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املقدمة
شهد العامل خالل السنوات األخرية تسارعًا يف جمال املعرفة، وقد تزامن 
ه�ذا م�ع ثورة وس�ائل االتص�ال، مما س�هل عملي�ة انتقال خمتل�ف مكونات 
املعرف�ة بني خمتلف أنح�اء العامل، وه�ذه املكونات بالنس�بة للمجتمع املنتقلة 
إلي�ه قد تكون مفيدة أو غري مفيدة، املرغوب فيها وغري املرغوب فيها، والتي 
تتعارض مع نس�ق القيم املح�ي،  والتي ال تتعارض مع�ه... وهكذا. وليس 

بإمكان املجتمعات قفل األبواب أمام حركة تنقل هذه املكونات املعرفية.

ويع�د احل�راك املع�ريف من خصائ�ص عرصنا احل�ايل، حي�ث بلغت فيه 
مع�دالت تزاي�د املع�ارف حدًا ال س�ابق ل�ه، وتضخ�م حجم االكتش�افات 
العلمي�ة فيه بدرجة كبرية، فمن حيث تطور وتقدم عدد اجلامعات يف اململكة 
العربية الس�عودية خالل الف�رة )1410 �  1430ه�( كان هناك 24 جامعة 
و8 جامع�ات أهلي�ة، وهذا يعد مث�االً حيًا للحراك املع�ريف )مركز اإلحصاء 

بوزارة التعليم العايل، 1431ه�(.

وق�د أدى ه�ذا التق�دم إىل ب�زوغ ث�ورة يف البح�ث وأدوات�ه وجماالت�ه، 
وتصاع�دت أعداد املنش�غلني بالعلم والتكنولوجي�ا، باإلضافة إىل االقراب 
م�ن غي�اب الفج�وة بني االكتش�اف العلم�ي والتطبي�ق العمي ع�ى النطاق 
الواس�ع بش�كل مث�ري، كذلك تش�ري املعلومات الت�ي توفرها مؤسس�ة امللك 
عبدالعزيز ورجاله لرعاية املوهوبني إىل أهنا أس�همت يف رفع عدد املخرعني 
إىل أكثر من 200 خمرع وخمرعة، كام حصلت عى أكثر من 80 منحة دراسية 

حملية للموهوبني واملبدعني.

وعى صعيد مقارنة اململكة بمجموعات الدول املعتمدة من اليونس�كو 
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يف حال�ة التعليم العايل لدهيا يتضح أن اململكة احتلت املركز األول يف مؤرش 
»تكاف�ؤ اجلنس« البال�غ 1.44 )لصالح الطالبات(، وجت�اوز املعدل العاملي 
الذي يبلغ 1.083، وُمعدل دول أوربا الغربية وأمريكا الذي يبلغ 1.332. 

)مركز اإلحصاء بوزارة التعليم العايل، 1431ه�(.

وعمومًا فإن اإلنس�ان يتميز بقدرته عى إنتاج املعرفة واستهالكها، وهذه 
أه�م خصيصة متيزه عن بقية املخلوقات، ولكل جمتمع معرفته وثقافته اخلاصة 
التي يتسم هبا ويعيش فيها، ولكِل معرفة ميزاهتا وخصائصها ومقوماهتا املادية 
الت�ي تتألف من طرائق املعيش�ة واألدوات التي يس�تخدمها أف�راد املجتمع يف 

قضاء حوائجهم، واألساليب التي يضعوهنا الستخدام هذه األدوات. 

فكلم�ة املعرفة هي أكثر كلمة ش�هدت انتش�ارًا وازده�ارًا، وليس هناك 
مفهوم أكثر تداوالً واس�تخدامًا كمفهوم املعرفة أو الثقافة، التي تندرج حتت 
اجتاه�ني، األول: اجتاه واقع�ي يرى أن املعرفة هي كل ما يتكون من أش�كال 
الس�لوك املكتس�ب اخلاص بمجتمع أو مجاعة معينة من البرش، والثاين: اجتاه 
جتري�دي يرى أن املعرف�ة جمموعة أف�كار جيردها العامل م�ن مالحظته للواقع 
املحس�وس الذي يش�مل أشكال الس�لوك املكتس�ب اخلاص بمجتمع ما أو 

بجامعة معينة.

وأفضل وص�ف ألي معرفة أو ثقافة يقوم عى معرفة نظمها االجتامعية 
وحتليل هذه النظم التي حتل فيها الثقافة، ويمكن حتديدها بتسعة نظم، وهي: 
األرسية، والربوية، والدينية، واألخالقية واجلاملية، واللغوية، واالقتصادية، 
والقانونية، والسياس�ية. ويكتس�ب األف�راد هذه األن�امط الثقافية عرب عملية 
التنش�ئة االجتامعية، بدءًا بأس�اليب الس�لوك املتنوعة ووصوالً إىل األنش�طة 

اجلامعية وسلوكياهتا. 
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وك�ام ينفرد اإلنس�ان ع�ن مجيع املخلوق�ات بقدرات�ه عى صن�ع الثقافة 
واملعرف�ة ف�إن كل جمتم�ع ب�رشي ينف�رد بخصائ�ص معرفي�ة متيزه ع�ن بقية 
املجتمع�ات، فالثقاف�ة نت�اج اجتامعي وإنس�اين، وال وج�ود للثقافة من دون 
إنس�ان، واملجتمعات دائمة التغيري، فالتغيري قان�ون ختضع له مجيع الظواهر، 

إذ قد متوت الثقافة إذا تفكك املجتمع الذي أنتجها. 

والثقاف�ة إذن تتط�ور، ذلك أن كل جي�ل يقوم باإلضاف�ة إىل »املوروث 
الثق�ايف« من خالل التعليم والتجربة، وتس�مى ه�ذه العملية الراكم الثقايف، 
والعن�ارص الثقافي�ة املراكم�ة تعم�ل وتس�تمر يف ص�ور كث�رية م�ا دامت قد 

استمرت الوظيفة التي تؤدهيا يف املجتمع.

ولعل ظاهرة احلراك املعريف واالنتشار من الظواهر التي حظيت بنصيب 
كب�ري يف علم االجتامع الثقايف، ألهن�ا تتعلق بحراكاهتا اخلارجية، وقد ثبت أن 
أكث�ر التغي�ريات تأيت م�ن اخلارج، وق�د فتحت آلية االنتش�ار الثق�ايف الباب 
منذ زمن ملس�ألتني: األوىل: تتعلق بوس�ائل االنتش�ار نفس�ها، مثل اهلجرات 
واحل�روب والتج�ارة، واملعرف�ة الي�وم أصبح�ت أكثر ق�درة عى االنتش�ار، 
والثاني�ة: تتعل�ق باملوقف م�ن الثقافات األخ�رى، وكيفية اس�تقبال املجتمع 

للعنارص اجلديدة الوافدة. 

وم�ن خصائ�ص املعرفة كوهنا جمموع�ة أفكار ومفاهيم وأعامل تش�كل 
أس�س النم�و االقتص�ادي والثق�ايف واالجتامع�ي والس�يايس، فه�ي عنارص 
صنعه�ا اإلنس�ان نتيجة حلاجات�ه األساس�ية أو الثانوية، واملعرفة موس�وعية 
الطابع بمكوناهتا من معارف وثقافات، لذا فهي تتباين وتتناقض أحيانًا وفق 
تلك املكونات فهي أحيانًا موضوعية تعمل عى رقي املجتمع، أو غري ذلك، 
فتوسع هذه املنظومة االجتامعية، ويعود ذلك التباين بني املعارف والثقافات 
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إىل عوام�ل موضوعي�ة، مثل البيئ�ة اجلغرافية، وطبيعة االتص�ال، والتعاون، 
وحجم اجلامعة اإلنسانية التي جيري فيها التفاعل، والقيم السائدة يف املجتمع 
التي تؤدي دورًا كبريًا يف التنوع املعريف، كام أن طبيعة اإلنسان كصاحب عقل 
مفك�ر ومبدع قادر عى إنتاج أع�داٍد ال هنائية من األف�كار والبدائل، وأخريًا 

فإن املعرفة تبقى انتقائية انتقالية وتراكمية.

ولق�د ب�ات احلراك املعريف ج�زءًا أصياًل م�ن التغي�ريات التي حتدث يف 
جمتم�ع اجلزيرة العربي�ة، حيث إن املجتمع مر بمراحل ع�دة، فكانت مرحلة 
الرع�ي ث�م ج��اءت مرحل�ة التج�ارة فكانت رحل�ة الش�تاء والصيف التي 
ْيِف  �َتاِء َوالصَّ ي�اَلِف ُقَرْي�ٍش ﴿1﴾ إِياَلفِِه�ْم ِرْحَلَة الشِّ ذكره�ا الق�رآن: ﴿ إِلِ
﴿2﴾ )قريش(،وه�ذه املرحلة كانت جزءًا من املايض حتى ظهور اإلس�الم 

وانتشاره يف شبه اجلزيرة العربية.

وكل�ام واجهت املجتمع�ات البرشية مزي�دًا من التغي�ري والتغيري تنامت 
احلاج�ة إىل املعرف�ة، وحاجة الف�رد إىل النمو الذايت واهل�ادف وتقدير قيمة ما 
يتعرضون له يف حياهتم وأدائهم، واملعرفة تقدم هلم خربات حقيقية، ويتم من 
خالهلا ت�الؤم األهداف مع حاجة الفرد واملجتمع عامة، فمتطلبات املجتمع 
ه�ي جمموع�ة ما حيت�اج إلي�ه الف�رد يف كل مناحي احلي�اة، إضاف�ة إىل املعرفة 

واملهارات ذات العالقة بالنشاط البرشي.

 إذًا فاملعرف�ة عملي�ة تفاع�ل اجتامعي لتطوي�ر معارف ومه�ارات وقيم 
واجتاه�ات، ويف ظ�ل التط�ور املعريف تأيت أمهية أس�اليب توظي�ف املعرفة يف 
اختاذ القرارات والقيام باإلجراءات الالزمة للتغيري والتطوير والتقويم، فهذه 
املعرفة إما أن تكون معرفة إجرائية ومنطلقاهتا اإلجابة عن السؤال كيف، أو 
اس�تفهامية منطلقاهتا اإلجابة عن الس�ؤال ماذا ، أو س�ببية ومنطلقها اإلجابة 

عن السؤال ملاذا، أو ترفيهية ومنطلقها اإلجابة عن السؤال بامذا .  
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وإليضاح ال�دور الفاعل يف احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
كان لظه�ور البرول يف بداية القرن العرشين تغيريات يف معامل اململكة العربية 
الس�عودية، فأنش�ئت الطرق واملؤسس�ات التعليمي�ة والصحي�ة، وتم هيكلة 
الدولة، وظهرت الدولة احلديثة منذ عهد املؤسس امللك عبد العزيز آل سعود 
)طي�ب اهلل ثراه(، واس�تكمل البناء امل�ادي والثقايف يف عهد أبنائ�ه امللوك الذين 
خلف�وه، كل هذا التغي�ري أدى إىل تغري جمرى احل�راك االجتامعي من األفقي إىل 
العمودي، بسبب تأثري املؤسسات التعليمية واملعرفية يف تنشئة الناشئة السعودية 
تنش�ئة عرصي�ة مبنية عى التحصي�ل الدرايس والعلم�ي، األمر ال�ذي أدى إىل 
إكس�اب املواطن الس�عودي معرفة علمي�ة جديدة، تؤهله يف إدارة املؤسس�ات 
النس�قية والبنائية الس�عودية احلديثة، بمعنى أنه حدث تغي�ري ثقايف يف املجتمع 
الس�عودي أس�هم يف انفتاحه عى الثقافات األخرى والتفاعل معها، ولكن من 
خ�الل ضواب�ط اجتامعية ودينية متمس�ك هب�ا مل يتخلَّ عنه�ا يف حاجته اليومية 
واالس�ترشافية، أي حت�رك نحو األع�ى يف تقبله للمعارف اجلديدة التي تس�ود 
العامل فاكتسب العلوم التقنية والنظريات اإلنسانية التي أسهمت يف ارتقاء ثقافته 

االجتامعية ومستوى عيشه لكي يواكب تطورات العرص الذي يعيش فيه.

وعى الصعيد األمني فإن احلراك املعريف أحدث حتوالً يف أسس املحافظة 
ع�ى توازن املعاي�ري الثقافي�ة وامل�وروث االجتامعي ال�ذي يقوم علي�ه البناء 
االجتامعي يف اململكة العربية السعودية، فالتغيري الثقايف واملعريف حيدث نوعًا 
م�ن االضطراب وعدم التوازن يف املعايري الثقافية. من هنا تربز أمهية التوافق 
بني احلراك املعريف واحلراك االجتامعي واملحافظة عى النس�ق الثقايف يف البناء 
املع�ريف يف املجتمع الس�عودي، ويف محاية الوضع األمني واحت�واء حمدداته ، 
فالعملية هنا عملية تتابعية، فاحلراك املعريف قد يس�هم يف تثبيت أو اضطراب 

احلراك االجتامعي، الذي من أسسه الفكرية صياغة املنظومة األمنية . 
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وحت�اول الدراس�ة احلالي�ة إلق�اء الضوء عى احل�راك املع�ريف يف اململكة 
العربية الس�عودية وأثره عى األمن الفكري، م�ن وجهة نظر النخب العلمية 

يف املجتمع السعودي.
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1 . مشكلة الدراسة وأبعادها

1 . 1 مشكلة الدراسة 
يف العق�د األخ�ري م�ن الق�رن املايض أصب�ح مصطل�ح احل�راك املعريف 
يع�رب عن تالحم املعرفة والثقاف�ات بني الدول، وإىل زي�ادة الكمية اهلائلة يف 
املعلوم�ات، وتناق�ل الباحث�ون ه�ذا املصطلح بمس�ميات كثرية منه�ا: أزمة 
املعلوم�ات، املعلوم�ات والتنمية، ثورة املعلومات، وم�ع بروز عرص احلراك 
املع�ريف وما صاحب�ه من ثورة يف االتصاالت، ونظ�م ادارة املعرفة، أصبحت 

احلاجة ملحة إىل االستفادة من ذلك التقدم اهلائل يف الوسائط املتعددة.
يص�اغ احل�راك املع�ريف لإلش�ارة إىل النم�و املط�رّد للمعرف�ة النظري�ة 
والتطبيقي�ة، وتقل�ص الف�رة الزمنية ب�ني النظري�ة والتطبيق يف ظ�ل احلراك 
املعريف، ويف الس�نوات األخرية، بل يف األلفية الثالثة، أدى احلراك املعريف إىل 
تالحم املعرفة والثقافات بني املجتمعات البرشية وتناميها حتى أصبحت كاًم 
هائ�اًل من املعلومات الت�ي أحدثت ثورة معرفية عاملي�ة، وثورة يف االتصال، 

وأوجبت صياغة نظام إلدارة املعرفة.   
»وك�ام هو معروف فإن املعرفة ال تنش�أ من فراغ؛ ب�ل هي وليدة عوامل 
اجتامعي�ة وثقافي�ة وتارخيية وحاج�ات دنيوي�ة يف املقام األول أث�رت يف بناء 
املجتمع معرفيًا، وقدرته عى إنتاج املعرفة وتوظيفها بكفاءة يف مجيع نشاطاته 
لالرتق�اء بمس�توى اإلنس�ان وإيصال�ه إىل مرحل�ة العط�اء الك�فء، وفه�م 
مع�ادالت احلي�اة واس�تعامهلا  لبن�اء جمتم�ع أفضل؛ ف�إن املعرفة هي الس�بيل 
الوحي�د لبلوغ هذه الغاية، وه�ي يف حد ذاهتا األداة املحركة للعنرص البرشي 
لتحقي�ق حريته ورفع قيمت�ه، وحتوله من التخلف إىل التق�دم« )أبو العينيني، 

2000م، 21(.
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ويتض�ح أن »هناك ارتباطًا وثيقًا بني مس�توى املعرفة والقدرة اإلنتاجية 
يف املجتم�ع، وقد يك�ون هذا جليًا بمقارن�ة املجتمعات التي اكتس�بت فيضًا 
م�ن املعرفة يف جماالت عدة، ونمو ه�ذه املجتمعات وازدهارها؛ فكلام زادت 
املعرفة بالثقافة وإنتاجها، زاد اإلنتاج االقتصادي وازدهر وارتفعت معدالته 

التنموية« )الساعايت، 1998م، 23(.

وق�د حظي التأثري املادي واملعنوي للمعرف�ة يف البناء االجتامعي باهتامم 
أف�راد املجتم�ع ومؤسس�اته، وعند تزامن ه�ذا االهتامم مع ثقاف�ة العوملة زاد 
االهت�امم ك�ون العزل�ة واالنغالق ع�ن العامل اخلارج�ي رفضًا رصحي�ًا لتبني 
املعرف�ة، فالتواف�ق الوظيف�ي ب�ني املعرفة وث�ورة االتص�ال أوجب�ت املرونة 
العقلي�ة أمام رف�ض التغيري الثق�ايف، فالتحول إىل جمتمع املعرفة يعد تأسيس�ًا 
للفك�ر التنموي بجميع أبعاده التعليمية والثقافي�ة واالجتامعية واالقتصادية 

والسياسية واألمنية.  

حيث شهدت اململكة جمموعة من التغيريات والتطورات واملرشوعات 
الطموح�ة التي هتدف لتحقيق نقل�ة نوعية يف جمال التنمية الش�املة، وخطط 
التنمية، من أبرزها براءات االخراع، وإنش�اء عدد من اجلامعات عى رأسها 
جامع�ة املل�ك عبداهلل للعلوم والتقني�ة، وإقرار كثري من اخلط�ط منها: اخلطة 
الوطني�ة للعل�وم والتقنية، واخلطة الوطني�ة لالتصاالت وتقني�ة املعلومات، 
وخط�ة املوهب�ة واإلب�داع ودع�م االبت�كار، وحاضن�ات التقني�ة، ومراك�ز 
ومعارض االبت�كار وتزامنت هذه التطورات مع صدور قرار جملس الوزراء 
العت�امد برنام�ج لدعم املخرعني الس�عوديني، ه�ذا العام 1431ه��، تنفذه 
مدين�ة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، حيث تم ختصيص مبلغ 30 مليون 
ريال سنويًا لدعم املخرعني، ويشكل هذا الدعم مرحلة انتقالية للمخرعني 
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السعوديني متهد لزيادة أعدادهم بعد أن كانت املادة حجر عثرة أمام تسجيل 
اخراعاهتم، إضافة إىل وصول املخرعات إىل السوق.

وج�اء إقرار جملس الوزراء بتاريخ 1423/4/27ه�، لوثيقة السياس�ة 
الوطني�ة للعلوم والتقنية الت�ي أعدهتا مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
وتضمنت عددَا من األس�س اإلس�راتيجية، ينص األس�اس االس�راتيجي 
الس�ابع منها ع�ى دعم ورعاية وتش�جيع القدرات البرشي�ة الوطنية لإلبداع 

واالبتكار. 
وأعدت جمموعة األغر للفكر االسراتيجي، عام 2008م، إسراتيجية 
املعرف�ة الت�ي تضمن�ت رؤي�ة ورس�الة وقي�اًم وأهداف�ًا إس�راتيجية لتح�ول 
اململكة إىل جمتمع معريف بحل�ول عام 1444ه� )جريدة الرياض، 29صفر، 

1429ه�، عدد14501(.
والتق�ت وثيق�ة السياس�ة الوطنية للعل�وم والتقنية الت�ي أنجزهتا املدينة 
مع دراس�ات جمموعة األغ�ر ليبدأ العمل بني اجلانبني إلع�داد نظام االبتكار 
الوطن�ي ال�ذي يس�عى لدعم بن�اء املجتمع املع�ريف يف اململك�ة )جملة احلرس 

الوطني، عدد رقم 318، بتاريخ 2008/10/1(. 
وب�دأت اململك�ة يف االهتامم بحقوق امللكي�ة الفكرية من�ذ وقت مبكر، 
وحتدي�دًا من�ذ اخلمس�ينيات اهلجري�ة بحامية ما يس�مى بالعالم�ات التجارية 
ووض�ع األنظمة اخلاص�ة هبا، ثم كانت النقلة النوعي�ة يف عام 1402ه� عند 
انض�امم اململكة ملنظم�ة امللكية الفكري�ة يف جنيف )الوايب�و( وتكليف مدينة 
املل�ك عبد العزيز للعلوم والتقنية بأمر س�ام كريم لتس�جيل وإصدار امللكية 
الصناعي�ة ومن ذلك براءات االخراع والنامذج الصناعية والدوائر املتكاملة 
واألصن�اف النباتية، يف ح�ني أوكلت العالمات التجاري�ة إىل وزارة التجارة 

والصناعة، وحقوق املؤلف إىل وزارة الثقافة واإلعالم. 
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وحقق�ت اململكة نقلة نوعية يف جم�ال تأهيل القوى البرشي�ة وتدريبها، 
حيث ارتفع عدد الباحثني من فاحيص براءات االخراع من س�تة أش�خاص 
قبل انضامم اململكة ملنظمة التجارة العاملية إىل أكثر من مخسني فاحصًا، مجيعهم 
من الس�عوديني، وأغلبهم من الفاحصني املتقدمني، كام تم تكوين جلنة للنظر 
يف املنازعات حول براءات االخراع تضم أشخاصًا أكفاء، سواء من الناحية 

النظامية والرشعية أو من الناحية الفنية والعلمية. 

وتص�درت اململكة املركز األول عربيًا يف عدد طلبات براءات االخراع 
بحسب تقرير للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )وايبو( ، إذ جاءت يف قائمة 
ال�دول العربي�ة ب�� )45( طل�ب براءة اخ�راع مقارنة ب��)39( طلب�ًا يف عام 

2005م )جريدة الرياض، 13 يناير 2009، عدد14813(

واهتم�ت اململكة بإقامة حاضنات تقني�ة ومراكز االبتكار باعتبارها من 
أدوات االقتص�اد املعريف، وذلك وف�ق توجه تقوده مدينة املل�ك عبد العزيز 
للعل�وم والتقني�ة وجامع�ات امللك س�عود وامللك فه�د وامللك عب�د العزيز 
م�ن أجل اجلمع بني رج�ال األعامل واملخرعني، وحتويل ب�راءات االخراع 
املس�جلة إىل أف�كار جتارية ذات م�ردود اقتصادي للبلد. فقد أنش�أت املدينة 
برنام�ج )ب�ادر( للحاضنات، وأنش�أت جامع�ة امللك س�عود برنامج وادي 
الرياض للتقنية، وأنش�أت جامعة امللك فهد للبرول واملعادن برنامج وادي 
الظه�ران للتقنية.)املق�ويش، بجريدة الري�اض، عدد رق�م 14597، بتاريخ 

.)2008/6/11

ويس�عى تبن�ي املدين�ة واجلامع�ات لفك�ر مس�تقبي داع�م للموهوب�ني 
واملبدعني واملخرعني عرب حاضنات التقنية ومراكز االبتكار إىل إجياد رشاكة 
ب�ني املخرعني واملس�تثمرين لتكتم�ل منظومة الربط بني املدين�ة واجلامعات 

والقطاع الصناعي.
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ولك�ون اململك�ة دولة إس�المية رشعية فقد أرس�ت منذ نش�أهتا عى يد 
املل�ك عبد العزي�ز )رمح�ه اهلل( دعائم وأس�س احلفاظ عى األم�ن الفكري، 
حيث نص النظام األس�ايس للحكم يف )املادة األوىل ( الصادر باألمر امللكي 
رق�م: أ/90 وتاري�خ 27/ 1412/8ه�  عى أن اململكة العربية الس�عودية 
دولة عربية إس�المية ذات س�يادة، دينها اإلسالم ودس�تورها كتاب اهلل تعاىل 
وس�نة رس�وله < وذلك لعلم والة األمر بأن احلفاظ عى األمن الفكري ال 
يكون إال من خالل السري عى هنج الكتاب والسنة،  ولذلك جعلت اململكة 
العربي�ة الس�عودية الواجه�ة املمثلة هل�ا الواجهة الرشعية بش�كل مبارش عى 

علمها، وعى ألقاب والهتا الذين يترشفون بخدمة احلرمني الرشيفني.

وم�ا يش�يع يف ربوع ه�ذه البالد من نور العلم اإلس�المي املش�تمل عى 
العقي�دة الصافي�ة، واألوام�ر والنواه�ي اإلهلي�ة  الت�ي قام�ت عليه�ا الدولة 
الس�عودية هي يف احلقيقة تدابري وقائية للحف�اظ عى األمن الفكري محى اهلل 
تع�اىل هبا العقول واألفكار من املبادئ اهلدام�ة، من خمتلف مصادر الضالل، 
فقد اجتثت ما نبت من جذور الرشك، ملا عرف الناس بنور العلم، فحوربت 
البدع�ة واخلرافة والش�عوذة واإلرهاب ، ومجيع ألوان الفكر املنحرفة بش�تى 
صوره�ا، وبذل�ك أمن الناس عى أفكارهم فام ع�ادت تنطي عليهم األمور، 
وال يغره�م يف متاه�ات االنح�راف الفك�ري واالنت�كاس العق�ي الغ�رور 

)الديبان، 2008م 2(.

لكل ما سبق فإن السؤال الرئيس الذي تنطلق منه هذه الدراسة:

ما أثر احلراك املعريف عى األمن الفكري يف اململكة العربية السعودية ؟
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1 . 2 تساؤالت الدراسة
ويتفرع من التساؤل الرئيس السابق التساؤالت التالية :  

1 �  ما مكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية ؟
2 �  ما إجيابيات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية؟
3 �  ما سلبيات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية؟
4 �  ما معوقات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية؟

5 � ما مكونات األمن الفكري ودعائمه يف اململكة العربية السعودية ؟
6 �  م�ا العالقة ب�ني احلراك املع�ريف واألمن الفك�ري يف اململكة العربية 

السعودية ؟
7 �  م�ا أث�ر احلراك املع�ريف يف تعزيز األم�ن الفكري يف اململك�ة العربية 

السعودية؟
8 �  ه�ل هناك ف�روق ذات داللة إحصائية يف آراء املبحوثني حول حماور 

الدراسة، وفقًا ملتغيرياهتم الشخصية والوظيفية ؟ 

1 . 3 أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية : 

1 �  التعرف إىل مكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية .
2 � التعرف إىل إجيابيات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية.
3 �  التعرف إىل سلبيات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية.

4 �  التعرف إىل معوقات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية .
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5 �  التع�رف إىل مكون�ات األم�ن الفك�ري ودعائمه يف اململك�ة العربية 
السعودية .

6 �  التع�رف إىل العالق�ة بني احلراك املعريف واألم�ن الفكري يف اململكة 
العربية السعودية.

7 �  التع�رف إىل أث�ر احل�راك املعريف يف تعزيز األم�ن الفكري يف اململكة 
العربية السعودية.

8 �  التعرف إىل مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء املبحوثني 
حول حماور الدراسة، وفقًا ملتغيرياهتم الشخصية والوظيفية .

1 . 4  أمهية الدراسة 

1 . 4 . 1 األمهية النظرية

تربز أمهية الدراسة العلمية والنظرية، مما قد تسهم به من لفت االنتباه إىل 
أمهية احلراك املعريف وأثره عى األمن الفكري يف اململكة العربية السعودية.

كام أن من املتوقع أن تس�هم هذه الدراس�ة يف اس�تنباط دراسات جديدة 
تلق�ي الض�وء عى أمهية احل�راك املعريف وأثره عى األم�ن الفكري يف اململكة 
العربي�ة الس�عودية، واملعوقات التي تواجه احلراك املع�ريف يف اململكة العربية 

السعودية.

ك�ام أن لدراس�ة موضوع أث�ر احلراك املع�ريف عى األمن الفك�ري أمهيًة 
كربى، حيث إن تقدم األمم ومبعث أمنها واستقرارها مرهون بسالمة عقول 
أفراده�ا ونزاهة أفكار أبنائها، وم�دى ارتباطهم بمكونات أصالتهم وثوابت 
حضارهتم، وانتظام منظومتها العقدية والفكرية ونوعيتها الثقافية والقيمية. 
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1 . 4. 2  األمهية العملية

تتض�ح األمهية العملية للدراس�ة من دورها يف حتدي�د مكونات احلراك 
املعريف، التي تؤثر عى األمن الفكري يف اململكة العربية السعودية.

كام أن نتائج الدراس�ة ستوضح الصورة الراهنة ألثر احلراك املعريف عى 
األم�ن الفكري؛ مما يس�اعد متخذي القرار عى العم�ل عى تنفيذ التوصيات 

واملقرحات والتخطيط ملا هو أفضل.

1 . 5 حدود الدراسة

1 . 5 . 1احلدود املوضوعية 

اقت�رصت الدراس�ة احلالية عى دراس�ة )أث�ر احلراك املع�ريف عى األمن 
الفكري السعودي(.

1 .  5 . 2  احلدود البرشية 

اقت�رصت الدراس�ة عى أس�اتذة اجلامعات الس�عودية بمدينة الرياض، 
ورؤساء حترير الصحف )اجلرائد واملجالت(  ومنسويب التلفزيون السعودي 
ب�وزارة الثقافة واإلعالم، وأعضاء جملس الش�ورى،  ومنس�ويب إدارة األمن 

الفكري بوزارة الداخلية.

1 . 5 . 3  احلدود املكانية

أجريت هذه الدراسة عى اجلامعات السعودية بمنطقة الرياض، ووزارة 
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الثقافة واإلعالم ، وجملس الش�ورى وإدارة األم�ن الفكري بوزارة الداخلية 
بمدينة الرياض.

1 . 5 . 4 احلدود الزمنية

تم إجراء الدراس�ة خالل العام احلايل )1431ه�/ 2010م( ، وسوف 
تتناول الدراس�ة الفرة الزمنية م�ن 1410ه� حتى هناية 1430ه� )العرشين 
الس�نة األخرية( ، أي بمعدل كل مخس س�نوات من خ�الل القنوات التالية: 
)وسائل اإلعالم ، والنتاج العلمي للجامعات السعودية، ومعارض الكتب، 

والصحف، واملؤمترات( .

1 . 6 مفاهيم ومصطلحات الدراسة

Effect 1 ـ  أثـر

ج�اء يف القام�وس العريب الش�امل )1997م(: »أن األثر )مجع آثار( هو 
اخل�رب؛ ما بقي من رس�م اليشء«؛ احلديث؛ ويقال »:جاء ع�ى أث�ره«  بمعنى 
ج��اء بع�ده، ويقال: »جاء عى األثر »بمعنى ج�اء يف احلال، وعلم اآلثار هو 

علم هيتم باألبني�ة والتامثي�ل والنقود القديمة أو ما تبقى منها« )ص17(.

واألث�ر يف االصطالح يعرفه البس�تاين )1990م( بأن�ه: »هو ما بقي من 
رسم اليشء« )ص3(.

ويعرف الباحث األثر إجرائيًا يف هذه الدراسة بأنه: مقدار التغيري الذي 
حيدثه احلراك املعريف يف األمن الفكري، سواء بالسلب أو باإلجياب.
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 Cognitive Mobility  2 ـ  احلراك املعريف

احلراك يف اللغة يعني احلركة، يقال: ما به حراك )املعجم الوسيط،1972م، 
ج352/1( واملعرف�ة يف اللغ�ة ه�ي: م�ا وض�ع لي�دل ع�ى يشء بعين�ه وهي 
املضمرات واألعالم واملبهامت وما عرف بالالم واملضاف إىل أحدمها، واملعرفة 
أيضًا إدراك اليشء عى ما هو عليه وهي مسبوقة بجهل بخالف العلم، ولذلك 

يسمى احلق تعاىل بالعامل دون العارف)التعريفات،1405ه�، 283(.

والباحث يقصد باحلراك املعريف إجرائيًا يف هذه الدراسة: انتقال املجتمع 
من مس�توى ثقايف وحضاري أقل إىل مس�توى ثقايف وحضاري أعى، ويظهر 
ذل�ك يف مس�توى النات�ج العلمي والثق�ايف للمجتمع من خ�الل التفاعل مع 
الثقافات واحلضارات األخرى، كام يتضح يف مقدار التغيري يف سلوك األفراد 

وعاداهتم.

Social Mobility 3 ـ  احلراك االجتامعي

ه�و االنتقال األفقي ما بني أج�زاء املجتمع اجلغرافية، واالنتقال الرأيس 
عى الس�لم االجتامعي، ما بني الوظائف والرشائ�ح االجتامعية، دون وجود 

جدران أو أسقف مانعة.

وهو الدرجة التي حتدد يف أي جمتمع )الفرد، العائلة( تغري مس�ار حياهتم 
من خالل نظام التسلسل اهلرمي االجتامعي أو الطبقي )التري، 1983م، 31(.

Ideological Security 4 ـ  األمن الفكري

ي فهو ضد  ق�ال اب�ن منظ�ور : » واألمن ضد اخلوف، فأم�ا آَمنُْته امُلَتَع�دِّ
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�ِذي َأْطَعَمُه�ْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَُه�ْم ِمْن َخْوٍف ﴿4﴾  أَخْفُت�ه«، ويف التنزيل:﴿الَّ
ِ�ُذوا ِمْن َمَقاِم  )قري�ش( وقوله(:﴿َوإِْذ َجَعْلنَ�ا اْلَبْيَت َمَثاَبًة لِلنَّ�اِس َوَأْمنًا َواختَّ
�َرا َبْيتِ�َي لِلطَّاِئِف�نَي  إِْبَراِهي�َم ُمَصىىًّ َوَعِهْدَن�ا إىَِلٰ إِْبَراِهي�َم َوإِْس�اَمِعيَل َأْن َطهِّ
ُجوِد ﴿125﴾  )البقرة(، قال أبو إسحاق: أراد ذا أمِن  ِع السُّ كَّ َواْلَعاِكِفنَي َوالرُّ
َذا  فهو آمٌن وأمني، ورجل أِمن وأمني بمعنى واحد، ويف التنزيل العزيز:﴿َوَهٰ
اْلَبَل�ِد اأْلَِمنِي ﴿3﴾)الت�ني(، أي اآلِمن يعني مكة، وهو م�ن األمن، واألمن 
واألمان يف اللغة مصدران بمعنى الطمأنينة وعدم اخلوف، قال ابن منظور يف 
لس�ان العرب:»األَماُن واألَمانُة بمعنى وقد َأِمنُْت فَأنا َأِمٌن وآَمنُْت غريي من 

األَْمن واألَمان واألَْمُن ضدُّ اخلوف« )ابن منظور، 1998م، 222(.

والفكُر يف اللغة معناه: إِعامُل النََّظِر يف اليشِء )الفريوز آبادي، م1995، 
.)484

�ا مصطلح »األمن الفكري« فهو مك�ون من جمموع كلمتي »األمن«،  أمَّ
و»الفك�ر«، فاألم�ن ه�و: »تأمني كي�ان الدول�ة واملجتمع ضد األف�كار التي 
تتهددها داخليًا وخارجيًا وتأمني مصاحلها وهتيئة الظروف املناسبة اقتصاديًا 
واجتامعيًا وحتقيق األهداف والغايات التي تعرب عن الرضا العام يف املجتمع« 

)هالل، 1984م، 12(.

كام عرف الفكر بأنه » مجلة النشاط الذهني وأسمى صور العمل الذهني، 
بام فيه من حتليل وترتيب وتنسيق« )البكر، 1423ه�، 13(.

أم�ا مصطلح األم�ن الفكري فيع�رف بأنه:»تأمني أف�كار وعقول أفراد 
املجتم�ع م�ن كل فكر ش�ائب ومعتقد خاطئ، مما قد يش�كل خطرًا عى نظام 
الدولة وأمنها، وبام هيدف إىل حتقيق األمن واالس�تقرار يف احلياة االجتامعية، 
وذل�ك من خ�الل برام�ج وخطط الدول�ة التي تق�وم عى االرتق�اء بالوعي 
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الع�ام ألبناء املجتمع م�ن مجيع النواحي السياس�ية واالجتامعية واالقتصادية 
والتعليمي�ة وغريها، الت�ي تعمل عى حتقيقها أجهزة الدولة عرب مؤسس�اهتا، 
وأجهزهت�ا ذات االهت�امم والت�ي تراب�ط بخدماهت�ا وتتواص�ل« )احلي�در، 

1423ه�، 316(.

والتعري�ف اإلجرائ�ي لألمن الفكري: يقصد الباح�ث باألمن الفكري 
إجرائيًا يف الدراس�ة احلالية، هو: تلك املنظوم�ة املكونة من الربامج واخلطط 
الت�ي تضعها الدول�ة لالرتقاء بالوعي العام ألبن�اء املجتمع وتأمني أفكارهم 
وعقوهلم من كل فكر منحرف أو معتقد خاطئ، بام حيفظ نظام الدولة وأمنها، 

وهيدف إىل حتقيق األمن واالستقرار، وذلك من خالل احلراك املعريف.
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الفصل الثاين

اخللفية النظرية للدراسة
2 . 1  اإلطار النظري

2 . 2 الدراسات السابقة
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2 . اخللفية النظرية للدراسة

2 . 1 اإلطار النظري

2 . 1 . 1 احلراك املعريف
1 ـ  مفهوم احلراك املعريف

احلراك املعريف هو كل ما يتغري يف املجتمع، سواًء كان هذا احلراك حمدودًا 
أو واس�عًا، شاماًل املظاهر املادية واملعنوية، بكل ما يرتب عليه من عالقات، 
وما ينتج عنها من قيم وعادات، فالعالقة بني احلراك املعريف واالجتامعي هي 
عالقة تضامن واحتواء، فكل ما هو تغري اجتامعي يعد تغريًا ثقافيًا ومعرفيًا. 

والتعامل مع البيئة التي يعيش فيها اإلنسان بأنواعها املختلفة االجتامعية 
واملعرفية والطبيعية يقوم عى قاعدة التفاعل املستمر، وُيالحظ أن بعض هذه 

العالقات تفرضها عليه ثقافته.

يف املقاب�ل يفرض اإلنس�ان ثقافته ع�ى بعض عنارص ه�ذه البيئة، ومن 
خالل هذا التفاعل حيدث احلراك، وهناك الكثري من العوامل املسببة للحراك 
املع�ريف بعضها خارجة عن دائرة الفعل اإلنس�اين مثل العوامل اإليكولوجية 
والطبيعية، تتمثل بمكونات البيئة الطبيعية التي يعيش فيها اإلنسان، وتتضمن 
املوق�ع اجلغرايف والتضاري�س والربة واملن�اخ واملواد األولي�ة، وكذلك يعد 
حجم الس�كان وتوزيعه�م وتركيبهم من العوامل املهم�ة يف إحداث احلراك 

االجتامعي.

ويؤدي االتصال أو العزلة دورًا رئيسًا، فمعظم املجتمعات البدائية تكون 
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شديدة العزلة، وتس�عى يف الغالب إىل مقاومة ورفض االتصال باملجتمعات 
األخرى، ومن العوامل املؤثرة بس�بب النشاط اإلنساين املخرعات اجلديدة، 
فق�د أدت الث�ورة الصناعي�ة وما صاحبها م�ن تقدم تكنولوج�ي إىل إحداث 
تغي�ريات جوهري�ة يف نمط املعيش�ة عام�ًة، ويف النظم االجتامعي�ة يف اململكة 

العربية السعودية.

إن عملي�ة حتول النظ�م التقليدية أو ش�به التقليدي�ة، وتغريمها إىل أنامط 
تكنولوجي�ة مرغوب�ة يصاحبها ظهور أش�كال جدي�دة يف البن�اء االجتامعي 

واجتاهات وقيم ودوافع ومعايري اجتامعية.

فالتحديث هو يف جوهره الدفاع عن عظمة اإلنس�ان، أو هو اس�تخدام 
العق�ل، واملرشوع التحديثي هو م�رشوع العقالنية املادية الذي يرى أن العامل 
حي�وي داخل�ه املقدرات الكافي�ة للقيام بعملي�ة احلراك هذه يف ض�وء املعرفة 

)العيسى، 1979م، 35(.

واحلداث�ة ه�ي وريثة النهضة ونات�ج التنوير، وتتميز أهنا أوروبية املنش�أ 
والتاري�خ، وهي عى خصومة مع مفه�وم التقليدية، وقد تعنى بوجود جمتمع 
مفتوح عى املستويات كافة، بحيث يستطيع اإلنسان أن يتسوق ويعقد أفضل 
الصفقات الفكرية واالجتامعية واالقتصادية والسياس�ية بغض النظر عن أي 

ارتباطات سابقة )حيمر، 2009، 20(. 

ومن أهم مؤرشات احلداثة املش�اركة يف عملية حتديد البدائل السياس�ية 
وتزايد مقدرة الدول عى التعامل مع اجلامهري.

واالنتق�ال م�ن جمتم�ع تقلي�دي إىل جمتمع حدي�ث يتس�م باالنتقال من 
اس�تخدام التكنولوجي�ا البس�يطة إىل اإلف�ادة املتزاي�دة م�ن املعرف�ة العلمية 
والتكنولوجي�ا، وم�ع احلداثة يصل املجتمع إىل درجة م�ن النمو االقتصادي 
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املدف�وع دفع�ًا ذاتيًا يكف�ي لزيادة اإلنتاج واالس�تهالك بش�كل دائم، بحيث 
ينتظم لتحقيق املزيد.

ويف املج�ال االجتامعي تعمل احلداثة عى تصفية املؤسس�ات الوس�يطة 
)األرسة، والقبيل�ة، والقرية( والوحدات االجتامعي�ة الصغرية، وتدمر ومن 
ث�م العالق�ات مبارشة والعالق�ات املبنية ع�ى العالقات احلميم�ة واألفعال 
التضامني�ة املب�ارشة، وأيض�ًا ف�إن زي�ادة مع�دالت التعليم وحم�و األمية هي 

أحدث املؤرشات عى التحديث. 

والواق�ع أن النص�ف الثاين من القرن العرشين نقلن�ا إىل ما بعد احلداثة، 
فأخذ القطاع احلديث ينمو رسيعًا، ويتمثل باستقطابه لغالبية األيدي العاملة 
يف املج�ال التقني، ومتيز املجتمع اجلديد بانخفاض أس�بوع العمل الذي بات 

نصف ما كان عليه مع بدايات الثورة الصناعية، وازدياد أمهية التعليم.

ومن أبرز عوامل التقدم التكنولوجي تقنيات االتصال اجلامهريي اهلائلة 
واملتنوعة التي تضخ  �  بال انقطاع �  األفكار اجلديدة والصور واألحاسيس.

إن تفكي�ك احلداثة يبني تغيريات س�لبية متزاي�دة، منها املركزية وتنميط 
املواطنني وإخضاعه�م لعمليات التوجيه الس�يايس والتخطيط االقتصادي، 
ويرافق معه ضمور احلس اخللقي واإلحس�اس باملس�ؤولية الشخصية )عبد 

الغني، 2006م، 49، 65(.

وتس�عى حرك�ة ما بع�د احلداث�ة إىل حتطي�م الس�لطة القاهرة لألنس�اق 
الفكري�ة الك�ربى املقامة ع�ى ادعاء الق�درة يف تفس�ري كي للظواه�ر وإلغاء 
الفروق احلقيقية بني األفراد والش�عوب، ومقوالهتا الرئيس�ة تنادي بإرس�اء 

مبدأ املعرفة، وعدم قبول تعميامت تنطبق عى كل الثقافات. 
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أما يف جمتمعاتنا فال تزال احلرب دائرة بني أنصار احلداثة وأنصار التقليد، 
لذلك ال تستس�يغ غالبية املثقف�ني العرب ما بعد احلداث�ة بحجة تعبريها عن 

http://www.aljazeera.net جمتمعات غربية وهواجس مل نصل إليها بعد

ونع�ود إىل احلراك املعريف فنجد أنه عبارة ع�ن التحول الذي يتناول كل 
احل�راكات الت�ي حتدث يف أي ف�رع من فروع الثقافة، واحلراكات يف أش�كال 

النظام االجتامعي وقواعده.

ويتمي�ز احلراك املعريف بأنه عملية حتول ش�امل قد تتن�اول طبيعة الثقافة 
نفسها فهو تغري نوعي أساسًا.

 �  فاحلراك املعريف عملية حتول وتفكك، يتولد عنها كثري من العلل.
 �  احلراك املعريف يقوم عى احلراكات املفاجئة الرسيعة.

 �  احل�راك املع�ريف يعتم�د ع�ى رأس امل�ال األجنب�ي، ال�ذي ينج�م عن 
االتصال اخلارجي مع الثقافات األخرى.

 �  احلراك املعريف هو الذي يقترص عى احلراكات التي حتدث يف املجتمع.

ويرتب�ط مفه�وم الثقافة بمفهوم آخر هو )التعج�ل املعريف( ، وهو زيادة 
معدل احلراك املعريف.

ويفرض أن الراكم يرجع إىل صفتني يف العملية املعرفية، مها: 

1 �  ثبات األشكال املعرفية .

2 �  إضافة أشكال جديدة.

 وبذل�ك تظهر بع�ض املش�كالت نتيجة تباين نس�بة احل�راك يف الثقافة 
املادي�ة والالمادي�ة وتتواصل إىل م�ا أطلق عليه اهلوية املعرفي�ة )عبد الرمحن، 

1998م، 68(.



29

ويعرف )درسلري( احلراك املعريف بأنه:

حت�ول أو انقطاع عن اإلج�راءات املجربة واملخت�ربة واملنقولة عن ثقافة 
امل�ايض مع انقط�اع إجراءات جديدة، وبذلك نج�د أن رسعة احلراك املعريف 
وحجم�ه وجماله ختتلف من جمتمع آلخر. ونخلص إىل أن احلراك الثقايف اعم 

وأشمل من احلراك االجتامعي.

وق�د عرف )تايل�ور( الثقافة: بأهنا هي ذلك الكل املركب الذي يش�مل 
املعرف�ة واملعتق�دات والفن واألخ�الق والقان�ون والع�رف، وبذلك يكون 
احل�راك االجتامعي جزءًا م�ن احلراك املعريف أو جانبًا من�ه )حيمر، 2009م، 

.)24

2 ـ  عوامل احلراك املعريف

تت�م عملي�ة احل�راك املع�ريف ع�ن طري�ق عوام�ل داخلية كاالكتش�اف 
واالخراع والتجديد، وعمليات خارجية كاالنتشار املعريف واالستعامر، وال 
حت�دث العوامل اخلارجية إال من خالل االحتكاك املعريف بني الثقافات، وهذه 

العوامل هي:
�  االكتش�اف: يعد االكتشاف حمصلة اجلهد البرشي املشرك يف اإلعالن 

املبدع عن جانب من اجلوانب احلقيقية القائمة بالفعل.
�  االخ�راع: وال يقت�رص ع�ى اجلان�ب املادي م�ن الثقافة، ب�ل يتضمن 

بالرضورة اجلانب غري املادي، واالخراع مفتاح احلراك املعريف.
�  االنتش�ار: ه�و العمليات التي تنتج متاثاًل ثقافي�ًا بني جمتمعات متباينة، 
ويعد االنتشار عملية انتقائية، أي قد يتقبل املجتمع بعض اخلصائص، 

وقد يرفض بعضها )بيومي، م1989، 98(.
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3 ـ  أنامط احلراك الداخيل

أ ـ  احلراك املعريف الداخيل:

1 � التجديد: التجديد يعني أي عنرص ثقايف جديد تقبله الثقافة. 
2 � االخ�راع: ه�و إضافة ثقافة حت�دث نتيجة عمليات مس�تمرة داخل 

ثقافة معينة. 
3 � االكتش�اف: ه�و اإلضافة املعرفي�ة التي تتحقق م�ن خالل مالحظة 

الظواهر املوجودة ولكن مل يسبق االلتفات إليها من قبل.

ب ـ  احلراك املعريف اخلارجي

وه�و يش�مل االتصال املع�ريف، والتثاق�ف، واالس�تعارة، واالنتش�ار، 
ويمكن إمجال هذه العمليات حتت فئتني فحسب مها: االنتشار، والتثاقف.

 �  االنتش�ار: يعني نقل املواد املعرفية عى املس�توى األفقي من مكان إىل 
آخر كمعارض الكتب والفنون، واملواد اإلعالمية، واالبتعاث للعمل 

والدراسة يف اخلارج... الخ.
� وقد يتم االنتشار عن طريق اهلجرة أو االستعارة.

� واهلجرة تؤدي إىل انتش�ار وحدة تثاقفية كبرية، أما االستعارة فهي نقل 
وحدات بسيطة.

4 ـ  مفهوم التغيري االجتامعي

 ه�و كل حتول حيدث يف النظم واألنس�اق واألجهزة االجتامعية، س�واء 
كان ذل�ك يف البن�اء أو الوظيف�ة خ�الل ف�رة زمنية حم�ددة، وظاه�رة التغيري 
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االجتامع�ي ق�د حتصل يف ف�رة زمنية قص�رية ورسيع�ة، أو قد تس�تغرق كل 
التاريخ احلضاري لإلنسان، فعامل الزمن هذا جدير باالهتامم.

ويعن�ى التغيري االجتامعي كذلك القدرة عى فصل العالقات املتغرية عن 
تلك التي تتغري ببطء شديد أو ثابت متامًا، والواقع أن التغيري االجتامعي ظاهرة 
طبيعية ختضع هلا مجيع مظاهر الكون، واملجتمعات اإلنسانية بجميع ظواهرها 

خاضعة للتغري املستمر )سعيد، 1980م، 122(.

ويذه�ب جنزبرج إىل أن التغيري ه�و كل تغري يطرأ عى البناء االجتامعي 
يف الكل، واجلزء ، ويف ش�كل النظام االجتامعي، وهلذا فإن األفراد يامرس�ون 
أدوارًا اجتامعية خمتلفة عن تلك التي كانوا يامرسوهنا خالل حقبة من الزمن.

ك�ام يمك�ن تعريف التغي�ري االجتامعي بأنه: » كل حتول حي�دث يف البناء 
االجتامع�ي، املراك�ز واألدوار االجتامعي�ة، ويف النظ�م األنس�اق واألجهزة 
االجتامعي�ة خالل ف�رة معينة من الزم�ن«. وحينام يبدأ التغي�ري من الصعب 
إيقافه ملا بني النظم االجتامعية والتنظيم االجتامعي من ترابط وتساند وظيفي 

)حجازي، 1978م، 54(.

للتغري االجتامعي عند )جي رويش( صفات هي:
1 � التغيري االجتامعي ظاهرة عامة، توجد عند أفراد كثر، تؤثر يف أسلوب 

حياهتم وأفكارهم.
2 � التغيري االجتامعي يصيب البناء االجتامعي، أي يؤثر يف هيكل النظام 
االجتامع�ي يف ال�كل أو اجل�زء،  فالتغيري املقصود ه�و التغيري الذي 

حيدث أثرًا عميقًا يف املجتمع.
3 �  يكون التغيري حمددًا بالزمن، أي يبدأ بفرة زمنية حمددة وينتهي بفرة 

معينة.
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4 �  يتصف التغيري االجتامعي بالديمومة واالستمرارية، من أجل إدراك 
التغي�ري والوقوف ع�ى أبع�اده، أماالتغيري الذي ينته�ي برسعة، فال 

يمكن فهمه. 

ويرى أن التغيريات االجتامعية حتدث يف صور شتى:
1 � التغي�ري يف القيم االجتامعية، تل�ك القيم التي تؤثر بطريقة مبارشة يف 

مضمون األدوار االجتامعية والتفاعل االجتامعي.
2 � التغي�ري يف النظ�ام االجتامع�ي، أي يف البن�اءات املح�ددة مثل صور 

التنظيم ومضمون األدوار.
3 � التغيري يف مراكز األش�خاص، وحيدث ذلك بحكم التقدم يف الس�ن 

أو نتيجة املوت.

كام أش�ار عبداهلل الرش�دان يف كتابه )علم اجتامع الربي�ة( إىل أن التغيري 
االجتامعي يعني اآليت:

1 � التح�ول ال�ذي حيدث يف النظم، واألنس�اق واألجه�زة االجتامعية، 
سواء كان ذلك يف البناء أو الوظيفة خالل فرة معينة.

2 �  االخت�الف ع�ن أنامط احلي�اة املقبولة، س�واء أكان ه�ذا االختالف 
راجع�ًا إىل التغي�ري يف الظروف اجلغرافي�ة أو يف اإلمكانات الثقافية، 
أو يف التكوي�ن الس�كاين، أو يف اإليدولوجي�ة، نتيج�ة االنتش�ار أو 

االخراع داخل اجلامعة.
3 �  هو التحول الذي يقع يف التنظيم االجتامعي، س�واء وظائفه، كام رآه 

كنجليس ديفز.
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أما التعريف العلمي للتغري االجتامعي فيحتوي عى س�تة أجزاء متصلة 
ومرتبطة بعضها مع بعض بعالقات تبادلية، وهذه العوامل هي:

1 �  كيفية تعريف احلقيقة.
2 �  املستوى.

3 �  تأثري عنرص الزمن من حيث البقاء أو الدوام.
4 �  االجتاه.
5 �  األمهية.

6 �  معدل التغيري.

إن مجي�ع املفكري�ن متفقون يف النظ�رة العامة ملاهية التغي�ري االجتامعي، 
وهو:

كل تغ�ري يط�رأ ع�ى البناء االجتامع�ي يف الوظائ�ف، والقي�م واألدوار 
االجتامعي�ة خالل فرة حمدودة من الزم�ن، وقد يكون هذا التغيري إجيابيًا فهو 
تقدم، وقد يكون س�لبيًا فهو ختلف، فالتغيري إذًا ليس له اجتاه حمدد )ش�كري، 

1979م، 95(.

5 ـ  آليات احلراك املعريف
هناك مصدران للحراك املعريف:

1 �  املص�در الداخ�ي: أي أن يك�ون قائ�اًم يف داخل النس�ق االجتامعي، 
وإطاره املجتمع نفسه، أي أنه نتيجة لتفاعالت تتم داخل املجتمع.

2 �  املص�در اخلارج�ي: ال�ذي ي�أيت م�ن خ�ارج املجتمع نتيج�ة اتصال 
املجتمع بغريه من املجتمعات األخرى، فس�واء أكان املصدر داخليًا 

أم خارجيًا، فإن ذلك يقوم عى آليات حمددة هي:
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�  االخ�راع واالكتش�اف: ويب�دو ذلك يف ابتكار أش�ياء جدي�دة مل تكن 
موجودة من قبل، مثل اخراع الكهرباء والسيارة.

�  ال�ذكاء والبيئ�ة الثقافية: ليس بمقدور أي فرد االخراع أو االكتش�اف؛ ألن 
ذلك يتطلب مستوى مرتفعًا من الذكاء، أي أن الذكاء يؤدي إىل االخراع.

�  االنتش�ار: إن املخرع�ات ل�ن يكتب هل�ا النجاح ما مل تنت�رش بني أفراد 
كثريي�ن يف املجتمع حتى تش�يع وتعم�م، وتؤدي إىل التغي�ري )لويس، 

دوللو، 3991م، 07، 78(.

6 ـ  مصطلحات احلراك االجتامعي

لق�د كانت نظ�رة العلامء للتغري حتى القرن الثامن عرش نظرة تش�اؤمية، 
مبنية عى اخلوف من املستقبل، واعتبار أن حالة املجتمعات يف القديم أفضل 
من احلالة الراهنة واملس�تقبلية، لكن العلامء أخذوا ينظرون بعد ذلك التاريخ 
نظ�رة تفاؤلي�ة معتربين حال�ة املجتمعات الراهن�ة أفضل من س�ابقتها، وأن 
الع�رص الذهب�ي أمانًا ولي�س خوفًا عى حد تعبري س�ان س�يمون، وقد صاغ 
فالس�فة التاريخ نظريات عامة كان اخللط فيه�ا واضحًا بني مصطلح التغيري 

وغريه من املصطلحات األخرى وهذه املصطلحات هي:

أ  ـ  التقدم االجتامعي

يش�ري هذا املفهوم إىل حالة التغيري التقدمي الذي يرتبط بتحسن دائم يف 
ظ�روف املجتمع املادية والالمادية، ويس�ري التقدم نحو ه�دف حمدد أو نقطة 
هنائية، ويرتبط هذا اهلدف دائاًم بنوع من الغائية، بمعنى أنه يرتبط برؤية تنظر 
إىل عملي�ة التح�ول االجتامعي بوصفها عملية تقدمي�ة ترمي إىل غاية يتحقق 

فيها املثل األعى أو املجتمع املثايل.
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وبن�اء عى ذلك فإن مفهوم التقدم يرتبط بحكم قيمي، فالتغيري ال بد أن 
حي�دث يف الطريق املرغوب فيه، والذي حيقق مزيدًا من اإلش�باع ومزيدًا من 

الرضا.
ك�ام أن مفه�وم التقدم خيتلف م�ن جمتمع آلخر، حس�ب ثقافة املجتمع، 

والظروف املحيطة به.
إن فك�رة التقدم ق�د تتبدل بتبدل األحوال واألزمن�ة، وهي حتمل معنى 
قيمي�ًا، حيث يعتقد معظ�م مفكري كل عرص أن التق�دم الذي وصلت عليه 
جمتمعاهت�م الراهن�ة أفض�ل مما كان�ت عليه يف الس�ابق )لنج�اوي، 1995م، 

.)102
ويع�رف هوباس التقدم بأنه: » نمو إجتامعي للجوانب الكمية والكيفية 

يف حياة اإلنسان«.
ويع�د هوب�اس تصورًا قيمي�ًا أو ذاتيًا ينب�ع من املالحظ�ة، وأن التصور 
يمكن أن يكون يف بعض األحوال تقدمًا، ويف بعضها اآلخر ختلفًا، وقد يقاس 
التق�دم االجتامعي بم�ؤرشات خاصة يف جمال الصحة، والس�كن، والتعليم، 
واخلدم�ات االجتامعية، ويصعب قياس التقدم فيام خيص الس�لوكات؛ ألهنا 

ختضع للثقافة والقيم.
ويذه�ب كاريف إىل أن التقدم هو تطور تدرجيي يدل عى نمو املجتمع، 

وتصاحبه مؤرشات تدل عى مداه )السليامين، 2003م، 80(.
واخلالصة: أن فكرة التقدم التي كانت من قبل الفالسفة واالجتامعيني، 
ال تتطاب�ق واق�ع التق�دم ل�دى املجتمع�ات، فقد بقي�ت فكرة التقدم س�ائدة 
عن�د املفكري�ن إىل أن وضع أوجبرين كتابه التغي�ري االجتامعي عام 1922م، 

فأخذت فكرة التغيري االجتامعي حتل حمل فكرة التقدم االجتامعي. 
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وم�ن هنا يس�تدل ع�ى اخت�الف املفهوم�ني: التق�دم االجتامعي حيمل 
معنى التحس�ن املس�تمر نحو األمام، أي أنه يسري يف خط صاعد، بينام التغيري 

االجتامعي قد يكون تقدمًا أو ختلفًا.
وم�ن ث�م  يك�ون مصطل�ح التغيري أكث�ر علمية، ألن�ه يتوافق م�ع واقع 
املجتمعات )واقع التقدم وواقع التخلف(، فاملجتمعات ليست دائاًم يف تقدم 

مستمر، وإنام يعرهيا التخلف أيضًا.

ب ـ التطور االجتامعي

يش�ري إىل التح�ول املنظ�م من األش�كال البس�يطة إىل األش�كال األكثر 
تعقي�دًا، وهو يس�تخدم لوصف التح�والت يف احلجم والبناء، كام يش�ري إىل 
العملي�ة الت�ي تتط�ور هبا الكائن�ات احلية من أش�كاهلا البس�يطة والبدائية إىل 

صورها األكثر تعقيدًا.

ويعني مفهوم التط�ور االجتامعي النمو البطيء املتدرج الذي يؤدي إىل 
حت�والت منتظمة ومتالحق�ة، بمراحل خمتلفة ترتبط فيه�ا كل مرحلة الحقة 

باملرحلة السابقة.

ويمكنن�ا القول إن التطور العضوي يعن�ي أن األنواع احلية قد نمت مع 
الزمن وبصورة متزايدة التعقيد فهو»إضافة حجمية« دون حذف أو استبدال 

لبنى قديمة.

أم�ا التط�ور املجتمع�ي فيعني أن ثقاف�ة املجتمعات قد نم�ت مع الزمن 
وبصورة متزايدة التعقيد، بإضافة »كمية ونوعية«، مع حذف واستبدال لبنى 

قديمة.

أي أن التط�ور االجتامع�ي قد أمه�ل جانبًا مهاًم يف تغ�ري املجتمع، حيث 
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اس�تبعد فكرة التخلف االجتامعي التي تنطبق عى واقع املجتمعات، فيكون 
مصطل�ح التغي�ري االجتامع�ي هو األكث�ر علمي�ة وواقعية حلال�ة املجتمعات 

اإلنسانية.

ج ـ  النمو االجتامعي

يعن�ي االرتقاء والنامء التدرجيي واملس�تمر للكائ�ن وزيادة حجمه الكي 
أو أجزائه يف سلس�لة من املراحل الطبيعية، كام يش�ري إىل نوع معني من التغيري 

وهو التغيري الكمي.

ويرتب�ط مفه�وم النمو بمفه�وم التغيري ارتباط�ًا وثيقًا، ذل�ك أن التغيري 
االجتامعي له جوانب كثرية، ومن هذه اجلوانب، اجلوانب الكمية التي يمكن 
أن تق�اس م�ن خالل معدالت النم�و التي تعد أحد امل�ؤرشات املهمة للتغري 

االجتامعي. )العي، 2003م، 123(.

ويتضم�ن مصطل�ح النمو أش�كال النمو كافة ، س�واء يف الكفاية، أو يف 
التعقي�د، أو يف القيم�ة، وينطبق ذلك عى األفراد، ك�ام ينطبق عى اجلامعات، 
وه�و خيتل�ف عن التنمية كون�ه تلقائيًا، بينام التنمية عملي�ة إرادية خمططة، كام 
أن النم�و قيم�ة أخالقية يف الوقت الذي يس�عى فيه عل�امء االجتامع إىل النأي 
ع�ن هذه »القيمة األخالقي�ة«، وينطبق مصطلح النمو عى التغيريات الكمية 
بش�كل أفض�ل، يف جم�ال التغي�ريات االقتصادية الت�ي يمكن التع�رف إليها، 
وقياس�ها بدقة، مثل نمو متوس�ط دخل الفرد، والنم�و االقتصادي لدولة يف 

سنة معينة وهكذا.

ويرى الباحث أن مصطلح النمو االجتامعي خيتلف عن مصطلح التغيري 
االجتامعي يف عدة نقاط جمملها كالتايل: 
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1 �  يش�ري النمو إىل الزيادة الثابته نس�بيًا، واملس�تمرة يف جانب واحد من 
جوانب احلياة.

2 �  التغيري يشري إىل التحول يف البناء االجتامعي والنظام واألدوار والقيم 
وقواعد الضبط االجتامعي.

3 �  ق�د يك�ون هذا التحول إجيابيًا أو س�لبيًا، وال يتص�ف ذلك بالثبات 
إطالقًا.

4 �  يكون النمو بطيئًا وتدرجييًا.
5 �  التغي�ري االجتامع�ي يكون رسيعًا ويتضمن قف�زات إىل األمام أو إىل 

اخللف.
6 �  يسري النمو يف خط مستقيم، بحيث يمكن التنبؤ بام سيؤول إليه.

7 �  سري التغيري يكون مستقياًم باستمرار، وقد تعددت النظرة االجتامعية 
نحو اجتاهه.

8 �  والتغي�ري ق�د يك�ون إىل األمام في�ؤدي إىل التقدم، كام ق�د يكون إىل 
الوراء فيؤدي إىل التخلف.

د ـ  التنمية االجتامعية

ه�ي اجله�ود التي تب�ذل إلح�داث سلس�لة م�ن التغي�ريات الوظيفية، 
واهليكلي�ة الالزم�ة لنم�و املجتمع، وذلك بزي�ادة قدرة أفراده عى اس�تغالل 
الطاق�ة املتاح�ة إىل أقىص بعد ممك�ن، لتحقيق أكرب قدر من احلري�ة والرفاهية 

هلؤالء األفراد وبأرسع من معدل النمو الطبيعي.

ويرتب�ط مفهوم التنمية بمفهوم التحديث، الذي يعني التحول من نمط 
املجتم�ع ال�ذي يعتمد ع�ى تكنولوجيا تقليدي�ة، وعالقات تقليدي�ة، ونظام 
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س�يايس تقلي�دي، إىل نمط متط�ور تكنولوجي�ًا، اقتصادي�ًا وسياس�يًا، ويعد 
التحدي�ث عملية تتحق�ق من خالهلا التنمي�ة االجتامعية، فه�ي العملية التي 

توجد من الظروف ما جيعل املجتمع حيقق غاية التنمية.

كام أن مفهوم التنمية ومفهوم التحديث يمكن أن يكون هلام عالقة وثيقة 
بعملي�ة التغيري، فالتحديث والتنمية حيدثان تغيريًا اجتامعيًا، ولكن املفهومني 
ليس�ا بديلني ملفهوم التغيري االجتامعي، ألهن�ام يعربان عن حالة خاصة تتعلق 
بتحول املجتمعات التقليدية إىل جمتمعات نامية أو حديثة )تشوداك، 1980م، 

.)54

 ـ  االجتاه الرأساميل 

يسَلم هذا االجتاه بأن التنمية عبارة عن مراحل نمو تدرجيي مستمر، وهي 
تضمن إش�باع احلاجات االجتامعية لإلنس�ان عن طريق إصدار الترشيعات، 
ووض�ع الربامج االجتامعية التي تقوم بتنفيذه�ا اهليئات احلكومية واألهلية، 
ولذلك فهي تعني الرعاية االجتامعية التي تتضمن جانبًا واحدًا من اخلدمات 

االجتامعية.

 ـ  االجتاه االشرتاكي 

يس�لم هذا االجتاه بأن التنمية االجتامعية تعني عملية التغيري االجتامعي 
املوجه�ة إىل تغي�ري البن�اء االجتامع�ي عن طريق الث�ورة، وإقامة بن�اء جديد، 
باإلضافة إىل تغيري عالقات اإلنت�اج القديمة، وذلك لصالح الطبقة العاملة، 
فالتغيري أوالً إىل البناء التحتي االقتصادي من أجل إحداث التغيري االجتامعي 

املطلوب.



40

 ـ  االجتاه االجتامعي

وه�و اجت�اه املفكري�ن االجتامعيني الذي�ن ي�رون أن عملي�ة التنمية هي 
حتقي�ق التواف�ق االجتامع�ي ل�دى أف�راد املجتمع، ب�ام يعنيه ه�ذا التوافق من 
إش�باع بيولوجي، نفيس واجتامعي، والعالقة بني التنمية االجتامعية والتغيري 

االجتامعي تتجى يف األمور التالية:
1 � مفهوم التنمية االجتامعية هو أقرب املفاهيم للتغري االجتامعي مقارنة 

بمفاهيم التقدم والنمو والتطور.
2 �  املفه�وم »احلدي�ث« للتغ�ري االجتامع�ي يتطاب�ق مع مفه�وم التنمية 

االجتامعية بالرجوع إىل مضمون املفهومني.
3 �  املفه�وم »املطل�ق« للتغ�ري االجتامع�ي: يعن�ي التح�ول أو التب�دل 
الذي يطرأ ع�ى البناء االجتامعي متضمنًا تب�دل النظام االجتامعي، 

واألدوار، والقيم وقواعد الضبط االجتامعي )إجيابًا أو سلبًا(.

ويف ه�ذه احلالة فق�ط خيتلف عن التنمي�ة التي هي يف املحصل�ة النهائية 
ذات بع�د إجيايب باس�تمرار، أي ال تتضم�ن البعد الس�لبي، وبتعبري آخر فإن 
التنمية االجتامعية » إجيابية « دائاًم، يف حني التغيري االجتامعي قد يكون ختلفًا.

7 ـ  عوامل التغيري االجتامعي:

1 �  التغيري ال حيدث دون سبب حيركه أو يدفعه إىل األمام.
2 �  االتصال الثقايف يعد أحد العوامل املهمة يف إحداث التغيري.

3 �  يرتبط التغيري يف أحيان أخرى بأشكال من التجديد الداخي.

ومن عوامل التغيري عوامل خارجية وأخرى داخلية:
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 فالعوام�ل اخلارجية:ه�ي تلك العوامل التي ترتب�ط بمؤثرات ال دخل 
لإلنس�ان فيها، كالعوام�ل الفيزيقي�ة أو التغيريات الطبيعية يف الس�كان التي 
ترتب�ط بمؤثرات ثقافية قادمة من اخل�ارج، كتلك املرتبطة بعمليات االتصال 

واالنتشار الثقافيتني.

أم�ا العوام�ل الداخلي�ة: فيقصد هب�ا العوام�ل الناجتة ع�ن تفاعالت أو 
خصائص داخلية، كالدور الذي يقوم به التنظيم السيايس ودور االخراعات 

التكنولوجية ودور األفراد.

ودائاًم ما حيدث التغيري يف ضوء تفاعل هذه العوامل جمتمعة.

أ ـ  العوامل اخلارجية

وهي التي ال دخل لإلنسان هبا، والتي حتدث تغريًا تلقائيًا، ومنها:

ـ  العوامل الفيزيقية )البيئة( 

فق�د أثب�ت التاري�خ أن بعض التغي�ريات يف البيئ�ة الفيزيقي�ة يمكن أن 
تؤدي إىل حدوث تغيريات اجتامعية قد تكون بعيدة املدى يف بعض احلاالت 
االس�تثنائية، ك�ام حدث يف الدول التي ظهر فيها الب�رول، فقد أحدث تقدمًا 
ملموس�ًا، ولك�ن ظروفًا بيئية أخ�رى قد حتدث العكس، ك�ام حيدث يف حالة 
الك�وارث الطبيعي�ة، كال�زالزل، والرباك�ني، والفيضان�ات أو غريه�ا م�ن 

الكوارث )استيتية، 2004م، 56(.

ونس�يطيع أن نح�رص العوام�ل الفيزيقي�ة الت�ي ت�ؤدي دورًا يف إحداث 
التغيري فيام يي:

�  املناخ: احلرارة، والرطوبة، والرياح، واألمطار.



42

�  التبدالت اجليولوجية واجلغرافية: التصّحر.
�  وج�ود امل�وارد الطبيعي�ة: البرول، والغاب�ات، واملع�ادن أو نفاد هذه 

املواد.
�  الطاقة الكامنة يف املادة: الطاقة الذرية، والطاقة الشمسية.

�  الكوارث البيولوجية: األوبئة واألمراض.
�  الكوارث الطبيعية: الفيضانات، –والزالزل، والرباكني، واألعاصري.
�  املوق�ع اجلغرايف: كالقرب أو البعد من مصادر الطاقة أو الطرق العامة 

أو البحار.
�  تلوث البيئة: بفعل عوامل طبيعية أو صناعية.

ـ   العوامل الديموغرافية

ويقصد هبا حجم السكان، ومعدالت نموهم، وهجراهتم، وخصوبتهم 
إىل غري ذلك من العوامل الديموغرافية األخرى، واملالحظ أن حجم السكان 
ع�ى الك�رة األرضية يف تزايد مس�تمر، وختتل�ف معدالت الزيادة الس�كانية 
م�ن بلد إىل آخر، فه�ي كبرية يف البلدان النامية مقارن�ة بالبلدان الصناعية كام 

تتناقص هذه املعدالت بني سكان املدن أكثر منها بني سكان الريف.

وترتبط عملية النمو بعمليتي التحرض والتصنيع، فقد تزايد سكان الكرة 
األرضية بش�كل رسيع بعد الثورة الصناعية، الت�ي صاحبتها ثورة حضارية، 
ك�ام يرجع إىل التقدم يف املس�تويات الصحية األمر ال�ذي أدى إىل التقليل من 

معدالت الوفاة.

وهبذا يكون النمو السكاين اهلائل عنرصًا مدمرًا للتقدم، وباعثًا ألشكال 
من التغيري االجتامعي غري املرغوب فيها.
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وتع�د اهلج�رة كمتغ�ري ديموغرايف يف التغي�ري االجتامع�ي، فالتحركات 
الس�كانية س�واء كانت قرسية، عفوي�ة أو مقصودة حتدث تغي�ريات هائلة يف 
األماكن التي ينزح منها الس�كان، ويف ذلك بعض اآلثار الس�لبية واإلجيابية، 
ك�ام أن الدراس�ات أثبتت أن نزوح الس�كان من جمتمع مع�ني يفيض إىل خلل 

سكاين ويؤثر عى أشكال النشاط االقتصادي القائمة.

ـ  العوامل الثقافية

حيث تعمل وس�ائل االتصال يف أغلب بلدان العامل عى نرش الثقافات، 
فاملجتمع�ات الت�ي تق�ع عند مف�رق الطرق، كانت وم�ا زالت دائ�اًم، مراكز 
للتغيري، وحيث إن معظم السامت الثقافية اجلديدة تنتقل من خالل االنتشار، 
فإن هذه املجتمعات الوثيقة االتصال بغريها من املجتمعات هي أكثر عرضة 

للتغري الرسيع.

فاالتصال الثقايف عملية تسهم يف إحداث تغيري اجتامعي واسع النطاق، 
خاص�ة يف الثقاف�ات املس�تقبلة، ويبت�دئ تأث�ري ه�ذا االتص�ال يف األف�كار، 
واملعتقدات السياس�ية، والدينية أحيانًا، وأساليب احلياة، التكنولوجيا ومجيع 
عن�ارص الثقافة مثل عمق االتصال، ودرجة مقاوم�ة الثقافة التقليدية، ودور 

النظم السياسية يف نرش الثقافة املسيطرة، ومدى تعدد قنوات االتصال.

إن تط�ور اجلامع�ات اإلنس�انية املنعزل�ة وش�به املنعزلة وتطوي�ر أنظمة 
التكيف مع البيئة والواقع االجتامعي يف املجتمعات النامية، ورفع املستويات 
االجتامعي�ة واالقتصادية والنهوض هبا، وكذلك إعادة االتصال س�تزيد من 

معدالت التغيري وتعطيها دفعات متتالية إىل األمام.

فاالتصال هو تلك العملية التي تنتقل بواس�طتها الرسالة، أو الفكرة أو 
االخراع من املرسل )املصدر( حتى تصل إىل املستقبل.
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وعى الرغم من أن االتصال والتغيري االجتامعي ليس�ا مرادفني، إال أن 
هذا االتصال هو العنرص املهم والفعال خالل عملية التغيري االجتامعي.

فالش�باب هم اللبنة األوىل للتغي�ري، ألهنم يثورون عى القيم االجتامعية 
املس�يطرة، ويبتك�رون البدائ�ل الثقافي�ة اجلدي�دة والفريدة، ويتح�رروه من 
االنصي�اع للثقاف�ة الت�ي متليها عليه�م التزامات العرص، وبذل�ك كله حيدث 

التغيري االجتامعي والثقايف.

وي�رى بنجس�تون أن وظيف�ة النظرة اجلدي�دة عند الش�باب وأثرها عى 
التغي�ري االجتامع�ي تكمن يف إجي�اد البدائل الثقافية الت�ي ابتكروها وصارت 
ج�زءًا م�ن الثقافة اجلامهريي�ة الكربى، كجامعة النش�اط الس�يايس، والزواج 

اجلامعي، والكميونات يف املجتمعات الغربية.

لذلك فاالتصال هو عملية حيوية ال بد منها إلحداث التغيري االجتامعي، 
وعى ذلك حيسن اإلشارة إىل أن طبيعة هذا التغيري الناجم عن انتشار األفكار 
اجلدي�دة تتوق�ف عى النس�ق االجتامع�ي نفس�ه )اس�تيتية، 2004م، مرجع 

سابق(.

مراحل عملية التغيري االجتامعي لدى » غي« هي:
1� االخراع: وهي مرحلة إبداع األفكار اجلديدة وتطويرها.
2� االنتشار: وهي مرحلة وصول األفكار إىل أعضاء النسق.

3� النتائ�ج: وه�ي التغيريات التي تنجم عن اس�تخدام الفكرة اجلديدة، 
أو رفضها.
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ـ  عوامل التحديث

إن التحدي�ث عملي�ة معقدة تس�تهدف إح�داث التغي�ريات يف جوانب 
احلياة االقتصادية، والسياس�ية، والثقافي�ة وااليدلوجية، لذلك فإنه كمطلب 
س�ابق للتحديث جي�ب أن يكون هناك اتصال، عن طريق وس�ائل االتصال، 
واالحتكاك بني الثقاف�ات واملجتمعات املختلفة، وال يعترب التصنيع دائاًم هو 
العامل احلاس�م يف عملي�ة التحديث، ويؤدي التحدي�ث دورًا مهاًم يف عملية 
التنمية التي تس�تلزم تش�بعًا وتعقيدًا مستمرًا يف النظم االجتامعية التي يتكون 

منها املجتمع.

فالتنمي�ة والتحديث يس�ريان قدم�ًا منذ أكثر من قرن يف أج�زاء كثرية من 
العامل، وهبذا يتضح لنا أن التحديث هو أحد عوامل التغيري االجتامعي املهمة، 
إذ بواس�طته ينتق�ل املجتم�ع من جمتم�ع تقلي�دي إىل جمتمع حدي�ث، وترتبط 

بالتحديث أشكال كثرية، منها: الزراعي والصناعي واالجتامعي.

ـ   العوامل االقتصادية

ويقص�د بالعوامل االقتصادية ش�كل اإلنتاج، التوزيع، واالس�تهالك، 
ونظام امللكية السائد يف املجتمع، والتصنيع.

حيث تؤدي هذه العوامل دورًا مهاًم يف إحداث ظاهرة التغيري االجتامعي، 
وحيدث التصنيع تغيريًا هائاًل يف الثروة، والدخل القومي، يف عقلية اإلنس�ان 
م�ن حيث قيمة الوقت والثقة بالنف�س، وترتبط العوامل االقتصادية بعوامل 

أخرى، مثل: السكان، والبيئة، والتكنولوجيا. 

وقد يكون للعوامل االقتصادية الس�بق يف التعجي�ل برسعة التغيري، إالّ 
أن ذلك ليس العامل الوحيد املسبب للتغيري واملرتبة عليه بقية العوامل.
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لذلك نس�تطيع أن نس�تخلص أن العامل االقتصادي قد يكون ذا أمهية 
كربى يف التعجيل بالتغيري االجتامعي، ولكنه ليس العامل احلتمي؛ ألن باقي 
عوامل التغيري االجتامعي تتفاعل معه لتغري املجتمع )ديفيد هاري، 2005م، 

.)75

ـ   العوامل التكنولوجية

لالخراع�ات احلديث�ة أثره�ا يف إح�داث تغي�ري كب�ري يف املجتمع�ات 
اإلنس�انية، كالس�يارة واملذياع، وخيش�ى علامء االجتامع من رد فعل العوامل 
التكنولوجي�ة ع�ى إحداث تغيريات هت�دد املجتمعات بمش�كالت اجتامعية 

خطرية كاجلريمة، والترشد، واهتزاز القيم واألخالق.

وق�د أدت االخراع�ات احلديثة إىل زي�ادة االتصاالت بني الش�عوب، 
وأدى ذلك إىل احتامل إحداث تغيريات يف أي جمتمع سيكون هلا صدى وأثر 

عى املجتمعات اآلخرى.

إن معظ�م التغي�ريات االجتامعية ليس�ت ناجتة عن التغي�ري يف العمل أو 
يف الدولة، ولك�ن نتيجة للتغيريات التكنولوجية، فالتغيري التكنولوجي ينتج 
اضطراب�ًا مس�تمرًا يف املجتمع، وذلك بتغيري مراك�ز العمل التي قد تؤدي إىل 

توزيع جغرايف جديد.

فاالخراع قد يعطي جماالً أكرب لعمل الزوجة، األطفال، واملقعدين، كام 
قد يؤدي إىل االستغناء عن مهارات فنية معينة. )عرفة، 2003، 88(.

 ـ  العوامل الفكرية والفلسفية

يرى أحد العلامء االجتامعيني أن األيديولوجية تتكون من أربعة عنارص 
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عى الوجه اآليت:
1 �  األف�كار الت�ي يعتنقه�ا الن�اس ع�ن البن�اء االجتامع�ي والعمليات 
الداخلية بام يف ذلك عملي�ات التغيري االجتامعي الدائرة يف املجتمع 

واملركز الدويل الذي حيتله هذا املجتمع.
2 �  األفكار التي يعتنقها الناس عن تاريخ هذا املجتمع.

3 �  تقييم ما يعتنقونه من حقائق.
4 �  القي�م واأله�داف الت�ي ارتضته�ا الق�وى الش�عبية للمجتمع الذي 

تنتمي إليه.

والتاريخ حافل بحركات فكرية كثرية أحدثت تغيريات عميقة يف النظم 
االجتامعية واإلنسانية مثل:

1 � الديانات الساموية.
2 � حركة النهضة.

3 � اإلصالح الديني.
4 � الثورات السياسية.
5 � الثورة اإلنجليزية.
6 � الثورة األمريكية.
7 � الثورة الفرنسية.

ويصف بعض علامء االجتامع التغيري الثوري باخلصائص التالية:
1 � الرسعة.

2 � االنطالق من داخل اجلامعة.
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3 � اجلذرية.
4 � الشمول.

5 � اإلجيابية اهلادفة.
6 � التقدمية.
7 � الشعبية.

8 � االعتامد عى األسلوب العلمي.

ب ـ  العوامل الداخلية

 ويقصد هبا تلك العوامل النابعة من داخل املجتمع ذاته.

وتراوح هذه العوامل بني: 
1 �  العوام�ل النظامية، كالدور الذي يؤديه النظام الس�يايس يف إحداث 

التغيري.
2 �  ال�دور الذي تؤدي التغي�ريات التكنولوجية الناجتة عن التجديدات 

واالخراعات. 
3 �   العوام�ل املرتبط�ة باألف�راد املؤثري�ن يف التغيري كالقادة السياس�يني 

واملنظمني.

ـ   النظام السيايس

ال ي�ؤدي ال�دور الس�يايس يف املجتمع�ات البس�يطة زراعي�ة كان�ت أم 
رعوي�ة دورًا مهاًم ولقد ظه�ر دور النظام الس�يايس يف التغيري االجتامعي بعد 
ظه�ور النظم السياس�ية املنفصلة عن املجتمع املدين، ويقوم النظام الس�يايس 
يف أي جمتم�ع م�ن املجتمعات بتنظي�م العالقات اخلارجية، ك�ام يقوم بوضع 
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إس�راتيجية عامة تس�تهدف حتقيق الرفاهية االقتصادية واالجتامعية وحتقيق 
االس�تقرار واألمن، وكلام حقق النظام الس�يايس درجة من القوة استطاع أن 

يكون فاعاًل يف إحداث التغيريات الداخلية وضبطها.

ويؤدي النظام الس�يايس يف الدول النامية دورًا أساس�يًا يف عملية التغيري 
االجتامعي، وال يقترص دوره عى رس�م السياس�ات، أو التدخل يف اجلوانب 
االقتصادي�ة لتنظيمه�ا وضبط مس�ارها، حي�ث إن دوره يمتد لتطوي�ر البناء 
السيايس ذاته، فعملية التنمية االجتامعية ليست عملية ذات جوانب اجتامعية 

واقتصادية ونفسية فحسب، بل إهنا عملية تنمية سياسية أيضًا.

وقد يؤدي النظام الس�يايس دورًا س�لبيًا يف إحداث التغيري ويرتبط ذلك 
بظرفني:

1 �  أن يكون النظام السيايس تابعًا لنظام آخر ينفذ سياساته دون مراعاة 
للمصال�ح الداخلي�ة للمواطن�ني، أي أن ه�ذا النظ�ام يك�ون نظامًا 

عمياًل متواطئًا ضد شعبه.
2 �  أن يكون النظام الس�يايس نظامًا عدوانيًا يامرس التهديد العس�كري 
لل�دول األخ�رى، أو يبدد ثروات الش�عب يف ح�روب ال طائل من 

ورائها.

 ـ  مراحل التغيري االجتامعي

يرى )هربرت ليونربجر( أن هناك سلسلة من املراحل يمر هبا الفرد قبل 
أن يأخذ بالنمط اجلديد وهي:

1 �  مرحل�ة اإلحس�اس: وهي تتمثل يف أول س�امع أو معرفة باملوضوع 
اجلديد.
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2 �  مرحل�ة االهت�امم: وه�ي مرحلة جتمي�ع املعلومات ح�ول املوضوع 
اجلديد، بغرض حتديد درجة فائدته.

3 �  مرحلة التقييم: وهي مرحلة اختبار املعلومات املستقاة عن املوضوع 
اجلديد وتفس�ريها وفق الظروف الس�ائدة، ودراس�ة مدى مالءمتها 

من أجل األخذ هبا.
4 �  مرحلة املحاولة: وهي مرحلة اختبار الفكرة ودراسة كيفية تطبيقها.
5 �  مرحل�ة التبن�ي: وهي مرحلة التس�ليم باملوضوع اجلدي�د واعتامده، 
ليأخ�ذ مكان�ه يف النمط الس�ائد، ويمكن مالحظة أرب�ع مراحل يف 

العملية االطرادية للتغري بوجه عام:
�  تنت�رش س�مة أو عن�رص جدي�د خ�الل النس�ق من مرك�ز األصل، 
س�واء أكانت هذه السمة أو العنرص اجلديد اخراعًا داخل الثقافة 

الواحدة، أم استعارة من ثقافة أخرى نتيجة لعملية االنتشار.
�  حت�دث قلقل�ة لدى الس�امت القديمة من قبل الس�مة اجلديدة، أي 

حيدث رصاع من أجل البقاء.
�  يثري انتش�ار العنارص اجلديدة تغيريات توافقية يف الس�امت املتصلة 

به.
�  يأخ�ذ العن�رص اجلدي�د مكانه يف النس�ق الثقايف، م�ا مل يتعرض إىل 

قلقلة يف حال دخول جتديدات أخرى.
وي�رى )ج�ورج م�ريدوك( أن االخراعات هي أس�اس التغي�ري الثقايف 
بوج�ه ع�ام، فحينام خترع آلة أو فك�رة ما فإهنا تنتقل من الش�خص املخرع، 
ت�رسي عند أفراد جمتمع�ه، وتبدأ التغي�ريات التوافقية بعد ذلك، ويس�تغرق 
ذلك وقتًا من الزمن، ولن يؤخذ باالخراع اجلديد، حتى يثبت كفاءته، وبعد 

ذلك يمر بمراحل معينة.
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وهناك من يرى أن للنمط املتغري أربع خصائص هي:
1 � الشكل: الذي يمكن أن يالحظ ويدرس فيه ومن خالله التغيري.

2 �  املعنى: أي أن له ارتباطات ذاتية وعاطفية يف الثقافة نفسها.
3 �  االستعامل: أن تكون مالحظة استعامل النمط الثقايف من اخلارج.

4 �  الوظيفة: أن يؤدي عماًل ويكون مرابطًا مع األجزاء، ويس�تدل عى 
ذلك من خالل اإلطار العام)حجازي، 2005م، 98(.

ولذل�ك ف�إن عملية التغي�ري تتضمن تل�ك اخلصائص، وتعتم�د عملية 
القب�ول عى مدى التكلف�ة، ففي حالة عدم توفر اإلمكان�ات الالزمة لألخذ 
ب�ه، فلن تتم عملية القبول، ويمكن أن يق�ال عمومًا: إن القبول يتم، إذا كان 

املجتمع املستقبل واقعًا حتت حوافز مل تشبع إشباعًا مرضيًا.

 ـ  خصائص التغيري االجتامعي

هن�اك بعض اخلصائص التي يتميز هبا التغيري االجتامعي املعارص وذلك 
حس�ب رأي )ولربمتور( يف دراس�ة حول التغيري االجتامع�ي، ومن أهم هذه 

العوامل:
1 �  الرسعة هي السمة الغالبة عى التغيري االجتامعي املعارص.

2 �  الرابط املتغري زمانًا ومكانًا، بحيث يتتابع حدوثه وال يكون متقطعًا.
3 �  النوع املخطط لزيادة تدخل وحتكم الدول املعارصة.

4 �  الوسائل التكنولوجية التي تكسب خربات جديدة للفرد واملجتمع.

وهن�اك عدد من اخلصائ�ص التي متيز التغري االجتامع�ي عن التغيريات 
األخرى داخل املجتمع، منها:
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1 � أن تكون التغيريات ذات تأثريات عامة وملموسة.
2 �  أن تتصف التغيريات باالستمرارية.

3 �  قد ال يس�بق اس�تكامل حدوث التغيري اإلعالن عنه أو إعالم األفراد 
به.

4 �  قد تبدأ التغيريات بطيئة ثم تراكم بمرور الزمن.
5 �  قد يكون التغري االجتامعي خمططًا أو مربجمًا.

6 �  توافر إمكانات احلراك االجتامعي وزيادة معدالته.
7 �  انتشار املعايري العقلية والعملية ونامذج التفكري املنطقي داخل الثقافة 

العامة للمجتمع.
8 �  سيادة نموذج للشخصية يتيح لألفراد أداء األعامل التي يقومون هبا 
يف إطار نظام اجتامعي يتسم بخصائص معينة النمو الذايت، املشاركة 

وسيادة املعايري العقلية.

 ـ  أمهية التغيري االجتامعي

أدى ظهور العلم ودوره كنسق اجتامعي وطرحه الكثري من التجديدات 
العلمي�ة والتكنولوجي�ة يف بن�اء املجتمع�ات الصناعي�ة املع�ارصة، إىل دوام 
تفاع�الت التغيري يف بناء هذه املجتمعات، ومن ثم انتش�اره إىل معظم أرجاء 

العامل كنمط ثقايف أكثر كفاءة.

إن الظاه�رة التكنولوجي�ة هي أهم ظواهر الع�امل الصناعي املتقدم، فإن 
ظاه�رة التغيري جي�ب أن تنال القدر نفس�ه من االهتامم عى مس�توى املجتمع 

اإلنساين الشامل)الشناوي، 2008م، 95(.
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 ـ  إشكالية التغيري الثقايف

فقد أثبتت االكتش�افات األثرية أكثر من مرة وقوع التغيري بشكل مطرد 
ومنسجم عى خملفات الناس وآثارهم يف املنطقة التي كانوا يسكنوهنا.

 ـ  مفهوم التغيري الثقايف

هو عبارة عن التحول الذي يتناول كل التغيريات التي حتدث يف أي فرع 
من فروع الثقافة، بام يف ذلك الفنون، والفلس�فة، والتكنيك، ويش�مل صورة 
وقوانني التغيري االجتامعي نفس�ه، كام يش�مل فوق كل ذل�ك، كل التغيريات 

التي حتدث يف أشكال النظام االجتامعي وقواعده، ومنها:
1 �  التغي�ري الثق�ايف عملي�ة حتلي�ل وتفكك يتول�د عنها كثري م�ن العلل 

واالنتكاسات التي هي الثمن االجتامعي.
2 � التغيري الثقايف يقوم عى احلركة املفاجئة الرسيعة.

3 �  التغي�ري الثق�ايف يعتم�د عى رأس امل�ال األجنبي، أي أن�ه ينجم عن 
االتصال اخلارجي مع الثقافات األخرى.

4 �  التغي�ري الثق�ايف ينت�ج بصورة أساس�ية ع�ن االخ�راع أو التجديد، 
س�واء أكان اخراع�ًا ماديًا أم اخراع�ًا اجتامعيًا كظه�ور الديانات، 

والفلسفات والقوانني االجتامعية.
5 �  التغي�ري الثقايف هو الذي يقترص ع�ى التغيريات التي حتدث يف ثقافة 

املجتمع. 

ويرتبط مفهوم التغيري الثقايف بمفهوم آخر هو )التعجيل الثقايف( ، ويعني 
زيادة معدل التغيري الثقايف، ويشتمل التغيري الثقايف عى التغيريات التي حتدث 
يف ثقاف�ة املجتم�ع، وأن ه�ذا التغيري ليس ظاه�رة منعزلة، وإن�ام ظاهرة عامة 
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وشاملة يف كل جمتمع وكل ثقافة مهام اتسمت بالثبات أو اجلمود، وعى ذلك 
ينبغي أن يقرن التغيري بالثبات، بمعنى أن نضع التغيري عى طرف واملحافظة 

الثقافية عى الطرف املقابل له ونبدأ بالدراسة.

ويعرف )درس�لري( التغيري الثقايف بأنه: حتّول أو انقطاع عن اإلجراءات 
املجرب�ة، املخت�ربة واملنقولة عن ثقاف�ة املايض مع إدخال إج�راءات جديدة، 
ويم�س االعتقاد، واألذواق اخلاص�ة باملأكل، وامل�رشب، والتقاليد، والفن، 
واألخ�الق والتكنولوجي�ا ، وباإلضاف�ة إىل التغيريات التي حت�دث يف بنيان 

املجتمع ووظائفه )أبو عياش، 1983م، 132(.

وختتلف رسعة حجم وجمال التغيري الثقايف من جمتمع آلخر:
أ  � التغيري الثقايف يتسارع كلام تعرض املجتمع ألزمة ما.

ب � التغيري الثقايف يعد عملية انتقائية.
ج � إن أي جمتمع خيضع للتغري الثقايف يستقبل من جمتمع خارجي بعض 
القيم، والتقاليد واألنامط الس�لوكية، بين�ام يرفض أخرى، والنتيجة 
ه�ي )حوصل�ة ثقاف�ة( ، أي صيغة ثقافية جدي�دة تدمج بني عنارص 

ثقافية تقليدية داخلية وعنارص حديثة خارجية.

يعتمد التغيري الثقايف عى االنتش�ار أو االخ�راع، أي النقل عرب ثقافات 
خمتلف�ة أو القدرة عى اإلبداع الثق�ايف، إاَل أن هناك ترابطًا أو تفاعاًل عادة بني 

هذين العاملني.

وتع�رف الطريق�ة الت�ي يتم هب�ا التغيري الثق�ايف باس�م العملي�ة الثقافية 
)اجلوالين، 1998م، 46(

يع�رف مالينوفس�كي الثقاف�ة: بأهن�ا العملي�ة الت�ي يتح�ول بمقتضاها 
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وبدرج�ة متفاوتة من الرسعة إىل النظ�ام القائم يف املجتمع وتنظيم معتقداته، 
ومعارفه، وأدوات العمل فيه وأهداف املستهلكني.

 ـ  التثاقف 

ه�و عملي�ة التغي�ري م�ن خ�الل االتص�ال الثق�ايف الكام�ل، أي اتصال 
ب�ني ثقافتني ي�ؤدي إىل زيادة أوجه التش�ابه بينهام يف معظم امليادي�ن الثقافية، 
ويتضمن هذا املصطلح أيضًا عملية االستعارة الثقافية، يشري مصطلح جتديد 
إىل العملي�ة الت�ي تؤدي إىل قبول عن�رص ثقايف جديد وهي ص�ورة من صور 

التغيري الثقايف.

التغي�ري الثق�ايف أع�م وأش�مل م�ن التغي�ري االجتامع�ي الذي يش�ري إىل 
التحوالت عى النظم االجتامعية والوظائف التي تضطلع هبا.

 ـ  تعريف تايلور ملكونات الثقافة 

عرفه�ا تايل�ور بأهنا: ال�كل املركب الذي يش�مل املعرف�ة، واملعتقدات، 
والف�ن، واألخ�الق، والقانون، والعرف وكل الق�درات والعادات األخرى 

التي يكتسبها اإلنسان من حيث هو عضو يف جمتمع.

ويع�د التغري الثق�ايف نتيجة للعمليات الداخلية يف النس�ق، أو راجعًا إىل 
تأثري بعض األنساق األخرى )الرميحي، 1984م، 135(.

التغيري الثقايف ظاهرة عامة يف كل جمتمعات البرش عى اختالف حظوظهم 
من التخلف، والتقدم، والعزلة، واالنفتاح، ومن القرب أو البعد من الرشق 

ومن الغرب عى حدٍّ سواء.
التغي�ري الثق�ايف يأخذ يف اجت�اه تصاعدي، حيث إن اإلنس�ان يس�تمر يف 
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التق�دم م�ن احلالة البدائية، حيث يصل إىل حالة التق�دم حيث ال يتوقع تقدم 
بعده.

توصل تريجو إىل أن املجتمع اإلنس�اين يأخذ يف التغيري التدرجيي إاّل أن 
اجت�اه تغريه تقدمي دائاًم حتى أعى املس�تويات، حيث يكون املجتمع البرشي 

دائاًم عاقد العزم للوصول إىل أعى املستويات )خفاجي، 1974م، 89(.

ويمك�ن حتدي�د هذه ال�رشوط والتوجيه�ات املرتبط�ة بدراس�ة التغيري 
الثقايف فيام يي:

1 �  أن التغيري الثقايف ليس ظاهرة منعزلة، وإنام ظاهرة عامة وش�املة يف 
كل جمتمع وكل ثقافة، مهام اتسمت بالثبات أو اجلمود.

2 �  املوضوعي�ة يف الدراس�ة ب�أن ينت�زع الباحث األنثروبولوجي نفس�ه 
وجيردها عن الثقافة التي يدرسها، سواء يف حالة الثبات أو التغيري.

3 � رضورة تفاعل دارس التغيري مع الثقافة بنفس طريقة تفاعل األعضاء 
املنتمني إليها حتى تؤيت ثامرها.

4 � إذا التزم الباحث بالنظرة الكلية للثقافة فإنه سوف يقف عى الصورة 
الكلية للتغري والثبات من حيث املعوقات واملنشطات.

5 �  متي دراسة التغيري الثقايف عى الباحث أن يستوعب التنوع والتباين يف 
الثقافة بشكل ال يقل عن استيعابه لتنوع األنامط السلوكية وتباينها.

إن داريس الثقاف�ة ق�د رك�زوا اهتاممه�م نح�و دراس�ة التغي�ري أكثر من 
اهتاممهم بتحليل ودراسة الثبات إىل سببني:

األول: االهت�امم بالتط�ور التارخي�ي، ولذلك تركزت البحوث والدراس�ات 
عى دراس�ة الثب�ات يف  املجتمع�ات البدائية تأكي�دًا لنظريات التطور 

وتدعياًم لقضاياها.



57

الثاين: س�هولة دراس�ة الثبات، وهو سبب منهجي بحت مس�تمد من طبيعة 
املشكلة ذاهتا.

 ـ  عوامل التغيري الثقايف:

1 �  االكتش�اف: يع�د االكتش�اف بمحصل�ة اجلهد البرشي املش�رك يف 
اإلعالن عن جانب من جوانب احلقيقة القائمة بالفعل.

2 �  االخراع:يرى وليم أوجربن أن االخراع مفتاح التغيري الثقايف، وأن 
الثقافة كلها وليدة االخراع.

ويع�رف م�ريل االخ�راع بأنه توليف لس�متني ثقافيت�ني أو أكثر مع   
استخدامهام يف زيادة حمصلة املعرفة املوجودة بالفعل.

3 �  االنتش�ار: يش�ري إىل العمليات التي تنتج متاث�اًل ثقافيًا بني جمتمعات 
متباينة.

ويمي�ز معظ�م عل�امء االجت�امع واألنثروبولوجي�ا ب�ني ث�الث عمليات 
منفصلة لالنتشار هي:

1 �  االنتشار األوىل: وهو حيدث من خالل اهلجرة، كام حددت يف الثقافة 
األمريكية جراء هجرة أعداد كبرية إليها يف بداية القرن العرشين.

2 �  االنتش�ار الثان�وي: يش�تمل ع�ى النق�ل املبارش لعن�رص أو أكثر من 
عن�ارص الثقاف�ة املادية كنقل التكنولوجيا من الع�امل املتقدم إىل العامل 

النامي )السليامين، 2003م، 155(.
3 �  انتش�ار األفكار: قد حتدث هذه العملية دون هجرة مبارشة، أو نقل 

لعنارص تقنية، إال أهنا حتدث تغيريات ثقافية كبرية.
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 ـ  وسائل االتصال اإلعالمي

إذا كان�ت وس�ائل االتص�ال اإلعالم�ي تؤثر يف زي�ادة التثقي�ف وتنوع 
املعرف�ة لدى اجلمه�ور فإن مضامني امل�ادة اإلعالمية بام حتمل�ه يف طياهتا من 
س�امت ثقافية قد هتدد نس�ق الثقافة التقليدية كام حتدث تغيريات ملموس�ة يف 

سلوكيات اجلمهور.

ومما جتدر اإلش�ارة إليه أن تطور وس�ائل االتصال اجلامهريي ووس�ائل 
النق�ل كالطائ�رات والس�يارات، ق�د أث�ر بش�كل واض�ح يف تط�ور الثقاف�ة 

وانتشارها.

ـ أنامط التغيري الثقايف 

     التغيري الثقايف الداخيل

 حيدث التغي�ري الثقايف الداخي نتيجة ملجموعة من العوامل والعمليات 
الداخلي�ة وه�ي اآللي�ات الثقافية التي تنب�ع من املجتمع األص�ي، ومن هذا 

اآلليات الثقافية: 
1 �  التجدي�د: ويعرف�ه بارنت بأنه: » أي فكرة أو س�لوك أو يشء يكون 
جديدًا، ألنه خيتلف نوعيًا عن األشكال القائمة«، أما هريسكوفيتش، 

فيعرفه بأنه اخراع، واكتشاف وانتشار.
2 �  االخ�راع: ه�و إضافة ثقافية حتدث نتيجة عمليات مس�تمرة داخل 

ثقافة معينة.
وي�رى هريس�كوفيتش أن االخ�راع واالكتش�اف آليت�ان للتجديد    
الداخ�ي يف أي ثقافة، ومه�ا اللتان تضطلعان بمهم�ة التغيري الثقايف 
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)ديفيد هاري، 2005م، 182(، ويرى ديكس�ون أن االخراع هو: 
إجي�اد عريض ل�يشء ما جديد كليًة من ج�ذوره ، والرضورة تضاف 

إىل حب االستطالع فيبدأ البحث العريض.
ويف رأي مالينوفس�كي أن االحتي�اج الثق�ايف هو جمموع�ة كبرية من   
الظروف التي جيب إشباعها إذا ما أريد للمجتمع أن يبقى، ولثقافته 

أن تستمر.
خالص�ة الق�ول: إن االخ�راع جان�ب أس�ايس وآلي�ة جوهري�ة يف   
مركب�ات الثقافة، وهو يف الوقت نفس�ه نتيجة وانع�كاس لعمليات 

التغيري الثقايف.
3  �  االكتش�اف: ه�و اإلضافة الثقافية التي تتحق�ق من خالل مالحظة 

الظواهر املوجودة ولكن مل يسبق االلتفات إليها من قبل.
يعرف هوبل االكتش�اف بأن�ه عملية الوعي بيشء قائ�م بالفعل، ولكن 
مل يس�بق إدراك�ه من قبل، أم�ا لينتون: فإنه يرى أن االكتش�اف هو أي إضافة 

للمعرفة.
ويرى ديكس�ون أن االكتشاف ينبغي أن يكون حمدودًا بنهاية غري مقيدة 
الزمان ليشء ما جديد، لذلك فإن االكتشاف يعني إجيادًا فجائيًا ليشء مل يكن 

معروفًا من قبل.
ويمك�ن من وجه�ة نظره أن نفرق بني االكتش�اف واالخ�راع يف ضوء 
ثالثة رشوط س�ابقة لالكتش�اف: الفرصة، واملالحظة، والتقدي�ر باخليال أو 

العقل )العبقرية(.
لذل�ك فإن املوهوبني أو األفذاذ ينقس�مون إىل فئت�ني تتخذان القرارات 
املعجلة بالتغيري الثقايف يف املجتمع، سواء كانوا يشغلون مراكز رسمية قيادية 

أو ال يشغلوهنا:
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الفئة األوىل: تضم اإلنسان اهلاميش ذلك الذي ينحرف عام ألفته اجلامعة، 
والشخص املجدد عى العموم، ويف بعض األحيان يعد ذوو الوضع 

االجتامعي املرتفع، أو األصحاء قدوة يقتدي هبا اآلخرون.

وهناك نمط آخر يس�وقه هريسكوفيتس وهو االنحراف الثقايف، ويعني 
التباعد عن النتائج املستمدة بشكل منطقي من الطريقة التي تنظم هبا الثقافة.

 ـ  خالصة القول يف شأن األنامط من املخالفني

ه�ي أن الش�خص املنح�رف ع�ن اجلامعة واخل�ارج عليها، والش�خص 
املهيب، ينطويان عى قدر كبري من األمهية يف إحداث التغيري الثقايف والتعجيل 
ب�ه، بي�د أن تأثري الش�خص املهي�ب بطبيعة احل�ال أقوى من تأثري الش�خص 
اخل�ارج عى اجلامعة ؛ ألنه حيظى باح�رام اجلامعة وتقديرها له، ولذلك فإهنا 

ستقتدي بسلوكه، إن مل تعارضه )راجوثا فيدير، 2008م، 103(

ومن هنا تظهر أمهية اآلليات النفس�ية التي تقف وراء الس�لوك اإلنساين 
وم�ن ثم قد تدف�ع باملرء إىل قبول الفك�رة اجلديدة أو رفضه�ا، وترجع أمهية 

تلك اآلليات من ناحية أخرى إىل أهنا مظهر من مظاهر عملية التعلم. 

وتنطوي العملية التثقيفية كام يسميها هريسكوفيتس عى مستويني:
1 �  مستوى احلياة املبكرة للشخص: ويكون فيها متلقيًا لنظم ثقافته متكيفًا 

معها، أي يكون أداة هلا.
2 �  مستوى الرشد: حيث يؤدي دورًا ويتعرض لعمليات إعادة التكيف 
أكث�ر من التكيف ذات�ه، وعى ذلك يعد التثقيف يف املس�توى األول 
أداة للمحافظة الثقافية عى حني يعترب املس�توى الثاين الواعي نافذة 

مفتوحة للتغري الثقايف.
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    التغيري الثقايف اخلارجي

ومن أمثلتها االتصال الثقايف، والتثاقف، واالستعارة واالنتشار.

أما العوامل اخلارجية للتغري أمهها ما يي:

ـ  االنتشار

يعن�ي نقل املواد الثقافية عى املس�توى األفقي من مكان إىل آخر، فهناك 
تعريف�ات حديث�ة لالنتش�ار تركز ع�ى أبرز نتائج�ه، يف حني نج�د تعريفات 

أخرى تؤكد دوره كعملية مستمرة.

تعري�ف لينتون الذي يرى أن االنتش�ار هو انتقال العن�ارص الثقافية من 
جمتمع إىل آخر، وهو عملية أصبحت اإلنسانية قادرة بواسطتها عى استقطاب 

قدرهتا اإلبداعية.

أما هريسكوفيتس فإنه يعرف االنتشار بأنه: » دراسة النقل الثقايف الذي 
أنجز فعاًل«.

وقد يتم االنتش�ار عن طريق اهلجرة أو عن طريق االس�تعارة، واهلجرة 
تؤدي إىل انتشار وحدات ثقافية كبرية، يف حني االستعارة عملية نقل وحدات 
ثقافية بسيطة دون حدوث حركات شعبية وانتقال شعوب بأكملها، والتغيري 

الثقايف يستند إىل التجديد وإىل االستعارة أي االنتشار.

االنتش�ار هو نمط خاص من أنامط االتصال، فاالنتشار من وجهة نظره 
ه�و العملية الت�ي تنتقل عن طريقه�ا األفكار اجلديدة )حج�ازي، 2005م، 

.)156
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ـ  العالقة بني التغيري االجتامعي والتغيري الثقايف

هناك أربع خطوات يف عملية التغيري الثقايف يمكن متييزها، وهي:
1 � ت�أيت س�مة جدي�دة أو عامل جديد، فينترش خ�الل التنظيم من مركز 
أص�ي، ه�ذا املركز هو املنطق�ة التي اخ�رع فيها العام�ل اجلديد أو 

استعري منها.
2 � أثناء االنتشار يزعج العامل اجلديد البنى الثقافية القائمة، ويمكن أن 

ينافسها أو يتصارع معها عى البقاء.
3 � انتش�ار العامل اجلديد يس�بب تغريات يف السامت ذات العالقة لكي 

ينسجم معها، فتتغري مالمح الثقافة القائمة.
4 �  يس�توعب النس�ق الثقايف هذا العامل اجلديد ما مل حيدث اخراعات 

جديدة تسبب التشويش املستمر.

 ـ  التغيري االجتامعي

 يعني التغي�ريات التي حتدث يف التنظيم االجتامعي، أي يف بناء املجتمع 
ووظائف�ه، وهلذا فهو جزء من موضوع أوس�ع يطلق علي�ه »التغيري الثقايف«، 
وهو يشمل كل التغيريات التي حتدث يف كل فرع من فروع الثقافة، كام يشمل 
التغي�ريات الت�ي حت�دث يف أش�كال التنظيم االجتامع�ي وقواع�ده ، فالتغيري 

الثقايف إذًا أوسع بكثري من التغيري االجتامعي.

ـ  بعض املبادئ األساسية للتغري الثقايف:

1 �  كثري من املميزات األساس�ية للمجتمع مث�ل الديمقراطية، والعلم، 
واملستوى املرتفع للحياة.

2 �  التغيري الثقايف حتمي، وال توجد أية ثقافة ال تظهر فيها دالئل التغيري.
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3 �  العوام�ل املؤدي�ة لالس�تقرار أو العوام�ل املؤدية للتغ�ري هي مظاهر 
موروثة للثقافة.

4 �  تتغري الثقافات بمجموعات متباينة بعضها يتغري برسعة كبرية جدًا، 
واآلخر ببطء شديد.

5 �  تتغ�ري الثقافة بإضافة س�امت هلا، أو فقدان س�امت منها، أو حصول 
تغري يف معامل سامت موجودة.

6 �  تنش�أ عنارص ثقافية جديدة يف ثقافة معينة، ويس�مى هذا باالخراع، 
أو تأيت ثقافات أخرى وتسمى حينئذ اقتباسًا.

7 �  يش�مل االخراع بصورة حتمية اس�تعامل العنارص الثقافية املوجودة 
ولكن بركيب جديد.

8 �  مجي�ع املجتمعات ع�دا بعض املجتمعات البدائي�ة، وجدت راحتها 
عن طريق االقتباس أكثر من واسطة االخراعات اخلاصة هبا.

9 �  معظم االخراعات متثل تعديالت أو تغيريات صغرية يف تفصيالت 
الثقافة.

10 �  إن تأثري االخراعات بعيد املدى، حتى إنه يتعذر التنبؤ بام يتغري من 
جمموع ثقافة ما بسبب يشء جديد.

11 �  إن العامل الرئيس يف انسجام مهارة جديدة أو فكر جديد مع ثقافة 
قائمة هو كيفية تالؤم هذا اليشء اجلديد داخل النظام القائم.

إن معظ�م عمليات التغيري الثقايف، س�واء كانت باالس�تعارة أو التمدن 
أو االنتش�ار أو التثقي�ف أو ف�روض الثقافة، مجيعها تنبع من عمل اإلنس�ان، 
ولك�ن البيئة بني آن وآخر تؤدي دورًا رئيس�يًا يف تغيري الثقافة )عبد الس�الم، 

2008م،30، 56(.
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8 ـ  نظريات احلراك املعريف

أ  ـ  النظرية احلتمية

ه�ي تلك النظري�ة التي تركز يف دراس�تها للتغري االجتامع�ي عى عامل 
واح�د فقط، مثل )املناخ أو االقتصاد( ، وه�ذه النظرية هي اختزالية، بمعنى 

أن عوامل احلراك تتجمع يف عامل واحد، ومعناها أن األمور حمددة سلفًا.
 1�  احلتمية اجلغرافية: هناك اعتقاد قديم بأن طبيعة الطقس الذي يعيش 
في�ه اإلنس�ان)حار ب�ارد معتدل( وب�ني طباعه االجتامعي�ة من حدة 
املزاج أو األرحيية، ومن أشهر العلامء )هنتنجتون( األمريكي، الذي 
اس�تخدم مفه�وم احلتمية اجلغرافية ال يف تفس�ري تغ�ري األخالق بني 

البرش، فحسب ولكن يف تفسري تغري املجتمعات. 
2  �  احلتمي�ة البيولوجي�ة: وه�ي فرضي�ة أن الن�اس يف العامل ينقس�مون 
إىل أجن�اس ومجاعات متمي�زة بيولوجي�ًا، وأن األجناس ختتلف يف 
قدرهت�ا عى تطوير احلياة االجتامعية، وتقوم احلتمية البيولوجية عى 
فرضي�ة تفوق طبق�ات داخل املجتمع عى طبق�ات أخرى، ويرتبط 
ه�ذا التفوق بالعوامل البيولوجية )آل زع�ري، 1987م، 76(، ومن 

العوامل البيولوجية املحددة:
أ �  أثر التفاوت الوراثي.

ب �  أث�ر التف�اوت ب�ني األف�راد يف ال�ذكاء واإلمكان�ات اجلس�مية 
والنفسية.

ج �  أثر البيئة والصحة العامة.
د �  أثر االنتخاب الطبيعي واالصطناعي.
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إال أن التفكري العلمي املعارص يميل إىل رفض هذه احلتميات ألس�باب 
منها:

1 � أهنا نظرية اختزالية ذات نظرة أحادية.
2 �  أهنا نظرة متحيزة؛ ألهنا تؤكد سببًا واحدًا. 
3 �  أهنا قد أدت إىل الرصاعات بني الشعوب.

4 �  أهنا قد ولدت إشكاالت من العنرصية السياسية.

ب ـ النظرية التطورية

انت�رشت يف القرن التاس�ع عرش، وكانت متوازن�ة إىل حد ما مع النظرية 
احلتمية، وإن كانت تستمد جذورها من الفلسفات القديمة.وقد ظهرت من 
خالل االعتقاد بأن املجتمعات تس�ري يف مس�ار واحد حمدد سلفًا عرب مراحل 

يمكن التعرف إليها، وخيتلفون حول قضايا ثالث:
1 � أهن�ا تتص�ل بمراحل التط�ور، أي عدد املراحل التي يمر هبا مس�لك 

التطور االجتامعي.
2 �  ه�ل يظه�ر التط�ور نتيج�ة لتغ�ري األف�كار واملعتق�دات أم نتيج�ة 

التكنولوجيا والعنارص املادية.
3 �  هل يسري التطور يف مسلك خطي تقدمي أم يف مسلك دائري.

ج ـ  النظرية اخلطية

هتت�م بالتحوالت التقدمية املس�تمرة أو املطردة املوصول�ة يف النهاية إىل 
ه�دف حم�دد يف خ�ط مس�تقيم. وقد س�ار الفكر التط�وري املبك�ر يف خطني 

رئيسني يف حتديد مراحل التطور.
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1 � الركي�ز عى عن�رص واحد من عنارص احلي�اة االجتامعية أو املعرفية، 
وحتديد املراحل الزمنية التي سار فيها املجتمع.

2 �  ب�داًل من الركيز عى عنرص واحد م�ال بعض العلامء التطوريني إىل 
النظ�ر للتطور الكي يف بن�اء املجتمع املعريف، س�واء ركزت النظرية 
ع�ى متغري واحد أو ركزت عى املجتمع كل�ه، فإن التطورية اخلطية 

تتميز بتحديد مراحل تقدمية تسري نحو هدف حمدد.

ويكمن اخلالف بني املفكرين يف عنرصين أساسيني:

األول: يرتبط بعدد مراحل التطور.

والثاين: يرتبط بطبيعة العامل املحرك للتغري.

وعن�د هنري مرج�ان يف كتابة املجتم�ع القديم من يف�رض أن مراحل 
التط�ور التكنولوجي ونظم القراب�ة ترتبط بمختلف املؤسس�ات االجتامعية 

)ابراهيم، 1998م، 55(.

د ـ  النظرية الدائرية

ذهب أصحاب هذه النظرية إىل أن احلراك يتجه صعودُا وهبوطًا.
1 �  م�ن أصحاب النظرية الدائرية اب�ن خلدون، فهو يقول: إن املجتمع 
كالف�رد يم�ر بمراحل من�ذ والدته حتى وفات�ه، وأن لل�دول أعامرًا 
كاألش�خاص وعمر الدولة ثالثة أجيال واجليل أربعني س�نة، فعمر 

الدولة 120سنة.
2�  مراحل الدول عند ابن خلدون:

أ �  مرحل�ة النش�أة والتكوين: هي مرحلة الب�داوة، فيقترص األفراد 
عى الرضوريات.
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ب �  مرحلة النضج واالكتامل: وهي مرحلة امللك، فيتحول املجتمع 
من البداوة إىل احلضارة وحيدث تركيز الس�لطة بيد ش�خص أو 

أرسة أو أمة.
ج �  مرحلة اهلرم والشيخوخة: مرحلة الرف والنعيم.

د �  املرحلة الدينية أو اإلهلية: فيها يرجع الناس كل يشء إىل آهلة.
ه� �  املرحلة البطولية: فيها يرجع كل يشء إىل العظامء واألبطال.

و �  املرحل�ة اإلنس�انية: وفيه�ا أصبحت اجلامهري أو الش�عوب هي 
املحرك احلقيقي لكل يشء.

ز �  وملخص النظرية أن اإلنسانية ال تستقر، ولكنها تسري سريًا دائريًا.

هـ ـ  النظريات البنائية والوظيفية
ويش�ري مفه�وم البن�اء إىل العالق�ات املس�تمرة والثابت�ة ب�ني الوحدات 
االجتامعية، بينام يشري مفهوم الوظيفة إىل النتائج أو اآلثار املرتبة عى النشاط 

االجتامعي.

فالبن�اء يكش�ف عن اجلوان�ب اهليكلي�ة الثابت�ة، بينام تش�ري الوظيفة إىل 
اجلوان�ب العملية داخ�ل البناء االجتامعي.وقد اس�تخدم الوظيفيون مفهومًا 

ثالثًا هو مفهوم النسق االجتامعي. 

و ـ  النظرية املادية التارخيية

إذا كان�ت النظري�ة الوظيفية تركز ع�ى احلراك التدرجي�ي التوازين، فإن 
املادي�ة التارخيية تركز عى احل�راكات الثورية، وإذا كان�ت الوظيفة تركز عى 
التكام�ل واالتفاق، ف�إن املادية تركز ع�ى الرصاع والتناق�ض، فالرصاع هو 

املحرك األسايس للمجتمع )حيمر، 2009م، 112(
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ز ـ  النظرية السيكولوجية )االجتامعية(

 ترك�ز ع�ى دور الف�رد يف احل�راك االجتامعي وع�ى دور األف�كار التي 
حيملها األفراد يف تغري أنامط احلياة ومس�ارها، وتقول هذه النظرية إن األفراد 
ه�م الذي�ن يغ�ريون ويتغريون، وهلذا ف�إن هناك مكان�ًا للعوامل النفس�ية يف 

حركة احلراك االجتامعي.

ح ـ  نظرية باريتو أو نظرية تويبني

1 � إهن�ا تف�رض خمططًا تطوريًا ثابتًا ع�ى كل املجتمعات دون النظر إىل 
واقع هذه املجتمعات وسياق أبنيتها الداخلية.

2 �  أهنا تعترب التطور عملية حتمية أو رضورية يف كل املجتمعات.
3 �  أهنا هتمل التطور متعدد اخلطوط، فالتطور إما خطيًا وإما دائريًا.

4 �  أهن�ا تف�رض أن التطور إما أن يكون تقدمي�ًا أو رجعيًا، وهي بذلك 
هتمل أشكال التطور األخرى الوسيطة.

الصور احلديثة التطورية

أ ـ نظرية مراحل النمو

وهي النظرية التي قدمها والت روستو يف كتابه، وتقوم هذه النظرية عى 
فرضية مؤادها أن النمو االقتصادي يف املجتمعات مجيعًا يمر بمراحل حمددة.

وحدد روستو مراحل النمو باآليت:
1 � مرحلة املجتمع التقليدي.

2 � مرحلة رشوط التهيؤ لالنطالق.
3 � مرحلة االنطالق.
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4 � مرحلة االجتاه نحو النضج.
5 � مرحلة االستهالك الوفري )حيمر، 2009م، 56(.

ب ـ نظرية االلتقاء أو التقارب

وتتأس�س هذه النظرية عى فرضية أساس�ية، هي أن الع�امل قد دخل إىل 
مرحل�ة جديدة، وه�ي مرحلة التصنيع الكام�ل، وللتصنيع خاصية جوهرية 

هي أنه جيعل املجتمعات متشاهبة، ويوجد نظاًم متشاهبة.

ويقوم هذا التشابه عى املظاهر التالية: 
1 � اإلنتاج الواسع النطاق الذي يعتمد عى املهارات، واملنافسة وتقسيم العمل.

2 � احلراك االجتامعي الرأيس واألفقي.
3 � تط�ور التعلي�م وتفرع�ه إىل الركي�ز ع�ى التعليم الفن�ي املتخصص 

والتعليم اإلداري.
4 � التحرض وزيادة سكان املدن.

5 � حتقيق درجة من اإلنفاق عى القيم.
6 � نمو االعتامد املتبادل وتناقص فرص قيام احلرب. 

ج ـ نظرية هناية التاريخ

قدمها املفكر األمريكي فرنس�يس فوكوياما بعد س�قوط االش�راكية يف 
االحت�اد الس�وفيتي ودول أوروب�ا الرشقية، وتتأس�س هذه النظري�ة عى آراء 
هيج�ل التطويرية التي تنظر إىل التط�ور عى أنه انطالق نحو الكامل، والعقل 
الكام�ل، والدولة الكاملة والقيم املطلق�ة، إنه تطور نحو املطلق خيتمه قانون 

اجلدل ويسعى به إىل أفضل الصور وأكملها )حيمر، 2009م، 60(.
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د ـ  الليربالية املعارصة 

والت�ي متثله�ا أمريكا عى أهنا ألغ�ت فكرة العالقة بني الس�ادة والعبيد، 
التي كانت موجودة بشكل أو بأخر يف النظم السياسية األخرى.

هـ ـ الليربالية الديمقراطية

التي ظهرت بعد الثورة الفرنس�ية والثورة األمريكية، فقد بّدلت الرغبة 
غ�ري العقالنية يف االعراف بالدولة أو الفرد، وأحلت حملها رغبة عقالنية يف 

االعراف بالدولة أو الفرد، عى أساس املساواة .

ويعني ذلك أن الليربالية الديمقراطية قد حّلت معضلة الرصاع التارخيي 
من خالل قيمة املساواة، وهي بذلك تكون قد أوقفت التاريخ عن احلركة.

وـ النظريات البنائية الوظيفية

حاول�ت الوظيفة أن تفهم املجتمع يف ض�وء ظروفه املعارصة ويف ضوء 
العالقات املتبادلة بني مكوناته.

وتعتمد النظرية البنائية الوظيفية يف حتليلها عى مفهومني رئيسيني مها:

2 � مفهوم الوظيفة. 1 � مفهوم البناء.   

يش�ري مفه�وم البن�اء إىل العالق�ات املس�تمرة الثابت�ة ب�ني الوح�دات 
االجتامعي�ة، ويش�ري مفهوم الوظيفة إىل النتائج أو اآلثار املرتبة عى النش�اط 
االجتامع�ي، فالبناء يكش�ف عن اجلوانب اهليكلية الثابتة، فيام تش�ري الوظيفة 

إىل اجلوانب الدينامية داخل البناء االجتامعي.
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زـ النظرية الوظيفة الكالسيكية
تش�ري إىل اإلس�هامات الوظيفي�ة املبك�رة، فه�ي متي�ل إىل النظ�ر للتغري 
االجتامع�ي باعتباره تغريًا توازنيًا تدرجييًا ال ي�ؤدي إىل هدم البناء االجتامعي 

أو تبديله، وإنام يؤدي إىل استمراره يف حالة متكاملة متوازنة.

وهناك إسهامات من اإلسهامات الوظيفية الكالسيكية:
1 �  يتغ�ري املجتم�ع م�ن وجهة نظ�ر هربرت س�بنرس يف ض�وء القوانني 
نفس�ها التي يتحول هبا عامل املادة، الت�ي تتحول من حالة الالجتانس 

والالحتدد اىل حالة من التجانس والتحدد واالنتظام. 
2 �  أما إميل دوركايم فقد قدم نظرية يف التغيري االجتامعي تشبه إىل حد 
كبري نظرية هربرت س�بنرس، حي�ث انطلق دور كايم يف رؤيته للتغري 

من منظور وظيفي يتأسس عى فكريت التباين والتضامن. 

 فتقس�يم العمل تصاحبه رضورة خمتلفة من التباين االجتامعي تتمثل يف 
زيادة السكان وزيادة الكثافة األخالقية.

فاملجتمعات إذن متيل يف تغريها أو تطورها إىل أن تتباين يف مكوناهتا، بل 
إن حدوث أشكال من التباين يؤدي إىل زيادة الكثافة األخالقية )تنوع القيم، 

واالجتاهات، وامليول واملعتقدات(.

وهذا بدوره يؤدي إىل تقسيم العمل. )عبد الغني، 2006م، 78: 82(.

ح ـ نظرية التوازن الدينامي 

تركز عى فكرة التوازن الدينامي يف عملية التغيري االجتامعي.

إن املجتم�ع عن�د بارس�ونز هو أحد األنس�اق األساس�ية للفع�ل والتي 
حددها يف أربعة أنساق:
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1 �  النسق العضوي.
2 �  نسق الشخصية.

3 �  املجتمع.
4 �  الثقافة.

واملجتمع بدوره ينقسم إىل أربعة أنساق فرعية:
1 �  االقتصاد.
2 �  السياسة.

3 �  الروابط املجتمعية.
4 �  نظم التنشئة االجتامعية.

واملجتمع كنس�ق يعيش يف حالة توازن )الكائن العضوي، والشخصية، 
والثقاف�ة(، وه�و يت�وازن م�ن الداخل حيث حيقق أنس�اق عالق�ات منتظمة 

ومتوازنة.

عندم�ا يتعرض املجتمع حلال�ة تغري، فإنه ال يفقد خاصي�ة توازنه، فهذا 
الت�وازن حرك�ي ومس�تمر، لذلك فإنه يمك�ن للمجتمع دائ�اًم أن يتكيف مع 

التغيريات اجلديدة ويدجمها داخل بنائه.

وهناك نوعان من التغيري االجتامعي يف مرشوع بارسونز، مها:

ـ  التغيريات قصرية املدى

وه�ي تغيريات تظهر داخ�ل املجتمع نتيجة عوامل داخلي�ة، أو عوامل 
خارجي�ة، إن هذه التغيريات حتدث تأثريًا عى حال�ة التوازن التي ينتظم فيها 

املجتمع.



73

فاملجتمع�ات لدهيا قدرة تكّيفية داخلية ناجتة م�ن حالة التوازن احلركي 
التي يتميز هبا هذا املجتمع )عبد الغني، 2006م، 117(.

ويف ض�وء ه�ذه الرؤي�ة ف�إن التغي�ريات قص�رية امل�دى داخ�ل النس�ق 
االجتامعي تتصف بعدة خصائص:

1 � أهنا تغريات تدرجيية ال تؤدي إىل اهنيار النسق أو تغريه بشكل جذري.
2 � أهن�ا ترتب�ط بعمليتني مالزمتني مه�ا: )التوازن والالت�وازن( ، وتعد 

األوىل دائمة، أما الثانية فهي عملية عارضة.
3 � أن جوهر التغيري االجتامعي هنا هو التباين البنائي الوظيفي، فمزيد من 

التغيري داخل النسق االجتامعي يعني تباين مكوناته وتعدد وظائفه. 
 4 � أن االتف�اق العام عى القي�م وأدوات الضبط االجتامعي مها اللذان 

حيفظان للنسق االجتامعي توازنه وتغريه الوئيد. 

ـ التغيريات بعيدة املدى

وه�ي تغيريات واس�عة النطاق حت�دث عى فرات متباع�دة، ولقد فرس 
بارس�ونز ه�ذه التغيريات من خالل مفه�وم العمومي�ات التطورية، ويقصد 
بالعمومي�ة التطوري�ة التجديد البنائي الذي له قدرة عى االس�تمرار والبقاء، 

ويوجد بدوره جتديدات وتطويرات أخرى.

ج ـ نظرية التحديث الوظيفية

 حي�دث التغي�ري االجتامعي يف هذه األبني�ة التقليدية م�ن خالل عوامل 
خارجي�ة ناجتة عن عملية اتصاهلا بمص�در الثقافة احلديثة الغريبة، فاالتصال 
الثقايف باحلضارة الغربية يؤدي إىل نرش الثقافة احلديثة يف ش�كل دوائر تتس�ع 

باستمرار إىل أن تشمل قطاعات املجتمع بأرسه.
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فعندما حيدث هذا االتصال تبدأ الثقافة التقليدية يف اخلروج من مجودها، 
وتش�هد عملي�ات تباين واس�عة النط�اق ت�ؤدي إىل تغريها لك�ي تقرب من 

النموذج املثايل القائم يف املجتمعات الغربية )عبد الوهاب، 1998م، 85(.

إن التغي�ري االجتامع�ي املرتبط بعمليت�ي التنمية والتحدي�ث ليس تغريًا 
جذريًا بل هو تغري تدرجيي )خّطي وتقّدمي(.

النظريات املادية التارخيية

ترك�ز هذه النظريات عى التغيريات الثورية التي تنقل املجتمع من حالة 
إىل حالة متناقضة، فاملادية التارخيية تركز عى الرصاع والتناقض.

فال�رصاع هو املحرك األس�اس للمجتم�ع، وتاري�خ املجتمعات هو يف 
التحليل األخري، تاريخ الرصاعات بني الطبقات، أما أهم نظرياته، فهي:

أ ـ النظرية املاركسية

تنظر املاركسية إىل احلياة االجتامعية عى أهنا دائبة احلركة، ومتثل حركتها 
شكاًل خاصًا من أشكال حركة املادة، حيث إهنا حتتوي يف داخلها عى دوافع 

التغيري وتنطبق عليها قوانني حركة املادة نفسها.
يتأس�س املجتم�ع ع�ى أس�اس اقتصادي ينح�رص يف عالق�ات اإلنتاج 
وأن�امط اإلنت�اج الس�ائدة يف املرحلة التارخيي�ة، أي أن االقتصاد ه�و الركيزة 

األساسية التي يرتكز عليها املجتمع.
ولقد ميَّز ماركس يف تاريخ املجتمعات بني مخس مراحل مرتبة تصاعديًا 

كام يي:
1 �  املرحلة البدائية أو املشايعة البدائية.
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2 �  مرحلة اإلنتاج اآلسيوي.
3 �  املرحلة اإلقطاعية.
4 �  املرحلة الرأساملية.
5 �  املرحلة الشيوعية.

فينظر ماركس إىل الرصاع الطبقي عى أنه حالة طبيعية يف املجتمعات.

ب ـ نظرية التنمية التابعة

ترتبط ه�ذه النظرية بتوصيف التغيري االجتامع�ي يف دول العامل الثالث، 
إن البناء االجتامعي يف دول العامل الثالث هو بناء متخّلف، تابع حمكوم بنمط 

معني لتقسيم العمل الدويل.

تظهر املشكالت يف دول العامل الثالث أثناء حتوهلا، ومن هذه املشكالت:
1 �  عدم االستقرار السيايس.

2 �  عدم االستقرار االقتصادي.
3 �  الرصاعات العرقية واأليديولوجية.

4 �  الديون.
5 �  املشكالت املرتبطة بالتصنيع والتكنولوجيا.

6 �  مشكالت احلروب اإلقليمية.

ـ  مكونات احلراك املعريف

يتميز اإلنس�ان بقدرته عى إنتاج الثقاف�ة، وهذه أهم خصيصة متيزه عن 
بقي�ة املخلوق�ات، ول�كل جمتمع ثقافته اخلاصة التي يتس�م هب�ا ويعيش فيها، 
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ول�كل ثقاف�ة ميزاهت�ا وخصائصها ومقوماهت�ا املادية التي تتأل�ف من طرائق 
املعيش�ة، واألدوات الت�ي يس�تخدمها أف�راد املجتم�ع يف قض�اء حوائجه�م 

واألساليب التي يضعوهنا الستخدام هذه األدوات. 

فكلم�ة الثقافة هي أكثر كلمة ش�هدت انتش�ارًا وازده�ارًا، وليس هناك 
مفهوم أكثر تداوالً واستخدامًا من مفهوم الثقافة، التي تندرج حتت اجتاهني، 
األول: اجتاه واقعي يرى الثقافة كل ما يتكون من أش�كال الس�لوك املكتسب 
اخلاص بمجتمع أو مجاعة معينة من البرش، والثاين: اجتاه جتريدي يرى الثقافة 
جمموع�ة أفكار جيردها العامل من مالحظته للواقع املحس�وس الذي يش�تمل 

عى أشكال السلوك املكتسب اخلاص بمجتمع أو بجامعة معينة.

وق�د يش�مل التعري�ف السوس�يولوجي للثقاف�ة املقارب�ات األخ�رى 
لفهمها )األنثروبولوجية واأليديولوجية(، باعتبارها )الثقافة( حتلياًل لطبيعة 
العالق�ات والرابط�ات املوجودة بني أن�امط اإلنتاج الفكري وس�امته العامة 
م�ن جهة، ومعطيات البني�ة االجتامعية بكل أبعادها االقتصادية والسياس�ية 
والبيئي�ة، التارخي�ي منها واملعارص من جهة أخرى، ومن ثم  دراس�ة وظائف 

هذا اإلنتاج الفكري وآلياته وتفاعالته يف املجتمعات عى مستوياته كافة. 

فالثقافة كمفهوم سوس�يولوجي تش�مل كل ما يف البعد األديب والراثي 
واملرسح�ي والفن�ي، ك�ام تش�مل البع�د األنثروبولوجي الذي يط�ال األدب 
والف�ن، ويط�ال حقل التعاب�ري التي نطلق عليه�ا عادة صف�ة »اجتامعية«. إذًا 

الثقافة هي حارض ومستقبل من املنظور السوسيولوجي. 

وأحس�ن وص�ف ألي ثقافة يقوم عى معرفة نظمه�ا االجتامعية وحتليل 
ه�ذه النظ�م التي حت�ل فيها الثقاف�ة، ويمكن حتديدها بتس�عة نظ�م: األرسية 
والربوي�ة والديني�ة واألخالقية واجلاملي�ة واللغوية واالقتصادي�ة والقانونية 



77

والسياسية، ويكتسب األفراد هذه األنامط املعرفية املناسبة عرب عملية التنشئة 
االجتامعي�ة، بدءًا بأس�اليب الس�لوك املتنوعة، وصوالً إىل األنش�طة اجلامعية 

وسلوكياهتا. )زيعور، 1998م، 65(.

وكام ينفرد اإلنس�ان عن مجيع املخلوق�ات بقدراته عى صنع الثقافة فإن 
كل جمتم�ع برشي ينفرد بخصائص ثقافية متيزه عن بقية املجتمعات، فالثقافة 
نت�اج اجتامع�ي وإنس�اين، وال وجود للثقافة م�ن دون إنس�ان، واملجتمعات 
دائم�ة احلراك، فاحلراك قانون ختضع له مجي�ع الظواهر، فقد متوت الثقافة إذا 

تفكك املجتمع الذي أنتجها. 

م باإلضاف�ة إىل  الثقاف�ة إذن تتح�رك وتتط�ور، ذل�ك أن كل جي�ل يق�وَّ
»املوروث املعريف« من خالل التعليم والتجربة، وتسمى هذه العملية الراكم 
املع�ريف، والعنارص املعرفية املراكمة تعمل وتس�تمر يف صور كثرية ما دامت 

قد استمرت الوظيفة التي تؤدهيا يف املجتمع.

ولعل ظاهرة االنتش�ار م�ن الظواهر التي حظي�ت بنصيب كبري يف علم 
االجتامع املعريف، ألهنا تتعلق بحركتها اخلارجية، وقد ثبت أن أكثر احلراكات 
تأيت من اخلارج، وقد فتحت آلية االنتش�ار املعريف الباب منذ زمن ملس�ألتني: 
األوىل: تتعلق بوس�ائل االنتشار نفس�ها، مثل اهلجرات واحلروب والتجارة، 
والثقافة اليوم أصبحت أكثر قدرة عى االنتشار، والثانية: تتعلق باملوقف من 

الثقافات األخرى، وكيفية استقبال املجتمع للعنارص اجلديدة الوافدة. 

ومن خصائص الثقافة أهنا أفكار وأعامل، سواء نظرنا إىل الثقافة كعنارص 
أو اخرعها اإلنس�ان لس�د حاجاته األولي�ة والثانوية، وختتل�ف الثقافات يف 
مضموهن�ا، وتتباين إىل درج�ة التناقض أحيانًا، فام يعتربه جمتمع ما فضيلة هو 

رذيلة وربام جريمة يف ثقافة أخرى.
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ويعود التباي�ن بني الثقافات إىل عوامل موضوعي�ة مثل البيئة اجلغرافية 
وطبيع�ة االتص�ال والتع�اون، وحج�م اجلامع�ة اإلنس�انية الت�ي جي�ري فيها 
التفاعل، والقيم الس�ائدة يف املجتمع تؤدي دورًا كب�ريًا يف التنوع املعريف، كام 
أن طبيعة اإلنسان كصاحب عقل مفكر ومبدع قادر عى إنتاج أعداد ال هنائية 

من األفكار والبدائل، وأخريًا فإن الثقافة تبقى انتقائية انتقالية وتراكمية. 

من أين تأيت الثقافة؟ من املجتمع؟ أم من التاريخ؟ أم من الدين؟ أم عمليات 
التفاعل بني األفراد؟ أم التقاليد والشعائر والطقوس؟ أم الراث الشعبي؟ 

يف احلقيق�ة ت�أيت الثقافة م�ن كل االجتاهات، وترشب م�ن أكثر من نبع، 
وتل�ك ه�ي إش�كاليتها، فالثقاف�ة ه�ي فع�ل تفاعل يرج�م إدراك اإلنس�ان 
بتجليات�ه الفطرية والركيبية كافًة، وجيد املرء يف الثقافة خاصة الش�عبية منها، 
نامذج جاهزة حتوز عى صدق ش�ديد يف بيئته ووسطه، يعمد إىل تبنيها بشكل 

تلقائي كوهنا شائعة ومعممة.

ومي�زة الثقاف�ة الش�عبية أن أكثر أش�كاهلا غ�ري م�دون يف الكتب، وهي 
تتخط�ى حاجز الطبقات وتتخطى احلدود االجتامعية القائمة بني أهل املدينة 
والري�ف، وخترق كتلت�ي املتعلمني واألميني، والتاري�خ كمحصلة لتجارب 

)عبد الرمحن، 1998م، 176(.

والدي�ن ثقاف�ة كامل�ة، فهو يع�رب عن رؤي�ة للع�امل، للطبيع�ة والوجود 
واإلنس�ان، وهو كذلك يقدم تصورًا لبناء املجتمع اإلنس�اين عى نحو يغطي 
أحيان�ًا أدق تفاصي�ل ه�ذا املجتم�ع، اقتص�ادًا وسياس�ة وأخالق�ًا وأحواالً 
ش�خصية، فهو نمط من القيم والعادات والطقوس والش�عائر، وطريقة ثابتة 

املالمح يف ممارسة احلياة يف بناء املجتمع وإعادة إنتاجه. 

وتؤلف القيم نسقًا متامسكًا، فتحتل كل قيمة يف هذا النسق أولوية خاصة 



79

بالقياس إىل القيم األخرى، وأنساق القيم هي املستويات التي نحتكم إليها يف 
ذواتن�ا أمام اآلخرين، أو هي املوجهات التي حترك ترصفاتنا، لكي نبدو أمام 
اآلخرين بالصورة التي نفضلها، فهي توجهنا يف إقناع اآلخرين والتأثري فيهم 
لتبن�ي مواقف أو معتق�دات أو اجتاهات أو قيم نعتقد أهن�ا جديرة باالهتامم، 
وتس�هم القيم يف إعطاء نوع من التامس�ك ملجموع القواعد والنامذج املعرفية 
يف جمتم�ع معني، والتي إذا أخذت منفصلة س�وف يكون م�ن الصعوبة إجياد 
تفس�ريات هلا، ومن بني العن�ارص املعرفية التي تبدو أكث�ر عمومية العادات، 
وهي تكرار عملية معينة، أو النش�اط »الالش�عوري« والالواعي لعملية ما، 
والناتج عن تكرار فعل، حتى لو كان فعاًل اجتامعيًا، والعادات تكون فردية، 
تتكون ومتارس يف حاالت العزلة عن املجتمع، فيكاد اإلنس�ان يكون جمموع 
عادات متيش عى األرض، بل إن قيمته تعتمد يف بعض األحيان عى عاداته، 
وأما العادة اجلامعية فهي جمموعة من األفعال واألعامل وألوان الس�لوك التي 
تنش�أ يف قلب اجلامعة بصفة تلقائية لتحقيق أغراض تتعلق بمظاهر س�لوكها 

وأوضاعها، ومتثل رضورة اجتامعية تستمد قوهتا من هذه الرضورة.

وختتلف األعراف عن العادات، فاألعراف هي الس�نن االجتامعية التي 
تدل عى املعنى الش�ائع لالس�تعامالت والعادات والتقاليد والقوانني خاصة 
عندم�ا حتوي حكاًم، والفرق هو فرق تكوين�ي، فالعادة عرف ناقص يعوزها 
لتصبح عرفًا أن يش�عر الناس برضورة احرامها، فكل عرف عادة، وليس�ت 

كل عادة عرفًا. 

وسوسيولوجيًا فقد اكتس�ب مفهوم التقاليد والشعائر بعدًا جديدًا يعرب 
عن مدى ارتباط حارض املجتمع بامضيه، كام أنه يشكل أساس مستقبله.

وتعرف التقاليد عى أهنا جمموعة من قواعد السلوك اخلاصة بطبقة معينة 
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أو طائف�ة حملية حمدودة النطاق، وهي تنش�أ عن الرض�ا واالتفاق اجلمعي عى 
إج�راءات وأوضاع معينة خاصة باملجتمع الذي تنش�أ فيه، والتقليد ما هو إال 
ع�ادة فقدت مضموهنا، ومل يعد من املمكن أحيانًا التعرف إىل معناها األصي، 

وتغيري التقاليد حيتاج عادة إىل كرس يف النظام السيايس �  االقتصادي القائم.

وتتميز الش�عائر بأهن�ا مصحوبة دائاًم بحس خ�اص باجلربية أو اإللزام، 
واملظه�ر الغالب للش�عائر والطق�وس أهنا ديني�ة، تنظمها قواعد مقدس�ة أو 
موقرة ذات س�لطة قهري�ة ضابطة، لتتاب�ع بعض احل�ركات املوجهة لتحقيق 

غايات ذات وظيفة حمددة. 

وأخ�ريًا يتج�ى ال�راث الش�عبي يف عن�ارص كث�رية، مث�ل الفولكل�ور 
وامل�وروث املع�ريف واملعتق�دات الش�ائعة من خراف�ات وأس�اطري، وهي يف 
أساس�ها تلقائية غري واعية؛ ألن أساسها املحاولة العشوائية يف سد احلاجات 

الطبيعية الرضورية )العيسى، 1979م، 85(.

ومن ثم فهي غري مدونة وتتميز باالس�تمرار والثبات، وتبقى هلا جاذبية 
معين�ة مقبول�ة ومرغوبة رغم م�ا فيها من إل�زام وقهر، فالثقافة الش�عبية تعد 
وس�يلة فعالة لدمج الفرد يف جمتمعه، وهلا أيض�ًا وظائف اقتصادية وتوجيهية 

ومجالية وتنبؤية، وأمهها وظيفة الضبط االجتامعي. 

9 ـ معوقات احلراك املعريف

أ ـ العوائق االجتامعية

1� الثقافة التقليدية: فالثقافات التقليدية القائمة عى العادات، والتقاليد 
والقيم عامًة ال تساعد عى حدوث عملية التغيري االجتامعية بيرس.

فااليديولوجي�ة املحافظة التي تتبنى فلس�فة تقديس القديم عى أنه:   
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»لي�س باإلم�كان اإلتي�ان بأفض�ل مم�ا كان«، ت�ؤدي إىل مقاومة كل 
جديد.

وق�د بني وليام أوجب�رين أن النزعة املحافظة عند كبار الس�ن وامليل   
للمحافظ�ة ع�ى القديم وثبات الع�ادات والتقالي�د، كلها متغريات 

تقاوم التجديد املادي والتغيري عامًة.
وتظهر املقاومة بشكل أوسع، حينام يتعلق التغيري بالقيم واملعتقدات   

التقليدية.
2 �  طبيع�ة البن�اء الطبق�ي: النظام الص�ارم للطبق�ات االجتامعية يعوق 

عملية التغيري االجتامعي.
3 �  امليل للمحافظة عى االمتيازات: تظهر املقاومة للتغري من قبل األفراد 
الذين خيش�ون عى زوال مصاحلهم، تل�ك املصالح التي قد تكون يف 
املكان�ة االجتامعية، واالمتيازات االقتصادي�ة أو االجتامعية. وتتعدد 
أشكال املقاومة بتعدد التغيريات التي حتدث يف أنحاء املجتمع كافة ، 
فقد تقاوم األحزاب السياسية يف جمتمع ما إنشاء أحزاب جديدة حتى 

ال ينقص عدد املنتسبني إليها. 
4 �  عزلة املجتمع:العزلة قد تكون مفروضة عى املجتمع، كام هو احلال 

يف البلدان اخلاضعة لالستعامر.
5 �  املحافظ�ة ع�ى القي�م واخل�وف م�ن التغيري:غالب�ًا ما تق�ف الفئات 
املحافظ�ة يف املجتمع عقبة أمام إح�داث التغيري االجتامعي، حرصًا 

عى أوضاعها التقليدية وخوفًا من ضياع حقوقها املكتسبة. 
6 �  متاس�ك اجلامع�ة: يف املجتمع�ات الريفي�ة التقليدية يتمّس�ك الناس 
بفك�رة مثالي�ة تنعكس يف إحساس�هم بااللتزام املتب�ادل داخل إطار 

األرسة واجلامعة املصاحبة. 
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7 �  عدم التجانس يف تركيب املجتمع: إن اختالف األفراد الذين يتكون 
منه�م املجتمع من حيث النوع، والس�ن، والتعليم، واملهنة، واملركز 
االجتامع�ي، والوض�ع الطبقي، والديانة �  يؤدي إىل عدم جتانس�هم 

وتضارب مصاحلهم )بيومي، 2002م، 122(.
والعوائق االجتامعية للتغري تتعلق بالعنارص التالية:

�  االلتزام املتبادل داخل األرسة واجلامعات القرابية واألصدقاء.
�  حركية اجلامعة الصغرية.

�  الرأي العام.
8 �  النزاع�ات: يف املناط�ق الريفي�ة يوجد بعض اخلالف�ات والنزاعات 

احلزبية، والتي تؤدي إىل جتزئة القرية إىل أجزاء متصارعة.
9 �  التحّزبات: جيب أن جتري الربامج املوجهة للجامهري بطريقة تسمح 

لعدد كبري من الناس باالشراك فيها.
10 �  ذوو املصلح�ة اخلاص�ة )اجلامع�ات املصلحي�ة(: إن كث�ريًا م�ن 
التغي�ريات االجتامعية واالقتصادية املش�جعة عامليًا تفرّس يف الوقت 

احلارض عى أهنا حمددة ألمان بعض األفراد واجلامعات.
11 �  مص�ادر الس�لطة: يف جمتمع القرية يقع جانب كبري من الس�لطة يف 
نط�اق األرسة طبق�ًا للتقالي�د املوضوع�ة وتوجد أنواع من الس�لطة 

داخل البيان السيايس.

ب ـ العوائق االقتصادية:
1 �  رك�ود حرك�ة االخراع�ات واالكتش�افات العلمي�ة: وه�ي نتيج�ة 
النع�دام روح االبت�كار والتجدي�د، وتع�ود إىل العوام�ل التالي�ة: 
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انخفاض املس�توى العلمي، واملس�توى االجتامع�ي عمومًا، وعدم 
وجود احلاجة امللحة الدافعة إىل االخراع.

2 �  التكلف�ة املالي�ة: يف كث�ري م�ن احل�االت، يرغ�ب األف�راد يف امتالك 
املخرع�ات التكنولوجي�ة، إال أن ارتفاع تكلفته�ا املالية حيول دون 

حتقيق ذلك.
3 �  حمدودي�ة املص�ادر االقتصادي�ة: أن يك�ون اقتص�ادًا تقليديًا: تس�ود 
الزراع�ة يف أن�امط بدائي�ة اإلنت�اج، وكثريًا م�ا يكون ه�ذا االقتصاد 
منعكفًا عى نفس�ه، ويتص�ف االقتصاد املدين في�ه بضعف اإلنتاج، 
ويتميز باقتصاد الرشكات متعددة اجلنس�يات: التي تقوم عى خدمة 
مصاحله�ا اخلاص�ة يف الدرج�ة األوىل، وغ�ري منس�جمة يف إنتاجها 

وتشغيلها مع البلد النامي.

ج ـ العوائق السياسية

تعي�ش املجتمع�ات أوضاع�ًا سياس�ية متباينة، وتؤثر ه�ذه األوضاع يف 
التغي�ري االجتامعي إجيابًا أو س�لبًا. ويرى الباحث تقس�يم العوائق السياس�ية 

إىل قسمني:

1 �  عوائق سياسية داخلية.

2 �  عوائق سياسية خارجية.

ـ  العوائق السياسية الداخلية:

هناك عوائق سياسية تقف أمام عملية التغيري، منها:
�  ضغ�ف األيدلوجية التنموية: حينام تكون األيديولوجية غري واضحة، 
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ف�إن ذلك ينعكس عى املنهج التنم�وي القائم، الذي بدوره يؤدي إىل 
قصور يف خطط التنمية.

�  تع�دد القوميات: األقليات داخل املجتم�ع، غالبًا ما تقف أمام التغيري 
حفاظًا عى التوازن العام داخل املجتمع.

�  ع�دم االس�تقرار الس�يايس: تك�ون جهود الس�لطة موزعة ب�ني إعادة 
اس�تتباب األمن وتنمية املجتمع، مما يفوت الفرصة يف إحداث عملية 

التغيري.

ـ  العوائق السياسية اخلارجية:

وهي يف الغالب مفروضة عى املجتمع من اخلارج، ومن أمهها:
�  السياس�ة االمربيالي�ة: فاالمربيالية تفرض هيمنتها عى املس�تعمرات، 

وحتارب كل تغري إجيايب قد حيدث يف البلدان املستعمرة.
�  احل�روب اخلارجي�ة: ت�ؤدي إىل اس�تنزاف م�وارد مالية هائل�ة، يكون 
املجتم�ع يف حاجته�ا من أج�ل إح�داث التنمية، كام ت�ؤدي إىل تدمري 

الثروة املادية والبرشية.

د  ـ العوائق الثقافية:

1�  البيئ�ة أو امل�كان: قد تقدم إمكانيات تفيد س�كاهنا، أو تصبح عديمة 
اجلدوى هلم، فتضع البيئة العراقيل أمام التيار التكنولوجي الطاغي.
2�  العوام�ل التارخيي�ة: متي�ل إىل أن تك�ون املخ�رج م�ن أرس العوام�ل 
البيئية ومعوقاهتا، وذل�ك من خالل ما تقدمه من منبهات ومثريات 

الحداث التغيري الثقايف.
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3�  العوام�ل النفس�ية: تتضم�ن آليات تقب�ل اجلديد وتعتنق�ه، أو تلفظه 
وترفض�ه، وهي مبعث الس�لوك اإلنس�اين، ومظهر خ�اص لعملية 

التعلم يف مستواها املبكر والراشد.
4�  نوعية الراث وطبيعته: تتضمن بعض الثقافات يف تراثها أمهية كربى 
عى قيمة االبتكار والتغيري، ولذلك فهي ترى يف اليشء اجلديد مربرًا 

كافيًا لفحصه وتطبيقه.
5�  التواكل: ترتبط اجتاهات التواكل ارتباطًا وثيقًا بقوى الراث السائد، 
ففي املجتمعات غري الصناعية ينسب اجلفاف والفيضان إىل قوى ما 
وراء الطبيعة التي تزور اإلنسان سواء كانت آهلة أو أرواحًا رشيرة.

6�  معاي�ري التواض�ع الس�ائدة: وتظه�ر يف العالق�ة بني الرج�ل واملرأة، 
وتظهر أكثر يف محالت الصحة العامة بني الطبيب والنسوة احلوامل.
7�  تضارب الس�امت الثقافية: توج�د عنارص ثقافة تنطوي عى تضارب 
بعضها بني بعض، ويؤدي هذا التضارب وعدم االتساق إىل احليلولة 

دون حدوث التغيري الثقايف.
8 �  النتائ�ج غ�ري املتوقع�ة للتجدي�د: ق�د ي�ؤدي التجدي�د املرغوب فيه 
منطقيًا، إىل ظهور نتائج ثانوية، ومن وجهة نظر القائمني بالتغيري يف 
حالة التغيري من اخلارج، ولكنها تصبح غري مرغوبة من قبل أعضاء 

املجتمع نفسه.
9�  املعتقدات الشعبية: توجد صور كثرية من هذه املعتقدات التي تعرقل 

التغيري عى وجه العموم.
10�  القيم واالجتاهات والتقاليد:

�  التقالي�د: ل�كل جمتمع تقاليده الس�ائدة به واملس�يطرة عليه والتي 
تؤثر عى مدى تقبل املجتمع للتغري.
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�  االعتقاد باحلظ والنصيب: إهنا صفة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقوى 
التقليدي�ة، وتعت�رب أحد املعوق�ات اهلام�ة لعملية التغي�ري، ولقد 
متكنت املجتمعات الصناعية من أن تثبت لنفس�ها أن لدهيا قدرة 
كب�رية عى التحكم يف الظروف الطبيعي�ة واالجتامعية وتطويعها 
لصاحله�ا، وال تع�د أي وضع غ�ري مرغوب فيه أمرًا مس�تحياًل، 

ولكن تعتربه حتديًا لقدرهتا لذلك.
�  التعصب الثقايف: إن القيم املطلقة تؤكد أن االعتقاد العام يف رفعة 

ثقافة معينة من أهم القوى التي تؤدي إىل االستقرار.
�  الش�عور بالع�زة والكرام�ة: يف املجتمعات التقليدي�ة يويل الناس 
اهتامم�ًا كب�ريًا لألش�ياء التي متس بعزهت�م أو كرامته�م، ولو من 
بعي�د، ومرجع ذل�ك اعتزازهم بثقافتهم وقوميته�م ونوع احلياة 

التي يعيشوهنا. 
�  معاي�ري التواض�ع: ال ختل�و أي ثقاف�ة م�ن الثقاف�ات م�ن عن�رص 
التواضع، وه�ذه األفكار مصطلح عليها ثقافيًا وتتباين كثريًا من 

ثقافة ألخرى)سعيد، 1980م، 132(.

هـ ـ العوائق السيكولوجية

مثل كيفية تصور الشخص لليشء اجلديد هل يتخيله مثل االختصايص، 
أو بوجهة نظر أخرى، فالظاهرة الواحدة يفهمها كل جمتمع بطريقة خمتلفة.

ـ التباين التصّوري واإلدراكي بني الثقافات: 

�  االجتاه إىل احلكوميني: غالبية الربامج املستخدمة للتغري املوجه يف معظم 
بل�دان العامل والت�ي تقوم هبا احلكوم�ة من خالل هيئاهت�ا املخصصة، 
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تواج�ه بالتش�كيك من قبل أف�راد املجتمع، ويرجع ذل�ك إىل خربات 
سابقة هلم يف التعامل املبارش مع احلكومة.

�  النظ�رة إىل اهلداي�ا: متي�ل بعض املؤسس�ات إىل إعط�اء الفالحني مثاًل 
معونات يف صورة أش�ياء كالس�لع واخلدمات بدون مقابل، فال يقبل 

الفالحون هبا لنظرهتم إليها بأهنا فاسدة.

�  االخت�الف التخي�ي لألدوار:يوج�د يف كل جمتم�ع اخت�الف أو تباين 
مل�ا يتوقع�ه األفراد م�ن اآلخرين وم�ا يتوقعه اآلخ�رون منهم، وذلك 
بمختل�ف املواق�ف، وبالطب�ع ي�ؤدي ه�ذا إىل ح�دوث املش�اكل يف 
املواق�ف الثقافي�ة املتداخل�ه فيؤدي إىل ح�دوث املش�اكل يف املواقف 

الثقافية املتداخلة، الختالف التوقعات.

�  اخت�الف النظ�رة إىل الغ�رض احلقيقي: اختالف وجه�ات النظر أثناء 
القي�ام بتنفي�ذ برام�ج التنمية والتغي�ري املخطط ب�ني كل القائمني عى 
وضعها وبني املنفذين من جهة وبني األعضاء املشركني فيام بينهم من 

جهة أخرى يمثل عائقًا من عوائق التغيري.

ـ  املشاكل االتصالية:

�  مش�اكل اللغة: ويظه�ر عندما ختتلف اللهج�ات واللغات بني أعضاء 
البلد الواحد، أو بني أعضاء البلد واالختصايص، ولعالج ذلك جيب 

عى املرشد أن يتحدث ويستخدم لغة سهلة يفهمها اجلميع.
�  مش�اكل أيضًاحية: تركز هذه النوعية من املش�اكل عى األمور املتعلقة 
بوسائل األيضاح السهل يف أغلب األحوال، عى أن يتبع ويفهم البسطاء 
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الوس�ائل االيضاحية، فاألفالم، والرشائح، وامللصقات والنرشات قد 
تظهر بصورة مشوشة يف ذهن األفراد غري املعتادين عليها.

�  مش�اكل التعل�م: جي�ب عى االختص�ايص أن ينتبه لنواح�ي القصور يف 
خربات الناس البسطاء املراد تنميتها، فيساعده يف إمتام ذلك عى أكمل 

وجه بأن يكون وجوده معهم بشكل مستمر.

وي�رى الباحث أن هن�اك الكثري من معوقات احل�راك املعريف يف اململكة 
العربية السعودية، والتي حتول دون هذا احلراك، ومنها الروتني واإلجراءات 
البريوقراطية يف كثري من جماالت احلراك املعريف والتي بدورها تؤثر س�لبيًا يف 

عملية احلراك.

10 ـ احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية من واقع اإلحصائيات واألرقام

مقدمة التعليم العايل باألرقام 

جيم�ع التخاطب االجتامعي العامل�ي املعارص عى أن التعليم اجلامعي يف 
ظ�ل تكون جمتمع املعرفة بعد الثورة املعلوماتية والتكنولوجية التي تش�هدها 
املجتمع�ات املعارصة س�يكون حلبة ب�ني القوى العاملي�ة، وخصوصًا يف عامل 
يزداد فيه االعتامد املتبادل والرابط بش�كل متزايد، ومع ذلك تتعرض النظم 
التعليمي�ة للنقد دوم�ًا، حيث تبدو ه�ذه العملية النقدية ظاهرة يش�رك فيها 
اخل�رباء العلميون من أصحاب الرؤى املختلفة، الت�ي ترى أن التعليم العايل 
من أهم مراحل التعليم، إذ يعمل عى إعداد الكوادر العلمية املدربة واملؤهلة 
لقيادة مؤسسات املجتمع، وركيزة أساسية لتنمية جمتمعية إنتاجية، واالستثامر 
في�ه هو ادخ�ار يف العنرص البرشي الذي يعترب أهم م�ا يملك أي جمتمع يبغي 

النهوض والوصول إىل أفضل أهدافه وغاياته . 
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ولق�د ش�هد التعلي�م الع�ايل يف الرب�ع األخري م�ن القرن امل�ايض حتوالً 
جذريًا يف أس�اليب التدري�س وأنامط التعليم وجماالته، وق�د أتى هذا التطور 
اس�تجابة جلملة من التحديات التي واجه�ت التعليم العايل، والتي متثلت يف 
تط�ور تقني�ات التعليم وزيادة اإلقبال عليه واالنفج�ار املعريف اهلائل، وبروز 
التكت�الت االقتصادي�ة وظاه�رة العومل�ة، ونم�و صناعات جدي�دة أدت اىل 
توجيه االس�تثامر يف جماالت املعرفة والبحث العلمي، إضافة العتامد املنافسة 
االقتصادية يف األس�واق العاملية عى مدى قدرة املعرفة البرشية عى اإلنتاج، 
م�ن هن�ا فقد أصب�ح التعليم الع�ايل مطالبًا أكث�ر من أي وقت م�ى بالعمل 
عى االس�تثامر البرشي بأقىص طاقة ممكنة، وذلك من خالل تطوير املهارات 
البرشية واس�تحداث ختصص�ات جديدة تتناس�ب مع متطلب�ات العرص مع 
احل�رص ع�ى ختري�ج ك�وادر برشي�ة متتل�ك امله�ارات الالزم�ة للتعامل مع 
املستجدات واملتغيريات كافة التي يشهدها العرص، حيث بات إسهام التعليم 
اجلامع�ي يف عملية التنمية بجميع أبعاده�ا االقتصادية واالجتامعية والثقافية 
رشطًا من رشوط التنمية اإلنسانية، وعاماًل فاعاًل يف تطوير القدرات الذاتية، 
باإلضافة إىل كونه املصدر الرئيس للرفاهية االجتامعية التي ينشدها اإلنسان. 

وجيت�از التعليم الع�ايل يف الوقت احل�ارض يف اململكة العربية الس�عودية 
مرحل�ة مهم�ة من مراح�ل تط�وره املش�هودة، حتقيق�ًا لرؤية خ�ادم احلرمني 
الرشيف�ني يف إح�داث نقل�ة نوعية وكمي�ة يف قط�اع التعليم الع�ايل وتطويره 
بمكوناته ونظمه وأش�كاله وبراجمه كافة وفقًا ألحدث التوجهات العلمية يف 

التعليم العايل. 

لق�د حقق التعليم العايل يف اململكة قفزات هائلة خالل العقدين املاضيني، 
متثلت يف نمو هائل ألعداد الطلبة املستجدين واملقيدين واخلرجيني وكذلك زيادة 

أعضاء هيئة التدريس بمعدالت عالية. 
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فعى صعيد مقارنة اململكة بمجموعات الدول املعتمدة من اليونس�كو يف 
حالة التعليم العايل لدهيا يتضح أن اململكة احتلت املركز األول يف مؤرش »تكافؤ 
اجلن�س« البالغ 1.44 )لصال�ح الطالبات(، وجتاوز املع�دل العاملي الذي يبلغ 

1.083، وُمعدل دول أوربا الغربية وأمريكا الذي يبلغ 1.332. 

وتعد احلركة الطالبية عرب احلدود سواء أكانت للداخل أم للخارج ذات 
أمهية كبرية تالحظ من خالل البيانات واألرقام املعربة عن ذلك، فوفق تقرير 
اليونسكو الصادر يف عام 2009م واملنشور عى موقعها اإللكروين فإن عدد 
الط�الب الذي�ن يتلقون تعليمهم يف مؤسس�ات التعليم الع�ايل خارج حدود 
أوطاهن�م األصلي�ة عرب احل�دود بلغوا يف ع�ام 2007م نح�و )2.8( مليون 
طالب، حيث تأيت أمريكا يف املرتبة األوىل يف عدد الطلبة األجانب الدارسني 
يف مؤسس�اهتا التعليمية إذ تس�تقبل ما نس�بته )21.4%( من جمموع الطالب 
الدارسني يف اخلارج تليها اململكة املتحدة ثم فرنسا وأملانيا، وتستقبل اململكة 
العربي�ة الس�عودية )0.06%( من إمجايل الطلبة الدارس�ني يف اخلارج، وتأيت 

باملرتبة 33 من بني 210 دول أعضاء يف اليونسكو.

وتعترب اململكة العربية السعودية من الدول اجلاذبة ملا تتمتع به من مكانة 
ديني�ة واقتصادية، حيث تعمل عى زيادة قدرات االس�تيعاب يف مؤسس�ات 
التعليم العايل وتطوير نوعية التعليم وهتيئة البيئة املالئمة، مما يمكنها من رفع 

وزيادة هذه النسبة عى املدى القصري. 

وتتع�دد أس�باب التوج�ه للتعلي�م يف اخل�ارج ع�ى املس�تويني الف�ردي 
واملؤس�يس، إذ تأخ�ذ عى املس�توى الف�ردي أبع�ادًا اقتصادي�ة واجتامعية يف 
الغال�ب، أما عى املس�توى املؤس�يس واحلكوم�ات فإهنا تأخذ أبع�ادًا تنموية 
إس�راتيجية يف االس�تثامر يف املوارد البرشية وبناء القدرات الذاتية واكتساب 



91

املعارف واخلربات ومواكبة العلوم والتطورات، باإلضافة إىل أسباب أخرى 
مهم�ة كع�دم القدرة ع�ى اس�تيعاب الطل�ب املتزايد ع�ى التعلي�م العايل يف 
املؤسس�ات املحلية أو عدم وجود مؤسس�ات تعليمية ابتداًء، لذلك فاحلركة 

الدولية للطالب نحو اخلارج تفرس بوجود قرائن كثرية. 

ووفق بيانات س�نة 1430ه� فإن احلركة نحو اخلارج يف اململكة العربية 
الس�عودية ال ختتلف عن النمط الس�ائد يف العامل إال أهنا أكثر انتش�ارًا وتنويعًا 
، إذ إن م�ا نس�بته )58.3%( م�ن الطلب�ة الس�عوديني الدارس�ني يف اخل�ارج 
يدرسون يف أمريكا ودول أوربا الغربية، و)21.4%( منهم يدرسون يف باقي 

الدول العربية، و )20.3%( منهم يدرس يف باقي دول العامل. 

وتتفاوت نس�بة اإلنفاق عى الطالب يف التعليم العايل كنسبة من نصيب 
الفرد من الناتج املحي اإلمجايل بني الدول واملجتمعات، فنجد أن هذه النسبة 
يف بع�ض ال�دول تقل عن )25%( من نصيب الفرد من الناتج املحي اإلمجايل 
مث�ل كوري�ا )9.3%(. وه�ذه النس�بة يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية بلغت 

 .)%55(

ونتيج�ة للتوس�ع اهلائ�ل يف أع�داد الط�الب والطالب�ات املس�تجدين 
وامللتحقني بمؤسس�ات التعلي�م العايل يف اململكة، كان الب�د من العمل عى 
زي�ادة عدد أعضاء اهليئة التدريس�ية بمعدل مماثل للحفاظ عى جودة العملية 
التعليمي�ة. وقد بلغت نس�بة التأطري خالل الف�رة 1410 � 1415ه� )13( 
طالب�ًا لكل أس�تاذ جامعي، وهذه النس�بة تضاه�ي أفضل النس�ب يف العامل، 
ووصلت النسب للسنوات بني 1425 � 1430ه� إىل 19 طالبًا لكل أستاذ. 

ويتضح ملن يس�تعرض مس�رية التعليم العايل باململك�ة، القفزات اهلائلة 
الت�ي حققته�ا عى صعيد نس�بة التس�جيل للذك�ور واإلناث وأع�داد الطلبة 
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املقيدي�ن وتوجههم نحو املجاالت الدراس�ية املختلفة، والطاقة االس�تيعابية 
للجامعات وتنامي عددها والتخصصات التي تقدمها بشكل مّطرد. 

مؤرشات تطور التعليم العايل خالل العرشين عامًا األخرية 

يس�تعرض ه�ذا املبح�ث م�ؤرشات التعلي�م الع�ايل يف اململك�ة العربية 
السعودية عرب سلسلة زمنية متتد بني 1410 � 1430ه�، حيث قسمت الفرة 

إىل أربع فئات زمنية متساوية )مخس سنوات لكل فئة(.

وت�م اس�تهداف مكونات التعليم األساس�ية والتي تش�مل مؤسس�ات 
التعليم العايل من جامعات وكليات، كام تش�مل الطلبة املستجدين واملقيدين 
واخلرجي�ني وأعض�اء هيئ�ة التدري�س وف�ق خصائ�ص اجلنس واملس�تويات 

الدراسية وجماالت التعليم. 

وقد متت املقارنة بني الفئات املستهدفة يف التقرير من خالل نسب النمو 
لطول الفرة الزمنية )كل مخس س�نوات(، ونس�ب النمو خالل الفرة كاملة 
)1410 � 1430ه�(، وكذلك معدالت النمو السنوية حسب طول الفرة. 
وم�ن خالل هذا املبحث سنس�تعرض إمجايل امل�ؤرشات واإلحصاءات 

واملقارنات التالية : 
�  تطور عدد اجلامعات يف اململكة خالل الفرة )1410 � 1430ه�(.
�  تطور عدد الكليات يف اململكة خالل الفرة )1410  � 1430ه�(.

�  تط�ور عدد األقس�ام يف مؤسس�ات التعلي�م العايل يف اململك�ة العربية 
السعودية خالل الفرة )1410ه�  � 1430ه�(.

�  نمو أعداد الطلبة املستجدين خالل الفرة )1410  � 1430ه�(.
�  نمو أعداد الطلبة املقيدين حسب اجلنس، للفرة )1410  � 1430ه�(.
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�  نمو أعداد الطلبة اخلرجيني حسب اجلنس، للفرة )1410  � 1430ه�(.
�  نمو أعداد أعضاء هيئة التدريس ونسبة الزيادة الكلية، للفرة )1410  

� 1430ه�(.
�  نمو أعداد أعضاء هيئة التدريس ونس�بة النمو حس�ب اجلنس، للفرة 

)1410  � 1430ه�(.
�  أعض�اء هيئة التدريس والطلبة املقيدين ونس�بة النمو حس�ب اجلنس، 

للفرة )1410ه�  � 1430ه�(.
�  ع�دد الطالب لكل أس�تاذ جامعي )نس�بة التأط�ري(، للفرة )1410 � 

1430 ه�( .
س�عت إس�راتيجية خطة التنمية الثامنة )1425  � 1430ه� ( إىل حتقيق 
ع�دد من األه�داف اإلس�راتيجية لقط�اع التعليم الع�ايل، ومن أمهه�ا: زيادة 
الطاقة االس�تيعابية ملؤسس�ات التعليم العايل، بام يتامش�ى مع متطلبات التنمية 
االقتصادي�ة واالجتامعي�ة، وحاجات مناط�ق اململكة املختلف�ة، وتطوير نظم 
مؤسسات التعليم العايل ومناهجها وبراجمها، بام يتفق مع متطلبات واحتياجات 

سوق العمل. وحتسني الكفاءة الداخلية واخلارجية لنظام التعليم العايل. 
ك�ام هدفت اخلطة أيضًا إىل زيادة مس�امهة القط�اع اخلاص يف حتقيق األهداف 
الوطني�ة لقط�اع التعلي�م العايل، والتوس�ع يف برامج خدم�ة املجتمع الت�ي تقدمها 
مؤسس�ات التعليم العايل، وزيادة االهتامم بالبحث العلمي والتطوير يف مؤسسات 
التعلي�م العايل، وتكثيف برامج االبتعاث إىل اجلامعات األجنبية املرموقة، وتطبيق 
نظ�ام االعت�امد األكاديمي جلميع برام�ج مؤسس�ات التعليم الع�ايل، وتطوير أطر 

التعاون والتفاعل بني مؤسسات التعليم العايل والقطاع األهي. 
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 اجلامعات والكليات

مما ال ش�ك في�ه أن زيادة ع�دد مؤسس�ات التعليم العايل م�ن جامعات 
وكليات وأقسام هلو أكرب دليل عى االهتامم الكبري الذي توليه اململكة العربية 
الس�عودية هل�ذا القطاع املهم، وع�ى اإلدراك التام ألمهية مؤسس�ات التعليم 

العايل ودورها يف بناء وتكوين رأس املال البرشي يف اململكة. 

وب�ام أن امل�وارد البرشي�ة املدرب�ة واملؤهلة هي أس�اس التنمي�ة البرشية 
واالقتصادية واالجتامعية فإن اململكة أولت بناء اجلامعات والكليات اهتاممًا 
متزاي�دًا الس�تيعاب الطلب املتزايد ع�ى التعليم العايل، كام ش�جعت القطاع 
اخل�اص املؤهل من خالل الترشيعات املالئمة للمس�امهة واملش�اركة يف هذا 
القط�اع من أجل دعم قطاع التعليم العايل بخربات وقدرات متميزة والعمل 
عى رفع كفاءة ومس�توى خمرجات التعليم من خالل املنافس�ة بني القطاعني 
الع�ام واخل�اص، وتعزيز التمي�ز يف التعليم العايل، والعمل ع�ى إنجاز البنية 
األساسية لتحقيق أحد أهم األهداف اإلنامئية لأللفية الثالثة يف جمال التعليم، 

وهو إتاحة التعليم للجميع . 

يب�ني اجلدول )1( والش�كل )1( تطور أعداد اجلامع�ات خالل العقدين 
املاضيني من عام 1410  �  1430ه� ، حيث تضاعفت أعداد اجلامعات خالل 
هذه الفرة بأكثر من أربعة أضعاف، فقد كان عدد اجلامعات يف عام 1410ه� 
سبع جامعات وأصبحت اآلن )32( جامعة منها )8( جامعات أهلية يمتلكها 
القط�اع اخلاص، وهذا يعد إنج�ازًا كبريًا يف هذه الفرة القصرية نس�بيًا، حيث 
إن مس�امهة القط�اع اخلاص يف جم�ال التعليم العايل ب�دأت ألول مرة منذ عرش 

سنوات تقريبًا. 
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اجلدول رقم )1( 
تطور عدد اجلامعات يف اململكة خالل الفرتة )1410-1430هـ(

السنة
نسبة النمو خالل عدد اجلامعات

الفرتات الزمنية %
نسبة النمو خالل كامل الفرتة 

)1410-1430هـ( %
إمجايلأهيل*حكوميإمجايلأهيلحكوميإمجايلأهليةحكومية

243357---1410707ه�
0-14157070ه�
43-1420821014ه�
1425114153810050ه�
143024832118100113ه�

* مركز اإلحصاء واملعلومات لوزارة التعليم العايل)1431ه�(.
نس�بة نمو مؤسس�ات التعليم العايل األهي تم احتساهبا للفرة )1420 
– 1430ه�( ، حيث بدأ القطاع اخلاص مسامهته يف جمال التعليم العايل عام 

1420ه�.)وزارة التعليم العايل، االحصاءات واملعلومات، 2010(.

الشكل )1( 
تطور عدد اجلامعات )1410 ـ 1430هـ(
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من خالل اجلدول )2( والش�كل )2( يمكن مالحظة أن عدد الكليات 
نام بشكل ملحوظ، إذ كان عدد الكليات )83( كلية يف عام 1410ه� ليصبح 
) 487( كلي�ة يف ع�ام 1430ه�� ، منها )447( كلية حكومي�ة و )40( كلية 

مملوكة للقطاع اخلاص.

وقد حققت الكليات احلكومية نس�بة نمو بلغت )439%( خالل الفرة 
1410  �  1430ه�، يف حني بلغت نسبة النمو يف الكليات األهلية )%567( 

خالل الفرة 1420  �  1430ه�.

ويالحظ أن نس�ب النمو خ�الل الفرة لعدد الكليات ن�ام بوترية أعى من 
نسب النمو يف اجلامعات، ففي حني بلغت نسبة نمو اجلامعات احلكومية %243 
نج�د أن الكلي�ات احلكومية نمت خالل نفس الفرة نفس�ها بنس�بة )%439(.
وهذا يعني أن التوسع يف الكليات مل يقترص عى وجودها يف اجلامعات اجلديدة، 
بل ش�مل التوس�ع يف عدد الكلي�ات يف اجلامعات املوجودة فعلي�ًا، وُيفرس هذا 
النم�و الكبري يف أع�داد اجلامعات أو الكليات احلكومية منها واخلاصة إىل زيادة 

الطلب عى التعليم العايل بشكل عام وتشجيع احلكومة لذلك.
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اجلدول رقم )2( 
تطور عدد الكليات يف اململكة خالل الفرتة )1410 ـ 1430هـ(

العام
نسبة النمو خالل الكليات

الفرتات الزمنية % 
نسبة النمو خالل كامل 

الفرتة )1430-1410(% 
إمجايلأهيلحكوميإمجايلأهيلحكوميإمجايلأهيلحكومي

141083083 ه�

439567487
40-1415116011640ه�
80-1420203620975ه�
1425259122712810030ه�
1430447404877323380ه�

 مركز اإلحصاء واملعلومات لوزارة التعليم العايل)1431ه�(.

الشكل )2(
 تطور عدد الكليات )1410 ـ 1430هـ(

عن�د تتبع األقس�ام األكاديمي�ة يف مؤسس�ات التعليم الع�ايل احلكومية 
واخلاصة خالل العقدين املاضيني ُيالحظ من اجلدول )3( والشكل )3(، أن 
عدد هذه األقسام قد زاد بشكل ملحوظ من 410 أقسام يف عام 1410ه� إىل 
أن وصلت إىل 1.211 قس�اًم، وبنسبة نمو فاقت 195%، وبام أن مؤسسات 
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التعليم العايل األهلية كانت حديثة العهد ، فقد كانت نسبة النمو يف أقسامها 
األكاديمي�ة املختلفة أعى منها يف مؤسس�ات التعليم الع�ايل احلكومية. وتأيت 
هذه الزيادة املطردة والنمو املتس�ارع لتغطية متطلبات التنمية وحاجة س�وق 

العمل يف اململكة العربية السعودية، لتشمل مجيع جماالت التعليم العايل. 
اجلدول رقم )3( 

تطور عدد األقسام يف مؤسسات التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية 
خالل الفرتة )1410 ـ 1430هـ(

السنة
نسبة النمو خالل األقسام

الفرتات الزمنية % 
نسبة النمو خالل كامل الفرتة 

)1410-1430هـ( % 
إمجايلأهيلحكوميإمجايلأهيلحكوميإمجايلأهيلحكومي

14104100410ه�

1671189195
26-1415515051526 ه�
27-1420644965325 ه�
1425800368362430028 ه�
1430109511612113722245 ه�

مركز اإلحصاء واملعلومات لوزارة التعليم العايل)1431ه�(.
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املستجدون
بني اجلدول )4( والش�كل )4 ( أعداد الطلبة املس�تجدين يف مؤسسات 
التعلي�م الع�ايل يف اململك�ة العربية الس�عودية، ويالحظ من خ�الل البيانات 
ال�واردة في�ه أن أع�داد الطلب�ة املس�تجدين يف مؤسس�ات التعلي�م العايل يف 

الشكل )3 ـ أ(
تطور عدد األقسام )1410ـ1430هـ(

الشكل )3 ـ ب(
نسبة نمو اجلامعات والكليات واألقسام )1410ـ1430هـ(



100

اململك�ة العربي�ة الس�عودية تزاي�دت خ�الل العقدي�ن املاضيني بنس�ب غري 
مس�بوقة، إذ ارتفع إمجايل الطلبة املستجدين ذكورًا وإناثًا من )43.113( يف 
س�نة 1410ه� إىل )249،534( يف س�نة 1430ه�، وبنسبة نمو وصلت إىل 

 .)% 479(

ويالحظ أن نس�بة الزيادة الكلية للمس�تجدات من اإلن�اث كانت أكرب 
من نس�بة الزيادة الكلية للمس�تجدين من الذكور، حيث بلغت نس�بة الزيادة 
لإلن�اث )483%( وللذك�ور )474%(، ويمك�ن الق�ول إن أع�داد الطلب�ة 
املس�تجدين تضاعفت � إمجاالً  � إىل مخس�ة أضعاف تقريب�ًا، خالل العرشين 

سنة املاضية. 

ع�ى الرغم من أن أع�داد الطلبة املس�تجدين نمت بوت�رية مطَّردة لكٍل 
من اإلناث والذكور األمر الذي يش�ري إىل اتس�اع التعليم وزيادة شموليته يف 
الظاهر، إال أن ذلك يشكل عبئًاً عى وزارة التعليم العايل من ناحية االستيعاب 
والقبول وكفاية أعضاء هيئة التدريس وغريها من عنارص العملية التعليمية. 
وه�ذا العبء ليس من الس�هل حتمله إال لدولة متتل�ك القرار والتصميم عى 

متابعة دعم التعليم العايل وامتالك اإلمكانات لدعم هذا التوجه.
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اجلدول رقم )4(
أعداد الطلبة املستجدين خالل الفرتة )1410 ـ 1430هـ(

السنة
نسبة الزيادة الكلية %نسبة النمو خالل الفرتة %الطلبة املستجدون حسب اجلنس

إناثذكورإمجايلإناثذكورإمجايلإناثذكورإمجايل
1410431132099122122 ه�

479474483
1415778103841339397818378 ه�
14201090494674262307402258 ه�
1425200533952161053178410469 ه�
1430249534120572128962242723 ه�

           مركز اإلحصاء واملعلومات وزارة التعليم العايل)1431ه�(.

الشكل  )4(
 نمو أعداد الطلبة املستجدين )1410-1430هـ(

وبالنظ�ر إىل نس�ب النم�و يف أعداد الطلبة املس�تجدين خ�الل الفرات 
الزمنية التي متتد بني عامي)1410 � 1430 ه�( �  كام هو موضح يف اجلدول 
)4( والشكل )4( �  نجدها غري متسقة النمو، إذ إن نسبة زيادة إمجايل الطلبة 
يف الف�رة ب�ني عام�ي )1410 � 1415ه�( كانت )80%( بينام نجد أن نس�بة 
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الزي�ادة يف الفرة التي تليها )1415 � 1420ه�( كانت )40%(، ثم ارتفعت 
وانخفضت يف الفرتني التاليتني، وهكذا بالنسبة للذكور واإلناث. 

كام يالحظ أيضًا أن نس�ب النمو متسقة للذكور واإلناث وجممل الطلبة 
يف الف�رة األوىل )1410 � 1415ه�( والفرة األخرية )1425 � 1430ه�(
مع أهنا غري متس�اوية، حيث كانت نس�بة النمو لإلن�اث مثاًل يف الفرة األوىل 
)78%(، بين�ام أصبحت يف الفرة األخ�رية )22%(، وكذلك للذكور . وهذا 
يش�ري إىل أنه خالل الفرة )1415 � 1425ه�( كان هناك اختالل يف نس�ب 
النم�و ك�ام يوض�ح الش�كل )5(. وملعرف�ة س�بب ظاه�رة النمو غري املتس�ق 
واالخت�الل ب�ني نس�ب نمو الذك�ور واإلن�اث، نحتاج لدراس�ة أكث�ر عمقًا 

وتركيزًا.

الشكل )5(
نسبة نمو أعداد الطلبة املستجدين )1410-1430هـ(
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 املقيدون:

يقص�د بالطلب�ة املقيدي�ن يف مؤسس�ات التعلي�م الع�ايل، مجي�ع الطلب�ة 
املس�جلني يف س�نة أكاديمية معينة يف مجيع مؤسس�ات التعليم العايل وجلميع 
مراحل التعليم العايل بغض النظر عن ش�كل االلتحاق أو السلطة املرشفة أو 

التخصص. 

ويتض�ح من اجلدول رقم )5( أن أع�داد الطلبة املقيدين تضاعفت نحو 
مخس مرات، خالل العرشين سنة املاضية )1410 � 1430ه�(، حيث كانت 
يف سنة 1410ه� )132.827( وأصبحت يف سنة 1430ه� )728.867( 
وبنس�بة نمو بلغت )448.7%(، مع وجود فروق ملحوظة بني نس�ب النمو 
يف أعداد الطلبة املقيدين من اإلناث والذكور ، إذ س�جلت اإلناث نس�بة نمو 
بلغت )578%(، وهذه نس�بة غري مسبوقة خالل الفرة، بينام بلغت نسبة نمو 

الذكور )339.2%( خالل الفرة نفسها.
اجلدول رقم )5(

أعداد الطلبة املقيدين حسب اجلنس، للفرتة )1410 ـ 1430هـ(

السنة
نسبة الزيادة الكلية خالل الفرتة أعداد الطلبة املقيدين حسب اجلنس

% 1430-1410
إناثذكورإمجايلإناثذكورإمجايل

14101328277193460893 ه�

448.7339.2578
1415218878115942102936 ه�
1420404094178099225995 ه�
1425603767253551350216 ه�
1430728867315974412893 ه�

مركز اإلحصاء واملعلومات لوزارة التعليم العايل)1431ه�(
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ويبني اجلدول )5( والش�كل )6( أن نس�بة نمو اإلن�اث املقيدات حتى 
س�نة 1415ه� كانت قريبة أو أقل من نس�بة نمو املقيدين الذكور. وبعد عام 
1415ه� بدأت نس�بة نمو املقيدات اإلناث من جمم�ل الطلبة املقيدين تزداد 
م�ع مرور الس�نوات وتتس�ع الفجوة بني الذك�ور واإلناث لصال�ح اإلناث. 
ت من أعى نس�ب النم�و يف العامل،  حت�ى وصلت إىل نس�ب نمو قياس�ية ُعدَّ

حيث بلغت %571.5.

ويعود هذا النمو امللحوظ يف أعداد الطلبة املقيدين بش�كل عام ونس�ب 
النمو خاصة لدى اإلناث، إىل جمموعة من العوامل التي أدت إىل ذلك، منها: 
1 �  اإلقب�ال الش�ديد واملتزاي�د للطلبة وخاص�ًة الطالبات بع�د الثانوية 

العامة للحصول عى شهادة جامعية.
2 �  التش�جيع وإتاح�ة الف�رص أم�ام الطالب�ات إلكامل تعليمه�ن العايل، 
والتغيري يف النمط والتوجه العام بالنسبة لتعليم املرأة من قبل املجتمع.

الشكل )6(
نمو أعداد الطلبة املقيدين حسب اجلنس )0141 - 0341هـ(
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3 � التوس�ع الكب�ري يف مؤسس�ات التعليم م�ن حيث جماالت الدراس�ة 
والكليات.

4 �  انتشار مؤسسات التعليم العايل جغرافيًا يف مجيع مناطق اململكة، مما 
أدى إىل سهولة االلتحاق وخصوصًا لدى الفتيات.

5 �  املج�االت املتاح�ة خلرجي�ي الثانوي�ة العام�ة م�ن الذك�ور متع�ددة 
)عسكرية، مهنية، فنية، سوق العمل، ... إلخ( بينام جماالت اإلناث 
حمص�ورة تقريب�ًا يف اجلامع�ات والكلي�ات العلمية. وه�ذه العوامل 
جمتمع�ة أو منفردة عملت عى زيادة اإلقبال عى مؤسس�ات التعليم 

العايل، وخصوصًا لإلناث.

ولق�د أصبح ل�دور التعليم عموم�ًا، والتعلي�م العايل خصوص�ًا، أمهية 
كربى يف بناء اقتصاديات وجمتمعات املعرفة.

وأصب�ح للتعليم العايل دور حم�وري يف بناء الطاق�ات اإلبداعية، حيث 
يعتم�د إنتاج املعرفة واس�تخدامها ع�ى ترويج مفاهيم التعلم املس�تمر الذي 

هيدف لضامن حتديث معارف ومهارات الناس ومهاراهتم وتطويرها.

ويف الوقت ذاته ظهرت أنواع جديدة ملؤسسات التعليم العايل وأشكال 
جديدة من املنافسة، عملت عى دفع مؤسسات التعليم العايل التقليدية لتغيري 
نمط عملها وطرق التعليم فيها مما دفعها ألخذ امليزة النسبية التي متنحها تقنية 

املعلومات واالتصاالت يف التعليم.

 اخلرجيـــــون

الطلبة اخلرجيون هم الطلبة الذين أكملوا متطلبات مرحلة تعليمية معينة 
بنجاح ، س�واء َأَرِغبوا يف متابعة دراستهم يف مراحل أعى أم انتقلوا إىل سوق 
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العم�ل، ومؤرشات الطلبة اخلرجي�ني هي من أهم املؤرشات املتعلقة بس�وق 
العمل والتنمية بشكل عام من الناحيتني الكمية والنوعية. 

وتش�ري الزي�ادة يف أع�داد اخلرجي�ني إىل الق�درة عى دعم س�وق العمل 
بامله�ارات والكفاءات الالزمة، من جهة، ومن جهة أخرى قد تكون الزيادة 
يف أع�داد اخلرجي�ني ذات تأث�ري غ�ري إجي�ايب إذا ما كان س�وق العمل متش�بعًا 

بالعاملة وال يستوعب الزيادة من اخلرجيني. 

وم�ن خالل اجلدول )6( يالحظ أن إمجايل ع�دد الطلبة اخلرجيني ارتفع 
بش�كل ملح�وظ إىل )107.776( يف س�نة 1430ه�� بع�د أن كان يف س�نة 
1410ه�� )16.262( وبنس�بة زي�ادة وصل�ت إىل )563%( . وه�ذا ي�دل 
عى التوجه العام لدى الش�باب للتحصيل العلمي، واملالحظ أيضًا أن نسب 
النمو لإلناث اخلرجيات أعى بكثري من نسب النمو للذكور اخلرجيني ، حيث 
إن نس�بة نمو اإلن�اث بلغت )767%( والذك�ور )404%( ، وهذا الفارق يف 

نسب النمو يشري لعدد من القضايا أمهها: 
�  أن نس�ب مش�اركة اإلناث يف مؤسس�ات التعليم العايل متزايدة مقابل 

نسب مشاركة الذكور.
�  أن نس�ب االستمرار يف احلصول عى مستويات أكاديمية عليا لإلناث 

أعى من نسب الذكور.
�  أن نس�ب االنتق�ال وع�دم االس�تمرار يف الدراس�ة للذك�ور أعى من 

اإلناث.
�  أن نسب الدارسني يف اخلارج من الذكور أعى بكثري من اإلناث.

وه�ذه القضايا هي ق�راءة أولية للمؤرشات فيام خي�ص اخلرجيني، وهي 
حتتاج إىل حتليل ودراسة متخصصة ومعمقة.
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اجلدول رقم )6(
الطلبة اخلرجيون حسب اجلنس، للفرتة )1410 ـ 1430هـ(

السنة
نسبة الزيادة الكلية %أعداد الطلبة اخلرجيني حسب اجلنس

خالل الفرتة 1430-1410
إناثذكورإمجايلإناثذكورإمجايل

14101626291387124ه�

563404767
1415507202465726063ه�
1420567532414232611ه�
1425830033874844255ه�
14301077764609661780ه�

      مركز اإلحصاء واملعلومات لوزارة التعليم العايل)1431ه�(.

الشكل )7(
نمو أعداد الطلبة اخلرجيني حسب اجلنس )1410-1430هـ(
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اجلدول رقم )7(
أعداد أعضاء هيئة التدريس ونسبة الزيادة الكلية، للفرتة )1410 ـ 1430هـ(

نسبة النمو خالل الفرتة %أعضاء هيئة التدريسالسنة
-141010.186ه�
141513.30131ه�
14201892542ه�
142526.56640ه�
143029.70412ه�

     مركز اإلحصاء واملعلومات لوزارة التعليم العايل)1431ه�(.

 مؤرشات تطور التعليم العايل  ـ هيئة التدريس:

نتيجة للنمو املتزايد يف أعداد اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل، فقد 
زاد عدد أعضاء هيئة التدريس بش�كل ملحوظ خالل السنوات من )1410 
� 1430ه�(، حيث يبني اجلدوالن )7( و)8( والش�كل )8( أن عدد أعضاء 
هيئة التدريس زاد خالل تلك الفرة بنس�بة )192%(، واملالحظ من اجلدول 
والشكل )8( أن عدد اإلناث زاد بنسب أعى من عدد الذكور حيث سجلت 
اإلن�اث نس�بة زيادة )327%(، بينام س�جل الذكور نس�بة زي�ادة ) %143( . 

وهذا دليل عى التوسع يف إتاحة الفرص للمرأة للعمل يف هذا املجال .
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ك�ام تظهر البيان�ات يف اجلدول )8( والش�كل )9( أن هناك انخفاضًا يف 
نسب الزيادة خالل فئات السنوات يف أعداد هيئة التدريس للذكور واإلناث 
عى حد س�واء بني عامي) 1425 � 1430ه�(، أما نس�ب الزيادة يف األعوام 
)1410 �  1425ه��( فق�د كان�ت متفاوتة، حيث س�جلت أعى نس�بة نمو 
إلمج�ايل هيئة التدري�س بلغ�ت )42%( يف الس�نوات )1415 � 1420ه�(، 

كانت للذكور )33%( ولإلناث )65%( خالل الفرة نفسها. 

الشكل )8(
أعداد أعضاء هيئة التدريس ونسبة الزيادة الكلية )1410-1430هـ(
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اجلدول رقم )8(
أعداد أعضاء هيئة التدريس ونسبة النمو حسب اجلنس، للفرتة )1410 ـ 1430هـ(

السنة
نسبة النمو خالل الفرتة أعضاء هيئة التدريس

%
معدالت النمو السنوية 

%
نسبة الزيادة الكلية  %
بني 1430-1410

إناثذكورإمجايلإناثذكورإمجايلإناثذكورإمجايلإناثذكورإمجايل
141010.1867.5092.677192143327
141513.3019.4003.901312546558
142018.92512.4836.4424233657611
142526.56617.8138.753404336776
143029.70418.28311.42112330215

    مركز اإلحصاء واملعلومات لوزارة التعليم العايل)1431ه�(.

الشكل )9(
أعداد أعضاء هيئة التدريس ونسبة النمو حسب اجلنس )1410-1430هـ(
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م�ن خ�الل مقارنة نس�ب النمو خ�الل كامل الف�رة بني أع�داد الطلبة 
املقيدين وأعداد أعضاء هيئة التدريس يف كامل مؤسس�ات التعليم العايل كام 
يبينه�ا اجلدول )9( والش�كل رق�م )10(، نجد أن هناك تفاوت�ًا واضحًا بني 

نسب النمو الكلية للمجمل للذكور ولإلناث. 

ففي حني س�جل الطلبة املقيدون نسبة زيادة كلية خالل الفرة )1410 
� 1430ه��( )448.7%(، أظه�ر اجل�دول أن أعض�اء هيئ�ة التدري�س زاد 
عدده�م بنس�بة )192%( فقط، ومع زيادة الطالبات املقيدات يف مؤسس�ات 
التعليم العايل بنس�بة )578%(، نجد أن اإلناث من أعضاء هيئة التدريس قد 

زدن بنسبة )327%( فقط.
اجلدول رقم )9(

أعضاء هيئة التدريس والطلبة املقيدون ونسبة النمو حسب اجلنس، 
للفرتة )1410 ـ 1430هـ(

السنة
الطلبة املقيدونأعضاء هيئة التدريس

إناثذكورإمجايلإناثذكورإمجايل
141010.1867.5092.677132.82771.93460.893ه�
141513.3019.4003.901218.878115.942102.936ه�
142018.92512.4836.442404.094178.099225.995ه�
142526.56617.8138.753603.767253.551350.216ه�
143029.70818.28311.421728867315974412893ه�

نسبة النمو 
578%339.2%448.7%327%143%192%اإلمجالية %

مركز اإلحصاء واملعلومات لوزارة التعليم العايل)1431ه�(.
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 مقارنات دولية ـ احلراك الدويل للطبة السعوديني وغريالسوديني 

إن االس�تجابة للطل�ب املتزايد ع�ى التعليم العايل ونش�وء اقتصاديات 
املعرف�ة أثبت مدى احلاجة إىل أمهية اكتس�اب املعرفة ومواكبة التطور العاملي 
واكتس�اب العل�وم واخلربات املراكم�ة للدول م�ن خالل التعل�م والتعليم 
والتدريب يف اجلامعات ومؤسس�ات التعليم والتدريب العريقة واملتقدمة يف 
أنح�اء العامل، خارج ح�دود الدولة الواحدة، وهو ما يع�رف باحلراك الدويل 
للطالب، لالستفادة من التقدم العلمي والتنوع املعريف لتأمني املوارد البرشية 

املتعلمة واملدربة وتوفري املزيد من اخلربات املتنوعة . 

وق�د فرست االرتفاعات يف معدالت العائد م�ن التعليم العايل وازدياد 
الطل�ب ع�ى اخلربات املؤهل�ة واملدربة، التوجه لالس�تثامر يف قط�اع التعليم 
الع�ايل من قب�ل كثري من ال�دول ملحاولة ج�ذب املزيد من الطلب�ة الدوليني. 
ولوجود املنافس�ة العالية بني الدول عى اجت�ذاب املزيد من الطلبة تم وضع 

الشكل )10(
نسبة نمو أعضاء هيئة التدريس حسب اجلنس )1410-1430هـ(
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اخلط�ط املس�تقبلية وجتهي�ز البنى التحتية الس�تقبال أكرب عدد ممك�ن منهم ملا 
يمي�ز هذا القط�اع من العوائد العالي�ة من الناحية االقتصادي�ة، باإلضافة إىل 
املردود االجتامعي والثقايف، ومع االس�تفادة االقتصادية فإن هذا القطاع يعد 
س�وق عاملة جيدة ومتوفرة، فكث�ري من الطلبة الدارس�ني يف اخلارج جيتذهبم 
س�وق العمل يف تلك الدول املضيفة،  � يف احلقيقة �  أس�واق جاذبة، خاصة 
يف ظل الفوارق والفجوات يف معدالت الرواتب واألجور والبيئات املناسبة 

للبحث العلمي ومتابعة الدراسة للطالب الطموحني. 

ك�ام أن الدراس�ة يف اخلارج )احل�راك الدويل للطالب( ُتَع�دُّ جاذبة أيضًا 
للدول النامية الس�ائرة يف جمال التقدم والس�اعية لتطوير نفس�ها واالس�تثامر 
يف امل�وارد البرشي�ة وبناء رأس امل�ال البرشي من خالل نق�ل املعرفة والتقدم 
العلم�ي والتقني واملس�اعدة يف معاجلة النقص يف املهارات الوطنية وحتس�ني 
ه�ذه امله�ارات واملع�ارف واملش�اركة يف البح�وث والدراس�ات املتقدمة يف 
مؤسسات علمية عريقة من خالل الرشاكات والتعاون بني مؤسسات التعليم 
العايل، وتساعد عى توليد املعارف اجلديدة وضامن مواكبة االجتاهات العاملية 
يف القطاع�ات االقتصادي�ة كالصناع�ة والتج�ارة واخلدم�ات ورف�ع قدراهتا 
التنافس�ية، ومن ثم  القدرة عى اإلسهام يف حتقيق املكاسب وتعزيز اإلنتاجية 

يف مجيع القطاعات. 

إن احل�راك الطاليب ع�رب احلدود س�واء أكان للداخل أم للخارج اكتس�ب 
أمهية كبرية خالل السنوات القليلة املاضية يمكن مالحظتها من خالل البيانات 
واألرق�ام املعربة عن ذلك، فحس�ب تقرير اليونس�كو الصادر يف ع�ام 2009م 
واملنشور عى موقعها اإللكروين )www.uis.unescoorg(  يصل عدد الطالب 
الذين يتلقون تعليمهم يف مؤسسات التعليم العايل خارج حدود أوطاهنم األصلية 
ع�رب احلدود يف ع�ام 2007م إىل نحو )2.8( مليون طال�ب، وأنه خالل الفرة 
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)1999 � 2007م( بلغت نس�بة النمو يف أعداد الطلبة الدوليني الدارس�ني عرب 
احلدود )58%(، وتأيت أمريكا يف املرتبة األوىل من حيث عدد الطلبة األجانب 
الدارس�ني يف مؤسس�اهتا التعليمي�ة، حيث تس�تقبل ما نس�بته )21.4%( من 
جمم�وع الطالب الدارس�ني يف اخلارج تليها اململكة املتحدة بنس�بة)%12.6( 
ثم فرنس�ا وأملانيا )8.9%( و )7.5%( عى التوايل. وتستقبل اململكة العربية 
الس�عودية )0.6%( من إمجايل الطلبة الدارسني يف اخلارج، وتأيت باملرتبة 33 

من بني 210 دول أعضاء يف اليونسكو. 

أما الدول املرس�لة )املصدرة( للطالب للدراس�ة يف اخلارج فإن الصني 
واهلن�د عى رأس هذه ال�دول، حيث إن )16.4%( من الطالب الدارس�ني 
يف اخل�ارج هم م�ن الصني وتليها اهلن�د يف املرتبة الثانية بنس�بة ) 6%(. وتأيت 
كوري�ا وأملانيا يف املرتب�ة الثالثة والرابعة بنس�بة)4.1%( و)3%( عى التوايل، 
ثم اململكة العربية الس�عودية، حيث تضاعف عدد الدارس�ني السعوديني يف 
اخل�ارج خالل العرش الس�نوات املاضي�ة 6 أضعاف، وتأيت باملرتبة اخلامس�ة 
بنسبة )2.4%( من الطالب الدارسني يف اخلارج أو الطالب الدوليني، وتأيت 

اليابان وفرنسا باملرتبة السادسة والسابعة ب� )2.1%( لكل منهام. 

ومما تقدم يتضح أن الطالب الدوليني أو الدارس�ني يف اخلارج يشكلون 
عن�رصًا حاس�اًم يف البع�د الدويل للتعليم الع�ايل، وأن هذا القط�اع أصبح من 
القطاعات أو »األس�واق« اجلاذبة والواعدة، مما دعا بعض البلدان إىل حتديد 
أولويات املش�اركة يف هذا الس�وق من خالل وزارات التعليم العايل وتقدير 
املناف�ع املحتملة من حراك الطالب الدوليني داخ�ل احلدود وخارجها. وقد 
أدرك�ت اململكة العربية الس�عودية أمهية ه�ذا القطاع وأمهي�ة احلراك الدويل 
للطالب فقامت بعدد من املش�اريع والربامج خالل العرش السنوات السابقة 
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وعملت عى زيادة القدرات االس�تيعابية يف جامعات اململكة من خالل بناء 
اجلامع�ات والكلي�ات، هذا م�ن ناحية، وم�ن ناحية أخ�رى دعمت مقدمي 
خدمات التعليم العايل يف القطاعني العام واخلاص يف تطوير وتنويع الروابط 
مع املؤسس�ات النظرية يف اخلارج وتشجيع الدراسة يف اخلارج يف مؤسسات 
تعليمي�ة عريقة. ويأيت برنام�ج خادم احلرمني الرشيف�ني لالبتعاث اخلارجي 
يف س�ياق س�عي اململكة احلثيث للوصول إىل كفاية التعلي�م العايل من حيث 
الكمي�ة ورف�ع الكف�اءة النوعي�ة، من خ�الل االس�تثامر وتطوي�ر رأس املال 

البرشي يف اململكة. 

ويف هذا اجلزء سنس�تعرض احلراك الدويل للط�الب من خالل املحاور 
الرئيسة التالية: 

مؤرشات عامة يف احلراك الدويل للطالب:

�  نس�بة ح�راك الطالب نحو الداخ�ل وهي عدد الط�الب القادمني من 
اخل�ارج للدراس�ة يف بلد معني كنس�بة مئوية من مجي�ع الطالب بالبلد 
نفس�ه، ونس�بة ح�راك الط�الب نح�و اخل�ارج: وه�ي ع�دد الطالب 
املقيدين من بلد معني باخلارج كنسبة مئوية من مجيع الطالب املقيدين 

يف بلدهم األصي. 
�  التدف�ق الصايف للطالب الدوليني: وهو عدد الطالب األجانب الذين 
يدرس�ون يف بلد م�ا مطروحًا منه عدد الطالب من البلد نفس�ه الذين 
يدرس�ون باخلارج. ونس�بة التدف�ق الصايف للط�الب الدوليني: وهي 
عدد الطالب األجان�ب املقيدين يف التعليم العايل ببلد معني مطروحًا 
من�ه عدد الط�الب املقيدي�ن يف التعليم الع�ايل للبلد نفس�ه يف اخلارج 
كنس�بة مئوي�ة من مجيع الط�الب املقيدين يف ذلك البلد. ونس�بة القيد 
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اإلمجالي�ة باخلارج: وهي عدد الطالب املقيدين خارج بلدهم كنس�بة 
مئوية من الفئة السكانية املقابلة يف بلدهم األصي.

مؤرشات عامة يف احلراك الدويل للطالب

يق�در حجم التدفق الكي لط�الب التعليم العايل عرب احلدود ب� )2.8( 
مليون طالب يف س�نة )2007م( كام يبني ذلك اجلدول )10(، وسنستعرض 
يف ه�ذا اجلدول باألرقام املجردة أعداد الطلبة الدارس�ني )املقيدين( من غري 
جنس�ية الدول�ة املضيفة )احل�راك نحو الداخ�ل(، وأعداد الطلبة الدارس�ني 

)املقيدين( خارج الدولة التي حيملون جنسيتها )احلراك نحو اخلارج(.

كام يس�تعرض هذا اجلدول أعداد السكان من الفئة العمرية )18 � 24( 
وأع�داد الطلب�ة املقيدي�ن يف مؤسس�ات التعليم العايل، حس�ب املجموعات 
اإلقليمي�ة املقارن�ة، ويبني أن أمري�كا ودول أوروبا الغربية تس�تقبل )احلراك 
نح�و الداخل ( نح�و )1.8( مليون طالب، وتصدر )احل�راك نحو اخلارج( 
تقريب�ًا )0.55( مليون طالب، وهي بذلك تكون من أكثر جمموعات الدول 
املس�تقبلة للح�راك الدويل للط�الب وباملرتب�ة الثانية من حي�ث احلراك نحو 
اخل�ارج بعد جمموعة رشق أس�يا واملحيط اهل�ادي والتي لدهي�ا نحو )0.9( 

مليون طالب يدرسون يف اخلارج. 
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اجلدول رقم )10(
التدفق الدويل لطلبة التعليم العايل عرب احلدود، نحو الداخل واخلارج حسب 

جمموعات الدول

احلراك نحو جمموعات الدول
الداخل

احلراك نحو 
اخلارج

السكان من الفئة 
العمرية

)24-18(

عدد الطالب 
املقيدين

73.932196.61432.436.6537.146.174الدول العربية

198.329338.75833.428.73120.749.657وسط ورشق أوربا

52.307107.2088.200.1661.994.408آسيا الوسطى

509.902891.201166.451.36846.451.377رشق آسيا واملحيط اهلادي

44.616184.89751.913.13217.757.024أمريكا الالتينية والكاريبي

1.816.976551.36948.755.81834.008.815أمريكا وأوربا الغربية

11.295270.764161.017.65618.409.207جنوب وغرب آسيا

72.575239.12173.889.0934.139.797أفريقيا جنوب الصحراء الُكربى

2.779.9322.779.932576.092.617150.656.459مجيع دول العامل

17.05080.9292.233.077728867اململكة العربية السعودية

  مركز اإلحصاء واملعلومات، وزارة التعليم العايل)1431ه�(.
أم�ا اجل�دول )11( والش�كل )11( فيوضحان التوزيع النس�بي حلراك 
الط�الب الدولي�ني للداخل واخل�ارج حس�ب جمموعات الدول واملتوس�ط 
العامل�ي، ونس�بة اإلن�اث يف ه�ذا احل�راك، إذ إن )66%( من احل�راك الدويل 
للطالب نحو الداخل تستأثر هبا أمريكا ودول أوروبا الغربية تليها دول رشق 
آس�يا واملحيط اهلادي ب� )18.3%( من احلجم الكي للحراك نحو الداخل، 
وأقل الدول اس�تقباالًً للطلبة هي جمموعة جنوب غرب آس�يا التي تس�تقبل 
فق�ط )0.4%( من احلراك الدويل نحو الداخل بينام تس�تقبل اململكة العربية 
السعودية )0.6%(، أما بالنسبة حلراك الطلبة نحو اخلارج فأكثر املجموعات 
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تصديرًا للطلبة هي جمموعة دول رشق آسيا واملحيط اهلادي بنسبة )%32.1( 
تليها أمريكا وأوروبا الغربية بنحو )20%( وأقل املجموعات تصديرًا للطلبة 
للدراس�ة خارج احل�دود هي إفريقيا جن�وب الصحراء الك�ربى فاملجموعة 
العربي�ة ث�م آس�يا الوس�طى ب��)8.6%(، )7.1%(، )3.9%( ع�ى التوايل، 
ويالحظ أن املتوس�ط العاملي لنسبة اإلناث من إمجايل الطلبة الدوليني حسب 
بيان�ات ح�راك الط�الب نح�و الداخ�ل )48%(، وأن أع�ى النس�ب من بني 
جمموع�ات الدول يف إفريقيا جنوب الصح�راء )52.6%(، وأدناها جمموعة 
ال�دول العربية )33%( وبلغت نس�بة اإلناث، بني الطلبة غري الس�عوديني يف 

اململكة )43.3%(، والشكل )11( يوضح ذلك.
اجلدول رقم )11(

 التوزيع النسبي حلراك الطالب الدويل يف التعليم العايل، للداخل واخلارج 
حسب جمموعات الدول

احلراك نحو جمموعات الدول
الداخل

احلراك نحو 
اخلارج

نسبة اإلناث 
نحو الداخل

33%7%3%الدول العربية
38%12%7%وسط ورشق أوربا

41%4%2%آسيا الوسطى
46%31%18%رشق آسيا واملحيط اهلادي
46%7%2%أمريكا الالتينية والكاريبي

46%20%65%أمريكا وأوربا الغربية
50%10%00%جنوب وغرب آسيا

53%9%3%أفريقيا جنوب الصحراء الُكربى
48%100%100%مجيع دول العامل

43%3%1%اململكة العربية السعودية
مركز اإلحصاء واملعلومات، وزارة التعليم العايل)1431ه�(.
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الشكل )11(
التوزيع النسبي ألعداد الطلبة الدوليني )نحو الداخل( حسب جمموعات 

املناطق والدول املستضيفة

الشكل  )12(
نسبة الطالبات من جمموع أعداد الطالب الدوليني )نحو الداخل( حسب 

جمموعات املناطق والدول املستضيفة
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حراك الطالب نحو الداخل 

أصبح احلراك الدويل للطلبة نحو الداخل يف التعليم العايل من األنشطة 
االقتصادية املهمة بش�كل الفت للنظر واجلاذبة لكثري من دول العامل القادرة 
ع�ى إدارة وتش�غيل مث�ل ه�ذا القط�اع االقتص�ادي ذي األبع�اد االجتامعية 
والثقافية املهمة واس�تثامر املوارد املالية والبرشية يف قطاع التعليم العايل، وقد 
أولت الدول املتقدمة وبعض الدول النامية هذا القطاع أمهية كربى، وعملت 
خ�الل العقد املايض عى بناء وتطوي�ر الترشيعات والربام�ج والبنى التحتية 

الالزمة جلذب املزيد من الطلبة الدارسني لدهيا من اخلارج.

وك�ام ه�و مالح�ظ يف اجل�دول )12( وموض�ح يف الش�كل )13( ف�إن 
املتوس�ط العاملي للحراك الطاليب الدويل نح�و الداخل هو )1.8%( طالب، 
وهذا يعني أن من بني كل 1000 طالب حمي هناك 18 من جنسيات أخرى، 
بين�ام يف أمري�كا ودول أوروب�ا الغربي�ة هن�اك 53 طالبًا من ب�ني كل 1000 
طالب، ويف دول آسيا الوسطى 26 طالبًا، ويف اململكة العربية السعودية 23 
طال�ب، أما أقل املجموع�ات جذبًا للحراك نحو الداخ�ل فهي دول جنوب 
وغ�رب آس�يا، ثم أمريكا الالتيني�ة والكاريبي بطال�ب واحد وثالث طالب 

لكل 1000طالبًا عى التوايل. 

ويش�ري ارتفاع هذه النس�بة لدولة أو جمموعة ما إىل عدة مؤرشات منها: 
أن ه�ذه الدول�ة أو املجموع�ة لدهيا مؤسس�ات تعليم عاٍل متمي�زة يف نوعية 
التعلي�م، وبيئ�ة مالئم�ة ومناس�بة للتعليم، وأهنا ق�ادرة عى اس�تقبال الطلبة 
م�ن اخل�ارج واس�تيعاهبم ، وجاذب�ة م�ن الناحي�ة االجتامعي�ة واالقتصادية، 
واململكة العربية الس�عودية ُتَعدُّ من الدول اجلاذبة ملا تتمتع به من مكانة دينية 
واقتصادية، حيث تعمل عى زيادة قدرات االس�تيعاب يف مؤسسات التعليم 
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الع�ايل وتطوير نوعية التعلي�م وهتيئة البيئة املالئمة، مم�ا يمكنها من رفع هذه 
النسبة وزيادهتا عى املدى القصري.

اجلدول رقم )12(
معدل احلراك الدويل للطالب يف التعليم العايل نحو الداخل حسب 

جمموعات الدول

حراك الطالب نحو جمموعات الدول
نحو الداخل معدل عدد الطلبة املقيدينالداخل

احلراك
11.29518.409.2070.001جنوب وغرب آسيا

44.61617.757.0240.003أمريكا الالتينية والكاريبي
198.32920.749.6570.010وسط ورشق أوربا

73.9327.146.1740.010الدول العربية
509.90246.451.3770.011رشق آسيا واملحيط اهلادي

72.5754.139.7970.018أفريقيا جنوب الصحراء الُكربى
52.3071.994.4080.026آسيا الوسطى

1.816.97634.008.8150.053أمريكا وأوربا الغربية
2.779.932150.656.4590.018املتوسط العاملي

17.0507288670.023اململكة العربية السعودية

مركز اإلحصاء واملعلومات، وزارة التعليم العايل)1431ه�(.
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 حراك الطالب نحو اخلارج

ال ش�ك أن أس�باب التوج�ه للتعلي�م يف اخل�ارج عى املس�توى الفردي 
واملؤس�يس كث�رية ومتع�ددة، تأخ�ذ عى املس�توى الف�ردي أبع�ادًا اقتصادية 
واجتامعي�ة يف الغال�ب، أما عى املس�توى املؤس�يس واحلكوم�ات فإهنا تأخذ 
أبع�ادًا تنموي�ة إس�راتيجية يف االس�تثامر يف امل�وارد البرشية وبن�اء القدرات 
الذاتي�ة، واكتس�اب املع�ارف واخلربات، ومواكب�ة العلوم والتط�ورات، مع 
وجود أس�باب أخرى مهمة، كعدم القدرة عى استيعاب الطلب املتزايد عى 
التعليم العايل يف املؤسسات املحلية، أو عدم وجود مؤسسات تعليمية أصاًل، 

لذلك فاحلراك الدويل للطالب نحو اخلارج ُيفرس مع وجود قرائن كثرية. 

وقب�ل أن نس�تعرض أع�داد الطلب�ة الدارس�ني يف اخلارج ال ب�د لنا من 
االط�الع عى حالة الس�عوديني الدارس�ني يف اخلارج حس�ب اجله�ة املمولة 
للطالب، وكام يبني اجلدول )13( نالحظ أن عدد الطالب السعوديني الذين 

الشكل )13(
معدل احلراك الدويل للطالب يف التعليم العايل )نحو الداخل( حسب 

جمموعات املناطق والدول املستضيفة
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يدرس�ون يف اخلارج عى حس�اهبم اخلاص حس�ب بيانات عام1430ه� هم 
فق�ط )11.606(، وأن الغالبي�ة العظمى من الطلبة الس�عوديني يف اخلارج 
ه�م مبتعثون من قبل حكومة اململكة العربية الس�عودية ضمن برنامج خادم 
احلرمني الرشيفني لالبتعاث اخلارجي، منهم )55.797( طالبًا و)8.518( 

موظفًا، وهناك ما جمموعه )5.008( من داريس اللغة.
اجلدول رقم )13(

 السعوديون الدارسون يف اخلارج حسب فئة االبتعاث

املجموعأنثىذكرفئة الطالب

42.42113.37655.797طالب مبتعث أو ملحق بالبعثة

7.0911.4278.518موظف مبتعث

9.8251.78111.606دارس عى حسابه اخلاص

5.008مرافقون يدرسون اللغة

59.33716.58480.929املجموع

         مركز اإلحصاء واملعلومات، وزارة التعليم العايل )1431ه�( 

وم�ن خالل اجلدول )14( والش�كل )14( يالح�ظ أن اململكة العربية 
الس�عودية حتت�ل املرتب�ة األوىل مقارن�ة بمجموع�ات الدول يف نس�بة الطلبة 
الدارس�ني يف اخلارج إىل أعداد الطلبة املقيدين يف مؤسس�ات التعليم املحلية 
س�واء أكانت حكومية أم خاصة ب�)11%(، وهذا يزيد مخس نقاط تقريبًا عن 
أعى نس�بة ب�ني املجموعات وهي جمموع�ة دول أفريقيا وجن�وب الصحراء 

الكربى التي سجلت )5.8%( يف حني أن املتوسط العاملي يبلغ )%1.8(. 

ك�ام أن أقل نس�بة ألعداد الطلبة الدارس�ني يف اخلارج إىل أع�داد الطلبة 
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املقيدي�ن بلغ�ت )1%( وه�ي ملجموع�ة دول أمري�كا الالتيني�ة والكاريب�ي، 
وس�جلت أمري�كا وأوروبا الغربي�ة )1.6%(. هذا عى مس�توى جمموعات 
الدول، أما عى مس�توى الدول فإن كثريًا من الدول تتجاوز اململكة يف نس�بة 
الطلبة الدارس�ني يف اخلارج )احلراك نحو اخلارج( ، مثل البحرين والكويت 
الت�وايل،  الت�ي س�جلت )14.1%(، )17.1%(، )20.2%( ع�ى  وقط�ر 
وس�جلت تركمنستان )28.2%(. كام جتاوزت النسبة يف بعض الدول %50 
مث�ل جيب�ويت )73.6%( وناميبي�ا )60%( ك�ام أن هن�اك بعض ال�دول التي 
جتاوزت 100% مثل لوكسمبورغ )269.2%( وقربص )110.7%( وهذا 
كام ذكر س�ابقًا يش�ري إىل عدم كفاية املؤسس�ات التعليمية يف بعض األحيان، 
وأحيان�ًا أخ�رى يع�ود إىل احلالة التعليمية نفس�ها من ناحية اجل�ودة، أو عدم 
وجود ختصصات أو جماالت دراسية مطلوبة، وهناك أسباب أخرى اقتصادية 

واجتامعية متعددة.
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اجلدول رقم )14(
معدل احلراك الدويل للطالب يف التعليم العايل نحو اخلارج حسب 

جمموعات الدول 
الطلبة املقيدون يف جمموعات الدول

اخلارج
OMR املقيدون يف الداخل

184897177570240.010أمريكا الالتينية والكاريبي
270764184092070.015جنوب وغرب آسيا

551369340088150.016أمريكا وأوربا الغربية
338758207496570.016وسط ورشق أوربا

891202464513770.019رشق آسيا واملحيط اهلادي
19661471461740.028الدول العربية
10720819944080.054آسيا الوسطى

23912241397970.058أفريقيا جنوب الصحراء الُكربى
27799321506564590.018املتوسط العاملي

7288760.11 80929اململكة العربية السعودية
   مركز اإلحصاء واملعلومات لوزارة التعليم العايل)1431ه�(.
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ويبني اجلدول )15( واألشكال )15( و)16( و)17( أن النمط السائد 
يف حراك الطالب نحو اخلارج هو التوجه نحو دول اإلقليم نفسه، باإلضافة إىل 
دول أمريكا وأوروبا الغربية، وهذا نمط عام يف مجيع املجموعات مع التفاوت 
يف النس�ب، فمثاًل نالحظ أن )72.3%( من طالب الدول العربية الدارسني 
يف اخلارج يدرس�ون يف أمريكا ودول أوروبا الغربي�ة، وأن )15.9%( منهم 
يدرس�ون يف ال�دول العربية، و)12%( تقريبًا يدرس�ون يف باق�ي دول العامل، 
كذل�ك الطالب م�ن جمموعة وس�ط ورشق أوروبا، إذ إن نس�بة )%67.7( 
منه�م يدرس�ون يف أمري�كا ودول أوروبا الغربية، و)27.7%( يدرس�ون يف 

اإلقليم نفسه، ونحو)5%( فقط يدرسون يف باقي دول العامل. 

واحلراك نحو اخلارج يف اململكة العربية الس�عودية ال خيتلف عن النمط 
الس�ائد يف الع�امل، إال أن�ه أكث�ر انتش�ارًا وتنوع�ًا فنجد من الش�كل )15( أن 
)58.3%( من الطلبة الس�عوديني الدارس�ني يف اخلارج يدرس�ون يف أمريكا 

الشكل )14(
معدل احلراك الدويل للطالب يف التعليم العايل )نحو اخلارج( حسب 

جمموعات املناطق والدول
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ودول أوروب�ا الغربي�ة و)21،4%( منه�م يدرس�ون يف باقي ال�دول العربية 
وي�درس )20.3%( منه�م يف باق�ي دول الع�امل، وبالنس�بة للطلب�ة الذي�ن 
يدرسون يف الدول العربية فهم يف الغالب يعيشون يف تلك الدول ويدرسون 
عى حس�اهبم اخلاص، وتم إحلاق نسبة منهم يف نظام االبتعاث، حيث بلغت 

نسبة امللحقني بالبعثة )%8(.
اجلدول رقم )15( النمط السائد يف حراك الطالب نحو اخلارج

املجموعات املضيفة )احلراك نحو 
الداخل(

املجموعات املصدرة للطالب )احلراك نحو اخلارج(
السعوديةالدول العربيةاملجموع

100.06.92.2العامل
2.915.926.0الدول العربية

7.15.60.6وسط ورشق أوربا
1.90.42.3آسيا الوسطى

18.44.73.2رشق آسيا واملحيط اهلادي
1.90.114.0أمريكا الالتينية والكاريبي

64.972.351.5أمريكا وأوربا الغربية
0.41.02.0جنوب وغرب آسيا

2.60.00.4إفريقيا جنوب الصحراء الكربى
100100100املجموع

مركز اإلحصاء واملعلومات، وزارة التعليم العايل)1431ه�(.
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الشكل )15(
التوزيع النسبي للحراك الدويل للطالب يف العامل حسب جمموعات املناطق 

والدول املستضيفة

الشكل )16(
التوزيع النسبي حلراك الطالب الدويل نحو اخلارج يف الدول العربية حسب 

جمموعات املناطق والدول املستضيفة
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الشكل )17(
التوزيع النسبي حلراك الطالب الدويل نحو اخلارج يف اململكة العربية 

السعودية حسب جمموعات املناطق والدول املستضيفة

التدفق الصايف للطالب الدوليني

لع�ل م�ن املقاييس وامل�ؤرشات املهمة التي تس�تخدم يف قي�اس احلراك 
ال�دويل للطالب للخ�ارج وللداخل هو ص�ايف احلراك أو )التدف�ق( ، الذي 
يع�رب في�ه املحور الصفري ع�ن الوضع املثايل أو الطبيع�ي، كام هو موضح يف 
الش�كل )18( واجلدول )16(، فيشري الش�كل إىل املحور الصفري )الوضع 
املث�ايل أو الطبيع�ي( ، ومجي�ع ال�دول الواقعة حتت املحور تش�ري إىل أن صايف 
احل�راك يميل للخ�ارج، أي أن أع�داد الطلبة من هذه ال�دول واملجموعات 
الدارس�ني منهم يف اخلارج أكثر من الطلبة األجانب الدارسني يف هذه الدول 
واملجموعات، فصايف التدفق ملجموعة رشق آس�يا واملحيط اهلادي بلغ نحو 
)381( ألف طالب، وهي أكثر جمموعات الدول يف ذلك، وأقل املجموعات 
آس�يا الوسطى ب�)55( ألف طالب لصالح احلراك نحو اخلارج، ونالحظ أن 
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صايف التدفق لدى اململكة العربية الس�عودية بل�غ )63.879( طالبًا تقريبًا، 
لصالح احلراك نحو اخلارج، أي أقل بقليل من مجيع دول آسيا الوسطى. 

أم�ا املجموع�ات الت�ي تق�ع ف�وق املح�ور الصف�ري، وه�ي جمموع�ة 
أمري�كا ودول أوروب�ا الغربية فبلغ ص�ايف التدفق لدهيا نح�و )1.3( مليون 
طال�ب لصالح احلراك نحو الداخل، أي أن الطالب األجانب الدارس�ني يف 

مؤسساهتا أكثر من طلبتها الدارسني يف اخلارج ب� )1.3( مليون طالب. 
اجلدول رقم )16(

صايف احلراك الطاليب الدويل حسب جمموعات الدول
صايف احلراك )NFIS(نحو اخلارجنحو الداخلالدول املستضيفة

-73932196614122.682الدول العربية
-198329338758140.429وسط ورشق أوربا

-5230710720854.901آسيا الوسطى
-509902891202381.300رشق آسيا واملحيط اهلادي
-44616184897140.281أمريكا الالتينية والكاريبي

18169765513691.265.607أمريكا وأوربا الغربية
-11297270764259.69جنوب وغرب آسيا

-72575239122166.547أفريقيا جنوب الصحراء الُكربى
277993427799340العامل

-170508092963879اململكة العربية السعودية

   مركز اإلحصاء واملعلومات، وزارة التعليم العايل)1431ه�(.
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وم�ن خالل اجلدول )14( والش�كل )18( يالح�ظ أن اململكة العربية 
الس�عودية حتت�ل املرتب�ة األوىل مقارن�ة بمجموع�ات الدول يف نس�بة الطلبة 
الدارس�ني يف اخلارج إىل أعداد الطلبة املقيدين يف مؤسسات التعليم املحلية، 
س�واء أكانت حكومية أم خاصة ب�)11%(، وهذا يزيد مخس نقاط تقريبًا عن 
أعى نس�بة بني املجموعات، وه�ي جمموعة دول أفريقي�ا وجنوب الصحراء 

الكربى التي سجلت )5.8%(، يف حني أن املتوسط العاملي )%1.8(. 

ك�ام أن أقل نس�بة ألعداد الطلبة الدارس�ني يف اخلارج إىل أع�داد الطلبة 
املقيدي�ن بلغ�ت )1%(، وه�ي ملجموع�ة دول أمري�كا الالتيني�ة والكاريبي، 

وسجلت أمريكا وأوروبا الغربية )%1.6(.

هذا عى مس�توى جمموعات الدول، أما عى مس�توى ال�دول فإن كثريًا 
م�ن ال�دول تتجاوز اململك�ة يف نس�بة الطلبة الدارس�ني يف اخل�ارج )احلراك 
نح�و اخل�ارج( ، مث�ل البحرين والكوي�ت وقطر التي س�جلت )%14.1(، 

)17.1%(، )20.2%( عى التوايل، وسجلت تركمنستان )%28.2(.

كام جتاوزت النسبة يف بعض الدول 50% مثل جيبويت )73.6%( وناميبيا 
)60%( ك�ام أن هن�اك بعض ال�دول التي جتاوزت 100% مثل لوكس�مبورغ 
)269.2%( وقربص )110.7%(، وهذا كام ذكر سابقًا يشري إىل عدم كفاية 
املؤسس�ات التعليمي�ة يف بعض األحيان، وأحيانًا أخ�رى إىل احلالة التعليمية 
نفس�ها م�ن ناحي�ة اجل�ودة، أو عدم وج�ود ختصص�ات أو جماالت دراس�ية 

مطلوبة، وهناك أسباب أخرى اقتصادية واجتامعية متعددة.
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الشكل )18(
صايف احلراك الطاليب الدويل حسب جمموعات الدول

يف اجلدول )17 � أ( ويف الش�كل )19( فإن نس�بة ص�ايف احلراك جلميع 
املجموعات هي حتت املحور الصفري، ما عدا جمموعة أمريكا ودول أوروبا 
الغربي�ة والتي س�جلت صايف ح�راك )3.72%( من الطلب�ة املقيدين لدهيا. 
ويالحظ أن اململكة العربية السعودية حصلت عى أعى نسبة لصالح احلراك 
يف اخلارج ) � 8.76%(، وكام سبق أن أوضحنا فإن هذه النسبة بسبب برنامج 

خادم احلرمني الرشيفني لالبتعاث اخلارجي. 

ويب�ني اجلدول والش�كل أيض�ًا أن هناك ثالث جمموعات س�جلت أقل 
م�ن ) � 1%(، وه�ي عى الت�وايل جمموعة دول وس�ط ورشق أوروبا، أمريكا 

الالتينية والكاريبي، رشق آسيا واملحيط اهلادي. 
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الطلبة املقيدون الدول املستضيفة
)داخيل(

الطلبة املقيدون 
)خارجي(

صايف احلراك 
)NFIS(عدد الطلبة املفيدين

نسبة صايف 
احلراك

%NFRMS

-20.749.6570.0068-198.329338.758140.429وسط ورشق أوربا

-17.757.0240.0079-44.616184.897140.281أمريكا الالتينية والكاريبي

-46.451.3770.0082-509.902891.202381.300رشق آسيا واملحيط اهلادي

-18.409.2070.0141-11.295270.764259.469جنوب وغرب آسيا

-7.146.1740.0172-73.932196.614122.682الدول العربية

-1.994.4080.0275-52.307107.20854.901آسيا الوسطى

1.816.976551.3691.265.60734.008.8150.0372أمريكا وأوربا الغربية

-4.139.7970.0402-72.575239.122166.547أفريقيا جنوب الصحراء الُكربى

-7288760.0876-17.0508092963879اململكة العربية السعودية

ال ينطبق2.779.9342.779.9340150.656.459إمجايل دول العامل

   مركز اإلحصاء واملعلومات لوزارة التعليم العايل)1431ه�(.

اجلدول رقم )17 ـ أ (
نسبة صايف احلراك إىل إمجايل الطلبة املقيدين حسب جمموعات الدول

يبني اجلدول )17 � ب( أن أكثر املجموعات املصدرة )املرس�لة( للطلبة 
للدراس�ة يف مؤسس�ات التعليم خارج احلدود )احلراك الدويل نحو اخلارج( 
هي جمموعة رشق آس�يا واملحيط اهلادي، حيث بلغ عدد الطلبة الدارسني يف 
اخل�ارج من هذه املجموع�ة ) 891.201( ، تليها جمموع�ة أمريكا وأوروبا 
الغربي�ة ب��)551.369( ، ومن ثم جمموعة وس�ط ورشق أوروبا وجمموعة 
جنوب وغرب آسيا )338.758( و )270.764( عى التوايل، كام أن عدد 
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الطلبة من اململكة العربية السعودية الدارسني يف اخلارج بلغ )80.929(. 

كام يبني اجلدول أن أكثر الدول املضيفة للحراك الدويل نحو اخلارج هي 
أمريكا، التي تستضيف )595.900( ، تليها بريطانيا )351.500( ، ومن 
ثم فرنسا واسراليا وأملانيا )246.600(، )211.500(، )206.900( ، 

عى التوايل. 
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ب الدويل نحو اخلارج )الطلبة الدارسون يف اخلارج(
حراك الطال

ني 
ضيفة للطلبة الدارس

س العليا امل
الدول اخلم

يف اخلارج

إمجايل احلراك الدويل   
نحو الداخل

احلراك الدويل لطلبة التعليم 
العايل

ت الدول
جمموعا

إمجايل الطلبة
نسبة احلراك 

نحو اخلارج %
نسبة االلتحاق اإلمجالية 
للحراك نحو اخلارج %

إمجايل الطلبة
صايف احلراك

نسبة التدفق 
صايف %

ال

أمريكا وأوربا 
الغربية

551.369
1.6

1.1
بريطانيا )126.452(، أمريكا 

)75.855(، أملانيا )38.300(، فرنسا 
)28.347(، النمسا )19.215(

1.816.976
1.265.607

3.7

ب 
ب وغر

جنو
آسيا

270.764
1.5

0.2
أمريكا )107.263(، بريطانيا 

)66.348(، اسراليا )35.816(، أملانيا 
)6.782(، اليابان )3.580(

11.295
259.469-

1.4

ب 
إفريقيا جنو

صحراء الكربى
ال

239.121
5.8

0.3
ب إفريقيا 

فرنسا )45.221(، جنو
)43.399(، أمريكا )32.487(، بريطانيا 

)28.301(، الربتغال )11.371(
72.575

166.546-
4.0

مجيع دول العامل
2.779.932

1.8
0.5

أمريكا )595.900(، بريطانيا 
)351.500(، فرنسا )246.600( 

اسراليا )211.500(، أملانيا )206.900(
2.779.932

0
ال ينطبق

اململكة العربية 
السعودية

80.929
11

3.6
أمريكا )12.847(بريطانيا )13.542(، ، 
رص )6.949(، اسراليا )6.780(، كندا 

م
)6.764(

17.050
63879-

6.8

ت لوزارة التعليم العايل)1431ه�(.
صاء واملعلوما

مركز اإلح
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ك�ام يب�ني اجل�دول )17 � ب( أن النم�ط الس�ائد حلراك الط�الب الدويل 
للدراس�ة نح�و اخلارج هو التوج�ه إىل أمريكا ودول أوروب�ا الغربية، وخاصًة 
بريطانيا وفرنس�ا وأملانيا، باإلضافة إىل أس�راليا. كام أن للغة واملش�رك الثقايف 
تأث�ريًا يف توج�ه الطلب�ة للدراس�ة يف اخل�ارج، إذ يالحظ أن الطلب�ة من أغلب 
املجموع�ات تتوج�ه إىل أمري�كا ودول أوروبا الغربية، باإلضاف�ة إىل دول من 
اإلقليم نفسه تعرف بتطور مؤسسات التعليم العايل فيها، أو دول تشرك باللغة 
مع الدول، أو املجموعات املصدرة للطلبة، فتستضيف فرنسا النصيب األكرب 
م�ن طالب ال�دول العربية الدارس�ني يف اخل�ارج وعدده�م )69.626( من 
إمجايل الدارس�ني يف اخلارج من الدول العربية والبالغ عددهم )196.614(، 
وهذا بسبب طالب املغرب العريب األكثر توجهًا لفرنسا، تليها أمريكا واألردن 
)17.510( و)16.106( ع�ى الت�وايل، ث�م أملاني�ا وبريطاني�ا. ونالحظ أن 
النمط نفس�ه س�ائد يف أغلب املجموعات فمجموعة إفريقيا جنوب الصحراء 
الكربى نجد أن جنوب إفريقيا منها تأيت باملرتبة الثانية يف توجه الطلبة للدراسة 
فيه�ا ب�)43.399(، كام أن جمموعة وس�ط ورشق أوروبا تس�تضيف روس�يا 
)19.249( وتأيت باملرتبة الرابعة بعد أملانيا وأمريكا وفرنسا، وهكذا مع أغلب 

املجموعات. 

ويالح�ظ أيض�ًا أن بريطاني�ا وأمريكا عى رأس ال�دول املضيفة للطالب 
الدارس�ني يف اخل�ارج م�ن اململك�ة العربي�ة الس�عودية فتس�تضيف أمري�كا 
و   )8.963( وكن�دا  أس�راليا  ث�م   ،)15.147( وبريطاني�ا   )21.922(
)8.263( ع�ى الت�وايل، ثم مرص والتي تس�تضيف )7.205(، كام أن حراك 
الطالب يف اململكة العربية السعودية نحو اخلارج يتصف باالنتشار يف كثري من 
دول العامل بسبب برنامج خادم احلرمني الرشيفني لالبتعاث اخلارجي، وبرامج 

االبتعاث احلكومية األخرى. 
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نسبة القيد اإلمجالية باخلارج

نس�بة االلتحاق اإلمجالية )القيد( من املؤرشات املهمة، التي تقيس حجم 
الطلبة الدارس�ني يف اخل�ارج )احلراك الدويل للطالب( نح�و اخلارج باملقياس 
نفسه الذي يقاس فيه الطلبة املقيدون يف الداخل، وهذا يؤدي إىل دقة املقارنة يف 

الدولة نفسها أو املجموعة أو بني دول وجمموعات أخرى. 

وه�ذا امل�ؤرش يتقاط�ع فيه ع�دة أبعاد أمهه�ا: ارتف�اع نس�ب االلتحاق 
اإلمجالي�ة يف بلد معني، وتزايد أعداد الطلبة الدارس�ني يف اخلارج. وبناًء عى 
ما س�بق، فإن اململكة العربية السعودية سجلت أعى نسبة من بني جمموعات 
ال�دول بلغت )3.6%( يف حني أن املتوس�ط العاملي )0.48%(، وس�جلت 
أمري�كا وأوروب�ا الغربية )1.13%(، ومع أن نس�بة االلتح�اق لدهيا مرتفعة 
إال أهنا دول مستقبلة، وليست مصدرة للطالب كام يبني ذلك اجلدول )38( 

والشكل )43(. 

الشكل )19(
نسبة صايف احلراك إىل إمجايل الطلبة املقيدين حسب جمموعات املناطق والدول
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اجلدول رقم )18(
نسبة االلتحاق اإلمجالية للحراك الدويل للطالب، نحو اخلارج حسب 

جمموعات الدول املستضيفة

الطلبة جمموعات الدول املستضيفة
معدل القيد السكان )18-24(املقيدون)خارجي(

اخلارجي

338758334287310.0101وسط ورشق أوربا

184897519131320.0036أمريكا الالتينية والكاريبي

8912021664513680.0054رشق آسيا واملحيط اهلادي

2707641610176560.0017جنوب وغرب آسيا

196614324366530.0061الدول العربية

10720882001660.0131آسيا الوسطى

551369487558180.0113أمريكا وأوربا الغربية

239122738890930.0032أفريقيا جنوب الصحراء الُكربى

27799325760926170.0048املتوسط العاملي

8092922330770.036اململكة العربية السعودية

مركز اإلحصاء واملعلومات لوزارة التعليم العايل)1431ه�(.

مما س�بق نس�تطيع القول إن حالة احلراك الدويل للطالب خارج اململكة 
العربية السعودية وداخليه، كام يف جممل التعليم العايل من احلاالت التي جيب 
التوق�ف عندها طوي�اًل، وإن قلة البيانات املتوفرة وندرة الدراس�ات النوعية 
تس�اهم يف صعوبة حتليل واق�ع التعليم العايل يف اململكة بش�كل تفصيي كي 

لتحليل الظواهر وقراءهتا ضمن سياقاهتا الصحيحة الكلية.
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التحليل والنتائج : حراك الطالب نحو اخلارج:

تتعدد أسباب التوجه للتعليم يف اخلارج عى املستوى الفردي واملؤسيس، 
إذ تأخ�ذ ع�ى املس�توى الفردي أبع�ادًا اقتصادي�ة واجتامعي�ة يف الغالب، أما 
عى املس�توى املؤس�يس واحلكوم�ات فإهنا تأخذ أبع�ادًا تنموية إس�راتيجية 
يف االس�تثامر يف امل�وارد البرشي�ة وبناء الق�درات الذاتية واكتس�اب املعارف 
واخل�ربات ومواكبة العلوم والتطورات، باإلضافة إىل أس�باب أخرى مهمة، 
كعدم القدرة عى اس�تيعاب الطلب املتزايد عى التعليم العايل يف املؤسس�ات 
املحلي�ة، أو ع�دم وجود مؤسس�ات تعليمية أص�اًل، لذلك فاحل�راك الدويل 

للطالب نحو اخلارج يفرس مع وجود قرائن كثرية. 

وحس�ب بيانات س�نة 1430ه�� فإن ع�دد الطالب الس�عوديني الذين 
يدرس�ون يف اخلارج بلغ )80.929( طالبًا، الغالبية العظمى منهم مبتعثون 

الشكل )20(
نسبة االلتحاق اإلمجالية للحراك الدويل للطالب، نحو اخلارج حسب 

جمموعات املناطق والدول املستضيفة
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م�ن قبل حكوم�ة اململك�ة العربية الس�عودية، ضمن برنامج خ�ادم احلرمني 
الرشيف�ني لالبتع�اث اخلارج�ي، وبواق�ع )55.797( طالب�ًا و)8.518( 

موظفًا. 

وحتت�ل اململك�ة العربي�ة الس�عودية املرتب�ة األوىل مقارن�ة بمجموعات 
ال�دول يف نس�بة الطلب�ة الدارس�ني يف اخل�ارج إىل أع�داد الطلب�ة املقيدين يف 
مؤسسات التعليم املحلية، سواء أكانت حكومية أم خاصة والبالغة )%11(، 
ه�ذا يزي�د مخس نق�اط تقريبًا عن أعى نس�بة بني املجموعات، وه�ي إفريقيا 
جن�وب الصح�راء الك�ربى، الت�ي س�جلت )5.8%(، يف حني أن املتوس�ط 
العاملي بل�غ )1.8%(. وكانت أقل املجموعات أمري�كا الالتينية والكاريبي 

وبنسبة )1%(، كام سجلت أمريكا وأوروبا الغربية ما نسبته )%1.6( . 

وعى مستوى الدول فإن كثريًا من الدول تتجاوز اململكة يف نسبة الطلبة 
الدارس�ني يف اخلارج )احلراك نحو اخل�ارج( ، مثل البحرين والكويت وقطر 
الت�ي س�جلت )14.1%(، )17.1%(، )20.2%( عى التوايل، وس�جلت 
تركامنستان )28.2%( وهونج كونج )20.2%(، كام جتاوزت بعض الدول 
50% مث�ل جيب�ويت )73.6%( وناميبي�ا )60%(، وهناك بع�ض الدول التي 
جتاوزت 100% مثل لوكسمبورغ )269.2%( وقربص )110.7%( ، األمر 
الذي يش�ري إىل عدم كفاية املؤسسات التعليمية يف بعض األحيان الستيعاب 
الطلبة الدارسني أو الراغبني يف الدراسة، أو انخفاض جودة احلالة التعليمية 
نفسها، أو عدم وجود ختصصات أو جماالت دراسية مطلوبة، وهناك أسباب 

أخرى اقتصادية واجتامعية متعددة. 

وق�د أظه�رت نتائج التحليل أن النمط الس�ائد يف ح�راك الطالب نحو 
اخلارج هو التوجه نحو دول اإلقليم نفسه باإلضافة إىل دول أمريكا وأوروبا 
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الغربية، وهذا نمط عام يف مجيع املجموعات مع التفاوت يف النس�ب، فهناك 
ما نسبته )72.3%( من طالب الدول العربية الدارسني يف اخلارج يدرسون 
يف أمريكا ودول أوروبا الغربية، وهناك )15.9%( منهم يدرسون يف الدول 
العربي�ة، و)12%( تقريبًا يدرس�ون يف باقي دول الع�امل، كذلك الطالب من 
جمموع�ة وس�ط ورشق أوروب�ا، إذ أن نس�بة )67.7%( منه�م يدرس�ون يف 
أمريكا ودول أوروبا الغربية، و)27.7%( يدرسون يف اإلقليم نفسه، ونحو 

)5%( فقط يدرسون يف باقي دول العامل. 

واحلراك الطاليب نحو اخلارج يف اململكة العربية السعودية ال خيتلف عن 
النمط السائد يف العامل إال أنه أكثر انتشارًا وتنويعًا، إذ إن )58.3%( من الطلبة 
الس�عوديني الدارس�ني يف اخل�ارج يدرس�ون يف أمريكا ودول أوروب�ا الغربية 
و)21،4%( منهم يدرسون يف باقي الدول العربية، و )20،3%( منهم يدرس 

يف باقي دول العامل) مركز اإلحصاء واملعلومات بوزارة التعليم العايل(.

 الصحف واملجالت يف اململكة العربية السعودية

مرت الصحافة يف اململكة العربية الس�عودية بع�دة مراحل، امتدت من 
العه�د العثامين)1326 � 1336ه��، 1908/ 1917(، ثم العهد اهلاش�مي 
)من�ذ  الس�عودي  العه�د  ث�م  1924م(.   �  1916 1336ه��،   �  1344(

1344ه�/ 1924م (.

وق�د تطورت الصحاف�ة يف العهد الس�عودي من الصح�ف الفردية إىل 
مرحلة االندماج، إىل مرحلة املؤسسات الصحفية.

وفي�ام يي ع�رض موجز عن بع�ض الصحف واملج�الت التي صدرت 
خالل تلك احلقب:
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أ ـ  العهد العثامين )1326 ـ 1336هـ، 1908 ـ  1917م( 
ص�درت خالله 6 صح�ف هي: حجاز )1326ه��، 1908م( يف مكة 
املكرم�ة؛ ش�مس احلقيقة )1327ه��، 1909م( يف مك�ة املكرمة؛ اإلصالح 
)1327ه��،  املن�ورة  املدين�ة  ج�دة؛  يف  1909م(  )1327ه��،  احلج�ازي 
1909م( يف املدين�ة املنورة؛ الرقيب )1327ه�، 1909م( يف املدينة املنورة؛ 

صفاء احلجاز )1327ه�، 1909م( يف جدة.

مل تكن هناك مطابع يف ذلك الوقت س�وى مطبعة الوالية التي ُأسس�ت 
عام 1299ه�، 1882م، والتي كانت تطبع صحيفة حجاز وشمس احلقيقة؛ 
كام أسس�ت يف جدة مطبعة اإلص�الح عام 1327ه��، 1909م، التي كانت 

تطبع اإلصالح احلجازي.

ب ـ  العهد اهلاشمي 1336 ـ 1344هـ، 1917 ـ  1924م(
عندم�ا قامت حكوم�ة األرشاف كانت الصحافة قد ش�ّقت طريقها إىل 
اجلمه�ور يف العه�د العثامين. ولكن الصحافة التي ص�درت يف ذلك العهد  �  
وإن كانت يف أول أطوارها حتريًرا وإدارة وإخراًجا وطباعة، مل يكتب ألغلبها 

النجاح، ولكنها كانت النواة األوىل للصحافة يف البالد.

ص�درت يف العه�د اهلاش�مي أرب�ع صح�ف ه�ي: الِقْبل�ة )1335ه�، 
1916م( يف مك�ة املكرمة، وهي الصحيفة الرس�مية للحكومة؛ جملة جرول 
الزراعي�ة )1338ه�، 1920م( )بمكة املكرم�ة؛ جريدة الفالح )1338ه�، 

1920م( بمكة املكرمة؛ بريد احلجاز )1924م( يف جدة.
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ج ـ  العهد السعودي )منذ 1344هـ ، 1924م(

 تط�ورت الصحاف�ة يف العهد الس�عودي بتطور التعليم وانتش�اره، ونام 
الوع�ي الصحفي واألديب بني أفراد الش�عب بنم�و الثقافة وانتش�ار التعليم. 
وتأسست املطابع يف املدن الكربى، وتبارى أفراد الشعب يف إصدار الصحف 

واملجالت.

مرت الصحافة السعودية بثالث مراحل، لكل مرحلة منها شأن يف تقدم 
الصحاف�ة وتطوره�ا وازدهارها. وهي صحافة األف�راد، وإدماج الصحف، 

واملؤسسات الصحفية.

ـ  صحافة األفراد )1351 ـ 1379هـ، 1932 ـ  1959م( 

كان كل م�ن آن�س يف نفس�ه الكفاي�ة والقدرة ع�ى إص�دار صحيفة أو 
جمل�ة، والت�زم بتطبيق نظام املطبوع�ات واملطابع وطلب م�ن احلكومة ذلك، 
متنح�ه احلكومة امتياز إصدار الصحيفة أو املجلة املطلوبة، فكثرت الصحف 
واملجالت وصارت تصدر بإمكانات حمدودة، وبعضها ال يس�تطيع الصدور 

بانتظام.

      صحف صدرت قبل دمج الصحف

من الصحف األوىل التي صدرت يف العهد السعودي قبل دمج الصحف، 
أم الق�رى )1344ه��، 1924م( يف مكة املكرمة؛ ص�وت احلجاز1932م( 
امت�داًدا لربيد احلجاز يف مك�ة املكرمة؛ املدينة املن�ورة )1355ه�، 1936م( 
يف املدين�ة املنورة؛ الياممة )1373ه��، 1953م( يف الرياض؛ أخبار الظهران 
)1374ه�،1954م( يف الدمام؛ حراء )1381ه�، 1961م( يف مكة املكرمة؛ 
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األض�واء )1377ه�، 1957م( يف جدة؛ عرف�ات )1378ه�، 1958م( يف 
ج�دة؛ الن�دوة )1378ه��، 1958م( يف مكة املكرمة؛ القصي�م )1379ه�، 

1959م( يف بريدة؛ عكاظ )1379ه�، 1959م( يف الطائف.

ول�دت إىل جان�ب الصح�ف اليومية جم�الت يف خمتل�ف الثقافات لتنري 
الطري�ق للباحثني والقراء املتعطش�ني للعلوم واملع�ارف، فقد صدر عدد من 

املجالت يف تلك احلقبة منها:

اإلص�الح، عن ش�عبة الطب�ع والنرش باملديري�ة العامة للمع�ارف بمكة 
املكرم�ة؛ واملنه�ل باملدينة املن�ورة؛ والنداء اإلس�المي بمك�ة املكرمة؛ وجملة 
احل�ج بمكة املكرمة؛ وجملة الغرف�ة التجارية والصناعية بجدة؛ وقافلة الزيت 
ع�ن أرامك�و بالظه�ران؛ وجمل�ة الرياض بج�دة؛ وجمل�ة اإلذاعة م�ن وزارة 
اإلع�الم؛ وجمل�ة وزارة الزراع�ة؛ واإلدارة العامة عن معه�د اإلدارة العامة؛ 
واإلش�عاع بمدينة اخلرب؛ وهجر عن النادي األديب بمعهد األحس�اء العلمي؛ 
واخللي�ج الع�ريب بمدينة املربز باألحس�اء؛ وجمل�ة اجلامعة ع�ن جامعة امللك 
سعود بالرياض؛ وجملة الروضة، وهي موجهة للطفل العريب السعودي، من 
مكة املكرمة؛ وقريش بمكة املكرمة. وجملة التجارة والصناعة بمكة املكرمة؛ 
وجمل�ة اجلزي�رة بالرياض؛ وجملة الرائد يف جدة؛ واملعرف�ة عن وزارة املعارف 
بالرياض؛ وراية اإلس�الم بالرياض؛ والرياضة بمكة املكرمة؛ ومارد الدهناء 
ع�ن مصلحة الس�كك احلديدية بالدم�ام؛ ومحاة األمن ع�ن وزارة الداخلية، 
وجمل�ة كلي�ة امللك عبدالعزيز احلربي�ة بالرياض؛ وجتارة الري�اض عن الغرفة 
التجاري�ة والصناعية بالرياض؛ وأخبار البرول واملعادن عن وزارة البرول، 
وجمل�ة املالية واالقتصاد عن وزارة املالي�ة؛ وجملة الندوة بمكة املكرمة؛ وجملة 
اجلي�ش الع�ريب الس�عودي بالرياض، وجمل�ة رابط�ة العامل اإلس�المي بمكة 
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املكرم�ة؛ وجمل�ة كلي�ة الربي�ة بمكة املكرم�ة؛ وجملة الع�رب ع�ن دار الياممة 
للبحث والرمجة والنرش بالرياض؛ وجملة اجلناح األخرض عن اخلطوط اجلوية 
الس�عودية بج�دة؛ وجمل�ة الريايض بجدة؛ وجمل�ة اجلامعة اإلس�المية باملدينة 
املن�ورة؛ وجملة املدين�ة املنورة التجارية عن الغرف�ة التجارية؛ وجملة االقتصاد 

عن الغرفة التجارية بالدمام؛ وجملة اخلفجي عن رشكة الزيت العربية.
ـ  إدماج الصحف )1379 ـ 1384هـ، 1959 ـ  1964م( 

رأت احلكوم�ة الس�عودية أن اململك�ة مقبلة عى تضخ�م صحفي كبري، 
حي�ث بل�غ عدد الصحف الت�ي كانت تص�در يف ذلك الوق�ت، نحو أربعني 
صحيف�ة، عدا الطلب�ات املقدمة من املواطنني إلص�دار صحف أخرى، وقد 
ُقّدرت تلك الطلبات بنحو مائة طلب، فنصحت احلكومة أصحاب الصحف 
بالعم�ل عى دم�ج الصحف بحيث تصدر يف كل مدينة صحيفة قوية تتضافر 

اجلهود يف إصدارها وإدارهتا وإخراجها يف مستوى صحفي رفيع.

ت�داول الصحفي�ون في�ام بينهم وتقرر دم�ج صحيفة ح�راء مع صحيفة 
الن�دوة يف مكة املكرمة، وصدرت باس�م الن�دوة؛ ودمج صحيفة عرفات مع 
صحيفة البالد الس�عودية، وصدرت باس�م البالد يف ج�دة؛ ومل تكن باملدينة 

املنورة غري صحيفة املدينة املنورة، فاستمرت تصدر باالسم نفسه.

ـ  املؤسسات الصحفية )من عام 1384هـ، 1964م(:

 ه�ي املرحل�ة الثالثة يف مس�رية الصحافة الس�عودية، فق�د رأت الدولة 
أن يق�وم بإص�دار الصح�ف مؤسس�ات صحفية أهلي�ة مُتنح امتي�از إصدار 
الصحف، عى أال يقل رأس مال املؤسس�ة عن مائة ألف ريال سعودي، وال 
يقل عدد أعضاء املؤسس�ة عن مخس�ة عرش عضًوا، وقد صدر مرسوم ملكي 

بنظام املؤسسات الصحفية يف سنة 1383ه�، 1964م.
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وبعد مهلة ش�هرين ص�درت مجيع الصحف عن املؤسس�ات الصحفية 
وتوقفت الصحف التي مل يتقدم أصحاهبا بتش�كيل مؤسسة صحفية هلا، عدا 

بعض املجالت األدبية التي اسُتثنيت من نظام املؤسسات.

وساعد نظام املؤسسات يف تطوير الصحف ومكنها من إدخال األجهزة 
واملطابع احلديثة التي دفعت بدورها الصحافة يف اململكة إىل مستويات متقدمة 
يف التحرير واإلدارة واإلخراج والطباعة، وتوسعت املؤسسات الصحفية يف 
اإلص�دارات من جم�الت متخصصة ومالح�ق وزيادة ع�دد الصفحات، مما 

جعلها تنافس كربيات دور الصحافة يف العامل.

ويف اململكة اآلن ثامين مؤسسات صحفية هي: مؤسسة الياممة الصحفية 
بالري�اض، وتص�در عنها: صحيفة الري�اض يومية؛ وجملة الياممة أس�بوعية؛ 
وصحيفة الرياض ديي يومية باللغة اإلنجليزية؛ ومؤسسة اجلزيرة للصحافة 
والطباع�ة والنرش بالرياض، وتصدر عنها: صحيفة اجلزيرة يومية؛ وصحيفة 
املس�ائية يومية؛ ومؤسس�ة الدع�وة اإلس�المية للصحافة والن�رش بالرياض، 
وتصدر عنها: جملة الدعوة أسبوعية؛ ومؤسسة البالد للصحافة والنرش بجدة، 
وتص�در عنها: صحيفة البالد يومية؛ وجملة اقرأ أس�بوعية، ومؤسس�ة املدينة 
للصحاف�ة بجدة، وتصدر عنها صحيفة املدين�ة املنورة يومية؛ وجملة املالعب 
الرياضية أس�بوعية؛ ومؤسسة عكاظ للصحافة والنرش بجدة، وتصدر عنها: 
صحيفة ع�كاظ يومية؛ وجملة النادي رياضية أس�بوعية؛ وصحيفة س�عودي 
جازي�ت يومية باللغ�ة اإلنجليزية؛ ومؤسس�ة مكة للطباع�ة واإلعالم بمكة 
املكرمة، وتص�در عنها صحيفة الندوة يومية؛ ومؤسس�ة دار اليوم للصحافة 

والطباعة والنرش بالدمام، وتصدر عنها: صحيفة اليوم يومية.
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القنوات الفضائية

حتول اإلعالم اليوم من جمرد نقل املعلومات واألفكار إىل اإلسهام الفعي 
يف تكوي�ن احلي�اة يف أبعادها السياس�ية والثقافية، واالجتامعي�ة واالقتصادية 
مل�ا ل�ه من قدرة عى دعم االجتاه�ات لدى األفراد واجلامع�ات أو تعديلها أو 

تغيريها)أبو شنب، 1982م، 30(.

ويف ظل هذا التحول يمكن تقرير حقيقة هي أن التلفزيون �  والقنوات 
الفضائية أحد أش�كاله صار أحد مكونات ثقافة املجتمع يف الوقت احلارض، 
وبذل�ك نلح�ظ وج�ود تأثري له ق�وي بغ�ض النظر ع�ن مس�تواه، وطبيعته، 
وآث�اره، وخاص�ة أن اإلع�الم اليوم مل يع�د مقصورًا عى إش�باع االهتاممات 
وغ�رس املعلوم�ات، وإن�ام حت�ول إىل صناعة االهتامم�ات وإعادة التش�كيل 
الثقايف لإلنس�ان م�ن خالل األوعية اإلعالمية املختلف�ة والتقنيات املتطورة، 
والتي عجز اإلنس�ان أمام س�طوهتا عن متابعة ما تق�دم واإلحاطة به، ولو يف 

حدود حاجته واهتاممه.

وق�د برز يف اآلونة األخ�رية اهتامم كبري بالتواص�ل الفضائي يف جماالت 
كثرية، خاصة من الدول الصناعية التي سخرت الفضاء خلدمة أغراضها ويف 
مقدمتها األغراض اإلعالمية بحكم أن اإلعالم هو األقدر عى الكشف عن 
طموحات املس�تقبل يف ظل تط�ور االتصاالت الفضائية، وانتش�ار القنوات 
الفضائية تبعًا لذلك رغبة يف توس�يع نطاق التعامل بني املرس�ل واملتلقي أينام 

كان )اجلويي، 1991م، 5 � 8(.

ومن ثم كان اس�تخدام األقامر الصناعية يف االتصال واإلعالم استجابة 
ل�رضورة عرصي�ة ملحة نابعة من أمهية اإلع�الم واالتصال يف عامل اليوم عى 

النطاقني املحي والعاملي.
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فق�د ب�رز االتص�ال واإلع�الم وأصبح إح�دى أه�م قن�وات التواصل 
والتفاعل بني ش�عوب العامل ودوله دون أدنى اعتب�ار للنطاقات اجلغرافية أو 
احلدود السياس�ية أو الس�يادة الوطني�ة، أو حقوق الدول يف الس�يطرة عى ما 
يقدم لشعوهبا من معلومات عرب قنوات االتصال املختلفة، مما أدى إىل ظهور 
ظاه�رة عاملي�ة االتصال، وانتش�ار القن�وات الفضائية احلكومي�ة والتجارية، 

واحتدام املنافسة بينها يف جمايل التسويق السيايس والتجاري.

ك�ام أدى إىل جتدد الدع�وات إلقامة نظام إعالمي جديد عى املس�تويني 
الوطن�ي وال�دويل بعد أن أصبح حتت ترصف اإلنس�ان أن�امط جديدة وقوية 

لالتصال ينبغي أن تكرس إلثراء حياة اإلنسان ال السيطرة عليه.

فعن طريق اس�تخدام األقامر الصناعية ذات القوة العالية أمكن إرس�ال 
ك�م هائل م�ن املعلومات، مم�ا يؤثر عى فهم اإلنس�ان وقناعته جت�اه املواقف 
املختلف�ة إبالغ�ًا، وإقناع�ًا، وتوجيهًا، وح�وارًا )الدليم�ي، 1998م، 17(، 
وبأش�كاهلا املختلفة، صوت�ًا، وصورة، ونصًا، م�ن مصدرها عى األرض إىل 

جهاز املستقبل مبارشة من غري اعتبار للزمان واملكان.

وعى ذلك فكل جمتمع من جمتمعات اليوم عرضة الخراق الفضائيات 
ألجوائ�ه حاملة مضام�ني إعالمية رشقية أو غربية، دون إذن مس�بق بتجاوز 
احلدود، مما مثل انفتاحا عى العامل مل يس�بق له مثيل، وما ذلك إال ثمرة للرقي 

املتتابع يف العلوم والتقنيات وخاصًة علوم الفضاء وتقنياته. 

وم�ا هيمن�ا يف احلقيقة هو القنوات الفضائية، حي�ث قفز عدد ما يتضمنه 
منها قمر انتلس�ات من 6 إىل 80/000 قن�اة صوتية حمققة ضعف عددها يف 
أقامر الستينات ب� 165 مرة مع زيادة يف عمرها االفرايض من عدة أشهر إىل 

عرش سنوات وأكثر)العويف، 1418ه�، 11(.
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واألق�امر الصناعي�ة يف احلقيقة أن�واع، منها ما هو خ�اص باالتصاالت 
ومنه�ا م�ا هو خ�اص بالتلفزة املبارشة، وه�ذا هو ما يعنينا، وق�د بلغ عددها 

)20( قمرًا صناعيًا.

ورب�ام كان من الرضوري أمام تزايد األق�امر الصناعية، وتزايد القنوات 
الفضائية العربية طرح تس�اؤالت عن أهداف التس�ابق الع�ريب إلقامة املزيد 
من القنوات الفضائية، أهو خدمة لإلسالم؟ أم نرش للثقافة العربية، أو سعي 

وراء مكاسب مالية أو سمعة عاملية.

وم�ن خالل الواقع الع�ام للقنوات الفضائية املتاح اس�تقباهلا يف اململكة 
تب�ني عدم وجود أهداف واضحة من خالل طبيعته�ا الرباجمية، فمن الناحية 
التجاري�ة ال ت�زال غري مربحة، ومن الناحية الثقافي�ة، فهي ال متثل يف الغالب 
ثقاف�ة بل�د املصدر أو الثقاف�ة التي ينتم�ي إليها مالك هذه القن�وات الرتفاع 
نس�بة الربامج املس�توردة يف كثري منها، وهي يف الغالب ليست ذات بعد دويل 
للطبيع�ة املحلية ملعظمها، وهذا ما يعضد القول بأن اهلدف من هذه القنوات 
احلكومي�ة هو الرغب�ة يف التواجد فضائيًا لتبقى ضمن اخلي�ارات املتاحة أمام 

املشاهد املحي فضائيًا. 

معارض الكتب

إن الدع�م الذي حتظى به قطاعات التعليم والثقافة يف اململكة، واإليامن 
بأمهي�ة مع�ارض الكتاب، وكذل�ك وجود  جامع�ات حكومي�ة والكثري من 
املعاه�د املتوس�طة والعلي�ا واملكتب�ات العام�ة �  جعل من س�وق الكتاب يف 
اململك�ة العربية الس�عودية واحدًا من أهم األس�واق العربي�ة، إذ يبلغ حجم 

اإلنفاق يف هذا السوق املزدهر أكثر من مليار ريال سعودي سنويًا.
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وتس�هم معارض الكتاب يف حتس�ني أداء سوق النرش وتطوير اخلدمات 
املساندة له كالطباعة والتصميم وغريها.

وتربز أمهية هذه املعارض أيضًا يف مدى االستفادة الكبرية التي انعكست 
ع�ى القطاع�ات األخرى كالس�فر والش�حن والط�ريان والفن�ادق واملطاعم 
واملواصالت، وقد أصبحت معارض الكتاب تشكل منظومة ثقافية اقتصادية 

علمية متكاملة تستفيد من انعقادها قطاعات كثرية وخمتلفة.

وش�هدت مع�ارض الكت�اب يف الس�عودية نجاح�ات الفت�ة يف كل من 
الري�اض وج�دة ومك�ة أدى إىل حتس�ن أداء دور النرش املحلي�ة والصناعات 

واخلدمات املساندة هلا، لتعم الفائدة عى رشائح املجتمع كافًة.

وبفض�ل الدع�م الكب�ري ال�ذي حتظى ب�ه مع�ارض الكتاب م�ن وزارة 
التعلي�م الع�ايل ووزارة الثقافة واإلعالم، فقد حتول�ت إىل حدث ثقايف كأحد 
أه�م املناس�بات يف جم�ال التعريف بالعل�وم والثقافة وامل�كان األمثل لعرض 
وإب�راز اإلنتاج العلم�ي واألديب واألكاديمي للمؤلفني واألدب�اء؛ مما جيعلها 
فرصة حقيقية النتعاش سوق الكتب يف احتفالية حيرص عى حضورها عدد 
كبري من الزوار من مناطق اململكة كافة، وبعض الدول العربية، ومن خمتلف 
املراحل العمرية والفئات االجتامعية خاصة املهتمني بحركة التأليف والنرش.

وإن كانت لدى معارض الكتاب املحلية والدولية جوانب مش�ركة، إال 
أن ملع�رض ج�دة الدويل للكتاب م�ا يميزه عن املع�ارض األخرى من خالل 
املشاركة الدولية الواسعة لكربيات دور النرش الدولية والعربية جنبًا إىل جنب 
مع دور النرش الس�عودية الرائدة وش�موليته باحتوائه ع�ى مجيع أنواع الكتب 
األكاديمية والثقافية وحجم زواره الذي يزيد عن 150،000 زائر، باإلضافة 
ملا شهده من تطور وحققه من نجاحات متواصلة من حيث اإلعداد والتنظيم.
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كذلك ش�هد معرض الري�اض الدويل للكتاب إقباالً كب�ريًا والفتًا مجيع 
زواره، حيث كانت أجواء املعرض مميزة وسط تنظيم رائع يعكس االنطالقة 
الثقافية وتعطش اجلميع لتظاهرات حضارية مشاهبة، تسهم بدورها يف النامء 
والتط�ور الثق�ايف يف املجتم�ع ، وقد أس�هم تن�وع الربامج واملناش�ط الثقافية 
يف زي�ادة إقب�ال اجلمه�ور ع�ى املع�رض حي�ث حظي املع�رض، ه�ذا العام 
)1431ه�( بمش�اركة 600 دار نرش من 27 دولة )الدليل السنوي ملعارض 

الكتاب، الغرفة التجارية بالرياض(.

االخرتاعات واالكتشافات

تتس�ارع اخلطوات يف الس�عودية نحو إجياد بيئة أكث�ر إثراء أمام األجيال 
القادمة من خالل توفري بيئة مالئمة لتنش�ئة جيل قادر عى مواصلة اإلنجاز، 
وتعد مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله لرعاية املوهوبني واحدة من املؤسسات 
التي تم تأسيسها إلثراء هذه اخلطوات حيث تتوىل رعاية املوهوبني وتنشئتهم 
من خالل تبني إس�راتيجيات حديثة مث�ل: أكاديميات رعاية املوهوبني التي 
تأخ�ذ ش�كل معاهد علمية متخصص�ة يف العلوم والرياضي�ات معتمدة عى 
أس�لوب الدراس�ة الداخلي�ة، لرعاية الط�الب املوهوبني يف جم�االت العلوم 
والرياضي�ات هب�دف تأهيلهم يف هذي�ن احلقلني تأهياًل ختصصي�ًا عميقًا. كام 
أهنا تتبع كذلك إسراتيجية حاضنات التقنية بتوفري أماكن رعاية للمخرعني 
تق�وم بتصنيع اخراعاهتم ثم عرضها عى املس�تثمرين لتحويلها إىل منتجات 

مفيدة. 

وتشري املعلومات التي توفرها مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله لرعاية 
املوهوب�ني إىل أهن�ا أس�همت يف رفع عدد املخرعني إىل أكث�ر من 200 خمرع 
وخمرع�ة، ك�ام حصلت ع�ى أكثر م�ن 80 منحة دراس�ية حملي�ة للموهوبني 
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واملبدع�ني من الس�عوديني والس�عوديات لتنمية مواهبه�م وقدراهتم، حيث 
يتم إحل�اق الصغار منهم باملدارس األهلية املتمي�زة داخل اململكة، وابتعاث 
البالغني للدراسة يف أعرق املعاهد واجلامعات. ومن أجل حتقيق رسالتها تتبع 
املؤسس�ة عدة خط�وات لتحقيق أهدافها أمهها: توف�ري الدعم املايل واملعنوي 
لربامج ومراكز الكش�ف ع�ن املوهوبني، تقديم املن�ح للموهوبني لتمكينهم 
م�ن تنمي�ة مواهبه�م وقدراهت�م، إع�داد الربام�ج والبح�وث والدراس�ات 
العلمية يف جمال االختصاص، وذلك عن طريق املؤسس�ة نفس�ها أو بالتنسيق 
واملشاركة مع غريها، تقديم املشورة للجهات األخرى سواء كانت حكومية 
أو غري حكومية لغرض رعاية املوهوبني واحتضاهنم ، إجياد جوائز لتش�جيع 
املوهوبني يف جماالهتم املختلفة ما حيفز هؤالء املوهوبني عى العمل واالبتكار، 
إصدار النرشات اإلعالمي�ة والدوريات املتخصصة لنرش الوعي واملعرفة يف 

جمال املوهبة. 

وتش�ري االنج�ازات الت�ي حققتها املؤسس�ة إىل مدى اجله�د املبذول يف 
تثقي�ف املجتم�ع يف جم�ال املوهب�ة واملوهوبني من أج�ل زيادة الوع�ي بأمهية 
رعاية املوهوبني وكيفية اكتشافهم، حيث تم إقامة عدد كبري من املحارضات 
والن�دوات يف جم�ال املوهب�ة يف مناط�ق خمتلف�ة م�ن اململك�ة، ون�رش كت�ب 
ومطويات كثرية يف جماالت خمتلفة من حقل املوهبة، وعقد ندوات تلفزيونية 
وإذاعي�ة وصحافية كثرية ح�ول املوهبة واملوهوب�ني واملخرعني، ونرش جملة 
»موهبة« وهي الوحيدة من نوعها يف العامل، واملش�اركة يف املسابقات الوطنية 

واإلقليمية والدولية. 

ومن ضمن رس�الة املؤسسة دعم القائمني عى رعاية املوهوبني باعتباره 
ركنًا أساسًا يف سبيل اكتش�اف ورعاية املوهوبني الرعاية العلمية الصحيحة، 



154

حي�ث قامت بدعم برام�ج التدريب املتخصص�ة بوزارة الربي�ة والتعليم يف 
جم�ال رعاية املوهوب�ني بتمويله�ا أحيانًا أو باس�تقدام اخل�رباء املختصني من 
ال�دول األخرى، وبإرس�ال منس�ويب ال�وزارة إىل املؤمترات والن�دوات عى 

حساب املؤسسة.

إضاف�ة إىل دع�م مراك�ز رعاي�ة املوهوب�ني واملوهوبات املنت�رشة بمدن 
اململكة، وذل�ك بتجهيزها وتوفري بعض التمويل لرباجمها وتزويدها باخلرباء 
الزائري�ن، وكذل�ك تدري�ب خرجيي مس�ار التف�وق، ودعمه�م بمبلغ 1.6 

مليون ريال، منحة من خادم احلرمني الرشيفني. 

ونجح�ت املؤسس�ة يف إنش�اء قس�م لدع�م املخرع�ني واملخرع�ات 
الس�عوديني هدفه اس�تقبال أفكارهم االبتكارية وفحصه�ا بقصد التأكد من 
صحته�ا وجدواه�ا، ثم البحث يف قواع�د منح براءات اخ�راع ، وتعريفهم 
باملس�تثمرين من األف�راد والرشكات عن طريق عقد جلس�ات تعريفية جتمع 
ب�ني املخرع اجله�ات ذات العالقة هبذا االخراع، س�واء كان�ت من القطاع 
اخل�اص أو احلكوم�ي، وحيرض هذه اجللس�ات ع�دد من املختص�ني، ويقوم 
املخ�رع بعرض فكرة اخراعه عليهم، وتتم مناقش�ة ه�ذه الفكرة، وإمكانية 

استثامرها.

كام ت�م عقد مؤمتر س�نوي للمخرعني الس�عوديني مصحوب�ًا بمعرض 
ملخرعاهتم، عالوة عى الس�عي إلنش�اء حاضنة للمخرع�ات هبدف تطوير 

خمرعات السعوديني وحتويلها إىل سلع وخدمات. 

وتق�دم املؤسس�ة جائزة تعد من أهم اجلوائز يف جماليه�ا يف العامل العريب، 
وه�ي: جائزة اإلبداع العلم�ي بقيمة مليوين ري�ال )533 ألف دوالر( وهي 
جائ�زة س�نوية متن�ح يف املج�االت العلمي�ة والتقني�ة للصغار والش�باب من 
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املبدعني واملبتكرين من الذكور واإلناث، ومتوهلا بواسطة املتربعني )مؤسسة 
امللك عبدالعزيز ورجاله لرعاية املوهوبني ، 1431ه�(.

2 . 1 . 2  األمن الفكري 

أوالً:  مفهوم األمن الفكري

يعد املفهوم أساسًا يف املعرفة، فهو قاعدهتا الرئيسة التي تبنى عليها، وهو 
مفت�ح القول يف دراس�ة كل باب من أبواب املعرفة، ع�ن طريقه يعلم الباب، 
وتفه�م مبادئ�ه، وموضوعاته، وحتد حدوده وتقس�يامته. وخيتلف الناس تبعًا 
الخت�الف مفاهيمهم التي تق�ف وراء أقواهلم واعتقاداهت�م وهبذا يعد العلم 
بحقائق األش�ياء والوعي باملفاهيم مدخاًل رئيس�ًا لتضييق دائرة اخلالف، أو 

إزالته )اللوحيق، 1425ه�، 4، أ(.

لقد استخدمت املفاهيم يف الرصاع احلضاري املعارص عى حمورين:

املحور األول

 جلب�ت مفاهيم وألف�اظ ومصطلح�ات كانت يف تاري�خ الغرب حتمل 
مدلوالت سيئة، حيث ولدت يف البيئة الغربية، وحتمل معاين ومفاهيم خاصة 
بالغربيني، وهلا خلفية تارخيية لدهيم، فجلبت للمس�لمني؛ لتسَقط عى بعض 
جوانب حياهتم مع البون الشاس�ع ب�ني الدين والدي�ن، والتاريخ والتاريخ، 
والظ�روف ولعل من أش�هر األمثلة عى ذلك مصطلح:)القرون الوس�طى( 
فه�و اصط�الح أورويب املولد والتكوي�ن والداللة، اختزل ب�ه الفكر األوريب 
تعبريات كثرية، ومتنوعة ومتداخلة، تتحدث عن حالة تارخيية دينية، وثقافية 
وعلمي�ة، وأخالقية وسياس�ية، وحضارية كان يعيش�ها األوربي�ون يف حقبة 
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م�ن تارخيهم، واملقارنة املتأني�ة كفيلة بإظهار هتافت اس�تعامل هذا املصطلح، 
وإس�قاطه عى واقعن�ا؛ لقد تفجرت احلض�ارة اإلس�المية وأبدعت يف حني 
يعيش فيها األوربيون عصور الظالم التي أطلق عليها:)القرون  الوسطى(.

املحور الثاين

 أخ�ذ األلف�اظ الس�ليمة والصاحل�ة، وجعله�ا أعالم�ًا عى م�ا ينفر منه 
أصحاب الفكرة املعادية؛ لتسهيل دخول األفكار والعقائد دون حصول النفرة 
والكراهة، فألفاظ من مثل:)العقالنية( إنام استخدمت يف العرص احلديث من 
بعض املنحرفني كأداة هلدم الدين أو تفريغه من حمتواه، أو التشكيك بمقرراته 
وترشيعاته، فاستوحوا من العقل ما ال يبلغه، وحّكموه فيام ال حييطه ويعلمه، 

فكان الضالل واالنحراف املبني )اللوحيق: 1425ه�، 3، ب(.

1  ـ املفاهيم وأنواعها

املفاهي�م مجع مفه�وم، واملفهوم )بمعناه املنطقي ه�و: جمموعة الصفات 
واخلصائ�ص التي حتدد املوضوع�ات التي ينطبق عليها اللف�ظ حتديدًا يكفي 

لتمييزها عن املوضوعات ألخرى(.

فاملفه�وم أوس�ع داللة، وأش�مل م�ن االس�م واملصطلح، وق�د يتقاطع 
معهام، ولك�ن املفهوم بناء متكامل، ورصح من التصورات، ويمكن التمثيل 

عى ذلك بمفاهيم:)العلم، واحلضارة، واحلرية( ونحوها.

وبناء املفهوم حيتاج إىل دراس�ة للمفاهيم الس�ائدة، والعمل عى حتليلها 
وفهمه�ا وتفكيكها؛ ملعرف�ة مكامن الصواب، ومواض�ع االنحراف، ومنافذ 

التغيري يف تلك املفاهيم )أبو زيد: 1405ه�:5( 
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2 ـ أنواع املفاهيم 

النوع األول: املفاهيم ذات األصل الرشعي

وم�ن أوض�ح األمثل�ة ع�ى ذل�ك مفهوم:)الع�دل( ، حي�ث وردت 
كلمة:)العدل( ومرادفاهتا:)القس�ط، وامليزان( كام جاءت أضداد الكلمة من 
رع عليه  مثل:)اجل�ور، والظل�م( يف القرآن والس�نة لتأصل مبدأ الع�دل، وتفَّ
مم�ا يمكن العامل م�ن بناء مفهوم متكام�ل للعدل.واملنهج يف س�بيل بناء ذلك 

املفهوم قائم عى ركنني:

األول: اللغة التي تكلم هبا الشارع.

الثاين: مقصود الشارع من هذه األلفاظ.

النوع الثاين: املفاهيم النابعة من ثقافة معادية

مث�ل مفهوم:)األصولي�ة(؛ فه�و مفهوم يرج�ع فيه إىل اجل�ذور اللفظية 
والتارخيية؛ ليفهم مراد القوم هبذا اللفظ، فبناء املفهوم هنا جيب أال يقطع عن 

سياقه التارخيي والفكري.

النوع الثالث: املفاهيم العامة

مفهوم:)احلري�ة(؛  مث�ل  ونحوه�ا  والسياس�ية  االجتامعي�ة  كاملفاهي�م 
وه�ذه املفاهيم ختتل�ف باختالف األمم واحلض�ارات والثقافات. )اللوحيق: 

1425ه�: 13،ب(.
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3 ـ مفهوم األمن الفكري يف ثقافات متعددة:

أ ـ مفهوم األمن الفكري يف الغرب الرأساميل: 

ي�رى بع�ض الباحث�ني أن مفه�وم األمن الفك�ري يف الغرب الرأس�اميل 
يقترص عى الفكر السيايس»الديمقراطي« و»اجلمهوري« والفكر االقتصادي 
»الرأساميل أو الش�يوعي«، دون الفكر االجتامعي والعقائدي الذي اعترب من 
احلق�وق الفردي�ة اخلالصة التي جيوز للفرد منفردًا أن يس�تخدمها كيفام يش�اء 

دون تدخل من املجتمع )حرية فردية(. 

ب ـ  مفهوم األمن الفكري يف الدول الشيوعية: 

ينرصف مفهوم األمن الفكري يف دول االحتاد الس�وفيتي س�ابقًا ودول 
أوروب�ا الرشقي�ة وال�دول الش�يوعية عموم�ًا إىل العمومي�ة، ليش�مل النظم 
االجتامعية والسياس�ية واالقتصادي�ة الثقافية، فيس�عى إىل محايتها ويعمل يف 
الوقت نفس�ه عى انتشارها وتغلغلها ولو بالقوة فكرًا وعقيدة يف املجتمعات 

التي كانت وال تزال خاضعة للفكر الشيوعي )املجدوب: 2009م:8(. 

ج ـ   مفهوم األمن الفكري يف الرشيعة اإلسالمية: 

ه�ذا اإلي�امن واحلرص ع�ى الرس�الة يف املجتمع العريب اإلس�المي، ال 
س�يام م�ع ما حباه اهلل من ق�وة عددية يف موارده البرشي�ة وضخامة يف موارده 
االقتصادي�ة من حيث املواد األولية  ومصادر الطاقة هو منبع األمن الفكري 
اإلس�المي منذ القدم، والذي هيدف يف الرشيعة اإلسالمية إىل محاية رسالتها 
الس�امية وهو أمر يأيت بداهة ذلك؛ ألن املجتمع الذي ال يؤمن بأن له رس�الة 

هو جمتمع ال يستحق احلياة )عزمي: 2009م:8(.
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4 ـ ماذا يعني األمن الفكري ؟

ولإلجابة عن هذا الس�ؤال نس�تعرض تعريفات كث�رية لألمن الفكري، 
ونعقب عليها بنقد أو توضيح مبارش.

1 �  ويعني باألمن الفكري: تأمني أفكار أفراد املجتمع وعقوهلم من كل 
فك�ر ش�ائب ومعتقد خاطئ، مما قد يش�كل خطرًا ع�ى نظام الدولة 
وأمنها. وما هيدف إىل حتقيق األمن واالس�تقرار يف احلياة االجتامعية 
وذل�ك م�ن خالل برامج الدول�ة وخططها التي تق�وم عى االرتقاء 
بالوعي العام ألبناء املجتمع من مجيع النواحي السياسية واالجتامعية 
واالقتصادي�ة والتعليمي�ة وغريه�ا، التي تعمل ع�ى حتقيقها أجهزة 
الدول�ة ع�رب مؤسس�اهتا وأجهزهت�ا ذات االهتامم، والت�ي ترابط يف 

خدماهتا وتتواصل )احليدر: 1423ه�: 316(.
أ � ه�ذا املفهوم يركز عى أمن الدولة قبل ذلك بجعل تأمني العقول 

واألفكار من أجل أمن الدولة فقط، وهذا خاطئ.
ب �  إن اخلط�ط والربام�ج الت�ي جي�ب أن تضعها الدول�ة تعترب من  

وسائل حتقيق األمن الفكري وليس مفهوم األمن الفكري.
ج �  يتجاهل هذا املفهوم املستوى االجتامعي األصغر وهي األرسة 

ودورها يف البناء االجتامعي جتاه األمن الفكري.
2 �  ويعني كذلك: )س�المة فكر اإلنس�ان وعقله وفهمه من االنحراف 
واخلروج عن الوسطية واالعتدال يف فهمه لألمور الدينية والسياسية 

وتصوره للكون( )الوادعي: 1418ه�،50(.
أ �  ربط األمن الفكري باألمور الدينية والسياس�ية فقط، وحيث إن 

األمن الفكري مرتبط بجميع جوانب احلياة االجتامعية.
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ب �  رك�ز ه�ذا املفهوم ع�ى عملية الفه�م فقط، وحي�ث إن األمن 
الفكري ل�دى الفرد يتطل�ب يف توضيحه اإلش�ارة إىل جوانب 

مادية أيضًا.
3 �  ويعني أيضًا: النشاط والتدابري املشركة بني الدولة واملجتمع لتجنيب 
األفراد واجلامعات شوائب عقدية أو فكرية أو نفسية، تكون سببًا يف 
انحراف الس�لوك واألفكار واألخالق عن جادة الصواب أو س�ببًا 

لإليقاع يف املهالك )نصري: 1413ه�، 12(.

ويوضح املفهوم السابق ما يي:
أ �  رك�ز ه�ذا املفه�وم عى عملي�ة التحصني ضد أي عقي�دة أو فكر 
خاط�ئ، ومل يركز عى عملية البناء العقي وتعميق الفكر والقيم 

التي حتافظ عى أمن الفرد واملجتمع يف مجيع املجاالت.
ب �  مل حي�دد هذا النش�اط والتدابري من أي�ن تبدأ قبل أن يكون هناك 

تعاون بني املجتمع والدولة.
4 � ويعن�ي: )محاي�ة عقل اإلنس�ان وفكره ومبتكرات�ه ومعارفه ومنتجاته 
ووجه�ات نظ�ره وحرية رأيه من أي مؤثر س�واء من قبل الش�خص 

نفسه أو من قبل اآلخرين )الدعيج: 1406ه�، 104(.
     ويوضح املفهوم السابق ما يي:

أ �  رك�ز ه�ذا املفهوم أيض�ًا عى عملية حتصني العق�ل دون االهتامم 
بالعام�ل البنائ�ي للعق�ل والتفك�ري من خ�الل غ�رس املفاهيم 

الصحيحة.
ب �  مل ي�ربز ه�ذا املفهوم املص�ادر األخرى التي تغ�زو الفكر، وإنام 

اكتفى بتأثري الشخص نفسه أو غريه فقط.
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5 � وه�و يعن�ي: )س�المة فكر اإلنس�ان م�ن االنحراف واخل�روج عن 
الوسطية واالعتدال يف فهمه لألمور الدينية والسياسية واالجتامعية، 
مما يؤدي إىل حفظ النظام العام وحتقيق األمن والطمأنينة واالستقرار 
يف احلي�اة السياس�ية واالجتامعي�ة واالقتصادي�ة وغريه�ا )املالكي: 

1428ه�، 49(.

واملفهوم السابق يشري اىل ما يي:
أ �  رك�ز ه�ذا املفهوم عى العملي�ة البنائية للعقل من حيث س�المة 
الفك�ر فقط، ومل يرك�ز عى كيفية احلامية هل�ذا التفكري من الغزو 

الفكري.
ب �  رك�ز ه�ذا املفهوم عى الكثري من اجلوانب التي يش�ملها األمن 

الفكري يف مجيع جوانب احلياة الدينية وغريها.
6�  ويعن�ي: أن يعيش الناس يف بلداهنم وأوطاهنم وبني جمتمعاهتم آمنني 
مطمئن�ني عى مكوناهت�م وأصالتهم وثقافتهم النوعي�ة ومنظومتهم 

الفكرية: )السديس: 1426ه�،ص16(.
أ �  يرك�ز ه�ذا املفهوم عى مفهوم األمن بش�كل ع�ام، ومل يركز عى 

األمن الفكري إال بجزئية صغرية.
ب �  مل يركز هذا املفهوم عى أمهية بناء تفكري اإلنس�ان بتعليم الفرد 
املفاهيم الصحية اآلمنة، مما جيعله يس�ري وفق نمط تفكريي آمن 

له وملجتمعه.
7 �  ويعني:  أن يعيش املسلمون يف بالدهم آمنني عى مكونات أصالتهم 
وثقافته�م النوعي�ة ومنظومتهم الفكرية املنبثقة من الكتاب والس�نة 

)الركي: 1421ه�، 41(.
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أ �  هذا املفهوم مشابه لتعريف السديس السابق.
ب �  أيض�ًا رك�ز هذا املفهوم ع�ى األمن الفك�ري وارتباطه بالدين 

فقط وباجلانب الديني من الكتاب والسنة.
8 � ويعن�ي: وجود قيم وتصورات تفرز ضوابط س�لوكية من ش�أهنا أن 
تش�بع األمن يف النفوس وجتايف جلن�وح العنف وتضمن التكيف مع 

املجتمع )ولد بيه: 1409ه�، 34(.

يوضح املفهوم السابق ما يي:
أ �  رك�ز ه�ذا املفهوم عى كيفية بناء العقل البرشي من خالل وجود 
قي�م وتصورات ضابط�ه، هتم األمن الفك�ري، ولكنه ركز عى 
عملية التكيف يف املجتمع التي هي من خمرجات األمن الفكري 

يف املجتمع.
ب � رك�ز ه�ذا املفه�وم ع�ى أمهية ع�الج العنف من خ�الل األمن 
الفك�ري ولك�ن يعد هذا جانب�ًا واحدًا فقط م�ن اجلوانب التي 

يعاجلها األمن الفكري.
9 �  ويعن�ي: محاية فكر املجتمع وعقائده من أن يناهلا عدوان أو ينزل هبا 
أذى ، ألن ذل�ك م�ن ش�أنه إذا حدث أن يقيض عى م�ا لدى الناس 
من ش�عور باهل�دوء والطمأنين�ة واالس�تقرار وهيدد حي�اة املجتمع 

)املجذوب: 1408ه� ،54(.
يوضح املفهوم السابق ما يي:

أ � رب�ط ه�ذا املفهوم باألمن الع�ام واهلدوء واالس�تقرار باملجتمع، 
وكأن�ه يرمي إىل اخلوف من اإلره�اب وغريه وأنه جيب حتصني 

فكر املجتمع من ذلك.
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ب �   ت�م الركي�ز عى أمهي�ة مواجهة الع�دو، ولكن مل يت�م الركيز 
عى أمهية التنش�ئة والتعليم والفهم الصحيح يف عملية بناء فكر 

صحيح وآمن.
10 � ويعني أنه: التزام واعتدال ووسطية وشعور باالنتامء إىل ثقافة األمة 
وقيمها، فضاًل عن أنه يعني محاية عقل اإلنسان وفكر اإلنسان ورأيه 
يف إط�ار الثوابت األساس�ية واملقاص�د املعتربة واحلق�وق املرشوعة 

املنبثقة من اإلسالم عقيدة ورشيعة )اجلحني: 1420ه�،251(.
11 � ويعني:  األمن الفكري يف حياة املسلم هو سالمة اعتقاده وسلوكه 

من كل فكر دخيل )العبيدان: 1405ه�، 38(.
      يوضح املفهوم السابق ما يي:

أ �  ربط األمن الفكري بحياة املسلم فقط، وحيث إن األمن الفكري 
من�وط بجميع األف�راد بمختلف الديان�ات والرشائع، مما حيقق 

هلم األمن واألمان.
ب �  رك�ز ع�ى اجلان�ب الدين�ي فق�ط ومحايت�ه ومل يت�م الركي�ز 
ع�ى اجلوان�ب األخ�رى، حي�ث هن�اك اجلوان�ب االقتصادي�ة 

واالجتامعية وغريها.
12 � ويعن�ي: اطمئنان الناس عى مكون�ات أصالتهم وثقافتهم النوعية 

ومنظومتهم الفكرية )الركي: 1423ه� ،66(.
يوض�ح املفه�وم الس�ابق مايي: ه�ذا املفهوم خمترص ج�دًا وبالوقت   
نفسه هادف جدًا، حيث ذكر أن مفهوم األمن الفكري هو الطمأنينة 
وهي ضد اخلوف والذي يعني اجلزء األول من األمن الفكري وهو 
األم�ن. واجلزء الثاين من املفهوم ركز عى اجلوانب الفكرية والثقافة 
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وأمهيتها يف حفظ النظام وحتقيق األمان الفكري، ثم األمن العام.
13 � ويعن�ي: املنظوم�ة الفكري�ة واألخالقية التي ترت�ب العالقات بني 
األف�راد داخ�ل املجتمع ومحايتها من أي هتديد فكري واحد، س�واء 
من خالل غزو فكري منظم، أو من سياس�ات مفروضة )الزهراين: 

1427ه�،19(.
يوضح املفهوم السابق مايي: ركز هذا املفهوم عى ترتيب العالقات   
ب�ني األفراد داخل املجتمع، وهذا يركز عى مبدأ العالقات التبادلية 
بني األف�راد يف املجتمع ومحايتها من غزو فكري، ولكن مل يركز هذا 
املفه�وم عى مفه�وم األمن الفكري من حيث كيفي�ة غرس املفاهيم 
الصحيحة والقيم بني أفراد املجتمع املتامسك، حيث إن التامسك ال 

حيدث إال بعد عدة عمليات منظمة منها الفكرية وغري الفكرية.
14 � ويعني: س�المة النظر الذهني والتدب�ر العقي للوصول إىل النتائج 
الصحيح�ة ب�ال غل�و وال تفري�ط ب�ام حيقق للن�اس االطمئن�ان عى 
مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية )العبييس، 

1429ه�،1(
يوض�ح املفه�وم الس�ابق ما ي�ي: هذا املفه�وم دقيق جدًا يف تلمس�ه   
أله�داف األم�ن الفك�ري، حيث ركز ع�ى العملي�ة الذهنية، وهي 
املنوط�ة بمفه�وم األمن الفك�ري وأي خلل هبذه العملية س�واء من 
خ�الل تعلي�م خاط�ئ أو م�ن خالل غ�زو فك�ري يف أي جم�ال من 
املج�االت، مم�ا هي�دد الفك�ر وجيل�ب للس�لوك واملجتم�ع عواقب 

وخيمة.
15 �  ويعن�ي: توصيف املهددات واألخطار واملصادر واألس�باب التي 
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ت�ؤدي، أو يمك�ن أن ت�ؤدي إىل هز القناع�ات الفكري�ة أو الثوابت 
العقدي�ة واملق�وم األخالق�ي واالجتامع�ي والديني لألم�ن الوطني 
املطلوب�ة حلامي�ة  العام�ة واإلج�راءات والنش�اطات  والسياس�ات 
املنظومة العقدية واألخالقية والقيمية من كل فكر ش�اذ أو منحرف 
أو متطرف أو معتقد خاطئ، ومواجهة ذلك بكل الس�بل والوسائل 

)الشهراين، 1425ه� ،15( 

      يوضح املفهوم السابق ما يي:
أ �  ركز هذا املفهوم عى عملية كيفية حتصني العقل البرشي ووصف 

عام لكافة املهددات واملخاطر التي هتدد األمن الفكري. 
ب �  أيضًا شمل هذا املفهوم مجيع أو أغلب جوانب احلياة السياسية 
واالجتامعية وغريها وهذا دليل عى عمق هذا املفهوم يف تغطية 

الكثري من النواحي جتاه األمن الفكري.
16 � ويعني: أنه هو الذي حيمي عقول املجتمعات وحيفظها من الوقوع 
يف الف�وىض والع�بِّ م�ن الش�هوات أو الول�وغ يف أتون االنس�الخ 
األخالق�ي املمزق للحي�اة الفطرية والرشعي�ة )الرشيم: 1422ه�، 

)22
يوضح املفهوم السابق مايي: ركز هذا املفهوم عى أن األمن الفكري   
هو األمن للعقول البرشي�ة، حيث تناول هذا املفهوم اجلانب األول 
م�ن املفهوم وه�و األمن واحلامي�ة، ومل يركز عى أمهية تنش�ئة الفكر 
وكيفي�ة حتصين�ه ضد كل فكر ه�دام وغري صائ�ب يف مجيع جوانب 

احلياة.
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5 ـ  املفهوم الشامل لألمن الفكري

من خالل استعراض املفاهيم السابقة يمكن للباحث استخالص مفهوم 
جام�ع مان�ع لألمن الفكري، وذل�ك: هو جمموعة من التداب�ري واإلجراءات 
واألس�اليب املعنوية واملادية التي تقع عى عاتق املؤسسات االجتامعية ابتداًء 
من املس�توى االجتامع�ي األصغر ثم األصغر جتاه اجلان�ب املعنوي من عقل 

اإلنسان وذلك من خالل:
1 �  البناء العقي املعنوي لإلنس�ان، بغرس القيم واملعتقدات الصحيحة 
الت�ي تق�وم بتوجي�ه الس�لوك وفق م�ا حيقق  أم�ن املجتم�ع يف مجيع 

جوانب احلياة.
2  �  حتص�ني العقل، وذل�ك بالعمل عى تفعيل مدركات الفرد من أجل 
متيي�ز كل م�ا يقرأه ويس�معه ويش�اهده، ثم الرف�ض أو رد ذلك من 
اإليامن به، إذا كان ذلك يؤثر سلبًا عى األمن داخل املجتمع يف مجيع 

جوانب احلياة.

6 ـ  املحددات العلمية لألمن الفكري

كمح�ددات علمية لألم�ن الفكري ينبغي التفرقة بني العقلية والنفس�ية 
وتكون الشخصية، فالفكر هو نتيجة العقل، والعقلية هي الكيفية التي يربط 
هب�ا الواق�ع باملعلومات من خالل قياس�ها إىل قاع�دة واحدة أو ع�دة قواعد 
معينة كالعقلية اإلسالمية، والعقلية الرأساملية، والعقلية الشيوعية، والعقلية 

الفوضوية.  

وأم�ا النفس�ية فه�ي الكيفية التي جي�ري هبا إش�باع الغرائ�ز واحلاجات 
العضوي�ة، بش�كل يت�م فيه رب�ط تواب�ع اإلش�باع باملفاهيم ،فه�ي مزيج من 
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االرتب�اط احلتمي  الذي جيري طبيعيًا داخل اإلنس�ان ب�ني دوافعه، واملفاهيم 
املوج�ودة لدي�ه عن اإلش�باع، واملرتبط�ة بمفاهيم�ه عن احلي�اة )املجذوب، 

2009م، 20(.

ومن العقلية والنفس�ية تتكون الش�خصية، وهنا نقط�ة جديرة باالنتباه، 
ذل�ك أن العق�ل أو اإلدراك �  وإن كان فطريًا ووجوده حتميًا لكل إنس�ان  � 
هو تكوين جيري بفعل اإلنس�ان، ووجود امليول إلش�باع الغرائز واحلاجات 
العضوية فطري وحتمي لدى كل إنسان، إال أن التكوين النفيس جيري بفعل 

اإلنسان، ويتم ذلك وفق نمطني: 

األول: إ ذا كان�ت القاع�دة أو القواعد التي جيري عليه�ا تكوين العقلية هي 
القاع�دة أو القواعد نفس�ها التي جيري عليها تكوين النفس�ية، تنش�أ 

شخصية متميزة بلون متميز.

الثاين: إذا كانت القاعدة أو القواعد التي جيري عليها تكوين النفسية منفصلة 
ع�ن القواعد التي جيري عليها تكوين العقلية، تكون عقلية اإلنس�ان 
غ�ري نفس�ية؛ ألنه حينئ�ذ يقي�س دوافعه بمفاهي�م غ�ري املفاهيم التي 
تكونت هبا عقليته فيصبح ش�خصية خمتلف�ة متباينة أفكاره غري ميوله 
ألن�ه يفهم األلفاظ واجلمل ويدرك الوقائع عى وجه خيتلف عن ميله 

لألشياء )املجذوب، 2009م، 25(.

7 ـ  املؤثرات الفكرية التي تواجه األمن الفكري 

يتنوع مصدر التهديد أو اخلطر عى األمن الفكري للفرد أو املجتمع بدءًا 
من اخلطر الداخي، الذي يشمل الرصاع الداخي يف الدولة عى السلطة، أو خطر 
الدولة عى مواطنيها، أو التنافس بني النخبة عى السلطة، أو الرصاع الطبقي، 
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أو العرق�ي أو الرصاع بني األقليات وال�ذي يأخذ صورة حرب العصابات أو 
اجلامع�ات اإلرهابية، أو املنظ�امت اإلرهابية التي جت�د يف دول اجلوار ملجأ هلا 
أو التنقل عرب احلدود السياس�ية.كام تؤدي الدول�ة دورًا كبريًا يف كوهنا مصدرًا 
للتهديد أو األخطار، مثل انتهاك حقوق اإلنسان أو التمييز العرقي أو النوعي 
أو التطه�ري العرقي أو اإلب�ادة اجلامعية. وهناك صور أخرى لألخطار تش�مل 
خت�ي الدولة ع�ن مواطنيها للعصابات واملليش�يات واإلرهابي�ني واملجرمني، 
وحت�ى منتهك�ي البيئة.باإلضاف�ة إىل ذل�ك هن�اك أخطار تقع م�ن الدول عى 
مواطنيه�ا مثل التلوث واملجاعات واألمراض واملخدرات أو أس�لحة الدمار 

. )Miller 2001,19(الشامل

وفيام يي نستعرض أهم املؤثرات الفكرية واألمراض التي تواجه األمن 
الفكري:

1 �  العلامني�ة: ه�ي الدع�وة إىل الفصل بني الدين والدني�ا، أو بني الدين 
والسياس�ة واالجت�امع واالقتص�اد والقان�ون وكاف�ة مظاه�ر احلياة 
الفكري�ة األخرى، لتصبح جمرد التزام ش�خيص يرك لألفراد احلرية 
املطلقة يف حتديد ما يلتزمون به من عدمه )املجذوب، 2009م،32(. 
2 �  اإلحلاد املاركيس: موقفه من الدين والفكر اإلسالمي واضح وغني 
ع�ن البيان؛ ألنه منذ أن نش�أ وهو يناصبهام العداء، ويس�عى جاهدًا 
للقضاء عليهام حتى بواس�طة بعض املسلمني الذين نجح يف التغرير 
هبم، واختذ منهم أدوات وأسلحة يوجهها إىل قلب األمة اإلسالمية 

)عزمي، 2009م، 12(
3 �  س�وء الفه�م الديني: وهو ما يس�ميه الغ�رب )تطرفًا ديني�ًا( ، غري أن 
هذه التسمية تعاين من عيب ما تتسم به من عمومية، الغرض منها أن 
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تشمل مبادئ إس�المية أصيلة كاجلهاد والدعوة إىل تطبيق رشيعة اهلل  
والوقوف بحزم ضد العادات السيئة واألفكار املنافقة للدين، بحيث 
يتم القضاء عليها باعتبارها تطرفًا دينيا يف حني يوصف باالعتدال كل 
موقف يعرب بوضوح عن التس�اهل، أو حتى قبول التقاليد والعادات 

الوافدة واملناقضة للدين )اخلميس: 1993م: 11(. 
4 �  العومل�ة الثقافي�ة: مما ال ش�ك في�ه أن التحدي الثق�ايف الذي تفرضه 
العومل�ة يش�كل بعدًا مه�اًم للمؤمت�رات الفكري�ة التي تواج�ه قضية 
األم�ن الفكري، ذلك ألهنا تعمد إىل تكوين إنس�ان عاملي ينتمي إىل 
ثقاف�ة جديدة ال يتش�بث فيها بثقافته وهويت�ه الوطنية ويرعرع عى 
ثقافة االس�تهالك واالستس�الم لثقاف�ة الفض�اء اإلعالمي)صائغ، 

1425ه�، 22(.

ثانيًا:  االنتامء الفكري كأحد أشكال األمن الفكري 

يعرف االنت�امء بأنه: النزعة التي تدفع الف�رد للدخول يف إطار اجتامعي 
فكري معني بام يقتيض االلتزام بمعايري وقواعد هذا اإلطار ونرصته والدفاع 
عنه يف مقابل غريه من األطر االجتامعية والفكرية. )املطوع، 1994م، 14(.

1 ـ أنواع االنتامءات 

أ ـ  انتامءات أولية )طبيعية( وتشمل: 

1 �  االنت�امء العرق�ي )األرسي والقب�ي(: ول�ه جانب�ان: األول: إجيايب، 
ويعمل هذا النوع من االنتامء عى تقوية الروابط االجتامعية بني أبناء 
القبيلة  الواحدة، وجعلهم وحدة متامس�كة جتاه األخطار. أما الثاين 
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فهو س�لبي يمثل االنتامء غري السوي الذي من خالله تظهر خطورة 
االنتامء القبي يف احلياة االجتامعية العامة من خالل نش�وء رصاعات 

قبلية هتدد وحدة الوطن واستقراره. 
2 �  االنت�امء امل�كاين )الوطن(: ويعني هذا النوع م�ن االنتامء حب الفرد 

لوطنه، والعمل من أجل مصلحته. 
3 �  االنت�امء الدين�ي: حيث يش�كل مركزية يف حياة البرشية، فاإلنس�ان 
املس�لم يش�عر  بانتامئه إىل اإلس�الم، ويعترب هبذا االنتامء ويقدمه عى 

أنواع االنتامءات األخرى. 

ب ـ  االنتامءات احلديثة أو التالية وتشمل: 

1 �  االنت�امء الزمني )التارخي�ي(: حيث يمثل االنتامء الفكري والعاطفي 
إىل مرحلة تاريخ األمة. 

2 �  االنت�امء األيديولوجي: وه�و االنتامء املذهبي أو احلزيب، وقد يرتب 
ع�ى هذا الن�وع من االنت�امءات رصاعات مذهبي�ة أو حزبية، تفتت 

وحدة املجتمع وتزعزع استقراره. 
3 �  االنت�امء القوم�ي: وه�و وثي�ق الصل�ة باالنت�امء العرق�ي )األرسي 
والقبي(، ولكنه أوسع منه جمااًل بحيث حيتاج إىل أسس أبعد وأعمق 
م�ن جم�رد االنتامء إىل أصل واحد، وهذه األس�س تق�وم عى الثقافة 
املش�ركة )اللغ�ة، والدي�ن، والتاري�خ، واآلمال املش�ركة، ووحدة 

التوجهات الفكرية، وقدر من األصل املشرك عرقيًا(.
4 �  االنت�امء الس�يايس: وه�و االنت�امء ال�ذي يرب�ط الف�رد بالدول�ة التي حيمل 
جنسيتها، سواء كان الفرد مرتبطًا بشعبها بالروابط القومية أو غري مرتبط.
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2 ـ إجيابيات االنتامء الفكري: ويتضمن ما يي: 

1 �  االعراف بفضل الوطن والوفاء له واالفتخار به والعمل عى رقيه، 
وهو م�روك إلمكانات الش�خص وقدراته ومؤهالت�ه، وهذا يتيح 
تكاماًل يف العطاء واإلس�هام بام خيدمه، ويرتب عليه صالحه ونموه 

وتقدمه. 
2 �  تكثي�ف الوعي لزيادة قوة العالقات االجتامعية ومتاس�كها بني أبناء 
الوطن، لتقديم كل ما من ش�أنه رفع مس�توى األداء العام، وارتقاء 

مجيع نظم الدولة وتطورها. 
3 �  املحافظ�ة عى أم�ن الوطن بالقول والعمل، وه�ذا واجب كل فرد، 
والواج�ب عى الش�باب ترس�يخ ذل�ك يف أذهاهنم، واستش�عارهم 
التص�دي ل�كل أم�ر يرتب علي�ه اإلخ�الل بأمن الوطن وس�المته 
والعم�ل ع�ى رد ذل�ك بمختل�ف الوس�ائل واإلمكان�ات املمكن�ة 

واملتاحة. 
4 �  زيادة دافعية األفراد يف التعلم واألداء خلدمة الدين ثم الوطن، ونرش 

اخلري يف أرجائه، وهذا رد جزء من دين الوطن عى أبنائه. 
5 �  التش�بع باحل�س الوطن�ي وغ�رس ح�ب االنت�امء اإلجي�ايب للوطن، 
وتوضي�ح معنى ذلك احلب وبي�ان كيفيته املثى، م�ن خالل خمتلف 

املؤسسات الربوية يف املجتمع. 
6 �  احل�وار والنق�اش وت�رك العنف، فاالنت�امء إلصاق يتحق�ق باحلوار 
والنقاش اهلادئ والطرح املوضوعي، الذي حيل كثريًا من اخلالفات، 

ويقوم عى االحرام والتضحية )العبد القادر، 1430ه�، 88(.
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3 ـ سلبيات عدم االنتامء الفكري: 
1 �  إبعاد الشباب عن انتامئهم إىل بلدهم، ومن ثم تضعف مهمهم وختور 

قواهم ويضعف اتصاهلم بخالقهم ودينهم. 
2 �  الطعن يف والة األمر والتعرض هلم بالقدح والذم ونسيان حسناهتم 

وفضلهم. 
3 �  الضعف الواضح يف األرسة وعدم قيامها بواجباهتا وختليها عن مهامها، 
وتغلي�ب املصلح�ة اخلاصة، وظه�ور األناني�ة الفردية، ونش�وء النزعة 

الذاتية؛ فيبحث الفرد عن مصاحله الشخصية عى حساب اآلخرين.
4 �  شعور الفرد بالظلم االجتامعي وعدم حصوله عى حقوقه املرشوعة 

والتخاذل. 
5 �  االغراب الداخي لدى الفرد، فيبحث عن العزلة ويتجنب الناس، 

ويعيش منطويًا عى نفسه. )العبد القادر، 1430ه�، 93(.

ثالثًا: االغرتاب الفكري كأحد أشكال األمن الفكري 

ويعرف بأنه ش�عور الفرد بأنه ال ينتس�ب جلامعته األساسية، وال يرىض 
عنه�ا، وال يش�عر بالفخ�ر، وه�و راف�ض للقي�م الس�ائدة وللثقاف�ة اخلاصة 
بمجتمعه، مع ش�عور عام بالغربة، وعدم الفخر وعدم االمتنان )عبد العال، 

1998م، 19(.

1 ـ أنواع االغرتاب: 

1 � االغ�راب الثقايف: وهو انفصال الفرد ع�ن جمتمعه ورفضه ملا حيمله 
ه�ذا املجتم�ع م�ن معايري وقي�م، م�ع البعد ع�ن املش�اركة يف ثقافة 

املجتمع. 
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2 �  االغراب النفيس: وهو رصاع داخي يعاين منه الفرد، ويرتب عليه 
انفصال الفرد عن ذاته، ويفقده القدرة عى التوافق مع نفس�ه، ومن 

ثم انفصاله عن جمتمعه. 
3 �  االغراب االجتامعي: وهو يعد اغرابا ناجتًا عن اغراب قيم اجتامعية 
أصيلة مثل التواّد والتعاون لتحل حملها قيم أخرى مثل األنانية التي 
حتول دون مش�اركة الفرد بفاعلية يف بناء املجتمع وتطوره )عساف، 

2005م، 102(. 

2 ـ األبعاد الرئيسية لالغرتاب: 

1 �  العج�ز: وهو فقدان الس�يطرة من قبل الف�رد عى املواقف االجتامعية 
التي يتفاعل معها، حني يشعر بأن سلوكه ال يمكن أن حيقق األهداف 

التي يسعى إىل حتقيقها )شتاء، 1984م، 217(.
2 �  الالمعياري�ة: وتعن�ي ع�دم وج�ود نس�ق منظ�م للمعاي�ري أو القيم 
االجتامعية التي متكن الفرد من اختيار الفعل األكثر اتفاقًا مع معايري 
املجتمع وقيمه، ويف أغلب األحيان ال ينتج فقدان املعيار عن وجود 
قي�م ضئيلة أو حم�دودة، ولكنه حي�دث نتيجة االع�راف بقيم كثرية 
ج�دًا، مما يؤدي إىل ع�دم القدرة عى اختيار معي�ار بعينه حيتل مركز 

الصدارة بالنسبة للمعايري األخرى)غيث، 1979م، 36(.
3 �  العزلة االجتامعية: تش�ري العزلة االجتامعية إىل ش�عور الفرد بالغربة 
واالنع�زال ع�ن األه�داف الس�ائدة يف املجتمع، ويف ه�ذه احلالة ال 
يشعر الفرد باالنتامء للمجتمع، ويتجنب االتصال باآلخرين والبعد 
عن املش�اركة يف أي نش�اطات اجتامعية نتيجة لش�عوره بالغربة عن 

اآلخرين )الزغل، 1990م، 15(.
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رابعًا: اإلرهاب الفكري وسيلة لزعزعة األمن الفكري:

1 ـ تطور تاريخ اإلرهاب الفكري عرب القرون املاضية: 
1 �  يف الق�رن الثام�ن ع�رش املي�الدي تبن�ت بعض الش�عوب األوروبية 
ح�ركات فكري�ة منحرف�ة معارضة لكل م�ا هو أصي�ل، ويعرب عن 
اجتاهاهت�ا بأش�كال خمتلفة من أن�واع العنف، وهي ح�ركات فكرية 
وعلمية ترفض كل أنواع الس�يطرة وأش�كال السلطة، وتبنت الدين 
وتعاليم�ه، وتأب�ى القان�ون وخترج م�ن ترشيعاته وفق فكر فلس�في 
مناهض لطابع الس�لطة التقليدية، وهذه احلركات سميت بحركات 
النزعة الفوضوية، وهي ترى أن املذهب الفوضوي يدعو إىل التقيد 
بوسائل العنف وأصبح اإلرهاب أحد أهم توجهاهتا لتأكيد نظرياهتا 
وتثب�ت أيديولوجياهت�ا اجلدي�دة، واملدقق أو املتأم�ل لطبيعة احلركة 
الفوضوي�ة جيد أن هلا جذورًا فلس�فية يف نظرية ال�رصاع )الطريف، 

2006م، 20(. 
2 �  يف الق�رن  التاس�ع ع�رش ظه�رت ألول م�رة فكرة تنظي�م اإلرهاب 
الس�يايس يف املجتمعات الرسية يف بريطانيا واس�بانيا، وانتقلت هذه 
الفكرة إىل أملانيا قبل أن يعرفها الروس، مما يش�ري إىل اس�تفحال هذه 
الظاه�رة يف أوروب�ا، وحتولت أوروب�ا إىل جحيم حت�ى هناية القرن 

التاسع عرش)الرتوري وجوحيان، 2006م، 85(. 
3 �  يف القرن العرشين تصاعدت املوجات اإلرهابية يف دول العامل عامة، 
والدول اإلس�المية خاصة. وأصبحت الظاهرة هبذا الشكل إحدى 
اجلرائ�م الك�ربى التي ش�هدها الق�رن الع�رشون وتف�رض جرائم 
اإلرهاب نفس�ها عى مجيع املس�تويات، وأصبحت جرائم اإلرهاب 
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ضمن اجلرائم املنظمة التي تستدعي تعاونًا دوليًا أكثر كفاءة ملواجهة 
أخطار اإلرهاب. 

4 �  يف مطل�ع الق�رن احل�ادي والعرشي�ن فاجأتن�ا اجلامع�ات اإلرهابي�ة 
املنظمة بمجموعة من أبش�ع جرائ�م اإلرهاب يف العامل، وهي جريمة 
أح�داث 11 س�بتمرب 2001م يف الواليات املتح�دة األمريكية وعى 
الصعي�د العاملي ظه�رت يف أنحاء خمتلفة من أوروب�ا أحداث إرهابية 
مماثل�ة، ك�ام يف أحداث مدري�د وباريس، وأيضًا عى املس�توى العريب 
أحداث الرياض وجدة باململكة العربية السعودية وغريها )الطريف، 

2006م، 35(.
وهن�اك الكثري من الباحثني والعلامء من قام بتقس�يم أنواع اإلرهاب إىل 

عدة أقسام وأشكال وذلك حسب كل مرجعيته العملية والعلمية. 

فالباحث )العمريي( يقسم أنواع اإلرهاب عى النحو التايل: 
أ �  من حيث الفاعل إىل: 

1 � إرهاب الدولة.
2 � اإلرهاب الفردي أو اجلامعي. 

ب �  من حيث وقوعه إىل :

 1 �  اإلرهاب الداخي.           2 �  اإلرهاب اخلارجي. 
ج �  من حيث الش�كل إىل: اإلرهاب السيايس، واإلرهاب االقتصادي، 
واإلره�اب  العس�كري،  واإلره�اب  االجتامع�ي،  واإلره�اب 
الدين�ي، واإلره�اب الن�ووي، واإلره�اب اإلعالم�ي، وإره�اب 
نظ�م املعلوم�ات، واإلره�اب األيديولوجي، واإلره�اب الفكري 

)العمريي، 14205ه�، 35(.
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وي�رى بع�ض الباحث�ني أن مش�كالت اإلره�اب واألش�كال احلديث�ة 
للجريم�ة املنظمة وتفش ظاهرة تعاطي املخدرات، باإلضافة إىل مش�كالت 
التعصب العنرصي والدين�ي، ورصاع القيم واأليديولوجيات، كلها ظواهر 
اجتامعي�ة موجودة يف جمتمعات اليوم بنس�ب متفاوتة، تع�رب يف مجيع صورها 
وأش�كاهلا عن إش�كالية تتعل�ق بالس�لوك اإلنس�اين وعوامل التأث�ري الثقايف 

)عبيد، 1993م، 68(. 

2 ـ تعريف اإلرهاب الفكري 

هو اإلرهاب املعنوي الذي ال يستخدم فيه وسائل مادية، وإنام تستخدم 
فيه وسائل معنوية، كالغزو الفكري واألفكار اهلدامة أو احلروب اإلعالمية؛ 
لتعبئ�ة ال�رأي الع�ام ضد نظام معني أو ش�خص مع�ني بغري ح�ق، وغالبًا ما 
يس�تخدم الوس�ائل املادية يف س�بل اإلرهاب املعنوية )املوج�ان، 1425ه�، 

.)26

وه�و الذي هيدف إىل حمو الفكر القائم وغرس فكر جديد، ويطلق عليه 
بعضهم اصطالح اإلرهاب اللغوي.

3 ـ أنواع اإلرهاب الفكري 

أ ـ اإلرهاب الفكري السيايس

وهذا النمط من اإلرهاب متارس�ه بعض األنظمة السياس�ية يف مواجهة 
مواطنيها، كام متارسه ضد غريهم ويستهدف الوصول إىل جمموعة من النتائج 

أمهها: 
�  كبت األصوات املعارضة وإمخادها داخليا وخارجيًا.
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�  ف�رض ح�دود ال ينبغ�ي جتاوزه�ا عن�د التعبري ع�ن ال�رأي يف خمتلف 
القضايا. 

�  فرض نمط معني من الثقافة عى عقول املواطنني ووعيهم. 
�  الوص�ول إىل درج�ة عالي�ة من الرقابة ع�ى الفك�ر، وتوجيهه الوجهة 
التي تتامش�ى مع أهداف النظ�ام وتوجهاته، من خ�الل برامج تربوية 

متخصصة، ثم صبغ الربامج التعليمية الصبغة الفكرية للنظام. 
�  التنش�ئة السياس�ية عى وجه يتمش�ى م�ع أه�داف النظ�ام )الرتوري 

وجويامن، 2006م، 40(.

ب ـ  اإلرهاب الفكري النفيس 

وه�و يتمثل يف ممارس�ة الضغوط النفس�ية عى ش�خص م�ا، من خالل 
ن�رش أكاذيب واهتامات بصورة مس�تمرة حتى تنه�ار معنوياته ويفقد توازنه، 
ويعتمد هذا النمط بش�كل كبري عى حس�ابات مدروس�ة بدقة بالغة )حريز، 

1996م، 19(. 

وغالب�ًا ما يامرس هذا النوع من اإلرهاب أجهزة رس�مية وغري رس�مية 
حت�ت اس�م فني )عمليات غس�ل الدماغ( وتفريغها من كل م�ا علق فيها، ثم 
يتل�و ذلك ترسيح الش�خص املعن�ي ليعود غريب�ًا عى جمتمع�ه، أو يتلو ذلك 
الغس�ل وضع عبوات جديدة يف دماغه، بدالً مما فرغ لتصبح املعني ش�خصية 
جديدة وليس هلا عالقة باألصل، ويظل دومًا اإلرهاب النفيس والفكري هو 

املحرك لكل أعامل العنف والتطرف )العسي، 2002م، 17(.
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خامسًا:  مظاهر االنحراف الفكري

لالنح�راف الفكري أش�كال متعددة منها ما يمك�ن مالحظته والتحقق 
من�ه،  ومنه�ا ما هو خفي غام�ض ال يمكن إدراكه واكتش�افه، إال أن الوقائع 
واألحداث واملعامالت تستطيع أن تكشف عن هذه املظاهر اخلفية لالنحراف 

الفكري. ولعل من أهم تلك املظاهر  ما يي:

1 ـ  القدرة عىل التضليل واخلداع

ال يكاد يمر يوم دون أن تنرش الصحف اليومية حوادث نصب واحتيال 
يق�ع فيها كثري من الس�ذج والبس�طاء، وحت�ى املثقفون واملتعلم�ون. ويقوم 
النصابون واملحتالون أبطال هذه احلوادث باستعامل طرق وأساليب احتيالية 
تدليس�ية توهم الناس بالكشف عن املس�تقبل،  والقدرة عى قضاء احلاجات 
وع�الج األمراض املس�تعصية وإحداث األمل بحصول أرباح من مش�اريع 

ومهية، أو القدرة عى اإلرضار باآلخرين والسيطرة عليهم.

وتش�ري بعض الدراسات إىل أن انحراف أهل النصب واالحتيال يكمن 
يف انح�راف تفكريه�م قبل س�لوكهم وإيامهنم بطرق ووس�ائل غري مرشوعة 
للكس�ب والثراء الرسيع )ليل�ة،1995م، 12(.  ويتجى االنحراف الفكري 
للمحتال�ني يف اإلرضار بالغ�ري واالس�تيالء عى قلوهب�م وعقوهلم عن طريق 
اخل�داع واإلقناع والتأثري وإهيامهم بوس�ائل إعالن خادعة وأس�اليب دعائية 

براقة.

إن الق�درة ع�ى اإلقن�اع تكون مقبولة إذا اس�تخدمت وس�ائل واضحة 
ومرشوع�ة حت�رم عقل الف�رد وإنس�انيته. ولك�ن إقناع اآلخري�ن عن طريق 
الك�ذب والتضلي�ل واالحتي�ال م�ن أج�ل الوص�ول إىل منفعة ش�خصية أو 
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اقتصادية أو سياس�ية يعترب مظهرًا جليًا من مظاهر انحراف الفكر والسلوك.  
ومث�ال ذل�ك ظهور بع�ض األف�راد املدعني للنبوة س�واء كان�وا مؤمنني هبذا 
االدع�اء، أو هبدف النصب والش�عوذة، وإهيام الكثري م�ن األتباع واملريدين 

بقدرهتم عى النفع والرض. 

وظاه�رة ادعاء النبوة بدأت منذ ظهور اإلس�الم  وكان من أبرز مدعيها  
مس�يلمة الك�ذاب وس�جاح التميمية واألس�ود العنيس. وهي ظاهرة تش�ري 
إىل انح�راف فك�ري عند بعض الناس، حي�ث إن النبي < أخ�رب بأنه خاتم 
النبي�ني وال نب�ي بعده وأن م�ن يدعي ذلك دجال كذاب )س�نن أيب داود، ج 
499/2، رق�م احلديث 4252(،  ومع هذا النفي والنهي النبوي  فإن بعض 
أصح�اب الفكر املنحرف والس�لوك املريض ال يزال�ون يدعون من وقت إىل 
آخ�ر بالنب�وة، وينجحون بس�بب قدرهتم ع�ى اإلقناع والتأثري يف اس�تقطاب 
أتب�اع هلم من الذين ليس لدهيم خلفية عن فكرهم من صفوة املجتمع، بينهم 
أس�اتذة جامعات ومعلم�ون وأطباء، وغريه�م يؤمنون هب�م ويتبعوهنم، إال 

أهنم رسعان ما يكتشف أمرهم وتقوم  الرشطة باعتقاهلم وحماكمتهم.  

إن م�ن خصائ�ص الفكر املنح�رف اس�تعامل اللغة االنفعالي�ة يف التأثري 
والتغيري يف اآلخرين. وحرصه عى إجياد االقتناع يف النفوس أكثر من حرصه 
عى تش�جيع التفك�ري الواضح، وإال فام ال�ذي جيعل أف�رادًا ومجاعات تقتنع 
بامل�وت انتح�ارًا بعد خطب�ة مؤثرة من زعيمه�ا الروحي؟.  وم�ن الذي اقنع 
الش�اب اليافع أن يلغم جس�ده بالقنابل الفتاكة لتقطع جس�ده أوصاالً باسم 

اجلهاد واالستشهاد؟.   

لق�د تبني من التحليل االجتامعي املتعمق ملامرس�ة العن�ف والتطرف يف 
اململكة العربية السعودية، حسب ما نرشته وزارة الداخلية من معلومات عن 
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بعض من قبض عليهم من املطلوبني أمنيًا يف حوادث التفجريات،  وحس�ب 
اعرافاهت�م يف األرشط�ة الت�ي عث�ر عليها رج�ال األمن أن هن�اك خصائص 
مش�ركة جتمع هؤالء الش�باب الذين حيملون الفكر املتطرف واملتس�م بروح 

التدمري والتخريب كان  من أمهها  القابلية لإلحياء.

فق�د تبني من االعرافات أهنم اس�تقوا الكثري م�ن املعلومات من بعض 
الرم�وز الديني�ة خ�ارج الوط�ن دون مناقش�ة أو متحيص، وإنام أخ�ذوا هذه 

األفكار كمسلامت غري قابلة للنقاش )اليوسف، 2004م(.

2 ـ   تشويه احلقائق

يتس�م الفك�ر املنح�رف بقدرت�ه ع�ى قل�ب املفاهي�م وتش�ويه احلقائق 
وطمس�ها، وتقدي�م أدل�ة وبراهني غري كافي�ة أو مناقضة للواقع،  واس�تعامل 
Thoules Rob� )الكلامت بمعان ُمبهمة غري حمددة أو بمعاٍن متقلبة وخمتلفة 

.)ert, 1974, P 56

وتشويه احلقائق لدى الفكر املنحرف تكمن يف الرفض القاطع للحقائق 
واألدلة عن طريق التحريف والتشويه والتسفيه والقدرة عى خلق األكاذيب، 
إضاف�ة إىل تكذيب اآلخرين وعدم الثقة فيه�م، وامليل إىل التحريض والتآمر 

عليهم عن طريق إخفاء احلقائق والتشكيك فيها.

ومن أمثلة  تشويه احلقائق ما يزعمه ما يسمى »بتنظيم القاعدة يف اجلزيرة 
العربية«  من  أن قتاله موجه نحو الصليبية والصهيونية، بس�بب حرهبام  ضد 
اإلس�الم واملس�لمني يف كل م�كان. في�ورد التنظيم ضمن هذا التربير أس�امء 

فلسطني والعراق وغوانتانامو والشيشان وأفغانستان والفلبني وكشمري.

وم�ن جانب آخر إعالن التنظيم باس�تمرار »ارتداد احلكومة الس�عودية 
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وعاملته�ا«، لس�امحها بوجود ق�وات أمريكية عى أراضيها، مم�ا يوجب قتاهلا 
باعتباره�ا قواعد لرضب املس�لمني. وعى الرغم من أن احلكومة الس�عودية 
أعلن�ت س�حب الق�وات األمريكي�ة م�ن قواعدها العس�كرية يف الس�عودية 
وعرضت صورًا لالنس�حاب، إال أن ه�ذا التيار يرفض ذلك ويعترب القوات 
ما زالت يف السعودية، ليصبح من ثم املطالبة بإخراج القوات األمريكية شعار 
حتريض الس�تمرار العنف، وهو ما تش�ري إليه جملة »ص�وت اجلهاد« الناطقة 
باس�م التنظي�م من دعواهت�ا املتك�ررة إىل حتريض الش�باب ملواجهة الس�لطة 
والب�دء بعم�ل جه�ادي، ورسد العدي�د من القص�ص وعملي�ات ومواجهة 

السلطة واهلرب منها بسالم.

وم�ن مظاه�ر تش�ويه احلقائ�ق يف الفكر املنحرف تس�مية األش�ياء بغري 
أس�امئها، فالعزل�ة واالنس�حاب تس�مى هجرة وتفك�ريًا، والقتل واإلفس�اد 
يزعمون�ه جه�ادًا، واالنتح�ار يف رأهي�م  ش�هادة. ولع�ل املتتبع  � عى س�بيل 
املثال �  ألدبيات  »تنظيم القاعدة«  يالحظ هذا اجلانب يف تش�ويه املس�ميات 
وحتري�ف املقاص�د، فيس�مون اململك�ة العربي�ة الس�عودية ب�أرض احلرمني، 
والشعب السعودي بشعب اجلزيرة العربية، واحلكام »بالعمالء«، واملفجرين 
»باملجاهدي�ن«،  وحوادث االعتداء بالغزوات، مث�ل غزوة نيويورك وغزوة 

جدة وغريها. 

3 ـ  تربير الغايات

يتحق�ق التصور الرشعي من التكليف بامتثال أوامر الش�ارع واجتناب 
نواهيه، س�واء نوى عن�د االمتثال الوصول إىل تلك املقاص�د أو مل ينو، وهلذا 
كان عمل�ه صحيح�ًا يف احلالتني، ولكن ليس له أن يتوج�ه بالتكليف إىل غري 
ما رشعت له بحال،  فمثاًل من أدى الصالة املفروضة ليحصل له ما رشعت 
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ألجل�ه، من هتذيب النف�س وإبعادها عن الفواحش يف الدني�ا، ونيل الثواب 
يف اآلخ�رة فعمله صحي�ح موصل إىل الغرض املقصود رشع�ًا، أما من صى 
ليخ�دع الن�اس، وحيملهم عى االع�راف بصالحه وتقواه � مث�اًل �  فصالته 
م�ردودة علي�ه، وغري موصلة إىل املقص�ود الرشعي منه�ا؛ ألن التكاليف إنام 
وضع�ت لدرء املفاس�د وجل�ب املصالح، ف�إذا قصد املكلف غ�ري ذلك كان 

بقصده مناقضًا لغرض الشارع )حسب اهلل،1990م، 300(.

إن الفك�ر اإلس�المي الصحيح ال يعاين خلطًا بني الغايات والوس�ائل، 
ب�ل إن أهداف�ه واضحة حم�ددة تتحقق من خالل وس�ائل معلن�ة ومرشوعة، 
فهو فكر س�وي ال يع�رف الغدر أو الغ�ش أو املخادعة. فه�و فكر يأنف من 
صف�ات الغ�در والكذب، مه�ام جرت عليه ه�ذه الصفات م�ن منافع ومهام 
حققت له من مكاس�ب، ذلك أن هدي اإلسالم يعد أصحاب هذه الصفات 
م�ن املنافق�ني الذين وصفهم القرآن » بالطبع ع�ى قلوهبم« الذين يميلون إىل 

الدفاع عن أنفسهم بتربير أفعاهلم. 

ولكن عندما ينحرف الفكر ويعوج فإنه يركب أي وس�يلة للوصول إىل 
غايته، فيتبنى مبدأ الغاية تربر الوسيلة ،وهو مبدأ ارتبط باسم ميكافيي  لعدم 
تورعه عن تقديم النصح للحاكم باستخدام أية وسيلة متاحة يف الرصاع عى 

السلطة.

وم�ن أمثل�ة انح�راف الفك�ر يف تربير الغاي�ات واملقاصد تن�ادي بعض 
املنظامت الفلس�طينية بعد حرب 1967م،   بش�عار » حتري�ر القدس يبدأ من 
حتري�ر ع�امن« أو أي عاصم�ة أخ�رى. ولقد تكرر ه�ذا الش�عار عندما احتل 
الع�راق دولة الكويت عام 1990م، وبرر النظام العراقي ذلك االحتالل أنه 

من أجل هدف أسمى وأعى، وهو حترير األرايض العربية املحتلة.  
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وم�ن األمثل�ة األخرى املع�ارصة التي تعك�س تربير الغاي�ات يف الفكر 
املنح�رف ما تقوم به اجلامعات املتطرفة من تفجري وتدمري وقتل  اإلنس�ان  يف 
أي م�كان وزمان حتى  يف األش�هر احل�رم فهم يؤكدون ب�أن  ».....كثري من 
العمليات التي يقوم هبا املجاهدون  تصادف الشهر احلرام،  والذي ال ُيشكُّ 
في�ه أنَّ عملي�ات املجاهدين اليوم مرشوع�ٌة ال خالف فيه�ا، فهي من جهاد 

الدفع الذي هو قتال اضطرار ال يتعلق بشهر حرام وال بغريه.

4  ـ  التبسيط امُلخل

ينظر التفكري الس�وي إىل األحداث والقضايا نظرة منطقية، جادة، متزنة 
دون تعقي�د مض�ل أو تبس�يط خم�ل؛ لكي يقف ع�ى األس�باب والنتائج. أما 
التفك�ري املنحرف فإنه يعالج األمور واألش�ياء بنظرة غ�ري متوازنة، فينظر إىل 
توافه األمور نظرة جدية ورصامة، ويرى عظائم األحداث  بسطحية وتسفيه. 

ولق�د ظهر هذا الفكر املنحرف يف تبس�يطه املخل للقضايا عى يد بعض 
مجاع�ات التط�رف املعارصة، حيث ن�ادى بعضها جهاًل  باجلهاد اإلس�المي 
والدع�وة إىل قتل غري املس�لمني أينام كانوا، وع�ى أي صفة وجدوا، وإخراج 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب،  وأن قتلهم هو وسيلة إلخراجهم دون 

اعتبار حلرمة األنفس املعصومة أو املعاهدين واملستأمنني يف بالد املسلمني.

5 ـ  امليل إىل اخلالف والرصاع

اقتضت حكمة اهلل تعاىل أن ختتلف آراء الناس وأفكارهم يف أمور احلياة، 
وسبب ذلك أهنم خلقوا أساسًا خمتلفني يف األمزجة وامليول والرغبات، وهذه 
حقيقة ال يدركها إال أصحاب العقول الس�ليمة.  واإلنسان العاقل هو الذي 



184

يؤمن ويس�لم باالختالفات بني اآلراء واالجتاهات لدى الناس حول خمتلف 
أمور الدين والدنيا.

ويف ظل هذا اإليامن جتده يتجه إىل البحث عن نقاط التوافق واالئتالف، 
ويبتعد ما أمكن عن مثريات النفور واالختالف.

إن الفكر الس�وي ُيسلم بتعدد األبعاد والرؤى ويعمل عى التواصل مع 
اآلخري�ن واالنفتاح عى العامل،  واإلف�ادة من خرباته وأفكاره دون رصاع أو 
تس�فيه،  يف الوق�ت الذي ين�زع فيه الفكر املنحرف إىل اخل�الف والصدام مع 

اآلخرين عند ظهور طيف أي خالف.

ويق�دم امل�ايض واحل�ارض أمثل�ة ع�ى مظاه�ر الفك�ر املنحرف املتس�م 
باخل�الف والرصاع.  ففي املايض عى س�بيل املثال ب�رز الفكر املاركيس الذي 
يؤم�ن بحتمية الرصاع بني األقلية املالكة )الرأس�املية( ، وب�ني األغلبية التي 
ال متل�ك )الع�امل( ، ووفقًا هل�ذا الفكر فإن ه�ذا الرصاع س�ينتهي عن طريق 
الث�ورات االجتامعي�ة الت�ي تقوده�ا األغلبي�ة اخلادم�ة للقضاء ع�ى األقلية 

املخدومة )صالح، 1988م، 141 – 143(.

وق�د برز فك�ر اخلالف والرصاع م�رة أخرى يف الع�رص احلديث عندما 
Samuel P. Hu -  أعل�ن عامل السياس�ة  األمريك�ي صامويل  هانتنجت�ون 
tington يف كتاب�ه »صدام احلضارات« بأن العامل عى حافة صدام حضارات 

بني مجاعات ثقافية رئيسية، من بينها رشق آسيا واإلسالم والغرب. ويرى أن 
ه�ذه القوى حمصورة داخل تضاد فيام بينها ال فكاك منه بس�بب االختالفات 
الت�ي ال يمك�ن التوفي�ق بينه�ا من حيث القي�م والنظ�رة إىل الع�امل،  مما ينتج 
عن�ه فوارق جمتمعة كبرية جدًا تؤدي مس�تقباًل إىل نزاع�ات ثقافية واقتصادية 

وسياسية بني تلك املجتمعات.
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6 ـ   التناقض الفكري ـ السلوكي

يعد االتساق الفكري � السلوكي مؤرشًا للشخصية السوية، حيث يربز 
االتس�اق بني القول والعم�ل، فمن حيرم القوانني ه�و أول من حيافظ عليها 
ويطيعه�ا،  وم�ن حيذر م�ن التدخني ه�و من الكاره�ني ل�ه. ويف املقابل فإن 
التناقض الفكري � الس�لوكي  من  س�امت الشخصية املرضية.  وقد كان هذا 
التناق�ض ش�أن املنافقني يف صدر اإلس�الم حيث وصف اهلل تعاىل ش�خصية 
املنافق�ني بع�دم الثب�ات يف الفك�ر والس�لوك مث�ل إخف�اء مش�اعر الكراهية 
للمس�لمني وإظه�ار اإلي�امن إذا وجدوا بينه�م،  واإلكثار م�ن احللف ألجل 
تصديقهم،كام أهنم يؤدون العبادات رياء وعن غري اقتناع، وإذا قاموا للصالة 

قاموا كساىل.

ومن التناقض الفكري � الس�لوكي أن يدعو اإلنسان غريه إىل اخلري وال 
يفعله، وينهى غريه عن املنكر ويفعله.   

وقد كان الرس�ول > أعى الناس صوتًا ومعارضة ضد اخلوارج الذين 
كانوا عى منهج عقائدي منحرف رغم شهادته هلم بكثرة العبادة والتي مل تغن 

عنهم شيئًا بسبب بعدهم عن املنهج احلق وتعارض سلوكهم مع أفكارهم.

وم�ن أمثلة الفك�ر املنحرف يف تناقض�ه الفكري والس�لوكي عندما َمْن 
نج�ده يدع�ي حب الوطن واالعت�زاز باالنتامء إليه والتضحية يف س�بيله،  ثم 

تراه يفجر مبانيه ويدمر مؤسساته ويروع أهله واملقيمني عى أرضه.

7 ـ  أحادية العقلية )عقلية البعد الواحد(

أحادي�ة العقلي�ة هي جمموع�ة م�ن اخلصائص املعرفي�ة واملزاجي�ة التي 
تش�كل س�لوكا متس�قًا يتعارض مع قبول التنوع ويرف�ض البدائل ويتجنب 
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اجلدي�د ويتحرك وفق مس�ارات صارمة، ويعزل صاحب هذه العقلية نفس�ه 
عن جمتمعه ويكرس نفسه ألهداف ضيقة وحمددة.  وتتوافق هذه اخلاصية مع 
خصائص الفكر املنحرف، من حيث إنه ال يبحث عن أساليب تفكري جديدة، 
وال يتوقف عند تنوع االختيارات املتاحة.  كام أن الفكر املنحرف يتناقض مع 
ثراء احلياة اإلنسانية بام تتضمنه من تنوع وعمق وتفاعل وخصوبة )صفوت، 

2001م(.

والفك�ر املنح�رف كذل�ك حيي�د بصاحبه عن املنه�ج الفكري الس�ليم، 
ويس�ري به نحو متاه�ات مغلقة، فه�و ذو عقلية واحدة ال ي�رى يف الواقع إال 
بعدًا واحدًا من أبعاد احلياة املختلفة.  فهو كالفأر الذي يتدرب عى الس�ري يف 
متاهة مغلقة، حيث ينطلق من بدايتها إىل هنايتها برسعة ودقة دون أن يبحث 
عن مس�ارات جدي�دة أو يتوقف عند تنوع االختيارات، فه�و ينطلق بتلقائية 
وال حيتاج لتغيري اجتاهه، وال خيطئ الطريق وال يبطئ السري إذ ال يرى إال نفقًا 

واحدًا متصاًل يؤدي به إىل هدفه. 

إن أحادي�ة العقلي�ة أو أحادية البع�د الواحد ال ت�رى إال نصف احلقيقة 
وحتجب عن صاحبها النصف اآلخر، فهي بذلك معوق أس�ايس للشخصية 
والتفك�ري. وصاحب هذه العقلية ال يس�تطيع أن يدرك ث�راء البدائل والتنوع 
والتباين. فهو يتبع خطًا أحاديًا متس�قًا ومتصلبًا يف عادات العمل أو أساليب 
التفك�ري، أو يف االبتكار واالجتاهات حول أمور احلياة املختلفة. وهذا النمط 
الفك�ري ال جي�دي معه ح�وار أو نق�اش فهو صع�ب التغي�ري والتعديل،  ال 
يس�تطيع أن يدرك الدرجة الرمادية بني األبيض واألسود؛ فهو فاقد للمرونة 

والتسامح والتقبل.
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8  ـ  أحادية الرؤية )عقلية الرؤية الواحدة(

م�ن مظاه�ر االنح�راف الفك�ري االرتب�اط برؤي�ة منغلق�ة إزاء القضاي�ا 
واملش�كالت سواء عى املستوى الشخيص أو العام، حيث العجز عن استيعاب 
ما يدور يف العامل من حتوالت بالغة احلدة، وكيفية مواجهة هذا السيل املتدفق من 
تعددي�ة يف الفهم واالجتاه�ات والنامذج. وهو من أن�واع االنغالق الفكري وما 
يتضمنه من نظرة إقصائية من حيث اس�تبعادها لل�رأي اآلخر بمختلف الطرق 
والوسائل.  بينام يتميز االنفتاح الفكري بنظرة تعايشية، من حيث إيامهنا برضورة 

التعايش مع اآلخر.

إن استبعاد اآلخر خاصية أصيلة من خصائص الرؤية األحادية أو املغلقة 
باعتبار أن الذي يتصور امتالكه وحده للحقيقة املطلقة يتعذر عليه التعايش مع 

اآلخر )رشدي فام، 1994م، 5(.

ويف مقاب�ل الرؤي�ة املنغلقة هن�اك الرؤية املنفتحة التعددي�ة التي ترى يف 
التعددي�ة مص�در ثراء واقراب�ًا للوصول إىل احلقيقة بدالً م�ن الضيق بالرأي 

املخالف إىل احلد الذي يدعو إىل استبعاده بل تصفيته.  

9  ـ  النزعة إىل العداء واالنتقام

الفكر املنحرف عادة ما يكون خش�نًا فظًا وجم�ادالً وذا نزعة إىل الصدام 
م�ع الفك�ر اآلخر. وعندم�ا جتتمع األف�كار املنحرفة مع العدواني�ة والتقلب 
واالندفاعي�ة فإن احتامل ظهور العدوان والس�لوك العنيف املضاد للمجتمع 
يبق�ى مرتفعًا، وتش�هد كثري من الوقائ�ع بتكرار فرض أصح�اب االنحراف 

الفكري ألفكارهم وتوجهاهتم بالقوة دون االهتامم باقتناع الطرف اآلخر.
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01 ـ الرفض

قد يكون الرفض املبني عى مربرات غري موضوعية أو منطقية للمواقف 
واألح�داث دلي�ل اعوج�اج فك�ري ع�ن احل�ق واملنه�ج الس�ليم، فاحلك�م 
االس�تبدادي الراف�ض للمش�اركة الش�عبية، أو االش�راكية الرافضة حلقوق 
الف�رد وملكيته نامذج حية للفكر املنحرف املتس�م بالرف�ض واملعارضة. وقد 
يرفض اإلنسان احلكمة والرأي الصائب عندما يأتيان من مصدر غري حمبوب 
ل�ه، إال أن رفض احل�ق مع وضوحه من مظاهر االنح�راف الفكري، خاصة 
إذا كان مدفوع�ًا بعوام�ل الكرب واالس�تعالء واالعتزاز باإلث�م واخلوف من 

الظهور بمظهر املخطئ.  

سادسًا:  أسباب االنحراف الفكري

ق�د يتعدد ش�كل االنحراف الفك�ري وحجمه واجتاه�ه، إال أن العامل 
احلاسم يف كل ذلك هو أسباب هذا االنحراف ودوافعه،  وهي دوافع متعددة 
ومتنوع�ة، منه�ا ما هو فكري يف األس�اس، ومنه�ا ما هو نف�يس واجتامعي، 
وبعضها اآلخر س�يايس واقتصادي. وس�وف نش�ري إىل أهم هذه األس�باب، 
التي قد تس�هم بش�كل أكثر من غريه�ا يف تكوين الفكر املنحرف وانتش�اره. 

ومن أهم تلك األسباب ما يي:

1 ـ  الغلو والتطرف
يظهر االنحراف الفكري أحيانًا  يف درجات متطرفة  يف الكم والكيف.
ويش�ري هذا التطرف إىل اضطراب يف مس�توى التفكري وحمت�واه لدى األفراد 
واجلامعات نحو األش�ياء واآلخرين.  والتط�رف أو الغلو هو جماوزة احلد يف 
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كل يشء،  ف�إذا كانت يف الس�عر فهي غالء، وإذا كان�ت يف املكانة فهي غلو، 
وإذا كانت يف الفكر فهي انحراف.

ولع�ل الس�ؤال املطروح هنا ه�و كيف يك�ون الغلو والتطرف س�ببًا يف 
انح�راف الفك�ر عن احلق والص�واب؟ واجل�واب:  هو أن الغل�و والتطرف 
يدفع إىل عدم االعراف بالرأي اآلخر، وبحقه يف اخلالف إضافة إىل مصادرة 
اجتهاداته يف املس�ائل، أو القضايا اخلالفية واملحتملة. »ويزداد األمر خطورة 
ح�ني ي�راد فرض ال�رأي عى اآلخري�ن بالعص�ا الغليظة، وهنا ق�د ال تكون 
العص�ا الغليظ�ة من حديد أو خش�ب، فهناك االهتام باالبتداع أو االس�تهتار 
بالدي�ن، أو االهت�ام بالكف�ر أو املروق م�ن الدين، وهذا إرهاب فكري أش�د 

ختويفًا وهتديدًا من اإلرهاب احليس« )حافظ وحممد، 2000م، 28(.

والغل�و والتطرف يف التفكري س�بب لالنح�راف عن الس�واء،  ويدفع هذا 
الغل�و  يف التفك�ري إىل مس�الك متع�ددة، منها: س�وء الظن باآلخري�ن، واحلكم 
الس�لبي املس�بق واحلاد ع�ى ما حيملونه م�ن أف�كار أو آراء، وجت�اوز احلدود يف 
اإلنكار عى املختلف معه،  وجمانبة التدرج املنطقي يف األمور، والوقوف عى ما 
يمكن جتاوزه، وامليل إىل أصعب احللول وأبعدها مع وجود األسهل واألقرب. 

والغلو والتطرف يؤديان إىل انحراف فكري عقائدي، فقد وجد انحراف 
يف فهم النصوص الرشعية عند بعض الفئات من أبناء األمة اإلسالمية الذين 
اش�تطوا يف فهم النصوص الرشعي�ة، ففرسوها عى غ�ري وجهها الصحيح ، 
وهذا األمر جعلهم يتشددون، ويغالون يف ذلك فيحكمون بالفسق والضالل 
ع�ى من خالفهم، حتى ول�و كان من كبار الصحابة، األمر الذي حدا هبم إىل 
التكفري الذي قادهم بعد ذلك  إىل قتل اثنني منهم ومها: عثامن بن عفان وعي 

ابن أيب طالب )ريض اهلل عنهام( )السعيدين، 2005م،  16� 62(.
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وم�ن جانب آخر ، فإن الغلو والتط�رف يؤديان إىل انحراف فكري عن 
الفه�م الصحي�ح لألمور، وم�ن أمثلة ذلك ع�دم فهم الق�رآن حيث وصف 
الرس�ول  > اخل�وارج بع�دم فه�م الق�رآن،  وأن قراءهت�م ل�ه ال تتج�اوز 
حناجره�م،  أي أهنم ال يفهمون معاني�ه ومقاصده وال يتدبرون آياته، وعدم 
فهمه�م للق�رآن جيعله�م يأخذون آي�ات نزل�ت يف الكف�ار، فيحملوهنا عى 
املسلمني ويتبعون متشاهبات القرآن كاستشهادهم عى إبطال التحكيم بقول 
اهلل س�بحانه، » إن احلكم إال هلل«، ولعل من مؤرشات التفكري املعتدل ُحس�ن 
ع�رض األمور واألفكار والرفق يف طلب احلاجات واألش�ياء من اآلخرين. 
إال أن ه�ذا احل�ال قد خيتلف عندما يس�ود الغل�و والتط�رف، فينقلب الفكر 
املعتدل إىل فكر أعوج،  والس�لوك الس�وي إىل س�لوك فظ غلي�ظ يفر الناس 
م�ن صاحب�ه ويتجنبوه. وه�ذا ما حذر اهلل )عز وجل( رس�وله من�ه يف قوله: 
وا ِمْن َحْولَِك ...}159{ )آل  ا َغِليَظ اْلَقْلِب َلْنَفُضّ }...َوَل���ْو ُكْنَت َفًظّ
عم�ران(، ويعد اإلرساف يف التحريم بغ�ري دليل انحرافًا فكريًا مرجعه الغلو 

والتطرف. 

2 ـ  سوء التنشئة االجتامعية

تع�د األرسة النواة األساس�ية للمجتمع والت�ي يف أحضاهنا ينعم الطفل 
بالعناي�ة والرعاية واحلب واألمان، فهي امل�كان الطبيعي الذي حيتضن الفرد 
يف طفولته وحتى ش�بابه، فهي كاجلرس الذي تعرب عليه خصائص الثقافة ألية 
أمة إىل أفرادها، يف حني أن أساليب املعاملة والتنشئة الوالدية هي تلك العربة 

التي تسري عى هذا اجلرس، وتنقل القيم واالجتاهات واملعتقدات لألفراد.

وتعد أس�اليب املعامل�ة الوالدية التي يتعامل هبا الطف�ل ذات تأثري بالغ 
يف تكوين ش�خصيته يف املس�تقبل؛ ألن الطفل يف فرة السنوات األوىل يتعلم 



191

الكثري من اخلربات التي تساعده عى النمو السليم، فإذا عومل معاملة سليمة 
تتوافر فيها االحرام والتقدير والعطف استطاع أن ينمو نموًا سلياًم صحيحًا، 
يتمي�ز بالقدرة عى التكيف مع نفس�ه ومع جمتمعه. أم�ا إذا كان يعيش يف جو 
يس�وده العداء واإلحباط وعدم الوف�اء بالوعود فإن كل ذلك يؤدي إىل إجياد 
مش�اعر القلق وع�دم الطمأنين�ة. ويرى بع�ض الباحثني أن هذه األس�اليب 
تنقسم إىل فئتني: موجبة وسالبة،  تدور األوىل املوجبة حول التقبل،  يف حني 

أن الرفض هو حمور األساليب السالبة.

النفس�ية  لالضطراب�ات  مهي�أة  الس�لبية  الوالدي�ة  األس�اليب  وتع�د 
واالنحرافات الس�لوكية والفكرية لدى األبناء. ولعل من أخطر األس�اليب 
الوالدي�ة الس�لبية الرف�ض والقس�وة والتدلي�ل الزائ�د، حي�ث ضي�ق صدر 
األب�اء واألمهات م�ن أبنائهم،  ومعاملتهم كالغرباء،  ونق�د الوالدين الدائم 
لترصف�ات أبنائهم، والعقاب ألتفه األس�باب، وع�دم التغافل عن األخطاء 

)فاروق،1990م، 106 � 107(.

وتش�ري كثري من البح�وث إىل أن س�وء املعاملة الوالدي�ة لألبناء  حتدث 
رشوخ�ًا وش�قوقًا وضعف�ًا يف جوانب ش�خصية األبناء، يظهر انعكاس�ها يف 
الفكر والسلوك،  وقد يؤدي باالبن إىل اخلوف أو االنتحار أو مقاتلة الوالدين 

أو إىل ترك البيت، مما يعانيه من القسوة واملعاملة األليمة. 

3 ـ  هامشية املؤسسات االجتامعية

تع�د املؤسس�ات االجتامعي�ة مص�درًا مه�اًم م�ن مص�ادر االجتاه�ات 
واملعلوم�ات واملعتقدات. وأول هذه املؤسس�ات ه�ي األرسة فهي املحضن 
األول لإلنس�ان، والذي فيه يولد وينش�أ ويكتس�ب املثل واألخالق والقيم. 
وتع�د املدرس�ة املؤسس�ة االجتامعي�ة الثانية التي يب�دأ اتصالنا هب�ا يف مرحلة 
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مبك�رة من احلي�اة، وباإلضافة إىل املدرس�ة هناك املؤسس�ة الديني�ة، ويمثلها 
املس�جد وما له من مكانة عظيمة يف اإلسالم باعتباره رمز األمن واالطمئنان 
وتعل�م العلم والتفقه يف الدي�ن والدنيا، وجممع األمة يف اجلمعة واجلامعة، ثم 

وسائل االتصال اجلامهريية من صحافة وإذاعة وتلفزيون.

وتس�عى بع�ض املؤسس�ات االجتامعي�ة إىل حتقي�ق أهدافه�ا الربوي�ة 
واالجتامعي�ة والروحية.  ولكن ليس كل تلك املؤسس�ات تنجح يف وظيفتها 
وأداء دورها املطلوب. فقد تس�هم بعضها كاملدرس�ة مثال بش�كل أو بآخر يف 
نشوء االنحراف السلوكي أو الفكري لدى الفرد. إذ تعد سوء معاملة بعض 
املدرس�ني لتالميذهم أحد عوامل النفور من املدرس�ة. ويؤدي اهل املدرسة 
نح�و غي�اب الط�الب أو ضعف العالقة ب�ني البيت واملدرس�ة دورًا كبريًا يف 
انح�راف الطالب، ودفعهم إىل الس�لوك العدواين، مث�ل التخريب والرسقة 

والعنف. 

وم�ن جانب آخ�ر، فإن عدم تفعيل دور املس�جد يس�هم يف تنمية الفكر 
املنحرف املتط�رف. وعندما يطغى اجلانب االنفعايل  يف  اخلطاب الديني عى 
حس�اب اجلان�ب العلمي العقي،  إضافة إىل الركي�ز عى أفضل ما يف املايض 
وأس�وأ ما يف احلارض، فإن من شأن هذا أن يش�يع  جوا من اليأس واإلحباط 

والرغبة يف إحداث التغيري بطرق بائسة ويائسة)الشدي، 2004م، 65(.

كام أن انشغال اخلطباء والوعاظ باملسائل الشكلية شكل رضرًا لإلسالم 
وإن مل يقصدوا ذلك، حيث أصبحوا سببًا يف صد الناس عن املساجد وإبعادهم 
عنها بس�بب جهلهم، وعدم نفعهم للمس�لمني بام يطرح�ون من أفكار فجة، 
ومفاهي�م بعيدة عن آالم الناس وآماهلم ، خصوصًا بالنس�بة للش�باب اليافع 
ال�ذي يتطلع إىل املفاهيم التي متألنفس�ه بالرضا والقناع�ة، ال املفاهيم البائدة 
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املشككة بجدارة اإلسالم احلنيف، وقدرته عى مسايرة تطورات احلياة.

4  ـ بيئات التوتر والرصاع

ل�كل يشء مقوم�ات  يق�وم عليه�ا،  وبيئة ينمو  فيه�ا،  ومناخ ينش�أ عليه 
ويعي�ش في�ه.  وهذه املقومات من بيئة ومناخ هي التي هتيئ األس�باب حلدوث 
األش�ياء، س�واء كان احل�دث يتعلق باجل�امد أو النبات أو احليوان أو اإلنس�ان. 
ويمك�ن القول: إن األحداث االجتامعية والسياس�ية والفكرية تولد وحتيى من 
خ�الل بيئ�ة ومناخ  مناس�ب،  وقد تكون ه�ذه البيئات مجاع�ات أو مناطق  أو 
كيانات دولية مس�تقلة. ولذا يؤمن الباحثون ب�أن اإلبداع واالخراع واجلريمة 
وال�رصاع ما هي إال  أفكار  تنش�أيف بيئات معينة، وتضع�ف أو متوت يف بيئات 
أخرى. وقد أشارت كثري من الدراسات  إىل دور البيئة عى اإلنسان  وتأثريها يف 
فكره وسلوكه. وتعد دراسات الفيلسوف الفرنيس »مونتكيو« يف علم االجتامع 
القانوين يف القرن الثامن عرش فاحتة هذه الدراسات اجلغرافية، ففي كتابه »روح 
القوانني« أكد أن للمناخ وطبوغرافية األرض تأثريًا مبارشًا يف كل األفراد، ومن 
هن�ا ب�دأت بعض املحاوالت العلمية التي هدف�ت إىل ربط اجلريمة بظروف أو 
وقائع جغرافية معينة بعالقة س�ببية. وأخذ االهتامم يتزايد نحو دراس�ة األحياء 
الفق�رية، األمر الذي جعل مدينة مثل ش�يكاغو يف الواليات املتحدة األمريكية 

حقاًل خصبًا ملختلف الدراسات اجلنائية االجتامعية )الدوري،1984م، 91(

إن الفك�ر ال يتح�رك يف ف�راغ، وإنام ه�و يف كثري من األحيان يس�تجيب 
ملتطلبات الواقع ويعرب عنه، ويف تاريخ الفكر اإلسالمي فإن مذاهب التشدد 
يف االلت�زام بالنص�وص ومذاهب إطالق  حرية ال�رأي واالجتهاد مل تربز إال 

تلبية لواقع اجتامعي معني ساد يف بيئة واختلف يف بيئة أخرى.
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5 ـ   قوة اجلامعة املرجعية

يتأثر س�لوك اإلنسان باألفراد اآلخرين بطرق خمتلفة وبدرجات خمتلفة، 
وهؤالء األفراد عادة ما يعتربون مرجعًا للفرد يف الس�لوك واألفكار والقيم، 
وهو ما يس�مى باجلامعة املرجعية،  وه�و مفهوم ينطبق عى أي مجاعة يتواجد 
فيه�ا الفرد فيتخذه�ا هاديًا لترصفاته اخلاص�ة أو لتنمية أهدافه، ويش�عر أهنا 
تش�بع ميوله وحتقق آمال�ه، فيتقبل معايريه�ا ويعتز بقيمها، وق�د يدافع عنها 
ويضح�ي م�ن أجلها. وكل�ام كانت هذه اجلامع�ة قوية كان تأثريه�ا أكرب عى 
أفراده�ا. ومن اجلامعات املرجعي�ة التي يرجع إليها الف�رد مجاعات املواجهة 
الصغرية التي يس�ود فيها االرتباط الفعي، مثل العائالت أو املنظامت، س�واء 

كانت منظامت رئيسية أو اجتامعية أو سياسية.

وق�د حت�دد اجلامعات املرجعي�ة أنواعًا من الس�لوك ألفراده�ا أو طريقة 
اس�تخدامهم لذواهتم أو أنش�طتهم،  كام تقدم هلم معتق�دات وأفكارًا، ينبغي 
اإليامن هبا والدفاع عنها، وقد تكون هذه األفكار ناقصة أو مشوهة أو عدائية 
نحو األفراد واملجتمع.  وقد يكون هلا قوة طرد العضو من اجلامعة إذا خالف 

األعراف أو انتقد األيدولوجية، أو املعتقدات السائدة لدهيا.

6 ـ املنهج التعليمي اخلفي

يشكل املنهج التعليمي اإلطار الكي للعملية الربوية، فهو أداة الربية يف 
حتقي�ق أهدافها والوصول بالفرد املتعلم إىل أقىص ما يمكن من إبراز طاقاته، 
والكش�ف ع�ن قدراته، وتنمية ما لدي�ه من اس�تعدادات ومواهب، وإمداده 
بمختلف املهارات اجليدة التي متكنه من العيش السعيد، من أجل نفسه ومن 
أج�ل املجتمع ال�ذي ينتمي إليه. ويض�م املنهج التعليم�ي كل اخلربات التي 
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يكس�بها التلميذ حت�ت إرشاف املدرس�ة وتوجيهها، س�واء أكان ذلك داخل 
الفصل الدرايس أو خارجه.

إن املعلم�ني ه�م الذين يديرون املنه�ج التعليمي، وه�م الذين يعملون 
ع�ى حتقيق أهدافه، وهو دائاًم ما يكون منهجًا معلنًا خيضع للس�يطرة من قبل 
اجلهات احلكومية التي تعمل من خالله عى حتقيق أهدافها بأشكال وطرائق 

غري مبارشة.
إال أن املتعلمني يتعلمون أحيانًا أشياء ال تدرس فعليًا يف املنهج الرسمي 
املعل�ن، وه�ي أش�ياء أو معلوم�ات تأيت م�ن منهج آخ�ر يطلق علي�ه املنهج 
اخلف�ي، وهو نوع من اخلروج من قبل املعل�م أو املعلمة عن النص املكتوب، 
ع�ن طريق أفع�ال متثل فه�اًم أو قناعات خاص�ة، أو قي�اًم، أو توجهات تظهر 
يف النش�اطات واملامرسات، وبعض مظاهر السلوك التي يتعرض هلا الطالب 

داخل املدرسة، مما ال تتضمنه املقررات الدراسية.
وينظ�ر عل�امء الربي�ة ومنظرو املناه�ج إىل أن املنهج اخلفي ي�ؤدي دورًا 
خط�ريًا يف تش�كيل بعض األف�كار املنحرفة أو املتش�ددة وتأهيله�ا، وتكمن 
خط�ورة املنهج اخلف�ي كذلك بأنه يأيت من املعلم الذي ه�و املكون التايل بعد 

الوالدين لشخصية اإلنسان.

7 ـ اليأس واإلحباط
أح�د اإلس�هامات الرائعة لعلم النف�س االجتامعي ه�و تقديم نظريات 
تفرس الس�لوك العدواين، وم�ن أمهها نظرية اإلحب�اط – العدوان. وتفرض 
هذه النظرية أن اإلحباط يؤدي دائاًم إىل العدوان، وأن العدوان ينتج دائاًم عن 
اإلحب�اط. وقد تعدل ه�ذا الفرض بعد ذلك ليتضمن التس�ليم بأن اإلحباط 
يمك�ن أن ي�ؤدي إىل أن�واع كث�رية م�ن الس�لوك غري الع�دواين، مث�ل: زيادة 



196

االتكالية أو االنزواء أو التس�ليم أو االضطرابات الشخصية أو اإلدمان. كام 
أنه قد يؤدي كذلك إىل احتامل االنحراف الفكري � العقائدي.

فف�ي حال�ة اليأس واإلحباط م�ن تغيري الواق�ع  فإن الف�رد يتعرض إىل 
تغي�ريات س�لبية يف التفك�ري والش�عور؛ ففي جم�ال التفكري تقل أم�ام العقل 
اخلي�ارات واملحاوالت واحللول للتغلب عى العوائ�ق. وقد يتجه الفرد بناء 
ع�ى ذلك إىل التفك�ري املنحرف املتطرف لعالج املش�كالت، فيكون التفجري 
ب�دل احلوار والتفكري، واالنتحار أفضل اختيار، والعزلة واالنس�حاب بديل 

عن األهل واألصحاب.

أما يف  جانب الشعور واإلحساس، فإن الفرد يف حالة اليأس واإلحباط 
يغلب عليه التش�اؤم والش�عور باملرارة ونقص الكفاءة والفعالية، ومبالغة يف 
عل�ل العامل وأوضاعه، كام ينخفض مس�توى ال�روح املعنوية،  وينعدم األمل 
يف املس�تقبل، إضافة إىل نزوعه إىل الش�عور بالذنب والدونية واالنتقاص من 
قدرة الذات. ومجيع هذه مش�اعر س�لبية جتعل صاحبها  فريس�ة س�هلة التأثر 
بأفكار ومعتقدات مشوهة ومتطرفة من أجل تغيري الواقع،  فهو بسبب يأسه 

وإحباطه يتقبلها دون مناقشة أو نقد أو متحيص.

8 ـ  وسائل اإلعالم

تؤدي وسائل اإلعالم دورًا ال يستهان به يف تكوين االجتاهات واألفكار 
والتط�رف، فه�ي تؤثر  بام تقدمه م�ن برامج وأفالم وأخبار عن األش�خاص 
واألح�داث.  وتنب�ع أمهية املؤسس�ات اإلعالمية من أهن�ا أصبحت الصوت 
املس�موع لدى مجيع أفراد املجتمع، واألثر الذي تركه املؤسس�ات اإلعالمية 
ال يقت�رص فقط عى ما تبثه خالل س�اعات الي�وم والليل، بل يتعدى ذلك إىل 
ممارسة دور املوجه، حيث حتاول كل جهة غرس قيمها ومفاهيمها وأفكارها 
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ونظرياهتا يف عقول املتلقني وصوالً إىل أهداف مربجمة س�لفًا، وليس غريبًا أن 
يك�ون من بني تلك األه�داف اإلرضار ببعض األنظمة وال�دول عرب برامج 
سافرة أو مسترة، تس�عى إىل تقويض األمن واألمان واالستقرار االجتامعي 

هبا.

وتربز مس�امهة وس�ائل اإلع�الم يف تكوي�ن االنحراف�ات الفكرية عند 
األف�راد واجلامع�ات يف م�ا يظه�ر يف التغطي�ات اإلعالمية لبع�ض احلوادث 
اإلرهابية التي تقوم هبا بعض اجلامعات املتطرفة،  حيث تقارن وسائل اإلعالم 
بمبالغ�ة مفرطة بني أف�راد تلك اجلامعات وبني بقية أف�راد املجتمع، وتصوير 
الدولة واملجتمع يف »صورة مالئكية،« وإنكار أخطاء أفراد املجتمع، وتعظيم 
أخطاء أفراد اجلامعات املعتدية، مما يوجد فكرًا منحرفًا مضادًا، وفجوة هائلة 
بني الواقع واملثال يس�تغله أصحاب الفكر املنحرف من متطرفني وغريهم يف 
برناجمهم القائم يف األساس عى املقارنة بني مثال خيايل وبني الواقع املوجود، 
وهي مقارنة تثري اإلحباط واليأس واالس�تفزاز عند بعض األفراد )الركايب، 

2003م(.

ومن جانب آخر، فإن هناك تروجيًا إعالميًا ملا يقوم به اإلرهابيون ونرشًا 
ألفكارهم مثل بث  البيانات واخلطابات لبعض املتطرفني يف  بعض املحطات 
العربي�ة املتعاطف�ة، مم�ا قد يؤجج مج�اح بعض الناش�ئني وإغراء املهووس�ني 
بالش�هرة واحلاقدين ع�ى األوضاع االجتامعي�ة أو السياس�ية، وتقوية درجة 
االنبهار بأع�امل اإلرهابيني لدرجة تقليدهم واتباع خطواهتم، خاصة أولئك 
الذي�ن لدهي�م اس�تعداد بدين ونف�يس أو عقائ�دي ملح�اكاة عت�اة اإلرهابيني 

املروجني لنظريات وأيديولوجيات ومطالب حمددة.

وتنمي بعض وس�ائل اإلعالم مش�اعر الكراهية والعدواني�ة التي تولد 
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بدوره�ا أفكارًا ت�ربر العنف، وتكف�ر اآلخر، وحترض ع�ى االنتقام، وذلك 
عندم�ا تس�تفز بعض تلك الوس�ائل املش�اعر الدينية لألمة بتج�اوز الثوابت 
أو تزيي�ف وحتري�ف  الراس�خة،  الفقهي�ة  العقدي�ة واالس�تهانة باألح�كام 
النصوص الرشعية وحتريفها، لغايات معينة، وكذلك استهداف األشخاص 

باهتام النوايا والتهكم والسخرية.

وم�ن جان�ب آخ�ر، س�اعدت  ش�بكة املعلوم�ات العاملي�ة )اإلنرنت( 
كوس�يلة إعالمية عاملية يف نرش األفكار واأليديولوجيات املتطرفة واملنحرفة، 
م�ن خ�الل بروز فق�ه جديد عرب هذه الش�بكة، وهو ما يس�مى فقه اإلنرنت 
ب�ام حيتويه من فتاوى فردية مش�حونة باالنفعال والكراهي�ة والتحريض عى 
العنف، ولقد أدركت اجلامعات املتطرفة أمهية وجودها عى ش�بكة اإلنرنت 
العاملية، فطورت من مس�توى هذا الوجود كاًم وكيفًا، حيث االتصال الرسيع 
دون عقب�ات أو حدود سياس�ية أو جغرافي�ة، إضافة إىل خلوه من الس�يطرة 
احلكومية، فهي هتيئ بيئة مثالية لتنفيذ املخططات املش�بوهة. فبدأت مجاعات 
التطرف واالنحراف وبشكل خاص يف الدين نرش فتاواها التكفريية وإصدار 
التعليامت واألوامر لتنفيذ اخلطط والتفجري عرب هذه الوسيلة اإلعالمية التي 
تدخل كل بيت. فمن خالل هذه الش�بكة يمكن هلذه اجلامعات أن جتند ش�ابًا 
وه�و يف منزل�ه وب�ني ظهراين أهله الذي�ن ال يعلمون عنه ش�يئًا،  إذ إنه يقيض 
الس�اعات أمام جهاز الكمبيوت�ر. ولكن هذا الش�اب يف الواقع  يتعلم كيف 
يصن�ع قنبل�ة وكيف يقتل،  إضافة إىل تدريبه عى اس�تعامل خمتلف األس�لحة 

التقليدية وغري التقليدية.

وهيتم أصحاب هذه املواقع عى اإلنرنت بمخاطبة الشباب من اجلنسني 
بأسلوب ترغيبي مثري للعواطف الدينية، فهناك قسم خاص باملرأة املجاهدة، 
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وهناك قس�م خاص بخطب وفتاوى حتث عى قتال الكفار وكل من يواليهم 
من املس�لمني، ومعرض للصور والفيديو تعرض لقطات االقتحام، وتفجري 

املواقع يف بعض الدول،  والتي نفذها أفراد هذه التنظيامت.

9 ـ اإلعجاب  بالرأي

 يؤم�ن بع�ض الن�اس بأفكار لي�س عليها دلي�ل، ويدافع�ون عنها دون 
مناقش�ة منطقية أو حجج وبراهني قاطعة حتى تصبح عقائد راسخة يصعب 
تغيريه�ا، يدفعهم بذلك الغرور بالنفس واإلعجاب بالرأي حتى لو تبني هلم 

احلق.

وتنت�رش هذه األفكار املنحرفة مدعومة بأقوال خالبة وش�خصية جذابة 
خل�داع الكث�ري من الس�ذج واجلاهلني،  فيعجب�ون بزخارفه�ا، ويؤمنون هبا، 
ويدافعون عنها باعتبارها حقيقة مرشقة وساطعة. وتصل هذه األفكار مداها 
يف التط�رف عندم�ا يموت الكثري يف س�بيل حتقيقه�ا، ألن أصحاهبا مصابون 
بمرض الغرور بالنفس واإلعجاب بالرأي. وكم يف التاريخ من فرق متعددة 
حتمل مذاهب فكرية س�قيمة، منحرفة عن املنهج الفكري الس�ليم بسبب داء 

الغرور واإلعجاب بالرأي )امليداين،1986م، ص 684(.

وتستقي اجلامعات املتطرفة أتباعها واملتعاطفني معها بطرق عدة منها: 
1 �  إهيام االتباع بأهنم عى حق ، وأهنم كالرسل وأصحاهبم،  ذوو رسالة 
ال ب�د أن توض�ع يف طريقه�ا الصع�اب،  وأن النرص هل�م يف النهاية، 
وعليهم أن يثبتوا عى مبادئهم،  فإن انترصوا فهو نرص من اهلل وتأييد 
هل�م،  وإن أخطأوا فهو ابت�الء من اهلل،  ليمحص ذنوهبم ويقوي من 
شوكتهم. فاجلامعة أو التنظيم هي الطائفة املنصورة القائمة بأمر اهلل، 
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واملؤمن الصادق هو الذي يوفقه اهلل لالنضواء حتت لوائها. 
2 �  عدم إطالع األتباع عى اخلطأ املراجع عنه خوفًا من أن يردهم ذلك 
ع�ن التمس�ك بمنهج اجلامع�ة أو النفور منها. وعندم�ا يطلع بعض 
األتب�اع عى تراجع ما من أحد ق�ادة التنظيم أو منظريه، فإن اجلامعة 
ت�ربر ذلك عى أنه إكراه من قبل رجال األمن جاء حتت وطأة األرس 

والتعذيب.
3 � االنتقائي�ة يف الق�راءات واملش�اهدات والتي ُتق�دم باعتبارها صادقة 
وموثق�ة ورشعي�ة. ف�ال جم�ال لالختي�ار أو االط�الع ع�ى وس�ائل 
إعالمي�ة أو مص�ادر ثقافي�ة أخرى. فهن�اك عزل إعالم�ي عن أفراد 
التنظي�م أو اجلامع�ة، ف�ال يس�معون م�ا حيص�ل خ�ارج نطاقهم من 
مس�تجدات. فاملس�موح فقط هو املقاب�الت اخلاصة بق�ادة التنظيم 
وخطبه�م  والفتاوى املؤيدة لفكرهم ، وكت�ب التحريض والتكفري 
التي يرجعون إليها يف فتاواهم ومربراهتم، وهي غالبًا هتاجم احلاكم 

والدولة وتكفرها.
4 �  الع�زل النف�يس واالجتامع�ي لألتباع ع�ن األرسة واملجتمع. وقطع 

أوارص العالقة بينهم وبني أرسهم وأقارهبم. 
5 �  الزه�د يف العل�امء بع�دم الت�زام فهمهم واالس�تقالل بالفهم دوهنم. 
وإس�قاط منزلته�م والطع�ن يف فقهه�م،  وعقائده�م ومنهجه�م، 
خاصة عندما يتعارض مع مصالح اجلامعة أو التنظيم، وكذلك ربط 
كل خل�ل حي�دث يف املجتمع س�واء كان انحرافًا يف فكر، أو س�لوكًا  
بالعلامء، واعتبارهم املس�ؤولني عنه، وذلك  تش�وهيًا لصورة العلامء 

وسمعتهم يف مقابل تعظيم قادة اجلامعة، والثناء عليهم.
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6 �  تشييخ املتعاملني ومن ليسوا بأهل علم، ورفعهم إىل مصاف العلامء، 
وجعله�م ق�ادة وأئم�ة وإط�الق األلق�اب الكب�رية عليه�م، تروجيًا 
لفكرهم وفتاواهم. وكذلك تصدرهم للفتيا ونصب أنفسهم هلا من 

غري مشورة من أهل العلم وال استئذان.

10  ـ   التمسك باألفكار القديمة
إن التمس�ك باألف�كار واملعتق�دات القديم�ة دون مناقش�ة أو متيي�ز بني 
اخلط�أ والص�واب الذي حتمل�ه، أو احل�ق والباطل ال�ذي تدعو إليه يس�بب 
مج�ود التفك�ري وإلغاء دوره العظيم يف التأمل والتفكري. كام أن هذا  التمس�ك 
باألف�كار القديم�ة وما جرى عليه العرف والتقاليد يؤدي باإلنس�ان إىل عدم 
تقبل ما يعرض عليه من أفكار جديدة، فيتمس�ك باملألوف واملعروف ويعتاد 
علي�ه وال خيرج عن�ه إال بقدر من اجله�د واإلرادة والعزم.   وق�د يكون وراء 
التمس�ك باألف�كار القديمة لدى الفرد عوامل متع�ددة مثل: األلفة وترشب 
ه�ذه املفاهيم، واألف�كار حتى لو ثب�ت بطالهنا، ومن العوام�ل ارتباط تلك 

األفكار القديمة باملصالح واملنافع واألهواء.

11 ـ التعصب والتحيز
أصح�اب الفك�ر املس�تقيم ال يفرض�ون أفكاره�م ع�ى اآلخري�ن، بل 
يعرضوهن�ا عرض�ًا موضوعي�ًا س�ويًا دون دفاع مس�تميت أو إمه�ال مقيت،  
ب�ل يرحب�ون بنقدها ومناقش�تها واتباعها بعد االقتناع هب�ا. وتعد بعضهم أن 
التعصب مش�ابه للظلم يف غاياته، فكام أن اإلنس�ان الظامل لنفس�ه ينرص هواه 
وش�هوته وظلمه وعدوانه، ويقاتل من أجلها، فإن املتعصب لشخص يواليه 
أو لقوم، أو حلزب، أو جلامعة، أو لفكرة قديمة، س�وف يدافع ملا يتعصب له  

ولو ظهر له أن احلق يف غري اجلهة التي ينارصها.
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والتعص�ب داء مهيمن عى عقول أصح�اب األهواء واألفكار املنحرفة 
ونفوس�هم، ويالح�ظ ه�ذا ال�داء عند الش�يوخ ومريدهي�م، وعن�د الوعاظ 
وتالميذهم. ويف غمرة التعصب األعمى يندفع اإلنسان نحو ما يراه صحيحًا 
اندف�اع م�ن حج�ب برصه إال م�ن زاوي�ة الرؤية الت�ي هو فيه�ا.  والتعصب 
والتميز يأيت عادة بس�بب تأثر اإلنسان بميوله ودوافعه وانفعاالته وعواطفه، 

التي تؤثر بشكل مبارش يف تفكريه وإدراكه.
إن التعصب للرأي واتباع اهلوى يميل باإلنسان إىل التحيز يف رأيه وفيام 
يصدره م�ن أحكام، وجيعله ضحي�ة للتقليد األعمى، واتب�اع اآلخرين دون 

إدراك أخطائهم أو انحرافهم عن احلق.
وقد أش�ار القرآن الكريم إىل تأثري اهلوى يف اإلنسان، وما يؤدي إليه من 
االنحراف بتفكريه عن اجتاهه الس�ليم، فيضل س�بيله ويعجز عن التمييز بني 

احلق والباطل، وبني اخلري والرش، وبني اهلدى والضالل.

12 ـ  التقليد األعمى
يش�ري بع�ض الباحث�ني إىل أن التقليد ه�و مظهر من مظاه�ر االنحراف 
الفكري والسلوكي، إال أننا نرى: بأنه سبب لالنحرافات الفكرية والسلوكية 
أكثر من أن يكون مظهرًا. ومما يدل عى أن التقليد هو تقليل من مكانة العقل 
وانحرافه عن استخدامه ملا خلق له، ذلك  ما جاء يف القرآن الكريم من تنديد 

بالتقليد األعمى والسري عى خطى اآلباء دون تفكري أو إرادة أو وعي.
والتقلي�د األعمى ينش�أ عادة عن التعص�ب، والثقة املطلقة بالش�خص 
املقل�د، وبمنهج�ه وطريقة اجتهاده، وحياته، فالتابع عى س�بيل املثال، الذي 
يقل�د إمامه دون بصرية يف كل خطوة خيطوه�ا، يقع يف كل األخطاء التي يقع 

فيها إمامه تلقائيًا.



203

13 ـ التعميم والترسع يف األحكام

إن اإلنس�ان صاح�ب التفك�ري العق�الين املس�تقيم ه�و ال�ذي ال يصدر 
أحكام�ًا،  أو يب�دي رأي�ًا دون أن تك�ون لدي�ه البيانات الكافي�ة واملعلومات 
الرضورية املتعلقة باملوضوع الذي يفكر فيه. حيث إن جتمع الرباهني واألدلة 
واملعلومات الوافية من ش�أهنا أن تدعم رأي�ه،  وتؤيد صحة ما يصل إليه من 
نتيج�ة. ول�ذا ف�إن العل�امء واحلكامء م�ن الناس وأصح�اب ال�رأي والفطنة 
الس�ليمة يتحرجون أش�د احلرج يف إبداء الرأي أو إص�دار األحكام دون أن 
تك�ون لدهيم األدل�ة الواضحة البينة التي يس�تندون إليها في�ام يصدرون من 
آراء أو أح�كام. إال أن بع�ض الناس يتعجلون يف إبداء الرأي يف األمور دون 
بيانات كافية أو حجج منطقية فنش�أت آراؤهم وأفكارهم منحرفة عن منهج 

التفكري السليم. 

سابعًا: مكونات األمن الفكري ودعائمه

يوج�د الكثري من املكونات التي يتك�ون منها األمن الفكري، ومن أهم 
تلك املكونات والدعائم ما يي: 

1ـ  التعليم:

�  صناع�ة ثقاف�ة اجتامعية حتقق األمن بمس�توياته الفكري�ة، القادرة عى 
إجي�اد التوازن بني الف�رد واملعطيات الفكري�ة يف املجتمع الذي يعيش 

فيه )البداينة، 1427ه�، 20(.
�  نقل الثقافة االجتامعية املناس�بة للطلب�ة يف مناهجها املختلفة، وخاصة 
يف املرحلة اجلامعية التي يصبح الش�باب فيه يف قمة احليوية والنش�اط 
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وتدافع األفكار وجتاذهبا، وبحكم ما توفره من إمكانات مادية وبرشية 
وتنظيمية )امللحم، 1430ه�، 4(.

�  تدعيم املفاهيم العلمية بشكل يؤدي إىل تنمية الطالب الذي من خالله 
تك�ون تنمية املجتمع كله لذلك م�ا تؤازره رؤية الوطن واجتاهاته، كام 
أن األنش�طة اجلامعية هتدف إىل الرب�ط بني الفرد واجلامعة وبني جمتمع 

.)Kimball,1974, 44( اجلامعة واملجتمع األكرب
�  إقام�ة الندوات واحل�وارات التي تؤك�د منهجية العم�ل الديمقراطي 
داخ�ل اجلامع�ة والتي تتمثل يف بناء تفكري الط�الب وتطويره، عى أن 

يكون ذلك مصاحبًا لتعليمهم العلم املفيد )إبراهيم: 2006م: 24(
�  أخ�ذ القرارات اخلاص�ة بتنظيم العمل اجلامعي وتطويره عى أس�اس 
املصلحة العامة لألستاذ والطالب معًا دون تغليب لبعض االعتبارات 

اخلاصة. 
�  رف�ض فك�رة إرضاء نزعات ش�خصية مهام كانت قوهت�ا، أيضًا رفض 
فك�رة تصفية احلس�ابات  من خالل س�ن قرارات إداري�ة واهية وغري 
حريصة عى املصلحة العامة أو تأخذ يف حساهبا سمعة اجلامعة نفسها.
�  مناقش�ة القيم العلمية واملوضوعية لألس�تاذ اجلامع�ي والتي تؤكد كيان 
اجلامع�ة واحرام�ه لذاته كمفك�ر وعامل ومرب وأس�تاذ وإداري، والتي 
تؤك�د أيض�ًا أمهية الوص�ول والتواصل ب�ني هذا األس�تاذ والطالب، بام 
يمثل القدوة احلسنة والنهج الكريم والتعامل اإلنساين والتفاعل املثمر.
�  مقاوم�ة فك�رة التس�لط واإلخض�اع اجل�ربي ع�ى احلري�ة الفكري�ة 
واألكاديمية ألس�تاذ اجلامعة والطالب عى الس�واء، م�ا دام قد عمال 

وفق منظومة عمل جادة وأخالقية. 
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�  العم�ل ع�ى س�يادة أخالقي�ات الديمقراطي�ة الفكري�ة ع�ى أس�اس 
أن التحدي�ث الفك�ري األخالق�ي ع�امد قوي لبن�اء األس�س البنيوية 
لإلصالح�ات الك�ربى يف املجتم�ع، وه�و ركي�زة أساس�ية لتحقي�ق 
االنضب�اط واإلص�الح داخ�ل البني�ة الداخلي�ة للجامع�ة )إبراهيم، 

2006م،24(.
�  إن حمارب�ة الفك�ر  املنحرف ال تكون بوضع قوان�ني صارمة فقط، ولكنه 
يتم من خالل زرع بنى ثقافية متنوعة يف اجلامعة وتعددية فكرية متوافقة 
مع القيم االجتامعية وتنش�يط اجلوانب الثقافية والفكرية يف اجلامعة من 
خالل التأسيس ملنهجية احلوار وقبول اآلخر )امللحم:1430ه�: 46(.

2 ـ دور اجلامعة يف حتقيق مقومات األمن الفكري: 

1 �  إن مزي�دًا م�ن احلريات والنقد كمنهج تربوي وفقًا للقيم السياس�ية 
واالجتامعية يف املجتمع بني طلبة اجلامعات حيد من احتكار احلقائق 
وأحادي�ة الثقاف�ة، مما جيع�ل العقل الب�رشي لطلبة اجلامع�ات يعتاد 

ممارسة النقد والتحليل. 
2 �  إن دور اجلامع�ات جي�ب أن ال يك�ون مكم�اًل ل�دور املجتمع فقط، 
ولكنه دور مرتب�ط بإعادة إنتاج العقول االجتامعية من خالل إتاحة 
الفرص للطلبة لالختيار بني ختصصات أكاديمية خمتلفة ومس�ارات 

دراسية متنوعة. 
3 � تكري�س األنش�طة الثقافي�ة يف املجتمع اجلامع�ي وتعددها من حيث 
نوعية األفكار واالجتاهات، وفتح الفرصة أمام الطلبة ملامرس�ة دور 
ثق�ايف متوافق مع اجتاهاهتم، ولي�س مفروضا أو مقننًا بقوانني ثقافية 

ليس هلا وجود. 
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4 �  التأكي�د ب�أن اجلامع�ات جي�ب أن خترج م�ن اجتاهه�ا األكاديمي إىل 
اجتاه�ات متع�ددة حت�ى تتي�ح الفرص�ة لفئ�ات متنوعة م�ن الطلبة 

لاللتحاق هبا. 
5 �  أن يك�ون احل�وار معهم متاحًا ال بني الطلب�ة فقط، ولكن بني الطلبة 
وجامعاهتم وأنظمتها وأس�اتذهتا إلجياد ثقافة مرنة تش�يع الطمأنينة 

واحلرية األكاديمية املنضبطة للطلبة وأساتذهتم.
6 �  أن تك�ون اجلامعات هي املصدر املوثوق لتحليل الظواهر املجتمعية 

ودراستها وحتليل نتائجها. 
7 �  أن يت�م اختي�ار األس�اتذة األكف�اء للعمل يف اجلامع�ات، من حيث 
قدرهت�م عى فه�م ثقاف�ة املجتمع والقدرة ع�ى التعامل م�ع الثقافة 

املجتمعية وتنوعها وتعدد مصادرها)امللحم:1430ه�: 47(.

ثامنًا: املعوقات التي حتول دون حتقيق األمن الفكري
يوجد الكثري م�ن املعوقات التي حتول دون حتقيق األمن الفكري، ومن 

أهم تلك املعوقات ما يي: 
1 �  إن أخطر القضايا املحتملة أن يسهم تصنيف اجلامعات بتخصصاهتا، 
ووفقًا ملسارها الفكري والربوي يف جعلها تتبنى بعض األفكار دون 
غريها، مما جيعل احتاملية نشوء ظواهر فكرية سلبية فيها أمرًا حمتماًل؛ 
لذلك ال بد من منح اجلامعات فرصة كبرية لتنوع التخصصات فيها 
لتنوي�ع البيئة األكاديمي�ة، وجلب اخلربات م�ن كل مكان)امللحم: 

1430ه�: 6(.
2 �  إن وصول بعض الطالب إىل اجلامعات بمفاهيم مرسخة، وخاصة 
الفكرية الس�لبية منها جيعل مهمة اجلامعة صعبة، وتكرس التحدي 
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احلقيقي أمام اجلامعة يف إعادة تأهيل هؤالء الشباب، وإعادة بنائهم 
)امللحم: 1430ه�: 3(

3 �  إن الركيبة السكانية للمجتمع السعودي تتميز بالكثافة الشبابية  يف 
بنائها الديمغرايف، فنحو 70% من س�كاهنا يف سن الشباب، بحسب 
آخر تقرير ملصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات الس�عودية لعام 

2008م.
4 �  إن املرحل�ة اجلامعي�ة وه�ي تش�كل منعطف�ًا وحتديًا يف حي�اة األبناء 
ال يمك�ن فصله�ا عن س�ابقتها م�ع املراحل، ولذل�ك يمكن القول 
إن الطالب الس�عودي يعيد تش�كيل ذاته يف املرحل�ة اجلامعية، وفقًا 
ملدخالت املراحل السابقة للجامعة، وهنا تكمن اخلطورة، حيث إن 
العقود املاضية ش�هدت حتوالت كبرية يف املجتمع، وكان من أبرزها 
وج�ود ظواهر س�لبية متثلت يف التط�رف يف التش�دد يف الدين الذي 

انعكس عى سلوك الطالب)امللحم: 1430ه�: 11(.
5 �  إن االنضباطي�ة يف الدخ�ول واخل�روج واملراقب�ة املتوفرة يف املراحل 
الثانوي�ة تفق�د قيمتها يف اجلامع�ة حيث توجد احلري�ات يف التحرك  
والدخ�ول واخل�روج، وتغي�ب املرجعي�ات البريوقراطية)امللح�م: 

1430ه�: 11(.
6 �  إجي�اد اجلامعة لنفس�ها ثقافة إنس�انية تع�د من أه�م التحديات التي 
س�تواجه جامعاتن�ا بثقافاهتا غري  املس�تقلة، وأن تكام�ل ثقافتها مع 
املجتم�ع تق�ف يف وجهة ما نعانيه من فلس�فة تعليمية مازالت تؤكد 
قيم الطاعة والذاكرة واالمتث�ال واالهتامم الواضح باجلوانب الفنية 
يف العملية التعليمية عى حس�اب النظرة إىل التعليم كنسق اجتامعي 

متفائل مع البناء الكي للمجتمع )سكران: 1999م: 16(. 



208

�  هن�اك مجاعات الضغط وما متثله مصاحلها بعيدًا عن االنتامء، والتي 
غالبًا ما تتسم داخل الدول النامية باألنانية. 

�  تغلغل ثقافة التش�دد  يف اجلامع�ة: إن األمر املحري أن الثقافة يمكن 
أن خترق اجلامعة وتس�يطر عليها بشكل حمكم، بينام تعجز األنظمة 
عن حتقيق ذلك، ولكي تكون الصورة واضحة فال بد من اإلشارة 
إىل أن ثقاف�ة التش�دد يمك�ن أن تك�ون ثقافة أصيل�ة يف جامعة من 
اجلامعات، ويصعب نقدها بشكل علني، مما يؤكد تغلغلها يف تلك 
اجلامع�ة أو غريها، بينام يمك�ن أن نقدر فرجات تلك اجلامعة دون 

وجل أو خوف اجتامعي)امللحم: 1430ه�: 33(.

تاسعًا: املقومات التي توفر البيئة التحتية املشرتكة لتحقيق األمن الفكري

1 ـ  املقومات الثقافية 

يعد نرش العلم والثقافة من رس�الة املؤسس�ات اجلامعية، فهي ذات دور 
طليع�ي يف جمال العلم والثقافة للنهوض باملجتمع، وهي مركز إش�عاع ثقايف 
للمجتم�ع، ويمكنه�ا أن تنفتح عليه، وأن تفتح أبواهبا له، وال بد ملؤسس�ات 
التعليم العايل من أن تستجيب للحاجات الثقافية للمجتمع لتسهم يف تنشيط 

بنيته االجتامعية واالرتقاء بمستواه الفكري والثقايف )عي: 2005م: 24(.

2 ـ  املقومات البرشية 

أ ـ  املقومات املتعلقة بالطالب اجلامعي 

الكش�ف عن احتياجات ومتطلبات الشباب يمكن اتباعها من بني هذه 
الطرق.
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الطريق�ة األوىل: مراجع�ة وحتلي�ل الثقافة القائم�ة التي يعيش فيها الش�اب، 
والتعرف إىل النظم التعليمية وأساليبها يف تنمية شخصية الفرد وتقويم 
أدائها، وحتديد املشكالت االجتامعية والسياسية واالقتصادية القائمة 

يف املجتمع )بدران: 2002م: 29(.

الطريق�ة الثاني�ة: دراس�ة نم�و الش�باب يف مظاه�ره اجلس�مية واالنفعالي�ة 
واالجتامعي�ة لتحديد الق�وى والعوامل التي تتدخ�ل يف عملية النمو 

وتؤثر فيها )التومي: 1986م: 44(.

ب ـ  املقومات املتعلقة بعجز هيئة التدريس )األستاذ اجلامعي(

وتتنوع أساليب حتسني أداء األستاذ اجلامعي، ومن أهم هذه األساليب.
األس�اليب الذاتية: وتقع مسؤولية هذه األس�اليب عى عضو هيئة التدريس 

نفسه، فعليه القيام بام يي:
�  تنمي�ة االجتاه�ات اإلجيابية نحو مهنته العلمي�ة والربوية، بحيث 

يؤدي ذلك إىل رضاه  عن عمله وسعادته به. 
�  تنمية الطموح الش�خيص لألس�تاذ: يتوقف نمو األستاذ اجلامعي 
مس�تقباًل ع�ى طموحه الش�خيص وقابليت�ه للتقدم وم�دى تأثره 
بالتش�جيع وبعوام�ل التطور املحيط�ة به وعى املس�توى العلمي 

والربوي والثقايف الذي يود الوصول إليه. 
�  تنمية االطالع الواسع لألستاذ اجلامعي، فهو عامل أسايس ومهم 

لنموه العلمي والثقايف )امللحم: 1430ه�: 15(.
األس�اليب املهني�ة: من خالل التدريب املهني بااللتح�اق بالدورات وورش 

العمل والتعليم املهني بااللتحاق بالدورات التعليمية.



210

3 ـ املقومات احلقوقية 
 احلرية األكاديمية 

من�ح األكاديمي�ني والطالب، بخاص�ًة واجلامعات عامًة حرية تش�كيل 
احل�رم اجلامع�ي وأنش�طته ع�ى النح�و ال�ذي ي�راه القائم�ون ع�ى ش�ؤونه 
واملس�تفيدون منه، بحيث يتواف�ر ألعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراس�ات 
العليا حرية طرح آرائهم وأفكارهم ومعارفهم، وإجراء بحوثهم بحرية وفق 
املنهجية العلمية املتعارف عليها، بعيدًا عن الوصايا والرقابة السلبية)الذيفاين: 

2007م: 32(.

وتأسيس�ًا ع�ى األدب النظري املتص�ل بمصطلح )احلري�ة األكاديمية( 
يمكن استخالص مجلة من املبادئ، وهي. 

1 �  املسؤولية .
2 � الصدق العلمي امللتزم بقيمة البحث العلمي. 

3 �  األمان�ة العلمي�ة املتصل�ة بتقدي�م املعرف�ة وااللت�زام بقي�م العملي�ة 
التعليمية وأهدافها املرجوة. 

4 � املوضوعي�ة العلمي�ة واألدبية املتصلة بتقدي�م وجهة نظره أو عرض 
وجهة نظر أخرى. 

5 �  الش�جاعة العلمي�ة: وتتص�ل باجل�رأة الت�ي ينبغ�ي أن يتح�ى هب�ا 
األكاديمي�ون بمامرس�اهتم العلمي�ة يف س�ياق التدري�س والبح�ث 

والعالقة العلمية مع اإلدارة والقرارات العلمية. 
6 �  اإلنصاف .

7 �  االنضباط الذايت واجلمعي )الذيفاين: 2007م: 5(.
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4 ـ  املقومات التعليمية والرتبوية: وهي تتألف من ثالثة عنارص 

أ ـ  مناهج التعليم اجلامعي )املحتوى وطرائق التدريس( 

م�ن املفروض نظريًا أن تس�هم مناه�ج التعليم اجلامع�ي يف إعداد جيل 
من اخلرجي�ني لدهيم القدرة عى تطوير معارفهم وع�ى فهم متغريات العرص 
م�ن حوهلم، لكن إذا تأملنا مناهج التعليم اجلامعي وجدنا فارقًا شاس�عًا بني 

الواقع واملأمول )إبراهيم: 1994م:23(.

ومن أمثلة األهداف التي قد ال يستطيع املنهج حتقيقها: 
1 � عدم إكساب املتعلم طرق تشغيل املعلومات التي  يتقنها من خالل دراسته. 
2 �  ع�دم االهت�امم بالتنمي�ة املتكامل�ة لإلنس�ان يف املج�االت املعرفي�ة 

واملهارية والوجدانية والسلوكية.
3 �  ع�دم التأكيد عى بناء الش�خصية الق�ادرة عى فهم ظروف احلارض، 

والقادرة عى استقرار املستقبل وتوقعه. 
4 �  ع�دم غرس القي�م اإلجيابية اخلاصة باملجتم�ع )إبراهيم: 1994م ، 

.)25

ب ـ  مناهج البحث العلمي: 

�  ع�دم الت�وازن ب�ني أنواع  البح�وث: إهنا بحوث ال تتناول مش�كالت 
املجتم�ع وقضاياه ك�ام ينبغي، فأغلبها بحوث نظري�ة تغفل التطبيقية، 
ك�ام أهنا بحوث أفراد تص�در عن مبادرات فردية، وهذا ليس عيبًا، بل 
األكثر إجيابيًا أن يش�رك يف بحوث )فرق العمل( يش�رك يف عدد من 

األعضاء من أقسام علمية خمتلفة )بدران: 2004م: 33(.
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�  ضعف إنتاجية كثري من أعضاء هيئة التدريس: إن كثريًا من أعضاء هيئة 
التدريس ال يطلعون وال يبحثون، ويعتربون احلصول عى الدكتوراه، 
هناية املطاف أو الوصول إىل درجة األستاذية )بدران: 2004م:34(.
�  تكال�ب أم�راض البريوقراطي�ة:  ع�ى الرغم من إنش�اء مراك�ز بحثية 
كث�رية، إال أن تكالب أم�راض البريوقراطية ختنق هذه املراكز وتعرقل 
مس�ريهتا، فض�اًل عن انع�دام العالق�ة بني ه�ذه املؤسس�ات البحثية، 
واملؤسس�ات اإلنتاجية واخلدمية التي تس�تفيد م�ن نتائج بحوثها، مع 

هجرة العقول إىل اخلارج )إبراهيم: 1994م: 36(.

ج ـ تصور مقرتح لتفعيل البحث العلمي لتحقيق األمن الفكري 

اقرح�ت الباحثة امللح�م )1430ه�( تص�ورًا مقرح�ًا لتفعيل البحث 
العلمي لتحقيق األمن الفكري، يتلخص فيام يي:

1 �  رضورة وج�ود آلي�ة حمددة للبحث العلمي املوج�ه لقضايا املجتمع 
ومنه�ا وأمهه�ا قضاي�ا العن�ف والتط�رف واإلره�اب بمركزية من 
اإلدارة العلي�ا )وزارة التعلي�م الع�ايل( ، موجه�ة لعم�وم اإلدارات 

املعنية يف اجلامعات )عامدات الدراسات العليا(.

2 �  ختصيص موازنة مستقلة للبحث يف موضوع األمن الفكري، وإجياد 

حوافز ألعضاء اهليئة التدريس�ية الذين يقومون بإجراء دراسات أو 

يعدون أبحاثًا، أو يرشفون عى طالب الدراسات العليا الباحثني يف 

املجال ذاته )األمن الفكري(. 

3  �  رضورة وج�ود وحدات بحثي�ة يف كل جامعة تقوم بمتابعة وحتديد 
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املشاكل البحثية التي قد تواجه الباحثني يف جمال األمن الفكري. 
4 �  حث أعضاء اهليئة التدريسية عى البحث العلمي، وخاصة البحوث 

التكاملية بام خيدم جمال األمن الفكري وموضوعاته املتعددة.
5 �  توعي�ة أعضاء اهليئة التدريس�ية يف اجلامع�ات بأمهية البحث يف جمال 
األمن الفكري واستش�عار اجلميع كمواطنني هبذه الرس�الة الوطنية 
ومسؤوليتهم، وحث طالهبم من الدراسات العليا عى البحث فيه. 
6 �  اإلرش�اد األكاديم�ي واألنش�طة الطالبي�ة: وتعرب عن مدى إس�هام 
خط�ط وبرام�ج األنش�طة الطالبي�ة يف تعزي�ز ثقافة األم�ن الفكري 
لطلبة اجلامعة، ودور برامج اإلرش�اد األكاديمي والقائمني عليه يف 
وقاي�ة الطلبة من االنح�راف الفكري وتعاوهنم م�ع اجلهات املعنية 

باألمن الوطني. 

وذل�ك باعتامد برامج توجيهية وإرش�ادية تعنى باألم�ن الفكري للطلبة 
وإرشاك وتوعية أعضاء اهليئة التدريسية التي تتعامل مع الطلبة بشكل مبارش 
من خالهلا وتأكيد نوعية اخلطط والربامج الوقائية ،عى أن ترتبط بإدارة عليا 
ختتص باألمن الفكري )وزارة التعليم العايل( كجهة إرشاف وتقويم ومتابعة 
لعامدات النش�اط وشئون الطالب يف اجلامعات، بام هيدف إىل تعميق اندماج 

الطلبة االجتامعي ووالئهم الوطني)الراشد: 2005م: 29(.

 مفهوم الرتبية األمنية 

تعرف الربية األمنية بأهنا ترسيخ القيم اإلسالمية واالجتامعية السائدة يف 
املجتمع، وهتدف إىل محاية النشء من التيارات الس�لبية اهلادفة، وذلك بتدريب 
الطلبة عى مقاومة التيارات  التي تدعو إىل اخلروج عى القانون وانتهاك احلريات 
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وارت�كاب اجلريم�ة، وهتديد أمن املجتمع�ات، إضافة إىل التعري�ف بالضوابط 
القانوني�ة ونقل املع�ارف املتعلقة بتطبيق وتنفيذ ه�ذه الضوابط والنتائج املرتبة 

عى خمالفتها )وزارة الربية والتعليم باإلمارات: 2007م(.

وتع�رف الربية األمني�ة بأهنا: )تعليم وتعلم املفاهي�م األمنية واخلربات 
الالزمة للمواطنني، لتحقي�ق األمن الوطني ومحاية املوارد الطبيعية ومقاومة 
الرذيلة واألم�راض االجتامعية، والربية األمنية تربية مزدوجة، وعملة ذات 
وجه�ني، تربي�ة أمنية للرشط�ة وللمواطنني، جتعل الرشط�ي واملواطن رجال 

أمن )زهران: 1988: 15(. 

أهداف الرتبية األمنية

أ ـ  األهداف العامة: 
1 �  تعزيز االنتامء الوطني واهلوية الوطنية. 

2 �  تعزي�ز الوع�ي األمني يف أوس�اط الطالب فيام يتص�ل بأدوارهم يف 
املحافظة عى األمن. 

3 �  ترسيخ مبدأ  املسئولية املجتمعية. 
4 �  تعزيز العلم الرشعي الصحيح بني أفراد املجتمع الربوي وخصوصًا 

الطالب فيام يتعلق بقضايا الغلو والتكفري، والتطرف واإلرهاب. 
5 �  محاية األحداث والشباب من الوقوع يف اجلريمة. 

6 �  إكس�اب الفرد مهارات التفكري املوضوع�ي والتفكري الناقد للتمييز 
بني األفكار الصحيحة واألفكار السقيمة.

7 �  التوعي�ة بأخط�ار تعاط�ي املخ�درات وآثارها األمني�ة واالقتصادية 
واالجتامعية عى الفرد واملجتمع.
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ب ـ  األهداف التطبيقية: 

1 �  تنمية الثقافة األمنية لدى الطالب والطالبات. 
2 � التعريف بأمهية سياسة املناخ األمني اإلجيايب وأثره يف تطور املجتمع. 

3 �  التعريف بخطر اجلريمة وأنواعها وأثرها عى الفرد واملجتمع.
4 �  مكافحة اجلريمة والوقاية من االنحراف. 

5 �  التوعية بأساليب املنحرفني واملجرمني يف ارتكاب اجلرائم املختلفة. 
6 �  التبصري بأساليب مواجهة النشاط  والسلوك اإلجرامي. 

7 � احل�ث ع�ى اإلبالغ عن اجلرائ�م املختلف�ة وتقديم املعلوم�ات التي 
تساعد أجهزة األمن يف الوصول إىل مرتكبي اجلريمة التي هتدد أمن 

الوطن واملواطن. 
8 � احلث عى مواجهة الشائعات املغرضة واإلبالغ عن مروجيها. 

9 �  تنمية الثقة والتفاهم واالحرام املتبادل بني رجال األمن واملواطنني. 
10 �  تدعيم عالقة الرشطة باملواطنني وحتسني صورة الرشطة لدى املواطنني 

)زهران: 1988م: 33(.

عارشًا: دواعي تطبيق الرتبية األمنية يف املؤسسات الرتبوية

1 ـ  تزايد نسبة اجلريمة

أدى التغيري االقتصادي واالجتامعي والديمغرايف عى مس�توى الدولة، 
وحتديدًا عى مستوى دول اخلليج العريب واململكة العربية السعودية، إىل تزايد 
نسبة اجلريمة، وقد تزايدت نسبة اجلريمة يف احلياة االجتامعية حتى أصبحت 
من الس�امت املميزة هلذا القرن، فنحن نعي�ش يف عامل كثرت فيه اجلرائم مثل: 
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القت�ل والرسقة والتمرد واالعتداء والتدمري وإتالف املمتلكات )الس�لطان: 
1429ه�: 27(.

2 ـ التغيري الثقايف االجتامعي 

ويعن�ي التب�دل يف عنارص الثقافة املادية، أي التب�دل يف املعرفة واألفكار 
والف�ن واملذاهب الدينية واألخالقية واآلالت واملكائن والتكنولوجيا، وهو 
التغيري يف القواعد االجتامعية ونظم املعتقدات والرموز والقيم والتكنولوجيا، 
ويرى لسي وايت أن التغيري الثقايف يتم من خالل ثالث زوايا وهي: الزاوية 
التكنولوجية والزاوية االجتامعية والزاوية الفكرية )العمر: 2004م: 71( .

3 ـ  تنامي ظاهرة التطرف واإلرهاب 

ويف هذا الس�ياق  يأيت تأكيد أمهية الربي�ة األمنية ودورها، فإذا كان عى 
اجلهات األمنية مس�ؤولية مالحق�ة اإلرهابيني والضالعني يف أحداث العنف 
والتط�رف، فإن عى الربويني مس�ؤولية تعزيز األم�ن الفكري واالجتامعي، 
لكوهن�م األق�رب إىل فئة الش�باب والطالب، واألعل�م بخصائصهم العقلية 
والنفسية واالنفعالية، إن امليدان األول ملكافحة التطرف واإلرهاب هو ميدان 
الفكر، ولكون الربية ومؤسساهتا املختلفة معنية بصناعة الفكر وغرس القيم 
واالجتاهات، فإن ذلك حيتم االهتامم بتطوير املؤسس�ات الربوية لتتحول إىل 
مصانع للفكر املعتدل والناضج الذي يقود الوطن إىل رشفة التميز واإلبداع، 
وحيتم تأكيد أمهية قيم التامسك والتوحد يف مواجهة تيارات العنف والتطرف 

)السلطان: 1429ه�: 12(.
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4 ـ ثورة املعلومات واالتصاالت 

أدت ث�ورة االتص�االت واملعلوم�ات إىل تزايد الكم املع�ريف واالتصايل 
بني الش�عوب واجلامعات، وأدى ذلك إىل تزايد األف�كار واملضامني اإلجيابية 
والسلبية، وكان من نتائج ذلك وإفرازاته ظهور نوع من التضارب بني املضامني 
الربوية واالجتامعية والثقافية واخللقية التي تتكون من خالل وسائل اإلعالم 
وتكنولوجيا املعلومات، والتي تعجز املؤسس�ات األمنية والتعليمية عن اختاذ 

التدابري اخللقية والربوية نحوها)اخلميس، 2005: 22(. 

ولقد أصبحت شبكة االنرنت املظهر األبرز لثورة االتصاالت يف العرص 
احل�ايل وق�د أدت إىل توفر كم هائل م�ن املعلومات والبحوث والدراس�ات 
وامل�واد اإلخباري�ة واإلعالمي�ة ، وعى الرغم م�ن األبعاد اإلجيابية لوس�ائل 
االتص�ال فإهن�ا ق�ادت إىل كثري م�ن األخطار الفكري�ة واألمني�ة، ومن ذلك 
الدراس�ة التي قام هبا املهاجري حول )شبكة االنرنت وتأثريها عى الشباب 
الس�عودي فقد وجد أن 35% من عينة دراس�ته يرون ان الشبكة تشكل كثريًا 
من األخط�ار الثقافية واألخالقية، وكان أول املج�االت خطورة هو اإلقبال 
ع�ى املواد اإلباحية، مما قد هيدد باندفاع الش�باب نح�و ارتكاب جرائم متس 

اجلانب األخالقي للمجتمع)الدغييش، 2007: 4(. 

5 ـ التغيري الديمغرايف: )البنية السكنية(

النمو الس�كاين داخل املدينة جيلب معدالً عاليًا من االنحراف واجلريمة 
واالضطراب األرسي وتضارب أدوار ومواقع األفراد والتفرد املعاش كنمط 
مدين�ي، وذلك بس�بب تعطيل بع�ض الوظائف االجتامعية لبعض األنس�اق 

االجتامعية )عمر، 1998م: 41(.
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6 ـ تكوين صورة إجيابية للقطاعات األمنية 

يتش�كل يف كثري من األحيان عدد من الصور النمطية السالبة عن رجال 
األم�ن والعامل�ني يف القطاع�ات األمنية، وتش�كل هذه الصورة الس�لبية ال 

يساعد رجال األمن يف حتقيق مهامهم أو يف تعاون أفراد املجتمع معهم. 

إن تقدي�م الص�ورة اإلجيابية احلقيقي�ة عن الدور احلي�وي الذي يقوم به 
رجال األمن يف محاية أمن الوطن ومكتس�باته، هو من األمور التي تس�تدعي 
تطبي�ق برام�ج الربي�ة األمني�ة يف جم�ال اخلدم�ات الربوية، وتش�ري كثري من 
الدراسات إىل أمهية  تكوين صورة إجيابية عن رجال األمن ودورهم احليوي 
يف مراحل الطفولة املبكرة، مما يس�اعد يف ترس�يخ هذه الصورة واستمراريتها 
يف أذهان األفراد يف مراحلهم العمرية املختلفة )السلطان، 1429ه�: 15(. 

املحتوى الرتبوي واألمني للرتبية األمنية 

الب�د ملحت�وى برنام�ج الربية األمني�ة أن يك�ون متدرجًا ومتناس�بًا مع 
املراح�ل العمري�ة وإمكانات الدارس�ني وقدراهت�م اإلدراكية، مس�ايرًا لبيئة 
املجتم�ع وثقافت�ه وتراث�ه، وقادرًا ع�ى التصدي للقي�م األمنية الس�لبية التي 

صاحبت التغيري االجتامعي. 

وينبغ�ي أن يتضم�ن املحت�وى الرب�وي للربي�ة األمنية م�ا يرفع احلس 
األمني لدى الطالب، ويعزز االنتامء إىل الوطن، ويشعره بخطورة االنحراف 
الفك�ري ع�ى األف�راد واملجتمع، كام يتضم�ن املحتوى الربوي اس�تعراض 
اجله�ود الت�ي بذلته�ا القطاع�ات األمني�ة يف حمارب�ة اآلف�ات االجتامعية من  
أج�ل حفظ البالد واس�تقرارها، وكذلك أمهية تعاون مجي�ع رشائح املجتمع 
م�ع رجال األمن عى اختالف مس�توياهتم، واإلبالغ عام يثري الش�ك والريبة 
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لإلسهام يف حفظ األمن واالطمئنان، وحتصني الطالب فكريًا ضد معتقدات 
اإلرهابيني اخلارجة عن املنهج القويم )السلطان: 1429ه�: 16(.

وجي�ب أن تعم�ل الربي�ة األمني�ة، وخصوصًا م�ا يتصل منه�ا باملناهج 
الدراس�ية عى مواكب�ة املس�تجدات األمني�ة، وتوضيح س�بل مواجهتها من 
خ�الل رب�ط هذه الس�بل ب�ام يت�الءم م�ع املس�تجدات املع�ارصة، ومواجهة 
اإلره�اب الفكري وظاهرة ترويج املخ�درات واملؤثرات العقلية ، وجيب أن 
تضم املناهج دراسات ميدانية مبسطة تكون بشكل مرشوعات تضع احللول 
املناس�بة ملشكالت اجتامعية معينة، مثل ظاهرة العنف واالنحراف والتفكك 

العائي واملخدرات وغريها )عبد احلميد: 2007م: 19(.

وكذل�ك جيب التعريف بجهود األجه�زة األمنية ودورها يف خدمة أمن 
املجتم�ع والتأكيد عى أمهية تعاون املواط�ن وتفهمه جلهود األجهزة األمنية، 
وكذل�ك تعري�ف املواط�ن ب�دوره امله�م واملتمي�ز يف املحافظ�ة ع�ى مرسح 
اجلريم�ة، وبيان كيفية مس�اعدة رج�ال األمن يف املحافظة ع�ى هذا املرسح، 
م�ع التعريف باجله�ات التي يمكن أن يلجأ إليها ذل�ك املواطن لإلبالغ  عن 
أي جريمة يعلم هبا أو يشاهدها، كام جيب أن نضع يف احلسبان ويف ظل عرص  
العومل�ة أن التعليم مل يعد حكرًا عى الدولة، بل صار يف متناول أطراف كثرية 
ختتلف أهدافها وغاياهتا، كام مل تعد له يف عرص اإلنرنت حدود وال حواجز، 
بين�ام األم�ن  ال�ذي هو أس�مى وظائ�ف الدول�ة يمكن أن خي�رق من خالل 
التكنولوجي�ا املتقدمة ومن ث�م جيب أن تضمن برامج الربي�ة األمنية مواكبة 
اجلدي�د يف ع�رص التقنية احلديثة من مع�دات وأجهزة وبرامج، حتى تتس�نى 
مواجهة اجلريمة واإلرهاب باألس�اليب نفس�ها ويف إطار من الدقة والرسعة 

)عبد احلميد: 2007م: 32(. 
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ولنجاح تطبيقات الربية األمنية يف املؤسس�ات الربوية ال بد من تعزيز 
العالقة التكاملية بني الربية وقطاعات األمن، إذ تتم مراعاة ما يأيت: 

1 ـ  يف اجلانب الرتبوي والتعليمي: 

أ �  الش�مول: بحي�ث تش�رك عن�ارص العملي�ة التعليمية كله�ا يف إبراز 
اجلوانب األمنية عن طريق الكتاب )املنهج الدرايس عمومًا( واملعلم 
واملرشد الطاليب واس�تثامر النش�اط الطاليب والعالقات االجتامعية 
للمؤسسة التعليمية للتعريف باملؤسسات األمنية ووظائفها الربوية 

واالجتامعية واالقتصادية..إلخ.
ب �  تنوع أس�لوب العرض التعليمي والربوي لوظيفة املؤسسات األمنية 
تأصياًل وواقعًا، بحيث يش�مل األس�اليب املب�ارشة من خالل وصف 
تل�ك الوظيف�ة واالختصاصات واألس�اليب غري املب�ارشة عن طريق 

القصص املعربة عن تلك الوظيفة يف املنهج الدرايس مثاًل. 

2 ـ  يف اجلانب األمني تربز عدة رضورات من أمهها ما يأيت: 

أ �  رضورة العناي�ة بوظيف�ة العالق�ات العام�ة والتوجيه يف املؤسس�ات 
األمني�ة للتعري�ف بأهدافه�ا األمني�ة والربوي�ة ع�ن طري�ق تنظيم 
زيارات للمدارس يقوم هبا بعض كبار املس�ؤولني األمنيني، وتنظيم 
زيارات لطالب املدارس يف املراحل التعليمية املناسبة لالطالع عى 
عم�ل اجلهات األمني�ة يف امليدان، وملا حتققه مثل ه�ذه الزيارات من 

آثار تربوية مهمة. 
ب �  هن�اك رضورة مهم�ة يف العالق�ة بني الربية واألم�ن قد يغفل عنها 
كث�ري من الناس وه�ي رضورة العناي�ة باجلانب الرب�وي يف املجال 
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األمني ع�ن طريق تربية رجل األمن وإعداده للتعامل مع الطالب، 
م�ن خ�الل زيادة جرع�ات اإلعداد الرب�وي لرج�ال األمن يف كل 
القطاع�ات األمني�ة، وإدراج هذا اإلعداد ألمهيت�ه يف إنجاح برامج 

الربية األمنية )السامري: 1424ه�: 27(.

اسرتاتيجيات التطبيق وأساليبه 

تتنوع طرق تطبيق الربية األمنية وأساليبه، إال أن أغلب األدبيات تشري 
إىل أن تطبيقات الربية األمنية األكثر انتشارًا تتم من خالل أسلوبني:

أ �    األسلوب املستقل.
ب �  أسلوب الدمج أو التكامل.

أ  ـ  األسلوب املستقل 

ويعن�ي تطبيق برنامج الربية األمنية بصورة مس�تقلة بعيدًا عن دجمها يف 
الربنامج الدرايس اليومي، مما يعني ختصيص وقت من أوقات اليوم الدرايس 
)حصة دراسية مثاًل( لتطبيق الربية األمنية)السلطان: 1429ه�: 19(. ومن 

التجارب الناجحة يف هذا االجتاه: 
1 �  جترب�ة دولة اإلمارات العربية املتح�دة:  تم تطبيق هذا الربنامج لطالب 
التعليم العام وطالباته، بالتعاون بني وزارة الربية والتعليم فيها ورشطة 
ديب، وقد بلغ عدد املستفيدين من برنامج الربية األمنية أكثر من 2663 
طالب�ًا وطالب�ة، كام زاد عدد املدارس املس�تفيدة من 7 إىل 27 مدرس�ة، 
وزاد عدد املحارضين من 19 إىل 50 حمارضًا، منهم 26 ضابطًا، وارتفع 
ع�دد املدربني م�ن 16 إىل 36 مدربًا، إىل جان�ب املخططني واملوجهني 

الربويني )وزارة الربية والتعليم، اإلمارات، 2007م(. 
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2 � التجرب�ة األس�رالية:  ت�م إنش�اء م�ا اصطل�ح عليه ب� )ن�ادي نواب 
الرشطة( وهو ناِد »أنش�ئ س�نة 1985م«من ط�رف رشطة مقاطعة 
أس�راليا اجلنوبي�ة وبمس�اندة مالي�ة م�ن جت�ار املنطق�ة، كان اهلدف 
املنش�ود ه�و االتصال بتالمي�ذ امل�دارس يف الفئة العمري�ة 5 – 15 
س�نة وحثهم عى االنخراط يف هذا النادي، ولكن األطفال املعوقني 
األكرب سنًا كانوا يقبلون فيه أيضًا، وقد ركز هذا النادي عى األعامل 

الوقائية عن طريق الركيز عى النقاط التالية: 
أ �  ن�رش الوعي لدى التالميذ بمس�ؤوليتهم جت�اه جمتمعهم املحي أو 

منطقة سكنهم. 
ب �  تقوي�ة االتص�االت املب�ارشة م�ع الرشط�ة املحلي�ة )تكوي�ن 

صداقات بني الرشطة املحلية واألطفال(.
ج �  إعط�اء التالمي�ذ بعض الواجبات املحددة املناس�بة لس�نهم وهلم، 

واملعربة عن املسؤولية اجلامعية. 
د �  الزي�ارات املتك�ررة م�ن ط�رف الرشطة للم�دارس، والدخول 
مع التالميذ يف حوارات ومناقش�ات داخل الفصول املدرسية، 

حول مجيع املوضوعات ذات العالقة. 
ه� �  تش�جيع أعضاء جدد لالنضامم إىل الن�ادي )طالب: 2001م: 

.)109

ب ـ  أسلوب الدمج أو التكامل 

وهو األس�لوب األكث�ر تطبيقًا وانتش�ارًا، ويعني تطبي�ق الربية األمنية 
ودم�ج مفاهيمها وأهدافها يف أوج�ه العملية الربوية كافة، بام يف ذلك املنهج 
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ال�درايس، وطرق التدريس وأس�اليبه، وحمتوى املادة الدراس�ية، واألنش�طة 
الطالبي�ة، والفعالي�ات الربوية، وبيئة الفصل، واإلرش�اد الطاليب، والثقافة 
املدرسية، وأساليب اإلدارة الربوية، وغري ذلك من عنارص العملية الربوية.

ولتطبيق هذا األس�لوب )الدم�ج أو التكامل( البد من تقديم الدورات 
التدريبي�ة ملدي�ري امل�دارس ومعلميها وللمعني�ني بتطبيق الربي�ة األمنية يف 
املؤسس�ات الربوية؛ الستيعاب املفاهيم والتطبيقات اخلاصة هبا، ومن ذلك 

املسامهة يف: 
1 �  حتديد األهداف الربوية التي جيب أن تقوم عليها الربية األمنية. 

2 �  توضي�ح مفهوم الربية األمني�ة والبعد األمني للتعليم وأمهيته ألمن 
املجتمع واستقراره. 

3 �  حتدي�د األس�باب وامل�ربرات الت�ي تدعو إىل رضورة إدخ�ال الربية 
األمنية يف مناهج التعليم العام. 

4 �  املسامهة يف اختيار املوضوعات واملحتوى الربوي للربية األمنية. 
5 �  توضيح عالقة الربية األمنية باملناهج التعليمية األخرى. 

6 �  مناقش�ة األس�اليب والط�رق الربوية التي يمكن م�ن خالهلا تطبيق 
برامج الربية األمنية )عبد احلميد: 2007م: 23(.

3 �  التجربة الفنلندية للوقاية من اجلريمة بواس�طة املؤسسات الربوية:  
لق�د اعتم�دت فنلندا ع�ى إدخال م�ادة الوقاي�ة من اجلريم�ة كامدة 
أساس�ية يف املناه�ج الدراس�ية يف امل�دارس واملؤسس�ات الربوي�ة 
كلها، منذ مدة طويلة إىل اآلن، بحيث يقوم رشطي بالزي الرس�مي 
يس�اعده  أس�تاذ من املدرس�ة نفس�ها بتدريس امل�ادة للتالميذ، وقد 

حرض الباحث واحدة من هذه املحارضات التدريبية. 
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إن اهلدف األسايس من ذلك هو:
�  توضي�ح الدور احلقيقي للرشطة يف املجتم�ع باعتبارها حامية لألفراد 

وممتلكاهتم ومنفذة للقوانني وحامية هلا. 
�  توضي�ح طبيع�ة العالقة بني الرشطة واملواط�ن، بتوضيح دور املواطن 
ودور الرشطة والدور املشرك لكل منهام يف احلفاظ عى أمن املجتمع 

وسالمته. 

نتائج هذه التجربة: 
1 �  تقليص وختفيض معدل اجلريمة يف السنوات األخرية، حيث نالحظ 
أن معدل جرائم القتل انخفض سنويًا من 145 حادثًا سنة 1975م 

إىل 3 لكل 100 ساكن يف ما بعد سنة 1990م.
2 �  انخف�اض ملحوظ يف جرائ�م االعتداء عى األفراد واملمتلكات منذ 

سنة 1980م، وأيضًا جرائم الرسقة كذلك. 
3 �  انخفاض جرائم الس�واقة يف حالة س�كر بعد احلملة الوقائية الكبرية 
الت�ي قام�ت هب�ا أجه�زة األم�ن الفنلندي�ة بالتعاون مع مؤسس�ات 
حي�ث  واألهلي�ة،  منه�ا  احلكومي�ة  كث�رية،  واقتصادي�ة  اجتامعي�ة 
انخفض�ت معدالت احل�وادث املرورية، وخاصًة منه�ا تلك املؤدية 
إىل وفيات من 1560 حالة يف س�نة 1972م إىل 550 حالة فقط يف 
فرة الثامنينيات ووصلت إىل أقل من 500 حالة س�نويًا، وذلك بعد 
مع�اودة تكثي�ف احلملة الوقائي�ة  مرة أخرى يف بداي�ة عام 1990م 

)طالب: 2001م:107(.
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حادي عرش: النظريات املفرسة للموضوع 

1 ـ  نظرية أسلوب احلياة 

نظرية أسلوب احلياة ترجع إىل ثالثة باحثني هم: هندالنغ وغوتفردسون 
وغاروفالو، وهم الذين قدموا هذه النظرية يف شكلها األول سنة 1978م.

تنطل�ق النظري�ة هذه م�ن أن احتامالت وق�وع الفرد ضحي�ة للجريمة، 
مردها إىل ثالثة عوامل رئيسية وهي: 

1 �  أسلوب احلياة الذي يتبعه الفرد. 
2 �  األشخاص الذين خيتلط بعضهم ببعض. 

3 �  األشخاص الذين يكون الفرد معرضًا هلم. 

وهو ما يعني أن الفرد خيتار أسلوبًا معينًا يف احلياة، فيختار أيضًا )ضمنيًا( 
مع هذا األس�لوب درجة احتامل وقوعه ضحي�ة للجريمة)درجة املخاطرة(، 
وه�ذا يعني أن الفرد نفس�ه معرض الحتاملي�ة وقوعه ضحي�ة للجريمة تبعًا 
ألس�لوب احلياة ال�ذي يتبعه، وامل�كان الذي خيت�اره للعيش في�ه، أو األفراد 

الذين خيتلط هبم، أو يكون عرضة هلم. 

وتم إضافة ثالثة متغيريات أخرى هلذه النظرية ، هي: 
1 �  رد الفعل جتاه الفعل اإلجرامي. 

2 �  جاذبية اهلدف )مدى جاذبية الضحية املستهدفة للفعل اإلجرامي(.
3 �  االختالفات الفردية. 

وتكون هذه املتغريات الثالثة حمددات )عوامل دافعة أو عوامل رادعة( 
للعق�ل اإلجرامي.إن الفرد يف اختياره ألس�لوب معني من احلياة، ولنفرض 
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أن�ه اختار أس�لوبًا يف احلياة يتضمن درجة كبرية م�ن املخاطرة، واختار مكانًا 
للعيش )للس�كن( يف حميط يتميز بمع�دالت عالية للجريمة واالنحراف فإن 

احتامل وقوع هذا الفرد ضحية للجريمة ستكون هي األخرى عالية. 

أما الفرد الذي خيتار أس�لوب حي�اة هادئًا )عاديًا( وخيتار مكان س�كناه يف 
حميط هادئ )معدل اجلريمة فيه منخفض( ، فسوف يكون احتامل وقوعه ضحية 
للجريمة ضعيفًا، وحتى الفرد الذي يفرض عليه أسلوب حياة معينًا )يتضمن 
خماطرة عالية( ، وُيفرض عليه الس�كن يف منطقة ذات معدالت إجرامية عالية، 
فإن هذا الش�خص نفس�ه يس�تطيع التقليل من احتامل وقوعه ضحية للجريمة، 
نتيجة لردود أفعاله اإلجيابية جتاه األفعال اإلجرامية )يتبع نوعًا من أنواع الوقاية 
من اجلريمة( ، وبذلك س�وف يكون أقل جاذبية كمس�تهدف )كهدف لألفعال 
اإلجرامي�ة( ، ومرد ذلك إىل اختالف يف ش�خصيته )عن الش�خص الذي خيتار 
بمحض إرادته أسلوب حياة يتضمن خماطرة عالية، وخيتار مكانًا للسكن يتميز 
بمعدالت عالية للجريمة( ، وعليه تكون احتامالت وقوعه ضحية للجريمة أقل؛ 
ألنه يف اجلوهر س�وف يكون خمتلفًا يف أس�لوب حيات�ه اليومية نتيجة الختالف 
ردود فعله، ونتيجة الختالف شخصيته عن باقي أفراد املنطقة أو املجتمع املحي 

الذي يعيش فيه )طالب: 2001م: 67(. 

2 ـ  نظرية النشاط الرتيب 

ترجع هذه النظرية إىل الباحث ماركوس فيلسون، وقد عرضها يف بحث 
مشرك مع األمريكي كوهني نرش يف سنة 1979م يف جملة العلوم االجتامعية 
األمريكية )طالب: 2001م: 55( ، وقد أس�همت بنقطتني مركزيتني ملدخل 

النشاط الرتيب.
1 �  التحليل الشامل أو الكي للمجموعات السكانية. 
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2 �  يق�دم فك�رًا منتظ�اًم لألنش�طة اإلنس�انية والتفاع�الت االجتامعي�ة 
اليومية، فقد قدم أمثلة أمربيقية لتغري األنش�طة اإلنسانية، وقد قصد 
بالنش�اط الرتيب: الذهاب إىل املدرسة أو اجلامعة والنوم والتسوق، 
وإذا م�ا حدث أي اضطراب أو تغري لألنش�طة الرتيبة فس�وف يتبع 

ذلك التفكك االجتامعي.

وتتكون هذه النظرية من ثالثة أجزاء رئيسية ، وهي: 
1 �  اجلزء األول: املجرم ذو الرغبة: ويعني ذلك أن الشخص قد يرتكب 
جريمة ألي س�بب، والس�ؤال الذي قد يتبادر إىل الذهن هو: كيف 
نميز بني املجرمني ؟ فال نجد جوابًا عى ذلك، وقد يعود الس�بب يف 

ذلك إىل رغبة الباحثني بعدم احلديث عن الدافعية. 
2 �  اجلزء الثاين: اهلدف املناس�ب: والذي قد يكون ش�خصًا أو ش�يئًا ما 
ونالح�ظ هن�ا أيضًا أهن�م مل يتحدثوا عن الضحية، فيتس�اوى لدهيم 
امللكي�ة م�ع اإلنس�ان يف الزمان وامل�كان، وربام رغب�ة منهم لتجنب 

احلديث عن اجلانب األخالقي. 

3 �  اجل�زء الثال�ث: غي�اب الرقابة الق�ادرة: وليس املقص�ود هنا رجال 
األمن، ب�ل عى األغلب اجلريان، وربام وس�ائل الرقابة اإللكرونية 

واألقفال اآلمنة )الوريكات: 2008م: 299(.

وهذه النقاط الثالث حتكمها متغريات أربعة:

األول: القيمة أي قيمة اليشء املراد رسقته أو االعتداء عليه. 

الثاين: القصور الذايت، أي اجلمود أو الكساد. 

الثالث: احلجم. 
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الراب�ع: الولوج: أي القدرة عى الوصول إىل اليشء املراد رسقته أو  االعتداء 
عليه.

بمعن�ى آخ�ر إن ح�دوث الفع�ل اإلجرامي م�ن عدمه حي�دد عى ضوء 
املتغي�ريات األربع�ة س�ابقة الذكر، فاألش�ياء ذات القيم�ة العالي�ة واخلفيفة 
الوزن أو احلجم والتي ال تكون حمروسة جيدًا بسبب القصور الذايت أو غريه 
تكون عرضة للرسقة والنهب أو االعتداء أكثر من غريها من األشياء التي ال 
تتوافر فيها تلك الرشوط )املتغريات األربعة( ، أي أن هذه املتغريات األربعة 
يمكنها أن تش�كل عوامل دفع )تش�جيع( نحو الفع�ل اإلجرامي، أو عوامل 

ردع )منع( له. 

إن أفكار فيلس�ون الوقائية تتمحور حول دفع املواطن ش�خصيًا وفرديًا 
إىل رضورة توخي احليطة واحلذر واملس�ؤولية وأخ�ذ زمام املبادرة فيام يتعلق 
بوقاي�ة املرء وأمواله وممتلكاته، وهيدف فيلس�ون من أف�كاره هذه إىل املطالبة 
ب�رضورة تنمية الضبط الذايت الذي ضعف بس�بب التغي�ري االجتامعي الذي 
حدث مؤخرًا يف املجتمعات الغربية، والضبط الذايت حسب فيلسون هو أهم 
عن�رص )عامل( يؤدي إىل كبح مجاح التوازن أو امليول اإلجرامية، التي يمكن 

أن توجد لدى بعض أفراد املجتمع)طالب: 2001م: 61(.

3 ـ نظرية الضبط  ـ  الرابط االجتامعي

لنظري�ات  معاكس�ًا وخمالف�ًا  الع�امل ه�ريش )1969م( س�ؤاالً  ط�رح 
اخلمس�ينيات الت�ي حتاول اإلجابة ع�ن ارتكاب اجلرائم من خالل التس�اؤل 
القدي�م: » مل�اذا يرتكب الناس اجلريمة ؟« فيام عكس هريش الس�ؤال: » ملاذا 
ال يرتك�ب الناس اجلريمة ؟ وكانت اإلجابة هي العالقة بني الفرد واملجتمع 
فكل�ام كانت عالقة الفرد باملجتم�ع قوية قلت فرص االنحراف، ولكن ليس 



229

بال�رضورة. واإلجاب�ة عن الس�ؤال هي: الراب�ط االجتامعي، ال�ذي رأى أنه 
يتألف من أربعة عنارص، هي: 

1 �  االرتب�اط: يرى علامء النفس أن عدم وجود اإلحس�اس باالرتباط من 
قبل األشخاص مع العامل فإهنم سوف يعانون من األمراض النفسية أو 
السايكوباثية، ويفقدون االنس�جام مع العامل فقبول املعايري االجتامعية 
وتطوي�ر الضمري االجتامعي يعتم�د عى االرتباط م�ع اآلخرين.....، 

ومن ثم فإن عدم االرتباط يعطي الشخص حرية االنحراف.
2 �  االنغامس: يرى هريش أن انخراط الش�خص أو انغامس�ه يف األعامل 
النافعة كالدراس�ة أو العمل يف املنزل أو يف املتجر ال يرك له الوقت 

الالزم أو الكايف لالنحراف.
3 �  االلت�زام: ويقص�د ه�ريش هبذا اجلزء أن الش�خص يس�تثمر جهوده 
وطاقات�ه ووقت�ه نح�و حتقيق هدف حم�دد، مث�ل التعلي�م أو تكوين 
م�رشوع جتاري أو بناء س�معة طيب�ة....، واالنح�راف يعني فقدان 
الشخص هلذا االلتزام، وهدم ما بناه وحققه من إنجازات، فضعف 
وج�ود االلت�زام، أو عدم�ه يمهد الطري�ق أمام االنح�راف، بحيث 

يصبح األخري البديل العقالين.
4 �  االعتق�اد: يع�د االعتق�اد أو اإلي�امن بقي�م املجتم�ع اجل�زء األخ�ري 
م�ن الرب�اط االجتامع�ي يف نظرية ه�ريش، فاإلي�امن بقي�م املجتمع 
وأخالقياته وقوانينه ومعتقداته وس�لطاته وتقدير مش�اعر اآلخرين 

وآرائه يعد عاماًل حاجزًا أو عازالً لالنحراف.

أم�ا إذا كان ه�ذا اإليامن أو االعتقاد ضعيف�ًا او مفقودًا فعى األغلب أن 
ينحرف األفراد )الوريكات: 2008م: 216( .
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عالقة نظرية الضبط بتعزيز األمن الفكري:

1 �  تنمية القدرات العقلية: يتطلب توليد املعرفة يف املجتمعات املعرفية 
تنمية التفكري بكل أنواعه، ال س�يام التفكري الناقد واإلبداعي اللذين 
مه�ا متطلبان أساس�يان لنقد املعرفة الس�ابقة وبن�اء معارف جديدة. 
وإن تعزي�ز قدرات الطالب الفكرية يس�هم يف رف�ع درجة االعتقاد 
لدى الطالب بقيمهم وباألفكار املعتدلة كنتيجة الستخدام قدراهتم 
العقلي�ة يف نقد األف�كار املتطرف�ة ويف اعتناق القيم بقناع�ة واعتقاد 

جازم.
2 �  وس�ائل الن�رش املع�ريف: النرش املعريف يس�هم يف انغ�امس الطالب يف 
أنش�طة بحثية واطالع مس�تمر وتواصل بني أفراد املجتمع، مما يعزز 
جان�ب ارتب�اط الطال�ب وتعلق�ه بمحيط�ه االجتامعي الس�يام عند 
اس�تخدام بعض التطبيقات التقني�ة احلديثة التي هتتم ببناء جمتمعات 
إلكرونية ذات اهتاممات مشركة، لذا فالتقنية احلديثة تسهم يف ربط 
الطالب بمجتمعه، ويف انغامسه يف أنشطه ثقافية واجتامعية وتعليمية 

وغريها، وهو ما يقلل من درجة االنحرافات الفكرية.
3 �  التعلي�م والتدريب: يمثل التعليم والتدريب الركنني األساس�يني يف 
عملية نرش املعرفة ورفع درجة وعي املتعلم ومهارته األساسية وبناء 

اجتاهاته السليمة، ويمثالن دعائم أساسية لألمن الفكري.
4 �  توظيف املعرفة: يقتيض توظيف املعرفة يف املؤسسات التعليمية بناء 
أنشطة تعلم تقوم عى ربط الطالب ببيئته املحيطة من خالل إرشاكه 
يف أنش�طة تعتم�د ع�ى توظيف املع�ارف التي اكتس�بها م�ن حمتوى 
املنهج الدرايس يف جماالت طبيعية خمتلفة، ولتلك األنشطة التعليمية 
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املوظفة للمعرفة أمهية كربى يف ربط الطالب ببيئته وانغامسه يف أنشطة 
اجتامعي�ة ببيئ�ة مفيدة تس�هم وتعزز م�ن أمنه الفك�ري )الرشيويف: 

1430ه�: 26(. 

4 ـ  نظرية الضبط الذايت للعاملني)هرييش وجوتفردسون(

هذه النظرية»قادرة عى تفس�ري الفروق الفردية الكلية التي تدفع الناس 
أو متنعهم من االنحراف، وجلميع الفئات العمرية ويف خمتلف كافة الظروف، 
وهي تستند إىل املقولة التالية: إن األفراد الذين يتمتعون بضبط مرتفع للذات 
أق�ل مياًل وبكافة الفئ�ات العمرية م�ن االنحراف يف الس�لوك املنحرف بينام 
أولئك الذين يتمتعون بضبط منخفض للذات أكثر مياًل الرتكاب اجلريمة. 

فالضب�ط ال�ذايت املتدين مقرنًا بوجود الفرص ي�ؤدي إىل اجلريمة إال إذا 
كانت هناك ظروف مانعة لذلك. 

إن املص�در الرئي�يس للضب�ط الذايت املت�دين هو التنش�ئة االجتامعية غري 
الفاعل�ة واملؤث�رة، ف�األرسة التي ترع�ى أبناءها وت�رشف عليهم باس�تمرار 
ت�درك تدين الضبط ال�ذايت وتقوم بمعاقب�ة أبنائها يف حال�ة ارتكاهبم ألفعال 
وس�لوكيات منحرف�ة ومن ثم تعمل عى تنش�ئتهم يف ضبط ال�ذات ومن ثم 
لن يقوموا بارتكاب اجلرائم سواء يف طفولتهم أو عندما يصبحون راشدين. 

هن�ا الب�د من القول إن هناك مؤسس�ات أخرى مس�ئولة ع�ن عمليات 
التنشئة عدا األرسة، كاملدرسة أو الرفاق )الوريكات: 2008م:219(

كذلك هيدف فيلس�وف )نظرية النشاط الرتيب( من أفكاره الوقائية إىل 
املطالب�ة بدفع املواطن ش�خصيًا وفردي�ًا وإىل رضورة توخ�ي احليطة واحلذر 
واملسؤولية، وأخذ زمام املبادرة فيام يتعلق بوقاية املرء نفسه وأمواله وممتلكاته 
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وهو ما يقصده فيلسون بأن غياب احلراسة اجليدة أو الفعالة هي أحد الرشوط 
)العوامل( الدافعة إىل اجلريمة. 

وكذل�ك هيدف فيلس�ون م�ن أف�كاره ه�ذه إىل املطالبة ب�رضورة تنمية 
الضبط الذايت الذي ضعف بسبب التغيري االجتامعي، الذي حدث مؤخرًا يف 
املجتمعات الغربية والضبط الذايت، حسب فيلسون، هو أهم عنرص )عامل( 
ي�ؤدي إىل كب�ح مجاح النوازع أو امليول اإلجرامي�ة التي يمكن أن توجد لدى 

بعض أفراد املجتمع )طالب: 2001م: 61(.

فالتعليم هو إنفاق استثامري حيث يصبح الشاب عن طريق املؤسسات 
التعليمي�ة عضوًا فعاالً داخل املجتمع، وله دور يف صنع القرار، فإذا فش�لت 
اجلامعة يف جذب الش�باب للمعرفة وللمهارة وللمش�اركة يف تنمية املجتمع 
فإن الضبط االجتامعي والنظام واحلقوق تصبح كلها يف مس�توى متدٍن فمن 
خالل وظيفة املؤسس�ات الربوية والتعليمية تكون التنش�ئة، التي يتعلم من 
خالهلا الش�اب كي�ف يصبح عضوًا منتجًا، وهذه التنش�ئة نجدها ختتلف من 

جمتمع إىل جمتمع  حسب اإلطار الثقايف للمجتمع)صالح: 2007م: 42(.

ثاين عرش: العالقة بني احلراك املعريف واألمن الفكري

تس�هم التنمي�ة والتنش�ئة الوطني�ة الصحيح�ة يف تدعي�م قاع�دة األمن 
واالس�تقرار االجتامع�ي والس�يايس، ال�ذي يعد قاع�دة األمن واالس�تقرار 

الوطني.

وم�ن هن�ا فإن االهت�امم بتنمي�ة املجتمع وتطوي�ره هبدف حتقي�ق التنمية 
الوطني�ة الش�املة والتقدم يف ش�تى جم�االت احلياة اإلنس�انية، وخصوصًا يف 
جم�االت التنمية السياس�ية واالجتامعي�ة، واالقتصادية، والعلمي�ة – التقنية، 
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تتطل�ب صياغ�ة، أو إع�ادة صياغ�ة، آلي�ات وأس�اليب التنش�ئة االجتامعي�ة 
والتنش�ئة السياس�ية بأخالقياهت�ا وقيمه�ا ومبادئه�ا املطلوب�ة واملتوائم�ة مع 
احتياجات ومصالح الدولة، والتي نطلق عليها هنا يف هذه الدراسة مسمى: 

»التنشئة الوطنية«.

 إن التنش�ئة الوطني�ة الفاعل�ة  �  الت�ي من املف�رض أن ختتلف من دولة 
ألخ�رى وم�ن ثم من جمتم�ع آلخ�ر �  التي يت�م تدعيمها وتقويتها بمش�اعر 
الوالء واالنتامء القوي للوطن �  تؤدي دورًا كبريًا يف احلفاظ عى أمن املجتمع 
والدولة واستقرارمها ، وهو اهلدف اإلسراتيجي األوحد الذي كان وما زال 
يع�د حمور اهتامم القيادات السياس�ية عام�ة، والعلوم السياس�ية واالجتامعية 

خاصة، ومنها السياسات املقارنة وعلم االجتامع السيايس.

 إن القضايا واملش�كالت والتحديات واألزمات اخلطرية التي شهدهتا، 
وم�ا زال�ت تش�هدها معظ�م �  إن مل يك�ن مجي�ع  �  املجتمعات اإلنس�انية يف 
العرص احلديث، وبالتحديد مع بداية القرن العرشين املايض) اململكة العربية 
الس�عودية تش�هد بعضها يف الوقت الراه�ن( عادة ما تكون نتاج�ًا لعمليات 
متواصلة ورسيعة من قوى التداخل والتفاعل السلبي ملجموعة من العوامل 
واملتغ�ريات السياس�ية واالجتامعي�ة واالقتصادي�ة، ب�ل وحتى النفس�ية عى 
املستويني الداخي لكل دولة عى حدة ) أو ملجموعة من الدول، كام هو احلال 
بالنس�بة للدول العربية والقضية الفلسطينية( ، ومع املستوى اخلارجي للبيئة 

الدولية أو اإلقليمية.

 لذلك مل تعد قضايا األمن واالستقرار وخماطر عمليات اإلرهاب والعنف 
السيايس التي جتتاح العامل �  حكرًا يف دراستها عى جمال درايس علمي معني من 
جم�االت العلوم االجتامعية، وإنام باتت مهمة دراس�تها والبحث والتقيص عنها 
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ملعرف�ة س�لبياهتا وخماطرها مهمة عاملي�ة يف اهلدف، ش�املة وكلية ختضع جلميع 
املجاالت العلمية بداية بالعلوم السياسية واألمنية وهناية بالعلوم االجتامعية. 

 وال ش�ك أن أمهي�ة القضاي�ا األمني�ة املع�ارصة وخطورهت�ا ع�ى أم�ن 
واس�تقرار املجتمع اإلنس�اين واس�تقراره بدون اس�تثناء أو ختصيص تتطلب 
تعاونًا علميًا وثيقًا وجهودًا علميًة مكثفًة تضع نصب أعينها ظاهرة اإلرهاب 
والعنف الس�يايس كه�دف رئييس ال مناص من التعامل مع�ه بجدية، وإجياد 
احلل�ول الناجعة والفاعلة ملعاجلة تلك الظاه�رة والقضاء عليها، وهي مهمة 
علمية شاقة تتطل�ب توظيف األساليب والطرق التحليلية املختلفة )عى كال 
 )Macro and Micro  -  Levels of Analysisاملس�تويني الكي واجلزئ�ي

للعلوم االجتامعية بكاملها.

 وال ش�ك أن معاجل�ة القضاي�ا السياس�ية واالقتصادي�ة واالجتامعي�ة 
)وخصوص�ًا التعليمي�ة والربوية( يف املجتمعات اإلنس�انية احلديثة يف عرص 
»ظاه�رة اإلرهاب« أصبحت مطلبًا اس�راتيجيًا ومصرييًا مهاًم بعد أن غدت 
ظاهرة اإلرهاب نتاجًا لعملية التفاعل الس�لبي بني بعض املكونات الداخلية 
للمجتم�ع، أو تظهر كنتاج للتفاعل الس�لبي اخلطري ب�ني بعض من املكونات 

الداخلية للمجتمع، مع ضغوط العامل اخلارجي الدويل أو اإلقليمي. 

احلراك االجتامعي واحلراك السيايس 

لكل حركة إنسانية يف شكل فعل طبيعي أو غري طبيعي ) بمعنى مصطنع أو 
مقصود( حركة أو حركات مضادة يف ش�كل ردود أفعال طبيعية أو غري طبيعية 
) إرادية أو غري إرادية(. ومن هنا فإن احلركة االجتامعية الرسيعة يتمخض عنها 

أفعال أو ردود أفعال خمتلفة، منها االجيايب، ومنها السلبي.
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ك�ام أن احلرك�ة االجتامعي�ة الفجائية أو غ�ري املنظمة ق�د يتمخض عنها 
أيضًا بالرضورة ردود حركات خمتلفة يف أش�كال متنوعة، منها السلبي ومنها 

االجيايب. 

وم�ن الواضح أن العنف عام�ة واإلرهاب خاصة، نت�اج لعملية حراك 
اجتامع�ي معين�ة، ت�م حتريكها بتفاع�ل قوى وعوام�ل خمتلفة، منه�ا العوامل 
السياس�ية والعقائدية والنفس�ية واالقتصادية، بل وحتى العوامل االجتامعية 
ذاهت�ا، لذل�ك فإن املخاط�ر النامجة ع�ن عملية التح�رك االجتامعي الس�لبي 
)احلراك االجتامعي الس�لبي( س�واء جتاه الذات أو يف االجتاه اخلاطئ تتطلب 
رضورة البحث والتقيص يف عوامل ومس�ببات ظهورها الداخلية واخلارجية 
وعالقاهت�ا الوظيفي�ة بالبيئ�ة االجتامعية، وبالبيئة السياس�ية وبالبيئ�ة الثقافية 
العام�ة الس�ائدة؛ ملعرف�ة م�دى تأثرها بق�وى التغي�ري الداخ�ي أو التغيريات 
اخلارجية النامجة عن عمليات التغيري يف مكونات البيئة اإلقليمية أو الدولية، 

وخصوصًا البيئة املادية والعلمية التقنية.

 وم�ن الواضح أن مس�رية التح�رك االجتامعي للمجتمع ع�ادة ما تتأثر 
بش�كل مبارش بعملي�ات التطور والتحديث التي تطبقه�ا الدول يف جمتمعاهتا 
التقليدي�ة ) أو حتى غري التقليدية(. من هنا فإن معرفة دور تلك السياس�ات 
التنموي�ة يف تفعيل مس�رية التح�رك االجتامعي وتنمية املجتم�ع غدت مطلبًا 
وطنيًا اس�راتيجيًا ملح�ًا يف العرص احلديث، وخصوصًا فيام يتعلق بالتنش�ئة 
االجتامعي�ة والسياس�ية )التنمية الوطنية( لألجيال ودوره�ا يف حتقيق التنمية 
الوطني�ة الش�املة، التي تس�هم بدوره�ا يف احلفاظ ع�ى األمن واالس�تقرار 

الوطني. 

 وهل�ذا الس�بب أصبح�ت التنمي�ة الوطني�ة ، ودوره�ا يف حتقي�ق األمن 
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واالس�تقرار، اهلدف الرئييس والش�غل الش�اغل حلكومات ال�دول يف العامل 
الثالث ، س�واء كانت تنمية كمي�ة أو تنمية نوعية، ال ألمهيتها الوطنية األمنية 
واالستقرارية حسب، وإنام لدورها يف إطالق قوى التغيري يف مجيع املجاالت 
اإلنسانية، عى الرغم من معرفة تلك الدول بصعوبة التحكم يف قوى التغيري، 
م�ن جهة، ومن جهة أخرى الدور الكبري ال�ذي أدته يف حتقيق التنمية اجلزئية 
أو التنمي�ة غ�ري املكتملة، أو املش�وهة، مما أدى إىل ظهور كثري من املش�كالت 
والتحدي�ات االجتامعي�ة واالقتصادي�ة والسياس�ية، خصوص�ًا التحدي�ات 
األمنية، التي أس�همت بدورها يف ظهور مؤرشات عدم االس�تقرار السيايس 

الذي عادة ما هيدد الرشعية السياسية لتلك احلكومات.

تتض�ح أمهي�ة أث�ر احل�راك املع�ريف يف فاعلي�ة ارتباطه بتوظي�ف أدوات 
وأس�اليب ومناظ�ري خمتلفة م�ن العلوم االجتامعي�ة، مثل: الربية أو التنش�ئة 
االجتامعية، والتنش�ئة السياس�ة، وسياس�ات التنمية والتطوير والتحديث يف 
خمتلف جماالهتا النظرية والتطبيقية، لفهم ودراسة وحتليل العوامل التي تسهم 
يف حتقي�ق األمن واالس�تقرار الوطن�ي، ووضع اس�راتيجية وطني�ة لتثقيف 
املجتم�ع وتنمية قدرات�ه، ملواجهة التحدي�ات واملخاطر كافة الت�ي تواجهه، 
ويف مقدمتها خماطر اإلرهاب والعنف الس�يايس التي هتدد األمن واالستقرار 

الوطني، بل والعاملي.

 ولع�ل املتطلب�ات اإلنس�انية الرئيس�ة املطلوبة لنج�اح التنمي�ة الوطنية 
الش�املة ترتئ�ي رضورة توف�ري مجي�ع متطلبات الربي�ة والتنش�ئة االجتامعية 
والسياس�ية، وخصوص�ا يف جانبها الس�يايس )اهلوية الوطني�ة وتقوية الوالء 
واالنتامء للوطن( للمواطن املخلص واملنتج الذي يعد قاعدة التنمية الوطنية 
الش�املة، وعام�اًل أساس�يًا من عوام�ل حتقيق األم�ن واالس�تقرار واحلفاظ 

عليهام.
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 ولذلك فإن عمليات التطور االجتامعي والسيايس واالقتصادي للوطن 
وللمواطن يف املجتمعات النامية تتطلب تنمية مشركة ومتوازنة ومستقرة بني 
هذه املكونات الرئيسية، التي بدورها تتطلب أيضًا إعادة تنشئة األجيال احلالية 
والقادمة بش�كل صحيح وصحي وقويم، يس�اعدها عى التعايش االجيايب مع 
الواقع احلايل بجوانبه السياسية واالقتصادية واملادية. أخريا فإن الوضع اجلديد 
بكامل�ه يتطل�ب إحداث تغيريات جوهرية )تطبق بش�كل تدرجيي ومنظم( يف 
جممل املفاهيم واأليديولوجيات التقليدية التي حتكمت يف املشاعر والعقليات 

الشعبية، لعقود طويلة من الزمن.

املتغريات السياسية واالجتامعية واالقتصادية 

التغي�ري واق�ع حتم�ي وحرك�ة طبيعي�ة متواصل�ة، ال س�بيل إليقافه�ا 
أو منعه�ا؛ ألهن�ا س�نة من س�نن اهلل يف خلق�ه وكون�ه. فالك�ون برمته خيضع 
للتغيريات املتواصلة عرب ماليني السنني، واإلنسان بدوره، بحضارته وثقافته 
ومعارف�ه، خيض�ع لعمليات تغري متواصلة ومس�تمرة منذ فج�ر التاريخ وفقًا 
لعالقة تداخل وتفاعل تبادلية متواصلة يف احلركة مستمرة يف األداء بينه ) أي 
اإلنس�ان( وبني البيئة اجلغرافية والطبيعية )عامل امل�كان( ، بجميع مكوناهتا 

املادية وغري املادية من جهة، ومن جهة أخرى فيام بينهام وبني عامل الزمن.

 أم�ا املتغريات فهي املجاالت أو القوى الت�ي من خالهلا وبموجبها تتم 
عملي�ة التغي�ري. وع�ادة ما تك�ون املتغريات مس�تقلة أو تابعة، تبع�ًا لعالقتها 
بمجال احلرك�ة أو التغيري. ويمكن القول إن املتغيريات بدورها ختضع لتأثري 
عام�ل التغري، س�واء بص�ورة مبارشة أو غ�ري مب�ارشة، جزئية أو كلي�ة، تبعًا 

ملوقعها من قوى بؤرة التغيري وجمال مركزه.  
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وعموما توجد عالقة إجيابية متبادلة بني التنمية االجتامعية والتنمية السياسية 
والتنمية االقتصادية.

عى سبيل املثال فإن تبني قرار تطبيق سياسة التعليم العام املوحد )الذي يعد 
قراراً سياسيًا اجتامعيًا( عى املواطنني كافة يستخدم وسيلة رئيسية وأداة مهمة من 
أدوات التنمية االجتامعية والسياسية والثقافية املتامثلة، التي عادة ما تسهم بدورها 

يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية املستقرة.

 ومن جانب آخر تسهم سياسات التنمية االقتصادية يف إحداث تغيريات 
اجتامعية جزئية وأحيانا ش�به شاملة، سواء يف سلوكيات ومفاهيم وتطلعات 
األجيال اجلديدة الشابة، جتاه املجتمع والبيئة املادية والعلمية والتقنية املحيطة 
ب�ه، وخصوص�ا البيئة اخلارجي�ة، وكذلك من املفرض أن تس�هم التغيريات 
التنموية االقتصادية يف حدوث تغيريات سياسية مؤسساتية؛ الستيعاب تلك 

التغيريات االقتصادية والتغيريات االجتامعية بالتحديد. 

 بي�د أن الذي حدث حتى اآلن، أن التغي�ريات االجتامعية التي نجمت 
ع�ن التنمية االقتصادية وأدت إىل تغيريات جوهرية يف اهلياكل واملؤسس�ات 
االجتامعية واالقتصادية، مل يواكبها كاًم أو نوعًا تغيريات مماثلة يف املؤسس�ات 
السياس�ية، وخصوص�ًا مؤسس�ات املجتمع امل�دين املختلفة الت�ي بمقدورها 
التحكم يف خمتلف مكونات ومصادر القوى االجتامعية من خالل اس�تيعاهبا 

وامتصاص اندفاعها ومحاسها، أو تشغيل طاقاهتا يف جماالت خمتلفة.

أدت الفجوة بني نتاج حركية التغيريات االجتامعية واالقتصادية وثبات 
احلركة السياس�ية )خمرجات السياس�ة( إىل ظهور فج�وة اجتامعية – أخالقية 
ووظيفية كبرية يف البنية االجتامعية مل تعد ختضع للقوانني التقليدية يف الوقت 
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ذاته الذي ما زالت تبحث فيه عن قوانني حديثة أو جديدة تتالءم مع واقعها 
اجلديد )مقلد، 1987م، 184(.

 وتتصاع�د خماطر الفجوة بني احلركة االجتامعية واحلركة السياس�ية فيام 
ل�و تصاع�دت أيضًا خماطر كرب حجم املعضل�ة االجتامعية التي تتمخض عن 
ارتفاع الطلب االجتامعي ع�ى الوظائف واألعامل يف مقابل ضعف العرض 
منه�ا؛ ألن حم�ور املعضلة االجتامعي�ة – االقتصادي�ة – األخالقية يرتكز عى 
ك�رب حج�م التوقعات الفردي�ة  �  واجلامعي�ة يف املجتمع املطل�وب أو املتوقع 
حتقيق�ه، يف مقاب�ل انحس�ار الف�رص الفردية واجلامعي�ة الوظيفي�ة يف الواقع 
احلقيق�ي أو الف�رص املعروض�ة بالفعل. وتتعم�ق املعضل�ة االجتامعية أكثر 
يف حال قلة املعروض من الوس�ائل الرفيهية ووس�ائل ش�غل أوقات الفراغ 
املتاحة للش�باب، وما يمكن إنجازه أو حتقيقه عى مس�توى طموحات الفرد 

واجلامعة يف املجاالت والنشاطات الرياضية. 

 وبمنط�ق مق�ارن ف�إن م�ن املالح�ظ أن عملي�ات التغي�ري االجتامعي�ة 
أو التغي�ريات االقتصادي�ة الت�ي حدثت يف الع�امل الغريب صاحبه�ا تغيريات 
مؤسس�اتية مدنية مواكبة الستيعاهبا، بمعنى أن التنمية القومية الغربية كانت 
تنمي�ة ش�املة ومتكاملة اجلوانب، وخصوصًا فيام يتعلق باجلانب املؤسس�ايت 
الس�يايس واالجتامع�ي امل�دين. فالتغي�ريات االجتامعي�ة ت�ؤدي إىل تغيريات 
سياس�ية واقتصادية، وم�ن اجلانب اآلخر ف�إن التغيريات السياس�ية عادة ما 
ت�ؤدي إىل ح�دوث تغيريات اجتامعي�ة واقتصادي�ة مماثلة. ك�ام أن التغيريات 
االجتامعي�ة واالقتصادي�ة عادة م�ا تؤدي إىل تغيريات سياس�ية مماثل�ة أيضًا. 
وه�ذا ما حدث بالتحديد يف العامل الغ�ريب إذ تالقت التغيريات مع املتغريات 
وتواصل�ت حتى متكنت من إجي�اد معادلة متزنة ومتوازنة في�ام بينها أدت إىل 
حتقيق األمن واالس�تقرار، وقطع ش�وط كبري يف األخالقيات املدنية املتمدنة 
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احلديث�ة، كالتنظيم، والتقي�د بالقوانني واألنظمة والتعلي�امت، واحلفاظ عى 
النظ�ام العام، واحرام احلق�وق اخلاصة، وتقبل االختالف�ات مع اآلخرين، 

واحرام معتقداهتم ووجهات نظرهم وطرائق حياهتم ومعيشتهم. 

 وبنظ�رة مقارن�ة أيضًا فإن القاع�دة التنموية املتبادل�ة ) أو التبادلية ( التي 
حدثت يف معظم دول العامل الثالث خصوصًا يف عملية التأثري بني خمتلف القوى 
السياسية واالجتامعية واالقتصادية مل تتمكن من حتقيق مجيع مكوناهتا يف معظم 
عمليات التنمي�ة والتطوير والتحديث التي طبقتها غالبية تلك الدول، س�واء 
كان ذلك بس�بب املرحلة املتأخرة زمنيًا يف عملي�ات التنمية والتطور الوطنية، 
أو بفع�ل ضغ�وط وتأثري الق�وى اخلارجية الس�لبي عى سياس�ات وعمليات 
التنمية يف دول العامل الثالث، س�واء جاءت تلك الضغوط اخلارجية يف شكلها 
االس�تعامري أو يف ش�كلها اإلمربي�ايل، أو بس�بب وج�ود عوائ�ق وعقب�ات 
حضارية وثقافية وعقائدية داخلية. وأخريًا بفعل وجود تناقضات جوهرية بني 
املفاهيم السياسية والعقائدية من جهة، وبروز خلل يف السلوكيات االجتامعية 
واالقتصادي�ة التي نتجت عن عملية التحول االجتامعي املفاجئ والرسيع من 

جهة أخرى.

 النتيجة التي يمكن أن نلمسها يف معظم املسارات التنموية التي سلكتها 
تلك الدول تتمثل يف عدم قدرة املؤسسات السياسية واملؤسسات املدنية عى 
مواجهة ق�وى التغيري االجتامع�ي واالقتصادي بفاعلي�ة واحتوائها بإجيابية، 
ب�ل وع�دم قدرهتا عى حتقيق أدنى مس�توى من مس�تويات املرون�ة الوظيفية 
أو العملي�ة يف القدرة عى التعامل مع ق�وى التغيري االجتامعية واالقتصادية، 
س�واء عن طريق توس�يع نطاق ودائرة املش�اركة االجتامعية أو السياسية، أو 
بتطوير تلك املؤسسات ملواجهة ارتفاع االحتياجات واملطالب االجتامعية. 



241

 وكان�ت النتيج�ة ظه�ور مش�اكل ع�دم االس�تقرار الس�يايس يف بعض 
احل�االت، ويف ح�االت أخ�رى ظهور مش�اكل وخماط�ر اإلره�اب والعنف 
الس�يايس، األمر الذي أعلن ع�ن ظهور حقبة جديدة لبداي�ة خطرية حقيقية 
لظه�ور مش�اكل ع�دم األم�ن واالس�تقرار الداخ�ي ع�ى مس�توى الدول، 

واخلارجي عى مستوى العالقات بني الدول.  

 وم�ن الواض�ح أن النتيج�ة يف ه�ذا الوض�ع بال�ذات حتمي�ة فإط�الق 
سياس�ات التطوي�ر والتحدي�ث بكمي�ات ضخم�ة وبجرعات كب�رية هبدف 
حتقي�ق التنمي�ة الوطنية الش�املة يف أرسع وق�ت عادة ما يصاحبه�ا تغيريات 
اجتامعي�ة كمي�ة س�لبية خط�رية، مثل ارتف�اع يف أع�داد الس�كان وارتفاع يف 
املطالب العام�ة واخلاصة، وزيادة يف االحتياج�ات والرغبات والطموحات 
الفردية واجلامعي�ة، وكذلك حدوث تغيريات اجتامعية س�لبية نوعية خطرية 
) خصوصا يف تغيري نمطية الس�لوك االجتامعي وعدم اس�تقراره، واختالف 
يف الع�ادات والتقالي�د والقيم وانحراف يف األخالقي�ات وضعف يف املبادئ 

واملفاهيم، وأيضًا حدوث تدهور يف نوعية احلياة املادية واالجتامعية.

 املتغ�ري االجتامع�ي واملتغريات النفس�ية والثقافي�ة والعقائدي�ة تؤثر يف 
االجتاه�ات النفس�ية الت�ي تفرس مضمون الرس�ائل الت�ي تنتقل ع�رب أجهزة 
وقن�وات االتصال السياس�ية الت�ي تربط بني أطراف املتغ�ريات املختلفة عى 
كل املستويات واألصعدة الداخلية أو املحلية والدولية أو العاملية. عى سبيل 
املثال إذا كان االجتاه الس�ائد ، يميل إىل حتديث عملية التنشئة الوطنية وإعادة 
بلورهت�ا وبرجمتها لتتالءم مع التطورات والتغيريات الدولية، فمن الرضوري 
أن يت�م ذلك حتت غطاء سياس�ات اإلص�الح والتعديل والتطوي�ر الوطني، 
تب�دأ بعملية تس�ويق سياس�ية عامة وش�املة وتوظف مجيع وس�ائل اإلعالم 
إلنجاحه�ا. وأخ�ريًا تتطل�ب تعبئة اجتامعية وسياس�ية مرك�زة جلميع القوى 
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االجتامعية والسياس�ية الواعي�ة واملدركة ألمهية التغي�ري واالنتقال من وضع 
لوضع، وفقًا ملسرية حراك اجتامعي خمطط ومدروس.

 وعى املستوى الدويل فإذا ما كان االجتاه السائد يف العالقات بني الدول 
يمي�ل إىل اجتاه س�لبي معني نتيج�ة ملواقف عدائي�ة معينة، أو لع�داء تقليدي 
استمر لعدة قرون أو حقب زمنية، أو النظر إليه من منطلق عدائي، فإن تفسري 
كل اتص�ال جيري معه س�يتم بيشء من اخلوف وعدم الثق�ة به، بل والتحامل 
علي�ه، حتى وإن أظهر ذلك الطرف اجتاهًا مرنًا، أو مهادنًا، أو متفهاًم، أو عرب 
عن رغبته يف االتفاق حول مس�ألة خمتل�ف عليها، ويطلق عى ذلك بالتصور 
National A National Perception ، أو التوجه�ات القومية -  القوم�ي

titude جتاه الدول والشعوب األخرى.

 وت�ؤدي القي�م Values واملعتق�دات Beliefs دورًا مب�ارشًا يف سياس�ة 
الدول�ة الداخلي�ة واخلارجي�ة، والتي يعتربها هولس�تي نتاج عملية التنش�ئة 
السياسية، وهي العملية التي تتأثر بظروف البيئة االجتامعية، وبطبيعة التوعية 
املذهبية، وباخلربات والتجارب التي يمر هبا األفراد وحيصلون عليها. والقيم 
هي القاعدة التي ترتفع فوقها االجتاهات، ومن ثم فإهنا من أهم املعايري التي 

يرجع إليها يف تقييم عنارص السلوك الذايت وسلوك اآلخرين.

وتؤثر املذاهب واإليديولوجيات بشكل مبارش يف توجهات وتصورات 
صانع�ي السياس�ة الداخلية واخلارجي�ة، ومن ثم تؤث�ر يف قراراهتم الداخلية 
واخلارجي�ة. واملذاهب هي جمموعة من املعتق�دات الواضحة واملحددة التي 
حتاول أن تفرس الواقع، وأن توفر إحساس�ًا باهلدف ألي سلوك سيايس سواء 

يف الداخل أو يف اخلارج.

وق�د يتس�ع نطاق املذه�ب وتتعدد أبع�اده وتتنوع عنارصه، ليش�كل ما 
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يع�رف باأليديولوجي�ة الت�ي يتجاوز تأثريها جم�رد تقرير األه�داف أو تربير 
الس�لوك، إىل التأث�ري بعمق يف رؤي�ة واضعي الق�رارات الداخلية واخلارجية 

وصبغها بلون حمدد.

 فاأليديولوجي�ة تس�اعد عى بلورة اإلطار الفك�ري أو العقي الذي من 
خالل�ه يرى صانع�و الق�رار الس�يايس الداخ�ي واخلارجي الواق�ع الداخي 
واخلارج�ي ال�ذي يتعامل�ون مع�ه. ك�ام تض�ع األيديولوجي�ة صان�ع القرار 
الداخ�ي واخلارج�ي يف حالة تصور للمس�تقبل، وتعني له م�ا جيب أن تكون 
علي�ه أهداف�ه البعيدة امل�دى والوس�ائل املحقق�ة لتلك األهداف. وتس�اعد 
اإليديولوجي�ة ع�ى عقلنة املفاضلة من ب�ني اخليارات الكث�رية التي تطرحها 
ظروف املوق�ف اخلارجي والوضع الداخي، كام توفر اإليديولوجية جمموعة 
م�ن املعايري األدبي�ة واألخالقية التي يس�تند إليها صانع الق�رار اخلارجي يف 
تقيي�م االجتاهات والترصفات، س�واء م�ا يتعلق منها بال�ذات أو باآلخرين. 

)مقلد،1987 م، 206(.

 العالق�ة ب�ني التغي�ريات واملتغ�ريات وأثره�ا ع�ى األمن واالس�تقرار 
الوطني  م�ن أجل احلف�اظ عى األمن واالس�تقرار وملكافح�ة خماطر العنف 
واإلرهاب: أصبح االهتامم بمعاجلة القضايا واملش�اكل واملسائل االجتامعية، 
الس�لبية يتصدر األولويات العلمية، وكذلك السياس�ية عى مس�توى صناع 

القرار السيايس.

ولذل�ك غدت مهام إعادة صياغة املفاهي�م واملعتقدات والقيم الربوية 
والتعليمية والسياسية الوطنية لتواكب متطلبات العرص واحتياجاته وملواجهة 
حتدياته وخماطره مهمة مشركة تضطلع بمسؤولياهتا مجيع العلوم االجتامعية.

واهل�دف بالطبع معاجل�ة كل اجلوانب االجتامعية والربوي�ة والتعليمية 
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الس�لبية وجتدي�د عالقاهت�ا الوظيفي�ة بالثقاف�ة االجتامعية الس�ائدة، وكذلك 
بالثقافة السياسية الوطنية، لتفعيل تأثريها عى عملية التنشئة الوطنية.

 إذًا فإن قضية إعادة أقلمة وحتديث البنية االجتامعية والسياسية وجتديد 
مكون�ات عملية التنش�ئة الوطني�ة ملواكبة قوى التغيري م�ن أهم املوضوعات 
والقضايا التي تشغل بال الباحثني يف جمال العلوم االجتامعية. فمواكبة التغيري 
االجتامعي الناتج عن تش�ابك اإلحداث االجتامعية والسياسية واالقتصادية 
وتداخلها والتأقلم معها، والتفاعل معها بإجيابية وفاعلية للحفاظ عى األمن 
واالس�تقرار الوطني أصبحت من أهم ما يتطلع إىل حتقيقه صانعو القرارات 
السياس�ية يف مجي�ع دول العامل وخصوص�ا العامل الثالث، فاهل�دف الرئييس – 

بالطبع �  حتقيق مصالح الدولة واحلفاظ عى أمن املجتمع واستقراره.

 فالتغيريات االجتامعية واالقتصادية والنفسية التي حتدث نتيجة لتطبيق 
سياسات التنمية الوطنية الشاملة، خصوصًا يف املجالني االقتصادي والعلمي  
�  التقن�ي، وكنتيج�ة لتفاعله�ا م�ع عوام�ل التغي�ري الطبيعي�ة يف املجتمعات 
اإلنس�انية تتطلب بدورها إحداث تغيريات مؤسس�اتية سياس�ية واجتامعية �  

ثقافية مماثلة الستيعاهبا وتفعيلها وتوجيهها يف االجتاه الصحيح.

 وباملنطق نفس�ه فإن التغيريات السياس�ية التي تطرأ ع�ى هياكل الدولة 
ومؤسس�اهتا نتيجة لعوام�ل التغيري الطبيعي�ة أو املفروضة أو حت�ى املفتعلة، 
البد أن يصاحبها أيضًا تغيريات اجتامعية مماثلة ومواكبة هلا يف هياكل املجتمع 

ومؤسساته ، بل ويف الثقافة العامة ملواجهة نتائج تلك التغيريات وآثارها.

 ولذل�ك فإن املجتمع بأنس�اقه املختلفة  �  تربوي�ة واجتامعية واقتصادية 
وسياس�ية  �  وما يتضمنه من ظواهر كثرية مثل: التغيري، والتكامل، واحلراك 
االجتامع�ي، والت�درج االجتامعي، وغريها م�ن جوانب احلي�اة االجتامعية، 
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البد أن حيقق نقطة التوازن بني ما هو واقع بالفعل من فكر وسلوك، وبني ما 
كان عليه احلال أو الوضع يف املايض، هبدف احلفاظ عى مقومات االس�تقرار 
االجتامع�ي، الت�ي تعد م�ن أه�م متطلب�ات االس�تقرار األمني والس�يايس، 

والعكس أيضًا صحيح.

 وملا كان موضوع الدراس�ة يتناول أساس�ًا أثر احل�راك املعريف ودوره يف 
حتقي�ق األم�ن الفكري واالس�تقرار الوطن�ي من جهة، وم�ن اجلهة األخرى 
دوره يف إنج�اح عمليات التنمية الوطنية واالس�تقرار الوطني، فإننا س�نركز 
عى دراس�ة وحتليل النس�ق الربوي واالجتامعي وعالقته بالنسق املؤسسايت 
عامة، والنسق السيايس خاصة، ودورمها يف حتقيق التنشئة والتنمية الوطنية.

دور التنشئة الوطنية يف عملية التنمية الوطنية الشاملة
تع�د العملي�ة الربوي�ة اإلنس�انية عام�ة، والتنش�ئة الوطني�ة ) التنش�ئة 
االجتامعي�ة والسياس�ية( بصف�ة خاصة أحد املعطي�ات املنبثقة ع�ن احلياة يف 
اجلامعات اإلنس�انية، التي بدورها تنجم عن معطيات البيئة الوظيفية والبيئة 
املادي�ة لتل�ك اجلامعات املتضمن�ة لقوالب ون�امذج معينة للفكر وللس�لوك، 
واملنطوية عى نامذج من التصورات اجلامعية املشركة التي تصدر عن اجلامعة 
وتس�تمر باجلامعة، وم�ن أجلها تعمل ع�ى دعم ظواهرها ومكون�ات بنائها 

ومؤسساهتا الوظيفية وعاداهتا التقليدية واملستحدثة عى السواء. 

 البيئة اإلنس�انية هي التي تس�عى إىل حتريك واقعه�ا وتطويره يف االجتاه 
ال�ذي م�ن ش�أنه أن حيق�ق متطلباهت�ا، ويواج�ه احتياجاهتا وحيل مش�كالهتا 

وينمي طاقاهتا.

ويتخذ كل جمتمع من الربية وسيلة لضامن استمرار بقائه مشدودًا براثه 
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وماضيه متطلعًا إىل مس�تقبله وأمانيه. ومن ثم كانت الربية عملية دينامية يف 
حمتواه�ا، إجيابية يف تأثريها، خاصة إذا كان�ت هادفة إىل حتقيق تغيري اجتامعي 

وسيايس وثقايف واسع النطاق بعيد املدى.  )اخلرجيي، 1982م، 767 (.

 أي أن العملية الربوية الوطنية تتوىل مراحل التشكيل املختلفة يف حياة 
الف�رد، وتتدخ�ل يف حتديد اس�تجاباته وصياغ�ة مواقفه الفكري�ة لتعده فكرًا 
وس�لوكًا خلدمة وطنه، ولتنمي فيه مش�اعر الوالء واالنت�امء الوطنيني لنظامه 

السيايس.

 فمن املعروف أن كل جمتمع ما هو إال ش�بكة معقدة جدًا من العالقات 
واملكون�ات واملتغريات التي تتفاعل يف إطار فكري وس�لوكي لعدد كبري من 
اجلامع�ات الصغ�رية املرابطة واملتش�ابكة، التي تق�وم بينها عالق�ات تفاعل 

مستمر.

وم�ن بني ه�ذه اجلامع�ات الت�ي ت�ؤدي خدم�ات للمجتم�ع: األرسة، 
ومجاع�ات الرفاق، واملدرس�ة، والنقاب�ات، واألندية واجلمعي�ات املختلفة، 
الت�ي ت�ؤدي بدوره�ا دورًا كب�ريًا يف عملي�ات التنش�ئة الوطني�ة )االجتامعية 

والسياسية(.

 وكل ف�رد يعي�ش يف املجتمع ينتمي إىل أكثر من مجاع�ه يف نفس الوقت 
س�واء كانت أولي�ه أو ثانوية. وتعمل كل مجاعة منه�ا بالتضافر مع اجلامعات 
األخرى عى تنش�ئته اجتامعيًا وثقافيًا، وتتدخل يف حتديد أنامط سلوكه وقيمه 
وآرائه، وهكذا يظل الفرد  �  ش�اء أم أبى _ جماالً للتش�كيل وإعادة التشكيل 
وفق�ًا ملواقف ومقتى احلال ونتيجة الزمة لعملي�ات التفاعل التي حتيط به، 

وهذه املواقف تشكل ظاهرة تربوية )اجلوهري، 1976م، 7(.

 ويف ض�وء ما تقدم تعرف الظاه�رة الربوية من وجهة النظر االجتامعية 
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بأهن�ا نظام اجتامعي يق�وم بدور وظيفي يف إعداد النشء وتنش�ئته وتش�كيله 
من خالل وس�ائط ومؤسس�ات وأجهزة هلا فاعلية تكوين الف�رد وهتيئته من 
النواح�ي اجلس�مية والعقلية واألخالقية، ليكون عض�وًا يف جمتمعه حييا حياة 

سوية يف بيئته االجتامعية )اجلوهري وآخرون، 1974م ، 767 (.

 وم�ن املالحظ أن ه�ذه النظرة االجتامعي�ة مهمة وواقعي�ة ولكنها أمهلت 
املنظور السيايس املتعلق بمتطلبات التنشئة السياسية يف املجتمع. إذ إن عمليات 
التش�كيل والتحدي�ث والتطوي�ر للعملية الربوي�ة والتعليمي�ة لتحقيق أهداف 
التنش�ئة االجتامعي�ة والثقافي�ة الوطني�ة ال بد أن ختض�ع للقرار الس�يايس وتتأثر 
باملناخ الس�يايس السائد يف ذلك املجتمع بعقيدته وأنظمته السياسية والعقائدية، 

ومن ثم تسهم بدورها يف تشكيل الثقافة السياسية واالجتامعية للفرد.

 وهبذا املعنى يرى حممد اجلوهري أن الربية عملية عامة ومستمرة إلعداد 
الف�رد للتكي�ف مع بيئت�ه االجتامعي�ة والثقافي�ة واأليديولوجي�ة...، وإلمداده 
بعن�ارص مدنيت�ه وحضارت�ه، ولتزوي�ده بمظاه�ر التحضري وبإنج�ازات العلم 

والتكنولوجيا، وبإرشاده بوسائل تبرصه وتوعيه )اخلشاب، 1971 م، 12(.

 إال أن�ه يف حتليله ذل�ك أمهل بدوره أمهية الربية يف إعداد الفرد للتكيف 
مع البيئة السياس�ية التي متثل اإلطار الرشعي والقانوين لوجوده ولسلوكياته 
من�ذ الصغ�ر وطوال حيات�ه. إذ إن مجيع العملي�ات الربوي�ة والتعليمية التي 
تطب�ق يف املجتم�ع عادة ما توجه وتنظ�م من قبل النظام الس�يايس، وبدورها 
تطب�ق من خالل مؤسس�ات الربي�ة املوجهة من قب�ل النظام الس�يايس التي 
توف�ر تفاع�اًل اجتامعيًا هب�دف توظي�ف مفاهيم التنش�ئة الوطني�ة وتضمينها 
يف الش�خصية الوطنية لألجي�ال. ومن هذا املنطلق يمك�ن النظر إىل التفاعل 
االجتامعي بني الفرد وبيئته االجتامعية واالقتصادية والسياسية عى أنه املحور 
ال�ذي يتوج�ب أن ترتكز عليه اإلج�راءات الربوية التي تعد الفرد وتش�كل 
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ش�خصيته االجتامعية والسياسية، وتريس مقومات ثقافته العامة وتعلمه عى 
أدبيات وأخالقيات التعامل مع اآلخرين باختالف نطاقها وتعدد نوعياهتا.

 ومل�ا كانت البيئ�ة االجتامعية واالقتصادية والسياس�ية تتأث�ر بالظروف 
املحيط�ة هب�ا، خصوص�ًا البيئ�ة الدولي�ة، وحيث إن ه�ذه الظروف بالنس�بة 
للمجتمع�ات النامي�ة عام�ة، وال�رشق األوس�ط خاص�ة، قد تغ�ريت بتغري 
األوضاع يف الرشق األوس�ط، أصبحت قضية التنمي�ة الوطنية يف املنطقة متر 
الي�وم بمرحل�ة جديدة م�ن مراحل تطوره�ا )البحث عن اهلوي�ة الوطنية أو 
القومية( ؛ ملواجهة التحديات واملخاطر العاملية بداية من خماطر ضعف اهلوية 
الوطني�ة، خصوصًا الوالء واالنتامء الوطني، ومرورًا بضعف الثقافة الوطنية 
وع�دم قدرهتا ع�ى مواجه�ة الثقاف�ات اخلارجية، وانته�اًء بمخاط�ر التبعية 

والوقوع حتت براثن اهليمنة اخلارجية. 

 لذا فان الس�ؤال الذي يبدو طبيعي�ًا ومنطقيًا يف آن واحد يف هذا الوقت 
بال�ذات ه�و: هل س�يغدو بمقدور التنش�ئة االجتامعي�ة والثقافي�ة احلالية أن 
توجد أجواء االستقرار االجتامعي والثقايف املالئمة للتنمية السياسية الوطنية 
الشاملة، وضامن استمراريتها يف املستقبل؟ ويقودنا هذا السؤال لسؤال آخر، 
هو هل سيغدو بمقدور األنظمة السياسية احلالية يف الرشق األوسط إحداث 
تغي�ريات مالئمة ومتامش�ية مع متطلب�ات التنمي�ة االجتامعي�ة واالقتصادية 

القائمة اآلن والتي تواجه حتديات داخلية وخارجية قاسية؟

 أخ�ريًا نتس�اءل: إىل أي م�دى يمكن للعل�وم االجتامعي�ة، وخصوصًا 
علم السياس�ية وعل�م االجتامع الربوي وعلم االجتامع الس�يايس )التنش�ئة 
السياسية( ، بمعطياهتا النظرية وأسسها العلمية وإسهاماهتا التطبيقية أن تقدم 
النموذج الربوي التعليمي الوطني املناسب يف هذه املهمة الوطنية املصريية؟
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 دور العملية الرتبوية يف التنشئة الوطنية
ملا كانت الربية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأوضاع املجتمع وظروفه االجتامعية 
والسياسية واالقتصادية والثقافية واألخالقية واللغوية ؛ ألهنا إحدى ظواهر 
املجتم�ع االجتامعي�ة  �  فإهن�ا إىل جان�ب ذل�ك ترتب�ط يف نش�أهتا وتطوره�ا 

ووظائفها باملجتمع وظواهره االجتامعية األخرى.
 وس�واء نظرن�ا للربية باعتباره�ا ظاهرة اجتامعي�ة ونظام�ًا اجتامعيًا أو 
عملي�ة اجتامعية، فإن نظرتنا هلا تؤكد أمهية دورها الوظيفي الربوي بالنس�بة 
للمجتم�ع، فه�ي كنظ�ام أكاديمي تس�هم يف دع�م املجتمع وتأكي�د مقوماته 
وقيمه لدى أعضائه. باإلضافة إىل ما تس�هم به بالنس�بة إلكساب أعضائه من 
اخل�ربات وامله�ارات ما يمكنهم من ش�غل أدوارهم يف املجتم�ع )اجلوالين، 

2002م،2(.
 وتعد الربية وسيلة رئيسة مهمة من وسائل عمليات التنشئة االجتامعية 
والسياس�ية يف املجتمع )التنش�ئة الوطنية( ، نظرًا لفاعليتها املبارشة يف إعداد 
ش�خصية الف�رد وتكوينه�ا، وتدع�م قدرات�ه بتزوي�ده بالع�ادات والتقالي�د 
واملفاهيم والقيم احلضارية والثقافية وعوامل التكامل االجتامعي والوظيفي.
 م�ن هذا املنطل�ق تعد الربية نظام�ًا اجتامعيًا قائاًم بذاته ملا تس�هم به من 
تنظيم للس�لوكيات الفردية واجلامعية وحتديد العالقات الس�لوكية بني الفرد 
واجلامعة، وتوجيهها، س�واء من حيث طريقة التفكري، أو من حيث عمليات 
التفاعل االجتامعي�ة يف االجتاه الذي تقره الدولة واملجتمع لتحقيق األهداف 

واملصالح االجتامعية والسياسية واملحافظة عليها.
الفك�ري  والتدري�ب  التنش�ئة،  بأهن�ا:   Education الربي�ة   وعرف�ت 
واألخالق�ي، وتطوير القوى األخالقية والعقلية، وخاصة عن طريق التلقني 

املنظم، سواء يف األرسة أو املدرسة )غيث، 1989م، 152(
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ولقد استخدم مصطلح الربية يف قاموس الربية ليشري جلميع العمليات 
الت�ي يت�م بواس�طتها تنمية ق�درات الش�خص واجتاهاته وأش�كال س�لوكه 

األخرى، وتنمية القيم اإلجيابية التي يؤكدها املجتمع الذي ينتمي إليه. 

 بناء عى ذلك فان الربية عملية اجتامعية تتضمن مجيع أساليب وأشكال 
اإلعداد الرس�مية وغري الرسمية لشخصية الفرد، والتي تسهم يف نقل املعرفة 
املنظم�ة ع�رب األجي�ال الت�ي تس�هم يف ض�امن اس�تمرارية احلي�اة االجتامعية 

والسياسية بمقوماهتا احلضارية والثقافية والعقائدية.

 ويع�د كيف�ني هاري�س K. Harris  الربي�ة رضورة اجتامعي�ة اقتضتها 
حاجة املجتمع لنقل املعرفة، وتراكمها بني أجياله املتعاقبة. وبذلك يس�تخدم 
هاري�س مصطلح الربية هنا ليش�ري لعملية أو ملجموع�ة معينة من العمليات 
الت�ي جتيزه�ا النظم االجتامعي�ة لنقل املعرفة، واكتس�اب اخل�ربة وتعلمها يف 

 )Good,1973,p.202( .خمتلف املؤسسات الربوية

 وأكد بريتون كالرك يف دراس�ته لألنس�اق الربوي�ة وعالقتها باملجتمع 
ارتباط الربية ونظمها باألوضاع االجتامعية والثقافية للمجتمع، وبمختلف 

الظواهر والعمليات االجتامعية يف املجتمع. 

 أما التعريفات املعارصة واملتداولة للربية ، فإهنا تنظر للربية باعتبارها عملية 
تفاع�ل وتكي�ف بني املتعلم وبيئت�ه الطبيعي�ة واالجتامعية. والربي�ة بذلك عملية 

تطبيع اجتامعي وثقايف حلياة الفرد يف نطاق املحيط االجتامعي والثقايف ملجتمعه. 

دور علم االجتامع الرتبوي وعلم االجتامع السيايس يف التنشئة الوطنية

احتل�ت عالقة عل�م االجتامع بالربية، ومن ثم بعل�م االجتامع الربوي 
وعلم السياس�ة مكانة مرموقة من قبل الربويني وعلامء االجتامع والسياسية، 
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خاص�ة بعد أن تطورت العالقة بني هذه املتغيريات لتعد فرعًا من فروع علم 
االجتامع وأصبحت تسمى بعلم االجتامع الربوي، وعلم االجتامع السيايس، 
ال�ذي بدأ يمثل بحد ذات�ه جماالً للتخصص من قب�ل الربويني واالجتامعيني 

وعلامء السياسة عى حد سواء.
 نتيج�ة لذل�ك االهت�امم ظهرت كثري م�ن املؤلف�ات العلمية الت�ي اهتمت 
بمعاجلة قضايا علم االجتامع الربوي والربية واملجتمع وعلم االجتامع السيايس 
والعالق�ة القوي�ة التي تربط بينه�م. أضف إىل ذلك أنه تم اللجوء إىل اس�تخدام 
عملي�ات الفه�م االجتامع�ي يف جمال املامرس�ات الربوي�ة والسياس�ية، وحتليل 
األنس�اق الربوي�ة والسياس�ية، وم�ا يرتبط بينهام م�ن نظم وتنظي�امت اجتامعية 
ملعرف�ة الكيفية التي بموجبها يمكن حتديث عملية التنش�ئة الوطنية، األمر الذي 
دعم االجتاه االجتامعي والسيايس لفهم الربية وتطوير وتنمية مفاهيمها وطرقها 

وأساليبها الربوية لتوظيفها يف سياسات التنمية الوطنية الشاملة.
ومن جهة أخرى يدرس علم االجتامع الس�يايس املجتمعات اإلنس�انية 
والظواه�ر االجتامعي�ة والسياس�ية وعالق�ات الن�اس فيه�ا، والس�لوكيات 
االجتامعي�ة والسياس�ية، التي ه�ي بالطبع خمتلف�ة يف املواق�ف والتوجهات، 
ومتع�ددة من حيث الكم والن�وع. كام يتناول علم االجتامع دراس�ة املجتمع 
كله ويسعى إىل حتديد خصائص الظواهر االجتامعية، فيام هيتم علم االجتامع 
الس�يايس باالهتاممات ذاهتا، ومعه�ا الظواهر السياس�ية والعالقات املتبادلة 

بينها وبني الظواهر االجتامعية.
 لذل�ك تعددت تعريف�ات علم االجتامع واختلف�ت باختالف وجهات 
النظ�ر واجلوان�ب الت�ي تنطلق منه�ا أو ترتكز عليه�ا. فبينام يرى لس�ر وارد 
Laster Ward  أن عل�م االجتامع هو علم املجتمع باعتبار أن املجتمع عبارة 

عن سلوك أي مجاعة حتيا حياة معًا بتفاعل وعالقات متبادلة.
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و يؤكد ع�امل االجتامع ادوارد روس  Edward Ross  أن علم االجتامع 
ه�و »عل�م الظواهر االجتامعي�ة« ، وهو تعري�ف يتفق مع تعريف�ات كل من 
 Edward A. Ross. ( أوجس�ت كون�ت وهربرت س�بنرس وإميل دوركاي�م

.)1905، p.6
http://www/minshawi.com/other/hashem.htm � ftn14# � 14 

 وم�ن ناحي�ة أخ�رى ي�رى هن�ري جيدينج�ز Henry Giddings أن 
 A.W. عل�م االجتامع هو »الدراس�ة العلمي�ة للمجتمع«. بينام يرى س�مول

Small  أن علم االجتامع هو »علم العمليات االجتامعية«.

http://www/minshawi.com/other/hashem.htm ـ ftn16# 16 ـ 

وم�ن ناحي�ة أخرى يع�رف فريش�يلد H.P. Fairchild   علم االجتامع 
بأنه» دراسة اإلنسان وبيئته يف عالقاهتام بعضهام ببعض«.

 وبذل�ك يمث�ل علم االجت�امع الدراس�ة العلمي�ة للمجتم�ع وللتفاعل 
اإلنساين، وجمموعة املعارف التي تنبثق عن هذه الدراسة، وهيتم علم االجتامع 
بدراسة السلوك اإلنساين للوصول إىل مباديء وقوانني عامة لوصفه وتفسريه 

وحتليله واخلروج بتعميامت عامة  Generalization بخصوصه.

 ويش�ري التفاع�ل اإلنس�اين ال�ذي يركز عى دراس�ته عل�م االجتامع إىل 
العملية التي يستجيب هبا الفرد لسلوك فرد آخر أو أكثر يف موقف اجتامعي. 
 Face to Face Relations وال يقت�رص هذا التفاعل عى عالقات املواجه�ة
فقط، بل يتعداها ليش�مل أي عملية اتصال Communication ذي أثر عى 

اآلخرين.

 وب�دوره يدرس عل�م االجتامع الس�يايس احلي�اة االجتامعية اإلنس�انية 
وعالقاهت�ا ع�ى مجي�ع املس�تويات االجتامعي�ة والسياس�ية، ككل متكام�ل 
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بمختلف مؤثراهتا وتفاعالهتا السياس�ية، إذ يركز عى جمال الفعل االجتامعي 
Context of Social Action  من جهة، ومن جهة أخرى الفعل الس�يايس. 

فيدرس جمموعة العوامل االجتامعية والسياس�ية التي حتدد السلوك اإلنساين 
وتش�كله وتوجهه، وكذل�ك العوامل السياس�ية التي حتدد وتش�كل وتوجه 
الس�لوك االجتامع�ي. وبذلك يؤكد علم االجتامع الس�يايس دراس�ة اجلامعة 
االجتامعية واجلامعية السياسية وليس الفرد )سمرية السيد، 1993 م، 17(.

الوظيفة االجتامعية والسياسية والثقافية للتنشئة الوطنية

يرى عامل االجتامع هربرت سبنرس أن اإلعداد الربوي ألعضاء املجتمع 
من األفراد يس�تهدف حف�ظ الراث، وتكوي�ن الرابطة العائلي�ة، واحلصول 
عى رضوريات احلياة، وتنظيم العالقات االجتامعية والسياس�ية املناس�بة يف 

املجتمع )اجلوالين، 1998م، 9(.

 ك�ام أن وج�ود األفكار والقي�م واملعايري االجتامعية املش�ركة ب�ني أفراد 
املجتم�ع الواح�د تس�اعد عى تنمية املش�اعر العام�ة والتوجه�ات العامة جتاه 
األح�داث والتط�ورات وجت�اه اآلخرين. أض�ف إىل ذلك أن وج�ود األفكار 
واملع�ارف والقيم واملعايري املتنوعة املش�ركة بني أفراد املجتم�ع الواحد حتقق 
التجانس االجتامعي والثقايف فيام بينهم، األمر الذي يسهم يف عمليات التفاعل 
االجتامعي، ويساعد عى حتقيق الضبط االجتامعي والسيايس، ومها من املطالب 

األساسية لعملية التنشئة الوطنية.

 وي�رى إمي�ل دوركايم أن املجتم�ع يف قيامه بعملية التنش�ئة االجتامعية 
حي�دد القيم واملعتقدات واملعايري االجتامعية التي يريد أن يغرس�ها يف أفراده. 
ومل�ا كانت الربي�ة تقوم بعملية التنش�ئة االجتامعي�ة، وإعداد أف�راد املجتمع 

للحياة االجتامعية بمجتمعهم، فقد أكد دوركايم رضورة ختطيط التعليم.
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وي�رى أن التخطيط الربوي ليس عملية مس�تقلة، وإن�ام البد أن يتم يف 
ض�وء التخطيط الش�امل للمجتمع لكي يتناس�ب م�ع احتياجاته وحاجات 
أف�راده وطبيع�ة الع�رص. واعت�رب دوركاي�م أن الدول�ة مس�ؤولة ع�ن حتديد 
األساس�يات التي ترى أن املدرس�ة جيب أن تؤكدها واألهداف التي ترى أن 

املدرسة جيب أن حتققها.
http://www/minshawi.com/other/hashem.htm � ftn21 � 21 

ويف ه�ذا التحدي�د املنوط بالدول�ة تتضح أمهية علم االجتامع الس�يايس 
ودوره يف حتقيق تلك املسؤولية الوطنية.

 وباملنطق نفس�ه فإن التنش�ئة االجتامعية تس�هم بدورها، وفقًا ألهداف 
الدولة وتوجهاهتا السياسية والعقائدية، يف غرس املعتقدات والقيم واملفاهيم 
االجتامعية والسياسية يف عقول األفراد منذ بداية حياهتم، وهي بذلك تسهم 

يف نجاح عملية التنشئة الوطنية )التنشئة االجتامعية والسياسية( للمجتمع.

 وتعد اس�تمرارية الثقافة Continuity of Culture من أهم الوظائف 
االجتامعية لعملية التنشئة الوطنية، فلكل مجاعة ثقافتها اخلاصة هبا )العقائدية 

والسياسية( التي متيزها عن بقية املجتمعات األخرى.

ومل�ا كان�ت الثقاف�ة متثل احلصيل�ة التارخيية ل�كل ما تعلمه أف�راد مجاعة 
معين�ة أو جمتم�ع معني وفق�ًا لطرق معيش�تهم وطرق تفكريهم ومش�اعرهم 
جت�اه اآلخرين واجتاهاهتم وقيمهم وفنوهنم ومعارفهم ومعتقداهتم وعاداهتم 
وتقاليده�م، ف�إن اس�تمرارية ه�ذه الثقاف�ة تع�د أساس�ًا لبق�اء املجتمع، بل 

واستمراريته.

 وتتج�ى أمهية الثقافة العام�ة أو الثقافة املدنية يف املجتمعات اإلنس�انية 
لكوهن�ا املصدر األس�ايس ال�ذي يزود الف�رد باملعرف�ة اإلنس�انية )العقائدية 
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والسياس�ية واالقتصادي�ة( وباملهارات وط�رق التفكري وأس�اليبه واجتاهاته، 
واملعتق�دات واملفاهي�م وأس�اليب الس�لوك وطرق�ه املختلف�ة التي تس�اعده 
عى فهم نفس�ه يف عالقات�ه باآلخرين يف جمتمعه، وعى فه�م بيئته االجتامعية 
والسياس�ية الطبيعي�ة املادي�ة الت�ي يعي�ش فيه�ا، وتفس�ريها وفق�ًا ألنامطه�ا 
وتوجهاهت�ا ومعتقداهت�ا الفكرية، والتعام�ل معها بإجيابي�ة واملحافظة عليها، 
واالس�تفادة منها وفقًا إلمكاناته الفردية، ووفقًا ملا تتيحه له بيئته من وس�ائل 

وإمكانات وفرص.

 ويتعلم الفرد أيضًا من ثقافته االجتامعية النامذج املختلفة املحددة ثقافيًا 
لإلثابة والعقاب والطرق املرشوعة لتحقيق األهداف املحددة ثقافيًا. 

http://www/minshawi.com/other/hashem.htm � ftn22 � 22 

ولذل�ك ف�ان اس�تخدام األن�امط الس�لوكية املح�ددة ثقافي�ًا وتك�رار 
استخدامها يكسبها الصفة التلقائية، فيتبعها الفرد، ويستجيب هلا كمتطلبات 

جمتمعية دون مواجهة صعوبات تذكر  )السيد، 1993م، 44(.
http://www/minshawi.com/other/hashem.htm�ftn23

 دور علم االجتامع الرتبوي يف التنشئة الوطنية
يعنى علم االجتامع الربوي بدراسة العملية الربوية وأثرها عى العالقات 
االجتامعية والسياسية، فالربية تعد إحدى ظواهر املجتمع االجتامعية املهمة 
والرئيس�ية؛ ألهنا الوس�يلة التي تعد الفرد نفس�يًا وأخالقيًا واجتامعيًا للحياة 
السياسية واالجتامعية يف املجتمع؛ لذلك هيتم علم االجتامع الربوي بوصف 
وتفسري وحتليل أثر األنظمة والعمليات والعالقات االجتامعية عى شخصية 

الفرد، وتوجهاته، وعى سلوكياته االجتامعية أيضًا.



256

 ومل�ا كان عل�م االجت�امع الرب�وي وعل�م االجت�امع الس�يايس كس�ائر 
العلوم االجتامعية هيتامن بدراس�ة اإلنسان وسلوكياته، فإن دراسة العالقات 
اإلنس�انية عامة، وخاصة عندما يدخل اإلنس�ان يف عالقات مع إنسان آخر، 
وتعامله اإلنس�اين يف إطار تربوي  �  أو يف إطار س�يايس �  أصبحت من أهم 

املوضوعات التي هيتم هبا علم االجتامع الربوي وعلم االجتامع السيايس.

 وم�ن ناحي�ة أخ�رى ف�إن العالقة ب�ني علم االجت�امع الرب�وي وتطور 
املجتمع تعد عالقة قوية ومبارشه، ويعد العامل ليسر ورد Laster Word  من 
أهم أنصار هذا االجتاه، إذ يرى أن علم االجتامع الربوي يوفر أساسًا للتقدم 
االجتامع�ي، وحاًل للمش�اكل االجتامعي�ة، وأن بإم�كان املدرس�ة والعملية 
الربوي�ة أن تع�ّدا األفراد ملواجهة املس�تقبل إع�دادًا ثقافيًا وحضاري�ًا لزيادة 

مستواهم الفكري واالجتامعي، وذلك لدفع التقدم االجتامعي. 
  من هنا هيدف علم االجتامع الربوي وكذلك علم االجتامع السيايس، إىل 
حتديد ما جيب أن ينقل لألجيال احلالية واملستقبلية من الراث احلضاري والثقايف 
للمجتمع لرفع مستوى الوعي االجتامعي والسيايس الفردي واجلامعي، ولبناء 
الش�خصية االجتامعية والسياس�ية املطلوبة للفرد وللجامعة، وذلك يف إطار ما 
ه�و مرغ�وب من قبل املجتم�ع والدولة. ويت�م حتقيق ذلك اهل�دف االجتامعي 
الس�يايس ع�ن طري�ق العائلة كمؤسس�ة تربوي�ة أساس�ية أوىل يف تنش�ئة الفرد، 

وضبط املجتمع املدريس الربوي والتحكم املبارش يف العملية الربوية.
 وبذل�ك هيت�م علم االجت�امع الربوي بش�كل مبارش بدراس�ة األنظمة 
التعليمي�ة املدرس�ية، وتأثرها باألنظم�ة االجتامعية والعقائدي�ة يف املجتمع، 
كالعائل�ة، والرفاق، واجلمعيات اخلريية، واملؤسس�ات املهني�ة األخرى، كام 
يرك�ز عى عملي�ات التغي�ريات االجتامعي�ة يف املجتمع، وعملي�ات الضبط 
االجتامع�ي الذي يمثل يف جزء من�ه القانون املكتوب، والع�رف، والتقاليد، 
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وأث�ر ذلك ع�ى األدوار االجتامعية التي يقوم هبا األف�راد، وتتأثر هبا ومن ثم 
املؤسسات الربوية والنظام الربوي. 

 ويف االجتاه نفس�ه وللهدف نفس�ه هيتم علم االجتامع الس�يايس بدراسة 
عمليات التنش�ئة السياس�ية التي تعنى بتنشئة املواطن الواعي الذي بمقدوره 
احلفاظ عى األمن واالس�تقرار الوطني واملس�امهة يف عملية التنش�ئة الوطنية 

بشكل إجيايب وفعال.
 إذًا فبينام هيتم علامء الربية بالتعليم الرسمي بأشكاله املختلفة، هيتم علم 
االجتامع بدراس�ة كل صور الربية الرس�مية وغري الرس�مية، املخططة وغري 
املخططة، املقص�ودة وغري املقصودة. فمفهوم الربية بالنس�بة لعلم االجتامع 

مرادف ملفهوم عملية التنشئة االجتامعية.
http://www/minshawi.com/other/hashem.htm �ftn26.

ويف االجت�اه ذات�ه واهل�دف ذات�ه هيت�م علم االجتامع الس�يايس بدراس�ة 
الظواه�ر السياس�ية م�ن حيث إهن�ا ظواهر اجتامعي�ة من نس�ق متميز ضمن 
عالقاهتا مع البنية االجتامعية الكلية. فعلم السياس�ة هيتم بالوقائع السياس�ية 
لنفس�ها، وحي�اول عزهل�ا ع�ن القاع�دة االجتامعية الت�ي انبنت ضمنه�ا، فيام 
حيرص علم االجتامع الس�يايس عى عدم الفصل بني الظاهرتني، ودراس�تهام 

بدقة وعمق وعن كثب، ومها يف حركية تفاعل متبادل.  

فالتنش�ئة الوطنية الصحيحة تسهم يف حتقيق األمن واالستقرار الفكري 
والوطني واألخري يسهم يف حتقيق التنمية الوطنية الشاملة بمختلف مكوناهتا 

السياسية واالجتامعية واالقتصادية.  

 ويتفق معظم علامء االجتامع عى أن ما يسمى باحلقل السيايس ليس إال 
تقسياًم ذهنيًا عشوائيًا يف املجتمع الكي، ليس له وجود واقعي )مثل العائلة( ، 
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فاحلدود غائمة بني ما هو سيايس وما هو اقتصادي، وما هو اجتامعي. واهلدف 
من هذا التقسيم هو حتديد موضوع دراسة هذا الفرع من علم االجتامع، غري 

أهنم مل يتوصلوا لوضع تعريف للسياسة معتمد من اجلميع.

 وحقيقة األمر أن هناك اهتامما  �  من وجهة النظر االجتامعية  �  بدراسة 
تأثري التغيري االجتامعي عى التنظيم السيايس، والعكس أيضًا صحيح، وهذا 
م�ا ح�اول البحث التطرق إليه. فقد يصطح�ب التصنيع، مثاًل  �  تغيريات يف 
العالق�ات االجتامعية واالقتصادية، قد تؤدي إىل حدوث خلل يف العالقات 
االجتامعي�ة الت�ي قد تؤدي � بدورها  �  إىل ظهور أزمات سياس�ية، قد يكون 

لبعضها أخطار هائلة عى حرية املواطنني وأمنهم. 

 واملنط�ق ذات�ه ف�إن إط�الق سياس�ات اإلص�الح الس�يايس واإلداري 
والتعدي�ل والتطوي�ر الوطن�ي لألنظمة الربوي�ة والتعليمي�ة، وفتح جماالت 
أوس�ع للحركة االجتامعية، وتوس�عة دائرة احلرية الفردي�ة واجلامعية، ومعها 
توسعة دائرة املشاركة السياسية من شأهنا إحداث تغيريات اجتامعية جوهرية 

يف البنية االجتامعية، ويف العالقات االجتامعية كافة. 

وك�ام أن هن�اك اهتامم�ات واس�عة النطاق بدراس�ة الصناع�ة والتعليم، 
ف�إن هناك أم�ورًا حيوية ال تقل أمهي�ة عنها يف املجاالت الربوي�ة والتعليمية 
وارتباطه�ا بالعملي�ة السياس�ية اإلصالحي�ة، وتتطل�ب تبع�ًا لذلك دراس�ة 
للنش�اطات السياسية، ليتس�نى معرفة مدى تأثري اجلامعات والقوة عى البناء 

. Political Structureالسيايس

 وم�ن الرضوري أن نضع يف االعتبار ثالث�ة اعتبارات مهمة يف توظيف 
علم االجتامع السيايس لدراسة التنشئة الوطنية ودورها يف احلفاظ عى األمن 

واالستقرار الوطني، وتتلخص فيام يي:
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1 �  األس�س االجتامعي�ة للنظ�ام الس�يايس Political Order، وبصف�ة 
خاص�ة، اجتاه األمور السياس�ية، واعتامدها ع�ى التنظيم االجتامعي، 
والقي�م الثقافي�ة، وتنطوي املش�كلة األساس�ية للنظام الس�يايس عى 
تنظيم الرصاع من أجل القوة. فاالهتامم باملظاهر الرس�مية للحكومة 
والقان�ون، ال يق�ل أمهية عن االهتامم باألس�س واملفاهيم السياس�ية 

واالجتامعية والثقافية التي حتكم هذه املنظامت.
2 �  األس�س االجتامعية للسلوك الس�يايس Political Behavior، إذ من 
املالح�ظ يف الع�رص احلديث أن عل�امء االجت�امع املعارصين هيتمون 
Polit -  بالس�لوك السيايس لإلنس�ان واجتاهه يف املشاركة السياس�ية
cal Participation، واالنت�امء إىل األح�زاب واإلدالء بأصواهتم يف 
االنتخاب�ات، وكل ه�ذه ظواه�ر سياس�ية مهم�ة بالنس�بة لإلنس�ان 

االجتامعي الذي ينتمي إىل تنظيم سيايس داخل املجتمع.

م�ا يمك�ن اس�تنتاجه مجل�ة وتفصي�اًل أن عملي�ة احل�راك االجتامعي ال 
ب�د أن يواكبها حراك س�يايس مماث�ل بالزخم والنس�بة ذاهت�ا ، وكذلك احلال 
بالنس�بة للح�راك االقتصادي وخمتلف نش�اطاته. وهلذا ال بد من اس�تمرارية 
عملي�ة التحدي�ث والتجدي�د لوظيفة التنش�ئة الوطني�ة لألجيال الش�ابة كي 
يغدو بمقدورها املس�امهة يف عملية البن�اء الوطني، واحلفاظ عى أمن الوطن 
واستقراره، ومواجهة التحديات التي حتيق بالوطن، ويف مقدمتها التحديات 

اإلرهابية.   
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2 . 1 . 3  النظريات املرتبطة بموضوع الدراسة

أواًل: نظرية النسق االجتامعي لوالرت بكليل )1967م(

ي�رى � بكلي � عدم وجود انفصال أو اس�تقالل للف�رد عن جمتمعه، بل 
كل منه�ام يكم�ل اآلخ�ر، وما بينهام من رم�وز ومعاين كثرية فإهن�ا قادرة عى 
نس�ج عالئ�ق متنوعة بينه�ام مانحًة حيوية نابض�ة باحلركة املس�تمرة بينهام، مل 
يكتِف بكلي هبذا الوصف االستعرايض بني الفرد واملجتمع بل قال إن هناك 
نس�قًا اس�مه » الثقافاجتامعي« يقع بني الفرد واملجتمع يربط بينهام، ليس هذا 

فحسب، بل إنه طرح ثالثة أنواع من األنساق هي: 

2 �  النسق العضوي.  1 �  النسق اآليل )امليكانيكي( .  

3 �  نسق الثقافاجتامعي.

وكل نس�ق من هذه األنس�اق يقوم بربط الفرد بمجتمعه حسب طريقته 
اخلاص�ة، إذ ختتلف يف ربطها وتفاعلها مع الطرف�ني )الفرد واملجتمع( ، علاًم 
بأن كل نسق ال يقوم بوظائفه النسقية بشكل هادئ ومريح، بل تعريه حاالت 
توت�ر واضطراب تؤثر عى حركته وحيويته ووظيفته، فتفوق أدائه الوظيفي، 
األم�ر ال�ذي ي�ؤدي إىل ضعف يف ربطه الف�رد باملجتمع، مث�ال عى ذلك: يف 
حال�ة النس�ق اآليل تك�ون العالقة بني الف�رد وجمتمعه متداخل�ة، إذ كل منهام 
يدع�م اآلخر بنفوذه، ومص�ادره أي حيصل تبادل نفوذ بينه�ام أكثر من تبادل 
املعلوم�ات، ثم إن هذا النس�ق ال يك�ون مفتوحًا الس�تقبال مؤثرات املحيط 
ال�ذي يعيش يف وس�طه، فال يس�تجيب ملؤثراته وال يتكيف معه�ا، بل يكون 
منطويًا ع�ى باطنيته فقط. وهذا ما حيصل يف املجتمعات املحافظة والتقليدية 

وذات احلزب الواحد احلاكم.
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وإذا حصلت استجابة فإهنا حتصل للمتغيريات التي تنسجم مع مكوناته 
الثقافية واملجتمعية أي يقنن س�لوك الف�رد بام لديه من خزين ثقايف موروث، 

بعيدًا عن املستجدات، وألن حميطه االجتامعي ضيق كذلك. 

بين�ام يك�ون النس�ق العض�وي مفتوح�ًا ع�ى املحيط ال�ذي يعي�ش فيه 
ويتفاعل مع مس�تجداته ويكتسب مؤثراته اجلديدة، حتى لو كانت متباينة أو 
خمتلفة مع متغرياته ومكوناته الثقافية واملجتمعية إذ يستقبل كل يشء حديث 
وجديد ومبتكر، وهذه حالة تعمل عى نموه بش�كل رسيع بس�بب أهنا تغّذيه 

باملستجدات املستمرة يف الظهور )العمر، 1997م، ص90(

يف حني يكون النس�ق الثقافاجتامعي أكثر انفتاحًا عى اكتساب متغريات 
ومس�تجدات حميطه االجتامعي من النس�ق اآليل والعضوي، لذا يكون نموه 

أرسع من نمو النسقني املذكورين آنفًا. ويمكن تلخيص ذلك كام يي:

تكم�ن حيوية النس�ق االجتامعي يف حيوية حميط�ه االجتامعي، فإذا كانت 
األخ�رية نابضة بالديمومة والفاعلية املس�تمرة اكتس�ب منه�ا األول بعضًا من 
ه�ذه احليوية، والعك�س صحيح، ألن النس�ق متفاعل مع أح�داث املحيط ال 
خيتزهلا أو يمتصها، معتمدًا يف تفاعله عى فاعلية العمليات الوسطية يف إسنادها 
وتعزيزها له، وهذه احلالة متثل النمو والتطور النسقي، ال استكانته أو إعاقته.

وبتطبيق النظرية عى موضوع الدراس�ة احلالي�ة نجد أن األمن الفكري 
يمث�ل النس�ق االجتامع�ي ال�ذي يكتس�ب الفاعلي�ة والتغي�ري م�ن املحي�ط 
االجتامع�ي، وال�ذي يمثله احل�راك املعريف بكل أبع�اده التي ُذِكرْت مس�بقًا: 
)مع�ارض الكتب، وأع�داد اجلامعات، والكتب املنش�ورة، وع�دد املبتعثني 
للخ�ارج، وأعداد خرجيي اجلامعات، واإلنتاج العلمي ألس�اتذة اجلامعات، 

وبراءات االخراع، واالكتشافات العلمية(.
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الفرد × املجتمع

نسق الثقافاجتامعي
الفرد × املجتمع

نسق الثقافاجتامعي

املحيط االجتامعياملحيط االجتامعي

النسق املفتوحالنسق املغلق

الشكل )21( 
يوضح سعة االنفتاح واالنغالق بني النسق واملحيط االجتامعي(

ثانيًا: نظرية روبرت مرتون يف املعرفة االجتامعية 

1 ـ أين تقع القواعد الواقعية لإلنتاج العقيل يف الوجود االجتامعي ؟ 

حدد مرتون تلك املواقع يف القواعد التالية:  
1 �  القواع�د االجتامعي�ة : الت�ي تتمث�ل يف الطبقة االجتامعي�ة، واملوقع 
االجتامع�ي للف�رد، وجيل األف�راد، ودوره املهني، ونم�ط اإلنتاج، 
والبن�اء االجتامع�ي، واملؤسس�ات الرس�مية، واملصال�ح، واالنتامء 
العرق�ي، واحلراك االجتامعي، وقوة البن�اء، والصريورة االجتامعية 

)املنافسة والرصاع(. 
2 �  القواعد الثقافية: املتمثلة يف القيم واألخالق، ونوع الثقافة، والعقلية 

الثقافية، واملناخ الفكري. 
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2  ـ ما املنتجات العقلية التي يمكن حتليلها اجتامعيًا؟ 

تنحرص تلك املنتجات يف : 
1 �  جم�ال املعتق�دات املعنوي�ة وجمال العقائ�د واألفكار بكام�ل أنواعها 
والفلسفة واملعتقدات الدينية واملعايري االجتامعية والعلوم الوضعية 
والتكنولوجيا، أي كل ما ينتجه الفرد عقليًا ال عى صعيد الس�لوك، 
بل املستخلصات الفكرية املتفاعلة مع ظروف بيئته من أجل تسهيل 

عيشه ضمنها، دون تعارض معها يف أغلب األحيان. 
2 �  ما األوجه التي يتطلب حتليلها هلذه املنتجات العقلية ؟ تلك األوجه 
ه�ي كل ما يعد مش�كالت، وما ل�ه بمعنى ومضم�ون املفهوم، وما 
تتباي�ن فيه املنتج�ات، وكل ما يمث�ل موضوعية األنش�طة الفكرية، 
ونقول املعلومات الغامضة واملتناقضة املس�تخلصة من املعلومات، 
وغالب�ًا ما تكون عى ش�كل ملخص�ات يمكن االس�تفادة منها قبل 

صياغة االفراضات. 

3 ـ  كيف ترتبط املنتجات الفكرية بقواعد الوجود االجتامعي؟ 

يمكن ربط املنتجات الفكرية بالوجود االجتامعي من خالل: 
1 – العالق�ات الوظيفية املتمثلة يف التكافل الوظيفي والرشوط الظرفية 

واالستقاللية .
2 �  العالق�ات الرمزي�ة واملفي�دة ذات االرتب�اط العض�وي املع�ربة عن 
االنس�جام والتامس�ك والوحدة املعربة عن الواقعية والرمزية لتقدم 
اهلوي�ة البنائية ذات االرتب�اط الداخي، وغالبًا ما تكون متش�اهبة يف 

أسلوهبا ومتكاملة يف منطقها، وذات طابع له معنى ومغزى. 
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3 �  املصطلح�ات الغامض�ة للعالق�ات الرمزي�ة، مث�ل االنعكاس�ات 
واالرتباطات املغلقة )غري املفتوحة( والروابط الضمنية. 

4ـ   ملـاذا ختـرج الوظائـف الظاهرة واملسـترتة إىل حيز الظـروف املحيطة 
باملنتجات العقلية؟  

إهن�ا خترج من أجل : املحافظة عى النفوذ، وترقية االس�تقرار والتوجيه 
والتوضي�ح والتعب�ري، وإقام�ة عالق�ات اجتامعي�ة حقيقي�ة، وتقدي�م دوافع 
وحمف�زات، وتقن�ني الس�لوك، وضب�ط الطبيع�ة والس�يطرة عليها، وتنس�يق 

العالقات االجتامعية . 

5ـ   متى تعمل مدخالت العالقات يف قاعدة الوجود وتكتسب املعرفة منها ؟ 

1 �  عندما يكون هناك حتليل اجتامعي هلا .
2 �  عندما تتبلور نظريات تارخيية عنها . 

هذا هو النموذج النظري ذو الصيغ املتعددة املرتبطة بجذر واحد . 

أما مفاصل هذه النظرية فتتمثل يف املراحل التالية : 

املفصل األول: املتغريات : 

أ ـ املتغري املستقل: 

1 �  الطبقة االجتامعية.
2 �  املوقع االجتامعي للفرد .

3 �  الدور املهني للفرد . 
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4 �  نمط اإلنتاج . 
5 �  البناء االجتامعي. 

6 �  املؤسسات الرسمية. 
7 �  االنتامء العرقي. 

8 �  احلراك االجتامعي. 
9 � قوة البناء .

10 �  الصريورة االجتامعية. 

ب ـ  املتغري املعتمد : القاعدة الواقعية لإلنتاج العقيل 

املفصل الثاين: املفاهيم : 

أ  � القاع�دة الثقافي�ة : املتمثلة يف القيم واألخالق، ونوع الثقافة العقلية، 
والعقلية الثقافية، واملناخ الفكري. 

ب �  املنتج�ات العقلية: التي تنحرص يف املعتقدات املعنوية، واملعتقدات 
الدينية واالجتامعية، والعلوم الوضعية، والتكنولوجيا. 

املفصل الثالث: القضــــايا

أ  � يمكن حتليل كل ما هو متناقض ومتباين وغامض يف املنتج العقي. 
ب �  ترتبط املنتجات العقلية بقاعدة الوجود االجتامعي. 

املفصل الرابع: النموذج النظري: 

أ  � تعم�ل العالق�ات الوظيفي�ة والرمزي�ة عى رب�ط املنتج�ات الفكرية 
بقاعدة الوجود االجتامعي. 
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ب �  خترج الوظائف الظاهرة واملس�ترة إىل الظروف املحيطة باملنتجات 
العقلية من أجل االستقرار والتعبري والتوجيه. 

ج �  تكون قاعدة الوجود منبعًا الكتس�اب املعرفة إذا تم حتليلها وبلورة 
نظرية عنها. 

وم�ن باب اإلغناء واإلفاض�ة والتحديد الدقيق نجول ط�ردًا مع حتديد 
روب�رت مرتون ل�)أس�س الوج�ود( املنطوية عى نمط اإلنت�اج يف املجاالت 
املادي�ة الت�ي هل�ا تأثري بال�غ األمهية يف بل�ورة الص�ريورة الثقافية والسياس�ية 
واالجتامعي�ة  داخ�ل املجتم�ع، وهذا يعن�ي أن )نمط اإلنت�اج( ال أثر له عى 
مش�اعر اإلنس�ان املرتبط بوج�وده؛ ألن الوجود االجتامعي ه�و الذي يبلور 

مرشوعات اإلنسان، وليس العكس. 

ثم تأيت العقيدة أو املذهب السيايس اخلاص بالراتب االجتامعي السائد 
يف املجتم�ع الذي يمكن من التعرف إىل التعارف الطبقي احلاصل بني الطبقة 
الربجوازية والفقرية، وأنامط عيش�ها، إذ إهنا تكش�ف عن مشكالهتا ووعيها 
وثروهت�ا وس�بل رصاعاهت�ا وطموحاهت�ا وقلقلها وم�ا ش�ابه، أي أن الطبقة 
االجتامعية تقدم األفكار واآلراء واملواقف ألفرادها، وهذه الوسائل الطبقية 
متن�ح الف�رد املواق�ف واملصال�ح والس�لوك؛ ألنه يتامث�ل معها عندم�ا يواجه 

مشكالت أو مواقف طبقية . 

بعدها تكون )املعلومات العامة( ثالث عنرص يف أسس الوجود، إذ تأيت 
بع�د املذهب الس�يايس ونمط اإلنتاج الذي أس�لفت ذكرمه�ا، والتي تنطوي 
عى ش�كل نموذجي يضم جمموعة من أف�كار وقيم ، وعوامل حقيقية، تتجه 
نح�و التأثري لتغ�ري واقع الطبيع�ة أو املجتمع، متثل العوام�ل احلقيقية العرقية 
واجلغرافي�ة السياس�ية وبن�اء النفوذ الس�يايس وع�دم تكافؤ عالئ�ق اإلنتاج 
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االقتص�ادي؛ ألن األف�كار ال تص�ل إىل درج�ة الواقعي�ة احلقة م�ا مل تتضمن 
مصالح األفراد ومشاعرهم وحوافزهم وميوهلم اجلمعية، وهنا ينتفي وجود 

املتغري املستقل . 

ث�م ي�أيت انتامء الف�رد لع�دة مجاع�ات خمتلف�ة يف آن واحد كأحد أس�س 
الوج�ود؛ ألن ه�ذا االرتب�اط يق�رر فك�ر اإلنس�ان وتصوراته أكثر م�ن بقية 
انتامءاته، وليس املوقع الطبقي، حسب اعتقاد ماركس، إذ إن تضامن اجلامعة 
ي�أيت عن طريق تراب�ط األفراد وانتامئهم إىل مجاعات خمتلف�ة ومتباينة، ويمثل 
هذا التضامن حركة مس�تمرة تأخذ مس�ار تعقيل أو ترش�يد أهداف اجلامعة، 
ف�إذا كانت أهداف اجلامعة غري عقالنية، بل متث�ل املصالح الفئوية واخلاصة، 
ف�إن بناءه�ا االجتامعي يمث�ل إىل التخلخ�ل والتفكك، ومل�ا كان الفرد مياالً 
بطبيعته إىل التعاون والعمل ضمن اجلامعة فإنه ينتمي إىل اجلامعة التي تش�بع 
حاجات�ه بش�كل مس�تمر، وال ينتمي إىل اجلامع�ات ذات األبني�ة املتخلخلة، 
وهناك معرفة اجتامعية خترج من اإلنتاج الثقايف الذي ينطوي عى التفاعالت 
العقلي�ة املتأث�رة بثقافة جمتمعه�ا، وغالبًا ما تك�ون هذه التفاع�الت متضمنة 
مقدمات منطقية رئيس�ية مقبولة من قب�ل أفراد املجتمع، ويندر أن يطعنوا هبا 
أو بمصداقيتها، فتكون بمثابة مسلامت ثقافية حتمل صفة حسية، ومتثل حاجة 
روحي�ة أساس�ية، وبعدها ت�أيت املعرفة االجتامعي�ة املتأنية م�ن الفكر الطبقي 
املش�تمل ع�ى فكر الطبقة احلاكم�ة مع بعض أنواع الش�عور اجلمعي الزائف 
الذي يعرب عن مشاعر الطبقة التابعة للحاكمة )الطبقة اخلانعة(؛ لذا فإهنا متثل 
معرفة طبقية تعكس الواقع املتناقض، أخريًا اس�تخدم مرتون مصدرًا معرفيًا 
يف طرحه ماكس ش�يلر وه�و )التامثل البنائي( الذي عني ب�ه معرفة اجتامعية 
ص�ادرة عن مؤثرات مكونات البناء االجتامعي، فت�أيت ممثلة لنوعه وطبيعته، 
فاملجتم�ع األورويب، إبان القرن الس�ادس ع�رش كان يمثل املجتمع املحي يف 
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صفات�ه االجتامعية )متاس�ك وتضام�ن اجتامعي قوي( ، أنتج فكرًا متامس�كًا 
أس�امه شيلر )الفكر امليكانيكي( ، وعندما حصلت الثورة الصناعية وظهرت 
التح�والت االقتصادية والصناعية يف مرحلة العمل اليدوي إىل مرحلة اآللة 
ظه�رت ظواه�ر اقتصادي�ة، ومل يس�بق هلا وج�ود يف املجتم�ع األورويب مثل 
املنافس�ة احل�رة والربح الرسي�ع واإلنتاج اهلائ�ل الكتي، مجيع ه�ذه احلاالت 
بات�ت جزءًا من جوهر األخالقية االجتامعية األوروبية، فأنتج فكرًا اجتامعيًا 

يعكس السلوك والفكر التفردي أسامه شيلر ب� )الفكر العضوي(. 

الظروف االجتامعية واملواقع 
واألدوار والطبقة واحلراك

أحاسيس الفرد

 وإدراكه

عقل الفرد

فكر معتقدات منطق

املؤثرات االجتامعية

أدوات تصنيع اإلنتاج العقي

اإلنتاج العقي

)املعرفة االجتامعية(

الشكل )22(
يوضح عملية اإلنتاج العقيل للمعرفة االجتامعية عند الفرد
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2 . 2  الدراسات السابقة 
كان�ت وال ت�زال العالق�ة الطردي�ة بني احل�راك املع�ريف املوج�ه للحراك 
االجتامع�ي، واألم�ن الفكري مس�تهدفًا م�ن قب�ل الباحثني واملعنني بالش�أن 
االجتامع�ي واألمن�ي، فق�د عقد من أج�ل رصد مدى ه�ذا األث�ر العديد من 
اللقاءات والندوات والدراس�ات، بل س�عى املعنيون بالشأن األمني إىل وضع 
اخلطط االسراتيجية ملواجهة العوملة، وما فيها من حراك معريف وكان لتقنيات 
املعلومات واالتصال األثر الكبري يف اتساع رقعة األثر املعريف، خاصة يف املناشط 
البرشي�ة وأمهها االقتصاد يف ظل هذا التح�ول كان البد للمجتمعات البرشية 
من التعامل مع كل املتغريات، ومن اسراتيجية تشمل التنمية البرشية وصوالً 
إىل حتقيق فرجات برشية عالية اإلنتاجية، واملدخل الس�ليم هلذه االسراتيجية 
تبني استيعاب احلراك املعريف، وأثره عى األمن الفكري، والبحث يف التوازن يف 
خطة اإلعداد هلذه املواجهة، من هذا املنطلق صنف الباحث الدراسات السابقة 

يف عدة حماور منها: 
1 � احلراك املعريف أو الثقايف.

2 �  التغريات االجتامعية. 
3 �  األمن الفكري.

2 . 2 . 1  الدراسات العربية

أواًل:  الدراسات التي اهتمت بدراسة احلراك املعريف أو الثقايف

البح�ث يف احل�راك املع�ريف العامل�ي غالب�ًا ما يتن�اول البداي�ات ورحلة 
التطور، ومن ثم التغيريات التابعة هلذا التطور: 
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1ـ   دراسـة )شـكري، 1979م( ، بعنـوان: )بعض مالمـح التغيري االجتامعي 
الثقايف يف الوطن العريب(:

أجريت هذه الدراس�ة يف ثالث�ة جمتمعات حملية يف املجتمع الس�عودي، 
وه�ي دراس�ة أنثروبولوجية اختذت من جم�ال التغي�ري االجتامعي والثقايف يف 

بعض املجتمعات املحلية يف اململكة العربية السعودية موضوعًا هلا.

وخلصت الباحثة إىل عدة نتائج جاءت عى النحو التايل:
أ �  قيام الدولة الس�عودية: فالنمو الثقايف واالجتامعي يف املجتمع العريب 
السعودي يرجع الفضل فيه إىل امللك عبد العزيز )رمحه اهلل( ، الذي 
وح�د أج�زاء اململكة، وأس�س الدول�ة احلديثة ووض�ع أوىل لبنات 
اإلصالح والنه�وض االجتامعي واالقتصادي الش�امل يف املجتمع 
الع�ريب الس�عودي، فق�د بس�طت الدولة س�لطتها عى كل أش�كال 
العصبي�ة والروح القبلي�ة، وأحّلْت حمله�ا العقيدة اإلس�المية التي 

آخت بني أفراد املجتمع كافة.
ب � ظه�ور النفط: يعترب ظهور النفط من العوام�ل البارزة واملهمة التي 

أدت إىل التغيري االجتامعي والثقايف يف املجتمع العريب السعودي.
ج � التغي�ري يف القط�اع الزراعي: أدى ظهور النف�ط إىل اجتذاب األيدي 
العاملة الشابة من القرى واملناطق الريفية، وكان تأثريات سلبية عى 

العمل الزراعي.
د � ح�دوث تغيريات وحتول يف النش�اط التجاري، ويف الثروة احليوانية، 
ويف وس�ائل النق�ل التقليدي�ة إىل جانب تغري البيت الق�روي، وكذا 

التغيريات التي حلقت بعادات الطعام، وعادات دورات احلياة.
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2 ـ  دراسة )احلمريي، 1990م( ، بعنوان: )االتصال الثقايف وتغري األدوار يف 
األرسة السعودية(:

ج�رت هذه الدراس�ة يف منطقة قدي�د، وهي حماولة للكش�ف عن ذلك 
الدور الذي يقوم به االتصال الثقايف بأش�كاله املختلفة يف تغري أدوار األرسة 

السعودية.

وتوصلت الدراسة إىل نتائج منها:
1 �  كشفت الدراسة عن أن نمط األرسة املمتد مل يكن شائعًا بني األرسة 
يف جمتم�ع البحث، يف حني أن أكثر أنامط الزواج ش�يوعًا هو الزواج 

األحادي.
2 �  كش�فت الدراس�ة عن تغري ملحوظ يف مهن أرباب األرس يف جمتمع 
البحث، حيث بلغت نسبة املوظفني من بني أفراد العينة )%8،62(، 

يف حني مل تتجاوز نسبة املزارعني)%20(.
3 �  اتضح من الدراسة نمط األرسة املركبة يف جمتمع البحث، حيث تبني 
أن املتزوجني بأكثر من واحدة جعلوا لكل زوجة مس�كنًا خاصًا هبا 

بنسبة)%100(.
4 �  كشفت الدراسة عن تغري يف دور املرأة يف جمتمع البحث، حيث بلغت 

نسبة املوظفات والطالبات من بني نسبة أفراد العينة)%32.85(.

3ـ   دراسـة )السـليامين، 2003( ، بعنوان: )التغيري الثقايف وعالقته بتغري نمط 
العالقات االجتامعية(:

وهدفت الدراسة إىل التوصل ملعرفة ما يي:
1 �  تأثري االستخدامات التكنولوجية احلديثة عى العالقات االجتامعية.
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2 �  أن�امط العالقات االجتامعية يف ظل املتغيريات احلديثة داخل األرسة 
وخارجها.

3 �  موقف األرسة السعودية من االستخدامات التكنولوجية احلديثة.

وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
1 �  العالقات الشخصية ألفراد العينة، فيتضح أن معظم األفراد يقيمون 
عالقاهت�م م�ن داخ�ل األرسة بنس�بة) 62.5%( والباق�ون يقيمون 
عالقاهت�م خ�ارج األرسة،وأقل نس�بة ه�م الذين يقيم�ون عالقات 

مشركة جتمع بني داخل األرسة وخارجها.
2 �  يرجع التزاور القرايب إىل التنش�ئة االجتامعية ووجود أوارص القرابة 
واملحب�ة بني الناس واملعتقدات الديني�ة التي حتض عى صلة الرحم 
والتواص�ل واالنتامء إليهم، والنس�بة األقل هي التي تركها حس�ب 

الظروف واملناسبات .
3 �  يوج�د التعاون يف مجيع جماالت احلياة ويتمثل يف املش�ورة من ناحية 
أو التعاون املادي واملعنوي من ناحية أخرى وتتساوى نسبة وجوده 

يف حاالت خمتلفة.

ثانيًا: الدراسات التي اهتمت بدراسة التغيري االجتامعي

1ـ   دراسـة )العيسـى، 1975م(، بعنـوان: )االلتقـاء احلضـاري وأثـره عىل 
التغيري يف البناء االجتامعي 

        لألرسة ، دراسة عىل املجتمع القطري(:

إن دراس�ة الثقافة يف جمتمع ما، هي املدخل األسايس لفهم هذا املجتمع 
وأفراده وأنامط معيش�تهم، وبام أن عنارص الثقافة متتاز بالدينامية فقد تعددت 
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عوام�ل التغي�ري واختلف�ت باخت�الف املجتمعات، وم�ن ثم ي�زداد االهتامم 
بدراس�ة التغيري يف املجتمع�ات، وألن حقيقة التغي�ري يف حياتنا املعارصة هي 
أكثر الظواهر وضوحًا وش�موالً، وأجدرها بالدراسة والبحث والعمل، فإن 
م�ا يميز عرصنا هو رسعة التغيري الثقايف إىل الدرجة التي جتعل األش�ياء التي 
حي�اول الناس اإلبقاء عليها دون تغري يصيبها البى واالندثار، وقد أصبح من 
الرضوري مواجهة التغيري ألن عوامل التغيري وما يتصل هبا من ظروف احلياة 
احلديث�ة تتطلب اهتاممات كثرية يف مواجهت�ه، متجنبة بذلك ما يتمخض عن 
التغي�ري من مش�كالت وظواهر، كام أن املجتمعات ختتل�ف من حيث رسعة 
التغي�ري الذي حيدث فيها نتيجة ملا تتع�رض له من ظروف داخلية وخارجية، 
وموض�وع الدراس�ة الراهن�ة اعتب�ار االس�تخدامات التكنولوجي�ة عوام�ل 
معجلة للتغري يف طريق اإلنتاج، كام أن زيادة الس�كان وهو عامل داخي كان 
له الش�كل األكرب يف تغري شكل النشاط االقتصادي، وكلام ازداد أثر العوامل 
اخلارجية تطور هذا الش�كل بحيث ت�زداد رسعة التغيري يف هذا املجال، وكل 
هذه العوامل أدت إىل اجتاه كثري من املجتمعات الريفية العرصية إىل التحرض، 
وترج�ع أمهية ه�ذه الدراس�ة إىل أن موضوع البن�اء االجتامعي م�ن املفاهيم 
األساسية يف الدراس�ات االجتامعية عامة، واألنثروبولوجية خاصة، الهتامم 
كثري من علامء االجتامع بالدراس�ات احلقلية منذ أوائل هذا القرن، فقد انتهوا 
إىل أن دراس�ة املجتمع�ات الصغ�رية يمكن أن تكون وس�يلة لفه�م املجتمع 
اإلنس�اين يف عمومه عى أس�اس أن احلياة االجتامعية يف أي جمتمع عبارة عن 
نس�يج متش�ابك من العالقات املتداخل�ة؛ وأصبح مفهوم البن�اء االجتامعي 

يفرض نفسه عى معظم الدراسات احلديثة بعد أن كان فكرة غامضة. 

وتس�تلزم الدراسة بالرضورة دراس�ة التغيري االجتامعي والثقايف إال أهنا 
هتتم بدراسة البناء االجتامعي الذي حيدث فيه ذلك التغيري. 



274

بينام هتدف الدراس�ة الراهنة إىل العناية بالتنبؤ باآلثار النامجة عن احلراك 
املعريف عى األمن الفكري.

وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية: 
1 �  نتيج�ة االلتق�اء احلض�اري ح�دث تغري يف بن�اء األرسة، وأصبحت 
أرسة نووي�ة، ونتيج�ة االنتقال من جمتمع ب�دوي إىل جمتمع حرضي 

شبه صناعي. 
2 �  أن دور األب يف األرسة احلديثة خيتلف عنه يف األرسة املمتدة. 

3 �  أن دور األم يف األرسة احلالي�ة تغ�ري ع�ن دوره�ا يف العائلة املمتدة، 
وهذا يرجع إىل تغري يف نمط األرسة وحتوهلا إىل أرسة نووية مستقلة. 

2 ـ دراسة )اخلطيب، 1983م( ، بعنوان:  )صناعة البرتول والتغيري االجتامعي(

ه�ذه الدراس�ة توضح س�عي الدول اآلخ�ذة يف النم�و إىل اجتياز فجوة 
التخل�ف واللح�اق بركب ال�دول املتقدمة، وإحداث تغي�ري اجتامعي موجه 
وحتدي�ث جمتمعاهت�ا وتوجيه اهتاممه�ا لزيادة دخله�ا القومي لرفع مس�توى 
املعيش�ة بني أف�راد املجتمع، وحتقيق الرفاهية االجتامعي�ة، ولذلك فإهنا تتجه 
نح�و التنمي�ة املخططة، وت�ويل اهتاممًا خاص�ًا باالجتاه نح�و الصناعة، ورفع 
مع�دل إنتاجها الصناعي وتنويع النش�اط االقتصادي وإجياد إمكانات فرص 

عمل جديدة، ورفع معدل الكفاية اإلنتاجية لباقي قطاعات اإلنتاج.

وكان الكتش�اف البرول أثر كبري نحو األش�كال املالئم�ة للتصنيع من 
التكنولوجيا، والتعجي�ل بعملية النمو االقتصادي واالجتامعي، وتثري قضية 
التغي�ري االجتامعي وارتباطه�ا بالتنمية اهتامم الباحث�ني وتدعوهم إىل توجيه 
اجلهد لدراس�تها، بالتع�رف إىل مالمح التغيري وطبيعة املش�كالت املصاحبة 
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هلذا التغيري، مما دعا الباحث إىل االجتاه نحو دراس�ة هذا املوضوع والكش�ف 
عن دراس�ة للتغيريات التي طرأت عى جوانب املجتمع والتغيريات املتوقعة 
نتيج�ة التصني�ع يف املجتمع، وذل�ك بالتطبيق عى منطقة حم�ددة من املجتمع 

السعودي، وهي املنطقة الرشقية، وصناعة حمددة هي البرول. 

وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية: 
1 �  وج�ود ارتباط بني الصناعة من ناحية وب�ني تغري نظرة الفرد للعمل 
والتعلي�م والوظيف�ة من ناحي�ة أخرى وتغ�ري امل�ؤرشات التقليدية 

للمكانة االجتامعية واالقتصادية. 
أدت الصناعة إىل تغري البناء األرسي من حيث تغري النمط التقليدي   

للعالقة األرسية وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية: 
2 �  إىل جانب حدوث تغري اجتاهات األفراد نحو ظاهرة تعدد الزوجات 
وتنظيم النسل وإعادة توزيع األدوار، وساعدت عى وجود األرسة 

متوسطة احلجم. 
3 � أثبت�ت الدراس�ة أن�ه ال يوجد فرق كبري بني اجتاه�ات كلَّ من العامل 

والبدو نحو اهلجرة واالستقرار. 
4 �  أدت الصناعة إىل حدوث تغري كبري يف البناء املهني وحدوث احلراك 

املهني بني األجيال من ناحية أخرى. 

3ـ   دراسة )محدان، 1990م(، بعنوان: )التغيري االجتامعي يف األرس السعودية(:

قامت هذه الدراسة عى أساس اختيار ثالثامئة زوج وزوجة ينتمون إىل األرسة 
القديم�ة، وعدد مماثل ألزواج ينتم�ون ألرس حديثة، وتم احلصول عى آرائهم نحو 

أمهية املتغريات التي تشهدها األرسة السعودية من خالل تطبيق االستبانة.. 
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وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية: 
1 �  هن�اك جمموعة من التغيريات االجتامعية حدثت يف األرسة احلديثة، 
حي�ث تتمتع بتحس�ن واضح يف مس�تويات املعيش�ة، وتلقى رعاية 
صحي�ة حس�نة، وزي�ادة يف الدخ�ل ونظ�ام متط�ور يف االتصاالت 

والنقل.
2 �  أن متوس�ط عمر الزواج بني الش�باب يبلغ عرشين عامًا أو أكثر، مع 
زي�ادة التوج�ه إىل اختيار رشيك العمر بواس�طة الفتى أو الفتاة وإىل 

صغر حجم األرسة.
3 �  هناك اتفاق متزايد نحو مالءمة عمل املرأة خارج منزهلا، وخاصة يف 

األرسة التي ليس لدهيا أطفال.
4 �  هن�اك تقل�ص يف س�لطة األب يف األرسة، حيث تش�ارك الزوجة يف 

اختاذ القرارات التي ختص شؤون األرسة .

ثالثًا: الدراسات التي اهتمت بدراسة األمن الفكري

1 ـ  دراسـة: )احليدر،1422هــ(، بعنـوان : )األمـن الفكـري يف مواجهـة 
املؤثرات الفكرية(:

وهدفت الدراسة إىل ما يي:
1 �  إيضاح أن الفكر واحلرية الفكرية تكفلت هبام دس�اتري األمم، بل إن 

الرشيعة اإلسالمية تؤكد حتريم املساس هبام أو انتهاكهام .
2 �  إيض�اح ماهية األمن الفكري م�ع ايضاح أمهيته يف التصدي لكل ما 

يؤثر عى الفكر وحيرف مساره عن الصواب .
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3 �  إيضاح إسهام أجهزة األمن يف حتقيق األمن الفكري .
4 �  إبراز أمهية وس�ائل اإلعالم يف توجيه الرأي العام واس�تقرار األمن 

عى مستوى األفراد واجلامعات .

2 ـ  دراسـة )اجلحني، 2007م( ، بعنوان: ) دور الرتبية يف وقاية املجتمع من 
االنحراف الفكري(:

وهدفت الدراسة إىل حتقيق عدة أهداف من أمهها:
1 �  التعرف إىل خماطر ظاهرة االنحراف الفكري وآثاره بني أفراد املجتمع.
 2 �  الوق�وف إىل الدور الربوي واالجتامع�ي يف التصدي هلذه الظاهرة 

باألساليب العلمية.
3 �  التعرف إىل قنوات التأثري يف نرش الفكر املنحرف.

4 �  إبراز األعامل الربوية الوقائية من خماطر االنحراف الفكري.

وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

أمهي�ة رعاية الش�باب، وتصحي�ح املفاهيم اخلاطئ�ة، والتصدي لكل ما 
يعك�ر صفو األم�ن االجتامعي، وهذا ما يتطلب إفس�اح املج�ال أمام العلامء 
واملفكري�ن واخل�رباء للقي�ام بواج�ب النص�ح واملش�ورة والتوعي�ة بمنته�ى 
الش�فافية، وتبص�ري أف�راد املجتمع بخط�ورة االنحراف الفك�ري، ومقارعة 
احلج�ة باحلجة، وتأصيل القيم يف النفوس عرب مراحل تنش�ئة تربوية س�ليمة 
ال تغفل معها اليقظة األمنية، ورصد الفئات املنحرفة ونش�اطاهتا قبل أن تبدأ 
يف بث سمومها، إذ »الوقاية خري من العالج«، فاحلفاظ عى الوحدة الوطنية، 
والوح�دة الفكري�ة، والوح�دة االعتقادي�ة، والوح�دة الس�لوكية، والوحدة 

العاطفية، هي أهم عنارص التامسك االجتامعي واألمن الفكري.
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3 ـ  دراسـة )البقمي،  1430هـ(، بعنوان: ) أثر التحول إىل جمتمع معلومايت 
عىل األمن الفكري(

هدفت هذه الدراسة إىل حتقيق عدة أهداف، من أمهها:
1 �  حتديد مفهوم األمن الفكري واملجتمع املعلومايت.
2 �  ايضاح دور املجتمع املعلومايت يف التغيري الفكري.

3 �  بيان كيفية استغالل املجتمع املعلومايت يف هتديد األمن الفكري.
4 �   ايضاح الس�بل املناس�بة لالس�تفادة من املجتمع املعلومايت يف تعزيز 

األمن الفكري.

وألن الدراس�ة ذات طبيع�ة نظري�ة، فق�د ت�م اس�تخدام منه�ج حتلي�ل 
املضمون، وتوصلت إىل عدة نتائج من أمهها:

�  وجود عالقة وثيقة بني التحول إىل جمتمع معلومايت واألمن الفكري.
�   يعد التحول إىل جمتمع معلومايت من أبرز مهددات األمن الفكري.

�   يرتب�ط التح�ول إىل جمتم�ع معلوم�ايت باحل�راك االجتامع�ي وث�ورة 
املعلومات.

�   يشكل املجتمع املعلومايت مصدرًا للتهديدات األمنية.
�  أدى التح�ول إىل جمتم�ع معلوم�ايت إىل تغي�ري فك�ري نتيج�ة التدف�ق 

املعلومايت اهلائل.

4 ـ  دراسة )العمري، 1430( ، بعنوان:  )اإلعالم واألمن الفكري(

هدفت هذه الدراس�ة إىل التعريف باإلعالم ومفهومه ووسائله وأهدافه 
العامة واخلاصة لبعض وس�ائله، ومقارنتها بواقعها، وخصوصًا املوجه منها 
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إىل العامل العريب وتأثريها ومتويلها ودوافعها املختلفة. كام تناول البحث األمن 
ومفهوم�ه، والفك�ر ومفهومه، وقام الباحث باس�تعراض بعض الدراس�ات 

التي سبقت حول املوضوع، عملية إنتاجية وعاملية.

وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج، من أمهها:
1 �  أن اإلع�الم م�ن أي م�كان يف العامل يمكن أن يس�تهدف أي جمتمع، 
وأننا يف اململكة نتأثر بام يطرح من وسائل خارجية، ويؤثر يف جمتمعنا 

شئنا أم أبينا.
2 �  ثبت أن وس�ائل اإلعالم املختلفة يمكن أن تكون أداة يف أي رصاع 

ويمكن استخدامها إلجياد االنقسام وإثارة الفتنة.
3 �  أن جمتمعن�ا مس�تهدف، وبقوة يف أمنه الفكري، وثوابته من وس�ائل 
إعالمي�ة قد تكون ممولة من مواطنني، لكنها تدار بعقول غريهم من 

الغرباء، الذين يقدمون أفكارًا تستهدف ثوابتنا ووطننا.
4 �  أن ما يطرح من قنوات لرجال أعامل ورشكات منسوبة ملكيتها ألي 

بلد أو مواطنيه تؤثر عى سمعة هذا البلد سلبًا وإجيابًا.

5ـ   دراسـة )عبـاس، 1430هـ( ، بعنوان: )اإلعـالم األمني واألمن الفكري يف 
اململكة العربية السعودية(

هدف البحث إىل بيان العالقة بني األمن واإلعالم، وبيان دور اإلعالم يف 
تغذية املجتمع بالتوعية الفكرية األمنية والعمل عى نرش الثقافات، وتوضيح 
مدى اهتامم وس�ائل اإلعالم بنرش ما يس�تحوذ عى اهتامم اجلامهري من أخبار 
ح�ول العامل حتت�وي عى أفكار جديرة بالعلم وربطه بسياس�ة الدولة، خاصة 
م�ا مت�ر به اململكة العربية الس�عودية م�ن مرحلة التطور القافزة نحو ترس�يخ 
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دور اإلع�الم األمني يف اململكة، وبيان أمهي�ة الدور األمني للفكر اإلعالمي 
وعالقته باإلرهاب.

وتوصلت إىل عدة نتائج من أمهها: أن عى وس�ائل اإلعالم العمل عى 
مقاومة التيارات الفكرية املنحرفة س�واء كان هدفها الدين أو السياس�ة التي 
ال تنفصل عن الدين احلنيف الذي يرس�م للدولة اإلسالمية أسلوب وطرق 

السياسة الصحيحة يف الدولة اإلسالمية.

6ـ   دراسة )اهلامش، 1430هـ( ، بعنوان: )إسرتاتيجية تعزيز األمن الفكري(

وهدفت الدراسة إىل:
1 �  حتديد اخلصائص الذاتية لألمن الفكري الرش�يد، ومقوماته الرئيسة 
يف إط�ار الواق�ع املعارص، ب�ام يزيل كل لبس أو التب�اس يف املفاهيم، 

ويرسخ القواعد واألصول.
2 �  حتديد طبيعة الوس�ائط الربوية ودورها، والعمل املؤسيس يف تعزيز 

األمن الفكري باعتباره مرشوعًا وطنيًا.
3 �  بيان أثر الغزو الثقايف وخماطره عى األمن الفكري، استنادًا إىل منهجية 
فكري�ة وثقافية جريئة ومرنة تعتمد عى التنبؤ الواعي، واس�ترشاف 
املس�تقبل، وترفض تكري�س اجلمود والتعصب والتش�بث األعمى 

بالقديم.
4 �  بناء إس�راتيجية تعزز األمن الفكري تس�تند إىل الواقع وتس�ترشف 

املستقبل.

وخل�ص الباح�ث إىل أن هذا الواقع املؤمل يكش�ف لنا ع�ن جمموعة من 
األبعاد، أمهها:
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1 �  أن الرؤية اإلس�المية لدى فئة اجلامعات املتطرفة يشوهبا خلط كبري بني 
العقيدة والفكر، وأن هذه الفئة هي أدوات اإلرهاب ووقوده وحمرقته.
2 �  لق�د س�اعد عى ع�دم وضوح ه�ذه الرؤية لدى ه�ذه الفئة جمموعة 
من العوائق النفس�ية التي اس�تخدمت يف ترويض عقوهلم كرويض 
احليوان�ات ال�كارسة، فلم جي�رؤ أحدهم عى إمع�ان النظر التحليي 
يف نص�وص دينه بالق�در والعمق املطلوب، ووقعوا حتت الس�يطرة 

والطاعة العمياء يف تنفيذ كل ما ُيطلب منهم القيام به.
3 � أن املش�اركني يف العملي�ات اإلرهابي�ة أو املنفذين هلا مل يفرقوا بني ما 
هو مطلق وأسايس، وما هو حمدود وزمني حتى يميزوا بني ما يتعلق 

باجلوهر، أو حتى يناقشوا ما يتعلق باألداء واألسلوب.

ويف املبح�ث الرابع من تلك الدراس�ة تم تقديم اإلس�راتيجية املقرحة 
لتعزيز األمن الفكري.

2 . 2 . 2  الدراسات األجنبية

1 ـ  دراسـة )Ernestne Friedl،1982(، بعنـوان: ) فاسـليكيا قريـة يف 
احلداثة(

وق�د قامت ه�ذه الدراس�ة يف عام 1976يف إح�دى قرى اليون�ان التي 
ظل�ت وملدة تزي�د عن مائة ع�ام خاضعة للس�يطرة العثامنية عليه�ا، حيث مل 
تتح�رر منه�ا إال يف أواخر القرن التاس�ع عرش، وتتس�م ه�ذه القرية بعادات 
وتقالي�د غريبة بالقي�اس إىل الع�ادات والتقاليد يف املدن املج�اورة هلا وذلك 
النعزال القرية جغرافيًا عن القرى املجاورة هلا حيث تبعد عنها بمسافة مخسة 
وعرشي�ن مياًل فقط عرب البحريات املحيطة هبا مما ترك أثره الواضح عى تغري 
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البن�اء االجتامعي والثقايف يف القرية، إال أن س�كان ال يزالون حيتفظون بكثري 
من الس�امت التقليدية، وخاصة كبار السن منهم، مثلام تشارك املرأة يف أعامل 
الزراع�ة، وهي ترتدي املالبس الطويلة وتغطي رأس�ها،وال يمكن أن تعمل 
وهي س�افرة أو بمالبس�ها القصرية، ومن عاداهتم أهن�م ال يزرعون األرض 
املحيطة بمقابر القرية ألهنم يتش�اءمون منها، والزواج يف قرية فاس�يليكا من 
النوع االغرايب، أي أن الشباب البد أن يتزوج من خارج قريته، وتقوم أرسة 
الفت�اة بتقديم مهر الع�رس للعريس وليس العكس، ومن ع�ادات القرية أنه 
ال ينبغ�ي أن تنش�أ عالقة بني الش�اب والفت�اة، ويتحدث أحدمه�ا إىل اآلخر 
قبل إمتام اإلجراءات الرس�مية للخطبة، وال يرى كل منهام اآلخر قبل ذلك، 
ولرج�ل الدين مكانة خاصة عند أهل القرية، ويؤدي أدوارًا مهمة فهو الذي 

جيمع التربعات وهو املسئول عن ذهاب األبناء إىل املدارس. 

وه�ذه الدراس�ة االنثروبولوجي�ة الثقافي�ة تب�ني م�دى ثب�ات العادات 
والتقاليد واملوروثات الثقافية عى الرغم من وجود متغريات اجتامعية وثقافية 
وتكنولوجي�ة حديثة، فهناك امت�داد ملكية األرض بني أفراد األرسة من خط 
الذكور إىل خط اإلناث، وال يؤثر نظام املهر وامللكية يف العالقات االجتامعية 
حي�ث إن أفراد األرسة الذين انفصلوا تس�تمر عالقاتاهت�م االجتامعية بقوهتا 
نفسها، ومنها التعاون يف زراعة وإدارة شئون املنزل وغريها، ويوجد بالقرية 
قيم سائدة مثل الطاعة ملن هم أكرب سنًا حيث يعتربوهنا فضيلة يركزون عليها 
يف تربية األطفال، ويعلموهنم عدم االعتامد كلية عى ما يملكه اآلباء، وللقرية 
نظام متميز يف العالقات االجتامعية، فهي تبدأ بعالقات األرسة ثم القرية ثم 

املجتمع الكبري، ولرئيس القرية أن يتدخل يف كل األمور املتعلقة بالقرية.

وه�ذه الدراس�ة هتت�م بالعالق�ات االجتامعي�ة املختلف�ة ع�ى املس�توى 
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املجتمعي، ومدى ثبات املوروث�ات الثقافية، عى الرغم من وجود متغريات 
حديثة وهو من أهم موضوعات الدراسة الراهنة.

2 ـ  دراسة )Phitipps Michael,1998( ، بعنوان: )القومية والتغيري يف 
بيلز(

وهذه الدراسة تقوم بمناقشة قضايا التغيري الثقايف يف بيلز: وهي مقاطعة 
صغرية يف أمريكا الوس�طى، وترتبط بقضايا اهلوية القومية وما تعنيه بالنس�بة 
للبيزل�ني وس�كان بيلز وقد تم طرح تس�اؤالت ع�ن القومية للمناقش�ة عى 
نطاق واس�ع منذ اخلمس�ينيات، عندما بدأت التيارات األوىل للقومية تظهر، 
وظه�رت كتاب�ات كثرية تتفاعل م�ع القومية البليزية، وترتب�ط هبا من خارج 
الدول�ة أو من داخلها وكانت داخل القطر، والت�ي يمكن رؤيتها يف جوانب 

التنمية الثقافية. 

وتوصل�ت ه�ذه الدراس�ة إىل أن مالم�ح التغيري للهوي�ة الوطنية داخل 
املجتمع تظهر من خالل جوانب متعددة للتنمية الثقافية، رغم تنوع السكان 
واخت�الط األع�راق، مما يؤدي إىل نش�أة أنامط جديدة للعالق�ات االجتامعية 

نامجة عن هذا التغيري.

2 . 2 . 3 التعليق عىل الدراسات السابقة

من خالل استعراض الدراسات السابقة، يتضح لنا أوجه تشابه وأوجه 
اختالف تفيد الباحث يف الدراس�ة احلالية، فقد توصلت الدراس�ات السابقة 
لع�دد م�ن النتائج الت�ي تؤكد أمهية إج�راء الدراس�ة احلالية وتؤك�د نتائجها 
املستقبلية، ويستعرض الباحث جوانب الشبه واالختالف والنتائج كام يي: 



284

     توصلت جمموعة الدراسات التي أجريت يف املجتمع العريب عمومًا إىل 
مجلة النتائج أمهها:

1 � أن التعليم يؤدي دورًا مهاًم يف تغري املجتمع وعملية االتصال الثقايف 
بني القرى واملدن، تساعد عى اإلرساع بعملية التغيري االجتامعي.

2 �  أن أس�باب التغيري تكون كامنة يف النس�ق نفسه، وأن التغيري يف نسق 
واح�د معني يؤدي إىل التغيري يف النس�ق اآلخر، حت�ى يتم التغيري يف 

األنامط كلها.
3 �  غلبة النمو الكمي عى النمو الكيفي عند عملية التغيري االجتامعي.
4 �  اجتاه العالقات االجتامعية من البساطة إىل التعقيد استنادًا إىل وجود 

األرس النووية، وتفكك العائالت املمتدة.
5 �  أن املجتمع�ات ختتل�ف م�ن حيث رسعة التغيري ال�ذي حيدث فيها، 

نتيجة ملا تتعرض له من ظروف داخلية وخارجية.
6 �  أن احلي�اة االجتامعي�ة يف أي جمتم�ع عب�ارة عن نس�يج متش�ابك من 
العالقات املتداخلة ويضعف التامس�ك العائ�ي كلام اجتهت األرسة 

نحو االستقالل. 

والش�ك أن هذه النتائج تعطي انطالقة أيضًا ملسار الدراسة الراهنة عن 
احلراك املعريف وأثره عى األمن الفكري السعودي.

وتوصلت جمموعة الدراسات السابقة التي أجريت يف املجتمع السعودي 
إىل مجلة نتائج مهمة يمكن أن يستعني الباحث هبا يف دراسته احلالية تتمثل فيام 

يي:
1 �  زيادة حتس�ن مس�تويات اخلدمات العامة، وزي�ادة فرص االحتكاك 

الثقايف النامجة عن سهولة االتصال بني القرى واملدن.
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2 �  زي�ادة عوام�ل الط�رد يف اهلجرة م�ن القرى إىل امل�دن، وخاصة بني 
الش�باب بقصد العمل والدراس�ة ،عن االتص�ال الثقايف والتغيري يف 
األرسة الس�عودية، حي�ث ظه�ر التغي�ري الواض�ح يف أدوار األبناء، 
والتغيري يف أدوار املرأة وتوجهها نحو التعليم وخروجها إىل العمل. 
3 �  أس�همت وس�ائل االتصال اجلامهريي يف تطوير املجتمعات بنس�ب 
متفاوت�ة، حي�ث إن االتص�ال يقوم بدور أس�اس يف عملي�ة التغيري 
االجتامع�ي والثق�ايف، باإلضاف�ة إىل دور النف�ط يف إح�داث التغيري 
االجتامع�ي والثق�ايف يف ش�تى جوان�ب املجتمع الس�عودي، وهذه 

النتائج ال شك تعد انطالقة أساسية للدراسة احلالية.

وكش�فت جمموعة الدراسات األجنبية عن املجتمع العاملي عن جمموعة 
من النتائج نذكرها فيام يي:

1 �  تباين مدى ثبات العادات والتقاليد واملوروثات الثقافية، عى الرغم 
من وجود متغريات اجتامعية وثقافية وتكنولوجية حديثة.

2 �  تؤثر احتياجات الفرد االقتصادية واألنساق الثقافية عى نمط احلياة 
االجتامعية وتكامل األرس الريفية احلرضية.

3 �  ع�ى الرغ�م م�ن وجود الكفاي�ة املادية لدى األف�راد، إال أن ذلك مل 
يمنع وجود أزمات نفس�ية لدهيم، ويمكن مواجهة ذلك عن طريق 

تنمية العالقات االجتامعية.
4 �  تق�ل مع�دالت الط�الق يف البيئ�ات املتعلم�ة بالقي�اس إىل حاالت 

الزواج التي متت بني أزواج أميني.
5 �  أخ�ذت املرأة الس�عودية تعرف طريقها لاللتح�اق بمجاالت عمل 
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خمتلف�ة، وااللتح�اق باملراح�ل التعليمي�ة املختلف�ة، ومس�امهتها يف 
القوى العاملة باململكة.

6 �  ح�دوث مزي�ج متكامل من املعتقدات الديني�ة وبواعث التحديث، 
واستمرار التامسك األرسي مع تزايد احلرية الشخصية.

ومن خالل ما سبق نالحظ تشابه الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة 
يف بع�ض اجلوانب واملتغ�ريات، واختالفها معها يف جوانب أخرى؛ مما جيعل 

الدراسة بإذن اهلل حتوز قصب السبق والتميز.
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الفصل الثالث 

اإلجراءات املنهجية للدراسة
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3 . 4  أداة مجع البيانات.

3 . 5 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف التحليل. 
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3 . اإلجراءات املنهجية للدراسة
يتناول هذا الفصل إيضاحًا ملنهج البحث العلمي املستخدم يف الدراسة، 

وحتديد جمتمع الدراسة، ووصفًا لعينة الدراسة وطريقة اختيارها.

كام يتطرق لبناء أداة الدراس�ة واإلج�راءات التي تم اتباعها للتحقق من 
صدقها وثباهتا، ويبني أيضًا كيفية تطبيق الدراس�ة ميدانيًا، وأساليب املعاجلة 
اإلحصائي�ة التي تم اس�تخدامها يف معاجل�ة بيانات الدراس�ة، واإلجابة عن 

تساؤالهتا. 

3 . 1 منهج الدراسة
انطالق�ًا من طبيعة الدراس�ة واملعلومات املراد احلص�ول عليها للتعرف 
إىل أث�ر احل�راك املع�ريف عى األم�ن الفك�ري يف اململك�ة العربية الس�عودية، 
سيس�تخدم الباحث املنهج الوصفي )بأس�لوب املس�ح االجتامع�ي(، الذي 
يعتمد عى دراس�ة الظاهرة كام توجد يف الواق�ع، وهيتم بوصفها وصفًا دقيقًا 
ويع�رب عنها تعبريًا كيفي�ًا وكميًا،  فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح 
خصائصه�ا، أم�ا التعب�ري الكم�ي فيعطين�ا وصفًا رقمي�ًا يوضح مق�دار هذه 
الظاه�رة أو حجمه�ا، ودرجات ارتباطه�ا مع الظواهر األخ�رى )عبيدات، 

2006م، 307(.

وال يكتف�ي هذا املنهج عن�د مجع املعلومات املتعلق�ة بالظاهرة من أجل 
اس�تقصاء مظاهره�ا وعالقاهت�ا املختلف�ة إىل التحلي�ل والرب�ط والتفس�ري، 
للوصول إىل اس�تنتاجات يبن�ى عليها التصور املقرح )العس�اف، 1995م، 
186(. وسيس�تخدم الباح�ث يف دراس�ته املنه�ج الوصف�ي التحليي، حيث 
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إنه املنهج املناس�ب لطبيعة الدراس�ة، وس�يتم من خالله اس�تطالع آراء عينة 
الدراس�ة باس�تخدام أداة اس�تقصاء )اس�تبانة( ، وص�والً إىل معطيات عامة 

توضح مشكلة البحث وكيفية مواجهتها.

ك�ام اس�تخدم الباحث املنهج الوصف�ي الوثائقي القائم ع�ى مجع وحتليل ما 
كتب عن املوضوع من كتب وأبحاث ودراسات يف بناء اخللفية النظرية للدراسة.  

3 . 2 جمتمع الدراسة
يعرف جمتمع الدراسة بأنه: »مجيع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث، 
وبذلك فإن جمتمع الدراسة هو مجيع األفراد أو األشياء الذين يكونون موضوع 

مشكلة الدراسة«)عبيدات، وآخرون، 2001م، 163، 164(. 

وبناًء عى موضوع الدراس�ة وأهدافها فقد حتدد املجتمع املستهدف عى 
أنه يتكون من نخب املجتمع الس�عودي بمدينة الرياض، ويش�مل: أس�اتذة 
اجلامع�ات الس�عودية م�ن جامع�ة امللك س�عود، وجامع�ة اإلم�ام حممد بن 
سعود اإلسالمية، وجامعة األمري سلطان، وعدد من رؤساء حترير الصحف 
السعودية ومنسوبيها من جريدة الرياض، وجريدة اجلزيرة، وعدد من أعضاء 
جملس الش�ورى السعودي، وكذلك عينة من منس�ويب التلفزيون السعودي، 

وإدارة األمن الفكري بوزارة الداخلية.

3 . 3 عينة الدراسة
تع�رف العين�ة بأهنا جمموعة م�ن املفردات املس�حوبة من جمتم�ع إحصائي 
حس�ب معايري حمددة، وحتى تكون هذه املجموعة اجلزئية ممثلة للمجتمع الذي 
س�حبت منه متثيالً صادقًا وغري متحيز فإنه يش�رط أن تكون مس�حوبة بطريقة 
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عش�وائية، أي أن يك�ون لكل مفردة م�ن مفردات املجتمع احت�امل يف أن تكون 
ضمن مفردات تلك املجموعة اجلزئية )العينة( ، )حالق، والسامل،2003م، 7(.

وتكونت عينة هذه الدراس�ة من أعض�اء هيئة التدريس يف جامعة امللك 
س�عود، وجامعة اإلمام، وجامعة األمري سلطان، وجريدة الرياض، وجريدة 
اجلزيرة، وجملس الشورى، وإدارة األمن الفكري يف وزارة الداخلية، وكذلك 
التلفزيون الس�عودي. ولس�حب عينة عش�وائية م�ن أفراد جمتمع الدراس�ة، 
ولكرب جمتم�ع البحث، قام الباحث باالعتامد عى أس�لوب العينة العش�وائية 
البس�يطة )فهمي، 2005م، 112( ، وذلك باستخدام املعادالت اإلحصائية 
التي حتدد احلد األدنى املناسب حلجم العينة، ولذلك فإن احلد األدنى حلجم 
العينة الذي يمكن االعتامد عليه يف هذه الدراسة، يقدر بنحو )384( مفردة، 
بدرجة ثقة )95%(، وخطأ يف تقدير النسبة يساوي )5%( )الصياد، 1989م، 
137(، وفق�ًا للمعادل�ة التالية التي حت�دد احلد األدنى حلج�م العينة يف حالة 

املجتمعات الكبرية جدًا، أو غري املحدودة.

حيث إن: 
n : حجم العينة.

p : هي النسبة املقدرة ويقرح أن يكون %50.
z : الدرجة املعيارية املقابلة لدرجة الثقة 95 % وهي = )1.96(.           

E: اخلطأ يف تقدير النسبة، ويقرح أن يكون %5.

 وق�د ق�ام الباحث بتوزي�ع عدد اس�تبانات أكرب من الع�دد الذي حتدده 
املع�ادالت، حيث ق�ام بتوزيع )736( اس�تبانة ع�ى جمتمع الدراس�ة، وبعد 

=n =
 p  2z)1 ـ  p (2)1.96( × 0.5 ×0.5

= 384 مفردة
)e( 22)0.5(
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مج�ع االس�تبانات كان الصال�ح فيها للتحلي�ل هو )676( اس�تبانة متثل عينة 
الدراس�ة، وهو أكرب من احلد األدنى الذي حتدده املعادالت، واجلدول التايل 

يبني تفاصيل ذلك:
اجلدول رقم )19( 

توزيع االستبانات عىل عينة الدراسة

النسبة العائد 
منها

عدد االستبانات 
املوزعة

اجلهات التي تم توزيع االستبانات 
عليها م

%32.5 220 228 جامعة امللك سعود 1
%30.5 206 214 جامعة اإلمام  2
%8.1 55 63 جامعة األمري سلطان  3
%5.9 40 50 جريدة الرياض 4
%5.9 40 46 جريدة اجلزيرة  5
%8.9 60 68 جملس الشورى  6
%5.9 40 46 التلفزيون السعودي  7
%2.2 15 21 إدارة األمن الفكري بوزارة الداخلية  8

100.0 676 736 املجموع

3 . 4 أدوات الدراسة
  ألن الدراس�ة ذات طبيع�ة وصفي�ة، متت من خالل املس�ح االجتامعي 
)املنهج املتبع يف الدراسة(، والوقت املسموح هلا، واإلمكانات املادية املتاحة، 
فقد اس�تخدم الباحث االستبانة أداة جلمع البيانات الالزمة، لتحقيق أهداف 

هذه الدراسة. 
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  وقد قام الباحث بإعداد أداة هذه الدراسة وإخضاعها لألسس العلمية 
يف البناء واختبارات الصدق والثبات وفق املراحل التالية:

املرحلة األوىل: بناء أداة الدراسة

قام الباحث بتصميم أداة الدراس�ة وبنائها انطالقًا من موضوع الدراس�ة 
وأهدافه�ا وتس�اؤالهتا، وطبيعة البيان�ات واملعلومات املرغ�وب يف احلصول 
عليه�ا، وذلك بعد الق�راءة املتأنية ملا أتيح هلا من األدبيات – كتب ودراس�ات 
علمية ورسائل جامعية �  يف جمال الدراسة احلالية، باإلضافة إىل االستفادة من 
آراء اخلرباء واملختصني، وخربات الباحث العلمية والعملية، لتشمل باإلضافة 
إىل البيان�ات األولية )الديموغرافية( س�بعة حماور رئيس�ة تغطي مجيع األبعاد، 

وذلك عى النحو التايل:

اجلزء األول: وشمل البيانات األولية ألفراد الدراسة

وهي متغريات مس�تقلة تم وضعها يف مس�توى قياس»اس�مي أو رتبي أو 
نس�بي«، واشتملت عى البيانات األولية )الشخصية واالجتامعية( ألفراد عينة 
الدراسة املختارة، وكانت هذه املتغريات هي: )العمر، والدرجة العلمية، ومدة 
اخلدمة يف العمل، وعدد املؤمترات املشارك فيها حمليًا، وعدد املؤمترات املشارك 
فيه�ا دوليًا، وع�دد الكتب املنش�ورة، وع�دد املؤلفات والكت�ب(، وتضمنت 

األسئلة من )رقم 1 إىل رقم 7( ، انظر امللحق رقم )2( استبانة الدراسة.

اجلزء الثاين: وشمل متغريات الدراسة األساسية 

وشمل هذا اجلزء حماور الدراسة الرئيسة، والتي من خالهلا يتم التعرف 
إىل أث�ر احل�راك املعريف عى األمن الفك�ري، وقد تكون هذا اجلزء من س�بعة 

حماور رئيسة موزعة عى النحو التايل:
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املحور األول: مكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية

وقد تم إدراج هذا املحور يف أداة الدراس�ة للتعرف إىل مكونات احلراك 
املعريف يف اململكة العربية السعودية، وقد اعتمد الباحث يف إعداد هذا املحور 
ع�ى مقياس ليك�رت اخلاميس املت�درج، وأتى ه�ذا املح�ور يف )30( عبارة، 
وتضمن األس�ئلة م�ن )رقم 1 إىل رق�م 30(. انظر امللحق رقم )2( اس�تبانة 

الدراسة.

املحور الثاين: إجيابيات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية

وقد تم إدراج هذا املحور يف أداة الدراس�ة للتعرف إىل إجيابيات احلراك 
املعريف يف اململكة العربية السعودية، وقد اعتمد الباحث يف إعداد هذا املحور 
ع�ى مقي�اس ليكرت اخل�اميس، وأتى ه�ذا املحور يف )20( عب�ارة، وتضمن 

األسئلة من )رقم 1 إىل رقم 20(. انظر امللحق رقم )2( استبانة الدراسة.

املحور الثالث: سلبيات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية

وق�د تم إدراج هذا املحور يف أداة الدراس�ة للتعرف إىل س�لبيات احلراك 
املعريف يف اململكة العربية الس�عودية، وقد اعتمد الباحث يف إعداد هذا املحور 
ع�ى مقياس ليكرت، وأتى هذا املحور يف )20( عبارة، وتضمن األس�ئلة من 

)رقم 1 إىل رقم 20( انظر امللحق رقم )2( استبانة الدراسة.

املحور الرابع: معوقات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية

وقد تم إدراج هذا املحور يف أداة الدراس�ة للتعرف إىل معوقات احلراك 
املعريف يف اململكة العربية السعودية، وقد استخدم الباحث يف إعداده مقياس 
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ليكرت اخلاميس وأتى هذا املحور يف )20( عبارة، وتضمن األسئلة من )رقم 
1 إىل رقم 20(. انظر امللحق رقم )2( استبانة الدراسة.

املحور اخلامس: مكونات األمن الفكري ودعائمه يف اململكة العربية السعودية

 وق�د اس�تخدم الباحث يف إعداد هذا املحور مقي�اس ليكرت اخلاميس، 
وأت�ى ه�ذا املحور يف )10( عبارات، وتضمن األس�ئلة م�ن )رقم 1 إىل رقم 

10(. انظر امللحق رقم )2( استبانة الدراسة.

املحور السادس: العالقة بني احلراك املعريف واألمن الفكري يف اململكة العربية 
السعودية

 وق�د اس�تخدم الباحث يف إعداد هذا املحور مقي�اس ليكرت اخلاميس، 
وأت�ى ه�ذا املحور يف )10( عبارات، وتضمن األس�ئلة م�ن )رقم 1 إىل رقم 

10(. انظر امللحق رقم )2( استبانة الدراسة.

املحور السـابع: أثر احلراك املعريف يف تعزيـز األمن الفكري يف اململكة العربية 
السعودية

 وق�د اس�تخدم الباحث يف إعداد هذا املحور مقي�اس ليكرت اخلاميس، 
وأتى هذا املحور يف )30( عبارة، وتضمن األسئلة من )رقم 1 إىل رقم 30(.

انظر امللحق رقم )2( استبانة الدراسة.

 املرحلة الثانية: اختبار الصدق

صدق أداة الدراس�ة يعني التأكد من أهنا سوف تقيس ما أعدت لقياسه 
)العساف، 1995م، 429(.   
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ك�ام يقصد بالصدق: »ش�مول االس�تامرة ل�كل العنارص الت�ي جيب أن 
تدخ�ل يف التحليل م�ن ناحية، ووض�وح فقراهتا ومفرداهتا م�ن ناحية ثانية، 
بحيث تكون مفهومة لكل من يس�تخدمها«)عبيدات 2006م، 280(. ومن 
أج�ل التحقق من ص�دق أداة الدراس�ة احلالي�ة، أجرى الباح�ث اختبارات 

الصدق التالية:

1ـ  صدق املحكمني )الصدق الظاهري وصدق املحتوى(

للتأك�د من الص�دق الظاهري لألداة )ص�دق املحكمني( تم عرضها يف 
صورهت�ا األولية عى عدد كبري من املحكمني، ولتعدد جماالت أداة الدراس�ة 
وجوانبها فقد حرص الباحث عى تنوع ختصصات املحكمني لتشمل: العلوم 
اإلنس�انية واالجتامعي�ة والربوية، وعل�م اإلدارة العام�ة، ومنهجية الكتب، 
واإلحصاء، وذلك م�ن جهات عديدة: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 
وجامع�ة اإلمام حممد بن س�عود اإلس�المية، وجامعة امللك س�عود، ومعهد 

اإلدارة العامة، إىل جانب جهات أخرى ذات عالقة بموضوع الدراسة.

وقد طلب الباحث من املحكمني إبداء آرائهم يف مدى مالئمة العبارات 
لقي�اس ما وضعت ألجله، وم�دى وضوح صياغة العب�ارات، ومدى كفاية 
العبارات لتغطية كل حمور من حماور متغريات الدراس�ة األساسية، باإلضافة 
إىل اق�راح م�ا يرون�ه رضوريًا م�ن تعديل صياغ�ة العب�ارات، أو حذفها، أو 
إضافة عبارات جديدة الزمة ألداة الدراسة، وكذلك إبداء آرائهم فيام يتعلق 
بالبيان�ات األولي�ة )اخلصائص الديموغرافي�ة( املطلوبة م�ن املبحوثني ، إىل 

جانب املقاييس املستخدمة يف الدراسة.

واس�تنادًا إىل املالحظ�ات والتوجيه�ات الت�ي أبداه�ا املحكم�ون، قام 
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الباح�ث بإجراء التعدي�الت التي اتفق عليها معظ�م املحكمني، وقد ارتى 
الباحث نس�بة اتف�اق )80%( من قبل املحكمني، ومن ث�م تم تعديل صياغة 
بعض العبارات، وحذف بعضها اآلخر منها.ومرفق يف املالحق قائمة بأسامء 

املحكمني الذين تفضلوا بتحكيم أداة الدراسة.

وبلغ عدد عبارات االستبانة يف صورهتا النهائية )7( أسئلة للجزء األول 
واخلاص بالبيانات األولية، و)140( عبارة للجزء الثاين واخلاص بمتغريات 

الدراسة األساسية واملتعلقة بأثر احلراك املعريف عى األمن الفكري.

2 ـ الصدق البنائي 

يش�ري )اجل�ادري وأبو حلو( إىل أن»هناك طرقًا عدة يمكن أن تس�تخدم 
للوص�ول إىل هذا الن�وع من الصدق، منها حس�اب درجة ارتب�اط الفقرات 
بالدرج�ة الكلية، ودرجة االرتباط س�تكون املحك للحكم عى مدى صدق 
كل فقرة يف قياس الس�مة التي تس�عى الدرجة الكلية إىل قياس�ها«)اجلادري 
وأب�و حلو، 2009م،160(، وملزيد من االطمئنان إىل س�المة أداة الدراس�ة 
وصدقه�ا البنائ�ي ق�ام الباح�ث بتطبيقه�ا يف صورهت�ا النهائية )بع�د إدخال 
تعديالت املحكمني( عى عينة عش�وائية اس�تطالعية قوامها )23( من أفراد 
الدراس�ة، وطل�ب منه�م اإلجابة ع�ى حمتوى األس�ئلة، وبعد اس�تعادهتا تم 
حس�اب معام�ل االرتباط ب�ني الدرجة الكلي�ة للمحور ودرج�ة كل عبارة، 
وكانت معظم معامالت االرتباط إجيابية ودالة عند مستوى )0.01(، وهذا 
ي�دل عى االتس�اق الداخ�ي والرابط بني فق�رات أداة الدراس�ة، واجلداول 

التالية تبني تفاصيل ذلك:



298

اجلدول رقم ) 20 (
معامل ارتباط بريسون بني الدرجة الكلية للمحور والعبارة وقيمة ألفا 

كرونباخ ملحور مكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية

سل
سل

الت

ور
ملح

ا

معامل االرتباط املصحح معامل االرتباط
قيمة ألفا كرونباخعند حذف العبارة

1

دية
عو

لس
ية ا

عرب
ة ال

لك
ملم

يف ا
يف 

عر
ك امل

حلرا
ت ا

ونا
مك

ل: 
ألو

ر ا
حو

امل

**0.9410.93660.9798

2**0.9410.93660.9798

3**0.9410.93660.9798

4**0.4650.44520.9816

5 **0.9410.93660.9798

6**0.7490.72480.9808

7**0.8990.89160.9800

8**0.6610.62860.9815

9**0.7370.71260.9809

10**0.9410.93660.9798

11**0.9410.93660.9798

12**0.9410.93660.9798
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سل
سل

الت

ور
ملح

ا

معامل االرتباط املصحح معامل االرتباط
قيمة ألفا كرونباخعند حذف العبارة

13

دية
عو

لس
ية ا

عرب
ة ال

لك
ملم

يف ا
يف 

عر
ك امل

حلرا
ت ا

ونا
مك

ل: 
ألو

ر ا
حو

امل

**0.4650.44520.9816
14**0.9410.93660.9798
15**0.7490.72480.9808
16**0.8990.89160.9800
17**0.6610.62860.9815
18**0.7370.71260.9809
19**0.9410.93660.9798
20**0.9410.93660.9798
21**0.9410.93660.9798
22**0.4650.44520.9816
23**0.9410.93660.9798
24**0.7490.72480.9808
25**0.8990.89160.9800
26**0.6610.62860.9815
27**0.7370.71260.9809
28**0.9410.93660.9798
29**0.9410.93660.9798
30**0.9410.93660.9798

 ** دالة عند مستوى )0.01( أو أقل.

تابع ... اجلدول رقم ) 20 (
معامل ارتباط بريسون بني الدرجة الكلية للمحور والعبارة وقيمة ألفا 

كرونباخ ملحور مكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية
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اجلدول رقم ) 21 (
معامل ارتباط بريسون بني الدرجة الكلية للمحور والعبارة وقيمة ألفا 

كرونباخ ملحور إجيابيات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية

سل
سل

الت

ور
ملح

ا

معامل االرتباط
معامل االرتباط املصحح 

عند حذف العبارة
قيمة ألفا كرونباخ

1

دية
عو

لس
ية ا

عرب
ة ال

لك
ملم

يف ا
يف 

عر
ك امل

حلرا
ت ا

ابيا
إجي

ين: 
الثا

ور 
ملح

ا

**0.4910.46090.9681
2**0.9360.92850.9635
3**0.7500.71210.9663
4**0.8940.88220.9642
5**0.6620.61060.9681
6**0.7380.69860.9664
7**0.9360.92850.9635
8**0.9360.92850.9635
9**0.9360.92850.9635

10**0.4910.46090.9681
11**0.9360.92850.9635
12**0.7500.71210.9663
13**0.8940.88220.9642
14**0.6620.61060.9681
15**0.7380.69860.9664
16**0.9360.92850.9635
17**0.9360.92850.9635
18**0.9360.92850.9635
19**0.4910.46090.9681
20**0.9360.92850.9635

** دالة عند مستوى )0.01( أو أقل.
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 اجلدول رقم ) 22 (
معامل ارتباط بريسون بني الدرجة الكلية للمحور والعبارة وقيمة ألفا 

كرونباخ ملحور سلبيات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية

سل
سل

الت

ور
ملح

ا

معامل االرتباط
معامل  االرتباط املصحح 

عند حذف العبارة
قيمة ألفا كرونباخ

1

دية
عو

لس
ية ا

عرب
ة ال

لك
ملم

يف ا
يف 

عر
ك امل

حلرا
ت ا

لبيا
 س

ث:
لثال

ر ا
حو

امل

**0.7500.71210.9663
2**0.8940.88220.9642
3**0.6620.61060.9681
4**0.7380.69860.9664
5**0.9360.92850.9635
6**0.9360.92850.9635
7**0.9360.92850.9635
8*0.4910.46090.9681
9**0.9360.92850.9635

10**0.9360.92850.9635
11*0.4910.46090.9681
12**0.9360.92850.9635
13**0.7500.71210.9663
14**0.8940.88220.9642
15**0.6620.61060.9681
16**0.7380.69860.9664
17**0.9360.92850.9635
18**0.9360.92850.9635
19**0.9360.92850.9635
20**0.4910.46090.9681

*   دالة عند مستوى )0.05( . ** دالة عند مستوى )0.01( . 
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اجلدول رقم ) 23 (
معامل ارتباط بريسون بني الدرجة الكلية للمحور والعبارة وقيمة ألفا 

كرونباخ ملحور معوقات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية

سل
سل

الت

ور
ملح

ا

معامل االرتباط
معامل االرتباط املصحح 

عند حذف العبارة
قيمة ألفا كرونباخ

1

دية
عو

لس
ية ا

عرب
ة ال

لك
ملم

يف ا
يف 

عر
ك امل

حلرا
ت ا

وقا
مع

ع: 
راب

ر ال
حو

امل

**0.7740.74090.9723
2**0.9430.93640.9701
3**0.9430.93640.9701
4**0.9430.93640.9701
5*0.4700.44060.9743
6**0.9430.93640.9701
7**0.7340.69570.9730
8**0.9000.88930.9707
9**0.6080.55310.9751

10**0.7740.74090.9723
11**0.9430.93640.9701
12**0.9430.93640.9701
13**0.7740.74090.9723
14**0.9430.93640.9701
15**0.9430.93640.9701
16**0.9430.93640.9701
17*0.4700.44060.9743
18**0.9430.93640.9701
19**0.7340.69570.9730
20**0.9000.88930.9707

*   دالة عند مستوى )0.05( . ** دالة عند مستوى )0.01( . 
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اجلدول رقم ) 24 (
معامل ارتباط بريسون بني الدرجة الكلية للمحور والعبارة وقيمة ألفا 

كرونباخ ملحور مكونات األمن الفكري يف اململكة العربية السعودية ودعائمه

سل
سل

الت

ور
ملح

ا

معامل االرتباط
معامل االرتباط املصحح 

عند حذف العبارة
قيمة ألفا كرونباخ

1

ية 
عرب

ة ال
لك

ملم
يف ا

ي 
كر

الف
ن 

ألم
ت ا

ونا
مك

س: 
خلام

ر ا
حو

امل
مه

عائ
ود

ية 
ود

سع
ال

**0.7540.67810.9390

2**0.7970.73650.9350

3**0.8670.83740.9311

4**0.8670.83740.9311

5**0.8670.83740.9311

6**0.8130.75550.9341

7**0.8700.84370.9316

8**0.7540.67810.9390

9**0.7970.73650.9350

10**0.8670.83740.9311

** دالة عند مستوى )0.01( أو أقل .
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سل
سل

الت

ور
ملح

ا

معامل االرتباط املصحح معامل االرتباط
قيمة ألفا كرونباخعند حذف العبارة

1

ن 
ألم

 وا
ريف

املع
ك 

حلرا
ني ا

ة ب
الق

الع
س: 

ساد
ر ال

حو
امل

دية
عو

لس
ية ا

عرب
ة ال

لك
ملم

يف ا
ي 

كر
الف

**0.6410.58720.9467

2**0.9670.95680.9301

3**0.6410.58720.9467

4**0.9670.95680.9301

5**0.9670.95680.9301

6**0.9670.95680.9301

7**0.6410.58720.9467

8**0.9670.95680.9301

9**0.6280.50250.9601

10**0.8700.83580.9363

** دالة عند مستوى )0.01( أو أقل .

اجلدول رقم ) 25 (
 معامل ارتباط بريسون بني الدرجة الكلية للمحور والعبارة وقيمة ألفا كرونباخ 

ملحور العالقة بني احلراك املعريف واألمن الفكري يف اململكة العربية السعودية
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اجلدول رقم ) 26 (
معامل ارتباط بريسون بني الدرجة الكلية للمحور والعبارة وقيمة ألفا كرونباخ 

ملحور أثر احلراك املعريف يف تعزيز األمن الفكري يف اململكة العربية السعودية

سل
سل

الت

ور
ملح

ا

معامل االرتباط
معامل االرتباط املصحح 

عند حذف العبارة
قيمة ألفا 
كرونباخ

1

دية
عو

لس
ية ا

عرب
ة ال

لك
ملم

يف ا
ي 

كر
الف

ن 
ألم

ز ا
عزي

يف ت
يف 

عر
ك امل

حلرا
ر ا

: أث
ابع

لس
ر ا

حو
امل

**0.5530.51120.9676
2**0.6700.63960.9665
3**0.9470.94280.9647
4**0.9470.94280.9647
5**0.9470.94280.9647
6**0.5660.52430.9676
7**0.8580.84440.9651
8**0.5030.45140.9686
9**0.7830.76180.9656

10**0.5810.53390.9680
11**0.8360.82160.9652
12**0.6800.64690.9666
13**0.5450.49820.9680
14**0.4810.44410.9677
15**0.9470.94280.9647
16**0.9470.94280.9647
17**0.9470.94280.9647
18**0.5500.53110.9671
19**0.9470.94280.9647
20**0.6030.56750.9671
21**0.5500.53110.9671
22**0.9470.94280.9647
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تابع .... اجلدول رقم ) 26 (
معامل ارتباط بريسون بني الدرجة الكلية للمحور والعبارة وقيمة ألفا كرونباخ 

ملحور أثر احلراك املعريف يف تعزيز األمن الفكري يف اململكة العربية السعودية

سل
سل

الت

ور
ملح

معامل ا
االرتباط

معامل االرتباط املصحح 
عند حذف العبارة

قيمة ألفا 
كرونباخ

23

يف 
يف 

عر
ك امل

حلرا
ر ا

: أث
ابع

لس
ر ا

حو
امل

ية 
عرب

ة ال
لك

ملم
يف ا

ي 
كر

الف
ن 

ألم
ز ا

عزي
ت

دية
عو

لس
ا

**0.5500.53110.9671
24**0.9470.94280.9647
25**0.5500.53110.9671
26**0.9470.94280.9647
27**0.9470.94280.9647
28**0.9470.94280.9647
29**0.7490.72540.9659
30**0.6020.56390.9672

** دالة عند مستوى )0.01( أو أقل .
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اجلدول رقم ) 27 (
معامالت ارتباط املحاور بالدرجة الكلية لألداة  

معامل االرتباطاملحور

0.997**األول 

0.998**الثاين 

0.998**الثالث 

0.996**الرابع 

0.971**اخلامس 

0.971**السادس 

0.969**السابع 

** دالة عند مستوى )0.01( أو أقل.

ويتض�ح من اجلداول الس�ابقة أن العبارات ترتب�ط باملحاور التي تنتمي 
إليها ارتباطًا يراوح ما بني )0.449، 0.949( ، ويف الدراسات السلوكية 
ُيعد االرتباط متوسطًا إذا زاد عن )0.30(، ويعد قويًا إذا زاد عن )0.50(، 
ك�ام أن مجي�ع معام�الت االرتب�اط ال�واردة يف اجل�داول دال�ة إحصائي�ًا عند 
مستوى داللة )0.05(؛ مما يشري إىل الصدق البنائي ألداة الدراسة، ومن ثم 

االطمئنان إىل النتائج.  

ونس�تخلص من نتائج اختباري الصدق أن أداة القياس )أداة الدراسة( 
صادقة يف قياس ما وضعت لقياسه وصاحلة للتطبيق. 
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 اجلدول رقم )28( 
معامل ارتباط البنود بالدرجة الكلية للمحاور يف حالة حذف العنرص

رقم 
رقم معامل االرتباطالعبارة

معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطالعبارة

1**0.94927**0.73553**0.637
2**0.94928**0.94954**0.735
3**0.94929**0.94955**0.949
4**0.49930**0.94955**0.949
5**0.94931**0.49956**0.949
6**0.72332**0.94957**0.949
7**0.88633**0.72358**0.499
8**0.63734**0.88659**0.949
9**0.73535**0.63760**0.949

10**0.94936**0.73561**0.499
11**0.94937**0.94962**0.949
12**0.94938**0.94963**0.723
13**0.49939**0.94964**0.886
14**0.94940**0.49965**0.637
15**0.72341**0.94965**0.637
16**0.88642**0.72366**0.735
17**0.63743**0.88667**0.949
18**0.73544**0.63768**0.949
19**0.94945**0.73569**0.949
20**0.94946**0.94970**0.499
21*0.94947**0.94971**0.735
22**0.49948**0.94972**0.949
23**0.94949**0.49973**0.949
24**0.72350**0.94974**0.949
25**0.88651**0.72375**0.499
26**0.63752**0.88676**0.949
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رقم 
معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطالعبارة

77**0.72397**0.886113**0.949
78**0.88698**0.637114**0.949
79**0.63799**0.735115**0.949
80**0.735100**0.949116**0.559
81**0.949101**0.499117**0.831
82**0.949102**0.949118**0.442
83**0.735103**0.499119**0.713
84**0.949104**0.949128**0.499
85**0.949105**0.949129**0.949
86**0.949102**0.949130**0.723
87**0.499103**0.499131**0.499
88**0.949104**0.949132**0.949
89**0.723105**0.949133**0.499
90**0.886106**0.949134**0.949
91**0.637107**0.499135**0.499
92**0.735108**0.949136**0.949
93**0.949109**0.723137**0.949
94**0.949110**0.886138**0.949
95**0.949111**0.637139**0.672
96**0.723112**0.735140**0.497

وم�ن اجلدول الس�ابق يتضح أن االرتباط بالدرج�ة جلميع العنارص، يف 
مجي�ع املح�اور، يف حال حذفها، هي أق�ل من القيمة للمح�ور لكل العنارص 
)داخ�ل املحاور املختلف�ة( مهمة وغياهبا عن املحور يؤثر س�لبيًا عى مقياس 

املحور.  

ونستخلص من نتائج اختباري الصدق أن أداة القياس )أداة الدراسة(، 
صادقة يف قياس ما وضعت لقياسه. 
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املرحلة الثالثة: اختبار الثبات

 معامل االتساق الداخيل لكرونباخ

يش�ري الثب�ات إىل إمكانية احلص�ول عى النتائج نفس�ها ل�و أعيد تطبيق 
األداة عى األفراد أنفسهم، ويقصد به: »إىل أي درجة ُيعطي املقياس قراءات 
متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها أو ما درجة اتساقه وانسجامه واستمراريته 
عن�د تكرار اس�تخدامه يف أوق�ات خمتلفة« )القحطاين وآخ�رون، 1421ه�، 

.)215

أما طرق تقدير ثبات أداة الدراس�ة فأبرزها طريقة االتساق الداخي بني 
بن�ود األداة، وهذه الطريقة تعتمد عى تطبي�ق األداة مرة واحدة عى جمموعة 
معين�ة من األفراد، ثم تقدير الثبات باس�تخدام إحدى املعادالت اإلحصائية 

)عطيفة، 1996م، 268(.

ومن أش�هر املعادالت املس�تخدمة لقياس الثبات الداخي لألداة معامل 
االتس�اق الداخ�ي لكرونب�اخ .)Alpha Cronbach( وللوق�وف عى ثبات 
أداة الدراس�ة تم اس�تخدام العينة العشوائية االستطالعية ذات احلجم )23( 
، والت�ي س�بق أن اس�تخدمها يف قي�اس الص�دق البنائي، يف حس�اب معامل 
االتس�اق الداخ�ي لكرونب�اخ، وك�ام يتضح من اجل�دول رق�م )27( بلغت 
قيم�ة املعامل للمح�ور األول )0.9662(، وللمح�ور الثاين )0.9603(، 
وللمح�ور الثالث )0.9603(، وللمحور الراب�ع )0.9600(، وللمحور 
اخلامس )0.9708(، وللمحور الس�ادس )0.9701(، وللمحور السابع 

.)0.9684(

 وتع�د هذه القي�م مرتفعة ومطمئنة جدًا ملدى ثبات أداة الدراس�ة، حيث 
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ي�رى كث�ري من املختصني أن املحك للحكم عى كفاية معامل ألفا كرونباخ هو 
)0.75(، مما يشري إىل ثبات النتائج التي يمكن أن تسفر عنها أداة الدراسة عند 

التطبيق، واجلدول التايل يبني ثبات األداة يف حماورها املختلفة.
اجلدول رقم )29(

 معامل الثبات ملحاور الدراسة 

عدد رقم املحور 
العبارات

عدد 
احلاالت

قيمة ألفا

30230.98مكونات احلراك املعريف

20230.96إجيابيات احلراك املعريف

20230.96سلبيات احلراك املعريف

20230.97معوقات احلراك املعريف

10230.94مكونات األمن الفكري ودعائمه

10230.94العالقة بني  احلراك املعريف واألمن الفكري

30230.96أثر احلراك املعريف يف تعزيز األمن الفكري

140230.97الدرجة الكلية

ويعتم�د ثب�ات أداة الدراس�ة بمجموعه�ا اعت�امدًا مب�ارشًا ع�ى ثب�ات 
عن�ارصه )مفردات�ه(، ولع�ل أول م�ن أهت�م هب�ذا املفه�وم هو»هولزنج�ر 
Holzinger«)غني�م، 2000م: 269(، وهن�اك ع�دة ط�رق لقي�اس ثب�ات 

العن�ارص منه�ا حس�اب قيمة ثب�ات املقياس كل�ه يف حالة ح�ذف درجة هذا 
العن�رص، فإذا كانت قيمة معامل الثبات يف معام�ل االرتباط بالدرجة الكلية 
)مث�اًل( يف حالة حذف درجة العنرص أكرب م�ن قيمة معامل الثبات للمقياس 
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كله، فذلك يعني أن وجود هذا العنرص يقلل أو يضعف ثبات املقياس بدليل 
أن حذفه�ا كان ل�ه تأثري إجيايب ع�ى قيمة معامل الثب�ات، ويف هذه احلالة فإن 
ح�ذف هذا العن�رص أفضل يف بقائه يف ضمن عنارص املقياس )غنيم، 200م: 
273(. وق�د ق�ام الباحث بإجي�اد معامل االرتب�اط بالدرج�ة الكلية يف حالة 
ح�ذف درجة العنرص لكل حمور من حماور الدراس�ة ع�ى حدة، وبينت نتائج 
الثبات أن األداة ثابتة بدرجة جيدة جدًا، مما يؤهلها لتكون أداة قياس مناسبة 

وفاعلة هلذه الدراسة ويمكن تطبيقها بثقة.

3 . 5 أساليب املعاجلة اإلحصائية للبيانات
لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات التي تم جتميعها، قام الباحث 
برمي�ز البيان�ات وإدخاهلا إىل احلاس�ب اآليل باس�تخدام احلزم�ة اإلحصائية 
للعل�وم االجتامعية Statistical Package for Social Sciences التي يرمز 
هلا اختصارًا بالرمز )SPSS(، كام قام الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية 

التالية الختبارات الصدق والثبات:
1 �  تم اس�تخدام معامل االرتباط بالدرجة الكلية يف حس�اب االرتباط 
بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، وذلك 

لتقدير صدق عنارص أدوات الدراسة.
 »)Alpha Cronbach(2 �  ت�م اس�تخدام معامل ارتباط»ألف�ا كرونب�اخ

لقياس ثبات أدوات الدراسة.

ثم بعد ذلك تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية لتحليل البيانات:
1 �  ت�م اس�تخدام التك�رارات والنس�ب املئوي�ة والرس�ومات البيانية، 
للتعرف إىل اخلصائص األولية )الديموغرافية( ألفراد عينة الدراسة.
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2 �  ت�م اس�تخدام التك�رارات والنس�ب املئوي�ة، للتع�رف إىل آراء )أو 
استجابات( أفراد عينة الدراسة نحو حماور الدراسة املختلفة.

3 �  ت�م حس�اب املتوس�ط احلس�ايب Mean، ملعرف�ة م�دى ارتف�اع أو 
انخف�اض آراء أفراد عينة الدراس�ة عن كل عبارة م�ن العبارات إىل 
جانب املحاور الرئيس�ية، م�ع العلم بأنه يفي�د يف ترتيب املعايري من 

حيث درجة االستجابة حسب قيمة متوسط حسايب. 
 )Standard Deviation( املعي�اري  االنح�راف  اس�تخدام  ت�م    �  4
للتع�رف إىل مدى انحراف آراء )اس�تجابات( أفراد الدراس�ة لكل 
عب�ارة من العب�ارات، ولكل حمور رئي�س من املحاور الرئيس�ة عن 
متوسطها احلسايب. ويالحظ أن االنحراف املعياري يوضح التشتت 
يف آراء أفراد الدراسة جتاه كل عبارة من العبارات إىل جانب املحاور 
الرئيس�ية، فكلام اقربت قيمته من الصف�ر تركزت اآلراء وانخفض 
تشتتها بني املقياس، علاًم بأنه يفيد يف ترتيب املعايري حسب املتوسط 

احلسايب لصالح األقل تشتتًا عند تساوي املتوسط احلسايب.  
5 �  ت�م اس�تخدام اختب�ار مرب�ع كاي )Chi-Square Test( حلس�ن 
املطابقة؛ للتحقق من وجود أو عدم وجود اختالفات ذات داللة يف 

استجابات أفراد جمتمع الدراسة عى درجة االستجابة.
6 �  تم اس�تخدام حتليل التباين األحادي )One-Way Anova( ملعرفة 
م�ا إذا كان�ت هن�اك فروق دال�ة إحصائي�ًا يف اجتاهات أف�راد جمتمع 
الدراس�ة نحو املحاور املختلفة باختالف متغرياهتم الشخصية التي 

تنقسم إىل أكثر من فئتني.
7 �  تم استخدام اختبار )LSD( لقياس أقل فرق معنوي لتحديد صالح 
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الف�روق بني فئ�ات املتغريات الش�خصية الت�ي تنقس�م إىل أكثر من 
فئتني، إذا ما أوضح حتليل التباين وجود فروق ذات داللة إحصائية 

بني فئات هذه املتغريات.

عل�اًم بأن ط�ول اخلاليا حس�ب مقياس ليك�رت اخلاميس يك�ون كام يي 
بالنسبة للمتوسطات:

من 1 إىل 1.80                  غري موافق بشدة.

غري موافق. من 1.81 إىل 2.60  

حمايد. من 2.61 إىل 3.40  

موافق. من 3.41 إىل 4.20  

موافق بشدة.  من 4.21 إىل 5   
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الفصل الرابع 
عرض بيانات الدراسة 

وحتليلها ومناقشة نتائجها

  4 . 1  خصائص عينة الدراسة

4 . 2 اإلجابة عن تساؤالت الدراسة
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4 . عرض وحتليل بيانات الدراسة
ومناقشة نتائجها

    يتن�اول ه�ذا الفصل ع�رض نتائج الدراس�ة التطبيقي�ة التي توصلت 
إليه�ا، وحتليله�ا وتفس�ريها وربطها باإلطار النظري والدراس�ات الس�ابقة، 
وذل�ك م�ن خالل التع�رف إىل مكون�ات احلراك املع�ريف يف اململك�ة العربية 
الس�عودية )اإلجابة عن التس�اؤل األول من تساؤالت الدراسة(، إىل جانب 
التعرف إىل إجيابيات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية )اإلجابة عن 
التس�اؤل الثاين من تساؤالت الدراس�ة(، والتعرف أيضًا إىل سلبيات احلراك 

املعريف يف اململكة العربية السعودية )اإلجابة عن التساؤل الثالث(.

والتعرف أيضًا إىل معوقات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
)اإلجابة عن التساؤل الرابع( ، والتعرف إىل مكونات األمن الفكري ودعائمه 
يف اململكة العربية الس�عودية )اإلجابة عن التس�اؤل اخلامس( ، والتعرف إىل 
العالق�ة بني  احل�راك املع�ريف واألمن الفك�ري يف اململكة العربية الس�عودية 
)اإلجاب�ة عن التس�اؤل الس�ادس( والتعرف إىل أثر احل�راك املعريف يف تعزيز 
األمن الفكري يف اململكة العربية الس�عودية )اإلجابة عن التساؤل السابع( ، 
والتع�رف إىل مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء املبحوثني حول 

حماور الدراسة وفقًا ملتغرياهتم الشخصية والوظيفية )التساؤل الثامن( .

   و يف هذا الفصل تم استخراج نتائج الدراسة التي انبثقت من البيانات 
امليدانية، التي تم مجعها، والتي س�وف تس�هم يف حتقيق أهداف الدراسة، ويف 
اإلجاب�ة ع�ن تس�اؤالهتا وأطروحاهتا املختلف�ة، كام تم كذلك مناقش�ة نتائج 

الدراسة التي تم التوصل إليها.
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  وعليه يضم هذا الفصل مبحثني: 

األول: خصائص عينة أفراد الدراسة.

والثاين: اإلجابة عن تساؤالت الدراسة.

  وفيام يي نتائج ذلك:

4 . 1  خصائص عينة الدراسة
    يتناول هذا املبحث س�امت وخصائص أفراد جمتمع الدراس�ة حس�ب 
الفئات العمرية، والدرجة العلمية، ومدة اخلدمة يف العمل، وعدد املؤمترات 
املشارك هبا حمليًا ودوليًا، وعدد البحوث املنشورة، وعدد الكتب واملؤلفات، 

وفيام يي نتائج ذلك:

1 ـ خصائص أفراد عينة الدراسة حسب العمر:
اجلدول رقم ) 30 (

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر

النسبة املئوية العدد الفئات العمرية م

%20.6 139 من 30 إىل أقل من 40 عامًا  1

%37.0 250 من 40 إىل أقل من 50 عامًا  2

%38.5 260 من 50 إىل أقل من 60 عامًا  3

%4.0 27 من 60 عامًا فأكثر 4

100.0 676 املجموع
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 يتضح من اجلدول رقم )30( أن العمر الش�ائع بني أفراد عينة الدراسة 
ه�و م�ن 50 إىل أقل من 60عامًا  بنس�بة مئوية 38.5% وتك�رار 260 ، يليه 
العمر من 40 إىل أقل من 50 بنسبة مئوية 37.0% وتكرار 250، يليه العمر 
م�ن 30 إىل أقل من 40 بنس�بة مئوية 20.6% وتك�رار 139، وجاءت الفئة 
العمرية من 60 عامًا  فأكثر بأقل نسبة مئوية قدرها 4.0% وتكرار27. ومن 
خ�الل العرض الس�ابق يتضح أن أكرب نس�بة م�ن عينة الدراس�ة تقع يف الفئة 
العمرية من 40 إىل أقل من 60 وهي الفئة األكثر نضجًا من الناحية الفكرية 

والقدرة عى التحليل.

2 ـ  خصائص أفراد عينة الدراسة حسب الدرجة العلمية:
اجلدول رقم )31(

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الدرجة العلمية

النسبة املئوية العدد الدرجة العلمية م
%19.4 131 بكالوريوس 1
%17.5 118 ماجستري 2
%63.2 427 دكتوراة 3
100.0 676 املجموع

يتض�ح م�ن اجلدول رق�م )31( أن الفئ�ة )دكتوراة( من فئ�ات الدرجة 
العلمية جاءت يف الرتيب األول من حيث العدد بنسبة مئوية قدرها %63.2 
وتك�رار 427، تليها الفئة بكالوريوس بنس�بة مئوية 19.4% وتكرار 131، 
وتليها الفئة العلمية ماجس�تري بنس�بة 17.5% وتكرار 118، ويشري ما سبق 
إىل احلصول عى مس�توى استجابات صادقة وجيدة، حيث إن أعى نسبة من 

الدرجة العلمية لعينة الدراسة جاءت يف فئة )دكتوراة(. 
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3 ـ  خصائص أفراد عينة الدراسة حسب مدة اخلدمة يف العمل:
اجلدول رقم ) 32 (

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مدة اخلدمة يف العمل

النسبة املئوية العدد مدة اخلدمة يف العمل م
%26.3 178 من 10 إىل أقل من 15 سنة  1
%34.2 231 من 15 إىل أقل من 20 سنة 2
%31.2 211 من 20 إىل أقل من 25سنة  3
% 8.3 56 من 25 سنة فأكثر  4
100.0 676 جمموع

يتض�ح من اجل�دول رق�م )32( أن العدد األكرب من عينة الدراس�ة ملدة 
اخلدم�ة يف العم�ل يف الفئ�ة م�ن 15 إىل أقل من 20 بنس�بة مئوي�ة %34.2، 
تليها الفئة من 20 إىل أقل من 25س�نة بنس�بة مئوية 31.2%، تليها الفئة من 
10إىل 15 س�نة بنس�بة مئوية 26.3%، تليها الفئة من 25س�نة فأكثر بنس�بة 
مئوية8.3% . ويشري ذلك إىل أن غالبية عينة الدراسة أصحاب خربة طويلة.
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4ـ   خصائص أفراد عينة الدراسة حسب عدد املؤمترات املشارك فيها حمليًا:
اجلدول رقم )33(

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد املؤمترات املشارك هبا حمليًا

النسبة املئوية العدد عدد املؤمترات املشارك هبا حمليًا م
%18.9 128 ال يوجد  1
%39.3 266 من 1 إىل أقل من 5 مؤمترات  2
%30.0 203 من 5 إىل أقل من 10 مؤمترات  3
%11.7 79 من 10 مؤمترات فأكثر  4

%100.0 676 املجموع

يتض�ح من اجلدول رق�م )33( أن الفئة األكثر مش�اركات يف املؤمترات 
املحلي�ة م�ن 1إىل أقل من 5 بنس�بة مئوية 39.3%، تليه�ا الفئة من 5 إىل أقل 
من 10 بنسبة مئوية 30.0%، تليها الفئة من ال يوجد بنسبة مئوية %18.9، 
تليها الفئة من 10مؤمترات فأكثر بنس�بة 11.7%، ويش�ري ذلك إىل أن العدد 
األك�رب من عينة الدراس�ة قد ش�ارك يف مؤمت�رات حملية، مما يؤكد معايش�تهم 

للواقع املعريف واالجتامعي. 
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5 ـ  خصائص أفراد عينة الدراسة حسب عدد املؤمترات املشارك فيها دوليًا:

اجلدول رقم )34 ( 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد املؤمترات املشارك هبا دوليًا

يتض�ح من اجلدول رق�م )34( أن الفئة األكثر مش�اركات يف املؤمترات 
الدولية من 1إىل أقل من 5 بنسبة مئوية 35.4% تليها الفئة من ال يوجد بنسبة 
مئوي�ة 33.9%، تليه�ا الفئة من 5إىل أقل من 10 مؤمترات بنس�بة %21.4، 
تليه�ا الفئة من 10مؤمترات فأكثر بنس�بة 9.3%. ويش�ري ذل�ك إىل أن العدد 
األك�رب من عينة الدراس�ة قد ش�ارك يف مؤمت�رات دولية مما يؤكد معايش�تهم 

للواقع املعريف واالجتامعي الدويل واملحي. 

النسبة املئوية العدد عدد املؤمترات املشارك هبا دوليًا م
%33.9 229 ال يوجد 1
%35.4 239 من 1 إىل أقل من 5 مؤمترات 2
%21.4 145 من 5 إىل أقل من 10 مؤمترات 3
%9.3 63 من 10 مؤمترات فأكثر 4

100.0 676 املجموع
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6 ـ  خصائص أفراد عينة الدراسة حسب عدد البحوث املنشورة:

اجلدول رقم )35(
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد البحوث املنشورة

النسبة املئوية العدد عدد البحوث املنشورة م

%25.3 171 ال يوجد 1

%32.1 217 من 1 إىل أقل من 4 كتب 2

%25.9 175 من 4 إىل أقل من 7 كتب 3

%16.7 113 من 7 كتب فأكثر 4

100.0 676 املجموع

يتضح م�ن اجلدول رقم )35( أن الفئة األكثر عددًا للبحوث املنش�ورة 
هي الفئة من 1 إىل أقل من 4 بنس�بة مئوية 32.1%، تليها الفئة من 4إىل أقل 
من 7 بنسبة مئوية 25.9%، تليها الفئة ال يوجد بنسبة مئوية 25.3%، تليها 
الفئة من 7 كتب فأكثر بنسبة مئوية 16.7% . ويشري ذلك إىل أن غالبية عينة 
الدراس�ة قد قاموا بنرش بحوث علمية؛ مما يؤكد خربهتم العلمية ومعايشتهم 

لواقع املجتمع والتغريات االجتامعية واملعرفية.
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7 ـ  خصائص أفراد عينة الدراسة حسب عدد املؤلفات )الكتب(:

اجلدول رقم )36(
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد الكتب املؤلفات

يتضح من اجلدول رقم )36( أن فئة من مل يؤلفوا كتبًا جاءت يف الرتيب 
األول بنس�بة 37.3%، تليه�ا الفئة م�ن 1إىل أقل من 4 بنس�بة مئوية 36.2 
%، تليه�ا الفئ�ة من 4 إىل أقل من 7 مؤلفات بنس�بة 16.3 %، تليها الفئة من 
10 مؤلفات فأكثر بنس�بة 10.2% ، ويش�ري ذلك إىل أن غالبية عينة الدراسة 
ق�د قاموا بنرش مؤلفات وكتب علمية؛ مما يؤكد خربهتم العلمية ومعايش�تهم 

لواقع املجتمع والتغريات االجتامعية واملعرفية.

4 . 2 اإلجابة عن تساؤالت الدراسة
    يتن�اول ه�ذا املبحث اإلجابة عن تس�اؤالت الدراس�ة، وذلك ملعرفة 
مكون�ات احلراك املعريف يف اململك�ة العربية الس�عودية، وكذلك التعرف إىل 
إجيابياته وس�لبياته ومعوقاته، ومكونات األم�ن الفكري ودعائمه يف اململكة 
العربي�ة الس�عودية، والعالقة بني  احلراك املع�ريف واألمن الفكري يف اململكة 

النسبة املئوية العدد عدد الكتب املؤلفات م
%37.3 252 ال يوجد 1
%36.2 245 من 1 إىل أقل من 4 مؤلفات 2
%16.3 110 من 4 إىل أقل من 7 مؤلفات 3
%10.2 69 من 7 مؤلفات فأكثر 4
100.0 676 املجموع
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العربي�ة الس�عودية، وكذل�ك أثر احلراك املع�ريف يف تعزيز األم�ن الفكري يف 
اململكة العربية السعودية، وفيام يي نتائج ذلك:

إجاب�ة الس�ؤال األول: م�ا مكونات احل�راك املعريف يف اململك�ة العربية 
السعودية ؟

  ومتت اإلجابة عن هذا السؤال عن طريق استطالع أفراد عينة الدراسة، 
عن مكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية خالل العرشين سنة 

األخرية، وفيام يي نتائج ذلك:
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رقم العبارة

العبــــارة

غري موافق 
بشدة

غري موافق
حمايد

موافق
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اجلدول رقم  )37 (
ت احلراك املعريف( 

ت املعيارية للمحور األول )مكونا
ت واالنحرافا
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تابع .... اجلدول رقم  )37 (
ت احلراك املعريف( 
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  يوض�ح اجلدول رق�م )37( مكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية 
الس�عودية خالل العرشين س�نة األخرية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، 
وتب�ني م�ن خالله أن املتوس�ط احلس�ايب الع�ام إلجاب�ات عينة الدراس�ة بلغ 
)4.40(، أي يق�ع يف فئة »موافق بش�دة«، مما يوض�ح أن املبحوثني موافقون 
بشدة عى كل فقرات هذا املحور اخلاص بمكونات احلراك املعريف يف اململكة 
العربي�ة الس�عودية، وجاء ترتيب فقرات مكونات احل�راك املعريف يف اململكة 

العربية السعودية وفقًا آلراء أفراد عينة الدراسة كام يي:
1�  مع�ارض الكت�ب الدورية، وأتت هذه العب�ارة يف الرتيب األول يف 
مكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية من وجهة نظر 
أف�راد العينة، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ )4.67(، أي بدرج�ة موافقة 

بشدة عى ذلك.
2 �  تطور اجلامعات يف اململكة العربية الس�عودية، وأتت هذه العبارة يف 
الرتيب الثاين يف مكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية 
م�ن وجه�ة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ )4.62(، أي 

بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
3 �  البعث�ات العلمي�ة للخارج، وأت�ت هذه العب�ارة يف الرتيب الثالث 
يف مكون�ات احل�راك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية من وجهة 
نظر أفراد العينة، بمتوسط حسايب بلغ )4.55(، أي بدرجة موافقة 

بشدة عى ذلك.
4 �  الش�بكة العنكبوتية، وأتت هذه العبارة يف الرتيب الرابع يف مكونات 
احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد العينة، 

بمتوسط حسايب بلغ )4.54(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
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5 �  إس�هام رج�ال العل�م، وأت�ت هذه العب�ارة يف الرتي�ب اخلامس يف 
مكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية من وجهة نظر 
أف�راد العينة، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ )4.53(، أي بدرج�ة موافقة 

بشدة عى ذلك.
6 �  مراك�ز الكت�ب يف اململكة العربية الس�عودية، وأت�ت هذه العبارة يف 
الرتي�ب الس�ادس يف مكون�ات احلراك املع�ريف يف اململك�ة العربية 
الس�عودية م�ن وجه�ة نظ�ر أف�راد العين�ة، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ 

)4.52(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
7 �  املؤمت�رات العلمي�ة املحلية، وأتت ه�ذه العبارة يف الرتيب الس�ابع 
يف مكون�ات احل�راك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية من وجهة 
نظر أفراد العينة، بمتوسط حسايب بلغ )4.51(، أي بدرجة موافقة 

بشدة عى ذلك.
8 �  املش�اركات يف املؤمت�رات الدولي�ة، وأت�ت هذه العب�ارة يف الرتيب 
الثام�ن يف مكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية من 
وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ )4.51(، أي بدرجة 

موافقة بشدة عى ذلك.
9 �  الدور التعليمي والتوعوي للمسجد، وأتت هذه العبارة يف الرتيب 
التاس�ع يف مكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية من 
وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ )4.47(، أي بدرجة 

موافقة بشدة عى ذلك.
10 �  ع�دد الكت�ب املنش�ورة، وأتت هذه العب�ارة يف الرتيب العارش يف 
مكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية من وجهة نظر 
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أف�راد العينة، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ )4.45(، أي بدرج�ة موافقة 
بشدة عى ذلك.

11 �  معدل الصحف واجلرائد املنشورة، وأتت هذه العبارة يف الرتيب 
احلادي عرش يف مكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية 
م�ن وجه�ة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ )4.45(، أي 

بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
12 �  املس�ابقات العلمي�ة، وأتت هذه العب�ارة يف الرتيب الثاين عرش يف 
مكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية من وجهة نظر 
أف�راد العينة، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ )4.45(، أي بدرج�ة موافقة 

بشدة عى ذلك.
13 �  استقطاب اخلرباء األجانب، وأتت هذه العبارة يف الرتيب الثالث 
يف مكون�ات احل�راك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية من وجهة 
نظر أفراد العينة، بمتوسط حسايب بلغ )4.43(، أي بدرجة موافقة 

بشدة عى ذلك.
14 �  معدل الكتب واملؤلفات املنش�ورة، وأتت هذه العبارة يف الرتيب 
الرابع عرش يف مكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
م�ن وجه�ة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ )4.42(، أي 

بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
15 �  القن�وات الفضائي�ة، وأتت هذه العب�ارة يف الرتيب اخلامس عرش 
يف مكون�ات احل�راك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية من وجهة 
نظر أفراد العينة، بمتوسط حسايب بلغ )4.41(، أي بدرجة موافقة 

بشدة عى ذلك.
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16 �  إسهام الكّتاب والصحفيني، وأتت هذه العبارة يف الرتيب السادس 
ع�رش يف مكون�ات احلراك املع�ريف يف اململكة العربية الس�عودية من 
وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ )4.41(، أي بدرجة 

موافقة بشدة عى ذلك.
17 �  االخت�الط بالش�عوب األخ�رى، وأت�ت هذه العب�ارة يف الرتيب 
السابع عرش يف مكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية 
م�ن وجه�ة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ )4.41(، أي 

بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
18 �  وس�ائل االتص�االت )اجلوال أو الربيد اإللك�روين(، وأتت هذه 
العبارة يف الرتيب الثامن عرش يف مكونات احلراك املعريف يف اململكة 
العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ 

)4.38(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
19 �  الربام�ج اإلعالمي�ة، وأتت ه�ذه العبارة يف الرتيب التاس�ع عرش 
يف مكون�ات احل�راك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية من وجهة 
نظر أفراد العينة، بمتوسط حسايب بلغ )4.38(، أي بدرجة موافقة 

بشدة عى ذلك.
20 �  املج�الت املنش�ورة بأنواعه�ا، وأت�ت ه�ذه العب�ارة يف الرتي�ب 
العرشين يف مكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية من 
وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ )4.37(، أي بدرجة 

موافقة بشدة عى ذلك.
21 �  املش�اركات الوطني�ة يف املع�ارض الدولية، وأتت ه�ذه العبارة يف 
الرتي�ب احلادي والعرشي�ن يف مكونات احلراك املع�ريف يف اململكة 
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العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ 
)4.36(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.

22 �  االنفتاح االقتصادي عى العامل، وأتت هذه العبارة يف الرتيب الثاين 
والعرشي�ن يف مكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
م�ن وجه�ة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ )4.33(، أي 

بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
23 � الن�وادي األدبية، وأتت ه�ذه العبارة يف الرتيب الثالث والعرشين 
يف مكون�ات احل�راك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية من وجهة 
نظر أفراد العينة، بمتوسط حسايب بلغ )4.33(، أي بدرجة موافقة 

بشدة عى ذلك.
24 �  الصالونات األدبية، وأتت هذه العبارة يف الرتيب الرابع والعرشين 
يف مكون�ات احل�راك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية من وجهة 
نظر أفراد العينة، بمتوسط حسايب بلغ )4.32(، أي بدرجة موافقة 

بشدة عى ذلك.
25 �  ب�راءات االخ�راع، وأت�ت ه�ذه العب�ارة يف الرتي�ب اخلام�س 
والعرشي�ن يف مكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
م�ن وجه�ة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ )4.31(، أي 

بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
26 �  املشاركات يف االستحقاقات الرياضية الدولية، وأتت هذه العبارة 
يف الرتيب السادس والعرشين يف مكونات احلراك املعريف يف اململكة 
العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ 

)4.28(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
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27 �  جتمع�ات مواس�م احلج والعم�رة، وأتت هذه العب�ارة يف الرتيب 
الس�ابع والعرشي�ن يف مكون�ات احلراك املع�ريف يف اململك�ة العربية 
الس�عودية م�ن وجه�ة نظ�ر أف�راد العين�ة، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ 

)4.26(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
28 �  املهرجان�ات الوطني�ة، وأت�ت ه�ذه العب�ارة يف الرتي�ب الثام�ن 
والعرشي�ن يف مكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
م�ن وجه�ة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ )4.26(، أي 

بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
29 � التط�ور االس�تهالكي يف املجتم�ع، وأتت هذه العب�ارة يف الرتيب 
التاس�ع والع�رشون يف مكونات احل�راك املعريف يف اململك�ة العربية 
الس�عودية م�ن وجه�ة نظ�ر أف�راد العين�ة، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ 

)4.09(، أي بدرجة موافقة عى ذلك.
30 � املتاح�ف واملع�ارض، وأت�ت ه�ذه العب�ارة يف الرتي�ب الثالث�ني 
واألخري يف مكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية من 
وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ )4.07(، أي بدرجة 

موافقة عى ذلك.

 )Chi-Square Test( واتضح من خالل اس�تخدام اختبار مرب�ع كاي
حلس�ن املطابق�ة، للتحقق من وجود أو عدم وج�ود اختالفات ذات داللة يف 
استجابات أفراد جمتمع الدراسة، تبني أن كل قيم مربع كاي دالة إحصائيًا عند 
مس�توى )0.01( أو أقل، مما يدل عى وجود ف�روق أو اختالفات جوهرية 
يف آراء أف�راد املجتمع حول فقرات املح�ور األول اخلاص بمكونات احلراك 

املعريف يف اململكة العربية السعودية.
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     ك�ام اتض�ح كذل�ك من خالل ع�رض بيانات النس�ب العالية لدرجة 
املوافق�ة ع�ى عب�ارات املح�ور األول: مكون�ات احل�راك املع�ريف يف اململكة 
العربية الس�عودية، وحيث إن درجات قياس مس�توى االنحراف املعياري مل 
تتعد الواحد الصحيح، فهذا يؤكد عى عدم وجود تباين يف اس�تجابات عينة 
الدراس�ة جتاه عبارات املحور األول ويؤكد عى ترتيب العبارات كمكونات 
للحراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية، وجييب بوضوح عن التس�اؤل 
األول م�ن تس�اؤالت الدراس�ة، وكذل�ك حيقق اهل�دف األول م�ن أهداف 

الدراسة. 
 وتتف�ق نتائج هذه الدراس�ة مع ع�دد من النظريات املس�تخدمة يف هذه 
الدراس�ة مثل نظرية النش�اط الرتيب، إذ ترى هذه النظري�ة أن غياب الرقابة 
الق�ادرة، ولي�س املقص�ود هبا هن�ا رجال األمن ع�ى األغلب اجل�ريان وربام 
وس�ائل الرقابة اإللكرونية واألقفال اآلمنة تساهم يف انتشار احلراك املعريف، 
وهذا ما أش�ارت إليه أيضًا نظرية الضبط  �  الرابط االجتامعي: التي ترى أنه 
كل�ام كانت عالقة الفرد باملجتمع قوي�ة كلام قلت فرص االنحراف والعكس 
صحيح. أي أن انتش�ار احلراك املعريف تس�اهم فيه بش�كل كب�ري عالقة الفرد 
باملجتم�ع، إذ أن  الن�رش املع�ريف يس�هم يف انغ�امس الطالب يف أنش�طة بحثيه 
واطالع مس�تمر وتواصل بني أفراد املجتمع مما يع�زز جانب ارتباط الطالب 
وتعلق�ه بمحيطه االجتامعي الس�يام عند اس�تخدام بع�ض التطبيقات التقنية 
احلديث�ة الت�ي هتت�م ببن�اء جمتمع�ات الكروني�ة ذات اهتاممات مش�ركة لذا 
فالتقنية احلديثة تسهم يف ربط الطالب بمجتمعه ويف انغامسه يف أنشطه ثقافية 

واجتامعية وتعليمية وغريها.
وه�ذا ما أش�ارت إليه أيض�ًا نتائج ه�ذه الدراس�ة التي بين�ت أن احلراك 
املع�ريف نات�ج نتيجة لتط�ور اجلامعات يف اململك�ة العربية الس�عودية، وكذلك 
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الش�بكة العنكبوتي�ة، ومن ثم إس�هام رجال العلم، فكل�ام كان الفرد مندجمًا يف 
هذه الفئات الثالث كان مندجمًا اجتامعيًا وانترشت مكونات احلراك املعريف.

   كام تتفق نتائج هذه الدراسة مع عدد من نتائج الدراسات السابقة مثل 
دراسة )العيسى، 1975م( التي ترى أن احلراك املعريف أسهم فيه بشكل كبري 
التغ�ري الذي حدث يف املجتمع نتيج�ة  االلتقاء احلضاري الذي أحدث تغريًا 
يف بن�اء األرسة وأصبح�ت أرسة نووية، عكس ما كان يف الس�ابق أرسة ممتدة 

بدوية، التي أصبحت اآلن أرسة حضارية.

  كام تتفق نتائج هذه الدراس�ة مع نتائج دراس�ة  )Phitipps, 1998( التي 
بين�ت أن مالمح التغري للهوية الوطنية داخل املجتمع تظهر من خالل جوانب 
متع�ددة للتنمية الثقافية، رغم تنوع الس�كان واخت�الط األعراق، مما يؤدى إىل 
نشأة أنامط جديدة للعالقات االجتامعية نامجة عن هذا التغري، وهذا ما أشارت 
إليه أيضًا نتائج دراس�ة )البقم�ي،  1430ه�( التي توصلت إىل أن التحول إىل 
جمتم�ع معلومايت مرتبط باحلراك االجتامعي وثورة املعلومات، كام تتفق كذلك 
مع نتائج دراسة ش�كري )1979م( التي أفادت بوجود تغريات عى املستوى 

االجتامعي والثقايف يف املجتمع العريب السعودي.

إجابة التساؤل الثاين: ما إجيابيات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية؟

   يس�عى ه�ذا اجلزء إىل التع�رف إىل إجيابيات احلراك املع�ريف يف اململكة 
العربية السعودية، وقد قام الباحث يف سبيل حتقيق ذلك باستخدام التكرارات 
والنس�ب املئوية، وذلك للتعرف إىل نسبة أفراد عينة الدراسة الذين يوافقون 
ع�ى جمموعة م�ن العبارات متثل إجيابي�ات احلراك املع�ريف يف اململكة العربية 

السعودية، وفيام يي نتائج هذه األساليب السابق ذكرها:
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اجلدول رقم  )38(
ت احلراك املعريف

ت املعيارية للمحور الثاين إجيابيا
ت واالنحرافا

ب املئوية واملتوسطا
ت  والنس

التكرارا

رقم العبارة

العبــــارة

غري موافق 
بشدة

غري موافق
حمايد

موافق
موافق بشدة

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

الرتتيب

قيمة كا2

مستوى الداللة

ت
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ت
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ت
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ت
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ت
%

1
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0
0.0

2
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**0.00

2
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1

0.1
8
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1
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0.73
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**0.00
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تابع ... اجلدول رقم  )38(
ت احلراك املعريف

ت املعيارية للمحور الثاين إجيابيا
ت واالنحرافا

ب املئوية واملتوسطا
ت  والنس

التكرارا

رقم العبارة

العبــــارة

غري موافق 
بشدة

غري موافق
حمايد

موافق
موافق بشدة

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

الرتتيب

قيمة كا2

مستوى الداللة

ت
%

ت
%

ت
%

ت
%

ت
%

13
ف املستقبل األمني 

رشا
است

للمجتمع
1

0.1
11

1.6
49

7.2
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37.3
363

53.7
4.43

0.71
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786.98
**0.00

14
صياغة احلراك االجتامعي من 
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4

0.6
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8.6
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16
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**0.00
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 يوض�ح اجلدول رقم )38( إجيابيات احلراك املع�ريف يف اململكة العربية 
الس�عودية من وجهة نظر أفراد عينة الدراس�ة، وتبني من خالله أن املتوس�ط 
احلس�ايب العام إلجابات عينة الدراس�ة بلغ )4.46(، أي يقع يف فئة »موافق 
بش�دة«، مما يوضح أن املبحوثني موافقون بش�دة عى كل فقرات هذا املحور 
اخل�اص بإجيابي�ات احل�راك املع�ريف يف اململكة العربي�ة الس�عودية، وجاءت 
عب�ارة: »تنمية ثقاف�ة املجتمع وفكرة« يف الرتي�ب األول يف إجيابيات احلراك 
املعريف، بمتوس�ط حس�ايب بلغ )4.67(، أما يف الرتيب األخري يف إجيابيات 
احل�راك املعريف فقد أتت عبارة: »صياغة احلراك االجتامعي من خالل معايري 
احلراك املعريف يف الدول املتقدمة«، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ )4.17(،  وجاء 
ترتي�ب فق�رات إجيابيات احل�راك املعريف يف اململك�ة العربية الس�عودية وفقًا 

آلراء أفراد عينة الدراسة كام يي:
1 �  تنمي�ة ثقاف�ة املجتم�ع وفكره، وأتت هذه العب�ارة يف الرتيب األول 
يف ه�ذا املحور اخل�اص بإجيابيات احلراك املع�ريف يف اململكة العربية 
الس�عودية م�ن وجه�ة نظ�ر أف�راد العين�ة، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ 

)4.67(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
2 �  التق�دم العلم�ي والتكنولوج�ي يف املجتم�ع، وأتت ه�ذه العبارة يف 
الرتي�ب الث�اين يف هذا املح�ور اخلاص بإجيابيات احل�راك املعريف يف 
اململك�ة العربية الس�عودية م�ن وجهة نظر أف�راد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )4.56(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
3 �  رفع  مستوى احلس األمني للمواطن، وأتت هذه العبارة يف الرتيب 
الثال�ث يف هذا املح�ور اخلاص بإجيابيات احل�راك املعريف يف اململكة 
العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ 

)4.54(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
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4 � انتش�ار الوع�ي الدين�ي وزيادت�ه ، وأت�ت ه�ذه العب�ارة يف الرتيب 
الراب�ع يف ه�ذا املحور اخل�اص بإجيابيات احلراك املع�ريف يف اململكة 
العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ 

)4.53(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
5 �  تعزي�ز مبدأ الوحدة الوطنية، وأتت هذه العبارة يف الرتيب اخلامس 
يف ه�ذا املحور اخل�اص بإجيابيات احلراك املع�ريف يف اململكة العربية 
الس�عودية م�ن وجه�ة نظ�ر أف�راد العين�ة، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ 

)4.52(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
6 �  محاي�ة املجتم�ع من األف�كار الضالة، وأتت ه�ذه العبارة يف الرتيب 
الس�ادس يف هذا املحور اخلاص بإجيابيات احلراك املعريف يف اململكة 
العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ 

)4.51(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
7 �  استحداث أدوار أمنية ألفراد املجتمع مل تكن معروفة من قبل، وأتت 
ه�ذه العب�ارة يف الرتيب الس�ابع يف ه�ذا املحور اخل�اص بإجيابيات 
احل�راك املع�ريف يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجه�ة نظر أفراد 
العينة، بمتوسط حسايب بلغ )4.51(، أي بدرجة موافقة بشدة عى 

ذلك.
8 �  تعدد مصادر املعرفة يعزز مفهوم األمن الفكري، وأتت هذه العبارة 
يف الرتي�ب الثام�ن يف هذا املحور اخل�اص بإجيابيات احلراك املعريف 
يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )4.50(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
9 �  إب�راز اهلوي�ة الوطني�ة للمجتمع الس�عودي، وأتت ه�ذه العبارة يف 
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الرتي�ب التاس�ع يف ه�ذا املحور اخل�اص بإجيابيات احل�راك املعريف 
يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )4.49(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
10 �  توضي�ح األف�كار املغلوط�ة والالعقالني�ة، وأتت ه�ذه العبارة يف 
الرتي�ب الع�ارش يف ه�ذا املحور اخل�اص بإجيابيات احل�راك املعريف 
يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )4.47(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
11 �  تأصي�ل مفه�وم املواطن�ة، وأتت ه�ذه العب�ارة يف الرتيب احلادي 
ع�رش يف ه�ذا املحور اخل�اص بإجيابيات احل�راك املع�ريف يف اململكة 
العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ 

)4.46(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
12 �  إع�ادة صياغة السياس�ات األمنية، وأتت ه�ذه العبارة يف الرتيب 
الثاين عرش يف هذا املحور اخلاص بإجيابيات احلراك املعريف يف اململكة 
العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ 

)4.46(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
13 �  تغي�ري الكث�ري م�ن األنامط االجتامعي�ة نحو األفض�ل، وأتت هذه 
العب�ارة يف الرتي�ب الثالث ع�رش يف هذا املحور اخل�اص بإجيابيات 
احل�راك املع�ريف يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجه�ة نظر أفراد 
العينة، بمتوسط حسايب بلغ )4.45(، أي بدرجة موافقة بشدة عى 

ذلك.
14 �  إحداث رؤية إجيابية مغايرة ملفهوم اجلريمة، وأتت هذه العبارة يف 
الرتيب الرابع عرش يف هذا املحور اخلاص بإجيابيات احلراك املعريف 
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يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط 
حسايب بلغ )4.44(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.

15 �  اس�ترشاف املس�تقبل األمن�ي للمجتم�ع، وأت�ت ه�ذه العب�ارة يف 
الرتي�ب اخلام�س عرش يف ه�ذا املحور اخل�اص بإجيابي�ات احلراك 
املع�ريف يف اململك�ة العربية الس�عودية م�ن وجهة نظر أف�راد العينة، 
بمتوسط حسايب بلغ )4.43(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.

16 �  تطوي�ع املعرفة لتوافق س�امت املجتمع األمني والفكري، وأتت هذه 
العب�ارة يف الرتيب الس�ادس ع�رش يف هذا املحور اخل�اص بإجيابيات 
احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد العينة، 

بمتوسط حسايب بلغ )4.42(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
17 �  التمسك بالقيم واملبادئ االجتامعية، وأتت هذه العبارة يف الرتيب 
الس�ابع ع�رش يف هذا املح�ور اخل�اص بإجيابيات احل�راك املعريف يف 
اململك�ة العربية الس�عودية م�ن وجهة نظر أف�راد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )4.42(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
18 �  إع�ادة هيكل�ة املؤسس�ات األمنية، وأتت هذه العب�ارة يف الرتيب 
الثام�ن ع�رش يف ه�ذا املحور اخل�اص بإجيابي�ات احل�راك املعريف يف 
اململك�ة العربية الس�عودية م�ن وجهة نظر أف�راد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )4.41(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
19 �  اإلسهام يف مراحل البناء االجتامعي، وأتت هذه العبارة يف الرتيب 
التاس�ع ع�رش يف هذا املح�ور اخل�اص بإجيابيات احل�راك املعريف يف 
اململك�ة العربية الس�عودية م�ن وجهة نظر أف�راد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )4.34(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
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20 �  صياغة احلراك االجتامعي من خالل معايري احلراك املعريف يف الدول 
املتقدم�ة، وأتت هذه العب�ارة يف الرتيب العرشي�ن واألخري يف هذا 
املحور اخلاص بإجيابيات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية 
م�ن وجه�ة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ )4.17(، أي 

بدرجة موافقة عى ذلك.

وم�ن خالل ع�رض بيانات اجلدول رقم )38( الس�ابق تتضح النس�ب 
العالي�ة لدرجة املوافق�ة عى عبارات املح�ور الثاين إجيابيات احل�راك املعريف 
يف اململكة العربية الس�عودية، وحيث إن درجات قياس مس�توى االنحراف 
املعياري مل تتعد الواحد الصحيح، فهذا يؤكد عدم وجود تباين يف استجابات 
عينة الدراس�ة جتاه عبارات املحور الثاين، ويؤكد ترتيب العبارات كإجيابيات 

للحراك املعريف يف اململكة العربية السعودية.

وتش�ري قيمة مرب�ع كاي )Chi-Square Test( يف اجل�دول رقم )38( 
وه�و االختبار اخلاص بحس�ن املطابق�ة، للتحقق من وج�ود أو عدم وجود 
اختالفات ذات داللة يف اس�تجابات أفراد جمتمع الدراس�ة، أن كل قيم مربع 
كاي دالة إحصائيًا عند مستوى )0.01( أو أقل، مما يدل عى وجود فروق أو 
اختالف�ات جوهرية يف آراء أفراد املجتمع حول فقرات املحور الثاين اخلاص 

بإجيابيات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية.

  وتتف�ق نتائ�ج هذه الدراس�ة مع نظرية الضب�ط ال�ذايت للعاملني)هريش 
وجوتفردس�ون( الت�ي ترى أن املص�در الرئييس للضبط ال�ذايت هو األرسة من 
خالل التنش�ئة األرسية الفاعلة، ولكن تكون األرسة تنش�ئة فاعلة ما مل يكن هلا 
حراك معريف واسع يرشدها إىل ذلك حتى ترعى  أبناءها وترشف عليهم بشكل 

مستمر لتتفادى تدين الضبط الذايت لدهيم لينشئوا أصحاء ومعافني فكريا. 
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وهذا أيضًا ما أشارت إليه نظرية الضبط االجتامعي التي ترى أن انخراط 
الشخص أو انغامسه يف األعامل النافعة كالدراسة أو العمل يف املنزل أو يف املتجر 
ومن ثم يس�تثمر جهوده وطاقاته ووقته نحو حتقيق هدف حمدد مثل التعليم أو 

تكوين مرشوع جتاري أو بناء سمعة طيبة بني املجتمع.

   وه�ذا أيض�ًا م�ا أش�ارت إليه نتائج ه�ذه الدراس�ة التي بين�ت أن من 
إجيابي�ات احل�راك املع�ريف تنمي�ة ثقافة املجتم�ع وفكره، ومحاي�ة املجتمع من 
األفكار الضالة، وكذل�ك تغيري الكثري من األنامط االجتامعية نحو األفضل، 

وتطويع املعرفة لتوافق سامت املجتمع األمني والفكري.

كام تتفق نتائج هذه الدراس�ة مع نتائج دراس�ة )السليامين، 2003( التي 
بينت وجود تعاون يف مجيع جماالت احلياة يف األرسة يتمثل يف املشورة من ناحية 
أو التعاون املادي واملعنوي من ناحية أخرى، كام تتفق نتائج هذه الدراسة مع 
نتائج دراسة )ش�كري، 1979م( التي أوضحت حدوث تغريات وحتول يف 

األرسة السعودية وتغيري البيت القروي. 

إجابـة التسـاؤل الثالـث: ما سـلبيات احلراك املعـريف يف اململكـة العربية 
السعودية؟

   يس�عى ه�ذا اجل�زء إىل التعرف إىل س�لبيات احلراك املع�ريف يف اململكة 
العربية السعودية، وقد قام الباحث يف سبيل حتقيق ذلك باستخدام التكرارات 
والنس�ب املئوية، وذلك للتعرف إىل نسبة أفراد عينة الدراسة الذين يوافقون 
ع�ى جمموعة من العبارات متثل س�لبيات احل�راك املعريف يف اململك�ة العربية 

السعودية، وفيام يي نتائج ذلك:
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اجلدول رقم  )39(
ت احلراك املعريف

ث سلبيا
ت املعيارية للمحور الثال

ت واالنحرافا
ب املئوية واملتوسطا

ت  والنس
التكرارا

رقم العبارة

العبــــارة
غري موافق 

بشدة
غري موافق

حمايد
موافق

موافق بشدة

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

الرتتيب

قيمة كا2

مستوى الداللة

ت
%

ت
%

ت
%

ت
%

ت
%

1
ض 

اختفاء الرقابة عى ما يعر
ب

ض الكت
معار

26
3.8

150
22.2

77
11.4

311
46.0

112
16.6

3.49
1.12

2
347.44

**0.00

2
صداقية 

ت ومدى م
املجال

الثقافة املنشورة
31

4.6
236

34.9
197

29.1
143

21.2
69

10.2
2.97

1.07
7

216.57
**0.00

3
ت العلمية للخارج 

البعثا
ب 

ت الشعو
التي  تشكل ثقافا

األخرى وعاداهتم
64

9.5
356

52.7
101

14.9
101

14.9
54

8.0
2.59

1.10
18

464.16
**0.00

4
ت والرقابة 

صاال
وسائل االت

عى  املنشور من خالهلا
38

5.6
270

39.9
204

30.2
120

17.8
44

6.5
2.80

1.01
11

302.52
**0.00

5
مواسم احلج والعمرة والسلبيات 

يف اختالط ثقافات الشعوب 
األخرى وعاداته باملجتمع

89
13.2

278
41.1

111
16.4

163
24.1

35
5.2

2.67
1.13

17
250.92

**0.00
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)3
9(

م  
 رق

ول
جلد

.. ا
.. 

ابع
ت

ريف
املع

اك 
حلر

ت ا
لبيا

ث س
لثال

ور ا
مح

ة لل
اري

ملعي
ت ا

رافا
نح

اال
ت و

طا
وس

واملت
وية 

 املئ
ب

نس
وال

ت  
ارا

كر
الت

رقم العبارة

ارة
ـــ

عبـ
ال

ق 
واف

ري م
غ

دة
بش

فق
موا

ري 
غ

ايد
حم

فق
موا

دة
بش

ق 
واف

م

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

الرتتيب

قيمة كا2

مستوى الداللة

ت
%

ت
%

ت
%

ت
%

ت
%

6
مة 

ملقي
ى ا

خر
األ

ت 
سيا

جلن
ا

يف 
لبًا 

 س
ؤثر

ي ت
 الت

كة
مل

بامل
مع

جت
ت امل

افا
ثق

45
6.

7
18

0
26

.6
76

11
.2

30
6

45
.3

69
10

.2
3.

26
1.

15
3

34
9.

13
**

0.
00

7
يف 

ها 
ثري

وتأ
ية 

ضائ
الف

ت 
نوا

الق
كره

 وف
مع

جت
ة امل

قاف
ث

38
5.

6
24

1
35

.7
85

12
.6

22
9

33
.9

83
12

.3
3.

12
1.

18
4

25
6.

54
**

0.
00

8
قية 

صدا
م م

عد
ة و

وتي
نكب

الع
كة 

شب
ال

ابة
لرق

ب ا
غيا

ت و
وما

ملعل
ا

40
5.

9
26

7
39

.5
10

0
14

.8
19

3
28

.6
76

11
.2

3.
00

1.
17

6
25

5.
31

**
0.

00

9
عى

الع 
الط

 وا
ال

رح
وال

فر 
لس

ا
ى 

خر
األ

ب 
عو

لش
فة ا

ثقا
 

67
9.

9
35

5
52

.5
10

3
15

.2
10

0
14

.8
51

7.
5

2.
58

1.
09

19
46

1.
01

**
0.

00

10
ت 

ادا
الع

د و
قالي

 الت
 يف

ثري
التأ

عية
جتام

اال
50

7.
4

34
2

50
.6

96
14

.2
12

7
18

.8
61

9.
0

2.
71

1.
12

15
42

2.
59

**
0.

00



350

تابع .... اجلدول رقم  )39(
ت احلراك املعريف

ث سلبيا
ت املعيارية للمحور الثال

ت واالنحرافا
ب املئوية واملتوسطا

ت  والنس
التكرارا

رقم العبارة

العبــــارة
غري موافق 

بشدة
غري موافق

حمايد
موافق

موافق بشدة

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

الرتتيب
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110
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**0.00

12
ف مبدأ التكافل االجتامعي

ضع
74

10.9
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39.8
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18.8
73

10.8
2.79

1.18
12

189.26
**0.00

13
ف الثقة يف املناهج 

ضعا
إ
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83
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152

22.5
130
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9
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14
ب للسفر 
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9.6
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46.0

79
11.7
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22.8
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9.9

2.77
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325.42

**0.00
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ت  األمنية من خالل 
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8.3
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35.8
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5
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ض أشكال الفساد

نشوء  بع
44

6.5
143

21.2
53

7.8
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45.3
130

19.2
3.50

1.20
1

327.92
**0.00
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      يوضح اجلدول رقم )39( سلبيات احلراك املعريف يف اململكة العربية 
الس�عودية من وجهة نظر أفراد عينة الدراس�ة، وتبني من خالله أن املتوس�ط 
احلس�ايب العام إلجابات عينة الدراسة بلغ )2.88(، أي تقع إجابتهم يف فئة 
»حماي�د«، مم�ا يوضح أن املبحوثني كانوا حمايدي�ن يف إجابتهم عى كل فقرات 
ه�ذا املحور اخلاص بس�لبيات احلراك املع�ريف يف اململكة العربية الس�عودية، 
وج�اءت عب�ارة: »نش�وء بعض أش�كال الفس�اد« يف الرتي�ب األول يف هذا 
املحور اخلاص بس�لبيات احلراك املعريف، بمتوسط حسايب بلغ )3.50(، أي 
موافق�ون عى ذل�ك، أما يف الرتيب األخري يف س�لبيات احل�راك املعريف فقد 
أتت عبارة: »احلد من دراس�ات الراث اإلس�المي«، بمتوس�ط حس�ايب بلغ 
)2.56( أي غ�ري موافقني عى ذلك،  وجاء ترتيب فقرات س�لبيات احلراك 

املعريف يف اململكة العربية السعودية وفقًا آلراء أفراد عينة الدراسة كام يي:
1 �  نش�وء بعض أش�كال الفس�اد، وأتت هذه العبارة يف الرتيب األول 
يف ه�ذا املحور اخلاص بس�لبيات احلراك املع�ريف يف اململكة العربية 
الس�عودية م�ن وجه�ة نظ�ر أف�راد العين�ة، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ 

)3.50(، أي بدرجة موافقة عى ذلك.
2 �  اختف�اء الرقاب�ة عى ما يعرض بمعارض الكتب، وأتت هذه العبارة 
يف الرتي�ب الث�اين يف هذا املحور اخلاص بس�لبيات احل�راك املعريف 
يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )3.49(، أي بدرجة موافقة عى ذلك.
3 �  اجلنس�يات األخ�رى املقيم�ة باململك�ة الت�ي تؤث�ر س�لبًا يف ثقافات 
املجتم�ع، وأت�ت ه�ذه العب�ارة يف الرتي�ب الثال�ث يف ه�ذا املحور 
اخل�اص بس�لبيات احلراك املع�ريف يف اململكة العربية الس�عودية من 
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وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ )3.26(، أي بدرجة 
حمايد عى ذلك.

4 �  القن�وات الفضائي�ة وتأثريه�ا يف ثقافة املجتمع وفك�ره، وأتت هذه 
العب�ارة يف الرتيب الراب�ع يف هذا املحور اخلاص بس�لبيات احلراك 
املع�ريف يف اململك�ة العربية الس�عودية م�ن وجهة نظر أف�راد العينة، 

بمتوسط حسايب بلغ )3.12(، أي بدرجة حمايد عى ذلك.
5 �  التج�اوزات األمني�ة من خ�الل التطور التقني، وأتت ه�ذه العبارة 
يف الرتيب اخلامس يف هذا املحور اخلاص بس�لبيات احلراك املعريف 
يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )3.01(، أي بدرجة حمايد عى ذلك.
6 �  الشبكة العنكبوتية وعدم مصداقية املعلومات وغياب الرقابة، وأتت 
ه�ذه العبارة يف الرتيب الس�ادس يف هذا املحور اخلاص بس�لبيات 
احل�راك املع�ريف يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجه�ة نظر أفراد 
العينة، بمتوسط حسايب بلغ )3.00(، أي بدرجة حمايد عى ذلك.

7 �  املج�الت وم�دى مصداقية الثقافة املنش�ورة، وأتت ه�ذه العبارة يف 
الرتي�ب الس�ابع يف هذا املحور اخلاص بس�لبيات احلراك املعريف يف 
اململك�ة العربية الس�عودية م�ن وجهة نظر أف�راد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )2.97(، أي بدرجة حمايد عى ذلك.
8 �  فت�ح جمال لتزوير املس�تندات، وأتت ه�ذه العبارة يف الرتيب الثامن 
يف ه�ذا املحور اخلاص بس�لبيات احلراك املع�ريف يف اململكة العربية 
الس�عودية م�ن وجه�ة نظ�ر أف�راد العين�ة، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ 

)2.86(، أي بدرجة حمايد عى ذلك.
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9 � إضع�اف الثق�ة يف املناه�ج الدراس�ية القائمة، وأتت ه�ذه العبارة يف 
الرتي�ب التاس�ع يف هذا املحور اخلاص بس�لبيات احلراك املعريف يف 
اململك�ة العربية الس�عودية م�ن وجهة نظر أف�راد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )2.84(، أي بدرجة حمايد عى ذلك.
10 �  إح�الل ثقافة الصورة حمل الق�راءة، وأتت هذه العبارة يف الرتيب 
الع�ارش يف هذا املحور اخلاص بس�لبيات احلراك املع�ريف يف اململكة 
العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ 

)2.82(، أي بدرجة حمايد عى ذلك.
11 �  وس�ائل االتصاالت والرقابة عى املنش�ور من خالهلا، وأتت هذه 
العب�ارة يف الرتي�ب احلادي ع�رش يف هذا املحور اخلاص بس�لبيات 
احل�راك املع�ريف يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجه�ة نظر أفراد 
العينة، بمتوسط حسايب بلغ )2.80(، أي بدرجة حمايد عى ذلك.

12 �  ضع�ف مب�دأ التكافل االجتامعي، وأتت ه�ذه العبارة يف الرتيب 
الثاين عرش يف هذا املحور اخلاص بسلبيات احلراك املعريف يف اململكة 
العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ 

)2.79(، أي بدرجة حمايد عى ذلك.
13 �  تعزيز الرغبة لدى الش�باب للس�فر للخارج، وأتت هذه العبارة يف 
الرتيب الثالث عرش يف هذا املحور اخلاص بسلبيات احلراك املعريف 
يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )2.77(، أي بدرجة حمايد عى ذلك.
14 �  جت�اوزات احلق�وق الفكرية، وأتت هذه العب�ارة يف الرتيب الرابع 
ع�رش يف ه�ذا املح�ور اخلاص بس�لبيات احل�راك املع�ريف يف اململكة 
العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ 

)2.75(، أي بدرجة حمايد عى ذلك.
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15 �  التأث�ري يف التقالي�د والع�ادات االجتامعي�ة، وأتت ه�ذه العبارة يف 
الرتي�ب اخلام�س ع�رش يف ه�ذا املحور اخل�اص بس�لبيات احلراك 
املع�ريف يف اململك�ة العربية الس�عودية م�ن وجهة نظر أف�راد العينة، 

بمتوسط حسايب بلغ )2.71(، أي بدرجة حمايد عى ذلك.
16 �  خل�ل يف املفاهي�م العقائدي�ة للمجتم�ع، وأت�ت ه�ذه العب�ارة يف 
الرتي�ب الس�ادس عرش يف ه�ذا املحور اخل�اص بس�لبيات احلراك 
املع�ريف يف اململك�ة العربية الس�عودية م�ن وجهة نظر أف�راد العينة، 

بمتوسط حسايب بلغ )2.69(، أي بدرجة حمايد عى ذلك.
17 �  مواس�م احلج والعمرة والس�لبيات يف اختالط ثقافات الش�عوب 
األخرى وعاداهتم باملجتمع، وأتت هذه العبارة يف الرتيب الس�ابع 
ع�رش يف ه�ذا املح�ور اخلاص بس�لبيات احل�راك املع�ريف يف اململكة 
العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ 

)2.67(، أي بدرجة حمايد عى ذلك. 
18 �  البعثات العلمية للخارج التي تش�كل ثقافات الش�عوب األخرى 
وعاداهتم ، وأتت هذه العبارة يف الرتيب الثامن عرش يف هذا املحور 
اخل�اص بس�لبيات احلراك املع�ريف يف اململكة العربية الس�عودية من 
وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ )2.59(، أي بدرجة 

عدم موافقة عى ذلك.
19 � الس�فر والرح�ال واالط�الع عى ثقافة الش�عوب األخ�رى، وأتت 
هذه العبارة يف الرتيب التاس�ع عرش يف هذا املحور اخلاص بسلبيات 
احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد العينة، 

بمتوسط حسايب بلغ )2.58(، أي بدرجة عدم موافقة عى ذلك.
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20 �  احلد من دراسات الراث اإلسالمي، وأتت هذه العبارة يف الرتيب 
العرشي�ن واألخري يف ه�ذا املحور اخلاص بس�لبيات احلراك املعريف 
يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )2.56(، أي بدرجة عدم موافقة عى ذلك.

وطغت عى نتائج اجلدول السابق رقم )10( درجة املحايدة عى معظم 
عبارات املحور الثالث س�لبيات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية، 
إذ إن درجات قياس مس�توى االنحراف املعي�اري مل تتعد الواحد الصحيح، 
مما يؤكد عدم وجود تباين يف اس�تجابات عينة الدراس�ة جتاه عبارات املحور 
الثالث، ويؤكد ترتيب العبارات كسلبيات للحراك املعريف يف اململكة العربية 
الس�عودية، ويتضح من مس�توى درجة املوافق )موافق، موافق بش�دة( أهنا مل 
تتع�د نس�بة )50%(إال يف العب�ارات الثالث األوىل رق�م )1، 2 ،3(، بينام يف 
بقي�ة عب�ارات املحور كانت درج�ة املوافقة أقل بكثري م�ن )50%(؛ مما يؤكد 
أن عب�ارات املح�ور من رقم )4 – 20( ال تعترب من س�لبيات احلراك املعريف 
ويوض�ح ذلك أن احلراك املعريف ليس�ت له س�لبيات تذك�ر، وذلك من واقع 

استجابات عينة الدراسة. 
وبينت نتائج اجلدول رقم )39( من خالل اس�تخدام اختبار مربع كاي 
)Chi-Square Test( حلس�ن املطابق�ة للتحق�ق م�ن وج�ود أو عدم وجود 
اختالف�ات ذات داللة يف اس�تجابات أفراد جمتمع الدراس�ة تب�ني أن كل قيم 
مرب�ع كاي دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل، مما يدل عى وجود 
ف�روق أو اختالف�ات جوهري�ة يف آراء أف�راد املجتم�ع حول فق�رات املحور 

الثالث اخلاص بسلبيات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية.
 وجيي�ب املح�ور الس�ابق  بوضوح عن التس�اؤل الثالث من تس�اؤالت 

الدراسة، وكذلك حيقق اهلدف الثالث من أهداف الدراسة.
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  وتتفق نتائج هذه الدراس�ة مع نظرية أسلوب احلياة التي ترى أن الفرد 
يك�ون عرضه للجريم�ة نتيجة ألس�لوب احلي�اة الذي يتبعه، واألش�خاص 
الذين خيتلط هبم، واألش�خاص الذين يكون الفرد معرضًا هلم، ومن ثم فإن 
الفرد يف اختياره ألس�لوب معني من احلياة نتيجة احلراك املعريف الذي يعيشه 

فإنه يكون عرضه وضحية لوقوع اجلريمة عليه
  كام تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة )السليامين، 2003( التي 
ت�رى أن االس�تخدامات التكنولوجي�ة احلديثة هل�ا تأثري بالغ ع�ى العالقات 
االجتامعي�ة، ك�ام تتف�ق نتائ�ج هذه الدراس�ة م�ع نتائ�ج دراس�ة  )احلمريي، 
1990م( الت�ي أوضح�ت غي�اب األرسة املمت�دة وإح�الل األرسة النووية 
مكاهن�ا، ك�ام بين�ت كذل�ك ع�ن تغ�ري يف دور امل�رأة يف املجتم�ع وأصبحت 
ام�رأة عاملة عكس ما كانت يف الس�ابق ومن ثم اختلف�ت التقاليد والعادات 

االجتامعية السائدة سابقًا.
  وه�ذا ما أش�ارت إليه نتائج هذه الدراس�ة التي بينت أن من س�لبيات 
احل�راك املعريف ضعف مبدأ التكافل االجتامعي، وانفت�اح القنوات الفضائية 
وتأثريه�ا يف ثقاف�ة املجتم�ع وفكره، وكذل�ك اختفاء الرقابة ع�ى ما يعرض 

بمعارض الكتب.

إجابة التساؤل الرابع: ما معوقات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية؟
   يس�عى ه�ذا اجلزء إىل التع�رف إىل معوقات احلراك املع�ريف يف اململكة 
العربي�ة الس�عودية، وق�د ق�ام الباح�ث يف س�بيل حتقي�ق ذل�ك باس�تخدام 
التك�رارات والنس�ب املئوي�ة، للتعرف إىل نس�بة أف�راد عينة الدراس�ة الذين 
يوافق�ون عى جمموعة من العبارات متثل معوق�ات احلراك املعريف يف اململكة 

العربية السعودية، وفيام يي نتائج ذلك:
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اجلدول رقم  )40( 
ت احلراك املعريف(

ت املعيارية للمحور الرابع )معوقا
ت واالنحرافا

ب املئوية واملتوسطا
ت والنس

التكرارا

رقم العبارة

العبــــارة

غري موافق 
بشدة

غري موافق
حمايد

موافق
موافق بشدة

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

الرتتيب

قيمة كا2

مستوى الداللة

ت
%

ت
%

ت
%

ت
%

ت
%

1
ت  

ني واإلجراءا
الروت

ت املعنية تعوق 
من اجلها

ب
ض الكت

ت معار
فعاليا

2
0.3

30
4.4

49
7.2

197
29.1

398
58.9

4.42
0.83

2
807.12

**0.00

2
تشديد الرقابةعى 

ف يقلل من 
صح

رشوال
الن

ب املنشورة
عدد الكت

16
2.4

23
3.4

45
6.7

243
35.9

349
51.6

4.31
0.91

12
682.43

**0.00

3
ت من 

تأخر اإلجراءا
ت املعنية يقلل من 

اجلها
ث للخارج

ص االبتعا
فر

8
1.2

25
3.7

40
5.9

278
41.1

325
48.1

4.31
0.83

11
693.80

**0.00

4
الرقابة املتشددة عى الشبكة 

العنكبوتية يف اململكة تشكل عائقًا 
أمام التطور العلمي واملعريف 

16
2.4

50
7.4

43
6.4

270
39.9

297
43.9

4.16
0.99

20
549.69

**0.00
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 )4
0(

م  
 رق

ول
جلد

.. ا
ع .

تاب
يف(

عر
ك امل

حلرا
ت ا

وقا
مع

ع )
راب

ر ال
حو

لم
ية ل

يار
املع

ت 
رافا

نح
اال

ت و
طا

وس
واملت

وية 
 املئ

ب
نس

وال
ت 

ارا
كر

الت

رقم العبارة

ارة
ـــ

عبـ
ال

ق 
واف

ري م
غ

دة
بش

فق
موا

ري 
غ

ايد
حم

فق
موا

دة
بش

ق 
واف

م

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

الرتتيب

قيمة كا2

مستوى الداللة

ت
%

ت
%

ت
%

ت
%

ت
%

5

ت 
اءا

جر
اإل

رة 
كث

ل 
وام

ن ع
ة م

طي
قرا

ريو
والب

يف 
ت 

ركا
شا

ن امل
ف ع

زو
الع

لية
دو

ت ال
مترا

ملؤ
ا

5
0.

7
30

4.
4

58
8.

6
25

9
38

.3
32

4
47

.9
4.

28
0.

85
13

62
8.

33
**

0.
00

6
مو 

ق ن
تعو

دي 
 املا

عم
الد

قلة 
قها

طبي
ت وت

اعا
خر

واال
ث 

بحا
األ

8
1.

2
18

2.
7

31
4.

6
27

2
40

.2
34

7
51

.3
4.

38
0.

79
9

77
1.

79
**

0.
00

7
ت 

رن
إلن

فة ا
كل

ع ت
تفا

ار
ذه 

ن ه
ة م

فاد
ست

اال
ق 

عو
ي

فية
ثقا

ة ال
قني

الت
15

2.
2

42
6.

2
49

7.
2

26
6

39
.3

30
4

45
.0

4.
19

0.
96

19
56

3.
36

**
0.

00

8
ب

كت
ر ال

سعا
ع أ

تفا
ار

ام 
 أم

ئقًا
 عا

ف
 يق

ت
جال

وامل
 

راء
الق

ن 
ري  م

كث
ال

10
1.

5
40

5.
9

35
5.

2
26

1
38

.6
33

0
48

.8
4.

27
0.

91
15

65
4.

96
**

0.
00
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تابع .... اجلدول رقم  )40( 
ت احلراك املعريف(

ت املعيارية للمحور الرابع )معوقا
ت واالنحرافا

ب املئوية واملتوسطا
ت والنس

التكرارا

رقم العبارة

العبــــارة

غري موافق 
بشدة

غري موافق
حمايد

موافق
موافق بشدة

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

الرتتيب

قيمة كا2

مستوى الداللة

ت
%

ت
%

ت
%

ت
%

ت
%

9
قلة التشجيع واحلافز املادي 
رشين يقلل من 

واملعنوي للنا
رش أعامهلم  الثقافية

ن
6

0.9
24

3.6
31

4.6
262

38.8
353

52.2
4.38

0.80
8

765.02
**0.00

10
تشديد الرقابة اإلعالمية يمنع 
من  الربامج احلوارية الثقافية 

املفيدة للمجتمع
9

1.3
32

4.7
53

7.8
252

37.3
330

48.8
4.28

0.89
14

628.12
**0.00

11
ص 

ت لرخي
تعقيد اإلجراءا

س أو  املراكز العلمية 
املدار

14
2.1

35
5.2

64
9.5

241
35.7

322
47.6

4.22
0.95

17
561.29

**0.00

12
زيادة تكلفة  السفر تعوق  

اختالط أفراد  املجتمع بثقافة 
ت األخرى

املجتمعا
16

2.4
32

4.7
47

7.0
241

35.7
340

50.3
4.27

0.95
16

634.42
**0.00
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ت ا
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يار
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رافا

نح
اال

ت و
طا

وس
واملت

وية 
 املئ

ب
نس

وال
ت 

ارا
كر

الت

رقم العبارة

ارة
ـــ

عبـ
ال

ق 
واف

ري م
غ

دة
بش

فق
موا

ري 
غ

ايد
حم

فق
موا

دة
بش

ق 
واف

م

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

الرتتيب

قيمة كا2

مستوى الداللة

ت
%

ت
%

ت
%

ت
%

ت
%

13
ري 

كث
يف ال

مة 
لعا

ت ا
كتبا

ة امل
قل

قا 
عائ

ف 
 تق

كة
مل

ق امل
اط

 من
من

ني
ثقف

وامل
ني 

حث
البا

ام 
أم

9
1.

3
19

2.
8

32
4.

7
22

6
33

.4
38

9
57

.5
4.

51
1.

1
1

11
33

.4
4

**
0.

00

14
طق 

ملنا
ض ا

 بع
 يف

ت
معا

جلا
لة ا

ق
ض 

 بع
ف

زو
ىل ع

ي إ
ؤد

ت
عية

جلام
لة ا

رح
ن امل

ب ع
شبا

ال
9

1.
3

36
5.

3
29

4.
3

20
5

30
.3

39
7

58
.7

4.
40

0.
89

4
81

6.
98

**
0.

00

15
اع 

قط
م ال

سها
ة إ

ودي
حمد

مية
لعل

كة ا
حلر

يف ا
ص 

خلا
ا

10
1.

5
21

3.
1

32
4.

7
23

0
34

.0
38

3
56

.7
4.

41
0.

83
3

81
1.

82
**

0.
00

16
ليم

لتع
ج ا

ناه
د م

بع
يف  

عر
ك امل

حلرا
ن ا

ي ع
مع

جلا
 ا

ملي
لعا

ا
8

1.
2

26
3.

8
40

5.
9

22
4

33
.1

37
8

55
.9

4.
39

0.
85

7
76

9.
26

**
0.

00
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تابع .... اجلدول رقم  )40( 
ت احلراك املعريف(

ت املعيارية للمحور الرابع )معوقا
ت واالنحرافا

ب املئوية واملتوسطا
ت والنس

التكرارا

رقم العبارة

العبــــارة

غري موافق 
بشدة

غري موافق
حمايد

موافق
موافق بشدة

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

الرتتيب

قيمة كا2

مستوى الداللة

ت
%

ت
%

ت
%

ت
%

ت
%

17
عدم االهتامم بمفهوم إدارة 

املعرفة
8

1.2
23

3.4
44

6.5
224

33.1
377

8..55
4.39

0.84
6

765.08
**0.00

18
رش العلمي

ف الن
ضع

ت
ب والدراسا

 للكت
9

1.3
23

3.4
40

5.9
227

33.6
377

55.8
4.39

0.84
5

772.72
**0.00

19
هجرة العقول الوطنية إىل 

اخلارج 
19

2.8
42

6.2
56

8.3
222

32.8
337

49.9
4.21

1.00
18

567.44
**0.00

20
عدم هتيئة البيئة املالئمة 

لتبني املعرفة املالئمة
13

1.9
26

3.8
46

6.8
233

34.5
358

53.0
4.33

0.90
10

695.40
**0.00

ف املعياري                                                                                    4.43           0.64
املتوسط العام  واالنحرا

** دالة عند مستوى )0.01( أو أقل
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يوض�ح اجلدول رق�م )40( معوقات احل�راك املع�ريف يف اململكة العربية 
الس�عودية من وجهة نظ�ر أفراد عينة الدراس�ة، وتبني من خالله أن املتوس�ط 
احلس�ايب الع�ام إلجابات عينة الدراس�ة بلغ )4.43(، أي يق�ع يف فئة »موافق 
بش�دة«، مم�ا يوضح أن املبحوثني موافقون بش�دة عى كل فق�رات هذا املحور 
اخلاص بمعوقات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية، وجاءت عبارة: 
»قل�ة املكتب�ات العامة يف الكثري م�ن مناطق اململكة تقف عائق�ًا أمام الباحثني 
واملثقف�ني« يف الرتيب األول يف هذا املحور اخلاص بمعوقات احلراك املعريف، 
بمتوس�ط حس�ايب بلغ )4.51(، أم�ا يف الرتيب األخري يف معوق�ات احلراك 
املع�ريف فق�د أتت عبارة: »الرقابة املتش�ددة عى الش�بكة العنكبوتية يف اململكة 
تش�كل عائقًا أمام التطور العلمي واملعريف«، بمتوس�ط حسايب بلغ )4.16(،  
وجاء ترتيب فقرات معوقات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية وفقًا 

آلراء أفراد عينة الدراسة كام يي:
1 �  قل�ة املكتب�ات العامة يف الكث�ري من مناطق اململكة تق�ف عائقًا أمام 
الباحث�ني واملثقف�ني، وأت�ت هذه العب�ارة يف الرتي�ب األول يف هذا 
املحور اخلاص بمعوقات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية 
م�ن وجه�ة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ )4.51(، أي 

بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
2 �  الروت�ني واإلج�راءات من اجلهات املعنية تع�وق فعاليات معارض 
الكتب، وأت�ت هذه العبارة يف الرتيب الثاين يف هذا املحور اخلاص 
بمعوقات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر 
أف�راد العينة، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ )4.42(، أي بدرج�ة موافقة 

بشدة عى ذلك.
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3 � حمدودية إسهام القطاع اخلاص يف احلركة العلمية، وأتت هذه العبارة 
يف الرتي�ب الثالث يف هذا املحور اخل�اص بمعوقات احلراك املعريف 
يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )4.41(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
4 �  قلة اجلامعات يف بعض املناطق تؤدي إىل عزوف بعض الشباب عن 
املرحلة اجلامعية، وأتت هذه العبارة يف الرتيب الرابع يف هذا املحور 
اخل�اص بمعوقات احل�راك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية من 
وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ )4.40(، أي بدرجة 

موافقة بشدة عى ذلك.
5 �  ضع�ف النرش العلمي للكتب والدراس�ات، وأتت ه�ذه العبارة يف 
الرتي�ب اخلامس يف ه�ذا املحور اخلاص بمعوق�ات احلراك املعريف 
يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )4.39(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
6 �  ع�دم االهت�امم بمفهوم إدارة املعرفة، وأتت ه�ذه العبارة يف الرتيب 
الس�ادس يف هذا املحور اخلاص بمعوقات احلراك املعريف يف اململكة 
العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ 

)4.39(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
7 �  بع�د مناهج التعلي�م اجلامعي عن احلراك املعريف العاملي، وأتت هذه 
العب�ارة يف الرتيب الس�ابع يف هذا املحور اخلاص بمعوقات احلراك 
املع�ريف يف اململك�ة العربية الس�عودية م�ن وجهة نظر أف�راد العينة، 
بمتوسط حسايب بلغ )4.39(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.

8 �  قل�ة التش�جيع واحلاف�ز امل�ادي واملعن�وي للنارشي�ن يقل�ل من نرش 
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أعامهلم الثقافية، وأتت هذه العبارة يف الرتيب الثامن يف هذا املحور 
اخل�اص بمعوقات احل�راك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية من 
وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ )4.38(، أي بدرجة 

موافقة بشدة عى ذلك.
9 �  قل�ة الدع�م املادي تع�وق نمو األبح�اث واالخراع�ات وتطبيقها ، 
وأتت هذه العبارة يف الرتيب التاسع يف هذا املحور اخلاص بمعوقات 
احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد العينة، 

بمتوسط حسايب بلغ )4.38(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
10 �  ع�دم هتيئة البيئة املالئمة لتبن�ي املعرفة املالئمة، وأتت هذه العبارة 
يف الرتي�ب العارش يف هذا املح�ور اخلاص بمعوقات احلراك املعريف 
يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )4.33(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
11 �  تأخ�ر اإلج�راءات من اجله�ات املعنية يقلل من ف�رص االبتعاث 
للخارج، وأتت هذه العبارة يف الرتيب احلادي عرش يف هذا املحور 
اخل�اص بمعوقات احل�راك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية من 
وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ )4.31(، أي بدرجة 

موافقة بشدة عى ذلك.
12 �  تش�ديد الرقاب�ة ع�ى الن�رش والصح�ف يقل�ل م�ن ع�دد الكتب 
املنش�ورة، وأت�ت هذه العبارة يف الرتيب الث�اين عرش يف هذا املحور 
اخل�اص بمعوقات احل�راك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية من 
وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ )4.31(، أي بدرجة 

موافقة بشدة عى ذلك.
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الع�زوف ع�ن  �  كث�رة اإلج�راءات والبريوقراطي�ة م�ن عوام�ل   13
املش�اركات يف املؤمت�رات الدولي�ة، وأتت ه�ذه العب�ارة يف الرتيب 
الثال�ث ع�رش يف هذا املح�ور اخل�اص بمعوقات احل�راك املعريف يف 
اململك�ة العربية الس�عودية م�ن وجهة نظر أف�راد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )4.28(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
14 � تشديد الرقابة اإلعالمية يمنع من الربامج احلوارية الثقافية املفيدة، 
وأت�ت ه�ذه العبارة يف الرتي�ب الرابع عرش يف ه�ذا املحور اخلاص 
بمعوق�ات احلراك املع�ريف يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجهة 
نظر أفراد العينة، بمتوسط حسايب بلغ )4.28(، أي بدرجة موافقة 

بشدة عى ذلك.
15 �  ارتفاع أسعار الكتب واملجالت يقف عائقًا أمام الكثري من القراء، 
وأت�ت هذه العب�ارة يف الرتيب اخلامس عرش يف هذا املحور اخلاص 
بمعوقات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر 
أف�راد العينة، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ )4.27(، أي بدرج�ة موافقة 

بشدة عى ذلك.
16 �  زيادة تكلفة السفر تعوق اختالط أفراد املجتمع بثقافة املجتمعات 
األخرى، وأتت هذه العبارة يف الرتيب السادس عرش يف هذا املحور 
اخل�اص بمعوقات احل�راك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية من 
وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ )4.27(، أي بدرجة 

موافقة بشدة عى ذلك.
17 �  تعقي�د اإلج�راءات لرخي�ص املدارس أو املراك�ز العلمية، وأتت 
هذه العبارة يف الرتيب السابع عرش يف هذا املحور اخلاص بمعوقات 
احل�راك املع�ريف يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجه�ة نظر أفراد 
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العينة، بمتوسط حسايب بلغ )4.22(، أي بدرجة موافقة بشدة عى 
ذلك.

18 �  هج�رة العق�ول الوطنية إىل اخلارج، وأتت هذه العبارة يف الرتيب 
الثام�ن ع�رش يف ه�ذا املح�ور اخلاص بمعوق�ات احل�راك املعريف يف 
اململك�ة العربية الس�عودية م�ن وجهة نظر أف�راد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )4.21(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
19 �  ارتف�اع تكلفة اإلنرنت يعوق االس�تفادة من هذه التقنية الثقافية، 
وأت�ت هذه العبارة يف الرتيب التاس�ع عرش يف ه�ذا املحور اخلاص 
بمعوقات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر 
أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ )4.19(، أي بدرجة موافق عى 

ذلك.
20 �  الرقابة املتشددة عى الشبكة العنكبوتية يف اململكة تشكل عائقًا أمام 
التط�ور العلمي واملعريف، وأت�ت هذه العب�ارة يف الرتيب العرشين 
األخ�ري يف ه�ذا املحور اخلاص بمعوقات احل�راك املعريف يف اململكة 
العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ 

)4.16(، أي بدرجة موافق عى ذلك.

ومن خالل عرض بيانات اجلدول الس�ابق، التي توضح النسب العالية 
لدرجة املوافقة عى عبارات املحور الرابع معوقات احلراك املعريف يف اململكة 
العربية الس�عودية، وحيث إن درجات قياس مس�توى االنحراف املعياري مل 
تتعد الواحد الصحيح؛ مما يؤكد عدم وجود تباين يف استجابات عينة الدراسة 
جت�اه عبارات املحور الرابع، ويؤكد عى ترتيب العبارات كمعوقات للحراك 

املعريف يف اململكة العربية السعودية.
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وتش�ري قيمة مرب�ع كاي )Chi-Square Test( يف اجل�دول رقم )40( 
أن كل قي�م مرب�ع كاي دالة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل، مما يدل 
ع�ى وجود فروق أو اختالف�ات جوهرية يف آراء أفراد املجتمع حول فقرات 
املحور األول اخلاص بمكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية.

وجيي�ب املح�ور الراب�ع بوض�وح ع�ن التس�اؤل الرابع من تس�اؤالت 
الدراسة، وكذلك حيقق اهلدف الرابع من أهداف الدراسة، ومل تتناول أيًا من 

الدراسات السابقة متغري معوقات احلراك املعريف.

   وتتفق نتائج هذه الدراس�ة مع عدد من نتائج الدراس�ات السابقة مثل 
دراس�ة )البقمي،  1430ه�(، التي بينت حتول املجتمع إىل جمتمع معلومايت، 
وبالت�ايل هذا من أبرز مهددات األمن الفكري، وبالتايل يعد هذا معوق يدفع 
بالس�لطات إىل ف�رض رقابة لصيق�ة عى احلراك املعريف، ك�ام تتفق نتائج هذه 
الدراس�ة مع نتائج دراس�ة )الس�ليامين، 2003( التي بين�ت أن من معوقات 
احل�راك املع�ريف موقف األرسة الس�عودية م�ن االس�تخدامات التكنولوجية 
احلديثة، كام تتفق نتائج هذه الدراس�ة مع نتائج دراس�ة )العيس�ى، 1975م( 
الت�ي بين�ت إن دور األب واألم يف األرسة احلديث�ة خيتل�ف عن�ه يف األرسة 
املمت�دة، كام تتف�ق نتائج هذه الدراس�ة مع نتائج دراس�ة )احليدر،1422ه�( 
الت�ي أوضح�ت أن من معوق�ات احلراك املعريف تس�لط وس�ائل اإلعالم يف 

توجيه الرأي العام واستقرار األمن عى مستوى األفراد واجلامعات. 

  وهذا ما أشارت إليه نتائج هذه الدراسة أن من معوقات احلراك املعريف 
تش�ديد الرقابة اإلعالمية يمنع من الربامج احلوارية الثقافية املفيدة، وكذلك 
كث�رة اإلج�راءات والبريوقراطي�ة م�ن عوامل الع�زوف عن املش�اركات يف 

املؤمترات الدولية.
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إجابـة التسـاؤل اخلامـس: ما مكونـات األمن الفكـري ودعائمـه يف اململكة 
العربية السعودية؟

يس�عى هذا اجلزء إىل التع�رف إىل مكونات األمن الفك�ري ودعائمه يف 
اململكة العربية الس�عودية، وقد قام الباحث يف س�بيل حتقيق ذلك باستخدام 
التك�رارات والنس�ب املئوية، وذل�ك للتعرف إىل نس�بة أفراد عينة الدراس�ة 
الذي�ن يوافق�ون ع�ى جمموعة م�ن العبارات متث�ل مكونات األم�ن الفكري 
ودعائمه يف اململكة العربية السعودية األمن الفكري ودعائمه وفيام يي نتائج 

هذه األساليب السابق ذكرها:
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 يوض�ح اجلدول رقم )41( مكونات األم�ن الفكري ودعائمه يف اململكة 
العربية السعودية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، وتبني من خالله أن املتوسط 
احلس�ايب الع�ام إلجابات عينة الدراس�ة بل�غ )4.45(، أي يق�ع يف فئة »موافق 
بشدة«، مما يوضح أن املبحوثني موافقون بشدة عى كل فقرات هذا املحور اخلاص 
بمكونات األمن الفكري ودعائمه يف اململكة العربية السعودية ، وجاءت عبارة: 
» متث�ل األرسة أس�اس األمن الفكري ألفرادها« يف الرتي�ب األول يف مكونات 
األمن الفكري ودعائمه، بمتوسط حسايب بلغ )4.77(، أما يف الرتيب األخري 
يف مكون�ات األم�ن الفكري ودعائمه فق�د أتت عبارة:« املس�ابقات الدينية من 
مكونات األمن الفكري ودعائمه للمجتم�ع وأفراده » األمن الفكري ودعائمه  
بمتوسط حس�ايب بلغ )4.42(،  وجاء ترتيب فقرات مكونات األمن الفكري 

ودعائمه يف اململكة العربية السعودية وفقًا آلراء أفراد عينة الدراسة، كام يي:
1 �  متث�ل األرسة أس�اس األمن الفك�ري ألفرادها، وأتت ه�ذه العبارة 
يف الرتي�ب األول يف هذا املحور اخل�اص بمكونات األمن الفكري 
ودعائم�ه يف اململكة العربية الس�عودية من وجهة نظ�ر أفراد العينة، 
بمتوسط حسايب بلغ )4.77(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.

2 �  تعت�رب املدرس�ة من أهم مكون�ات األمن الفكري ودعائم�ه، وأتت هذه 
العبارة يف الرتيب الثاين يف هذا املحور اخلاص بمكونات األمن الفكري 
ودعائم�ه يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية م�ن وجهة نظ�ر أف�راد العينة، 

بمتوسط حسايب بلغ )4.66(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
3 �  تع�د مؤسس�ات التعلي�م الع�ايل من أه�م مكونات األم�ن الفكري 
ودعائمه، وأتت هذه العبارة يف الرتيب الثالث يف هذا املحور اخلاص 
بمكونات األمن الفكري ودعائمه يف اململكة العربية الس�عودية من 
وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ )4.62(، أي بدرجة 

موافقة بشدة عى ذلك.
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4 �  يمثل املسجد الركيزة األساسية يف مكونات األمن الفكري ويعترب أهم 
دعائمه، وأتت هذه العبارة يف الرتيب الرابع يف هذا املحور اخلاص 
بمكونات األمن الفكري ودعائمه يف اململكة العربية الس�عودية من 
وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ )4.61(، أي بدرجة 

موافقة بشدة عى ذلك.
5 �  تع�د وس�ائل اإلعالم املرئي�ة من قنوات األمن الفك�ري ومكوناته، 
وأت�ت ه�ذه العب�ارة يف الرتي�ب اخلام�س يف ه�ذا املح�ور اخلاص 
بمكونات األمن الفكري ودعائمه يف اململكة العربية الس�عودية من 
وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ )4.55(، أي بدرجة 

موافقة بشدة عى ذلك.
6 �  يق�وم عل�امء الدين بدور مه�م يف تكوين األمن الفك�ري وتدعيمه، 
وأت�ت ه�ذه العب�ارة يف الرتي�ب الس�ادس يف هذا املح�ور اخلاص 
بمكونات األمن الفكري ودعائمه يف اململكة العربية الس�عودية من 
وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ )4.54(، أي بدرجة 

موافقة بشدة عى ذلك.
7 �  لوسائل اإلعالم املسموعة دور مهم يف احلفاظ عى األمن الفكري، 
وأت�ت ه�ذه العب�ارة يف الرتي�ب الس�ابع يف ه�ذا املح�ور اخل�اص 
بمكونات األمن الفكري ودعائمه يف اململكة العربية الس�عودية من 
وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ )4.49(، أي بدرجة 

موافقة بشدة عى ذلك.
8 �  الن�دوات العام�ة م�ن اجلوانب املهم�ة ملكونات األمن الفك�ري، وأتت 
ه�ذه العبارة يف الرتيب الثامن يف هذا املح�ور اخلاص بمكونات األمن 
الفكري ودعائمه يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد العينة، 
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بمتوسط حسايب بلغ )4.48(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
9 �  تعم�ل الصح�ف واملجالت ع�ى تنمية األمن الفك�ري وتدعمه، وأتت 
هذه العبارة يف الرتيب التاس�ع يف ه�ذا املحور اخلاص بمكونات األمن 
الفكري ودعائمه يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد العينة، 

بمتوسط حسايب بلغ )4.45(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.
10 �  املسابقات الدينية من مكونات األمن الفكري ودعائمه للمجتمع 
وأف�راده، وأت�ت هذه العب�ارة يف الرتي�ب العارش واألخ�ري يف هذا 
املح�ور اخل�اص بمكون�ات األم�ن الفك�ري ودعائم�ه يف اململك�ة 
العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ 

)4.42(، أي بدرجة موافقة بشدة عى ذلك.

وم�ن خالل ع�رض بيانات اجلدول الس�ابق والتي توضح النس�ب العالية 
لدرج�ة املوافقة عى عبارات املحور اخلام�س مكونات األمن الفكري ودعائمه 
يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية، وحيث إن درج�ات قياس مس�توى االنحراف 
املعياري مل تتعد الواحد الصحيح؛ فإن هذا يؤكد عدم وجود تباين يف استجابات 
عين�ة الدراس�ة جتاه عبارات املح�ور اخلامس ويؤكد ترتي�ب العبارات مكونات 
األم�ن الفك�ري ودعائمه يف اململكة العربية الس�عودية، وتش�ري قيمة مربع كاي 
)Chi-Square Test( حلس�ن املطابق�ة للتحق�ق إىل أن كل قي�م مربع كاي دالة 
إحصائيًا عند مستوى )0.01( أو أقل؛ مما يدل عى وجود فروق أو اختالفات 
جوهري�ة يف آراء أفراد املجتمع ح�ول فقرات املحور اخلامس اخلاص بمكونات 

األمن الفكري ودعائمه يف اململكة العربية السعودية. 

وتتف�ق نتائج هذه الدراس�ة مع نظري�ة الضبط ال�ذايت للعاملني)هريش 
وجوتفردس�ون( التي ترى أن مكونات احلراك املعريف هو التنشئة االجتامعية 



375

الت�ي تق�وم هب�ا األرسة فاألرسة الت�ي ترع�ى أبناءها وترشف عليهم بش�كل 
مستمر تدرك تدين الضبط الذايت لدهيم مبكرًا ومن ثم تصلح ذلك يف مهده، 
كام ترى هذه النظرية كذلك أن هناك مؤسسات أخرى مسئولة عن عمليات 

التنشئة عدا األرسة كاملدرسة أو مجاعة الرفاق.
    ك�ام تتفق نتائج هذه الدراس�ة مع عدد من نتائج الدراس�ات الس�ابقة 
مث�ل دراس�ة عب�اس، 1430ه�، التي بين�ت أن من مكونات احل�راك املعريف 
وسائل اإلعالم، وهذا ما أشارت إليه أيضًا نتائج دراسة )احليدر،1422ه�( 
التي أبرزت أمهية وسائل اإلعالم يف توجيه الرأي العام واستقرار األمن عى 

مستوى األفراد واجلامعات، كام تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة  
)اجلحن�ي، 2007( والت�ي أوضح�ت أن مكونات احل�راك املعريف هي 

التنشئة الربوية السليمة التي ال تغفل منها اليقظة األمنية

إجابـة التسـاؤل السـادس: ما العالقـة بني احلـراك املعريف واألمـن الفكري يف 
اململكة العربية السعودية؟

يسعى هذا اجلزء إىل التعرف إىل العالقة بني احلراك املعريف واألمن الفكري 
يف اململكة العربية السعودية، وقد قام الباحث يف سبيل حتقيق ذلك باستخدام 
التكرارات والنسب املئوية؛ للتعرف إىل نسبة أفراد عينة الدراسة الذين يوافقون 
ع�ى جمموعة من العب�ارات متثل العالقة بني احلراك املعريف واألمن الفكري يف 

اململكة العربية السعودية، وفيام يي نتائج هذه األساليب السابق ذكرها:
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اجلدول رقم  )42( 
س )العالقة بني احلراك املعريف واألمن الفكري(

ت املعيارية للمحور الساد
ت واالنحرافا

ب املئوية واملتوسطا
ت والنس

رقم العبارةالتكرارا

العبــــارة

غري موافق 
بشدة

غري موافق
حمايد

موافق
موافق بشدة

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري
الرتتيب

قيمة كا2

مستوى الداللة

ت
%

ت
%

ت
%

ت
%

ت
%

1
ضالة

محاية املجتمع وأفراده من األفكار ال
2

0.3
3

0.4
17

2.5
149

22.0
505

74.7
4.70

0.56
1

1376.7
**0.00

2
توعية املجتمع من الوقوع يف براثن 

ب 
اإلرها

3
0.4

2
0.3

20
3.0

197
29.1

454
67.2

4.62
0.60

3
1138.6

**0.00

3
ت واألفكار 

محاية املجتمع من اخلرافا
الالعقالنية

1
0.1

3
0.4

20
3.0

187
27.7

465
68.8

4.64
0.57

2
1184.9

**0.00

4
ف

وقاية أفراد املجتمع من االنحرا
2

0.3
2

0.3
28

4.1
201

29.7
443

65.5
4.60

0.61
4

1080.2
**0.00

5
احلفاظ عى مفهوم املواطنة واهلوية 

الوطنية
1

0.1
7

1.0
38

5.6
228

33.7
402

59.6
4.51

0.66
7

914.84
**0.00

6
وقاية املجتمع من اجلريمة 

2
0.3

2
0.3

27
4.0

207
30.6

438
64.8

4.59
0.61

5
1065.3

**0.00

7
املعرفة والوعي الديني 

2
0.3

7
1.0

32
4.7

216
32.0

419
62.0

4.54
0.66

6
975.58

**0.00
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يب�ني اجل�دول رق�م )42( العالقة بني احل�راك املعريف واألم�ن الفكري يف 
اململكة العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد عينة الدراس�ة، وتبني من خالله 
أن املتوس�ط احلسايب العام إلجابات عينة الدراسة بلغ )4.45(، أي يقع يف فئة 
»موافق بشدة«، مما يوضح أن املبحوثني موافقون بشدة عى كل فقرات هذا املحور 
اخلاص بالعالقة بني احلراك املعريف واألمن الفكري يف اململكة العربية السعودية، 
وجاءت عب�ارة: » محاية املجتمع وأفراده من األفكار الضالة« يف الرتيب األول 
يف العالقة بني احلراك املعريف واألمن الفكري، بمتوس�ط حسايب بلغ )4.70(، 
أم�ا يف الرتي�ب األخري يف العالقة بني احلراك املع�ريف واألمن الفكري فقد أتت 
عبارة:« وقاية املجتمع من اإلش�اعات واحلرب النفسية«، بمتوسط حسايب بلغ 
)4.38(،  وج�اء ترتيب فقرات العالق�ة بني احلراك املعريف واألمن الفكري يف 

اململكة العربية السعودية وفقًا آلراء أفراد عينة الدراسة كام يي:
1�  محاية املجتمع وأفراده من األفكار الضالة، وأتت هذه العبارة يف الرتيب 
األول يف هذا املحور اخلاص بالعالقة بني احلراك املعريف واألمن الفكري 
يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوسط حسايب 

بلغ )4.70(، أي أهنم موافقون بشدة عى ذلك.
2 �  محاية املجتمع من اخلرافات واألفكار الالعقالنية، وأتت هذه العبارة يف 
الرتيب الثاين يف هذا املحور اخلاص بالعالقة بني احلراك املعريف واألمن 
الفكري يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوسط 

حسايب بلغ )4.64(، أي أهنم موافقون بشدة عى ذلك.
3 � توعي�ة املجتم�ع م�ن الوقوع يف براث�ن اإلرهاب، وأتت ه�ذه العبارة يف 
الرتي�ب الثال�ث يف ه�ذا املح�ور اخلاص بالعالق�ة بني احل�راك املعريف 
واألمن الفكري يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد العينة، 

بمتوسط حسايب بلغ )4.62(، أي أهنم موافقون بشدة عى ذلك.
4 �  وقاي�ة أفراد املجتمع من االنحراف، وأت�ت هذه العبارة يف الرتيب 
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الراب�ع يف ه�ذا املحور اخل�اص بالعالقة بني احل�راك املعريف واألمن 
الفك�ري يف اململكة العربية الس�عودية من وجهة نظر أف�راد العينة، 

بمتوسط حسايب بلغ )4.60(، أي أهنم موافقون بشدة عى ذلك.
5 �  وقاي�ة املجتمع من اجلريم�ة، وأتت هذه العبارة يف الرتيب اخلامس 
يف ه�ذا املحور اخلاص بالعالق�ة بني احلراك املعريف واألمن الفكري 
يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )4.59(، أي أهنم موافقون بشدة عى ذلك.
6 �  املعرف�ة والوع�ي الدين�ي، وأتت ه�ذه العبارة يف الرتيب الس�ادس 
يف ه�ذا املحور اخلاص بالعالق�ة بني احلراك املعريف واألمن الفكري 
يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )4.54(، أي أهنم موافقون بشدة عى ذلك.
7 �  احلف�اظ ع�ى مفه�وم املواطن�ة واهلوي�ة الوطني�ة، وأتت ه�ذه العبارة يف 
الرتي�ب الس�ابع يف ه�ذا املح�ور اخل�اص بالعالق�ة بني احل�راك املعريف 
واألمن الفكري يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد العينة، 

بمتوسط حسايب بلغ )4.51(، أي أهنم موافقون بشدة عى ذلك.
8 �  توعية املجتمع من خماطر الغزو الفكري، وأتت هذه العبارة يف الرتيب 
الثام�ن يف ه�ذا املح�ور اخل�اص بالعالق�ة بني احل�راك املع�ريف واألمن 
الفك�ري يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية م�ن وجهة نظ�ر أف�راد العينة، 

بمتوسط حسايب بلغ )4.50(، أي أهنم موافقون بشدة عى ذلك.
9 �  توعي�ة املجتم�ع من خماط�ر التعصب القب�ي والعرق�ي، وأتت هذه 
العب�ارة يف الرتي�ب التاس�ع يف ه�ذا املح�ور اخل�اص بالعالق�ة بني 
احل�راك املع�ريف واألم�ن الفكري يف اململك�ة العربية الس�عودية من 
وجه�ة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ )4.47(، أي أهنم 

موافقون بشدة عى ذلك.
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10 �  وقاية املجتمع من اإلشاعات واحلرب النفسية، وأتت هذه العبارة 
يف الرتي�ب الع�ارش واألخ�ري يف هذا املح�ور اخل�اص بالعالقة بني 
احل�راك املع�ريف واألم�ن الفكري يف اململك�ة العربية الس�عودية من 
وجه�ة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ )4.38(، أي أهنم 

موافقون بشدة عى ذلك.
    وم�ن خ�الل ع�رض بيانات اجل�دول الس�ابق تتضح النس�ب العالية 
لدرج�ة املوافق�ة عى عبارات املحور الس�ادس اخلاص بالعالق�ة بني احلراك 
املع�ريف واألمن الفك�ري يف اململكة العربية الس�عودية، وحي�ث إن درجات 
قياس مستوى االنحراف املعياري مل تتعد الواحد الصحيح؛ فهذا يؤكد عدم 
وجود تباين يف استجابات عينة الدراسة جتاه عبارات املحور السادس ويؤكد 
ترتي�ب العب�ارات العالق�ة بني احل�راك املعريف واألم�ن الفك�ري يف اململكة 
 )Chi-Square Test( العربي�ة الس�عودية وباس�تخدام اختب�ار مرب�ع كاي
حلس�ن املطابق�ة للتحقق من وج�ود أو عدم وجود اختالف�ات ذات داللة يف 
اس�تجابات أفراد جمتمع الدراس�ة عى درجة االس�تجابة؛ اتض�ح أن كل قيم 
مرب�ع كاي دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل، مما يدل عى وجود 
ف�روق أو اختالف�ات جوهري�ة يف آراء أف�راد املجتم�ع حول فق�رات املحور 
الس�ادس اخل�اص بالعالقة ب�ني احلراك املع�ريف واألمن الفك�ري يف اململكة 

العربية السعودية.
وتتفق نتائج هذه الدراس�ة مع نظرية الضب�ط  �  الرابط االجتامعي التي 
أش�ارت إىل أن توليد املعرفة يف املجتمعات املعرفية ينمي التفكري بكل أنواعه 
الس�يام التفكري الناقد واإلبداعي واللذين مها متطلبني أساسيني لنقد املعرفة 
الس�ابقة وبن�اء  مع�ارف جديدة. ك�ام أنه يعزز ق�درات فكرية تس�هم يف رفع 
درج�ة األف�كار املعتدلة كنتيجة الس�تخدام قدراهتم العقلي�ة يف نقد األفكار 
املتطرفة، كام أش�ارت نظرية الضبط االجتامعي إىل أن النرش املعريف يس�هم يف 
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انغ�امس الفرد يف أنش�طة بحثيه واطالع مس�تمر وتواصل ب�ني أفراد املجتمع 
مم�ا يع�زز جان�ب ارتباطه بمحيط�ه االجتامعي الس�يام عند اس�تخدام بعض 
التطبيقات التقني�ة احلديثة التي هتتم ببناء جمتمعات الكرونية ذات اهتاممات 
مش�ركة، لذا فالتقنية احلديثة تس�هم يف ربط الفرد بمجتمعه ويف انغامس�ه يف 
أنش�طه ثقافي�ة واجتامعي�ة وتعليمية وغريها، وهو بال ش�ك يقل�ل من درجة 

االنحرافات الفكرية.
 إال أن نتائج هذه الدراسة ختتلف مع  نتائج دراسة )البقمي،  1430ه�( 
التي بينت أن التحول إىل جمتمع معلومايت من أبرز مهددات األمن الفكري.

    كام تتفق نتائج هذه الدراس�ة مع نتائج ودراس�ة )اجلحني، 2007م( 
الت�ي بينت العالقة ب�ني احلراك املع�ريف واألمن الفكري تق�وم عى تصحيح 
املفاهي�م اخلاطئ�ة، والتصدي لكل ما يعك�ر صفو األم�ن االجتامعي، وهذا 
م�ا يتطلب إفس�اح املج�ال أمام العل�امء واملفكري�ن واخلرباء للقي�ام بواجب 
النصح واملش�ورة والتوعية بمنتهى الش�فافية وتبصري أفراد املجتمع بخطورة 
االنح�راف الفكري، ومقارعة احلج�ة باحلجة وتأصيل القّيم يف النفوس عرب 

مراحل تنشئة تربوية سليمة. 

إجابة التساؤل السابع: ما أثر احلراك املعريف يف تعزيز األمن الفكري يف اململكة 
العربية السعودية؟ 

ويس�عى ه�ذا اجل�زء إىل التعرف إىل أثر احل�راك املع�ريف يف تعزيز األمن 
الفكري يف اململكة العربية الس�عودية، وقد قام الباحث يف سبيل حتقيق ذلك 
باستخدام التكرارات والنس�ب املئوية، للتعرف إىل نسبة أفراد عينة الدراسة 
الذي�ن يوافق�ون عى جمموعة م�ن العبارات متثل أثر احل�راك املعريف يف تعزيز 

األمن الفكري يف اململكة العربية السعودية، وفيام يي نتائج ذلك:
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اجلدول رقم  )43(
ت املعيارية للمحور السابع )أثر احلراك املعريف يف تعزيز األمن الفكري(

ت واالنحرافا
ب املئوية واملتوسطا

ت والنس
رقم العبارةالتكرارا

العبــــارة

غري موافق 
بشدة

غري موافق
حمايد

موافق
موافق بشدة

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

الرتتيب

قيمة كا2

مستوى الداللة

ت
%

ت
%

ت
%

ت
%

ت
%

1
ب الدورية 

ض الكت
معار

7
1.0

28
4.1

82
12.1

214
31.7

345
51.0

4.28
0.90

5
598.98

**0.00

2
ت العلمية املحلية 

املؤمترا
9

1.3
33

4.9
80

11.8
281

41.6
273

40.4
4.15

0.90
13

515.27
**0.00

3
ت الدولية

ت يف املؤمترا
املشاركا

17
2.5

32
4.7

108
16.0
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  يوض�ح اجلدول رق�م )43( أثر احلراك املعريف يف تعزيز األمن الفكري 
يف اململك�ة العربية الس�عودية م�ن وجهة نظر أفراد عينة الدراس�ة، وتبني من 
خالله أن املتوس�ط احلس�ايب العام إلجابات عينة الدراسة بلغ )4.13(، أي 
يق�ع يف فئة »مواف�ق«، مما يوضح أن املبحوثني موافق�ون عى كل فقرات هذا 
املحور اخلاص بأثر احلراك املعريف يف تعزيز األمن الفكري يف اململكة العربية 
السعودية، وجاءت عبارة: » البعثات العلمية للخارج« يف الرتيب األول يف 
أثر احلراك املعريف يف تعزيز األمن الفكري، بمتوس�ط حس�ايب بلغ )4.13(، 
أما يف الرتيب األخري يف أثر احلراك املعريف يف تعزيز األمن الفكري فقد أتت 
عبارة:»براءات االخراع«، بمتوس�ط حس�ايب بل�غ )3.80(،  وجاء ترتيب 
فقرات أثر احلراك املعريف يف تعزيز األمن الفكري يف اململكة العربية السعودية 

وفقًا آلراء أفراد عينة الدراسة كام يي:
1 �  البعث�ات العلمي�ة للخ�ارج، وأتت ه�ذه العب�ارة يف الرتيب األول 
يف ه�ذا املح�ور اخلاص بأثر احلراك املع�ريف يف تعزيز األمن الفكري 
يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )4.50(، أي بدرجة موافق بشدة عى ذلك.
2 � إس�هام رج�ال العل�م، وأتت هذه العب�ارة يف الرتيب الث�اين يف هذا 
املحور اخلاص بأثر احلراك املعريف يف تعزيز األمن الفكري يف اململكة 
العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ 

)4.42(، أي بدرجة موافق بشدة عى ذلك.
3 �  الدور التعليمي والتوعوي للمسجد، وأتت هذه العبارة يف الرتيب 
الثال�ث يف ه�ذا املحور اخلاص بأث�ر احلراك املع�ريف يف تعزيز األمن 
الفك�ري يف اململكة العربية الس�عودية من وجهة نظر أف�راد العينة، 

بمتوسط حسايب بلغ )4.40(، أي بدرجة موافق بشدة عى ذلك.
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4 �  تطور اجلامعات يف اململكة العربية الس�عودية، وأتت هذه العبارة يف 
الرتي�ب الراب�ع يف هذا املحور اخلاص بأثر احل�راك املعريف يف تعزيز 
األم�ن الفك�ري يف اململكة العربية الس�عودية من وجه�ة نظر أفراد 
العينة، بمتوسط حسايب بلغ )4.29(، أي بدرجة موافق بشدة عى 

ذلك.
5 �  مع�ارض الكتب الدوري�ة، وأتت هذه العب�ارة يف الرتيب اخلامس 
يف ه�ذا املح�ور اخلاص بأثر احلراك املع�ريف يف تعزيز األمن الفكري 
يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )4.28(، أي بدرجة موافق بشدة عى ذلك.
6 �  الش�بكة العكنبوتية، وأتت هذه العبارة يف الرتيب الس�ادس يف هذا 
املحور اخلاص بأثر احلراك املعريف يف تعزيز األمن الفكري يف اململكة 
العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ 

)4.25(، أي بدرجة موافق بشدة عى ذلك.
7 �  الربام�ج اإلعالمي�ة، وأتت ه�ذه العبارة يف الرتيب الس�ابع يف هذا 
املحور اخلاص بأثر احلراك املعريف يف تعزيز األمن الفكري يف اململكة 
العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ 

)4.24(، أي بدرجة موافق بشدة عى ذلك.
8 �  القن�وات الفضائي�ة، وأت�ت هذه العب�ارة يف الرتي�ب الثامن يف هذا 
املحور اخلاص بأثر احلراك املعريف يف تعزيز األمن الفكري يف اململكة 
العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط حسايب بلغ 

)4.22(، أي بدرجة موافق بشدة عى ذلك.
9 �  اس�تقطاب اخلرباء األجانب، وأتت هذه العبارة يف الرتيب التاس�ع 
يف ه�ذا املح�ور اخلاص بأثر احلراك املع�ريف يف تعزيز األمن الفكري 
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يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط 
حسايب بلغ )4.21(، أي بدرجة موافق بشدة عى ذلك.

10 �  املش�اركات يف املؤمت�رات الدولية، وأتت ه�ذه العبارة يف الرتيب 
الع�ارش يف ه�ذا املحور اخل�اص بأثر احلراك املع�ريف يف تعزيز األمن 
الفك�ري يف اململكة العربية الس�عودية من وجهة نظر أف�راد العينة، 

بمتوسط حسايب بلغ )4.20(، أي بدرجة موافق عى ذلك.
11 �  مراك�ز الكت�ب يف اململك�ة العربية الس�عودية، وأتت ه�ذه العبارة يف 
الرتي�ب احل�ادي عرش يف ه�ذا املحور اخل�اص بأثر احل�راك املعريف يف 
تعزيز األمن الفكري يف اململكة العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد 

العينة، بمتوسط حسايب بلغ )4.17(، أي بدرجة موافق عى ذلك.
12 � إس�هام الكّتاب والصحفيني، وأتت ه�ذه العبارة يف الرتيب الثاين 
ع�رش يف ه�ذا املح�ور اخلاص بأث�ر احلراك املع�ريف يف تعزي�ز األمن 
الفك�ري يف اململكة العربية الس�عودية من وجهة نظر أف�راد العينة، 

بمتوسط حسايب بلغ )4.16(، أي بدرجة موافق عى ذلك.
13 �  املؤمت�رات العلمي�ة املحلية، وأتت هذه العب�ارة يف الرتيب الثالث 
ع�رش يف ه�ذا املح�ور اخلاص بأث�ر احلراك املع�ريف يف تعزي�ز األمن 
الفك�ري يف اململكة العربية الس�عودية من وجهة نظر أف�راد العينة، 

بمتوسط حسايب بلغ )4.15(، أي بدرجة موافق عى ذلك.
14 �  معدل الصحف واجلرائد املنشورة، وأتت هذه العبارة يف الرتيب 
الراب�ع ع�رش يف ه�ذا املحور اخل�اص بأثر احل�راك املع�ريف يف تعزيز 
األم�ن الفك�ري يف اململكة العربية الس�عودية من وجه�ة نظر أفراد 
العينة، بمتوسط حسايب بلغ )4.13(، أي بدرجة موافق عى ذلك.
15 �  معدل الكتب واملؤلفات املنش�ورة، وأتت هذه العبارة يف الرتيب 



389

اخلام�س ع�رش يف هذا املحور اخل�اص بأثر احلراك املع�ريف يف تعزيز 
األم�ن الفك�ري يف اململكة العربية الس�عودية من وجه�ة نظر أفراد 
العينة، بمتوسط حسايب بلغ )4.12(، أي بدرجة موافق عى ذلك.
16 �  عدد الكتب املنشورة، وأتت هذه العبارة يف الرتيب السادس عرش 
يف ه�ذا املح�ور اخلاص بأثر احلراك املع�ريف يف تعزيز األمن الفكري 
يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )4.10(، أي بدرجة موافق عى ذلك.
17 � الن�وادي األدبي�ة، وأت�ت هذه العب�ارة يف الرتيب الس�ابع عرش يف 
ه�ذا املحور اخل�اص بأثر احل�راك املع�ريف يف تعزيز األم�ن الفكري 
يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )4.10(، أي بدرجة موافق عى ذلك.
18 �  االخت�الط بالش�عوب األخ�رى، وأت�ت هذه العب�ارة يف الرتيب 
الثام�ن عرش يف ه�ذا املح�ور اخلاص بأثر احل�راك املع�ريف يف تعزيز 
األم�ن الفك�ري يف اململكة العربية الس�عودية من وجه�ة نظر أفراد 
العينة، بمتوسط حسايب بلغ )4.09(، أي بدرجة موافق عى ذلك.
19 �  الصالون�ات األدبي�ة، وأتت هذه العبارة يف الرتيب التاس�ع عرش 
يف ه�ذا املح�ور اخلاص بأثر احلراك املع�ريف يف تعزيز األمن الفكري 
يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )4.08(، أي بدرجة موافق عى ذلك.
20 �  وسائل االتصاالت )اجلوال أو الربيد اإللكروين(، وأتت هذه العبارة 
يف الرتيب العرشين يف هذا املحور اخلاص بأثر احلراك املعريف يف تعزيز 
األمن الفكري يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد العينة، 

بمتوسط حسايب بلغ )4.08(، أي بدرجة موافق عى ذلك.
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21 �  االنفت�اح االقتص�ادي ع�ى العامل، وأت�ت هذه العب�ارة يف الرتيب 
احلادي والعرشين يف هذا املحور اخلاص بأثر احلراك املعريف يف تعزيز 
األم�ن الفك�ري يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجه�ة نظر أفراد 
العينة، بمتوسط حسايب بلغ )4.07(، أي بدرجة موافق عى ذلك.
22 �  املش�اركات الوطني�ة يف املع�ارض الدولي�ة، وأت�ت ه�ذه العب�ارة يف 
الرتيب الث�اين والعرشين يف هذا املحور اخلاص بأثر احلراك املعريف يف 
تعزيز األمن الفكري يف اململكة العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد 

العينة، بمتوسط حسايب بلغ )4.07(، أي بدرجة موافق عى ذلك.
23 �  املشاركات يف االستحقاقات الرياضية الدولية، وأتت هذه العبارة يف 
الرتيب الثالث والعرشين يف هذا املحور اخلاص بأثر احلراك املعريف يف 
تعزيز األمن الفكري يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد 

العينة، بمتوسط حسايب بلغ )4.06(، أي بدرجة موافق عى ذلك.
24 �  املسابقات العلمية، وأتت هذه العبارة يف الرتيب الرابع والعرشين 
يف ه�ذا املح�ور اخلاص بأثر احلراك املع�ريف يف تعزيز األمن الفكري 
يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )4.05(، أي بدرجة موافق عى ذلك.
25 �  املجالت املنشورة بأنواعها، وأتت هذه العبارة يف الرتيب اخلامس 
والعرشون يف هذا املحور اخلاص بأثر احلراك املعريف يف تعزيز األمن 
الفك�ري يف اململكة العربية الس�عودية من وجهة نظر أف�راد العينة، 

بمتوسط حسايب بلغ )4.04(، أي بدرجة موافق عى ذلك.
26 �  املهرجان�ات الوطني�ة، وأت�ت ه�ذه العب�ارة يف الرتيب الس�ادس 
والعرشين يف هذا املحور اخلاص بأثر احلراك املعريف يف تعزيز األمن 
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الفك�ري يف اململكة العربية الس�عودية من وجهة نظر أف�راد العينة، 
بمتوسط حسايب بلغ )3.96(، أي بدرجة موافق عى ذلك.

27 �  جتمع�ات مواس�م احل�ج والعمرة، وأت�ت هذه العب�ارة يف الرتيب 
السابع والعرشين يف هذا املحور اخلاص بأثر احلراك املعريف يف تعزيز 
األم�ن الفك�ري يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجه�ة نظر أفراد 
العينة، بمتوسط حسايب بلغ )3.95(، أي بدرجة موافق عى ذلك.
28 �  التط�ور االس�تهالكي يف املجتمع، وأتت هذه العب�ارة يف الرتيب 
الثامن والعرشين يف هذا املحور اخلاص بأثر احلراك املعريف يف تعزيز 
األم�ن الفك�ري يف اململكة العربية الس�عودية من وجه�ة نظر أفراد 
العينة، بمتوسط حسايب بلغ )3.91(، أي بدرجة موافق عى ذلك.
29 �  املتاح�ف واملع�ارض، وأت�ت ه�ذه العب�ارة يف الرتي�ب التاس�ع 
والعرشين يف هذا املحور اخلاص بأثر احلراك املعريف يف تعزيز األمن 
الفك�ري يف اململكة العربية الس�عودية من وجهة نظر أف�راد العينة، 

بمتوسط حسايب بلغ )3.83(، أي بدرجة موافق عى ذلك.
30 �  ب�راءات االخراع، وأت�ت هذه العبارة يف الرتيب الثالثني األخري 
يف ه�ذا املح�ور اخلاص بأثر احلراك املع�ريف يف تعزيز األمن الفكري 
يف اململك�ة العربية الس�عودية من وجهة نظر أفراد العينة، بمتوس�ط 

حسايب بلغ )3.80(، أي بدرجة موافق عى ذلك.
ومن خالل عرض بيانات اجلدول الس�ابق والتي توضح النسب العالية 
لدرجة املوافقة عى عبارات املحور السابع أثر احلراك املعريف يف تعزيز األمن 
الفك�ري يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية، وحيث إن درجات قياس مس�توى 
االنحراف املعياري مل تتعد الواحد الصحيح، فإن هذا يؤكد عى عدم وجود 



392

تباين يف اس�تجابات عينة الدراس�ة جتاه عبارات املحور الس�ابع، ويؤكد عى 
ترتي�ب العب�ارات كعوام�ل ألثر احلراك املع�ريف يف تعزيز األم�ن الفكري يف 
اململك�ة العربي�ة الس�عودية، ويتضح من مس�توى درجة املواف�ق )تأثري كبري 
جدًا، تأثري كبري( تعدت مس�توى )50%( بدرجة كبرية، مما يؤكد أن عبارات 
املح�ور كامل�ة تعترب من أش�كال أثر احلراك املعريف وعوامل�ه يف تعزيز األمن 
الفكري يف اململكة العربية الس�عودية، من واقع اس�تجابات عينة الدراس�ة. 
ك�ام بين�ت نتائ�ج اختب�ار مرب�ع كاي )Chi-Square Test( حلس�ن املطابقة 
للتحقق من وجود أو عدم وجود اختالفات ذات داللة يف اس�تجابات أفراد 
جمتمع الدراسة عى درجة االستجابة أن كل قيم مربع كاي دالة إحصائيًا عند 
مس�توى )0.01( أو أقل، مما يدل عى وجود ف�روق أو اختالفات جوهرية 
يف آراء أفراد املجتمع حول فقرات املحور السابع اخلاص بأثر احلراك املعريف 

يف تعزيز األمن الفكري يف اململكة العربية السعودية. 

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نظرية الضبط االجتامعي التي أشارت كام 
ذكرن�ا ذلك س�ابقًا إىل أن تولي�د املعرفة يف املجتمع�ات املعرفية ينمي التفكري 
بكل أنواعه الس�يام التفكري الناقد واإلبداعي واللذان مها متطلبان أساس�يان 
لنقد املعرفة الس�ابقة وبناء  معارف جديدة. كام أنه يعزز قدرات فكرية تسهم 
يف رف�ع درج�ة األفكار املعتدل�ة كنتيجة الس�تخدام قدراهت�م العقلية يف نقد 
األف�كار املتطرفة، كام أش�ارت نظرية الضبط االجتامع�ي إىل أن النرش املعريف 
يس�هم يف انغامس الفرد يف أنش�طة بحثيه واطالع مس�تمر وتواصل بني أفراد 
املجتم�ع، مما يعزز جانب ارتباطه بمحيطه االجتامعي الس�يام عند اس�تخدام 
بع�ض التطبيق�ات التقني�ة احلديثة التي هتت�م ببناء جمتمع�ات الكرونية ذات 
اهتامم�ات مش�ركة، لذا فالتقنية احلديثة تس�هم يف ربط الف�رد بمجتمعه ويف 
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انغامسه يف أنشطه ثقافية واجتامعية وتعليمية وغريها، وهو بال شك يقلل من 
درجة االنحرافات الفكرية.

إال أن نتائج هذه الدراسة ختتلف مع  نتائج دراسة )البقمي،  1430ه�( 
التي بينت أن التحول إىل جمتمع معلومايت من أبرز مهددات األمن الفكري.

    كام تتفق نتائج هذه الدراس�ة مع نتائج ودراس�ة )اجلحني، 2007م( 
الت�ي بينت العالقة ب�ني احلراك املع�ريف واألمن الفكري تق�وم عى تصحيح 
املفاهي�م اخلاطئ�ة، والتصدي لكل ما يعك�ر صفو األم�ن االجتامعي، وهذا 
م�ا يتطلب إفس�اح املج�ال أمام العل�امء واملفكري�ن واخلرباء للقي�ام بواجب 
النصح واملش�ورة والتوعية بمنتهى الش�فافية وتبصري أفراد املجتمع بخطورة 
االنح�راف الفكري، ومقارعة احلج�ة باحلجة وتأصيل القّيم يف النفوس عرب 

مراحل تنشئة تربوية سليمة.

إجابة التساؤل الثامن: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف آراء املبحوثني 
حول حماور الدراسة وفقًا ملتغرياهتم الشخصية والوظيفية ؟  

ويس�عى هذا اجلزء إىل التعرف إىل الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف آراء 
املبحوثني حول حماور الدراس�ة وفقًا ملتغرياهتم الش�خصية والوظيفية، وقد قام 
الباحث يف سبيل حتقيق ذلك باستخدام حتليل التباين األحادي، ملعرفة الفروق 
 )LSD( يف حماور الدراس�ة تبعًا ملتغرياهتم الش�خصية، وكذلك استخدام اختبار
»شيفيه«، للتعرف إىل اجتاهات الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف آراء املبحوثني 
حول حماور الدراسة وفقًا ملتغرياهتم الشخصية والوظيفية، وفيام يي نتائج حتليل 

التباين األحادي:
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أواًل: اجتاهات أفراد جمتمع الدراسة حول حماور الدراسة وفقًا ملتغري العمر:
اجلدول رقم )44(  حتليل التباين األحادي للكشف عن الفروق يف 

استجابات أفراد جمتمع الدراسة نحو حماور الدراسة وفقًا ملتغري العمر

جمموع العمرمصدر التباين
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
مستوى قيمة Fاملربعات

الداللة

مكونات 
احلراك املعريف

12.0034.00بني املجموعات

25.83**0.00 104.086720.15داخل املجموعات

116.09675املجموع

إجيابيات 
احلراك املعريف

10.2033.40بني املجموعات

18.42**0.00 124.066720.18داخل املجموعات

134.26675املجموع

سلبيات احلراك 
املعريف

29.6039.86بني املجموعات

19.80**0.00 334.796720.49داخل املجموعات

364.39675املجموع

معوقات 
احلراك املعريف

11.7833.92بني املجموعات

9.67**0.00 272.876720.40داخل املجموعات

284.65675املجموع

مكونات 
األمن الفكري 

ودعائمه

7.4832.49بني املجموعات

11.72**0.00 143.006720.21داخل املجموعات

150.48675املجموع

العالقة بني  
احلراك املعريف 
واألمن الفكري

4.1431.38بني املجموعات

5.80**0.01 159.906720.23داخل املجموعات

164.05675املجموع
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اجلدول رقم )45( اختبار شيفيه ) Scheffe( لتحديد اجتاه الداللة اإلحصائية 
بني حماور الدراسة وفقاً ملتغري العمر

** دالة عند مستوى )0.01( أو أقل.

أثر احلراك 
املعريف يف تعزيز 
األمن الفكري

13.3634.45بني املجموعات

9.74**0.00 307.266720.45داخل املجموعات

320.63675املجموع

 حماور
العمر )ب(العمر )أ(الدراسة

 متوسط
الفروق
)أ-ب(

 االنحراف
اخلطأ

 مستوى
الداللة

مكونات 
احلراك 
املعريف

من 30 إىل أقل من 40 عامًا

0.2410.000-0.275*من 40 إىل أقل من 50 عامًا

0.2410.000-0.351*من 50 إىل أقل من 60 عامًا

0.2820.000-0.388*من 60 عامًا فأكثر

من 40 إىل أقل من 50 عامًا
0.2430.190-0.276من 50 إىل أقل من 60 عامًا

0.2790.572-0.113من 60 عامًا فأكثر

0.279.976-0.236من 60 عامًا فأكثرمن 50 إىل أقل من 60 عامًا

إجيابيات 
احلراك 
املعريف

من 30 إىل أقل من 40 عامًا

0.2450.000-0.2718*من 40 إىل أقل من 50 عامًا

0.2450.000-0.3267*من 50 إىل أقل من 60 عامًا

0.2900.112-0.2216من 60 عامًا فأكثر

من 40 إىل أقل من 50 عامًا
0.2800.556-0.254من 50 إىل أقل من 60 عامًا

0.954-0.2500.287من 60 عامًا فأكثر

0.10510.2860.691من 60 عامًا فأكثرمن 50 إىل أقل من 60 عامًا
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 حماور
العمر )ب(العمر )أ(الدراسة

 متوسط
الفروق
)أ-ب(

 االنحراف
اخلطأ

 مستوى
الداللة

سلبيات 
احلراك 
املعريف

0.40350.2740.000*من 40 إىل أقل من 50 عامًامن 30 إىل أقل من 40 عامًا

0.50190.2740.000*من 50 إىل أقل من 60 عامًا

0.83330.14840.000*من 60 عامًا فأكثر

0.2980.262.481من 50 إىل أقل من 60 عامًامن 40 إىل أقل من 50 عامًا

0.42970.14300.03من 60 عامًا فأكثر

0.33140.14270.146من 60 عامًا فأكثرمن 50 إىل أقل من 60 عامًا

معوقات 
احلراك 
املعريف

0.2670.002-0.260*من 40 إىل أقل من 50 عامًامن 30 إىل أقل من 40 عامًا

0.2660.000-0.335*من 50 إىل أقل من 60 عامًا

0.1340.008-0.464*من 60 عامًا فأكثر

0.2560.629-0.274من 50 إىل أقل من 60 عامًامن 40 إىل أقل من 50 عامًا

0.1290.478-0.204من 60 عامًا فأكثر

0.1290.800-0.129من 60 عامًا فأكثرمن 50 إىل أقل من 60 عامًا

مكونات 
األمن 

الفكري 
ودعائمه

من 30 إىل أقل من 40 عامًا
0.2480.000-0.243*من 40 إىل أقل من 50 عامًا

0.2480.000-0.272*من 50 إىل أقل من 60 عامًا

0.2970.051-0.271من 60 عامًا فأكثر

0.2400.919-0.228من 50 إىل أقل من 60 عامًامن 40 إىل أقل من 50 عامًا

0.2930.993-0.228من 60 عامًا فأكثر

0.4610.2931.000من 60 عامًا فأكثرمن 50 إىل أقل من 60 عامًا
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متوسط الفروقالعمر )ب(العمر )أ(حماور الدراسة
)أ-ب(

 االنحراف
اخلطأ

 مستوى
الداللة

 العالقة بني  احلراك
 املعريف واألمن

الفكري

من 30 إىل أقل من 
0.2510.022-0.161*من 40 إىل أقل من 50 عامًا40 عامًا

 أثر احلراك املعريف
 يف تعزيز األمن

الفكري

من 40 إىل أقل من 
50 عامًا

0.2510.001-0.209*من 50 إىل أقل من 60 عامًا

0.1030.261-0.205من 60 عامًا فأكثر

0.2430.739-0.248من 50 إىل أقل من 60 عامًا

من 50 إىل أقل من 
60 عامًا

0.2980.977-0.244من 60 عامًا فأكثر

0.2981.000-0.336من 60 عامًا فأكثر

من 30 إىل أقل من 
40 عامًا

0.2710.000-0.311*من 40 إىل أقل من 50 عامًا

0.2710.000-0.365*من 50 إىل أقل من 60 عامًا

من 40 إىل أقل من 
50 عامًا

0.1420.835-0.132من 60 عامًا فأكثر

0.2590.850-0.253من 50 إىل أقل من 60 عامًا

من 50 إىل أقل من 
60 عامًا

0.1800.1370.633من 60 عامًا فأكثر

0.2330.1370.407من 60 عامًا فأكثر

* اجتاه الداللة اإلحصائية كام يبينها اختبار شيفيه.

يوضح اجلدول رقم )44( اخلاص بتحليل التباين األحادي وجود فروق 
ذات دالل�ة إحصائية عند مس�توى )0.01( فأقل؛ يف متوس�طات اجتاهات 
أفراد جمتمع الدراسة حول حماور الدراسة السبعة، باختالف فئاهتم العمرية، 
مم�ا يدل ع�ى أن آراء املبحوثني ختتلف باختالف أعامره�م، ولتحديد صالح 
الفروق تم اس�تخدام اختبار ش�يفيه، كام يش�ري إىل ذلك اجل�دول رقم)45(، 
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وجاءت نتائج ذلك كام يي:
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
األول اخل�اص بمكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
وفق�ًا ملتغ�ري العمر، وكان�ت هذه الف�روق لصالح أف�راد العينة الذين 
أعامره�م، م�ن 40 إىل أقل من 50 عامًا، وكذل�ك الذين أعامرهم من 
50 � 60 عام�ًا، والذي�ن أعامرهم من 60 عامًا فأكث�ر، مقارنًة بالذين 

أعامرهم من )30 � أقل من40عامًا(.
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
الث�اين اخلاص بإجيابيات احل�راك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
وفق�ًا ملتغ�ري العمر، وكان�ت هذه الف�روق لصالح أف�راد العينة الذين 
أعامره�م، من 40 إىل أقل م�ن 60 عامًا، مقارن�ًة بالذين أعامرهم من 

)30 � أقل من40 عامًا(.
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
الثالث اخلاص بس�لبيات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
وفق�ًا ملتغ�ري العمر، وكان�ت هذه الف�روق لصالح أف�راد العينة الذين 
أعامرهم، من 40 س�نة فأكثر، مقارن�ًة بالذين أعامرهم من )30 � أقل 

من40 عامًا(.
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
الراب�ع اخلاص بمعوقات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
وفق�ًا ملتغ�ري العمر، وكان�ت هذه الف�روق لصالح أف�راد العينة الذين 
أعامره�م، من 40 عامًا فأكث�ر، مقارنًة بالذين أعامرهم من )30 � أقل 

من40سنة(.



399

�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
اخلامس اخلاص بمكونات األمن الفكري ودعائمه يف اململكة العربية 
الس�عودية وفقًا ملتغري العمر، وكانت هذه الفروق لصالح أفراد العينة 
الذي�ن أعامره�م، من 40 عامًا إىل أق�ل من 60 عام�ًا ، مقارنًة بالذين 

أعامرهم من )30 � أقل من40 عامًا(.
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
الس�ادس اخل�اص بالعالقة ب�ني  احلراك املع�ريف واألم�ن الفكري يف 
اململك�ة العربية الس�عودية وفق�ًا ملتغري العم�ر، وكانت ه�ذه الفروق 
لصال�ح أف�راد العين�ة الذي�ن أعامرهم، م�ن 40 عامًا إىل أق�ل من 60 

عامًا، مقارنًة بالذين أعامرهم من )30 � أقل من40 عامًا(.
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
الس�ابع اخلاص بأثر احلراك املعريف يف تعزيز األمن الفكري يف اململكة 
العربية السعودية وفقًا ملتغري العمر، وكانت هذه الفروق لصالح أفراد 
العين�ة الذي�ن أعامره�م، من 40 س�نة إىل أقل م�ن 60 عام�ًا ، مقارنًة 

بالذين أعامرهم من )30 � أقل من40 عامًا(.
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جمموع مصدر التباين
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
مستوى قيمة Fاملربعات

الداللة

مكونات احلراك 
املعريف

18.7329.36بني املجموعات
64.74**0.00 97.356730.14داخل املجموعات

116.09675املجموع

إجيابيات احلراك 
املعريف

11.2025.60بني املجموعات
30.62**0.00 123.066730.18داخل املجموعات

134.26675املجموع

سلبيات احلراك 
املعريف

36.35218.17بني املجموعات
37.29**0.00 328.046730.48داخل املجموعات

364.39675املجموع

معوقات احلراك 
املعريف

14.0127.00بني املجموعات
17.42**0.00 270.646730.40داخل املجموعات

284.65675املجموع

مكونات األمن 
الفكري ودعائمه

12.6426.32بني املجموعات
30.86**0.00 137.846730.20داخل املجموعات

150.48675املجموع
  العالقة بني

 احلراك املعريف
واألمن الفكري

4.2322.11بني املجموعات

8.91**0.00 159.816730.23داخل املجموعات

164.05675املجموع

ثانيًا: اجتاهات أفراد جمتمع الدراسة حول حماور الدراسة وفقًا ملتغري املؤهل العلمي:
اجلدول رقم )46(

حتليل التباين األحادي للكشف عن الفروق يف استجابات أفراد جمتمع 
الدراسة نحو حماور الدراسة وفقًا ملتغري املؤهل العلمي 
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** دالة عند مستوى )0.01( أو أقل.

جمموع مصدر التباين
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
مستوى قيمة Fاملربعات

الداللة
 أثر احلراك املعريف

 يف تعزيز األمن
الفكري

12.1926.09بني املجموعات

13.30**0.00 308.446730.45داخل املجموعات

320.63675املجموع

    يوض�ح اجل�دول رقم )46( حتليل التباين األحادي، وتبني من خالله 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.01( فأقل؛ يف متوسطات 
اجتاهات أفراد جمتمع الدراس�ة حول حماور الدراس�ة الس�بعة عامًا  باختالف 
مؤهلهم العلمي؛ مم�ا يدل عى أن آراء املبحوثني ختتلف باختالف مؤهالهتم 
العلمي�ة، ولتحديد صالح الفروق تم اس�تخدام اختبار ش�يفيه كام يش�ري إىل 

ذلك اجلدول رقم )47( أدناه الذي جاءت نتائجه كام يي:
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اجلدول رقم )47(
اختبار شيفيه )Scheffe( لتحديد اجتاه الداللة اإلحصائية بني حماور 

الدراسة وفقًا ملتغري املؤهل العلمي

حماور الدراسة
املؤهل 

العلمي )أ(
املؤهل 

العلمي )ب(
متوسط الفروق

)أ-ب(
االنحراف اخلطأ

 مستوى
الداللة

مكونات احلراك 
املعريف

E728.40.000-20-0.430*ماجستريبكالوريوس
E997.30.000-20-0.418*دكتوراه

E502.120-E659.30.955-20دكتوراهماجستري

E724.50.000-20-0.3633*ماجستريبكالوريوسإجيابيات احلراك املعريف
E172.40.000-20-0.3104*دكتوراه

E192.520-E744.40.493-20دكتوراهماجستري
E168.80.000-0.432420*ماجستريبكالوريوسسلبيات احلراك املعريف

E379.60.000-0.601620*دكتوراهماجستري
E162.70.067-0.169220دكتوراه

معوقات احلراك 
املعريف

E840.80.000-20-0.354*ماجستريبكالوريوس
v0.367-20-E433.60.000دكتوراه

E652.1-20-E595.60.982-20دكتوراهماجستري

مكونات األمن 
الفكري ودعائمه

E447.50.000-20-0.385*ماجستريبكالوريوس
E025.40.000-20-0.331*دكتوراه

E214.520-E707.40.517-20دكتوراهماجستري

 العالقة بني  احلراك
املعريف واألمن الفكري

E581.60.002-20-0.223*ماجستريبكالوريوس
E768.40.000-20-0.191*دكتوراه

E531.320-E860.50.826-20دكتوراهماجستري
 أثر احلراك املعريف يف
تعزيز األمن الفكري

E295.80.008-20-0.269*ماجستريبكالوريوس
E267.60.000-20-0.349*دكتوراه

E389.7-20-E140.70.526-20دكتوراهماجستري
* اجتاه الداللة اإلحصائية كام يبينها اختبار شيفيه.
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ويش�ري اجل�دول رق�م )47( اخلاص باس�تخدام اختبار ش�يفيه لتحديد 
صالح الفروق بني حماور الدراسة وفقًا ملتغري املؤهل العلمي عى ما يي: 

  �  وج�ود فروق دالة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
األول اخل�اص بمكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
وفق�ًا ملتغري املؤهل العلمي، وكانت هذه الف�روق لصالح أفراد العينة 
الذين مؤهلهم ماجس�تري ودكت�وراة مقارنة بالذي�ن مؤهلهم العلمي 

بكالوريوس.
�   وج�ود ف�روق دالة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
الث�اين اخلاص بإجيابيات احل�راك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
وفق�ًا ملتغري املؤهل العلمي، وكانت هذه الف�روق لصالح أفراد العينة 
الذين مؤهلهم ماجس�تري ودكت�وراة مقارنة بالذي�ن مؤهلهم العلمي 

بكالوريوس.
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
الثالث اخلاص بس�لبيات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
وفق�ًا ملتغري املؤهل العلمي، وكانت هذه الف�روق لصالح أفراد العينة 
الذين مؤهلهم بكالوريوس مقارنة بالذين مؤهلهم العلمي ماجستري 

ودكتوراة.
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
الراب�ع اخلاص بمعوقات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
وفق�ًا ملتغري املؤهل العلمي، وكانت هذه الف�روق لصالح أفراد العينة 
الذين مؤهلهم ماجس�تري ودكت�وراه مقارنة بالذي�ن مؤهلهم العلمي 

بكالوريوس.
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�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
اخلامس اخلاص بمكونات األمن الفكري ودعائمه يف اململكة العربية 
الس�عودية وفق�ًا ملتغري املؤه�ل العلمي، وكانت ه�ذه الفروق لصالح 
أفراد العينة الذين مؤهلهم ماجستري ودكتوراة مقارنة بالذين مؤهلهم 

العلمي بكالوريوس.
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
الس�ادس اخل�اص بالعالقة ب�ني  احلراك املع�ريف واألم�ن الفكري يف 
اململك�ة العربية الس�عودية وفقًا ملتغ�ري املؤهل العلم�ي، وكانت هذه 
الفروق لصالح أفراد العينة الذين مؤهلهم ماجستري ودكتوراة مقارنة 

بالذين مؤهلهم العلمي بكالوريوس.
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
الس�ابع اخلاص بأثر احلراك املعريف يف تعزيز األمن الفكري يف اململكة 
العربي�ة الس�عودية وفقًا ملتغري املؤه�ل العلمي، وكانت ه�ذه الفروق 
لصالح أفراد العينة الذين مؤهلهم ماجس�تري ودكتوراة مقارنة بالذين 

مؤهلهم العلمي بكالوريوس.
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ثالثا: اجتاهات أفراد جمتمع الدراسة حول حماور الدراسة وفقًا ملتغري سنوات اخلربة:

اجلدول رقم )48(
حتليل التباين األحادي للكشف عن الفروق يف استجابات أفراد جمتمع 

الدراسة نحو  حماور الدراسة وفقًا ملتغري سنوات اخلربة 

جمموع سنوات اخلربةمصدر التباين
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
مستوى قيمة Fاملربعات

الداللة

مكونات احلراك 
املعريف

0.00**6.8232.2713.98بني املجموعات
109.276720.16داخل املجموعات

116.09675املجموع

إجيابيات احلراك 
املعريف

0.00**3.5831.196.14بني املجموعات
130.686720.19داخل املجموعات

134.26675املجموع

سلبيات احلراك 
املعريف

0.00**6.6832.224.18بني املجموعات
357.716720.53داخل املجموعات

364.39675املجموع

معوقات احلراك 
املعريف

0.00**9.2933.097.55بني املجموعات
275.366720.41داخل املجموعات

284.65675املجموع

مكونات األمن 
الفكري ودعائمه

0.00**4.5231.506.93بني املجموعات
145.966720.21داخل املجموعات

150.48675املجموع

  العالقة بني
 احلراك املعريف

واألمن الفكري

0.00**2.2530.753.11بني املجموعات
161.806720.24داخل املجموعات

164.05675املجموع
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التباي�ن األح�ادي، وتب�ني م�ن  يوض�ح اجل�دول رق�م )48( حتلي�ل 
خالل�ه وجود ف�روق ذات دالل�ة إحصائية عند مس�توى )0.01( فأقل؛ يف 
متوس�طات اجتاه�ات أف�راد جمتمع الدراس�ة حول حماور الدراس�ة الس�بعة، 
باختالف س�نوات خرباهتم؛ مما يدل ع�ى أن آراء املبحوثني ختتلف باختالف 
عدد س�نوات خرباهتم، ولتحديد صالح الفروق تم اس�تخدام اختبار شيفيه 

كام يشري إىل ذلك اجلدول رقم )49( أدناه، والذي جاءت نتائجه كام يي:

اجلدول رقم )49( اختبار شيفيه )Scheffe( لتحديد اجتاه الداللة 
اإلحصائية بني حماور الدراسة وفقًا ملتغري سنوات اخلربة

** دالة عند مستوى )0.01( أو أقل.

جمموع سنوات اخلربةمصدر التباين
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
مستوى قيمة Fاملربعات

الداللة
 أثر احلراك املعريف

 يف تعزيز األمن
الفكري

0.00**8.3532.785.99بني املجموعات
312.286720.46داخل املجموعات

320.63675املجموع

 حماور
الدراسة

سنوات 
متوسط الفروقسنوات اخلربة )ب(اخلربة )أ(

)أ-ب(
االنحراف

اخلطأ
 مستوى
الداللة

مكونات 
احلراك 
املعريف

من 10 إىل أقل 
من 15 سنة

E220.40.000-20-0.247*من 15 إىل أقل من 20 سنة
E401.40.000-20-0.209*من 20-أقل من 25 سنة 

E871.60.095-20-0.156من 25 سنة فأكثر
من 15 إىل أقل 

من 20 سنة
E748.320-E048.30.800-20من 20-أقل من 25 سنة 

E201.920-E600.60.514-20من 25 سنة فأكثر
من 20-أقل 
من 25 سنة

E452.520-E260.60.861-20من 25 سنة فأكثر
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إجيابيات 
احلراك 
املعريف

من 10 إىل أقل 
من 15 سنة

E893.40.005-20-0.1586*من 15 إىل أقل من 20 سنة
E884.40.005-20-0.1616*من 20-أقل من 25 سنة 

E6023.3-20-E757.60.971-20من 25 سنة فأكثر
من 15 إىل أقل 

من 20 سنة
E1189.2-20-E991.41.000-30من 20-أقل من 25 سنة 

E865.60.304-0.125420من 25 سنة فأكثر
من 20-أقل من 

25 سنة
E926.60.291-0.128420من 25 سنة فأكثر

سلبيات 
احلراك 
املعريف

من 10 إىل أقل 
من 15 سنة

E772.70.014-20-0.2376*من 15 إىل أقل من 20 سنة
E524.70.220-0.156220من 20-أقل من 25 سنة 

E072.68111.1.000-30من 25 سنة فأكثر
من 15 إىل أقل 

من 20 سنة
E2741.8-20-E849.60.711-20من 20-أقل من 25 سنة 

0.10870.210-0.2314من 25 سنة فأكثر
من 20-أقل من 

25 سنة
0.10970.601-0.1499من 25 سنة فأكثر

معوقات 
احلراك 
املعريف

من 10 إىل أقل 
من 15 سنة

E483.60.000-20-0.290*من 15 إىل أقل من 20 سنة
E515.60.004-20-0.240*من 20-أقل من 25 سنة 

E808.90.348-20-0.178من 25 سنة فأكثر
من 15 إىل أقل 

من 20 سنة
E240.520-E690.60.877-20من 20-أقل من 25 سنة 

E535.90.710-0.11220من 25 سنة فأكثر
من 20-أقل من 

25 سنة
E371.620-E226.90.938-20من 25 سنة فأكثر

مكونات 
األمن 

الفكري 
ودعائمه

من 10 إىل أقل 
من 15 سنة

E846.40.000-20-0.197*من 15 إىل أقل من 20 سنة
E347.40.026-20-0.145*من 20-أقل من 25 سنة 

E728.2-20-E141.70.984-20من 25 سنة فأكثر
من 15 إىل أقل 

من 20 سنة
E491.520-E834.40.713-20من 20-أقل من 25 سنة 

E249.60.117-0.16920من 25 سنة فأكثر
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العالقة 
بني  احلراك 

املعريف 
واألمن 
الفكري

من 20-أقل من 
25 سنة

من 10 إىل أقل 
من 15 سنة

E600.70.427-0.11720من 25 سنة فأكثر
E498.40.045-20-0.139*من 15 إىل أقل من 20 سنة
E499.40.255-20-0.101من 20-أقل من 25 سنة 

E867.1-20-E815.70.997-20من 25 سنة فأكثر
من 15 إىل أقل 

من 20 سنة
E928.320-E376.40.880-20من 20-أقل من 25 سنة 

E903.70.431-0.12120من 25 سنة فأكثر
من 20-أقل من 

25 سنة
E803.820-E673.70.737-20من 25 سنة فأكثر

 أثر احلراك
 املعريف

 يف تعزيز
 األمن

الفكري

من 10 إىل أقل 
من 15 سنة

E997.60.001-20-0.274*من 15 إىل أقل من 20 سنة
E839.60.035-20-0.204*من 20-أقل من 25 سنة 

E248.7-0.1040.905-20من 25 سنة فأكثر
من 15 إىل أقل 

من 20 سنة
E440.720-E294.60.758-20من 20-أقل من 25 سنة 

0.1960.1020.293من 25 سنة فأكثر
من 20-أقل 
من 25 سنة

0.1260.1020.682من 25 سنة فأكثر

* اجتاه الداللة اإلحصائية كام يبينها اختبار شيفيه.

 ويش�ري اجلدول رق�م )49( اخلاص باس�تخدام اختبار ش�يفيه لتحديد 
صالح الفروق بني حماور الدراسة وفقًا ملتغري سنوات اخلربة كام ما يي: 

 �   وج�ود فروق دالة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
األول اخل�اص بمكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
وفق�ًا ملتغري س�نوات اخلربة، وكانت هذه الف�روق لصالح أفراد العينة 
الذين سنوات خرباهتم من )20 �  أقل من 25 سنة( ، وكذلك الذين 
سنوات خرباهتم من )25 سنة فأكثر( مقارنة بالذين سنوات خرباهتم 

من )10 � أقل من 15 سنة(.
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
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الث�اين اخلاص بإجيابيات احل�راك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
وفق�ًا ملتغري س�نوات اخلربة، وكانت هذه الف�روق لصالح أفراد العينة 
الذين س�نوات خرباهتم من )20 �  أقل من 25سنة( ، وكذلك الذين 
سنوات خرباهتم من )25 سنة فأكثر( مقارنة بالذين سنوات خرباهتم 

من )10 � أقل من 15 سنة(.
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
الثالث اخلاص بس�لبيات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
وفق�ًا ملتغري س�نوات اخلربة، وكانت هذه الف�روق لصالح أفراد العينة 
الذين س�نوات خرباهتم من )20 �  أقل من 25( س�نة، مقارنة بالذين 
س�نوات خرباهت�م م�ن )10 � أق�ل من 15 س�نة( ، وبالذين س�نوات 

خرباهتم من )25 سنة فأكثر(
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
الراب�ع اخلاص بمعوقات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
وفق�ًا ملتغري س�نوات اخلربة، وكانت هذه الف�روق لصالح أفراد العينة 
الذين س�نوات خرباهتم من )20 �  أقل من 25س�نة(، وكذلك الذين 
سنوات خرباهتم من )25 سنة فأكثر( مقارنة بالذين سنوات خرباهتم 

من )10 � أقل من 15 سنة(.
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
اخلامس اخلاص بمكونات األمن الفكري ودعائمه يف اململكة العربية 
الس�عودية وفقًا ملتغري س�نوات اخل�ربة، وكانت هذه الف�روق لصالح 
أف�راد العين�ة الذين س�نوات خرباهتم م�ن )20 �  أقل من 25 س�نة(، 
وكذلك الذين س�نوات خرباهتم من )25 س�نة فأكث�ر( مقارنة بالذين 

سنوات خرباهتم من )10 � أقل من 15 سنة(.
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�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
الس�ادس اخل�اص بالعالقة ب�ني  احلراك املع�ريف واألم�ن الفكري يف 
اململك�ة العربي�ة الس�عودية وفقًا ملتغري س�نوات اخل�ربة، وكانت هذه 
الف�روق لصالح أفراد العينة الذين س�نوات خرباهت�م من )20 �  أقل 
من 25 س�نة(، مقارنة بالذين سنوات خرباهتم من )10 � أقل من 15 

سنة( ، وبالذين سنوات خرباهتم من )25 سنة فأكثر(
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
الس�ابع اخلاص بأثر احلراك املعريف يف تعزيز األمن الفكري يف اململكة 
العربي�ة الس�عودية وفق�ًا ملتغري س�نوات اخلربة، وكانت ه�ذه الفروق 
لصال�ح أف�راد العينة الذين س�نوات خرباهتم م�ن )20 �  أقل من 25 
س�نة(، وكذلك الذين س�نوات خرباهتم من )25 س�نة فأكثر( مقارنة 

بالذين سنوات خرباهتم من )10 � أقل من 15 سنة(.
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رابعًا: اجتاهات أفراد جمتمع الدراسة حول حماور الدراسة وفقًا ملتغري املشاركات 
يف املؤمترات املحلية:

اجلدول رقم )50(
حتليل التباين األحادي للكشف عن الفروق يف استجابات أفراد جمتمع 

الدراسة نحو  حماور الدراسة وفقا ملتغري املشاركات يف املؤمترات املحلية  

املشاركات يف مصدر التباين
املؤمترات املحلية

جمموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
مستوى قيمة Fاملربعات

الداللة

مكونات احلراك 
املعريف

0.00**6.9032.3014.15بني املجموعات
109.196720.16داخل املجموعات

116.09675املجموع

إجيابيات احلراك 
املعريف

0.00**3.0731.025.24بني املجموعات
131.196720.19داخل املجموعات

134.26675املجموع

سلبيات احلراك 
املعريف

0.00**13.7134.578.76بني املجموعات
350.686720.52داخل املجموعات

364.39675املجموع

معوقات احلراك 
املعريف

0.00**3.6331.212.89بني املجموعات
281.026720.41داخل املجموعات

284.65675املجموع
مكونات األمن 
الفكري ودعائمه

0.00**3.5731.195.45بني املجموعات
146.906720.21داخل املجموعات

150.48675املجموع
  العالقة بني

 احلراك املعريف
واألمن الفكري

0.00**2.7030.903.75بني املجموعات
161.346720.24داخل املجموعات

164.05675املجموع
 أثر احلراك املعريف

 يف تعزيز األمن
الفكري

0.00**7.1832.395.13بني املجموعات
313.456720.46داخل املجموعات

320.63675املجموع 

** دالة عند مستوى )0.01( أو أقل.
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اجلدول رقم )51(
اختبار شيفيه )Scheffe( لتحديد اجتاه الداللة اإلحصائية بني حماور 

الدراسة وفقًا ملتغري املشاركات يف املؤمترات املحلية
 حماور

الدراسة
املشاركات يف 

املؤمترات املحلية )أ(
مشاركات يف املؤمترات املحلية 

)ب(
متوسط الفروق

 مستوىاالنحراف اخلطأ)أ-ب(
الداللة

مكونات 
احلراك 
املعريف

ال يوجد
E633.40.000-20-0.261من 1 إىل أقل من 5 مؤمترات

E055.40.000-20-0.258من 5 إىل أقل من 10 مؤمترات
E767.50.001-20-0.244من 10 مؤمترات فأكثر

من 1 إىل أقل من 5 
مؤمترات

E112.320-E757.31.000-30من 5 إىل أقل من 10 مؤمترات
E177.120-E561.50.990-20من 10 مؤمترات فأكثر

من 5 إىل أقل من 
E054.120-E543.50.995-20من 10 مؤمترات فأكثر10 مؤمترات

إجيابيات 
احلراك 
املعريف

ال يوجد
E357.40.002-20-0.1834*من 1 إىل أقل من 5 مؤمترات

E789.40.019-20-0.1575*من 5 إىل أقل من 10 مؤمترات
E223.60.302-20-0.1209من 10 مؤمترات فأكثر

من 1 إىل أقل من 5 
مؤمترات

E885.220-E811.40.941-20من 5 إىل أقل من 10 مؤمترات
E152.620-E166.50.749-20من 10 مؤمترات فأكثر

من 5 إىل أقل من 
E366.320-E958.50.942-20من 10 مؤمترات فأكثر10 مؤمترات

سلبيات 
احلراك 
املعريف

ال يوجد
E177.70.003-0.291220*من 1 إىل أقل من 5 مؤمترات

E351.80.000-0.410520*من 5 إىل أقل من 10 مؤمترات
4301.0.017  0.3302*من 10 مؤمترات فأكثر

من 1 إىل أقل من 5 
مؤمترات

E237.60.372-0.119320من 5 إىل أقل من 10 مؤمترات
E998.320-E652.90.981-20من 10 مؤمترات فأكثر

من 5 إىل أقل من 
-E1720.8-من 10 مؤمترات فأكثر10 مؤمترات

2020-E975.90.873



413

 حماور
الدراسة

املشاركات يف 
املؤمترات املحلية )أ(

مشاركات يف املؤمترات املحلية 
)ب(

متوسط الفروق
 مستوىاالنحراف اخلطأ)أ-ب(

الداللة

معوقات 
احلراك 
املعريف

ال يوجد
E659.60.172-20-0.156من 1 إىل أقل من 5 مؤمترات

E992.70.042-20-0.210*من 5 إىل أقل من 10 مؤمترات
E252.90.326-20-0.172من 10 مؤمترات فأكثر

من 1 إىل أقل من 5 
مؤمترات

E704.5-20-E720.60.848-20من 5 إىل أقل من 10 مؤمترات
E656.1-20-E682.80.998-20من 10 مؤمترات فأكثر

من 5 إىل أقل من 
E157.320-E575.80.979-20من 10 مؤمترات فأكثر10 مؤمترات

مكونات 
األمن 

الفكري 
ودعائمه

ال يوجد
E030.50.002-20-0.193*من 1 إىل أقل من 5 مؤمترات

E772.50.011-20-0.176*من 5 إىل أقل من 10 مؤمترات
E096.60.420-20-0.112من 10 مؤمترات فأكثر

من 1 إىل أقل من 5 
مؤمترات

E186.120-E753.40.985-20من 5 إىل أقل من 10 مؤمترات
E250.820-E199.50.614-20من 10 مؤمترات فأكثر

من 5 إىل أقل من 
E173.620-E002.60.788-20من 10 مؤمترات فأكثر10 مؤمترات

 العالقة
  بني

 احلراك
 املعريف
 واألمن
الفكري

ال يوجد
E172.50.082-20-0.137*من 1 إىل أقل من 5 مؤمترات

E035.50.080-20-0.144*من 5 إىل أقل من 10 مؤمترات
E417.7-20-E110.71.000-30من 10 مؤمترات فأكثر

من 1 إىل أقل من 5 
E802.7-20-E765.40.999-30من 5 إىل أقل من 10 مؤمتراتمؤمترات

E872.60.239-0.12920من 10 مؤمترات فأكثر
من 5 إىل أقل من 

E894.60.222-0.13620من 10 مؤمترات فأكثر10 مؤمترات
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يوضح اجلدول رقم )50( اخلاص بتحليل التباين األحادي وجود فروق 
ذات داللة إحصائية عند مس�توى )0.01( أو أقل؛ يف متوس�طات اجتاهات 
أفراد جمتمع الدراس�ة حول حماور الدراسة الس�بعة، باختالف مشاركاهتم يف 
املؤمترات املحلية، مما يدل عى أن آراء املبحوثني ختتلف باختالف مشاركاهتم 
يف املؤمترات املحلية، ولتحديد صالح الفروق تم اس�تخدام اختبار شيفيه كام 

يشري إىل ذلك اجلدول رقم )51( ، وجاءت نتائج ذلك كام يي:
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
األول اخل�اص بمكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
وفق�ًا ملتغري املش�اركات يف املؤمت�رات املحلي�ة، وكانت ه�ذه الفروق 
لصالح أفراد العينة الذين سبق هلم أن شاركوا يف املؤمترات املحلية من 
)1 � 5( مش�اركات، وم�ن )5 � أقل من 10 مش�اركات( ، وأكثر من 
)10مش�اركات(، مقارنًة بالذين مل يسبق هلم املشاركات يف املؤمترات 

املحلية.
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 

 حماور
الدراسة

املشاركات يف 
املؤمترات املحلية )أ(

مشاركات يف املؤمترات املحلية 
)ب(

متوسط الفروق
 مستوىاالنحراف اخلطأ)أ-ب(

الداللة

 أثر احلراك
 املعريف

 يف تعزيز
 األمن

الفكري

ال يوجد
E743.70.002-20-0.287*من 1 إىل أقل من 5 مؤمترات

E807.70.080-20-0.201من 5 إىل أقل من 10 مؤمترات
E277.90.420-20-0.164من 10 مؤمترات فأكثر

من 1 إىل أقل من 5 
E806.820-E563.60.609-20من 5 إىل أقل من 10 مؤمتراتمؤمترات

E157.80.582-0.12220من 10 مؤمترات فأكثر
من 5 إىل أقل من 

E636.320-E750.90.984-20من 10 مؤمترات فأكثر10 مؤمترات
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الث�اين اخلاص بإجيابيات احل�راك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
وفق�ًا ملتغري املش�اركات يف املؤمت�رات املحلي�ة، وكانت ه�ذه الفروق 
لصال�ح أفراد العينة الذين س�بق هلم أن ش�اركوا يف املؤمترات املحلية 
من )1 � 5( مش�اركات، ومن )5 � أقل من 10 مش�اركات( ، مقارنًة 
بالذين مل يسبق هلم املشاركات يف املؤمترات املحلية والذين شاركوا يف 

أكثر  من )10مشاركات(.
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
الثالث اخلاص بس�لبيات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
وفق�ًا ملتغري املش�اركات يف املؤمت�رات املحلي�ة، وكانت ه�ذه الفروق 
لصال�ح أفراد العينة الذين س�بق هلم أن ش�اركوا يف املؤمترات املحلية 
من )1 � 5( مشاركات، ومن )5 � أقل من 10 مشاركات( وأكثر من 
)10مش�اركات(، مقارنًة بالذين مل يسبق هلم املشاركات يف املؤمترات 

املحلية.
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
الراب�ع اخلاص بمعوقات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
وفق�ًا ملتغري املش�اركات يف املؤمت�رات املحلي�ة، وكانت ه�ذه الفروق 
لصالح أفراد العينة الذين سبق هلم أن شاركوا يف املؤمترات املحلية من 
)5 � أقل من 10 مشاركات( مقارنًة بالذين مل يسبق هلم املشاركات يف 
املؤمترات املحلية والذين ش�اركوا من )1 � 5( مش�اركات، وأكثر من 

)10مشاركات(.
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
اخلامس اخلاص بمكونات األمن الفكري ودعائمه يف اململكة العربية 
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الس�عودية وفق�ًا ملتغري املش�اركات يف املؤمترات املحلي�ة، وكانت هذه 
الف�روق لصالح أفراد العينة الذين س�بق هلم أن ش�اركوا يف املؤمترات 
املحلي�ة م�ن )1 � 5( مش�اركات و من )5 � أقل من 10 مش�اركات( 
مقارنًة بالذين مل يس�بق هلم املش�اركات يف املؤمت�رات املحلية، والذين 

شاركوا أكثر من )10مشاركات(.
�  وج�ود ف�روق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أق�ل يف املحور 
الس�ادس اخل�اص بالعالق�ة ب�ني  احل�راك املع�ريف واألم�ن الفكري يف 
اململكة العربية الس�عودية وفقًا ملتغري املش�اركات يف املؤمترات املحلية، 
وكان�ت هذه الف�روق لصالح أفراد العينة الذين س�بق هلم أن ش�اركوا 
يف املؤمترات املحلية من )5 � أقل من 10 مش�اركات( مقارنًة بالذين مل 
يسبق هلم املشاركات يف املؤمترات املحلية، والذين شاركوا من )1 � 5( 

مشاركات، وأكثر من )10مشاركات(.
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
الس�ابع اخلاص بأثر احلراك املعريف يف تعزيز األمن الفكري يف اململكة 
العربية الس�عودية وفقًا ملتغري املشاركات يف املؤمترات املحلية، وكانت 
ه�ذه الف�روق لصال�ح أف�راد العين�ة الذين س�بق هل�م أن ش�اركوا يف 
املؤمترات املحلية من )1 � 5( مش�اركات، مقارنًة بالذين مل يس�بق هلم 
املشاركات يف املؤمترات املحلية، والذين شاركوا من )5 � أقل من 10 

مشاركات(، وأكثر من )10مشاركات(.
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خامسًا: اجتاهات أفراد جمتمع الدراسة حول حماور الدراسة وفقًا ملتغري املشاركات 
يف املؤمترات الدولية:

اجلدول رقم )52( حتليل التباين األحادي للكشف عن الفروق يف 
استجابات أفراد جمتمع الدراسة نحو  حماور الدراسة  وفقا ملتغري املشاركات 

يف املؤمترات الدولية

املشاركات يف مصدر التباين
املؤمترات الدولية

جمموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
مستوى قيمة Fاملربعات

الداللة

مكونات احلراك 
املعريف

0.00**6.5932.2013.50بني املجموعات
109.496720.16داخل املجموعات

116.09675املجموع

إجيابيات احلراك 
املعريف

0.00**2.3230.773.94بني املجموعات
131.946720.19داخل املجموعات

134.26675املجموع

سلبيات احلراك املعريف
0.00**17.7035.9011.44بني املجموعات

346.686720.51داخل املجموعات
364.39675املجموع

معوقات احلراك 
املعريف

0.00**7.0132.335.66بني املجموعات
277.636720.41داخل املجموعات

284.65675املجموع

مكونات األمن 
الفكري ودعائمه

0.00**3.4531.155.26بني املجموعات
147.036720.21داخل املجموعات

150.48675املجموع
 العالقة بني  احلراك

 املعريف واألمن
الفكري

0.00**1.7230.572.37بني املجموعات
162.336720.24داخل املجموعات

164.05675املجموع

 أثر احلراك املعريف يف
تعزيز األمن الفكري

0.00**4.8231.603.41بني املجموعات
315.816720.47داخل املجموعات

320.63675املجموع 
** دالة عند مستوى )0.01( أو أقل.
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اجلدول رقم )53(
اختبار شيفيه )Scheffe( لتحديد اجتاه الداللة اإلحصائية بني حماور 

الدراسة وفقًا ملتغري املشاركات يف املؤمترات الدولية

عدد املؤمترات املشارك هبا حماور الدراسة
دوليا )أ(

عدد املؤمترات املشارك هبا 
دوليا )ب(

متوسط الفروق
 مستوىاالنحراف اخلطأ)أ-ب(

الداللة

مكونات 
احلراك املعريف

ال يوجد

E337.30.000-20-0.186*من 1 إىل أقل من 5 مؤمترات
من 5 إىل أقل من 10 

مؤمترات
*0.236-20-E482.40.000

E347.50.006-20-0.205*من 10 مؤمترات فأكثر

من 1 إىل أقل من 5 مؤمترات
من 5 إىل أقل من 10 

E300.5-20-E942.40.709-20مؤمترات

E458.1-20-E717.50.991-20من 10 مؤمترات فأكثر
من 5 إىل أقل من 10 

E941.320-E190.60.966-20من 10 مؤمترات فأكثرمؤمترات

تابع اجلدول 
رقم )24( 
إجيابيات 

احلراك املعريف

ال يوجد

E4737.9-20-E790.40.131-20من 1 إىل أقل من 5 مؤمترات
من 5 إىل أقل من 10 

مؤمترات
*0.1498-20-E307.40.018

E403.60.329-20-0.1170من 10 مؤمترات فأكثر

من 1 إىل أقل من 5 مؤمترات
من 5 إىل أقل من 10 

E0442.5-20-E466.40.738-20مؤمترات

E5169.1-20-E572.60.992-20من 10 مؤمترات فأكثر
من 5 إىل أقل من 10 

E282.320-E686.60.971-20من 10 مؤمترات فأكثرمؤمترات
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عدد املؤمترات املشارك هبا حماور الدراسة
دوليا )أ(

عدد املؤمترات املشارك هبا 
دوليا )ب(

متوسط الفروق
 مستوىاالنحراف اخلطأ)أ-ب(

الداللة

سلبيات احلراك 
املعريف

ال يوجد

E246.60.000-0.324620*من 1 إىل أقل من 5 مؤمترات
من 5 إىل أقل من 10 

مؤمترات
*0.380020-E326.70.000

0.28940.10220.046*من 10 مؤمترات فأكثر

من 1 إىل أقل من 5 مؤمترات
من 5 إىل أقل من 10 

E545.520-E165.70.910-20مؤمترات

E0515.3-0.10170.989-20من 10 مؤمترات فأكثر
من 5 إىل أقل من 10 

E2060.9-0.10840.873-20من 10 مؤمترات فأكثرمؤمترات

معوقات 
احلراك املعريف

ال يوجد

E449.50.159-20-0.136من 1 إىل أقل من 5 مؤمترات
من 5 إىل أقل من 10 

مؤمترات
*0.274-20-E228.60.001

E441.90.266-20-0.182من 10 مؤمترات فأكثر

من 1 إىل أقل من 5 مؤمترات
من 5 إىل أقل من 10 

E667.60.245-20-0.138مؤمترات

E656.4-20-E301.90.967-20من 10 مؤمترات فأكثر
من 5 إىل أقل من 10 

E061.920-E996.90.827-20من 10 مؤمترات فأكثرمؤمترات

مكونات 
األمن الفكري 

ودعائمه

ال يوجد

E523.40.008-20-0.149*من 1 إىل أقل من 5 مؤمترات
من 5 إىل أقل من 10 

مؤمترات
*0.164-20-E469.40.012

E283.9-20-E556.60.575-20من 10 مؤمترات فأكثر

من 1 إىل أقل من 5 مؤمترات
من 5 إىل أقل من 10 

E545.1-20-E429.40.992-20مؤمترات

E994.520-E526.60.876-20من 10 مؤمترات فأكثر
من 5 إىل أقل من 10 

E440.720-E850.70.802-20من 10 مؤمترات فأكثرمؤمترات
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عدد املؤمترات املشارك هبا حماور الدراسة
دوليا )أ(

عدد املؤمترات املشارك هبا 
دوليا )ب(

متوسط الفروق
 مستوىاالنحراف اخلطأ)أ-ب(

الداللة

 العالقة
 بني  احلراك

 املعريف واألمن
الفكري

ال يوجد

E545.40.128-20-0.109*من 1 إىل أقل من 5 مؤمترات
من 5 إىل أقل من 10 

E612.50.298-20-0.100مؤمترات

E420.2-20-E299.60.994-20من 10 مؤمترات فأكثر

من 1 إىل أقل من 5 مؤمترات
من 5 إىل أقل من 10 

E223.820-E471.50.999-30مؤمترات

E138.820-E169.60.657-20من 10 مؤمترات فأكثر
من 5 إىل أقل من 10 

E999.720-E614.70.762-20من 10 مؤمترات فأكثرمؤمترات

 أثر احلراك
 املعريف يف تعزيز
األمن الفكري

ال يوجد

E933.60.040-20-0.183*من 1 إىل أقل من 5 مؤمترات
من 5 إىل أقل من 10 

E672.70.113-20-0.178مؤمترات

E357.90.465-20-0.156من 10 مؤمترات فأكثر

من 1 إىل أقل من 5 مؤمترات
من 5 إىل أقل من 10 

E711.520-E612.71.000-30مؤمترات

E327.220-E907.90.994-20من 10 مؤمترات فأكثر
من 5 إىل أقل من 10 

E112.20.1030.997-20من 10 مؤمترات فأكثرمؤمترات

* اجتاه الداللة اإلحصائية كام يبينها اختبار شيفيه.
 يوضح اجلدول رقم )52( اخلاص بتحليل التباين األحادي وجود فروق 
ذات دالل�ة إحصائي�ة عند مس�توى )0.01( فأقل؛ يف متوس�طات اجتاهات 
أفراد جمتمع الدراس�ة حول حماور الدراس�ة الس�بعة، باختالف مشاركاهتم يف 
املؤمترات الدولية، مما يدل عى أن آراء املبحوثني ختتلف باختالف مشاركاهتم 
يف املؤمترات الدولية، ولتحديد صالح الفروق تم اس�تخدام اختبار شيفيه كام 

يشري إىل ذلك اجلدول رقم )53( ، وجاءت نتائجه كام يي:
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�   وج�ود ف�روق دال�ة إحصائي�ًا عند مس�توى )0.01( أو أق�ل يف املحور 
األول اخلاص بمكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية وفقًا 
ملتغري املشاركات يف املؤمترات الدولية، وكانت هذه الفروق لصالح أفراد 
العينة الذين مل يس�بق هلم أن شاركوا يف املؤمترات الدولية، مقارنًة بالذين 
سبق هلم املشاركات يف املؤمترات الدولية من )1 � 5( مشاركات ومن )5 

� أقل من 10 مشاركات( وأكثر من )10مشاركات(.
�  وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )0.01( أو أقل يف املحور الثاين 
اخلاص بإجيابيات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية وفقًا ملتغري 
املشاركات يف املؤمترات الدولية، وكانت هذه الفروق لصالح أفراد العينة 
الذي�ن س�بق هلم أن ش�اركوا يف املؤمت�رات الدولية م�ن )5 � أقل من 10 
مش�اركات(  مقارنًة بالذين مل يسبق هلم املشاركات يف املؤمترات الدولية، 

والذين شاركوا من )1 � 5( مشاركات، وأكثر من )10مشاركات(. 
�  وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )0.01( أو أقل يف املحور الثالث 
اخلاص بس�لبيات احلراك املع�ريف يف اململكة العربية الس�عودية وفقًا ملتغري 
املش�اركات يف املؤمترات الدولية، وكانت هذه الفروق لصالح أفراد العينة 
الذين س�بق هلم أن ش�اركوا يف املؤمترات الدولية من )1 � 5( مش�اركات، 
ومن )5 � أقل من 10 مشاركات( ، مقارنًة بالذين مل يسبق هلم املشاركات 

يف املؤمترات الدولية، والذين شاركوا وأكثر من )10مشاركات(.
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
الراب�ع اخلاص بمعوقات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
وفق�ًا ملتغ�ري املش�اركات يف املؤمترات الدولي�ة، وكانت ه�ذه الفروق 
لصالح أفراد العينة الذين سبق هلم أن شاركوا يف املؤمترات الدولية من 
)5 � أقل من 10 مش�اركات( ، مقارنًة بالذين مل يسبق هلم املشاركات 
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يف املؤمترات الدولية، والذين ش�اركوا من )1 � 5( مشاركات، وأكثر 
من )10مشاركات(.

�  وج�ود ف�روق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أق�ل يف املحور 
اخلامس اخلاص بمكون�ات األمن الفكري ودعائمه يف اململكة العربية 
الس�عودية وفقًا ملتغ�ري املش�اركات يف املؤمترات الدولي�ة، وكانت هذه 
الف�روق لصالح أف�راد العينة الذين س�بق هلم أن ش�اركوا يف املؤمترات 
الدولي�ة من )1 � 5( مش�اركات، وم�ن )5 � أقل من 10 مش�اركات(  
مقارن�ًة بالذين مل يس�بق هلم املش�اركات يف املؤمترات الدولي�ة، والذين 

شاركوا أكثر من )10مشاركات(.
�  وج�ود ف�روق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أق�ل يف املحور 
السادس اخلاص بالعالقة بني  احلراك املعريف واألمن الفكري يف اململكة 
العربية الس�عودية وفقًا ملتغري املش�اركات يف املؤمترات الدولية، وكانت 
هذه الفروق لصالح أفراد العينة الذين سبق هلم أن شاركوا يف املؤمترات 
الدولية من )1 � 5( مش�اركات، مقارنًة بالذين مل يسبق هلم املشاركات 
يف املؤمترات الدولية، والذين شاركوا من )5 � أقل من 10 مشاركات(، 

وأكثر من )10مشاركات(.
�  وج�ود ف�روق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أق�ل يف املحور 
الس�ابع اخلاص بأثر احلراك املعريف يف تعزي�ز األمن الفكري يف اململكة 
العربية الس�عودية وفقًا ملتغري املش�اركات يف املؤمترات الدولية، وكانت 
هذه الفروق لصالح أفراد العينة الذين سبق هلم أن شاركوا يف املؤمترات 
الدولية من )1 � 5( مش�اركات، مقارنًة بالذين مل يسبق هلم املشاركات 
يف املؤمترات الدولية، والذين شاركوا من )5 � أقل من 10 مشاركات(، 

وأكثر من )10مشاركات(.
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سادسـًا: اجتاهات أفراد جمتمع الدراسـة حول حماور الدراسة وفقًا ملتغري عدد 
البحوث املنشورة

اجلدول رقم )54(
حتليل التباين األحادي للكشف عن الفروق يف استجابات أفراد جمتمع 

الدراسة نحو حماور الدراسة وفقًا ملتغري عدد البحوث املنشورة

عدد الكتب مصدر التباين
املنشورة

جمموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
مستوىقيمة Fاملربعات

الداللة

مكونات احلراك 
املعريف

0.00**12.3934.1326.76بني املجموعات
103.706720.15داخل املجموعات

116.09675املجموع

إجيابيات احلراك 
املعريف

0.00**6.1532.0510.76بني املجموعات
128.116720.19داخل املجموعات

134.26675املجموع

سلبيات احلراك 
املعريف

0.00**23.3837.7915.36بني املجموعات
341.016720.50داخل املجموعات

364.39675املجموع

معوقات احلراك 
املعريف

0.00**10.2733.428.38بني املجموعات
274.376720.40داخل املجموعات

284.65675املجموع
مكونات األمن 
الفكري ودعائمه

0.00**7.5732.5211.86بني املجموعات
142.916720.21داخل املجموعات

150.48675املجموع
 العالقة بني  احلراك

 املعريف واألمن
الفكري

0.00**4.2031.405.89بني املجموعات
159.846720.23داخل املجموعات

164.05675املجموع

 أثر احلراك املعريف يف
تعزيز األمن الفكري

0.00**14.5234.8410.62بني املجموعات
306.116720.45داخل املجموعات

320.63675املجموع 
** دالة عند مستوى )0.01( أو أقل.
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اجلدول رقم )55( اختبار شيفيه)Scheffe( لتحديد اجتاه الداللة اإلحصائية بني 
محاور الدراسة وفقًا ملتغير عدد البحوث املنشورة

 حماور
الدراسة

عدد الكتب
املنشورة )أ(

عدد الكتب املنشورة )ب(
متوسط الفروق

)أ-ب(
 مستوىاالنحراف اخلطأ

الداللة

مكونات 
احلراك 
املعريف

ال يوجد
E710.40.000-20-0.306*من 1 إىل أقل من 4 كتب
E422.40.000-20-0.339*من 4 إىل أقل من 7 كتب

E267.40.000-20-0.248*من 7 كتب فأكثر

من 1 إىل أقل من 4 
كتب

E333.3-20-E199.30.874-20من 4 إىل أقل من 7 كتب
E607.520-E755.40.667-20من 7 كتب فأكثر

من 4 إىل أقل من 7 
E930.920-E147.40.304-20من 7 كتب فأكثركتب

إجيابيات 
احلراك 
املعريف

ال يوجد
E564.40.000-20-0.2155*من 1 إىل أقل من 4 كتب
E596.40.000-20-0.2304*من 4 إىل أقل من 7 كتب

E392.50.292-20-0.1024من 7 كتب فأكثر

من 1 إىل أقل من 4 
كتب

E2294.1-20-E634.40.990-20من 4 إىل أقل من 7 كتب
E560.50.174-0.113120من 7 كتب فأكثر

من 4 إىل أقل من 7 
E962.50.117-0.128020من 7 كتب فأكثركتب

سلبيات 
احلراك 
املعريف

ال يوجد
E482.70.000-0.399920*من 1 إىل أقل من 4 كتب
E066.70.000-0.450720*من 4 إىل أقل من 7 كتب

E636.80.000-0.435320*من 7 كتب فأكثر

من 1 إىل أقل من 4 
كتب

E680.520-E832.70.920-20من 4 إىل أقل من 7 كتب
E645.320-E462.80.980-20من 7 كتب فأكثر

من 4 إىل أقل من 7 
E6935.1-20-E795.80.998-20من 7 كتب فأكثركتب
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 حماور
الدراسة

عدد الكتب
املنشورة )أ(

عدد الكتب املنشورة )ب(
متوسط الفروق

)أ-ب(
 مستوىاالنحراف اخلطأ

الداللة

معوقات 
احلراك 
املعريف

ال يوجد
E435.60.000-20-0.281*من 1 إىل أقل من 4 كتب
E178.60.000-20-0.306*من 4 إىل أقل من 7 كتب

E747.70.131-20-0.184من 7 كتب فأكثر
E564.2-20-E294.60.986-20من 4 إىل أقل من 7 كتبمن 1 إىل أقل من 4 كتب
E117.70.477-0.12220من 7 كتب فأكثرمن 4 إىل أقل من 7 كتب

مكونات 
األمن 

الفكري 
ودعائمه

ال يوجد
E617.40.000-20-0.242*من 1 إىل أقل من 4 كتب
E959.40.000-20-0.246*من 4 إىل أقل من 7 كتب

E319.9-20-E195.50.371-20من 7 كتب فأكثر

من 1 إىل أقل من 4 كتب
E067.3-20-E586.41.000-30من 4 إىل أقل من 7 كتب

E053.50.067-0.14320من 7 كتب فأكثر
E565.50.073-0.14720من 7 كتب فأكثرمن 4 إىل أقل من 7 كتب

 العالقة
  بني

 احلراك
 املعريف
 واألمن
الفكري

ال يوجد
E789.40.008-20-0.173*من 1 إىل أقل من 4 كتب
E442.50.006-20-0.186*من 4 إىل أقل من 7 كتب

E869.5-20-E319.50.797-20من 7 كتب فأكثر

من 1 إىل أقل من 4 
كتب

E213.1-20-E559.40.995-20من 4 إىل أقل من 7 كتب
E856.50.263-0.11320من 7 كتب فأكثر

E688.50.205-0.12620من 7 كتب فأكثرمن 4 إىل أقل من 7 كتب

أثر احلراك 
املعريف 

يف تعزيز 
األمن 
الفكري

ال يوجد
E209.60.000-20-0.353*من 1 إىل أقل من 4 كتب
E752.70.000-20-0.334*من 4 إىل أقل من 7 كتب

E281.80.182-20-0.181من 7 كتب فأكثر

من 1 إىل أقل من 4 
كتب

E678.120-E758.60.995-20من 4 إىل أقل من 7 كتب
E038.70.184-0.17220من 7 كتب فأكثر

E541.80.314-0.15420من 7 كتب فأكثرمن 4 إىل أقل من 7 كتب
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يوض�ح اجل�دول رق�م )54( اخلاص بتحلي�ل التباين األح�ادي وجود 
ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة عن�د مس�توى )0.01( فأقل؛ يف متوس�طات 
اجتاهات أفراد جمتمع الدراس�ة حول حماور الدراس�ة السبعة، باختالف عدد 
الكتب املنش�ورة، مما يدل عى أن آراء املبحوثني ختتلف باختالف عدد كتبهم 
املنشورة من عدمها، ولتحديد صالح الفروق تم استخدام اختبار شيفيه، كام 

يشري إىل ذلك اجلدول رقم )55( ، وجاءت نتائجه كام يي:
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
األول اخل�اص بمكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
وفقًا ملتغري عدد الكتب املنش�ورة ألفراد جمتمع الدراس�ة، وكانت هذه 
الف�روق لصالح أفراد العينة الذين لدهيم كتب منش�ورة من )1 � أقل 
من 4( وكذلك من )4 � أقل من 7( والذين لدهيم كتب منش�ورة من 

)7 فأكثر(، مقارنًة بالذين ليست لدهيم كتب منشورة .
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
الث�اين اخلاص بإجيابيات احل�راك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
وفقًا ملتغري عدد الكتب املنش�ورة ألفراد جمتمع الدراس�ة، وكانت هذه 
الف�روق لصالح أفراد العينة الذين لدهيم كتب منش�ورة من )1 � أقل 
م�ن 4(، وم�ن )4 � أق�ل من 7( ، مقارن�ًة بالذين ليس�ت لدهيم كتب 

منشورة، والذين لدهيم كتب منشورة من )7 فأكثر(. 
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
الثالث اخلاص بس�لبيات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
وفقًا ملتغري عدد الكتب املنش�ورة ألفراد جمتمع الدراس�ة، وكانت هذه 
الف�روق لصالح أفراد العينة الذين لدهيم كتب منش�ورة من )1 � أقل 
من 4( وكذلك من )4 � أقل من 7( والذين لدهيم كتب منش�ورة من 

)7 فأكثر(، مقارنًة بالذين ليست لدهيم كتب منشورة
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�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
الراب�ع اخلاص بمعوقات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
وفقًا ملتغري عدد الكتب املنش�ورة ألفراد جمتمع الدراس�ة، وكانت هذه 
الف�روق لصالح أفراد العينة الذين لدهيم كتب منش�ورة من )1 � أقل 
م�ن 4(، وم�ن )4 � أقل م�ن 7(، مقارن�ًة بالذين ليس�ت لدهيم كتب 

منشورة، والذين لدهيم كتب منشورة من )7 فأكثر(.
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
اخلامس اخلاص بمكونات األمن الفكري ودعائمه يف اململكة العربية 
الس�عودية وفق�ًا ملتغري عدد الكتب املنش�ورة ألفراد جمتمع الدراس�ة، 
وكان�ت هذه الف�روق لصالح أفراد العينة الذين لدهيم كتب منش�ورة 
م�ن )1 � أق�ل من 4(، وم�ن )4 � أقل من 7( ، مقارنًة بالذين ليس�ت 

لدهيم كتب منشورة، والذين لدهيم كتب منشورة من )7 فأكثر(.
�  وج�ود ف�روق دال�ة إحصائي�ًا عند مس�توى )0.01( أو أق�ل يف املحور 
الس�ادس اخل�اص بالعالق�ة ب�ني  احل�راك املع�ريف واألم�ن الفكري يف 
اململكة العربية الس�عودية وفقًا ملتغري عدد الكتب املنشورة ألفراد جمتمع 
الدراس�ة، وكانت هذه الف�روق لصالح أفراد العين�ة الذين لدهيم كتب 
منش�ورة م�ن )1 � أق�ل من 4(، وم�ن )4 � أقل م�ن 7( ، مقارنًة بالذين 
ليست لدهيم كتب منشورة، والذين لدهيم كتب منشورة من )7 فأكثر(.
�  وج�ود ف�روق دال�ة إحصائي�ًا عند مس�توى )0.01( أو أق�ل يف املحور 
الس�ابع اخلاص بأثر احل�راك املعريف يف تعزيز األم�ن الفكري يف اململكة 
العربية السعودية وفقًا ملتغري عدد الكتب املنشورة ألفراد جمتمع الدراسة، 
وكانت هذه الفروق لصالح أفراد العينة الذين لدهيم كتب منش�ورة من 
)1 � أق�ل م�ن 4(، ومن )4 � أقل من 7( ، مقارنًة بالذين ليس�ت لدهيم 

كتب منشورة، والذين لدهيم كتب منشورة من )7 فأكثر(.
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س�ابعًا: اجتاهات أفراد جمتمع الدراس�ة حول حماور الدراس�ة وفقًا ملتغري عدد 
املؤلفات )الكتب(:

اجلدول رقم )56(

جمموع عدد املؤلفاتمصدر التباين
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
مستوى قيمة Fاملربعات

الداللة

مكونات احلراك 
املعريف

0.00**10.0733.3521.27بن املجموعات
106.026720.15داخل املجموعات

116.09675املجموع

إجيابيات احلراك 
املعريف

0.00**5.4631.829.50بن املجموعات
128.806720.19داخل املجموعات

134.26675املجموع

سلبيات احلراك 
املعريف

0.00**27.1539.0518.03بن املجموعات
337.246720.50داخل املجموعات

364.39675املجموع

معوقات احلراك 
املعريف

0.00**9.5433.187.77بن املجموعات
275.106720.40داخل املجموعات

284.65675املجموع

مكونات األمن 
الفكري ودعائمه

0.00**5.6331.878.71بن املجموعات
144.846720.21داخل املجموعات

150.48675املجموع
  العالقة بن

 احلراك املعريف
واألمن الفكري

0.00**4.3231.446.06بن املجموعات
159.736720.23داخل املجموعات

164.05675املجموع
 أثر احلراك املعريف

 يف تعزيز األمن
الفكري

0.00**8.8332.946.34بن املجموعات
311.806720.46داخل املجموعات

320.63675املجموع 

** دالة عند مستوى )0.01( أو أقل.

حتليل التباين األحادي للكشف عن الفروق يف استجابات أفراد جمتمع
الدراسة نحو حماور الدراسة وفقًا ملتغري عدد املؤلفات )الكتب(
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اجلدول رقم )57(
اختبار شيفيه) Scheffe( لتحديد اجتاه الداللة اإلحصائية بني حماور 

الدراسة وفقًا ملتغري عدد املؤلفات
 حماور

متوسط الفروقعدد املؤلفات )ب(عدد املؤلفات )أ(الدراسة
 مستوىاالنحراف اخلطأ)أ-ب(

الداللة

مكونات 
احلراك 
املعريف

ال يوجد

E465.30.000-20-0.257*من 1 إىل أقل من 4 كتب

E935.40.000-20-0.228*من 4 إىل أقل من 7 كتب

E793.50.000-20-0.267*من 7 كتب فأكثر

من 1 إىل أقل من 4 كتب
E219.220-E955.40.939-20من 4 إىل أقل من 7 كتب

E826.9-20-E314.50.999-30من 7 كتب فأكثر

E478.3-20-E001.60.939-20من 7 كتب فأكثرمن 4 إىل أقل من 7 كتب

إجيابيات 
احلراك 
املعريف

ال يوجد

E829.30.000-20-0.1732*من 1 إىل أقل من 4 كتب

E300.50.001-20-0.1983*من 4 إىل أقل من 7 كتب

E849.50.009-20-0.2035*من 7 كتب فأكثر

من 1 إىل أقل من 4 كتب
E4705.2-20-E520.50.969-20من 4 إىل أقل من 7 كتب

E5420.3-20-E769.50.968-20من 7 كتب فأكثر

E3171.5-20-E327.61.000-30من 7 كتب فأكثرمن 4 إىل أقل من 7 كتب

سلبيات 
احلراك 
املعريف

ال يوجد

E653.60.000-0.453520*من 1 إىل أقل من 4 كتب

E690.80.000-0.343920*من 4 إىل أقل من 7 كتب

E526.90.014-0.314920*من 7 كتب فأكثر

من 1 إىل أقل من 4 كتب
E131.80.612-20-0.1096من 4 إىل أقل من 7 كتب

E556.90.560-20-0.1386من 7 كتب فأكثر

E4809.2-0.10880.995-20من 7 كتب فأكثرمن 4 إىل أقل من 7 كتب
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معوقات 
احلراك 
املعريف

ال يوجد
E147.50.002-20-0.226*من 1 إىل أقل من 4 كتب
E213.70.001-20-0.292*من 4 إىل أقل من 7 كتب

E396.80.121-20-0.210من 7 كتب فأكثر

من 1 إىل أقل من 4 كتب
E285.6-20-E343.70.849-20من 4 إىل أقل من 7 كتب

E585.120-E027.80.998-20من 7 كتب فأكثر
E761.820-E628.90.875-20من 7 كتب فأكثرمن 4 إىل أقل من 7 كتب

مكونات 
األمن 

الفكري 
ودعائمه

ال يوجد
E561.40.000-20-0.191*من 1 إىل أقل من 4 كتب
E603.50.002-20-0.204*من 4 إىل أقل من 7 كتب

E803.60.318-20-0.119من 7 كتب فأكثر

من 1 إىل أقل من 4 كتب
E632.1-20-E923.50.997-20من 4 إىل أقل من 7 كتب

E792.720-E723.60.722-20من 7 كتب فأكثر

 العالقة
 بني  احلراك

 املعريف
 واألمن
الفكري

ال يوجد
E473.40.006-20-0.154*من 1 إىل أقل من 4 كتب
E175.50.008-20-0.191*من 4 إىل أقل من 7 كتب

E724.4-20-E426.60.930-20من 7 كتب فأكثر

من 1 إىل أقل من 4 كتب
E727.3-20-E695.50.931-20من 4 إىل أقل من 7 كتب

E546.60.435-0.11020من 7 كتب فأكثر
E784.70.278-0.14720من 7 كتب فأكثرمن 4 إىل أقل من 7 كتب

 أثر احلراك
 املعريف

 يف تعزيز
 األمن

الفكري

E211.60.006-20-0.217*من 1 إىل أقل من 4 كتبال يوجد
E487.70.008-20-0.270*من 4 إىل أقل من 7 كتب

E552.90.095-20-0.234من 7 كتب فأكثر
E833.5-20-E818.70.926-20من 4 إىل أقل من 7 كتبمن 1 إىل أقل من 4 كتب

E707.1-20-E482.90.998-20من 7 كتب فأكثر
E136.30.1050.989-20من 7 كتب فأكثرمن 4 إىل أقل من 7 كتب

* اجتاه الداللة اإلحصائية كام يبينها اختبار شيفيه.
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يوض�ح اجل�دول رق�م )56( اخلاص بتحلي�ل التباين األح�ادي وجود 
ف�روق ذات دالل�ة إحصائية عند مس�توى )0.01( أو أقل؛ يف متوس�طات 
اجتاهات أفراد جمتمع الدراس�ة حول حماور الدراس�ة السبعة، باختالف عدد 
مؤلفاهت�م، مم�ا يدل ع�ى أن آراء املبحوثني ختتلف باختالف ع�دد مؤلفاهتم، 
ولتحديد صالح الفروق تم استخدام اختبار شيفيه كام يشري إىل ذلك اجلدول 

رقم )57( ، وجاءت نتائج ذلك كام يي:
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
األول اخل�اص بمكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
وفقًا ملتغري عدد املؤلفات )الكتب(، وكانت هذه الفروق لصالح أفراد 
العين�ة الذي�ن عدد مؤلفاهتم من )1 � أقل من4( ومن )4 � أقل من7( 

ومن )7 فأكثر(، مقارنًة بالذين ليس لدهيم مؤلفات )كتب(.
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
الث�اين اخلاص بإجيابيات احل�راك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
وفقًا ملتغري عدد املؤلفات )الكتب(، وكانت هذه الفروق لصالح أفراد 
العين�ة الذي�ن عدد مؤلفاهتم من )1 � أقل من4( ومن )4 � أقل من7( 

ومن )7 فأكثر(، مقارنًة بالذين ليس لدهيم مؤلفات )كتب(.
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
الثالث اخلاص بس�لبيات احلراك املعريف يف اململكة العربية الس�عودية 
وفق�ًا ملتغري ع�دد املؤلف�ات )الكت�ب(، وكانت هذه الف�روق لصالح 
أف�راد العينة الذي�ن ليس لدهيم مؤلفات )كت�ب(، مقارنة بالذين عدد 

مؤلفاهتم من )1 � أقل من4( ومن )4 � أقل من7( ومن )7 فأكثر(.
�  وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )0.01( أو أقل يف املحور الرابع 
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اخلاص بمعوقات احلراك املعريف يف اململكة العربية السعودية وفقًا ملتغري 
عدد املؤلفات )الكتب(، وكانت هذه الفروق لصالح أفراد العينة الذين 
عدد مؤلفاهتم من )1 � أقل من4( ومن )4 � أقل من7( ، مقارنًة بالذين 

ليس لدهيم مؤلفات )كتب(، والذين عدد مؤلفاهتم من )7 فأكثر(.
�  وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )0.01( أو أقل يف املحور اخلامس 
اخلاص بمكونات األمن الفكري ودعائمه يف اململكة العربية الس�عودية 
وفقًا ملتغ�ري عدد املؤلفات )الكتب(، وكانت ه�ذه الفروق لصالح أفراد 
العين�ة الذين عدد مؤلفاهتم م�ن )1 � أقل من4( وم�ن )4 � أقل من7( ، 
مقارنًة بالذين ليس لدهيم مؤلفات )كتب(، والذين عدد مؤلفاهتم من )7 

فأكثر(.
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
الس�ادس اخل�اص بالعالقة ب�ني  احلراك املع�ريف واألم�ن الفكري يف 
اململكة العربية السعودية وفقًا ملتغري عدد املؤلفات )الكتب(، وكانت 
ه�ذه الفروق لصالح أف�راد العينة الذين عدد مؤلفاهت�م من )1 � أقل 
م�ن4( وم�ن )4 � أقل م�ن7( ، مقارن�ًة بالذين ليس لدهي�م مؤلفات 

)كتب(، والذين عدد مؤلفاهتم من )7 فأكثر(.
�  وج�ود فروق دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( أو أقل يف املحور 
الس�ابع اخلاص بأثر احلراك املعريف يف تعزيز األمن الفكري يف اململكة 
العربية الس�عودية وفقًا ملتغ�ري عدد املؤلفات )الكت�ب(، وكانت هذه 
الف�روق لصالح أفراد العينة الذين عدد مؤلفاهتم من )1 � أقل من4( 
وم�ن )4 � أقل م�ن7( ، مقارنًة بالذين ليس لدهي�م مؤلفات )كتب(، 

والذين عدد مؤلفاهتم من )7 فأكثر(.
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الفصل اخلامس

اخلالصة والنتائج والتوصيات
5 . 1  خالصة الدراسة  

5 . 2   نتائج الدراسة 

5 . 3   توصيات الدراسة 
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5 . اخلالصة والنتائج والتوصيات
   وأخريًا وليس آخرًا، أس�أل اهلل تعاىل أن تكون هذه الدراسة قد وفقت 
يف حتقيق أهدافها، التي تتمثل أمهيتها يف إعطاء صورة واضحة عن أثر احلراك 
املعريف ع�ى األمن الفكري يف اململكة العربية الس�عودية، وقد توصلت هذه 
الدراس�ة إىل ع�دٍد م�ن النتائج والتوصي�ات التي اتضحت م�ن خالل حتليل 

البيانات وتفسريها التي تم احلصول عليها من أفراد الدراسة.

ويف ه�ذا الفصل س�يتم ع�رض ملخص الدراس�ة، وأه�م النتائج التي 
توصلت إليها، إىل جانب جمموعة من التوصيات التي يويص هبا الباحث من 

خالل هذه النتائج، وذلك عى النحو التايل:    

5 . 1  خالصة الدراسة
إن عن�وان الدراس�ة: هو )أثر احل�راك املعريف عى األم�ن الفكري( وقد 
قس�م الباحث دراسته إىل مخسة فصول رئيسة، باإلضافة إىل خامتة ومالحق، 

وجاءت فصول الدراسة كام يي:

تناول الباحث يف الفصل األول مقدمة الدراس�ة ومش�كلتها وأهدافها، 
وتس�اؤالت الدراس�ة واملفاهيم واملصطلحات الواردة، ثم تناول يف الفصل 
الثاين اإلطار النظري للدراسة، وقسمه إىل ثالثة أقسام: القسم األول خاص 
باحلراك املعريف ومتغرياته ومكوناته وعالقته باألمن الفكري، والقس�م الثاين 
تن�اول فيه األمن الفك�ري وأمهيته وعالقته باحلراك املعريف، والقس�م الثالث 

الدراسات السابقة والتعليق عليها.

ك�ام تناول الباحث يف الفصل الثالث إجراءات الدراس�ة املنهجية، وقام 
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بعرض جمتمع الدراس�ة والعينة وحتليل البيان�ات واخلصائص الديموغرافية 
لعينة الدراسة، كام تناول فيه األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة.

وتن�اول يف الفص�ل الراب�ع مناقش�ة النتائج وحتلي�ل البيان�ات وتوصل 
الباح�ث م�ن خالل دراس�ته إىل عدد م�ن النتائج س�يتم عرضه�ا يف الفصل 
اخلامس الذي تضمن خالصة الدراس�ة والنتائج والتوصيات واملقرحات ، 

وختمت الدراسة بقائمة املصادر واملراجع، واملالحق، والفهارس.

5 . 2  نتائج الدراسة
وقد جاءت نتائج الدراسة كام يي:

أ  ـ  النتائج املتعلقة بمكونات احلراك املعريف يف اململكة العربية 
السعودية

أظه�رت نتائج الدراس�ة أن مكونات احلراك املع�ريف يف اململكة العربية 
السعودية هي عى الرتيب كام يي:
1 �  معارض الكتب الدورية.

2 �  تطور اجلامعات يف اململكة العربية السعودية. 
3 �  البعثات العلمية للخارج. 

4 �  الشبكة العنكبوتية.
5 �  إسهام رجال العلم.

6 �  مراكز الكتب يف اململكة العربية السعودية.
7 �  املؤمترات العلمية املحلية.
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8 �  املشاركات يف املؤمترات الدولية.
9 �  الدور التعليمي والتوعوي للمسجد.

10 �  عدد الكتب املنشورة .
11 �  معدل الصحف واجلرائد املنشورة. 

12 �  املسابقات العلمية.
13 �  استقطاب اخلرباء األجانب.

14 �  معدل الكتب واملؤلفات املنشورة.
15 �  القنوات الفضائية.

16 �  إسهام الكّتاب والصحفيني.
17 �  االختالط بالشعوب األخرى.

18 �  وسائل االتصاالت )اجلوال أو الربيد اإللكروين(.
19 �  الربامج اإلعالمية.

20 �  املجالت املنشورة بأنواعها.
21 �  املشاركات الوطنية يف املعارض الدولية.

22 �  االنفتاح االقتصادي عى العامل.
23 �  النوادي األدبية.

24 �  الصالونات األدبية.
25 �  براءات االخراع.

26 �  املشاركات يف االستحقاقات الرياضية الدولية.
27 �  جتمعات مواسم احلج والعمرة.

28 �  املهرجانات الوطنية.



438

29 �  التطور االستهالكي.
30 �  املتاحف واملعارض.

بـ   النتائج املتعلقة بإجيابيات احلراك املعريف يف اململكة العربية 
السعودية

 أظه�رت نتائج الدراس�ة أن إجيابيات احلراك املع�ريف يف اململكة العربية 
السعودية هي عى الرتيب كام يي:

1 �  تنمية ثقافة املجتمع وفكره.
2 �  التقدم العلمي والتكنولوجي يف املجتمع. 

3 �  رفع  مستوى احلس األمني للمواطن. 
4 �  انتشار الوعي الديني وزيادته.

5 �  تعزيز مبدأ الوحدة الوطنية.
6 �  محاية املجتمع من األفكار الضالة.

7 �  استحداث أدوار أمنية ألفراد املجتمع مل تكن معروفة من قبل.
8 �  تعدد مصادر املعرفة يعزز مفهوم األمن الفكري. 

9 �  إبراز اهلوية الوطنية للمجتمع السعودي.
10 �  توضيح األفكار املغلوطة والالعقالنية.

11 �  تأصيل مفهوم املواطنة.
12 �  إعادة صياغة السياسات األمنية.

13 �  تغيري الكثري من األنامط االجتامعية نحو األفضل.
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14 �  إحداث رؤية إجيابية مغايرة ملفهوم اجلريمة.
15 �  استرشاف املستقبل األمني للمجتمع.

16 �  تطويع املعرفة لتوافق سامت املجتمع األمني والفكري.
17 �  التمسك بالقيم واملبادئ االجتامعية.

18 �  إعادة هيكلة املؤسسات األمنية.
19 �  اإلسهام يف مراحل البناء االجتامعي.

20 �  صياغ�ة احل�راك االجتامع�ي من خ�الل معايري احل�راك املعريف يف 
الدول املتقدمة.

ج ـ  النتائج املتعلقة بسلبيات احلراك املعريف يف اململكة العربية 
السعودية

 أظهرت نتائج الدراس�ة أن س�لبيات احلراك املع�ريف يف اململكة العربية 
السعودية هي عى الرتيب كام يي:

1 �  نشوء بعض أشكال الفساد.
2 �  اختفاء الرقابة عى ما يعرض بمعارض الكتب.

3 �  اجلنس�يات األخ�رى املقيم�ة باململك�ة الت�ي تؤث�ر س�لبًا يف ثقافات 
املجتمع.

4 �  القنوات الفضائية وتأثريها يف ثقافة املجتمع وفكره.
5 �  التجاوزات األمنية من خالل التطور التقني.

6 �  الشبكة العنكبوتية وعدم مصداقية املعلومات وغياب الرقابة.
7 �  املجالت ومدى مصداقية الثقافة املنشورة.
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8 �  فتح املجال لتزوير املستندات.
9 � إضعاف الثقة يف املناهج الدراسية القائمة.

10 �  إحالل ثقافة الصورة حمل القراءة.
11 �  وسائل االتصاالت والرقابة عى املنشور من خالهلا.

12 � ضعف مبدأ التكافل االجتامعي.
13 �  تعزيز الرغبة لدى الشباب يف السفر إىل خلارج.

14 �  جتاوزات احلقوق الفكرية.
15 �  التأثري عى التقاليد والعادات االجتامعية.

16 �  خلل يف املفاهيم العقائدية للمجتمع.
17 �  مواس�م احلج والعمرة والس�لبيات يف اختالط ثقافات الش�عوب 

األخرى وعاداهتم باملجتمع.
18 �  البعثات العلمية للخارج التي تش�كل امتزاجًا لثقافات الش�عوب 

األخرى وعاداهتم.
19 �  السفر والرحال واالطالع عى ثقافة الشعوب األخرى.

20 �  احلد من دراسات الراث اإلسالمي.

د ـ  النتائج املتعلقة بمعوقات احلراك املعريف يف اململكة العربية 
السعودية

 أظه�رت نتائج الدراس�ة أن معوقات احلراك املع�ريف يف اململكة العربية 
السعودية هي عى الرتيب كام يي:

1 �  قل�ة املكتب�ات العام�ة يف كث�ري من مناط�ق اململكة تقف عائق�ًا أمام 
الباحثني واملثقفني.
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2 �  الروت�ني واإلج�راءات م�ن اجله�ات املعني�ة الت�ي تع�وق فعاليات 
معارض الكتب.

3 �  حمدودية إسهام القطاع اخلاص يف احلركة العلمية.
4 �  قلة اجلامعات يف بعض املناطق تؤدي إىل عزوف بعض الشباب عن 

دراسة املرحلة اجلامعية.
5 �  ضعف النرش العلمي للكتب والدراسات.

6 �  عدم االهتامم بمفهوم إدارة املعرفة.
7 �  بعد مناهج التعليم اجلامعي عن احلراك املعريف العاملي.

8 �  قل�ة التش�جيع واحلافز امل�ادي واملعنوي للنارشي�ن يقلالن من نرش 
أعامهلم الثقافية.

9 �  قلة الدعم املادي تعوق نمو األبحاث واالخراعات وتطبيقها.
10 �  عدم هتيئة البيئة املالئمة لتبني املعرفة املالئمة.

11 �  تأخ�ر اإلج�راءات من اجله�ات املعنية يقلل من ف�رص االبتعاث 
للخارج.

12 �  تشديد الرقابة عى النرش والصحف يقلل من عدد الكتب املنشورة.
13 �  كثرة اإلجراءات والبريوقراطية من عوامل العزوف عن املشاركات 

يف املؤمترات الدولية.
14 � تش�ديد الرقابة اإلعالمية يمنع من الربامج احلوارية الثقافية املفيدة 

للمجتمع.
15 �  ارتفاع أسعار الكتب واملجالت يقف عائقًا أمام الكثري من القراء.
16 �  زيادة تكلفة السفر تعوق اختالط أفراد املجتمع بثقافة املجتمعات 

األخرى.
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17 �  تعقيد اإلجراءات لرخيص املدارس أو املراكز العلمية.
18 �  هجرة العقول الوطنية إىل اخلارج.

19 �  ارتفاع تكلفة اإلنرنت تعوق االستفادة من هذه التقنية الثقافية.

هـــ   النتائج املتعلقـة بمكونات األمن الفكري ودعائمه يف اململكة 
العربية السعودية

 أظهرت نتائج الدراسة أن مكونات األمن الفكري ودعائمه يف اململكة 
العربية السعودية هي عى الرتيب كام يي:

1 �  متثل األرسة أساس األمن الفكري ألفرادها.
2 �  تعترب املدرسة من أهم مكونات األمن الفكري ودعائمه.

3 �  تع�د مؤسس�ات التعلي�م الع�ايل من أه�م مكونات األم�ن الفكري 
ودعائمه.

4 �  يمثل املس�جد الركيزة األساسية يف مكونات األمن الفكري، ويعترب 
أهم دعائمه.

5 �  تعد وسائل اإلعالم املرئية من قنوات األمن الفكري ومكوناته.

6 �  يقوم علامء الدين بدور مهم يف تكوين األمن الفكري وتدعيمه.
7 �  لوسائل اإلعالم املسموعة دور مهم يف احلفاظ عى األمن الفكري.

8 �  الندوات العامة من اجلوانب املهمة ملكونات األمن الفكري.
9 �  تعمل الصحف واملجالت عى تنمية األمن الفكري وتدعمه.

10 �  املسابقات الدينية من مكونات األمن الفكري ودعائمه للمجتمع 
وأفراده.
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وـ  النتائج املتعلقة بالعالقة بني احلراك املعريف واألمن الفكري 
يف اململكة العربية السعودية

 أظهرت نتائج الدراس�ة أن العالق�ة بني احلراك املعريف واألمن الفكري 
يف اململكة العربية السعودية هي عى الرتيب كام يي:

1 �  محاية املجتمع وأفراده من األفكار الضالة.
2 �  محاية املجتمع من اخلرافات واألفكار الالعقالنية.

3 �  توعية املجتمع من الوقوع يف براثن اإلرهاب.
4 �  وقاية أفراد املجتمع من االنحراف.

5 �  وقاية املجتمع من اجلريمة.
6 �  املعرفة والوعي الديني.

7 �  احلفاظ عى مفهوم املواطنة واهلوية الوطنية.
8 �  توعية املجتمع من خماطر الغزو الفكري.

9 �  توعية املجتمع من خماطر التعصب القبي والعرقي.
10 �  وقاية املجتمع من اإلشاعات واحلرب النفسية.

ز ـ النتائج املتعلقة بأثر احلراك املعريف يف تعزيز األمن الفكري 
يف اململكة العربية السعودية

 أظهرت نتائج الدراسة أن أثر احلراك املعريف يف تعزيز األمن الفكري يف 
اململكة العربية السعودية هو عى الرتيب كام يي:

1 �  البعثات العلمية للخارج.
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2 �  إسهام رجال العلم.
3 �  الدور التعليمي والتوعوي للمسجد.

4 �  تطور اجلامعات يف اململكة العربية السعودية.
5 �  معارض الكتب الدورية.

6 �  الشبكة العكنبوتية.

7 �  الربامج اإلعالمية.

8 �  القنوات الفضائية.
9 �  استقطاب اخلرباء األجانب.

10 �  املشاركات يف املؤمترات الدولية.
11 �  مراكز الكتب يف اململكة العربية السعودية.

12 �  إسهام الكّتاب والصحفيني.
13 �  املؤمترات العلمية املحلية.

14 �  معدل الصحف واجلرائد املنشورة.
15 �  معدل الكتب واملؤلفات املنشورة.

16 �  عدد الكتب املنشورة.
17 �  النوادي األدبية.

18 �  االختالط بالشعوب األخرى.
19 �  الصالونات األدبية.

20 �  وسائل االتصاالت )اجلوال أو الربيد اإللكروين(.
21 �  االنفتاح االقتصادي عى العامل.

22 �  املشاركات الوطنية يف املعارض الدولية.
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23 �  املشاركات يف االستحقاقات الرياضية الدولية.
24 �  املسابقات العلمية.

25 �  املجالت املنشورة بأنواعها.
26 �  املهرجانات الوطنية.

27 �  جتمعات مواسم احلج والعمرة.
28 �  التطور االستهالكي يف املجتمع.

29 �  املتاحف واملعارض.
30 �  براءات االخراع.

ح ـ  النتائج املتعلقة بأثر احلراك املعريف عىل األمن الفكري

أظهرت نتائج الدراس�ة وجود ارتباط ط�ردي وذي داللة إحصائية بني 
متغري احلراك املعريف ومتغري األمن الفكري، فكلام زادت درجة احلراك املعريف 
زادت درج�ة األمن الفكري، كام تبني أيضًا وج�ود ارتباط طردي بني املتغري 

املستقل بجميع أبعاده )احلراك املعريف( واملتغري التابع )األمن الفكري(.

النتائج املتعلقة بالسؤال الثامن 

ه�ل هناك ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة يف آراء املبحوثني ح�ول حماور 
الدراسة وفقًا ملتغرياهتم الشخصية والوظيفة ؟ 

م�ن التحليل اإلحصائي اتضح أن هناك فروق�ًا ذات داللة إحصائية يف 
آراء املبحوثني حول املحاور السبعة للدراسة وفقًا لكل متغرياهتم الشخصية 
والوظيفية وهي: العمر �  املؤهل العلمي �  عدد سنوات اخلربة �  املشاركات 
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يف املؤمترات املحلية  � املشاركات يف املؤمترات الدولية  �  عدد الكتب املنشورة 
� عدد املؤلفات )الكتب(، مما يدل عى أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية يف 

آراء اجتاهات املجتمع حول املحاور بالنسبة لكل هذه املتغريات . 

5 . 3  توصيات الدراسة
م�ن خ�الل النتائ�ج الت�ي توصل�ت إليه�ا الدراس�ة يق�دم الباحث بعض 

التوصيات، وتتمثل فيام يي:
1 �  االهت�امم بمع�ارض الكت�ب املحلي�ة والدولية، والعم�ل عى توفري 

مصادر متنوعة للحراك املعريف.
2 �  االهتامم باملؤمترات الدولية، وتشجيع العلامء واألساتذة للمشاركات 

فيها، ودعمهم ملا فيها من مردود جيد عى الفرد واملجتمع.
3 �  رعاية مراكز الكتب يف اململكة العربية الس�عودية، وتقديم املس�اندة 

والدعم والتطوير املستمر ملواكبة الثورة العلمية والعوملة.
4 �  زي�ادة أع�داد اجلامع�ات وتنوي�ع ختصصاهتا كأحد مص�ادر احلراك 

املعريف والثقايف ولتوفري بيئة مناسبة للتفاعل واحلوار املعريف.
5 �  رعاية املخرعني وخمرعاهتم وبراءات االخراع، وتشجيعهم وتقديم 
الع�ون هلم ورعاية املوهوبني وتنظيم روح املنافس�ة والطموح؛ لبناء 

جيل متقدم مواكب ملتغريات العرص وتطوراته.
6 �  االهتامم باملجالت والصحف املنشورة كأحد مصادر الثقافة واملعرفة 

ومصدر من مصادر احلراك الثقايف واملعريف. 
7 �  االهت�امم برعاي�ة الصالونات والن�وادي األدبية وتنظيم املس�ابقات 

واألمسيات، وإجياد روح املنافسة وتنمية اإلبداع واالبتكار.
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8 �  حمارب�ة املفاهي�م واألف�كار الضال�ة وتوعي�ة املجتم�ع هب�ا وحمارب�ة 
اإلش�اعات، وتثقيف املجتمع بمصادر معلوماتية وإخبارية س�ليمة 

وصادقة ومؤكدة.
9 �  تقديم التسهيالت للمبتعثني للخارج وتقليل اإلجراءات والروتني؛ 
ليمكنهم حتصيل مواصلة دراستهم وتشجيعهم عى التقدم واإلنتاج.
10 �  رضورة مش�اركات األرسة يف توعية أبنائها بأسس األمن الفكري 
والربية اإلسالمية السليمة، وتوليد روح املواطنة والوالء واالنتامء.
11 �  رضورة اهتامم املدرسة بمبادئ األمن الفكري ونرشها بني أفرادها، 

وعقد ندوات توعوية دورية للطالب يف مفهوم األمن الفكري.
12 �  رضورة قيام علامء الدين بتوعية أفراد املجتمع ضد األفكار الضالة 

من خالل املساجد والقنوات التلفزيونية واإلذاعة والصحف.
13 �  توجيه وسائل اإلعالم نحو إعالم هادف مفيد ومثقف، والبعد عن 

اإلعالم املنايف لتقاليد املجتمع وتعاليم الدين اإلسالمي احلنيف.
14 �  االهتامم باملسابقات الدينية والعلمية وتشجيعها وتنويعها، وتكريم 

الفائزين إلجياد روح املنافسة واحلامس واملثابرة.
15 �  ترس�يخ املواطن�ة واهلوي�ة الوطني�ة يف عقول األف�راد والعمل عى 

توجيه الوالء واالنتامء الوطني وطاعة والة األمر.
16 �  العم�ل عى وقاية املجتمع م�ن اجلريمة واالنحراف واالنزالق يف 

طريق اإلرهاب.
17 �  توعي�ة املجتم�ع م�ن خماطر التعص�ب القبي والعرق�ي وبث روح 

التسامح واحللم والتواضع.
18 �  توعي�ة املجتمع م�ن خماطر الغزو الفكري، حيث يعد أش�د خطرًا 
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وفتكًا وتدمريًا من أي سالح آخر؛ ألنه يدمر الفكر والعقيدة، وينزع 
املواطنة والوالء.

19 �  توعي�ة املجتمع ضد اإلش�اعات واحلرب النفس�ية وحماولة التأكد 
م�ن املعلومات قب�ل تصديقها أو نقلها، وإجي�اد مصادر للتحقق من 

األخبار واملعلومات، ترشف عليها جهات متخصصة.

املقرتحات:
�   يق�رح الباح�ث القي�ام بدراس�ات وأبح�اث جديدة تتن�اول احلراك 

االجتامعي واألخالقي يف ظل التقنية احلديثة ووسائل االتصاالت.
�   رضورة إنشاء وحدات أمنية متخصصة لألمن الفكري يف معظم مدن 

اململكة.
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املصادر واملراجع
أواًل: املصادر واملراجع العربية
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3 . http//www.suhuf.net.sa, .25  � 24 اإلذاعات العربية، العدد 3، ص
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برنت روبن)1412ه�( االتصال والس�لوك اإلنساين، ترمجة نخبة من . 7

أس�اتذة قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم بكلية الربية بجامعة امللك 
سعود، نرش معهد اإلدارة العامة.

البس�تاين، عبد احلميد، 1990، الوايف معجم وس�يط اللغة العربية، ط . 8
2، بريوت، مكتبة لبنان.

البقم�ي، نارص ب�ن حممد)1430ه�( أثر التح�ول إىل جمتمع معلومايت . 9
عى األمن الفكري، أبحاث املؤمتر الوطني األول لألمن الفكري الذي 

نظمته جامعة امللك سعود للفرة من 5/23 إىل 1430/5/25.
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التخطي�ط اإلعالم�ي)1998م( املفاهي�م واإلطار الع�ام، ، ط1، دار . 10
الرشوق باألردن.
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العريب، بريوت، العدد14.
الت�ري، مصطف�ى عم�ر)1989م(، نظري�ات التحدي�ث والبحث عن . 16

النموذج املثايل، جملة الوحدة، العدد 57.
الثبيتي، عبد اهلل بن عايض)2002م(، علم اجتامع الربية اإلسكندرية، . 17
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