
 
 2022ثاني فبراير العدد ال

 23مجلد ال
 

 
  

 البحث العلمي في التربية مجلة   

 

         
 2022العدد الثاني  23المجلد                                                                  البحث العلمي في التربيةمجلة 

 

 

 

 

 

 



 
 2022ثاني فبراير العدد ال

 23مجلد ال
 

 
  

 البحث العلمي في التربية مجلة   

 

         
 2022العدد الثاني  23المجلد                                                                  البحث العلمي في التربيةمجلة 

 

 

 رئيس التحرير 

 أ.د/ أميرة أحمد يوسف سليمان

 عميدة كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية  

 جامعة عين شمس  

 

 نائب رئيس التحرير 

 أ.د/ حنان محمد الشاعر

 وكيلة كلية البنات للدراسات العليا والبحوث 

 جامعة عين شمس  

 

 مدير التحرير 

 أ.م.د/ أسماء فتحي توفيق 

 أستاذ علم النفس المساعد بقسم تربية الطفل  

 عين شمس  جامعة -كلية البنات 

 

 المحرر الفني 

 أ.نور الهدي علي أحمد

 

 سكرتير التحرير  

 نجوى إبراهيم عبد ربه عبد النبى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( JSREمجلة البحث العلمي في التربية )
 

البنات لآلداب   دورية علمية محکمة تصدر عن کلية

 جامعة عين شمس.  -والعلوم والتربية 

 

 ربع سنوية.  االصدار:

 

تنشر المجلة األبحاث التربوية في المجاالت   اللغة:

 المختلفة باللغة العربية واإلنجليزية

 

المناهج وطرق  -أصول التربية  مجاالت النشر:

تکنولوجيا التعليم  -علم النفس وصحة نفسية -التدريس 

 فل. تربية الط-

 

 2356-8348 الترقيم الدولي الموحد للطباعة 

 2356-8356 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني

 

 التواصل عبر اإليميل 

 jsre.journal@gmail.com 

 

 استقبال األبحاث عبر الموقع االكترونى للمجلة 

https://jsre.journals.ekb.eg 

 

 فهرسة المجلة وتصنيفها 

 العربي لالستشهادات المرجعية  الکشاف -1

The Arabic Citation Index -ARCI 

2-    Publons 

3-    Index Copernicus International 

Indexed in the ICI Journals Master List 

 شمعة  -دار المنظومة  -4

 

 تقييم المجلس األعلى للجامعات

درجات ( أعلى درجة في تقييم    7حصلت المجلة على ) 

 جلس األعلى للجامعات قطاع الدراسات التربوية.الم

 

 

 

 



 
 23مجلد ال 2022ثانيالعدد ال

 

 
  

 البحث العلمي في التربية مجلة   

 

         
 . جمهورية مصر العربية - المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية *

  drahmedzenhom@live.com * البريد اإللكتروني:  

       2022/   2:   االلكترونى النشر تاريخ      2022  /18/2:   البحث قبول  تاريخ      2022  /  2 /  2:  البحث إستالم تاريخ

-1- 

 

 نموذجا  المتحدةالتربوية الناعمة: دولة اإلمارات العربية  القوة
 

 * د.أحمد زينهم نوار

 

 المستخلص : 

الدرا إلى  هدفت هذه  الناعمة القوةرصد مدى مساهمة  سة  التخفيف من حدة  التربوية  لدولة اإلمارات في 

الكشف عن أهم اآلثار المترتبة عن القوة بعض المشكالت التعليمية التي تواجهها الدول النامية، إلى جانب  

طاع التعليم إلى الدول  التربوية الناعمة لدولة اإلمارات المتمثلة في تقديم المساعدات اإلنسانية الموجهة لق 

وقد   الدراسة،  أهداف  لتحقيق  استبانة  تصميم  وتم  الوصفي،  المنهج  على  ذلك  في  واعتمدت  فقرا،  األكثر 

 اآلثار المترتبة على تقديم المساعدات في مجال التعليم للدول األكثر فقرا منها تأمينشملت النتائج بعض  

المنصف، والمساهمة في إعداد أجيال مؤهلين تعليميا بشكل   الجيد  التعليم حقوق الفتيات في هذه الدول في

ضمان  المترتبة على المساعدات المقدمة في مجال التعليم عند حدوث الطوارئ  أفضل. كما شملت اآلثار  

، ودعم مجموعة من البرامج التعليمية المصممة من خالل تسجيلهم بالمدارس  األطفال الالجئين فرص بقاء  

سن في  والشباب   لالجئين  والمسابقات  ،  المراهقة  التربوية  الجوائز  على  المترتبة  اآلثار  تضمنت  وأيضا 

القراءة   تحدي  جائزة  مثل  اإلمارات  تعقدها  التي  اإلبداعالتعليمية  ثقافة  التربوي   نشر  البحث  في  والتميز 

العربي بأنفسهم وشعورهم  و  ،بالوطن  والمدارس  العمل  فرق  من  المشاركين  ثقة  مستوى  .  باإلنجاززيادة 

منها:   خصائص  بعدة  اإلمارات  لدولة  الناعمة  التربوية  القوة  تميزت  الدولية  وقد  المنظمات  مع  الشراكة 

التعليم مجال  في  المساعدات  تقديم  في  العالم  واالنفتاح ،المتخصصة  لدول  المختلفة  الثقافات  وقد على   .

نتائج محور   الناعمةتضمنت  التربوية  القوة  تواجه  التي  تعرف  التحديات  يلي:  ما  اإلمارات  القيمة   لدولة 

تقديم   نتيجة  اإلمارات  دولة  على  تعود  التي  بالتعليم المضافة  المرتبطة  استمرارية    وضمان ،المساعدات 

 . واستدامة المساعدات المرتبطة بالتعليم

 

 القوة التربوية الناعمة، دولة اإلمارات الكلمات المفتاحية: 

 

 مقدمة: 

القوة الناعمة هي القوة التي يمكن أن تساعد في جعل اآلخرين يريدون ما تريد، وتشكل تفضيالتهم منن     

خالل جذب الموارد غير الملموسة مثل القيم والمثنل والثقافنة الشنعبية أو التماسنك السياسني. ولقند أصنب  

منع القنوة الصنلبة التني تعتمند علنى يتناقض    التعليم واحدة من أكثر أدوات القوة الناعمة فاعلية. وهو بذلك

 استخدام القوة العسكرية واإلكنراه أو العقوبنات االقتصنادية لفنرت الت يينر فني البلندان األخنرى، وكنأداة

لتشكيل أجندة السياسة العالمية وت ييرها بالقوة. ولكن فني الوقنت الحاضنر ينتم تحديند القينادة فني السياسنة 

تطوير أو الوقوف بجانبها لالدولة على تقديم المساعدة للدول األخرى  العالمية بشكل متزايد من خالل قدرة  

 مجاالتهننا الحياتيننة والخدميننة المتنوعننة مثننل مجننال التعلننيم والصننحة واألمننن واالقتصنناد ونحوهننا

(Bogaturov, 2006, p. 12). 

mailto:drahmedzenhom@live.com
https://www.google.com/search?q=Japanese+soft+power+pdf&oq=Japanese+soft+power+pdf&aqs=chrome..69i57.4600j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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بالثقافات       المعرفة  وتعزيز  واألفكار،  اآلراء  تبادل  تعزيز  إلى  الناعمة  القوة  وبناء  وتسعى  األخرى، 

عليها   الضوء  وتسليط  الثقافي،  للتنوع  إيجابية  رؤية  تعزيز  إلى  تسعى  كما  المجتمعات،  بين  الجسور 

كما تستهدف إلى تعزيز السلطة، وممارسة التأثير على صنع    باعتبارها مصدرا لالبتكار والحوار والسالم.

دة مع اآلخرين والبناء والتضامن السياسي،  القرار، وزيادة الرؤية أو جذب االنتباه، إلى جانب إظهار الوح

 ( Doeser, Nisbett, 2017) والتقريب بين الدول والعمل أحيانًا كجسر بين األطراف األخرى. 

وقد وجه كبير أساقفة كنانتربري السنابق وجنورا كناريو سنؤاال لنوزير الخارجينة األمريكني وكنولين    

افوس بسويسرا، حول المبرر الذي يندفع الوالينات المتحندة باولو في أحد المنتديات االقتصادية العالمية بد 

إلى االعتماد على قوتها العسكرية فقط بدالً من اللجوء إلنى قوتهنا الناعمنة. فنرد علينه بقنول:وإن اسنتخدام 

الواليات المتحدة لقوتها العاتية في الحرب العالمية الثانية كان سبباً في النصر..و، لكنه أضاف قائالً: وماذا 

ث بعد اللجوء إلى القوة العاتية مباشرة؟ هل طالبت الواليات المتحدة بالسيادة على أي من دول أوروبا؟ حد 

كننال، بننل أتننى دور القننوة الناعمننة فنني مشننروع مارشننال ... ولقنند فعلنننا الشننيء نفسننه فنني اليابننان 

(Nye,2004,p.3.) 

للقوة الناعمة حيث يمكن للتعليم تعزيز وفي اإلطار ذاته؛ يذكر جوزيف ناي: إن التعليم هو مصدر مهم      

(.  كما أن جذب الجامعنات Nye,2004,p.109هذه القوة التي تسم  بإدراك طبيعة السلطة بشكل أفضل )

والمدارس العليا في دولنة منا للطنالب األجاننب لاللتحناق بجامعاتهنا ومدارسنها، فمنن المنرج  أن تكنون 

(. فالتعليم هو المجال الرئيس Hopf, 2013,p.330أنحاء العالم )أيديولوجيتها المهيمنة منتشرة في جميع 

لبناء اإلمكانيات المستقبلية في أي بلد، ألنه بطبيعته موجه نحو أجيال المستقبل وفي حد ذاته وسيلة لتمكين 

كينة وأكثنر األفراد واألمم، وأن البالد التي توفر تعليما جيدا فإنها تدعم أفرادها ليكونوا أكثر إبنداًعا ودينامي

 ( (Ringmar, 2007,p. 168 قدرة على تطوير مهاراتهم وإمكاناتهم المختلفة.

وتعد المن  الدراسية الدولية مفيدة بشكل واض ؛ إذ إنها تسهم في إعداد العلماء بوصفهم مصدًرا مهًما       

باحثون العائدون الخبرة  حيث يطبق ال   للمواهب والمهارات والفكر المتنوع للبلدان التي تقدم منًحا دراسية.

األكاديمية التحويلية التي مروا بها؛ مما قد يساعد هذا في جذب مزيد من الموهوبين إلجراء البحوث في 

تعد   الدراسية  المن   أن  جانب  إلى  المؤسسات،  للبلد،   -أيًضا–هذه  الناعمة  القوة  لتعزيز  فاعلة  أدوات 

(.  KPMG, 2016المؤسسات األكاديمية للدولة. )بحثي في  واالستثمار في قادة المستقبل، وزيادة التميز ال

كما يساعد تطوير العالقات بين األكاديميين العائدين ومعاهد التعليم العالي في بلد الدراسة على وتدويلو  

طويلة   ومدخالت  الجماعي  العمل  مجال  في  المضيفة  المؤسسات  بين  التعاون  ويعزز  المؤسسات.  هذه 

مثال    . ويرفع مستوى التميز األكاديمي من خالل التطوير المهني وفرص التواصلالمدى لبرامج البحث،  

 مراكز يتقلدون األمريكية المتحدة بالواليات  فبعض الطالب الذين يلتحقون بمؤسسات التعليم العالي ذلك؛

يصبحون في سياسية ثم  ومن  والقيم إعجابهم بحكم للتواصل جسرا أوطانهم،  عمل   بالمثل  ومنظومة 

ً  األمريكية تكون الثقافة وبهذا ،بها ؤسسات الم  ( 62: 2012الناعمة. )ناي.  القوة أوجه من وجها

، 2017وفي دراسة حول عدد قادة العالم الذين تم تعليمهم في المملكة المتحدة، فقد أبرزت أننه فني عنام    

علنيمهم فني الوالينات دولنة تنم ت  51قائدًا، من    57دولة درس في المملكة المتحدة، و  49من قادة    58وجد  

 52قائدًا من  57، رصدت الدراسة أن  2018دولة في فرنسا، وفي عام    26من قادة    34المتحدة، ودرس 

 31من قادة   40دولة في الواليات المتحدة، و    53من قادة    58دولة درست في المملكة المتحدة، وتم تعليم  

دولنة تنم تعلنيمهم فني  53قائندا فني  59أن  كشنفت الدراسنة 2019دولة تم تعليمهم في فرنسا. وفني عنام 

قائندا منن   40دولة الذين تلقوا تعليمهم فني الوالينات المتحندة و  55قائدًا من    62المملكة المتحدة مقارنة بن  
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دولة درست في فرنسا. والجدير بالذكر أن المملكة المتحدة تعد أكثر دولة فني االتحناد األوربني يتلقنى   32

 (Hillman& Huxley,2019,p.2م بمؤسسات التعليمية المختلفة. )لديها قادة العالم تعلي

ا المحننرك الننرئيس الزدهننار أي دولننة معينننة، فمننن     كمننا يجننب التأكينند علننى أن نظننام التعلننيم كننان دائمننً

المعروف أن أي دولة قادرة على إظهار إنجازات كبيرة في مستوى االزدهار نتيجة اعتمادهنا علنى نظنام 

يا بمثابنة مثنال علنى تعليمي متقدم . وقد تكون سن افورة وإندونيسيا وماليزيا وغيرهنا منن  دول شنرق  سن

كأداة للقوة الناعمة في مجال السياسة والج رافينا السياسنية،     ذلك، وفي الوقت نفسه يمكن استخدام  التعليم

حيث يعد التعليم حاليا هو أفضل وسيلة لنبعض الندول للتنرويج لقيمهنا وثقافتهنا مثنل دول الصنين وألمانينا 

وبني، حينث وفنرت مجموعنة متنوعنة منن بنرامج التعلنيم وروسيا والواليات المتحدة ودول االتحاد األور

العالي للمختصين وللشباب الموهوبين من جميع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه؛ بدأت القوى الكبرى بشكل 

خاص ألول مرة في التاريخ بإعطاء اهتمام خاص وأهمية للنظام التعليمي في جامعاتهم على سنبيل المثنال 

لجورجيا( الذي درس الماجستير في جامعة كولومبيا، ودرست رئيسة الوزراء   ميخائيل ساكاشفيلي )رئيس

الباكسننتانية بنظيننر بوتننو فنني هارفننارد، واألميننرة ماسنناكو اليابانيننة التنني درسننت فنني جامعننة هارفننارد 

(Nye,2004,p.24) 

مثل     الدراسية  المن   على  الناعمة  التربوية  قوتها  في  اعتمدت  العالم  دول  بعض  كانت  اليابان   وإذا 

إال أن القوة التربوية الناعمة لدولة اإلمارات اعتمدت على مقاربة أخرى أال وهي تقديم  والصين وألمانيا  

المساعدات للدول النامية واألكثر فقرا في قطاع التعليم لمساعدة هذه الدول على مواجهة بعض المشكالت  

هذه   تمكنها  حيث  مستمرة،  بصفة  منها  تعاني  التي  األطفال  التعليمية  لتعليم  الدعم  تقديم  من  المساعدات 

حدوث   أو  أوبئة  انتشار  أو  البراكين  أو  الفيضانات  مثل  والطوارئ  األزمات  حدوث  أثناء  في  والشباب 

نزاعات التي تمنع هؤالء األطفال من االستمرار في تعلمهم ووصولهم إلى مدارسهم، وفي الوقت الحاضر 

تمر؛ لذا تضطلع األمارات بدور مهم في مساعدة هذه الدول النامية فإن أعداد هؤالء األطفال في تزايد مس

لضمان استمرار عملية تعليم هؤالء األطفال من خالل تقديم المساعدات المادية والتعاون مع المؤسسات 

الدولية لتحقيق ذلك. عالوة على أن المساعدات المقدمة من اإلمارات تدعم التحاق الشباب في الدول األكثر 

واألقل نموا بمؤسسات التعليم العالي، كما تدعم تعليم الفتيات الالتي تواجه صعوبات اجتماعية وبيئية    فقرا

أمام   الفرصة  يتي   مما  منها  دمر  ما  المدارس وإصالح  بناء  إلى جانب  بالتعليم،  االلتحاق  واقتصادية من 

القراءة والكتابة والحساب،   ماليين األطفال من دخول المدارس، ومن ثم اكتساب المهارات األساسية في

المادي   الدعم  تقدم  كما   ، يوميا  للخطر  وسالمتهم  صحتهم  تعرت  متدهورة  مباٍن  ارتياد  من  وحمايتهم 

والفني لتدريب المعلمين لتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم من خالل تمويل برامج التنمية المهنية للمعلمين في  

التعل النامية من دفع هذه الدول مما ينعكس إيجابا على تجويد  يم، كما تمكن هذه المساعدات بعض الدول 

رواتب المعلمين ودعم ميزانية رواتبهم لضمان الحفاظ عليهم في مهنتهم ومنع تسربهم منها، وبخاصة في 

 المناطق الريفية والمناطق النائية. 

العربينة تعند أداتهنا وتأسيسا على ما سبق فإن المساعدات اإلنسنانية فني مجنال التعلنيم لدولنة اإلمنارات    

لتحقيق القوة الناعمة والتأثير على اآلخرين، وإقامة عالقات طيبة مع دول العنالم، وتعمينق هنذه العالقنات 

في مجاالت متنوعة، كما أنها تكسب صداقة شعوب هذه الدول  على المدى الطوينل، وتعنزز منن سنمعتها 

لناعمة تشكل جزًءا كبينًرا وغالبًنا منا يكنون طوينل وتؤكد ريادتها المتصاعدة، ومن ثم فإن القوة التربوية ا

األجل من إستراتيجية المساعدة اإلنمائية الشاملة ويتم االحتفاظ بها.) وكالة األمم المتحندة إلغاثنة وتشن يل 

 (.2019لفلسطنيين بالشرق األدنى. الالجئين ا
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 دراسات سابقة: 

ول ودراسة بعض أدواتها منها المن  الدراسية، اهتمت بعض الدراسات بدراسة القوة الناعمة لبعض الد    

( والتي كشفت عن أبرز  ليات القوة الناعمة الخارجية  2013)  الشريف دراسةولعل أبرز هذه الدراسات  

أما  الثقافية.  الهوية  واستهداف  والتعليم،  التربية  نظم  في  الخارجية  التداخالت  هي  التربية  على  المؤثرة 

لتعز المستخدمة  والثقافية  التربوية  الوعي  اآلليات  تشكيل  منظومة  في  فتتمثل  مصر  في  الناعمة  القوة  يز 

للمجتمع   النوعية  النقلة  تحقيق  في  التربية  و ليات  للمجتمع،  الثقافية  المنظومة  وفي  المجتمعي،  والوجدان 

 .والت يير نحو ثقافة القوة الناعمة من خالل المعرفة والديناميكية اإليجابية والعقل الجمعي

أوض     فيتينام  دراسة  وفي  لحماية    Thi Thu  (2013) حت  لليابان  مهًما  تعد مصدًرا  الناعمة  القوة  أن 

الناعمة   القوة  أدوات  تنوعت  وقد  فيتنام.  ذلك  في  بما  أخرى  بلدان  في  واالقتصادية  السياسية  مصالحها 

الناعمة والدبلوماسية العامة، ومن ب ين هذه  الياباينة لتحسين صورتها الوطنية في الخارا ولتعزيز قوتها 

         األدوات برنامج تبادل الشباب هو أداة مهمة للدبلوماسية العامة في اليابان.

دراسة    أشارت  المجاالت  Amirbeka, Ydyrysb  (2014 وقد  أحد  هو  التعليمي  النظام  أن  إلى   )

التعليم ألي    يؤدي إلى تدهور البلد بأكمله. كما تجدر اإلشارة إلى أن كفاءة  نظام  الحيوية لل اية وتدهوره

، لتنتشر وتتجذر  وقتًا  تست رق  والقيم  فالثقافة  الطويل.  المدى  ناعمة على  قوة  إلى  يتحول  أن  يمكن   دولة 

ولكن بمجرد أن تنتشر، تظل متجذرة بعمق لفترة طويلة؛ لذا يتطلب جعل التعليم قوة ناعمة وأداة للسياسة  

 الصبر والعمل الجاد  الخارجية 

در    أكدت  أيسلندا  الناعمة، Guðgeirsson   (2014 اسة  وفي  لقوتها  لليابان  الرائع  االستخدام  عن   ) 

المشاركين   استجابات  بين  وكشفت عن  أعمارهم  تتراوح  توجيه سؤال عن    20-13الذين  تم  عاما عندما 

مرة، ألول  اليابانية  بالثقافة  معرفتهم  هو  26فذكر    مصدر  مصدرهم  أن   ٪Anime   المصورة القصص 

٪ منهم أن مصدرهم وسائط  14وذكر    المان ا القصص اليابانية،منهم أن مصدرهم هو    ٪19يابانية، وذكر  

٪ أن مصدرهم وجود صداقاة  11٪، في حين ذكر  13متعددة. بينما كانت األلعاب الكمبيوتر مصدرا لنسبة 

زيارتهم سبب  كان  اليابان  زيارة  أسباب  عن  إجاباتهم  وعند  يابانية.  عائلة  )  مع  وللعطل76المدرسة  ة  ٪( 

٪( ، واألزياء  17٪( ، والجمارك )23٪( ، والترفيه )27٪( ، وتعلم الل ة )30٪( واالهتمام بالثقافة ) 24)

 ٪(. 1) والموسيقى في مجاالت أخرى

 Abimbola, Amazan, Vizintin,., Howie, Cummingأوضحت دراسة    -أيضا–وفي أستراليا  

& Negin (2015  أن برنامج المن  الدراسية ساهم في الترويج لكون أستراليا شريكا نشطا في التنمية    )

أظهرت  كما  ألستراليا،  الشريكة  للدول  المدى  طويلة  التنمية  احتياجات  تلبية  في  تساهم  وأنها  األفريقية، 

 ( المن ، حيث استفاد  الحاصلين على هذه  ال82الدراسة استجابة بعض الطالب  حصول على  ٪( منها في 

بينما حصل ) الراتب، في حين  حظي )83الترقية.  في  منهم على زيادة  منهم على اإلشراف  ٪76(   )٪

٪( منهم دورا أكبر في صنع السياسات. كما تشير الدراسة إلى  77على عدد أكبر من الموظفين، وتولى)

أثير الدبلوماسي ، خاصة أن العالقات المستمرة بين أستراليا والخريجين ربما تكون ضرورية لتعزيز الت

دراسة   أوضحت  حين  في  الحكومة.  داخل  قيادية  أدوار  تولي  من  يمكنهم  وضع  في  الخريجين  وأن 

Wojciuk & michałek  (2015)   لقد استفادت الواليات المتحدة والمملكة المتحدة بشكل كبير على مر

جانب، والهيمنة العالمية لل ة اإلنجليزية  العقود من قوتها التعليمية الناعمة متمثلة في جاذبيتها للطالب األ

وقيادتها في معظم األحيان للمجاالت العلمية. كما تعد كل من فنلندا والصين أمثلة على الدول التي تحاول  

 االعتماد على التعليم لدعم قوتها الناعمة وخلق قيمة مضافة وتحسين صورتهما أمام دول العالم. 

javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%8C%20%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89';search();
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دراسة       أوضحت  بريطانيا  من   KPMG   (2016وفي  على  الحاصلين  الطالب  بعض  استجابة   )

( أكد  )85ببريطانيا، حيث  وأكد  المجتمع،  في  التنوع  أهمية  على  منهم  في  ٪80(  التسام   على  منهم   )٪

٪( منهم على حدوث تحول أقل ولكنه  67المجتمع  وحدوث ت ييرات شخصية إيجابية مهمة لديهم، وأكد )

( وشجع  القانون،  وسيادة  الديمقراطية  أهمية  فهم  في  المملكة  79إيجابي  زيارة  على  اآلخرين  منهم   )٪

( وأثر  هناك،  الدراسة  أو  المملكة  94المتحدة  حول  أصدقائهم  نظر  وجهات  على  إيجابي  بشكل  منهم   )٪

( وأظهر  التجارية،  األعمال  لممارسة  كمكان  الخ76المتحدة  يؤثر  أال  المرج   من  أنه  على ٪(  ريجون 

واستخدم   المتحدة.  المملكة  حكومة  سياسة  حول  بآرائهم  يتعلق  فيما  وزارة 74شبكتهم  مشاركات  من   ٪

الخارجية والكومنولث المشاركة شبكة خريجي تشيفنينج للعمل في قضايا الحوكمة والديمقراطية وحقوق  

مع وزارة الخارجية أو    ٪ من الخريجين المستجيبين ظلوا على اتصال  85اإلنسان ؛ وأن ما يقرب من  

٪ من هؤالء أنهم حافظوا على مستوى اتصال )منتظم(   20السفارة / المفوضية العليا في وطنهم ؛ وقال  

كبير ، وقد أدى ذلك على سبيل المثال إلى تشجيع الخريجين لشركات المملكة المتحدة على تقديم عطاءات 

 على عقود الحكومة المحلية 

الناعمة ومفهوم الهيمنة،    YUKARUÇ   (2017)وأكدت دراسة      القوة  وجود أوجه تشابه بين مفهوم 

من   مزيج  إلى  تحتاا  الهيمنة  ممارسة  ألن  نفسه،  بالقدر  مهمان  المدني  والمجتمع  السياسي  المجتمع  وأن 

القوة والموافقة، التي توازن بعضها بعضا بشكل متبادل دون القوة التي تسود بشكل مفرط على الموافقة، 

يجب أن تستخدم الطبقة السائدة المجال الخاص أو المجتمع المدني  لتبرير هيمنتها والحفاظ عليها،    ومن ثم

متشابكان:   والمدني  السياسي  المجالين  إن  بمعنى؛  التابعة؛  الطبقة  من  نشطة  موافقة  إلى  تحتاا  ولهذا 

وا والعرق  والجنس  والثقافة  واالقتصاد  المجتمع  هياكل  خالل  من  تتدفق  واأليديولوجيا. والهيمنة  لطبقة 

ويصب  المجال الخاص للمجتمع مثل الكنيسة واإلعالم والتعليم  جزًءا من األماكن التي تعمل فيها الهيمنة. 

لذلك ، فإن الهيمنة ، بحسب جرامشي، هي وقيادة فكرية وأخالقية تكون عناصرها الرئيسة هي الموافقة 

 واإلقناع بدالً من اإلكراه. 

دراسة       القوة  Nisi  (2017ألقت  نحو  كبيًرا  تحواًل  اليابانية  الخارجية  السياسة  تحول  على  الضوء   )

للصناعات   خصيًصا  المصممة  االقتصادية  االستثمارات  على  الحاضر  الوقت  في  واعتمادها  الناعمة 

  اإلبداعية ، أو الصادرات الثقافية بشكل عام ، مما ساعد في تحسين صورة البالد في الخارا بشكل إيجابي 

 وزيادة سمعتها في الشؤون الدولية. 

دراسة        أن Seong-Hun  (2018وأوضحت  بمعنى   ، قوة حميدة  بكونها  تتصف  الناعمة  القوة  أن   )

تكون الدولة التي تمتلك هذه القوة كريمة وغير أنانية عن طريق مساعدة اآلخرين وحمايتهم وعمل الخير.  

ف بالتألق الذي يأتي عندما تبني دولة جيش قوي، واقتصاد  فيشعر اآلخرون باالمتنان والتعاطف، كما تتص

الدولة من ممارسة   يمكن  التألق  فإن  بالحياة، وثقافة غنية ومشعة، وسلمية وجيدة. وبالمثل،  ثري ونابض 

القوة الناعمة بطريقة يعجب بها اآلخرون أوالً ثم تريد أن يتعلموا ويتبنوا قيمها ويحاكوا ما ينتج عنها من 

مارسات. وأخيرا تتصف بالجمال الذي يشير إلى كاريزما الدولة في الدفاع عن الُمثل أو القيم، أعمال وم

وتتمتع الدولة بمثل هذا الجمال عندما تعمل كقائد لحماية اآلخرين وتطوير المثل العليا، وتمنحهم الشعور  

 الواليات  ( أن2018ادي ) أوضحت دراسة هباألمن، وتمديد الذات، والثقة، والمصداقية، والشرعية. بينما 

أن المتحدة  لتوسيع جديدة إليه عن  البحث  إلى يدعوها  منه تعاني الذي التاريخي االنجاز عقم أدركت 

فاتجهت  في ونفوذها هيمنتها  إعادة مثل المجاالت  من عديد  في الناعمة القوة استخدام نحو  المستقبل، 

 المجاالت  من عديد  في معها  والتعاون الحوار باب  فت  إلى واللجوء االتحادية روسيا  مع عالقاتها  صياغة

 .الذكية بالقوة يسمى ما عبر وغيرها، اإلرهاب  مكافحة في كما الصلبة للقوة استخدامها جانب  إلى
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( أن شبكة الطالب الحاليين والسابقين توفر مجموعة هائلة  2018)  Kentوفي استراليا كشفت دراسة      

تساعد في تعزيز سمعة أستراليا. وقد تم تأمين مقعد أستراليا المؤقت في مجلس األمن من الناس يمكن أن  

وهذا   وأفريقيا.  الالتينية  أمريكا  إلى  أستراليا  لجوائز  سريع  توسيع  خالل  من  جزئياً  المتحدة  لألمم  التابع 

استخدام التوسع    يوض  أن من  المن  الدراسية نفسها يمكن أن يشكل أساس المساومة الدبلوماسية. وقد تم

التنمية في إفريقيا وتعزيز    2012و   2005السريع للمن  الدراسية األسترالية ألفريقيا بين عامي   لتحقيق 

تأثير أستراليا على هذه الدول، وقد نتج عن ذلك تحسن في اآلفاق المهنية للباحثين عند العودة وتطور في  

  رائهم اإليجابية تجاه أستراليا.

دراسة       )وأكدت  أن  2018أبوحالوة  الصين   التي التنموية والخدمات  الخارجية المساعدات (  تقدمها 

لجذب  الناعمة  أدواتها  من  أداة  دخال  واألقل  النامية  العالم  في    لشعوب  ذلك  أسهم  وقد  الدول،  هذه  شعوب 

أن   كما  واالقتصادية،  السياسية  أهدافها   هي الصيني التاريخ عمق في المتجذرة الصينية الثقافةتحقيق 

واستخداما األكثر المورد  المطيري   تميزا  دراسة  نتائج  أوضحت  حين  في  وحضارتها.  لثقافتها  للترويج 

 كما عالية، بدرجة متواجدة الكويت  جامعة في للتعليم الناعمة القوة أن إدارة يرون الطالب  ( أن2018)

 كانت  بينما والكلية، والبرنامج النوع يرلمت  تُعزى إحصائية داللة ذات  فروق ال توجد  أنه إلى النتائج تشير

 ال وأيضا الجنسية، لمت ير تُعزى والثالث  األول المحور تواجد  واقع حول إحصائية داللة فروق ذات  هناك

 ذاته. للمت ير تُعزى الرابع المحور تواجد  إحصائية حول داللة ذات  فروق توجد 

( أن تعزيز القوة الناعمة هي  2018)   the American Council on Education وكشفت دراسة      

لتعزيز   وكوسيلة  العالي،  التعليم  لتدويل  الدول  بعض  تنتهجها  التي  السياسات  وراء  الكامنة  الدوافع  أحد 

ه مثل  تحفيز  ب رت  الحكومية  والبرامج  السياسات  تنفيذ  يتم  كما  االقتصادية،  والتنمية  العالي  ذا التعليم 

بلدين  بين حكومتي  اتفاقيات  السياسات شكل  هذه  تأخذ  قد  العالم،  من  أخرى  مناطق  أو  بلدان  في  التطور 

المؤسسية  القدرات  بناء  مبادرات  األنشطة  وتشمل  مشتركة؛  أو ج رافية  تاريخية  تربطهما صلة   خرتين 

 وأعضاء هيئة التدريس، وبرامج تنمية القوى العاملة. 

بين دول العالم، مما جعل   دورا مؤثرا وفاعال الناعمة للقوة ( إلى أن2019مي )وتوصلت دراسة التمي    

دول العالم أمام مرحلة جديدة في العالقات الدولية وأمام نظام عالمي جديد، ومع تعاظم دورها فإنها مكنت  

جديد.   بأسلوب  ولكن  هيمنتها  تحقيق  من  العظمة  التي القوى  النتائج  أهم  دراسة   توصلت   وتتبلور  إليها 

Enfield  (2019   من خالل  من  الداخلية  الدراسية  المن   لبرامج  الحكومي  التمويل  أسباب  أحد  أن   )

األقل(، من   لمدة عام واحد على  بلد مضيف )عادة  في  العيش والدراسة  دولة أخرى فرصة  الطالب من 

طريق الحفاظ على الروابط  المتوقع أن يشكل الباحث انطباعات إيجابية عن الدولة المضيفة وشعبها وعن  

القطاع   أو  األكاديمية  أو  الحكومية  للجهات  والفرص  التأثير  مسارات  وسيولد  الوطن،  إلى  عودتهم  بعد 

( عن تراجع القوة الناعمة لمصر والذي 2019الخاص من الدولة المضيفة. بينما كشفت دراسة الروبي )

الناعمة من خالل ترتب عليه تراجع لمكانة وشعبية مصر بين الدول، األمر   الذي استوجب تعزيز القوة 

بالسياسات الحكومية، و ليات مرتبطة بخلق بيئة   العالي من خالل تطوير اآلليات المرتبطة  التعليم  تدويل 

 داعمة،  و ليات عامة مرتبطة لدعم تدويل التعليم العالي كقوة ناعمة.

بنا     في  السابقة  الدراسات  من  الدراسة  هذه  استفادت  مع  ولقد  تشابهت  كما  للدراسة،  النظري  اإلطار  ء 

(، ودراسة أبوحالوة  2018)  Kent بعض الدراسات في االعتماد على المنهج الوصفي مثل دراسة دراسة 

، كما تشابهت مع بعض الدراسات في تصميم استبانة لتحقيق أهداف (2019دراسة الروبي )  (،2018)

إال أنه ال توجد دراسة من الدراسات  (،  2018ري )( ودراسة المطي2016)  KPMG الدراسة مثل دراسة

 سعت إلى دراسة القوة التربوية الناعمة ألي دولة من الدول العربية.  -في حدود علم الباحث  –السابقة  
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 قضية الدراسة: 

 قوتها القول: إن يمكن الناعمة، حيث  القوة ناحية من إقليمية قوة دولة اإلمارات العربية المتحدة تعد      

إقامة مكنتها  قد  يةضالما الثالثة العقود  عبر المتزايدة الناعمة  في نوعه من متميز تنموي نموذا من 

ً  الهند  غربا وحتى الم رب  من الممتدة اقتصاديا وتكنولوجيا للمنطقة مركزاً  ت سالمنطقة؛ فأم  ومن شرقا

 بيجين مركز قام 2011 عام في(.  و106  -105:  2019الجنوب )أبوزيد.   في أثيوبيا وحتى شماال تركيا

 حول العربي الشباب   راء واستطالع  اتجاهات  بقياس زغبي ةسس مؤ  مع بالتعاون  ميراند  بجامعة ادات سال

فيها واالستقرار،   التي العربية الدول لضأف العيش   في المتحدة العربية اإلمارات  دولة فجاءت يفضلون 

بنسبة  ٪ 30  بةس بن األولى المرتبة والسعودية   ،14٪  (Anwar Sadat Chair for Peace and 

Development, 2011  عن الدول التي يفضل المواطنون    2014(، كما أظهر استطالع رأي جديد عام

بنسبة   األولى  بالمرتبة  اإلمارات  وجاءت  دول  ثالث  هناك  وكانت  فيها،  العيش  )أبوزيد. ٪39العرب   .

2019  :28 ) 

بروز    المتحدةدو ومع  العربية  اإلمارات  دولة  وأدوات  إقليميًا ر  متنوعة  على  ليات  اعتمدت  ودوليًا 

 متعددة في قوتها الناعمة أهمها؛ تقديم المساعدات اإلنسانية للدول النامية وللدول األكثر فقرا، حيث حلت 

 واعترف ، 2016 لعام اإلنسانية المساعدات  تقديم في عالميا األول المرتبة المتحدة العربية اإلمارات  دولة

 المتحدة األمم حددته الذي الهدف تجاوزت  حيث  العالم، مستوى على مانحة جهة   أكبر بوصفها دوليا بها

 معدال وحققت  اإلجمالي، القومي الدخل من 0.7%مستوى  عند  الرسمية اإلنمائية المساعدات  على لإلبقاء

 عالميا  األولى  المرتبة  في وحلت  الرسمية، اإلنمائية المساعدة/اإلجمالي   القومي الدخل من%    1.12 بلغ

 لمستوى المتحدة األمم هدف متجاوزة 2015 عام في الثانية والمرتبة ، 2013 عام منذ  مرات  ثالث 

 وتقديمها اإلجمالي القومي الدخل من % 0.20 إلى % 0.15 نسبة بتخصيص   الرسمية اإلنمائية المساعدة

 اإلنمائية المساعدة نسبة لتبلغ المدفوعات   معدل تجاوزت  كما نموا، األقل البلدان إلى إلنمائيةا المساعدات 

 نترك  لن“ :خطة بشعار اإلمارات  دولة التزام ذلك ويؤكد  اإلجمالي، القومي الدخل من   0.36% الرسمية

 إلى بالنسبة العالم مستوى على اإلنسانية للمساعدات  مانحة جهة أكبر كثالث  وصنفت  ، ”الركب  خلف  أحدا

 المساعدات  على الخارجية المساعدات  إجمالي من  %9 يعادل ما أنفقت  حيث   اإلجمالي، القومي الدخل

.  . .الطوارئ حاالت  في اإلغاثة في ممثلة  اإلنسانية  المستدامة  التنمية  الوطنية ألهداف  اللجنة   (2017  :

137 ) 

تقديم      منها  متعددة؛  أدوات  على  الناعمة  التربوية  قوتها  في  اإلمارات  اعتمدت  فقد  ذاته؛  السياق  وفي 

التي   التعليمية  مشكالتها  على  الت لب  من  الدول  هذه  لتمكين  التعليم  قطاع  في  النامية  للدول  المساعدات 

الالزمة اللتحاق األطفال بها،  تتصف باالستمرارية لفقر هذه الدول وقلة دخلها: مثل نقص عدد المدارس  

وضعف إعداد المعلمين وتأهيلهم وتسربهم من مهنتهم وخاصة في المناطق النائية والريفية في هذه الدول،  

بل وعجزها في بعض األحيان عن ضعف رواتبهم الضئيلة، إلى جانب مشكلة عدم توافر فرص إللحاق  

أو بيئية مما يمنعهن من الوصل إلى حقهم اإلنساني    الفتيات بالمدارس ساء لظروف اقتصادية أو اجتماعية

في التعليم التي ضمنته جميع المواثيق الدولية ودساتير البلدان في العالم، عالوة على قلة الفرص المتاحة 

المشكالت   من  وغيرها  االقتصادية،  لظروفهم  العالي  التعليم  بمؤسسات  لاللتحاق  الدول  هذه  شباب  أمام 

ني منها الدول النامية. لذلك أولت اإلمارات اهتماما بال ا بتقديم المساعدات لقطاع التعليم  التعليمية التي تعا 

مليون درهم إماراتي لدعم    417.21مبلغ    2012خصصت عام  ؛ فعلى سبيل المثال؛ فقد  في هذه الدول

يوازي   ما  أي  لعام    ٪2,04التعليم  المدفوعة  المساعدات  مبلغ  2013من  و  درهم  226.24.    مليون 

التعليم الديني أي ما يوازي   التنمية والتعاون الدولي    ٪1,05إماراتي لدعم  من  هذه المساعدات )وزارة 
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مشروعات  إلنفاقها على إماراتي درهم مليون   218بقيمة    مبلغ خصصت  2011  عام (. وفي6:   2013.

 درهم مليون 85.0 بقيمة مساعدات    2011 عام في  العطاء دبي مؤسسة وقدمت   .دولة 56 في التعليم

 اإلماراتية والخيرية اإلنسانية  والمؤسسات  المانحة الجهات  دولة، كما قدمت  22 في مشاريع إلى إماراتي

 في التعليمية البرامج لصال   )أمريكي دوالر مليون  (80.6 إماراتي   درهم مليون   296.2مساعدات بقيمة 

 (،78:    2012رجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.  )مكتب تنسيق المساعدات الخا  .العالم حول دولة 57

   2011الهدفين من األهداف اإلنمائية لأللفية التي تبنتها األمم المتحدة عام  االلتزام بتحقيق جميعها وعكست 

  .الجنسين بين المساواة االبتدائي، والهدف الثالث الخاص بتعزيز التعليم تعميم وهما الهدف الثاني: تحقيق

التعليم والصحة خالل   وفي اإلطار ذاته؛ فقد قدمت اإلمارات مساعدات إنسانية في مجاالت مختلفة منها 

 لإلمارات  نسبة المساعدات الخارجية وتصل اإلجمالي؛ القومي دخلها من ٪0,93بما يوازي   2018عام  

اإلجمالي دخلها من   ٪ 1,16 إلى سنوات   6مدار   على الدولي.   لتعاون وا الخارجية )وزارة   .القومي 

لعام 11:  2019 اإلمارات  من  التعليم  قطاع  في  مساعدات  تلقت  التي  الدول  التالي  الجدول  ويوض    ،)

2017. 

 ( 1جدول )

 2017الدول التي تلقت مساعدات في قطاع التعليم من اإلمارات لعام 

 الخارجية  المساعدات الدولة 

 بالدوالر األمريكي

 الرسمية  اإلنمائية المساعدات

 بالدوالر األمريكي

 306,842 648,749 أثيوبيا 

 3,335,148 3,335,148 أرتيريا 

 95,394 388,430 أفغانستان 

 2,503,237 3,039,659 السن ال

 2,058,822 3,838,171 السودان 

 408,864 866,666 الصومال 

 427,031 458,068 الكون و الديمقراطية 

 1,981,759 2,511,104 النيجر

 3,422,655 3,959,145 اليمن 

 1,521,989 2,317,560 أوغندا

 986,030 1,724,075 بن الديش 

 1,588,594 2,118,125 الوس 

 288,801 386,429 ليبريا 

 87,122 546,138 مالي

 562,297 891,753 مالوي 

 917,363 1,086,560 موزامبيق

 - 16,335 ميانمار 

 542,654 645,600 تشاد

 3,429,341 4,368,393 تنزانيا 

 310,719 610,942 توغو

 583,267 718,643 جزر القمر 

 213,253 213,253 جنوب السودان 

 - 2,604 جيبوتي

 1,550,389 2,303,457 رواندا

 225,300 300,400 زامبيا 

 541,502 784,709 سيراليون

 327,704 378,024 غامبيا 

 - 48,167 غينيا 

 159,356 249,242 كمبوديا 

 198,574 264,766 كيبريباس 
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الجدول: )  مصدر  الدولي  والتعاون  الخارجية  المساعدات .  (2018وزارة  المتحدة:  العربية  اإلمارات 

 . 107-106الخارجية. وزارة الخارجية والتعاون الدولي. اإلمارات العربية المتحدة. 

       

  2017الدول التي تلقت مساعدات في قطاع التعليم من اإلمارات لعام  ويبين هذا الجدول أن إجمالي عدد  

دولة تنتمي إلى أكثر من قارة من قارات العالم؟، وإن كان أكثر الدول في تلقي المساعدات تنتمي    30بلغ  

 إلى قارة أفريقيا. 

الناعم       التربوية  ة لدولة اإلمارات واستنادا على ما سبق؛ تأتي هذه الدراسة بهدف التعرف على القوة 

العربية المتحدة، وتعرف خصائصها وتحديد التحديات التي تواجهها، واستكشاف  ثارها التعليمية على هذه 

 الدول.  

 

  :الدراسة أسئلة

 يمكن بلورة أسئلة الدراسة الحالية فيما يلي:    

المشكالت   .1 بعض  حدة  من  التخفيف  في  اإلمارات  لدولة  الناعمة  التربوية  القوة  ساهمت  كيف 

 التعليمية التي تواجهها الدول النامية؟    

المساعدات  .2 تقديم  في  المتمثلة  اإلمارات  لدولة  الناعمة  التربوية  القوة  عن  المترتبة  اآلثار  أهم  ما 

 كثر فقرا من وجهة نظر خبراء التربية؟اإلنسانية الموجهة لقطاع التعليم إلى الدول األ

 ما خصائص القوة التربوية الناعمة لدولة اإلمارات من وجهة نظر خبراء التربية؟  .3

 ما أهم التحديات التي تواجه القوة التربوية الناعمة لدولة اإلمارات من وجهة نظر خبراء التربية؟  .4

 

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة الحالية إلى:      

مساهمة   .1 مدى  الناعمة القوةرصد  حدة   التربوية  من  التخفيف  في  اإلمارات  بعض لدولة 

 المشكالت التعليمية التي تواجهها الدول النامية 

الكشف عن أهم اآلثار المترتبة عن القوة التربوية الناعمة لدولة اإلمارات المتمثلة في تقديم  .2

 التعليم إلى الدول األكثر فقرا .المساعدات اإلنسانية الموجهة لقطاع 

 تحديد خصائص القوة التربوية الناعمة لدولة اإلمارات.  .3

 التعرف على التحديات التي تواجه القوة التربوية الناعمة لدولة اإلمارات. .4

 أهمية الدراسة:

لننى إن لننم توجنند دراسننة ع –تسننتمد الدراسننة أهميتهننا مننن ننندرة الدراسننات العربيننة فنني هننذا المجننال     

مسننتوى الننوطن العربنني تطرقننت إلننى دراسننة القننوة التربويننة الناعمننة ألي دولننة عربيننة، وذلننك فنني 

دور القنننوة التربوينننة الناعمنننة لدولنننة  ، وذلنننك منننن خنننالل إلقننناء الضنننوء علنننى -حننندود علنننم الباحنننث 

اإلمننارات فنني تمكننين النندول الناميننة والنندول األكثننر فقننرا مننن الت لننب علننى بعننض المشننكالت التعليميننة 

تنني تعنناني منهننا بصننفة مسننتمرة، حيننث تسنناعدها المسنناعدات المقدمننة لقطنناع التعلننيم مننن تقننديم النندعم ال

لتعلننيم الفتيننات الالتنني تواجننه صننعوبات اجتماعيننة وبيئيننة واقتصننادية مننن االلتحنناق بننالتعليم، إلننى 

جانننب بننناء المنندارس وإصننالح مننا دمننر منهننا ممننا يتنني  لماليننين األطفننال مننن اكتسنناب المهننارات 

مبنناٍن متنندهورة تعننرت صننحتهم  وحمننايتهم مننن ارتينناد  ساسننية فنني القننراءة والكتابننة والحسنناب األ
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، كمننا تقنندم النندعم المننادي والفننني لتنندريب المعلمننين لتطننوير أدائهننم ورفننع وسننالمتهم للخطننر يوميننا

ممننا ينننعكس إيجابننا علننى  تمويننل بننرامج التنميننة المهنيننة للمعلمننين فنني هننذه النندولكفنناءتهم مننن خننالل 

د التعلننيم، كمننا تمكننن هننذه المسنناعدات بعننض النندول الناميننة مننن دفننع رواتننب المعلمننين ودعننم تجوينن

ميزانيننة رواتننبهم لضننمان الحفنناظ علننيهم فنني مهنننتهم ومنننع تسننربهم منهننا وبخاصننة فنني المننناطق 

الريفيننة والمننناطق النائيننة. عننالوة علننى مننا سننبق فننإن الدراسننة تسننتعرت أهننم أدوات القننوة الناعمننة 

عليهننا معظننم دول العننالم لتجعننل مننن نفسننها نموذجننا جاذبننا تحتننذي بننه بقيننة النندول وتجعلهننا التنني تعتمنند 

قننادرة علننى احتننواء اآلخننرين، وأن يرغننب اآلخننرون فنني فعننل مننا ترغننب فيننه دون حاجننة إلننى اللجننوء 

إلننى اسننتخدام القننوة، إضننافة إلننى رصنند أبننرز تجننارب دول العننالم فنني مجننال القننوة الناعمننة والتنني 

أثير علننى النخننب فنني دول أخننرى ممننا يسننم  لهننا بتوجيننه سياسننات وأهننداف اآلخننرين تمكنهننا مننن التنن

دون حاجننة إلننى اسننتخدام القننوة العسننكرية، إلننى جانننب الكشننف عننن مسنناهمة القننوة التربويننة الناعمننة 

 لدولة اإلمارات في التخفيف من حدة بعض المشكالت التعليمية التي تواجهها الدول النامية.

لتطبيقيننة للدراسننة أنهننا تمكننن صننناع القننرار والقننائمين علننى توزيننع المسنناعدات وتنبننع األهميننة ا   

اإلنسننانية الخاصننة بقطنناع التعلننيم مننن إلقنناء الضننوء علننى أهننم اآلثننار المترتبننة عننن القننوة التربويننة 

الناعمننة لدولننة اإلمننارات المتمثلننة فنني تقننديم المسنناعدات اإلنسننانية الموجهننة لقطنناع التعلننيم إلننى النندول 

فقننرا، وتحدينند خصننائص القننوة التربويننة الناعمننة لدولننة اإلمننارات، والتعننرف علننى التحننديات  األكثننر

 التي تواجه القوة التربوية الناعمة لدولة اإلمارات.

 

  منهج الدراسة:

تعتمد الدراسة في معالجتها لهذا الموضوع على المنهج الوصفي الذي يركز على دراسة واقع قضية 

بهدف التعرف على كل جوانبها وجميع عناصرها من خنالل تحديند العالقنات بنين أو مشكلة أو ظاهرة ما  

المادة العلمية التي تنرتبط بنالقوة التربوينة هذا المنهج الباحث من جمع  عناصره المتنوعة، ومن ثم؛ يساعد 

 الناعمة، ودورها في التخفيف من المشكالت التعليمية التي تواجه الدول األكثر فقرا واألقل نموا.

 

 حدود الدراسة:

 تقتصر حدود الدراسة فيما يلي:    

الحدود الموضوعية: القوة التربوية الناعمة لدولة اإلمارات المتمثلة في المساعدات اإلنسانية التني  -

 .تقدمها اإلمارات للدول النامية والدول األكثر فقرا في قطاع التعليم

 التربية بكليات التربية ومراكز البحوث التربوية. الحدود البشرية: مجموعة من الخبراء في  -

 .2020الحدود الزمنية: العام   -

مثل   - الخليج  دول  معظم  أن  وبالرغم  نموذجا،  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  الج رافية:  الحدود 

الدولية   المؤسسات  مع  ويتعاونون  مستمرة،  بصفة  إنسانية  مساعدات  تقدم  والسعودية  الكويت 

املة في مجال اإلغاثة الدولية على مستوى المجال اإلنساني والصحي واالجتماعي  والمنظمات الع

 والتعليمي إال أن اختيار اإلمارات نموذجا لهذه الدراسة تم لعدة أسباب هي: 

 دوليا بها وقد اعترف ، 2016 لعام اإلنسانية المساعدات  تقديم . أنها في مقدمة دول العالم في1

 المتحدة األمم حددته الذي الهدف تجاوزت  حيث  العالم، مستوى على مانحة أكبر جهة بوصفها

 اإلجمالي، القومي الدخل من 0.7%مستوى   عند  الرسمية اإلنمائية المساعدات  على لإلبقاء
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 في وحلت  الرسمية، اإلنمائية المساعدة/القومي اإلجمالي الدخل % من  1.12 بلغ معدال وحققت 

 متجاوزة   2015 عام في الثانية والمرتبة ، 2013 عام منذ  مرات  ثالث  عالميا المرتبة األولى

بتخصيص  اإلنمائية المساعدة لمستوى  المتحدة األمم هدف %  0.20% إلى 0.15نسبة الرسمية 

 تجاوزت  كما نموا، األقل البلدان إلى اإلنمائية المساعدات  وتقديمها اإلجمالي  القومي الدخل من

 اإلجمالي، القومي الدخل من   0.36% الرسمية  اإلنمائية  المساعدة نسبة  لتبلغ المدفوعات معدل  

 الدخل إلى بالنسبة العالم مستوى على اإلنسانية  للمساعدات  مانحة جهة أكبر كثالث  وصنفت 

 المساعدات  على الخارجية المساعدات  إجمالي % من 9يعادل ما أنفقت  اإلجمالي، حيث  القومي

.  . الطوارئ حاالت  في اإلغاثة في مثلةم اإلنسانية المستدامة  التنمية  ألهداف  الوطنية  اللجنة   (

2017  :137  ) 

باالستمرارية، وليست مجرد مساعدات 2 تتميز  فقرا  للدول األكثر  التعليم  لقطاع  . إن مساعداتها 

 لعام واحد ثم تنقطع هذه المساعدات في العام التالي. 

مساعداتها  3 ارتباط  التنمية  .  أهداف  من  الرابع  الهدف  بتحقيق  فقرا  األكثر  للدول  التعليم  لقطاع 

الشامل،  التعليم  جودة  ضمان  إلى  الهدف  هذا  يسعى  حيث  الجيد،  بالتعليم  الخاص  المستدامة 

 والعادل، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع. 

ه4 ترصد  سنوية  تقارير  توفر  اإلمارات  بدولة  الخارجية  وزارة  أن  ومجاالتها .  المساعدات  ذه 

 المختلفة والدول التي تتلقاها، حيث مكنت هذه التقارير الباحث من إجراء هذه الدراسة.

 

 تعريف المصطلحات:

 تشمل مصطلحات هذه الدراسة ما يلي:    
 

  Soft Power  القوة الناعمة -1

خنالل جنذب اآلخنرين، ولنيس تعرف القوة الناعمة بأنها: القدرة على التوصل إلى ال اية المطلوبنة منن     

باللجوء إلى التهديد أو الجزاء. وهذه القوة تعتمد على الثقافة، والمبادئ السياسية، والسياسات المتبعنة. وإذا 

تمكنت من إقناع اآلخرين بأن يريدوا ما تريد، فلن تضطر إلى إنفاق الكثير بتطبينق مبندأ العصنا والجنزرة 

كمنا تعنرف بأنهنا القندرة علنى . (3:  2004ق مصنالحك .. )نناي.  لتحريك اآلخرين في االتجاه الذي يحقن

الحصول على ما تريد من خالل الجذب وليس اإلكراه، حيث. تنشأ من الجاذبية لثقافة بلد ما وقيمها ومثلها. 

( Nye,2004) القدرة على اجتذاب اآلخرين بدالً من اإلكنراه ، واسنتخدام القنوة ، ويعرفها ناي أيضا بأنها

وتعنرف كنذلك بأنهنا البعند الثالنث ، (Nye,2009,p.8 )االقتصادية والثقافية والسياسنية كوسنيلة لإلقنناع 

لتبننننني سياسننننات محننننددة  للسننننلطة أي الثقافننننة والتعلننننيم، وتننننوفير القنننندرة علننننى إقننننناع اآلخننننرين

(Yang,2010,p.235) 

وتعرف القوة الناعمة إجرائيا في هذه الدراسة بأنها القدرة على التأثير على اآلخنرين للحصنول علنى       

 ريدها أي دولة من خالل الجذب بدالً من اإلكراه.تالنتائج التي 
 

  Soft Educational Power القوة التربوية الناعمة -2

سة بأنها: مجمل المساعدات اإلنسانية المقدمة من تعرف القوة التربوية الناعمة إجرائيا في هذه الدرا           

دولة اإلمارات إلى الدول النامينة والندول األكثنر فقنرا فني أنحناء العنالم لتمكينهنا منن مواجهنة مشنكالتها 

التعليمية، حيث تساعد هذه المساعدات هذه الدول على بناء مدارس جديندة وإصنالح منا هندم منهنا، ودفنع 

نية رواتبهم وتدريبهم لتطويرهم مهنيا، إلى جانب تقديم الندعم لتطنوير بنرامج رواتب المعلمين ودعم ميزا

التعليم في مرحلنة الطفولنة، وتقنديم المسناعدات لألطفنال والشنباب الالجئنين أو الفنارين نتيجنة الحنوادث 
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والطوارئ لتمكينهم من استكمال تعليمهم، إضافة إلى  دعنم تعلنيم الفتينات فني هنذه الندول وتنأمين فنرص 

 لتحاقهن بالمدارس وبخاصة في المناطق النائية بهذه الدول.ا

 

 اإلطار النظري للدراسة
 

يشمل اإلطار النظري للدراسة المحاور التالية:       
 

 المحور األول: نشأة مصطلح القوة الناعمة

عام          الناعمة  القوة  مفهوم  طرح  تم  جامعة    1990لقد  من  ناي  جوزيف  السياسي  المنظر  قبل  من 

حيث   ألول  هارفارد،  المصطل   هذا  كتاب    1990صاغ   Bound to Lead: The Changingفي 

Nature of American Power ذلك في  بوليسي  فورين  مجلة  في  العام  نفس  في  نشره  مقال  وفي   ،

اله إنها ستحتفظ  الوقت ، كان  بل  تتراجع،  لم  أمريكا  أن قوة  الناعمة هو إظهار  القوة  لتحليل  الرئيس  دف 

بمكانتها كرائدة في العالم من خالل الحفاظ على برنامج سياسة خارجية طموح يعتمد على استخدام والقوة  

ثم أضاف شرحا للمصطل  في كتابه   ابا عام  مفارقة القوة األمريكية، ثم خصص له كت  2001الناعمةو، 

، ومنذ ذلك الحين تدور مناقشات حول  بعنوان: والقوة الناعمة: وسيلة النجاح في السياسة الدوليةو  2004

القوة الناعمة وتداعيات تطبيقها على العالقات بين الدول، وصاحب ذلك طرح تساؤالت حول دور قطاع 

 ( Sentuc, 2019,p.3)للبلد.  التعليم باعتباره أحد العوامل المهمة التي تساهم في القوة الناعمة

في              الناعمة  القوة  مفهوم  انتشار  والظواهر  األحداث  من  مجموعة  شهدت   ، األخير  العقد  وفي 

األوساط األكاديمية والحكومية ووسائل اإلعالم وحتى في الخطاب العام. فكثرت المقاالت في منشورات 

بشكل خاص على ، حيث تركز  gulfnews.comمثل فورين بوليسي ووسائل اإلعالم على اإلنترنت مثل 

الناعمة األمريكية والهندية والصينية في سياق التحوالت الجيوسياسية األكبر في القوة االقتصادية.  القوة 

نشر مس  سنوي عن القوة الناعمة بالتعاون مع    Monocleوبدأت مجلة الشؤون العالمية وأسلوب الحياة  

( الحكومة  ال2010معهد  ، وحتى شركة  المتحدة  المملكة  في  باعتباره  (  المفهوم  هذا  تبنت  العامة  عالقات 

الفهم الجديد للسلطة وطبقته  Dinda, 2015 ها.)حجر الزاوية في أبحاثها وممارست البلدان هذا  (. وقبلت 

(  2013على سياساتها الخارجية، على سبيل المثال، أنشأ مجلس اللوردات في برلمان المملكة المتحدة )

البر إلى  الناعمة في  لجنة ودعا األكاديميين  القوة  الناعمة، وما هي أصول  القوة  لمان من أجل فهم ماهية 

 ( Kalin, 2011المملكة المتحدة؟. )

أصب     فقد  االنتشار المفاهيم أحد  الناعمة القوة مفهوم وأخيرا؛  الخارجية  العالقات  تحليل في واسعة 

ات القوة بين الدول، ولقد ساهمت  وسياستها، كما أنه ألقى الضوء على أبعاد ظلت مهملة نسبيا في ممارس

القوة   أهمية  من  تزيد  أن  تفاعالته  وأنماط  عالقاته  حيث  من  العالمي  النظام  على  طرأت  التي  الت يرات 

إال أن تحديد هذا المفهوم يظل محكوما باجتهادات كل باحث في  الناعمة في مقابل القوة العسكرية التقليدية،

 ( 7  :2019)معوت. مجال تخصصه األكاديمي.
 

 المحور الثاني: تميز القوة التربوية الناعمة لدولة اإلمارات

وعلننى الننرغم مننن اعتمنناد بعننض دول العننالم مثننل الواليننات المتحنندة األمريكيننة والمملكننة المتحنندة      

وألمانيننا والصننين علننى المننن  الدراسننية بوصننفها أحنند أدوات قوتهننا التربويننة الناعمننة، والتنني تجعننل 

يرغننب مننن نفسننها نموذجننا جاذبننا تحتننذي بننه بقيننة النندول وتجعلهننا قننادرة علننى احتننواء اآلخننرين، وأن 

اآلخننرون فنني فعننل مننا ترغننب فيننه دون حاجننة إلننى اللجننوء إلننى اسننتخدام القننوة ، إال أن القننوة التربويننة 

الناعمننة لدولننة اإلمننارات تميننزت بتقننديم المسنناعدات للنندول الناميننة واألكثننر فقننرا فنني قطنناع التعلننيم 
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ة مسننتمرة، لتمكننين هننذه النندول مننن الت لننب علننى بعننض المشننكالت التعليميننة التنني تعنناني منهننا بصننف

حيننث تسنناعدها المسنناعدات المقدمننة لقطنناع التعلننيم مننن تقننديم النندعم لتعلننيم الفتيننات الالتنني تواجننه 

صننعوبات اجتماعيننة وبيئيننة واقتصننادية مننن االلتحنناق بننالتعليم، إلننى جانننب بننناء المنندارس وإصننالح 

سنناب مننا دمننر منهننا ممننا يتنني  الفرصننة أمننام ماليننين األطفننال مننن دخننول المنندارس، ومننن ثننم اكت

المهننارات األساسننية فنني القننراءة والكتابننة والحسنناب، وحمننايتهم مننن ارتينناد مبنناٍن متنندهورة تعننرت 

صننحتهم وسننالمتهم للخطننر يوميننا ، كمننا تقنندم النندعم المننادي والفننني لتنندريب المعلمننين لتطننوير أدائهننم 

س إيجابننا ورفننع كفنناءتهم مننن خننالل تمويننل بننرامج التنميننة المهنيننة للمعلمننين فنني هننذه النندول ممننا ينننعك

علننى تجوينند التعلننيم، كمننا تمكننن هننذه المسنناعدات بعننض النندول الناميننة مننن دفننع رواتننب المعلمننين 

ودعننم ميزانينننة رواتنننبهم لضنننمان الحفننناظ علنننيهم فننني مهننننتهم ومننننع تسنننربهم منهنننا، وبخاصنننة فننني 

 المناطق الريفية والمناطق النائية. 

 

 إلماراتالمحور الثالث: أهداف القوة التربوية الناعمة لدولة ا

تستهدف المساعدات الخارجية اإلماراتية بصنفة عامنة ت يينر الظنروف المعيشنية واألوضناع الحياتينة     

نحو األحسنن واألفضنل وتمكيننهم منن تخطني الفقنر والجنوع  ألفراد الشعوب التي تتلقى هذه المساعدات 

 التنمية أهداف الدول فرص  تعزيزومعاناة المرت، من خالل تعزيز السالم واألمن وإعانتهم على تحقيق   

المستدامة، إيمانا منها أن المجتمع المزدهر اقتصاديا يكون محصنا و منا ، كما أن اإلمارات دولة منن دول 

العالم وجزء منه ترغب في تخفيف المعاناة التي تعاني منها بعض الشعوب، وتساهم فني مواجهنة القضنايا 

كمنا  (.2: 2018.  الندولي والتعناون الخارجينة وزارة ) تلنوث التي تواجه دول العالم مثل ندرة الميناه وال

والمجتمعنات منن  النناس حياة في نوعي فرق إحداث  والمساعدات اإلنسانية إلى المبادرات  من عديد  تسعى

 نمنوا، األقنل المجتمعنات  فني األمرات  ومحاربة معرفياً، خالل تطوير التعليم واالرتقاء بقدرات بالشباب 

 مشناريع ودعم المرأة، تمكين والعمل على أينما وجدوا، والمنكوبين والمحتاجين الفقراء إلىوتقديم العون 

)مؤسسنة مبنادرات  .لهنم جديند  أمنل لخلنق الجديندة األجينال وإلهام القادة، صناعة في والمساهمة الشباب،

 (2017محمد بن راشد   ل مكتوم العالمية. 

 ذات  اإلنمائية لألولويات  الداعم بدور المعنيون وشركاؤها دوليال والتعاون الخارجية وزارة تلتزم كما     

 الخارجية  المساعدات  سياسة إطار  في وذلك المستدامة،  التنمية أهداف وبتحقيق  الصديقة  بالبلدان  الصلة

 الرئيسة الدولية  والمواثيق واالتفاقيات  2030 المستدامة التنمية وخطة المتحدة العربية اإلمارات  لدولة

)  المناخ ت ير بشأن باربس واتفاق اإلنمائي بالتمويل المتعلق أبابا أديس أعمال جدول تتضمن التي األخرى

 (135: 2017اللجنة الوطنية ألهداف التنمية المستدامة . 
      

 المحور الرابع:  سمات القوة التربوية الناعمة لإلمارات:

بأهداف -1 المساعدات  تهدف2030المستدامة   التنمية ربط  لجميع   التي  التعليمية  الفرص  توفير  إلى 

الصحية   الخدمات  توفير  على  الحرص  مع  المجتمع،  في  المهمشة  والفئات  والفتيات  األطفال 

موارد البيئة المتنوعة من الهدر وسوء االست الل ومكافحة   على والحفاظ والجوع، الفقر ومكافحة

التلوث، عن  الناجمة  السلبية  توفير اآلثار  إلى  عمل إضافة   )وزارة  .للشباب  متنوعة فرص 

 ( 1:  2019الدولي.   والتعاون الخارجية

 المستقبل تستشرف اإلماراتية أنها الخارجية المساعدات  يميز ما االستجابة للمت يرات العالمية: إن -2

العالمية، وتستجيب  للمعرفة الشعوب  حاجة وتدرك للمت يرات   المتطورة والتكنولوجيا المتزايدة 

أساسية، الخارجية إستراتيجية ركزت  ولذا كمتطلبات  ً  اإلماراتية المساعدات   نقل على أيضا
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يمكنها   ما والعملية العلمية الخبرات  من اإلمارات تملك دولة وأن السيما القدرات، المعرفة وبناء

 الخارجية )وزارة  .المنشود  يرالتأث إلحداث  الشراكات البناءة وخلق حولها  العالم مع التفاعل من

 (1: 2019الدولي.  والتعاون

، وتتحقق  2021من خالل جعل اإلمارات ضمن أفضل دول العالم كما ورد في رؤيتها    :الصدارة -3

توفير نظام تعليمي رفيع، وتطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير  هذه الصدارة من خالل  

مستدامة   بيئة  وإيجاد  االبتكارالعالمية،  على  مبني  معرفي  تنافسي  اقتصاد  وبناء  تحتية،  ،   وبنية 

لتكون األكثر أماناً على المستوى العالمي، وبناء مجتمع متالحم    وتوفير مجتمع  من وقضاء عادل

 ( 2019.  2021)رؤية اإلمارات   محافظ على هويته ويعتز بهويته وانتمائه.

 للنموذا المرجعية األطر هي أوسطية والشرق والعربية الخليجية اإلقليمية الدوائر تعد  العالمية: لم -4

 فني العالمينة والخبنرات  بالمعنايير يسترشند  نمنوذا صنك إلنى اإلمارات  سعي ظل في اإلماراتي

 المجاالت  مختلف

الريادة: مقولة الشيخ محمد بن راشد  ل مكتوم: عليننا أن ننظنر للقنادم ونتطلنع إلنى المسنتقبل كني  -5

ولتنا في الريادة ومقدمة الدول األفضل على مستوى العالم. )وزارة شؤون مجلنس النوزراء تظل د 

 (1: 2018والمستقبل. :

االنفتاح على الثقافات المختلفة: تسنتمد دولنة اإلمنارات قوتهنا منن تقاليندها فني االنفتناح والتفناهم  -6

العنالم، حينث تبنرز اإلمنارات كمرجعينة والتعايش السلمي، من خالل االستفادة من االنفتاح علنى  

مهمة في الفضاء الثقافي. إن التفاعل المتواصل بين الثقافة اإلماراتية والثقافات األخرى ساهم فني 

 (1: 2018تعزيز التفاهم واإلثراء المتبادلين. )وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل. :

 

ا إلمارات في التخفيف من المشكالت التعليمية التي  المحور الخامس: دور القوة التربية الناعمة لدولة 

 تواجه الدول األكثر فقرا في العالم 

المشكالت      من  التخفيف  في  اإلمارات  لدولة  الناعمة  التربية  القوة  دور  على  الضوء  المحور  هذا  يلقي 

 التعليمية التي تواجه الدول األكثر فقرا في العالم من خالل استعرات ما يلي: 

 س جديدة  بناء مدار •

كثافة       وارتفاع  الدراسية  والفصول  المدارس  قلة  من  نموا  واألقل  فقر  األكثر  الدول  من  كثير  تعاني 

جيد،   تعليم  على  الحصول  في  الطالب  حق  في  سلبا  يؤثر  مما  الفصول  داخل  تعاني  الطالب  ذلك  مثال 

المعلم فصاًل يزيد  أوغندا من اكتظاظ الفصول الدراسية وارتفاع نسب التالميذ إلى المعلمين،   يدير  حيث 

الفصول   100عن   الفصول وعدم  وجود عدد كاٍف من  اكتظاظ  أنجوال من  تعاني  ليوم كامل. كما  طفل 

على  الض ط  استمر  وقد  األشجار،  تحت  الريفية  المناطق  في  التدريس  يتم  حيث  والمعلمين،  الدراسية 

تقع حيث  السكان،  وتدفق  الحرب  ظروف  بسبب  التعليمية  ص يرة    المنشآت  كنيسة  في  الفصول  بعض 

عدم   جانب  إلى  فارغة  معدة  على  المدرسة  إلى  يأتون  أطفال  يوجد  كما   ، المدينة  بآخر  في حي  مهجورة 

القدرة على توفير الكتب المدرسية للجميع، وفي غانا توجد فصول دراسية مزدحمة لل اية فالفصل الواحد 

المتمركز حول  61يوجد به   التعلم  الطفل صعب التحقيق. وفي شمال غانا لم ير معظم    طالبًا  مما جعل 

 ( قبل،  من  كمبيوتر  جهاز   ,the Centre for International Teacher Educationالطالب 

2016,p.15  ( أن تقليص عدد الطالب في الفصل أصب  أمرا البد 2008أوضحت دراسة المقرن )(. وقد

ال أن  التعليمية  المباني  تخطيط  خبراء  يرى  حيث  عن  منه،  يزيد  ال  للفصل  المناسب  في    20عدد  طالبا 

ومن ثم؛ فإن إنشاء مدارس جديدة  طالبا في المراحل المتقدمة.    25المراحل التعليمية األولية، وال يزيد عن  
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من خالل دولة اإلمارات يسهم في توفير بيئات للطالب تسهم في تحسين عملية التعليم ونواتجها، وتوفير  

وتعزيز الممارسات التعليمية التي تتي    علمين على االبتكار والطالب على االلتزام،بيئات تعليمية تشجع الم

بمرونة   وتوزيعها  المجموعات  تكوين  وحرية  المهام،  بين  من  لالختيار  أوسع  فرصا  الطالب  على  أمام 

ابتكار   وتستدعي  للتعلم،  جديدة  طرق  إيجاد  على  تحفز  البيئات  هذه  فومثل  ثم،  ومن  المكاني،  الحيز 

(، ومن ثم فقد أولت  Roine, L., & Paula, 2011 صميمات تعزز الشعور بالمجتمع داخل المدرسة.)ت

اإلمارات اهتماما ببناء مدارس جديدة في بعض البلدان التي تتلقى مساعدات إنسانية منها، حيث تسهم هذه  

الواحد وارتفاع    المدارس في مساعدة هذه الدول من مواجهة مشكلة اكتظاظ الطالب في الفصل الدراسي

 من الطالب  المئات  حصل  كما  األردن ، جديدة في مدرسة 85 بناء تم  2018نسبة كثافة الفصل، ففي عام 

 دولة اإلمارات  تدعمها التي المستمرة الكتب  توزيع حملة  من بينها الدعم، من عدَّة صور على والمعلمين

الدولي.  . والتعاون  الخارجية  وفي  50:    2019)وزارة  في مدرسة 85 بناء تم  2017عام  (    جديدة 

بينها ، األردن، مع  .األساسي للتعليم مدرسة 25 من   وتش يل إلغاثة المتحدة األمم وكالة  وبالتعاون 

 طفل ألف 15 لنحو التعليم خدمات  ،وفرت اإلمارات  )األونروا( األدنى الشرق في الالجئين الفلسطينيين

 وتجهيزها، في الدولة األخرى المدارس من الكثير بناء تم اهذ  وعالوة على .غزة بقطاع مدرسة 14 في

 48.5 قيمتها بل ت  بمدفوعات إجمالية ال ربية، الضفة  في قلقيلية الكبير بمدينة القلب  مدرسة بينها ومن

هة )أمريكي دوالر مليون 13.2 إماراتي ) درهم مليون التعليم إلى موجَّ وفي   .فلسطين في وتعزيزه دفع 

 في فيها البدء تم مدرسة 700 ، ألكثر من 2017 عام خالل المدارس مئات  تأهيل وإعادة اليمن تم بناء

 في مدارس شبوة، وخمس بمحافظة حبَّان مديرية في مدارس 6 محافظات، منها ثماني  في  .سبق األ العام

 إلى وباإلضافة .في المنطقة التعليمية المعاهد  من والكثير حضرموت، تعز، وجامعة بمحافظة الُمخا منطقة

ً  2240 من  أكثر  توزيع تم  والفصول الدراسية المدارس تحسين  مختلف في المدرسية من األدوات  صندوقا

 ( 43:   2018)وزارة الخارجية والتعاون الدولي.  .الدولة أنحاء

 مبادرة إطار الهيا في بيت  في مدرسة وتطوير لبناء درهم، مليون 8.3 الفلسطينية السلطة وقد منحت      

 التعليمية خدماتها المدرسة تقدم ،) األونروا( الفلسطينيين الالجئين وتش يل إلغاثة المتحدة األمم وكالة

المتحدة.   2,500 من ألكثر العربية  لدولة اإلمارات  الخارجية  المساعدات  تنسيق  :    2011طالب )مكتب 

التعليم  قطاع لخدمة كبيرة مساهمات  الخيرية مكتوم  ل وهيئة العطاء دبي مؤسسة من كل قدمت  ( كما36

تعليمية  خدمات  تقديم  إلى  إضافة  المتضررة،  المدارس  مباني  وترميم  جديدة  مدرسية  مرافق  بناء  بهدف 

إنشاء كما  .التوالي على درهم مليون 0.4 و مليون درهم 1.9 تقديم شملت  أخرى ، غزة   في مدرسة تم 

 من وصيانة عدد  تم بناء كما)درهم  مليون 10.0 ( تعليمية بتكلفة كلية وبناء   )درهم مليون 5.5 ( بتكلفة 

لدولة  درهم مليون 1.8 بمبلغ غزة قطاع في  المدارس الخارجية  المساعدات  تنسيق  )مكتب  إماراتي 

 ( 50:   2011اإلمارات العربية المتحدة. 

 مليون 16.7 ( درهم مليون 61.4 مساعدات بقيمة ، 2010 لجزر القمر عام اإلمارات دولة قدمت  و      

 الموازنة دعم ب رت  درهم؛ مليون 50.7 بقيمة الحكومة  من منحة أكبر أتت  من ، وقد  صورة في   )دوالر

والخدمات  الصحية الرعاية إلى درهم مليون 7.6 إلى باإلضافة العامة،  قدمت  كما  .الطبية األساسية 

بناء مرافق مدرسية جديدة وترميم مباني المدارس المتضررة،  التعليم بهدف   قطاع لخدمة كبيرة مساهمات 

)مكتب تنسيق    .درهم مليون  0.4 و مليون درهم  1.9 تقديم شملت  إضافة إلى تقديم خدمات تعليمية أخرى ،

 ( 50:   2011المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
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من     بأزمة  تمر  التي  اليمن  المساعدات  مكنت  وإعادة  وقد  عام    مدرسة 270 عن يزيد  ما تأهيل بناء 

يخدم    10مليون طفل، وبنت    2,3لتقديم خدمات ألكثر    2016 بما  طالب عندما ضرب    5000مدارس 

 ( 2017الدولي .  والتعاون الخارجية . )وزارة 2015زلزال نبيال  
 

 تدريب المعلمين وتطويرهم مهنيا    

تعد معظم أنظمة التعليم بأفريقيا غير قادرة على تقديم دورات تدريبية كافية لتلبية الطلب على معلمين      

مؤهلين، ويتم تدريب غالبية المعلمين الناطقين بالل ة اإلنجليزية في الجزء الناطق بالفرنسية . فعلى سبيل  

  ، تشاد  في  مقار27المثال   ، تدريبا  يتلقوا  لم  المعلمين  من  بن  ٪  و 37-36نة  مدغشقر،  في  في  ٪44    ٪

٪ منهم في المدارس الثانوية. في السن ال أكثر من نصف   42ليسوتو  من المعلمين في المرحلة االبتدائية و 

، أم في مالوي فإن عدد 1:  70معلمي المدارس االبتدائية  غير مدربين ونسبة التالميذ لكل معلم حوالي  

طالبا، بمعنى  خر ،    83في مالوي، كان هناك مدرس واحد مؤهل لن  المعلمين غير المدربين في تزايد:  

( كاف.  بشكل  المؤهلين  غير  المعلمين  على  كبير  اعتماد  وتختلف  UNESCO-UIS.2014هناك   .)

نجد   ناميبيا  ففي  المنطقة  التأهيل حسب  في  40مستويات  شاركوا  الريفية  المجتمعات  في  المعلمين  من   ٪

مقابل   تدريبية  ا92دورت  تقديم  ٪ في  يتم  بأفريقيا  الفرنكوفوني  ال رب  ففي  ذلك؛   لعاصمة، عالوة على 

٪ من المتدربين ومعلمي  98التدريب قبل الخدمة في بشكل عام بالل ة الفرنسية مع أن الل ة األم ألكثر من  

 ( Lauwerier, & Akkari, 2015المدارس ليسوا الل ة الفرنسية. )

تدر      معايير  فإن  ذاته؛  اإلطار  جنوب  وفي  أفريقيا  بلدان  في  كافية  غير  الخدمة  قبل  المعلمين  يب 

الصحراء، وأنها غالبًا ما يكون تعريفها غير واض  . كما تشهد هذه البلدان زيادة في أعداد الطالب يقابله 

نقص في أعداد المعلمين المؤهلين لتعليمهم، فتلجأ هذه البلدان إلى سد النقص من خالل التعاقد وخاصة في  

، كما   طق الريفية أو النائية مع شباب غير مؤهل أو متدرب وربما يكون حاصال على الصف العاشرالمنا

أن عقدهم يستمر لفترة محدودة من الوقت وغالبا ما يتجدد. ويتم تعيين المعلمين على عقود أكثر أمانًا أو 

(. إلى جانب  Mulkeen, 2010بوظيفة مدنية مستدامة بمعاش ومكافآت بالمجتمعات الحضرية والمدن )

ضعف جودة ومخرجات التعليم في هذه الدول، حيث ال تزال نسبة كبيرة من األطفال في البلدان المنخفضة 

لتالميذ    والمتوسطة الدخل تفتقر إلى مهارات القراءة والحساب األساسية عندما يكملون المدارس االبتدائية

كاف مهنيا  تدريبا  يتلقوا  لم  المعلمين  هؤالء  أن  ال ياب بسبب  نسبة  إلى  إضافة  التدريس.  لعملية  يؤهلهم  يا 

المرتفعة بين المعلمين وقلة الوقت التعليمي وعدم كفاية التمكن من إنجاز خطط المناهج الدراسية كل ذلك  

على   استطالعات  أظهرت   ، المثال  سبيل  فعلى  النامية،   بالبلدان  التعلم  أزمة  في  المساهمة  العوامل  من 

الوطني من   التدريس    7المستوى  يتلقوا سوى نصف وقت  لم  أن الطالب  أفريقية بجنوب الصحراء  دول 

 ,Bold, Filmer, Martin, Molina, Rockmoreالمقرر في اليوم ، مما يعني عدم كفاية التدريس. )

Stacy, Svensson,  & Wane. 2017  إضافة إلى وجود بعض المعلمين غير المؤهلين  حيث يتم .)

اجتياز االختبارات بدالً من تعلم أن يصبحوا أشخاًصا يتمتعون بالشخصية وقادرين على  تعليم األطفال فقط  

القيام بأشياء يحبونها في المستقبل. حيث يتم إنتاا أشخاص يقومون بوظائف ليسوا متحمسين لها ، والتي 

 the Centre for Internationalيؤدي إلى تآكل األداء بدالً من إضافة قيمة على المستوى الوطني ) 

Teacher Education, 2016,p.15 ) 
 

 دعم قطاع التعليم في وقت األزمات والطوارئ  •

تشمل حاالت الطوارئ ثالث فئات عامة: األولى: الكوارث الطبيعية مثل أمواا تسونامي والجفاف         

في  واألعاصير  الهندي  المحيط  وتسونامي  ونيبال  وباكستان  هايتي  في  المدمرة  والزالزل   ، والفيضانات 

ارث من صنع اإلنسان مثل  ميانمار والمحيط الهادئ ، وتفشي فيروس إيبوال في غرب إفريقيا. الثانية الكو



 القوة التربوية الناعمة: دولة اإلمارات العربية المتحدة نموذجا 
 

          
 2022 الثانيالعدد   23المجلد                                                              البحث العلمي في التربيةمجلة 

 - 17 - 

الصراع العنيف ، الذي يشمل التطهير العرقي واإلبادة الجماعية ، هو اآلن السبب الرئيسي لهجرة الناس  

من ديارهم  إما داخل بلدانهم أو إلى البلدان المجاورة كالجئين.  وغالبًا ما تستمر الحروب أو النزاعات  

إلى إطالة أمد حاالت الطوارئ أو األزمات الممتدة.  الثالثة:    األهلية لفترات طويلة من الزمن ، مما يؤدي

نتيجة   المزمن  األمن  بانعدام  البلدان  بعض  تتأثر  حيث  الممتدة.  األزمات  أو  المعقدة  الطوارئ  حاالت 

الصراع األهلي المتقطع الذي يولد مستويات عالية من الضعف لجميع السكان. غالبًا ما يكون هذا النوع 

إق الصراع  الحرب من  أمراء  بين  وجود حرب  أو  دولي  تدخل عسكري  على  تنطوي  وقد  بطبيعته،  ليميًا 

الترويج  من  أكثر  الصراع  استمرار  من  يربحون  الذين  الشرعيين  غير  والتجار  المحلية  والميليشيات 

و  أف انستان،  في  الوضع  هو  ذلك  على  مثال  حاالت  للسالم،  من  المتضررة  السكانية  المجموعات  تشمل 

هم    الطوارئ والنازحون:  بلد  خر.  إلى  اللجوء  طلب  على  أجبروا  أشخاص  وهم  الالجئون:  يلي:  ما 

أشخاص أجبروا على الفرار من ديارهم لكنهم بقوا داخل بلدانهم. والعائدون: الالجئون أو النازحون الذين 

بسبب النزاع ،   يعودون إلى وطنهم بعد فترة قصيرة أو فترة طويلة. وأولئك الذين تعطلت حياتهم وتعليمهم

لكنهم ال يفرون من منازلهم. عالوة على ذلك ، تتأثر كل مجموعة من هذه المجموعات السكانية بعوامل  

 Education Learning and)إضافية مثل الجنس والعرق واالنتماءات القبلية والعمر و / أو السياسة.  

Development Module, 2018,pp.4-5 ) 

دولة، وبحلول    100مليون شخص نزحوا نتيجة الكوارث الطبيعية في    19.3، قدر أن    2014ففي عام  

مليون شخص نزحوا قسراً في جميع أنحاء العالم بسبب االضطهاد    65.3، فإنه يقدر أن    2015نهاية عام  

 (. UNHCR, 2016,p.2أو العنف المعمم بالنزاع أو انتهاكات حقوق اإلنسان ) 

 21.3مليون شخص ، بما في ذلك    65.3النازحين قسراً في العالم  ، بلغ تعداد    2015في نهاية عام       

كارثة    574حدثت     2015مليون شخص نزحوا داخليا بسبب الصراع، وفي عام     40.8 مليون الجئ، و

أكثر من   الحر في مقتل  الزالزل والفيضانات واالنهيارات األرضية وتسببت موجات  ناجمة عن  طبيعية 

 ,.Albuja, S., Bilak, A., Ginnetti.J)مليون شخص.  108كثر من  شخًصا وأثرت على أ 32.550

Glatz, A., Howard.C. Barbara,M., Swain, M., Turner, W., and Walicki, N., 

2015 ) 

 لبن الديش دوالر مليون  1.3  إماراتي   درهم مليون   4.5 بمبلغ اإلمارات  ، تبرعت  2010 عام وفي     

 ً منه   المعرضين التعليم لألطفال بدائل شيخون لمشروع جانبها من دعما واستفاد  طفل    5000للمخاطر، 

(، كما قدمت اإلمارات 31:    2011)مكتب تنسيق المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.  

  مليون دوالر أمريكي( لضمان استمرار التعليم دون 17.50 إماراتي ) درهم مليون 64.4 مساعدات بل ت 

نسبة   على  واليمن  سوريا  في  والشباب  األطفال  حصل  وقد  الطوارئ،  أثناء  في  هذه   ٪46انقطاع  من 

اإلمارات   تبنت  وقد  دة برامج  ثمانية   2017المساعدات.  حاالت  للتعليم السنوات  متعد ِّ  الطوارئ، في 

 323,900 يلخدمة حوال   )أمريكي دوالر مليون  (21.2 إماراتي  مليون درهم 78.1 بلغ إجمالي بتمويل

األطفال   إلى باإلضافة  وسيراليون، والنيجر وفلسطين ونيبال  وليبيريا والعراق كولومبيا من في كل طفل

إعادة .ولبنان األردن في  النازحين السوريين عنها  نتج  في   بو  بمقاطعة األقل على  طفل 4,000 وقد 

 مقاعد  أخرى إلى مرة اإليبوال،  وباء تفشي أزمة أعقاب  الدراسة في ترك إلى اضطروا قد  كانوا سيراليون،

والمرحلة التعليم مدارس في الدراسة أكثر جانب  إلى  .الثانوي قبل ما المتوسطة األساسي   من حصول 

المدارس العودة مستلزمات  على األردن في الجئ  طفل سوري 52500 مدرسية. )وزارة  وحقائب  إلى 

 ( 44:  2018جية والتعاون الدولي.  الخار
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 رواتب المعلمين ودعم ميزانية رواتبهم دفع  •

شهد المعلمون األفارقة انخفاًضا مستمًرا في رواتبهم، حيث تلتهم الرواتب معظم ميزانية التعليم،  لذلك      

التعاقدي  العقد  من  أقل  وأجر  األجل  قصير  بعقد  المعلمين  هؤالء  تعيين  ويتم  المتطوعين،  إلى  اللجؤ  تم 

ة المدنية. عالوة على ذلك ، ال يحق لهم عموًما الحصول على أي من المزايا ألولئك الذين يدخلون الخدم

  ، النيجر  ففي  المدنية.  الخدمة  في  المعلمين  رواتب  إجمالي  من  كبيًرا  جزًءا  تشكل  ما  غالبًا  التي  العديدة 

جودة  ال البية العظمى من المعلمين يتم تعيينهم اآلن على أساس وطوعيو، وتسهم مثل هذه السياسة على  

يبحث عن وظيفة   دائما  وأمن وظيفي ويظل  باستقرار  المعلمون  يشعر هؤالء  التعليم، حيث ال  مخرجات 

أخرى توفر له هذا االستقرار المادي، وي ادر مهنة  التدريس عندما تتوافر فرصة أفضل، كما أنه ال يهتم 

آلخر ولكن ال يحصل على بمخرجات تدريسه ألنه يشعر بأنه مضطهد ومظلوم إذ يؤدي نفس عمل المعلم ا

نفسها. كما يرافق انخفات الرواتب في بعض األحيان انخفات في مكانة المهنة  الراتب نفسه والحوافز 

بالنسبة لآلخرين ، وقد عبرت اليونيسف  عن هذا القلق: بأن األجور المنخفضة تدفع المعلمين إلى البحث 

الرواتب   تعد  كما   ، التدريس  حساب  على  أخرى  مهنة  التعليم  عن  لقطاع  عامل ضار  األكثر  المنخفضة 

بشكل عام. ففي السنوات األخيرة ، وفي عديد من البلدان النامية في البلدان ، أصبحت المستويات المرتفعة  

دراسة   أظهرت  فقد  راسخة.  وت يبهم  المعلمين  أن   Glewwe , Ilias & Kremer   (2003)لتسرب 

  26٪ من الوقت. وتصل معدل الت يب إلى  20تصل نسبتهم إلى    المعلمين ال ائبين بصفة مستمرة في كينيا 

وظيفة  أيًضا  المعلمون  يش ل  ما  وغالبًا  الصعوبات.  نفس  من  مدغشقر  وتعاني  أوغندا.  في  الوقت  من   ٪

٪ من المعلمين وتقديم دروس خصوصية . وفي الكاميرون بسبب الصدمات   74.2ثانية حيث تبلغ نسبتهم  

الروا تخفيض  تم  بنسبة  اقتصادية  مرة  ألول  بنسبة    20تب  ثم  تعيين ٪50  في  الكاميرون  بدأت  لذلك   ،٪

( األجل  العقد قصير  من خالل  الكامل.  المدنيين  الموظفين  منحهم وضع  دون  وال    4المعلمين   ، سنوات( 

يحق لهم الحصول على أي معاش أو أنظمة مزايا وهم يتقاضون أجوراً أقل بكثير من نظرائهم من موظفي  

ال )الخدمة  على  Mingat 2002مدنية.  ذلك  إلى  أدت  كبيرة  اقتصادية  صعوبات  من  غانا  عانت  وقد   )

الحكومة أن تخفض بشكل حاد التمويل لقطاع التعليم ، فانخفضت رواتب المعلمين بالقيمة الحقيقية، حيث  

بنسبة   بنسبة  العمل 25انخفض  وتدهورت ظروف  السرعة  وجه  على  رواتبهم  المعلمون  يتلق  لم  بل   ،٪

شكل عام. فنتج عنه هجرة المعلمين المدربين للعثور على عمل أفضل بأجر  أعلى في بلدان أخرى.  وفي  ب

من جملة المعلمين بعقود    ٪20٪. وفي السن ال يعمل  50مدغشقر: انخفضت رواتب المعلمين بأكثر من  

لفترة قصيرة من الزمن وكانت رواتبهم حوالي   تم تعيينهم  الدنيا،  الرتب  رواتب المعلمين    ٪ من40ذات 

األقل رتبة في الخدمة المدنية، وقد أثار هذا النظام المزدوا بعض االضطرابات االجتماعية بين المعلمين. 

في   المدربين  المعلمين غير  نسبة  فزادت  بسبب هجرتهم،  المعلمين  في  حاد  نقص  من  أوغندا  عانت  وقع 

المعلمون مدرسون غير مدربين ما يقرب ، ويشكل    ٪35إلى    1971في عام    ٪ 14المدارس االبتدائية من  

االحتفاظ   50من   الصعب  الراتب جعل من  في  الواض   االنخفات  هذا  البالد.  في  التعليمية  القوة  من   ٪

تتوافر أي حوافز للمعلمين المحتملين لالنضمام   بالمعلمين في مهنتهم السيما في المناطق الريفية التي لم 

مام لمهنة التدريس المالذ األخير للشباب. مما أدى هذا إلى انخفات إلى مهنة التدريس، لذلك يصب  االنض

( العالية.  الجودة  ذات  األساسي  التعليم  توفير  في  اإلقليمية  التفاوتات  وعزز  التدريس   ,Lambertجودة 

2005 ) 

بعض     في  المعلمين  رواتب  لتوفير  مادية  مساعدات  رصدت  اإلمارات  فإن  سبق،  ما  على  وتأسيسا 

كثر فقرا في بعض البلدان، حيث ال تعد هذه المناطق جاذبة للمعلمين بل هي عامل طرد لهم المناطق األ

لتدني الرواتب وانعدام المحفزات وقلة البدائل وصعوبة المواصالت والتنقل،  وبعد السكن عن المدرسة، 
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لتربوية الالزمة  وعدم توافر المرافق الصحية، وانتشار األمرات وتهالك المدارس، وعدم توافر الموارد ا

الجزء اإلماراتية  البر  دار  أنفقت جمعية  وقد  والتعلم؛   التعليم   قطاع على المساعدات  من األكبر لعملية 

 الدعم توفير جانب  إلى مدرس   1200نحو  رواتب  لدفع وذلك إماراتي، درهم مليون 12.7 التعليم وبل ت 

)مكتب تنسيق المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.    .دولة 22 الطالب في لبعض  المادي

حيث   الهيئة، تركيز مجاالت  أهم والتدريب  التعليم (. واهتمت هيئة  ل مكتوم الخيرية بدعم102:    2012

في لميزانيات  كدعم إماراتي درهم مليون 21.6 قدمت   جمهورية تشمل أفريقية، دولة 22 المدارس 

 على غامبيا، ففي .أفريقيا والسودان وجنوب  والصومال ورواندا وموزامبيق وقراطية وتشاد الديم الكون و

 منحة قدمت الهيئة كما .إماراتي درهم 25,725 بقيمة  المدرسين من رواتب عدد  ت طية تم المثال سبيل

إلى   تهدف والتي اسكوتالندا، في العالي  للتعليم مكتوم كلية  ل لصال  إماراتي درهم مليون 10.6 بقيمة

)مكتب   .المعاصر العالم في المسلمين ودور  لتعاليم اإلسالم الصحي  والفهم المستنير الفعا ل النقاش تعزيز

 (. 102:   2012. تنسيق المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 البلدان الفقيرةتقديم مساعدات لقطاع التعليم في المناطق الريفية لبعض  •

عليها      تهيمن  ص يرة  سكانية  أعداد  ذات  بشرية  مستوطنات  تضم  الريفية  المناطق  أن  المفترت  من 

عادة   -المساحات الريفية مثل الحقول والمزارع وال ابات والمياه والجبال أو الصحراء ، ومهنة الزراعة  

ربط بعض التعريفات بين الريف والفقر هي المهنة الرئيسية للمجتمعات الريفية. وت  –على نطاق ص ير  

حيث أن عديدا من المجتمعات الريفية ، إن لم يكن معظمها ، تواجه حاالت شديدة من الحرمان بسبب ندرة 

أن   االقتصادي. كما  وبالتالي  التعليمي  األداء  والتعليم ، وخفض  الصحة  ذلك  في  بما  والخدمات،  المرافق 

ا ثقافات ول ات متنوعة تتأثر بها أنماط االستيطان على مدى فترات المجتمعات في المناطق الريفية لديه

مليون شخص( ،   500من سكان أفريقيا يعيشون في مناطق ريفية )حوالي    ٪70طويلة، عالوة على أن  

هذه المناطق هي التي تعاني من نقص حاد في الموارد فيما يتعلق بالمعلمين المؤهلين وذوي الخبرة. لذا 

علمين واالحتفاظ بهم في المناطق الريفية أمر معقد، ومن ثم هناك حاجة إلى سياسة تعليمية فإن تعيين الم

في المناطق الريفية تضمن حقوق المعلمين وتحدد مسؤولياتهم ، وتحسن ظروف عملهم مثل توفير موارد  

معلم بحلول   مليون  6.1للمدارس وتدريبهم تدريباً مهنيا، كما ستحتاا جنوب الصحراء الكبرى إلى حوالي  

 .FAO and IIEP-UNESCO, 2006, p)مليون وظيفة جديدة سيتم إنشاؤه ) 2.2، منها  2030العام 

23). ) 

المعلمين       من  لل اية  محدودة  مجموعة  على  االعتماد  من  الحكومة  تمكنت  الحرب  خالل  انجوال  وفي 

أو الثامن  الصف  على  فقط  حصلوا  الذين  األشخاص  تعيين  تم  حيث  ،    المؤهلين،  األحوال  أفضل  في   ،

الصف العاشر في مهنة التدريس، وفي غانا تواجه تحدي جذب المعلمين للعمل في مناطق ريفية ليس بها  

مرافق اجتماعية أو كهرباء ، حيث من الصعب جدا جذب المعلمين للعمل بها، وفي أبيدجان بكوت ديفوار  

المعلمون للسفر لمسافات طويلة إلى مدار النقل مرتفعة، والسيارات غالبًا ما يضطر  سهم ، وتكون تكلفة 

مزدحمة والرحلة غير مريحة. والرواتب ال تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة.  وفي جوبا  بجنوب السودان 

الفصول   وجميع  نقل،  وسائل  توجد  وال  بعيدة  بمسافات  مدارسهم  عن  تبعد  مناطق  في  المعلمون  يعيش 

تع الصعب  من  يجعل  مما   ، بالطالب  بعض  مكتظة  أن  كما  دروسهم.  على  يركزون  وجعلهم  األطفال  ليم 

فهمهم  فإن  لذا   ، العربية  بالل ة  إال  تتحدث  ، ال  السودان  لجنوب  بالنسبة  الشمال  الذين عادوا من  األطفال 

التعليمية والكتب المدرسية للطالب. وفي   للحصص الدراسية تعد مهمة شاقة. وهنالك أيضا نقص المواد 

صل الطالب متأخرين إلى الفصل  مما يؤدي إلى اضطراب الدروس. باإلضافة إلى  كثير من األحيان  ي 

عدم وجود سور حدودي في المدرسة أو سياا ، يمنع مرور  المركبات عبر ساحات المدارس  مما يشتت 
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( منخفضة.  المعلمين  رواتب  تزال  فال  المعيشة  تكاليف  ارتفاع  من  الرغم  وعلى  األطفال.   theانتباه 

Centre for International Teacher Education, 2016,p.16 ) 
 

 تعزيز العناية بمرحلة الطفولة      

مليون طفل من أطفال األفارقة لم يلتحقوا بالمدرسة االبتدائية، عالوة على ذلك   53يوجد ما ال يقل عن      

ا في  حاد  بشكل  النمو  وشك  على  العالم  في  المدرسة  خارا  األطفال  من  أفريقيا  عام  فحصة  حتى  لفترة 

فإن ثالثة من أصل   2015، فأقل من نصف أطفال العالم خارا المدرسة هم أفارقة، وبحلول عام  2015

 ( World Bank. 2002أربعة أطفال العالم خارا المدرسة سيعيشون في أفريقيا ) 

الصحية        الرعاية  إلى  الوصول  من  يحد  ألنه   ، اإلعاقة  انتشار  من  يزيد  الفقر  فإن  ذاته؛  اإلطار  وفي 

النقية والصرف الصحي والنظافة، فاألسر التي تعيش في فقر هي أكثر عرضة   والت ذية السليمة والمياه 

أساسيً  الصحي مكونًا  الصرف  يعتبر  كما  لإلعاقة،  المسببة  باألمرات  ، لإلصابة  لمستوى معيشي الئق  ا 

ولكنه وثيق الصلة به بشكل خاص األطفال ذوي اإلعاقة ، سواء في المنزل أو في المدرسة. فالمراحيض  

النظيفة ضرورية لألطفال الذين يعانون من إعاقات جسدية مثل الشلل الدماغي والسنسنة المشقوقة ، وذلك  

ك البولية. كما تسهل المرافق الصحية غير اآلمنة انتشار  بسبب قابليتهم المتزايدة لإلصابة بالتهابات المسال

فالفقر يمكن    –األمرات المنقولة بالمياه التي قد تسبب اإلعاقة وسوء الت ذية والتقزم والمالريا. المالريا  

من   فأكثر  اإلعاقة  أشكال  جميع  يسبب  بنحو  90أن  يقدر  ما  أفريقيا    ٪300-500  في  إعاقة  حالة  مليون 

(. على سبيل المثال في إثيوبيا يستخدم  2005دون سن الخامسة )منظمة الصحة العالمية ،  تحدث لألطفال  

٪ من األسر مرافق صحية غير  منة، ويستخدم الكثيرون مراحيض حفرة مشتركة ، وهي في معظم  43.4

الوضع في    .، المراحيض على اإلطالق  إلى  الوصول  إمكانية  لديهم  لل اية ؛ وليس  الحاالت غير صحية 

٪ فقط من األشخاص مراحيض ومرافق صحية غير  منة. إلى  16.9٪ و  20.2لسن ال وأوغندا يستخدم  ا

يستخدمون مياه مواد غير  منة من اآلبار والينابيع  22من السن اليين و   ٪9من اإلثيوبيين و  ٪6جانب أن  

األكثر اعتمادًا على  والبرك واألنهار ومياه األمطار والجداول غير المحمية. والذين يعيشون في الريف هم  

هذه المصادر ، مما زاد من تعرضهم لألمرات المسببة لإلعاقة ، مثل مثل التراخوما ، والتي يمكن أن  

 ( Baboo, 2011, p.15 تؤدي إلى العمى.)

 18.7وإيمانا من دولة اإلمارات بأهمية مرحلة الطفولة في حياة اإلنسان وتقدم المجتمع، فقد خصصت    

 المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم للتعليم كمساعدات  )دوالر أمريكي مليون 5.1 ( إماراتي درهم مليون

والثانوي؛  والتعليم إمكانياتهم، والشباب  األطفال است الل لضمان األساسي   من طموحاتهم، وتحقيق كل 

 من دول ثماني في والشباب  األطفال الدعم لمصلحة هذا نصف من يقرب  ما توجيه وتم .التعليم الجيد  خالل

التعليمو   فرص  إلتاحة أبحاث الوس ومركز شبكة“ برنامج من كجزء الوس، وفي .نمواً  األقل فئة البلدان

طفل 35  إلى للوصول يهدف الذي بالشراكة اإلمارات  دولة قدمت  المدرسة، سن في ألف   مع الدعم 

 مشروعات  وقد أجرت اإلمارات  الدولي، والبنك الطفولة، إنقاذ  كندا، ومنظمة إنترناشيونال بالن مؤسسة

 (إماراتي   درهم مليون 5.3 بقيمة نمواً، البلدان األقل من أربعة في الطفولة المبكرة، مرحلة في التعليم

 كولومبيا قدمت  وفي   .وفانواتو ورواندا، وغامبيا، االتحاد القمري، :وهي ،)أمريكي دوالر مليون 1.4

ً  بيرو تم تنفيذ  وفي .المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم من مراكز مركزاً  14 لبناء الدعم اإلمارات   مشروعا

الطفولة في النمو لدعم  المحرومة الفئات  من طفل 500دعم   يستهدف سنوات، 3 مدته المبكرة مرحلة 

ما تتراوح للتعليم 14 دعم وكذلك أعوام، 3  و يوم بين أعمارهم   .المبكرة الطفولة مرحلة في مركزاً 

 األطفال إصابة من الحد  إلى يهدف المشروع  الحكومية، غير المحلية  وارما كوزي  مع منظمة وبالشراكة

م الدولي.    .)النمو  )توقف بالتقزُّ والتعاون  الخارجية  عام50:    2019)وزارة  وخالل  مولت  ، 2017 (. 
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 حيث  ؛)أمريكي دوالر مليون 6.9 ( درهم إماراتي مليون 25.5 بقيمة اإلمارات التعليم في مرحلة الطفولة

خمسة في  من %  57 على نمواً  األقل البلدان من حصلت  المساعدات  )وزارة  مرحلة هذه  الطفولة 

 ( 44:  2018الخارجية والتعاون الدولي.  

 في حاالت األزمات  التعلم فاعلية مناهج  أكثر لتحديد  تسعى مبادرة جديدة  2016وقدمت اإلمارات عام       

اإلنقاذ  مع بالتعاون والطوارئ، أجل/لألطفال تايز وغلوبال الدولية لجنة  من  نيويورك،   تجويد  جامعة 

دول    3في   العاطفي-والتفاعل االجتماعي والرياضيات  القراءة األطفال وتمكينهم من مهارات  تعلم عمليات 

وتطوير  وتعلمهم، األطفال  حماية في  أولياء األمور إضافة إلى تفعيل شراكة طفل الجئ،  الف 9 بما يخدم

 .من الصدمة التعافي على   قدرات المعلمين للتركيز على كيفية تقديم الرعاية النفسية للطالب لمساعدتهم

.   والتعاون الخارجية )وزارة قدمت 2017الدولي   مليون 5.2 قدرها منحة العطاء دبي مؤسسة (. كما 

بالتعاون لقطاع درهم صمم الدولية، كير ومنظمة الطفولة إنقاذ  ومؤسسة  اليونيسيف مع التعليم   وقد 

)مكتب    .والحديدة واألزارق وصنعاء ولحج أبين محافظات  في طفل مليوني من يقرب  ما لخدمة المشروع

المتحدة.   العربية  اإلمارات  لدولة  الخارجية  المساعدات  عملت 40:    2011تنسيق  كما   دبي مؤسسة (. 

الذين  نفسه المجتمع  في تعليمية فرص  إيجاد  على الطفولة اذ إنق منظمة مع العطاء  يمكنهم ال لألطفال 

 عملت  كما بها، لاللتحاق محدودة فرصهم أو الرسمية االبتدائية بالمدارس االلتحاق فرصة على الحصول

ً  فصال 18 وبناء بتمويل وقامت  التعليم قطاع في الشارقة الخيرية جمعية  درهم مليون 0.4 بتكلفة دراسيا

 ( 51:  2012إماراتي.)مكتب تنسيق المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
 

 دعم برامج الصحة المدرسية  •

خالل       من  المناسب  السن  في  بالمدرسة  االلتحاق  من  األطفال  مساعدة  إلى  المدرسية  الصحة  تسعى 

عدة األطفال على البقاء في المدرسة حتى االنتهاء  معالجة العوائق الصحية التي تمنع ذلك، إلى جانب مسا

الحواجز  تقليل  التعليمي من خالل  أدائهم  وتطوير   ، الت يب ألسباب صحية  مدة  وتقليص  ؛  دراستهم  من 

(. وتعتمد الصحة المدرسية على التعاون بين وزارة الصحة  Bundy, 2011الصحية التي تعوق تعلمهم ) 

اللقاحات ، وتقييمات الصحة   الوقائية مثل  تقوم بتدخالت  البلدان حيث  والتعليم في معظم  التربية  ووزارة 

البيئية للمدارس وجعل المدرسة معززة لصحة الطالب من خالل تقديم لمحة عن األطفال في سن المدرسة   

 King, Orgill, & Slemming)الحتياجاتهم فيما يتعلق بخدمات الصحة المدرسية    من أجل فهم أفضل

,2014) 

ويعيش ماليين األطفال ذوي اإلعاقة اليوم في أفريقيا، ويكافحون عددا كبيرا من  التحديات التي يمكن       

يُولدوا ولديهم بعض أشكال اإلعاقة   يُترك عديد من األطفال  بيئة مواتية، حيث  إلى عدم وجود  تعزى  أن 

خدمات الرعاية الصحية األساسية في أثناء الحمل. عالوة على ذلك   التي يمكن الوقاية منها لو تم تقديم لهم 

، ونادرا ما توجد برامج العامة لتلبية االحتياجات الخاصة لألطفال ذوي اإلعاقة ، واألهم من ذلك ، فشل  

في ضمان وصول السلع العامة والخدمات المطلوبة إليهم مما يولد مزيدا من اإلحباط في الحياة األسرية  

غالبية القوانين والسياسات الحالية المتعلقة باإلعاقة    جتمعية بسبب هذه المواقف السلبية، عالوة على أنوالم

ليست قديمة فحسب، بل تفتقر أيًضا إلى تحديد األولويات الالزمة ونادًرا ما يتم تنفيذها، وذلك على الرغم  

بما الصلة  ذات  الطفل  حقوق  معاهدات  على  الدول  من  عديد  تصديق  المتحدة    من  األمم  اتفاقية  ذلك  في 

لحقوق الطفل والميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل واتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل ورفاهيته  

وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وغالبًا ما يحرم األطفال ذوو اإلعاقة من الموارد والخدمات والتجارب  

إل التطور  تمكنهم من  أن  والتعليم  التي من شأنها  الصحية  الرعاية  أنهم محرومون من  أقصى حد. كما  ى 

https://www.researchgate.net/profile/Maylene_King
https://www.researchgate.net/profile/Marsha_Orgill
https://www.researchgate.net/profile/Wiedaad_Slemming
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والتنشئة االجتماعية. كما أن  باء بعض هؤالء األطفال هم أيًضا ضحايا لهم، حيث يعاملون أطفالهم ذوي  

 اإلعاقة كأشياء غير مرغوب فيها.
 

 دعم التحاق الشباب بمؤسسات التعليم العالي  •

م الجامعة في إنتاا المعرفة والكفاءات التي تساهم في خلق عالم أكثر  من المتوقع بشكل متزايد أن تسه     

ناشئة عن   النامية ض وًطا خارجية  بالدول  العالي  التعليم  فإن  ذلك  وبالرغم من  صحة وسعادة واستدامة. 

العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئة التي تسعى إلى تحويلها إلى أجهزة تنموية، حيث يمن   

المانحين األجانب يدًا أكبر في تحديد االتجاه االستراتيجي للجامعات في قارة أفريقيا من خالل توفير تمويل  

خاص بمشروعات األبحاث للبحث وبناء القدرات. كما أ ن رواتب أعضاء هيئة التدريس ضعيفة لذا يسعى  

ل التدريس في المؤسسات معظم األكاديميين في الجامعات األفريقية للحصول على دخل إضافي من خال

( االستشاري  العمل  من خالل  أو   / و  إلى    (.Maassen & Cloete 2015الخاصة  إفريقيا  تحتاا  كما 

جامعات تقودها األبحاث ، إذ ال ترقى جميع الجامعات إلى مستوى الحد األدنى من متطلبات جامعة البحث  

 & ,Schalkwyk تهم البحثية إلى واقع.)العلمي، فمن الواض  أن الجامعات لم تتمكن من ترجمة تطلعا

Cloete, 2019 ) 

تميل       حيث  المحاكاة  على  اعتمدت  بل  ؛  بالتمايز  إفريقيا  في  العالي  التعليم  في  التوسع  يقترن  لم  كما 

المؤسسات المنشأة حديثًا إلى التكرار. بعبارة أخرى ، كان الدافع هو أن تصب  الجامعات على حد سواء 

ا أطر التمويل الحكومية التي ال بشكل متزايد ، بدال من تطوير مهام متنوعة ومميزة. هذه العملية رسخته

السياسات  تهدف  حيث  البحث،  تحفز  ال  والتي  العليا  الدراسات  وطالب  الجامعيين  الطالب  بين  تميز 

نموذًجا جامعيًا   عام  بشكل  إنشاء جامعات جديدة  العالي من خالل  التعليم  نظام  قدرة  إلى زيادة  الحكومية 

الجديدة تحاول أن تصب  مستنسخة من المؤسسات القائمة في  أساسيًا واحدًا، وكانت النتيجة أن الجامعات  

 (.Ng’ethe , Subotzky  & Afeti  2008القطاع. )

ومن أجل تمكين الدول النامية من تطوير مؤسسات تعليمها العالي باعتبارها المسؤولة عن قيادة التقدم     

 قطاعات  أعلى النامية كانت  الدول في عاليالتعليم ال إتمام ضمان إلى الهادفة في هذه البلدان، فإن البرامج

 ( إماراتي مليون درهم  197.4 قيمتها بل ت  بمن  وذلك ؛2017عام  خالل  اإلمارات  من تلقياً للدعم التعليم

 قيمة لقطاع التعليم، وقد بل ت  اإلجمالية المدفوعات  من %  32 بما يمثل ،)أمريكي  دوالر مليون 53.7

درهم  41.5 المهني التدريب  قطاع إلى الدعم ونفذت )أمريكي  دوالر مليون 11.3 ( إماراتي مليون   ، 

 الجامعات  تطوير برنامج" خالل من  تم حيث  األردن؛ في العالمية برامج التعليم أكبر من  واحداً  اإلمارات 

 وات باألد  المهمة التعليمية هذه المؤسسات  وتجهيز األردن، في حكومية جامعات  تحديث تسع ”الحكومية

المباني، شملت  عات، والموارد  الطاقة ومحطات  ومجمَّ مياه   تحلية ومحطات  والكهربية، الشمسية توليد 

 الم شمل المثال، سبيل اليرموك، على جامعة ففي .الحديثة التقنية  من األجهزة  واسعة مجموعة, الشرب،

 الكيمياء كليتي مباني أعمال إلكمال تنفيذ  وجاري األردن، جامعة وفي .الطب  والحقوق كل ِّيتي بناء شروع

خالل  .األسنان وطب  في جامعة 11 أصبحت  اإلماراتي الدعم ومن   بكامل تتمتع اآلن األردن أهلية 

 تعليمهم إلكمال الطالب  من  االستيعابية لمزيد  قدرتها زيادة إلى  باإلضافة للمعامل والورش، التجهيزات 

 ( 43:   2018والتعاون الدولي. )وزارة الخارجية .والمهني الفني
 

 دعم تعليم الفتيات  •

أيًضا       ويمكنه   ، وأمانًا  وثراء  أكثر صحة  والمجتمعات  المجتمعات  يساعد على جعل  الفتيات  تعليم  إن 

الحد من وفيات األطفال ، وتحسين صحة األم ومعالجة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، كما   

https://www.researchgate.net/profile/Francois_Van_Schalkwyk3
https://www.researchgate.net/profile/Nico_Cloete
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تحصيل تحسين  في  الت يرات يسهم  بإحداث  الكفيل  التقدم  لتحقيق  فعالة  وسيلة  وهو  للفتيات،  الدراسي  هم 

على  عميقا  تأثيرا  الفتيات  لتعليم  أن  كما  للجميع.  الكريم  العيش  وتوفير سبل  الفقر  على  للقضاء  المنشودة 

السياسي والتمثيل  االقتصادي  االستقالل  مثل  وتحقيقها،  بحقوق أخرى  المطالبة  النساء على  عالوة   .قدرة 

أن الحصول على تعليم يمكن أن يحدث فرقًا كبيًرا بالنسبة للمرأة منها فرص العثور على عمل جيد على  

واإليدز. البشرية  المناعة  نقص  فيروس  مثل  األمرات  انتشار  ومنع  صحية  أسرة  وتربية   )األجر 

Psacharopoulos, Patrinos, 2002)  أن يعيش حتى فالرضيع الذي يولد المرأة متعلمة من المرج  

سن الرشد في أفريقيا ، وأطفال األمهات الالئي حصلن على خمس سنوات من التعليم االبتدائي هم أكثر  

% على تحصين   50% للعيش بعد سن الخامسة، والمرأة المتعلمة هي أكثر قدرة بنسبة  40عرضة بنسبة 

الجنس بين  التكافؤ  هدف  تحقيق  تم  وإذا  الطفولة.  أمرات  ضد  عام  أطفالها  بحلول  من    2005ين  فكان 

األطفال بين  وفاة  حالة  مليون  من  أكثر  وفاة  تجنب  مصاب  الممكن  صبي  كل  مقابل  أنه  على  عالوة   .

بفيروس نقص المناعة البشرية في أفريقيا  هناك ما بين ثالث إلى ست فتيات مصابة بهذا المرت، ومع 

ثلثا الفتيات المراهقات في المدرسة خالية من   ذلك ، في المناطق ذات االنتشار المرتفع مثل سوازيالند ،

بفيروس   مصابات  بالمدارس  الملتحقات  غير  الفتيات  ثلثي  أن  حين  في   ، البشرية  المناعة  نقص  فيروس 

نقص المناعة البشرية. وفي أوغندا فإن األطفال الذين التحقوا بالمدرسة الثانوية هم أقل عرضة لإلصابة  

 ( Abu-Ghaida, Klasen,2004 أربع مرات.)بفيروس نقص المناعة البشرية ب

السياسية      اإلرادة  إلى  االفتقار  منها  التقدم  تعرقل  بالتعليم  الفتيات  إلحاق  تعرقل  التي  العوامل  وتتنوع 

واالجتماعية   والتشريعية  المادية  العقبات  جميع  إزالة  مع  الفتيات  أمام  للتعليم  الفرصة  إتاحة  في  الصادقة 

ذلك، كما أن نقص التمويل الالزم لتمكين الفتيات من التعليم أحد العوامل الرئيسة التي تحول دون تحقيق  

التي تعرقل وصولهم إلى التعليم، إضافة إلى عدم توافر خطط علمية لدمج الفتيات في التعليم ضمن أنظمة  

ئالت الفقيرة التي  التعليم الوطنية لتحسين الوصول إلى التعليم وجودته للفتيات ، ومحليًا هناك عديد من العا

زواا   احتماالت  تقليل  إلى  الواقع  في  التعليم  يؤدي  وقد  المدرسة.  إلى  فتياتها  إرسال  ببساطة  تستطيع  ال 

 Department for)الفتيات وزيادة فرصهن في الزواا مدفوعات المهر إلى مستويات ال يمكن تحملها.  

International Development, 2005,p.10 ) 
 

 الدراسة الميدانية     

 شملت الدراسة الميدانية الخطوات التالية:     
 

 هدف الدراسة الميدانية:  -

اإلمارات       لدولة  الناعمة  التربوية  القوة  عن  المترتبة  اآلثار  أهم  تعرف  إلى  الميدانية  الدراسة  تهدف 

وتحديد خصائص   فقرا،  األكثر  الدول  إلى  التعليم  لقطاع  الموجهة  اإلنسانية  المساعدات  تقديم  في  المتمثلة 

التي التحديات  أبرز  ورصد  اإلمارات،  لدولة  الناعمة  التربوية  لدولة   القوة  الناعمة  التربوية  القوة  تواجه 

 اإلمارات من وجهة نظر خبراء التربية. 
 

 بناء أداة الدراسة: -

تم   ثم  المجال،  هذا  في  السابقة  الدراسات  على  اعتمادا  األولية  في صورتها  الدراسة  أداة  بناء  تم 

 ( إلى  عددهم  وصل  البحثية،  والمراكز  بالجامعات  األساتذة  من  عدد  على  ال5عرضه  ستطالع  رائهم  ( 

حيث تم تعديل األداة في ضوء مقترحات المحكمين، ومن ثم تم إعداد نحوها والتأكد من صحتها وصدقها،  

 (.1االستطالع في صورته النهائية )ملحق 
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وصف األداة:  -  

الجدول رقم )( محاورها وعدد   42االستبانة من  تتكون   بندا موزعة على ثالثة محاور، ويوض  

 بنود كل محور.

 ( 7جدول )

 محاور استطالع الرأي وبنودها

 عدد البنود  المحور

أهم اآلثار المترتبة عن القوة التربوية الناعمة لدولة اإلمارات المتمثلة في المساعدات اإلنسانية الموجهة 

 لقطاع التعليم إلى الدول األكثر فقرا
29 

 6 خصائص القوة التربوية الناعمة لدولة اإلمارات

 7 التحديات التي تواجه القوة التربوية الناعمة لدولة اإلمارات
 

الرأي وقد صمم   أمام كل   التقديربمقياس    استطالع  تقديرات أساسية حيث وضع  النهائي من ثالثة 

فقرة مقياس متدرا، وذلك ليقوم المستجيب باختيار أحد التقديرات، وتحدد هذه االستجابات درجة األهمية  

 ال أدري(.  –غير موافق   –)موافق 

صدق األداة: -  

على عرضها  خالل  من  لألداة  المحكمين(  )صدق  الظاهري  الصدق  من  التحقق  من    تم  مجموعة 

المحكمين من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية ومراكز البحوث التربوية، وطلب منهم الحكم على  

ومدى   تحتها،  تندرا  التي  بالمحاور  بنودها  ارتباط  مدى  حيث  من  وسالمتها  بنودها  صياغتها  وضوح 

لتعديلالل وية اقتراحات  هناك  كانت  إذا  وما  للتطبيق،  ومدى صالحيتها  أو   ،  العبارات  من  أي  صياغة 

وتوصياتهم   بمالحظاتهم  األخذ  تم  المحكمين،  مالحظات  على  واالطالع  االستطالع  جمع  وبعد  المحاور. 

 إلعدادها في صورتها النهائية، وبذلك تكون بنود األداة صادقة في قياس ما وضعت لقياسه. 
 

 ثبات األداة: -

الجدول  من  يتض   كما  وذلك  االستطالع،  بنود  لقياس  كرونباخو  ألفا  و  الثبات  معامل  على  االعتماد  تم 

 (، وهو ما يدل على أن درجة الثبات لالستطالع مرتفعة. 0,89التالي، وقد بلغ معامل الثبات )

 (  8جدول )

 معامل ألفا كرونباخ بالنسبة لمحاور األداة

 

 

 م

 العباراتعدد  العينة المحور
قيمة معامل  

 ألفا كرونباخ 

قيمة صدق 

 االستبانة 

لدولة  1 الناعمة  التربوية  القوة  عن  المترتبة  اآلثار  أهم 

الموجهة   اإلنسانية  المساعدات  في  المتمثلة  اإلمارات 

 لقطاع التعليم إلى الدول األكثر فقرا

64 29 0.857 0.832 

 0.871 0.865 6 64 اإلماراتخصائص القوة التربوية الناعمة لدولة  2

لدولة   3 الناعمة  التربوية  القوة  تواجه  التي  التحديات 

 اإلمارات
64 7 0.901 0.921 

 0.874 ثبات االستبانة 

      

  ( جدول  خالل  أو  3من  االستطالع  محاور  في  سواء  الثبات,  قيمة  معامالت  جميع  ارتفاع  أن  يتض    )

( وهي قيم ثبات عالية, مما يشير إلى تجانس  0,921( إلى )0.832الدرجة الكلية, والذي يتراوح ما بين )

 عبارات االستطالع ومن ثم صالحيتها للتطبيق. 
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 تحديد عينة االستطالع: -

 خبراء وباحثين ( استبانة على  115هداف الدراسة الميدانية، قد قام الباحث بتوزيع  ) بناء على أ

(، وقد تم تطبيقها  64تربويين بكليات التربية ومراكز البحوث التربوية، وقد بلغ عددها ما تم استيفاؤها )  

 ل ما يلي: ، كما هو موض  من خالخالل )منتصف شهر أبريل إلى نهاية شهر يونيه( 2020الرأي عام  

 ( 9جدول )

  توزيع عينة الدراسة

 العدد   عينة الدراسة 

 23 خبراء وباحثين تربويين بكليات التربية 

 41 خبراء وباحثين تربويين بمراكز البحوث التربوية 
 

الجدول رقم ) المشاركين  4يبين  بلغ عدد  الدراسة. حيث  توزيع عينة  تربويا،    64(،  خبيرا وباحثا 

 (.  ٪64,04بنسبة )  بمراكز البحوث التربويةمن   41(، و ٪35,06بنسبة )بكليات التربية    23منهم  
  

 المعالجة اإلحصائية:

ت الدراسة،  االستبانة على عينة  تطبيق  االعتماد على  بعد  )تم  اإلحصائية    ( SPSSبرنامج  للمعالجة 

 .الستجابات أفراد العينة لحساب التكرارات والنسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
 

 النتائج الخاصة بالمحور األول:  

اإلنسانية   المساعدات  في  المتمثلة  اإلمارات  لدولة  الناعمة  التربوية  القوة  عن  المترتبة  اآلثار  أهم 

 الموجهة لقطاع التعليم إلى الدول األكثر فقرا 

 اآلثار المترتبة على المساعدات المقدمة من اإلمارات في مجال التعليم للدول األكثر فقرا -أ
 

 ( 10جدول رقم ) 

التكرار والنسب المئوية ومتوسط استجابات أفراد العينة وترتيب العبارات حسب وزنها النسبي  يوضح 

 لآلثار المترتبة على المساعدات المقدمة من اإلمارات في مجال التعليم للدول األكثر فقرا 

 

 م
 العبــارة 

 درجة تحقق الممارسة 

ط 
س

و
مت

ال
 

االنحراف  

 المعياري

الترتيب  

حسب  

الوزن  

 النسبي 

 ال أدري غير موافق  موافق 

 % ك % ك % ك

1 
إعداد أجيال مؤهلين تعليميا بشكل أفضل وأكثر  

قدرة على المساهمة في عملية التغيير  

 االجتماعي في وطنهم 

48 75,0 6 9,4 10 15,6 2,593 0,750 2 

2 
تغيير األوضاع التي يتلقى خاللها أطفال الدول  

 نحو األحسن واألفضل   الفقيرة التعليم
46 71,9 6 9,4 12 18,8 2,531 0,796 3 

3 
لتحقيق الهدف الرابع   هذه الدول فرص تعزيز

 المستدامة الخاص بالتعليم التنمية من أهداف
42 65,6 13 20,3 9 14,1 2,515 0,734 6 

4 
 شعوب هذه الدول حياة في نوعي فرق إحداث

واالرتقاء بقدرات  من خالل تطوير التعليم  

 معرفيا ومهاريا  شبابهم

45 70,3 7 10,9 12 18,8 2,515 0,796 4 

5 
تقديم خدمات تربوية وتعليمية تتسم بالجودة  

 والكفاءة للنهوض بالتعليم في هذه الدول 
39 60,9 6 9,4 19 29,7 2,312 0,906 8 

6 
توفير برامج التنمية المهنية المستدامة 

 مهاراتهم األدائية وتطويرها للمعلمين لدعم 
42 65,6 6 9,4 16 25,0 2,406 0,867 6 

7 
تأمين استمرارية وبقاء المعلمين في مهنتهم  

من خالل دفع رواتبهم في بعض المناطق  

 الفقيرة 

33 51,6 12 18,8 19 29,7 2,218 0,881 9 
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 م
 العبــارة 

 درجة تحقق الممارسة 

ط 
س

و
مت

ال
 

االنحراف  

 المعياري

الترتيب  

حسب  

الوزن  

 النسبي 

 ال أدري غير موافق  موافق 

 % ك % ك % ك

8 
 طالب الثانوية العامة بهذه الدول فرص تعزيز

 العالي  بالتعليم لاللتحاق
43 67,2 9 14,1 12 18,8 2,484 0,796 5 

9 
 التعليم حقوق الفتيات في هذه الدول في تأمين

 للجميع  المنصف والشامل الجيد
55 85,9 - - 9 14,1 2,718 0,700 1 

 2,547 المتوسط العام  
 

متوسطات االستجابات ذات الصلة باآلثار المترتبة على المساعدات المقدمة  بوجه عام، تراوحت   -

، فقد 2,218إلى    2,718من اإلمارات في مجال التعليم للدول األكثر فقرا بين أفراد العينة من   

للجميع، ثم   المنصف والشامل الجيد  التعليم حقوق الفتيات في هذه الدول في جاء في أولها تأمين

لثانية إعداد أجيال مؤهلين تعليميا بشكل أفضل وأكثر قدرة على المساهمة في عملية  في المرتبة ا

الت يير االجتماعي في وطنهم، وجاء في المرتبة الثالثة ت يير األوضاع التي يتلقى خاللها أطفال 

 ينوع فرق نحو األحسن واألفضل. ثم تالها بعد ذلك بالمرتبة الرابعة إحداث  الدول الفقيرة التعليم

 معرفيا ومهاريا. من خالل تطوير التعليم واالرتقاء بقدرات شبابهم شعوب هذه الدول حياة في

الثانوية العامة بهذه الدول وفي المراتب المتوسطة جاءت تعزيز - بالتعليم  لاللتحاق فرص طالب 

وتطويرها،   األدائية  مهاراتهم  لدعم  للمعلمين  المستدامة  المهنية  التنمية  برامج  وتوفير   ، العالي 

 وتوفير برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين لدعم مهاراتهم األدائية وتطويرها.  

والكفاءة - بالجودة  تتسم  وتعليمية  تربوية  خدمات  تقديم  جاءت  األخيرة،  المراتب  للنهوت    وفي 

بالتعليم في هذه الدول، ثم تأمين استمرارية وبقاء المعلمين في مهنتهم من خالل دفع رواتبهم في 

 بعض المناطق الفقيرة. 

تأمين         نتائج هذا الجدول أهمية  النامية في وتوض   الفتيات في الدول  المنصف  الجيد  التعليم حقوق 

دراسة   والشامل مع  بذلك  وتتفق  أن Psacharopoulos, Patrinos   (2002للجميع،  أوضحت  التي   )

لتعليم الفتيات تأثيرا عميقا على قدرتهن على المطالبة بحقوق أخرى وتحقيقها، مثل االستقالل االقتصادي  

منها  للمرأة  بالنسبة  كبيًرا  فرقًا  يحدث  أن  يمكن  تعليم  على  الحصول  أن  على  عالوة  السياسي.  والتمثيل 

األجر وتربية أسرة صحية ومنع انتشار األمرات مثل فيروس نقص المناعة    فرص العثور على عمل جيد 

دراسة   مع  تتفق  وكذلك  واإليدز.  على  Abu-Ghaida, Klasen   (2004البشرية  الضوء  ألقت  التي   )

أهمية تعليم الفتيات حيث إن ثلثي الفتيات في المدرسة خالية من فيروس نقص المناعة البشرية في المناطق 

االنتش مصابات ذات  بالمدارس  الملتحقات  غير  الفتيات  ثلثي  أن  حين  في  سوازيالند،   مثل  المرتفع  ار 

بفيروس نقص المناعة البشرية. في أوغندا ، وأن األطفال الذين التحقوا بالمدرسة الثانوية هم أقل عرضة  

 لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بأربع مرات. 

 

المقدمة من اإلمارات في مجال التعليم للدول األكثر فقرا عند حدوث  اآلثار المترتبة على المساعدات  -ب

 الطوارئ مثل الزالزل والفيضانات 
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 ( 11دول رقم ) ج

يوضح التكرار والنسب المئوية ومتوسط استجابات أفراد العينة وترتيب العبارات حسب وزنها النسبي  

اإلمارات في مجال التعليم للدول األكثر فقرا عند حدوث  لآلثار المترتبة على المساعدات المقدمة من 

 الطوارئ مثل الزالزل والفيضانات

 

 م
 العبــارة 

 درجة تحقق الممارسة

ط
س

و
مت

ال
 

االنحرا

ف 

 المعياري 

الترتيب  

حسب 

الوزن  

 النسبي

 ال أدري غير موافق  موافق

 % ك % ك % ك

1 

بالتعليم   االلتحاق  فرص    لألطفال توفير 

والصراعات    الالجئين الحروب  بسبب 

 األهلية 

39 60,9 6 9,4 19 29,7 
2,31

2 
0,906 9 

2 
أُجبروا   الذين  لألطفال  الجيد  التعليم  توفير 

 من بلدانهم  على الفرار
48 75,0 - - 16 25,0 

2,50

0 
0,872 3 

3 

الالجئين   والشباب  األطفال  المعرفة  إكساب 

منتجة   حياة  ليعيشوا  الالزمة  والمهارات 

 ومثمرة ومستقلة

45 70,3 3 4,7 16 25,0 
2,50

0 
0,844 6 

4 

المهارات   من  الالجئين  األطفال  إكساب 

من  لتمكينهم  والكتابة  للقراءة  األساسية 

 بناء معرفتهم وكفاءاتهم بشكل مستمر 

48 75,0 - - 16 25,0 
2,50

0 
0,872 3 

5 
وصول  دون  تحول  التي  الحواجز  إزالة 

 األطفال والشباب الالجئين إلى التعليم 
45 70,3 6 9,4 13 20,3 

2,50

0 
0,816 6 

6 
بقاء   فرص  الالجئينضمان  من   األطفال 

 خالل تسجيلهم بالمدارس
51 79,7 - - 13 20,3 

2,59

3 
0,811 1 

7 

التعليمية  البرامج  من  مجموعة  دعم 

المراهقة   سن  في  لالجئين  المصممة 

 والشباب 

51 79,7 - - 13 20,3 
2,59

3 
0,811 1 

8 
الالجئين   لألطفال  تعويضية  دروس  توفير 

 يلتحقوا بالمدارس الذين لم 
42 65,6 9 14,1 13 20,3 

2,45

3 
0,815 8 

9 

تمكين أطفال هذه الدول من مواصلة التعليم  

التي هدمت  المدارس  بناء  إعادة  من خالل 

 نتيجة حوادث طارئة مثل الزالزل 

46 71,9 9 14,1 9 14,1 
2,57

8 
0,730 5 

 2,503 المتوسط العام  

 

المترتبة على المساعدات المقدمة  بوجه عام، تراوحت متوسطات االستجابات ذات الصلة باآلثار   -

  من اإلمارات في مجال التعليم للدول األكثر فقرا عند حدوث الطوارئ مثل الزالزل والفيضانات 

  األطفال الالجئينضمان فرص بقاء  ، فقد جاء في أولها  2,213إلى    2,593بين أفراد العينة من   

بالمدارس تسجيلهم  خالل  سن  من  في  لالجئين  المصممة  التعليمية  البرامج  من  مجموعة  ودعم   ،

من    توفير التعليم الجيد لألطفال الذين أُجبروا على الفرار ثم في المرتبة الثانية  ،  المراهقة والشباب 

وبلدانهم للقراءة  ،  األساسية  المهارات  من  الالجئين  األطفال  بناء  إكساب  من  لتمكينهم  والكتابة 

 .معرفتهم وكفاءاتهم بشكل مستمر

تمكين أطفال هذه الدول من مواصلة التعليم من خالل إعادة بناء وفي المراتب المتوسطة جاءت   -

الزالزل مثل  طارئة  حوادث  نتيجة  هدمت  التي  والمدارس  الالجئين ،  والشباب  األطفال  إكساب 

ليعيشوا   الالزمة  والمهارات  ومستقلة،المعرفة  ومثمرة  منتجة  تحول  و  حياة  التي  الحواجز  إزالة 

 .  دون وصول األطفال والشباب الالجئين إلى التعليم
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جاءت   - األخيرة،  المراتب  يلتحقوا  وفي  لم  الذين  الالجئين  لألطفال  تعويضية  دروس  توفير 

ثم  بالمدارس بالتعليم  ،  االلتحاق  فرص  والصراع  الالجئين  لألطفال توفير  الحروب  ات  بسبب 

 . األهلية

الجدول على           نتائج هذا  بقاء  وتؤكد  الالجئينضمان فرص  بالمدارس  األطفال  ، من خالل تسجيلهم 

لهم المصممة  التعليمية  البرامج  من  مجموعة  على  و  ،  ودعم  أُجبروا  الذين  لألطفال  الجيد  التعليم  توفير 

بلدانهم  الفرار ومن  والك،  للقراءة  األساسية  المهارات  وكفاءاتهم  إكسابهم  معرفتهم  بناء  من  لتمكينهم  تابة 

كل ما سبق يعد أمرا ضروريا ألن التعليم يتعرت خالل حاالت الطوارئ واألزمات من  ،  بشكل مستمر

صراعات وحروب لتعطيل المدارس، وتتعرت المدارس والمرافق والموارد التعليمية للضرر أو التدمير 

يمكن وقد  إليها،  الوصول  يتعذر  أو  النهب  أو األغرات   أو  المؤقت  المأوى  مثل  لمهام أخرى  استخدامها 

العسكرية، والنتيجة هي أن المدارس غير متاحة بشكل دائم أو مؤقت للتعلم. وقد يتعرت المعلمون للقتل  

استهداف  يتم  النزاعات  بعض  وفي  التدريس،  لمواصلة  الحياة  قيد  على  ببقائهم  االنش ال  أو  التشريد  أو 

يخشون   وقد  )المعلمين  اليونسيكو  أكدت  وقد  المستحيل  UNESCO, 2016 العمل.  من  سيكون  بأنه   )

توفير التعليم للجميع دون الوصول بنجاح إلى األطفال والشباب والكبار في الدول الهشة وتلك المتضررة  

ة  من النزاعات واألخطار الطبيعية، ولقد دعت إلى التركيز على زيادة دعم التعليم في االستجابات اإلنساني

والمتأثرة   الهشة  الدول  في  األجل  وطويلة  ومتوسطة  قصيرة  االحتياجات  لتلبية  الممتدة  واألزمات 

لألطفال،  فورية  خدمات  تقدم  التي  التعليمية  األنشطة  من  واسعة  مجموعة  توفير  بهدف  بالصراعات 

ذ  من  واألطفال  والفتيات  األقليات  مثل  بشكل خاص  الحياة  تهدد  التي  المخاطر  من  اإلعاقة وحمايتهم  وي 

حياتهم   استعادة  على  ومساعدتهم   ، أخرى  بطريقة  است اللهم  يتم  قد  الذين  المدرسة  خارا  والمراهقين 

الطبيعية ، عالوة على نقل المهارات الحياتية والقيم الصحية )بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة  

، وحل النزاعات ، وبناء السالم ، والمواطنة    البشرية / اإليدز( ، ومنع العنف القائم على النوع االجتماعي

 المسؤولة والوعي البيئي.  
 

اآلثار المترتبة على الجوائز التربوية والمسابقات التعليمية التي تعقدها اإلمارات مثل جائزة خليفة    -ج

 التربوية وتحدي القراءة 

 ( 12جدول رقم )-

أفراد العينة وترتيب العبارات حسب وزنها النسبي  يوضح التكرار والنسب المئوية ومتوسط استجابات 

لآلثار المترتبة على الجوائز التربوية والمسابقات التعليمية التي تعقدها اإلمارات مثل جائزة خليفة  

 التربوية وتحدي القراءة 

 

 م
 العبــارة 

 درجة تحقق الممارسة

ط
س

و
مت

ال
 

االنحراف 

 المعياري 

الترتيب  

حسب 

الوزن  

 النسبي

 ال أدري غير موافق  موافق

 % ك % ك % ك

1 

فرق   من  المشاركين  ثقة  مستوى  زيادة 

وشعورهم  بأنفسهم  والمدارس  العمل 

 باإلنجاز  

51 79,7 - - 13 20,3 2,593 0,811 3 

2 
والمعلمين  الطالب  تكريم  لقيم  تكريس 

 والمدارس والباحثين المتميزين في دولهم 
46 71,9 - - 18 28,1 2,437 0,906 7 

3 
نفوس  في  واإلبداع  التفوق  قيم  غرس 

 األجيال القادمة
49 76,6 6 9,4 9 14,1 2,625 0,723 4 

والباحثين   4 المدارس  في  اآلخرين   7 0,854 2,484 23,4 15 4,7 3 71,9 46إلهام 
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 م
 العبــارة 

 درجة تحقق الممارسة

ط
س

و
مت

ال
 

االنحراف 

 المعياري 

الترتيب  

حسب 

الوزن  

 النسبي

 ال أدري غير موافق  موافق

 % ك % ك % ك

إلى   يؤدي  الذي  السلوك  وتعزيز  التربويين 

وإنجازاتهم    المكافأة جهودهم  على 

 ومساهماتهم في المدرسة والمجتمع  

5 

وإنجازاتهم   بأفعالهم  المتميزين  تكريم 

الفردية وتأثيرهم على مجتمعهم ومنطقتهم  

 وحتى األمة ككل.

48 75,0 3 4,7 13 20,3 2,546 0,815 6 

6 

يظهرون   الذين  المعلمين  موهبة إبراز 

تعليمية استثنائية وحضوًرا صريًحا وجذابًا  

 وملهًما

46 71,9 9 14,1 9 14,1 2,578 0,730 7 

7 

التربوية،  بالبحوث  التربوي  الميدان  إثراء 

التعليمية  والبرامج  المبتكرة  والمشروعات 

 وتطبيقها 

45 70,3 - - 19 29,7 2,406 0,920 10 

8 

العلمي   التميز  وتشجيعاً  تقدير  ألصحابها، 

خدمة  في  المتواصل  العطاء  على  للباحثين 

 البشرية

52 81,3 - - 12 18,8 2,625 0,786 1 

9 
واإلدارية   التربوية  الممارسات  نشر 

 .المتميزة لالرتقاء بمستوى األداء
49 76,6 - - 13 20,3 2,580 0,820 4 

10 
اإلبداع ثقافة  البحث  نشر  في  والتميز 

  بالوطن العربيالتربوي 
52 81,3 3 4,7 9 14,1 2,671 0,713 1 

11 

الطالب   بين  اإليجابي  التنافس  روح  إذكاء 

بالوطن   التربويين  والمدارس  والمعلمين 

 العربي

39 60,9 12 18,8 13 20,3 2,406 0,811 11 

 2,541 المتوسط العام  
 

التربوية   - الجوائز  على  المترتبة  باآلثار  الصلة  ذات  االستجابات  متوسطات  تراوحت  عام،  بوجه 

أفراد  بين  القراءة  وتحدي  التربوية  مثل جائزة خليفة  اإلمارات  تعقدها  التي  التعليمية  والمسابقات 

لتربوي  والتميز في البحث ا نشر ثقافة اإلبداع، فقد جاء في أولها  2,406إلى    2,671العينة من   

العربي الثانية  ،بالوطن  المرتبة  في  والمدارس    ثم  العمل  فرق  من  المشاركين  ثقة  مستوى  زيادة 

باإلنجاز  وشعورهم  القادمة،  بأنفسهم  األجيال  نفوس  في  واإلبداع  التفوق  قيم  غرس  ويليه  نشر  ، 

 الممارسات التربوية واإلدارية المتميزة لالرتقاء بمستوى األداء

المتوس - المراتب  جاءت  وفي  على  طة  وتأثيرهم  الفردية  وإنجازاتهم  بأفعالهم  المتميزين  تكريم 

تعليمية استثنائية  ، ومجتمعهم ومنطقتهم وحتى األمة ككل. الذين يظهرون موهبة  المعلمين  إبراز 

وملهًما وجذابًا  صريًحا  وتعزيز  و  ،  وحضوًرا  التربويين  والباحثين  المدارس  في  اآلخرين  إلهام 

 . على جهودهم وإنجازاتهم ومساهماتهم في المدرسة والمجتمع   لى المكافأةالسلوك الذي يؤدي إ

إثراء الميدان التربوي بالبحوث التربوية، والمشروعات المبتكرة والبرامج وفي المراتب األخيرة،   -

ثم  التعليمية وتطبيقها بين الطالب والمعلمين والمدارس  ،  التنافس اإليجابي  التربويين  إذكاء روح 

 . بالوطن العربي

وقد أكدت نتائج هذا على أهمية الجوائز التربوية والمسابقات التعليمية التي تعقدها اإلمارات في       

والتميز في البحث  ونشر ثقافة اإلبداع  ،في البحث التربوي بالوطن العربي  والتميز نشر ثقافة اإلبداع

المشاركين من فرق العمل والمدارس بأنفسهم وشعورهم   زيادة مستوى ثقةو   ،التربوي بالوطن العربي
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القادمة،  باإلنجاز األجيال  نفوس  واإلبداع في  التفوق  قيم  ثم غرس  التربوية  ، وومن  الممارسات  نشر 

واإلدارية المتميزة لالرتقاء بمستوى األداء؛ لذا تلجأ كثير من المؤسسات في أنحاء العالم إلى مثل هذه  

ميزين من المعلمين أو الطالب في عملهم، ولتحفيز اآلخرين لكي يقتدوا بهم، كما  األساليب لتشجيع المت

ذلك   مثال  واالبتكار،  اإلبداع  نحو  جميعا  دافعيتهم  من  اهتمت  تزيد  فقد  بكندا   مانيتوبا  مقاطعة 

، والذين لديهم ممارسات تعليمية محفزة ولها    2006بتخصيص جوائز للمعلمين المتميزين منذ عام  

ع المتميز،  تأثير  الجديد  والمعلم  التدريس،  في  التميز  وتشمل   ومشاركتهم،  الطالب  تعلم  على  ميق 

وبالمثل هناك  (.  Manitoba, 2019وتعاون الفريق المتميز، وقائد مدرسة متميز، والتميز في التعليم)

عن   الكشف  وهي مسابقة عالمية مدتها عام مصممة من أجل 2016جوائز األوسكار في التعليم العالي  

الذي نظمته مدرسة    2016مبادرات تحويلية عبر القطاع التعليمي ، وقد استقطب مؤتمر الجائزة عام  

مندوباً دولياً    QS Quacquarelli Symonds  400في جامعة فيالدلفيا ، و    SEIمركز    -وارتون  

المنتجات ملهمة المتحدثون بمن فيهم جوناثان روشيل ، مدير إدارة    40وحدثت مناقشات جماعية من  

في    Googleفي   العالمي  العام  القطاع  مدير  كيرتن  روب  ومدير   ،Microsoft    والبروفيسور  ،

اإليجابي والدكتور ساتيا النفس  ، مؤسس علم  برنامج    مارتن سيليجمان  العالمي ومدير  الرئيس  نيتا  

المتقدمين   من  عدد  من  تقديمية  عروضا  المؤتمر  وتضمن  والتكنولوجيا،  والتعليم  المعرفية  العلوم 

طليعة   في  هم  الذين  أولئك  إلى  مباشرة  للوصول  للحضور  بذلك  يسم   مما   ، العام  لهذا  المختارين 

مسابقة   اجتذبت  وقد  التربوي،  من    807العالمية    Reimagine Educationالت يير    56مشاركة 

وتم إدراا    527دولة، وتم قبول   التحكيم الدولية من    140إدخاالً  القائمة المختصرة. تألفت هيئة  في 

الخبراء الذين قيموا المشاريع على أساس ثالثة معايير رئيسية: االبتكار ، والتأثير ، والعمق أو   40

 SEI Center at لفائزين في فئات الجوائز األربع عشرة.)قابلية التوسع. ومن ثم تم اإلعالن عن ا

the University of Philadelphia, 2016 ) 

 

 التربوية الناعمة لدولة اإلمارات النتائج الخاصة بالمحور الثاني: خصائص القوة 
 

 ( 13جدول رقم ) 

يوضح التكرار والنسب المئوية ومتوسط استجابات أفراد العينة وترتيب العبارات حسب وزنها النسبي  

 لخصائص القوة التربوية الناعمة لدولة اإلمارات  

 

 م
 العبــارة 

 درجة تحقق الممارسة

ط
س

و
مت

ال
 

االنحراف 

 المعياري 

الترتيب  

حسب 

الوزن  

 النسبي

 ال أدري غير موافق  موافق

 % ك % ك % ك

1 
ربط المساعدات بالهدف الرابع من أهداف  

 التنمية المستدامة الخاص بالتعليم
39 60,9 9 14,1 16 25,0 2,359 0,861 6 

 4 0,754 2,546 15,6 10 14,1 9 70,3 45 االستجابة للمتغيرات العالمية  2

3 
فقر   واألكثر  نموا  األقل  الدول  حاجة  إدراك 

 بالتعليم من مساعدات تتصل 
45 70,3 9 14,1 10 15,6 2,546 0,754 4 

4 
استشراف االحتياجات المستقبلية للدول  

 الفقيرة في مجال التعليم 
51 79,7 6 9,4 7 10,9 2,687 0,663 3 

 2 0,629 2,781 10,9 7 - - 89,1 57 االنفتاح على الثقافات المختلفة لدول العالم  5

6 
المنظمات   المتخصصة الشراكة مع  الدولية 

 في تقديم المساعدات في مجال التعليم 
58 90,6 - - 6 9,4 2,812 0,587 1 

 2,621 المتوسط العام  
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لدولة   - الناعمة  التربوية  القوة  الصلة بخصائص  ذات  االستجابات  تراوحت متوسطات  بوجه عام، 

من   العينة  أفراد  بين  أولها  2,812إلى    2,359اإلمارات  في  جاء  فقد  المنظمات  ،  مع  الشراكة 

التعليم المساعدات في مجال  تقديم  في  المتخصصة  الثانية  ثم ،الدولية  المرتبة  االنفتاح على  و   في 

  يليه استشراف االحتياجات المستقبلية للدول الفقيرة في مجال التعليم ،  الثقافات المختلفة لدول العالم 

 نشر الممارسات التربوية واإلدارية المتميزة لالرتقاء بمستوى األداء ، و

صل  إدراك حاجة الدول األقل نموا واألكثر فقر من مساعدات تتوفي المراتب المتوسطة جاءت   -

 . واالستجابة للمت يرات العالمية، بالتعليم

األخيرة،   - المراتب  الخاص وفي  المستدامة  التنمية  أهداف  من  الرابع  بالهدف  المساعدات  ربط 

 . بالتعليم

منها       اإلمارات  لدولة  الناعمة  التربوية  القوة  خصائص  من  عدد  الجدول  هذا  نتائج  مع بينت  الشراكة 

المتخصصة   الدولية  في  المنظمات  اإلمارات  عليه  تعتمد  ما  وهو  التعليم،  مجال  في  المساعدات  تقديم  في 

التعليم مثل شراكتها   بمجال  النامية وتتعلق  الدول  تنفذها في  التي  المشروعات  مع     2017عام  كثير من 

 مدرسة 85 ، لبناء)األونروا( األدنى الشرق في الالجئين الفلسطينيين وتش يل إلغاثة المتحدة األمم وكالة

في بينها ، األردن، جديدة  مع .األساسي للتعليم مدرسة 25 من   إلغاثة المتحدة األمم وكالة وبالتعاون 

الفلسطينيين وتش يل الدولي.    )األونروا( األدنى  الشرق  في الالجئين  الخارجية والتعاون  :  2018)وزارة 

اإلمارات  43 تعاونت  وبالمثل  اإلنقاذ  مع  2016عام  (.  جامعة  /لألطفال تايز وغلوبال الدولية لجنة 

أجل من  مهارات  تعلم عمليات  تجويد  نيويورك  من  وتمكينهم  والتفاعل   والرياضيات  القراءة األطفال 

 في أولياء األمور إضافة إلى تفعيل شراكة طفل الجئ، الف  9 دول بما يخدم  3في   العاطفي-االجتماعي

األطفال للطالب  وتعلمهم، حماية  النفسية  الرعاية  تقديم  كيفية  على  للتركيز  المعلمين  قدرات  وتطوير 

 (. كما تعاونت مؤسسة2017الدولي .   والتعاون الخارجية )وزارة  .من الصدمة على التعافي لمساعدتهم

 يقرب  ما يخدم مشروع لتصميم الدولية، كير ومنظمة الطفولة إنقاذ  ومؤسسة اليونيسيف العطاء مع دبي

وصنعاء ولحج أبين محافظات  في طفل مليوني من المساعدات    .والحديدة واألزارق  تنسيق  )مكتب 

 إنقاذ  منظمة مع العطاء دبي مؤسسة (. كما عملت 40:  2011الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.  

الذين نفسه المجتمع في تعليمية فرص  إيجاد  على طفولةال  فرصة على الحصول يمكنهم ال لألطفال 

 الشارقة الخيرية جمعية عملت  كما بها، لاللتحاق محدودة  فرصهم أو الرسمية االبتدائية  بالمدارس االلتحاق

ً  فصال 18 وبناء بتمويل وقامت  التعليم قطاع في تنسيق  درهم مليون 0.4 بتكلفة دراسيا إماراتي.)مكتب 

 ( 51:   2012رات العربية المتحدة. المساعدات الخارجية لدولة اإلما
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 النتائج الخاصة بالمحور الثالث: التحديات التي تواجه القوة التربوية الناعمة لدولة اإلمارات 
 

 ( 14جدول رقم ) 

وترتيب العبارات حسب وزنها النسبي  يوضح التكرار والنسب المئوية ومتوسط استجابات أفراد العينة 

 للتحديات التي تواجه القوة التربوية الناعمة لدولة اإلمارات

 

 م
 العبــارة 

 درجة تحقق الممارسة

ط
س

و
مت

ال
 

االنحراف 

 المعياري 

الترتيب  

حسب 

الوزن  

 النسبي

 ال أدري غير موافق  موافق

 % ك % ك % ك

1 
المساعدات المرتبطة استمرارية واستدامة 

 بالتعليم 
58 90,6 - - 6 9,4 2,812 0,587 2 

2 
ضمان وصول المساعدات المرتبطة 

 بالتعليم إلى مستحقيها 
52 81,3 6 9,4 6 9,4 2,746 0,594 5 

3 
قياس مدى فاعلية المساعدات المرتبطة 

 بالتعليم في تحقيق الغايات منها 
55 85,9 - - 9 14,1 2,718 0,700 4 

4 
توسيع نطاق المساعدات المرتبطة بالتعليم  

 لتشمل دوال أخرى أكثر احتياجا لها 
52 81,3 9 14,1 3 4,7 2,765 0,526 5 

5 
استكشاف مجاالت أخرى مرتبطة بالتعليم  

 وتقديم المساعدات لتطويرها 
48 75,0 13 20,3 3 4,7 2,703 0,554 7 

6 
إبداع فعاليات ونشاطات تربوية عالمية 

 مثل تحدي القراءةأخرى 
58 90,6 3 4,7 3 4,7 2,859 0,466 2 

7 

تعرف القيمة المضافة التي تعود على دولة 

المساعدات المرتبطة اإلمارات نتيجة تقديم 

 بالتعليم 

64 100,0 - - - - - - 1 

 2,371 المتوسط العام  
 

ب - الصلة  ذات  االستجابات  متوسطات  تراوحت  عام،  التربوية بوجه  القوة  تواجه  التي  التحديات 

تعرف القيمة  ، فقد جاء في أولها  2,359إلى  2,812بين أفراد العينة من  الناعمة لدولة اإلمارات 

ثم في المرتبة     ،المساعدات المرتبطة بالتعليمالمضافة التي تعود على دولة اإلمارات نتيجة تقديم  

بالتعليم  الثانية المرتبطة  المساعدات  واستدامة  واستمرارية  تربوية  ،  ونشاطات  فعاليات  إبداع 

يليه قياس مدى فاعلية المساعدات المرتبطة بالتعليم في تحقيق  ،    عالمية أخرى مثل تحدي القراءة

 . ال ايات منها

مستحقي - إلى  بالتعليم  المرتبطة  المساعدات  وصول  ضمان  جاءت  المتوسطة  المراتب  ها،  وفي 

 وتوسيع نطاق المساعدات المرتبطة بالتعليم لتشمل دوال أخرى أكثر احتياجا لها.  

المساعدات  - وتقديم  بالتعليم  مرتبطة  أخرى  مجاالت  استكشاف  جاءت  األخيرة،  المراتب  وفي 

 لتطويرها. 

عرف القيمة  وحدد هذا الجدول عددا من التحديات تواجه القوة التربوية الناعمة لدولة اإلمارات أهمها: ت   

واستمرارية واستدامة     المضافة التي تعود على دولة اإلمارات نتيجة تقديم المساعدات المرتبطة بالتعليم،

يليه    ، القراءة  تحدي  مثل  تربوية عالمية أخرى  فعاليات ونشاطات  وإبداع  بالتعليم،  المرتبطة  المساعدات 

ال ايات منها. ومن ثم يشار إلى القيمة المضافة    قياس مدى فاعلية المساعدات المرتبطة بالتعليم في تحقيق

الت يرات   إلى  وكذلك  النامية  الدول  في  التعليم  لقطاع  اإلنسانية  المساعدات  تحدثها  التي  التأثيرات  إلى 

مشكالتها   بعض  على  الت لب  من  الدول  هذه  تمكين  خالل  من  المساعدات  هذه  عن  الناجمة  اإليجابية 
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ال تحليالت  أن  كما  من  التعليمية،  مجال  كل  تنمية  في  يحدث  الذي  الت ير  تتبع  في  تساعد  المضافة  قيمة 

إن  جانب  إلى  التعليم.  لقطاع  اإلنسانية  المساعدات  فعالية  لتقدير  ذلك  واستخدام  التعليم،  قطاع  مجاالت 

مكانها   النفقات ووضعها في  ترشيد  إلى  يؤدي  التعليم  لقطاع  اإلنسانية  المساعدات  الدقيق ألثر  التشخيص 

لإليجابيات وعالًجا  الص دعًما  المسار:  ذلك من شأنه تصحي   المحاسبية. وكل  دعم موضوعية  حي ، مع 

 ( Rothstein, 2010 للسلبيات.)

  (AERA)وألهمية معرفة القيمة المضافة وقياسها فقد أصدرت الرابطة األمريكية للبحوث التربوية       

-Valueوالعلمية الستخدام نماذا القيمة المضافة    ، لتوضي  الحدود التقنية 2015تقريرا علميا في يونيو  

Added Models (VAMs) في تقويم المربين وبرامج إعداهم، وبما يشكل إثراء لهذه النماذا في تقييم ،

 (Rutkowski & Rutkowski, 2015)العملية التعليمية وتقويمها. 

 

 المقترحات: 

المقدمة من   -1 للمساعدات  المضافة  القيمة  النامية واألكثر  دراسة  الدول  التعليم في  لقطاع  اإلمارات 

 فقرا.

دراسة فاعلية المساعدات المقدمة من اإلمارات لقطاع التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  -2

 الخاصة بالتعليم.

دراسة دور المساعدات المقدمة من اإلمارات لقطاع التعليم في تعليم الفتيات والفئات المهمشة في  -3

 التي تتلقى هذه المساعدات.  الدول

دراسة دور المساعدات المقدمة من اإلمارات لقطاع التعليم في تعزيز قطاع الصحة المدرسية في  -4

 البالد األكثر فقرا.

التعليم في تعزيز فرص شباب الدول   -5 دراسة حول دور المساعدات المقدمة من اإلمارات لقطاع 

 ي. النامية في االلتحاق بمؤسسات التعليم العال

 دراسة حول شراكة المؤسسات الدولية مع اإلمارات لتقديم الدعم لقطاع التعليم في الدول النامية. -6

 

 التوصيات:

 التوسع في إرسال المساعدات لقطاع التعليم في الدول النامية واألقل نموا.  -1

 زيادة الدعم المادي المخصص سنويا لقطاع التعليم في الدول النامية واألقل نموا.  -2

 . المساعدات المرتبطة بالتعليملقيمة المضافة التي تعود على دولة اإلمارات نتيجة تقديم تعرف ا -3

 . استمرارية واستدامة المساعدات المرتبطة بقطاع التعليم في الدول النامية واألقل نمواضمان  -4

 إبداع فعاليات ونشاطات تربوية عالمية أخرى مثل تحدي القراءة. -5

فاعلية   -6 مدى  الخاصة قياس  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  في  بالتعليم  المرتبطة  المساعدات 

 . بالتعليم

 المراجع

 .مجلة)والتحديات  الموارد (المعرفة:   عصر في الصينية الناعمة (. القوة2018أبوحالوة. كريم ) -1

 . 588-575. 5( 40العلمية. ) والدراسات  للبحوث  تشرين جامعة

2- ( أحمد  دراسات    (.النقنوة2013أبوزيد.  مجلة  والتنراجنع.  الصنعنود  بين  النمنصنرينة  الننناعنمنة 

 .91-76. 5وأوراق تحليلية.  
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ً  الدولة مكانة  تدعيم فى الناعمة القوة (.  دور2019أبوزيد.أحمد ) -3  العربية اإلمارات  دولة  :عالميا

 . 114-67. 141( 36. )مجلة شؤون اجتماعيةأنموذجاً.  المتحدة

الدولية. مجلة   العالقات  في الناعمة القوة إلى  الصلبة القوة من التحول اثر(.2019) التميمي. علي   -4

 . 50-6.29( 2الطريق للتربية والعلوم االجتماعية.) 

(. تدويل التعليم العالي كمدخل لتعزيز القوة الناعمة لمصر في ضوء بعض  2019الروبي. حنان )  -5

 . 407-341. 112. النفسدراسات عربية في التربية وعلم الخبرات العالمية. 

اإلمارات   -6 تم  2020)   2021رؤية  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  الوطنية.  األولويات   .)

 /https://www.vision2021.ae. من: 22/5/2020استرجاعه بتاريخ 

7- ( مصطفى  نموذجا.  2013الشريف.  مصر   : الناعمة  القوة  لمفهوم  والثقافية  التربوية   (.المقومات 

 . 85( 20)  .مستقبل التربية العربية

  2030وأجندة    (. دولة اإلمارات العربية المتحدة2017اللجنة الوطنية ألهداف التنمية المستدامة ) -8

 للتنمية المستدامة: التميز في التنفيذ. اللجنة الوطنية ألهداف التنمية المستدامة. اإلمارات.

 منظور تجربتي من الكويت  جامعة في للتعليم الناعمة القوة إدارة (. واقع2018المطيري. تهاني ) -9

 الكويت.كونج. رسالة ماجستير. كلية التربية. جامعة  وهونج فنلندا

(. مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية. مكتبة  2019معوت.علي )  -10

 اإلسكندرية. مصر. 

(. االعتبارات التصميمية والتخطيطية للمباني المدرسية بما يتالءم  2008المقرن. سعد. ) -11

 . 64-35(، 1) 22، مجلة جامعة الملك سعود مع االحتياجات اإلنسانية والتعليمية والتقنية. 

اإلمارات  -12 لدولة  الخارجية  المساعدات  تنسيق  الخارجية   المساعدات  المتحدة: العربية مكتب 

 والتعاون الخارجية . وزارة2010لعام   الخارجية المساعدات  المتحدة: العربية (. اإلمارات 2011)

 الدولي. أبوظبي. 

13-  ( العالمية  مكتوم  راشد  ل  بن  محمد  مبادرات  تقرير2017مؤسسة  مؤسسة  2017األعمال    (.   .

 مبادرات محمد بن راشد  ل مكتوم العالمية. اإلمارات. 

14-  ( علي. 2004ناي. جوزيف س.  إبراهيم محمد  ترجمة:  اإلرهاب.  والكفاح ضد  الناعمة  القوة   .)

 بروجيكت سنديكيت.

15- ( محمد  اإلستراتيجي.  2018هادي.  الفكر  في  الذكية  القوة  مكانة  السياسية(.  العلوم  كلية  مجلة   .

 . 404-365.  54العلوم السياسية. جامعة ب داد. 

( . المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2013وزارة التنمية والتعاون الدولي ) -16

 : تقرير مص ر. وزارة التنمية والتعاون الدولي. أبو ظبي. 2012

دة: اإلطار العام لتسجيل (. اإلمارات العربية المتح2015الدولي وأو )  والتعاون الخارجية وزارة -17

 الدولي. أبوظبي.  والتعاون الخارجية . وزارة2015وتوثيق المساعدات الخارجية 

 العربية اإلمارات  لدولة الخارجية (. المساعدات 2015الدولي وبو ) والتعاون الخارجية وزارة -18

 الدولي. أبوظبي.  والتعاون الخارجية . وزارة2014لعام  المتحدة

 المتحدة العربية اإلمارات  لدولة الخارجية (. المساعدات 2014الدولي ) والتعاون الخارجية وزارة -19

 الدولي. أبوظبي.  والتعاون الخارجية . وزارة2013لعام 

لعام   الخارجية المساعدات  المتحدة: العربية (. اإلمارات 2016الدولي ) والتعاون الخارجية وزارة -20

 ولي. أبوظبي.الد  والتعاون الخارجية . وزارة2015

https://www.vision2021.ae/
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=91653
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=91653
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=91653
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=91653
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 المتحدة العربية اإلمارات  لدولة الخارجية (. المساعدات 2017الدولي ) والتعاون الخارجية وزارة -21

 الدولي. أبوظبي.  والتعاون الخارجية . وزارة2016لعام 

) والتعاون الخارجية وزارة -22 إطار2018الدولي  والتجارة المساعدات  تكامل (.   واالستثمارات 

 الدولي. أبوظبي.  والتعاون الخارجية اإلماراتية. اإلصدار األول.  وزارة الخارجية

 المتحدة العربية اإلمارات  لدولة الخارجية (. المساعدات 2018الدولي ) والتعاون الخارجية وزارة -23

 الدولي. أبوظبي.  والتعاون الخارجية . وزارة2017لعام 
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Abstract:   

 This study aimed to monitor the extent to which the UAE’s soft 

educational power contributes to alleviating some of the educational problems 

faced by developing countries, as well as revealing the most important effects of 

the UAE’s soft educational power represented in providing humanitarian aid 

directed to the education sector to the poorest countries. It relied on the 

descriptive approach, and a questionnaire was designed to achieve the objectives 

of the study, and the results included some of the implications of providing aid 

in the field of education to the poorest countries, including securing the rights of 

girls in these countries to quality education, and contributing to preparing better 

educationally qualified generations. The effects of the aid provided in the field 

of education in the event of an emergency also included ensuring the survival of 

refugee children by enrolling them in schools, and supporting a range of 

educational programs designed for refugees. The soft educational power of the 

UAE was characterized by several characteristics, including: Partnership with 

international organizations specialized in providing aid. In the field of education, 

and openness to the different cultures of the countries of the world. The results 

of the challenges facing the soft educational power of the UAE included the 

following: Knowing the added value that accrues to the UAE as a result of 

providing education-related aid, and ensuring the continuity and sustainability of 

education-related aid. 
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