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.الشباب والتحول التعليمي في ظل المستجدات العالمية
:المقدمة•

.6اليحو علىأثرحيث،التاريخفيالتعليمأنظمةفياضطرابأكبرCOVID-19وباءوجد
للمدارسإغالًقا94علىالتعليمأثر،دولة190منأكثرفي.القاراتجميعوفيطالبمليار1

فيالمائةفي99إلىيرتفعمعدلوهو،العالمفيالطالبمنالمائةفيللتعليمأخرى وأماكن
.والمتوسطالمنخفضالدخلذاتالبلدان
األطفالمندللعديالفرصتقليلطريقعنبالفعلالموجودةالتعليميةالفوارق تفاقمخاللمن

المناطقفيون يعيشالذينأولئك-ضعفاً األكثرالفئاتإلىينتمون الذينوالبالغينوالشباب
هذاإلىلتعلمافقدانيصلأنمنخوفهناك.وأنفسهموالالجئون والفتيات،الريفيةأوالفقيرة
االلتحاقفيوالشاباتالفتياتفرصدعمأقلهاليسمجاالتفيالتقدممنعقدويمحوالجيل
عليمالتإلىاالبتدائيالتعليممن)والشباباألطفالمنمليونا8.23آخر.فيهوالبقاءبالتعليم
األثرسبببالمقبلالعامفيبالمدارسااللتحاقعلىقادرينغيرأوالمدرسةيتركون قد(العالي

.وحدهللوباءاالقتصادي



إغالقؤديي.التعليمتتجاوزكبيرةآثارلهاوستظللهاكانالتعليمفياالضطراباتأنكما
ذلكيفبما،والمجتمعاتلألطفالاألساسيةالخدماتتوفيرإعاقةإلىالتعليميةالمؤسسات
نمويزيد،العملعلىاآلباءمنالعديدقدرةعلىيؤثرمما،المغذيالطعامعلىالحصول
.والفتياتالنساءضدالعنفمخاطر
قد،التحدياتمنللتوترالتعليملتمويلاإلنمائيةالمساعداتوتعريضالماليةالضغوطزيادةمع
.كوفيدوباءقبلمللتعليالمخصصالتعليمتمويلفيالهائلةالفجواتتفاقمإلىأيًضاذلكيؤدي
19.
استمراريةدعميمبتكًرانهًجاوشهدنا،التعليمقطاعفياالبتكاراألزمةحفزت،أخرى ناحيةمن

علىالقائمةولالحلتطويرتم.بعدعنالتعلمحزمإلىوالتلفزيون اإلذاعةمن:والتدريبالتعليم
جميعفيذلكيفبما،التعليمفياالستمراروشركاءللحكوماتالسريعةاالستجابةبفضلالتعلم
حيوًيادوًرامون المعليلعبعندما.اليونسكوترعاهالذيالعالميالتعليمتحالفلدعم،العالمأنحاء
فيالعاملينمراقبةفيمستمرواجبوالشركاءالحكوماتعاتقعلىيقع،بهذاتذكيرناتموقد،

.اآلخرينالتعليممجال



:العالميةالمستجداتقبلالتعليمعالم•
كحقالتعليمةإتاحبوعدالوفاءفيهائلةتحدياتمنبالفعليعانيالعالمكانالعالمية،المستجداتقبل

المبكرةفوفالصفيبالتعليملاللتحاقالكاملشبهالتعميممنالرغموعلى.اإلنسانحقوقمنأساسي
عليوعالوةالمدارس،خارج–أميوالطالبالشبابمنمذهلعددهناككانفقدالبلدان،أغلبفي

علىالبتدائيةاالمدرسةسنأنويُقدر.بالمدارسالملتحقينألولئكحتياالنطالقالتعليميكنلمذلك
.األساسيةالمهاراتإلىيفتقرونالعالم،مستوى

:التعليموانقطاعالمدارسإغالق
التاريخيفالتعليمفياضطرابأكبرفياألخرى العالميةالمستجداتوكذلكCOVID-19وباءتسبب
،العالمأنحاءجميعفيوالمعلمينالعلومعنالباحثينعلىكاملشبهتأثيراآلنحتىلهكانحيث،
الكبارعليموتوالجامعاتالمهنيالتدريبومؤسساتالثانويةالمدارسإلىالمبكرةالطفولةتعليممن

العالمفيالتعليمطالبيمنالمائةفي94بالجائحةتأثر،2020أبريلمنتصفبحلول.والمؤسسات
.العاليالتعليمإلىالمبكرةالطفولةمنومراهقطفلمليار58.1معمتوافقإنه.دولة200في
الثانيالربعيف،المثالسبيلعلى:التطورمستوى علىالمدارسإلغالقاالستجابةعلىالقدرةتعتمد
المدارسأطفالمن٪86حواليكان،المنخفضةالبشريةالتنميةذاتالبلدانفي2020عاممن

عةالمرتفالبشريةالتنميةذاتالبلدانفيفقط٪20بـمقارنة،المدرسةعنبالفعلغائبيناالبتدائية
.للغاية



.بابتأثر التحول التعليمي في ظل المستجدات العالمية وجائحة كورونا علي الش
ماأنهياليوميةالحياةفيCovid-19أزمةعنالناجماالضطرابعواقبإحدىكانت
خاللكرةالمبالطفولةمرحلةفيالتعليمفرصفقدواالعالمحولطفلمليون 40إلىيصل
التعلمفرصوضياع،.وغنيةمحفزةبيئةفيوجودهمفقدواوبالتالي،المدرسيقبلالعام

اصةوخالطويل،المدىعلىالصحيةالتنميةيضرأنيمكنهذا.االجتماعيوالتفاعل
.المحرومةأوالفقيرةاألسرمنلألطفالبالنسبة
الفنيةاالتالمجفيوالتدريبالتعليمأنظمةفيالضعفنقاطمنالعديدعناألزمةكشفت
فيضطراباالأدى.األجلطويلةالهيكليةوالعيوبالرقميةانخفاضذلكفيبما،والمهنية
وتطبيقاصرعنوهي،بالعملالمتعلقةالمهنيةالتلمذةأنظمةتنفيذصعوبةإلىالعملمكان
.السوق لطلبويستجيبوظائفهيؤديومهنيتقنينظامأليالضروريةالتدريسطرق 
المحاضراتخاللمنعامبشكلمتاحالعاليالتعليمفياإلنترنتعبرالتعلمأنحينفي

حتىوالتعلمالتدريسبتأجيلالجامعاتبعضقامتفقد،اإلنترنتعبروالمنصاتالمسجلة
لطالبالجميعمطلوبةليستالمعلوماتلتكنولوجياالتحتيةالبنيةألن،آخرإشعار

،األكاديميةلوالجداو الدراسيةالفصولتنسيقيمكنكيفأيضاالسؤالويبقى.والمعلمين
تنفيذمكنيالوالتياإلنترنت،أخرى،برامجعلىبنجاحتنفيذهاتمالبرامجبعضألن

.اآلخرين



:توقع حدوث زيادة في معدالت التسرب
ى األســر إلــى باإلضــافة إلــى فقــدان التعلــيم ، مــن المــرجت أن يــؤدي التــأثير االقتصــادي واالقتصــادي لألزمــة علــ

، تظهـر البيانـات عندما ُيجبـر الماليـين علـى العـي  فـي فقـر مـدقع. زيادة عدم المساواة في التحصيل التعليمي
أقــرانهم فــي التجريبيــة أن األطفــال فــي الخمــس األفقــر هــم أقــل احتمــاال إلتمــام التعلــيم االبتــدائي واإلعــدادي مــن

راء نقطة مئوية في العديد من البلدان الواقعة جنوب الصح50يمكن أن تتجاوز الفجوة . أغنى الشرائت الخمسية
لوبـاء وحـده يمكـن تقـدر اليونسـكو أن األثـر االقتصـادي ل. الكبرى ، وكذلك فـي األردن وباكسـتان ونيبـال وهـايتي

.أو ال( من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الكلية)مليون طفل ومراهق من المدرسة 23. 8أن يتسبب في تسرب 



ازداددقالتخرجبعدالمدرسةإلىيعودون الالذينلألطفالاإلجماليالعددأنالمرجتمن
زواجللعرضةأكثروالشاباتالفتياتجعلإلىالمدرسةإغالقيؤدي.الحينذلكمنذ

احتماليةمنيقللذلكوكل-االجتماعيالنوععلىالقائموالعنفالمبكروالحملالمبكر
.استمراره
قتصادياالللتأثيرالمزدوجةاآلثارمع،التعلمأزمةتتحولأنيمكن،التعليمفي28

.جيلكارثةإلى،المدارسوإغالقللوباءالعالمي



:19–التحول التعليمي في ظل المستجدات العالمية وجائحة كوفيد •
لتعليم حول عندما تطورت األزمة الصحية وتسببت في اضطرابات اجتماعية واقتصادية هائلة ، استجابت أنظمة ا

والجهات التعليمية تستجيب الحكومات بسرعة لضمان استمرار التعليم ولضمان سالمة الطالب. العالم وتكيفت بسرعة
ئق ومع ذلك ، من المرجت أن يؤدي عدم المساواة في توفير طرا. من خالل إغالق المدارس وأماكن الدراسة األخرى 

.  التعلم أثناء اإلغالق إلى تفاوتات على المدى الطويل
:مجموعة واسعة من أدوات التعلم عن بعد

قد استخدم أصبت ضمان استمرار التعلم أثناء إغالق المدارس أولوية بالنسبة للحكومات في جميع أنحاء العالم ، و 
، .ة عبر اإلنترنتالعديد منها تقنيات المعلومات واالتصاالت ، وبالتالي وافق المعلمون على تقديم الدورات التدريبي

من منطقة إلى أفادت البلدان أن بعض األساليب تستخدم أكثر من غيرها ، اعتماًدا على مستوى التعليم ، وتختلف
التي غالًبا ما استخدمت الحكومات في المناطق ذات الوصول المحدود طرًقا أكثر تقليدية للتعليم عن بعد ، و . أخرى 

.  تجمع بين التلفزيون التعليمي والبرامج اإلذاعية وتوزيع المواد المطبوعة
، تشير التقديرات ومع ذلك.  وهناك عدد قليل نسبًيا من البلدان يراقب وصول طرق التعلم عن بعد واستخدامها الفعلي

في المائة في البلدان ذات الدخل المرتفع ، 85و 80يغطي التعلم عن بعد ما بين : إلى أن التغطية ليست موحدة
ية ، في الخدمات المنزلية األساس. في المائة في البلدان المنخفضة الدخل50بينما تنخفض هذه النسبة إلى أقل من 

ام بالتكنولوجيا الرقمية انخفاض مستوى اإللم. تعاني من نقص في البنية التحتية مثل الكهرباء ولديك تكنولوجيا محدودة
.  بين الطالب وأولياء األمور والمعلمين



تعطيل العملية استلزم إغالق المدارس إجراء تغييرات في طريقة تقييم الطالب ، وفي بعض الحاالت أدى إلى
بدال تم تأجيل االمتحانات في معظم الواليات ؛تم إلغاء بعضها ؛في حاالت أخرى ، تم است. 39. بشدة

احترام طرق التقييم . االختبارات بالتقييمات الحالية أو الطرق البديلة ، مثل االختبارات النهائية عبر اإلنترنت
.المستمر



:الجهود المبذولة لتعزيز التعلم الشامل•
الوصول إلى عندما تتبنى البلدان أساليب التعلم عن بعد ، يواجه الطالب ذوو اإلعاقة حواجز بسبب نقص المعدات الالزمة ، و 
.  ر اإلنترنتاإلنترنت ، والمواد الحساسة الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة والدعم الذي سيسمت لهم باالستمرار في البرامج عب

مكانية الوصول يتطلب هذا تحسيًنا في ميزات إ.  تقوم بعض البلدان بتطوير أدوات وموارد للطالب ذوي اإلعاقة وأولياء أمورهم
يم البسيط ، لألشخاص ذوي اإلعاقة ، مثل السرد الصوتي والمرئي بلغة اإلشارة ، والنص ، وتوفير األجهزة المساعدة ، والتسل

شخص من ذوي اإلعاقة المسجلين، كان أحد 700للوصول ، على سبيل المثال ، إلى . والتعديالت المعقولة في بعض الحاالت
.  االبتكارات هو استخدام أقنعة شفافة حتى يتمكن األطفال الصم من قراءة الشفاه

:دعم احتياجات المعلمين•
في أفريقيا جنوب . لم يكن المعلمون حول العالم مستعدين إلى حد كبير لدعم استمرار التعلم والتكيف مع منهجيات التعلم الجديدة

بالمائة من معلمي المدارس الثانوية لديهم حد أدنى ال 50بالمائة فقط من معلمي المدارس االبتدائية و 64الصحراء الكبرى ، 
مالئمة حتى في السياقات التي تتوفر فيها البنية التحتية ال45. يشمل التدريب على المهارات الرقمية ، وهو أمر ضروري غالًبا

صعوبات في هذا يعني أنهم سيواجهون . وإمكانية الوصول ، يمتلك العديد من المعلمين مهارات تكنولوجيا المعلومات األساسية
الضوء على أن تعليم المعلمين  Cowid-19سلطت أزمة 46. تطويرهم المهني المستمر ، ناهيك عن تسهيل التعلم الجيد عن بعد

.  ة في تقديم التدريس، االبتدائي وأثناء الخدمة ، يحتاج إلى اإلصالح لتدريب المعلمين بشكل أفضل على استخدام األساليب الجديد



:عدم وجود جدول زمني واحد إلعادة فتح المؤسسات التعليمية•
حاالت جديدة في سكانها ، بدأت العديد من 19_ لـكوفيد'' بمجرد أن بدأت البلدان في رؤية  منحنى مسطت 

عادة فتت المدارس ، الحكومات في تخفيف القيود في محاولة لتحقيق االستقرار في اقتصاداتها ، بما في ذلك إ 
اًرا من اعتب". موجة ثانية"وكانت الحكومات الحكومية األخرى أكثر حذرا واستمرت في اإلغالق ، خوفا من 

.2020منتصف يوليو 



:تصور جديد للتعليم وتسريع التغيير اإليجابي في أساليب التدريس والتعلم•
كارات مثيرة على عكس اإلغالق العالمي للمؤسسات التعليمية وتعليق التدريب غير الرسمي ، ظهرت ابت
أيًضا على األجزاء لالهتمام في تدابير االستجابة لدعم التعلم ومع ذلك ، فقد سلطت تدابير االستجابة الضوء

ويلة ، يعني أن إن فقدان التعلم بسبب الفجوات الكبيرة ، بدًءا من نتائج إغالق المدارس لفترات ط. الرقمية
في 66. بللسبب ما ، ال يمكننا إعادة العالم إلى ما كان عليه من ق. العديد من النتائج التعليمية في خطر

ر مرونة ، نحتاج إلى ضمان أن تكون أنظمة التعليم أكث" إعادة البناء مع بناء القدرة على الصمود"سياق 
.  وإنصاًفا وشمولية

مة التعليم بأن ربما ُيذكرنا الجهد الهائل الذي ُبِذل في وقت قصير للتكيف مع الصدمات التي عطلت أنظ
إيجاد طرق جديدة يجب أن تكون الفرصة أو يصعب. التغييرات التي تم تنفيذها سابًقا قد ثبت أنها ممكنة

.  للتعرف على األزمة والتوصل إلى مجموعة من الحلول المستدامة



:الخاتمة

من حيث تحقيق األهداف . صدمة غير مسبوقة 19والمستجدات العالمية19–كانت صدمة أزمة التعليم كوفيد 
على الرغم من ذلك، . فاً التعليمية الدولية ، فقد أعادوا الوقت وأثروا بشكل غير متناسب على الفئات األكثر فقرًا وضع

.  أثبت المجتمع التعليمي قدرته على الصمود وشكل هذا األساس لتعافي القطاع

ومع . لم واالستبعادومع ذلك ، فإن خطر الوقوع في دوامة الهبوط لم يتم حله في حلقة من اآلثار السلبية لفقدان التع
الحلزون ذلك ، فإن أي دوامة سلبية ناتجة عن تأثير الظروف االجتماعية واالقتصادية تتعارض مع النظر إلى

. التغيير فيهمستقبل يمكن تحقيق: اإليجابي المناسب الذي يمكن أن يقودنا إلى مستقبل التعليم الذي نريده

ميع مجاالت شامل في تقديم خدمات التعليم وإطالق العنان إلمكانات الناس وتحقيق اإلدراك الذاتي الجماعي في ج
.  الحياة من خالل االستثمار في التعليم



كما أن هناك زخم غير محدود وموارد غير مستغلة يمكننا االعتماد 

م عليها إلنشاء الحقوق الصحيحة ، ليس فقط في خدمات التعلي

. التعليماألساسي، ولكن أيًضا من حيث التطلعات األساسية المتعلقة ب

مبادئ تقع على عاتق الحكومات والمجتمع الدولي مسؤولية تنفيذ ال

قبلهم وتنفيذ اإلصالحات بحيث ال يستعيد األطفال والشباب مست

عليم الموعود فحسب ، بل يجد جميع أصحاب المصلحة في قطاع الت

.  أدوارهم في تحقيق المستقبل
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مستلزمات وفرص التمكين االقتصادي

عذوب الزويد: المهندسة 



Strawberryonline
( 2007 – 2009 )

EZcharge
( 2014 – Now )



سلوك العميل* 

عدم الثقة بالشراء أون الين-

عدم توفر كروت بنكية-

تفضيل السوق االعتيادي-



تصميم الموقع اإللكتروني * 

األسعار-

البرمجة-

التصميم-

التصوير-



التسويق االلكتروني* 
الهوية التجارية-

الدعاية واالعالن-

التسويق المباشر-

أسعار ووسائل االعالن ^ 

استقبال استفسارات وشكوي العميل^ 



التعاون مع الشركات األخرى* 

من تجربة ستروبري أون الين-





.من السكان% 16مليار شاب حول العالم يمثلون 1.2•

.  من سكان الوطن العربي% 32يشّكل الشباب ما نسبته •

ي، فهذاا يعنذي وبما أن الشباب يشكلون نسبةً كبيرةً من سكان الوطن العرب•

هذذم سذذّر بذذّّن لذذ يهم ال ذذ رة تلذذر التتييذذر القتمذذاتي وال يذذام بالمبذذا را ، ف

. وسّر التتيير.. النهضة وسّر بناء الحضارة واألّمة

.فالتغيّر قانون الوجود، واالستقرار موٌت وعدم

المقدمة



فهذذا، فهذذي يُعذذّ  التتيذذر القتمذذاتي أسذذسةة أساسذذية للمقتمعذذا  تلذذر ا تا•

وانذب والتتيّذر يمذّ  ق. مازمسسة للمقتمعذا  منسذسا ال سذس م وحتسذسر اليسذسوم

الحيذذساة سذذسواء منهذذسا الما يذذسة أو المعنويذذسة، يمذذّ  األفذذسرا  والقماتذذسا  

 ذذ ماً وقذذ  يتضذذمن ت. والمقتمعذذسا ، ويمذذسّ  ال ذذسيم والعذذسا ا  والث افسذذسا 

.  وارت اء، أو ق  ينطوي تلر ت لّف ونكوص

االجتماعيالتغيّر 



.التتير في كّل مظاهر الحياة القتماتيةيتقلر •

.  الحياة كافةوانب قالقتماتي يشمل التتيّر •

.الأعب إي افهمن •

.  والتسان  بينه وبين النظم القتماتيةالترابط •

خصائص التغيّر االجتماعي 



المأالح الااتية. أ

العا ا  والت الي . ب

ال وف من الق ي . ج

العوامل البيئية.  

معوقات التغير االجتماعي



.  مقتمعالتكنولوقيا والت  م ق  تؤّ ي إلر تطور اإلنسان أو تزله تن ال.1

، والمواليذ الوفيذا حقذم السذكان وكثذافتهم، ومعذ ل : تامل المكذان، مثذال.2

.  والهقرة

.  توامل فكرية و ينية وسياسية.3

.  التأال الحضاري والث افي بين المقتمعا .4

عوامل التغير االجتماعي



تم التطذوير انتشار األقهزة اإللكترونية كبيراً فذي قميذع المقذال  فذأأبح •

.  اإلنترن تلر التلةاز، ليأبح هناك التلةاز الاي يشتّل ال نوا  تبر

نئذذة أأذذبح  المذذؤتمرا  تع ذذ  تبذذر البذذ  المباشذذر، والتعذذازي والتهكمذذا •

.  باألفراح تتم تبر مواقع التواأل القتماتي

نماذج عالمية عن التغير االجتماعي



افذذل بذذرز فذذي أفذذت المقتمعذذا  العربيذذة فذذي ظذذّل أزمذذة كورونذذا نذذو   مذذن التك

فذذذي القتمذذذاتي ال ذذذوي والتضذذذامن الكبيذذذر بذذذين أتلذذذب الطب ذذذا  القتماتيذذذة

تأذا ياً المقتمع،  اأةً في  ول الشرق األوسط التي تشه  معظمها انهيذاراً اق

.  تير مسبوق

كورونا والتحول االجتماعي 



ب الع يذذ  مذذن الشذذركا  إلتذا ة النظذذر فذذي أسذذالياضذطر  •

.العمل والتوظيف

تمّكن الشذذركا  إلذذر التوظيذذف تبذر اإلنترنذذ  كذذي تذذلقذّ  •

.  من مواألة أتمالها

تعليم تن األزمة البتكار  ا ل قطا  التعليم تبر الحةّز  •

.بع 

ن روا  بالنترنذذذ  والتكنولوقيذذذا شذذذّقع قذذذياً مذذذالتأذذذال •

.األتمال الشباب تلر البتكار من منازلهم

التغييرات التي حدثت جراء ازمة كورونا



التغييرات التي حدثت جراء ازمة كورونا



التغييرات التي حدثت جراء ازمة كورونا



التغييرات التي حدثت جراء ازمة كورونا



ي  ول رتم مذا سذببه فذايرو  كورونذا مذن تعطيذل  ألحذام الشذباب العذرب  اأذةً فذ

مذذن مثذل العذذراق ولبنذذان وسذذوريا بسذذبب مذذا تعانيذذه بلذذ انهم مذذن أزمذذا ، سذذلك ا لف

بذر مبذا را   الشباب طريت التطو  وا تاروا أن يكونوا رّوا اً في فضاء اإلنسذانية ت

. إنسانية إل راج ال تم الازم للسكان المعرضين لل طر بسبب الةايرو 

الشباب والتطوع في ازمة كورونا



الشباب والتطوع في ازمة كورونا



مان وقذو  وتلر إثذر  يقذب ضذ.. في الشباب أملنا فهم براتم الربيع لشقرة المقتمع

.  شباب أقوياء من كل القوانب

الخاتمة



1



الشباب والتحول القيمي في ظل 

المستجدات العالمية

مها سليمان الرحبية:إعداد وتقديم

مستشارة في مركز رباط للمسؤولية المجتمعية
سلطنة عمان

2



محاور النقاش
القيموتعريفالقيممفهوم1.

القيموانواعمكونات2.

واالتجاهاتالقيمواكتسابالتعلممبادي3.

الشبابلديواالتجاهاتالقيممستويات4.

القيمخصائص5.

اليومشبابلديالقيمتصنيف6.

االجتماعيةلقيمهمتاثيرهاومديالشبابتواجهالتيالعولمة/العالميهالتغيرات7.

شبابنايواجههاالتيالحاليهالعالميهالمشكالتماهي8.

3



مفهوم وتعريف القيم

.مجموعة من االفكار واالتجاهات بصدد موقف معين او مجموعة تصورات للمرغوب عمله❑

.  ع موقف معيناالحكام المعياريه المتصله بمضامين واقعيه يتشربها الفرد من خالل انفعاالته وتعامله م❑

.تصورات من شانها تفضي لسلوك تفضيلي ومعايير لالختيار بين البدايل ❑

.افكار حول ما هو مرغوب به وما هو غير مرغوب❑

.المعتقدات والمبادئ الكامنه لدي الفرد تعمل علي توجيه سلوكه وضبطه وتنظيم عالقاته❑

.  موجهات سلوكيه لسائر االنشطه التي تتصل باي شكل من اشكال العمل❑

.  ون به اعمالهم معايير ومقاييس معنويه بين الناس يتفقون عليها فيما بينهم ويتخذون منها ميزان يزن❑

4



المكون السلوكي 

المكون الوجداني 

المكون المعرفي

مكونات القيم 

انواع القيم

القيم الدينيه

القيم االخالقية

يةالقيم السياسية والوطن

القيم االقتصادية

قيم االسرة والجماعة

5



مبادي التعلم واكتساب القيم واالتجاهات

كمثاله االبوين :التعلم الشرطي الكالسيكي 

التعزيز والمكافئه/حب االم:التعلم الشرطي بالوسيلة

مثاله وسائل التواصل االجتماعي والتقليد في المدرسه:تعليم االتجاهات والقيم عن طريق التقليد 

العادات والتقاليد /مثاله الضمير:تعلم القيم االخالقيه والدينية 

الخريطة
االخذ او 

الترك 

الحياة 

االجتماعيه
التوازن

6



مستويات القيم واالتجاهات لدي الشباب

االستقبال 

تقبل وتفضيل القيمه

االلتزام بالقيمه 
واالخالص لها 

التنظيم حيث توضع 
القيمه في نسق متكامل 

التمييز تكامل االفكار 
والمعتقدات في فلسفه 

الحياه 

7



القيم المكتسبه القيم االجتماعية 

القيم النسبيه القيم الذاتيه والشخصيه  القيم المجرده 

القيم التجريدية القيم الرمزية  القيم الذاتيه  القيم ذات قطبين 

خصائص القيم

8



:تصنيف القيم 

تصنيف على أساس المحتوى✓

تصنيف على أساس شدة القيمة✓

تصنيف القيم على أساس القصد✓

تصنيف القيم على أساس الوضوح✓

تصنيف القيم على أساس الدوام✓

تصنيف القيم حسب المحتوى✓

تصنيف القيم حسب مقصدها✓

تصنيف القيم حسب شدتها✓

تصنيف القيم حسب العمومية✓

تصنيف القيم حسب وضوحها✓

تصنيف القيم حسب ديمومتها✓

9



جتماعيةالعولمة التي تواجه الشباب ومدي تاثيرها لقيمهم اال/التغيرات العالميه

ماهي المشكالت العالميه الحاليه التي يواجهها شبابنا

الخالصة 

10
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أحمد بن حمد البوعلي. د

رئيس املجلس البلدي ألمانة األحساء 



فتياااا حفااامل اأوواااف  ااااو ةاااي العاىاااس ي  للاااس علااا   س ااا   الالشاااا  ي▪

ي  ااااااو ةاااااي ال انياااااة عشاااااس  مااااان عماااااس ي  ان شاااااس م ابااااا    ا   ااااايت  ةااااا

ل علم أ ول الفق  .العالم اإلسالمي ألمعي  هو أ ل من أ َّ

ادياة حمل الناس عن  العلم  اعتمد ا ر ايات   او ابن الحالبخاري ▪

ف لامع  الصحيح  او د ن العشسين
ّ
.عشسي   ن



ي ”بابتمكانن الشا“هي أ ل من وبقت مفهوم  الحضار  اإلسالمية 

 أ ل مااااااان شاااااااّدم الشاااااااباب لللشاااااااسية  قااااااااد    عمااااااااء  علمااااااااء  سااااااافساء 

ان  ساسة   اتحنن عظامي  ال يولاد مااال مان ماااالح الحياا   ال   ا 

ن اااااا ا لإلساااااالم  يااااا  شيااااام السااااابم ةاااااي تقاااااديم الشاااااباب  تمكيااااا  م مااااا

اشااااع األ لاااايم املجااااالي  لكاااان الجهاااال بتاااااريق األمااااة املجياااادي  مقارنااااة الو

اشاع ال اسب ااو الا ي شااد لها ا االن ارام الناأارري فسا   لألماة الياوم بو

. الس حي



مفهوم التمكين االجتماعي



ا للتمكنن  او
ً
: يقّدم ر بسح آدامر تعسيف

شااااااااادر  األ اااااااااساد  الجماعااااااااااح  املجتمعااااااااااح املحلياااااااااة علااااااااا  "
السااااااااايرس  علااااااااا  ساااااااااس  همي  ممارساااااااااة السااااااااالرة  تحقيااااااااام 
ناااون أاااادا هم الةا اااةي  هاااي العملياااة اليااا  مااان  اللهاااا يكو 

شااااااااادرين علاااااااا  مساااااااااعد  أنفسااااااااهم  ا  ااااااااسين علاااااااا  تحقياااااااام
".أشص ى شدر من شيمة حيات م



:تعسيف التمكنن االلتماعي
 تع اا 

ً
التقويااة : "تعسيااف التمكاانن االلتماااعي  لمااة التمكاانن ل ااة

 مفهااااااوم التمكاااااانن حاااااادي ي  شااااااد باااااادأ سهااااااور ااااااا" أ  التعرياااااار
ّ
 أن
ّ
 ا  ال

اللتمااااااعي اأيااااار ا ةاااااي ال ساااااعيلياحي  أ ااااابح ميااااار ا التمكااااانن ا
حاااول ُيساااتخدم ةاااي ماااااالح مختلفاااةي  شاااد ا تلفااات  لهااااح النظاااس 

.تعسيف التمكنن االلتماعي 

  يما يفتي بيان بعض تلك التعسيفاح



سهمي من  الل  ستراتياية لتقوية الفقساء ةي حّم تقسيس مينرام بفنف▪

خا  القسار عل  اأستوى املحليي  ما شد ي
ّ
وال    لك من اأشاَر ة ةي ات 

اشهم حول تعارض للميالا  بنن بناء القو   الفقساءي  تنظيمهم  اتف

عبية أاداف  ميالا مشتر ةي  تدعيم مشار ت م ةي اأنظماح الش

نن ل ةدماح  ل  مرالبنن ب
ّ
".   ا الحكومية ليتحولوا من متلق 

سادي حيى عملية تعرير القو  الشةيية  االلتماعية  السياسية لأل "▪

".  يتمكنوا من اتخا   لساءاح لتحسن حيات م



تمعاح الرسيقة الي  بواسرت ا يتم مساعد  األ ساد  الجماعاح  املج"▪

ادر  عل  أن تتحكم ةي سس  هاي  تستريع  ناا  أادا هاي  اك ا تكون ش

لتر نز عل  العمل؛ أساعد  نفسها  غنراا عل   ياد  مستوى معيشت اي با

نقاط القو  للسيرس  عل  اأوارد برياد  اأشاَر ة ةي األعمال

".  املجتمعية

ساعد  العملياح الي  يقوم ب ا أ يائي تنظيم املجتمع األشط؛ أ"▪

لراح الجماعة  املجتمع ةي تحقيم تفثنر سيا   ي أ  تفثنر عل  الس

".  السسميةي لتحقيم مرالم ىسعية لهم



سة الةدمة التمكنن ُير د اإلنسان بالوسائل؛ إلعاد  التفكنر ةي ممار ▪
خدام الرسق االلتماعيةي  للقيام بالت ينر االلتماعي اأرلوبي  باست

.اأؤدية  ل   ىبا  الحالاح اإلنسانية
ل تعرير لأل ساد من ألالتمكنن االلتماعي او تقديم الدعم  اأساند ▪

او شدرت م عل  اتخا  شساراح ةي حيات م  الهدف من ا ا األسلوب
م مااالح منحهم االستقاللية ةي السأي حيى يشعس الفسد بقيمت   أا
ؤسساح تربيم التمكنن االلتماعي يكون ةي موضو  اأوسفنن  اأ

.العاملة ةي ماال اأسأ   الرفل



فسد نفس  التمكنن االلتماعي ال يعود بالنفع  الفائد   م عل  ال▪

سة  إنما عل  الفسد  اأكان ال ي يولد ب  ي األشئة أ  اأؤس

.الي  يعمل ب ا



 بعاااااد تعسياااااف التمكااااانن االلتمااااااعي  يماااااا سااااابمي  قاااااد اعت ااااار الااااابع
ّ
ض أن

:التمكنن او

ليا  مشار ة أعضاء املجتمعي من أ اساد  لماعااح ةاي اتخاا  القاساراح ا"

شانونياااة ي   لاااك ماااع اىاااتمال التمكااانن لفكاااس  ضاااماناح"تاااؤثس ةاااي حياااات م

اد تكفاااااااااال الحمايااااااااااة االلتماعيااااااااااة للمسااااااااااتفيديني  للتمكاااااااااانن عااااااااااد  أبعاااااااااا

:ي   يما يفتي بيان ا   األبعاد السياسيةأساسية

أبعاد التمكنن األساسية 



: التمكنن االشتيادي
ح اأهمشااة  الاا ي يمكاان تحقيقاا  بتاافمنن الوسااائف  ساابل اأعيشااة للفئااا
تياااااد ماااان ماااان الشااااباب  اللساااااء  اأعاااااشنني  نعااااّد التمكاااانن باللساااابة لالش

. العنا س اأهمة للقضاء عل  الفقس
o   التمكنن السيا :

راحي  يكااااون ماااان  ااااالل توساااايع نراااااق مشااااار ة اأااااواوننن ةااااي اتخااااا  القااااسا
ىافن ا  يااد    ياد  شدر  الفئاح اأهمشة علا  التافثنر ةاي العمليااح اليا  مان

. ر اايت م



oالتمكنن القانوني :

الة العدل  يكون مان  الل تيسنر اأساءلة القانونيةي  القدر  عل   ف

.قوشهمأن يعيشون ةي  قسي  إتاحة الفس ة للناس باأرالبة بح

اسية  يتوشف نااح عملية عملياح التمكنن عل  أربعة مترلباح أس
:   هي

ةي  وار  القدر  عل   حداث ت نر ةي اأناخ اأؤسساتي السائدي  ال ي. 1
. تستمس حالة الوضع القائم



عيي  لسبماااا  ي باااع  لاااك أ  شاااد يسااابق  ت نااار ةاااي وبيعاااة البنااااء االلتماااا. 2
.تمكننالسيا    القائم  ال ي ةي سل  أ  بسلب  تستمس حالة الال

س  قاط القدر  عل  تراويس شادراح  إمكانااح الفئااح اأسات د ةي لاي. 3
ث من حي  اأهااراح  االتاااااح  التوشعااحي  إنماا العمال علا   حادا
ة ت ناااااراح تشااااامل  لااااام بيئاااااة ماتمعياااااة تمكااااان ااااااؤالء مااااان  اااااالل عمليااااا

.تفاعلية من توسيف  ترويس شدرات م  إمكانات م



ط ةااااي شاااادر  الفئاااااح اأساااات د ة علاااا  أن تكااااون  تلااااة مااااؤثس  لاااايس  قاااا. 4
 حاااداث محيرهاااا االلتمااااعي  ال قااااةي املحلااايي  إنماااا  ااا لك شااادرت ا علااا 

اشاااااف  سياسااااااح اأؤسسااااااح اأااااا ؤثس  شااااادر مااااان الت ينااااار اإليااااااابي ةاااااي مو

. شةييات ا م  ا  اماعة التماعية  ماتمع محلي

 ن شاااااادرا ماااااان الاااااادعم الحكااااااومي اأتم اااااال ةااااااي الاااااادعم اأااااااادي  الاااااادعم . 5
ن شباال ال شااسن ي  اإلعالماايي شااد يكااون مرلوبااا لكسااس حااالر اأمانعااةي ماا

.كننالجماعاح اأست د ة  محيرها االلتماعي  تحقيم عملية التم



تمكين الشباب
فة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشري



اا: لعاال القااو  ةااي الشااباب  قااال تعااالي▪
َ
اانن ض  م 

اامن
ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ي   اا  
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َ
ااد  ض
اانن َبعن ااُم َمااا يَ م 

ُ
ل
ن
 َيخ
ً
َبة ااين
َ
ا َ ى
ً
ف ااعن
َ
اااُء َ ُاااَو ٍ  ض

َ
ش

يُس  د 
َ
ق
ن
يُم ال َعل 

ن
. ال
ا:  مدح الشباب ةي القسآن الكسيم  قال تعاالي ▪ اوا ب 

ُ
 آَمن
آ
َياة
ن
ت    
ُ امن نَّ ااُا   

َ
ن  َ   دن
من من َسّب   

. ُاًدى
أ  اايكم : " أ صاا   رسااول ي  االي ي علياا   ساالم بالشااباب  ناارا  قااال ▪

حة  حااالف   بالشااباب  ناارا  اارن م أرق أ ئااد  ي لقااد بع  اا  ي بالحنفيااة الساام
. ر ا  البخاري " الشباب   الف   الشيوخ 

 
ً
حدي  القسآن الكسيم عن الشباب   : أ ال



  ي ماا بعا: ر ي عن ابن عباس رض   ي تعال  ع  ماا أنا  شاال
: يةنليا  ال ىاباي  ال أ تي العلم عالم  ال ىاباي ثم تال ا ح ا

شاااالوا سااامعنا  ياااى يااا  سام يقاااال لااا   باااساايم شاااد أ  ااار ي 
 آتيناااا  :  شاااال تعاااال ؛ تعاااال  بااا  ثااام أتااار يحااااى بااان   سياااا الحكماااة 

 شاااال    أ ى الفتياااة  لااا  الكهاااف:  شاااال تعاااال ؛ الحكاااام  ااااليا
 إ  :  شااال لاال ماان شائاال؛  ن اام  تيااة آمنااوا بااسب م: لاال ىاافن 

. الكهفشال مو  ى لفتا 



أل ل ااااو  كاااان اأ اااال ا؛  لقاااد ضاااسب القاااسآن الكاااسيم اأ ااال بالشاااباب 
ااااع  لاااا
ّ
اااان يترل   ا  اااااق ساااايدنا النباااا   بااااساايم علياااا  السااااالم ي  رناااا   ا

الواساااااااعة ي  يفااااااا ل عااااااان الحقاااااااائم النا اااااااعة ي  يملاااااااك الشاااااااجاعة 
ى أدلااا  العالياااة ي  يتفمااال  يفكاااس ةاااي ملكاااوح السااامواح  األرض ي حيااا
ماااان  اااال ي تعااااال  علاااا  الحقيقااااة ي  اااا من بااااا   ت اااارأ ماااان األ اااانام   

باسَ :  قال ي تعال  ةي  تاب  الكسيم ؛ اأشس يان اسي   
ُ
 لَك ن

َ
يَم َ   اا 

َن ا  م 
َ
َيكون  الَسَماَ اح  َ األرَض َ ل 

َ
وح
ُ
ك
َ
ياَن َمل ن  وش 

ُ
. أ



ي ياا  السااالماااو النباا  يوسااف علالاا ي يضااسب  القااسآن الكااسيم للفتيااان  الشااباب 
لقااوي ي  اااو الاا ي آتااا  ي العلاام  الحكمااة عناادما بلاا  أىااد  ي  أ اابح الفتااار ي ا

ال اليااابس ي اليااامد أمااام عوا ااف الشاااهو  ي  اإلغااساء بااالجلس ي  االغااساء باأااا
ن ي  الجاااا  ي  أماااام ضااا وط االضااارهاد ي  القماااع ي  اأراااارد  ي  الت دياااد بال اااج
غاااااااالل  النفاااااااي ي  الفياااااااى ال اااااااائس ي اأكساااااااس لكااااااال القياااااااود ي  أغاااااااالل العبودياااااااة ي  أ

اادَّ : شااال تعااال  ;الشااهواح ي   اا لك أغااالل املجتمااع الفاسااد
ُ
ى
َ
 أ
َ
اا 
َ
ااا َبل
َّ َ
اااُ  َ أ

َ
ين
َ
ُ  آت

 
َ
نن ن  حس 

ُ
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َك ن ل 
َ
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ً
لما  َ ع 

ً
ُحكما

اأ ال ال اني
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اااُا ال اااُ  ال ُيف  
َّ
ن َحساااَن َم اااواَي   

َ
اااي أ اااُ  َرّب 

َّ
ن  ي    

َ
ون
ُ
أاااا ا لااام يساااتام يوساااف ؛ ظااااأ 

ىااااب لهاااوى اأاااسأ    اااان يمكااان أن يساااتايم  ربماااا عااا ر  الك نااار ني شاااالوا  نااا 
حااساري  الشااباب ىااعلة ماان الجنااوني  اااو عبااد  العبااد يفعاال مااا يساات ي مناا  األ 

 ااااو عااارب لااايس لااا    لاااة تعفااا ي  ااااو غسيااام عااان  ونااا ي  ال سيااام يفعااال ماااا ال 
يوساف ي اناك أ ثار مان سالم  اان ياعال.. او .. يفعل اإلنسان ةي بلد ي  او 

العفياف ن  نمو ج للشاب الراااس . يستايم للمسأ   لكن  أبر  ما سهس  لك
. 



ت الااا ي عااااح ةاااي أحضاااان البياااااااو سااايدنا مو ااا ى عليااا  الساااالم
ر ح الفسعااااااوني  الفسعونيااااااة ي  تسباااااار ةااااااي محاااااايط الراااااااغوح  الج اااااا

ُ   ل
َ
 
َ
خ
َّ
 ل   التاسف الجا   الدالل ي  رن  سعون  ان شد ات
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اأ ال ال ال 



:ي  قال ي تعال   ي م ام أال الكهف

 ااااُا
َ
م َ   دن اااَسّب    اااوا ب 
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اب  ةاااااي اأقابااااال نااااااد القاااااسآن الكااااااسيم يضاااااسب أم لاااااة أ اااااسى للشااااااب
يااااة اأنحااااسف  التائاااا   اأ ااااس ر  الضااااال  الجاااااال ي  أ رد  لااااك ةااااي ش

اا: اباان نااوح حياا  شااال تعااال    ة 
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حساف  م ال آ س يتحدث عن  القسآن الكسيمي يع ر عن حالة االن
ل  ةااااااااي الشااااااااباب حياااااااا  العقااااااااوق للوالاااااااادين  التمااااااااسد علاااااااا  ي تعااااااااا

 :  التوغل ةي الجهال  الياي ي  قاال تعاال  
َ
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ً
:تعامل النب   ل  ي علي   سلم مع الشباب / ثانيا

ئولية لقد أعري النب   ل  ي علي   سلم الشباب ال قة  منحهم اأس
 أا يعيش    نرآ من الناس اليوم

ً
.   ال ا

س بن أبي  او ىاب  لعف ن النب   ل  ي علي   سلم شد منح  يد بن حارثة 
  والم  او ىاب  عبد ي بن ر احة  او ىاب منحهم ال قةي  سلمهم شياد

لنب   ن ابل ! أ ل معس ة بنن اأسلمنن  الس مان! ليل مؤتة  ما أدراك ما مؤتة 
ار  ل  ي علي   سلم أعرر أسامة بن  يد شياد  ليل  ي  رلال من  ب
ثماني الصحابة أم ال أبي بكس  عمس رض   ي ع  مي  شد  ان عمس أسامة آن اك

.  عشس  سنة



  لااااااا  باااااااالد بعياااااااد   ةاااااااي مهماااااااة عظيماااااااة  مسااااااائولي
ً
ة  يسسااااااال معاااااااا ا

  لاا  الاايمن  معااا  ال ياارال بعااد ةااي رنعااان ىاا
ً
باب  لساايمة يسساال معااا ا

 نااك : "ل لاا  يسساال  علاا  شااوٍم ليسااوا علاا  م اباا   ملتاا   ديانتاا   يقااو 
 أااااااال  تاااااااب 

ً
 ل مااااااا  لاااااايكن أ-يع اااااا  ليسااااااوا بمساااااالمنن-سااااااتفتي شومااااااا

 رساااول يي
ً
 ااارن تااادعوام  ليااا  ىاااهاد  أن ال  لااا   ال ي  أن محمااادا

ةاااي اااام ألاااابوا لااا لك  ااافعلمهم أن ي ا تااارض علاااي م  ماااس  ااالواح
.م لامعا   ل  آ س تولي  النب   ل  ي علي   سل" اليوم  الليلة



: ند   ا ا ابان مساعود رضا   ي عنا  يقاول  يماا ر ا  اإلماام أحماد ةاي مسا▪
: يع ا ( سااء نا ن ر  مع النب   ل  ي علي   سلم  نحن ىباب لايس لناا ن)

 ل حيااااا  لااام نتااااز ج بعاااادي ال نااارال  تيااااةي ال ناااارال ةاااي بدايااااة الشااااباب  ةاااي مساااات
. الشباب

 علي   سلم ل ا أ ص   النب   لي ي علي   سلم بالشباب  قال  لي ي▪
ىاااااابابك شباااااال اسمااااااكي   ااااااحتك شباااااال “" : اغتاااااانم  مسااااااا شباااااال  مااااااس: " 

. ”تاكسقمكي  غناك شبل  قسكي   ساغاك شبال ىا لكي  حياتاك شبال مو 
أ سل  الحا م ةي اأستدرك 



ت باا   ن ي ليعجاام ماان الشاااب الاا ي ليساا:  "  شااال  االي ي علياا   ساالم ▪
”  بو 

باب  ةاااي  ن ي يحااام الشاااباب الااا ي يف ااا  ىااا:"   شاااال  ااالي ي عليااا   سااالم ▪
.البخاري ” واعة ي

لا  ثيابا  مان ياد ل الجناة يانعمي ال ييافس ال تب: "  شال  لي ي عليا   سالم ▪
.مسلم"  ال يف ى ىباب 

ياااا “: مشاااال رساااول ي  ااال  ي عليااا   سااال:  عااان عباااد ي بااان مساااعود شاااال▪
يااااسي معشااااس الشااااباب ماااان اسااااترا  ماااانكم الباااااء   ليتااااز جي  رناااا  أغااااض للب

.فم علي مت”  أحين للفسحي  من لم يسترع  علي  باليومي  رن  ل   لاء



مااالح التمكنن االلتماعي
للشباب ةي اإلسالم



- علي   سلم ل  ي-التمكنن للشباب ةي اأهام الةا ة الجسيمة  السسول 
فاء   ان ل  عنن  احية  بينر  ثاشبة  إحاوة ىاملة بقدراح أ حاب    
ة الي   ل  احد م  مي ل لك  ان يلتدب بعضهم لجسام األمور أ  اأهام الةا 

مكنن  ثس ت  ان ا ا تحتاج لقدراح نفسية  شلبية  لسدية  عقلية  ا ةي 
ي 
ً
:م  االنب   ل  ي علي   سلم للشباب د ما

سين من انتداب  لعلي بن أبي والم لينام مكان  يوم الهجس   او د ن العش
  ا عمس  ةي مهمة  دائية ىديد  الةرور  تحتاج  ل  شجاعة  ثباحي  م

ل اأدينةي انتداب  أيعم بن عمنر  او ةي العشسيلياح ليكون داعيت  ألا
. هيفاا  ساام ةي نشس اإلسالم ةي  ل بيوح اأدينة



 م  ااااااا انتدابااااااا  لح يفاااااااة بااااااان اليماااااااان  ااااااااو ابااااااان  ماااااااس  عشاااااااسين 
العية للد ول  ل  معسكس اأشس نن يوم األحراب  هاي مهماة اساتر

ة  راء  روط العد ي من ىاد   رورت اا أمجام ع  اا  باار الصاحاب
.هال- ل  ي علي   سلم-حيى انتدب  السسول  شجعان م

 م  ااااااااا انتداباااااااا  لعمااااااااس  باااااااان أميااااااااة  اااااااااو ةااااااااي العشااااااااسيلياح إلنقااااااااا 
املحبوسااااااااانن مااااااااان اأاااااااااؤمننن ةاااااااااي مكاااااااااة ةاااااااااي مهماااااااااة أىاااااااااب  بعمليااااااااااح
الم الكومانااااااد س الياااااا  يتفااااااا س ببعضااااااها ال ااااااسب  يماااااااداا ةااااااي أ اااااا

.ضةمة



ة عشس من  م  ا ا تيار بيت األرشم بن بي األرشم   ان ةي السادس
.العمس ليكون مقس الدعو  اإلسالمية ةي مسحلت ا السسية

م ل ة  م  ا ا تيار  يد بن ثابت  او ابن ستة عشس سنة ليتعل
و ما يعد الي ودي  فتمها شساء    تابة ةي أشل من ثالثة أسابيع  ا

!!معجر  عقلية بكل اأقاييس



 أبس  م ال عل   لك أسامة بن  يد ابن ال امنة عشس  ال ي ا تار 
ليفت  السسول لقياد  ليل  ي   بار الصحابة لقتال الس مي ثم   سار  

 علي   ل  ي-أبي بكس اليديم عل  انفا  ا ا الجيل بعد   ا  السسول 
.بقياد  أسامة- سلم
سالمنن  من األم لة أيضا محمد بن القاسم ال قفي ال ي شاد لياوح اأ

اان مضاااسب األم ااال ةااي حسااان لفااتح السااند  ااااو اباان ساابعة عشاااس ساانة  كا
.القياد   الفرنة  الشجاعة 

التمكنن للشباب  قاد  ليوح  



ي أ سم   م  ا أيضا محمد بن مساد ال اني الع ماني األقم بالفاتح ال 
سنة  حا  الشسف ال ي لم 25بفتح القسرنريلية  او ابن -تعال -ي 
.أمنر  ال  ليفة  ال سلران مسلم من شبليحر 

ي حيا   سيف الدين شرر ألم ىتاح األمة ةي  شت ىديد الحساسية ة
ل  األمةي  انتيس عل  التتار ال ين ا   حوا اأعمور  من ىسشها  
همي  ان غسب اي  حرم أسرورت مي   انت  سست  لهم أ ل مسمار ةي نعش

!!شرر ةي الةامسة  ال الثنن من العمس



اح الشباب ةي سن ال الثيليالد لة األموية  انوا من  لفاء 
ي  من ي    لك الد لة األموية ةي األندلس بعضهم ةي العشسيلياح

 ال ي استلم د لة 22أعجب م الشاب عبد السحمن النا س    ال
ً
عاما

 لهد ضعيفة مترالة مش تة  ر ا ب  بي ر عجيم  ثباح  عريمة
د للعلماء  إ الص يعيد تستيم األ راق من لديد ةي بالد األندلسي يعي
هس البالد ايبت م  نعيد ل جيل اإلسالمي رابت ي يوحد اليفوفي ير
.ندلس من اأشس نن  اأنا قنني  يب   حضار  عظيمة ةي بالد األ 

للقياد   القضاءالتمكنن للشباب 



عدد النواب الشباب  لمال  عدد النواب الد لة
 مالس الشورى 454مالس الشعم ميس 

ً
 264عضوا

ً
)(مالس الشورى (73)مالس الشعم عضوا

 ( 40)املجلس الوو ى األماراح العسبية اأتحد 
ً
 13عضوا

ً
عضوا

 144األردن 
ً
عضوا

 524الجرائس 
ً
عضوا

 128لبنان 
ً
 12عضوا

ً
عضوا

 760ليليا 
ً
عضوا

 88 لسرنن 
ً
عضوا

 118) (مالس النواب اأ سب 
ً
عضوا

 مالس النواب 40مالس الشورى البحسين 
ً
 40عضوا

ً
(20)مالس النواب (10)مالس الشورى عضوا

 301اليمن 
ً
عضوا

 50الكويت 
ً
عضوا

 90السعودية 
ً
عضوا

 182تونس 
ً
عضوا

 250سوريا 
ً
عضوا

 45شرس 
ً
عضوا

 123سلرنة عمان 
ً
عضوا

 360السودان 
ً
عضوا

عاما45تحت سن النواب الشباب ةي ال رأاناح العسبية 



فتيا الشا  ي حفمل اأووف  او ةي العاىس ي  للس عل   س    ال
ي العالم  او ةي ال انية عشس  من عمس ي  ان شس م اب    ا   يت  ة

ل علم أ ول الفق  .  اإلسالمي ألمعي  هو أ ل من أ َّ
  نن  او ابن سبع سن–شبيلة لسم– عمس  بن سلمة  ان  مام شوم

ابعة يؤم ألن   ان أ ثرام حفظهمي  لك أن تتخيل وفل ةي الس!  قط
الشيوخ  الكباري  أي دين  أي حضار   أي أمة تسمح ب  ا ةي 

!!مباىس  أام ىعائساا التعبدية

التمكنن للشباب  علماء  أئمة



 البخاري حمل الناس عن  العلم  اعتمد ا ر ايات   او ابن
ف لامع  الصحيح  او د ن العشسيني   ي

ّ
د الحادية عشسي   ن

قسآن  او  لف  الةليفة أبو بكس بامع ال-رض   ي عن -بن ثابت 
ابن  احد  عشسين سنةي  قام بفعظم مهمة  أدشها ةي تاريق 

ني نقل  ي لو  لفو “: اإلسالمي حيى شال  يد ةي عظم اأسئولية
”لبل من مكان ي لكان أاون علي مما أمس ني ب  من لمع القسآن

.   فتم اأهمة عل  أ مل  ل 



:الشباب ام أسبم األمم  لي شبول الدعواح اإل الحية
لحاام الشااباب شااديما  حاادي ا ااام ماان  الهااوا الباواال   ااانوا أسااس   لااي شبااول ا
 السااد  ألن أرق شلوبا  أادأ نفسا  ليس لهم أوما  ةي الحياا   حاال الك اراء

َك  لما لاءام رسول   بو  شال تعالي ةي ىفن اأتر اون  ل 
َل
ا 
َ
َساَ   رن

َ
انن َماا أ ا م 

َ
ن
ن
ل

 
ُ
َر 
ن
ااااَل ُمت

َ
 ش
َّ
ال يٍس    ااا  

َ
ااانن ن َياااٍة م  سن

َ
اااي ش اااَك ة  ل 

بن
َ
اااا ش

َ
ا آَباَءن

َ
ن اااا َ َلااادن

َّ
ن ااا ل وَااااا   

َ
اااَعل مَّ
ُ
اااا أ

َّ
ن إ  ااا ل ٍة َ 

َ
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َ
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ن
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َ
من ( 23)آث

ُ
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ُ
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ن
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َ
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َ
اَل أ
َ
اَدىل ش ان

َ
ف اب  مَّ من م 

ُ
ا   آَبااَء 

ين
َ
من َعل
ُ
ت وا    ا َ َلادن

ُ
اال
َ
 ش

 
َ
ُس ن ا  

َ
 ب     
من
ُ
ت
ن
ل س  رن
ُ
َما أ ا ب 

َّ
ن   (24) أما الشباب اام مان تياد ا للباوال بريمااني

مان   ماا حادث.  ثباح  ما حادث مان سايدنا  باساايم عليا  الساالم ماع شوما  
.أ حاب الكهف مع األك الظالم



ا:أن م عنوان تقدم األمة  دعامة ن ضت ا
راح مقااااد.. الشااااباب أغلااااي مااااا تمتلااااك األمااااة ي األمااااة تمتلااااك   ناااار ماااان اأقاااادراح 

ا ياااااة ي  مقااااادراح  نساااااانية  اشتياااااادية ي  مقااااادراح عساااااكسية ي  مقااااادراح ل س
ة اااااام  أغلاااااي ماااااا تمتلاااااك األماااااة اأقااااادراح اإلنساااااانية  أغلاااااي اأقااااادراح اإلنسااااااني

. الشباب 
َمااُد ن ضات اي  ةاي اٍة ع 

مَّ
ُ
ا ةاي  ال أ

ً
ت ااي  ان الشاباب شاديًما  حادي  وَّ

ُ
اَس ش  ال ن ضاٍة س 

ُل َرايت ا من :  ةي  ل  كس  َحام    
ّ
َسب  وا ب 

ُ
 آَمن
آ
َية
ن
ت    
ُ من نَّ اُامن ُادًى   

َ
ن َ   دن



ي  شييس لو تيفحنا السنر  النبوية لولدنا  ل من  الهوا لبابس  مكة   سس 
ي عن  الربنر ابن العوام رض  ام الشباب ي السابقون ام الشباب ي انظس  لي 

 و حة ابن عبيد ي من سنة ي 15 م عمس  من العشس  األشسين بالجنة 
سنة ي 17سعد ابن أب  شاص سنة ي 16 م عمس  العشس  األشسين بالجنة 
 لي سنة  او ب   مخر م ياعل بيت  مقسا لسسول ي16األرشم ابن أبي األرشم 

سنة رغم أنب   13ي علي   سلم يعلم  ي  اأسلمنن  يسبي م علي اإلسالم أد  
.  مخر م  انت تنا   ب   ااىم الشسف 

ترا ح الدعامة األساسية لدين اإلسالم علي  ل  األرض ام الشباب أعمارام ت
.17:30من 



نماذج مشرقة

ة إثر تمكين  األممن شباب اإلسالم في 



 لااا  وفااال أحااام العلااام  العلمااااءي  قاااد  اااان يكتااام عاااا:اإلماااام الشاااا  ي
ااا عاان العلاامي  شاا

ً
د حباااا  األلااواحي  ي نقاال باانن العلماااء ب مااة عالياااة بح 

  من عمس ي ي برمكانياح اائلةي حيى  ن  حفمل اأووف  او ةي العاىس 
 انياااة  لااايس  لاااك  حسااام بااال  نااا  للاااس علااا   س ااا   الفتياااا  ااااو ةاااي ال
مي عشاااااس  مااااان عماااااس ي  ان شاااااس م ابااااا    ا   ااااايت  ةاااااي العاااااالم اإلساااااال 

ل علم أ ول الفق  .ألمعي  هو أ ل من أ َّ

الشباب ةي ميدان العلم  الدعو 



 د بيس  ةي الةامسة من عمس ي  او لا:اإلمام البخاري
َ
ق
َ
بل  ب   

م م ل  الحفمل  إمام  شت  أمنر أال الحدي ي ال ي لم يشهد تاريق اإلسال 
حي حيى ةي شو  الحفمل  دشة الس اية  الي ر عل  البح  مع شلة اإلمكانا
و  اأ بح منار  ةي الحدي ي   اق تالم ت   ىيو   عل  السواءي 

س   ال ي  نف  ةي ست عش احم أ ا  تاب بعد القسآن الكسيمي
   أحد عن ي سنةي  لعل  مجة  يما بين   بنن ي تعال ي  ال يكاد يست 

ي يحفمل أ ثر من مائة ألف حدي ي دّ ن م  ا ة-رحم  ي-لقد  ان 
.      شبولها حيح  سبعة آالف  قطي   ان  ا منهج متمنز ةي تخَنر أحادي



 نمااااو ج غايااااة ةااااي الس عااااة  الجمااااال  ناااا   يااااد اباااان ثاباااات ابااااناااااا: يااااد اباااان ثاباااات
مع أن الضحاك األنياري من ب   الناار يبلا  مان العماس ثالثاة عشاس عاماا ي سا
م  حماال لاايل اأساالمنن  ااارج  لااي باادر تحس اات ةااي شلباا  مشاااعس نيااس  اإلسااال 
و لاايس ساايف    ااان أوااول مناا  ي     لااك  ااسج لينضاام  لااي لاايل اأساالمنن  ااا
. را يا ب  بمكلف بعد لكن السسول السحيم بفمن  ر ض  يد  شال ال  لت   ن

ااي  اااء س ألن رساااول ي  ااا!! عااااد الرفااال حريناااا  لاااي بيتااا  يبكا لي ي عليااا  أاااا ا البكا
ريع أن  سااالم منعااا  مااان الجهااااد ي لكااان األم اأسبياااة العاشلاااة شالااات ال تحااارن تسااات

.تخدم اإلسالم بيور  أ سي 



تاباة  انت  دمة اإلسالم هي اد    وموح  ي شالت ل  أنت تحسن الك
اااااا ا  تحفااااامل   نااااارا مااااان ساااااور القاااااسآن ي تساااااتريع أن تخااااادم اإلساااااالم ةاااااي
ا  أن املجاااااال ي  ااااا ابت بااااا   لاااااي رساااااول ي  ااااالي ي عليااااا   سااااالم  أ  ااااا

.يتعلم الل ة السسيانية 



سااول شااال لااي ر : يقااول  يااد عاان ثاباات باان عبيااد عاان  يااد باان ثاباات شااال
فتينااااااا  تعلمهااااااا  رناااااا  ت“: شااااااال. ال: شلاااااات” سأتحساااااان السااااااسيانية“: ي 
. شال  تعلمت ا ةي سبعة عشس يوًما. ” تم
ال ماان ي اام  اناات تفتياا   تاام ال يشااتلى أن يرلااع علي ااا  : شااال األعماال

تسلماااان السسااااول . بااا ي مااان اناااا أولااام عليااا  لقااام تسلماااان السساااول 
 بعاااد  لاااك يكلاااف باماااع !! سااانة 13 ااالي ي عليااا   سااالم  ااام عماااس  
القسآن ةي عهد سيدنا أبو بكس



شايق  اان ىيق اإلسالم ابن تيمياة عليا  رحماة يي اا ا الا:اإلمام ابن تيمة 
  بناار ي تخياال  يااف  ااان يم اا   مسااا 

ً
ي   ااان يحماال ألواحااا

ً
اح بعيااد   اا نرا

مااااا عنااااد  د اااااتس  ال ألااااواح  شاااام يحملهااااا ماااان ألاااال أن يكتاااام! علاااا  رللياااا 
: أي-علي اااا الااادرسي ةاااي ياااوم مااان األياااام رآ  ىااايق سااامع أن اااا ا الولاااد ناب اااة 
نااااس عقليااة لباااار ي تقاااول لااا  الجملاااة مباىاااس  يحفظهااااي اااال اااا ا مولاااود  ي

 ي بنن من الناب ةس
ً
  ا عملت ا تبارا



: قال ل لاء  لي  ا ا الشيق  - هو ناب ة من نو  ثانيأما ىيق اإلسالم 
 . نعاااام: أناااات اباااان تيميااااةس شااااال

ً
  اااا نرا

ً
اااان  ااااليا : ي شااااالأنااااا اباااان تيميااااة   ا

ي: أعر اا  اللااوحس شااال
ً
:  قااال لاا تفضاالي  كتاام علياا  ثالثااة عشااس حاادي ا

ي  قااسأ أساامع  علاايّ :  ف اا ح اللاوح مناا ي  قلاات: اشاسأي  قااسأ علياا ي يقااول 
  لهاا شاساء   احاد ي حفامل ال الثاة عشاس حادي

ً
ي ا ن ال الثة عشس حادي ا

ً
 ا

 عشااس مااساح ااال تحفظوناا س ااا ا شاا: لااو أشااول لكاام
ً
  احاادا

ً
سأ ردد ا حاادي ا

 حفظها مس   احد  بقساء   احد 
ً
.  ثالثة عشس حدي ا



ا ةي غالمنن   نرين  ان لهماا : قسين يقتالن  سعون ا   اإلمة ▪
معس ة بدر موشف ال يلتل  من  العجم  اما معا  بن عمس  بن 

.الجموح  معا  بن عفساء رض   ي ع  ما 
يدي  مان  يكون ميسع  عل سبحان ي  سعون ا   األمة  واغية ▪

أا اس حيى تكون !! غالمنن ىابنن من ىباب الصحابة الكسام 
ى اليور   اضحة للية ي بنن من  اللها  ل  أي حد   ل مستو 

.أ لئك الشباب األ  ا 

الشباب ةي ميدان الجهاد



أ و سعد بن أبي  شاص رض   :عمنر بن أبي  شاص رض   ي عن ▪
 ي  يقاول عنا  ساعد رضا   ي عنا

ً
رأيات :   ي ع  ما ي أسلم شديما

 ي شباال أن يعسضاانا رسااول ي  اال  ي علياا 
ً
 ساالم يااوم أخاي عمناارا

 نااااي أ اااااف أن يسانااااي: مالااااك يااااا أخااااي س شااااال : باااادر ي يتااااوارى  قلاااات 
ي ي  أناا أحام رسول ي  ال  ي عليا   سالم  يستيا سني  نردنا

. الةس ج لعل ي أن يس ش   الشهاد  



كان ماا لبا   لاك الرفال اليا نر الا ي تسبار تسبياة أبنااء األماساءي  لاا:شااس التتار
يع َبيع العبيدي ي ناشل  تاار السشيم من بلد   ل  أ سىي  ال أن  رف  األعداء  ب 

ااان  ا وماااوح حياااى انتلاااى بااا  اأقاااام  لااا  العااايل  ساااط العبيااادي  لكااان الرفااال  ا
ني  لكناا  لااارفي  ثقااة بسباا ي  ناا  ساايف الاادين شراار تو ااا  ي  اااو د ن األربعاان
العر بان استرا  ب مت   تقوا  أن يحقم ما عجر عن  الك نر ني حيى شال عن 

باد لو شلت ليس اناك من او أ ضل من شرر من  مان عماس بان ع: عبد السالم
ا
ً
مااان : )  نااا  سااايف الااادين شرااار الااا ي شاااال شولتااا  الشاااهنر . العريااار لكنااات  اااادش

.(لإلسالم  ن لم نكن نحن

الشباب ةي ميدان القياد 



د لة او محمد بن القاسم ال قفي مؤسس أ ل ا:أ  س  اتح ةي اإلسالم
ا ةي سجل الفاتح

ً
نن  سالمية ةي الهند؛  ل لك يبقر اسم  ىامخ

سالمي أ د  ي بنن لنلي  نفًسا بعيد  اأرامح لةدمة اإل . األبرال
. اأسلمنن 

ن  بدح علي  أماراح الناابة  الشجاعة  حسن التدبنر ةي الحسب م
ا عل  ث س نعومة أسفار ؛ مما لعل الحجاج بن يوسف ال قفي يعين  أمنرً 

عاًماي   ان محمد بن القاسم راجا اأنزان ةي17السند  او لم يتاا   
.برالالتفكنر  التدبنري  ةي العدل  الكسمي   ا شورن بك نر من األ 



ضوابط  نيائح 
لتمكنن الشباب



 اام ب نار  بد أن يعلم الشباب أن اإلسالم  يا  الةنار  العرااء  البنااء لهام يال 
ي   ااالح اإلسااالم تعاسااة  بااالء  ال شيمااة لهاامي  الشااباب واشااة ي ااةساا ي ةاا
ناااك حيااا  اللشاااسية ي  رلياااك أخاااي الشااااب اااا   النياااائح اليااا  يملي اااا علياااك دي

.تستريع أن تقوم بد رك اأنوط بك 

لااااا  علااااا  الشااااااب أن يعاااااسف دينااااا  ي  يمت ااااال ةاااااي سااااالو    عملااااا  ي  يكاااااون ع
م أن ديناا  ي  لعلاا اأشااكيننشناعااة تامااة باا  ي  ال يلتفاات ألشااوال الحاشاادين 

عاا  أ ضاال دياان ي  أن  اال مااا سااوا   هااو   ر  باواال ي علياا  أن ي ااةس مااا أ د
 لاااايكن ااااا ا ىااااعارك دائمااااا . ي ماااان شااااو   نشاااااط ةااااي  دمااااة ااااا ا الاااادين 

". لحمك دمك دينكدينك "



ة لهااا علاا  الشاااب أن يعلاام أن أمتاا  هااي  ناار أمااة ي  أن ااا   الةنريااة ثابتاا
 ر 
ً
 واااااويال

ً
 ماااااا دامااااات متمساااااكة بااااادي  ا ي  نعلااااام أن أمتااااا  بقيااااات دااااااسا

ً
ائااااادا
ال للعاااااالم ي  أنااااا  ياااااام أن تبقااااار لهااااااا اااااا   السيااااااد  ي   لاااااك ال يتحقاااااام  

. بااللتزام بتعاليم اإلسالم

تعبياد عل  الشاب أن تكون امت  بعد   الح نفسا    االح ا  اسين ي 
  ر النااااس لاااسب العااااأنن ي  ليحااا ر أن يكاااون داعياااة ساااوء ي يكاااون عليااا 

. نفس  ي  من أ  ار ا  سين



االرتباط با  تعال  ي من  الل أداء ا 
ً
ليال  ةي عل  الشاب أن يكون دائما

تو ل  شت ا ي   ثر  ال  س  الدعاء ي  االستعانة ب  ةي لميع األموري  ال
الد ول علي  ي  املحا ظة عل  األ راد اأشس عة  ف  ار اليباح  اأساء   

.   الةس ج ي  الس وب ي  نر ل اأكان ي  غنر  لك 

    سلم ي عل  الشاب أن يعلم أن شد ت  الحقيقة او محمد  ل  ي علي
.   ليح ر من التقليد األعمى ال ي يفقد  شةييت   تمنز  

 عل  الشاب أن يحا مل عل  رلولت  ي  يتانم  ل ما من ىفن  أن
.  يضعفها من ميوعة  تكسس ي  تشب  باللساء ي  غنر  لك 



ي حياى عل  الشاب أن يي ر عل  مشاقة  عال الراعاة ي  تاسك اأعياية
يااى يياابح تسااتقيم نفساا  علاا   لااك  تسااتل  باا  ي   اان ماان أااال الةناار ح

س  اااال الةنااار عااااد  لاااك  اااال تسياااد بفعمالاااك  ال  لااا  ي  ابتعاااد عااان الشااا
لاااااااة تد لااااااا   لااااااا  شلباااااااك  ال تشاااااااسح لااااااا   ااااااادرك ألنااااااا  ال يكاااااااون  ال ب جا
” سااالم الشااايران  الااانفس األماااار  بالساااوء  شاااد شاااال  ااال  ي عليااا    
 يفق  ةي الدي

ً
. نالةنر عاد   الشس لجالة  من يسد ي ب   نرا



انااام علااا  الشااااب   ا أراد أن ياااس ح عااان نفسااا  أن يلتااازم باااالحالل ي  يت
ة ي الحسام ي  رن ةي الحاالل غنياة عان غنار  ي  إن عاشباة الحاسام   يما

اللهاااااام ا ف اااااا  بحاللااااااك عاااااان حسامااااااك ي  اغن اااااا  "  لاااااايكن ماااااان دعائاااااا  
.(ر ا  الترم ي شال حدي  حسن )". بفضلك عمن سواك 

 ااا اااار الهدامااااة حيااااى  لااااو  ا ان علاااا  الشااااباب أن يكونااااوا حاااا رين ماااان األ كا
 الياااااالح  اإل اااااالح  اااااال يقبلاااااوا  كاااااس   ال بعاااااد عسضاااااه

ً
ا علااااا  سااسااااااا

. لالعلماء  األسات   حيى ال يقعوا  سنسة ةي أيدي دعا  الباو



سية تتم اال  مااا أن اناااك مترلباااح ال  ااوض بااد ر الشااباب ةااي التنميااة اللشاا
: يما يلي 

جتمااااع احتاااال موضااااو  تنميااااة الشااااباب  ترااااويس شاااادرات م  إىااااسا هم ةااااي امل
أااااام أاميااااة  بناااار  باعتبااااارام  ساااايلة  ااااادف للتنميااااة ةااااي آن  احاااادي  ماااان

 :مترلباح ال  وض بد ر الشباب ةي التنمية اللشسية االتي

 تاحاااااااة الفاااااااسص للشاااااااباب ةاااااااي تنمياااااااة واشاااااااات م مااااااان  اااااااالل اأؤسسااااااااح▪
سسااااايق التعليمياااااة  ال قا ياااااةي  إىااااااعة الحسياااااة ةاااااي تلاااااك اأؤسسااااااحي  ت

.أسس الحوار الديمقساويي  القضاء عل  األمية



مؤسسااااح التف ياااد علااا   لرامياااة التعلااايم األسا ااا  ي  التوساااع  التناااو  ةاااي▪
لي التعلااااايم ال اااااانوي  الجاااااام ي  العاااااالي أوالهاااااة احتيالااااااح ساااااوق العمااااا
 اتيي  انت اااااج مباااادأ التعلاااايم اأسااااتمس ماااادى الحيااااا ي  اإلعااااداد للااااتعلم الاااا

.ات ا  تسسيق اأسا ا   التقديس لكل  س   اأعس ة اإلنسانية   سب

تقسار  مان اأسا ا  ةي اأشاار ة الفعلياة ةاي بنااء  محاياة أمان املجتماع  اسا▪
. الل اأؤسساح املةتلفة

ي ال ارام   سهام الشباب ةي الةدماح االلتماعية  التروعية  اأشاار ة ةا▪
. لخ...ية التعليمية  التربوية م ل حمو األميةي  د راح الت قيف  التوع



و ااااايل اإلسااااهام ةاااااي تسسااااايق الحضاااااار   التااااراث الشاااااعب   الاااااوو  ي  ت▪
ء  نقاااال  سباااااح  علااااوم  معااااارف  ثقا اااااح الشااااعوب األ ااااسىي  انتقااااا

.األ ضل  األ  ا م  ا لةدمة املجتمع

.االتقديس اأتكاةئ ملةتلف األنشرة املجتمعية  تكامله▪

اب  لااااااااود ربيااااااااة مسااااااااتقبلية لترااااااااويس السياساااااااااح الةال ااااااااة بالشااااااااب▪
 . د رام ةي تعرير اتااااح التنمية اللشسية



 
 
،،لكمشكرا

ا ختام 



 
 

ورقة عمل للمؤتمر الخامس لمبادرات الشباب العربي والمسؤولية المجتمعية

.محور التعليم والتدريب ومتطلبات التنمية 

موزا بنت محمد الكواري
رئيس المركز العربي للمسؤلية المجتمعية



 
 

ول آية نزلت إن ميدان التعليم من أهم الميادين التي عني بها ديننا الحنيف وحث عليها القرآن الكريم في أ
.سورة العلق ( 1)اْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك الَِّذي َخلََق " على نبينا الكريم 

ويوجههم ويربي واهتم عليه السالم بتعليم كل فئات المجتمع وكان يجيب عن أسئلة الصحابة والصحابيات

"  رون قرني خير الق" فيهم األخالق والقيم حتى قرت عينه عليه السالم بتالميذه األخيار الذي قال فيهم
رواه البخاري

رفة كانت لها الريادة على غيرها من الحضارات في مجال العلم والمعوال شك أن حضارتنا اإلسالمية 

التاريخ وظلت فترة من الزمن تنير طريق النهضة والتقدم لركب الحضارة اإلنسانية، وهو ما يشهد به

لى فهناك أسماء المعة مازالت تتردد في ردهات العلم والمعرفة في أنحاء العالم والواقع خير شاهد ع
..ذلك



 
 

في عصرنا الحديث نرى االهتمام العالمي بالتعليم باعتباره حق من حقوق اإلنسان

هام في فقد أولت كافة المواثيق والصكوك الدولية لحقوق اإلنسان أهمية قصوى على التعليم، لما له من دور

نة، ال سي ما التنمية، وتشابكه مع الحقوق األخرى، ولدوره في ضمان كرامة اإلنسان وحريته وتفجير طاقاته الكام

خاصةٌ لذلك أُفردت مساحةٌ . وأنه حٌق بذاته من ناحية، وحٌق تمكيني إلعمال الحقوق األخرى من ناحية أخرى
.للتعليم في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، باإلضافة إلى كافة اتفاقيات حقوق اإلنسان الالحقة

إلى الحق في التعليم، فضالا عن تطرق العهد 26وتطرق اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في ديباجته والمادة 

إلى أهمية التعليم وضرورة « 14و13المادتين »الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في 

.  توفيره

. .إلى اعتبار التعليم حقاا أساسياا« 29و28المادتين »وكذلك الحال تطرقت اتفاقية حقوق الطفل في 



 
 

ية الخاصة بمكافحة ، وهي االتفاقوال يمكن التطرق إلى الحق في التعليم دون ذكر اتفاقية اليونسكو الخاصة بالتعليم

أما . ا المضمارالتمييز في مجال التعليم، لما لها من أهمية على صعيد المساواة في التعليم ومكافحة التمييز في هذ

المادة »ان في على الصعيد اإلقليمي، فثمة نصوص إقليمية مهمة بهذا الصدد، مثل الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنس

. «41و40المادتين »، والميثاق العربي لحقوق اإلنسان في «17

ويجب أن. أن لكِل  شخص حقٌّ في التعليم1948من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان « (1)26المادة »تنص 

اناا، على األقل في مرحلتيه االبتدائية واألساسية ويكون التعليُم الفنِ ي. بتدائيُّ إلزاميًّاويكون التعليُم اال. يُوفَّر التعليُم مجَّ

ا للعموم ا للجميع تبعاا لكفاءتهم. والمهني متاحا في اتفاقية القضاء على « 5المادة »وتشير . ويكون التعليُم العالي ُمتاحا

.إلى حق كل إنسان بالتعليم1965جميع أشكال التمييز العنصري 



 
 

ألمم ونجد ألهمية العلم في حياة البشر في كل مكان كان الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ل

.التعليم الجيد: المتحدة في الدول   

ائل قوة وثباتا وإن تحقيق التعليم الجيد والشامل للجميع يؤكد على القناعة بأن التعليم هو أحد أكثر الوس

.  لتحقيق التنمية المستدامة

ائيات األمم ومع ذلك فمازال عالم اليوم يعاني من تردى أوضاع التعليم في كثير من البلدان وطبقا إلحص

المتحدة 

.في المائة91بلغت نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي في البلدان النامية 

يا جنوب مليون طفل في سن التعليم االبتدائي خارج المدرسة، أكثر من نصفهم في أفريق57ال يزال 
الصحراء الكبرى



 
 

..من هنا نحاول أن نرى نصف الكوب المملوء ونرى أن إشراقات مضيئة في مجال التعليم متوفرة يمكن البناء عليها واالستفادة منها 

خص خريج شواآلن دعونا نتطرق إلى بعض الجوانب والنماذج المضيئة التي يمكن البناء عليها واالستفادة منها في تقديم نموذج تعليمي قادر على ت

.متصالح مع ذاته قادر على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية وليس مجرد رقم يضاف إلحصائيات التعليم الجامعي

ية فيها صفر  و يعتبر ، الذي وصل فيها نسبة األمبالتأكيد هناك تجارب عالمية عديدة ننظر إليها بشغف لنتعلم ونستفيد منها ولعل أبرزها تجربة  اليابان

ساسية الضرورية مواد األالشخص الذي ال يُجيد لغة أجنبية وال يستطيع التعامل مع الكمبيوتر في عداد األميين، إذ يتعلم األطفال في المرحلة االبتدائية ال

هم في المستقبل ختاروا طريقللحياة اليومية في المجتمع، وفي المرحلة المتوسطة يتلقون تعليمهم ليكونوا مؤسسين وفاعلين في المجتمع والدولة، فيتهيؤون لي

حيث يتعلمون المهارات والمعارف األساسية ليتمكنوا من إدراك واستيعاب األعمال والوظائف المختلفة الضرورية في المجتمع،

.تجربة سنغافورة في التعليم: ثانيا

تقدمة في بوأت مراكز ماعتنت الحكومة السنغافورية عناية بالغة بالتعليم باعتباره ركيزة أساسية للنجاح والتفوق، وخصصت له خمس ميزانية الدولة، فت

من إجمالي %( 25-20)التصنيفات العالمية، كما أن عدد الطالب الذين ينضمون إلى الجامعات السنغافورية للحصول على شهادة جامعية يترواح من 

من الطالب في تلك المرحلة إلى التعليم الفني للحصول %( 40)عدد الطالب في مرحلة الدراسة ما قبل الجامعية وهم نخبة الطالب، بينما يتجه حوالي 

.على دبلومات مهنية، والبقية يلتحقون بسوق العمل ويسعون إلى تنمية مهاراتهم وخبراتهم من خالل التدريب المستمر



 
 

..فنلندا تعتبر من التجارب العالمية الرائدة أيضا في مجال التعليم 

ي متقد م، فقد استطاعت فنلندا خالل مدة وجيزة أن تتحول من بلد اقتصاده زراعي إلى بلد ذي اقتصاد معرف

التعليم بعد وكان التعليم أهم ركيزة في هذا التحول، وكانت البداية في الثمانينيات، حيث بدأ النمو في قطاع

وتقوم فلسفة . ينياتالثانوي، تاله نمو في التعليم الجامعي وما بعده من التعليم المستمر وتعليم الكبار في التسع

ختاروا ما يريدون أن التعليم في فنلندا على إتاحة الفرصة لجميع الطالب للمشاركة والتعلم وإتاحتها للمدرسين لي

.يتعلموا وكيف يعلمونه للطالب

ما أن االعتماد كتعتمد سمعة التعليم في كندا على جودتها وشهرتها من ناحية التميز التعليمي من جوانبه كافة، 

ت ومراكز ويقدم التعليم الكندي من خالل الكليا. األكاديمي الكندي له مكانته العلمية واألكاديمية حول العالم

حيث تشمل التعليم الفني المتنوعة والمدارس الثانوية برامج تتماشى مع الصناعة، وتركز على سوق العمل، ب

من خريجي الكليات % 90وبهذه الطريقة فإن . مستويات مختلفة من األبحاث الموجهة لحل مشاكل الصناعة

يعملون في مجال دراستهم خالل ستة أشهر فقط من تخرجهم،



 
 

لى السلطة عام اهتمت الحكومات التركية بالجانب التعليمي ولكن مع وصول حزب العدالة والتنمية إ:  التجربة التركية 

رأى أن التعليم من أهم عناصر التنمية والنهضة في جميع المجاالت وحتى اآلن تضاعف عدد الجامعات2000

تسهيل قبول التركية الرسمية والخاصة وعملت الحكومة التركية على التعاون الثقافي مع الدول العربية واإلسالمية ل

.الطلبة الراغبين في الدراسة هناك  

تعلم وجيل واستطاعت تركيا خالل هذا العقد من بناء تجربة نهضوية تساهم في مسيرة النجاح واالزدهار وبناء مجتمع م

.مثقف يحمل مشروع دولته 

،مع تأسيس أول مدرسة للذكور ، وكانت أول وثيقة حول 1914التعليم بدأ هناك  نظاميا منذ عام :دولة بروناي 

، بمثابة حجر األساس لنظام 1959-1954سياسات التعليم التي تم اعتمادها في الخطة األولى للتمية القومية عام 

حقيق الذي تم خالله تدشين النظام التعليمي الجديد الذي يسعى لت2003التعليم بالدولة بدأت مسيرة التطوير حتى عام 

التعليمية في نظام تعليمي يتسم بالكفاءة والفعالية ومراكبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، وزاد عدد المؤسسات

. مؤسسة حكومية وخاصة260الوقت الراهن  على 

محاور أهمها االستثمار في التعليم في مرحلة الطفولة 8وقد اعتدت توجهات بروناوي في استراتيجية التعليم على 

لحياة وتشجيع البحث المبكرة وتبني أفضل الممارسات الدولية في التعليم والتعلم ، وضع البرامج التي تعزز التعلم مدى ا

.واالبتكار في كل المؤسسات الحكومية 



 
 

:واآلن مع نموذج راق نتشرف باالنتماء له وهو التعليم في قطر

ه المؤسسات فعلى مدى عشرين عاما احتل التعليم في دولة قطر مكانة بارزة على الصعيد الدولي وهو ما وثقت

.العالمية وفق مؤشر الجودة الذي أصدره المنتدى االقتصادي العالمي 

تنمية بمثابة خارطة الطريق لتحويل قطر إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق ال2030تعد رؤية قطر الوطنية 

.2030المستدامة بهدف توفير مستوى معيشة مرتفع لجميع المواطنين بحلول عام 

ا يمكن من خالله تطوير  ومن خالل تحديد نتائج على المدى البعيد، توفر رؤية قطر الوطنية إطارا

ا تخصيص االستراتيجيات الوطنية وسبل تنفيذها، وتوجيه االستراتيجيات والسياسات والخطط الحكومية وأيضا

كما تزود شركات القطاع الخاص، وإلى حد ما، األفراد بهدف . اإليرادات والموارد نحو تحقيق هدف موحد

في بيان المهام الخاص 2030وبالفعل باتت الكثير من الشركات تشير إلى رؤية قطر الوطنية . وتوجه مشترك

.بها



 
 

:تتوقع رؤية قطر الوطنية تحقيق التنمية في أربعة أركان مترابطة

التنمية البشرية•

التنمية االجتماعية•

التنمية االقتصادية•

التنمية البيئية•

ركن التنمية البشرية

بالده يسعى هذا الركن إلى تمكين الشعب القطري كي يتسنى له الحفاظ على النمو في

حية والقوة ويتطلب هذا تحقيق المزيد من التطور في مجاالت التعليم والرعاية الص. وتعزيزه

.العاملة بوجه عام

ا من موارد النفط والغاز، إال أنها تواصل التوسع ف ي بناء ورغم أن قطر قد استفادت كثيرا

.  اقتصاد قائم على المعرفة

عليمي وإيماناا منها بأن التعليم هو المقياس األول، تعمل قطر بقوة على تطوير نظامها الت

شأن، تتولى  وفي هذا ال. ليضاهي أفضل األنظمة في العالم بل ويتفوق عليها في بعض األحوال

ا في مجال مؤسسة قطر  قيادة الكثير من اإلصالحات في مرحلة التعليم ما بعد الثانوي، وأيضا 

.البحث العلمي، والمجاالت الثقافية والفكرية

.



 
 

م األطفال، فقد أولت ، و بأهمية االستثمار في تنشئة وحماية وتعلي"مفتاح التنمية"وتؤمن دولة قطر  بأن التعليم يعتبر 

ا ومشهوداا لالرتقاء بمستوى التعليم، وإتاحة الفرصة للجميع للحصول على تعليم متم ا خاصا يز، واكتساب اهتماما

.الخبرات

حيث تمكنت لقد تمكنت دولة قطر من تحقيق إنجازات عديدة في هذا الميدان بالتعاون مع شركائها في المجتمع الدولي،

ن طفل من بالشراكة مع العديد من الشركاء من توفير التعليم النوعي لعشرة ماليي" التعليم فوق الجميع"مؤسسة 

دولة حول العالم، ومنها المناطق التي تعاني من النزاعات المسلحة والفقر50المحرومين من المدارس في أكثر من 

والكوارث الطبيعية

. سمو الشيخة موزا بنت ناصر في قطر2012هي مبادرة عالمية أسستها عام " التعليم فوق الجميع"ومؤسسة 

فقر و النزاعاتو تعمل برامج المؤسسة الثالثة على توفر الفرص التعليمية وخاصة في المجتمعات التي تعاني من ال



 
 

مل على نشر الذي يع" وايز"وال ننسى هنا هذا المشروع الرائد في قطر  مؤتمر القمة العالمية لالبتكار في التعليم 

ة في عالمنا اليوم وتتص .دى لهاالممارسات العالمية الناجحة في التعليم، التي تستجيب للتحديات الملح 

على يد صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر2009في العام " وايز"تأسس 

ا على مدار عقٍد كامل تمثل بنمو مجتمعه ال ا كبيرا عالمي، وتحوله إلى للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ليشهد تطورا

ا بأن ل150شبكة دعم نابضة بالحياة تضم لتعليم ألف فرد من مختلف التخصصات والعلوم ممن يؤمنون إيماناا راسخا

.دوٌر بارٌز في معالجة أعسر القضايا التي يواجهها العالم والتخفيف من حد تها

.

اونون القتراح حلوٍل رحلتَه بقمٍة عالميٍة تجمع ألفين من الخبراء والمختصين يتبادلون األفكار ويتع" وايز"استهل  

ة التي تواجه التعليم .  خالقٍة لمعالجة التحديات الملح 

ة بفرادتها وروح المشاركة والعمل الجماعي الذي يسودها، فألهمت وما تزال سلسلةا  واسعةا من تمي زت تجربة القم 

عليم اليوم وتثريه البرامج والبحوث والفعاليات، وما فتئت تواصل تنوير العقول وتقييم التطورات التي يشهدها الت

ا لتوليد حواٍر مثمٍر وإبرام شراكاٍت مفيدة، تسعى كلُّ  منصةا " وايز"ها لجعل باألفكار المبتكرة، وما برح العمل مستمرا

دوليةا متعددة القطاعات للتفكير الخالق والحوار البن اء والعمل الهادف



 
 

آلليات فال بمختلف اومع هذه النماذج المضيئة فإننا ندعو إلى مواصلة التعليم والتعلم والتدريب 

تخرج إعالمي يمكن أن يتخرج طبيب اليوم ولم يمارس تدريبا مباشرا في المستشفى ، وال يجوز ان ي

هود في وكل عالقته بوسائل اإلعالم هو المشاهدة أو القراءة دون تفاعل فاألمر يحتاج لتضافر الج

ر الحياة مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لتوفير تعلم أو تدريب جيد يساعد في خوض غما

.والولوج واالسهام في التنمية 

ي مواصلة في النهاية تبقى كلمة أن هذه النماذج المضيئة عالميا ومحليا تجعلنا نتشبث باألمل ف

.التعليم والتعلم المستمر لبناء تنمية بشرية مستدامة وبناء مجتمع المعرفة 



 
 



 
 



 
 



 
 





  التنمية عرب وظبئف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلب 

 جببر الرويعي/ املستشبر
 رئيس مركز االستشبرات املسئولة 

 الشبكة االقليمية للمسئولية االجتمبعية 



 التنمية عرب وظبئف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلب 

 :محــــــــــــاور المىضىع 

 .نظشج استششافُح •

 ستنذحش وأخشي ستضدهش وظائف •

 أدواخ اإلستعذاد نىظائف انمستمثم •

 .انخاتمح وانتىاصٍ •



 التنمية عرب وظبئف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلب 

 : نظرة استشرافية 

نحنننج معتمنننغ لوظنننر لكنننىراا ول، نننر  الماضننن     نؼنننر  ػنننج » 

التارلخ أكثر مج الحاضر  نحج  حاجة  لصنوغ المتنتل أ أو ف فن  

 .« أرهانوا ثم إتخار اللرارات المواس ة  واا ػكى رلك 

  

 

 توماس فري المدٌر 

 التنفٌذي والباحث المستقبلً 

 معهد دافنشً  

 2016خالل قمة المعرفة 



 التنمية عرب وظبئف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلب 
 :وظائف ف  طرللها لإلنذثار  

 انسكشتاسَح(  6   انمضاسعُن1 ) 

 عمال انمنارم( 7  امناء انصنادَك2 )

 سعاج انثشَذ(  8   وكالء انسفش ( 3

 انصاغح 9)     عمال اننظافح ( 4

 لاسئ انعذاداخ 10) مىظفى مثُعاخ انتزضئح ( 5

 

 



 التنمية عرب وظبئف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلب 
 

 : فمتتل ال المترت ة المخاطر أ رز

 .2022 عام بحمهل وظيفة مميهن 75 إلغاء-

  مميهن 20.8   يعادل ما اآللي، لمتذغيل قابمة التعاون  مجمس دول في الهظائف من ٪45 أصبحت-
 . كامل بدوام مهظف

 .2030 عام بحمهل ٪29 بندبة العالم في الهظائف ستتقمص-

 .  2030 عام بحمهل العالم حهل القائمة الهظائف من ٪38 أتمتة-



 التنمية عرب وظبئف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلب 
 مستقبلا  المترتبة الفرص أبرز 

 .2030 عام بحمهل العالمي اإلجمالي المحمي الناتج في دوالر تريميهن 16  حهالي -
 . 2022 عام بحمهل جديدة وظيفة مميهن  133-
   عام دوالر مميار 118.6 إلى االصطناعي الذكاء لبرامج الدنهية اإليرادات تزايد-

  .2018 في دوالر مميار9.5  بـ مقارنة2025

 



 التنمية عرب وظبئف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلب 
 

 أهم ػشرة  قطاػات وظي،ية لكمتتل أ

 ( وظائف  فٍ طشَمها نإلصدهاس ) 

 



 التنمية عرب وظبئف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلب 
 « Robots» قطاع صواػة الرو ىتات   1- 



 التنمية عرب وظبئف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلب 
 

 (DRONE)قطاع الطائرات بدون طيار . 2

  



 التنمية عرب وظبئف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلب 
 

 قطاع الذكاء اإلصطناعي . 3

تسبببثة تبببذخم انبببزكاء انصبببناعٍ فبببٍ انكخُبببش مبببن منبببا ٍ ان ُببباج  

ظهبببشخ ان اربببح انمه بببح نىظبببائف تتعهبببك تانبببزكاء ا صببب ناعٍ 

 .وتعضَض وظائف انذماغ انثششٌ من  ُج انتفكُش  ا تذاعٍ 



 التنمية عرب وظبئف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلب 
 قطاع المواصالت الذكية .  4 

تراجع نسب  الحوادث الناجمــة عــن األخطاء  البشرٌة  نتٌجة استخدام   

تقنٌة المواصالت الذكٌة األمر  الـذي سٌعجل بظهور وظائف  فرٌدد  مدن 

نوعهددا لهددا ارتبدداط وقٌددت بتقنٌددات الستشددعار والتواصددل الفعددال بددٌن  ددذ  
 . الوسائل 

 



 التنمية عرب وظبئف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلب 
 

    «البلوكتشين » قطاع  . 5

القطاع  على تصمٌم وتطوٌر البرامج القادر  على   ٌرتكز  ذا 

 .إحـداث تحول كبٌر فً نمط األنشطة المالٌة  والمصرفٌة  

 



  التنمية عرب وظبئف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلب 
 قطاع أنظمة التعليم الذكي. 6

المدددارس الذكٌددة بكافددة ادواتهددا وتقنٌاتهددا بدددء مددن الكتدداب 

التفدداعلً وصددولي تلٌددات التقٌددٌمن لددذل  سنصددب  فددً اشددد 

 :الحاجة الى 

 مطوري البرامج  الكادٌمٌة اللكترونٌة -

  .مبرمجً نظم تعلٌم-

 .مهندسً تقٌٌم اداء -

 

 

  

  



  التنمية عرب وظبئف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلب 
 قطاع الطب الجينومي. 7

لف  وتركٌب الشٌفرات الجٌنٌة وفهم الطفرات الوراقٌة  

والمٌل لإلصابة بأمراضن ستظهر الحاجة لباحقٌن ن خبراء ن 
 . فنٌٌن بٌولوجٌٌن مختصٌن بتقنٌة الهندسة الوراقٌة 

 



 التنمية عرب وظبئف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلب 
 قطاع الطاقة البديلة. 8 

الطاقددددة البدٌلددددة بأنواعهددددا وتخصصدددداتها العلمٌددددة وتفرعاتهددددا 

الوظٌفٌدة خخددذ  فددً التزاٌددد ن فسددوي العمددل سددٌكون فددً تعطدد  

. لمهندسً محطات تولٌد الطاقة ن وفنًٌ انظمدة الطاقدة البدٌلدة 

 ( .الخ .. شمسٌة ن رٌاح ) 



 التنمية عرب وظبئف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلب 
 قطاع التعدين الفضائي . 9 

فتر  التعدٌن الفضائً باتت تلدوح  لتقربندا مدن مسدتقبل اسدتخرا  

القروات من القمر والمرٌخ ن لذا الحاجة اصبحت ملحة لوظدائف 

كمستكشددددددفٌن ومسدددددداحٌن للكوٌكبددددددات واألجددددددرام السددددددماوٌةن 

 .واخصائًٌ  تعدٌن فضائً  

 



 التنمية عرب وظبئف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلب 

 ( Internet Of  Things)قطاع تقنية انترنت األشياء  . 10 

 و مفهوم متطور لشبكة النترنت  ظهر قبل عقد من الزمن 

ومازال ٌتطور بشكل ر ٌب  ولن ٌقف عند حد معٌن بحٌث 

 .تمتل  كل األشٌاء فً حٌاتنا قابلٌة التصال بالنترنت 

 









 التنمية عرب وظبئف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلب 
 :  كيفية االستعداد لوظائف المستقبل 

 

 
 

 الجدية

 التحفيــــــــز 

 الدعـــــــــــــم 



 التنمية عرب وظبئف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلب 

 : كي،ية ا ستؼذاد لىظائف المتتل أ 

 .انزذَح فٍ ت ىَش انتعهُم وانمناهذ  •

 .انت فُض نه هثح إلنتهاد مساساخ مستمثهُح واعذج  •

 .انذعم من خالل سفع مُضانُاخ انث ج انعمهٍ •

 

 



 التنمية عرب وظبئف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلب 
 :متطلبات وظائف المستقبل من مؤسسات التعليم والتدريب 

 :مرحلة التعليم المبكر 

 اعادة هيكمة مرحمة التعميم المبكر. 
 اطار تمهيل فعال بين القطاعين العام والخاص. 
 تأسيس نعام اعتماد ونمهذج حهكمة قهي. 

 :التعليم العام مرحلة 
 تطهير وتفعيل نعام تراخيص لمهن التعميم. 
 تهفير فرص تعمم نهعية لمطالب من ذوي االحتياجات الخاصة. 
 بناء بنية تحتية مدتدامة لتقنية المعمهمات في جميع المدارس. 

 

 



 التنمية عرب وظبئف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلب 
 :متطلبات وظائف المستقبل من مؤسسات التعليم والتدريب 

 :مرحلة التعليم العالي 
 تطهير نعام فعال لحهكمة الجامعات. 
 تهجيه البحهث العممية نحه اولهيات االبتكار. 
 المهائمة بين المناهج والبرامج التعميمية واحتياجات سهق العمل. 
 :  المهني التدريب  

 تغيير نعرة الطالب والمجتمع لممهن الفنية والمهنية. 
 رفع الطاقة االستيعابية في منعهمة التدريب الفني والمهني. 
 التهسع في الذراكات االستراتيجية مع القطاع الخاص. 

 

 



 التنمية عرب وظبئف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلب 
 :الؼامة التىصيات 

 .مشاكض ات اث تشعاها انذونح تهتم تانزكاء ا ص ناعٍ انشاء ( 1

 .نتى ُذ انزهىد فٍ مزال وظائف انمستمثم  تُن رمُع مؤسساخ انذونح انشتظ ( 2

 .انمهن وسفع ارىس انمهن انمنخفضح األرىس نتىطُن  سسم سُاساخ سىق انعمم اعادج 3)

 . خ ىاخ استثالُح نما ست ذحه انتكنىنىرُا ان ذَخح إلستُعاب وتثادل انمعشفح اتخار (  4

 .سثم انتغهة عهً اِحاس ا لتصادَح وا رتماعُح دساسح (   5
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 الخاتمــــة   

 



 التنمية عرب وظبئف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلب 
 :المصادر 

  ٍ2018تمشَش وظائف انمستمثم انصادس عن مؤسسح استششاف انمستمثم  اتىظث. 

  ٍ2018انمنتذي ا لتصادٌ انعانم. 

 ٌ2017تمشَش  ماكنض. 

 

 

 





والتمكين االقتصادي الرقمية ريادة االعمال 

قصص نجاح ريادية

أحمد بوعليأشواق.أ

ةاالقليمية للمسئولية االجتماعيبالشبكة رئيس مركز أخالقيات العمل واألعمال 



الكلمات المفتاحية 

التمكين االقتصادي ▪

ريادة االعمال الرقمية ▪

القوى الشبابية وقيادة التأثير في المجتمعات▪

التنمية واالستثمار▪

.الدفع بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة▪



ريادة األعمال الرقمية



ريادة األعمال الرقمية

ديثة، ال بطبيعة التقدم التكنولوجي وما نشاهده من ظهور تقنيات رقمية ح•
رة من يخلو أي مشروع ناشئ أو شركة صغيرة أو حتى عالمة تجارية كبي

معلومات إبداع وابتكار أو تطوير يعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا ال
؛ لذا واالتصاالت، بما فيها الصناعات واألعمال التقليدية مثل التجارة

مد أصبحت ريادة األعمال الرقمية من المصطلحات المتداولة، فهي تعت
نتجات على تأسيس مشاريع باستخدام تقنيات رقمية جديدة لتقديم الم

.والخدمات، والتدريب والتجارة، وغيرها من المجاالت األخرى



ريادة األعمال الرقمية

ار العالمي وربما  تكون زيادة معدالت البطالة والتقلبات االقتصادية واالنتش•
ي أحد العوامل األساسية النتشار مصطلح ريادة األعمال فالكورونالوباء 

بل مختلف أنحاء العالم، وال يُمكننا الجزم كيف كان شكل ريادة األعمال ق
ذكية ظهور التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وأجهزة الحاسوب والهواتف ال

هور التقنيات وأيًضا شبكة اإلنترنت، ولكننا نُدرك جيًدا كيف أصبح بعد ظ
ًرا كبيًرا الرقمية وانتشارها، إذن، يُمكننا القول إن للتكنولوجيا وتطورها دو

.في نمو ريادة األعمال وانتشارها



تعريف ريادة األعمال الرقمية

تأسيس ”حسب تعريف المفوضية األوروبية، فإنَّ ريادة األعمال الرقمية هي•
مية مشاريع جديدة، وتحويل مشاريع قائمة؛ عن طريق تطوير تقنيات رق

.“أو استخدام جديد لهذه التقنيات / جديدة و 

يقول مايكل  “Digital Entrepreneurshipالريادة الرقمية ” : في كتابه•
يجب أن ؛ (االقتصاد الرقمي)في عصر اقتصاد التكنولوجيا نحن”: هيرالش

رنت صاحب المشروع على دراية باألعمال التجارية، و يستخدم اإلنتيكون
.“(B2B)والشركات (B2C)والتجارة مع المستهلكين كوسيلة للتواصل

اج الصناعة واإلنترقمنةفي هذا السياق ظهرت شركات ناشئة تهدف إلى •
.والمشاريع التجارية



التمكين االقتصادي 



التمكين االقتصادي 

ال تمكين األفراد اقتصادياً من خالل برامج بناء القدرات في األعم•
.  ستية التجارية االقتصادية والريادية والتدريب المهني والخدمات اللوج

وربط األفراد بفرص العمل أو دعمهم في إقامة مشاريعهم الخاصة، •
ي والمساهمة في تعزيز قدراتهم بما يخدم المجتمعات والدول ويساهم ف
ل دعم مسيرة التقدم واالزدهار االقتصادي والصناعي والتجاري للدو

.  واالفراد



التمكين االقتصادي 

:مجاالت التمكين االقتصادي 

.تمع االستقرار االقتصادي لألفراد و تكيفهم في المج:التدريب المهني1.

ين دورة عملية شاملة مخصصة لتمك:التدريب على إدارة األعمال الصغيرة2.
.المشاركين من إدارة أعمالهم وعملياتهم الخاصة

ة، والبدء توفير بيئة حاضنة التي تساعد الشركات الجديد:حاضنات األعمال3.
ي في تطويرها من خالل تقديم خدمات مثل التدريب اإلداري أو المساعدة ف

.أساسيات األعمال

رص إنشاء منصة تربط األشخاص المؤهلين مع ف:ربط األفراد بفرص الدخل4.
صة العمل التي تناسب مهاراتهم، وأيضا من خالل توفير مجموعة بدء مخص

.لكل مهنة



قصص نجاح ريادية



أهدافنمالكثيرتحققتوكيفاالعمال الرقمية سنرى في قصة النجاح هذه ريادة 
منالميوالعالوطنيالشبابيالمشروعهذاتنفيذوخاللقبلالمستدامةالتنمية
رص واعدة الشبابية، االبتكار والتكنلوجيا المطبقة، خلق فالطاقات توظيف حيث

ها من لمستقبل اقتصادي زاهر، المبادرة بدعم سلة االمن الغذائي الوطني وغير
.  األهداف المستدامة



الريادة الوطنية الى العالمية





( Aquaponics )-أكوابونيك



( Aquaponics )-أكوابونيك



كيف جمعت هذه المبادرة الوطنية الشبابية 
هذه النواحي



ريادة األعمال الرقمية



التحكم الرقمي والتكنلوجي



بيئة رقمية تكاملية



الريادة الرقمية 



التمكين االقتصادي



سد الثغرات باستكشاف حاجات المجتمع 



األمن الغذائي



فرص لوظائف مستقبليةخلق 



المسؤولية المجتمعية 



الحفاظ على الهوية الوطنية 
والموروث الشعبي



تمكين الشباب 









تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا ورياديا 





دعم ريادة االعمال في االقتصاد االخضر



مساعدة الدولة في دعم جهود الحفاظ على الثروة 
السمكية وتجديد استمرارية االحياء المائية



توفير فرص العمل





االستثمار في االبتكار 
والتعلم والتكنلوجيا



الدعم الحكومي 



قصة نجاح شبابية في ريادة االعمال الرقمية 
يق والتمكين االقتصادي الشبابي المرتبط بتحق

أهداف األمم المتحدة في التنمية المستدامة 



أشواق بوعلي. أ

.القيادة والتحفيز واطالق القدراتاستشاري •

(.بناء ومضاعفة القوة الشخصية)مدربة معتمدة في برنامج •

.عضو اللجنة التنفيذية لمشروع المدينة االلكترونية لجاللة الملك•

.مستشارة تدريب ببرنامج البحرين والشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية•

(AHRI)). المعهد االسترالي-محاضرة معتمدة ببرنامج الشهادة االحترافية المعتمدة في الموارد البشرية •

.البحرين-مدربة ببرنامج إنجاز  •

حملة ركاز لتعزيز األخالق مدربة في •

 & International Academy for training( )أمريكا)معتمدة من األكاديمية الدولية للمدربين واالستشاريين مدربة •
Consulting, USA)

Arab Open university, Bahrain(  البحرين)محاضرة معتمد في التدريب والتطوير من الجامعة العربية المفتوحة •

درات في مجال اختبارات قياس الق( اليونسكو)حاصلة على شهادة معتمدة من منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة •
.والميول

.قدمت العديد من الدورات والمحاضرات والبرامج التدريبية للعديد من الوزارات والمؤسسات داخل وخارج مملكة البحرين•

:الخبرات العلمية 

.الشبكة اإلقليمية للمسئولية االجتماعية-مركز أخالقيات العمل واألعمال رئيسة •

.بنك البحرين اإلسالمي-مدير التدريب والتطوير.م•

.وزراة التربية والتعليم–أستشاري أكاديمي •



ashwaqbuali

ashwaqbuali

ashwaqbuali

ashwaqbuali
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التنمية عرب وظائف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلا 

جابر الرويعي/ املستشار
رئيس مركز االستشارات املسئولة 

الشبكة االقليمية للمسئولية االجتماعية 



التنمية عرب وظائف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلا 

:محــــــــــــاور الموضوع 

.نظرة استشرافية •

ستندثر وأخرى ستزدهر وظائف •

أدوات اإلستعداد لوظائف المستقبل •

.الخاتمة والتواصي •



التنمية عرب وظائف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلا 

: نظرة استشرافية 

نحنننج معتمننن  لوظنننر لكنننوراا ول، نننر  الماضننن     ن نننر   نننج » 

والً فن  التارلخ أكثر مج الحاضر  نحج  حاجة  لصنو  المتنتل أ أ

توماس فري المدير .« أذهانوا ثم إتخاذ اللرارات المواس ة  واا  كى ذلك 

التنفيذي والباحث المستقبلي 

معهد دافنشي 

2016خالل قمة المعرفة 



التنمية عرب وظائف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلا 
:وظائف ف  طرللها لإلندثار 

السكرتارية(  6المزارعين1 )

عمال المناجم( 7امناء الصناديق2 )

سعاة البريد(  8وكالء السفر ( 3

الصاغة 9)عمال النظافة ( 4

قارئ العدادات10)موظفو مبيعات التجزئة ( 5



التنمية عرب وظائف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلا 
: ًمتتل الالمترت ةالمخاطرأ رز

.2022عامبحلولوظيفةمليون 75إلغاء-

مليون 20.8يعادلمااآللي،للتشغيلقابلةالتعاون مجلسدولفيالوظائفمن٪45أصبحت-
.كاملبدوامموظف

.2030عامبحلول٪29بنسبةالعالمفيالوظائفستتقلص-

.2030عامبحلولالعالمحولالقائمةالوظائفمن٪38أتمتة-



التنمية عرب وظائف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلا 
مستقبلًاالمترتبةالفرصأبرز

.2030عامبحلولالعالمياإلجماليالمحليالناتجفيدوالرتريليون 16حوالي-
.2022عامبحلولجديدةوظيفةمليون 133-
عامدوالرمليار118.6إلىاالصطناعيالذكاءلبرامجالسنويةاإليراداتتزايد-

.2018فيدوالرمليار9.5بـمقارنة2025



التنمية عرب وظائف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلا 

أهم  شرة  قطا ات وظي،ية لكمتتل أ

( وظائف  في طريقها لإلزدهار ) 



التنمية عرب وظائف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلا 
«Robots» قطاع صوا ة الرو وتات 1-



التنمية عرب وظائف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلا 

(DRONE)قطاع الطائرات بدون طيار . 2



التنمية عرب وظائف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلا 
قطاع الذكاء اإلصطناعي . 3

يببباة بسببببد تبببدخل الببباكاء الصبببناعي فبببي الكحيبببر مبببن منبببا ي ال 

ظهبببرت ال اجبببة المظ بببة لوظبببائف تتعظبببق بالببباكاء ا صببب ناعي 

.عي وتعزيز وظائف الدماغ البشري من  يث التفكير  ا بدا



التنمية عرب وظائف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلا 
قطاع المواصالت الذكية .  4

تخدام تراجع نسب  الحوادث الناجمــة عــن األخطاء  البشرية  نتيجة اس 

دة م ن تقنية المواصالت الذكية األمر  الـذي سيعجل بظهور وظ اف   فري 

ب  ين ه  ذ  نوعه  ا له  ا ارتب  اط وقي  ت بتقني  ات الستش  عار والتواص  ل الفع  ال
. الوسافل 



التنمية عرب وظائف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلا 

«البلوكتشين » قطاع  . 5

لى  القطاع  على تصميم وتطوير البرامج القادرة عيرتكز هذا 

.ة  إحـداث تحول كبير في نمط األنشطة المالية  والمصرفي



التنمية عرب وظائف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلا 

قطاع أنظمة التعليم الذكي. 6

ت  اب الم  دارس الذكي  ة بكاف  ة ادواته  ا وتقنياته  ا ب  دء م  ن الك

ح ف  ي اش  د التف  اعلي وص  ولي تلي  ات التقي  يمن ل  ذل  سنص  ب

:الحاجة الى 

مطوري البرامج  الكاديمية اللكترونية -

 .مبرمجي نظم تعليم-

.مهندسي تقييم اداء -



التنمية عرب وظائف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلا 

قطاع الطب الجينومي. 7

راقية لف  وتركيب الشيفرات الجينية وفهم الطفرات الو

براء ن والميل لإلصابة بأمراضن ستظهر الحاجة لباحقين ن خ
. اقية فنيين بيولوجيين مختصين بتقنية الهندسة الور



التنمية عرب وظائف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلا 
قطاع الطاقة البديلة. 8

ه    ا الطاق    ة البديل    ة بأنواعه    ا وتخصص    اتها العلمي    ة وتفرعات

تعط    الوظيفي  ة ذخ  ذة ف  ي التزاي  د ن فس  وك العم  ل س  يكون ف  ي

. ديل ة لمهندسي محطات توليد الطاقة ن وفنيي انظم ة الطاق ة الب

( .الخ .. شمسية ن رياح ) 



التنمية عرب وظائف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلا 
قطاع التعدين الفضائي . 9

تقبل اس تخرا  فترة التعدين الفضافي باتت تلوح  لتقربن ا م ن مس 

ف  القروات من القمر والمريخ ن لذا الحاجة اصبحت ملحة لوظ ا

كمستكش      فين ومس      احين للكويكب      ات واألج      رام الس      ماويةن 
.واخصافيي  تعدين فضافي  



التنمية عرب وظائف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلا 

( Internet Of  Things)قطاع تقنية انترنت األشياء . 10

هو مفهوم متطور لشبكة النترنت  ظهر قبل عقد من الزمن

ث ومازال يتطور بشكل رهيب  ولن يق  عند حد معين بحي

.رنت تمتل  كل األشياء في حياتنا قابلية التصال بالنت









التنمية عرب وظائف املستقبل وأدوات اإلستعداد هلا 
:  كيفية االستعداد لوظائف المستقبل 

الجدية

التحفيــــــــز 

الدعـــــــــــــم 



ا التنمية عرب وظائف املستقبل وأدوات اإلستعداد هل

: كي،ية االست داد لوظائف المتتل أ 

.الجدية في ت وير التعظيم والمناهج  •

.اعدة  الت فيز لظ ظبة إلنتهاج مسارات مستقبظية و•

.الدعم من خالل رفع ميزانيات الب ث العمظي •



ا التنمية عرب وظائف املستقبل وأدوات اإلستعداد هل
:متطلباتًوظائفًالمستقبلًمنًمؤسساتًالتعليمًوالتدريبً

:مرحلةًالتعليمًالمبكرً

.اعادة هيكلة مرحلة التعليم المبكر •
.اطار تمويل فعال بين القطاعين العام والخاص •
.تأسيس نظام اعتماد ونموذج حوكمة قوي •

:التعليمًالعامًمرحلةً
.تطوير وتفعيل نظام تراخيص لمهن التعليم •
.توفير فرص تعلم نوعية للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة •
.بناء بنية تحتية مستدامة لتقنية المعلومات في جميع المدارس •



ا التنمية عرب وظائف املستقبل وأدوات اإلستعداد هل
:متطلباتًوظائفًالمستقبلًمنًمؤسساتًالتعليمًوالتدريبً

:مرحلةًالتعليمًالعاليً
.تطوير نظام فعال لحوكمة الجامعات •
.توجيه البحوث العلمية نحو اولويات االبتكار •
.الموائمة بين المناهج والبرامج التعليمية واحتياجات سوق العمل •

:ًالمهنيًالتدريبً
.تغيير نظرة الطالب والمجتمع للمهن الفنية والمهنية •
.رفع الطاقة االستيعابية في منظومة التدريب الفني والمهني •
.التوسع في الشراكات االستراتيجية مع القطاع الخاص •



ا التنمية عرب وظائف املستقبل وأدوات اإلستعداد هل
:ال امة التوصيات 

.مراكز اب اث ترعاها الدولة تهتم بالاكاء ا ص ناعي انشاء ( 1

.لتو يد الجهود في مجال وظائف المستقبل بين جميع مؤسسات الدولة الربط ( 2

.المهن ورفع اجور المهن المنخفضة األجورلتوطين  رسم سياسات سوق العمل اعادة 3)

. ل المعرفة خ وات استباقية لما ست دثه التكنولوجيا ال ديحة إلستيعاب وتباداتخاذ ( 4

.سبل التغظد عظى اآلثار ا قتصادية وا جتماعية دراسة (  5



ا التنمية عرب وظائف املستقبل وأدوات اإلستعداد هل

الخاتمــــة 



ا التنمية عرب وظائف املستقبل وأدوات اإلستعداد هل
:المصادر 

.2018تقرير وظائف المستقبل الصادر عن مؤسسة استشراف المستقبل  ابوظبي  ▪

.2018المنتدى ا قتصادي العالمي ▪

.2017تقرير  ماكنزي ▪





ف التنمية عبر وظائ: الشباب العربي و فرص التنمية 

المستقبل و الاستعداد لها

ف التنمية عبر وظائ: الشباب العربي و فرص التنمية 

المستقبل و الاستعداد لها

الشباب و قيادة التغيير المجتمعي نحو فرص : تحت شعار

التنمية و الاستثمار    



المقدمة

كانتوالتيوالقطاعاتالمجالاتمختلففيالتطوراتمنالعديدالسابقةالعقودفيالعالمشهد

وقدولوجياالتكنظهورفمنذالتطورات،هذهرائدةالاصطناعيبالذكاءيعرفوماالحديثةالتكنولوجيا

مجالاتجميعفيوقويحاضروجودلهاوكانالقطاعاتمنالعديدوتنميةتطويرفيساهمت

هذهورلظهونتيجةكاملة،بصورةالمجالاتبهذهالخاصةالمفاهيمبعضتغييرالىوعمدتالحياة

العالمأنذلكوكبيرة،بصورةاختلفتقدالمستقبلنحووتطلعاتهالعالمتوجهأننجدالتكنولوجيا

مجالاتجميعفيالمعقدةوأجهزتهاالحديثةالتكنولوجياهذهودمجتطبيقالىتوجها  أكثرأصبح

القطاعاتمنعددوجودوهوبالفعلنلاحظهماوهذاتخصصاتها،بمختلفوالقطاعاتالحياة

بشكلوجياالتكنولهذهعلىيعتمدمنومنهاأساسيبشكلالتكنولوجيةالأجهزةعلىتعتمدأصبحت

اليهأشيرماووكامل،مستقلبشكللاستخدامهاالتكنولوجياهذهتطويرامكانيةفيالبحثمعجزئي

عليناحتطر الفرضياتوهذهتطويره،علىالحديثةالدراساتتعملوالتيالاصطناعيالذكاءهوهنا

:وهوبارزا  سؤلا  

ي تغيير ما مدى تأثير التكنولوجيا الحديثة على الشباب العربي مستقبلا  ، ودورها ف"

"وظائف المستقبل؟



لف أنواع ساهمت التكنولوجيا في نمو وتطور الوظائف الحديثة بشكل كبير فأصبح يعتمد عليها في مخت

ى تقليل الوظائف المعقدة منها والبسيطة حيث ساهمت في الحد من التكلفة الانتاجية العالية بالإضافة ال

د العالم ضرورة العمالة ما يعني مزيدا  من الانتاج بأقل التكاليف، ونسبة لهذه القيمة المضافة للتكنولوجيا وج

لمتمثلة في تطوير هذه الوسائل واستغلالها لتنمية المشاريع الدولية بغض النظر أن الاثار المترتبة عليها وا

ليدية، المقام الأول بخفض معدل العمالة وزيادة معدلات البطالة، بالإضافة الى اندثار بعض الوظائف التق

ة قبل تطور وهذا التغيير مثل مشكلة للشاب العربي في حد ذاته حيث أن الشباب العربي كان يعاني من البطال

جة للبطالة التكنولوجيا حتى، والدليل على ذلك أن معظم الشباب العرب يختارون الهجرة الى الدول الغربية نتي

رص العمل وانعدام فرص التوظيف والعمل في بلدانهم، ويفضلون الهجرة الى تلك البلدان الغربية لتوفر ف

: فيها رغم وجود التكنولوجيا الحديثة، وهذا في حد ذاته يطرح سؤلا  مهما  وهو

م كيف تمكنت تلك الدول من الموازنة بين خفض معدلات البطالة واستخدا

التكنولوجيا؟

كبة التقدم ببساطة أهتمت هذه الدول بتنمية قدرات ومهارات الأفراد وخصوصا  فئة الشباب ليتمكنوا من موا

م تطورها السريع ومنافسة التكنولوجيا الحديثة في مجال العمل والتوظيف، وذلك أن هذه الأجهزة الحديثة ورغ

.الكبير الى أنها لا تزال تحتاج الى عقل بشري لإدارتها وتوجيهها وهو شيء لابد منه

على تكديسه وأخذ ومن هنا تتضح لنا الفكرة وهي أن التكنولوجيا لا تعتبر بديلا  مستقلا  عن الانسان أو أنها تعمل

لوظائف التقليدية النصيب الأكبر من الفرص العملية، ولكن ببساطة هذه التكنولوجيا تغيير المبادئ الأساسية ل

بقدر ما وتعمل على التخلص من تلك الوظائف التي لم يعد هنالك حاجة لها، بمعنى أنها ليست عدوة للإنسان

ة مهاراتهم ليتمكنوا هي منافسة له حيث وأنه ليتمكن الأفراد من نيل فرص وظيفية مثالية مستقبلا  عليهم بتنمي

من منافسة التكنولوجيا الحديثة ومزاحمتها في الاطر الوظيفية، 

تخوله أن يكون وهنا تتجلى لنا مشكلة الشباب العربي في أنه يفتقد الى التعليم الذاتي والمهارات اللازمة التي

ي أهتمت بها ندا  للتكنولوجيا الحديثة، وعليه كانت قضية تنمية مهارات الشباب العربي من أهم القضايا الت

طلب قدرا  من المملكة العربية السعودية في سبيل الحد من البطالة والاستعداد لوظائف المستقبل، والتي تت

.المهارات والقدرات



المقدمة

مفهوم وظائف 

المستقبل 

قافيـــة هـــي الوظائـــف التـــي تســـتجيب للمتغيـــرات الاقتصادية والاجتماعية والث

بهـــدف تحقيـــق تنميـــة 2030والتقنية فـــي المملكة وتتواكـــب مـــع رؤيتهـــا 

.ل جديدةاقتصاديـــة مســـتدامة وقـــدرة انتاجية وتنافســـية عاليـــة وتوليد فرص عمـــ

متغيرات تقنيةمتغيرات اجتماعيةمتغيرات ثقافية متغيرات اقتصادية



إشكاله الدراسة

لاأنهحيث،العربيالشبابقضيةعلىالضوءتسليطفيالبحثيةالورقةهذهاشكاليةتكمن

ختلفتسوفوالتيالمستقبلوظائفعلىللمنافسةاللازمةوالقدراتالمهاراتيمتلك

واكتساحهاحديثةالالتكنولوجيالظهورنتيجةقبلا  المعهودةالتقليديةالوظائفعنكبيربشكل

تاجيحالعربيالشابفإنوعليهوالعامة،منهاالخاصةالعملوقطاعاتالحياةمجالاتلكافة

يمكنهاالتيوالمبادراتالبرامجخلالمنالمستقبللوظائفللاستعدادحقيقةتنميةفرصالى

علىروقادالمستقبللوظائفمناسبا  ليكونوتخويلهالعربيالشبابمهاراتمنالرفع

.الأهدافهذهلتحقيقوتسخيرهاالتكنولوجيااستغلال



أهداف الدراسة

أهداف 

الدراسة

التعرف على دور التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على الشباب العربي وفرص التوظيف

مستقبلا ، وايجاد الحلول المناسبة لمساندة الشباب العربي

التعرف على وظائف المستقبل وتوجيه الشباب نحوها وتسليط الضوء على تلك 

.الوظائف التي سوف تكون معدومة أو مئئتمة مستقبلا  

ية مهارات التعرف على أهم وأبرز التحديات التي تشكل عائقا  في سبيل تطوير وتنم

.الشباب العربي، والتي تحول دون رفع مستوى امكانيته وقدراته

ايجاد الحلول المناسبة لتطوير الشباب العربي وتنميته من خلال استعراض نتائج 

واحصائيات الدراسات السابقة وتحليلها وتقديم التوصيات المثلى بناء  عليها



o  الشباب العربي و تحديات المستقبل: أولا

لتحول التخطيط والاستعداد للمستقبل عامل مهم جدا  لنجاح المجتمعات باختلافها ولان الشباب بؤرة ومحور ا

ي يحتمل أن والتنمية والتقدم في المجتمعات، كان من المهم لنا التطرق أولا  الى تحديات المستقبل والعقبات الت

ف حسب تقف في وجه الشباب العربي بشكل عام والشباب السعودي بشكل خاص، وهذه التحديات متنوعة تختل

ديثة حجم التطور والمدى الزمني ونحوها من المؤثرات الاخرى، الا أن هنالك شيء واحد مؤكد وهو أن التكنولوجيا الح

.ستكون حاضرة  لهذا التطور بل وأنها سوف تكون المحور الأساسي الذي يتمحور حوله المستقبل

التكنولوجيا الحديثة 

وتطبيقات الذكاء 

الاصطناعي

التغيير في نمط الوظائف 

انعدام وظائف و ظهور )

(وظائف جديدة

ارتفاع معدلات البطالة

أبرز التحديات المستقبلية



التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. 1

يقاتها ومنافسة إن من أول وأبرز التحديات التي تواجه الشباب العربي مستقبلا  هو ظهور التكنولوجيا الحديثة وتطب

بشكل )وظائف هذه التكنولوجيا الشباب في فرص التوظيف، وبالرغم أن التكنولوجيا لا تستطيع أداء كافة أنواع ال

س هذا الى أنها تستطيع أداء الكثير من أنواع الوظائف ومنافسة البشر في جودة أداءها، لي( مستقل على الأقل

.فقط بل أن لها القدرة على التعلم والتطور والنمو ما يجعلها منافس حقيقي للشباب مستقبلا  

دولة متقدمة 15مليون وظيفة ستفقد من 7أكدت احدى الدراسات الحديثة أن هناك 

وهي الوظائف التي تسمى بالوظائف عديمة الجدوى و سيحل محلها الروبوتات و 

الذكاء الاصطناعي

من أنشطة العمل % 45كما أكدت دراسة مستقبل الوظائف في الشرق الأوسط أن 

تناد الى القائمة في أسواق العمل في دول الشرق الأوسط قابلة للأتمتة حاليا  بالاس

%41التكنولوجيا الموجودة حاليا وتبلغ نسبة تلك الأنشطة بالمملكة 



ف التنمية عبر وظائ: الشباب العربي و فرص التنمية 

المستقبل و الاستعداد لها

التغيير في نمط الوظائف. 2

(انعدام وظائف و ظهور وظائف جديدة)

هور شك فيه أن العديد من الوظائف التقليدية والمعاصرة مهددة بالانعدام والاندثار تدريجيا  نتيجة لظمما لاإن 

همات كبيرة التكنولوجيا الحديثة وحلولها محل تلك الوظائف مما يجعلها غير مفيدة، ونجد بالفعل أن للتكنولوجيا مسا

اة وفي كل وسجل حافل بإحالة العديد من الوظائف الى التقاعد، فقد أصبحت التكنولوجيا تستخدم في كل مجالات الحي

راسة القطاعات الخاصة منها والعامة على مختلف المستويات الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية، وحسب الد

أن تنعدم المعدة عن وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية، فقد ذكر التقرير بعض الوظائف التي يمكن

أخرى سوف نهائيا  خلال العقود القادمة نسبة لعدم أهميتها وحلول التكنولوجيا الحديثة محلها، وبالمقابل هناك وظائف

.تظهر للحفاظ على وتيرة التقدم

ساعي البريد 

قارئ العدادات 

الصاغة 

المراسلون الصحفيين

أمين الصندوق

وكيل سفر

مثال وظائف جديدةمثال وظائف مهددة بالاندثار

ساعي البريد •

قارئ العدادات •

الصاغة •

المراسلون الصحفيين•

المزارعين•

وكيل سفر•

موظفوا المبيعات بالتجزئة •

مدخلوا البيانات •

ية، برمجة التطبيقات الذك)البرمجة باختلاف أنواعها •

(.برمجة الروبوتات

مختصي)مختصي وتقنيوا جمع وتحليل البيانات •

(.البيانات

.أخصائيين مدربين ومشرفين الذكاء الاصطناعي•

امن المعلومات •

مبرمجو و مطورو الشفرات •

إدارة المتاجر الافتراضية •

مهنيون معززون بقدرات الذكاء الاصطناعي •

مصممون منتجات/ فنيون الطابعات ثلاثية الابعاد•

خبراء الصحة الشخصية•



ارتفاع معدلات البطالة. 3

الأياديمنعددإحالةهومستقبلا  توسعهااحتماليةمعالمجالاتكافةفيالحديثةالتكنولوجيادخولاثاراهماحد

فيادرجاتهأعلىفيبالفعلهيوالتيالبطالةمعدلاتزيادةيعنيممامكانها،التكنولوجياهذهوحلولالعاملة

.العربيالوطن

صطناعي ذكـر بيتر رئيـس الباحثين في كارتنر أن الــذكاء الا

مليـون وظيفة 3,2مليـون وظيفـة وسـيخلق 8,1ســيلغى 

افــة م في فرنســا وبالتالــي ســتكون هنــاك إض2020بعـام 

(م2017نــدوة كارتنــر )ألــف وظيفــة جديــدة 500

طالة يكمن السبب الأساسي وراء ارتفاع معدلات الب

رات في الوطن العربي كون الشباب لا يمتلك مها

ا وعليه تجاري وتواكب الوظائف الحديثة ومتطلباته
تزيد هذه النسبة

في المملكة العربية السعودية نجد أن معدلات
البطالة مرتفعة نسبيا  

مــن التنفيذييــن أن الــذكاء الاصطناعي %84صــرح 

م ســوف يخلـق وظائـف أكثـر مـن الوظائف التــي ســيقو

(KMPG 2019تقريــر )بإلغائهــا 



وظائف و مهارات المستقبل:  ثانيا  

فــي تزايــد إدراك الشــباب الســعودي للحاجــة إلــى التحضيــر لآثار الثــورة الصناعيــة الرابعــة علــى ســوق العمــل

م أن على الشباب السعودي 2014القائم في عام " منتدى مسك العالمي"بالمملكــة، وفي هذا الاطار أكدت رسالة 

لى التعليم تأمين مستقبلهم من خلال مهارات القرن الواحد وعشرين، ما يعني تنمية مهاراتهم الذاتية من خلال التركيز ع

والتدريب بشكل أساسي بما يتماشى مع وظائف المستقبل



2030مليون وظيفة بحلول 3في زيادة عدد الفرص الوظيفية بحيث تتجاوز 2030و تساهم برامج رؤية المملكة 

وظائف و مهارات المستقبل:  ثانيا  



2030ومن اهم  القطاعات التي ستخلق وظائف نتيجة التحولات المستقبلية 

وظائف و مهارات المستقبل:  ثانيا  



لمستقبل المعدة في المملكة العربية السعودية فإن من أهم وأبرز متطلبات وظائف ا" وظائف المستقبل"حسب دراسة 

:والتي يجب أن تجد اهتماما من المؤسسات التعليمية ومؤسسات التنمية والتدريب كما يلي 

ساعي البريد 

قارئ العدادات 

الصاغة 

المراسلون الصحفيين

أمين الصندوق

وكيل سفر

الابداع و الابتكار•

حل المشكلات•

تحليل المعلومات •

مهارات قبول التغيير•

المهارات الرقمية •

التفكير التحليلي •

حل المشاكل المعقدة •

الذكاء العاطفي و التواصل•

المهارات المطلوبة

مي و كما تم تحديد ابرز مهارات الطلوبة بحسب المنتدى الاقتصادي العال

حسب ب"المؤهلات و المهارات و الاشتراطات المطلوبة لوظائف المستقبل 

"  ير الربحيةنتائج تحليل استبانة المنشآت بالقطاعات الحكومية و الخاصة و غ

:على النحو التالي

وظائف و مهارات المستقبل:  ثانيا  



وير وتنمية التحديات التي تشكل عائقا  في سبيل تط: ثالثا  

مهارات الشباب العربي

ف المستقبل وتكمن ابرز التحديات التي تواجه التعليم و التدريب في المملكة العربية السعودية وبحسب دراسة وظائ

ابرز 

التحديات

ه التي تواج

التعليم 

والتدريب

لعلميةانخفاض نسبة الملتحقين في التخصصات ا

التمويل الحكومي هو المصدر الوحيد للقطاع 

التعليمي الجامعي 

مخرجات التعليم لم تأخد في الاعتبار مهارات 

المستقبل

مخرجات مبادرة التدريب التقني و المهني غير 

كافية للاستعداد لوظائف المستقبل

ين نسبة الملتحق

بالتخصصات 

كة العلمية بالممل
28%

في الولايات المتحدة % 45في سنغافورة و % 55مقارنة ب 



قبلالمخاطر المحتملة لعدم الاستجابة لمتطلبات المست

وير وتنمية التحديات التي تشكل عائقا  في سبيل تط: ثالثا  

مهارات الشباب العربي



تقبلفرص التنمية لتطوير الشباب وإعداده لوظائف المس: رابعا  

إصلاح المناهج

تطوير وتفعيل نظام 

تراخيص لمهن التعليم

تطوير الأنشطة والمبادرات 

التنموية

ل توفير فرص التعليم بشك

أكبر

ات وذلك أن المناهج العربية قديمة بعض الشيء ولا تلبي متطلب

ة الصغيرة وظائف المستقبل ما يبقي الشباب العربي في نفس الدائر 

.نتيجة محدودية المعلومات التي تحتويها المناهج

الشبابلكويستطيعومتوسعةمتطورةالتعليمعمليةتصبحوبذلك

.التعليممنعاليمستوىعلىالحصولالعربي

هنالك العديد من المبادرات التي تشجع الشباب على الابداع 

ة كمبادرات رواد الاعمال الشباب ونحوها، ومن الحري للجهات المختص

.دعم هذه المبادرات

بر من كلما كان هنالك وفرة في فرص التعليم كلما كان هنالك عدد أك

لمين ما المتعلمين وبالتالي معدلات منخفضة من الشباب غير المتع
.يسهم في تطور المجتمع

:ان تجد المهارات المطلوبة اهتماما من المؤسسات التعليمية ومؤسسات التنمية والتدريب كما يلي 



كين الشباب ان تتظافر الجهود بشكل تكاملي بين جهات القطاع الحكومي و الخاص و القطاع الثالث لتحقيق مقترحات تم

من مواكبة وظائف المستقبل بحسب ترتيب المسؤولية 

تقبلفرص التنمية لتطوير الشباب وإعداده لوظائف المس: رابعا  



ف التنمية عبر وظائ: الشباب العربي و فرص التنمية 

المستقبل و الاستعداد لها

شكرا  

الشباب و قيادة التغيير المجتمعي نحو فرص : تحت شعار

التنمية و الاستثمار    





التمكني االجتماعي 
للشباب لتحقيق التنمية 

املستدامة
آالء إبراهيم.ا

اختصاصية في المسؤولية المجتمعية



(Empowerment)أصول مصطلح التمكين ومفهومه

Julian Rappaport
1984



Julian Rappaport-
رابابورتجوليان 

ينظر إلى التمكين على أنه العملية اآللية التي من خاللها الناس والمنظمات 
.السيادة على حياتهمان تكون قادرة على اكتساب والمجتمعات المحلية 

United Nationsمنظمة األمم المتحدة 

ك التمكين هو عملية تعزيز قدرات األفراد أو الجماعـات علـى تقريـر الخيـارات وتحويـل تلـ-١

.الخيـارات إلى األفعال والنتائج المنشودة

د والمؤسـسات التمكين هو عملية حيويـة طويلـة األمـد تتـأثر بـالتغيرات في المعـايير والقيم والقواع-٢

.والعالقـات االجتماعيـة وتنـتج عنـها

حـسينات مـا يتخـذه النـاس بأنفـسهم من قرارات وما يقومون به مـن أفعـال يكـون مـن شـأهنا تحقيـق ت-٣
.مـستدامة في حيـاهتم وسبل معيشتهم



التمكين االجتماعي للشباب بين

التنمية التقليدية و  المستدامة 



تمكين الشباب والتنمية المستدامة

:  التنمية المستدامة على عكس التنمية التقليدية 

دور القيادي تؤمن  بامتالك الشباب إمكانيات ضخمة يمكن تسخيرها لتعزيز تنمية المجتمع فهي تعمل على تعزيز ال-١

.  للشباب

التالي تزيد من تساهم المشاركة في إحساس الشباب علي ان المشروعات التنموية انما وضعت لمصلحته فيحافظ عليها وب-٢

.روح االنماء لدى الشاب وتزيد من دافعيته نحو خدمة مجتمعه

لمتصف تعزز المشاركة وروح المبادرة وتحرر أيضا الطاقات الخالبة لديهم مما يؤدي إلى تسخير هذا الزخم الشبابي ا-٣

.باإلبداع في خدمة المجتمع والتنمية

كل رشيد مما تحقق العدالة االجتماعية  في توزيع الموارد الطبيعية بين الجيل الحالي واالجيال القادمة واستخدامها بش-٤

تحسين سبل يجعل هذه الموارد قادرة على تلبية احتياجات الجيل الحالي والقادم وتتجلى في سعيها للقضاء على الفقر و

. المعيشة للشباب و المجتمع



لماذا التمكين االجتماعي للشباب دونا عن بقية فئات المجتمع  ؟: ١سؤال 

والبطالة ان فئة الشباب العربي تحديدا بالرغم من مميزاته وقوته االجتماعية إال انه يعاني من االقصاء االجتماعي-١

.ومشكالت اجتماعية عديدة

.  هم األكبر حجما، ومن ثم إن االهتمام بتمكينهم معني بتمكين جزء كبير وهام من المجتمع-٢

منتجة الشباب يمثلون قوة اجتماعية ضخمة وذات مميزات متعددة فهم مركز الطاقة الفعالة والمتجددة باستمرار وال-٣

فالبد من االهتمام بهم لتحقيق الصالح العام

فعملية رعايتهم . إن تمكين الشباب يسعى لتحقيق فائدة مستقبلية للمجتمع ككل، بحيث انهم يمثلون ضرورة إنمائية-٤

ثروة وتنميتهم وتمكينهم ما هي إال عملية استثمارية على المدى الطويل بحيث يكون عائدها خبرات بشرية تحقق

.للمجتمع

.إن نجاح عملية التنمية المستدامة معتمدة اعتمادا كليا على تمكين الشباب وتأهيلهم -٥



-:استراتيجيات لحل مشكلة تمكين الشباب

ته ومنتم حضاريا تنشئة الشباب بحيث يكون مشارك فعال في تنميته تنمية مستدامه وواعي بذاته وبقدرا-١

.لوطنه

اك البد من إشراك ممثلي الشباب العربي من مختلف الجهات ومؤسساتهم الشبابية ، وأيضا إشر-٢

.اإلدارات المحلية العربية في مراحل وضع االستراتيجية وتنفيذها

.أن يكون الربيع العربي محور أساسي من محاور االستراتيجية-٣

مكين الشباب البد أن تكون االستراتيجية تحت اطار تحقيق التنمية المستدامة بحيث تضم برامج نحو ت-٤

.لهذا النوع من التنمية كونها المنشودة في الوطن العربي

تاجية تمكين الشباب في المناطق الريفية من خالل تدريبهم على المهارات الزراعية في زيادة اإلن-٥
.الزراعية ورفع مستوى دخلهم لخفض حدة الفقر



االجتماعيالتمكين
ذويمنللشباب

االحتياجات
الخاصة



كيف يتم تحقيق سبل التمكين االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة ؟: ٢سؤال 

.شهم ورزقهمتوفير فرص عمل مالئمة بما يحقق لهم  الكفاية الذاتية واالستقاللية  والتي تؤمن سبل عي-١

هم على المجتمعات بكل مؤسساتها أن تقوم بدور إيجابي إزاء األشخاص ذوي اإلعاقة بحيث تزويد-٢

.بالمهارات والقيم والمعارف واالتجاهات التي تسهل عليهم االندماج اإليجابي في مجتمعاتهم

الميداني من األهمية مراجعة نظام التأهيل بمكاتب التأهيل من بدايته، بحيث يتم وضع نظام جديد للمسح-٣

.  ليتمكن من حصر الوظائف األكثر مالءمة لهم

المستفيدة نشر الوعي بأهمية التمكين االجتماعي عبر وسائل االعالم المختلفة وعمل مقابالت مع الفئات-٤
.  منه



توصية
رورة إعادة البد من التأكيد على أهمية دور الشباب العربي كعنصر رئيسي في التنمية المستدامة وض

ألقدر وتعد هذه الفئة هي ا. النظر إلى المشكالت التي تواجه الساحة العربية بشكل أكثر موضوعية

تطلبات على توصيف أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تقديم األفكار اإلبداعية المتوائمة مع م

امة ويرجع تفعيل دورهم من خالل التوعية اإلعالمية بأهمية أهداف التنمية المستد. عصرنا الحالي

المناهج وتحقيقها وإحداث التغيرات الالزمة والضرورية في فلسفة نظم التعليم والتدريب ومحتوى

الدراسية، باإلضافة إلى رعاية الموهوبين والمبدعين من الشباب والتأكيد على دورهم في 
.وإدارة الكوارثالمشروعات الصغيرة وريادة األعمال





وحن
راکتبالا ةطراخ مهف

ةیمقرلا ةنطفلل لخدم

 عم
 يراوه لیلخ ثایغ



 تاحرتقمةطراخلا لیصافتةطراخلاناکرأ
نومضملاو لکشلا

 ءاقللا اذه =
 ةیمقرلا ةنطفلا نع روصت نیوکتل ةلواحم

 میحرلا نمحرلا هللا مسب



  دارفألا نیکمت

 مهف
 عقاولا

لبقتسملا مسر

تانکمم
 ذیفنتلا

بهاوملا

لولحلا

ایجولونکتلا ءاکذلا















لکشلا



يمقرلا رشنلا

 هیجوتلاو داشرإلايعامجلا لیومتلا

تانایبلا ةفاحص

يعامتجالا معدلا ةیمقرلافوفصلا

يرسألامعدلا يمیقلا ءانبلا

ا
مل

نومض



  دارفألا نیکمت

 مهف
 عقاولا

لبقتسملا مسر

تانکمم
 ذیفنتلا

 لماکتم روظنم عم كتردابمممص



 ملعأ هللاو اذه

 نیملاعلا بر هللا دمحلاو



عبدالرحمن الخلف.أ

الرقمية بوابة الشباب الخدماتمنصات
العربي واألستثمار الرقمي



نظرة عامة 
تاح عشرات املاليين من الوظائف ❖

ُ
معملقبلة، الرقمية املتقدمة في السنوات األصحاب املهارات ست

املتقدمةفي املواهب فيما يخص العاملين ذوي املهارات الرقمية وجود فجوة 

 لديهمأخصائيي ❖
ً
 ما والشباب. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من بين أسرع األدوار نموا

ً
غالبا

ت الصلة ال يملك معظمهم بالفعل ما يكفي من املهارات الرقمية ذا، "مواطنين رقميين"ُيعتبرون 
بالوظيفة 

من 8ق الهدف في تحقيسيساهم الشباب باملهارات الرقمية وخاصة املهارات الرقمية املتقدمة، تزويد ❖
يق النمو توفير العمل الالئق للجميع وتحق: أهداف التنمية املستدامة التي حددتها األمم املتحدة

.االقتصادي الشامل للجميع واملستدام



التحديات

 ألن تكنولوجيات املعلو يزداد ❖
ً
مات واالتصاالت االحتياج إلى املهارات الرقمية في أماكن العمل في جميع أنحاء العالم، نظرا

.تحول الوظائف بسرعة في دوائر الصناعة، بما في ذلك الزراعة، والترفيه، والخدمات املالية والصحة والنقل

تاح ❖
ُ
وقع بعض عشرات املاليين من الوظائف لألشخاص ذوي املهارات الرقمية املتقدمة في السنوات املقبلة، مع تست

صائيي االقتصادات لفجوة في املواهب فيما يخص العمال ذوي املهارات الرقمية املتقدمة، ويصنف البعض اآلخر أخ
 لديهم

ً
.تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من بين أسرع األدوار نموا

 لألفراد الذين يستخدمون اإلنترن24و15الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين يمثل ❖
ً
 ربع العدد اإلجمالي تقريبا

ً
ت في عاما

أول "والشباب هم . باملائة من السكان الشباب في العالم يستخدمون اإلنترنت70,6، كانت نسبة 2017وفي . العالم
.  تكار في القطاعالتكنولوجيات القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبإمكانهم دفع عجلة النمو واالب" معتنقي

.ومع ذلك، فإن معظم الشباب ال يملكون املهارات الرقمية ذات الصلة بالوظيفة



الحلول 

لالبتكار وروح للحكومات أن تضع استراتيجيات وطنية لتطوير املهارات الرقمية للشباب وبناء بيئة مواتيةيمكن ❖
.املبادرة واستحداث فرص العمل في االقتصاد الرقمي

تعلم في مكان ويمكن للقطاع الخاص، بوصفه املستخِدم الرئيس ي للشباب ذوي املهارات الرقمية، أن يوفر فرص ال❖
والشبانالعمل لتعزيز آفاق العمل طويلة األجل للشابات 

 كب❖
ً
 على فرص النمو وتؤثر الشركات الصغيرة واملتوسطة واملشاريع املبتدئة العاملة في مجال التكنولوجيا تأثيرا

ً
يرا

ونتيجة لذلك، تقوم العديد من الحكومات اآلن بدعم إنشاء هذا القطاع . االقتصادي والعمالة واالستثمار
.االقتصادي وتطويره واستحداث فرص العمل للشباب ذوي املهارات الرقمية املتقدمة



ادماهي املهارات الرقمية التي يتطلبها االقتص

لق بتطوير وتتع. واختبار وتحليل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتإدارة : املهارات الرقمية املتقدمة❖
علم اآللي وتحليل التكنولوجيا بما في ذلك التشفير والبرمجيات وتطوير التطبيقات وإدارة الشبكات والت

البياناتالسيبراني وتكنولوجيا سلسلة كتل واألمن IOTالبيانات وإنترنت األشياء 

ة لجميع عامة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مطلوبمهارات : املهارات الرقمية األساسية❖
 
 
ام املنصات وتشمل البحث على شبكة اإلنترنت، والتواصل عبر اإلنترنت، واستخد. الوظائف تقريبا

.اإللكترونية املهنية والخدمات املالية الرقمية

شر املكتبي وإدارة تشمل التصميم البياني الرقمي والتسويق والن: الرقمية من املستوى املتوسطاملهارات ❖
.وسائل التواصل االجتماعي، فيما يخص كل من فرص العمل وريادة األعمال



ادماهي املهارات الرقمية التي يتطلبها االقتص

لعمل وتشمل ا. هي مهارات ضرورية للتعاون الفعال في االقتصاد الرقمي: الشخصيةاملهارات ❖
.الجماعي والقيادة والتواصل والتركيز على العمالء وما إلى ذلك

بحوث السوق بما في ذلكلاألعماتشير إلى املهارات الرقمية التي يطلبها رواد : ريادة األعمال الرقمية❖
على الخط والتخطيط االستراتيجي وتحليل األعمال واستخدام منصات التمويل الجماعي



أمثلة لصانعي التغيير 
اإليجابي 

نالرقمياملواطنيين



وصف املبادرة  املبادرة 

حلول تكنلوجية لإلنقاذ.. معسكرات الكوراث 
Crisisالكوراثمعسكرضهور  Campفييناملتضرر الغاثةالتكنولوجيةالحلول بتوفيريقومالذي

ابتكارنحوهاوتوجيهابداعهمإستثمارتم(الهاكرز )املهوسينمنافراداستجاب.الألجئيينمخيمات
منوشركاتحكوميةغيرومنظماتربحيةغيرمنظماتاليهمانضمتثماملتضررينتفيدبرمجيات
االرضفيشاركوالبعضمنازلهممنفقطاالنترنتعبريشاركون هؤاالءواغلبالخاصالقطاع

Social Crowdfunding
 Microمنصةغرارعلى. املمولينمنمجموعاتعلىللعثور االجتماعييناألعماللروادمنصةبناء

Lending،شروعملاملالمنبقليل" التبرع"مقابلاملستقبلفيبش يءيعدون املقرضينلكنSocial 
Entrepreneurللمنصةالتشغيليةالتكاليفلتغطيةرمزيةرسومفرض. اآلن.

Beauty Products to Support a Social Mission
بتزويدهمهماقنع. اإلنترنتعبرتجزئةكبائعمنتجاتهالبيعالتجميلماركاتكبرى معشراكةعقد

األطفالوزجاجاتالحليبشراءإلىاألرباحوتحويل،املناسبالجملةبسعربمنتجاتهم



وصف املبادرة  املبادرة 

BOT ( Bridge . Outsource . Transform هي أول منصة من مصادر التأثير قي لبنان (
والعملعننالعاطليللشباببعدعنمدارةمستقلةعملفرصاملنصةتوفر,التكنولوجياوالسوق معلوماتباستخدام

,الرقميةاملهاملتنفيذخارجيةبشريةمواردالىيحتاجون الذينبالعمالءربطهمخاللمنالضعيفةاملجتمعاتمنالنساء
التياملهامتصنيفيتم.املناسبالوقتفياملثلىالخدمةتقديملضمانالخبراءمنفريققبلمناملفذهاملهامفيالتحكميتم
بياناتوشغيلالتعاملدعمو,االلكترونيةاألرشفةواملسحالىالبياناتإدارةمنتتراوحمختلفةظانواعحسباجراؤهاتم

.األخرى الخدماتواالصطناعيالذكاءتدريب

Ceres

املصلحةومجموعاتوالشركاتاملستثمرينمنقويةشبكةيحشدون إنهم.االستدامةقيادةإلىتدعوربحيةغيرمنظمة
قبلمنCeresةشركتأسست.سليمعاملياقتصادلبناءاملستدامةاألعمالوحلول ممارساتاعتمادوتوسيعلتسريعالعامة

ا1989عامفياملستثمرينمنصغيرةمجموعة Exxonشركةمنالنفطتسربعلىرد  Valdez.منأكثرمنذاملنظمةتعمل
ا20 الالعبينو واملستثمرينالشركاتفيالقراروصنعالنسيجفيمستدامةوممارساتاستراتيجياتنسجعلىعام 

.اآلخرينالرئيسييناالقتصاديين

Breakthrough 

لرجال العنف ضد النساء هو إنتهاك غير معترف فيه لحقوق االنسان تشرك املنصة الشباب واملجتمعات ، وخاصة ا
ن والتكنولوجيا والفتيان ، ليصبحوا وكالء للتغيير ، ويحولون مفهوم العنف ضد املرأة  وتستهدف وسائل اإلعالم والفنو 

:  األماكن التي تتشكل فيها األعراف االجتماعية



شبكةال"قبلمنتأسيسهاتم،إفتراضيةمنصة،"الرقميةاملجتمعيةاألعماللريادةتجسيرحاضنة"

،"جسيرت–الدوليةاالجتماعيةاألعمالريادةبرنامج"مبادراتضمن،"االجتماعيةللمسؤوليةاإلقليمية

املصادرمنبمجموعةدعمهمخاللمناألعمالروادشركاتتطويرإلنجاحالعربيالشبابلدعموذلك

طور التيواملنتجاتوالخدمات
ُ
خاللمنأونةالحاضنفسفيإماتقدمحيثالرقمية،الحاضنةإدارةقبلمنت

والتي،دماتالخمنالعديدعلىاألعمالرائدويحظى.االجتماعيةللمسؤوليةاإلقليميةالشبكةشركاءشبكة

.واإلحتضانواإلرشادواإلستضافةواملعنوي املاديوالدعمالتأهيلتشمل

-:مجاالت عمل الشركات التي تنضم إلى حاضنة تجسير لريادة األعمال املجتمعية الرقمية

.املسؤولية املجتمعية-

.التنمية املستدامة -

.الخدمة املجتمعية-

أخالقيات األعمال-

.تطوع املحترفين-



 
ً
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مجدي حمدان.د
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The 2030 Agenda for Sustainable Development is 

an

هي التزام حكومي دولي 2030إن خطة التنمية المستدامة لعام 

(خطة ”و SDGs) 17وتشمل . ”عمل للناس والكوكب واالزدهار

متكاملة وغير قابلة للتجزئة وتوازن األبعاد “هدفًا للتنمية المستدامة 

ظهر ؛ وت”والبيئيةواالجتماعيةاالقتصادية : الثالثة للتنمية المستدامة

.نطاق وطموح الخطة العالمية الجديد
وهي نتاج ما يمكن القول بأنه أشمل عملية تشاور في تاريخ األمم المتحدة، 

تعكس مدخالت جوهرية من جميع قطاعات المجتمع، وجميع الجهات الفاعلة 

وقد التزمت جميع الدول . في المجتمع الدولي وجميعها جزء من العالم

األعضاء، وكل منظومة األمم المتحدة، والخبراء ومختلف قطاعات المجتمع 

المدني، واألعمال التجارية، واألهم من ذلك، الماليين من الناس من جميع 

أنحاء العالم، بهذه الخطة الشاملة التي تسعى إلى معالجة المخاوف 

.والمشكالت المشتركة على الصعيد العالمي ولتعزيز المصلحة العامة



أهداف التنمية المستدامةأهم 

بيئيةأهداف

سياسية أهداف

اجتماعيةدافاه

اقتصاديةأهداف



إلنهاء الفقر والجوع؛–الناس(1)

:هي خطة مؤطرة في خمسة أهداف رئيسية2030إن خطة عام 

لحماية كوكب األرض من التدهور–الكوكب(2)

لضمان تمتع جميع –الرخاء(3)
البشر بحياة مزدهرة ومرضية

لتعزيز المجتمعات –السالم(4)
السلمية والعادلة والشاملة و

(
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مزيد عمليات اإلبتكار تتسم ب

من المرونة والتفاعلية 

ذت والترابطية البينية، واتخ

شكل مقاربات 

Approaches متنوعة دون

ان تتسم بنموذج عملياتى

جامع، فظهر

صعوبات المقاربات الجديدة لإلبتكار

وح التى دفعت باتجاه هذه المقاربات تتناغم وتتوافق مع رالتيارات 

وأهداف التنمية المستدامة



: ا
Opportunities for the Arab Region

تكتسب هذه المقاربة

أهمية خاضة بالنسبة 

للمنطقة العربية من 
خالل

01

02

03



❑

❑

❑



اإلبتكار األجتماعى والمنطقة العربية 
and the Arab World Social Innovation



ت العامة  ستناجا إل General Conclusionsا

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑
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استخدام االبتكار الرقمي 

والتكنولوجي لتحقيق أهداف

التنمية المستدامة



01

. 02

03

دور التكنولوجيا واالبتكار 

ي حصد و تحقيق 
 
الرقمي ف

أهداف التنمية المستدامة 





.





.





.



وهي المستدامةمثال احصائي على استخدام االبتكار الرقمي في تحقيق إحدى أهداف التنمية 

األهداف االقتصادية في دولة اإلمارات العربية 

.



نا تقديم هذا المحور ؟ لماذا اختر

االبتكار الرقمي والتنمية المستدامة



تنمية مستدامة  جودة  تطوع 

دور التطوع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

لم تعد الجهات الحكومية  في 
الدول قادرة وحدها على 

مواجهة الحياة ومتطلباتها ، 
فجاء العمل التطوعي ليسد 

. شيئا في هذا االطار

العمل التطوعي اليوم 
من أهم ركائز نمو 

المجتمعات 
.واستقرارها 

الشباب عنصر الحيوية 
والنشاط في المجتمعات 

ودورهم يتبلور بما 
يقدموه من مساهمات في 
أعمال التنمية المجتمعية 
بشتى السبل المتاحة ، 

المادية والمعنوية 



01
0503

02 04 06

"معية المنصة العربية للتطوع والمشاركة المجت" همم بنك العمل التطوعي 

أهدافنا 

07

08



الحصول على إشعارات عن الفرص رصد وتوثيق الساعات التطوعية
التطوعية وفق اهتمامات المتطوع

ية توفير فرص تطوع
تخصصية ذات أثر 
اجتماعي واقتصادي

وصول المتطوعين 
ل للفرص التطوعية بك

يسر وسهولة

بناء قدرات المتطوعين 
ومؤسساتهم من خالل 
صصة البرامج التدريبية المتخ

الجصول على الرخصة 
عي العربية للعمل التطو

مميزات المنصة 







خاتمة



اذهب للناس

أبدأ من حيث هم

اعمل معهم....... عش معهم 

ابن على ما لديهم ..... أحبهم 
تعلم منهم..... 

فالقادة الحقيقيون هم من

يجعلون الناس يقولون عند 

نهاية المهمة

نحن أنجزناها بأنفسنا                                       

(ديم ليوتسو فيلسوف صيني ق) 



https://www.facebook.com/majdi.mohamd

https://www.facebook.com/hemamjor/

الصغائكمشكرا

00962777243663

www.hemamarab.com

https://www.facebook.com/majdi.mohamd
https://khamsat.com/redirect?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2hlbWFtam9yLw==




 ةيمقرلا لامعألا ةدا"ر
?<قرلا رامث>سالل ي8رعلا بابشلا ةذفان

رامعملا دلاخ هدنك



ميلعتلاة$#لا

;:امتجالا لصاوتلاو مالعإلالامعألا ملاع

باعلألا

انتايح 0/ ةيمقرلا ايجولونكتلا



انتايح 0/ ةيمقرلا ايجولونكتلا



GHقرلا رامثEسالل يAرعلا بابشلا ةذفان ةيمقرلا لامعألا ةدا4ر

مGلرفوتلئادبنعنوثحبيسانلالعج,+كفتلاةي01نم.-,+بكلوحتكان!•
.ةايPQاولمعلان+بلضفأاًنزاوت

ال̀وطاًتقوقرغتسZيذلايمويلالقنتلانودوديجلخدبلمع•
ً

لودجنودو
.ةنورم,kكأةايحبولسأeو5-9لمع

ةيناثلا ةيعانصلا ةروثلا ةباثمب تحبصأ ةيمقرلا لامعألا ةدا"ر



.rstاملا دقعلا .- امامت اً,+غp دGش دق لامعألا دGشم•

 t}لا ة,+بكلاو ة,+غصلا تاxرشلل لامعألا ملاع .- يوق روضح كان! حبصأ•
pو تن,~نإلا ,|ع لمعpقاوسأ ةيمنتل تن,~نإلا ةوق نم ديفتسGا.

انتايحو ةيمقرلا ايجولونكتلا



ماقرأ 0/ ةيمقرلا ايجولونكتلا

 ي�̀رمأ نويلم57

Zسفنأ نع نوفرعGم��أب م 
Zنولمع PQا م��اسP� صا

)freelacers(. 
2019dwfoh96rza0z7.cloudfront.net ةيك6رمألا ر23ا لمعلل Upwork ةصنم

https://dwfoh96rza0z7.cloudfront.net/wp/wp-content/uploads/2018/11/20142822/UpworkReport2018.jpg


ماقرأ 0/ ةيمقرلا ايجولونكتلا

 ص() ن%يالم8

 مCسفنأ نع نوفّرع8 ةدحتملا تايالولا ,+
 .)digital nomads( نويمقر ةلاحرك

كان] نوZي نأ عقوتي

 ص() رايلم

.2035 ماع لولحب ن%يمقرلا ةلاحرلا نم

 رالود نويل̀رت2.3

 ماع .- ةينو,~كلإلا ةراجتلا قوس غلب
2017.

xإ ومني نأ عقوتملا نم نا��

 رالود نويل̀رت4.5

.2021 ماع لولحب



ماقرأ 0/ ةيمقرلا ايجولونكتلا

نويلم174

تن,~نإلا يمدختسم ددع
ي�رعلا ملاعلا .-



ةيمقرلا لامعألا ةدا4ر M0 ام

لامعألا ةدا"ر

 جايتحا t لت ةركف نم قالطنالا
..£eر عورشم ��إ اGل̀وحتو

ةيمقرلا ايجولونكتلا

 ميدقت �¤ع دعاسp ةيمقر تاودأ
.) ..ق̀وسp ،عيب( ةميق



ةيمقرلا لامعألا ةدا4ر M0 ام

ةميقلاعفدتt}لاةمئاقلاع©راشملال̀وحتوأةديدP1اع©راشملاس§سأت•
.ةديدجةيمقرتاينقتمادختساوءاشªإلالخنمةيعامتجالاوأةيداصتقالا

تايلمعلان+سحتلةديدP1اةيمقرلاتاينقتلامادختسا.-ةيلاعةفاثكب¬+متت•
.ةديدجلامعأجذامنرا�تباوة̀راجتلا

European Commission (2015, p.1)



ةيمقرلا لامعألا ةدا4ر M0 ام

روثعللةديدجقرط
.ءالمع�¤ع

ميمصتلةديدجقرط
تاجتنملاميدقتو

.تامد�Pاو

ديلوتلةديدجقرط
ضفخولخدلا

.ةفل�تلا

نواعتللةديدجصرف
.ءاxرشلاوتاصنملاعم

صرفللةديدجرداصم
.ةيسفانتلاة¬+ملاو



GHقرلا رامثEسالاو ةيمقرلا لامعألا ةدا4ر اذامل

ةدا)ر ايازم
 لامعألا
ةيمقرلا

 نم لمعلا ةرادإ
نا:م يأ

 ةيلباق
ر̀وطتلا

 ,+فوت
فيلا�تلا

 ةلوGس
لوصولا

 لمع تاعاس
ةنورم @?كأ



ةيمقرلا لامعألا ةدا4ر لمع تالاجم

 لمع تالاجم

 لامعألا ةدا4ر
ةيمقرلا

جتنم

 نم ءزج

ةكرش

 ةراجت

ةينو67كلإ

 لولح

ةيجولونكت

ةيجمر?و

 CDقر رثؤم

Blogger



ناس\إلا لوح زكترم GHقر لامعأ دئار حبصأ فيك

مدختسملا ة@رجت
User Experience Design



يAرعلا ملاعلا 0/ ةيمقرلا لامعألا ةدا4ر ز4زعa تابلطتم

ةيتحت ةي"ب

 تالي+س(
ةينوناق

 را7تبالا ز4زع(

 تانضاح ;:فوت
لامعألا



يAرعلا ملاعلا 0/ ةيمقرلا لامعألا ةدا4رجئاتن

 دراوم رامثDسا
لضفأ

لقأ ةلاطب لضفأ تامدخ
 لمع صرف

;Rكأ



يAرعلا ملاعلا 0/ ةيمقرلا لامعألا ةدا4ر لمع تالاجم مdأ

 تاصنم
ميلع1

قاوسأ
ةينو>;كلإ

 رBوطت
 ىوتحم

 تامدخ
رح لمع



رامعملا دلاخ هدنك

.ةيعامتجالاةداRرلاوراPتبالالاجمJKةIّردموةثحاب•
abLEAD`سؤملاراPتبالاةدا[ش]Zعةلصاح• Certificate; Corporate Innovationدروفناتسةعماجنم.
•pةيملعلاةلدألاوبتكلانماددعترشJKكفتلاvwيمصتلاybتبالاوPامتجالاراzK.
.(UN IOM, Spark, UNCHR)ةدعةيلودتامظنمعمراPتبالاتا�wتخمولامعألا ةداRر جماربذيفنتوميمصت]Zعتفرشأ•



شادية حممد املصري/أ

الرئيس التنفيذي  

مؤسسة مشكاة الريادة و اإلبتكار

مستشارة و مدربة اإلبتكار املؤسسي 





منصة



مقهى اإلبتكار

وذلك رينالمبتكوالموهبينمنصة تستخدم الذكاء االصطناعي لتحسين جودة حياة 
رفع كفاءتهم وتمكينهم و تطوير أعمالهم ل

:الهدف

كاة الريادة و تحسين الكفاءة التشغيلية في عمليات تجربة العميل في مؤسسة مش
اإلبتكار



يبلغ عدد :إحصائية

:الحواجز

الحاجة إلى الدعم النفسي و البيئة المحفزة لالبتكار-1

عدم القدرة على استعمال المختبرات النوعية التابعة للجهات خاصة-2

قلة مختبرات اإلبتكار-3

التمويل -4

الحاجة إلى فريق عمل متمكن لإلشراف علية و توجهه و تدريبة -5



أدور المعنيين المساهمين في تحسين جودة حياة العميل

2

وزارة 
التعليم

1

األسرة

3

الجامعات

4

الجهات 
المانحة

5

الحكومة

تصميم منصة تمكن العمالء من متطلباتهم و تفي 

باحتياجاتهم عبر اإلنترنت

التنسيق بين المعنيين

عقد الشراكات

تثقيف المجتمع بأهمية اإلبداع و اإلبتكار و إدارة 

المواهب

تمكين المستفيدين

نص اللوائح

زةالبيئة المحف

المختبرات 

النوعية

المشرفة 

على 

برنامج 

موهبة

التمويل



توعية المجتمع بثقافة اإلبداع و اإلبتكار  : نتائج

عدد األفكار المخرجةعدد المستفيدين من التدريبالشراكات

تقنيةجامعة الملك عبد هللا للعلوم و ال

نفيذفكرة قابلة للت51350
الندوة العالمية للشباب 

مركز ثمار الغد

جمعية المعالي النسائية



مؤسسة مشكاة الريادة و اإلبتكار
Mishkatmedia9@gmail.com

0555731739

@mishkatcommunit

Mishkatcommunit 

منظومة مشكاة



الذكاء العاطفي والتعليم العاطفي واالجتماعي

كأحد متطلبات التنمية

تسنيم إسماعيل



...نبدأ الرحلة

يفنفقدكمقبلمنتسائلتهل

منوالتنميةالتغييرطريق
؟الرائعةاإلنسانيةالطاقات



الهدر اإلنساني

الفقر؟هوما

«اإلختيارعلىوالقدرةالعدالةغيابهوالفقر»
جاكلين نوفوجراتس

:تقولاالجتماعيالعملفيقاعدةهناك

(أنفسهمليساعدواالناستساعدأندورك)



االحتراق النفسي لدى العاملين في المهن الخدمية 

الخدميةمهنالفيالعاملينلدىبينالنفسياإلحتراقنسبارتفاعإلىالدراساتأشارت
وتأثير،(..الممرضين،األطباء،االنساني،المجالفيالعامليناالجتماعين،األخصائين)

بشكللهانيتعرضوالتيالنفسيةالضغوطبسببملحوظبشكلالحياةجودةعلىذلك
.صحيحبشكلمعهاالتعاملمنتمكنهمدونمستمر

علىوركزتالمعايير،استوفتدراسة138تناولتوالتيالدراسةإحدىنتائجأشارت
54ددالع)األطباءبيناألوسطالشرقفيالنفسياإلحتراقتناولتالتيالدراسات

الصحيةالرعايةمجالفيالعاملينومجتمع،(دراسة55العدد)والممرضات،(دراسة
اإلحتراقشيوعالدراسةوبينت.(دراسة7العدد)الطبوطالب،(دراسة22عدد)

حيثية،الصحالرعايةفيالمتخصصينمنوغيرهموالممرضيناألطباءبينالنفسي
.٪60و40بينالغالبفيبهاإلصابةانتشارمعدالتتتراوح



اإلحتراق النفسي

ي وسيطرتها بأنه الشعور العام باإلنهاك النفسي نتيجة استمرار أعراض الضغط النفسهو آخر مراحل الضغط النفسي يعرف 

لالصابة ض في حال عدم عالجه يكون معرو في هذه المرحلة يحتاج الشخص لمساعدة خبير . بشكل تام مما يشعر الفرد بالعجز

:أبعاد وهي3باالضطرابات، وله 

تدني واضح في االنجازتبلد المشاعراالجهاد العاطفي

في الشعور باإلرهاق االنفعالي والعاط

دون سبب بيولوجي

تمرار، دائماً مرهق عاطفياً، يتأفف باس

اآلالم الجسدية، تفاعله مع الحياة 

العاطفية شبه غائب

اتجاه سلبي وعدم االكتراث نحو 

، تسطح المشاعر (اآلخرين والذات)

يمة، يعني يرى نفسه واآلخرين بدون ق

يفقد الشخص التعاطف، يشعر 

شيء اليهتم ب: اليأس الهادئ)بالدونية، 

(بما يحدث حولهواليهتم 

يتراجع إنجازه بشكل واضح 

وملحوظ،

ه عدم إكتراث في اإلنجاز، ليس لدي

ممكن أن يقوم )الرغبة في العمل 

بالعمل لكن اليحاول أن يطور أو أن

(يضيف للعمل



خسارة رأس المال النفسي

واألعمالوالنمنحووالتحولالسلبيةلألعمالبالتوجهاالنشغالمنالفردتركيزتحولهوالنفسيالمالرأس

تيعابيةاالسوالقدرة،الضعفمواطنعلىالتركيزمنبدالً القوةمواطنعلىوالتركيزوالهادفة،االيجابية

بقدرتهإيمانهوغاياتهتحقيقعلىالفرديسعدكدافعويعمل.معهاوالتكيفالمختلفةالحياةبأحداثالمتعلقةالنفسية

.ذلكأثناءوالمشكالتالضغوطاتمواجةعلىوقدرتهوالتطور،النموعلى

:يتضمن رأس المال النفسي عدة أبعاد

(قدرة الفرد على إدراك قدراته وموارده، وإمكانياته)الكفاءة الذاتية 1.

التفاؤل 2.

األمل3.

المرونة4.



تمكين الشباب 

أنمائي،اإلنالمتحدةاألممبرنامجقبلمنالمعدالعربيةاإلنسانيةالتنميةتقريرأظهر

لهاتصديالوأنكبيرة،العربيالوطنفياإلنسانيةالتنميةتواجهالتيالتحدياتحجم

التغييرمنالشبابتمكنعقليةتعزيزخاللمنالشبابقدراتوتمكينتعزيزيستلزم

اسةالمالحاجةتبرزالظروفهذهظلفيأنهإلىالتقريرأشاركما.التحدياتومواجهة

الموارداستثمارفيتساهممختلفةنظروجهةمنالتحدياتلهذهالنظرإعادةإلى

يةالعربفالمنطقةالشباب،الموارهذهأهمومنالناس،وتمكينالفرصلخلقالمتاحة

يفالسكانثلثيمنأكثرأنحيثالشباب،عددحيثمنالعالممناطقأكثرمنتعد

منالشبابوتمكينتعزيزأهميةتأتيالمنطلقهذاومنسنة،29دونهمالعربيالوطن

.التغيرقيادةمنتمكنهمالتيقدراتهمتفعيلخالل



الرهان على إعداد اإلنسان
لتحقيق التنمية 

يدورعمارالتعبيعلىالفردقدرةعلىيرتكزعامبشكلاالبتكارأنبما

بعملقيامللفيهموتؤثرإعجابهمتنالبطريقةلآلخرينوإيصالهبداخله

ضعفأهميتهلهEIالعاطفيالذكاءبأنجولمانلهأشارماوهذا،،ما

ألكثراللخصائصذلكيعودوربما.األعمالبنجاحبالتنبؤالعقليالذكاء

واالبتكارالتغييرمعالتكيفامكانيةفيالناجحيناألعماللروادتكراًرا

.الفرصواالستغاللالتعرفعلىوالقدرةالقيمةوخلق



النفسي ليس رفاهية بل شيء أساسي في الحفاظ على رأس المال،والتعلم العاطفي واالجتماعيعن الذكاء العاطفي مما سبق نجد أن الحديث 

تمكين االنسانوالتركيز على االقتدار االنساني  واالجتماعي، باإلضافة لدوره في المجال اإلنساني والصحة النفسية للعاملين 

:بإيجابيةبطريقةهارتباطالدراساتأثبتتفقدمعها،ويتفاعلالحياةفيهايرىالتيوالطريقةالفردبسلوكياتمرتبطالعاطفيالذكاء

القيادية،للمهاراتالفردامتالك

الصدماتوجهفيوالصمودالنفسيةالمرونةتعززالتيالحياةكفاياتوامتالك

فعالة،بطريقةالنفسيةالضغوطمعالتعاملمنالفرديمكنمااالنفعاالتوضبط

بناءفياعدهيسممافعالة،بطريقةاآلخرينمعالتواصلعلىالفردقدرةيعززالعاطفيالذكاءأنثبتفقداالجتماعيةالناحيةمنأما

حالفعالةقةبطريوإدارتهاالنزاعاتفيالوقوعيجنبهماومشاعراآلخرين،لمشاعرهالفردوإدراكفهممنالسليمةاالجتماعيةالعالقات

.حدوثها

العاطفي؟لماذا الذكاء: أوالا 



الذكاء العاطفي ومكوناته
نا وفي هو القدرة على التعرف على مشاعرنا ومشاعر اآلخرين ، لتحفيز أنفسنا ، وإدارة العواطف بشكل جيد في

.(Goleman, 1995)عالقاتنا مع اآلخرين 

:مكونات الذكاء العاطفي

:إلى وجود أربعة مكونات للذكاء العاطفي وهي( 2017)يشير جولمان وريتشارد 

ينويقصد بها القدرة على إدراك الفرد لمشاعره، وفهمها، والتعبير عنها بوضوح، والتمييز ب: الوعي بالذات

.االنفعاالت المتشابهة والمتزامنة، والوعي بحالة االنتقال من حالة انفعالية ألخرى

توجيهها، ويقصد بها قدرة الفرد على تنظيم انفعاالته، ومشاعره، والتمكن من ضبطها، والتحكم فيهاو: إدارة الذات
.والتمكن من توظيفها في تحفيز الذات وتوجيه الدافعية

لق ويقصد به القدرة على التعرف على عواطف اآلخرين، والقدة على فهم مشاعرهم وهو ما يط: الوعي االجتماعي
لى فاألشخاص الذين يتمتعون بملكة التقمص الوجداني يكونون أكثر قدرة ع،”Empathy“عليه التقمص الوجداني 

.التقاط اإلشارات االجتماعية التي تدل على أن هناك من يحتاج إليهم

ظيف وتتضمن قدرة الفرد على إدارة انفعاالت اآلخرين من خالل التأثير بهم، واالهتمام بهم، وتو: إدارة العالقات
ورة إيجابية مهارات اإلقناع والتفاوض وإدارة النزاع، وبناء الثقة، وتكوين شبكة عالقات ناجحة، والعمل في فريق بص

.فاعلة





مهاتماالالعاليالعاطفيالذكاءذوياألفرادعلىالشهيرةاألمثلةمنأنجولمانذكر

ذبونيتعممنغيرهمعالتعاطفعلىالفردقدرةتتطلباآلخرين،فمساعدةغاندي،

قلتحقيأساسييعدالعاطفيفالذكاءلذلك.(1995،جولمان)الخاصةبهمومهم

.االجتماعيالتغييروتحقيقاآلخرينمساعدةفيالفعالةالنماذج

الذكاء العاطفي والتعاطف



الذكاء العاطفي والقيادة

30مدارعلىالقياديوالتميزالعاطفيالذكاءلنموذجتطويرهأثناءجولمانوجد

ا نمجيًدامتوازنةمجموعةامتالكأن،البارزينللقادةالقوةنقاطدراسةمنعاما

دياتالتحمنمختلفةألنواعالقائدإعدادفييساهمالمحددةالعاطفيالذكاءقدرات

،لذاتياالوعيهيمكوناتأربعةيشملجولمانبحسبالعاطفيالذكاءفإن.الصعبة

شرةعاثنتاتتضمنوالتيالعالقات،وإدارة،االجتماعيوالوعي،الذاتيةواإلدارة

ً تشكلكفاءة بحيثللتعلمةوقابلمكتسبةقدراتتعدالكفاءاتوهذهالعاطفي،الذكاءمعا

أكثرليكوندهيساعالملهمةالقياديةلكفاءتهالفردتطويرأنحيث.المتميزاألداءتتيح

وأنمهمةأورؤيةعنيعبرأنالقوةبهذهللقائديمكنحيث.التغييرقيادةفينجاًحا

رعنصيعدوهذايقودهم،الذينولألشخاصلهبالنسبةعاطفيصدىلهايجعل

منالعديدوجدتفقد.جديداتجاهفيللسيراآلخرينوتوجيهحشدفيأساسي

كيمةالحوالقيادةالتغييروقيادةالعاطفيالذكاءبينقويًاارتباًطاالدراسات

(2017Goleman & Boyatzis,)



ا  لماذا التعلم االجتماعي والعاطفي؟: ثالثا



العاطفيةواالجتماعيةالقيماكتسابعمليةأنهعلىوالعاطفياالجتماعيالتعليميُعّرف

لحياةافيوناجحفعالإنسانلتكوينأساسيةتعدالتيوالمهاراتالمعرفيةوالكفاءات

(UNICEF,2015).

عووضالعواطفوإدارةعلىللتعرفالجوهريةالكفاءاتعلىالحصولبأنهيعرفكما

اتخاذواإليجابيةالشراكاتوتنفيذووضعالغيرنظروجهاتوتقديراألهدافوتحقيق

.(1997وآخرون،إلياس)بنّاءبشكلالشخصيةالحاالتمعوالتعاملالمسؤولةالقرارات

:إلىالعاطفياالجتماعيالتعليمقيمتهدف

،الذاكرةوتحسينالمعرفية،والمرونةالعاطفية،األميةومحوالذاتي،الوعيتعزيز

العالقة،ومهاراتاالجتماعيةوالمهاراتوالتعاطف،والدافع،واالستمرار،والمرونة،

التكيفوالذاتي،والتنظيمواالحترام،الذات،واحتراماالستماع،ومهاراتالفعال،والتواصل

.االجتماعي

(SEL)ما هو التعلم االجتماعي والعاطفي 



يم الدقيق لنقاط وهذا يشمل التقي. مقدرة الفرد على إدراك عواطفه وأفكاره ووتأثير كال منهما على تصرفاته بشكل دقيق: وعي ذاتي. 1

.قوته وحدوده وامتالك حس متجذر من الثقة والتفاؤل

درة على إدارة وتشمل الق. مقدرة الفرد على ضبط عواطفه وأفكاره وتصرفاته وسلوكه بشكل فعال في مواقف مختلفة: إدارة ذاتية. 2

عمل على الضغوطات، والتحكم باالنفعاالت، باإلضافة إلى كون الفرد محفز ذاتي ا قادر على وضع مخططات شخصية وأكاديمية ي

.تحقيقها

عاب وهذا يشمل استي. القدرة على التعاطف وفهم وجهات نظر وتوجهات اآلخرين من خلفيات وثقافات متنوعة: وعي إجتماعي. 3

.للتصرفات االجتماعية واألخالقية السائدة وإدراك مصادر الدعم من العائلة والمدرسة والمجتمع

شمل وهذا ي. المقدرة على بناء والحفاظ على عالقات صحية ومثمرة مع أفراد وجماعات متنوعين: مهارة في العالقات االجتماعية. 4

عي لتقديم التواصل الواضح واالستماع الجيد والمساهمة ومقاومة الضغوط االجتماعية غير المناسبة وإدارة األزمات بشكل ب ناء ووالس

.يد المساعدة عند الحاجة

تفاعالتنا مع القدرة على القيام بخيارات عملية قائمة على االحترام فيما يتعلق بتصرفاتنا الشخصية و: اتخاذ قرارات مسؤولة. 5

د والعرف تعتمد هذه الخيارات بشكل أساسي على األخذ بعين االعتبار بكال من المعايير األخالقية وحس األمن والتقالي. اآلخرين

.االجتماعية والعواقب الخطيرة الناجمة عن بعض التصرفات، وسالمة الذات واآلخرين

وكية يهدف التعلم االجتماعي والعاطفي لتعزيز تنمية خمس كفاءات إدراكية وسل

:متداخلة ومؤثرة وهي



https://wakelet.com/wake/kHzcu-Mnd8jlDp-VVtDI1

ما الذي يجعل التعلم االجتماعي العاطفي فعال؟

دائمأثرذاتالعاطفياالجتماعيالتعلمبرامج•

ثبحيالمراحل،ولكلبأكملهاللمدرسةمنهًجاتأخذ•

المدرسةفيشخصوكلطالب،كلفيهيشترك

واستخدامالموظفين،لجميعتدريباتتوفر•

المدرسةنطاقعلىاستراتيجيات

الجتماعياالتعلماحتياجاتفياستباقيبشكلتفكر•

رسةالمدوقادةاإلداريينمنبدعمللعاملين،العاطفي

قطفوليسومجتمعهوأسرتهالطالبعلىأثرهيكون•

المدرسةعلى

https://wakelet.com/wake/kHzcu-Mnd8jlDp-VVtDI1


التعليميسالمالومبادراتالمدنيوالتعليمالعنفتجنبوأساليبالحياةومهاراتالنزاعحلولمنللعديدالتخطيطيتم

.محسنةوعاطفيةواجتماعيةأكاديميةنتائجعلىالحصولمنوالشباباألطفالتمكينعلىليعملوا

أوبيعيةطكارثةأوصراعمنتتعافىالتيالمجتمعاتفيكأولويةواالجتماعيالعاطفيالتعلمبرنامجوضعيعد

إلنهاءيقالطرتمهيدعلىقادرةاجتماعيترابطوأكثرأقوىمجتمعاتبناءفييساعدأنشأنهمنالعنفمعتتعامل

.العنفدوائر

400منأكثرفيطويلةمدةمنذنيويوركمدينةفيمدرسيةمناطقأربعةفياإلبداعيالنزاعاتحلمشروعيعمل

تقريرأظهروقد.األشخاصبينالعالقاتومهاراتالنزاعاتحل(8–ك)مستوىمنالطلبةويعلم،أميركيةمدرسة

وانخفاض،%71بمعدلصفوفهمفيالجسديالعنفانخفاضالحظواقدالمعلمينأنالمشروعهذاتأثيرحول

.(2015السالم،عبد)البرنامجتطبيقبعد%66بمعدلواإلهاناتاللفظياإلزعاجحوادث

(SEL)االجتماعي والعاطفي نتائج دراسات حول فاعلية التعلم 



فريقهمراجعةتوصلتحيث؛األكاديميواألداءالعاطفياالجتماعيالتعلمبينالربطأن(بيتونجون)األكاديميالباحثاكتشف▪

ً 13–5بينأعمارهمتتراوحطفلألف300منأكثرتتضمندراسة317في فيشاركواالذيناألطفالأننتيجةإلىعاما

.موادعدةضمنمغلقةمجموعاتفيالمشاركينهؤالءمنأعلىنقاطاً %17-11منسجلواالعاطفياالجتماعيالتعلمبرامج

أكبرقةثالطلبةلدىأصبحكماوالعنف،السلوكسوءوانخفضتحسنتقدوالعاطفيةاالجتماعيةالطلبةمهاراتأنوجدكما

.األكاديمياألداءفيانحدارأيدونأقلعاطفيوتوتربالنفس

أداؤهمتحسنالطالبمن%27أنإلى2019لعامCASELاالجتماعيالعاطفيالتعلملمنظمةالسنويالتقريرأشار▪

االجتماعيسلوكهمتحسن%24منوأكثروحياتيةشخصيةمهاراتاكتسبوا%57منوأكثرالبرنامجنهايةفياألكاديمي

.لديهمالسلبيةالسلوكياتتناقصوبالتالي

ا19وحتى13لمدةمتابعتهمفيواستمرتأطفال،رياضطالبعلىأجريتلدراسةوفقًا▪ األميركيةالمجلةونشرتهاعاما

الكفاءةفيضافيةإنقطةعلىحصلواالذينالطالبفكان.نقاطخمستقابلهاالمعاييرمنلمجموعةوفقًاتقييمهمتمالعامة،للصحة

نحوبنسبة25عمرفيكاملبدوامعملعلىوالحصولمرتين،بنحوجامعيةشهادةعلىللحصولعرضةأكثراالجتماعية

عمرفيلالعتقالعرضةأكثراالجتماعيةالكفاءةمقياسفيواحدةنقطةبمقداراألقلوكان.األقلبنظرائهمبالمقارنة،46%

.%82بنسبةالماريجوانالتعاطيميالا وأكثر،%67بنحومبكر

االبرامجهذهطالبيحققطالبألف270نحوشملتموسعةعالميةلدراسةوفقًا▪ .%11بنحونظراءهميفوقأكاديمياانجاحا



االجتماعية من خالل التعليم–تعزيز الرفاهية النفسية 

ت





والقدراتالكفاءاتتطويرتعززعملية
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أهمية أشراك الشباب في مجاالت 
ة االستدامة والمحافظة على البيئ



: الهدف

ي خلق جيل يؤمن بأهمية األستدامة وقادر على تطبيق مفهومه ف•
ات الحد من االنعاكاس. مجاالت الحياة العلمية والمادية واالجتماعية

ل خطط السلبية على المجتمع وتوسعة النشاطات االجتماعية من خال
.  لتوظيف التكنولوجيا والخبرات العالمية في هذا المجال

ـادر عـلى توعـية الـمجتمع بـمعنى اإلكـتفاء الـذاتـي وٕانـشاء جـيل ق•
الـتعايـش مــع التحــديــات الــتي قــد يــواجــهونــها فــي ظــل

.  الــصراعــات الــعالــمية واإلقتصادية



لحوا شباب اليوم هم بناة المستقبل لذا يجب أن يتس
ويقع .بالوعي البيئي الالزم ليقوموا بدورهم الريادي

جة علي عاتق الشباب مسؤولية حماية البيئة ومعال
.مشاكلها



:تتحقق عبر عدة خطواتهذه االستفادة

اية البيئةتبادل الخبرات واالستفادة من كفاءة الشباب لنقل التجارب وحم•

.تفعيل مفهوم العمل التطوعي لدى فئات الشباب•

البيئةأندية البيئة المدرسية ومجموعات المتطوعين الشباب من أجلدعم•

التشبيك مع تمكين الشباب عبر التدريب الالزم وعبر فتح باب التواصل و•
الشباب اآلخرين

دعم المؤسسات والمنظمات البيئة التي تديرها الشباب•


