرى، واالستفادة من جتار
ا، لذا جيب على مديري القرن احلادي والعشرين  احلديثة تتميز بُسْرعة إيقاعها، وكثرة ُمستجدا

التواُصل واالرتباط بني أجزاء هذا العامل، وتداُخل مصاحله، وتطّور نُظم املعلومات :اآليت
واالتصاالت؛ حْيث أْصبح الكون قرية صغرية، ازدياد عدد املشاكل االقتصادية واالجتماعية 

تني والسياسية، مثل البطالة ممّا أّدى إىل ظهور أمهية إدارة التغيري وإدارة األزمات باْعتبارمها مهار 
.)١(من مهارات اإلدارة احلديثة

إن املالحظ للوضع اإلداري احلايل يف ظل تنامي ظاهرة العوملة، ودخول القيادات اإلدارية يف 
حتديات القرن احلادي والعشرين، وازدياد املنافسة بني القطاعات، ليجد أن األساليب اإلدارية 

:  متاح على الشبكة الدولية للمعلومات على املوقع التاىل. الديكاتوريةهابيل، سامي، )٤(
http://www.marefa.org/index.php.

.م الساعة العاشرة صباحاً ٢٠١٤يوليو ٧مت الدخول على املوقع يوم 
.١، صمرجع سبق ذكرهكرمي، مصطفى، )١(
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ل ويبقي املنظمة اليت يقودها يف إطار التقليدية مل تعد جمدية، وأن القائد اإلداري لكي يظ
املنافسة؛ فإنه سيطوي صفحاته التقليدية القدمية، ويبدأ بنهج األساليب اإلدارية احلديثة، واليت 
أثبتت التجارب جناحها يف القطاعات العامة واخلاصة، إذا ما طبقت بشكلها الصحيح، ووفق 

ب إدارة اجلودة الشاملة أو الكلية، منهجها العلمي والعملي، ولعل من هذه األساليب أسلو 
فالقائد اإلداري ). اهلندره(وكذلك أسلوب إعادة هندسة نظم العمل، أو ما يسمى اختصارًا بـــــ

الناجح هو من يبعث التجديد والتطوير يف روح منظمته، وال يكون ذلك إالَّ بتطبيق األساليب 
مثلها مثل غريها، ممثلة حتديًا للقيادات السابقة بنجاح، وتظل العوملة ظاهرة جتتاح املنظمات 

.)٢(اإلدارية

:النتائج-أوًال 
يقع الدور األكرب يف حتديد مالمح شخصية اإلنسان منذ الصغر على األبوين؛ حيث -١

تؤثر البيئة اليت يوضع فيها الطفل على طبيعة شخصيته، ويكون لألبوين دور مهم وفعال، وذلك 
طفل منذ والدته حىت يستطيع تلبية احتياجاته املعيشية بنفسه؛ حيث يف البيئة اليت يعيش فيه ال

تعليمي، مادي، سلوكي، وغري (ثؤثر معايري اختيار الزوجني لبعضهما البعض من مستوى 
بشكل مباشر على شكل وماهية شخصية األطفال منذ الوالدة، وطموحاته، وأهدافه ...) ذلك

األوىل حلياة طفلهما؛ الستثمار طاقاته اإلبداعية منذ اللبنةيف احلياة، فاألبوان الذان يضعان
وإما حيصد األبوان املخرجات شاباً صاحلاً .الطفولة، وتوجيهها يف املسار الصحيح خللق االبتكار

تمع تمع، أو شاباً يعوق واللديه، ويكون عبئاً على ا .ينتج ويفيد ا
حينما يشعر اإلنسان باحلاجة، ويدفعه يؤدي الشعور باحلاجة إىل فكرة االخرتاع؛ إذنً -٢

ذلك الشعور إىل التغيري أو التطوير أو التحديث، وتكون هناك حاجة ُملّحة الخرتاع شيء ما 
يساعد على تلبيه هذه احلاجة، أو حيثما يشعر بعض األفراد بأن لديهم القدرة والرغبة لسّد تلك 

.رة االبتكاراحلاجة، يكون هناك إبداٌع حقيقّي، ومن َمث يظهر فك

:  متاح على الشبكة الدولية للمعلومات على املوقع التاىل. القائد اإلداري وتحديات القرن الواحد والعشرينصادق، عالء، )٢(
http://alaasadic.com..
.م الساعة العاشرة صباحاً ٢٠١٤يوليو ٧مت الدخول على املوقع يوم 
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ويعترب اإلبداع شريان احلياة لالبتكار، حيث ميثل . يعترب اإلبداع األخ األكرب لالبتكار-٣
. اإلبداع البذرة اليت ينمو من ثناياها االبتكار

تؤكد قيادة التغيري على صنع القرار التشاركي، وتعتمد على نوع خمتلف من القوة ال -٤
م يفرض من األعلى أو من فوق، وإمن ا يربز من خالل العمل اجلماعي مع اآلخرين، ومساعد

م الفردية واجلماعية بشكل أفضل، وحل  على إجياد معىن أكرب وأعمق لعملهم، واستثمار إمكانا
.املشكالت بصورة تعاونية

تربز املشكلة الرئيسية يف منظمات الدولة، واليت تتمثل يف املمارسات اإلدارية العقيمة -٥
على الروتني املتوغل يف اإلدارات املختلفة والبريوقراطية اجلامدة اليت تشل العقول، اليت تعتمد

وتكبل األيدي؛ فيصبح املوظفون كآالت، أصحاب عقول بدائية تقوم مبجموعة من اإلجراءات 
.دون إعطاء للعقل فرصة للتفكري بشمولية

ته اإلبداعية، وتوجيهها يف أن اكتشاف الشخص املبدع يعد اللبنة األوىل الستثمار طاقا-٦
.املسار الصحيح خللق االبتكار

يعترب منط القيادة أو أسلوب اإلشراف أحد أهم املتغريات التنظيمية املؤثرة على إبداع -٧
العاملني يف املؤسسات، فالقادة يؤثرون يف سلوكيات مرؤوسيهم من خالل السلطات الرمسية 

.املخولة هلم من ثنايا املنظمة
مدت معظم الدراسات السابقة على التعرف على أحد جوانب اإلبداع واالبتكار اعت-٨

لدى األفراد، وذلك من ثنايا تقييم مستوى أدائهم على مستوى املنظمة، يف حني يعتمد البعض 
.اآلخر على التعرف على اإلبداع واالبتكار لدى األفراد ذلك من ثنايا استقصاء آراء اآلخرين

داري منظومة متكاملة تشرتك فيها املنظمة اإلدارية، وأفراد التنظيم من إن اإلبداع اإل-٩
مديرين وموظفني، وكذلك بيئة املنظمة، وتعترب اإلدارة هي العنصر الفعال يف أداء املنظمة، ومن مث  
كان البد وأن تتجه للتطوير حىت حتقق أهدافها، وما يلحظ يف بعض املنظمات احلكومية وجود 

ني الذي ميارسه املوظفون يف أداء أعماهلم، وبالتايل ال يتوقع أن يظهر منهم إبداعاً، الرتابة والروت
ومتيزاً يساهم يف دفع عجلة التطوير حنو الوضع األمثل، وبالنظر إىل عناصر العملية اإلبداعية فإن 

بداع حجر الزاوية فيها هو املوظف من املستويات الدنيا، والذي منه وبه تنطلق املنظمة حنو اإل
.اإلداري
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يعترب اإلبداع إنتاج فكرة جديدة أو إعادة صياغة عنصر من العناصر املوجودة مسبقاً - ١٠
االت كالعلوم االجتماعية بصورة جديدة للتطوير أو التحديث، وذلك حلل مشكلة ما يف أحد ا

...والطبيعية والفنون واآلداب وغري ذلك

:التوصيات-ثانًيا
ليت تسعى لبناء جيل يستطيع مواكبة عامل املعرفة والتطورات جيب على الدول ا-١

التكنولوجية اهلائلة أن تسهم يف رعاية األطفال املبدعني منذ الصغر وتوفر هلم البيئة املواتية 
.للإلبداع واالبتكار؛ حىت يصبحوا ثورة هائلة تساهم يف دفع وطنهم حنو املقدمة والعاملية

السياسية يف أي دولة قناعة بالتغيري والتطوير والتحديث جيب أن يكون لدي السلطة -٢
من ثنايا إبداع وابتكار العنصر البشرية، وال يشرتط أن تأيت األفكار اجلديدة من اإلدارة العليا أو 
الوسطي؛ بينما ميكن للمستويات الدنيا أن يكون لديها أفكار إبداعية واليت تأيت من اخلربة 

.العملية
دف إىل بناء جيل من العاملني قادر على إدارة األزمات جيب على املن-٣ ظمات اليت 

من ثنايا احتاذ القرار األمثل حلل أي مشكلة أو إبداع فكرة جديدة وكيفية تطبيقها بعدم االعتماد 
در معظم املنظمات أموال طائلة يف هذه  على احملاضرات النظرية فقط بشكل كبري؛ حيث 

ب االعتماد وبشكل مباشر على ورش العمل وإتباع أسلوب العصف احملاضرات الشكلية؛ بل جي
الذهين، وأيضًا كيفية خلق مشكلة معينة كل فرتة حمددة، ومراقبة القائد وفريق العمل يف إدارة 
معينة عن كيفية حل املشكلة، والوقت الزمين املستغرق حلل هذه املشكلة، وحث العاملني على 

در مبال، والبد من تكرمي املتميزين واملبدعني واملبتكرين من القادة أن الوقت حلل أي مشكلة ال يق
وفريق العمل لتشجيعهم على التميز واالستدامة حنو التحول إىل الوضع ذات األفضلية، وخلق 
جو من املنافسة اخلالقة بني العاملني مبا يدفع املنظمة إىل التقدم أو احلفاظ على وضعها احلايل 

.يف السوق
تنمية قدرات ومهارات العاملني يف منظمات الدولة من مجيع املستويات جيب -٤

التنظيمية، والتأكيد على دور التدريب يف التنمية املستدامة وترمجته مبا يتالءم مع العمل يف امليدان 
.اإلداري
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دف إىل البقاء يف املنافسة التسويقية، ومواكبة التغريات -٥ جيب على كل منظمة 
ا على املستوى العاملي، والسعي إىل تطوير فكرة املتالحقة يف االت، وبالتايل لرفع كفاء شىت ا

.اإلبداع واالبتكار
حيب على الباحثني اإلثراء يف اجلانب املعريف أو التطبيقي يف موضوع اإلبداع واالبتكار -٦

ملتجددة بصورة مستمرة لسد الثغرات البحثية اليت نتجت من ثنايا التطورات التكنولوجية اهلائلة، وا
.

البد من إجراء اختبارات علمية وعملية للقائد الذي تعتمد عليه أي منظمة لتنفيذ -٧
اسرتاتيجيتها التنموية، وذلك من ثنايا ورش عمل تقيس هذه القدرات، وتفيس أيضًا قدرة القائد 

.ية أو خارجيةيف اختاذ القرارات املناسبة، واليت تسعى حلل أي مشكلة حتت أي ضغوط داخل
وضع نظام فعال لتشجيع األفراد املبدعني وحتفيزهم من ثنايا احلوافز واملكافآت، سواء  -٨

كان ذلك بطريقة مادية أو معنوية، مما يؤدي إىل للوصول بتفكريهم إىل أقصى درجة، ويدفعهم 
.ات خاصةإىل اكتشاف وإجناز واخرتاع وابتكار األشياء اجلددة اليت حتتاج أىل أفراد ذو صف

ضروة حس األفراد العاملني يف منظمات الدولة بأن العلم واملعرفة مها إحدى ركائز -٩
والتعّلم يعين إعطاء فرصة للعقل . التفكري واإلبداع؛ حيث العلم واملعرفة يأيت من ثنايا التعّلم

بدع بتطبيق ؛ حيث يقود الفرد امل)اإلبداع( للتفكري، بينما يقود التفكري إىل الفكرة اجلديدة 
دف إىل تلبية احلاجة اليت يسعى إلشباعها .الفكرة اجلديدة يف صورة 

إن التجديد والتحديث هو شريان احلياة لفكرة اإلبداع واالبتكار اإلداري ألية منظمة - ١٠
يف العامل؛ حيث أن املنظمات تعيش ظروفًا متغرية ومعقدة يف ظل التطورات اهلائلة واملتغرية يف 

لم واملعرفة وتكنولوجية املعلومات، مما جيعل املنظمة يف حاجة ملحة إىل إبداع فكرة عامل الع
جديدة وتطبيقها يف صورة االبتكار اخلالق، فهذه األفكار تؤدي إىل حتسني قدرات العاملني 
على توليد األفكار، ومواكبة التطورات التقنية احلديثة، وحل املشكالت، واملشاركة يف اختاذ 

.املناسبة يف الوقت املناسبالقرارات
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).ت.، د١القرار لالستشارات مكتبة جزيرة الورد، ط
:  القاهرة، مجهورية مصر العربية(، قراءات في قضايا اإلدارة العامةكاظم، حسني رمزي، -٦

).م٢٠٠٥هليئة املصرية العامة للكناب، مطابع ا
: القاهرة، مجهورية مصر العربية(، التنشئة الوالدية  واألمراض النفسيةكفايف، عالء الدين، -٧

).م١٩٨٩هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، 
دمشق، (، العيسي، سالم: ، الطريق إلى القيادة وتنمية الشخصية، ترجمةكورتوا، ج-٨

).م١٩٩٩، ١دار عالء الدين للنشر والتوزيع والرتمجة، ط: سوريا

:البحوث والمقاالت وأوراق العمل-ب
جملة املدير : القاهرة، مجورية مصر العربية(، ، اإلبداع اإلداري دراسة سلوكيةالنمر، سعود-١

،)م١٩٩٢، ١١٧العريب، ع
ي لدى المديرين في قطاع العوامل المؤثرة على السلوك اإلداري اإلبتكار أيوب، ناديه، -٢

).م٢٠٠٠جملة اإلدارة العامة، مج األربعون، : الرياض، السعودية(، البنوك التجارية
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تأثير القيادة اإلدارية الناجحة في تحقيق مجعة، حممود حسن، نوري، حيدر شاكر، -٣
:العراق(،"دراسة تطبيقية آلراء القيادات العليا في جامعة ديالى" اإلبداع اإلداري

).م٢٠١١، السنة الرابع والثالثون، ٩٠جملة اإلدارة واالقتصاد، ع
الرياض، اململكة العربية (معوقات اإلبداع في المنظمات السعودية،هيجان،عبد الرمحن، -٤

).م٢٠٠٩، ١معهد اإلدارة العامة، ع: السعودية

:الدوريات-ج
: الكويت(، عصفور، محمد: ترجمةمونتاغيو، أشلي، : تحرير، الشعوب البدائيةتاكس، صول، - ١

لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، العدد ).م١٩٨٢، مايو ٥٣جملة عامل املعرفة، ا
، اإلدارة والتنظيم، محاضرات ماجستير اإلدارة العامة، كاظم، حسني رمزي-٢

يع اإلسكندرية، مجهورية اإلكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، رب(
: مصر العربية).م٢٠٠٨

جريدة األسبوع األديب، : دمشق، سوريا(، سيكولوجيا السياسةناصيف، عبد الكرمي، -٣
).م١٨/١/٢٠٠٨، ٥٢٢٢العدد 

:الرسائل العلمية-د
التطوير التنظيمي والتدريب (مداخل اإلصالح اإلداري البحريي، سامي حممود أمحد، -١

األكادميية : لندن(، على درجة الماجستير، بحث مقدم للحصول)وتقييم األداء
).م٢٠١١العربية الربيطانية للتعليم العايل، 

، رسالة دكتوراه، اقتصاد المعرفة وإدارة األصوال الذكية واإلبداععثمان، بوزيان، -٢
).م٢٠١٠جامعة أيب بكر، : بلقايد، تلمسان، اجلزائر(

:التقارير والمؤتمرات والندوات العلمية-ه
وقائع الندوة رقم "، اإلدارة في اإلسالم الربعي، حممد عبداهللا، مرسي، حممود عبد احلميد-١

البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي : جدة، اململكة العربية السعودية(،"٣١
).م١٩٩٠سنتمرب ١٩- ١٥للبحوث والتدريب، 
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لمؤسسات الحكومية ندوة اإلدارة اإلبداعية للبرامج واألنشطة في ا"عيد، سيد، -٢
فبراير ٢١- ١٧والخاصة التحديات التي تواجه اإلدارة اإلبداعية في الفترة من 

٢٠٠٨املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، : القاهرة،  مجهورية مصر العربية(،"م٢٠٠٨
). م

:مواقع األنترنت- و
لى الشبكة الدولية متاح ع. القيادة وصفات القائدمهاراتالعساف، أمحد عبد احملسن، -١

:  للمعلومات على املوقع التاىل
http://www.almurabbi.com/DisplayItem.asp?MenuID=3&TempID=2&ObjectID=724.

.م الساعة التاسعة صباحاً ٢٠١٤يوليو ٧مت الدخول على املوقع يوم 
متاح ). م٢٤/٥/٢٠١٣جريدة الرأي، : اململكة اإلردانية اهلامشية(، العقل المفكر واإلبداع-٢

.http://www.alrai.com/article/586780.html:على املوقع التاىل

.صباحاً والنصف م الساعة الثامنة ٢٠١٤يوليو ١مت الدخول على املوقع يوم 
متاح على الشبكة الدولية للمعلومات على املوقع .العالقة القائمة بين العقل والفطرة-٣

.http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php:  التاىل

.م الساعة الثامنة صباحاً ٢٠١٤يوليو ١مت الدخول على املوقع يوم 
متاح على الشبكة الدولية للمعلومات . التنمية المستدامةالغامدي، عبداهللا بن مجعان، -٤

.http://www.maaber.org/issue_may10/deep_ecology1.htm:  على املوقع التاىل

. م الساعة الثامنة صباحاً ٢٠١٤يوليو ٦املوقع يوم مت الدخول على 
متاح على الشبكة الدولية للمعلومات على املوقع . الفرق بين االختراع واإلبداع واالبتكار-٥

.http://www.startimes.com/f.aspx?t=32865616:  التاىل

.م الساعة السابعة صباحاً ٢٠١٤يوليو ١١مت الدخول على املوقع يوم 
:  متاح على الشبكة الدولية للمعلومات على املوقع التاىلمتاح  . القيادة-٦

site.iugaza.edu.ps/ybaher/files/2010/02/5.doc.
.م الساعة السابعة صباحاً ٢٠١٤يوليو ١٠مت الدخول على املوقع يوم 
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ة متاح على الشبك.مفهوم القيادة في اإلسالم والعصر الحديث، عبد اهللا، بن سامل-٧
:  الدولية للمعلومات على املوقع التاىل

http://abduallahalzahrani.blogspot.com/2013/03/blog.post_16.html.
.م الساعة التاسعة والنصف صباحاً ٢٠١٤يوليو ٧مت الدخول على املوقع يوم 

متاح على الشبكة . تحقيق التنمية باالعتماد على القوة الذاتية واإلصالح واإلبداع-٨
:  الدولية للمعلومات على املوقع التاىل

http://arabic.china.org.cn/arabic/221232.htm.
.م الساعة الثاسعة صباحاً ٢٠١٤يوليو ٥مت الدخول على املوقع يوم 

اجلامعة البهائية العاملية، : الربازيل(، القيادة األخالقية، المنتدى العالميجانريو، ريو دي، -٩
:  اح على املوقع التاىلمت). م١٩٩٢يونيو 

www.bahai.com/arabic/BIC_Document_92.0608_Moral_Leadership.doc.
.م الساعة الثامنة صباحاً ٢٠١٤يوليو ٢مت الدخول على املوقع يوم 

متاح على الشبكة الدولية .مفهوم االصالح فى الفكر السياسىخليل، صربي حممد، - ١٠
.http://sudanile.com/index.php: للمعلومات على املوقع التاىل

.صباحاً والنصف م الساعة الثامنة ٢٠١٤يوليو ٦مت الدخول على املوقع يوم 
متاح على الشبكة . القائد اإلداري وتحديات القرن الواحد والعشرينصادق، عالء، - ١١

.http://alaasadic.com:  الدولية للمعلومات على املوقع التاىل

.م الساعة العاشرة صباحاً ٢٠١٤يوليو ٧وقع يوم مت الدخول على امل
:  ، متاح على الشبكة الدولية للمعلومات على املوقع التاىلقيادة التغيير  في المؤسسات التربوية- ١٢

https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/.../theng1.doc.
.الثاسعة صباحاً م الساعة٢٠١٤يوليو ٢مت الدخول على املوقع يوم 

. دور السياسي والقرار االقتصادي في توحيد األمة اإلسالميةكاظمي، حيدر حسني، - ١٣
:  متاح على الشبكة الدولية للمعلومات على املوقع التاىل

http://annabaa.org/nba30-31/dour.htm.
.صباحاً م الساعة الثامنة٢٠١٤يوليو ١٠مت الدخول على املوقع يوم 
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متاح على الشبكة الدولية . "التعريف والمفهوم"سلسة إدارة التغيير رمي، مصطفى، ك- ١٤
-201198htm./17/http://islammemo.cc/fan-el:  للمعلومات على املوقع التاىل

edara/fkr Edary/2014 م الساعة الثامنة ٢٠١٤يوليو ٧مت الدخول على املوقع يوم
. صباحاً 

متاح على الشبكة الدولية . في المؤسسة االقتصاديةمفهوم اإلبداع ومحدداته- ١٥
-http://dspace.univ:  للمعلومات على املوقع التاىل

tlemcen.dz/bitstream/112/1203/5/Chapitre1. pdf.
.م الساعة احلادية عشر صباحاً ٢٠١٤يوليو ٧مت الدخول على املوقع يوم 

:  الدولية للمعلومات على املوقع التاىلمتاح على الشبكة. نبذة تاريخية عن اإلبداع- ١٦
http://vb.g111g.com.
.م الساعة احلادية عشر والنصف صباحاً ٢٠١٤يوليو ٧مت الدخول على املوقع يوم 

:  متاح على الشبكة الدولية للمعلومات على املوقع التاىل. الديكاتوريةهابيل، سامي، - ١٧
http://www.marefa.org/index.php.

.م الساعة العاشرة صباحاً ٢٠١٤يوليو ٧الدخول على املوقع يوم مت 

.  المراجع باللغة األجنبية-ثانًيا
Books:.I
1- J.D.Dunn, and C.Stephens, Management of  Personnel،Manpower

Management and Organizational Behavior . 1972)،New York:
McGraw- Hill Book Company

.

.
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عمرشريكبن.د
االنسانيةالعلومقسمرئيس/ حماضرأستاذ

اجلزائر/ باجللفةعاشورزيانجامعة

سعدةريفل.د
اتيجيات الوقاية ومكافحة رئيسة خمرب اسرت /أستاذة حماضرة

اجلزائر/زائر، جامعة زيان عاشور باجللفةاملخدرات يف اجل
rdrifel@yahoo.fr: الربيد اإللكرتوين

البحثملخص
تعرفهاملاالنسانيةللمجتمعاتجديدةمعطياتبروزاىلاليومالعامليشهدهااليتاملعرفيةالقفزةأدتلقد

تمعات اىلأيضاومتطعاصفاته،يفاملعطياتهذهحامالجديدةحبلة" املعرفةجمتمع"برزحيثالسابقة،ا
تمعاتتطويريفمنهااالستفادةعلىوالعملاملعرفيةاالمكاناتتعزيز اجلامعاتوتشكل. االنسانيةا

الراهنرناعصيف.باستمرارتطويرهاعلىوالعملاملعرفةهذهخللقمناسباحميطاالعايلللتعليمكمؤسسات
وظائفهاعلىالرتكيزخاللمناملعرفة،حنوجمتمعالتحوللدعمأساسيبدورالقياماجلامعاتعلىلزاماأصبح

أنيستلزمالعصرهذايفقيمةاألكثراملوردباعتبارهااملعرفةعلىالرتكيزإنعال،تعليمكمؤسساتاجلوهرية
واالبتكارواإلبداعبالبحثمباشربشكلمرتبطةقياسهاميكنمؤشراتعلىالعايلالتعليممؤسساتتعمل

الالريادةإىلتسعىجامعاتتصورميكنالأنهالسياقهذايفاجلوهريةواملسألةاملعرفة،انتاجعلىوالقدرة
ايفكأولويةواالبتكاراإلبداعرعايةتضع عرفةللمللنمواملتعاظمونظرااجلزائرويف.وبراجمهاوخططهاسياسا

تمععلىنفسهافرضتاليتاملستدامةالتنميةوحتدياتفيهاالعايلالتعليمجودةعلىالطلبوزيادة ا
اجلزائريةاجلامعاتأداءفعاليةلتنشيطجديدةوبرامججديدةأساليبعنالبحثضرورةإىلأدىاجلزائري،
اإلبداعتنميةمنوانطالقا. واالبتكارواإلبداعالبحثمبهاراتفيهايعىناليتالتعليميةاملؤسساتباعتبارها
لدراسةاخلصبةاملرحلةهياجلامعةوأنحتقيقها،إىلتسعىاجلزائراليتيفالعايلالتعليمأهدافكأهمواالبتكار

بعدتشجيعهفإناملرحلة،هذهيفيشجعملإنواالبتكاراإلبداعوأناملبدعني،واكتشافواالبتكاراإلبداع
الطلبةلدىاإلبداعوتنميةاجلزائريفالعايلالتعليمتطويرموضوعفإناجلدوى،ضعيفيكونذلكبعد

تنميةاىلملحةاحلاجةوأنوالباحثني،املتخصصنيمنالكثرياهتماممثارأصبحاجلزائريةاجلامعةيفاجلامعيني
يفاجلامعينيالطلبةلدىاإلبداعموضوعحظيفقدوعليهاإلبداعي،التفكريمهاراتالطلبةواكساباإلبداع
تبنتاملنطلقهذامن.لدعمهواقليميةوطنيةسياساتتبنتاليتاجلزائرية،البيئةيفكبريباهتماماجلزائر
النظامهذا،LMD النظاميفمتثلعامليجامعيتعليمنظام٢٠٠٤سبتمرببدايةمنذاجلزائريةاجلامعة
علميةمؤسسةاجلامعةاعتربتاليتالتقليديةالوظيفيةالنظرةجتاوزتاجلزائرية،جلامعةاجتاهالنظرةغريالذي

جمتمعوتكوينوالعلوماملعرفةانتاجبدورتقومالعاملعلىمفتوحنسقكمنظمةاجلامعةفهماىلفقط،وتعلمية
لتنميةعنصرينكأهمارواالبتكاإلبداعيفتساهمكفاءةذاتاطاراتعلىيعتمدواملعرفة،للمعلومات
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تمع عنوالكشفللبحثمداخلتناملوضوعتصورناجاءسبقمماوانطالقا.مؤسساتهمبختلفاجلزائريا
الطلبةلدىواالبتكاراإلبداعثقافةخلقيفLMDالنظامظليفاجلزائريةاجلامعةمسامهةمدى

تمعختدماطاراتيعتربونالذيناجلامعيني، يفLMDالنظامساهمفهل.مؤسساتهخمتلفيفتبدعا
هذاهلافتحوهلاملعرفة؟جمتمعيفالتغرياتخمتلفتواكبنظرةاىلالتقليديةالنظرةمناجلزائريةاجلامعةنقل

الالنظام مكنبالطبعالتعليمياجلامعيالنظاميفحدثتاليتالتغرياتوهلللجامعة؟إبداعيفضاءخللقا
اأمالطلبة؟لدىواالبتكاراإلبداعثقافةتنميةمنزائريةاجلاجلامعة نظاموهلاملهمة؟بتلكللقيامترتقملأ

بباقيللمعرفةكمنتجاجلامعةمؤسسةربطاىليسعىوالذياجلزائريةاجلامعةتبنتهالذيLMDال
تمعمؤسسات واالبتكاراإلبداعمنامعةاجلخمرجاتمّكناملعرفة،لتلكمستهلكعنهاالقولميكناليتا

والتميز؟الريادةاىلتسعىاليتاملؤسساتتلكيف

:مقدمة
ا ميدان تربية املبدعني واملوهوبني   يعد اإلبداع من القضايا املهمة واملشكالت اليت يزخر 

ومن كميدان بالغ األمهية يف حياة األمم والشعوب كافة، املتطورة وغري املتطورة على حد سواء، 
أساليب الكشف عن املبدعني وأساليب رعايتهم وتشجيعهم عاملياً، وأما الدراسات العلمية 
ا وأساليب التعاون معها واهم األطراف املؤثرة هلا، وذلك  املتصلة بالظاهرة اإلبداعية واهم مكونا

وجمدية بغرض اإلطالع على جتارب بعض الدول املتقدمة يف تربية اإلبداع، عسى أن تكون نافعة 
لتطوير االهتمام بأبنائنا وبناتنا من املبدعني، ودعوة إىل ضرورة التنقيب عنهم وكشفهم وتنويع 

.أساليب رعايتهم وتشجيعهم
ا  وإطالقاكتشافها،الدولعلىجيباليتالبشريةالثروةهماملبدعونوالطلبة طاقا

استخدام وحسنوالفكرللعقليهفاحلسميكونسوفالذيالعامليفتقدمهالصاحلواستثمارها
سبقالوصول إىلأجلمنأبنائهاعقولبنيصراعهوالدولبنيوالصراعوالبشرية،املاليةاملوارد

يفمن الرتبيةاألمسىاهلدففإنمثومنوالقيادة،الريادةهلايضمنتكنولوجيوتقدمعلمي،
يفالرتبويةدور املؤسسةيتعاظمهناومن.طهأمناجبميعوالتفكرياإلبداعتنميةهواملعاصروقتنا

م،تواجههماليتاملشكالتحلعلىقادرينمبدعنيأفرادإعداد علىالقدرةولديهميف حيا
.املتجددةللمواقفومتنوعةمتعددةبدائليفالتفكري

تمعات اإلنستسعياليتالرتبويةاألهدافأحدهواإلبداعتنميةأنمنوانطالقاً  انيةا
املبدعني،اإلبداع واكتشافلدراسةاخلصبةاملرحلةهياألساسيالتعليممرحلةوأنحتقيقها،إىل
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فإناجلدوى،يكون ضعيفذلكبعدتشجيعهفإناملرحلة،هذهيفيشجعملإذااإلبداعوأن
نيالرتبويمناهتمام الكثريمثارأصبحالطلبةلدىاإلبداعوتنميةالتعليمتطويرموضوع

وعليه.اإلبداعيمهارات التفكريالطلبةوإكساباإلبداعتنميةإىلملحةاحلاجةوأنوالباحثني،
وإقليميةسياسات وطنيةتبنتحيثالدول،منالعديدباهتماماتاإلبداعموضوعحظيفقد

الفرصإن إعطاءالقولإىلالباحثنيبعضدفعماهذالعلو معوقاته،منواحلدلدعمه
تمعات.منجمتمعأليبالنسبةموتأوحياةمسألةاإلبداعيةالطاقاتلنمواسبةاملن .ا

: مفهوم االبداع
أنشأه على : بدعه بدعاو اخرتعه ال على مثال،: أبدع الشيءو أصله من بدع،: االبداع لغة

فالن بدع و املبدع الذي يأيت أمرا على شبه مل يكن ابتدأه إال إياه،و .غري مثال سابق فهو بديع
١)الرازي(أي أول مل يسبقه أحد : يف األمر

الشيء : البدعو بدأه،و أنشأه: ابتدعهو يبتدعه بدعا: أبدع الشيء٢)ابن منظور(وورد يف 
بدع يف و الذي يأيت أمرا على شبه مل يكن ابتدعه،: املبتدعو احلدث،: الذي يكون أوال،  والبدعة

اخرتعته ال على : أبدعت الشيءو املبتدع،: البديعو د،هذا األمر، أي أول مل يسبقه إليه أح
.مثال

كفاءة وطاقة واستعداد يكتسبه اإلنسان من خالل تركيز منظم لقدراته العقلية :اإلبداع
.٣)٢٠٠٣املشريف،(وإرادته وخياله وجتاربه ومعلوماته

لى لقد تعددت تعريفات اإلبداع حيث ذكر املعجم الفلسفي أن اإلبداع هو القدرة ع
التفسري والتنبؤ : ابتكار حلول جديدة للمشكالت وتتمل هذه القدرة يف ثالثة مواقف هي

.واالبتكار
أنه ظهور إلنتاج جديد نابع من التفاعل بني الفرد وما يكتسبه من " روجرز"ويعرفه 

.٤٤-٤٣، ص ص ١٩٩٥خاطر حممود، بريوت، مكتبة لبنان، :، حتقيقمختار الصحاح. الرازي، حممد بن أيب بكر-1
.٦، ب ت، ص٨، بريوت، دار صادر، جليان العرب. ابن منظور-2
لس العريب ية برنامج مقترح لتنمية كفايات تعليم التفكير االبداعيفاعل.املشريف، انشراح-3 ، جملة الطالب اجلامعي، ا

لد الثالث، ع .٢٢، ص ٢٠٠٣، ١٢اجلامعي، ا



٢٦٤٢٠١٤ 

هي بأنه تفكري يف نسق مفتوح يتميز اإلنتاج فيه خباصة فريدة " جيلفورد"يف حني يعرفه ،خربات
. ١)٢٠٠٢البكر، (تنوع اإلجابات املنتجة 

بأنه قدرة الفرد على اإلنتاج حبيث يتميز بأكرب قدر من الطالقة " خري اهللا"كما يعرفه 
.٢)٢٠٠١خري اهللا، (الفكرية واملرونة التلقائية واألصالة وذلك استجابة ملشكلة أو موقف مثري

عريف لإلنسان وأكثر النواتج الرتبوية أمهية أن اإلبداع هو أرقى مستويات النشاط املنرىو 
. ومن خالله يتم إنتاج حلول متعددة للمشكلة الواحدة

: يختلف مفهوم  االبتكار واإلبداع 
االبتكار إنتاج اجلديد الذي ال يتصف باجلمال بدرجة كبرية كما هو احلال يف جمال 

باجلمال بقدر فائدة املنتج، بينما اإلبداع  العلوم املختلفة ففي هذه احلاالت ال يهتم املبتكرون
يعين إجياد اجلديد شريطة أن يتصف هذا اجلديد باجلمال كما هو احلال يف الفنون التشكيلية،و 
االبتكار مرتبط بالسبق واإلتيان باجلديد فكل من اوجد شيئاً قبل اآلخرين فهو مبتكر،وهو يتسم 

فكرة : (أحد فصاحبها مبتكر ونقولبالسبق يف الفكر فكل فكرة مل يسبق إليها 
٣)٢٠٠٣الغامدي،)(مبتكرة

بينما اإلبداع يكون يف األداء، فكل أداء متقن ومجيل قال عنه إبداع ونطلق على من قام 
).مبدعاً (ذا األداء 

الشخص املرن ذو األفكار األصلية واملتمتع :املبدع بأنه) lewinfield(ويعرفها  لوينفليد 
إعادة تعرف األشياء أو إعادة تنظيمها، والذي ميكنه التوصل إىل استخدام األشياء بالقدرة على 

،املرغاوين.( املتداولة بطرق وأساليب جديدة تعطيها معان ختتلف عما هو متداول او متفق عليه
٤)٢٠٠٣

وعاء ممتلئ باالنفعاالت اليت تأيت من كل املواقع، من : "وقد وصف بيكاسو املبدع بأنه

جملة مستقبل الرتبية العربية، املركز العريب للتعليم والتنمية، اإلبداع لدى طالب مراحل التعليم الجامعي، . البكر، رشيد-1
لد ا .٤٥، ص ٢٠٠٢، ٢٥لثامن، عا

، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة بغداد، كلية الرتبية، المشكالت التي تواجه المبدعين الجامعيين. خري اهللا، سلمى-2
.٦٤، ص ٢٠٠١

.١٨، ص٢٠٠٣، السعودية، جامعة الرياض، التفكير االبتكاري. الغامدي، أمحد-3
.٥١، ص٢٠٠٣، ٥جملة الرتبية املعاصرة، عمرحلة الجامعية األولى، االبداع لدى ال. املرغاوي، أمحد- 4
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لسماء، من قصاصات الورق، ومن شكل عابر، أو من نسيج العنكبوت، واملبدع يودع ما يرى ا
١)٢٠٠٢الشخص،.(أو يسمع أو يقرأ لتخفف من وطأة االنفعاالت من ازدحام عقله بالرؤى

: بعاد اإلبداعأ
:بداع يقوم على األبعاد التاليةاإلأن ٢)٢٠٠٢لقريضي،ا(يوضح 

مية األفكار اليت ينتجها الفرد خالل فرتة زمنية حمددة وهي ك:الطالقة التشكيلية-١
وتقاس من خالل وفرة مفردات شكلية معينة، غزارة اإلنتاج لألشكال املركبة باستخدام وحدة أو 

.عدة وحدات
وتشري إىل قدرة الفرد لتغيري رؤيته ووجهته العقلية يف تناول :المرونة التشكيلية-٢

ات، والتنوع يف عناصر املوضوع من حيث اهليئة والوضع األشكال والرموز، ومعاجلة اخلام
.والتفاصيل، واختالف التكوينات اليت ينتجها من خالل حماوالته املتتالية

.تعين متيز إنتاج الفرد بالندرة واجلدة وعدم التكرار من خالل ما يقوم به:األصالة-٣
ئرة اليت جيب التوصل إىل حلول املوهوبون يواجهون كثرياً من األسئلة احلاالطلبةاملالحظ أن 

ال، وحتديد طبيعة الظاهرة، وعالقتها بالظاهر األخرى  هلا من أجل معرفة اجلوانب املتعددة هلذا ا
ذات العالقة، حىت يتم التوصل  إىل فهم أعمق للموضوع، يساعد على إجياد أفضل السبل 

أجل االستفادة من تفوقها العقلي مهما  املالئمة والكفيلة بتقدمي الرعاية املناسبة هلذه الفئة، من
. كان شكله وطبيعته، موضحاً األسئلة اليت تطرح

تتمثل مسات املوهوبني  ىف السمات الطبيعية الناجتة عن الذكاء والقدرات اخلاصة 
وغريها تتبع قوانني الوراثة يف توزيعها، وان الظروف البيئية واالجتماعية ال ختلق اإلبداع لدى 

رد، ما مل يكن مزوداً بنصيب من تلك السمات الطبيعية منذ مولده، مشرياً إىل أن يف السمات الف
ا املبدعون واملتفوقون هن البعد عن إثارة الفوضى واإلخالل بالنظام  اليت ينبغي أن يتحلى 

.والشعور بدرجة عالية من الثقة بالنفس
االت األكادميية إضافة إىل التمتع مبستوى عال من الرتكيز والقدرة  على االنتباه يف ا

واالرتقاء مبستوى التوافق االجتماعي واحلكمة واملثابرة والرغبة يف التفوق بني الطلبة، والقدرة على 

.٥٨، ص٢٠٠٢، ٢، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طمفاهيم وتطبيقات-تعليم التفكير. الشخص، فتحي- 1
.٣٤- ٣٣، ص١٩٩٥، مصر دار املعارف، مدخل الى سيكولوجية االبداع. القريضي، أمني- 2
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إىل جانب ضرورة حتملهم املسؤولية ومتسكهم باالستقاللية، وأن ميتلكوا ،التحصيل بشكل أعلى
.واالستقرار يف االجتاهات إىل جانب الذكاءنوعاً من الثبات االنفعايل والنضج واهلدوء

مشرياً إىل ضرورة أن يتحلى ،كذلك العزم والتصميم والعلو يف املهارات القيادية الطالبية
املبدع بالقدرة على اجلمع بني املتضادات، والتوفيق بني األمور املتنافرة واالندفاع والتخيل والفن 

ظاهرة، وأن يكون لديهم استعدادات اجتماعية جيدة جتعلهم واألصالة واكتشاف العالقات غري ال
١)٢٠٠٢الكيومي، .(حيسنون النقاش، ويوجهون سلوكهم االجتماعي وجهة إجيابية

: العوامل المؤثرة في اإلبداع لدى الطلبة الجامعيين 
ت أظهرت العديد من الدراسات اليت تتعلق بدور الوراثة يف تنمية القدرا: العامل الوراثي-١

اإلبداعية، أن املعطيات الوراثية حمددة يف تنمية التفكري اإلبداعي، وأن دور الوراثة يف حالة الذكاء 
.العادي أعلى من دورها يف حالة القدرات اإلبداعية

أما من حيث دور البيئة يف تنمية القدرات اإلبداعية فيتفق معظم : العامل البيئي-٢
واألساسي، فإذا كانت بيئة الفرد صاحلة لتنمية اإلبداع منت الباحثني على أن هلا الدور الرئيسي

قدراته وتفوقت، وإذا كانت غري صاحلة توقف منو هذه القدرات، ويقصد بالبيئة يف هذا السياق، 
.٢)٢٠٠٣،املشريف(البيت واملدرسة ووسائل اإلعالم وغريها

صعوبات  التى يواجها الطلبة الجامعيين في  تنمية اإلبداع 
هتمام بالنجاح الدراسي يف اجلامعة، رغم أن النجاح ليس هو الضرورة الوحيدة اال-١

تمع، فهناك األذكياء واملبتكرون والقادة االجتماعيون الذين مل ينجحوا خالل  للتفوق يف ا
م اجلامعية .حيا

وإذا كانت جامعتنا  ترغب يف تشجيع التفكري التباعدي فعليها أن تكافئ االبتكار - ١
.تكافئ الذاكرةمثلما 

أثر استخدام استراتيجية العصف الذهني في تدريس التاريخ على تنمية التفكير االبتكاري لدى . حممدالكيومي،-1
.٨٤، ص٢٠٠١، عمان، جامعة سلطان قابوس، طالب المستوى الرابع بسلطنة عمان

.١٢٠، مرجع سابق، صفعالية برنامج مقترح لتنمية كفايات تعليم التفكير االبداعي. املشريف، انشراح-2
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قيام احملاضرين بتدريس مواد غري مؤهلني علميًا لتدريسها،وتقودنا هذه النقطة إىل برامج - ٢
يف مواصفات إعداد احملاضرين يف اجلامعات، وتدريبهم مرة أخرى، فقد حان الوقت إلعادة النظر

. املدرس اجليد،والصاحل للمسامهة يف تطوير العملية التعليمية
ليب التسلطية يف التفاعل مع الطلبة اجلامعيني، وأساليب التحقري استخدام األسا- ٣

والتهديد؛ مما يعيق الرغبة يف اإلبداع، فارتباط عملية التعليم بالسلوك التسلطي وبعوامل اخلوف 
والرتهيب جتعل التعليم اجلامعي، مما يرتبط مبثري اخلوف؛ مما يؤدي إىل نسيان الطالب اجلامعي ما 

. جاهداً نسيانه أو حتاشيهمبصدر اخلوف واألمل الذي حياول تعلمه الرتباطه
فكثريًا ما ،ان العمليات اإلبداعية  تتطلب ضرورة االهتمام بنوعية الربامج  اجلامعيةنرى

يصطدم الطلبة اجلامعيني املوهوبون واملبدعون بنوعية الربامج احلالية اجلامدة، وأساليب التدريس 
دف إىل دف التقليدية اليت  جعل  الطلبة جمرد متلق للعلم، دون أن تساهم يف عملية تعلمه، و

ة عن بعضهم يف عمليات احلفظ واالسرتجاع،  هذه العملية أصًال إىل جعل  الطلبة نسخًا متشا
وحمتواها،وأهدافها،ووسائل توصيلها  للطلبة  ،وما مل يعد النظر يف نوعية املواد الدراسية اجلامعية

أسباب عتيقة بعيدة عن حضارة العامل فستظل حبيسة 

: صفات الطالب الجامعي المبدع
:يليفيماصفات الطالب اجلامعي املبدع١)٢٠٠٢،الكيومي(حدد 

يتطلب اإلبداع جتاوز األساليب املألوفة يف اإلدراك والتفكري، واألشياء :مرونة التفكير-١
نة اليت تدعى بالعقل املتفتح فالنشاط املدركة جيب أن تكون غري جامدة بل مرنة تلك املرو 

باإلبداعي جيعل  الطلبة  يتحرك إىل اإلمام وإىل اخللف وبني احلقيقة واالستمتاع بالتفاعل مع 
العناصر اخليالية املشوقة التابعة لالحتماالت غري العادية فالشخص املبدع لديه رغبة وميل إىل 

.جتاوز املألوف وغري احلقيقي
يتميز الطالب  املبدع بكونه متحررًا بدرجة ما من القيود :ياالستقالل الشخص-٢

االجتماعية، فهو مستقل عما هو تقليدي، وال يهتم باالنطباعات اليت يرتكها لدى  الطلبة  

.٣٣املرجع نفسه، ص -1
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فيبدو وكأنه غري اجتماعي، أو ضد التقاليد االجتماعية، وسبب ذلك أنه يتجه إىل داخله أكثر 
.قديراً للذاتمن اجتاهه إىل اخلارج فهو أكثر ت

يظهر الطالب اجلامعي املبدع استقالله من خالل حتمله للغموض :تحمل الغموض-٣
يف حياته، ومن خالل رغبته تقبل الشكوك فيمن حوله، وتفضيله اإلدراكي يف الغالب يكون حنو 

.املعقد وغري املنظم من األشياء، ويشعر بالرضا عند حتديه لألمور الصعبة
صبح  الطالب  مبدعاً وجمدداً يف فكره وعمله فإنه جيب عليه لكي ي:تحمل األخطاء-٤

أال يكون خائفًا من الوقوع يف األخطاء، أن تقدمي عدد من احللول البديلة ملشكلة ما هو من 
.خصائص  الطالب املبدع،و هنا يتطلب عدم االكرتاث بالوقوع يف اخلطأ

قلية، وهذا يؤدي إىل يتمتع الطالب  املبدع بالصحة الع:انخفاض مستوى القلق-٥
اخنفاض مستوى القلق لديه، فكلما كان الفرد أكثر نضجًا من الناحية اإلدراكية استطاع أن 
يوظف جمموعة كبرية من املفاهيم، كما يستطيع أن يقوم بتميزات أكثر دقة داخل هذه 
تمع متس  موعات من اخلص األقل نضجاً، لذا جيب عرض مشكالت واقعية من داخل ا ا

حياة  الطالب على أن تكون املشكلة حمددة وليست عامة
تظهر يف أن معدالت الذكاء لديهم تعادل من يكربهم سنًا أو :الخصائص الفكرية-٦

أكثر، متقدمني يف الرصيد اللغوي والفكري، والقدرة العالية على الرتكيز واالنتباه لوقت طويل من 
١)٢٠٠٢الكيومي،.(حفظ كمية كبرية من املعلومات

أن  الطلبة املبدعني  هم إنتاجيني  وهادفني وموجهني حنو هدف معني، وهذا نالحظ 
م اإلبداعية ليست ترفاً بل  اإلنتاج يتميز باجلدة واألصالة، وأن رعاية الطلبة املبدعني وتنمية قدرا

مور هي أمر حتتمه اعتبارات متعددة وعملية متعددة األبعاد متنوعة األساليب، ولعل أهم هذه األ
أن تنمية اإلبداع قضية حتتاج من الرتبويني وقفة متأنية ينظر من خالهلا نظرة موضوعية بعيدة عن 

تمع انالتحيز واهلوى الذي ال مربر له،و  اإلبداع ظاهرة اجتماعية يتفاعل فيها الفرد املبدع مع ا
لإلبداع، قد كل طالب لديه استعداد،أو طاقةو احملتضن لإلبداع، وليست جمرد سلوك فردي،

تكون كافية أو ظاهرة بدرجة ما،و إن املناخ االجتماعي مسؤول إىل حد كبري عن دفع هذه 

.١١املرجع نفسه، ص-1



-٢٦٩

.الطاقة للنمو
: العقبات  التي  تواجهه الطلبة الجامعيين 

وتشمل ضعف الثقة بالنفس وامليل للمجاراة واحلماس املفرط، : العقبات الشخصية-١
.احلساسية والشعور بالعجز والتسرعوالتشبع، والتفكري النمطي، وعدم 

ا تلك العقبات املتعلقة باملوقف ذاته أو باجلوانب : العقبات الظرفية-٢ ويقصد 
االجتماعية أو الثقافة السائدة وتشمل مقاومة التغري، وعدم التوازن بني اجلد والفكاهة،و وعدم 

تصادية وإدارية  واجتماعية التوازن بني التنافس والتعاون،و معوقات اإلبداع هي معوقات اق
.وسياسية

نرى ان العقبات اليت تواجه الطلبة اجلامعيني  يف تنمية اإلبداع يف أربعة أبعاد رئيسة 
معوقات تتعلق باملنهاج اجلامعي، ومعوقات تتعلق بالبيئة اجلامعية،ومعوقات تتعلق باحملاضر : وهي

.اجلامعي،  ومعوقات تتعلق بالطالب اجلامعي
: يات االبداعنظر 

Berg) نظرية روجز كما يشري إليها• 1995)١:
مؤّكداً على فرديّة لقد قام روجز بإجراء حبث دقيق على العالج النفسي وعلى نظريّته يف اإلبداع،

االنفتاح على اخلربة، تركيز التقييم :كما حّدد روجرز عوامل معّينة تسبق اإلبداع مثل. الفرد
.واملفاهيمعلى التالعب مع العناصروالقدرة ،داخل الفرد

ناتج إبداعي ميكن ويشري روجرز مفسرا اإلبداع من وجهة نظره كعاِمل،إذ ال بّد من وجود
اإلبداع ال يعّرف كإبداع إال إذا يشري إىل أنو وال بد أن يكون أصيل ألبعد احلدود،،مالحظته

...أو تُرمجت إىل عمل فين ،كقصيدةُكتب  لوحظ يف النهاية إنتاج، أو ّمت ترميزه بكلمات، أو
.غريهاو 

اإلبداعي بأنه ال بّد أن تكون تلك البناءات أصيلة، وتنبع هذه األصالة كما يشري واصفا الناتج
.الفريدة للفرد يف تفاعله مع مواد اخلربةمن اخلصائص

فرق بني على حمتوى معّني، فهو يفرتض عدم وجود أيومن وجهة نظره فإّن اإلبداع ال يقتصر

1- Berg, Rothen and Duke, Hausman. The creativity question, Durham, University Press, 4th

ed, 1995, p75.
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اخرتاع أدوات جديدة للقتل،أو تطوير نظريّة علمّية،أو إبداع صوره،أو تأليف سيمفونّية،أو
اإلنسانّية، أو تشكيل أشكال جديدة من شخصّية الفرد  العالقاتاكتشاف إجراءات جديدة يف

وهو يرى أّن هناك ظروفًا داخل الفرد مرتبطة بدرجة كبرية بالعمل.كما يف العالج النفس
:اإلبداعي وهي

اخلربة، كّلما تأكدنا كّلما وّفر الفرد لنفسه وعي جلميع مراحل: االنفتاح على اخلربة•
لعّل : تركيز داخلي على التقييم.واالجتماعّيةبأّن إبداعه سيكون بناءًا من الناحية الشخصّية

سأل الفرد نفسه إّن مصدر التقييم أو احلكم داخلي، حيث يأكثر الظروف أمهّية لإلبداع هي
شيئاً مرضّياً يل؟، هل يُعرب عن جزء مّين؟ مشاعري أو أفكاري، أملي هل اخرتعت: أسئلة من مثل

ّم حقيقة للشخص املبدع، ولكن هذا ال يعين أن ال أو نشويت؟ هذه هي األسئلة الوحيدة اليت 
التالعب: واملفاهيمالقدرة على التالعب بالعناصر •حلكم اآلخرين وحّساسًا لهيكون واعياً 

احلدس، بشكل عفوي باألفكار، األلوان، األشكال، العالقات، ومن هذا التالعب العفوي يظهر
١)٢٠٠٣جروان،( النظر للحياة بطريقة جديدة ودالّة

.اإلبداع البّناء سيظهرفإنّ –من وجهة نظره –وعند احلصول على هذه الشروط الثالثة 
جمموعة من الظروف، كاألمان النفسي أنّه عن طريق إعدادوهو يرى من خربته يف العالج

البّناء، وهذه الظروف هي على النحو النفسي واحلريّة، فإنّنا نزيد من احتمالّية ظهور اإلبداع
:التايل

:الظرف من خالل ثالث عملّيات مرتابطة هيوميكن إجياد هذا: األمان النفسي
.طشرو قبول الفرد وقيمته من غري1
.توفري مناخ يغيب فيه التقييم اخلارجي.2
.العاطفيالتفّهم.3

غريهم من األشخاص ...فعندما يسمح املعّلم،أو الوالدان، أو املعاجل أو: احلريّة النفسّية
)للفرد حبريّة كاملة للتعبري الرمزي، يتم تبّين اإلبداع Berg,1995)2

.٥٢، ص٢٠٠٣، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، االبداع. جروان، فتحي-1
2 - Berg, Rothen and Duke, Hausman. Opcit, p72.
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(Berguist,1975) ١إليهاالنظريّة التحليلّية يف اإلبداع كما يشري•
يرى فرويد بأّن األفراد ترى نظريّة التحليل النفسي بأّن اإلبداع ينطلق من دوافع ال شعوريّة، حيث

ختّيالت يعّربون عن أجزاء متكاملة غري السعداء، والذين يقومون باختبار أحالم اليقظة ولديهم
قّوة دافعة تكمن وراء التخّيالت، وأّن  املشبعة هيحيث يقول فرويد بأّن األماين غري،لإلبداع

موعة .من أمنيات مستقّلةكل ختّيل حيتوي على إشباع 
يرى بأن كالمها يعّرب عن و يرى فرويد بأّن هناك تشابه كبري بني العصاب واإلبداع، حيث

ع من ورائها دوافع فطريّة، وأّن اإلبدا صراعات ال شعوريّة، إذ يسعى كالمها إلشباع رغبات تكمن
.اجلنسّيةوجهة نظر فرويد هو تسامي عن الدوافع

ثالثة خمارج الحقة وبناءًا على تصّوره فإّن الشخص يبدع يف سن الثالثة من العمر، وهناك
:هلذه الرغبات يف احلياة

.الكبح
عندما ال يتم إشباع الرغبات اجلنسّية بشكل كامل، ويتم التعامل معه واملخرج الثاين حيدث- 

وهو األفضل والذي يعّرب عن التسامي ويقودنا إىل: واملخرج الثالث- .القهريّةل الدوافعمن خال
)اإلبداع Bergquist,1975)2

:٣Bergsonإليهايشري كما)اإلبداع ال ميكن التنبؤ به(نظرية بريجسون•
يل بريجسون بشكل معاكس للحركات الفلسفّية التقليديّة، اليت اعتدت بشكل أوّ وتظهر فلسفه

اجلدال املنطقي لتقدمي وجهة نظرها، ويدعم بريجسون التطّورات احلديثة يف الفلسفاتعلى
.املوجودة، إذ بذل جهدًا يف تقدمي نظريّة ملا وراء الطبيعة

مقّدمة يف ما وراء : مسامهاته يف فهم اإلبداع يف العديد من األعمال وخاّصةوميكن أن جند
.ومنو اإلبداعالطبيعة

االحتماالت املفتوحة أمام املبدع تتضّمن غياب تمامه الرئيسي هنا يف توضيح أنّ ويربز اه
احملتملة، كما أنّه يصف الصعوبات اليت تواجه األفراد الذين حياولون و السوابق أو اخليارات املعروفة

1 - Berguist, Carlisle. A comparative view of creativity
theories:Psychoanalytic,Behaviorist and Humanistic, 1975, p82.

2 -  Berguist, Carlisle. Opcit, p112.
3- Berg, Rothen and Duke, Hausman. Opcit, pp84-85.
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.يف سياق الظروف السابقةتفسري اإلبداع
عن أفكاره حول هذا ألهويتكّلم بريجسون عن خربته مع أحد الصحفّيني الذي س

أال تتنّبأ :وعندما سأله الصحفياملوضوع؟، إال أّن بريجسون أجابه بأنّه ال يوجد لديه أي أفكار،
تصّور عّما سيكون العمل الدرامي غداً؟ على األقل باجتاهات حمتملة معّينة؟ أال يوجد لديك

.كان يعمل على إنتاجه اآلن؟الدرامي القّيم لفأجابه بريجسون بأنّه لو كان يعرف عن العمل
يعتقد بأّن عمل املستقبل خمزون يف خزانه، وأنّه أي بأّن هذا الصحفي: ويقول بريجسون

.الفلسفة قد متّكن من احلصول على مفتاح تلك اخلزانةبريجسون بسبب خربته يف جمال
دع : لك، قالإّن العمل الذي تتكّلم عنه ليس ممكنًا اآلن، ولتوضيح ذ: بريجسونوعندها قال

وموهبًة أن يتقّدم ويُبدع عمًال ما عندها سيكون هذا العمل حقيقة، وهذه احلقيقة ميكنرجالً 
ا بالوجود، إذ ا وتأّملها، فهو يؤّكد كثريًا على تلك األشياء اليت تثبت ذا إّن : يقولاستعاد

.وقتالالفنان الذي ينّفذ عمًال هو يقوم بإبداع ما هو ممكن وحقيقي يف نفس
ليس املمكن هو فاحلقيقي من وجهة نظره هو ما جيعل من نفسه شيئًا ممكنًا وليس العكس؛ أي

.ظهوره حلّيز الواقعما جيعل نفسه حقيقّياً، وبالتايل فنحن ال نستطيع التنبؤ بشيء قبل
: الجامعة القلب النابض لمجتمع المعرفة

تمعتطويريفدورًااجلامعيالتعليميؤدي والثقافية مناملعرفيةآفاقهوتوسيعميته،وتنا
يف العملعلىللتدريبوالعلماملعرفةمتلكبشريةكوادرختريجيفمؤسساتهإسهامخالل

االت اتوظفحيث،كافةاملختلفةوالتخصصاتا اطاقا املتعلقة أهدافهالتحقيقوإمكانا
تمع،خدمةإىلافةإضالعلميوالبحثالبشرية،القوىوإعدادبالتعليم، رسالتهاجامعةفلكلا

تمعصنعمنهياليت من والفكريةوالسياسيةواملهنيةالفنيةقيادتهلصنعوأداةناحية،منا
.أخرىناحية

اجتماعية وسياسيةمستمرةوحتدياتوتغرياتومعرفية،تكنولوجيةثورةمناليومنشهدهوما
وطبيعةخمرجات تتالءمحتديديفللجامعةاملهمالدورعلىكديؤ االهتمامات،يفوتعددومعرفية

وإجراءاملوارد البشرية،إعدادهي؛أساسيةوظائفيفاجلامعةمهمةوتوظيفالعصر،هذا
الطالبصياغة وعييضمنمباالثقافةونقلالتنشئةعمليةيفاملسامهةالعلمية،البحوث
تمعقضاياوتناولوتشكيله تمعخدمةعلىوالعمل،ومشكالتها جوانبهوتنميته جبميعا
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.واالجتماعيةواملعرفيةواالقتصاديةالسياسية
تمع،بناءيفواإلسهاماملشاركةعلىالقدرةاملتعلمنيلدىتنميوكذلك وحل مشكالته،ا

وصيةخصوثيق، يراعيمليعجإطاريفاملستقبلواستمرارالواقع،وحتديالبحثيفوالرغبة
تمع، املعرفةحتميةيفقد العلمممااملتطورةاحلياةحبركةربطهاوعدماملعرفة،تكديسومينعا

.االجتماعية
جمموعة من الناس ذوي االهتمامات املتقاربة، الذين حياولون "هو مجتمع المعرفة 

ا، من خالل ه االت اليت يهتمون  ذه العملية االستفادة من جتميع معرفتهم سويًا بشأن ا
.١)٢٠٠٩ويكيبيديا، " (يضيفون املزيد إىل هذه املعرفة

تمع الذي "جمتمع املعرفة على أنه ٢)٢٠٠٣(ويعرف تقرير التنمية اإلنسانية العربية  ذلك ا
تمعي : يقوم أساسًا على نشر املعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة يف مجيع جماالت النشاط ا

تمع املدين والسياسة واحلياة اخلاصة وصوًال لالرتقاء باحلياة اإلنسانية باطراد، أي االقتصاد وا
"إقامة التنمية اإلنسانية

الذي تعمل اجلامعة اجلزائرية على و و حسب تصورنا اخلاص حول جمتمع املعرفة يف اجلزائر
تمع املعريف، نقدم املخطط التايل ا جزء ال يتجزء من هذا ا الذي اثرائه بشكل مستمر كو

: يلخص لنا مكونات جمتمع املعرفة 

1-http://ar.wikipedia.org/wiki
.٥٤، ص٢٠٠٣، املكتب االقليمي للدول العربية،نحو اقامة مجتمع المعرفةتقرير التنمية االنسانية العربية، -2
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:وظائف الجامعة الحديثة
معينة،وتقاليد أكادمييةوأعرافوأنظمةمعنيتنظيميهيكلذاتمستقلةعلميةمؤسسة
تمع،وخدمةالعلمي،والبحثلتدريس،ايفوظائفهاوتتمثل منمن جمموعةوتتألفا

اجتماعيةمؤسسةوهياملتخصصة،لميةالعالطبيعةذاتواألقسامالكليات
تمعأنشأها تمع،اجلامعيالتعليمبنيفالعالقةأغراضه،بعضخلدمةا يكونعليه أنتفرضوا

مالناس،حبياةالصلةوثيق تمعاألول،هدفهيكونحبيثوآماهلمومشكال والنهوضتطوير ا
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واالجتماعية،حيةوالصواالقتصاديةالتقنيةاملستوياتأفضلإىلبه
)1عواد(حددهاكمامبجتمعهااجلامعاتتقيمهااليتفالعالقة :تشمل2010

جلامعة يفاتسهمالذياملعريفاالنفجارأواملعرفيةبالثورةيسمىماأوالمعرفيالنمو:الأو
جعلاوحتليلها ممواسرتجاعهاوختزينهااملعرفةعلىاحلصوليفتسهموأدواتأساليبإحداث

اومستوىفيها،التدريسيةاهليئةأعضاءوكفاءةاجلامعةقوة التقدملدرجةاحملور األساسهوطال
اجلامعةتقدمةمباالتنمية الشاملةوحتقيقوالثقافية،واالقتصاديةاالجتماعيةومكوناتهاالجتماعي

اجلامعيللتعليملاألو يصبح اهلدفحبيثاملستمروالتدريبللتعليموخرباتإمكانياتمن
تمعوتطوير .ةوالثقافيواالجتماعيةالتقنية واالقتصاديةاملستوياتأفضلإىلبهوالنهوضا
لعزلجمالهناكيعدفلممناحي جديدةاجلامعاتعلىفرضالذي؛التقنيالتقدم:ثانًيا

النهوضامسؤولياحتميةمنالعصر، وأصبحهذاشهدهالذيوالتطورالتقدمعناجلامعة
ا، وإعدادالتعليميةواملناهجالربامجوتطويرواملسامهة فيه،التكنولوجيالتطورومتابعةمبجتمعا

.ومتطلباتهالتكنولوجيالتطورضوءيفوإداريًا واجتماعًيا،وفنًياعلمًياالبشريةالقوى
تمع،اجلامعةبنيالعالقةترسيخأيًضااجلامعةدوريشمل،التنمية:ثالثًا خالل تنميةمنوا

ومعوقاتالصناعة والزراعةمشكالتتدريسومنالعمل،بواقعوربطهوالتطبيقيالعلميالبحث
تمعحيتاجهااليتالبشريةالكفاءاتوإعدادالعمل بأحدثوتزويدهاخمتلف النشاطات،يفا

تمعيفنمويةالتيف اخلططالعايلالتعليمدورأمهلماوإذا. واخلرباتاملعارف هيفالنتيجة,ا
تتمثلاملعرفةلتقدميإضافةللجامعةاألساسيةالوظيفةإن.اجلهلوانتشارالتنمويةاخلططتباطؤ

تمعلتنميةالفعالة واألساسيةلالحتياجاتباالستجابة :يليمباتتمثلاليتا
تمعلالرتقاءاجلامعيالتعليم1- .وعلمًيافكريًابا
تمعمشكالتحللّ واملعمليةاإلمكانيات البحثيةتوفري2- .ومتّدنها
تمعلالرتقاءالعامةاخلدمة3- .وفكريًاحضاريًابا
للشخصية املميزةبناءبلفقط،ومعرفًياعلمًياالحتصيليساجلامعةفدور: الفيناإلبداع4-

.٣١، ص٢٠١٠، فلسطني، جامعة القدس املفتوحة، دليل المسؤولية المجتمعية للجامعات.عواد، يوسف-1
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.تنافسيةجوائزموازية ومنحأنشطةقطريعنواألدبيةوالفنيةالثقافيةالطلبةلطاقاتوتفجريًا
تمعمشاكالتحللالواعيةالعقليةوتكويناملعرفةنشر5- األساليباحمليطة، ومعرفةوالبيئةا
.والتكنولوجيالعلميالتقدملركبوتتبعهااملستخدمة،الفنية
,التصال وغريهاواالقيادةمهارات: مثلاملهاراتبعضوتنميةوالروحية،املهنيةالتنمية6-
.األعمال واملهنتتطلبهالذياملهارةمستوىوارتفاع،املهنيفالتخصصوزيادة
وسائل االتصاالتيفهائلتطورمنعنهنتجوماالعامل،يشهدهالذيالتكنولوجيللتغيريوكان

رفيةفالثورة املعجديدة،احتياجاتظهوريفاألكرباألثراحلديثة،التقنياتمنعددووجود
.وجهدهوقتهمنكثريًااإلنسانعلىّوفرتعديدةتقنياتعنهانتجاهلائلةوالتكنولوجية

زيادة انتاجيةوسائلأهمفهياحلديث؛لالقتصادأولًياوحمرًكادافعةقوةاملعرفةأصبحتلقد
يفتغري، وهناكاحملتوىهذاتعاجلاليتللربجمياتالرئيسواملقوماإللكرتويناحملتوىوهدرالعمالة،
امتالكإىلمجع املعلوماتأساسعلىالتنافسيةميزةمناملعرفةعصريفاإلرشاديةالنماذج

:يليماتنتجاليت،١)2010عواد،(اجلديدةاملعرفةخلقعلىالقدرةأساسعلىاملعلومات
.التكنولوجيا اجلديدة-١
.املنتجات اجلديدة-٢
مواصفات و حسب الطلبو حتياجات متاما،القدرة على صناعة املنتجات وفقا لال-٣

.املستهلك
.العمليات اجلديدة-٤
.النوعية اجلديدة-٥
سبق ولتزايدمالكلونظرًاعليه،يكونأنجيبوماللتعليم،متاًماجديدةنظرةيتطلبوهذا

ومتطلبات املعرفةالعامليةواالقتصاديةالسياسيةالنظميفاهليكلةوإعادةاالقتصاديةالعوملة
امجيععلىالتعليميةاالحتياجاتفإنواملعلومات، ووظيفتها، بيئتها،حيثمن) مستويا

واستخدام املعرفةفثورةالعايل،التعليممستوىوالسيماتغريتقد( واملداخلالدراسية،واملناهج
من مزيدلتقدميخصيًصااملصممةاملعرفةبناءبيئةأثرىتكاليفهوقلةاالتصالوسرعةاإلنرتنت

.٤٤املرجع السابق، ص-1
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بعد عنوالتعلمباحلاسوباملرتبطةواملشاريعوالالمنهجية،واألنشطة املنهجيةالدراسيةالربامج
يف مرونةوأكثرتشدًداأقلتصبحاجلامعيةفاملؤسساتلألفكار،املستمروالتطويراملعرفةخللق

املقدمة اجلامعيةالربامجإنفلذاالعاملي،واالقتصادللمتعلمنياملتنوعةاالحتياجاتلتلبيةحماولة
خلق طريقعنوالتعلم،التعليممبتطلباتوربطهااملعرفة،هذهلتعكسمتكيفةتكونأنينبغي
لضمان واالعتماداجلودةبنظامواألخذالتعليمخاللمنالبشرياملالورأساجلديدةاملعرفة
.معجمتكلوظروفيتماشىمباوالرتبويةاألكادمييةالربامججودة

: المجتمعخدمةفيالجامعةدور
تمعخدمةإنّ  بعض أواملنظماتأواجلماعاتأواداألفرايقوماليتاجلهودهيا

تمعأفراد تمعيةاالحتياجاتطريق حتديدعناالقتصاديةأواالجتماعيةاألوضاعلتحسنيا ا
طريقعناالحتياجاتهذهاليت تليبجوالرباماألنشطةوتصميمواجلماعات واملؤسسات،لألفراد
ااجلامعة فيها،مرغوبوسلوكيةتغريات تنمويةإحداثبغيةاملختلفةحبثيةالومراكزهاوكليا

تمعختدماجلامعةأنكما االتيفالشاملةالتنميةوحتقيقمشكالته،حلّ طريقعنا ا
دفاملتعددة، تمعأفرادمتكنيإىلو منممكنةإفادةأقصىمن حتقيقوهيئاتهومؤسساتها
املستفيدظروفمعمتنوعة تتناسبوأساليببوسائلاجلامعةاتقدمهاليتاملختلفةاخلدمات
نشرطريقعنوميكناجلامعة،طالبغريإىلموجهتعليميونظامنشاطفهي.الفعليةوحاجاته

احمليطةالبيئةيفوتنمويةسلوكيةتتغيرياإحداثبغرضوذلكاجلامعة،جدراناملعرفة خارج
ا االحتياجاتمعرفةفإن١)2007عامرطارق(املختلفةاالجتماعيةو اإلنتاجيةباجلامعة ووحد
تمعيفتعليمينشاطإىلوترمجتهاالعامة للمجتمع اجلامعةتسعىكمااجلامعة،ختدمهالذيا

أيًضا
جمال يفجيريمباالعام،الرأيوبتغيريالكلياتببيئةاملرتبطالعلميالفكرإشاعةنشرإىل

تمعمؤسساتتقّيمكماممارسة،أوفكرًا،التعليم ومشكالته، قضاياهحللاملقرتحاتوتقدما

، مكتب تطوير دور الجامعة في خدمة المجتمع في ضوء االتجاهات العالمية الحديثةتصور مقترح ل. طارق، عامر-1
.١٦، ص٢٠٠٧الرتبية العريب لدول اخلليج، 



٢٧٨٢٠١٤ 

تمعداخلتربويًافكرًاوتشيعتثريوبدائلتصوراتوتقرتح .ا
ملساعدةدهاموار باستخداموتقومتطبيقيةوأحباثتعليميةخدماتتقدمفاجلامعة

موالكباراجلامعيغرياحتياجات الشباب أواجلنسأوالعمرعنلنظرابغضواهتماما
.التعليمية السابقةاخلربات

تمعمناجلامعةوتستقطب تمع علىيطرأتغيريوكل, وثقافةعلًمافئاتهأعلىا ا
تمعيفتغيرييصاحبهاجلامعةيصيبتطوروكلاجلامعة،علىينعكس فيهنعيشالذيا

تمع،عنتنفصلالفاجلامعة. تمعوعالقتهاا .بالكلاجلزءكعالقةبا

: لدى الطلبةاإلبداعدور الجامعة في رعاية 
تمع من أجل حتقيق أهدافه غاياته، من و اجلامعة مؤسسة اجتماعية تربوية عملية أوجدها ا

العقليةو صية الطالب من مجيع جوانبها اجلسميةوسط منظم يساعد على تنمية شخإجيادخالل 
املعارفو االجتاهاتو متكنه من اكتساب القيمو متكامل،و الروحية بشكل متوازيو االنفعاليةو 
تمع، بل هي معلم من أكرب املعامل ذات التأثري و  األمناط السلوكية، فاجلامعة جزء ال يتجزء من ا

ميكن أن و البحث املستمر،و العزميةو رية من الشباباالجتماعي، خاصة يف هذه املرحلة العم
منو و هي مبثابة املؤسسة اليت أنشأت لتوجيه منو الشبابو املدرسة،و تعترب اجلامعة امتداد لألسرة

م املعرفية مو مهارا االجتاهاتو ذلك عن طريق منو الدوافعو اخرتاق سوق العمل،و قدرا
١)٢٠٠٦العاجز، (املهارات االجتماعية و 

تمع،  بل تعد اجلامعة إحدى املقومات احلضارية من حيث الدور الذي تضطلع به يف ا
ا هي القناة الرئيسية اليت خترج الكوادر املؤهلة علميا عمليا، لتحقيق اإلزدهار االقتصاديو أل

تمع السليم، إو التمدنو هي أساس الرقيو التكنولوجي،و التطور احلضاريو  م ركن من أركان ا
دف إليه اجلامعة هي استكمال اجلوانب املعرفية الثقافية لدى طلبة مراحل الدراسة و من أهم ما 

أساليب الدراسة الصحيحة الذي متكن الطالب من فهم املرحلة و وضع مناهج التعلمو الثانوية،

، جملة جودة التعليم العايل، غزة، جملة تصدر عن السمات الشخصية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس. العاجز، فؤاد-1
.٦٠، ص٢٠٠٦، ١، ع٢جوحدة اجلودة يف اجلامعة االسالمية، 
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مو اجلامعية يأ دف  ر الريادي يف االبتكار فيهم للقيام بالدو و خلق روح االبداعو التأقلم معها، 
تمع، فنية يف جماالت خمتلفة للقيام بأداء املسؤوليات الوطنية يف حركة و خلق كوادر علميةو ا
تزويدهم و التقدم، لذا فإن من أهم مهام اجلامعة هي تأهيل املنتسبني إليها من الطالبو النهضة

تمعاملعارف بغية توظيفها يف خدمة تو تسليحهم بالعلومو باملهارات الالزمة تطوره،و قدم ا
).٢٠٠٨كرميان، (لتهيئة مستلزمات إجراء البحوث العلمية يف كل جماالت احلياة و 

أن املؤسسات الرتبوية األخرى غري اجلامعة مثل األسرة، املدرسة، ) 1998نور،(يرى و 
ذلك ألن هذه املؤسسات غري معدة و املسجد، بأن هدف اجياد العقول املبدعة مهمل عندها،

يبني و بالذات األستاذ اجلامعي هو املؤهل للقيام بذلك،و يؤكد أن اجلامعةو ا،هل
بأن اجلامعة تتميز عن باقي املؤسسات الرتبوية األخرى مبجموعة من امليزات ) 2006العاجز،(

ا تقوم على أساس تنقية متيز الثقافة مما قد و منها على سبيل املثال اتساع البيئة املعرفية، كما أ
اجلامعة مركز أساسي من و أيضا متيزها باالنضباط التنظيمي،و احنراف،و ها من فساديتخلل

مرتكز من مرتكزات و مرتكزات بناء الدولة العصرية املتفتحة القائمة على الفكر املتطور،
ا الثقافية بأشكاهلا املختلفة، إن اجلامعة ال ميكن أن  تمعات املتقدمة اليت تعتمد عليها يف حيا ا

تمع دون حتقيق تفاعل مع الفرد من ناحيةتؤ  البيئة االجتماعية من و دي دورها الكامل يف تنمية ا
يزكيان روح و مرتبط فيها يقويان املهاراتو ناحية أخرى، فعالقة اجلامعة بالتغري االجتماعي مرتكز

تمع و مةيعدان أجيال ميكن االعتماد عليها يف مواجهة األفكار اهلداو االبتكار لدى الفرد، بناء ا
املؤسسة التعليمية و الصاحل، إن التعليم اجلامعي ثروة كبرية ال تقدر بثمن فهو حيرك عملية التنمية،

تمع ا مهمة توفري ما حيتاجه ا عمليات التنمية فيه من و من أرفع املؤسسات اليت تناط 
ا مرتكز أساسي للبحوث العلمية االت، كما أ ا و متخصصني يف كافة ا التطبيقية اليت بدو

.يصعب إحداث أي تقدم اقتصادي أو اجتماعي أو ثقايف
احلاضر عصر جمتمع املعرفة بدور بالغ األمهية يف حياة إن رسالة اجلامعة تقوم يف العصر

من أجل توفري مناخ مناسب و االجتماعي،و الشعوب على اختالف مراحل تطورها االقتصادي
بتكار لدى الطلبة اجلامعيني، كان من الضروري أن تقوم اجلامعة بوظائف االو اإلبداعخللق ثقافة 

:رئيسية من أبرزها
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التدريسو ذلك عن طريق التعليمو قيام اجلامعة يف املشاركة يف تقدم املعرفة نشرها،-١
إعداد القوى البشرية ذات إىلاملعارف املختلفة، إضافة و تزويد الطالب مبختلف العلومو 

من املستوى العايل يف خمتلف التخصصات اليت حيتاج إليها اإلداريةو نيةاملهارات الف
تمع، .االجتماعيةو يف خمتلف مواقع العمل لتحقيق التنمية االقتصاديةو ا

ا و اإلنسانيةالقيام بدور أساسي يف البحث العلمي يف خمتلف جماالت املعرفة -٢ تطبيقا
يف التشخيص العلمي ملشكلة اإلسهامو ،العمل على تطويرهاو التكنولوجية،و العلمية

.االجتماعيةو تأخر التنمية االقتصادية
أن من أبرز األهداف اليت يسعى إليها التعليم اجلامعي توفري بيئة ثقافية غنية تعمل على -٣

املبدعة يف و تيسر هلا فرص ممارسة النشاطات اخلالقةو استقطاب املواهب القادرة،
االت العقلية .الفنيةو ا

حتليلهاو على سجالت املاضياإلبقاءو اغنائها،و نقلهاو احملافظة على حكمة املاضي-٤
التأكيد على استمرار النشاط العقلي و الفين،و العقلياإلبداعتعزيز عمليات و دعمو 

١)٢٠٠٦اخلطيب،. (اإلنسانيةملعرفة ااخلالق، لضمان غىن مستودع  

:طلبتهدور األستاذ الجامعي في تنمية اإلبداع لدى
يعد دور األستاذ اجلامعي العمود الفقري للتعليم العايل، حيث يؤدي جناحه يف عمله دورا هاما 

التعليم اجلامعي حيدد و ،٢)٢٠٠٦عنرب،(األكادميي يف بالده و ارتقاء النظام الرتبويو يف تنمية
يئة املناخ التدريسي للتعليم،و فعالية مهارة األستاذ اجلامعي تنمية اإلثارة العقلية لدى و براعته يف 

بينهم، باالضافة  اىل طبيعة العالقات اليت قد تساعد استثارة و التواصل االجيايب بينهو طالبه،
حتفيزهم يف سبيل التحصيل العلمي املتميز،و بذل قصارى ما لديهم من قدرات،و دافعيتهم

. ممدى اجيابية تفاعلهو الذي بدوره سوف ينعكس على مستوى عطائهم،و 
مهاما و حتديات القرن احلايل، قد فرضت على األستاذ اجلامعي أدواراو إن التطورات اليت حدثت

.٣١٢، ص٢٠٠٦، األردن، عامل الكتب، اإلدارة الجامعية. اخلطيب، أمحد-1
.٢١، ص٢٠٠٦، األردن، دار الشروق للنشر والتوزيع، صفات األستاذ الجامعي. عنرب، حممود-2
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جديدة  البد من الرتكيز عليها، فلم يعد دور األستاذ اجلامعي دورا تقليديا ناقال للمعرفة فقط، 
ن قادرا أن يكو و متطورة، فاملدرس اجلامعي املعاصر البدو بل تعدى ذلك ليشمل جماالت جديدة

مستشار،و اليت من أمهها دوره كخبريو املهام اجلديدة امللقاة على عاتقهو على ممارسة األدوار
.مبدعو دوره كمجددو دوره كمساعد على إحداث التغيري،و 

إن األستاذ اجلامعي عليه أن يتمتع بسمات تؤهله ملزاولة هذه املهنة، إذ تتطلب أن ميتلك األستاذ 
توجيهها حنو حتقيق األهداف املنشودة، كما يتطلب و ة األفكار املختلفة،خربة طويلة يف قياد

خرباته التدريسية يف و مهاراتهو استخدام اسرتاتيجيات إبداعية يف التدريس، تقدم قدرات األستاذ
م يف التنافس العلمي حتصيالو كيفية تفعيل دور الطلبة حبثاو توجيههم حنو استثمار قدرا

يساهم األستاذ اجلامعي يف تنمية اإلبداع لدى طلبته من خالل ميكن أنو إبداعا،و 
:١)٢٠٠٦عنرب،(

جتاربو حبوثو أن يثمن أعماهلم يف تقاريرو تشجيع طلبته على إنتاج األفكار اإلبداعية- أ
ا يرتك أثرا طيبا يف نفس الطالب و  يشيد باجليد منها أمام زمالئهم، فاإلشادة 

.حيفزه على اإلبداعو صاحب العمل
إن كانت و تشجيع االختالفات بني آراء طالبه يف املواضيع العامة حىتو تقبل- ب

يناقشهم فيها، فاالختالف يف اآلراء حيفز على و قناعاته الشخصيةو خمالفة آلرائه
.البحثو التأملو التفكري

طرح األسئلة حبيث تتطلب و املناقشةو التنويع يف أسلوب احملاضرة بني اإللقاء- ت
.االستنتاجو التأملو التفكريإجابتها أحيانا

السماح للطالب اللقاء به، ألن ذلك يتيح لألستاذ التعرف اىل شخصية الطالب- ث
.ميولهو استعداداتهو اكتشاف مواهبهو 

معلوماتهو يطور أدواتهو يئة الظروف املناسبة هلم للتعلم،و احرتام الطالب املوهوبني- ج
.ديدةيقبل أفكارهم اجلو يشجع على التعلم الذايتو 

.٤٩املرجع السابق، ص-1
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االتصاف بالقدورة احلسنة، فهي أرقي أساليب الرتبية اليت تؤثر بشكل فاعل يف تكوين - ح
حتديد أمناط سلوكها يف كل مرحلة من مراحل و اجتاهات الشخصية الفكرية،

.تطورها
.استغالهلا االستغالل األمثلو الرتكيز على اكتشاف مواهب طلبته- خ

رب نقطة أساسية من أساسيات العملية التدريسية، رغبات الطلبة تعتو و لعل احرتام ميوالت
إمنا وجب و آرائه،و توجيه الطلبة حنو أفكارهو حيث أن دور األستاذ اجلامعي ال يعين السيطرة

يف جون ديوي هو ما نادى به الفيلسوف الرتبوي و ميوالت الطلبة،و عليه احرتام رغبات
م يف العملية التعليمية، هذا ما و أفكاره الرتبوية، حيث نادى مبراعاة ميوالت الطلبة رغبا

.بالتايل اإلبداع فيما يرغبون فيهو يساعد على تنمية شخصيتهم
:اإلبداعثقافة و LMDنظام ال. الجامعة الجزائرية

االبتكار هي حجر األساس للتنمية املستدامة، و اإلبداعيف جمتمع املعرفة حيث تكون القدرة على 
التأكيد على الشروط اليت تساعد على و للجامعات اجلزائرية للبحثيصبح األمر حتميا بالنسبة

سياق جمدد يهدف إجياداالبتكار، لذلك كان البد على اجلامعات اجلزائرية من و اإلبداعرعاية 
منه اجتهت اجلامعة اجلزائرية حنو و يف أوساط الطلبة اجلامعيني،اإلبداعنشر ثقافة و تعزيزإىل

يف ، حيث تبنت ٢٠٠٤سنةLMDيد الذي برز يف شكل نظام الاجلامعي اجلداإلصالح
ليتم تعميمه بشكل كلي يف عدة مؤسسات للتعليم العايل يف اجلزائر هذا النظاماملرحلة األوىل 

هذا النظام من خاللإليه اجلامعةسعتكان جزء مهم مما قدو ٢٠١١املرحلة الثانية سنة 
:ما يلياجلديد
تعليم يف اجلامعات اجلزائرية بطريقة منهجية لتطوير الثقافة املؤسسية الو بيئة التعلمإدارة-١

.اإلبداعيةلألفكارالداعمة و احملفزة
ا يف رعاية -٢ اإلبداعبناء منوذج مؤسسي يساعد اجلامعات اجلزائرية لالطالع على جتار

. االبتكارو 
.بتكاراالو اإلبداعقياس التقدم احلاصل يف اجلامعات اجلزائرية حنو رعاية -٣
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االبتكار يف اجلامعات اجلزائرية يف ظل و اإلبداعمن هذا املنطلق أصبح من الضروري رعاية 
، األمر الذي تطلب تعزيز فعالية السياق التنظيمي يف اجلامعات اجلزائرية لتكوين LMDنظام ال

يت تساعد على ذلك ملنحها القدرة على االستمرارية الو محايتهاو اإلبداعيةالبيئة احلاضنة لألفكار 
بالتايل حتقيق و توليد أفكار جديدة مبا حيقق غايات اجلامعات اجلزائرية يف خمرجات عالية اجلودة

.غايات التنمية املستدامة للمجتمع اجلزائري
متيز التعليم العايل يف عصر و هو القاطرة األساسية جلودةاإلبداعو مل يعد جمال للشك بأن 

يل األجنع الذي حيقق رضا املستفيدين من خمرجات اجلامعات اجلزائريةهو السبو االقتصاد املعريف،
الشركات العاملية، األمر الذي يؤكد و مراكز البحوث العلميةو املؤسساتأصحابباخلصوص و 

مناهجها لتتوافق مع املتطلبات و أنشطتهاو التفكري بتصميم براجمهاإعادةعلى اجلامعات ضرورة 
.لدى طلبة اجلامعات اجلزائريةاالبتكاريةو بداعيةاإلاليت حتتاجها العملية 

من خالل نظام اجلامعة اجلزائريةتوفرهااليتاإلبداعفرصو تقدمي جماالتناو عليه ميكن
LMD من أجل توضيحها و اجلامعينياألساتذةو يف أوساط الطلبةاإلبداعلضمان نشر ثقافة

ا وفره أو مل يوفره النظام القدمي من فرص نرى أنه من األنسب مقارنتها من حني إىل آخر مب
.    لإلبداع على كل األصعدة

: رعاية اإلبداعو نظام الوصاية كفرصة الكتشاف/ ١
هو طريقة توجيهو LMDأحد الركائز األساسية لنظام Tutoringيعترب نظام الوصاية 

تيح الفرصة للطالب هو يو إرشاد مستحدثة يف هذا النظام مل تكن متوفرة يف النظام القدميو 
اإلرشاد الشخصي من طرف األساتذة اجلامعيني يف اجلوانب و اجلامعي لالستفادة من التوجيه

:التالية
.الوساطةو التوجيهو يأخذ شكل االستقبال: اإلداريو اجلانب اإلعالمي١
تنظيم العمل الشخصي للطالبو يؤخذ شكل املساعدة على التعلم: اجلانب البيداغوجي٢
.عدته على بناء مساره الدراسيمساو 
.يؤخذ شكل تلقني مناهج العمل اجلامعي بشكل فردي أو مجاعي: اجلانب املنهجي٣
.الدعائم البيداغوجيو يؤخذ شكل التوجيه يف استعمال األدوات: اجلانب التقين٤
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.يؤخذ شكل حتفيز الطالب على مواصلة مساره الدراسي: اجلانب النفسي٥
.   مساعدة الطالب على تشكيل مشروعه املهين: اجلانب املهين٦

و كما نالحظ إن الوصاية تغطي تقريبا كل اجلوانب اليت تفيد الطالب يف مساره الدراسي 
متهد لظهور نوع جديد من العالقات يف الوسط اجلامعي كانت مفقودة بدرجة كبرية يف و اجلامعي

الطالب يف و أن العالقة اليت تنشأ بني األستاذ١رفاقهو النظام القدمي،  فقد بينت دراسة بن شريك
ا أقل تقيدا باملقارنة مع و أكثر متانةو إطار الوصاية مميزة جدا تشكل فرصة لتفجري املواهب، أل

يف العديد من احلاالت كانت هناك اكتشاف للكثري من املواهبو الوضعية العادية يف األقسام،
ا من طرف األستاذ و متت رعايتهاو ةحاالت اإلبداع من خالل جلسات الوصايو  التكفل 

. السليمو الوصي عن طريق التوجيه اجليد
:طريقة جديدة في إعداد برامج التدريس مشجعة على اإلبداع/ ٢

ا و ملدة طويلة معّدة من طرف جلنة وطنيةو يف النظام القدمي كانت برامج التدريس وصل 
مل يكن من املمكن و واكب مع التغيريات السريعة يف البيئة،عدم التجديد مبا يتو احلال إىل القدم

بأي حال االجتهاد أو التغيري يف الربامج حبسب الضرورة، لكن مع ذلك كان هناك حتايل من 
املقاييس املدرسة دون ملس الربنامج العام، لكن هذه و طرف األساتذة للتغيري يف حمتوى املواد

ا العقلية مل يكن هلا أي مربر أو و أمهيتهاو ن حذاقتهااالجتهادات على الرغم مو السلوكات مربرا
أصبحت هناك آلية جديدة LMDسند قانوين يؤطرها يف النظام القدمي، لكن مع اعتماد نظام 

ائيةو إلعداد برامج التدريس يف بعض األحيان و حىت اقرتاح ختصصات جديدة غري موجودة 
تمعو ختصصات مبتدعة مبا خيدم مصلحة املتعلم . ا

إعداد الربامج حكرا على اللجان و اعتماد التخصصات يف خمتلف امليادينو بعد أن كان فتح
فنفس الربامج ظلت تدرس يف اجلامعة اجلزائرية (الثقل الشديد و الوطنية اليت يتميز  عملها بالقدم

مقرتح ، أصبح من املمكن ألي هيئة بيداغوجية يف أي جامعة يف أي ختصص تقدمي)لعقود
ختصص جديد وفق منوذج دفرت شروط معد سلفا، حبيث يصادق عليه على مستوى الكلية مث 

هذا اإلجراء قد فتح الباب على مصراعيه لدخول و اجلامعة مث اللجان اجلهوية فاللجنة الوطنية،

٢٢، غري منشور، ص ٢٠١٤، LMDافعية عند طلبة تقرير جمموعة حبث وطنية حول دور األستاذ الوصي يف زيادة الد1
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يف مدة قصرية، بل قد استحدث و ختصصات جديدة للجامعة اجلزائرية مل تكن موجودة من قبل
يد من التخصصات مبا يتناسب مع البيئة اجلزائرية كشكل من أشكال اإلبداع الذي عدد جد

تمع، مثال هذا ختصص الضمان االجتماعي الذي مل يكن موجودا على اإلطالق يف و خيدم ا
منظومة التعليم العايل باجلزائر على الرغم من احلاجة املاسة إليه ملا هلذا القطاع من أمهية كبرية

هو اليوم يضمن التكوين لدعم قطاع الضمان االجتماعيو ل خاصة بالبيئة اجلزائرية، طريقة عمو 
. بناء على طلب من هذا األخريو 

وفق هذه اإلجراءات اجلديدة لفتح التخصصات، أصبح من املمكن استحداث ختصصات 
ب بناءا على طلب من أي جهة حسو القطاع االقتصاديو جديدة مبا خيدم املصلحة العامة

الباحثني على العمل جبدية يف هذا السياق، و قد شجعت الوزارة الوصية األساتذةو احلاجة،
مبا يضمن للطالب فرص أكثر لالندماج و خاصة من حيث ربط التكوين اجلامعي بعامل الشغل

املهين، من جهة أخرى الباب مفتوح متاما من أجل اإلبداع يف اقرتاح التخصصات أو تنظيم 
تمعو تدر بالفائدة على الفردو ة بشرط واحد هو أن تكون ذات جدوىبرامج الدراس . ا

: طرق تدريس جديدة تشجع على اإلبداع/ ٣
احنصرت طرق التدريس وفق النظام الكالسيكي القدمي يف عدد حمدود من الطرق اليت توارثها 

ذا القطاع، فامل عروف أن احملاضرات األساتذة لفرتة طويلة من الزمن حىت أصبحت مست خاصة 
األعمال املوجهة تقدم كذلك باإللقاء أو بتكليف الطلبة للقيام ببحوث نظرية و تقدم باإللقاء

تأخذ شكل و جامدة، أما األعمال التطبيقية فتكاد تكون منعدمة يف العديد من التخصصات
إىل عدم وجود هذه الفجوة الكبرية يف النظام القدمي مردها بشكل كبريو التلقني يف بعض منها،

التعلم يف اجلامعة اجلزائرية لفرتات طويلة، أما مع النظام اجلديد و مرجع تنظيمي لعملية التعليم
أكثر وضوحاو األعمال التطبيقية أصبحت أكثر مرونةو تسيري األعمال املوجهةو فطرق التدريس

الحظ اليوم أن هي مفتوحة على اإلبداع مبا يضمن مشاركة فّعالة للطالب كشرط أساسي، فنو 
األعمال التطبيقية تسري أكثر بطريقة املشاريع امليدانية اليت يطالب فيها و املوجهةو األعمال

يطلب منه حىت التدخل يف هذه البيئات و عمليةو الطالب بتوظيف املعارف النظرية يف بيئة واقعية
حيث عليها نظام من أجل اقرتاح حلول عملية للمشاكل، هلذا نالحظ أن طريق التدريس اليت 
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.         مشجعة على اإلبداع أكثر من أي وقت مضى

: تساؤالت الدراسة
يف نقل اجلامعة اجلزائرية من النظرة التقليدية إىل نظرة تواكب LMDهل ساهم نظام .١

خمتلف التغريات يف جمتمع املعرفة؟
ال خللق فضاء إبداعي للجامعة؟LMDهل فتح نظام .٢ ا
االبتكار يف املؤسسات اليت و خمرجات اجلامعة من اإلبداعLMDهل مّكن نظام .٣

التمّيز؟و تسعى إىل الريادة
: فرضيات الدراسة

يف نقل اجلامعة اجلزائرية من النظرة التقليدية إىل نظرة تواكب LMDساهم نظام .١
خمتلف التغريات يف جمتمع املعرفة

ال خللق فضاء إبداعي للجامعةLMDفتح نظام .٢ ا
االبتكار يف املؤسسات اليت تسعى و خمرجات اجلامعة من اإلبداعLMDام مّكن نظ.٣

التمّيزو إىل الريادة

: األهداف العامة للدراسة
.من وجهة نظر األساتذة اجلامعينيLMDتقييم دور اجلامعة يف ظل نظام .١
. طلبةو للفاعلني من أساتذةLMDتقييم فرص اإلبداع اليت يتيحها نظام .٢
ميتلكون مستويات مقبولة من القدرة على LMDان الطلبة ُخمرج نظام معرفة ما إذا ك.٣

.  يعملون فيهاو االبتكار من وجهة نظر رؤساء املصاحل اليت يرتبصونو اإلبداع

: الجانب الميداني
بعد أن حاولنا أن جند بعض اإلجابات لتساؤالت الدراسة من و يف هذا اجلانب من الدراسة

جلامعة اجلزائرية يف ظل النظام اجلديد سنمر إىل اختبار فرضيات الدراسة خالل القراءة يف واقع ا
من أجل هذه الغاية قمنا بتقسيم هذا اجلانب إىل دراستني فرعيتني نظرا و اختبارا إحصائيا،
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للضرورة املنهجية، ففي الدراسة األوىل سنخترب الفرضيتني األوليتني معتمدين على األساتذة كعينة 
، LMDمستوى اإلبداع يف اجلامعة اجلزائرية يف ظل نظام و ييم دور اجلامعةحبث من أجل تق

يف بيئة العمل هلذا LMDأما يف الدراسة الثانية فسنقوم بتقييم مستوى اإلبداع عند طلبة 
نتائج و تفصيلو اخرتنا املشرفني على تربصات هؤالء الطلبة يف سنوات التخرج كعينة دراسة

:   الدراستني فيما يلي
:الدراسة األولى

الثاين لورقة و يف هذه الدراسة الفرعية األوىل يطمح الباحثان إىل اإلجابة عن التساؤلني األول
يف نقل اجلامعة اجلزائرية من LMDالذي تساؤلنا يف أوهلما عن مدى مسامهة نظام و البحث

ثاين عن مدى مسامهة يف الو النظرة التقليدية إىل نظرة تواكب خمتلف التغريات يف جمتمع املعرفة
ألجل ذلك قمنا باخلطوات البحثية اليت قيمنا و يف خلق فضاء إبداعي للجامعة LMDنظام 

ا ضرورية تصميم الدراسة من األدوات و مناسبة هلذا الغرض انطالقا من حتديد املنهج املتبعو بأ
.إىل حتديد العينة مث املعاجلة اإلحصائية للنتائج فمناقشة هذه النتائج

اعتمد الباحثان يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي :منهج البحث وتصميم الدراسة األولى
تصنيفهاو احلقائقو ألنه األنسب لتحقيق أهداف هذا اجلزء فمن خالله يتم مجع البيانات

باإلضافة إىل حتليلها التحليل الكايف الدقيق املتعمق مع تضمني قدر كاف من التفسري ،تبويبهاو 
التصنيفو النتائج لذلك غالبا ما يقرتن الوصف باملقارنة زيادة عن استخدام أساليب القياسهلذه 

دف استخراج االستنتاجات ذات الداللة مث الوصول إىل تعميمات بشأن الظاهرة و  التفسري 
مجع و حبيث قام الباحثان بعد إجراء الدراسة االستطالعية بتوزيع االستبيان،موضوع الدراسة

.مناقشتهاو حتليلهاو اتالبيان
:أداة الدراسة األولى

ما مدى و LMDمن أجل الوقوف على اجتاهات األساتذة حنو دور اجلامعة يف ظل نظام 
ما مدى مسامهة هذا النظام اجلديد يف خلق جو إبداعي و تناغم هذا الدور مع جمتمع املعرفة

عبارة ٢٨النهائي مشكل من كان يف شكلهو للجامعة  قمنا ببناء استبيان حول املوضوعني
الثالث الباقني و جمتمع املعرفةو الثاين خاصني بدور اجلامعةو حماور، األول٥مقسمة على 
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: LMDباإلبداع يف ظل نظام 
).أسئلة٦(جمتمع املعرفة و اجلامعة- 1
).أسئلة٦(عامل الشغل و اجلامعة- 2
).أسئلة٦(اإلبداع يف املناهج - 3
).أسئلة٦(الطالب و ة لإلبداع يف اجلامعة لألستاذالوسائل املسخر - 4
) .أسئلة٦( الطالب و التشجيع على اإلبداع لألستاذ- 5

مت االعتماد على سلم ليكرت اخلماسي يف تصحيح إجابات عينة الدراسة 
: طريقة التصحيح يف االستبيان

:بالعبارات التالية مت االعتماد على سلم ليكرت اخلماسي يف تصحيح إجابات عينة الدراسة 
على أن يتم إعطاء الدرجات ) معرض بشدة(،)معارض(،)حمايد(،)موافق(،)موافق بشدة(

. حسب تصنيف العبارة من ناحية االجيابية أو السلبية كما  هو موضع يف اجلدول التايل

العبـــــارة
موافق 
بشدة

معارض بشدةمعارضحمايدموافق

١٢٣٤٥عبارة سالبــة

٥٤٣٢١عبارة موجبة

= ١٢X٥: و بالتايل فإنه أكرب درجة ميكن أن حيصل عليها املفحوص يف املوضوع األول هي 
أما يف املوضوع الثاين  فأكرب درجة ميكن أن حيصل ١٢= ١٢X١: أقل درجة هي و ٦٠

قيمة قد مت حتديد الو ،.١٨= ١٨X١: أقل درجة هي و ٩٠= ١٨X٥: عليها هي 
االختبارية لالستبيان ككل باعتبار متوسط القيم املوجبة هو القيمة املعيارية الفاصلة بني األفراد 

.      األفراد ذوي االجتاه السليبو ذوي االجتاه االجيايب
ائي مت التحقق و بعد البناء االستبيان: اخلصائص السيكومرتية لألداة الدراسة قبل تطبيقه بشكل 

حسب ايجابية أو سلبية البندالدراسة األولىتوزيع درجات استبيان): ١(الجدول
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أستاذة أثناء الدراسة االستطالعية ٣٧سيكومرتية بتطبيقه األويل على عينة من من خصائصه ال
٠.٦٧٥الصدق حبيث كانت قيمتهما و فوجدنا أن االستبيان على مستوى مقبول من الثبات

.          على التوايل٠.٨٢٢و

زيان أستاذ جامعي من جامعة ١٤٥تتكون عينة الدراسة األوىل من : عينة الدراسة األولى
األدبية املوجودة يف و اإلنسانيةو االجتماعيةو عاشور باجللفة من خمتلف التخصصات التقنية

، أما توزيع العينة حسب اجلنس ٣٥.٦: اجلامعة، حبيث كان معدل السن هلذه العينة يقدر ب
.  %٣٢.٦٣لإلناث و للذكور%67.36فكان بنسبة 

اعتمد الباحث يف عملية التحليل اإلحصائي : األولىأساليب المعالجة اإلحصائية للدراسة
حيث استخدمنا العديد من التقنيات ،)SPSS(على الربنامج احلسايب للرزم االجتماعية 

ا مناسبة للتأكد من فرضيات الدراسة  :من بني هذه التقنيات ما يلي و اإلحصائية اليت رأينا أ
. سيطالو و املتوسط احلسايب:  مقاييس النزعة املركزية - 
. االحنراف املعياري: مقاييس التشتت - 
.لعينة واحدةTاختبار :  اختبارات داللة الفروق- 

:نتائج الدراسة األولى
سنتناول يف هذا اجلزء من الدراسة أهم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل الدراسة الفرعية األوىل 

. األولني للدراسةاليت نطمح من خالهلا إىل اإلجابة على التساؤلني
:النتائج المتعلقة بالفرضية األولى

ذلك لدراسة الفروق بني متوسط  و لعينة واحدةTنتائج تطبيق اختبار ت ) ٢(يبني اجلدول رقم 
القيمة االختبارية و جمتمع املعرفةو LMDإجابات األساتذة حول دور اجلامعة يف ظل نظام 

.    اهات السلبيةاالجتو الفاصلة بني االجتاهات االجيابية
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري

القيمة 
االختبارية

قيمة ت 
T

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة
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٤١.٣٧١٠.٧٦٣٦٦.٠١١٤٤٠.٠٠

ذلك و ٤١.٣٧: نالحظ أن املتوسط احلسايب للعينة يقدر بـ) ١(من خالل قراءة اجلدول رقم 
دال عند مستوى الداللة ٦.٠١بار ت للفروق قيمته هي وأن اخت١٠.٧٦باحنراف معياري بلغ 

α =بالتايل ميكن القول بأنه هناك فروق دالة إحصائيا بني متوسط و ،١٤٤درجة حرية و ٠.٠٠
على الرغم (نظرا ألن املتوسط احلسايب ألفراد العينة أكرب و القيمة اإلختبارية لصاحل،و أفراد العينة

نرى بأن األساتذة لديهم اجتاهات اجيابية حنو دور ) عن املتوسطبعيدا و من أنه ليس كبريا جدا
LMDنظام :  بالتايل نقبل الفرضية األوىل اليت مفادها أنو LMDاجلامعة يف ظل نظام 

ساهم في نقل الجامعة الجزائرية من النظرة التقليدية إلى نظرة تواكب مختلف التغيرات في 
مجتمع المعرفة

م يرون بأن اجلامعة جتاوزت الدور التقليدي من خالل حتليل إجاباتو  األساتذة نقف على أ
أصبحت أكثر انفتاحا على البيئة اليت تنشط فيها، كما يقدرون أن احلواجز التقليدية اليت و هلا

تمع أصبحت أقل نوعا ما آيلة إىل التناقص مما ساعد متكني اجلامعة و طاملا أبعدت اجلامعة عن ا
عامل الشغل، فقط أصبحت اجلامعة أكثر من أي وقت و قرب للمجتمعمن مكانة جديدة أ

تمع املشرف عليها بشكل كبري داخل و املصدر للمعرفةو قضاياهو مضى املخرب الذي يدرس فيه ا
تمع اجلزائري، ا حتما و ا على الرغم من مثار هذا االنفتاح مل تلتمس بعد بشكل واضح إال أ

.  ستظهر يف الوقت املناسب
:النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية

ذلك لدراسة الفروق بني متوسط  و لعينة واحدةTنتائج تطبيق اختبار ت ) ٣(يبني اجلدول رقم 
القيمة االختبارية الفاصلة بني و LMDإجابات األساتذة حول الفضاء اإلبداعي يف ظل نظام 

.    االجتاهات السلبيةو االجتاهات االجيابية
مستوى درجة قيمة ت القيمة االنحراف المتوسط 

): ٢(الجدول
نة واحدة وذلك لدراسة الفروق في اتجاهات األساتذة نحو دور الجامعة ومجتمع المعرفةلعيTاختبار ت نتائج تطبيق 
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الداللةالحرية Tاالختباريةالمعياري
٥.٤٤١٤٤٠.٠٠- ٤٧.٩١١٣.٤٥٥٤

ذلك و ٤٧.٩١: نالحظ أن متوسط نسب أفراد العينة يقدر بـ) ١(من خالل قراءة اجلدول رقم 
عند مستوى دال٥.٤٤- وأن اختبار ت للفروق قيمته هي ١٣.٤٥باحنراف معياري بلغ  

بالتايل ميكن القول بأنه هناك فروق دالة إحصائيا بني و ،١٤٤درجة حرية و ٠.٠٠= αالداللة 
نظرا ألن و LMDاجتاهات األساتذة حول الفضاء اإلبداعي يف ظل نظام و متوسط أفراد العينة

نظام ن املتوسط احلسايب أقل من القيمة االختبارية نرفض الفرضية الثانية اليت جاء فيها أ
LMDنقبل الفرضية البديلة اليت تنفي ذلك أي وفتح المجال لخلق فضاء إبداعي للجامعة

ال أمام اإلبداع للطالب أنه حسب رأي األساتذة مل يساهم هذا النظام اجلديد كثريا يف فتح ا
م جيمعون على أن الباب مفو األستاذ،و  توح من خالل فراءه متأنية يف إجابات األساتذة جند أ

هذا النظام اجلديد و أمام اإلبداع...) طرق اإلعداد، طرق التدريس، طرق التقييم(يف املناهج 
ال لكن ما ينقص اجلامعة اجلزائرية هو سياسات أخرى  يضمن إىل حد كبري اإلبداع يف هذا ا

مع كل هذا تنظيم أكثرو وسائل أكثر حداثةو مشجعة على اإلبداع أكثر مما هو متوفر اآلن
.  شفافية أكثر يف البحث العلمي مع إجراءات إدارية أقلو 

: الدراسة الثانية
يف هذه الدراسة الفرعية الثانية عمل الباحثان على اإلجابة على تساؤل الدراسة الثالث الذي 

قادرين على اإلبداعLMDتساؤلنا فيه عن ما إذا كان الطلبة املتخرجني من اجلامعة وفق نظام 
لإلجابة عن هذا التساؤل كان من الصعب علينا التفريق و خمتلف جماالت العمل،االبتكار يفو 

البحث عنهم سيكلفنا اجلهدو النظام اجلديد يف ميادين العملو بني املتخرجني من النظام القدمي
من و رمبا يكون غري جمدي ألنه ال توجد قاعدة بيانات عمالية دقيقة يف اجلزائر،و الوقت الكثريو 

):٣(الجدول
LMDفروق اتجاهات األساتذة حول الفضاء اإلبداعي في ظل نظام ذلك لدراسة و لعينة واحدةTاختبار ت نتائج تطبيق 
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حبيث يقوم LMDضي قدما يف الدراسة استفدنا من طريقة تنظيم الدراسة يف نظام أجل امل
برتبص ميداين، حبيث وجدنا ) يف أغلب التخصصات(الطلبة يف السداسي األخري من الدراسة 

هناك ميكننا و أنه ميكننا االتصال بعدد مقبول من املؤسسات اليت تستقبل الطلبة من أجل الرتبص
م  .     رؤساء املصاحلو االبتكار من وجهة نظر رؤساء أو مدراء املؤسساتو يف اإلبداعتقييم مستويا

نظرا ألن الدراسة الثانية ال ختتلف عن سابقتها كثريا : منهج البحث وتصميم الدراسة الثانية
بنفس طريقة التصميم انطالقا من ضبط املتغريات و هو املنهج الوصفيو فإننا اعتمدنا نفس املنهج

. مناقشتهاو مجع البيانات مث معاجلتها إحصائيا فتحليلهاو بناء االستبيان فتوزيعهإىل 
االبتكار عند طلبة جامعة اجللفة الدارسني و حىت يتم تقييم مستوى اإلبداع:أداة الدراسة الثانية

قام الباحثان بإعداد مصفوفة أو قائمة تقييم هلذا الغرض موجهة للمشرفني LMDوفق نظام 
كانت و الشركات اليت يرتبص فيها الطلبة املتخرجنيو بصات الطلبة يف خمتلف املؤسساتعلى تر 

: بند ختدم احملاور التالية١٦هذه القائمة مشكلة يف صيغتها النهائية من 
). أسئلة٥(اإلبداع يف األفكار - 
). أسئلة٦( اإلبداع يف طرق العمل - 
).أسئلة٥(النشاط للعمل و احلماس- 

: التصحيح يف االستبيانطريقة
باعتماد طريقة ليكرت يف تصميم هذا االستبيان مت حتديد اإلجابة عن بنود املقياس بالعبارات 

على أن يتم إعطاء ) معرض بشدة(،)معارض(،)حمايد(،)موافق(،)موافق بشدة: (التالية 
وضع يف اجلدول الدرجات حسب تصنيف العبارة من ناحية االجيابية أو السلبية كما  هو م

. التايل

العبـــــارة
موافق 
معارض بشدةمعارضحمايدموافقبشدة

١٢٣٤٥عبارة سالبــة

٥٤٣٢١عبارة موجبة
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أقل درجة و ٨٠= ١٦X٥: و بالتايل فإنه أكرب درجة ميكن أن حيصل عليها املفحوص هي 
لكل موضوع باعتبار متوسط القيم قد مت حتديد القيمة االختباريةو ،١٦= ١٦X١: هي 

.    األفراد ذوي االجتاه السليبو املوجبة هو القيمة املعيارية الفاصلة بني األفراد ذوي االجتاه االجيايب
من الطبيعي أنه بعد االنتهاء من تصميم قائمة : اخلصائص السيكومرتية لألداة الدراسة الثانية

ائي مت و التقييم  التحقق من خصائصها السيكومرتية بتطبيقها األويل على قبل تطبيقها بشكل 
مدير فوجدنا أن االستبيان على مستوى مقبول من الثباتو رئيس مصلحة٢١عينة من 

.          على التوايل٠.٨٤٣و٠.٧١١الصدق حبيث كانت قيمتهما و 
خاصة و موميةمسؤول يف مؤسسة ع٥٢تكونت عينة الدراسة الثانية من : عينة الدراسة الثانية

مت احتيار هؤالء املسئولني و من املؤسسات اليت يرتبص فيها الطلبة املتخرجني من جامعة اجللفة
م هم من يشرف على الطلبة أثناء تربصهم امليداين، تشتغل هذه املؤسسات يف قطاعات و أل

ركة مطاحن الصناعية مثل شو خمتلفة منها اخلدماتية االقتصادية مثل شركة االتصاالت موبيليس
%٣٦.٥٣: كان توزيع هذه العينة من حيث اجلنس بو املستشفيات،و اإلدارات العامةو اجللفة

سنة    ٤٣.٣، أما متوسط العمر فكان %٦٣.٤٦ولإلناث
اعتمد الباحث يف عملية التحليل اإلحصائي : الثانيةأساليب المعالجة اإلحصائية للدراسة

حيث استخدمنا العديد من التقنيات ،)SPSS(الجتماعية على الربنامج احلسايب للرزم ا
ا مناسبة للتأكد من فرضيات الدراسة  :من بني هذه التقنيات ما يلي و اإلحصائية اليت رأينا أ

. الوسيطو املتوسط احلسايب:  مقاييس النزعة املركزية - 
. االحنراف املعياري: مقاييس التشتت - 
. لعينة واحدةTاختبار : اختبارات داللة الفروق- 

:نتائج الدراسة الثانية
يف هذا اجلزء من الدراسة سنتطرق ألهم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل الدراسة الفرعية 

اليت نسعى من خالهلا إىل اإلجابة على التساؤل الثالث للدراسة و الثانية

حسب ايجابية أو سلبية البندالدراسة الثانيةتوزيع درجات استبيان): ٤(الجدول
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:النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة
ذلك لدراسة الفروق بني متوسط  و لعينة واحدةTنتائج تطبيق اختبار ت ) ٥(يبني اجلدول رقم 

م يف اإلبداعLMDتقييم املشرفيني على تربصات طلبة  القيمة االختبارية الفاصلة و ملستويا
.    االجتاهات السلبيةو بني االجتاهات االجيابية

االنحراف المتوسط 
المعياري

القيمة 
االختبارية

قيمة ت 
T

جة در 
الحرية 

مستوى 
الداللة

٥٢.٣٠١١.٦١٤٨٢.٦٧٥١٠.٠١

٥٢.٣٠: نالحظ أن املتوسط احلسايب ألفراد العينة يقدر بـ) ١(من خالل قراءة اجلدول رقم 
دال عند مستوى ٢.٦٧وأن اختبار ت للفروق قيمته هي ١١.٦١ذلك باحنراف معياري بلغ و 

لتايل ميكن القول بأنه هناك فروق دالة إحصائيا بني باو ،٥١درجة حرية و ٠.٠١= αالداللة 
عليه نقبل الفرضية و هذا لصاحل أفراد العينةو القيمة االختباريةو املتوسط احلسايب ألفراد العينة

االبتكار في و مّكن مخرجات الجامعة من اإلبداعLMDنظام الثالثة اليت جاء فيها أن 
هذه و من وجهة نظر املشرفني على تربص خترجهم،زالتميّ و المؤسسات التي تسعى إلى الريادة

النتيجة يف حقيقة األمر جتيب إىل حد كبري عن أهم تساؤالت الدراسة ألننا هنا نتكلم عن أهم 
هو يلخص بدرجة كبرية العمليات اليت تتم بداخلها، فمن خالل هذه النتائجو خمرج للجامعة

م معجبني كثريا املقابالت اليت مجعتنا مع عدد من املشرفني و  على تربصات الطلبة اكتشفنا أ
فقد أقر هؤالء أن للطلبة مستوى جد مقبول من و بقدرات الطلبة املتخرجني يف جماالت خمتلفة

م يف التغيري حنو األحسن مثرية و األصيلة و القدرة على توليد األفكار اجلديدة أن طموحا
رات احلادثة يف جمال العمل يف العامل مثري اّطالعهم على التطو و لإلعجاب، كما أن انفتاحهم

م على اإلبداع، فعلى الرغم من إقرارهم بضعف املتخرجني يف و جدا لالهتمام مصدر مهم لقدرا
االت اليت مل يتلقوا فيها املعرفة كفيلة و التطبيق الكايف إال أن لديهم معرفة قاعدية مقبولةو بعض ا
بعض املشرفني أن الطلبة املتخرجني مطلعني على طرق بتغطية العجز يف وقت قصري، كما أقر

): ٥(الجدول
LMD لعينة واحدة وذلك لدراسة الفروق في تقييم المشرفين لمستوى اإلبداع عند طلبةTاختبار ت نتائج تطبيق 
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. عمل حديثة جدا ليسوا هم أنفسهم على اطالع عليها

:المراجع المستعملة
:مراجع باللغة العربية

خاطر حممود، بريوت، مكتبة لبنان، :، حتقيقمختار الصحاح. الرازي، حممد بن أيب بكر
١٩٩٥.

.٨صادر، ج، بريوت، دار ليان العرب. ابن منظور
، جملة الطالب فاعلية برنامج مقترح لتنمية كفايات تعليم التفكير االبداعي. املشريف، انشراح

لد الثالث، ع لس العريب اجلامعي، ا .٢٠٠٣، ١٢اجلامعي، ا
جملة مستقبل الرتبية العربية، املركز اإلبداع لدى طالب مراحل التعليم الجامعي، . لبكر، رشيدا

لد الثامن، عالعريب للتعل .٢٠٠٢، ٢٥يم والتنمية، ا
، رسالة ماجستري غري منشورة، المشكالت التي تواجه المبدعين الجامعيين. خري اهللا، سلمى

.جامعة بغداد، كلية الرتبية
.٢٠٠٣، السعودية، جامعة الرياض، التفكير االبتكاري. الغامدي، أمحد
.٢٠٠٣، ٥جملة الرتبية املعاصرة، عاألولى، االبداع لدى المرحلة الجامعية. املرغاوي، أمحد

، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر مفاهيم وتطبيقات-تعليم التفكير. الشخص، فتحي
.٢٠٠٢، ٢والتوزيع، ط

.١٩٩٥، مصر دار املعارف، مدخل الى سيكولوجية االبداع. القريضي، أمني
ي تدريس التاريخ على تنمية أثر استخدام استراتيجية العصف الذهني ف. الكيومي، حممد

، عمان، جامعة التفكير االبتكاري لدى طالب المستوى الرابع بسلطنة عمان
.٢٠٠١سلطان قابوس، 

.٢٠٠٣، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، االبداع. جروان، فتحي
لدول ، املكتب االقليمي لنحو اقامة مجتمع المعرفةتقرير التنمية االنسانية العربية، 

.٢٠٠٣العربية،
، فلسطني، جامعة القدس دليل المسؤولية المجتمعية للجامعات.عواد، يوسف

.٢٠١٠املفتوحة،
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تصور مقترح لتطوير دور الجامعة في خدمة المجتمع في ضوء االتجاهات . طارق، عامر
.٢٠٠٧، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، العالمية الحديثة

، جملة جودة التعليم شخصية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريسالسمات ال. لعاجز، فؤادا
.٢٠٠٦، ١، ع٢العايل، غزة، جملة تصدر عن وحدة اجلودة يف اجلامعة االسالمية، ج

.٢٠٠٦، األردن، عامل الكتب، اإلدارة الجامعية. اخلطيب، أمحد
.٢٠٠٦، ، األردن، دار الشروق للنشر والتوزيعصفات األستاذ الجامعي. عنرب، حممود

عمر بن شريك، ميلود بكاي، بلعريب احممد، حساين رشيد، عفاف ( تقرير جمموعة حبث وطنية 
، ٢٠١٤، LMDدور األستاذ الوصي في زيادة الدافعية عند طلبةحول ) قراش
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ملخص البحث
علىبالقدرةالقوة ألي دولة أومنظمة مرتبطمفهوماحليوية، إذ أصبحطةمجيع األنشإدارةيفيتحكمأساسيموردمتثل املعارف

الستغالل القدرات اإلبداعية واالبتكارية للمورد األساساملرتكزاملعريفالنهجويعترب.وإنتاجها واستغالهلااملعارفاكتساب
علىالتميزمنمتكنهاإجنازاتإىلمعارفمنمتتلكهماحتويلعلىاملنظمةقدراتذلك تعزيزيف املنظمات، ويستدعيالبشري

إن .أداء املنظمةحتسنيأجلمنواملهاراتاملعارفاكتسابطرقأهماحمليطمعوالتعاوناالبتكارعلىالقدرةوتعترب.املنافسني
من أهم املعريفالنهجأنومبا.املنظمةجناحعلىمقياسهوأهمذلك يف ابتكارات وإبداعاتوجتسيداملنتجةاملعارفاستغالل

االبتكارعلىتساعدهااليتاملعرفيةكافة املصادراستغلتإذاذكيةاملنظمةفتكونالتوجهات احلديثة يف التطوير اإلداري،
ا ميزة تنافسية،املؤسسةأداءاالبتكار يف حتسنييساهمأخرىناحيةومن.أدائهاوحتسني االبتكاريالفكرفلقد تطوروإكسا

هوداتنتاجكونهمناملؤسساتيف بنيماتعاونيةوجهودأنشطةوجوداستلزامإىلكل مؤسسة،اتقوماليتالفرديةا
املادية وغريلوسائلهااملؤسسةحتديثالضرورةهذهعنينجروما.والتطويرالبحثيتعلق بأنشطةفيماسيماالاملؤسسات

إذاملؤسسة،يفاملستخدمةوالوسائلاالبتكاريةاألنشطةعلىيؤثرما.ببيئتها اخلارجيةارنةمقأهدافهاتطورمعيتماشىمبااملادية
اتطويريفاملؤسساتجومعجهة،منللمؤسسةامجايلللمحيطاالبتكاريالواقعمعتتوافقأنيوجب املعرفيةقدرا

تفعيل ميكنكيف:ميكن طرق اإلشكالية التاليةسبق،اومم.أخرىجهةمناملنافسةعنمتميزةمنهاجتعلاليتواملهارات
يفاالبتكار: باملنظمة؟ ولإلجابة عن هذه اإلشكالية سيتم تقسيم هذا البحث إىل العناصر التاليةوالتعاونيةاالبتكاريةالقدرات

.اخلارجيةاملعرفيةاالبتكارمصادراملعرفية، وتوسيعاالبتكاراملنظمات، ومصادر
.االبتكار، املعارف، القدرات االبتكارية:لمفتاحيةالكلمات ا

مقدمة
أصبحت املعارف يف الوقت احلاضر متثل موردا أساسيا يـتحكم فـي تسـيري مجيـع النشاطات 

هلذا، فإن العامل قد جتاوز مجيع االختيارات الكالسيكية املتمثلة يف االختيار العسكري . احليوية
فهوم القوة اليوم مرتبط بالقدرة على اكتساب املعارف و واالختيار االقتصادي، فأصبح م
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.إنتاجها
ا تتنافس بالنسبة ونفس االمر  للمنظمات اليت تسعى للنمو وتطوير حصصها السوقية، فإ

مما يستدعي تعزيز قدرات . لتكون األوىل يف حصوهلا على املوارد املناسبة ويف الوقت املناسب
وتعترب . معارف إىل إجنازات متكنها من التميز عن املنافسنياملنظمة على حتويل ما متتلكه من

القدرة على االبتكار والتعاون مع احمليط أهم طرق اكتساب املعارف واملهارات من أجل حتسني 
. أدائهـا

االبتكار في المنظمات: المبحث األول
لتأثري الناجم لقد تعددت الدراسات السابقة اليت تناولت مفهوم االبتكار، فاستندت على ا

فقد تطورت هذه الدراسات يف وجهة نظرها، إذ . عن التطور التكنولوجي للمنتجات واإلجراءات
يف بداية األمر اهتمت بسريورة عملية االبتكار يف املنظمة كعملية تنظيم، ومن مث اجتهت 

صدد، ويف هذا ال. الدراسات حنو دراسة خصائص السوق اليت تضمن للمنظمة أنشطتها الرئيسية
ذا . فإن نوع القطاع الذي تنتمي إليه املنظمة يلعب دورا هاما يف اختاذ القرار االبتكاري هلا و

املنحى، فقد أجريت عدة دراسات من أجل فهم القرار االبتكاري داخل املنظمة بدراسة عدة 
ات حيث ميكن اعتبار هذه الدراس. متغريات، مع أخذ متغرية القرار االبتكاري كمتغري تابع

.مكملة للدراسات اليت تبني تأثري االبتكار على متغريات أخرى مرتبطة مبتغريات أداء املنظمة
خاصة مع١٩٩٦ولقد عرفت املقاالت املتعلقة باالبتكار تزايدا ملحوظا بداية من عام 

إذ ميكن تربير هذا التطور انطالقا . تعميم الدراسات االستقصائية يف معظم البلدان األوروبية
ن الرتكيز الذي أصبح يكتنف مفهوم االبتكار من خمتلف التخصصات، مع األخذ بعني م

االعتبار أن كل ختصص له غايته يف عملية النشر، فمنها االقتصاد، والذي يتعلق بتحسني 
، اإلدارة والتسويق، ...السياسات االقتصادية والعالقة بني االبتكار والنمو االقتصادي

...التخطيط
:البتكار للمنظمةأهمية ا-١

يلعب االبتكار يف املنظمة دورا هاما، خاصة يف التوجه االسرتاتيجي، ومن خالل الدراسة 
ا ليندر وآخرون .اليت قام  Linder et ALL واليت تتعلق بسلوك حوايل أربعني مديرا، كانت
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وق، النتيجة أن معظمهم يعتقد أن مفهوم االبتكار يرتبط بإدخال منتجات جديدة يف الس
متجاهلني بذلك مسامهة االبتكار اإلجراءات يف حتسني الوضع التنافسي للمنظمة أو مسامهتها 

.يف ابتكار املنتجات
لذا وجب التنويه إىل أن العالقة اليت تربط بني ابتكار املنتجات وابتكار اإلجراءات عالقة 

القدرة اإلنتاجية للمنظمة، ويف هذا السياق، يعزز ابتكار اإلجراءات ويقوي . قوية جدا ومرتابطة
كما يشجع ابتكار املنتجات . ما يسمح بتحقيق وتطوير وتقدمي منتجات جديدة يف السوق

ومع ذلك، فإذا كان االرتباط وثيقا . املنظمة وجيربها على العثور على إجراءات جديدة أو حمسنة
ما خمتلفة، كما أن سريورة عملية االبتكار لكل نوع بني هذين النوعني من االبتكار، فإن حمددا

ا كل من ميتشي وشيهان .خمتلفة عن اآلخر ويف هذا الصدد، فقد أوصت الدراسة اليت قام 
Michie, Sheehan ،بإيالء اهتمام أكرب البتكار اإلجراءات وفصله عن ابتكار املنتجات ،

.ما يؤدي إىل فصل حمددات كل نوع
:تأثير حجم المنظمة في قرار االبتكار-٢
تلف العوامل املؤثرة على االبتكار يف املنظمة من عوامل داخلية كاخلصائص العامة خت

للمنظمة، االسرتاتيجيات العامة للمنظمة، اهليكل التنظيمي، أنشطة الرقابة، ثقافة املنظمة، إدارة 
فرق العمل ؛ وعوامل سياقية كقطاع النشاط، الشبكات، املنطقة، املعارف والتكنولوجيات 

.اخل...، احلوكمة والسياسة العامة، الثقافةاملكتسبة
: ويعترب قرار االبتكار يف املنظمة قرارا خاصا، إذ تستند هذه اخلصوصية على عدة عوامل
. طبيعة الصناعة واليت ميكنها، بطريقة أو بأخرى، أن تؤثر يف سريورة العملية االبتكارية للمنظمة

. ى االبتكار يكون هلا تأثري كبري يف العملية ككلكما أن ملؤهالت املنظمة وخصائصها احملفزة عل
فالعوامل اليت تؤثر على قرار االبتكار يف املنظمة ميكن إمجاهلا يف فئتني، ترتبط األوىل باحمليط الذي 

.تنشط فيه، وتتعلق الثانية خبصائص املنظمة اليت تعلها ختتلف عن املنافسني
ة ال سيما فيما خيص أنشطة البحث وميكن حلجم املنظمة أن يعود عليها بفوائد مج

إذ يف كثري من األحيان تفضل وفورات احلجم . والتطوير، واليت ميكن ترمجتها إىل ابتكارات
كما يعترب . املنظمات الكبرية من خالل منحها إمكانية اإلقدام على أنشطة ذات خماطرة كبرية

حقيقيا لتأثري احلجم على مردودية التكامل الناشئ بني أنشطة اإلنتاج والبحث والتطوير مقياسا 
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.فانطالقا من هذا املبدأ، فامليل حنو االبتكار خيتلف بني املنظمات الكبرية والصغرية. االبتكار
فبالنسبة هلذه األخرية ومع إمكانية اعتمادها اسرتاتيجية احلد من املخاطر، فإنه ميكن 

كما أن القدرات . يق أقصى األرباحللمنظمات الكبرية أيضا أن تستغل هذه االسرتاتيجية لتحق
الفردية للمؤسسات ختتلف من منظمة إىل أخرى، فقد متتاز املنظمات الكبرية عن املنظمات 
ا على توفري الضمانات الالزمة إلقناع املمولني  ا التمويلية الذاتية، و بقدرا الصغرية بقدرا

.احملتملني
فر عليه من القدرة على اسرتداد التكاليف عن هلذا ميكن اعتبار حجم املنظمات ميزة ملا تتو 

ا الكبرية .طريق مبيعا
وميتاز حجم املنظمة بأمهيته يف شرح النشاط االبتكاري، إذ أن احتمال االبتكار للمنظمات 
يزداد نسبيا بزيادة حجمها، كون أنه لدى املنظمات الكبرية ميزة مرتكزة على اقتصاديات احلجم، 

ا اخلاصة بالبحث والتطوير أسرع من املنظمات الصغرية، ال سيما من ما جيعلها تسرتد نفقا
ا اإلنتاجية والتسويقية، كما ميكنها اإلقبال على أنشطة ذات خماطرة كبرية  خالل استغالل قدرا
نظرا لتوافرها للموارد، وعلى النقيض من ذلك فإن املنظمات الصغرية تتميز بنفورها من املخاطرة 

، يف الرأمسالية واالشرتاكية والدميقراطية، فإن معظم )١٩٤٢(فروض بفكر شومبيرت ويف السياق امل
وعلى العكس من . الدراسات تؤكد وجود عالقة قوية بني امليل إىل االبتكار وحجم املنظمة

ذلك، فإن األعمال اليت هدفت إىل توضيح العالقة بني االبتكار  واحملددات األخرى، مبا يف 
فقد أجرى كل من . تبني وجود عالقة سلبية بني حجم املنظمات واالبتكارذلك حجم املنظمة،
حبثا قياسيا انطالقا من بيانات ملنظمات Bertschek and Entorf بارتشك وأونتورف
، وكذا بيانات لفرنسا وبلجيكا، فأظهرت النتائج وجود آثار ١٩٨٩و ١٩٨٤أملانية بني عامي 

فقد مت ١٩٨٤بلجيكا، أما يف حالة فرنسا وأملانيا يف عام سلبية بني حجم و االبتكار يف حالة
، أما باقي احلاالت فقد أوضح النتيجة بعالقة مفسرة U تشكيل منحىن على شكل حرف

تؤدي هذه النتائج إىل حماولة فهم األسباب احلقيقية اليت أثرت على . مبنحىن على شكل جرس
ويف هذا الصدد، وجد كل من . ت فرضية شومبيرتالعالقة بني حجم املنظمة واالبتكار واليت ناقض

املعاكسة لتفكري شومبيرت، إذ أن لنتيجة تفسرياAcs et Audretschآكس وأودريتش 
ا ماك . حجم املنظمة يتأثر بالبيئات التكنولوجية املختلفة ويف هذا السياق، فالدراسة اليت قام 
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واالبتكار، من خالل وجود عالقة تؤكد تشابك العالقة بني احلجم MacPherson فريسون
ويف هذا االجتاه، تؤيد . سلبية ملتغرية التنمية املرتبطة مباشرة حبجم املنظمات، وعملية االبتكار

فرضية Veugelers et Cassimanالدراسة املنجزة من طرف فوجلرس و كاسيمان 
ة بأن متغرية إمكانية تأثر حجم املنظمات بعوامل أخرى، فقد تبني من خالل هذه الدراس

. احلجم، املفسرة لقدرة املنظمة على االبتكار، تتأثر بطبيعة الصناعة اليت تنتمي إليها املنظمة
وكنتيجة طبيعية، فالعالقة اليت تربط بني حجم املنظمة واالبتكار معقدة إلمكانية صلتها مبتغريات 

من املنظمات الصغرية وعوامل أخرى، وهذا ما يلغي بأن املنظمات الكبرية لديها موارد أكرب
.لتحقيق أنشطتها االبتكارية

:المهارات والمعارف االبتكار-٣
فاستنادا إىل هذا . اخل... تعطي املنظمات أمهية السرتاتيجيات اإلدارة واإلنتاج والتسويق

ا الرئيسية إذ من . املبدأ، ميكن للمؤسسات بناء مهارات غري متجانسة، حبسب اسرتاتيجيا
ن بناء املهارات انطالقا من التفاعل بني خمتلف العوامل اخلارجية أو الداخلية ناحية، ميك

للمنظمة، ومن ناحية أخرى ميكن للبيئة أن تكون مبثابة احملرك الذي حيفز املنظمة على تنفيذ 
ا باألخذ بتجارب األطراف اخلارجية املختلفة .وتعزيز مهارا

طور مع الوقت، فعندما تطور املنظمة أنشطتها وبشكل عام، فاقتناء املهارات األساسية تت
وأهدافها، فإنه تساعد بطريقة مباشرة أو غري مباشرة على بناء مهارات جديدة من ناحية، 

ولذلك، فمن املفيد جدا، . واحلفاظ على وحتسني فعالية من غريها من القائمة من ناحية أخرى
د املهارات، وطرق اليت من خالهلا ميكن حني وضع أو تنفيذ اسرتاتيجية االبتكار الفعال، حتدي

وعليه، فإن للمنظمات . احلصول عليه، من أجل حتقيق النجاح يف هذه األنشطة األساسية
االت، مثل اإلنتاج والتمويل واملوارد  ا يف خمتلف ا األكثر ابتكارا ميول إلعطاء امتياز ملهارا

ا األساسية، ومع ذلك، فاملنظمات اليت تبذل جهو . اخل...البشرية دا الكتساب وحتسني مهارا
ا .اليت تؤثر على النشاط االبتكاري، تصبح أكثر إبداعا من نظريا

فمن وجهة نظر كلية، تتشكل املنظمات بنفس العناصر، ولكن بنسب خمتلفة من منظمة 
ا الداخلية، . ألخرى إذ يف احلقيقة يعكس الفارق يف حجم املنظمات اختالفا عميقا لكفاءا

فبافرتاض التجانس بني املنظمات فيما خيص املهارات، ميكن اعتبار املنظمات الكبرية صورة 
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كون أنه ميكن للمنظمات الصغرية . مكربة للمنظمات الصغرية مع ميزة اقتصاديات احلجم الكبري
هلذا، تستغل املنظمات . من أن تستفيد من وفورات احلجم عندما تزيد من عواملها بنفس النسبة

فإذا مت اعتبار املهارات واملعارف عوامل . برية عواملها بطريقة متميزة عن املنظمات الصغريةالك
رئيسية يف جمال االبتكار على اخلصوص، وكافة األنشطة على العموم، فإنه ميكن تقدير أن 

ا ختتلف من منظمة إىل أخرى، مع مراعاة نسبها فال تعترب املنظمات الصغرية فقط . استخداما
قادرة على استغالل نفس العوامل، مبا يف ذلك املهارات، بنفس الطريقة اليت تستغلها غري

ا التصنيعية اليت ختتلف اختالفا شديدا .املنظمات الكبرية، ولكنها متتد أيضا إىل عمليا
: ومن خالل دراسة العوامل اليت تؤثر على االبتكار يف املنظمات، تأخذ املعارف مكانا بارزا

ومبا أن احمليط . ا أن تنمو داخل املنظمة من خالل التفاعل بني خمتلف األعوان الداخلينيإذ ميكنه
الداخلي للمؤسسة يعترب جزءا من بيئتها الكلية، األمر الذي جيعل من إمكانية اكتساب معارف 

ويف هذا السياق، فقد يكون التعاون مع الشركاء اخلارجيني. جديدة مرتبط نسبيا بالبيئة اخلارجية
فقد ركزت الدراسات . مفيدا للمنظمات ال سيما فيما خيص اكتساب املعارف املرتبطة باالبتكار

السابقة وتوجهت حنو أمهية االستعانة باملصادر اخلارجية ألنشطة البحث والتطوير وأثرها على 
.األنشطة املبتكرة

:المحددات الداخلية لالبتكار-٤
:بتكار يف النقاط التاليةميكن تلخيص أهم احملددات الداخلية لال

واملتمثلة يف حجم املنظمة، عمرها، هيكلة رأس املال املنظمة : اخلصائص العامة للمنظمات
.وكفاءة أدائها املاضية

ا : االسرتاتيجيات العامة للمؤسسة واليت متس تعريف االسرتاتيجية، وكذا توجها
قاسة مبا حتمله من اسرتاتيجية التنويع، االسرتاتيجية، كما ميكن أن تكون اسرتاتيجية املنظمة م

ومن ناحية أخرى ميكن أن يتجسد هذا احملدد يف . التصدير والتدويل، التنمية الداخلية واخلارجية
اسرتاتيجية األعمال واليت تتمثل يف اسرتاتيجية التميز، اسرتاتيجية تقليل التكاليف و آليات 

.احلماية
علق باهليكلة عموما، كاهليكل النظامي واملرونة اهليكلية واليت تت: اهليكل التنظيمي للمؤسسة

كاملركزية يف اختاذ القرار ومسؤولية املستخدمني؛ أو أن تكون : أو أن تكون مرتبطة بدرجة املركزية
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.متمثلة يف درجة التفاعل بني الوحدات
.كدراسة التمويل مقارنة بالرقابة االسرتاتيجية: أنشطة الرقابة
والتحسني املستمر (TQM) من مقاومة التغيري، حتقيق اجلودة الشاملة:ثقافة املنظمة

.وثقافة مساندة االبتكار
والذي يهتم خبصائص القائد من وجود مسؤويل املشاريع، خصائص املدير : فريق التسيري

العام، تغيري املدير العام؛ ومن جهة أخرى دراسة خصائص املسري من املؤهالت واخلربات، حتصيل 
ليف واملخاطر املتعلقة باألنشطة االبتكارية، حتصيل مردودية األنشطة االبتكارية األصول التكا

كدراسة أنشطة البحث والتطوير الفاعلة واالسرتاتيجيات،: الوظيفية واالسرتاتيجيات
من مؤهالت وخربات متعلقة بالعمال واسرتاتيجية املوارد البشرية : دراسة املوارد البشرية

ة عملية االستغالل واإلنتاج واملرتبطة بالتجهيزات الدقيقة والتكنولوجية ودرجة املتبعة، دراس
استغالل املهارات، دراسة جانب التسويق من اسرتاتيجيات ومتابعة املنافسني، ودراسة اجلانب 

.املايل من قدرة على التمويل الذايت، رقم األعمال واألرباح، امليزانية واملتاحات
:ية لالبتكارالمحددات السياق-٥

:وتتمثل أهم احملددات السياقية لالبتكار يف النقاط التالية
الصناعة، واليت تتعلق بالقطاع الذي تنتمي إليه املنظمة، التطور يف القطاع الصناعي وكذا -

.تركيز الصناعة
.املناطق اخلاصة بأنشطة املنظمة كالتموقع اجلغرايف وجوارية أنشطة-

أنشطة املنظمة، كالتفاعالت مع اجلامعات، املراكز البحثية، الشبكات املتعلقة ب-
.املنافسني، األعوان الصناعيني واملهنيني، مكاتب الدراسات، املوردين، الزبائن

اقتناء املنظمة للمعارف والتكنولوجيات، واليت متس االمتالك النظامي وغري النظامي -
.للمعارف والتكنولوجيات

.كومية باالهتمام بسياسات احلوكمة والتمويل اخلارجياحلوكمة والسياسات احل-
اإلطار الثقايف للمؤسسة، والذي يتمثل يف دخول املنظمة يف أنشطة ذات خماطرة، -

.اجلماعية والفردية، والتوجهات الظرفية
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مصادر االبتكار المعرفية: المبحث الثاني
ا ع لى أن تكون رائدة من بني دف املنظمات لضمان استمرارية مصاحلها وبناء قدر
لذا، فيمكنها اختيار بني . منافسيها، حيث تعمل جاهدة لتوفري االبتكارات الالزمة لتطورها

اسرتاتيجيتني لالبتكار إذ ميكن هلا أن تطور التكنولوجيا داخليا بالكامل، وعليه يقوم قسم 
تيجية الثانية على إجياد وتستند االسرتا. البحث والتطوير بإدارة أنشطته البحثية بشكل مستقل

ا املكلفة بالبحث والتطوير، وعليه تكوين  اتفاقيات مع منظمات أخرى وتبادل املعرفة بني إدارا
.حبث يف شكل من أشكال التعاون التكنولوجي

وما جيدر التنويه إليه أن املنظمات ليست جمربة على اعتماد أحد االسرتاتيجيتني السابقتني 
فيمكنها .ها االعتماد عليهما االثنني معا واستغالل الفوائد النامجة عنهماوترك األخرى، فيمكن

تطوير الظواهر االقتصادية النامجة أساسا من اسرتاتيجية البحث والتطوير املتبناة، سواء كانت 
ا نتاج للعمل التعاوين مع مؤسسات أخرى .األحباث قد أجريت حصرا داخليا أو أ

:والتسريبات المعرفيةأنشطة البحث والتطوير -١
تستند، منذ فرتة طويلة، الدراسات النظرية املتعلقة بالتعاون يف جمال البحث والتطوير على 

: مفهوم التسريبات املعرفية أي انتقال وامتداد املعارف، واليت ميكن أن تكون هلا عدة أسباب منها
أساسا، متثل التسريبات .ن والعمالءحركة املوظفني بني املنظمات، املؤمترات واملناقشات مع املوردي

املعرفية تالؤما غري مكتمل لنتائج البحوث، ما ينتج عنها أنشطة خارجية ذات بعد إجيايب 
ا تستفيد من ابتكار  للمنظمات اليت لديها حوافز استثمارية أقل يف جمال البحث خاصة، أل

.منافسيها بوجود انتقال املعرفة عن طريق التسريبات املعرفية
وعليه، ميكن القول بأنه كلما زادت التسريبات املعرفية كلما نقص استثمار املنظمات يف 

ففي ظل التسريبات املعرفية متكن زيادة االستثمار يف أنشطة البحث والتطوير . البحث والتطوير
ا التنافسية وبافرتاض هذه .من استفادة املنظمات املنافسة منها، مبا يساهم يف حتسني قدر

ا، واستبداهلا باستثمارات احملققة من قبل اإل مكانية، تعمل املنظمات على التقليل من استثمارا
ا اخلاصة، ومن هنا ميكن التكلم عن تأثري االستبدال .املنظمات األخرى عوض نفقا

ومن جهة أخرى، فإذا كانت التسريبات املعرفية أقل أمهية، فتنسيق نفقات البحث والتطوير 
إذ بالتنسيق بني املنظمات . قليل االستثمار يف البحث والتطوير مقارنة بوضع املنافسةيؤدي إىل ت
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ا اخلاصة بالبحث والتطوير، كمجموعة وحتالف حبثي، فإنه ميكن استيعاب  فيما خيص نفقا
ا اخلاصة . تأثريات التسريبات املعرفية القليلة ومع ذلك، ميكن للمنظمات أن تقلل من استثمارا

فإذا أدى ارتفاع . ا يتعلق بالبحث والتطوير، كون أن املنافسة تقل يف هذه احلالةا فيم
التسريبات املعرفية، إىل اختفاء األثر األول أي استغالل ما تنتجه أحباث املنافسة وتعويضه 
بالتنسيق بني اجلهود املبذولة بني األطراف املتفقة يف البحث والتطوير يكون للتسريبات املعرفية 

.را إجيابية للمنظماتآثا
.وعليه، فمن املمكن ظهور عدة أشكال من أشكال التعاون يف جمال البحث والتطوير

فيمكن للمؤسسات أن تقرر حقا تبادل نتائج أحباثها، وهذا ما يطلق عليه يف خمتلف الدراسات 
Research Joint Venture) البحوث ذات املخاطرة املشرتكة (RJV)، وهو ما يقابل

ما يؤدي إىل متييز أربع حاالت اعتمادا على الوجود من عدمه . ا التسريبات املعرفية القويةنظري
للعمليات التنسيقية لنفقات املنظمات فيما خيص البحوث، وكذا وجود قرارات من عدمها 

.لتقاسم نتائج جهودها البحثية
إلنفاق على حبوث ومما سبق، ميكن استنتاج أنه مهما كانت نسبة التسريبات املعرفية، فا

املنظمات يكون دائما أعلى يف حالة وجود البحوث ذات املخاطرة املشرتكة، املبنية على تكتالت 
إذ يبقى هذا اإلنفاق أقل يف حالة وجود أنشطة حبثية ذات . حبثية مقارنة باحلاالت أخرى

ففي الواقع، ينطوي . املخاطرة املشرتكة مع املنافسة مبستوى العام لإلنفاق على األنشطة البحثية
التكتل البحثي ذو املخاطرة املشرتكة على نفقات أكرب من التكتالت البحثية العادية كون أن آثار 

.التسريبات املعرفية الداخلية أكثر أمهية يف البحوث ذات املخاطرة املشرتكة
:أنشطة البحث والتطوير و القدرة االستيعابية-٢

لتجريبية النوعية والكمية أمهية املصطلح، يف خضم لقد أظهرت العديد من الدراسات ا
يمنة الدراسات . شرحها للميزة التنافسية ولوظيفة االبتكار يف املنظمات فحدود املفهوم مرتبطة 

الكمية، فمن خالل الرتكيز على الدراسات النوعية األخرية، وبتبين منظور إجرائي ملفهوم القدرة 
سمح لنموذج يقوم على القدرات املنقولة، و نقل املعارف أن االستيعابية، فإنه من شأنه أن ي

ا تضمن االستيعاب األمثل  يستند على جمموعة من العمليات واألساليب احملددة حبيث أ
ويف هذا الصدد، فال ميكن إدراك مفهوم القدرة على االستيعاب دون معاجلة. للمعارف
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.القدرات الديناميكية
:بيةمفهوم القدرة االستيعا-أ

اهتمت الكثري من الدراسات بأمهية القدرة االستيعابية للمنظمات، إذ تعرف القدرة على 
ا  ا القدرة الديناميكية اليت تشكل على أساسها املنظمة وحتافظ على ميز االستيعاب على أ

فيتم بناء هذه القدرات من خالل عمليات تنظيمية املؤدية إىل ضمان اكتساب، حتويل. التنافسية
دف بناء قدرة تنظيمية ديناميكية احليوية وعليه فهي . واستغالل املعارف املكتسبة أو احملتملة، 

.مشاكلهاتعترب أحد العوامل الرئيسية للتعلم التنظيمي واليت من خالهلا تتعلم املنظمة، وحتل
:األبعاد المعرفية للقدرة االستيعابية-ب

رة االستيعابية متعدد األبعاد، واليت تلزم املنظمة انطالقا مما سبق، يتضح بأن مفهوم القد
ا على االستيعاب من أجل تعزيز فرصها يف االبتكار، إذ تتطلب هذه القدرة مهارات  تعزيز قدر

ما يتطلب تكوين املهام مثل . خمتلفة لتضمن للمنظمة الوصول إىل املعارف اخلارجية كخطوة أوىل
يع مستويات املنظمة انطالقا من حتسني املهارات تقاسم، وحتويل وإيصال املعارف إىل مج

ا األساسية من ناحية، وتعزيز البنية التواصلية للمؤسسة، وحدا
:وتتكون القدرة االستيعابية من أربعة أبعاد خمتلفة.وبيئتها اخلارجية، من ناحية أخرى

ملية حافزا هاما وتتمثل يف عملية امتالك معارف جديدة حمددة، إذ متثل هذه الع:االقتناء
. ويعترب هذا البعد كمصمم املعارف اجلديدة للمنظمة. لبناء عالقات التعاون بني املنظمات

لذلك، ميثل هذا البعد قدرة املنظمة على امتالك وتثمني املعارف اخلارجية األساسية بأنشطة
ارف املسبقة التميز املنظمة، مع مراعاة املتطلبات املختلفة كاالستثمارات املسبقة، امتالك املع

.بالطموح يف مجع املعارف اجلديدة، أنشطة البحث والتطوير
ويعرب هذا البعد عن القدرة على فهم والتحكم واستيعاب املعارف اخلارجية، وميكن :الفهم

فهم هذا البعد يف املنظمة، مبعاجلة أعماهلا املنشورة، ومن مث يقاس عدد املرات اليت تشار إليها 
من خالل هذا البعد يتضح أنه من الضروري أن . ظمات األخرى اليت استخدمتها فعالحبوث املن

ا األساسية، و الذي يقوم بتطوير عمليات مناسبة  ا ومهارا يكون للمنظمة تنظيما يثمن قدرا
.لفهم، معاجلة وتفسري املعارف املتأتية من البعد األول من القدرة االستيعابية

ا اليت تسهل التوفيق بني املعارف تتمثل يف قدر :التحويل ة املنظمة على تطوير مهارا
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والذي يظهر يف زيادة أو نقص يف معارف . املوجودة مع املعارف اجلديدة املكتسبة واملفهومة
املنظمة، أو إعادة تفسريها للمعارف املوجودة والذي يبىن أساسا على النشر والتحويل، وقد مت 

.من خالل عدد األفكار أو املشاريع البحثية للمنتجات اجلديدةاقرتاح مقياس هلذه املرحلة 
هي قدرة املنظمة على تطبيق معارفها اخلارجية اجلديدة بطريقة جتارية بغية :االستغالل

فتسمح املهارات األساسية للمؤسسة بتنقيح، متديد وممارسة تأثري على . حتقيق أهدافها التنظيمية
. شأة حديثا عن طريق جتسديها من املعارف املكتسبة واحملولةاملعارف املوجودة أو تلك املن

.وقد اقرتح مقياس هلذه املرحلة متمثل يف عدد براءات االخرتاع أو عدد املنتجات املبتكرة
ا  وانطالقا من األمهية اليت تكتسي مفهوم القدرة االستيعابية يف جعل أنشطة املنظمة وقدر

,Todorova ر تبين منوذج تودوروفا و دورسنيالتنافسية مثالية، كان من األجد et
Durisin،والذي ميثل منوذجا حمسنا ومنتقا من منوذج زارا وجورج Zahra, et George

ولذلك، فيقوم النموذج .Cohen et Levinthal مستغال يف ذلك منوذج كوهني وليفنتال
، Cohen et Levinthal على إعطاء تفسري جديد للنموذج الذي اقرتحه كوهني وليفنتال

دف إظهار وإثبات أن املرحلة  من خالل دمج قيمة املعارف كمكون الرئيس لنموذج السابق، 
الفهم تعترب مرحلة إطالق عملية معقدة، واليت ال تؤدي إىل التمييز بني القدرات احملتملة واحملققة 

,Zahra املقرتحة يف منوذج زارا وجورج et Georgeل للمعارف ، وتقوم على فهم كام
.املكتسبة

:فوفقا لزارا وجورج، ميكن للمنظمات تطوير نوعني من القدرة االستيعابية
ترتبط هذه القدرة ارتباطا مباشرا ببعدي حتويل واستغالل : القدرة االستيعابية احملققة-

املعارف داخل املنظمة، فيسمح تطوير هذه القدرة للمنظمة من حتسني أنشطة االبتكار وفرص 
.ير املنتجات والعمليات جديدةتطو 

واليت ترتبط بالقدرات على اقتناء وفهم املعارف، إذ بتطوير : القدرة االستيعابية احملتملة-
هذين البعدين يعطي املنظمة ميزة اليت متكنها من مواجهة خمتلف القضايا االسرتاتيجية، مبا يف 

...تاحةذلك امتالك القدرات على إعادة تشكيل ومرونة املوارد امل
ومثة مفهوم مكمل للتسريبات املعرفية والذي ساهم يف التحويل من املنظور التقليدي للعالقة 

والذي .اليت تربط بني اإلنفاق على البحوث والتعاون، والذي يتمثل يف مفهوم القدرة االستيعابية
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تسريبات ميثل قدرة املنظمة على استيعاب تدفقات املعلومات من املنظمات األخرى، أي ال
فكلما كانت كبرية، كلما  : وتعرف القدرة االستيعابية بعض إنتاجية التسريبات املعرفية. املعرفية

يف هذا املعىن، فمن خالل هذه القدرة . كانت للتسريبات املعرفية تأثريا على إنتاجية املنظمة
.يظهر بأن أنشطة البحث اخلارجية وانشطة البحث الداخلية متثل بدائل ناقصة

تمثل الطريقة الكالسيكية لقياس القدرة االستيعابية يف اعتبار أن اإلنفاق الداخلي على ت
فيمكن للنفقات اخلاصة زيادة من خمزون : يزيد مع ازدياد هذه القدرةأنشطة البحث والتطوير

.معارف املنظمة، وبالتايل امتالك أسسا وقواعد لفهم أحباث املنظمات املتنافسة
:الستيعابية والتسريبات المعرفيةعالقة القدرة ا-٣

تعترب كل من القدرة االستيعابية والتسريبات املعرفية أساس العالقة اليت تؤدي إىل جناح 
ويف هذا املنحى، تستدعي املنافسة يف البحوث ذات املخاطرة . األنشطة التعاونية بني املنظمات

لألمهية اليت تكتسيها التسريبات املعرفية يف املشرتكة إنفاقا أقل من احلاالت التنافسية العادية نظرا 
إذ تعترب النتيجة مهمة يف حالة التكتل البحثي ذو املخاطرة . البحوث ذات املخاطرة املشرتكة

.املشرتكة مقارنة حبالة املنافسة البسيطة
ا تنشئ  وعندما تتعلق وترتبط القدرة االستيعابية بالنفقات الداخلية للبحث والتطوير، فإ

ا إجيابيا للتسريبات املعرفية على النفقات الداخلية للبحث والتطوير هذا من جهة، وتقلل من أثر 
التأثري السليب لتأثري االستبدال الناجم عن للتسريبات املعرفية والذي يؤثر على النفقات الداخلية 

نظمات كون أنه كلما زادت التسريبات املعرفية فمن مصلحة امل. للبحث والتطوير من جهة أخرى
ا االستيعابية واستيعاب أفضل لنتائج  زيادة إنفاقها يف األنشطة البحث والتطوير بغية زيادة قدر

إضافة إىل ذلك، فليس من مصلحة أي منظمة أن تكون يف حالة احللقة . البحوث املستقبلة
ا املفرغة النامجة عن التسريبات املعرفية، كون أن خفض األحباث اخلاصة يعمل على خفض ق در

ومن الضروري أن يكون هناك فهم أكثر مشوال للظواهر املرتبطة باألنشطة التعاونية .  االستيعابية
وميكن أن يتم هذا انطالقا . واالهتمام بالعناصر االسرتاتيجية، عند اختيار شركاء أنشطة البحث

ر عدد من مفهوم الشبكة التعاونية لعمليات البحث، أي أنه يف مقدور املنظمات أن تقر 
.املتعاملني الذين تشرتك معهم يف أنشطتها اخلاصة بالبحث والتطوير

توسيع مصادر االبتكار المعرفية الخارجية: المبحث الثالث
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لقد مت انتقاد منوذج إنتاج املعارف، العتباره املنظمة وحدة التحليل األساسي، إذ عند توسيع 
تحيال قياس تدفقات املعارف إىل املنظمة، النموذج وربطه بالبعد املكاين أو فضائي، يكون مس

وهلذا، وانطالقا من هذا الغموض . فهي غري مرئية، وال توجد أي قناة على أساسها ميكن تتبعها
ولتوضيح هذا .أخذت األطر النظرية يف اعتبارها كيفية انتقال املعارف بني الوحدات اجلغرافية

دف وضع األساس النظري لتقدمي الغموض، أخذ الباحثون يهتمون بنظريات النمو اجل ديدة 
ا خبصوص االستعانة مبصادر خارجية للمعارف اليت كانت حمدودة جغرافيا .تفسريات موثوق 

:تخريج التسريبات المعرفية-١
يتأتى ختريج التسريبات املعرفية على وجه اخلصوص من أسواق العمل والتخرجيات املالية اليت 

السوقية للصناعات املتنوعة بأسعار منخفضة جدا، كاملعلومات ال تسهل توفري املدخالت غري 
سيما التكنولوجية منها وباالعتماد على وفورات احلجم، مبا يف ذلك املردودية يف عملية اإلنتاج، 
فقد فسر وجود اختالف تقسيمي لألنشطة االقتصادية بني البلدان واملناطق، أين كان العامل 

ذا مت الذي يولد ويشجع على زياد ة مردودية اإلنتاج يتمثل يف التخريج ما بني املنظمات، و
جتاوز التحليل التقليدي احملدد من نظريات املنظمة الصناعية، حنو اعتبار الوحدات املكانية  

.كأساس الدراسة
فالواجب معرفة إذا كانت للتسريبات املعرفية حتديدا جغرافيا، نظرا ألمهية عملية ختريج 

ا يف اخرتاق حدود املنظمات، والنامجة أساسا من عدم املعارف اليت تظهر جليا من خالل قو
ا ما جيعلها مرتبطة بالتخرجيات وعليه، تعترب التسريبات املعرفية ظاهرة .القدرة على التفرد 

حتمية، واليت ال تتطلب دليال على أمهيتها، فهي تثبت عدم قدرة أي قوة على حتديدها يف 
إضافة إىل امكانية امتدادها للتمكني من ظهور .... مدينة، أو منطقة، بلدمكان، سواء يف 

.التسريبات املعرفية املكانية
:تأثير البعد الجغرافي في التعاون المعرفي-٢

تعترب النظريات املختلفة اليت تدرس التموقع املكاين ضرورية يف شرح ختريج التسريبات 
وكما مت . نتقال التسريبات املعرفية يف املناطق اجلغرافيةاملعرفية، خاصة إلمكانيتها على شرح ا

. تناوله، ختتلف املعارف عن معلومات، لتجاوزها الفهم البدائي ملا يستقبل تقليديا من املعلومات
ا غري املقننة،  فاملعارف تتطلب مهارات مكررة للتفسري، خصوصا املعارف الضمنية منها، إذ أ

ا غري تنافسية، ما يستلزم وما مييزها أيضا عدم امكان ا مميزة بكو ية تدوينها كاملعلومات، كما أ
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بأن املعارف األخرى تعترب جمال اهتمام التسريبات املعرفية ما
االت .جيعلها ذات قيمة يف خمتلف ا

إذ أن االخرتاق الفكري . حيث تستدعي مسألة القرب اجلغرايف حل مشكل نقل املعارف
فعلى الرغم من . املمرات والشوارع بسهولة أكثر من احمليطات والقاراتجيب أن ميكن من عبور

أن التطور امللحوظ يف عامل االتصاالت جعل من التكلفة احلدية لنقل املعلومات عرب الفضاء 
اجلغرايف ثابتة، يف حني أن تكلفة املعرفة الضمنية ال تنقص إال باملالحظة والتواصل والتفاعل بني 

.تكرراألعوان بشكل م
دف إىل تأمني املعارف  ففي املنظمات، توجد عدة مستويات من التفاعل أمهها تلك اليت 

وكما يف خمتلف التفاعالت، مبا يف ذلك التفاعالت .من خالل االتصال املباشر املتكرر
االجتماعية، تعترب ذات فائدة وقيمة اقتصادية يف نقل املعارف ما بني املنظمات ويف املنظمة 

منه، تتأثر معظم التفاعالت، خاصة يف جمال البحث والتطوير وتكوين رأس املال . دةالواح
ومن أجل احلد من حالة . البشري، بالتوقعات، التفضيالت والقيود اخلاصة باألعوان االقتصاديني

االت اجلديدة، ميكن القرب اجلغرايف  عدم التأكد يف أنشطة البحث والتطوير، خصوصا يف ا
ا على تبادل األفكار والقدرات اإلدراكية للمعارف اجلديدةاملنظمات م عالوة . ن حتسني قدرا

دف خفض تكاليف  على ذلك، يعترب االبتكار وسيلة لتجميع املعارف املكانية املخرجة 
لذا ترتكز املنظمات املبتكرة بشكل عام يف املناطق اليت تتوافر فيها املوارد . البحث والتطوير
وعليه، تعترب املنظمات واملوارد من املتغريات الداخلية، لقوة . ة هذه املنظماتاملخصصة ألنشط

.ارتباطها فيما بينها، ما يستلزم حتديد املواقع اجلغرافية ألنشطة االبتكار
، انطالقا من معلمات منوذجه، بأن التسريبات املعرفية ميكن JAFFE ولقد أثبت جايف

قة اليت تستغلها خمتربات البحوث من اجلامعات والبحوث استغالهلا من طرف الغري بنفس الطري
وباإلضافة إىل ذلك، تعترب خمرجات االبتكار وظيفة للمدخالت املبتكرة يف . الصناعات املختربات
.نفس املنطقة اجلغرافية

، وبإدخال املعارف اجلديدة لتسويق Feldman فبتوسيع النموذج اليت اعتمده فيلدمان
وجيب . ميكن تأكيد بأن وظيفة إنتاج املعارف ذات أمهية يف التحليل اجلغرايفاملنتجات اجلديدة، 

التنويه إىل وجود عدة مسامهات اليت حبثت عن عناصر جديدة لقياس خمرجات االبتكار لتطوير 
فمن املهم االهتمام بإجياد عناصر جديدة لقياس خمرجات . املدخالت واملخرجات االبتكارية
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خالت واملخرجات االبتكارية، لكون أن عدة دراسات استنتجت بأنه يف االبتكار لتطوير املد
.املناطق اليت تنشئ املعارف اجلديدة تأخذ التسريبات املعرفية تركيزا جغرافيا

ويأخذ تقدير دالة اإلنتاج املعارف الوحدة املكانية كوحدة للدراسة مفهوما واسعا، فيمكن 
ويعترب يف هذا الصدد، . بشكل جيد مثل املدنأن تكون بلدا أو أن تكون وحدات مستهدفة

استخدام البلد كوحدة جغرافية مناسبا للمالحظة، إذ من املهم استخدام مفهوم حل املسافات 
ومع ذلك، فقياس مسافات ن كم يستبعد التفاعل . لقياس االمتداد اجلغرايف املعريف للكيلومرت

افيا هي عبارة عن منصة قوية من أجل تنظيم والعالقات االجتماعية املعقدة، ما يعين أن اجلغر 
-Autant ومن جانبهما حاول كل من أوتون برنار.خمتلف األنشطة االقتصادية

Bernardوأورالندو Orlando إجياد رابط تفاعلي بني القرب اجلغرايف والتكنولوجي من
جغرافيا ما يفسر التسريبات املعرفية ما بني املنظمات، فوجدا ميل الصناعات املتماثلة للتكتل

.بوضوح أمهية التسريبات املعرفية بالقرب اجلغرايف
:دور أنشطة البحث والتطوير في التعاون المعرفي-٣

R يف العامل التنظيمي، ميكن للجامعات ومؤسسات البحث والتطوير & D معرفة
طوير، فيمكن للمنظمات الصغرية، األقل متكنا من أنشطة البحث والت. مستوى تسرب املعارف

أن تستفيد من خمتلف املعارف باستغالل التسريبات املعرفية اليت مصدرها املنظمات املتخصصة 
R كاجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير & D ما يعطي إجابة للمشكلة املطروحة من ،

,Acs طرف آكس، أودريتش وفيلدمان Audretsch, Feldman حول إمكانية
تكارات مع استثمارات هامشية يف البحث والتطوير، وعليه املنظمات الصغرية أن تنشئ االب

ولقد أدت الزيادة يف نفقات البحث والتطوير. فإخراج املعارف ختتلف بني املنظمات املختلفة
R & D إىل تأثري إجيايب على نتائج هذه األنشطة، مما يعين حتقيق منو يف معدل اإلبداع و

. اخلاصة واجلامعات استثناء باعتبارها مؤسسات حبثيةوبالعكس، ال تعطي املنظمات .االبتكار
إذ يلعب اإلنفاق على البحث والتطوير دورا حيويا يف جمال اخلدمات اللوجستية لتزويد املنظمات 

ذا، فإن املنظمات الكبرية لديها القدرة . باملعارف الالزمة لصقل وحتقيق نتائج مرضية لالبتكار و
، يف حني أن املنظمات الصغرية لديها امتياز استغالل التسريبات على إنشاء حاجتها من املعارف

املعرفية الناجتة عن خمتربات البحثية، كما ميكن اعتبار املنظمات اخلاصة احتياطي للمعارف 
ومن ناحية أخرى، متثل نفقات اجلامعة على البحث . الالزمة ألنشطة ابتكار املنظمات الكبرية
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.منظمات الصغرية من املعارف املوصلة لالبتكاروالتطوير الغذاء الرئيسي لل
ولقياس تدفق املعارف املستخدمة يف االبتكار، مت ابتكار العديد من املؤشرات اخلاصة 

فبرتتيب براءات االخرتاع حسب املناطق اجلغرافية، وأخذ عينة للتحكم حتتوي .برباءات االخرتاع
متركز جغرايف قوي : لدراسات بنتيجة مفاجئةولقد جاءت هذه ا. على براءات االخرتاع املذكورة

لرباءات العينة املشاهدة، ما يعين أن القرب اجلغرايف واحد من العوامل املهمة يف عملية التسريبات 
ومع هذه النتائج ميكن القول أن املنظمات عموما تستشهد يف عملية االبتكار، برباءات . املعرفية

.التحكماالخرتاع احمللية أكثر منها من عينة
,Audretsch من ناحية أخرى، أظهر أودريتش وفيلدمان Feldman أن امليل إىل

جتميع أنشطة البحث والتطوير لديها جغرافيا يأخذ اجتاها قويا يف القطاعات اليت تتطلب معارف 
ومع ذلك، فإلقامة عالقة بني الرتكز اجلغرايف وأنشطة البحث والتطوير، فإن . اقتصادية جديدة

ل الرئيسي للرتكز اجلغرايف للتواجد اإلنتاج يتمثل يف األمهية النسبية للمعارف اجلديدة يف هذه العام
.الصناعة
:التعاون المعرفي بين الصناعات-٤

إذا كان البعد اجلغرايف بني املنظمات له تأثري على االستغالل املعريف مثله مثل نوعية أنشطة 
ا املنظمة أو تلك اليت توجد يف حميطها، فإن الصناعات تتطلب البحث والتطوير اليت تقوم 

مدخالت يف جمال البحث والتطوير مثل مهارات حمددة، والبحوث األكادميية والصناعية، فإن 
حيث تبقى هذه النتيجة صحيحة . امليل إىل جتميع أنشطة البحث والتطوير جغرافيا قوي جدا

العلمية والصناعية، تساهم اليد العاملة املؤهلة يف فبمثل البحوث . حىت بعد مراقبة الرتكز اجلغرايف
إنشاء آلية ديناميكية للتسريبات املعرفية، من خالل حركتهم يف صناعة دون معاجلة الرتاكم معرفة 

.األداء لديهم
ا أودريتش وفيلدمان Audretsch, وعالوة على ذلك، فإن دراسة ميدانية اليت قام 

Feldman قع والقرب اجلغرايف يعتربان صلب عملية استغالل التسريبات تبني بوضوح أن التمو
فبني سوء فهم الطريقة إنتاج التسريبات املعرفية، ظهورها جغرافيا يف منوذج تقدير دالة . املعرفية

إنتاج املعارف وصعوبة فصل ارتباط التسريبات املعرفية باملتغريات على املستوى اجلغرايف، يظهر 
دي جبدوى كبرية للمنظمات، يف حني أن تعيني منوذج موثوق السببية بعيد متوقع النشاط االقتصا

.اإلنشاء واملنال
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:التكتالت المعرفية أساس تميز المنظمات-٥
خيتلف تنظيم وتركز األنشطة االقتصادية حبسب املناطق اجلغرافية، ما ميكن أن يكون أساس 

ويأيت هذا االختالف أساسا . ملعارفالتباين يف األداء حىت مع استخدام نفس املدخالت من ا
من تباين الثقافات بني املناطق، كما أن تباين العالقات بني األعوان يف مناطق خمتلفة هلا دور ال 

فالتبادل، التداخل والرتابط بني . ميكن إنكاره يف التباين يف أداء املنظمات يف املناطق املعنية
ن هلا تأثري مباشر على أداء النشاط االبتكاري األفراد باعتبارهم ثقافات يف وادي السليكو 

للمنظمات املكونة لوادي السيليكون؛ وعلى العكس من ذلك، فأعوان املنظمات اليت تقع يف 
وانطالقا من هذا اجلانب، فقد ساعد الباحثون على .يف بوسطن هم أقل ترابطا١٢٨الطريق 

ة الكامنة داخل الوحدة اجلغرافية املدروسة توضيح الطريقة اليت من خالهلا ميكن للبنية االقتصادي
ففي هذا الصدد، تتمثل العناصر اهليكلية . أن تبين وحتسن من األداء االقتصادي للمنظمات

.الرئيسية يف معاجلة درجة تنوع التنافس احمللي من ناحية، والتخصص واالحتكار من جهة أخرى
التسريبات املعرفية بني املنظمات، ما وميكن مالحظة بأن تركيز الصناعة يف مدينة ما تشجع 

وعالوة على ذلك، فاملعارف . يوجب وجود تأثري إجيايب على أنشطة املنظمات البحث والتطوير
النامجة عن التسريبات املعرفية بني املنظمات ميكن أن تعترب امتيازات عن طريق زيادة تركيز من 

سات األخرية، تنخفض تكاليف االتصال ووفقا للدرا.صناعات حمددة يف مناطق جغرافية حمددة
تمع، وكذا أنشطتهم  تمع املدروس، ما يعين أن أفراد ا مع التوافق بني األفراد وأنشطتهم يف ا

فتقليل التكاليف بدورها يزيد من. متماثلة
ومن جهة أخرى، فإن إخراج املعارف تعين فقط . فرص إنشاء التسريبات املعرفية بني األفراد

القائمة والقادمة من نفس الصناعة، ما ميد من وحدة الدراسة للمؤسسة حنو املناطق، املنظمة 
.لكنه حيد من انشاء من التسريبات املعرفية يف نفس الصناعة

وعليه، فمن األرجح أن ميتد إخراج املعارف أفقيا يف نفس الصناعة إىل صناعات أخرى، 
لصناعات تعترب مصادر صلبة وأساس االقتصاد وذلك ألن التسريبات املعرفية املنتقلة ما بني ا

إذ أن يف معظم الصناعات تتجاوز أمهية التسريبات املعرفية املتأتية من . القائم على املعارف
وعليه، فإن تنوع مصادر املعرفة املوجودة، ال . الصناعات األخرى تلك املتأتية من نفس الصناعة

ا من املعرفة، والذي سيما يف املناطق واملدن االبتكارية، تعترب  مالذ الذي يوفر للمنظمات إمدادا
. يتحقق عادة بتوسيع إخراج معارفها من الصناعة اليت تنتمي إليها حنو الصناعات األخرى
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ويشجع التبادل بني الصناعات يف نفس املنطقة اجلغرافية إنشاء إخراج املعارف للمسامهة يف 
ذا . تطوير أنشطة املنظمات االبتكارية ا حقيقة و املنطق، فإن احلاجة إىل تنوع املصادر، كو

واقعية يف احلياة االقتصادية للمنظمات، يتطلب إنشاء تبادالت تكاملية ملعارف املنظمات لربط 
وال تعترب توفيقة مدى التخصص اإلقليمي مقابل التنوع . عالقات االقتصاد القائم على املعرفة

ية البعد الوحيد الذي على أساسها ميكن للمؤسسات بناء اإلقليمي يف تعزيز التسريبات املعرف
.تكتل معريف، بل ميتد إىل درجة املنافسة السائدة يف تلك املنطقة، أو مدى االحتكار احمللي

وميكن لالحتكار احمللي التفوق على املنافسة احمللية ألن ذلك يزيد من قدرة املنظمات على 
كما ميكن للمنافسة أن تكون . مارات يف املعارف اجلديدةحتسني أدائها االقتصادي نتيجة االستث

وما ينبغي التأكيد عليه أن . أكثر مالءمة للمعرفة بالعوامل اخلارجية مما هو عليه االحتكار احمللي
املقصود من املنافسة احمللية هو التنافس على األفكار اجلديدة الواردة من األعوان االقتصاديني، 

منه، . تزايد عدد املنظمات الكربى املنافسة يف تقدمي أفكار جديدةوالذي ال يتجسد فقط يف
يساهم التنافس بني منظمات يف دخول منظمات جديدة متخصصة يف بعض املنتجات اجلديدة 
والذي يرجع أساسا إىل كون املدخالت واخلدمات التكميلية من املرجح أن تتاح من املنظمات 

ن املنظمات الكبرية أو من تلك اليت تتكامل فيما بينها املتخصصة الصغرية وليس بالضرورة م
ولقد أدى اختبار التخصص مقابل التنوع إىل قياس األداء االقتصادي من حيث منو . رأسيا

لتحديد ١٩٨٧و١٩٥٦مدينة ما بني ١٧١العمالة، باستخدام بيانات منو الصناعات يف 
دور املنافسة احمللية يف التأثري على معدالت األمهية النسبية لدرجة التخصص اإلقليمي والتنوع، و 

ا مل تقدم أية أدلة فيما . النمو فقد أظهرت النتيجة مسامهة التنوع اإلقليمي يف زيادة النمو، غري أ
.إذا كان التنوع أكثر أمهية من التخصص يف توليد أنشطة ابتكارية

نظيم النشاط االقتصادي، ومن ناحية أخرى، فلقد مت االهتمام باملدى الذي يرتكز عليه ت
ألن يكون مركزا أو ممثال يف تنوع األنشطة االقتصادية التكميلية، وكيف أن البنية األساسية 

إذ تربط خمرجات االبتكار من املنتجات ضمن . للنشاط االقتصادي يؤثر على خمرجات االبتكار
على مدى تنوعه من حيث مدينة معينة مبدى تركز النشاط االقتصادي لتلك املدينة بصناعته، أو 

فاألنشطة االبتكارية للمدن اليت تتقاسم . الصناعات التكميلية اليت تتقاسم قاعدة علمية مشرتكة
قاعدة علمية مشرتكة، تبني بأن التنوع عرب أنشطة اقتصادية تكميلية اليت تقاسم قاعدة علمية 

افة إىل ذلك، تبني بأن درجة وباإلض. مشرتكة يعترب أكثر مالءمة لالبتكار مقارنة منه بالتخصص
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املنافسة احمللية للحصول على أفكار جديدة داخل املدينة هو أكثر مالءمة لألنشطة املبتكرة مما 
.يقدمه االحتكار احمللي

:خاتمة
كيفية تفعيل القدرات االبتكارية والتعاونية لقد مت التطرق من خالل هذا البحث إىل 

ا على حتويل معارفها إىل وتتوقف فعالية نتائج هذه للمنظمة العملية يف املنظمة على قدر
ا . منتجات وخدمات حتسن من وضعها التنافسي إذ جيب على املنظمة أن تعزز من قدرا

إذ ميكنها تطوير التكنولوجيا . االبتكارية بناء على احملددات األساسية يف تطوير هذا اجلانب
رجي، كما ميكنها للمنظمات تبين طريقة ترتكز على داخليا بالكامل وباستقاللية عن احمليط اخلا

ا املكلفة بالبحث والتطوير، وعليه  إجياد اتفاقيات مع مؤسسات أخرى وتبادل املعرفة بني إدارا
.إبرام وإنشاء شكل من أشكال التعاون التكنولوجي

يساهم يف وبغرض التفوق على املنافسة، وجب على املنظمة أن تعتين بنهجها املعرفـي الـذي 
فإمهال العديد من املنظمات ملوضوع املعارف واالبتكار واعتباره غري . إجناح العملية االبتكارية

مهم يف العمل اإلداري، يؤدي إىل إحباط وإخفاق العاملني وحتويل جمهودهم من فكري إىل 
ل على لذا، فاملنظمة الذكية هي اليت تستخدم أفرادها وحتفزهم علـى االبتكار، وتعم. عضلي

ا بغرض التميز يف أدائها ويتميز االبتكار .جلب التكنولوجيات الستخدامها يف نشاطا
خبصوصيات الوسائل املستخدمة يف العملية االبتكارية، واليت متيز املنظمة عن غريها، ال سيما 

ظمة األول متعلق ببناء املن: ومن أهم حماور هذا البحث متطلبني رئيسيني. الوسائل غري املادية
لنهجها املعريف، والثاين ينطوي على تعزيز املنظمة جلهودها االبتكارية والتعاونية املكرسة للبحث 

ا االبتكارية والتعاونية، من خالل . والتطوير فبتطوير املنظمات ألهدافها املرتبطة بتعزيز قدرا
من متطلبات إجناح االهتمام بالعوامل املؤثرة واحملددة للنشاط االبتكاري، تكون أرست مرتكزا

ا .وتنشيط وظيفة اليقظة االسرتاتيجية 
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ملخص البحث
والثقايفالفكرياملستوىورفعوالتطوير،والبحثلإلنتاجاملؤهلالبشرياملالرأسالضروريات يف إعدادمناجلامعيالتعليميعد
علىتفرضواليتالثورات،تلكمعالفعالالتعاملأجلمنوذلكوالتكنولوجية،املعرفيةالثوراتظليفالتعليمخلرجييالعام
تمعاتكافة تموالتحدياتاملشكالتعلىطلبة للتغلبالوزيادة عدد تراكمها،علىوالعملاملعرفة،إنتاجضرورةا عيةا

اجلامعاتمناخلرجينينظرا لقربالتعليمية،أهم املراحلمناجلامعيالتعليمفضال عن ذلك يعترب.والتنميةاالرتقاءدف
للمجتمعاتالتنمويةالعمليةعاتقهعلىتقعالذيالبشرياملالرأسيعدالذياملصنعهيفاجلـامعةالعمل،سوقإىلللولوج 
ولذلك تعترب املعرفة .البشرياملالرقيا يف رأساألكثراألصنافتشكيليفاحملوريالدورميتلككوهوبذلجوانبها،مبختلف

واإلبداع وجهني لعملة واحدة هي اإلبداع املعريف، فإن امتالك وسائل املعرفة بشكل موجه وصحيح واستثمارها بأبعادها الدقيقة 
. النطالق حنوحتقيق التنمية املستدامةيشكل إضافة حقيقية لالقتصاد الوطين للدول وقاعدة ل

اإلبداع املعريف، التعليم العايل، التنمية املستدامة، رأس املال البشري:الكلمات المفتاحية

مقدمة
تتمتعملااملستدامة،التنميةحتقيقايناطاليتالتعليميةاملؤسساتأهممناجلامعةتعترب

للقيامإعدادهو البشري،املالرأستنميةبواسطتهاتطيعتسوهيكليةوماليةبشريةمقوماتمنبه
تمعوتزويد،واإلبداعاالبتكارعلىوتشجيعهالعلميةبالبحوث تأهيالاملؤهلةباإلطاراتا

االتخمتلفيفعالياعلميا تمعلتنميةالالزمةوالتخصصاتا . ا
منهاتوظيفهميكنماوانتقاءعارفاملوابتكاراختياريعترباملعريف الذي وظل االقتصاد

تمع،أفرادحياةنوعيةحتسنييفواستخدامه يتمواالجتماعي،االقتصاديالرفاهوحتقيقا
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املختلفةالتفكريوأمناطالعلميالبحثطرقوتوظيفالبشري،العقلمناالستفادةخالل
املنشودة وحتقيق التنمية يةواالجتماعاالقتصاديةالتغرياتإلحداثاملعلومات؛وتكنولوجيا
املتسارعةواخلربةاملعرفةعلىالبلداقتصاداعتمادزيادةإىلاملعريفاالقتصادويهدف.املستدامة

.والطاقةاملادةعلىالتقليدياعتمادهمقابليفوالتقدمالتطوير
دورهاعليينعقدوالوطيناملستوىعلىاألساسيةللبحوثاملنسقاجلامعاتتعتربكما 

ا تلعب . والتكنولوجياتالبحوثوتوظيفالستخداميحيو  االستخداميفاألكربالدوركو
أوالوطينالصعيدعلىلضأفرؤيةمانضللتكنولوجيااو واألساسيةالعامةالبحوثلنتائجاحليوي

.ملعريفااالقتصاددورزيادةظليفالعاملأحناءمجيعيف
هذهيفدورمهاوالتقنيةالعلميأخذأنواالجتماعيصادياالقتاإلمناءعمليةتتطلبف

تمعفإنلذلكالعلمي،البحثطريقعنوذلكتمع،ا مبراكزاالهتماميتطلبرقي وتطور ا
الباحثنيبنيجتمعلإلبداع املعريفوطنيةمنظومةوخلقعليها،وزيادة اإلنفاقالتطوير،و البحث

وهذا ما سنحاول تقدميه من خالل . للعلوم والتكنولوجيااريةجتتطبيقاتيفاألعمالوأصحاب
:من خالل طرح االنشغال التايل.هذه الورقة البحثية

في ما يكمن دور الجامعة في تنمية اإلبداع المعرفي لتحقيق التنمية المستدامة؟
عاجل ولإلجابة على هذا التســــاؤل قمنا بإعداد هذه الدراسة وفق أربعة حماور اليت ت

.اجلـــــوانب املتعددة للموضوع
I.المظلة الفكرية والمفاهيم األساسية لإلبداع المعرفي:

I.اإلبداع ماهية . ١:
قبل التعرض ملفهوم اإلبداع البد من التوقف عند بعض املصطلحات ذات العالقة، 

د  والذي يرتمجه البعض بالتجدي(Innovation)كما نستخدمه هو ترمجة لكلمة فاالبتكار
الذي يرتجم (Innovation and Entrepreneurship)كما يف كتاب بيرت داركر 

مع التأكيد على أن التجديد قد يعين جتديد املنتج احلايل يف حني أن داركر ). التجديد واملقاولة(
أكثر مما ) والتدرجيياجلذري(مبعناه الواسع االبتكارمبعىن (Innovation)استخداميف كتابه 
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:طرحهاميكناليتالتعريفاتفمن.، ١تجديديعين ال
حسبPeter Drucker أن اإلبداع هو عملية حبث متجددة ومنظمة، تعتمد على

ال االقتصادي واالجتماعي .٢التحليل املنهجي للمتغريات يف ا
 إجياد عالقة بني األشياء : " بأنه" آدم مسيث"ميكن تعريف اإلبداع أنه ظاهرة سلوكية، ويعرفه

.٣"مل يسبق القول أن بينها عالقاتاليت
 اإلبداع هو جمموعة من النشاطات اخليالية اليت تتكامل لتعطي خمرجات أو منتجات أصلية

تمع .٤وذات قيمة يف ا

فاإلبداع نزوع إىل جتاوز املألوف وتنسيق املعارف وفق منط جديد غري مسبوق أو اإلتيان 
لقدرة الفائقة لدى الباحث على الربط والتحليل فا. حبلول غري مألوف للمشكالت املطروحة

".اإلبداع"والرتكيب واهلدم وإعادة البناء هلرم العلم هو ما أطلق على نتائج عمله هذا صفة 
أن املبدع ينفرد جبملة من املواصفات متيزه عن غريه من بينها الطالقة والسرعة يف 

إخراجها يف حالة جديدة تتصف بالتنوع استجماع املعلومات واألفكار مث صهرها بوقفة عقلية و 
يف االستجابات للثغرات الكثرية للموقف الواحد، ولذلك تتعدد األفراد مع تغري املدخالت؛ األمر 

وعليه ميكن تعريف التفكري .  الذي يكشف عن أصالة الفكر وقدرته على ابتكار احللول اجلديدة
:االبتكاري كاأليت

، ٧200للنشر، وائلدار،األردن،، عمانالحديثةالتجاربوالخصائصوالمفاهيم:االبتكارإدارةجنم،عبودجنم1
.١٧ص 

2 Jean-Yves et autres, objectif : innovation, dunod, pris, 2005, p 44.
،عمان، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة األوىلإدارة المعرفة الممارسات والمفاهيم،، ملكاويwإبراهيم اخللوف ال3

.٢٠٥، ٢٠٤: ، ص٢٠٠٧
الملتقى اإلداري الخامس للجمعية السعودية ورقة عمل مقدمة يف كيف نكتسب قادة المستقبل،سوزان طه بناجة، 4

.٠٢. ، ص٢٠٠٧فرباير٢٦-٢٨، لإلدارة
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ا الدماغ عندما س"إىل أن التفكري ١يشري جروان لسلة من النشاطات العقلية اليت يقوم 
يتعرض ملثري يتم استقباله عن طريق واحد أو أكثر من احلواس اخلمس والتفكري مبعناه الواسع 

".ية حبث عن معىن للموقف أو اخلربةعمل
أما موضوع االبتكار فعرف هو األخر دراسة متنوعة ومتشعبة من طرف العلماء من عدة 

فمنهم من عرفه على انه عملية أو ناتج، أو خصائص شخصية أو ظروف بيئية، فقد نواحي،
على Guilfordتباينت رؤية العلماء حول تفسري ظاهرة االبتكار، حيث ركز جيلفورد 

اعترب االبتكار عملية، ويرى آخرون أن Torranceاخلصائص الشخصية، بينما تورانس 
.االبتكار منتج

ا 2Torranceفها تورانس فعملية االبتكار عر  عملية حتسس " يف امليدان الرتبوي بأ
ا واختبار الفرضيات والتعبري عن النتائج وتعديل  الفجوات املفقودة وتكوين الفرضيات املتعلقة 

". اختبار الفرضيات، ويرى أن جوهر العملية التعليمية هو وجود مشكلة حتتاج إىل حل
: مية اليت تستهدف تنمية االبتكار ينبغي أن تراعي قدراتوأكد تورانس أن املناهج التعلي

الطالقة، املرونة واألصالة والتفصيالت، وان يتوفر فيها خصائص رئيسية هي عدم االكتمال، 
وميكن أن تراعى . واالنفتاح، واستخدام تساؤالت املتعلم، والسعي إلنتاج شيء ما واستخدامه

:٣مناهج عوامل االبتكار على النحو التايل
وهي إحدى صور عديدة لطالقة التفكري عموما، وميكن رصدها :Fluency الطالقة - ١

من خالل عدد األفكار املقدمة استجابة ملثري معني؛ أو عدد الوحدات الفكرية املتصلة مبوضوع 
.ةما، واليت ميكن إنتاجها، يف وحدة زمنية مقدر 

تكاري املتميز باجلدة، أو وهي القدرة على اإلنتاج االب: Originalityاألصالة-٢
. الطرافة، أو املهارة، أو الندرة، أو النفاذية والعمق؛ وكلها تعرب عن صور خمتلفة هلذه القدرة

. ٣٣، ص ١٩٩٩دار الكتاب اجلامعي، ، اإلمارات العربية املتحدة،مفاهيم وتطبيقات: عليم التفكيرتجروان فتحي، 1
، أثر تطبيق نظام ضمان الجودة التعليمية في تنمية قدرات التفكير االبتكاري وزيادة التحصيل مهدي بن امحد الطاهر2

، أطروحة دكتوراه، قسم علم النفس بكلية الشرقيةالدراسي لدى طالب الصف األول المتوسط بمدينة سيهات بالمنطقة
.٥٨، ص٢٠٠٨الرتبية، جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 

.٦٢-٦٠مهدي بن امحد الطاهر، مرجع سبق ذكره، ص ص3
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من األفكار ذات ) جمموعة(تشري إىل قدرة الطالب على إنتاج : Flexibility المرونة- ٣
أكرب قدر ممكن من وتشجيع الطالب على تنويع األفكار وطرح. الوجهات الذهنية املتباينة

.األفكار املتنوعة للمشكلة اليت يتعرض هلا الطالب أثناء حله للنشاط أو املشروع
تعرب التفاصيل على تطوير أو تزيني أو وزخرفة أو تنفيذ أو : Elaboration التفاصيل

يئة املناقشات أثناء احملاضر . تفصيل األفكار بأية طريقة من الطرق املمكنة ة اليت ويتطلب ذلك 
.تستثري تفكري الطلبة إلنتاج األفكار اليت يعتمد كل منها عل األخرى

I.المعرفةمفهوم. ٢:
ا تلكظل اقتصادباملعرفـة يفاملقصود قطاعطرفمنإنتاجهايتمّ اّليتاملعرفة أ

يفليتمثالقطاعهذاو أن خمرجاتاملـالاملؤهل برأسالعملمتزجإنتاجيةوظيفةعربمتخصص
مبعناهاباملعرفةيتّعلقالفاألمرArrowقـول حدالسوق، علىيفتداوهلايتمّ اّليتاملعلومات

ُخمرجاأوinput  مدخـال كانتسواءخصوصية،طبيعةذاتمعرفةوإّمنا،الواسع
output،املعرفةتعترب،عليهجديدة وبناًءاأفكارًالتعطيوتستخدمتركبقدفاألفكـار–

امتميزةجتعلهاIntangibleمنظورةغريسلعة–قتصادياا .١يف مضمو
احلسيةواخلربة واملدركاتاملعلومةبنياخلفياالمتزاجحصيلة"اأعلىاملعرفةوتعرف

عديدةوسائطضمناملعرفةالكتسابوسيطاملعلوماتتكونحبيثاحلكم،علىوالقدرة
.2"بالفطرةواحلكمالفعليةواملمارسةوالتخمنيكاحلدس
اليتالرتاكميةاملعلوماتمنمزيجعنعبارةاملعرفةأنالقولميكنالتعريفهذاخاللمن

إناملعلوماتفإنلذاأهداف معينة،لتحقيقاحلياةجماالتشىتيفوتطبيقهااستخدامهاميكن
.معرفةتكونلنافإوالتطبيقلالستخدامختضعمل

I.المعرفياالبداع . ٣ :
، نعرف )اإلبداع، املعرفة(بناءا على ما مت تقدميه من مفاهيم أساسية حول املصطلحني 

. ٨: ، ص٢٠٠٧األردن، جدارا للكتاب العاملي للنشر و التوزيع، ،اقتصـاد المعرفـةفليـح حسـن خلـف، 1
.٦٢، ص2010والعلوم،للنشرشعاع، حلب،المعرفةاقتصاددير،غغديرباسم2
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اإلبداع املعريف على أنه التعبري عن القدرة على توليد أفكار أو طرق أو وسائل غاية يف التفرد 
شعوريا حتمل قيمة مضافة نتيجة االستعدادات العقلية جلمع املعلومات وتوليفها شعوريا أو ال

. وإجياد العالقات واالرتباطات اجلديدة بني املتغريات
ويؤكد تقرير البنك الدويل على أن املستقبل التنافسي على مجيع املستويات سيعتمد على 

فاملعرفة واإلبداع مها وجهان لعملة واحدة هي اإلبداع املعريف، فاملعرفة . املعرفة كجوهر للمنافسة
اهي أساس اإلبداع ومدخالت . ه، واإلبداع هو ناتج املعرفة وخمرجا

املستدامة،التنميةحتقيقيفواملسامهةالبشرياملالرأستنميةيفاملعريف يساهماإلبداعإن 
العملسوقمتطلباتمواكبةيفدورهاخاللمناقتصاديةتنميةحتقيقيفبدايةمسامهتهايعين

اجلامعيالتعليمعليهيفرضاجتماعية الن املبدعتنميةحتقيقوثانياوتزويده باملنتجات املبتكرة؛
مالناسحبياةالصلةوثيقةيكّون عالقةأن مومشكال تمعتطويرأجلمنوآماهلم،وحاجا ا

.منهايعانوناليتللمشاكلاحللولإجيادخاللمناحلياةنوعيةوحتسنيوخدمته
البيئيالوعينشرخاللمنالبيئةعلىاحملافظةيفاملسامهةخاللمنالبيئيةالتنميةوثالثا

اخلارجياحمليطيف البيئيةباملشكالتواالهتمامبالبيئةاملتصلةالتخصصاتخاللحميط منيف
دفباألحباثالقيامخاللمنهلااحللولإجياديفواملسامهةللجامعة والدراسات واالخرتاعات 
والشكل التايل يوضح العالقة بني اإلبداع املعريف وخمتلق .الدللبالطبيعيةالثرواتعلىاحملافظة
االت .ا
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الروابط بين اإلبداع المعرفي والتنمية-١- الشكل 

.ص،2001نيويورك،،اإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجللعامل،البشريةالتنميةتقرير: المصدر
28

II.التعليم العالي من أجل التنمية المستدامة
II.مفهوم الجامعة. ١

تمع،يفالتعليممنظومةرأسيفاجلامعةتأيت املال رأستنميةيفهـــــــــتلعبالذيللدورا
رــــــــيقتصوال.ومتسارعةمتطورةسوقاحتياجاتظلويفالسريع،بالتغرييتصفعامليفالبشري

مسريةيفمؤثرةبصورةلتسهمذلكيتعدىبلالبشري،املالتكوين رأسعلىاجلامعةدور
مسؤوليةوتتحملالتقدمحتققاليتالعلمية،بالبحوثوالقياماملعرفةونشراملستدامة،التنمية

تمعجتاهاجتماعية .وتطلعاتهاحتياجاتهلتلبيةفيهأنشئتالذيا
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اعلىاجلامعةرفـــــــتعف ظائفهاوو احلقيقة،عنبالبحثيهتمعلمياجمتمعامتثلأ
تمعوخدمةالعلميوالبحثالتعليميفتتمثلاألساسية التعريف،هذايف. ١احييطالذيا
تمع،اجلامعةاتقومالذيوالوظائفاألدوارأهمعلىالتأكيدنالحظ البحثوهيجتاه ا
تمعوخدمةوالتعليمالعلمي .ا

II.الجامعةوظائف. ٢:
مبجملهاوهيواملكان،للزمانتبعاوظائفهايفمواقعهااختالفعلىاجلامعاتتشرتك

تمعوخدمةالعلميوالبحثالتكوينحولترتكز الوظائف،هذهحتقيقأجلومنوتنميته،ا
أناجلامعاتفعلىوالواقعية،الوضوحعلىمبنيةإسرتاتيجيةوفقتسريأناجلامعةعلىالبد

االقتصاديةالتطوراتلكلمسايرةتبقىحىتيكون،سوفمباوتتنبأاملستقبلتستشرف
: ا يف األيتــــــــوتتمثل وظائفه.واالجتماعية

:الجامعيالتكوين.أ
راقي النوعية،مؤهل،بشريمالرأسلتكويناسرتاتيجيامطلبااجلامعيالتكوينيعترب

جماالتمجيعيفاءــــــــــتقحافزا لالر وميثلوالعشرين،احلاديالقرنيفالتقدمإيلالعبوربوابةيفتح
موالتكنولوجياالعلوم .٢العمليةاةــــــــاحلييفاــــــــوتطبيقا

تقوملكياملستوىرفيعةأوالعلياالبشريةالقوىتأهيل" اجلامعيبالتكوينويقصد
ااملعرفةٕوانتاجالعلميوالبحثبالرتشيد تمعإدارةوتنظيماملباشرةالعلميةوتطبيقا والدولةا
.٣"واجتماعياواقتصادياسياسيا

العريب،الفكرداراإلمناء العريب، بريوت،معهد،األقطارحدودتتجاوزنظروجهة:العاليالتعليمأزمةأمحد،ملحمأبو1
.٢١، ص١٩٩٩، 98العدد 

عددالعربية،اجلامعاتاحتادجملة،وجهات المستقبليةوالتالواقعفيدراسة:العلميوالبحثالجامعةالرمحن،عبدعدس2
.٣٥١، ص ١٩٨٨جويلية، 

.٤٧، ص٢٠٠٠العريب،دار الفكرلقاهرة،االتربوية،للمنظومةمتكاملةرؤية:التعليميةالشجرةأمحد،عليمذكور3
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:العلميالبحث.ب
االتنميةجماليفكربىأمهيةالعلميللبحث واالجتماعيةالبشريةاملختلفةمبجاال

املختلفةوصروحهالعلميبالبحثلالهتمامالدولمنرـــــــــالكثيدفعمماافيةــــــوالثقواالقتصادية
تدورالعلميللبحثتعريفاتعدةوردتو .مستقلةاثــــــأحبمراكزأماتـــــمعجاكانتسواء

أومعلوماتاكتشافوالدقيق، بغرضاملنظمواالستقصاءلالستعالموسيلةكونهحولمعظمها
باستخداموذلكاملعلومات اجلديدة،أو حتقيقتصحيحأوتطويرإىلباإلضافةجديدةعالقات
.١تاملعلوماومجعللبحثالالزمةواألدواتالطريقةواختيارلميالعاملنهجخطوات

منيسمى الباحثشخصايقوممنظمةفكريةعمليةبأنهالعلميالبحثعرفوقد
علميةطريقةبتباعالبحثمشكلةتسمىمعينةمشكلةأومسألةبشأناحلقائقتقصىأجل

للتعميمصاحلةنتائجإىلأومالئمة للعالجلحلو إىلالوصولالبحث بغيةمنهجتسمىمنظمة
.٢البحثنتائجتسمىاملماثلةاملشكالتعلى

:هـــــــوتنميتالمجتمعةـــــــــخدم. ج
التعليممننوعأنهعلىإليهينظريعدفلماجلامعي،التعليمصيغوتعددتتنوعتلقد

الدراساتعلىيركزحبيث،"Ivory tower"،عاجيةأبراجيفمنعزلة أويف أماكنيقدم
يفتنطلقاجلامعيللتعليموأمناطصيغمناآلنيطرحماأغلبأنبلالبحتة،األكادميية
تمع،معالرتابطمن ضرورةفلسفتها كافةأنشطةيففعالةمشاركةقنواتخاللمنوذلكا

العاجيبرجهامنمعاتاجلامنالعديدالشراكةهذهنقلتولقدواخلدمية،اإلنتاجيةمؤسساته
ا تمعخلدمةحمطاتأصبحتلكو .ا

تمعخدمةكما تعد يتيحمناخمنتوفرهمبااحلايل،الوقتيفاجلامعةوظائفأبرزمنا
علىالقدرةاملتعلمنيلدىتنمىكماوالعمل،الرأييفالفعالةواملشاركةالدميقراطية،ممارسة

إطاريفاملستقبلواستمرارالواقع،وحتدى،مشكالتهوحلتمعابناءيفواإلسهاماملشاركة

.٢٠ص،١٩٨٢سة،املطبوعات، الطبعة الساد، الكويت، وكالةومناهجهالعلميالبحثأصولأمحد، بدر1
، ص ١٩٩٨األوىل،للطباعة والنشر، الطبعةالفكردار، عمان، العلميالبحثمنهجيةحتسني،الطراونةمهدي،زويلف2

٢٤٥.
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وظيفةوتعرف. ١للمجتمعوالسياسيةواالقتصاديةاالجتماعيةالظروفيراعيدقيقعلميمنهج
اللمجتمعاجلامعةخدمة تمعمشكالتحللاجلامعة،بهتقومنشاطبأ التنميةأو لتحقيقا

االتيفالشاملة .املتعددةا

II.المستدامةالتنميةودوره في تحقيق العاليالتعليم. ٣:
كيفيةبفضلهاالقادمةاألجيالتتعّلماليتالسبلحتديديفعنهغىنالدورالعايلللتعليم

ايلـــــــــــالعالتعليمومؤسساتاتــــــاجلامعوتقوم.املستدامةالتنميةبهتتسمالذيللتعقيدالتصدي
جماالتحاجاتإشباعوسعهميفنـــــــــــليؤو مسومواطننيةـــــــعاليمؤهالتذوينــــــــجييخر بإعداد
تقدميفوتسهماحلياة،مدىوالتعّلمالعايلمـــــــللتعليفرصاتوفركماكافة،البشريالنشاط
الالزمةصصةاملتخاخلربةللمجتمعاتتوفركماالبحوث،خاللمنونشرهإواغنائهااملعارف

ا .واالقتصاديةواالجتماعيةالثقافيةالتنميةجماليفملساعد
تمعيةالقيممحايةيفكما تساعد اجلامعة  يفالشبابتدريبطريقعناواالرتقاءا

مجيعيفوحتسينهالتعليمتطويريفوتسهم،الدميقراطيةاملواطنةأساستشكلاليتالقيمجمال
إيلتؤدياليتوالوظائفباألدواراجلامعةتقومأنوينبغي،املعلمنيتدريبذلكيفمبامستوياته

.املستدامةالتنميةتعزيز

:التاليةالقضاياتناولخاصبوجهيتمأنويجب
تمعيةبالعملياتيتعلقفيماوالبحوثالتدريستعميق-  مناذجتبينإىلتفضياليتا

املستدامة،غريالنماذجعنفراواالنصاستدامةأكثرحياتية
العلمبنيالفجوةوسدوالبحوث،التدريسجماليفوالكفاءةاجلودةمستوىحتسني- 

والتعليم،التقليديةاملعارفوبنيوالتعليم
تمعاتمعاـــــسيموالاجلامعيةغريفرااألطمعالتفاعلأشكالتقوية-  وأوساطاحملليةا

عملها،
.اجليد واإلبداع املعريفللعملالالزمةاملهاراتعلىاحلصولنمالطالبمتكني- 

.٧٦، ص٢٠٠٢الكتب،عامل، القاهرة،العصروتحدياتالتربويالمنهجإبراهيم، عزيزجمدي1
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III.التعليم العالي واإلبداع المعرفي:
III.في اإلبداع المعرفيالعاليالتعليممساهمة. ١
مجيعإىلليصلاملتعلم،جينيهالذياملباشراملادياملردوديتجاوزالتعليمعلىالعائدإن

تمعدراأف جيليفحصرهاميكنالاليتاملتنوعةالعمليةتطبيقاتهمناالستفادةلخالمنا
تمعخصائصعلىإجياباالعايل التعليمويؤثر.معينةدولةحدودأومعني النواحييفاملعريفا
1:التالية

تمعيفنوعيةنقلةإحداثيفالعايل التعليممسامهةإن: التفكريعلىاإلضافة-أ ا
تمع،تفكريطريقةعلىالعايلالتعليمفيهيؤثرمامقدارعلىتعتمد تمعبهيقوموماا منا

تمعروححتسنييفالتعليمهلذاتطبيقات .اإلبداععلىا
تربطاليتاتــــــــالعالقفهمعلىوالوظيفيةالثقافيةالبيئةقدرةاإلبداعيعين: اإلبداع-ب

تطويروحماولةاألشياءهلذهالوظيفيةاملفاهيمتغيريعلىوالعملبعض،الببعضهااءــــــــــــــاألشي
.البشريةاألنشطةوخمتلفبالتشغيلالعايل التعليمربطاإلبداعيتضمنكما.وظائفها

الرصيدكاملخاصة للمؤسسةالفكرياملالسرأيعين: الفكرياملالسرأيفاملسامهة-ت
احيددلذيافيهاالعاملنيمجيععنداملعريف منالنوعهذااستخداممدىإن.التنافسيةقدر

احلياةمناحيمجيعيفالتقنيةةاألنظمواستخداماالجتماعيةالبيئةمساعدةيستلزماملالسرأ
. واملنزليةالعملية

علىاملعرفةاكتسابيفمراريةاالستمننوعاالعايل التعليميوفر: التعلمعمليةريةرااستم-ث
التكنولوجياأمناطيفسريعةتراتطو يشهدعامليفخاصةوالبيئي،الشخصينياملستوي
.املعلوماتوأنظمة

، )دراسة حالة جامعة المسيلة(المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة دور الجامعة في تنمية رأس، ابراهيمينادية1
اجلزائر، ،1سطيف-عباسفرحاتالتجارية، جامعةوالعلومالتسيريوعلوماالقتصاديةالعلومكليةمذكرة ماجستري،  

.٣٨، ص ٢٠١٢/٢٠١٣
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III.المعرفيواإلبداعالجامعةبينالعالقة. ٢:
تمعيفباحلياةينبضالذياملركزمتثلاجلامعة شىتيفاحلركةويشيعاحليويةيفوجيددا

االتشىتيفوبثهاباملعرفةاملتشبعةةاخلبري العقولتوفريخاللمنجوانب تساهمكيا
يزودمعريفكخزانالرائدةمكانتهاللجامعةجيعلمماوهذاالفكريوعطائهاالعلميجبهدها
تمع .التقنيةللمشكالتحبلولا

أنينبغيو إمناالطالبختريجعلىمهمتهاال تقتصرأنجيباجلامعاتإنوالواقع
اخلدميةأواإلنتاجيةالقطاعاتيفاحملليةالتنميةيف عملياتتساهموانللبحوثمراكزتكون

تمعخلقأجلمن ا ومعارفها ميتصالذيالعلميا اويتغذىخربا ضةمنهاليصنعبإبداعا
. وحضاريةعلمية

ل خالمنواالبتكاروالتكنولوجيةللبحوثاملتزايدةالعوملةالظاهرةهذهيعززومما
األعمالومناذجاجلديدةالتنظيميةاألشكالعنفضالً واالتصاالتتكنولوجيات املعلومات

داخليفالبحوثإجراءعلىتعتمدكانتاليتالشركاتقامتولقد.املستحدثةالتجارية
.اخلارجيةالبحثيةاملراكزإىلاخلروجإىلمعاملها

III.ية اإلبداع المعرفيلتنموالعوامل المساعدة مهام الجامعة .٣:
:مهام الجامعة لتنمية اإلبداع المعرفي.أ

إن للجامعة دورا أساسيا وفاعال يف تغيري اإلبداع للمعارف، وذلك من خالل بناء العناصر 
:التالية

.إنشاء مركز دعم وتطوير واختبار األفكار اإلبداعية- 
.إنشاء برامج لتطوير وتشجيع التفكري اإلبداعي- 
.ل اإلبداعي املعريف بني اجلامعة واجلامعات ومراكز البحوث ألخرىبناء بيئة لتباد- 
.توفري االعتمادات الالزمة لتمويل األحباث- 
.دعم املؤسسات اليت تعمل يف جمال االبتكار- 

تلعب اجلامعات دورا أساسيا يف الشبكات اليت تقود النمو القائم على االبتكار خاصة ف
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ومن الواضح أن . يا من خالل شراكة اجلامعة والشركاتيف إنعاش املناطق املتأخرة اقتصاد
خطوات التغيري يف التقنية جتعل اجلامعات يف موقع الريادة يف فتح جماالت لنمو مؤسسات 

.حيث أن دورها أهم من دور احلوافز احلكومية،األعمال
ساعد على كما أن التحالف بني اجلامعات واحلكومة املركزية واحمللية واملؤسسات احلرفية ي

مما يستلزم وضع سياسات . جناح مغامرات األعمال القائمة على اإلبداع املعريف واالقتصادي
ابتكار مدعومة بسبل ديناميكية ومنتظمة، مع توفري آليات تتضمن حوافز للجامعات والشركات 

.لتقوية أواصر الشراكة بينهما

:العوامل المساعدة لتنمية اإلبداع المعرفي.ب
وامل تساعد علة منو التفكري االبتكاري وخلق اإلبداع لدى الطالب سواء  توجد عدة ع

:١كانت داخل الصرح اجلامعي أو من البيئة اخلارجية للجامعة، وهي تتمثل يف األيت

:الجامعةداخلمنعوامل-أوال
علىللمساعدةالرئيسيةالدوافعهياجلامعةتيجيةاوإسرت اجلامعيةاإلدارةتكونغالبا ما 

أنيف؛ ترااالبتكابدعماملهتماجلامعةإدارةأسلوبزـــــــــــــــيتمي.باجلامعةاملعريف اإلبداعتنمية
يفعضوختأساسيةكمحاوراألعمالوريادةوالبتكارالبحوثلدعمزمةالالالتسهيالتيقدم

تتأثرواليتفسها،ناجلامعةداخليفااملعمولواألنظمةالقواعدوثيقبشكلعليهااالعتماد
.الوطنيةالسياساتوحتددهابدورها

حقوقعلىكوكذلاجلامعاتداخلاالبتكاربيئةعلىكمااألحيانأغلبيفهذاويؤثر
"دولقانونقدم" األمريكيةاملتحدةالوالياتيففمثالً .الفكريةوامللكية Bayh Dole Actأو

امللكيةمعالتعاملءاتراوإجعا االخرت تاءار بخيتصيوالذريةغالصوالشركاتاجلامعةقانون
يفاجلامعاتاتقوماليتالطريقةيفثورةإىلاحلكومةمتوهلااليتالبحوثعنالناشئةالفكرية

.األكادمييواالبتكاراملعرفةنقل

ص االسكندرية،جامعة، اهلندسة، كليةالحديثةمعاتفي الجاالتكنولوجيانقلوواالبتكارالمعرفةالتقاءاملسريى، جمدى1
.٦٧-٦٢ص
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:يالجامعالمحيطعنالخارجيةالعوامل-ثانيا
تنتجهااليتاملعرفةقيمةيفاملتمثلةاحلقيقيةالثروةفيه اجلامعاتأدركتيالذالوقتيف

الذياحملتملالدورأمهيةاتضحتفلقد.والوطينياإلقليماملستوىعلىاحلكوماتكوكذل
محيث.الثرواتوتكويناملستدامةالتنميةيفاجلامعاتتلعبأنميكن عملإىلتوصلواأ

الثالثيةالعالقةيشكليوالذ"الثالثيحللزونا" ا بأهاوصفمتيتوالة أساسيروريةضمنظومة
.العايلالتعليمومؤسساتحلكومةاو األعمالقطاعبنياحملاور

العالقاتولتشجيعالسياساتصنعيفرئيسيةأولويةيشكلقدالنحو،هذاوعلى
ميثلنأحدإىلاملعرفة،ونقللتطويراو البحثلدعممشاريعمتويلخاللمناجلامعيةالتجارية

الثروةخللقاخلارجيكاحملر هلذايوجدوبالتأكيد.للجامعةاإلمجايلالدخلمنكبريةنسبةاآلن
.املعرفةخلقوهيأالاملركزيةمهمتهاعنفلغتأنميكناجلامعاتأنحيثمينرا ضخط

تطويرمتوالتجاريةاالجتماعيةاجلامعةأهدافبنيالتفاوتهلذااجلزئيةاالستجابةونتيجة
،)QHIT(املنتجنيلنظريةووفقا،اعــــــــــــــــالرباحللزوينالنموذجاملثالسبيلعلىجديدةمناذج

تمعواحلكومة،الشركات،جلامعةا: هيركائزأربععلىتعتمدللبلداالقتصاديةالبنيةنإف وا
ىتـــــــالالتجمعات( هوبنياملو وتركيزجتميعخاللمنيتولداالقتصاديالنموأنحيث.املدين
البينجانبإىلوالشركات،األكادمييةواألوساط)االقتصاديللنمواحلقيقيكاحملر املعرفةتعترب

.لالبتكارالتكنولوجيةالتحتية

:المؤثرة على تطور اإلبداع المعرفيالرئيسيةالعوامل-اثالث
التحتيةالبنية-

حمفزةبيئةتوفريكوكذلباجلامعةواملاديةيةاضاالفرت التحتيةيةالبنتوفرأناجلامعةعلىيغينب
خاللساعة٢٤وملدةضمانوالباحثني،واملوظفنيللطالب: علىخصائصهاتنطوياليتلالبتكار

ترااملبادم،بالتعليالصلة،ذاتاملعلوماتأحدثإىلواملباشرالسهلللوصولاألسبوعيفأيامسبعة
كوكذلكامالزاجتهيوجمهزةحديثةمعاملإىلالوصولإمكانيةلديهميكونوان.رواالبتكاوالبحث

ورجالاملبدعنيللقاءفرصاويوفرواالبتكار،اإلبداععلىحيفزحاملفتو اجلامعياحلرم.العملورش
.املبتدئةللشركاتوالدعمالتسهيالتميوتقد،واملستثمريناألعمال
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البتكارا-البحث-التعليممثلث-
لبحثاو التعليموهي: املعرفةملثلثالثالثةالعناصروتنسيقبنياجلمعمنبدال

إدارةأمهيةعلىيؤكدقرارا٢٠٠٧عاميفاألورويباالحتادجملساعتمدية،غاالوهلذه.البتكاراو 
.شركاتوالالبحوثومراكزاجلامعاتبنياملعرفةنقللتحسنيالفكريةللملكيةفعالةومحاية

كانإذاالتعليمونظمالبشريةاملواردمنكلعلىكذلاملرتتبةاآلثارهوخرأجانبومثة
تمع باالبتكار على حنو فعالاهلدف كما يؤدي إىل خلق الفرص اجلديدة لالبتكار . هو تغذية ا

علىالرتكيزإىلدفاليتوالتدريبوالتعليمترااملهاعلىالرتكيزوزيادةالتعليمنظمحتسني 
اليفاالبتكار .والتدريبيةالتعليميةا

:البشريةالموارد-
مثلاملشاركنيلكافةالفعالةاملشاركةعلىينطوياجلامعاتيفاالبتكاريةترااملبادتطوير

عناصرمنعنصركلويلعبواملوظفنيواإلدارينيوالباحثنيوالطالبالتدريسهيئةاءضأع
.مبتكرةمعايريعضو يفاملسامهةيفهعنناءغاالستميكنوالتلفخمرادو املنظومة

أناملعتاد.اجلهودهلذهداعمةالعملبيئةتكونعندمافقطالبتكارر ايزده،كذلومع
ماناتضوال" اللعبةقواعد" عبتتأنمكنهافي،اإلبداعلثقافةوصلبةداعمةبيئةاجلامعةيفتوفر
واجلامعةالتدريسهيئةاءضأعيتمتعوأن.الكاملالدعمتتلقىسوفترامباديأأنتعىناليت

وإدارة،"قالصندو خارج" التفكريأيوالتجربة،والتحقيقلالستكشافالفرصمنبالكثري
. تراللمبادنشطةةيتشجيعسياسةخاللمنزيةالتحفيالنظم

اجلامعةيفالتدريسيئةهاءضأععلىكبريةمطالباملبتكرالتجرييبالسيناريويفرضو
يفلـــــوالعماملختلفة،التخصصاتمعاونــــــــبالتعيتعلقفيماالعملأساليبرــــــــييغتمنضتتاليت

االتيفاملشروعات استخداموتعزيزاخلارجيني،الشركاءمعوالتعاوناجلديدة،ةـــــــالعلميا
. املعلوماتتكنولوجيا

البيئةيفواالبتكاراإلبداعحمفزاتمجيع العوامل املذكورة سابقا اليت متثلالشكل أدناه ميثل
. اجلامعية
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المعرفياإلبداعيالعوامل المؤثرة في -٢- الشكل 

، كليةالحديثةفي الجامعاتالتكنولوجيانقلوواالبتكارالمعرفةالتقاءاملسريى، جمدى: المصدر
.٦٥صاالسكندرية،جامعة، اهلندسة

IV.الجامعة المنتجة آلية لدعم اإلبداع المعرفي
IV.جةتمفهوم الجامعة المن. ١:

أخرىمصادرإجيادمنالبدكانلذلكله،حدودالجمتمعأييفاجلامعاتطموحإن
.مشاريعهاوتنفيذأهدافهالبلوغاجلامعاتملساعدةاحلكوميالدعمإىلتضافأنكنميإضافية

األسلوبوهو،"المنتجةالجامعة" عليهيطلقمااجلامعةأماماحةاملتالبدائلأبرزومن
وهذا.أكرببشكلاألمريكيةاملتحدةالوالياتويفتقنيا،املتقدمةالدولمنعدديفاملتبع

لآلخرين،تقدمهااليتاخلدماتمنمواردهازيادةعلىاجلامعةتعملأنباختصاريعيناملفهوم
تمعوخدمةالعلميوالبحثالتعليميفساسيةاألمبهمتهامهازاالتمع .وتنميتها

:طريقعنتكونأنميكنواليتاإلنتاجية،واملؤسساتاجلامعةبنيالتعاونأشكالومن
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وبشريا؛ماديامشرتكةمشاريع- 
آخر؛إىلطرفيقدمهاعقود- 
؛التعاونعنالناجتةاملكاسبالطرفانيتقاسمحبيثتيجية،اإسرت حتالفات- 
تقدمهااليتاالستشاريةاخلدماتمقابلاإلنتاجيةاملؤسساتتقدمهماديدعم- 

اجلامعة؛
.رباتاخلتبادل- 

IV.جارب عالميةت.٢:
الهذايفونستعرض تطبيقيفعمليبشكلتعاملتاليتالدول،منأربعةجتاربا

تمعاجيةاإلنتاملؤسساتمعتيجيةااإلسرت كةرا والشاملنتجةاجلامعةمفهوم الوالياتوهيوا
.املتحدةواململكةواليابانداوكناألمريكيةاملتحدة

)Business incubators:  (اإلبداعيةاألعمالوحاضناتاألمريكيةالتجربة.أوال

اعلى األعمالحاضنةتعرف منظومة مرافقة اقتصادية واجتماعية تستقبل املشاريع أ
لها األوىل، وتقدم هلا توليفة من التجهيزات واخلدمات الداعمة الصغرية واملتوسطة يف مراح

ا على جتاوز صعوبات االنطالق وتسريع تطورها يئة للبيئة املساندة "فهي إذن . ملساعد
والداعمة للمشاريع واألفكار اإلبداعية للشباب، واليت يتم إتاحتها وتعزيزها بآليات متكاملة 

.١"لضمان جناح مشاريعهم اجلديدة
جناحإمكانياتلتقييمفرصةإعطاءيفيتلخصاحلاضناتهذهمثلإنشاءمنالغرضإن

فرصةإعطاءوٕ الفعلي،التطبيقحاليفصناعيةأمعيةراز أكانتسواءأنواعهاجبميعاملشروعات
البحوثنتائجوتطويرخدمات،أوإنتاجيةمشروعاتإىلوحتويلهاالرياديةاألفكارلرؤية

مراراالستهلايضمنمتطورعلميبأسلوبوخدماتإنتاجيةمشروعاتإىلوترمجتهايةالتطبيق

: ، مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل حولالمعرفةالقتصادالّتأسيسفيالتكنولوجيةالحاضناتدورشرعة عماد الدين، 1
جامعة، التسيريوعلومتجاريةوالاالقتصاديةالعلوماجلزائر، كليةيفاملؤسسات الصغرية واملتوسطةومرافقةتنظيماسرتاتيجيات

.٨، ص٢٠١٢أفريل19و18ورقلة، اجلزائر، يومي–مرباحقاصدي
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.النجاحمنعاليةبدرجة
التابعةوالتطويرالبحثكزرا ممنمركزأواجلامعياحلرمداخلاحلاضنةتكونماوعادة

عامةاألمريكياملتحدةالوالياتيفاإلبداعيةاألعمالحاضناتفكرةبدأتوقدللجامعة،
هذهعدتحيثآسيا،شرقجنوبدولإىلمثاألورويب،االحتادإىلانتقلتمث،1959

.١هناكاالقتصاديالنموآلياتأهممناحلاضنات
اجلامعاتمناذجأشهرمناألمريكية،أوسنتجامعةيفالتكنولوجياحلاضنمنوذجويعترب
وقطاعاتاجلامعاتبنيوالتعاونكةرا الشعمليةحتقيقإىلدفواليتالعامل،يفاالستثمارية

مدينةيفاحملليةواحلكومةاجلامعةبنيتعاوينمشروعوهو.العلميالبحثالجميفاإلنتاج
.اخلاصوالقطاعالتجارةغرفةومبشاركةأوسنت،

دف :٢ييلماإىلاألمريكيةاملتحدةالوالياتيفاإلبداعيةاألعمالحاضناتو
إقامةعلىاملبدعة،األفكارأصحابمنالعلياواملعاهداجلامعاتخرجييمساعدة

م اخلاصة؛ومشاريعهممؤسسا
ا،اليتاألحباثبنتائجاالنتفاععلىالباحثنيمساعدة املخربيالعملمرحلةمنينفذو

التجاري؛اإلنتاجدفالعمليالتطبيقمرحلةإىل
للمؤسساتاالستشاريةاخلدماتدميبتقالحقةحلراميفعادةاحلاضناتتقوم

العمل؛مواقعيفاملستفيدة
السوق،ساتراوداالقتصادية،اجلدوىساترادجماليفالفنيةترااالستشاتقدمي

املوادوتوفرالعمالة،حولساتراوداملقدر،السوقوحجماإلنتاج،حسبوذلك
اإلنتاج؛لبدءالالزمةاألولية

تقومالصغرية،للمشاريعميسرةقروضبتقدمياألموال،توفرحاليفاحلاضنةتقوم
التوصياتبرفعتقوموبالتايلالكبرية،التمويلمؤسساتبعضبتمثيلعادةاحلاضنة

الالزمة؛التمويلمبالغحولاملقرتحاتتقدميوكذلكاملقرتحةاملشاريعجناعةحول

.١٧٠، ص٢٠٠٦احلديث، الكتب، عاملاألردن،حديثةنماذج:االفتراضيةالجامعاتأمحد،اخلطيب1
.١٧٧- ١٧٥، ص نفسهاملرجع 2
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القضايابعضحولتضنةاحملللمؤسساتمكثفةتدريبيةترادو بتنفيذاحلاضناتتقوم
العالقة؛صاحباملشروعبنجاحالعالقةذات
الشركةأوللمشروعخطةوضعيفاملساعدة.

)Centres of Excellence(التميزمراكز:الكنديةالتجربة:ثانيا

يسمىماومتويلإنشاءاإلنتاجيةواملؤسساتاجلامعاتبنيالقويةكةرا الشأشكالمن
بنيالعالقةبتوثيقللقياماجلامعاتداخلموجودةحبثيةكزرا موهيكندا،يفالتميزكزرا م

بدايةمعبالظهوراملراكزهذهبدأتوقد.كنداداخلالصناعيةواملؤسساتاجلامعات
وتدعيملتطويرمجاالرب منجمموعةبتمويلبكنداالوطنيةالعلوممؤسسةقامتعندماالسبعينيات

اجلامعةبنياملشركةاألحباثمجرابعليهأطلقماوهيوالصناعة،اجلامعاتبنيالعالقة
.مجاالرب هذهتبنتاليتاجلامعاتأكثرمن)أونتاريو(جامعةوتعتربوالصناعة،

دف التكنولوجيا،وتطويرالكندي،االقتصادتطويرإىلاألحباثخاللمنكزرا املهذهو
منتظمبشكلمتويلهاعلىالكنديةاحلكومةصحتر حيثالدولة،يفالعاملنيكباروتدريب

تمعمعارتباطهاعلىللمحافظةوذلكومستمر، منوالتأكدالدولة،يفاإلنتاجيةواملؤسساتا
.للجميعمرحبةصناعاتإىلللوصولاملبدعة،والتكنولوجياللعلومالناجحتطبيقها

املعلوماتلتكنولوجياتاريوأونجامعةمركز:كندايفأنشئتاليتالتميزمراكزومن
العلميةالبحوثنتائجحتويلهواملركزهذاأقيمأجلهامناليتاألهدافومن.واالتصاالت
كةرا الشخاللمنوذلكواإلنتاجية،الصناعيةاملؤسساتيفالعمليالتطبيقإىلوالتكنولوجية

يفواإلبداعاتعاتااالخرت ضلأفإىلللوصولالوطنية،واملؤسساتأونرتيوجامعةبنيوالتعاون
.تسويقهامثومنواالتصالاملعلوماتيةجمال

دف 1:إىلكندايفالتميزمراكزو

اإلنتاجية؛واملؤسساتاجلامعاتبنيإسرتاتيجيةوٕ قويةكةرا شروابطإقامة

.٦٢، مرجع سبق ذكره، صابراهيمينادية1
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ذاتاملشرتكةاألحباثخاللمناملتقدمةالتكنولوجياإىلللوصولاإلبداعيفاالستثمار
بالصناعة؛العالقة

املؤسساتإىلاملختربمنالتكنولوجيانقلطريقعنوذلكعمليةنتائجإىلالوصول
العمل؛وسوقاإلنتاجية

اإلبداعي؛العملإدارةحنوٕواعدادهمالعاملنيكبارتدريب
األخرى؛اإلبداعيةكزرا واملاجلماعاتمعواملعارفترااملهاتبادل
والعاملية؛والوطنيةاحملليةاإلبداعيةتاملؤسسامعالتعاون
التطبيقيةاألحباثعنالناجتةالتكنولوجياتسويق.

)واإلنتاجالصناعةوقطاعاتالجامعاتبينةراكالش(اليابانيةالتجربة:ثالثا
نالقر يفاألوىلاليابانيةالنهضةبدايةمنذمستمرةمازالتعمليةنظريةمنابانــــــــاليتنطلق

والتكنولوجياالعصريةبالعلوماملزودالبشرياملالرأسأنترىاليتالنظريةهذهعشر،التاسع
اجلامعاتبنيالتعاونأصبحلذلكمستدامة،متنيةإحداثعلىالقادرالوحيدهواملتطورة،

لقرنامنالثمانينياتمنذاليابانيفواجلوهريةاألساسيةاملواضيعمناإلنتاجيةواملؤسسات
:١التاليةواملبادئاألسسضمنوذلكاملاضي،
والتبادلالكاملبالتعاونتسمححبيثواملؤسسات،اجلامعةبنياملعلوماتتبادلتطوير

البحوثجراءبإاإلنتاجيةواملؤسساتاجلامعاتيفللباحثنيوالسماحمعا،املشرتك
اجلامعات؛عاتاواخرت داعاتإببتمويلاإلنتاجيةاملؤسساتكرابإشوالسماحاملشرتكة،

والسماحواملتوسطة،الصغريةاملصانعإىلالتكنولوجياوبيعبنقلللجامعاتالسماح
ماخرب لقاءاإلنتاجيةاملؤسساتمنإضافيةرواتببتقاضيالتدريسيةاهليئاتألعضاء
وحبوثهم؛مراواستشا

يفدائماتكونأنرراستمبااجلامعاتمنويطلب.واإلقليميالوطينالتعاونتعزيز
وحتتفظ. اليابانيفواخلدماتاإلنتاجومؤسساتاجلامعاتبنيالشراكةيفالطليعة

.١٨٨، ص سبق ذكرهد، مرجع اخلطيب أمح1
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والفاشلةالناجحةاجلامعاتفيهتبنيمنظمبسجلوالثقافةوالرياضةوالعلومالرتبيةرةزاو 
اإلقليمية؛أواحملليةالصناعةمعالتعاونحتقيقيف
واألفكارالنماذجتطويرمنهاينتظرفاجلامعات.املشرتكةالبحوثمنفائدةأكربتعزيز

عنللجامعاتاملساعدةتقدمأنمنهاينتظروالصناعةالتكنولوجيا،نقليفاجلديدة
ملتعزيزاليابانيةاجلامعاتلطلبةتدريبيةمجرابإحداثطريق .إنتاجيتهموٕ إبداعا
ففياليابانية،واملصانعاجلامعاتبنيشرتكةمتدريبيةمجرابإنشاءمتذلكعلىوبناء

طوكيومعهدمديربرئاسةGroupWorkingتسمىجلنةإنشاءمت1997عام
شركةمثلاليابانيفاإلنتاجيةواملؤسساتاجلامعاتميثلونعضوا15منمؤلفةللتكنولوجيا

NTT شركةوSony شركةوHitachiياوالتكنولوجللعلوموجامعة تويوهاشي
Toyohashiواجلامعاتاإلنتاجيةاملؤسساتمنوغريها.

ووضعواملصنع،اجلامعةبنياملشرتكةالقضايادراسة إىلةــــــــــــــــــــــــاللجنهذههدفتوقد
املشاغليفاجلامعاتطلبةلتدريباملناسبةاآللياتووضعاون،ــــــــــــــــــالتعلزيادةاملناسبةالتوصيات

، Internshipsاسممجاالرب هذهعلىوأطلقعندهم،االبتكاردرجةلرفعانعـــــــــــــــــواملص
اــــــــــــــــــفيهميضيمثال،سنواتمخسفيهاةــــسراالدمتتداليتامعةــــــــــــــــاجلفإنالربنامجهذاوضمن
.متواصلتنيسنتنيملدةاملصنعإىلينتقلمثالنظرية،ومـــــــــــــــــالعلفيهايتلقىسنواتثالثالطالب

الصناعيةالجامعة:البريطانيةالتجربة:بعاار 
يرجعحيثاملعاصر،عاملنايفالتعليميةالنظمأقدممنبريطانيايفالعايلالتعليمنظام

Oxford"أوكسفوردجامعةوهيامليالدي،عشرالثالثالقرنإىلجامعاتهأقدمتاريخ سنة "
النظامهذاأرسىفقدولذلك، ١٢٨٤سنة "Cambridge" كامربدجوجامعة،١٢٦٤
مجاوالرب املنهاجيفالتطورمنالكثريدشهكماالعايل،التعليمجماليفاملبادئمنالكثري

تمعمعوالعالقةوالتخصصوالتأهيل .وأدواتهالتقوميوطرقالعلميالبحثوخدمةا
الربيطانيةاحلكومةرؤيةاجلامعاتهذهومتثل،1998عامالصناعةجامعةةفكر وبدأت

هذهوتشبهالشمالية،وايرلنداوويلزااجنلرت منكليفواخلاص،العامالقطاعنيبنيكةرا الشحنو
لكلالالزمنيوالتعليمالتدريبوتوفريترااملهاتقدميأجلمناملفتوحة وذلكاجلامعاتالفكرة
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اشتدتوهلذاأخرى،تعليميةمؤسساتالعملهذامبثلتقوموال.وجماالتهأنواعهكليفعامل
ترتددوالالنشاطاتوتنسيقوالقيادةاملبادرةتأخذالصناعةكجامعةعلميةمؤسسةإىلاحلاجة

دفلألفضل،التغيرييف :إىلاجلامعةهذهو
موتطويرللعملدرااألفأمامالفرصإجياد تنافسي؛سوقإقامةوٕ املهنة،وحناجتاها
احلياة؛مدىالعملسوقيفالتعلممسألةيفمهماعامالمتثل
العمل؛أثناءالتدريبفرصوتوفريالعاملةالقوىكفايةرفع
الدويل؛التنافسعلىبريطانياقدرةزيادة
احمللية؛مالتعليكزرا ومومنزلهورشتهيفالعاملفقراتالوطينللتعليمراكزمتكون
والتدريب؛التعليميفاآلخروالزميلواخلبرياملدربأوباملعلمصلةتوجد
اإلرشادية،واخلدماتاالتصال،سهلنظامعلىاحملافظةيفاستطاعتهاعلىتؤكد

اوتوضح .السوقحماكاةعلىقدر
إىلبريطانيايفالعملأصحابحاجةازديادإىلالصناعةجامعةظهورسببويرجع

حتافظلكيوالتدريبالتعليمإىلرراباستموحتتاجالتقنية،لوسائلمعاصرةعالية،ترامبهاعمال
التوجهذلكحتقيقيفوساعد.بريطانيااقتصادجناحيفوتساهمالعمليفمكانتهاعلى

.١املتعددةالوسائطوبرامجاآلليةاالتصالوشبكاتاحلديثةالتقنيةاستخدامات

:ةـــــــالخاتم
املوردوأصبحتاالقتصادية،املواردمنهاماومورداأساسياموجوداتشكلاملعرفةأضحت

حقيقتنيمناملوجودهلذاالقصوىاألمهيةمعاملوتربزاالقتصادية،احلياةيفاجلديداالسرتاتيجي
الرتاكم،هذاعننتجتاليتواإلمكاناتواملهاراتاإلنسايناملعريفالرتاكمأنمفادمهارئيستني

تطويعيفأفلحتاليتالدولمنللعديدالرفاهيةوحتقيقاملعيشة،مستوياتحتسنعنهاأسفر
وجتديدهااملرتاكمة،املعارففبتفعيلإنتاجها،مستوياتزيادةبغرضواملهاراتاملعارفتلك

.منهالالستفادةالفعالةالنظمووضعباستمراروحتديثها

.٢٠٠٠اخلليج، لدولالعريبالرتبيةالسعودية، مكتب،بريطانيافيالعاليالتعليمالرمحان، عبدعمةأبو1
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إمكاناتوبناءوتنمية،تقدماأخرىدوالعلىتتفوقأنالدولضبعاستطاعتكما 
املعلوماتتقنياتيفوالسريعاهلائلبالتطورفرتتبطهذا من جهة، ومن جهة أخرىمتجددة،

معللتعاملوتفعيلهاواسع،نطاقعلىمعقولةبتكاليفوانتشارهاا،وتطبيقااالتصاالتونظم
هذاعصرنايفوالتنميةبالتقدماالهتمامفإنالسياق،نفسويف.وسرعةولةــوسهبيسراملعرفة
قابالمستقبالوتضمن،مالدواعلىمتجددةإمكاناتلبناءاملعارفتفعيلضرورةحيتم

.لالستدامة
واقعهاتفهمةمنتجإبداعيةثقافةإىلحباجةىضموقتيأمنأكثراليومأنناوهلذا 

اجلامعةتساهمأنعلى. احلايلالوقتيفاإلنسانيةامترليتاالتحويالتمعالتكييفوحتسن
تمعيفاإلبداعيةالبيئةتنميةيفيأساسبشكل وليستممارسةاإلبداعثقافةوجعلاحمليطا
متنحناثقافة. تستوردهاوالاألشياءوتصنعتستعريهاوالاملعارفتبدعثقافةإىلوالتوصلمناظرة
التفكريلتطويرالتعاونيتطلبكوذل. املتواترةالتحدياتمواجهةيفتمراملسالتكييفحلية
منواحلدالدويلالتفاعلخاللمنجديدةمناهجوتقدمياجلامدالتلقييناملنهجعنبعيداً املبدع
تمعيالوعونشرمبصرلبقائهمالالزمةاملتطلباتتوفريخاللمنالعقولهجرة بالعلوميا

.اوالتكنولوجي

:التوصيات والمقترحات
ودعمهاوالتطوير،العلميالبحثمهمةتتوىلاليتالفاعلةاملؤسساتإنشاء

ا و البشريوالكوادراملاديةباإلمكانات ة من اجل توفري املناخ املناسب لتطوير املعارف وبلور
.تنمية اإلبداع

دعمهيتيحالذيكلبالشوالتطويرالعلميالبحثنشاطاتتنظماليتاألطرريتوف
تضمنواليتالعامةالبيئةتوفر، وقيوددونبهللقيامواحلريةاالستقالليةوتوفروتشجيعه،

.والتطويرالبحثبأمهيةتمعياالوعي
والتطويرالعلميالبحثنشاطاتوعلىاملعلومات،علىاالطالعسبلتيسري

.واسعوبشكلالعامليفتتحققاليتالتكنولوجي
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وتوفريالتحتية،والبنيةاالتصاالتوتطويراملعلوماتيتيحالذيبالشكلالدويللتعاونا
.اإلبداعبنشاطاتللقيامواملاليةواملاديةوالفنيةالبشريةالقدرات

مستوىورفعالفكريواإلبداعالعلميالبحثعلىالرتكيزضرورةمعاالهتمامزيادة
.العلميةللكفاءاتالتقدير

هلمقدوةيكونوأنيقتلهاوالالطلبةيفاإلبداعجذوةحيىيالذياألستاذدورقـــــــــــتعمي
.واملعلوماتاألفكارمناملفيداجلديدحنوالفكريالتسامييف
 تعزيز ممارسة الطالب للتجارب واملشاريع حىت ميكن تنمية حب البحث واالستقصاء

.تفكري االبتكارياليت تساهم بدوها يف تنمية الواملالحظة
ألساليب وتقنيات التدريس احلديثة، واليت تساعد يف اكتساب تنمية قدرات اانتهاج

.تفكري الطالب بوجه عام وتتناسب مع حاجات التقدم العلمي ومتغريات العصر



ـــ٣٤٣

المراجع والهوامش
الكتب باللغة العربية

مؤسسة الوراق للنشر عمان، هيم،إدارة المعرفة الممارسات والمفاإبراهيم اخللوف امللكاوي، 
.٢٠٠٧، وزيع، الطبعة األوىلوالت

اخلليج، لدولالعريبالرتبيةمكتبالسعودية،،بريطانيافيالعاليالتعليمالرمحان، عبدعمةأبو
٢٠٠٠.

اإلمناء العريب،معهد،األقطارحدودتتجاوزنظروجهة:العاليالتعليمأزمةأمحد،ملحمأبو
.١٩٩٩، 98لعدد االعريب،الفكرردا، بريوت

.2010،والعلومللنشرشعاعحلب،املعرفة،اقتصادغدير،غديرباسم
الطبعة السادسة،املطبوعات،وكالةالكويت،،ومناهجهالعلميالبحثأصولأمحد، بدر

١٩٨٢.
عربية اإلمارات ال، دار الكتاب اجلامعي، مفاهيم وتطبيقات: تعليم التفكيرجروان فتحي، 

.١٩٩٩املتحدة، 
.٢٠٠٦احلديث، الكتبعامل،األردن،حديثةنماذج:االفتراضيةالجامعاتأمحد،اخلطيب

دار بريوت،،اختبار القدرة على التفكير االبتكاري: بحوث نفسية وتربويةخري اهللا سيد، 
.١٩٨١النهضة العربية، 

للطباعة والنشر، الفكردار،انعم،العلميالبحثمنهجيةحتسني،الطراونةو مهديزويلف
.١٩٩٨األوىلالطبعة

.٢٠٠٧جدارا للكتاب العاملي للنشر و التوزيع، األردن،،اقتصـاد المعرفـةفليـح حسـن خلـف، 
والنشروللطباعةالفكراألردن، عمان، دار،األساسيةللمرحلةالتفكيرتعليمقطامي نايفة،

.2004،التوزيع
، كليةالحديثةفي الجامعاتالتكنولوجيانقلوواالبتكارالمعرفةقاءالتاملسريى، جمدى

.االسكندريةجامعة، اهلندسة
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.٢٠٠٢الكتب،عاملالقاهرة،،العصروتحدياتالتربويالمنهجإبراهيم، عزيزجمدي
دار الفكرالقاهرة، التربوية،للمنظومةمتكاملةرؤية:التعليميةالشجرةأمحد،عليمذكور

.٢٠٠٠عريب،ال
األردن، ،عمان،الحديثةالتجاربوالخصائصوالمفاهيم: االبتكارإدارة،جنمعبودجنم

.٧200، للنشروائلدار

:المجالت، الملتقيات الندوات
الندوة،مقارنةدراسة:العالمفيالعاليللتعليمالحديثةاالتجاهاتعمر، حممدخلف

العريبالرتبيةمبكتباألعضاءالدوليفجلامعاتاومديريلرؤساءاخلامسةالفكرية
.١٩٩٢ديسمرب ٢٣- ٢١لدول اخلليج، السعودية، 

الملتقى اإلداري ورقة عمل مقدمة يف كيف نكتسب قادة المستقبل،سوزان طه بناجة، 
.٢٠٠٧فرباير٢٦- ٢٨، الخامس للجمعية السعودية لإلدارة

، مداخلة المعرفةالقتصادالّتأسيسفيالتكنولوجيةالحاضناتدورشرعة عماد الدين، 
املؤسسات الصغرية ومرافقةتنظيماسرتاتيجيات: مقدمة يف امللتقى الدويل حول

قاصديجامعة، التسيريوعلوموالتجاريةاالقتصاديةالعلوماجلزائر، كليةيفواملتوسطة
.٢٠١٢أفريل19و18ورقلة، اجلزائر، يومي–مرباح

المؤتمر ورقة عمل مقدمة يف اإلدارة في مناخ إبداعي رؤية نفسية،ويش، زين العابدين در 
- ، اإلمساعيليةالثامن من مستقبل اإلدارة العربية في عالم المعرفة والتقنية العالية

.٢٠٠٦ديسمرب٠٨إىل ٠٦مصر، من 
سمات وخصائص القيادة اإلبداعية في بيئة متغيرة عند الرسول سلطان سعيد مقصود خباري، 

إدارة التغيير –الملتقى اإلداري الثالث ورقة عمل مقدمة يف ليه الصالة والسالم،ع
كلية ، جامعة أم القرى،  ومتطلبات التطوير في العمل اإلداري نحو إدارة فاعلة

. ١٤٢٦الرتبية، مكة املكرمة، 
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الملتقى اإلداري ورقة عمل مقدمة يف كيف نكتسب قادة المستقبل،سوزان طه بناجة، 
.٢٠٠٧فرباير٢٦- ٢٨، امس للجمعية السعودية لإلدارةالخ

، ورقة مقدمة للمؤمتر اإلقليمي تعليم التفكير من أجل التنمية واالبتكارصبحي تيسري ويامني، 
.٢٠٠٦العلمي للموهبة، جدة، 

جملة،والتوجهات المستقبليةالواقعفيدراسة:العلميوالبحثالجامعةالرمحن،عبدعدس
.١٩٨٨جويلية، عددالعربية،اتاجلامعاحتاد

:المذكرات وتقارير
الواقع –التنمية البشرية المستدامة واقتصاد المعرفة في الدول العربية بولصباع رياض، 

ة ر مذكاليمن،-الجزائر-االمارات العربية المتحدة: ؛ دراسة مقارنة-والتحديات
علوم التسيري، جامعة فرحات عباس ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية و 

.٢٠١٣-٢٠١٢سطيف، اجلزائر، ص
.2001نيويورك،،اإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجللعامل،البشريةالتنميةتقرير

، أثر تطبيق نظام ضمان الجودة التعليمية في تنمية قدرات التفكير مهدي بن امحد الطاهر
ب الصف األول المتوسط بمدينة االبتكاري وزيادة التحصيل الدراسي لدى طال

، أطروحة دكتوراه، قسم علم النفس بكلية الرتبية، جامعة أم سيهات بالمنطقة الشرقية
.٢٠٠٨القرى مبكة املكرمة، 

دور الجامعة في تنمية رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة ، ابراهيمينادية
التسيريوعلوماالقتصاديةالعلوميةكل،، مذكرة ماجستري)دراسة حالة جامعة المسيلة(

.٢٠١٢/٢٠١٣اجلزائر، ،1سطيف-عباسفرحاتالتجارية، جامعةوالعلوم
المراجع باللغة الفرنسية:

Jean-Yves et autres, Objectif : Innovation, Dunod, Paris, 2005.

.
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ملخص البحث
وميكن ان . يشكل العلم والتكنولوجيا واالبتكار عوامل رئيسيه يف احداث التغيري االقتصادي واالجتماعي

م سياسات االبتكار الشاملة وتنفيذها إىل املساعدة يف حتقيق تنمية أكثر إنصافًا واستدامة ومشوالً يؤدي تصمي
ولتحسني فعالية هذه السياسات، يكون من املهم وضع غايات وأهداف واسرتاتيجيات حمددة . للجميع

وهكذا يكون من . تلفةحتديًدا جيًدا بشأن كيفية تشجيع وتنفيذ االبتكار الشامل للجميع يف البلدان املخ
ج متكامل يشتمل ليس فقط العوامل اليت ينطوي عليها  الضروري تصميم برامج ابتكار شاملة يستخدم فيها 

ويف هذه احلالة، يكون املستفيدون هم الذين يعشون يف حالة . تنفيذ هذه الربامج ولكن أيًضا املستفيدين منها
وتورد هذه الورقة وصًفا لسياسات . االقتصادي-د االجتماعيفقر والفئات األخرى املعرضة خلطر االستبعا

االبتكار الشاملة للجميع، وتناقش بعض االعتبارات السياساتية اليت ميكن أن ُتسهم  يف جعل هذه السياسات 
.اكثر فاعلية

مقدمة
يشكل العلم والتكنولوجيا واالبتكار عوامل رئيسية يف إحداث التغيري االقتصادي 

ولذلك ميكن لسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار أن تؤدي دورًا يف بناء . يواالجتماع
تمعات الشاملة للجميع باإلضافة إىل دورها التقليدي يف حتسني اإلنتاجية والقدرة التنافسية  ا

وفضًال عن ذلك فإن الرتويج للتنمية الشاملة قد بدأ يف الظهور كهدف من ،ألنشطة األعمال
ات االبتكار إىل جانب أهدافها املقررة األكثر تقليدية مثل حتسن اإلنتاجية أو أهداف سياس

وسيصبح تصميم وتنفيذ سياسات العلم والتكنولوجيا . تعزيز القدرة التنافسية ألنشطة األعمال
واالبتكار مسارًا بديًال من مسارات تعزيز االبتكار الشامل للجميع، وهو أمر أساسي خلطة 
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.٢٠١٥د عام التنمية ملا بع
ونظرًا إىل أن التحديات يف جمال التنمية  االجتماعية ترتكز إىل حد كبري يف املناطق النامية، 

ويف . فإن حتسني فهم دور سياسات االبتكار الشاملة هو أمر يتسم بأمهية خاصة هلذه البلدان
ن كان ميكن أن الوقت نفسه يكون من املهم االعرتاف بأن سياسات االبتكار الشامل للجميع وإ

ا ال تشكل بلسمًا شافيًا من مجيع  تأيت بفوائد التكنولوجيا واالبتكار إىل الفقراء واملستبعدين فإ
ومازال االستثمار يف رفع املستوى التكنولوجي يف االقتصاد . علل الفقر واالستبعاد االجتماعي

قدرات االبتكار الوطنية، ودعم الرمسي، هو وتيسري نقل التكنولوجيا إىل الشركات احمللية، وتعزيز
قدرات االبتكار احمللي تشكل مجيعًا ُسبًال بالغة األمهية ميكن عن طريق لسياسات العلم 

.والتكنولوجيا واالبتكار أن تزيد من إنتاجية البلدان النامية وترفع مستويات الدخل اإلمجايل فيها
التكنولوجية واالبتكار النظر ويتطلب إدراج األهداف االجتماعية ضمن سياسات العلم و 

. يف سيمات الفقر يف البلدان النامية وكيف يعشون وماذا حيتاجون من أجل حتسني ُسبل عيشهم
ويف الوقت نفسه، فإن تعزيز الروابط بني االبتكار الشامل للجميع وباقي نظام االبتكار الوطين 

شاركة القطاع اخلاص يف يتطلب هو اآلخر إجياد حوافز مناسبة واستحداث مؤسسات حتفز م
.خلق االبتكار وتليب احتياجات البلدان الذين يعشون يف حالة فقر

:انطالقا مما سبق ستحاول هذه الورقة االجابة على سؤال اجلوهري اآليت

ماهي سياسات االبتكار التي يمكن أن يتم تسخيرها من أجل تحقيق التنمية الشاملة؟
دف هذه الدراسة اىل وصف سياس ات االبتكار الشامل للجميع، وتسليط األضواء على و

إمكانات السوق يف أن ختدم األشخاص ذوي الدخل املنخفض، وتناقش بعض االعتبارات 
.السياساتية اليت ميكن أن ُتسهم يف جعل هذه السياسات أكثر فعالية

:تعرف االبتكار الشامل للجميع: أوال
البتكار الشامل للجميع، إذ أدى فيها فقر كثري كانت البلدان النامية هي منشأ مفهوم ا

ا إىل استبعادهم ليس فقط من حيث التقدم العلمي والتكنولوجي ولكن أيضا من  من سكا



ـــ٣٤٩

عدة مصطلحات أخرى مثل، االبتكار من تواجدماك١.حيث إمكانية اشباع حاجتهم األساسية
قتصد والعكس، وهي جهود مبذولة من أجل قاعدة اهلرم، االبتكار للقطاع املسترت، واالبتكار امل

٢.أجل تلبية احتياجات ذوي الدخول املنخفضة

مفهوم االبتكار الشامل للجميع -أ
:وفيما يلي تعريفان حديثان لالبتكار الشامل للجميع

يعرف البنك الدويل االبتكار الشامل للجميع بأنه أي ابتكار يساعد على توسيع نطاق .١
على نواتج وخدمات ذات جودة تتيح فرص كسب العيش أمام إمكانية احلصول بثمن معقول

وحيدد البنك مخس سيمات متّيز االبتكار الشامل للجميع، وهي . السكان املستبعدين وتزمنها
إمكانية احلصول عليه بثمن معقول، وإجياده لسلع وخدمات تساعد على إتاحة فرصة كسب 

٣.اعدة اهلرم، وانتشاره انتشارًا مهماً أسباب العيش، ويف املقام األول من يوجدون عند ق

فإن االبتكار الشامل للجميع يشري إىل فكرة أن يشمل " فوسرت وهيكس"وفقا ملا ذكره .٢
والفئة اليت ُحتدَّد أكثر من غريها يف . جانب ما من االبتكار فئات تكون مهّمشة يف الوقت احلايل
رتكيز قد يشمل أيًضا النساء والشباب هذا الصدد هي الفيئة ذات الدخل األدىن ولكن موضع ال

٤.واألشخاص ذوي اإلعاقة واألقليات العرقية

تتقاسم فكرة االبتكار الشامل للجميع بعض اخلصائص مع مفهوم التكنولوجيا 
وقد نشأ هذا املفهوم أثناء الستينات من القرن العشرين مع التسليم بأن التقدم . املالئمة

بدرجة كبرية إىل تلبية احتياجات فئات السكان األعلى دخًال ومصمماً التكنولوجي كان موجهاً 
. وكان معىن ذلك أنه مل يكن مالئمًا للبلدان املنخفضة الدخل. لكي يعمل يف البلدان املتقدمة

1 -Mohnen P and Stare M, the notion of inclusive innovation, No.15.In: collection of i4g Policy
Briefs, 2013.
2 -George G, MeGahan AM and Prabhu J, Innovation for inclusive growth: towards a
theoretical framework and a research agenda, Journal of Management Studies, PP 661-
683,2012.
3 - World Bank And International Monetary Fund, Global Monitoring Report: Rural- Urban
Dynamics and the Millennium Development Goals. World Bank. Washington, D.C. 2013.
4 -Foster C and Heeks R, Analysing policy for inclusive innovation: The mobile sector and
base-of-the-pyramid markets in Kenya. Innovation and Development, PP103-119, 2013.
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وكانت منظمات غري احلكومية ووكاالت مقدمة للمعونة هي اليت تقوم إىل حد كبري باستحداث 
١.ونشرها، ومل تكن هذه العملية مدفوعة مببادرات تسعي إىل حتقيق الربحالتكنولوجيات املالئمة 

وعلى الرغم من أن مفهوم التكنولوجيات املالئمة كان له تأثري يف املناقشات املتعلقة 
بالسياسات العامة طوال سبعينات القرن العشرين، فأن ثالث مشاكل قد أدت يف خامتة املطاف 

أما الصعوبة األوىل فكانت هي وجود عجز يف . لربامج االمنائيةإىل جعله يفقد مكانته يف ا
وكانت املشكلة الثانية . القدرات املتعلقة بتنظيم املشاريع االبتكارية يف البلدان املنخفضة الدخل

هي أن القدرات املطلوبة لالبتكار كانت ترتكز يف البلدان املنخفضة الدخل، وخاصة من جانب 
يد أن انتشار القدرات على نطاق العامل والنمو السريع لالقتصاديات ذات ب. املستهلكني الفقراء

اإلمكانات الكبرية من حيث الطلب الكلي لدى األشخاص ذوي الدخل املنخفض قد جددت 
ورغم أن األساليب قد تغريت، . ٢االهتمام بتطوير االبتكار بغية تلبية الطلب على هذه السوق

يع  ال ختتلف اختالفا كبريًا عن املهام احملددة يف إطار حركة فإن مهمة االبتكار الشامل للجم
.التكنولوجيا املالئمة

من حيث نوع االبتكار، فإن القيام باالبتكار الشامل للجميع ال يقتصر بالضرورة على 
إذ ميكن هلذه العملية أن تبحث إجراء حتسينات . االبتكار ذي املواصفات التقنية األعلى مستوى

ويعتمد االبتكار الشامل للجميع ليس فقط على . مالئمة وكفاءة املنتجات واخلدماتيف مدى
االبتكار التكنولوجي ولكن أيضاً على تسلسل العمل ونظم التنفيذ واالبتكارات املتعلقة بأساليب 

وهذا يعين أن . ٣أداء العمل بغية خفض التكاليف زيادة إمكانية الوصول إىل هذه التكنولوجيات
كار الشامل للجميع ميكن القيام به على أساس حبوث بالغة الدقة كما ميكن النظر يف االبت

بيد أن ذلك ال حيد من إمكانية أن حيقق هذا . استخدام تكنولوجيات بسيطة أو موجودة مسبًقا
.االبتكار تأثريًا يعتد به

ملية اقتصادية ويسلم يف تصميم وتنفيذ أدوات االبتكار الشاملة للجميع بالتنمية بوصفها ع

1 -Kaplinsky R, Schumacher meets Schumpeter: Appropriate technology below the radar,
Research Policy.40(2); PP193-203, 2011.
2 -Ibid.,PP205-207, 2011.
3 -Bound K and Thornton I, Our Frugal: Lessons from India’s innovation System, Nesta.
London. 2012.
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ويرتكز االبتكار الشامل للجميع على ١.اجتماعية شاملة وليس فقط بوصفها منًوا اقتصاديًا صرفًا
تيسري إمكانية احلصول على السلع واخلدمات األساسية وتعزيز التمكني االقتصادي عن طريق 

ا ونشرها وامل ا وتكييفها واستيعا وجَّهة بصورة مباشرة إىل اجلهود املتعلقة بإنشاء املعرفة واكتسا
وموضوع . تلبية احتياجات السكان املستبعدين، وبصورة رئيسية من يوجد منهم عند قاعدة اهلرم

الرتكيز األساسي لالبتكار الشامل للجميع هو البين والعمليات املطلوبة لتصميم التكنولوجيات 
ويف معظم البلدان النامية، أي ٢.االبتكارية وتنفيذها من أجل الناس الذين يعشون يف حالة فقر

يف اهلند والصني والربازيل وجنوب أفريقيا، وُيسّلم باالبتكار الشامل للجميع بوصفه أحد أهم 
.االقتصادية- أهداف التنمية االجتماعية

:مفهوم الشمولية-ب
دف إىل إجياد تكنولوجيات مالئمة  ومفهوم الشمولية هو خصية مميزة لنهج خمتلف 

كما ذكر فوسرت وهيكس، فإن االبتكار الشامل للجميع يشمل أيضا استحداث ونشر و . ومناسبة
ويتسم مفهوم الشمول للجميع . وإشاعة ابتكارات حتّسن أوضاع فئات أقل حظوة من غري الفقراء

باألمهية وخاصية يف جمايل السياسات املتعلقة بنوع اجلنس وسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار 
اضعو السياسات املهمة العويصة املتمثلة يف تيسري إمكانية حصول املرأة على حيث يوجه و 

ويوجد مثال لالبتكار الشامل للجميع يتعلق ٣.التكنولوجيات اليت حتّسن ُسبل عيشها وفرصها
باستحداث تطبيقات للهاتف احملمول تعّزز قدرة املرأة الريفية يف اهلند على تنظيم املشاريع، وهوا 

.ه حالياً حكومة هذا البلد بالتعاون مع منظمات غري حكومية وشركات خاصةمثال تتوال
وأهم عنصرين لتحقيق مشول االبتكار للجميع مها االنتشار واالستيعاب، وهذه نقطة 

وكما ذكر األنكتاد حتديًدا، يصعب بصورة . ستبحث بالتفصيل أيًضا من هذه الورقة البحثية
لفقراء باستخدام النماذج اخلطية لالبتكار اليت متيل إىل التأكيد على ايت لؤ جوهرية فهم االبتكار امل

1 - Foster C and Heeks R, Op Cit ,PP122-124, 2013
2 - Gupta AK, Towards an inclusive innovation model for sustainable development. Paper
presented at the Global Business Policy Council of A.T.Kearney- CEi’s Retreat, Dubai,PP 9-11
December.
3 - UNCTAD,Por-poor technology, innovation and entrepreneurship policies.
TD/B/C.II/MEM.1/12. GENEVA.8November. 2011 .
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واالبتكار الشامل للجميع يتالءم بدرجة أكرب مع . جوانب البحث والتطوير من عملية االبتكار
تمعات احمللية ومنظمو املشاريع احملليون وأصحاب  ج ابتكاري يقوم يف إطاره ا النظر يف نظام 

ن وأصحاب املصلحة احملليون يف جمال التنمية بالدخول يف عالقات شبكية بدون املصلحة احملليو 
أن نظام االبتكار " بريديغيه"واتباًعا هلذه األسس يدّعي ١.عملية تسلسل أو ترتيب هومي قوية

املؤايت للفقراء ميكن تعريفه بأنه عملية تعّلم اجتماعية يتعدد فيها أصحاب املصلحة تولّد املعرفة 
دم املعرفة اجلديدة وتوسّع نطاق قدرات الفقراء ويؤكد هذا التعريف تأكيد أكرب على وتستخ

العمليات وليس على الناتج، بينما يسلط األضواء يف الوقت نفسه على العملية االجتماعية 
املتمثلة يف التعّلم واالكتشاف واالستخدام وهي عملية املسؤولة عن زيادة الفرص املتاحة للفقراء 

٢.فعالية ومستدامةزيادة

:طرق االبتكار الشامل للجميع-جـ 
توجد بصورة رئيسية ثالثة طرق ميكن للقطاع اخلاص بواسطتها أيساعد على حتسني حياة 

م عن طريق : الفقراء، وهي حلق فرص عمل وزيادة إنتاجية الفقراء، وتلبية بعض احتياجا
ركات، واستحداث منتجات معقولة الثمن وخدمات املبادرات املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للش

وسياسات االبتكار الشامل . موجهة حنو تلبية احتياجات املستهلكني ذوي الدخل املنخفض
إذ ميكن يف هذا الصدد لألشخاص . للجميع تُوجه بصورة رئيسية حنو التأثري على الريقة الثالثة

ذين يواجهون خطر االستبعاد االجتماعي أن الذين يعيشون يف حالة فقر وأفراد الفئات األخرى ال
٣.يشاركوا يف حتقيق االبتكار الشامل إما بصفة مبتكر أو كمستعملني لالبتكارات

وبصورة عامة ال يركز القطاع اخلاص على استحداث منتجات وخدمات من أجل هؤالء 
األسواق األشخاص بسبب وجود تصور واسع االنتشار مفاده أنه ال ميكن حتقيق أرباح يف

عند النظر يف السوق احملتملة لالبتكار اليت ميثلها الفقراء، يكون من املهم . املنخفضة الدخل

1 - Ibidem
2 - Berdegué JA. Pro-poor innovation systems; Background paper. International Fund for
Agricultural development, 2005.
3 - World Bank . Stimulating poor-poor innovations. In: Innovation Policy; a Guide for
Developing Countries. No.54893. International Bank for Reconstruction and
Development/World Bank. Washington, D.C. 2010
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املسألة األىل هي ان الفقراء كثريًا ما يدفعون املنتجات واخلدمات . النظر يف مسألتني اثنتني
املقرضون غري الرمسيني وعلى سبيل املثال، يتقاضى . األساسية قدرًا أكرب بكثري مما يدفعه املوسرون

وثانياً، قد متثل القوة الشرائية الكلية لقطاع الدخل املنخفض فرَصا . أسعار فائدة عالية من الفقراء
ا أمام النـُُّهج القائمة على السوق والرامية إىل زيادة إنتاجيتهم ودخوهلم وإىل التمكني هلم  يُعتد 

ر أن يتيح للشركات اخلاصة فرص اإلقامة لذلك ميكن لالبتكا١.لدخول االقتصاد الرمسي
عمليات ُمرحبة يف هذا القطاع من السوق عن طريق اإلتيان للمستهلكني الفقراء بسلع أدىن 
تكلفة وأفضل جودة وعن طريق العمل يف هذا الصدد مع جهات فاعلة أخرى يف عملية االبتكار

ملنخفضة الدخل يف ويتمثل هدف استحداث منتجات وخدمات من اجل أفراد الفئات ا
وبناء . إجياد القدرة لديهم على زيادة دخلهم لكي يكون مبقدورهم أن يزيدوا من االستهالك

:٢القدرة على االستهالك يقوم على ثالثة مبادئ، هي
ينبغي حتقيقه دون التضحية باجلودة أو بالكفاءة وينبغي أن تكون هذه : الثمن المعقول.١

.أو اخلدمات اجلديدة املستحدثةالنقطة مستقلة عن نوع املنتجات
جيب عند تصميم اسرتاتيجيات توزيع وتسويق املنتجات واخلدمات : إمكانية الحصول.٢

.النظر فما إذا كان الفقراء يعيشون يف نفس مستوى جودة أمناط عملهم
بصورة عامة، يقوم املستهِلكون الذين يشكلون قاعدة اهلرم ببناء قرارهم : التوافر.٣

م الشرائية. لى مدى توافر النقوداالستهالكي ع م ال يستطيعون عادة تأجيل قرارا . وهذا يعين أ
ولذلك يشكل التوافر وكفاءة التوزيع عاملني حامسي األمهية يف خدمة املستهلكني ذوى الدخل 

.املنخفض

العوامل المساعدة  في إعداد سياسات االبتكار الشامل للجميع: ثانيا
البحث اهم العوامل اليت قد تؤثر على الفاعلية احملتملة لسياسات يناقش هذا اجلزء من 

االبتكار واليت ينبغي، هلذا السبب، النظر فيها بدقة عند تصميم سياسات االبتكار الشامل 

1 - Prahalad CK. The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through
Profits. Wharton School Publishing. University of Pennsylvania. Philadelphia, Pennsylvania.
2006
2 - Ibidem.
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:للجميع وتنفيذها
باإلضافة إىل حاالت فشل األسواق اليت :خصائص أسواق ذوي الدخل المنخفض-أ

مثل ما يتعلق باملعلومات وعدم التيقن من نتائج االبتكار، توجد تنطوي عليها أي عملية ابتكار،
ا أسواق قاعدة اهلرم وُتسفر عن نقص كبري يف إنتاج السلع واخلدمات القائمة  خصائص تتسم 

ومن حيث تصميم سياسات تسخري العلم والتكنولوجيا . على االبتكار من أجل التنمية للجميع
ملة للجميع، أوضحي األدلة التجريبية الناجتة عن العمل املضطلع واالبتكار من أجل التنمية الشا

ال وجود أربعة عوامل ينبغي أن تكون فعالة من أجل تيسري استدامة االبتكار  به يف هذا ا
العوامل املتصلة باملنتج، وجتارة التجزئة اخلاصة به ودعمه، واملشاريع : الشامل للجميع، هي

وينبغي النظر بعناية . دمات املتعلقة بالطلب، والسياق األوسع نطاقًاالصغرية جًدا اليت تقدم اخل
يف التمكني لبقاء الوسطاء الرئيسيني املسؤولني عن البيع والدعم، ويف تيسري نشر االبتكار 

١.واستدامة أسواق ذوي الدخل املنخفض

ومن املسائل األخرى اليت تدخل يف احلسبان عند : تصميم أدوات السياسات-ب
سياسات االبتكار الشامل خصائص االبتكار املطلوب، واجلهات الفاعلة املعنية وأوجه تصميم

ويتطلب . التفاعل بينها، ونوع التعّلم الذي تباشره هذه اجلهات، والبيئة املؤسسية اليت تعمل فيها
تصميم سياسات فعالة وتنفيذها بشأن االبتكار الشامل للجميع توافر فهم جلوانب الفشل 

٢.لنضام االبتكار اليت يكون هلا تأثري على بلوغ األهداف املتعلقة بالشمولاخلاصة 

وميكن للحكومة أيضًا أن تشجع مؤسسات البحوث املمولة من مصادر عامة ومنظمات 
البحث والتطوير على القيام باملزيد من أجل تلبية احتياجات الفقراء، مثًال بتقدمي منح وجوائز 

وإحدى . مة ألفرقة البحوث اليت حتقق ابتكارات ذات صلة باملوضوعحبثية تنافسية وجوائز عا
اآلليات املمكنة لتوجيه سياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار حنو معاجلة املشاكل اليت يواجهها 
االت  الفقراء هي مواءمة اجلهود العامة املتعلقة بالبحث والتطوير مع احتياجات القطاعات وا

كما أن املشرتيات القطاع العام ذات ٣.التنمية والتنفيذ املوجهني حنو الناساليت متكن من حتقيق

1 - Foster C and Heeks R Op Cit,PP122-124, 2013
2 - Foster C and Heeks R, Op Cit,PP128-129, 2013
3 - Utz A and Dahl man c. Promoting inclusive innovation. In: Dutz MA, ed. Unleashing India’s
Innovation: Toward Sustainable and Inclusive Growth. World Bank. Washington, D.C.2007.
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الطابع التنافسي من أجل إنتاج سلع وخدمات حمددة من اجل الفقراء ميكن أن ُتسهم يف حتقيق 
.االبتكار الشامل للجميع

االبتكار ولزيادة مالءمة التكنولوجيا واعتمادها، ينبغي أن تدعم السياسة العامة عمليات 
احمللية على مستوى كل من االخرتاع ونقل التكنولوجيا القائمة اليت ميكن أن ُتشبع احتياجات 

تمعات الفقرية ورغم . وهذا يعكس أمهية نشر االبتكار الشامل للجميع وتوسيع نطاق انتشاره. ا
مرحلتان أن االبتكار ميكن أن يعمل يف أسواق ذوي الدخل املنخفض فإن نشره وإشاعته مها 

وميكن أيضًا لآلليات الرامية إىل توسيع نطاق هذه . رئيسيتان يف حتقيق فوائد اجتماعية
االبتكارات وإثبات جدواها ونشرها لدى القطاع غري الرمسي أن ُتسهم أيًضا يف إتاحة االبتكارات 

شرها لكي ومن املهم التفكري يف أنه سيلزم تكييف آليات نقل التكنولوجيا ون. ١الشاملة للجميع
.تعكس خصائص االبتكار احملددة املؤاتية للفقراء

وعند تصميم برامج سياسات االبتكار الشامل للجميع، يكون من املناسب أيضا النظر يف 
وتوجد ثالثة حتديات رئيسية يلزم . بعض التحديات الدائمة اليت تواجه هذا النوع من االبتكارات

:٢النظر فيها
مام باملواصفات احمللية ألسواق قاعدة اهلرم مع السعي يف يكون من الضروري االهت-

الوقت نفسه إىل نشر االبتكارات وتأثريها على نطاق واسع
جيب أن تكون االبتكارات املدعومة مالئمًة لألوضاع القائمة اليت يسعى املرء يف خامتة -

.املطاف إىل تغيريها
وهذا يعين . البتكار الشامل للجميعحيب إبقاء الرتكيز منصًبا على األهداف املتعلقة با-

العمل على إجياد حلول قائمة على مشاريع من أجل حتقيق األهداف االجتماعية اليت تتطلب 
.بصورة  جوهرية إجراء تغيري بنيوي

ومن الضروري أيضًا النظر يف أمهية التعاون وااللتزام باملشاركة من : أهمية التعاون-ج
تمعات الفقرية واجلها ت األخرى غري التقليدية صاحبة املصلحة، مثل القواعد الشعبية جانب ا

1 - Foster C and Heeks R, Op Cit ,PP130-131, 2013
2 - Smith A, fressoli M and Thomas H. Grassroots innovation movements: challenges and
contribution. journal of cleaner Production. PP 114-124 , 2014
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ففي اهلند على سبيل ١.واملنظمات غري احلكومية عند دراسة أسواق ذوي الدخل املنخفض
املثال، فإن املنظمات غري الرحبية والقطاع اخلاص الذي يدرك مسؤولياته االجتماعية واملسعدان 

وبصورة عامة . بشكل جذري يشكالن تقليدا من التقاليد القويةلسد الثغرات يف النـُُّهج اجلديدة
ومن . يشكل التعاون فيما بني املنظمات خاصية من خصائص مبادرات االبتكار املؤاتية للفقراء

بني الفوائد األخرى للتعاون أنه يسمح بالرتكيز على استعمال األصول التكميلية للمنظمات يف 
ري لدي املنظمات غري احلكومية معلومات مباشرة عن مشاكل وتوجد إىل حد كب. تقسيم العمل

وعادة ما تقدم احلكومة والوكاالت الوطنية . واحتجاجات املستهلكني الذين يشكلون قاعدة اهلرم
وتقوم ،دعًما مؤسسيًا وقدرات أخرى يف جمال األخذ بسياسات بشأن االبتكار الشامل للجميع

٢.لول التكنولوجيةالشركات بأدوار رئيسية يف إجاد احل

وفضًال عن ذلك، فمن املهم أيضًا أن يشرتك يف تصميم االبتكارات األشخاص 
املستفيدون، وهم يف هذه احلالة األشخاص الذين يعيشون يف حالة فقر وفئات األشخاص 

واألشخاص الذي يشكلون جزءًا من . اآلخرين الذين يواجهون خطر االستبعاد االجتماعي
مأسواق ذوي الدخل ويف واقع األمر، تكون . املنخفض هم أقدر الناس على حتديد احتياجا

احتياجات األشخاص القليلي احلظوة أوسع نطاقًا من االحتياجات القليلية املدرجة واملرصودة  
كجزء من األهداف اإلمنائية لأللفية واالحتياجات املميزة للسياق البيئي واالجتماعي 

٣.خفضللمستهلكني ذوي اخلل املن

.                                                                         المؤسسات واألنظمة واالبتكار الشامل للجميع: ثالثا
وتشمل . للحكومات دور هام يف رعاية إجياد بيئة مؤسسية متّكن لالبتكار الشامل للجميع

للسلوك، والعادات، والتصرفات النمطية، والقيم، املؤسسات املرعية هنا على القواعد االجتماعية 
. والتطلعات، فضًال عن القوانني واألنظمة اليت تضرب جبذورها يف تاريخ جمتمع معني وثقافاته

1 - Arora S and Romijn H .Working paper Series No. 036. United Nation University UNU-
MERIT the Netherland ,2009
2 Powell WW and Grodal S. Networks of innovators. In: Fagerberg J, Mowery DC, and Nelson
RR, eds. The Oxford Handbook of Innovation. Oxford Handbooks Online.2006.
3 - Utz A and Dahl man c.D.C. Op Cit, 2007.
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ا مع املكونات األخرى للعمليات االبتكارية تتسم بأمهية حمورية  فاملؤسسات املرعية وتفاعال
يصدق هذا بدرجة أكرب يف حالة النهوض باالبتكار بل. بالنسبة إىل النظام الوطين لالبتكار

املؤايت للفقراء ألن االبتكار يتطلب التعاون، وهذا متجذر يف املؤسسات املرعية اليت تساعد على 
فهي : وتؤدي املؤسسات املرعية دورًا رئيسًيا يف عمليات االبتكار الشامل للجميع. بناء الثقة

قراء املشاركة يف عمليات االبتكار واملشاركة يف الفوائد حتدد املدي الذي ميكن يف حدوده للف
١.احملتملة املرتتب عليه

وأحد اآلثار الرئيسية املرتتبة على ذلك هو أن االسرتاتيجيات الرامية إىل رعاية االبتكارات 
، والسياسات املؤاتية للفقراء ينبغي أن تتالءم مع األوضاع اخلاصة للسياقات االجتماعية املختلفة
. وأن اإلطار املؤسسي قد يتطلب إجراء تغيريات لكي ميكن لالبتكارات املؤاتية للفقراء أن تنطلق

وعلى سبيل املثال، قد تكون القوانني واألنظمة اليت تنظم حقوق امللكية الفكرية متحيزة ضد 
الفقراء وفضًال عن ذلك، قد يكون من الصعب ضمان إمكانية حصول الفقراء على األصول 

األرض أو االئتمان، وقد حتول القواعد االجتماعية دون تشكيل الشبكات االجتماعية مثل
املطلوبة لالبتكار، كما ان التالعب بأسواق املنتجات قد يقضي على احلوافز االقتصادية اليت 

وقد تبني  من األدلة التجريبية املتعلقة بتنفيذ االبتكارات ونشرها يف سوق . تدفع إىل االبتكار
دة اهلرم يف قطاع اهلاتف احملمول يف كنيا أن االبتكار الشامل للجميع قد بين على دائرة قاع

تمعات الفقرية ٢.تعزيزية تضم االبتكار التكيفي واملنافسة و وجود وسطاء ابتكار يعملون مع ا

ومما كان له صلة بنشر هذا االبتكار وضع الئحة تنظيمية مكنت من إقامة أسواق وخلق حوافز 
فعن طريق . سياساتية دعمت بعدة طرق الوسطاء العاملني يف جمال االبتكارات الشاملة للجميع

القيام يف وقت واحد بتهيئة األوضاع الالزمة لدخول السوق وتنظيم بعض جوانب تكنولوجيات 
اهلاتف احملمول، كلفت السياسة العامة املشاركة من جانب املزيد من اجلهات الفاعلة يف السوق  

.كلفت وجود منافسة أقوى فيما بينهاكما

1 - World Benk . D.C. Op Cit, 2010
2 - Foster C and Heeks R ,Op Cit ,138, 2013
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بناء القدرات عن طريق االبتكار الشامل للجميع وعملية تنظيم المشاريع: رابًعا
من بني العوامل األخرى اليت ينبغي أن توضع يف االعتبار عند النهوض باالبتكار الشامل 

م :١لذلكويوجد سبابان رئيسيان. للجميع مهارات السكان املستهدفني وكفاءا
 م املتعلقة باالبتكار وبتنظيم املشاريع إىل متكينهم من حتقيق يؤدي حتسن مهار

االبتكارات املناسبة لسياقهم االجتماعي واالقتصادي؛
 السبب الثاين يكمن يف رعاية قدرات األشخاص الذين يشكلون قاعدة اهلرم متكينهم

السياسات الشاملة للجميع املتعلقة من االستفادة القصوى من االبتكارات املتاحة عن طريق
.بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار

:إذ حيد من القدرات االبتكارية للناس مجلة عوامل من بينها
االفتقار إىل املهارات-
عدم كفاية تقدم اخلدمات العامة-
عدم القدرة على الوصول إىل األسواق-

تدريب األساسي للقطاع غري الرمسي ويسلط هذا املزيج من العوامل األضواء على أمهية ال
م املتعلقة بتنظيم املشاريع وال يقتصر املشروع على أنه . باعتباره بالغ األمهية لتحسني مهارا

يشمل نشر التكنولوجيات اجلديدة بل إنه يضع يف االعتبار أيضًا مسأليت تطوير املشاريع 
و جيب أيضا أن تطور برامج . ع نطاقًاوالتدريب على أساسيات الشؤون املالية، ومها مسألتان أوس

االبتكار الشامل للجميع آليات تشجيع الفقراء على املشاركة يف استحداث وابتكار حلول 
ووفقا للبنك الدويل فإنا تأثري االبتكار الشامل للجميع سيكون أكثر استدمة يف . شاملة للجميع

ا األجل الطويل إذا قامت البلدان النامية ببناء القدرة عل ى توليد حلوهلا االبتكارية اخلاصة 
الشاملة للجميع يف إطار شراكة مع املنظمات الوطنية واإلقليمية والعاملية املعنية بالعلم 

٢.والتكنولوجيا واالبتكار

ومن املناسب أيًضا النظر يف املستوى التعليمي ملنظمي املشاريع عند دراسة سياسات تنمية 
فإذا مل جير تكييف السياسات واملبادرات تبًعا . الدخل املنخفضالقدرات من أجل أسواق ذوي 

1 - World Bank And International Monetary Fund ,Op Cit . 2013
2 - Utz A and Dahl man c.D.C ,Op Cit.2007.
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ال املهارات،  لقدرات الفقراء وإذا مل تستهدف هذه السياسات واملبادرات الفجوات القائمة يف ا
فإن التدخالت قد تؤدي بغري قصد إىل زيادة االستبعاد االجتماعي وإىل تآكل املشروعية 

١.ت االبتكار الشامل للجميعاالجتماعية والسياسات لسياسا

أما تطوير الكفاءات املتعلقة بتنظيم املشاريع فهو ميكن أن يساعد يف تعزيز قدرات 
وهذا مفيد بشكل خاص عند تنفيذ سياسات االبتكار . األشخاص ذوي الدخل املنخفض

ا فتحسني فهم منظمي املشاريع من ذوي الدخل املنخفض للكيفية اليت. الشامل للجميع ميكن 
ا أسباب عيشهم ميكنه ليس فقط أن ّحيسن  البتكار حمدد أن يّغري الطريقة اليت يكسبون 

م املتعلقة بتنظيم املشاريع بل أن يسّهل أيضا زيادة إشاعة هذا االبتكار ٢.مهارا

فا كثرياً ما حيتاج منظمو املشاريع من ذوي الدخل املنخفض يف البلدان النامية إىل التدريب 
على مهارات القراءة والكتابة واحلساب واملهارات املالية املتعلقة بنشاط األعمال فظًال عن 
التدريب يف جمال تطوير أنواع السلوك املتعلقة بتنظيم املشاريع، مبا يف ذلك البحث عن الفرص 

هارة التعليم وال ميكن لرأس املال األويل التغلب على االفتقار إىل امل.واملثابرة وبناء الثقة بالنفس
بشأن مهارات تنظيم املشاريع، وكثريًا ما الُتسّدد القروض املقدمة إىل منظمي املشاريع األقل 

وينبغي للسياسات احلكومة املتعلقة بعملية تنظيم مشاريع٣.ويسهم يف تطويرهم شخصيا. مهارة
م الرمسي بل أن ذوي الدخل املنخفض أن تكفل ليس فقط إدماج هذا اجلانب يف النظام التعلي

تمع احمللي غري الرمسي وبرامج التدريب الريفية  تتيح أيًضا تقدميه عن طريق آليات أخرى مثل ا
ومن املهم أيضاً، كما هو األمر يف جوانب أخرى من سياسات . والتدريب على التلمذة املهنية

ج شامل أوسع نطاقًا يشتما على حو  افز وسياسات االبتكار، أن ُتدمج هذه الربامج يف 
٤.ومؤسسات وبنية حتتية وهي مجيعاً يف غاية األمهية بالنسبة إىل تيسري االبتكار الشامل للجميع

1 - Hall J, Matos S, Sheehan L and Silvestre B, Entrepreneurship and innovation at the base of
the pyramid: A recipe for inclusive growth or social exclusion! Journalof Management
studies.(4),PP 785-812. 2012.
2 -Prahaland CK, Bottom of the pyramid as a source of breakthrough innovations, Journal of
Product Innovation Management,(1): PP 6-12, 2012.
3 -Acs ZJ and Lallas K (2007).State of literature on small to medium-size enterprises and
entrepreneurship in low- income communities .Papers on Entrepreneurship. Growth and public
Policy No03.Max Plank Institute of Economies .
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استنتاجات: خامسا
 مفهوم االبتكار الشامل للجميع هو مفهوم جديد نسبياُ، ولذلك ينبغي تكييف اآلليات

. ادة إمكانات هذه املبادراتالتقليدية تبًعا لسمات الفقراء واألشخاص املستبعدين من أجل زي
فهو يعين -واالبتكار الشامل للجميع ال يعين بالضرورة حبث االبتكارات ذات التكنولوجيا العالية

أيًضا حبث التكنولوجيات املنخفضة،  ومناذج نشاط األعمال، وكفاءة العمليات، ومناذج التنفيذ؛ 
مة والبلدان النامية وليس فقط يف البلدان والتكنولوجيات اليت ميكن استعماهلا يف البلدان املتقد

ذات الدخ املنخفض
 متثل القوة الشرائية الكلية ألصحاب الدخل املنخفض فرصة أمام الشركات للمشاركة يف

بيد أنه خلدمة الفقراء، يتعنب على الشركات أن تفهم األوضاع . هذا القطاع من السوق
وهكذا قد تقوم . لها أصحاب الدخل املنخفضاالقتصادية اليت يعيش ويعمل يف ظ- االجتماعية

الشركات بتصميم منتجات وخدمات تكون معقولة الثمن وميكن احلصول عليها وتكون متاحة 
.هلذه األسواق

ينبغي إيالء اهتمام خاص لتدفقات املعلومات بني منتجي االبتكارات ومستعمليها .
ذا املعين، فإن إشراك املستفيدين من سياسات االبتك م مع اجلهات و ار الشامل للجميع وتعاو

الفاعلة األخرى املشاركة يف تنفيذ هذه السياسات مها أمران يؤديان دورًا هاًما يف سد فجوات 
فالنجاح احملتمل هلذه .  املعلومات القائمة فيما فيما يتصل بأسواق ذوى الدخل املنخفض

ها، يعتمد بدرجة مرتفعة على التعاون املبادرات، والسيما فيما يتعلق بنشر االبتكارات وإشاعت
.الفعال فيما بني اجلهات الفعالة يف نظام ابتكارات ذوي الدخل املنخفض

فاإلشارة يف بناء . يؤدي بناء القدرات دورا هامًا يف النهوض باالبتكار الشامل للجميع
اص الذين القدرات ميكن أن يعزز املهارات االبتكارية ومهارات تنظيم املشاريع لدى األشخ

وتساعد هذه املهارات على حتفيز الفقراء على املشاركة يف استحداث . يعيشون يف حالة الفقر
.االبتكار الشامل للجميع
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وقد ترغب جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية، يف حوارها املتعلق بالسياسات، يف حتديد 
سات االبتكار الوطنية يف هذا اجلوانب اليت حتتاج إىل املزيد من البحث يف إطار مناقشة سيا

ال، ويقرتح طرح األسئلة التالية :ا
 ماهي سياسات االبتكار احملددة املؤاتية للفقراء اليت نفذت بنجاح، وماهي الدروس اليت

ميكن استقاؤها من هذه التجربة واليت ميكن استنساخها يف بلدان نامية أخرى؟
 اليت تواجهها نظم االبتكار من حيث ماهي التحديات الرئيسية يف جمال احلكومة

تصميم سياسات االبتكار الشامل للجميع وتنفيذها؟
 حدث أكرب تطور لالبتكار املؤايت للفقراء يف بلدان السكان ذوي الدخل املنخفض

فكيف ميكن تنفيذ هذه . جلملة أسباب من بينها القوة الشرائية الكلية للفقراء يف هذه البلدان
ا معدالت مرتفعة للفقراء ولكن يوجد لديها االبتكارات يف اال قتصادات الصغرية اليت توجد 

طلب كلي منخفض؟ وماهي أنواع احلوافز اليت يتعني إجيادها لضمان إشراك اجلهات الفاعلة 
.التابعة للقطاع اخلاص يف مبادرات االبتكار يف هذه البلدان؟

.

.
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ملخص البحث
ا أّن اإلنسان جمّهز بقوة العقل واإلبداع واإلبتکار استعداد اخللق واإلبداع واإلبتکارهومن خواّص العقل؛ و

من . وحقيقًة لکّل إنسان إستعداد باخللق واإلبداع اإلهلیّ . فهوبواسطة هذه القوة املکنونة مستطيع باخللق
ا أن اإلنسان وجهة نظر القرآن والسنت، اإلنسان هوأشرف اخلالئق وله احلّريّة واإلختياروإستعداد املسئولّية؛  و

علی . هوموجوٌد جيب أن يقطع هونفُسه طريق الکمال والتقّدم، واإلبداع واإلبتکارمن ملزومات الّتعالی والتقدم
هذا إن الوحی اليکون سّدًا أماَم اإلبداع؛ وحينما احلّس والعقل يکون عاجزًا من الوصول إليه ميّد الوحی 

د التفکرياإلبداعي واإلبتکاريف النصوص اإلسالمّية وقد ُدعی اإلنسان قد أُکِّ .  اإلنسان ويقوده يف هذا املضمار
باإلستناد إلی النصوص الدينّية واإلسالمّية يسعی هذا املقال أن يبحث عن قيمة . إلی هذا األصل األساسیّ 

.وأمهّية مکان إبداع واإلبتکار اإلنسان
بتکارالقرآن، السنت، اإلنسان، اإلبداع، اال:الکلمات األساسية

مقدمة
له دوٌر أساسي يف و .الروايات کثرياً و التفکر من الوصايا اليت قد أّکد عليها القرآن الکرمي

علي و .الّتکامل حينما اليکون له تفّکرٌ و الميکن لإلنسان إن جيد مسريًا للتعايلو احلياة البشرية
ذّکر اليوَجُد أّي نظاٍم فکرّي اجلدير بالو .هذا التوجه ايل التفکري اإلبداعي يکون ذا أمهية خاّصة

أيضًا التناول علي ظاهرة الفکرو .االبتکاريّ و يتوّجه علي التفکري اإلبداعيو مثل اإلسالم يوکد
علي األخص تبيني و .ضروري ايل حٍد کثريٍ و تبيينها من املصادر املوثوقة کاملصادر الوحياينو 

.تمع يکون ذا أمهية کثريةمکانتها الرفيعة يف نشر جو التعقل الّرتبوّي يف ا
فإّمنا «:يقولو تعّقلهو بأّن أّول خاصية االنسان البصري هو قدرة تفّکره) ع(يعتقد االمام علي
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)٢١٤خطبه،ش١٣٧٩السيدرضي، (»البصري من مسع فتفّکر

بدونه يکون هذه و ُتظَهُر يف مجيع زوايا حياتهو حقيقتة التفّکر فريضة توجد عند کل بشرٍ و 
التعايل يف احلياة الفرديةو اذا التفّکر هذا سيق ايل اإلبداع يُظَهُر التقدمو .بالهدفٍ و معيناحلياة بال

.االجتماعية لکل بشرو 

إتيمولوجيا 
قد اسُتعِمال يف القرآن الکرميو من األلفاظ الرائجة يف النصوص العربيه» التکفرو الفکرة«

متناوبة و علماء علم الفمردات هو قّوة قادرةو بني اللغويني» الفکرة«و. األحاديث الشريفة کثريةو 
)٦٤٣صق،١٤١٢الراغب، (.اليت تتصل اإلنسان من العلم ايل املعلوم

يعتقد بعض من و .نفسها» الّتفکر«لتبيني هذه الکلمة کثري من احملققني يبحوث کلمةو 
لي املعلومات املرور عو هو نوع من السريورةو .»فکر«من مادة» التفّکر«علماء التفسري بأن کلمة

الطباطبائي،(.التجسم عليهاو املوجودة يف الذهن حيت أن ُتکَشف جمهوالت علي اإلنسان باملرور فيه
)٣٧٣-٣٧٢/ ٢،ش١٣٧١

التفّکر جريان عملي للعقل يف املعلومات املوجودة للوصول ايل املطلوب: يقول املنطقيون
هول الغائبو  )٢٠٦ش، ص١٣٧٥لشاد الطهراين، د(.املطلوب هو العلم با

األنفس من املبداء ايل املقصد اذا مل خيرج من و التفکر حرکه باطنية يف اآلفاق: يقول العرفاو 
)١٣٨٦،٥/٥رفيعي، (.الضاللةو أن الخيتلط بالتشابهو طريق الشريعة

حقيقة اإلنسان و اإلبتکار من االلفاظ اليت قد تناول عليها النصوص االسالمية،و اإلبداع
ا أن خيلق فکرة أو مفهوماً . ع بقوة التفّکريبد و يبتکر اإلبداع قوة ذهنية يستطيع اإلنسان 

ا اإلنسان أن يرکُب النظرات املختلفةو جديداً  .ُخيلق نظاماً بني هذه النظراتو أيضاً يستطيع 
التجسيم علي و اإلبتکار فيهو اإلبداع هو إرائة نظر جديد«:يعتقد بعض يف تعريف اإلبداع

.حينما يُثَمر الفکر اخلالفة يُعَرف بنتيجة االبتکار. االبتکار هو نتيجه اإلبداع. »نظر جديد
)٨، ص٢، الرقم١٢امي، السنة: منقول عن(

األحاديث لتبيني معين الفکرةو اجلدير بالذکر بأن قد اسُتعِمل الفاظ اخري يف القرآن الکرمي
ولکن نستطيع أن نعتربهم من االلفاظ مبا أن کّل من هذه االلفاظ هلم معين خاصة . التفکرو 
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علي هذا ضروري . التدبّر، التعّقل، الشعور، الفّقه، النظر، الرأي، البصرية: القريب املعين کَ 
اکثر يف النصوص و التفکر اکثرو عندنا بأن نقف عند هذه االلفاظ حيت نتبني مکانة الفکرة

.االسالمية خاّصة القرآن الکرمي

أقسام التفکر
لذا و .بني احليواناتو ال فرق بينهو التعّقل المکانة انسانية لهو سان اليکون له التفّکرکّل ان

املسووليات و بني مجيع اخلالئق هو قدرة التفکرو اخلاصية األساسية لالنسان اليت تُفّرُق بينه
.الناشئة عنها

هذه أحد منو نوعهو يُقَسم حبسب استعمالهو أقسامو التفکر عند اإلنسان له مراتب
يأ تعايل االنسان و .»رابرت فيشر«التقاسيم هو تقسيم إنّه يعد ثالثة تفکرات قابلة للتعليم اليت 

ـ التفکر ٢ـ التفکر الفلسفي ١: النفسعلمو خالل دراسة مقولة التفّکر من حيث الفلسفة
ـ التفکر اإلبداعي ٣النقدي 

تقدر االنسان حيت و تدير عقائدنالقوانني اليتو التفکر الفلسفي يهيأ فرصًا ألهم سؤاالتنا
کيف و التفکر النقدي يساعد اإلنسان حيت أن يسأل يف إّي وقتو .يّتخذ قراراً يف مسائل حياته

علي هذا نري أن . يستعمل أّي طريق يف هذا االستداللو أن يسأل، ماذا يسأل، کيف يستدلّ 
.لفکريهذين التفکرين يهّيآن مقّدمة للوثبة اجلّبارة أي اإلبداع ا

يعتقدان بأّن التفکر االبداعي هو عمل نتيجته شي جديد الذي » آستني«و»آمابيل«
.ُمرض يف زمان ماو مفيدو يقبل بواسطة فرقة حتت عنوان شيء جديد

ميکن أن يُري شيئًا دون و غري رمسيو أن التفّکر اإلبداعي تفّکر طاريٌّ » برينس«و يري
.املنطق

دان أن الفکر اإلبداعي هو الذي ينتج ايل الفکرةيعتق) ١٩٩٥(»تشاند«و»رانکو«
.الرؤية االبتکاريةو طريق احللو 

او يعتقد أن اإلبداع هو جمموعة اخلصائص الفردية) ١٩٦٤(» غيلفورد« يعتقد أن و .قوا
احملققون اآلخرون و .ابعادها الکثريةو أي التفّکر من اجلهات املختلفة. اإلبداع هو التفکر الوسعيّ 

معتقدان بطرق فکرية خمتلفة و قائالن) ١٩٨٩(»اسرتنربغ«و)١٩٩٠(»هارينغتون«ممن بينه
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شخصية و علي أساس هذا املنظر کل من له فکرة نفسيةو .منشئة من فريضة احلکومية النفسية
. يکون اکثر الناس إبداعاً 

» تورنس«و.يران اإلبداع شيئاً اجتماعياً ) ١٩٩٩(»سيکزنتمي هايل«و)١٩٨٩(»آمابيل«
الل تعريفه الشامل من التفّکر اإلبداعي يعتقد بأن التفّکر اإلبداعي هو احساس املشاکلخ
التفريض حول هذه و التخمنيو العناصر املفقودة لألشياء غري املنظمةو الشّق يف املعلومات،و 

، ١٢احلسيين، السنة(.انتقال النتائجو جتديد االختيارو جتديد النظرو جتريب هذه الفرائضو النقائص
)٢٣و٢٢، ص٢الرقم

.مساراو طريقةو علي أي حال، التفکر اإلبداعي هو الذي ال يساوي التفکر احلادي بناء

ضرورة التفکر
مبا أن العقل يف اإلنسان قد متيزه عند مجيع املخلوقات، استعماله الصحيح ُحيَسب من 

ل احلقيقي هو إدارة التعايل اإلنساين يف الکماو بعبارة اخري شرط التقدمو ضروريات حياته،
لذا . هذا العقل جيب أن جيري مهمة التفکري ماوراء أمور العامل بنحو أحسنو .العقل الصحية

؛ ٣/٢٩٨ق، ١٤٠٣الطرحيي،(.التأمل فيهاو بعض يعتقدون بأّن التدبّر هو الّنظر ايل عاقبة األمور
)٨/١٦ق، ١٣٩٠مريازاخلسرواين،

تشتمل هذه الفريضة کل ميادين و لنصوص االسالميةقد اُطرح التفّکر کفريضة هاّمة يف ا
واضح بأن هدفه النهائي جيب أن يکون النيل ايل و .التفّکرو اليت جتلس يف البناء الوجودي للتعّقل

.عبوديّة االهليّ 
»اکتسب به اجلنانو العقل ما عبد به الرمحن«:يف ماهّية العقل) ع(يقول االمام الصادق

حقيقة يکمن القول بأّن مجيع اآليات االهلية قد اُنزلت إلزدهار العقلو )٢/١١ش،١٣٦٥الکليين،(
لذا قد . جيعلوا أعماله عقلياً و أوصياءه حيت يغّريوا نوع احلياة البشريهو قد اجتهد االنبياء االهليو 

تضاعف ضرورة التفکر و .التفکر يف مظاهر احلياةو يوصي القرآن الکرمي االنسان علي التعقل
» أفال تبصرون»«يعقلون» «لعلکم تعقلون» «أفال تعقلون«:کررة القرآنية کالعبارات امل

»يذکرون» «فلينظر» «يفقهون» «افال يتدبرون» «افال يشعرون» «افال تتفکرون» «يتفّکرون«
:سبيل املثال نذکر األيات التاليةىعلو 
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يف البحر مبا الفلک اليت جتريو النهارو اختالف الليلو األرضو اّن يف خلق السموات«ـ ١
او ينفع الناس بث فيها من کل دابةو ما أنزل اهللا من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد مو

.)١٦٤:بقرهال(»األرض لآليات لقوم يعقلونو الّسحاب املسخر بني السماءو تصريف الرياحو 
)٤٤:البقره(. »أنتم تتلون الکتاب أفال تعقلونو تنسون أنفسکمو أتأمرون الناس بالربّ «ـ ٢
)١٢٦:انعام(. »و هذا صراط ربک مستقيماً قد فّصلنا اآليات لقوم يذکرون«ـ ٣
قل أرأيتم إن جعل اهللا عليکم النهار سرمداً ايل يوم القيامة من اله غري اهللا يأتيکم بليل «ـ ٤

)٧٢:قصص(. »تسکنون فيه أفال تبصرون
أجل و ما بينهما اال باحلقو ألرضاو أومل يتفکروا يف أنفسهم ما خلق اهللا السماوات«ـ ٥
م لکافرونو مسّمي )٨:روم(. »إّن کثريا من الناس بلقاء رّ
)٤:طارق(»فلينظر اإلنسان مّم خلق«ـ ٦

واضح أن العقل و .و من اآليات املذکورة يستنتج أّن ضرورة التفکر يف االسالم أمٌر واضح
أي . الضاللةو مکنون االنسان من اخلطإحيافظ به و املخاَطب يف االسالم عقل يدرَک به احلقائق

ألن . يکون مضادُّ اجلنونو اليکون عقًال له اقّل االدراکو الضاللةو هذا العقل مضاّد اجلمود
الضاللة يف االسالم اليکون سبباً و اجلنون يسبب رفع الفرائض يف کّل األديان ولکن اجلمود

نون املعذور و لسقوط التکليف بدليل ) ما(أن يقول ترفعُت عن هذا االمرال حقَّ ملن يکون کا
ال مينع مواخذة اإلنسان بسبب قصوره يف عمٍل و مجود عقلي؛ ألن اجلمود الفکري ال يرفع املالمة

)٢٣صش، ١٣٧٩عقاد،(.ما

التفکرو شرافة الفکرةو قيمة
من املميزات الوافرة للقرآن الکرمي اليت کانت تليق بالدقة عند الذين تقضون حول هذا

يف النصوص . الّتفکر يف املوضوعات املختلفةو اإلّتکاء بالعقلو الکتاب الکرمي عادلني، هي الدقة
اليکون له مقام رفع حيت يعرف و الفکرة اإلنسانية من ضروريات احلياة البشريةو اإلسالمية العقل

.تفکرهو قيمتة بقدر عقلهو االنسان
قد نقل . تفّکره يف القيامةو بقدر عقلهَسيجازي کل انسان) ع(و من وجهة نظر املعصومني

)١/١٠الکليين،(»الثواب علي قدر العقل«):ع(عن االمام الباقر
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الفهم يف  و تعايل بّشر أهل العقلو اّن اهللا تبارک«:االمام الصادق خياطب اهلشام قائالً 
لسي، (.»فبّشر الذين يستمعون القول فيّتبعون أحسنه«:کتابه )١/١٣٢ق،١٤٠٤ا

التفکر يف االسالم تقّدم حيت أن العقل قد اُحِسب مصدر مجيع احلسناتو الفکرةتقييم
ال دين و امنا يدرک اخلري کّله بالعقل«):ص(يقول الرسول االکرم. التدين قد تؤئم مع العقالنيةو 

)١١/٢١٠ق، ١٤٠٨التوري، (.»ملن ال عقل له

قائل بأّن و التفّکر البشريو لي العقلع«يف القياس مع سائر االديان، االسالم قائل باکثر أمهية
بعبارة أخري معيار و قائل بأّن عالقتهما تکون ثنائية؛و .مويدًا ألنفسهاو الشرع يکونان مکمالو العقل

لذا کل من يکون له عقل کثري يکون اکثر الناس استفادةو .تفّکرهو الکرامة اإلنسانية عقلهو تقييم املنزلة
.يکون له مقام خاص عند اهللا تعايلو األخرويه امر حمتومو علي هذا سعادته الدنيويةو 

حنن نقول من عبادته: کم عقله؟ قالوا): ص(سأل الرسولو قد نقل أن ُمِدَح رجل عند رسول اهللا
املدنب و يکون األمحق بسبب محاقته اکثر من الفاجر: فضيلته؛ سأل الرسول عن عقله مرة أخري قائالً و 

)٣٥صدون تاريخ، الکاشاين،فيض(.ان يقرتب ايل اهللا بقدر عقلهاحلقيقة هو أ اإلنسو غبناً 

بأن العمل القليل للعاقل أفضل من أعمال اجلاهل ألن ) ص(وايضًا يعتقد الرسول االکرم
ما قّسم اهللا للعباد شيئاً أفضل من العقل، : يقولو التدبّرو العاقل يفعل أعماله علي اساس العقل

لسي،(.إقامة العاقل الفاضل أفضل به شخوص اجلاهلو اهلفنوم العاقل أفضل من سهر اجل ا
)١/٣٧ش،١٣٦٢

وواضح بأن العقل املشاراليه يف هذه الروايات هو نوع استعماله؛ أي نري يف بعض الروايات 
.قد ُعِلَم بأن ساعة تفّکر إفضل من عبادة سنة

» ا يتذکر اولوااللبابامن«:يف التفسري العياشي عن االمام الصادق يف ذيل اآلية الشريفه
)٢/٢٨٠ق،١٣٨٠العياشي،(.»ذکر تفکر ساعة خري من عبادة سنة«

التربية و التعليمو عالقة التفکر
قد ذکر القرآن الکرمي أحد أهداف و الرتبية مکانة خاصة بني التعاليم االسالميةو للتعليم

رسوًال منهم يتلوا عليهم آياتههو الذي بعث يف األميني«:أکّد عليهاو الرتبيةو االنبياء التعليم
)٢:اجلمعة(»إن کانوا من قبل لفي ضالل مبنيو احلکمةو يعلمهم الکتابو يزکيهمو 
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التعقل يکون أساس شريعة االسالم، يکون نظامه الرتبوي علي هذا االصل و مبا أن التفکر
الرتبية و التعليمو .لتعليموجدير بالذکر بأن العالقة بينهما ثنائية، يعين ال ميکن التفکر دون ا. أيضاً 

.ال امکان له بدون التفکر
هدفه النهايي هو تکوين التعهد أزاء القواننيو رسالة الرتبية بناء الشخصية الداخلية الساملة

إزدهار االستعدادات العقالنية ملعرفة حميط و الذهنو رسالة التعليم تربية الفکر. القيم االجتماعيهو 
.استعمال عقل الصحيح حلل املشاکلو سب قدرة التفکرهدفه النهايي کو اخلارجي

تعليم املعارف و الرتبية املتقدم، اليکون التعليم انتقال املفاهيم الدرسيةو يف نظام التعليم
دراسة التعاليم اليت و التعليم مبعين األخذو الثقافية املاضيني ايل أذهان االطفال فقط بل التعليم

.عمال اإلنسانيوجب التحوالت الداخلية يف ا
التغيري يف العمل اذا کان غريزياً او . التفکر اليدومو وبالتأکيد تغيري العمل دون تقدم الفکرة

اذا نريد أن يصل التحول يف العمل ايل تقدم عقالين و دوام،و اليکون له نتيجةو عاطفيًا أمر آينّ 
.اً مع الرتبية مبعناه العامةجيب أن يکون التعليم منسقو جامعاً و جيب أن يکون هذا العمل شامالً 

ذا صناعة حمدّدة حيت و املنطقيو الرتبية العقالنية هو التعليم املرتتبو اول مرحلة يف التقدم
. تفکر فيهاو بالصالبةو انتقال التعليمات بالسرعةو يستطيع األنسان أن حيّل املشاکل احلياة

)١/٩٤، ش١٣٧٢الرکاوندي،هامشي(
فکرة اإلنسانو الرتبية لقد قيم اوًال تربية العقلو م يف مسألة التعليمونستطيع أن نقول االسال

جيب عليه أن يريبو .معانياً و االفکار قبل أن ينتقل معلوماتو جيب علي املتعلم أن يرّيب العقولو 
العلم علمان «): ع(قال علي. استداللهو يقّوي قوة فکرِة املتعلم إيل أن تنهو قوة استنباطةو 

)١/٢١٨٤جملسي،(.»الينفع املسوع اذا مل يک املطبوعو عمسمو و مطبوع

علم ما ال يتعلم اإلنسان من شخص و العلم املطبوع هو ما يصدر عن الطبيعة اإلنسانية
)٤ص،١٣٦٢املطهري،(.هو قوة ابتکارةو آخر

وعاما لقليٍل منهم العلم املطبو التعلمو اکثر الناس يتعلمون العلم املسوع من طريق التعليم
دور و هنا يتبني امهيةو .جيعلونه اکثر فائدةو يقدورن علي تعايل علمهم املسوع علمهم املطبوعو 

.النيل ايل العلم املطبوعو يف تربية العقلو التعليم
التعليم ولکن ال يکفي التعّلمو العلم يعين التعّلم: وعلي هذا قد دعي يف اإلسالم توأمان
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.)املصدرنفس(.ما حاشيتهو 
لقد أوصينا و .نقد قولو الدراسةو الرتبية اإلسالمية روح التحليلو م خصائص التعليممن أه

ال تأخذوا و خذوا احلق من اهل الباطل«):ع(نقل عن عيسيو يف التعاليم الدينية ايل نقد الکالم
)٢٣٠-٢٢٩ق، ١٣٧١الربقي،(.»الباطل من أهل احلق کونوا نقاد الکالم

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون ... «:الکالموقد مدح القرآن الکرمي ناقدي
)١٨-١٧:زمر(»...أحسنه

تفريق القول احلق من القول الباطل بواسطه قوة و اي من أهم خصائص عباد اهللا هو متييز
يف رسالته ايل احلارث اهلمداين بأن اليّتکأ ايل املسموعات) ع(وّصي االمام عليو .العقل

ال َترّد علي الناس کل ما حّدثوک و بکل ما مسعت فکفي بذالک کذباً ال حتّدث الناس«:يقولو 
.)٦٩سالةالسيد رضی،(»به فکفي بذلک جهالً 

مباني التفکر 
لقد و مبانيهو التعقل مع تعلقاتهو الرتغيب يف التفکرو و يوجد يف القرآن الکرمي التشويق

ُقّدم اآليات االهلية حيت يتبني احلق علي طبقًا علي اآليات القرآنية لقد و .أعمل هداياته امللزومة
يف انفسهم حيت يتبني هلم أنّه احلق او مل يکف بربک أنّه علي  و سنريهم آياتنا يف اآلفاق«الناس

)٥٣:فصلت(. »کل شيء شهيد
يستطيع أن يهيأ مصدراً و الکون آيات اهليةو وهذه اآلية الشريفة قول علي أن مجيع احلياة

.ف احلقيقةُتکشَ و التفکرو للتعقل
الفکرة البشرية لکن القرآن الکرمي قد و رغمًا علي مجيع اخلالئق يستطيع أن يتعلق بالتفکر

: أشار ايل عدة من هذه املباين

:االرضو التفکر في السماوات. الف
قد دعي اهللا تعايل اإلنسان ايل التفکر يف خلقة السماوات١يف عدة اآليات القرآن

٨:، اعراف٦٥:، حج١٩-١٨:، غاشيه٣٣:، احقاف٩:سبأ،،١١-١٠:، حنل١٩٠:عمران، آل١٦٤:بقره1
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الوصول ايل خلقة الکونو عمل التفکر يف ماهية النعمتني االهليتنيحقيقة هذه الو .االرضو 
.التدبر جيب أن يوصل االنسان ايل التوحيد الربوبيةو بعبارة أخري هذا التفکرو .أهدافهو 

ويتفکرون يف خلق السموات واألرض ربّنا ماخلقت هذاباطالسبحانک فقنا عذاب ...«
)١٩١:عمرانآل(»الّنار

طبيعةالتفکر في ال. ب
يف کثري من األحيان قد أشار ايل و لقد عين القرآن الکرمي التفکر يف مطلق مساوات االرض

املطر ومساء:کاهلدفذاوالتفکرلزوم التأمل العميق ويتذّکرمصاديق هذه املخلوقات
ار)١٢:حنل(والقمر،الشمس)٤:رعد(احلدائقتکوين،)١١- ١٠:حنل( ، )٦٧:يونس(، ليل و

النوم) ٧٢و٧١:واقعه(النار) ٢٤:روم(الربقو ، الرعد)١٦٤:بقره(، احليوانات)٥:هجاثي(الريح
).٦٩و٦٨:حنل(النحل) ٥٤و٥٣:طه(، الطرق)١٣و١٢:جاثيه(البحار) ٢٣:روم(

نعمة و بالدقة يف اآليات القرآنية يتبني أّن مجيع اخلالئق الکون يليق بالتفکر خاصة الطبيعة
کلهم ُمسّخرون عند و أيضاً مجيعهم قد ُخلق اإلنسانو قه اهللا تعايلاملکنونة ألّن کل الکون قد خل

.علي هذا تسخري الطبيعة لنيل اإلنسان ايل املنافع حيتوي معانياً توحيدياً ألهل التفکر. اإلنسان

التفکر حول االنسان . ج
نسانمن املوارد اليت قد اّکد عليها االسالم علينا أن نتفکر فيه هو التفّکر يف نفس اإل

١.کيفية خلقتهو مبدأ خلقتهو 

مع بيان مراحل خلقة االنسان من الوالدة ايل ٦٧علي سبيل املثال يف سورة الغافر اآلية
هو الذي خلقکم من تراب مث من نطفة مث «:املوت تدعونا اهللا تعايل أن نتفّکر يف هذه املراحل

لتبلغوا و منکم من يتوّيف من قبلو اً من علقة مث خيرجکم طفًال مث لتبلغوا اشدکم مث لتکونوا شيوخ
.»لعلکم تعقلونو أجًال مسمي

.١٨/، حج٥٩و٥٨/، واقعه٦٧/، غافر٩-٥/، طارق٦٨و٧٩و٧٧، يس٦٧و٦٦/، مرمي٨/٢١ـ روم1
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التفکر في مصير اآلخرين . د
يشتمل علي السعادة الدنيويةو االعتبار منهم فوائد کثريةو مطالعة تاريخ املاضنيو يف السري

صري خاصة اهلدف االساسي من القصص القرآنيه اجياد مباين للتفکر يف مو .االخروية لکل بشرو 
تکذيبه رسالة و بعد ذکر قصة بلعم باعورا١٧٦و١٧٥:قال اهللا تعايل يف سورة االعراف. اإلنسان
.»فاقصص القصص لعلهم يتفّکرون«: )١/٢٤٨ش، ١٣٦٧قمي، ()ع(موسي

النتائج
. يف النصوص االسالمية خاصة القرآن الکرمي بصورة خاصة» التفکرو الفکرة«ـ لقد عين١

التفقةو النظرو التدبر«:عايل اکثر من مئة آية مرتادف مع هذا اللفظ کحيت أن يتذّکر اهللا ت
....و

لکن الشرط و تفکرهو ـ من وجهة نظر االسالم اخلاصيه الساسية لالنسان هو عقله٢
. التفکري کفريضة هاّمةو لذا قد عرف التفکر. تعاليه کيفيه ادارة عقلهو االسامي يف تقدم اإلنسان

.التعايلو صال ايل الرشو االبتکارو تفکر اذا جعال يف مسري االبداعالو البتة لوان العقل
مقدار العبودية خيترب مبقدار عقل و .الکرامة االنسانية عقل االنسانو ـ عيار اختبار املنزله٣
.يف روايات الشريفه نري أن ذکر أن ساعة تفّکٍر أفضل من عبادة سنةو .العابد

التعقل کما اساس االسالم قد بين و ية علي اساس التفکرالرتبية االسالمو ـ نظام التعليم٤
هدف کال و الرتبية عالقة ثنائيةو بني التعليمو علي هذا، العالقة بني التفکر. التفکرو علي التعقل

.نيله ايل التوحيد الربويبو مها تعايل الشخصية االنسانية
يات متعدده کالتفکري يف التفکر االنسانية يف آو ـ قد بني القرآن الکرمي شرافة الفکر٤

....ومصري اآلخرينو االرض، الطبيعةو السماوات
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الکرمي 

).ق١٣٧١ايران، قم، دارالکتب االسالمية،(،المحاسنامحدبن حممد، الربقي،
).ق١٤٠٨البيتايران، قم، مؤسسة آل(الوسايلمستدرکبن حممد، مريزاحسنيالتوري،

، فصلية »نوآوري، دانشگاه اسالميو الخميني، انقالب اسالمياالمام«(امي، مرتضي،
.٢، الرقم١٢مرکز نيابة القائديه يف اجلامعات، السنة

، دانشگاه »التعليمية) ص(الفکر االبداعي، اساس طرائق النبي«احلسيين، سيدحسام، 
.٢، الرقم١٢معات، السنةاالنقالب يف اجلايةلقائدااسالمي، فصلية املرکز النيايب 

طهران، انتشارات صدرا، ايران،(،اسالميسيري در تربيتلشاد الطهراين، مصطفي، د
).ش٢،١٣٧٥ط

، ١بريوت دمشق، دارالعلم الشامية، ط(القرآنالمفردات في غريببن حممد، حسنيالراغب، 
).ق١٤١٢

)١٣٨٦، ٤رف، طدائرة املعاانتشارات طهران، ايران، (دائرة المعارف تشيعرفيعي، 
.٢١٤خطبه)ش١،١٣٧٩ايران، قم، انتشارات املشهور،ط(،البالغهنهجالسيدرضي، 
ايران، قم، انتشارات جامعه مدرسني، (،الميزان في تفسيرالقرآنسيدحممدحسني، الطباطبائي،
).ش٥،١٣٧١ط

).ق١،١٤٠٣فروشي مرتضوي، طايران، طهران، کتاب(البحرينمجمعفخرالدين، الطرحيي،
هاي اسالمي آستان ايران، مشهد، بنياد پژوهش(التفکير فريضة اسالميةعباس حممود، عقاد،

).ش٢،١٣٧٩قدس رضوي؛ ط
).ق١٣٨٠ايران، طهران، چاپخانه علميه،(،تفسيرالعياشيحممدبن مسعود، العياشي،

).تاريخدون ايران، طهران، انتشارات اسالمي،(المحجة البيضاءحممدبن مريت، الکاشاين،فيض
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ملخص البحث
فتاح املعريف والتقين تنطلق اهداف للتعليم العايل ممثلة يف التحقق من انسجام أهداف الربامج يف ظل االن

ا، أن انسجام العملية التعليمية مع متطلبات السوق  األكادميية املختلفة مع  تطوير وإتقان مهارات طال
نوعية التعليم العايل من خالل وخطط التنمية االقتصادية املتسارعة واملتصارعة، تعكس استمرارية االرتقاء ب

تعزيز مقررات مؤسسات التعليم العايل على مواجهة حتديات املعرفة على مستوى طموح قادر على املنافسة 
فقد تعارف الفكر الرتبوي على ان من اهم مرتكزات املنهجية العلمية  التخطيط اإلسرتاتيجي لضمان .العاملية

،  لذا فاألمم اليت تعي هذه احلقيقة تصبح الرتبية هاجسها األول وهدفها معاير اجلودة وخاصة لكليات الرتبية
الرئيسي وخاصة عندما يكون ذلك التخطيط لصاحل ثروة اآلمة  وهم طالب  يظهرون نبوغ وموهبة يف املراحل 

دف هذه الورقة اىل معرفة امهية معاير  ضمان اجلودة يف التعليم العايل. الدراسية املختلفة لربنامج من هنا 
وذلك  لن يتآتى اال بتاسيس معريف مستهدف اتقان للموهبة القيادية بداً  من مرحلة ، إتقاين للموهبة القيادية

ا يف التعليم العايل قامت الباحثة باستخدام . ما قبل املدرسة  مرورًا مبرحلة االساس والثانوي لضمان خمرجا
موهبة وخرباء تربية ولإلجابة على السؤال الرئيس اىل اى مدى املنهج الوصفي  للربنامج  من وحهة نظر خرباء

ُتسهم معاير ضمان اجلودة يف التعليم العايل عرب الربنامج االتقاين للموهبة القيادية يف التنمية املستدامة بالتعليم 
سة ايل إن العام؟  مت استخدام إستبانة جلمع املعلومات، وبأستخدام التحليل االحصائي توصلت نتائج الدرا

يف إستجابة  املشرفني الرتبويني واىل ان هنالك ٠.٥هنالك فروق ذات داللة  إحصائية  عند مستوى  داللة 
ايل ان من وجهة نظر اخلرباءجهد مقدر  يبذل يف إعداد التخطيط  والتدريب، كما أظهرت نتائج الدراسة  

معاير واضحة قادرة على التنمية رتبوي من خالل اإلسلوب املتبع يف التعليم  حيتاج اىل مزيد من اجلهد ال
وذلك من خالل . املستدامة يف التعليم العام ومواكبة التطور العاملي واستمرارية االرتقاء بنوعية التعليم العايل

وضع األهداف املستقبلية اليت تتناسب مع الوضع األكادميي ومتابعة تطويره، . إشراك مجيع األطراف املعنية
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يع الكليات واألقسام واملعاهد يف التعليم العايل  يف العمليات اإلنتاجية للموهبة القيادية لتحقيق إشراك مج
وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات منها أمهية إشراك اجلودة وتنمية مهارات املتعلمني يف التعليم العام، 

ب ممنهج على اسس علمية ملهارات علماء النفس الرتبوي  يف تصميم  الربامج التعليمية  واالهتمام بتدري
تم جبودة العمل املؤسسي من خالل اعتماد  التفكري قادرة على  اتقان املوهبة القيادية، تصميم مقرارات 
برامج علمية مهتمة بتنمية املوهبة القيادية وفق مناذج وجتارب عاملية  منبثقة من الربامج العلمية يف إعداد املعلم 

االسالمي  لتعزيز القيم واملفاهيم  يف –امني على الفهم والتفكر يف  فهم االرث الثقايف بكليات الرتبية، والت
. توطني وتأصيل املوهبة القيادية وإثرائها  كمرتكز حموري اساسي للمتعلم

معاير ضمان اجلودة،  املوهبة القيادية، التنمية املستدامة:الكلمات المفتاحية

:مقدمة
برامج التعليم يفوجودهاوحداثةاملواهبرعايةبرامجأمهيةمنمهيتهاأالدراسةهذهتستمد

حيتل املركز األول من حيث األمهية بني مخسة عشر عامًال أساسياً " املعلم " العايل إذ إن   
شهد التعليم العايل وي) ٢٠٠٨جروان، ( ذُكرت من قبل خرباء عاملني يف جمال تعليم املوهوبني، 

ثلت يف التوسع يف انشاء اجلامعات وازدياد عدد الطالب، واقبال القطاع اخلاص تطورات كبرية مت
. على االستثمار يف التعليم العايل، وظهور امناط جديدة للتعليم كالتعليم املفتوح والتعليم عن بعد

ومبالحظة هذه التطورات برزت احلاجة املاسة لضمان جودة التعليم العايل ضبطًا لنوعيته يف ظل 
وف والنظم التعليمية اجلديدة وسياسة العوملة واالسواق املفتوحة، واستدعى ذلك التفكري يف الظر 

عملية تقومي ذايت وخارجي مستمرة ملؤسسات التعليم العايل وبراجمها، على أن تستند تلك العملية 
على معايري وضوابط حمددة يتضح من خالهلا مستوى تنظيمها وكفاءة أدائها ومصداقيتها، مما

تمع وفق هذه املعايري ويدعم ،ميكنها من أداء رسالتها يف التعليم والبحث العلمي وخدمة ا
تمع واملؤسسات  مركزها العلمي التنافسي بني اجلامعات على املستوى العاملي، ويضمن هلا ثقة ا

وهبة القيادية وخاصة كليات الرتبية الىت هلا  الدور االصيل واجلوهرى يف بناء امل. التعليمية األخرى
ورعايتها،  وعندما كانت  عملية التعرف على الطلبة املوهوبني من أهم األعمال اليت ميكن 

فهي الفرصة الثمينة اليت قد تنقل املوهوب من الوضع العادي إيل الوضع . تقدميها للموهوب
من ومتكنه. الذي يستحقه ليتمكن من تسخري موهبة وهبها اهللا له خلدمة نفسه وجمتمعه 

املسامهة  الفاعلة يف التعرف على بعض صفات املوهوب وخصائصه السلوكية يف جماالت اإلبداع، 
الرتبوية املدرسةوظيفةعنجتزئتهميكنالمهمجزءباملوهبةوالتعلم، العناية،القيادة، الدافعية
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تمعيفقدكماالتعلممتعةيفقدهمموضعيفحبيث اليكونون ممناإلفادةفرصا ،قدرا
امعالعامالتعليممدارسيفهلميقدمماتوافقعدممنيعاينكما املنطقيةالعقليةاستعدادا
أظهرتهاملنطلقهذا،احنرافهاأومواهبهمضموريفالبالغاألثرلهيكونمماواإلبداعية,منها
خاصةبرامجتوفريإىلملحةحاجةهناكأنالعلميةالدراساتمنومقنعةكافيةجمموعةنتائج

متتحدىللموهوبني وقد جند يف بعض األحيان أن املستوى املتدين يف األداء قد يرتقي إىل قدرا
مستوى عايل من األداء نتيجة للتدريب والتعليم واخلربة اليت يكتسبها الطالب 

التعليم حناول ان  تناقشها  يف هذه احملاولة البحثية من خالل هل التنمية املستدامة  يف
العام تتطلب معاير ضمان جلودة التعليم العايل  بكليات الرتبية عرب برنامج إتقاين للموهبة القيادية  

.لتطوير القدرات االبداعية وتنميتها اىل مستوى يرقى بالنمو البشرى للمنافسة العاملية 

مشكلة الدراسة 
تاح الرئيس لنجاح العملية الرتبوية يف يتفق كثري من املربني والباحثني على أن املعلم هو املف

أي برنامج تربوي سواء أكان لطالب عاديني أم معوقني أم موهوبني ألن املعلم هو الذي يُهيئ 
املناخ الذي يقّوي ثقة املتعلم بنفسه أو يدّمرها، يقّوي روح اإلبداع أو يقتلها، يثري التفكري الناقد 

ال للتحصيل واإلجن لقدكان السؤال حول أمهية املعلم مثار اهتمام . از أويُغلقهأو حيبطه، ويفتح ا
ودراسة دائماً،  ويف جمال تعليم املوهوبني أظهرت دراسة مسـحية رائدة أجراها رينزويل 

(Renzulli,1968) وتشري البيانات والوقائع أننا خنرّج أعدادًا هائلة من الطلبة الذين تتجلى
م بصورة أساسية يف تذّكر وا ستدعاء املعلومات، بينما يفتقرون للقدرة على استخدام تلك خربا

املعلومات يف التوصل إىل اختيارات أو قرارات مستنرية  وليس هناك خالف على أن املعلمني 
عمومًا يريدون لطلبتهم التقدم والنجاح، وكثريون منهم يعتربون مهمة تطوير قدرة كل طالب 

مأوطالبة على التفكري هدفًا تربويًا ي وعند صياغة أهدافهم التعليمية ،ضعونه يف مقدمة أولويا
م يف تنمية استعدادات طلبتهم كي يصبحوا قادرين على  جتدهم يعربون عن آماهلم وتوقعا

ولكن الفرق بني ما نسعى إىل .  التعامل بفاعلية مع املشكالت احلياتية املعقدة حاضراً ومستقبالً 
ت الفعلية هلذا التعليم كما تعكسها خربات طلبتنا يف خمتلف حتقيقه يف تعليمنا وبني النتاجا

فمن خالل الواقع امللموس للباحثة و من خالل االستشارات .  املراحل الدراسية كبري للغاية
النفسية الىت تقدمها للطلبة املوهوبني يف القطاعني العايل والعام واملستوى االدائي ملخرجات 
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اجلودة يف التعليم ضمان ة يربز تساؤل  الدراسة  الرئيس ما  معاير التعليم العايل بكليات الرتبي
العايل  بكليات الرتبية عرب برنامج إتقاين للموهبة القيادية لتحقيق التنمية املستدامة  يف التعليم 

العام ؟  
اسئلة الدراسة 

قرتاح برنامج اجلودة يف التعليم العايل  لكليات الرتبية من خالل  أضمان معاير أمهيةما.١
إتقاين للموهبة القيادية لتحقيق التنمية املستدامة  يف التعليم العام؟

اجلودة يف التعليم ضمان االصالح اكادميي للمقررات الدراسية معاير تضمنيواقعما.٢
العايل لكليات الرتبية عرب الربنامج االتقاين للموهبة القيادية لتحقيق التنمية املستدامة يف التعليم 

لعام ؟ا
واقع العالقة بني التعليم العام والعايل الىت يتضمنها برنامج إتقاين للموهبة القيادية  ما.٣

اجلودة يف التعليم العايل  لكليات الرتبية لتحقيق التنمية املستدامة  يف التعليم لضمان كمعاير 
العام؟

لعايل لكليات الرتبية اجلودة يف التعليم اضمان عاير مبالعالقةذاتالتدريبيةالربامجما.٤
من خالل برنامج إتقاين للموهبة القيادية لتحقيق التنمية املستدامة يف التعليم العام ؟

فروض  الدراسة 
اجلودة يف التعليم ضمان تفرتض الدراسة ان هنالك فروق دالة احصائيًا يف  معاير .١

ة لتحقيق التنمية املستدامة  يف العايل  لكليات الرتبية و أقرتاح برنامج إتقاين للموهبة القيادي
.التعليم العام

اجلودة يف التعليم العايل  ضمان تفرتض الدراسة ان هنالك فروق دالة احصائياً يف معاير .٢
لكليات الرتبية و  أقرتاح برنامج إتقاين للموهبة القيادية لتحقيق التنمية املستدامة  يف التعليم 

ه الكليات العام، يعزى للمقرارات الدراسية هلذ
اجلودة يف التعليم العايل  ضمان تفرتض الدراسة ان هنالك فروق دالة احصائياً يف معاير .٣

لكليات الرتبية و  أقرتاح برنامج إتقاين للموهبة القيادية لتحقيق التنمية املستدامة  يف التعليم 
العام، يعزى للتدريب اثناء اخلربة  هلذه الكليات
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اجلودة يف التعليم العايل  ضمان فروق دالة احصائياً يف معاير تفرتض الدراسة ان هنالك.٤
لكليات الرتبية و  أقرتاح برنامج إتقاين للموهبة القيادية لتحقيق التنمية املستدامة  يف التعليم 

العام، يعزى للعالقة بني التعليم العام والعايل  هلذه الكليات 
أهداف الدراسة 

ودة يف التعليم العايل  لكليات الرتبية و  اقرتاح برنامج اجلضمان معاير معرفة أمهية.١
.إتقاين للموهبة القيادية لتحقيق التنمية املستدامة  يف التعليم العام

اجلودة يف ضمان االصالح اكادميي للمقررات الدراسية معاير تضمنيواقعالبحث يف .٢
ة القيادية لتحقيق التنمية املستدامة يف التعليم العايل لكليات الرتبية و الربنامج االتقاين للموهب

.التعليم العام 
اجلودة يف التعليم العايل لكليات ضمان عاير مبالعالقةذاتالتدريبيةالربامجمعرفة .٣

.الرتبية و الربنامج إتقاين للموهبة القيادية لتحقيق التنمية املستدامة يف التعليم العام 
الىت يتضمنها برنامج إتقاين للموهبة القيادية كمعاير العالقة بني التعليم العام والعايل.٤
.اجلودة يف التعليم العايل  لكليات الرتبية لتحقيق التنمية املستدامة  يف التعليم العاملضمان 

الدراسةأهمية
كمعاير لضمان اجلودة يف مؤسسات برامج املوهبة القيادية تضمنيإىلامللحةاحلاجة.١

.ت الرتبية لتحقيق التنمية املستدامةالتعليم العايل بكليا
لتلبيةعلميبشكلومصممةمنظمةتدريبيةوبرامجخططوجودإىلامليدانيةاحلاجة.٢
.لتنمية املوهبة القيادية الطلبةمعالتعاملعلىإىل تأهيل املعلمنياحلاجة
مناذجويرلتطاحليوياملوضوعهذاحنوالباحثنياهتمامإثارةيفالدراسةهذهتسهمقد.٣
.كليات الرتبية برامجيفاملوهوبني القيادية معاير ضمان جودة  لرتبيةلتضمنيمتعددة

:الدراسةحدود
خالهلامنميكناليتاألوجهدراسةعلىالدراسةهذهتقتصرالحدود الجغرافية .١
عليم العايل برامج املوهبة القيادية يف التعليم العام  كمعاير ضمان جودة يف مؤسسات التتضمني

.بكليات الرتبية لتحقيق التنمية املستدامة
٢٠١٥-٢٠١٤العام الدراسي  الحدود الزمانية-٢
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خرباء تربية وموهبة من جامعات سودانية خمتلفة وتربيون يف العلوم الحدود البشرية-٣
األساسية 
:الدراسةإجراءات

:اآليتيفإمجاهلاميكنمراحلبعدةالدراسةتساؤالتعنلالجابة 
بربامج كليات الرتبية يتعلقفيمااملوهوبنيتربيةجماليفالرتبوياألدبعلىاالطالع.١
.التدريبيةوالربامج
خرباء تربية وعلم نفس إىلموجهاألولاستبياننييفاملتمثلةالدراسةأدواتبناء.٢
.التعليم باحملليات املختلفةبوزارة الرتبية و الرتبوينياملشرفنيإىلموجهواآلخر
.وعلم النفس،الرتبية اخلاصة،الرتبيةيفاخلرباءمنعينةلدىاالستبياننيحتكيم.٣
بوزارة الرتبوينياملشرفنيخرباء تربية وعلم نفس و إىلمنعينةعلىاالستبياننيتوزيع.٤

.الرتبية والتعليم باحملليات املختلفة
.   اجلامعات السودانية  كليات الرتبية لبعضبرامجحتليل.٥
وللتاكد من صالحيتها يف فهم .والتعليمالرتبيةوزاراتالتدريبيةالربامجخططحتليل.٦

:مث اتباع االساليب  االحصائية للتاكد من صدق وثبات االستبانة كااليت،لغة وحماور االستبانة
الل األسلوبني مت حساب صدق االستبانة الىت مت إعدادها  من خ:صدق االستبانة-١
:التاليني

من ١٠مديرات و١٠مت جتريبها على عينة استطالعية بلغت :صدق المحكمين: األول
ا  املشرفني الرتبويني  وذلك للحكم على درجة وضوح العبارات ومن مث عرض االستبانة ىف صور

ضوح العبارات  للحكم على درجة و ،األولية على جمموعة من السادة احملكمني من أساتذة الرتبية 
ومتثيلها للهدف الذى وضعت له وحذف وتعديل ما يرونه يسهم ىف وصول االستبانة إىل الشكل 

وبعد إجراء التعديالت الىت أشار إليها السادة احملكمون، أصبحت االستبانة .  األمثل للتطبيق
لرسالة وهي وضوح الرؤية ومناسبة ا،مكونة من ستة  ابعاد على ضوء معاير ضمان اجلودة 

وصياغة االهداف والقدرة على اختاذ القرار  والتقومي الذايت والتقومي اخلارجي  كما يوضحها 
:اجلدول التايل
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ويعرب صدق االتساق الداخلي عن درجة ارتباط :صدق االتساق الداخلي: لثاني ا
:دول التايلبريسون معاير ضمان اجلودة    االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة، ويوضحها اجل

معامالت ارتباط بريسون ألبعاد معاير ضمان اجلودة يف التعليم العايل  )     ١(جدول
معامل ارتباطابعاد لضمان  معاير اجلودةم
٠.٩٦٠**ؤية لتنمية املوهبة القياديةوضوح  الر ١
٠.٩٥٠**لتنمية املوهبة القياديةمناسبة   الرسالة ٢
٠.٩١٧**ية املوهبة القياديةلتنمصياغة االهداف ٣
لتنمية املوهبة القدرة القيادية الختاذ قرارات ٤

القيادية
**٠.٨٢٩

٠.٩٥٠**لتنمية املوهبة القياديةمقومات التقومي الذايت ٥
لتنمية املوهبة املقومات   للتقومي اخلارجي ٦

القيادية
**٠.٨٧٠

٠.٠١دال إحصائياً عند ** 
السابق أن قيم معامالت ارتباط بريسون بني درجة كل بعد من أبعاد يتضح من اجلدول 

وهى ) ٠.٩٦٠-٠.٨٢٩(تراوحت بني ) ٠.٠١(استبانة والدرجة الكلية هلا عند مستوى داللة 
مما يعكس درجة عالية من الصدق بني فقرات وأبعاد ،قيم مرتفعة تشري إىل االتساق بني االبعاد

.االستبانة
:ثبات االستبانة -٢

جاءت قيمة معامل الثبات (Cronbach Alpha)" ألفا كرونباخ"باستخدام معامل 
، وباستخدام التجزئة النصفية لعبارات االستبانة، جاءت قيمة معامل ارتباط سبريمان )٠.٩٥٩(

وتشري هذه القيم العالية من معامالت الثبات إىل ) ٠.٩٢٦) (( Spearman-Brownوبراون 
اصالحية االستبانة للتطب .يق وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق 

:الدراسةعينة
تمعومواصفاتخصائصمعظمفيهاتتوافرأنالدراسةعينةاختيار .للدراسةاألساسيا

االت الرتبوية،الدراسةعينةتتضمن:الأو .  خرباء  تربية ١٠والبالغ عددهم خرباء يف ا
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.مشرفني تربويني باحملليات املختلفة ١٠لدراسةاعينةتتضمنأن:ثانياً 
االطار النظرى

مفهوم املوهوب هو الذي يوجد لديه استعداد أو قدرة غري عادية أو أداء متميز عن بقية 
تمع االت اليت يقدرها ا وخاصة يف جماالت التفوق العقلي ،أقرانه يف جمال أو أكثر من ا

وحيتاج إىل رعاية تعليمية ،واملهارات والقدرات اخلاصة،األكادمييوالتحصيل،والتفكري االبتكاري
( لقد تعرض مفهوم املوهبة  . خاصة ال تستطيع املدرسة تقدميها له يف منهج الدراسة العادية 

Giftedness (  والتفوق )Talent ( إىل الكثري من التعريفات وظهر الكثري من العلماء
وخالل العقود األربعة املاضية ، ومت استخدامهـما كمرتادفني، لحنيممن ال يفرق بني هذين املصط

تقدم عدد قليل من الباحثني الذين يفرقون وبشكل واضح بني هذين املصطلحني ومنهم فيالد 
ولكن معظم هذه التفسريات مازالت ، )م ١٩٩٦( مورلوك  ، )م ١٩٩٢م، ١٩٨٦(هوسني 

والكشفالتعرفيتمالذينأولئك" هموهوبنياملفالطلبة.تعاين من الغموض وعدم الوضوح
متميز،وأداءإلجنازتؤهلهمعاليةواستعداداتميتلكون قدراتوالذيناملختصنيبواسطةعنهم
براجمهايفاملدرسةتقدمهماتتخطىتربوية متنوعةوخدماتبرامجإىلحيتاجونالذينالطلبةوهم

تمعيسهمواأننمالطلبةهؤالءيتمكنأنأجلمنالعادية، .ىف تطور ا
الموهبة ومبادئها االساسية

يتملك كل إنسان كفايات إبداعية، بينما متتلك القلة كفايات املواهب املتميزة ىف (1)
جمال ميكرو بني مخسة جماالت ماكرو هى املواهب العقلية املعرفية، والفنية، والرياضية، والقيادية، 

.وتكنولوجيا املعلومات
تعترب تنمية اإلبداع ضرورة حياتية لكل مواطن عرىب، الن من يعجز عن التكيف (2)

يعترب عقبة ىف تقدمه الشخصى، وىف النهوض Creative Adjustment االبداعى
.القومى العرىب

تعترب رعاية املوهوبني ضرورة عربية قومية من أجل مواكبة التقدم العاملى القائم على (3)
االتأساس التنافس ال .عقلى، والبقاء ملن ميتلك أكرب عدد من املوهوبني املبدعني ىف شىت ا

تمع العرىب(4)  كاألسرة، واملدرسة، : تتحمل مسئولية تنمية اإلبداع كل مؤسسات ا
تمع املدىن، بينما حتتاج رعاية املوهوبني إىل مهارات احرتافية عالية  والنادى، ومنظمات ا
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ص، ولذلك تتطلب إنشاء مؤسسات دقيقة التخصص لتنمية ورعاية املوهبة املستوى دقيقة التخص
ا شخصية مبدعة ىف مستوى.املبدعة عاىل قادر  على التميزوالىت توصف با

Outstandingرباعية  األبعاد هى:
.األداء الدقيق فيما حيبه و مييل إليه)١(
.بذل اجلهد بسخاء و بنفس راضية ىف أداء ما مييل إليه)٢(
درة على الوصول إىل إجناز له قيمة جمتمعية، و ينال عليه تقديرًا اجتماعيًا أو الق)٣(

تمعى بكفاياته .مؤسسياً مثل شهادات التقدير أو امليداليات أو اجلوائز مثل نوبل، أو االعتزاز ا
التخصص الدقيق فيما مييل إليه كهواية أو كاحرتاف ىف فروع من مخسة جماالت واسعة )٤(

:هى
الذى يشمل العلوم الطبيعية و الرياضيات والبيولوجيا أو أى علم ال العقلى المعرفىالمج- أ

أكادميى و تطبيقاته، و إذا أخذنا الفيزياء كمثال كأحد فروع العلوم الطبيعية فتنقسم إىل صوت و 
ل اخل، وك...ضوء و كهربا احتكاكيه وكهربا استاتيكيه و كهربا تيار مرتدد، و كهربا تيار مستمر، 

تقسيم يتضمن ختصصات أدق فأدق حيث جند موهوباً مثًال ىف دراسة تردد موجات فوق صوتية 
.و استخدامها ىف الكشف عن أسراب السمك ىف أعماق البحار فقط

الذى يشمل األدب بشىت اصنافُه و نوعياته، والفنون التشكيلية : المجال الفنى- ب
ا الواسعة .بأبوا

لذى يشمل األلعاب الفردية و األلعاب اجلماعية، فإذا أخذنا ا:المجال الرياضى- ج
جمال كرة القدم كمثال جند أن هناك موهوبًا ىف حراسة املرمى فقط، أو ىف خط اهلجوم فقط، أو 
ىف خط الدفاع فقط، أو يكون مّساكًا فقط، أو يكون حر احلركة ىف امللعب فقط، و صاحب 

بات الرأس أو استخدام القدم اليسرى أو اصابة مرمى املوهبة ىف خط اهلجوم قد يتخصص ىف ضر 
.اخلصم من زوايا يستحيل على غري املوهوب أن يؤديها، وهذا تأكيد للمفهوم الضيق ملعىن موهبة

أو ،الذى يشمل كاريزم املوهوب ىف قيادة زمالئه ىف حجرة الدراسةالمجال القيادى-د
، أو القيادة اإلدارية الىت جتمع بني صفات القائد أو ىف قيادة مجعية أو نادى أو حزب،ىف رحلة

املبتكر و صفات اإلدارى امللتزم بروتني و نظم حاكمة عند قيادة مؤسسة خدمية أو سلعية أو 
.إنتاجية أو صناعية أو جتارية، أو زراعية
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الذى يشمل موهبة اإلبداع ىف تصنيع خامات األجهزة مجال تكنولوجيا المعلومات- هـ
او تركيبا أو موهبة إبداع مناذج حتليلية أو توجيهية أو اسرتاتيجية ،Hardware ا و توصيال

وتشري نتائج الدراسات ،مستقبلية ىف جمال العلم أو الصناعة أو الفنون أو الرياضة أو القيادة
:املهتمة باملوهبة اىل مجلة خصائص منها

صفات في مجال اإلبداع: أوال
سئلة عن كل شئ وباستمرار يسأل أ،حمب لالستطالع.
وتتسم إجاباته بالذكاء ،لديه أفكار وحلول ملشكالت ومسائل متعددة.
 يعرب عن رأيه جبرأة ال خيشى النقد.
 على قدر عال من حب اكتشاف الغامض.
 سريع البديهة واسع اخليال.
 يتمتع بروح الدعابة والطرفة والفكاهة.
 التأثر عاطفيا مرهف احلس وذو عاطفة جياشة وسريع.
يرى الوجه اجلمايل لألشياء ،وملم باإلحساس الفين،ذواق للجمال.
 ينسجم مع اآلخرين يف العمل اجلماعي.

: صفات في مجال القيادة : ثانيا
.وينجز كل ما يوكل إليه ،كفء يف حتمل املسئوليات.١
.ذو ثقة كبرية بنفسه وجرئ للتحدث أمام اجلمهور .٢
.حمبوب بني زمالئه.٣
.يتقبله  اجلميع .٤
.يعرب عن ما يدور يف خاطره بوضوح .٥
.يتمتع باملرونة يف التفكري .٦
.اجتماعي وال يفضل العزلة .٧
.يدير األنشطة اليت يشارك فيها .٨
.يشارك يف بعض أو معظم األنشطة املدرسية واالجتماعية .٩

: صفات في مجال الدافعية: ثالثا
.يرغبه وينفذه بدقة يسعى إىل إتقان أي عمل يوكل إليه أو.١
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.ال يسرتيح إىل األعمال الروتينية .٢
.حباجة إىل قليل من احلث إلمتام عمله .٣
.قبل تسليم العمل ،و يراجع نفسه وعمله،يسعى إىل إمتام عمله.٤
.يفضل العمل مبفرده .٥
.يهتم بأمور الكبار اليت ال يبدي من هو يف سنه أيهاهتمام هلا .٦
.راغالبا ما يكون حازما ومغام.٧
.حيب تنظيم األشياء والعيش بطريقة منظمة .٨
.احلسن والسيئ ،مييز بني الصواب واخلطأ.٩

:صفات في مجال التعلم: رابعا
.لديه حصيلة لغوية ومصطلحات تفوق مستوى عمره ويتقن استخدامها .١
.لديه حصيلة كبرية من املعلومات وعن مواضيع شىت .٢
.سريع البديهة وقوي الذاكرة .٣
ا نافذ الب.٤ .صرية وحملل للوقائع وسريع لتوقع النتائج ويسأل عن كيفية األشياء وحيثيا
ملم ببعض األنظمة والقواعد والقوانني اليت تساعده على وضع التعاميم واستخالص .٥
.النتائج 
.ويرى األشياء من زوايا خمتلفة ،حاد املالحظة.٦
.كثري القراءة واملطالعة ملواضيع تفوق مستوى سنه .٧

ذه هذه ا خلصائص املتفردة واملعقدة استدعت احلاجة اىل برامج متخصصة يف االهتمام 
ووضع االطر الفلسفية والرتبوية هلا ويف هذه احملاولة البحثية حماولة  لربنامج تستقصى ،الفئة

الدراسة احلالية مدى اسهامه يف التنمية املستدامة يف التعليم العام يف ظل معاير ضمان جلودة 
الذى حناول تسليط ،م العايل بكليات الرتبية اال وهو الربنامج االتقاين للموهبة القياديةالتعلي

ا ملواجهة حتديات االلفية الثالثة .الضوء عليه كجهد تربوي لالرتقاء باملوهبة وحتقيق تطلعا
البرنامج االتقاني للموهبة القيادية 

ني اىل وضع وتصميم الربامج والنماذج تتجه الدراسات العلمية يف جمال االهتمام باملوهوب
النموذج اإلثرائي املدرسي الشامل يُعد هذا النموذج من أكثر النماذج استخدامًا لتخطيط ومنها 

مناهج املوهوبني يف العامل؛ ألنه األكثر قبوًال اجتماعيا، واألقل تكلفة، واألكثر فاعلية يف حتسني 
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هلذا النموذج أمهية؛ حيث إن هناك العديد من النتائج و .  نوعية التعليم يف املدرسة بشكل عام
تنمية املوهبة لدى الطالب من : اليت تتحقق عند تطبيق هذا النموذج، من أهم هذه النتائج

خالل قياس جوانب القوة لديهم بانتظام، وإتاحة الفرص اإلثرائية واملوارد واخلدمات اليت تنمي 
، ومنحى مرن حيقق التنوع يف املقررات مبا يتناسب مع جوانب القوة لديهم، واستخدام طريق مرن

م وكذلك توظيف الزمن الذي يقضيه موقف التعلم ويقضتيه .  تنوع حاجات الطالب وقدرا
الطالب، وكذلك توظيف الزمن الذي يقضيه الطالب باملدرسة بكفاءة، وحتسني األداء املدرسي 

أنشطة املناهج املدرسية العادية خبربات لكل الطالب يف كل جماالت املناهج العادية، ومزج
تعليمية إثرائية ذات معىن، إىل غري ذلك من النتائج اخلاصة بتحقيق هذا املنهج وهو النموذج 

احملتوى العلمي، واملتعمق : اإلثرائي الفاعل، فإن هذا النموذج يقوم على ركائز ثالث، وهي
ة، ويؤدي هذا النموذج إىل حتقيق نتائج ومهارات البحث والتفكري، والسمات الشخصية واملؤثر 

ُدف إىل تنمية قدرات وحاجات املوهوبني، كذلك فإنه  ايتها  علمية عديدة ومتعددة، هي يف 
اإلثرائي، فإن هذا " روت"وفيما يرتبط بنموذج .  يعمل على تنشيط القدرات العقلية للموهوبني

لنماذج للموهوبني وفق تصور هذا العامل، النموذج هو اآلخر يُعد من النماذج اخلاصة بإعداد ا
فهو بنفس األمر كذلك يقتضي حتقيق وجهة نظر " جلريبورد وميكرو"وكذلك منوذج البناء العقلي 

أما منوذج إتقان احملتوى، فهو يركز على تعلم . وتصور هلذين العاملني يف إعداد مناهج املوهوبني
. د على التسريع والتعلم املتقن للمهارات واملفاهيماملهارات واملفاهيم اخلاصة مبوضوع حمدد ويعتم

أما منوذج العمليات والنواتج، فهو يركز على تعلم مهارات االستقصاء العلمي واالجتماعي 
والربنامج . للوصول إىل نواتج عالية املستوى، ويتطلب عمل فريق متعاون ومتفاعل عضويا

كز يف اطاره املرجعي على خطة تفصيلية  علي ضوء االتقاىن املقدم لتنمية املوهبة القيادية ارت
األهداف العامة وقد مت صياغة  الربنامج  اىل أهدافه من خالل ترمجة األهداف التعليمية املوجودة 

والذي بىن على منوذج رونزىل ٢٠١١بالنموذج التام لتطوير املوهبة للدكتور عادل برتجي 
.للموهبة 

بة القياديةالبرنامج  االتقاني للموه
إتقان املوهبة القيادية لتحسن خمرجات توافق الطموح لغداً افضل قادر االهداف العامة

.ة على املنافسة العاملية  لتنمية مهارات القرن الواحد والعشرين
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ومن االهداف الفرعية 
لعشرين تنمية مهارات املتعلمني يف التفكري والتحليل والنقد حنو مهارات القرن الواحد وا.١
.إشراك املتعلمني يف أنشطة التعليم، الثارة الدافعية للتعليم من خالل التعليم املتمايز.٢
اإلملام باملعلومات واحلقائق واملفاهيم اليت ترتبط مبمارسات وأساليب مهارات احلياة .٣
.اليومية

. العلمية–تعزيز التأمل الذايت لفهم اجلوانب االميانية العقائدية .٤
م علي تشجيع امل.٥ تعلمني علي التفاعل املتبادل مع بعضهم البعض، من اجل مساعد

م . حل مشكال
مجلة هذه االهداف املشتقة من األسس النفسية واألجتماعية والرتبوية واألخالقية لإلتقان 

.املوهبة القيادية تتطلب مجلة إجراءات يف التعليم العايل قادرة على املسايرة والتطور 

:Quality  Norms Assuranceالجودة ضمان معاير
هي عملية اجياد اليات وإجراءات تطبق يف الوقت الصحيح واملناسب للتأكد من أن اجلودة 

ا الوسيلة . بغض النظر عن كيفية حتديد معايري هذه النوعية،املرغوبة ستتحقق كما وعرفت بأ
ة املعنية قد مت تعريفها وحتقيقها مبا للتأكد من أن املعايري االكادميية املستمدة من رسالة اجله

وان مستوى جودة فرص التعلم واالحباث ،عاملياً يتوافق مع املعايري املناظرة هلا سواء قوميًا او
تمعية وقد . مالئمة وتستويف توقعات خمتلف انواع املستفيدين من هذه اجلهاتواملشاركة ا

مل باعتبارها إحدى الركائز األساسية لنموذج حظيت اجلودة باهتمام كبري يف معظم دول العا
دف إىل مسايرة املتغريات الدولية و احمللية و حماولة التكيف معها ومن . اإلدارة الناجحة اليت 

مرتكز ات  ومراحل لعملية التقومي  :إجراءات عملية التقومي و مراحل ضمان اجلودةاهم 
:مشتملة على ركائز اساسية هي

وتقوم به وحدة التقومي الذايت يف اجلامعة الراغبة يف تقومي براجمها :لذاتيالتقويم ا.1
األكادميية أو هيكلها األكادميي بشكل عام، على ضوء الضوابط واملعايري املعتمدة لدى جملس 

ا عبارة .ادارة جملس ضمان اجلودة واالعتماد يف اجلامعات العربية وينظر اىل هذه املرحلة على ا
ملعرفة مدى حتقق وتوافر معايري االعتماد وضمان اجلودة تبار تربوي جيريه املؤسسة نفسهاعن اخ

.فيها وبالتايل اختاذ القرارات الذاتية املتصلة باعادة تصميم وتعديل براجمها
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تقوم به اية جهة خارجية تشكلها وزارة التعليم العايل او جملس :التقويم الخارجي.2
ويشمل التقومي الشامل للجامعة معتمداً على نتائج ،عتماد يف االحتاد او اجلامعةادارة اجلودة واال

ا مرحلة فحص حامسة للربنامج األكادميي أو املؤسسة موضع االهتمام  تقوميها الذايت، اذ ا
للتأكد من ان معايري ضبط اجلودة قد مت حتققها وتقدمي املقرتحات املالئمة حول حتسني 

.ة واحملافظة عليهااملمارسات النوعي
لس بدراسة التقرير املقدم من قبل جلنة احملكمني اخلارجيني و :اتخاذ القرار.3 يقوم ا

لس و دراسة التقرير الذايت ومن مث اختاذ القرار النهائي  دراسة البيانات والشواهد املتوفرة لدى ا
: نهاوالىت ترتكز بالدرجة االوىل على اساسيات م.واصدار الشهادة

ان التميز يف صقل قدرات الطلبة بكليات الرتبية لإلرتقاء باملوهبة واإلبداع الرؤية
يعترب حمك جوهري لرعاية التعليم العام . واإلبتكار بالطالب اجلامعي  للمكانة الالئقة دولياً 

.  للموهوبني
يات الرتبية ومواكبة التطور تطوير القدرات الذهنية واإلبداعية واإلبتكارية لدى الطلبة بكلالرسالة

. والتميز يف املشاركة يف األنشطة احمللية والدولية،العاملي يف اإلبتكارات العلمية والتقنية املتميزة

األهداف
.التعرف على القدرات الذاتية الكامنة وتطويرها.١
.إكتشاف نقاط القوة وتنميتها ونقاط الضعف ومعاجلتها.٢
.يت إكتساب مهارات التعلم الذا.٣
إتقان مهارات إستخدام العقل كصناعة القرار املناسب طبقا ملعايري فنية حمددة .٤
.تطوير املنظور العام للتفكري يف املشاكل واحللول.٥
.متعدد التخصصاتالعمل بكفاءة يف فريق واحد.٦
.التميز العلمي يف التخصصات األكادميية واملشاريع .٧
.مية والدوليةالقدرة على خوض غمار التنافسية اإلقلي.٨
تمع واألفراد واملشاركة يف األنشطة العامة.٩ .تعظيم الدافعية الذاتية خلدمة ا

تمع.١٠ .تقدمي حلول ابتكارية وابداعية مميزة ملشاكل ا
.التعرف على مهنة املستقبل قبل التخرج.١١
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. اإلستفادة من خربات القطاعات ذات العالقة بالتخصص األكادميي.١٢
رعاية املتميزين من أبناء التعليم العام . .أبناء اجلامعةتنشيط املوهوبني من .١٣
توليد قيمة اإلعتزاز باإلنتماء للجامعة وتنمية روح الوالء واإلرتباط باجلامعة أثناء وبعد .١٤

. التخرج
Empowering كل إنسان قادر على اإلبداع اذا تبىن أولياء األمور رباعية التمكن

ىف ضوء Knower وبالتاىل سيكون املبدع عارفًانفسه جيب أن يكون املبدع فاعال ب:وهى
ولن Reflectiveومن مث سيثار تفكريه ليكون مفكرًا تفكريًا عميًقا متأنًيا.خرباته احلياتية

اآلخرين Contribution  يكون هذا التفكري ىف فراغ، ولكن خالل إسهام ومشاركة
توجيه املبدع واملوهوب إىل االتزان االنفعاىل ىف .وفاعليتهم مع املبدع أو املوهوب، وتفاعله معهم

Social Emotional Equilibriumاملواقف االجتماعية  (SEE) خالل التمكن من
الذى يقدم مؤشرات بسيطة ملساعدة أولياء األمور ىف Counselingمبادئ علم املشورة 

:ومعناها،BEST ليزية هىحتقيق هذا االتزان، وتتلخص هذه املؤشرات ىف أربعة حروف باإلجن
املبدع أو املوهوب قبل وأثناء وبعد اإلجناز وتوجيهه اىل عدم اإلفراط ىف متابعة حركات جسم

.احلزن وقت اخلسارة، وعدم اإلسراف ىف البهجة عند االنتصار

ُمخرجات التعليم العالي بكليات التربية قادرة  على إتقان الموهبة القيادية  بالتعليم العام
ميثل الطلبة أحد املصادر الرئسية للحصول على املعلومات حول أداء املعلم وفاعليته يف 

وقد اعتمدت دراسات كثرية على هذه املنهجية يف حتديد السمات املرغوبة للمعلمني . التدريس
ومن األمثلة على ذلك . الناجحني يف املدارس العادية ويف بـرامج تعليم املوهوبني أو مدارسـهم

طالب وطالبة، ترتاوح 1800ومشلت) (Johnson,1976  ونسون ـــراسة قام بـها جد
اورة 18سنوات و 5أعمارهم بني  سنة يف مجيع املراحل الدراسية يف مدينة فيالدلفيا واملناطق ا

ما :   وقد وّجه جونسون جمموعتني من األسئلة للطلبة، ومها. هلا يف الواليات املتحدة األمريكية
وما الذي يقوم به ملساعدة الطلبة يف التعلم ؟ و ما الفعل الذي يقوم " جيداً " ذي جيعل املعلم ال

به املعلم ويعتربه الطلبة معيقًا للتعلم؟ وجد جونسون أن الطلبة مبختلف أعمارهم ومستويات 
هم، حتصيلهم وحالتهم االقتصادية يتفقون إىل درجة كبرية على مسات املعلم اليت تسّهل تعليم

م :  ويف ما يلي عدد من هذه  السمات م ويستمع إليهم، يفهم مشكال يعطي اهتمامًا حلاجا
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م وجيعلهم يشعرون بأمهيتهم؛ يعاملهم بصراحة واحرتام من دون  ويتواصل معم، يشاركهم جناحا
) .أو أهل للثقة( متييز؛ لطيف بطبعه، ولديه روح الدعابة وموثوق به 

ال ومنهاونشري يف هذا السياق :  إىل الدراسات املبكرة املشهورة اليت أجريت يف هذا ا
ما السمات : اليت استهدفت اإلجابة عن التساؤالت التالية(Bishop,1968)دراسة بيشوب 

الشخصية واالجتماعية والسلوكات اليت متّيز معلمي املدرسة الثانوية الذين ّمت اختيارهم كمعلمني 
وبني من ذوي التحصيل رفيع املستوى؟ ما هي أمناط السلوك الصفي ناجحني من قبل طلبة موه

للمعلمني الذين ُحكم عليهم بالفاعلية من قبل طلبة موهوبني؟ وقد أظهر حتليل نتائج الدراسة ما 
م كشفوا : يلي متيز املعلمون الناجحون بأمناط حياتية خمتلفةعن املعلمني غري الناجحني؛ حيث أ

كاملطالعة واملشاركة يف األنشطة الفنية والثقافية وقراءة الشعر والقصص، عن اهتمامات متنوعة  
موعتني من حيث االجتاهات املهنية  والكتب، وسري احلياة، وجدت فروق ذات داللة بني ا

يظهرون اجتاهات إجيابية : والسلوكات الصفية التالية لصاحل املعلمني الناجحني أوالفّعالني 
الطلبة؛أكثر توجهاً حنو الطلبة يف تعليمهم؛أكثر محاساً ودراية باملوضوعات وحساسية وتعاطفاً مع 

ا؛يدعمون املشروعات الرتبوية اخلاصة بالطلبة املوهوبني؛يتخذون اجتاهًا عمليًا أكثر  اليت يدرسو
.تنظيماً وترتيباً يف غرفة الصف

ة ّخلص اخلصائص الشخصي(Lindsey,1980)ويف دراسة أخرى أجراها لندزي 
والسلوكات التعليمية املفضلة من قبل الطلبة، واليت وجدت لدى املعلمني الناجحني يف عملهم 

يتفهم، يتقبل، حيرتم، يثق، لديه شخصية : اخلصائص واالجتاهات الشخصية: مع الطلبة املوهوبني
قوية؛حساس ملشكالت اآلخرين ويقدم الدعم املناسب هلم؛منفتح على األفكار اجلديدة ويتصف 

املرونة؛لدية ذكاء فوق املتوسط ويظهر أسلوبًا ذكيًا يف فهم األشياء والتعميم واملبادرة والتنظيم ب
والربط؛ لديه اهتمامات ثقافية وأدبية وفكرية؛لديه رغبة يف التعلم وزيادة املعرفة وحتقيق حتصيل 

سلوكه رفيع املستوى؛متحّمس؛حاضر البديهة ومدرك؛ملتزم بالتفوق؛يشعر باملسؤولية عن 
ونتائجه؛ يرشد والجيرب أويضغط؛يكون دميوقراطيًا وليس مستبداً؛يركزعلى العملية والنتاج 
معاً؛يكون مبادرًا وجتريبيًا وليس منطيًا جامداً؛ يستخدم أساليب حل املشكلة واليقفز إىل 

. استنتاجات غري مبنية على أسس سليمة؛ يشرك اآلخرين يف االكتشاف واليعطي إجابات فقط
يطور برناجمًا مرنًا يف ضوء احلاجات الفردية للطلبة؛خيلق مناخًا صفيًا آمناً : سلوكات التعليمية ال

متساحماً ومبهجاً؛ يعطي تغذية راجعة للطلبة؛يستخدم إسرتاتيجيات متنوعة يف التعليم؛حيرتم القيم 
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ة والتخيل؛يثري الشخصية واملنظور الذايت لكل طالب ويقوي ما هو إجيايب منها؛ يقّدر اإلبداعي
.العمليات العقلية العليا؛حيرتم الفردية والكرامة الشخصية

للتعرف على خصائص (Chambers,1973)وهناك دراسة أجراها الباحث شامربز 
. املعلمني الناجحني يف رعاية وتنمية إبداعات الطلبة على املستوى اجلامعي يف الواليات املتحدة

لماء النفس والكيمائيني املبدعني أن يصفوا املعلمني الذين  طلب شامربز من عدة مئات من ع
وخلص اخلصائص امليسرة للتطور . كان هلم األثر األكرب يف تنمية أو إعاقة تطورهم اإلبداعي

يعاملون الطلبة كأفراد ال كجماعة؛ حيرصون على : اإلبداعي حسب األمهية على النحو التايل
لبته؛ يقضون وقتًا كافيًا مع الطلبة خارج الصفوف؛ يؤكدون ممارسة دور املعلم كقدوة ومنوذج لط

أن التميز أمر متوقع وميكن بلوغه؛ متحمسون؛ يتقبلون طلبتهم على قدم املساواة ودون متييز أو 
م حيوية وممتعة؛  حماباة؛ اليتأخرون عن مكافأة العمل أو السلوك املبدع حال وقوعه؛حماضرا

أما املعلمون الذين يعيقون التطور اإلبداعي فوجد أن .صورة فرديةممتازون يف العمل مع الطلبة ب
م؛ اليشعرون باألمان؛ يفرطون يف النقد؛ : أبرز خصائصهم اليشجعون أفكار الطلبة وإبداعا

يكثرون من التهكم؛ غري متحمسني؛ يؤكدون على التعلم األصم أوالتعلم القائم على احلفظ دون 
م؛غريمقتدرين مهنيًا على االهتمام باملعىن؛متصلبون وج امدون؛اليتابعون ما يستجد يف ميدا

األغلب؛ لديهم اهتمامات حمددة؛اليتواجدون عند احلاجة اليهم خارج الصف؛  وكما يالحظ 
تتضمن القائمة أعاله عددًا من السمات املشرتكة بني املعلمني الناجحني مع الطلبة املوهوبني أو 

وى الدراسي هلم، كما أن هناك مسات أخرى مشرتكة بني املعلمني املتفوقني بغض النظر عن املست
.الناجحني مع الطلبة العاديني والطلبة املتفوقني أو املوهوبني

هذا وجتدر اإلشارة إىل أن العلماء املسلمني قد وضعوا منذ عصور طويلة قوائم بالعناصر 
ا قبل ممارسته مهنة التعليم، ويتطابق الكثري واملبادئ الرتبوية اليت جيب أن يُراعيها املعلم ويلتزم 

من هذه املبادئ مع ما أوردناه من قوائم اخلصائص اليت توصل اليها الباحثون املعاصرون يف جمال 
وُمتثل القائمة التالية منوذجاً يُلخص ما اقرتحه عامل مسلم . تربية وتعليم الطلبة املوهوبني واملتفوقني

أن اليتصدي ملهنة ": تذكرة الّسامع واملتكلم يف آدب العامل واملُتعّلم "يف كتابة 1332تويف عام 
) قدوة (أن يكون أسوة .التعليم دون اكتمال أهليته وحصوله على إجازة العلماء له مبمارسة املهنة

أن يتسامح مع املتعلمني إذا وقعوا يف اخلطأ .  حسنة للمتعلمني عنده بأفعاله املصدقة القواله
مويعذرهم ع م على ذنب اقرتفوه فليكن ذلك تلميحاً، فإن مل جيد . لى هفوا وإذا أراد مؤاخذ
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أن يرحب مبن حضر من . ذلك انتقل اىل التصريح، فإن مل جيد ذلك أيضًا انتقل اىل التوبيخ
املتعلمني، ويسأل عن املتغيبني، وأن يعود املريض منهم، ويساعد حمتاجهم على قضاء حاجته إن 

اهللا " إذا كان اليعرف ما سئل عنه، أو أن يقول " ال أدري" اليتحرج من قول أن . استطاع
أن تكون خماطبته للمتعلمني مبستوى أفهامهم، وأن يساعد على الفهم بتقدمي الشواهد ". أعلم

م  . واألمثال، وال بأس من التوسل بالنكت اللفظية واأللفاظ الطريفة لتقريب املوضوع إىل أذها
تعلمني الكتب اليت هي مبستوى عقوهلم، وأن اليُكثر عليهم املواّد اليت يطلب إليهم أن خيتار للم

ا أن ال يشتغل بالتعليم إذا كان منزعج النفس أو كان يف حالة من امللل واجلوع . حفظها وإتقا
أن حيافظ على الشعائر . أو املرض أوالغضب أوالنعاس ألن ذلك مضر به وباملتعلمني يف آن واحد

أن يشتغل . أن حيافظ على نظافة ثيابه ويتجنب الروائح الكريهة.نية ويتخلق مبكارم األخالقالدي
أن يرتفع عن ممارسة احلرف واملهن . بالتعليم من أجل إصالح الناشئة وليس طمعًا يف املال

.الوضيعة اىل جانب اشتغاله بالتعليم
ة الكثريمن وصايا اخللفاء وقد ورد يف بعض كتب الرتاجم واألدب والتاريخ اإلسالمي

وتناولت تلك الوصايا بعبارات موجزة ما ميكن وصفه بأنه ميثل . واألمراء واحلكام ملعلمي أبنائهم
عن " البيان والتبني " ومن األمثلة املعربة ما نقله اجلاحظ يف كتابه . أهم خصائص املعلم الناجح

ما تبدأ به من إصالحك بّين إصالحك ليكن أول : " عتبة بن أيب سفيان من قوله ملؤدب وهذه 
فإّن أعينهم معقودة بعينك، فاحلسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما . نفسك

مث رّوهم من . عّلمهم كتاب اهللا، والتكرههم عليه فيملوه، والترتكهم منه فيهجروه. استقبحت
كموه، فإّن ازدحام والُخترجهم من علٍم اىل غريه حىت حي. الشعر أحسنه، ومن احلديث أشرفه

ورّوهم سري احلكماء وأخالق األدباء، وكن هلم كالطبيب الذي . الكالم يف السمع مضّلة للفهم
وإياك ان تتكل على عذر مين لك، فلقد اتكلت على كفاية . اليعجل بالدواء حىت يعرف الداء

ويه إىل أن ما ذكر من قوائم وأخرياً البُد من التن" منك، وزد يف تأديبهم يف برَّك إن شاء اهللا تعاىل 
السمات واخلصائص السلوكية للمعلمني اليستويف بأي حاٍل كل ما هو مرغوب أو مطلوب كي 

وببساطة ميكن القول أنه ال يزال هناك الكثري من املتغريات اليت مل .  يكون املعلم فعاًال وناجحاً 
صياغ متطلبات هذا القرن تتجه ويف . يتم كشفها حىت بالنسبة للتعليم الفعال على وجه العموم

االحباث حنو اجلودة واالتقان فما هو نصيب الربامج املتخصصة التقان املوهبة يف وضع معاير 
سلوكية العدادمعلم القالن الواحد والعشرين 
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:بكليات الرتبية ممثلة يف

القدرة العقلية فوق المتوسط .١
واعترب . ب توافرها لدى املعلم املوهوبالذكاء هو أحد أهم السمات األساسية اليت جي

ويف . بعض الباحثني نسبة ذكاء فوق املتوسط شرطًا ضروريًا من شروط النجاح يف مهنة التعليم
دراسة بيشوب املشهورة كان متوسط ذكاء املعلمني الناجحني الذين حددهم الطلبة الذين شاركوا 

.درجة على مقياس وكسلر للذكاء128يف الدراسة 

رفة متعمقة متطورة في مجال التخصصمع.٢
. اخلربة والتعمق يف موضوع التخصص الذي يدرّسه املعلم شرط أساسي لنجاحه يف التعليم

ومتّثل الدرجة اجلامعية األوىل يف موضوع التخصص احلد األدين برأي عدد من الباحثني واخلرباء 
ه قاعدة معرفية صلبة يف موضوع إن معلمًا متمكنًا من أساليب وطرق التدريس لدي.  بوجه عام

ختصصه ال ميكن أن يكون قادرًا على مواجهة التحدي الذي يفرضه عصر املعلومات 
ومعىن ذلك أن يكون املعلم طالبًا جادًا ومقتدرًا من الناحية العلمية يف جمال . واالتصاالت

. ختصصه
ذه السمة ضروة أن يُظهر املعلم تعّطشه الدائم للتع وإذا كان املعلم . ّلم واملعرفة ويرتبط 

مطالبًا بغرس أو تقوية حب التعلم لدى الطلبة فينبغي أن يقدم الدليل والقدوة على امتالك هذه 
وحىت يكون املعلم قادرًا على العمل مع طلبة يتميزون بتنوع وعمق . السمات هو نفسه 

ت متعددة باإلضافة إىل االهتمامات البّد أن يكون راغبًا يف تعّلم شئ جديد حول موضوعا
إن التعطش للمعرفة جيب أن يكون مقصوداً . موضوع ختصصه الذي ميثل احلد األدىن املطلوب

ومن احملتمل أن يتعلم املعلم من . لذاته وليس لتحقيق غايات مرحلية أو منافع شخصية وقتية
م، أما يف جمال ختصصه هو فينبغي أن ميت لك مستوى رفيعاً طلبته أنفسهم يف جماالت اهتماما

.من السيطرة على حمتواه إىل جانب أتقان مهاراته

" ال أعرف " الشجاعة األدبية في قول .٣
يرتدد املعلمون عادة يف اإلفصاح عن عدم معرفتهم اإلجابة عن سؤال ما يف موضوع 
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ويف كثر من األحيان يعطون إجابات غري دقيقة ورمبا خاطئة بدل. ختصصهم أمام طلبتهم
م اليعرفون اجلواب الصحيح جيب أن يكون املعلم صادقًا وأمينًا مع نفسه ومع . اعرتافهم بأ

إن التعليم " . دعونا نبحث عن اإلجابة معًا ! ال أعرف اإلجـابة" واليعيبه أبداً أن يقول . طلبته
اف وما مل يكن مستعدًا لالعرت . ينطوي على مواجهة مواقف كثرية يكتشف املعلم فيها جهله

بذلك فإنه ينّمي بذلك اجتاها سلبيًا لدى طلبته مفاده أن اجلهل بأي شيء ضعف ومصدر 
.   للخجل، ولذلك ينبغي إخفاؤه حىت لو تطلب ذلك اإلدعاء باملعرفة أو إعطاء إجابات خاطئة

ليس عيباً أن جتهل شيئاً ولكن العيب أن تظل جاهالً به، ذو مغزى هام يف هذا : إن املثل القائل 
فاجلهل بالشيء دافع قوُي للتعلم، وتطوير دافعية الطلبة للتعلم حتتاج إىل أن يقدم املعلم . إلطارا

متثل أمنوذجًا لذلك " ال أعرف " مناذج حية يف سلوكه داخل الصف وخارجه، وجرأته على قول 
رد التسليم بعدم املعرفة .عندما ُتستخدم إلثارة الدافعية للتعلم وليس 

القوي باألمن الشخصياإلحساس. ٤
إن مهنة التعليم ليست من املهن اليت ميكن أن يؤديها بنجاح أشخاص اليشعرون باألمن 

إن غرفة الصف ليست مكانًا مناسبًا ملعلم صارم يريد أن يعزز . أو أشخاص ضعفاء الشخصية
لقوية كما أن الشخصية ا. ثقته املهزوزة بنفسه من خالل سيطرته أو فرض شخصيته عليهم

للمعلم ضرورية للتعامل مع أولياء األمور وغريهم من الراشدين الذين حيملون غالبًا آراء حمددة 
إن أولياء األمور وهم ينطقون من اخلربة الرتبوية املرافقة لألبوة . حول ما جيب ان تفعله املدرسة

يعربون من دون حتفظ وباملثل فإن زمالء املهنة سوف. واألمومة جياهرون صراحة بآرائهم الناقدة 
إن املعلم ضعيف الشخصية سيجد نفسه يف معظم األحيان يف مواجهة خط النريان . عن آرائهم

أكثر من غريه من املعلمني الذي يتمتعون بقدر كبري من الثقة بالنفس والشعور بالقيمة 
ولذلك لن يستطيع الصمود يف هذا اجلو الضاغط سوى األشخاص الذين لديهم . الشخصية

.خمزون كاف من اإلمكانات النفسية الشخصية
وجتد اإلشارة إىل أن هناك من يرى أن مفهوم الذات لدى املعلم يرتبط أكثر من أي عامل 
آخر بنجاح الطالب يف غرفة الصف، وأن اجتاه املعلم حنو ذاته وحنو اآلخرين أكثر أمهية من أساليب 

البديهي أن املعلم الذي ال يشعر باألمن أو املعلم الذي ومن . التدريس اليت جيري الرتكيز عليها عادة
".ال يعرف اإلجابة" ليس لديه ثقة كبرية بالنفس ال يستطيع أن يعرتف أمام طلبته بأنه 
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تقّبل الغرابة واألصالة والتنوع . ٥
من املرجح أن يستجيب بعض الطلبة ألسئلة وتعيينات معلميهم بطرائف ال يتوقعها 

إن بعض الطلبة بطبيعتهم مييلون إىل رؤية األشياء من . ولكنها قد تكون يف الصميم املعلمون 
زوايا خمتلفة، وتكوين ارتباطات بينها بطريقة ختتلف عما هو مألوف لدى الطلبة العاديني، وهم 

ويف الواقع يعترب تشجيع وتعزيز التفكري املتشعب لدى . عادة يظهرون تباعداً وتشعبًا يف تفكريهم
وحىت يف املواقف التعليمية . أحد األهداف يف التعليم الذي يهدف إىل تنمية اإلبداع. طلبةال

الجيوز النظر إىل التعليم على أنه جمرد لعبة من ،)كالتدريب على إتقان مهارة ما( البسيطة 
حة وإذا كانت الغاية إتا. األسئلة هدفها أن يعطي الطلبة اإلجابات عليها كما هي يف ذهن املعلم

الفرص للطلبة كي يفكروا ألنفسهم فمن الواجب على املعلمني أن يكونوا منفتحني ومستعدين 
.لتقبل كافة األفكار اليت يعرضها الطلبة

حسن التنظيم واالستعداد المسبق. ٦
اليقصد بالتنظيم اجليد واالستعداد املسبق اجلمود أو اإلعداد املصطنع لوصفه جاهزة 

جيب أن يكون املعلم قادرًا على تنظيم غرفة الصف وتنظيم قدر من املعرفة وببساطة. للتناول
والغرض من ذلك هو . واألنشطة املالئمة ملستوى الطلبة ووقت احلصة وتوصيلها أو نقلها للطلبة

احلد من إمكانية ارتباط الطلبة وتشجيع احلس باملسؤولية النامجة عن معرفة ما يتوقعه املعلم يف 
إن إحدى السمات اليت متيز املعلمني . توفري متطلبات أساسية لتعليم فّعالوقت معني، و 

ا دراسة بيشوب  هي السلوك الصفي املنظم الذي (Bishop,1968)الناجحني كما أظهر
ورمبا كان النوع من السلوك الصفي أكثر ضرورة وأمهية يف حالة . يسري وفق خطة معّدة مسبقاً 

الصف فمن الضروري أن يكون الطلبة على وعي تام بأن ومهما كان شكل. الصف املفتوح
.األشياء منظمة، وأن املعلم مستعد لدرسه، وأن هناك هدفاً واضحاً لكل ما ميارس يف الصف

لتأهيل التربوي والتدريب العملي ا. ٧
ل يعتقد كثري من الباحثني أن تعليم املوهوبني ليس إّال نوعًا من الرتبية اخلاصة اليت تشم

كافة الفئات املتطرفة حول املتوسط، وحىت ميكن تلبية احتياجات الطلبة املوهوبني كفئة خاصة ال 
.بّد أن تكون الربامج الرتبوية املصممة هلم خمتلفة عن الربامج الرتبوية للعاديني 
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لبقيةنفسهالوقتيفواملفيدةللموهوبنيالفعالةاملناهجحولالعلميةالدراساتتوصلت
وخصائصهمالطلبةلقدراتاملتنوعةللحاجاتيستجيبأناملنهج ميكنتنويعأنإىلبة،الطل

املهاراتإتقانعلىاملوهوبنيالطلبةمساعدة:هيرئيسةطرقثالثخاللمنالتعليمية
ومفاهيمأعلىملهاراتتبًعاحمتوى املنهجتنظيموإعادةالقبليةاالختباراتخاللمناألساسية

وحلاخلللحتديد مواطنمناشطيفلالخنراطللطلبةالفرصةإتاحةالثانية؛.اتعمقً أكثر
خاللللطلبة منفرصتوفريالثالثة،.الصعوبةمتدرجةحبثيةومناشطإبداعيةبرقاملشكالت

معرفية روابطتتطلبموضوعاتيفللتعمقsystems of knowledge" علىالرتكيز
جلميعوالتحديالتماسكمساتفيهيتوافرتعلميمنهجتقدمي.قةالعالمتشعبةواملسائلاألفكار
املهمة،ذهللقيامللمعلمجيًداإعداًداوتتطلبليست باليسرية،مهمةاملوهوبنيفيهممباالطلبة
التدريبالضروريومناخلدمة،قبلاإلعداد األكادمييمرحلةيفاإلعدادهذايكونأنوميكن
.اخلدمةبعداملهينداداإلعمرحلةيفعليه

اتقان الموهبة القيادة تنمية مستدامة لمؤسسات التعليم العالي:ثالثًا
:األكاديمياإلعداد

وتقدميالطلبةمواهبتعرفعلىالقادراملدرسةيفاملهنينيأولالعاديالصفمعلميعد
علىوالتعرف2002وف،عأبوماحتكاكهوكثرةلقربههلاترشيحات املناسبةالرعاية ويعد

ممقارنةمبكرًانبوًغايظهرونالطالب الذين ) املختلفة،والدراسيةالعمريةاملراحليفبأقرا
Frierson& Barbe, وتقديراتمالحظاتتؤخذاملنطقي أنمنكانولذا1981

إىلحيتاجوناملوهوبني الذينالطالبعلىالتعرفعمليةعنداالعتباريفواملعلماتاملعلمني
أنمنالرغموعلى.العاديةبراجمهايفاملدارستقدمهااليتتلكتتخطىتربويةوخدماتبرامج

الهذايفالبحثأدبيات فعالية استخدامأكدتقدالعربيةأواألجنبيةالبيئاتيفسواءا
هلم، املناسبةرعايةالتقدمييفاملهمودورهاملوهوبنيالطالبعلىالتعرفيفاملعلمنيترشيحات

,Neber   خاصة قبلمنللتشكيكتتعرضذلكحتقيقعلىاملعلمنيقدرةأنالإ2004
املعلمنييكونعندماأواملوهوبني،برامجيفمتخصصاملدرسةيفيتوافرالعندماالباحثني

الحظوقداملوهوبني،ومسات الطالب خبصائصكافيةخربةليست لديهمأومدربنيغري
)جروس إعدادهنيفمسبقةمعلوماتيتلقنيملالاليتاألطفالان معلمات رياض1999
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يفاملبالغةإىلميلنكناملوهوبنياألطفالعلى خصائصاخلدمةأثناءتدريبأيأواألكادميي
ورمبا.املعلماتإرضاءإىلويسعونداخل الفصلتعاونًايظهرونالذيناألطفالقدراتتقدير

صحيح مفهوموجودعدميفتكمناملعلمنيترشيحاتبعمليةارتباطًااملشكالتأكثرنتكا
عناالنتباهإليهايوجهأنينبغياليتواخلصائصبالسماتإملامهموعدماملعلمنيلدىللموهبة
موعدمهؤالء الطلبة،حتديد أكدموضوعي وقدبشكلاملوهوبالسلوكمالحظةعلىتدر
);الدراسةأنحقيقةعلىباحثنيالمنالعديد Safter, 1986 &Smutny,1997;

تشتملقوائموتوفرياملوهوبنيتعليمحولاخلدمةأثناءاملكثفوالتدريباألكادميية(2000
زيادةخاللمناملعلمنيكفاءةزيادةعلىيساعداملوهوبنياملميزة لألطفالالسماتعلى

Hill)تقدمي وبالتايلاملوهبةمبؤشراتوعيهن 1992; Silverman, Chitwood, &
Waters,تاللدراسةأيًضاأكدتهماوهذاالعادي الصفيفهلماملناسبةالرعاية(

Pardeck, & Callahan, املوهبة،علىالتعرفيفمهماملعلمدورأنمن(1990
إلظهارمناسبةتعليميةئةبيبناءكيفيةعلىتدريب  املعلمنيضرورةأيًضاالدراسةأظهرتكما

John الصفمعلمأنإىلأشارتحيث.املوهوبنيعلىالتعرفومؤشراتاملوهبة &
Arthur,وآرثرجلوندراسةذلكويؤيد ( يستطيعمنأفضلالعاديالدراسي1989

النقدأنإىلأشارحيثإعداده متإذااخلاصةاملوهبةأوالعاليةالقدرةذيالطالبعلىالتعرف
حتديد,Cropley 1994يتفق املعىنهذاومع.لذلكعلىاملعلممقدرةإىلاملوجه

شيًئاتلقيهموعداملوهوبنيخبصائصاملسبقةمعرفتهمعدمبسببورعايتهماملوهوبنياألطفال
ذلكعلىقدرتهفإناملناسبالتدريبللمعلميتوفرعندماأنهووجد.ذلكيفمن التدريب

مرتني،خيطئونجيًدااملدربنيغرياملعلمنيأنGallagher,1975) ويشري.جودةأكثرتصبح
م:األوىل ميعتقدونالأطفاًال خيتارونقدأل االختباراتنتيجةتثبتمثاملوهوبنيفئةمنأ
ماالختباراتتبنيمثالأطفااملوهوبنيفئةمنقد يستبعدون:وثانياذلك،عكسالعقلية فعالأ

حنواملعلمونيبديهااليتالدقيقةغريالتوقعاتاخلطأ أنمنخطرًاأبلغخطأوهذاموهوبون
ماملوهوبنيلطبيعةفهمعدممنأساًساتنشأاملوهوبنياملتفوقني هؤالءذلك يعرضوأنوحاجا
1990الشخص،&Bermudez والنفسيةاألكادمييةاملشكالتمن لكثريالطالب

حتليلحولدراسةوجده يفمااملعلمتكوينبرامجاملوهوبنيتربيةتضمنيأمهيةيؤيدومما
,Rakow) األسبان  الطلبةعلىالتعرفإلجراءاتاملعلمنيمالحظات املتفوقني1990
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يستطيعون حىتجيدتدريبإىلحاجةيفاملعلمنيأنمناإلجنليزية،اللغةيفاملهرةواملوهوبني
) كاملمصطفىوجدوقد.ورعايتهماملوهوبنيعلىالتعرف قادراتغرياملعلماتأن1988

لطبيعةفهمهنعدمأمههامنألسبابتورانسمقياسوفقاملبدعنيالطلبةالتعرف علىعلى
السلوكية,التعرفأساليبعلىأسابيععشرةملدةاملعلمنيبتدريبوخصائصه أنهاملبدعالطفل

Lethbridge) (وجدوقد. ماملوهوبنيعلى1986 الرعايةتقدميوسبلالشخصيةومسا
الرعايةوتقدمياملوهوبنيعلىالتعرفيفوجناًحا كبريًاجيدةمقدرةأظهرواهلم،املناسبةالرتبوية
) آراءخالهلامناستطلعاليت.هلماملناسبة وعددىف اجلامعات،التدريسهيئةأعضاءمن( 62

ذات عالقةمقرراتوجودأمهيةمدىحولامليداينالتطبيقمرحلةيفجامعًيااطالبً 388
مع الطلبةاتفاقعنالدراسةهذهنتيجةأسفرتحيثاملعلم،تكوينبرنامجيفواإلبداعباملوهبة
تكوينبرنامجيفواإلبداعباملوهبةعالقةذاتمقرراتتضمنيأمهيةعلىالتدريسهيئةأعضاء
وإىل.الدراسيةفصوهلميفإبداعيةبيئةوخلقطلبتهممواهبرعايةللمعلمنيأريدذا ماإاملعلم
تكوينبرنامجيفواإلبداعباملوهبةعالقةذاتمقرراتتضمنيأمهيةأشارت إىلأيًضاذلك

,Kay) ،املعلم دراسة اجلامعياإلعدادمرحلةيفالطلبةميارسأنأمهيةإىلإضافة1998
اجلامعيني،الطلبةمناملوهوبنيلرعايةمتنوعةفيها مناشطمتارساليتاملساندةمجالربابعض
املوهوبنيالطلبةرعايةبأمهيةتكوينهم األكادمييمرحلةيفقناعاتلديهمسيبينذلكأنحيث

م بتأكيدهيفايقتدونحيةمناذجهلمسيقدمكماواملبدعني منالطلبةتدريسأنعلىمسري
عمًقاأكثرواملمارسةالقدوة,Sternberg 1996يؤيده ماوهو.الحًقااملهنيةلخال
-Jenkins العالقةذاتاملهمةالكفاياتمنجمموعةإىل.منفرًداالنظريالتعليممنوأثرًا

Friedman, تكوينبرامجتسعىأنيفرتضاليتاملوهوبنيبرتبيةتوصلوقد)1984
ذويمنالطلبةمعبالعملاالستمتاع:يف اآليتتلخيصهاميكناملعلملدىاتكوينهإىلاملعلم

أواملدرسيالكتابيفهو متوافرماعلىتدريسهميفاالقتصارعدماملرتفعة،العقليةالقدرات
وخرباتمواد ومعلوماتعلىللتعرفللطلبةفرصتوفريعندائًمايبحثونبلاملدرسةيف

متنوعةجمموعةنتائجاستعرض.فيهاجلديدومواكبةاألكادمييالتخصصفهميفالتعمقإضافية،
يتعاملالذياملعلميفتوافرهاجيباليتواملهنيةالشخصيةالسماتحتدد) العلميةاألحباثمن
الشخصيةالسماتبنيالحظ العالقة,Feldhusen) 1( 1997دراسةاملوهوبني ويفمع

حمتوىلتحديدبهيهتدىكأساساحملورينبعضحتتاخلصائصحتديدوحاولاملهنيةواملهارات
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الطلبة،نظروجهةتصورعلىالقدرة:مثلاملهمةخلص املهاراتوقد.للمعلمالتكويينالربنامج
ضرورةإىل.الفرديةالفروقمراعاةعلىالقدرةالتنظيم، املرونة،الذايت،التعلمحتفيزعلىالقدرة

) دراسةوتشري,Towers) ذاتمهاراتاملعلمتكوينبرنامجيتضمنأن عالقة2001
االستمتاعاإلبداع،النفسي،االنشراحاملستمر،الشخصيالنمواآلخرين،خرباتإىلباالنفتاح

جديدةمعانالستنتاجالطلبةتشجيعإىلامليولالطلبة،بهيفكرالذياألسلوببالتفكر يف
م،تعلمهميفالطلبةشاركةمخالل املنهج،منمخاصة بنيالتمييزعلىالقدرةواستكشافا
التدريسأساليبمنالتمكناألكادميي،التخصصجمالالعلمي يفالتعمقاملهم،وغرياملهم

االتمعلوماتبنيالربطالفعال، يفبفاعليةالطلبةويشركجذابة،بطريقةالعلمية املختلفةا
طالًبا1247ومعلًما63آراءاستطالع2003سعى,Mills) خاللمن.التعلمعملية
أنإىلتشريالدراسةواملرونة، هذهالفكرياالنفتاحإىلالدراسةهذهنتائجأشارت.موهوبًا

.مع املوهوبنيالعمليالنجاحيفاألكربالدوريلعبانالعقليةوالقدراتالشخصيةالسمات
2001دراسةويف,Chan معاإلجيايبللتعاملعلمنياملوكفاياتمساتحولاالستطالعية

متاليتوالكفاياتالسماتأنمفادهانتيجةإىلالباحثتوصلكونغهونغيفاملوهوبني
تدريبيةبرامجلتنفيذاإلعدادعندتراعىبأنجديرةالدراسةهذهمن خاللإليهاالتوصل

وقداألمهية،حسبمرتبةوكفايةمسة39منقائمة مكونةإىلالباحثخلصوقد.للمعلمني
الاحلماساإلجناز،وحبالعامة، املثابرةالثقافةالذكاء،ارتفاع:القائمةرأسعلىجاء

.املوهوبنيالطلبةمعاجليداإلنساينالتواصلاملوهوبني،
ى  ذكر الدكتور عبداهللا اجلغيمان، الباحث يف جمال املوهبة واإلبداع، عضو جملس الشور 

% ٤.٥ألفا بنسبة تصل إىل ١٦٠جلريدة اليوم السعودية أن عدد الطالب املوهوبني يف اململكة 
ا » اليوم«وبني لـ .من جممل طالب وطالبات خمتلف املراحل الدراسية أن الدراسة اليت قام 

من الطالبات املوهوبات باململكة العربية السعودية حتصيلهن العلمي منخفض، % ٢٠أظهرت أن 
، وأن حتصيلهم الدراسي يف املدرسة %٢٥من الطالب املوهوبني حتصيلهم العلمي % ٢٥مقابل 

م، موضحا أنه من اخلطأ حصر القدرات اإلبداعية على جمموعة حمدودة من  أقل من قدرا
أصحاب القدرات البارزة ومن هم حتت األضواء، فمن املعروف أن السلوك اإلبداعي ميكن أن 

وإذا أردت أن . وخاصة األطفال ولكن بدرجات خمتلفة وبأشكال متعددةيوجد يف أي إنسان
االت،من  تتعرف على املبدعني، فانظر حولك وحدد َمن هم رواد التغيري يف أي جمال من ا
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أصحاب األعمال اليت خترج عن النمطية والتبعية والتقليدية، من قادة التطوير والتجديد 
.والتحديث

الفرض االول 
اجلودة يف التعليم العايل  ضمان الدراسة ان هنالك فروق دالة احصائيًا يف  معاير تفرتض 

لكليات الرتبية و أقرتاح برنامج إتقاين للموهبة القيادية لتحقيق التنمية املستدامة  يف التعليم العام 
ايل  اجلودة يف التعليم العضمان فروق دالة احصائيا   معاير ) ت(اختبار ) ٢(اجلدول رقم 

لكليات الرتبية و أقرتاح برنامج إتقاين للموهبة القيادية لتحقيق التنمية املستدامة  يف التعليم العام

االنحراف المتوسطمعاير ضمان الجودة في التعليم العالي
المعياري

النسبة 
المئوية

دالة4.7000.48305ؤية لتنمية املوهبة القياديةوضوح  الر 
دالة4.1000.56765لتنمية املوهبة القياديةمناسبة   الرسالة 
دالة4.1000.56765لتنمية املوهبة القياديةصياغة االهداف 

دالة4.4000.51640لتنمية املوهبة القياديةالقدرة القيادية الختاذ قرارات 
دالة4.3000.48305لتنمية املوهبة القياديةمقومات التقومي الذايت 

دالة3.8000.42164لتنمية املوهبة القياديةللتقومي اخلارجي املقومات  

على افراد عينة الدراسة ) ت(أعاله يتضح أن نتيجة اختبار)  ٢(من خالل  اجلدول  رقم 
) ٠.٠٠(وقيمة احتمالية ) ٠.٠٥(كانت ذات داللة احصائية عند مستوى داللة اقل من 

ائيا من وجهة نظر اخلرباء على حسب النظم واللوائح وتفرتض الدراسة اىل ان النتائج دالة احص
.واخلطط االسرتاتيجية املرسومة من قبل اجلامعات 

الفرض الثاني 
اجلودة يف التعليم العايل  ضمان تفرتض الدراسة ان هنالك فروق دالة احصائيًا يف معاير 

التنمية املستدامة  يف التعليم لكليات الرتبية و  أقرتاح برنامج إتقاين للموهبة القيادية لتحقيق 
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العام، يعزى للمقرارات الدراسية هلذه الكليات
اجلودة يف التعليم العايل  ضمان فروق دالة احصائيًا يف معاير يوضح ) ٢(اجلدول رقم 

لكليات الرتبية و  أقرتاح برنامج إتقاين للموهبة القيادية لتحقيق التنمية املستدامة  يف التعليم 
.وفق أراء خرباء تربيةزى للمقرارات الدراسية هلذه الكلياتالعام، يع

ج ومقررات كليات الرتبية كمعيار هام ابرزت النتائج االحصائية احلاجة اىل مراجعة مناه
لضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العام من خالل االهتمام بصياغة مفردات وتوجهات 

مؤكدة نتائج  الدراسة ان ،اصالحية الستصحاب مهارات التفكري يف مقرارات الدراسة اجلامعية
ا يف التعليم العام جتارب االصالح االكادميى ختدم وتطور الربامج اخلاصة باملوهبة ا ،لقيادية واتقا

.خاصة عندما تستصحب املوروث الرتبوي الثقايف لالمة االسالمية 

الفرض الثالث 

المقرارات الدراسية لهذه واقع الرقم
الكليات

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

قيمة ت 
المحسوبة

النتيجةالتفسير

التشتمل املقررات يف كليات الرتبية على ١
مقرارات لتنمية التفكري

٣.٧٠٠٠.٦٧٤٩
٥

جيددالة١٧.٣٣

التغطى مقرارات مهارات التفكري ٢
املستويات املختلفة

٤.٠٠٠٠.٦٦٦٦
٧

جيددالة١٨.٩٧

املقرارات املطروحة مبهارات التفكري  ٣
لتخصصات حمددة فقط

٤.٠٠٠٠.٠٠٠٠
٠

جيددالة٢٨.١٥

تفتقر هذه املقرارات اىل التطبيق ٤
العملي

٤.٣٠٠٠.٤٨٣٠
٥

جيددالة٤١.٠٠

ميي يساهم يف تطوير االصالح االكاد٥
معاير اجلودة

٤.١٠٠٠.٣١٦٢
٣

جيددالة٢٦.٩٤

٤.٤٠٠٠.٥١٦٤املقرارات لديها رؤية تعليمية واضحة٦
٠

جيددالة٢٦.٨٣

بكليات الرتبية اقسام مؤهلة لتطوير ٧
هذه املقرارات

٤.٠٠٠٠.٤٧١٤
٠

جيددالة٣١.٥٠
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اجلودة يف التعليم العايل  ضمان تفرتض الدراسة ان هنالك فروق دالة احصائيًا يف معاير 
التنمية املستدامة  يف التعليم لكليات الرتبية و  أقرتاح برنامج إتقاين للموهبة القيادية لتحقيق

العام، يعزى للتدريب اثناء اخلربة  هلذه الكليات

النسبة المئوية معاير الجودة للتعليم العالي بكليات التربية من وجهة المشرف التربوي
٥٠% تساهم برامج اعداد املعلم على  تنمية العالقات الداخلية  العاطفية بني 

.التعليم العام  الطالب بروح الفريق  يف 
٤٠% تعمل الربنامج على  حتقيق اهداف تنمية مهارات الطالبربؤية واضحة  
٥٠% تساعد  الربنامج االعدادية مبؤسسات التعليم العايل على مقدرة املعلم على 

اتقان مهارات اللغة العربية  
٦٠% ة واختاذ تتيح الربنامج االعدادية مبؤسسات التعليم العايل على االستقاللي

.القرار
٥٠% تساعد  الربنامج االعدادية مبؤسسات التعليم العايل على على مقدرة املعلم 

على اتقان مهارات اللغة االجنليزية 
٤٠% تساعد  الربنامج االعدادية مبؤسسات التعليم العايل على على مقدرة املعلم 

على اتقان مهارات احلياة اليومية 
٥٠% االعدادية مبؤسسات التعليم العايل على اتقان مفاهيم تساعد  الربنامج 

.االرث االسالمي لدي الطالب
٧٠% توضح الربنامج  مبؤسسات التعليم العايل السلوك القيادي  للطالب

.يف كيفية التعامل واحلفاظ على البيئة
٦٠% متكن  الربنامج  مبؤسسات التعليم العايل التنقل بني جمموعات النشاط 

. ية تامةبفعال
٦٠% ينمي الربنامج التدريبية مبؤسسات التعليم العايل قدرة الطالب  على مهارة 

.حل املشكالت
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يتضح من اجلدول اعاله ان االهداف الرتبوية املتعلقة بتحقيق االهداف السلوكية املعرفية  -
العلمى بينما تنمية البحث% )  ٦٠(من وجهة نظر املشرفني الرتبويني  كانت فوق الوسط 

وربط املعلومة بطريقة علمية واالحساس باملتعة الزالت مع طرق التدريس التقليدية والبعيدة عن 
فهم الفكر االسالمى يف معاملة املتعلم حتتل نسبة اقل وهذه النتيجة تتفق مع كثري من الدراسات 

تعرفواكدت الدراسات الىت،الىت قامت بتقومي للمنهج داخل السودان والعامل العربىي
االتدريبيةاالحتياجات واملستقبليةاألداء احلاليةكفاءةلرفعاملطلوبةالتغرياتجمموع" :بأ

اجتاهات.وتغيري مهاراتوزيادةمعلوماتإضافةطريقعنوذلكواألفراد،للمنظماتبالنسبة
يفاويقصد1982الصباب،"النهائيةالعملنتائجيفوتغيرياألداءيفحتسنيإىليؤديمبا

كفاءة معلميلرفعواالجتاهاتواملهاراتاملعلوماتيفاملطلوبالتطويرجمموعالدراسةهذه
االحتياجاتالعاديالدراسيالفصليفورعايتهااملوهبةتعرفإىلاحلاجةلتلبيةالعامالتعليم

االعتماد األكادميي يعد ضبط اجلودة متطلبًا قبليًا وشرطًا إلجراءات احلصول على التدريبية
وتستهدف إجراءات ضبط اجلودة إثبات أن املؤسسات قادرة على تلبية املعايري ومن مث مؤهلة 
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الدكتورة  قراش عفاف
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة زيان عاشور باجللفة)أستاذ حماضر ب(

madameafaf8@gmail.cm: الربيد اإللكرتوين

ملخص البحث
أساًسا ألجله،كي يعمره، ال أن يدمره،من عاش اإلنسان وال يزال يعيش على كوكبه األرض الذي خلقه اهللا

هذا املنطلق نالحظ أن سعي اإلنسان وراء تلبية حاجاته،والتطور احلاصل على كل األصعدة املتزامن مع 
النموالدميغرايف،تسبب يف أضرار كثرية للبيئة،غافال أحيانا ومتناسًيا أحيانًا أكثر،مدى سوء هذه األضرار اليت من 

ا أن حتدث اخ ولقد . تالال يف الطبيعة والذي بدوره سيتسبب يف ضرر كبري يعود على هذا اإلنسان نفسهشأ
صار ملوضوع التنمية املستدامة أمهية بالغة يف وقتنا احلاضر،ليس فقط كمشروع حلماية البيئة من أجل األجيال 

به على البشر،حيث مقابل القادمة يف املستقبل،بل أيًضا كواحدة من املمارسات األخالقية جتاه ما أنعم اهللا
هذه النعمة امرنا بالعيش السوي،وبعدم التبذير،وبالكثري من التوجيهات اليت يظهر فيها جلًيا حسن اخللق من 
جانب البشر من جهة،وحسن التدبري من خالق البشر من جهة أخرى،فلومت تفعيل هذه األخالقيات يف أحد 

تمع، لصارت النتيجة ال حمالة لصاحل التنمية املستدامة،وألن اهللا فضلنا أهم املؤسسات املنتجة للمعرفة يف ا
على كافة خلقة بنعمة العقل،هذا األخري الذي يتيح لنا اإلبداع واالبتكار لكي نستطيع أن جند السبل والطرق 

يف املدخل األول املناهج التدريسية :وهذا يكون من خالل مدخلني أساسني يف اجلامعة.ألجل تنمية مستدامة
ا،واملدخل الثاين استغالل البحث العلمي  املؤسسة اجلامعية وجمال اإلبداع واالبتكار فيها ألجل الرفع من جود
داخل املؤسسة اجلامعية على خمتلف ختصصاته،إلجياد حلول مبتكرة ملشكل أواملشاكل اليت تعرتض التنمية 

وألجل كل هذا وأكثر،تتقدم هذه الورقة البحثية .ةاملستدامة،بالرجوع إىل ما مت ابتكاره من حلول ومناهج فّعال
ا أن تساهم يف التنمية املستدامة حيث .بطرح إشكالية من خالهلا ستقرتح حًال أوبعض احللول من شأ

الذي من خالل قدرته على (اجلامعة وخنص بالدراسة الباحث اجلامعي فيها :ستتناول الدراسة املتغريات التالية
،وهواملتغري التابع هلذه الدراسة،واملتغري املستقل املتمثل يف )قد نتمكن من تفعيل دور اجلامعةاإلبداع واالبتكار 
كيف ميكن تفعيل دور اجلامعة ألجل تنمية مستدامة؟ ويتجزأ : والسؤال املطروح إذا هو.التنمية املستدامة

موعة من األسئلة الفرعية اليت من خالهلا ستتمكن الدراس ة من اإلجابة عليه،واألسئلة السؤال الرئيسي 
مث هل للبحوث العلمية - ٢هل مبقدور الباحث اجلامعي أن يبدع يف جمال البحث العلمي؟، -١: الفرعية هي
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تمع؟،  ولإلجابة على هذا التساؤالت أعاله . هل تساهم اجلامعة يف حتقيق تنمية مستدامة؟-٣أثر على ا
- ٢مبقدور الباحث اجلامعي أن يبدع يف جمال البحث العلمي، ليس-١: تقرتح الدراسة الفرضيات التالية

تمع،  وللتأكد من صحة . اجلامعة ال تساهم يف حتقيق تنمية مستدامة-٢ليس للبحوث العلمية أثر على ا
احملور : الفرضيات أوعدم ذلك تتبع الدراسة خطة عمل،تقسم من خالهلا املوضوع لثالثة حماور أساسية هي

ول املناهج التدريسية يف املؤسسة اجلامعية،وهنا الكالم ال يكون على السياسات املقررة من قبل سيتنا:األول
لتلقني املقاييس للطلبة،مث ) أواألستاذ اجلامعي(إدارة اجلامعة بل على السبل اليت يعتمدها الباحث اجلامعي 

بالتنمية املستدامة،ومدى استغالل واحملور الثاين يتناول اجلزء اخلاص-إن كان يبدع–مدى إبداعه يف ذالك 
البحث العلمي داخل املؤسسة اجلامعية على خمتلف ختصصاته إلجياد حلول مبتكرة للمشاكل اليت تعرتض 
التنمية املستدامة،أّما احملور الثالث فخصص للدراسة امليدانية،حيث بعد حتليل نتائج البيانات املتحصل عليها 

إلجابات عن أسئلتها،واليت من خالهلا تصل إىل مجلة من النتائج من عينات الدراسة،تصل الدراسة 
م الورقة البحثية .والتوصيات اليت ختتم 

مقدمة
،عاش اإلنسان وال يزال يعيش على كوكبه األرض الذي خلقه اهللا أساًسا ألجله،كي يعمره

طور احلاصل على  من هذا املنطلق نالحظ أن سعي اإلنسان وراء تلبية حاجاته،والت،ال أن يدمره
كل األصعدة املتزامن مع النمو الدميغرايف،تسبب يف أضرار كثرية للبيئة،غافال أحيانا ومتناسًيا 
ا أن حتدث اختالال يف الطبيعة والذي بدوره  أحيانًا أكثر،مدى سوء هذه األضرار اليت من شأ

.سيتسبب يف ضرر كبري يعود على هذا اإلنسان نفسه
نمية املستدامة أمهية بالغة يف وقتنا احلاضر،ليس فقط كمشروع حلماية صار ملوضوع التولقد 

البيئة من أجل األجيال القادمة يف املستقبل،بل أيًضا كواحدة من املمارسات األخالقية جتاه ما 
أنعم اهللا به على البشر،حيث مقابل هذه النعمة امرنا بالعيش السوي،وبعدم التبذير،وبالكثري من 

يظهر فيها جلًيا حسن اخللق من جانب البشر من جهة،وحسن التدبري من خالق التوجيهات اليت
البشر من جهة أخرى،فلو مت تفعيل هذه األخالقيات يف أحد أهم املؤسسات املنتجة للمعرفة يف 

تمع،لصارت النتيجة ال حمالة لصاحل التنمية املستدامة،وألن اهللا فضلنا على كافة خلقة بنعمة ا
األخري الذي يتيح لنا اإلبداع واالبتكار لكي نستطيع أن جند السبل والطرق ألجل العقل،هذا 

املدخل األول املناهج :وهذا يكون من خالل مدخلني أساسني يف اجلامعة.تنمية مستدامة
االتدريسية يف املؤسسة اجلامعية ،واملدخل وجمال اإلبداع واالبتكار فيها ألجل الرفع من جود
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البحث العلمي داخل املؤسسة اجلامعية على خمتلف ختصصاته،إلجياد حلول الثاين استغالل 
،بالرجوع إىل ما مت ابتكاره من حلول مبتكرة ملشكل أو املشاكل اليت تعرتض التنمية املستدامة

.ومناهج فّعالة
وألجل كل هذا وأكثر،تتقدم هذه الورقة البحثية بطرح إشكالية من خالهلا ستقرتح حًال أو 

ا أن تساهم يف التنمية املستدامةبعض احل حيث ستتناول الدراسة املتغريات .لول من شأ
الذي من خالل قدرته على االبداع (اجلامعة وخنص بالدراسة الباحث اجلامعي فيها :التالية

،وهو املتغري التابع هلذه الدراسة،واملتغري املستقل )واالبتكار قد نتمكن من تفعيل دور اجلامعة
:والسؤال املطروح إذا هو.التنمية املستدامةاملتمثل يف 

كيف ميكن تفعيل دور اجلامعة ألجل تنمية مستدامة ؟
موعة من األسئلة الفرعية اليت من خالهلا ستتمكن الدراسة  ويتجزأ السؤال الرئيسي 

:من اإلجابة عليه،واألسئلة الفرعية هي
ث العلمي ؟هل مبقدور الباحث اجلامعي أن يبدع يف جمال البح.١
تمع ؟.٢ مث هل للبحوث العلمية أثر على ا
هل تساهم اجلامعة يف حتقيق تنمية مستدامة ؟ .٣

:ولإلجابة على هذا التساؤالت أعاله تقرتح الدراسة الفرضيات التالية
ليس مبقدور الباحث اجلامعي أن يبدع يف جمال البحث العلمي .١
تمع.٢ ليس للبحوث العلمية أثر على ا
امعة ال تساهم يف حتقيق تنمية مستدامةاجل.٣

،تقسم من خالهلاخطة عملوللتأكد من صحة الفرضيات أو عدم ذلك تتبع الدراسة 
املناهج التدريسية يف املؤسسة يتناول س:األولاحملور: أساسية هيراو لثالثة حماملوضوع 

رة اجلامعة بل على السبل اليت اجلامعية،وهنا الكالم ال يكون على السياسات املقررة من قبل إدا
لتلقني املقاييس للطلبة،مث مدى إبداعه يف ذالك ) أو األستاذ اجلامعي(يعتمدها الباحث اجلامعي 

يتناول اجلزء اخلاص بالتنمية املستدامة،ومدى استغالل البحث ثايناحملور الو - إن كان يبدع–
د حلول مبتكرة للمشاكل اليت العلمي داخل املؤسسة اجلامعية على خمتلف ختصصاته إلجيا

تعرتض التنمية املستدامة،أّما احملور الثالث فخصص للدراسة امليدانية،حيث بعد حتليل نتائج 
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البيانات املتحصل عليها من عينات الدراسة،تصل الدراسة إلجابات عن أسئلتها،واليت من 
م الورقة ا .لبحثيةخالهلا تصل إىل مجلة من النتائج والتوصيات اليت ختتم 

المناهج التدريسية في المؤسسة الجامعية:األولالمحور 
"إدارة المعارف البشرية"مدخل عن المؤسسات الجامعية :األولمبحثال

إن اتباع األساليب املختلفة يف إدارة املعارف البشرية أدى إىل مفرزات خمتلفة ونتائج متباينة 
ال يعطي النتائج األكثر يف املردود ويف التقييم،واتباع طرائق تكنولوج يا املعلومات يف هذا ا

ا موثوقية واليت تزداد موثوقيتها بقدر زيادة متانة النظام التشريعي احلاكم لبنودها وملقتضيا

إدارة المعرفة على صعيد العملية التدريسية:األولالمطلب 
دم احلضاري على مسألة تطوير املناهج الدراسية هي مسألة عامة وحمورية وهي أساس التق

تمعات تتطور ببناء  مر العصور،فكما أن البلدان واملدن تتطور بتشييد األبنية املتميزة فكذلك ا
العقول النشطة واملتفتحة،والعملية التعليمية هي اجلدول الرحب األوسع املغذي لعملية بناء عقول 

تمع املنظور،إن أمهية األمتمة يف العملية الدراسية تتأتى م ن عاملني هامني،األول يتعلق بأمهية ا
حتديث العملية التدريسية اليت تشكل مصدًرا لتحديثات عديدة والثاين هو ما يتعلق بأمهية 
استخدام التقنيات املعلوماتية يف العملية التدريسية،وتعترب أقصى درجات التطوير والتحديث جيب 

ن كل حتديث سيكون نابًعا منها،وما مل أن جتري على صعيد اهليئات التعليمية بكافة أنواعها،أل
ا ال تستطيع أن حتدث املتعلمني وتطورهم .تكن اهليئات التعليمية حمدثة ومتطورة فإ

وال بد من التذكري بأن الفرتة اليت متثل مرحلة التكوين الفكري الناضج لإلنسان هي يف مجيع 
ظة ولوج الطالب للجامعة واهليآت املعايري العاملية تبدأ يف سن الثامنة عشرة وهي بالضبط حل

ا هي مصنع فكر األشخاص الرئيسيني  التعليمية العليا،فهذه األخرية واليت تقع اجلامعة يف ذرو
املؤثرين يف حركة البلد وحضارته ومسريته املستقبلية،إن اجلامعة هي مصدر القضاة واحملامني 

تمع،واجلامعة هي مصدر واالقتصاديني واألطباء وغريهم من الشخصيات الفاعلة يف ا
١املعلومة،واملعلومة هي حمور كل ما حققه اإلنسان منذ أن بدأ بالتفكري

ألعمال منظمات األعمال إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق قيمة عالية حيدر عباس،:1
تمع العريب،عمان، األردن،الدولية،االتجاهات الدولية الحديثة في منظمات األعمال التحديات والفرص واآلفاق ،مكتبة ا
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جوانب االستثمار المعرفي في العملية التدريسية: الفرع األول
جوانب االستثمار املعريف يف العملية التدريسية خصوًصا يف املراحل التعليمية العليا إن 

تمع حنو األعلى وأيًضا باعتبار املناهج الدراسية اجلامعية حتوي آخر باعتبارها عروة  جذب ا
:من خالل العنصرين التالينيتتأتى وأرفع العلوم املعروفة يف العامل،

من خالل أمتتتها،أي تزويد كل كتاب جامعي بدعم برجمي مبني :تطوير املناهج الدراسية/ ١
ائل املطروقة فيه وحل أي عدد شاء من األمثلة ملسائل املناهج ويسمح للطالب بفهم املس

التوضيحية عن طريق إدخال القيم املطلوبة يف الربامج املتوفرة يف الدعم الربجمي،مما يوسع أفقه 
.الفكري ويزيد من مقدراته العلمية

وهذه خطوة ضرورية جًدا وهي مطلب طاليب وهلا منعكسات إجيابية :أمتتة االمتحانات/ ٢
ا عديدة،وغين ع ا خطوة كبرية من أجل مكافحة الفساد يف العملية التدريسية،إ ن القول بأ

خطوة هائلة من أجل تعزيز الثقة بني األستاذ والطالب،ومفهوم الثقة هو مفهوم حساس جًدا له 
منعكسات خطرية بل إن فالسفة الشرق األقصى يعزون بروز احلضارات وتراجعها بشكل رئيسي 

.إىل عامل الثقة
يهدف إىل استبدال نظام االمتحانات التقليدي بنظام ال نظام ام أمتتة االمتحانات هونظ_

ائيا لإلنقاص من حاالت الغش  ١_تستخدم فيه األوراق 

استثمار الطاقات الطالبية:الفرع الثاني
يتفق اجلميع على أنه ال بد من تضافر جمموعة من القدرات والطاقات يف خمتلف اهليئات 

ية،لتحقيق النهضة العلمية اليت تنجب النهضات املختلفة األخرى،وينبغي أن يتم ذلك التعليم
بشكل مدروس ومربمج وأن حيظى هذا التوجه بالعناية والدعم الفائقني،وال شك أن شرحية 
تمع الفاعلة واليت ينبغي أن تكون احملور  طالب الدراسات العليا هي إحدى أقوى شرائح ا

تمع،وهذه جمموعة من اخلطوات املهمةاألساسي للتغيري يف تفادة سالختاذ هذا املسلك يف االا

.،اجلزء األول٢٠١٠الطبعة العربية األوىل،
كز حبوث كلية العلوم ،حبث منشور،جملة مر أتمتة االمتحانات باستخدام تقنية الفالشعثمان بن إبراهيم السلوم،:1

.٤٧٢،ص ٢٠٠٤اإلدارية،جامعة امللك سعود،اململكة العربية السعودية،
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:من قدرات الطالب وتوجيهها وربط العلم بالواقع
تشكيل زمر طالبية بإشراف األساتذة املختصني،لكي تقوم بعمل الربجميات الالزمة / ١

.ووضعها قيد االستخدام من قبل الطالب يف السنوات الالحقة
جًدا وتؤدي إىل سبق هذه النماذج مع كل فوج طاليب،وهذه خطوة هامة وحيويةجتديد/ ٢

هائل يف التفتح الذهين لدى الطالب اجلدد والقدماء،مما جيعل العملية التدريسية ممتعة ومتنامية 
.دوًما

جعل هذه النشاطات إلزامية وذلك عرب حلقات البحث وختصيص عالمة معينة هلا،من / ٣
وع وبرامج حلقة البحث على منظمات حكومية أو خاصة،الشيء الذي خالل تطبيق موض

سينتفع منه الطالب من جهة الحًقا باكتسابه خلربة يف املنظمة حمل البحث مما سيزيد من فرصة 
١اهتمامها به الحًقا يف توظيفه،ومن جهة أخرى فالطالب سيقدم للمنظمة خدمة كربى أثناء حبثه

وجيا المعلومات في التنمية الفكرية المستدامةاستخدام تكنل:الفرع الثالث
تمع الريادة اليت  إن مرور جيل تعليمي واحد طبقت عليه أمتمة املناهج الدراسية سيمنح ا
ستزداد قدما حنو األمام،إذن العملية التدريسية اجلامعية حتتاج ألكرب نصيب من استخدام 

ث إىل أي جمال يتطلب كادًرا ليقوم بتعليم التقنيات املعلوماتية فيه،ذلك ألن إدخال أي حتدي
العناصر اجلدد هذه املستجدات،واجلامعات واملعاهد التعليمية العليا هي املصدر األكرب هلذه 

.٢الكوادر كما هو معلوم

إدارة المعرفة على صعيد اإلعداد الخاص للكفاءات البرمجية:الثانيمطلبال
العريب إن مل تكن أغلبيتها تعتمد على النظم الربجمية إن الكثري من حاالت األمتتة يف العامل

من أية منظمة حملية مهما كان مستوى ا اجلاهزة واملستوردة،وهذا النوع من األمتتة ينبغي إلغاؤه متامً 
نشاطها،وهلذا يتم الرتكيز على مفهومني أساسيني يف جمال االستثمار املعريف املعلومايت 

٤٧٤مرجع نفسه،ص حيدر عباس،:1
.٤٧٥/٤٧٦:،صمرجع نفسه:2
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)٤٧٦/ ٤٧٥: احملليني،والعصامية يف إجناز الثمار املعلوماتيةاالعتماد على املربجمني :مها
إعداد ودعم املربجمني احملليني:الفرع األول

ا أن توفر الوقت واملال ومناصب  البد من االلتفات اجلدي هلذه اخلطوة اليت من شأ
الشغل للكفاءات احمللية

العصامية يف إجناز تكنلوجيا املعلومات:الفرع الثاني
والعصامية هنا هي السعي إىل جعل كل ما يتعلق باملعلوماتية من إجناز حملي،وهذا 

ألن االتكال على الغري نظرًا .شرط مستصعب حالًيا والكن ال بد من أن يكون نصب األعني
لسهولة االعتماد عليه وتدين التكلفة،إّال أن هذا يعد احنطاط فكري يستدعي الكسل والتبلد 

.طلق للغريواالنتماء امل
:وضرورة استخدام املربجمني احملليني تستند إىل عدة مربرات وعوامل هامة جًدا منها

تشغيل يد عاملة حملية.
 املربمج احمللي أدرى يف اختيار بنية الربامج ومالءمتها وأكفأ،ألنه أعلم بتفاصيل املوضوع

.الذي تتم برجمته
 ه أفضل بكثري من املستورد،ألنه حيسب الربنامج احمللي من املفرتض أن يكون أداؤ

حساب احلاالت اخلاصة باملنشأة االقتصادية املنظورة،وأيًضا خيلو من تعقيدات احلاالت 
.احملتملة ملختلف اللغات اليت يتم تضمينها يف الربامج الواسعة االنتشار

و سهًواالربامج املستوردة ال ختلو من التجسس وال ختلو من الثغرات املصنوعة عمًدا أ.

)األستاذ الجامعي(اإلبداع والمبدع :الثانيمبحثال
مفهوم اإلبداع:األولالمطلب 

وهو مصطلح .احلقيقة أن اإلبداع علم يضم عدة مواضيع تتعلق باإلبداع والتجديد والتغيري
،حيث أطلق استيفان ماغياري بيك يف مؤمتر ١٩٩٠جديد،متت اإلشارة إليه ألول مرة عام 

"creatology"مصطلح١٩٩٠ع يف آب أحباث اإلبدا 
هذا العلم يضم الكثري من املفاهيم املتعلقة بالتعلم والتعليم والتفكري اليت تأسست إن 

بناًءا على أحباث الدماغ،وهذا العلم يتضمن أساليب التعلم املستمر وأساليب التفكري النقدي 
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ني طاقاته خالل مسرية احلياة اليت يتزايد وحمور العلم هو كيفية فهم الدماغ،وكيفية حتس.واإلبداعي
فيها التشابك والتفاعل بني اخلاليا العصبية من خالل ترابطها،واحلرص واحلفاظ على التجربة 

١.والتعلم

،حيث بدأت ١٩٩٠لكن تبني بعض املراجع أنه هناك بعض األحباث حتدثت عنه قبل 
خصائص التفكري :املسائل التاليةعوجلت ١٩٦٥بعض الدراسات املتعلقة باإلبداع،فمنذ عام 

اإلبداع الفردي،اإلبداع يف إطار اجلماعة،الكشف عن الباحثني العلميني ،اإلبداعي
.٢اخل... وتكوينهم،اإلبداع التقين 

إن البحث عن أسرار إبداع األفراد والشعوب واألمم كان وال يزال الشغل الشاغل للفالسفة 
وخباصة املختصني منهم بعلم نفس (وعلماء النفس والرتبيةواملفكرين وعلماء االقتصاد والتجارة

وذلك ملا لإلبداع من قيمة مادية وروحية واقتصادية ومعنوية ). وتربية التفكري واإلبداع واملواهب
وذهب علماء النفس والرتبية والفالسفة واملفكرين . تعود بالفائدة على األفراد والشعوب واألمم

اع، كل على ضوء ما توافر له من معارف وخربات وحبسب مرحلته مذاهب شىت يف تفسري اإلبد
فعزى بعض منهم إبداع األفراد إىل دخول معدن الذهب يف تركيب أجسامهم . التارخيية

يف حني علل البعض اآلخر اإلبداع وخباصة عند الشعراء إىل شياطني الشعر أو ) أفالطون(
.احلكمة أو إىل إهلام كائنات خرافية

ى يونج إبداع األفراد إىل الالشعور اجلماعي الذي ينتقل إىل عدد معني من يف حني عز 
وربط عدد من العلماء بني العبقرية .األفراد من األجيال السابقة إىل األجيال الالحقة ال شعوريا

وآخرون بني ) رمبا يكون اإليطايل ملربوز أول من نادى بذلك(واجلنون ) أعلى درجات اإلبداع(
).من احملتمل أن يكون اإلجنليزي جالتون أول من أشار إىل ذلك الربط(داع والوراثة الذكاء واإلب

والربط األخري يوحي بوجود أسر ذكية موهوبة مبدعة وأسر متوسطة الذكاء واملواهب 
مبعين أن املواهب واإلبداع والذكاء تنتقل من اآلباء واألجداد إيل . واإلبداع وأسر دون ذلك

وعزى بعض آخر من ). الوراثية البيولوجية(عرب اجلينات أو الطفرات الوراثية األبناء واألحفاد 

١:ص.٢٠/٠٤/٢٠٠٦،القرن الحادي والعشرينعلم:،علم اإلبداع٢٠٠٥آب ٨سعادة خليل،:٥
.١٦:،ص١٩٩٨،الكويت ديسمرب عالم المعرفةبداع العام واخلاص،غسان عبد احلي،اإل:ألكساندروروشكا،ترمجة:2
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) الوراثية االجتماعية(الثقافية - األفراد والباحثني اإلبداع واملواهب والذكاء إىل البيئة االجتماعية
ذلك أغلب علماء املدرسة السلوكية يف علم النفس بيؤمن (والتعزيزات اليت تقدمها لألفراد 

الناس أبناء :"إذ يقول فيه".ما وراء احلرية والكرامة "ة سكنر،يف كتابه املثري للجدل وخباص
م م ... بيئا بضمنها (وهم غري مسؤولني عن فشلهم وال يستحقون أي تقدير لنجاحا

م )... ".إبداعا
أن ) يف مقدمتهم الروسي بافلوف والعراقي نوري جعفر(يف حني يرى باحثون آخرون 

لعقلية العليا،بضمنها اإلبداع،حتدث نتيجة لعمليتني تطوريتني خمتلفتني لكنهما العمليات ا
:متكاملتني مها

ا الفرد منذ طفولته حىت الرشد-١ .عملية التطور الفسيولوجي املخي اليت مير 
.)أو جاهل(عملية التطور االجتماعي الثقايف اليت يتحول أثناءها ذلك الفرد إىل إنسان متعلم -٢
عملية ذهنية منظورا إليها من زاوية تركيز االنتباه لفرتة "ناءًا على ذلك يتم تفسري اإلبداع بأنه وب

باالستناد إىل اإلملام الواسع ) وهذه عملية فسيولوجية إرادية(طويلة من الزمن يف موضوع معني 
،هو نشاط )التعليمالذي ينتج من عمليات التطور االجتماعي الثقايف بضمنها عمليات الرتبية و (العميق

ا حدها األقصى وتفسريات أخرى كثرية أحدها يرى "عصيب تقوم به خاليا القشرة املخية اليت بلغت إثار
وهذا ما يسمع من عدد من طلبة .أن ضربات احلظ أو الصدف السعيدة تقف وراء إبداع األفراد

دين يف طلب املعرفة عن اإلبداع واملواهب والذك اء وأساليب حتفيزها وتدريبها الدراسات العليا ا
.١وتنميتها عند األفراد ابتداء من رياض األطفال

تكوينه وختطيطه :هذان التعريفان تناوال مفهوم اإلبداع يف جمال الدراسة اليت تشمل الدماغ
إخل،أما املقصود باإلبداع يف هذه الدراسة فسوف يتم توضيحه يف  جمموعة . . . ووظائفه 

:التعاريف التالية
:التعريف اللغوي لإلبداع واالبتكار

إبتدع :االبتكار-ابتكار شيء غري منـطي وغري متكـرر–إيـجاد الشيء من العدم :اإلبداع

، سـر اإلبداع يكمن في التركيز الذهني والمتعة في العمل وليس في الصدفة واإللهامكاظم عبد النور،:1
08_06_٢٠٠٦http :/www.adabpsynet.com/journals/JAC/JACHTM#17
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١شيء غري مسبوق إليـه

.٢اخللق أو االبتكار،وهو جلب شيء جديد إىل الوجود:كما يعرف اإلبداع بأنه 
املوهبة باعتبار أن املوهبة تتعلق ويعرف بعض الباحثني اإلبداع من خالل متييزه عن
.٣بنشاطات األطفال،أما اإلبداع فيتعلق أكثر بنشاطات الكبار

إنتاج اجلديد النادر املختلف املفيد فكرًا أو عمًال،وهو بذلك يعتمد على :واإلبداع هو
.٤اإلجناز امللموس

:٥ري املبدع وكذا املبدعونوهناك من يعطي تعريًفا منفصالً لكل من اإلبداع واالبتكار والتفك
.هو استنباط فكرة جديدة: اإلبداع

.هو التطبيق العملي لألفكار املبدعة: االبتكار
ا اإلنسان مع جمموعة من املهارات: التفكري املبدع واستخدامهااملكتسبةهي موهبة فطرية يولد 

.ليوميةامن خالل حل املشاكل 
م هم األشخاص الذ: األشخاص املبدعون -  ين ال يعيقون طاقة اإلبداع الفكرية ويوجهون قدرا

.يف خمتلف جوانب احلياة
كلمة اإلبداع تطلق عموًما للتعبري على كل ما هو جديد،رائع وخارق للعادة،نادر وكذلك فريًدا من و 

ا هم قالئل،إذن فعامة  نوعه،إن هذه املمارسة تكون يف وسط قليل أي األشخاص اللذين يقومون 
.٦يطلقون هذا املصطلح على كل منتوج هو مبهر وخارق للعادة كما سبق الذكرالناس

مناحي مختلفة لإلبداع والفرق بينه وبين االبتكار:ثانيالالمطلب 
أظهرت بعض الدراسات أن اإلبداع متعدد املناحي،وميكن النظر إليه من خالل أربعة 

.١٨/١٩:،ص١٩٩١،دار الكتاب املصري القاهرة،عجم العربي الميسرالمأمحد زكي بدوي،صديق يوسف حممود،: 1
2 : John m.Ivancevich,Management Quality Competetiveness,Burr Ridge,Illois
Boston,1994,p:276.

.٠٨:،ص١٩٩٣،عامل املعرفة، الكويت،العبقرية واإلبداع والقيادةشاكر عبد احلميد،:دين كيث سامينيت،ترمجة: 3
.٢٠٠٦،http://www.drmosad.com/index105.htm،  الموهبة والموهوبونمسعد حممد زياد،:4
.٠١:،ص٢٠٠٤،دار املعرفة للتنمية البشرية،اإلبداع في العمل دليل عملي للتفكير اإلبداعيكارول جومان،: 5

6 : Oukil said,Economie et Gestion L’innovation Technologique, (Recherche et
Développement), Office Des Publications Universitaire,Alger.
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:مناحي هي
هو املبادأة اليت يبديها :ا على مسات الشخص املبدعمفهوم اإلبداع بناءً :املنحى األول- ٠١

املتعلم يف قدرته على التخلص من السياق العادي للتفكري وإتباع منط جديد من التفكري،ويذكر 
.الطالقة واملرونة واألصالة :جيلفورد أن املتعلم املبدع يتسم بسمات عقلية أمهها

قدرة املتعلم على اإلنتاج "وهو :اإلنتاجمفهوم اإلبداع بناء على أساس :املنحى الثاين- ٠٢
قدر من الطالقة الفكرية،واملرونة التلقائية واألصالة وبالتداعيات البعيدة وذلك إنتاجًا يتميز بأكرب

وهكذا يعّرب التفكري اإلبداعي عن نفسه يف صورة إنتاج شيء ".كاستجابة ملشكلة أو موقف مثري
ملألوف،أو ميالد شيء جديد سواء كان فكرة أو أو اخلروج عن اجديد،أو التفكري املغامر

ويؤكد بعض املربني على أن الفائدة شرط .اكتشافًا أو اخرتاعًا حيث يكون أصيًال وحديثًا 
أساسي يف التفكري واإلنتاج اإلبداعي وبالتايل فإن إطالق مفهوم اإلبداع ال جيوز على إنتاج غري 

.الناس يف فرتة معينة من الزمنمفيد،أو إنتاج ال حيقق رضا جمموعة كبرية من
عملية يصبح فيها املتعلم حساساً :"مفهوم اإلبداع على أنه :املنحى الثالث- ٠٣

فقودة وعدم املللمشكالت،وبالتايل هو عملية إدراك الثغرات واخللل يف املعلومات والعناصر 
من االتساق بينها، مث البحث عن دالئل ومؤشرات يف املوقف وفيما لدى املتعلم 

معلومات،ووضع الفروض حوهلا،واختبار صحة هذه الفروض والربط بني النتائج ورمبا إجراء
".التعديالت وإعادة اختبار الفروض

يُقصد بالبيئة :مفهوم اإلبداع بناًءا على املوقف اإلبداعي أو البيئة املبدعة:املنحى الرابع- ٠٤
داع،أو حتول دون إطالق طاقات املتعلم املبدعة املناخ مبا يتضمنه من ظروف ومواقف تيسر اإلب

:وتُقّسم هذه الظروف إىل قسمني مها.اإلبداعية
ا : ظروف عامةأ ـ  تمعات اليت تتميز بأ تمع وثقافته،فاإلبداع ينمو ويرتعرع يف ا ترتبط با

يئ الفرص ألبنائها للتجريب دون خوف أو تردد،وتُقدم مناذج مبدعة من أبنائها من األجيال 
لسابقة كنماذج يتلمس اجليل احلايل خطاها،وبالتايل ُتشّجع على نقد وتطوير األفكار العلمية ا

وقد أعد تورانس تقريرًا حول زيارته لليابان للمقارنة بني تأثري كل من ،...والرياضية واألدبية 
مليونًا من ١١٥الثقافتني اليابانية واألمريكية على اإلجناز اإلبداعي،وقد ذكر أنه وجد يف اليابان 

ويفسر تورانس ذلك يف ضوء ثقافة ،وهم مجيع سكان اليابان ـ بعكس أمريكا،فائقي اإلجناز
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تمع الياباين امليسر لإلبداع والتفكري اإلبداعي،ومظاهر اجلد والدقة والنظام والصرامة واجلهد  ا
.والتدريب على حل املشكالت بدءاً من مرحلة رياض األطفالاملكثف

يئة : خاصةب ـ ظروف وترتبط باملعلمني واملديرين واملشرفني الرتبويني وأدوارهم يف 
. ١الظروف والبيئة الصفية واملدرسية لتنمية اإلبداع لدى الطالب

يستطيع األفراد أن يكونوا مبدعني يف وظائفهـــم من خالل :وتقول دراسة أخرى أنه
إجراءات مبتكرة وأفكار إبداعية ومن خالل توليد طرق جديدة ألداء عملهـــم،والتوصل إىل

ونتيجة لذلك فليس من الضروري أن .تشكيل األساليب املعروفة وحتويلها إىل بدائل جديدة
يقتصر اإلبداع على أنواع معيّنة من املشاريع،بل ميكن أن يتم أثناء أداء الفرد لعمله يف املواقف 

للعمل يؤّدي إىل توليد األفكار،أو عمليات أو املختلفة ونعّرف اإلبداع يف العمل،بأنه أسلوب 
حلول مبتكرة ومالئمة،وميكن أن يتضمن هذا التعريف اإلسرتاتيجيات العاّمة لإلبداع يف 

ولكن لكي .املؤسسة،أو احللول اإلبداعية ملشكالت العمل،أو التغيريات اإلبداعية لعمليات العمل
ن التفرد مقارنة باألفكار األخرى،إال أنه تكون هذه األشياء إبداعية،فيجب أن تتضمن قدرا م

يعّد مفهوما اجلدة .ينبغي أال تكون شاذة حبيث يصعب تبنيها أو تطبيقها عمليا ويف نطاق العمل
بيد أن مسيت اجلدة أو التفرد يف مفهوم اإلبداع .واملالءمة مهمني للعديد من الوظائف أو املهن
حتديدها ضمن حدود السوابق التارخيية والثقافية تستندان إىل حدود مرجعية واسعة نسبًيا،يتم 

.واالجتماعية للحقل 
إضافة إىل ذلك،فإّن اإلبداع هو مفهوم مستمر ومتصل،يرّكز على املستوى النسيب 

فمثالً  .لإلبداع ألي منتج،وليس على ما إذا كان املنتج إبداعًيا متاًما أم خالًيا من اإلبداع
وجودة،من خالل إعادة تشكيلها من أجل تطبيق جديد،يعّد إبداًعا التكييف الثانوي ألفكار م

ولكن عند مستوى متدن نسبًيا،ويف املقابل،فإن حتقيق اخرتاق رئيسي يتضمن فكرة جديدة 
فعلى سبيل املثال،يناقش .وجيّسد هذان املثاالن طريف السلسلة نفسهاوجذرية يعّد إبداًعا عالًيا

فاإلسهامات الرئيسية تقّدم . بني اإلسهامات الرئيسية والثانويةاالختالفات ممفورد وغستافسون
ا تعكس  تطورات أكثر ريادة بالسبل اليت يتم من خالهلا تناول املشكالت أو حلها،ومن مثة،فإ

.٠١:ص. ٠٨/٠٩/٢٠٠٦، ٢٠٠٢مركز األحباث،اإلبداع يف العملية الرتبوية وسائله ونتائجه،: 1
http://www.kuwait25.com/ab7ath/view.php?tales_id=39
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من ناحية أخرى،فإن اإلسهامات الثانوية تعكس . أفكارًا جديدة هلا تطبيقات كبرية ضمن احلقل
و إعادة لرتتيبها،أو توسيعها ضمن احلقل،وتنتج عن اكتشاف أو تعديالت للمبادئ القائمة أ

إىل اإلبداع يف العمل،فإننا نرجع إىل السلسلة نشري تطبيق ألفكار أقل تباعًدا من هنا،فإننا حينما 
إضافة إىل .بأكملها اليت تكون فيها بعض األعمال نسبًيا أكثر إبداًعا من أعمال أخرى

دى النهايتني الطرفيتني لسلسلة اإلبداع،بل نعين بكل مستويات ذلك،فنحن ال نكتفي بتناول إح
.١اإلبداع ضمن السلسلة

وإن املصدر احلقيقي للتطور التكنولوجي هو البحث العلمي املنظم وبرامج البحوث والتطوير 
.املستمر،أو ما ميكن التعبري عنه بعملية االبتكار أو عملية اخللق واإلبداع 

لتجديد بأنه التطبيق العملي لالخرتاع أو عملية صنع سلعة جديدة أو ويعّرف االبتكار أو ا
تطويرها،جلعلها أكثر قبوًال من الناحية االقتصادية،ومتر دورة حياة السلعة حلظة ابتكارها ضمن 
الفكرة األساسية حىت حلظة استقرارها يف السوق بعدة مراحل من البحث النظري والبحث 

.وث التسويق واالنطالق بالعملية اإلنتاجيةالتطبيقي وتقييم السلعة وحب
التكاليف والعائد على االبتكار :كما يعتمد قبول أو رفض االبتكار على العوامل التالية

ودرجة املخاطرة وعدم التأكد والقيمة العلمية لالبتكار ومنشأ االبتكار من داخل املؤسسة أم من 
.خارجها

يف تطوير سلعة جديدة أو فتح سوق وهو أيًضا إن االبتكار هو عمل شيء ميكن أن يتمثل 
ميكن أن يتمثل يف تقومي طريقة جديدة لتطوير العمل وإدارته،واالبتكار ال يقتصر على األمور 
التقنية فقط بل يتعداها إىل األمور التنظيمية واإلدارية،فهو يدخل يف جمايل اإلنتاج واخلدمات وإنه 

عرفة إىل اختيارات جديدة،ووحدة التحليل هي املبتكر ذاته واملبتكر هو مرتجم امل.عمل غري روتيين
.وليس الذي يأيت كنتيجة لفراسة املبتكر ودقة مالحظته إزاء إمكانات تطبيق املعرفة

ا جديدة ومفيدة أو جتميع أو إعادة تركيب  وميكن تعريف اإلبداع بأنه أفكار تتصف بأ
اإلعداد :ومتر عملية اإلبداع بأربع مراحل هياألمناط املعروفة من املعرفة يف أشكال خمتلفة،

متحرك أو _ر شبكي اجتماعي ساكن ودينلميكي منظو "الجانب االجتماعي لإلبداعجيل بريي مسيث،كريستينا شاىل،:1
.٢٢٩/٢٣٠: ،ص٢٠٠٤،العدد األول، الرياض،اململكة العربية السعودية، مارس ٤٤،دورية اإلدارة العامة،جملد "_متغير
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وملّا كان اإلبداع مرتبطًا باإلنسان وبفكره فقد اختلط .واالختيار واإلهلام أو االستشراف مث التحقق
مبفاهيم أخرى،من اخليال أو األصالة أو التفكري االفرتاضي أو القدرة على تعريفه وترادف

واإلبداع ال يقتصر على اجلانب التكتيكي.ل لالستكشافاالخرتاع أو احلدس أو املخاطرة أو املي
ا وإعداد السوق فحسب،بل يتعدى أيًضا ليشمل  ألنه ليس تطوير السلعة والعمليات املتعلقة 
اآلالت واملعدات وطرائق التصنيع والتحسينات يف التنظيم نفسه ونتائج العمل ومدى الرضا عنه 

وبذلك يشمل مجيع طرائق اإلدارة والتسويق باإلضافة إىل .اجيةمبا يؤدي يف النهاية إىل ازدياد اإلنت
.حتسني املنتوجات وطرائق صناعتها 

مما تقدم يتضح التداخل بني االبتكار واإلبداع،وقد جرى الكثري من الدراسات على اجلمع 
ا اإلبداع والرباعة  ا تعدد صفات املبتكر بأ بينهما كمرتادفني،وليس أدل على ذلك من أ

وال ضرر يف هذا التداخل فاملهم هنا هو التأكيد على .لتفاؤل والعناد واملثابرة وسعة اخليالوا
االبتكار واإلبداع فردي املنشأ واجتماعي النتائج،وإنه ال يقتصر على اإلنتاج املادي فحسب بل 

.يتضمن كذلك اإلدارة بكل ما تشمله من متغريات
أو اإلبتكاري مبحصلة التفاعل بني القدرة على وبصفة عامة يتحدد مستوى األداء اإلبداعي

األداء والرغبة فيه والبيئة احمليطة به،ومبا أن املعرفة تتولد من العلم حيث تكون هذه احملصلة النهائية 
للبحث العلمي واالخرتاع واالبتكار واإلبداع،و بالتايل فإن قيمتها نظرية كانت أم تطبيقية تتحدد 

. ١ا،حيث تعترب املعرفة نفسها هي خمرجات هذا النظاممبدخالت النظام اخلاص 
اإلبداع يف أدبيات االبتكار يف الغالب كمرتادفني يف /إن استخدام االخرتاع واالبتكار

بوصفهما التوصل إىل فكرة جديدة ومن مثة إىل منتج جديد عادة ما يرتبط بالتكنولوجيا،بل إن 
ويف .ر واإلبداع ميكن أن يستخدما بشكل متبادلميليا والثام أشارا وبوضوح إىل أن االبتكا

حاالت أخرى كما هو احلال لدى شاين والو وكذلك لدى روبينز وكولرت،مت التمييز بينهما حيث 
االخرتاع يشري إىل التوصل إىل فكرة جديدة بالكامل ترتبط بالتكنولوجيا وتؤثر على املؤسسات 

تمعية،يف حني أن االبتكار يعين التجديد ب وصفه إعادة تشكيل  أو إعادة عمل األفكار ا
.اجلديدة لتأيت بشيء ما جديد

، ٢٠٠٠،دار الرضا للنشر،الطبعة األوىل،األسس التكنولوجية وطرائق التطبيق:إدارة االبتكار واإلبداعرعد حسن الصرن،:1
٢٩/٣٠:ص



ـــ٤٢٣

كما أن تشرير قّدم متييزًا اقتصاديًا بني االخرتاع واالبتكار بنفس االجتاه مشريًا إىل أن 
حيث املوارد .االخرتاع يعمل على التأثريات الفنية يف توليد الفكرة اجلديدة

أّما االبتكار فإنه حيقق د تكون األمهية يف ضمان حتقيقه وتكاملهالنقود،املهندسني واملوا:امللموسة
ففي .التأثريات االقتصادية وتكون هذه املوارد امللموسة أكثر أمهية يف نقل الفكرة إىل املنتج اجلديد

االخرتاع ما هو أكثر أمهية،املوارد غري امللموسة كالوقت،ومضة العبقرية والتقدم الكلي يف 
االبتكار الذي يرتبط بتطوير العمليات واملنتجات اجلديدة،فإن املوارد املادية خالفه يف.العلم

والبشرية وختصيصها حلل املشكالت الفنية والتجربة واخلطأ تكون هي العناصر األساسية األكثر 
) .٢٠٠٣:١٧/١٨جنم عبود جنم، (١أمهية فيه

ة ما أو إىل فكرة جديدةيف ويرى البعض أن اإلبداع يتمثل يف التوصل إىل حل خالق ملشكل
ذا فإن اإلبداع هو اجلزء املرتبط بالفكرة اجلديدة يف حني  حني أن االبتكار هو لتطبيق خالق،و
أن االبتكار هو اجلزء امللموس املرتبط بالتنفيذ أو التحويل من الفكرة إىل املنتج،وهكذا كان 

. التمييز بني اإلبداع واالبتكار كمراحل متعاقبة
ح اإلبداع أمرًا ضروريًا وجوهريًا ملؤسسات األعمال وليس أمرًا ثانويًا،وقد استجابت لقد أصب

معظم املؤسسات هلذه احلاجة بطرق خمتلفة،فبعضها تبّىن اإلبداع على مستوى األفراد واجلماعات 
باملؤسسة،وقام البعض باستحداث وحدات خاصة للتطوير واإلبداع مثل التطوير 

.طوير وغريهااالدخاري،البحوث والت
كما قامت بعض املؤسسات بتدريب األفراد على كيفية التفكري اإلبداعي وأخذت 

هذه املنافسة .الؤسسات تتنافس يف ما بينها يف جمال اإلبداع وأصبح ميزة تنافسية فيما بينها
احلادة أدت إىل ظهور إبداعات سريعة أكثر حدة،مما ال يسمح باالستفادة من اإلبداع لفرتة 

.٢لة وبالتايل اخنفض مردود االستثمار يف اإلبداع وتزايدت التكاليف مع مرور الزمنطوي
وجتمع أدبيات العلوم النفسية واالجتماعية على أن القدرة على اإلبداع قدرة عقلية 

،دار وائل للنشر، الطبعة األوىل  المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثة"إدارة االبتكارجنم عبود جنم،: 1
.١٧/١٨:،ص٢٠٠٣

،جملة دراسات مدى االرتباط بين فلسفة اإلدارة والسلوك القيادي وأثره على اإلبداع التنظيميرشاد حممد الساعد،:2
.٢٠٠٤ابعة،العدد العاشر،مستقبلية،جامعة أسيوط،السنة الس



٤٢٤٢٠١٤ 

فيجد الفرد .تظهر على شكل مبادرات للتخلص من السياق العادي للتفكري،واتباع تفكري جديد
بدع أوجه شبه بني أشياء خمتلفة،فعبقرية نيوتن مثًال ظهرت يف قدرته على الربط بني املبتكر أو امل

سقوط التفاحة واجلاذبية،وعبقرية أرمخيدس ظهرت يف قدرته على الربط بني منظوميت الوزن 
وجتمع هذه األدبيات أيًضا على أن النشاط االبتكاري عملية عقلية ضمنية ميكن .واإلزاحة

.١ريق نتائجها اليت ميكن فحصها واختبارها مبعايري حمددةالتحقق منها عن ط
ويف املناخ الدويل لعامل اليوم،أصبحت قدرة مؤسسة ما على االبتكار يف طليعة املوارد 

فطموح املؤسسات مل يعد يقتصر على حتقيق حجم عاملي أو وضع .األساسية للنجاح يف املنافسة
قيادية منافسة وهذا بالتجاوب بأسلوب خالق مع مميز داخل السوق العلمية،بل أن تبزغ كقوة

الفرص والتهديدات اليت تظهر يف أي مكان على مستوى العامل،وال يكون ذلك إّال بالقدرة على 
.٢استغالل األفكار واملنتجات على مستوى العامل بأسلوب سريع وفعال وخاصة مبتكر

هارات اليت ميتلكها الباحث وتتمثل خاصية اإلبداع يف البحث العلمي يف القدرات وامل
ويسخرها خلدمة موضوع البحث،ليتوصل إىل أفكار ابتكارية متميزة،فالباحث يقوم جبمع 
املعلومات واحلقائق عن واقع الظاهرة أو املشكلة بطرق خمتلفة،وهذا ليس فيه أية إبداع وإمنا 

ل إىل اكتشافات اإلبداع يتمثل يف قيام الباحث باستخدام هذه املعلومات واحلقائق للوصو 
وتفسريات جديدة جتعل منه مكتشًفا خيلص إىل إصدار تعميمات أو التوصل إىل نظريات 

.  ٣جديدة

تعريف المبدع:ثالثالالمطلب 
يتمتع املبدعون بصفات شخصية وعقلية ونفسية متنوعة،لكن أهم السمات العامة مشرتكة 

م ميتلكون قدرا :ومن هذه اخلصائص ما يلي.ت إبداعيةبينهم تدل ـ بدرجات متفاوتة ـ على أ

دراسة حالة طلبة جامعة فيالديلفيا يف األردن جملة احتاد :مستوى القدرة على األداء االبتكاريعصام جنيب الفقهاء،: 1
٧:،ص٢٠٠١، ٣٩اجلامعات العربية،املمكلة اهلامشية األردنية،العدد 

،الطبعة العربية دارة عبر الحدود الحلول بين القطريةاإلسعاد الطنبويل،:بارتلت،سومنرتا جوشال،ترمجة. كريستوفر أ: 2
.١٢١/١٢٢: ،ص١٩٩٤األوىل،اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية، القاهرة،

،الطبعة الثانية،كلية SPSSمع تطبيقات على "منهج البحث في العلوم السلوكيةسامل بن سعيد القحطاين وآخرون،: 3
.٤٥:،ص٢٠٠٤مللك سعود،العلوم اإلدارية،جامعة ا
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.املشكالتحب االسـتطالع واالستفسار واحلماس املستمر واملثابرة يف حل. ١
.الرغبة يف التقصي واالكتشاف،وتفضيل املهمات العلمية والرياضية واألدبية والفنية الصعبة. ٢
باملقارنة ابات،وتنوعهاالرباعة والدهاء وسعة احليلة،وسرعة البديهة وتعدد األفكار واإلج. ٣

م .بأقرا
.إظهار روح االستقصاء يف آرائهم وأفكارهم. ٤
التصور القدرة على عرض أفكـارهم بصور مبدعة،والتمتع خبيال رحب وقدرة عالية على. ٥

.الذهين،والتمـتع مبستويـات عقليـة عليا يف حتليل وتركيب األفكار واألشياء
دافعيــة ذاتية،ويهبون أنفسهم للعمل العلمي أو األديب تكريس النفـس للعمل اجلاد ب. ٦

.لفرتات طويلة،ومييلون للمبادأة يف أنشطتهم اإلبداعية،ويثقون يف أنفسهـم كثيـــراً ...
م كثريو .. امتالك خلفية واسعة وعميقة يف حقول علمية وأدبية ولغوية وفنية .٧ خمتلفة،كما أ

.القراءة واإلطالع
من أعلى يف املستوى العقلي وأكثر عدداً )مفتوحة النهاية(ع يسأل أسئلة إبداعيةاملتعلم املبـد .٨

.غري املبدع
.االستقاللية يف الفكر والعمل، وكثريون منهم مييلون لالنعزالية واالنطواء. ٩

اخنفاض مسات العدوانية،أكثر تلقائية من األقران،وأكثر استقالالً يف احلكم،معارضون بشدة . ١٠
م على صواب،أكثر جرأة ومغامرة وحترراً،وأكثر ضبطاً للذات وسيطرة لرأي اجل ماعة إذا شعروا أ

١.عليها

إن االعتقاد بأن اإلبداع مقصور على قلة خمتارة هو :كل شخص ميكنه أن يكون مبدًعا
يأ له اجلو املناسب  اعتقاد خاطئ متاماً،فكل شخص لديه استعداد أن يكون مبدًعا طاملا 

.لإلبداع
كذلك من االعتقادات اخلاطئة حول مفهوم اإلبداع : عدل الذكاء ليس هو معدل اإلبداعم

وبينما الواقع يشهد بأن كثريًا من املبدعني كان معدل ذكائهم عاديًا أنه حمصور يف فئة األذكياء
.بل كان بعضهم فاشالً يف دراسته النظامية

إبداعه يف سن اخلامسة فتكون كل إنسان يولد مبدًعا،وتكون ذروة :لقد ولدت مبدًعا

.١:،صمرجع نفسهمركز األحباث،:1
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% ٥وتتضاءل هذه النسبة كلما زاد عمر اإلنسان فتكون بعـد سن اخلمسني أقل من % ٩٠
.١فقط

كما أن للناس املاهرة يف اإلبداع عدد من السّمات املهمة،مبا يف ذلك املقدرة على الرتكيز 
م ،٢"ماذا يكون"بدال من" ما ميكن أن يكون"على :كما أ

.الطرق التقليدية ألداء األشياء يتجنبوا - 
.يأتوا مبستوى حب استطالع،وأسئلة مرتفعة عن العمل - 
.يستمتعوا باختبار األفكار - 
.يكونوا موجهني للمستقبل - 
.يفضلوا الّنظر ألبعد من اإلطارات املرجعية التقليدية - 
.ل،والفرص يأتوا بتبصرات جديدة يف طرق مواجهة املشاك- 

م  :و يصف الكثري من الناس األقوياء يف اإلبداع أنفسهم بأ
.أناس األفكار _ 
.مرنني،ومرحبني بالتغيري إذا أتت أفكار أفضل بدًال من العمل طبقا للصّيغة _ 
يف بعض األحيان ال يكونوا منظمني بصورة جيدة،وحيبوا أن حيتفظوا بالكثري من األشياء _ 

.يف متناول اليد 
.جيرون جتارب _ 
.عادة ميتصون يف عملهم،ورّمبا إىل حد البعد عن أشياء أخرى _ 
.يستطيعوا تأدية أفضل عمل عندما يكون لديهم ما يعتقدوا أنه فكرة عظيمة _ 
.رّمبا يتساحموا يف أمور عملية معينة بسبب تركيزهم على أفكارهم _ 
.متشككني يف بعض األحيان _ 
.بسبب طرقهم غري التقليديةعادة يساء فهمهم_ 

.٠١:،صمرجع نفسه،كارول جومان: 1
،دار املريخ دليل النجاح لنظم إدارة الفريق"الفريقسرور علي إبراهيم سرور،قيادة :شارلز مارجري جرييسون،ترمجة: 2

.٢٠٠٥للنشر،الرياض،اململكة العربية السعودية،
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وهم أيًضا،يستمتعوا بقضاء الوقت يف تطوير نظريات،أو مناذج،والبحث يف املوضوعات 
م على التفكري بعمق قبل االنتقال إىل اختاذ إجراء ما كما يعتمدوا بقوة على بديهتهم ومقدر

".ما ميكن أن يوجد"أبعد مما هو موجود إىل
بدعني بالطّبيعة،فيمكن أن يتعلم اآلخرون املهارات،و ميكن أن تساعد وبينما بعض الّناس م

إّال أن .مقّررات  التفكري اخلالق،أو ورش العمل يف نفس املوضوع على تطوير هذه املهارات
.الشيء الوحيد الّالزم،وال يعطى عادة يف الكتب واملقررات،هو مهارات الربط

ر التفكري اإلبداعي عندما حيدث تشجيع له فاملهم ويزده.نادرًا ما ينتج اإلبداع دون الربط
هنا ليس أن يأيت شخص أو جمموعة من األشخاص بأفكار إبداعية بل األهم من ذلك هو دعوة 

.كل فرد يف جمموعة املشروع ليساهم يف عملية اإلبداع 
:كما أنه هناك تصنيف للمبدعني هو - 

موع،ويستمتع باالجتماعات غري  وهو نوع يفكر بصوت مس:مبدعون إنبساطيون* 
.النظامية للمشاركة يف األفكار ومقارنتها 

أما هذا النوع  فيفضلون العمل مبفردهم أكثر،وميكن أن يرتددوا :مبدعون إنطوائيون* 
.يف املشاركة يف األفكار حىت يعملوا عليها بأنفسهم،ويبينوا أن لديهم  بعض املادة 

م حيبوا املنهج املرنوعموًما يتطلب العمل مع املبدع ويكرهوا أن يكونوا .ني الصرب أل
.١مربوطني متاًما بالوقت،أو بقيود امليزانيات

)متطلباتها ( العملية اإلبداعية مكونات:الثالثمبحثال
الرتبوية يتضمن اإلبداع جمموعة من القدرات العقلية حتددها غالبية البحوث والدراسات

:والنفسية مبا يلي

دراسة ميدانية على المنظمات المشاركة في _أثر إدارة التميز على تطوير منظمات األعمالالرحاحلة،عبد الرزاق سامل: 1
،جملة قضايا اقتصادية وإدارية معاصرة يف مطلع القرن الواحد والعشرين،اجلزء جائزة الملك عبد اهللا الثاني للتميز والشفافية
تمع العريب للنشر .٢٣٥:،ص٢٠٠٩والتوزيع،عمان األردن،الثالث،الطبعة األوىل، مكتبة ا
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الطالقة: ولاألالمطلب
تتضمن الطالقــة اجلانب الكمي يف اإلبداع،ويُقصد بالطالقـة تعدد األفكار اليت ميكن أن 
ا املتعلم املبدع،وتتميز األفكار املبدعة مبالءمتها ملقتضيات البيئة الواقعية وبالتايل جيب أن  يأيت 

.افاتُتستبعد األفكار العشوائية الصادرة عن عدم معرفة أو جهل كاخلر 
وعليه كلما كان املتعلم قادرًا على إنتاج عدد أكرب من األفكار أو اإلجابات يف وحدة 

:وتُقاس الطالقة بأساليب خمتلفة منها على سبيل املثال.الزمنتوفرت فيه الطالقة أكثر
سرعة التفكري بإعطاء كلمات يف نسق حمدد،كأن تبدأ أو تنتهي حبرف أو مقطع معني .١

..).كرة،ملعب،حكم (أو التصنيف السريع للكلمات يف فئات خاصــة) ..هراء، جراء (
تصنيف األفكار وفق متطلبات معينة،كالقدرة على ذكر أكرب عدد ممكن من أمساء احليوانات . ٢

.اخل.. أو العلب الفارغة الصحراوية أو املائية،أو أكرب قدر من االستعماالت للجريدة،أو احلجر
كلمات ترتبط بكلمة معينة،كأن يذكر املتعلــم أكرب عدد ممكن من القدرة على إعطـاء  . ٣

.اخل.. التداعيات لكلمة نار،أو مسكة،أو سيف،أو مدرسة 
.املعىنالقدرة على وضع الكلمات يف أكرب قدر ممكن من اجلمل والعبارات ذات.٤

المرونة: ثانيالمطلب ال
ا املتعلم تتضمن املرونة اجلانب النوعي يف اإلبداع،ويُقصد  باملرونة تنوع األفكار اليت يأيت 

ا املتعلم موقفًا ما أو وجهة نظر عقلية  املبدع،وبالتايل تشري املرونة إىل درجة السهولة اليت يغري 
فالتلميذ على سبيل املثال،الذي يقف عند فكرة معينة أو يتصلب فيها، يُعترب أقل قدرة .معينة

ري قادر على التغيري حني يكون ذلك ضرورياً،ومن أمثلة على اإلبداع من تلميذ مرن التفك
أو االستعماالت غري االختبارات الشائعة للمرونة اختبار إعادة ترتيب إعادة عيدان الكربيت

.اخل.. املعتادة ألشياء مألوفة 

:األصالة: ثالثلمطلب ال
ار جديــدة متجــددة يُقصد باألصالة التجديد أو اإلنفراد باألفكار،كأن يأيت املتعلم بأفك

وعليـه تشري األصالة إىل قدرة املتعلم على إنتاج أفكار أصيلة،أي قليلة .بالنسبة ألفكار زمالئه
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موعة اليت ينتمي إليها املتعلم،أي كلما قلت درجة شيوع  التكرار باملفهوم اإلحصائي داخل ا
ي يستطيع أن يبتعد عن الفكرة زادت درجة أصالتها،ولذلك يوصف املتعلم املبدع بأنه الذ

.املألوف أو الشائع من األفكار
:ملي الطالقة واملرونة فيما يليختتلف األصالة عن عا* 

األصالة ال تشري إىل كمية األفكار اإلبداعية اليت يعطيها الفرد،بل تعتمـد على .١
.قيمــة ونوعية وجدة تلك األفكار،وهذا ما مييز األصالة عن الطالقة

شري إىل نفور املتعلم من تكرار تصوراته أو أفكاره هو شخصياً  األصالــة ال ت.٢
كما يف املرونة،بل تشري إىل النفور من تكرار ما يفعله اآلخرون،وهذا ما مييزها عن

:املرونة،وعليه ميكن قياس األصالة عن طريق
.مثريةأ ـ كمية االستجابات غري املألوفـة واليت تُعترب أفكارًا مقبولة ملشاكل حمددة 

دراميًا أو ب ـ اختيار عناويـن لبعض القصص القصرية املركزة يف موقف مكثــف قــد يكون
فكاهياً،ويُطلب من املتعلم أن يذكر هلا عناوين طريفة أو غريبة بقدر ما يستطيع يف وقت حمدد، 

.مع احتمال استبدال القصة بصورة أو شكـل

):اإلكمال(التفاصيل :رابعاً 
البناء على أساس من املعلومات املعطاة )أو اإلكمال أو التوسيع(لتفاصيليُقصد با

ما من نواحيه املختلفة حىت يصري أكثـر تفصــيًال أو العمل على امتداده يف اجتاهات )بناء(لتكملة
أو هو قدرة املتعلم على تقدمي إضافات جديدة لفكرة معينة،كما ميكنه أن يتنــاول فكرة .جديدة

اليت تؤدي إىل كونهًا أو خمططًا بسيطًا ملوضوع ما مث يقوم بتوسيعه ورسم خطواتهبسيطة أو رمس
.عملياً 

وقد أشارت مالحظات تورانس يف حبوث اإلبداع إىل أن التالميــذ الصغار األكثر إبداعاً 
.١مييلون إىل زيادة الكثري من التفصيــالت غري الضرورية إىل رسوماتــهم وقصصهم

: ٢طلب اإلبداع العناصر التاليةكما يت* 

.٢:،صمرجع نفسهمركز األحباث،:1
.٧٠:،ززصمرجع نفسهشارلز مارجري جرييسون،:2
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 ذهن متفتح.
 توجه للمستقبل.
 املقدرة على مجع املعلومات.
م ،الرغبة يف اإلنصات إىل اآلخرين .و استشار
 االت التقنية الرئيسية من العمل .التحديد لالحتفاظ بأحدث التقنيات يف ا
إدراك أن الرابط مع اآلخرين يكون حاسم اللنجاح.

أشار كامل حممد احلواجرة إىل وجود أربعة اسرتاتيجيات للمعرفة تسهم يف تعزيز وقد 
:،وهي١اإلبداع

واليت تؤكد على نشر املعرفة بني جمالت املؤسسة لتحسني عمليات : إسرتاتيجية الرفع
.اإلبداع

اليت تشري إىل حتول املعرفة اجلديدة من األقسام لتعزيز اإلبداع: االسرتاتيجية التخصصية
.مستقبالً 

واليت تؤكد على ابتكار املعرفة اجلديدة اليت تساهم يف اإلبداع: إسرتاتيجية الفحص.
من خالل توسيع املعرفة احلالية من أجل اإلبداع: إسرتاتيجية التوسع.

البحث العلمي والتنمية المستدامة:الثانيالمحور 
مفهوم التنمية المستدامة:األولمبحثال

عريف التنمية المستدامةت: ولالمطلب األ
فأصل الكلمة يعود إىل علم "العودة ألصلح مصطلح االستدامة،ال بد منبداية 

حيث استخدمت االستدامة للتعبري عن تشكل وتطور النظم ،Ecologyاإلكولوجي
الديناميكية اليت تكون عرضًة إىل تغريات هيكلية،تؤدي إىل حدوث تغيري يف خصائصها 

أثر استراتيجيات المعرفة التنظيمية في بلورة اإلبداع اإلداري لدى مديري الشركات كامل حممد يوسف احلواجرة،: 1
تمع ،جملة قضايا اقتصادية وإالصناعية األردنية دارية معاصرة يف مطلع القرن الواحد والعشرين،اجلزء الثالث،الطبعة األوىل،مكتبة ا

.٤٧٥:،ص٢٠٠٩العريب للنشر والتوزيع،عمان،األردن،
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وعالقات هذه العناصر بعضها ببعض،ويف املفهوم التنموي استخدم مصطلح وعناصرها
،وعلم Economyاالستدامة للتعبري عن طبيعة العالقة بني علم االقتصاد

،على اعتبار أن العلمني مشتقان من نفس األصل اإلغريقي،حيث يبدأ  Ecologyاالكولوجي
املنزل،واملعىن العام والذي يعين يف العربية البيت أوEcoكل منهما باجلذر 

فيعين إدارة Economyهو دراسة مكونات البيت،أما املصطلحEcologyملصطلح
ا املدينة أو اإلقليم أو حىت الكرة األرضية   مكونات البيت،ومن خالل القياس فالبيت قد يقصد 

مكونات ككل،إًذا فاالستدامة هي مفهوم يتناول بالدراسة والتحليل العالقة بني أنواع وخصائص 
.١البيت أو املدينة أو اإلقليم أو الكرة األرضية وبني إدارة هذه املكونات

واملعىن اللغوي للكلمة،الذي من شأنه أن يساعد يف حتديد املعىن االصطالحي 
التأين يف الشيء،طلب دوامه املواظبة :معانيه كثريو منها" دوم"للكلمة،فالفعل استدام الذي جذره 

ا ودميومة يف مشاريعها وآثارها يف ،فاالس...عليه تدامة حتتاج للتأين يف رسم سياسا
ا تمع،وحباجة إىل مواظبة يف تنفيذ براجمها للمحافظة على مكتسبا .ا

كما ورد أول مرة مفهوم للتنمية املستدامة يف تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية عام 
ا١٩٨٧ نمية اليت تليب حاجات احلاضر دون املساومة على قدرة تلك الت(،وعرفت حينها على أ

م 2.األجيال املقبلة يف تلبية حاجيا
ا تلك التنمية اليت تستخدم  أّما قاموس ويبسرت فقد عرف التنمية املستدامة على أ

.٣املوارد الطبيعية دون أن تسمح باستنزافها أو تدمريها جزئًيا أو كلًيا
ضمان أال يقل :"مة يف مغزاه البيئي  التنموي من منظور اقتصادي هوومفهوم االستدا

االستهالك مع مرور الزمن،مبعىن أن قدرة بلد ما على االستدامة هي أن تدفق االستهالك واملنفعة 
يتوقف على التغري يف رصيد املوارد أو الثروة،وأن إرتفاع الرفاهية بني األجيال يأيت مع ازدياد الثروة 

.٤الوقت ويف ظل وجود بدائل وإحالل حمتمل بني املوارد على مرور الزمنمع مرور 

فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها،الطبعة األوىل،دار صفاء للنشر :عثمان حممد،ماجدة أمحد،التنمية املستدامة: 1
.٢٣:،ص٢٠٠٧والتوزيع،عمان،

.٢٢/٠١/٢٠١٤:اجلمعية العامة لألمم املتحدة، شوهد يوم: 2
3 : Beat Burgenmeier ,Economie de développement durable,2éme éd,Bruxelles ,2005 p: 38.

، ٢٠٠٦الدار اجلامعية،االسكندرية،إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة،خالد مصطفى قاسم،: 4
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تمع املدين  كما تعترب التنمية املستدامة مبثابة منهج تنموي،يقوم على مشاركة ا
واحلكومات يف إجياد الوسائل واآلليات الالزمة لتحقيق التوازن بني ثالثة عوامل رئيسية 

تم:هي ع،من خالل حتقيق الفعالية االقتصادية والعدالة واملساواة االجتماعية االقتصاد،البيئة وا
.١والسالمة البيئية،باإلضافة إىل احملافظة على اخلصوصية الثقافية وتراث البشرية املوروث

إذن فالتنمية املستدامة احلقيقية هي اليت تتصف باالستقرار ومتتلك عوامل االستمرار 
م والتواصل مع منظور است خدام املوارد الطبيعية،والنهوض باملوارد البشرية وحتافظ على خصوصيا

الثقافية،وتأخذ بعني االعتبار البعد الزمين وحق األجيال القادمة يف التمتع باملوارد يف جو سياسي 
.٢حتكمه املشاركة والشفافية وحرية التعبري

التنمية المستدامةأهداف: ثانيالمطلب ال
ا وحمتواها إىل حتقيق جمموعة من تسعى التنمية املستدامة من خالل آليا

:٣فيما يلياألهداف،واليت ميكن تلخيصها
.نوعية حياة أفضل للسكانحتقيق .١
.إحرتام البيئة الطبيعية.٢
.تعزيز وعي السكان باملشكالت البيئية القائمة.٣
.حتقيق استغالل واستخدام عقالين للموارد.٤
تمعربط التكنولوجيا ا.٥ .حلديثة بأهداف ا
تمع.٦ .إحداث تغيري مستمر يف حاجات وأولويات ا
.حتقيق منو اقتصادي مستدام.٧

.١٩:ص
1 :Bruno Cohen-Bacrie,communique effecacement sur le développement durable de
l’entreprise citoyenne aux collectivités durables,les éditions démos,paris,2006,p:13 .

،جملة شؤون والتحديات المستقبليةالحالة الراهنة :التنمية المستدامة في المنطقة العربيةنوزاد عبد الرمحن اهلييت،: 2
.١٠٣:،ص٢٠٠٦،األمانة العامة جلامعة الدول العربية،القاهرة،١٢٥عربية،العدد 

.٢٢١:،ص٢٠٠٦،املكتب اجلامعي،االسكندرية،التنمية وحقوق اإلنساناحلسن عبد املوجود إبراهيم،: 3
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.ضمان تنمية بشرية قادرة على حتسني مستوى املعيشة.٨
.حتقيق تكافؤ الفرص يف توزيع املداخيل والثروات.٩

االت التكنولوجية اليت ختدم البيئة.١٠ .تدعيم التعاون الدويل يف ا

التنمية المستدامةمبادئ: ثالثلب الالمط
أفرزت العالقة األساسية القائمة بني التنمية من جهة والبيئة من جهة أخرى إىل حتديد 

:ومتثلت فيما يلي،١املبادئ اليت قام عليها مفهوم التنمية املستدامة
.إستخدام أسلوب النظم عند إعداد اخلطط وتنفيذها.١
.املشاركة الشعبية.٢

من خالل البحث العلميالتنمية المستدامةتجسيد:ثانيالمبحثال
للحديث عن متطلبات جتسيد التنمية املستدامة من خالل املؤسسة اجلامعية،وباألخص 

هنا ،من خالل البحث العلمي،البد من احلديث أوًال عن أهم عنصر متسبب يف املشاكل البيئية،
تمعات اليت نقصد املؤسسات االقتصادية بشكل عام،وهذا العنصر يف أغلب األحيان هو ميثل ا

تقوم فيها الدراسات امليدانية للبحوث اجلامعية،واليت منها يتم حتديد عينات الدراسة 
ومن هذا املنطلق،جند أنفسنا أمام ضرورة احلديث عن هذا العنصر وعالقته بالتنمية .والبحوث
.املستدامة

التنمية المستدامةفي ظلالمؤسسة االقتصادية :ولالمطلب األ
:التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية) أبعاد(متطلبات جتسيد مرتكزات :ولاألفرعال

لس العاملي لألعمال من أجل التنمية املستدامة،قيادة األعمال التجارية  يصف ا
ا تلك اليت تكون حافزًا للتغيري حنو ال تنمية املستدامة وحتقيقها من واالقتصادية املستدامة،بكو

خالل تعزيز الكفاءة والفعالية االقتصادية،وتبين وتعزيز دور املسؤولية االجتماعية والبيئية واالهتمام 

.٢٠١٠والتوزيع،عمان،،دار الشروق للنشر مدخل إلى علم التنميةمجال حالوة،علي صاحل،: 1
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.١باالبتكار
بناًءا على هذا الوصف،فإنه لتجسيد أبعاد التنمية املستدامة تتبىن املؤسسة االقتصادية 

الرتشيد االقتصادي للموارد والطاقات ومن مثة مثل(ممارسات أساسية تدخل يف لب نشاطها 
تبين مفهوم املسؤولية االجتماعية والبيئية (وأخرى طوعية مثل ...)تقليل اهلدر والتكاليف

وأصبحت مع الوقت هذه املمارسات إجبارية فرضتها املستجدات واملتطلبات ) واألخالقية
يات االبتكار اليت حتتضنها املؤسسات اجلديدة للبيئة اخلارجية إضافة إىل ذلك فلقد يسرت عمل

االقتصادية يف إطار إدارة البحث والتطوير كثريًا من األمور اليت تساهم يف حتقيق التنمية 
املستدامة،ومن بينها احلصول على التكنولوجيات النظيفة املساعدة على ترشيد استهالك املوارد 

تمع،ومن هنا ا والطاقة،وخلق منتجات صديقة للبيئة وا ميكن التطرق إىل املتطلبات اليت من شأ
: ٢أن جتسد أبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية يف العناصر التالية

:األداء االقتصادي املستدام،وهذا من خالل.١
.خلق قيمة مضافة اقتصادية مستدامة.أ

.الرتشيد االقتصادي للطاقات.ب
عليه،بواسطة تفعيل أداء مواردها حتسني األداء االقتصادي للمؤسسة واحلفاظ .ت

.البشرية
:املسؤولية االجتماعية والبيئية للمؤسسة االقتصادية.٢

أدت عدة ،نتيجة لتطور العالقة القائمة بني البيئة اخلارجية واملؤسسة االقتصادية
تغريات وحتديات وعوامل إىل تغيري النظرة التقليدية للمؤسسة اليت كانت حمصورة يف 

ادي وزيادة األرباح،واعتبار البيئة اخلارجية مستقرة نوًعا ما،ال تؤثر يف اجلانب االقتص
.مصاحل املؤسسة بل تدعمها نسبًيا

فالقضايا اليت أثريت مؤخرًا وعلى رأسها العوملة،التطور التكنولوجي والتنمية 
ي املستدامة،أخرجت املؤسسة االقتصادية من عزلتها الداخلية كنظام مغلق،ودورها االقتصاد

1 : Mark.Mawhinney,sustainable development,understanding the green debates,a black well
publishing company,Editional offices,2002,p:04.
2 :Elisabeth  Laville,l’entreprise verte :ledéveloppement durable change l’entreprise pour
change le monde,3 édition,person Edition,Paris,2009,p :23-31.
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فالتطور احلاصل يف البيئة .البحت،إىل نظرة حديثة،وبيئة خارجية أكثر تعقيًدا وغموًضا وتداخالً 
اخلارجية ولد أطرافًا أخرى للمؤسسة االقتصادية،متارس ضغوطًا وتؤثر يف نشاطها، وأفرز أدوارًا 

أخرى جديدة اجتماعية وسياسية وبيئية كانت مهملة سابًقا،مما يضع حدوًدا،ويضيف معطيات 
ا .١إىل إلتزاما

:يف املؤسسة االقتصادية)اإلدارة الرشيدة(االلتزام بأخالقيات األعمال ومبادئ احلوكمة .٣
تتمثل أخالقيات األعمال يف جمموعة من األسس املعنوية واألخالقية اليت متيز بني ما هو 

ا تصف ما على الشخص أن يفعله وما جيب أن صحيح وما هو خاطئ فهي جمال معياري أل
يبتعد عن فعله،وقد تصبح أخالقيات األعمال مرادفًا ألخالقيات اإلدارة أو أخالقيات التنظيم 

وعليه .٢عندما متثل بكل بساطة احلدود اليت تنص عليها وحتددها القواعد املرجعية للمؤسسات
ات ميكن القول بصورة شاملة أن أخالقيات األعمال هي حتري القيم اإلنسانية يف كل ممارس

.٣منظمات األعمال يف بيئتها الداخلية واخلارجية
ا مع العريب للمحاسبني القانونيني على أ جمموعة من :"أما احلوكمة فقد عرّفها ا

دف تقدمي توجيه  املسؤوليات واملمارسات اليت يتبعها جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
املخاطر بشكل مالئم،واستغالل موارد اسرتاتيجي،وضمان حتقيق األهداف،والتحقق من إدارة

.٤"املؤسسة على حنو مسؤول
واالبتكار هنا ليس عملية :االبتكار خلدمة التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية.٤

موعة من املسارات اجلزئية،ولبس جمرد تصور لفكرة جديدة وال حىت  منفردة بل مسار شامل 
ة،بل هو املسار الذي يشمل كل هذه األشياء متفاعلة اخرتاع شعار جديد،أو تنمية سوق جديد

التعامل مع شيء جديد أي شيء مل :"فيعرف توم بيرت االبتكار بأنه.٥ومندجمة يف سياق واحد

1 :Nathalie Costa,Gestion du développement durable en entreprise,Ellipses Edition
Marketing S,A,Pariis,2008 .
2 :Rafik Issa Beekun,Islamic Business ethics,University of Nevada and Islamic training
foundation:www.ethicshm.com

،مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول المسؤولية األخالقية ألصحاب المشاريع الريادية والصغيرةسناء عبد الكرمي اخلناق،: 3
.٠٤:،ص٢٠٠٩احلوكمة وأخالقيات األعمال يف املؤسسات،جامعة عنابة،اجلزائر،

،مداخلة ضمن املؤمتر الدويل حول األزمة املالية واالقتصادية رفيدور وأهمية الحوكمة في استقرار النظام المصشرقي عمر،: 4
.٠٣:،ص٢٠٠٩الدولية واحلوكمة العاملية،جامعة سطيف،اجلزائر،

،الطبعة األوىل،دار وائل للنشر مدخل استراتيجي متكامل وعصري:تطوير المنتجات الجديدةمأمون ندمي عكروش،: 5
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كما يعترب االبتكار عملية عقلية تؤدي إىل حلول وأفكار وأشكال فنية .١"يسبق اختياره
.٢ونظريات ومنتجات تتصف بالتفرد واحلداثة

:وظائف املؤسسة االقتصادية يف إطار التنمية املستدامة:ثانيالفرعال
متثل الوظائف الرئيسية يف املؤسسات االقتصادية باختالف أنواعها وأحجامها الركيزة 
األساسية النطالق نشاطها ومن مثة سريانه،وبالتايل فأن عمليات إدماج التنمية املستدامة يف 

األنشطة والوظائف،ال سيما أن هذه األخرية متسببة يف املؤسسة ستمس وخترتق ال حمالة هذه 
تضرر البيئة واإلنسان بشكل مباشر من خالل نشاطها اإلنتاجي والتسويقي،وبصورة غري مباشرة 

.٣من خالل أنشطة البحث والتطوير واملوارد البشرية واحملاسبة
تكاملة للعمليات وهو التطبيق املستمر السرتاتيجية بيئية وقائية م:اإلنتاج األنظف. ١

التطوير :"،كما يعرف أيًضا بأنه٤اإلنتاجية واملنتجات خلفض األخطار على اإلنسان والبيئة
دف تقليل استهالك املوارد الطبيعية،ومنع  املستمر يف العمليات الصناعية واملنتجات واخلدمات 

.٥هلا البشرية والبيئةتلوث اهلواء واملاء والرتبة عند املنبع،وذلك لتقليل املخاطر اليت تتعرض

ا تعمل على تغطية مجيع :احملاسبة اخلضراء. ٢ جاءت احملاسبة اخلضراء من منطلق أ
النواحي احملاسبية اليت من املمكن أن تتأثر باستجابة املؤسسة لألمور البيئية واالجتماعية الداخلية 

.١٠:،ص٢٠٠٤والتوزيع،عمان،
،الطبعة األوىل،دار وائل للنشر المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثة:إدارة االبتكارجنم،جنم عبود : 1

.١٩:،ص٢٠٠٣والتوزيع،عمان،
.٠٤:،ص٢٠٠٤،دار املريخ للنشر،الرياض،إدارة أنشطة االبتكار والتغييرحممود حمسن،: 2

ة االقتصادية لتحقيق التنمية في المؤسس)اإليزو(االستخدام المتكامل للمواصفات العالميةراشي طارق،: 3
،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف إطار مدرسة - somiphos-دراسة حالة شركة مناجم الفوسفاط بتبسةالمستدامة،

الدكتوراه يف العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،جامعة فرحات عباس،سطيف 
.١٠٤:،ص٢٠١١

لد الثاين،البعد الصناعة اإليكولوجية،الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامةاحلناوي،عصام: 4 ،ا
.٥٠٤:،ص٢٠٠٦البيئي،الدار العربية للعلوم،بريوت،

، دار الفكر العريب،القاهرة، الطبعة نظام اإلدارة البيئية والتكنولوجيةصالح حممد احلجر،داليا عبد احلميد صقر،: 5
.١٠٩:،ص٢٠٠٦وىل،األ
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ملية توصيل اآلثار هي ع:"وعلى هذا األساس بنيت عدة تعاريف هلا،ومن أبرزها.واخلارجية
تمع مهتمة  االجتماعية والبيئية املرتبطة باملمارسات االقتصادية للمؤسسة إىل فئات معينة من ا
ذا فهي تتطلب توسيع  تمع على وجه العموم،و بأمور املؤسسة على وجه اخلصوص،وكذلك ا

توفري املعلومات املالية نطاق مسؤولية املؤسسة لتتعدى الدور التقليدي للمحاسبة واملتمثل مبجرد 
.١للمالك وعلى وجه اخلصوص محلة األسهم

يستلزم على إدارة املوارد البشرية تبين نظام متكامل الستقطاب :إدارة املوارد البشرية البيئية.٣
وتكوين وإعداد الكوادر البيئية املختلفة داخل املؤسسة،حيث يتم صياغة رؤية واضحة للهيكل 

جبه ترقية هته الكوادر،كما جيب خلق حوافز وظيفية للعاملني يف خمتلف الوظيفي الذي يتم مبو 
،كما يتطلب توفري بيئة عمل مرحية لإلطارات املتخصصة يف ٢األنشطة ذات التوجه البيئي القوي

جمال البيئة داخل املؤسسة،وذلك لضمان حركيتهم وحريتهم،حيث ترفع اإلطارات البيئية املسؤولة 
ا زيادة وعي املؤسسة بتبين املسؤولية البيئية يف إىل اإلدارة العليا  نتائج املراجعة البيئية اليت من شأ

ا املسببة للتلوث .٣خمتلف نشاطا
دف إىل التأثري يف تفضيالت الزبائن بصورة :التسويق األخضر.٤ وهو عملية متكاملة 

م  االستهالكية مبا ينسجم تدفعهم حنو التوجه إىل طلب منتجات غري ضارة بالبيئة،وتعديل عادا
منتجات ترضي هذا التوجه حبيث تكون احملصلة النهائية هي احلفاظ مع ذلك،والعمل على تقدمي 
تقدمي منتجات تسمح مبصاحبة الطبيعة واملسامهة يف :"،وهو أيًضا٤على البيئة ومحاية املستهلك

صورة التناغم وتكامل قيم محايتها وضمان مستقبل أكثر أمًنا لألجيال احلالية والقادمة لتحقيق 
تمعات مع واقع األعمال .٥ا

دور نظام المحاسبة الخضراء في تقييم أداء المؤسسات االقتصادية في ظل المتغيرات البيئية الحديثة تيجاين براقي،: 1
،مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول أداء وفعالية املنظمة يف ظل التنمية املستدامة، كلية العلوم المرتبطة بالتنمية المستدامة

.٠٣:،ص٢٠٠٩وم التسيري والعلوم االقتصادية،جامعة املسيلة،االقتصادية وعل
.١١٠:،ص٢٠٠٤،بريوت،٤٩عبد اهللا صادق،املسؤولية االجتماعية للمؤسسات،جملة عامل العمل،العدد: 2

3 :Union Syndical des Travailleurs du Maghreb Arab(USTMA) et l’Organisation Arabe du
Travail,Conférence meghébine sur la Responsabilité Sociale de l’entreprise,Rapport final et
recommandation,tunis,2005.

.٥٩:،ص٢٠٠٦،الطبعة األوىل،دار اليازوري للنشر والتوزيع،عمان،التسويق األخضرحممد سعيد أمحد،: 4
5 :Jacquelyn A,Green Marketing,NTC business Books,Lincolnwood,1998,p:17.
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دف :البحث والتطوير البيئي.٥ تقوم املؤسسة باإلنفاق على عمليات البحوث والتطوير 
حتقيق التميز من خالل خلق وتطوير تقنيات ومنتجات وخدمات جديدة تتوافق مع متطلبات 

تشري الدراسات إىل أن املؤسسات األكثر جناًحا البيئة احلالية املتغرية واملتسارعة واملتطورة،حيث
تستخدم اسرتاتيجية البحث والتطوير اليت تربط الفرص اخلارجية جبوانب القوة الداخلية 

)٣٨٦: ٢٠٠٠نادية العارف،(١وباألهداف

الميدانيةدراسة ال:المحور الثالث
:ومجاالتعينة الدراسة.١

اسة مت اختيار عينة من األساتذة من أجل الوصول إىل إجابة قاطعة ألسئلة الدر 
اجلامعيني،كان اختيارهم بالطريقة العشوائية،من جمتمع يتمثل من كافة األساتذة اجلامعيني جبامعة 
زيان عاشور مبدينة اجللفة،عدد أفراد العينة كان مائة مفردة،وهذا متوسط عدد األساتذة املرمسني 

ا،وهي  يف كليات اجلامعة،أما مكان توزيع االستبيان عل ى العينة فكان أحد كليات اجلامعة ذا
كلية العلوم التجارية واالقتصادية وعلوم التسيري،والتوزيع كان عن طريق اإلنرتنت،ومدة الدراسة 

.امليدانية هي شهر تقريًبا
عدد استمارات االستبيان املسرتدة كان سبعة عشر استمارة،وهو عدد قليل مقارنة باملعدل 

.ًضا له قراءة أو داللة لنتائج الدراسةاألدىن،لكن خذا أي
:تحليل نتائج الدراسة.٢

تضمن اجلزء األول من االستبيان،وهو اجلزء اخلاص مبدى مقدور الباحث اجلامعي / أ
فقرات،تشكل كل منها مؤشرًا مت الوصول إليه /عبارات)١٠(على اإلبداع يف جمال البحث العلمي،

الفرضية األوىل،ولقياس هذه املؤشرات مت إدراجها ضمن مقياس بعد القيام بعملية التفكيك لعبارة
ونتيجة التحليل اإلحصائي إلجابات عينة ) موافق،حمايد،غري موافق(خاص ذو تدرج ثالثي 

بالرفض : ،واليت من خالهلا حنكم على الفرضية اآلوىلsigالدراسة،تظهر قيمة مستوى الداللة 
:إذن ٠,٠٥الدرجة اجلدولية أكرب من ) ٠,٣١٧(ألن الدرجة احملسوبة 

.٣٦٨:،ص٢٠٠٠نادية العارف،اإلدارة االسرتاتيجية،الدار اجلامعية،االسكندرية،: 1
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بمقدور الباحث الجامعي أن يبدع في مجال عمله
تضمن اجلزء الثاين من االستبيان،وهو اجلزء اخلاص بأثر البحوث اجلامعية على / ب

تمع، فقرات،تشكل كل منها مؤشرًا مت الوصول إليه بعد القيام بعملية التفكيك / عبارات)١٠(ا
انية،ولقياس هذه املؤشرات مت إدراجها ضمن مقياس خاص ذو تدرج ثالثي لعبارة الفرضية الث

ونتيجة التحليل اإلحصائي إلجابات عينة الدراسة،تظهر قيمة مستوى ) موافق،حمايد،غري موافق(
) ٠,٠٤٦(بالقبول ألن الدرجة احملسوبة : ،واليت من خالهلا حنكم على الفرضية الثانيةsigالداللة 

:إذن ٠,٠٥دولية أقل من الدرجة اجل

ليس للبحوث العلمية أثر على المجتمع
تضمن اجلزء الثالث واألخري من االستبيان،وهو اجلزء اخلاص مبدى مسامهة اجلامعة / ج

فقرات،تشكل كل منها مؤشرًا مت الوصول إليه بعد /عبارات)١٠(يف حتقيق التنمية املستدامة،
الثالثة،ولقياس هذه املؤشرات مت إدراجها ضمن مقياس القيام بعملية التفكيك لعبارة الفرضية 

ونتيجة التحليل اإلحصائي إلجابات عينة ) موافق،حمايد،غري موافق(خاص ذو تدرج ثالثي 
بالقبول ألن : ،واليت من خالهلا حنكم على الفرضية الثالثةsigالدراسة،تظهر قيمة مستوى الداللة 

:إذن ٠,٠٥اجلدولية أقل من الدرجة ) ٠,٠٣٩(الدرجة احملسوبة 

الجامعة ال تساهم في تحقيق تنمية مستدامة
واجلدول أدناه يوضح النتائج اإلحصائية اليت من خالهلا مت احلكم على مدى صدق 

:الفرضيات
ھل بمقدور الباحث 
الجامعي أن یبدع 
في مجال البحث 

العلمي 
ھل للبحوث العلمیة أثر 

تحقیق تنمیة مستدامة ؟ھل تساھم الجامعة فيعلى المجتمع ؟
1,000a4,000a6,500bكاف تربیع

df112الحریةدرجة
Sig.,317,046,039. مستوى الداللة
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الخاتمة
يتطلب العمل الدؤوب حنو حتديث املعرفة ،إن جناح أي مؤسسة يف حتقيق التنمية املستدامة

ا أن توفق بني االستهالك وترشيد اال ستهالك،وهذه العملية حتتاج مبدعني والسبل اليت من شأ
.للوصول إىل ذلك

كيف يمكن تفعيل دور الجامعة ألجل تنمية :واملتمثلة يف ،ولإلجابة على مشكلة الدراسة
:لدراسة قسمت هذا السؤال إىل ثالثة حماور،احملور األول منها كانت نتيجته أنهفامستدامة ؟

ما يعطي قراءة إىل أن األستاذ اجلامعي ،هبمقدور الباحث الجامعي أن يبدع في مجال عمل
والذي ميثل عينة الدراسة،مدرك متاًما لقدراته اإلبداعية يف مؤسسته اجلامعية،وهذا من خالل 
إجاباته على العبارات اليت توضح كلها أن األستاذ اجلامعي فرد مبدع ويستطيع أن يبدع،بل وواثق 

ذا الشأن . من نفسه 
والثالث فكانت نتيجتهما سلبية،حيث نقع عند نقطة تستلزم التأمل أما احملوريني الثاين 

ذا الشأن،فكيف لألستاذ اجلامعي أن يصف ذاته بأنه شخص مبدع من جهة  والتفطري الدقيق 
تمع من خالل البحوث اجلامعية،واليت متثل أحد منتجاته  وال ميكنه تغيري أو التأثري على ا

ليت هو تابع هلا أن تساهم يف التنمية املستدامة واليت متثل أحد الفكرية،كما ال ميكن للمؤسسة ا
أهم املشاكل اليت يواجهها العامل،وحياول بشىت الطرق تدارك األمر قبل الوصول إىل نقطة 

.الالرجعة،حيث ال ينفع الندم
ومن هنا ال بد لنا من سرد جمموعة من التوصيات،واليت من خالهلا يتم تفعيل دور األستاذ 

:امعي الستغالل قدراته اإلبداعية يف حتقيق تنمية مستدامةاجل
ختصيص حصص لرسكلة الباحث اجلامعي يف جمال التنمية املستدامة من .١

ختصيص البعثات العلمية واملنح البحثية لدراسة مواضيع هلا عالقة بالتنمية :خالل
.املستدامة،ويف أماكن ومراكز متخصصة يف ذلك

.املبدعة واملبتكرة يف جمال التنمية املستدامةختصيص جوائز ومنح للبحوث.٢
إدراج مقاييس يف التنمية البشرية يف كل التخصصات،ألجل الدفع بالباحثني حنو إبداع .٣

.أكثر فعالية
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تمع ال /دورات/ملتقيات/تنظيم مسابقات.٤ أيام دراسة،تفعيل دور اجلامعة للتأثري على ا
.سيما يف جمال التنمية املستدامة

اقيات بني املؤسسة اجلامعية واملؤسسات الفاعلة يف جمال التنمية املستدامة لوضع عقد اتف.٥
اليد على املشاكل الواقعية اليت تواجه التنمية املستدامة،وإتاحة الفرصة للجامعات 

ال .للبحث اجلاد يف هذا ا
ها االهتمام مبشاكل املؤسسات اليت تؤثر سلًبا على التنمية املستدامة،من أجل توجيه.٦

ا على اإلنقاص من أضرارها على البيئة ومساعد
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:راجعقائمة الم
سرد قائمة املراجع جاء مرتًبا حسب ورود املرجع يف املقالة

إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق قيمة عالية ألعمال حيدر عباس،
األعمال منظمات األعمال الدولية،االتجاهات الدولية الحديثة في منظمات

تمع العريب،عمان، األردنالتحديات والفرص واآلفاق الطبعة العربية ،،مكتبة ا
.،اجلزء األول٢٠١٠األوىل،

،حبث منشور،جملة مركز أتمتة االمتحانات باستخدام تقنية الفالشعثمان بن إبراهيم السلوم،
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٤٧٢.
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.      ٢٠٠٦_06_08، واإللهام
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John m.Ivancevich,Management Quality Competetiveness,Burr Ridge,Illois
Boston,1994,p:276.
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et Développement), Office Des Publications Universitaire,Alger.
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تمع الع ريب للنشر مطلع القرن الواحد والعشرين،اجلزء الثالث،الطبعة األوىل،مكتبة ا
.٤٧٥:،ص٢٠٠٩والتوزيع،عمان،األردن،
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:قائمة المالحق
:استمارة االستبيان.١

...زميلي احملرتم
أضع بني أيديكم هذه االستمارة،اليت أعدت ألجل املشاركة  بورقة حبثية يف إحدى التظاهرات 
العلمية،راجية منكم اإلجابة عليها بتمعن،وذلك ألجل احلصول على إجابات دقيقة،علًما أن إجاباتكم تعامل 

يف املكان املناسب،يف اجلداول Xض البحث العلمي فقط،واإلجابة تكون بوضع عالمة بشكل سري وألغرا
.الثالثة،وشكرًا سلًفا على حسن تعاونكم

قراش عفاف: زميلتكم األستاذة 

هل مبقدور الباحث اجلامعي أن يبدع يف جمال البحث العلمي ؟: احملور األول
رقم 

الفقرات
موافقغري حمايدموافقمضمون الفقرات

أؤمن بأن لدي قدرات إلجياد األفكار اجلديدة.١
عندما تردين معلومة جديدة تفتح أمامي آفاق للتفكري يف ما أبعد منها.٢
تستفزين وظيفيت حيث أحب أن أوجد اجلديد فيها.٣
أجازف أحيانا يف طريقة ممارسايت لعملي  .٤
طريقة تفكريي مرنة.٥
ر أكثر وأسرع يف عملي من بقية زمالئيأقوم بتوليد أفكا.٦
أحس باجلمال وأتذوقه أكثر من اآلخرين.٧
أحب التأمل وأمارسه.٨
تتسم أفكاري بالتفرد واجلودة أكثر من اآلخرين.٩

أجيد املناقشة واإلقناع.١٠

تمع ؟: احملور الثاين مث هل للبحوث العلمية أثر على ا
رقم 

الفقرات
غري موافقحمايدموافقالفقراتمضمون 

أفرض على البحوث اليت أشرف عليها موضوع املشكلة اليت تعاجلها.١
املواضيع املبتكرة واجلديدة أخّصها يف توزيع العالمات.٢
املواضيع اليت هلا عالقة بالواقع أخّصها يف توزيع العالمات.٣



٤٤٨٢٠١٤ 

ع جمتمعنامصدر إشكالية البحوث املقرتحة مشاكل من واق.٤
أركز يف البحوث املقرتحة على اجلانب النظري .٥
أركز يف البحوث املقرتحة على اجلانب العملي .٦
تمع اخلارجي للمشاركة يف فعاليات اجلامعة .٧ هناك دائًمأ دعوة ألفراد ا
تمع اخلارجي وتسعى حللها.٨ تستقبل اجلامعة مشاكل ا
معلومايت خاض بالتقصي عن البيئة اخلارجية هلاختصص اجلامعة قسم .٩

أقوم خبرجات ميدانية خاصة لتحديد املواضيع اليت هلا عالقة بالتخصص .١٠
وتستحق البحث والدراسة

هل تساهم اجلامعة يف حتقيق تنمية مستدامة ؟: احملور الثالث
رقم 

الفقرات
غري موافقحمايدموافقمضمون الفقرات

.معة إىل حتقيق نوعية حياة أفضل للسكانتسعى اجلا.١
.من بني املواضيع املقرتحة للبحث إحرتام البيئة الطبيعية.٢
تؤثر البحوث املقرتحة يف تعزيز وعي عينات البحث باملشكالت البيئية .٣

.القائمة
.تؤثر البحوث املقرتحة يف حتقيق استغالل واستخدام عقالين للموارد.٤
تمعتؤثر ال.٥ .بحوث املقرتحة يف ربط التكنولوجيا احلديثة بأهداف ا
تمع.٦ .حتدث البحوث اجلامعية تغيري مستمر يف حاجات وأولويات ا
.منو اقتصادي مستدام.١: تسعى البحوث اجلامعية لتحقيق .٧
.ضمان تنمية بشرية قادرة على حتسني مستوى املعيشة. ٨.٢
.لفرص يف توزيع املداخيل والثرواتحتقيق تكافؤ ا. ٩.٣

تعقد اجلامعة ملتقيات وندوات لتدعيم التعاون احمللي والدويل،يف شىت .١٠
االت اليت ختدم البيئة .ا

إرساهلا يف أقرب وقت ممكننكم االهتمام باإلجابة ومعاودةأرجو م: مالحظة
:اجلداول اإلحصائية.٢

تسرد يف صفحة خا
..خلة صة مرفقة مع املدا



 

عمر حوتية . أ
اجلزائر–جامعة أدرار 

hotiamar@yahoo.fr:الربيد اإللكرتوين

ملخص البحث
فاظ على الخرتاعات االنسانية دورًا مهًا يف التنمية املستدامة من خالل املسامهة يف احلتلعب االبتكارات وا

الطبيعية وتنميتها، ويف ذات الوقت يتمتع اإلبداع بقيمة كربى غري نقدية ُتسهم يف التنمية الشاملة املوارد 
إدارية مبدعة، وهوما ال ويعود السبب الرئيسي يف تطور الدول وحضارات األمم إىل وجود قيادات . للدول

جنده حاليا يف كثري من الدول االسالمية اليت تعاين من حتديات جراء العوملة واشتداد التنافس العاملي يف شىت 
االت فالقائد اإلبداعي هوالقادر على مجع األفكار اجلديدة مع بعضها البعض، وتنظيمها وجعلها بؤرة . ا

تمع حيث إبداع، ومن هنا فإن للربط بني القي ادة واإلبداع أمهية يف جناح استمرار العمليات اإلبداعية داخل ا
، ومتثل التجربة ١٥دولة جاذبة لالستثمار يف اإلبداع عامليا تأيت ماليزيا يف املركز الـ ٣٥جند أن من بني أكرب 

ل الدول االسالمية املاليزية منوذجا مهما يتعني متابعته واالقرتاب منه عند احلديث عن الدعوة إىل حتوي
إن منوذج ماليزيا يقدم الكثري من الدروس القابلة للتطبيق . املستهلكة إىل دول منتجة ومبدعة يف التكنولوجيا

بباقي الدول االسالمية، واليت يتعني تنفيذها جلعل عملية التحول إىل اإلبداع قابلة للنجاح واالستمرار وذلك 
ا مع ظروفه الكونه األكثر قربا وتشا

: اشكالية البحث
كيف يمكن أن تسهم : من خالل هذه البحث سنحاول االجابة على االشكالية التالية

القيادة االبداعية في تحقيق التنمية المستدامة ؟ وما هي الدروس المستخلصة من التجربة 
.؟الماليزية في هذا المجال

..وهو ما ستتضمنه خطة البحث اليت تضم حماوره األساسية
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:مية البحثأه
يالتحوالت اجلارية يف بعض يعاجل البحث جانب مهم يف تطور األمم والشعوب، ويتعلق 

الدول النامية والشبه صناعية ومنها ماليزيا، واليت استطاعت أن ختطو خطوات كربى يف حتوهلا حنو 
يف بناء اقتصاد ابداعي، لكن اجلانب األهم من الدراسة يتعلق بدور ومكانة القيادة االبداعية

تفكري تنموي ابداعي، كما هو احلال يف النموذج املاليزي للتنمية وهو منوذج ناجح يشجع 
.حيث ترك فيه الفكر التنموي االبداعي أثرا اجيابيا على التنمية املستدامة،املهتمني بدراسته

: أهداف البحث
تدامة، الفكر القيادي التنمية املس: التعريف مبفاهيم مهمة يف حياة األمم حاليا، مثل- 

. االبداعي، االقتصاد االبداعي
النموذج املاليزي يف التنمية واالبداع، فنجاح التجربة املاليزية جيعلها تسليط الضوء على - 

تسليط الضوء على دور القادة املبدعني مباليزيا يف متكينها من - . جديرة بالدراسة واالهتمام
الذي متتاز به، وهو فكر يعتمد على قيم اإلسالم النبيلة الوصول للمستوى التنموي املرموق 

.وجعلها سلوكا يوميا للتعامل مما أدى لتطورها
حماولة استخالص الدروس املستفادة من حتليل واقع التجربة املاليزية، والكشف عن - 

.عناصر القوة وأهم املتغريات اليت حكمت التجربة املاليزية يف التنمية والنهضة
صية باملقرتحات احملددة اليت قد تساعد يف صياغة رؤية تنموية حنو الوصول إىل التو - 

ا التنموية، أو تعزيز  اقتصاد ابداعي  رمبا تتبناها جمموعة البلدان العربية واإلسالمية لتحديث جتار
.ودعم هذه التجارب

:المنهج العلمي للبحث
يم املتعلقة باالبداع والقيادة االبداعية والتنمية يف حتديد املفاه: يعتمد البحث على املنهج الوصفي

ا التنموية واخلطوات اليت اتبعتها يف هذا امل،املستدامة .جالويف وصف احلالة املاليزية عند عرض سياسا
تقومي السياسات اليت اتبعتها ماليزيا يف إطار سعيها حنو حتقيق تنمية مث اعتماد جانب التحليل يف

ومدى امكانية االستفادة منها لدى دول . ملتغريات احلاكمة يف هذا الصددمستدامة، وفهم ا
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.إسالمية أخرى
،القيادة واإلبداع: ومت االعتماد يف مجع البيانات على املصادر اليت هلا عالقة بالبحث وختص

.وكل ما يتعلق بالتجربة املاليزية يف التنمية واالبداع وعالقة كل ما ذكر بالتنمية املستدامة

:خطـــة البحث
:متاشيا مع متطلبات البحث مت اعتماد اخلطة التاليـــة 

مفاهيم حول القيادة االبداعية والتنمية املستدامة: أوال
النموذج املاليزي يف التنمية املستدامة : ثانيا
دور القيادة املاليزية املبدعة يف التنمية املستدامة: ثالثا
من التجربة املاليزية يف االبداع القياديالدروس املستخلصة : رابعا

مفاهيم حول القيادة االبداعية والتنمية المستدامة: أوال 
كما أن السبب الرئيسي ،يتمتع اإلبداع بقيمة كربى غري نقدية ُتسهم يف التنمية املستدامة

و ما ال يف تطور الكثري من الدول وحضارات األمم يعود إىل وجود قيادات إدارية مبدعة، وه
جنده حاليا يف كثري من الدول االسالمية اليت تعاين من حتديات جراء العوملة واشتداد التنافس 

االت، وتفاقم أزمات التنمية فيها .العاملي يف شىت ا
:ماهيـة االبداع-١

يف ظل التحوالت اجلارية من مرحلة تتزايد أمهية االقتصاد االبداعي على املستوى العاملي، 
فما هو . صاد التقليدي إىل االقتصاد املبين على املعرفة والذي يعتمد على اإلبداع واالبتكاراالقت

اإلبداع؟ وما أمهيته؟
:Innovationمفهوم االيداع - ١-١

.ميتهھأعلىوهناك إمجاع،(*)اإلدارةأدبياتيفشيوعاً املصطلحاتأكثرمناإلبداعمصطلحيعد

واللهنظريالالذي"هو، وبدع الشيئ أي أنشأه على غري مثال سابق، والبديع"بدع"جاءت كلمة أبدع يف العربية من الفعل(*)
وإجياد شيئ جديد، ويتداخل هذا املصطلح مع عدة إحداث"Innovate" أما يف اللغة االجنليزية فتعين كلمة ،"مثيل

فاالبتكار يتعلق خبلق فكرة : مصطلحات أخرى، كاالخرتاع واالبتكار وغريها، وهو ما يتطلب منا إزالة هذا اللبس والتداخل بينها
.جديدة مميزة، أما االبداع فيتعلق بوضع هذه الفكرة موضع التنفيذ
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:تعريف االبداع -١- ١-١
االتوهذا يعود لكثرةلإلبداع،حمدديصعب إجياد تعريفاملوضوعيةالناحيةمن اليتا

ثانية،جهةمنالفكريةالباحثني ومدارسهموتنوع اهتماماتجهة،مناملفهومهذافيهاشاع
ملفهومالباحثنيتعريفاتوميكن حصر .ثالثةجهةمنوتعقدهااإلبداعيةالظاهرةجوانبوتعدد
:وهي،ضمن مخسة مداخلاإلبداع

الذي ) toranceتوارنس (االجتاه هذاويؤكد،ينظر لالبداع كونه عملية: المدخل األول
تكوينجماليفوالفجواتباملشكالتاإلحساساليت تتضمنالعملية: "بأنهاإلبداعيعرف
اليتنتائجالوإيصالالفروضهذهواختباراملشكالت،تعاجل هذهاليتالفروضأواألفكاربعض
)( ويذهب .١"اآلخرينإىلاملفكرإليهاتوصل Deanحتويلعملية" هواإلبداعأنإىل

٢" .والتحسنيالتغريمنحالةإىلتشرينافعةتطبيقاتيفاملتولدة ووضعهااألفكار

ويتمثل اإلبداع من وجهة النظر هذه مبقدار ،يركز على االنتاج االبداعي: المدخل الثاني
ااإلن قدرة: " بأنهاإلبداع) بريز(حيث عرف ،٣تاجية يف األداء ومدى حداثتها وأصالتها وفائد

والطرقالعاديالروتنيجتنبعلىالفرد
٤".حتقيقهأوتنفيذهشائع ميكنغريأووجديدأصيليف إنتاجالتقليدية، بالتفكري

ص املبدع، وحماولة للشخالشخصيةاخلصائصأويركز على السمات: المدخل الثالث
على قدرتهيفالفرديبديهااليتاملبادأة" : اإلبداع) سيمبسون(التعرف عليها، حيث يعرف 

مثل مصطلحاتأنويعترب،"التفكريمنجديدمنطوإتباعللتفكريالعاديالسياقالتخلص من
٥.اإلبداعمعىنمناقشةيفواالكتشاف أساسيةواخليالاالستطالعحب

.٢٠٣.، ص)٢٠٠٣دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ( ،منظور كلي: إدارة المنظماتحسني، حرمي : أنظر
.٦، ص)٢٠٠٩والتوزيع، عمان، األردن، للنشرأسامةدار( ،اإلدارياإلبداعأنيس، مجالاهللا،خري1

2 Dean, B Edwin ,"Creativity & Innovation" , (Web Page ed ,dean , 2002) , P.2.
مطبعة (، دراسة للسلوك اإلنساني الفردي والجماعي في المنظمات اإلدارية: السلوك التنظيميحممد قاسم، القريويت، 3

.٧٤، ص)م١٩٩٣بنك البرتاء، عمان، األردن، الطبعة الثانية،  
الرياض، العامة، إدارة البحوث،معهد اإلدارة(، -مقارنكليمنظور-والتنظيمياإلنسانيالسلوكالعديلي، ناصر حممد،4

.١٢٩، ص)م١٩٩٥
اللجنة الوطنية القطرية للرتبية ، ١٢٧الرتبية، العدد جملة( ، "أساسيةمفاهيموالتطويراإلبداع"كمال كامل،مساحة،أبو5
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التعاريف اليت تركز على االمكانيات االبداعية واالستعدادات النفسية : لرابعالمدخل ا
أنهعلىأساسهاعلىاإلبداعويعرفالنفسية،االختباراتعنهاتكشفكما،لإلبداعالكامنة

١.التميزأوالكامن للتفوقاالستعداد

بأنهإليهارةباإلشسواء:حياةكأسلوبلإلبداعويركز على النظر : المدخل الخامس
.وتنميتهاالذاتحتقيقوبنياإلبداعبنيبالربطأواالكتمالإىلالفردتدفعاليتالقوة

منمزيج: " بأنهاالستناد إىل تعريف أكثر مشولية لإلبداعويف ظل تعدد التعريفات، ميكن
ترقىأنميكنمناسبةبيئةوجدتماإذااليتواالستعدادات واخلصائص الشخصيةالقدرات

أوالسابقةالفردخلرباتبالنسبةسواءومفيدةأصيلةإىل نتاجاتلتؤديالعقليةبالعمليات
تمعأواملؤسسةخربات يفاإلبداعيةاالخرتاقاتمستوىمنالنتاجاتكانتإذاأو العامل،ا

يفثلمتلالبداع واليتاألبعاد السابقة، حيث يتضمن مجيع٢"اإلنسانيةاحلياةميادينأحد
اإلبداعية،العمليةالبيئة املناسبة،الشخصية،اخلصائصالقدرات،: وهياإلبداعمكوناتجمملها
.اإلبداعياإلنتاج
:المبدعةللشخصيةالمميزةالقدرات- ٢-١

عن السلوكمسئولةتكونمعينةللفرد متثل استعداداتاإلبداعيةالسماتإذا كانت
إظهار السلوكعلىميلك قدرةالفردكانإذاتوضح مااعيةاإلبدالقدراتفإنله،الظاهري
.الأمملحوظةدرجةإىلاإلبداعي

التفكري علىالقادراملبدعالشخصمتيزاليتاإلبداعيةالقدراتمنعدداً الباحثونوحدد
:اإلبداعي، ومنها

واملفيدةدرةالنااجلديدةباألفكاراإلتيانعلىاملقدرةوهي،Originalityاألصالة - ١

.١٩٠.، ص)م ١٩٩٨قطر، والثقافة والعلوم، 
سلطنة عمان، ، مسقط،٦٢إلداري، العدد اجملة(، "املعاصرةاملنظماتيفاإلدارياإلبداعمقومات"املعطي، عبدعساف،1

.٣٢.، ص)م١٩٩٥
دار(، مراحل العملية االبداعية-تدريبه -قياسه -نظرياته -معاييره -مفهومة : اإلبداع جروان، فتحي عبد الرمحن، 2

.٢٢.، ص)٢٠٠٢عمان، األردن، والنشر والتوزيع،للطباعةالفكر
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١.املدىوبعيداملألوفغريإنتاجوهيسابقة،أفكاربتكراراملرتبطةوغري

املناسبةاألفكارمنممكنعددأكرباستدعاءعلىالقدرة، هيFluencyالطالقة -٢
باألنواع هذهاالستدعاءعمليةقورنتماإذاوذلكنسبياً،قصريةزمنيةفرتةخاللملوقف معني،

٢.االبتكاريغريلتفكريلاألخرى

خمتلفةبطرقوالتفكرياملختلفةالطرقاختاذعلىاملقدرةوهي،Flexibilityاملرونة -٣
السهولة ودرجةخمتلفة،أبعادمنللمشكلةوالنظرالعادي،التصنيفعنخمتلفبتصنيفأو

٣.بعينهاألفكارالتعصبيف تغيري املواقف، دون

بوجودالوعياويقصد،Sensitivity to Problemsللمشكالت احلساسية-٤
خطوة املشكلةوميثل اكتشافاملوقف،أوالبيئةيفضعفعناصرأوحاجاتأومشكالت

4.هلاحلِ عنالبحثيفأوىل

تتبعهعلىواإلصراراهلدفعنالتنازلعدموتعين: االنتباه تركيزأوباالجتاهاالحتفاظ-٥
السماتأكثرهيالقدرةوهذه،مباشرةغريأومباشرةحتقيقه بطريقةاولةوحماجتاههيفوالسري
٥.تكراراً 

:املخاطرة قبول-٦ risk-takingأوللفشلنفسهتعريضيفالفردشجاعةمدىهي
زماموأخذ،اخلاصةأفكارهعنوالدفاعغامضةظروفحتتوالعملختميناتوتقدميالنقد

يكونالذينفسهالوقتيفحلول هلا،عنوالبحثاجلديدةاألساليبو األفكارتبينيفاملبادرة
٦.أعمالهعنالناجتةاملخاطرلتحملقابالً الفردفيه

)التحليل -٧ Analysis) والربط:(Synthesis)علىالقدرةيعين: فالتحليل

.١١٩.، ص)م٢٠٠٢عمان، األردن،والنشر والتوزيع،للطباعةوائلدار(،بداعاإلفيمقدمةناديا هايل، السرور،1
اإلداري، مسقط، سلطنة جملة(، "القراراختاذبعمليةوعالقتهااإلبداعيالتفكريمهارات" نبيل عبد احلافظ،الفتاح،عبد2

.٦٥.، ص)م١٩٩٥عمان، 
.١١٨.صهايل، مرجع سابق، نادياالسرور،3
.١٥٧.فتحي عبد الرمحن، مرجع سابق، صجروان،4
املكتب(، دراسة في علم االجتماع النفسي: األسس النفسية واالجتماعية لالبتكار أمحد رشوان، حسني عبد احلميد، 5

.٤١.، ص)م٢٠٠٢اإلسكندرية، الطبعة الثانية، احلديث، اجلامعي
.١٧ص، )م ١٩٩٠الرياض، سعود،لكاملجامعةمطابع(، اإلداريالسلوكسعود بن حممد، النمر،6
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فهوالربطأما. ١البعضعن بعضهاالعناصرهذهوعزلاألولية،عناصرهاإىلاملركباتتفتيت
إدراكالقدرة علىهيأوجديدوترابطبناءيفوتشكيلها،اخلربةعناصرتكوينعلىالقدرة

.جديدةعالقاتتوليفأواستنتاجمثوتفسريهاوالسبباألثربنيالعالقات
ومتنوعةجديدةتفاصيلإضافةعلىالقدرةتعينواليت،Elaborationاإلفاضة -٨
امنملشكلة،أوحل،لفكرة .وتنفيذهاوإغنائهاتطويرهاعلىتساعدأنشأ 2

:التقييم علىالقدرة-٩ Evaluationإىل الوصولأنهعلى)جيلفورد(عرفهوالذي
معيار إىلباالستنادمالئمةأكثرأوأصحأوأحسنهومبااملرتبطةاألحكامواختاذالقرارات

٣.معني

:القيادة االبداعية -٢
:اآليةاألحزاب،(" حسنةأسوةٌ اهللارسوليفلكمكانلقد: "تعاىلقولهبالرجوع إىل 

الكرمية تدل، جند اآلية)21
. وسلوكافكرا)مرؤوسيه(لغريهجيدةقدوةالقائديكونأنتعيناحلسنة)القائد(أن القدوة 

سنحاول ولذا. كلهااإلدارةورئيسواملشرعالقائدهووالسالمعليه الصالةالرسولكانإذ
.االبداعيةحتديد مفهوم القيادة

:تعريف القيادة وعناصرها- ١-٢
م وتعبئةوحشداألفرادسلوكلرتشيدعنهغىنالأمراً والواعيةاحلكيمةإن القيادة طاقا

م األهدافحتقيقحنوالصحيحةالوجهةوتوجيههمأمورهموتنظيمجهودهموتنسيققدرا
٤.املرجوةوالغايات

. مشرفاً أومديراً أورئيساً كانسواءالعملمجاعاتيقودالذيبالشخصالقيادةلوتتمث

.٤٣.أمحد رشوان، حسني عبد احلميد، مرجع سابق، ص1
.١٥٧.صفتحي عبد الرمحن، مرجع سابق، جروان،2
، )م١٩٩٠الكويت، والتوزيع،للنشرالفالحمكتبة(لالبتكار وأساليب تنميته،النفسيةاألسسالكناين، ممدوح عبد املنعم،3
.٣٦.ص
.١٨سعود بن حممد، مرجع سابق، صالنمر،4
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ا ،التعريف التايل للقيادةسنكتفي بتقدمي ،ونظرا لتعدد التعريفات ملفهومها اجتماعيةعملية: "بأ
أهدافلتحقيقورغبةجبدوسلوكهم للعمل)املرؤوسني(األفراد أفعالعلىللتأثريتسعى

١".ومرغوبةرتكةمش

،مجاعة العمل،القــــائد: وتنقسم العناصر اليت تؤثر على عملية القيادة إىل ثالثة عناصر
٢.املـوقــف

مثلما يوضحه الشكل ،وهذه العناصر تتفاعل مع بعضها البعض ويؤثر كل منها يف اآلخر
:املوايل

يوضح العناصر المؤثرة في عملية القيادة) ٠١( شكل رقم 

،السعودية،معهد اإلدارة العامة،"مقدمة يف اإلدارة"،علي حممد،عبد الوهاب:لمصدرا
.١٠٣ص، ١٩٨٢

:سمات القيادة والمهارات المطلوبة للقائد- ٢-٢
موعةمنسلطتهاالقيادةتستمد رضالنيلوالتأثرياالقناععلىالقدرةخاللمنا

وينبغي توفر جمموعة ،املرؤوسني

للنشر والتوزيع، احلامددار(،المنظمةوظائفاإلدارية،العلمياتالنظريات،:الحديثةاإلدارةمبادئحسني،حرمي،1
.٢١٦ص، )2009الثانية،األردن، الطبعةعمان،

.١٠٣، ص)١٩٨٢ة، معهد اإلدارة العامة، السعودي( ، مقدمة في اإلدارةعبد الوهاب، علي حممد، 2
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:١القائد، وأمههالنجاحكبريةفرصةت تعطيمن الصفا
والذكاءواالجتماعيةواخللقيةاجلسميةاخلصائصعنالناجتة: املميزةالسمات- 

. املؤثرةوالشخصية
. العمليفوخربتهومواقفهباملرؤوسنيالقائدعالقةعنالناجتة: املوقفيةالسمات-

السماتمنمستفيدامتغرياتمنحولهمامعالقائدتفاعلعنالناجتة: التفاعليةالسمات
.واملوقفيةاملميزة

. اإلداريوالتفويضالسلطةبنياملوازنةعنالناجتة: السلوكيةالسمات-
وحتليليةٕوادراكيةٕوانسانيةقدرات ومهارات فنيةمنميتلكهماعلىاملديرفعاليةتتوقفو
املهاراتحتديديفوالباحثنيالكتاباختلفوقد،للقائدأيضاً وضروريةاملهارات مهمةوهذه

. اإلداريللقائداألساسية
ا وتتمثل أهم املهارات األساسية للقائد فيما ،وهناك اختالف يف عدد املهارات ومسميا

: ٢يلي
. القرارواختاذوالسيطرةالتأثرييفاملشاركةأي: Improvementالتمكني - أ

احملتملةالتغرياتوتوقعاملواقفتشخيصعلىالقدرةأي:Intuitionالبديهة - ب
. الثقةوبناء

القوةمواطنمعرفةعلىالقدرةأي: Self-Understandingفهم الذات - ج
. املديرلدىوالضعف

. لذلكاخلططووضعاملنظمةمستقبلتصورعلىالقدرةأي: Visionالرؤية –د
املنظمةأهدافاستيعابأي: Value Congruenceالقيم بنيالتوافق-ه
. بينهماواالنسجامالتوافقإحداثعلىوقيمهم والعملالعاملنيوأهداف
:القيادة االبداعية - ٣-٢

يئة  إن للربط بني القيادة واإلبداع أمهية يف جناح استمرار العمليات اإلبداعية ويف تنمية و

دجلة للنشر والتوزيع، عمان، دار(البشرية،المواردلتنميةحديثةمنهجية:الحديثةاإلدارةمبادئاملعطي،عبداخلفاف،1
.٥٦.، ص)٢٠٠٧األردن، 

.٢١٧صمرجع سابق، حسني،حرمي،2



٤٥٨٢٠١٤ 

شخصهواملبدعفالقائداإلبداعي،األداءوتعزيزنميةتيفدورهاالقيادةوتلعب. املناخ اإلبداعي
يكونأنباستمرار، يرفضذكاءهويوظفجديدةووسائلأهدافعندائماً يبحثجمدد

١.اإلجراءاتبقيودنفسهيكبلوالللروتنيسجيناً 

:تعريف القائد االبداعي ومهامه-١- ٣-٢
وأن يطرح ،ء املألوفة بطريقة غري مألوفةعلى أن يستخدم االشياالقائد االبداعي تعين قدرته 

٢.تتصف باجلدة واجلودة واجلدوى،أفكارا وحلوال مبتكرة للمشكالت والقضايا اليت يتناوهلا

jaucheوقد أشار  & glueck)مفكرايف األساسهواملبدعالقائدأنإىل) م١٩٩٨
ااملشكلةيرىالذيفهو. حمددةقياديةملهامممارساكونهمنأكثر وبطريقة،غريهدونوقراء

٣.خمتلفة

ا دون غريه  وينبثق الدور القيادي من كون القائد املبدع هو الذي يرى املشكلة وقراء
4.وبطريقة خمتلفة

:٥وتربز أمهية االبداع القيادي من خالل العناصر التالية
.القائد املبدع قاطرة حلضارة أمته- 
.الت وصراعات العمل بطريق متنوعة وأقل تكلفةالقائد املبدع قادر على حل مشك- 
.القائد املبدع  متحدي ومطور لقدراته وقدرات مرؤوسيه- 
.القائد املبدع لديه حلم ملؤسسته- 
.االبداع القيادي أحد أعمدة احلضارة االسالمية- 

،)م ١٩٩٦اسات األمنية والتدريب، الرياض، املركز العريب للدر (،اإلسالمفياإلداريةالقيادةاهللا علي، فضلاهللا،فضل1
.١٧٣.ص

مركز البحوث والدراسات التجارية، كلية التجارة جبامعة ، برنامج تنمية املهارات القيادية، "االبداع القيادي" طريف شوقي،2
.٢٠/٨/٢٠٠٨-١٦، القاهرة

العربيةاملنظمة(،- العالمية والعربيةالتجاربمنمستوحاةدروس-للقادةاالستراتيجيالفكرطارق شريف، يونس،3
.٢١٦-٢١١: ، ص ص)٢٠٠٢القاهرة، الطبعة األوىل، اإلدارية،للتنمية

: القيادة االبداعية، متاح على املوقع 4
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=323511.0;wap2

.طريف شوقي، مرجع سابق5
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:١وهياملبدع،مهام القائدواإلبداع تعترب مناالبتكارعناصروهناك عدد من 
املؤسسة،مستقبلتصوربواسطتهايتماليتالعمليةاالسرتاتيجي، وهوطيطالتخ-١
هو أحداالسرتاتيجيوالتخطيط. لتحقيق هذا املستقبلالضروريةوالعملياتالوسائلوتطوير
دفوالتنبؤاملستقبلية الناجحة،وضع اخلططعلىوالقدرةاالبتكار،عملية يفاهلامةالعناصر
.والتغيريوالتنميةالتطور

االجتماعيةيف مهمتهوينجحجمموعةيف)قائداً (باعتبارهالقائدفلكي ينجح املدير
:اآليتالشكليوضحهامبسطةدورةإبداعي ضمنمساراعتمادفعليه)مواطناً (باعتباره

لإلبداعمبسطةدورة): ٠٢(الشكل رقم

المواردلتنميةحديثةمنهجية:ثةالحدياإلدارةمبادئاملعطي،عبداخلفاف،: المصدر
. .، ص)٢٠٠٧دجلة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، دار(،البشرية 37

مثاخلطةاختبارالقائدوعلىوبدايته،النجاحأساسهوالتخطيطمن الشكل يتضح بأن
بنيلتوازناحالةمع األخذ بعني االعتبارالتنفيذبعدثانيةالتقوميمثومنقبل تنفيذهاتقوميها
تمعاألفرادأهداف .واملنظمة وا
ويشري إىل توافر القدرات واملهارات الضرورية لقيام الفرد مبمارسة االسرتاتيجي، التفكري-٢

مهام اإلدارة اإلسرتاتيجية حبيث ميد صاحبه بالقدرة على فحص وحتليل عناصر البيئة املختلفة، 
إمكانية صياغة اإلسرتاتيجيات واختاذ القرارات املتكيفة يف وإجراء التنبؤات املستقبلية الدقيقة، مع

. ظروف التطبيق والقدرة على كسب معظم املواقف التنافسية
والقلبالرأسمبنزلةالثقافةألن. رفيعةإنسانيةمعايريوفقواملؤسسةاألفرادثقافةبناء-٣

.اجلسدمن

.١٤٤- ١٤٠: ، ص صمجال أنيس، مرجع سابقخرياهللا،1
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:اإلبداعيةالقيادةسمات-٢- ٣-٢
هذه  الصفاتتتوفرالدرااسات إىل العديد من الصفات للمبدعني وقدأشارت البحوث و 

: ١ومن أهم صفات القائد املبدع. بعضهاأوكلهااإلبداععلىالقادراإلنسانيف
املشكالت،معللتعاملعديدةبدائلتصورعلىالقدرةذلكويعين:اخلالقةالبصرية-١

..حمددةةهلا أجوبليسواليتالصحيحةوطرح األسئلة
بسهولة، فهو يتوقع الفشل يستسلمالكبرية، فاملبدعلدرجةوباآلخرينبالنفسالثقة-٢

.لكن ذلك يزيده تصميما
امعيتعاملمع مقتضيات التغيري، فاملبدعالتعاملعلىالقدرة-٣ تثرياملواقف الغامضة أل

.اإلبداعأركانأحدوهوحلولعنالبحثنفسهيف
التكيف والتجديدعلىالقدرةلديهفاملبدع،والتجريبوالتجديدالتكييفلىعالقدرة-٤
بالصوابيؤمنأبهيصل األمروقدمسلمات،الناسعامةان يعتربهاميكناليتبالقضاياويشك

. منه اإلنسانالذي ينطلقاملنظورعلىتعتمدنسبيةأمورن تلكأيعتربإذواخلطأ املطلق
واألوامرالتعليماتمناقشةيفاجلرأةهذهواملقرتحات، وتنعكساآلراءداإبيفاجلرأة-٥
ترديدفنإاليتقنونالاملتملقني الذينيفتتوفرالصفةوهيالعليا،املراجعمنالصادرة

.روسائهمرضاكسبيفطمعاتفكريدومنااملوافقات
هويفرضوالغريهسلطةعليهفرضتالاملبدعفالفرد،املبدععندالفرديةاالستقاللية-٦
.اآلخرينعلىسلطته

وبالطبع ال توجد متكاملة يف شخص بعينه فاملثلية ،ومهما تعددت وتنوعت السمات
ولكن بعض تلك الصفات ميكن توافرها يف شخص معني ،املطلقة والكمال هللا سبحانه وتعاىل

.ليعترب قائدا
:التنمية المستدامةمفهوم -٣

بعد أن كان سابقة، تنمويةملفاهيمموسعكبديلاملستدامةالتنميةمام مبفهومزاد االهت
االحتباس احلراري، التدهور : العامل يتجه حنو جمموعة من الكوارث البشرية والبيئية احملتملة، مثل 

، )٢٠٠٦املعرفة، عمان، االردن، الطبعة األوىل، كنوزدار(، واالبتكاراإلبداعإدارةعبودي، منريزيدبطرس،سليمجلدة،1
.٦١، ٦٠: ص ص
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ىل وهكذا أدى االرتباط الوثيق بني البيئة والتنمية إ،اخل...البيئي، تزايد النمو السكاين والفقر 
.١ظهور مفهوم التنمية املستدامة

: نشأة مفهـوم التنمية المستدامـة- ١-٣
األخريةسنةالثالثنيخاللقد مهدت كثري من املناسبات والتقارير واملمارسات السياسية ل

: وذلك على النحو التايل،الطريق جتاه تطوير مفهوم التنمية املستدامةالعشرينالقرنمن
. حول البيئة اإلنسانية١٩٧٢سنة ) السويد ( عقد مؤمتر استكهومل م١٩٧٢يف عام - 

كما صدر التقرير األول 
Meadows)" حدود  النمو"املنبثق عن نادي روما بعنوان  1972).

برنامج األمم املتحدة للبيئة ( ، أصدر االحتاد الدويل لصون الطبيعة وشركاءه ١٩٨٠العام - 
اإلسرتاتيجية العاملية لصون الطبيعة، واستعملت مصطلح : وثيقة) يةوالصندوق العاملي للحياة الرب 

٢.التنمية املستدامة

.صدر تقرير عن برنامج األمم املتحدة للبيئة عن حالة البيئة العاملية١٩٨٢يف عام - 
من ، وضمت أكثر"اللجنة العاملية للتنمية والبيئة"شكلت األمم املتحدة ١٩٨٣ويف عام 

عكفوا العاملي،املستوىعلىوالبيئةالتنميةجماليفوخرباءبالسياسةملهتمنيامنشخصية20
للكمشرتكعملإجراءعلىسنوات3ملدة

قدم للجمعية " بتقرير برونتالند"وعرف أيضاً " مستقبلنا املشرتك"ائي بعنوان تقريربإصدار
" Sustainability" مفهوم الدميومةتضمن، والذي١٩٨٧العامة لألمم املتحدة سنة 

، وذلك بدمج االحتياجات االقتصادية "دوليااملستدامةالتنميةإىلويشرييكرسكمفهوم
3.واالجتماعية والبيئية يف تعريف واحد

والذي ينظر للتنمية " بروتنالندجلنة "تعريفمنمشتقةالتعاريفمعظمأنواملالحظ

اء شاهني، الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية، القاهرة، (، امةمبادئ التنمية المستددوجالس موسشيت، .ف1 ترمجة 
.١٧.، ص)٢٠٠٠

2 See Report IUCN,“The International Union for Conservation of
Nature”,(Washington D.C,1980) , p.14-20.

.١٠، ٨: ص ص،)١٩٨٧األمم املتحدة، نيويورك، (، "مستقبلنا املشرتك:تقرير اللجنة العاملية للتنمية والبيئة : " راجع 3
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ااملستدامة تمع الراهنة بدون املساس حبقوق التنمية اليت تأخذ بعني اال: بأ عتبار حاجات ا
م ١".األجيال القادمة يف الوفاء باحتياجا

: سمات ومبادئ التنمية المستدامة-٢-٣
:٢املستدامة للتنميةمن بني السمات األساسية 

منللحدتسعىأيفقراالطبقاتأكثراحتياجاتلتلبيةأساساتتوجهاملستدامةالتنمية- 
.العامليرالفق

بكلاحلضارة اخلاصةعلىواإلبقاءالثقافيةاجلوانبتطويرعلىحترصاملستدامةالتنمية- 
.جمتمع

أبعادها تداخللشدةبعضعنبعضهافصلميكنالاملستدامةالتنميةعناصر- 
.وعناصرها

مد علىتعتوالوالقطاعات،الفئاتكلفيهاتساهمجمتمعية،عمليةاملستدامةالتنمية- 
.واحدموردأوفئة

وأهدافاملدىطويلةإسرتاتيجيةذاتالغايات،حمددةواعية،عمليةاملستدامةالتنمية- 
.وبرامج مرحلية

.املستدامةالتنميةعمليةمنيتطلبوهذاذاتية،إنتاجيةطاقةوإجيادقاعدةبناء- 
:٣أمههاللتنمية املستدامة، و املبادئ الرئيسيةاملؤشرات اليت متثلمنوهناك العديد

ماملواطننيقدراتبتوسيعوذلك:التمكني-١ املشاركة أشكالتقويةطريقعنوخيارا
ا السياسية وضماناألحزابدورتفعيلوعرب،حلكمملؤسسات االعامةاالنتخاباتعربومستويا

التعاون- ٢. اخل...وتنافسها،تعددها
تمعات، كمصدر لإلشباع الذايتو  تمع وبني ا .                      التضامن والتفاعل االجتماعي داخل ا

1 Emmanuelle Reynaud, “ Le développement durable, (Revue Française de
Gestion ”, n: 152 , septembre- octobtre 2004),p.118.

جملة أحباث اقتصادية (، "٢٠٠٩- 2001االقتصادي اإلنعاشبرنامجخاللاجلزائر منيفاملستدامةالتنمية" زرمان كرمي، 2
).٢٠١٠جوان بسكرة،اجلزائر،خيضرحممدالتسيري، جامعةوعلوموالتجاريةاالقتصاديةالعلوموإدارية، العدد السابع، كلية

،)2005،العربية، بريوتالوحدةدراساتمركز(،العربيةالبالدفيالصالحالفساد والحكمالشطي وآخرون،إمساعيل3
90.ص
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يف اجلميعمثل حق،الدخلفقطوليسوالفرصاإلمكاناتوتشمل: التوزيعيفالعدالة-٣
.التعليم

حياة األجياليفسلباالتأثريدونايلاحلاجليلحاجاتضرورة تلبية: االستدامة-٤
. كرمييف عيشوحقهاالالحقة،
.جريأوقمعأوديداتأيةعنبعيدااحلياةيفاحلقويتضمن:الشخصياألمان-٥

ا تؤكد على و  إن مجع كل األفكار واملقوالت اجلديدة اليت تعرب عن التنمية املستدامة يوضح أ
". االعتماد على الذات ،املشاركة،نقل التكنولوجيا،التحرر: " هي،عدد من القضايا الرئيسية

:أبعاد التنمية المستدامة - ٣-٣
:١هيو ،ومرتابطة، تشكل ركائزهامتكاملةأبعادبثالثةتنميةهياملستدامةلتنميةا
عرب استخدام رشيد لثالث يركز على حتقيق الكفاءة االقتصادية : (*)البعد االقتصادي- أ

: حزم من األدوات
،األدوات االقتصادية واألدوات االجتماعية،األدوات التقنية

يعّد العدل االجتماعي إحدى ركائز التنمية املستدامة اليت ترفض : البعد االجتماعي- ب
العدالة بني الفقر والتفاوت البالغ بني األغنياء والفقراء، واملفهوم األول للعدل االجتماعي هو

حيث أن صون النظم البيئية املتجددة حيفظ لألراضي الزراعية واملراعي والغابات . األجيال
ا على اإلنتاج املتواصل وحتتاج اإلدارة الرشيدة ملوارد الفحم والبرتول والغاز . واملصايد قدر

. وخامات املعادن إىل ضبط اجتماعي يقاوم اإلسراف
ل االجتماعي هو العدل بني أهل اجليل احلاضر، ويفي باحتياجاته أما املفهوم الثاين للعد

.املشروعة
، (**)١٩٩٢أشار املبدأ الرابع الذي أقره مؤمتر ريو دي جانريو العام : الكفاءة البيئية - ج

مركز (، أبعاد وآثار على التنمية المستدامة: التحضر وهيمنة المدن الرئيسية في الدول العربيةابراهيم سليمان مهنا، 1
.٢٢.، ص)٢٠٠٠، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدةاإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية،

، وهو يقيس مبقاييس بيئية )علم اقتصاد البيئة(العلوم االقتصادية أفرزت التطورات البيئية يف العقود األخرية ظهور فرع من (*)
خمتلف اجلوانب النظرية والتحليلية واحملاسبية للحياة االقتصادية واالجتماعية، ويهدف إىل احملافظة على توازنات بيئية تضمن منًوا 

.مستداًما 
على خطة مفصلة ) دولة178(فاق بني دول العاملفرصة لالتبالربازيل١٩٩٢جوان ١٤يف شكل مؤمتر قمة األرض (**)
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لكي تتحقق التنمية املستدامة ينبغي أن متّثل احلماية البيئية جزًءا ال يتجزأ من عملية : " إىل أنه
. ة وال ميكن التفكري فيها مبعزل عنهاالتنمي

النموذج الماليزي في التنمية المستدامة : ثانيا
وهي جتربة ،املستدامةإحدى التجارب الناجحة يف جمال التنمية التجربة املاليزية تشكل 

جديرة باالهتمام والدراسة، جتربة امتدت إىل أكثر من نصف قرن، بدأت منذ استقالل ماليزيا 
واستمرت تنمو وحتقق طفرات واسعة حىت اآلن، على حنو استوقف الباحثني ١٩٥٧عام 

. واملهتمني بتجارب التنمية يف العامل
:نموذجها التنمويالتعريف بماليزيا وأهمية دراسة-١

قبل اخلوض يف التجربة املاليزية، فإنه من املنطقي يف البداية أن نتوقف أمام حالة ماليزيا 
د أمهية دراسة جتربتها التنموية، وتوضيح األهداف اليت نسعى إىل حتقيقها من بالتعريف، وتأكي
.وراء هذه الدراسة

:التعريف بدولة ماليزيا- ١-١
ماليزيا دولة إسالمية تقع يف وسط جنوب شرق قارة آسيا، حيدها شـماال تايالند وترتبط 

لى حبر جنوب الصني وغربا جنوبا مع سنغافورة عرب جسر مير فوق مضيق جوهور وتطل لشـرقا ع
مضيق ماالكا الذي يفصلها عن جزيرة سومطرة اإلندونيسية، قريبة من خط االستواء وتقع بني 

.ومناخها مداريمشاال ٧و١خطي عرض 
يتألف احتاد ماليزيا من ماليزيا الغربية اليت تتألف من دولة املاليو اليت تشغل أراضيها معظم 

د العاصمة كواالملبور ومن ماليزيا الشرقية اليت تضم والييت صباح شبة جزيرة املاليو، حيث توج
وسرواك، ومن جمموعة من اجلزر الصغرية اليت تقع بالقرب من شبه جزيرة املاليو ومن جزيرة 

.بورنيو
، واندجمت كل من سنغافورة، ساراواك، وبورنيو ١٩٥٧أغسطس ٣١نالت استقالهلا يف يف 

ا أن Agenda) ٢١(على املفكرة الذي صدق " ريو"بإعالن لتحقيق التنمية املستدامة، وانتهى  ، كخطة عمل من شأ
,Marie Harribey: أنظر. ٢١تستجيب ألهداف البيئة والتنمية يف القرن ال  le développement

soutenable, (Economica, Paris ,1998), P8..Jean
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حصلت يف . ١٩٦٣سبتمرب ١٦مااليا مجيعها لتشكل ماليزيا يوم الشمالية الربيطانية واحتاد
السنوات التالية توترات ضمن االحتاد اجلديد أدت إىل نزاع مسلح مع اندونيسيا وطرد سنغافورة 

.١٩٦٥١أغسطس ٩يف 
ا فقد بلغ٢٢كم٣٢٩,٨٤٥تبلغ مساحة ماليزيا حوايل  مليون ٢٨ر٣، أما عدد سكا

مليون ٢٩.٣، ووصل العدد إىل ٣)منهم أجانب% ٨.٢(٢٠١٠ام نسمة وفقا الحصاء ع
ينقسمون إىل ،٢٠١٢٤نسمة سنة 

ا، وأمهها شعب املاليو الذين  جمموعات عرقية رئيسة لكل منها دينها، ولغتها، وحضار
.يشكلون غالبية السكان، يليهم الصينيون وهم يسيطرون على معظم االقتصاد، مث اهلنود

= دوالر أمريكي1(ويعرف بالدوالر املاليزيRINGGITرينجيت : هيعملة ماليزيا 
.٥)رينغيت ماليزي٣.١٧

رأس اهلرم املاليزي والية ماليزية، ١٤نظام احلكم يف ماليزيا ملكي دستوري وفيدرايل جيمع 
" يانغ دي بيرتوان اغونغ"

ع عشر ملاليزيا وهو ملك منتخب وله دور شرّيف شعائري، وحاليا يتوىل منصب امللك الراب
٢٠١١.٦ديسمرب ١٣عبد احلليم معظم شاه لفرتة مخس سنوات منذ السلطان

وهناك حكومة فيدرالية مركزية يرأسها رئيس الوزراء، الذي يفوز حزبه يف االنتخابات علي 
مستوى الدولة، وهو ذو صالحيات واسعة، كما أن هناك حكومات حملية للواليات، يرأس كل 

وقد وفر نظام احلكم . راء الذي يفوز حزبه يف االنتخابات علي مستوي الوالية منها رئيس الوز 
جمموعة من الضمانات واإلجراءات اليت تعطي للدولة صبغة ماليوية، كامللكية ولغة املاليو ودين 

-http://fa-organisation:  التجربة املاليزية يف االصالح االداري، متاح على املوقع 1
gestion.blogspot.com

http://ar.wikipedia.org/wiki: ، موقع ويكيبيديا املوسوعة احلرة ماليزيا2
خطاب رئيس الوزراء املاليزي السيد عبد الواحد عمر يف اختتام النقاش حول اخلطاب امللكي يف الربملان املاليزي3

. ٣١/٠٧/٢٠١٣:يوم
ضة اجلنوب٢٠١٣تقرير التنمية البشرية : أنظر 4 .٢٠٧.ص،٢٠١٣، نيويورك، UNDPاالمنائي ، برنامج األمم املتحدة، 

موقع أسعار العمالت اليوم يف ماليزيا برينغيت ماليزيا 5 MYR :http://www.currencypricetoday.com/  ،
٢٢/٠٧/٢٠١٤.

/http://www.aswaqpress.com: املوقع ،٢٠١٣تقرير عن نظام احلكم يف ماليزيا، جملة أسواق، جويلية 6
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. الدولة اإلسالم
:النموذج الماليزي في التنمية والجانب االبداعي فيهاأهمية دراسة - ٢-١

لدراسة جتربة ناجحة لبلد معني ملا متثله من أداة مساعدة لتطبيق النموذج على تظهر احلاجة
النموذج املاليزي يف التنمية بلدان أخرى، ممَا سيسمح باقتصار اجلهد والوقت، وتنبع أمهية دراسة 

:واالبداع، فيما يلي
رد على أن ماليزيا دولة اسالمية استطاعت النهوض باستخدام هذه الثقافة ويف ذلك -١

الذين يرون أن االقالع احلضاري ال يكون اال مبقاطعة الدين واهلوية، واسترياد كل ما هو حديث 
. لبناء فضاء معريف بديل

تبيان ما تتميز به ماليزيا من تعدد عرقي واستطاعت حبكمتها السياسية أن جتعل البالد -٢
ننا العربية واالسالمية من منوذجا للتعايش السلمي على خالف ما هو موجود يف بعض بلدا

.تشاحن ومواجهات بني الطوائف
البحث عن إطار توجيهي واسرتشادي منها، ليس بقصد إعادة تطبيقها كما حدثت -٣

دف التعرف على املواقف االقتصادية، واملؤسسية، والسياسية املختلفة اليت تعوق  بالضبط، وإمنا 
.إمكانية عدم تطبيقها

هج واآلليات املستخدمة يف اإلجناز والتنسيق واالبداع، وكذلك تقومي التعرف على املنا-٤
السياسات اليت اتبعتها ماليزيا يف إطار سعيها حنو حتقيق تنمية مستدامة، وفهم املتغريات احلاكمة 

.يف هذا الصدد
تسليط الضوء على دور القادة املبدعني مباليزيا يف متكينها من الوصول للمستوى -٥

ملرموق الذي متتاز به، وهو فكر يعتمد على قيم اإلسالم النبيلة وجعلها سلوكا يوميا التنموي ا
.للتعامل مما أدى لتطورها

ا، وتطورها، -٦ تسليط الضوء على أبعاد السياسة التنموية يف ماليزيا، بالرتكيز على مسا
بتعزيز القدرات ومعرفة اإلطار املؤسسي هلا، ومع الرتكيز على دراسة اجلوانب اليت سامهت 

.االبداعية لالقتصاد املاليزي
حماولة استخالص الدروس املستفادة من حتليل واقع التجربة املاليزية، والكشف عن -٧

.عناصر القوة وأهم املتغريات اليت حكمت التجربة املاليزية يف التنمية والنهضة
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تنموية حنو الوصول إىل التوصية باملقرتحات احملددة اليت قد تساعد يف صياغة رؤية -٨
ا التنموية، أو تعزيز  اقتصاد ابداعي  رمبا تتبناها جمموعة البلدان العربية واإلسالمية لتحديث جتار

.ودعم هذه التجارب

:السياسات االقتصادية واالجتماعية وأثرها على التنمية المستدامة- ٢
عم التنمية االقتصادية واالجتماعية تعترب ماليزيا مثاال على بلد نام ابتكر مدخله اخلاص لد

بشكل عام، ومؤخرا أكد رئيس الوزراء املاليزي السيد حممد جنيب عبدالرزاق التزام حكومة بالده املستمر 
، وهذا تناسقا مع هدف حتويل ماليزيا إىل دولة ذات دخل مرتفع مع ١لضمان مشولية التنمية املستدامة
.م٢٠٢٠االقتصاد املستدام حبلول عام 

:وأثرها على التنمية المستدامة في ماليزيااالقتصاديةالسياسة - ١- ٢
بدأت مراحل التنمية االقتصادية يف ماليزيا منذ بداية السبعينات من القرن املاضي معتمدة على 

.القطاع العام، ويف نفس الوقت تبنت ماليزيا سياسة االقتصاد املفتوح الستقطاب االستثمار االجنيب
امللكية املزدوجة، احلرية : 2وهي،كز مسار التطور االقتصادي يف ماليزيا على أربعة ميادئوقد ارت

.االقتصادية،  العدالة االجتماعية، ومبدأ النظام االقتصادي اإلسالمي القائم على حترمي الربا
.وسنحاول تتبع مسرية االقتصاد املاليزي من خالل عرض خمتلف السياسات والرؤى االقتصادية

:سياسة التنمية الريفية بعد االستىقالل- أ
الريفية بالتنميةتنادىسياسة،١٩٥٧ىفمباشرةاالستقاللعلىحصوهلابعدماليزيااعتنقت

ماليزياوظلت.البدائيةالسلع األوليةعلىاألساسيفتعتمداحلجم، وكانتصغريةالصناعاتوتنمية
االستوائيةواألخشابوالقصديروزيت النخيلللمطاطاملالعيفومصدرمنتجبلدأكربطويلةوملدة
.الصنوبريةغري

اخلمسية، واخلطة)١٩٦٠- ١٩٥٦(األوىل اخلمسيةاخلطةيفالسياسةهذهمالمحوحتددت
أسسوهذه األخرية وضعت) ١٩٧٠- ١٩٦٦(اخلمسية الثالثةواخلطة،)١٩٦٥- ١٩٦١(الثانية 

/http://www.bernama.com/arabic: ماليزيا تؤكد التزامها باستهداف التنمية االقتصادية املستدامة، املوقع 1
املالية : امللتقى الدويل الثاين حول(،"ليل الفقر يف الدول العربية يف ضوء التجربة املاليزية فرص تق"بلقوم فريد، خليفة حاج، 2

.).م٢٠١٣/ ٦/ ٢٩-٢٨- ٢٧: تونس،جامعة صفاقساإلسالمية، 
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التنميةللتصدير، وهو ما جعل سياسةاملوجهةللصناعاتتالوارداحملإحاللصناعاتمنالتحول
.اجيابيةمثاراتؤتىالريفية

:New Economic Policy(NEP)الجديدةاالقتصاديةالسياسة- ب
طموحةالرازق تبنيه رؤيةعبدتونماليزياوزراءأعلن رئيس،١٩٦٩مايو ١٣على خلفية أحداث 

االقتصاديةالسياسةعليهاأطلق)اهلنودالصينيني،املاالي،(رقياتبني عللتمايز االقتصاديحدلوضع
، ومت(NEP)اجلديدة 

ا ، )١٩٩٠- ١٩٧١(للفرتة (OPP1) وىل البعيدة املدىاألبتبين اخلطة ١٩٧٠يف إعال
١.حيث مت الرتكيز للقضاء على الفقر، والقضاء على االرتباط بني العرقية واملستوى االقتصادى

ومت ترمجة هذه الرؤية إىل برامج ومشروعات على مدى أربع خطط مخسية، واليت ركزت أساسا  
على ختفيض 

مما أدى لزيادة . أغلبية السكانMalaysالتباينات االقتصادية واالجتماعية للماالويني 
ومنو كبري لالقتصاد املاليزي خرل هذه الفرتة وبواقع إىل حد كبري،حصص التوظيف والعمل لصاحلهم

مع احلفاظ على التصدير الرئيسي لزيت النخيل، . ملتوسط ناتج الدخل القومي%6,8منو سنوي 
.واخلشب، والصفيح، والزيت، واملطاط

وأُّسست صناعة الفوالذ، والسيارات والصناعات ،ويف أواخر الثمانينات، تنوعت الصادرات
.لةالثقي

Vision(٢٠٢٠رؤيــة - ج WAWASAN(أو يف اللغة احمللية ،)2020 2020( ،
اختاذهاجيبواخلطوات اليتاإلسرتاتيجياتأيضاً ولكناهلدففقطحتددالسنة،لثالثنيخطةهي 

افتتاحخاللحممدهاتري الدكتور موضعةالذيالطموحالقوميالتوجهإطاريفلتحقيق الرؤية، وجاءت
لس التجاريعاجتما  لالنتقال دف، واليت٢٠٢٠رؤية شعارحتت،١٩٩١فرباير ٢٨يفاملاليزيا
. ٢٠٢٠حبلول املتقدمةالدولمصافإىلمباليزيا

1 TAKASHI Torii , The New Economic Policy and The United Malays National
Organization —With Special Reference to the Restructuring of Malaysian

Society,p1, available on the following link,http://www.ide-
jetro.jp/English/Publish/Periodicals/De/pdf/97_03_01.pdf
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:National Development Policy(NDP)القوميةالتنميةسياسة- د
سياسة ستحداثباحممدحماضريبادر١٩٩٠عام اجلديدةاالقتصاديةالسياسةانتهاءبعد

وهي )٢٠٠٠–١٩٩١(للفرتة ) OPP2(، أُسست اخلطة الثانية ١٩٩١ففي يونيوالقومية،التنمية
اخلطتني : وختللت هذه اخلطة،٢٠٢٠خطة طويلة املدى، وشكلت بداية املرحلة األوىل إلدراك رؤية 

.اخلماسيتني السادسة والسابعة 
، ليس على الصعيد العرقى فقط، بل على "ازنةالتنمية املتو "وكان هدف هذه السياسة إحداث 

وكذا ،ودعم سياسة التشغيل. الصعيد االقليمى والقطاعى أيضاً، مع االستمرار ىف مكافحة الفقر
١.االعتماد على القطاع اخلاص

، بقي معدل النمو العايل ١٩٩٨إىل ١٩٩٧وبالرغم من تداعيات األزمة املالية يف أكتوبر من 
والتدفق الكبري لالستثمار املباشر ّضخم املنخفض والعمالة الكاملة واستقرار األسعار،على حاله، مع الت

(FDI)األجنيب
ضمن قطاع الصناعة وخاصة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات وجماالت التكنولوجيا العالية، مما 

،(GDP) إلمجايلأضاف قدرة للصناعات املوجهة حنو التصدير، وأدى لزيادة النمو يف الناتج احمللي ا
تمع يفلألفراداملعيشةمستوىرفعإىلأدىالذياألمر،٢٠٠٠يف سنة % ٨.٤بلغ  ٢.املاليزيا

ا اخلطة الثاثة طويلة املدى )٢٠١٠–٢٠٠١(الرؤية الوطنية - د للفرتة )OPP3(، جسد
عد ضمن خطة وأدجمت فيما ب. ٢٠٢٠، وشكلت بداية املرحلة الثانية إلدراك رؤية )٢٠١٠–٢٠٠١(
واليت ،)٢٠٢٠–٢٠١٠(

.، وختللتها اخلطتان اخلماسيتان الثامنة والتاسعة٣دف للحفاظ على النمو مع التوزيع املنصف
وقد أعطت هذه الرؤية اهتماما أكرب للتعامل مع العوملة وتسارع النمو االقتصادي يف العامل وتزايد 

.شدة املنافسة

1 Bartholomew M. Nyagetera, Malaysian Economic Development: Some
Lessons for Tanzania, p:6 ,7, available on the following link,

http://archive.lib.msu.edu/DMC/African.pdf
برنامج الدراسات املاليزية، جامعة القاهرة، (، األطلس الماليزى، )حمررون(جابر سعيد عوض، هدى ميتكيس .كمال املنوىف،2

.٢٤٤، ص)٢٠٠٦
.، مرجع سابق علي عبد الرازق جليب3



٤٧٠٢٠١٤ 

دف إليه اخلطة ال ، واعادة %٥أن ينمو قطاع الزراعة بنسبة ) ٢٠١٠- ٠٦(تاسعة ومما كانت 
االعتبار له ليكون القاطرة الثالثة للنمو االقتصادي، وازالة سوء االدراك بالنظر إليه على أنه نشاط 
منخفض القيمة املضافة، بل هي نشاط اقتصادي رئيسي للمجتمعات الريفية يف ماليزيا علما بأن حنو 

1.يعيشون يف مناطق ريفية من املاليزيني% ٣٧

بشرية، وقد ساهم يف ذلك النمو ببعض البلدان ومنها ماليزيا إىل حتويله لتنميةيفوقد أدى التفوق
السياساتيفواحلزماالبتكار،العامليةاألسواقاخرتاق،الفاعلةاإلمنائيةالدولة:ثالثة حمركات

.االجتماعية
:لى التنمية المستدامة في ماليزياالسياسة االجتماعية وأثرها ع- ٢- ٢

بثالث مراحل يف تطورها، وميكن تفسري هذا ١٩٥٧مرت السياسة االجتماعية يف ماليزيا منذ 
:التطور يف سياق التعديالت اليت دخلت على دور احلكومة يف التنمية الشاملة يف البالد

البنية التحتية ركزت على توفري ،١٩٨٠وحىت منتصف عام ١٩٥٧من : المرحلة األولى
. والتنظيمية واخلدمات األساسية، واالهتمام غري العادي الذي قدم للمناطق الريفية

استمرار الدور األساسي للحكومة يف تطوير وإجناز ،١٩٩٧إىل ١٩٨٠من : المرحلة الثانية
تمع املدين .السياسة االجتماعية، وظهر دور حمدود للقطاع اخلاص، ومنظمات ا

غ الطبقة الوسطى حبجم أكرب وطلبها املتزايد على تعليم جيد ورعاية صحية أفضل، وكان لبزو 
ولتعديالت احلكومة على دورها يف إدارة السياسة االجتماعية، ورغبتها يف تشجيع استثمارات القطاع 
اخلاص، دور يف تطور القطاع اخلاص لتوفري خدمات التعليم والصحة، إلتاحة فرصة اختيار أوسع أمام 

. ملستهلكنيا
ة الفقر، وأسهمت املنظمات األهلية يف حتسني نوعية  ا كما تبنت احلكومة إجراءات 

. اخلدمات
وإىل اآلن، تبنت احلكومة إجراءات حتويلية ١٩٩٧منذ منتصف عام : المرحلة الثالثة- 

اعدات الرفاه على الفقراء، كما حافظت على توفري مس١٩٩٧ملواجهة انعكاسات األزمة املالية عام 
.واخلدمات االجتماعية

.، مرجع سابقأحمد جمیل حمودي 1



ـــ٤٧١

ا على مستويات التنمية البشرية يف  وتنبع اإلجنازات اليت حتققت يف اجلانب االجتماعي وانعكاسا
ويشري تقرير التنمية ،ماليزيا، من حيث ترتيب ماليزيا ضمن جمموعة البلدان ذات مستوى عال يف التنمية

، وتعد من بني عدد من الدول (*) )٦٤املرتبة (رتيبا صاعدا بأن ماليزيا حققت ت٢٠١٣البشرية للعام 
الدخلمننصيب الفردمنويفأوالبشريةالتنميةدليلعجزخفضيفإمامرتفعةمرتبةالنامية اليت حتتل

)أنظر اجلدول املوايل(اإلمجايلالقومي

- ١٩٩٠اميبين عالتطورات في دليل التنمية البشرية لدول نامية): ٠١(الجدول رقم 
٢٠١٢

Error!

.البشريةالتنميةلدليلالقصوىالقيمةعنالفارقتقليص: (*):مالحظة
، )UNDP(، برنامج األمم املتحدة االمنائي ٢٠١٣تقرير التنمية البشرية : المصدر

بمؤشر بلغ ) ٣٦المرتبة (قطر في مقدمة الدول االسالمیة جاءت ٢٠١٣حسب تقریر التنمیة البشریة (*)
) ٥٧(، السعودیة )٥٤(، الكویت )٤٨المرتبة (البحرین ) ٤١المرتبة (، تلیھا اإلمارات العربیة ٠.٨٣٤

.عالمیا٦٤والمرتبة ٠.٧٦٩زیا بمؤشر ومالی
ضة اجلنوب٢٠١٣تقرير التنمية البشرية : أنظر  .١٦٠: ص،٢٠١٣، نيويورك، UNDP، برنامج األمم املتحدة االمنائي ، 



٤٧٢٢٠١٤ 

.٦٦، ص ٢٠١٣نيويورك، 
ال من خالل اإلشارة إىل املؤشرات ولذا سنسلط الضو  ء على ما مت إجنازه يف هذه ا

.االجتماعية املتاحة
أدت برامج الصحة يف ماليزيا واالنفاق على حتسني :في مجال التنمية الصحية-أ

ا إىل عدة نتائج، فقد اخنفض معدل وفيات األطفال الرضع من  مولود ١٠٠٠لكل ٧٦خدما
كما تناقص معدل وفيات األمهات ،٢٠٠٥إىل ٢٠٠٠الفرتة من يف ١٠إىل ١٩٥٧حي عام 

. ٢٠١٠عام ٢٩، و١٩٩٠يف ٢٠إىل ١٩٥٧ألف مولود حي عام ١٠٠لكل ٢٨٠من 
.١عاما٧٤.٥حوايل ٢٠١٣وبلغ متوسط العمر املتوقع حسب تقرير التنمية البشرية 

، حتسن واضح يف لقد ترتب على برامج التعليم وما أنفق عليها:التعليم والتنمية-ب
األوضاع التعليمية، حيث أن

خالل الفرتة %٩٣.١بلغ ) عاما١٥ما يزيد عن (معدل تعلم القراءة والكتابة للبالغني 
)٢)٢٠١٠–٢٠٠٥،

. وهو واحد من أعلى املعدالت يف العامل، مما يعكس أمهية التعليم يف أجندة التنمية القومية
واالجراءات املتخذة ،سوق العمل يف ماليزياسامهت سياسة:التشغيل والتنمية-ج

وهي ٢٠١١يف % ٣يف ختفيض معدل البطالة اىل ،١٩٩٧ملواجهة اآلثار النامجة عن أزمة 
.نسبة متاثل أو أقل من العديد من الدول املتطورة

عرفت ماليزيا عددا كبريا من نظم احلماية االجتماعية :الحماية واألمن االجتماعي-د
وظلت قادرة على الوفاء بأغراضها، وصاحلة للتمويل رغم بعض األزمات االقتصادية يف اجليدة، 
.١٩٩٠، ١٩٨٠األعوام 
تعترب جتربة مكافحة الفقر مباليزيا من أبرز التجارب الّيت  : مكافحة الفقر في ماليزيا-هـ 

-١٩٧٠(ُكللت بالنجاح على مستوى العامل اإلسالمي، واستطاعت خالل ثالثة عقود 
، وهو ما يعين أن عدد األسر الفقرية %٥.٥إىل % ٥٢.٤ختفيض معدل الفقر من ) ٢٠٠٠

.تناقصت بنهاية التسعينيات ألكثر من ثالثة أضعاف بداية السبعينيات

.مرجع سابق، ٢٠١٣تقرير التنمية البشرية 1
.املرجع نفسه2



ـــ٤٧٣

وهكذا، أدى إدماج السياسة االقتصادية وما صاحبها من خطط تنموية، وتكاملها يف 
دف إىل حتقيق الوحدة عملية صياغة السياسة االجتماعية، إىل توطيد  فلسفة قومية يف التنمية، 

.الوطنية
:مكانة االقتصاد االبداعي الماليزي في التنمية -٣

وشاركت يف ،"توسيع نطاق مسارات التنمية احمللية" تقرير لألمم املتحدة معنون بـ أشار 
لع واخلدمات اإلبداعية بأن التجارة العاملية للس. نشره اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

، وازدادت أكثر من الضعف بني ٢٠١١مليار دوالر أمريكي عام ٦٢٤حققت رقما قياسيا بلغ 
ويف الوقت عينه، يتمتع اإلبداع بقيمة كربى غري نقدية ُتسهم يف . ٢٠١١وعام ٢٠٠٢عام 

١٢.١دان النامية كما بلغ املعدل السنوي لنمو صادرات السلع اإلبداعية يف البل،التنمية الشاملة
.٢٠١١١و٢٠٠٢يف املائة بني عامي 

سعت ماليزيا اىل التحول حنو اقتصاد ابداعي منذ أواخر القرن املاضي، عصبه وروحه وقد 
املعرفة وذراعاه التكنولوجيا والسوق، وعوائده سريعة وحقيقية تتمثل يف خلق الثروة والتوظيف 

.والرفاهية االجتماعية
يا منوذج اإلبداع الذي حتركه السوق، وحتدد االجتاه الذي سيسلكه وقد اختارت ماليز 

املبدعون من أصحاب املشروعات املعرفية والذين سيقومون باحلصول علي العلوم والتكنولوجيا 
٢.الالزمة لتحقيق ما يطلبه السوق

. عريفوسنحاول الرتكيز على جانبني من االقتصاد االبداعي مها االبداع التقين واالبداع امل
:االبداع التقني - ١-٣

ُيشري اإلبداع التقين إىل سلسلة من اخلطوات الفنية والصناعية ُتسهم يف تقدمي منتجات 
3.جديدة إىل السوق

-http://www.unesco.org/new/ar/media: ، املوقع ٢٠١٣: تقرير لليونسكو بشأن االقتصاد اإلبداعي1
services/in-focus-articles/creative-industries-boost-economies-and-

development-shows-un-report/
.٢٠١٠ماي ١٨درس عاملي يف اإلبداع التكنولوجي، األهرام اليومي، .. مجال حممد غيطاس، مـاذا فعـل اآلخـرون؟ ماليزيا2

3 Diaye, Anthurimane, N."Second International Forum on Creativity and
Invention : A Better
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وكان من أهم مميزات عقد التسعينات ىف ماليزيا هو التوجه حنو السياسات الصناعية ذات 
التقنية العالية

(High Tech)دف زيادة القدرة التنافسية لالقتصاد والصناعات التكنول وجية العالية 
. املاليزى عامليا

ولتحسني وضعها التنافسي عامليا جعلت احلكومة املاليزية يف خمططها اإلسرتاتيجي لتحقيق 
ا إنشاء مناطق الصناعات التقنية، مما جعل من ماليزيا دولة ناجحة ) م٢٠٢٠رؤية ( أحد مكونا

. ات التقنيةيف جمال تصدير املنتج
: ١واليت من أمهها،(*)) HTI(فباالستناد إىل مؤشرات التنافسية التقنية 

، والذي يقيس مدى )Technological Emphasis(مؤشر الرتكيز التقين -١
تركيز الدولة على الصناعات التقنية، ويقاس بطريقة كمية من نسبة الصادرات التقنية إىل صادرات 

. الدولة يف جمملها
حيث زادت الصادرات العالية التقنية لبعض الدول اآلسيوية ومنها ماليزيا، كما يبينه الشكل 

.املوايل

من إجمالي (% الصادرات العالية التقنية لعينة الدول اآلسيوية ): ٠٣(الشكل رقم 
)المنتجات المصدرة

Future for Humanity in 21 Century",2002,
WW.wipo.org/innovation/en/meetings/2002/bei/pdf/.

(*) HTI : High Technology Indicators.
املستدامة، منتدى الرياض االقتصاديةالتنميةيففعالةالتقنية داةأيـمـــــــن بن عــبد الــــــمجيد كيـــــال، مناطق الصناعات1

.١٦م، ص٢٠٠٥نوفمرب ١٢-هـ ١٤٢٦شـــوال ١٠االقتصادي، 
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التنميةيففعالةالتقنية أداةاعاتمناطق الصن"أيـمـــــــن بن عــبد الــــــمجيد كيـــــال، :  المصدر
حنو تنمية : حبث مقدم يف منتدى الرياض االقتصادي الثاين بعنوان(، "املستدامة االقتصادية

، )م٢٠٠٥ديسمرب ٦- ٤املوافق ١٤٢٦ذي القعدة ٤- ٢اقتصادية مستدامة، الفرتة من 
.٢١ص

مها أكرب دولتني م بأن سنغافورة وماليزيا٢٠٠٣- م ١٩٩٢حيث يالحظ خالل الفرتة 
وبالنسبة للمنتجات العالية التقنية ،آسيويتني يعتمد اقتصادمها على تصدير املنتجات التقنية

٥٨.٤١إىل حوايل ١٩٩٢عام ٣٧.٦٤املصدرة من ماليزيا فقد ارتفعت نسبتها من حوايل 
. م٢٠٠٣عام 

، يستخدم معلومات)Technological Standing(مؤشر الوضع التقين -٢
وهو يعترب مقياس لنجاح الدولة يف تصدير املنتجات العالية ،اإلنتاج وتصدير الصناعات التقنية
.التقنية ويقاس بطريقة كمية ووصفية

وهناك متغريات مهمة تعترب من خمرجات املنظومة الصناعية، وتستخدم لقياس أبعاد التنمية 
: ١املستدامة

،)Value Added in Manufacturing(القيمة املضافة يف اإلنتاج - أ
كمؤشرين ) High-Technology Exports(والصادرات من املنتجات العالية التقنية 

حبث مقدم يف (، "املستدامة االقتصاديةالتنميةيففعالةالتقنية أداةمناطق الصناعات"أيـمـــــــن بن عــبد الــــــمجيد كيـــــال، 1
ديسمرب ٦-٤وافق امل١٤٢٦ذي القعدة ٤-٢حنو تنمية اقتصادية مستدامة، الفرتة من : منتدى الرياض االقتصادي الثاين بعنوان

.٢٨، ٢٧: ص ص )م٢٠٠٥
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.للبعد االقتصادي من التنمية املستدامة
Application)تطبيق وتطوير التقنيات - ب & Development of

Technology)كمؤشر للبعد البيئي من التنمية املستدامة.
كمؤشر للبعد االجتماعي من التنمية (Entrepreneurship)روح املبادرة- ج

.املستدامة
ا باعتبارها املكان إنشاء مناطق الصناعات التقنية، فقد ويف جمال  زاد اهتمام ماليزيا 

الذي تتوفر فيه البنية التحتية واخلدمات املساندة والدعم واحلوافز اليت تفعل تكوين التكتالت 
ليت بدورها تؤثر على زيادة صادرات املنتجات التقنية وترفع من مستوى وا،الصناعية التقنية

اإلنتاجية والقيمة املضافة وعدد الوظائف العالية األجر، مما يصب يف زيادة الناتج اإلمجايل 
مدينة كوليم للتقنية العالية : ٢ومن أهم هذه املناطق، جند. ١وبالتايل تنمية االقتصاد الوطين

)Kulim Hi-Tech Park(،مدينة ملتيميديا سوبر كوريدور)MSC( ومدينة ماليزيا
.للتقنية

:االبداع المعرفي- ٢- ٣
بدأت احلكومة املاليزية بتطبيق عدة مبادرات لتسهيل التطوير الناعم القتصاد املعرفة، 

لتحتية والبىن اوالعلوم والتكنولوجيا، والبحث والتطوير،،تنمية املوارد البشرية: خصوصًا يف جمال
. والتمويل،املعرفية

دف التنمية الوطنية، اذ تعد فقد  متيزت ماليزيا مبقاربتها املرتكزة على املوارد البشرية 
احلكومة املاليزية أن رأس ماهلا البشري هو النواة يف أي اقتصاد معريف، وهي بذلك خاضت مسرية 

واخلاص منذ منتصف التسعينيات اىل امناء ناجحة الصالح سياستها الرتبوية يف القطاعني العام 
يومنا هذا، ومل يقتصر النهوض بالثروة البشرية على املهارات واملعرفة بل مشل القيم االخالقية 

٣.والفكر املستنري والوعي الثقايف

1 Porter, M., The Competitive Advantage of Nations ,(The Free Press , New
York ,1990).

.٣٣، 32: ، ص صمرجع سابقأيـمـــــــن بن عــبد الــــــمجيد كيـــــال، 2
.٢٠١٤فرباير1:، جريدة الوطن العمانية "قصة النجاح املاليزية .. من جتارب الشعوب"حممد جنيب السعد، 3
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، ورفعت  الدولة (*)ويظهر اهتمام احلكومة باإلنسان من خالل اهتمامها بالتعليم والتدريب
ونتيجة هلذا التعليم الفّعال دخلت ماليزيا االقتصاد " قويا حتصد اقتصادا قوياازرع تعليما : "شعار

. التنافسي
فقد أدرك قادة ماليزيا حاجة البالد لثورة تعليمية، وىف هذا السياق، أعدت اخلطة 

، والىت وضعها رئيس الوزراء السابق عبد اهللا بدوى ٢٠٢٠االسرتاتيجية للتعليم العاىل الوطىن حنو 
.٢٨/٨/٢٠٠٧ىف 

دف ) ٢٠٠٥-٠١(كما نصت اخلطة التنموية الثامنة  عن انشاء عشر مدارس ذكية 
االنتقال بثقافة الذاكرة من نظام التعليم القائم على االمتحان إىل ثقافة خالقة تقوم على التفكري 

.وحل املشكالت
قين وهي عبارة وقامت احلكومة املاليزية بانشاء جمموعة من حاضنات األعمال واالبتكار الت

دف لدعم  عن منشآت تسعى اىل دعم التنمية املعرفية من أجل االسهام يف االقتصاد الوطين، و
مما جيعلها ،املبادرين املبدعني واملخرتعني وأصحاب األفكار، لتكوين مشروعات صغرية ومتوسطة
ط بل ماهرا متنح فرص النجاح للشباب وترسخ فيه الثقة بالنفس لتجعله فردا ليس منتجا فق

.ومبدعا وتسهل له االتصاالت والعالقات مع الشركات املنتجة
UPM-MTDC Technology Innovation)وتعد احلاضنة التكنولوجية 

Centre) ١٩٩٧مثاًال ناجحًا ملراكز اإلبداع التكنولوجي يف ماليزيا، ومت افتتاحها يف أبريل
.حبضور رئيس وزراء ماليزيا

بإنشاء عدد من املؤسسات املتخصصة ) ٢٠٢٠رؤية (اليزية يف إطار احلكومة املكما قامت 
لتقوم بفعاليات كبرية يف اجتذاب الشركات املتعددة اجلنسيات من أجل نقل التكنولوجيا 

، من ١٩٩٧اليت أنشئت عام MTDCوتوطينها، ومن أمهها شركة تطوير التكنولوجية املاليزية 
ية املتخصصة يف القطاعات اإلنتاجية واخلدميه خالل اجلامعات لتسمح للشركات الصناع

والتكنولوجية احليوية Multimediaاجلديدة، مثل جماالت الوسائط املتعددة املتعددة
)Biotechnology (أن تعمل يف إطار تعاون مشرتك بني هيئات التدريس والعلماء.

ذه الكلمة مكتوبة يف كل ) اقرأ(يف ماليزيا يتم حتويل األمر القرآين (*) من جمرد شعار إىل سياسة واقعية، إذ يفاجأ السائحون 
.ى القراءة والتعليمزاوية وكل مدخل من مداخل املنازل واملصانع يف بعض الواليات املاليزية كوسيلة لتشجيع اجليل اجلديد عل
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تكنولوجي متطور، وتقوم الشركة باحتضان املشروعات الصغرية اليت تعتمد على مستوى 
فضال عن تأسيس مؤسسات أخرى تساهم يف الرتويج التجاري لنتائج البحث العلمي ومنها 

١.الشركة املاليزية للتنمية التكنولوجية

كما تفوم احلكومة املاليزية بتمويل العديد من املشروعات يف التكنولوجيا املتقدمة، وقد 
ساعدت على تنفيذ عدد من 

ة وخصوصًا يف جماالت برجميات احلاسب اآليل والوسائط املتعددة، املشروعات احلكومي
حيث متت إقامة مشروع ممر 

,Multimedia Super Corridorالوسائط املتعددة الفائقة  MSC                                                           .
وى املعريف كون عالقة احرتام وثقة إّن هذا االهتمام املباشر باملواطن املاليزي على املست

متبادلة مع احلكومة اليت تقوم باشراكه يف اختاذ القرارات ومناقشة القضايا االقتصادية والتكنولوجية 
من خالل جمالس خمصصة لذلك مما يشعره 

ضة البالد تقوم على عاتقه .باملسؤولية املباشرة عن املشاريع التنموية وأن 
زيا إنشاء صندوق إسالمي لالبتكار واإلبداع للبنك اإلسالمي للتنمية ومؤخرا اقرتاحت مالي

وميكن .، ملعاجلة قضية ارتفاع معدل بطالة الشباب بني الدول األعضاء بشكل إسرتاتيجي(*)
استخدام هذا الصندوق لالستثمار يف الشركات املبتدئة بقيادة رجال األعمال الشباب، وتوفري 

.كارهم حىت تسويقهاالقروض واملنح لتمويل ابت

:دور القيادة الماليزية المبدعة في نجاح النموذج الماليزي للتنمية : ثالثا

، "وتنمية االقتصاديات احمللية بالدول العربيةحاضنات األعمال كآلية لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة "عمر حوتية، 1
دور مؤسسات االعمال : األعمال الكاملة للمؤمتر الدويل الرابع جلامعة بين سويف باالشرتاك مع احتاد اجلامعات العربية حول (

، ص )، جامعة بين سويف، مصر٢٠١٤فرباير ١٩، ١٨تمع املدين يف رفعة الشعوب وتقدمها، املنعقد يف الفرتة اخلاصة وا
٤٩٤.

لس حمافظي البنك اإلسالمي للتنمية يوم (*) وهو اقرتاح قدمه وزير املالية املاليزي الثاين أمحد حسين حنظلة خالل جلسة عمل 
ماليزيا تقرتح إنشاء صندوق إسالمي لالبتكار واإلبداع يف البنك اإلسالمي ، ONAء  وكالة أنبا: ، أنظر٢٠١٤يونيو 25

http://onaeg.com/?p=1758611: ، متاح على املوقع٢٠١٤يونيو 25للتنمية، 
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يأ ملاليزيا عدد من القيادات وقد ،إن القيادة االبداعية مبثابة القاطرة حلضارة األمم
ا ضمن استيعاب عميق لتعق يدات السياسية املتميزة اليت وضعت مصلحة ماليزيا يف قمة أولويا

فما الدور االبداعي هلذه . الوضع الداخلي وحساسياته وجمموعة احلسابات االقليمية والدولية
.القيادة يف تعزيز مسرية التنمية املستدامة؟

:توالي القيادات السياسية بماليزيا -١
قاد ماليزيا ستة رؤساء وزارة فقط، مما ) وإىل اآلن-١٩٥٧(خالل ما يقرب من ستني عاما 

إيل حالة االستقرار النسيب الذي عاشته ماليزيا، وكان كل رئيس وزراء الشخص األنسب يشري
:ملرحلته، وهم على التوايل

أول رئيس للوزراء وبطل االستقالل، تعلم : (*))م١٩٧٠-١٩٥٧(عبدالرحمنتنكو - أ
فق مجيع القانون جبامعة أكسفورد يف بريطانيا، وبعدما أدرك أن االستقالل لن يتحقق إال بتوا

تمع يف ماليزيا، بادر لبناء عالقات وثيقة وتفامهات مع قيادات الصينيني واهلنود اعرتف  فئات ا
فيها هؤالء بعدد من املزايا للماليو، يف مقابل اعرتاف املاليو حبقوق املواطنة الكاملة للصينيني 

ثة، وشكل أساس فكرة واهلنود، وجنح تنكو عبدالرمحن يف بناء حتالف من األحزاب الكربى الثال
التوافق بني خمتلف األعراق، ووسع التحالف احلاكم وشكل اجلبهة الوطنية لتشكل قاعدة حكم 
ائتاليف أكثر صالبة واستقرارا وعده الكثريون بطل التنمية، ويف عهده مت ضم صباح وسراواك 

ر طرد سنغافورة من وسنغافورة، وملا شعر أن بقاء سنغافورة سيهدد أسس التوافق املاليزي، اختا
١٩٦٥.١أغسطس 9أجل احلفاظ علي التوافق وذلك يف

- ١٩٧٩(كما أطلق السياسة االقتصادية اجلديدة اليت قدمت رؤية اقتصادية لعشرين سنه 
، واستهدف منها حتقيق تقدم اقتصادي للجميع مع حتسني وضع املاليو الذين عانوا من )١٩٩٠

، )١٩٩٠دیسمبر٦-١٩٠٣فبرایر٨(يم شاه تونكو عبد الرمحن پوترا احلاج بن املرحوم سلطان عبد احلميد حل(*)
أو باپا ) أبو اإلستقالل(وكذلك يـُدعى باپا كـِمـِردِكآن ، )لقب ألمراء يف ماليزيا" (التونكو"حمامي مسلم، ويـُعَرف عمومًا بلقب 

للبالد منذ اإلستقالل يف رئیس وزراءوأول ، ١٩٥٥من التحاد مالیزیاكبیر الوزراء، كان )أبو ماليزيا(ماليزيا 
ومكث . مالیزیاليشكلوا ١٩٦٣يف وسنغافورةوسرواكصباحوقد ظل رئيسًا للوزراء بعد انضمام كل من . ١٩٥٧

.1970سبتمبر22و ١٩٥٧أغسطس31: مابنييف املنصب 
-http://fa-organisation: التجربة املاليزية يف االصالح االداري، متاح على املوقع 1

gestion.blogspot.com/2013/03/
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.الفقر مقارنة بغريهم
الوزراء الثاين ملاليزيا، رئيس:(**)) م١٩٧٦- ١٩٧٠(عبد الرزاق بن حسين، تون-ب

نائًبا لرئيس الوزراء يف حكومة الوزارة بعد استقالة تنكو عبد الرمحن، وقد كان عبد الرزاقتوىلو 
.تنكو عبد الرمحن

من املبادرات املهمة لكي يوحِّد البالد، فقد أسس جبهة وطنية من اختذ عبد الرزاق عدًدا
سياسةالرزاقكذلك طرح عبد. األحزاب السياسية كي يقلل من اخلالفات السياسيةخمتلف

موعات العرقية، وأدى دورًا مهًما يف تكوين الــ اقتصادية جديدة كي يقلل من عدم التوازن بني ا
.روكو نيقارا أي األيديولوجية الوطنية

كانت ثالث رئيس وزراء ماليزي،  :(*)) م١٩٨١- ١٩٧٦(بن عون، داتوك حَسْين-ج
.فرتة حكمه استمرارا لنهج تون عبد الرزاق القائم على الوحدة والعدالة

عاما، ويعد بطل ٢١، توىل رئاسة الوزراء ألكثر من )٢٠٠٣- ١٩٨١(مهاتير محمد-د
ئلة خصوصا يف جوانب االقتصاد االزدهار املاليزي حيث قفزت الدولة يف عهده قفزات ها

وأحدث تغيريات ) املاليو(والتعليم والبنية التحتية واخلدمات، وقدم خدمات كبرية ألبناء قومه 
.مهمة لبنيتهم االقتصادية واالجتماعية مع احلفاظ على حقوق االقليات

نوفمرب ٢٦، ولد يف )٢٠٠٩ابريل٣-٢٠٠٣اكتوبر ٣١(عبداهللا احمد بدوي- هـ
. تعود عائلته اىل أصول مينية، وكان والده هو من وضع نص وثيقة االستقالل املاليزي، ١٩٣٩

وتلقى تعليمه يف كل . ، ولد يف بيكان، باهانج)م١٩٧٦/ م١٩٢٢هـ، 1396/هـ 1341(عبد الرزاق بن حسين، تون (**)
م باململكة ١٩٤٧يف دراسة القانون عام شرع. املاليو، وكواال كاجنسار وبرياف، وأخريًا التحق بكلية رافلس بسنغافورةمن كلية

.منظمة لطالب املاليوا لتنكو عبد الرمحن أثناء فرتة وجوده باململكة املتحدة، وعمال مًعا يفمحيمً املتحدة وأصبح حمامًيا وصديًقا
م، كما زاد نشاطه يف حركة ١٩٥٠املتحدة عام شارك عبد الرزاق يف العمل السياسي عقب عودته من دراسته باململكة

. م، وُعنيِّ وزيرًا للرتبية١٩٥٥عام ، ودخل الربملانأمنوملاليونائًبا لرئيس املنظمة الوطنية الحتاد ام١٩٥١انتخب عام . االستقالل
.عبد الرزاق حول الرتبية، الذي أضحى وثيقة مهمة يف تطوير نظام وطين للتعليمم تقرير١٩٥٦أصدرت جلنة برئاسته عام 

ًضا من رؤساء وزراء، ولد يف مدينة جوهور، وكان والده وجده أي)- م 1922/ هـ1341( حَسْين بن عون، داتوك(*)
وقد . بـَْهرو، مث التحق بعد ذلك بأكادميية عسكرية يف اهلندوقد تلقَّى داتوك تعليمه يف الكلية اإلجنليزية يف منطقة جوهور. جوهور

يف احملاكم العليا، كما انضم من جديد للمنظمة يف عامسافر ُحَسني إىل لندن لدراسة القانون، وعاد من هناك ليعمل حمامًيا
م، عمل نائًبا ١٩٧٦م إىل ١٩٧٣ويف الفرتة من .مت انتخابه عضًوا يف الربملان، كما شغل عدًدا من املناصب الوزارية.م١٩٦٨

.م، أصبح ُحَسني رئيًسا للوزراء١٩٧٦وعندما تويف تون عبد الرزاق يف عام .لرئيس الوزراء تون عبد الرزاق
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، يف الوقت الذي حاول أن يؤكد على املهنية والثقافية "مهاتري حممد"وقد تابع سياسة سلفه 
وحماربة الفساد وعمل على تقدمي رؤية إسالمية بعنوان اإلسالم احلضاري ليقدم إمنوذجا لالعتدال 

.اجهة ما يرى أنه تشدد وتعصب احلزب اإلسالمي املنافس له املاليويف مو 
يشغل حاليا منصب رئيس ، (**)) إىل اآلن- ٢٠٠٩ابريل ٣(نجيب تون عبد الرزاق -و

أبريل3وزراء ماليزيا منذ
، وهو صاحب سياسة التحول لتحسني األداء احلكومي وجعله أكثر شفافية، 2009

. ١الوزراءخاصة يف جمال مؤشرات األداء وحماسبة
:تميز القادة في النموذج الماليزي للتنمية-٢

ا مثقفة ومتعلمة، وقادرة متيزت القيادات السياسية ملاليزيا منذ  االستقالل وحىت اآلن، بأ
علي العمل لتحقيق املصاحل الكلية للدولة، يف ضوء استيعاب عميق لتعقيدات الوضع الداخلي 

موعة احلسابات اإلقليمية والدولية ا. وحساسياته، و : ٢وكان من أهم مزايا القيادة املاليزية أ
ير اإلمكانات املتاحة، مستعدة تعرف ماذا تريد، وال تبالغ يف تقد

للعمل احلثيث التدرجيي اهلادئ، ولو اتسم أحيانا بالبطء، وتسري يف االجتاه الصحيح وفق 
.خطط مرسومة

:بعض القدرات االبداعية المميزة لشخصية القيادات الماليزية- ١-١
:اليزيا، وهيميزت القيادات السياسية يف م) قدرات'سنحاول الرتكيز هنا على ثالثة صفات 

منذاملشكالت، فمعللتعاملعديدةبدائلتصورعلىأي القدرة:اخلالقةالبصرية- أ
احلكومة بإعادةقامت،١٩٦٩مايو ١٣يف بالبالدعصفتاليتالعرقيةاالضطراباتحدوث
تمعهيكلة تمعمعالتعامليفاسرتاتيجياتخالل تبين عدةمناملاليزيا ، متعدد األعراقا

ة المنظم، عضومالیزي، سياسيبھنجيف كواال ليبس،1953یولیو23حممد جنيب تون عبد الرزاق، من مواليد(**)
، ثالث رئيس حسین عونوزراء ملاليزيا، وابن اخت، ثاين رئيستون عبد الرزاق، وهو ابنالوطنیة المتحدة للمالیو

.وزراء ملاليزيا، ولذلك يعترب من عائلة سياسية
.جنيب السعد، مرجع سابقحممد 1
-http://fa-organisation: التجربة املاليزية يف االصالح االداري، متاح على املوقع 2
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تمعأعراقكافةبنيجتمعاليتالرابطةاملبادئ متثلمنتقوم على جمموعة : وهياملاليزيا
واالحرتاماملشرتكوالتقديرالقانونسيادةالدستور،والوطن، احرتامامللكاحرتامباهللا،اإلميان
ذا ،١املتبادل غري حقوقايةومحاملسلمنيحقوقمحايةبنيالتوازنحتقيقاحلكومةاستطاعتو

تمعيفاملتنوعالديين- العرقيالتكوينمراعاةمعاملسلمني، لغةأمهيةاملاليزي، والتأكيد علىا
.(*)قومية كلغةاملاالي

والتجريب، فقد قدمت ماليزيا منوذجا حيتذى به يف والتجديدالتكييفعلىالقدرة- ب
التقليدي من خالل املرونة وسهولة تكييف ظريهعملية املواءمة بني النظام املصريف اإلسالمي ون

وإميانا منها .مع النظام املايل التقليدي وبيئته القانونيةالنظم التشريعية للصريفة اإلسالمية لتتوافق
بأمهية تنويع مصادر التمويل والتوجه تدرجييا حنو تبين مقومات الشعب املاليزي يف اعتماد التمويل 

بتطوير هذا القطاع لدرجة أن بلغ حجم األصول املالية والودائع يف قطاع اإلسالمي، مهت ماليزيا 
من احلجم اإلمجايل ألصول % ٢٤حوايل ٢٠١٢املصارف اإلسالمية يف الثالثي األول من 
، مقابل حنو )مليار دوالر١٤٥(مليار رينغت ٤٣٥النظام املصريف يف البالد، حيث بلغت حنو 

٢٠١١.٢يف عام ) ار دوالرملي١٣٣.٣٣(مليار رينغت ٤٠٠

مع مقتضيات التغيري، والتحول حنو اقتصاد معريف ابداعي، ففي التعاملعلىالقدرة- ج
ضوء القراءة للواقع احمللي والعاملي أدرك قادة ماليزيا بأن الوصول القتصاد ابداعي يتطلب بناء 

اسبة وقبل ذلك كله نظام وطين لإلبداع، ذي مالمح واضحة ومسئوليات حمددة وميزانيات من
.روح مثابرة وإرادة من أعلى مستويات الدولة خالل مراحل البناء والتشغيل واملتابعة والتطوير

وحددت مالحمه وأسسه يف أنه حزمة متكاملة من الرؤى والسياسات واملؤسسات والربامج 
وسليمة وربطها ببعضها البعض يف عالقات صحية،التنفيذية واألدوات والكيانات اإلدارية

وفاء لطفي، السياسات التنموية يف ماليزيا، 1 مركز الشرق العريب ـ دراسات : ، متاح على املوقع 
asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath-fahras.htm

ذلك،علىدليلوخريالبالد،يفاملاليويةغريواللهجاتاللغاتاستمرارأماممل تقف احلكومةذلكمنالرغمعلى(*)
.املظاهرمنوغريهاوهنديةصينيةصحفووجودوالتاميلية،س الصينيةاملدار استمرار

2 ا يف املصارف اإلسالمية، عن املوقع : مركز بيان للهندية املالية اإلسالمية، توقعات مبواصلة ماليزيا لرياد
http://ifecenter.com/Bayan/ar/content/twqt-bmwsl-mlyzy-lrydth-f-lmsrf-lslmy,
20/04/2013
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وانسيابية، لتشكل يف النهاية نظاما جمتمعيا إلنتاج املعرفة وتوطينها وارتباطها كذلك بالتقنيات 
.اليت تستخدمها

وفعال أشرفت قيادة الدولة املاليزية علي مجيع مراحل بناء النظام الوطين لإلبداع بالصورة اليت 
تضمن هيكل النظام الوطين لإلبداع كل صاغتها، بدءا من التسعينيات من القرن املاضي، وحاليا ي

من وزارة العلوم والتكنولوجيا واإلبداع وجملس تكنولوجيا املعلومات الوطين ووزارة املعلومات ووزارة 
تكنولوجيا العلوم والبيئة ومؤسسة التنمية املاليزية وجملس اإلبداع الوطين، واليت تعمل كحلقات 

تمع األهليربط أساسية مع مراكز البحوث والتطوير  . واجلامعات وا
األكثر جذبا لإلستثمار ٣٥ضمن قائمة الدول الــ ١٥ودليل جناحه وضع ماليزيا يف الرتبة 

.يف اإلبداع عامليا
" :مهاتير محمد"المالمح االبداعية في شخصية القائد - ٢-١

سياسيني ومن أعظم القادة ال،يعترب الدكتور مهاتري حممد رئيس وزراء ماليزيا السابق
من أطول ) ٢٠٠٣- ١٩٨١(وتعترب فرتة حكمه ،واالقتصاديني يف آسيا وصانع النهضة املاليزية

ا تنمويا وجيعلها  فرتات احلكم يف بلده، حيث استطاع تغيري وجه ماليزيا، ومتكن من أن ينهض 
ا حىت اآلن . يف مصاف الدول االقتصادية املتقدمة على كافة مستويا

لشخصية مهاتري حممدكقائد مبدع، انعكست رة لبعض السمات املميزةوسنحاول االشا
:على مواقفه إبان فرتة حكمه

وهنا يكمن اجلانب االبداعي يف إدارة : ١٩٩٧األصالة يف التعامل مع األزمة اآلسيوية -١
األزمات، ففى حماضرة ألقاها مهاتري حممد ىف مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ىف

أبوظىب، أكد أنه خالل هذه األزمة، قامت عدة دول آسيوية بتطبيق نصائح البنك الدوىل 
حيث تركت . وصندوق النقد الدوىل، ولكن مل تنجح أى منها ىف جتاوز األزمة، باستثناء ماليزيا

هذه النصائح، وقامت بالتدخل ىف آليات السوق وضخت مليارات الدوالرات للشركات 
جية الصغرية واملتوسطة، وقامت باالشراف على آليات إقراض البنوك واملصارف واملؤسسات اإلنتا

. ١للشركات واملؤسسات ولألفراد وأسعار صرف العمالت

ا خالفت : مهاتري1 :،، متاح على الرابط التاىل٧/٥/٢٠١٠، »صندوق النقد«ماليزيا جنحت ىف مواجهة األزمة املالية أل
http://www.almasryalyoum.com/node/93812
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بالتحول من نظام سعر صرف احلر إىل نظام سعر ١٩٩٨كما قامت ىف سبتمرب عام 
كما قامت رينجت مقابل الدوالر األمريكى،  ٣,٨الصرف الثابت والذى حدد على أساس 
مليار رينجت، بالتزامن مع ختفيف قيود التوسع ٧باقرار برنامج انقاذ اقتصادى بلغت قيمته 

. االئتماىن تدرجييا
إن هذا التعامل الرشيد مع األزمة اآلسيوية، جعل ماليزيا مؤهلة بالقدر الكاىف المتصاص 

.أثار األزمة املالية العاملية
ا كانت ناجحة، ورغم ضغوط البنك الدويل أصر مها تري على سياسته اليت أثبتت األيام أ

وبفضلها اجتازت ماليزيـا 
هذه األزمة بأقل اخلسائر، بل إن دوًال كثرية درست سياسته، وحاولت تكرارها واالستفادة 

.منها 1

املخاطرة يف عدم التعامل مع صندوق النقد الدوىل، وظهر ذلك من خالل حتذير قبول-٢
حيث أوضح أنه كانت ملاليزيا جتربة مع صندوق . ن خطورة اتباع شروطه ونصائحهمهاتري حممد م

ضتها إال أن  النقد الدوىل ىف بداية 
الصندوق أعطى هلم نصائح مضللة، وعمل مهاتري حممد على تفاديها عقب معرفته بذلك، 

ا مضللة، اكتشفنا أن نصائح صندوق النقد الدويل ليست كلها حقيقية خالصة وبعضه: "قائال
ومن هنا قررت ماليزيا التعامل مع شاكلها 

، الفتاً إيل أن الصندوق كان يضغط علي "ذاتياً دون الرجوع لنصائح صندوق النقد الدويل 
2.ماليزيا وهو ما مت رفضه

أكد مهاتري على ضرورة اتباع النهج :املرونة يف التعامل مع مفهوم الدميقراطية-٣
رسات الدميقراطية، ولكنه ىف الوقت ذاته أكد على صعوبة خلق مناخ الدميقراطى وتطبيق املما

توافقى مع تباين العرقى الذى تعاىن منه ماليزيا، مهاتري حممد مل يرفض النظام الدميقراطى، بل 
على العكس أكد مرارًا على أن االستقرار السياسى هو عامل اساسى لتحقيق التنمية 

ال وأن ترسيخ الدميقراطية االقتصادية، ولكنه يرى أن ماليزي ا ال تزال حديثة العهد ىف هذا ا

/http://islamstory.com/ar: متاح على املوقعصانع النهضة املاليزية، .. مهاتري حممد1
.حممد جنيب السعد، مرجع سابق2
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فمن وجهة نظره فإن الدميقراطية لن تؤتى مثارها إال بعد أن يتفهم الناس ١.يتطلب سنوات طويلة
وعادة ما يطلق على النظام السياسى املاليزى بأنه نظام شبه دميقراطى، بل يصف .٢ضوابطها

ا دولة البعض الدولة املاليزية بأ
أى تستخدم وتدمج بني االستخدام لألساليب القهرية (syncretic state)توفيقية

.٣والدميقراطية ىف أن واحد
سنة من احلكم ٢١وبعد م٢٠٠٣أكتوبر ٣١ففي ،التنازل الطوعي عن السلطة-٤

لته أعلن وبعد أن شعر الدكتور مهاتري حممد بأنه قد انتهى من أداء رسا،عاما ٧٦وعمره حينها 
رغم كل املناشدات، ليسرتيح تاركًا ملن استقالته من مجيع من مناصبه احلزبية يف قراره التارخيي

معطًيا الفرصة لغريه من أبناء وطنه أن يساهم يف و ،"٢٠٢٠رؤية " خيلفه خريطة وخطة عمل 
4.كلهاتطوير وبناء ماليزيا احلديثة، اليت أصبحت اآلن مصدر فخر وعزة لألمة اإلسالمية  

، طفرة اقتصادية ٢٠٠٣-١٩٨١فقد أحدثت حقبة رئاسة الدكتور مهاتري حممد من العام 
الفتة، حيث أصبحت فيها ماليزيا دولة صناعية متقدمة، يساهم قطاعي الصناعة واخلدمات فيها 

ا من السلع املصنعة % ٩٠بنحو  ٨٥من الناتج احمللي اإلمجايل، ويف عهده بلغت نسبة صادرا
ا، وأنتجت من %  ا، وأصبحت من % ٨٠إمجايل صادرا من السيارات اليت تسري يف طرقا

5.أجنح البلدان يف جنوب آسيا، بل ويف العامل اإلسالمي بأكمله

.٨١، ص)٢٠٠٦برنامج الدراسات املاليزية، جامعة القاهرة، (، الفكر السياسى لمحاضير محمدحممد السيد سليم، 1
2  Paterno Esmaquel II, Mahathir warns vs too much democracy , 06/11/2012,

available on the following link:http://www.rappler.com/nation/6789-mahathir-
warns-vs-too-much-democracy35-

3 Rainer Heufers, The Politics of Democracy in Malaysia, ASIEN, (Oktober
2002), p40, avialble on the following link:

http://www.asienkunde.de/articles/Malaysia2.pdf
/http://islamstory.com/ar: متاح على املوقعصانع النهضة املاليزية، .. تري حممدمها4
: من شاب متمرد الى بطل قومي، موقع بي بي سي: مھاتیر محمد5

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/.stm
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الدروس المستخلصة من التجربة الماليزية في االبداع القيادي : رابعا
من االهداف التنموية جنحت ماليزيا منذ سبعينيات القرن العشرين يف حتقيق جانب كبري

املتضمنة يف خططها االقتصادية، حبيث استطاعت أن حتقق طفرة تنموية كبرية حتسدها عليها 
.الدول املتقدمة قبل النامية

:العوامل التي ساهمت في نجاح التجربة الماليزيةالفرص و -١
رقي والديين وتطور لقد حىب اهللا ماليزيا باالستقرار السياسي وحالة من التوافق والتعايش الع

ا ال متتلك من ،اقتصادي أفاء بظالله على مجيع املاليزيني وحقق لدولتهم النجاح، بالرغم من أ
١.الثروات الطبيعية ما أنعم اهللا سبحانه وتعاىل به على بعض الدول االسالمية والعربية

ماليزيا بالنقاط وميكن تلخيص الفرص والعوامل اليت سامهت يف إجناح التجربة التنموية يف
:االتية

جناح النظام السياسي املاليزي يف توفري آلية مناسبة تستوعب االختالفات الدينية -١
تمع  والعرقية يف ماليزيا، والتعامل بواقعية مع االختالل االقتصادي واالجتماعي السائد يف ا

حالة تضاد وصراع، مل يكن هذا املاليزي، واالستفاد من التنوع باعتباره حالة إغناء وإثراء، وليس
النظام مثاليًا بالضرورة ولكنه كان ناجحاً مبا يكفي لتجنيب البالد األزمات السياسية والصراعات 

٢.، وحتقيق نسب تنموية واقتصادية عالية(*)الدينية والعرقية، وتعميم حالة األمن والسلم

ــمقراطي الذي يتبىن مشاريع التغيري يف تــوفر االرادة السياسية القائــمة على التوّجه الدي-٢
االت ليصبح قيما وسلوكا اجتماعيا يف حياة األفراد، مما أدى ملشاركة اجلميع يف التنمية  مجيع ا

. وسياستها وابتعادهم عن اخلالفات السياسية
، باالضافة )٢٠٢٠رؤية (متالك ماليزيا لرؤية مستقبلية للتنمية والنشاط االقتصادي ا-٣

.حممد جنيب السعد، مرجع سابق1
صنفت ماليزيا ٢٠١٤لعام "GPI"، ووفقًا ملؤشر السالم العاملي"IEP"يف تقرير أصدره معهد األحباث لالقتصاد والسالم(*)

عامليًا واملرتبة السادسة يف قارة آسيا خلف نيوزيلندا واليابان ٣٣وإحتلت املرتبة .من بني الدول األكثر آمنة واملساملة عاملياً 
مليار ١٥.٣وحسب التقرير دائما فإن ماليزيا تنفق .نقطة على مؤشر السالم العاملي١.٦٥٩وسنغافورة وتايوان، بـ وأسرتاليا

، املوقع 20/06/2014جملة اسواق، : أنظر.األمن من الناتج احمللي الستتباب% ٢.٩دوالر أي ما يعادل 
:http://www.aswaqpress.com/articles/167
.رجع سابقالتجربة املاليزية يف االصالح االداري، م2
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ين التخطيط االسرتاتيجي الدقيق كأحد أهــم أدوات النجاح يف الــتجربة املاليزية من خـالل لتب
وضوح الّرؤى والّرسالة واألهداف ومن مث وضع اخلطط واآلليات املناسبة للتنفيذ واملتابعة 

جـتماعية والـــتقييم، وعلى أن تأخذ هــذه اخلـطط يف االعـتبار املصاحل االقـتصادية والسياسـية واال
. ملاليزيا ويلمس نتائجها على أرض الواقع

املرض والفقر واجلهل، فإن مثلث يف الوقت الذي تعاين فيه بلدان العامل النامي من -٤
ماليزيا كان هلا منذ مطلع 

النمو والتحديث والتصنيع، باعتبار هذه القضايا الثالث أوليات اقتصادية مثلث الثمانينيات 
لرتكيز وطنية، كما مت ا

ا شركة أعمال جتمع بني القطاع العام واخلاص من ،"ماليزيا كشراكة " على مفهوم  وكأ
تمع املاليزي ،ناحية وشراكة جتمع بني األعراق والفئات االجتماعية املختلفة اليت يتشكل منها ا

.من ناحية أخرى
عتماد على وسياسة االlook East Policy تبين ماليزيا لسياسة النظر شرقا -٥
ا ١٩٨١ففى عام . ١الذات نادى مهاتري حممد بتطبيق سياسة النظر شرقا، والىت استمر العمل 

دف تشجيع املاليزيني على االقتداء والتعلم من التجربة التنموية اليابانية ١٩٩٩حىت عام  م، و
. خصوصا فيما يتعلق بأخالق العمل ومنهجية الصناعة والتطور 

ومن خالل سياسات تعبئة املدخرات ،ليزيا إسرتاتيجية تعتمد على الذاتكما انتهجت ما
. ٢احمللية

يأ ملاليزيا عدد من القيادات السياسية املتميزة اليت وضعت مصلحة ماليزيا يف قمة -٦
ا ضمن استيعاب عميق لتعقيدات الوضع الداخلي وحسآسياته وجمموعة احلسابات  أولويا

٣.االقليمية والدولية

، متاح على ) ٢٧٤٨(، العدد٢٠١٣/٠٣/١٢وقار علي زين العابدين، قراءة يف مقّومات التجربة التنمويّة املاليزيّة، الثالثاء 1
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٤٨٨٢٠١٤ 

،العقد االجتماعي الذي استطاع املاليزيون تطويره، شكل أحد عناصر جناح التجربة-٧
فقد بنت احلكومات املاليزية املتعاقبة مبدأ الوحدة الوطنية على حتقيق التعايش السلمي، وحفظ 
حقوق اجلميع واملشاركة يف املسؤولية ويف برنامج التنمية والفكرة تأسست على زيادة نصيب مجيع 

.لفئات وبدرجات متفاوتة ا
ومتسك ،التأكيد على دور اإلسالم يف دفع عملية التنمية يف ماليزيا منذ تأسيس الدولة-٨

ماليزيا باهلوية اإلسالمية، جعلها إحدى قصص النجاح اليت حققها املسلمون اليوم بتمسكهم 
يهم من غري املسلمني، ويتهم اإلسالمية، وبكل ما حتمله من مظاهر التسامح واإلخاء مع مواطن

وهي شاهد على أن التطبيق اإلسالمي الصحيح يف سياسة العلم والعمل دافع قوي للنهضة، 
. وإثبات واقعي معاصر ملفهوم التنمية باإلميان

تشغل القيم موقعا حموريا يف الفكر اآلسيوي، وقد سامهت يف حتديد مالمح االنطالقة -٩
القائمة على فكرة التوازن بني اهلوية القومية والعالقة مع اآلخر، التنموية اليت عرفتها ماليزيا، و 

وتقدم ماليزيا أمنوذجا شديد الوضوح فيما يتعلق بالعمل على مراعاة الواقع املاليزي مع االنفتاح 
ال التنموي بصوره  على كافة االفكار والثقافات والسياسات اليت ميكن أن تكون ذات أمهية يف ا

.فض التحديث مبعناه العلماين الغريب لتعارضه مع القيم الثقافية اإلسالميةاملتعددة مع ر 
فماليزيا دولة امنائية تلتزم سياسيا : الدور الكبري الذي لعبته الدولة يف عملية التنمية- ١٠

واقتصاديا بتحقيق التنمية 
لة تشرف وتتخذ من ذلك أساسا لتحقيق الشرعية السياسية لنظامها السياسي، فهيئات الدو 

على وضع اخلطط للسياسات االقتصادية ومتابعة تنفيذها ووضع ضوابط تنظم خمتلف النشاطات 
.االقتصادية
تمع املاليزي ميتاز خبصوصيات ثقافية جتعله قابال للتواصل مع ،اخلصوصية الثقافية- ١١ فا

. الغري وقادرا على العمل اجلماعي، فهو جمتمع صديق ومضياف ودميقراطي حر
فلسفة النمو والتوزيع املنصف، والتكامل بني السياسات التنموية، مما سبق يتضح بأن 

والوحدة الوطنية، واإلطار املؤسسي لصياغة، وإجناز، ورصد، وتنسيق هذه السياسات، تشكل 
.أهم املتغريات احلاكمة يف جتربة التنمية املستدامة
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:ب والمسلميندروس وعبر لتنمية االبداع القيادي لدى العر -٢
على ضوء النجاحات املتتالية اليت حتققها التجربة املاليزية يف خمتلف اجلوانب، فإن املطلوب 

منا كعرب ومسلمني                                                                      
اخلصوص، هو االستفادة من جتارب دول شرقّي آسيا عموما والتجربة املاليزية على وجه

:وذلك من خالل 
ضة ماليزيا-  .تقييمها وحماولة االستفادة منها،دراسة العوامل والسياسات اليت قادت إىل 
فالقيادة املاليزية كانت ومازالت هلا دور ،الرتكيز على الّدور الرّيادي للقائد املتميز واملبدع- 

قيادة السياسية الناجحة رؤية واضحة حموري وفاعل يف قيادة قاطرة النمو حيث عادة ما يكون لل
تتيح هلا االختيار بني جمموعة من البدائل املتاحة مث تنفيذ سياستها يف التوقيتات املناسبة، ولذلك 

جنيب عرف مهاتري حممد مثال مبهندس التنمية مباليزيا كما تستمّر القيادة احلالية املتمثلة يف حممد 
.رية اقتداء بسلفهيف استكمال هذه املستون عبد الرزاق

االهتمام بالتخطيط الدقيق الذي يأخذ يف حسابه طبيعة احتياجات الواقع العريب - 
مبا يضمن عدم تصاعد وتعقد االزمات مع متابعة مستمرة لالجنازات احملققة ناهيك ،االسالمي

.  عن االعالء من قيمة االعتماد على الذات
صندوق النقد والبنك (هليئات املالية الدولية ترسيخ استقاللية االقتصاد الوطين عن ا- 
فقد أصبحت األجيال القادمة للكثري من الشعوب العربية واالسالمية مديونة هلذه ،)الدوليني

واليت حتاول فرض هيمنتها وحالة التبعية على اقتصاديات الشعوب العربية . البنوك الشرهة
.واالسالمية 

كان للقادة املاليزيني الّدور األساسّي يف جناحها، فإنّنا وعلى خالف التجربة املاليزية اليت
نرى بأّن النهوض العريب واالسالمي ال ميكن أن يتحقق دون دور للشعوب العربية واالسالمية 

:أيضا، ويرجع ذلك لألسباب التالية 
م بعد أْن فشلوا يف توفري احلّد -  األدىن ختلي غالبية القادة واملسؤولني احلكوميني عن شعو

خدمات التعليم والصحة وتوفري فرص العمل، مما يتطلب من االنسان املسلم :  من سبل املعيشة
.                                                                            قْدرًا أكرب من االعتماد على الذات
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ة والبيئية أْحيانا مما يتعذر معه الطابع اخلاّص الذي تفرضه األوضاع االجتماعية والثقافي- 
.استرياد احللول

سوق عمل شديدة التنافس يف ظّل عوملة سوق التعليم وعوملة اخلدمات، ما يتطّلب - 
إبداعًا من االنسان العريب واملسلم يقيه من شّر البطالة اليت باتت حتاصره حملّيا بضمور الطلب، 

ا على التعامل مع أدوات العصروعامليا بعمالة وافدة أحسن تأهيلها وتنمية  ١.قدرا

فإنه لتصحيح أي ،ويف ظل واقعنا العريب واالسالمي وما نعانيه من مشاكل وحتديات
،مبا فيهم القيادة وسعيهم لتنمية الفكر االبداعي،مشروع تنموي ال بد من تظافر جهود اجلميع

وإشراك كافة القوى ،االتهوالوقوف على أسباب الضعف والتخّلف وتشخيصه يف شّىت جم
ضوي واستثمار نقاط القوة فيه مع احلرص على قيم العدالة ،السياسية وغريها يف أي مشروع 

.االجتماعية واحلريّة
م تعّد نقطة االنطالق من أجــل تصحيح  ولعّل شْرط توثيق العالقة بني احلكام مع شعو

.    هذا  املسار

:الخاتمـة 
وحاولنا من خالله ابراز أمهية وجودد قيادة ،ا  األمنوذج املاليزي يف التنميةأن استعرضنبعد 

ا وأمهية وجود مهارات وقدرات ابداعية تتناسب ،سياسية مدركة وواعية بالدور القيادي املنوط 
،زيةتأكد لنا جناح التجربة املاليزية ومن وراءها القيادة املالي،مع ثقل املسؤولية امللقاة على عاتقها

ية قفزات هائلة يف ضبرية حققت خالل العقود املاكلتصبح ماليزيا دولة إسالمية ذات مقومات 
التنمية البشرية، واستطاعت أن تتحول اىل اقتصاد يقوده اإلبداع أو قائم عليه وهو نوع خمتلف 

.ةمن االقتصاد، عصبه وروحه املعرفة وذراعاه التكنولوجيا والسوق، وعوائده سريعة وحقيقي
إن جناح هذه التجربة واليت نتشرف بانتمائها إىل عاملنا اإلسالمي، حتقق بفعل إسهام عدد 

: من العوامل أمهها
يأ ملاليزيا عدد من القيادات السياسية املتميزة اليت وضعت مصلحة ماليزيا يف قمة - 

اجلزء ، )٢٠٠٩ديسمرب ٣٧٠العدد، الكويت،  سلسلة عامل املعرفة(، العقل العربي ومجتمع المعرفةنبيل علي، 1
٨٣-٨٢الثاين،ص
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ا ضمن استيعاب عميق لتعقيدات الوضع الداخلي وحسآسياته وجمموعة ا حلسابات أولويا
.االقليمية والدولية

ووجود قاعدة له للتطبيق يف ماليزيا، ،وجود قادة للفكر التنموي االبداعي يف ماليزيا- 
.فضال عن االعتماد على قيم اإلسالم النبيلة وجعلها سلوكا يوميا للتعامل

جعلهم حيرصون على البداية من حيث انتهى ،لدى هؤالء القادة" القدوة"إن عامل - 
وجند هذه القاعدة بوضوح عندما قرر مهاتري حممد البحث يف جتارب الدول الناجحة، . خروناآل

والتعرف على منهجهم التنموي، واألخطاء اليت وقعوا فيها، واملشاكل اليت واجهتهم ليتم 
.واألمر نفسه يف فرتات التحول من مرحلة قائد إىل قائد آخر..جتنبها

تمع املاليزي، جبانب تكوين ، فطامل"اإلدارة اجليدة"عامل -  ا توافرت إرادة النجاح لدى ا
قاعدة ارتكاز معقولة من تعليم جيد وقدر معترب من صناعات وطنية تتجه حنو حتقيق االكتفاء، 
بقي دور القائد املاهر واملبدع الذي يستطيع إدارة هذه العوامل وجييد استخدامها ليصل إىل 

.النجاح املنشود
:سوف نقدم االقرتاحات التالية ،لى ضوء ما مت التوصل له منن نتائجوع: التوصيات 

ضرورة االنفتاح على جتارب اآلخرين برؤية مدروسة، يف ظل التشابك الغري تقليدي - 
. للعالقات الدولية احلالية

التأكيد على دور اإلسالم يف دفع عملية التنمية يف ماليزيا منذ تأسيس الدولة، ومتسك - 
.باهلوية اإلسالميةماليزيا

حتفيز االبتكارات واالخرتاعات الناجحة واليت حتدث تغرياً إجيابياً للفقراء وتسهم يف تعزيز - 
.التنمية املستدامة

تقوم الذيالدورأمهيةمنانطالقاللمديريناإلبداعيةاملهاراتلتطويرإسرتاتيجيةتقدمي- 
تمع،تنميةياحلكومية القطاعاتبه هذاجناحعلىللمديرين والقادةاملباشرالتأثريو ا

. أو فشلهاالقطاعات
إعداد الصف الثاىن من الكوادر املؤهلة لتويل ضرورة البحث يف اآلليات اليت متكن من - 

وتوفري املناخ املناسب لالبداع لتشجيع الطاقات الشبانية وتطوير ،املسئولية يف األجهزة احلكومية
ا االبداعي .ة، لتصبح قيادات حقيقية قادرة على محل الراية وإحداث تنميه مستدامةمهارا
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:قائمة المراجع
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،عمانوالنشر والتوزيع،للطباعةوائلدار(،اإلبداعفيمقدمةناديا هايل، السرور،- ١٠
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ملخص البحث
يعد التعليم مفتاح التقدم والرقي وترتافق جودته بزيادة اإلبداع واالبتكار من خالل حتوله اىل تقنية هذه االخرية تستخدم يف حتقيق 

تب من  أثار سلبية حلقت بالبيئة واالنسان معا من جراء امهال هذا إستدامة  التنمية اليت اصبحت ملمح القرن احلايل ومطلبه ملا تر 
اجلانب وجيب أن يرتافق هذا مع املسؤولية االجتماعية للمؤسسات يف حتقيق تلك التوليفة املثلى من التنمية بشقيه االقتصادي 

تمع وحيقق يف نفس الوقت االستدامة هلذه التنم ية وهي الغاية اليت تسعي اىل حتقيقها شريعتنا واالجتماعي مبا يعود بالثراء على ا
.االسالمية باإلضافة اىل احملافل واجلمعيات الدولية اليت تبحث يف هذا امليدان

: مقدمة 
الرقي غاية انسانية تسعى االمم لتحقيقها بكل السبل غري ان الطريقة األضمن ذلك هو 

أي تعليم امنا التعليم اهلادف اجليد الذي حيقق العلم والذي ال يتحقق اال بالتعلم والتعليم  وليس 
تمع  أهدافه املرسومة مسبقا والذي يؤدي بالنهاية اىل االبتكار واالبداع وحيقق اجلودة وجيعل ا
برمته مدركا غايته  يف هذه احلياة ويبذل كل جهده لتحقيق االحسن واالجود من احلياة والرخاء 

.االنساين 
:عليممتطلبات حتقيق جودة الت.١

تضمن تقرير اللجنة الدولية لليونسكو املختصة بتطوير التعليم اليت كان يرأسها  الوزير 
إعادة صياغة هدف " تعلم لتكون عامل التعليم اليوم وغدا " املعنون "  ادغار فور"الفرنسي 

طلب وقرر أن حتسني نوعية التعليم يت،التعليم علي حنو يتوافق مع السمات اجلديدة للدميقراطية
إجياد نظم ميكن يف ظلها تعلم مبادئ التنمية العلمية والتحديث بطرق حترص علي احرتام البيئات 
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.االجتماعية والثقافية للدارسني
برأسه "التعلم الكنز املخبوء " وبعد أكثر من عقدين صدر تقرير أخر لليونسكو بعنوان 

ليم املستدمي طول العمر يرتكز ورأت هذه اللجنة أن التع" جاك ديلور«سياسي فرنسي آخر هو 
١:على أربع دعائم هي 

تعلم لتعرف وتعرتف بان الدارسني يبنون معارفهم يوميا وجيمعون بني العناصر األهلية 
.والعناصر اخلارجية

.تعلم لتعمل وتركز على التطبيقات العملية ملا مت تعلمه
حلياة خالية من التمييز جيد تعلم لتعيش مع اآلخرين وتتناول املهارات األساسية لالزمة 
م م وجمتمعا .مجيع األفراد فيها فرصا متكافئة لتنمية أنفسهم وعائال

تعلم لتكون وتركز على املهارات اليت حيتاج إليها األفراد لكي يستطيعوا تنمية مجيع 
م .إمكانيا

ل اليت تشكل وقد قدم هذا التنظري للتعليم رؤية شاملة ومتكاملة للتعلم، وبالتايل للعوام
.جودة التعليم

وقد أعيد التأكيد على أمهية التعليم اجليد بالنسبة لليونسكو يف اجتماع مائدة مستديرة 
٢٠٠٣.٢بشان جودة التعليم عقد يف باريس عام 

ما كل احملاوالت لتعريف نوعية التعليم، :٣ومثة مبدآن تتميز 
سي اجللي جلميع األنظمة التعليمية، أوهلما أن النمو املعريف للمتعلم هو اهلدف الرئي

وبالتايل فان درجة جناح األنظمة التعليمية يف حتقيق هذا اهلدف هو مؤشر على نوعية هذه 
.األنظمة

عن٢٠٠٥، ضرورة ضمان اجلودة، صدر عام ٢٠٠٥منشورات اليونسكو، التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع - 1
Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP٣٠:،ص

30:ص- مرجع سابق - 2005اليونسكو،2-
٢٩:ص-،مرجع سابق2005ليونسكو- 3
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ويف ،أما املبدأ الثاين فيربز دور التعليم يف تعزيز القيم واملواقف املرتبطة باملواطنة املسؤولة
عب تقييم ومقارنة  مدى حتقق هذه األهداف يف تشجيع النمو اإلبداعي والعاطفي، ومن الص

.،البلدان املختلفة
وبالرغم من وجود اختالف يف التفاصيل فإنه جيري حتديد النمو املعريف باعتباره هدفا رئيسيا 
صرحيا جلميع النظم التعليمية،  يتمثل العامل الثاين يف دور التعليم يف تعزيز النمو اإلبداعي 

واألمن، وتعزيز املساواة، ونقل ،دعم أهداف السالم واملواطنة الصاحلةوالعاطفي للدارسني، و 
.١القيم الثقافية العاملية، واحمللية إىل األجيال املقبلة،

ال تتحقق جودة التعليم العايل إذا مل تستوضح أهدافه، وتتبني : جودة األهداف- ١-١
ا جتاري التطورات العلمية وهي أهداف ديناميكية يف مضم،مالمح الغايات املرجوة حتقيقها و

وبالنتيجة فان ،العاملية حىت نكون بصدد منظومة فعالة للتعليم العايل تقود قاطرة التقدم يف البلد
:جودة التعليم العايل تتلخص يف

التعليم من اجل التنمية املستدامة والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وتعليم املواطنة 
يشجع الدارسني على ،ة الوطنية والتعليم غريالعنصري وتعليم السالموالدراسات الدولية والرتبي

االستكشاف الناقد للعالقة بني الشمال واجلنوب وفهم أوجه التكافل العاملي والعمل من اجل 
2،تغيري املواقف والقيم والسلوك

قيق لقد ثبت يف العقد املاضي أن التعليم العايل والبحث يسهمان يف القضاء على الفقر وحت
ومن بينها ،التنمية املستدامة وإحراز التقدم يف بلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا

وأهداف التعليم للجميع حيث تقع مسؤولية التعليم العايل باعتبار ،األهداف اإلمنائية لأللفية
ملكا عاما على عاتق مجيع اجلهات الفاعلة والسيما احلكومات، وينبغي أن حيقق  هذه

3،األهداف

تمع يف إنتاج املعارف العلمية ملواجهة التحديات  حيث ينبغي للتعليم العايل أن يقود ا

١٧:، مرجع سابق ص2005اليونسكو،-1
UNESCO:          ، صادرة عن٢٥:وثيقة توجيهية ،ص–التعليم العايل يف جمتمع العوملة 2- 2004  Printed in France

Internet; http.www. UNESCO. Org/ education higher / education/ quality/ innovation
١٥٠: ،مرجع سابق،ص2005اليونسكو،3-
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والطاقات ،واحلوار بني الثقافات،وإدارة املياه،وتغري املناخ،العاملية، ومنها مثال األمن الغذائي
.املتجددة والصحة العامة

ير مهارات عالية خلدمة العامل الراهن حيث ينبغي أن ال يقتصر التعليم العايل على تطو 
يئة مواطنني ذوي مبادئ أخالقية، وملتزمني ببناء  واملقبل فحسب، وإمنا جيب أن يسهم أيضا يف 

١.السالم والدفاع عن حقوق اإلنسان وعن قيم الدميقراطية

يرتبط حتقيق جودة األهداف مع جودة الربامج اليت يفرتض أن توكل :جودةالبرامج- ٢-١
متها خلرباء ذو جتارب عديدة ومتنوعة، وذو أفق بعيد علمي عاٍلً◌ علي دراية بالتجارب مه

.العاملية وإملام كاف باملتطلبات الوطنية واألهداف املرجو حتقيقها
هذه الربامج جيب أن حتقق للطالب القدرة على االستعانة باملعارف والد رايات التقنية 

وحل املشكالت اليت تطرحها، والقدرة على ابتدار األعمال يف املالئمة لتحليل األوضاع املركبة، 
إطار تعاوين، والقدرة على التعليل الدقيق لالختيارات اليت مت التوصل إليها والقدرة على 

ويف ذات السياق سيطور تعليم القيم قدرة الطالب واعتياده على التصرف كمثقف .  االستباق
٢.لبناء التنمية املستدمية وثقافة السالمملتزم حقيقي، وكمواطن مسؤول ومتضامن

إن حتقيق جودة األهداف والربامج . ال يستقيم الظل والعود اعوج: جودة المؤطرين- ٣-١
حيتاج أيضا إىل جودة املؤطرين الذين سيلتزمون بتنفيذ وحتقيق هذه الربامج وتطويرها وتدارك 

ا، لذا جيب أن تراعى يف عينة املؤطرين النوعية يف التكوين والتوظيف النقائص اليت قد ترتبط 
واالنتقاء وتوضع معايري واضحة جادة وعلمية يف االرتقاء إىل املناصب العليا، وتبتعد عن الكم 

تم أكثر بالكيف ألنه مفتاح النوعية وحتدد لذلك مقاربات مادية للتفعيل اجلودة الشاملة ، و
.وحىت تلمس الفرق بني خمتلف األطر

التعليم (صدق باألحرى على مؤسسات التعليم العايل الذي ترتبط مهامها هذا القول ي
مبستويات مرتفعة من التعقد والتشدد، فتلك املهام تتطلب من املدرسني ) والبحوث واخلدمات

الديناميات اجلديدة يف التعليم العايل والبحث من اجل التغيري ٢٠٠٩سكو، بيان املؤمتر العاملي للتعليم العايل اليونمنشورات -1
تمعي والتنمية باريسجويلية  )٤-١(،ص ص ٢٠٠٩ا

، املؤمتر العاملي "ونسكوالي" االتعليم العايل يف القرن احلادي والعشرين الرؤية والعمل، منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة2-
٤٠:،ص١٩٩٨أكتوبر ٩-٥باريس -للتعليم العايل، وثيقة عمل
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والباحثني ال مستويات من املقدرة مرتفعة بوجه خاص فحسب بل تتطلب منهم أيضا حرصا 
،مع متطلبات جودة توجهها على االلتزام وقيما أخالقية تتفق

ومهما كانت املربرات ،جودة املدخالت من جودة املخرجات: جودة المدخالت- ٤-١
الكمية فيجب أن تضبط نتائج االنتقاء والقبول باجلامعة حىت يتسىن كبح األمواج البشرية اليت 

مش اجلامعة وتكبح إرادة الدول يف التقدم جات مرهونة إن جودة املخر ،تزيد من الالجودة و
.بشكل كبري جبودة املدخالت

وحيث يؤلف الطالب املادة األولية للتعليم العايل وبالتايل شرطا أوليا جلودته، لذا فإن مبدأ 
اجلدارة أي جمموع املهارات املناسبة، هو الذي ينبغي أن حيكم االلتحاق بالتعليم العايل ويقتضي 

1.بالتعليم العايلاألمر بذل جهود دؤوبة لزيادة فرص االلتحاق

لقد أسفر التحول إىل اقتصاديات ما بعد الفرتة الصناعية إىل طلب كثيف على التعليم 
2.العايل وتزايد التسجيالت بسرعة جنونية

ويزداد انتشار اعتبار التعليم العايل حمركا للتنمية االقتصادية، لكن أعداد الطلبة تتضخم 
على العموم عن مواكبة ارتفاع تكاليف أنظمة التعليم وإيرادات احلكومات من الضرائب قاصرة 

من اكتظاظ قاعات التدريس ،وكثري ما تكون النتيجة هي زيادة التقشف بشىت مظاهره،العامة
،واحملاضرة وجمموعات كتب أصبحت من املهجورات واخنفاض األرصدة املخصصة للبحوث

.بلدان النامية مبا فيها اجلزائرواستفحلت املشكلة على األكثر يف ،وتدهور حالة املرفق
باإلضافة إىل املقررات الدراسية والبحوث يف جمال اإلنساين يف كثري من األحيان ليس هلا 

٣.تطبيقات جتارية

جيب أن : ترسيخ ثقافة االستقالل الذاتي والمسؤولية والخضوع للمسألة - ٥-١
، حيث "ملسؤولية واخلضوع للمسألة يرتسخ باجلامعات مبدأ يقوم على ثقافة االستقالل الذايت وا

ينبغي أن يوطد استقالل مؤسسات التعليم العايل وأن يقرتن هذا االستقالل مبستوى رفيع من 

.٤١: ، مرجع سابق ص ١٩٩٨ليونسكو،-ا1

جوان ١٨، واشنطن "اليونسكو"بورثنبوالغ، حالة التعليم العايل يف عامل اليوم، منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة 2
.١:،ص٢٠٠٩

٠٢: ، مرجع سابق ص١٩٩٨اليونسكو ،3-
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املسؤولية واخلضوع للمساءلة مع إفساح أكرب قدر ممكن من املشاركة أمام الطالب واملدرسني 
كامال وحرية أكادميية تامة مسؤولة أمام ومتلك استقالال ذاتيا  . واإلداريني يف عملية اختاذ القرارات

.جمتمع
إن الربط الوثيق بني ثقافة املساءلة وثقافة االستقالل الذايت املسؤول يشكل أحد التحديات 

١.الكربى املطروحة على مؤسسات التعليم العايل يف القرن احلايل

:جودة مستوى البنى األساسية والبيئية الداخلية والخارجية - ٦-١
ض جودة التدريس والبحث توافر بنية أساسية مادية كافية وحسنة التواؤم مع تفرت 

ا على الوجه األمثل بإيالء األولوية ملبدأ  االحتياجات ولكنها تفرتض أيضا صيانة هذه البين وإدار
.السهولة بالنسبة للٌقائمني باإلدارة، بل الحتياجات املؤسسة

قبل على االهتمام الذي توليه مؤسسات التعليم وستعتمد جودة البين األساسية يف املست
ازية،  العايل لتنمية التكنولوجيات اجلديدة للمعلومات واالتصال، والتعليم عن بعد، واجلامعة ا
بيد أن االستثمارات املطلوبة لالستفادة منها استثمارات كبرية ضخمة، كما أن االستثمارات 

ااملطلوبة ملواكبة تطورها بالغ السرعة اس .تثمارات ال يستهان 
عندما تتحقق جودة ما سلف ذكره نكون هنا بصدد جودة : جودة المخرجات- ٧-١

النتائج هذه األخرية حتما ستكون عملية آلية منطقية متسلسلة ومتتابعة مع املراحل السابقة هلا، 
ا استدالل منطقي صاعد يبدأ من قاعدة واضحة إىل نتيجة منطقية معقولة .أل

توجد فجوة كبري بني خمرجات "الواقع وحيث تكمن الكثري من النقائص فانه لكن يف
النظم التعليمية واحتياجات أسوق العمل ويزيد هذه الفجوة التغري السريع يف احتياجات سوق 

٢"العمل الناجم عن العوملة وعن متطلبات التقانات السريعة التطور

ل عديدة على تناقض الكفاءة الداخلية وعلى الرغم من قلة الدراسات فانه توجد دالئ
للتعليم يف العامل العريب،فقد أكدت الدراسات القليلة املتوفرة على غلبة ثالث مسات أساسية على 

3:نتائج التعليم يف البلدان العربية هي

٤٦: ، مرجع سابق ص١٩٩٨اليونسكو ،1
٠٣: ، ص٢٠٠٢الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 2
عن    ٢٠٠٤، ضرورة ضمان اجلودة، صدر عام ٢٠٠٥امنشورات اليونسكو،ملخص التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع 3
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.تدين التحصيل املعريف
.ضعف القدرات التحليلية واالبتكارية واطراد التدهور فيها

هري بني سوق العمل ومستوي التنمية من ناحية، وبني ناتج يقوم كذلك خلل جو 
.التعليم من ناحية أخرى

ا، إذ :جودة البيئة الخارجية - ٨-١ ال ميكن للجامعة أن تكون جزيرة منغلقة على ذا
ينبغي خلق تفاعالت بني البيئة الداخلية واخلارجية مثل احلرص على جودة املواصالت بني احلرم 

واالنتفاع املشرتك باملوارد وتبادل قواعد البيانات وشبكات االتصاالت السلكية اجلامعي واملدينة
وينبغي أن تستهدف عالقات الشراكة هذه، البحث املشرتك عن اجلودة من أجل ،والالسلكية
.تنمية أفضل

تقوم عالقة قوية بني نظم التعليم والتطوير ومنظومة :البحث والتطوير- ٩-١
،ة التعليم العايل املصدر األساسي إلنتاج الكفاءات اليت تعمل يف األوىلحيث جتعل مرحل،التعليم

كما أن االنغماس يف البحث والتطوير التقاين ينعكس اجيابيا على فرص التعليم والتعلم خاصة 
فيما يتصل باكتساب املعارف املتطورة وبالتحديد يف مرحلة التعليم األعلى، وهو ما يفتقده 

.الوطن العريبالتعليم العايل يف 
إذا أردنا االستجابة للتحديات اليت يطرحها العامل :انتشار وتعميم تفافة التقييم-١٠-١

ويعين هذا من مث أن "ينبغي بناء ثقافة التقييم وتوطيدها يف مجيع املؤسسات "على التعليم العايل 
مبشاركتها يف ارتباط األهداف املنشودة ينبغي حتديدها حتديدا واضحا من جانب األطراف املعنية و 

مع مسؤويل املستويات العليا ضمانا التساق جممل األهداف احملددة، كما يعين هذا أن ترتجم 
.تلك األهداف إىل عدة مؤشرات مالئمة ميكن رصدها كي يتسىن استقاء معلومات عن التنفيذ

من مستوى وينبغي إشاعة ودعم ثقافة التقييم والتقييم الذايت هذه على مجيع املستويات 
الطالب وتفرتض ثقافة التقييم إنشاء قواعد بيانات يضم بعضها بيانات دورية تتيح حتليل تطور 

إجياد توازن عادل بني التكاليف وحتسني "نتائج األنشطة على امتداد الزمن ومن املهم إذن 
."مستوى اجلودة

Place de Fontenoy, 75352Paris07 SP٣٨:، ص
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" قق تظهر البحوث يف شكل عام أن بإمكان البلدان أن حت:  جودة الحكم-١١-١
تشري التقديرات إىل أن البلد الذي يرفع . اكرب بكثري عند حتسني احلكم فيها" أرباحا تنموية 

مستوى احلكم فيه من مستوى متدين نسبيا إىل مستوى معتدل يستطيع أن يضاعف ثالث 
مرات تقريبا الدخل الفردي لسكانه  يف املدى الطويل، وخيفض نسبة األمية ووفيات األطفال، 

" ان هذا التحسن أن يؤدي على سبيل املثال إىل التقدم خطوة حنو األمام يف تصنفينا لبعدومن ش
البنك الدويل، ( وحيث يؤكد البنك الدويل على مخسة حماور تركيز شاملة، وهي1".ضبط الفساد

.) التعليم

إدارة إصالح قطاع التعليم.
االقتصاد والتمويل.
حتسني النوعية.
 مبا يف ذلك قضايا مثل إجراءات حتقيق الالمركزية ومكافحة (املساءلة نظام اإلدارةالعامة و

).الفساد
تقييم العملية التعليمية واستخدام نظم املعلومات.
:جودة التعليم ودوره في التنمية-٢

من البديهيات اليت قد ال حتتاج للتذكري أن التعليم عايل اجلودة هو مفتاح بناء جمتمع املعرفة، 
رد يف تقارير التنمية البشرية  فقد آدت مشكالت قصور اجلودة وغياب االرتباط وطبقا ملا و 

، إىل تعارض كبري بني سوق العمل واحتياجات )خصوصا يف التعليم العريب ( بالواقع املعاش 
التنمية من جهة، خمرجات نظم التعليم من جهة أخرى، ومثل هذه احلال تؤدي إىل ضعف 

.ل األجور وضآلة العائد االقتصادي واالجتماعي من التعليماإلنتاجية وعدم توازن هياك
ويتطلب سوق العمل يف عصر املعلومات احلايل نوعا خمتلفا من التعليم نوعا يفرز كفاءات 
وسلوكيات ومرونة فكرية ال غىن عنها يف أساليب التفكري املنظومي والنقدي اليت حتتمها النظم 

.ملعرفةاالقتصادية املعاصرة املؤسسة على ا
يتطلب إحداث تغيري ،إن دواعي إصالح نظم التعليم يف عاملنا العريب على وجه التحديد

٢٠٠٥أكتوبر -دانيال كوفمان-عشر أساطري عن عالقة احلكم بالفساد-البنك الدويل1
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ويف هذا الصدد يدعم املكتب ،جذري يف مؤسسات التعليم العايل لتحسني جودة التعليم
اإلقليمي للدول العربية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي برناجمني على املستوى اإلقليمي 

.١تهدفان رفع جودة التعليم ويركز على جانبنييس
يركز على ضرورة تطوير الدول العربية إلسرتاتيجيات وسياسات مناسبة : الجانب األول

لتحسني جودة التعليم بكافة مستوياته، وملعاجلة القصور يف كثري من تلك البلدان يف البيانات 
.ية املؤسسات التعليميةالدقيقة اليت ميكن االعتماد عليها لتقييم مدى فاعل

وباألخص يف الدول العربية، حيث ميثل ،إن بناء قدرات األفراد ميثل يف حد ذاته غاية هامة
ولكن يبقى أن يتحرر رأس ،رأس املال البشري غري مستغل أهم مورد الثروة و أكثرها استمرارية
ضة عربية شاملة يف القرن املال هذا من القيود اليت تكبله، وان يتم تنميته وتعبئته يف إطار 

احلادي والعشرون،
دف حتسني التخطيط :الجانب الثاني يقوم بتطوير نظم اإلدارة البيانات اإلحصائية 

االسرتاتيجي للتعليم اجلامعي مبا ميكن اجلامعات املشاركة يف إنتاج بيانات موثقة حول كافة 
اسات التعليمية ويف نفس الوقت جماالت أنشطتها لدعم اختاذ القرار فيها، خيص تطوير السي

.يسمح للجامعات إمكانية احلصول على البيانات واالطالع على املؤشرات املستخدمة
:دور جودة النعليم في تحقيق الرخاء والتقدم االنسانيين.٢

إن مرياث اإلنسانية احلايل والذي جاء نتيجة تراكم على مر األف السنني شكل كم هائل 
هذه األخرية شكلت مبثابة قواعد املعرفة العلمية وتطويرها وقد ،ت العلميةمن املعارف واملعلوما

ترافقت مع الثورة العلمية واملعلوماتية واليت هي نتاج التطور العلمي للبشرية، أن وفرت لسكان 
األرض برمتها تدفق املعلومات يف شىت امليادين بسرعة كبرية، حيث وحدت العامل وجعلته قرية 

.ن مجيعا يف آن الوقت من كل بعث علمي جديدصغرية يستفيدو 
. وبوجود أدلة دامغة على الطاقة اخلالقة واملُبدعة لدى البشر عرب اآلالف من السنني

فالتطور العلمي مل يأيت مرة واحدة، ومل ينحصر يف مكان واحد أو يف بلد واحد فقط، بل جاء 

- السياسة الدولية - دور برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف جمال املعرفة يف العامل العريب: حتويل األقوال إىل أفعال- زاهر مجال-1
٣٢و٣١:ص-نيويورك 
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تكوينه وإنشاءه عدد كبري من البشر، واشرتاك يف. بالرتاكم حينا، وعن طريق الوثبات حينا آخر
. ويف خمتلف العصور الزمنية

ومل يقبل العلم منذ بداية . إذ هو احلجر الزاوية واألساس الذي تبىن عليه أية حضارة ُمتمّدنة
ال الثقايف الواسع ألن األسلوب العلمي يتمّيز . العمل به، الطرق العشوائية واخليالية املعروفة يف ا

الطرح، وباستخدام الكثري من األدلة الدامغة، والرباهني الثابتة، مع التفكري واالستدالل بالدقة يف
ولعل هذا هو الفرق األساسي واجلوهري بني العلم . واالستنتاج، واإلثبات والنقد والتحليل

.ولعب العامل االقتصادي دورا كبريا يف تطور احلركة العلمية عرب التاريخ. والثقافة
لعلمية إذن مل تأت من فراغ أو بطريقة مفاجئة أو بقرار من فرد أو جمموعة من فالثورة ا

األفراد، بل كانت حتمية تارخيية، جاءت نتيجة حلاجة اقتصادية مستمرة، رافقت حياة اإلنسان 
. وحضارته

فهو إذن جزء من حضارة . وملا كان العلم من األركان الثقافية املهّمة، ومن وسائلها املعروفة
ومل جيد اإلنسان أفضل منه كوسيلة تعينه . نسان، وسيبقى ضروريا للحضارة اإلنسانية اىل األبداإل

فالعلم هو من صنع . يف التغلب على مصاعب احلياة والطبيعة، والتحكم يف ظواهرها املختلفة
اإلنسان، ومن سعيه وحبثه الدءوب، لتحقيق احتياجاته من السكن والغذاء والكساء والنقل 

.١واء واالتصال والربيد وتكنولوجيا البناء وغريها من االكتشافات واالخرتاعاتوالد
:جودة التعليم ودورها في زيادة باإلبداع واالبتكار.٣

إذا كانت الصناعة قد سبقت املعرفة العلمية فان الصناعة يف بداية األمر كانت بصورة 
.للظروف املعيشيةبسيطة وسهلة وخادمة ألغراض خاصة تتطلبها احلاجة اليومية 

غري ان القطاع اإلنتاجي االقتصادي ألية دولة متقدمة صناعيا يتطلب قوة عاملة متتلك 
ومن مث فان الرفاهية االقتصادية ألي دولة تعتمد على ارتفاع  املستويات العلمية ،املعرفة العلمية
تاجية الصناعية فان وإذا كانت الفتوحات العلمية واهلندسية تشكل أساس اإلن،والتقانية فيها

مثل استنباط مواد ،التطور الصناعي واالقتصادي مها نتاج مباشر لتطويع األفكار العلمية
وسريورات تصنيعية مستجدة واالرتقاء باإلنتاجية و أداء العاملني وضبط نوعية املنتجات 

ملوقع-١٦/٧/٢٠١٤احلوار املتمدن تاريخ االطالع - صربي املقدسي –1
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=354131ا
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مد على العلماء واجتذاب املستهلك والتسويق، إال انه من املؤكد أيضا أن التنمية االقتصادية تعت
واملهندسني كمكتشفني وخمرتعني وعلى من يقومون بتطوير ما يكون قد مت ابتكاره غري أن 
التطبيق الناجح هلذه االبتكارات، يعتمد على وجود كوادر من العاملني املتعلمني ذوي املهارة يف 

.١تشغيل اآلالت واحلواسيب ومراكز التحكم ومعاجلة املعلومات الكمية واملواد
تؤدي االبتكارات التكنولوجية ونشر االبتكارات العمية والتقنية اىل انتاجية اعلى ومعظم 
هذه االبتكارات هي نواتج البحوث األساسية والتطبيقية اليت جتري يف اجلامعات فالتقدم يف 
قطاعات الزراعة والصحة والبيئة بوجه خاص تعتمد بفوة على تطبيق  هذه االبتكارات اما 

املعارات العالية لدي القوة العاملة وهي ناجتة على مستويات التعليم املتعاظمة مستويات 
ا تعزيز  والتحسينات النوعية اليت تتيح للعمال استعمال التكنولوجيات اجلديدة فمن شا

٢.االنتاجية

اجتهدت البشرية على امتداد خلقها يف تعلم العلوم تطويرها واالستفادة منها قدر املستطاع 
جهة متطلبات احلياة االقتصادية واالجتماعية ويف سبيل ذلك جاهدت على حتسني نوعية ملوا

م ويستفيدون من الفتوحات العلمية وحتويلها إىل ابتكارات  .التعليم لتتحسن حيا
لقد اقرتن اإلبداع واالبتكار بالعلم وتطوره عند تطور هذا األخري لتكيف القوانني املسيطرة 

اإلنسان ومنه زادت أمهيته وحضيت اجلامعات يف الدول املتقدمة والنامية على للطبيعة مبا خيدم 
حد سواء بأمهية متزايدة وزادت املخصصات املالية للبحث والتطوير العلميني حىت تفضي إىل 

لروبرت " ووفًقااإلبداع واالبتكار والتقدم حبلول للتعقيدات احلياتية اليت رافقت تطور اإلنسان 
ميثل اإلبداع القدرة على إنتاج العمل الذي يتصف بأنه "ث موقر يف هذا املوضوع، باح"سرتنربج،

" جديد ومالئم
فيتعترب الفكرة إبداعية إذا كانت جديدة بالنسبة ملن ينتجها، بغض النظر " نيكرسون" أما

ذه الفكرة " .عن عدد اآلخرين الذين رمبا استمتعوا 

ترمجة ونشر - اليونسكو–عن العلم يف العامل ١٩٩٦تقرير -عرفة العلميةضرورة اكتساب اجلمهور ألفباء امل-ياال. فرانسيسكو-1
٣، ٢: ص ص–١٩٩٧مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

الواليات املتحدة االمريكية ٢٠٠٢-التحديات اجلديدة اليت تواجه التعليم العايل–بناء جمتمعات املعرفة -تقرير البنك الدويل2
٠٧:ص
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ة على أن أي فرد مبستوى الذكاء العادي ميكنه الربهن)" ١٩٨٣(تريز امابيلي "وحتاول 
التطلع ألن يصبح مبدًعا يف جمال ما ويستفيد أي فرد منها وتضيف هذه اإلجنازات اإلبداعية 

.حلياتنا
مكونات اإلبداع- ١-٣

وميتلكون القدرة . ميتلك األفراد املبدعون جمموعة من القدرات العقلية ومسات الشخصية
لرؤية " القدرة الرتكيبية"ملواقف املعقدة، ميتلك األفراد املبدعون ما يسمونه املعرفية للتعامل مع ا

.إلصدار احلكم" القدرة التحليلية"املشكالت بطرق جديدة و
:التكنولوجيا واإلبداع- ٢-٣

وميكن أن تشارك أدوات مثل الصوت الرقمي . تعد العالقة معقدة بني اإلبداع والتكنولوجيا
ة الكمبيوتر يف العمليات اإلبداعية مبجموعة من الطرق املتنوعة وتوضح أن وأجهزة الفيديو وأجهز 

ميزات التكنولوجيا مثل وظائف التزويد والتفاعل الداخلي والقدرة والنطاق والسرعة والوظائف 
التلقائية تتيح للطالب إمكانية إجراء األشياء اليت ال يستطيعون أداءها أو اليت ال ميكنهم تنفيذها 

.مثلما يفعلون باستخدام التكنولوجيابكفاءة 
وتعمل التكنولوجيا على متكني الطالب من الوصول إىل كميات كبرية من املعلومات اليت مل 

وألن بإمكان أجهزة الكمبيوتر أداء العمليات بسهولة . ميكن ختيلها منذ عدة سنني قليلة مضت
املستوى على حنو كبري مثل وسرعة، ميكن للمستخدمني استغالل جهودهم يف عمليات عالية 

.حتليل املعلومات وتفسريها وتركيبها
جيب أن يتذكروا أن الوصول إىل التكنولوجيا ال يشجع على اإلبداع، ولكن توفري البيئة اليت 

.ميكن فيها استخدام التكنولوجيا إلجناز األهداف بطرق إبداعية هو العامل املشجع على ذلك
:تعليم اإلبداع- ٣-٣

البعض إن اإلبداع موهبة فطرية واستحالة تعليمه لكن يكون لبيئة الفصل الدراسي قد يقول 
أثر 

تتضمن بعض االقرتاحات خللق بيئة . كبري يف تنمية القدرات اإلبداعية لدى الطالب
:١تشجع على اإلبداع يف الفصل الدراسي الذي يعتمد على مشروع عملي ما يلي

1 -http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=
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تاحةوجود العديد من املواد واألدوات امل.
احلد من اآلثار السلبية للمخاطرة.
 موعة كبرية من املوضوعات حبيث يتمكن الطالب من العثور على توفري املوارد 

.شيء يثري اهتمامهم ويطلق العنان خلياهلم
 التأكد من حصول الطالب على فرتة من اهلدوء أثناء العمل يف املشروع، حيث

.تؤدي الضوضاء إىل كبت اإلبداع
تمع وتشري األحباث إىل أن حتقي ق التواصل بني الطالب واألفراد املبدعني يف ا

. التحفيز الداخلي يعزز من اإلبداع بينما يؤدي التحفيز اخلارجي إىل تقويضه عموًما
:السياق التاريخي لتحول العلم إلي تقنية.٤

دات واملتطلبات ارتبطت التعقيدات احلياتية باحلاجة امللحة إىل إجياد حلول لتلك التعقي
اإلنسانية واحلاجة إليها خصوصا بعد ظهور الثورة الصناعية واحتالل اآللة مكان خاص يف حياة 

تمع  تمع الصناعي مث مرحلة ما بعد الصناعة وفقا اإلنسان وانتقال اإلنسان من ا الزرعي اىل ا
:للمراحل التالية 

:مرحلة المجتمع الزراعي وخصائصها-أوال
النمط من احلياة على اتساع الكرة االرضية ملدة عشرة أآلف سنة دون تغري يذكر ساد هذا 

و نتيجة هلذا كله نظر البشر إىل ما هو . أو بتغريات طفيفة متدرجة تتم على مدى زمين كبري
.سائد و كأنه القانون األبدي األزيل للحياة

و كان . اج قرنا بعد قرنخالل ذلك الزمن الطويل كان هناك تطور يف طرق احلياة و االنت
و ، هناك تنوع و متايز بني احلضارات املختلفة اليت قامت وازدهرت مث ماتت كاحلضارة الفرعونية

األشورية و اهلندية و الصينية و اإلغريقية و الرومانية و حضارات املايا
ة و غري و ظهرت العديد من العقائد السماوي. إىل أخر ذلك، واألزتيك يف القارة األمريكية

السماوية اليت سبقتها يف أماكن خمتلفة  من العامل قامت حروب كربى و سيطرة شعوب على 
و تعاقب ظهور احلكام و القادة العظام لكن هذا كله مل يغري من األسس و املبادئ ، شعوب



٥١٢٢٠١٤ 

ا باقية ا حىت تصور اجلميع ا .١الرئيسية الثابتة اليت طال األخذ 
:صناعي ومميزاتهامرحلة المجتمع ال-ثانيا

ا بداية موجة حضارية كربى جديدة،ظهرت اآللة البخارية األوىل ا ،مل تكن توحي بأ إال أ
و ،مما أتاح اإلنتاج الغزير على نطاق واسع للبضائع النمطية املتكررة،سرعان ما تطورت تكنولوجيا

تهلكني يف كل مكان من يتجه إىل املس،قاد هذا  إىل قيام توزيع على نطاق واسع هلذه املنتجات
نعين . الذي تولدت عنه العديد من األوضاع اجلديدة ،األرض و من هنا حدث التغري األكرب

بذلك انفصال اإلنتاج عن االستهالك و ضرورة البحث عن وسائل للربط بني اإلنتاج و 
ا و قاد هذا بدوره إىل قيام امل ا و آليا ؤسسات االستهالك ثانية، فظهرت السوق مبستويا

٢.الكربى و كذا النظم اإلدارية الكربى اليت نشأت على قمتها احلكومة املركزية

:وخصائصها) مجتمع المعلومات (مرحلة ما بعد المجتمع الصناعي -ثالثا
االت اإلنتاجية             لقد جاءت الثورة الصناعية بالعديد من التغريات الثورية يف كل ا

ة و السياسية، و هذه التغريات هي اليت تراكمت بعد ذلك لتشكل ما واالجتماعية و االقتصادي
... ، كانت الصناعة أكثر من جمرد مداخن و خطوط جتميعالمجتمع الصناعينطلق عليه اسم 

كانت نظاما اجتماعيا خصبا له أكثر من وجه، اثر على كل جوانب احلياة البشرية و هاجم كل 
٣.معامل املوجة احلضارية الزراعية

كان دائما االنتقال من املوجة الزراعية إىل املوجة الصناعية على شكل صدام والخالصة 
. يف كل بلد من البالد تصاحبه األزمات السياسية و االنقالبات و االضطرابات و احلروب 

ويهمنا هنا أن نتمهل لنتعرف على كل ما يتصل مبرحلة التصادم بني املوجة الزراعية و املوجة 
ذه املعارف عند تأملنا للتصادم احلايل بني املوجة الصناعية         الصناعية  حىت نستفيد 

.واملوجة املعلوماتية
يسهل أن منيز بطريقة نسبية ،انه عندما تسود إحدى املوجات جمتمع ما" توفلر"يقول 

تمع مستقبال  .شكل التطور يف هذا ا

)٥١- ٥٠( بريطانيا ص ص١٩٩٣فيفري السنة ٥٣٢العدد _ جملة هنا لندن-منظور جديد للتاريخ –راجي عنايت1
)٥١-٥٠(بريطانيا  ص ص١٩٩٣مارس السنة .٥٣٣العدد _ لة هنا لندنجم- تصادم املوجات احلضارية –راجي عنايت2
)٥١-٥٠( بريطانيا  ص ص١٩٩٣ابريل السنة .٥٣٤العدد _ جملة هنا لندن-التنظيم اخلفي للمجتمع الصناعي–راجي عنايت3



ـــ٥١٣

:سبل استخدام التقنية الستدامة التنمية.٥
صر العلم والتطور العلمي على اجلهود املبذولة إلجياد احللول للمشاكل اآلنية وقد مل يقت

سامهت الثورة العلمية واملعلوماتية من زيادة اإلدراك للبشرية للمخاطر اليت ستنجر عنها من 
االستنزاف للموارد الطبيعية واإلنسان ذاته ومن مث تزايد اإلدراك واالهتمام أكثر من أن تكون 

ا وان تكون مستدامة حيث تعمل اإلنسانية يف مسارين متوازين خدمة خدمة  التنمية لذا
ا من الزوال أو االستخدام اجلائر  اإلنسان وترقيته وكذا خدمة هذه األرض واحملافظة على مكنونا
وان تراعى يف ذلك حقوق أجيال املستقبلية من هذه املوارد بعد األضرار اجلسيمة اليت أحدثها 

يف الكثري من مقدرات هذا الكوكب واليت الحتتمل املزيد من التبديد واالستخدام اجلائر غري البشر 
.املنضبط

واملطلوب هو أن يبدأ قطاع التعليم بفئاته ومستوياته املختلفة يف التعامل حتت مظلة 
ألرشفة واحدة، وباسرتاتيجية وطنية مقننة والعمل على توفري القاعدة البحثية لتطوير النظم يف ا

.١.وقواعد البيانات ومحاية وأمن املعلومات
:المسؤولية االجتماعية للمؤسسة واستدامة التنمية.٦

كان لنمو املعرفة اإلنسانية والتطور العلمي زيادة من وعى اإلنسانية باملخاطر احملدقة بالبيئة، 
تمع املدين يف الدول املتقدمة يف انتشار الوعي وإدراك  الضرر الذي يلحق وسامهت مؤسسات ا

ومن مث برز تيار فعال تبنته اغلب احلكومات الغربية واهليئات الدولية حتمل املؤسسات ،بالبيئة
اإلنتاجية الرحبية جزء من املسؤولية االجتماعية جتاه احمليط أوالبيئة على أن ختصص جزء من 

ا يف مايسمى باملسؤولية االجتماعية للمؤسسة، واالنشغال الرئي سي هلذا االهتمام يدور يف إيرادا
وقد منى هذا التيار يف ،صلب محاية البيئة بكل جوانبها ويتحمل املواطن جزءا من هذه املسؤولية

أوربا بشك قوى نظرا لألضرار اليت ظهرت يف كثري من أقطار العامل  ونتجت عنها الكثري من 
الكائنات احلية املالذات اآلمنة التغريات املناخية وأحلقت األضرار على البيئة، وفقدت الكثري من

للعيش نتيجة احلرق أو القطع اجلائر للغابات واستنزاف الكثري من املوارد وغياب التدوير للكثري 
من النفايات واليت ارتبطت مبتغري مهم وفعال وهو الزيادة السكانية اليت تقتضي املزيد من إنتاج 

١٦/٧/٢٠١٤غرفة ديب  قاموس املصطلحات االجتماعية للمؤسسات واالستدامة املوقع ناريخ التحميل 1
http://www.dubaichamber.com
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.السلع واخلدمات هلذه األفواه اجلديدة
المحافظة -التنمية ( الفكر االسالمي  في تحقيق البناء الحضاري المتكامل مساهمة 

على امتداد تاريخ اإلنسانيةحضي التعليم مبكانة خاصة عند ): العدالة االجتماعية-على البيئة 
اقرأ باسم ربك (خمتلف األمم ومل تشذ األمة اإلسالمية حيث نصت أول اآلية نزلت على القراءة 

علم اإلنسان *اقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم *اإلنسان من علق خلق*الذي خلق 
الن التعليم هو سبيل املعرفة ودرب احلقيقة مث أن األمم تستقوي بالعلم وتتقدم ١*)ما لم يعلم 

ومل يهمل اإلسالم دور البناء احلضاري لألمةاإلسالمية ومل يرتك .به وترتقي عن غريها من األمم
وقد زخر املرياث ،إي جانب من جوانب احلياة) اجتهاد - سنة نبوية - قرآن (  ميالتشريع اإلسال

.اإلسالمي بالكثري من العرب والدروس يف جوانب البناء احلضاري بشموليته 
تمع اإلسالمي يقوم على بناء الفردأوال، مث بناء احلضارة بكل جوانبها ثانيا .فا

فرد املسلم حيث جيعل من الوازع الديين مسار مالزم  يقوم التشريع اإلسالمي  بتقومي حياة ال
حلياة الفردمقيدة باخلري واحلث على القيام به والعمل على نشره ومانعا للشر والعمل به وحمذرا من 

.فعله التزاما  لألوامر الشرعية
فاإلنسان يف كنف التشريع اإلسالمي يفرتض أن يكون كل عمله خري يعمل به أو يدعو 

.إليه
مالك بن  "د اسهم بعض املقكرين املسلمني يف مقومات البناء احلضاري فلقد خلصوق

يف معرض حبثة يف مكونات النهوض احلضاري يف ثالثة عناصر ال خيلو أي بلد  منها هي " نيب 
عناصر متوفرة وبوفرة يف كل الدول وتفضي عملية املزج االمثل هلا كفيل بتحقيق متطلبات 

تمع دوره يف هذه النهوض احلضاري ألي  بلد كان اذا خلصت النية واستنهضت اهلمم وادرك ا
٢:ويلخص مالك بن نيب يف ثالثة عناصر هي ،احلياة

حنن يف حاجة إىل رجال إذا من اإلنسان تنبع املشكلة " بن نيب" يقول: اإلنسان - ١-٧
يخ مستخدمني الرتاب أن نضع رجاال ميشون يف التار " بن نيب" اإلسالمية بأكملها وعليه حيثنا 

والوقت واملواهب يف بناء أهدافهم الكربى ويلزمنا أن نفهم كيف يؤثر اإلنسان يف التاريخ ومن 

٥اىل ١سورة العلق اآليات من -1
)١١٣-١٠٦( ص ص -دمشق١٩٨٦دار الفكر–ترمجة عبد الصبور شاهني -شروط النهضة–مالك بن نيب -2
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تمع بثالث مؤثرات حيددها  :يف العناصر التالية" ابن نيب"املالحظ أن الفرد يؤثر يف ا
:بفكره.أ
:بعمله.ب
:بماله.ت

:ثومنه فإن قضية الفرد منوطة بتوجيهه يف نواحي ثال
.توجيه الثقافة.أ
.توجيه العمل.ب
.توجيه رأس املال.ت

يف توجيه الثقافة أنه يف بادئ األمر ضرورة تصفية " بن نيب" خيلص : توجيه الثقافة-١
عاداتنا وتقاليدنا وإطارنا اخللقي واالجتماعي مما فيه من عوامل قتاله ال فائدة منها حىت يصفو 

.اجلو للعوامل احلية والداعية إىل احلياة
إن هذه التصفية ال تتأيت إال بفكر جديد حيطم ذلك الوضع املوروث عن فرتة تدهور جمتمع 

.أصبح يبحث عن وضع جديد هو وضع النهضة
:وخيلص ابن نيب يف ذلك ضرورة حتديد األوضاع بطريقتني

سلبية تفصلنا عن رواسب املاضي: األوىل.
اجيابية تصلنا مبقتضيات املستقبل: الثانية.
أن العمل  والعمل وحده هو الذي خيط مصري األشياء " ابن نيب"يعتقد :جيه العملتو -٢

يف اإلطار االجتماعي ورغم انه ليس عنصرًا أساسيا كاإلنسان والزمن والرتاب إال انه يتولد من 
.هذه العناصر الثالثة

جلهود من حصر مفهوم توجيه العمل وحتديد معناه فهو يعين سري ا" مالك بن نيب"يستطيع 
اجلماعية يف اجتاه واحد، ليضع كل مواطن يف كل يوم لبنة جديدة يف البناء والتأليف  لتغيري وضع 
اإلنسان، الشيء الذي يضمن كسب لقيمة العيش لكل مواطن فنحن نعمل ما دمنا نعطي أو 

.نأخذ بصورة تؤثر يف التاريخ
وخلق بيئة جديدة ومن فتوجيه العمل هو تأليف كل هذه اجلهود لتغيري وضع اإلنسان 

.خالل هذه البيئة يشتق العمل من كسب العيش لكل فرد
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يف حديثه يف توجيه العمل إىل أن هذا األخري ينتج رأس املال " مالك بن نيب"ويلخص 
.ولذلك فال ميكن أن تستويف حقه إال إذا حتدثنا عن توجيه رأس املال

فلتكن : حول توجيه رأس املال فيقول حديثه " مالك بن نيب"يتابع :توجيه رأس المال-٣
أموالنا مطبوعة بطابع الدميقراطية ال بطابع اإلقطاعية كما أنه من الضروري أن حنول دون تركيز 
رؤوس األموال يف أيدي قلة قليلة تستعمل السواد األعظم من الشعوب، بل جيب أن يتوفر فيه 

تمع إسهام الشعب مهما كان فقريًا، وبذلك يتم التعادل بني تمع وتنسجم مصلحة ا طبقات ا
مع مصلحة الفرد، وال يفوتنا أن ننبه بإحلاح إىل أننا حباجة إىل تكوين جملس توجيه الثروة 
ذا التوجيه الذي  وتوظيفها لتتحول إىل رأمسال باملعين السابق والتخطيط ألهدافه االقتصادية، و

كون الفرد قد استكمل الشروط لتشيد حضارة يسري متضافرًا مع توجيه الثقافة وتوجيه العمل ي
.تطابق إطاره اخلاص 

.التراب: أوال
أن الرتاب هو احد الشروط الثالثة اليت تكون احلضارة فإذا ما توفر " مالك بن نيب"يعتقد 

لرتكيب هذه العناصر كما أسلفنا فإننا نري الرتاب يف البالد اإلسالم جديًدا " العنصر الديين"
امل من عوامل احلضارة وحيدد ابن نيب أن حبث موضوع الرتاب ال يتم من خالل نبحثه هنا كع

خصائصه وطبيعته ولكن من خالل قيمة االجتماعية وهذا القيمة االجتماعية للرتاب مستمدة 
ا متقدمة يكون الرتاب غايل  من قيمة مالكية، فحينما تكون قيمة األمة مرتفعة وحضار

ا من االحنطاطوحيث ما تكون األمة ،القيمة وال خيفي عنا ما ،متخلفة يكون الرتاب على قدر
كذلك جيب ،للرتاب من أمهية إذا به ترتبط الثروة النباتية والثروة احليوانية وبالتايل حياة اإلنسان

صيانته من عوامل الدهر من احنراف وتلوث وزحف الرمال الذي يهدد بإتالف اآلالف من 
أن احلل يكمن يف الشجرة ويؤكد إبن " ابن نيب"ة للزراعة، ويري اهلكتارات من األراضي الصاحل

إنه يلزمنا أن تصبح الشجرة رمز رجل البالد املهددة بالرمال يف إرادته :  نيب يف هذا الشأن فيقول
للبقاء، بل ليكن لنا يوم للشجرة يكون عيد يتمثل دوره يف حتديد املخاطر من زحف الرمال الذي 

هدد مجيع البالد العربية واإلسالمية ويستطرد يف القول فيضيف، لن نستطيع نري خطره اليوم يت
إنقاذ ذريتنا من األجيال القادمة إال بالعمل الشاق الذي يقوم به جيلنا احلاضر وعندما تتحقق 
تلك املعجزة اليت تكون بانتصارنا على أنفسنا وعلى أهوال الطبيعة فإننا سوف نري أية رسالة يف 
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ن منتمون إليها ألننا نكون قد شرعنا يف بناء حياة جديدة ابتدأت باجلهود اجلماعية التاريخ حن
بدل اجلهود الفردية ولسوف تظهر أمامنا بعد ذلك أعمال َجليلة خطرية ولكنها سوف ال ختيفنا 

١.ألن شعبنا أخضع الرتاب ومهد فيه حلضارته ومل يعد شعبنا خياف نوائب الزمن

".الزمن"الوقت : ثانيا
ر قدمي يعرب لعامل منذ األزل، وعليه فإنه )) الزمن((يقول مالك بن نيب يف الوقت  الزمن 

يعتقد أن الصراع بني احلضارات هو صراع من أجل البقاء ال من أجل التعايش، فوعينا منا هلذه 
.الوضعية املأسوية جيب أن نعمل بفعالية دون أن نبدد جهودنا أو نضيع وقتنا 

أن حظ الشعب العريب اإلسالمي من الساعات كحظ أي " مالك بن نيب"ولكن كما يقول
ولكنه " الوقت " شعب متحضر ولكن يوضح ويقول حنن يف العامل اإلسالمي نعرف شيئا يسمي 

الوقت الذي ينتهي إىل العدم، ألننا ال ندرك معناه وال جتزئته الفنية ألننا ال ندرك قيمة أجزائه من 
.الذي يتصل اتصاال وثيقا بالتاريخ" الزمن"لسنا نعرف إىل اآلن فكرة ساعة ودقيقة وثانية و 

وبتحديد فكرة الزمن يتحدد معىن التأثري واإلنتاج وهو معىن احلياة احلاضرة الذي ينقصنا 
هذا املعىن الذي مل نكسبه بعد هو مفهوم الزمن الداخل يف تكوين فكرة والنشاط، يف تكوين 

.املعاين واألشياء
والتاريخ اخلاضعان للتوقيت كان وما يزال يفوتنا قطارمها فنحن يف حاجة ملحة إىل فاحلياة

.توقيت دقيق وخطوات واسعة وسريعة لكي نعوض تأخرنا
علم الزمن فنعلم الطفل واملرأة والرجل أن " املسلم"ينصح بتعليم " مالك بن نيب"وعليه فإن 

ص كل فرد هذا اجلزء من يومه يف تنفيذ خنصص نصف الساعة يومًيا ألداء واجب معني فإذا خص
اية العام حصيلة هائلة من ساعات العمل ملصلحة  مهمة منتظمة وفعالة فسوف يكون لديه يف 

٢.احلياة اإلسالمية 

املعادلة اليت تلخص العوامل املشكلة ألي نتاج " مالك بن نيب"ويف ختام حديثه يعطي 
:حضاري بالشكل التايل

حضارة=وقت +تراب + إنسان 

١٣١: نفس املرجع السابق  ص-1
١٣٧: نفس املرجع السابق  ص-2
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: وحتت هذا الشكل تشري الصيغة إىل أن مشكلة احلضارة تنحل إىل ثالث مشكالت أولية
فلكي نقيم حضارة، ال يكون ذلك بالتكديس . مشكلة اإلنسان، مشكلة الرتاب، مشكلة الوقت

.للمنتجات وإمنا بأن حنل هذه املشكالت الثالثة من أساسها 

الخاتمة 
يم وجودته والتقدم الناتج عن توظيف التعليم يف االبتكارات مثة حلقات متسلسلة بني التعل

واالخرتاعات اليت تفضى اىل التقدم االقتصادي واالجتماعي، ومن مث منو املعرفة يف شيت امليادين 
تمعي الذي يؤدي اىل محاية مقدرات االرض  تمع برمته وينتج عنها الوعي ا واليت ختدم ا

واليت حتقق بذات الوقت التنمية الشاملة املستدامة وينعم عندئذ ،هلااالستخدام العقالين والرشيد
االنسان حبياته يف كنف احلرية املساواة واحرتام الغري وهي كلها متطلبات جمتمعية تقوم االمم على 

غريأن االهم يف كل هذا اننا عندما ،توصيفها وجعلها مبادئ عامة عمومية لكل الشعوب واالمم
الصة لوجه اهللا عندئذ تكون حضارتنا ازلية متتد اىل االخرة والتنتهي  بانتهاء تكون اعمالنا خ

.عمرنا احملدود
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البحثملخص
هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على مستوى مسامهة البيئة املدرسية يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى 

امة، كما سعت الدراسة لإلجابة على التساؤالت الطالب من وجهة نظر املعلمني كمدخل للتنمية املستد
ما مستوى -ى املعلمني؟ما مستوى مسامهة املتعلم يف تنمية التفكري اإلبداعي من وجهة نظر-:التالية

ما مستوى مسامهة املنهاج الدراسي يف - مسامهة املعلم يف تنمية التفكري اإلبداعي من وجهة نظر املعلمني؟
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة مت االستعانة باستبيان للتعرف اعي من وجهة نظر املعلمني؟تنمية التفكري اإلبد

على مسامهة البيئة املدرسية يف تنمية التفكري اإلبداعي من وجهة نظر املعلمني اشتمل على ثالث حماور، وبعد 
ثانوية مبدينة املسيلة، وتال معلم ومعلمة بأربع مدارس٧٨التأكد من صدقه وثباته مت تطبيقه على عينة قوامها 

؛ حيث مت استخدام األساليب SPSSذلك حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها باستخدام برنامج 
وتوصلت الدراسة إىل اإلجابة على التساؤالت اليت االحنراف املعياري، واملتوسط احلسايب، : اإلحصائية التالية

.ياتانطلقت منها ومت اقرتاح جمموعة من التوص

: مقدمــة  
ا  يعترب التعليم بصفة عامة من الوسائل املساعدة على حتقيق التنمية يف كل مستويا
وأبعادها االقتصادية االجتماعية والثقافية؛ وذلك من خالل توجيه القدرات ونشر املعرفة، ورفع 

لذلك فإن معظم . ائياملستوى العلمي للشعوب يف خمتلف املراحل التعليمية بدءا بالتعليم االبتد
الدول اليوم تركز على تطوير التعليم بالرتكيز على نظمها التعليمية؛  ففي السنوات األخرية دعا 

إن النهضة احلقيقية « :بقوله " حسن " الكثري من الباحثني إىل النظر يف نظم التعليم ويؤكد هذا 
تمع ال تتم بدون إعادة النظر يف النظم التعليمية من  واملقصود » حيث احملتوى واهلدفيف ا



٥٢٠٢٠١٤ 

بالنظام التعليمي هنا جمموعة اخلربات واألنشطة الرتبوية اليت تضم مواد تعليمية تعىن بتزويد 
الطالب مبعلومات ومهارات تساعد يف حتقيق أهدافه العامة، ويتم ذلك بعدة طرائق ووسائل 

.تعليمية
ى إلعداد كفاءات بشرية مؤهلة لإلسهام من هذا املنطلق فإن املدرسة اجلزائرية كغريها تسع

. يف التنمية بزيادة معلومات املتعلم املعرفية وتنمية اجتاهاته وخمتلف مهارات التفكري لديه
إضافة إىل هذا يرى القائمون على تنظيم التعليم أن بناء الفرد علميا ومعرفيا ووجدانيا حيتاج 

. ية حبيث تتماشى والتقدم العلميإىل هيكلة جديدة للتعليم وتطوير النظم التعليم
واملالحظ ألهداف اإلصالحات اجلديدة  جيدها تركز على تنمية مهارات التفكري لدى 

أن هناك نوعني " Guildford" املتعلم بدال من تلقي املعلومات واسرتجاعها، حيث يرى 
وتكون حمددة مسبقا النوع األول وهو التفكري التقاريب وقصد به إنتاج إجابة واحدة: من التفكري

وهو عبارة عن إنتاج : على اختبارات قياس التفكري، والنوع الثاين قصد به التفكري اإلبداعي
معلومات متنوعة ومتعددة، دون أن يكون هناك اتفاق مسبق على حمكات الصواب واخلطأ، 

) بنية العقلنظرية ( ودعا فيه إىل ضرورة تركيز التعليم على تنميته حيث يرى من خالل نظريته 
.اليت طرحها أن التعليم والتدريب ينميان هذه القدرات

ونتيجة هلذا كانت االنطالقة يف البحوث حول التفكري اإلبداعي وحماولة تنميته بالتدريب 
.والتعليم يف خمتلف املراحل التعليمية

أهداف الدراسة
:ص فيمايليتسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق جمموعة من األهداف تتلخ

حتديد مستوى مسامهة البيئة املدرسية يف تنمية التفكري اإلبداعي من وجهة نظر  -١
.املعلمني باملرحلة االبتدائية

ترتيب جماالت البيئة املدرسية املسامهة يف تنمية التفكري اإلبداعي من نظر  املعلمني -٢
. ملنهاج الدراسي، املدرسية حسب األمهيةباملرحلة االبتدائية من بني العوامل املرتبطة باملعلم، ا

أسئلة الدراسة
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ما مستوى مسامهة البيئة املدرسية يف تنمية التفكري اإلبداعي من وجهة نظر املعلمني 
باملرحلة االبتدائية ؟

:ويندرج تحت هذا السؤال التساؤالت الفرعية التالية
املعلمني باملرحلة ي من وجهة نظرما مستوى مسامهة املعلم يف تنمية التفكري اإلبداع-١

االبتدائية ؟
ما مستوى مسامهة املنهاج الدراسي يف تنمية التفكري اإلبداعي من وجهة نظر ا -٢

املعلمني باملرحلة االبتدائية ؟
ما مستوى مسامهة املدرسية يف تنمية التفكري اإلبداعي من وجهة نظر املعلمني باملرحلة -٣

االبتدائية ؟

دراسةحدود ال
: تتحدد نتائج هذه الدراسة مبا يلي

العينة اليت أجريت عليها وهم معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية باملسيلة يف العام - 
.٢٠١٣/٢٠١٤الدراسي 
أداة القياس املستخدمة واملتمثلة يف استبيان مسامهة البيئة املدرسية يف تنمية التفكري - 

.٢٠٠٥اإلبداعي من إعداد دياب سهيل 
ا-  .الطرق اإلحصائية املستخدمة يف حتليل بيانا

مصطلحات الدراسة  
يعرفه روشكا بأنه النشاط أو العملية اليت تقود إىل إنتاج يتصف باجلدة :التفكير اإلبداعي

تمع .)١(. واألصالة والقيمة من اجل ا
ملنهاج، املدرسية، واليت هي كل العوامل املرتبطة باملعلم، مدير املؤسسة، ا: البيئة المدرسية

لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب: غسان أبو فخر، الكويت : الكسندرواإلبداع العام واخلاص، ترمجة روشكا،(1) -ا
ص١٩٨٩–١٤٤سلسلة عامل املعرفة، العدد 
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.تضمنها االستبيان املستخدم يف هذه الدراسة
سنوات أي من السنة األوىل ٥هي إحدى مراحل التعليم، تتضمن :المرحلة االبتدائية

سنة وتقابل مرحلة الطفولة ) ١٠-٦(إىل السنة اخلامسة ترتواحّ أعمار التالميذ فيها ما بني 
.املبكرة

: وم منظومة البيئة المدرسيةمفه: اإلطار النظري
إن املفهوم اجلديد للمدرسة ال حيصر وظيفتهـا فـي حتصـيل املتعّلمـني للمعارف 
والسلوكيات والقيم، بل تتعداه إىل ضمان القواعد الضرورية الندماج النشأ يف احلياة االجتماعية 

. مستوى راق من املعارف والكفاءاتواالقتصادية؛ وال يتأّتى ذلك إالّ بتعليم رفيع ميّكن من بلـوغ 
وتعد املنظومة املدرسية ذلك النظام الذي يسود املنشأة التعليمية ملراحـل التعليم دون اجلامعي، 
ويقوم بتوفري بيئة تعليمية خالقة تليب االحتياجات الفردية للطالب وحتسن أداءهم، وتدرس هلم 

للتعلم، ويقرتن ذلك بتعلم اإلبداع واالبتكار املواد الدراسية مبعـايري وطـرق ووسـائل متعددة 
إىل أن البيئة املدرسية هي ذلك الوسط الذي تدور فيه العملية )١(وتشري بدر . والتشجيع عليه

الرتبوية بكافة جوانبها، ومن خالهلا تتحقق األهداف املنشودة من الرتبيـة يف صناعة وإعداد 
. ما تعد عنوانًا للمجتمع والقدوة الصاحلة للبيئة احملليةاألجيال وتربية األجسام والعقول والقيم، ك

إذ إن توفر البيئة احملفزة يشجع الطالب علـى اإلنتـاج، كمـا يوقـد روح املنافسة احملمودة بني أفراد 
الفصل الواحد، فيسعى كل طالب إىل إبـراز مهاراتـه العقلية واحلركية إلنتاج أعمال مفيدة فيها 

.ابتكار وإبداع

: عناصر منظومة البيئة المدرسية
تتشكل منظومة البيئة املدرسية من جمموعة من العناصر واملتغريات املادية واالجتماعية 
واإلدارية اليت تضبط العالقات بني األطراف ذات العالقة بالعملية الرتبوية داخل املنظومة البيئية 

الت واختاذ القرارات، وتقسم عناصر البيئة للمدرسة، وحتدد املسؤوليات وأمناط التعامل مـع املشـك
: املدرسية إىل قسمني رئيسيني مها
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. العناصر البشرية-١
). اإلنشائية واملنهجية(العناصر غري البشرية -٢

: وتفصليها على النحو التايل
:العناصر البشرية-١

لعملية التعليمية وهي تشمل كل العناصر البشرية اليت تضمها املنظومة املدرسية وتؤثر يف ا
:بشكل مباشر، وهي على النحو التايل

:اإلدارة المدرسية
ا)٢(عرف حممد  ذلك الكـل املـنظم الـذي يتفاعل بإجيابية داخل : " اإلدارة املدرسية بأ

املدرسة وخارجها وفقاً لسياسة عامة وفلسفة تربوية تصنعها الدولة رغبة يف إعداد ناشئني مبا يتفق 
تمع والصاحل العـام للدولـة، وهذا يقتضي القيام مبجموعة متناسقة من األعمال وأهداف ا

.واألنشطة مـع تـوفري املنـاخ املناسب إلمتام العمل بنجاح

وقدرات التفكري عنداملدرسيةالبيئةبني خصائصالعالقةدراسة. حممدفائقةبدر،) ١(
الرتبية،كليةمنشورة،غريلسعودية رسالةدكتوراهاالعربيةباململكةاالبتدائيةاملرحلةتلميذات

١٩٨٥.مشسعنيجامعة
، ١سيكولوجية اإلدارة التعليمية واملدرسية وأفاق التطوير العام، ط. حممد جاسم حممد) ٢(

٢٠٠٨دار الثقافة عمان، 
:المعلم

تمع يف التواصل م ع املتعلمني يعترب املعلم وفق ما تراه الفـتالوي الشـخص املفـوض عـن ا
ا جتـاه هؤالء الطالب واملمثلة يف كونه قائدًا للمجموعة،  من خالل األدوار املتعددة اليت يقوم 
وباحثًا يف الشخصـية، وصـانع قرارات، ومديرًا ملشروع، وصادرًا ألحكام، وموجهًا ومرشداً 

.للسلوك
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): اإلنشائية والمنهجية(العناصر غير البشرية -٢
: التعليميةحجرة المصادر 

تعد حجرة مصادر التعلم من أهم العناصر اليت أدخلت حديثًا على حمتويـات البيئة 
املدرسية، وهي تشكل جانبًا إجيابيًا يف االرتقاء بعملية التعليم والتعلم، كمـا تعد حمفزًا هامًا يف 

.تنمية املهارات ودفع عجلة العملية اإلبداعية

: المكتبة المدرسية
بة املدرسية جزءًا ال يتجزأ مـن العمليـة التعليميـة والرتبويـة، وعنصرًا داعمًا للمنهج تعد املكت

التعليمي والعملية الرتبوية بأكملهـا فـي مجيـع املراحـل التعليمية، وواحدة من أهم الركائز العلمية 
. اليت تقوم عليها املسرية اإلبداعية فـي عملية التعليم والتعلم

ساسية يف بناء جيل تربوي سليم ومبدع حيث تساعد الطالب على ترسيخ وهي اللبنة األ
عادة القراءة واالطالع والتحصيل حىت تتحول لديهم إلـى سـلوكيات أصيلة من خالل حرص 

.العملية الرتبوية التعليمية اإلبداعية على توثيق الصلة بـني املناهج الدراسية واملكتبة املدرسية

: المناهج 
نهج من أهم عناصر العملية التعليمية، حيث يؤكد معظم املفكرين الرتبويني على يعترب امل

تمع بشكل عـام، وفـي العمليـة الرتبوية بأكملها على وجه  حساسيته ودوره البارز يف ا
من أبرز السياسـات اليت تعتمدها )١(وتعد املناهج كما يرى السويدي واخلليلي . اخلصوص

تمعات لبناء وتن م يف شىت جماالت ا شئة أبنائها من الدارسني واملتعلمني لالرتقـاء والتقدم 
احلياة، واملنهج هو ذلك احملتوى أو تلـك اخلطـة الرتبوية اليت نبعت مصادرها من فلسفة وثقافات 
تمع الذي برزت فيه، وتضم ضمن عناصرها مجيع اخلربات  ومعتقدات وتطلعات وطموحـات ا

تنوع أشكاهلا وأساليبها التعليمية والتدريسية اليت حتقق مـن خالهلـا أهـدافها التعليميـة علـى 
.وسياستها املرسومة

.١٩٩٧.للنشرالعلمدار:ديباملنهاج،اخلليليخليلوخليفة؛السويدي،) ١(
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مفهوم التفكير اإلبداع : أوالً 
ي يف داخلنا من تلقاء نفسها التفكري يف معناه الواسع مجلة من العمليات النفسية اليت جتر 

وهذا املفهوم الواسع هو الذي . فحني نتذكر أو نتخيل أو حني نقرر جتري عمليات تفكريية
: رونيه ديكارت بقوله" قصده 
". أنا أفكر إذن أنا موجود"

هنا وجود اإلنسان مرهون بكونه يفكر، وحتديد معىن التفكري ال يتوقف عند هذا املعىن 
مله يف عدة عمليات نفسية غري حمددة، وهذا يتطلب معرفة طبيعة التفكري باملعىن الواسع الذي جي

عملية ذهنية : "أن التفكري مبعناه املختصر" جون ديوي" وقد كتب عن ذلك املريب . املختصر
ا األفراد إلعطاء معىن للتجربة واخلربة يف خمتلف جمريات احلياة اليومية  كما يظهر يف " يقوم 

:)١(الشكل

).٢٨، ص ٢٠٠٣عبد املعطي سويد، (. يوضح طبيعة التفكري عند اإلنسان ): ١(الشكل رقم 



٥٢٦٢٠١٤ 

اإلمارات العربية املتحدة، ٠١عبد املعطي سويد، مهارات التفكري ومواجهة احلياة، ط)١(
٢ص. ٢٠٠٣دار الكتاب اجلامعي، 

وقد ظل هذا املوضوع لفرتة طويلة . يعترب اإلبداع شكًال من أشكال النشاط اإلنساينو 
تمام به بشكل علمي مل يبدأ إال مع بداية حمورًا للتناول الفلسفي واألديب والفين غري أن االه

وقد ارتبط . اخلمسينيات من القرن العشرين حيث كان اإلبداع موضوعًا رئيسًا يف علم النفس
أما يف عصرنا . موضوع اإلبداع يف املاضي باملنافسة بني الدول الغربية أثناء احلرب العاملية الثانية

االت احلاضر فقد ارتبط بالتسابق التقين بني ال ورغم كثرة ما ُكتب عن .)١(دول يف خمتلف ا
ا وخصائص اإلبداع إال أنه ال يزال هناك غموض حييط  اإلبداع والعملية اإلبداعية ومقوما
باملوضوع بل إن العلماء الذين تعرضوا بالدراسة لبعض جوانب الظاهرة اإلبداعية ال يكادون 

هتمام اجلاد بدراسة اإلبداع بطريقة علمية ومنهجية يتفقون على تعريف واحد لإلبداع ومل يبدأ اال
واختالف العلماء يف فهم املقصود باإلبداع وعدم اتفاقهم على . إال يف أواخر القرن التاسع عشر

.تعريف واضح وحمدد هو يف حد ذاته مؤشر على تعقد املوضوع
بتدعه يعين أنشأة أو ا) بَدََع الشيء(و) بَدَعَ (وجاء يف لسان العرب أن اإلبداع من 

.الشيء وبدايته أوالً 
صار غاية ) بدع(واإلبداع يف املعجم الوسيط هو من بدعه بدعاً أي أنشأه على غري مثال و

واالبتداعية تتسم باخلروج يف األساليب القدمية عن طريق استخدام . يف صنعته، خرياً كان أو شراً 
.)٢(أساليب جديدة 

ظاهرة معقدة جدًا ذات حماور وأبعاد متباينة وعديدة وهذا اإلبداع من الناحية العلمية هو
االت  ا إضافة إىل اختالف ا بسبب تعقد الظاهرة اإلبداعية نفسها، وتعدد عناصرها ومقوما

١٧٧،ص١٩٩٢عمان،. نظريات منظمات األعمال.الدهان، أميمه(1)
جتماعيـــة والثقافيـــة يف العـــامل العـــريب وأثرهـــا يف توجهـــات اإلبـــداع املقومـــات الـــسياسية واالقتـــصادية واال. فـــضل اهللا، فـــضل اهللا(2)

لة العربية لإلدارة، س . اإلداري ٧٩،ص١٩٨٦،)٣(، ع )١٠(ا
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اليت انتشر فيها مفهوم اإلبداع وكذلك اختالف اجتهادات العلماء والباحثني واختالف 
م ومناهجهم العلمية والثقافية  ومدارسهم الفكرية، فمنهم من ينظر إليه على أساس أنه اهتماما

ومنهم من ينظر إليه على أساس السمات واخلصائص اليت متيز املبدعني، ) Process(عملية 
وهذا كله أدى إىل عدم وصول ). Product( ومنهم من ينظر إليه على أساس أنه منتج 

وعلى الرغم من هذا فإنه ميكننا حصر . اريالعلماء واملهتمني إىل تعريف حمدد ودقيق لإلبداع اإلد
.                    )٣(معظم التعاريف اخلاصة باإلبداع اإلداري يف عدة حماور هي

وبناء عليه ميكن تعريف ) Process(يف هذا احملور ينظر لإلبداع من زاوية كونه عملية -١
.ى أنه مفيداإلبداع بأنه عملية ينتج عنها عمل جديد يرضي اجلماعة وتقبله عل

وبناء عليه ميكن تعريف . يرتكز هذا احملور على اإلنتاج اإلبداعي وحل املشكالت-٢
.اإلبداع بأنه يسعى لتحقيق إنتاج يتميز باجلدة واملالءمة وإمكانية التطوير

يركز على السمات واخلصائص أو القدرات اليت متيز األفراد املبدعني وهناك طائفة من -٣
ى مسات معينة من املخاطرة واالستقالل، وهناك طائفة أخرى تركز على بعض الباحثني تركز عل

.مسات معينة مثل الطالقة واألصالة
يركز على اإلمكانات اإلبداعية واالستعدادات النفسية الكامنة لإلبداع ويعرف اإلبداع -٤

.أنه االستعداد الكامن للتفوق أو التميز
ا ا-٥ لعمل اإلبداعي والذي يتم من خالل أربع ويركز على املراحل األساسية اليت مير 
وقد يسبق هذه . مرحلة اإلعداد، مرحلة االختمار، مرحلة اإلشراق، ومرحلة التحقق: مراحل

.)١(املراحل مرحلة إحساس املبدع باملشكلة 
استجابة حمدثة وأكثر جدوى وكفاءة وفاعلية ملنبه قام يف البيئة : ويعرف اإلبداع بأنه

ويكون من عدة عمليات مرتاكبة معقدة يتم من . الثقافية ويتأثر بالبيئة اخلارجيةاالجتماعية و 
خالهلا التأثري وتغري يف السلوك ومن مث التطبيق ويتطلب اإلبداع األصالة واملرونة والتحديث وقدراً 

٢٦٩،ص١٩٩٤.مكتبة احملتسب: عمان. يف املنظمات املعاصرة) التنظيمي(السلوك اإلداري . عساف، عبد املعطي) ٣(
دراســـة اســـتطالعية علـــى املـــوظفني العـــاملني يف : تغـــريات التنظيميـــة علـــى اإلبـــداع اإلدارياحلقبـــاين، تركـــي عبـــد الـــرمحن، أثـــر امل(1)

١٢األجهزة احلكومية يف مدينة الرياض، مرجع سابق،ص



٥٢٨٢٠١٤ 

.)٢(من الطالقة والتوسع ليتمكن من النظر يف البدائل واالحتماالت
عملية نسبية تقع بني مرحلة احملاكاة والتطوير إىل مرحلة : هويعرف العواجي اإلبداع بأن

واإلبداع قد يكون إبداعًا فنيًا أو إنتاجيًا أو تنظيميًا وقد يكون عمًال فرديًا أو . االبتكار األصيل
. مجاعياً، وهو حالة مستمرة حتدث يف مجيع مراحل حياة اإلنسان وجوانب احلياة

استجابتها عندما ُتستثار بعمق وبصورة فعلية أو العملية وقد عرف اإلبداع بأنه الذات يف
ا ويعايشها بعمق مث يستجيب هلا ا الفرد عندما يواجه مواقف ينفعل  . اليت يتميز 

وقد عرف النمر اإلبداع بأنه جمموعة من العمليات اليت يستخدمها اإلنسان مبا هو متوافر 
صل إىل فكرة أو أسلوب حيقق النفع للمنظمة اليت لديه من قدرات ومبا حييط به من مؤثرات للتو 

ا . )٣(يعمل 
ويعرفه العديلي بأنه األفكار غري املسبوقة اليت تؤدي إىل زيادة فاعلية العالقات الوظيفية 

. ورفع معدالت األداء الوظيفي
وقد عرف احلقباين اإلبداع بأنه مجيع العمليات اليت ميارسها الفرد داخل املنظمة، 
وتتسم باألصالة والطالقة واملرونة واملخاطرة والقدرة على التحليل واخلروج على املألوف سواء 
ا، واحلساسية للمشكالت اليت تنتج عن التفاعل مع البيئة  للفرد نفسه أو للمنظمة اليت يعمل 

.احمليطة 
أو حل كما عرف اإلبداع بأنه القدرة على اإلنتاج بأسلوب عمل جديد أو فكرة جديدة،

مميز ملشكلة ما حيث يتم هذا اإلنتاج بقدر من الطالقة الفكرية واملرونة الذهنية واألصالة والقدرة 
.)١(على التحليل والربط واحلساسية للمشكالت

ومن هذا املنطلق ميكن تعريف اإلبداع بأنه أسلوب يعتمد على العنصر البشري بشكل 
الت، وأداء العمل بأساليب وطرق جديدة يف ظل أساسي من خالل طرح حلول مميزة للمشك

األصالة، الطالقة، املرونة، املخاطرة، القدرة على التحليل، احلساسية : استخدام للعناصر التالية

املنظمـة : عمـان. حبث مقدم للمؤمتر الدويل العشرون للعلوم اإلداريـة: اإلبداع وإدارة األزمات يف الدول العربية. باميه، سلوى(2)
٦٩،ص١٩٨٦. للعلوم اإلداريةالعربية

١٠٢،ص١٩٨٧. مطابع جامعة امللك سعود: الرياض. السلوك اإلداري. النمر، سعود حممد) ٣(
دراســة اســتطالعية علــى مــوظفي األجهــزة : عالقــة الــسلوك القيــادي باإلبــداع اإلداري للمرؤوســني. العنقــري، غــادة عبــد الــرمحن) ١(

١٥ص.١٩٩٨. جامعة امللك سعود: تري غري منشورة، الرياضرسالة ماجس. احلكومية يف مدينة الرياض
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ا للمشكالت، اخلروج عن املألوف سواء للفرد نفسه أو للمنظمة اليت يعمل 

أنواع اإلبداع : ثانياً 
:اإلبداع إىلاتفقت معظم األدبيات على تقسيم 

ويتضمن ابتكار منتجات أو خدمات جديدة وتطوير املنتجات : اإلبداع الفني التقني-١
القدمية وإحداث تغيريات بوسائل وأدوات املنظمة

:فقد صنف اإلبداع على النحو التايل.  )٢()الشمري(أما 
اإلبداعات املخطط يشري اإلبداع املربمج إىل:اإلبداع المبرمج واإلبداع غير المبرمج-٢

أما اإلبداع غري املربمج فيتضمن اإلبداعات غري ،هلا سلفا كتطور اخلدمات أو حتسني اإلجراءات
.املخطط هلا سلفاً 

يتميز اإلبداع القائم على أساس :اإلبداع القائم على أساس الوسائل والغايات-٣
ائي يعد هدفا يف حد ذاته، أما اإلبداع املتعلق بالوسائل فيشري إىل الغايات بأنه إبداع 

ا لتيسري الوصول لإلبداع املرغوب .اإلبداعات الواجب القيام 
وهو إبداع جذري يرتبط : اإلبداع المتعلق بدرجة الجدة أو التطرف في اإلبداع-٤

) عساف(بينما صنف . بالتغري، وكثريا ما يواجه مقاومة من قبل الكثري من العاملني يف املنظمات
-:إىلاإلبداع
م والعوامل البيئية احمليطة، :اإلبداع الفردي٥ والذي يقوم به األفراد،والذي يعتمد على مسا

فاإلبداع هنا هو عبارة عن فكرة جديدة تسهم يف حل مشكلة، أو تطوير عمل قائم بطريقة 
. جديدة غري تقليدية 

فريق الواحد، وتبين ويكون من خالل تظافر اجلهود والعمل بروح ال:اإلبداع الجماعي-٦
ا على تنفيذ  الفكرة اإلبداعية للفرد والعمل على حتقيقها، ألن إخفاق اجلماعة وعدم قدر

.األعمال الناجتة عن األفكار اإلبداعية لألفراد يقتل هذه األفكار وال حيقق الفائدة املرجوة
:عناصر اإلبداع 

١٢،ص٢٠٠٢. شركة جند التجارية: الرياض . الشمري، فهيد عايض، املدخل اإلبداعي إلدارة األزمات والكوارث(2)



٥٣٠٢٠١٤ 

ك القدرة على إظهار السلوك إن مهارات التفكري اإلبداعي تظهر إذا كان الفرد ميل
اإلبداعي إىل درجة ملحوظة أم ال، ومدى ظهور املهارات اإلبداعية وتباينها يتبلور من خالل 

وفيما يلي عرض ملهارات التفكري اإلبداعي كما يراها العلماء والباحثون . ()١(اإلنتاج اإلبداعي
.يل أو اإلكمال الطالقة املرونة واألصالة   احلساسية للمشكالت التفاص: وهي

ا القدرة على إنتاج أكرب عدد من األفكار يف " جيلفورد " يعرف :الطالقة -١ الطالقة بأ
ا القدرة على استدعاء " تور انس " أما . موقف معني حبيث تستويف شروطا معينة فيعرفها بأ

.  )٢(اكرب عدد من االستجابات اجتاه مشكل أو مثري معني، وذلك يف فرتة زمنية حمددة
للطالقة يعتربها قدرة تتجسد يف إنتاج أكرب قدر من " جيلفورد وتورانس" إن تعريف كل من 
. عامل الزمن أو الوقت احملدد إلنتاج هذه األفكار "تورانس "االستجابات ويضيف 

القدرة على إنتاج الكم من األفكار : " فرتى أن الطالقة هي" ناديا هايل السرور" أما 
اللفظية أو غري اللفظية ملشكلة ما أو سؤال ما، كذلك هي السرعة والسهولة اليت اجلديدة سواء

ذا املعىن تتحدد إىل أشكال خمتلفة، منها اللفظية . )٣("يتم فيها استدعاء األفكار فقدرة الطالقة 
أن عامل الطالقة ليس من العوامل البسيطة، حيث أن " جيلفورد " يف هذا يرى  . وغري اللفظية

: ك أكثر من عامل واحد يف جمال الطالقة منها هنا
شروطاتستويفاليتالكلماتمنعددأكربإنتاجعلىالقدرةوهي: اللفظيةالطالقة-

.الطالقةشروطمنذلكوغريمعنيحبرفتنتهيأومعنيحبرفتبدأكأنمعينة
معنيموقفيفاألفكارمنعددأكربإنتاجسرعةعلىالقدرةهي: الفكريةالطالقة-
.معينةشروطاتستويفحبيث

:  هي القدرة على تغيري الوجهة العقلية أو التنوع يف األفكار وللمرونة عاملني:المرونة-٢
النظربصدديكونحنيالذهنيةوجهتهتغيريعلىالشخصقدرةوهي: التكيفيةاملرونة-

املرنفالشخصالعقليللتكيفاملوجبالطرفباعتبارهاإليهاالنظروميكنمشكلةحلإىل
. عقليااملتصلبللشخصمضاد

١١٧ص.٢٠٠٢، عمان، دار وائل للنشر، ٠١ناديا هايل السرور، مقدمة يف اإلبداع، ط(1)
١٣٣،ص٢٠٠٦القاهرة، عامل الكتب، ٠١، ط"نظريات ودراسات وحبوث معاصرة" التفكريعصام علي الطيب، أسالب(2)
١١٧ناديا هايل السرور، مقدمة يف اإلبداع، مرجع سابق،ص(3)
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مبوقفترتبطاليتاألفكارمنعددأكربإنتاجعلىالقدرةوهي: التلقائيةالمرونة-
القدرةهذهقياسويتممتنوعة،املوقفذااخلاصةاألفكارتكونأنعلىاالختبارحيددهمعني

غرياألشياءآالفيفالصحيفةاستخداممثلمعني،يءلشاملعتادةغرياالستخداماتباختيار
.)4(القراءة

ااألصالة" جيلفورد" يعرف:األصالة- 3 تستويفأفكارإنتاجسرعةعلىالقدرةبأ
ارتباطاتذاتأفكاراأواإلحصائية،الوجهةحيثمننادرةأفكاراتكونكأنمعينة،شروطا

.املثرياملوقفعنوبعيدةمباشرةغري
أن األصالة تعين قدرة الفرد على إنتاج حلول وأفكار "  Williamsويليامز " ويرى 

.جديدة غري مألوفة وبعيدة عن الظاهر املعروف
ا الوعي بوجود مشكالت أو حاجات أو عناصر :الحساسية للمشكالت-٤ يقصد 

يف عملية البحث ضعف يف البيئة أو املوقف، وال شك يف أن اكتشاف املشكلة ميثل خطوة أوىل
عن احلل هلا، ومن مث إضافة معرفة جديدة أو إدخال حتسينات وتعديالت عن معارف أو 

.  )١(منتجات موجودة
ا أن :التفاصيل-٥ هي القدرة على إضافة تفاصيل جديدة لفكرة أو حل ملشكلة من شأ

.تساعد على تطويرها

:دور نظم التعليم في تنمية التفكير اإلبداعي
تكوين شخصية الفرد ال تكتمل بغري التعليم، وإذا كان هذا األخري يهدف يف جممله إىل إن 

النمو العقلي لإلنسان عن طريق توجيهه إىل معطيات ومهارات تنمي فيه القدرة على التفكري فإن 
ذه النظام التعليمي الذي تتبعه املؤسسة التعليمية هنا يؤدي دورا كبريا يف ترسيخ هذه املعلومات وه

تمع، ويؤكد هذه احلقيقة  : بقوله " حسن " القاعدة التفكريية عند املتعلم اليت تساهم يف تقدم ا
.»إن النهضة احلقيقية ال تتم بدون إعادة النظر يف النظم التعليمية من حيث احملتوى واهلدف« 

١٣٤مرجع سابق،ص" نظريات ودراسات وحبوث معاصرة" عصام علي الطيب، أسالب التفكري) 4(
، اإلمـــــــارات العربيـــــــة املتحـــــــدة، دار الكتـــــــاب اجلـــــــامعي، ٠١اإلبـــــــداع، طفتحـــــــي عبـــــــد الرمحـــــــان اجلـــــــروان، املوهبـــــــة التفـــــــوق،(1)

٨٥،ص١٩٩٩
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نهج التعليمي وميكن توضيح دور نظام التعليم يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي من خالل امل
.الذي ميثل أحد العناصر األساسية لنظام التعليم 

ومن هذا املنطلق أصبح النظام التعليمي بعناصره اليت ميثلها املنهج كاألهداف، املواد 
التعليمية، طرائق التعليم الوسائل التعليمية وطرق التقومي من أهم املداخل ضمن اإلمكانيات 

ية ويظهر دور املنهج التعليمي بصفة عامة يف تنمية مهارات التطويرية لقدرات الفرد التفكري 
التفكري من خالل األهداف اليت يسعى لتحقيقها لدى املتعلم يف املواد التعليمية اليت تضم 

:يف" كوثر فادن"جمموعة من املقررات الدراسية وميكن تلخيص هذا الدور حسب رأي 
.تنمية الفهم الصحيح للمعلومات - 
.هارات التعلم الذايت باستخدام التقنيات واملعلومات املختلفة تنمية م- 
.تنمية االجتاه حنو اإلسهام بفاعلية يف الفكر العاملي واإلبداع العلمي والتطور التقين - 
تنمية مهارات التفكري املنظم والقدرة على استخدامها يف املواقف املتجددة، وحل - 

.املشكالت عن طريق التحليل والنقد 
تنمية قدرات املتعلم على التحليل والنقد والرتكيب اليت تعترب من العمليات العقلية - 

.املسامهة يف التفكري، وذلك من خالل املواد التعليمية املختلفة العلمية منها واألدبية 
أن هذا الدور للمناهج التعليمية ال يتم إال إذا مت إدخال املهارات " عبد الرشيد " ويؤكد 

ة والتقنية يف املناهج لتعمل على تعزيز معارف وقدرات املتعلم يف العلوم والتقنيات اجلديدة الفني
لتواكب التطورات املعاصرة ويلخص هذه السمات اليت جتعل املنهج التعليمي يف ينمي القدرة 

:على التفكري يف 
ا تلك املفردات اليت تشكل البنية ا-  لعميقة لثقافة تدعيم الثقافة األساسية واملقصود 

تمع باإلضافة إىل استنادها إىل أحكام عقلية مثل املوضوعية واعتماد التجريب  .ا
ا أن املتعلم كلما كان أصغر سنا كانت حاجته إىل التلقني وتلقي : الطالقة -  ويقصد 

املعارف أشد أما 
خالل ضرورة فيلخص دور مناهج التعليم يف تنمية التفكري اإلبداعي من" مقداد ياجلن "

من األمور املهمة يف إعداد « : تركيز هذه املناهج على املتعلم يف حد ذاته، ويف هذا يقول 
املتعلمني إدراك أن املتعلمني خيتلفون فيما بينهم يف القدرات واالستعدادات وامليول، وللنجاح يف 
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صناعة ما حتتاج إليه صناعة رجال مبدعني قادرين على دفع عملية التقدم وحتقيق آمال األمة يف 
االت املتنوعة البد للمنهج من حتقيق الشروط التالية  :»يف ا

.الكشف عن االستعدادات والقدرات وامليول لدى املتعلمني - 
م -  .توجيه املتعلمني وإرشادهم إىل جماالت التخصص املناسبة لقدرا
مالتعرف بوجه خاص على القدرات اإلبداعية وفتح مؤسسات خاص-  ة 

يف استخدام مناهج تعليمية ترتكز " جي كروبلى"وإبراز هذه القدرات يكون على حد تعبري 
ذه الطريقة يصبح  على تنمية قدرات املتعلمني يف حل املشكالت و مهارات اختاذ القرار؛ و
الطالب ال يكتسبون املعرفة فقط وثيقة الصلة باملوضوع املدرس، ولكن أيضا يطورون القدرة على 

Stager"التعلم املستقل وحل املشكالت بطريقة إبداعية كما يرى كل من  & Wales ")١(

إن ما ميكن اخلروج به من هذا الطرح أن للمناهج التعليمية يف التعليم دور يف تنمية مهارات 
:التفكري اإلبداعي وذلك من خالل

رحلة هي أهداف تشمل  أن األهداف اليت تسعى املناهج التعليمية لتحقيقها يف هذه امل- 
.كل جوانب شخصية الفرد مبا يف ذلك قدراته العقلية 

أن املواد التعليمية اليت تكون مناهج التعليم تساهم من خالل املقررات الدراسية يف تنمية - 
.مهارات التفكري مبا يف ذلك مهارات التفكري اإلبداعي 

علم الذايت والتعود على حل املشكالت أن تركيز املناهج التعليمية على تنمية مهارات الت- 
).٢(. يساهم يف تنمية قدرات الفرد 

منهج الدراسة
.اعتمد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي وذلك ملناسبته طبيعة الدراسة وأهدافها

دليــل إرشــادي للمدرســني ومــسئويل الرتبيــة " آرثــر جــي كروبلــى، االبتكــار يف التعلــيم والــتعلم (1)
.٢٠٠٦، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيـع، ٠١عبد احلكم أمحد اخلزامي، ط: ، ترمجة"والتعليم
.٢٠٢ص 

/ عمـان/سلوك األفـراد واجلماعـات يف منظمـات األعمـال –حرمي، حسني، السلوك التنظيمي (2)
٤٣ص٢٠٠٤دار ومكتبة احلامد،
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مجتمع الدراسة 
راسي تكون جمتمع الدراسة من مجيع املعلمني باملؤسسات االبتدائية مبدينة املسيلة للعام الد

)٢٠١٣/٢٠١٤.(

عينة الدراسة
ا النهائية من  معلم ومعلمة يف املرحلة االبتدائية ) ٧٨(تكونت عينة الدراسة يف صور

مبدينة املسيلة مت اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، وذلك بعد استبعاد االستبيانات غري 
).استبانة١٦(املكتملة 

.دارس ابتدائية بوالية املسيلةهذا وقد أجريت الدراسة بعشر م
:واجلدول التايل يوضح مواصفات عينة الدراسة

:مواصفات عينة الدراسة حسب متغير سنوات الجنس والسن)١(جدول رقم

أدوات 
:اعتمدت الدراسة احلالية على:الدراسة

:    استبيان مساهمة البيئة المدرسية في تنمية التفكير اإلبداعي
، للكشف عن التفكري اإلبداعي يف املدرسية ٢٠٠٥أعد هذا االستبيان سهيل دياب سنة 

طلبة املرحلة األساسية يف مدينة غزة، وذلك بعد مراجعة الدراسات السابقة واملتعلقة لدى

متغير الجنس 
النسبة املئويةالعددفئات املتغريات

٢٧٣٤.٦١ذكور
٥١٦٥.٣٨إناث

متغير السن
ة املئويةالنسبالعددفئات املتغريات

٣١٣٩.٧٤سنوات٣٥أقل من 
٤٧٦٠.٢٥سنة فأكثر٣٦
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االت ) ٢(بالتفكري اإلبداعي يف املدرسية، واجلدول رقم  يبني توزيع أرقام الفقرات وعددها تبعاً 
. للتفكري اإلبداعي يف املدرسية

ئة المدرسية توزيع فقرات االستبانة على مجاالت البي: )٢(جدول رقم 

الالرقم أرقـام الفقـراتا
عدد 

الفقرات

مل ١
عوا

قة 
متعل

اج 
ملنه

با
سي

درا
ال

١.٢.٣.٤.٥.٦.٧.٨.٩.١٠.١١.١٢.١٣.١٤.١٥.١٦.١٧.١٨.١٩.٢٠١٦

مل ٣
عوا

قة 
متعل

سية
ملدر

با

٢١.٢٢.٢٣.٢٤.٢٥.٢٦.٢٧.٢٨.٢٩.٣٠.٣١٢٠

٤
عوامل 
متعلقة 
باملعلم

٣٢.٣٣.٣٤.٣٥.٣٦.٣٧.٣٨.٣٩.٤٠.٤١.٤٢.٤٣.٤٤.٤٥.٤٦.٤٧١١

جممـوع فقرات 
االستبانة

٤٧

:ولالستجابة على هذه االستبانة، مت وضع سلم ليكرت اخلماسي كاأليت
).بدرجة كبرية جداً، بدرجة كبرية، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جداً (

صدق االستبيان
لألداة؛ وذلك بعرضها Content Validityتأكد معد االستبيان من صدق احملتوى 

على جمموعة من احملكمني ذوي االختصاص، وطلب منهم قراءة فقرات االستبيان بدقة والنظر يف 
ا واألبعاد الرئيسية ومدى ارتباط كل فقرة بالبعد الذي تتبعه، واعتمادًا على  صياغتها ومضمو

ضيح والتبسيط ومل يتم هذه اخلطوة مت تعديل صياغة عدد من الفقرات يف اجتاه مزيد من التو 
. استبعاد أي من الفقرات

كما تأكد الباحث من صدق االتساق الداخلي لالستبانة حبساب معامل ارتباط كل فقرة 
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من فقرات االستبانة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه؛ حيث وجد أن هناك عالقة ارتباطيه 
ا أكرب موجبة دالة إحصائيا بني فقرات االستبانة والبعد ا لذي تنتمي إليه تلك الفقرات حيث أ

دولة .من القيمة ا
ويف الدراسة احلالية قام الباحثان حبساب صدق االستبيان بطريقة الصدق الذايت من خالل 

.وهو مؤشر مقبول على صدق املقياس) ٠.٩٠(اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات فوجد أنه يساوي 
ثبات االستبيان

س من ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ واليت تستعني تأكد صاحب املقيا
وهو معامل ثبات عال يسمح باستخدام األداة يف ) ٠.٧٩(بتباين األبعاد وكان معامل الثبات 

.. الدراسة

) ٣٠(ويف الدراسة احلالية قام الباحثان حبساب ثبات املقياس على عينة مكونة من 
أيام، وبعد ١٠املقياس مث إعادة تطبيقه مرة أخرى بفاصل زمين قدره بتطبيق * معلم ومعلمة

حساب معامل االرتباط بني درجات األفراد يف التطبيقني األول والثاين اتضح أن معامالت 
مما يطمئن إىل توافر شرط الثبات بالنسبة لالستبيان، ) ٠.٠١(االرتباط دالة عند مستوى 

.تواجلدول التايل يوضح معامل الثبا
معامل ثبات استبيان مساهمة البيئة المدرسية في تنمية التفكير ):٣(جدول رقم

بطريقة إعادة اإلجراء لدى أفراد العينةاإلبداعي
ال مستوى الداللةمعامل االرتباطا
٠.٧٠٠.٠١املعلم

٠.٨٠٠.٠١املنهاج الدراسي
٠.٧٨٠.٠١املدرسية

٠.٨١٠.٠١األداة ككل 
ستبيان تصحيح اال

.مت استبعاد أفراد هذه العينة من العينة األساسية للدراسة* 
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بدرجة كبرية جداً، بدرجة  (للبدائل١، ٢، ٣، ٤، ٥يصحح االستبيان بإعطاء الدرجات
بالرتتيب ويستخدم اجلمع اجلربي يف ). كبرية، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جداً 

تبيان حساب الدرجة الكلية اليت حتصل عليها الطالبة وبالتايل ترتاوح الدرجة الكلية على هذا االس
.درجة) ٢٣٥- ٤٧(من 

األساليب اإلحصائية
قام الباحثان مبعاجلة البيانات وحتليلها باستخدام احلاسب اآليل، تتمثل املعاجلات اليت متت 

:للبيانات يف اإلحصاءات اآلتية
.املتوسطات احلسابية-١
.االحنرافات املعيارية-٢

:عرض نتائج الدراسة
:ها هذه الدراسة في ضوء أسئلتهاسيتم عرض النتائج التي أسفرت عن

:النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: أوالً 
ما مستوى مسامهة البيئة املدرسية يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب من وجهة نظر

املعلمني ؟
ت لإلجابة عن هذا السؤال، مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابا

).٤(املعلمني حسب جماالت الدراسة والنتائج اخلاصة بذلك موضحة يف اجلدول رقم

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة ): ٤(جدول رقم
جول مساهمة البيئة المدرسية في تنمية التفكير اإلبداعي

رتبةالرقم
ط الفقــراتال
وس

املت
سايب

احل

ف 
حنرا

اال امل
ري

عيا

٣.٧٩١.٨٤.تركيز أهداف التدريس على حتليل املعلومات٥١
٣.٦٦١.٢٤.توفر أنشطة تعليمية تعلمية تسهم يف تنمية اإلبداع١٧٢
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٣.٥١١.٢٨).أسئلة مفتوحة(تركيز احملتوى على أسئلة التحليل ١٢٣

١٣٤
تركيز احملتوى على مواقف ومشكالت تتحدى تفكري 

٣.٥٠١.٢٠.م للحلالتالميذ وحتفزه

٣.٤٧١.٩٢.اهتمام احملتوى باستخدام أسئلة متنوعة تثري التفكري١١٥
ال للتالميذ الختيار األنشطة اليت مييلون إليها١٤٦ ٣.٤٥١.٢٣.فتح ا
٣.٤١١.٤٧.تنوع أساليب التقومي يف املنهاج١٩٧
٣.٣٨١.٦٥.تبطة توفر املنهاج على جمموعة من املواد الدراسية املر ٣٨
٣.١٥١.٢٩.أسلوب عرض حمتوى املنهاج شيق ويبعث على الراحة٧٩

ال أمام التالميذ لتقومي أعماهلم وأعمال زمالئهم٢٠١٠ ٣.١٢١.٨٧.فتح ا
٢.٩٦١.٥٦.تركيز املنهاج على تنمية مهارات التفكري العليا٦١١

٢.٩٠١.٢٤.يذ يف العملية التعليميةاهتمام طرائق التدريس مبشاركة التالم١٠١٢
٢.٨٧١.٢٢.استخدام أساليب تقومي تركز على قياس القدرات العقلية١٨١٣
٢.٨٣١.١٣.اهتمام احملتوى بروح املبادرة والتجريب لدى التالميذ٨١٤

٢.٧٢١.٢٧.كفاية الوقت املخصص للنشاطات التعليمية التعلمية١٥١٥
٢.٧١١.٢١.التعليمية التعلميةتنوع األنشطة١٦١٦

١١٧
تركيز أهداف املنهاج على تنمية القدرات اإلبداعية لدى 

٢.٦١١.٣٣.التالميذ

٢.٥٩١.١٤.مراعاة حمتوى املنهاج للفروق الفردية بني التالميذ٩١٨
م٢١٩ ٢.٥٦١.٨٩.تلبية املنهاج حلاجات وميول التالميذ واهتماما
٢.٥٤١.٥٨.مل يف حمتوى املنهاجتوفر التكا٤٢٠

٣.٨٧١.٤٢.  توفر بيئة مدرسية مشوقة ومشجعة للتالميذ٢٤٢١

٢٢٢٢
اهتمام اإلدارة املدرسية بتزويد املعلمني مبا يستجد من 

٣.٨٥١.٧٢.أساليب تنمية اإلبداع

٣.٨١١.٥٣.توافر اإلمكانات والتجهيزات الالزمة لتنمية اإلبداع ٢٦٢٣
٣.٧٦١.٥١.تقدير اإلدارة املدرسية الجنازات التالميذ٢٧٢٤
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٢٨٢٥
اهتمام اإلدارة املدرسية بالبحث والتنقيب واالطالع 

٣.٧٤١.٩٠.واكتشاف املعرفة

٣.٧٣١.٥٤.توافر رعاية صحية ونفسية واجتماعية يف املدرسة٢٥٢٦
دف تنمية اإلبداع لدى ال٢١٢٧ ٣.٤١١.٦٩تالميذاهتمام اإلدارة املدرسية 

٣٠٢٨
تشجيع التالميذ على إبداء وجهات نظرهم يف التعامل مع 

.اإلدارة املدرسية
٣.٣٨١.٢٨

٣.١٥١.٣٥.توافر األمن من العقاب بأنواعه املتعددة٢٩٢٩

٣١٣٠
تشجيع التالميذ على إبداء وجهات نظرهم يف املعلمني 

م التعليمية ٣.١٢١.٢٥.وممارسا

٢٣٣١
قتناع اإلدارة املدرسية بأمهية تنمية التفكري اإلبداعي لدى ا

٢.٩٦١.٣٠.التالميذ

٣.٧٩١.٥٩.اعتماد املعلم يف تدريبه على الطرق احلديثة للتدريس٣٧٣٢
٣.٦٨١.٤٧.إملام املعلم باسرتاتيجيات تنمية التفكري اإلبداعي٣٢٣٣
٣.٥٦١.٤٤.ا بينهم مع التعاونتشجيع املعلم للتالميذ على التنافس فيم٣٤٣٤
٣.٥٤١.٦٦.إعطاء املعلم لتالميذه الوقت الكايف للتفكري يف اإلجابة٤٣٣٥

٣٦٣٦
تقدمي املعلم حلوافز تشجيعية لتالميذه على أفكارهم غري 

.التقليدية
٣.٤٩١.٥٢

٣٣٣٧
توفر دورات تدريبية للمعلم تتعلق بكيفية تنمية اإلبداع لدى 

٣.٤٠١.٦٤.التالميذ

٤٤٣٨
اهتمام املعلم باألسئلة املفتوحة واليت تنمي التفكري 

٣.٣٩١.٢٠.التباعدي

٣.٣١١.٢٤استخدام املعلم لوسائل تعليمية متنوعة٣٨٣٩

٤٠٤٠
وضع املعلم لتالميذه أمام مواقف ومشكالت واقعية تتحدى 

.تفكريهم
٣.٢٧١.١٠

٣.٢٥١.٥٤.يذ األنشطة التعليمية التعلميةإشراك املعلم لتالميذه يف تنف٣٩٤١
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٤٥٤٢
عدم اقتصار املعلم يف أسئلته على األسئلة الواردة يف املادة 

٢.٨٨١.٢٤.الدراسية

٢.٧٩١.٢٥.اهتمام املعلم مبعاجلة مشكلة التالميذ٣٥٤٣
٢.٦١١.٤٧.احرتام املعلم ألفكار وأراء تالميذه٤١٤٤
متقبل املعلم إلج٤٢٤٥ ٢.٥٦١.١٨ابات تالميذه وأسئلتهم واستفسارا
٢.٥٣١.٤٢.اقتناع املعلم بأمهية تنمية اإلبداع لدى تالميذ٤٦٤٦

٤٧٤٧
توجيه املعلم تالميذه الستغالل أوقات فراغهم مبا ينمي 

م اإلبداعية ٢.٤٤١.٢٨. قدرا

تماد عليه للحكم على  ويف ضوء املعيار الذي مت االع) 4(يتبني من خالل اجلدول رقم 
مستوى مسامهة البيئة املدرسية يف تنمية التفكري اإلبداعي لكل فقرة وللمجموع الكلي للفقرات 

.بصورة عامة
ال األول حول املنهاج ) 3(إن أعلى *  رتب للمتوسطات احلسابية على االستبيان يف ا

.على الرتتيب) ١٢، ١٧، ٥(الدراسي للفقرات 
..التدريس على حتليل املعلوماتتركيز أهداف 

.توفر أنشطة تعليمية تعلمية تسهم يف تنمية اإلبداع
).أسئلة مفتوحة(تركيز احملتوى على أسئلة التحليل 

ال األول حول املنهاج ) 3(إن أدىن *  رتب للمتوسطات احلسابية على االستبيان يف ا
. تيبعلى الرت ) ٩، ٢، ٤(الدراسي للفقرات للفقرات 

.توفر التكامل يف حمتوى املنهاج
م .تلبية املنهاج حلاجات وميول التالميذ واهتماما
.مراعاة حمتوى املنهاج للفروق الفردية بني التالميذ

ال الثاين حول املعلم ) ٣(إن أعلى *  رتب للمتوسطات احلسابية على االستبيان يف ا
.الرتتيبعلى) ٣٤، ٣٢، ٣٧(للفقرات 
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.اعتماد املعلم يف تدريبه على الطرق احلديثة للتدريس
.إملام املعلم باسرتاتيجيات تنمية التفكري اإلبداعي

.تشجيع املعلم للتالميذ على التنافس فيما بينهم مع التعاون
ال الثاين حول املعلم ) ٣(إن أدىن *  رتب للمتوسطات احلسابية على االستبيان يف ا
. على الرتتيب) ٤٢، ٤٦، ٤٧(للفقرات 

م اإلبداعية .توجيه املعلم تالميذه الستغالل أوقات فراغهم مبا ينمي قدرا
.اقتناع املعلم بأمهية تنمية اإلبداع لدى تالميذ

م تقبل املعلم إلجابات تالميذه وأسئلتهم واستفسارا
ال ا) ٣(إن أعلى *  لثالث حول املدرسة رتب للمتوسطات احلسابية على االستبيان يف ا

.على الرتتيب) ٢٦، ٢٢، ٢٤(للفقرات 
.  توفر بيئة مدرسية مشوقة ومشجعة للتالميذ

.اهتمام اإلدارة املدرسية بتزويد املعلمني مبا يستجد من أساليب تنمية اإلبداع
.توافر اإلمكانات والتجهيزات الالزمة لتنمية اإلبداع 

ال الثالث حول املدرسة رتب للمتوسطات احلسابي) ٣(إن أدىن *  ة على االستبيان يف ا
. على الرتتيب) ٢٩، ٣١، ٢٣(للفقرات 

.اقتناع اإلدارة املدرسية بأمهية تنمية التفكري اإلبداعي لدى التالميذ
م التعليمية .تشجيع التالميذ على إبداء وجهات نظرهم يف املعلمني وممارسا

.ةتوافر األمن من العقاب بأنواعه املتعدد
):٥(جدول رقم

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة مرتبة تنازليًا حسب 
المتوسطات

ـالالرقمالرتبة االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبا
٣.١٠٠.٩١املنهاج الدراسي١١
٣.٠٥٠.٨٦املعلم٢٣
٢.٤٤٠.٧٦البيئة املدرسية٤٢
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٢.٨٦٠.٦٣األداة ككل
أن أكثر مستوى مسامهة البيئة املدرسية يف تنمية التفكري ) ٥(يتضح من اجلدول رقم 

، وكان أدىن )٣.١٠(اإلبداعي هي املتعلقة بااملنهاج الدراسي، فقد بلغ املتوسط احلسايب له 
إذ بلغ مستوى مسامهة البيئة املدرسية يف تنمية التفكري اإلبداعي هي  املتعلقة بالبيئة املدرسية، 

وجاء جمال العوامل املتعلقة باملعلم يف الرتتيب الثاين إذ بلغ املتوسط ) ٢.٤٤(املتوسط احلسايب 
).   البيئة املدرسية(وهذه النتيجة توضح ضعف تأثري جمال ) ٣.٠٥(احلسايب 

مناقشة النتائج
ري اإلبداعي هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مستوى مسامهة البيئة املدرسية يف تنمية التفك

من وجهة نظر معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية، ولتحقيق هذا اهلدف مت االستعانة بأداة 
االستبيان للكشف عن مستوى مسامهة البيئة املدرسية يف تنمية التفكري اإلبداعي ما يتعلق 

بيئة املدرسية باملعلم، املدرسية، واملنهاج الدراسي، كما أظهرت الدراسة أن أكثر مستوى مسامهة ال
يف تنمية التفكري اإلبداعي يف املدرسة اجلزائرية من وجهة نظر معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية 
م بعض النقاد واملفكرين  هي ا املتعلقة باملنهاج والعوامل املتعلقة باملعلم، فالكثري من الباحثني ا

بدًال من أصول التفكري Conformistsوأصحاب املهن أن املدارس تعلم الطالب االمتثال 
واإلبداع، وقد ناقش علماء االجتماع أن نظام املكافأة يف املدرسة يريب االنقياد وعفوية التكرار 
وال يشجع اإلخصاب أو اإلنتاج، 

أن املدارس يف املقام األول مؤسسات Myers &Torrance" مايرز وتورنس"وقد أضاف 
ا حتفظ املعارف املرتاكمة من الثقافة، وبعد ذلك حمافظة على الفضيلة تنقل الرتاث والث قافة أل

حتاول نقلها إىل الطالب، وإن تشجيع األطفال على التفكري اإلبداعي يدعوهم إىل حتدي 
تمع يف دراسة اإلبداع يف املدارس االبتدائية، أن اإلبداع املبكر Torrance" تورنس"ووجد . ا

م غري عاديني، وينظر إليهم لدى األطفال يتميز من خالل التحديق واألفكار الساذجة، ووجد أ
م متغطرسني وجافني، وبعد أن وصلوا إىل مرحلة الرابعة الحظ أن األطفال  من قبل املعلم بأ
املبدعني عملوا على االحتفاظ بأفكارهم ألنفسهم، وبذلك كثريًا من أصالتهم مت تسويتها 

االحتفاظ بأفكارهم ألنفسهم، وبني أن املبدعني يف وإمخادها، وبني أن املبدعني عملوا على 
م ذوي مشاكل يف السلوك ولذلك فقد  م، ونظر إليهم بأ معظم الصفوف قد أعاقتهم إبداعا
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أوصى بتعليمهم تعليماً خاصاً 
أثر قليل يعتقد بعض املعلمني أن القدرات اإلبداعية لدى التالميذ موروثة وأن بيئة التعلم هلا

دون تدريب لإلبداع، ذه القدرات اإلبداعية، ويرى البعض اآلخر أن املوهبة تكفييف تنمية ه
وخباصة ذوي االجتاهات وكذلك فإن هناك عدد  غري قليل من املعلمني.ومها معتقدان خطأ 

ا السلبية حنو اإلبداع ال يعرفون كيفية حتديد الطرق اليت ا، واملواد التعليمية اليت يستعملو يتبعو
بالنقص و اإلحياءات السلبية من قبل املعلم واعتبار أنه ليس و أيضًا الشعور.. ع اإلبداعلتشجي

. كائنيف اإلمكان أبدع مما هو

التوصيات 
:بالنظر للنتائج املتصل إليه يوصي الباحثان مبايلي

.ضرورة إعادة النظر يف األنشطة التعليمية واإلمكانات املدرسية لتنمية اإلبداع. ١
.الهتمام بإعداد املعلم وتأهيله وتزويده باسرتاتيجيات وطرائق اكتشاف املبدعنيا. ٢
.ضرورة االهتمام باملناهج الدراسية وحمتواها وعرضه بأسلوب شائق. ٣
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قائمة المراجع

دليل إرشادي للمدرسني ومسئويل الرتبية " آرثر جي كروبلى، االبتكار يف التعليم والتعلم -١
، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع، ٠١عبد احلكم أمحد اخلزامي، ط: ، ترمجة"والتعليم
٢٠٠٦.

لس الوطين : الكويت ،ترمجة غسان ابوفخر،الكسندر روشكا، اإلبداع العام واخلاص -٢ ا
. ١٤٤،١٩٨٩ع ،سلسلة عامل املعرفة-للثقافة والفنون واآلداب 

دراسة استطالعية : املتغريات التنظيمية على اإلبداع اإلدارياحلقباين، تركي عبد الرمحن، أثر -٣
رسالة ماجستري غري . على املوظفني العاملني يف األجهزة احلكومية يف مدينة الرياض

.١٩٩٨جامعة امللك سعود : منشورة، الرياض
.١٩٩٢الدهان، أميمه، نظريات منظمات األعمال، عمان،-٤
.١٩٨٧. مطابع جامعة امللك سعود: الرياض. داريالسلوك اإل. النمر، سعود حممد-٥
دراسة : عالقة السلوك القيادي باإلبداع اإلداري للمرؤوسني. العنقري، غادة عبد الرمحن-٦

رسالة ماجستري غري . استطالعية على موظفي األجهزة احلكومية يف مدينة الرياض
خليلوفة؛خليالسويدي،- ٧. ١٩٩٨. جامعة امللك سعود: منشورة، الرياض

.١٩٩٧للنشرالعلمدار:ديباملنهاج،اخلليلي
شركة جند : الرياض . الشمري، فهيد عايض، املدخل اإلبداعي إلدارة األزمات والكوارث-٨

.٢٠٠٢. التجارية
حبث مقدم للمؤمتر الدويل العشرون : اإلبداع وإدارة األزمات يف الدول العربية. باميه، سلوى-٩

.١٩٨٦. املنظمة العربية للعلوم اإلدارية: عمان. للعلوم اإلدارية
وقدرات التفكري عنداملدرسيةالبيئةبني خصائصالعالقةدراسة. حممدفائقةبدر،- ١٠

كليةمنشورة،غريالسعودية رسالةدكتوراهالعربيةباململكةاالبتدائيةاملرحلةتلميذات
١٩٨٥.مشسعنيجامعةالرتبية،

سلوك األفراد واجلماعات يف منظمات األعمال –لسلوك التنظيمي ا،حرمي، حسني- ١١
.٢٠٠٤،دار ومكتبة احلامد/ عمان/
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يوسف عبد عطية حبر، القدرات اإلبداعية وعالقتها باألداء الوظيفي ملديري القطاع العام - ١٢
.٢٠١٠دراسة تطبيقية على املديرين العاملني بوزارات قطاع غزة 

.٢٠٠٢، عمان، دار وائل للنشر، ٠١مقدمة يف اإلبداع، طناديا هايل السرور،- ١٣
مكتبة : عمان. يف املنظمات املعاصرة) التنظيمي(السلوك اإلداري . عساف، عبد املعطي- ١٤

.١٩٩٤.احملتسب
القاهرة، ٠١، ط"نظريات ودراسات وحبوث معاصرة" عصام علي الطيب، أسالب التفكري- ١٥

.٢٠٠٦عامل الكتب، 
اإلمارات العربية املتحدة، دار ٠١عطي سويد، مهارات التفكري ومواجهة احلياة، طعبد امل- ١٦

.٢٠٠٣الكتاب اجلامعي، 
، اإلمارات العربية املتحدة، دار ٠١فتحي عبد الرمحان اجلروان، املوهبة التفوق، اإلبداع، ط- ١٧

.١٩٩٩الكتاب اجلامعي، 
قتصادية واالجتماعية والثقافية يف العامل املقومات السياسية واال. فضل اهللا، فضل اهللا- ١٨

لة العربية لإلدارة، س . العريب وأثرها يف توجهات اإلبداع اإلداري ، ع )١٠(ا
)١٩٨٦،)٣.

، دار ١سيكولوجية اإلدارة التعليمية واملدرسية وأفاق التطوير العام، ط. حممد جاسم حممد- ١٩
٢٠٠٨الثقافة عمان، 
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البحثملخص
هل للمعارف واملعلومات يف كل ، حتديات عظيمة بال حدود، وميثل التكاثر املذ)عصر العوملة(لقد طرح هذا العصر 

. جمال،ويف زمن قياسي التحدي االكرب، ومن هنا تربز ضرورة اإلبداع واالبتكار ويف هذا التنافس احملموم عاملياً بال هوادة
يف ضوءما تقدم فان كل دول العامل تسعى سعيا حثيثا اىل اإلبداع والتفوق حيث ال مناص غري ذلك، وال خمرج غري 

تدامة اليت توفر العيش الكرمي واملتعة والعزة يف عامل ال مكان فيه للضعيف، ولقد تاكد لكل الدول اليت شبت التنمية املس
وانطلقت يف آفاق النمووالتقدم بان احلل االمثل يكمن يف التعليم من ناحية، ويف اإلبداع واالبتكار من ،عن الطوق 

ان االساليب والنظم التعليمية املتقدمة تعد اقصر : اآليتناحية اخرى، ومن خالل البحث والدراسة تبني للباحثني
لإلبداع، ان اإلبداع جمال ميكن تعلمه والتحكم فيه وتطويعه يف خدمة االهداف املنشودة، ان انتشار مؤسسات منوزجية 

الدول ،التعرف بعمق وعن كثب على جتارب)املسمى بعصر اإلبداع (ترعى اإلبداع واملبدعني ضرورة يف هذا العصر 
ال واالستفادة منها بوعي اومبا يناسب الظروف احمللية، نشر الوعي بثقافة اإلبداع حىت يصبح اولوية  املتقدمة يف هذا ا
اجتماعية حيظى بالدعم، املعنوي واملادي الالحمدود، رصد املوارد البشرية واملالية الكافية من اجل حتقيق ما تقدم من 

ان الدراسة متحورت حول التعليم وكيفية تطويرة وتوجيهه حنواإلبداع واالبتكار من اجل التوصيات، يف ضوء ما تقدم ف
.التنمية املستدامة يف مجيع جماالت احلياة من اجل التنمية الشاملة املتكاملة

:مقدمة
ويف زمن ،واملتكاثرة بكم وكيف مدهش،هذا العصر بال مراء عصر التحديات العظمى

عصر (الثانية، ولذا جتاوز الكثري من العلماء والكتاب تسمية –ليون قياسي يقاس جبزء من امل
وذلك نسبةً  ،واملوجة الطاغية،حيث اضحى االبداع السمة الغالبة) عصر االبداع (اىل ) العوملة

.وال تزال تتدفق يف كل مناشط احلياة كالسيل العرم،الزدحام هذا العصر بابداعات ال حصر هلا
وعقبة كؤود الن ،تواجه حتديًا عظيماً –ان الدول النامية بصفة خاصة يف ضوء ما تقدم ف

بينما ال تزال ،الشقة بينها وبني الدول اليت متلكت اسرار االبداع واالبتكار قطعت شوطًا بعيداً 
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وبسط االمن ،ومواجهة الفقر واملرض واحلروب االهلية،الدول النامية تعاجل قضايا حمو االمية
.هيداً للتنمية التقليدية حيث ال تزال التنمية املستدامة بعيدة املنالواالستقرار مت

وهذا التنافس احملموم بال هواد وال ،إزاء الواقع املشهود فان نشر الوعي مبعطيات العصر
رمحة حيث ال وجود وال مكانة يف عامل اليوم اال من خالل التفوق واالبداع واحراز النتاجات 

المة يف هيمنة اآلخر وسطوته تعتمد وتعيش على اآلخر وال تكاد تتنفس وإال ظلت ا،املبتكرة
.والقيادة والريادة اليت خلقت هلا،والعزة والرفعة،عبق احلرية واالستقالل

:قال تعاىل 
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتـُْؤمِ ( َر أُمٍَّة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ ُنوَن بِاللَِّه  َوَلْو ُكنُتْم َخيـْ

ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهُم اْلَفاِسُقونَ  رًا هلَُّم مِّنـْ .١١٠-االعراف).آَمَن أَْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخيـْ

:اشكالية البحث
والبطالة املتفاقمة والفقر املدقع ،ان التحدي العظيم املاثل لالنسانية املتمثل يف تلوث البيئة

وكل هذه االبعاد احمليطة بنا تعيق ،وتدهور التعليم خاصة يف الدول النامية،ملرضواجلهل وا
االبداع واالبتكار اعاقة بال مزيد ويف نظر الباحثني ان الرتبية االبداعية هي الدواء الناجع فهي 

ة فهذه منظوم،وان االبداع وليد التعليم اهلادف العايل اجلودة،السبيل اىل التنمية املستدامة
:عناصرها الرئيسة ثالث

التنمية املستدامةاالبداع التعليم 
،وان اس املشكلة يكمن يف التعليم املتدهور واملتخلف عن االسرتاجتيات احلديثة املتقدمة

ا ،واملوارد الكافية املرصودة،والفقري اىل االنظمة والكوادر البشرية الراقية التأهيل واملبدعة يف ذا
وكل ابعاد البيئة املهيمنة واملزودة بكل االمكانات يف سبيل تعليم ،تجهيزات احلديثةوالوسائط وال

.وتدريب راق ومثمر

:اهمية البحث
تتاتى امهية البحث من نوعية التحدي املاثل الذي تواجهه االمة واملتمثل يف احلاجة املاسة 
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ا ا هذه املرحلة واالرتقاء بنظامها التعليمي مبا حيقق خم،اىل جتميع قدرا رجات مبدعة تتجاوز 
.والتقدم املنشود واللحاق بركب االمم املتقدمة بل التفوق عليها،اىل آفاق التنمية املستدامة

:اهداف البحث
.التعريف باالبداع واحلاجة املاسة اليه يف هذا العصر- ١
ا لكافة الدول- ٢ .توضح مفهوم التنمية املستدامة وضرور
.بني التعليم واالبداع والتنمية املستدامةالكشف عن العالقة - ٣

:منهجية البحث 
يف ضوء اهداف البحث حيث مت " حتليل احملتوى أو املضمون" إعتمد البحث منهج )أ

ومما ذكر يف هذا ،حتليل العديد من املراجع والدراسات السابقة للتحقق من اهداف البحث
.املنهج

كل منظم شكل وحمتوى املعلومات املكتوبة ميثل هذا املنهج طريقة موضوعية تصف وبش( 
ويعىن ذلك االعتماد على الدراسات ،وقد يكون هذا الوصف بشكل كمي،او املسموعة

امليدانية والوثائق الرمسية واالحصاءات وخمتلف املعلومات اليت ميكن احلصول عليها من االرآء 
علومات اىل متغريات كمية ميكن ووسائل االعالم عن املشكلة ذات العالقة وحتويل مجيع تلك امل

)٢٠٠٨،٦٧: دالل القاضي والبيايت.(حتليلها ودراستها لتخدم جمتمع البحث
):١٩٩٧،٢٤(ويقول طعيمة 

أسلوب أو اداة للبحث العلمي ميكن ان يستخدمه الباحثون يف ) املضمون(حتليل احملتوى (
)جماالت حبثية متنوعة

املقابلة : ب
مع بعض اساتذة جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا واساتذة من تضمنت مقابلة

وحتليل ،وتضمنت املقابلة اسئلة حول اهداف وحماور البحث الرئيسة،مدارس املوهوبني واملبدعني
:نتائج املقابلة يف ثنايا البحث يف االوراق التالية

:مجاالت البحث
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ال البشري~  امعة السودان للعلوم والتكنلوجيا اجراء مقابلة مع بعض اساتذة ج: ا
.والبعض من اساتذة من مدارس املوهوبني يف العاصمة املثلثة

ال املوضوعي~  .يتمحور حول دراسة العالقة بني التعليم واالبداع والتنمية املستدامة: ا
ال الزمين~  .الفرتة احملددة لتقدمي وعرض االوراق البحثية: ا

:محاور الدراسة
.بداع واالبتكاراال~ 
.التعليم او الرتبية االبداعية~ 
.التنمية املستدامة~ 
.االبداع والتعليم والرتبية املستدامة~ 

:االبداع واالبتكار-١
ابدع، بدعًة،بدعًا اي انشأه على غري مثال سابق وبدع بداعًة، بدعًا اي صار غايًة : لغةً •

.وابتدعه اي اخرتعه،يف صنعته
وهذا ما ال جيوز اال يف اهللا تبارك وتعاىل، وشتان ما ،ًا اجياد الشئ من العدمواالبداع ايض

.بني االبداع اآلهلي واالبداع االنساين 
وأن املبدع هو ،أن االبداع اخرتاع او ابتكار أو انشاء على غري مثال سابق: وخالصة املعىن 

.جنازاملنشئ او احملدث او املبتكر الذي مل يسبقه احد اىل هذا اإل
وكثري ما ،ويستفاد مما تقدم أن االبداع واإلبتكار واالخرتاع الفاظ مرتادفة او متقاربة جداً 

)٢٠٠٨،٤٤:بتصرف من املعجم البسيط. (حتل احداها مكان االخرى خاصة االبداع واالبتكار
:اصطالحاً • 

:عَرفه فيلدهوزن
ام قاعدة معرفية كبرية من التفكري االبداعي نشاط معريف يشتمل على تطوير واستخد(

وميتاز هذا النمط يف ،ومراقبة العمليات ما وراء املعرفية،املعلومات ومهارات التفكري واختاذ القرار
)٣٠: ٢٠٠٩: نوفل).(التفكري بانه متعًلم
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أن اإلبداع يعين املبادأة اليت يبديها املبدع يف التخلص من ): ٢٠٠٧،٢٧(وذكر اهلويدي
لتفكري اىل منط جديد يف التفكري، وان الشخص املبدع هو من يتمع حبب النمط العادي يف ا

.االستطالع والتقصي واالكتشاف وتفضيل املهمات الصعبة على السهلة
وان يف جوهره قدرة فائقة على ،ويؤكد اكثر من عامل أن اإلبداع مهارات فكرية عميقه

للمشكالت حيث ربط هاريس بني والقدرة على اجياد حلول وبدائل متعددة،التفكري الناقد
:فذكر أن خطوات االبداع تتمثل يف ،خطوات اإلبداع وخطوات البحث العلمي

.وجود احلاجة اىل حل مشكلة.أ
. مجع املعلومات.ب
.التفكري يف املشكلة. ج
.ختيل احللول. د
ا تدرجيياً (حتقيق احللول. هـ )اي اثبا
)٢٠٠٨،٥٨:طارق كمال. (تنفيذ االفكار. و
ا تقدم من تعريفات تشري بوضوح اىل أن االبداع جمال ميكن تعًلمه، وهذا ما يفضي بنا مم

.اىل احملور الثاين

:االبداع والتعليم . ٢
).الرتبية االبداعية(وهذا العنوان تفيض به مراجع االبداع وعلم النفس حتت عنوان 

:يقول توماس ساعايت ما معناه
علماء امجعوا بأن اإلبداع جماًال ميكن تعًلمه والتدريب عليه يف البدء نؤكد بأن الكثري من ال

):التفكري االبداعي وحل املشكالت واختاذ القرارات(مث يقول يف كتابه ،والتمكن منه
٢٠١٢). (النظرية االساسية هلذا الكتاب هي ان االبداع ميكن تعليمه وتعًلمه بفعالية تامة(

 :١٥-١٤.(
ا وتؤكد ذلك ناديا هايل الس عن طريق ): مدخل اىل تربية املتميزين واملوهوبني(رور يف كتا

،املعرفة اجليدة والفهم ينمو الطفل وانشاء املؤسسات التعليمية املنتجة واملشجعة واملثرية لإلبداع
وتنمية قدرة املعلم ،واستخدام االساليب التكتيكية املناسبة والشاملة لعملية تفاعل املعلم والطفل
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هذا خالصة ما تراه يف العوامل املساعدة ،خيص الدقيق لالطفال والربجمة املناسبة هلمعلى التش
كما ترى ايضًا التدريب عليه من خالل انشاء البيئات ،على تنمية اإلبداع يف الطفولة املبكرة

)٢٢٢-١٩٩٨،٢٢١(ناديا هايل .(املعدة اعداداً جيداً مالئماً لتكوين خمرجات اإلبداع
ما تقدم فإن مجيع دول العامل املتقدم والنامي تسعى سعيًا حثيثًا من اجل صوغ ترتيبًا على

وايضًا يف املراحل العليا وما ،وتكوين خمرجات ابداعية من خالل الرتبية االبداعية منذ الصغر
وتكاد ،واتاحة كل العوامل يف سبيل انشاء جمتمع ابداعي،بعدها،وترصد لذلك املوارد الكافية

:ري من املراجع على ان العوامل اليت تساهم  اليت تساهم فب بلوغ االبداع تتمثل يفجتمع الكث
،والرتبية الراقية املتكاملة صحيًا ونفسيًا وعقليًا ومعنوياً ،االسرة الواعية بثقافة الطفولة• 

وتسمح له ،وتراقب ميوله ورغباته،وحتاول منذ البداية اكتشاف طاقات الطفل ومواهبه وتفرده
وإال فإن امهال اإلبداع او كبته يف مرحلة الطفولة او ،ساحة حرية واسعة يف ابراز هذا التفردمب

حماولة اهليمنة على رغبات الطفل وتوجيهها وفقًا لرغبات االسرة سوف حتيل ابداع الطفل اىل 
.هباء منثور

وحتليل ،انشاء مؤسسات تربوية تركز على مبدأ النشاط الذايت والتعليم احلر املستقل•
والتدريب على االستقصاء واالكتشاف والسعى ،وحل املشكالت،القدرات على التفكري الناقد

.اىل اجلديد املبتكر
توفر املصادر املتنوعة كماً وكيفاً مما يتيح تلبية الفروق الفردية املسلمة اليت يكاد جيمع عليها •

واحراز ،النطالق يف الرتبية االبداعيةومتثل هذه الفروق جوهر ا،علماء النفس والرتبية وغريهم
.ابداعات وخمرتعات متثل ثروة حقيقية يف تنمية حقيقية ومستدامة

البيئة املفتوحة احلرة املزودة بكل ،اتاحة بيئات حرة ومزودة بكل ما يعني على االبداع• 
واالبتكار وضرورته ويف مقدمتها املصادر البشرية املؤهلة اخلبرية بامهية االبداع،إمكانات االبداع

واملتمكنه من اساليبه وطرائقه ووسائطه والعوامل اليت تساعد على تفجريه ،امللحة يف هذا العصر
مراكز ،مراكز االهتمام،وهذه البيئات انتشرت مبسميات خمتلفة مثل مراكز النشاط،وابرازه

.مراكز مصادر التًعلم،التعليم اجلديد
تمع ،مةبناء اسرتاجتية اجتماعية عا• جتعل من االبداع الشغل الشاغل لكل فئات ا

ومكوناته وتشجيعه تشجيعًا متزايد من خالل املؤسسات العالمية املختلفة والرمسية واملنظمات 
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ولالستفادة من ،واجلامعات واملعاهد العليا واملراحل التعليمية املختلفة العامة واخلاصة،املدنية
حيث تتوالد ) جمتمعات مبدعة(االطار اذ نالت حبق مسمى جتارب اليابان وكوريا يف هذا 

.ونشر الوعي باحلاجة امللحة لالبداع يف هذا العصر،املخرتعات وتتكاثر يف ازمات قياسية
رصد احلوافز املعنوية واملادية الثمينة لكل ابداع حىت يدفع باالجيال اىل التسابق حنو • 

.االجنازات املبدعة
ويف ،العديد من الباحثني والعلماء يؤكد ضرورة ان يكون التعليم إبداعياً ويف هذا االطار فان

).٢٠٠٤،١٠٥،١٠٨(هذا تذكر الباحثة العوايشة 
أشار اىل املأزق "العوملة حتدي للتعليم االنساين" ان إبغيت اتلفونج يف دراستها بعنوان ( 

ين يلحقان بالعامل مبفاهيم التعليم الذي يواجه العامل بسبب النغري االجتماعي السريع والتطور اللذ
،ليس امامنا سوى االبداع ورعايته: (حيث جتيب الباحثة على هذا التساؤل املدهش ) التقليدية 

تلك الرعاية اليت ال تكفي فحسب مبجرد ترقية االمكانات وتنمية االستعدادات بشكل 
رًا على املبادرة والعمل اي حيسن استثمار االنسان وتوجيهه مبا جيعله قاد.... ميكانيكي 

).االجيايب
أن الرتبية االبداعية تقوم على التكاملية بني عدة - ما ذكرناه آنفاً –وترى العوايشة ايضًا 

.ابعاد روحية، ومعرفية، وتذوقية، ومهارية،واجتماعية
تمع والعامل(وأن التنمية االبداعية ال بد هلا من الوعي  )بالذات واجلماعة وا

:مية المستدامةالتن. ٣
توطئة¤ 

وذلك ،برز مصطلح او مفهوم التنمية املستدامة يف الثالثني سنة االخرية من القرن املنصرم
م ١٩٧٤مث اعالن استوكهومل عام ،م١٩٧٢من خالل مؤمترات متعددة عقدت يف نادي روما 

م من ١٩٨٠ة يف عام التنمية املستدام"واخريًا تبلور اىل ،مسيت حينها تنمية ايكولوجية او بيئية
.طرف االحتاد الدويل للمحافظة على البيئة

:مفهوم التنمية املستدامة•
ا منط جديد من التنمية يسعى اىل التوفيق بني النجاعة او املردود االقتصادي من  يقصد 
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بتصرف من كتاب عامل املعرفة العدد .(جهة واالعتبارات االجتماعية والبيئة من جهة اخرى 
)٢٠٠٢،١٩٨:يلاخلو (٢٨٥

:هذا التعريف ) ٢٨، ٢٠١٣(و تتبىن نادية ابراهيمي 
، موالية للطبيعة ، موالية لفرص العمل، التنمية البشرية املستدامة هي تنمية موالية للناس( 

يئة  فهي تعطي اقصى اولوية للحد من الفقر و للعمالة املنتجة و التكامل االجتماعي و العادة 
دون تدمري ، جل بالنمو االقتصادي و ترتمجه اىل حتسينات يف حياة البشر و هي تع.... البيئة 

تقريراالمم املتحدة " و كما يصف ذات التقرير ، ) راس املال الالزم حلماية فرص االجيال املقبلة
" :عن التنمية البشرية املستدامة١٩٩٣لعام 

ا اسرتاجتية تنموية شاملة (  تسعى اىل متكني االنسان و بناء التنمية البشرية املستدامة با
االت السياسية و االقتصادية و االجتماعية و كذلك ، قدراته  و توسيع خياراته يف خمتلف ا

مع التاكيد على االنصات و العدالة يف توزيع الثمار سواء ، الصحية و البيئية و التعليمية و غريها 
).اءبني اجليل احلايل او االجيال املستقبلية على حد سو 

التنمية املستدامة و ( يف ورقته البحثية عن ) ٢٠١١(و اورد عبد الرمحن حممد حسن 
: عدة تعريفات منها ) متطلبات حتقيقها 

، تنمية تراعي حق االجيال القادمة يف الثروات الطبيعية للمجال احليوي لكوكب االرض (
ا تضع االحتياجات االساسية لالنسان يف املقام ا ا هي تلبية احتياجيات ، الول كما ا فاولويا

املرء من الغذاء و املسكن و امللبس و حق العمل و التعليم و احلصول على اخلدمات الصحية و  
و هي تنمية تشرتط اال نأخذ من ، كل ما يتصل بتحسني نوع حياته املادية و االجتماعية 

).االرض اكثر مما نعطي
: املتقدمة و من غريها أن ولقد استشف الباحثان من التعريفات

دف اىل بسط الرخاء و األمن االقتصادي  التنمية املستدامة تنمية شاملة متكاملة متوازنة 
فهي تعمل يف ابعاد متعددة ، و حتقيق العدالة االجتماعية يف اكمل صورها، على مدى االجيال

بعد البيئة و االستغالل االمثل ، بُعد اجليل احلاضر و االجيال القادمة، بُعد احلاضر و املستقبل
حبيث يستمتع اجليل املعاصر و دون ان حيرم من ثروته ، للثروات املختلفة دون تقتري او اسراف 

و ان حيرص على تنمية و ، على ان اليضيع على االجيال القادمة نصيبها من هذه الثروة
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و هذا معىن التنمية ، دوداستغالل كافة امكانيات البالد حبيث تظل هذه الثروة تتنامى بال ح
و تعمل ايضًا على االبعاد التعليمية و الصحية و االنسانية و االجتماعية حبيث تظل ، املستدامة

تمع و هذا معىن ، فال تكون هناك طبقة تتمتع بكل شيء بينما حترم فئات اخرى، مجيع فئات ا
تمع حب، التوازن بني الرتف و احلرمان يث حيدث التكافل املنشود حبيث التكامل بني مكونات ا

تمع بانه نال نصيبه من ثروة الوطن و ، فيعمل جاهداً و خملصاً للحفاظ عليه، يطمئن كل افراد ا
.تقدمي كل ما يف وسعه لضمان مستقبله و مستقبل احفاده من بعده يف بلد التنمية املستدامة

) لعلمي حمرك التنمية البحث ا: ( بعنوان ) ١٩٩٩(ويف دراسة أمحد صارمه الناتش 
Http:www.alnooz.se/article

أكد على أن احلاجة إىل البحث العلمي أصبحت يف وقتنا احلاضر أشد من اي وقت 
حيث أصبح العامل يف سباق حمدوم للوصول إىل أكرب قدر ممكن من املعرفة الدقيقة ، مضى 

لدعامة األساسية لالقتصاد و كما أكد على أن البحث العلمي يعد اليوم ا، و املثمرة 
التصور 

.و ركناً من أركان املعرفة اإلنسانية يف ميادينها كافةً 
استكشاف :ما وراء املهمة الثالثة:بعنوان ٢٠١٣ويف دراسة غريغورين ترينشر و آخرون 

تستكشف هذه الورقة البحثية توجهًا عاملياً ،الوظيفة اجلامعية لالبداع املشرتك لتحقيق االستدامة
تمع املدين لتطوير  تمعات و الصناعات و مؤسسات ا تتعاون فيه اجلامعات و احلكومات و ا

تمع الفرعية و تعمل هذه الدراسة على . التحول املستدام يف منطقة جغرافية حمددة او يف نظم ا
ره نواة ميكن اعتبا" االبداع التعاوين لتحقيق االستدامة " توفري برهان جترييب على ان وظيفة 

لوظيفة جديدة للجامعة و حياول الباحث ان يوضح ان هذه الوظيفة اجلديدة ختتلف اختالفاً تاماُ 
عن الوظيفة اليت تركز على اجلانب االقتصادي و املمارسات التقنية املناسبة و اليت ميكن ان يطاهلا 

.النقد
: و من خالل حتليل الدراسات السابقة تبني لنا ان 

و هو ، فهو العقل املفكر املبتكر هلا، "االنسان"نصر يف التنمية املستدامة هو أهم ع
و هو القادر على احملافظة عليها و تتجلى يف التنمية ، و هو املستفيد االول منها، املطور هلا

و شدد ، فلقد اكد االسالم على التوازن بني االسراف و التقتري، املستدامة االعجاز االسالمي
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و من دالالت حكمة االسالم ، بل منع من االسراف حىت يف العبادة، لغىن يف االقتصادعلى ان ا
الباهرة يف ذلك ان الرسول صلى اهللا عليه و سلم منع من االسراف يف الوضوء و لو كان املتوضئ 

ر جار و اعظمها قيمة هي املياه عنصر احلياة و ، ففي هذا ما فيه من احلفاظ على املوارد، يف 
)و جعلنا من املاء كل شيٍء حي: ( قال تعاىل ، هاجوهر 

و لكن أي عنصر ، اذًا العنصر البشري يايت يف املقام االول يف منظومة التنمية املستدامة
و الواعي مبطلوبات العصر و حتدياته املتكاثرة بصفة ، انه االنسان املتعلم الكفء املؤهل، بشري

افضل رأس مال و اكثره و اسرعه عائدًا هو مستمرة و اكدت االحباث ومشهد الواقع أن
و من االمثلة الباهرة يف ذلك اليابان و ، االستثمار يف العنصر البشري ال سبيل له اال بالتعليم

لكن بفضل ، دول ال تتوفر فيها مثة ثروات معدنية او اي شكل من اشكال الطاقة، الدمنارك
، و تعليم االنسان تعليم راق، نذ امد طويلاالستثمار يف االنسان و احلرص على حمو االمية م

و ، و اضحت اليابان دولة صناعية ال تضاهى، احرزت هذه الدول اعلى ثقف من الثراء و الغىن
متكنت الدمنارك من االنتقال اىل التصنيع الغذائى و االنتاج املتنوع املتعدد الوجوه من الثروة 

و اكد اهل االقتصاد و ، ن جمرد مزارع اىل منتج ثريبعد ان قفزت باملزارع الدمناركي م، احليوانية
" أو " باحلراك االجتماعي"التخطيط الرتبوي أن هذه النقلة و ان هذه الوثبة العظيمة فيما يسمى 

حيث متكنت اليابان ، ما كان هلا ان تتم لوال املستوى التعليمي يف البلدين، "االنتقال االجتماعي
بل تقدما يف التعليم تقدماً مضطرداً و ، مية منذ بداية القرن املاضيو الدمنارك من القضاء على اال

.ال يزال التقدم على اشده

:التنمية المستدامة و التعليم 
عائدة مكرد يف . تقول د، مما تقدم تتضح العالقة الوثيقة بني التنمية املستدامة و التعليم

جودة التعليم العايل حنو حتقيق (حتت شعار ورقتها املقدمة للمؤمتر العلمي الرابع جلامعة عدن 
) : ٢٠١٠اكتوبر ١٣–١١) (التنمية املستدامة

هنالك اهتمام ملحوظ للبحث العلمي يف جامعات الدول املتقدمة لثقة هذه اجلامعات ( 
بان للبحث العلمي انعكاسات على اجلامعات نفسها من حيث زيادة مواردها باالضافة اىل 

) تمع بزيادة تقدمه و تطورهانعكاسات على ا



ـــ٥٥٧

مث افاضت يف حبثها و خالصته ان التنمية املستدامة ال سبيل هلا اال من خالل جودة اتعليم 
.و االرتقاء به خاصة البحث العلمي

عن التعليم من اجل ) ٤١–٤٠، ٢٠١٢/٢٠١٣(وتذكر نادية ابراهيمي يف رسالتها 
:التنمية املستدامة 

فهو ، لتنمية املستدامة يعطي وجهة جديدة للتعليم و التعلم للجميعان التعليم من اجل ا(
كما يستند اىل القيم و املبادئ و ، يروج لتعليم جديد النوعية يستوعب اجلميع بال استثناء

و التعليم من اجل التنمية ، املمارسات الضرورية ملواجهة التحديات احلالية و املقبلة بصورة فعالة
، مثل قضايا املاء، تمعات على التصدي للعديد من االوليات و املشكالتاملستدامة يساعد ا

و ، و ضياع التنوع البيولوجي، و التخفيف من أثار الكوارث و اخطارها، و تغري املناخ، و الطاقة
و هو اساسي لتنمية ، و اهلشاشة االجتماعية و انعدام االمن، و املخاطر الصحية، ازمات الغذاء

يف خلق جمتمعات ، كما انه يسهم عن طريق مقاربة منهجية و بنيوية، ديدفكر اقتصادي ج
و جيدد جدوى النظم التعليمية و التدريبية و نوعيتها و ، سوية قادرة على التكيف و االستدامة

تمع ، مغزاها و هدفها و هو جيعل اوساط التعليم النظامي و غري الرمسي و كل قطاعات ا
)دى احلياةتشارك يف عملية التعلم م

ا املختلفة ترى بان التعليم وسيلة هامة يف حتقيق  مث تذكر بان االمم املتحدة و مؤمترا
.اهداف التنمية املستدامة

. عبد الرمحن حممد احلسن يف توصياته. و يف هذا االطار أيضاً يؤكد د
ثيف االمر الذي يستوجب تك، أن العلم هو القاعدة اليت تقدم عليها صناعة القرارات

.و التوسع يف املشاركات و التعاون العلمي، البحوث 
إذاً التعليم يعد من اهم العوامل يف تنمية رأس املال البشري الذي يعد بدوره العامل الرئيس 

و لكنه تعليم نوعي يتصف باجلودة الشاملة املتقدم يف مدخالته و عملياته ، يف التنمية املستدامة
لدراسات اليت اطلعنا عليها تربط ربطًا وثيقًا بني جودة التعليم فكل االحباث و ا، و خمرجاته

و نؤكد من جانبنا على هذا االجتاه بل نزيد عليه بان ، باملعايري العاملية و بني التنمية املستدامة
التعليم القادر على تكوين خمرجات مبدعة فان االزدهار االقتصادي و الرقي االجتماعي و 

. و اثبات الوجود ال سبيل هلا اال باالبداع، "عصر العوملة"امكانية التنافس يف 
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اطار عمل للتفكري : بعنوان ٢٠٠٧–ويظهر ذلك جليًا يف دراسة مارك بيتوت و آخرون 
يف مسامهة البحث يف عملية وضع للسياسات و التجديد

ة تسعى هذه الورقة البحثية للمسامهة يف فهم افضل لآلليات املعقدة اليت حتدد مسامه
ا .البحوث يف عمليات وضع السياسات و التجديد و اليت تتعلق باملوارد الطبيعية و كيفية ادار

:و يتطلب ذلك اسرتاجتيات تقوم بـ
ا.١ .التكيف مع الشكوك الواسعة و اليت ال ميكن التنبؤ 
.فهم االبعاد املتعددة للقضية ذات االهتمام.٢
.تسهل عملية التغري على خمتلف املستويات.٣
.التعاون مع خمتلف الالعبني و املسامهني.٤
.تطبق ادواراً جديدة للبحث و الباحثني.٥

و تعمل هذه الورقة البحثية على املراجعة و البناء على الطرق البحثية اليت تواجه هذه 
و قد دجمت الطرق البحثية يف اطار عمل خاص بآليات البحث الديناميكية اليت ، التحديات

.كري لدى الباحثني و تطوير اسرتاتيجيات البحث املرنة الغري مباشرةدف اىل اثارة التف
: االبداع و التعليم و التنمية املستدامة . ٤

٥و ، اساتذة من جامعة السودان١٠هذا احملور مت استخالصه من املقابلة اليت اجريت مع 
١٢صلنا على اجابة و قد حت، اساتذة من مدارس املوهوبني و املبدعني عرب الربيد االلكرتوين

: و قد متحورت االسئلة حول ، و سقطت ثالثة رسائل مل نتحصل عليها حىت اآلن، منهم
و التدريب عليه؟ ، ما امكانية تعليم و تعلم االبداع- 
ما تعريفك للتنمية املستدامة؟ -
ما العالقة بني االبداع و التعليم و التنمية و املستدامة؟-
ما العالقة بني العلم والتكنلوجيا؟- 

على ان االبداع مهارات فكرية ميكن تعليمه و –عدا ثالثة منهم –امجع االساتذة 
بل ان ، و ان الكثري من دول العامل قطعت شوطًا كبريًا يف هذا السياق، تعلمه و التدريب عليه

للتعليم و التدريب يف جمال االبداع و العلماء منذ زمن طويل وضعوا مناهج و نظريات و نظم
ال .اعدوا اجياًال يف هذا ا
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و من ال تتوفر فيهم ، اما ما تفضل به اصحاب الراي اآلخر بان االبداع موهبة فطرية
وجييب عليهم الباحثان بانه ال تعارض بني املوهبة و ، هذه املوهبة ال يتاتى هلم اكتساب االبداع

ا خاصة بعد مت و ان ، لك اسرارها و ابعادها و مظاهرها و مواصفات الشخص املبدعاكتسا
لكن املكتسب عن طريق التعليم و التدريب قد يعاين حلد ، املوهوب قد ال يعاين كثريا يف االبداع

ال ، ما حىت يبلغ مستوى االول و هناك دليل واقعي من الدول اليت هلا شأنًا عظيمًا يف هذا ا
ا بكل عوامل تكويت املبدعني و جنحت اميا جناح يف هذا حيث انشات املؤسسات  و زود

ال .ا
مع ان ، تعريف التنمية املستدامة ال خيتلف كثريًا عن التعريفات الواردة يف الدراسة

البعض ركز على ان خالصتها كيفية االستفادة من البيئة مع احملافظة التامة عليها و تأمينها من 
يرهم حباجة اىل تقدم علمي فوق العادة و هو ما ال يتوفر حيت للدول و هذا يف تقد، ادىن خلل

.املتقدمة جداً 
و اكد ، و التنمية املستدامة فهي وثيقة جداً –االبداع –اما عن العالقة بني التعليم 

ا و ان التنمية املستدامة اذا ما متت ، بعضهم ان النظم التعليمية احلديثة تعد ابداعًا يف حد ذا
.و بالتايل فان االبداع مصطلح جامع جيمع بني الطرفني اآلخرين، جنازاً مبدعاً تعد ا

 و يعتقد الكثريون ان العلم و التكنولوجيا جيب ان يلعبا دوراً اساسياً يف التنمية
لكن املتوفر من املعلومات حول كيفية انشاء مؤسسات حتد من تأثري العلم ، املستدامة

وأن اجلهود اليت تبذل جلعل العلم والتكنولوجيا يف . تنمية املستدامةوالتكنولوجيا على فاعلية ال
خدمة التنمية املستدامة تكون اكثر فاعلية حينما نضع حدودًا بني املعرفة و االداء بطريقة تعزز 

و تطبق النظم الفاعلة العديد من . جوهر و مصداقية و أهلية املعلومات اليت تصدر عنهما
.ليت تسهل عملية االتصال و التواصل عرب هذه احلدوداآلليات املؤسساتية ا

:اهم النتائج و التوصيات و المقترحات 
 النتائج :
أن االبداع اضحى مطلبا علمياً تسعى اليه مجيع دول العامل.
أن االبداع جمال ميكن تعليمه و تعلمه و التدريب عليه.
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أن جودة التعليم تعد أقصرالطرق اىل االبداع.
ليم املتقدم حيقق التنمية املستدامةان التع.
 التنمية املستدامة منظومة و مركب عضوي يؤثر كل منها على –التعليم –االبداع

.اآلخر و يتأثر به
 و اجتياز الواقع ، إن اإلبداع و االبتكار هو احلل االمثل يف اللحاق بالركب العايل

.العميق التخلف بيينا و بني العامل املتقدم
و دور البجث ) اقتصاد املعرفة(البعد شاسع لكي ندرك خطورة جهلنا بسيطرة ال يزال

تاح لكل أركان العامل ذا االقتصاد الطاغي ا .العلمي يف التمكني و التقدم 

التوصيات:
 ًرصد املوارد البشرية و املالية يف سبيل جتويد التعليم و االرتقاء به ابدا.
تمع لتحقيق العناية الكافية و الرعاية الت امة بالرتبية االبداعية و بذل كل ما يف وسع ا

تمع املبدع .ا
نشر الوعي مبفهوم التنمية املستدامة و أمهيتها القصوى اليت أمجعت عليها االمم .
 بناء املؤسسات االسرتاجتية اليت تنهض مبجاالت التعليم و االبداع و التنمية املستدامة و

.لذي حيقق االهداف املنشودة منهااالنفاق عليها بالقدر ا
 املقرتحات:

:اجراء دراسات مستقبلية يف العنواين التالية 
) يف السودان(دور مدارس املوهوبني و املتفوقني يف تكوين خمرجات مبدعة .١
.اسهام النظم التعليمية احلديثة يف تطوير االبداع يف مرحلة الطفولة.٢
.معوقات التنمية املستدامة يف السودان.٣
.اآلثار املرتتبة على إحنسار الغابات يف السودان.٤
.اسباب ختلف تطبيقات اجلودة الشاملة و االعتمادية على النظم التعليمية يف السودان.٥
.تصور مقرتح لربنامج عن التنمية املستدامة يف اجلامعات واملعاهد و مؤسسات التدريب.٦
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:قائمة المصادر 
.القران الكرمي
.السنة النبوية

:راجع امل
:العربية 

).٢٠٠٨(، القاهرة، مكتبة الشرق االوسط الدولية، املعجم الوسيط . جممع اللغة العربية
دار حامد للنشر و ،االردن، عمان، و حممود البيايت  منهجية و اساليب البحث العلمي، دالل القاضي

).٢٠٠٨(، التوزيع
القاهرة دار الفكر ، استخداماته–اساسه –ومة مفه(رشدي طعيمة  حتليل احملتوى يف العلوم االنسانية 

). ١٩٩٧(، العريب
، مركز دو بيونو للطباعة و النشرو التوزيع،عمان،"مفاهيم و تطبيقات"االبداع اجلاد ). حممد بكر نوفل

)٢٠٠٩.(
. جدة، التفكري االبداعي و حل املشكالت و اختاذ القرارات. ترمجة أمساء باهرمو، ساعايت. ل.توماس 

)٢٠١٢(، حافظ للنشر و التوزيع
، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع،عمان، مدخل اىل تربية املتميزين و املوهوبني.نادية هايل السرور

)١٩٩٨.(
)٢٠٠٩(السياحة والبيئة،االسكندرية مؤسسة شباب اجلامعة ’ طارق كمال
كتاب ، يئي يف الوطن العريب و الدول الناميةدراسة حول الواقع الب، البيئة و قضايا التضيع. اسامة اخلويل

).٢٠٠٢(لكويت –٢٥٨عامل املعرفة عدد 
).٢٠٠٤(–عمان،دائرة املكتبة يف الوطن العريب ، الرتبية و حتديات العوملة. ضياء منر العوايشة

:الدراسات السابقة 
العربية

، كلية الرتبية، ماجستريرسالة، عبد الرمحن سيد شريف،دور مراكز مصادر التعلم يف االبداع
)..م٢٠١١(جامعة السودلن للعلوم و التكنولوجيا،

دراسة (العام الدراسي دور اجلامعة يف تنمية راس املال البشري لتحقيق التنمية املستدامة (نادية ابراهيمي 
.،)٢٠١٢/٢٠١٣،اجلزائر، مطيف، جامعات فرحات عباس، )حالة جامعة املسيلة
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اجلزائر،جامعة حممد بوقرة بومرداس
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البحثملخص
استقطاب الكفاءات املبدعة واملبتكرة يف دف هذه الورقة إىل تطوير املؤسسات االقتصادية من خالل 

سياستها التوظيفية، خاصة من خمرجات التعليم العايل، واليت تعرف إمهال يف اجلزائر، والرتكيز على االبتكارات 
. املصاحبة للبيئة، لتحقيق تنمية مستدامة، واحلد من ظاهرة هجرة االدمغة املبدعة إىل الدول الغربية

اإلبداع واالبتكار، التنمية املستدامة، التشغيل، املؤسسات االقتصادية: الدالةالكلمات

:مقدمة
ميثل االبتكار واإلبداع إحدى الضرورات األساسية يف إدارة األعمال واملؤسسات، إذ أن 
الزمان يف تصاعد، واحلاجات والطموحات هي األخرى يف منو واتساع، فال يعد كافيا أو حىت 

ا يؤدي إما إىل الوقوف، مرضيا أ داء األعمال يف املؤسسات الروتينية التقليدية؛ ألن االستمرار 
لذلك جيب على ، وهو بالتايل تراجع عن الركب املتسارع يف املضي إىل األمام أو الفشل

املؤسسات االقتصادية حني قيامها بالتشغيل أن تستقطب خرجي اجلامعات املبدعني واملبتكرين، 
م واملضي قدما حنو وتدعيمهم يئة املناخ إلبداعهم وابتكارهم، لتطوير مؤسسا وتكوينهم و

حتقيق تنمية مستدامة، لذلك حناول من خالل هذه املداخلة القيام بدراسة تقييمية استشرافية، 
لكيفية استقطاب املؤسسات االقتصادية أثناء تشغيلها خرجي التعليم العايل املبدعني واملبتكرين، 

.جلزائر وحماولة دراسة حالة جممع نقاوس للمشروبات واملصرباتيف ا
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:من خالل ما سبق ذكره، تتبلور لنا إشكالية هذه املداخلة يف التساؤل التايل
كيف يمكن للمؤسسات االقتصادية الجزائرية استقطاب كفاءات تعتمد على اإلبداع 

ما مدى تنمية مستدامة ؟ واالبتكار أثناء تشغيلها لمخرجات التعليم العالي، لتحقيق
؟مساهمة تنمية راس المال الفكري البشري على تحسين االبداع في مجمع نقاوس

:ولالجابة على هذا التساؤل ارتأينا تقسيم هذه املداخلة، كاآليت
.مفهوم اإلبداع واإلبتكار- 
.مفهوم التنمية املستدامة- 
.سوق العمل- 
لتحقيق تنمية جممع نقاوسعليم العايل يف تشغيل املبدعني واملبتكرين من خمرجات الت-

. مستدامة

مفهوم اإلبداع واإلبتكار: أوال
يرتبط موضوع اإلبداع بشكل كبري باختاذ القرارات داخل املؤسسة، وبتطور :اإلبداع-١

االجتاهات واملفاهيم اإلدارية املختلفة، ظهر مفهوم اإلبداع كواحد من املتطلبات الضرورية للتعامل 
.ل املشكالتمع ح

:١هناك عدة تعريفات ميكننا إدراجها كاآليت:تعريف اإلبداع-أ
هو اكتشاف أو إنتاج أو خلق فكرة أو مسألة جديدة غري مسبوقة من قبل وتكون ١-أ

تمع .مفيدة للفرد أو املؤسسة أو ا
ا مل هو عملية عقلية تنصب على تقدمي حلول أو مسارات ميكن أن تعاجل مشكلة م٢-أ

.تكن تتضمنها احللول األخرى
هو حالة ميكن أن تكون لدى كل األفراد بشرط أن تتيح هلم البيئة اليت يعيشوا فيها ٣-أ

فرصة إظهار وتقدمي ذلك اإلبداع، يف حني تعجز احللول التقليدية على التعامل مع املشكلة أو 
ر التفكري التقليدي يف املؤسسة احلالة يتوىل اإلبداع عرض فكرة أو أسلوب جديد خيرج عن إطا

.٢٣٩: ، ص)٢٠١١عامل الكتب احلديث، إربد األردن، ( اإلدارة مبادئ وأساسيات،نبيل ذنون الصائع، 1
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.ويعمل على حل تلك املشكلة، وقد يظهر اإلبداع أيضا على مستوى املؤسسة
متر العملية اإلبداعية لغرض إكتماهلا جمموعة من :مراحل العملية اإلبداعية-ب

:١املراحل
اعده حيث حيصل الفرد على املهارات واملعلومات اليت تس:التهيؤ واالستعداد١-ب

يئة اإلحساس للنظر يف املوضوع أو املشكلة من زاوية مغايرة .على 
حيث يقوم الفرد املبدع بتخمري متغريات املشكلة :اإلحتضان أو الحمل٢-ب

ا وتتفاعل عوامل ذهنية متعددة لتكوين صورة ذهنية ويتدخل الالوعي  واملعلومات املتعلقة 
.لغرض جتنب االنسحاب من املشكلةوتعمل بعض آليات الدفاع عن الذات 

وتسمى أيضا مرحلة الظهور أو التفتق وتنطوي :مرحلة الوالدة أو اإلشراق٣-ب
.هذه املرحلة على والدة احلل اإلبداعي وانبثاق الفكرة اجلديدة

تتضمن هذه املرحلة جتربة احلل اإلبداعي والتحقق عمليا من :التحقق والتعديل٤-ب
.انية التطبيق الفعليرصانة وإمك
وتكون هذه املرحلة متعلقة باستخدام اإلبتكار أو اإلبداع :التنفيذ والمتابعة٥-ب

على الصعيد الفعلي والرمسي للمؤسسة وحتديد املؤشرات املختلفة للتغذية العكسية لذلك 
.االستخدام
:٢كاآليتلالبداع متطلبات ومعوقات، نذكرها  :متطلبات ومعوقات اإلبداع-ج

:متطلبات اإلبداع١-ج
.احلاجة إىل تكلفة مادية ومعنوية- 
.إقناع اآلخرين بسبب عدم تعاطفهم يف البداية- 
.يستلزم وقتا لكي يأيت بثماره- 
.يتطلب جهدا عقليا كبريا- 
.ينبغي حتمل عنص املخاطرة- 
.يتميز باألصالة كونه إبداع- 

.٢٤٣: صالمرجع نفسه،1
.٢٤٤، ٢٤٣: ص صالمرجع نفسه،2
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:معوقات اإلبداع٢-ج
.رفض األفكار اجلديدةاخلوف من التغيري و - 
.عدم القناعة أو اإلميان بقدرات اآلخرين- 
.اهليكل التنظيمي بأساليبه التقليدية- 
.خطوط اإلتصال وقنواته غري صاحلة لنمو اإلبداع- 
.التحديد الدقيق للعمل- 
.املركزية وعدم الثقة باآلخرين- 
.التكاليف املرتفعة- 
.سةضعف الوالء التنظيمي للفرد وعدم ثقته يف املؤس- 
.اخلوف من حماربة اآلخرين للمبدع- 
.اخلوف من التغيري واألفكار اجلديدة- 

) شتاين ( إن االبتكار هو تفكري تغيريي، كما يذكر) جيل فورد ( يرى : اإلبتكار-٢
االبتكار بأنه هو العملية اليت ينتج عنها عمل جديد مقبول أو ذو فائدة أو مرض لدى جمموعة 

.من الناس
١.االبتكار بأنه ظهور إنتاج جديد ناتج عن تفاعل بني الفرد ومادة اجلزة) روجرز ( ويعرف

فكرة، وسيلة، (إذن ميكن إن نعرف االبتكار هو قدرة عقلية حياول فيها اإلنسان أن ينتج 
مل تكن موجودة من قبل، أو تطوير رئيسي هلا دون تقليد، مبا حيقق نفعا ...) أداة، طريقة

.للمجتمع
كذلك بأنه عميلة تؤدي إىل حلول، وأفكار ومفاهيم وأشكال فنية، ويعرف اإلبداع  

.ونظريات، ومنتجات تتصف بالتفرد واحلداثة
ومن خالل ما تقدم ينضح مدى التداخل بني االبتكار واإلبداع ولقد جرت الكثري من 
ا ا تعد صفات املبتكر بأ الدراسات على اجلمع بينهما كرتادفني وليس أدل على ذلك من أ

.اإلبداع والرباعة

)٢٠٠٤مصر .جمموعة النيل العربية( ، تنمية القدرات االبتكارية لدى الفرد والمنظمةمدحت أبو النصر، 1
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ويرى البعض إن اإلبداع يتمثل يف التوصل إىل حل خالق ملشكلة أو إىل فكرة جديدة، يف 
ذا فان اإلبداع هو اجلزء املرتبط بالفكرة  حني إن االبتكار هو التطبيق اخلالق أو املالئم هلا، و

.لتحويل من الفكرة إىل املنتجاجلديدة يف حني إن االبتكار هو اجلزء امللموس املرتبط بالتنفيذ أو ا
مفهوم التنمية المستدامة: ثانيا

عرف املبدأ الثالث الذي تقرر يف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية الذي انعقد يف ريودي 
ا ١٩٩٢جانريو بالربازيل عام  حبيث تتحقق " ضرورة إجناز احلق يف التنمية " التنمية املستدامة بأ

.١حلاجات التنموية والبيئية ألجيال احلاضر واملستقبلعلى حنو متساٍو ا
وملا كان املفهوم وتعريف التنمية املستدامة شامًال وإطارها عامًا فلم يقف تعريف التنمية 

بل إنه تعدى ذلك وبانت ١٩٩٢املستدامة عند تعريف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية عام 
تضع تعريفاً شامًال وجامعاً وإطاراً حمدداً ومفهوماً واضحاً هناك اجتهادات ورؤى كثرية حاولت أن

إذ يصعب إجياد كلمة واحدة يف اللغة العربية تعكس بدقة حمتوى التعبري " للتنمية املستدامة، 
تعين القابل لالستمرارية أو الدميومة  Sustainableفكلمة .  اإلجنليزي الذي له أكثر من معىن

وبالتايل القابل لالستمرار، وتقارير برنامج األمم املتحدة للتنمية املتعلقة كما تعين القابل للتحمل 
بالتنمية البشرية تستعمل يف ترمجتها إىل اللغة العربية تعبري التنمية املستدامة وميكن أيضًا يف اللغة 

ا العربية أن نلجأ إىل كلمة الدعم للتعبري عن معاين املفهوم فالتنمية املستدامة هي اليت جت د يف ذا
ما يدعم استمرارها فتكون بالتايل تنمية متداعمة، وهي ال ميكن أن تكون كذلك إذا مل تكن 

تمع املختلفة  .٢"متحملة ومقبولة من فئات ا
من هنا أصبح تعريف التنمية املستدامة مرنًا إىل أبعد احلدود واجتهدت فئات من الباحثني 

هذا امليدان، وحماولة تناول عملية التنمية املستدامة ومن ذوي التخصصات املختلفة للدخول يف
م، فقد عرفها ف التنمية املستدامة هي عملية : " قائالً ٣دوجالس. مبا خيدم جماالت ختصصا

اء شاهني، مبادئ التنمية المستدامةدوجالس موسشيت، . ف١ ٢٠٠٠ر، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مص( ، ترمجة 
.١٧:، ص)

اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغربــي آســيا، برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي، التنميــة البــشرية المــستدامة جــورج قــرم، ٢
.٣: ، ص٦، سلسلة دراسات التنمية البشرية رقم حالة العالم العربي-واالقتصاد الكلي

.٦٣: ، صمرجع سابق.  دوجالس موسشيت. ف٣
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م  التنمية اليت تليب أماين وحاجات احلاضر دون تعريض قدرة أجيال املستقبل على تلبية حاجا
".للخطر 

م من خالل تكوين وتعّرف التنمية البشرية امل ا توسيع اختيارات الناس وقدرا ستدامة بأ
رأس مال اجتماعي يقوم بتلبية احتياجات األجيال احلالية بأعدل صورة ممكنة دون اإلضرار 

.١حباجات األجيال القادمة
:وهناك ارتباطات أربعة يتضمنها مفهوم التنمية املستدامة

تمعي وهو يشكل األساس الذي يقوم عليه ارتباط اإلنسان باألرض وبالتكوي: األول ن ا
.العمل التنموي

ارتباط عملية التخطيط والتنظيم مببدأ التنمية اإلنسانية، فاإلنسان هو املنطلق، ومبدأ : الثاين
.توزيع النمو واإلمكانيات املتوفرة جيب أن حيرتم

تمعي يف واقعه احليايت ومبختلف عناصر : الثالث ه ارتباطًا مباشراً باألجهزة ارتباط التكوين ا
.املتنوعة للدراسة واختاذ القرار وبالباحثني واملخططني

.ارتباط حركة املاضي يف الواقع احلايل بإمكانيات بناء املستقبل: الرابع
ا تعزيز التنمية االقتصادية مع احلفاظ على  وقد عرفت األمم املتحدة التنمية املستدامة بأ

مان مواصلة التنمية االجتماعية والبيئية والسياسية واالقتصادية واملؤسسية املوارد الطبيعية؛ وض
.٢على أساس املساواة، ويتدعم مفهوم االستدامة أكثر فأكثر حول موضوع تنمية املوارد البشرية

سوق العمل: ثالثا
يعرب سوق العمل عن املؤسسة التنظيمية االقتصادية اليت :تعريف سوق العمل-١
فيها عرض العمل والطلب عليه، مبعىن أنه يتم فيها بيع خدمات العمل وشراؤها، وبالتايل يتفاعل 

ومتتاز سوق العمل بعدة خصائص، وهي أن خدمات العمل تؤجر وال . تسعري خدمات العمل
يف تفسري قرارات ) األجر(تباع وال ميكن فصلها عن العامل، وظروف العمل ال تقل عن السعر 

التنميـــة البـــشرية المـــستدامة مـــن المفهـــوم النظـــري إلـــى وري،  غـــوران هايــدن،  كاليـــستوس جومـــا،  مارســـيا ريفــريا، طــارق بـــان١
.، ص ح)١٩٩٥ورقة عمل للمناقشة مقدمة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ( التطبيق، دليل العاملين في التنمية،

ربي آسيا، مشاركة المجتمعات المحلية في التنمية الحضرية في منطقـة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغاألمم املتحدة،٢
.، ص ج)١٩٩٨نيويورك، ( األسكوا،
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.١ركةالعرض والطلب واحل
أي تفاعل قوى الطلب والعرض على (وميكن تعريف سوق العمل اقتصاديا بأنه اآللية 

ومن أهم ما مييز سوق . اليت تتحدد من خالهلا مستويات األجور والتوظف) خدمات العمل
:٢العمل عن غريه من األسواق ما يلي

األعمالقابلمللسوقواحدأجروجودعدميعين:الكاملةالمنافسةغياب-أ
ة، ومن أسباب ذاتالتوظيففرصعناملعلوماتنقصهوالكاملةاملنافسةغياباملتشا

االنتقاليفرغبةلديهمليستالعمالبعضهناككذلك،  للعمالالعالية بالنسبةاألجور
.العاليةاألجورحيثاملهينأواجلغرايف

تتشولوحىت:العملخدماتبينالتمييزسهولة-ب عنصريةألسبابسواءا
....أو الثقافةالسناختالفألسبابواللون والدين، أوكاجلنس
مالعمالبسلوكوذلك:العملعرضتأثر-جـ الفراغ، وقتكمية(املختلفةوتفضيال

.)املؤسسةداخلاإلنسانيةالعالقاتمستوى الدخل، نوعية
التكنولوجيالتقدمآثاروتنعكس:يالتكنولوجبالتقدموارتباطهالعملسوقتأثر-د

:املظهرينإحدىيفالعملسوقالبطالة يفعلى
.تظهر البطالةوبالتايلالوظائفبعضإلغاءالعاملة، يتماأليديحملاآللةحتلعندما-١
تعليميومستوىجديدةخرباتظهورنتيجةبعضهاإلغاءأوالوظائفبعضتغيري-٢

.العمالوتأهيلتدريببإعادةالناجتةالبطالةمنالتقليلأعلى، وميكن
سوقا يصبححىتوالعرضالطلبعنصريتوافريتطلبآخرسوقكأيالعملسوق-هـ
.االقتصاديباملعىن

العمل، خلدماتاملنتجطلبيفيتمثلالعملعلىالطلبإن:العملعلىالطلب١-١
اليتللسلعةالسوقطلبعلىيعتمدالعملخلدمةاملنتجاملنتج، إن طلبعنيصدرأنهأي

:، ص)2003، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، أفريل  16جسر التنمية، العدد ( ، مؤشرات سوق العمل، حسن احلاج 1
3.

خدمة العمل هي السلعة حمل التبادل يف سوق العمل.
.١٥- ١١: ، ص ص)١٩٩٧الدار اجلمعية للطباعة والنشر، مصر، ( ، نظرية اقتصاد العملنعمة اهللا جنيب إبراهيم، 2
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أنهمبعىن، مشتقطلببأنهالعملخدماتعلىيعرف الطلبإنتاجها، لذلكيفالعامليساهم
.إنتاجهايفالعاملاليت يساهمالنهائيةالسلعةعلىالطلبمنمشتق

، حيث)العائالتأو(العمالعنيصدرفإنهالعمللعرضبالنسبة:العملعرض٢-١
وعددوطبيعتهالعمليقدمها، فظروفالذيذاتهالعاملوبنيخدمة العملبنيالفصلكنناميال

عاملإىلباإلضافةالعواملهذهالفراغ، كلوقتعلىالعامل نفسهوطلباألسبوعيةالساعات
.العملظروف عرضحتديديتموالتكاليفاألجور
عليه، والطلبالعنصرهذاضعر بتفاعلاملستخدمالعملحجميتحدد:التوازن٣-١

املبني أدناه ) ١(والشكل رقم العمل، سوقيفالتوازنيتحققاألخريينتساوي هذينحالةويف
.يوضح ذلك أكثر

تشغيل المبدعين والمبتكرين من مخرجات التعليم العالي في مجمع نقاوس : رابعا
لتحقيق تنمية مستدامة

ضوع االبتكار واالبداع، وعالقته بسوق العمل، سنحاول يف هذا بعد االستعراض النظري ملو 
الفرع، من خالل اجلزء امليداين معرفة مدى تطبيق مبادىء تنمية راس املال الفكري البشري يف 

.حتسني االبداع  يف جممع نقاوس
تم به : تقديم عام لمجمع نقاوس -١ يعترب القطاع الصناعي من أهم القطاعات اليت 
والذي يتكون من عدة قطاعات، ومن بني هذه القطاعات قطاع الصناعات الغذائية واليت الدولة 

، واليت "نقاوس للمشروبات واملصربات" ترتكز يف عدة مناطق من الوطن، نأخذ مثال على ذلك 
أنشئت يف هذه توجب وضع وحدة صناعية الستغالل هذه الوحدة مشايل شرقي مدينة نقاوس 

الرابط بني والية باتنة ٧٨كم من مقر الدائرة، على الطريق الوطين رقم ٢والية باتنة على بعد

االقتصاد 
والمجتمع

.والخارج 

الدیموغرفیا الداخلیة

خارجال

المنظومة 

.التعلیمیة
 :-arab.www://http

htm.2_1_3c/3course/org.api
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مساحة مغطاة ٢م١٩٠٠٠هكتار، منها ٦ودائرة نقاوس، وترتبع على مساحة إمجالية قدرها 
:تتوزع كما يلي
٢م٩٧٠٠للمصاحل اإلنتاجية، ٢م٥٠٠٠: املصاحل العامة٢م١٨٠٠لإلدارة، ٢م١٢٠٠

حيث أن ٢م٥٥٢٥للملحقات، والباقي غري مغطاة وتقدر ب ٢م٩٠٠زين، للمصاحل البيع، التخ
.من هذه املساحة خضراء١/٣

تعترب وحدة نقاوس من بني أهم الوحدات اليت كانت تتضمنها املؤسسة الوطنية للعصري 
واملصربات الغذائية، حيث كانت وحدة اقتصاديات عمومية متخصصة يف إنتاج العصري، 

مت . ٢٠٠٦أفريل ٤بتاريخ ٦٤للدورة ١٣وصصتها وذلك حسب الالئحة املصربات مث متت خ
مليار ٥١ومت بيع أسهمها بقيمة . أصبحت شركة خاصة١٧/٠٢/٢٠٠٧إعالن قرار البيع ويف 

ISOليصبح الشريك الرئيسي يف املؤسسة، وقد حتصلت املؤسسة على شهادة " لرتافل" سنتيم 
اوهي اآلن تتمتع بامتيا٢٠٠٥يف أفريل  .زا
:١عامل مومسي مصنفني كما يلي١٥٦عامال مثبتا و٥٧٥كما تستغل املؤسسة - 

.ميثل تصنيف العمال يف وحدة نقاوس) :٠١(جدول رقم 
موع الكلي للعمال ا تصنيف العمال

املتعاقدينالدائمني
٦٥٢اإلطارات

٦٥٧العمال  االداريني
٣٩٠١٢٦العمال   التنفيذيني

مو  ٥٧٥١٥٦عا
وثائق املؤسسة: المصدر 

ا حيث تتعدى  نوع، كما تعترب أكرب وحدة انتاج هذه األنواع ١٧وتتميز أيضا بتنوع منتجا
ا اإلنتاجية هي كما يلي :على املستوى الوطين وقدر

طن سنويا، معاجلة مركز ١٢٣٠٠طن سنويا، كوثر املشمش ٦٠٠٠معاجلة املشمش - 

.معلومات متحصل عليها من طرف املؤسسة1
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زأ طن سنو ١٢٠٠الفواكه  طن ٥٠٢طن سنويا، مشمش معقودة ٦٨٤يا،  مرىب املشمش ا
.طن سنويا٣٠٣٠٠سنويا، مياه مثرية 

.طن سنويا٢٨٢طن سنويا،  مشمش املشروبات ٢٠٠فواكه أخرى معقود - 
تعد استمارة االستبيان املصدر األساسي جلمع البيانات :تصميم قائمة االستقصاء-٢

:األجزاء التاليةمن عينة الدراسة حيث تضمن
يتعلق بالبيانات الشخصية للمبحوثني من حيث اجلنس، السن، املؤهل :الجزء األول

.العلمي، سنوات اخلربة، املسمى االداري
يتعلق هذا اجلزء مبحاولة التعرف على مسامهات تنمية راس املال الفكري و:الجزء الثاني

االلكرتونية، القيادة واالشراف، يف حتسني االبداع يف البشري من خالل الثقافة التنظيمية، املعرفة
فقرة على مقياس سلم ليكرت اخلماسي ) ٣٤(، حيث تضمنت االستبانة -باتنة–جممع نقاوس 

ومتثل تلك الفقرات ثالث حماور ) موافق متاما، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق متاما(وهي 
ي البشري يف حتسني االبداع يف جممع نقاوس  وذلك كما ملعرفة مسامهات تنمية راس املال الفكر 

:يلي 
. توجد مسامهة للثقافة التنظيمية على حتسني االبداع يف املؤسسة- 
. توجد مسامهة للمعرفة االلكرتونية على حتسني االبداع يف املؤسسة- 
.توجد مسامهة القيادة واالشراف على حتسني االبداع يف املؤسسة- 

ائج الدقيقة، إذ كانت عملية إدخال إجابات أفراد العينة عن فقرات للحصول على النت
. االستبانة على وفق مقياس ليكرت

لألداة ككل، حيث يظهر قيمة معامل كرونباخ ) ألفا ( وباالعتماد على معامل كرونباخ 
.مما يعين ثبات األداة) ٠.٨٣(الكلي 
حث يف جمموع العمال الدائمني يتمثل جمتمع الب: مجتمع البحث واختيار العينة. ١-٢

عامأل، اما بالنسبة لعينة البحث فقد مت االختيار السلوب العينة القصدية، ٥٧٥واملقدر عددهم 
ملالئمتها موضوع البحث، حيث متثلت يف االطارات باالضافة اىل العمال االداريني واملقدر 

هة، وخصوصية التنمية عامل وهذا نظرا لقيود التكلفة وعامل الوقت من ج١٣٠جمموعهم 
نظرا لعدم ٤٥استمارة واستبعاد ٨٥الفكرية للمورد البشري من جهة اخرى، حيث مت اعتماد 
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.صالحيتها
مت حتليل البيانات األولية للدراسة :األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحليل.٢-٢

:وذلك كما يلي٢٠االصدار )  SPSS(باستخدام برنامج التحليل املسمى 
استخراج التكرارات والنسب املئوية للمتغريات الشخصية وبيان تأثريها على استجابات - 
.األفراد

.قياس املتوسطات واالحنرافات املعيارية لإلجابات املشار إليها باالستبانة تبعا ألفراد العينة- 
الثقافة للتأكد من وجود عالقة ارتباط بني) R(مت إجياد قيمة معامل االرتباط  لبريسون - 

.التنظيمية، املعرفة االلكرتونية، القيادة واالشراف واالبداع يف املؤسسة
: الوصف االحصائي للخصائص  الشخصية لعينة الدراسة -٣

توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس) : ٠٢(الجدول 

spssمن اعداد الباحث اعتمادا على : المصدر
توزيع افراد العينة حسب اجلنس لألفراد العاملني عينة الدراسة، حيث أن ) ٠٢(ميثل اجلدول 

، أي أن النسبة األكرب ) %٣١.٨.١(، وبلغت نسبة اإلناث ) %٦٨.٢(نسبة الذكور بلغت   
معمن األفراد العاملني املبحوثني هي الذكور وهذا راجع .لطبيعة املنطقة اليت يقع فيها ا

توزيع عينة الدراسة حسب السن) : ٠٣(الجدول 
%النسبة المئوية التكرارالسن
٣٠٤٤٥١.٨- ٢٠
٤٥٣٥٤١.٢- ٣١

٦٧أكثر من 

النسبة المئوية التكرارالجنس
%

٥٨٦٨،٢ذكر
٢٧٣١،٨أنثى

موع %٨٥١٠٠ا
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٤٥
موع %٨٥١٠٠ا

spssمن اعداد الباحث اعتمادا على : المصدر 

) ٣٠- ٢٠(نسبة العاملني من الفئة العمرية حيث بلغت أعلى نسبة الفئة من) ٠٣(اجلدول ميثل 
، حيث ميكن ان نستنتج ان املؤسسة تعتمد على طاقات شبانية من اجل %٥١.٨حيث بلغت 
.حتقيق اهدافها

توزيع عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي) : ٠٤(الجدول 
%مئوية النسبة الالتكرارالمستوى الدراسي

٠٢٢.٤ثانوي
٨٣٩٧.٦جامعي
موع %٨٥١٠٠ا

spssمن اعداد الباحث اعتمادا على :المصدر
توزيع املستوى الدراسي بالنسبة للعاملني حيث كانت أعلى نسبة للمستوى ) ٠٤(ميثل اجلدول 
مع%٩٧.٦اجلامعي بنسبة  .، وهذا يدل على الكفاءة العلمية للعمال واملدراء يف ا

توزيع عينة الدراسة حسب اخلربة) : ٠٥(الجدول 
%النسبة المئوية التكرارسنوات الخبرة

٥٤٠٤٧.١أقل من 
١٠٢٥٢٩.٤-٥من 

١٠٢٠٢٣.٥أكثر من 
موع %٨٥١٠٠ا

spssمن اعداد الباحث اعتمادا على :المصدر
سنوات ٥بة هي االقل من توزيع العينة حسب اخلربة ويظهر ان اعلى نس) ٠٥(ميثل اجلدول 

مع وسياسة  والباقي موزع على على ذوى اخلربة املتوسطة والطويلة وهذا راجع اىل توسع ا
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.التوظيف اليت تعتمد على اساس الشهادات
توزيع عينة الدراسة حسب املسمى الوظيفي) : ٠٦(الجدول 

%النسبة المئوية التكرارالمسمى الوظيفي
٠٦٧.١مدير

٩١٠.٦مديرمساعد 
٩١٠.٦رئيس قسم

٢٩٣٤.١رئيس مصلحة
٣٢٣٧.٦أخرى

موع %٨٥١٠٠ا
spssمن اعداد الباحث اعتمادا على : المصدر 

توزيع املسمى الوظيفي بالنسبة للعاملني وهذا حسب اهليكل التنظيمي ) ٠٦(ميثل اجلدول 
.للمؤسسة

:التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة -٤
:التحليل الوصفي الجابات عينة الدراسة حول تنمية راس المال الفكري البشري.١-٤

:االيت) ٠٧(ميكن اختبار صحة الفرضية الرئيسية االوىل من خالل اجلدول 

الوسط احلسايب واالحنرافات املعيارية إلجابات عينة الدراسة خبصوص تنمية ) : ٠٧(الجدول
راس املال
.، حتسني االبداع)مية، املعرفة االلكرتونية، القيادة واالشرافالثقافة التنظي( الفكري 

عبارات المتغير الرقم
المستقل

موافق 
بشدة

غير محايدموافق
موافق 

غير
موافق 
بشدة 

المتوسط 
الحسا

بي

االنحراف 
المعياري

التقييم

٦٦١٩٠٠٠تكرار الثقافة ٠١
التنظيمية

%٧٧.٦٢٢.٤٠٠٠
٤.٣٩٠.٢١

موافق 
بشدة
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٣٨٤٧٠٠٠تكرار املعرفة ٠٢
موافق ٤٤.٧٥٥.٣٠٠٠٤.٣٦٠.٤٤%االلكرتونية

بشدة
٥٢٣٣٠٠٠تكرار القيادة ٠٣

٦١.١٣٨.٨٠٠٠%واالشراف
موافق ٤.٤٠٠.٣٦

بشدة
٤٦٣٩٠٠٠تكرار تنمية راس ٠٤

املال 
الفكري 
البشري

%٥٤.٢٤٥.٨٠٠٠
ق مواف٤.٣٨٠.٢٣

بشدة

٠٧٦٤١٤٠٠تكرار حتسني ٠٥
٨.٢٧٥.٣١٦.٥٠٠%االبداع

موافق٣.٥٤٠.٣٨

spssمن اعداد الباحث اعتمادا على :المصدر
أن عينة الدراسة لعمال مؤسسة نقاوس لديهم اجتاهات اجيابية ) ٠٨(يالحظ من اجلدول 
ظيمية واملعرفة االلكرتونية واالشراف والقيادة يف تنمية راس املال الفكري حول مسامهة الثقافة التن

وهي درجة مرتفعة مع احنراف معياري صغري ٤.٣٨البشري، حيث بلغ الوسط احلسايب العام 
، ومن هنا نستطيع ان نبني صحة الفرضية الرئيسية االوىل واليت تنص على ان ٠.٢٣قدر بـــ 

بية حنو مسامهة مسامهة الثقافة التنظيمية واملعرفة االلكرتونية واالشراف اجتاهات املستجوبني اجيا
.والقيادة يف تنمية راس املال الفكري البشري يف املؤسسة

اختبار عالقة االرتباط بين تنمية راس المال الفكري البشري واالبداع في المؤسسة.٢-٤
تباط ذات داللة إحصائية بني تنمية راس ال توجد عالقة ار : ان الفرضية الرئيسية الثانية تنص

املال الفكري البشري واالبداع، واليت تندرج ضمنها ثالث فرضيات فرعية بعدد متغريات تنمية 
. راس املال الفكري البشري
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معامل االرتباط بني كل عنصر من عناصر تنمية راس ) ١١، ١٠، ٩، ٨(توضح اجلداول 
. ملعاجلة هذه الفرضيات) Pearson(نستخدم معامل بريسون و املال الفكري البشري واالبداع،
وهو أكرب من ٠.٥١٨نالحظ أن معامل بريسون مساو لــ ) ٠٨(من خالل بيانات اجلدول

الصفر، وبالتايل توجد عالقة ارتباط قوية بني تنمية راس املال الفكري البشري واالبداع، وذلك عند 
ويدل ذلك على أن عالقة االرتباط موجبة . ٠.٠٥هي أقل من و ٠.٠٠٠درجة معنوية مساوية لــ 

واليت تنص )H1(ونقبل الفرضية البديلة )H0(ومتوسطة بني املتغريين، وبالتايل نرفض فرضية العدم 
.عالقة ارتباط بني تنمية راس املال الفكري البشري واالبداع يف املؤسسةتوجدعلى أنه

ني تنمية راس املال الفكري البشري واالبداعمعامل االرتباط ب: ٠٨الجدول رقم 
تنمية راس المال الفكري 

االبداعالبشري

Pearson Correlation١١٨،٥
Sig. (2-tailed)،٠٠٠ تنمية راس المال الفكري البشري

N٨٥٨٥
Pearson Correlation١٨،٥١

Sig. (2-tailed)،٠٠٠ االبداع
N٨٥٨٥

spssمن اعداد الباحث اعتمادا على :المصدر 

ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني الثقافة التنظيمية : الفرضية الفرعية األولى-
واالبداع

يتضح أن معامل االرتباط بني الثقافة التنظيمية واالبداع ) ٠٩(من خالل اجلدول رقم 
) موجبة(افة التنظيمية واالبداع هي عالقة طردية وبالتايل، فإن العالقة بني الثق٠.٣٠٠تساوي 

ال  ا تقع يف ا ا متوسطة أل ) Sig(يف حني بلغ مستوى املعنوية احملسوب ). ٠.٥- ٠.٣(إال أ
مما يعين قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية العدمية واليت تنص ٠.٠٥، وهو أقل من ٠.٠٠٣

.ة التنظيمية واالبداععلى أنه ال توجد عالقة ارتباط بني الثقاف
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معامل االرتباط بني الثقافة التنظيمية واالبداع): ٠٩(الجدول 
االبداعالثقافة التنظيمية

Pearson Correlation١٠،٣٠٠

Sig. (2-tailed)٠،٠٠٣ الثقافة التنظيمية

N٨٥٨٥

Pearson Correlation٠،٣٠٠١

Sig. (2-tailed)٠،٠٠٣ االبداع

N٨٥٨٥
spssمن اعداد الباحث اعتمادا على :المصدر 

ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني املعرفة االلكرتونية : الفرضية الفرعية الثانية
واالبداع

أن معامل االرتباط بني املعرفة االلكرتونية واالبداع يساوي ) ١٠(تبني بيانات اجلدول 
هي عالقة موجبة ومتوسطة، أما قيمة بني املعرفة االلكرتونية واالبداعوعليه فإن العالقة. ٠.٥١٠

Sig وهذا يعين قبول ٠.٠٥وهي أقل من مستوى الداللة املعتمد ٠.٠٠٠فقد بلغت ،
الفرضية البديلة ورفض الفرضية العدمية اليت تنص على أنه ال توجد عالقة ارتباط بني املعرفة 

.االلكرتونية واالبداع

معامل االرتباط بني املعرفة االلكرتونية واالبداع): ١٠(ل الجدو 
االبداعالمعرفة االلكترونية

Pearson Correlation١٠،٥١٠
Sig. (2-tailed)٠،٠٠٠ المعرفة االلكترونية
N٨٥٨٥

االبداع
Pearson Correlation٠،٥١٠١
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Sig. (2-tailed)٠،٠٠٠
N٨٥٨٥

spssداد الباحث اعتمادا على من اع:المصدر 

توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني القيادة واالشراف وبني ال: الفرضية الفرعية الثالثة
قد بلغ أن معامل االرتباط بني القيادة واالشراف وبني االبداع) ١١(االبداع يشري اجلدول رقم 

وهي ٠.٠٠٢االحتمالية Sigيمة متوسطة، وقد بلغت ق) موجبة(، وهي عالقة طردية ٠.٥٠٨
، وبالتايل نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة ٠.٠٥أقل من مستوى الداللة املعتمد 

.اليت تنص على وجود عالقة ارتباط بني القيادة واالشراف وبني االبداع
معامل االرتباط بني القيادة واالشراف وبني االبداع): ١١(الجدول 

spssمن اعداد الباحث اعتمادا على :المصدر 

:تنج جمموعة من العناصر أمهها من خالل ما سبق ميكن ان نس: الخاتمة

القيادة 
الشرافوا

االبداع

Pearson Correlation١٨،٥٠
Sig. (2-tailed)٢،٠٠ القيادة واالشراف

N٨٥٨٥
Pearson Correlation٨،٥٠١

Sig. (2-tailed)٢،٠٠ االبداع 
N٨٥٨٥
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أن راس املال الفكري البشري هو احد اهم عوامل جناح املؤسسات احلديثة وهذا يف ظل - 
املنافسة احلادة والتقارب التكنولوجي، اذ جيب اعتماده وتطويره من خالل جمموعة من املداخل 

ة نشر الثقافة التنظيمية للمؤسسة املتعلقة بادارة املعرفة يف املؤسسة احلديثة، واليت تنطلق من ضرور 
والرفع من مستوى الوعي لدى االفراد وتكثيف الدورات التدريبية وتبين التعلم التنظيمي واملعرفة 

.االلكرتونية وتغيري منط االشراف والرقابة مبا يتالئم وتبين املفهوم احلديث الدارة املؤسسات
ت عن طريق برنامج احلزمة اإلحصائية لقد أفضت املعاجلة اإلحصائية للبيانات واليت مت

: إىل ما يلي) SPSS(للعلوم االجتماعية 
إن النتائج اإلحصائية تفيد بأن اجتاهات عمال :بالنسبة للفرضية الرئيسية األولى

وبناء على ذلك ميكن . وإطارات مؤسسة نقاوس حنو تنمية راس املال الفكري البشري اجيابية،
الوعي بضرورة تبين مفهوم ادارة املعرفة يف املؤسسة أصبح أمرا واقعا القول أن مستوى اإلدراك و 

ا املؤسسة يف إطار سعيها ملمارسة  وملموسا يف عدد من اإلجراءات والعمليات اليت تعمل 
.اإلدارة احلديثة

وتذهب الفرضية الثانية إىل حماولة اجياد عالقة االرتباط :بالنسبة للفرضية الرئيسية الثانية
تنمية راس املال الفكري البشري  وحتسني االبداع يف املؤسسة اليت توضح مدى ودرجة تبين بني 

. املؤسسة ملبادىء تسيري راس املال البشري وفقا ملنظور ادارة املعرفة من اجل حتسني االبداع لديها
املال ومع أن النتائج أشارت إىل وجود هذه العالقة، اليت تصف عالقة االرتباط بني تنمية راس 

ا موجبة فهي متوسطة نوعا ما . الفكري البشري واالبداع، ولكن العالقة  بالرغم من ا
وبناء على النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل هذه الدراسة، يكون باإلمكان تقدمي 

: بعض املقرتحات والتوصيات اليت قد ختفف من السلبيات املسجلة، واليت تتمثل فيما يلي
ا ونشر الوعي من خالل الثقافة على مؤس-  سة تبين مفهوم ادارة املعرفة يف إسرتاتيجيا

ا .التنظيمية وإعطاء فكرة عن مزايا االهتمام بتنمية معارف عماهلا واطارا
جيب على املؤسسة السعي إىل الرتكيز على تصميم نظام حتفيزي فعال متعلق باالبداع - 

.داخل املؤسسة جبميع مستوياته
.لة اىل تبين مفهوم التمكني لدى العاملني من خالل تفعيل القيادة واالشرافاحملاو - 
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:المراجعقائمة 
عامل الكتب احلديث، إربد األردن، ( اإلدارة مبادئ وأساسيات،نبيل ذنون الصائع، -١

٢٠١١.(
جمموعة النيل ( ، تنمية القدرات االبتكارية لدى الفرد والمنظمةمدحت أبو النصر، -٢

)٢٠٠٤مصر .عربيةال
اء شاهني، مبادئ التنمية المستدامةدوجالس موسشيت، . ف-٣ الدار الدولية ( ، ترمجة 

).٢٠٠٠لالستثمارات الثقافية، مصر، 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، برنامج األمم المتحدة جورج قرم، -٤

، سلسلة حالة العالم العربي-كلياإلنمائي، التنمية البشرية المستدامة واالقتصاد ال
.٦دراسات التنمية البشرية رقم 

التنمية البشرية طارق بانوري،  غوران هايدن،  كاليستوس جوما،  مارسيا ريفريا، -٥
ورقة عمل ( المستدامة من المفهوم النظري إلى التطبيق، دليل العاملين في التنمية،

).١٩٩٥اإلمنائي، للمناقشة مقدمة من برنامج األمم املتحدة 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، مشاركة المجتمعات األمم املتحدة،-٦

).١٩٩٨نيويورك، ( المحلية في التنمية الحضرية في منطقة األسكوا،
، املعهد العريب 16جسر التنمية، العدد ( ، مؤشرات سوق العمل، حسن احلاج -٧

.)2003للتخطيط، الكويت، أفريل  
الدار اجلمعية للطباعة والنشر، مصر، ( ، نظرية اقتصاد العملنعمة اهللا جنيب إبراهيم، -٨

١٩٩٧.(
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استمارة االستبيان: الملحق
: أخي الكرمي، أخيت الكرمية السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أما بعد

:عنون بـــ يف إطار حتضرينا لبحث ميداين، وامل
االقتصادية المبتكرين والمبدعين من مخرجات التعليم العالي تشغيل المؤسسات"

لصناعة املشروبات ) N’GAOUS( دراسة حالة جممع نقاوس لتحقيق تنمية مستدامة 
".واملصربات 

نرجو منكم املسامهة واملساعدة يف إمتام هذا البحث وذلك باإلجابة عن األسئلة الواردة أدناه 
ملناسبة وملا كان إلجاباتكم من دور وأمهية يف إجناز هذا البحث فإننا يف اخلانة ا) ×(بوضع عالمة 

.نأمل منكم حسن التعاون معنا
المعلومات الشخصية:أوال
أنثى ذكر :اجلنس.١
سنة ٤٥أكثر منسنة ٣١/٤٥منسنة ٢٠/٣٠من:السن.٢
...اخرى اذكرهادراسات علياجامعي ثانوي :املستوى التعليمي.٣
سنوات ١٠أكثر من سنوات١٠اىل ٥من سنوات ٥أقل من :اخلربة.٤

رئيس مصلحة رئيس قسم مساعد مدير مدير :املسمى الوظيفي.٥

.......اخرى اذكرها
المتغيرات المستقلة

الثقافة التنظيمية : احملور االول
موافق العبارات

متاما
غري حمايدموافق

موافق
غري 

موافق 
متاما

يتعامل املدير بطرق رمسية من موقع املسؤولية .١
يتم وضع القواعد واالجراءات التنظيمية للعمل يف .٢

. املؤسسة 
يتم حل املشكالت اخلاصة بالعمل باالستشارة مع .٣
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.العمال 
ق جديدة للقيام باالعمال الروتينية يتم استحداث طر .٤

.
.يوجد منوذج واضح يف املؤسسة لنشر ثقافة املعرفة .٥
يتم مكافاة وحتفيز االفراد الذين يعملون على طرح .٦

.افكار جديدة 
تقوم الوكالة بتوزيع املعارف بني الوحدات واألقسام .٧

من خالل تبادل التقارير والنشرات
المعرفة االلكترونية : ثانيمحورال

موافق العبارات 
متاما 

غري حمايد موافق 
موافق 

غري 
موافق 
متاما 

تتوفر املؤسسة على شبكة اتصاالت الكرتونية داخلية .١
تتوفر مجيع احلاسبات على الربط بنظم املعلومات . ٢

باملؤسسة 
ترتبط مجيع احلواسب يف املؤسسة بشبكة . ٣

نت االنرت 
تعمل املؤسسة على حل املشكالت بطريقة .  ٤

.تقنية 
تقام دورات تدريبية للتمكني على االستخدام .٦

االلكرتوين للوسائل املتاحة 
توفر املؤسسة لالدارة معلومات الكرتونية .٧
تويل املؤسسة اهتمام باكتساب وتعميم تكنولوجيا .٨

االتصال يف املؤسسة 
القيادة واالشراف:  المحور الثالث 

موافق العبارات 
متاما

غري حمايدموافق
موافق

غري موافق 
متاما

يتم االتصال مع العمال بالطرق الرمسية .١
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يتم االشراف على عليك عند القيام بالعمل .٢
تعمل على تزويد االفراد العاملني معك بالنصائح اليت .٣

ا منك  قد يطلبو
هناك جهة غري رمسية تقوم بنقل انشغاالتك اىل .٤

مسؤوليك 
يتم االتصال مع االخرين ويف مجيع االجتاهات . ٥

لفهم العمل 
متنح لكم فرصة لالختاذ القرار بصفة فردية .٥
يف حالة وجود مشكلة طارئة متنح لكم الفرصة حلل .٦

املشكلة 
ملون معهم لتحسني تطلب مقرتحات من الذين تع.٧

العمل 
تعتمد مؤسستكم سياسة الباب املفتوح لطرح .٨

االنشغاالت 
اتابع بدقة اجناز املهام واالعمال .٩

يتم القيام بنصح العاملني لتحسني عملهم .١٠
وسلوكهم 

محور االبداع : المتغير التابع 
موافق العبارات 

متاما
غري حمايدموافق

موافق
غري موافق 

متاما
تعمل املؤسسة على تشجيع االبداع واالبتكار يف .١

العمل  
تشارك املؤسسة يف الفعاليات االبداعية  .٢
حترص االدارة العليا على مراجعة قواعد واجراءات .٣

العمل وحترص على تطويرها  
تعمل املؤسسة التجديد والتحسن يف العمل .٤
على تسهيل وتنظيم افكاري ومقرتحايت امتتع بالقدرة.٥
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تم املؤسسة على اجياد طرق واساليب جديدة .٦
للتعامل مع اي مشكلة 

اقوم باملبادرة يف تقدمي افكار جديدة حىت اذا مل .٧
نستطع تنفيذها 

تعمل املؤسسة على تشجيع البحث والتطوير .٨
يتم تشجيع املبدعني ماليا ومعنويا.٩
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البحثملخص
ميثل اإلبداع واالبتكار حجر الزاوية يف استمرار املنظمات الناجحة يف متيزها على املستوى العاملي، ووصلها 

ا املختلفة، واقتحام املستقبل بقوة وبثبات، ولعل اهتمامها بإدارة عملييت اإلبداع ملراكز متميزة يف جماال
ا العاملي وتعد املدارس هي احملاظن احلقيقية والبيئات الصاحلة واملميزة يف استثمار . واالبتكار هوما حيفظ تواز

اإلنسان، ومتكينه من معرفة وإدراك مكونات وممارسات اإلبداع واالبتكار، لذا تويل الدول اهتمامها للمدارس 
ا مصانع انت اج القوة املؤثرة يف العامل وهواإلنسان، وتأيت القيادة املدرسية ممثلة يف مدير املدرسة ومساعديه ؛ كو

على أبرز العناصر البشرية اليت تدير وتؤصل وحتفز وتشجع الطالب واملعلمني على ممارسة اإلبداع واالبتكار 
يقها يف البيئات املدرسية لتخريج طالب من خالل العديد من   االسرتاتيجيات والربامج واألنشطة اليت يتم تطب

م –مبدعني مبتكرين يقتحمون جمتمع اقتصاد املعرفة بقوة، مكتسبني للمهارات اليت متكنهم  ومتكن مؤسسا
وتأيت هذه الدراسة لتخرج . من حتقيق نتائجهم يف عامل يعج باملتغريات والتغريات–الالحقة يف املستقبل 

عليه ممارسات القيادة املدرسية لتخريج طالب مبدعون مبتكرون داعمون بتصور حول ما ينبغي أن تكون
م وللوطن يف حتقيق تنافسية عاملية متميزة .ألنفسهم وملؤسسا

:مقدمة
يف استمرار املنظمات الناجحة يف متيزها حموراً هاما ومتطلبات أساسياميثل اإلبداع واالبتكار 
ا املختلفة واقتحام املستقبل بقوة وبثباتهلا ملراكز و على املستوى العاملي  ووص ،متميزة يف جماال

حيفظ مييز نتائجها مقارنة بغريها وبالتايل ولعل اهتمامها بإدارة عملييت اإلبداع واالبتكار هو ما 
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ا العاملي  ٠تواز
وتعد املدارس هي احملاضن احلقيقية والبيئات الصاحلة واملميزة يف استثمار اإلنسان ومتكينه 

لذا تويل الدول اهتمامها للمدارس ؛  ،ن معرفة وإدراك مكونات وممارسات االبداع واالبتكارم
ا مصانع انتاج القوة املؤثرة يف العامل وهو اإلنسان لذا أولت وزارات الرتبية الكثري من األمهية . كو

تايل اضحت وبال،بقضية الرتبية اإلبداعية ملنسوبيها بصفة عامة و لطالب املدارس بصفة خاصة
تمعات إىل حتقيقها من - الرتبية اإلبداعية – أحد أهم األهداف الرتبوية اهلامة اليت تسعى ا

٠خالل براجمها التعليمية يف املدارس  
يف وتأيت القيادة املدرسية ممثلة يف مدير املدرسة ومساعديه على أبرز العناصر البشرية 

الطالب واملعلمني على ممارسة االبداع واالبتكار من اليت تدير وتؤصل وحتفز وتشجع املدرسة و 
خالل العديد من االسرتاتيجيات والربامج واألنشطة اليت يتم تطبيقها يف البيئات املدرسية لتخريج 

مكتسبني للمهارات اليت متكنهم ،طالب مبدعني مبتكرين يقتحمون جمتمع اقتصاد املعرفة بقوة
م الالحقة يف املس– من حتقيق نتائجهم يف عامل يعج باملتغريات –تقبل ومتكن مؤسسا

حىت أصبح واحدًا من أبرز أهداف الرتبية يف مدارس التعليم العام يف العصر احلديث ،والتغريات
م  من خالل تطوير اإلنسان املبدع القادر على التعامل مع التكنولوجيا احلديثة واكتشاف قدرا

٠االبداعية 

املتميزة من قبل وزارات الرتبية والتعليم يف كثري من الدول العربية إال ورغم اجلهود املبذولة و 
،أن ذلك مل يقابله متيزا يف مستويات ونتائج الطالب على املستوى احمللي أو اإلقليمي أو الدويل

ولعل الرتتيب املتأخر يف سلم التميز التعليمي يف خمتلف املسابقات واالولومبيادات العاملية هلذه 
٠يعطي تصورا عن قيمة وتأثري ومستوى تلك العمليات اليت متارس يف البيئة املدرسية الدول

ا وخاصة وزارة الرتبية  وقد حرصت حكومة اململكة العربية السعودية مبختلف مؤسسا
تمعية لعامل ) طالب املدارس ( والتعليم  لبناء وإعداد جيل املستقبل  لقيادات التحوالت ا

ل جتويد مدخالت العملية التعليمية يف خمتلف املراحل لصناعة عقول مفكرة ؛ من خال،املستقبل
،املعلم،الطالب( برصد امليزانيات القوية اليت مت استغالهلا يف تطوير االمكانات البشرية         

.. يةالتقن،القاعات،املباين،املناهج( واالمكانات املادية .. ) اإلشراف الرتبوي،القيادة املدرسية
واليت سامهت بشكل مباشر يف تطوير التعليم وحصد بعض اجلوائز العاملية مبشاركة الدول ) 
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٠املتقدمة يف التعليم والصناعة واالقتصاد 
ومع تلك اجلهود املقدمة إال أن النتائج مل تتواكب مع ما يتوفر من امكانات مادية 

وبالتايل  ،ع االبداع واالبتكاروميزانيات مرصودة وسياسات وأهداف خاصة بنظم دعم وتشجي
كان من املهم حبث األسباب املؤدية لتلك النتاجات وحماولة وضع احللول اإلجرائية أمال يف 

٠حتسني وتطوير العمليات وصوال إلجنازات يف جمال واالبتكارات واالخرتاعات 

:تحديد الدراسة
تمعية اليت تعد وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية  من أهم وأبرز املؤسسات ا

تعىن بإعداد األفراد يف جمال املوهبة واالبتكار واالبداع من خالل اكتشاف املبدعني واملبتكرين 
م ويستفيد  م ليستفيدوا من قدرا م وقدرا واملخرتعني ورعايتهم وتنمية مواهبهم وصقل خربا

م م وابداعا تمع من خمرتاعا تمعية وبالتايل ،ا كماً ( دعم خمتلف املؤسسات والقطاعات ا
م) ونوعًا  وحتسني مستوى الوطن ،باملخرتعني واملبدعني ليقودوا وليسامهوا يف جناح منظما

تمعية املستدامة لكافة افراده وقطاعاته  ٠بتحقيق متطلبات التنمية ا
لفردي جيد التدين امللحوظ إال أن املتأمل يف نتاج تلك اجلهود على املستوى املؤسسي أو ا

تمع وهي املدارس ورغم ،يف النتائج وخصوصًا يف امليدان التطبيقي واإلعدادي ألفراد ا
التنظيمات اليت تبذهلا وزارة الرتبية والتعليم يف اإلدارات التعليمية واملدارس بإنشاء اإلدارات 

،لتعليمية يف املناطق واحملافظاتاملتخصصة يف شؤون املوهبة واالبتكار يف الوزارة واإلدارات ا
. رغم تلك اجلهود إال أن النتائج ال زالت بعيدة عن الطموح،...وختصيص معلمني للموهوبني

ولعل قرب الباحث من امليدان حينما كان مشرفا ومدربا ومستشاراً باإلدارة التعليمية وتقوميه إلداء 
ية قد أعطى مؤشرات بتضاءل تلك النتائج من املدارس ومكاتب الرتبية والتعليم واإلدارة التعليم

والدور املؤثر الذي تؤدية القيادة املدرسية ،وقصور التنظيمات املدرسية من جانب آخر،جانب
سلبا أوإجيابا يف حتسني الربامج واخلطط واألنشطة يف جمال االبداع واالبتكار واملوهبة والتفوق من 

٠جانب ثالث 
ي  الضوء على بعض اجلهود املبذولة يف وزارة الرتبية والتعليم يف لذا تأيت هذه الدراسة لتلق

اململكة العربية السعودية يف جمال تشجيع االبداع واالبتكار يف مدارس التعليم العام واألدوار 
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اكتشافا ورعاية : املقدمة من القيادة املدرسية يف إدارة عملييت االبداع واالبتكار يف البيئة املدرسية
النيوتشجيعا  ومن هنا متثلت تساؤالت ،لطالب املدارس وصوال ملمارسات عملية يف هذين ا

:الدراسة فيما يلي
تمعية املعنية بتنمية االبداع واالبتكار يف اململكة العربية السعودية ؟- ١ ما أبرز املؤسسات ا
بتكار كيف ميكن تقييم جهود وزارة الرتبية والتعليم يف جمال دعم انشطة االبداع واال- ٢

مبدارس التعليم العام ؟
كيف نقارن بني األدوار املناطة بالقيادة املدرسية وواقع برامج وأنشطة االبداع واالبتكار - ٣

يف البيئة املدرسية ؟
ما التصور املقرتح جتاه تطوير ممارسات القيادة املدرسية يف مدارس التعليم لعملييت - ٤

االبداع واالبتكار ؟

:أهداف الدراسة
:يأيت من أبرزها،لدراسة لتحقيق العديد من األهدافسعت ا

التعرف على املؤسسات املعنية باكتشاف ورعاية املبدعني واملبتكرين مبا ميكن من تقدمي - ١
٠تصور واضح جتاه كل مؤسسة وما تقدمه يف جمال االبداع واالبتكار 

تشاف املوهب ورعايتها تقومي ممارسات امليدان الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم يف جمال اك- ٢
عقد مقارنة بني أدور القيادة املدرسية يف جمال االبداع واالبتكار وبني االدوار املناطة به - ٣

يف املدرسة 
تقدمي تصور من شأنه حتسني وتطوير العمل واجلهود املقدمة يف دعم انشطة االبداع - ٤

واالبتكار 

:أهمية الدراسة
حتديد بعض األسباب الرئيسة اليت حالت دون حتقيق تتمثل أمهية الدراسة نظريًا يف

٠املؤسسات املعنية بدعم االبداع واالبتكار ألهدافها وخصوصاً يف البيئة املدرسية 
ا تطوير  فيما تتمثل أمهية الدراسة عمليًا يف احلصول على مقرتحات عملية من شأ



ـــ٥٩١

وبالتايل حتسني استثمار امليزانيات وحتسني عمليات اإلبداع واالبتكار يف البيئة املدرسية
٠والكفاءات يف جماالت االبداع واالبتكار 

:مصطلحات الدراسة
:القيادة المدرسية

ا يف هذه الدراسة املوظف املكلف بقيادة وتسيري األعمال يف املدرسة  االبتدائية ( يقصد 
ملنفذة باملدرسة وتنفيذ اخلطط واملشرف على الربامج واخلطط والسياسات ا) واملتوسطة والثانوية 

تم باكتشاف ورعاية وحتفيز االبداع  االسرتاتيجية وقصرية ومتوسطة املدى باملدرسة واليت 
٠واالبتكار يف البيئة املدرسية 

:مفاهيم االبداع واالبتكار
وابتدعه أي أنشأه ،وبدع الشيء مبتدعه،وهي بدع" أورد ابن منظور تفسريا لكلمة إبداع 

١٠" والبدع الشيء الذي يكون أو ال يكون . ه واخرتعه واستنبطهوبدأ
بكورًا تقدم يف الوقت عليه أي بكر إىل ،وِبكر،يف حني اشتقت كلمة ابتكار من ًبكر

٠الشيء عجل إليه 
فمنهم من يرى أن االبداع هو سلسلة من النشاطات ،وقد تباينت تعريفات ومعاين االبداع

و هدف معني لتكوين عالقات جديدة وإحداث شيء مفيد للفرد وللمجتمع املنتظمة واملوجهة حن
ومن يراه بأنه خاصية من خواص العقل ،٢

، إىل اجتاه ثالث يراه بأنه شكل ٣البشري الذي جيب أن تتوفر له شروط التكوين الصحيح 
ومبتكرة ويرتبط باألشخاص الذين لديهم القدرة على اإلتيان بأشياء جديدة،من اشكال التفوق

٦٠٤٠ص ) م ١٣٠٠( القاموس المحيطابن منظور، 1
٥٣- ٥١ص ص ) ١٩٩٦مطبعة دار العامل الثالث،  : القاهرة( فلسفة االبداعوهبة، مراد، 2
٠
٤٠- ٣ص ص ) ١٩٩٦( محاولة لالقتراب: شروط اإلبداعتركي، عبدالفتاح، 3
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١٠
وهو ظاهرة إنسانية متعددة اجلوانب ،فيما يرى عبدالسالم أن االبداع يعين االبتكار

وهذه الظاهرة االبداعية أو االبتكارية تتصف بثالث صفات هي اجلدة واملعىن ،وحتدد بنتائجها
٢٠واستمرارية األثر 

كساب الطالب املهارات اليت ويقصد به يف هذه الدراسة العمليات املؤسسية اليت تقود إل 
االت العلمية والعملية  ٠متكنهم من االبداع واالبتكار والتفوق يف خمتلف ا

:تاريخيةلمحة 
اية القرن التاسع عشر امليالدي عندما قام كل  برز االهتمام بدراسة االبداع واالبتكار يف 

بداع من منطلق كونه أحد جوانب بدراسة موضوع اال) م ١٩٨٦( من بينيه وهنري               
م املرتبطة باخليال على جمموعة من االطفال م ١٩٠٥( مث ضمن سيمون . الذكاء بتطبيق اختبارا

ثالث انواع من االختبارات ذات النهايات املفتوحة للكشف عن مستوى االبداع يف مقياس ) 
٠ختبارات الذكاء مقياس التفكري االبداعي يف ا) م ١٩٦٧( مث طور جيلفورد . بينيه

المؤسسات المجتمعية المعنية بتنمية اإلبداع واالبتكار في المملكة العربية –أوًال 
:السعودية

حرصت حكومة اململكة العربية السعودية منذ بدايات النهضة فيها بدعم أنشطة االبداع 
تمعية يأيت من أبرزها :واالبتكار من خالل العديد من املؤسسات ا

:لرتبية والتعليموزارة ا- ١

1 Naval – Severino, T.,  Developing Creative Thinking Among Intellectually
Able Fillipino Children for Disadvantaged Urban Communities, ( Gifted
Education International.1993) Vol. (9). No. (2). pp: 119-123

املؤمتر ) ١٩٩٧رابطة الرتبية احلديثة، : القاهرة( تنمية االبداع في مطلع القرن الحادي والعشرينعبدالغفار، عبد السالم، 2
لد الثامن، اجلزء اخلمسون، ص ص  ٧٠- ٦الرتبوي األول اجتاهات الرتبية وحتديات املستقبل، ا
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حرصت وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية منذ إنشائها على االهتمام 
بعمليات اكتشاف ورعاية املواهب اليت تعزز من ممارسات االبداع واالبتكار من خالل الربامج 

تقدمي برنامج حيث مت،اخلاصة املوجهة لفئات الرتبية اخلاصة وعلى رأسها برامج املوهوبني
فإنشاء مؤسسة امللك عبدالعزيز ،هـ١٤١٠الكشف عن املوهوبني يف وزارة الرتبية والتعليم يف عام 

،مث إنشاء مراكز للموهوبني يف املناطق التعليمية،هـ١٤١٩ورجاله لرعاية املوهوبني يف عام 
٠هـ ١٤٢١فإحداث إدارة عامة للموهوبني يف وزارة الرتبية والتعليم عام 

واالبتكار التدريب على مهارات التفكري املختلفة وقد تضمنت الربامج اخلاصة باإلبداع 
وتنميتها من خالل مسارات املقررات املستقلة اليت تقدم يف مدارس التعليم العام والربامج اإلثرائية 

٠ومسارات تقدمي مهارات التفكري ضمن املقررات الدراسية ،مبراكز املوهوبني
تم وتدعم انشطة االبداع واالبتكار ومن أبرز تن ظيمات وزارة الرتبية والتعليم ولوائحها اليت 
:واالخرتاع ما يلي

:رؤية الوزارة- أ 
إىل عام ١٤٢٥أشارت رؤية وزارة الرتبية والتعليم للتعليم للسنوات العشر احملددة من عام 

" خالل الرؤية اليت نصت على ألمهية املواهب واملنافسة العاملية واالبتكارات من) هـ ١٤٣٥
ومكتسبني للمعارف واملهارات ،ختريج طالب وطالبات مزودين بالقيم اإلسالمية معرفة وممارسة

وقادرين على التفاعل اإلجيايب مع املتغريات احلديثة والتعامل مع التقنيات ،واالجتاهات النافعة
االت العلمية والعمليةوعلى املنافسة العاملية يف،املتطورة بكل كفاية ومرونة واملشاركة اإلجيابية ،ا
وذلك من خالل نظام تعليمية فًعال قادر على اكتشاف القدرات ،يف حركة التنمية الشاملة

١٠" ويف بيئة مدرسية تربوية حمفزة على التعليم والتعلم ،وامليول وبث الروح اإلجيابية للعمل
عاما وواحدا وتسعني هدفا اسرتاتيجياً والعديد وقد مشلت هذه الرؤية على مخسة عشر هدفاً 

من السياسات والربامج احملققة لتلك األهداف العامة جيدها تقود بشكل مباشر وغري مباشر 
لتهيئة البيئة املناسبة اليت تقود الكتشاف ورعاية تلك املواهب املبدعة من الطالب واليت تساهم 

٠ام بشكل كبري يف حتقيق رؤية الوزارة بشكل ع

طارق للنشر واالعالم، : الرياض( هـ١٤٣٥-١٤٢٥: خطة وزارة التربية والتعليم للسنوات العشررتبية والتعليم، وزارة ال1
١٠٠الطبعة األوىل، ص ) هـ ١٤٣٥
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طالب " يف حني نصت رؤية وزارة الرتبية والتعليم للعشر سنوات القادمة على الوصول لـــ 
مشارك يف تنمية جمتمعه، ومنتٍم لدينه ووطنه، من ،حيقق أعلى إمكانياته، ذو شخصية تكاملية

١٠"خالل نظام تعليمي عايل اجلودة 

:أهداف الوزارة العامة–ب 
الوزارة منذ إنشائها إىل حتقيق هذا النظام الفعال املعني فقد سعت،وإضافة إىل ذلك

الكتشاف القدرات وامليول من خالل األهداف العامة اخلمسة للتعليم يف اململكة العربية 
،وأهداف تتصل باكتساب املهارات،وأهداف معرفية،السعودية وهي ؛ أهداف إسالمية

٠والقيم وأهداف تتصل باالجتاهات ،وأهداف تتصل بامليول
،وتشمل األهداف املتصلة باكتساب املهارات تنمية التفكري العلمي والبحث واالستدالل

٢٠.. واكتساب القدرة على التعبري
:عقود الشراكات- ج

ا برز اهتمام الوزارة يف عقد شراكات متعددة بينها وبني املؤسسات واجلهات ذات العالقة 
كة بني وزارة الرتبية والتعليم ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم ومن أبرزها الشرا ،باالبداع واالبتكار

والتقنية يف تبين مشروع وطين لتطوير التعليم يف اململكة يتضمن برناجمًا خاصا برعاية املوهوبني 
وقد حتدد اهلدف الرئيس هلذا املشروع يف إعداد برنامج للكشف عن ،واملبدعني واملبتكرين

تمعاملوهوبني ورعايتهم يف ض وتضمن املشروع ثالثة اجزاء متكاملة على النحو ،وء حاجة ا
:٣التايل 

٠إعداد برنامج للتعرف على املوهوبني والكشف عنهم - ١
٠إعداد برنامج إثرائي يف العلوم والرياضيات كنموذج لربامج رعاية املوهوبني - ٢
تمع باالهتمام باملوهوبني ورعايتهم - ٣ ٠توعية ا

1 https://www.moe.gov.sa/Arabic/Ministry/Pages/Mission-and-vision-of-the-
ministry.aspx( 20-7-2014,12:37pm).

٤٩٠ص ) م ٢٠٠٤دار اخلرجيي،  : الرياض( نظام التعليم في المملكة العربية السعوديةالسنبل، عبدالعزيز وآخرون، 2
٦٠ص ) مدينة امللك عبدالعزيز للتقنية : لرياضا( برنامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم ، عبداهللا، النافع وآخرون، 3
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:مة للوزارةالسياسات العا–د 
اإلشارة إىل ) هـ ١٤١٦(ورد يف السياسات العامة للتعليم يف اململكة العربية السعودية 

االهتمام " من الباب الثاين ما نصه ) ٥٧( االهتمام باملوهوبني واملبدعني حيث ورد يف املادة 
ربامج العامة باكتشاف املوهوبني ورعايتهم وإتاحة اإلمكانات والفرص لنمو مواهبهم يف إطار ال

٠" وبوضع برامج خاصة 
تضع اجلهات ) " ١٩٣( املادة رقم ،وورد يف الفصل اخلامس حتت عنوان رعاية النابغني

م واملزايا التقديرية التشجيعية هلم  واملادة " املختصة وسائل اكتشافهم وبرامج الدراسة اخلاصة 
م مع تعهدهم بالتوجيه يأ للنابغني وسائل البحث العلمي لالس) " ١٩٤( رقم  تفادة من قدرا

٠" اإلسالمي 
ولتحقيق تلك السياسات مت تأسيس برنامج الكشف عن املوهوبني ورعايتهم بتاريخ 

:هـ والذي حيتوي على الوحدات التالية٢٩/١٠/١٤١٧
٠وحدة الكشف والتعرف على املوهوبني - ١
٠وحدة الرعاية والربامج اإلثرائية - ٢
٠ط والتنسيق وحدة التدريب والتخطي- ٣
٠وحدة اخلدمات اإلدارية واملالية - ٤
:إنشاء اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني بالوزارة- هـ 

:١هـ وتتوىل مايلي ٤/٣/١٤٢١: مت إنشاء اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني بتاريخ
٠اقرتاح اخلطط املتعلقة برعاية املوهوبني وتعميمها الكتشاف املوهوبني وتطويرها - ١
اد أساليب وأمناط الربامج املناسبة لتقدمي الرعاية الرتبوية والعلمية والنفسية إعد- ٢

٠واالجتماعية للموهوبني 
٠متابعة توفري متطلبات برامج الرعاية العلمية من االجهزة واملستلزمات التنفيذية - ٣
٠تهم اقرتاح الربامج التدريبية والتأهيلية للعاملني يف برامج الكشف عن املوهوبني ورعاي- ٤
٠اإلشراف على برامج الكشف عن املوهوبني ورعايتهم خالل مراحل التنفيذ - ٥
ا - ٦ ا وإمكانيا ٠التعاون مع اجلهات املعنية يف جمال رعاية املوهوبني لإلفادة من خربا

٠) هـ ١٤٢١( مجلة المعرفةوزارة الرتبية والتعليم، 1
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٠تعميم اخلطط والربامج والتعليمات اإلجرائية على إدارات التعليم ومتابعة تنفيذها - ٧
٠السنوية اخلاصة باإلدارة إعداد اخلطط والتقارير- ٨
:إنشاء مراكز املوهوبني–و 

تربوية تعليمية اجتماعية تعىن بتقدمي الرعاية الرتبوية مؤسسات"مراكز املوهوبني هي 
والتعليمية واالجتماعية والسلوكية والنفسية للطالب املوهوبني من خالل برامج تقدم يف املركز 

وذلك  "مج اليت تقدم عن طريق املدارس، أو النشاطات الطالبيةمباشرة، أو من خالل تعزيز الربا
٠) هـ١٤٢١(املادة اخلامسة عشرة من القواعد التنظيمية لرعاية املوهوبني كما ورد يف 

وقد تأسست مراكز املوهوبني يف العديد من إدارات الرتبية والتعليم لتتوىل حتقيق األهداف 
:التالية

oملكة العربية السعودية فيما يتعلق برعاية املوهوبنيحتقيق سياسة التعليم يف امل.
oم ومواهبهم م وتنمية إمكانيا .إجياد بيئة تربوية تتيح للموهوبني إبراز قدرا
oإعداد الطالب املوهوبني لإلسهام يف البناء احلضاري الوطين.
oم يف سبيل .ذلكتعزيز االنتماء الديين والوطين لدى الطالب املوهوبني وتوجيه قدرا
oتقدمي خدمات التوجيه واإلرشاد لتحقيق التوازن يف شخصية الطالب.

:مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية- ٢
تم بقضايا االبداع ،تعد مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية احدى التنظيمات اليت 

قة إداريًا برئيس جملس مؤسسة حكومية علمية هلا شخصيتها اإلعتبارية املستقلة وملح" فهي 
٠الوزراء ومقرها الرئيس مدينة الرياض 

تقوم مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بدعم وتشجيع البحث العلمي لألغراض و 
والعمل على تطوير الكفايات ،وتنسيق نشاطات مؤسسات ومراكز البحوث العلمية،التطبيقية

٠العلمية الوطنية 
:١ي ومن أبرز مهامها ما يل

1 http://www.kacst.edu.sa/ar/about/Pages/default.aspx
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 اقرتاح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية ووضع االسرتاتيجية واخلطة الالزمة
.لتنفيذها
تنفيذ برامج حبوث علمية تطبيقية خلدمة التنمية يف اململكة.
 مساعدة القطاع اخلاص يف تطوير حبوث املنتجات الزراعية والصناعية اليت تتم عن

.طريقها
 كة بني اململكة واملؤسسات العلمية الدولية ملواكبة التطوير دعم برامج البحوث املشرت

.العلمي العاملي سواء عن طريق املنح أو القيام بتنفيذ حبوث مشرتكة
 تقدمي منح دراسية وتدريبية لتنمية الكفايات الضرورية للقيام باعداد وتنفيذ برامج

.م باجراء حبوث علمية تطبيقيةالبحوث العلمية وتقدمي منح لألفراد واملؤسسات العلمية للقيا
 التنسيق مع األجهزة احلكومية واملؤسسات العلمية ومراكز البحوث يف اململكة يف جمال

ا ولتحقيق ذلك تشكل جلان .البحوث وتبادل املعلومات واخلربات ومنع االزدواج يف جمهودا
.عمال املدينةتنسيق تتكون من خرباء يف األجهزة واملؤسسات احلكومية املتصل عملها با

):موهبة ( مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واالبداع - ٣
مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع هي مؤسسة وطنية حضارية حتظى 

دف إىل برئاسة خادم احلرمني الشريفني،  بناء بيئة اإلبداع واملوهبة وتطويرها ودعمها مبا خيدم و
:ة املستدامة يف اململكة العربية السعودية، وذلك من خاللاالزدهار والتنمي 1

.رعاية املوهوبني واملبدعني من الذكور واإلناث.1
.دعم القدرات الوطنية يف إنتاج األفكار االبتكارية.2
.السعي إلجياد رواد من الشباب املبدع واملوهوب يف جماالت العلوم والتقنية.3
.العيين لربامج ومراكز رعاية املوهوبنيتوفري الدعم املايل و .4
م.5 .تقدمي املنح للموهوبني واملبدعني لتمكينهم من تنمية مواهبهم وقدرا
.إنشاء جوائز يف جماالت املوهبة واإلبداع املختلفة.6
ا أو بالتنسيق .7 إعداد الربامج والبحوث والدراسات العلمية يف جمال اختصاصها ودعمها بذا

.ركة مع غريهاأو املشا

1 http://www.kacgc.org.sa/AR/AboutKacgc/Pages/Goals.aspx



٥٩٨٢٠١٤ 

م على تذليل الصعوبات اليت حتد .8 توفري الدعم والرعاية للموهوبني واملبدعني وأسرهم ملساعد
م ومواهبهم .من منو قدرا

.دعم برامج إعداد وتطوير وتدريب الكوادر املتخصصة يف جمال املوهبة واإلبداع.9
ا أ.10 .و باملشاركة مع اآلخرينتنمية واستثمار االخرتاعات واالبتكارات بذا
.تقدمي املشورة للجهات احلكومية وغري احلكومية يف جماالت املوهبة واإلبداع.11
ا.12 .التنسيق مع املؤسسات واملراكز داخل اململكة وخارجها يف جمال اختصاصا
القيام مبفردها أو باالشرتاك مع غريها بتأسيس مؤسسات تعليمية أو مهنية متخصصة يف.13

.جماالت املوهبة واإلبداع
.إصدار املواد اإلعالمية املتخصصة لنشر املعرفة والوعي يف جمال املوهبة واإلبداع.14
.القيام مبا تراه حمققاً ألهدافها من أوجه النشاط األخرى.15

:جامعة امللك عبداهللا للعلوم والتقنية- ٤
. حناء العامل و تعمل على تطويرهاجتذب املواهب الكبرية من اململكة ومجيع أوهي جامعة

كما تستثمر يف أصحاب العقول الواعدة واليت أثبتت جدواها وتساعدهم على اكتشاف 
م الفكرية من خالل املنح الدراسية واألحباث 1٠إمكانا

:مجعية املخرتعني السعوديني- ٥
وتتحدث املخرتعنيومتثل ،وهي مجعية وطنية تعىن باملخرتعني واملخرتعات السعوديني

.الدولة والقطاع اخلاصلدى كافة اجلهات ذات العالقة يفبامسهم
:٢ومن أبرز مهامها ما يلي

.تنسيق وتنظيم أعمال واهتمامات املخرتعني-
تمع- .نشر ثقافة االخرتاع يف ا
يف .املخرتعني واملخرتعاتالعمل على إجياد السبل الكفيلة بتفعيل أكرب وأمشل جلهود-

تم ع ودفعها للمسامهةا

1 http://arabic.kaust.edu.sa/about-kaust.html
2 https://ar-ar.facebook.com/Inventors.sa
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وتفعيل اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية حفظهم اهللا،الفاعلة يف تنفيذ تطلعات والة األمر
.الوطيندعماً للمعرفة واالقتصاد

تقييم جهود وزارة التربية والتعليم في مجال دعم انشطة االبداع واالبتكار –ثانيًا 
بمدارس التعليم العام

وضرورة التنظيمات الوزارية اخلاصة بقضايا االبداع واالبتكار سواء على على الرغم من أمهية
مستوى وزارة الرتبية والتعليم بإنشاء اإلدارة العامة للموهوبني أو يف إنشاء شراكات مع اجلهات 
ذات العالقة أو حىت يف إدارات الرتبية والتعليم باملناطق واحملافظات من خالل إنشاء إدارات 

على الرغم من ،ة املوهوبني وما تقدمه تلك التنظيمات من جهود وبرامج وخططوأقسام رعاي
أمهية ذلك إال أن اجلهات اليت تتصل بشكل مباشر بعمليات اكتشاف املبدعني واملبتكرين 
ورعايتهم منذ الصغر من الطالب والطالبات هي مراكز املوهوبني باإلدارات التعليمية ومدارس 

٠التعليم العام 
 مراكز املوهوبنيواقع:

تعد مراكز املوهوبني أحد النهايات الطرفية لألنشطة امليدانية جلهود وزارة الرتبية والتعليم 
لذا فقد جرت العديد من الدراسات واالحباث يف تقومي تلك اجلهود ،يف تنمية االبداع واالبتكار

من املشكالت اليت تعاين على املستوى امليداين وقد كشفت نتائج تلك الدراسات إىل العديد
فليس كل احملافظات التعليمية حتتوي على ،منها مراكز املوهوبني ؛ مثل نقص عدد هذه املراكز

وما يعاين منه هذه املراكز من نقص ،مراكز للموهوبني سوى بعض املناطق واحملافظات التعليمية
ا،يف الكوادر الفنية واإلدارية دراسة اخلالدي            حيث توصلت.وضعف بعض العمليات املقدمة 

" تقومي برامج مراكز املوهوبني من وجهة نظر املشرفني واملعلمني املختصني " بعنوان )هـ١٤٢٣( 
إىل اعتماد هذه املراكز على اسلوب اإلثراء فقط لرعاية املوهوبني وامهلت بقية اساليب الرعاية 

٠ا صيغت بشكل اكثر عموميةكما ا،وعدم الرتكيز على اجلوانب املهارية
كذلك تعاين هذه املراكز اخلاصة باملوهوبني من قلة توفر االنشطة وعدم كفايتها لتحقيق 

اضافة إىل نقص الكفايات الضرورية لدى العاملني يف تلك املراكز للتعامل مع ،اهداف املركز
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٠املوهوبني 
،ية املخصصة لتلك املراكزكما أن هناك نقصا يف االمكانات املادية والبشرية والتقن

وعدم وجود ،واملركزية اإلدارية،وأظهرت الدراسة انعدام اساليب التقومي جلميع مراحل الربنامج
٠وإن عالقة املركز مع املوهوب تنتهي بعد خترجه من الثانوية ،حوافز للموهوبني

واقع إدارة عملييت االبداع واالبتكار يف مدارس التعليم العام:
الرغم من االهتمام املتزايد من قبل مؤسسات الدولة الرمسية يف وزارة الرتبية والتعليم على

ومؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله لرعاية املوهوبني ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بدعم 
ال واليت اعطت نتائج جهود االبداع واالبتكار واملوهبة وتشجيع خمتلف الفئات يف هذا ا

إال أن أغلب ما يقدم وخصوصا يف مدارس التعليم العام يتأثر بشكل مباشر ،تتحسن باستمرار
وغري مباشر بفهم وإدراك القائمني على املدرسة واملمارسات املتنوعة جتاه املوهوبني واملبدعني من 

يف إضافة إىل اخلطط والربامج واألنشطة املقدمة،الطالب واملعلمني من تشجيع وحتفيز ودعم
٠املدرسة 

وال تقتصر القيادة املدرسية على مدير املدرسة فقط يف إدارة شؤون املدرسة فهي تشمل  
م  م وصقل خربا كل املهام والوظائف القيادية اليت تساهم يف استثمار العقول وتنميه قدرا

م من خالل ما يقدم هلم من توجيهات وممارسات سواء داخل املدرسة أو خارجه ٠ا وجتار
لذا فإن القيادة املدرسية تتضمن مدير املدرسة ووكالء املدرسة ومعلم املوهوبني وخمتلف 
م يقدمون العديد من ممارسات وبرامج وأنشطة تساهم يف دعم  املعلمني باملدرسة ايضا سيما ا

يقدم االبداع واالبتكار لدى الطالب سواء يف املناهج الدراسية مبختلف عناصرها كاملنهج وما 
خالله أو االنشطة الصفية أو الالصفية او الوسائل التعليمية وطرق التدريس واملسابقات 

٠... االجتماعية والثقافية والرياضية والفنية والعلمية
،وقد جددت وزارة الرتبية والتعليم يف ادلتها العملية واإلجرائية ملختلف الوظائف التعليمية

٠راً كالدليل التنظيمي اإلجرائي للمدرسة ومن أبرز تلك األدلة ما صدر مؤخ
- ١٤٣٤وقد تضمن الدليل التنظيمي اإلجرائي ملدارس التعليم العام للعام الدراسي 
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األهدافلتحقيقاملدرسةقيادة" يف إصداره الثاين يف اهلدف العام ملدير املدرس يف ١هـ ١٤٣٥
ويرتبط تنظيميا مبدير إدارة الرتبية والتعليم .والتعليمالرتبيةوزارةمناملعتمدةوالتعليميةالرتبوية

:فيما مشلت مهامه ما يلي،ومدير مكتب الرتبية والتعليم
.للمدرسةالعامةاخلطةإعدادعلىاإلشراف-١
خاللمنوذلكالدراسيالعامبدايةيفاملدرسةيفاملوظفنيمجيععلىاملهامتوزيع-٢

.العامالتعليمملدارسواإلجرائيالتنظيميالدليلقوفمبهامهمللقيامالالزمةإصدار التكاليف
.هلاالسنويةالتشغيليةاخلطةوإعداداملدرسةيفوالتعلمالتعليمعملياتقيادة-٣
مكتبوأوالتعليمالرتبيةإدارةيفاملعنيةاجلهةمعةللمدرسالتشغيليةامليزانيةمتابعة-٤

الرتبية والتعليم
يئةوتنظيمجتهيزعلىاإلشراف-٥ يفالدراسةءبدقبلاملدرسةوجتهيزاتمرافقو

.املواعيد احملددة
اجلهاتمنتأمينهاومتابعةواإلداريةالتعليميةاهليئةمناملدرسةاحتياجاتحتديد-٦

.املختصة
.منهمالزائدوحتديداملدرسةيفالعاملنيبنياملفاضلةإجراء-٧
الستفعيل-٨ الصالحياتوممارسةعليهاواإلشرافعملالفرقواملدرسيةواللجانا

.تنفيذهااملعتمدة ومتابعة
مخاللمنواإلداريةالتعليميةاهليئةأعمالأداءمتابعة-٩ أعماهلمعلىواالطالعزيار

م مونشاطا .ومشاركا
.والشهريةاألسبوعيةاملقررعناصروفقالدراسيةاملوادلتدريساملعلمنيإجنازمتابعة-١٠
.عملهألداءالالزمةاملتطلباتجبميعوتزويدهاجلديداملعلمودعممتابعة-١١
اخلططووضعالتدريبيةالربامجوحتديداملدرسةمنسويبقدراتبناءيفاملشاركة-١٢

.فيهااملهينالتعلمجمتمعاتمفهوموتفعيلالدراسي،العامخاللالالزمة لتدريبهم

برنامج تطوير للمدارس، : الرياض( هـ١٤٣٥-١٤٣٤الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام وزارة الرتبية والتعليم، 1
٢١٠االصدار الثاين، ص) هـ ١٤٣٥
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وفقااملدارسيفالقياديةالوظائفالإلشغاملدرسةلوكالءالداخليةالكفاءةبناء-١٣
.املعتمدةللتعليمات
ممستوىلرفعوذلك،دراسينيعامنيكلاملدرسةوكالءبنياملهامتدوير-١٤ كفاء
م .وخربا
وفقوكيلايتوفرالاليتاملدارسيفداخليتكليفبإصداراملدرسةمديريقوم-١٥

املدرسةوكيلمبهامللقياماملعلمنيأحدابنصختفيضاملعتمدة يتضمناملدرسيةالتشكيالت
.املدرسةزيارةعملهمطبيعةتقتضيممنوغريهمالرتبوينياملشرفنيمعوالتعاونالتنسيق-١٦
منالصادرةواألنظمةواللوائحالتعاميمعلىومنسوبيهااملدرسةجملسوإطالعتزويد-١٧

.وجبهامبوالعملمضامينهالتوضيحمعهمومناقشتهاجهات االختصاص
اسالمةمدىمنوالتأكداالختباراتوأعمالالتقوميمتابعة نشاطات-١٨ وفقاً إجراءا

.واألنظمةللوائح
ايلزمماواختاذوالتقومياالختباراتنتائجدراسةعلىاإلشراف-١٩ مستوىمنللرفعبشأ

.التحصيل الدراسي
أووالتعليمالرتبيةإلدارةورفعهااملدرسيالعملتطويريفُتسهماليتاملقرتحاتتقدمي-٢٠

.والتعليممكتب الرتبية
للتعليماتوفقاالتطوعيالعملتفعيلخاللمناالجتماعياملدرسةدورتعزيز-٢١
القدرةلديهمممنوغريهمالطالبأمورأولياءمعوغريهاواللقاءاتوعقد االجتماعات،املعتمدة

.املدرسةأهدافيف حتقيقاإلسهامعلى
.املعتمدةللتعليماتوفقاً املدرسةيفللعاملنيالوظيفياألداءتقوميريرتقاإعداد-٢٢
ااملدرسةإلجنازاتالسنويالتقريرإعدادمتابعة-٢٣ يفاملعنيةللجهاتوتقدميهاونشاطا

.والتعليمإدارة الرتبية
٠الدراسيةاخلطةتطبيقسالمةمتابعة-٢٤
٠الصيفيالفصلخطةعلىاإلشراف-٢٥
ااألكادميياإلرشادعمليةمتابعة-٢٦ اوإجراءا ٠.ااملعلمنيتكليفواعتمادوتعليما
٠املدرسةيفواإلضافةاحلذفعملياتمتابعة-٢٧
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٠اختصاصهجماليفايُكلفأخرىمهامبأيالقيام-٢٨
جند أي مهمه تعكس اهتمام الوزارة باملوهوبني ومع تعدد هذه املهام وتنوعها إال أننا ال

ملبتكرين من منسويب املدرسة من الطالب واملعلمني والتوجه الكبري ملهام إدارية اكثر واملبدعني وا
ولعل هذا هو احد املشكالت اليت تسري باملدرسة للعمل الروتيين الكبري ،من أن تكون قيادية

وحتد كثريا من بروز انشطة االبداع سواء يف العمل اإلداري باملدرسة تنظيمًا وممارسة يف البيئة 
٠ملدرسية ا

إسهامات اإلدارة املدرسية يف " بعنوان ) هـ ١٤٢٣( ١فقد اشارت دراسة الشهراين
إىل قصور اإلدارة املدرسية يف تطبيق الربامج اخلاصة " اكتشاف ورعاية الطالب املوهوبني 

٠ورعاية الطالب املوهوبني ٠باملوهوبني من اكتشافهم ورعايتهم 
تابعة معلم املوهوبني لوكيل املدرسة للشؤون التعليمية كما ورد يف وحىت مع اسناد مهام م

الدليل التنظيمي اإلجرائي ملدارس التعليم العام باململكة العربية السعودية وذلك يف املهمة رقم 
متابعة تنفيذ اخلطط والربامج اخلاصة ."لوكيل املدارسة للشؤون التعليمية واليت تنص على ) ١٤(

إال أن صياغتها تشري إىل وظيفة إدارية مت اقتصارها على املتابعة ٢"ني داخل املدرسةبرعاية املوهوب
،واسناد مجيع العمليات اخلاصة ملعلم املوهوبني الذي تفتقده أغلب مدارس التعليم العام،فقط

تم ومتارس االبداع واالبتكار ونقص ،ولعل هذا سبب يف ضعف املخرجات التعليمية اليت 
٠ت واالخرتاعات من قبل منسويب املدارس وأمههم الطالب االبتكارا

وقد حدد الدليل اهلدف ،كما تضمن الدليل التنظيمي اإلجرائي ما خيص معلم املوهوبني
ويرتبط تنظيميا بوكيل املدرسة " ورعايتهماملوهوبنيالطلبةعنالتعرف" العام ملعلم املوهوبني يف 

.للشؤون التعليمية
:٣هامه يف املدرسة فيما يليوتتمثل أبرز م

كلية الرتبية، جامعة ام : مكه املكرمة(الشهراين، فيصل، اسهامات اإلدارة املدرسية يف اكتشاف ورعاية الطالب املوهوبني 1
)  هـ ١٤٢٣القرى، 

برنامج تطوير للمدارس، : الرياض( هـ١٤٣٥- ١٤٣٤الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام وزارة الرتبية والتعليم، 2
٢٣٠ص االصدار الثاين، ) هـ ١٤٣٥

برنامج تطوير للمدارس، : الرياض( هـ١٤٣٥-١٤٣٤الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العاموزارة الرتبية والتعليم، 3
٢٥٠االصدار الثاين، ص ) هـ ١٤٣٥
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.عليهااملنصوصالتنظيميةوالضوابطالعلميةللمعايريوفقاً اخلطةتنفيذ- ١
.املوهوبنيعلىللتعرفالوطينللمشروعالطلبةبرتشيحوالتنسيقاملشاركة- ٢
املشروع خمرجاتوفقوخارجهااملدرسةداخلاملوهوبنيلربامجالطلبةوترشيحاختيار- ٣
.املوهوبنيعلىللتعرفالوطين

املوهوبني قسم/إدارةوتزويداملدرسةداخلاملوهوبنيللطالببياناتقاعدةإعداد- ٤
.منهابنسخة
املناسبة للطالبواالجتماعيةالنفسيةالرعايةلتوفريباملدرسةالطاليباملرشدمعالتنسيق- ٥
.املوهوبني
الربامج تقدميخاللمناملوهوبنيالطلبةلدىالعلميوالبحثالتفكريمهاراتتنمية- ٦
.اإلثرائية
تناسب اليتالفرديةاملوهوبنيالطلبةقدراتلتنميةإثرائيةبرامجتقدمييفاإلسهام- ٧

م .وميوهلماهتماما
والنفسية العلميةالنواحيمناملوهوبنيالطالبعلىاإلثرائيةالربامجأثردراسة- ٨

.وحتسينهالعملويدوجتلتطويرالشأنذاتوصياتورفعواالجتماعية
اخلتامي املعرضخاللمناملدرسةداخلاملوهوبنيالطلبةومنجزاتأعمالمجيعإبراز- ٩
.السنوي

املعتمدة منالتقوميأدواتباستخداماملدرسةيفاملوهوبنيبرامجتقومييفاملشاركة- ١٠
.للموهوبنيالعامةاإلدارة

الطلبة تسريعجلنةمثلاملدرسةخلداباملوهوبنياخلاصةاللجانعضويةيفاملشاركة- ١١
.اللجانمنوغريهااملوهوبني

تمعداخلواإلبداعاملوهبةثقافةنشريفاإلسهام- ١٢ .احمليطةوالبيئةاملدرسيا
إدارة يفاملوهوبنيقسم/إدارةتنفذهااليتواملسابقاتاإلثرائيةالربامجيفاملشاركة- ١٣

.والتعليمالرتبية
وفق املوهوبنيملعلميالتدريبيةوالربامجالدوريةجتماعاتواالالعملورشحضور- ١٤

.والتعليمالرتبيةإدارةيفاملوهوبنيقسم/إدارةخطة
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املدرسة داخلبهقامالذيوالدوراملنفذهالربامجعنسنويختاميتقريرإعداد- ١٥
.والتعليمالرتبيةإدارةيفاملوهوبنيقسم/إلدارةورفعها

.اختصاصهجماليفاالتكليفيتمأخرىمهامبأيالقيام- ١٦
ويشري واقع التطبيق امليداين ألنشطة ومهام معلم املوهوبني يف املدارس للعديد من 

،عن وجود العديد من املعوقات يف املدارس) هـ ١٤٢٣( فقد كشفت دراسة الشريف ،املشكالت
وباالمكانات ،ت اإلداريةوباملمارسا،وباملناهج،ومن أمهها معوقات مرتبطة بالبيئة املدرسية

٠ومعوقات تتعلق باملعلمني وبالطال ،ومعوقات اخرى اسرية،املادية
وبالتايل ،كما أن اغلب املدارس ختلو من معلمني متخصصني يف اكتشاف ورعاية املوهوبني

ا لتنمية املبدعني واملبتكرين وبني ما توفره يف امل دارس هناك فجوة بني تنظيمات الوزارة واهتماما
من معلمني يدربوا ويقيموا ويؤهلوا الطالب الكتساب تلك املهارات املختلفة واليت تتطلبها انشطة 

٠االبداع واالبتكار 

المقارنة بين األدوار المناطة بالقيادة المدرسية وواقع برامج وأنشطة االبداع –ثالثًا 
:واالبتكار في البيئة المدرسية

أن القيادة املدرسية ال تتمثل يف مدير املدرسة أو حىت يف جتدر اإلشارة إىل،بداية
بل تضم كل من ميارس ادواراً قيادية جتاه عمليات اكتشاف ورعاية انشطة االبداع ،وكالءها فقط

( لذا فإن القيادة املدرسية تضم جبانب مدير املدرسة ووكالئها مجيع معلمي املدرسة . واالبتكار
وتشمل ) واالبتكار خالل عمليات التدريس ضمن املقررات التدريسية ملمارستهم انشطة االبداع 

جهود معلم املوهوبني واليت نصت عليه الالئحة التنظيمية يف الدليل التنظيمي اإلجرائي ملدارس 
٠هـ ١٤٣٥- ١٤٣٤التعليم العام الذي صدر حديثا 

ل التنظيمي اإلجرائي ال لذا فإن املتأمل يف مهام وأدوار القيادة املدرسية كما صدر يف الدلي
لربامج وانشطة ) التخطيط والتنظيم واملتابعة والتقومي والتطوير ( جيد إشارة واضحة ملهام ووظائف 

.إال ضمن مهام معلم املوهوبني يف املدرسة) االبداع واالبتكار 
وإلن أغلب مدارس التعليم العام تفتقد لوجود معلم للموهوبني يف املدرسة متخصص يف 
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عات وقضايا االبداع واالبتكار يضعف االهتمام بإجراءات نشر ثقافة االبداع واالبتكار يف موضو 
األمر الذي يعد أحد ،املدارس والتدريب على سبل وطرق اكتشاف ورعاية املوهوبني واملبدعني

وضعف املستوى اإلدراكي ،أسباب قلة عدد املبدعني واملبتكرين من ابنائها الطالب من جانب
٠رسايت للطالب املشمولني يف الئحة املبدعني واملبتكرين واملما

كذلك جند ضعف التأهيل العلمي للقيادة املدرسية يف جماالت االبداع واالبتكار سواء يف 
األمر الذي يلقي بضالله ،دورات متخصصة أو مشاركات يف فعاليات خمتلفة للموهبة واالبداع

البداع واالبتكار ومتابعتهم هلم وكذلك إدراك سبل على اهتمام القيادة املدرسية مبوضوعات ا
٠تطويرها 

وحىت مع قلة الدورات املتخصصة على رأس العمل ال جند يف مقررات اجلامعات أي 
مقررات خاصة باملوهبة واالبداع واالبتكار يتم تدريسها للمعلمني خمتلفي التخصصات إال يف 

إلعداد األكادميي يف اجلامعات ومؤسسات وبالتايل فإن خلو ا. ختصصات التوجيه واإلرشاد
اعداد املعلم تعطي مؤشرا قويا للضعف املستقبلي يف ممارسات من سيكون منهم ضمن طاقم 

٠القيادة املدرسية يف املدارس 
ومع أن هناك جهودا يف اقسام التوجيه واإلرشاد يف تكرمي املتفوقني إال أن الرتكيز على 

االبداع على جماالت التحصيل دون املمارسات واملهارات التفوق العلمي التحصيلي يقصر 
٠العلمية املختلفة 

كذلك فإن فعاليات ادارات واقسام رعاية املوهوبني يف االعداد للمسابقات احمللية واالقليمية 
والعاملية من خالل املعارض السنوية واملسابقات الدورية يف االبتكار والبحث العلمي ال تكفي 

تمع املعرفة وحتقيق رؤية اململكة للوصول لتحقي تمع التعليمي  ق أهداف الوزارة يف التحول با
٠هـ ١٤٤٥بعيد املدى 

فإن اتباع املعلمني لطرق تقليدية يف التدريس يعرقل ويؤخر ،ويف جانب طرق التدريس
اعية لدى اكتشاف املوهوبني واملبتكرين واملبدعني وبالتايل حيد من عمليات تنمية اجلوانب االبد

لذا فقد أكد الكثري من الباحثني على أمهية تنويع الكفايات التدريسية ومن أبرزها كما . الطالب
وإدارة ،والتعلم الذايت واملادة الدراسية،والكفاية اإلنسانية،ذكر عدوان التقومي والتجديد املعريف
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تخدام الطرق احلديثة واضافت مها زحلوق التأكيد على اس. ١..وكفاية اسلوب التدريس،الصف
٠٢وطرائق التحدي والعصف الذهين ،وطرائق حل املشكالت،يف التعليم كالتعلم االستكشايف

واملوجه واملرشد ،كما أنه من املهم أن ميارس املعلمني ادوارًا جديدة كاخلبري التعليمي
دد وقائد التغيري ودور ا،واملختص واخلبري مباده ختصصه،والباحث العلمي،االجتماعي والعلمي

٠
؛ ومن أهم املهارات الفنية اليت تشجع على االبداع واالبتكار يف مدارس التعليم العام 

٠السمات الشخصية  والعوامل البيئية ،البنية املعرفية والعقلية،االصالة واالتقان،الطالقة واملرونة
،التجميع والعزل:برزهاومن أ،االسرتاتيجيات اليت تنمي االبداع واالبتكارومن أبرز 

٠اإلثراء واإلغناء ،والتسريع

التصور المقترح تجاه تطوير ممارسات القيادة المدرسية لعمليتي االبداع واالبتكار –رابعًا 
في مدارس التعليم العام

:على المستوى العام
يهات لموهبة واإلبداع ودعم االبتكار بناء على توجلوخطة وطنية مت إقرار اسرتاتيجية - ١

وتركز اخلطة على العلوم والتقنية - حفظه اهللا- خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 
والقيادة واملبادرة واإلدارة بشكل رئيس لدعم التحول إىل جمتمع املعرفة، ودعم النظام الوطين 

رتاتيجية واخلطة اسرتشاداً ومت إعداد االس.لالبتكار، وتعزيز جناح اخلطط واملشاريع الوطنية املختلفة
بالتجارب الدولية، وانطالقًا من الوضع احمللي الراهن، وسعيًا إىل حتقيق األهداف واألولويات 

.التنموية الوطنية

الكفايات المهنية للمعلم العربي في القرن الحادي والعشرين من وجهة نظر أعضاء عدوان، سامي  و حبايب، علي، 1
٠) ١٩٩٥ية، كلية العلوم الرتبوية باجلامعة االردن: األردن( هيئة التدريس في كليات التربية

: املؤمتر الرتبوي األول( تصور مقترح–نحو برنامج لتربية االطفال المبدعين في المدرسة االبتدائية زحلوق، مها، 2
٠) ١٩٩٧اجتاهات الرتبية وحتديات املستقبل، 
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وحتديد السياسات ،لذا فإن املؤمل حتديد مهام وأدوار اجلهات كل اجلهات ذات العالقة
ات التنسيقية ووضع سقف زمين لكل برنامج وحتديد اجله،العامة والسياسات اخلاصة بكل جهة

٠حيقق سياسة عليا والذي بدوره حيقق احد االهداف العامة للخطة الوطنية 
كما أنه من الالزم حتديد اجلهات الرقابية واليت تتابع وتقوم أي احنراف يف تطبيق خمتلف 

٠اجلهات لتلك السياسات واألهداف 
ومن أبرز ما حددته ،نمية االبداع واالبتكارتتعدد اجلهات واملؤسسات اليت تعىن بت- ٢

،ومؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واالبداع،وزارة الرتبية والتعليم( الدراسة احلالية 
وهذا يتطلب توفر ) ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،وجامعة امللك عبداهللا للعلوم والتقنية
مع حتديد االجراءات ،مه كل جهة للمبدعني واملبتكرينتنسيق بني تلك اجلهات فيما تقد

مع وجود تقومي دوري ملستوى العالقة ومستوى التكامل بني تلك ،الواضحة وسهلة الوصول هلا
وحل أي معوقات قد تنشأ وحتد من حتقق أهداف تلك اجلهات واليت ختص املوهبة ،اجلهات

٠واالبداع 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود لتكرمي تفعيل جائزة خادم احلرمني الشريفني - ٣

تمع يف كافة التنظيمات ،املخرتعني واملوهوبني والتوسع يف فئات هذه اجلائزة لتشمل كافة افراد ا
االت ومت ،وخصوصًا يف القطاع التعليمي فهناك جائزة امللك عبدالعزيز للجودة يف خمتلف ا

ذا تقرتح الدراسة أن تشمل جائزة تكرمي املخرتعني واملوهوبني ل. ادراج القطاع التعليمي فيها مؤخراً 
القطاع التعليمي ويف كل مدارس التعليم العام مع حتديد معايري خاصة يف كل مرحلة تعليمية ؛ 

٠لتشجيع ودعم انشطة االبداع واالبتكار يف خمتلف املستويات 
يف موضوعات االبداع .. ) .ملتقيات،ندوات،مؤمترات( زيادة عدد الفعاليات املختلفة - ٤

ا دوليا ) ابتكار ( وزيادة عدد املعارض السنوية اخلاصة بــ ،واالبتكار وتنويع الفئات املشاركة 
٠واقليميا وحمليا ؛ لنشر ثقافة االبداع واالبتكار وتشجيع املشاركني والقائمني عليها 

:على مستوى وزارة التربية والتعليم
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فاجلائزة احلالية تضم . لفئات جائزة وزارة الرتبية والتعليم للتميزضم فئات معلم املوهوبني- ١
وبالتايل فإن معلم املوهوبني يستحق أن يشرتك ،واملرشد فقط،واملشرف،واملعلم،فئات املدرسة

٠يف اجلائزة ضمن فئة خاصة باملوهوبني لتشجيع العمل يف جمال اكتشاف ورعاية املوهوبني 
فالواقع يشري ،يف كل إدارة تعليمية يف مجيع احملافظات التعليميةإنشاء مراكز للموهوبني- ٢

٠إىل اقتصار انشائها على املناطق التعليمية وبعض احملافظات 
زيادة عدد املقاعد املمنوحة لإلدارات التعليمية يف االلتحاق بالدبلوم اخلاص باملوهوبني - ٣

٠يف اجلامعات السعودية 
واالبداع واالبتكار واالخرتاع ضمن مقررات اإلعداد إقرار مقررات خاصة باملوهوبني- ٤

فحىت اآلن ال توجد مقررات ،العام يف التخصصات العلمية والنظرية يف اجلامعات السعودية
٠ختصصية يف جماالت املوهبة واالبداع واالبتكار يف اجلامعات 

٠استحداث برنامج خاصة للدراسات العليا يف مسارات املوهوبني يف اجلامعات- ٥
ختصيص معلم للموهوبني يف كل مدرسة من مدارس التعليم العام وتفريغه من احلصص - ٦

٠اسوة برائد التوجيه واإلرشاد باملدرسة 
تأهيل مجيع منسويب املدرسة من القيادة املدرسية واملعلمني على دورات ختصصية يف - ٧

لتعليم باملناطق واحملافظات جمال املوهبة واالبداع يف مراكز التدريب الرتبوي بإدارات الرتبية وا
٠التعليمية 
إحلاق مجيع القيادات املدرسية بدبلوم املوهوبني على أن يتم تدريبهم يف أول عام يكلف - ٨

٠ويشمل الوكالء ومعلم املوهوبني ،به مديرا للمدرسة
إعادة صياغة مهام مدير املدرسة ووكيل املدرسة لتشمل بشكل مباشر دوره جتاه - ٩

رعاية املوهوبني واملبدعني من التدريب على اخلطط والتنظيم ومتابعة تلك عمليات اكتشاف و 
٠ومبمارسة طرق اساليب الكشف والرعاية للموهوبني يف املدرسة ،اخلطط وتقوميها

اتاحة الفرصة للموهوبني من الطالب للمشاركات احمللية واالقليمية والعاملية يف - ١٠
دعني والتعرف على اهم وبرز االخرتاعات وزيارة املؤسسات الفعاليات املختلفة وزيارة العلماء واملب

٠ذات العالقة باملوهبة واالبداع 
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ملخص البحث
ارتبط القصص الديىن اإلسالمى، منذ بدايته، بالقرآن الكرمي وما جاء فيه مـن القـصص القـرآىن 

كمـا أنـه سـجل ألنبـاء وأعمـال الـشعوب اسـالفة وأنبيائهـا " القصص احلـق"و" أحسن القصص"
ويـــشمل . هم مـــن خـــربات انـــسانية صـــاحلة ألن يعتـــرب أولـــوا األلبـــابورســـلها، ومـــا حيملـــه تـــارخي

وتبــدأ : قــصص األنبيــاء) ١:(القــصص الــديىن الــديىن الــذى أشــار إليــه القــرآن الكــرمي أربعــة أنــواع
بقــصة أىب البــشر آدم وأمهــم حــواء وخروجهمــا مــن اجلنــة، مث قــصة نــوح والطوفــان، وغــريهم مــن 

على اإلسالم والىت ترد للعربة التارخيية املستهدفة منهـا، قصص الشعوب السابقة ) ٢.  (األنبياء
قـــصة قابيـــل وهابيـــل، قـــصة أهـــل الكهـــف، قـــصة يـــأجوج ومأجوج،وأصـــحاب األخـــدود : مثـــل

وأصــحاب الفيــل إىل غــري ذلــك ممــا يــرتبط أشــد االرتبــاط بــالثواب والعقــاب الــسماويني، واجلنــة 
ــال التــارخي ــذا ا ى، الوقــائع واألحــداث الــىت حــدثت للرســول والنــار، واملــوت والبعــث، ويــرتبط 

وهوالقصص املتعلـق بعـامل اجلـن، : القصص الغيىب) ٣.(نفسه مع بداية اضطهاد قريش له) ص(
وهوالقــصص املتعلــق بعــامل : القــصص الرمــزى والتمثيلــى) ٤(.واملالئكــة، والــشياطني، والــسحرة

كمـا يـربز .ف يـوارى سـوأة أخيـهاحليوان، كقصة الغراب الذى بعثه اهللا البن آدم لكى يعلمـه كيـ
أوًال الـزمن الكــوكىب الفلكـى، ثانيًـا مـا قبــل هـذا الزمـان، أى مــا : القـرآن ثالثـة أنـواع للزمــان، هـى

وللعـرب مثـل بقيـة شـعوب األرض أسـاطريهم، .قبـل خلـق الكـون واإلنـسان، ثالثًـا الـزمن النفـسى
ـا قطعـة الـىت يعر " باملرحلة األسـطورية"وقد مروا كما مرت تلك الشعوب  فهـا بعـض البـاحثني بأ

من حياة الروح الىت تعكـس تفكـري الـشعب احللمـى، فـاحللم هوأسـطورة اإلنـسان الفـرد، كمـا أن 
ا هى الرحم الـذى خرجـت منـه فنـون الـسرد  األسطورة هى مغامرة العقل البدائى األوىل، كما إ



٦١٢٢٠١٤ 

عرىب، تنتمى األسطورة والقصة مًعا وىف تراثنا ال. الشعرية والنثرية، كامللحمة، والرتاجيديا، والقصة
ــــت ممتــــدة حــــىت عــــصرنا ــــشفاهية، الــــىت مازال ــــان القدميــــة قامــــت . إىل مرحلــــة الثقافــــة ال وىف األدي

األسطورة مقام العقيدة مبعناها الشامل واملقدس، كما كانت هلـا وظيفتهـا االجتماعيـة والقانونيـة 
تكـون فيـه األسـطورة أداة " اعتقـادى"ا واألخالقية، وهى ىف صيغتها األوىل رمز اجلانبني، أحدمه

. يــستهدف اسرتضــاء اآلهلــة والتعبــد هلــا" طقــسى"واآلخــر . للمعرفــة والكــشف والفهــم والتنظــيم
ومــن ّمث يتنــاول .وقــد ورد مــصطلح األســاطري ىف القــرآن الكــرمي مرتبطــا بالتــصورات الدينيــة الوثنيــة

افـة والتـاريخ الرومـاىن لألسـطورة الرومانيـة هذا البحث ىف متنه فكرة اإلبداع الفىن املتطـور ىف الثق
م مــــن حيــــث توافــــق خيــــال الــــشاعر الرومــــاىن . ق٧٥٣عــــام " تأســــيس مدينــــة رومــــا"الــــشهرية 

الذى بُىن على " رميوس ورومولوس"لقصة النزاع بني األخوين ] م١٧–م .ق٤٣"[أوفيديوس"
املائــدة ىف القــرآن الكــرمي، قــصة النــزاع بــني قابيــل وهابيــل أبنــاء ســيد اخللــق آدم مــن خــالل ســورة

وكيــف اســتطاع الكتــاب الرومــان أن يبــدعوا ىف . واخلـوض ىف جرميــة القتــل بــسبب الغــرية واحلـسد
عــرض الفكــر التــارخيى واحلــضارى لنــشأة مدينــة رومــا القدميــة مــن منظــور القــصص الــديىن لقــصة 

.األخوين قابيل وهابيل

:مقدمة
وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان مد احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا حم

.إىل يوم الدين
ر اإلمكان، لرصد وحتليل لواحدة من القصص يُعد هذا البحث حماولة أولية جادة بقد

وتأثريه ىف األدب ابىن آدم " قابيل وهابيل"القرآىن من خالل ما جاء ىف قصة التوأم 
ا أنتجه اإلبداع املتطور ىف الثقافة والتاريخ الكالسيكى من خالل امليثولوجيا اإلغريقية والرومانية وم

أحفاد البطل " رميوس ورومولوس"الروماىن، ورؤية حتليلية نقدية لألسطورة الرومانية للتوأم 
".آينياس"الطروادى 

وهذا الرصد والتحليل، هو املدخل العلمى للتعرف على جهود العلماء ىف تيسيري فهم 
فكر املؤرخني وخيال الشعراء ىف احلضارة الرومانية لكى القصص القرآىن ىف اإلسالم، وكذلك 

تمع الروماىن من خالل  يعطينا التصور الدقيق لتلك املرحلة ثقافًيا وتارخيًيا لإلبداع الفكرى ىف ا
.القصص الديىن ىف القرآن الكرمي
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:منهج البحث
ارنة يظهر ىف الوصف والتحليل هو األساس ىف هذا البحث، وإن كان اجلانب النقدى واملق

ثنايا البحث، بقدر ما تتيح الفرصة ذلك، وىف احلدود الىت ال خترج عن حدود البحث، بل تفيده 
.وتربز جوانب هامة فيه

:خطة البحث
حتدثت ىف . ارتأيت أن تكون خطة هذا البحث تقسيمه بعد املقدمة إىل مبحثني وخامتة

أما املبحث األول فتناولت . وأنواعه وأهدافهاملقدمة عن التأريخ والقصص الديىن ىف القرآن الكرمي
وفكرة النزاع بني األخوين على الزواج من األخت واهلدف الديىن " قابيل وهابيل"قصة التوأم 

ىف التاريخ الروماىن وفكرة الصراع " رميوس ورومولوس"بينما ّشكل املبحث الثاىن قصة التوأم . منها
ىف القرن " آدم"فة الرومانية فكرًا مبدًعا ومنها متثيلية على احلكم وكيف أنتجت احلضارة والثقا

مث استخلص أوجه التشابه . الثاىن عشر ىف العصور الوسطى كان نواته القصص القرآىن
واالختالف بني القصتني، وأنتهى باخلامتة الىت تضمنت أهم النتائج الىت توصل إليها سري 

. املوضوع
فرقوقد. أرخت، وورخت:يقالمثلهتوريخوالالوقت،تعريفهو:لغةً التأريخ

: تقول"قيس"و. تورخيًاالكتابورختيقولون"تميمبنو": فقالاللغتنيبني"األصمعى"
ملاالفارسيةعنوليست معربةأصيلةعربيةالتأريخلفظةأنيؤكد:األصمعىوقول. تأرخيًاأرخته
.الشهرومعناهسرياىناريختكلمةأصلأن: بقوهلماللغةأهلبعضذلكإىلذهب

إكتفواوإمناله،حمدًدااألوائل تعريًفااالسالميالتاريخكُّتابحيددمل: اصطالًحاوالتاريخ
وبالتاريخالتأريخ،كتابهذا:"خياطبنخليفة"قول املؤرخجاءهناومنوأنواعه،غايتهبذكر
موحملنسائهمعددوانقضاءوصومهمالناس حجهمعرف اإلمامتعريفمن ذلكوقريًبا،ديو

التاريخإن":فقالجامًعاتعريًفالهيضعأنحاول"خلدونابن"أنبيد. تارخيهمقدمةيف"الطبرى"
وتضرباألقوالفيهااألوىل تنموالقرونمنوالسوابقوالدولاأليامأخبارعلىيزيدالىف ظاهره

اتقلبتكيفاخلالفةشأنلناوتؤديحتفاالتغصتها االإذااألنديةاوتطرفاألمثالفيها
الالنطاقفيهاواتسع للدولاألحوال منهماإلرحتال وحانمنادىحىتاألرضوعمرواوا
االوقائعبكيفياتوعلمومبادئها دقيقللكائناتوتعليلوحتقيقنظرباطنهويفالزوال، وأسبا
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)١". (علومهايفيعدبأنديروجاحلكمة وعريقيفأصيللذلكفهوعميق
ويُعد القصص القرآىن من الدراسات اهلامة ىف علوم القرآن، ولعله أوسعها رقعة وأكثرها 

وجمال البحث ىف القصص . أهدافًا، إذ أنه خيدم العقيدة والشريعة ويدعم األخالق واملثل الرفيعة
.شرح باحلقائق املستقرةوإن القرآن ال يُفسر بالنظريات العلمية وإمنا يُ . القرآىن رحب

ارتبط القصص الديىن اإلسالمى، منذ بدايته، بالقرآن الكرمي وما جاء فيه من القصص 
كما أنه سجل ألنباء وأعمال الشعوب السالفة " القصص احلق"و" أحسن القصص"القرآىن 

ويشري . بابوأنبيائها ورسلها، وما حيمله تارخيهم من خربات انسانية صاحلة ألن يعترب أولوا األل
جمموع الكالم املشتمل على ما يهدى "ىف تفسريه الكبري، إىل القصص القرآىن بأنهالفخر الرازى

القصص الذى "ىف تفسريه بأنهالزمخشرىوزاد " إىل الدين، ويرشد إىل احلق، ويأمر بطلب النجاة
) ٢". (يرقق القلوب

:أربعة أنواعويشمل القصص الديىن الديىن الذى أشار إليه القرآن الكرمي
وتبدأ بقصة أىب البشر آدم وأمهم حواء وخروجهما من اجلنة، مث قصة : قصص األنبياء. أ

وحيتل القصص األنبياء املقام األول ىف القصص القرآىن ملا . نوح والطوفان، وغريهم من األنبياء
سيد للضمري حيتويه على سري األنبياء وتارخيهم الذى له دور هام ىف التاريخ االنساىن، كتج

اجلمعى للبشرية، وكسجل ملسرية االنسان الروحية اإلميانية، ىف مقابل املسرية السياسية 
: واالجتماعية الىت ميثلها التاريخ السياسى، لذلك ربط املؤرخون القدامى بني جانىب تاريخ البشرية

البشرية، وسعيها ويضرب قصص األنبياء جبذزوره األوىل إىل طفولة . تاريخ الرسل وتاريخ امللوك
.املبكر إىل التعرف على قوانني الطبيعة ونواميسها الىت جتسد اإلرادة اإلهلية

وقصص األنبياء، والشعوب البشرية الىت صاغها وأعاد روايتها عن مصدرها القرآىن اإلهلى 
ون شفاهًيا ىف عهد الرسول والعصور التالية وكما رواها احملدثون واإلخباري" الُقصاص والوعاظ"

لثالث، اجلامعة العراقية، ص عبداحلافظ عبد حممد، أسس مصادر كتابة السرية النبوية، جملة مداد اآلداب، العدد ا: الكبيسى) (1
ص

٥٢٠، ٤٨٤.
وملزيد من . ٤٧ص٢٠٠١سيد، القصص الديىن بني الرتاث والتاريخ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة ، : مخيس) (2

لد : زيدان: التفاصيل عن نفس املوضوع انظر .١٩٨٢، دار اجليل، بريوت، ١٠جرجى، العرب قبل اإلسالم، ا
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قد انتقلت بعد ذلك . واملؤرخون ىف كتب السنة، والسرية، والتفسري، والتاريخ والتصوف، وغريها
إىل كتب األدب العام، وإىل مرويات الرتاث الشعىب، وكذلك كتب تاريخ األديان، وكتب التفسري 
واحلديث، والكتب اخلاصة بقصص األنبياء متثل هذه الكتب مصادر القصص الديىن اإلسالمى 

وقد اتسعت . بداية من قصص األنبياء إىل قصص أهل القرى البائدة، إىل السرية النبوية الشريفة
كما ضمنت . البن عبد ربههذه املصادر بعد ذلك، لتشمل كتب األدب العام، كالعقد الفريد 

ا بعض قصص األنبياء كما ىف سرية  وأضاف املؤلفون واملصنفون . عنترةالسري الشعبية ىف متو
ه الكتب، إىل النصوص القرآنية، الىت بنوا عليها قصصهم وسريهم، ما توفر هلم من الرتاث هلذ

واألساطري الفارسية " اإلسرائيليات"اإلنساىن، كقصص التوراة واإلجنيل، وهو ما ُعرف بعد ذلك بـ
وتاريخ مث أخبار العرب القدمية وأساطريها " أساطري األولني"واهلندية واليونانية، وهو ما ُعرف بـ

أيامها قبل االسالم، األمر الذى جعل من هذا القصص الديىن كنزًا غنًيا باملادة األولية لإلبداع 
)  ١. (األدىب، والتاريخ الوجداىن للبشرية، ىف سعيها للهداية والدين احلق

والىت ترد للعربة التارخيية املستهدفة منها، :قصص الشعوب السابقة على اإلسالم. ب
قابيل وهابيل، قصة أهل الكهف، قصة يأجوج ومأجوج،وأصحاب األخدود قصة : مثل

وأصحاب الفيل إىل غري ذلك مما يرتبط أشد االرتباط بالثواب والعقاب السماويني، واجلنة والنار، 
ال التارخيى، ذا ا ) ص(الوقائع واألحداث الىت حدثت للرسول ٠واملوت والبعث، ويرتبط 

.ريش لهنفسه مع بداية اضطهاد ق
.وهو القصص املتعلق بعامل اجلن، واملالئكة، والشياطني، والسحرة: القصص الغيبى. ج
وهو القصص املتعلق بعامل احليوان، كقصة الغراب الذى : القصص الرمزى والتمثيلى. د

وقصة الطري الىت ذحبها إبراهيم، وقصة بقرة . بعثه اهللا البن آدم لكى يعلمه كيف يوارى سوأة أخيه
اسرائيل الىت أمر موسى بذحبها لكشف جرمية القتل، ومثة قصص قرآنية حتمل أمساء حيوانات بىن
البقرة، والنحل، والنمل، والعنكبوت، والفيل، ورغم الوفرة املادة القصصية ىف القرآن الكرمي، : مثل

ا وردت كما أسلفنا كإشارات جمملة، أو حملات سرية امل إال ومل تتحول إىل قصص ديىن ك. إال أ
على يد املفسرين ورواة األخبار واملؤرخني القدامى، لتصبح قصًصا دينًيا بشريًا منفصًال عن 

نبيلة، السرية النبوية : ابراهيم: وملزيد من التفاصيل عن نفس املوضوع انظر. ٤٧،٤٨سيد، املرجع نفسه، ص ص : مخيس) (1
لد بني التاريخ واخليال الشعىب، جملة ٣٦٨- ٣٦٧: ص ص. ١٩٨٢، ٤، العدد ١٢عامل الفكر ا
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كما يربز القرآن ثالثة . القصص القرآىن وإن كان استلهامه ىف البداية ليبىن عليه إبداعه القصصى
أى ما قبل خلق الكون أوًال الزمن الكوكىب الفلكى، ثانًيا ما قبل هذا الزمان، : أنواع للزمان، هى

)١. (واإلنسان، ثالثًا الزمن النفسى

"قابيل وهابيل":المبحث األول
حتت النوع الثاىن وهو قصص الشعوب السابقة على اإلسالم " قابيل وهابيل"تندرج قصة 

وليس اهلدف منها هو السرد التارخيى فخسب، ولكن اهلدف هو التأمل والعظة واملغزى الديىن، 
صياغة هذا املوروث التارخيى ىف القرآن الكرمي صياغة قصصية، ىف زمن مل يكن لذلك جاءت 

.القصص فيه قد انفصل عن التاريخ، وكذلك جاء السرد بالغًيا فنًيا
ا االنسان ىف مجيع  أتى اإلسالم بقواعد أساسية إلرشادات شاملة جامعة يسرتشد 

ال العام أو اخلاص، وقد نشاطاته وعالقاته، سواء أكانت هذه النشاطات والعال قات ىف نطاق ا
يكون سبب ذلك أن اهللا سبحانه وتعاىل عندما رأى أن يكون اإلسالم هو ختام األديان وضع 
قواعد يسري عليها اإلنسان ىف تطوره ومعامالته، فمن ناحية جند أن اإلسالم يؤكد على العدالة 

سية واالقتصادية والدولية وطرق التصرف االجتماعية والسالم الدوىل بأن أخضع العالقات السيا
االت، وأخضعها للدين واألخالقيات احلميدة الىت نص عليها، مث عن طريق حتديد  ىف هذه ا
الواجبات األساسية للفرد حنو الدولة وواجبات الدولة حنو الفرد وواجبات الدولة حنو الدول 

تمعات السكانية الىت منحها األخرى، وقد وضع القرآن مبادئ أساسية أوصى بأن تتبعها ا
احلرية ىف أن تطور نفسها طبقا حلاجيتاها وظروف عصرها وبشرط أن يقوم صرح تطورها على 

.املبادئ األساسية لإلسالم وىف داخل نطاق هذه املبادئ
ا اإلسالم ىف النظام السياسى أن سيادة الدولة هللا سبحانه وتعاىل،  وأول املبادئ الىت نادى 

وز ألى مشرع أو ألى برملان أن يصدر قانونًا يتناىف ىف نصه وروحه مع ما أوصى به اهللا ىف وال جي
هكذا أكد اإلسالم على املساواة ىف العدالة . القرآن العزيز وما جاء ىف سنة رسوله حممد 

حممد رجب، الرتاث: النجار: س املوضوع انظروملزيد من التفاصيل عن نف.١٦،١٧سيد، املرجع نفسه، ص ص : مخيس(1) 
.١٩٩٥، دار الفكر العرىب، ذات السالسل، ٢،١القصصى ىف األدب  العرىب ج
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وجنب الدولة والناس مغبة االندفاع وراء النزوات وامليول الىت ال تتمشى مع املبادئ اإلسالمية، أو 
اختاذ قرارات دون دراسة، أو اصدار أوامر هوجائية، كذلك محى اإلسالم األقليات من تعسف 

)١. (غلبية، وصان مصاحل الناس مجيًعا من تسلط الطبقة االقتصادية احلاكمةاأل
تمع عامة وأساس حلدود  ومن مثَّ يتعرض القرآن الكرمي لقضية هامة كانت نواة لتنظيم ا
الدولة سياسًيا واقتصاديًا ووضع التشريعات والقوانني الىت يسنها احلاكم حىت تسري ىف نظام وعدل 

حمورًا رئيًسا ترتكز عليه أوىل التشريعات السماوية على األرض " قابيل وهابيل"قصة وتأتى . وحق
رم .لتحقيق العدالة اإلنسانية ونبذ العنف ومنع اجلرمية ومعاقبة ا

قـَْول يـَُقول تـََعاَىل ُمبَـيـًِّنا َوِخيم َعاِقَبة اْلبَـْغي َواحلََْسد َوالظُّْلم ِيف َخَرب اِبـَْينْ آَدم ِلُصْلِبِه ِيف 
اجلُْْمُهور َوُمهَا قَابِيل َوَهابِيل َكْيف َعَدا َأَحدمهَا َعَلى اْآلَخر فـََقتَـَلُه بـَْغًيا َعَلْيِه َوَحَسًدا َلُه ِفيَما َوَهَبُه 

ِع اْآلثَار َوالدُُّخول اللَّه ِمْن النـِّْعَمة َوتـََقبُِّل اْلُقْربَان الَِّذي َأْخَلَص ِفيِه لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ فـََفاَز اْلَمْقُتول ِبَوضْ 
اَرْيِن  ) ٢. (ِإَىل اْجلَنَّة َوَخاَب اْلَقاِتل َوَرَجَع بِالصَّْفَقِة اْخلَاِسرَة ِيف الدَّ

مثواجلنة،آدم وإبليسخلقمثالزمان،ومفهوماخللققصةتارخيهيفالطبرىكما تناول
األوىلوالصراعاتآدم،بأوالدإعمار األرضمثاألرض،إىلاجلنةمنآدمأنزلتاليتاخلطيئة
الوالدةالطوفانوقصةنوحعهدإىليصلمثاألساس فيها،األثرإلبليسكاناليتبينهم،

منتصف يفليصلعاصروهم،الذينوامللوكواحًدا واحًدااألنبياءللبشرية، ومير بقصصاجلديدة
ولنقلالسنوي،يبدأ تارخيههناومنما،وأحداثهواهلجرةالنبويةإىل البعثةتارخيهمنالثايناجلزء

تارخيهيفالطربيمرجعياتتأملناولو.األسطورةمنانتهىأنبعدالفعليالتاريخبدأإنه
وبعض والتوراة"منبهبنوهب"إىلمعظمهايفتعودلوجدناهاخالل أسانيده،مناألسطورى،

يفنشكالكناالعرىب، وإنالتاريخيفرالثالسردىاملنبع،"عباسبناهللاعبد"وكذلكاليهود
خاللمنومشروعيتهمتفوقهمإثباتاألخبار لغرضمنالكثريإليهوأنصارهمالعباسينيإضافة
)٣(.الناسلدىىف جدهم" األمةحرب"صفةتعزيز

.١٦١،١٦٢، ص ص ١٩٩١أمحد، األناجيل دراسة مقارنة، دار املعارف،القاهرة، : طاهر(1)
.تفسري ابن كثري(2)

لعرىب حىت مطلع القرن اخلامس اهلجرى، اهليئة العامة السورية للكتاب، دمشق ركان، الفن القصصى ىف النثر ا: الصفدى) (3
.١١٨، ١١٧، ص ص ٢٠١١
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بَانًا فـَتـُُقبَِّل ِمْن َأَحِدِهَما َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ ابـَْنْي آَدَم بِاْلَحقِّ ِإْذ قـَرَّبَا قـُرْ ﴿: يقول احلق تعاىل
)١. (َوَلْم يـُتَـَقبَّْل ِمَن اآلَخِر قَاَل َألقْـتـَُلنََّك قَاَل ِإنََّما يـَتَـَقبَُّل اهللاُ ِمَن اْلُمتَِّقْيَن﴾

أن وجه اتصال هذه اآلية مبا قبلها التنبيه من اهللا تعاىل على أن ظلم اليهود، الطبرىويرى 
إن همَّ هؤالء اليهود بالفتك بك يا حممد : املعىن. د كظلم ابن آدم ألخيهونقضهم املواثيق والعهو 

أي ذكرهم هذه القصة فهي قصة . فقد قتلوا قبلك األنبياء، وقتل قابيل هابيل، والشر قدمي
، صدق، ال كاألحاديث املوضوعة ويف ذلك تبكيت ملن خالف اإلسالم، وتسلية للنيب 

-ليسا لصلبه، كانا رجلني من بين إسرائيل : الحسن البصريواختلف يف ابين آدم،  فقال 
ما املثل يف إبانة حسد اليهود  وكان بينهما خصومة، فتقربا بقربانني ومل تكن - ضرب اهللا 

وهذا وهم، وكيف جيهل صورة الدفن أحد من بين : ابن عطيةقال . القرابني إال يف بين إسرائيل
ما ابناه لصلبه؛ هذا قول اجلمهور من املفسرين وقاله  إسرائيل حىت يقتدي بالغراب؟ والصحيح أ

ألنه كان -، وكان قربان قابيل حزمة من سنبل وهابيلقابيلوغريمها، ومها ابن عمر وابن عباس
واختارها من أردإ زرعه، مث إنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلها، وكان قربان - صاحب زرع 
فرفع إىل اجلنة، فلم يزل " فتقبل. "أخذه من أجود غنمه- ألنه كان صاحب غنم - هابيل كبًشا 

فلما تقبل قربان هابيل . وغريه" سعيد بن جبير"، قاله يرعى فيها إىل أن فدي به الذبيح 
أمتشى على األرض يراك الناس - ألنه كان كافرًا - : قال له قابيل حسًدا - ألنه كان مؤمًنا 

- ربان أن حواء كانت تلد يف كل بطن ذكرا وأنثى سبب هذا الق: وقيل" ألقتلنك! "أفضل مين 
ا ولدته منفرًدا عوًضا من هابيل على ما يأيت، وامسه إال شيثًا  ، ألن )شيت(هبة اهللافإ

هذا هبة اهللا لك بدل هابيل، وكان آدم يوم ولد شيث ابن : قال حلواء ملا ولدتهجربيل 
وكان يزوج الذكر من هذا البطن األنثى من البطن اآلخر، وال حتل له أخته - ثالثني ومائة سنة 

، ليوذا، ومع هابيل أخًتا ليست كذلك وامسها مياءإقليتوأمته فولدت مع قابيل أخًتا مجيلة وامسها 
أنا أحق بأخيت، فأمره آدم فلم يأمتر، وزجره فاتفقوا على : فلما أراد آدم تزوجيهما قال قابيل

)٢. (وروي أن آدم حضر ذلك، واهللا أعلم. ابن مسعودقاله مجاعة من املفسرين منهم . التقريب

.٢٧سورة املائدة، آية ) (1
لد األول، بريوت،(2) ، تفسري اجلاللني، سورة ١٩٩٧تاريخ الطربى، منشورات حممد على بيضون، دار الكتب العلمية، ا

)٢٧(املائدة، آية
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املاضني أن حواء كانت تلد آلدم توأمني ىف كل كما قال أهل العلم بقصص النبيني وأخبار
ا ولدته منفرًدا وكان مجيع من ولدته حواء أربعني من ذكر وأنثى  بطن غالًما وجارية إال شيًئا فإ

مث كثر اهللا المغيثأمةوتوأمته عبد المغيثوأخرهم إقليمياوتوأمته قابيلوعشرين بطًنا أوهلم 
ميت آدم حىت رأى من من ولده أربعني ألًفا ورأى آدم فيهم مل": "ابن عباس"قال . ىف نسل آدم

الزنا وشرب اخلمر والفساد واختلف العلماء ىف وقت مولد قابيل، وهابيل فقال بعضهم غشى 
هابيلىف بطن مث إقليمياوتوأمته قابيلآدم حواء بعد مهبطهما إىل األرض مبائة عام فولدت 

)١". (ىف بطن واحدلبوداوتوأمته 
إن آدم كان يغشى حواء : :عن بعض أهل العلم بالكتاب األول"محمد ابن إسحق"ال وق

ىف اجلنة قبل أن يهبط إىل األرض فحملت له قابيل وتوأمته فلم جتد عليها ومحًا وال طلًقا حني 
ابيل  ا تغشاها فخملت  ما ومل تر معهما دًما لطهارة لبنه فلما هبطا إىل األرض واطمأنا  ولد

ته لبودا فوجدت فيها الوحم والنصب والطلق والدم حىت إذا شب أوالده زوج غالم هذا وتوأم
البطن جارية البطن اآلخر وزوج جارية هذا البطن غالم البطن اآلخر وكان الرجل منهم يتزوج أى 

ا ال حتل له فلما ولد قابيل وتوأمته إقليميا ىف بطن . أخواته شاء إال توأمته الىت ولدت معه فإ
أمر اهللا تعاىل آدم " الكلبى"احد وهابيل وتوأمته لبودا ىف بطن واحد وكان بينهم سنتان ىف قول و 

أن ينكح لبودا قابيل، وينكح هابيل إقليميا، وكانت أخت قابيل من أمجل النساء وأحسنهم خلًقا 
هى أخىت ولدت معى ىف بطن وهى :" فذكر آدم ذلك لولده هابيل فرضى وسخط قابيل وقال

ا من أوالد اجلنة ومها من أوالد األرض فأنا أحق بأخىتأحسن . من أخت هابيل فأنا أحق 
ا ال حتل لك فأىب أن يقبل ذلك منه وقال أن اهللا تعاىل مل يأمره بذلك وإمنا هو : فقال له أبوه إ

ا: من رأيه فقال هلما آدم )٢. (قربا قربانًا فأيكما يقبل قربانه فهو أحق 
:"المائدة"ىف كتابه العزيز ىف سورة يقول احلق تعاىل

﴿َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ ابـَْنْي آَدَم بِاْلَحقِّ ِإْذ قـَرَّبَا قـُْربَانًا فـَتـُُقبَِّل ِمْن َأَحِدِهَما َوَلْم يـُتَـَقبَّْل ِمَن 
﴿لَِئْن َبَسْطَت ِإَليَّ َيَدَك ﴾٢٧﴿اْآلَخِر قَاَل َألَقْـتُـَلنََّك قَاَل ِإنََّما يـَتَـَقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقيَن﴾ 

﴿ِإنِّي ُأرِيُد ﴾٢٨﴿لِتَـْقتـَُلِني َما َأنَا بَِباِسٍط َيِدَي ِإلَْيَك ِألَقْـتُـَلَك ِإنِّي َأَخاُف اللََّه َربَّ اْلَعاَلِميَن﴾ 

الس، القاهرة ص ص: بورىالنيسا(1) .٥٤، ٥٣أىب اسحق أمحد بن حممد بن إبراهيم، املعروف بالثعلىب، عرائس ا
.٥٤املرجع نفسه، ص (2)
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﴿َفَطوََّعْت ﴾٢٩﴿يَن﴾ َأْن تـَُبوَء بِِإْثِمي َوِإْثِمَك فـََتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذِلَك َجَزاُء الظَّاِلمِ 
فـَبَـَعَث اُهللا ُغَرابًا يـَْبَحُث ِفي ﴿﴾ ٣٠﴿َلُه نـَْفُسُه قـَْتَل َأِخيِه فـََقتَـَلُه فََأْصَبَح ِمَن اْلَخاِسرِيَن﴾ 

َراِب اَألْرِض لُِيرِيَُه َكْيَف يـَُواِرْي َسْوَءَة َأِخْيِه قَاَل يَا َويـَْلَتى َأَعَجْزُت َأْن َأُكْوَن ِمْثَل َهَذا اْلغُ 
﴾٣١﴿.﴾ فَُأَواِرَي َسْوَءَة َأِخْي فََأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمْينَ 

أبناءوكاناألنباط،قريب، عصرعصرحىتالسحيقاملاضىيفموجوًدااحملارمكان زواج
كانتاألساطري القدميةيفوكذلك-لكن ليس من نفس البطن - أخته منهمالواحديتزوجآدم
معاوية بن "كما قال . وعشرتوتوأدونيسومتوزعشتارمثلالظاهرة،هذهعنتعرب

أكان آدم َزوَّج ابنته من ابنه فقال معاذ لو فعل ذلك آدم ملا " جعفر الصادق"سألت ":"عمار
إن اهللا تعاىل أهبط آدم وحواء وال كان دين آدم إال دين نبينا حممد رغب عنه رسول اهللا 

وهى أول من بغى ىف األرض فسلط اهللا عناقإىل األرض ومجع بينهما وولد له بنت فسماها 
عليها من قتلها فولد آلدم على أثرها قابيل مث ولد له هابيل فلما أدرك قابيل أظهر اهللا تعاىل جنية 

وخلق هلا رمحًا وأوحى اهللا إىل آدم أن زوجها من قابيل ىف صورة إنسية ُعمالةمن اجلن يقال هلا 
فزوجها منه فلما أدرك هابيل أهبط اهللا إىل آدم وحواء ىف صورة إنسية وخلق اهللا هلا رمحًا وكان 

فلما نظر إليها هابيل ورمقها أوحى اهللا تعاىل إىل آدم أن زوجها من هابيل ففعل . ترَكهامسها 
يا بىن إن الفضل بيد : "فقال". رب من أخى، وأحق مبا فعلت منهيا أبت ألست أك:"فقال قابيل

واك، فقال له: "، فقال"اهللا يؤتيه من يشاء إن كنت تريد أن تعلم ذلك :"ال ولكنك أثرته على 
ا من صاحبه كانت القرابني حينئذ إذا قُبلت : قالوا. فقربا قربانًا فأيكما يُقبل قربانه فهو أوىل 

فخرجا . ر فأكلتها وإذا مل تُقبل مل تنزل نار ألكلها ولكن تأكلها السباعنزلت من السماء نا
ليقربا وكان قابيل صاحب زرع فقرب صربة من الطعام من أردإ زرعه وأضمر ىف نفسه أنه ال يباىل 

وكان هابيل راعًيا صاحب ماشية فقرب كبًشا مسيًنا من . أيُقبل منه أم ال، فلن يتزوج أخىت أبًدا
)١(.ه ولبًنا وزبًدا وأضمر ىف نفسه الرضا والتسليم ألمرهخيار ماشيت
إن هابيل نتج له كبش ىف غنمه ملا كرب مل يكن له مال أحب : "اسماعيل ابن راقعوقال 

ما على اجلبل فنزلت نار : إليه منه وكان حيمله على ظهره فلما أمر بالقربان قربه، قال فوضعا قربا

)٢٧(سورة املائدة، آية . ٥٥، ٥٤املرجع نفسه، ص ص: ،  النيسابورى٣٢٤ركان، املرجع نفسه، ص : الصفدى(1)
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واللنب ومل تأكل من قربان قابيل حبة ألنه مل يكن بزاكى من السماء فأكلت الكبش والزبد
القلب، وقُبل قربان هابيل ألنه كان زاكى القلب فما زال الكبش يرتع ىف اجلنة حىت ُفدى به ابن 

ِمَن ﴿:إىل قوله﴾َوَلْم يـُتَـَقبَّْل ِمَن اْآلَخرِ فـَتُـُقبَِّل ِمْن َأَحِدِهَما﴿:إبراهيم فذلك قوله تعاىل
. ﴾٢٧﴿﴾ ينَ اْلُمتَّقِ 

فنزلوا عن اجلبل وتفرقوا وقد غضب هابيل ملا رد اهللا قربانه وظهر فيه احلسد والبغى وكان 
يضمرمها قبل ذلك ىف نفسه إىل أن أتى آدم مكة ليزور البيت فلما أراد أن يأتى مكة قال للسماء 

بيل فقال نعم ترجع وتراه  احفظى ولدى باألمانة فأبت فقال لألرض واجلبال فأبيا فقال ذلك لقا
كما يسرك فلما غاب آدم أتى قابيل إىل هابيل وهو ىف غنمه فقال ألقتلنك، قال ومل ؟ قال ألن 
اهللا قبل قربانك ومل يقبل مىن قرباىن وتنكح أخىت احلسناء وأنكح أختك الدميمة، فيتحدث الناس 

نىب إمنا يتقبل اهللا من إنك خري مىن وأفضل ويفتخر ولدك على ولدى فقال له هابيل وما ذ
ِإنِّي َأَخاُف اللََّه ۖلَِئْن َبَسطَت ِإَليَّ َيَدَك لِتَـْقتُـَلِني َما َأنَا بَِباِسٍط َيِدَي ِإلَْيَك ِألَقْـتـَُلَك ﴿. املتقني

) ١. (﴾٢٨﴿﴾َربَّ اْلَعاَلِمينَ 
، "أن املقتول كان أشد ولكنه منعه التحرج أن يبسط إىل أخيه يده: "عبداهللا ابن عمروقال 

. ﴾٣٠﴿﴾ َفَطوََّعْت َلُه نـَْفُسُه قـَْتَل َأِخيِه فـََقتَـَلُه فََأْصَبَح ِمَن اْلَخاِسرِينَ ﴿:فقال اهللا تعاىل
ملا قصد قابيل هابيل زاغ هابيل ىف رؤوس اجلبال مث أتاه يوًما من األيام وهو : "السدىقال 

. فقال بعضهم ضربه حبديدة. كما اختلف ىف كيفية قتله". نائم فشدخ رأسه بصخرة فمات
وأخذ ويُقال أن إبليس متثل له. ولكن يرد ىف هذا الرأى أن احلديد مل يكن معروفًا ىف هذا الوقت

وقصد قابيل أخاه وهو نائم فرفع صخرة . طريًا فوضع رأسه على حجر مث شدخه حبجر آخر
ا رأسه فمات )   ٢. (فلما قتله مل يدر ماذا يصنع به. فشدخ 

َجْزُت فـَبَـَعَث اهللاُ ُغَرابًا يـَْبَحُث ِفي اَألْرِض لُِيرِيَُه َكْيَف يـَُواِرْي َسْوَءَة َأِخْيِه قَاَل يَا َويـَْلَتى َأعَ 
فبعث اهللا غرابني . ﴾٣١﴿.َأْن َأُكْوَن ِمْثَل َهَذا اْلُغَراِب فَُأَواِرَي َسْوَءَة َأِخْي فََأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمْينَ 

)٢٨(سورة املائدة، آية . ٥٦، ٥٥املرجع نفسه، ص ص: النيسابورى(1)
:، النيسابورى٢٦ص . ٢٠٠٤، مطابع اجلزيرة انرتناشونال، القاهرة ١رشدى، قصص األنبياء والتاريخ، ج : البداروى) (2

)٣٠(، سورة املائدة، آية ٥٦املرجع نفسه، ص 
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فحفر ىف األرض . فعلم كيف يصنع بأخيه. فحفر له، ودفنه برجليه ومنقاره. قتل أحدمها اآلخر
)١. (قربًا ألخيه، ووضعه فيه، ووراى الرتاب

أحارس أنا ألخى؟ . فقال ال أعلم. أخوك" هابيل"أين " قايين"فقال الرب لـ: التوراةقول وت
فاآلن ملعون أنت من األرض الىت . فقال ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إىلَّ من األرض

ا. فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك تائًها وهاربًا . مىت عملت األرض ال تعود تعطيك قو
ذنىب أعظم من أن حيتمل إنك طردتىن اليوم عن وجه :فقال قايني للرب. تكون ىف األرض

فقال . فيكون كل من وجدىن يقتلىن. ومن وجهك أختفى وأكون تائًها وهاربًا ىف األرض. األرض
وجعل الرب لقايني عالمة لكى ال . له الرب لذلك كل من قتل قايني فسبعة أضعاف ينتقم منه

) ٢. (ني من لدن الرب وسكن ىف أرض نود شرقى عدنفخرج قاي. يقتله كل من وجده
خىت يظل حًيا . ومعىن هذا أن اهللا سبحانه وتعاىل أراد أال يُقتل قابيل انتقاًما ملقتل هابيل

ويظل بقية حياته هاربًا . يتعذب بذنبه، ويشقى ىف فالحة األرض فال تعود تعطيه غلتها ومثارها
ا، وما قاله أيًضا ومن األقوال الىت . وتائًها ىف األرض ، أنه مكث "الضحاك ابن عباس"ال يعتد 

فإن تغري الرائحة يظهر بعد أيام قليلة فال يُعقل -حيمل أخاه ىف جراب على عاتقه سنة حىت أننت
أن يتحملها أحد، كما أن لفظ القرآن الكرمي فبعث اهللا، فالفاء تدل على الرتتيب والتعقيب من 

. غري تراخ
فلعن .أن األرض نشفت دم ابن آدم املقتول": دهب"ات أيًضا املروية عن ومن اإلسرائيلي

ولعل هذا . فمن أجل ذلك ال تنشف األرض دًما بعد دم هابيل إىل يوم القيامة. ابن آدم األرض
القول وضعه األقدمون لتعليل ظاهرة أن املاء والسوائل األخرى تتشرب ىف األرض بينما يظل الدم 

. ًيا يُقدم لنا العلم تفسري هذه الظاهرة، ليس بسبب لعن ابن آدم لألرضولكن حال. ال يتشرب
بل بسبب أن الدم فيه مواد جتعله يتجلط مبجرد مالمسته للرتاب ومىت جتلط الدم ال ميكنه 

.التسرب ىف مسام األرض
: يتضح ذلك ىف قول قايني للرب. ومن مثَّ فنظرة بىن إسرائيل لإلله، فيها نزعة إىل التجسيد

ىف حني يؤكد القرآن الكرمي على إحاطة علم اهللا بكل شىء كما ىف قوله !! من وجهك أختفى

.٢٦رشدى، املرجع نفسه، ص : البداروى) (1
).٨: ٤آيات ٤إصحاح(واجلديد، سفر التكوين، العهد القدمي-الكتاب املقدس) (2
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َسواٌء ِمْنُكْم َمْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َوَمْن ﴿﴾٩﴿﴾عاِلُم اْلغَْيِب َوالشَّهاَدِة اْلَكِبيُر اْلُمَتعالِ ﴿: تعاىل
) ١(﴾١٠﴿﴾هارِ َجَهَر بِِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللَّْيِل َوساِرٌب بِالنَّ 

:إن القصص القرآىن أحسن القصص وأحسن احلديث مبقتضى قول احلق تبارك وتعاىل
ْبِلِه َنْحنُ ﴿ َنا ِإلَْيَك َهـَذا اْلُقْرآَن َوِإن ُكنَت ِمن قـَ نـَُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحيـْ

ُْوِلي﴿: لهوقوله جل جال) ٣سورة يوسف، آية (﴾َلِمَن اْلَغاِفِلينَ  َرٌة ألِّ َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعبـْ
األَْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا يـُْفتَـَرى َولَـِكن َتْصِديَق الَِّذي بـَْيَن َيَدْيِه َوتـَْفِصيَل ُكلَّ َشْيٍء َوُهًدى 

).١١١سورة يوسف، آية (﴾َورَْحَمًة لَِّقْوٍم يـُْؤِمُنونَ 
اُهللا نـَزََّل ﴿: القصص وأحسن احلديث كما ىف قوله تعاىلوإمنا كان القصص القرآىن أحسن 

َأْحَسَن اْلَحِدْيِث ِكَتابًا مَُّتَشاِبًها مَّثَاِنَي تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلْوُد الَِّذْيَن َيْخَشْوَن رَبـَُّهْم ثُمَّ تَِلْيُن ُجُلْوُدُهْم 
﴾ ِبِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلِل اُهللا َفَما َلُه ِمْن َهادٍ َوقـُُلْوبـُُهْم ِإَلى ِذْكِر اِهللا َذِلَك ُهَدى اِهللا يـَْهِديْ 

، ألنه قصص حق الشك فيه وصدق مصفى ال ريب يعرتيه وال يشوبه )٢٣سورة الزمر، آية (
خيال وال يتطرق إليه احتمال حيكى احلقيقة والواقع بدون زيغ أو شطط وبال قصور أو تقصري، 

ل بني طياته العربة والعظة، هدفه االصالح والنسك واألخذ يرشد إىل اخلري ويُدل عليه وحيم
بالفضيلة واألخالق الكرمية والتجاىف والبعد عما ال جيوز من عقيدة أو عمل، فهو يهدف إىل 
تمع اإلنساىن كله واسعاد البشرية مجعاء وقصص هذا شأنه جدير أن يهتدى  إصالح الفرد وا

وسيلة ألغراضهم السامية ببيانه للناس أمت بيان وبالكشف بنرباسه وأن يتخذه الدعاة واملصلحون 
عن أسراره وبيان ما يؤخذ منه من ِعرب واعظات وبالبحث عن دقيق مراميه واالستنباط من آياته 

)٢. (واالعتبار حبوادثه ووقائعه لصالح احلال وسعادة الدنيا واآلخرة. ومبانيه
ا الكثري من العظات والعرب واحدة من ذلك القصص حتمل" قابيل وهابيل"وقصة  بني طيا

:واألهداف السامية والغايات النبيلة ومنها
أن هذا القرآن من عند اهللا سبحانه وتعاىل، ألن هذه القصة املُوغلة يف الِقَدم، مل يكن : أوالً 
ا، وإمنا أخربه اهللا سبحانه بأحداثها كما أخربه بأحداث غريها من القصص، للرسول  علم 

).١٠، ٩(، سورة الرعد، آية ٢٧، ٢٦رشدى، املرجع نفسه، ص ص : البداروى) (1
.١١٣، ١١٢، ص ص ١٩٩٧على حممد، استخالف آدم عليه السالم،مكة املكرمة، : نصر(2)
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فقد جاء بالكتاب املبني الذى ال يأتيه الباطل من بني يديه وكذلك اثبات رسالة نبينا حممد 
تِْلَك ﴿:كما قال تعاىل. وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد والذى فيه قصص وأخبار السابقني

َذاۖاْلغَْيِب نُوِحيَها ِإلَْيَك ِمْن َأنَباءِ  سورة هود، آية (﴾َما ُكنَت تـَْعَلُمَها َأنَت َوَال قـَْوُمَك ِمن قـَْبِل هَٰ
ا البشر مبا فيها من هدايات وعظات). ٤٩ .وذلك لينتفع 

وولديه قابيل وهابيل حيث أخربه بقصة آدم عناية اهللا برسوله الكرمي حممد : ثانًيا
ويًنا مما يعانيه تقوية لعزميته مما  من يعانيه واهلابًا حلماسه على الصرب ومواجهة أعباء الرسالة و

سورة (﴾ِإنَّ اْلَعاِقَبَة ِلْلُمتَِّقينَ ۖفَاْصِبْر ﴿ل الدعوة إىل اهللا كما قال سبحانه لنبيه حمن ىف سبي
).٤٩هود، آية 
أن تقوى اهللا وإخالص النية له قوًال وعمًال، أساس القبول عنده سبحانه، وقد قال : ثالثاً 

:تعاىل
سورةالكه(﴾َأَحًدارَبِّهِ بِِعَباَدةِ ُيْشِركْ َصاِلًحاَوَال َعَمًال فـَْليَـْعَملْ رَبِّهِ ِلَقاءَ يـَْرُجوَفَمْنَ انَ ﴿
).٢٧سورة املائدة،آية (نََّما يـَتَـَقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقيَن﴾ إِ ﴿: ، وقال أيًضا)١١٠ف،آية

أن الناس يف كل زمان ومكان فيهم األخيار األبرار وفيهم األشرار الفجار، وهذا ما : رابًعا
َناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكًرا َوِإمَّا َكُفورًا﴿: عربت عنه اآلية الكرمية ). ٣سان،آية سورة اإلن(﴾ِإنَّا َهَديـْ

ففى قصتهما بيان . وميثل هابيل صنف األخيار األبرار، بينما ميثل قابيل صنف األشرار الفجار
وجوب الطاعة هللا تعاىل واخلشية منه واللجوء إليه حيث الرضا والقبول منه سبحانه وسعادة 

.الدارين
ا امل:خامًسا هالك، وزينت هلا أن رذيلة احلسد إذا متكنت ىف النفس، وتأصلت فيها، أورد

البغي والعدوان، واإلمث والطغيان، ويف هذه القصة نرى هذا املعىن واضًحا متاًما؛ فإن حسد قابيل 
هلابيل كان يف مقدمة األسباب اليت محلته على قتله، وكان هذا القتل من األخ ألخيه هو أول 

م أمحد حدثنا أبو جرمية تُرتكب على ظهر األرض، وقد جاء يف احلديث الصحيح، قال االما
لًما إال كان ال تُقتل نفس ظ"قال رسول اهللا : معاوية عن آخريني عن عبداهللا بن مسعود قال

وأخرج الطربي عن . "من دمها؛ ألنه أول من سن القتل-نصيب- على ابن آدم األول ِكْفٌل 
إن اهللا ضرب لكم ابنى آدم مثًال، ":قال رسول اهللا : عبدالرازق عن معمر عن احلسن قال
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فُتظهر القصة بيان عاقبة التقوى والصالح وعاقبة الفجور . "فخذوا من خيرهم ودعوا شرهم
.والفساد وبيان أن العاقبة للمتقني وال عدوان إال على الظاملني

ما وقع منه من أخطاء، ال يَرفع عنه العقوبة؛ ألن هذا أن ندم اإلنسان على :سادًسا
م للشرور واآلثام أما الندم الذي . الندم أمر طبيعي، حيدث لكثري من الناس يف أعقاب ارتكا

يَرفع العقوبة عن اإلنسان عند اهللا تعاىل، فهو الذي تعقبه التوبة الصادقة النصوح، اليت جتعل 
ى اهللا عنه ورد احلقوق واملظامل إىل أهلهااإلنسان يعزم عزًما أكيًدا على  .عدم العودة إىل ما 

حتذير بىن آدم إىل وجوب احليطة من الشيطان وبيان أنه عدو مبني، فقد أبرز :سابًعا
سبحانه عداوة إبليس لبىن آدم عن طريق قصة أبيهم ليعرفوا مدى عدواته ألبيهم من وجوده ىف 

قاَل فَِبما ﴿:يتهم، واقسم على ذلك فقال فيما حكاه اهللا عنهاجلنة، مث كان هلم باملرصاد لغوا
ثُمَّ َآلتِيَـنـَُّهْم ِمْن بـَْيِن َأْيِديِهْم َوِمْن ﴿﴾ ١٦﴾ ﴿َأْغَويـَْتِني َألَقْـُعَدنَّ َلُهْم ِصراَطَك اْلُمْسَتِقيمَ 

سورة األعراف، (﴾١٧﴾ ﴿رِينَ َخْلِفِهْم َوَعْن َأْيمانِِهْم َوَعْن َشمائِِلِهْم َوال َتِجُد َأْكثـََرُهْم شاكِ 
)١٧، ١٦اآليات 

الىت أوغرت قلب قابيل على - مهما صغر حجمها أو كرب- مل يركز القرآن على األسباب
أخيه هابيل وجعلته يضمر الشر ألخيه، بل رَّكز على ما تالها من أحداث، فهى صميم املوضوع 

من استطاع أن يكبح مجاح : ولوهى احلقيقة اليت شكلت لنا منوذجني من البشر، النموذج األ
من سيطرت عليه نوازع الشر : نفسه ويضع حًدا لنوازع الشيطان ويبقى على صفاء روحه، والثاىن

. ىف نفسه وغلبت عليه األنانية واحلقد وقادته للخسران املبني
وغاية الشيطان الكربى هي إضالُل العباد، وإفساد دينهم، ولذلك كان أصل الضالل يف 

ا نشأ يف هذيناألرض إ .إمَّا اختاذ دين مل يشرعه اهللا، أو حترمي مامل حيرمه اهللا: منَّ
ا يف اآلخرة، أو يف الدنيا،  ا ديًنا، ينتفعون  فإنَّ أعمال اخللق تنقسم إىل عبادات يتَّخذو

ا يف معايشهم .أن ال يشرع منها إالَّ ما شرعه اهللا: فاألصل يف العبادات. وإىل عادات ينتفعون 
)١. (اهللاأْن ال حيظر منها إال ما َحَظره: "واألصُل يف العادات

آفاق الشريعة، مقاالت مبوقعالسرية النبوية بني إشكالية احلدث والقصص الشعبية، وليد بن عبدالعظيم، : آل سنو) (1
http://www.alukah.net/authors/view/sharia/1286. هجري١٦/٣/١٤٣١-ميالدي ١/٣/٢٠١٠



٦٢٦٢٠١٤ 

"ريموس ورومولوس: "المبحث الثانى
كان رجال الدين يعرفون املسرح الالتيىن متام املعرفة، ولكن تأثري هذا األدب كان تأثريًا 

لتقاليد املسرحية  واحلقيقة أن سلسلة ا. نظريًا أكثر منه فعلًيا، كما كان ينحصر ىف املسرح اهلزىل
الىت هى مسة دائمة - كانت قد انقطعت خالل عدة قرون، ولكن كان البد للغريزة الدرامية

. من أن جتد وسيلة إلشباعها، وكانت احلياة الدينية أول ما قدم هلا هذا الغذاء- للطبيعة البشرية
فقد ولدت . ماوىف هذه النقطة يلتقى املسرح اإلغريقى ومسرح العصور الوسطى من حيث نشأ

الدراما الطقسية املكتوبة باللغة الالتينية ىف األديرة ومنها انتقلت إىل الطقوس الدينية ىف معظم 
)١. (الكنائس، وهى قداسات درامية حقيقية، وُتّكون جزًءا ال يتجزأ من الطقوس املقررة

الرومانية ىف من هذا املنطلق القصصى القرآىن وىف إحدى األساطري املؤّسسة لإلمرباطورية
على بناء مدينة روما، لكنهما اختلفا حول "وريموسرومولوس"الغرب، اتّفق األمريان التوأمان 

من سيحكمها، فقتل رومولوس أخيه رميوس، لينفرد باحلكم، ومن دماء تلك اجلرمية، نشأت 
ن البحر وعلى اجلانب اآلخر م. مدينة روما واإلمرباطورية الّرومانية، ومعهما حضارة الغرب

املتوسط، نشأت حضارة اإلسالم، انطالقًا من قصة مماثلة تستعيد بطريقتها حكاية الصدام 
األبدى بني التوأمني، مع فارق أساسى؛ أّن صدام التوأمني يف الغرب، ُحسم منذ البداية مبقتل 

.رونأحدمها، أّما ىف اإلسالم، فقد تقرَّر تأجيل صدام التوأمني لتتوارثه األجيال لعّدة ق
تُعد العالقة الىت تربط األسطورة باألدب أساس العالقة الىت تربطها بسائر الفنون، ومجيعها 

م .متصلة بالتصورات العقيدية األوىل لكننا إذا كنا ال نعرف ماذا قال البدائيون ىف حكايا
ها فقد عرفنا أطرافًا من طقوسهم الىت استخدمت في–والبد أن تكون هلم حكايات -اخلرافية

الكلمة عن طريق نقوشهم، وانعكست أقواهلم فيما حكى عنهم بعد ذلك من أساطري، ومن هنا 
. كانت هى البداية، وملا صيغ منها الشعر مل تبتعد عن العقيدة–كأداة أدبية –نرى أن الكلمة 

ت ومن مثَّ كان لألدب أصوله الىت ينبغى أن تلتمس ىف مكونات هذه املرحلة الغابرة، والىت كان

حممد مندور، مكتبة : خممد القصاص، مراجعة: م، املسرح الديىن ىف العصور الوسطى، ترمجة.أ: جان، جوستار: فرابييه) (1
نيكول، : االردايس: وملزيد من التفاصيل عن األدب الغرىب ىف العصور الوسطى انظر. ٢٧: ٧ص ص . ١٩٦٠النهضة املصرية 

.٢١٥: ٢٠٧ص ص . ١٩٩٣جنلو، القاهرة ، مكتبة األ١املسرحية العاملية،ج
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وكانت الطقوس الىت تؤدى لآلهلة تصاحبها مثة موسيقى ورقص وغناء . أساس رسومها ونقوشها
إىل ذكر اآلية القرآنية الكرمية - وهو من قبيل اإلمثار واإلخصاب–ويفضى الغناء . أو حنو ذلك

الىت تبني أن العرب كاإلغريق والرومان وغريهم عندما كانوا جيتمعون على آهلتهم يصدرون عن 
) ٣٥سورة األنفال،آية(﴾َوَما َكاَن َصَالتـُُهْم ِعْنَد اْلبَـْيِت ِإالَّ ُمَكاًء َوَتْصِديَةً ﴿صفري ودق أكف،

–بعد مرحلة ما –إذن البد أن تصبح األسطورة . واملكاء هو الصفري والتصدية هى التصفيق
إىل حكاية عن ويظل هلا هذا الطابع أن تتحول . كالًما موزونًا، أو أناشيد ذات ايقاع خاص

)١. (اآلهلة والكون، والتاريخ يقرر أن أقدم األساطري كان غناًء دينًيا مث مالحم شعرية
نستشعر أن معظم أعماهلم األدبية ال خترج –وهم ورثة اإلغريق –وإذا انتقلنا إىل الرومان 

Vergilius" فرجيليوس"وقد تأثر ". هوميروس"عن أن تكون فتات مائدة الشاعر اإلغريقى 

املؤلفة " اإللياذة"ومريوس صاحب ملحمة " اإلنيادة"ىف ملحمته .) م.ق٧٠(الشاعر الروماىن 
الطروادى فيها مرارت عديدة ومنها كتب " آينياس"ىف أربعة وعشرين كتابًا حيث ورد اسم البطل 

أما ملحمة ). ٢٣، ٢٠، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٢، ١١، ٨، ٦، ٥، ٢(أرقام 
البطل الطروادى " آينياس"ؤلفة ىف اثىن عشر كتابًا تقوم على األسطورة القائلة بأن فرجيليوس امل

مع مجاعة من أصحابه ليؤسسوا مدينة روما خالل القرن الثامن " طروادة"خرج بعد سقوط 
ىف هذه األسطورة أن األسرة األيولية الىت ينتمى إليها هذا " أوغسطس"، ويسر عليه دمج .م.ق

وبلغت هذه األسطورة ذروة . كانت تزعم بأن نسبها يعود إىل آينياس الطروادىالعاهل بالتبىن
وجاء فرجيليوس ليقطف مثار هذا الرتاث الطويل ىف ملحمته . ازدهارها ىف العصر األوغسطى

ىف إيطاليا صار . اإلنيادة، الىت جتمع بني التاريخ واألسطورة، الدين والفلسفة، الفن والسياسة
له "أسكانيوس"فابن آينياس . ينيوم مبنطقة التيوم، وهناك أسس ساللة جديدةآينياس أمري الف
وبعد مئات . وسوف يقيم ىف ألبا لوجنا. وهو مؤسس األسرة األيولية" يولوس"اسم آخر هو 

السنني يأتى حفيد آينياس ويدعى رومولوس وتوأمه رميوس وينقالن نشاطهما إىل مرحلة جديدة، 

وملزيد من التفاصيل عن. ٧٧، ٧٦، ص ص ٢٠٠٢أمحد كمال، األساطري، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة : زكى) (1
.٢٠٠٨، مكتبة األجنلو، القاهرة  ١،٢أساطري إغريقية ، ج: عبداملعطى شعراوى: األساطري انظر
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ورحلة آينياس من . يث يبدأ التاريخ األسطورى لنشأة الساللة الرومانيةوهى إنشاء مدينة روما ح
)١. (طروادة إىل إيطاليا أمر أملته األقدار، لكى حتل مدينة جديدة هى روما حمل طروادة

أما املصادر امللحمية لفرجيليوس فال ميكن حصرها، فهى تغطى كافة املالحم الىت عرفت 
وال مراء ىف أن فرجيليوس قد اطلع على أشكال . م التينيةقبل عصره سواء أكانت إغريقية أ

وعرف فرجيليوس مالحم هومريوس . متعددة ومتنوعة ألسطورة آينياس وأفاد منها مجيًعا حبرية
جنًبا إىل جنب مع تعاليم املدارس الفلسفية، مثل النظرة الرواقية عن روح العامل، والفكرة األورفية 

بل جند فرجيليوس جيمع بني كل ذلك واحلواديت . ثاغورية عن التناسخعن التطهري، واملفاهيم الفي
بيد أن جتسد أرواح زعماء روما ىف املستقبل أمام . الشعبية املتمثلة ىف الغصر الذهىب السحرى

آينياس الذى يستعرضهم واحًدا بعد اآلخر ىف العامل السفلى فيما يشبه شريط تنبؤى مبستقبل 
)٢. (ا مصدر أدىب واحد وليست هلا أية سابقة قطروما، هذه الفكرة ليس هل

–وعلى هذا النمو تتناقل شعوب أوروبا األسطورة، وتناقش الشخصيات األسطورية والفعل 
مناقشات تدل على مدى التغريات الىت كانت حتدث ىف ضوء –خباصة ىف ميدان الدراما 

أصبح من الصعوبة مبكان عبقريات األدباء ومفاهيم عصرهم وذوق اجلماهري وخنو ذلك، حىت
. منذ أقدم صورة عرفتها–دينية كانت أم غري دينية –مكان تتبع ُخطى أسطورة من األساطري 

ا ىف أصول األدب القدمي إال سطر أو سطران، فلما  والدليل على ذلك أن مثة أساطري مل يكن 
ة أو شغلت روايتها صفح) ١٨٦٧- ١٧٩٦" (توماس بولفتش"رويت على يد واحد كـ 

خالل عهدها اجلديد بعد استقالهلا - لكن الغريب أن بدايات معظم األدب ىف أوروبا. صفحتني
كما أن بعض األساطري الىت تدوولت كان يرجع بأصلها . كانت أسطورية خالصة- عن الالتينية

وقد انتشرت ىف القرن الثامن عشر بصفة ". داود، وعيسى، ويهوذا"إىل التوراة ىف مثل حكايات 

اية العصر الذهىب، دار املعارف، القاهرة أمحد، األدب: عتمان) (1 ، ٢٦٢، ص ص١٩٩٥الالتيىن ودوره احلضارى حىت 
اإللياذة، الطبعة الثانية، حترير، ومراجعة، ومقدمة، ومعجم :هومريوس: وملزيد من التفاصيل عن اسم البطل آينياس انظر. ٢٦٣

).٢٠٠٨(املشروع القومى للرتمجة، القاهرة - ٧٥٠، عدد )جمموعة من املرتمجني(أمحد عتمان، ترمجة : أسطورى كشاف
Grant, M.: Roman Myths, London (1971), PP.57:61.

.٢٦٣أمحد، املرجع نفسه، ص : عتمان(2)
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املتمرد على "، وىف القرن التاسع عشر ىف اطار "القاتل األول"ىف اطار " قابيل"صة أسطورة خا
) ١. (شغف كثريًا بقصة قابيل" بايرون"كما أن الشاعر الرومانسى اإلجنليزى ". اهللا

لقد جنح ذلك الشاعر الروماىن ىف نقل مركز ثقل األحداث إىل البطل نفسه الذى متثل ىف 
رومولوس حيث كانت قصة قابيل وهابيل نواة االبداع املتطور ىف الثقافة والتاريخ أسطورة رميوس و 

كما استطاع أن . إن فرجيليوس هكذا يفسر التاريخ ىف ضوء جتربته التارخيية العصرية. الروماىن
. اتبع فرجيليوس للوصول إىل ذلك عدة وسائل بارعة. يربط األسطورة الطروادية بالتاريخ الروماىن

ا أمور كلية فمثالً  اتبع نظاًما زمنًيا مزدوًجا، مما أتاح الفرصة لتصوير األحداث اجلزئية، وكأ
بل هيأ ذلك الفرصة أمام الشاعر لكى يصف املاضى السحيق، على أنه بذور . ومسائل كونية

وفعل فرجيليوس ما فعله هومريوس، فاستطاع أن يشيد بالفضائل . احلاضر وجذور املستقبل
مث يستغل أمساء األماكن واألسر اإليطالية ليورد أساطري تعلل وجود هذه . التقليديةاإليطالية 

مث إنه يكثر من األحالم والنبؤات، ويلجأ حليلة وصف درع آينياس لكى حيكى حوادث . األمساء
.التاريخ الروماىن

ازى أو  حىت ومن أهم الوسائل الىت يتبعها فرجيليوس لربط املاضى باحلاضر التعبري ا
ا. الرمزى لقد كان هدف فرجيليوس إذن هو رسم . فهو يوحى بالفكرة املستهدفة وال يصرح 

يد ألوغسطس، الذى نظمت امللحمة أصال لتكرميه )٢. (صورة آينياس على أنه اجلد األول وا
عندما استوىل اإلغريق غلى مدينة طروادة قرروا االنتقام من سائر الشعب الطروادى، غري 

م ا ما كانا دائًما ينشدان السالم مع "أنتينور"و" أينياس"ستثنوا من ذلك أسرتى أ ، وذلك أل
" باريس"بعد أن خطفها -"مينيالوس"لزوجها " هيلينى"اإلغريق، وكانا يطالبان بضرورة إعادة 

ولكن احلال  سرعان ما تبدل هلما، فاضطر  . إىل وطنها-"طروادة"ملك مدينة " برياموس"ابن 
الرحيل عن طروادة، فقادت األقدار آينياس إىل رحلة حمفوفة باألخطار وذلك إلجناز كالمها 

، وأثناء حبثه عن الوطن "مقدونيا"وصل أينياس ىف البداية إىل . مهمة ذات تبعات عظيمة الشأن
ا الطرواديون بعد جتوال " الورنتوم"، ومنها اجته صوب "صقلية"املنشود ذهب إىل  الىت نزل 

بقدوم هؤالء " التينوس"عندما علم امللك . يكن لديهم آنذاك سوى السيوف والسفنطويل ومل 

.٨٩: ٨٥أمحد كمال، املرجع نفسه، ص ص : زكى(1)
.٢٧٢، ٢٧١أمحد، املرجع نفسه، ص ص : عتمان) (2
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وعند هذه النقطة اختلفت الروايات األسطورية فهناك من قال أن . الغرباء قاد جيشه لطردهم
آينياس ورفاقه انتصروا على التينوس وجيشه مما اضطر األخري إىل إبرام السالم معه، بل إنه حتالف 

ازاحت تلك املصاهرة كل الشكوك من نفوس الطرواديني الذين ". الفينيا"من ابنته معه وزوجه
وعندئذ شيد الطرواديون مدينة . أيقنوا أن جتواهلم قد آن له أن ينتهى وأن االستقرار آت ال حمالة

على اسم زوجة آينياس ومع تشييد املدينة أمثر ذلك الزواج عن ابن " الفينيوم"وأطلقوا عليها اسم 
)١". (أسكانيوس"أطلق عليه أبوه اسم 

ترتب على ذلك أن نشبت احلرب بني الطرواديني واألبورجينيس شعب امللك التينوس من 
من جهة أخرى، وذلك ألن تورنوس كان قد خطب "تورنوس"جهة وبني الروتيليني شعب امللك 

ابنته، ولذلك األمر ولكن التينوس فضل آينياس على تورنوس وزوجه . الفينيا قبل قدوم آينياس
انتصر األبورجيينيس ىف . جعل تورنوس ثائرًا من التينوس وحانًقا على آينياس فأعلن احلرب عليهما

بعد هزميتهم إتروريااملعركة ولكنهم فقدوا ملكهم التينوس، أما تورنوس والروتيليون ففروا إىل 
ياس أن عليه أن يكسب ود وبعد مقتل التينوس وجد آين". ميزنتيوس"طلًبا للعوم من امللك 

ملواجهة حتالف الروتيليني مع اإلتروسكيني ولذلك وحد الطرواديني ) شعب التينوس(األبورجينيس 
باألبورجيينيس وأطلق عليهما الشعب الالتيىن وأعطى اجلميع نفس احلقوق املدنية ومنذ ذلك 

اربة جريانه اإلتروسكيني احلني عمل الشعبان ىف خدمة امللك آينياس الذى أرسل فرق عسكرية حمل
م على مناطق شاسعة ىف إيطاليا من  صقليةمشاال إىل بوغاز جبال األلبالذين فرضوا سيطر

وحققت فرق أينياس بعض االنتصارات، وكانت هذه هى آخر اجنازاته، إذ وافته املنية . جنوبًا
.Juppiter Indiges" جوبيتر المنتمى لهذا المكان"فرأى البعض أن يؤهلوه فأطلقوا عليه اسم 

الذى جاء - Livius.) م.ق٢٠٤- ٢٨٤" (ليفيوس أندرونيكوس"ويروى املؤرخ الروماىن
وقد طرد . م.ق٧٥٣أن أسطورة تأسيس مدينة روما الىت ترجع إىل عام -تارنتمإىل روما من 

لتنا عن وأكثر الروايات الىت وص. م.ق٥١٠وهو آخر امللوك ىف عام " تركوينيوس سوبربوس"منها 
ا تضم بعض العناصر التارخيية الىت أمكن عزهلا جانًبا عن طريق اآلثار  هذا العهد خرافية، ولو أ

حممد .د:ابراهيم جنيب، تاريخ الرومان، تقدمي: ، طراد.٥٧، ص ٢٠٠٥ري رومانية، القاهرة، عبدالتواب على، أساط: على) (1
: ،وملزيد من التفاصيل عن نفس املوضوع انظر ليفيوس١٧: ١٥،ص ص ١٩٩٧زينهم عزب، مكتبة الغد، اجليزة، 

(Livy.I.I)
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ويُروى أنه عندما مات . القدمية ودراسة أصوهلا دراسة مقارنة، وعن طريق دراسة املخلفات الباقية
أن أمه ذات طفًال ال يستطيع إدارة شئون احلكم، إال " أسكانيوس"كان ابنه " أينياس"

عندما تزايد . الشخصية القوية، حافظت له على حقه ىف امللك إىل أن وصل إىل سن الرجولة
وصارت مدينة مزدهرة ترك املدينة حتت إذارة أمه، وقام هو بتشييد " الفينيوم"عدد سكان مدينة 

. Alba Longa" ألبا لونجا"مدينة جديدة أسفل جبل ألبا لوجنا وأطلق عليها اسم 
عام تقريًبا، سرعان ما أصبح شعب ألبالوجنا ٣٠٠د حكم ملوك مدينة ألبالوجنا ملدة وبع

م بعد هزميتهم على يد آينياس، فعم  شعًبا قويًا، وخصوًصا وأن اإلتروسكيني قد وهنت قو
ر  خلف . هو احلد الفاصل بني اإلتروسكيني والالتنيالتيبرالسالم ربوع املنطقة وأصبح 

آينياس " ، الذى ولد ىف إحدى الغابات، وخلف سيلفيوس ابنه"سيلفوس"أسكانيوس ابنه 
قام األخري بإقامة العديد من املستعمرات الىت ". التينوس سيلفيوس"الذى خلفه ابنه " سيلفيوس

، الذى "أتيس"، الىت أجنبت "سيلفوس ألبا"وتوالت الذرية فأجنب التينوس . سكنها الالتني
ر "تيبرينوس"، الذى أجنب "ابيتوسك"، الذى أجنب "كابيس"أجنب  ، وقد غرق هذا امللك ىف 

ر التيرب" ألبوال" )١. (فسمى على امسه 
شب نزاع ضارم بني األخوين نوميتور واميليوس، إذ استوىل األخري عنوة على العرش امللكى 

أن تظل عذراء مدى" ريا سلفيا"وفرض على ابنة أخيه، وتدعى . وطرد أخاه وانفرد باحلكم
أن اإلله مارس أغتصبها رغًما عنها، وأجنبت منه _ كما قيل _ ولكن تروى األسطورة . احلياة 

وعندما علم امللك اميليوس باألمر أَمر ". رومولوس وريموس"توأم من الذكور أطلق عليهما 
رجاله بوضعها ىف السجن، وبالتخلص من الطفلني بإلقائهما ىف العراء، ولكن الرجال املكلفني 

ر التيرببذل ما ىف  فاجنرفت السلة حىت . ك األمر وضعوا الطفلني ىف سلة من القش وألقوا 
مث .  وصلت إىل حافة النهر واصطدمت بإحدى شجر التني الىت أبقت على السلة مرتفعة وجافة

ضة مصر، القاهرة ) ٦١٢(ى،سلسلة األلف كتابسهري القلماو : هـ، الرومان، ترمجة عبالرازق يسرى، راجعه. ر: بارو(1) دار 
حممود ابراهيم، حضارة الرومان، عني : ، السعدىن٥٩: ٥٧عبدالتواب على، املرجع نفسه، ص ص : على. ٢٠، ص ١٩٦٨

،.٢٥: ٢٣ص ص .١٩٩٥للدراسات اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة، 
Grant, M.: Myths of The Greek and Romans, New American Library (1964) PP.
307:310, Grant, M.: Roman Myths, Op.cit., PP.91:96. (Livy I.2)
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إىل أن . من أعلى التل صوت صراخ الطفلني، فأرضعتهما من ثديها_ "لوبا"تدعى _مسعت ذئبة 
ا جسد الطفلني، فأخذ الوليدين إىل كوخه " فاوستولوس"ى امللكى رأها الراع وهى تلعق بلسا

.أن توليهما برعايتها وترضعهما" الرنتيا"وطلب من زوجته 
_ ليفيوسكما يقول _نضج وترعرع التوأم رومولوس ورميوس، إىل أن صارا فتيان أشداء 

. ع املسروقة مع أصدقائهم من الرعاةوبدأ الفتيان ىف شن اهلجمات على اللصوص واقتسما البضائ
وىف إحدى اإلحتفاالت السنوية الىت تقام على تل األفنتني، حيث كان الفتية يتسابقون شبه عراه 
وميتطون اجلياد بطرق متنوعة، حضر األخوان رومولوس ورميوس ذلك احلفل حيث تواجد أيًضا 

ألخوين وبالفعل وقعا األخوان ىف اللصوص وقطاع الطرق الذين جعلوا من هذا اإلحتفال فًخا ل
.الفخ املنّصب هلما

واستطاع رومولوس اهلرب من قبضة اللصوص بينما وقع رميوس ىف األسر، وّسلُموه لقبضة 
.يد امللك اميليوس ليعلنوا عن شكواهم جتاه إيذاء األخوين هلم

. ولد التوأمأما رومولوس فوقع ىف قبضة امللك نوميتور، إىل أن تعرف امللك على حقيقة م
صرعا األخوان امللك اميليوس وُنصّب نوميتور ملٍكا حلكم البالد، وبدأ التخطيط لتأسيس مدينة 

ىف نفس املكان الذي ألقيا ونضجا فيه - بسبب تضخم عدد سكان مدينة ألبالوجنا-جديدة 
ا جدمها ولكن من سوء حظا رومولوس ورميوس أن َميُرا بنفس األزمة الىت ّمرَ . األخوين التوأم

ما إىل ذلك احلال وّشب صراع عنيف بني . وأخيه اميليوس ، تلك الغرية والطموح الذى أودى 
. األخوين على اختيار املكان، وعليه، من سيتقلد حكم املدينة اجلديدة، مث يطلق عليها امسه

م بأن هناك إشارة ستظهر ألحدمها لنفسه تل أختذ رومولوس. فقررا أن يستشريا اآلهلة، فأنبأ
كمرحلة أوىل إىل أن ظهرت لرميوس ست "األفنتين"،كما اختذ رميوس لنفسه تل "البالنتين"

كإشارة من اآلهلة، عندئذ أعلن رفاق رميوس أنه امللك وذلك ) أو النسور(طيور من طائر الُعقاب 
هلة لكن رومولوس مل يصطرب على ذلك األمر وأّدعى أن اآل. آلن اآلهلة أجابت طقوسه أوالً 

أظهرت له إشارة بعدد مضاعف من طائر الُعقاب وكذلك فإن رفاق رومولوس أعلنوا صديقهم 
حّيا التابعني لرومولوس ملكهم اجلديد، بينما رفض . ملًكا ألن حلَّق له ىف السماء اثىن عشر نسرًا

صار عندئذ بدأت املشادات الكالمية بني أن. اجلانب األخر التابع لرميوس هذا الوضع اخلادع
ولقد كانت . الطرفني وهو ما تطور إىل حد إراقة الدماء حيث سقط رميوس قتيًال أثناء الشجار
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الرواية الشائعة أن رميوس قفز فوق األسوار الىت شيدها رومولوس للمدينة وذلك من باب 
كذلك سيهلك كل من : "السخرية من أخيه فاستشاط رومولوس غضًبا وقتل أخيه مث قال مهدًدا

)١. (ومن ّمث يُعزى إليه اسم مدينة روما". له نفسه القفز فوق أسوارىُتّسول
كان القانون الروماىن القدمي مستمًدا من القواعد والعادات الكهنوتية، فكان بذلك فرًعا 

كان هذا القانون أوامر تصدر، وعدالة . من الدين، يغمره جو من الطقوس واحلدود املقدسة
. قة بني الناس فقط، بل كان حيدد العالقة بني اآلهلة والناس كذلكتطبق، ومل يكن حيدد العال

كانت اجلرمية سبب اضطراب العالقة بني الناس، هلذا كان الغرض من القانون االحتفاظ بالعالقة 
)٢. (الطيبة بني الناس، وعدم تعكري صفو اآلهلة

ظم القانونية ومصادر القانون انقسم القانون الروماىن من الناحية العلمية بالنظر إىل تطور الن
: إىل ثالثة عصور

ويشمل الفرتة الىت تبدأ بنشأة روما حىت منتصف القرن الثاىن : عصر القانون القدمي
ويتميز هذا العصر، من الناحية السياسية بسيادة النظام امللكى مث حلول النظام اجلمهورى . م.ق

فمصادره احنصرت . ألوىل بالنسبة إىل القانون الروماىنومن الناحية القانونية بأنه ميثل النواة ا. حمله
ىف العرف والتشريع، كما كان رجال الدين من األشراف هم الذين يقومون بتطبيق القانون 

كما متيز من الناحية الفكرية بأن الشعب الروماىن كانت تسوده األفكار الىت سادت . وتفسريه
نية كانت تسوده عبادة عامة هى عبادة آهلة مدينة فمن الناحية الدي. لدى كل الشعوب البدائية

.كبري اآلهلة وإله السماء" جوبيتر"روما وعلى رأسها عبادة اإلله 
وينتهى بأواخر . م.ىف منتصف القرن الثاىن قايبوتيايبدأ بصدور قانون : العصر العلمى

ولذلك يسمى بالعصر وهذا العصر هو أزهى عصور القانون الروماىن، . القرن الثالث بعد امليالد
ومن الناحية السياسية يشمل هذا العصر بقية العصر اجلمهورى . الكالسيكى أو العصر الذهىب

.وفيه امتد سلطان روما إىل كل حوض البحر املتوسط والعامل القدمي. وكل العصر اإلمرباطورية

،٢١، ١٨ابراهيم جنيب، املرجع نفسه،ص ص : ، طراد٦١: ٥٩عبدالتواب على، املرجع نفسه، ص ص : على(1)
Grant, M.: Roman Myths, Op.cit.,PP.107: 133, Grant, M.: Myths of The Greek
and Romans,Op.cit.,PP.307:317.

.٢٠١، ٢٠٠ص ص . ١٩٩٩كامل، معتقدات يونانية ورومانية، دار الندى،القاهرة : سعفان(2)
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وانتهى .م٢٨٤السلطة عام " دقلديانوس"يبدأ بتوىل اإلمرباطور : عصر اإلمرباطورية
ويتميز من . وهو عصر تدهور القانون الروماىن ومجوده. م٥٦٥عام " جستنيان"بوفاة االمرباطور 

الناحية السياسية بتعرض اإلمرباطورية الرومانية لغزوات القبائل اجلرمانية مما أدى ىف النهاية إىل 
حدة من الناحية م، رغم بقائها مو ٣٦٥شرقية وغربية منذ عام : انقسامها إىل امرباطوريتني

)١. (القانونية
كلمة عربية أصيلة وليست أعجمية، وال منقولة إىل العربية، فهى " سياسة"تُعد كلمة 

قبل االسالم وىف صدر اإلسالم وموجودة ىف السنة النبوية - شعرًا ونثرًا-موجودة ىف كالم العرب
ا القانون املوضوع لرعاية وقد ّعرفها األقدمون من غري الفق. الشريفة وىف مجيع معاجم اللغة هاء بأ

مث قسمها إىل عادلة . ىف خططهالمقريزىوهذا ىف قول . اآلداب واملصاحل وانتظام األحوال
وظاملة، وبني حد السياسة الظاملة والسياسة العادلة أما الفقهاء فال يستعملون كلمة سياسة إال 

م يقصدون ذلك ) ٢. (مقرونة بالشرعية، أو مبا يشري إىل أ
لقد لعبت السياسة ىف هذه األسطورة الرومانية دورًا هاًما ىف الصراع بني األخوين رميوس 
ورومولوس واختذت ىف باطنها مبدأ العدل ولكن النفس البشرية الىت حتوى احلسد واحلقد والغرية 

ن غريت من مسارها األساسى وحادت عن هدفها الساِم النبيل إىل سبيل االستبداد والظلم إىل أ
ا املطاف إىل ارتكاب املعصية وفعل اجلرمية .أنتهى 

" قابيل وهابيل"ومن مثَّ نستخلص أوجه التشابه واالختالف ىف القصتني بني التوأمني 
: على النحو التاىل" رميوس ورومولوس"و

بتقدمي " قابيل وهابيل"عز وجل هو اخلالق األوحد الذى يتوجه إليه اهللا، الربوبية-
كبرياآلهلة - هو إله السماء" جوبيتر"املشورة إىل ولديه، بينما اإلله تقدمي آدم القرابني بعد

.البشارة" رميوس ورومولوس"الذى يؤهله الرومان وينتظرا منه- ىف امليثولوجيا اإلغريقية والرومانية
وزوجته حواء اللذان ٌخلقا مبعرفة اهللا عز ، ميثل آدم أبو البشر والهيبةالقداسة-

مث احندر منهم مجيًعا اجلنس البشرى، بينما ميثل آينياس البطل " قابيل وهابيل"وجل، مث نسلهما 

.٣٣٩: ٣٣٣، ص ص١٩٨٨حسن صوىف، تاريخ النظم القانونية واالجتماعية، دار النهضة العربية، القاهرة، : أبو طالب) (1
.٤٩، ٤٧، ص ص١٩٨٣ىف، أوليات الفاروق السياسية،مكتبة احلرمني، الرياض غالب عبد الكا: القرشى) (2
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توأما اإلله " رميوس ورمولوس"ادى واجلد األكرب الذى يُعزى إليه الساللة الرومانية مث ذريته الطرو 
". ريا سلفيا"مارس وزوجه املرأة البشرية 

رميوس "و" قابيل وهابيل"مجع القانون اإلهلى بني التوأمني،)اإللهى واألرضى(القانون-
. م وتقدمي القرابني أو انتظار البشارة اإلهليةىف فض النزاع باالحتكام إىل اإلله األعظ"  ورومولوس

الذى متثل ىف النوع األول وهو عصر القانون - بينما اجتمع كل من القانون اإلهلى واألرضى
ومع ذلك انتهى بالقصتني إىل عدم العمل به " رميوس رومولوس"ىف قصة -الروماىن القدمي
. ومعصية اإلله

رميوس ىف نفس املصري احملتوم والقدر اإلهلى وهو اشرتك كل من هابيل و القدر اإللهى، -
.املوت بيدى أخويهما قابيل ورومولوس

يعمالن مبهنة الرعى، جيوالن ىف التالل " رميوس ورومولوس"، كانا المهنةأوالعمل-
.والغابات، بينما كان هابيل راعًيا لألغنام

خوين مع اختالف مادة النزاع ، كان النزاع هو العامل األساسى بني األالصراع أو النزاع-
فبينما كانت السياسة واحلكم والسلطة مرتكز اخلالف بني رميوس ورومولوس لبناء وتأسيس مدينة 
جديدة أال وهى روما، كانت األنانية والتجرب والتحكم سبًبا للنزاع بني قابيل وهابيل ورغبة ىف 

. من أجل الزواج" إقليميا"احلصول على املرأة أو األخت 
، الذى قدمه األخوان لإلله، فقدم قابيل أردأ الزرع وقدم هابيل أحسن الكباش، القربان-

. لفْض النزاع على الزواج من األخت، فيتقبل اهللا عز وجل قربان هابيل وال يتقبله من قابيل
لألخوين رميوس ورومولوس ) أو النسر(، يظهر طائر الُعقاب البشارة أو النذير-

لُيحسم األمر لرومولوس ظلًما وعدوانًا، وينتهى األمر لصاحله وبداية ومضاعفة عدده للثاىن
ا قربان هابيل  وال ) الكبش(لتأسيس مدينة روما، بينما كانت النار هى البشارة الىت يتقبل اهللا 

. وينتهى األمر قوًة واقتدارًا بيد األخري) الزرع(يتقبله من قابيل 
ابيل، ليعلمه كيف يوارى سوأة أخيه بعد أن قتله، ، حيث يظهر طائر الغراب إىل قالطـير-

.لألخوين رميوس ورومولوس كبشارة للحكم) أو النسر(بينما يظهر طائر الُعقاب 
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، تلك الصفات الىت اجتمعت ىف شخصى قابيل االعتراض والرفض وعدم الرضا-
ما على ورومولوس، وبدا ذلك جلًيا ىف االعرتاض وعدم قبوهلما فكرة تفضيل اإلله ألخويه

.شخصيهما ورفضهما للواقع، وعدم الرضا مبا قسمه اإلله هلما من نصيب ىف الدنيا
ا صفات - ، إذ كانت هذه الصفاتوالغدرالغيرة والحقد- الىت تتأرجح بني القول أ

منبع نفسّى قابيل ورومولوس الىت أودت ىف النهاية حبياة كل من أخويهما -فطرية أو مكتسبة
. هابيل ورميوس

الشك أن وسوسة الشيطان كانت أيًضا هى احملرض على قتل قابيل وسة الشيطان، وس-
.ألخيه هابيل وكذلك على قتل رومولوس ألخيه رميوس

بينما كانت الصفات املشرتكة كالطيبة والقناعة هى املرتكز المعصية والجريمة والقتل، -
انت الغرية واحلقد صفات األساسى الذى كان حيرك هابيل ورميوس وال يدفعهما إىل العنف، ك

اية املطاف إىل معصية اإلله وارتكاب  ما ىف  مشرتكة رئيسة بني رومولوس وقابيل والىت أدت 
.   اجلرمية

:خاتمــة
ميكننا أن نستشف مدى تأثري القصص الديىن على " قابيل وهابيل"من هذا العرض لقصة 

للشاعر " اإلنيادة"ىف ملحمة " رومولوسريموس و "الفكر األدىب عند الرومان من خالل أسطورة 
، تلك األسطورة الىت كانت نواة إلبداع فكرى ىف الثقافة والتاريخ الروماىن مع فرجيليوسالروماىن 

ىف سورة القصص القرآىن عرب قصة الصراع بني قابيل وهابيل أبناء سيد اخللق آدم 
ىف القرآن الكرمي، وهو مايثبت صحة القول بأن العالقة بني الدين والتاريخ والرتاث المائدة

.واملوروث القصصى واألسطورى عالقة قدمية متجددة حسب مقتضيات تطور املكان والزمان
:من نتائج على النحو التاىلإليهتوصلتماأهمومن ّمث أستخلص

الوقتبهوأحواله، ويضبطالزمانعنفيهيبحثعلم:هوالعموم،حيثمنالتاريخ-١
.والتعليلوالتغريوالتوقيتالتعبريحيثمن

بالشريعةاحلديث، وصلتهرجالأيدىوعلىالشرعيةالعلومضمنالتاريخعلمنشأ-٢
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دحضيفالصاحلسلفالالرتبية، والسلوك وهلذا استعملواضحة ىف ميدانكانتهلاوخدمته
.علم التاريخىفاألكاذيب امللفقة

املسلمني أنظارحمطهوبلالتاريخ والثقافة واحلضارة،منجزءهوالقصص الديىن-٣
كما كان هلذا القصص عظيم األثر على احلضارات . هلماحلسنةحيث ميثل اُألسوةمجيًعا،

الشعراء واألدباء األوروبيني منه كمادة خصبة والثقافات الغربية ىف العصور املختلفة وما استقاه
.إلثراء خياهلم الفكرى والفىن

أنميكنأنه البيدوتكميلية،أصيلة،:مصادرعلىالقصص القرآىنكتابةتركزت-٤
والرواياتوالنبويةالقرآنيةالنصوصمعحبال التعامليصلحوالواحد،مصافىفمجيعهاتوضع

.والثقةالصحةحيثمنبدرجة واحدةالتارخيية
والّكتابالرواةمنبرز جمموعةالقصص القرآىن،كتابةمراحلمنمرحلةكليف-٦

بقصة خلق الكون صلةلهملاوقتهم،كلها،حياتهنفيس وتاريخفأعطواالصادقني،واملصنفني
.القرآىنواألنبياء والرسل وذريتهم واملالئكة واجلن والشياطني وغريهم مما ورد ىف القصص 

الكرميجيعل القرآنأنيبحث ىف القصص القرآىنأنيريدباحثألييستلزم-٧
ا عاصرتتلك املصادررأسعلىالصحيحواحلديث وكذلكصنعها،يفوسامهتاألحداثأل

مناإلفادةالباحثالصحابة، وال يفوتأبناءمنالتابعونرواهاالسرية املختلفة اليتكتب
.ردهأواخلرب،قبولىفلقواعد احملدثنيوإخضاعهاميليةالتكاملصادر
أن امليثولوجيا اإلغريقية والرومانية ليست ببعيدة عن احلقل الواسع للقصص القرآىن  -٨

كمجال خصب رحب لإلهلام الفىن واالبداع املتطور ىف األدب والثقافة الغربية، فقد أنتج األدب 
يرجع " Toursتور"طوطتها الوحيدة ىف حوزة مكتبة الىت توجد خم"تمثيلية آدم"الروماىن 

اية القرن الثاىن عشر ومن احملتمل أن يكون الذى قام بكتابتها مشاس نورمندى، أو -تارخيها إىل 
لكى ُمتثل خالل أعياد امليالد ىف ميدان الكنيسة اخلارجى، -اجنليزى نورمندى جمهول االسم

ة على املخطوطة بالالتينية حول الديكور، واملالبس، وذلك كما يتبني من املالحظة املكتوب
، سقوط آدم وحواء: وتشتمل الثمثيلية على ثالثة أجزاء. وطريقة اإلمياء، بل وحول إلقاء املمثلني
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)١. (موكب األنبياء إلعالن قدوم المسيح، ومقتل هابيل وقابيلو
املستهجنة، كما كانت كانت الديانة الرومانية من مظاهر اإلجنذاب الروحى الشرقى -٩

اية األمر ثبات العامل الروماىن، مما  نتيجة تراث روما الديىن والسياسى ثباتًا ىف األخالق أكد ىف 
يدعونا أن نالحظ أن الشعب الذى كانت شيمته أن ينظر إىل الوراء أخذ هو نفسه يسري إىل 

.األمام ويتيح لآلخرين أن يتقدموا كذلك
...واهللا وىل التوفيق

، دار النهضة العربية )٣٩٤(حسن حممود،سلسلة األلف كتاب : أمحد كمال يونس،راجعه: ،تاريخ املسرح، ترمجة.ر: بينار) (1
عرض لتاريخ (سرح ىف ثالثة آالف سنةشلدون، تاريخ امل: تشيىن: ، وملزيد من التفاصيل عن متثيلية آدم انظر.٥٠ص . ١٩٦٣

، وزارة الثقافة واإلرشاد ١على فهمى،ج: دريىن خشبة، مراجعة: ،ترمجة)الدراما والتمثيل والفنون املسرحية
. ٢٢٦: ٢٢٣، ص ص )ت.ب(القومى،القاهرة
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قائمة المصادر والمراجع 

:المصادر العربية: أوالً 
القرآن الكرمي

دار املعرفة للطباعة -أربعة أجزاء-لإلمام إمساعيل بن كثري القرشى الدمشقى-تفسري القرآن الكرمي
. ١٩٨٠لبنان -والنشر، بريوت

ل الدين عبدالرمحن بن أىب األمامني اجلليلني، جالل الدين حممد بن أمحد احمللى، وجال: تفسري اجلاللني
).ت.ب(لبنان،توزيع دار احليث بالقاهرة -بكر السيوط، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت

.العهد القدمي واجلديد-الكتاب املقدس
اإلنيادة، ترمجة عبداملعطى شعراوى، محدى ابراهيم، أمحد فؤاد السمان، اهليئة املصرية العامة : فرجيليوس

.١٩٧٧اهرة للكتاب، الق
أمحد عتمان، : اإللياذة، الطبعة الثانية، حترير، ومراجعة، ومقدمة، ومعجم أسطورى كشاف: هومريوس

.٢٠٠٨املشروع القومى للرتمجة، القاهرة -٧٥٠، عدد )جمموعة من املرتمجني(ترمجة 
:املراجع العربية: ثانًيا

لد الشعىب، جملةنبيلة، السرية النبوية بني التاريخ واخليال : ابراهيم ، السنة ٤، العدد ١٢عامل الفكر ا
١٩٨٢ .

.١٩٨٨حسن صوىف، تاريخ النظم القانونية واالجتماعية، دار النهضة العربية، القاهرة، : أبو طالب
. ٢٠٠٤، مطابع اجلزيرة انرتناشونال، القاهرة، ١رشدى، قصص األنبياء والتاريخ، ج : البداروى
اية القرن األول امليالدى"يم، حضارة الرومان حممود ابراه: السعدىن ، عني "منذ نشأة روما وحىت 

. ١٩٩٨للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة، 
مقاالت مبوقعصص الشعبية، السرية النبوية بني إشكالية احلدث والقوليد بن عبدالعظيم، : آل سنو

. هجري١٦/٣/١٤٣١-ميالدي ١/٣/٢٠١٠آفاق الشريعة، 
http://www.alukah.net/authors/view/sharia/1286

اهلجرى، اهليئة العامة السورية ركان، الفن القصصى ىف النثر العرىب حىت مطلع القرن اخلامس: الصفدى
.٢٠١١للكتاب، دمشق، 
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لد األول، بريوت،  الطربى، تاريخ الطربى، منشورات حممد على بيضون، دار الكتب العلمية، ا
١٩٩٧.
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البحثملخص
يف اجلامعات اجلزائرية، وعالقتها بتنمية قدرات ) د.م.ل(تناولت هذه الورقة جتربة تدريس العلوم االنسانية وفق نظام 

ذا النظام، وشرح وحتليل العناصر الضرورية اليت تساهم يف تنمية اإلب داع واالبتكار لدى الطلبة، من خالل التعريف 
، وكذا خمتلف الطرائق البيداغوجية الفاعلة )د.م.ل(مهام هيئة التدريس اجلديدة  يف نظام : قدرات اإلبداع واالبتكار منها

طريقة حل املشكالت، وبيداغوجية : ، منها)الكفاءات(املقاربة اجلديدة اليت يعتمدها هذا النظام يف التدريس وفق 
اىل أن اجلامعة مل تعد فضاء ينظم ويتحقق فيه اكتساب املعرفة وأسفرت نتائج الدراسة.املشروع، وطريقة التعلم اجلماعي

ل فاعل وحاسم يف ونقلها وإنتاجها وتطويرها ونشرها فحسب؛ بل باتت تفرض نفسها أكثر من أي وقت مضى كعام
ذا البعد املزدوج من خالل إدخال ممارسات بيداغوجية جديدة ومقاربات .م.ونظام ل. التنمية املستدامة د يتكفل 

تمع، وكذا من خالل تطوير قدرات البحث وتطبيقاته ؛ابتكارية يف بناء برامج التعليم مستوحاة مباشرة من احتياجات ا
ترمي إىل ترقية اإلبداع االبتكار يف إطار شراكة ديناميكية جتمع بني اجلامعات وخمابر فهونظام يدعم ويرافق كل سياسة

لكن مثة مؤشرات تومئ إىل عجز النظام اجلامعي يف اجلزائر عن االرتقاء وصعوبة .البحث واملؤسسات العمومية واخلاصة
وعلى العموم فقد .تتحكم يف إجناح هذه العمليةجتسيد هذه اآلليات احلداثية يف املنظومة اجلامعية، فهناك قرائن عديدة 

.بالتطرق الجيابيات وسلبيات هذا النظام) د.م.ل(تقييم التجربة اجلزائرية يف تطبيق نظام انتهت الدراسة اىل 
 

:مقدمة
يعيش العامل ظروف التحول إىل جمتمع املعلومات حيث أصبح تنامي أساليب املعرفة 

االعلمية مبتواليات  ا، ولعل أهم مميزا تضاعف : هندسية يصعب التحكم فيها أو التنبؤ مبعدال
ا، ترابط فروعها وتكاملها وزيادة آثارها مما أدى إىل اعتماد أغلبية دول . املعرفة، تعدد جماال

العامل على اجلامعات كحاضنات لإلبداع العلمي والتكنولوجي من أجل التطوير االقتصادي 
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.ية واحلفاظ على املكانة العلمية واالقتصادية العامليةواملنافسة الدول
إن خمتلف هذه املتغريات تفرض نفسها على التعليم، مما يستلزم تغيري الربامج وصياغة 

وبدخول القرن احلادي والعشرين وما يفرضه من حتديات على . أهداف جديدة خبطط جديدة
العايل، وما ميكنه أن يقدم من مسامهات رائدة وفاعلة شىت األصعدة، فالرتكيز يزداد على التعليم

يف تنمية وتوظيف املعارف والتقنيات ويف تشكيل مسار التنمية والتحديث يف الدولة، على 
اإلبداع و ،اذ هناك تداخال كبريا بني التعليم العايل والبحث العلمي من جهةخمتلف املستويات

.رىمن جهة أخاملستدامة لتنمية واالبتكار ل
التعليمية التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العامل  نظمةن من دواعي التطوير يف األإ
تمعات البشرية هو اليوم، إذ أثبتت التجارب امليدانية أن املعيار األساس الذي يقاس به تطور ا

ة شكل من أشكال فالعملية التعليميققه يف جماالت الرتبية والتعليم؛مستوى النجاح الذي حت
يتطلب ذلك رؤية ــــــــــــــــة و احلضارية للمجتمع،ة و جزء من احلركة الثقافيـــتنظيم احلياة اجلامعي

تربوية حديثة و نظاما تعليميا ال ينحصر يف التحصيل املعريف و استقبال املعلومات وختزينها، بل 
ألجل ذلك .الطالبو اإلبداع لدى توظيف املعارف النظرية علميا، و تنمية قدرات التعلم 
و حتديث مقاصد التعلم، مبا )د.م.ل(انتهجت اجلزائر آلية املقاربة بالكفاءات يف اطار نظام 

دة و إنشاء عالقة بني الثقافة اجلامعية و املمارسات ــيتيح القدرة على التكيف مع وضعيات جدي
البحثية تناقش إحدى اإلشكاالت و هذه الورقة. من أجل حتقيق تنمية مستدامةاالجتماعية

األساسية املتصلة باملنظومة اجلامعية، وهي االنتقال من النموذج الكالسيكي إىل منوذج التعليم 
.االبتكاراالبداع و اإلبداعي، أي جتاوز مرحلة حشد املعلومات و التذكر، وترسيخ ثقافة 

واملقاربات املعتمدة وحتسينها باستمرار إن تطوير التعليم بتغيري املناهج التعليمية فوهكذا
م ــــــــليس ترفا ميكن االستغناء عنه، وإمنا هو ضرورة تفرض نفسها يف ظل ظروف العصر وحج

و األفراد، ونظرا لكون املناهج واألساليب وارتفاع مستــــــــــوى الطمـــــــــــوح لدى الدول املشكالت
من خالل تبنيها ) منها اجلزائر(الدول العديد منهبت اليه وهو ما ذ. الراهنة ال تستجيب لذلك

٢٠٠٤يف سبتمرب كنظام للتدريس يف التعليم العايل) دكتوراه. ماسرت. ليسانس(د.م.لنظام ل
ضمان تكوين نوعي يستجيب للمقاييس و بغية ؛للنظام الكالسيكي الذي أثبت فشلهكبديل 



ـــ٦٤٥

.ايل يف احمليط االجتماعي واالقتصاديالدولية ويسهل اندماج مؤسسات التعليم الع
بناء على ما سبق، فان اهلدف من هذه الدراسة هو التعرض بالتحليل واملناقشة 

و حماولة تقييم عات اجلزائرية، يف اجلام) د.م.ل(لتطبيق جتربة تدريس العلوم االنسانية وفق نظام 
ويات الربامج وطرق التوجيه والتقومي واالنتقال الذي أعاد هيكلة التعليم وحمتتطبيق هذا النظام 

وهذا ليكون للتعليم العايل وزنا ،ختالالتالبيداغوجية بغية تصحيح خمتلف االوتسيري اهليئات 
يفاالبداع واالبتكارحماولني استجالء مكامن املستدامة،ثقيال ومسامهة فعالة يف التنمية

سيتم حملوريني رئيسينيالتطرق بويكون ذلك. تدريساملقاربات اليت اعتمدها هذا النظام يف ال
) د.م.ل(جيتمعا ويتفاعال مع فلسفة نظام عندما - نظرنايف - الرتكيز عليهما يف هذه املداخلة

ما ينميان :لدى املتعلم يف العلوم اإلنسانية ومهااالبداع واالبتكار قدرات - ال حمالة-فإ
)    د.م.ل(نظام مهام هيئة التدريس يف : احملور األول
) د.م.ل(وعالقتها باإلبداع واالبتكار يف نظام املقاربة بالكفاءات:احملور الثالث

بالتطرق الجيابيات ) د.م.ل(وخنلص يف األخري اىل تقييم التجربة اجلزائرية يف تطبيق نظام 
:وسلبيات هذا النظام اجلديد، آملني أن جنيب على التساؤليني التالني

يف خلق االبداع واالبتكار ) د.م.ل(أي مدى يساهم تدريس العلوم االنسانية وفق نظام اىل- 
؟ الطالبلدى 

.؟)ل م د(جنحت اجلامعة اجلزائرية يف تدريس العلوم االنسانية وفق نظام هل- 
بتجربتنا ةـــــــــــــهذه هي اخلطوط العريضة اليت سيتم حتليلها يف هذه الورقة، من خالل االستعان

.ة، و باالعتماد على ما توفر لدينا من مادة علميةــــــة املتواضعــــــــــامليداني

: د.م.هيئة التدريس في نظام لمهام : المحور األول
 نتطرق يف هذا احملور للعنصر املكون الذي له الدخل األكرب يف جناح العملية التعليمية من

ا كانت عليه تتجاوز بكثري م) د.م.ل(األنشطة البيداغوجية يف نظام املهام و ن فإحقيقة.عدمها
اذ يقوم االستاذ مبجموعة من املهام اجلديدة ضمن هذا النظام، وميارس يف النظام الكالسيكي،

و ، الفرقة البيداغوجية، و كعضوية اللجنة البيداغوجية للمادة:جمموعة من األنشطة البيداغوجية
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.اخل....بكل مسلكفرقة التكوين اخلاصة
تطوير مهاراته التخطيطية آخذا بعني االعتبار اهلدف :هذا كله يستدعي من األستاذو 

ال التطبيقيربط و العام للتكوين،  أن يتبع طرائق تدريسية ومقاربات و ،املعارف النظرية با
كما يتعني يات التفكري،أن يتبع اسرتاتيجيات تقوميية متنوعة تقيس مجيع مستو و فعالة،ابتكاريه

حقيقية بيداغوجية وحيرص على القيام مبرافقة تثمني العمل الفردي للطالب، بعليه أن يقوم
. خل، وكل ذلك له عالقة مباشرة باإلبداع واالبتكار...اتقان مهارات التوجيه واإلرشادو للطلبة، 

).د.م.ل(وقبل التطرق اىل ذلك كله، ال بأس أن نلقي بنظرة سريعة على نظام
) د.م.ل(ماهية نظام  

هو نظام تعليمي مستوحى من السياسات التعليمية للدول األجنلوساكسونية يضم ) د.م.ل(
، وتعمل به D، شهادة الدكتوراهL، شهادة املاسرتMشهادة الليسانس : ثالث شهادات هي

رتا، فرنسا، بلجيكا، روسيا، الواليات املتحدة األمريكية، كندا، أجنل: حاليا جمموعة من الدول مثل
)١(.أملانيا، الصني، اليابان، تركيا، املغرب، تونس، وعدد معترب من الدول االفريقية األخرى

أما بالنسبة للجزائر، فبعد التقرير الذي قدمته اللجنة الوطنية إلصالح املنظومة التعليمية يف 
، تبني أن النظام الكالسيكي أصبح ال ٢٠٠٢خمططها اخلاص بإصالح التعليم العايل يف أفريل 

يتماشى مع التطورات العاملية بسبب احتوائه على جمموعة كبرية من االختالالت املرتاكمة عرب 
السنوات، و اليت جعلت من اجلامعة اجلزائرية بعيدة عن الواقع وجعلت التعليم العايل غري قادر 

ري املسبوق للتكنولوجيات، وعدم قدرته على على االستجابة  للتحديات اليت فرضها التطور غ
االستجابة للتطورات السريعة يف خمتلف جماالت العلوم والتكنولوجيا، واالقتصاد، واإلعالم 

هذا ما . واالتصال، مما أدى الحقا اىل عجز يف تلبية احتياجات احمليط االجتماعي واالقتصادي
) د.م.ل(وقد اعتمد نظام ،)٢(الكالسيكيم كبديل للنظا) د.م.ل(دفع باجلزائر اىل تبين نظام 

لدراسات العلمية، جامعة اجلزائر، جملة البحوث وا: اجلزائر( ؟)د.م.ل(لماذا اختارت الجزائر نظام التعليم شبايكي، سعدان، )1(
.٤٠، ص )٢٠١٠: ، السنة٤:العدد

، اجلريدة الرمسية ٢٠٠٤نوفمرب ٢١املؤرخ يف ٣٧١-٠٤: اعتمدت اجلزائر هذا النظام وطبقته مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم) 2(
. ٢٠٠٤الصادر يف  نوفمرب ٧٥:اجلزائرية، العدد
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:نفس الشهادات املعتمدة يف الدول األخرى اليت طبقته وهي
) أويل(تتم هذه املرحلة يف طوريني، وتشمل تكوين قاعدي :الليسانسشهادة : الطور األول

تعليم مشرتك ميتد على (مدته من سداسي واحد اىل ثالثة سداسيات متعدد التخصصات
ختصص للحصول على املبادئ األولية للتخصصات املعنية بالشهادة، وكذا معرفة مبادئ ، )سنتني

٣٠املائة من الربامج املشرتكة وطنيا ويف٧٠حيتوي على .منهجية احلياة اجلامعية واكتشافها
، ويتبع هذا باملائة ختضع الحتياجات قطاع الشغل يف احمليط االقتصادي الذي تقع فيه اجلامعة

:املشرتك الذي ميتد على سنتيني، بسنة للتخصص، ويتفرع التكوين فيها اىلالتعليم
يتوج بشهادة ليسانس أكادميي تسمح لصاحبها مبواصلة دراسات جامعية مباشرة :فرع أكاديمي

ذه االمكانية حبسب )االنتقال اىل الطور الثاين املاسرت( أكثر طوال وأكثر اختصاصا  ، ويسمح 
.والنتائج احملصل عليها وشروط االلتحاقاملؤهالت املكتسبة

تتوج بشهادة الليسانس مهنية اليت تسمح لصاحبها باالندماج املهين املباشر يف عامل :فرع مهني
الشغل، وحتدد براجمها بالتشاور الوطيد مع القطاعات املشغلة، ولكي يكون هذا االختيار ذا أداء 

.ليسانس املهنية اليت تتوافق مع طلبات السوقجيد فإنه يقتضي تعددا يف العرض لشهادات ال
تدوم هذه املرحلة التكوينية سنتيني ويسمح لكل طالب حاصل :شهادة الماستر: الطور الثاني

تتوفر فيه شروط االلتحاق، كما أنه ميكن مشاركة احلائزين " فرع أكادميي"على شهادة الليسانس 
ا يف عامل الشغل، بعد فرتة قصري "فرع مهين"على شهادة الليسانس يسمح الطور الثاين . ة يقضو

مبتابعة التكوين األساسي واحلصول على ختصص ميكن الطالب من متابعة التكوين يف الدكتوراه 
:أو التوجه حنو نشاط مهين ، وينقسم اىل

ميتاز بتحضري الطالب املعين لبحث علمي يؤهله اىل نشاط البحث يف القطاع :فرع أكاديمي
". ماسرت باحث"االقتصادي اجلامعي أو
ميتاز باحلصول على تدريب أوسع يف جمال حمدد، يؤهل صاحبه اىل مستويات أعلى : فرع مهني

).ماسرت مهين(من األداء و التنافسية، ويبقى توجيه هذا املسار دائما مهنيا 
الطابع أمام تعدد االختصاصات، والتطور املذهل للمعارف و :شهادة الدكتوراه: الطور الثالث

ويتوج (التطبيقي للبحث، فإن التكوين يف مستوى الدكتوراه الذي يدوم ملدة ثالث سنوات 
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:، ينبغي أن يضمن)بشهادة دكتوراه
.تعميق املعارف يف االختصاص- 
)١(....)تطوير قدرات البحث، والتكيف على العمل اجلماعي(التكوين عن طريق البحث - 

: األردن( ومتطلبــات ســوق العمــل فــي الجزائــر) د.م.ل(التكامــل بــين مخرجــات نظــام عيــواج، خمتــار، و بوديــار، زهيــة ، ) 1(
مـاي  ١-أفريـل٢٨تكامل خمرجات التعليم مع سوق العمل يف القطـاع العـام واخلـاص، : مداخلة للمشاركة يف املؤمتر الدويل الثالث

.١٠، ص )٢٠١٤
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.الرمسلة، واحلركية، والوضوحية: مبادئ أساسية هيعلى ثالثة) د.م.ل(ويقوم نظام 
ا، ومتكنه من :تعني الرسملة أن الوحدات الدراسية املكتسبة من طرف الطالب ال جمال إلعاد

.حتويل رصيده عند مغادرته جلامعته االصلية حنو جامعة أخرى
يل نفسه يف أية فمعناه أنه لكل طالب احلق يف حتويل ملفه البيداغوجي وتسج:أما الحركية

.مؤسسة جامعية أخرى سواء داخل الوطن أو خارجه
واختيار ) د.م.ل(فتمكن سوق العمل من املقارنة بسهولة بني شهادات نظام :أما الوضوحية

)١(.الشهادة املناسبة مع املنصب املقرتح

ي تكون الدروس يف هذا النظام منظمة يف شكل وحدات دراسية، والوحدة الدراسية ه
عبارة عن جمموعة املواد املختارة بناء على انسجامها و تناسقها، تتكون من دروس، أعمال 

، وميكن تصنيفها كما ..موجهة، أعمال تطبيقية، حماضرات، ملتقيات، مشروعات، تربصات
:يلي

جتمع املواد األساسية لتخصص معني وجيب على كل الطلبة متابعتها :وحدات التعليم األساسية
اواكتسا .ب أرصد

تساعد الطالب على اكتشاف مواد تعليمية يف ختصصات :وحدات التعليم االستكشافية
.أخرى، وتساهم يف توسيع ثقافته

.ومتكن الطالب من اكتساب الذاتية يف العمل:وحدات التعليم المنهجية
تكنولوجيات جتمع مواد يف اللغات األخرى احلية، واإلعالم اآليل، وال:وحدات التعليم العرضية

، وهي تساعد الطالب على اكتساب اآلليات الضرورية للتمكن ...اجلديدة لإلعالم واالتصال
)٢(.من املعارف وتفتح له الباب لإلطالع على مستجدات العلوم يف الدول أخرى

:المرافقة البيداغوجية-

من كيفيات التقييم واالنتقال والتوجيه في طوريي الليسانس المتض، ٢٠٠٩جوان ٢٠املؤرخ يف ١٣٧القرار الوزاري رقم ) 1(
.٦، ص والماستر

دراسة لعينة مـن طلبـة كليـة العلـوم االجتماعيـة بجامعـة -من وجهة نظر الطلبة) د.م.ل(واقع تطبيق نظام بودوح، حممد، ) 2(
تمع، جامعة البليدة، العدد: اجلزائر(البليدة  .١٤٧، ص )٢٠١٢: ة، السن٠٣:جملة علوم االنسان وا
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ة يف اطار فلسفة املستحدثات اجلوهريىحداملرافقة البيداغوجية أو الوصاية إتعترب 
دف اىل حتسني نوعية تكوين،)د.م.ل( من خالل مرافقته بداية من مساره الطالبواليت 

، بإعالمه وتوجيهه للرفع من قدرته وإمكانية مشاركته يف التكويين اىل غاية ادماجه يف سوق العمل
عبارة عن وعليه فالوصاية هي . بناء مساره التكويين عن طريق تعظيم حجم العمل الشخصي

فضاء حوار بني الطلبة واألستاذ الوصي تقدم فيه إجابات مناسبة عن كل التساؤالت اليت ميكن 
.أن تواجههم يف مسارهم التعليمي أو والتكويين

وإلجناح هذه املهمة الشاقة والنبيلة يف نفس الوقت، وقصد حتقيق كفاءة عالية ومردودية  
تنظيم حصص دورية على مدار املوسم اجلامعي مع الطلبة كبرية، جيب على األستاذ الوصي 

: يتناول فيها احملاور التالية وفقا للتسلسل املقرتح  التايل
للطلبة، والتأكيد على مفهوم نظام الوصاية وضرورته باعتباره أداة عصرية ) د.م.ل(شرح نظام -١

ب على األستاذ الوصي أن لتفعيل التأطري البيداغوجي يف اجلامعة، ومن خالل هذا احملور جي
يرغب ويشجع الطلبة على حضور لقاءات الوصاية، وأن يزرع ويوسع جمال الثقة بينه وبني 

.الطلبة
تقدمي وشرح النظام الداخلي املعتمد يف الكلية، وتعليمهم على اكتساب املناهج العلمية -٢

.ريهاالسليمة ملراجعة الدروس وحتضري االمتحانات قصد التأقلم مع نظام س
، وهنا جيب على األستاذ الوصي االستماع )د.م.ل(التعريف بطريقة التوجيه والتقييم يف نظام-٣

لكل اهتمامات وانشغاالت ومشاكل الطلبة والسعي حللها، وذلك عن طريق تعريف الطلبة 
.مبختلف الوسائل التقنية املساعدة على التعلم والبحث وتشجيعهم على استعماهلا

الشعب واملسارات والتخصصات املفتوحة على مستوى الكلية، ومن خالل هذا شرح خمتلف-٤
احملور جيب على األستاذ الوصي أن يؤكد على أمهية اكتساب الطلبة للمنهجية السليمة يف العمل 
ا يف أسرع  الشخصي، وحثهم على تعلم اللغات األجنبية، وتزويدهم بأفضل الطرق الكتسا

.وقت وبشكل سليم
دة الطلبة على االستفادة والتقرب من خمتلف اخلدمات والفضاءات اجلامعية، ومتكينهم مساع-٥

من كل أدوات البحث واحلصول على املراجع خاصة يف املكتبة، وكذا االستعمال الصحيح 
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والعقالين لالنرتنت، وتشجيعهم على العمل اجلماعي وتوجيههم ألفضل السبل إلجناحه، والعمل 
.قرارات اللجان واهليئات الرمسية على مستوى الكليةعلى اقناعهم بتقبل

اعالم الطلبة حبقوقهم من خالل االطالع على أوراق االمتحانات ومراقبتها واحلصول على -٦
.االجابة النموذجية، وحتضري الطلبة لتلقي نتائج االمتحانات وتقبلها

م على اقامة املشروع املهينتزويد الطلبة بالربجميات املساعدة حلل املسائل العلمية وم-٧ .ساعد
توجيه الطلبة حلسن االستماع والرتكيز من أجل التعلم، وتزويدهم باملنهجية املالئمة لتدوين -٨

م مع األوساط املهنية )١(األفكار و ادارة الوقت وتسهيل اتصاال

البعد التواصلي للوصاية وأثره على التحفيز والتحصيل الدراسي
العالقة التقليدية اليت كانت سائدة بني املعلم واملتعلم املبنية على مركزية املعلم الذي  من خالل

كان ميلك سلطة شبه مطلقة على الطلبة باعتباره مصدرا للمعرفة، مل ترق نوعية الطالب اىل املستوى 
أما . سؤوليةاملطلوب، حيث غرس فيه االتكال على الغري وضعف روح املبادرة و االبداع واخلوف من امل

، تتميز بإرساء عالقة حديثة تتميز بشبه )د.م.ل(الوصاية كأداة للتأطري والتكوين يف اطار فلسفة نظام 
مركزية املتعلم، حيث يعترب هذا األخري هو مركز فعل التعليم والتعلم باعتباره الفاعل األساسي يف تعليم 

م جمرد موجه أو مرشد، لذلك فإن مبدأ التعاون ذاته من خالل مبادراته وجتاربه ونشاطه، ويعترب املعل
وتشكل االبداعية الذاتية للمتعلم يف هذا النموذج أهدافا متوخاة . والتفاعل والتبادل أساسي بني الطرفني

من التعليم و التعلم، وانطالقا من الفاعلية االجيابية له يصبح حمور عملية ارسال املعلومات واملعرفة من 
من نشاط وما يتميز به من انشغاالت وليست صادرة عن املعلم ـ ومن مث يتحول هذا خالل ما يقوم به 

األخري اىل متلق يكتفي مبساعدة املتعلم وتوجيهه باعتباره شريكا يف البحث عن املعرفة وليس مستهلكا 
)٢(.هلا فقط

اغوجية للمادة اليت عضوية اللجنة البيد) د.م.ل(يشغل األستاذ يف نظام :اللجنة البيداغوجية للمادة- 

القانون المتضمن توضيح مهمة االشراف -المتعلق بكيفيات ترتيب الطلبة٢٠١١نوفمرب ٠٣املؤرّخ يف ٧١٤القرار رقم ) 1(
.٨، ص٢٠٠٩: ، السنة١:، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العددوتحديد كيفيات تنفيذها

.ن في طرائق التدريسدليل المعلميعباس، حممد ، و عؤايب حممد، ) 2(
http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_##_5#.html
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جتتمع برتخيص من املسؤول املشرف على املادة على األقل قبل كل امتحان بطلب من األساتذة أو 
التقدم يف الدروس، (هلذه اللجنة مهمة متابعة التسيري البيداغوجي للمادة . الطلبة اذا اقتضت احلاجة

ني من طرف نظرائه يف حالة وجود عدة تتكون هذه اللجنة من مسئول املادة املع...). استيعاب الطلبة
جمموعات للطلبة، واألساتذة املكلفني باحملاضرات، واألساتذة املكلفني باألعمال املوجهة، و ممثل الطلبة 

. لكل فوج يف األعمال املوجهة
وباإلضافة اىل اللجنة البيداغوجية للمادة يشغل األستاذ عضوية الفرقة :الفرقة البيداغوجية- 

متابعة تدريس احملاضرات، : وجية اليت مهمة تسيري وحدة التعليم، ونعين مبهمة التسيري ما يليالبيداغ
اخل للمواد املرتبطة بوحدة التعليم، ومراقبة ......متابعة تدريس األعمال املوجهة، املناقشة، الرتبص 

استجوابات أو امتحان (مواظبة الطلبة، وتنظيم املساعدة البيداغوجية، االرشاد، تنظيم مراقبة املعارف
رئيس وحدة : ، وتتكون هذه الفرقة من)األعمال التطبيقية، االمتحان النهائي واالمتحان االستدراكي

التعليم املعني من طرف نظرائه، و األساتذة املكلفني باحملاضرات، األساتذة املكلفني باألعمال املوجهة 
.ة، ممثل عن الطلبة لكل فوجملواد وحدة التعليم، ممثل عن االدارة البيداغوجي

تنظيم الدعم البيداغوجي و اإلرشاد،  :هناك أيضا فرقة تكوين لكل مسلك تتوىل مهمة: فرقة التكوين
القيام بنظام ، التنسيق البيداغوجي، تنسيق الفرق البيداغوجيةمسؤولية اجراء تقيم التدريس،كما تتوىل

حتضري احلوصلة النهائية للنشاط ، ملكونينيتعليم مؤهل والرفع من مستوى التعليم وتكوين ا
)١(.البيداغوجي

:وتتولى تنظيم المداوالت على النحو التالي: لجنة التقييم
اية كل سداسي، ) الفرقة البيداغوجية(يف مجيع احلاالت يتم تنظيم املداوالت لكل وحدة تعليم - أ يف 

جتتمع وتنسق العمل وهلا دور جلنة حيث يتم تقييم نتائج السداسي من طرف فرقة التكوين اليت
.املداوالت

اية السداسي بعد نتائج امتحانات - ب السداسيات السابقة للسنة احلالية جتتمع اللجان يف 

جملة : اجلزائر(وضرورة إعداد عضو هيئة التدريس لضمان نجاحه في الجامعة الجزائرية L.M.Dنظام معارشة، دليلة،) 1(
.٢١٣، ص )٢٠١٢: ، السداسي الثاين، السنة١٦: اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة سطيف، العدد
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.االستدراكي والنتائج النهائية للسداسي تقوم الفرق البيداغوجية مبراقبة نتائج، صب النقاط، ضبطها
اية كل سنة جارية بعد امتحانات االستدراكي تكون املد: سداسيات السنة اجلارية- ج اوالت يف 

.تقوم الفرق البيداغوجية مبراقبة نتائج صب النقاط
من السداسي األول اىل آخر سداسي منجز، تنظم يف آخر  السنة : املداوالت النهائية للمرحلة- د

تكوينا يؤهله فعال وحتسب كل نتائج املسلك ، األمر الذي يتطلب أن يكون االستاذ مدربا ومكونا
ملمارسة مهامه التدريسية ضمن هذا النظام، وضرورة أن يشتمل التدريب على جمموعة من احلاجات 

:التدريبية اليت نوجزها يف ما يلي
ضرورة أن يشمل التكوين على تطوير املهارات التخطيطية لدى األستاذ : الحاجات التخطيطية- 

:د كمايلي.م.اجلامعي وفق نظام ل
وهو اعداد وختريج عمال لشغل ) د.م.ل(ن يأخذ بعني االعتبار اهلدف العام للتكوين وفق نظام أ- 

.مواقع عمل
.حماولة انتقاء الدروس ذات الطابع العصري أي متالئمة مع متطلبات التغيري املستمر- 
ال التطبيقي-  .حماولة احداث التوازن بني الكم والكيف وربط كل املعارف النظرية با
:الحاجات التنفيذية- 
. طرائق تدريسية فعالة) د.م.ل(ضرورة أن يتبع األستاذ ضمن نظام - 
.ضرورة اخضاع العملية التكوينية ملبدأ العرض والطلب يف التكوين- 
ضرورة أن يقدم األستاذ براجما ودروسا ذات طابع نفعي للطالب اضافة اىل اتصافها بالنجاعة واملرونة - 

.أيضا
مراعاة خصائص (اتقان األستاذ ملهارات صياغة برامج تدريسية تنظم يف شكل ختصصات ضرورة- 

)د.م.نظام ل
ضرورة تدريب األستاذ لكي يتمكن من وضع عروض التكوين والبحث يف مشاريع تكمل املسارات - 

.التكوينية للطلبة
ا أساس حتديد ضرورة أن يكيف األستاذ نشاطاته البحثية ضمن هذا النظام يف خمابر الب-  حث، أل
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.فعالية هذا النظام مستقبال
:الحاجات التقويمية- 
ضرورة أن يتبع األستاذ اسرتاتيجيات تقوميية متنوعة تقيس مجيع مستويات التفكري وخاصة منها - 

. املستويات العليا
.للطالبضرورة أن يهدف التقومي الذي يتبعه األستاذ اىل قياس امكانية التكيف مع عامل الشغل- 
وأن ..) استكشافية- أساسية (ضرورة أن ختتلف أساليب التقومي حسب طبيعة كل وحدة تعليمية - 

.تكون موافقة للطريقة التدريسية املعتمدة
.ضرورة أن يتمكن األستاذ من تثمني العمل الفردي للطالب بكل دقة- 
. هذا النظام اجلديدضرورة اتقان األستاذ اجلامعي ملهارات التوجيه واإلرشاد ضمن - 
ضرورة تكوين األستاذ على مهارات االدارة املبدعة ألن التفكري االبداعي يتطلب ادارة مبدعة - 

)١(أيضا

التدريسهيئةعضوتقييم أداء
قدرتهومدىعطائه،بتقييموتنتهياجلامعة،يفالتدريسهيئةعضوقبولهمرحلةمنتبدأ

اجلامعة،حتددهاوفقا ملعايريسالتدريهيئةأعضاءانتقاءيتماألوىلرحلةاملففي.التطويرعلى
فيها،خترجاليتاجلامعةمراعاةوتتم.املطلوبةوالتخصصاتاألقسام،والكلياتحاجةحسب

.٢١٤املرجع نفسه، ص ) 1(

)..( ظلفي
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منذلكغريإىلاملنشورة،واألحباثاخلربة،وسنواتاملختلفة،مراحل الدراسةيفومعدالته
منالتقييمعمليةتتماجلامعة،يفعملهوبعد.اجلامعةيفالعملخالهلامنحقيستاليتاألمور
:حيث
؛األكادميياألداء1-
؛هلاواالنتماءاملؤسسةخدمة2-
؛العلميالنشاط3-

؛والندواتاملؤمتراتيفاملشاركة٤-
؛فريق مشرتكضمنالعملعلىقدرته5-
؛املهنةبأخالقياتااللتزام6-

املراجعةهذهوختضعأكادميي،عامكلالتدريس يفهيئةأعضاءأداءمراجعةتتمو 
املشاركة،وطرق التدريسأساليبتطويرالتدريسية،اخلططتطويرمنها،خمتلفتةالعتبارات

حتدداليتالتقييم،نتيجةتكونذلكعلىوبناء. والتكنولوجيةالعلميةوراتالتطمواكبةالعلمية،
)١(.األكادمييالعمليفاستمراره

)٢(د.م.المقاربة بالكفاءات  و نظام ل: المحور الثاني

إن التدريس بالكفاءات يعتمد على مقاربة منهجية، جتعل من املتعلم حمور العملية 
الّتعلمية، فهو يساهم يف بناء كفاءات معينة، ويستثمرها يف وضعيات إشكالية تواجهه، ومن 

.٢١٥املرجع نفسه،  ص ) 1(
ا تستند ) 2( تستمد املقاربة بالكفاءات جذورها من علم النفس السلوكي، و من جوانب أخرى من علم النفس املعريف، كما أ

س النفسية لبناء املنهاج املدرسي، إذ بصفة خاصة للنظرية البنائية، اليت تعد نظرية نفسية لتفسري التعلم، و أساسا رئيسا من األس
ترى أن املتعلم ال يأيت إىل املدرسة بعقل فارغ، بل لديه خربات سابقة ميكن البناء عليها، حيث يتعلم من اخلربات اليت يعيشها، و 

املنطقية و عليه، يفسر هذه اخلربات بناء على ما يعرفه، و إعطاء األسباب املنطقية حوهلا و التعقيب على اخلربات و املربرات
فاملعرفة تبىن و ال تنقل، تنتج عن نشاط، حتدث يف سياق، مث أن بناء املعرفة عملية تفاوضية اجتماعية، أي عن طريق الشراكة 

.بني املتعلم و املعلم يف اإلدراك و تكوين املعىن
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أن تكون لديه القدرة على بناء املخططات، وأن يتحكم يف األستاذنبغي على أجل حتقيق ذلك ي
وأن يتعمق يف فهم املناهج ...) كفاءة، حمتوى،قدرة، مؤشر، هدف(املفاهيم الواردة يف املناهج 

ألن ذلك يساعد على فهم اإلسرتاتيجية اليت بين عليها املنهاج الدراسية، و الوثائق املرافقة هلا،
وناته وعناصره، وأن يدرك الفروق الفردية بني املتعلمني، ألن ذلك يساعده على جبميع مك

ائيا عن التلقنيتكييف الوضعيات، وفق ما .يسمح به املستوى العام للطلبة وميكنه من االبتعاد 
من تطوير ملكات و حيدع واالبتكارالتلقني التقليدي يشكل عائقا أمام فرص اإلبدا ذلك أن 
كز أساسا على املقاربـــــــــــــــــــة ، مما حيتم العناية بالتعليم اإلبداعي الذي يرتفرديةاملتعلم ال

ـــــــــــة الذهنيو ة ـــــــة و التواصليـــــــــــــف الطالب للمهارات املنهجيــــلزم توظيـــــــــــــــتستالــــــيت بالكفــــــــــــاءات
أن يكون منفتحا فرتض؛ وتابقة و ربطها باملكتسبات اجلديدةارف الساستحضاره للمعواللغوية و 

.    اكتساب مهارات تؤهله للتعامل مع معطيات عصر العوملةله، مبا يتيح عل أسئلة الواقع
كممارسة بيداغوجية ألول مرة يف  "بدأت آلية املقاربة بالكفاءات يف الظهور فقد

رنسا يف التسعينيات حلل مشكلة الفشل الدراسي يف الثانويات و انتقلت التجربة إىل ف...كندا
ارتأت وزارة الرتبية الفرنسية و ) ...د.م.ل(الفرنسية قبل أن تنتقل اىل اجلامعات من خالل نظام 

يتخبط فيها التعليم الفرنسي بعد أن كان العمل باملقاربات ملواجهة األزمات اليت  ١٩٩٢يف سنة 
)١(.يق البيداغوجيا الفرديةأمضى سنني طويلة يف تطب

 ،عتمدة يف تدريس العلوم امليف هذا احملور آللية املقاربة بالكفاءاتنتعرض بناء على ماسبق
دف اىل خلق االبداع واالبتكار لدى الطالب يف العلوم )د.م.ل(يف اطار نظام االنسانية ، واليت 

.االنسانية وسنتعرض باخلصوص اىل عدة طرائق

ئق التدريس في ضوء المقاربة بالكفاءاتطرا
تفرض املقاربة بالكفاءات اللجوء إىل طرائق التدريس الفاعلة والنشيطة اليت تتبىن مبدأ 
املشاركة و العمل اجلماعي، وتؤكد على معاجلة اإلشكاليات وإجياد احللول املناسبة هلا، والتعلم 

حمـور املنـاهج -ث مـؤمتر الرتبيـة يف عـامل متغـريأحبا: األردن(، المدرسة الجزائرية في ضوء المقاربة بالكفاءاتجباري، ليلى، ) 1(
.١١٣، ص )٢٠١٠نيسان ٨-٧والتدريس،اجلامعة اهلامشية األردنية 
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لوضعيات الطلبة ومسامهتهم يف دراسة اطة على خربة عن طريق املمارسة، وترتكز الطرائق النشي
منشطا األستاذ، حبيث يكون علم شريكني يف العملية التعليميةاملناسبة، وجتعل من املعلم واملت

موعة حتت إشراف معلمه،وحمفزا و مقوما، أما املتعلم فيكون حيويا نشيطا، يقوم بدوره ضمن ا
يعتمدها نظام ن الطرائق البيداغوجية الفاعلة اليت وم.اخل...يعمل، يسأل، ينجح و خيفق

طريقة حل املشكالت، وبيداغوجية -الكفاءات- التدريس وفق املقاربة اجلديدة يف )د.م.ل(
.، وطريقة التعلم اجلماعياملشروع

طريقة حل المشكالت 
طالب والستقالليته أسلوب التدريس املعتمد على احملاضرة، يكاد ال يرتك جماال ملبادرة الان 

معزوال ومهارات أخرى كثرية يبقى الطالب يف التعلم، والبحث الوثائقي والتواصل أو التحليل، 
ا .فالتعلم باملشكالت، ميكنه أن تتجاوز هذه الفجوات يف التعليمولذلك . عن اكتسا

الطلبة،عند يعترب أسلوب حل املشكالت من أساليب التدريس الفاعلة يف تنمية التفكري 
ا توفر الفرصة  مث إن عملية حل املشكالت، من العمليات األكثر فعالية يف إحداث التعلم أل

، وتنمية قدراته العقلية، وصاحب هذه الطريقة هو املريب الطالباملناسبة لتحقيق الذات لدى 
ا حالة وشك وتردد، تقتضي حبثا أ"جون ديوي"األمريكي و عمال الذي يعرف املشكلة على أ

إن هذا التعريف يؤدي . يبذل يف سبيل استكشاف احلقائق اليت تساعده على الوصول إىل احلل
نفكر عندما تعرتضنا مشكالت، ونفكر :مىت نفكر ؟ وملاذا نفكر ؟ واجلواب:بنا إىل التساؤل

.لكي نصل إىل حل هذه املشكالت
:هيتتميز هذه الطريقة بعدة خصائص:خصائص طريقة حل المشكالت

التحدي، أو بدافع ، سواء بدافع ملشكلة املطروحة تعد حافزا للبحثفا:إثارة الدافعية للتعلم-
.حب االستطالع

يتعرض املتعلم أثناء البحث عن احلل إىل كثري من املفاهيم، متكنه من اكتساب : تعلم املفاهيم-
.املعرفة واملهارات

املعاجلة املنهجية حلل املشكل تعلما سواء كان عترب املسعى من خاللي: التعلم من خالل العمل-
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.ما افرتضه املتعلم صحيحا أو خاطئا
يتم اإلقبال على املشكلة برغبة التعرف على األشياء، وتعلم املهارات:االستمتاع بالعمل- 

.يىؤدي إىل االستمتاع بالعملالالزمة، مما
ابط بني املعلومات السابقة ويؤدي استخدام اخلربات إىل الرت :توظيف اخلربات السابقة-

)١(.الالحقة، وجيعلها ذات معىن وداللة عند املتعلم

، أن تطرح مشكلة معينة حللها خالل "التعلم املرتكز على املشكالت"وملخص أسلوب 
أسبوع على فوج مكون من عشرة طلبة مرافقني مبشرف، جيتمع الفوج ساعتني مبعدل مرتني يف 

مون بإعداد عروض وأعمال موجهة وقراءات يف املكتبة طيلة األسبوع، بعدما األسبوع حبيث يقو 
)٢(.أول حصةيف يكونون قد استفادوا من تكوين على استعمال مصادر املكتبة 

يف خمتلف أساليب املقاربة باملشكالت، ينطلق الطالب من البداية بالتدرب على حتديد 
الفرضيات وحوصلتها، واإلحاطة بأسئلة الدراسة وإجياد املشكلة بنفسه، بالبحث عن املعلومات

.لتفسريها عقالنيا والبحث بنفسه عن املعلومات الضرورية
فهي تصر على االستكشاف وإن هذه املقاربة أقرب ما تكون ملا يقوم به الباحث العلمي،

و يقوم بتحديد فمن خالل هذا األسلوب يقيم الطالب املنهج العلمي للبحث، فهالتحليل،
)٣(.الفرضيات، ومجع البيانات وحتليلها واستخالص النتائـجاملشكلة و

نظام املقاربة باألهداف إىل نظام املقاربة بالكفاءات، الذي يوحي لنا ضمنيا االنتقال من 
، و "الوضعية املشكلة"حييلنا إىل احلديث عن و ،التعليمية اجلامعيةيشكل تصورا جديدا للمنظومة 

احلديثة القائمة على حتسني التعليمهي إحدى املصطلحات اليت شاعت مع ظهور نظريات 
ال املالئم الذي متارس من خالله األنشطة واملهارات للطالب، و املستوى التعليمي  ا ا يقصد 

جامعة -جملة اآلداب والعلوم االجنماعية: اجلزائر(األدوار الجديدة للمعلم من منظور المقاربة بالكفاءات أمحد، حسينة،) 1(
.٩٠، ص )٢٠١٢:، السنة٠٢، السداسي ١٦:سطيف، العدد

http://educ-bejaia.blogspot.com/p/blog-page_9212.html.)2(

امللتقـــى التكـــوين : اجلزائـــر(، بيداغوجيـــة المقاربـــة بالكفـــاءات فـــي الممارســـة التعليميـــةشــرقي، رحيمـــة ، و بوســـاحة، جنـــاة ، ) 3(
.٥٩، ص ٢٠١٢:بالكفايات، جامعة ورقلة، السنة
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.د و تكريس احملاكــــــاة، بعيدا عن التقليالتعلمية املتصلة بكفاءة املتعلم
خالل اليت ميكن جتسيدها من و ،رة على اإلبداع و التفكري الناقدتى أمهية القدتأمن هنا ت

ارف ـــــــــــإدراك معداء الرأي، و ح له جماال للتعبري عن إبـــــــــــتتيالنشاطات اليت توجه للطالب، و 
.دراته املضمرة إىل أداءات فعليةة و قيمية ، فضال عن ترمجة مقــــــــاجتماعي
 

)التعاوني(ة التعلم الجماعي طريق
، حيث يقوم يف سياق املقاربة بالكفاءاتللتعليم والتعلمأخرىالتعلم التعاوين هو وسيلة

ألة هامة أو على تشكيل فرق أو جمموعات من الطلبة بإشراف من األستاذ الستكشاف مس
شة حماضرة، أو إعداد حيث ميكن أن تتشكل جمموعة من الطلبة ملناق؛إنشاء مشاريع دراسية

رب شبكة اإلنرتنت يف مهمة مشرتكة؛ كما ميكن أن تتشكل جمموعات طلبة تعمل معا ع. حبث
م يكون املدرس مشرفا و مالحظا، و يتاح و  للطالب جمال التفاعل فيما بينهم، وتنمى مهارا

قارب بني يتم اإلفصاح عن وجهات النظر املختلفة مبا يساعد على تنمية روح التاملتعددة، و 
.املتعلمني و اكتساب مهارات تعاونية

، يف شكل األعمال التوجيهية اليت تعرض يف األقسام ميكن جتسيد هذا النوع من األنشطةو 
طالبا على أكثر يف القسم الواحد عن عشرين الطالبالدراسية و اليت يفرتض أال يتجاوز عدد 

عليهم، –أو أكثر –ن خالل طرح نشاط تفكريي الطالب للتفكري ميتم إثارة عقولتقدير، إذ 
م له تنمو  )١(.عمليات التفكري العليا لديهمونتيجة ملمارسا

ىل كل تلميذ جزءا من ، يتو الطلبة بإجناز عروض مشرتكةو ضمن جمموعات حبثية، يقوم 
موعة، مبا يتيح النحماور العرض التفكري، و الغاية ، و اكتساب آلياتقاش و احلوار بني أعضاء ا

يئة بيئة إبداعية تعتمد االبتكار و تفجري الطاقات اإلبداعيةجامعةمن ذلك هي خلق  من أجل 
:هناك ثالثة أشياء ينبغي توفرهاو التعلم اجلماعي، 

موعة، وبالتحدي يف نفس الوقت .أوال، يتعني على الطالب الشعور باألمان ضمن ا
.صغرية حىت يستطيع اجلميع املسامهة فيهاالثانية، أن تكون اجلماعات

.٥٣، ص )٢٠٠٣: ، السنة١عامل الكتب، ط : لقاهرة(لتدريس نموذج رحلة ازيتون، حسن ، ) 1(
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موعة .الثالثة، يكون الطلبة على فهم ودراية باملهمة اليت ينبغي أداؤها داخل ا
:وحتظى مقاربة التعلم التعاوين مبجموعة من اخلصائص هي

مشاركة املتعلمني بشكل نشيط؛- 
ن، واملتعلمني يعلمون أحيانا؛حياتبادل األدوار، حيث يصبح املعلمون متعلمني يف بعض األ- 
مع إعطاء قيمة لكل املشاركات؛االهتمام بالتنوع وتشجيعه،- 
مهارات حل النزاعات عند نشوئها؛تعلم الطالب - 
ء من اخلربات واملعارف السابقة؛يستفيد األعضا- 
شرتك وروح التعاون بني األفراد؛تشجيع العمل امل- 
كل شخص؛خلصائص الفردية ومميزات  بروز ا- 
وجود حوار وتفاعل؛- 

اآلراء واألفكار فيما بينهم ويعرضون خمتلف وجهات النظر اليت يصلون يتبادل الطلبة
إليها، والنظريات اليت حتدثت عن املوضوع، مما جيعلهم ملمني بكل جوانب الدرس املطلوب 

ا اجتهادهم وقا .اخلاصدرين على فهم عناصره وتذكرها يف أي وقت كان، أل
، و جمرد مستقبل للمعلومات و ختزينهاعل املتعلم أكثر فعالية من جياملناقشة أسلوب ان

أسلوب للمشكلة اليت تواجهه؛ فاستخدام تضعه يف مواقف تتطلب منه التفكري إلجياد حلول
يتعرضون خاصة عندما ، و التفكري اإلبتكاري عند املتعلمنياملناقشة يف التدريس يساعد على منو 

فنجد الطالب يبتكرون حلوال جديدة للمشاكل أو ،حلل مشكلة ما، أو مناقشة قضية اجتماعية
)١(.القضايا اليت تواجههم أو تعرض عليهم

حيث ذا السياق عن امكانيات التلقي يف ضوء املقاربة بالكفاءات، ميكن احلديث يف هو 
ما اكتسبه من و نقاشاته،ية وإنتاج املعرفة بتساؤالته و يميصبح املتعلم شريكا يف بناء املواقف التعل

و إذا كانت معامل سري الدرس تتحدد وفقا .فية و منهجية يف أثناء سري الدرسخربات معر 
لألسلوب املعتمد لدى األستاذ، فإن عملية استقبال املعلومات و املعارف ختتلف من متلق إىل 

حمور املناهج -أحباث مؤمتر الرتبية يف عامل متغري: األردن(المدرسة الجزائرية في ضوء المقاربة بالكفاءاتليلى، جباري، )1(
.١١٣، ص)٢٠١٠نيسان ٨- ٧والتدريس،اجلامعة اهلامشية األردنية 
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ويبقى اهلدف األساس من العملية التعلمية على .آخر من حيث قدرة االستيعاب و سرعة الفهم
إعادة ختريج رجال قادرين على إنتاج أشياء جديدة و ليس ( هو)١(جان بياجيالنحو الذي يقره 

، و إن أهم األمور اليت تساعد يف حتقيق ذلك هو تشجيع التفكريما أنتجته األجيال السابقة
ف التفكري و التعليم ينبغي أن يتيح الفرصة للطالب والتأمل واملبادرات عند املتعلمني، إذ أن هد

م استعدادا ملواجهة احلياةو لتمكينهم من التفكري اإلبداعي، )٢(.)ممارسة قدرا

طريقة المشروع
دف إىل تكوين شخصية  تعد بيداغوجيا املشروع من أهم الطرائق احلديثة يف التدريس و

وترجع . س، يف عالج املشكالت ودراستها، والتفكري يف حلهااملتعلم وتعويده االعتماد على النف
و غريه حني ،"فرديرك فروبل"، القرن الثامن عشر والتاسع عشرفكرة املشروع يف التعليم إىل مريب

)٣(.حبرية الطفل وجعله احملور الرئيسي يف العملية الرتبويةاناد

ولة، إذ ال ــــــــربني والباحثني يف ميدان الطفتشكل أعمال وإبداعات فروبل قبلة الدارسني وامل
وم للباحث أو املريب أن يتقدم خطوة واحدة يف ميدان الطفولة وتربية األطفال ما مل ــــــــــــميكن الي

.أعمال فروبل واكتشافاته يف هذا امليدانيدرس
التعريف بطريقة المشروع-أ

لتجريبية يف أمريكا، ومن هناك انتقل املشروع إىل كان لفظ املشروع يستعمل يف األشغال ا
، املشروع كطريقة للتدريسالذي جعل طريقة"كلباتريك"األمريكيامليدان الرتبوي، وذلك بفضل 

فاملشروع يف نظره جتربة علمية هلا غايات، ونشاط يرمي إىل اإلنتاج، ميتزج فيه النشاط العقلي 

عامل نفس وفيلسوف، طور نظرية التطور املعريف عند . ١٩٨٠تويف يف سبتمرب -سويسرا ب١٨٩٦ولد يف أغسطس سنة ) 1(
مركز نظرية املعرفة الوراثية يف جنيف وترأسه حىت وفاته يف عام ١٩٦٥أنشأ يف عام . األطفال فيما يعرف اآلن بعلم املعرفة الوراثية

لدراسة النمو العقلي عند األطفال، ويعترب بياجيه رائد املدرسة كرس بياجيه حياته كلها اليت زادت عن الثمانني عاما ..١٩٨٠
.البنائية يف علم النفس

حمور املناهج -أحباث مؤمتر الرتبية يف عامل متغري: األردن(المدرسة الجزائرية في ضوء المقاربة بالكفاءاتليلى، جباري، ) 2(
119.، ص)٢٠١٠نيسان ٨- ٧والتدريس،اجلامعة اهلامشية األردنية 

تشكل أعمال وإبداعات فروبل قبلة الدارسني واملربني والباحثني يف ميدان الطفولة، إذ ال ميكن اليوم للباحث أو املريب أن )  3(
.يتقدم خطوة واحدة يف ميدان الطفولة وتربية األطفال ما مل يدرس أعمال فروبل واكتشافاته يف هذا امليدان
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)١(.على عالقات اجتماعيةبالنشاط اجلسمي، يف وسط اجتماعي يتضمن

:مشاريع فردية، مشاريع مجاعية: و ميكن تقسيم املشاريع إىل قسمني:أنواع المشاريع-ب
.بتنفيذ مشروع لوحدهطالبفاملشاريع الفردية هي اليت يقوم فيها كل -
)٢(.الطلبةأما املشاريع اجلماعية فهي األعمال اليت تستند إىل جمموعة من -

:مير كل مشروع بعدة خطوات هي:شروعخطوات الم-جـ
جمموعة من املشاريع ويناقشها معهم، أو خيتار الطلبةعلى األستاذيقرتح : اختيار املشروع-

م، مث يقوم الطلبة م وميوال .بتفوجيهماألستاذ املشاريع حسب رغبا
ا عند ، وياألستاذبوضع خطة ملشروعهم مبساعدة الطلبة يقوم :وضع خطة للمشروع-  تبعو

.تنفيذ املشروع
اخلطة اليت وضعوها الطلبةوهي املرحلة اليت ميارس فيها ):تنفيذ املشروع(تنفيذ اخلطة - 

من حني األستاذالنهائي، ويف هذه املرحلة يتدخل للمشروع، ممارسة عملية للوصول إىل اإلجناز
.الطلبةآلخر لتوجيه أعمال 

يف النهاية وبعد تنفيذ خطة املشروع تأيت مرحلة تقومي :)روعتقومي املش(احلكم على املشروع - 
.املشروع ملعرفة مدى حتقيق النتائج املنتظرة من املشروع

ميكن إمجال أمهية املشروعات البيداغوجية فيما :أهمية المشروع في الممارسة البيداغوجية-د
:يأيت
.ين مستمرجعل املتعلمني مسؤولني عن تعلمهم ووضعهم يف سريورة تكو -
.مراعاة الفروق الفردية يف منهجية العمل، واستعمال الفوج كأداة لبناء املعرفة وتطويرها-
م سيدركون ملاذا يتعلمون ما الطلبةملا يقرتح على ) داللة(إعطاء معىن - من أنشطة، أي أ

.يتعلمون
ل اآلراء وقبوهلا، والتعاون ، ألن إجناز املشاريع يسمح هلم بتبادللطلبةتنمية القدرات العالئقية -

"املشروع هو الفعالية القصدية اليت جتري يف حميط اجتماعي: "عّرف كلباتريك املشروع كاآليت)  1(
http://educ-bejaia.blogspot.com/p/blog-page_9212.html )2 (
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)١(.التفكري النقديوالتوفيق بني احلاجات الفردية وحاجات اجلماعة وتطوير

) د.م.ل(دور تكنولوجيا المعلومات في سياق نظام
تعمل تكنولوجيا االعالم اآليل على تنمية املهارات الذهنية لدى املتعلمني والزيادة من 

م على التفكري امل نهجي املنظم، ولذلك فقد غدا احلاسوب بأسلوبه التجاويب التفاعلي هو قدر
.الوسيلة الفعالة للتخلص من آفة التلقي السليب اليت رسختها أساليب التعليم بالتلقني

هذا ويلعب احلاسوب دورا ال يستهان به يف تنمية عدد من القدرات اليت تعترب من 
ملفاهيم والقوانني واملهارات الذهنية اليت تتضمن بدورها مهارات أساسيات حل املشكلة، مثل ا

تنظيم املعارف اللغوية ومهارات قوة االدراك ومهارات الربط بني املتغريات، مما يساعد املتعلمني 
)٢(.على أن يكونوا أكثر تفكريا وأكثر ابداعا ومن مثة أكثر فاعلية يف حل املشكالت

إن جناح العملية التعليمية يزداد كلما استطعنا أن نعرب ، ف"يسرى أمحد احلداد"وحسب 
عن املعلومات بوسائل متعددة، ويقول علماء النفس لو اشرتكت أكثر من حاسة من احلواس يف 
ادخال املعلومة لدماغ االنسان تكون فرصة تذكرها أكرب، وهنا تربز مدى حاجتنا لوسيلة تعليمية 

بسط ويستحسن أن تكون مرئية ومرتبطة بالصورة والصوت توفر لنا تقدمي املعلومات يف شكل م
وسهلة التعامل، واليت ال ميكن أن توجد لو ال جهاز الكمبيوتر والذي قدم اضافة جديدة يف 

)٣(.العملية التعليمية اليت ستساعد على حتقيق كفاءة معينة يف خمتلف املواد الدراسية

ا أن تؤدي ان بيئة تعليمية حوارية من خالل الت عليم والتعلم املعزز باحلاسوب من شأ
من ذلك فان وضعا تعليميا ال حواريا هو وضع يقدم اىل عملية التمثيل واملواءمة، وعلى العكس 

فيه للمتعلم سلسلة حمددة مسبقا من احلوافز واالستجابات واملعلومات اليت ال يفهمها، بدال من 
وبعبارة أخرى التعلم باحلاسوب يكون حواريا مبقدار ما أن يكون يف مقدوره تناوهلا ومعاجلتها،

.١٣٨- ١٣٣املرجع نفسه، ص ص ) 1(
م االجتماعية جملة دراسات يف العلو : اجلزائر(أثر إدماج تكنولوجيا االعالم اآللي في البرامج التعليميةابن صافية، عائشة، ) 2(

.١٤٠، ص )٢٠١٢: ، السنة٢٠:، العدد٢و اإلنسانية، جامعة اجلزائر
: ، السنة١٢:جملة الرتبية، عدد: البحريني( مدارس المستقبل، التعليم باستخدام تقنية المعلومات أمحد احلدان، يسرى، )3(

.٧٠، ص)٢٠١٤
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حيدث النشاط املتغري لبيئة التعلم من نتائج متنوعة وذات داللة يف آن واحد، أي أدراك املتعلم 
.للتغذية الراجعة اليت توفرها الربجمية التعليمية

ائق التعليم السابقة وحىت ان عنصر التفاعل بني املعلم واملتعلم غري واضح يف أغلبية طر 
را للفجوة الكائنة بني النظرية والتطبيق، اذ النظرية تؤمن بوجود الفروق الفردية ضالراهنة وهذا م

بني املتعلمني، يف حني أن التطبيق الناتج عن اتباع طرق التدريس الراهنة يتجاهل ذلك متاما 
رعة وحتت نفس موجة االرسال عندما يفرتض من اجلميع أن يتعلموا نفس املقدار بنفس الس

فيضيع الكثري من املتعلمني بني احلقيقة النظرية وصعوبة التطبيق، وهذا من الصادرة عن املعلم،
خالل حالة من الالوعي من طرف املعلم للفروق الفردية بسبب منط التعليم، غري أن تكنولوجيا 

م ومستواهم العلمي وميوهلماملعلوماتية ستتيح له توجيه كل تالمذته حنو دراسة ما يناسب ،قدرا
وهذا بفضل الدعم الذي تقدمه األدوات واألجهزة احلديثة سواء للمعلم أو املتعلم الذي سيسمح 

)١(.له ذلك باالرتقاء مبستواه وتعزيز تعلمه

وعليه فإن تكنولوجيا التعليم تعمل على تقدمي املادة العلمية يف صورة مثرية يتفاعل معها 
اذ ينتج عن ذلك استجابة مرغوب فيها من خالل مجلة العمليات ،الطالب يف املوقف التعليمي

،، اإلدراكاالنتباه: تغريات سلوكية هامة مثلالداخلية اليت حتدث يف ذهن الطالب فتحدث 
)٢(.وهذا ما أصبح يهدف اليه نظامنا التعليمي،التعلم، و التفكري

رتبط باالستعمال السليم ألدوات التقنية وبعض األجهزة بشكل ان التدريس بالكفاءات م
استخدام برجميات احملاكاة املمكن توظيفها -استخدام احلاسوب لقراءة وثائق علمية: صحيح أي
تبادل الوثائق عن - القيام بالبحث املستقل أو املؤطر باستخدام األقراص املضغوطة-يف املنهاج

....ار حبث مجاعيطريق الربيد االلكرتوين يف اط
هذا ويعد حمور املعلوماتية واستخدام تقنيات االعالم واالتصال يف تدريس العلوم 

ـــا االعـــالم اآللـــيابـــن صـــافية، عائـــشة، ) 1)(1( ـــر إدمـــاج تكنولوجي ـــةأث ـــرامج التعليمي جملـــة دراســـات يف العلـــوم : اجلزائـــر(فـــي الب
.١٤١،١٤٢، ص ص )٢٠١٢: ، السنة٢٠:، العدد٢االجتماعية و اإلنسانية، جامعة اجلزائر

.١٤٢املرجع نفسه، ص )2(
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)١(.االنسانية أهم احملاور اليت عاجلا ملف االصالح املنظومة اجلامعية

) د.م.ل(المكتبة الجامعية فضاء للتعلم والبحث في سياق نظام 
يفبارزادوراتلعبأناشأمناليتاهلامةاحلضاريةاملرافقبنيمناجلامعيةاملكتبةتعد

فبعدماالعصور،عربوظائفهاعرفتهااليتللتطوراتبالنظروذلكالعلمي،والبحثالعايلالتعليم
أصبحتروادها،متناوليفووضعهاالفكريةاألوعيةحلفظمكانجمردعهدهابدايةيفكانت
التعليميةالعمليةوتعزيزتطويرعلىوتعملاجلامعيالتعليميفمميزمنطقيقحتإىلتسعىاليوم

)٢(.والتكنولوجيالعلميوالتطورالعصروروحيتماشىمباالعلميوالبحث 

ذا كان التعليم بشكل عام والتعليم العايل بصفة خاصة رهان الدول من أجل تكوين و ا
تكيف مع متغريات هذا العصر والتحكم يف دواليبه، واستثمار الطاقات البشرية املؤهلة لتحقيق ال

ات الضرورية فعليه أن يزود الطالب اجلامعي بالقدرات واملهار قنياته احلديثة ونظرياته العلمية،ت
.للبحث عن املعلومات

وما كان الطالب اجلامعي ليحقق مكتسبات علمية وقدرة على التغيري واالستفادة مما متنحه 
معلومات، بدون تكوين وتأهيل مينحه القدرة على الوصول إىل تطورات احلديثة من تقنيات وال

ويف ،املعلومات يف مصادرها املتعددة واستغالهلا بشكل إجيايب لتوسيع معارفه وذخريته الفكرية
إبداعاته، فيزيد الرصيد الفكري بشكل تراكمي بناء نفس الوقت لدعم حبوثه وتطوير نتائجه و

وبعيدا عن املكتبات ومصادر املعلومات ال .لذاتية املستمرة والواعية للطالبى املكتسبات اعل
وعليه فينبغي اعتماد . ميكن للطالب أن يضيف ملعارفه شيئا كبريا، وإن أتقن أي منهج حبث كان

الذي جيعل )د.م.ل(املكتبات اجلامعية كفضاءات للتعلم، والبحث العلمي خاصة يف ظل نظام 

.٢١، ص ٢٠٠٦، وزارة الرتبية، اجلزائر النشرة الرسمية للتربية الوطنية)1(
توجهات المكتبة الجامعية العربيـة نحـو مجتمـع المعرفـة فـي ظـل تغيـرات البيئـة مسـراء ، كحالت، عموري ، و شابونية، ) 2(

: أعمـــال املـــؤمتر الرابـــع والعـــشرون لالحتـــاد العـــريب للمكتبـــات واملعلومـــات، الـــسنة: تـــونس(إعـــادة اختـــراع المكتبـــة-األكاديميـــة 
.٣٦٨، ص )٢٠١٣
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)١(.الب حمور العملية التعليمية والفاعل فيهاالط

وقد أثبتت العديد من اإلسرتاتيجيات واملقاربات دورها الفعال يف تطوير التعلم لدى 
:منهاالطالب وحتسني اكتسابه ملنهجيات البحث عن املعلومات، وفيما يلي بعض

فالتكوين على ى به مفهوم التعلم،تمام كالذي حيظمل يعد احلديث عن التعليم حيظى بااله
ا مفتاح حقي قي التعلم يعد من أهم املهارات اليت ينبغي أن يتعلمها الطالب على اإلطالق، لكو

واملكتبة اجلامعية بتوفرها على مكتبيني مؤهلني يف تنظيم املعرفة و. يف يده لكل املعارف والعلوم
ذه ا ملهارات سواء يف استعمال األوعية املطبوعة ابتداء اسرتجاعها، هم األقدر على تزويد الطلبة 

املوسوعات، وكذا األوعية االلكرتونية كقواعد وبنوك بالفهارس على تنوعها وانتقاال إىل الكتب و
.املعطيات واألقراص البصرية ومواقع الواب عرب الشبكة

متها اليت قدويعد التكوين عن بعد والتكوين التفاعلي من أجنع األساليب
التكنولوجيات احلديثة كأدوات مميزة للعمل التعليمي والرتبوي، فاالعتماد على الربجميات التفاعلية 
يف إعداد الربامج التكوينية قد كان له أثر كبري على زيادة الفهم واالستيعاب من طرف الطلبة 

إىل املؤثرات نظرا العتماد هذا األسلوب على خماطبة عدة حواس يف الفرد يف آن واحد، إضافة
وميكن أن . املرافقة من صوت وصور ومقاطع فيديو، جتعل الطالب مهتما بالتكوين ومستمتعا به

يتلقى الطالب هذا التكوين عن بعد من خالل شبكات املعلومات، أو احلضور إىل املكتبة 
)٢(.املتوفرة على حواسيبها الداخليةواستعمال الربامج التكوينية 

ح للكثري من املكتبات اجلامعية مواقع افرتاضية تسمح للطلبة املسجلني باجلامعة وقد أصب
كما أن هناك مكتبات . من الدخول إىل تلك املواقع واالستفادة من التكوين الذي تعرضه

جامعية تعرض برجميات مفتوحة لكل من يرغب يف التكوين الذايت على البحث عن املعلومات 
. رس الرقمية أو يف شبكة االنرتنتالفهامن خالل موقعها، سواء يف

موقع الكرتوين يقدم التوجيه للطلبة للبحث : CERISEوذج وميكن االشارة اىل من

جملـــة املعلوماتيــة، وكالـــة : الــسعودية(LMDث فــي ســـياق نظـــام المكتبـــة الجامعيـــة فــضاء للـــتعلم والبحـــزاحــي، مسيــة، ) 1(
. ٣٤، ص)٢٠١٠: ، السنة٣٠:التطوير والتخطيط بوزارة الرتبية والتعليم، عدد

.٣٥املرجع السابق، ص)2(
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: وهو يف متناول اجلميع من خالل موقع الواب. ن املعلوماتاملتخصص الفعال ع
http://www.ext.upmc.fr/urfist/cerise

وهو موجه بصفة خاصة لطلبة السنة اجلامعية األوىل، حيث جيدون اإلرشادات املنهجية والتوجيه 
االجتماعية، وتكييفها العملي للطريقة اليت ميكن استغالهلا يف جمال تعليم العلوم اإلنسانية و

ية وكثريا ما يستخدم من قبل أساتذة الوحدات التعليمحمددة،تخصصات علمية بسهولة لل
كما أنه مبثابة أداة للتدريب الذايت، حيث حتيل إليه العديد من .اخلاصة مبنهجية البحث اجلامعي

)١(.مواقع املكتبات األخرى

ميكن :انيةستهدفها المقاربة بالكفاءات في خريجي العلوم اإلنستالكفاءات العامة التي 
:  امجال الكفاءات اليت تستهدفها املقاربة بالكفاءات يف خرجيي العلوم االنسانية يف النقاط التالية

؛بالنفسعاليةثقةالطالبلدىتكونأن-
؛اآلخرينمعاالتصالمهاراتلديهتكونأن-
؛السليمالنقديبالتفكرييتحلىأن-
؛ةاحلديثالعلميةالتطوراتيواكبأن-
؛واسعةيةحبثمبهاراتيتمتعأن-
؛ختصصهجماليفوشاملةواسعةمعرفةلديةتكونأن-
؛فريق مشرتكضمنالعملعلىقادرايكونأن-
؛القراراتواختاذاملبادرةعلىالقدرةلديهتكونأن-
تمعيفاالندماجعلىقادرايكونأن- ؛ا
؛بالنفسوالثقةذاتالعلىاالعتمادعلىقادرايكونأن-
اقناعهم؛واآلخرينحماورةعلىالقدرةلديهتكون-
شكالت املعقدة املتصلة بالواقع؛على حل املأن يكون قادرا-

.٣٦املرجع السابق، ص)1(
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)  د.م.ل(تقييم التجربة الجزائرية في تطبيق نظام 
عرفة ينظم ويتحقق فيه اكتساب املاىل أن اجلامعة مل تعد فضاءخنلص من كل ماسبق

ونقلها وإنتاجها وتطويرها ونشرها فحسب، بل باتت تفرض نفسها أكثر من أي وقت مضى  
ذا البعد املزدوج من د.م.لونظام . كعامل فاعل وحاسم يف التنمية وحتقيق التنافسية يتكفل 

خالل إدخال ممارسات بيداغوجية جديدة ومقاربات ابتكارية يف بناء برامج التعليم مستوحاة 
تمع وكذا من خالل تطوير قدرات البحث وتطبيقاتهمباشرة ويقتضي هذا . من احتياجات ا

النظام كذلك إعادة حتديد املهام البحثية املوكلة للجامعة يف عالقتها مع القطاع االجتماعي 
مو االقتصادي واالقتصادي، وكذا إعادة ضبط أشكال مشاركتها يف حل املشاكل املرتبطة بالن

فهو نظام يدعم ويرافق كل سياسة ترمي إىل ترقية االبتكار يف إطار شراكة ،اعيوالتطور االجتم
.ديناميكية جتمع بني اجلامعات وخمابر البحث واملؤسسات العمومية واخلاصة

عن االرتقاء و صعوبة جتسيد يف اجلزائر لكن مثة مؤشرات تومئ إىل عجز النظام اجلامعي 
.فهناك قرائن عديدة تتحكم يف إجناح هذه العملية، نظومة اجلامعيةهذه اآلليات احلداثية يف امل

:يف مايلي) د.م.ل(وعلى العموم ميكن حصر اجيابيات وسلبيات نظام 
:التاليةيف النقاط) د.م.ل(تتمثل أهم اجيابيات نظام: )د.م.ل(ايجابيات نظام 

.التسجيل يكون مباشرا وال خيضع لعملية توجيه مركزي- 
.ظام التقييم واالنتقال مما يسمح بفرص جناح أكربمرونة ن- 
ساعة دراسة خالل ٢٥- تقليص احلجم الساعي حبيث تعطى األمهية للبحث واملطالعة - 

.األسبوع فقط
.تقدمي تكوين مبواصفات عاملية- 
.يضمن تكوين نوعي وفق االختصاصات املفتوحة- 
.امعة واحمليط االقتصادي واالجتماعيتفعيل العالقة بني اجلتلبية حاجات قطاع الشغل و- 
.انفتاح اجلامعة اجلزائرية على العامل وتشجيع التعاون مع اجلامعات الدولية- 
تقوية املهمة الثقافية للجامعة باد خال املواد التثقيفية اضافة اىل التخصصات الرئيسية- 
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ا دوليا-  )١(. اخل...يقدم شهادة معرتف 

:)د.م.ل(سلبيات نظام 
، و املهتمون باحلقل التعليمي الطالباجلزائرية تعىن بثقافة التفكري لدى اجلامعةبدأت 

ميضعون فنون ال ال غالبا ما يصطدمون ،تفكري النقدي يف مقدمة أولويا ذا ا لكن املشتغلني 
تلك اليت تتصل بالرتاكم املمارسة امليدانية، لعل أمهها وائق متعددة على مستـــوى التطبيـــــــــــق و بع

اجلامعية، فنحن إن كنا نلمس تطورا الكمي للمعارف ومواد التدريس اليت تقوم عليها املنظومة 
، لذلك ون العناية بتحسني نوعية التعليــــــــــم، فإن هذا التطور ظل يتسم بالطابع الكمي دملحوظا
ر لألعمال ام األوفــــــــ، يف حني ال يوىل االهتمريسجلانب النظـــــــــــــــــــري على مقررات التديغلب ا

.، مبا يكرس حشد املعلومات و تذكرها يف عملية التقوميالتوجيهــــــــية والتطبيقية
، فاألستاذ ال ميتلك تقنيات األساتذةاالكرتاث لتكوين ، عدممن بني ما يلفت االنتباه أيضا

ؤهله لكيفية اليت ت- ات براغماتية يف اآلداء التعليميى سلوكيهو الذي اعتاد علو التعليم احلديثة 
ستاذ اجلامعي وفق هذا النظام مع لذا بات من الضروري جدا تكوين األ،استخدام تلك اآلليات

نضيف إىل ذلك اكتظاظ قاعات الدراسة الذي حييل دون تنمية .مراعاة حاجاته التدريبية
. لعملية التعلمية اكثر فعاليةجعل االطلبة بصورة متساوية، و مهارات 

:يف النقاط التالية) د.م.ل(تتمثل أهم سلبات نظامو
- قلة التأطري مع انعدام دور األستاذ الوصي مما جيعل النظام ال يتوافق والطموحات املرجوة منه- 

.التكوين النوعي

:د يراجع.م.للمزيد حول اجيابيات وسلبيات نظام ل)1(
نظام (عي في ترقية المعرفة العلمية، تحليل نقدي لسياسة التعليم العالي في الجزائر دور التكوين الجامهارون، أمساء، -
.١٢٢، ص)٢٠١٠: رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري، االسنة: اجلزائر(، د.م.ل
: األردن( ومتطلبات سوق العمل في الجزائر) د.م.ل(التكامل بين مخرجات نظام عيواج، خمتار، و بوديار، زهية ، -

ماي  ١-أفريل٢٨تكامل خمرجات التعليم مع سوق العمل يف القطاع العام واخلاص، : مداخلة للمشاركة يف املؤمتر الدويل الثالث
.١٢، ص )٢٠١٤
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احلاصل يف ميدان افتقار أغلب اجلامعات اىل خمابر البحث والكتب العلمية املواكبة للتطور - 
)١(.يستفيد من الوقت املمنوح له يف هذا االطارالتعليم مما جيعل الطالب ال

.عدم متكن الطلبة من االستفادة بشكل جدي والئق من خدمات االعالم اآليل واالنرتنت- 
.قلة املؤسسات االقتصادية مما يرهن اجياد مناصب العمل- 
.ي وغياب كامل للخرجات العلمية والرتبصات امليدانيةانعدام العقود مع الشريك االقتصاد- 
.اخل...التكوين لنيل الشهادات املهنية يكون متخصص وحسب املنطقة- 

تتمثلعقباتمنمنهاجزءواجلزائرالعربيةالبلدانمعظميفاليوميعاينالعايلالتعليمأن
االسرتاتيجيةض الرؤىعبطرحإىلدفع بنا يذلككل.امللتحقنيالطلبةمناملتزايدةاألعداديف

يليمايفونورد.املعرفةجمتمعإلقامةاسرتاتيجية شاملةرؤيةإطاريفالعايلالتعليمنوعيةلرتقية
:الرؤىهذهأهم

بنية التعليم العايل إقامةطريقعنالعايلالتعليمبنيةإصالحيفصادقةنيةهناكتكونأن-
التقوميإىلتقدمهاوالربامج اليتاملؤسساتهذهختضعأناملرونةوتتطلب.رونةواملتتميز بالتنوع

حتظىالاليتوالتكنولوجياالعلوممبجاالتاالهتمامفيستوجبالتنوعأمااملستمرةواملراجعة
املشرتكللعملقنواتإنشاءاإلصالحويتوجب.حالياالقائمالتعليمنسقيفاملناسبةباألولوية

تمعومنظماتاخلاصالقطاعومشروعاتالدولةوأجهزةالعايلالتعليمؤسساتمبني املدينا
.والتطويروالبحثالعاملنيتدريبيف
حمدوديةالنذلك،يتطلبهالذياإلنفاقكمعنالنظربغضالعايلالتعليمنشرعلىالعمل-

.املعرفةجمتمعإلقامةالسعيمعتتناىفالعايل-التعليم
والبحثالتدريسمنمتكنهاليتاجلامعيالتدريسهيئةألعضاءاملناسبةالظروفوفريت-

فرص كافةتوفريجانباىلبذلك،لهتسمحاليتاملاديةالتسهيالتمبنحهالذايتوالتطوير
.املستمراألكادمييلالتأهي

دراسة ميدانية بجامعة فرحات -ومشكالت الجامعة الجزائريةLMDاصالح التعليم العالي الراهنزرقان، ليلى، )1(
، ص )٢٠١٢:، السنة٠٢، السداسي ١٦:جامعة سطيف، العدد- آلداب والعلوم االجنماعيةجملة ا: اجلزائر(سطيف -عباس

.٦٧-١٩٦ص



ـــ٦٧١

حتسني اإلمكانات د البطالة بني خرجيها لضمانبول يف مسارات التعليم اليت تزداتقليل الق- 
تمع وسوق العمل وبني ناتج  وجتهيزات التدريس من جهة، ولتقليل االختالل بني حاجات ا

أهم مشكل هو قلة االعالم يف األوساط الطالبية مما جيعل -.التعليم العايل من جهة أخرى
.الطلبة املسجلني ال يعرفون أي شي عنه وال عن مستقبلهم التعليمي

لعدد الطلبة يتبعه بالضرورة زيادة عدد املتخرجني ويف خمتلف التخصصات أي زيادة كبرية- 
االعتماد على الكم على حساب النوع فلم يعد التعليم قادرا على توفري االطارات املؤهلة والالزمة 
لتطوير االقتصاد كما مل تعد الدولة قادرة على توفري مناصب الشغل هلذا العدد اهلائل من 

)١(.اخل...دث هناك فائض من العمالة بطالة اجلامعينياملتخرجني فح

دراسة تحليلية -جودة الخدمة التعليمية في قطاع التعليم العالي في الجزائر بين الواقع واآلفاقحاجي، العلجة، ) 1(
، ١٠:ات االجتماعية و اإلنسانية، جامعة اجلزائر، العدداألكادميية للدراس:جملة: اجلزائر(د .م.تقييمية لالصالحات الجديدة ل

. ٣٥، ص )٢٠١٣:السنة
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قائمة المراجع

اجلزائر، جملة (أثر إدماج تكنولوجيا االعالم اآللي في البرامج التعليميةابن صافية، عائشة، - 
: ، السنة٢٠:، العدد٢دراسات يف العلوم االجتماعية و اإلنسانية، جامعة اجلزائر

٢٠١٢.(
البحريني، (مدارس المستقبل، التعليم باستخدام تقنية المعلوماتسرى، أمحد احلدان، ي- 

).٢٠١٤: ، السنة١٢:جملة الرتبية، عدد
دراسة لعينة من طلبة  -من وجهة نظر الطلبة) د.م.ل(واقع تطبيق نظام بودوح ، حممد، - 

تم: اجلزائر(، كلية العلوم االجتماعية بجامعة البليدة  ع، جامعة جملة علوم االنسان وا
).٢٠١٢: ، السنة٠٣:البليدة، العدد

أحباث مؤمتر الرتبية يف (، المدرسة الجزائرية في ضوء المقاربة بالكفاءاتباري، ليلى، ج- 
.)٢٠١٠نيسان ٨-٧حمور املناهج والتدريس،اجلامعة اهلامشية األردنية - عامل متغري

العالي في الجزائر بين الواقع جودة الخدمة التعليمية في قطاع التعليمحاجي، العلجة، - 
اجلزائر، (د.م.دراسة تحليلية تقييمية لالصالحات الجديدة ل-واآلفاق

، ١٠:األكادميية للدراسات االجتماعية و اإلنسانية، جامعة اجلزائر، العدد:جملة
).٢٠١٣:السنة

ر، جملة اجلزائ(،األدوار الجديدة للمعلم من منظور المقاربة بالكفاءاتأمحد، حسينة،- 
، ٠٢، السداسي ١٦:العدد-جامعة سطيف- اآلداب والعلوم االجنماعية

).٢٠١٢:السنة
( ،LMDالمكتبة الجامعية فضاء للتعلم والبحث في سياق نظام زاحي، مسية، - 

، ٣٠:السعودية، جملة املعلوماتية، وكالة التطوير والتخطيط بوزارة الرتبية والتعليم، عدد
). ٢٠١٠: السنة

-ومشكالت الجامعة الجزائريةLMDاصالح التعليم العالي الراهنان، ليلى، زرق- 
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اجلزائر،جملة اآلداب والعلوم ( سطيف-دراسة ميدانية بجامعة فرحات عباس
).٢٠١٢:، السنة٠٢، السداسي ١٦:جامعة سطيف ، العدد- االجنماعية

).٢٠٠٣: لسنة، ا١القاهرة، عامل الكتب ،ط (نموذج رحلة التدريسزيتون، حسن، - 
توجهات المكتبة الجامعية العربية نحو مجتمع كحالت، عموري، مسراء، شابونية، عمر، - 

تونس، أعمال (إعادة اختراع المكتبة-المعرفة في ظل تغيرات البيئة األكاديمية 
).٢٠١٣املؤمتر الرابع والعشرون لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات،

وضرورة إعداد عضو هيئة التدريس لضمان نجاحه في L.M.Dنظام معارشة، دليلة،- 
: اجلزائر ، جملة اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة سطيف، العدد(، الجامعة الجزائرية

).٢٠١٢: ، السداسي الثاين، السنة١٦
.دليل المعلمين في طرائق التدريسعباس، حممد ، و عؤايب، حممد، - 

http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_##_5#.html

ومتطلبات سوق ) د.م.ل(التكامل بين مخرجات نظام عيواج، خمتار، و بوديار، زهية، - 
تكامل : مداخلة للمشاركة يف املؤمتر الدويل الثالث: األردن(، العمل في الجزائر

ماي  ١- أفريل٢٨خمرجات التعليم مع سوق العمل يف القطاع العام واخلاص، 
٢٠١٤.(

جملة البحوث : اجلزائر(؟)د.م.ل(لماذا اختارت الجزائر نظام التعليم ، سعدان، شبايكي- 
).٢٠١٠: ، السنة٤:والدراسات العلمية، جامعة اجلزائر، العدد

،  بيداغوجية المقاربة بالكفاءات في الممارسة التعليميةشرقي رحيمة، بوساحة جناة، - 
).٢٠١٢ة، اجلزائر، ملتقى التكوين بالكفايات، جامعة ورقل(

.)٢٠٠٦وزارة الرتبية، : اجلزائر(، النشرة الرسمية للتربية الوطنية-
دور التكوين الجامعي في ترقية المعرفة العلمية، تحليل نقدي لسياسة هارون، أمساء، - 

اجلزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة (، د.م.نظام ل(التعليم العالي في الجزائر 
).٢٠١٠: املاجيستري، السنة

http://educ-bejaia.blogspot.com/p/blog-page_9212.html.-
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- http://educ-bejaia.blogspot.com/p/blog-page_9212.html .

مراسيم وقرارات
، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، ٢٠٠٤نوفمرب ٢١املؤرخ يف ٣٧١-٠٤: رسوم التنفيذي رقمامل-

. ٢٠٠٤الصادر يف  نوفمرب ٧٥:العدد
، املتضمن كيفيات التقييم واالنتقال ٢٠٠٩جوان ٢٠املؤرخ يف ١٣٧الوزاري رقم القرار -

.والتوجيه يف طوريي الليسانس واملاسرت
القانون - املتعلق بكيفيات ترتيب الطلبة٢٠١١نوفمرب ٠٣املؤرّخ يف ٧١٤القرار رقم - 

للجمهورية املتضمن توضيح مهمة االشراف وحتديد كيفيات تنفيذها، اجلريدة  الرمسية
.٢٠٠٩: ، السنة١:اجلزائرية، العدد
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البحثملخص
لعل ما مييز منظمات القرن احلادي والعشرين  ظهور قوة املعرفة، وإن من حيسن إنشاءها وتوظيفها ميتلك 
القوة،هذا ما دفع  املنظمات إىل البحث عن مناذج تسيريية جديدة تسعى من خالهلا املنظمات املعاصرة إىل 

اهلدف من هذه الورقة البحثية .   تغريات املتسارعة اليت تفرضها بيئة األعمال احلاليةالتأقلم  الدائم مع امل
هوتوضيح العالقة اليت تربط اإلبداع باملنظمة املتعلمة يف ظل بيئة تتصف بالتعقد واالضطراب، وفهم كيف 

ال خمتلفة من التعلم ميكن لإلبداع يف املنظمات املتعلمة أن يعزز اإلدارة املستدامة للمعارف، وظهور أشك
التنظيمي، بالتايل جند أّن التوجه حنومنوذج املنظمة املتعلمة يؤدي إىل حتسني عملية اإلبداع مع ما يصاحب 
هذه العملية من اكتساب مستمر للمعارف على املستوى الفردي والتنظيمي مما مينحها ميزة تنافسية، األمر 

.املستدامة للموارد غري امللموسةالذي  يشكل احملور الرئيسي لتحقيق التنمية
.املنظمة املتعلمة، املعرفة، االبتكار، اإلبداع، التنمية املستدامة، التعلم التنظيمي:الكلمات المفتاحية

ةــــــــمقدمال
أنه ال مكان إدراكهم بيف حميط معقد  متميز بالتغيري الدائم أصبح لزاما على املسريين 

إعطاء ليستوجب نعيش يف وقت التحول االجتماعي و التنظيمينّنا ، ألللطرق القدمية للتسيري
مبعىن أخر من هلم القدرة الفكرية على س املال الفكري ومنشئة املعرفة، أمهية قصوه لكل من رأ

معظم النظريات احلديثة للتسيري تتفق فيما جند ذلك توليد أفكار جديدة للمنظمة ولاإلبداع و 
ملوارد غري امللموسة للمؤسسة تعترب عامال حمددا للميزة التنافسية بينها على أن الكفاءات وا

.ائمة داخل املؤسسةالدّ 



٦٧٦٢٠١٤ 

انصبت حول إجياد منوذج قد أعمال الباحثني يف علوم التسيري جند أّن من هذا املنطلق 
،متثل منوذجا ملنظمة الغدمن أجل ضمان بنية مؤسساتية شابةللمنظمات يتميز باالستقرار

هذا ما أدى إىل ظهور مفهوم املنظمة املتعلمة أو ، مؤسسة بقاءها ألطول فرتة ممكنةتضمن للو 
أصبحت متثل النموذج املثايل الذي جيب اليت هذه األخرية ،ذكية أو املنظمة املنشئة للمعارفال

ألن ا يف ظل حميط متسم بشدة التغيري، على املنظمات تبنيه من أجل ضمان تأقلمها واستمرار
وألن البيئة اخلارجية توفر إمكانية ،كونه يشمل األفرادم ضروري إلحداث التغيري اجلوهري  علالتّ 

.أكرب لإلبداع و االبتكار
وعلى ضوء ما سبق، جاءت هده الدراسة كمحاولة لتوضيح العالقة اليت تربط اإلبداع 

داع يف كيف ميكن لإلبباملنظمة املتعلمة يف ضل بيئة تتصف بالتعقد واالضطراب، وفهم
املنظمات املتعلمة أن يعزز اإلدارة املستدامة للمعارف ، و ظهور أشكال خمتلفة من التعلم 
التنظيمي ،وبالتايل فإن التوجه حنو منوذج املنظمة املتعلمة يؤدي إىل حتسني عملية اإلبداع مع ما 

ظيمي يصاحب هذه العملية من اكتساب مستمر للمعارف على كل من املستوى الفردي و التن
مما مينحها ميزة تنافسية ،وهو ما يشكل احملور الرئيسي لتحقيق التنمية املستدامة للموارد غري 

:، يف ظل الطرح السابق سيحاول هدا البحث اإلجابة على السؤال التايلامللموسة

كيف يساهم اإلبداع في المنظمات المتعلمة في تحقيق تنمية مستدامة للمعارف؟
-I-لمةالمنظمة المتع:
:التطور التاريخي للمصطلح) ١

ظهر مصطلح املنظمة املتعلمة بأمريكا أواخر السنوات الثمانينات وبداية الّتسعينات على يد
، حيث ارتكز هذا املفهوم على فكرة أّن كل فرد داخل املنظمة )Peter SENGE("بيتر سانج"

.ظمة اليت ينتمي إليهاقادر على تطوير معارفه وكفاءاته من أجل حتسن فعالية املن
ويقصد باملنظمة املتعلمة تلك املنظمة القادرة على خلق وحتصيل ونشر وتوزيع املعارف، 

.وتغيري سلوكها من أجل ادماج هذه املعارف اجلديدة ووجهات نظرها اجلديدة يف احمليط
م يعترب املصطلح حديث النشأة، ّمت ادماجه يف أدبيات التسيري االسرتاتيجي، حيث قدّ 

قد قّدم ) Pateson"(بادسون"العديد من الباحثني تطورا ملفهوم املنظمة املتعلمة عرب الّزمن، فنجد 
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مفهوم الّتعلم الّديناميكي والتفكري الّنظامي، ) Revans"(ريفانس"نظرية الّتعلم املزدوج، وقّدم 
.باالضافة اىل أحباث أخرى اهتمت باملوضوع

، والتحوالت ١٩٨٠، والتوجه حنو إدارة اجلودة الشاملة سنة ١٩٧٠إّن الّتطوير الّتنظيمي سنة 
األخرية  اليت كانت العوملة أحد أهم مظاهرها، وحتول املنظمات اىل منظمات قائمة على 

كانت عبارة عن نقطة التحول يف أدبيات املنظمة املتعلمة هذا تزامنا مع نشر الباحث ١املعلومات
تابه املعنون لك١٩٩٠سنة "بيتر سانج"األمريكي

والذي قام من خالله بادماج عّدة مواضيع يف إطار الّتعلم " The Fifth Discipline"بـ 
الّنظامي للمنظمة متركزت حول مخس ختصصات أساسية وهي التحكم الشخصي، النماذج 
الذهنية، الّتعلم اجلماعي، النظرة املشرتكة، والتفكري التنظيمي، لكن وعلى الرغم من املسامهة

اهلامة اليت قّدمها ، ال يزال هناك عّدة مفاهيم هلذا املصطلح ممّا أّدى بالباحثني إىل اعتبار أّن 
. موضوع املنظمة املتعّلمة ال يزال يطرح العديد من الّتساؤالت

:تعريف المنظمة المتعلمة ) ٢
فهوم املنظمة بني رجال الفكر فيما يتعلق مبجيد املتتبع لألدبيات العلمية إختالفات واضحة 

املتعلمة، األمر الذي يدل على أّن هنالك صعوبة يف الوصول اىل تعريف دقيق يرسم االطار 
اهليكلي الّشامل الذي حيّدد جممل األنظمة والعمليات والسلوك الّالزمة لبنائها، والسبب هنا 
حداثة املوضوع واحتواءه على عدد كثري من  املفاهيم 

الت علمية متعّددة كعلم االقتصاد والسلوك التنظيمي، علم األحياء، علم والقضايا املتصلة يف جما
إخل، وعلى هذا األساس اجته الباحثون إىل دراسة هذا املصطلح من ...التحكم ونظرية التنظيم

زوايا متعّددة ومن جوانب خمتلفة، كّل حبسب الزّاوية أو املنطلق الذي اعتمده كوسيلة للبناء، كما 
بعض الم ااستخدر من مطلح استخدمه الباحثون للّداللة على املنظمة املتعّلمة كأّن هنالك أكث

L’organisation(كاملنظمة املبدعة مصطلحات خمتلفة للّداللة على املنظمة املتعّلمةمنهم 
Innovatrice(املنظمة العارفة ،)L’organisation des Connaissances(املنظمــة املؤهلـــة ،

)L’organisation Qualifiante(، املنظمــة الّســاعيـة للّتعلــــم)L’organisation qui désire

1 Daniel Belet, Le concept d'organisation apprenante: Vers un nouveau paradigme pour
le développement des ressources Humaines, Groupe thématique,  1993, N 07, P 311.
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apprendre(.،
:وفيما يلي أهم الّتعاريف اليت قّدمها الباحثون أثناء دراستهم هلذا املوضوع

 ّفها الباحث األمريكي يعر ّ ا تلك املنظمة اليت  يعمل فيها اجلميع بشكل مستقل بأ
ا، وهي اليت تسعى ومتعاون على تط م باستمرار من أجل حتقيق الّنتائج اليت يرغبون  وير قدرا

هي ، .الّطموحات اجلماعية، وتضع هلا جمموعة من األهداف و اىل تطوير أمناط جديدة للّتفكري
.١أيضا املنظمة اليت من خالهلا يتعلم األفراد وباستمرار كيف يتعّلمون مجاعة

 وآخرون " بيدلر"يعرفها ّ ا املنظمة اليت تسهل الّتعلم لكل أعضائها، ويكون فيها بأ
.٢الّتحول باستمرار من أجل حتقيق أهدافها االسرتاتيجية

 ا الّنموذج املثايل للمنظمة املوّجهة بالّتغيري، واليت تسعى إىل " سميث.أ"عرّفها أيضا ّ أ
.٣تعظيم التعلم اىل حّده األقصى

 ا تلك اليت" موالنر"عرّفتها ّ ا ببا باعتبارها وعي من خالل الرتكيز على الّتعلم تتم ادار
ا اليومية ومن أجل ان حتقق ، أحد العناصر اجلوهرية يف قيمتها ورؤاها وأهدافها، يف عمليا

.٤تنظيميةإلزالة العوائق الاملنظمة ذلك عليها بالعمل باستمرار 
:خصائص المنظمة المتعلمة ) ٣

إىل املنظمة املتعلمة من خالل ما تقدمه وتنتجه من أنشطة اسات ر الدالعديد من تنظر 
ا التعليمية اليت حترص على تعلم أساليب التفكري والتحليل والتحاور ، ومتتازمعرفية بنمط قياد

يكلها التنظيمي التعليمي الذي يساعد على إثراء ،وتبادل األفكار واملعلومات مع اآلخرين و
ا البشرية مع تشكيل اللجان وفرق العمل و ستويات التنظيميةاملعرفة ونشرها يف كافة امل بطاقا

1 Senge Peter, The Fifth Discipline : The Art And Practice Of The Learning
Organization, Currency Doubleday, New York, 1990, P 08.
2 Bella ya –Hui lien, Richard yu yuan Hung, Baiyin yang, Mingfeili, Is The Learning
Organization a Valid Concept in The Taiwanese Context ? ,International Journal of
Manpower ,vol 27,N° 02 , 2006, p 191.
3 J.Stephen  Porth , John MC Call, Spiritual Themes of The  Learning Organization, Journal of
Change Management, vol 12, N° 03,1999, P ٢١٣.
4 Raib Moilanen, Diagnosing and Measuring Learning Organization , The Learning
Organization ,vol 12 , N° 01 , 2005, P 71.
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حرك بفاعلية، ف والتّ القدرة على التصرّ أثري على اآلخرين و فس وقوة التّ قة بالنّ اليت متتلك املهارة والثّ 
من خالل ١٩٩٦سنة )Watkins"(وتكنز"و)Marsick"(مارسك"هذا ما حدده  كل منو 

:هينظمات املتعلمةوضع سبع خصائص أساسية للم
يف مدجمهة الّتعلم املستمر لألفراد، ليتم مبعىن منح إمكاني: خلق فرص الّتعلم املستمر. ١

وهو ما يسمى خبلق فرص ،أدائهم ملهامهمعرب عملية إطار العمل من أجل متكينهم من التعلم 
.متزايدة للتعلم وتطوير املهارات

اكتساب قدرات على التفكري األفراد بإمكانصبح لي: تعزيز إجراءات الرقابة واحلوار. ٢
من أجل التعبري عن آرائهم والقدرة على االستماع لوجهات نظر باقي األعضاء والتحقيق فيها، 

.من أجل دعم ثقافة االستجواب وتشارك اخلرباتمحيث يتم تغيري ثقافا
الفرق للوصول العمل مصمم من أجل استخداميكون : تشجيع الّتعاون وفرق التعلم. ٣

التعاون ويكون علم والعمل بشكل مجاعي،الفرق على التّ وتركز إىل أمناط خمتلفة من التفكري،
م م واالعرتاف بقدرا .مدعوما من خالل ثقافة األفراد ومكافأ

حيث تكون هناك أنظمة فعالة من : إنشاء أنظمة الكتساب الّتعلم وتبادل اخلربات. ٤
كما جيب ،التعلم يف العمل وتوفري وسائل الوصول إىل تشارك اخلرباتأجل تسهيل عملية إدماج

.علماحملافظة على هذه األنظمة لضمان استمرارية التّ 
يف  إعداد وامتالك وتنفيذ ينخرط األفراد : متكني األشخاص من حتقيق رؤية مجاعية. ٥

على التعلم وحثهم همحتفيز مشرتكة من أجل هنا مسؤولية اختاذ القرارات لتكون الرؤية املشرتكة، 
.على تنفيذ مهامهم بدقة

على مساعدة األفراد من أجل رؤية نتائج املنظمة تعمل: ربط أنظمة املنظمة مبحيطها. ٦
املة حمليط عملهم واستخدام مجيع شّ الدراسة العلى فيعتمدون ستويات، املأعماهلم على مجيع 

هأنومعىن هذا ،تنفيذ مهامهم على أحسن وجهالوسائل املتاحة من املعلومات وغريها من أجل 
.املنظمة أن تكون على ارتباط تام مع مجيع الفاعلني فيها واملتعاملني معهاجيب على 

حيث أن القيادة النموذجية والفعالة تدعم التعلم من : توفري قيادة إسرتاتيجية للتعلم. ٧
م من أجل حتسني أدائها ورفع نتائج التعلهنا تستخدم القيادة اإلسرتاتيجية و داخل املنظمة، 

.أعماهلا
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من أجل توافر اخلصائص السابقة يقتضي التحول من املنظمة التقليدية إىل 
هام الروتينية إىل حول من اهلياكل العمودية إىل األفقية، ومن املمن خالل التّ وهذا املنظمة املتعلمة 
شاركة املعلومات ومن إسرتاتيجية املنافسة إىل مسية إىل مقابة الرّ ومن أنظمة الرّ ،أدوار التمكني

.قافة املتكيفةبة إىل الثّ قافة املتصلّ ومن الثّ إسرتاتيجية التعاون،
ومن جهة أخرى يتم االنتقال من منط املنظمات التقليدية اليت تعمل يف بيئة 

الل إحداث من خوهذا ثابتة نسبيا إىل منظمات متعلمة تعمل يف بيئة مضطربة وسريعة التقلب 
ا .١تغريات إسرتاتيجية شاملة يف مكونا

:المتعلمةاتعناصر بناء المنظم) ٤
تعددت العناصر املكونة للمنظمة املتعلمة والسبب رؤية كل باحث حول 
العناصر اليت تعمل على التفاعل مع بعضها بغية احلصول على املعرفة، إال أن معظمهم أمجعوا 

:كمكون للمنظمة املتعلمةعلى العناصر التالية  
 ّإن املنظمة املتعلمة كمنط جديد البد أن تتبىن وتطور ثقافة تنظيمية :ةشاركيّ قافة التّ الث

جديدة تقوم على التقاسم واالنفتاح والشفافية والتحسني املستمر الذي يرتكز على التعلم 
ديد بني ماسك الشّ العالية والتّ ة اليت متتاز باملرونةشاركيّ قافة التّ الثّ ذلك قق ما حيو ، ٢املستمر

.أعضاء املنظمة
يف أحد دراساته أّن الثّقافة الّتشاركّية هي الثّقافة املناسبة ( Pham)"فـام"وقد أشار 

معه وقد اتّفق ، ٣األفراد على الّتفاعل معًا ومشاركة املعرفة بينهمللمنظمة املتعلمة اليت حتثّ 
لى تشجيع التشارك يف عب على ثقافة املنظمة أن تعمل جيأنّه بقوله (Greenard)" غرينارد"

.شارك فيها واستخدامهاوالتخلص من األسباب اليت تعيق األفراد يف توليد املعرفة والتّ ،املعرفة

1 Dymock Darryl et McCarthy Carmel, Towards a learning organization? Employee
perceptions, The Learning Organization,2006, Vol. 13 No. 5, pp 526-529

التعلم التنظيمي والمنظمة المتعلمة وعالقتهما بالمفاهيم م فوزي دباس، البغدادي عادل هادي حسني، العبادي هاش2
.٨٠، ص ٢٠١٠االردن، -لطبعة األوىل،عمان، ادار الوراق للنشر والتوزيعاإلدارية المعاصرة، 

ر والتوزيع ، دار اليازوري العلمية للنشإدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمالسعد علي العنزي ،أمحد علي الصاحل ، 3
.٧١،  ص ٢٠٠٩األردن، _،عمان
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يوكل"بني :القيادة التحويلية"(yukle) ضرورة وجود أسلوب قيادي معني للمنظمات
على القائد إظهار اهتمامه هدي التحويلي، إذ أنّ وهو النمط القيا،يضمن هلا البقاء والدميومة

ويقع على عاتقهم النهوض ،بعملية نقل املعرفة حبرية كبرية والبحث عنها يف املنظمات األخرى
وعلى ١ليت من نتائجها تقدمي حلول للمشاكل التنظيمية وتطوير فعالية املنظمةابالسلوكيات

.هموظفني من خالل بناء الثقة بينتشجيع وتعزيز التفاعل بني املأيضا القادة 
ا عبارة عن عملية تغيري (Brown et Posner)"براون و بوسنر"أّما بالنسبة لـــ ّ فارتأيا أ

تعمل على بناء اهتمامات مشرتكة بني كل من القادة واألفراد للوصول إىل رؤية مجاعية مشرتكة 
م، وقدرة وهذا من خالل إنشاء عالقة تكاملية فيما بينهم تربط بني حاجات األفراد ورغبا

القيادة على فهمها وتأسيس طموحات مجاعية يف سبيل إجياد البيئة املالئمة اليت تعمل على 
.تفويض األفراد

أّن القيادة التحويلية هي توجه جديد يتالئم ومفهوم املنظمة املتعّلمة، " سانج"و يرى 
م وتو  .أدوارهمفري البيئة املالئمة لتصبح القيادة دورا منفيضمن هلا تطوير قدرات األفراد ومهارا

 ّاجلديد تتعلم عرب مّر العصور، لكنمات املنظّ ليس اجلديد أّن : علم االستراتيجيالت
. ذي جيعل اإلسرتاتيجية مرنة بقدر غري مألوفعلم االسرتاتيجي الّ املنظمات املتعلمة بالتّ هو اتسام 

ل تشاوري و األوّ : بوجهنيكل إسرتاتيجية فعالة متشي نّ أ)H.Mintzberg(" منزبيرغ"و يرى
يتمثل يف صنع اإلسرتاتيجية اجلديدة اليت ترتقي بقدرة الشركة ،انبثاقيفهو الثاين أّماعلم، ل التّ ثّ مي

وال شك يف أن التعلم االسرتاتيجي يصبح ضرورة ليس فقط من أجل . على االستجابة للبيئة
سرتاتيجية الشركة كلها بل و أيضا ألن التعلم إة اجلديدة إىل حتول اإلسرتاتيجية االنبثاقي

.االسرتاتيجي هو أساسي يف تطوير اإلسرتاتيجية االنبثاقية اجلديدة يف املرحة القادمة
ا متيل أكثر فأكثر إىل أن تكون ميزة :الطلب على المعرفة تتسم املنظمة املتعلمة بأ

، أو توليدها من )البيئة اخلارجية(ا من خارج املؤسسة تنافسية تقوم على املعرفة، سواء باكتسا
الّداخل، لكّن هذا ال يتم بطريقة جمردة وإّمنا بالعالقة مع املنافسينن و هذا معناه أن التعلم يتم 

.بسرعة أكرب وبآليات أفضل وحبزمة معرفية أوسع من هؤالء

.٧٢املرجع نفسه، ص 1
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:المتعلمةالمنظماتاستراتيجيات) ٥
على املسامهة يف تطوير " The Fifth Displine"يف كتابه" بيتر سانج"الباحثعمل

املنهج الّنظامي للتحول إىل منظمات متعلمة، وألجل ذلك قدم الباحث مخس جماالت أساسية و 
اليت تعرف باالسرتاتيجيات املعتمد عليها من قبل املنظمة عند توجهها حنو منوذج املنظمة املتعلمة 

:هي
خصي تلك العملية اليت يتم حكم الشّ ميثل التّ : م الشخصييجية اكتساب التحكتاسرتا- 

م ؤية الشّ من خالهلا توضيح وتعميق الرّ  خصية للموظفني باستمرار، كما تعمل على تركيز طاقا
.١رب لديهم، ووضع رؤية موضوعية للواقع احمليطوتكوين عامل الصّ 

ا االفرتاضات وال: اسرتاتيجية النماذج الذهنية-  ّ قدرات املتأهلة بعمق، وتعرف على أ
، حسب .٢والتصورات اليت تؤثر على كيفية فهم وادراك الفرد للعامل، وكيفية تنفيذ مهامه وتصرفاته

حسني، وتوضيح التصورات الّداخلية أهل والتّ فان النماذج الذهنية هي عمليات التّ " سانج"
هناك نوعان من املهارات ّن جند ا، و ٣قرارات أعضاء املنظمةرؤية كيفية حتديد تصرفات و ، و ملللعا

:الّالزمة لبناء النماذج
ريقةبالطّ الوعيزيادةأجلمنفكريالتّ عمليةيفاالبطاءعليهيرتتبوالذي: الّتأمــــــــل

.الذهنيةالّنماذجالتشكّ الّيت 
حولاملعرفةوتطويرالرؤى،وتقاسماحملادثاتاجراءعليهويرتتب: االستفسار
واآلخرينفردالافرتاضات

ي ورة املشرتكة للمستقبل الذّ ؤية املشرتكة تلك الصّ متثل الرّ : ؤية املشرتكةاسرتاتيجية الرّ -
ليست فكرة فقط بل جيب أن تكون مقنعة مبا فيه الكفاية وهي ،تبحث املنظمة عن خلقه

.٤للحصول على دعمها من مجيع أفراد املنظمة

1 Lee-Kelley Liz, Blackman Deborah A and Hurst Jeffrey Peter, An exploration of the
relationship between learning organisations and the retention of knowledge Workers, The
Learning Organization, Vol. 14 No 3, 2007, p 207.
2 Retna Kala S and Tee Ng Pak, (2006), The challenges of adopting the learning organisation
philosophy in a Singapore school, International Journal of Educational Management, Vol.
20 No. 2, p 142
3 Senge Peter, The Fifth Discipline : The Art And Practice Of The Learning Organization,
Currency Doubleday, New York, 1990, P 06.
4 Konidari Victoria et Abernot Yvan, From TQM to learning
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ا تلك اجلماعات اليت ميكن من خالهلا " سانج"يعرفها: اسرتاتيجية فرق الّتعلم-  على أ
م  حتويل املناقشة ووضعيات التفكري اجلماعي إىل طرق ميكن لألفراد من خالهلا تطوير قدرا

ّمعني أكرب من قدرات األفراد املنفصلني .الذهنية بصفة منهجية، وابراز أّن قدرات األفراد ا
رف الّتفكري الّنظامي على أنّه جمموع املعارف يع: اسرتاتيجية ممارسة الّتفكري الّنظامي- 

واألدوات الّالزمة واليت متكن األفراد من إدارة الوضعيات املعقدة، ويكون ناجتا عن الّتفاعل بني 
أفراد التنظيم، ويعمل على حتديد الّنتائج احلقيقية وراء هذا الّتفاعل من خالل البحث عن 

.١األسباب اجلذرية للمشكل

-II-األعمالمنظماتفياعاإلبد :
ظر حول حتديد تعريفه وماهيته، لكن هذا د مفاهيم اإلبداع وختتلف وجهات النّ تتعدّ 

اإلبداع نشاط إنساين متعدد اجلوانب، ،بل على العكسالختالف ال يعد تناقضا يف مفهومها
االت اليت انتشر فيها مفهومه، و لكن تعدد ى إىل تعدد عه أدّ ظرية ملوضو اختالف املنطلقات النّ ا

.وتنوع اجتهادات واهتمامات الباحثني اليت سامهت يف هذا االختالف
:تعريف اإلبداع ) ١

يتطلب االبداع القدرة على إجياد حلول ملشكلة معينة متكن من خلق أفكار جديدة 
ألجل احلصول على حلول مناسبة، لذلك جند أّن تعاريفه قد تعّددت واختلفت لكنها انصبت 

:قالب واحد، وأهم هذه الّتعاريفيف
تلكتزدادحيثواإلمكانات،املواردلنتائجتغيريبأنه)Drucker" (دراكر"عرفه- 
.٢املتاحةللفرصةهادفحتليلخاللمنالّنتائج

اليتواملوضوعيةالّذاتيةالعواملموعةاملتكاملةالوحدةأنّه) Rochaka"(رشاكا"عرّفه-
.١ةواجلماعللفردقيمةذووأصيلجديدإنتاجحتقيقإىلسةباملؤسالفردتقود

Organisation : Another way for quality management in educational institutions, International
Journal of Quality & Reliability Management, Vol.23 No.1, 2006, P 19.
1 Retna Kala S and Tee Ng Pak, Op cit,  P 142.
2 Drucker F-P, Innovation and entrepreneur ship: practice and principals, Harper and Row,
New York, 1985, p 30.
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جمموع الوسائل عل أنّه ) Chouteau et Viévard("فيفارد"و " شوتو"يعرفه-
وق من خاللعلى تلبية احتياجات السّ يعمل املستخدمة من أجل اكتساب ميزة تنافسية، حيث 

دة، كما يسمح بتحسني أنظمة حتسني املنتوجات املوجو إنتاج منتوجات جديدة أو تطوير و 
.٢اإلنتاج أو اعتماد تكنولوجيات جديدة

ممّا سبق يتضح أّن تعاريف اإلبداع وإن كانت متعددة الوجوه وخمتلفة احملاور إال 
ا ال خترج عن اإلطار اللغوي له ّ وهو الوصول إىل شيء جديد سواء كانت فكرة أو منتج أو ،أ

.خدمة
اعتماد فكرة أو سلوك جديد داخل :" كثر شيوعا له هووجند أّن التعريف األ

فيمكن أن يكون منتوجا جديدا أو خدمة أو تقنية جديدة، بالتايل جنده مرتبط بالتغيري " املنظمة
الذي يكون وراء تطوير أّي منتوج أو خدمة جديدة، كما أنّه يعترب إجراء يهدف إىل خلق 

3.جل تطوير أي منتوج أو خدمة جديدةمعارف جديدة تكون موجهة لتقدمي حلول من أ

:العالقة بين اإلبداع و االبتكار) ٢
التمييزأنالبعضواعتربلالبتكارمرادفبشكلاألحباثمنكثرييفاإلبداعاستخداممتّ 

مناآلخرالبعضلكن،٤اجلوهرياالختالفمنأكثرعنهمابالتعبرييرتبطاملصطلحنيبني
معينة،زواياعرب(Creactivity)واالبتكار(Innovation)اإلبداعبنيميزواوالّدارسنيالباحثني
اأتىاليتاالختالفاتتلكأهممنو،التكامليةعالقتهمامنالّرغمعلىفروقاواعتربوها

:لديناهؤالء

، رسالة ماجستري يف العلوم اإلدارية ، جامعة نايف للعلوم ية وعالقتها باإلبداع اإلداريالقيادة التحويلبزيغ حامد حممد، 1
.٤٧، ص ٢٠٠٦األمنية السعودية، 

2 Chouteau Marianne, Viévard Ludovic, L’innovation, un processus à décrypter, Le centre
ressources perspectives du Grand Lyon, Janvier,2007, P 05
3 Harkema Saskia, A complex adaptive perspective on learning within innovation projects, The
Learning Organization, Vol. 10· Number, 2003, pp. 340-346.

، جملد اإلدارة العاّمةأيوب نادية حبيب، العوامل املؤثرة على الّسلوك االبتكاري لدى املديرين يف قطاع البنوك السعودية، جملة4
07، ص ٢٠٠٤، ٢١،العدد ٤٠



 -٦٨٥

كماتكامليةعالقةهيواالبتكاراإلبداعبنيالعالقةفإن(Cook)" كوك"لـبالنسبة- 
علىتشتملاملبدعةللمنظمةمدخالتهناكحيث،)٠١(رقمالشكليفينةمبهي

تشتملكمخرجاتمألوفةغريبأفكاراإلتيانإىلوتؤديوالتمويلوالعاملنياألفكار
خاللمناالبتكارإىلتؤديواالستثمار،علىوالعائدوالنمواإلبداععلى

1.املاديةاملكاسبوحتقيقاإلنتاجيفاملستمرةالتحسينات

املرجع نفسه:المصدر
اإلبداعيةالمنظمةومخرجاتمدخالت) :٠١(رقمكلالشّ 

مكملةعالقةهيواالبتكاراإلبداعبنيالعالقةفإن(Amabile)"أمبيل"نظروجهةومن
عمليةهواألخريهذاأنحيث،آخرشيءواالبداعشيءاإلبتكارلكنالبعض،لبعضها
يعملونالّذينواجلماعةالفردقبلمنمألوفةوغريجديدة،مفيدةبأفكارتأيتقةخالعقلية
العمليةيفواألساسالركيزةتعترباليتاملبدعةاألفكارعلىومبينناشئفهواالبتكارأّماسويا،

.واالبتكاراإلبداعبنيماوالعالقةالّتداخلمدىيتضحتقدمماخاللومن٢اإلبتكارية
كمصطلحنياستخدماالّلذاناملصطلحنيبنيمتيزملواألحباثالدراساتمنالكثريإنّ 
تسبقمرحلةاإلبداعأناعتبارعلىخمتلفةبأوجهإليهماينظرونالذينأولئكأّمامرتادفني،

1 Cook Peter, The Creativity advantage is your organization the leader of the pack, Uk
Gower, Al Dershort, 2000, PP 06-07
2 Amabile Tersa, Model of creativity and innovation in organizations, Research in
Organization Behaviors, N10, 1988, p 123.

اإلبداع
Ideasالعاملون

Employee

Financeالتمویل

Creativityاإلبتكار

Growthالنمو

االستثمارعلىالعائد
Return in

Innovation/اإلبداع
جدیدةبأفكاراإلتیان

Creativity/اإلبتكار
اإلبداعیةلألفكارالناجحالتطبیق
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كاراالبتأمااملألوفة،وغرياجلديدةاألفكاروإجيادتوليدعمليةهواإلبداعأنفيعتربوناالبتكار،
وآراءأفكارمناإلبداعبهيأيتملاالعمليالتطبيقحنوموجهالرتكيزفيهايكوناليتالعمليةفهو

.لإلبداعتكميليةعمليةهياالبتكارعمليةأنمبعىن،وأساليبوطرق
:لإلبداعالمنظماتحاجة) ٣

وكبريةديدةعحتدياتعليهاتفرضومعقدةمتغريةظروفظليفاملعاصرةاملنظماتتعمل
الوقتذاتويفبسرعةالتحدياتهذهمثلمواجهةعليهايتحتمولذلكقبل،منتشهدهامل

وآراءوأفكارحلولتطويرمنمتكنهالديهاعاليةإبداعيةقدراتيتطلبالذياألمربكفاءة،
.والّنمواالستمرارهلاتضمنجديدة

العوملةظاهرةتفرضهااليتاملتناميةياتالّتحدظلّ يفاإلبداعمبوضوعاالهتمامويتزايد
اتفاقيةبشأنالّدوليةواالتفاقياتاملعلوماتوثروةالّشديدةواملنافسةاملتسارعةالّتقنيةوالّتغريات

.وغريهااحلرّةالّتجارة
تأكيدهمخاللمنلإلبداعاملنظماتحاجةعلىوالباحثنيالكتابمنالعديدأكدوقد

كيفيتعلمأنمديركلّ واجبمنوأنهالرّئيسية،املديروظائفبنيمنصاراإلبداعأنّ على
.للمنظمةوحيوياً ضرورياً أمرااألخريهذابذلكليصبحواإلبداع،الّتغيريعمليةيدير

منمتفاوتةوبدرجاتخمتلفةبطرقاإلبداعإىلللحاجةاملنظماتاستجابتوقدهذا
وقامواملنظمة،واجلماعةاألفرادمستوىإىللإلبداعشاملةسياسةتبىنفالبعضوالعناية،االهتمام
الّتطويروحداتمثلوتنميتهاإلبداعلتطويرخاصةتنظيميةوحداتبإنشاءاآلخرالبعض
األفرادبتدريبعديدةمنظماتقامتوكذلكوغريها،والبحوثالّتنظيميوالّتطويراإلداري

جماليفبينهافيماتتنافساملنظماتوأخذتاإلبداعي،لتفكريواالسلوكعلىفيهاواجلماعات
ظهورإىلبدورهاتؤدياليتاحلادةاملنافسةهذهتنافسية،ميزةباعتبارهإليهوتنظراإلبداع

:يليفيمااإلبداعدوافعتلخيصميكنو،١حدةأكثركثريةإبداعات

، امللتقى الدويل حول والمتوسطةتنمية القدرة على اإلبداع لتطوير المؤسسات الصغيرةحوري زينب، خضراوي ساسية، 1
يومي اجلزائر، -اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة دراسة وحتليل وجتارب وطنية ودولية، جامعة سعد دحلب،البليدة

.٢٠١١ماي ١٩و١٨
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زالتوماواجهتاليتالبيئيةملستجداتاوتزايدالّتنافسيةالبيئةعناصريفالّتغريات- 
سياساتلتبيناالستجابةوضرورةوالتجديدالتحديثيتطلبباتالذياألمراملنظمات،تواجه

وحلولوتطويروإلجيادالبيئيةوالتحدياتالتغرياتمواكبةمنلتتمكنلإلبداعداعمةوأنشطة
.١ولدميومةالنمومنمتكنهاجديدةآراءوأفكار

العوملةنتيجةبعضهعلىالعاملوانفتاح،الّشديدةواملنافسةوالّضغوطالّتحدياتازدياد- 
الّسلعيفوالتنوعاالختيارفرصازديادإىلأدىّمما،اجلديدةالعامليةوالتحوالتاملعلوماتوثورة

. ٢املستهلكأمامواخلدمات
السلعجماليفوخاصةولوجيةتكنثورةمنالعامليالسوقشهدهماإىلاالستجابة- 

علىفرضممّاواملستهلكني،الزبائنرضاكسبسبيليفوالتوزيعاإلنتاجوطرقواخلدمات
جلألإبداعيبشكلاإلداريةالتغيرياتبعضإجراءخاللمنالثروةهلذهاالستجابةاملنظمات

يفوالبقاءزبائنهارضاعلىاحلفاظومواصلةاملنافسةمنوتتمكن،التكنولوجيةالثروةتواكبأن
.٣السوق
التنظيميةاألهدافلتحقيقمالئمةإبداعيةطرقإجياديتطلبالذياألمراملوارد،نذرة- 
.املتاحةاملواردظليفاملرجوة
املتداخلةوالعالقاتاالجتماعيةالكينونةملبدأونظراحبيثاالجتماعية،املسؤولية- 
مرونة،و وعياأكثرواقعيفتعيشنظماتاملأصبحتفيهاوالعاملنيتاملنظمابنيماواملتبادلة
طةأنشتبينخاللمنفيهاالعاملنيوقدراتظروفوحتسنيدعميفإسهامهازيادةعلىفتعمل
.ديهملتنميهعلىتعمللإلبداعداعمة

:اإلبداعمصادر) ٤
اخليةالدّ املصادرلىعأغلبهمأّكدلكناإلبداع،مصادرتنوعإىلالباحثونيشري
يفالبحثيةالدراساتمنالعديدأشارتحيث،والتفكريالعقلدورعلىأوله،واخلارجية

.١٧٨، ص١٩٩٢األردن، -، مطبعة الصفدي، الطبعة األوىل، عماننظريات منظمات األعمالالّدهان أميمة، 1
، ٢٠٠٨. األردن-، إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عماناإلدارة المعرفية في منظمات األعمالعجالن حسن حسني،2

.١٧٨ص 
3 Rickard Tudor, The management of innovation: Recasting the role of creativity, European
Journal of Work and Organizational psychology, N 5, 1996, P 24.
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الداخليةاإلبداعمصادريفتوازناهناكأنوجدتالصناعيةاملنظماتأنإىلوبريطانياأمريكا
املصادرعلىتعتمدأغلبهاأنّ ُوِجدفقداإليطاليةاملنظماتيفأّما. تستثمرهااليتواخلارجية
وبراءاتوالتصاميموالتطويرالبحثمراكزمثلاملشرتكةاملصادرمنهاوخاصةلإلبداعاخلارجية
للمنظمات،البحثيةاملخترباتهياإلبداعمصادرأنأخرىدراساتأكدتو.االخرتاع

والزبائنالتسويقادوأفر احلكومية،واملصادراالخرتاعبراءاتوخالصاتاملهنيةوالدوريات
.والعاملنيواملستشارين

منيصدرأنوميكناخلارجأوالّداخلمنيأيتأنميكناإلبداعأنيرىمنهناكلكن
والّدوافعاخلّالق،الّتفكريواملهارات،والفنيةوالفكريةاملعرفيةاخلرباتهيعناصرثالثةتفاعل

.واخلارجيةالّداخلية
تنتجوأغلبهاالعبقريالذهنيفالتوقدمنتنشأاإلبداعاتأنؤكدفي(Drucker)عنأّما

املنظمةداخلاملوجودةالفرصهذهمنأربعةوحّدداإلبداعلفرصوالواعيالفرضيالبحثعن
املنظمةهيكليفوالّتغرياتالعاملني،احتياجاتالتعارض،املتوقع،الغرياحلدث: هي

واملعرفةفضيالتوالتّ األذواقوتغرياتالدميغرافيةالتغرياتفهيةاخلارجياملصادرأّما،.والسوق
. ١اجلديدة

:يليفيماتتمثلواخلارجيةالداخليةاإلبداعمصادرأنعلىالباحثنيأغلبأمجعوقد
:الداخليةالمصادر
البحوث،،الدراسات،والتطويرالبحثأقسامخاصة: املختلفةوأقسامهااملنظمة
.غريهاوواجلودةالتصميموالتسويق
فكاراألوتوليدخلقعلىتساعدإداريةممارساتمنعنهاينجموماالعليااإلدارة
التفويضووالتدريبمكنيوالتّ املشاركةاستخداممثلاألخرىاإلداريةاملستوياتلدىاإلبداعية
.وغريهاالذهينالعصفو التحاوروأسلوبواحلوافزالعملوفرقالوظيفيواإلدماج

:الخارجيةالمصادر

األردن، -، إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عماناإلدارة المعرفية في منظمات األعمالعجالن حسن حسني،1
.٤٦، ص ٢٠٠٨
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واألفكارللمفاهيمإنتاجاً املصادروأكثرأهممناملستهلكيعتربحيث: املستهلكني
جديدهوماوتقدمي،واملتطلباتاحلاجاتلتطويرغالبااألفكارهذهتأيتو اإلبداعية،

.للمستهلك
اإلبداعيةباألفكاراداألفر منهايتزوداليتاملهمةاملصادرمنتعتربو :التوزيعقنوات
.والضعفالقوةوجوانبواحتياجاتهوقالسّ بأحوالواسعةمعرفةمنهلاملانظراً اجلديدة
منوتأيت،لألفراداإلبداعيةاألفكارتقدمييفمهمعنصرهؤالءيشكل: املنافسون

ماملنافسنيسوقدراسةخالل خاللمنتكونماغالباالّيت اإلبداعيةوأفكارهمومنتجا
اخرتاقعلىوالعملاملنافسنيلدىجديدهوماباكتشافتقوماليتراساتوالدّ البحوث
.أفكارهمتفوقجديدةبأفكارواإلتيانوالتحسنيوالتطويراحلداثةخاللمنأفكارهم
خاللمنوذلك،اإلبداعيةاألفكارتقدمييفاالوفعّ هامادوراً تلعبحيث: احلكومات

وتقدمياجلديدةلإلبداعاتمتكاملةمعرفيةقاعدةبناءوكذلكواالستشاراتداتاملساعتقدمي
.إبداعيةحاضناتوإنشاءشريعيةالتّ واألنظمةوالقواننياحلوافزخاللمنالالزمالدعم
املتعلقةوالدراساتالبحثعملياتيفاألمهيةبالغدوراً تشكل:طويروالتّ البحثمراكز
توفراليتوالنظريةامليدانيةوالبحوثالدراساتخاللمنهذاو ،اإلبداعيةتالنشاطاوباملبدعني
مواملستهلكنيوالنتجاتواملنافسنيالسوقعنخمتلفةمعلومات .املتجددةومتطلبا
:اإلبداعأنواع) ٥

الهذايفالفكروأصحابالكتابخيتلف اإلبداع،أنواعتصنيفأوتقسيمحولا
) ٠٢(رقمالّشكلحسبأنواعمخسةإىلاإلبداع(Taylor)"تايلور"أمثالبعضهمصّنفحيث
:١حدهعلىصنفلكلتوضيحيليوفيما

يفآخرعنشخصايتميزاليتالتقليديةالطريقةبهويقصد: التعبيرياإلبداع-
.معنيفنأومهنةاحرتافأوممارسةأومعنيشيءلعملإتقانه

١٤، ص 2003األردن، -،دار الصفاء للنشر،الطبعة األوىل،عماناإلدارة الرائدةصرييف حممد عبد الفتاح ،ال1
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كاملظهراملنتجاتإىليضافأويطرأالذياجلمايلاجلانبلوميث:الفنياإلبداع-
يقدمالذياملكانبهيتميزخمتلفديكورأوتصميمإضافةأواملنتجعلىتوضعاليتوالزينةالعام

.ماخدمة
جتميعيتمكأناألشياءبنيعاديغريجمتمععلىويعتمد:المركباإلبداع-

معلومةاىلالوصولأواإلتيانأجلمنواحدقالبيفهادجماوووضعهااملختلفةاألفكار
.جديدة

عناصرهتكونلكنمرة،ألولجديدشيءاستحداثخاللهمنيتم: االختراع-
منعليهاالتعديالتبعضإدخالأوإضافةتتمأنعلىقبل،منموجودةمنهاملكونةواألجزاء

.الكمبيوتراخرتاعمثلمميزةةمهمبأداءوتقومجديداً مظهراً تعطيأنأجل
لشيءاالستخدامعمليةيفاإلبداعمنالّنوعهذاويتمّثل: اإلستحداثياإلبداع-

وحتسنيتطويرعمليةتتمكأنجديدةجماالتيفتطبيقهيتملكنالواقعأرضعلىموجود
.سابقونعلماءوضعهاأسسأومبادئأونظريات

دار ،إدارة اإلبداع واالبتكار في منظمات األعمالف لطفي، خصاونة عاك:المصدر
.٥٥ص،٢٠١١،األردن-احلامد للنشر والتوزيع،الطبعة األوىل، عمان

االبداعأنواع): ٠٢(الشكل
-III- :المعاصرةالمنظماتفيالمعرفة
:ةــــعريف المعرفت) ١

الفنياإلبداع-٢ اإلبداع-١
التعبیري

اإلبداعأنواع

اإلختراع-٤ اإلبداع-٣
المركب

اإلبداع-٥
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ا أصل من أصول املنظمة اجلديدة وامل عقدة، كما متثل حقال ينظر للمعرفة على أ
ا تساعد يف حتقيق امليزة التنافسية للمنظمة ،  مستقال للدراسة، ويعتقد الكثري من الباحثني أ

متالك املنظمة للميزة التنافسية يرتبط بامتالكها للمعرفة وذلك من خالل حتويلها إىل ابالتايل
.تكنولوجيا ومنتجات جديدة 

ا يواجه الباحثون صعوبة يف تعريف ، غري امللموسةالمن أصول املنظمة أصل املعرفة كو
.كاألفكار واألنظمة واإلجراءات واملعلومات من املكونات،مركبة من العديد 

ا جتديد جذ) De gooijer" (دغوجر"يعرف و  غيري يف تّ الري أو املعرفة على أ
من املهتمني باملعرفة إىل أنّ ويشري الكثري. ١هالتداخالت الثقافية لو عمليات املنظمة مبا يتفق 

وحتويل ،اليت يتم حتويلها إىل معلومات" Data"سلسل اهلرمي للمعرفة يبدأ من توافر البياناتالتّ 
.٢"Knowledge"إىل معرفةهذه األخرية 

املعرفة ليست بيانات وال معلومات، إىل أّن و آخرون )Hicks(" هكس"يشريو 
وفقا هلذا و3.يف املستوىيكمن فقط ن االختالف بني هذه املصطالحات وأ،ماترتبطلكنها 

وإمنا يف استخدامها وكيفية استجابة املستخدم هلذه املعرفة عند مجع املعلومات فاملعىن ال تتوق
.٤املعلومات

:ةـــــــأنواع المعرف) ٢
)Polanyi"(بولنيي"تعود فكرة تصنيف املعرفة من الناحية النظرية إىل الباحث

طبيقي يف جمال األعمال واإلدارة ز بني نوعني من املعرفة اليت استخدمت يف جانبها التّ الذي ميّ 
:، و مها Nonakaمن قبل الكاتب اإلداري الياباين

 المعرفة الضمنيةTacit knowledge:٤٢وتشكل حوايل من موارد املنظمة املهمة
يستند هذا النوع إىل األفراد و أساليب تقاسم .٥أذهان األفرادموجودة يفو من معرفة املنظمة %

1 De Gooijer .J ,Designing a Knowledge Management Performance Framework,Journale of
Knowledge Management ,V4,N° 4, 2000,p 306.
2 Hicks .R ;R.Dettero et S Galup, The Five Tier  Knowledge Management Hierarchy,Journale
of   Knowledge Management ,V10,N°1, 2006, p23.
3 Op cit , P 07
4 Maguire,S.et koh, The Adoption of E-Business and knowledge Management in SMEs
,Benchamarking :AN International jouanal,V14,N°1 , 2007, p 40.
5 Clark.T ET Rollo , Corporate Initiatives In Knowledge Management ,Education
Training,V4,N°5, 2001, p 209
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نوعية املعرفة بطريقة مشرتكة ومتبادلة، حيث يكون التأكيد على العالقات اجلماعية اليت يسودها 
. الرتابط العميق بني األفراد

ا متثّ  على ل اجلانب الفين املوجود وهناك من يسمي هذا النوع  باملعرفة الداخلية كو
ومن أهم العناصر اليت تساعد على التعلم قنوات االتصال .١شكل مدركات يف أذهان األفراد

.اليت تشجع األفراد على االستفسار واحلوار 
 المعرفة الصريحةExplicit knowledge: هي املعرفة الرمسية النظامية القابلة

إىل خارج املنظمة، وتأخذ أشكاال للنقل والتعلم وتسمى باملعرفة املتسربة، حيث ميكن أن تتسرب
.اخل....خمتلفة مثل منتجات املنظمة وأدلة وإجراءات العمل واخلطط واملعايري 

الضمنية والصرحية وكالمها يعطي ،عملية إدارة املعرفة إىل نوعني من املعرفةحتتاج و
األفراد واجلماعات من املناقشة بنيإجياد جوّ علىساعد تكما ،القيمة اإلضافية للمنظمة

.واصل بني اخلرباءوالتّ 
:ةــــــــإدارة المعرف) ٣

تسعى ، ٢اـون يف تقدمي تعريف هلـًا اليت اختلف الباحثـمن املفاهيم احلديثة نسبيوهي 
ا املنظمات لتطبيق أورد الباحثون تعريفات لذلك، وقدامتالك املهارات الالزمةها، األمر يلزم إدار

ا عملية تسهيل األنشطة املتعلقة باملعرفة من )Bhatt("بات"رفهاعف.دارة املعرفةخمتلفة إل على أ
، ويتضمن ذلك عمليات التعلم والتجريب ٣حيث خلقها واحلصول عليها ونقلها واستخدامها

موعات املختلفة واستخدام أنظمة املعلومات وشبكات االتصال  والتعاون وتكامل ا
(Internet,Externet,Intranet) . ا الوظيفة اإلدارية اليت "كما عرفت إدارة املعرفة على أ

تم خبلق وحتديد املعرفة، والتأكد من أن املعرفة تستخدم بكفاءة وفعالية لتحقيق املنفعة للمنظمة 
.٤"على املدى الطويل 

1 Politis.J, The Connection between Trust and  Knowledge Management :What Are Its
Implication for Team Performance ,Journal of Knowledge Management,V7 ,N°5, 2003, p 60
2 Gorolick .C et B .Tantaway-Monsou, For Performance throuth Learning Knowledge
Management is The Critical Practice,The Learninf Organization ,V12,N°2, 2005, p 130.
3 G.Bhatt , Management Strategies for Individuel Knoledge and Organizational
Khnoledge, Journal  of  Knowledge Management,V6,N°1, 2002, p 33.
4 J.Darroch ,  Knowledge Management ,Innovation and Firm Perfoprmance,Journal of
Knowledge Management ,V9 ,N°3, 2005, p 212.
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ا ا تساعد ،يشري الباحثون إىل أمهية املعرفة وإدار ن خالل اونية مإجياد بيئة تععلى كو
والتزود باألدوات فرة وتقامسها وخلق الفرص وتوليد معرفة جديدة،احلصول على املعرفة املتو 

.١واملداخل الالزمة لتطبيق ما تعرفه املنظمة سعيا لتحقيق أهدافها اإلسرتاتيجية
ا مصدر من مصادر كفاءة املنظمة من ناحية، و  ا هذيطلب كما ميكن النظر إىل املعرفة بأ

من إدارة املنظمة احلصول على أكرب قدر منها، ومن الناحية األخرى تقوم بوظيفة املساندة عندما 
تلعب دورا أساسيًا يف خلق معارف ، جندها٢تستخدم كآلية تنسيق لتحويل املوارد إىل قدرات

تعظيم تساعد على، ٤بتكاريث غالبا ما تذكر إدارة املعرفة كمرحلة سابقة لعملية االح،٣جديدة
حسني املستمر وحل باإلضافة إىل أنشطة التّ عمل األفراد واجلماعات وتقدمي النصائح حملتاجيها،

.املشكالت
مراحل إدارة المعرفة ) ٤

:تتضمن إدارة املعرفة أربعة مراحل رئيسية
وتتضمن مجيع األنشطة املتعلقة : Generation of knowledgeليد املعرفة تو * 

.معرفة جديدةباكتشاف
وتتضمن املسح املستمر وتنظيم ومجع املعرفة :knowledge captureحيازة املعرفة *

.بعد توليدها
باألسلوب الذي هاوتشري إىل متثيل: codification of knowledتصنيف املعرفة *

.يسهل عملية نقلها
أو خص إىل آخر،وتتضمن إرسال املعرفة من ش: knowledge transferاملعرفة لنق*

دف استيعا .امن جمموعة إىل جمموعة أخرى 
-IV-عالقة اإلبداع بالمنظمة المتعلمة من أجل تنمية مستدامة للمعارف

تعترب عملية التعلم خطوة رئيسية يف اإلبداع من خالل اكتساب املعرفة واملهارات اجلديدة 

1C.Gorolick et B .Tantaway-Monsou , Op cit, P 130
2 J.Darroch , Op cit, P 103
3 M.Nieto, Perez Cano, The Influence of Knowledge Attributes Innovation Protection
Mechanisms,Knowledge and Process Management,2004,p 119.
4 Ju.T.Ch.LI, T.Lee , Contingency Modelfor knowledge Maagement Capability and
Innovation,Industrial Management and Data Systems, V101, N°6, 2006, p 859.
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يظهر دور إدارة التغيري يف املنظمة ماوهذا١السلوك يف مع ما يصاحب هذه العملية من تغيري 
املتعلمة حيث تتطلب عملية التعلم الفردي واجلماعي تغيريا يف أمناط التفكري والسلوك القيادي،

كما أن احلاجة املاسة إىل اإلبداع يف كثري من األحيان والتغيري يف تلك األمناط يقود إىل االبداع،
.٢تقود إىل تأسيس منظمة متعلمة

:ةــــال الحاليـــفي ظل بيئة األعملحاجة إلى التغييرا) ١
من ، و واملنظمات املتعلمة نوع من املنظمات العصرية،نظيمي كإجراء فعالعلم التّ أصبح التّ 

ميّثل حيث تدخل هذه األحباث ضمن نوعني من النظريات ، مواضيع البحث املهمة منذ مثانينيات
يرتكز على ثني، يف حني أن النوع الثاينلسابقة للباحمنهج نظري يرتكز على اخلربات ااألول 

.األحباث التجريبية يف ميادين العمل
الفائدة املرجوة من الباحثني واملسريين املهتمني بالتعلم التنظيمي نشأت بسبب أوضاع بيئة 

ة غري مستقر، ويف ظل ظروف اقتصادية وتكنولوجيّري األعمال احلالية اليت تتسم مبحيط سريع التغ
مع و فإن معظم املنظمات الكالسيكية تؤدي وظائفها بصفة عادية وفعالة، لكن أكثر استقرارا

ظهور العوملة وإعادة هيكلة الصناعات وتأثري تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، ظهر سوق جديد 
ا ا املتعارف عليها واملعمول  .يفرض على املنظمات معرفة أساليب عمل جديدة خارج جتار

كوين اليت ه وظيفة من وظائف قسم التّ ملا مت اعتبار التعلم  داخل املنظمات على أنّ ولطا
نظرة أصبح ذلك يتطلب االقتصادي مللكن مع تطور العادف إىل حتسني املهارات الفردية،

فهو يشمل املنظمة بأكملها، وبالتايل تسهيل عمليات التعلم التنظيمي يصبح ،خمتلفة للتعلم
يف التغيري التنظيمي بدال من النظرة البسيطة إليه واملتمثلة يف أنه وظيفة هامشية عنصرا أساسيا

.٣اأميكن االستغناء 
ا معظم الباحثني  نظيمي املعتمد من م التّ مفهوم التعلّ جند أّن ومن خالل األحباث اليت قام 

ة إدارة املنظمة هلذا بط بالقدرة على التغيري يف املنظمات وكيفيتر املذلك و طرف املنظمات ه

1 Stata Ray,  Organizational Learning,the key of management innovation ,sloan management
review, 1989, p 67.
2 Martensen anne, Dahlgaard jens, integrating business excellence and innovation
management,TQM journal,10,4, 1999, p 629
3  V Lee Gloria, Bennett David, Oakes Ian, Technological and organisational change in small-
to medium-sized manufacturing companies : A learning organisation perspective, International
Journal of Operations & Production Management, Vol. 20 No 5, 2000, P 550



 -٦٩٥

هذا املنهج خيتلف عن التوجه الذي يرتكز على تسيري املعارف اليت تربط قدرات املنظمة و غيري، التّ 
نظيمية، وأهم رواد هذا استعمال املعارف التّ ع القدرة على خلق، اكتساب، نقل و على التعلم م

غيري هو نقطة االنطالق حنو التّ هناك إمجاع على أنّ وغريهم، إّال أنّ "ننوكا"و" تاكنشي"التوجه
عرفة مدى قدرة املنظمة على جناح التعلم التنظيمي ومله ه حنو املنظمات املعاصرة،كما أنّ التوجّ 

.١يكفي معرفة موضع التغيري فيها

:التأثيرات التنظيمية لإلبداع) ٢
داع ال ميكن فسياسة اإلبفهم البعد التنظيمي لإلبداع جيب تقييم تأثريات هذا  األخري،ل

بل تساهم يف تطوير املوارد ،حصرها فقط يف تطوير منتوج جديد أو يف تطوير عمليات املنظمة
دال ف إىل خلق املعارف اجلديدة غري امللموسة للمنظمة ومن هنا يكمن اعتبار اإلبداع عملية 

.تكون موجهة لتقدمي حلول من أجل تطوير نتوج جديد
 اإلبداع مصدر للمعارف

بصفة دائما خيلق بعض التأثريات غري املرئية جنده،تكن نتيجة اإلبداع جناح أو فشلمهما 
.٢مباشرة واليت تسمح بتوليد وخلق املعرفة وتراكمها عن طريق األفكار اجلديدة

ا تعترب عملية خلق املعارف عملية ديناميكيةو  تماعي ما تنشأ من خالل التفاعل االجكو
تصبح حيث هذه األخرية ختتلف عن املعلومات، اأهنا إىل ب اإلشارة بني الفرد واملنظمة، وجي

م و تدمج استغالهلا من طرف األفراد و عند معارف  مايف معتقدا .٣.لتزاما
هذه األخرية الضمنية والصرحية، : مت تقسيم املعارف إىل نوعنيبعض األحباث،ومن خالل 

ميكننظمة وتكون مشرتكة يف شكل بيانات مسي والتنظيمي للمتكون معتمدة يف اإلطار الرّ 
ومن الصعب ،املعارف الضمنية شخصية للغايةتكون معاجلتها ونقلها وختزينها بسهولة، وباملقابل 

ا الرمسي،  إعطائها الطابع مكو م والروتينات اخلاصة  .٤متجذرة يف مناذج عمل األفراد وتصرفا
ما ،اك أمهية النوعنيوإلدراك أمهية املعارف يف املنظمة جيب إدر  متكامالن وهلما دور كو

1 Aramburu Nekane, Josune Sàenz, Olga Rivera, Organizational learning, change process, and
evolution of management systems : Empirical evidence from the Basque Regio, The Learning
Organization,  Vol. 13 No 5, 2006, p. 435.
2 Saparnot Richard, Stevens Eric, management de l’innovation, Dunod, Paris, 2007 P 107
3 Op cit, P 109
4  Op cit.
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معىن املعارف الضمنية تزول بسرعة والاملعارف الصرحية بدونو رئيسي يف عملية خلق املعارف، 
.هلا

و " لجورو نناكا"لفهم كيف تقوم املنظمة بإنشاء معارفها قدم كل من الباحثني اليابانيني 
Ikujoro NONAKA et"(هروتاكا تاكوشي" Hirotaka TAKEUCHI( ما يف كتا

منوذجا خللق املعارف ١٩٩٥سنة "The knoledge Creating Company" املعنون بــ
وليس دائريا، ) حلزوين(املعارف املنشأة من خالل هذا النموذج تأخذ شكال لولبيا أين ١التنظيمية

ا خلق حلقة جديدة إلنشاء املعارف،   امن شأ أ على املستوى الفردي عملية ديناميكية تبدكو
قل من خالل تتن،ا على مستوى املنتظمة أو خارجهاإمّ ، بالتايل تكون ومن مت يتم تعميمها

تمعات  ، خللق معارف جديدة عرب تفاعل املنظمات اليت يتم على مستواها التفاعلو ا
اية هلاعبارة عن املعارف إنشاء ومنه  ، ديناميكي وتنشأها ، تتحسن بشكل مستم،عملية ال 
على سبيل املثال ابتكار طرق و إىل اكتساب معارف جديدة من اخلارج، ا تؤدي فاملنظمة 

جديدة لإلنتاج تؤدي إىل تغيري طرق إنتاج املوردين وهذا بدوره يؤدي إىل حلقة جديدة من 
.٢اإلبداع يف املنتجات  واإلجراءات التنظيمية

لة على أنه ال بديل للمعرفة يف املنظمة، فمن رائد علم إدارة اجلودة الشام"ديمنج"ويؤكد 
ضمن تدفق األفكار من مجيع األفراد حيث أن عملية نقل املعرفة من شخص آلخر وعرب نخالهلا 

وكلما زادت كمية وجودة املعلومات ، ٣األقسام التنظيمية يعترب أساسا لنجاح عملية اإلبداع
.٤حل املشكالت وتقدمي األفكار اجلديدةف،ماملتوفرة لدى األفراد كلما أمكنهم حتسني قدرا

 ضرورة التعلم للمنظمات المبدعة:
من الضروري التعرف على جند ا ذهلالعالقة بني التعلم واملنظمة املبدعة جد معقدة ،إن

علم التنظيمي ومن مث جتريب واستكشاف خمتلف أنواع التعلم اليت تسعى إىل تطوير املنظمة التّ 

1 Nonaka, Toyama , Konno, SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic
Knowledge Creation, Long Range Planning , No,33, 2000, p 07.
2 Nonaka Ikujiro, A Dynamic Theory of Organizational Knowledge, Organization Science,
Vol. 5, No 1, 1994,  p 20.
3 Martensen anne, Dahlgaard jens, strategy and planning for innovation management,
supported by creactive and learning organization,international journal of quality and
reliability management,16, 9, 1999, p 882.
4 Mc grath rita, exploratory learning,innovation capacity    And managerial oversight,Academy
of management journal , 44 ,1, 2001, p 125
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.١مة مبدعةوحتويلها إىل منظ
نظيمي اخلاصية املشرتكة للمؤسسات ذات األداء اجليد على املدى البعيد،م التّ يتضمن التعلّ 

رون يتطوّ جندهم بالتايل ، جديد املستمرحسني والتّ ه األخرية مقدرة األفراد على التّ ذهو قد طّورت 
م،مجيع على  ظاهرة مجاعية هوالتعلم التنظيمي بالّتايل املستويات مستفيدين من خربا

وذلك من أجل تغيري األوضاع و تغيري ٢الكتساب و تنمية املعارف اليت تكون أكثر استمرارية
. أنفسهماألفراد

ا على التعلم املبدعة ا ميكن القول بأن ذ، و لكن ليس كل املنظمات ميكنها تطوير قدرا
والتعلم التنظيمي يتأثران عمليات اإلبداعأخرى جند أنّ وبعبارة ،هي مؤسسات متعلمةمنها 

استعراض ميكانيزمات تعلم املنظمات، حيث جند أّن ه الفكرة جيدر بناذولتعميق هبعضهما،ب
علم يف املنظمة، فسران طرق التّ تهناك طريقتان ثانويتان 

أّما عند ون عن طريق االستغالل واالستكشاف،علم يكفإن التّ )March("مارك"حسبو 
املنظمة متعلمة عندما تصل إىل حتقيق تكون ف)Schon et Argyris"(أرجريس"و" شون"

.٣وبطريقة دائمة تعلم أحادي وثنائي احللقة
ويعتمد على تراكم اخلربات عن طريق التكرار، إذ يتعلم العاملون من : االستغالل

م وممارستهم وما يرتتب عنها من نتائج وخمرجات، ويف ضوء نتائج التغذية الرجعية  جتار
(Rétroaction) م، من خالللتلك املخرجات يظهر رضا العاملني أو عدمه م وتصرفا قرارا

.وعندها حيرصون على تكرارها أو إعادة النظر فيها وتعديلها مث تطبيقها
قد يكون االستغالل مركبا، حيث يتعلم الفرد أن يعمل نفس الشيء بطريقة أفضل، 

ل واإلبداع، حيث أن هذا األخري هو نتيجة للرتاكم املعارف لتظهر لدينا هنا العالقة بني االستغال
واخلربات والتجارب والعكس صحيح، كما يسمح بإنتاج املعارف اليت تدعم القدرة على التعلم 

.٤عن طريق اإلستغالل

1 T.Loilier,A.Tellier, gestation de l’innovation, Edition management et société, France, 1999,
P 92.
2  Saparnot Richard, Stevens Eric, management de l’innovation, Dunod, Paris, 2007, P 111.
3 Op cit, p 112.
4 Op cit, P 113.
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مارك"هيعرف: اإلستكشاف")March ( على أنه التجديد واخللق يف املمارسات
ما هو موجود سابقا يف املنظمة واخرتاع وابتكار وجتريب طرق  التنظيمية، يسعى لالبتعاد عن كل 

دف خلق معارف جديدة تكون موجهة لتقدمي احللول من أجل تطوير أي  وممارسات جديدة 
ذا يكون اإلبداع واالستكشاف وجهان لعملة واحدةمنتوج أو خدمة جديدة، .١و

ما حو "دونالد شون"و " كريس أرجريس"قدم كل من  احللقة " التعلم التنظيمي"ل يف كتا
األحادية والثنائية للتعلم، واعتربامها أحسن وسيلة إلنشاء املنظمة املتعلمة، ورأى املؤلفان أنّه 
بواسطة هذان النوعان يتم القضاء على الروتينات الدفاعية يف الفكر اإلداري، حيث يتم التعرف 

التنظيمي الذي يعترب مرتبطا بقدرة املنظمة عليها من خالل العمل والتحقيق املستمر لقيم التعلم 
. ٢على االستمرارية

علم أحادي احللقة بإجياد حلول فورية ومباشرة للمعوقات اليت تشكل أسباب ظاهرة التّ يهتم 
يرتتب كما واهلدف منه حتقيق احملافظة على تقدم املنظمة واستقرارها،  ،للمشكالت التنظيمية

تعديل يف القيم واملتغريات احلاكمة لسلوك الفرد، إذ يتعلم العاملون عليه تعديال يف السلوك دون ال
م وممارستهم وما يرتتب عنه -٧، ص ٢٠٠٩احلكيم وآخرون، (٣من نتائج وخمرجاتامن جتار

بواسطة تكرار وحتليل اسرتاتيجيات ، حيث و يعتمد على اإلستغالل و تراكم اخلرباتكما ،)٨
.٤األويل لألهداف والنتائج وفهم األسبابالعمل تستطيع املؤسسة التحليل 

م اسرتاتيجي ومستقبلي أكثر منه انعكاسي أو انفعايل، وهو ا التعلم الثنائي احللقة تعلّ أمّ 
دف  يتجاوز السياسات وقواعد العمل احملددة واالفرتاضات اليت تقوم عليها اخلطط احلالية 

يف إطار توفري تنشيطها يف املنظمة وإعادة تطوير اسرتاتيجيات جديدة أو إجراء تعديالت جوهرية
النوع من التعلم وهدا،القدرات واملهارات، وتوضيحها من أجل إجياد طرق جديدة للفهم

.٥يوجهنا لإلستكشاف

1 Op cit.
2 Dunphy Dexter, Turner Dennis and Crawford Michael, Organizational learning as the creation
of corporate competencies, Journal of Management Development, Vol. 16 No. 4, 1997, p 233

دور أدوات التعلم التنظيمي في تحقيق األداء احلكيم ليث علي، زوين عمار عبد األمري، جبوري اخلفاجي حاكم، 3
لدم اإلدارية واالقتصاديةمجلة القادسية للعلو ، الجامعي المتميز .٠٨-٠٧، ص٢٠٠٩، ٢، العدد١١، ا

4 Saparnot Richard, Stevens Eric, Op cit, P 114
5 Op cit, P 115
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حيث يعترب اإلبداع نتاج التعلم التنظيمي والعكس ،التعلم واإلبداع ببعضهما البعضيتأثر 
خرتاع هلما اخللق واالألن ،عالقة بنمط تعلم معنيكل شكل من أشكال اإلبداع لهو صحيح،

باالستغالل أو والتجديد التدرجيي له عالقةعالقة باالستكشاف أو احللقة املضاعفة للتعلم،
أن اإلبداع يسمح خبلق املعارف الضمنية والصرحية على احللقة البسيطة ، كما أنّه بإمكاننا القول 

ويسهل عملية التحويل وتطوير املعارف وانتقاهلا داخل ،ياملستوى الفردي واجلماعي والتنظيم
١املنظمة

ا على إكتشاف فرص التعلم وإدارة ٢تظهر مالمح اإلبداع الفعال يف املنظمة من قدر
البداع والتعلم مفهومني ال ميكن فصلهما عن أي جند لهلذا ٣النماذج الذهنية للقادة واألفراد

أن املنظمة لنستنتج .٤ثابة اجلسر الذي يربط العمل باالبداعمبوالتعلم هألن منظمة ناجحة،
.٥على إنتاج مستوى معقول من االبداع و التميزو القادرة على إدارة عمليات التعلم 

:من أجل التنمية المستدامة للمعارف) ٣
ا، وقد  أصبحت الّتمية املستدامة اليوم حمورا مشرتكا ملعظم العلوم االنسانية وتطبيقا

ا١٩٨٧فها تقرير الّلجنة العاملية للبيئة والتنمية عام عرّ  ّ عملية متكاملة ذات أبعاد "، على أ
دف اىل التحسني املتواصل لرفاهية األفراد "اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية  ،

تمع ا املصدر "درينكر.ب"يعترب .٦وا ّ أّن املعارف أصبحت من أهم املوارد االقتصادية، كما أ
ا تكون يف الكثري من األحيان هّشة بسبب طابعها غري امللموس ٧الرّئيسي للميزة التنافسية ، إّال أ

1 Op cit, P 116
2 Buckier,Bill, practical steps toward a learning organization applying academic
knowledge to improvement  and innovation,in business process,the learning
organization,V5,N01, 1998 p 19
3 Argyris,Chris, good communication that blocks learning,Harvard business review,July-
aug,1994 p 04.
4 Brown john, Deguid paul, organizational learning and communities of  practice,the
institute of  organization science,2,feb, 1991, p 49
5 Cahill , J.Denis  , the real world as classroom: the learning organization and innovation,
the learning organization,4,N03, 1997, p 106

- دار الربكة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، ، االتصال و التنمية المستدامة في الوطن العربيأبو اصبع صاحل خليل، 6
.٣٥، ص ٢٠٠٩األردن، 

7 Dubois Nancy, Wilkeson Tricia, Gestion des connaissances, un document d'information
pour le développement,2008, P 14.
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أّن هناك الكثري من التعاريف هلا، لكن املتفق عليه هو و ، ١و املعّقد،  و كثرية التحول و التطور
درة األجيال على التنمية املستدامة هي التنمية اليت تفي باحتياجات احلاضر دون التقليل من ق"

م .٢"الوفاء باحتياجا
دف اىل التوافق و التكامل بني البيئة والتكامل بني البيئة والتنمية من خالل ثالث 

يعين النظام األول القدرة على . أنظمة نظام حيوي للموارد، نظام اقتصادي ونظام اجتماعي
فيعين توفري العدالة االجتماعية جلميع التكييف مع املتغريات االنتاجية، اّما النظام االجتماعي  

تمع، اّما النظام االقتصادي فيعين القدرة على حتقيق معادلة التوازن بني االنتاج و  فئات ا
دف اىل التحسني  اء املستمر يف نوعية احلياة، والقضاالستهالك لتحقيق التنمية املنشودة  اليت 

.٣ب للجميع و حتسني االنتاجيةعلى الفقر واملشاركة العادلة يف حتقيق مكاس
دف التنمية املستدامة اىل جتاوز االعتبارات البيئية،  ومن وجهة نظر اقتصادية تسيريية 
ا الدينامكية على التكيف مع  وتربط من الناحية املفاهيمية باستدامة املنظمات من خالل قدر

٤.املتغريات البيئية اخلارجية

نسلط الضوء على ستدامة يف عمليات إدارة املعرفة والتعلم، ويظهر جليا مفهوم التنمية امل
، فعملية خلق و كسب معارف متجددة من طرف األفراد ٥موضوع املنظمة جتاه مستقبلها

ونشرها وتشاركها لتصل اىل كل أقسام املنظمة من خالل التعلم املستمر واملشاركة والتفاعل 
قدرة على االستجابة ملتغريات احمليط، وبالتايل حتقيق اجلماعي، األمر الذي يكسبها مرونة أكرب وال

.مفهوم التنمية املستدامة ، هو ما جيعل مفهوم التنمية خيرج عن نطاق النمو
من هذا املنظور جند أّن أخالقيات املسؤولية االجتماعية جتاه التنمية املستدامة للمعارف 

ا جديدا من أبعاد التنمية املستدامة، الضمنية، حتقق عّدة مكاسب الدارة املعرفة وتبين بعد

1 Cavel Natalie, Pour un développement durable des savoirs: l'approche collaborative
d'une communauté de pratique de l'apprentissage organisationnel, Telescope, v 16, No 1,
2010, P 174.

، ، دار صفاء التمية المستدامة، فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسهاغنيم عثمان حممد، أبو زنط ماجدة أمحد، 2
.٢٥، ص ٢٠٠٧األردن، - عّمانللنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 

٣٦- ٣٥أبو اصبع صاحل خليل، مرجع سابق، ص 3
4 Cravel Natali, Op cit, p 174.

5 Op cit.
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باالضافة اىل ذلك ومن وجهة نظر اقتصادية، تعترب كعامل لتخفيض تكاليف املعامالت التجارية 
.للمنظمة، وبالتايل حتقيق ميزة تنافسية هلذه األخرية

يف األخري جند أن التنمية املستدامة عبارة عن دافع هام لالبداع التنظيمي، جترب املنظمة
وقدمت الباحثة . على البحث ثو التجديد، واستحداث أساليب عمل ملواجهة التغريات البيئية

.١منوذجا افرتاضيا من أجل حتقيق التنمية املستدامة للمعارف" كافل"

الخاتمة 
مل،املنظماتيفاإلبداعو التعلمأمهيةبتناميتتسمجديدةتارخييةحقبةالعاملبدخول

أمهيةأكثرأخرىثروةزو بر السببواقوية،الطّ والالطبيعيةاملوارديفمنحصرةماألمثرواتتعد
تكسبجديدةوخدماتمنتجاتإىلوحتويلهاهاإلنشاءالالزمةوالكفاءاتاملعرفةيفمتثلت

ااملؤسساتتركيزأمهيةوتكمندائمة،تنافسيةميزةاملؤسسة امللموسةغرياملوارديفاستثمارا
االستثمارمنبدال) األفرادكفاءاتتطويروسبلوالفكريالبشرياملالرأسيفخاصةمثلةاملت(

مناملؤسسةتكتسبهايتالالتنافسيةوامليزةاملواردهذهختلقهااليتالقيمةإىلامللموسةاملوارديف
األعمالئةبيتشهدهالذيريعالسّ طورالتّ جماراةعنالتقليديةاألنظمةعجزظليفو خالهلا،
مناذجعنالبحثاملنظماتعلىلزاماكاناملعرفة،اقتصادعلىأساساتستندواليتاحلالية
واليتالمتعلمةالمنظمةمفهومظهورإىلأدىماهذا،رــــغيالتّ هذامسايرةمنكنهامتحديثة
الداخليةافسةاملنطرفمناملفروضةوالضغوطاتللتطوراتواحلتميةاملنطقيةالنتيجةتعترب

.واخلارجية
نطاقعلىاملمارساتهذهتكونأنالعشرينو احلاديالقرنحتدياتأهمإحدىإنّ 

غرياملواردمنواملعرفةواإلبداعفالتعلم،املستدامةالتنميةمبادئحتقيقوالقيممنواسع
والداخليةالبيئةللمتغرياتاستجابةأكثروجعلهااملنظماتاستدامةإىلدفاليتامللموسة
.اخلارجية

1  Op cit, P 175
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ملخص البحث
تمعية جبميع أبعادها، خاصة بالنسبة لفئة املسؤولني أواملديرين أدت التطورات املعاص رة إىل تعقد احلياة ا

عموما الذين تقع عليهم مسؤوليات عديدة؛ فهم مطالبني بإعداد العدة لتوفري الظروف املالئمة للعمل 
وهذا ال ميكن أن . ادوحتسينها واستبدال السلوكيات املبتذلة بأخرى تعزز السالمة االجتماعية واملهنية لألفر 

حيدث إال باهتمام املدير بالعاملني وباإلنتاج دون تفضيل أوإمهال احدمها على حساب اآلخر، وهي املعادلة 
الصعبة اليت عجز املديرين ميدانيا يف النظام الكالسيكي للفكر القدمي حتقيقه؛ لذلك اهتم املختصني يف 

ني ما هونفسي اجتماعي وما هواقتصادي إداري لتوضيح احللقات جماالت متعددة التدقيق يف القضايا الواقعة ب
املفقودة يف األنظمة املؤسساتية اليت فشلت يف حتقيق املستويات األدىن من االستقرار االجتماعي واالقتصادي، 

فكرية يف ظل التحوالت الكربى العاملية اليت تتغري باستمرار بفعل االكتشافات واالخرتاعات املتعددة األبعاد ال
ومن خالل الدراسة امليدانية اليت اعتمدت على املنهج املقارن وعلى أدوات البحث املتمثلة يف . والتكنولوجية

ن املدير القائد هومزيج من اإلمكانات البيولوجية الفيزيولوجية واملظهرية أاملالحظة واملقابلة املقننة، تبني 
خصوصا مبهارات التعامل الرمسية وغري الرمسية، اليت تتمثل يف واملواهب واملهارات الفطرية واملكتسبة املتعلقة

املهارات الفنية الفكرية العاطفية واالجتماعية اليت تساهم يف توطيد العالقات بني املديرين القادة واملرؤوسني 
ي واملهين باإلضافة إىل السرية الذاتية أوما يطلق عليه بالتاريخ االجتماعي الشخص. واملتعاملني االقتصاديني

وهي تعد من بني العوامل ذات األمهية البالغة اليت تؤسس لتكوين مكانة اجتماعية متميزة وسط احمليط 
يف حني أن حتقيق األهداف يستوجب بالضرورة االهتمام بفريق العمل ومجيع أعضاء املؤسسة، . املؤسسايت

الرئيسيني والفرعيني، وأفضل احلاالت ملا وذلك يساهم يف تغيري السلوكيات املعتمد عليها من طرف املديرين 
يكون املورد البشري يتمتع بالرقابة الذاتية اليت تنبع من قوة الشخصية والثقافة واملهارة العالية يف أداء املهام ما 

وهذا الوضع يستلزم بناء عدة عناصر يتحمل . يؤدي إىل إرساء قواعد الثقة املتبادلة بني الرئيس واملرؤوس
دف احلصول على املناخ املالئم لتغيري األوضاع مسؤولية ت أسيس مضامني ثقافتها املؤسساتية املدير القائد 

خصوصا أن املتعامل مع التكنولوجيات احلديثة ذات . وتطويرها من مجيع اجلوانب الفيزيقية املادية والتكنولوجية
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اسطتها؛ حبيث جندها مصممة خصيصا اجلودة العالية يلحظ مدى سهولة ومرونة كبرية يف ممارسة املهام بو 
لتوفري الوقت وزيادة حجم املنتجات وتقليص اجلهد، وحىت رفع حجم املسؤولية على عاتق قائد الفريق، الذي 

ومن مث فإن املهارات السلوكية للمدير القائد . يؤدي مهامه مبخطط يستوجب إجنازه يف اآلجال املتفق عليها
مكانات الفنية العلمية التكنولوجية فالعالقة القائمة بني املهارات السلوكية تعترب من املقومات الرئيسية لإل

واإلمكانات الفنية معقدة جدا، فكلما كانت املهارات السلوكية سليمة وراقية كلما كانت النتائج العامة 
.لإلمكانات الفنية والتقنية فاعلة والعكس غري صحيح

:مقدمـــة
رية وامليدانية املرتاكمة اليت عاجلت تفاصيل الفضاءات التنظيمية، يف من خالل البحوث النظ

ظل التغريات املتالحقة اليت حتدث يف املؤسسات اإلنتاجية، تبني أن من بني أهم الركائز احلساسة 
اليت حتقق مكانة اقتصادية واجتماعية فعالة للمؤسسات وللدول هي مستويات إدراك أمهية 

ية اليت حتتوي على مكنونات وجزيئات ومتغريات معقدة متشابكة موضوع القيادة اإلدار 
ا السليمة، وهي بدورها تتضمن  ومتداخلة؛ واليت يفرتض أن تكون متناسقة ومنسجمة يف حاال

ا . أبعاد خمتلفة يكون املدير القائد ومساعديه الرئيسيني احملركني حليثيات مسارها وتنمية إمكانا
جتماعي الذي ينشأ فيه ويعمل به املدير؛ الن املتعارف عليه اآلن يف من دون أن نغفل الوسط اال

ا، أن املدير أو املسؤول األول هو حمل  تمعات النامية بفعل االنتكاسات املتتالية اليت مرت  ا
ام صارخ وبتعصب كبري جدا فيظهر من خالل الوضع القائم أن تدين مستوى الثقة بني . ا

تمع أو البسيطة املسؤول واملرؤوسني أ و العامة، سواء الذين ينتمون إىل طبقة النخبة املثقفة من ا
واملتداول يف الوسط االجتماعي أن السبب الرئيسي يف احنطاط االقتصاد واملستوى املعيشي .منه

واالجتماعي يعود إىل ضعف مستوى تسيري املسؤولني الرئيسيني التنفيذيني وأصحاب السلطة، 
ن يتجرأ على اإلساءة إليهم من دون دراية مبا حيدث فعال أو بالظروف احمليطة،  حىت أن هناك م

م أو باملخططات اليت  كما يتمادى البعض مبحاوالت االزدراء بأي عمل والتقليل من شأ
. يقدمون على إجنازه

ا املسؤول يف باإلضافة إىل أن األحكام املسبقة والرؤية الغامضة واملشوشة اليت يظه ر 
أدت إىل زيادة صعوبة تنفيذ مهامه، لدرجة أن األفراد املتمكنني وذوي الكفاءات ؤسساتامل

يرفضون تقلد أي مسؤولية حبيث يظهرون تذمرهم من العادات والتقاليد واألعراف البالية اخلاطئة 
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والصراعات الالمتناهية، وهو ما أضعف دافعية األفراد الذين تتوفر لديهم مقومات القيادة 
زيادة على ذلك فإن التجارب . مكانات اإلدارية يف تقلد املناصب واالجتاه حنو تغيري األوضاعواإل

ا املؤسسات اجلزائرية متخض عنها العديد من االنعكاسات السلبية يف الرتكيبة  الفاشلة اليت مرت 
ملالية الشاملة للمؤسسات عموما ويف أساليب التسيري الكالسيكية اليت سيطرت فيها املؤشرات ا

لفرتة زمنية طويلة تأثر ... على حساب املؤشرات التنظيمية واالجتماعية ومؤشر اجلودة واإلبداع
ا املديرين واعتمدوا عليها من دون أي تعديل أو تغيري ألسباب عديدة ، وابتعدوا عن التوجه 

الية األساليب احلديثة  حنو بناء ثقافة مؤسساتية قابلة للتجديد املبنية على قيم اجلودة واالبتكار وفع
كإرساء قواعد نظم املعلومات اإللكرتونية واستغالل التكنولوجيات املكتبية واالتصالية واإلنتاجية 

...واألمنية
ويف الطرف الثاين هناك بعض من يطمح إىل التحرك ومتديد حلقة التسيري ليشرك فيها مجيع 

ميزة اليت تساعد املدير وتدفعه الن أعضاء املؤسسة خاصة منهم ذوي القدرات والطاقات املت
وبذلك يتشارك أعضاء املؤسسة واملدير القائد مسؤولية جناح أو . يرتقي إىل مكانة املدير القائد

فشل املخططات ما يؤسس ملنظومة ثقافية اجتماعية تتكاتف فيها اجلهود العلمية واملهنية الفنية 
ضع القواعد الرئيسية لضمان االستقرار والتوازن ملعرفة أساليب وتقنيات التطوير اليت تساعد يف و 

للمؤسسات يف ظل التنافسية العاملية وحترير التجارة، والتحديات الكبرية اليت تواجهها خاصة 
. املؤسسات الصغرية واملتوسطة الفتية

: اإلشـكالية-١
مل يهتم يف ظل التحوالت السياسية واالقتصادية العاملية املعاصرة، أين أصبح العا

الفاعلة لالخرتاعات ما أدى إىل تعبيد الطرق واألساليب االسرتاتيجية للتمكن من باملمارسة
ا االقتصادية تبين فكرة  االرتقاء إىل مستويات اجلودة الشاملة، اليت كان من بني معطيا

اد اليت  وهي من التحديات املختلفة املظاهر واالجتاهات واألبع. املؤسسات ذات اإلنتاج اخلفيف
اقتصادية مبختلف -كانت أحد أسباب بروزها الرئيسية تطور التكنولوجيا كظاهرة سوسيو

ا ومن هذا الواقع املتشعب يفرتض أن يسعى املدير إىل . أبعادها الضمنية والشكلية احمليطة 
احتواء الوضع الداخلي واخلارجي للمؤسسة باختيار منط وأساليب قيادية تتماشى والتحوالت 

راهنة، وعلى أساس ذلك يلتزم بسلوك قيادي حيقق به التغيري التدرجيي املنتظم برؤية اسرتاتيجية ال
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واضحة املعامل، يهتم فيها بظروف العمل وبيئته، كما يلزمه أيضا حتقيق مستويات ثقافية وصناعية 
ا نسبة الثقة والتحكم والتغيري واالبتكار يف العملية اإلنتاجية . تزيد 

تقدير املهارات والقدرات البشرية، بدعم فرق العمل وخاصة منهم فئة الباحثني ومنه يتم
والعلماء واملساعدين الرئيسيني والعمال املهرة الذين عادة ما متنح هلم مساحة واسعة من احلرية 

م م وابتكارا فتصبح نتائج دراسات الباحثني واقرتاحات العاملني املهرة مبثابة . لتجسيد إبداعا
وجهات الرئيسية لسن قوانني ومبادئ الثقافة اخلاصة باملؤسسة، وعلى أساسها تواجه امل

.املشكالت والصعوبات
وبناءا عليه ارتأت الباحثة دراسة هذا املوضوع من خالل تقصي وتتبع ظاهرة التحديث 

ى مدى التكنولوجي، بتوضيح أسس تبين األمناط القيادية التقليدية أو احلديثة منها بالرتكيز عل
ا على اكتساب واستيعاب  اعتماد املديرين على فرق العمل وخطوات بنائها وعالقتها مبدى قدر
وتطبيق املعارف التكنولوجية، واالعتماد على نظام إدارة املعلومات الداخلي واخلارجي وفعاليتها 

ا على تغيري منهج ومنط السلوك القيادي التنظيمي يف واقع املؤسسات اال لكرتومنزلية وتأثريا
بالتحليل واملقارنة، للوصول إىل أي مدى تؤثر . اخلاصة اجلزائرية بوالية برج بوعريريج

التكنولوجيات احلديثة على تغيري سلوك املدير القائد الذي ميارس نشاطا إبداعيا اقتصاديا إنتاجيا 
:وعليه نطرح السؤال الرئيسي التايل. وجتاريا

هل يتجه المديرون نحو تغيير السلوك القيادي تفاعال مع التحديث التكنولوجي؟
:الفرضيات- ٢
:الفرضية الرئيسية- ١-٢
غيري السلوك القيادي تفاعال مع يتجه املديرون يف املؤسسة اخلاصة اجلزائرية حنو ت-

.التحديث التكنولوجي
:الفرضيات الجزئية

.استحداث أسلوب فرق العمل يضمن التوازن االجتماعي والتكنولوجي يف املؤسسة-
قدرة املدير على التعامل مع نظام املعلومات يؤدي إىل ارتفاع مستويات التحكم -
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.التكنولوجي
:علمية والعملية للدراسةاألهداف ال-٣
 دف الدراسة إىل إبراز أمهية اكتساب املعارف التكنولوجية اجلديدة، اليت تضفي

بدورها قيما جديدة ومرنة للموارد البشرية بغض النظر عن مراتبها التنظيمية واالجتماعية وتساعد 
سي وبالشروط املناسبة على تفعيل املهام واألعمال بأفضل السبل املتاحة يف وقت زمين قيا

م السلوكية والفنية اإلدارية يف . وباجلودة املطلوبة ومعرفة مدى ممارسة وتطوير املديرين ملهارا
ومدى متكنهم من إجناح أسلوب إدارة فرق التعامل مع املرؤوسني يف املؤسسات جمال البحث

.العمل الذي يضمن التوازن االجتماعي والتكنولوجي داخل املؤسسات
 التعرف على مستويات انفتاح املديرين على األساليب التقنية احلديثة الرقمية

دف التحكم التكنولوجي .وبالتحديد التحول حنو تطبيق ميكانيزمات إدارة نظم املعلومات 
:المنهج والعينة -٤

حاولت الباحثة استكشاف جمتمع البحث عن طريق دراسة حالة كل مؤسسة على حدا 
لة استطالعية ملعرفة اجلو العام للثقافة التنظيمية ملؤسسات جمال البحث، وبعد ذلك كمرح

املديرين الرئيسيني والفرعيني لكل مؤسسة على حدى انتقلت مباشرة إىل مقابلة املبحوثني 
باستخدام املقابلة املقننة ويف األخري عمدت الباحثة إىل مقارنة حاالت كل من اإلطار التنظيمي 

لوجي للمؤسسات والسلوك القيادي، ومها عنصران متكامالن ال ميكن فصل أحدمها عن التكنو 
.الوصفي و املقارناآلخر، وبذلك فإن الدراسة مبنية على أسلوب املسح الشامل واملنهج

:المدير القائد في ظل التنافسية العالميةمصادر إبداع-٥
يئة وتنمية حيرص املدير القائد املعاصر الذي تتوفر فيه  مسات القيادة التحويلية على 

دف تعزيز بيئة مواتية لالبتكار وبشكل خاص يتوقع منه أن يعلن : موارد بشرية تنافسية، 
ويتحمل مسؤوليته الشخصية عن تطوير مناخ مشجع على االبتكار مع ترمجة األفكار املبتكرة إىل 

. واقع علمي مفيد
. ملني على االبتكار ويقدر اجلهود املبتكرةيبحث عن سبل جديدة لتشجيع العا- 
يئة سبل بلوغها-  .يصمم أهدافا واضحة، لكن يسمح للموظفني بقدر من احلرية يف 
.يهيئ مهاما متثل حتديا وتغرس يف العاملني االستمتاع بالشعور اإلجناز والتقدم الوظيفي- 
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.خيصص املوارد والوقت الكايف لالبتكار لنفسه وملرؤوسيه- 
يدرك الفروق الفردية بني العاملني ونقاط القوة والضعف لدى كل منهم وجماالت التميز  - 

.كأساس لتصميم املهام وتوزيع األعمال
.جيعل كل موظف متناسبة مع ميوله وقدراته، ومتضمنة لقدر من التحدي- 
. رؤوسنييشجع السلوكيات املرنة ويروج هلا بني العاملني ولدى الزمالء والرؤساء وامل- 
يساعد مرؤوسيه على النظر للمشكالت باعتبارها حتديات، وجيعلهم أكثر تفاؤال وميال - 

. للتغلب عليها
. جيعل املشاركة يف صنع القرارات حقيقة وليس شعارا- 
يشجع ويكافئ املوظفني الذين يثريون تساؤالت ويقرتحون أفكارا جديدة تتضمن قبوال - 

.وحتمال للمخاطر
من أن العاملني املتميزين غري مثقلني بأعباء فوق الطاقة على مدى ساعات يوم يتأكد - 

[1].العمل، فاملبتكرون حيتاجون وقتا لرتكيز التفكري اإلبداعي يف نشاط حمدد أو مهمة حمددة
ا ملعاجلة -  يتأكد أن للعاملني إمكانية احلصول على املعرفة واملعلومات اليت حيتاجو

فضال عن إشراكهم يف املعلومات اليت متثل . رية وليس بالطرق الروتينيةاملشكالت االبتكا
.إخل...مؤشرات عن وضع املؤسسة مثل التكاليف والرحبية واإلنتاجية واحلصة السوقية

.يقدم تقديره الشخصي علنا لإلجناز املتميز- 
. تقصرييهيئ حيزا للسماح إزاء األخطاء طاملا جنمت عن اجتهاد وليس عن إمهال أو - 

[2].فالعقاب عند أي خطأ سيجعل املوظف مياال لطرق األداء التقليدية سعيا للسالمة
من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن " يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك 

"اجتهد فأخطأ فله أجر
ال جيعل شخصيته وتفكريه يطغى على أمناط شخصيات وفكر مرؤوسيه وطرقهم يف - 
.األداء

حيتفل ويرحب باختالف اآلراء، ويتأكد من أن األفكار املبتكرة جتد سبيلها بسرعة إىل - 
.مستويات اإلدارة العليا

باإلضافة إىل القدرات الفنية واملهارات :للمدير القائدالمهارات السلوكية-٦
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يقصد االستعدادات الفكريةمنهاالذهنية يضيف اخلرباء عدة من املواصفات الضرورية
دراسة انيك هيجل من بني الدراسات اليت وضحت بدقة أمهية االستعدادات على حسبا

ا املثبت الوحيد  اليت تنبع من املوهبة الكامنة يف داخل الشخص على حسب رأيه ويرى أ
الستمرارية النشاط العملي للمدير وللمرؤوسني ايضا وحاولت الباحثة اختصار نتائج دراسته 

:يف الشكل التايلاملطولة حول املوضوع
: المهارات العاطفية-١-٦

ميلك كل فرد جمموعة من املهارات العاطفية ولكن حمصلة هذه املهارات ختتلف من 
شخص إىل آخر، ونظرا ألمهية العواطف يف إدارة وقيادة مؤسسات املستقبل، فإننا نرى ضرورة 

:التدريب على املهارات العاطفية اليت نذكر منها
وهي جمموعة من املهارات اليت ترتفع بقدرات فهم وإدراك : الذكاء العاطفي

دف ترشيد العالقات اإلنسانية وتع فإذا . ظيم قوى التأثري البينيةوإدارة مشاعر النفس والغري 
استطاع القائد تسخري أحاسيسه ومشاعره الكتساب حب وثقة العاملني معه، فإنه ميلك مفتاح 
القوة يف عالقته معهم اليت تتحول تباعا لعالقات مستمرة، واجلهل بأسس األجبدية العاطفية 

يف عالقات الفشل املتكررة اليت الوجدانية يفقد القائد الكثري من مفاتيح النجاح والقوة ويوقعه 
حترك االكتئاب واليأس يف منظومته العاطفية، والنتيجة احلتمية لذلك هي إساءة معاملة اآلخرين 

[3].والتسلط على أفكارهم وسلوكهم
قدرة الفرد والقيادات بالتحديد على التعرف على : معرفة المشاعر الذاتية

وعدم القدرة على ... مشاعر احلب، البهجة، اخلجل، الكربياءمشاعرهم احلقيقة وتصنيفها إىل
ا ودوافعها فالفرد الذي ال يعرف مدى قوة . تصنيف املشاعر غالبا ما يصاحبه جهل مبدى قو

مشاعره ال ميكنه التنبؤ مبدى تأثريه على نفسه وعلى اآلخرين من حوله لذلك فإن األمر يتطلب 
.التدريب على هذه املهارات

فقدرة قراءة مشاعر اآلخرين، واحملافظة عليها و :اإلحساس بمشاعر اآلخرين
وقد ترتفع هذه املهارة إىل احلد . وقايتها من احلدة اليت تؤثر على سالمة وسالسة سري العمل

.الذي جيعل صاحبها يقرأ بسرعة مشاعر اآلخرين مثلما يقرأ كتابا مفتوحا
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 حياول القائد أن يستغل هذه املهارات لتأكيد املشاعر :الذاتيةإدارة المشاعر
اخلوف، الغضب، (والتخلص من املشاعر السلبية مثل ...) األمل، احلب، والبهجة(اإلجيابية مثل 

يف الوقت املناسب الذي يضمن احلد من اآلثار اليت تضر بسالمة ...) اإلحساس بالذنب
.منظومة مشاعره أو عالقاته باآلخرين

لعل هذه املهارة من أصعب املهارات :إصالح العطب العاطفي الوجداني
ا تتطلب أن يغري اإلنسان قيمه الثقافية وسلوكياته وعادته الراسخة فيه؛ ما يعين  العاطفية أل
ضرورة التدريب على هذه املهارة وذلك حىت حتفظ العالقات املؤسسة من التسمم والتصدع، 

ا تتسمم وقد تتسبب يف واألضرار العا طفية اليت تشبه اجلروح اجلسدية إذا تركت دون عالج فإ
استعصاء العالج وإن إصالح سوء التفاهم، واالعتداءات العاطفية وسوء العالقات وتعظيم 
فوائدها بتأكيد ميثاق املكسب للجميع، الذي يعترب من أهم الدعائم للعالقات الناجحة على 

وذلك يساعدنا على إدراك أن اإلنسان بطبيعته خطاء . ماعية والوظيفيةمجيع املستويات االجت
.. وقد يلحق األذى مبشاعر اآلخرين

هي أحد أهم مصادر القوة الذاتية، وهي مهارة ضرورية للقادة :التفاعل العاطفي
املوروثة من لريتفعوا مبقدرة التأثري فوق كل السلطات الوظيفية اليت ختوهلا اللوائح والقوانني

فاكتساب هذه املهارات متكن الفرد من ضبط مشاعره لتتناغم مع أحاسيس . مؤسسات املاضي
فأفضل بيئة . احمليطني به، وتنمي قوى التأثري العاطفية، وهو املدخل الصحيح للعالقات االجيابية

نة وشفافية، لرتبية اإلدراك والذكاء العاطفي هي اليت تشجع الناس على تبادل األحاسيس بأما
كما يوفر لنا الطاقة املستنزفة يف التحفظ على . ويطلق االنفتاح الوجداين على قوة العواطف

عواطفنا و إخفاء أحاسيسنا، ذلك باإلضافة إىل أن جودة عالقتنا باآلخرين تتحدد من خالل 
[4].تشجيعهم على حرية التعبري عن مشاعرهم، وتقديرنا وحسن استقبالنا هلذه املشاعر

إن بناء العالقات القوية ال تتطلب فقط : اكتساب ثقة اآلخر والحفاظ عليها
شخصية تتحلى بالشعور باألمن الداخلي وبعقلية الوفرة وبالسلطة الشخصية األخالقية ، بل 
يتطلب أيضا أن نوسع دائرة تأثرينا من خالل تطوير مهارات حيوية جديد يف التواصل مع 

فكما يقول .قادرين على مواجهة التحديات اليت تصادفنا يف عالقتنا معهماآلخرين جتعلنا 
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".أن تكون حمل ثقة اآلخرين هي منزلة أرفع من أن تكون حمبوبا من قبلهم" :جورج ماك دونالد
فالثقة العالية جتعل التواصل سهال وتلقائيا وال يكلف جهدا؛ ولكن حيدث العكس متاما يف حالة 

أو منعدمة بني املتعاملني سيكون االتصال مستحيال ويشبه بالسري يف حقل وجود ثقة منخفضة
من األلغام، ما يؤدي إىل سوء العالقات وبالتايل يصبح من املعوقات اخلفية والظاهرة للتسيري 

.احلسن إلدارة فريق عمل
بشكل والثقة ال تظل ثابتة لذلك جيب احملافظة عليها وتعميقها من خالل تغذيتها وتنميتها 

و ذلك حيتاج إىل جهد . منتظم، وذلك مبعاملة اآلخرين بلطف و تقدير عقلهم وقلبهم و روحهم
وتضحية، وال ميكن التزوير أثناء بناء ثقة دائمة، إمنا جيب االعتماد على األخالق والقيم والرتكيز 

ا ال ميكن حتقيق أي جناح حقيقي يف مجيع على الصدق واالستقامة هذه األخرية اليت بدو
ا القائد فالشعور بالطمأنينة والسعادة . امليادين، وهي أمسى الصفات اليت جيب أن يتحلى 

احلقيقية والتوازن يأيت نتيجة لعيش اإلنسان منسجما مع ما ميليه عليه ضمريه، باإلضافة إىل 
لى التفكري بتحقيق املنفعة للجميع واالرتقاء عقليا وعاطفيا إىل مرحلة يكون فيها حرصك ع

[5].حتقيق الربح للطرف اآلخر ال يقل عن حرصك على حتقيق الربح لنفسك
:الدور االستراتيجي إلدارة تكنولوجيا نظم المعلومات-٧

تعمل هذه اإلدارة على دراسة مجيع املعلومات املتعلقة باملؤسسة وتعتمد أوال على حتليل 
ا مستويات التطور والتنافسية للمؤسسات قدرات موارد املؤسسة التكنولوجية اليت تقاس من خالهل

وهي تنقسم إىل موارد ملموسة . على حسب اإلمكانات املادية والقدرات البشرية اليت تستثمرها
واألصول الفيزيائية مثل املعدات واحملالت وموارد بشرية، املوارد امللموسة تتمحور يف املوارد املالية

املوارد . وقع ومرونة استخدام املعدات يف منتجات خمتلفةواملخازن واألدوات وخمزون اخلامات وامل
غري امللموسة السمعة واالسم التجاري وموارد تكنولوجية أو فكرية اليت تتمثل يف براءات االخرتاع 
وأسرار الصناعة وحقوق امللكية الفكرية وعالقات الشركة مع املوردين واملوارد البشرية وتشمل  

م  ومستواهم العلمي والعملي و والئهم ومستوى التدريب ومعدالت كفاءة العاملني وخربا
م على االستخدام اجليد ملورد أو موارد متعددةالغياب وترك اخلدمة، .وقدر
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:مجاالت البحوث واالكتشاف في إدارة نظم المعلومات-١-٧
لكتابة وتعلم يتطلب جمتمع املعرفة أن يكون مجيع أعضائه متعلمني، ليس جمرد القراءة وا

تقنيات احلاسوب فحسب، بل على سبيل املثال املعرفة الدقيقة للمهارات الكومبيوترية األساسية 
فنتيجة انتشار ما كتب عن املعرفة على حنو واسع . والنظم السياسية واالجتماعية والتارخيية أيضا

تمع أن يتعلموا كيف يتعلمون، ويصل التعلم يب بأسرع ما ميكن إىل والتدر يشرتط من أعضاء ا
البالغني، وهكذا فإن التعلم سوف يتحول من املدارس إىل أصحاب األعمال فكل مؤسسة يعمل 
فيها املرء جيب أن يصبح مدرسة، وقد أقر أعداد كبرية من أصحاب األعمال األمريكيني 

[6].واليابانيني وبعض األوروبيني هذا الواقع فعال
الناس جيب أن يتعلموا حتمل مسؤولية ومتطلبات أن«: بيترف دروكرويرى يف ذلك 

م، ومسؤولية املعلومات اخلاصة باآلخرين مفهومة بصورة متزايدة ولكن كل . املعلومات اخلاصة 
فرد يف مؤسسة تقوم على معلومات تستلزم على الدوام أن يكون دائم التفكري يف املعلومات اليت 

ظيفته وقد يكون ذلك االنفصال األكثر راديكالية حيتاجها لكي يقدم إسهاما قيما من خالل و 
[7].»عن تقاليد العمل احلالية

فهناك من يركز على املختصني والعلماء حماولني إضافة .. وهناك طرق وأساليب كثرية للتعلم 
اجلديد واملضي قدما يف االبتكار واإلبداع، وهناك من يعترب أن العامل الذي نعتربه بسيطا يف 

ال تفكريه وي عمل عادة على تنفيذ األوامر ميكن أن يصبح مصدرا ألفكار جديدة إبداعية يف ا
.الذي يعمل فيه، وهو ما حناول توضيحه يف العناصر التالية

Alexقدم) brainstorming(أسلوب استخراج األفكار - ٢-٧
Osbornأسلوب العصف الذهين ألول مرة ومنذ ذلك احلني وهو يستخدم يف أنواع١٩٥٣

عديدة من املؤسسات يف العامل للتعامل مع كثري من أنواع املهام واملشاكل، وهذا األسلوب مبين 
على مالحظة تقول بّأن إحدى العقبات الرئيسية اليت تقف دون نشأة األفكار اإلبداعية يف 
املؤسسات هي اخلشية من التقييم واخلوف أن تواجه الفكرة اجلديدة بالسخرية أو بالعداء من 

وبسبب هذا األمر، جند أن كثريا من األفكار اجليدة تظل حبيسة . انب الزمالء أو الرؤساءج
العقول وال يتم اإلفصاح عنها ويهدف أسلوب العصف الذهين إىل إماطة هذه العقبة جانبا، عن 

وحث أفراد املؤسسة . طريق كبت مجيع التعليقات خالل املرحلة املبدئية لتوليد األفكار اإلبداعية
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دون استثناء أحد منهم يف إبداء آراءهم وأفكارهم اإلبداعية واملسامهة الفعالة يف إحداث تغيري ما 
م يف احرتام آراء وأفكار ومواقف اآلخرين، والعمل . داخل املؤسسة باإلضافة إىل إظهار قدرا

مث ومن . على تطويرها واالعتماد عليها يف خطة عمل ما إذا ثبت صحتها وإمكانية تطبيقها
نصل إىل مستويات عالية من منو القدرات اخليالية هلم ما يؤدي إىل تنمية القدرات الذهنية 

.أسلوب العمل التعاوين لفريق العملوالشفهية، وبالتايل جناح
تأجيل احلكم، الكم : تقدمي هذه العملية على أساس مبدأين رئيسيني مهايف بادئ األمر مت

األول بالفصل بني إنتاج األفكار وتقييمها، أما املبدأ لثاين ينبثق يولد الكيف، حيث يهتم املبدأ
من االعتقاد بأنه كلما كانت األفكار اجليدة قادرة على الظهور كلما زاد عدد األفكار املنتجة  
كلما زاد احتمال أن يكون بعضها جيدا على األقل وبعد ذلك مت تطوير هذه العملية إىل 

م حبرية تامة وطرح أقصى قدر ممكن تشجيع الو استبعاد النقد ناس على إطالق العنان لتخيال
[8].من األفكار

:التمثالت التكنولوجية ونتائجها في المحيط االجتماعي للمؤسسة اإلنتاجية-٨
ا خيتلف عن  من الصعب التعميم يف موضوع التكنولوجيا، ألن كل موقف استخدما

فقد كان . التغيير و التكامل: اجتماعيني أساسيني مهااآلخر، لكننا نستطيع حتديد مظهرين 
التغيري الثمن الذي تطلبه التكنولوجيا للتقدم الذي أحدثته، وكان على الناس أن يتغريوا، فالثورة 
التكنولوجية تنتج معها ثورة اجتماعية، وتتطور التكنولوجيا بسرعة فائقة مما خيلق مشكالت 

تمع ويف مكان العمل يتطلب صورا . إجياد حلول هلا مبدة طويلةاجتماعية قبل أن يستطيع ا
جديدة من التنظيم، وطرقا جديدة يف اإلشراف ونظما جديدة للحوافز، وعددا من التغريات 
األخرى حىت ميكن استيعاب التكنولوجيا، فاملطلوب للتكيف مع التكنولوجيا هو مزيد من احلراك 

.يف واإلداري وبني العمالاالقتصادي واالجتماعي واملهين واجلغرا
، وهي ترتبط إىل حد كبري كما تتطلب التكنولوجيا مزيدا من التكافل داخل املؤسسة

بالتطورات االجتماعية، كالنمو االقتصادي والتعليم فتصبح كل وحدة يف نظام اإلنتاج أكثر 
األخرى اعتمادا على كل الوحدات األخرى ألن توقف أو تعطل إحداثها يقلل كفاية الوحدات

يف هذا النظام الفين االجتماعي املركب، ويؤدي هذا إىل تكوين نظام اجتماعي تكنولوجي 
[9].معقد
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أما من الناحية االجتماعية فهي ختلق أهدافا جديدة وبدائل خيتار من بينها الفرد أنسب 
... يارالسبل لتحقيق أهدافه، وهي بذلك ال تسعى للسيطرة عليه بقدر ما ترتك له فرصة االخت

باإلضافة إىل أن التكنولوجيا أمدت بطرائق توفري الوقت، . وهي بذلك توفر مناخ التغري الطبيعي
حيث يتمكن من استثمار هذا الوقت يف بناء عالقات اجتماعية، فوقت الفراغ هو الوقت الذي 

حيث أن استخدام . ميتلكه اإلنسان بالفعل لنفسه ويستطيع أن يوقف من خالله طموحاته
تكنولوجيا سوف يسمح بتوفري املناخ اجليد املساند للمشاركة، وهذا هو العبء الذي يقع على  ال

كاهل العاملني يف جماالت التنمية االجتماعية، وتندرج ضمن اجلوانب اإلنسانية وتوجيه اإلنسان 
... قافةخالل فرتة الوقت املتاح بعد العمل الكتساب احلكمة باعتبارها حمصلة اخلربة واملعرفة والث

ويف هذا العصر تعددت التأثريات بسبب التطور التكنولوجي السريع حيث نلخصها يف النقاط 
:التالية

اليت قد يتمخض :تغيير األدوار الوظيفية لتناسب المتطلبات المهارية للعاملين- ١-٨
عنها دمج بعض الوظائف، وإن استخدام أنظمة التصنيع اآليل املتكامل يتطلب من العامل 

تابعة اآللة والتعامل الفوري مع املشكالت واستخدام معدات معقدة، وتبادل املعلومات مع م
العاملني يف املواقع ذات الصلة، باإلضافة إىل فهم العالقات بني املكونات املختلفة للعملية 

.اإلنتاجية
واصفاته وفقا فاستخدام التكنولوجيا املتقدمة غالبا ما تعين القدرة على تنويع املنتج وتعديل م

ملطالب العمالء التابعة الحتياجات السوق، ما يؤدي إىل وجوب توافر مهارات اإلنصات 
واالتصال والتفاوض وإدارة الصراع واملرونة البالغة يف حل املشكالت وتنظيم العالقات من 

ت اآلخرين أصبحت أكثر أمهية من متطلبات التنسيق واللياقة الصحية واليت كانت متثل متطلبا
.ضرورية ألداء العديد من الوظائف يف املؤسسات الصناعية واخلدمية

مع تزايد املهام من املتوقع أن يزداد دور :االتجاه المتزايد الستخدام فرق العمل- ٢-٨
ومن األمثلة الشائعة عن وسائل زيادة مسؤوليات . العاملني يف صنع القرارات املتعلقة بوظائفهم

و تشمل فرق العمل عاملني ذوي مهارات . بة الذاتية مفهوم فرق العملالعاملني وحتقيق الرقا
و غالبا . خمتلفة والذين جيتمعون لتحقيق مهمة معينة أو التعامل مع مشكلة أو قضية معينة حمددة

ما يعهد لفرق العمل ببعض األنشطة اإلدارية مثل ختطيط جداول العمل، تنسيق األنشطة 
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لعمل، تنسيق األنشطة ذات العالقة بالعمالء التنسيق بني الوحدات اإلدارية مثل ختطيط جداول ا
...و الرقابة على اجلودة

تشري املؤشرات العاملية املعاصرة :المناخ االبتكاري يعني نوعا جديدا من اإلدارة- ٤-٨
إىل بروز نوع آخر من األسواق وهو سوق للمعلومات، وأمهية حركة املعلومات يف كل مكان 

كما أننا حنصل . ارها يف كل مكان واجتاه، لتوحد املناهج واإليديولوجيات وحىت الربامجوتنتشر آث
على املعلومات يف ظرف زمين حمدد وبالكم الذي نريده ويف املكان الذي نكون فيه أمر يف غاية 
احلداثة، فمن يستغل هذه اإلمكانيات اهلائلة من املعلومات اليت بنيت على أساسها معظم 

الكبرية؟املؤسسات
تبني من التجارب السابقة و من تاريخ الصناعة أن : االبتكار وتنظيم العمل- ٦-٨

و مل . سوف ال تظل تفي بالغرض لفرتة طويلة... تراكم املعارف والكفاءة واملهارة واخلدمات
يكن التغيري كبريا إىل حد أن سرعة الرتاكم كانت أكرب، مبعىن أن مركز جاذبية املعرفة يف حركة

واملقصود االبتكار ليس النبوغ والعبقرية إمنا هو . على حنو دائم إذا ما دعمت بعامل االبتكار
.عمل شاق ومنهجي

ساي .ب.جكما مساه عامل االقتصاد الفرنسي " تخل منتظم"فاالبتكار يف نظر البعض هو 
J.B.sayا إعالن عن نوايا عن طريق بيان رمسي عن التخلي على بعض العن اصر أو و يعين 

ا من قبل [10].النقاط املعمول 
وتعترب هذه العملية مهارة حتوي على : البحث عن المعلومات التي تحتاجها- ٧-٨

ميكانيزمات دقيقة فليس كل املعلومات ختدم املؤسسة، فالتحلي باملرونة العالية النتقاء ما حنتاجه 
ها وحتليلها وإيصاهلا إىل العاملني معه هي مسؤولية تقع على عاتق املديرين يف الوصول إليها وفرز 

.وتوظيفها
وتنشأ مسؤولية املعلومات بعض الصعوبات كتوفر البيانات بكميات جتعل املعلومات محال 
ثقيال أو يف حالة تعقيد، إىل أن طرق التعامل معها ختتلف من فرد آلخر على حسب ما لديه من 

، وأيضا على حساب املهارات التنظيميةوإمكاناته معلومات حول مؤسسته وعن ظروف عملها 
فعملية حتويل املعلومات إىل موارد إنتاجية فاعلة، حتتاج إىل قدر من . واخلربات اليت اكتسبها

التحكم والسيطرة، حيث تصبح املعلومات مساعدة ومنظمة للعمل، ومسيطرة على سري 
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.العمليات املتغرية، و ليست معيقة لتجسيد االهداف
يبحث املديرين اآلن عن التميز، :من خالل العمل خارج المؤسسةاإلدارة- ٨-٨

املديرين بوجوب التجول خارج املؤسسة، وال PetersTomوينصح اخلرباء و املختصون ومنهم
ا؛ إال أن االتصال باخلارج يزيد  يكتفون بتسيريها من الداخل فقط اليت هي ضرورة ما زال يعمل 

[11].و املكان الذي تتحقق فيه نتائج املؤسسةمن حجم الفرص املتاحة، وه
ذا املثال من شأنه أن يوضح املبدأ أكثر حيث يقول الدكتور  أنين دراكرواالستدالل 

عملت لعدة سنوات مع اإلدارة املشرتكة وجلان العمل ألكرب شركتني من شركات السيارات، ومها 
ادات العمال أو اإلدارتني بأن ما يعنونه جنرال موتورز و فورد، ومل أستطع أن أقنع أن من احت

ا .بكلمة اجلودة ليس هو نفس الشيء الذي يعنيه الزبائن 
ميل عن املنزل ١٢٠٠فإذا تعطلت سيارة يف جبال روكي بوالية كولورادو و هي تبعد 

م بكاليفورنيا، فإنين أتوقع أن يكون لدى التاجر احملل يف البلد الصغري القريب قطع الغيار ويقو 
. برتكيبها، وإذا مل أجد ذلك فهذا يعين أن أنتظر أسبوعا حىت تصل قطعة الغيار من خمزن الشركة

يف اجلهة األخرى جند أن شركة تويوتا تقدم قطع الغيار يف كل احملالت وميكن تغيريها وتركيبها فور 
ومسعتها لذلك يستوجب الذهاب إىل اخلارج ملعرفة أدق تفاصيل توزيع السلع ... حدوث العطل

. التجارية
من احلقائق امللموسة يف احلياة االجتماعية البسيطة أن : أهمية الدراسة السوقية- ٩-٨

الكثري من السلع اليت نستخدمها اليوم واليت نعتربها من الضروريات كانت إىل عهد قريب من 
لذلك تقوم ...الكماليات كالسيارات والثالجات والراديو وغريها من السلع البسيطة واملعقدة

بعض الشركات بالتنبؤ بالتغريات اليت ستحدث يف أذواق املستهلكني، وتضع اخلطط تبعا هلذه 
التغريات احملتملة حىت إذا حتققت فعال تكون مستعدة هلا بسلع تتفق وأذواق املستهلكني يف 

لو ال صناعة األثاث مثال أصبح االجتاه حنو البساطة واالقتصار على القطع ذات املنفعة، و 
. الدراسات السوقية ملا أمكن التعرف على التغريات اليت طرأت على عادات وأذواق املستهلكني

[12]
عامل االقتصاد الذي أخذ تنظيم العمل مأخذ اجلد جوزيف شومبيترويعرب عن ذلك أيضا 
ا  ، على أن يطرح جانبا التقدمي ما توقف هدم خالق من أجل التجديدفوصف العملية على أ
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.اإلنتاج جبوانب األخطاء والفشل وسوء توجيهات جمهود املاضيعن
إذن االبتكار يعين أن جيلس املدير بعد كل ثالث سنوات أو مدة االختبار، من منتوج 

وتتطلب أيضا املراجعة اليت يفحص فيها أية عملية وأي ... وخدمة وتقنية وسوق وقناة وتوزيع
[13].إجراء ناهيك عن نشاط فريق العاملني

فاالستفادة من نظرية التعلم احلديثة تبدأ من : مبدأ التعلم جزء من بنية النظام-١٠-٨
إدراك ما حدث يف املاضي من جتارب اآلخرين، وبعدها معرفة بكل دقائق األمور اليت حتدث يف 

ويف جمال بالتغذية االسرتجاعيةمبدأ آخر وهو ما يسمى loyolaو calvinوطبق . احلاضر
ومبدأ التغذية االسرتجاعية حيدد مواطن . ئيسي جيب حتديد مواطن الضعف والقوةأي نشاط ر 

القوى اليت ينطلقون منها إىل التحسن، فهو األداء احلقيقي الذي يفوق الكل على املستوى 
رد أنه يرتكز على بؤرة  العاملي وعندما يقوم التعلم على هذا النحو يسري بسرعة منظمة مدهشة 

على عكس الرتبية والتعلم اليت ترتكز على تصحيح مواطن الضعف، فرغم . ليهاواضحة يعتمد ع
ا عملية ضرورية إمنا تنقص من قيمة عوامل وعناصر القوة؛ يف عامل يكتنفه التحدي وكثرة  أ

.الفرص والتغريات املستمرة واملفاجئة
ت يف الوقت الذي ختتفي فيه املؤسسا: ضمان التوازن الداخلي للمؤسسة-١١-٨

الصغرية خاصة سنويا أو يوميا من السوق، اصبح من الضروري التفكري يف مكانيزمات ضمان 
وهذا مير بتحليل وحتديد األهداف والربط بني متطلبات البقاء وتطوير املؤسسة، من . بقائها

خالل حتقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية والسياسية والقيود اليت يفرضها احمليط االقتصادي 
خلق شفافية كافية تسمح لكل طرف يف املؤسسة و.االجتماعي دخول تكنولوجيات جديدةو 

بتحديد دوره، وختفيف املفارقات بني اخلطاب واألعمال واالهتمام بالتنظيم األحسن للعمل 
[14].وتقسيمه واستعمال طرق حتليل املناصب وغريها، باإلضافة إىل عنصر االبتكار

:بداع التكنولوجي في الجزائرالنظام الوطني لإل-٩
تم بتفعيل البعد التكنولوجي  املتتبع للمسار االقتصادي يف اجلزائر يلحظ عدة خمططات 
قصد تقليص الفجوة التكنولوجية بينها وبني الدول املتقدمة، من خالل السياسة الوطنية للبحث 

ل االبداع التكنولوجي اليت العلمي والتطوير التكنولوجي ومن مظاهرها االهتمام بإنشاء هياك
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تتمثل يف انشاء املخابر واجلامعات واملؤسسات التعليمية العليا ومن خالل هياكل البحث 
والتطوير، وجتسد ذلك بتكوين العاملني واملختصني داخل وخارج الوطن وإنشاء املنظمة الوطنية 

ين الباحثني، وإنشاء وكالة للبحث العلمي واملظطلعة مبراقبة اجلامعات ومراكز البحث وترقية تكو 
الطاقات اجلديدة، وإنشاء وكالة البحث العلمي والتقين، إنشاء الوكالة العليا للبحث سنة 

، اليت أوكل إليها تطوير الطاقات اجلديدة واملسامهة يف وضع احلجر االساس للبنك الوطين ١٩٩٦
طاعات باإلضافة إىل حتول للمعلومات، وتشجيع التعاون يف جمال البحث فيما بني الفروع والق

الوكالة العليا إىل وزارة منتدبة للبحث العلمي واحمليط واليت انبثق عنها تنظيمان هامان يف جمال 
لس الوطين للبحث العلمي والتقين ومفوضية ما بني القطاعات لربجمة وتقييم  البحث ومها ا

[15].البحث العلمي
بالدور الكبري الذي يلعبه املبدعون األحرار يف القطاع واجلدير بالذكر يف هذا االطار التنويه 

ا  اخلاص، خاصة على مستوى املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تعمل جاهدة على تلبية حاجا
ا التقنية اليت عانت منها طويال، حيث أثبتت اإلحصائيات على مستوى  امللحة حلل مشكال

أن احلصة األكرب من طلبات براءات االخرتاع املودعة املعهد اجلزائري لتوحيد امللكية الصناعية 
تعود للقطاع اخلاص رغم قلة املوارد املالية إال أن دور املبدعون األحرار ال % ٩٠لديه واملقدرة بـ

.ميكن االستهانة به
ال فإن مؤشر اإلنفاق على البحث  هودات الكبرية اهلادفة املبذولة يف هذا ا فرغم ا

فاملشكلة ال تكمن يف قلة أو نقص . يبقى ضعيف جدا% ٠.٢٨لذي يقدر بـوالتطوير ا
ا وفعاليتها  ا أو يف مؤسسات البحث والتطوير ولكن املشكلة تكمن يف ضعف كفاء العاملني 

كما أن الطلب احلقيقي على البحث العلمي يف اجلزائر ضعيف جدا ما يضعف من . امليدانية
االقتصاد الوطين لعدم وجود مستخدمني مستفيدين من هذه دافع إجراء البحوث اليت ختدم 

ا هي القوة احملركة لنشاط . البحوث حيث بقي القطاع العام أو اخلاص منغلق على نفسه رغم أ
ال الرحب لتطبيق املنجزات واالبتكارات العلمية ورغم توفر مراكز البحث .البحث العلمي وا

مركزا وطنيا للبحث والتطوير ٢٧حث العلمي الذي يقدر بـالعلمي التابعة للديوان الوطين للب
ا غري منتظمة ا اصبحت تتجه أكثر للتدريس أكثر منها للبحث باإلضافة غلى ا . نلحظ أ

[16]



-٧٢٣

دف  واهتمامها باملمارسة الفعلية للبحوث يف املؤسسات جتلى فقط يف مراقبة اجلودة اليت 
ردة، وتعترب هذه النشاطات نقطة بداية اإلبداع، إذ أن إىل التحكم التكنولوجي لألجهزة املستو 

التحكم يف التكنولوجيا يؤدي إىل ابتكار نوع جديد من التكنولوجيا حبكم اخلربة واملمارسة وهي 
خطوة ضرورية لتصحيح وضع قائم وذات أولوية للوصول غلى االبتكار واإلبداع، إال أنه يف 

[17]. .الواقع مل يتم جتاوز هذه النقطة
دراسة واقع وآفاق األقطاب :األقطاب التكنولوجية والبحث العلمي

مداخلة السيد األزهر التكنولوجية بتونس وإبراز دورها في تحقيق األهداف الوطنية
حيث أثبتت التجربة جناح التوجه : وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيابوعوني،

ث األقطاب التكنولوجية يف بلوغ األهداف يف جمال إرساء اقتصاد املعرفة، ذلك أن القاضي بإحدا
هذه الفضاءات سامهت يف توظيف نتائج البحث لفائدة املؤسسة االقتصادية ويف التأسيس 
لتفاعل إجيايب بني الفضاءات اجلامعية وما تزخر به من قدرات حبثية من جهة والقدرات التصنيعية 

مبا ساعد على الرفع من نسق إحداث . ؤسسات االقتصادية من جهة أخرىالكامنة لدى امل
االت الواعدة وذلك بفضل ما توفره هذه األقطاب  املؤسسات الصغرى واملتوسطة يف ا

ومن أهم مميزات املؤسسات احلديثة .للمؤسسات الناشئة من مقومات اإلسناد واإلحاطة واملتابعة
ا على الصمود يف وجه املنافسة، وارتفاع نسب صلب هذه الفضاءات نذكر باخلصوص قدر

دميومتها حيث تتجاوز نسبة املؤسسات اليت تستمر إىل ما بعد الـخمس سنوات األوىل بـ 
كما تساهم األقطاب التكنولوجية أينما وجدت يف خلق حركية تنعكس إجيابيا على %. ٨٠

ؤسسات االقتصادية املتفتحة على جودة التعليم باملؤسسات اجلامعية من خالل تزايد عدد امل
مبا يوطد لدى مجيع املتدخلني رؤية اجلامعة، وتعزيز وترية تنقل الطلبة والباحثني فيما بينهما

وتزامنت نشأة األقطاب التكنولوجية األوىل يف العامل . مّوحدة تقوم على مبدأ املصلحة املشرتكة
تصر أدوارها على تلقني املعارف النظرية مع بروز الوظائف اجلديدة للجامعة، اليت مل تعد تق

.وإسناد الشواهد العلمية، بل توسعت لتشمل احمليط االقتصادي
ددة مثل  إن اقتصاد املعرفة مبفهومه الواسع ال يقتصر على االستثمار يف القطاعات ا

ى اخرتاق النانوتكنولوجيا، البيوتكنولوجيا أو تكنولوجيا املعلومات واالتصال، بقدر ما يقاس مبد
العلوم واملعارف ملختلف على أساليب اإلنتاج ووسائل التصرف وذلك عرب تثمني نتائج البحوث 
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حتسني املنتوج وتطوير قابلية تسويقه مع الضغط على عناصر التطبيقية مبا يسهم يف
[18].التكلفة

: النتائج العامة للدراسة- ١٠
صادي الصناعي باختالف الظروف خيتلف املديرون القادة يف العامل االقت

م وأيضا من الناحية الزمنية  واإلمكانات االجتماعية والسياسية واملادية والتكنولوجية احمليطة 
إال أنه ميكن . واملكانية، وال ميكن مقارنة أحدهم باآلخر الن الظروف غري متجانسة ومعقدة

اليت توصل إليها وهل ميكن أن دراسة كل حالة على حدى ومعرفة مستويات اإلجناز والنجاح 
ا شخصية قيادية تعمل على تغيري وتطوير األوضاع وهلا القدرة على  نطلق على هذه الشخصية أ

ا تبقى يف مستوى املسري املسؤول على أداء املهام القانونية . مواجهات التحديات العصرية، أم أ
ظهرية واملهارات السلوكية لذلك اعتمدت الباحثة على عدة معايري حددت يف اخلصائص امل

واإلمكانات والقدرات الفكرية والعلمية والفنية، قياسا مبا اتفق عليه نظريا لدى املفكرين 
دف الوصول إىل . واملختصني واخلرباء وما هو معمول به ميدانيا يف املؤسسات العاملية العصرية

التنظيمية واالجتماعية متاشيا مع مستويات القدرة على التغيري واالرتقاء بالسلوكيات القيادية
.التحديث التكنولوجي السريع

 تبني من خالل النظريات والدراسات امليدانية أن اخلصائص املظهرية تلعب دورا كبريا
يف التأثري على اآلخرين سواء كان ذلك بالنسبة للمرؤوسني أو الزبائن أو العمالء، ويف السري 

املظهر العام :أوال: قصود باخلصائص املظهرية عنصرين رئيسينيوامل. احلسن للمؤسسة عموما
ا اليت تتقيد باملواصفات العالية اجلودة، ويتمثل يف الواجهات  للمؤسسات جمال البحث ومنتجا

باإلضافة إىل سياسة اإلشهار املتعددة األساليب اليت تؤثر يف . اخلارجية والداخلية للمؤسسات
الصور اإلشهارية ذات احلجم الكبري اليت تعرب عن مضامني معينة الزبائن وتكسب ثقتهم، مثل

ا الشاحنات الناقلة  دالة على جودة السلع املقدمة وتوضع يف مجيع األماكن املرخصة وتغطي 
للسلع مبظهر مجيل وبراقة يف معظم األحيان، هذه السلوكيات التنظيمية احلديثة وأخرى حتدث 

.لميع صورة املؤسسةنوعا من التجديد وتساعد يف ت
مظهر املديرين الرئيسيني والفرعيني كأفراد ذوي مسؤوليات رئيسية متعددة، :ثانيا
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فاملواصفات املظهرية اليت تتمثل يف الصحة البدنية والقامة واهلندام املتميز أصبح من الضروريات 
ا من  متطلبات العصر اليت اليت جيب على القائد املدير أن يأخذها مبحمل اجلد، على أساس أ

يعتمد على املظاهر اخلارجية بقوة أي وجوب االعتماد على الشكل الذي يفرض احرتام و تقدير 
ذا اجلانب يعود سلبا على املدير القائد، وهي من بني النتائج اليت . املتعاملني معه فاالستهتار 

.للمديرتوصلت إليها الباحثة فيما خيص مستويات االعتناء باملظهر اخلارجي

يف ... توفري الظروف الفيزيقية اليت تتمثل يف التهوية والتدفئة والنظافة واإلنارة اجليدة
املؤسسات احلالية ويف املؤسسات االلكرتومنزلية املتنافسة حتد من ارتفاع مستوى دوران العمل، ملا 

اظ على املوارد هلا من خصوصيات تسهل من انتقال العامل من مؤسسة إىل أخرى؛ الن احلف
. البشرية خاصة منها الفنية املتميزة أصبح من الصعوبات اليت تواجه املؤسسات االلكرتومنزلية

وبغض النظر عن كل ذلك فإن املوارد البشرية اآلن على وعي ودراية كاملني حبقوقهم اإلنسانية 
ذي يهتم بالعاملني ال واملدير القائد ال. واالجتماعية والعملية الواجب توفرها يف أماكن العمل

يسعه إال أن يوفر وحيسن دوما من الظروف الفيزيقية للعمل، وذلك يكسبه احرتام املرؤوسني 
ويساهم يف احملافظة على استقرار العاملني داخل املؤسسة وجذب اهتمام املوارد البشرية الفنية من 

م .مؤسسات أخرى وسهل مهمة استقطا

ة القيمة والراقية وممارستها هي من بني الركائز الرئيسية اليت اكتساب املهارات السلوكي
فهي . جيب أن تتوفر يف املدير القائد الذي يطمح إىل الوصول إىل نتائج مبستويات تنافسية عالية

من بني املقومات اليت كان و اليزال يعتمد عليها القادة يف التعامل خصوصا مع فريق عملهم، 
وذلك ال يتحدد . يدة بني القائد واملرؤوسني كلما كانت النتائج جيدةفكلما كانت العالقات وط

حبسن املعاملة فقط إمنا هناك عدة ميكانيزمات جيب على القائد أن يتعلمها سواء من الرصيد 
املعريف النظري أو من خرباء خمتصني عن طريق دورات تدريبية أو من نظرائهم من القادة املديرين 

على سبيل املثال ال (يتعرض هلا يف حياته االجتماعية اليومية أو العملية، أو من املواقف اليت 
احلصر فمهارة حسن االستماع حلديث املرؤوسني أمر يف غاية األمهية بالنسبة للمتأمل للفوائد اليت 

فتهيئة املناخ االجتماعي السليم للعمل أصبح من الضروريات العصرية الن )تأيت من وراء ذلك
على استقطاب املوارد البشرية املتميزة النادرة أصبحت من أولويات املديرين القادة املنافسة 

.. حاليا
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 اجته العامل حاليا إىل تنفيذ برامج اقتصاد املعرفة، وكانت املؤسسات اإلنتاجية سباقة
ا، لتوزيعها وتسويقها يف اآلج ال احملددة إىل ذلك حلاجتها املاسة إىل حتقيق اجلودة وتطوير منتجا

فبحكم تقيدها بالوقت اإلنتاجي والتسويقي فهي جتتهد يف مجع املعلومات الالزمة والكافية . هلا
لتنفيذ مهامها وأهدافها املخطط هلا؛ وذلك حيتاج إىل تنظيم حمكم يف استقبال البيانات 

يع هذه واملعلومات والبحث عنها، والقيام بعمليات التبويب والتخزين واالسرتجاع وإيصال مج
.البيانات الكثيفة إىل اجلهات املختصة

لذلك عمل املختصون على إجياد إدارة خاصة بنظم املعلومات تسهل مجيع تلك 
العمليات اليت تتطلب جمهودات كبرية ووقت طويل خاصة يف مجعها وتبويبها وانتقاء ما ميكن 

الاالستفادة منه على املدى القصري أو البعيد، يقوم عليه إال أن ذلك مل . ا مدير خمتص يف ا
تتوصل إىل جتسيده معظم املؤسسات عرب العامل إال بعض الشركات الكربى رغم الفوائد الكبرية 
اليت تعود عليها، وذلك تفاديا منها لتوظيف فريق عمل خمتص تتطلب العملية متويال ماديا ميكن 

راسات اليت تؤكد أمهية املوضوع وإبراز و ذلك يعود إىل قلة الد. تفاديه على حسب اعتقادهم
الفوائد الكبرية اليت ميكن أن تصل إليها والسلبيات اليت ميكن أن تتجنبها املؤسسات من خالل 
استخدامها هلذا الفرع اإلداري الذي يضمن هلا املتابعة الدقيقة لدخول وخروج املعلومات 

لذلك اجتهت املؤسسات احلديثة حاليا .وتساعدها يف تطوير مجيع اجلوانب احلساسة يف املؤسسة
بالتحول اجلذري من النظام اهلرمي إىل النظام الشبكي الذي يتناسب مع التسيري املعتمد أساسا 

.على جودة وتدفق املعلومات
 تتفق الدراسات السابقة وبعض النظريات حول مسؤولية الدولة بتنمية اإلمكانات

تحكم التكنولوجي، من حيث إعداد املوارد البشرية املتخصصة التكنولوجية والرفع من درجات ال
والفنية ومدى كفاءة النظم املالية يف دعم ومتويل القطاعات االقتصادية املختلفة، وضرورة اهتمام 

وهو ما أكده مجيع . توطني التكنولوجيا احلديثة من املعدات واآلالت املستخدمة يف الصناعة
ؤسسات من قلة املوارد البشرية الفنية حيث يعاد تعليمهم وتدريبهم املديرون حبيث تعاين هذه امل

ما جيعلها تفقد الكثري من الوقت واملال يف ذلك، وال تستفيد من اإلعانة املالية للدولة إال يف 
بدايات تأسيس املؤسسة، باإلضافة إىل غالء اإلمكانات التكنولوجية اليت تتطلب ميزانية كبرية 

ها املباشر للمعدات واألجهزة دون تدخل الدولة ويضاف إىل ذلك ضريبة وهذا بسبب اسرتاد
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.اجلمارك والتعقيدات اليت تنجر من خالل اإلجراءات اإلدارية لنقل السلع
 من بني األساليب اإلدارية احلديثة املبتكرة املعتمد عليها من طرف الشركات الكربى

السريعة الكربى يف جمال التكنولوجيا هو توظيف مدير يف العامل العريب والغريب نتيجة لتطورات
خمتص يف التكنولوجيا، يكلف بتنظيم سياسة التجهيز اآليل للمؤسسة مبا يتماشى واحتياجات 

وهو بذلك يقوم بدراسات دقيقة حياول فيها ربط املؤسسة بالعامل . وأهداف وطموحات املؤسسة
ا املالية املتاحة ، فإذا ما تقرر اقتناء جهاز معني البد وأن يتناسب اخلارجي على حسب إمكانا

مع اإلمكانات والقدرات البشرية الفنية، وتقدمي تفاصيل دقيقة توضح مدى االستفادة من الناحية 
العملية من هذه املقتنيات التكنولوجية؛ من حيث تقليص حجم الوقت اإلنتاجي، أو زيادة 

ا اليت يتم  حتديدها بالضبط من ناحية جودة املضمون أو حجم املنتجات، أو رفع من جود
...التصاميم الشكلية

 تبني من خالل املالحظة امليدانية واملقابالت اليت أجريت مع املبحوثني أن الثقافة
تمع اجلزائري، مل متنع املؤسسات من االستخدام اجليد للتكنولوجيات احلديثة  احمللية اخلاصة با

اما إد أنه برغم من بعض الظروف احمليطة إال أن الباحثة سجلت حتكما واملتطورة بل بالعكس مت
باإلضافة إىل املشاريع املستقبلية اليت مت . واضحا يف جممل التقنيات البسيطة منها واملعقدة

تسطريها من قبل املسؤولني املختصني يف املؤسسة لتطوير السلع املنتجة لتصل إىل صناعة حملية 
.مئة باملئة
 حتولت املؤسسات العصرية من النظام الكالسيكي يف التسيري إىل النظام احلديث

يكتنفه عدة إجراءات من بني أمهها االعتماد على نظام فرق العمل اليت تعتمد على إشراك 
العاملني وتأكيد عضويتهم عمليا يف اختاذ القرارات املتعلقة بوظائفهم، وحتقيق الرقابة الذاتية، 

وذلك يعتمد على . ام يف األوقات احملددة والسعي لتطوير العمل من مجيع جوانبهوإجناز امله
إجراءات حديثة أخرى واليت تتمثل يف زيادة قواعد املعلومات ذات الصلة باملوارد البشرية والشؤون 
املالية واإلمكانات املادية والتكنولوجية؛ وهو نظام شامل يعتمد أساسا على قدرة املؤسسة على 

اط املعلومات وحتويلها إىل معرفة قابلة لالستخدام، ما حيدث توازن كبري يف التسيري ويساعد التق
. يف إرساء قواعد للتطوير واالبتكار الفعلي املتواصل

ومنه فإن تأثري التكنولوجيا على تغيري السلوكيات التنظيمية القيادية لدى املديرين يف 
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ن املؤسسات املتوسطة ذات اإلنتاج اخلفيف هو تأثري واضحا املؤسسات جمال البحث اليت تعد م
قياسا ملا توصلت إليها الباحثة من نتائج تدل أن رغم توفر التكنولوجيات املختلفة مبعايري دولية 
يف هذه املؤسسات إال أن مستوى التغيريات اليت طرأت على السلوك التنظيمي القيادي خيتلف 

ىل عدة اعتبارات أمهها املؤهالت العلمية يف ختصص وذلك يعود إ. من مدير إىل آخر
اإللكرتونيك واإلدارة والعلوم االجتماعية الكالسيكية واملعاصرة عموما والقيم والقناعات اليت 

. يرتكز عليها املدير يف اكتسابه ملهارات التعامل مع األخر، ما جيعله ينتهج منطا معينا يف التسيري
 ية حاليا إىل إنشاء مشروع األقطاب التكنولوجية اجلهوية شرق تسعى الدولة اجلزائر

غرب وسط جنوب الذي يساعد على دمج القطاع االقتصادي والصناعي وقطاع التعليم العايل 
وهي من بني املشاريع اليت مت تطبيقها . والبحث العلمي بإجياد فضاءات لتطوير واإلبداع واالبتكار

اورة مثل تونس ومصر واليت سجلت جناحات كبرية يف مدة زمنية قصرية يف الدول الشقيقة ا
ويرى مديري املؤسسات االلكرتومنزلية جمال البحث أن هذا املشروع الذي يتمنون جتسيده . جدا

يف أقرب اآلجال سوف يفتح آفاق مستقبلية تساعدهم على التغلب على التحديات العصرية 
.للصناعة االلكرتومنزلية خصوصا

:ــةخاتم
يتساءل العامة واخلاصة من الفالسفة واملفكرين يف مجيع التخصصات عن عوامل تطور 
ا التارخيية أو يف مواقع جغرافية ما، وحياولون معرفة  احلضارات اإلنسانية وازدهارها يف بعض حمطا

أفضل ذلك الن الطبيعة البشرية تطمح باستمرار إىل الوصول إىل . أسباب تراجعها أو اندثارها
بيئة اجتماعية بإمكانات مادية مرحية، تساعده على تغيري األوضاع السيئة وتعديل األمور غري 

وهو ما ال ميكن حدوثه إال يف بيئة اجتماعية تتأسس باالتفاق على القيم واملبادئ . املرضية
وبفضلها . يالرئيسية والقوانني اليت ميارسها األفراد يف عمليات التفاعل والتثاقف القيمي واملاد

تمعات اإلنسانية حاليا تتحدث عن القرية الصغرية أين يتواصل فيها األفراد  أصبحت ا
دف جلب  واجلماعات الرمسية وغري الرمسية وتتفاعل على مسافات بعيدة ويف مدة زمنية قصرية 

. املصاحل اخلاصة والعامة
يدة من املديرين الذين إن مؤسسات املستقبل ستشهد املزيد من الرتكيز على نوعية جد
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تتوافر لديهم قدرات ومهارات إدارية عالية يف التحليل والتخطيط ورسم السياسات باإلضافة إىل 
القدرات اخلاصة بفهم العنصر البشري، والنواحي اإلنسانية املرتبطة به واإلدراك والتحليل اجليد 

.ملتغريات البيئة وقبول عمليات التغيري واالبتكار
يرة املؤسسات املعاصرة احلديثة تطورت بشكل كبري يف مجيع اجلوانب، خاصة وذلك ملسا

منها االجتماعية السلوكية حبيث كان من الضروري جدا تعديل وتغيري وتطوير بعض السلوكيات 
تمعية االنسانية الرفيعة والتحوالت املادية التكنولوجية السريعة  وترقيتها مبا يتناسب القيم ا

وذلك ال ميكن جتسيده إال باالهتمام املدير بصحته . التوافق احمللي والكوينوإحداث نوع من
النفسية واجلسدية ملواجهة ضغوطات العمل واحلياة، باستخدام إدارة نظم معلوماتية الكرتونية 
تكنولوجية، والعمل على تنمية مهارات املديرين الفرعيني خصوصا واملوظفني التنفيذيني عموما، 

تفاق مع اآلخرين وإدارة االجتماعات واخلالفات وفن إدارة األزمات والصراعات، وتعلم فن اال
من املهام املتعددة اليت حتتاج إىل الفطنة ... واإلدارة االفرتاضية، وإدارة فرق العمل املتخصصة اخل

وبعد النظر وهي اليت سوف تقدم خدمات عالية املستوى وتقليص حجم الضغوط املختلفة اليت 
ى عاتق املدير العام، وهو ما يساعد على التفرغ ألمور أكثر أمهية من متابعة ومراقبة تقع عل

من مث فاالستعانة باملستشارين واملساعدين املختصني من الكوادر،  . تفاصيل عمل املرؤوسني
بقول اهللا تعالى في سورة كفريق عمل يساند املدير القائد من بني عوامل النجاح والتطور، عمال 

.»إن خير من استأجرت القوي األمين «:٢٦اآلية القصص
فإحالل القيم الراقية يف استثمار فرق العمل الفنية تؤسس لعمليات جديدة ومبتكرة وهي 
اكتشاف وإعداد القادة من أعضاء الفريق، بالتنسيق مع مدير إدارة نظم املعلومات الذي أصبح 

الني بتطور . - ين للموضوع الدراسةكمتغري فرعي ثا- من متطلبات اإلدارة املعاصرة  وتطور ا
التكنولوجيات احلديثة املختلفة، والقائم عليهما ال ميكن أن يؤدي مهامه يف الوقت احلايل دون 
االعتماد كليا على التقنيات الفنية للتكنولوجيا اليت تتمحور أساسا يف األجهزة واملعدات 

ة وتقنيات اتصالية إلكرتونية مرئية ومسعية واألدوات واحلاسوب مبا حيمله من برامج متعدد
ا من بني الركائز الرئيسية اليت  وتكنولوجيا األمن والنظافة وآليات التنظيم عموما؛ على أساس أ
تعتمد عليها بانسجام كبري لتطبيق االسرتاتيجيات واملخططات وعمليات التنسيق بني املكاتب 

ضا ميكن الولوج إىل تفاصيل سلوك املديرين الفرعيني فبواسطتها أي. املختصة واإلدارات الرئيسية
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ا فريق إدارة نظم املعلومات؛ حبيث  م، عن طريق األحباث العلمية املتخصصة اليت يقوم  ومعتقدا
تركز على نوعية جديدة من املديرين الذين تتوافر لديهم قدرات ومهارات إدارية واضحة وسليمة 

ية املهام خاصة أساليب تعامله مع املرؤوسني كقواعد رئيسية من خالل املمارسة العملية يف تأد
للمؤسسة ومستويات التقبل والتأقلم مع التغيري والتكيف مع االبتكارات التكنولوجية احلديثة إن 
مل يكن طرفا فيها، ليكون من احملفزات الرئيسية للتغيري السليم املتفاعل مع بيئة العمل والواقع 

.الالمتناهية الطارئة على مستوى العملاالجتماعي والتحديات 
وهي ال تعترب مسؤولية من مسؤوليات الباحثني واملفكرين والعلماء واملديرين القادة القائمني 
ا برؤية  على إدارة املؤسسات فقط إمنا هو من بني البنود اليت يتعني على سياسة الدولة العناية 

. عجالت التنمية الفعليةاسرتاتيجية طويلة األمد حترك فيها
فماهي اإلجراءات القاعدية الضرورية املستعجلة اليت جيب االعتماد عليها لشق الطريق حنو 
إرساء النظم املعرفية بدل الوسائط املؤقتة اليت تزيد من ختلف املؤسسات عن التوجه حنو العامل 

االفرتاضي؟
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:المراجعقائمة المصادر و 
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. ٢٠٠١اإلسالمية، القاهرة،

رفاعي حممد رفاعي، ترمجة،)مدخل متكامل( اإلدارة االستراتيجية ، جونزشارلز وجاريث ت
،١الرياض، اململكة العربية السعودية، ج . للنشر. املتعال، دار املريخ حممد سيد أمحد

.١٩ص،٢٠٠١
.٩٨- ٩٠املرجع نفسه، : حيي عبد احلميد إبراهيم

، ٠٢، دار الفكر، ط من الفعالية إلى العظمة-العادة الثامنة: ياسر العيت. ت. ستيفن كويف
.٢٠٠٦دمشق، 

اإلدارة لمستقبل :بطرس صليب. ت. دروكر بيرتف: صليب بطرس. ت. بيرتف دراكر
.٥٢٣،ص 1998لية للنشر والتوزيع، القاهرة، الدار الدو التسعينات و ما بعدها،

، دار إدارة أنشطة االبتكار والتغيير: حممود حسن حسين. ت.نيجل كينج و نيل أندرسون 
.2003املريخ للنشر، اململكة العربية السعودية، 

األقطاب التكنولوجية : وزير التعليم العايل والبحث العلمي والتكنولوجيا. األزهر بوعوين
.٢٠٠٩افريل،١٥تونس، وتنمية الموارد البشرية،العلميوالبحث 

اإلدارةمعهد،التنظيميةالقيم: هجانأمحدالرمحانعبد.ت.وودكوكمايكديف،فرانسيس
.1995السعودية،العربيةاململكةالعامة،

دراسة للسلوك اإلنساني الفردي والجماعي في -السلوك التنظيمي: القريويت حممد قاسم
،٤٣-٢١، ص١٩٨٩، اجلامعة األردنية،لمنظمات اإلداريةا

المدخل لتحقيق ميزة -اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية: حممد املرسي مجال الدين
.٩٥، الدار اجلامعية املنوفية، القاهرة ، تنافسية لمنظمة القرن الحادي عشر

، نيوجرسي، من دون طبعة وال تمعالتكنولوجيا واإلدارة والمج: بيرتف دروكر: دراكر بيرتف
،٥١٥،ص 1980دور نشر، 

مدخل تاريخي للتطور التكنولوجي ومدخل إنشائي المنشأة –إدارة اإلنتاج : الشنواين صالح
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.١٩٩٦، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، الصناعية
٥١٥- ٥١١املرجع نفسه، ، 1980: دراكر بيرتف
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البحثملخص
اآثارهايفوعميقةسريعة، متالحقةعامليةتغرياتاألخريةالسنواتشهدت حتولفلقدلية،املستقبوتوجها
جماالتوتوسعتواملعلوماتيةالتكنولوجيةالثورةبفعلاألطرافمتنافسةصغريةقريةإىلالعاملياالقتصاد
هذهعرفتحيثواالتصال،اإلعالملتكنولوجياتالسريعلالنتشارنظرااالقتصادية،املؤسساتبنياملنافسة

مما استلزم عليها االعتماد على آلييت اإلبداع التكنولوجية،و االقتصاديةبيئتهايفكبريةتطوراتاملؤسسات
دف إىل خلق .واالبتكار لغرض مواجهة املنافسة إن اإلبداع يف املؤسسة االقتصادية هوعملية مستمرة 

ا، والضغط على  ا وخدما أوتطبيق طرق وممارسات وتقنيات جديدة متكنها من حتسني أدائها، وجودة منتجا
ويتطلب إدخال اإلبداع تغيري تصرفات . ا يؤدي يف النهاية إىل حتقيق التميز يف جمال أعماهلاالتكاليف مم

وسلوكيات األفراد العاملني باإلضافة إىل تغيري الثقافة التنظيمية، واهلياكل، والنظم والعالقات داخل املؤسسة 
، أي التكامل مبختلف األنظمة )فسيهاعمالئها ومنا(االقتصادية، وبني هذه املؤسسة واألطراف املتعاملة معها 

ا يف خمتلف املؤسسات االقتصادية يتضمن .  الذكية اليت أصبحت من االسرتاتيجيات األساسية املعمول 
البحث دراسة وحتليل آليات واسرتاتيجيات الذكاء االقتصادي من خالل تفعيل اإلبداع واالبتكار يف املؤسسة 

ظل اشتداد التنافسية، وتطبيق األنظمة الذكية واخلبرية، حيث التعرف يف االقتصادية حفاظا على بقائها يف 
البداية على املفاهيم املتعلقة بالذكاء االقتصادي، مث اإلبداع والتفكري اإلبداعي، ويف األخري إظهار العالقة بني 

سية للمؤسسة اإلبداع يف املؤسسة االقتصادية، وتطبيق آليات الذكاء االقتصادي ألجل تكوين بيئة تناف
.واالقتصاد الوطين ككل

الذكاء االقتصادي، اإلبداع واالبتكار، الثقافة والتفكري اإلبداعي، األنظمة الذكية وأمن :الكلمات المفتاحية
.املعلومات يف املؤسسة االقتصادية
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مقدمة
يةالتكنولوجالثورةبفعلاألطرافمتنافسةصغريةقريةإىلالعاملياالقتصادحتوللقد

السريعلالنتشارونظرااالقتصادية،املؤسساتبنياملنافسةجماالتوتوسعتواملعلوماتية
بيئتهايفكبريةتطوراتاملؤسساتهذهعرفتحيثواالتصال،اإلعالملتكنولوجيات

بنيواالقتصاديةالثقافيةاجلغرافية،السياسية،احلواجزتالشتكماوالتكنولوجية،االقتصادية
ازدادتوبالتايلموحدا،عاملياسوقالتشكلالعاملدولخمتلفيفاألسواقوتقاربتالدول

.التطوراتهذهظليفاالقتصاديةاملؤسساتتواجهاليتالتحديات
تستطيعالاليتاالقتصاديةاملؤسساتتسيريإسرتاتيجياتعلىيؤثرأصبحالذياألمر

عنالبحثواجلديدةالتحدياتهذهمسايرةعلىجمربةنفسهاوجدتفقداملنافسة،مواجهة
جيلظهورنتائجهاأبرزمنوكاناألسواق،يفاستمرارهاوبقائهالتحقيقالكفيلةالسبل
واندماجاتاقتصاديةتكتالتعنعبارةهياليتوالسياسية،غريالتحالفاتمنجديد

مجعيفتساهمإسرتاتيجيةكأداةاملعلومةتكريسومتالبعض،بعضهامعوالدولللمؤسسات
. مصنعةموادإىللتحويلهااملادةتكريسعنالتقليديوالتخلياملال،رأسوديةمردوتطوير

ضرورتهتربزفتئتماالذياالقتصاديالذكاءفكرةبروزإىلأدتاحلتمياتهذهكل
األساسيفيرتكزالذيو ،اخل...الدولالتكتالت،املؤسسات،جغرافيةوحدةلكلبالنسبة
فيها، وهذا ما يستدعي ضرورة التطوير الدائم ملختلف والتحكماملعلومةحتصيلسبلعلىاألول

.العمليات الداخلية واخلارجية للمؤسسة وتعزيز اإلبداع واالبتكار للحفاظ على بقائها

: إشكالية الدراسة
: جابة على االنشغال واإلشكال التايلبناءا على ما سبق تسعى هذه الورقة البحثية إىل اإل

كيف يمكن تفعيل آليات وميكانيزمات الذكاء االقتصادي، من خالل اإلبداع في " 
"المؤسسة االقتصادية بشكل يضمن مركزها التنافسي المتميز؟

: أهمية وأهداف الدراسة
إلدارة اإلبداع أمر حيوي و حاسم ألي مؤسسة و جيب أن يوضع على سلم أولويات  ا
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العليا وأن حيظى بالدعم الكامل منها وتكمن أمهية اإلبداع يف قدرته على متكني املؤسسة البقاء و 
االستمرار خاصة يف ظل املنافسة الشديدة من خالل بتطوير منتجات جديدة أو إدخال 
حتسينات على املنتجات احلالية، القدرة على التكيف مع الظروف احمليطة، خاصة وحنن يف زمن

. األنظمة الذكية وعمليات التجسس، واستعمال املعلومة كسالح مضاد ضد املؤسسات املنافسة
:أما عن أهداف الدراسة فتتمثل يف

اإلحاطة باملفاهيم املتعلقة بنظام الذكاء االقتصادي وبيان أمهية الكبرية يف اشتداد •
التنافسية العاملية؛

، ألجل نشر الوعي والثقافة اإلبداعية، وتعزيز التعرف على املفاهيم املتعلقة باإلبداع•
تمع وباألخص العاملني يف املؤسسات االقتصادية اإلسرتاتيجية يف  التفكري اإلبداعي لدى أفراد ا

الوطن؛
إبراز العالقة املتكاملة واحلتمية يف نفس الوقت بني اإلبداع واالبتكار داخل املؤسسة وجتسيد 

للحفاظ على تنافسية وبقاء املؤسسات االقتصادية، واألمن ) قتصادالذكاء اال(األنظمة الذكية 
.الوطين بشكل عام

: منهج الدراسة
من أجل اإلحاطة جبوانب موضوع هذه الورقة سنستخدم يف هذه الدراسة املنهج الوصفي 
التحليلي يف قالب نسعى من خالله إىل اإلجابة على أهم تساؤالت اإلشكالية وهذا باالستعانة 

.ببعض األدوات والتحليالت البيانية

: خطة الدراسة
:سيتم تغطية هذه الدراسة من خالل احملاور التالية

.الذكاء االقتصادي بني املفاهيم األساسية وآلية التطبيق: المحور األول
.اإلبداع والتفكري اإلبداعي: المحور الثاني
.املؤسسة من خالل اإلبداع واالبتكارضرورة تفعيل الذكاء االقتصادي يف: المحور الثالث

الذكاء االقتصادي بين المفاهيم األساسية وآلية التطبيق: المحور األول. ١
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املوجة العارمة اجتاه دول املنظومة االقتصادية العاملية حنو التدويل االقتصادي يف إطارإن
ت واالتصال ضمن ما يعرف لعوملة اإلقتصاد زيادة على ارتفاع تطبيقات تكنولوجيا املعلوما

باقتصاد املعرفة مع النقص الشديد يف املوارد اإلقتصادية، باإلضافة إىل التعقد يف البيئة اليت تعمل 
ديدا للمؤسسات احمللية وذلك من خالل زيادة حدة املنافسة وضرورة  فيها املؤسسة، أصبح ميثل 

وغري احملمي، ولتجنب مثل هذه املشاكلعلى هذا اإلقتصاد العاملي املفتوح) املؤسسة(انفتاحها 
وحىت تضمن املؤسسة مكانة يف السوق العاملية وجب عليها وضع إسرتاتيجية لنظم املعلومات 
مفادها الذكاء االقتصادي إلنتاج املعرفة من أجل خدمة األهداف اإلقتصادية هلا خصوصا ولرتقية 

. تنافسية لالقتصاد بشكل عام
ء اإلقتصادي من املصطلحات اليت ظهرت كنتيجة لظهور اقتصاد ويعترب مصطلح الذكا

املعرفة، وسوف نتعرض ببعض من التفصيل إىل بعض املفاهيم املتعلقة بالذكاء اإلقتصادي 
.ونشأته وتطوره عرب التاريخ، وعناصره وجماالت  تطبيقه، وكذا أهم خصائصه

:مفهوم الذكاء االقتصادي. ١.١
من طرف جمموعة العمل يف ١٩٩٤لي للذكاء اإلقتصادي سنة لقد ورد أول تعريف عم

احملافظة العامة للتخطيط بفرنسا، حيث مت تعريفه على أنه جمموعة األعمال املرتبطة بالبحث، 
م، وتتم هذه  معاجلة وبث املعلومة املفيدة لألعوان واملتدخلني اإلقتصاديني لصياغة إسرتاتيجيا

مع كل الضمانات الالزمة يف املؤسسة مع توفر كل الظروف احلسنة األعمال من الناحية القانونية
من جودة وتكلفة وحسن التوقيت،من أجل وضع وتنفيذ إسرتاجتية متناسقة لتحقيق األهداف 

١.اليت وضعتها لتحسني موقعها يف بيئتها التنافسية

:بأنهAlain Juilletويعرف الذكاء االقتصادي أيضا من قبل 
ى السيطرة ومحاية املعلومة اإلسرتاتيجية جلميع األعوان االقتصاديني من أجل يشتمل عل" 

ال اإلقتصادي، األمن االقتصادي أمن املؤسسات، تعزيز سياسة :الوصول إىل املنافسة يف ا

1 Nicolas Moinet،Petite histoire de l’Intelligence économique : une
innovation à la française,Paris,L’harmattan ,2010 ,p17.

 مسؤول كبري يف شؤون الذكاء االقتصادي لألمانة العامة للدفاع الوطينSGDN.
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١".التأثري

جمموعة من الوسائل البشرية و التقنية اليت يتم "كما يعرف الذكاء اإلقتصادي على أنه 
.لوصول إىل تطور مؤسسة اقتصادية ما، ويتعداه حىت يشمل اقتصاد بلد ماوضعها ل

إنه نظام  .إّن الذكاء اإلقتصادي بعبارة أخرى، يهتم بكل ما ُجيرى ويفعل يف األسواق
، إن التحدي املفروض اليوم هو الوصول إىل كامل تتوحد فيه التقنيات والكفاءات البشرية

ا تساعد على حل املشاكل والوقاية، بأخذ املعلومة الصحيحة وليس التقر  يبية قبل اآلخرين، أل
، وبالتايل فهو القرارات املناسبة وسبق املنافس وتطوير أساليب العمل و املنتوج يف وقت وجيز

.عامل أساسي للمنافسة
: نشأة مفهوم الذكاء اإلقتصادي وتطوره عبر التاريخ. ٢.١

٢:العديد من احملطات التارخيية نوجزها فيما يلي عرفت نشأة مفهوم الذكاء اإلقتصادي

إن فكرة الذكاء االقتصادي  ظهرت مع ظهور التجارة والسيما عند ظهور اقتصاد - 
ا حول القوة " FernandBraudel"السوق وقد أوضح  يف العديد من الدراسات اليت قام 

وأن املنافسة بني املدن يف مشال . م١٨م إىل القرن ١٥من القرن املتزايدة للمدن التجارية الكبرية 
.إيطاليا واملدن يف فنلندا كانت بداية اهلجمات التجارية والتجسس اإلقتصادي وحىت التزوير

Harold"من طرف ١٨٦٧من أوائل التعريفات  للذكاء اإلقتصادي كانت يف عام - 
Wilensky" من خالل كتاب بعنوان ،"l’intelligence organisationnelle" ،
الذكاء اإلقتصادي كنشاط إنتاج املعرفة اليت ختدم األهداف اإلقتصادية  :" فهو يعرف 

".واإلسرتاجتية للمنظمة ، خزنت وأنتجت يف إطار قانوين من مصادر مفتوحة 
طورت اليابان نظام الذكاء اإلقتصادي املرتكز على وزارة التجارة الدولية ١٩٥٠يف عام - 

.إلنعاش اقتصادها )JITRO(التجارة اخلارجية اليابانية ومنظمة) MITI(و الصناعة 

1 François JAKOBIAK, L’intelligence économique, Levier de compétitivité et
d’innovation pour l’entreprise sur le site : www.lyon-ville-entrepreneuriat.org
2 A .Bloch , L’intelligence économique , Economica , Paris ,1996 ,P .10.
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ومع عوملة األسواق والتطور اهلائل يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف ١٩٨٠يف سنة - 
الواليات املتحدة األمريكية، اختذت خطوات تنظيمية لدعم العمل الدويل للمؤسسات و كان لـ 

.كبري يف تطور مفهوم الذكاء اإلقتصاديأستاذ يف جامعة هارفارد دور"ميشال بورتر"
.كانت بداية ظهوره يف فرنسا١٩٩٠يف - 
دف إىل ) ADIT(أنشأت فرنسا وكالة نشر املعلومات التكنولوجية ١٩٩٢يف -  واليت 

.تقدمي مساعدة تشغيلية ومحاية النمو الدويل للمؤسسات الفرنسية 
. االقتصادي واسرتاتيجة املؤسسةالذكاء : تقرير بعنوان" Martre "نشر١٩٩٤يف - 
"l’intelligence économique et stratégie des entreprise."
مفهوم الدفاع اإلقتصادي ضمن مفهوم الذكاء " Minefi"أدمج ٢٠٠٢يف - 

.اإلقتصادي
: مكونات وخصائص الذكاء اإلقتصادي. ٣.١

:مكونات الذكاء اإلقتصادي. ١.٣.١
:ء االقتصادي على املكونات التاليةتنبين عملية الذكا

:سياسة التنافسية- 
تعتمد سياسة التنافسية على عمليات البحث والتطوير وتسمح مبسايرة املؤسسات يف 

وتتم هذه املسايرة عن طريق التعرف املشرتك . تعقب الفرص واحلصول على األسواق يف العامل
١. علومات العامة واخلاصةعلى الرهانات اإلسرتاتيجية وجتميع اخلربات وامل

:سياسة األمن االقتصادي-
حترير نشاطات العديد من القطاعات وتطوير التبادل احلر جعال معظم الدول معرضة إن

إىل التحركات اإلقتصادية العاملية حبيث أصبح أهم الشركاء واملنافسني يأخذون منعرجا يسميه 
ة أخرى فان تواصل اإلسرتاتيجيات العسكرية الدبلوماسية اجليواقتصاد، أي بعبار " إدوارد لوتفاك"

أدى إىل ترمجة هذه احلساسية اجلماعية لرهانات األمن . متمثلة يف الوسائل اإلقتصادية و التجارية

، واقعه وآفاقه في الجزائر: الذكاء االقتصادي في إرساء آليات الحكم الراشد من خالل البحث والتطويردور تري رضا،1
.١٠، ص ٢٠٠٧جامعة اجلزائر، 



-٧٣٩

أي ترتيب العناصر األساسية " املصاحل األساسية لألمة"االقتصادي فأصبحت تتحدد يف مفهوم 
. وطن للطاقات اإلقتصادية والعلمية لل

ا ليست الوحيدة املسئولة عن األمن اجلماعي،  وبالتايل أصبحت الدولة تعرتف وتقر بأ
فاملؤسسات هي أيضا جيب أن تشارك بصفتها عنصرا أساسيا يف األمن االقتصادي الوطين من 

١.خالل محاية ومتابعة مصاحلها اخلاصة املشروعة

:سياسة التأثير-
ة على مستوى اهليأة املعروفة بإعدادها للنظم واملعايري اليت يظهر دور هذا  املكون خاص

، وهو التأثري على القرار "Lobbying"تدير احلياة اإلقتصادية من خالل العمل الضغطي
السياسي واالقتصادي بشرح ضرورة وإجيابية قانون ما أو خطورته  وسلبياته ، ولقد أصبح العمل 

اجلامعات، حيث قامت اللجنة األوروبية جبعله ضروريا يف الضغطي يدرس يف املدارس الكربى و 
العملية الدميقراطية، فساهم يف فعالية القوانني املصادق عليها بعد أن تأخذ يف احلسبان رأي 

. املهنيني دون الضرر برأي اآلخرين وحتديدا احلكم السياسي
:خصائص الذكاء االقتصادي. ٢.٣.١

ة التفاعل التكتيكي واإلسرتاتيجي بني كافة مستويات يهتم الذكاء اإلقتصادي بدراس
مرورا باملستويات الوسيطة ) املستوى الداخلي للمؤسسة(النشاط املعنية به انطالقا من القاعدة 

اإلسرتاتيجيات املعتمدة لدى مراكز إختاذ (وصوال إىل املستويات الوطنية ) اجلماعات احمللية (
معات املتعددة اجلنسيات(املتعددة اجلنسيات مث املستويات ) القرار يف الدولة أو الدولية ) ا

و من بني اخلصائص الرئيسية للذكاء االقتصادي نذكر ). إسرتاتيجيات التأثري اخلاصة بكل دولة(
٢:مايلي 

اإلستخدام اإلسرتاتيجي والتكتيكي للمعلومة ذات املزايا التنافسية يف إختاذ القرارات؛- 
تنسيق جهود األعوان اإلقتصاديني؛وجود إدارة قوية ل- 
وجود عالقات قوية بني املؤسسات واجلامعات واإلدارات املركزية واحمللية؛- 

متطلبات تأهيل املؤسسات " ، امللتقى الدويل حولالذكاء االقتصادي وأمن الدولةاضل عبد القادر، مجال الدين سحنون ،ف1
.٢٠٠٦أفريل١٨و١٧، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، اجلزائر يومي " العربيةالصغرية واملتوسطة يف الدول

.٠٣، ص مرجع سابقتري رضا، 2
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تشكيل مجاعات الضغط والتأثري؛- 
إدماج املعارف العلمية، التقنية، اإلقتصادية، القانونية واجليوسياسية؛- 
.السرية يف نشر املعلومات واحلصول عليها بطريقة شرعية- 

إسرتاتيجية تضمن سالمة االقتصادات الوطنية على غرار إذن ويف إطار البحث عن 
االقتصاد اجلزائري من االنعكاسات السلبية للعالقات االقتصادية الدولية، كان البد من استعمال 
أساليب حديثة ومتجددة للحماية الذكية، سيتم التطرق إليها يف اجلزئية املقبلة خاصة يف إطار 

قتصاد اجلزائري لالندماج يف املنظمة العاملية للتجارة بعد استعراض واقع هذا االقتصاد حتضري اال
.وقدراته التنافسية

:واقع الذكاء االقتصادي في الجزائر
أنعليهماملنالالصعبةاالقتصادي،الذكاءاملعنيني بثقافةاملؤسسةأشخاصفإناملايل، لذلكالدعميستوجبكماتكليفا،األكثروالربجمياتاملعداتكشراءالضرورية،اإلعالمبوسائلالتجهيزدونواسعإطاريفممكنايكونأنميكنالاإلقتصاديالذكاءيقفتطباملعلوماتية،للحلولاملموننيبعضطرفمناملتخذةالتقنياتحولاالقتصادي يف اجلزائرالذكاءجتسيدوأدواتوسائلترتكز

:١بـيتمتعوا
ويفاإلختصاصاتمتعددفريقشكليفالعملعلىوالقدرةعالية،ثقافيةفضولية

وكذاواإلستنتاج،التحريرعلىاإلمتيازيةالقدرةاإلتصال،علىكبريةقدرةمعمشروعشكل
واإلمتثالية؛األصوليةاحلركية؛ اإلبداع،
فرضلخالمناملوارد البشرية،سياسةبتطويرتقومأناملؤسسةعلىيستوجبكما

املرتباتنظاممع تبيناملؤسسة،مدونةيفوظائفهمعرفةطريقعناإلقتصاديالذكاءثقافة
ددة؛املبدعةاملبادراتمعرفةعلىعالوةاملعارف،وتقسيمالكفاءات،حيفزالذي وا
منللتخفيفالوظائفبنيالفواصلإزالةطريقعناملؤسسة،وبنيةهيكلتنظيمإعادة

التسلسلية؛وياتاملست
بعرضاملشاكلتوضيحقصداملوظفني،بنياالتصالوحتسنيللمعلومةجيدبث

قسم،لكلاملمثلنيمبديريةترتبط مباشرةأنعليهااإلقتصاديالذكاءفبنيةخمتلفة،وجهات نظر

، املؤمتر العريب اخلامس للمعلوماتية فعيل استراتيجية الذكاء االقتصادي في الجزائردور الدولة في ت: عبد الرمحن بن عنرت-1
.٠٤، ص ٢٠١١ديسمرب ٢٢-٢٠والشبكات، املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، الرباط، اململكة املغربية، أيام 
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لحو التكويناإلقتصادي،للذكاءخاصةوميزانيةوسائلتوفريمعله،الوقت املالئملتكريس
. اجلديدةوالوسائلالتطبيقات

انفتاحتتطلباليتوالوسائلبالتطبيقاتتقدميهميكنالاإلقتصاديبالذكاءعملفكل
أنميكنالتكتمعلىحتثاليتللمؤسساتفريقعلى شكلالعملإنبلاملعلومة،حولكبري

أصبحتحساسة، حيثجدمسألةالبشريةاملواردتكويناخلسارة، يعتربعنتبتعدجيعلها
األصعدةمجيععلىوأداءمردوديةمنهلاملااألخرية،هذهحولالبحوث والدراساتتتكثف
الذكاءتطبيقاتحولتكوينيةوأياممبلتقياتالقيامحاليايرجىلذلكمنها،االقتصاديةالسيما

الفروعفتحخاللمن،امليدانمهنية يفلشهادةاحليازةعلىالتحفيزوأيضاووسائله،اإلقتصادي
الشبكاتاملعلومات،أجهزةاالسرتاتيجي،كالسهراالقتصادي،للذكاءاملمكنةوالتخصصات

.السهر املايلاملعلوماتية،
املوضوعهذاثقافةوانتشارتوسعمبدىاجلزائريفاالقتصاديالذكاءومعىنيرتبط مفهوم

األربعأوالثالثحوايليفإاليظهرململوضوعاألناالقتصادية للمؤسسات،األعمالعامليف
املصطلحخاللمناجلزائريفظهرالذكاء االقتصاديفمفهوملذلكاملاضية،القليلةسنوات
كانمهماومصاحلهااجلزائريةاملؤسساتخمتلفاالقتصادي، حيث تقومبالتجسساملعروف
حميطهامنافسيها وحولحولاملعلوماتبتجميعأو خدماتيامالياجتاريا،صناعيا،طابعها،
الرمسيغرياملصدرهوشيوعااألكثرلكنالرمسي،وغريالرمسياملصدرينباستعمالاخلارجي
إطارخارجالرمسيةغريالشبكاتعقدخاللمنوالتجسساملتيقظاالستماعيفواملتمثل
اخليال منمناختالقاأو،إشاعةأوكذبةاملعلومةهذهأصليكونماغالبالكناملؤسسة،

هذه أخذأثناءاحلذرجيبلذلكالرمسية،غريباملعلوماتاملمونةواملؤسساتاألشخاصطرف
املستقبلةاملؤسسةقراراتتعديلأوبتغيريالقيامعنداالعتباربعنيالرمسيةغرياملعلومات

يسمىماخاللمنهلااملنصوبةالفخاخيفتقعأنقبلمنافسيها،عنالرمسيةغريللمعلومات
خطتهاحولخاطئةمعلوماتعناملؤسساتبعضتسريبيعينوالذياملعلومايت،التعتيم:بـ

وباملعىن اللغويعليه،املعلوماتتعتيمبالتايلاملتاهات،يفاملنافسإيقاعقصداملتبعة،االقتصادية



٧٤٢٢٠١٤ 

٧٤٢

.١املنافسةاملؤسسةعناحلقيقيةاملعلوماتحجبأوإخفاء،نقولأنميكننا
اإلبداع والتفكير اإلبداعي: المحور الثاني

تعد التغريات املتسارعة يف احمليط من أكرب التحديات اليت تواجه مؤسسات اليوم، و اليت 
تظهر احلاجة إىل األفكار اجلديدة  واخلالقة كضرورة ملحة للبقاء، الذي يظل مرهونا بالتعاطي 

وبالرغم من ، بطريقة مبدعة غرضها األداء اجليد أوال والتطور والنجاح دائمامع التغريات اجلديدة 
ثراء الكتابات يف موضوع اإلبداع، إال أن هذا املفهوم ال يزال يكتنفه بعض الغموض، و ذلك 

...الختالف مداخل التطرق إليه بني النفسي، االجتماعي و اإلداري
:مفهوم اإلبداع واالبتكار-١

االبتكار مفهومني متقاربني ومتالزمني ويكمل أحدمها اآلخر، حيث ال ميكن إن اإلبداع و 
.احلديث عن إحدامها دون اآلخر

القدرة على إجياد حلول ملشكلة ما، أداة "لقد عرفت املوسوعة الربيطانية اإلبداع على أنه 
.٢"جديدة، أثر فين، أو أسلوب جديد 

موعة من املسارات االبتكار ليس عملية منفردة، ول"كما جند أن  كنه مسار شامل 
اجلزئية، وليس جمرد تصور لفكرة جديدة وال حىت اخرتاع شعار جديد، أو تنمية سوق جديدة، 

.٣"بل هو املسار الذي يشمل كل هذه األشياء متفاعلة ومندجمة يف سياق واحد
بأنه اإلبداع أو االبتكار ) OECD(وقد عرفت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

جمموع اخلطوات العلمية والفنية والتجارية واملالية الالزمة لنجاح وتطوير وتسويق منتجات صناعية 
جديدة أو حمسنة ، واالستخدام التجاري ألساليب وعمليات أو معدات جديدة أو حمسنة أو 
إدخال طريقة جديدة يف اخلدمة االجتماعية، وليس البحث والتطوير إال خطوة من هذه 

ات، وهذا التعريف خيتصر االبتكار على أنه يشمل جتديد وتوسيع جمال املنتجات اخلطو 
واخلدمات واألسواق الالزمة هلا واعتماد طرائق جديدة لإلنتاج وعرضها وتوزيعها، وكذلك إدخال 

.٠٥، ص المرجع نفسه-1
.١٦، ص ٢٠٠٩جمموعة النيل العربية، الطبعة األوىل، : ر، القاهرة، مصاإلبداع اإلداري: مجال خري اهللا-2
، عمان، )مدخل استراتيجي متكامل وعصري(تطوير المنتجات الجديدة مأمون ندمي عكروش، سهري ندمي عكروش، -3

.١٠، ص٢٠٠٤دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، : األردن
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.١تغيريات على اإلدارة وتنظيم العمل ومهارات القوى العاملة
م من خالهلا تقدمي منتجات جديدة أو طرائق جديدة وبالتايل فاإلبداع هو العملية اليت يت

لإلنتاج، وتشمل مجيع املراحل من االبتكار إىل التطوير مث اإلنتاج التجرييب، إىل التسويق، مث 
أي أن اإلبداع هو توليد أفكار جديدة، أو التوصل إىل حل خالق ملشكلة ما، . اإلنتاج التجاري

ويل هذه األفكار إىل يف حني أن االبتكار هو تطبيق عملي وحت
و الفرق بني . أما االخرتاع فهو خلق فكرة و تطويرها و تطبيقها عمليا. عمل ملموس

االخرتاع و االبتكار كون األول جذري، يف حني أن الثاين هو تطبيق أفكار جديدة على ما هو 
.موجود أصال، و هذا التمييز عادة ما يرتبط بالتكنولوجيا

داع واالبتكار إدخال الثقافة التنظيمية املبدعة اليت متكنها من التالؤم وتتطلب عملية اإلب
مع التغريات، استعمال الطرق والتقنيات الفعالة اليت تساعدها على تلبية احتياجات العمالء، 
وتوفري املوارد البشرية واللوجيستية واستغالهلا بفعالية، أي أن ااالبداع أو االبتكار يرتكز على ثالثة 

: ٢نب رئيسية  هيجوا
وهنا يتم الرتكيز على القدرات اإلبداعية لألفراد يف جماالت نشاطهم : الفرد املبدع
املختلفة؛
ا املؤسسة من أجل حتقيق : العملية اإلبداعية وهي تتمثل يف جمموع األعمال اليت تقوم 
اإلبداع؛
ختالف عن ما سبقه وهو املنتج الذي يتصف باحلداثة وباال: املنتج أو اخلدمة املبدعة

.من منتجات
:٣مبادئ هي٠٤منوذج اإلبداع واالبتكار ضمن برنامج اإلدارة اإلبداعية يضم كما أن

دراسة في عينة من (المؤثرة على االبداع في ظل االقتصاد المعرفي المتغيرات : حممد نايف حممود، أمنار أمني حاجي-1
، ص ٢٠١٠أفريل ٢٩-٢٦املؤمتر العلمي الدويل العاشر حول الريادية يف جمتمع املعرفة، جامعة الزيتونة، األردن، أيام ،)الدول

٠٢.
دار املريخ للنشر والتوزيع، : العربية السعودية، الرياض، اململكةإدارة أنشطة االبتكار والتغيير: نيجل كينج ونيل أندرسون-2

.  ٢١، ص ٢٠٠٤الطبعة األوىل، 
دار الفاروق للنشر : ، ترمجة خالد العامري، القاهرة، مصر)مهارات اإلدارة للمحترفين(إدارة اإلبداع : بيرت لبيرت كوك- 3

.٦٦، ص ٢٠٠٧والتوزيع، الطبعة األوىل، 
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متثل التعود املستمر على اعتبار املشكالت كفرص متاحة والقدرة على التغلب :االجيابية
على الفشل بسرعة وتقبل النقد؛ 

رغبة جاحمة يف حتقيق األهداف؛: احلماس
املخاطرة مع استخدام أسلوب املزاج يف التفكري فينتج ذلك مرونة يف األفكار : روح املرح

واألفعال؛
إن مل تنجح "وأخرى " إن مل تنجح من أول مرة حاول مرة أخرى"هناك مقولة : اإلصرار

، وهذا يربز أن اإلصرار أمر ضرورة للوصول "من أول مرة جرب شيئا خمتلفا حىت تصل إىل النجاح
.اإلبداع والتميزإىل

: مبادئ وخصائص اإلبداع واالبتكار-٢
:١لإلبداع واالبتكار جمموعة من املبادئ هي

 ال ألن االبتكار قائم على اإلبداع ال ألي فكرة بتعبري آخر، أعطوها ا إفساح ا
وليس تقليد اآلخرين؛

الرتكيز على األفراد واعتبارهم مصدر قوة للمؤسسة؛
 وتني، والالمركزية يف التعامل تنمي القدرة اإلبداعية؛التخلي عن الر
حتويل العمل إىل شيء ممتع ال وظيفة فحسب؛
التطلع إىل األعلى دائما من شأنه أن حيفز األفراد للعمل؛
ليس اإلبداع أن تكون نسخة ثانية بل النسخة الرائدة و الفريدة؛
لتنفيذ بل نضعها يف موقع التطبيق؛ال ينبغي ترك الفكرة اجليدة اليت تفتقد إىل آليات ا
جبب التعلم عن طريق العمل امليداين،  ألنه الطريق األفضل يف تطوير الكفاءات.

:٢وتتصف العملية اإلبداعية مبجموعة من اخلصائص والصفات هي
القرة على اكتشاف عالقات جديدة و توظيفها لتحقيق أهداف معينة؛
ت واإلفصاح عنها؛القرة على استنطاق تلك العالقا
الربط بني العالقات اجلديدة والعالقات القدمية اليت سبق اكتشافها؛

.١٧ص ،مرجع سابقمجال خري اهللا، - 1
١٩.2، ١٨، ،ص المرجع نفسه-
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ائي، فبعض ما هو صحيح اليوم قد يلغى يف املستقبل؛ اإلبداع علم نظري جترييب ليس 
الشخص املبدع قادر على النظر إىل األمور من زوايا خمتلفة؛
شكالت جديدة، وينظر إىل املألوف املبدع ال يفكر يف حل جديد فحسب، بل يدرك م

والشائع من منظور جديد عكس املتكيف الذي عادة ما حياول حل مشكالت بإتباع قواعد 
.سائدة

التفكير اإلبداعي االبتكاري والمواهب- ٣
التفكري اإلبداعي أو االبتكاري بأنه إدراك الثغرات واالختالل ١٩٩٣" تورانس"يعرف 

فقودة، وعدم اإلتساق الذي ال يوجد له حل، وهو عملية حتسس يف املعلومات والعناصر امل
املشكالت ومواطن الضعف وفجوات املعرفة واملبادئ الناقصة وغريها، فالتفكري اإلبداعي 

تفكري يف نسق مفتوح ال حتدده املعلومات التقليدية أو القوالب املوضوعة، كما أنه ) االبتكاري(
يتسم بالتنوع واجلدة واألصالة واملرونة واإلفاضة واحلساسية يعرب عن نفسه يف صورة إنتاج هادف
. ١للمشكالت والتطوير، وقابليته للتحقق

بأنه جمموعة من املواهب والقدرات ) االبتكاري(ويعرف ويليامز التفكري اإلبداعي 
إال واملهارات املعرفية، هذه القدرات موجودة لدى مجيع األفراد وال تقتصر على فئة دون أخرى، 

ا ختتلف يف الكم والنوع بني األفراد ، إال ) ابتكارية(فاجلميع لديهم قدرات ومهارات إبداعية . أ
أن بعضهم ميتلكها بقدر أكرب من البعض اآلخر، كما أن املبتكر يكون مبتكرا يف جمال ما، 

.٢وليس بالضرورة يكون مبتكرا يف جمال آخر
: ٣اإلبداعي واالبتكاري هيمستويات للتفكري) ٠٥(لقد اقرتح تايلور 

اإلبداع التعبیري؛
اإلبداع المنتج؛
اإلبداع االبتكاري؛
اإلبداع التجديدي؛

لدى الموهوبات ذوات التفكير ) االبتكاري(العالقة بين االنتماء والتفكير االبداعي : إنتصار بنت سامل حسن صيان-1
أوت ٣٠-٢٦،  املؤمتر العلمي االقليمي للموهبة، كلية الرتبية للبنات، جدة، اململكة العربية السعودية، خالل الفرتة االبداعي
. ١٣٠١، ص ٢٠٠٦

.، نفس الصفحةالمرجع نفسه-2
.١٣٠٥، ص المرجع نفسه-3
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اإلبداع االنبثاقي .
أما املواهب فهي خاصية إنسانية ومكون لشخصية اإلنسان املسؤول وتعد أحد أسرار 

، والتفاعلية واختاذه للقرارات، جناحه وتطور مساره الوظيفي، وهي أساس متثيل أدواره املعلوماتية
ا، والوالء واإلخالص هلا، وهي متتزج مع القدرات فتكسبها  وحتثه للدفاع عن قيمه واإللتزام 
حالة التجدد واحليوية يف اإلدراك، والذكاء واإلبداع، واملواهب سر متيز املؤسسات على سواها يف 

عيشه اليوم، رغم حاجة ذلك إىل قدر من فضاء األعمال الرقمي، واإللكرتوين واملعريف الذي ن
.١اخل...املزج ما بني املواهب واإلرادة، واملواهب واألخالق، واملواهب والوعي واملواهب والقيم

وتنمو املواهب بسبب اخلربات وتراكمها النوعي، وبرامج التدريب والتطوير الذايت، 
يئة املناخ الثقايف، وال نفسي، واالجتماعي واملعريف بتكوين بيئة واجلماعي والتنظيمي، ويسهم 

. ترصد املواهب يف املؤسسة
: نظام اإلبداع الوطني-٤

لقد أصبح اإلبداع آلية إسرتاتيجية وسياسة فاعلة متارس من خالهلا الدولة دورا أكرب على 
ة وهذا صعيد املنافسة يف امليادين التكنولوجية واالقتصادية، وانعكس ذلك على العالقات الدولي

حيث يرى أن املعرفة أضحت سريعة التقادم، وعليه مل يعد ) LUNDVALL(ما يشري إليه
ا غري كافية ألجل البقاء يف املستوى الذي تكون فيه الدولة قادرة  امتالكها ضرورة فحسب بل أ

تشمل  على املنافسة القوية وتوليد املعرفة وإنتاجها، وهذا ال يقتصر على الدول املتقدمة فقط بل 
كذلك الدول النامية أو السائرة يف طريق النمو كذلك، وإن التحوالت اإلسرتاتيجية يف األنظمة 

:٢االقتصادية للدول املتقدمة قد أشر جمموعة من املؤشرات هي
التحول من اقتصاد مبين على رأس املال إىل اقتصاد يعتمد على املعرفة؛-
اعي على املعرفة؛تزايد اعتماد النمو االقتصادي واالجتم-

، المؤتمر العلمي الدولي الخامس اقتصاد مواهب العقل األسطوري منبع اسرتاتيجية املعرفة: نعمه عباس خضير الخفاجي-1
.٠٢ص ،٢٠٠٥أفريل ٢٩- ٢٧المعرفة والتنمية االقتصادية، جامعة الزيتونة، األردن، أيام 

دراسة في النموذج (البناء االستراتيجي لمنظومة االبداع الوطني :  حممد علي هاين- 2
، ٢٠٠٧العاملية، العراق، St.Clementsرسالة ماجستري يف العلوم السياسة، جامعة ،)العراقي

.٢٩ص 
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التحول حنو جمتمع املعلومات والقوى املعرفية العاملية؛-
تزايد دور املعرفة يف تطوير أنشطة اإلنتاج واخلدمات؛-
املعرفة قد تكون سلعة أو خدمة وجيب اعتبارها من األصول واحلفاظ على سريتها؛-
مثال املنظمة العاملية حلماية تتجه نظم املعرفة اجلديدة حنو االنغالق عرب آلية دولية ف-

.(TRIPS)واتفاقية امللكية الفكرية ذات العالقة بالتجارة ) WIPO(امللكية الفكرية 
إن هذا التطور العلمي والتكنولوجي قدم فرصا واسعة للتنمية وتطوير القدرة التنافسية 

يتم هذا عن طريق للمؤسسات والدول، وكذلك زيادة اإلمكانات الوطنية للتنمية املستدامة، و 
وحتويلها تدرجييا إىل ما (SYSTEM S&T)تطوير منظومة العلم والتكنولوجيا الوطنية  

NATIONAL)يصطلح عليه يف السنوات األخرية مبنظومة اإلبداع الوطنية 
INNOVATION SYSTEM) وتفعيل هذه املنظومة يأيت تبين سياسات ،

لواقع العملي، وتقوية الروابط بني عناصر هذه واسرتاتيجيات تكنولوجية لتنفيذها على أرض ا
املنظومة، حيث أن 

جمموعات من التكنولوجيا القائمة على العلم واليت ) ٠٥(احلاجة الوطنية حباجة إىل مخسة 
: ١مستقبلية جيب أخذها بعني االعتبار وهيتندرج ضمن خطط 

oالتكنولوجيا من أجل االحتياطات األساسية؛
oل حتسني جودة احلياة؛التكنولوجيا من أج
oالتكنولوجيا من أجل خلق الثروة؛
o الراقية(التكنولوجيا من أجل اإلدارة السليمة.(

وعليه ميكن القول أن منظومة العلم والتكنولوجيا تشمل عناصر ومركبات تكون مبجموعها 
تمع خاصة التعليم والصناعة، وأن  حتقيق منظومة متكاملة تتوزع على قطاعات خمتلفة يف ا

الرتابط بني العناصر واملركبات يؤدي إىل توليد ونشر وتوظيف ومعرفة جديدة تستثمر بصورة 
، ضمن حدود الدولة وهذا التفعيل للعالقات والروابط )اقتصاديا، دفاعيا، واجتماعيا(اسرتتيجية 

.يتم من خالل السياسة الوطنية للعلم والتكنولوجيا

.٣٠، ص المرجع نفسه- 1
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اء االقتصادي في المؤسسة من خالل اإلبداع ضرورة تفعيل الذك: المحور الثالث
واالبتكار

تعد القوة اإلبداعية من احملركات الرئيسية للعمل يف الوقت الراهن، حيث شكلت العملية 
اإلبداعية بديال اسرتاتيجيا ناجحا مينح املؤسسة ميزة تنافسية دائمة عن طريق إدخال التجديد يف 

أو العمليات وطرق اإلنتاج، كما ال ميكن إغفال الدور املؤسسة سواء على مستوى املنتجات 
الذي يساهم به نشاط البحث والتطوير كأهم مركز لتوليد األفكار اإلبداعية وتنميتها وجتسيدها 

إن.  يف أرض الواقع اإلبداع يف الوقت الراهن ال ميكن أن يقتصر على املنتجات والتقنيات فقط
بل هو أمشل من ذلك، حيث يتطلب لتدخ كل من اإلنسان واملؤسسة، التكنولوجيا
ا، الذكاء واستعماال الفردي واجلماعي تطور الثقافات ...والسلوكات اخل، من هذا املنطلق بدأت
أغلبية املؤسسات يف البلدان املتطورة تعيد النظر يف العامل اإلنساين والفكري، وتعطي هلما

. مؤسسةاألولوية يف بناء اإلسرتاتيجية املستقبلية لل
: بالنسبة للمؤسسةالثقافة اإلبداعيةأهمية اإلبداع و -١

: ١تكمن أمهية اإلبداع يف قدرته على متكني املؤسسة من
البقاء واالستمرار خاصة يف ظل املنافسة الشديدة؛
 يعترب اإلبداع املصدر األساسي لتحقيق امليزة التنافسية يف السوق و خاصة فيما يتعلق
تجات جديدة أو إدخال حتسينات على املنتجات احلالية؛بتطوير من
يساعد اإلبداع املؤسسات على تأسيس نقاط انطالق جديدة؛
القدرة على التكيف مع الظروف احمليطة؛
 خلق املناخ املالئم الذي ميكن من تطوير منتجات جديدة إلشباع حاجات و رغبات

.الذي تسعى املؤسسة إليها من جهة أخرىالعمالء من جهة و القدرة على حتقيق أهداف النمو
وعليه فإن اإلبداع أمر حيوي و حاسم ألي مؤسسة وجيب أن يوضع على سلم أولويات 

اإلبداععلىتعتمدأناالقتصاديةاملؤسسةوعلىاإلدارة العليا وأن حيظى بالدعم الكامل منها، 
اعلىسلباتؤثرقدليتواالبيئيةالتغرياتملواجهةباستمرارالفنيةاقدرالدعم التنافسية،  قدر

.٠٥، ص مرجع سابق: مأمون ندمي عكروش، سهري ندمي عكروش-1
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إىلتشريوالتطويرالبحثفعمليةوالتطوير،البحثإسرتاتيجيةعلىتعتمدأنعليهاجيبكما
إذاملؤسسة،خمرجاتيفوإبداعاتحتسيناتإىلالنهايةيفتقوداليتوالبحثيةاجلهود العلمية

يساهماإلبداعأنأكثر أيبكفاءةاملاليةعوائدوزيادة الالعملياتتكلفةمنالتقليلإىلدف
.الكبريةاملؤسساتأمامالصمودمنوميكنهاالسوقية،وحصصهااملؤسسةأرباحرفعيف

خصوصاوالتنظيمياإلداريالفكريفاجلديدةاملواضيعمناملؤسسةثقافةموضوعيعترب
فيماانعكستسلبيةظواهرفيهاشاعتليتافهيمنهجيةوغريالدقيقةاملواردإدارةممارساتيف

. املؤسساتهذهعلىبعد
سلوكهموحتكماملنظمةأفرادلدىاملشرتكةالقيممنجمموعةوتعرب الثقافة اإلبداعية عن

خارجاألطرافمنوغريهمواملوردينالعمالءومعالبعض،بعضهممعوتفاعلهمموعالقا
للمنظمة، أو هي تنافسيةميزةوحتقيقالفعاليةوالكفاءةحتقيقميكنخاللومناملنظمة،
ذوياألطرافومعبينهمفيمااملنظمةأفرادتفاعالتحتكماليتاملشرتكةالقيممنجمموعة
. ١املنظمةخارجالعالقة

أدائهاعلىوتؤثرأعضائها،وسلوكياتلتصرفاتالعاماإلطارمتثلاملؤسسةإن ثقافة
واحدة، أسرةيفكأعضاءإليهموالنظرالعاملنياحتياجاتعلىا، وتركزتاإلبداعاوخلق

قدروتوفرمتميزةأداءمعايريترسيخبينهماملشرتكةواألهدافالقيموإجيادااالهتماميستوجب
هندسةبإعادةتقومأنكافة املنظماتعلىجيبلذلكللمشاركة،هلمالاوإتاحةاالحرتام

صحيح وصوالبشكلوتصنيفهاوتقييمهاالوظائفوتوصيفالتنظيموإعادة،وأعماهلااعمليا
اواإلبداعاالبتكارفعاليةإدارةلتحقيق الثقافة واحتضانخلقويتمتنافسيةميزة، واكتسا

.للمؤسسةاإلبداعية أو اإلبتكارية

، ٠٤جملة الباحث، العدد ،)رؤية مستقبلية(وثقافة المؤسسات االقتصادية مؤسسات المعرفةعمر عزاوي، حممد عجيلة، -1
.٦١، ص ٢٠٠٦جامعة قاصدي مرباح، : ورقلة اجلزائر
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منظمةعملية تكوين واحتضان الثقافة اإلبداعية لل): ٠١(الشكل رقم 

.٦٢، ص المرجع نفسه: املصدر
وتدعمتعززأنميكناليتواألفكارواألفعالاالجتاهاتأنواعالسابقالشكلمنيتضح

إىلاألفعالهذهنقودتتجمداملنظماتيفاألفرادوتطويرها، ويالحظللمنظمةاإلبتكاريةالثقافة
منللمنظمةالعليااإلدارةقبلمناإلبتكاريةالثقافةتنضجوبذلكعزيز،والتوالتفوقالنجاح
.والرحبيةاملردوديةحتققاليتواملشروعاتاجلديدة،السلعتطويرالعمليةدعمهاخالل

:تحقيق اإلبداع في المؤسسة من خالل رأسمال الذكاء-٢
ادية باعتبارها حتقق النمو وقوة املركز املايل ركز على ضرورة تنمية املوارد امليإن االهتمام الذي كان 

ا وبسبب التناقص الطبيعي الذي تتعرض له نتيجة التآكل والتقا م واالهتالك مبرور دواإلنتاجي والتنافسي، فإ

الوقت 
الكايف 
لدراسة
املشاريع

جتاوز 
جوائز الفشل

النجاح

بداعية الثقافة اإل
للمنظمة

القابلية 
الرسائل للتواصل

شحة عند الوا
دور وأمهية 

االبداع التغذية 
العكسية 
للموارد

مقاومة 
التغريات 
املعاكسة
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،وبصورة استثنائية ومتزايدة باملوارد الفكرة املتاحةاخلاصالزمن، فإن الرؤية املعاصرة أبرزت ضرورة اإلهتمام
أن تزايد الرتكيز على رأمسال الذكاء أخذ يسلك طريقه إىل واقع كما .(IC)تتمثل برأمسال الذكاء اليت

التطبيق، نظراً  لطبيعته املميزة اليت تتصف بالبقاء  والرتاكم والنمو بانقضاء الزمن، إضافة إىل أمهيته يف أن حيرك 
ة القيمة، وكذلك أثره امللموس واملباشر يف حتديد قابلية املنظمة على التطور والتوسع واملنافسة وتوليد سلسل

.القيمة السوقية الشاملة للمؤسسة
ونظرًا ملا بينته  الدراسات والبحوث املتعلقة باملوارد الفكرية من أمهية إسرتاتيجية  لتلك املوارد يف 

كل من التحكم مبصري ومستقبل املؤسسات بشكل عام، كما بينت الدور األساسي الذي يساهم به
اإلبداع أو االبتكار واكتساب مراحل مهارات التعلم اليت حيصل عليها األشخاص واملؤسسة على هذه املوارد 
اإلسرتاتيجية، كما إن من أكثر املفاهيم توضيحاً  لذكاء املؤسسة قد ورد يف اإلطار التحليلي لدراسات الفكر 

Dutrenit(اإلداري املعاصرة على غرار  Nickolsو2000 ، اليت استخدمت مصطلح )1998
.١)املعرفة الصرحية، املعرفة القابلة للتصريح، املعرفة الصامتة(للتعبري عن أنواع الذكاء (KM)إدارة املعرفة 

وتركز إسرتاتيجية اإلدارة داخل املؤسسة على احلفاظ وإمناء مصادر املعرفة الصامتة واستثمارها يف 
ار جدارات املنظمة يف خمتلف األنشطة الوظيفية، التسويقية والتكنولوجية اجناز التغيري واالبتكارات وإظه

وتؤكد على أمهية ثقافة املنظمة لتهيئة األرضية املالئمة إلنتاج املعرفة وفق والتشغيلية واملوارد البشرية واملالية،
:منوذج الذكاء الذي يظهر كاآليت

االقتصادينموذج الذكاء): ٠٢(الشكل رقم 

.١١ص، مرجع سبق ذكره: هادي رضا الصفار: املصدر
ا على  أما النظرية االقتصادية  فقد تناولت املوارد البشرية كمفهوم لذكاء املؤسسة، إذ تركز اهتماما

نمية االقتصادية، ، املؤمتر العلمي الدويل اخلامس حول اقتصاد املعرفة والتنظرة في تقييم رأسمال الذكاء: هادي رضا الصفار-1
.١١، ص  ٢٠٠٥أفريل ٢٩-٢٧جامعة الزيتونة، األردن، أيام 

اسرتاتيجيه املنظمة
مستويات
روتينات
عمليات

ثقافة املؤسسة

Culture

إدارة وتكوين املعرفة 
الصامتة

Creation

القدرات
Capabilities

تكنولوجية
تنافسية
تغيري
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اخلربات واملهارات واملعلومات والقدرات اليت ميتلكها األفراد يف االجناز واألداء، اليت تنعكس على أهداف 
.تصادية يف تعظيم الرحبيةالوحدة االق

بينما ينصرف مبدأ املعايرة  إىل األسلوب اهلندسي الذي يقيس جمموعة املعارف من اإلجراءات 
دف ممارسة الرقابة الفعالة على  واخلطوات واألساليب والكميات لعناصر املدخالت واملخرجات، وذلك 

استنادًا إىل طبيعة االحنرافات املوجبة أو السالبة، األنشطة، واليت على أساسها ميكن ترشيد اختاذ القرارات
فاملعيار معرفة صرحية مت اشتقاقها من معرفة قابلة للتصريح من خالل دراسة علمية وعملية  تفصيلية حتليلية 

.للعمليات التشغيلية مع ختصيص هامش مناسب للمسموحات والضياعات
نموذج ذكاء المنظمة): ٠٣(الشكل رقم 

.١٢، ص المرجع نفسه: املصدر
وكنتيجة للدراسات والبحوث اليت مت أجراءها فأنه ميكن حتديد ثالث بنود رئيسية من رأمسال الذكاء 

:هييف مضمون تقارير املنظمة السنوية
ويشمل على قيمة البنية التحتية كالرباءات واالبتكار وحقوق االمتياز واألنظمة : رأمسال امللكية- 

التكنولوجية واألصول الفكرية للمنظمة؛علوماتية واألجهزةالتشغيلية وامل
والعمالء والعالقات ) Brands(ويشمل السوق والعالمات التجارية والنوعية : رأمسال البيئة- 

واإلجازات  واالتفاقات؛
حلوافز واخلربات والدراسات وبرامج التطوير والتدريب واويشمل معرفة العاملني وثقافتهم : رأمسال بشري - 
.وخمتلف االستثمارات يف القوى البشريةواملرتبات

األول  ،يتم على أساس عنصرين رئيسنيمن التقارير السنوية وحلد اآلن فإن تقييم رأمسال الذكاء
كمي يتمثل يف كلف التوظيف والتطوير وبرامج  التدريب ومرتبات العاملني واألعباء املالية والتعويضات 

وبرامج الرتويج والبحث والتأمني وغريها من الكلف اليت تنفقها املنظمة ،جتماعياالوالضمان والنشاط
.لغرض رفع مستوى ثقافتها  وزيادة ذكاءها

خطط
برامج
معايري

نظام الوقت
احلقيقي 

تغذية العكسيةال
التغذية املسبقة

إيصال املعرفة
بيان املتغريات



-٧٥٣

:األنظمة الذكية وأمن المعلومات في المؤسسة االقتصادية- ٣
ل تطوير يعترب أمن املعلومات من األنظمة املعقدة اليت جيب أخذها بعني االعتبار يف مجيع مراح

أنظمة العمل داخل املؤسسة، وكيفية استخدامها من قبل مجيع العاملني عليها، وهلذا فإن املنشآت حتتاج إىل 
منهجية منظمة تدعم ثبات معايري األمن خالل مجيع املراحل، وهي قائمة على أساس التنبؤ والتحليل  وليس 

مع األخذ بعني االعتبار املواضيع سة،فقط على معاجلة الثغرات ونقاط الضعف احملسوسة على املؤس
غري التقنية يف عمل املؤسسة وعامليها، حيث أن أمن املؤسسة تتضمن عدة قضايا متعلقة 

سياسات التدريب، الوعي األمين، وإجراءات العمل، : بعمليات العمل واألشخاص العاملني مثل
. وغريها من املواضيع غري التقنية

لذكاء االقتصادي واالصطناعي مثل البيانات والشبكات إن تكامل عدد من تقنيات ا
واملنطق الضبايب واألنظمة اخلبرية، ومع اإلجراءات التقليدية والطرق اإلحصائية قد العصبية الذكية

تساعد يف حتليل البيانات املخزنة تدعم عمليات إدارة املعلومات واكتشاف عمليات التالعب 
ة أنظمة إدارة أمن املعلومات من ربط وحتليل األحداث والتجسس، وحتسن هذه التقنيات قدر 

.١الناجتة من أنواع خمتلفة من األدوات احلديثة املستخدمة يف إدارة الشبكات ومراقبتها
:واقع وتحديات اإلبداع في المؤسسات االقتصادية الجزائرية-٤

ائرية، ضمن نظم تعمل املؤسسات االقتصادية يف الدول النامية، مبا فيها املؤسسات اجلز 
اقتصادية وإدارية تقليدية ال تتناسب مع مفهوم واإلبداع واالبتكار وال مع ثقافته وأهدافه، وميكن 

:أسباب من أمهها ما يلياعزاء ذلك إىل عدة 
عدم توفر البنية التحتية الالزمة للقيام بعملية اإلبداع؛
ملسئولة على البحث والتطوير عدم توفر شبكة اتصاالت قوية للربط بينها وبني اهليئات ا

و املؤسسات اجلامعية؛
 عدم توفر اآلليات للكشف على الفرص واألفكار اجلديدة ومتابعة التغريات يف أذواق

م املادية أي حتليل السوق؛ املستهلكني وإمكانيا
عدم توفر اإلمكانيات واملعلومات للقيام بتحليل املنافسة.

.٠٢، مركز التميز ألمن املعلومات، ص دور األنظمة الذكية في إدارة أمن المعلومات: فهد عبد العزيز حممد سعيد- 1
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ل بوضع نظام وطين لإلبداع التكنولوجي اخلاص بالقطاع وقد اهتمت اجلزائر منذ االستقال
اإلنتاجي والذي يهتم باستيعاب التكنولوجيا املستوردة، مالئمتها مع احمليط الوطين، وتطويرها 

:واإلبداع فيها، ويالحظ على هذا النظام عدة نقائص أمهها
تطوير و قلة االتصال بني املؤسسات االقتصادية، وبينها وبني مراكز البحث وال

املؤسسات اجلامعية؛
نظام احلوافز غري مشجع وال حيمس األفراد للقيام باإلبداع؛
 تركز إسرتاتيجية اإلبداع على اكتساب املوارد والوسائل املتطورة عرب عملية االسترياد دون

...).اإلنتاج، التكوين، اإلعالم( االهتمام حبل املشاكل املتعلقة باملؤسسات االقتصادية 
العاملمعانسدادوانغالقيفتعيشاملؤسسات االقتصادية اجلزائريةالعديد منإن

قواعدعلىموظفيهاوحتثاإلسرتاتيجي،لكي تعلن سهرهاعليهاالوقتحانواليتاخلارجي،
منوذلككثري،عململناصبفقدانالنهايةيفاملؤسسة هوإفالسألنمبناصبهم،االحتفاظ

والتطويرالبحثخالياوفتحاالقتصادي،بالذكاءاخلاصةامليادينهذهمثليفتكوينهمخالل
منفكالغائبا،نراهالذياألمرواجلامعاتاملعاهدالبحث،مراكزمعواالرتباطباملؤسسات

منمردوديتهلهيكونأنميكنجديحبثمشروعيفمشرتكانغريواملؤسسةمثالاجلامعة
واالبتكار،للتجديد، اإلبداعبالنسبةأواجلزائرية،اجلامعةلسمعةبالنسبةسواءالنواحيمجيع
.١القويةمسرح املنافسةيفاملستمروالبقاءالعوملةنواميستتطلبهاأصبحتأموركلهاوهي

:الخاتمة
ا التنافسية،مبا  حترص كل املؤسسات على توفري متطلبات استقراراها وتقدمها وتدعيم قدرا

كنها من اجناز خططها وحتقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، إال أن واقع املؤسسات خاصة بالدول مي
النامية يشري إىل أن مستوى جناح هذه املنظمات يف حتقيق ذلك مل يصل بعد إىل املستوى 
املنشود، ويعد اإلبداع واالبتكار والتفكري اإلبداعي االسرتاتيجي، مبا ينتجه من توجهات وخطط 

ا على مواجهة املتغريات إسرت  اتيجية األداة املهنية األساسية لتحديد مسار املؤسسة وحتسني قدر
( العاملية الراهنة، اليت متتاز باشتداد املنافسة على احتكار األسواق وفق آليات وأنظمة ذكية 

.٠٨، ص مرجع سابقعبد الرمجن بن عنرت، -1
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تستعمل املعلومة كأساس لتحركها، ورسم خططها املستقبلية، ومن خالل ) الذكاء االقتصادي
:دراستنا هذه توصلنا إىل جمموعة من النتائج أمهها

 حموريا، لكل مؤسسة تسعى إىل كسب ميزة تنافسية مستدامة يف ظل أساسااإلبداع إن
بيئة متغرية باستمرار؛ 

 يعىن الذكاء االقتصادي جبمع املعلومات من البيئة اخلارجية للمؤسسة من أجل توضيح
الرؤية للمؤسسة؛
دي من أهم أنظمة إدارة املعلومات املتعلقة بالبيئة اخلارجية للمؤسسة، ن الذكاء االقتصاإ

بطريقة ذكية تكسبها ميزة تنافسية؛ وتوظيفها 
بامليدان مبدعةمؤسساتإنشاءخاللمناالقتصاديالذكاءبآلياتالعملتبينميكن

ا، إنشاءوالتنويععلى اإلبداعاالقتصادي، كتحفيزها والتشريعيةنظيميةالتالنصوصيف منتجا
.الراهنةوالتنافسيةاالقتصاديةواملتطلباتالعمل باملقاييسعلىاحلاثة
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، اململكة العربيةالسعوديةشقراءجامعة،أستاذ اإلدارة املساعد، كلية إدارة األعمال

dr.alsharif-talal@hotmail.com: الربيد اإللكرتوين

ملخص البحث
يعد مفهوم القيادة االسرتاتيجية من املفاهيم احلديثة نسبياً يف األدب اإلداري  إال أنه سرعان ما حظي بأمهية استثنائية يف عامل 

فضًال عن التعقيد ، سبب الرئيس يف ذلك يعود إىل التغيريات البيئية املتسارعةاألعمال اليوم أكثر من أي وقت مضى، ولعل ال
ا على  املتزايد من جانب منظمات األعمال نفسها، والقيادة االسرتاتيجية تلعب دور أساسي يف أداء املؤسسات من خالل قدر

ا على إطالق الطاقات والقدرات استثمار املوارد البشرية بشكل فاعل وتعمل على تطوير وتنمية اإلبداع اإلدار  ي من خالل قدر
وتتمحور مشكلة الدراسة حول التعرف على أدوار وأمناط القيادة االسرتاتيجية يف تطوير وتنمية اإلبداع اإلداري . املختلفة للعاملني

التعرف . ٣.بداع اإلداريالتعرف على اإل. ٢.التعرف على أدوار وأمناط القيادة االسرتاتيجية. ١: يف املؤسسات، وهدفت اىل
واستخدم البحث املنهج الوصفي .على عالقة أدوار وأمناط القيادة االسرتاتيجية بتطوير وتنمية اإلبداع اإلداري يف املؤسسات

حليل الوثائقي املعتمد على  اجلمع املتأين  والدقيق للسجالت  والوثائق املتوافرة ذات العالقة مبوضوع  مشكلة البحث  ومن مث الت
دف استنتاج ما يتصل مبشكلة البحث من أدلة وبراهني تربهن على إجابة أسئلة البحث ا   وتوصلت الدراسة .الشامل حملتويا

تمعات ١: اىل عدة نتائج أمهها  إن القيادة االسرتاتيجية من املواضيع القدمية يف الغرب ولكنها حديثة النشأة والتطبيق يف ا
ا ملا حتققه من كفاءة وفاعلية عالية يف حتقيق اهداف األفراد واملؤسسات النامية مما يستدعي  إن القيادة - ٢. ضرورة العناية 

ا ترتبط باإلدارات العليا اضافه على تركيزها على العمل التنفيذي كنشاط  االسرتاتيجية ختتلف عن القيادة التقليدية يف كو
اتفقت معظم آراء علماء اإلدارة ووالباحثني على أن النمط القيادي - ٣.املرؤوساسرتاتيجي وليس كنشاط عالئقي بني القائد و 

املشارك والدميقراطي له تأثري كبري يف تطوير وتنمية اإلبداع اإلداري يف املؤسسات العتماده على العالقات اإلنسانية والتفويض 
ي االسرتاتيجي املشارك والدميقراطي ووضع خطه وأوصت الدراسة بتعزيز ممارسات النمط القياد.السليم واالتصال اجليد

اسرتاتيجية على مستوى املؤسسات الختيار القيادات االسرتاتيجية وتطوير برامج اعداد وتأهيل القيادات االسرتاتيجية ودعوة 
م وتنمية م السلوكية القيادات االسرتاتيجية اىل تعزيز االجتاه حنوالالمركزية وتفويض السلطات ومتكني العاملني وتدر مهارا

والذهنية
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مقدمة 
حتتاج القيادة االسرتاتيجية يف القرن الواحد والعشرين إىل قيام منظمات تزاوج بني املصادر 
والقدرات وبني رأس املال البشري الذي ميلك املهارة واملعرفة ورأس املال االجتماعي الذي ميلك 

لمنظمة والتنافسية ، إن القادة االسرتاتيجيون هم املصادر الفاعلة وكالمها مهما لتحقيق قوة دفع ل
م املسؤولون عن التميز  املسؤولون عن حتقيق التوازن االسرتاتيجي بني التطلعات واحلاجات كما أ

١.واملنافسة

وإن من أهم التقنيات واآلليات احلديثة للتطوير اإلداري يف املنظمات توفر قيادة إدارية 
ي وبصرية باملتغريات الثقافية والتكنولوجية احمليطة باملنظمة والقدرة على اسرتاتيجية قادرة على وع

.إطالق طاقات القدرة البشرية هلا 
:مشكلة الدراسة 

إن املتغريات املتسارعة يف البيئة اخلارجية فرضت احلاجة إىل قيادات اسرتاتيجية متلك رؤية 
والتأقلم والتكيف معها بل والتفاعل حنو املستقبل تستطيع من خالهلا مواجهة تلك املتغريات

اإلجيايب معها خاصة يف ظل تضاعف املعرفة كل مخس سنوات ورمبا أقل من ذلك ولديها القدرة 
م وتشجيعهم على  م ومهارا على بناء فرق العمل والتأثري يف املرؤوسني وحتفيزهم وتنمية قدرا

٢.والتكيف والنمو اإلبداع واالبتكار لزيادة قدرة املنظمات على االبقاء

من هذا املنطلق تتمثل مشكلة الدراسة يف التعرف على أدوار وأمناط القيادة االسرتاتيجية يف 
.تطوير وتنمية اإلبداع اإلداري يف املؤسسات   

: أسئلة الدراسة 
ما أدوار وأمناط القيادة االسرتاتيجية ؟. ١
ما اإلبداع اإلداري ؟. ٢
ط القيادة االسرتاتيجية بتطوير وتنمية اإلبداع اإلداري يف املؤسساتما عالقة أدوار وأمنا. ٣

:أهداف الدراسة 

1 Michal a hit R. duane. the Essence of strategice leadership (u s a,managing and social capital
the journal of leadership and organizational studies,2002 )p16.

رسالة دكتوراه غري ( القيادة االستراتيجية ودورها في تطوير الثقافة التنظيمية في األجهزة األمنية. صاحل بن سعد . املربع 2
.٣٦ص ) ٢٠٠٨ة نايف العربية األمنية ،منشورة ، جامع
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.التعرف على أدوار وأمناط القيادة االسرتاتيجية . ١
.التعرف على اإلبداع اإلداري . ٢
مية اإلبداع اإلداري يف التعرف على عالقة أدوار وأمناط القيادة االسرتاتيجية بتطوير وتن. ٣

.ساتاملؤس

:أهمية الدراسة 
وايضًا من أمهية موضوعها . يكتسب البحث أمهيته العلمية من خالل ندرة ما كتب عنه 

ن حياة املنظمة وروحها تنبعان من إوهو القيادة االسرتاتيجية ودورها يف تنمية اإلبداع اإلداري  ، 
متلك الرؤية املستقبلية خصائص القيادات اإلدارية فيها وحتديدًا القيادات االسرتاتيجية اليت

الواضحة وحتديد األهداف بدقة واختيار الوسائل املناسبة لتحقيق تلك األهداف بكفاءة وفاعلية 
كما ستسهم هذه الدراسة من الناحية . عالية وفقاً للمتغريات السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

دة االسرتاتيجية وأمهيتها يف تطوير العملية يف توجيه اهتمام املؤسسات حنو إدوار وامناط القيا
وتنمية اإلبداع اإلداري ، وميكن هلذه الدراسة أن تكون  لبنه ينطلق منها الباحثون واملمارسون يف 

ال ١.هذا ا

:حدود الدراسة 
اقتصر موضوع الدراسة على أدوار وأمناط القيادة االسرتاتيجية يف : احلدود املوضوعية . ١

. ع اإلداري تطوير وتنمية اإلبدا 
. دراسة نظرية معتمدة على املصادر واملراجع : احلدود املكانية . ٢
٨/  ١٥هـ إىل   ١٥/٤/١٤٣٥أجريت هذه الدراسة خالل الفرتة من : احلدود الزمانية .٣

. هـ  ١٤٣٥/ 
:منهجية الدراسة 

للسجالت  استخدم البحث املنهج الوصفي الوثائقي املعتمد على  اجلمع املتأين  والدقيق
دف  ا   والوثائق املتوافرة ذات العالقة مبوضوع  مشكلة البحث  ومن مث التحليل الشامل حملتويا

.٢٢ص ) ١٩٩٢الرياض ، جامعة امللك سعود ،( القيادة اإلدارية. سامل بن سعيد . القحطاين 1
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وميتاز . استنتاج ما يتصل مبشكلة البحث من أدلة وبراهني تربهن على إجابة أسئلة البحث 
ض أنواع البحث الوثائقي بالشمولية يف حبث الظاهرة وتاليف جوانب القصور اليت تعرتض بع

املنهج الوصفي ، ويعاب عليه تأثره بذاتية الباحث حيث يغلب أن يقع الباحث حتت تأثري 
.عوامل ذاتية كثرية وهو يبحث عن املصادر أو عندما يقوم بتقوميها ونقدها 

:مصطلحات الدراسة 
:تبنت الدراسة التعريفات االجرائية التالية 

وتعين الطريقة أو ) اسرتاتيجيوس ( ن كلمة مصطلح يوناين مشتقة م. االسرتاتيجية 
ا املنظمات وتفكر  به للحفاظ على التقدم والبقاء والنماء  ١.األسلوب اليت تعمل 

ا القيادات . ويقصد باالسرتاتيجية إجرائيا  الرؤي والتطلعات املستقبلية اليت تؤمن 
رياته واالستفادة من فرصه ونقاط اإلدارية العليا الستشراف املستقبل ومواجهته والتكيف مع متغ
ديداته ونقاط ضعفه لتحقيق رسالة املنظمة  .قوته والتغلب على 

خطة إجيابية لتطوير أداء املنظمة وحتسينها ونقلها إىل مرحلة أخرى أكثر فاعلية . التطوير
٢.وجناحاً ومالئمة لتغريات البيئة واحلياة املتغرية دائماً 

الطرق واألساليب اليت متارسها القيادات االسرتاتيجية والعاملني ويقصد بالتطوير إجرائياً 
يف املنظمات لالنتقال من حالة إىل حالة أخرى أفضل منها والتكيف مع املتغريات املختلفة 

.والتفاعل اإلجيايب مع الفرص واملخاطر ونقاط القوة والضعف 
على حتديد التوجه الطويل األمد تلك األفعال اليت تركز بشكل كبري. القيادة االسرتاتيجية 

والرؤية االسرتاتيجية ، وإيصال هذه الرؤية إىل اجلهات ذات العالقة ، والوالء ، والقوة الالزمة 
٣.االجتاه الصحيحبإلدراك هذه الرؤية وحتقيقها ، واهلام اآلخرين للتوجه صو 

يقصد منها التأثري الطوعي قصد بالقيادة االسرتاتيجية اجرائيًا  األفعال والتصرفات اليت يو 

ورقة عمل مقدمة ( التفكير االستراتيجي في المنظمات العامة ، الخصائص والمبررات والتوقعات. عامر . الكبيسي 1
.١١٢ص )٢٠٠٨ابريل، ٥- ٤عية السعودية لإلدارة ، خالل الفرتة من للملتقي اإلداري الرابع للجم

.٤٤ص ) ١٩٩٢القاهرة ، مكتبة عني مشس، ( الهياكل والسلوكيات والنظم: التنظيم . سيد . اهلواري 2
3 Crow,W.J ,Strategic Leadership (N.Y, Simon & Schuster Press,1993)p11
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يف األفراد واملؤسسات على املدى البعيد عن طريق االستخدام املنظم للموارد املتاحة  لتحقيق 
.األهداف

جمموعة من التصرفات اليت يبديها القائد داخل التنظيم نتيجة عوامل داخلية . منط القيادة 
١.التنظيم سلباً أو إجياباوخارجية وترتك آثارها املباشرة على سلوك العاملني يف

ا القائد مع مرؤوسيه  .ويقصد بنمط القيادة إجرائياً الطريقة اليت يتعامل 
خلق قيمة أو أنتاج فكرة جديدة مفيدة سواء كانت تتعلق بإنتاج سلعة . اإلبداع اإلداري 

اسات أو خدمة أو تتعلق بالوسائل واإلجراءات والعمليات أو تتعلق باالسرتاتيجيات والسي
٢.والربامج التنظيمية وذلك من قبل أفراد يعملون معاً يف نظام اجتماعي معقد 

دف إىل إجياد  ويقصد به اجرائياً األفكار واملمارسات اليت يقدمها املديرون والعاملون واليت 
.إجناز أهداف املؤسسات املختلفةعمليات إدارية وطرق وأساليب أكثر كفاءة وفاعلية يف

:السابقةالدراسات 
:الدراسات العربية

باستخداماألمناط القيادية وعالقتها باإلبداع اإلداري " بعنوان ) هـ ١٤٢٦جربه ، ( دراسة 
حيث هدفت الدراسة إىل التعرف على النمط القيادي السائد يف مدارس " نظرية الشبكة اإلدارية 

عرف على مستوى اإلبداع اإلداري الرتبية والتعليم مبدينة جدة باململكة العربية السعودية والت
والعالقة بني األمناط القيادية يف نظرية الشبكة اإلدارية واإلبداع اإلداري ، واستخدم الباحث 
املنهج الوصفي واالستبانة كأداة للدراسة ، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها أن النمط 

عتدلة مث االجتماعية مث منط القيادة املتسلطة القيادي السائد هو منط قيادة الفريق مث منط القيادة امل
وأظهرت النتائج أن أكثر مستويات اإلبداع . مث األبوية مث املتساهله وأخريًا منط القيادة املتقلبة 

، وأوصت الدراسة بتدريب بالنفس مث األصالة مث املخاطرة سيادة هي املرونة مث الطالقة مث الثقة 
٣.دة الفريق والقيادة االجتماعية اإلجيابية كقيااملديرين على أمناط القيادة 

.٢٩٨ص ،مرجع سابق، ١٩٩٢النمر ، 1
2 Conger .A leadership learning toshare the vision organizational dynamics, wintev.(u s a
,2002)p41

رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة أم ( األنماط القيادية وعالقتها باإلبداع اإلداري. حممد أمحد . جربه 3
) .١٤٢٦القرى ، مكة املكرمة ، 
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القيادة االسرتاتيجية ودورها يف تطوير الثقافة التنظيمية " بعنوان ) ٢٠٠٨املربع ، ( دراسة 
وهدفت الدراسة إىل التعرف على واقع ممارسة القيادة االسرتاتيجية ودورها " يف األجهزة األمنية 

صلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها  ممارسة القيادة االسرتاتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية ، وتو 
بدرجة متوسطة ووجود ومنط الثقافة احملافظة ووجود ارتباط طردي بني منط القيادة االسرتاتيجية 
املشاركة والثقافة احملافظة وكذلك وجود ارتباط طردي بني منط القيادة االسرتاتيجية املشاركة وبني 

وجود و والثقافة املبدعة وكذلك مسامهة القيادة االسرتاتيجية يف تطوير الثقافة السائدة الثقافة املرنة
١.العديد من املعوقات التنظيمية 

دور القيادات االسرتاتيجية يف تطوير املنظمات األمنية " بعنوان ) ٢٠١٠الزعيب ، ( دراسة 
إىل معرفة دور القيادات حيث هدفت الدراسة " واملدنية يف اجلمهورية العربية السورية 

االسرتاتيجية يف تطوير املنظمات األمنية من خالل نشر التعلم التنظيمي وترسيخ مفهوم املنظمة 
م ونشر الثقافة التنظيمية الداعمة وتفعيل التقنيات  املتعلمة ومتكني العاملني وأمهية تنمية مهارا

ملنهج الوصفي التحليلي وتوصلت الدراسة احلديثة وتطوير اهلياكل التنظيمية ، واستخدم الباحث ا
إىل عدة نتائج أمهها موافقة أفراد جمتمع الدراسة على دور القيادات االسرتاتيجية يف تطوير 
املنظمات األمنية واملدنية وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية جتاه حماور الدراسة املتعلقة 

ة جتاه حماور الدراسة تبعاً لعدد الدورات يف جمايل باملتغريات الشخصية بينما توجد فروق ذات دالل
القيادة وتطوير املنظمات وأوصت الدراسة بأمهية احلاق العاملني بدورات تدريبية يف جمال القيادة 

٢.واملشاركة يف اختاذ القرار وتطبيق مبدأ الشفافية وتشجيع احلوار الناقد 

املعرفية وأمناط القيادة االسرتاتيجية تشكليه األمناط " بعنوان ) ٢٠١٠مجيل ، ( دراسة 
وهدفت الدراسة إىل إجياد تشكيلة األمناط املعرفية وأمناط " . احملددة لفاعلية فريق اإلدارة العليا 

القيادة االسرتاتيجية فضًال عن قياس وتشخيص األمناط السائدة لعدد من قيادات مفتشي 
ئج أمهها أن هناك توافق بني أمناط املعرفة املكاتب العمومية ، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتا

الشخصية واألمناط االسرتاتيجية للقيادة وأن أكثر أمناط القيادة االسرتاتيجية شيوعًا هو منط 

. مرجع سابق، ٢٠٠٨املربع ، 1
دور القيادات االستراتيجية في تطوير المنظمات األمنية والمدنية في الجمهورية العربية السعودية. حممد مرسي . الزعيب 2

).٢٠١٠رسالة دكتوراه منشورة ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، ( 
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١.املشاركة 

دور مهارات القيادة االسرتاتيجية يف التهيؤ لضغوط " بعنوان ) ٢٠١٢رحيمه ، ( دراسة 
القادة العسكريني ، وهدفت الدراسة إىل التعرف على دور دراسة حتليلية آلراء عينه من "  العمل

يف التهيؤ لضغوط ) الرؤية ، الرتكيز ، التنفيذ ( مهارات القيادة االسرتاتيجية بإبعادها الثالثة 
التهيؤ للمواجهة ، املواجهة الوقائية ، البحث عن الدعم الوسيلي ، ( العمل بأبعادها الستة 

وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها أن ) لبحث عن املواجهةالبحث عن الدعم الوجداين وا
عينة البحث متتلك أمناط القيادة االسرتاتيجية مبستوي عال وأن النمط السائد يف املنظمات 
املبحوثة منط القيادة االسرتاتيجية املتكامل وأيضا ميتلك عينة البحث مستوى يفوق املتوسط يف 

٢.التهيؤ ملواجهة ضغوط العمل  

تأثري أمناط القيادة اإلدارية على عملية وضع قرارات " بعنوان ) ٢٠١٢عباس ، ( دراسة 
تأثريوهدفت الدراسة إىل التعرف على مدى " دراسة تطبيقية على شركة كهرباء األردن : التغيري 

ومدى على عملية ضع القرار،) االتوقراطية ، الدميقراطية  واملتساهلة ( أمناط القيادة اإلدارية 
وجود أمناط : ، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها ة املرؤوسني للقرارات وتنفيذها مقاوم

خمتلفة من القيادات اإلدارية ، كما أظهرت أن النمط الدميقراطي له تأثري إجيايب هام على عملية 
وأوصت . سلبيًا وضع القرار وأن النمط املتساهل أقل أمهية وأما النمط األوتوقراطي فكان تأثريه 

٣.الدراسة بتعزيز النمط الدميقراطي

" معيقات اإلبداع اإلداري لدي العاملني باألردن " بعنوان ) ١٩٩٢مهشري ، ( دراسة 
وهدفت الدراسة إىل التعرف على معيقات اإلبداع يف املنظمات العامة وتوصلت الدراسة إيل أن 

مية وهي مقاومة التغري ، قلة احلوافز ، تكاليف هم معتقات اإلبداع اإلداري يف املنظمات احلكو 
العملية اإلبداعية ، عدم توفر مقاييس واضحة لإلبداع  والقوانني واألنظمة واإلجراءات والقيادات 

دراسة لعينة من : وأنماط القيادة االستراتيجية المحددة لفاعلية فريق اإلدارة العليا تشكيلة األنماط المعرفية. مجيل نزار . أمحد1
.٢٠١٠رسالة دكتوراه ، منشورة ، كلية إدارة األعمال ، جامعة بغداد ، العراق،(قيادات مفتشين المكاتب العمومية 

دراسة تحليلية آلراء عينة من : غوط العمل دور مهارات القيادة االستراتيجية في التهيؤ لض. سلمي حيتته . رحيمه 2
).٩(، عدد ) ٤(جملد ) جمله جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، بغداد ( القادة العسكريين

الرياض ، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات ( تأثير أنماط القيادة اإلدارية على عملية وضع قرارات التغيير. عباس ، علي 3
) .١(،ع ) ٢٠(مج )  ٢٠١٢صادية اإلدارية،االقت
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١.اإلدارية 

تطبيقات أساليب اإلبداع اإلداري يف التنمية اإلدارية " بعنوان ) ١٤٢٠فقية ( دراسة 
وهدفت الدراسة إىل التعرف " مراحل التعليم العام مبكة املكرمة للقيادات الرتبوية النسائية يف

على اإلبداع اإلداري وأمهيته وأساليبه وعناصره وأساليب اإلبداع اإلداري اليت حتقق التنمية اإلدارية 
للقيادات الرتبوية ، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها عدم تنويع االسرتاتيجيات اإلبداعية 

بداع اإلداري يف املنظمات إىل وقت طويل لبناء ثقافته وأمهية بذل جهود أكرب لتوفري وحاجة اإل
٢.املناخ املالئم لإلبداع اإلداري يف املنظمات 

تطبيقيةاإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي دراسة " بعنوان ) ٢٠٠٣رضا ، ( دراسة 
وهدفت الدراسة إىل التعرف على " يل جبدة على األجهزة األمنية مبطار امللك عبد العزيز الدو 

وتوصلت . مستوى اإلبداع اإلداري لدى العاملني باألجهزة األمنية وعلى واقع األداء الوظيفي 
الدراسة إىل عدة نتائج أمهها أن العاملني يف األجهزة األمنية يقومون بإجناز أعماهلم بأسلوب 

اركون يف عملية التخطيط وصناعة القرار متجدد ويتمتعون برؤية شاملة ملشاكل العمل ويش
وأوصت الدراسة بتشجيع املبدعني وحتفيزهم وتوفري الربامج اليت تعزز العملية اإلبداعية لتحسني 

٣.األداء 

اسرتاتيجية مقرتحة إلدارة اإلبداع اإلداري كمدخل " بعنوان ) ٢٠٠٨عساف ، ( دراسة 
حيث هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع " لعايل لتحقيق امليزة التنافسية يف مؤسسات التعليم ا

ايل من وجهة نظر العاملني إدارة اإلبداع كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية يف مؤسسات التعليم الع
، وتناول الباحث أربعة جماالت هي املوارد وقدرات املؤسسة ، اجلودة واالبتكار والتميز ، فيها 

والتكيف واستدامه اإلبداع ، وقد توصلت الدراسة إىل عدة التعلم املنظمي والتحسني املستمر 
واحتل جمال %) ٧٢( نتائج أمهها أن واقع إدارة اإلبداع كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية كانت 

املوارد وقدرات املؤسسة املركز األول وجمال التكيف واستدامه اإلبداع املركز األخري وقدم الباحث 

) .٤( ع ) ٢٠١٢عمان ، جمله دراسات،( معيقات اإلبداع لدى العاملين باألردن. عمر . مهشري 1
رسالة ( تطبيقات أساليب اإلبداع اإلداري في التنمية اإلدارية للقيادات التربوية في مكة المكرمة. سناء حممد . فقيه 2

) .١٤٢١ورة ، مكة املكرمة ، جامعة أم القري، ماجستري غري منش
) .٢٠٠٣مصر ،مؤمت االبداع والتطوير ، جامعة القاهرة ، ( القيادات االستراتيجية والثقافة التنظيمية. حممد علي .رضا 3
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السيناريوهات عند التخطيط والرتكيز على املوارد باستخدامع وأوصى إلدارة اإلبدا اسرتاتيجية
١.البشرية 

عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لدي رؤساء " بعنوان ) ٢٠١٠خلف ، ( دراسة 
وهدفت الدراسة إىل التعرف على العالقة بني " األقسام األكادمييني يف اجلامعة اإلسالمية بغزة 

ات األكادميية لعناصر القيادة التحويلية وتنمية القدرات اإلبداعية لدى رؤساء امتالك القياد
األقسام األكادمييني باجلامعة اإلسالمية بغزة ، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي 

العالقة وطيدة بني القيادة التحويلية واإلبداع اإلداري وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها أن
إعداد القيادات بشكل مشويل ، وأوصت الدراسة بوضع اسرتاتيجيات واضحة لتنمية وأمهية 

٢.اإلبداع يف املؤسسات التعليمية العليا 

دور القدرات اإلبداعية وعالقتها باألداء " دراسة بعنوان ) ٢٠١٠حبر والعجله ، ( دراسة 
وهدفت " لني بقطاع غزة دراسة تطبيقية على املديرين العام: الوظيفي ملديري القطاع العام 

الدراسة إىل التعرف على مدى توفر القدرات اإلبداعية لدى املديرين العاملني بقطاع غزة 
وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها أن العاملني بقطاع ، بفلسطني وعالقتها بإدائهم الوظيفي

( بدرجة عالية يف عناصر غزه من املديرين تتوفر لديهم مجيع القدرات املميزة للشخصية املبدعة 
ا  االت املرتبطة  وأن أداء ) املهارة املهنية واملعرفة الفنية واخللفية العامة مبتطلبات الوظيفة وا

العاملني أو املديرين حمكوم بضوابط متثل معايري األداء اجليد وأن تقييم األداء الوظيفي يتم بشكل 
والوزارة معًا وأوصت الدراسة بإنشاء إدارة روتيين ودوري دون جدوي حقيقية ختدم املوظف 

حاضنه لإلبداع ووضع اسرتاتيجية للكشف عن املبدعني واملوهوبني وإتباع أسلوب الالمركزية 
٣.وتفويض السلطات 

:الدراسات األجنبية 

يد . عساف 1 ات التعليم استراتيجية مقترحة إلدارة اإلبداع كمدخل لتحقيق الميزة  التنافسية في مؤسس. حممد عبد ا
).٢٠٠٨جممع اللغة العربية الفلسطيين ، غزة ، ( العالي

عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعة اإلسالمية بغزة. حممد كرمي .خلف 2
).٢٠١٠رسالة ماجستري منشورة ، اجلامعة اإلسالمية كلية التجارة ، غزة ،( 
غزة ، اجلامعة اإلسالمية (القدرات اإلبداعية وعالقتها باإلداء الوظيفي لمديري القطاع العام.يوسف والعجلة ، توفيق .حبر 3

).٢٠١٠، فلسطني،



٧٦٦٢٠١٤ 

٧٦٦

Lefton( دراسة  & Buzzotta ( نقال  عن ) ، االمناط " بعنوان ) ٢٠٠٠األغربي
د توصلت الدراسة إىل أربعة أمناط هي منط القيادة املستبدة وهو الذي وق" القيادية اإلدارية 

يستخدم القوة يف تعامله مع املرؤوسني دون اعتذار وبالتايل فهو منط سلطوي باستخدام القوة 
والرتهيب والنمط اآلخر منط القيادة غري اجلازمة ويتسم بضعف القدرة على حتفيز العاملني ويتسم 

حول الناس والتأجيل يف اختاذ القرارات واالبتعاد عن املرؤوسني والتقليدية يف بنظرته التشاؤمية 
السر يف زيادة اإلنتاج هو بأنالعمل ، والنمط الثالث القيادة املتساهلة حيث يؤمن هذا النمط 

احملافظة على املعنويات وبث روح السعادة ويتسم بأنه متساهل مع األخطاء والتقصري وغري 
١.وموضوعي

سلوك القائد " يف جامعة اوهايو بعنوان ) ٢٠٠٠األغربي ، ( نقًال عن ) haipin( اسة در 
حيث هدفت الدراسة إىل التعرف على أمناط القيادة ، وتوصلت الدراسة إىل أن هناك " اإلداري 

منط يهتم بالعاملني ويهتم مبشاعر مرؤوسيه ويهتم بالعالقات اإلنسانية القائمة: منطني للقيادة مها 
على التقدير والثقة ومنط يهتم بالعمل يركز على اإلنتاج بعض النظر عن مشاعر العاملني 
م أقل يف حال كانت  م ، كما أثبت الدراسة أن رضا العاملني ومعدل دورا وظروفهم واحتياجا

)٢(.القيادة من النمط الذي يهتم مبشاعر العاملني وأعلى يف حالة كان النمط يهتم باإلنتاج 
Likert( سة درا & macoobs & katz ( يف جامعة متشغان نقًال عن ) ، األغربي
وهدفت الدراسة إىل معرفة العالقة بني منط القيادة " أمناط القيادة اإلدارية " بعنوان ) ٢٠٠٠

واإلنتاج وتوصلت إىل أن هناك منطني للقيادة منط يهتم بالعاملني ومنط يهتم باإلنتاج وأثبتت 
)٣(. القيادة الذي يهتم باإلنتاج هو النمط الطاغي يف كثري من املؤسسات الدراسة أن منط

Blak( دراسة  & mouton ( نقًال عن ) ، السلوك " بعنوان ) ٢٠٠٠األغربي
حيث قاما بوضع مصفوفة إدارية تقوم على تصنيف السلوك اإلداري ) اإلداري يف املؤسسات 

ها الرأسي االهتمام بالعالقات اإلنسانية وقد خرجت ميثل بعدها األفقي االهتمام باإلنتاج وبعد
هذه الدراسة خبمسة أمناط قيادية هي منط اإلدارة املهملة وهو النمط الذي يهمل االنتاج وخيلق 
الصراعات ومنط اإلدارة االجتماعية وهو النمط الذي يهتم بالعالقات اإلنسانية وال يركز كثرياً 

ة وهو الذي يركز على اإلنتاج بالدرجة األوىل وال جمال للعالقات على االنتاج ومنط اإلدارة العلمي

) .٢٠٠٢بريوت ، دار النهضة العربية ، ( اإلدارة المدرسية ، البعد التخطيط والتنظيمي المعاصر. عبد الصمد . األغربي 1
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اإلنسانية فيه  ومنط اإلدارة املتأرجحة ويهتم بدرجة متوسطة بكل من العالقات اإلنسانية واإلنتاج 
)٤.(ومنط اإلدارة بروح الفريق

وهدف " مي القيادة االسرتاتيجية والتعلم التنظي" بعنوان ) ٢٠٠٥فريا وكروسان ، ( دراسة 
البحث إىل إلقاء نظرة ثاقبة على عمليات التعلم التنظيمي ومستوياته لوصف كيفية تأثري القيادة 
االسرتاتيجية يف كل عنصر من عناصر نظام التعلم ومعرفة أثر أسلوب القيادة العليا على التعلم  

الل ربط القيادة التنظيمي والعوامل املساعدة واملعيقة لعملية التعلم التنظيمي وذلك من خ
اإلسرتاتيجية والتعلم التنظيمي وعرض العوامل الداخلية واخلارجية اليت تؤثر على اختيار أسلوب 

١.وع التعلم املمكن الرتكيز عليةالقيادة ون

ا  القيادة اإلسرتاتيجية يف جمال األعمال " بعنوان ) 2006Finkelstein,(دراسة قام 
راسة إىل فهم القيادة االسرتاتيجية يف جمال معني من جمال وهدفت الد" التجارية واملدارس 

األعمال التنظيمية وحتديدًا الرتابط بني القيادة االسرتاتيجية والعملية االسرتاتيجية وتوصلت 
الدراسة إىل أمهية القيادة االسرتاتيجية يف جناح األعمال وضرورة الرتكيز على توجهات واضحة 

٢.ة السريعة للسوق وحمددة متكنها من االستجاب

حتليل العالقة بني النمط اإلبداعي وسلوك القائد " بعنوان ) jezycki,1997( دراسة 
وهدفت الدراسة إىل " لدى اإلداريني باملدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية بسان فرانسسكو 

لنتائج أن معدل وكانت من أهم ا. التعرف على الدور الذي يتعني على مديري املدارس القيام به 
وأن أفراد العينة يفضلون التفكري على التعليم التلقيين ) ٤,٩٥(الدرجة اإلبداعية لدى املديرين 

م يتعرضون لضغوط لتحقيق النتائج املرجوة يف ضوء حتديات حادة ومتزايدة  وأن هناك . وأ
وأوصت . أكرب مشاكل جديدة ومتسارعة تتطلب أمناط قيادية جديدة قادرة على اإلبداع بشكل 

اليت تتمتع بالتفكري الدراسة بعقد برامج تدريبية على التفكري اإلبداعي واختيار القيادات 
٣.اإلبداعي 

ترمجة ، عجالن الشهري ، الرياض ، جملة معهد ( القيادة االستراتيجية والتعلم التنظيمي. ماري . وكروسان دوسيا. فريا 1
).٢(،عدد) ٤٥(مج ) ٢٠٠٥اإلدارة العامة،

2 Finkelstein Sydney . strategic leadership oxford(u s a, University press,2006).
3 .Jezycki. Andrew. an Analysis Of The Relationship Between Creativity Style And Leader
Behavior In Elementary, Middle AndSecondary Schools (San Francisco, Unpublished Ed,D
Dissertation, Submitted to the University of San Francisco,1997).
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scott( دراسة  مدخل لنموذج  اإلبداع : حتديد السلوك اإلبداعي " بعنوان ) 1994.
لعاملني يف وهدفت الدراسة إىل الكشف عن السلوك اإلبداعي لدى ا" الفردي يف مكان العمل 

. وحدة مركزية تابعة ألحدى املؤسسات الصناعية الكبرية يف الواليات املتحدة األمريكية 
وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج 

أن درجة السلوك اإلبداعي لدى عينة الدراسة مرتفع وأن نوعية العالقة بني املشرف : أمهها 
مساندة اإلبداع وتوقعات اإلدارة للدور وأن القيادة و . واملرؤوس تؤثر على السلوك اإلبداعي 

ومرحلة احلياة الوظيفية 
واألسلوب النظامي حلل املشاكل كلها ترتبط بشكل واضح وكبري بالسلوك اإلبداعي ، وأن 

مساندة الرؤساء
للعاملني ومنهج الثقة وحرية التصرف جتعلهم يشعرون بأن املؤسسة مساندة لإلبداع ، وأن 

نظامية للمشاكل ويتمتعون بدرجة عالية من السلوك اإلبداعي ، وأوصت األفراد يقدمون حلوالً 
١.الرؤساء الدراسة مبشاركة املرؤوسني يف عملية اختاذ القرار وتنمية روح التفاهم بينهم وبني

:التعليق على الدراسات السابقة 
املفهوم تناولت الدراسات السابقة القيادة االسرتاتيجية يف ابعادها املختلفة من حيث

وركزت هذه الدراسة على أمناط القيادة . واألدوار واالمناط واخلصائص واملهارات القيادية 
وأوصت معظم .  االسرتاتيجية واإلبداع اإلداري ودور القيادة االسرتاتيجية يف تطويره وتنميته 

اليت تتسم الدراسات بأمهية القيادة االسرتاتيجية يف حتقيق أهداف املؤسسات وخاصة االمناط 
. بروح املشاركة والتعاون وحتقيق متطلبات اإلنتاج واألفراد معاً 

:ما استفادته الدراسة احلالية من الدراسات السابقة
جاءت هذه الدراسة امتداد للدراسات السابقة من حيث العناية بالقيادة االسرتاتيجية . ١

داري لعالقته بالقيادة االسرتاتيجية ودورها يف حتقيق أهداف املؤسسات مع اضافة بعد اإلبداع اإل
.ومستوى األداء بوجه عام 

1 Scott,. Susanne and Bruce. Reginald. Determinants of Innovative Behavior: Apath Model
of Individual Innovation In the work place. (u s a ,Academy of Management Journal, 1994)
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عززت الدراسات السابقة قناعة الباحث بأمهية القيادة االسرتاتيجية وامناطها حتديدًا يف . ٢
.تطوير وتنمية اإلبداع اإلداري 

يف توجيه الباحث إىل كثري من املراجع املتعلقة بالدراسة ، فوفرت عليه جهدًا كبرياً . ٣
.البحث
.االستفادة من نتائجها يف مناقشة النتائج اليت ستتوصل اليها الدراسة احلالية. ٤

اإلطار النظري للبحث
:متهيد

أن املهمة األساسية للقائد بذل اجلهد والعمل للتأثري يف مرؤوسيه وتوجيه نشاطهم يف جو 
دة سلوك من جانب القائد الذي وبناء على ذلك فالقيا. من التعاون حنو حتقيق اهلدف املوضوع 

.يؤثر يف اآلخرين حبيث يقبلون قيادته ويطيعون أوامره
:مفهوم القيادة االسرتاتيجية 

يعد مفهوم القيادة اإلسرتاتيجية من املفاهيم احلديثة نسبيًا يف األدب اإلداري ألن 
ستثنائية يف عامل جذوره األوىل احندرت من األصول العسكرية إال أنه سرعان ما حضي بأمهية ا

األعمال اليوم أكثر من أي وقت مضى ، ولعل السبب يف ذلك يعود إىل املتغريات البيئية 
وقد ظهر هذا املفهوم ألول مرة . املتسارعة فضًال عن التعقيد املتزايد ألنشطة منظمات األعمال

حيث أشار كًال منهما إىل املدير ) mintzgerg,1984(و) kotter,2001( على يد 
بني القيادة والقيادة ) Zoogahm( التنفيذي بعد ظهور اإلدارة االسرتاتيجية وقد فرق 

االسرتاتيجية حيث تتمثل األوىل بأي مستوى يف املنظمة بينما تتمثل الثانية مبستوى القمة يف 
املنظمة والفرق اآلخر أن القيادة تركز على العالقة بني القائد واملرؤوسني بينما تركز القيادة 

١.االسرتاتيجية على العمل التنفيذي ليس كنشاط عالئقي وإمنا كنشاط اسرتاتيجي 

التحالف يف كل مستويات القدرة على خلق املالئمة و " هيالقيادة االسرتاتيجية و 

1 Zoogh. dafid. cultural value orientation personality & motivational determinants of
strategic leadership in africe, international journal of leadship studies(Regent
university,2009)p203
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١"األعمال 

القدرة على التوقع والتصور واحلفاظ " عدة تعاريف لعدد من علماء اإلدارة الغربيني هناك و 
٢" .ة ومتكني اآلخرين ألحداث تغري اسرتاتيجي كضرورةعلى املرون

ا تعرفو  تلك األفعال اليت تركز بشكل كبري على حتديد " القيادة االسرتاتيجية بأ
التوجه الطويل األمد والرؤية االسرتاتيجية وايصال هذه الرؤية إىل اجلهات ذات العالقة ، والوالء 

٣." قيقها ، واهتمام اآلخرين للتوجه صوب االجتاه الصحيح والقوة الالزمة إلدراك هذه الرؤية وحت

ا تعرف و  التأثري يف األفراد واملنظمات عن طريق االستخدام املنظم للفن اسرتاتيجي ، " بأ
٤".والفن االسرتاتيجي هو الغايات والطرائق والوسائل الالزمة لتحقيق األهداف 

ا ايضاً و  رين بغية التنفيذ الطوعي للقرارات اليومية اليت القدرة على التأثري يف اآلخ" بأ
تسهم يف توجيه املنظمة يف األمد الطويل واحملافظة يف الوقت نفسه على االستقرار املايل يف األمد 

٥".القصري 

القيادة االسرتاتيجية عنصر فعال يف تطوير املنظمات بشكل مستمر وينحصر نشاطها و
اه ووضع االسرتاتيجية موضع التنفيذ ومتكني العاملني الستالم حتديد االجت: يف مخسة أمور وهي 

)٤(٦.وتطوير االسرتاتيجية وحتديد النقاط الفعالة وتطوير القابلية لالسرتاتيجية
ا القدرة على حتديد االجتاه املستقبلي والتأثري يف  ويرى الباحث  القيادة االسرتاتيجية بأ

اف البعيدة املدى من خالل القبول الطوعي والتعاون ممارسات العاملني وتوجيهها حنو األهد
الفعال واملشاركة الفعلية والتمكني ووضع اخلطط االسرتاتيجية موضع التنفيذ والقيام بعمليات 

.الرقابة االسرتاتيجية 

1 Haugh. johan & scheceprs .retha . strategic leadership , journal of global strat egic
management (u s a . stellenbosch universiter) p18.

ورقه عمل مقدمة للقاء اإلداري الرابع للجمعية (ق إلى المستقبلالطري: القيادة والتفكير االستراتيجي . معصومة . املبارك .2
٢٦- ١٢ص ).٢٠٠٦. مارس) ٢٣-٢١(السعودية لإلدارة ، السعودية ، اخلرب  خالل الفرتة 

3 Crow ,W. J, 1993,op.p12-26.
4 Chilcoat.R.A. Strategic Art: The New Art for 21st Century Leader(U.S. Army War
College, Strategic Studies Institute,October,1995)p44
5 ASX.Report.Enhancing Investment Decision Success (Overview pdf,www.fsed.org/research
projects/ASX Report,2002)p25
6 Barbara j davies and brent davies . developing amodle forstrategice leadership in schools
educational management administration leadership.(2006)p132
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: أدوار القيادة االسرتاتيجية 
سرتاتيجية عرب العديد إن القيادة االسرتاتيجية تلعب دوراً مؤثر يف تنفيذ عملية اإلدارة اال

من املمارسات واألفعال القيادية ، وتشري القيادة االسرتاتيجية إىل القدرة على فهم العناصر 
الرئيسية للتفكري االسرتاتيجي املبدع وفهم خطوات عملية التخطيط اخلالق وتنفيذها وفهم اخلطة 

.االسرتاتيجية 
: ي مخسة أدوار ميارسها القادة اسرتاتيجيون هوهناك

التعرف من مواقعهم العليا على جمريات األحداث ومراقبة عملية التنفيذ عن كثب فضًال . ١
عن تشخيص املعوقات اليت حتول دون عملية التنفيذ الفاعل لالسرتاتيجية من خالل تطوير شبكة 

. واسعة رمسية وغري رمسية للمعلومات يف املنظمة 
فراد يف املنظمة على تنفيذ االسرتاتيجية وفق أعلى إرساء دعائم ثقافة تنظيمية حتفز األ. ٢

. املستويات املقبولة للتنفيذ 
من خالل ) املرونة ( العمل على بقاء املنظمة يف حالة استجابة للظروف املتغري . ٣

التشخيص املبكر للفرص اجلديدة وتوليد األفكار اجلديدة ، ويتحقق هذا من خالل تفويض 
لكون الرغبة يف تطوير التكنولوجيا اجلديدة واملمارسات اجلديدة واملنتجات األفراد ال سيما من ميت

العديدة وقيادة عملية تطوير القابليات اجلديدة واالستجابة الكفؤة لرغبات الزبائن املتغرية 
. والظروف التنافسية املعقدة 

. التأكيد على املمارسات األخالقية وروح املواطنة التنظيمية . ٤
املشاركة / االقناع / القوة ( عملية التغري باستخدام اسرتاتيجيات التغيري املخطط قيادة. ٥

.(١)١(
يدية والشك أن أداور القيادة االسرتاتيجية ختتلف عن األدوار اليت متارسها القيادة التقل

٢.ختالفاالإليها بغية احلصول على تصور عام لطبيعة وهناك عدد من املعايري يشار

مقارنة بني ادوار القيادة االسرتاتيجية والتقليدية) ١(جدول رقم

1 Thompson. John L. Strategic Management : Awareness Change (3rd Ed, International
Thomson, Publishing Co, U.K.2003). P. 15

١٨٩ص ) ١٤٢٩، مكتبة الشقري ،الرياض( مدخل إسالمي مقارن: القيادة االستراتيجية . رمضان فهيم . غريبة ،2
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معايري 
التمييز

القيادة االسرتاتيجيةالقيادة التقليدية

ال ا
يسعي إىل حتقيق الكفاءة 
الكلية للمنظمة استنادًا على املواءمة 

.بني الفرص واملوارد 

يسعي إىل حتقيق الفاعلية والكفاءة 
ألهداف والفرص استناداً على العالقة بني ا

.وفق تكامل وتنسيق بني املنظمة وبيئتها 

الرتكيز
يركز على املواءمة الداخلية بني 
الوظائف واألفعال لغرض التنسيق 

.الداخلي 

يركز على جانب املواءمة الداخلية 
واخلارجية والسعي للتكيف مع ما جيري 

.داخلياً وخارجياً 

التخطيط

اعتماد اخلطط التشغيلية يف 
اجهة األحداث اآلنية مع ما ميتلك مو 

.من مهارة تقليدية 

اعتماد التحليل والتخطيط 
االسرتاتيجي مستندًا على منطق التفكري 
اإلسرتاتيجي والتكاملي ملواجهة األحداث 

. اآلنية واملستقبلية 

القرارات

اتباع منهج خمطط وحمدد ملا 
جيب عمله يف ضوء ضوابط حمددة 

.املخاطر ومقاسه سلفاً بعيد عن

اتباع البديهية واحلدس يف اختاذ 
قرارات سريعة ومفاجئة يف ظل األزمات 
مستندًا على اخلربات واملهارات اليت ميلكها 

 .

الثقافة 
التنظيمية

مييل إىل تبين ثقافة منظمية 
يغلب عليها طابع اجلمود واالنغالق 

أمام األفكار اجلديدة

مييل إىل تبين ثقافة منظميه قائمة 
لى احرتام األفكار اجلديدة اليت تسهم يف ع

ا  .تطوير املنظمة وتعزز قدرا

املنافسة
مييل إىل اعتماد التقليد 
لآلخرين لتحقيق ميزة تنافسية 

للمنظمة عند الضرورة

مييل إىل تبين اإلبداع واالبتكار خللق 
مزايا تنافسية دائمة جتعل املنظمة قائدة يف 

.جمال عملها 

مييل إىل االلتزام بإتباع تعليمات مرونة العمل
وإجراءات العمل 

مييل إىل املرونة يف إتباع التعليمات 
وإجراءات العمل 

مييل للتغيري اجلزئي والتحسني التغيري
املستمر 

مييل إىل التغيري اجلذري ويأيت 
.بابتكارات جديدة 
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)١٤٢٩غربية ، ( املصدر
:خصائص وصفات القيادة االسرتاتيجية 

١: متع القيادة االسرتاتيجية بعدد من الصفاتتت

وتعين قدرة القائد على رؤية االجتاه الذي جيب أن تسري فيه . بعد النظر والفصاحة.١
املنظمة فضًال عن فصاحته  مبا يكفي لتوصيل تلك الرؤية إىل اآلخرين بأسلوب يؤدي إىل 

ثبات من أجل توضيح رؤيتهم تشجيع اآلخرين وبث احلماسة فيهم مع مراعاة العمل باستمرار و 
. حىت يصبح جزء من الثقافة التنظيمية السائدة 

القائد القوي من يربهن على التزامه جتاه رؤيته اخلاصة مدعمًا ذلك باملثال . االلتزام .٢
.والقدوة من خالل أعماله وتصرفاته حبيث تتوافق مع رؤيته

ة املميزون يقومون بإنشاء شبكة من القاد. اإلملام اجليد واإلحاطة الكاملة بشؤون العمل .٣
م  املصادر الرمسية وغري الرمسية للمعلومات اليت تؤمن هلم اإلحاطة بأعماهلم إضافة إىل زيارا
الرمسية وغري الرمسية ملواقع األعمال املختلفة مع الرتكيز على القنوات غري الرمسية لتفادي تأثر 

. القنوات الرمسية بالعالقات الرمسية 
القادة املميزون مفوضون ماهرون لكي ال يقعوا فريسه لألعباء . ة على التفويض القدر .٤

ا كواهلهم ، وأيضا يعد ذلك التفويض أداة حتفيزية للمرؤوسني  كما أن . واملسؤوليات اليت تنوء 
ا  عملية التفويض تكتسب بعدين جديدين عندما يرتتب عليها قرارات يتوىل تنفيذها ومباشر

مع األخذ يف االعتبار أن القادة االسرتاتيجيون عادة ما حيتفظون . ن قد أصدروها أولئك اللذي
. بالقرارات احلامسة واحلرجة 

القادة االسرتاتيجيون مييلون إيل استخدام وحتري الذكاء يف . االستخدام الذكي للقوة .٥
فقة اجلماعية استخدام جوانب القوة لديهم من خالل االعتماد على املهارة للحصول على املوا

م لفرض تلك األفكار ويتصرفون   من املرؤوسني فيما خيص أفكارهم بدًال من استخدام سلطا
ا يف مواجهة احلوادث  كأعضاء يف ائتالف دميقراطي مشارك ومن خالل املرونة اليت يتمتعون 

.الطارئة والعمل على دفع الربامج على مراحل حنو األهداف 
:جية أمناط القيادة االسرتاتي

.٢٠٠، مرجع سابق ، ص١٤٢٩غربيه ، 1



٧٧٤٢٠١٤ 

٧٧٤

ا القائد مع مرؤوسيه  يعرب عن جمموعة " وهو يشري النمط القيادي إىل الطريقة اليت يتعامل 
عوامل داخلية وخارجية وترتك آثارها من التصرفات اليت يبديها القائد داخل التنظيم نتيجة

1" .يف التنظيم سلباً أو إجيابا املباشرة على سلوك العاملني 

( من قبل ) ١٩٨٤(القيادي االسرتاتيجي عام ظهر مصطلح النمطوقد 
hambrick, miller & friesen) ( ا جمموعة من السمات الذاتية " وعرفها بأ

واملهارات املكتسبة اليت ميتلكها فرد ما واليت حتدد أسلوبه يف ممارسة القيادة االسرتاتيجية وما 
.أربعة أمناط للقيادة االسرتاتيجية وهناك. يرتتب عليها من مهام وقرارات تتباين من فرد آلخر 

مناذج أمناط القيادة االسرتاتيجية) ٢(جدول 
النمطالسنهالتصنيفم

١
Hambrickf

shrivastava
١٩٨٤
١٩٨٩

ريادي / بريوقراطي / مهين / سياسي 

٢Wright etalحتويلي / تباديل ١٩٩٨

٣
Neumann

and Neumann١٩٩٩
على مركز/ متقولب / متكامل 

املشخص / مركز على التنفيذ / الرؤية 
احملافظ/ املنفذ / احلامل / لألولويات 

إجرائي / حتويلي / تشاركي ٢٠٠٨املربع٤
)٢٠١٠مجيل ( املصدر 

حيث يتكون هذا النموذج من ثالثة ) Neumann( وأشهر هذه النماذج منوذج 
Neumann and.(اتيجيني أبعاد فرعية متثل املهارات الرئيسية  للقادة االسرت 

neumann,1999 (.٢

وفيها تتضح رؤية القائد للمستقبل بشكل ) . التحليل والصياغة ( تشكيل الرؤية . أ

.٦٤، مرجع سابق ، ص ١٩٩٢النمر ،1
.٤٤، مرجع سابق ، ص٢٠١٠مجيل، 2

David. agarvin. building learning organization. harvard business jully, augast review
finkelstein strategic leadership( oxford university , usa, 1993)p48.
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وتتمثل هذه القدرة يف وجود الرغبة لدى القائد يف تغيري الوضع الراهن والرغبة يف تبين . متكامل 
لبيئتني الداخلية واخلارجية والقدرة على أهداف جديدة والقدرة على حتديد الفرص واملخاطر يف ا

. رسم اسرتاتيجيات بعيدة املدى الستغالل تلك الفرص 
ويتضمن قدرة القائد على حتريك املنظمة من وضعها احلايل إىل تبين رؤى . الرتكيز . ب

ات جديدة ، وتعين هذه القدرة امكانية القائد على اقناع األفراد برؤيته والقدرة على وضع اإلرشاد
الالزمة لتحقيقها والقدرة على حتديد أولويات جديدة والقدرة على تشكيل الفرق القادرة على 

. التنفيذ وحتفيز العاملني 
ويتضمن قدرة القائد على وضع األهداف واخلطط االسرتاتيجية موضع التنفيذ . التنفيذ . ج

ة يف تنفيذ اخلطط والقدرة على ، من خالل القدرة على تشجيع أفراد املنظمة على املشاركة الفاعل
اهلام وحتفيز أفراد املنظمة على حتقيق األداء العايل والقدرة على تسهيل عملية اإلدراك لألهداف 
اجلديدة يف وقت قصري ، وإزالة العوائق أمام عملية التنفيذ فضًال عن القدرة على تقييم التغذية 

ات للعمل مبا ينسجم مع الرؤية املوضوعة ، العكسية يف الوقت املناسب لألفراد والفرق والوحد
. ووضع أسس الرقابة الفاعلة 

: يف منوذجه الشهري اآليت ) Neumann( وتعين كل هذه األمناط اليت أشار إليها 
/ الرؤية ، الرتكيز ( هذا النمط ميتلك فيه القائد املهارات الثالث . النمط املتكامل ) ١(
ادر على استعماهلا بشكل متساو من أجل حتقيق جناح املنظمة بشكل عال جداً وهو ق) التنفيذ 

.عرب تكامل مهاراته االسرتاتيجية
هذا النمط من القيادة ميتلك فيه القائد مهارة عالية يف تشكيل الرؤية . النمط املتقولب ) ٢(

ويف دعم تنفيذها ، وهذا النمط قادر على تشخيص الفرص البيئية بشكل كبري واستغالهلا يف 
.صياغة الرؤية ولكنه يفتقر إىل القدرة أو املهارة املطلوبة يف التواصل مع العاملني 

ويف هذا النمط من القيادة يقوم القادة بصياغة الرؤية بشكل . النمط املركز على الرؤية ) ٣(
. فاعل وتوجيه املنظمة باجتاه حتقيق تلك الرؤية ولكنه يفتقر إىل املهارات التنفيذية 

وفيه ميتلك القائد ضعفًا يف تشكيل الرؤية واختيارها ولكنه . مط املركز على التنفيذ الن) ٤(
.ميتلك قدرات عالية يف توجيه املنظمة حنو الرؤية والتنفيذ

هذا النمط من القيادة ميتلك فيه القائد قدرات منخفضة . النمط املشخص لألولويات ) ٥(
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. قدرات عالية يف توجيه املنظمة يف تشكيل الرؤية ويف التنفيذ ولكنه ميتلك 
ويف هذا النمط ميتلك القائد قدرة عالية على تشكيل الرؤية ولكنه . النمط احلامل ) ٦(

. ميتلك قدرة تنفيذية وتوجيهيه منخفضة 
هذا النمط من أمناط القيادة االسرتاتيجية ميتلك ضعفاً يف تشكيل الرؤية . النمط املنفذ ) ٧(

. ارات التوجيه ولكنه ميتلك مهارات عالية يف عملية التنفيذ االسرتاتيجي االسرتاتيجية ويف مه
ميتلك القائد االسرتاتيجي مهارات منخفضة يف تشكيل الرؤية ويف . النمط احملافظ ) ٨(

.التوجيه ويف التنفيذ مما يستلزم توفر بيئة مستقرة تساعده على النجاح 
:يوهيةللقيادة االسرتاتيجأخرىوهناك عدة أمناط

يتميز هذا النمط خبصائص عامة منها امليل الشديد حنو االستقرار . النمط احلازم .١
والثبات وتعظيم الكفاية واإلجناز واحرتام الوقت وسرعة التعرف للحصول على النتائج والرغبة 
امللحة يف التأكد والضمان يف كافة نواحي التعامل مع قلة اجلهود والرتكيز يف البحث واحلصول

. على املعلومات وبالتايل اخنفاض كمية املعلومات املستخدمة يف اختاذ القرار 
يتميز بامليل الشديد حنو تعدد  األهداف وحماور الرتكيز ، كما أنه مغرم . النمط املرن .٢

بالتغيري لفرض التغيري وسريع التكيف ويعتمد علي البداهة وسرعة االنتقال من هدف آلخر دون 
بالتايل ال مييل إىل البحث عن كمية كبرية من املعلومات أو استخدامها وكذلك عمق أو حتليل و 

حمدودية اندماجه يف نشاطات ذهنية معقدة كالتحليل الدقيق للمعلومات أو تقييمها ، كما أن 
التخطيط  للقائد املرن نشاط غري مفضل ، ويفضل هذا النمط وسائل االتصال املختصرة واهلادفة 

 .
يتسم بنزعته القوية حنو التفكري واالستغراق فيه واحلب الشديد . ي النمط اهلرم.٣

للمعلومات والبحث عنها باختالف أنواعها ومصادرها وامليل الشديد حنو االتقان وحماولة 
الوصول إىل الكمال واملثالية يف إجناز األعمال من خالل اختيار أفضل احللول وأمثلها والرغبة يف 

كما يصمم هذا النمط خططاً . قبل وفقًا السرتاتيجيات مسحوبه بعناية التنبؤ والتخطيط للمست
بديلة للتعامل مع املفاجآت غري احملسوبة وعامة ما يفضل هذا النمط العمل يف املنظمات 
البريوقراطية التقليدية ذات األحكام الكبرية واإلجراءات املقننة كما يعتمد يف أسلوبه اإلتصايل 
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املنتهية بنتائج حمدودة وأخريًا مييل إىل تعظيم االستفادة من املعلومات اليت على التقارير الرمسية
.يبذل جهوداً معنية يف احلصول عليها 

يتميز كاهلرمي بالتفكري ونزعة قوية حنو احلصول على أكرب حجم من . النمط التكاملي .٤
عنه يف رغبته يف املعلومات وحتليلها  وتقييمها ومعاجلتها لتعظيم استخدامها ولكنه خيتلف

االبتكار واإلبداع والتجريب لوسائل حديثة ، كما يتميز بتعدد األهداف والرتكيز والقدرة الفائقة 
على التكليف والتعامل مع الظروف الطارئة ، كما أن األهداف وتعددها ال يقوم على سطحيه 

دقة واالبتكار ، وعادة ما وضحالة تفكري بل تأخذ األهداف وحلوهلا قدرًا كبريًا ميتاز بالعمق وال
تكون شخصية القائد التكاملي شخصية خالقة ومبدعة متيل إىل التخطيط القابل للتعديل وفق 

.متغريات البيئة كما أن القائد التكاملي يفضل أسلوب االتصال املتسم بغزارة املعلومات 
ي والنمط ال ميثل منطًا فريدًا بل مزجيًا من خصائص النمط اهلرم. النمط املركب .٥

التكاملي وعادة ما يكون تكامليًا ولكنه جينح إىل اهلرمية عند ارتفاع مستوى الضغط البيئي  يف 
.ظروف العمل 

ن التباين يف ممارسة األدوار بني القيادات االسرتاتيجية ختلق العديد من أمناط القيادة إ
:وهي . االسرتاتيجية

اإلدارة العليا ومساعدوهم مهامهم وفيه ميارس أعضاء . منط اإلدارة املشاركة .١
االسرتاتيجية على أفضل وجه ويتم صياغة رسالة املنظمة وأهدافها االسرتاتيجية وخططها مما 
يشكل مصدر قوة يعرب عن قدرة القيادة االسرتاتيجية على النظر إىل العامل واألشياء من زوايا 

. االسرتاتيجية باملنظمة خمتلفة،  لذا يشكل هذا النمط أفضل صيغة ملمارسة القيادة
وفيه يسيطر أعضاء اإلدارة العليا على كافة األمور ويتخذون . منط اإلدارة التشريعية .٢

القرارات االسرتاتيجية دون الرجوع إىل املستويات األخرى واملساعدين نظرًا ملا يتمتعون به من 
. وضع قانوين أو ملكانتهم املميزة يف املنظمة 

وفيه يقوم أعضاء اجلهاز اإلداري التنفيذي باالسرتاتيجية أكثر . فيذية منط اإلدارة التن.٣
من أعضاء اإلدارة العليا ، وهو يعين أن الرئيس األعلى لإلدارة يتخذ كافة القرارات االسرتاتيجية 
مع مساعديه ويوافق باقي أعضاء اإلدارة العليا على القرارات الصادرة من الرئيس األعلى لإلدارة 

.هومساعدي
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ويف هذا النمط يقل ويضعف االهتمام باالسرتاتيجية على مجيع . منط اإلدارة الفوضوية .٤
املستويات من الرئيس ومساعديه وأعضاء اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية ، وإذا وضعت تكون 

ة  ١.شكلية على الورق فقط ورمبا نقالً عن منظمات مشا

ائد التقليدي والقائد االسرتاتيجيمقارنة بني سلوكيات الق) ٣(جدول رقم 
القائد االسرتاتيجيالقائد التقليدي

يدير، يسيطر، يركز على التكتيك 
واألنظمة ، رؤية قصرية ، يقبل الوضع القائم ، 
يركز على احلاضر يوجه االنظار حنو العمل 
احلايل، يطور اخلطط واجلداول ، يسعي للتغري 

ؤوسني بالنظام، يتجنب املخاطر، حيث املر 
على االلتزام، يستخدم سلطة الوظيفة 

. والتسلسل اهلرمي، يعمل حبرفية القانون 

يبدع ، يثق، يركز على الفلسفة واألهداف 
والقيم ، رؤية بعيدة ، يتحدى الوضع القائم ، 
يركز على املستقبل ، يوجه األنظار حنو العمل 
املستقبلي ، يطور الرؤى واالسرتاتيجيات 

، يسعي للتغيري ، يواجه ويفوض اآلخرين 
املخاطر ، يلهم املرؤوسني ، يستخدم قوة التأثري 

. ويعمل بروح القانون
)٢٠٠٢يونس ، ( املصدر 

اإلبداع اإلداري
.متهيد

يشهد العصر احلايل العديد من التطورات املتسارعة والتغريات املتالحقة نتيجة االنفجار 
ولعل ذلك يتطلب النظرة املتجددة لألشياء وتوليد األفكار املعريف وثورة املعلومات واالتصاالت

اجلديدة وتشجيع اإلبداع واالبتكار ، ولن يتحقق ذلك إال من خالل العناية بالعنصر البشري 
. باعتباره حجر الزاوية يف العملية اإلبداعية واستثمار طاقاته وتنميتها 

:اإلبداع 
النظر حول حتديد ماهية اإلبداع ، فال يوجد اتفاق تتعدد مفاهيم اإلبداع وتتباين وجهات 

بني العلماء حول تعريفه وماهيته ويعود ذلك إىل تعقد الظاهرة اإلبداعية نفسها من جهة وتعدد 

القاهرة ، املنظمة ( دروس مستوحاه من التجارب العالمية والعربية: الفكر االستراتيجي للقادة . طارق شريف . يونس .1
.٤٩-٤١ص ) ٢٠٠٢العربية للتنمية اإلدارية ،
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االت اليت انتشر فيها مفهوم اإلبداع من جهة أخرى مما أدى إىل اختالف املنطلقات النظرية  ا
م وكذلك ملوضوع اإلبداع بسبب تباين اجتهادات العلماء والباحثني واختالف اهتماما

. لثقافية ومدارسهم الفكرية مناهجهم العلمية وا
قدرة الفرد على اإلنتاج انتاجاً يتميز بأكرب قدر من الطالقة واملرونة واألصالة " واإلبداع يعين 

كاستجابة واملخاطرة واحلساسية للمشكالت والقدرة على التحليل والفكر املغاير واليت تظهر
)١(١."ملمكن تنميتها وتطويرها ملشكلة أو موقف مثري وهذه القدرة من ا

ستخدم كمرتادفات وتعين مجيعًا والدة شيء جديد يفاهيم اإلبداع واالبتكار أن مكما
غري مألوف أو النظر إىل األشياء بطرق جديدة ، ولكن هناك فرق بني اإلبداع واملهارة ، فالعامل 

٢.ذي يعيد تشكيل ما ابتدعه غريه بإتقان وأما اإلبداع ففيه أصاله وإضاقة نوعيه املاهر هو ال

خلق قيمة أو أنتاج فكرة جديدة مفيدة سواء كانت تتعلق بإنتاج ويرى الباحث بأن اإلبداع 
سلعة أو خدمة أو تتعلق بالوسائل واإلجراءات والعمليات أو تتعلق باالسرتاتيجيات والسياسات 

.نظيمية وذلك من قبل أفراد يعملون معاً يف نظام اجتماعي معقد والربامج الت
.اإلبداع اإلداري 

٣".ابتكار شيء غري منطي وغري متكرر " اإلبداع يف اللغة العربية 

دف " واإلبداع اإلداري هو  األفكار واملمارسات اليت يقدمها املديرون والعاملون واليت 
ساليب أكثر كفاءة وفاعلية يف إجناز أهداف املؤسسات إىل إجياد عمليات إدارية وطرق وأ

٤." املختلفة 

جمموعة من التوجهات وامليول الوجدانية والقدرات العقلية اليت ميتلكها الشخص " وهو
القيادي واليت متكنه من إنتاج أفكار أصيلة تساعده على أجناز أعماله وحتقيق أهدافه بيسر 

" وسهولة وبطريقة خاصة مبتكرة 
ويتفق الباحث مع ما ذهب اليه القامسي يف حتديد مفهوم اإلبداع اإلداري لشموليته يف 

٢١ص) ٢٠٠٤القاهرة ، دار غريب ،( إدارة السلوك التنظيمي  .علي . السلمي 1
عمان ، دار الشروق ( دراسة السلوك اإلنسانية الفردي واجلماعي يف املنظمات : السلوك التنظيمي  . حممد قاسم . لقريويت ا2

.٢٨٩ص) ٢٠٠٠للتوزيع والنشر، 
.١٣٤املعجم الوسيط ،ص3
.٣٦كرجع سابق ، ص. ٢٠٠٤السلمي ، 4
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.تغطية مجيع ابعاد ظاهرة اإلبداع اإلداري 
يعترب اإلبداع اإلداري أحد املقومات األساسية يف عملية التغيري ، فالتطورات البيئة و 

وتنوع حاجات األفراد وقلة املوارد وزيادة احمليطة داخليا وخارجياً ألي منظمة وزيادة حدة املنافسة 
طموح األفراد وزيادة فاعلية االتصاالت وكرب حجم منظمات األعمال والتغري يف القيم واملبادئ 
أحدثت مشكالت عديدة ، لذا جيب على املنظمات أن تستجيب هلذه التطورات بإحداث 

.التغريات والتعديالت اليت تتواكب مع هذه التطورات 
. ات اإلبداع مستوي

١:يظهر اإلبداع يف العديد من املستويات

ويقصد به إبداعات األفراد من خالل خصائص فطرية . اإلبداع على املستوى الفردي .١
ا كالذكاء واملوهبه أو من خالل خصائص مكتسبه يتم التدريب عليها وتنميتها  .يتمتعون 

ات حمددة يف العمل تتعاون يتكون من خالل مجاع. اإلبداع على مستوى اجلماعات .٢
ا وتغيري الشيء حنو األفضل كجماعة  . فيما بينها لتطبيق األفكار اليت حيملو

ويعين وجود مستوى أداء عايل للمنظمة وتتضمن . اإلبداع على مستوى املنظمات .٣
نوعني من اإلبداع هي اإلبداع الفين املتعلق باملنتجات سواء كانت سلع أو خدمات وتتعلق 

ولوجيا اإلنتاج واآلخر اإلبداع اإلداري ويتعلق باهليكل التنظيمي والعملية اإلدارية يف املنظمة بتكن
.

.القيادة واإلبداع 
مل تعد مهمه القائد تتمثل يف انتظار حدوث املشكالت مث التدخل يف حماولة حللها 

د األخذ بزمام بشكل جزئي ، ولكن األمر تعدي ذلك بكثري حبيث أصبح من أهم واجبات القائ
املبادرة  وتوقع ما ميكن أن حيدث ويفكر ويبدع يف كيفية جتنب حدوث املشكالت واإلبداع يف 
مواجهتها أن لزم األمر ، وهناك عوامل عديدة تساعد على تشجيع اإلبداع واالبتكار يف 

وتشجيع األداء املنظمات أمهها حتسني املناخ العام يف املنظمة وجعله أكثر انفتاحاً وتقبل اآلخرين 

،عمان (رسالة ماجستري منشورة . شركات الصناعية باألردن أثر النمط القيادي على اإلبداع اإلداري لل.حممود .الفياض 1
.٥٧، مرجع سابق ، ص١٤٢٦جربة ،؛ ٤٥ص) ١٩٩٥،اجلامعة األردنية
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اإلبداعي االبتكاري ودعم املبدعني وتبين أفكارهم والتخلص من اإلجراءات الروتينية ووضع 
الرجل املناسب يف املكان املناسب وتشجيع اإلثراء الوظيفي واستخدام املثريات االجتماعية ودعم 

١.ار املسؤولني لألفكار اإلبداعية وبث الثقة بالنفس ورفع شعار التجديد واالبتك

:النتائج 
إن القيادة االسرتاتيجية من املواضيع القدمية يف الغرب ولكنها حديثة النشأة و التطبيق .١

ا ملا حتققه من كفاءة وفاعلية عالية يف حتقيق  تمعات النامية مما يستدعي ضرورة العناية  يف ا
. اهداف األفراد واملؤسسات  

ا ترتبط باإلدارات العليا إن القيادة االسرتاتيجية ختتلف عن الق.٢ يادة التقليدية يف كو
اضافه على تركيزها على العمل التنفيذي كنشاط اسرتاتيجي و ليس كنشاط عالئقي بني القائد و 

.املرؤوس
القيادة االسرتاتيجية تسمح بإطالق القدرات و االمكانات وبالتايل ترتبط بعالقه وثيقه .٣

.داري ملا توفره من دعم مطلق لألفراد بإبداء آراءهم وتبنيهامع ظاهرة اإلبداع وخاصة اإلبداع اال
.تعدد وتنوع أمناط القيادة االسرتاتيجية تبعاً ألدوار القادة االسرتاتيجيني.٤
اتفقت معظم آراء علماء اإلدارة و والباحثني على أن النمط القيادي املشارك .٥

داري يف املؤسسات العتماده على والدميقراطي له تأثري كبري يف تطوير و تنمية اإلبداع اإل
.العالقات اإلنسانية و التفويض السليم واالتصال اجليد

:التوصيات 
:يف ضوء نتائج الدراسة ، يوصي الباحث مبا يلي

تعزيز ممارسات النمط القيادي االسرتاتيجي املشارك و الدميقراطي ووضع خطه . ١
.االسرتاتيجيةاسرتاتيجية على مستوى املؤسسات الختيار القيادات

تطوير برامج اعداد و تأهيل القيادات االسرتاتيجية ودعوة القيادات االسرتاتيجية إىل . ٢
م السلوكية  م وتنمية مهارا تعزيز االجتاه حنو الالمركزية وتفويض السلطات ومتكني العاملني وتدر

.٦٢، مرجع سابق ، ص٢٠١٠خلف ، 1
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.و الذهنية 
تجيب للمتغريات و تعزز والء نشر ثقافة اإلبداع و االبتكار واعتماد ثقافه مرنة تس. ٣

.العاملني للمؤسسات
إنشاء إدارة حاضنة لإلبداع تكون مسئولة عن دعم وتشجيع املبدعني واملتميزين واعتماد .٤

ختطيط السيناريو املستقبلي للمؤسسات لتحقيق الفاعلية يف كشف اآلراء و االجتاهات وامليول 
ة على معايري دقيقة للكشف عن املبدعني واملوهوبني املستقبلية حنو اإلبداع ووضع اسرتاتيجية مبني

ا اإلبداعية . .والعمل على تدريبهم لتوفري قيادات إدارية مؤهلة قادرة على استثمار طاقا
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ملخص البحث
التعليم العايل يف سبيل هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن أمهية توظيف اإلبداع يف جمال تنمية املوارد البشرية من خمرجات 

تمعات املعاصرة والعامل أمجع، حيث استخدم الباحث يف دراسته  ا ا خدمة القضايا املتعلقة حبركة التنمية املستدامة اليت تنادي 
نتائج املنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل الرجوع إىل األدب الرتبوي املتعلق باجلوانب املختلفة ملوضوع الدراسة، واستقراء

ا املختلفة وحتليلها يف ضوء الواقع احلايل للجهود املبذولة يف سبيل حتقيق أهداف التنمية  الدراسات ذات العالقة وتوصيا
تمعات املعاصرة : وخلصت الدراسة إىل نتائج من أمهها. املستدامة ورعاية حقوق اإلنسان والبيئة على كوكب األرض حاجة ا

ا على البيئة ورعاية حقوق األجيال احلاضرة إىل ترسيخ مفهوم التنمية املستدامة من أجل مواجهة حتديات العوملة وانعكاسا
يئة  تمع إىل تطوير مجيع عناصر منظومة التعليم العايل خلدمة القضايا املتعلقة بدعم حركة التنمية املستدامة، و والقادمة، وحاجة ا

عايل واستخدام املنهاج الدراسي واألساليب التدريسية اليت تساعد يف إعداد قوى بشرية بيئة حمفزة لإلبداع يف مؤسسات التعليم ال
تمعات يف حتقيق التنمية املستدامة ضرورة مراجعة : وأوصت الدراسة جبملة من التوصيات منها. مبدعة ميكن أن تدعم جهود ا
ا الستيعاب املتغريات العاملية ويف  مقدمتها حركة التنمية املستدامة، وإنشاء مراكز متخصصة يف مؤسسات التعليم العايل سياسا

مؤسسات التعليم العايل تُعىن باإلبداع وتشجيع املبدعني ورعاية املشاريع البيئية االبتكارية، وضرورة التنسيق والتعاون املستمريْن بني 
تمع األخرى من أجل خدمة قضايا التنمية وا .لبيئةمؤسسات التعليم العايل ومؤسسات ا

:مقدمة
تعيش جمتمعات اليوم ظروفا متغرية بتغـري تفاصـيل احليـاة املختلفـة نتيجـة العوملـة ومـا يـصاحبها 

ويـشري . من انعكاسات وتأثريات حياتية متنوعة ألقت بظالهلا على طريقة حياة الـشعوب يف العـامل
يـع النـاس يف مجيـع أحنـاء مفهوم التغري بسبب العوملة إىل العمليـات املعقـدة الـيت أثـرت علـى حيـاة مج

ــــــب ــــــصادية العــــــامل يف خمتلــــــف جوان ــــــة واالجتماعيــــــة والــــــسياسية واالقت م الفكريــــــة والوجداني حيــــــا
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. ة١والثقايف
ــا ســواء يف أفكــارهم أو قــيمهم  وبفعــل هــذه التغــريات العامليــة املــستمرة، ونتيجــة لتــأثر األفــراد 

م؛ كــان التــأثري ســلبيا علــى البيئــة واملــوا رد الطبيعيــة وحقــوق اآلخــرين مــن خــالل ســيادة أو ســلوكيا
أمنــــاط خاطئــــة يف اإلنتــــاج واالســــتهالك، وتغليــــب النمــــو االقتــــصادي وزيــــادة املــــال علــــى مــــصلحة 
اإلنـــسان والبيئـــة، وأصـــبحت احلاجـــة ضـــرورية إلحـــداث نـــوع مـــن التـــوازن الـــذي حيمـــي حـــق البيئـــة 

لتبـــين مفهـــوم التنميـــة املـــستدامة واألجيـــال املعاصـــرة والقادمـــة علـــى كوكـــب األرض، وذلـــك بالـــدعوة
.وتسخري قطاعات التعليم املختلفة لرتسيخ مبادئ هذا املفهوم وقيمه اإلجيابية لدى الدارسني

ويأيت قطاع التعليم العايل يف املقدمة من حيث أمهية االعتناء بتنمية املوارد البـشرية الـيت حتمـل 
تمــــع واحملافظــــة علــــى حقــــوق اآل خــــرين علــــى هــــذه األرض، واتبــــاع العــــادات هــــّم البيئــــة وخدمــــة ا

تمــــع والعــــامل أمجــــع بيــــد أنــــه علــــى . الــــسلوكية الــــسليمة الــــيت تعــــزز مفهــــوم التنميــــة املــــستدامة يف ا
مؤســسات التعلــيم العــايل أن توظــف االســرتاتيجيات احلديثــة الــيت ميكــن أن تــساعد يف إعــداد جيــل 

اإلبـــداع إحـــدى أهـــم هـــذه االســـرتاتيجيات واٍع يـــساهم يف دعـــم حركـــة التنميـــة املـــستدامة، ويعتـــرب 
فاإلبـداع باعتبـاره إنتـاج األفكـار القّيمـة مطلـوب حلـل املـشكالت املعقـدة، "الفاعلة يف هذا الشأن، 

٢...".وتيسري التكيف مع التغري

وترّكـــز الدراســـة احلاليـــة علـــى مناقـــشة موضـــوع توظيـــف اإلبـــداع يف تنميـــة املـــوارد البـــشرية مـــن 
ــا التعليميــة ــه يف ســبيل خمرجا البــشرية كمحاولــة لــدعم جهــود قطــاع التعلــيم العــايل وتطــوير إمكانا

تمعــــات  إعــــداد قــــوى بــــشرية مبدعــــة  تــــساهم يف دعــــم مــــسرية التنميــــة املــــستدامة الــــيت تنــــشدها ا
املعاصرة، حيث تسعى هـذه الدراسـة إىل حبـث موضـوع مل ينـاقش يف الدراسـات الـسابقة يف حـدود 

جانب اإلبداع جبانب تنمية املوارد البـشرية يف مرحلـة التعلـيم العـايل خلدمـة علم الباحث، وهو ربط 
أغراض التنمية املستدامة، وذلك من خالل الكشف 

عـــن احلاجـــة الـــضرورية ملفهـــوم التنميـــة املـــستدامة يف ظـــل حتـــديات العوملـــة، وبيـــان مـــدى أمهيـــة 
اسـتثمار طاقـات الطـالب وتنميـة تطوير قطاع التعليم العايل من أجل تعزيز هـذا املفهـوم عـن طريـق

1 Sofo, F., Consequences of global change for human resource development (Human
Resources and Their Development, 2009), V. 2

2 Sefertzi, E., Creativity (Report produced for the EC project: INNORGIO project, 2000), P. 4
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تمعــات  م اإلبداعيــة ضــمن تعلــيم عــاٍل يفــتح آفــاق التنميــة املــستدامة لــدعم سياســات ا اســتعدادا
. وجهود العامل يف حتقيق تنمية مستدامة على كوكب األرض

:مشكلة الدراسة وتساؤالتها
تمعــــات املعاصــــرة يعتــــرب االهتمــــام برتســــيخ مبــــادئ التنميــــة املــــستدامة مــــن أعظــــم أهــــداف ا

للتغلب على التحديات اليت تواجه اإلنسان والبيئـة وحلمايـة حقـوق األجيـال احلاضـرة والقادمـة؛ ممـا 
تمــع  يتطلــب تطــويرا شــامال لقطــاع التعلــيم العــايل لتنميــة مــوارد بــشرية مبدعــة تــساهم يف خدمــة ا

وظيـــف اإلبـــداع يف تنميـــة املـــوارد وتتمثـــل مـــشكلة الدراســـة احلاليـــة يف مناقـــشة أمهيـــة ت. ومحايـــة البيئـــة
البـــشرية ضـــمن تعلـــيم عـــاٍل يركـــز علـــى اإلبـــداع إلعـــداد وتأهيـــل خمرجـــات بـــشرية مبدعـــة ومـــستدامة 

تمع والعامل أمجع .تساهم يف حركة التنمية املستدامة على مستوى ا
:من خالل مشكلة البحث السابقة، ميكن أن تتمثل تساؤالت الدراسة فيما يلي

تمعات املعاصرة وعامل اليوم؟ما مربرات ا.١ حلاجة إىل التنمية املستدامة يف ا
كيف ميكن تطوير قطاع التعليم العايل خلدمة أهداف التنمية املستدامة؟.٢
ما سبل تنمية املوارد البشرية القائمة على اإلبداع مبؤسسات التعليم العايل؟.٣
ة التنمية املستدامة؟كيف ميكن أن تساهم املوارد البشرية املبدعة يف خدمة مسري .٤

:أهداف الدراسة
تمعات املعاصرة وعامل اليوم.١ .التعرف إىل مربرات احلاجة إىل التنمية املستدامة يف ا
.بيان كيفية تطوير قطاع التعليم العايل خلدمة أهداف التنمية املستدامة.٢
سات التعلـيم الكشف عن السبل املمكنة لتنمية املوارد البشرية القائمـة علـى اإلبـداع مبؤسـ.٣

.العايل
.حتليل طرق مسامهة املوارد البشرية املبدعة يف خدمة مسرية التنمية املستدامة.٤

:أهمية الدراسة
ترّكــز الدراســة احلاليــة علــى ترســيخ مفهــوم التنميــة املــستدامة الــذي ينــادي بــه العــامل أمجــع .١

تمعات املعاصرة من خالل تطوير قطاع التعليم العايل خلدمة .قضايا التنمية املستدامةوتنشده ا
متّثل الدراسة احلالية فرصـة ملناقـشة أمهيـة اإلبـداع وإمكانيـة توظيفـه يف تنميـة املـوارد البـشرية .٢

تمع وتنمية البيئة .يف قطاع التعليم العايل من أجل خدمة ا
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تركــز هــذه الدراســة علــى ســد الفجــوة يف الدراســات الــسابقة وخدمــة البحــث العلمــي مــن .٣
اإلبـــــداع بتنميـــــة املـــــوارد البـــــشرية يف مرحلـــــة التعلـــــيم العـــــايل لتحقيـــــق أهـــــداف التنميـــــة خـــــالل ربـــــط 

.املستدامة
ميكن أن تساهم الدراسة احلاليـة يف التوصـل إىل نتـائج مهمـة ووضـع توصـيات ومقرتحـات .٤

مــستقلبية ميكــن اعتبارهــا منطلقــات فكريــة للــساسة الرتبــويني وأصــحاب القــرار فيمــا يتعلــق بتطــوير 
. العايل خلدمة التنمية املستدامةالتعليم

:مصطلحات الدراسة
ـــدف إنتـــاج أفكـــار :اإلبـــداع عمليـــة خارجـــة عـــن املـــألوف يف التفكـــري واخليـــال والتأمـــل 

وعالقــات وتنظيمــات جديــدة، وحماولــة ابتكــار حلــول بديلــة وممكنــة لعــالج مــشكلة مــا، أو إحــراز 
اال تمعتقدم إجيايب ملموس بطريقة منطقية يف خمتلف ا م الفرد وا .ت اليت 

عمليــة منظمــة ومقــصودة تركــز علــى رفــع منــسوب خمرجــات التعلــيم :تنميــة املــوارد البــشرية
العايل البشرية من املعارف واالجتاهات والقيم واملبـادئ واملهـارات والكفايـات والـسلوكيات املختلفـة 

ت ــم الفــرد وا ــا يف خمتلــف جمــاالت احليــاة الــيت  يئتهــا للمواقــف القادمــة وصــقل خربا مــع بغــرض 
واملــستحدثة يف البيئــة احمليطــة مبــا ميّكنهــا مــن املــشاركة املــستقبلية بفاعليــة يف املــسامهة بتقــدمي حلــول 

تمع الذي تنتمي إليه ودعم مسريْيت تقدمه ورقّيه .ممكنة ملشكالت ا
مــن أجــل مراجعــة عمليــة تــسخري كــل اإلمكانــات املاديــة والبــشرية:تطــوير التعلــيم العــايل

تمعيــة والتغــريات العامليــة املــستمرة  وترقيــة خمتلــف جوانــب املنظومــة التعليميــة يف ضــوء التوجهــات ا
.بشكل يساعد مؤسسات التعليم العايل املختلفة يف إعداد قوى بشرية مبدعة ومستدامة

ملختلفـــة عمليـــة إحـــداث نـــوع مـــن التـــوازن البيئـــي يف عمليـــات التنميـــة ا:التنميـــة املـــستدامة
دف خدمة كل األجيـال املتعاقبـة علـى  بشكل ال خيّل حبقوق البيئة وال يستنزف مواردها الطبيعية 

.كوكب األرض
:منهج الدراسة

ســـعت الدراســـة احلاليـــة إىل حتقيـــق أهـــدافها باســـتخدام املـــنهج الوصـــفي التحليلـــي مـــن خـــالل 
ضـــوء الظـــروف املعاصـــرة الـــيت تعيـــشها حتليـــل الواقـــع احلـــايل للجوانـــب املختلفـــة ملوضـــوع الدراســـة يف 

تمعــــات والتغــــريات املـــــستمرة الــــيت يـــــشهدها العــــامل، ويف ضــــوء نتـــــائج الدراســــات ذات العالقـــــة  ا
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ا املختلفــة فيمــا خيــص حركــة التنميــة املــستدامة ودور التعلــيم العــايل يف تنميــة مــوارد بــشرية  وتوصــيا
تمع والبيئة وحتقق  .   أهداف التنمية املستدامةمبدعة ومستدامة ختدم قضايا ا

:الدراسات ذات العالقة
ا: أوال :الدراسات اليت تناولت دور مؤسسات التعليم العايل يف تنمية اإلبداع لدى طال
):٢٠٠٩١(دراسة مارتن، وآخرون -

تطرقــت إىل دراســة مفهــوم اإلبــداع وتــشجيعه يف املمارســات التدريــسية يف التعلــيم العــايل مــن 
وتوصـلت الدراسـة إىل أن . ز على حتليل هـذا املوضـوع يف مركـز جامعـة برايتـون لإلبـداعخالل الرتكي

املركــز يعطــي أســاتذة اجلامعــة الفرصــة ملمارســة النظريــات واالجتاهــات التدريــسية يف الواقــع لتــشجيع 
اإلبــداع، وكانــت البيئــة التدريــسية املرنــة أهــم توجهــات املركــز يف دعــم الــتعلم املتمركــز حــول الطالــب
واإلبداع، وأوصت الدراسـة بـضرورة تـوفري الـدعم والتـشجيع الكـافيني لألسـاتذة إلعطـائهم الثقـة يف 

املبادرة بتطبيق اسرتاتيجيات جديدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف التـــدريس والـــتعلم وحتـــدي أي نظـــام أو ثقافـــة ســـلبية يف املؤســـسة، وكـــذلك البيئـــة التعليميـــة 
.املرنة مهمة لألساتذة لتطبيق اسرتاتيجيات تدريسية غري مألوفة وألول مرة

٢):٢٠١٠(دراسة أبو خاطر -

بفلــــسطني لــــدورهم يف  تنميــــة هــــدفت إىل الكــــشف عــــن مــــدى ممارســــة أســــاتذة جامعــــة غــــزة
اإلبداع لدى طلبتهم يف ضوء السنة النبوية، واقرتاح تـصور لالرتقـاء بـدور اجلامعـة يف تنميـة اإلبـداع 
يف ضوء السنة النبوية، واتبـع الباحـث املـنهج الوصـفي التحليلـي باسـتخدام اسـتبانة مت توزيعهـا علـى 

كليـات العلـوم التطبيقيـة واإلنـسانية والـشرعية فـردا مـن طلبـة املـستوى الرابـع ل٣٤٨عينة مكونة من 
وتوصـلت الدراسـة إىل أن نـسبة درجـة ممارسـة أسـاتذة . ٢٠١٠يف الفصل الثاين من العام الدراسـي 

، وأوصـــت الدراســـة بأمهيـــة %٦٨.٣٣اجلامعــة لـــدورهم يف تنميـــة اإلبـــداع لـــدى طلبــتهم قـــد بلغـــت 
م األســـاتذة لألســـاليب املنميـــة لإلبـــداع وأســـاليب تـــوفري املنـــاخ املالئـــم لتنميـــة اإلبـــداع، وضـــرورة إملـــا

1 Martin, P.,  Morris, R.,  Rogers, A., Martin, V., & Kilgallon, S., Encouraging creativity in
higher education: The experience of the Brighton Creativity Centre (Paper presented at the
Annual Conference of the Group for Learning in Art and Design (GLAD), 2009).

رسالة ماجـستري (دور الجامعة في تنمية اإلبداع لدى طلبتها في ضوء السنة من وجهة نظرهمأبو خاطر، منار سامل حممد، 2
).٢٠١٠لسطني، غري منشورة، اجلامعة اإلسالمية، ف
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.التدريس اإلبداعي، وأمهية احرتام الطلبة املبدعني
١):٢٠١٢(دراسة السامرائي -

يف بنـــاء ثقافـــة ) كدراســـة حالـــة(ركـــزت علـــى حتليـــل دور اجلامعـــة اخلليجيـــة اخلاصـــة بـــالبحرين 
يم العـايل، وتوصـلت الدراسـة إىل نتـائج اإلبداع والتميز والريادة من خالل تطبيق معايري جودة التعلـ

عــدم وجــود إطــار مؤسـسي لــدى بعــض اجلامعــات اخلاصـة لــدعم اإلبــداع واالبتكــار والتميــز، : منهـا
ـــز ثقافـــة  ـــادة العامليـــة، وتعزي ـــيت تـــسعى للري ـــدى املؤســـسات اال ـــة كبـــرية ل واحتـــضان املبـــدعني لـــه أولوي

. يــــة املــــستقبلية وخدمــــة التنميــــة املــــستدامةاإلبـــداع والتميــــز والريــــادة مطلــــب أســــاس للعمليـــة التعليم
ضــــرورة بنــــاء وتنميــــة ثقافــــة اإلبــــداع واالبتكــــار والتميــــز لــــدى : وأوصــــت الدراســــة بتوصــــيات منهــــا

األساتذة والطالب، وعمل شراكة بني عناصر مؤسسات التعليم العايل 
معـايري لإلجنـاز اخلاصة احملليـة والعامليـة لوضـع برنـامج عمـل لتـوفري بيئـة حمفـزة لإلبـداع، وووضـع
.اإلبداعي وحوافز للمبدعني، وإنشاء مراكز علمية متخصصة لدعم التميز واإلبداع

الدراســات الــيت تناولــت دور مؤســسات التعلــيم العــايل يف تنميــة املــوارد البــشرية لتحقيــق : ثانيــا
:التنمية املستدامة

):٢٠٠٥٢(دراسة داوي، وآخرون -
التعلــيم العــايل الربيطــاين يف رفــع درجــة اإلتقــان واإلملــام هــدفت إىل التحقــق مــن إســهام نظــام 

مبفهـــــوم االســـــتدامة لـــــدى اخلـــــرجيني مـــــن خـــــالل قيـــــام أكادمييـــــة التعلـــــيم الربيطـــــاين بدراســـــة تقومييـــــة 
مركـــــز للمقــــررات الدراســـــية وملـــــدة ســـــتة أشـــــهر  ٢٤باســــتخدام االســـــتبانة واجلماعـــــات املختـــــارة يف 

م، ٢٠٠٥يـــة املـــستدامة والـــيت مت تطبيقهـــا يف بريطانيـــا عـــام كاســـتجابة لالســـرتاتيجية اجلديـــدة للتنم
وذلك بالتعرف على دور املمارسات التدريسية واملنهاج الدراسـي، وأهـم املعوقـات واحللـول املمكنـة 

وتوصـــلت الدراســـة إىل أن أغلـــب . لتعميـــق درجـــة املعرفـــة مبفهـــوم التنميـــة املـــستدامة لـــدى الطـــالب
ها يف ترســيخ مفهــوم التنميــة املــستدامة مــع احلاجــة الكبــرية إىل املمارســات التدريــسية ســامهت بــدور 

: السامرائي، عمار، أمهية تطبيق معايري ضمان جودة التعلـيم العـايل لبنـاء ودعـم ثقافـة اإلبـداع والتميـز والريـادة للجامعـات اخلاصـة1
).٢٠١٢ورقة مقدمة للمؤمتر العريب الدويل  الثاين ضمان جودة التعليم العايل، (دراسة حالة اجلامعة اخلليجية منوذجا 

2 Dawe, G., Rolf, J., & Martin, S., Sustainable development in higher education: Current
practice and future developments (A report for the Higher Education Academy in UK,
2005).
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مــستوى عــاٍل مــن املعرفــة واملهــارات لــدعم إتقــان اخلــرجيني بــاملفهوم، وأمــا املنهــاج الدراســي فكانــت 
اســتجابته كبــرية إىل أجنــدة االســتدامة مــن خــالل عرضــه ملوضــوعات وثيقــة الــصلة كــالتغري املنــاخي 

اإلداريــــة للبيئــــة إال أن اخللــــل الكبــــري يكمــــن يف عــــدم التعــــرض لألمنــــاط والتنــــوع احليــــوي واألنظمــــة 
ومتثلـــت معوقـــات ترســـيخ مفهـــوم االســـتدامة لـــدى اخلـــرجيني يف . اإلنتاجيـــة واالســـتهالكية املـــستدامة

املنهاج الدراسي املزدحم وضعف الصلة باملوضـوع وقلـة وعـي وخـربة األسـاتذة باملوضـوع وقلـة التـزام 
احللــول املمكنــة فركــزت علــى مراجعــة املنهــاج وربــط املقــررات باملوضــوع وتطــوير املؤســسة، وأمــا أهــم 

مــواد وأدوات تدريــسية مناســبة ورفــع كفــاءة األســاتذة وتــدريبهم ومراجعــة وإصــالح رســالة املؤســسة 
.وسياستها التعليمية

):٢٠١٢/٢٠١٣١(دراسة إبراهيمي -
أس املــــال البــــشري لتحقيــــق التنميــــة ســــعت إىل بيــــان دور جامعــــة املــــسيلة بــــاجلزائر يف تنميــــة ر 

ـــة علـــى اجلامعـــة ركـــزت علـــى وظائفهـــا يف التكـــوين والبحـــث  ـــة دراســـة حال املـــستدامة، وكانـــت مبثاب
تمــع وتزويــد  العلمــي مــن جهــة، وعالقتهــا بــاحمليط اخلــارجي مــن خــالل الــشراكة مــع مؤســسات ا

الــيت حققتهــا اجلامعــة إال أن وأظهــرت النتــائج اإلجنــازات املهمــة . ســوق العمــل بالكفــاءات املختلفــة
دورها يف حتقيق التنمية املستدامة اليزال يصطدم ببعض املعوقات كـالرتكيز علـى اجلانـب الكمـي يف 
تكـــوين الطـــالب دون اإلهتمـــام بنوعيـــة املخرجـــات، وعـــدم اســـتجابة اجلامعـــة للتغـــريات احلادثـــة يف 

ــا ملتطلبــات ســوق العمــل وأوصــت الدراســة بــضرورة إعــداد .احملــيط اخلــارجي، وعــدم مواءمــة خمرجا
تمــــع واإلســــهام يف قــــضايا التنميــــة،  خطــــط وبــــرامج لتفعيــــل دور اجلامعــــة يف دراســــة مــــشكالت ا
تمــع وتنميــة البيئــة، والتوجــه للتنميــة املــستدامة عــن  وإعــداد مــؤمترات ونــدوات تــستهدف خدمــة ا

تمع .طريق القيام مبشروعات ختدم البيئة وا
٢):٢٠١٣(اهيمي دراسة رملي، وإبر -

ــق التنميــة المــستدامةإبراهيمــي، ناديــة، 1 ماجــستري غــري منــشورة، رســالة(دور الجامعــة فــي تنميــة رأس المــال البــشري لتحقي
).٢٠١٢/٢٠١٣جامعة فرحات عباس، اجلزائر، 

: تقييم مخرجات الجامعة من االستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامةرملي، محزة، وإبراهيمي، نادية، 2
ـا مبؤسـسات ورقة مقدمة للملتقـى الـدويل حـول معـايري ضـمان اجلـ(دراسة ميدانية على مستوى جامعة قسنطينة ودة وتطـوير آليا
).٢٠١٣، ٣٠/١٠/٢٠١٣-٢٩التعليم العايل جبامعة عبداحلميد بن باديس يف 
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كانــت بعنــوان تقيــيم خمرجــات جامعــة قــسنطينة بــاجلزائر مــن االســتثمار يف رأس املــال البــشري 
٣٠لتحقيــق التنميــة املــستدامة، واتبعــت املــنهج الوصــفي التحليلــي مــن خــالل توزيــع اســتبانة علــى 

لــة إحــصائية وتوصــلت الدراســة إىل أنــه ال يوجــد دور ذو دال. فــردا مــن أســاتذة ومــسّريين باجلامعــة
تمع .ملخرجات جامعة قسنطينة يف تفعيل التنمية املستدامة يف ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:تعقيب على الدراسات ذات العالقة

الدراسات ذات العالقة على دراسة دور مؤسسات التعليم العـايل يف تنميـة اإلبـداع ركزت
وتنميـــة املـــوارد البـــشرية لتحقيـــق التنميـــة املـــستدامة ولكـــن بـــصورة منفـــصلة، حيـــث متـــت دراســـة كـــل 
جانـــب علـــى حـــدة، وتـــسعى الدراســـة احلاليـــة إىل الرتكيـــز علـــى دراســـة اجلـــانبني للكـــشف عـــن دور 

.حتقيق التنمية املستدامةالتعليم العايل يف
 اتبعــــت تلــــك الدراســــات املــــنهج الوصــــفي التحليلــــي باعتبارهــــا دراســــات وصــــفية ميدانيــــة

تنوعـــت أدوات الدراســـة فيهـــا بـــني االســـتبانة ودراســـة احلالـــة واجلماعـــات املختـــارة، يف حـــني تـــسعى 
ـــــص ـــــائج الدراســـــات ذات العالقـــــة واألدبيـــــات وثيقـــــة ال ـــــة إىل حتليـــــل نت لة باملوضـــــوع الدراســـــة احلالي

ومناقــــشتها يف ضــــوء الواقــــع املتعلــــق بــــدور التعلــــيم العــــايل يف حتقيــــق التنميــــة املــــستدامة مــــن خــــالل 
.  توظيف اإلبداع يف تنمية املوارد البشرية

 مت تطبيـــــق الدراســـــات ذات العالقـــــة يف بيئـــــات خمتلفـــــة، وهـــــذا يفيـــــد الدراســـــة احلاليـــــة يف
ـــــائج متنوعـــــة تبعـــــا لتنـــــوع بيئـــــ ـــــا االنطـــــالق مـــــن نت ات الدراســـــة، ومناقـــــشتها وحتليلهـــــا حتلـــــيال واقعي

ــــة  ــــدعم مــــسرية التنمي ــــيم العــــايل ل ــــة تطــــوير التعل ــــائج وتقــــدمي توصــــيات ختــــدم عملي الســــتخالص نت
.املستدامة
 أظهرت أهم نتائج الدراسات ذات العالقة اليت تناولت اإلبـداع حاجـة مؤسـسات التعلـيم

ــا إذ اليــزال دون املــستوى املطلــوب، وكــذلك العــايل إىل تعزيــز دورهــا يف تنميــة اإلبــداع لــدى طال
أكــدت الدراســات املتعلقــة بتنميــة املــوارد البــشرية لتحقيــق التنميــة املــستدامة علــى قــصور دور تلــك 

.املؤسسات يف هذا اجلانب ومدى احلاجة الكبرية لرتقية هذا الدور وتعزيزه
ة املناســــبة والعوامــــل أوضــــحت معظــــم الدراســــات افتقــــار مؤســــسات التعلــــيم العــــايل للبيئــــ

ـــا، وضـــعف كفـــاءة  الداعمـــة لتنميـــة مفهـــوم اإلبـــداع وترســـيخ مفهـــوم التنميـــة املـــستدامة لـــدى طال
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وأوصـت هـذه . اخلرجيني وعدم مواءمتها لسوق العمل، وقلة وعي الطالب مبفهوم التنمية املستدامة
يئـــة البيئـــة املناســـبة لـــدعم تنميـــة املفهـــومْني مـــن تطـــو  ير للمارســـات التدريـــسية الدراســـات بـــضرورة 

والتطوير املهين لألساتذة ومراجعة املنهـاج الدراسـي، وضـرورة مراجعـة الـسياسة التعليميـة ملؤسـسات 
تمع .  التعليم العايل، وتوجيه جهود املؤسسات خلدمة البيئة وتنمية ا

:اإلطار النظري
المجتمعــــات الحاجــــة إلــــى التنميــــة المــــستدامة لمواجهــــة تحــــديات العولمــــة فــــي : أوال
:المعاصرة

تمعــــات اليــــوم إىل حركــــة العوملــــة الــــيت تفــــرض كثــــريا مــــن التحــــديات علــــى خمتلــــف  تتعــــرض ا
جوانـــــب احليـــــاة، فالعوملـــــة عبـــــارة عـــــن ثـــــورة هائجـــــة يف جمـــــاالت املعـــــارف والتقانـــــات واالتـــــصاالت 

رة الـــــيت واالبتكـــــارات واالخرتاعـــــات  وغريهـــــا، وهـــــذه الثـــــورة تولّـــــد جمموعـــــة مـــــن التغيـــــريات املـــــستم
.تستوجب استجابة فورية هلا من أجل التعاطي مع مفردات العصر املختلفة

ــا  ــاْيل العلــم واالخــرتاع إال أ تمعــات املعاصــرة مــن دعــم  ورغــم إجيابيــات حركــة العوملــة يف ا
ــــة  تــــسببت يف كثــــري مــــن االنعكاســــات الــــسلبية علــــى النــــواحي الــــسياسية واالقتــــصادية واالجتماعي

لقيميــــة والبيئيــــة وغريهــــا، وميكــــن أن تتــــضح أهــــم معــــامل هــــذه االنعكاســــات يف ســــيادة والثقافيــــة وا
تمعيـة  االستهالك علـى املـستويْني الفـردي واجلمـاعي، وتغليـب اهليمنـة املاليـة علـى حـساب القـيم ا
األصيلة، وازدياد حدة العنف واخلالفـات بـني الـدول يف سـبيل الـسيطرة الـسياسية، وحتقيـق أهـداف 

.قتصادي املستمر دون احملافظة على حقوق البيئة واملوارد الطبيعيةالنمو اال
وهنــا أدركــت دول العــامل ضــرورة التعامــل بإجيابيــة مــع معطيــات العوملــة وحماولــة التخفيــف مــن 
تمــع،  آثارهـا الـسلبية بــشكل حيـافظ علــى اسـتمرار التقــدم العلمـي وال ميــس حقـوق البيئــة والقـيم وا

. بــشكل دويل وعاجــل" التنميــة املــستدامة"جــة ضــرورية إىل تبــين مفهــوم وتبعــا لــذلك أصــبحت احلا
ونـــشأت حركـــة التنميـــة املـــستدامة يف الـــسبعينيات والثمانينيـــات مـــن القـــرن العـــشرين نتيجـــة للقلــــق 
تمعــات الــصناعية،  املتزايــد مــن ســيادة األمنــاط اإلنتاجيــة واالســتهالكية اخلاطئــة الــيت انتــشرت يف ا

لـــى مـــوارد األرض مـــن خـــالل دعـــوة الـــشعوب األخـــرى إىل اتبـــاع أمنـــاط تنمويـــة ورغبـــة يف احلفـــاظ ع
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١.إجيابية يف التعامل مع املوارد املتاحة

وتوضــح املــؤمترات الثالثــة الــيت عقــدت برعايــة األمــم املتحــدة تطــور مفهــوم التنميــة املــستدامة 
يف ســتوكهومل ) ئــة واإلنــسانحــول البي(املــؤمتر األول : وانتــشاره بــسرعة كبــرية يف خمتلــف أحنــاء العــامل

حـول التنميـة (م، والثالـث ١٩٩٢يف ريودجيـانريو عـام ) حـول البيئـة والتنميـة(م، والثـاين ١٩٧٢عام 
ومــن خــالل مــسميات املــؤمترات الثالثــة يتبــني مــدى . ٢م ٢٠٠٢يف جوهانــسبورغ عــام ) املــستدامة

شـؤون البيئـة واإلنـسان والتنميـة اهتمام األمم املتحدة برتسيخ مفهـوم التنميـة املـستدامة الـذي يرعـى
.بشكل يساعد على استدامة املوارد البيئية لألجيال احلاضرة والقادمة

تمعات املعاصرة متقدمة كانت أم نامية إمنـا يـدل داللـة  إن تبين مفهوم التنمية املستدامة يف ا
ــدد أمــن البي ئــة واســتقرار مواردهــا واضــحة علــى اهتمــام العــامل أمجــع مبواجهــة حتــديات العوملــة الــيت 

-٢٠٠٥(ويؤكـــد هـــذا التوجـــه عقـــد األمـــم املتحـــدة للتعلـــيم مـــن أجـــل التنميـــة املـــستدامة . الطبيعيـــة
ذلــك أن املــشاكل والتحــديات الــيت . والتنميــة املــستدامة وثيقــة الــصلة بعمليــات العوملــة): "٢٠١٤

قـاء الكوكـب الـذي يعـيش تواجهها التنمية املستدامة ذات نطاق عاملي، بل هـي تتعلـق يف الواقـع بب
.٣" فيه اإلنسان

وتركـــز التنميـــة املـــستدامة مـــن خـــالل مفهومهـــا علـــى االســـتدامة الـــيت جيـــب احملافظـــة عليهـــا يف 
ـدف خدمـة  عمليات التنمية املختلفة بـشكل ال خيـّل حبقـوق البيئـة وال يـستنزف مواردهـا الطبيعيـة 

لتنميـــة املــــستدامة حـــسب اعتمــــاد كـــل األجيـــال املتعاقبــــة علـــى كوكـــب األرض، ويــــشري مـــصطلح ا
تمـع الــدويل يف قمـة األرض املنعقــدة بالربازيــل عـام  تلبيــة احتياجـات اجليــل احلــايل : "م إىل١٩٩٢ا

. ٤"دون إهدار حقوق األجيال القادمة يف احلياة يف مستوى ال يقـل عـن املـستوى الـذي نعـيش فيـه

، مــشروع خطــة التنفيــذ الدوليــة لعقــد األمــم املتحــدة للتعلــيم مــن أجــل )اليونــسكو(منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة 1
).٢٠٠٥). (٢٠١٤-٢٠٠٥(التنمية املستدامة 

رسـالة ماجــستري غــري منــشورة، (دور الجامعــة فــي تنميــة رأس المــال البــشري لتحقيــق التنميــة المــستدامةراهيمـي، ناديــة، إب2
)٢٠١٢/٢٠١٣جامعة فرحات عباس، اجلزائر، 

ن أجل مشروع خطة التنفيذ الدولية لعقد األمم المتحدة للتعليم م، )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 3
٧. ، ص)٢٠٠٥. ()٢٠١٤-٢٠٠٥(التنمية المستدامة 

وزارة (وثيقة إطار االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومنهجية إعداد المؤشرات لهااللجنة الوطنية للتنمية املستدامة، 4
٤. ، ص)٢٠٠٦الدولة لشؤون البيئة، مصر، 
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ــ : ا يف عمليــات التنميــة املــستهدفة، وهــيوتتــضمن التنميــة املــستدامة أبعــادا ثالثــة جيــب االهتمــام 
البعــــد االقتــــصادي الــــذي يتطلــــب ترشــــيد االســــتهالك إليقــــاف اســــتنزاف املــــوارد الطبيعيــــة، والبعــــد 
البــــشري باعتبــــار اإلنــــسان احملــــور األســــاس لكــــل تنميــــة، والبعــــد البيئــــي الــــذي حيقــــق التــــوازن بــــني 

١.االقتصادي والبيئي: النظامني

:لعالي في سبيل تحقيق التنمية المستدامةتطوير التعليم ا: ثانيا
ــــريا مــــن  ــــزال تكــــشف كث ــــيت كــــشفت والت يف ظــــل الظــــروف الراهنــــة للمجتمعــــات املعاصــــرة ال
التحديات اليت تواجه احليـاة علـى كوكـب األرض مـن اسـتنزاف للمـوارد الطبيعيـة وتعـدٍّ علـى حقـوق 

ـــد مـــن ـــق البيئـــة وإخـــالل بـــالتوازن البيئـــي؛ تتطلـــع دول العـــامل إىل مزي اجلهـــود املبذولـــة يف جمـــال حتقي
ـــدف تنظـــيم عالقـــة اإلنـــسان بـــاحمليط الـــذي يعـــيش فيـــه، واالســـتمرار يف عمليـــة  التنميـــة املـــستدامة 
التنميــة مبــا يعــود بــالنفع علــى اإلنــسان نفــسه دون اإلخــالل حبقــوق البيئــة واألجيــال القادمــة، وهنــا 

يئـــة البيئـــة املناســـبة إلعـــداد ج يـــل واٍع يـــستطيع أن يتعامـــل بكـــل إجيابيـــة مـــع يـــأيت دور التعلـــيم يف 
لقــد حــدد عقــد األمــم املتحــدة للتعلــيم مــن أجــل . معطيــات العــصر بــشكل حيقــق التنميــة املــستدامة

٢:خصائص التعليم يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة فيما يلي٢٠١٤-٢٠٠٥التنمية املستدامة 

الــــتعلم مــــن أجــــل التنميــــة جيــــب أن يكــــون : اجلمــــع بــــني التخصــــصات والطــــابع الــــشمويل
املستدامة مندرجا يف كل املقررات الدراسية وليس مادة دراسية مستقلة؛

إشاعة القيم واملبادئ اليت تقوم عليها التنمية املستدامة؛ : السعي إىل غرس القيم
ممــا يــؤدي إىل الثقــة بالــذات يف معاجلـــة : التــشجيع علــى التفكــري الناقــد وحــل املــشكالت

حديات اليت تواجه التنمية املستدامة؛املعضالت والت
مثـل الكلمـة، والفـن، والتمثيـل، والنقـاش، واخلـربات، وغريهـا : االسـتعانة بأسـاليب متعـددة

من األساليب الرتبوية اليت تنقل املضامني يف قوالب متنوعة؛

رسـالة ماجــستري غــري منــشورة، (مــال البــشري لتحقيــق التنميــة المــستدامةدور الجامعــة فــي تنميــة رأس الإبراهيمـي، ناديــة، 1
).٢٠١٢/٢٠١٣جامعة فرحات عباس، اجلزائر، 

، مــشروع خطــة التنفيــذ الدوليــة لعقــد األمــم املتحــدة للتعلــيم مــن أجــل )اليونــسكو(منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة 2
).٢٠٠٥). (٢٠١٤-٢٠٠٥(التنمية املستدامة 
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إشـــراك الدارســني يف اختــاذ القــرارات املتعلقــة بكيفيـــة: تــشجيع املــشاركة يف اختــاذ القــرارات
تعلمهم؛
دمج خربات التعلم يف احلياة اليومية الشخصية واملهنية؛: قابلية التطبيق
ــــة ــــر شــــيوعا بــــني : املالءمــــة احمللي ــــة واســــتخدام اللغــــة األكث ــــة والعاملي معاجلــــة القــــضايا احمللي

.الدارسني
إن التعليم جيب أن يكون موجها حنو البيئة ومن أجـل البيئـة حـىت يهيـئ الفـرص املناسـبة لنـوع 

ن الوعي بأمهية احملافظة على البيئة ومواردها الطبيعيـة، وليـساهم يف تكـوين اجتاهـات إجيابيـة لـدى م
م املهــارات الــسلوكية الــسليمة يف  املتعلمــني حنــو رعايــة احملــيط الــذي يعيــشون فيــه، وليقــوم بإكــسا

يف ترســـيخ التعامـــل بإجيابيـــة مـــع إمكانـــات البيئـــة احملليـــة، وهـــذا كلـــه ميكـــن أن يـــساعد بـــشكل كبـــري
م .مفهوم التنمية املستدامة لدى هؤالء املتعلمني يف البيئة التعليمية ومن مثّ يف البيئة احمليطة 

يئــة البيئــة املناسـبة للتنميــة املــستدامة علــى قطــاع التعلــيم العــايل  ويقـع العــبء األكــرب يف جمــال 
يف مــستوى مــن النــضجني ) بالطــال(باعتبــاره املرحلــة التعليميــة الــيت تتعامــل مــع مــدخالت بــشرية 

اإلنساين واملعريف يؤهلهما للقيام مبسؤوليتهم االجتماعية بعد خترجهم مـن مؤسـسات التعلـيم العـايل 
تمـــــع الـــــذي ينتمـــــون إليـــــه كـــــل يف جمـــــال  املختلفـــــة واخنـــــراطهم يف جمـــــاالت العمـــــل املختلفـــــة ويف ا

وظ يف التعلــــيم العــــايل خــــالل الــــسنوات األخــــرية هنــــاك اهتمــــام متزايــــد وبــــشكل ملحــــ"و. ختصــــصه
ذا التعلـيم إن العديـد مـن الـدول تـشعر بـأن مـستقبلها االقتـصادي . وخاصة جلهة القوانني املتعلقة 

تمـع  والثقايف يتعلق جبـودة املـستوى يف التعلـيم العـايل والـذي هـو متـاح للقـسم األكـرب مـن شـرائح ا
تمع ١".وليس فقط للنخبة من هذا ا

ة والناميــــة ســــعت إىل وضــــع اســــرتاتيجيات وطنيــــة ملواجهــــة حتــــديات كمــــا أن الــــدول املتقدمــــ
العوملة، وبدأ الرتكيز على إصالح وتطـوير التعلـيم العـايل مـن خـالل إدراج منظومـة جديـدة تتماشـى 

ورقــة قــدمت يف إطــار ورشــة العمــل الرابعــة للجنــة إعــادة (آليــة تطــوير البــرامج التعليميــة ودور البحــث العلمــي. القــرق، حممــود1
.٦. ، ص)٢٠٠٤، ٢٣/٢/٢٠٠٤(تنظيم التعليم العايل اخلاص بلبنان 
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فـإذا مـا علمنـا أن تطـوير التعلـيم العـايل مطلـب أسـاس . ١مع انعكاسات العوملة والتغريات املتسارعة
للعديد من الدول إلحراز

تمعـات مـن جهـة، وملواجهـة انعكاسـات العوملـة  تقدم اقتصادي وثقايف على مـستوى تنميـة ا
تمعية املعاصرة من جهة أخرى؛ فكيف ميكن أن ننظر إىل هـذا التطـوير إذا مـا تأكـد  على احلياة ا

ومتغـريات لدينا حاجة العامل العاجلة والضرورية إىل حتقيق التنمية املستدامة يف ظل حتـديات العوملـة 
العصر املتسارعة يف مجيع جماالت احلياة املختلفة؟ 

تمعـات املعاصـرة  إن تطوير التعليم العـايل مـن أجـل املـسامهة يف حتقيـق التنميـة املـستدامة يف ا
جيب أن يشمل خمتلف جوانب املنظومة التعليمية، حيث ينبغي تـسخري كـل إمكانـات التطـوير مـن 

يئـــة بيئـــة تعليميـــة موائ مــــة للتنميـــة املـــستدامة، وجيـــب أن يبــــدأ التطـــوير مـــن الرؤيـــة والرســــالة أجـــل 
واألهداف العامة للتعليم العايل على مستوى كل دولة ودول العامل أمجـع، وهـذا يعـين ضـرورة وضـع 
تــــشريعات وقــــوانني جديــــدة لقطــــاع التعلــــيم العــــايل حــــىت يغطــــي خمتلــــف القــــضايا املتــــصلة بالتنميــــة 

ـــا إىل واقـــع ملمـــوس ومتـــاح ضـــمن البيئـــة التعليميـــة، كمـــا يعـــين تطـــوير املـــستدامة ويعمـــل علـــى بلور 
التعلـــيم العـــايل مـــن أجـــل التنميـــة املـــستدامة أيـــضا تطـــوير اجلوانـــب اإلداريـــة واملاليـــة لـــدعم املبـــادرات 

تمع احمللي والعامل ككل .واملشاريع اليت تعزز عملية التنمية املستدامة يف البيئة التعليمية وا
ير األهم ضـمن قطـاع التعلـيم العـايل لتحقيـق التنميـة املـستدامة فيجـب أن يوّجـه حنـو أما التطو 

املنـــاهج الدراســـية والعمليـــة التدريـــسية؛ لكـــي جيـــد الدراســـون ضـــمن العمليـــة التعليميـــة التعلميـــة بيئـــة 
خصبة للتنمية املستدامة تساعدهم يف فهم هذا املفهوم وأبعاده املختلفـة وتطبيقـه بـصورة إجيابيـة يف

م اليومية يف املؤسسة التعليميـة وخارجهـا، وأثنـاء الدراسـة وبعـد االنتهـاء منهـا ينبغـي علـى . سلوكيا
ـــــة  مؤســـــسات التعلـــــيم العـــــايل أن تقـــــوم بتعـــــديل مناهجهـــــا الدراســـــية وتنقيحهـــــا بـــــشكل دوري بغي
اســـــتيعاب كافـــــة القـــــضايا والتجديـــــدات املتعلقـــــة بالتنميـــــة املـــــستدامة، واســـــتخدام خمتلـــــف الطـــــرق 

األســاليب التدريــسية احلديثــة واإلبداعيــة مــن أجــل عــرض تلــك القــضايا والتجديــدات بــصورة حتفــز و 
م مبـا حيقـق التنميـة  م وتعـديل سـلوكيا الدراسني إىل حتديث معارفهم وشحذ مهمهم وتنمية اجتاهـا

ــيم العــالي فــيحفــصاوي، يوســف، وبــن غاليــة، حممــد، وبوجلطيــة، ناصــر، 1 ظــل تحــديات العولمــة ضــمان الجــودة فــي التعل
املنعقــد جبامعــة الزيتونــة ) IACQA,2013(ورقــة مقدمــة إىل املــؤمتر الــدويل الثالــث لــضمان جــودة التعلــيم العــايل (ومتطلباتهــا

).٢٠١٣م، ٤/٤/٢٠١٣-٢(األردنية 
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تمع الذي ينتمون إليه .املستدامة يف ا

:يف اإلبداع بمؤسسات التعليم العاليتنمية الموارد البشرية القائمة على توظ: ثالثا
تمــــع  إذا مــــا أرادت مؤســــسات التعلــــيم العــــايل أن تــــساهم يف حتقيــــق التنميــــة املــــستدامة يف ا
م على أكمـل وجـه يف  فعليها أن تعمل جاهدة على إعداد خرجيني مؤهلني للقيام بدورهم املنوط 

اع أمنــاط اإلنتـاج واالسـتهالك الـسليمة مــع سـبيل التعامـل اإلجيـايب مـع البيئــة الـيت يـسكنون فيهـا واتبـ
األرض الــيت يعيــشون عليهــا، وهــذا لــن يتــأتى إال مــن خــالل تبــين سياســات واضــحة واســرتاتيجيات 
تمــع كمخرجــات تعليميــة تــستطيع أن تقــّدم  حمكمــة يف جمــال تنميــة املــوارد البــشرية الــيت ينتظرهــا ا

.دامةالكثري له وتساهم يف استمراره وتنميته تنمية مست
ولعّل من أهم االسرتاتيجيات اليت ينبغي على مؤسسات التعلـيم العـايل اسـتخدامها، توظيـف 

بـــشكل يـــساعد يف إعـــداد جيـــٍل واٍع حيمـــل كـــل القـــيم ) الطـــالب(اإلبـــداع يف تنميـــة املـــوارد البـــشرية 
ا واملبــادئ األصــيلة الــيت تكفــل حتقيــق تنميــة مــستدامة يف ظــل التحــديات واملخــاطر الــيت تتعــرض هلــ

تمعات املعاصرة ويعترب اإلبـداع أحـد األهـداف الرتبويـة املهمـة الـيت تـسعى املؤسـسات التعليميـة . ا
ويف مقدمتها مؤسسات التعليم العايل إىل حتقيقه لدى دارسيها، وتنبع أمهية هذا اهلـدف مـن الـدور 

تمــــع وحــــل الــــذي يقــــوم بــــه يف إعــــداد جيــــٍل مبــــدع قــــادر علــــى إنتــــاج املعرفــــة وتطويرهــــا، وتنميــــة  ا
.١مشكالته القائمة، وحتقيق سبل التقدم والرقي املنشودة

لقد تباينت النظرة إىل مفهوم اإلبداع وتعددت تبعا لذلك تعريفاته، فُنِظَر إليـه علـى أنـه إنتـاج 
موعـــة مـــن األجـــزاء املعلومـــة وصـــياغتها يف شـــيء  شـــيء جديـــد أو أفكـــار جديـــدة، واعتُـــِربَ توليفـــا 

عتبــاره نوعــا مــن التفكــري اخلــّالق يف ابتكــار حلــوٍل معينــة ملــشكلة مــا، وغريهــا مــن مبتكــر، كمــا مت ا
كمـــا ورد يف االســــرتاتيجية ) (٢٠٠٥(ويـــورد الباحــــث تعريـــف القريطـــي . وجهـــات النظـــر األخـــرى

العمليـة الـيت تـسفر عـن : "والذي يعترب مفهوم اإلبداع مبثابة) العربية لتنمية اإلبداع يف التعليم العايل
أشــــكال أو أفكــــار أو نظريــــات، أو عالقــــات أو تكوينــــات أو نظــــم تتميــــز بــــصفات معينــــة؛  إنتــــاج

كاجلدة، واألصالة، والطالقة، واملرونة، والقبول والفائدة االجتماعية 

رسالة ماجـستري (دور الجامعة في تنمية اإلبداع لدى طلبتها في ضوء السنة من وجهة نظرهمأبو خاطر، منار سامل حممد، 1
).٢٠١٠غري منشورة، اجلامعة اإلسالمية، فلسطني، 



 -٧٩٧

واسـتمرارية األثــر، وقـد يكــون هــذا النـاتج ذا صــبغة علميــة أو أدبيـة، أو فنيــة أو اجتماعيــة، أو 
االت اليت حتظى بتقدير جمتمع ما يف فرتة زمنية معينةأدائية حركية، أو يف غري ذلك م ".١ن ا

ورغــم االخــتالف أيــضا يف مكونــات اإلبــداع تبعــا الخــتالف النظــرة إليــه كمفهــوم، ميكــن أن 
:٢يتضمن اإلبداع املكونات أو العناصر التالية

.البيئةوهي التميز والقدرة على التفكري النافذ ملا وراء املألوف واملباشر يف: األصالة.١
وهــي القــدرة علــى إنتــاج أفكــار جديــدة بــشكل لفظــي أو أدائــي وإضــافة بــدائل : الطالقــة.٢
.عديدة

وهــي القـــدرة علــى حتويــل املـــسار الــذهين حــسب مـــا تقتــضيه الظــروف يف موقـــف : املرونــة.٣
.معني

ــا والتقــاط جوانــب : احلــساسية للمــشكالت.٤ وهــي القــدرة علــى رؤيــة املــشكالت والــوعي 
.الضعف
وهـــي القـــدرة علـــى إضـــافة تفاصـــيل وأفكـــار جديـــدة ملـــشكلة مـــا مـــن اخلـــربات : يلالتفاصـــ.٥
.السابقة

باالقتــصار فقــط علــى الدارســني حــسب أهــداف (وميكــن اعتبــار مفهــوم تنميــة املــوارد البــشرية 
عمليــة منظمــة ومقــصودة تركــز علــى رفــع منــسوب تلــك املــوارد مــن املعــارف واالجتاهــات ) البحــث

ـــادئ واملهـــا ـــا يف خمتلـــف جمـــاالت والقـــيم واملب رات والكفايـــات والـــسلوكيات املختلفـــة وصـــقل خربا
يئتهـــا للمواقـــف القادمـــة واملـــستحدثة يف البيئـــة احمليطـــة مبـــا  تمـــع بغـــرض  ـــم الفـــرد وا احليـــاة الـــيت 
تمــع الــذي  ميّكنهــا مــن املــشاركة املــستقبلية بفاعليــة يف املــسامهة بتقــدمي حلــول ممكنــة ملــشكالت ا

. ودعم مسريْيت تقدمه ورقّيهتنتمي إليه
إن تنمية طالب التعليم العايل باعتبـارهم مـن أهـم املـوارد البـشرية جيـب أن تكـون تنميـة قائمـة 
م، ولتحقيـــق التنميــــة  تمعـــا علـــى اإلبـــداع حـــىت يــــستطيعوا املـــسامهة بفاعليـــة يف التنميـــة الــــشاملة 

االستراتيجية العربية لتنمية اإلبداع فـي التعلـيم العـاليتوفيق، عبداجلبار، ونوفل، حممد نبيل، وحممد، مصطفى عبدالسميع، 1
.١٧. ، ص)٢٠٠٨املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، : تونس(
مـشروع الطـرق المؤديـة للتعلـيم العـالي: التفكيـر النمطـي واإلبـداعيمد خضر، وعدوي، إجني صـالح فريـد، عبداملختار، حم2
).٢٠١١، ١مركز تطوير الدراسات والبحوث بكلية اهلندسة، جامعة القاهرة، ط: القاهرة(
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يئة البيئة املناسبة لإلبـداع يف مؤسـسات التعلـيم اإلبداعية هلذا املورد احليوي ينبغي يف املقام األول 
م املختلفـــة،  العـــايل؛ لتقـــوم هـــذه البيئـــة بـــدورها يف الكـــشف عـــن املوهـــوبني واملبـــدعني وصـــقل خـــربا

وتزويد الطالب بالفرص املناسبة من أجل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حفــــزهم حنــــو التمــــاس طــــرق اإلبــــداع وأســــاليبه املختلفــــة يف كــــل مــــا خيــــص إعــــدادهم النظــــري 
وميكـــن أن تـــتلمس البيئـــة احملفـــزة لإلبـــداع لـــدى الطـــالب يف مؤســـسات التعلـــيم العـــايل . والتطبيقـــي

: ١اإلجراءات التالية
الســتعدادات التفكــري اإلبــداعي عمومــا واملقــدرات اإلبداعيــة يف وضــع بطاريــات مقــاييس.١

.جماالت التخصصات اجلامعية املختلفة
مراعـــاة التنـــوع والتعـــدد يف األدوات والوســــائل والطـــرق املـــستخدمة يف الكـــشف والتعــــرف .٢

.على الطالب املوهوبني واملبدعني
لميــــة والثقافيــــة والفنيـــــة يئــــة بــــرامج رعايــــة طالبيـــــة متكاملــــة تــــشمل جوانــــب الرعايـــــة الع.٣

.واالجتماعية والرياضية والنفسية
إنشاء مراكز ونواٍد نوعية متخصصة للعلوم والتاريخ الطبيعي والرياضـيات واألدب والفنـون .٤

.واملسرح وغريها داخل الكليات لتنمية االستعدادات واالهتمامات اإلبداعية لدى الطالب
دعني مـــن خـــالل تبـــادل الزيـــارات العلميـــة تيـــسري فـــرص االحتكـــاك اخلـــارجي للطـــالب املبـــ.٥

.والفنية ملراكز البحوث واملؤسسات واملتاحف واملعارض واجلامعات
العمـل علــى نــشر النـواتج اإلبداعيــة املختلفــة للطــالب وتـسجيلها وتــسويقها علــى مــستوى .٦
تمع .ا

ــــاالت واخلــــرباء.٧ إتاحــــة فــــرص االحتكــــاك والتفاعــــل بــــني الطــــالب املبــــدعني يف خمتلــــف ا
. املهنيني املرموقني ملعايشتهم واكتساب اخلربات امليدانية والعادات املهنية منهم

يئــة البيئـــة املناســبة لتنميــة اإلبـــداع لــدى طــالب التعلـــيم العــايل علــى التـــشريعات  وال تقتــصر 
والقـــوانني املتعلقـــة حبفـــز اإلبـــداع ورعايتـــه لـــدى املبـــدعني واملوهـــوبني، وإمنـــا جيـــب أن تـــشمل خمتلـــف 

تنميـة اإلبـداع فـي التعلـيم العـالياالسـتراتيجية العربيـة لتوفيق، عبداجلبار، ونوفل، حممد نبيل، وحممد، مصطفى عبدالسميع، 1
.٧٦-٧٤. ، ص ص)٢٠٠٨املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، : تونس(
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انــــب العمليــــة التعليمــــة الــــيت تثــــري دافعيــــة الطــــالب حنــــو اإلبــــداع واتبــــاع العــــادات الدراســــية الــــيت جو 
ـا مـن طـرق  تـشجعهم علـى اإلبـداع، وتـأيت يف مقدمـة هـذه اجلوانـب العمليـة التدريـسية ومـا يتعلـق 
وأســــاليب حيــــث جيــــب أن يكــــون الكــــادر التدريــــسي مــــؤهال ومــــدربا بكفــــاءة علــــى جعــــل قاعــــات 

ملختربات اليت تعىن بالتطبيق والتجريب بيئة تعليمية إبداعية تثـري اهتمامـات الطـالب حنـو الدراسة وا
وميكـــن لألســـتاذ اجلـــامعي أن . اإلبـــداع وتنمـــي لـــديهم االســـتعدادات والقـــدرات اإلبداعيـــة املختلفـــة

:١يهيئ البيئة املناسبة لتنمية اإلبداع لدى طالبه من خالل عدة أمور، من أمهها
متشجيع الطالب.أ .على توليد وإنتاج األفكار اإلبداعية، والثناء عليهم أمام أقرا

.تقبل اختالف وجهات النظر بني الطالب باعتباره حمفزا للتأمل والتفكري والبحث.ب
.التنويع يف أساليب عرض احملاضرة بني اإللقاء واملناقشة وطرح األسئلة وغريها.ت
.م على التعلم الذايتاحرتام الطالب املوهوبني وتقديرهم بشكل يشجعه.ث
.إقامة عالقة طيبة وودية مع الطالب قائمة على االحرتام والتقدير.ج
الرتكيـــز علـــى اكتـــشاف املواهـــب املختلفـــة للطـــالب حـــىت يـــتم اســـتغالهلا وصـــقلها بـــصورة .ح
.سليمة

وخلص أبو خاطر يف دراسته حول دور اجلامعة يف تنمية اإلبداع لدى طلبتهـا يف ضـوء الـسنة 
من األساليب واالسرتاتيجيات اليت اتبعهـا النـيب حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم يف منهجـه إىل جمموعة 

ـــيت ينبغـــي علـــى كـــل أســـتاذ جـــامعي  ـــدى أصـــحابه رضـــوان اهللا علـــيهم، وال ـــداع ل ـــة اإلب الكـــرمي لتنمي
ـا واسـتخدامها يف تنميـة اإلبـداع لـدى طالبـه، ومتثلـت هـذه األسـاليب واالسـرتاتيجيات  االستعانة 

ب العـــصف الـــذهين، واحلـــوار القـــائم علـــى اإلقنـــاع، والتحفيـــز واســـتثارة الدافعيـــة، وتعزيـــز أســـلو : يف
الــــتعلم التعــــاوين، والتــــدريب علــــى املمارســــة العمليــــة، وأســــلوب االستقــــصاء، وأســــلوب االســــتقراء، 

، واستخدام األسئلة السابرة، واالستعانة خبرائط املفـاهيم، وإطـالق املبـادرة الذاتيـة ملمارسـة األعمـال
وأسلوب حل املـشكالت، وتعزيـز الثقـة بـالنفس، وأسـلوب املقايـسة، واحلـث علـى التأمـل الفكـري، 
والكـــشف املبكـــر عـــن اإلبـــداع، وتبـــين األفكـــار اإلبداعيـــة وتـــشجيعها، والتعريـــف بالنمـــاذج املبدعـــة 

رسالة ماجـستري (دور الجامعة في تنمية اإلبداع لدى طلبتها في ضوء السنة من وجهة نظرهمأبو خاطر، منار سامل حممد، 1
).٢٠١٠غري منشورة، اجلامعة اإلسالمية، فلسطني، 
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ا، وإعطاء فرصة إلبداء الرأي  ١.لالقتداء 

ــــيم العــــايل ــــدى طــــالب التعل ــــداع ل ــــة اإلب ــــق للمقــــررات كمــــا أن تنمي ــــاج إىل توصــــيف دقي حتت
واملنـــاهج الدراســـية حبيـــث ينبغـــي أن يتـــضمن هـــذا التوصـــيف أهـــدافا تتعلـــق بتنميـــة اإلبـــداع وتفجـــري 

تضمني املناهج الدراسية قضايا نظرية وتطبيقيـة تتعلـق بإثـارة الدافعيـة الطاقات اإلبداعية من خالل
تاج إىل مزيد من التفكـري والتأمـل واخليـال، حنو اإلبداع، وعرض مشكالت جمتمعية ودولية قائمة حت

وعــــرض موضــــوعات معاصــــرة تتطلــــب اختــــاذ إجــــراءات واســــرتاتيجيات إبداعيــــة يف ســــبيل فهمهــــا، 
وكــذلك الرتكيــز علــى األنــشطة الالصــفية الــيت تركــز علــى أســاليب الــتعلم الــذايت والتعــاوين إلطــالق 

هتمـام بالتـدريب العملـي والتطبيـق املخـربي أثنـاء املبادرات الطالبية الفردية واجلماعية ورعايتها، واال
م اإلبداعيـــة  وضـــع الوحـــدات الدراســـية لـــضمان املمارســـة العمليـــة مـــن قبـــل الطـــالب لتفجـــري طاقـــا

.الكامنة
:موارد بشرية مبدعة من أجل تنمية مستدامة: رابعا

الب التعلــيم مت التطــرق يف احملــور الــسابق إىل أمهيــة إعــداد وتنميــة مــوارد بــشرية مبدعــة مــن طــ
العايل من خالل توظيف آليات اإلبداع وترسيخ مفهومه ومبادئه يف عملية إعـداد هـؤالء الطـالب، 
وتـــأهيلهم تـــأهيال كافيـــا مـــن أجـــل خدمـــة حركـــة التنميـــة املـــستدامة الـــيت أطلقهـــا العـــامل خلدمـــة البيئـــة 

التعجيــل خبطــوات واألرض واإلنــسان، والــيت جيــب علــى قطــاع التعلــيم العــايل أن يــساهم بــدوره يف 
.هذه احلركة لتحقيق األهداف املرجوة منها

وبتنمية موارد بشرية مبدعة من خمرجات التعليم العايل البشرية يـستطيع هـذا القطـاع أن يثبـت 
تمــع بــشكل خــاص، والعــامل  للمجتمــع مــدى املــسامهة اجلــادة يف دفــع حركــة التنميــة املــستدامة يف ا

ـــة تنميتهـــا بـــشكل حمـــوري علـــى بـــشكل عـــام، فتلـــك املخرجـــات البـــشر  ـــيت قامـــت عملي ـــة ال ية املؤهل
توظيف اإلبداع نظريا وعمليا قادرة على إحراز تقدم إجيايب يف حركة التنمية املـستدامة علـى كوكـب 
ــا اإلبداعيــة وحتويــل املبــادئ النظريــة لإلبــداع الــيت اكتــسبتها أثنــاء  األرض مــن خــالل اســتثمار طاقا

العايل إىل ممارسات سلوكية خالقـة تـدعم القـيم واالجتاهـات اإلجيابيـة اإلعداد يف مؤسسات التعليم
تمع والعامل أمجع .ملفهوم التنمية املستدامة وختدم مسرية التنمية املستدامة يف ا

ـدف إنتـاج أفكـار  إن اإلبداع بصفته طريقة خارجة عن املألوف يف التفكـري واخليـال والتأمـل 
.املرجع نفسه1
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ـم جديدة وحماولة ابتكار حلول ب ـاالت الـيت  ديلة وممكنة لعـالج مـشكلة مـا بطريقـة منطقيـة يف ا
تمــع، إمنــا يعــين ذلـك ســرعة اســتجابة الــشخص ذي الـصفات اإلبداعيــة حلــاالت الــضعف  الفـرد وا
والقصور يف أي جانب من جوانب احلياة املختلفة وحماولة معاجلتها بأيسر الوسـائل املمكنـة، وهـذا 

ات التعلــيم العــايل مــن القــوى البــشرية املبدعــة يف جمــال التنميــة املــستدامة مــا ميكــن أن تقــوم بــه خمرجــ
تمعـــات املعاصـــرة، حيـــث تـــستطيع التعامـــل بإجيابيـــة مـــع قـــضايا التنميـــة املـــستدامة  الـــيت تنـــشدها ا

ومــــن ضــــمن أهــــم خــــصائص املبــــدع . باالســــتفادة مــــن اخلــــصائص املختلفــــة لألشــــخاص املبــــدعني
ل، والقدرة على التفكري املتشعب، وامتالك قاعـدة معرفيـة كبـرية؛ وأمـا مـن االنتباه للتفاصي: املنطقية

االنفتــاح بغــري حــدود، وتقــدمي أفكــار جديــدة حلــل املــشكلة، والتفاعــل : ضــمن اخلــصائص احلدســية
ـــدة واألصـــيلة؛ ومـــن أهـــم خصائـــصه العاطفيـــة هولـــة : مـــع األفكـــار اجلدي االجنـــذاب إىل املواقـــف ا

.١قف املربكة، ووحدة الشعور مع اآلخرينواحملّرية، وحتمل املوا
ومجلـــة اخلـــصائص املنطقيـــة واحلدســـية والعاطفيـــة للـــشخص املبـــدع الـــيت مت ذكرهـــا تـــستطيع أن 
تمعـــات يف ترســـيخ مبـــادئ التنميـــة املـــستدامة الـــيت  تـــشّكل قـــوى بـــشرية قـــادرة علـــى دعـــم جهـــود ا

يــئ املخرجــات البــشرية لل تعلــيم العــايل للقيــام بــدور كبــري يف ينــشدها العــامل أمجــع، كمــا ميكــن أن 
تمـع الـذي تنتمـي إليـه وميكـن توضـيح أمهيـة ودور اخلـصائص . خدمة قضايا التنمية املـستدامة يف ا

:املختلفة للقوى البشرية املبدعة يف دعم حركة التنمية املستدامة على األرض من خالل ما يلي
ميكــن :ة يف خدمــة التنميــة املــستدامةأمهيــة ودور اخلــصائص املنطقيــة للقــوى البــشرية املبدعــ.١

أن تساعد هذه اخلصائص القوى البشرية يف استخدام جوانب املعرفـة الكبـرية الـيت متتلكهـا يف طـرح 
أفكـــــار متنوعـــــة قــــــادرة علـــــى اســـــتيعاب خمتلــــــف القـــــضايا املتجـــــددة يف جمــــــال التنميـــــة املــــــستدامة، 

ملهــا التحــديات واملخــاطر امللقــاة وتــساعدهم أيــضا يف جــذب انتبــاههم للجزئيــات الــصغرية الــيت حت
تمــع واإلنــسان، كمــا تــوفر هلــم فرصــا كبــرية مــن التفكــري اخليــايل الواســع الــذي  علــى عــاتق البيئــة وا
ـــنهم علـــى اســـتثمار اإلمكانـــات البيئيـــة املتاحـــة بـــشكل يـــدعم مـــسريْيت االقتـــصاد والتنميـــة دون  يعي

.اإلضرار حبقوق البيئة وحقوق األجيال املتعاقبة
:يــــة ودور اخلـــــصائص احلدســـــية للقـــــوى البــــشرية املبدعـــــة يف خدمـــــة التنميـــــة املـــــستدامةأمه.٢

وتلعب هذه اخلصائص دورا كبريا يف انفتـاح القـوى البـشرية الالحمـدود علـى احملـيط الـذي تعـيش فيـه 
).٢٠١٢املؤسسة الوطنية للدراسات والبحوث، : أسطنبول(اإلبداعالسامل، فاروق، 1
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ـــــة  ـــــوازن املطلـــــوب بـــــني األبعـــــاد البيئي ـــــة احملافظـــــة علـــــى إحـــــداث الت ـــــشعور املقـــــصود بأمهي ـــــدف ال
البشرية من أجل التنمية واالقتصادية و 

املستدامة،كما تقوم بدورها يف شحذ مهم القوى البشرية مـن أجـل إجيـاد حلـول فوريـة مناسـبة 
ــا األمنــاط اخلاطئــة لإلنتــاج واالســتهالك مــن قبــل اإلنــسان يف البيئــة احمليطــة،  للمــشكالت الــيت أفرز

دة املطروحـــة علـــى ســـاحة البحـــث ومتّكـــنهم أيـــضا مـــن التفاعـــل اإلجيـــايب والبنّـــاء مـــع األفكـــار اجلديـــ
دف إحراز تقدم يف جماالت التنمية املستدامة املختلفة .والتجريب 

وهـذه :أمهية ودور اخلصائص العاطفية للقـوى البـشرية املبدعـة يف خدمـة التنميـة املـستدامة.٣
هولـة يف البيئـة احمل يطـة مـن اخلصائص تقوم بدور كبري يف الرتكيز على الظروف الغامـضة واملواقـف ا

أجل فك رموز هذا الغموض وخدمة البيئة بالقضاء على املواقف السلبية اليت تؤثر علـى اسـتمرارها 
آمنة مستقرة، كما متد القوى البشرية مبستوى كاٍف من الصرب الذي يعينها على حتمل مـشاق سـرب 

إىل عـالج فـوري وعاجـل املواقف املربكة يف عالقة التنمية االقتصادية بالبيئة واإلنسان، واليت حتتاج 
مـــع عظـــم اجلهـــد والوقـــت املطلـــوبْني لعالجهـــا، وتقـــوم أيـــضا بتعزيـــز قيمـــة احـــرتام اآلخـــرين أيـــا كـــان 

.موقعهم والتعاون والتكاتف معهم من أجل خلق بيئة تنموية مستدامة
:نتائج الدراسة ومناقشتها

تمعــــات املعاصــــرة يف ضــــوء املتغــــريات العامليــــة املتــــسارعة وحتــــديات العوملــــة الــــيت تواجــــه .١ ا
أصبحت احلاجة ضرورية لدعم حركة التنميـة املـستدامة للحفـاظ علـى التـوازن البيئـي ورعايـة حقـوق 

هـــذه النتيجـــة مـــن خـــالل ) ٢٠٠٥(وتؤكـــد دراســـة داوي، وآخـــرون . اآلخـــرين علـــى كوكـــب األرض
ميــــة خدمــــة إجــــراء دراســــة مــــسحية للتحقــــق مــــن مــــدى خدمــــة أهــــداف االســــرتاتيجية املتعلقــــة بالتن

.م٢٠٠٥املستدامة اليت أطلقت يف بريطانيا عام 
يتطلـــب ترســـيخ مفهـــوم التنميـــة املـــستدامة لـــدى األفـــراد جهـــودا جبـــارة مـــن قطـــاع التعلـــيم .٢

العــــايل، وهــــذا لــــن يتــــأتى إال مــــن خــــالل تطــــوير شــــامل يتــــضمن مجيــــع عناصــــر املنظومــــة التعليميــــة 
وتتفـق . بتطبيق مبادئ التنمية املـستدامةمبؤسسات التعليم العايل من أجل إعداد قوى بشرية تعتين

الـــيت أوصـــت بـــضرورة إعـــداد خطـــط وبـــرامج ) ٢٠١٢/٢٠١٣(هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة إبراهيمـــي 
تمــع وتنميــة البيئــة،  تمــع واإلســهام يف قــضايا خدمــة ا لتفعيــل دور اجلامعــة يف دراســة مــشكالت ا

.والتوجه للتنمية املستدامة
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ن تلعـب دورا كبـريا يف خدمـة التنميـة املـستدامة عـن طريـق حفـز اسرتاتيجية اإلبداع ميكن أ.٣
م اإلبداعية إلنتاج أفكـار جديـدة وإطـالق مبـادرات ومـشاريع صـديقة  طاقات الطالب واستعدادا

إىل أن تعزيــــز ثقافــــة ) ٢٠١٢(وتــــشري دراســــة الــــسامرائي . للبيئــــة حتقــــق أهــــداف التنميــــة املــــستدامة
.ساس للعملية التعليمية املستقبلية وخدمة التنمية املستدامةاإلبداع والتميز والريادة مطلب أ

تستطيع مؤسسات التعليم العايل أن تستثمر اإلبداع يف تنمية املـوارد البـشرية القـادرة علـى .٤
يئــــة البيئــــة احملفــــزة علــــى اإلبــــداع برعايــــة املبــــدعني وتقــــديرهم،  تمــــع والبيئــــة مــــن خــــالل  خدمــــة ا

بــداعي املختلفــة، ورعايــة املــشروعات اإلبداعيــة وغريهــا، وهــذا مــا واســتخدام أســاليب التــدريس اإل
حيـــث يقـــوم مركـــز جامعـــة برايتـــون لإلبـــداع بإعطـــاء ) ٢٠٠٩(أشـــارت إليـــه دراســـة مـــارتن وآخـــرون 

أســــاتذة اجلامعــــة الفرصــــة ملمارســــة النظريــــات واالجتاهــــات التدريــــسية يف الواقــــع لتــــشجيع اإلبــــداع، 
.أهم توجهات املركز يف دعم التعلم املتمركز حول الطالب واإلبداعوكانت البيئة التدريسية املرنة 

حتتـــــاج مؤســـــسات التعلـــــيم العـــــايل إىل بـــــذل مزيـــــد مـــــن اجلهـــــود يف جمـــــال خدمـــــة التنميـــــة .٥
املــستدامة، حيــث يــشري الواقــع إىل قــصور هــذه املؤســسات يف إعــداد القــوى البــشرية املؤهلــة خلدمــة 

تمع،  مـن ) ٢٠١٣(وهذا ما توصلت إليه دراسـة رملـي، وإبراهيمـي أهداف التنمية املستدامة يف ا
عـــدم وجـــود دور ذي داللـــة إحـــصائية ملخرجـــات جامعـــة قـــسنطينة يف تفعيـــل التنميـــة املـــستدامة يف 

تمع .ا
ميكـن أن تــساهم القــوى البــشرية املبدعــة واملــستدامة مــن خمرجــات التعلــيم العــايل يف خدمــة .٦

تمعا ت من خالل إنتاج األفكار اخلالقـة وإطـالق املبـادرات واملـشاريع حركة التنمية املستدامة يف ا
تمــع يف حتقيـق أهــداف التنميـة املـستدامة، وأيــضا عـن طريــق تبـين قــيم  البيئيـة الـيت ختــدم توجهـات ا

تمع والبيئة واإلنسان .إجيابية واتباع عادات سليمة تشجع اآلخرين على رعاية حقوق ا
:توصيات الدراسة

عـــة مؤســـسة التعلـــيم العـــايل سياســـتها ورؤيتهـــا ورســـالتها الســـتيعاب التغـــريات ضـــرورة مراج.١
تمع والبيئة يف ضوء حتديات العوملة .احمللية والعاملية واملسامهة يف خدمة قضايا ا

إنـــشاء مراكـــز متخصـــصة يف مؤســـسات التعلـــيم العـــايل تُعـــىن بتهيئـــة البيئـــة احملفـــزة لإلبـــداع .٢
تمع والبيئةواملبدعني وترعى املشاريع وامل .بادرات اإلبداعية اليت ختدم ا
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ضرورة تضمني املنهاج الدراسي مبؤسسات التعليم العايل بقضايا متعلقـة باإلبـداع والتنميـة .٣
. املستدامة، وحث األساتذة على استخدام خمتلف أساليب واسرتاتيجيات التدريس اإلبداعي

اتيجية اإلبــداع يف جمــال تنميــة حــرص مؤســسات التعلــيم العــايل علــى االســتفادة مــن اســرت .٤
.املوارد البشرية إلعداد قوى بشرية مبدعة حتقق أهداف التنمية املستدامة

ـــة .٥ تمعي ـــع املؤســـسات ا ـــيم العـــايل ومجي التنـــسيق والتعـــاون املـــستمرْين بـــني مؤســـسات التعل
تمع والبيئة اليت حتتاج إىل دراسة وحبث .األخرى يف سبيل إطالع الطالب على قضايا ا

عقـــد مؤســـسات التعلـــيم العـــايل مـــؤمترات حمليـــة وإقليميـــة ودوليـــة تـــستهدف خدمـــة حركـــة .٦
التنميـة املــستدامة، وإعطــاء الطـالب املبــدعني وأصــحاب املــشاريع التنمويـة والبيئيــة االبتكاريــة فرصــة 

. املشاركة فيها
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:قائمة المراجع
:املراجع العربية: أوال
ـــــة، - ـــــة دور الجامعـــــة فـــــي إبراهيمـــــي، نادي ـــــق التنمي ـــــة رأس المـــــال البـــــشري لتحقي تنمي

). ٢٠١٢/٢٠١٣رســـالة ماجـــستري غـــري منـــشورة، جامعـــة فرحـــات عبـــاس، اجلزائـــر، (المـــستدامة
-http://www.univ: متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفر علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

setif.dz/MMAGISTER/images/facultes/SEG/2013/2013/brahiminadia.PDF

دور الجامعــة فــي تنميــة اإلبــداع لــدى طلبتهــا فــي ضــوء أبــو خــاطر، منــار ســامل حممــد، -
). ٢٠١٠رسـالة ماجـستري غـري منـشورة، اجلامعـة اإلسـالمية، فلــسطني، (الـسنة مـن وجهـة نظـرهم

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/91725.pdf: متوفر على

االســــتراتيجية توفيــــق، عبــــداجلبار، ونوفــــل، حممــــد نبيــــل، وحممــــد، مــــصطفى عبدالــــسميع، -
املنظمــــة العربيــــة للرتبيــــة والثقافــــة والعلــــوم، : تــــونس(العربيــــة لتنميــــة اإلبــــداع فــــي التعلــــيم العــــالي

: متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفر علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى). ٢٠٠٨
http://www.alecso.org.tn/images/stories/strategies/TAALIM%20AALI/strategie%20Ibdaa.pdf

لــيم ضــمان الجــودة فــي التعحفــصاوي، يوســف، وبــن غاليــة، حممــد، وبوجلطيــة، ناصــر، -
ورقة مقدمة إىل املؤمتر الدويل الثالث لـضمان جـودة (العالي في ظل تحديات العولمة ومتطلباتها 

م، ٤/٤/٢٠١٣-٢(املنعقـــــــد جبامعـــــــة الزيتونـــــــة األردنيـــــــة ) IACQA,2013(التعلـــــــيم العـــــــايل 
http://www.iacqa.org/ebooks/book2013/book2013/index.html: متوفر على). ٢٠١٣

تقييم مخرجات الجامعة من االستثمار فـي رأس المـال رملي، محزة، وإبراهيمي، ناديـة، -
ورقـــة (دراســـة ميدانيـــة علـــى مـــستوى جامعـــة قـــسنطينة: البـــشري لتحقيـــق التنميـــة المـــستدامة

ـا مبؤسـسات التعلـيم العـايل جبامعـة مقدمة للملتقى الدويل حـول معـايري ضـمان اجلـ ودة وتطـوير آليا
-http://www.rsd: متــــــــوفر علــــــــى). ٢٠١٣، ٣٠/١٠/٢٠١٣-٢٩عبداحلميــــــــد بــــــــن بــــــــاديس يف 

dz.net/sites/default/files/Resume%20des%20textes%20de%20communication.pdf

). ٢٠١٢املؤســـسة الوطنيـــة للدراســـات والبحـــوث، : أســـطنبول(اإلبـــداعالـــسامل، فـــاروق، -
http://www.nasr-i.com/Research-Articles/pdf/alebdaa.pdf: متوفر على

أهمية تطبيق معـايير ضـمان جـودة التعلـيم العـالي لبنـاء ودعـم ثقافـة السامرائي، عمار، -
ورقــة (دراســة حالــة الجامعــة الخليجيــة نموذجــا: اإلبــداع والتميــز والريــادة للجامعــات الخاصــة
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:متــوفر علــى). ٢٠١٢مقدمــة للمــؤمتر العــريب الــدويل  الثــاين ضــمان جــودة التعلــيم العــايل، 
http://se.uofk.edu/multisites/UofK_se/images/stories/se/papers/79.pdf

: التفكيـــر النمطـــي واإلبـــداعيعبـــداملختار، حممـــد خـــضر، وعـــدوي، إجنـــي صـــالح فريـــد، -
ــــة للتعلــــيم العــــالي مركــــز تطــــوير الدراســــات والبحــــوث بكليــــة : القــــاهرة(مــــشروع الطــــرق المؤدي

: متوفر على). ٢٠١١، ١اهلندسة، جامعة القاهرة، ط
www.pathways.cu.edu.eg/subpages/.../Creativity-AR.p...

ورقــة قـــدمت يف (آليـــة تطــوير البـــرامج التعليميــة ودور البحــث العلمـــي. القــرق، حممــود-
، ٢٣/٢/٢٠٠٤(ة تنظــــيم التعلــــيم العــــايل اخلــــاص بلبنــــان إطــــار ورشــــة العمــــل الرابعــــة للجنــــة إعــــاد

-http://www.higher: متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفر علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى). ٢٠٠٤
edu.gov.lb/Workshops/HE_Law_Conf/WS4-P2.htm

ســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المــستدامة وثيقــة إطــار االاللجنـة الوطنيــة للتنميــة املــستدامة، -
: متــــوفر علــــى). ٢٠٠٦وزارة الدولــــة لــــشؤون البيئــــة، مــــصر، (ومنهجيــــة إعــــداد المؤشــــرات لهــــا

http://www.eeaa.gov.eg/english/reports/NSDSF.pdf
مــشروع خطــة التنفيــذ الدوليــة ، )اليونــسكو(بيــة والعلــم والثقافـة منظمـة األمــم املتحــدة للرت -

).  ٢٠٠٥. ()٢٠١٤-٢٠٠٥(لعقــد األمــم المتحــدة للتعلــيم مــن أجــل التنميــة المــستدامة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفر عل : مت

http://esdkorea.unesco.or.kr/download/esd_pub/Final_CD/DESD/ARA/01_Ref
%20doc/PDF/03_framework_ARA.pdf

ثانيا: املراجع األجنبية:
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خص البحثمل
ا اهللا تعاىل باالميان فقال  فإن صناعة التعليم من أشرف الصناعات اليت يستطيع االنسان أن حيرتفها ؛ وقد قر

صلى اهللا عليه –، وقد حث النيب )١١: اجلادلة ) يـَْرَفِع اللَّـُه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت (
رواه ابن ) طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة :( ب التعلم وجعله فريضة ؛ فقال على طل–وسلم 
، وإذا كان فريضة فهوعبادة هللا تعاىل جيب القيام حبقها ؛ ومن حقها ؛ أن جنودها وحنسنها ونطورها .ماجه

والعملية ، كار واالسالم عقيدة وشريعة وأخالقًا وفلسفة للكون واالنسان واحلياة هوكمال اإلبداع واالبت
. التعليمية  حتتاج إىل اإلبداع واالبتكار لكي تكون عملية مستمرة تدوم وتتطور يف سبيل حياة أفضل للبشرية
: والعملية التعليمية تتعرض لعوامل عديدة من التغيري والعوائق والبد من مواجهة هذه التحديات وذلك 

والعمل على ، ثمر الواسع الذي يوصف بالروعة واجلمال والعطاء امل، واألداء املتميز ، بالتخطيط السليم 
إن عملية اإلبداع واالستدامة .حتقيق األهداف املنشودة وفق معايري حمددة يكون اهلدف فيها مرضاة اهللا تعاىل

يف التعليم تنشئ جيًال من املبدعني الذين يبنون مستقبًال مشرقًا يكونون يف من أبرز األدوات احلضارية يف 
اتوجي إن اهلدف من اإلبداع واالستدامة يف التعليم هوالوصول إىل قدرة عقلية . ه طاقة األمة ووقاية مقوما

وابتكارية استثنائية من مستوى رفيع، ترتجم عملياً على شكل إجناز فذٍّ وأصيل، يرتك بصمات عميقة األثر يف 
وسوف . كبرية ملعرفة اإلنسان وحضارتهجمال التعليم مل يستكشف من قبل، ويُعدُّ إضافة جوهرية ذات قيمة

وتصور ، اإلبداع واالبتكار واالستدامة : مثل ، يتضح يف هذه البحث تأصيل املفاهيم املتعلقة بالبحث 
مع ذكر األمثلة واخلربات واخلطط اليت توضح كيفية االرتقاء بالعملية ، االسالم لإلبداع يف التعليم واحلث عليه 

واحلمد هللا أوالً وآخراً .اإلبداعية واالستدامة



التعريف باإلبداع واالستدامة والتعليم:المطلب األول 
إن حتديد املفاهيم من أولّيات املهام يف البحث العلمي وهذا البحث اشتمل على عدة 

ا ومن هذه املصطلحات  ، واالستدامة ، االبداع : مصطلحات كان لزامًا علينا أن نعرف 
.والتعليم 
االبداع يف اللغة- : أوالً 

، وبدَع الشيَء يـَْبَدُعه بَْدعاً وابـَْتَدَعه أَنشأَه وبدأَه ، بَدََع : مصطلح االبداع مشتق من الفعل 
ُقل ( الشيء الذي يكون أَّوًال ؛ ويف التنزيل  : والَبِديُع والِبْدُع ...وبدَع الرَِّكّية اْستَـْنَبَطها وَأحَدثها 

وأَبدْعُت الشيء اْختَـَرْعته العلى ... َأي ما كنت أَّوَل من أُْرِسَل ١)ما كنُت ِبْدعًا من الرُُّسل 
ِمثال والَبديع من َأمساء اهللا تعاىل ؛ ِإلْبداِعه اِألشياء وِإْحداثِه ِإيَّاها وهو البديع اَألّول قبل كل 

اخرتعه : دََع الشيءَ وأبْ ٢...أَو يكون من بَدَع اخلْلَق َأي َبَدأَه ، شيء وجيوز َأن يكون مبعىن ُمبدِع 
٣ال على مثال

ما ابـُْتدع من : والِبْدَعة ٤إحداُث شيٍء مل يكن له من قبُل خلٌق وال ذكٌر وال معرفٌة : والَبدُْع 
٥األديان واآلراء واألهواء

:ومن هذا التعريف اللُّغوي يتضح أن االبداع يف اللغة يدل على 
.ال سابقواستحداثه على غري مث، بداية الشيء وإنشائه 

تعريف االبداع يف االصطالح - ثانياً 
:أن االبداع هو :هناك عدٌد كبٌري من التعريفات هلذا املفهوم، ننتقي منها

١طاقة عقلية هائلة فطرية يف أساسها، اجتماعية يف منائها، جمتمعية وإنسانية يف انتمائها-١

سورة األحقاف٩:جزء من اآلية - 1
٨ص-٦ج-١ط––دار صادر - ، بريوت ، لسان العرب،  حممد بن مكرم ، ابن منظور - 2
مكتبة لبنان ناشرون   ، بريوت ، مختار الصحاح، مود خاطر حم: حتقيق ، حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر ، الرازي -3

٧٣ص ،١ج، م ١٩٩٥، ه ١٤١٥
دار ، كتاب العين،إبراهيم السامرائي .مهدي املخزومي ود.د: حتقيق ، أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد ، الفراهيدي -4

٥٤ص-٢ج ، ومكتبة اهلالل 
، ١ط،دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ،  خليل إبراهم جفال: حتقيق ، المخصص، علي بن إمساعيل ، ابن سيده - 5

٤٣ص ،٤ج-م ١٩٩٦هـ ١٤١٧
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واحلساسية للمشكالت، واألصالة،مسات استعدادية تضم طالقة التفكري، ومرونته -٢
٢وإعادة تعريف املشكلة وإيضاحها بالتفصيالت

القدرة على تطبيق أفكار أصيلة حلل املشكالت، وعلى تطوير نظريات وأساليب، أو -٣
٣إنتاج أشكال فنية وأدبية وفلسفية وعملية جديدة

مث جديد يتم التوصل إليه،-شكل –أي فكرة جديدة أو أسلوب أو مفهوم أو منط -٤
٤استخدامه يف احلياة

قدرة عقلية : (، ويـَُعّرف بأنه"مفهوم العبقرية"ومن املفاهيم األشد التصاقًا مبفهوم اإلبداع 
وابتكارية استثنائية من مستوى رفيع، تـَُرتجم عمليًا على شكل إجناز فذٍّ وأصيل، يرتك بصمات 

جوهرية ذات قيمة كبرية ملعرفة عميقة األثر يف جمال معني مل يستكشف من قبل، ويُعدُّ إضافة
٥)اإلنسان وحضارته

:ومن هذه التعريفات السابقة ميكن القول بأن 
فكرة أو أسلوب جديد يستخدم يف احلياة حلل مشكلة أو تطوير عمل ما : االبداع هو 

والتضر ، وتكون مفيدة للناس ، وتكون هذه الفكرة وهذا األسلوب على غري مثال سابق 
باآلخرين 

:االستدامة يف اللغة - :ثاً ثال
وقيل طلب دَواَمُه وأَْدوَمُه  ، َدَوَم وأَداَمُه واْسَتداَمُه تَأىنَّ فيه: أصلها من الفعل : االستدامة 

وما زالت .. انتظره واْرقـُْبُه : واْسَتِدْم ما عند فالن أي .. كذلك واْسَتَدْمُت األمر إذا تَأنـَّْيت فيه 
ا - رضي اهللا عنها -ويف حديث عائشة .. أي دائمة املطر : ْميًا َدْميًا السماُء َدْومًا َدومًا ودَ  أ

، الكويت، شركة اإلبداع اخلليجي لالستثمار والتدريب، مبادئ اإلبداع، )حممد أكرم (والعدلوين ، )طارق(السويدان -1
.١٧م، ص ٢٠٠٢

.٨٥م، ص ١٩٩٩، اإلمارات، دار الكتاب اجلامعي، اع والتفوقالموهبة واإلبد،  جروان، فتحي عبد الرمحن - 2
، ص ٢، القاهرة، دار النهضة، جمعجم علم النفس والطب النفسيعالء الدين ، ، عبد احلميد جابر، كفايف ، جابر -3

٧٩٩.
.١٧م، ص ٢٠٠٣ربية، ، القاهرة، مكتبة الدار العاالبتكار وتنميته لدى األطفالإمساعيل عبد الفتاح ، ، عبد الكايف- 4
.١٢١م، ص ٢٠٠٤، القاهرة، عامل الكتب، معجم التفوق العقليعبد الرمحن ، ،سليمان - 5
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ميَِة من ١)فقالت كان َعَمُلُه ِدميَةً (_ صلى اهللا عليه وسلم _ذكَرْت َعَمل رسول اهللا  شبهْته بالدِّ
ري ومنه قيل للماء الذي َيْسكن فال جي، وكل شيء سكن فقد دامَ .. املطر يف الدَّواِم واالقتصاد 

دائم :وداَم الشيُء سكن وكل شيء سكَّنته فقد أََدْمَته وظلٌّ َدْوٌم وماء َدْوٌم ؛ أي ...دائٌِم  
ا وال طريق وال ماء وال أنيس  ْميُومُة األرض املستوية اليت ال أَعالم  والدُّوَّاَمُة بالضم .. والدَّ

يقول إمنا مسَُِّيت ، وغريه ، ض أي تدوروالتشديد وهي فـَْلَكٌة يرميها الصيب خبيط فُتَدوُِّم على األر 
ا باملاء  ا قد سكنْت ،الدُّوَّاَمَة من قوهلم َدوَّْمُت الِقْدَر إذا سكَّْنَت غليا ا من سرعة َدورَا أل

٣.واملَُداَوَمُة على األمر املواظبة عليه ٢واْسَتداَم الرجُل غرميه رَفق به... وَهَدَأْت 

.املواظبة على الشيء والدوام واالستمرارية فيه:مة يف اللغة تعين ويتضح مما سبق أن االستدا
:االستدامة يف االصطالح : رابعاً 

مصطلح ظهر يف البداية يف علم البيئة مث تطور وأصبح واسع النطاق : االستدامة هي 
االت  .ومنها جمال التعليم ، ليشمل مجيع ا
: ستمرارية ، و يف علم البيئة تشري االستدامة إىل القدرة على التََّحمُّل واال: واالستدامة هي 

فاألراضي الرطبة ، خمتلفة ومنتجة مع مرور الوقت، متنوعة- احليوية- مدى بقاء النظم البيولوجية
والصحية والغابات تعترب أمثلة على النظم البيولوجية املستدامة ،أما بالنسبة للموارد البشرية 

والذي له بدوره أبعاد بيئية ، اظ ملدة طويلة األمد على الوجود إمكانية احلف: فاالستدامة هي 
.واقتصادية واجتماعية 

القدرة علي تلبية احتياجات احلاضر : ويف جمال التعليم يشري مصطلح االستدامة إيل 
ال  ومتطلبات املستقبل، وهناك تعريف أشار له الدكتور أمحد دويدار مستشار ومراقب يف ا

:وهو " CIDA"الة التنمية الدولية الكندية التعليمي يف وك
استخدام كل ما توفر من معارف من أجل التنمية، و حفظ ما سبق ، : أن االستدامة هي 

.وصقل ما يأيت، وإعداد العدة للمرحلة املقبلة 
ولن يتحقق ذلك إال إذا توافر تعليم ذو جودة عالية ، فنظم التعليم التقليدية احلالية ليست 

١٨٨٦برقم –باب هل خيص شيئاً من األيام -كتاب الصوم - صحيح البخاري–البخاري - 1
٢١٢ص ،١٢ج-مرجع سابق، لسان العرب، ابن منظور 2
٢١٨ص ،١ج،مرجع سابق،  مختار الصحاح،الرازي - 3
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إن مل تتغري وتتابع التطور من خالل وضع خطط شاملة واسرتاتيجيات واضحة إلصالح مستدامة
.وتنمية االستثمارات البشرية وغري البشرية، املنظومة التعليمية التقليدية 

ومن أشكال االستدامة حسن استغالل املوارد املتاحة واالستفادة منها لدعم االبتكار يف 
اع هو الذي سيجعل التعليم عملية مستمرة وتدوم وتتطور ىف سبيل التعليم؛ ألن االبتكار واإلبد

١.حياة أفضل للبشرية

:تعريف التعليم : خامساً 
٢)عملية إكساب مهارات عقلية أو يدوية أو بدنية : (يقصد به 

عملية توفري الشروط املادية والنفسية اليت تساعد املتعلم على التفاعل النشط (أو يقصد به 
وقف التعليمي واكتساب اخلربات واملعارف واملهارات واالجتاهات والقيم اليت مع عناصر امل

٣.)حيتاجها املتعلم وذلك بأبسط الطرق املمكنة 

أسس تنمية االبداع في التعليم:المطلب الثاني 
لكي تنمو وتتطور العملية التعليمية ؛ البد هلا من أسس تعمل على استدامتها ؛وسوف 

والسؤال واحملاورة ، التجديد والتطوير : لب لبعض هذه األسس ؛ واليت منها نتعرض يف هذا املط
.وطريقة العصف الذهين ،واالبداع باأللغاز ،

التجديد والتطوير :أوالً 
ال  ما يف هذا ا :من أسس تنمية االبداع يف التعليم ؛ التجديد والتطوير ويقصد 

معني ؛ بقصد زيادة فعاليته أو جعله أكثر إحداث جمموعة من التغريات يف نظام تعليمي
تمع  ٤.استجابة حلاجات الفرد وا

وانظر  ، هـ ١٤٣٠ذي احلجة ٠٢م املوافق ٢٠٠٩نوفمرب ١٩اخلميس ، ٢٦٣١العدد ، صحيفة الوسط البحرينية-1
http://nofalco.yoo7.com/t2723-topic-

٢٣ص ،م ١٩٨٩، دار الثقافة ، الدوحة ، دراسات في أصول التربية ، قمرب ، حممد وآخرون - 2
٧٣، ص١ج، م ١٩٩٣دار الفكر العريب، ، القاهرةالمعلم الناجح ومهاراته األساسية،، علي راشد،- 3
١٨٥ص  بتصرف، املرجع نفسه - 4
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ومن األسباب املشجعة على التجديد والتطوير يف النظام التعليمي ، االنفجار املعريف 
والتقدم التكنولوجي اهلائل يف عصرنا احلايل ، إضافة إىل قصور املناهج التعليمية والرغبة يف 

تمع استشراف  احلاجات ١.واالجتاهات املستقبلية للفرد وا

إن جتديد العملية التعليمية وإحداث تغريات فيها ، تأيت من منطلق التحسني والتفعيل 
: واإلصالح ، وقد جاء االقرتان يف كتاب اهللا العزيز بني اإلميان والصالح كما جاء يف قوله تعاىل

وجاء على لسان نيب اهللا هود عليه . ٢"ْم َوَال ُهْم َحيَْزنُونَ َفَمْن آَمَن َوَأْصَلَح َفَال َخْوٌف َعَلْيهِ "
، وحفز املوىل سبحانه وتعاىل ٣"ِإْن أُرِيُد ِإالَّ اِإلْصَالَح َما اْسَتطَْعتُ : "السالم يف القرآن الكرمي 

٤"ِإنَّا َال ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصِلِحنيَ : "على اإلصالح بقوله

املنهج اإلسالمي تسري على هدى وبصرية وتأخذ باألسباب إن عملية إصالح التعليم يف 
الذي كان يستعني مع التوكل على اهللا عز وجل وسؤاله التوفيق والسداد اقتداًء بفعل الرسول 

:باهللا عز وجل يف كل أموره والدليل على ذلك دعاؤه 
٥"ين إىل نفسي َطرفَة عنيوال َتِكلْ ، أصلْح يل شأَين كلَّه، يا حيُّ يا قيوُم برمحِتَك أستغيثُ " 

البد من توعية مجيع األطراف ،وحىت تسري عملية حتسني مفردات وعناصر النظام التعليمي 
واجلهات املعنية بأمهية التغيري حنو األفضل وتقبل ذلك عن قناعة ومحاس مبا يشكل حافزاً 

ع وحتقيق أعلى درجات وتوفري املناخ املالئم واملساعد على اإلبدا ، لالنطالق القوي حنو التميز
.اإلتقان واجلودة 

ولعل من أبرز مقومات التجديد يف العملية التعليمية ، تشجيع اإلسالم ألهل العلم 
واالختصاص على االجتهاد من خالل إعمال العقل والتأصل وإظهار الرأي مبا خيدم املصلحة 

يشرتط فيه أال يتعارض العامة واإلسالم إذ يشجع على استحداث اجلديد يف حياة املسلمني ،
: مع األصول اإلسالمية ؛وقد جاء يف التوجيه النبوي الشريف 

بتصرف١٩٠ص –املرجع نفسه - 1
٤٨: سورة األنعام، آية- 2
٨٨: سورة هود، آية- 3
١٧٠: سورة األعراف، آية- 4
.يف صحيح اجلامع ٥٨٢٠: انظر حديث رقم ، ١٠٤٠٥برقم ،إذا أمسىباب ما يقول ، السنن الكبرى، النسائي - 5



-٨١٥

َا بـَْعَدُه ِمْن َغْريِ َأْن يـُْنتَـَقَص "  ْسَالِم ُسنًَّة َحَسَنًة، فـََلُه َأْجُرَها، َوَأْجُر َمْن َعِمَل ِ َمْن َسنَّ ِيف اْإلِ
َا بـَْعَدُه ِمْن أُُجورِِهْم َشْيٌء، َوَمْن َسنَّ ِيف اْإلِ  ْسَالِم ُسنًَّة َسيَِّئًة، َكاَن َعَلْيِه ِوْزرَُها ، َوِوْزُر َمْن َعِمَل  ِ

١" ِمْن َغْريِ َأْن يـُْنتَـَقَص ِمْن أَْوزَارِِهْم َشْيٌء 

وإذا كان التجديد حافزًا على حتسني وجتويد العملية التعليمية ، فإن االنفتاح على اخلربات 
٢ه النافعة من أبرز مداخل

م إن الرسول  فلم "دعا إىل االنفتاح على خربات اآلخرين واالستفادة منهم ونقل  خرب
توجد حضارة أبدعت ومل تنقل، فالنقل ليس وباًء وعاراً، إمنا هو غذاء، والعزلة احلضارية واجلهل 

ة صنوان وكالمها ختلف، واألمة اإلسالمية وهي تتطلع إىل مستقبل مشرق البد أن ختوض معرك
الذات وجتديدها، وتستفيد من آليات الفكر الغريب، ومنجزاته العلمية املعاصرة طبق الضوابط 

٣"الشرعية

لدليل على االستفادة من اآلخرين ، مع رسول اهللا - رضي اهللا عنه –ويف موقف زيد 
م ،  أَنَُّه َلمَّا َقِدَم النَِّيبُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه :فَعْن َخارَِجَة ْبِن َزْيٍد، َأنَّ أَبَاُه َزْيًدا، َأْخبَـرَهُ ، ونقل خرب

يَا َرُسوَل : ُذِهَب ِيب ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم فَُأْعِجَب ِيب، فـََقاُلوا: َوَسلََّم اْلَمِديَنَة، قَاَل َزْيدٌ 
َزَل اُهللا َعَلْيَك ِبْضَع َعْشرََة ُسورًَة، فََأْعَجَب َذِلَك النَِّيبَّ اِهللا، َهَذا ُغَالٌم ِمْن َبِين النَّجَّاِر، َمَعُه ِممَّا أَنْـ 

" يَا َزْيُد، تـََعلَّْم ِيل ِكَتاَب يـَُهوَد، فَِإينِّ َواِهللا َما آَمُن يـَُهوَد َعَلى ِكَتاِيب : "َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوقَالَ 
َلًة َحىتَّ َحَذقْـُتُه وَُكْنُت أَقْـرَأُ َلُه ُكُتبَـُهْم ِإَذا  فـَتَـَعلَّْمُت َلُه ِكَتابـَُهمْ : قَاَل َزْيدٌ  ، َما َمرَّْت ِيب َمخَْس َعْشرََة لَيـْ

ومن هنا حرص املسلمني على معرفة اللغات فرتمجوا منها ٤"َكَتُبوا إِلَْيِه، َوُأِجيُب َعْنُه ِإَذا َكَتَب 
،  ٥وإليها

ا حجاب من النار-كتاب الزكاة –صحيح مسلم-مسلم-1 برقم -باب احلث على الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة وأ
)١٠١٧.(
فلسطني ، م ملؤمتر اجلودة حبث مقد، مفاهيم وتطبيقات،جودة التعليم في التصور االسالمي ،حممود خليل ، أبودف -2
١٩، ١٨ص–م ٣٠,٣١/١٠/٢٠٠٧يوم ،
م، ص ٢٠٠٣، عمان، دار املناهج، الثقافة اإلسالمية ثقافة المسلم وتحديات العصرحممد أبو حيىي وآخرون، - 3

بتصرف٢٠٥
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.٤٢م، ص ١٩٨٤، بريوت، مكتبة الرسالة، الرسول والعلميوسف ، ، رضاوي الق- 5



٨١٦٢٠١٤ 

٨١٦

لتحرر من أسر النمطية وحتميات الطبيعة ا:( ولكي حتدث التنمية االبداعية البد من 
.ومقوالت التاريخ 

فـَُنَحّكم علم ، أن نعرض عقولنا للتنوع املعريف : إن الشرط األول لكسر رتابة النمطية هو
ومنتلك إىل ذلك القدرة على الغوص حنو الفرعيات ؛لكن ، وندقق النظر يف األصول ، األسس 

.أو تتولد لدينا فروع من غري أصول ، األصول مع االحتفاظ بالقدرة على العودة إىل 
كما كانت تنطلق من ، إن كل االبداعات الكبرية كانت خترج عن التفكري النمطي املألوف 

ا يف جوهرها طريقة النظر إىل املعلومات املتوفرة  فلسفة جديدة لألسس واألفكار الكربى ؛ إ
.أكثر من أن تكون اكتساب معلومات جديدة 

وإدراك اخلصائص العامة والقواسم املشرتكة بني ، ع املعريف يتيح لنا جمال املقارنة إن التنو 
هذا كله يتيح للعقل البشري إمكانات جيدة لتأسيس أمناط جديدة ؛ ، جوانب احلياة املختلفة 

.مما يعين دفع عجلة احلياة إىل األمام 
م مييلون إىل أ ن يقرؤوا أكثر من مخسني  وقد أظهرت إحدى الدراسات حول املبدعني أ

....وهذ يعين أن استمرارهم يف القراءة ذو تأثري يف نبوغهم وتفوقهم ١كتاباً يف السنة 
والخمرج من ذلك إال ، ومخود نار الفكر ، إن االستسالم للمألوفات مصدر عظيم للتكرار 

.عامل معها مبحاولة العثور على أجوبة جديدة وتعليالت حديثة لكثري من الظواهر اليت نت
% ١٥إن بعض الدراسات يذهب إىل أن العقل البشري مل يستثمر منه حىت اآلن إّال حنو 

البد من ، وإن االستفادة من باقي امكاناته الكامنة حتتاج إىل شروط تربوية وثقافية واجتماعية 
!وإال فما أسهل أن ينصاع العقل ألمر العادة واإللف والتطابق ، توفريها 

وإمنا يف كونه أعظم مصدر ، االبداع التكمن يف تسهيل احلياة وإثرائها فحسب إن فائدة 
للتنوع وحتقيق الذات والتميز والشعور باالجناز ؛ على حني أن االستهالك جيعل الناس بعضهم 

٢.وذاك مصدر مهم من مصادر السآمة والضجر والتبلد ، أشبه ببعض 

تنمية اإلبداع بأسلوب السؤال واحلوار-٢

، ه١٤١٤، سلسلة عامل املعرفة ، الكويت،العبقرية واالبداع والقيادة ، ترمجة شاكر عبد احلميد ، ديل كيث ، ساميننت -1
بتصرف١٢٢ص ،١٧٦العدد 

٦٧-٦٦ص،م ١٩٩٩، ه١٤٢٠، ٢ط، دار القلم ، دمشق ، مدخل إىل التنمية املتكاملة،عبد الكرمي ،بكار - 2



-٨١٧

إن من أعظم ما ينمي املهارات اإلبداعية ويستنبط كوامنها أسلوب السؤال واملساءلة، ويعترب 
هذا األسلوب أسلوبًا معتمدًا يف التعلم والتعليم وإعمال الفكر، مع ما فيه من إثارة لالنتباه 

. وتشويق النفوس للجواب
لك ويستشهد به عليه، ، ومن أبرز ما يثبت ذ"السؤال و احلوار"وقد اعتمد الوحي أسلوب 

َنَما َحنُْن ِعْنَد َرُسوِل -رضي اهللا عنه –فعن ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب (حديث سؤاالت جربيل  قَاَل بـَيـْ
َنا َرُجٌل َشِديُد بـََياِض الثـَِّيابِ اللَِّه  َال يـَُرى َعَلْيِه أَثـَُر ،َشِديُد َسَواِد الشََّعِر ، َذاَت يـَْوٍم ِإْذ طََلَع َعَليـْ

فََأْسَنَد رُْكَبتَـْيِه ِإَىل رُْكَبتَـْيِه َوَوَضَع َكفَّْيِه َعَلى َحىتَّ َجَلَس ِإَىل النَِّىبِّ ،السََّفِر َوَال يـَْعرِفُُه ِمنَّا َأَحٌد 
: اِإلْسَالُم يَا ُحمَمَُّد َأْخِربِْىن َعِن اِإلْسَالِم؟ فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه : َفِخَذْيِه َوقَالَ 
َهَد َأْن َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل اللَِّه َوتُِقيَم الصَّالََة َوتـُْؤِتَى الزََّكاَة َوَتُصوَم َرَمَضاَن َأْن َتشْ 

قُهُ . قَاَل َصَدْقتَ . َوَحتُجَّ اْلبَـْيَت ِإِن اْسَتطَْعَت ِإلَْيِه َسِبيالً  َنا َلُه َيْسأَلُُه َوُيَصدِّ قَاَل فََأْخِربِْىن . قَاَل فـََعِجبـْ
:؟ قَاَل .َعِن اِإلميَانِ 

. قَاَل َصَدْقتَ . َأْن تـُْؤِمَن بِاللَِّه َوَمالَِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اآلِخِر َوتـُْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخْريِِه َوَشرِّهِ 
:قَاَل فََأْخِربِْىن َعِن اِإلْحَساِن؟ قَاَل 

:؟ قَاَل .قَاَل فََأْخِربِْىن َعِن السَّاَعةِ . »َكأَنََّك تـَرَاُه فَِإْن َملْ َتُكْن تـَرَاُه فَِإنَُّه يـَرَاَك َأْن تـَْعُبَد اللَّهَ 
َها بَِأْعَلَم ِمَن السَّاِئِل  َا. »َما اْلَمْسُئوُل َعنـْ :؟ قَاَل .قَاَل فََأْخِربِْىن َعْن أََماَرِ

َيانِ َأْن تَِلَد اَألَمُة َربـَّتَـَها َوَأنْ  قَاَل ُمثَّ . تـََرى اْحلَُفاَة اْلُعرَاَة اْلَعاَلَة رَِعاَء الشَّاِء يـََتطَاَوُلوَن ِىف اْلبـُنـْ
فَِإنَُّه : قَاَل . قـُْلُت اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعَلمُ . أََتْدرِى َمِن السَّاِئلُ : اْنطََلَق فـََلِبْثُت َمِليا ُمثَّ قَاَل ِىل  يَا ُعَمرُ 

١. )اُكْم يـَُعلُِّمُكْم ِديَنُكمْ ِجْربِيُل أَتَ 

ويف ذلك داللة عظيمة على أن السؤال احلسن يسمى علمًا وتعليماً، وأن جربيل وإْن كان 
...، فحسن السؤال ممن اشتهر به ِنْصف العلم"معلماً "هو السائل لكن مسُِي حبسن سؤاله 

يف إبداعه وتقدمه وكشفه إن من الصحابة من كان السؤال واملساءلة واحلوار واحملاورة سراً 
احلق، حىت 

فيما خيص املسائل العلمية والعملية - صلى اهللا عليه وسلم –نـََقل إلينا ِعلم رسول اهللا 
.والفرائض واألحكام

٨برقم ،باب االميان واالسالم واالحسان واالميان بالقدر ، كتاب االميان، صحيح مسلم - 1



٨١٨٢٠١٤ 

٨١٨

، وأخرج فيه "باب من مسع شيئا فراجع حىت يعرفه" وقد عقد  االمام البخاري يف صحيحه 
َشَة َزْوَج النَِّيبِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَنْت َال َتْسَمُع َشْيًئا َال تـَْعرِفُُه حديث اْبن َأِيب ُمَلْيَكَة َأنَّ َعائِ 

َب قَاَلْت َعاِئَشُة  : ِإالَّ رَاَجَعْت ِفيِه َحىتَّ تـَْعرَِفُه َوَأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َمْن ُحوِسَب ُعذِّ
َا َذِلِك اْلَعْرُض ١]َفَسْوَف ُحيَاَسُب ِحَسابًا َيِسريًا[َس يـَُقوُل اُهللا تـََعاَىل فـَُقْلُت أََولَيْ  قَاَلْت فـََقاَل ِإمنَّ

٢".َوَلِكْن َمْن نُوِقَش احلَِْساَب يـَْهِلْك 

إننا وحنن نسعى إىل صناعة جيل مبدع ذي تفكري خالق، علينا أن نعتمد منهج رسول اهللا 
، ونشّجع على السؤال "السؤال واحملاورة "الذي رىب عليه صحابته -صلى اهللا عليه وسلم–

٣.اجلاد املنضبط اهلادف، الذي ليس من قبيل األغاليط اهلادفة إىل العنت واإلحراج

وأشارت بعض الدراسات احلديثة إىل مزايا احلوار وخلصت آثاره اإلجيابية على املتعلم واليت 
شويق وشحذه للذهن وحثه املتعلم على االنتباه وإغراؤه احتواؤه على عنصر الت- من أبرزها أ

.باملتابعة مما يبعد عنه امللل وجيدد نشاطه 
٤.تشجيعه على املبادرة الذاتية واملشاركة الفاعلة يف املوقف التعليمي-ب 

٥تنمية اإلبداع باأللغاز -٣

بداع لدى صحابته يف تنمية مهارات اإل- صلى اهللا عليه وسلم –لقد ذهب رسول اهللا 
.إىل استخدام أسلوب األلغاز، ليحّرض العقول على الفهم، ويثري الفطنة وحيرك الذكاء

فَعِن اْبِن ُعَمَر َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنَّ ِمَن الشََّجِر َشَجرًَة َال َيْسُقُط َوَرقـَُها 
ثُوِين َما ِهَي؟ قَاَل فـََوَقَع النَّاُس ِيف َشَجِر اْلبَـَواِدي قَاَل َعْبُد اِهللا فـََوَقَع ِيف َوِإنـََّها َمَثُل اْلُمْسِلِم َحدِّ 

ثـَْنا َما ِهَي يَا َرُسوَل اِهللا قَاَل ِهيَ  ١النَّْخَلةُ : نـَْفِسي أَنـََّها النَّْخَلُة ُمثَّ قَاُلوا َحدِّ

) ٨(سورة االنشقاق اآلية - 1
١٠٣برقم ،باب من مسع شيئا فراجع حىت يعرفه ، كتاب العلم ،صحيح البخاري - 2
جامعة القدس ، فلسطني، يف الرتبية اإلبداعية واالبتكار-صلى اهللا عليه وسلم -مد هدي النيب حم، موسى ، البسيط -3
وما بعدها بتصرف٣٧ص ، ١١٢العدد ، جملة رسالة اخلليج العريب ،
٢٠٥م ص ١٩٩٣،الدار العربية للكتاب ،طرابلس ، أسس التربية اإلسالمية في السنة النبوية،الزنتاين ، عبد احلميد- 4
معجم ، أمحد خمتار عبد احلميد ،عمر(مال به عن وجهه، عمَّاه ومل يـُبَـيـِّْنه : مجع لغز ؛ من لَغز الشَّْخُص يف كالمه:از األلغ-5

٢٠١٣ص،٣ج، م٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩األوىل، : الطبعة،عامل الكتب، اللغة العربية املعاصرة
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باملسألة على الصحابة - لم صلى اهللا عليه وس–فها أنت قد رأيت كيف يُلقي رسول اهللا 
ليخترب أفهامهم، ويرغبهم يف إعمال عقوهلم، إنّه حيّرضهم على الفْهم يف العلم، ويضرب هلم 

.األمثال واألشباه ليزيد يف األفهام
إن هذا احلديث فوائده غزيرة،وقد أخرجه البخاري يف أحد عشر موضعًا من صحيحه ِلما 

أصًال يف مشروعية ما يعرف عند أهل العلم القائمني على فيه من اِحلكم واالستنباطات، ويعدّ 
حىت إن احلافظ ابن حجر استنبط من احلديث فوائد مما . ،"األلغاز"تنمية مهارات اإلبداع بـ 

: يتعلق بعلم األلغاز واألحاجي فقال
مللِغز وفيه إشارة إىل أن امللَغز له ينبغي أن يتفطن لقرائن األحوال الواقعة عند السؤال، وا"

ينبغي له أن ال يبالغ يف التعمية حبيث ال جيعل للملَغز باباً يدخل منه، بل كلما قرّبه كان أوقع يف 
.٢"نفس سامعة

وسار عليه العلماء املهتدون - صلى اهللا عليه وسلم –إنه مسلك أرشد إليه رسول اهلدى 
.ديه 

ذا األسلوب ُختْترب العقول والفهوم، وحيرص الطالب.. على دوام التيقظ، وصوًال إىل دقة و
٣.املالحظة  وجودة التفكري فيما يلقى عليه أو يتوصل إليه

العصف الذهين- 4
" واستمطار العقل ، احلفز واالثارة : هو مصطلح يدل يف أصله على : العصف الذهين

دف الوصول إىل احللول االبتكارية املنا سبة فالعقل يعصف باملشكلة ويفحصها  وميحصها 
إن طريقة العصف الذهين عبارة : (بقوله ) أوزبورن (ويعرف طريقة العصف الذهين ٤"للمشكلة

٦٢برقم ، ليخترب ما عندهم من العلمباب طرح اإلمام املسألة على أصحابه ،كتاب العلم ، صحيح البخاري- 1
١٤٥ص، ١ج،ه ١٣٧٩دار املعرفة ، ، بريوت ، فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي، ابن حجر- 2
ص –مرجع سابق –في التربية اإلبداعية واالبتكار-صلى اهللا عليه وسلم -هدي النبي محمد ، موسى ، البسيط - 3

وما بعدها بتصرف٣٨
٩٩ص، مرجع سابق ،مباديء االبداع ، السويدان والعدلوين - 4
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بواسطتها حتاول جمموعة من الناس البحث عن حل ، أوطريقة  للتداول ، عن حلقة نقاش 
١)ملشكلة معينة بتجميع وتقييد كل األفكار التلقائية من األفراد 

متر ابتكاري ذي طبيعة خاصة من أجل إنتاج قائمة من إن العصف الذهين  عبارة عن مؤ 
األفكار ميكن أن تستخدم كمفاتيح تقود إىل بلورة املشكلة، وتؤدي بالتايل إىل تكوين حلٍّ لتلك 
املشكلة، يعتمد على أفكار مجاعية متحررة من القيود منفتحة على الواقع، ال يكفها احلرج وال 

، ٣شكل مباشر يف تنمية التفكري االبتكاري لدى املشاركني ويسهم ب. ٢يكبلها التصلب واجلمود 
بالتحريك احلرِّ لألفكار، أو حلِّ املشكالت اإلبداعي، وتقوم هذه الطريقة على :ويسمى أيضًا 

تقدمي سؤال أو مشكلة عن كيفية التصرف إزاء موقف معني إىل جمموعة من األفراد، مث يطلب 
ار، أو احللول اليت ميكن أن تطرح حللِّ املشكلة، ويف هذه منهم توليد أكرب عدد ممكن من األفك

.٤الطريقة تعطي كمية األفكار املتولدة أسبقية على نوعيتها 
جيلسون حول ١٢- ٦وتتكون جلسة القصف الذهين العادية من مجاعة عددها يرتاوح بني 

ب أن يتوافر يف اجللسة وجي. مائدة مستديرة وينتجون تلقائياً األفكار اليت ترتبط حبل مشكلة معينة
.الشروط األربعة اآلتية

استبعاد أي نوع من احلكم أو النقد أو التقومي يف بداية اجللسة، فإحساس الفرد بأن . أ
! افكارة ستكون موضعاً للنقد منذ ظهورها يكون عامًال كافياً  لالمتناع عن إصدار أفكار أخرى 

.
.االستجاباتتشجيع التداعي احلر الطليق وتقبل مجيع. ب
تأكيد كم االستجابات، ال كيفها، فاملهم هنا كم األفكار املطروحة يف جلسات . جـ

ا وأصالتها  .العصف الذهين ، فالكم يؤدي إىل تنوع األفكار، وبالتايل إىل جد
.مشكالت املناقشة تدور حول حتسني ظاهرة معينة أو الربط بني أطراف متعددة. د

1-Osborn,A,Applied Imagination Principles and Procedures of Creative
Problem Solving, USA, 3Charles Scribnerl, 2001, pp. 151-152

.٣٨ز الكتاب للنشر، ص ، القاهرة، مركالحلول االبتكارية للمشكالت النظرية والتطبيقامحد عبادة، -2
.٧٤م، ص ١٩٨٠، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية، ، التقويم النفسيآمال ،فؤاد ، صادق ، أبو حطب- 3
.٣٢٤-٣٢٣، ص التدريس نماذجه ومهاراتهكمال عبد احلميد ، ،زيتون - 4
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هو حترير املرء من عوامل الكف اليت تعوق نشاطه اإلبداعي واهلدف من هذه الطريقة
ويتمثل ذلك على وجه اخلصوص يف حتريره من آثار احلكم الناقض ، سواء كان يعمل مبفرده أو 

١يف مجاعة 

وإذا نظرنا إىل القرآن والسنة وتاريخ املسلمني لوجدنا أن االسالم يستوعب طريقة العصف 
فالشورى باملعىن االصطالحي ، ري وذلك من خالل مبدأ الشورى الذهين ؛ بل ويتجاوزها بكث

:هي
استنباط املرء الرّأي من غريه فيما يعرض له من مشكالت األمور، ويكون ذلك يف األمور 

٢اجلزئّية اّليت يرتّدد املرء فيها بني فعلها وتركها

عند ، بني املسلمني ولقد حث القرآن الكرمي على هذا املبدأ وجعله مسة أساسية يف التعامل
فَِبما َرْمحٍَة ِمَن اللَِّه لِْنَت َهلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنـَْفضُّوا (:التفكري يف األمور فقال تعاىل 

ُهْم َواْستَـْغِفْر َهلُْم َوشاِوْرُهْم ِيف اْألَْمِر فَِإذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل عَ  َلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ
٣)حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلنيَ 

نَـُهْم َوِممَّا َرَزْقناُهْم :(وقال تعاىل  ْم َوأَقاُموا الصَّالَة َوأَْمُرُهْم ُشورى بـَيـْ َوالَِّذيَن اْسَتجابُوا ِلَرِِّ
٤)يـُْنِفُقونَ 

رضي - فعن أيب هريرة: ولقد بينت السنة النبوية أمهية الشورى وقواعدها وتوفر األمانة فيها 
٥)املستشار مؤمتن:( أّن رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم قال- الّله عنه

َأنَّ "فقد ورد ، وصحابته ويتضح مبدأ الشورى يف اجلانب العملي يف حياة النيب
َذا اْلَمْنزَِل، أََمْنزًِال أَنـْزََلَكُه اللَُّه َلْيَس لََنا يَا َرُسوَل اللَِّه، أََرأَْيَت هَ : اْحلَُباَب ْبَن اْلُمْنِذِر ْبِن اجلَُْموِح قَالَ 

َر َعْنُه، أَْم ُهَو الرَّْأُي َواحلَْْرُب َواْلَمِكيَدُة؟ َمُه، َوَال نـََتَأخَّ َأْن نـَتَـَقدَّ
لَْيَس ِمبَْنزِِل، فَانـَْهْض يَا َرُسوَل اللَِّه، فَِإنَّ َهَذا : َبْل ُهَو الرَّْأُي َواحلَْْرُب َواْلَمِكيَدُة؟ فـََقالَ : قَالَ 

، ُمثَّ نـَْبِين َعَلْيِه َحْوًضا ٢َما َورَاَءُه ِمْن اْلُقُلبِ ١بِالنَّاِس َحىتَّ نَْأِيتَ أَْدَىن َماٍء ِمْن اْلَقْوِم، فـَنَـْنزَِلُه، ُمثَّ نـَُغوُِّر 
ص١ط، م ١٩٩٩دار ابن حزم،، بريوت ، طريقة لتوليد االفكار االبداعية٣٠، احلمادي ،علي - 1
٢٩٤،ص١ط.م١٩٨٠، بريوت ، دار الكتب العلميةالذريعة إلى مكارم الشريعة،،الراغب ،األصفهاين - 2
)١٥٩(سورة آل عمران اآلية - 3
)٣٨( سورة الشورى اآلية - 4
.حديث حسن) ٥٦٢/ ١١: (، وقال حمقق جامع األصول)٥١٢٨(، وأبو داود )٢٨٢٤، ٢٨٢٣(الرتمذي - 5
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َلَقْد : فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ فـََنْمَلُؤُه َماًء، ُمثَّ نـَُقاِتُل اْلَقْوَم، فـََنْشَرُب َوَال َيْشَربُوَن،
فـَنَـَهَض َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمْن َمَعُه ِمْن النَّاِس، َفَساَر َحىتَّ إَذا أََتى . َأَشْرَت بِالرَّْأيِ 

بِاْلُقُلِب فـَُغوَِّرْت، َوبـََىن َحْوًضا َعَلى اْلَقِليِب الَِّذي نـََزَل َعَلْيِه، أَْدَىن َماٍء ِمْن اْلَقْوِم نـََزَل َعَلْيِه، ُمثَّ أََمرَ 
٣.َفُمِلَئ َماًء، ُمثَّ َقَذُفوا ِفيِه اْآلنَِيةَ 

ذا على تأصل روح الشورى يف نفسه الشريفة فيما مل ينزل فيه وحي، وأنه  وقد دّلل النيب 
ال يستبد برأيه، وال يأنف من الرجوع إىل احلق، كما على جاللة قدره، ووفور عقله، وبعد نظره

هو شأن الكثريين من القادة والزعماء والسياسيني، فإن الواحد منهم قد يودي بأمة يف سبيل 
٤التشبث برأي قد يكون خطأ

وهي طريقة ، والعملية التعليمية اليوم حتتاج إىل هذه الطريقة من الشورى والعصف الذهين 
:فمن فوائدها ، ة يف التنمية االبداعية  لإلفراد وخاصة الطالب هلا أمهية كبري 

ال أمام اجلهد اجلماعي اخلّالق -١ .ميكن هلذا األسلوب أن يفتح ا
.فبواسطة السيطرة على اخليال يتقدم معظم الطالب بسرعة، يولد احلماس للتعلم -٢
ينمي مهارات االتصال لدى الطالب-٣
دة لدى الطالبينمي مهارات القيا-٤
ينمي الوعي بأمهية الوقت  -٥
٥يساعد املعلم على إدارة الصف -٦

ينمي مهارة التأمل يف األمور والنظر إليها من عدة جوانب -٧
يدرب الطالب على نقد األفكار وتطويرها واالستفادة منها -٨

.بِاْلعِني اْلُمْهمَلة» نعور«:َوِيف بعض الروايات . الّدفن والطمس: والتغوير: ا ِيف َأكثر اْألُُصولَكذَ - 1
ْفَساد: والتعوير .اْإلِ

.البئر مجعها قلب: القليب- 2
مكتبة ، الرياض،السيرة النبوية، عادل امحد عبد املوجود وعلي حممد معوض: ابن هشام، ،  أبو حممد عبد امللك، حتقيق-3

.٢١٠، ص ٢م، ج١٩٩٨العبيكان، 
- الثامنة : دار القلم الطبعة، دمشق ، السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة،حممد بن حممد بن سويلم ، أبو ُشهبة -4

١٣٤ص ،٢هـ ج١٤٢٧
١٣,١٤ص ، لدعوية موقع املفكرة ا، ، جدة ،أهمية التدريس لتمية مهارات التفكير االبداعي، حممد حسن ، املصري - 5



-٨٢٣

١ينمي لديهم مهارة إبداء الرأي واملشاركة يف حل املشكالت-٩

طرق تطبيقية للتعليم االبداعي: ب الثالث المطل
ومن هذه ، يف هذا املطلب نتعرض لبعض التطبيقات العملية يف جمال التعليم االبداعي 

كذلك ، واحلديث عن برنامج بوردوا للتعليم ، طرق إبداعية حلفظ القرآن الكرمي : التطبيقات 
.لعب الدور 

طرق إبداعية حلفظ القرآن الكرمي-١
لذلك جيب العناية ، الكرمي أمهية عظيمة يف حياة املسلم فهو دستوره يف احلياة للقرآن 

وأصبح حفظ القرآن ، ولكن يف هذه األيام صعب على الكثرييني حفظه ، حبفظه وتدبره وتطبيقه 
ذا األمر فكروا يف طرق متنوعة حلفظه ،مشكلة تواجه كثري من الناس  ويف . لكن بعض املهتمني 

:القواعد املهمة يف حفظ القرآن الكرمينتعرض لبعضهذه السطور 
ودة واملنغمة - أ :القراءة ا

التجويد يثبت احلفظ بطريقة أقوى وأوسع فمن خالل تتبع العديد من املدارس والطالب ، 
كأنه يقرأ  ( فاألكثرية يقولون أننا حنفظ بقراءة عادية ...، يأيت الكثري من اإلشكاالت يف احلفظ  

جتميل :فالقراءة االعتيادية للقرآن الكرمي ال تصح ، ينبغي .. وهذا خطأ ) ..عادي كتاب 
.الصوت وتنغيمه

َلْو َرأَيـَْتِين َوأَنَا َأْسَتِمُع «: قَاَل َرُسوُل اللَِّه  صلى اهللا عليه وسلم  ِألَِيب ُموَسى األشعري 
٢)َمزَاِمِري آِل َداُود لِِقرَاَءِتَك اْلَبارَِحَة، َلَقْد أُوتِيَت ِمْزَمارًا ِمنْ 

ْعُت َرُسوَل اللَِّه  َحسُِّنوا اْلُقْرآَن بَِأْصَواِتُكْم ، فَِإنَّ :( يـَُقوُل وَعِن اْلبَـرَاِء ْبِن َعاِزٍب قَاَل مسَِ
٣)الصَّْوَت احلََْسَن يَزِيُد اْلُقْرآَن ُحْسناً 

٤٨ص، ه ١٤٢٣، موقع املفكرة الدعوية ، حقيبة تدريبية، استراتيجية العصف الذهني ، راشد ، عبد الكرمي - 1
كتاب -صحيح مسلم-٤٧٦١برقم- باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن -كتاب فضائل القرآن-صحيح البخاري-2

٧٩٣- حتسني الصوت بالقرآنباب استحباب -صالة املسافرين وقصرها
)٣١٤٤(صحيح اجلامع ) ٣٥٠١، رقم ٢/٥٦٥(-باب التغين بالقرآن -أخرجه الدارمى - 3
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لغنة واإلدغام واملد والذي فإذا أردت أن حتفظ فاقرأ باحلد األدىن من خمارج احلروف من ا
احلفظ  اجليد أن نظهر املدود والغنة .. القراءة السريعة تسمى هذربة .. يعترب تركه حلنًا جليًا 

الدماغ يرتاح على النغم .. كل ذلك سيثبت احلفظ .. وبعض خمارج احلروف املهمة مث النغمة 
...واإليقاع 

نَساَن ِمْن َعَلقٍ * الَِّذي َخَلَق اقْـرَْأ بِاْسِم َربِّكَ (كل إنسان حينما يقرأ  القلقلة ١)َخَلَق اْإلِ
أول اآلية وآخرها حتس ببهاء اآلية ومجال اآلية، واآلية اليت بعدها جند ) إق( املوجودة يف اآليات 

أن اجلرس اإليقاعي أو اإلعجاز اإليقاعي تؤثر وتؤدي إىل تسهيل احلفظ فاإلنسان مفطور على 
إخل ما ...املرأة يف مطبخها جندها تدندن بنشيد أو آيات .. الرجل..ألعرايب النغم ، كل واحد ، ا

سّر ذلك ؟؟؟ 
إن اجلنني حينما كان يف بطن أمه كان رأسه قريبًا من قلب أّمه الذي يدق دقات منتظمة 

دهده ، .. طوال تسعة أشهر ا  املشيمة تنقل صوت دقات القلب بطريقة عجيبة إىل الطفل كأ
وعندما يولد الطفل .. عطيه النغم ، تعطيه الراحة النفسية فهو يعيش على هذا اإليقاعتسكته ، ت

عندما يبتعد عن أمه ، يبكي ، وحينما يقرتب منها ويسمع دقات قلبها يهدأ وكلما ابتعد عن 
....أرجعوين إىل املكان الذي يرحيين : قلبها يبكي ويصيح 

ن حتفظ القرآن الكرمي فاحفظه بنغم فطري و اخلالصة والقصد من كل هذا أنه إذا أردت أ
إيقاع يثبت احلفظ ، إذا ذهبنا إىل أي قرية يف العامل ، سبحان اهللا ، وقلنا لطفلة صغرية إقرأي 

ا ؟؟ ... بنغمة مميزة ومعروفة..." بسم اهللا الرمحن الرحيم : "الفاحتة ، تقول من أين جاءت 
..االعتيادي جلميع القراءات يقرأها بغري القراءة العادية وغري األداء

كان هناك رجل درس الصوتيات يف أحد معاهد الدراسات يف بريطانيا ؛ فهو يدرس 
صوتيات اللغة العربية فطرح فكرة مع أسرته أن يسجل هلم أصوات عربية من أناس عرب خمتلفني 

نية ، فوجد أن مثقفني وعامة وعاديني جدًا ، وسيضع نصوصًا خمتلفة ، من بينها نصوصًا قرآ.. 
الناس يقرؤون اآليات القرآنية بطريقة جمودة ونغمة خمتلقة عن باقي النصوص وهلا إيقاع خاص ، 

غري املسلم - غري باقي اإليقاعات ، سجل ذلك بأجهزة دقيقة وذهب إىل أستاذه املشرف عليه 

)٢-١( سورة العلق اآلية - 1
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قال له . تلك انظر هذه لغة عربية وهذه لغة عربية ولكن هذه ختتلف بالقراءة عن: ، قال له - 
!عجيب هذا الكالم :األستاذ 

هل هذا االختالف صدر من واحد أو اثنني من املسلمني ؟؟ 
لة : قال له  .. أغلب املسلمني هكذا ؛ فاملسلم إذا قرأ الشعر ، اجلريدة ، األخبار ، ا

.يقرؤها بطريقة معينة ، إذا جاء إىل آية قرآنية يقرؤها بتجويد بغنة بإدغام 
هذا البحث إذا طورته وخدمته خدمة عميقة سيقدم للغرب حقيقة أن القرآن : له قلت 

.متميز بكل شيء حىت بصوتياته وحبروفه وطريقة أدائه املتوارث
ا ؟ قلت : " فتعجب األستاذ وقال  هذه الطريقة يأخذها التلميذ والطالب : كيف تأخذو

، - صلى اهللا عليه وسلم -اهللا والشيخ عن شيخه إىل رسول ، عن شيخه والشيخ عن شيخه
.وهذه ميزة القرآن العظيم عندما ينبغي أن يقرأ على شيخ 

وقل له أن هذا ) بّني له(وقد شرحت له فكرة السند أكثر وقلت له أخرب أستاذك هذا 
.القرآن ينبغي أن يقرأ على الشيوخ وال يصرح وال جياز بأنه يستحق أن يعلم القرآن إال بشروط 

عليه أن يقرأ القرآن غيباً من أوله إىل منها أنه 
آخره بطريقة معينة على شيخ متقن فيسمع الشيخ كامل قراءته مث يقول له لقد استمعت إىل 
ا متقنة فقد أجزتك بقراءته كما أجاز يل شيخي الذي أجازه شيخه فالن ابن  قراءتك ومبا أ

وهذه ميزة ال توجد إال يف القرآن - صلى اهللا عليه وسلم _فالن وهكذا السند إىل رسول اهللا 
الكرمي فكان هذا الكالم مبهراً جداً لألستاذ بل حىت هو انبهر عندما علم من بعض املسلمني أن 

. ١ومل يصدق .. هناك سند متصل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
احلفظ البطيء اهلادي أفضل من السريع املندفع : _ ب

رك العني ميينًا ويسارًا ببطء شديد كأنك تصور بكامريا فيديو احلفظ البطيء معناه أن حت
رّكز على اآليات واألسطر اليت ستحفظها؛ حىت إن .. تنظر هكذا على املصحف ميينًا ويسارًا 

انظر إىل اآليات مث أغمض .. البعض ينصح أن يضع ورقة على النص حىت ال تنتبه لغري احملفوظ 
ألنك .. اخل ... إىل السقف والشبابيك والستائر واألنوار وعينيك مباشرة واقرأ ، ال تنظر 

دار الغوثاين ،سورية ،دمشق، قواعد أساسية وطرق علمية، كيف تحفظ القرآن الكريم ،حيىي عبد الرازق ، الغوثاين -1
وما بعدها بتصرف واختصار١٠ص–ية للدراسات القرآن
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كان يغطي الصفحة الثانية -رمحه اهللا-فاإلمام الشافعي .. ستحفظ أشكاًال ثانية غري اآليات
.١مهم جداً ...) ساعة من تركيز خري من أسبوع من الفوضى ( لئال حيفظها 

الرتكيز - ج
لتنطبع على صفحات الذهن ، هناك فرق بني هذه تركيز النظر أثناء احلفظ على اآليات
القاعدة وبني قاعدة احلفظ البطيء اهلادي

أوالً ....ما نقصد به من هذه القاعدة هو الرتكيز العميق ، اجعل عينيك تشبع من القرآن 
.. قرب الصورة أكثر لكي تدخلها يف العمق .. مث بعد ذلك .. اجعلها كامريا 

إىل احلفظ املتكامل الفهم الشامل يؤدي -د
.وهو فهم معىن اآليات فهماً حبيث يؤدي إىل ترابط املعىن 

الـتــكــرار - ه
مبعىن إمرار : ، التكرار نوعان أوهلما ..عملية التكرار حتمي احلفظ من التلفت والفرار

. التكرار الصويت وبطريقة مرتفعة يومياً : الثاين . احملفوظ على القلب سرّاً 
ب أن يكون من وجهة نظري مخس مرات على األقل ، بعض الشيوخ يوصي التكرار جي

ذكر أحد العلماء عن طالب أمره شيخه أن يكرر الدرس ... طالبه أن يكرر الدرس مخسني مرة 
ولكن كرر وكرر ألن شيخه أمره . فحفظ بعد عشر مرات.. فأخذ يكرر ويكرر .. مثانني مرة 

يا غيب أنا حفظت الدرس وأنت ما .. من وراء السور وإذا بعجوز جارة له تنادي .. بذلك 
الشيخ أمرين أن أكرره مثانني مرة ، قال هلا إذا حفظتيه فاذكريه ... ماذا أفعل : حفظته ، قال هلا 

يا عميت إقرأي الدرس الذي قرأ تيه قبل أسبوع .. بعد أسبوع ناداها .. ، فقرأت له الدرس كامل
، قال هلا لكين مل أنس ! لقد نسيته .. ري ما أكلت باألمس أي درس ؟؟ أنا ال أد: قالت .. 
.. حىت ال يصيبين ما أصابك أكرره كثرياً ... بسبب التكرار .. 

يوضع يف ملفات مؤقتة مث بعد ذلك ينزل إىل .. إذا حفظت حفظًا : هناك نظرية تقول 
.. امللفات الثابتة يف اليوم الثاين أو الثالث 

: األخوات من أبو ظيب تتضح لنا هذه النظرية من خالل جتربة إحدى 
فوجئت عصر .. وكتبتها غيبًا .. هذه األخت حفظت يف اليوم أكثر من تسع صفحات 

وما بعدها١١ص –املرجع نفسه - 1
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ا  ا مل تستطيع قراء فاكتأبت وقالت قضيت أكثر من ساعتني باحلفظ وجئت .... ذلك اليوم أ
ا اآلن يف امللفات .. وستتذكرينها قلت هلا ال حتزين اقرأيها غداً : عصراً فلم أتذكر منها شيئا  أل
ا قد ثبتت يف الذاكرة .. املؤقتة يف الذاكرة القصرية  فاصربي عليها وغدًا راجعيها ستجدين أ

ا فعالً تركزت عندي بعد املراجعة ..الدائمة ، وفعال بعد مراجعتها قالت أ
..١يءفمن ترك التكرار نسي إذاً التكرار للقرآن الكرمي هو أساس كل ش

برنامج بوردو يف التعليم-٢
يف الواليات املتحدة ) بوردو (وهذ برنامج قامت بتصميمه جمموعة من الباحثني يف جامعة 

. الطالقة واألصالة واملرونة والتفصيل : هي ، من أجل تنمية قدرات إبداعية حمددة ، 
على ) لث إىل اخلامس من الصف الثا( وقد أُِعّد هذا الربنامج لتدريب طالب االبتدائي 

.ولتعزيز هذه القدرات بوجه خاص ، التفكري املبدع 
درسًا مسجلة على أشرطة بأصوات ) ٢٨(ويتكون هذا الربنامج من سلسلة من الدروس 

:ويتعرض الطالب عند مساعه هلا إىل نوعني من املعلومات ، إذاعية مدربة 
ويستغرق ذلك بني ، لقدرة االبداعية بعض األفكار واملباديء اليت تؤدي إىل حتسني ا-١

.ثالث إىل مخس دقائق 
وتستغرق هذه الفقرة من . قصة أحد الرواد املبدعني من العلماء أو املستكشفني -٢

.الدروس سبعاً إىل عشر دقائق 
ويعقب ذلك يف كل جلسة تدريب تقدمي عدد من التمرينات اليت تشتمل على مواد لفظية 

.ية قدرات االبداع املختلفة لتنم، وشكلية مطبوعة 
وقد كشفت الدراسات املختلفة عن فعاليته يف .وقد ُقّدر هلذا الربنامج الذيوع واالنتشار 

٢.تنمية االبداع لدى طالب املدارس 

استخدام طريقة لعب الدور -٣
تعترب من الطرق الفردية للتدريب " لتكن شخصا آخر " أي مفهوم : طريقة لعب الدور 

، حيث يقوم الطالب من خالل هذه الطريقة مبمارسة الدور الذي يتفق ودوافعه، "بداع على اإل

وما بعدها١٢ص –املرجع نفسه - 1
٤٧-٤٦ص ، م ١٩٨٣، ١ط،دار املعارف ، القاهرة ،تنمية االبداع ، زين العابدين ، درويش - 2
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وحاجاته، وميوله اإلبداعية، إذ يرى الطالب اآلخرين من خالل مالحظته لذاته،ويتعرف على 
م حنو خصائصه وصفاته ويف هذه الطريقة يتعلم الطالب طرقاً  وأساليب جديدة ملمارسة . اجتاها

لتجربة أساليب سلوكية جديدة مما يوسع من آفاق شخصيته، ويسرح يف اخليال األعمال، و 
.متجاوزاً  حلدود الواقع احمليط به 

يتيح هذا األسلوب للطالب باإلبداع التلقائي، ويساعده على فهم ذاته أو ما يسمى بالتعلم 
مل - أحيانا - عن الذات، باإلضافة إىل متكني الطالب من أن ينطق خبرباته الالشعورية اليت

١تظهر ولو مرة واحدة على لسانه 

خاتمة
صلى (احلمد هللا رب العاملني الذى بنعمته تتم الصاحلات ،وصلى اللهم على سيدنا حممد 

خري خلق اهللا ، خامت النبيني واملرسلني ، ورضى اهللا عن الصحابة والتابعني ) اهللا عليه وسلم
عدوب.    وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين 

االبداع :(من دراسة هذا البحث والذى كان بعنوان –بتوفيق اهللا تعاىل –فقد انتهيت 
وقد خرجت من هذه الدراسة بنتائج وتوصيات أمهها ) واالستدامة يف التعليم من منظور إسالمي

 :
:نتائج البحث : أوالً 

تطوير عمل حلل مشكلة أو، فكرة أو أسلوب جديد يستخدم يف احلياة: االبداع هو -١
والتضر ، وتكون مفيدة للناس ، ما وتكون هذه الفكرة وهذا األسلوب على غري مثال سابق 

.باآلخرين
ال التعليمي هي -٢ القدرة علي تلبية احتياجات احلاضر ومتطلبات : االستدامة يف ا

املستقبل، 
ما يأيت، واستخدام كل ما توفر من معارف من أجل التنمية، و حفظ ما سبق ، وصقل 

.وإعداد العدة للمرحلة املقبلة 

٨ص ، ١،١٩٩٠ط، ر والتوزيع األهلية للنش، عمان، تفكري األطفال تطوره وطرق تعليمه، قطامي ، يوسف - 1
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جتديد العملية التعليمية وإحداث تغريات فيها ، تأيت من منطلق التحسني والتفعيل -٣
.واإلصالح 

.طريقة العصف الذهين تنمي مهارات االتصال والقيادة عند األفراد -٤
:توصيات البحث : ثانياً 

.مية االبداعية للطالب يف مجيع املراحل الدراسية ضرورة إقامة دورات تدريبية يف التن-١
والعمل ، وتزويدهم بالتجارب احلديثة ، إعداد مراكز لرعاية املوهوبني واملبدعني الصغار -٢

ملواجهة املشاكل والعمل على وجود حلول هلا  ،وتربيتها وتنميتها ،على اكتشاف النماذج املبدعة 
.غري تقليدية 

والتصطدم ،وتؤصل القيم ،ة للتنمية االبداعية تناسب الواقع إعداد مناهج حديث-٣
.بالثوابت 

اللهم ، وأن يتقبل منا سائر أعمالنا ، أسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذا العمل يف ميزان حسنايت 
.آمني 

.وصلى اللهم على سينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ، واحلمد هللا أوالً وآخراً 
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المصادرالمراجع و قائمة 
كتاب اهللا –القرآن الكرمي 

ه١٣٧٩دار املعرفة ، ، بريوت ، فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي، ابن حجر
دار إحياء ، بريوت ،  خليل إبراهم جفال: حتقيق ، املخصص ، علي بن إمساعيل ، ابن سيده 

م  ١٩٩٦هـ ١٤١٧، ١ط،الرتاث العريب 
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بحثملخص ال
رياً بعيداً عن االفساد ـاًخـالتربية اإلسالمية تشجع على اإلبداع املنضبط بضوابط شرعية واملوجه توجيهأن :موضوع الدراسة 

فما حفر اخلندق .  داعيةوتستثري القدرات اإلب، ة اإلسالميةـاء األمـوتكفل حبول اهللا وقوته تفجري قوى اإلبداع لدى أبن، والتدمري
ن القائد ـمإبداعية وما سري السفن على اليابسة إال فكرة ً .املسلمون حلمايتهم من العدوا يف غزوة اخلندق إال فكرة إبداعية قام 

مما أدى إىل ، ى تشجيع التربية اإلسالمية لإلبداعـدل علـشواهد ت، وغريها الكثري،فهذه اإلجنازات اإلبداعية. املبدع حممد الفاتح
ورواية معانية   وإدراك علومة، ودراسة  ، املبدعني األول حفظ القرآن الكرمي، وقد كان زاد هؤالء، دعني املسلمنيزيادة املب

تكمن : امهية الدراسة .إبداعاللغة والفقه وأصوله مث بعد ذلك اجتهوا إىل غريها من العلوم وأبدعوا فيها خرياحلديث ،وتعلم 
تربط الدراسة بني األصالة واملعاصرة من _ . الدراسة برتبية األجيال تربية إبداعية فريدةيُعىن  موضوع_ :أمهية الدراسة احلاليه فيما يلي

تسعى الدراسة إىل توظيف دور االسرة يف استنباط قواعد للرتبية اإلبداعية _ . خالل فهم عصري الساليب الرتبية االسالمية
.يف تربية أجيال من املبدعني عرب التاريخوتُظهر الدراسة أثر الرتبية االسالمية  _ .والتفكري اإلبداعي

:  لمقدمةا
ريب البشرية وهادي ـى مـوالصالة والسالم عل، املبدع يف ملكوته  وخلقه ، بوحدانيته املتفرد حلمد هللا  ا

اإلنسانية نبينا وسيدنا حممد وعلى آله وصحبه الطيبني األطهار الذين أعطوا األجيال املتعاقبة مناذج فريدة يف 
هللا تعالى  ل قام ،  إلسالاي نعمة ھعلينا ا ھنعم هللا بألتي النعم اجل أمن ن فإ، ن األممتربية األبناء وتكوي

َوقَاُلوا احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َهَدانَا ِهلََذا َوَما ُكنَّا لِنَـْهَتِدَي َلْوَال َأْن َهَدانَا اللَُّه َلَقْد .. "
"     اْجلَنَُّة أُورِثـُْتُموَها ِمبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ َجاَءْت ُرُسُل رَبـَِّنا بِاحلَْقِّ َونُوُدوا َأْن تِْلُكُم 

)افألعررة  اسو:٣٤:اية(
الداريًن ،ومن تركة خسر خسراناً  سعد في ز وفاھم من تمسك بیمستقاط صروم ین عظیم دفاإلسال



٨٣٤٢٠١٤ 

٨٣٤

فبلغ ،لحق ان یى وددھبالھسل،أرھخلقة صفووھائینبأر ینا خیلإبعث أن نا یتعالى علھنعمتم من تماكبريا،و
ال إا ھغ عنیزیا ال ھراھا كنھلیلء ضایلبالمحجة اتركنا على ، وألمة انصح ، ،وألمانة  وأدى الرسالة ا

ھفبت لمخلوقااعن سائر ن إلنسااا ھز بیلتي تمالعقل انا بنعمة ینعم علأن أمن فضل هللا ن ثم كا.  الكھ
ھا قولھمنة ریضع كثالعقل في موالىر إألنظاام یلكرآن  القراقد لفت وھاتیلى غاإصل ین وإلنساارتقي ی

أََفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرَآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْريِ اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتَالفًا َكِثريًا"تعالى  
)ء لنساا:٨٢:  اية" (
ما وهذا التفاوت إسلنااا یھفالتي یتفاوتلمختلفة اة یلعقلرات القداما من ھریغولتفكر والتدبر انعمة و
. وجب رعايته والعناية بهلطفولة فلذلك ار منذ ھاظر یغا ،أو رھان ظكوی

وان الفرد املبدع يعترب ثروة وطنية ، وجوهرة نفيسة جيب البحث عنها واحلفاظ عليها ، ملا ميكن أ نيسهم 
لتاسع ن القراة یابدمع ن یوبھمود بالیاتزیم تماھالأ ابدفيه من تقدم وإزدهار حضاري ،وعلى هذا االساس ، 

في دور )یھنیبد أللفر( مث كان)  نس جالتوینسافر:(ن یوبھلموائل من كتب عن أوامن ي وجرھلاعشر 
ب وھلمول إن افقا)  (نرمایت(ه  من بعدء جاورعايتهم،ون یوبھلموف االكتشاء لذكارات اختبااضع و

عن ث تتحدت اليتلمؤلفات واسارالداتالت لك تذفأكثر ثم بعد ) ١٤٠(ذكائه عن د نسبة  یتزأن البد 
مكتب ھساسأفأنشأ على )  رالندیم(ھقدما ریكي تقریألمرس الكونجراتبنى أن لى إبة ھلموق والتفوا
"١. "كيیألمران یوبھلموا

یھمن قلت  فزننا في إث یحج  االقتداء  ،ھق منیلى تطبإلحاجة امس ألحاضر في اقتنا ونحن في و
يسعنا اال ان نقتدي خري البشرية واعظمها نيب هذه االمه حممد صلي اهللا عليه وسلم وة الصاحلة، واللقدا

ام لكراھبصحابته من بعد،و
وبالتايل هم أثري يف مستقبلـن تـوذلك ملا هلا م، مكانةً عاليةًافراد واولتهم و لقد اهتمت التربية اإلسالمية بال

وسائل املدرسة مثل املسجد وم ىن   ـة تعلذلك كانت هناك عدة مؤسسات تربوي، مستقبل اجلماعات
.اإلعالم   

وموجات خمتلفة من التغيري ، وتقنية،واجتماعية ، إن مواجهة العامل اليوم لتحديات متعددة   ثقافية  وفكرية

، القاهرة  ١،ط، دار الفكر مھتیعاورمھكتشافوامھخصائصن لمتفوقون واوبوھلموا، لمطلب اعبد ،طيیلقرانیمأ-1
٣٣هـ ،ص١٤٢٥



٨٣٥

االفراد لتربية ا ا  القيام ـويزيد من املهمات اليت جيب عليهملؤسسات الرتبوية، يف كل امليادين يضاعف دور ا
. متكاملةية تربية إسالم

ندرك متاما دور الرتبية االسالمية ومن هنا ، إننا نعيش يف عصر االختراعات واالبتكارات واإلبداعات
،وابن الفارايبوجنوماً أمثال تربية إبداعية متميزة لتوجد للساحة اإلسالمية أعالما  يف النهوض باالفراد لرتبيهم 

م تهاإلسالمي بإبداعامل م من العلماء املبدعني الذين أثروا الع اوغريه،  والرازي، النفيس  سينا ،وابن النفيس 
ا، دها وحضارـفاألمة اإلسالمية اليوم حتتاج ملبدعني يعيدون هلا جم.  النفيسة  حىت تصبح هذه األمة كما ر

فقد مرت باألمة اإلسالمية فترة رائعة اتسمت باإلبداع وذلك عندما . كانت يف السابق صانعة للحضارة 
رضي اهللا عنه هريرة أَبِي عن فنفوسهم    ة  الذي غرسه ا إلسالم يفـلق حب احلكمانطلق أبناؤها من منط

ا {:له عليه وسلم  صلى الْاهللا   لُ رسوقَالَ: قَالَ  فكان }احلكمة ضاله املؤمن ،حيثما وجدها فهو احق 
.  ن حضارةـه مـلوا إليـعلماء هذه األمة يبحثون عن احلكمة يف كل مكان حىت وصلوا إىل ماوص

فرادها تسعى لتربية أتربية اسالمية صاحلة لكل زمان ومكان ا األمر ليس بصعب املنال طاملا أن هناك وهذ
ومما يدعو إىل التفاؤل الذي حث عليه .واضعةً نصب عينيها مستقبل هذه األمة بأسرها، ة إبداعية متميزةـتربي

هو أن اإلبداع ميكن َ}عدوى وال طرية واحب الفال الصاحلالَ{:ه ـيف قولعليه وسلم املصطفى صلى اهللا 
فما من طفل إال ولديه قدرة إبداعية أوجدها اهللا تعاىل فيه . إذا عرفنا الطريق إىل ذلك االفراد تنميته لدى 

ه الدراسات ـوهذا ما أثبتت. الفكريةبسبب التنشئة األ سرية والتربية ا و هذه القدرة أو خيبو بريقها وملعاـوتنم
كما أن البيئة تؤثر تأثرياً ،ة ماـداع بدرجـص ميتلك قدرة اإلبكل شخ"   العلمية يف جمال اإلبداع حيث إ ن

.صقلها هاماً على منو هذه القدرة و
:موضوع الدراسة 

رياً بعيداً عن ـاًخـالتربية اإلسالمية تشجع على اإلبداع املنضبط بضوابط شرعية واملوجه توجيهأن 
وتستثري القدرات ، ة اإلسالميةـاء األمـنوتكفل حبول اهللا وقوته تفجري قوى اإلبداع لدى أب، االفساد والتدمري

وما ً .املسلمون حلمايتهم من العدو ا فما حفر اخلندق يف غزوة اخلندق إال فكرة إبداعية قام .  اإلبداعية
وغريها ،فهذه اإلجنازات اإلبداعية. ن القائد املبدع حممد الفاتح ـمابداعية سري السفن على اليابسة إال فكرة 

وقد كان ، مما أدى إىل زيادة املبدعني املسلمني، ربية اإلسالمية لإلبداعى تشجيع التـدل علـشواهد ت، الكثري
احلديث  ،وتعلم ورواية معانية   وإدراك علومة ، ودراسة  ، املبدعني األول حفظ القرآن الكرمي ، زاد هؤالء 
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.إبداعاللغة والفقه وأصوله مث بعد ذلك اجتهوا إىل غريها من العلوم وأبدعوا فيها خري
لذا اهتم كثري من الباحثني إوأسهموا ا، ة هلا دور مهم يف تقدم األمم والنهوض إن التربية اإلبداعي

.       فرادرائعا يف تفعيل جوانب اإلبداع لدى األإسهاما 
ينا أن نتعرف على االبداع واالبتكار كان لزاماً عل، ونظراً للحاجة املاسة للتربية اإلبداعية يف وقتنا احلاضر

.ما تسهي اليه الدراسة احلالية فهذا .من منظور تربوي اسالمي 
:اهمية الدراسة

:تكمن أمهية الدراسة احلاليه فيما يلي
. يُعىن  موضوع الدراسة برتبية األجيال تربية إبداعية فريدة _ 
. تربط الدراسة بني األصالة واملعاصرة من خالل فهم عصري الساليب الرتبية االسالمية_ 
.ور االسرة يف استنباط قواعد للرتبية اإلبداعية والتفكري اإلبداعيتسعى الدراسة إىل توظيف د_ 
.وتُظهر الدراسة أثر الرتبية االسالمية  يف تربية أجيال من املبدعني عرب التاريخ_ 

دف إليه الدراسةأن َيَضَع بني يدي القارئ، أسـس اإلبداع وقواعده ومقوماته من خالل  إن مما 
ا الدين االسالمي، ويف ضوئها صنع النيب التوجيهات الرتبوية االسال جيل اإلبداع مية اليت جاء 
.واالبتكار والرّيادة والقيادة 

دف الدراسة يل تبصري الدارسني للرتبية وعلم النفس مبرياث سيد املرسلني، وفتح سبل اإلفادة من هذا  و
ال أ مام أهل االختصاص لتلّمس أسس اإلبداع يف املرياث يف واقع األمة املعاصر ومستقبلها، ويفتح البحث ا

م .الرتبية النبوية املستقاة من الدين االسالمي، واإلفادة منها يف دراسا
الرتبية "إن السبيل الوحيد النتشال األمة من هوة ختلفها، إمنا هو سبيل الرتبية، وعلى وجه اخلصوص 

بّر األمان وجتاوز اهلزمية، إىل التجديد والتطوير فهي طوق النجاة، والطريق اآلمن الذي يوصل إىل" اإلبداعية
.والنماء واالنتصار
: حدود الدراسة

سوف تكون الدراسة منصبة على استخراج املبادئ الرتبويةيف تنمية االبداع، وسوف يتم الرتكيز على 
. األحاديث الصحيحة واستنباط املنهج منها



٨٣٧

:منهج البحث
ليلي االستنباطي، حيث يتتبع أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم سوف تستخدم الباحثة املنهج التح

.وسنّته يف الرتبية اإلبداعية، مث يستنبط منها قواعد املنهج وأصوله وأساليب تنميته
: أداة الدراسة

حترص الباحثة على مجع املادة العلمية من املصادر األصلية يف السنّة وشروحها املعتمدة ،ومن مصادر السرية
لصحيحة، كما سيعىن بتخريج األحاديث، وعزو اآليات إىل مواضعها ،واإلفادة مما كتبه علماء السلف يف ا

.الرتبية ،وكذلك الكتاب املعاصرون

:مصطلحات الدراسة
" البئر"بَدَع الشيء، يُبدعه بَْدعاً، وابتدعه؛ أي أنشأه وبدأه، وبدع الرّكية، أي : يقال: اإلبداع لغةً 

"١"ثهااستنبطها وأحد
:لغـة "التفكير اإلبتكاري"أو "  االبتكار"

وأوُل كل شيء باكورتُه ، وابتكرُت الشيء إذا استوليُت على باكورته، " بََكر" فمرّده إىل مادة " االبتكار"أّما 
"٢."والباكور من كل شيء املبكُر السريع اإلدراك

االت حلـد اـصورة جديدة يف أحإنتاج شيء جديد أو صياغة عناصر موجودة ب" :فاإلبداع هو
"٣)"،والفنون ،واالدابكالعلوم

أن بعض الشيء اجلديد قد أُنْتج وأن هذا الشيء : "، ويعىن"القدرة أن ننال غري املألوف: "واالبتكار هو
".٤"ذو قيمة 

، ابتكار نقيض للتقليد واحملاكاة واملسايرة، والعمل اإلبداعي يعين يف حقيقته" اإلبداع"وعلى أية حال فإن 
إنه ..." شيء جديد عن املوضوع الذي يُبدع فيه، فهو شيء خمتلف عما اعتاد عليه الذهن أو التفكري السائد 

٣٠٨م،ص١٩٩٧، ١٢ج/،دار صادر بريوت ٦،طلسان العربابن منظور،مجال الدين حممد بن مكرم ،- 1
٣٥٢م،ص١٩٨٧،مكتبة بريوت،صباح المنير،المالفيومي،أمحد حممد - 2
٥٣هـ ،ص١٤٢٣دار الفكر عمان ،االبداع ،جروان،فتحي عبدالرمحن ،- 3
١٨١مرجع سابق،ص - 4



٨٣٨٢٠١٤ 

٨٣٨

يتميز بالتعامل مع األشياء واملواقف مبنظور جديد غري مألوف، وميتاز بالقدرة على اإلتيان حبلول متميزة 
.للمشكالت

:الدراسات السابقة 
ذا بعد االطالع على كثري  الت العلمية املتخصصة يف الرتبية ،واملتعلقة  من الدراسات ،والدوريات وا

املوضوع ،وجدت الباحثة العديد من الدراسات اليت تناولت موضوع االبداع ،وطرق تنميتة ،ومت عرض أبرز 
:الدراسات اليت هلا صلة مباشرة مبوضوع الدراسة وهي على النحو النايل

عن مفهوم :هدفت ايل التعرف " دراسة تأصيلية"االبداع العلمي :بعنوان )٢٠٠٨القرين ،(دراسة - ١
االبداع وحقيقته،وأنواعه وأسسه ،ومقوماته ،مث التعرف على جنوم مضيئة من حياة املسلمني يف جمال 

.االبداع العلمي
:وتوصل ايل النتائج التالية .واستخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج التحليلي 

ا األمة اليوم ا- أ .البداع العلمي هو السبيل للخروج من حالة التخلف احلضاري املصابه 
.االبداع من حيث األنواع كثرية ومتنوعة منها النافع ،ومنها الضار - ب
.االبداع له اسس البد منها مثل األساس النفسي والعقلي واجلسدي- ت
- رضياهللا عنه–لنبوية إبن عباس رعاية الموهوبين في السنة ا: بعنوان )٢٠٠٧عجني،(دراسة - ٢

مدى اهتمام النيب صلي اهللا عليه وسلم باملوهوبني ،وماهي :حيث هدفت للتعرف ايل نموذجاً 
الوسال املتبعة لذلك ،ومل هي خصائص الرعاية النبوية للموهوبني واالثار املرتتبة عليها ،واظهار 

.م وتنمية مواهبهم اهتمام السنة النبوية بفة املوهوبني ،ودورها يف توجيهه
حيث اتبع الباحث املنهج االستقرائي لتتبع األحاديث واملواقف النبوية مع ابن عباس من خالل كتب 

:وتوصلت الدراسة ايل النتائج التالية .احلديث الشريف،مث قام بتحليل ودراسة هذه املواقف وتصنيفها 
الحظة ،وقياس القدرات والرتشيح،ومن مث استطاع لبنيب الكشف على موهبة ابن عباس عن طريق امل- ـأ

قام برعاية خاصة بعدة وسائل تربوية ،من خالل اتاحة الفرصة البن عباس إلظهار موهبته وتنميتها 
.،وتكليفة حبل املشكالت واالثراء وحنوها ،ملبيا بذلك حاجات املوهوب العقلية واالجتماعية والوجدانية

ابن عباس ،اوهلا املنحة االهلية ،ودعاء النيب الكرمي له سامهت عدة عوامل يف تكوين شخصية - ب
ا .،ورعايته ،والبيئة العلمية اليت عاشها ،والسمات الشخصية اليت متتع 

حيث "توظيف السنة النبوية في بناء الشخصية االبداعية: بعنوان )٢٠٠٦املومين ،(دراسة - ٣



٨٣٩

سالمي ،ابراز منطلقات ومبادئ بناء مفهوم االبداع يف التصور اال: هدفت الدراسة للتعرف ايل 
الشخصية االبداعية من السنة النبوية 

:حيث اتبعت الباحثة املنهج االستقرائي لتتبع األحاديث واملواقف النبوية ،ومن ابرز النتائج مايلي
االجتهاد سبب من أسباب التجديد يف األسالم ،وشاهد على حضور العقل االبداعي املتوقد - أ

.الفعال
تنمية الذوق اجلمايل واالنفتاح : فاق دراسية يف الرتبية االبداعية من املنهج النبوي ،مثل فتح أ- ب

.احلضاري ،واحلرية 
تطوير سياسات تربوية وتعليمية ،يتم من خالهلا ختصيص مسافات دراسية يف املستويات التعليمية - ت

م دف ايل اقتناص املبدعني وتنمية قدرا .املختلفة ،
االبداع :وهدفت ايل " التربية االبداعية في المنهج االسالمي"بعنوان )٢٠٠٥ي ،احلازم(دراسة - ٤

حيث استخدمت الباجثة . يف منظور الرتبية االسالمية ،التعرف ايل اهتمام الرتبية االسالمية باالبداع
:املنهج التحليلي ،وتوصلت ايل النتائج التالية 

االت ،اهتمت الرتبية االسالمية باالبداع لالبداع أمهية كبرية يف التطور والتقدم يف ك- أ ثري من ا
.،مع توجيهه التوجيه املناسب ،وحتديد اطارة الذي يسري فيه

هناك عالقة بني العقل واالبداع إذا ان العقل مناط التكليف ،فحافظت الرتبية االسالمية على - ب
. العقل ومنعت عنه مظاهر احلجب املعطلة له

" معوقات تنمية االبداع في التربية العربية وسبل مواجهتها" بعنوان )١٩٩٨عبداملقصود،(دراسة - ٥
بيان عالقة الرتبية باالبداع ،الوقوف على معوقات تنمية االبداع يف : حيث هدفت الدراسة ايل 

.الرتبية العربية ،وضع تصور ملواجهه املعوقات اليت تعرتض تطبيق الرتبية االبداعية يف التعليم العريب 
:ي دراسة حتليلية ،استخدم الباحث فيها املنهج الوصفي التحليلي،وتوصلت ايل النتائج التاليةوه

.البد من وضع اسرتاتيجيات طوية املدى تستهدف بث روح االبداع يف الرتبية العربية - أ
تمعات العربية املرتدي- ب .امهية تةجية الفكر العريب ايل تغيري واقع ا
يئة املناخ العلمي من املهم اعداد املعلم ال- ت راعي لتطبيق االبداع يف الرتبية مع اقتناعة بأمهية 

.لالبداع بكافة انواعه وجماالته



٨٤٠٢٠١٤ 

٨٤٠

هدى النبي محمد صلي اهللا عليه وسلم في التربية االبداعية "بعنوان ) البسيط،بزت(دراسة - ٦
:،حيث هدفت الدراسة ايل التعرف" واالبتكار

س مبرياث سيد املرسلني ،وفتح سبل االفادة من هذا املرياث تبصري الدارسني للرتبية وعلم النف- أ
.يف واقع األمة املعاصرة ومستقبلها

.التعرف على اسس االبداع وبواعثه ،وأصول تنميته واهم مقوماته واساليب ووسائل تنميته- ب
:مههاحيث استخدم الباحث املنهج الوصفي االستنباطي ،وتوصلت نتائج الدراسة ايل مجلة من النتائج أ

إن هدى النيب حممد صلي اهللا عليه وسلم فيه من مقومات االبداع ماال يوجد يف غرية ،وهو إذ - 
.يسعى ايل الرتبية االبداعية 

إن هدى النيب يف االبداع يتوجه ايل رعاية االبداع مبكرة ، باحتضانه له وتنميته،وصوال ايل صياغة - 
.جيل يكون مهيئا الستالم زمام القيادة 

:على الدراسات السابقة تعقيب 
:من خالل استعراض الدراسات السابقة اتضح مايلي 

:اوجه االتفاق :اوالً 
).٢٠٠٦املومين ،(الدراسات السابق تناولت االبداع مبستوياته وأبعاده ،ومهاراته ،مثل دراسة - ١
اد وهذا أوضحت نتائج الدراسات أن االساليب التقليدية غري جمدية يف تنمية االبداع لدى االفر - ٢

).١٩٩٨عبداملقصود،(ما اشارت إليه دراسة 
.مجيع الدراسات استخدمت املنهج الوصفي التحليلي- ٣
كما اتضح من الدراسات السابقة أن كل األساليب اإلبداعية اليت أكدت عليها الدراسات - ٤

ما املعاصرة ،قد مارسها الرسول الكرمي يف تنمية االبداع لدى أصحابه رضوان اهللا عليهم،وهذا 
).٢٠٠٦املومين ،(ودراسة ) البسيط،بزت(أكدته دراسة 

).٢٠٠٦املومين ،(- ٥
:اوجه االختالف :ثانياً 
اختلفت الدراسات السابقة باملصادر اليت اعتمدت عليها؛ الستقصاء املعلومات الالزمة يف .١

الدراسة ؛حيث اعتمدت على استقصاء معلومات على الفكر الرتبوي االسالمي من القران 
.والسنة النبوية وآراء العلماء املسلمنيالكرمي



٨٤١

:وجه االستفادة من الدراسات السابقة : ثالثاً 
.استفادة الباحثة من الدراسات السابقة ،وكانت مبثابة سبيل تسري عليها.٢
.التعرف على أهم النتائج والتوصيات .٣

االطار النظري
.مقومات االبداع يف الرتبية االسالمية: اوالً 
.اضن االبداع حم: ثانياً 
رعاية امليول اإلبداعية وتبين املواهب: ثالثاً 
.الكشف املبكر عن االبداع :رابعاً 

ا : خامساً  .تبين االفكار االبداعية واحتضا

مقومات االبداع في التربية االسالمية: اوالً 
ت تكمن يف االجابة مقومات تعمل على تدعيم االبداع وتقويته وهذه املقوماتقوم الرتبية اإلبداعية على

على مايلي
مب يقوم اإلبداع ؟ وما أجواؤه اليت يرتعرع فيها وما هي قَِيم اإلبداع؟ 

دف الوريقات القادمة إىل استنباط ما يقوم به اإلبداع يف ضوء الرتبية االسالمية، إن التْنشئة على قَيم 
.من منظومة القيم اإلبداعيةاإلبداع جتعل من الناشئ ذلك املبدع احلريص على انتظام سلوكه ض

الحريــة: اوالً 
ا اإلبداع، ومن  َضِمن اهلْدُي النبوي لإلبداع جواً ينمو فيه ويرتعرع ، فتوفرت كل املقومات اليت يقوم 

وجٌه من وجوه احلرية، بل هي احلرية احلقيقية نفسها، " املعرفةُ "، فهي قرينة اإلبداع، و"احلرية"أعظم مقوماته 
جيهل ، وقد كان اإلنسان قبل بعثة حممد "اجلهل"ال يقوم إبداع، وأول ما خينق اإلبداع إمنا هو وبغري ذلك 

مكانه ومكانته، وجيهل تكرمي اهللا تعاىل له، فبقي مستعَبداً لغري اهللا تعاىل، ال ينعتق من العبودية اليت ساقه إليها 



٨٤٢٢٠١٤ 

٨٤٢

"١."جهلُه، وحني حقق اإلسالم املعرفة حتّرر وانعتق وأبدع
إن اإلسالم دين العلم واملعرفة، جاء خياطب العقول، وحيّرضها على إكمال الفكر ويقيم احلجة، ويطلب 

.الربهان
والرتبية اإلميانية اإلبداعية للفرد املسلم، هي تربية عقلية سليمة تطلق للعقل العنان، وتعطيه احلرية يف التفكري 

َماوَاِت وَاْألَْرِض وَاْخِتَالِف اللَّْيِل وَالـنََّهاِر َآلَيَاٍت ِألُوِيل اْألَلْبَاِب﴾ ﴿ِإنَّ ِيف َخْلِق السَّ : قال اهللا تعاىل. والنظر
)١٩٠اية :سورةآل عمران(

﴿َوَال تـَْقُف َما لَْيَس : كما أن اهللا تعاىل رسم منهجاً علمياً للوصول إىل احلقائق وحتقيق اإلبداع حني قال
)٣٦ايه  :سورةاإلسراء(َبَصَر وَالُْفؤَاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن َعْنهُ َمْسئُوالً ﴾ َلَك بِِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع وَالْ 

واقعاً عمليًا مع صحابته؛ حيث التحرر يف هذه األجواء اليت أوجدها اإلسالم ومارسها رسول اهللا 
لم واملعرفة، ومن مث من قيود اجلهل، واستخدام األساليب العلمية اليت أرشد إليها الوحي، للوصول إىل الع

.اجليل املبدعاإلبداع، يف هذه األجواء أوجد رسول اهللا 
للناس، واليت فيها احتقارهم ، وأساُسه النظرة السلبية "التعّصب"ومن معوقات اإلبداع، ويتناىف مع احلرية 

ى عنه املصطفى  هو : "فقال يف شأن الِكرب، وازدراؤهم والرتفُع عليهم، واعتبارهم خمطئني وخاطئني، األمر الذي 
".بَطر احلق وغمط الناس

يف التحذير من وقال رسول اهللا ". ازدراء الناس ورد احلق تعصباً ملا هو عليه"واملعىن أن حقيقة الِكْرب إمنا هي 
.٢"ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من ِكرب: " الِكْرب 

حلرية، وعقبة يف طريق اإلبداع إذ يلغي التفكري احلر، وخطورة التعصب تتمثل يف كونه قْيدًا على ا
ويشّل القدرة على النقد وحماورة اآلخرين ومناقشة آرائهم مبوضوعية، ومن مث كان على املسلم أن يريب 
ابنه على املوضوعية، وعلى قبول تعدد اآلراء، والنظر فيها، واختبارها بالعقل، والتشجيع على التفكري 

.العلمي اخلالق 
من عواقبه؛ احلرص على مجع املال، واعتباره القيمة اليت ومما خينق اإلبداع ويعيق منوه، وحذر رسول اهللا 

ومثل . يسعى إليها صاحب اإلنتاج اإلبداعي، فمن تستعبده املادة شخص ال تسري يف عروقه روح اإلبداع

، الطبعة الثانية ، عامل الكتب ، التربية اإلسالمية أصولها وتطورها في البالد العربيةمرسي ، حممد منري ، - 1
١٢٣م،ص١٩٩٦،القاهرة

)ت : د ( ،، دار املعرفة،إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانم ، حممد بن أيب بكر ابن القي- 2



٨٤٣

يصة، إن أُعطي رضي وإن مل يُعط مل تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة واخلم: "هذا قال فيه رسول اهللا 
.، حكٌم عليه بالتعاسة ال السعادة، واالنتكاس ال االرتفاع"يرض

إن املؤمن املبدع، ال ميلكه املاُل ليصّريه عبدًا له، وإمنا يبقى املال يف يده ليْنجز من خالله اإلبداع تلو 
"١."اإلبداع

:المثاـبرة على العمـل:ثانياً 
ت اإلبداع جيّسد العالقة بني املبدع والعاَمل احمليط به بكل أشكاله ومظاهره، حىت مقوٌم هام من مقوما
تمع"جاء يف تعريف اإلبداع ؛ ، واملرء ال يبتكر إال "أنه النشاط أو العمل الذي يؤدي إىل إنتاج جديد ينفع ا

.بالعمل اجلاد الدؤوب، على حني أن الوقوف عند حد األماين والرجاء ال يأيت خبري
وبلغ من تقدير اإلسالم للعمل واملثابرة عليه، أن َجَعل العمل داخال يف مفهوم اإلميان، وقرن بينهما يف 

ار . آيات الكتاب، ورتب على صالح العمل املؤسس على اإلميان، جنات جتري حتتها األ
اإلميان (فقال اإلميان يف شعبة واحدة فحسب، وإمنا جعله شامالً لشعب كثرية ومل حيصر رسول اهللا 

.أعماالً يلزم املثابرة عليها–يف الغالب –، وإذا ما تأملنا هذه الشعب ألفيناها )بضع وستون شعبة
وحض اإلسالم على العمل واملداومة عليه، وهدى إىل االستعاذة من العجز والكسل واخللود إىل األماين، 

إن خري الكسب كسب يدي : (ملتقنة عملها حني قالعلى اليد العاملة املكتسبة املثابرة اوأثىن رسول اهللا 
"٢). "عامٍل إذا نصح

بيٌع مربور وعمُل الرجل : (عن أفضل الكسب فقالسئل النيب : وعن ُمجيع بن عمري عن خاله قال
٣)."من أمسى كاالً من عمل يده أمسى مغفوراً له: (، وعن ابن عباس عن النيب )بيده

حيقق انغماسا يف العمل الصاحل النافع املتَقن حسب أرقى املواصفات يف العملإن هدي رسول اهللا 
.واملقاييس

واإلبداع حبد ذاته يتطلب اندفاعا حنو العمل واستغراقا فيه، وتنميُة اإلبداع عن طريق العمل واجلهد، 
يطورها، بل إن حقيقةٌ وقفْت عليها الدراسات العلمية اليت أثبتت أن حب العمل حيرك االستعدادات املوجودة و 

٢٥ه،ص١٤٢٥،)ط٠د(المرأة المسلمة بين موضات التغيير وموجات التغريرآل عبد الكرمي ، فؤاد بن عبد الكرمي، - 1
٥م،ص١٩٩٣الدار العربية للكتاب ،، فلسفة التربية اإلسالمية في القرآن والسنةالزنتايل ، عبد احلميد الصيد ، - 2
٥٦٤،ص١٩٧٢،مكتبة دار البيان ،دمشق ،جامع األصول في احاديث الرسول:ابن االثري ،جمد الدين ،حتقيق عبدالقادر االرنوط - 3



٨٤٤٢٠١٤ 

٨٤٤

امليل للعمل ميكن أن يسهم يف تطوير االستعدادات اخلاصة، وحىت يف حال وجود إعاقة لدى العامل، فيمكن 
بالعمل جتاوزُها والوصول إىل مرحلة اإلبداع، رغم هذه اإلعاقة، واألمثلة على ذلك كثرية، فكم شهد التاريخ 

.اإلسالمي من مبدعني ذوي االحتياجات اخلاصة
أتى النيب : فهذا أمنوذج من هؤالء، فعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال زمن الرسول أما يف
يا رسول اهللا أرأيت إذا صليُت املكتوبَة وحرّمُت احلراَم وأحللُت احلالَل أأدخل : النعمان ابن قوقل  فقال

. ئاً واهللا ال أزيد على ذلك شي: ،  فقال"نعم: "اجلنة ؟ فقال رسول اهللا 
إن هذا الصحايب الذي كان صاحب إعاقة يف رجله كان صاحب عزمية وتصميم وإصرار على العمل، 

أقسمُت عليك يا رب أْن ال تغيب الشمس حىت أطأ : قال يوَم أحد!! ومن مث صاحب إبداع وأّي إبداع
يطأ يف خضرها ما به ِمن ظّن باهللا فوجده عند ظنه، لقد رأيته: (بَعرجيت هذه َخَضر اجلنة، فقال رسول اهللا 

"١)."عرج
:استشراف المستقبل:ثالثاً 

دي رسول اهللا  ال يتوقف عند األمل والتوجه حنو املستقبل من أهم شروط اإلبداع، فاملسلم املهتدي 
اللحظة احلاضرة، فضال عن أن يكون رهيناً للماضي ال يتزحزح عنه قيد أُمنلة، إن الكون يسري وفق نواميس أودعها
اهللا تعاىل فيه، واملسلم باملنهج العلمي الذي استخلصه وسار عليه، جيدر به أن حيسب خطواته آخذًا بكل 

ا أن تُـْنجح العمل وتضمن نتائجه .األسباب اليت من شأ
إن من الناس من يفهم التطلع إىل املستقبل والسعي إىل حتقيقه على أنه ضرٌب من الرجم بالغيب، والتدخل 

.غي التدخل فيه، وهو فهم خاطئفيما ال ينب
فعلى الرغم من االعتقاد اجلازم بأن الغيب هللا إال أن املؤمن املبدع ال يعطّل اخلطط املستقبلية، فاألخذ 
باألسباب، ووضع اخلطط للتحرك املستقبلي، إمنا هو من التوكل على خالق األسباب ومسّريها، فاملسلم الذي 

االت، يدرك ا، ويسعى إليها، وال يدع سببا من يُبدع يف جمال من ا أمهية األسباب املؤدية لإلبداع، فيأخذ 
"٢."أسباب النجاح املادية واملعنوية إال يُقيم له االعتبار

صدق اعتماد القلب على اهللا يف "إن التوكل هو تفويض األمر إىل اهللا، وهو كما قال ابن رجب 
ا واآلخرة، ووكله األمور كلها إليه وحتقيق اإلميان بأنه ال يعطى استجالب املصاحل، ودفع املضار من أمور الدني

٧٨م،ص١٩٩٤، دار الفكر ،جامع المسانيد والمراسيلالسيوطي ، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ، - 1
٤٥هـ،ص١٤٢٤، مركز الدراسات اإلسالمية ، قطر ،رسالة المسلم في حقبة العولمةناصر بن سليمان ،العمر ، - 2



٨٤٥

". ليكن عملك هنا، ونظرك يف السماء: "، وقد فسر العلماء التوكل فقالوا"وال مينع وال يضر وال ينفع سواه
: يف التوكلوتأمل أحاديث رسول اهللا 

لها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ أأعق! قال رجل يا رسول اهللا: عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال
).أعقلها وتوكل:(فقال

دي رسول اهللا  بني التوكل والتواكل، ويفوض أمره إىل اهللا، ويعلم أْن ال تنايف ويفرق املسلم املهتدي 
. بني التوكل واألخذ باألسباب

١."إن األخذ باألسباب للوصول إىل نتائج مستقبلية هو هدي رسول اهللا 

رة النبوية، حيث جتلى التخطيط االسرتاتيجي املبدع، آخذاً باألسباب يف إجناح العمل، رغم أن اهللا كما يف اهلج
. وصاحبه يف اهلجرةكفيل حبفظ رسول اهللا 

واحلق أن من وثق باهللا وأيقن أن قضاءه عليه ماض، مل يقدح يف توكله تعاطيه : "قال احلافظ ابن حجر
، إنه ال ينتظر أن يكون إبداع أو تنمية لإلبداع يف بيئة يشيع فيها ه األسباب، اتباعا لسنته وسنة رسول

"٢."السلوك التواكلي، أو االعتقاد بالكهانة والعرافة والسحر والشعوذة واخلرافات واألساطري
.لذا حارب اإلسالم كل هذه التطلعات املستقبلية اليت ال تزيد اإلنسان إال ختلفاً 

، فذكر منها "اجتنبوا السبع املوبقات: "ر من الكبائر، وحذر منه فقالالسحوقد عّد رسول اهللا 
ى عن الِطَرية فقال، السحر الكلمة الصاحلة يسمعها : وما الفأل قال: ال طرية وخريها الفأل، قالوا: "كما 
.، فال ينكر ما للكلمة الصاحلة احملّفزة اليت ملؤها التفاؤل من أثٍر يف تنمية اإلبداع"أحدكم
أعظم ما حيقق رفعة وتقدما وإبداعاً، أن نرّسخ يف قلوب الناشئة عقيدة التوكل على اهللا والثقة به، إن

وإحسان الظن فيه، فإذا ما استقرت هذه العقائد يف القلب، زادت صاحبها ثباتا وصربا وإصراراً ويقيناً على بلوغ 
.اهلدف، وحتقيق الغايات، وال شك أن هذا دأب األنبياء واملرسلني

يف صناعته اجليل املبدع يغرس يف الصحابة عنصر التوكل على اهللا واليقني به،  ويقص وما يفتأ رسول اهللا 
م، بعد أخذهم باألسباب، ووثوقهم خبالق  م وجناحا علينا قصص أولئك املتوكلني الذين كانت هلم إبداعا

"٣."األسباب

مقرر التوحيد للصف الثاين املتوسط ، السعودية) هـ ١٤٢٣( وزارة املعارف - 1
د، مكتبة صيد الفوائأصول الحوار وآدابه في اإلسالم) ت : د ( ابن محيد ، صاحل بن عبد اهللا 2
٤٥ص) ت : د ( ،، دار الكتب العلمية ، بريوت،المستدرك على الصحيحيناحلاكم ، حممد بن عبد اهللا - 3



٨٤٦٢٠١٤ 

٨٤٦

:العناية بقيم اإلبداع:رابعاً 
: الوـقت- أ

إىل م قيم اإلبداع والتفكري االبتكاري اليت أوالها اإلسالم عنايته ورعايته وهدى رسول اهللا إن من أه
".قيمة الوقت"–حفظها واستثمارها يف َخْلق اإلبداعات 

. وبلغ من أمهية الوقت، أن أَْقَسم به اهللا تعاىل يف مطالع سور عديدة
رص عليه، وعدم إضاعته، واملؤمن املكلف ُحيِْسن وأبرزت لنا السنة يف أحاديث عديدة قيمة الوقت، واحل

.إدارة الوقت واستغالل كل دقيقة منه، وجعله اإلطار الذي يُـَنّمى فيه اإلبداع
ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت :(ويف بيان أمهية هذه القيمة الثمينة من قيم اإلبداع يقول رسول اهللا 

اه، وعن شبابه فيما أباله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عن عمره فيما أفن: يسأل عن أربع خصال
).علمه ماذا عمل به

إذن فاهلدي النبوي يريب يف املسلم الوعي بقيمة الزمن، ويدعوه إىل املسارعة إىل اغتنام هذه القيمة، 
قبل حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وقوتك: اغتنم مخسًا قبل مخس: (ويقول الرسول 

١)."ضعفك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك

ويف . إن الوقت هو احلياة، فما حياة اإلنسان إال الوقت الذي يقضيه من ساعة امليالد إىل ساعة الوفاة 
".يا ابن ادم إمنا أنت أيام جمموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك: "هذا يقول احلسن البصري

، فكان منهم اإلبداع، وكانوا هم املبدعون يف على هدي رسول اهللا إن الصحابة والتابعني الذين تربوا 
م، بالعمل الدائب، وما كان مير اليوم أو بعضه  تاريخ البشرية أدركوا، أمهية هذه القيمة فحرصوا على عمارة أوقا

. أو الربهة من الزمان، دون أن يتزودوا منها بعلم نافع أو عمل صاحل
من خالل اهلدي النبوي إىل التزام اإلطار الزمين لكل أعمال اإلسالم، ويف لقد وجهت تعاليم اإلسالم

النساء . ﴿ِإنَّ الصََّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَني كِتَابًا َمْوقُوتًا﴾: مقدمتها الصالة، حىت قال رب العزة واجلالل
.عمل يف وقتهوعلى هذا النحو يريب اإلسالم الفرَد على التوقيت الدقيق وأداء كل . ١٠٣
".متلؤ الزمن باحلركة احلية املتجددة) دينامية(وحيتاج بناء احلضارة إىل وعي بالزمن من جهة أنه طاقة "

يبث هذا الوعي، ويأمر مبلء الزمن باحلركة الفاعلة، والنبض اخلافق، والطاقة املتجددة قبل إن رسول اهللا 

٧٨،ص١٩٧٢،موسسة  الرسالة بريوت،صحيح ابن حيانابن حيان ،حممد بن حيان ،حتقيق شعيب االرنوط،- 1



٨٤٧

عمال سبعا، هل تنتظرون إال فقراً منسياً، أو غىن مطغياً، أو مرضاً بادروا باأل: "أن تداهم املسلَم اخلطوُب فيقول
". مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً جمهزاً، أو الدجال، فشر غائب منتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر

بناءها ت أن تمكن أوالتاريخ يعّلمنا أن األمم اليت أحسنت تربية أبنائها على الوعي بقيمة الزمن، استطاع"
".  امتالك رؤية ديناميكية للزمن، حيث ثبت لديهم أن الزمن متجدد متغري متحرك، وحبركته يتغري كل شيءمن 

"١ "
:اإلتقـان- ب

يف أركان اإلبداع ومقوماته، أن يُطاِلب املرء ببلوغ الغاية يف إحسان العمل إن من هدي رسول اهللا 
)١٩٥اية:سورة البقرة . (﴿وَأَْحِسنُوا ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِنَني ﴾: ىلوإتقانه وفق أحسن املواصفات، قال اهللا تعا

لذا فقد ، ) ٧اية : سورة السجدة(إن اهللا تعاىل قد أحسن يف خلقه الكون ﴿الَِّذي أَْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخلََقُه﴾ 
.لّفهم بهطلب من عباده أن ُحيسنوا ويبلغوا هذا املقام فيما أقامهم فيه، وفيما ك

إن اهللا كتب اإلحسان على كل : (أخرج اإلمام مسلم عن أيب يعلى شداد بن أوس رضي اهللا عنه قال
). شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة، وليحد شفرته ولريح ذبيحته
. ة، والعبادة والسلوكوَمْن تدبر هذا احلديث وجده يشمل ظاهر الدين وباطنه، ويشمل العقيدة والشريع

ا، واإلخالص فيها، وحتّرى الدقة والصواب، بل  واإلحسان إمنا يُطلب يف األعمال كلها بإتقا
: واإلحسان ال يكون يف حالة واحدة، يقول ابن رجب. واإلبداع يف تنفيذها

، وهذا احلديث يدل على وجوب اإلحسان يف كل شيء من األعمال، لكْن إحساُن كل شيء حبسبه"
فاإلحسان يف اإلتيان بالواجبات على وجه الكمال وهو إحسان واجب، واإلحسان يف ترك احملرمات باالنتهاء عنها، 
م، حىت اإلحسان  وترك ظاهرها وباطنها، واإلحسان يف الصرب على املقدورات، واإلحسان يف معاملة اخللق ومعاشر

".كلهايف قتل ما جيوز قتله من الدواب، واإلحسان يف األعمال
وصاحب التفكري اإلبداعي جيتهد يف فكرته استناداً إىل قانون اإلحسان، ليبلغ بذلك الغاية، ويستجلب 

"٢."بذلك حمبة خالقه حني يصل إىل مقام اإلحسان، فيكون املبدَع احملسنَ 

٥١هـ،ص١٤٣٠،دار العلوم،٢،طشرارة االبداعمحادي،على ،- 1
٥٦هـ، ص١٤٠٤، ، مكتبة القرآن ، القاهرةوليس الذكر كاألنثىمد عثمان ، اخلشت ، حم- 2
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:محاضن االبداع : ثانياً 
يستلزم أجواء خاصة من احلضانة والرعاية، وهذا إن ختّري العناصر املبدعة وصياغتها وفق أصول الرتبية اإلبداعية 

الفصل يهدف إىل استكشاف حمضن اإلبداع يف ضوء اهلدي النبوي ابتداء من الكشف عن اإلبداع ،وتبين 
. األفكار اإلبداعية ومراعاة الفروق الفردية لدى الناشئة يف الرتبية اإلبداعية

األسرة أول محاضن اإلبداع
فيها اإلبداع ويرتعرع، وتربية اإلبداع لدى الطفل إمنا تبدأ منذ نعومة أظفاره، بل منذ األسرة أول حمضن ينمو 

والتجارب اليت حيياها الطفل خالل السنوات اخلمس أو الست . "الوالدة وتستمر مع مراحل العمر املختلفة
.األوىل يف حياته تقرر أساس شخصيته

دعة، ويف تنمية االستعدادات والقدرات اإلبداعية لدى واألسرة تقوم بدور أساسي يف تكوين الشخصية املب
األفراد وتطويرها، ويف مدى فاعلية تأثري البيئة احمليطة على تكوين صفات الشخصية املبدعة ما أخرب به الرسول  

يمة: ( حني قال ما من مولود إال يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ويُنصرانه وُميجسانه، كما تنتج البهيمة 
).مجعاء، هل حتسون فيها من جدعاء؟

فأميا مولود إمنا يولد على الفطرة السوية، مث يكون التأثر مبا حوله، من بيئة وما يكتسبه من أخالق 
ذيب طباعه، وتكوين استعداداته، وتنمية قدراته  وصفات، وللوالدين تأثريمها على شخصية الطفل، و

ا العلوم االجتماعية والرتبوية والنفسية عن األسرة وتأثريها، مل تدع والواقع أن احلقائق ال. "اإلبداعية يت زودتنا 
جماال للشك أن ما ـيُّقدر لإلنسان أن يتصف به من صفات إنسانية، مثل الثقة بالنفس، وامتالك القدرة على 

هول، والتمرد اإلجيايب على الواقع وعلى ما هو كائن رغبة فيما  ينبغي أن يكون، والرغبة يف املبادرة، واقتحام ا
وغريها من - التغيري والتجديد، واملرونة العقلية وانفتاح الذهن والتعامل مع أفكار اآلخرين دون انغالق ذهين 

إمنا يكتسبها الفرد بعد والدته نتيجة لتفاعله مع البيئة االجتماعية مع –صفات هي ألصق بالشخصية املبدعة 
".بالرعايةأسرته اليت تستقبله وتتعهده 

إن رسول اهللا  يؤكد على دور األسرة يف رعاية اإلبداع وتنميته، ويُلقي باملسؤولية يف تعهد الطفولة على الوالدين، 
والرجل ، كلكم راع ومسؤول عن رعيته:(وألمهية ذلك وخطورته، يرتب عليه الثواب والعقاب، فيقول الرسول  

فكّلكم راع : بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، مث قاليف أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، واملرأة يف
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"١)."وكلكم مسؤول عن رعيته
يؤكــــــد علــــــى دور األســـــــرة يف رعايــــــة اإلبــــــداع وتنميتـــــــه، ويُلقــــــي باملــــــسؤولية يف تعهـــــــد إن رســــــول اهللا 

الطفولـــــــة علـــــــى الوالـــــــدين، وألمهيـــــــة ذلـــــــك وخطورتـــــــه، يرتـــــــب عليـــــــه الثـــــــواب والعقـــــــاب، فيقـــــــول الرســـــــول 

ــــه:( ــــت زوجهــــا ، كلكــــم راع ومــــسؤول عــــن رعيت ــــه، واملــــرأة يف بي ــــه راع وهــــو مــــسؤول عــــن رعيت والرجــــل يف أهل
"٢.").فكّلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، مث قال

رعاية الميول اإلبداعية وتبني المواهب:ثالثاً 
ريب أن يراعي امليول واملواهب اليت يربع فيها الناشئة، يف هذا اجلانب، أّن على املومما هدى إليه الرسول 

.بل من يُـَتوىل أمره، سواء كان طفالً أو شاباً أو متعلماً أو جندياً أو فرداً يف مجاعة
أخرج الشيخان عن أيب إدريس اخلوالين ، إبداعات الصحابة وسعى إىل تنميتهالقد رعى رسول اهللا 

عن اخلري، وكنت أسأله عن الشر خمافة أن الناس يسألون رسول اهللا كان: مسع حذيفة ابن اليمان يقول
ذا اخلري فهل بعد هذا اخلري من شر؟ قال! يا رسول اهللا: يدركين فقلت : إنا كنا يف جاهلية وشر، فجاءنا اهللا 

"٣)."احلديث......نعم
وهداه اهللا تعاىل إىل تفكري ابتكاري، وهنا، نلفت إىل أن حذيفة بن اليمان نظر إىل املألوف بصورة غري مألوفة، 

فكرة جديدة هلا مثارها، فإذا كان الصحابة قد ألُِفوا السؤال عن اخلري واإلجيابية، لينالوا اخلري وحيرصوا عليه، فلماذا ال 
على مواقع الشر والغواية، ليحذر منها حذيفة، وحيّذر منها الصحابة، بل البشرية قاطبة إىلنقف من رسول اهللا 

قيام الساعة، وهذا حبد ذاته إبداع من حذيفة، ويؤخذ من حديث حذيفة هذا، أن كل من ُحبب إليه شيء فإنه 
.يفوق فيه غريه، ومن مث كان حذيفة صاحب السر الذي ال يَـْعلمه غريه حىت ُخّص مبعرفة أمساء املنافقني

نهم فيما شاء، فُحّبب إىل أكثر يف احلديث حكمة اهللا يف عباده، كيف أقام كال م: "قال ابن أيب مجرة
".الصحابة السؤال عن وجوه اخلري وحّبب حلذيفة السؤال عن وجوه الشر ليتجنبه، ويكون سببا يف دفعه

وقد أكد علماء احلديث على ضرورة رعاية امليول اإلبداعية يف الناشئ استناداً إىل هذا احلديث، قال ابن 

١٠٤،ص١٩٧٢،موسسة  الرسالة بريوت،صحيح ابن حيانابن حيان ،حممد بن حيان ،حتقيق شعيب االرنوط،- 1

دراسة / م وجهه نظرهتنمية االبداع لدى طلبتها في ضوء السنة النبوية منابو خاطر ،منار سامل حممد ،دور اجلامعة يف -2
٨٠،ص٢٠١٠ماجستري غري منشورة باجلامعة االسالمية غزة ،

٦٧،ص) ب،ت(،شركة الطباعة الفنية املتحدة ،بريوت،السيرة النبوية البن هشامابن سحنون ،عبد السالم بن سعيد ابن حبيب ،حتقيق طه سعد،- 3
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ميذ من أنواع العلوم ما يراه مائًال إليه من العلوم املباحة، فإنه أجدر أن ومن أدب التعليم أن ـيَُعّلم التل: "حجر
.، واستنباط ملكات اإلبداع عنده"يسرع إىل تفّهمه والقيام به

الكشف المبكر عن اإلبداع :رابعاً 
يف إن الكشف عن نبوغ الطفل مبكراً وحتّسس جوانب اإلبداع لديه ورعايتها هو منهج رسول اهللا 

املدينة، وقد  هذا زيد بن ثابت كان ابن إحدى عشرة  سنة  حني قدم رسول اهللا ، اإلبداعية لصحابتهتربيته
مع قدرات زيد بن ثابت كان غالما ذكيا فطنا تبدو عليه عالمات النبوغ، فكيف تعامل رسول اهللا 

. اإلبداعية؟
ول اهللا هذا غالم بين النجار وقد قرأ مما أُنزل عليك يا رس: مقدمه املدينة فقالواأُِيت يب النيب : قال زيد بن ثابت

يا زيد تعلم يل كتاب يهود فإين واهللا ما آمنهم على  : فأعجبه ذلك وقالسبع عشرة سورة، فقرأُت على رسول اهللا 
. إذا كتب إليهمكتايب، فما مضى يل نصف شهر حىت حذقتُه، وكنت أكتب إىل رسول اهللا 

، برع يف جمال القرآن وحفظه ومشروع كتابته كفاءة علمية قُّدمت لرسول اهللا إذن هذا زيد بن ثابت،  
).أفرض أميت زيد بن ثابت: (يف وصفهومجعه، وأبدع يف علم الفرائض كما قال رسول اهللا 

: أحسن الناس خلقا وكان يل أخ يقال لهكان النيب : بالطفولة ما رواه أنس قالويف اعتناء الرسول 
.نغر كان يلعب به" يا أبا ُعمري ما فعل النُغري؟: "وكان إذا جاء قالأبو عمري

فرمبا حضرت الصالة وهو يف بيتنا فيأمر بالبساط الذي حتته فيكنس وتنضح، مث يقوم ونقوم خلفه، 
.فيصلي بنا

، وهو يداعب الصغري ويواجهه باخلطاب، ويف ذلك فائدة عظيمة، وإنه لتقدير منه إن رسول اهللا 
.لعظيم املرَسل إىل البشرية، يقدر الصغري فيثق بنفسه، ويشعر بقدره واحرتام الناس له فيبدع ويربعا

إىل رعايته واحرتامه من حيث إتاحة فرصة اللعب له، واإلنفاق إن للصغري عالَمه الذي هدى النيب 
هنا خياطب هذا إن رسول اهللا يف جمال اللعب واللهو إليقاظ دوافع اإلبداع  وتفعيل التفكري اإلبتكاري، مث 

"١."الطفل بكنيته كما لو أنه خياطب رجالً كبرياً 

السيرة النبوية البن هشامعد،ابن سحنون ،عبد السالم بن سعيد ابن حبيب ،حتقيق طه س-1
١٢ص،)ب،ت(،شركة الطباعة الفنية املتحدة ،بريوت،
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ولعل يف هذا احلديث من وجوه الفقه وفنون األدب والفائدة، ستني وجهاً ساقها ابن القاص مبسوطة مث 
.أورد احلافظ يف الفتح بعضها

:تبني األفكار اإلبداعية واحتضانها: خامساً 
تشجيع األفكار اإلبداعية وتبنيها، وحني نتأمل بنظرة فاحصة األحاديث كان من هدي رسول اهللا
، جند قدراً كبرياً من األفكار املوصوفة باالبتكار واإلبداع، وتفكرياً علمياً َمرِناً، واألحداث يف عهد رسول اهللا 

.فيه اجلِّدة والتميّز والتطوير، له القيمة العالية واملردود اإلجيايب 
املشركني إىل ماء بدر، ليحول بينهم وبني املاء، وهنا مثلة ذلك يف التجهيز ملعركة بدر سبق الرسوُل ومن أ

، وفعل ما أشار به احلباب بن املنذر "لقد أشرت بالرأي: "أبدى احلباب بن املنذر بتغيري املوقع، فقال رسول اهللا 
.رضي اهللا عنه

ة الرابعة للهجرة، ومسيت بغزوة اخلندق ألجل اخلندق الذي ويف غزوة األحزاب اليت كانت يف شوال السن
ا سلمان رضي اهللا عنه  ُحفر يف املنطقة املكشوفة أمام الغزاة من املدينة، كانت فكرة اخلندق فكرة إبداعية أشار 

"١."فيما ذكر أصحاب املغازي
حبفر اخلندق حول يب فأمر الن، إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا : قال سلمان للنيب 

.املدينة وعمل فيه بنفسه ترغيبا للمسلمني فسارعوا إىل عمله حىت فرغوا منه
ا يف التخطيط االسرتاتيجيهكذا يبادر الصحابُة رسوَل اهللا  . بأفكارهم اإلبداعية مستعيناً 

ما رواه جابر اهللا إن خري ما يستدل به على تبين األفكار اإلبداعية واحللول االبتكارية من رسول 
فجاء قوم عراة جمتايب النمار، : يف صدر النهار قال كنا عند رسول اهللا : رضي اهللا تعاىل عنهما قال 

م من الفاقة، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمّعر وجه رسول اهللا  لِما رأى 
تصدق رجل من ديناره، من درمهه، من ثوبه، من : " لفدخل مث خرج، فأمر بالال فأّذن وأقام، فصلى مث قا

فجاء رجل من األنصار بصرّة كادت كفه تعجز عنها، : قال." ولو بشق مترة: صاع بره، من صاع متره حىت قال
يتهلل  مث تتابع الناس حىت رأيت كومني من طعام وثياب حىت رأيت وجه رسول اهللا : بل قد عجزت قال 

ا بعد من غري : "اهللا كأنه مذهبه، فقال رسول من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 

جامع األصول في احاديث الرسول:ابن االثري ،جمد الدين ،حتقيق عبدالقادر االرنوط -1
٣٣٤ص،١٩٧٢،مكتبة دار البيان ،دمشق ،
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ا من بعده من  أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
١"."غري أن ينقص من أوزارهم شيء

ا فكرة إبداعية كانت سبباً وحمفزاً لعامة الصحابة على لقد عمل هذا الصحايب عمالً يعّد فيه مبادراً مقداماً مبدعاً، إ
م، بعد التباطؤ يف جلبها ليجتمع الدرهم والثوب والرب والدينار والتمر حىت كانت كومني من طعام  التتابع يف جلب صدقا

.وثياب
يبين على هذه كأنه ُمْذهبه هلذا اإلجناز وللفكرة احملققة له، وجند رسول اهللا ويتهلل وجه رسول اهللا 

املبادرة املبدعة قانونا مطردا يعد مرجعا يف كل تفكري إبداعي ناضج فاعل يسهم يف تقدمي اخلري للجماعة، يف 
.اجتاه تطوير الوسائل واألساليب واملناهج

أجل، هي الفكرة اإلبداعية ذات التأثري املستقبلي، فأميا امريء يسُن سنة ويبتكر طريقة، أو يستنبط فكرة، 
ا إىل يوم القيامة ال يُـْنتقص من أجر املبدع املبادر  أ و يبتدع وسيلة موصوفة باحلسنة، فله أجرها وأجر من عمل 
.

من فكر وإبداع، إمنا هو يف الوسائل واألساليب وهنا حيسن التأكيد على أن ما شجع عليه رسول اهللا 
من حمدثات األمور االتباع، إْذ ّحذر رسول اهللا والطرق، بعيداً عن اإلطار التعبدي احملض، فتلك يلزم فيها 

: فقال
".إياكم وحمدثات األمور فإن كّل حمدثة بدعة، وكّل بدعة ضاللة، وكّل ضاللة يف النار"

إمنا هي طريقة خمرتعة يف الدين، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها املبالغة يف التعبد "والبدعة اليت ينهى عنها، 
: ، لقد اكتمل الدين وليس ألحد أن خيرتع أو يبتدع فيه، قال تعاىل"بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعيةهللا، أو يقصد

) ٣اية :سورةاملائدة(﴿الْيَـْومَ أَْكَمْلُت لَُكْم دِينَُكْم وَأَْمتَْمُت عَلَْيُكْم نِْعَمِيت َورَِضيُت لَُكمُ اْإلِْسَالمَ دِينًا﴾  
مسألة الفكر اإلبداعي أن نَُسّن سنناً سيئة، فنصرف جهدنا واجتهادنا يف إبداع يف وحيذر رسول اهللا 

ا إىل ( أفكار تعود بالضرر والشرور على اجلماعة  ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
). يوم القيامة، ال ينتقص من أجورهم شيء

:ج إىلوخنلص بعد استعراض ما مضى من وقائع وصور ومناذ 

)ب،ت(شركة الطباعة الفنية املتحدة ،بريوت،لنبوية البن هشام ،السيرة اابن سحنون ،عبد السالم بن سعيد ابن حبيب ،حتقيق طه سعد،- 1

٩٠ص،
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 أن رسول اهللاكان ينتهج أْضرُباً شىت يف الشورى واالستشارة.
 أن رسول اهللا ًكان ينوّع املستشارين، مراعياً بذلك البيئة والرتبية والتخصص والسن والتجربة، وذلك إثراء

.لالستشارة ووصوالً إىل احللول االبتكارية 
 وقد كان النيب ًوَكيفاً، فثمة أمر حيتاج إىل عدد قليل، ومثة أمر حيتاج خيتار لكل أمر ما يناسبه َكما

إىل عدد كثري، فقد كان يستشري أبا بكر وعمر، وأحيانًا يستشري األنصار، ويف بعض األمور يستشري 
املهاجرين واألنصار معاً، وقد خيصص أفراداً كاستشارة السعديْن، يف مسألة مثار املدينة، وهكذا خيتار لكل 

.ه، عدداً ونوعاً، استنباطاً للرأي السديد أمر ما يناسب
 ومل يقتصر على استشارة الرجل، بل اسـتشار املرأة يف العديد من املواقف، ويف ذلك تكرمي للمرأة

ا ومعرفة لقدرها، وما ميكن أن تستنبطه املرأة برجاحة عقلها وسداد رأيها من التفكري اإلبداعي  واعرتاٌف 
االت، ليس ما خيصها ويتعلق بطبيعتها فحسب، وإمنا يف كربى القضاياواحللول االبتكارية يف شىت .ا

 ج رسول اهللا : يف عقد جمالس الشورى، قال عدنان النحوي وقد سار عمر رضي اهللا عنه على 
ومل تكن الشورى لدى عمر جملسا واحدا فحسب، لقد كان جملسا هنا وهناك مع هؤالء وهؤالء، يتجدد 

.ع واحلاجة واخلطورة واألمهية على ضوء الداف
 ج رسول اهللا أيضًا يف تنويع املستشارين، فكان إذا نزل وكان عمر رضي اهللا عنه على 

األمر املعضل دعا الفتيان فاستشارهم يقتفي عقوهلم، ويف أمر استشارة النساء يستشري حفصة 
.ويأخذ برأيها يف قضية صرب املرأة على زوجها

:توصيات الباحث
 أخرياً، فإننا نوصي اجلهات املسؤولة بإقامة مؤسسات ومجعيات لتنمية اإلبداع، واحتضان املبدعني و

دف إجياد القادة واملوهوبني ورعايتهم، مع الرتكيز على الرتبية اإلبداعية، من خالل هدي رسول اهللا 
االت  . املؤمنني املبدعني يف كافة ا

سات الرتبوية واملتخصصني بالرتبية، بالعودة إىل مرياث النبوة الستلهام ونوصي املشتغلني بالرتبية واملؤس
. اهلدي النبوي العظيم يف الرتبية اإلبداعية مع اإلفادة من النظريات الرتبوية املعاصرة 

 تم بطرق واساليب تنمية االبداع لدى الطلبة من خالل كما اوصي بأمهية اجراء مؤمترات وأيام دراسية 
تم بذلك والنيب صلي اهللا علية وسلم اتبع منهج املؤمتر العام ملا اراد تزويد اال ساتذة مبقرتحات وتوصيات 
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أن يوصل املعاين االسالمية للصحابة واخلطوط العامة للسري على هدي االسالم يف خطبة الوداع عن ايب 
ا؟فإن دماءكم حرام كحرمة أي يوم هذ:خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم النحر فقال : بكرة قال 

إن املؤمترات وااليام الدراسية تساهم إسهاما كبريا يف .....)يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا 
.تبصري املعلمني بطرق وأساليب تنمية االبداع لدى الطلبة 

 كمل وجه كما نوصي بأمهية ختفيف العبء التدريسي على املعلم ليتمكن من اداء مهمته الرتبوية على ا
.

 فيابداء راية ،واالخذ اجلاد ) كبار صغار، غين فقري(توفري مساحة كافية من احلرية جلميع االفراد
بالتوصيات واالقرتاحات اليت يبديها ،وقد طلب الرسول الكرمي من اصحابة الراى يف كثري من املواقف اليت 

سول الكرمي الشورى بصورها ،وعقد حيث مارس الر .تعرض هلا االسالم ،ومن امهها حادثة حفر اخلندق 
ما رايت أحداً  أكثر مشورة ألصحابه من الرسول صلي اهللا :" هلا جمالسها ،وأكثر منها حىت قال أبو هريرة 

.عليه وسلم ألصحابة 
 ئ أمامهم الظروف املناسبة للتعلم ،وتطور ادواته من الضروري أن حترتم الدولة االفراد املبدعني و

.بل افكارة وتتبناهاومعلوماته ،وتق
 العمل على استثمار تقنيات العصر واالعالم الرتبوي اهلادف ،لتوجيه االفراد املبدعني ،وحتفيزهم

وتشجيعهم ايل امهية االبداع ،ويتم ذلك بتخصيص برامج اذاعية ومرئية تعاجل موضوعات االبداع بطريقة 
.شاملة من حيث املفهوم واآلثار والعوائق 

دف ايل تنمية اجلانب االبداعي وفق ان يقوم اوليا ء االمور بتنظيم رحالت ترفيهية علمية البناءهم ،
ماجاء يف مباءئ واساليب الرتبية االسالمية
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:قائمة المصادر والمراجع
القران الكرمي 

لبيان ،مكتبة دار اجامع األصول في احاديث الرسول:ابن االثري ،جمد الدين ،حتقيق عبدالقادر االرنوط 
.١٩٧٢،دمشق ،

١٩٧٢،موسسة  الرسالة بريوت،صحيح ابن حيانابن حيان ،حممد بن حيان ،حتقيق شعيب االرنوط،
،شركة الطباعة السيرة النبوية البن هشامابن سحنون ،عبد السالم بن سعيد ابن حبيب ،حتقيق طه سعد،

) ب،ت(الفنية املتحدة ،بريوت،
)ت : د ( ، دار املعرفة،غاثة اللهفان من مصائد الشيطان،إابن القيم ، حممد بن أيب بكر - 

م١٩٩٧، ١٢ج/،دار صادر بريوت ٦،طلسان العربابن منظور،مجال الدين حممد بن مكرم ،
البسيط ،موسى ، هدى النيب صلي اهللا عليه وسلم يف الرتبية االبداعية واالبتكار ، جامعة القدس ،فلسطني 

)دزت(١١٢عدد ،جملة رسالة اخلليج العريب ال
مرأة المسلمة بين موضات التغيير وموجات آل عبد الكرمي ، فؤاد بن عبد الكرمي، ال1

ه١٤٢٥،)ط٠د(التغرير
دور الجامعة في تنمية االبداع لدى طلبتها في ضوء السنة ابو خاطر ،منار سامل حممد ،

غزة دراسة ماجستري غري منشورة باجلامعة االسالمية/ النبوية من وجهه نظرهم
،٢٠١٠

، مھتیعاورم ھكتشافوام ھخصائصن لمتفوقون واوبوھلموا، لمطلب اعبد ،طي یلقران یمأ
هـ ١٤٢٥، القاهرة  ١دار الفكر ،ط

هـ١،١٤٢٣،دار الفكر عمان ،طاالبداعجروان،فتحي عبدالرمحن ،
هـ،١٤٠٤، ١، مكتبة القرآن ، القاهرة،طوليس الذكر كاألنثىاخلشت ، حممد عثمان ، - 
، الدار العربية فلسفة التربية اإلسالمية في القرآن والسنةلزنتايل ، عبد احلميد الصيد ، ا

م١،١٩٩٣للكتاب ،ط
، دار الفكر جامع المسانيد والمراسيلالسيوطي ، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ، - 

م١٩٩٤،
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راسات اإلسالمية ، قطر ، مركز الدرسالة المسلم في حقبة العولمةالعمر ، ناصر بن سليمان ،
هـ١٤٢٤،

،جملة الرتبية املعاصرة معوقات تنمية االبداع في التربية العربية وسبل مواجهتهاعبداملقصود،حممد فوزي ،
.٤٨،١٩٩٨،العدد 

منوذجا - رضى اهللا عنهما–عجني ،على ابراهيم ،رعاية املوهوبني يف السنة النبوية ابن عباس 
جامعة ال البيت اململكة ١ة النبوية والدراسات النعاصرة ،ج،املؤمتر العلمي األول للسن

.٢٠٠٧االردنية اهلامشية ،
،م١ط١٩٨٧،مكتبة بريوت،المصباح المنيرالفيومي،أمحد حممد ،

، الطبعة الثانية ، التربية اإلسالمية أصولها وتطورها في البالد العربيةمرسي ، حممد منري ، 
.م١٩٩٦عامل الكتب ، القاهرة،

ول للسنة ،املؤمتر العلمي اآلتوظيف السنة النبوية في بناء الشخصية االبداعيةملومن ،إنصاف ايوب ، ا
. جامعة آل البيت اململكة االردنية اهلامشية١النبوية والدراسات املعاصرة ،ج 

مقرر التوحيد للصف الثاين املتوسط ، السعودية) هـ ١٤٢٣( وزارة املعارف 
ه١٤٣٠،دار العلوم،٢البداع ،طمحادي،على ،شرارة ا
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ملخص البحث
ذِّْكَر َوأَنـَْزْلَنا إِلَْيَك ٱل..{: تعد السنة النبوية املصدر الرئيس يف بيان القرآن الكرمي، قال تعاىل

َ لِلنَّاِس َما نـُزَِّل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ  : وقال صلى اهللا عليه وسلم. رة النحلسو })٤٤(لُِتبَـنيِّ
نضَّر اهللا اْمرًأ مسَِع مقاليت هذه، فَحِفظها حىت يبلغ غريه، فُربَّ حامل ِفْقه إىل َمن هو أفقه «

إذ مناط التكليف انبىن على فهم السنة واستيعاب ،»...منه، وُربَّ حامل ِفْقه غري فقيه،
وهذا ما وعاه األصحاب الذين تربوا يف كنف املصطفى صلى اهللا عليه وسلم فاستناروا . مرادها

م ضمن قضايا معدودة حيتملها الشرع وبعد . بنور النبوة، فصفت قرائحهم، واحنصرت خالفا
ية تتعلق بفهمها إثباتاً وإدراكاً، تقل وتزداد رحيل هذا اجليل الصايف مرت السنة بتحديات تارخي

فإن كان حتدي فهم السنة يف القرون األوىل ارتكز على . وفق الظروف الزمنية واملكانية احمليطة
اخلالفات املذهبية والفكرية والسياسية والدينية، وعلى أثره انتشر الوضع يف احلديث، وأثريت 

ديث على يد الشيعة واملعتزلة واخلوارج، وما تفرع شبهات حول السند واملنت، وُعِطلت أحا
فإن الواقع املعاصر توسعت فيه دواعي . اخل...عنهم من زنادقة ورافضة، وقدرية، ونواصب،

التحدي لفهم السنة الشريفة، أضحت العوملة الداعية إىل حرية الفكر واالختيار والنقد املطلق، 
التواصل االجتماعي اليت أثرت يف تداخل والتكنولوجية احلديثة وما صاحبها من وسائل

املذاهب الفكرية املختلفة، من علمانيني، وحداثيني، وقرآنيني، وليرباليني ومن على شاكلتهم 
وبناءاً . من املدارس اليت أثبتت مناهجها قصورا ملموسا يف فهم سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم

وآثار التحديات يف فهم السنة، وكيفية عليه فإن إشكالية البحث تكمن يف استيعاب دوافع
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لذى فإن البحث بدوره يرتكز على املنهج االستقرائي التارخيي املعين بتتبع األدلة . معاجلتها
والقضايا واملسائل ذات الصلة بالتحديات اليت سامهت يف إعاقة فهم السنة، واملنهج التحليلي 

ا و  دوافعها وآثارها ونتائجها، ومن مث رسم الذي يعىن بتحليل تلك التحديات من حيث أسبا
وبناءاً عليه فإن . القواعد املعينة يف توسعة مدارك األمة يف فهم سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم

دراسة الضوابط الفاعلة يف فهم السنة، من واقع مجع الروايات، أو : حماور البحث تدور حول
دوافع وأسباب القصور يف فهم السنة،  دراسة. اخل....مدلوالت اللغة، أو مقاصد الشرع، 

كالدوافع املتعلقة بسوء القصد كاملذهبية، والفكرية، والسياسية، أو املتعلقة بقصور الفهم،  
مدارسة التحديات . كاجلهالة مبقاصد الشرع أو مدلوالت اللغة، أو قلة الصنعة احلديثية

نولوجية احلديثة يف تنامي مقدرات فهم التارخيية واملعاصرة يف فهم السنة النبوية، بيان أثر التك
السنة وكيفية االستفادة منه

فهم السنة مقصوده وضوابطه: المحور األول
هو العلم بالشيء ومعرفته، وُحسُن تصّور املعىن، أو جودُة استعداد الذهن :الفهم لغة

ال نفهم، : أي. هود} )٩١(..َما نـَْفَقُه َكِثيرًا ِممَّا تـَُقولُ ..{: لالستنباط، أو الفقه، قال تعاىل
: وتقول العرب. اإلسراء، أي ال تفهمون} )٤٤(َوَلِكْن ال تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهمْ ...{: وقال تعاىل

ذا يكون الفهم مغايرًا للعلم، إذ العلم مطلق اإلدراك والفهم عبارة  َفقهت كالمك أي فهمته و
يئه القتناص كل ما يَرد عل يه من املطالب، وإن مل يكن املتصف به عن جودة الذهن، من جهة 

، وقد يدرك باللفظ وقد يدرك بلغة البدن وهو جزء من علم الفراسة ١عاملاً، كالعامي الفطن
. ٢املفسر للغة البدن كالتعبري بالوجه واليدين والرجلني ونربة الصوت وغريها وهذا يف السنة كثري

ا : "، وقال الراغب٣هو تصور املعىن من لفظ املخاطب:الفهم اصطالحاً  هيئة يف النفس 

طه عبد الرءوف سعد : حتقيقإعالم الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا،1
.٨٦، ص١، ج)م١٩٧٣دار اجليل، : بريوت(
األستاذ : ، إشرافلغة الجسم في السنة النبوية دراسة موضوعية: بعنوانحممد شريف الشيخ صاحل اخلطيب، رسالة ماجستري2

).٢٠٠٦اجلامعة األردنية، طلية الدراسات العليا، ( شرف القضاة : الدكتور
دار الفكر : دمشق: بريوت(حممد رضوان الداية . د: ، حتقيقالتوقيف على مهمات التعاريفحممد عبد الرؤوف املناوي، 3

.٥٧٦، ص)هـــ١٤١٠، ١الفكر، طاملعاصر، دار 
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فطنة : "وعرفه ابن حجر بقوله. ١"وهي تتمثل يف معاين املعرفة، والعلم، والعقل. يتحقق ما حيس
ا صاحبها من الكالم ما يَقرتُن به من قول أو فعل . ٢"يَفهُم 

يقصد بالفهم معرفة  مقاصد األحاديث واستنباط األحكام منها، وضبط:مقاصد الفهم
صحة الفهم، وُحسن القصد من أعظم نعمة اهللا : "قال ابن قيم. قواعد التحليل والتحرمي فيها

ا على عبده، بل ما أُعطى عبٌد عطاًء بعد اإلسالم أفضل وال أجل منها، بل مها ساقا  اليت أنعم 
ا يأمُن العبد طريق املغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق اإلسالم، وقيامه عليها، و

الضالني الذين َفسدت فهومهم، ويصري من املنعم عليهم الذين َحُسَنت أفهامهم ومقصودهم، 
وصحة . وهم أهل الصراط املستقيم الذين أُمرنا أن نسأل اهللا أن يهدينا صراطهم يف كل صالة

الفهم نور يقذفه اهللا يف قلب العبد، مييز به بني الصحيح، والفاسد، واحلق، والباطل، واهلدى، 
الضالل، والغي، والرشاد، وَميُده حسن القصد، وحترى احلق، وتقوى الرب يف السر والعالنية، و 

. ٣"ويقطع مادته، اتباع اهلوى، وإيثار الدنيا، وطلب َحمَْمدة اخللق، وترك التقوى
، ألن الفهم ٤وتنشق من الفهم التفهم، وهو إيصال املعىن إىل فهم السامع بواسطة اللفظ

: وللفهم ألفاظ مقاربة منها. ا يعنيه شخص بالقول، أو بالعمل، أو باالستنباطهو إدراك م
: " ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم، االستبصا،٣، االعتبار٢، والتأمل١، والتفكر٦، والبصرية٥الفقه

دار ومكتبة (إبراهيم السامرائي .مهدي املخزومي ود.د: ، حتقيق كتاب العينأيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد، ،الفراهيدي1
.٦١، ص٤، ج)ت.ط، د. اهلالل، د

دار املعرفة، : بريوت(، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل، 2
.١٦٥، ص١ج) ه١٣٧٩

.٨٧، ص١، جإعالم الموقعين3
دار : دمشق: بريوت(حممد رضوان الداية . د:حتقيق،التوقيف على مهمات التعاريفاملناوي، حممد عبد الرؤوف املناوي،4

.١٩٤ص) ه١٤١٠، ١دار الفكر، ط: الفكر املعاصر
هو العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها : ه، ويف االصطالحهو فهم غرض املتكلم من كالم: الفقه يف اللغة5

هو اإلصابة والوقوف على املعىن اخلفي الذي يتعلق به احلكم، وهو علم مستنبط بالرأي واالجتهاد، وحيتاج فيه : التفصيلية، وقيل
علي بن حممد بن علي اجلرجاين، :  انظر-ى عليه شيءإىل النظر والتأمل، وهلذا ال جيوز أن يسمى اهللا تعاىل فقيها ألنه ال خيف

.٢١٦ص) ه١٤٠٥، ١دار الكتاب العريب، ط: بريوت(إبراهيم األبياري :حتقيقالتعريفات،،اجلرجاين
ة واستعمال النظر يف البصر أكثر عند العامة، ويف البصري . قد يراد به التأمل والفحص، وقد يراد به املعرفة احلاصلة بعد الفحص6

٧٠٢: ص،التوقيف على مهمات التعاريفأكثر عند اخلاصة،
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٤.."من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين

:ضوابط فهم السنة
، ينبين عليه فهم التشريع اإلسالمي، فالنيب صلى اهللا فهم سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم

َوَأنـَْزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر {: عليه وسلم هو املبلغ واملبني، واملؤكد ملقاصد القرآن واإلسالم، قال تعاىل
معاين النحل، ولقد علم النيب صلى اهللا عليه وسلم الصحابة } )٤٤(لِتُبَـيَِّن لِلنَّاِس َما نـُزَِّل ِإلَْيِهمْ 

َأَفَال يـََتَدبـَُّروَن {: القرآن، كما علمهم ألفاظه، حلثَّ القرآن الكرمي على الفهم والتدبر، قال تعاىل
يوسف، } )٢(إنَّا َأنـَْزْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِيا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ ..{: حممد، وقال تعاىل} )٢٤..(اْلُقْرآنَ 

ما  ومن املعلوم إن مقاصد اللفاظ هي مبتغى   كل كالم، فأوىل بذلك القرآن والسنة، حيث 
وبناءاً على ذلك فإن فهم السنة النبوية يف حاجة . ٥كمال الدين، وفيهما سعادة اإلنسان وجناته

لضوابط سليمة من خالهلا يتحرى املراد بالتحديد من ألفاظ النيب صلى اهللا عليه وسلم، حيث 
ا يضبط النظر يف كتاب  اهللا، وفهم مواطن األحكام فيه ومقاصدها، وهذه ا قوام الدين، و

:الضوابط حرز متني يف وجوه الطامعني يف طمس نور اإلسالم، واملشككني يف حجية مصادره
:ضوابط فهم القبول في الرواية الحديثية

ضوابط اإلثبات يف السنة متتثلها قواعد عديدة تتعلق بالسند واملنت، وإعمال : أوًال اإلثبات
والشذوذ والعلة وغريها، وهذه القواعد هي املفصلة يف إثبات الروايات احلديثية وجعلها التاريخ 

التفكر تصرف القلب يف معاين األشياء لدرك املطلوب، وسراج القلب يرى به خريه وشره ومنافعه ومضاره وكل قلب ال تفكر 1
شيء بأسهل وأيسر من هو العبارة عن ال: هو إحضار ما يف القلب من معرفة األشياء، وقيل: فيه فهو يف ظلمات يتخبط، وقيل

. ٨٨، صالتعريفاتلفظ األصل، 
١٥٦، صالتوقيف على مهمات التعاريفتدبر الشيء وإعادة النظر فيه مرة بعد أخرى ليتحققه، : التأمل2
ا من معرفة املشاهدة إىل غريه، وهو التدبر أي قياس ما غاب على ما ظهر، ويكون مبعىن االختب3 ار االعتبار احلالة اليت يتوصل 

حنو قول الفقهاء االعتبار،واالمتحان، ومبعىن االتعاظ حنو فاعتربوا يا أويل األبصار، ومبعىن االعتداد بالشيء يف ترتيب احلكم 
. ٧٣صالتوقيف على مهمات التعاريف،

يث وعلومه مصطفى ديب البغا أستاذ احلد. د: ، حتقيقالجامع الصحيح المختصرالبخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا، 4
.٣٧، ص١، ج)م١٩٨٧–١٤٠٧، ٣دار ابن كثري، اليمامة، ط: بريوت(جامعة دمشق - يف كلية الشريعة 

، ٣طدار الوفاء، (عامر اجلزار-أنور الباز :حتقيق، مجموع الفتاوىابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم، 5
)م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦
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:مقبولة
من أولويات ضوابط فهم السنة التعرف على طرق : ثبوت الرواية الحديثية متنا وسنداً -

إثبات احلديث متنًا وسنداً، بناءًا على ضوابط علماء احلديث، الذين بنو هذه القاعدة على 
، ضبط الرواة، وعدالتهم، وعدم الشذوذ، ١معرِّفة باحلديث املقبول، من اتصال السندشروط

وعدم العلة، واملتابعة يف حالة الرواية احلسنة والضعيفة، وما تفرع من ذلك من شروط ضابطة 
، واالختالط، والغفلة، والغلط، والنسيان،٢للرواية املقبولة، كانتفاء التدليس يف الرواية املعنعنة

واإلدراج يف الرواية، واالضطراب، والنكارة، والغرابة، واإلعضال، والتعليق، ،والوهم، والتصحيف
فألزم على كل . وهذا غيض من فيض، وضعه علماء السند حلفظ السنة النبوية. اخل...واإلرسال،

ال لوقع من شغل باحلديث، وقضاياه تتبع هذه الضوابط لفهم قضية القبول يف الرواية احلديثية، وإ
اخللط بني روايات احلديث، ومل يتميز املقبول منها، من الضعيف غري ذي اجلدوى لعدم ثبات أنه 

ا مقبولة واجبة االتباع، ولقد أثر . سنة إن إعمال هذه القواعد جيعل من احلكم على الرواية بأ
قويل عرض إذا صح احلديث فهو مذهيب، واضربوا ب":عن األئمة األربعة قول كل واحٍد منهم

، وعلى هذا ديدن كل املسلمني، إالَّ من شذ من طوائف البدع األهواء، كما يتبني ٣"احلائط
.الحقاً 

مظاهر نقد التاريخ ألسانيد ومتون الرواية : إعمال التاريخ في ضبط ثبوت الرواية-
يف جمال احلديثية تتأطر من واقع تاريخ اإلسناد، وتاريخ املنت، والتطبيقات النقدية للتاريخ 

الدراسات اإلسنادية واملتنية املختلفة، وما تفصَّل فيها من علوم إسنادية ومتنية حمورية، كاتصال 
اإلسناد، وانقطاعه، وتعديل، وجرح رواة اإلسناد، وما تعلق بذلك من شذوذ، وعلة، واختالط، 

عبد السيوطي، : وال معلقاً، انظر،أن ال يكون مرسًال، وال مدلساً، وال معضالً، وال منقطعاً أشياء يتحقق اتصال السند خبمسة1
الرياض، مكتبة الرياض (عبد الوهاب عبد اللطيف : ، حتقيقتدريب الراوي في شرح تقريب النواويالرمحن بن أيب بكر،

.١٨٢، ص١ج) ت.احلديثة، د
يد السلفي : ، حتقيقجامع التحصيل في أحكام المراسيلكلدي، العالئي، أبو سعيد بن خليل بن كي2 : بريوت(محدي عبد ا

.١٢٠ص،١ج) ١٩٨٦–١٤٠٧، ٢عامل الكتب، ط
مكتبة (اإلسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسيررمحه اهللا تعاىل، حممد بن حممد أبو شهبة. د3

.١٠٦، ص) ت.، د٤السنة، ط
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التاريخ يف إثبات هذا يف اجلوانب اإلسنادية، أما ما يتعلق باملنت جند أن ضوابط. اخل...وتدليس
، والناسخ واملنسوخ، فضال عن ذلك فالتاريخ ١املنت تتناول التفريق بني الرفع، والوقف يف الرواية

لعب دورًا بارزا يف رد الروايات الضعيفة واملوضوعة كما هو مبثوث يف ثنايا كتب املوضوعات، 
ريخ يف نقد الرواية، يربز وكتب الرجال، ومصادر علم مصطلح احلديث، هذا التقعيد ملظاهر التا

حمورية التاريخ يف تقومي أسانيد ومتون الرواية احلديثية، واحلكم عليها قبوال وردا، وتقومي رواة 
.٢اإلسناد تعديال وجرحاً 

العلة احلديثية تعد من أهم : العلة والشذوذ وأثرهما في ضبط ثبوت الرواية الحديثية-
هارة واإلهلام املنبثقة عن الدربة احلديثية، لذا مل يربز فيها وأعمق علوم احلديث، العتمادها على امل

إال فئة من َأِجلَِّة علماء السند كعلي بن املدين، واإلمام أمحد بن حنبل، والبخاري، وأبو حامت 
وهي خفية ال تدرك إال بالبحث العميق، ألن . ٣الرازي، وأبو زرعة الرازي، واإلمام الدارقطين

ا  ثابتة، فثبوت العلة قد تؤدي إىل رد الرواية احلديثية إن كانت قادحة، وميثل هلا ظاهر الرواية أ
بإظهار االنقطاع يف الرواية اليت ظاهرها االتصال، أو وصل املراسيل، أو رفع املوقوفات، وهي علل 

، كاختالف ألفاظ احلديث ٤قادحة يف ثبات الرواية، كما أن بعض العلل غري قادحة يف الرواية

ديثية، التفريق بني ما يعرف باملرفوع حكمًا املوقوف لفظاً، واحلكم بالرفع أو الوقف ترتتب عليه من ضوابط إثبات املتون احل1
مسؤولية تشريعية جتعل قضيته من األمهية مبكان، وهو يف حاجة ملعرفة تاريخ املنت نفسه، من واقع قرائن معينة تتعلق بزمن الين 

أن : "كقول أنس بن مالكة بل يف حاجة لبحث كل منت بصورة منفردة القرائن ليست مطلقوهذه صلى اهللا عليه وسلم نفسه، 
هذا املنت مع تعلقه بزمن النيب صلى اهللا عليه وسلم ُعدَّ موقوفًا على ".  أبواب النيب صلى اهللا عليه وسلم كانت تقرع باألظافري

، األدب المفرد، إمساعيل بن إبراهيمالبخاري، حممد بن: انظر-صحايب حكى فيه عن غري النيب صلى اهللا عليه وسلم فعال
قال الشيخ -٣٧١، ص١ج) م١٩٨٩–١٤٠٩، ٣دار البشائر اإلسالمية، ط: بريوت(محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق

تىب بانقا: صحيح، وانظر: األلباين  مؤمتر ، ورقة مقدمة للأهمية التاريخ في نقد الرواية الحديثيةحممد شاه جاين،  / أمحد ا
رؤية نقدية، جامعة القرآن الكرمي –تاريخ اإلسالم وتاريخ السودان منوذجًا -حنو منهج علمي لكتابة التاريخ: ي العامليالعلم

.م١٩/١٢/٢٠١٣: والعلوم اإلسالمية بالتعاون مع احتاد اجلامعات العربية، بتاريخ
تىب بانقا2 .حديثيةأهمية التاريخ في نقد الرواية الحممد شاه جاين،  / أمحد ا
حممد نزار : ، حتقيقشرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل األثرمال على القاري، نور الدين أبو احلسن على بن سلطان، 3

.٤٦١، ص)ت.الناشر دار األرقم، د: بريوت(متيم، وهيثم نزار متيم 
حمفوظ الرمحن زين اهللا. د: ، حتقيق وختريجالعلل الواردة في األحاديث النبويةالدارقطين، أبو احلسن علي بن ُعَمر ابن أمحد،  4
.٤٥٩شرح خنبة الفكر للقاري، ص-٤١، ص١ج) م١٩٨٥- هـ ١٤٠٥، ١دار طيبة شارع عسري، ط: الرياض(
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د فإن أمكن اجلمع انتفى القدح، وبالتايل مثل هذه العلل يف الرواية سبب لتوسيع دائرة فهم الواح
رجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم ميينه : "السنة كحديث مسلم املقلوب عن أيب هريرة

. ١..."ما تنفق مشاله
يت هي يف حاجة الشذوذ يف الرواية احلديثية ليس بالضرورة رد خربه، ولكن من العلوم ال

للفحص والتدقيق فاملخالفة حاصلة من راٍو موصوٍف بالتوثيق، لذا قد يكون الشاذ من قبيل 
الصحيح واألصح، وليست بالضرورة العمل بالشاذ، أخرج مسلم من طريق مالك عن الزهري عن 
عروة عن عائشة يف االضطجاع قبل ركعيت الفجر وقد خالفه عامة أصحاب الزهري كمعمر 

س وعمرو ابن احلارث واألوزاعي وابن أيب ذئب وشعيب وغريهم عن الزهري فذكروا ويون
٢االضطجاع بعد ركعيت الفجر قبل صالة الصبح ورجح مجع من احلفاظ روايتهم على رواية مالك

اجلرح والتعديل من أبرز الدراسات احلديثية الضابطة لقبول : قواعد الجرح والتعديل-
أمر مشروع وجائز صيانة للسنة النبوية، ولقد تطور هذا العلم وفق البيئة الرواية احلديثية، وهو

والتفاعل مع قضايا احلديث، فالسند نفسه نتاجًا طبيعيا للجرح والتعديل، فبعد ظهور الوضع يف 
، ويف ذلك تطور ٣احلديث احتاط احملدثون الختيار رجال السند فاشتهر قوهلم مسوا لنا رجالكم

بكثرة إنفاقه خفاًء اليت تضطره على النفقة بشماله هذه الرواية دالة على صيغة مدح صاحبها1
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حرة املدينة كنت أمشي مع رسول : أحياناً، عن أيب ذر قال

ما يسرين أن عندي مثل أحد : لبيك يا رسول اهللا، قال: يا أبا ذر، قلت: "فاستقبلنا ُأُحد فقال
هكذا : منه دينار إال شيئاً أرصده لدين إال أن أقول به يف عباد اهللاذهبا متضي عليَّ ثالثة وعندي 

إن األكثرين هم األقّلون يوم : لفه، مث مشى، فقالوهكذا وهكذا عن ميينه وعن مشاله ومن خ
.." هكذا وهكذا وهكذا عن ميينه وعن مشاله ومن خلفه وقليل ما هم: القيامة إال من قال

.١٠٦، صتوضيح النخبة
انع من مث إذا انتفى كونه معلوال فما امل،اإلسناد إذا كان متصال ورواته كلهم عدوال ضابطني فقد انتفت عنه العلل الظاهرة2

،وأصح،بل يكون من باب صحيح،فمجرد خمالفة أحد رواته ملن هو أوثق منه أو أكثر عددا ال يستلزم الضعف،احلكم بصحته
م تقدمي بعض  قال ومل يرو مع ذلك عن أحد من أئمة احلديث اشرتاط نفي الشذوذ املعرب عنه باملخالفة وإمنا املوجود من تصرفا

.٦٦-٦٥، ص١، جدريب الراويت، ذلك على بعض يف الصحة
ادر،3 زين العابدين بن . د: ، حتقيقالنكت على مقدمة ابن الصالحبدر الدين أيب عبد اهللا حممد بن مجال الدين عبد اهللا بن 
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ح طبقات شىت يتفاوتون يف العدالة واجلرح، وما يقدح يف ذلك من اختالط علم الرجال وأصب
وتدليس، وما ترتب على ذلك من احلكم على الرواية بالضعف، والتصحيح، ولقد اشرتطوا 
شروطًا يف اجلارح واملعدل، واجلرح والتعديل، وأسباب اجلرح والتعديل، ومراتبهما، وألفاظهما، 

مل واملفسر، ومل هذا مما كان له أثر بالغ يف صيانة . يرتكوا جماًال يقدح يف دقة مذهبهمواجلرح ا
ا  ا، و السنة، حيث لتحقيقه نشأة الرحلة يف طلب احلديث، وشهرها العلماء وأعظموا من شأ

.، والتحقيق من السماع ١طلب العلو يف اإلسناد
:ضوابط فهم مقاصد الحديث النبوي الشريف: ثانياً 

ا تتنزل األدلة احلديثية على واقع العمل إن قضية  مقاصد السنة ذات أمهية بالغة حيث 
يف ميادين احلياة املختلفة، فمعرفة مساق احلديث يف حاجة للعديد من الضوابط اليت ميكن 

:اإلشارة إىل بعضها على سبيل التمثيل وليس احلصر
ضية واحدة تعددت فيها مجع روايات احلديث املتعلقة بق: جمع الروايات الحديثية-

الروايات احلديثية، يعني على فهم املتون مبقارنة بعضها ببعض، إن كانت ذات داللة واحدة، 
فهو علم قائم - وبناء على ذلك يفهم داللة اخلاص والعام واملطلق واملقيد، والناسخ واملنسوخ، 

لفقهية كالندب وعلى وفقه ُفِهمت الدالئل ا-على قواعد وأسس منهجية، وذلك ألمهيته
واإلجياب، والعموم واخلصوص، واملقيد واملطلق وإمكانية اجلمع والرتجيح، قال اإلمام أمحد بن 

وهذا ما وعاه .  ٢"احلديث إذا مل جتمع طرقه مل تفهمه، واحلديث يفسر بعضه بعضا: "حنبل
أصحاب الكتب احلديثية، حيث مجعت أحاديث املوضوع الواحد يف مكان واحد، ملقارنة

ا الفقهية يف األحكام، كقوله صلى اهللا عليه وسلم ْعُتُم «:األلفاظ واالستفادة من نكا ِإَذا مسَِ
اإلقَاَمَة، فَاْمُشوا ِإَىل الصَّالِة، َوَعَلْيُكْم بِالسَِّكيَنِة َواْلَوقَاِر، َوال ُتْسرُِعوا، َفَما أَْدرَْكُتْم َفَصلُّوا، َوَما 

.٤٩٤، ص١ج) م١٩٩٨-هـ ١٤١٩، ١أضواء السلف، ط: الرياض(حممد بال فريج 
بن اخلطيب البغدادي، أمحد: انظر–" طلب علو اإلسناد من الدين: "ولمسعت أيب يق: عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل يقول1

.٨٩ص) ه١٣٩٥، ١دار الكتب العلمية، ط: بريوت(الرحلة في طلب الحديث،علي بن ثابت
: الرياض( حممود الطحان . د: ، حتقيقالجامع ألخالق الراوي وآداب السامعاخلطيب البغدادي أمحد بن علي بن ثابت، 2

.٢١٢، ص٢ج) ١٤٠٣عارف، مكتبة امل
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فاختالف . ٢»فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا«: وقوله صلى اهللا عليه وسلم. ١»فَاَتُكْم فََأِمتُّوا
األلفاظ يف صالة املسبوق بني اإلمتام والقضاء جعل منها جدال فقيها اعتمد على املعاين اللغوية 

مجاعة منهم مالك والشافعي وأمحد، وهو أن ما أدرك مع اإلمام يعد : للكلمتني، فقال باإلمتام
جعلوا ما أدرك مع اإلمام فهو آخر صالته، والذي يقضيه : الته، وأما من قال بالقضاءأول ص

أن الذي يدرك مع اإلمام هو آخر صالته، وحجة هذا :أول صالته، وهو قول نسب ألىب حنيفة
وما فاتكم فاقضوا، والقضاء ال يكون إال لفائت، ومعلوم أن :القول رواية من روى هذا احلديث

من صالة املأموم ما سبقه به إمامه، وىف إمجاعهم أنه يقضى بقية صالته كما وردت الفائت 
.السنة دليل على أن الذي يقضيه فائت، وأن الذي صلى مع اإلمام ليس هو الفائت

وهو وجه من وجوه فهم السنة، به تتبني العربة :الوقوف على أسباب ورود الحديث-
موم أو اخلصوص، والناسخ واملنسوخ من األحكام، وعلة من اللفظ إن كان مقصودا به الع

ام واإلمهال يف متون السنة، ووفقها عرفت تواريخ الرواية٣احلكم وقد . ، كما به تعرف مسألة اإل
يظهر سبب الورود يف سياق احلديث الواحد، وقـد ال يظهـر إال جبمع رواياته، والنظر فيها، فما مل 

واألمثلة على .باب ورود احلديث، قد تصرح به روايات أخرىتصرح به بعض الروايات من أس
َوالَِّذى نـَْفِسى بَِيِدِه َلَقْد َمهَْمُت «: قال صلى اهللا عليه وسلم. ذلك كثرية مبثوثة يف كتب األحكام

مَّ النَّاَس، ُمثَّ ُأَخاِلَف ِإَىل َأْن آُمَر ِحبََطٍب فـَُيْحَطَب، ُمثَّ آُمَر بِالصََّالِة فـَيـَُؤذََّن َهلَا، ُمثَّ آُمَر َرُجًال فـَيَـؤُ 
يًنا أَْو ِمْرَماتـَْنيِ  رَِجاٍل فَُأَحرَِّق َعَلْيِهْم بـُُيوتـَُهْم، َوالَِّذى نـَْفِسى بَِيِدِه َلْو يـَْعَلُم َأَحُدُهْم أَنَُّه جيَُِد َعْرقًا مسَِ

مصطفى ديب البغا أستاذ احلديث وعلومه يف كلية . د: ، حتقيقالجامع الصحيح المختصرالبخاري حممد بن إمساعيل، 1
.٦١٠، حديث رقم٢٢٨، ص١ج) ١٩٨٧–١٤٠٧، ٣دار ابن كثري، اليمامة، ط: بريوت(جامعة دمشق -الشريعة 

قال -٢٢٣، ص١ج) ت.دار الكتاب العريب، د: بريوت(، سنن أبي داود ستاينرواه أبو داود سليمان بن األشعث السج2
، وإمنا تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بني ، وإمنا تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بني ""فاقضوافاقضوا""، وأقلها بلفظ ، وأقلها بلفظ ""فأمتوافأمتوا""أن أكثر الروايات وردت بلفظ أن أكثر الروايات وردت بلفظ : : واحلاصلواحلاصل: "ابن حجر

مكن رد االختالف إىل معىن واحد كان أوىل، مكن رد االختالف إىل معىن واحد كان أوىل، اإلمتام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان خمرج احلديث واحداً واختلف يف لفظة منه وأاإلمتام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان خمرج احلديث واحداً واختلف يف لفظة منه وأ
ابن حجر أمحد بن --وهنا كذلك؛ ألن القضاء وإْن كان يطلق على الفائت غالباً، لكنه يطلق على األداء أيضاً، ويرد مبعىن الفراغ وهنا كذلك؛ ألن القضاء وإْن كان يطلق على الفائت غالباً، لكنه يطلق على األداء أيضاً، ويرد مبعىن الفراغ 

.١١٩، ص٢ج) ه١٣٧٩دار املعرفة، : بريوت(، فتح الباري علي أبو الفضل العسقالين
، فاحلديث محله ابن »ليس من الرب الصوم يف السفر«: بب ورود احلديث كقوله صلى اهللا عليه وسلمأو فهم علة احلكم من س3

عبد الرب على سببه يف قصة الرجل الذي جهد من الصيام وظُلِّل عليه
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ماعة فرض عني وهو مذهب هذا احلديث فيه داللة على أن صالة اجل. ١»َحَسَنتَـْنيِ َلَشِهَد اْلِعَشاءَ 
بينما اجلمهور على أن صالة اجلماعة ليست . عطاء واألوزاعي وأمحد وأيب ثور وبن خزمية وداود

فرض عني، واستنبطوا سببًا هذا احلديث وأنه ُعِينَّ به املنافقون ألن سياق احلديث يدل على أن 
نيب صلى اهللا عليه وسلم مل املؤمنني ال يتخلفون عن حضور اجلماعة إال ألمر جلل، كما أن ال

م .٢حيرق بيو
ا احلديث : مراعاة أساليب اللغة العربية في فهم النص- اللغة العربية هي اليت ورد 

الشريف فالنيب صلى اهللا عليه وسلم لكالمه دالالت تفسر وفق سياقها ومرادها، عن عبد اهللا بن 
اهللا عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة كان النيب صلى : أيب أوىف وكان من أصحاب الشجرة قال

والصالة هنا . ٣»اللهم صلى على آل أيب أوىف«: فأتاه أيب بصدقته فقال. اللهم صل عليهم: قال
ال يفهم منها املعىن االصطالحي املتعلق بفريضة الصالة حيث سياق اللفظ يصرفه عنه، 

بط أمهها العلم بفنون اللغة فاستعمال اللغة العربية يف فهم املتون احلديثية يف حاجة لضوا
ا .ومدلوال

جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن : ومعرفة معاين غريب اللغة، عن عائشة قالت
زوجي حلم مجل غث على رأس : وتعاقدن أن ال يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا قالت األوىل

إين أخاف أن ال أذره زوجي ال أبث خربه : قالت الثانية. جبل ال سهل فريتقى وال مسني فينتقل
قالت . زوجي العشنق إن أنطق أطلق إن أسكت أعلق: قالت الثالثة. إن أذكره أذكر عجره وجبره

امة ال حر وال قر وال خمافة وال سآمة: الرابعة زوجي إن دخل فهد : قالت اخلامسة. زوجي كليل 
ب أشتف وإن زوجي إن أكل لف وإن شر : قالت السادسة. إن خرج أسد وال يسأل عما عهد

زوجي غياياء وعياياء طباقاء كل داء : قالت السابعة. اضطجع التف وال يوجل الكف ليعلم البث
. زوجي املس مس أرنب والريح ريح زرنب: قالت الثامنة. له داء شجك أو فلك أو مجع كال لك

لت قا. زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد: قالت التاسعة

.٦٤٤، حديث رقم٩٣، ص٣، جصحيح البخاري1
، ٢دار إحياء الرتاث العريب، ط: تبريو (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، حيىي بن شرف بن مريالنووي، 2

.١٥٣، ص٥ج) ١٣٩٢
.٣٩٣٣، حديث رقم١٥٢٩، ص٤، جصحيح البخاري3
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زوجي مالك وما مالك مالك خري من ذلك له إبل كثريات املبارك قليالت املسارح وإذا : العاشرة
ن هوالك زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من : قالت احلادية عشرة. مسعن صوت املزهر أيقن أ

حلي أذين ومأل من شحم عضدي وجبحين فبجحت إيل نفسي وجدين يف أهل غنيمة بشق 
. هل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فال أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنحفجعلين يف أ

ابن أيب زرع فما ابن أيب زرع مضجعه  . أم أيب زرع فما أم أيب زرع عكومها رداح وبيتها فساح
بنت أيب زرع فما بنت أيب زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء  . كمسل شطبة ويشبعه ذراع اجلفرة

جارية أيب زرع فما جارية أيب زرع ال تبث حديثها تبثيثا وال تنقث مريتنا . اكسائها وغيظ جار
خرج أبو زرع واألوطاب متخض فلقي امرأة معها ولدان هلا  : قالت. تنقيثا وال متأل بيتنا تعشيشا

كالفهدين يلعبان من حتت خصرها برمانتني فطلقين ونكحها فنكحت بعده رجال سريا ركب 
اح علي نعم ثريا وأعطاين من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع ومريي شريا وأخذ خطيا وأر 

قال رسول اهللا : أهلك قالت لو مجعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر أنية أيب زرع قالت عائشة
. ١»كنت لك كأيب زرع ألم زرع«: صلى اهللا عليه وسلم

ا كالصالة، والزكاة، كما أنه ينبغي مراعاة املصطلحات الشرعية وتفسريها وفق مراده
فهي وإن كانت هلا معاٍن لغوية مغايرة للمصطلحات الشرعية فتعريفها . اخل...والصوم، واآلذان،

االصطالحي يبقي فهمها وفق السياق النبوي الشرعي الدال على التعريف بتلك الشرائع 
قال : ا قالالتعبدية، وهذا من صميم فهم املراد بالنص الشرعي، عن ابن عمر رضي اهللا عنهم

بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا «: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
.٢»رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة واحلج وصوم رمضان

املقاصد الشرعية قامت على مبا أن: فهم الرواية الحديثية في ضوء المقاصد الشرعية-
، فإن السنة النبوية ٣اقع حفظ النفس، والدين، واملال، والعقل، والنسلحتقيق مصاحل العباد من و 

أصلت لتلك املفاهيم وينبغي أن تفهم األحاديث وفق ذلك من واقع تعدد الروايات، وسياق 

١٩٨٨حديث رقم،٥، جصحيح البخاري1
٨، حديث رقم١٢، ص١، جالمصدر نفسه2
، )ت.دمكتبة اجلندي، : مصر(حممد مصطفى أبو العال : حتقيقالمستصفى،أبو حامد، حممد بن حممد بن حممد الغزايل، 3

٢٥١ص
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: مبا حيقق املقصد الشرعي من الرواية، قال ابن القيم١احلديث، والبحث يف أسباب وروده
اِحلَكِم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وهي عدٌل كلُّها، ورمحة  الشريعة مبناها وأساسها على"..

كلُّها، ومصاحل كلها، وحكمٌة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلْور، وعن الرمحة إىل 
ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث، فليست من الشريعة وإن أُدخلت 

عاين اليت أوردها اإلمام ابن القيم جتسدت يف سنة رسول اهللا صلى اهللا ، هذه امل٢"فيها بالتأويل
ا قالت ما خري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني «: عليه وسلم، عن عائشة رضي اهللا عنها أ

أمرين قط إال أخذ أيسرمها ما مل يكن إمثا فإن كان إمثا كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول اهللا 
ا هللاصلى اهللا عل ، فجاءت ٣»يه و سلم لنفسه يف شيء قط إال أن تنتهك حرمة اهللا فينتقم 

تمع والسياسة والدين، وهذا ما مييز الرسالة  السنة رمحة للمجتمع يف قضايا االقتصاد وا
ا عاملية، ومهيمنة، وشاملة، وكاملة، وخالدة، فقد غطت قضايا العمل والسلوك يف  اإلسالمية بأ

ياة، وكان صاحبها عليه الصالة والسالم بشرا كامل الصفات اإلنسانية، اليت شىت مناحي احل
: أهلته لتحمل الرسالة اإلسالمية وجعله اهللا تعاىل مثال حيتذى به يف العمل والسلوك قال تعاىل

َم اآلِخَر َوذََكَر اللََّه  َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يـَْرُجو اللََّه َواْليَـوْ {
.األحزاب} )٢١(َكِثيًرا

: الدوافع واألسباب المعيقة في فهم السنة:  المحور الثاني
تعرضت السنة النبوية الشريفة عرب تارخيها املديد للكثري من املعوقات اليت أدت إىل القصور 

ا ظروف  العامل اإلسالمي من يف فهمها، وكانت هذه العوائق متماثلة للحالة اليت مرت 
خالفات مذهبية، وفكرية، وسياسية، واجتماعية، وهذه الدوافع واألسباب تنم عن قلة معرفة 
بالصناعة احلديثية ومقاصد الشرع من جهة، ومن جهة أخرى سوء قصد ونية انبنت نتيجة تراكم 

: األستاذ الدكتور أمحد الريسوين، من خالل موقعه1
http://www.raissouni.ma/index.php/articles/36/36.htmlنقل مقاصد السنة: ، حبث بعنوان ،

.٣/٨/٢٠١٤بتاريخ
٣، ص٣، جإعالم الموقعين2
.٥٧٧٥، حديث رقم٢٢٦٩، ص٥، جصحيح البخاري3
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قساما عقديا، اخلالفات املختلفة، واليت كانت حاضرة يف عمق التاريخ اإلسالمي، الذي شهد ان
ومذهبيا،كاخلوارج، والشيعة، واملعتزلة، وما تولد عن هذه املذهبية من فرق ومجاعات كالروافض، 

ولقد محل رأية هؤالء العديد من أصحاب املدارس الفكرية . والنظامية، والقدرية، والنواصب
الفرق يف تعطيل وبناءًا على ذلك ساعدت تلك. املعاصرة كالعلمانيني، والقرآنيني، واملستشرقني

م، ومقاصدهم واليت ميكن التعرف عليها بالتفصيل  وتشويه مقصود السنة النبوية وفق معتقدا
:اآليت

لعبت فرق املبتدعة دورا حموريا يف إعاقة فهم السنة :الفهم الخاطئ لمقاصد السنة-
لتارخيية إىل أربعة فرق النبوية املطهرة، والطعن يف محلتها من الصحابة، واحملدثني، وترجع جذورهم ا

وتعد فرقة اخلوارج من أقدم الفرق الفكرية اليت . ١"اخلوارج، والروافض، والقدرية، واملرجئة: "وهم
ا بغزوة حنني والنيب صلى اهللا عليه وسلم بني  خالفت أهل السنة واجلماعة، وارتبطت نشأ

بأوصاف دالة على سوء ظهراين األمة اإلسالمية، ولقد وصفهم النيب صلى اهللا عليه وسلم
يقرءون القرآن ال جياوز : "...فهمهم لإلسالم، والقرآن، والسنة، قال صلى اهللا عليه وسلم

ذا الفهم اخلاطئ للقرآن والسنة َكفََّر ٢.."تراقيهم، ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية ، و
بعد الفتنة، كما أشار لذلك اإلمام اخلوارج كثري من الصحابة نقلة السنة، ومل يقبلوا أحاديثهم 

ذا فوتوا كثري من مسائل الشريعة وخالفوا احلق يف يف كثري . ٣األشعري، والبغدادي، وابن تيمية و
من مسائل الدين لعدم أخذهم بأحاديث الصحابة، كرجم الزاين احملصن، وقطع يد السارق دون 

َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا {: حتديد النصاب عمال بعموم لفظ القرآن الكرمي قال تعاىل
املائدة، وتكاد فرقة اخلوارج } )٣٨(َأْيِديـَُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًال ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

.أن تكون النواة األوىل للفكر القرآين الذي أدى لنبذ السنة النبوية، وقال بالعمل بالقرآن وحده
تعد الشيعة رائدة الغلو يف حب أمري املؤمنني علي بن أيب :لغلو في الفكر والمعتقدا-

دار الوفاء، (عامر اجلزار -أنور الباز: حتقيق، مجموع الفتاوى، عباس أمحد بن عبد احلليم بن تيميةابن تيمية، تقي الدين أبو ال1
.٣٥٠، ص٣ج) م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦، ٣ط
.٣٣٤٢، حديث رقم٤٤٣، ص١١، جصحيح البخاري2

، مقال منشور يف جملة ميةمواقف الفرق الغابرة من السنة قراءة معرفية تقيياألستاذ الدكتور حممد أبو أبو الليث، : انظر3
لد الثالث، ديسمرب  .١٦٤-١٥٥، ص٢٠٠٦دراسات، اجلامعة اإلسالمية العاملية شيتاغونغ، ا
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طالب كرم اهللا وجهه، وبغض أكثر الصحابة عليهم رضوان اهللا تعاىل، وهي ثاين الفرق اليت 
خالفت أهل السنة، ارتبط ظهورها وتفرعها بظهور خالفة أمري املؤمنني علي كرم اهللا وجهه، وتعد 

ف أهل البدع دسًأ يف احلديث وإدخال فيه من ليس منه، انتصاراً ملذهبية ابن سبأ الذي أول طوائ
أظهر التعبد بسبِّ الصحابة محلة السنة املطهرة، حىت أصبح الفكر الشيعي مدارس متعددة 

ا يف حماربة السنة وأهلها، قال ابن تيمية ِيف ِخَالَفِة َوَلمَّا َأْحَدَثْت اْلِبدََع الشِّيَعةُ : "تتفاوت درجا
أَِمِري اْلُمْؤِمِنَني َعِليِّ ْبِن َأِيب طَاِلٍب َرِضَي اللَُّه َعْنُه َردََّها، وََكاَنْت َثَالثََة َطَواِئَف، َغالَِيٌة، َوَسبَّابٌَة، 

مث ظهرت القدرية واملرجئة يف زمن صغار الصحابة، فردها ابن عمر، وابن عباس، . ١"َوُمَفضَِّلةٌ 
هللا، وواثلة بن األسقع، ومن مث ظهرت املعتزلة، فاجلهمية نفاة الصفات يف آخر وجابر بن عبد ا

وانبىن الفكر .  ٢عهد التابعني، ومن مث ظهرت الزنادقة اليت كانت أخالط من فرق الضالل
الشيعي على جرح الصحابة واحملدثني من أهل السنة املطهرة، حيث كفروا الصحابة إال نفراً قليال 

ن والوا علياً كرم اهللا وجهه، كعمار بن ياسر، وسلمان الفارسي، وأبو ذر الغفاري، منهم وهم الذي
أما اخللفاء الراشدون فهم كفار يف معتقدات املغالني من الشيعة، كذلك بقية العشرة املبشرين 
باجلنة، وأم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها، فضال عن ذلك فإن الشيعة عدلوا أئمتهم مبا يزيد من 

تعديل البشري وادعوا فيهم العصمة، اليت مل تثبت لبشر غري األنبياء، ونسبوا أحاديث إىل آل ال
تانًا حتقيقًا ملقاصد سياسية وفكرية معينة، وهذا يناسب مذهبهم الذي دخل فيه  البيت زورًا و

ا ما هي إال ترس يخ أصحاب قضايا خمتلفة من زنادقة وغريهم، بل التقية اليت يتعبدون اهللا 
للزندقة، والنفاق، ومتييع للعقيدة والدين، واتبعوا منهج اإلنتقاء يف السنة فما وافق مذهبهم أخذوا 
م، كحديث العرتة، وحديث غدير خم، وجعلوا منها قضية َجوَّزوا  به وطوعوه وفق معتقدا

. مبوجبها ختطئة الصحابة، ورميهم باخليانة والكفر

م ثاللثًا فلم يرجعوا فحرقهم بالنار1 والثانية هي . الغالية سجدوا له عند باب ِكْنَدَة، فقال ما هذا؟ فقالوا أنت اهللا، فاستتا
علي قتله ففر إىل قـَُرْقِيَسا والثالثة هي اْلُمَفضَِّلُة، اليت كانت تفضله سبأ حيث كان يسب أبا بكٍر وعمر طلب السَّبَّابَُة ابتدأها ابن 

،تقي الدين أبو ابن تيمية: انظر–على أيب بكر وعمر جيث مل يكن يقبل تفضيله عليهم كرم اهللا وجهه ورضي عنهم أمجعني
دار الكتب : بريوت(مصطفى عبدالقادر عطا -حممد عبدالقادر عطا : ، حتقيقىالفتاوى الكبر العباس أمحد بن عبد احلليم، 

.٧١، ص١ج) م١٩٨٧-هـ ١٤٠٨، ١العلمية، ط
موقف أصحاب األهواء والفرق من السنة النبوية ورواتها جذورهم ووسائلهم ، أبو ياسر حممد بن مطر بن عثمانالزهراين، 2

.١٨- ١٧ص،)هـ١٤١١، ١نشر والتوزيع، طمكتبة الصديق لل( وأهدافهم قديما وحديثا
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خ املعتزلة فقد شهد أكرب عملية تزوير وإنكار يف السنة أما تاري:تقديم العقل على النقل
النبوية إثباتًا وفهماً، واملتصحف ألمهات كتبهم يف الرواية يرى سطحية منهجهم يف التأصيل، 
وضاللة فكرهم يف الدس والتحريف وتشنيع مسعة األطهار من محلة األخبار، وحقاً ما قاله اإلمام 

سورة } )٢٩...(يـُْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ُِِم اْلُكفَّارَ ..{: قوله تعاىلمالك رمحه اهللا تعاىل يف تفسري 
. ١"من أصبح ويف قلبه غيظ على أصحاب حممد عليه السالم فقد أصابته اآلية : "الفتح

أما شبهتهم يف السنة انطلقت من مبدأ تقدمي العقل على النص، بل كان هلم رأي حىت 
ر حيث جوزوا وقوع الكذب فيه كما حكى البغدادي عن النظامية أتباع فيما تواتر من األخبا

اخلرب املتواتر مع خروج ناقليه عند مساع اخلرب عن احلصر، ومع اختالف مهم : "إبراهيم النظام
الناقلني واختالف دواعيها جيوز أن يقع كذباً، هذا مع قوله بأن من أخبار اآلحاد ما يوجب 

ا معوًال لتعطيل السنة، قال اإلمام ، واشرتط٢"العلم الضروري وا شروطًا يف قبول الرواية يف حد ذا
وال أعلم أحداً من فرق اإلسالم القائلني بقبول خرب الواحد اعترب العدد سوى متأخري : "احلازمي

م قاسوا الرواية على الشهادة، واعتربوا يف الرواية ما اعتربوا يف الشهادة، وما مغزى  املعتزلة؛ فإ
.٣الء إال تعطيل األحكام كما قال أبو حامت ابن حبانهؤ 

أصحاب هذا االجتاه ال يعلمون قيمة احلديث الشريف :قلة المعرفة بالحديث وقواعده-
وأمهيته يف معرفة مقاصد اإلسالم، وظنوا أن العمل بالسنة، كان واحدًا من أسباب اخلالف بني 

يون اليت تنبأ النيب صلى اهللا عليه وسلم بظهورها املسلمني، ولقد متثل هذا املعتقد فرقة القرآن
َال أُْلِفَنيَّ َأَحدَُكْم ُمتَِّكًئا َعَلى أَرِيَكِتِه يَْأتِيِه اَألْمُر ِمْن أَْمرِى ِممَّا أََمْرُت بِِه أَْو نـََهْيُت َعْنُه «: بقوله

، فبدأ هذا الفكر بشكل انفرادي يف عصر ٤»فـَيَـُقوُل َال َنْدرِى َما َوَجْدنَا ِىف ِكَتاِب اللَِّه اتـَّبَـْعَناهُ 

، ٢ج) ه١٤١٠، ١دار الراية، ط: الرياض(عطية الزهراين . د: ، حتقيقالسنةاخلالل، أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد،  1
.٤٧٨ص

، ٢دار اآلفاق اجلديدة، ط: بريوت(، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي، عبد القاهر بن طاهر بن حممد، 2
.١٣٧ص،)م١٩٧٧

-هـ ١٤٢٢، ١ط: دار الكتب املصرية(كتابات أعداء اإلسالم ومناقشتها، عماد السيد حممد إمساعيلالشربيين، : انظر3
.١٠٠ص) م٢٠٠٢

٣٢٩، ص٤ج) ت. دار الكتاب العريب، د: بريوت(سنن أبي داودأبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، 4
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، مث اشتد عوده شيئا فشيئا سيما يف عصر اإلمام الشافعي الذي أصبح فكراً، ولقد ١الصحابة
أوضح اإلمام الشافعي هذا الفكر وناقشه وفَنده بالدليل والربهان، وقد تبني أن أصحاب هذا 

م إىل املذهب قسمان قسم ال يرى العمل إال باخلرب وقالوا يف ك تاب اهللا البيان، فأفضى 
اإلكتفاء بأقل ما يقع عليه اسم الصالة، واسم الزكاة، ولو صلى ركعتني يف كل يوم أو يف كل أياٍم 
ما مل يكن فيه كتاب اهللا فليس على أحٍد فيه فرض،والفريق الثاين ما كان فيه قرآن يقبل فيه 

وال عاماً، وهم معاول هدم لكل السنة فأصبح ال يعرف ناسخًا وال منسوخًا وال خاصاً ٢اخلرب
املطهرة فال يعرتفون منها ولو حبديث واحٍد ويف ظنهم أن قواعد جرح وتعديل الروايات ليست 

. وافية بقدر جتعل من أحاديثهم مصدر ثقة يف إثبات األحكام الشرعية
وارج، ومن تأثر علم اجلرح عند الشيعة، واملعتزلة، واخل:اختالل ميزان الجرح والتعديل-

هم من فرق إحنرافية مبعتقدهم الفكري، وانبىن على ذلك موقفهم من محلة السنة املطهرة . شا
فجعلوا اخلالف املذهيب سبباً، يف جتريح الصحابة واحملدثني، فلم ينجى من تكفريهم إال القليل 

ريهم، وهم عمار بن عّدلوا نفراً من الصحابة دون غ- كما مرَّ سابقاً -من الصحابة فالشيعة مثالً 
ياسر وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، وطعنوا يف اخللفاء الراشدين ما عدا علياً، وأم املؤمنني 
وطلحة والزبري، وعمرو بن العاص وابنه عبد اهللا وأبو موسى األشعري، وسعد بن أيب وقاص، عن 

ن العاص وأبو موسى أال إن أئمة الكفر مخسة طلحة والزبري ومعاوية وعمرو ب: "علي قال
ا إستبضعت بأيب سفيان . ٣"األشعري وقالوا إن أم طلحة بن عبيد اهللا كانت هلا راية مبكة، وإ

فوقع عليها وتزوجها عبيد اهللا، وولدت طلحة فجاءت بطلحة لستة أشهر فاختصما فاختارت 
تك من شعرة ما يف رأسك وحلي: "عبيد اهللا، عن علي بن أيب طالب أنه قال لسعد بن أيب وقاص

وكذلك . وانبىن على جتريح الصحابة واحملدثني رد أخبارهم. ٤"إال ويف أصلها شيطان جالس

إبراهيم محدي ،أبو عبداهللا السورقي: ، حتقيقالكفاية في علم الروايةبكر اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي بن ثابت أبو1
.٢٦، ص١ج) ت.املكتبة العلمية، د: املدينة املنورة(املدين 

.٢٧٦، ص٧ج)ه١٣٩٣دار املعرفة، : بريوت(األم، حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهللا، 2
) ط.ت، د.د(سياحة في كتاب الكافي للشيعة اإلثني عشريةي أبو حممد التميمي، عثمان بن حممد آل مخيس الناصر 3

.٤٦ص
.نفس املرجع والصفحة4
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الذين جوزوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلور والضالل يف السنة، وأوجبوا ١اخلوارج
ا،  فجاءت اتباعه يف القرآن دون السنة، وكفروا أغلب الصحابة وردوا أخبارهم ومل يأخذوا 

أقواهلم يف كثري من قضايا الشريعة خمالفة ملفهومها عند علماء أهل السنة، كاجلمع بني املرأة 
وعمتها، ورجم الزاين احملصن وغري ذلك، أما املعتزلة  فقد أظهروا عداوة للمحدثني واعتمدوا على 

عقوهلم وما يعتقدون النقد العقلي ملتون السنة، واختلفوا يف كثري من املسائل الشرعية بناءا على 
من أصوهلم اخلمسة، لقد جعلت تلك الفرق هذه األفكار اهلدامة معايري جرح وتعديل حلملة 

.السنة وكان حقاً خمتًال يف املنهج والنتيجة
الوضع يف احلديث تعددت أسبابه، واختلفت مذاهب :انتشار الوضع والوضاعين-

نتصار للمذهبية فكرية كانت أو عقدية، أو رمبا العاملني به، ودوافعهم يف ذلك ال ختلوا من اال
مطامع مادية، أو جهل بالتعامل مع السنة، ولقد كانت الشيعة أشهر الفرق اإلسالمية اليت 
سامهت يف وضع احلديث الشريف انتصارًا للمذهب والدعوة إليه، حيث وضعوا أحايث يف 

قيصًا يف بعض األصحاب سيما متجيد اإلمام علي وآل بيته الكرام، كما وضعوا أحاديث تن
أنا مدينة العلم : " اخللفاء الراشدون الثالثة أبو بكر وعمر وعثمان، من هذه األحاديث حديث

ا هذا احلديث موضوع يكذبه الشرع والسند والواقع حيث محل العلم عن النيب صلى ٢"وعلي با
وغرباً، كحذيفة بن اليمان، وابن اهللا عليه وسلم كثري من األصحاب وبثوه يف أرجاء املعمورة شرقا 

ضف لذلك برز من الصحابة رواة السنة العبادلة، وأم املؤمنني عائشة، واخللفاء . اخل..عمر،
من سره أن حييا حياتى، وميوت مماتى، ويسكن جنة عدن ": ومنها حديث. اخل..الراشدون،

اخلوارج جوَّزوا على الرسول نفسه أن َجيور ويضلَّ يف سنَّته، ومل يُوجبوا طاعته ومتابعته، وإمنا : "...قال شيخ اإلسالم ابن تيمية1
ظاهر القرآن، وغالب أهل البدع غري اخلوارج -بَزعِمهم -ما شَرعه ِمن السنَّة اليت ُختالف صدَّقوه فيما بلغه من القرآن دون 

م يَرون أن الرسول لو قال خبالف مقالتهم ملا اتَّبعوه، م يف احلقيقة على هذا؛ فإ ، وإمنا يدفعون عن نفوسهم احلجة، ....يُتابعو
تارًة يف اإلسناد، وتارًة يف املنت، وإال فهم ليسوا متَِّبعني وال مؤَمتِّني حبقيقة السنَّة اليت إما بردِّ النقل، وإما بتأويل املنقول، فَيطعنون

ا الرسول، بل .٧٣، ص١٩، جمجموع الفتاوى". وال حبقيقة القرآن؛ اهـجاء 
قيق مصطفى عبد القادر ، حتالتذكرة في األحاديث المشتهرةالزركشي، بدر الدين أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الزركشي، 2

مع دكتور السالوس، علي بن أمحد علي السالوس، -١٦٣، ص)م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦دار الكتب العلمية، : بريوت(عطا 
دار (االثنى عشرية في األصول والفروع، وملحق بها السنة بيان اهللا تعالى على لسان الرسول َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

)م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ٧دار الثقافة بقطر، مكتبة دار القرآن مبصر، طالفضيلة بالرياض، 
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م عرتتى، خلقوا . عدىغرسها رىب فليوال عليا من بعدى، وليوال وليه، وليقتد باألئمة من ب فإ
من طينىت، رزقوا فهما وعلما، وويل للمكذبني بفضلهم من أمىت، القاطعني فيهم صلىت، ال أناهلم 

، وجاراهم مجاعة من أهل السنة واجلماعة حتديًا هلم، ومن أمثلة ذلك حديث ١"اهللا شفاعىت 
عل اخلليفة من بعدي علي ملا عرج يب إىل السماء، قلت اللهم اج: "روي مرفوعًا عن أيب سعيد

وما تشاؤن إال : بن أيب طالب، فارجتت السموات، وهتفت املالئكة من كل جانب، يا حممد اقرأ
موضوع وضعه يوسف بن ٢"أن يشاء اهللا قد شاء اهللا، أن يكون من بعدك أبو بكر الصديق

علماء السنة جعفر، فكان الوضع يف الرواية من عوامل هدم السنة وتشويه مقاصدها، ولقد كان
. باملرصاد لتلك اهلطرقات، فلله احلمد من قبل ومن بعد

ا معظم أهل البدع-  كالرافضة الذين قالوا بتكفري مجهور : املذهبية الفكرية اليت متثل 
م حقدًا على مدرسة  الصحابة الذين نقلوا السنة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم واغتاظت قلو

ني الذين َعرُّوا خمططهم وفضحوا أمرهم، وهم خليط من شعوب قهرت الصحابة الكرام، واحملدث
بفتوحات اإلسالم، وأسالفهم اشتهروا بالفسق والنفاق، واشتهروا بوضع األحاديث متجيدًا ملا 
يذهبون إليه، وما تعظيمهم لإلمام علي كرم اهللا وجهه إال لتحقيق مصلحة فكرية معينة، وليس 

منني، وإال لكانوا أوىل الناس باتباع السنة املطهرة، فإن حب آل البيت حبًا يف اإلسالم وأمري املؤ 
خلقت أنا وعلي من : "إن كان صادقًا ال يفضي إىل ما هم فيه من الكذب والضالل، كحديث

نور، وكنا على ميني العرش قبل أن خيلق آدم بألفي عام، مث خلق اهللا آدم فانقلبنا يف أصالب 
عبد املطلب، مث شق أمساءنا من امسه، فاهللا حممود وأنا حممد، واهللا الرجال، مث جعلنا يف صلب 

يـُْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِبِهُم ..{: قال اإلمام مالك يف تفسري قوله تعاىل. ٣"األعلى، وعلي علي
من أصبح ويف قلبه غيظ على أصحاب حممد عليه السالم فقد : "سورة الفتح})٢٩...(اْلُكفَّارَ 

.٢٠٩، ص١أخرجه أبو نعيم يف احللية، ج1
عبد الرمحن حيىي املعلمي : حتقيقالفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة،الشوكاين، حممد بن علي بن حممد الشوكاين، 2
.٣٣٥ص) ه١٤٠٧، ٣املكتب اإلسالمي، ط: بريوت(
، الشوكاين، حممد بن علي بن حممد الشوكاين: انظر- وضوع وضعه جعفر بن أمحد بن علي بن بيان، وكان رافضيا وضاعام3

) ه١٤٠٧، ٣املكتب اإلسالمي، ط: بريوت(عبد الرمحن حيىي املعلمي : حتقيقالفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة، 
.٣٤٣-٣٤٢ص
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، ويف ذات املقام أقاموا مذهبيتم على الغلو يف أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، ١"ية أصابته اآل
لذا متثل منهجهم يف . وعامة طوائف الشيعة مغالية أو خمفية لغلوها تطبيقاُ للتقية املزعومة عندهم

ندهم التعامل مع احلديث ورجال احلديث من دافع هذه املذهبية الفكرية فتمثل اجلرح والتعديل ع
:على التايل

:مظاهر التحديات المعاصرة في فهم السنة وطرق االستفادة منها: المحور الثالث
الواقع املعاصر شهد حتديات ومعيقات نوعية يف فهم السنة، فاتساع محلة الطعون يف 
السنة بإثارة الشبهات حول حجيتها يف التشريع، والرتويج إلنكارها، والتأويل العقلي املصحوب

بالتحامل عليها وعلى رجاهلا، وإمهال مراعاة السياق الذي قيل يف إطاره احلديث، والتقصري يف 
فهم مواطن العلل، واملقاصد املرجو حتقيقها من احلديث، وتطويع نصوص السنة ألهداف مذهبية 
أو فكرية معينة، كما أن جتزئية ألفاظ ومعاين احلديث أخذت حيزًا من الواقع املعاصر، هذه 
التحديات تفرض واقعًا يرجى حتقيقه من خالل التعرف على حتديد مفهوم السنة النبوية والتمييز 
ا ودالئل تلك املصطلحات، وإثبات حجية السنة وإلزامها، وفهم مشكلها، وعدم  بني مصطلحا

ها فهو فوق إدراك البشر، وكذلك ورود احلديث، الوقوف على أسباباخلوض يف متشا
دالالت األحكام من املتون احلديثية، ومراعاة مناط الرخص واألعذار يف قضايا فقه واالهتمام ب

. احلديث، واالهتمام جبمع روايات احلديث، ودراسة مواطن الشبه
:مظاهر التحديات المعاصرة في فهم السنة

إن قضية الشبهات املعاصرة تستمد مصدريتها املعاصرة : الشبهات المثارة حول السنة-
ارس فكرية متعددة على رأسها فرقة القرآنيون اليت ظهرت يف القرن التاسع عشر، ومن من مد

ولقد أثارت . تبعهم من ليرباليني، وحداثيني، ومثقفني ومستنريين، ومستشرقني، ومن شايعهم
. تلك الفرق الشبهات حول السنة من منطلقات متعددة، سياسية، وفكرية، واقتصادية، وغريها

ات إلبعاد السنة من حياة املسلمني شرعا ومنهجاً، بعد أن علموا أن التمسك ورمت تلك الشبه
بالسنة هو صمام أمان األمة اإلسالمية من االحنراف الفكري واملذهيب، وأن السنة هي الضابطة 

) ه١٤١٠، ١دار الراية، ط: الرياض(عطية الزهراين . د: ، حتقيقالسنةل أبو بكر،  أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد اخلال1
.٤٧٨، ص٢ج
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حلياة املسلمني يف تأسيهم بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، وأن نيل رضا اهللا تعاىل يتحقق يف اتباعه 
عليه وسلم، فأضحت السنة داخلة يف مفاصل حياة املسلم، يف منامه وصحيانه، يف صلى اهللا 

ولقد ترمجها النيب صلى اهللا عليه وسلم . أوجه حياته الدينية، واالجتماعية، السياسية، واالقتصادية
أتينا النيب: بيانًا عمليًا يف تلك املناحي من احلياة، عن أيب قالبة حدثنا مالك بن احلويرث قال

صلى اهللا عليه وسلم وحنن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم رفيقا، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخربناه 

ال ارجعوا إىل أهليكم فأقيموا فيهم، وعلموهم، ومروهم، وذكر أشياء أحفظها، أو: "قال
أحفظها، وصلوا كما رأيتموين أصلي، فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم 

، وهكذا فهمها الصحابة وطبقها عمليًا يف حياته صلى اهللا عليه وسلم، وانبىن األمر ١"أكربكم
ا والتزامها مما يعين أن القضاء عليها قضاء على الدين اإلسالمي، وأن الساعني . على وجو

ها عن حياة املسلمني كانوا ذووا أغراض حمتلفة رموا لتحقيقها، فالقرآنيون جمدَّ االستعمار إلبعاد
رموزهم باألموال واألومسة، فأضحت عندهم حضارة الغرب مقدسة، ويف خميلتهم أن السنة معيقة 
لتقدم املسلمني، ملا أحدثته من فرقة مذهبية فقهية وغريها، وعلى رأس هؤالء السيد أمحد خان 
الذي يعد رائدًا يف إثارة الشبهات حول السنة، وصار رمزًا يقتدى به يف التضليل، ويعد  أمحد 
خان تربية استعمارية بامتياز، حيث أثار شبهة تأخر التدوين يف السنة، وبىن عليها تشكيكًا يف 
صحة نسبة احلديث للنيب صلى اهللا عليه وسلم، ووضع مقاييس لقبول احلديث، توخى أن تكون 

:مقاييس مبطلة للسنة يف مجلتها، وهي
.باجلزم واليقني- صلى اهللا عليه وسلم -أن يكون احلديث املروي هو قول الرسول -
ا الراوي هي عني الكلمات اليت - أن تكون هناك شهادة تثبت أن الكلمات اليت أتى 

.نطقها النيب فعًال 
ا الرواة معان سوى- ما أتى به شراح احلديث، وبىن أال يكون أللفاظ احلديث اليت أتى 

.عليه الفقهاء أحكامهم
كان هلذه املقاييس دورًا يف ظهور حركة القرآنيون يف اهلند وباكستان، وغريها من دول 

٦٨١٩، حديث رقم ٢٦٤٧، ص٦، جصحيح البخاري1
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م يف أن السنة تأخر . العامل، حىت أضحت هلا أتباع ومنهجية ورواد ودعوة حيث ظهرت شبها
ا ليست وحيًا من اهللا تعاىل،  ا كاعتنائهم بالقرآن، وأن العمل تدوينها، وأ والصحابة مل يعتنوا 

ا مؤامرة أعجمية حيكت يف ظالٍم دامس،  أساليب باطلة . اخل..ا يؤدي إىل تفرق األمة، وأ
ا الدليل والعقل، فاهللا سبحانه وتعاىل اشرتط يف نيل حمبته اتباع حممد صلى اهللا  يشهد على بطال

ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَُّه َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم : ُقلْ {: عليه وسلم قال تعاىل
: يقول اإلمام ابن كثري يف التفسري عن اآلية األوىلآل عمران، } )٣١..(َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 

فإنه  . ريقة احملمديةهذه اآلية الكرمية حاكمة على كل من ادعى حمبة اهللا وليس هو على الط«
كاذب يف نفس األمر حىت يتبع الشرع احملمدي والدين النبوي يف مجيع أقواله وأعماله، كما ثبت 

من عمل عمًال ليس عليه أمرنا فهو «: يف الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
جدان، إال أن إن حب اهللا ليس دعوى باللسان، وال هيامًا بالو : "، وقال سيد قطب١»رد

وإن اإلميان ليس  .. يصاحبه األتباع لرسول اهللا، والسري على هداه، وحتقيق منهجه يف احلياة
ولكنه طاعة هللا والرسول، وعمل مبنهج اهللا . كلمات تقال، وال مشاعر جتيش، وال شعائر تقام

اتْـرُْكُهَما، : ، فـََقاَل اْبُن َعبَّاسٍ َكاَن طَاُوُس ُيَصلِّي رَْكَعتَـْنيِ بـَْعَد اْلَعْصرِ .  ٢"الذي حيمله الرسول
ُهَما َأْن تـُتََّخَذا ُسنًَّة، فـََقاَل اْبُن َعبَّاسٍ : فـََقالَ  َا نـََهى َعنـْ َقْد نـََهى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه : ِإمنَّ

َوما كاَن ِلُمْؤِمٍن {: قال تعاىل.٣تـُْؤَجرُ َوَسلََّم َعْن َصَالٍة بـَْعَد اْلَعْصِر، َفَال أَْدرِي أَتـَُعذَُّب َعَلْيِهَما أَمْ 
. األحزاب} )٣٦(َوال ُمْؤِمَنٍة ِإذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه َأْمراً َأْن َيُكوَن َلُهُم اْلِخيَـَرُة ِمْن َأْمرِِهمْ 

من التحديات املعاصرة يف فهم السنة :منهج إنتقاء وتطويع ألفاظ المتون الحديثية-
والتجزئة، وحماولة تطويع ألفاظ املتون احلديثية ومعانيها لتحقيق أهداف مسبقة، قضية اإلنتقاء 

ل منه املعاصرون املناوئون للسنة، من رافضة  برز فيه أهل البدع السابقني، والتزمه املستشرقون، و
فالروافض اعرتفوا بأحاديث . وقرآنيني، وعقليني، وحداثيني، ومفكرين، ومثقفني، كٌل يغين لياله

دار طيبة للنشر (سامي بن حممد سالمة : ، حتقيقتفسير القرآن العظيمابن كثري الدمشقي، أبو الفداء إمساعيل بن عمر، 1
.٣٢، ص٢ج) م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ٢والتوزيع، ط

.٣٨٧، ص١ج) ه١٤١٢، ١٧دار الشروق، ط: القاهرة-بريوت(ظالل القرآنفيسيد قطب إبراهيم حسني الشاريب، 2
دار : بريوت(فواز أمحد زمريل، خالد السبع العلمي : ، حتقيقسنن الدارميالرمحن أبو حممد الدارمي، اهللا بن عبدالدارمي، عبد3

.٥٨، ص١ج) ١٤٠٧، ١الكتاب العريب، ط
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الصحيحني اليت متجد من آل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وبنو عليها أصول تدينهم 
م املرجعية يف التشريع بناءاً على حديث  وإمامتهم، واعتربوها حجة هلم، وقالوا بعصمة األئمة، وأ

ء قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما فينا خطيبا مبا: الثقلني، من حديث زيد بن أرقم قال
أما بعد أال أيها الناس : يدعى مخا بني مكة واملدينة، فحمد اهللا وأثىن عليه، ووعظ وذكر، مث قال

فإمنا أنا بشر يوشك أن يأيت رسول ريب فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلني أوهلما كتاب اهللا فيه 
ال اهلدى والنور، فخذوا بكتاب اهللا، واستمسكوا به، فحث على كتاب اهللا ورغب فيه، مث ق

وأهل بييت أذكركم اهللا يف أهل بييت، أذكركم اهللا يف أهل بييت، أذكركم اهللا يف أهل بييت، فقال له 
نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل : ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: حصني

هم آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل : ومن هم قال: بيته من حرم الصدقة بعده، قال
فاحلديث يفهم من صياغه أن النيب صلى اهللا . ١"نعم: كل هؤالء حرم الصدقة، قال: عباس، قال

عليه وسلم أوصى باحرتام ومراعاة أهل بيته، وال دليل نقلي وعقلي يف اختزال أمور الدين كلها يف 
كافة جزء من آل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولقد أوصى النيب صلى اهللا عليه وسل بالعلم ل

َع ِمنَّا َحِديثًا َفَحِفظَُه َحىتَّ يـُبَـلَِّغُه فـَُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه ِإَىل َمْن ُهَو « : املسلمني، بقوله َنضََّر اللَُّه اْمرَأً مسَِ
أما أحاديث الصحيحني اليت متجد من شأن أيب بكر . ٢»أَفْـَقُه ِمْنُه َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه لَْيَس بَِفِقيٍه 

ا عرض احلائط بل مل يكتفوا بذلك فقاموا بتكفريهم وعمر وعثمان وعائشة، فقد ضربوا 
.وشتمهم

كما أن بعض املناوئني للسنة فهم املنت بشكل مبتوٍر، أو حاول يل عنق معاين ألفاظ 
املنت كما استدل أبو رية باحلديث املتواتر على جواز وقوع الكذب يف احلديث، مما جيعله ليس 

من كذب علي متعمدا : "يف التشريع اإلسالمي، وهو قوله صلى اهللا عليه وسلممكانًا للثقة
. ، هذا قطرة من فيض فاهللا تعاىل املستعان٣"فليتبوأ مقعده من النار
رواد مدرسة العقل هم املعتزلة الذين حكموا العقل يف فهم الدين، وبالتايل  :التأويل العقلي

٢٤٠٨، حديث رقم ١٨٧٣، ص٤، جصحيح مسلم1
، حديث ٣٦٠، ص٣ج)ت.دار الكتاب العريب، د: بريوت(سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين2

.٣٦٦٢رقم
١٠٧، حديث رقم٥٢، ص١، جصحيح البخاري3
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طعنوا يف رواته وأبطلوه، ولقد أثر هذا الفهم كثريًا يف طبقة كلما عارض عقلهم، إما أَوَُّلُوُه أو
ولقد نشطت جمددا املدرسة العقلية احلديثة بقيادة السيد أمحد خان ،الكتاب واملفكرين واألدباء

مبا بثه من أفكار، كانت سببًا النتشار املدرسة العقلية احلديثة يف مصر بقيادة حممد عبده، ومن 
محد أمني، وحممود أبورية، وطه حسني، وغريهم من الكتاب واملثقفني واألطباء عاونه من أتباعه كأ

ا حول السنة على ١واملفكرين ، ولقد استقى هؤالء من املدرسة اإلستشراقية اليت ركزت يف شبها
اعتىن العقالنيون بنقد األحاديث وعلى رأسها أحاديث و . ٢قضية التأخري يف تدوين السنة

لعقوهلم ألن الصحيحني حملَّ تسليم لدى املسلمني، ويرون أن فيهما كثرياً من الصحيحني انتصاراً 
، ومل يفرقوا يف نقدهم بني املادة احلديثية اليت تتعلق بالغيب ٣املتون املردودة، أو املشِكلة يف مدلوهلا

ا ومن هذه األحاديث ما قاله النيب والشهادة مما صعب عليهم فهم كثري من األحاديث واستيعا
أتدري أين تذهب؟ قلت اهللا ورسوله أعلم، : "صلى اهللا عليه وسلم أليب ذر حني غرُبت الشمس

ا تذهب حىت تسجد حتت العرش، فتستأذن فيؤذن هلا، ويوشك أن تسجد فال يقبل : قال فإ
ا، فذلك قوله   منها، وتستأذن فال يُؤذن هلا، يُقال هلا ارجعي من حيث جئِت، فتطلع من مغر

اعترب سامر . ٤"})٣٨(َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْستَـَقرٍّ َلها ذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم {:تعاىل
إسالمبويل أن للشمس مدار تسري مبوجبه، فهي إن غربت يف مكاٍن ما، شرقت يف ذات الوقت 

بل منها يف مكاٍن آخر، وهي من املخلوقات اليت ال متلك عقًال، وغري مكلفة، أو مسئولة حىت يق

رئاسة إدارة البحوث : الرياض(، ية الحديثة في التفسيرمنهج المدرسة العقل، فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي.د1
.٣٣٦، ص١ج) م١٩٨٣- ه١٤٠٣، ٢العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، ط

ويُفسِّر الشيخ السباعي السبَب الباعَث للمستشرقني على بثِّ مثل هذه الشبهات عن السنة وتاريخ تدوينها ومعاين أحاديثها، 2
رُكوب الشطط يف دعواهم هذه، ما رأوه يف احلديث النبوي الذي اعتمده علماؤنا من ثروة فكرية والذي محلهم على :"..فيقول

وتشريعية ُمدهشة، وهم ال يعتقدون بنبوة الرَّسول، فادَّعوا أن هذا ال يُعقل أن َيصدر كله عن حممَّد األمي، بل هو عمُل املسلمني 
: املكتب اإلسالمي: بريوت(اإلستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم،مصطفى السباعي. د، "خالل القرون الثالثة األوىل

السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي مصطفى السباعي، . د-٢٢ص )م١٩٧٩-ه١٣٩٩، ٢دار الوراق للنشر والتوزيع، ط
.٢٣٥-١٨٧)ت.،  د٢دار الوراق للنشر والتوزيع، ط: املكتب اإلسالمي: بريوت(
دار األوائل، : دمشق(تحرير العقل من النقل، وقراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم ،سامر إسالمبويل3
.٤٠ص)ت.د
.٣٠٢٧، حديث رقم١١٧٠، ص٣، جصحيح البخاري4
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وترجيح العقل يف فهم احلديث عملت به طوائف معاصرة، من منطلقات . ١السجود أو يرفض
خمتلفة، جيمعهم االعتداد بالعقل يف فهم متون احلديث، مع اختالف دوفعهم وأهدافهم، ولعل 
ما يوحد هؤالء تنامي عجلة التكنولوجية الغربية، وفوائد العلم التجرييب الذي كان من صنيعة 

غرب، فاغرت به فئام من الناس، هذا من جانب ومن جانب آخر قلة املعرفة بالسنة النبوية، ال
م العقلية،  وقواعد اإلثبات، والفهم اليت سطرها العلماء يف صيانة وحفظ السنة، فجاءت تفسريا
ا، مما يعين أن املوقف املتخذ حيال السنة جيايف  جمافية حلقائق التشريع، وغليظة يف أسلو

.ملوضوعيةا
رتكزات معطيات فهم السنة يف الواقع املعاصر، ا: معطيات فهم السنة في الواقع المعاصر

يف البحث يف مقاصد احلجية يف السنة، واالهتمام بالشرح املوضوعي للحديث بإعمال قواعد 
اللغة، والفقه، واألصول، وحتديد فهم املشكل احلديثي بالبحث يف جماالته، وكشف أوجه 

ل فيه، والتفريق بينه وبني األحاديث الباحثة يف الغيبيات اليت ال يدرك كنهها إال اهللا اإلشكا
ورود احلديث وأثره يف فهم السنة، ومراعاة سياق ومصطلحات سبحانه وتعاىل، ومراعاة أسباب

احلديث وتوجيه مناطه والدالالت احلكمية فيه، وتعرية منهج الطاعنني واملشككني يف السنة 
:وميكن تفصيل ذلك يف النقاط التالية. النبوية

وهي دراسة يف علم مقاصد أدلة :تعميق الوعي بمقاصد الحجية في السنة النبوية-
حجية السنة، وذلك بالتطبيقات العملية يف روح النص واهلدف من احلجية يف السنة، لتعظيم 

نيب اإلسالم الذي ربط اهللا وتفهيم قدسية السنة، وأن تقديسها تقديس لشعرية اإلسالم، وتوقرياً ل
تعاىل بني االستقامة على أمر اإلسالم، واإلخالص املفضي لرضى اهللا تعاىل باتباعه صلى اهللا 

ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَُّه َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم {: عليه وسلم، قال تعاىل
ُقْل َأِطيُعوا اللََّه َوالرَُّسوَل فَِإْن تـََولَّْوا فَِإنَّ اللََّه َال ُيِحبُّ اْلَكاِفرِيَن ) ٣١(رَِحيٌم َواللَُّه َغُفورٌ 

قاَل أصحاُب رسوِل اللَّه صلى اهللا عليه وسلم، إنَّا حنبُّ ربَّنا : قال احلسنُ . آل عمران} )٣٢(
ومن هاُهنا يُعلم أنه ال .فأنزَل اللَُّه تعاىل هذه اآليةَ حبا شديًدا، فأحبَّ اللَُّه أن جيعَل حلبِّه َعَلًما، 

تتمُّ شهادُة أن ال إله إال اللَُّه إال بشهادة أن حممًدا رسوُل اللَّه، فإنَّه إذا علَم أنه ال تتمُّ حمبُة اللَِّه 

.٢٥٤ص،قلتحرير العقل من الن1
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ال من جهِة حممٍد إال مبحبَِّة ما حيبُّه، وكراهِة مايكرُهه، فال طريَق إىل معرفة ما حيبُّه وما يكَرُهُه إ
ى عنه، فصارت حمبُة اللَّه  َ املبلِّغ عن اللَِّه ما حيبُّه وما يكرُهُه باتباع ما أمَر به، واجتناِب ما 
مستلزمة حملبِة رسولِِه صلى اهللا عليه وسلم وتصديِقِه ومتابعته، وهلذا قرَن اللَُّه بني حمبِتِه وحمبِة رسولِِه 

كما } َأَحبَّ ِإلَْيُكم مَِّن اللَِّه َوَرُسوِلهِ ...َكاَن آبَاؤُُكْم َوَأبـَْناؤُُكْم َوِإْخَوانُُكمْ ُقْل ِإنْ {: يف قولِِه تعاىل
.واحملبة تتطلب اإلتباع. ١"قرَن طاعَتُه وطاعَة رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف مواضع كثرية

حة وهو ما يسمى بالشرح املوضوعي والسا: إبراز الجوانب الموضوعية لألحاديث-
ا العديد من القضايا اليت هي يف حاجة لتأصيل يف جماالت السياسة، واالقتصاد،  املعاصرة 

، التربیة والتعلیم، ونظام الحكم الراشد، والدولة الراشدة، واألمة واالجتماع
الناصحة، ومحاربة العادات الضارة، كالظلم والجھل والضیاع والتشرید، 

أمراضا تنھك في عظم األمة اإلسالمیة واألنانیة وحب الذات، التي أضحت 
من ھنا یمثل . التي ھي راعیة للبشریة، فكیف یستقیم الظل والعود أعوج

االعتناء بالشروح الموضوعیة للحدیث الشریف فكرا مستنیرا ینصب في 
مصلحة األمة، حیث تمثل األحادیث الموضوعیة تأصیال شرعیا للقضایا التي 

ا، أكرب املعينات يف فهم مقاصد السنة، وذلك ملا حيتويه من علم ففي شرحها وبيا. تتعلق بھا
اللغة، ومجع الروايات، ومعاضدة بعضها البعض، وبه يسد بابًا كبريًا وتفوت فرصة للمرتبصني 
بالسنة من باب التجزئة واالنتقاء، كما أنه ذو فائدة عظيمة يف ضبط جودة البحث من جهة 

.٢تركيزه على قضايا حمددة
ا كثري من :يز األحاديث المشكلة وبيانهاتمي- من األحاديث اليت كثر فيها اللقط، وشا

ة، واخلفية، إضافة  ملة، واملتشا ها من األحاديث ا اخللط، ويندر أن يفرق بينها وبني ما يشا
ا يف  لذلك مرتعا ألهل األهواء والبدع، ومعظمها أخبار ال عالقة هلا بلب التشريع، مع ذلك فإ

مل واملتشابه واخلفي من األحاديث ها من ا ، ولعل ما ٣حاجة إلعادة تصنيف وغربلة مما شا

طارق بن عوض اهللا بن حممد أيب معاذ : ، مجع وترتيبروائع التفسيرابن رجب احلنبلي، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد، 1
٢٥٦، ص٢ج)م٢٠٠١- ه ١٤٢٢،  ١دار العاصمة، ط: اململكة العربية السعودية(
تىب بانقا. د: انظر2 ، جملة التجديد، العدد الثاين ومعاصرةةلاشرح الحديث أصيةهجمنإمساعيل عبد اهللا، . د/ أمحد ا

.١٨٨، ص٢٠١٢والثالثون، 
تىب بانقا، . د3 ، جملة الدراسات اإلسالمية، اجلامعة اإلسالمية العاملية باكستان،اعد في شرح الحديث المشكلقو أمحد ا

.م٢٠١٠
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.اخل..يفيد يف ذلك اجلمع بني الروايات، والنظر يف مقاصد اللغة، والتاريخ، وأسباب الورود، 
حلل كثري من اإلشكاالت الواردة وتفويت فرصة :البحث في أسباب ورود الحديث-

ائي للسنة النبوية، فسبب ورود احلديث كشف للبس الذي يظهر على الرواية، وربا الفهم االنتق
ة ملا ورد فيه احلديث  فيه من النكت الفقهية وما هلا من دالالت حكمية، فتتنزل القضايا املشا

ولد الزنا : "منزلتها مما يفيد يف إعمال املنت يف القياس، ويبعد عن الشبهات يف احلديث، كحديث
، رواه أبو هريرة وهو يف ظاهره خيالف القرآن والسنة ومقاصد الشرع اإلسالمي ١"ثالثةشر ال

والعقل، حيث ال ذنب البن الزنا، وكان ملعرفة سبب وروده كشف ملالبساته، وصيانة لسنة النيب 
صلى اهللا عليه وسلم وتعميق لفهم مكانة النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث بني لنا أن إيذاء النيب 

ى اهللا عليه وسلم أكرب من اقراف جرمية الزنا، لذا أجابت أم املؤمنني السيدة عائشة رضي اهللا صل
مل يكن احلديث على هذا إمنا كان رجُلٌ◌ من املنافقني يؤذي رسول اهللا صلى اهللا : عنها بقوهلا

َمَع َما بِِه َوَلُد الزِّنَا فـََقاَل َرُسوُل ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّهُ " َمْن يـَْعِذُرِىن ِمْن ُفَالنٍ : "عليه وسلم، فقال
.٢"ُهَو َشرُّ الثَّالَثَةِ : "اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم

فإن سياق اللفظ واملناسبة احلديثية تعني على فهم مقاصد كالم :مراعاة سياق اللفظ-
عليه وسلم يف خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا: عن  أبو سعيد اخلدريالنيب صلى اهللا عليه وسلم 

مث قال صلى اهللا ..يا معشر النساء تصدقن: "أضحى أو فطر إىل املصلى، فمرَّ على النساء فقال
وما : ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن، قلن.."عليه وسلم

بلى، قال : لننقصان ديننا وعقلنا يا رسول اهللا، قال أليس شهادة املرأة مثل شهادة الرجل؟ ق
فذلك من : بلى قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم؟ قلن

ا املرأة أكملها هلا يف جوانب أخرى  ٣"نقصان دينها ، فنقصان العقل والدين رخصة اختص 
كقوة العاطفة يف فرتة احلمل والرضاعة، وقوة العاطفة الطاغية على رجاحة العقل، وهذا النقصان 

يس عيباً، وإمنا هو من أجل دفع عجلة التطور وتنمية البشر، وما عدا ذلك فهي متساوية األجر ل

.وهو حديث صحيح. ٣٩٦٥:، حديث رقم٥٢، ص٤جسنن أبو داود، 1
لباز،ادارمكتبة: مكة املكرمة(عطا القادرعبدحممد: ، حتقيقالكبرىالبيهقيسننعلي، بناحلسنيبنالبيهقي، أمحد2

.٥٨، ص١٠ج) م١٩٩٤–ه١٤١٤
.٢٩٨، حديث رقم١١٦، ص١، جالبخاريصحيح3
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النحل، تلك هي مناسبة احلديث، })٩٧..(َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثٰى {والثوابت،
ينطق ومنها يفهم معىن نقصان عقل ودين املرأة، وهو معىن متلقى من صاحب الشريعة الذي ال

إال عن وحي يوحى إليه، وعلم يتنزل عليه،  وهو يوافق الشريعة والعرف، وليس فيه ما يدعوا 
. ١للشبهة والتندر كما زعم بعض الكتاب كخدجية البطار

من عدة زواية تركز على أبرز مرتكزامت يف دراسات : تعرية مناهج المشككين في السنة-
ء هلا منطلقات اقتصادية، ودينية، وسياسية، وغلب على السنة، فالدعوة اليت ارتكز عليها هؤال

املشككني يف الواقع املعاصر النقد العقلي، حىت ملن يسمون أنفسهم بالقرآنيني، لذلك فإن 
م بشبهات أسالفهم، ال  ت شبها ا كلما درست فتشا أفكارهم تدور يف دائرة مغلقة يعيدو

يُرِيُدوَن لُِيْطِفُئوا نُوَر اللَِّه بَِأفْـَواِهِهْم {: تعاىلجديد عندهم وهم فقاعات سرعان ما ختتفي قال
م } )٨(َواللَُّه ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ  الصف، ولعل مما يفيد التعمق يف مصدرية شبها

وتفاصيلها، وتشهري مناهجهم يف التجزئة، والغلو، والتعمق يف فقه املقاصد يف الرد عليهم، كفيل 
. دحر أفكارهم وتشتيت أتباعهمب

: الخاتمة
:توصل البحث للعديد من النتائج أبرزها

هو إدراك قواعد احملدثني وجهودهم يف ضوابط الرواية املقبولة، وشروطهم : فهم احلديث- 
يف ذلك من اتصال للسند، وعدالة، وضبط الرواة، وانتفاء الشذوذ، والعلة، واملتابعة جلرب الرواية 

ومن مث معرفة مقاصد . ، وإعمال ميزان علم اجلرح والتعديل، يف حتقيق تلك الشروطالضعيفة
ا، من واقع مجع الروايات احلديثية املتعلقة مبوضوع واحد أو مواضيع  متون احلديث ودالال
ة، والوقوف على أسباب ورود احلديث، ودالالت األسلوب اللغوي يف املنت، وفهم املنت  متشا

ريعة اإلسالمية اليت انبنت على حفظ الضروريات اخلمس، وتنزيل املتون احلديثية وفق مقاصد الش
ا يف الفقه اإلسالمي يف جانيب العبادات واملعامالت وتنبثق . على قواعد الشريعة، ومعرفة مدلوال

أمهية ذلك يف أنه ينصب يف فهم الدين اإلسالم فال يتصور تطبيقا عمليا ألي من األحكام 

، ١٧١العدد،، جريدة احملجة الفاسية املغربيةالحق حجابخديجة البطار كان بينها وبين، حممد بن زين العابدين رستم. د1
.٨-٧م، ص٢٠٠٢ماي
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ااإلسالمية  .بدون الرجوع إىل السنة، مما يعزز من أمهية فهمها واستيعا
ا التاريخ -  يد، وفقًا للحالة اليت مر  تعرضت قضية فهم السنة ملعيقات عرب تارخيها ا

اإلسالمي، حيث انعكست اخلالفات املذهبية، والفكرية، والسياسية، على قضية فهم السنة، 
ببيان مقاصد اإلسالم مجيعاً، وفصلت عوائق فهم السنة يف والتعامل معها كمصدر تشريعي معين 

اخل، وما ..الغلو، والفساد الفكري، الذي متثل به الشيعة، واخلوارج، وما تشعب منهما من روافض
ما من معتزلة، وزنادقة اخل، وما نتج عن ذلك من اختالل يف ميزان اجلرح، والتعديل، ..حلق 

لنبوية الشريفة، مما ساعد يف إنكار جزء من السنة النبوية، أو وقضايا الوضع والكذب يف السنة ا
تانا .اختالق أحاديث نسبت للنيب صلى اهللا عليه وسلم زوراً و

متر السنة النبوية بتحديات معاصرة أثرت يف فهمها لدى طوائف من املسلمني،  وهو - 
الفعل بأسلوب عصري متثل يف نتاج ملا قام به األولون يف الدس فيها أو اإلنكار، ولذا ظهر ذات

إلقاء الشبهات حوهلا، أو استعمال منهجية االنتقاء وتطويع متون احلديث، ومن أشهر 
االجتاهات املعاصرة يف ذلك القرآنيون، ومن تربوا على أيدي املستشرقني، والليرباليون، واملعنيني 

.ببعض املنظمات املتعلقة حبقوق املرأة وغريها
العقبات أفرزت لنا نورًا لتعميق الفهم بسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم هذه التحديات و - 

يف الواقع املعاصر، متثل يف البحث يف مقاصد احلجية يف السنة، وحتديد فهم املشكل احلديثي، 
وكشف أوجه اإلشكال فيه، والتفريق بينه وبني املتشابه الذي ال يدرك كننه، واالهتمام بالشرح 

وربطه بقضايا العصر، وتعرية مذاهب املشككني، بفضح تناقض مناهجهم، املوضوعي للحديث،
.  ومقاصدهم، ومصادرهم، ووسائلهم، اليت اتبعوها يف النيل من السنة النبوية، وغري ذلك
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:المصادر والمراجعقائمة 

،http://www.raissouni.ma/index.php/articles/36/36.html:أمحد الريسوين، من خالل موقعه. د.أ
.٣/٨/٢٠١٤، نقل بتاريخمقاصد السنة: حبث بعنوان

تىب بانقا ، ورقة مقدمة أهمية التاريخ في نقد الرواية الحديثيةحممد شاه جاين،  / أمحد ا
تاريخ اإلسالم وتاريخ السودان - ريخحنو منهج علمي لكتابة التا: للمؤمتر العلمي العاملي

رؤية نقدية، جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية بالتعاون مع احتاد –منوذجًا 
.م١٩/١٢/٢٠١٣: اجلامعات العربية، بتاريخ

تىب بانقا، . د ، جملة الدراسات اإلسالمية، اجلامعة قواعد في شرح الحديث المشكلأمحد ا
.٢٠١٠كستان، اإلسالمية العاملية با 

مصطفى ديب . د: ، حتقيقالجامع الصحيح المختصرالبخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا، 
دار ابن كثري، : بريوت(جامعة دمشق - البغا أستاذ احلديث وعلومه يف كلية الشريعة 

).م١٩٨٧–١٤٠٧، ٣اليمامة، ط
: بريوت(حممد فؤاد عبد الباقي :حتقيق، األدب المفرد، البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم

). م١٩٨٩–١٤٠٩، ٣دار البشائر اإلسالمية، ط
ادر،  النكت على مقدمة ابن بدر الدين أيب عبد اهللا حممد بن مجال الدين عبد اهللا بن 

، ١أضواء السلف، ط: الرياض(زين العابدين بن حممد بال فريج . د: ، حتقيقالصالح
).م١٩٩٨- هـ ١٤١٩

حتقيق الجامع الصحيح سنن الترمذي،مد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي، الرتمذي، حم
).ت.بريوت، د–دار إحياء الرتاث العريب (أمحد حممد شاكر وآخرون : 

-أنور الباز : ، حتقيقمجموع الفتاوىابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم، 
).م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦، ٣دار الوفاء، ط( عامر اجلزار
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حممد : ، حتقيقالفتاوى الكبرىابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم، 
، ١دار الكتب العلمية، ط: بريوت(مصطفى عبدالقادر عطا - عبدالقادر عطا 

).م١٩٨٧-هـ١٤٠٨
ار د: بريوت(إبراهيم األبياري : حتقيقالتعريفات،اجلرجاين، علي بن حممد بن علي اجلرجاين، 

).ه١٤٠٥، ١الكتاب العريب، ط
حممد مصطفى أبو العال : حتقيقالمستصفى،أبو حامد، حممد بن حممد بن حممد الغزايل، 

).ت.مكتبة اجلندي، د: مصر(
، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل، 

).ه١٣٧٩دار املعرفة، : بريوت(
: ، حتقيقالجامع ألخالق الراوي وآداب السامعأمحد بن علي بن ثابت، اخلطيب البغدادي

).١٤٠٣مكتبة املعارف، : الرياض( حممود الطحان . د
دار الكتب : بريوت(، الرحلة في طلب الحديثاخلطيب البغدادي، أمحد بن علي بن ثابت

).ه١٣٩٥، ١العلمية، ط
دار : الرياض(عطية الزهراين . د: حتقيق،السنةاخلالل، أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد،  

).ه١٤١٠، ١الراية، ط
، حتقيق العلل الواردة في األحاديث النبويةالدارقطين، أبو احلسن علي بن ُعَمر ابن أمحد،  

-هـ ١٤٠٥، ١دار طيبة شارع عسري، ط: الرياض(حمفوظ الرمحن زين اهللا. د: وختريج
).م١٩٨٥

فواز أمحد زمريل، خالد : ، حتقيقسنن الدارميأبو حممد الدارمي، الدارمي، عبداهللا بن عبدالرمحن
).١٤٠٧، ١دار الكتاب العريب، ط: بريوت(السبع العلمي 

. دار الكتاب العريب، د: بريوت(سنن أبي داودأبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، 
).ت
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أبو : ، حتقيقالروايةالكفاية في علم اخلطيب الغدادي، أمحد بن علي بن ثابت أبو بكر، 
) ت.املكتبة العلمية، د: املدينة املنورة(عبداهللا السورقي، إبراهيم محدي املدين 

أيب معاذ : ، مجع وترتيبروائع التفسيرابن رجب احلنبلي، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد، 
،  ١دار العاصمة، ط: اململكة العربية السعودية(طارق بن عوض اهللا بن حممد 

).م٢٠٠١- ه١٤٢٢
موقف أصحاب األهواء والفرق الزهراين، أبو ياسر حممد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراين، 

مكتبة ( من السنة النبوية ورواتها جذورهم ووسائلهم وأهدافهم قديما وحديثا
).هـ١٤١١، ١الصديق للنشر والتوزيع، ط

، التذكرة في األحاديث المشتهرةي، الزركشي، بدر الدين أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الزركش
).م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦دار الكتب العلمية، : بريوت(حتقيق مصطفى عبد القادر عطا 

مع االثنى عشرية في األصول والفروع، وملحق السالوس، علي بن أمحد علي السالوس، . د
دار الفضيلة (مَ بها السنة بيان اهللا تعالى على لسان الرسول َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ 

)م٢٠٠٣- هـ١٤٢٤، ٧بالرياض، دار الثقافة بقطر، مكتبة دار القرآن مبصر، ط
تحرير العقل من النقل، وقراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري سامر إسالمبويل،
).ت.دار األوائل، د: دمشق(ومسلم 

، ١٧الشروق، طدار: القاهرة- بريوت(ظالل القرآنسيد قطب إبراهيم حسني الشاريب، 
).ه١٤١٢

عبد : ، حتقيقتدريب الراوي في شرح تقريب النواويعبد الرمحن بن أيب بكر،السيوطي،
).ت.الرياض، مكتبة الرياض احلديثة، د(الوهاب عبد اللطيف 

).ه١٣٩٣دار املعرفة، : بريوت(األم، الشافعي، حممد بن إدريس أبو عبد اهللا، 
الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة،الشوكاين، الشوكاين، حممد بن علي بن حممد

).ه١٤٠٧، ٣املكتب اإلسالمي، ط: بريوت(عبد الرمحن حيىي املعلمي : حتقيق
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سياحة في كتاب الكافي للشيعة عثمان بن حممد آل مخيس الناصري أبو حممد التميمي، 
).ط.ت، د.د(اإلثني عشرية

: ، حتقيقجامع التحصيل في أحكام المراسيلالعالئي، أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي، 
يد السلفي  ).١٩٨٦–١٤٠٧، ٢عامل الكتب، ط: بريوت(محدي عبد ا

دار : بريوت(، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي، عبد القاهر بن طاهر بن حممد، 
).م١٩٧٧، ٢اآلفاق اجلديدة، ط

مهدي املخزومي .د: ، حتقيق كتاب العين، الفراهيدي، أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد
).ت.ط، د. دار ومكتبة اهلالل، د(إبراهيم السامرائي .ود

، منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي. د
-ه١٤٠٣، ٢رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، ط: الرياض(

).م١٩٨٣
، إعالم الموقعين عن رب العالمين، القيم، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللابن

).م١٩٧٣دار اجليل، : بريوت(طه عبد الرءوف سعد : حتقيق
سامي بن حممد : ، حتقيقتفسير القرآن العظيمابن كثري الدمشقي، أبو الفداء إمساعيل بن عمر، 

).م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠، ٢دار طيبة للنشر والتوزيع، ط(سالمة 
، جريدة احملجة خديجة البطار كان بينها وبين الحق حجابحممد بن زين العابدين رستم، . د

.م٢٠٠٢، ماي١٧١الفاسية املغربية العدد
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البحثملخص

ـــة تنـــاول هـــذا البحـــث دور معـــات التكنولوجي رأس املـــال االجتمـــاعي يف تنميـــة اإلبداعيـــة يف ا
وقـد حــاول البحـث اختبــار ذلـك يف واحــة املعرفـة مــسقط بـسلطنة عمــان، . القائمـة علـى املعرفــة

والتعـــرف علـــى مـــستوى اإلبـــداع واالبتكـــار لـــدى العـــاملني بالواحـــة، وقيـــاس مـــستوى العالقـــات 
واسـتند البحـث علـى . أس املـال االجتمـاعي وأبعـاد اإلبداعيـةاالرتباطية بني كل بعد من أبعـاد ر 

: املنهج الوصفي التحليلي يف اختبار فرضيات البحـث، وتوصـل إىل عـدة نتـائج عامـة متثلـت يف
ارتفاع مستوى رأس املال االجتماعي وكذا مـستوى اإلبداعيـة يف واحـة املعرفـة مـسقط، و وجـود 

وقـد انتهـى . س املـال االجتمـاعي وعناصـر اإلبداعيـةعالقات ارتبط قوية وموجبـة بـني عناصـر رأ
.البحث مبجموعة من النتائج والتوصيات

مقدمة 
املوجـــة الثالثـــة، أو -بفـــضل العقـــول املبدعـــة -شـــهد النـــصف الثـــاين مـــن القـــرن العـــشرين 

تمـــع  جمتمـــع مـــا بعـــد الـــصناعة، أو مـــا بعـــد احلداثـــة، أو احلداثـــة االنعكاســـية، ويعـــرب مجيعهـــا عـــن ا
ــــدة ا ــــورة جدي ــــة، أو املعلومــــات لتــــشكل ث ــــى املعرف ــــذى يرتكــــز عل ــــورة (جلديــــد ال ــــة، أو ث ــــورة معرفي ث
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لقـــد أصـــبح مـــن املـــسلم بـــه حاليـــاً، أن مـــن . ، والـــيت تـــشكل مرتكـــزات الـــدخل القـــومي)املعلومـــات
يــسيطر علــى املــستقبل هــو مــن يفــوز بــأكرب قــدر مــن األفكــار اإلبداعيــة الــيت تــشكل جــوهر الثــورة 

لقـد اهـتم صـناع . يـات لتنميـة القـدرات اإلبداعيـةوهذا ما دعى كافة الدول البحـث عـن آلاملعرفية، 
م  تمعــا القــرار حــول العــامل بالبحــث عــن أدوات تــساعدهم علــى جــذب الوظــائف عاليــة التقنيــة 
ولتصبح مراكز لإلبداع والتكنولوجيا اجلديـدة؛ لـذلك، انتـشرت واحـات املعرفـة ومنـاطق الـصناعات 

كبيئــة -ابتــداًء مــن الواليــات املتحــدة -نــذ مخــسينات القــرن العــشرين يف دول العــامل كافــة التقنيــة م
ومنذ بداية السبعينات، أسست كثـري مـن . تنمو فيها الصناعات التقنية ذات القيمة املضافة العالية

تمعـــات واحـــات املعرفـــة ومنـــاطق التكنولوجيـــا كمحفـــزات للنمـــو باعتبارهـــا جـــزء مـــن اســـرتاتيجية  ا
فالتنمية املستدامة منط التنمية االجتماعية واالقتـصادية الـيت حتـاول تعظـيم املنـافع . التنمية املستدامة

دف إىل تلبية احتياجـات احلاضـر دون املـساومة حبقـوق األجيـال القادمـة ١احملتملة يف املستقبل ، و
أجــــل التغيــــري إىل وتــــسعى إىل زيــــادة مــــشاركة اجلمــــاهري يف عمليــــة التنميــــة مــــن . ٢وإشــــباع حاجتهــــا

.األفضل، وتأكيد اعتمادهم على أنفسهم
لقــــــد أثبتــــــت واحــــــات املعرفــــــة والتكنولوجيــــــا جناحهــــــا كبيئــــــة حمفــــــزة لالرتقــــــاء بالــــــشركات 
التكنولوجيــة، وتــسريع عمليـــة نقــل التقنيــة املرتبطـــة بالــصناعات، كمــا كـــان هلــا دور رئيــسي يف بنـــاء 

يــة متقدمــة ســامهت يف تنميــة اقتــصادية مــستدامة تكــتالت لــصناعات تقنيــة ذات ميــزة تنافــسية عامل
، عــادة ٣ووفقــا لرؤيـة. لألقـاليم والـدول  الــصناعية والعديـد مـن الــدول شـبه الــصناعية والـدول الناميـة
ــــق هــــدفني رئيــــسيني، األول ــــادرة : مــــا تؤســــس واحــــات املعرفــــة والتكنولوجيــــا لتحقي كــــي تكــــون مب

راس املال االجتماعي لدى ، نية من الطبقة الوسطيرأس المال االجتماعي لدى الشرائح المه، وآخرون، أمحد زايد 1
كلية اآلداب جامعة القاهرة، الطبعة –الشرائح املهنية من الطبقة الوسطى، مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعية 

.األوىل، القاهرة
٤ص ، 
لس ، ترمجة حممد اجلوهري و آخرون ، موسوعة علم االجتماع ، جوردن مارشال 2 لد األول ، القاهرة ، األعلى للثقافة ا ، ا

٤٩٢ص ، ٢٠٠٠
3 Felsenstein, D. " University-related science parks –– `seedbeds' or
`enclaves' of innovation?" Technovation, Vol. 14, No 2, 1994.
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التنميـــة، وتطـــوير الـــشركات الـــصغرية اجلديـــدة لتحـــسني التكنولوجيـــا، ولعـــب دور احلاضـــنة، ورعايـــة
عاليــة التكنولوجيــا، وتــسهيل نقــل املعرفــة اجلامعيــة إىل الــشركات القائمــة بالواحــة، وتــشجيع  تطــوير 

ولقــد . أن تعمــل كمحفــز للعمليــات واملنتجــات اإلبداعيــة: أمــا اهلــدف الثــاين. اإلبــداعات العلميــة
تمعــــات املتقدمــــة والناميــــ ة يف تطــــوير واحــــات املعرفــــة وجممعــــات التكنولوجيــــا اســــتثمرت معظــــم ا

ا تلك األهداف باعتبارها آلية للمساعدة علـى رفـع املـستوى التقـين للـصناعات : متخذه يف حسبا
التكنولوجية الصغرية عن طريق االرتقاء بالبحث والتطـوير الـصناعي، وتـشجيع االسـتثمار األجنـيب، 

عاليـة، تعجيـل االنتقـال مـن االقتـصاد القـائم علـى العمـل خاصة يف األنشطة ذات القيمـة املـضافة ال
. إىل االقتصاد القائم على املعرفة

لقــد أفــصح الــرتاث النظــري أن الــشركات القاطنــة يف واحــات املعرفــة ميكنهــا أن حتــسن مــن 
كمـا تبـني أن . اإلبداعية يف اإلنتاج، وهي مبثابة بيئة متكاملة مهيأة لإلبداع التكنولوجي واإلنتاجي

إبداعيـة الــشركات التكنولوجيــة الناشــئة احملتــضنة بواحــات املعرفــة يف تــايوان تفــوق مثيلتهــا مــن خــارج 
الواحات يف اإلبداعية نتيجة التعاون والرتابط فيما بينها من جهة وبني اجلامعات من جهـة أخـرى، 

ا تلعب دورا مهما يف دعم البحـث والتطـ وير واالبتكـار واستثمارها لنتائج البحث والتطوير، كما أ
.

ـــه، ومـــا  ـــا وطبيعت ـــز لواحـــات املعرفـــة وجممعـــات التكنولوجي ـــسياق االجتمـــاعي املمي ويعـــد ال
حيتويه من عناصر كامنة العامل احملدد لقدرة الواحات املعرفيـة علـى دعـم اإلبـداع  واالبتكـار، ذلـك 

بداعيـــة أن خـــصائص الـــسياق االجتمـــاعي لبيئـــات العمـــل بالواحـــة ميثـــل الـــشرط الـــضامن لـــدعم اإل
.واالبتكار ومن مث استدامة التنمية

ـــــة يف الفكـــــر التنمـــــوي املعاصـــــر، يطلـــــق علـــــى تلـــــك اخلـــــصائص  ووفقـــــا للنظريـــــات احلديث
باعتبــــاره  مــــوارد  "رأس المــــال االجتمــــاعي " واملقومــــات الكامنــــة للــــسياق االجتمــــاعي مــــصطلح 

. هــداف مقــصودة وخمططــةكامنــة يف البنــاء االجتمــاعي، ميكــن اســتخدامها واســتثمارها يف حتقيــق أ
ا موارد كامنة يف الفعل االجتماعي، وتنبثق من مصادر عالقات وشبكات يقيمهـا األفـراد فيمـا : إ

باإلضـافة إىل منظومـة قيميـة تــأيت . بيـنهم لتحقيـق أهـداف معينـة داخـل البنـاء االجتمـاعي للمنظمـة
مي، والرغبــة يف التعــاون معــه، قــيم الثقــة، والــشفافية، واحــرتام اآلخــر، والتعــايش الــسل: علــى رأســها

ــــيم احلداثــــة، والفــــضائل املدنيــــة ــــل رأس املــــال االجتمــــاعي يف . والعقالنيــــة وغريهــــا مــــن ق إذن، يتمث
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العالقات املشرتكة أو التعاونية يف اجلماعات البشرية، باإلضـافة إىل التفـاعالت وشـبكات األعمـال 
املوجــودة داخــل جمموعــات العمــل، أو الــيت تنــشأ عنهــا أو تنبثــق منهــا، كمــا يتــضمن مــستوى الثقــة 

ويعتمــــد رأس املــــال االجتمــــاعي علــــى املــــشاركة يف العالقــــات الرمسيــــة مــــع . داخــــل جمتمــــع الواحــــة
اآلخــرين، واالنتمــاء لــشبكات العالقــات االجتماعيــة، والــرتابط، والثقــة، واالنتمــاء للمجتمــع احمللــي 

. الذي ينمو نتيجة املشاركة يف األنشطة اإلنتاجية
نال مفهوم رأس املال االجتماعي حـضوراً مكثفـاً خـالل الـسنوات القليلـة املاضـية مـن لقد 

قبــل رجــال االقتــصاد والــسياسة، وأصــبح مفهومــا حموريــا يف جمــال التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة، 
فالعقالنيـــة الغربيـــة . وأضـــحى مـــن أهـــم املفـــاهيم الـــيت طرحـــت يف جمـــال التنميـــة الـــشاملة واملـــستدامة

قراطية الليرباليـة ومـا صـاحبها مـن انتـصار الفرديـة انعكـس علـى مـستوى التـضامن االجتمـاعي والدمي
تمعــات، ومــن مث كــان البــد  مــن االهتمــام بإصــالح -" جيــدنز" علــى حــد قــول-داخــل هــذه ا

مظـاهر التـضامن املخربـة، وإعـادة تنظــيم أوضـاع احليـاة الفرديـة واجلمعيــة؛ حـىت ميكنهـا تقـدمي أســس 
وبنــاء علــى ذلــك، شــكل رأس املــال االجتمــاعي أحــد املفــاهيم . ١وليــد مظــاهر التــضامنجديــدة لت

النظريــة املــؤثرة الــيت ظهــرت يف علــم االجتمــاع االقتــصادي، والــيت ينــاظر مفهــومي رأس املــال املــادي 
والبـشري املـستخدمان يف علـم االقتـصاد، بـل أصـبح ينظـر إليـه علـى إنـه اجليـل الثـاين مـن اإلصــالح 

ي، بعــد أن بــات مــن املؤكــد، يف كــل أنظمــة االقتــصاد الــسياسي أن احلرمــان مــن أشــكال االقتــصاد
رأس املـال املختلفـة، مبــا فيهـا رأس املـال االجتمــاعي، أو التفـاوت بـني املــواطنني يف ذلـك، يعـد أهــم 
التحـــــديات الـــــيت تواجـــــه حتقيـــــق التنميـــــة، ويرتتـــــب عليـــــه يف النهايـــــة مـــــستوى مـــــنخفض مـــــن الرفـــــاه 

ا النظريــة الــسوسيولوجية إىل . االجتمــاعي وشــكل رأس املــال االجتمــاعي أحــد املفــاهيم الــيت صــدر
تمعــات بقــضية رأس املــال االجتمــاعي، . ٢لغــة احليــاة اليوميــة ومــن هــذا املنطلــق، اهتمــت خمتلــف ا

تمــع، وألقــى بالالئمــة علــى شــبكات العالقــات غــري الرمسيــة وغــري  والــذي نقــل قــضية التنميــة إىل ا
املشبعة

يعــد رأس املــال االجتمــاعي للمؤســسات اإلبداعيــة املظهــر : وعلـى مــستوى واحــات املعرفــة

.٩٤ص ، مرجع سابق، بقة الوسطي رأس املال االجتماعي لدى الشرائح املهنية من الط، وأخرون ، أمحد زايد1
، ٢٠٠٥، املنيا ، دار التيسري، خالف خلف الشاذيل، االجتاهات النظرية واملنهجية احلديثة يف دراسة رأس املال االجتماعي2

٨٩ص 
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املميــز للــسياق االجتمــاعي، والبيئــة املهيئــة لفــرص اإلبــداع واالبتكــار فيهــا، وجــسر العبــور لتحقيــق 
التمتــع بدرجــة مــن الثقــة التنظيميــة، : ومــن أهــم مظــاهر رأس املــال االجتمــاعي. التنميــة واســتدامتها

لتعــاون، وشــبكة العالقــات، ومتانــة الــروابط بــني أقــسام املنظمــة وأعــضائها، والتمتــع بدرجــة عاليــة وا
تمع اخلارجي، عرب تكوين منظومة مـن التعـاون والتكـاتف ضـمن  من السمعة واالستحقاق لدى ا

م وتـزداد فاعليـة رأس املـال االجتمـاعي يف تـدعي. شبكة من العالقات التعاونية مع أطراف املصلحة
، حيـث يتأسـس علـى "اجلمعيـة " اإلبداع واالبتكار داخل املنظمات التقنية بارتكازه علـى خاصـية 

التفاعــــل االجتمــــاعي القــــائم بــــني األفــــراد، وأمنــــاط التبــــادالت االجتماعيــــة املــــشرتكة واملتنوعــــة فيمــــا 
. بينهم

ميـة املـستدامة، ونظرا ألمهية دور واحـات املعرفـة وجممعـات التكنولوجيـا كـأداة فعالـة يف التن
تــأيت هــذه الدراســـة لعــرض وتـــشخيص وتوضــيح أثــر منـــو رأس املــال االجتمـــاعي يف تــدعيم االبـــداع 

واالبتكار؛ لضمان حتقيق التنمية املستدامة
:مشكلة البحث: أوال

تعـــد ســـلطنة عمـــان واحـــدة مـــن الـــدول العربيـــة اإلســـالمية الـــيت بـــدأت يف تأســـيس منـــاطق 
ا طويلــــة املــــدى للتنميــــة، الســــيما يف جمــــال الــــصناعات التكنولوجيــــة صــــناعية يف إطــــار اســــرتاتيجيا

ضـــمن الرؤيـــة املـــستقبلية لالقتـــصاد العمـــاين، وذلـــك بتأســـيس وإنـــشاء واحـــة املعرفـــة مـــسقط كثمـــرة 
للتعاون بني القطاعني العام واخلاص يف السلطنة، من منظور املسؤولية االجتماعية؛ من أجـل تـوفري 

متكــــن أصـــــحاب األعمـــــال، والبــــاحثون، وكـــــل مــــن الـــــشركات الـــــصغرية بيئــــة العمـــــل املالئمــــة الـــــيت
ــدف تعزيــز  واملتوســطة والكبــرية ومتعــددة اجلنــسيات مــن اإلبــداع واالزدهــار حمليــا وإقليميــا؛ وذلــك 
وإثــــراء مكانــــة الــــسلطنة كمركــــز أعمــــال ريــــادي متميــــز باملنطقــــة، تتــــاح فيــــه فــــرص اإلبــــداع والعمــــل 

م لإلشـراف علـى تنظـيم ٢٠٠٣شاء  واحة املعرفة مـسقطة يف عـام وبالرغم من إن. التجاري الناجح
عملية تطوير وتشغيل مدن صناعية ومناطق تقنية عن طريق القطاع اخلاص، إال أن موضـوع إنـشاء 

. واحة املعرفة وجممع التكنولوجيا يتطلب آليـات دعـم وحتفيـزاً أكثـر فعاليـة مـن جمـرد تنظـيم حكـومي
ـــوجي، ورغـــم مـــرور عـــشر ســـنوات علـــى إنـــشا ـــداع التكنول ـــأة لإلب ء واحـــة املعرفـــة مـــسقط كبيئـــة مهي

واالســتفادة مــن خمرجــات البحــث العلمــي يف اإلنتــاج، إال أن مــستوى االجنــاز واإلبداعيــة يف الواحــة 
مــازال دون املـــستوى يف تطـــوير االقتــصاد الـــوطين، كمـــا أفـــصحت املقــابالت األوليـــة مـــع املـــسؤولني 
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عرفـــة عـــن ضـــعف االســـتفادة مـــن البحـــوث العلميـــة يف جمـــال وأصـــحاب الـــشركات القاطنـــة بواحـــة امل
اإلبداع التكنولوجي فيها، عالوة على ضعف التجديـد والتطـوير واالبتكـار، األمـر الـذي يـدعوا إىل 
ضرورة البحث عن أهم العناصر املؤدية إىل منو وتطـوير االبـداع واالبتكـار يف األعمـال التكنولوجيـة 

.التنمية املستدامةبواحة املعرفة، وضمان استمرار
مــا دور رأس المــال : " تتحــدد مــشكلة البحــث التــساؤل اآلتــيوبنــاء علــى مــا ســبق، 

"في تنمية اإلبداع واالبتكار للتنمية المستدامة داخل مدن المعرفة االجتماعي
أهداف البحث: ثانيا

فـــة واقـــع رأس املـــال االجتمـــاعي يف واحـــة املعر رصـــد وحتليـــل: يهـــدف البحـــث الـــراهن  إىل
مــسقط وعالقتــه مبــستوى التجديــد واإلبــداع فيهــا، وبنــاء علــى ذلــك، فقــد حــدد البحــث أهــدافها 

:الفرعية يف اآليت
.الكشف عن مستوى رأس املال االجتماعي يف واحة املعرفة مسقط) ١
.التعرف على واقع اإلبداع واالبتكار لدى العاملني بواحة املعرفة مسقط) ٢
س املــــــال االجتمــــــاعي ومــــــستوى االبــــــداع والتجديــــــد قيــــــاس العالقــــــات االرتباطيــــــة بــــــني را) ٣

.واالبتكار داخل واحة املعرفة مسقط
اخلـــــروج بتـــــصور مقــــــرتح لتفعيـــــل دور رأس املــــــال االجتمـــــاعي يف تعزيــــــز مـــــستوى اإلبــــــداع ) ٤

تمع .واالبتكار  لضمان التنمية املستدامة بالواحة وا
البحثتساؤالت: ثالثا

الشركات القاطنة بواحة املعرفة مسقط؟ما مستوى رأس املال االجتماعي داخل- أ
ما مستوى العالقـة االرتباطيـة بـني رأس املـال االجتمـاعي ودرجـة اإلبـداع والتجديـد يف واحـة املعرفـة - ب

مسقط؟
النموذج التصوري للبحث: رابعا

:منهجيا وعمليا، مت صياغة أمنوذج البحث، والذي يتكون منلتحقيق أهداف البحث 
، وكثافة شبكة العمل، قوة الروابط(تمثل يف أبعاد رأس املال االجتماعي امل:المتغير المستقل- أ

).والثقة ، والتعاون
).توليد األفكار، وتطوير املهارات، والتجديد والتطوير " ويتمثل يف اإلبداع : المتغير التابع- ب
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وعلى ذلك، يفرتض أمنوذج البحث وجود عالقة ارتباطية بني عناصر رأس املال االجتماعي 
اإلبداع والتجديد ( وأبعاد اإلبداع واالبتكار) والثقة ، والتعاون، وكثافة شبكة العمل، قوة الروابط(

وبناء على عليه، فإنه كلما ازداد مستوى رأس املال ). والتطوير، واملهارات التكنولوجية 
مع التكنولوجي ألمنوذج يبني ا) ١(والشكل. االجتماعي زاد مستوى القدرات اإلبداعية داخل ا

.املفاهيمي للبحث

صياغة الفروض اآلتيةتموفي ضوء النموذج المفاهيمي السابق، 
:فروض البحث: خامسا 

مـــع .١ ـــة واالبتكـــار داخـــل ا يـــؤدي منـــو رأس املـــال االجتمـــاعي إىل ارتفـــاع مـــستوى اإلبداعي
واحة املعرفة مسقط( التكنولوجي 

الـــروابط االجتماعيـــة بـــني العـــاملني ومـــستوى اإلبداعيـــة توجـــد عالقـــة ارتبـــاط دالـــة بـــني قـــوة .٢
.والتجديد لديهم
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ال توجد عالقات ارتباطية دالة بني كثافة شبكة العمل ومـستوى اإلبداعيـة والتجديـد لـدى .٣
.العاملني بواعة املعرفة مسقط

توجــد عالقــات ارتبــاط دالــة احــصائيا بــني درجــة التعــاون بــني العــاملني ومــستوى اإلبداعيــة .٤
.بتكار لديهم بواحة املعرفة مسقطواال

ال توجد عالقات ارتباط دالة إحصائيا بني مـستوى الثقـة التنظيميـة ومـستوى اإلبـداع والتجديـد يف 
.واحة املعرفة مسقط

اإلطار النظري للبحث: سادسا
رأس المال االجتماعي.١

ـــــسبيا م ـــــة احلديثـــــة ن قارنـــــة يعـــــد مفهـــــوم رأس املـــــال االجتمـــــاعي مـــــن املفـــــاهيم االجتماعي
املـالورأساملـال الطبيعـي،أسوراملـادي،املـالرأسمثـل: مبـصطلحات رؤوس األمـوال األخـرى

هذهأنإالاملالرأسأشكاليفالتنوعهذاالثقايف، ورغماملالورأساملايل،املالورأسالبشرى،
ـابـلمـستقلبـشكلتعمـلالاألشـكال تمـاعياالجاملـالفـرأسالـبعض،بعـضهاتعتمـد علـىإ

وتطـويره والعكـس صـحيح، وبالتـايل التـأثري  يفالبـشرىاملـالرأستـشكيليفمـؤثرادورايلعـب
اجتاهـات االسـتثماراتعلىيؤثرمثومناملادي،املالرأسوتشكيلالطبيعياملالرأساستغالل

). املايل املالرأس( املالية 
يطلــــــق علـــــى تلــــــك اخلــــــصائص ووفقـــــا للنظريــــــات احلديثـــــة يف الفكــــــر التنمــــــوي املعاصـــــر،

باعتبـــــــاره  مــــــوارد كامنــــــة يف البنـــــــاء "رأس المـــــــال االجتمــــــاعي " واملقومــــــات الكامنــــــة مــــــصطلح 
ويتمثــل رأس املــال . االجتمــاعي ميكــن اســتخدامها واســتثمارها يف حتقيــق أهــداف مقــصودة وخمططــة

فة إىل التفــــاعالت االجتمــــاعي يف العالقــــات املــــشرتكة أو التعاونيــــة يف اجلماعــــات البــــشرية، باإلضــــا
وشـــبكات األعمـــال الـــيت تنـــشأ عنهـــا أو تنبثـــق منهـــا، كمـــا يتـــضمن مـــستوى الثقـــة املوجـــودة داخـــل 

تمع ككل . ١جمموعة معينة، أو داخل جمتمع حملي، أو داخل ا
ونظـــرا ملـــا ميثلـــه رأس املـــال االجتمـــاعي مـــن أمهيـــة كـــربى ، فقـــد تناولـــه عـــدد مـــن العلمـــاء، 

يف Bourdieuلقــــد اســــتخدمه بيــــري بورديــــو . ان،  وبوتنــــام، وفوكويامــــابورديــــو، وكوملــــ:  أبــــرزهم

١٠-٨صص ، مرجع سابق، رأس المال االجتماعي لدى الشرائح المهنية من الطبقة الوسطي، امحد وأخرون، زايد1



٨٩٩

، ١تشخيـــــصه للمزايـــــا الـــــيت يكتـــــسبها األفـــــراد؛ نتيجـــــة عـــــضويتهم يف مجاعـــــات أو تنظيمـــــات معينـــــة
باعتبــاره صــور مــن التبــادالت والعالقــات عــرب الشخــصية لتحقيــق Colemanواســتخدمه كوملــان 

كأداة حتليلية لتدعيم رأس املـال املـادي باعتبـاره Butnam، كما استخدمه بوتنام ٢أهداف مجعية
، عـــالوة علـــى اســـتخدم فوكويامـــا املفهـــوم يف  ٣خــصائص بنيويـــة للـــشبكات والتنظيمـــات االجتماعيـــة

تمعـــات اإلنـــسانية مثـــل رأس املـــال : كتابـــه الثقـــة ـــة كمكـــون مـــن مكونـــات تطـــور ا الفـــضائل املدني
.٤لعالقات التواصلية اليت يشكلها األفراد فيما بينهماملادي متاما ومشريا إىل أنه يتأسس على ا

إىل " كوملـان " و " بوتنام " ، و "بورديو " ومن منظور سوسيولوجيا التنمية، نظر كل من 
رأس املــال االجتمــاعي نظــرة اقتــصادية، فقــد أكــدوا مجيعــا علــى أن اخلــصائص والــسمات الــيت متيــز 

رأمســـال ( الـــشبكات االجتماعيـــة مبثابـــة رصـــيد اجتمـــاعي كالثقـــة، واملعـــايري، و : التنظـــيم االجتمـــاعي
تمــع مــن أداء )اجتمــاعي  ، مؤكــدا علــى أن امــتالك اجلوانــب اإلجيابيــة مــن هــذه اخلــصائص متّكــن ا

. وظائفه على حنو أفضل، كما تسهل عمليات التنسيق بني األفعال االجتماعية املختلفة
ملـــوارد والطاقـــات الكامنـــة يف الـــشبكات ا" رأس املـــال االجتمـــاعي بأنـــه بورديـــو عـــرف لقـــد

االجتماعيــة املختلفــة، والــيت تــؤدي إىل حتقيــق منــافع مجاعيــة بــدافع مــن القــيم الــيت تــتحكم يف البــىن 
االجتماعيــــة، تلــــك الـــــيت تتجــــسد يف هياكـــــل وتنظيمــــات اجتماعيــــة متماســـــكة، تــــسهل عمليـــــات 

ات االقتصادية وتعزز الثقـة املتبادلـة، التفاعل االقتصادي والسياسي، وتشكل البنية السياسية للعالق
ن الركيــــزة األساســــية لــــرأس املــــال االجتمــــاعي فــــإ" بوتنــــام " وعنــــد. ٥وحتــــل املــــشكالت االجتماعيــــة

رأس املــال االجتمــاعي مــستدام علــى املــدى و .تكمــن فيمــا حتملــه الــشبكات االجتماعيــة مــن قيمــة
زداد كــــذلك مــــع االســــتخدام، الطويــــل، ويعيــــد تأكيــــد نفــــسه حتــــت ظــــروف مناســــبة، وميكــــن أن يــــ

1 Bourdieu, Pierre. (1986). " Forms of Capital ", in Richardson, John  G,( ed) Handbook of
Theory and research for the Sociology of Education, Connecticut Green Wood press.
2 Coleman,  James. (1988) " Social Capital in the Creation of Human Capital ", The
American Journal of Sociology, Vol.94, pp.96-120.
3 Putnam, Robert (1993a) " The Prosperous Community: Social Capital and Public Life, "
The American Prospect. Vol. 13, pp 35-42.
4 Fukuyama, Francis.(1995) Trust: The Social Virtues and the Creation of prosperity.
Toronto: Penguin.
5 Bourdieu, Pierre." Forms of Capital ", in Richardson, John  G,( ed) Handbook of Theory and
research for the Sociology of Education, Connecticut Green Wood press. (1996) P. 248.
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فقــد اعتــرب  رأس املــال االجتمــاعي مبثابــة " جــيمس كولمــان" أمــا . ١ويتنــاقص مــع قلــة االســتخدام
الرصـــــيد الـــــذي ميتلكـــــه الفـــــرد مـــــن عالقـــــات وقـــــيم متكنـــــه مـــــن أن يؤســـــس لعالقـــــات داخـــــل البنـــــاء 

.٢تماعي، وأن يبين توقعاته وأهدافهاالج
لى أن مفهوم رأس املال االجتماعي يتحدد يف وبناء على ما سبق، ميكن التأكيد ع

العالقات املشرتكة أو التعاونية داخل اجلماعات البشرية، باإلضافة إىل التفاعالت والروابط 
ا، وشبكات األعمال اليت تنشأ عنها أو تنبثق منها، عالوة على  مستوى الثقة  االجتماعية وقو

تمع ككلاملوجودة داخل اجل .ماعة، أو ا
، يشكل رأس املال االجتماعي جانب مهم من رأس لى مستوى منظمات األعمالوع

املال الفكري، ويتحدد يف الروابط املباشرة بني أعضاء املنظمة وقوة هذه الروابط وكثافتها، ودرجة 
وأكدت خمتلف األدبيات، أن رأس املال . قة التنظيمية داخل املؤسسةثالتعاون فيما بينهم، وال

. البعد اهليكلي، والبعد العالقايت، والبعد اإلدراكي: ضمن ثالثة أبعاد أساسية هياالجتماعي يت
يتحدد رأس املال االجتماعي فإن)٢٠١٠(Beardwell and Claydonوطبقا لرؤية 

، وإىل أي درجة تسهم يف نقل )القوية أو الضعيفة ( هيكل شبكة العمل، وطبيعة الروابط يف
إىل أن كثافة الروابط وهرميتها تؤثر يف مستوى االتصال بني أعضاء مشاركة املعرفة، باإلضافة 

التفاعل شبكةيفالبعد اهليكلي ويتمثل. ٣شبكة العمل وتسهل تبادل املعلومات فيما بينهم
قد ل.وعامل ميسر لإلبداعية٤تدفق املعلوماتلروابط شبكة العمل قنوات وتعداالجتماعي،

وابط والعالقات له دور مؤثر يف النشاط االبداعي؛ ذلك أن هيكل الر ) Kaasa)2009أكد 
أن النشاط االبداعي يعتمد على نقل املعلومات، كما تعزز الروابط تبادل املعلومات، وتساعد 

، عالوة على حتقيق ارات نتيجة عمليات االتصال بني األعضاءعلى توليد األفكار وتنمية امله
اإلبداع إىل فرص التوسع خالل املراحل املبكرة للنمو،  تسهيل االنتقال من قيم: عدة فوائد مثل

1 Putnam, R () Bowling Alon: The Collapse and Revival of American Community, New York:
Simon and Schuster, 2000, pp. 42-73.
2 Coleman,  James, ). Foundations of social theory. Cambridge: The Belknap Press, 1990
3 Beardwell ,Julie & Claydon , Tim; " Human Resource Management " , 16th Edition , Pearson ,
Italy, 2010. pp.664.
4 Chiu , Chao- min , Hsu , Meng – Hsiang and Wang , Eric , T.G. " Understanding knowledge
sharing in virtual communities "n , Journal of Decision Support systems , (42) , 2006, pp.
1872-1888 .
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خاصة يف حقل التكنولوجيا كما تسهل من عمليات التسويق واالعالن، وتعزيز مسعة املؤسسة
.١والعلوم

في المنظمةاإلبداع .٢
أي " بَـدََع " كمـا جـاء يف لـسان العـرب، واملعجـم الوسـيط، مـن لغـةاإلبـداع: تعريف االبداع-أ

ء واخرتعــه، وأنــشأه وبــدأه ألعلــى مثــال، أي أتــى بالبــديع والبدعــة؛ وأنــشأ الــشيء أبــدع الــشي
وقــــد جــــاء يف معجمــــي مــــصطلحات الرتبيــــة والتعلــــيم، والدراســــات . ٢علــــى غــــري مثــــال ســــابق

اإلنسانية، والفنون، أن اإلبداع عبارة عن عمليـة ينـتج عنهـا عمـل جديـد يرضـى مجاعـة مـا، أو 
القـدرة علـى تطبيـق : علـم الـنفس والطـب الـنفسيف معجمـياعواالبد. ٣تتخيله على أنه مفيد

أفكــار أصـــيلة حلـــل املـــشكالت، والقـــدرة علـــى تطـــوير نظريـــات وأســـاليب إلنتـــاج أشـــكال فنيـــة 
ويوســـع معجــــم العلـــوم االجتماعيـــة هــــذا املـــضمون، ليعــــرف . وأدبيـــة وعلميـــة جديــــدة وأصـــيلة

.٤وعا ما عن األشكال املوجودةاإلبداع بأنه أية فكره، أو سلوك، أو شيء جديد خيتلف ن
يتجــه الــشخص مبقتــضاه حنــو الوصــول ومــن منظــور الــسيكولوجيا، فاإلبــداع نــشاط عقلــي 

ــــم . ٥إىل أشــــكال جديــــدة مــــن التفكــــري اعتمــــاداً علــــى خــــربات وعناصــــر حمــــددة ومــــن منظــــور عل
ــــصادي، أشــــار  ــــة إجيــــاد ) ١٩٣٤(Schumpeterاالجتمــــاع االقت ــــداع هــــو عملي إىل أن اإلب

ومـن خــالل تــصوره ، ٦الـيت تــؤدي إىل إحــداث تغيـريات يف املنتــوج أو اخلدمــةيف كــل الطــرق وتطـوير 
خلـــق شـــيء جديـــد ســـواء كـــان هـــذا "اإلبـــداع بأنـــه ) ١٩٩٣(أمحـــد أشـــاراالجتمـــاعي لإلبداعيـــة، 

، )اخل... روايــة، شــعر، نظريــة، قــانون علمــي(معنويــا ، أو)اخل... جهــاز، آلــة، لوحــة(الــشيء ماديــا 

1 Kaasa,Anneli , " Effects of different dismenions of social capital on innovative activity " , Journal of
Technovation , (29) , 2009, pp.218-233.

.٤٥، ص ١٩٣٩، القاهرة، املطابع األمريية، ٥حممد بن أيب بكر، خمتار الصحاح، طالرازي، 2
.٨٦، ص ١٩٩٠كتاب العريب، بدوي، أمحد زكي، معجم مصطلحات الدراسات اإلنسانية والفنون، القاهرة، دار ال3
، العدد ٢١اهلمشري، عمر أمحد، معوقات اإلبداع اإلداري لدى العاملني يف املكتبات املتخصصة يف األردن، دراسات، م4

.١١٨، ص ١٩٩٤الرابع، األردن، 
.٢١، ص ٢٠٠٥ية، دراسات معاصرة، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندر : جليب، علي عبدالرازق، اإلبداع والنقد االجتماعي5

6 Baldacchino, Leonie, " Entrepreneurial Creativity and Innovation", paper presented at the
First International Conference on Strategic Innovation and Future Creation Monday 23 March
2009 Grand Hotel Excelsior, Floriana – MALTA. Page 3.
{www.strategicfutures.eu/__.../leonie.baldacchino. 24/12/2012}
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، ويـدخل يف ذلـك، االسـتخدامات )سلوب للتعامـل مـع موضـوعات الطبيعـة أو البـشرأ(أو سلوكيا 
ا غري جديدة .١اجلديدة أو املبتكرة ألشياء هي يف حد ذا

: المنظمياإلبداع-ب
لكن . ٢هو التعبري عن أفكار أصيلة متاما) Amabile(عند املنظميإلبداعا

لفكرة جيب أن تكون مناسبة وممكنة األصالة وحدها ال تكفي من أجل أن تكون مبدعا، فا
ا األعمال لتطوير منتوج أو حتسني العملية . التطبيق، وجيب أن تؤثر على الكيفية اليت تنفذ 

ا مفيدة  واإلبداع عملية إدراك وفهم أية سلعة أو خدمة أو فكرة من قبل أي شخص على أ
خلق فكرة وإخراجها من خالل مبعىن أن اإلبداع عبارة عن العمليات اليت تؤدي إىل. ٣وجديدة

ويتماشى ذلك مع رأي . منتوج أو خدمة مفيدة أو طرائق من العمليات
)Marinus,2000,25(بانه العملية اليت تعطي شيئا مل يكن موجودا سابقاحول اإلبداع٤ .

بأنه تبين فكرة أو سلوك جديد لصناعة املنظمة أو سوقها أو ٥)Daft,2001,357(وكذا رأي 
. العامةبيئتها 

ـــاالت : أنـــواع اإلبـــداع التنظيمـــي-ج تتنـــوع أشـــكال وصـــور اإلبـــداع وفـــق تنـــوع التخصـــصات وا
:اإلنسانية، وميكننا إبراز أهم األمناط اإلبداعية القريبة من موضوع البحث الراهن وهي

كما .إدخال شيء معد من شيء جديد، وغري معروفويشري إىل : االبداع التكنولوجي
أو بتحسني منتج يف طريق ،حتويل فكرة معينة إىل منتج قابل للتسويقيتجسد يف عملية 

.٦التصنيع أو التسويق، أو طريقة جديدة خلدمة معينة

، قسم ١٩٩٢إعاقة املستقبل، ندوة عاطف غيث العلمية : االحنراف باإلبداعية يف الوطن العريب) ١٩٩٢(أحمد، سمير نعيم1
.االجتماع، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، اإلسكندرية

2 Amabile, Treesam.,(1998); Assessing the work Environment for creativity, Academy of management Journal, Vol. (39),No(5), 1998, p. 78.

3 Kotler, P.(2000); Marketing management, Prentice-Hall, New Jersey, 2000, p 355.

4 Marinos, Los. Creativity and Technology and technological Innovation in the united states, Research technology management, Nov/Dec,

Vol(43),Issue 6, 2000, 25.

5 Daft,R.L.(2001);Organization Theory design ,7thEd ,south western, Ohio.
يفالتنظيميوالتغيرياعاإلبد:الدويلالعلميامللتقى،"املنظماتيفاإلبداعوتدعيمتنمية"زدوري،أمساءغياط،شريف6

. ٥، ص ٢٠١٠ماي، ١٣- ١٢احلديثة، خالل الفرتة املنظمات
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يفاألفرادبنيالنشاطاتوتوزيعتقسيميفحتويالتعلىتتوقف: التنظيمياإلبداع
هذهيفرىجتاليتالتحسيناتفإنمثومن، املؤسسةداخلالوظائفتركيبويفاملؤسسة
.١للمؤسساتاألمهيةغايةمضافة يفقيمةتنتجأنميكنالوظيفة

إحداث التغيري يف مواصفاته أو خصائصه لكي تليب " ويقصد به : المنتجفيإلبداعا
.٢".بعض الرغبات، أو تشبع بعض احلاجات بكيفية افضل 

املؤسـسة بـشكل عـام تتمثـل مـصادر اإلبـداع يف : اإلبداع في المؤسـسات المعرفيـةمصادر-د
يف مــصدرين أساســيني، األول داخلــي يتمثــل يف كافــة العمليــات التنظيميــة واالجتماعيــة املميــزة 
للمؤسسة، واآلخر خارجي يتمثل يف الـسياق االجتمـاعي احملـيط باملؤسـسة، وكالمهـا يـشكالن 

ا علـــى توليـــد األفكـــار اإلبداعيـــة واســـتدامت . هامعـــا رأس مـــال اجتمـــاعي للمؤســـسة، يـــساعدا
، باعتبـاره أهـم العناصـر المستهلك-الزبون: وتتضمن تلك املصادر احملفزة لإلبداعية كل من

األساســـية يف توليـــد األفكـــار االبداعيــــة عـــن طريـــق املتطلبـــات واالحتياجــــات الـــيت يعـــرب عنهــــا 
بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، والعاملون باعتبـارهم العناصـر الفاعلـة يف ابتكـار األسـاليب الـيت

باعتبارهـــا أدوات التعـــرف علـــى الـــسوق وقنـــوات التوزيـــعتـــؤدي إىل توليـــد األفكـــار اجلديـــدة، 
واحتياجاته عن طريق إسهام املـوزعني بتقـدمي اقرتاحـات جديـدة تـساعد املـسؤولني علـى تطـوير 

عــن طريــق توجيــه أصــحاب املؤســسات الحكومــاتو. وحتــسني املنتجــات واخلــدمات اجلديــدة
ومراكز البحـث القواعد املعرفية حول االخرتاعات واالبتكارات اجلديدة، وتقدمي املشورة وبناء

مبا تقدمه من حبوث جديدة حول االبتكارات احلديثـة، ونتـائج البحـوث والدراسـات والتطوير
. العلمية باملؤسسات اجلامعية ومراكز البحوث العلمية

بـني –عمومـا –كـن التمييـز االبداع يف العديد من املـستويات، ومييظهر: اإلبداعمستويات-ه
ثــالث أنــواع مــن االبــداع يف املنظمــات املعاصــرة، وفيمــا يلــي نوضــح األنــواع الثالثــة باختــصار 

-:١على النحو اآليت

للعلومدمشقجامعة، جملة"ميدانيةدراسةاجلزائريفواملتوسطةالصغريةاملؤسساتيفاإلبداعواقع"الرمحان،عبدعنرتبن1
لد االقتصادية .١٥١، ص ٢٠٠٨، العدد األول، ٢٤والقانونية، ا

حالة املؤسسات الصغرية واملتوسطة : عيدان حممد سليم، دور اإلبداع يف حتسني امليزة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة2
. ٢٠١٣يف والية ورقل، اجلزائر، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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وهو االبداع الذي يتم التوصل إليه من قبل أحد األفراد : االبداع على مستوى الفرد- 
.الذين ميتلكون قدرات ومسات إبداعية

وهو االبداع الذي يتم حتقيقه أو التوصل إليه من قبل : اجلماعةاالبداع على مستوى- 
، واعتمادا على خاصية النشاط، فإن ابداع اجلماعة )اخل ...قسم، إدارة، جلنة( اجلماعة 

يفوق جمموعة االبداعات الفردية لألعضاء، وذلك نتيجة التفاعل فيما بينهم، وتبادل 
.الرأي واخلربة ومساعدة بعضهم البعض

وميكن حتقيق ذلك بتوافر الشروط األساسية التالية اليت : بداع على مستوى املنظمةاإل- 
أن اإلبداع والريادة حتتاج إىل اشخاص " وهي ضرورة إدراك " هارولد الفيت " اقرتحها 

ذوي تفكري عميق، يقدرون القيمة العلمية للنظريات اجلديدة، ولديهم الرغبة يف 
تدريب واملشاركة يف الندوات واملؤمترات، إضافة إىل االستطالع عن طريق التعلم وال

ضرورة تنمية املهارات والقدرات اإلبداعية يف إجياد حل للمشكالت بصورة إبداعية 
.وتعزيزها

:للبحثالمنهجيةاإلجراءات: سابعا
حتددت مصادر البيانات يف املصدر البشري، متمثل يف مديري الشركات : مصادر البيانات)١

.احة املعرفة مسقط أو من ينوب عنهمالقاطنة بو 
مستفيدا من الرتاث النظري حول ، كميااعتمد البحث على املنهج الوصفي: منهج البحث)٢

مفهوم رأس املال االجتماعي يف وصف وتشخيص وضعية رأس املال االجتماعي وإعادة 
وقد . واالبتكارتشكيله يف املنظمات املعرفية والتكنولوجية، وكذا الرتاث النظري حول اإلبداع

استخدم الباحث األسلوب الوصفي التحليلي، استنادا على طريقة املسح االجتماعي بالعينة
حتدد جمتمع البحث يف مجيع الشركات القاطنة يف واحة املعرفة مسقط، : مجتمع البحث)٣

وقد مت اختيار واحة املعرفة مسقط  .شركة تكنولوجية قاطنة يف الواحة) ١٣٠(واليت بلغت 
:اآلتيةجتمع للبحث للمربرات كم

.٤٦، دت، ص ١إدارة االبداع واالبتكار، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، ط) ٢٠٠٦(منري عبودي سليم بطرس جلدة، زيد1
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ا تصنف كإحدى حدائق التكنولوجيا اليت متثل أحد ركائز االقتصاد املعريف، ومتثل بيئة -  أل
.مواتية لإلبداع واالبتكار

.اهتمام الواحة باجلوانب املعرفية يف توزيع األعمال داخلها- 
لرجال األعمال وضعت الواحة من ضمن أهدافها الرئيسية الرغبة يف خلق بيئة مناسبة- 

والشركات الصغرية واملتوسطة، باإلضافة إىل سعيها لتحقيق االبتكار واالزدهار ضمن بيئة 
.العمل

ا أن تقدم -  ال املعريف واليت من شأ تضم الواحة جمموعة من الشركات العاملية املتميزة يف ا
.بيئة عمل خصبة لدعم االبداع واالبتكار

اعتمد البحث على العينة : نوع العينة وطريقة اختيارها: هاعينة البحث وإجراءات اختيار )٤
، حيث مت توزيع املقياس على مجيع الشركات املوجودة بالواحة العمدية، حسب العينة املتاحة

صحيفة من صحائف املقياس فقط، بعد مدة ) ٥٠( ، وقام الباحث بتلقي )١٣٠(
حجم عينة وبذلك فقد بلغ ).٢٠١٤مايو –مارس ( تراوحت ثالثة أشهر خالل الفرتة 

من إمجايل الشركات القاطنة بواحة املعرفة مسقط، ) ٣٨.٥( شركة بنسبة ) ٥٠( الشركات 
.وهي عينة تعد ممثلة استنادا إىل معايري العينة املمثلة يف البحث العلمي
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: خصائص عينة البحثيوضح اجلدول اآليت:عينة البحثخصائص)٥

بحثخصائص عينة ال)١( جدول 

%كاملتغ%كاملتغم
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ة 2550.0كب
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البياناتأداة)٦ :جمع

س املال ألتحقيق أهداف البحث، قام الباحث بتصميم مقياس لقياس مستوى ر 
وقد استند . االجتماعي لدى شركات واحة املعرفة مسقط من وجهة نظر مديري الشركات

الستفادة من الدراسات س املال االجتماعي، واأالباحث على الرتاث النظري حول مفهوم ر 
. السابقة حول املفهوم يف إعداد املقياس
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: صدق المقياس وثباته)٧

ألغراض اختبار صالحية املقياس، استخدم الباحث طريقة الصدق الظاهري، حيث مت 
عرض املقياس على جمموعة من الباحثني واخلرباء يف علم االجتماع، واإلعالم، والرتبية، إلبداء 

م على أ م يف احلسبان، كما مت تعديل ما أشاروا مالحظا بعاد وبنود املقياس، ومت وضع مالحظا
من اخلرباء على كل عبارة من عبارات %) ٨٠(اليه سواء باحلذف أو اإلضافة، واعترب موافقة 

.املقياس صحيحة

دول البناءمعامالت) ٢(ا العام( صدق املقياس)التحليل عاد أل

الصدقمعا البناء( مل )صدق م

املقياس عاد امنأ ال ذر مقدارا
التباين
%املفسر

اكمي ال الثباتالتباين معامل
)α( كرونباخ

7.512.912.90.61جتماعيةالروابطقوة١
6.811.724.50.67العملشبكةكثافة٢
4.88.332.80.82العملجتماعيةالثقة٣
نالتعاون ٤ نب 4.57.740.50.79املنظمةالعامل

أعاد

س
را

ال
ماامل

جت

ماملعرالتقارب٥ 3.35.746.20.77الرؤىوالتفا

ارة٦ ارامل 2.95.151.30.75للمشكالتحلول ابت
ارتوليد٧ 2.64.655.80.81بداعيةف اعاد اع

بد
بتار و رو البحث٨ 2.64.560.30.80بالواحةالتطو

0.92ملجموعا

لقياس ارتباط كل ) صدق البناء ( كما اعتمد الباحث على مقياس الصدق العاملي 
وبعد إجراء .فقرة من فقرات البعد بالقيمة الكلية للبعد ككل؛ ملعرفة مقدار التشبع للبعد

، مما )كما باجلدول السابق ( واحد الصحيح التحليالت، تبني أن قيمة مجيع األبعاد تزيد عن ال
يدل على أن مجيع أبعاد املقياس تتمتع بدرجة عالية من التشبع، ومن مث فإن املقياس صاحل 

" ألفا كرونباخ" مت حساب معامل الثبات باستخدام معادلة وقد.لقياس الظاهرة موضع الدراسة
ا للتأكد من ثبا ألفا  " وتشري معامالت ت االستبانة،للمقياس ككل ولكل جمال من جماال

).1( إىل صالحية االستبانة لالستخدام كما هو موضح باجلدول " كرونباخ 
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نتائج البحث: ثامنا
مسقطالمعرفةواحةفياالجتماعيالمالرأسمستوى)١

مسقط،املعرفةواحةيفاالجتماعياملالسرأمستوىعلىالوقوفالبحثحاول
كثافةو،االجتماعيةالروابطقوة: يفحتديدهامتقدأساسيةأبعادةمخسخاللمنوذلك
التقارب،المنظمةفيالعاملينبينوالتعاون،العملفياالجتماعيةالثقةو،العملشبكة

منجمموعةعنللبياناتاإلحصائيةالتحليالتكشفتوقد،الرؤىفيوالتفاهمالمعرفي
-:اآليتيفليلهاوحتعرضهاميكناملهمة،النتائج

التقنيةالشركاتيفاالجتماعياملالرأسأبعادمستوىما" علىاألولالسؤالنص
املتوسط: مقاييسالباحثاستخدمالتساؤل،هذاعنولإلجابة". ؟املعرفةواحةيفالقاطنة

كل،كاالجتماعياملالرأسمستوىلقياساملرجحواملتوسطاملعياري،واالحنرافاحلسايب،
.التحليلنتائجيبنياآليتواجلدولالفرعية،وأبعاده

)٣(جدول رقم 

المتوسط الحسابي المرجح ألبعاد مقياس رأس المال االجتماعي في واحة المعرفة مسقط

بالبعدم ت ال
املتوسط
ي سا ا

انحراف
معياري 

الوزن
املر

مستوى
املال رأس

متوسط513.562.272.13جتماعيةالروابطقوة١

ماحداعا327.283.172.48العملشبكةكثافة٢

عا223.103.312.57التنظيميةالثقة٣
نالتعاون ٤ نب جداعا118.422.462.63املنظمةالعامل

ماملعرالتقارب ماحداعا416.562.812.36الرؤىوالتفا

عا71.647.772.45مجموع

كشفت التحليالت اإلحصائية كما هو موضح باجلدول السابق، ارتفاع مستوى رأس 
لقد تبني حصول .  املال االجتماعي داخل الشركات التكنولوجية القاطنة يف واحة املعرفة مسقط

وهي الدرجة الكلية للمقياس، وتشري هذه ) ٣(من إمجايل ) ٢.٤٥(رأس املال االجتماعي 
كما أظهرت نتائج األبعاد الفرعية . إىل ارتفاع مستوى رأس املال االجتماعي بشكل عامالنتيجة

التعاون " ارتفاع مستوى : لرأس املال االجتماعي عن تباين مستويات كل بعد عن األخر، وتبني
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حمتال الرتبة ) ٢.٦٣(، حيث حصل على متوسط مرجح قدره "بني العاملني داخل الشركات 
مبتوسط مرجح " الثقة بني العاملني يف الشركات التكنولوجية " اد املقياس، يليه بعد األوىل بني أبع

مها أعلى العناصر " الثقة، والتعاون " حمتال الرتبة الثانية، وعلى ذلك، فإن بعدي ) ٢.٥٧(قدره 
.يف رأس املال االجتماعي بالشركات

جاء يف الرتتيب الثالث بعد كما اتضح ارتفاع األبعاد الثالثة اآلخرين إىل حد ما، حيث
تقارب الرؤى والتفاهم حول " ، يليه بعد )٢.٤٨(مبتوسط مرجح قدره " كثافة شبكة العمل " 

، يف حني جاء يف )٢.٣٦(يف الرتتيب الرابع مبتوسط مرجح " األهداف بني العاملني بالشركة 
.مستوى متوسطفقط وهو يعد) ٢.١(مبتوسط مرجح " قوة الروابط " الرتتيب األخري بعد 

" ورغم أن مستوى رأس املال االجتماعي يف واحة املعرفة مسقط عاليا، وأن بعدي 
جاء متواضعا، " الروابط االجتماعية بني العاملني بالشركة " عاليني، إال أن بعد " الثقة، والتعاون 

أمهية توجيه وهذا الوضع يشري إىل. رغم أنه من العناصر اجلوهرية ملفهوم رأس املال االجتماعي
النظر لدى إدارة واحة املعرفة اىل البحث عن بدائل لتهيئة البيئة املواتية لتدعيم الروابط بني 

.من جهة، وبني الشركات وبعضها البعض من جهة أخرى–أفقيا وراسيا –العاملني 

مسقطالمعرفةواحةفياإلبداعمستوى)٢
الشركات التقنية القاطنة يف واحة ما مستوى اإلبداع داخل " نص السؤال الثاين على 

املتوسط احلسايب، واالحنراف : ولإلجابة عن هذا التساؤل، استخدم الباحث مقاييس". املعرفة ؟ 
املعياري، واملتوسط املرجح لقياس مستوى رأس املال االجتماعي ككل، وأبعاده الفرعية، واجلدول 

.اآليت يبني نتائج التحليل
ي المرجح ألبعاد مقياس اإلبداع في واحة المعرفة مسقطالمتوسط الحساب) ٤(جدول 

بالبعدم ت ال
املتوسط
ي سا ا

انحراف
معياري 

الوزن
املر

مستوى
املال رأس

ارة١ ارامل جداعا115.642.152.61للمشكالتحلول ابت

ارتوليد٢ ماحداعا311.802.582.36بداعيةف

رثالبح٣ عا217.043.792.42بالواحةوالتطو
عا44.486.982.47مجموع

كشفت التحليالت اإلحصائية كما هو موضح باجلدول السابق، ارتفاع مستوى اإلبداع 
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لقد تبني حصول اإلبداع ككل على . داخل الشركات التكنولوجية القاطنة يف واحة املعرفة مسقط
وهي الدرجة الكلية للمقياس، وتشري هذه النتيجة إىل ) ٣(يل من إمجا) ٢.٤٧(متوسط مرجح 

كما أظهرت نتائج األبعاد الفرعية ملقياس اإلبداع عن تقارب . ارتفاع مستوى اإلبداع بشكل عام
املهارة يف ابتكار حلول " مستويات األبعاد الثالثة، لقد أفصحت النتائج عن حصول بعد 

حمتال الرتبة ) ٢.٦١(على متوسط مرجح قدره ، حيث حصل "للمشكالت داخل الشركات 
) ٢.٤٢(مبتوسط مرجح قدره " البحث والتطوير بالواحة " األوىل بني أبعاد املقياس، يليه بعد 

يف الرتبة األخرية مبتوسط مرجح قدره " توليد األفكار اإلبداعية " حمتال الرتبة الثانية، وجاء بعد 
اإلبداعية واالبتكار داخل شركات واحة املعرفة ومن املالحظ رغم ارتفاع مستوى). ٢.٣٦(

ورمبا يعود ذلك إىل . مسقط، إال أن أهم عنصر مرتبط بتوليد األفكار اإلبداعية هو أقل األبعاد
، وهي فرتة تعد قليلة إذا ما قورنت ٢٠٠٣حداثة الواحة املعرفية، فقد مت تأسيسها خالل عام 

.يت بدأت منذ ستينيات القرن العشرينبتاريخ واحات املعرفة والتكنولوجيا، وال
وميكن للباحث تفسري ارتفاع مستوى اإلبداعية إىل حد ما داخل واحة املعرفة مسقط 
بشكل عام، وبني الشركات القاطنة فيها بشكل خاص إىل طبيعة السياق االداري بالواحة 

تقدمه من وخصائصه التنظيمية، باإلضافة إىل فلسفة إنشاء الواحة بسلطنة عمان، وما
تسهيالت، وأشكال الدعم املختلفة للشركات احمللية واألجنبية، عالوة على أمناط التحفيز املميزة 

.اليت تقدمها سلطنة عمان للمستثمرين بشكل عام
االجتماعيالمالورأساإلبداعبيناالرتباطيةالعالقة)٣

ع مستوى يؤدي نمو رأس المال االجتماعي إلى ارتفا : " األول علىالفرضنص 
وللتحقق من ". ) واحة المعرفة مسقط ( اإلبداعية واالبتكار داخل المجمع التكنولوجي 

واجلدول . الفرض، استخدم الباحث معامل ارتباط بريسون لقياس اجتاه العالقة ومدى داللتها
اآليت يبني ذلك
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العالقة االرتباطية بين مستوى رأس المال االجتماعي ومستوى ) ٥(جدول 
.بداعية داخل واحة  المعرفة مسقطاإل

رأس المال 
االجتماعي

اإلبداع

Pearson Correlation10.500** رأس المال 
Sig. (2-tailed)0.000االجتماعي

Pearson Correlation0.500**1

Sig. (2-tailed)0.00 اإلبداع
N5050

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ال االجتماعي باملؤسسة س املل، وجود عالقة ارتباط موجب بني رأالنتائج باجلدو توضح
، )٠.٠٠١(كما تبني أن مستوى العالقة دالة عند مستوى ). ٠.٥٠(بداعية قدرها ومستوى اإل

تماعي ارتفاع مستوى رأس املال االج" وبناء على ذلك نقبل الفرض املوجه والذي يؤكد على أن 
معات التكنولوجية  ). واحة املعرفة مسقط ( يؤدي إىل ارتفاع مستوى اإلبداعية داخل ا

واالبداعاالجتماعيالمالرأسأبعادبيناالرتباطيةالعالقات)٤

وانطالقا من هذه العالقة اإلجيابية، ميكن توضيح العالقة بني أبعاد رأس املال االجتماعي  
حة املعرفة مسقط، حيث كشفت النتائج عن وجود عالقات ارتباط وأبعاد اإلبداعية داخل وا

قوة " موجب ودالة بني أربعة أبعاد لرأس املال االجتماعي، وعدم وجود عالقة ارتباط بني بعد 
-:وميكن توضيح ذلك على النحو اآليت" الروابط واالبداعية 

 ة الروابط االجتماعية بني توجد عالقة ارتباط دالة بني قو "لقد نص الفرض الثاين على أنه
عدم وجود ’، وكشفت النتائج االرتباطية عن "العاملني ومستوى اإلبداعية والتجديد لديهم 
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. ، وبذلك نرفض الفرض الثاين.عالقة ارتباط بني قوة الروابط داخل الواحة وبني اإلبداعية
ط بني قوة كما تبني من التحليالت اإلحصائية أيضا عدم وجود أي من عالقات االرتبا

مهارات حل املشكالت، وتوليد األفكار اإلبداعية، ( الروابط وبني أي من عناصر اإلبداعية 
).٧جدول ( داخل واحة املعرفة مسقط ) والبحث والتطوير 

Correlations مصفوفة العالقات االرتباطية بين أبعاد راس المال االجتماعي واإلبداع              ) ٦(جدول 

قوة 
وابطالر 

كثافة شبكة 
العمل

التعاونالثقة
االتفاق 

والتفاهم حول 
اهلدف

اإلبداع

Pearson Correlation1.298*.188-.072--.025--.010- قوة الروابط
Sig. (2-tailed).035.191.618.865.947

Pearson Correlation.298*1.735**.598**.516**0.472** كثافة شبكة 
Sig. (2-tailed).035.000.000.0000.001العمل

Pearson Correlation.188.735**1.687**.449**0.449**

الثقة
Sig. (2-tailed).191.000.000.0010.001

Pearson Correlation-.072-.598**.687**1.657**0.489**

التعاون
Sig. (2-tailed).618.000.000.000.000

Pearson Correlation-.025-.516**.449**.657**10.435** االتفاق والتفاهم 
Sig. (2-tailed).865.000.001.0000.002حول اهلدف

Pearson Correlation-.010-.472**.449**.489**.435**1

Sig. (2-tailed).947.001.001.000.002 اإلبداع
N505050505050

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 ال توجد عالقات ارتباطية دالة بني كثافة شبكة العمل " نص الفرض الثالث على أنه
واحة املعرفة مسقط، وللتحقق من صحة ومستوى االبداعية والتجديد لدى العاملني ب

ودالة ) ٠.٤٧( الفرض، مت استخدام معامل بريسون، وقد تبني وجود عالقة ارتباط موجب 
واإلبداعية داخل واحة املعرفة " كثافة شبكة العمل " بني بعد ) ٠.٠١(عند مستوى 
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كثافة ارتفاع مستوى  " وعلى ذلك نرفض الفرض الصفري الثالث، ونؤكد على أن . مسقط
".شبكة العمل تزيد من مستوى اإلبداعية داخل واحة املعرفة مسقط 

 توجد عالقات ارتباط دالة احصائيا بني درجة التعاون بني " نص الفرض الرابع على أنه
وقد تبني من ". العاملني ومستوى االبداعية واالبتكار لديهم بواحة املعرفة مسقط 

ة االرتباط وفق معامل ارتباط بريسون، وجود عالقة التحليالت االحصائية باستخدام مصفوف
. بني التعاون وبني اإلبداعية بوجه عام) ٠.٠١(ودالة عند مستوى ) ٠.٤٩(ارتباط موجب 

كما . ويشري ذلك إىل أن متغري التعاون يسهم يف رفع مستوى اإلبداعية داخل الواحة املعرفية
بني ) ٠.٠١(ودالة عند مستوى أن هناك عالقات ارتباط موجبة ) ٧(تبني يف جدول 
يف حني تبني أن العالقة ) البحث والتطوير، ومهارات حل املشكالت ( التعاون وعنصري 

.فقط) ٠.٠٥(االرتباطية بني التعاون وتوليد األفكار اإلبداعية دالة عند مستوى 

اإلبداعوأبعاداالجتماعيالمالرأسأبعادبيناالرتباطيةالعالقات)٥

صفوفة العالقات االرتباطية بين أبعاد راس المال االجتماعي وأبعاد اإلبداعية               م) ٧(جدول 

قوة 
الروابط

كثافة 
شبكة 
العمل

التعاونالثقة
التفاهم 
حول 

الهدف

مهارات حل 
المشكالت

توليد 
أفكار 
إبداعية

بحث 
وتطوير

Pearson

Correlation

1
.298*.188-.072--.025-.134-.033--.071- قوة الروابط

Sig. (2-tailed).035.191.618.865.352.821.622

Pearson

Correlation

.298*

1.735**.598**.516**.279*.342*.478** كثافة شبكة 
العمل

Sig. (2-tailed).035.000.000.000.050.015.000

Pearson

Correlation

.188
.735**1.687**.449**.350*.282*.436**

الثقة

Sig. (2-tailed).191.000.000.001.013.047.002

Pearsonالتعاون

Correlation

-.072-.598**.687**

1.657**.424**.316*.445**
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Sig. (2-tailed).618.000.000.000.002.025.001

Pearson

Correlation

-.025-.516**.449**

.657**1.322*.264.439** االتفاق حول 
الهدف

Sig. (2-tailed).865.000.001.000.023.064.001

Pearson

Correlation

.134.279*.350*

.424**.322*1.459**.393** مهارات حل 
المشكالت

Sig. (2-tailed).352.050.013.002.023.001.005

Pearson

Correlation

-.033-.342*.282*

.316*.264.459**1.594** فكار توليد أ
إبداعية

Sig. (2-tailed).821.015.047.025.064.001.000

Pearson

Correlation

-.071-.478**.436**

.445**.439**.393**.594**1

Sig. (2-tailed).622.000.002.001.001.005.000

بحث وتطوير

N5050505050505050

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 ال توجد عالقات ارتباط دالة احصائيا بني مستوى الثقة " نص الفرض اخلامس على أنه
وقد كشفت التحليالت ."توى االبداع والتجديد يف واحة املعرفة مسقطالتنظيمية ومس

ودالة ) ٠.٤٥(اإلحصائية عن عدم صحة الفرض الصفري، وتبني وجود عالقة ارتباط موجب 
، وعليه فإن ارتفاع الثقة التنظيمية بني العاملني وكافة املستويات اإلدارية )٠١٠(عند مستوى 

يئة الفرصة لبزوغ اإلبداع واالبتكار يف واحة املعرفة وبني الشركات وبعضها البعض ي ؤدي إىل 
مع ) ٠.٠١(أن الثقة التنظيمية مرتبطة إجيابية وعند مستوى ) ٧(كما اتضح يف جدول . مسقط

بعد البحث والتطوير اإلبداعي، يف حني اتضح وجود عالقة ارتباط موجب ودال عند مستوى 
).ر اإلبداعية، وابتكار حلول للمشكالت توليد األفكا( فقط مع عنصري ) ٠.٠٥(
 توجد عالقات ارتباط دالة احصائيا بني مستوى التفاهم "نص الفرض السادس على أنه

وقد أوضحت ". واالتفاق حول األهداف ومستوى االبداع والتجديد يف واحة املعرفة مسقط
بني ) ٠.٠١(وى ودالة عند مست) ٠.٤٤(التحليالت اإلحصائية وجود عالقة ارتباط موجب 

وجود ) ٧(وتبني من اجلدول . التفاهم واالتفاق بني العاملني حول األهداف ومستوى اإلبداعية
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بني التقارب والتفاهم الفكري حول األهداف ) ٠.٠١(ارتباط موجب ودال عند مستوى 
فقط ) ٠.٠٥(التنظيمية وبني عنصر البحث والتطوير، بينما تبني وجود االرتباط عند مستوى 

ني التفاهم حول اهلداف وعنصر ابتكار حلول ابداعية للمشكالت، يف حني مل يتضح وجود ب
. توليد األفكار اإلبداعية" عالقة ارتباط بني التفاهم حول األهداف وبني عنصر 

خالصة النتائج
خالصة النتائج والتوصيات

الشركات كشفت التحليالت اإلحصائية عن ارتفاع مستوى رأس املال االجتماعي داخل
كما أظهرت نتائج األبعاد الفرعية لرأس املال .  التكنولوجية القاطنة يف واحة املعرفة مسقط

مها " الثقة، والتعاون " أن بعدي : االجتماعي عن تباين مستويات كل بعد عن األخر، وتبني
" و "كثافة شبكة العمل " وجاءت أبعاد . أعلى العناصر يف رأس املال االجتماعي بالشركات

يف الرتتيب مرتفعة إىل حد ما، يف " تقارب الرؤى والتفاهم حول األهداف بني العاملني بالشركة 
.قوة الروابط" حني تبني اخنفاض بعد 

الثقة، " رغم أن مستوى رأس املال االجتماعي يف واحة املعرفة مسقط عاليا، وأن بعدي .١
جاء متواضعا، رغم " ة بني العاملني بالشركة الروابط االجتماعي" عاليني، إال أن بعد " والتعاون 

أمهية توجيه النظر األمر الذي يدعوا إىل . أنه من العناصر اجلوهرية ملفهوم رأس املال االجتماعي
–لدى إدارة واحة املعرفة اىل البحث عن بدائل لتهيئة البيئة املواتية لتدعيم الروابط بني العاملني 

.الشركات وبعضها البعض من جهة أخرىمن جهة، وبني –أفقيا وراسيا 

تبني ارتفاع مستوى اإلبداعية داخل الشركات التكنولوجية القاطنة يف واحة املعرفة .٢
املهارة يف ابتكار حلول للمشكالت " وأفصحت النتائج عن حصول بعد . مسقط بشكل عام

يف الرتبة الثانية، " البحث والتطوير بالواحة " ، على الرتبة األوىل، يليه بعد "داخل الشركات 
. يف الرتبة األخرية" توليد األفكار اإلبداعية " وجاء بعد 

ورغم ارتفاع مستوى اإلبداعية واالبتكار داخل شركات واحة املعرفة مسقط، إال أن أهم .٣
ورمبا يعود ذلك إىل حداثة الواحة املعرفية، . عنصر مرتبط بتوليد األفكار اإلبداعية هو أقل األبعاد

، وهي فرتة تعد قليلة إذا ما قورنت بتاريخ واحات املعرفة ٢٠٠٣تأسيسها خالل عام فقد مت
وميكن للباحث تفسري ارتفاع مستوى . والتكنولوجيا، واليت بدأت منذ ستينيات القرن العشرين
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اإلبداعية إىل حد ما داخل واحة املعرفة مسقط بشكل عام، وبني الشركات القاطنة فيها بشكل 
يعة السياق االداري بالواحة وخصائصه التنظيمية، باإلضافة إىل فلسفة إنشاء الواحة خاص إىل طب

بسلطنة عمان، وما تقدمه من تسهيالت، وأشكال الدعم املختلفة للشركات احمللية واألجنبية، 
.عالوة على أمناط التحفيز املميزة اليت تقدمها سلطنة عمان للمستثمرين بشكل عام

ناك عالقة ارتباط موجب بني منو رأس املال االجتماعي و أن ه: كشف البحث عن.٤
مع التكنولوجي  ". ) واحة املعرفة مسقط ( ارتفاع مستوى اإلبداعية واالبتكار داخل ا

٥.
تسهم يف رفع مستوى الروابط االجتماعية بني العاملني توصل البحث إىل أن قوة .٦

اإلبداعية والتجديد لديهم 
باط بني قوة الروابط داخل الواحة وبني اإلبداعيةجود عالقة ارتاتضح عدم و .٧
كما تبني من التحليالت اإلحصائية أيضا عدم وجود أي من عالقات االرتباط بني قوة .٨

.مهارات حل املشكالت، وتوليد األفكار اإلبداعية( الروابط وبني أي من عناصر اإلبداعية 
. اخل واحة املعرفة مسقطاإلبداعية ديف رفع مستوى " كثافة شبكة العمل " تسهم .٩

توجد عالقات ارتباط دالة احصائيا بني درجة التعاون بني العاملني ومستوى .١٠
عالقات ارتباط كما تبني وجود. بوجه عام"االبداعية واالبتكار لديهم بواحة املعرفة مسقط 

).البحث والتطوير، ومهارات حل املشكالت ( موجبة ودالة بني التعاون وعنصري 
تفاع الثقة التنظيمية بني العاملني وكافة املستويات اإلدارية وبني الشركات ار إن.١١

يئة الفرصة لبزوغ اإلبداع واالبتكار يف واحة املعرفة مسقط الثقة وأن. وبعضها البعض يؤدي إىل 
وابتكار توليد األفكار اإلبداعية، و التنظيمية مرتبطة إجيابية مع بعد البحث والتطوير اإلبداعي، 

.ول للمشكالتحل
تسهم حالة التفاهم واالتفاق بني العاملني حول األهداف يف رفع مستوى اإلبداعية ١٢

مع التقين  ، حيث تبني أن التقارب والتفاهم الفكري حول )واحة املعرفة مسقط ( داخل ا
األهداف التنظيمية يساعد على اتاحة الفرصة لزيادة قدرة البحث والتطوير، وكذا ابتكار حلول

ابداعية للمشكالت، يف حني مل يتضح وجود عالقة ارتباط بني التفاهم حول األهداف وبني 
.توليد األفكار اإلبداعية" عنصر 
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