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  :الملخص
 أولما كان للبحث العلمي أھمیة كبرى لتقدم او تطور أي مجتمع على الصعید المعرفي 

 لدعم التحول الوطني ولتكون المملكة ٢٠٣٠جاءت الرؤیة القیادیة الوطنیة ،  الثقافيأواالقتصادي 
التي تساھم العربیة السعودیة من الدول المساھمة والمتسابقة في مضمار البحوث العلمیة والفعلیة 

ویھدف ھذا التصور إلنشاء مراكز . في تطویر المنظومة التعلیمیة على جمیع مستوى األصعدة
بحثیة مصغرة داخل المدارس والمعاھد والجامعات مرتبطة بمركز بحثي مركزي ) معامل(
على أسس علمیة مدروسة لتفعیل بحوث الفعل والبحوث اإلجرائیة بآلیة سھلة ) المركز األم(

حیث یشترك و یتعاون في ھذه البحوث جمیع المشاركین . ة ومرتبطة بقواعد بیانات رسمیةومیسر
في المنظومة التعلیمیة بمختلف تخصصاتھم و جمیع مستویاتھم وبشكل رسمي ومنظم  معزز 
ومنمي لمھارات المستقبل و مرتبط بأرض الواقع واحتیاجات المنظمات التعلیمیة والمؤسسات 

طي مخرجاتھا احتیاجات سوق العمل واحتیاجات األفراد والمجتمع على حد المجتمعیة التي تغ
سواء، مساھمة في نظم مدخالت و مخرجات العملیات التعلیمیة و المشاریع البحثیة وتطبیق و 
تطویر دائم ومستمر لنتائج البحوث بما یتناسب مع الواقع، والمساھمة في تحسین التواصل و 

رسمیة، مما الغیر  الرسمیة وة التعلیمیة والمجتمع والجھات المجتمعیةالتعاون بین أعضاء المنظوم
التعلیمیة في المنظومة بشكل سلس و  والتطویر وسد الثغرات العلمیة ویضمن استدامة التنمیة

  .مستمر وتصدر قائمة األبحاث العلمیة الفعلیة العالمیة
Abstract: 

This proposal is aimed to present a simple concept for small active 
research centers correlated with mother research Centre and associated with 
SDL and international digital libraries. which is updating research results 
and needs according to Saudi Arabia 2030 vision. In addition, it will be 
supporting the needs of individuals and society depending on global 
progress and needs of future research skills. The participants will be 
including all people who can be involved in action researches and 
participate in the educational system that is enhancing and supporting 
Saudi’s vision 2030 and continuous national development on Independent 
schools. simultaneously, it will be encouraging action research within the 
educational system's inputs and outcomes at the same time of development 
processes. This will keep altering and developing Saudi educational 
circumstances members’ future research skills and increase their reliability 
and validity. 
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  :المقدمة
وسیلة مثلى في فھي ، تمثل المعرفة بشكل عام أھمیة بالغة بالنسبة لألفراد والمجتمعات

فھي أداة لتوسیع ، حجر الزاویة في التنمیة اإلنسانیة" كما أنھا تعد ، تنمیة قدرات األفراد العقلیة
رن الحادي ھرة في القوبناء المجتمعات المزد، والتغلب على الحرمان المادي، خیارات البشر

ومن ثم ال نكون مبالغین إن قلنا بأن ) ٢٠٠٣(تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة الثاني  ("والعشرین
، المعرفة ھي مصدر قوة المجتمعات؛ حیث تقاس قوتھا الیوم بما تمتلك من قواعد معلوماتیة

ام والمفاھیم مجموعة من المعاني والمعتقدات واألحك" ومراكز علمیة، والمعرفة ھي عبارة عن 
والتصورات الفكریة التي تتكون لدى اإلنسان نتیجة لمحاوالتھ المتكررة لفھم الظواھر واألشیاء 

  .)٥، ٢٠٠٠عبد الوھاب،  ("المحیطة بھ
  ما یعرف بمصـــطلح االقتـــصاد المعرفيظھرالثورات المعرفیَّة لبروز نتیجة و

Economy Knowledgeة عوامل اإلنتاج، في جمیع دول العالم  الذي یمثل دعامة حقیقیَّة لكاف
الحصول على المعرفة وابتكارھا د ویع .)٢٠١٣الخماش، ( التي تسعى للنھوض وإثبات تفوقھا

وتطبیقھا وتوظیفھا؛ بھدف تحسین الحیاة البشریَّة وتطورھا في كافة المجاالت، من أھم مرتكزات 
ن أھم األعمدة التي یعتمد علیھا تطور االقتصاد المعرفي، ویمثل التعلیم ورأس المال البشري م

وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والحافز ، االقتصاد المعرفي باإلضافة إلى اإلبداع واالبتكار
  ).٢٠١٤، محمود(االقتصادي والنظام المؤسسي 

 اًناإنس یكون فالفرد بفكره؛ یتحققان باالرتقاء وتمّیزه الفرد إنسانیَّة أنَّ إلى األدبیَّات وتشیر
ذھنھ؛ فمن خالل التَّفكیر یستطیع استنباط  في التَّفكیر، ولیس بما ُیخّزنھ من معلومات على بقدرتھ

لما فیھ مصلحتھ ومصلحة البشریَّة،  بھا واستقراء المعاني من المعلومات، وتحویلھا، واالنتفاع
مجتمعات الحدیثة، وعامًلا رئیًسا والمبتكر، ویعدُّ اإلبداع قیمة محوریَّة في ال المبدع التَّفكیر وبخاصَّة

في تطوُّرھا، وإحدى أھمِّ الكفایات الرَّئیسة في القرن الحادي والعشرین، وعلى مرِّ الزَّمن تمَّ تقدیم 
   (Ott & Pozzi,2012). العدید من الّتقنیات اّلتي من شأنھا إطالق اإلبداع وتعزیزه

یعد الوسیلة إذ أنھ ، بالبحث في مصادرھاومن مظاھر االھتمام بالمعرفة اإلسالمیة االھتمام 
والعمل على إثرائھ وتنمیتھ وتجدیده واالبتكار ، المثلى في المحافظة على التراث العربي اإلسالمي

ونظرا لما للبحث في مصادر المعرفة اإلسالمیة من أھمیة فقد اھتمت كثیر من الھیئات ، فیھ
  .)٢٠٠٠٥فرج،  (والمؤسسات بنشر مراكزه على نطاق واسع

 التربیة بمؤسساتھا ونظمھا المختلفة ھي مركز تلقي المعرفة وبنائھا وتنمیتھا وتحلیلھا، دوتع
والربط بینھا وبین التطبیقات والمھارات المختلفة، ومن ثمَّ فإن تطویر النظم التربویَّة بصورة 

، ھو نقطة متكاملة شاملة متوازنة، وإصالح النظام التعلیمي بما یتناسب مع متطلبات العصر
االنطالق للتحول لمجتمع المعرفة، فالتعلیم العامُّ یحتلُّ قلب النظام التعلیمي أینما وجد، ویشكل عقول 
المتعلمین، ویوجھ اھتماماتھم، فإذا استطاع أن یكون المنتج األول للمعرفة فإن ذلك یعتبر مؤشًرا 

 األفراد لمجتمع المعرفة وبناء لتحسین التعلیم، ودلیًلا على أداء الدور المناط بھ في إعداد
  ).٢٠١٢، وإبراھیمالزھراني (مھاراتھم

بناًء على ما سبق فإن التحول نحو اقتصاد المعرفة یجب أن ینطلق من إصالح النظام 
فالتعلیم ھو وسیلة الدولة للتحول نحو ). ٢٠١٣، عفونة(التعلیمي بشكل عامٍّ والمدرسة بشكل خاصٍّ 

فبصالح وتطور المؤسسة ، نة األولى في منظومة االقتصاد المعرفيویعد اللب، مجتمع المعرفة
التعلیمیَّة یتقوى البناء القاعدي للمنظومة؛ األمر الذي یعجل من نضوج وتماسك تجربة االقتصاد 

وھو استثمار ، ، فالتعلیم والتنمیة صنوان متالزمان، بل التعلیم یعدُّ سابًقا على التنمیة"المعرفي
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" والقاعدة األساسیَّة للبني االقتصادیَّة والسیاسیَّة واالجتماعیَّة، دة لكل استثمار آخرأصیل یشكل القاع
  ).٣٢١: ٢٠١٤، الحشاش(

تشیر أدبیات البحث العلمي والدراسات المستقبلیَّة إلى أن المستقبل سیشھد وفي ذات السیاق 
اكب األبحاث في مجال التربیة وأنھ من األھمیَّة بمكان أن تو، تحوالت علمیَّة وتكنولوجیَّة ھائلة

العلمیَّة استقراء المستقبل، واالھتمام بالنظرة المستقبلیَّة في جمیع مكونات المنظومة التعلیمیَّة؛ وذلك 
لمواجھة التحدیات والتطور المتسارع، وظھور منھجیات جدیدة، منھا منظومة المعرفة، ومجتمع 

  .)٢٠١٨عسیري،  (المعرفة
ي جمیع أنحاء العالم لتحقیق اقتصادیات مرتفعة، وذلك یتطلب تسعى الحكومات فلذا و

مھارات عالیة، والخطوة األولى لتحقیق ھذا الھدف ھي الحصول على القوى العاملة المتعلمة تعلیًما 
؛ لذا یعتبر التعلیم إحدى الركائز األساسیَّة لالقتصاد المعرفي، حیث إن Warhurst, 2008)(جیًدا

وھذا . ة لإلنتاجیَّة والتنافسیَّة تحتاج إلى توفیر الید العاملة أو رأس المال البشرياالحتیاجات األساسیَّ
م حول ضرورة بناء شخصیَّة ٢٠٣٠ما تسعى إلیھ حكومة المملكة العربیَّة السعودیَّة في رؤیتھا لعام 

  .مستقلة للمتعلم، من خالل إكسابھ المعارف والمھارات والسلوكیات الحسنة
ویمكن . وتطبیقاتھ دورا مھما في تطور ورفاھة المجتمع في أي دولةلعلمي البحث ا ؤديیو

فالدول التي . الدول ونموھا االجتماعي واالقتصاديتلك مقیاسا لتقدم تربویة اعتبار إجراء البحوث ال
  .نجدھا دائما تحتل مكان الصدارة في مجاالت عدیدةتربوي، تعرف كیف تطبق مخرجات البحث ال

تقاریر الدولیة واإلقلیمیة، وسجالت المنشورات العلمیة للجامعات ومراكز إن المتتبع لل
التعلیم  وزارة(البحوث، یالحظ أن المملكة العربیة السعودیة تشھد نموًا ملموسًا في اإلنتاج البحثي، 

، ٢٠١١العالي، وكالة الوزارة للتخطیط والمعلومات، الجامعات السعودیة على الخریطة الدولیة 
 إلى دخول ٢٠١٢للدراسات في الوالیات المتحدة في عام " باتیل" أشار تقریر مجلة ، وقد)٢

المملكة ألول مرة إلى خریطة البحث العلمي السنویة، حیث تقاسمت المملكة ذیل الترتیب مع 
وإذا كانت المملكة العربیة السعودیة تسعى حثیثا في سباقھا نحو ) ٢٠١٢الضبعي، (إندونیسیا 

 فإن التربویین یتطلعون إلى أن یسیر البحث التربوي جنبا إلى جنب مع مجاالت البحث العلمي،
البحث في العلوم األخرى ویواكبھا، وأن یكون ذلك مبنیًا على خطط بحثیة تستشرف المستقبل وتنفذ 
على مدى زمني یضمن استمراریتھا وعدم حدوث ما یسمى باالنقطاع البحثي في فترة زمنیة ما 

  ).٢٨٥، ٢٠٠٨ قمر؛ و جادو،(
  :مفھوم بحوث الفعل

بحث ینبع من مشاكل المعلم، فھو الذي یحدد المشكلة في سیاقھا، وھو الذي بحث الفعل ھو 
یبحثھا، ویطرح الحلول واإلجراءات لفھمھا، مبتدئا بما یحصل في الصف، والخروج بعدھا إلى 

وھذا یتطلب تأمل المعلم الباحث منظور أوسع، كما یقوم بربط المشكلة بالسیاق الثقافي االجتماعي، 
 .صاحب الھموم بإیجاد الحل األمثل للمشكلة، وھنا یعتبر التأمل ركیزة البحث اإلجرائي

 :أھداف بحوث الفعل
تغییر معتقدات المعلمین حول دورھم، وحول الطالب، والصف، والمنھج، وربط ذلك  .١

  .بالمجتمع
  .عیة التعلیمخلق باحثین من معلمین ینخرطون في المھنة لرفع نو .٢
تفعیل دور المعلم من خالل الحوار الجماعي والعمل المشترك، لرفع صوتھ لیكون عنصرًا  .٣

  .فاعًال في المجتمع، ولیس فقط منفذًا للمنھج
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  .نشر إنتاج المعلمین من خالل بحث مشروعات تطبیقیة تفید المعنیین بالعملیة التعلیمیة .٤
  .ي العملیة التربویةتأھیل عناصر بشریة قادرة تستطیع أن تسھم ف .٥

  :خطوات بحوث الفعل
یعد كورت لیفین صاحب الفضل في صك مصطلح بحث الفعل، وتتضمن خطوات ھذا 

كل خطوة تتكون من حلقة تبدأ بالتخطیط،  )  Spiral(البحث خطوات حلزونیة أو كما أطلق علیھا 
ولیة كما یصفھا لیفین تتضح ثم الفعل، والحصول على الحقائق المترتبة على ھذا الفعل، والحلقة األ

 . )١(في الخطوات األساسیة المحددة في شكل 
  )١(شكل 

  خطوات بحث الفعل كما حددھا كورت لیفین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Mark. K, Kurt Lewin: groups, experimental learning and action 
research "the encyclopedia of informal Education, op.cit. 

  : وة األولىفالخط
ھي اختیار الفكرة بعنایة في ضوء الوسائل المتاحة، وأحیانًا یتطلب األمر مزیدًا من البحث 
عن الحقائق وعن الموقف،  وإذا ما تحققت المرحلة األولى من التخطیط بنجاح، فسوف ینبثق عنھا 

ق بالخطوة األولي حول كیف یمكن تحقیق الھدف، وثانیًا قرار یتعل" بخطة عامة " ما یمكن تسمیتھ 
  . للفعل، وغالبًا ما تكون ھذه الخطة بشكل أو بآخر معدلة أو محسنة بالنسبة للفكرة األصلیة

  : الخطوة التالیة
تتكون ھذه الخطوة الدائریة من التخطیط فالتنفیذ واالستطالع أو البحث عن الحقائق بھدف 

 للتخطیط المنطقيثم اإلعداد لألساس  تم الحصول علیھا في الخطوة الثانیة، التيتقویم النتائج 
  .للخطوة الثالثة، وربما أیضًا من أجل تعدیل الخطة العامة كلھا

 تحديد الفكرة العامة أو األولية

 حقائقاالستطالع البحث عن ال

 اتخاذ الخطوة األولى للفعل ـطالتخطي

 ـويمالتق

 الخطة المعدلة

 اتخاذ الخطوة التالية للفعل
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  : أھم مبادئ وإجراءات بحث الفعل
 المعرفة فيلما كان بحث الفعل یعتمد بشكل أساسي على إحساس متمیز ورغبة جامحة 

 الفعل، بل األھم الرابط بینھما، لھذا  بحث الفعل لیس البحث أوفيواالستكشاف والتغییر، فإن األھم 
" برایان"تستند تلك البحوث على معرفة الواقع من أجل تغییره، مع االلتزام بعدة مبادئ كما حددھا 

R.O.Brian)( :   
  مبادئ وإجراءات بحوث الفعل) ٢(شكل 

  
ت یعكس ھذا المبدأ التأمل للقضایا والمشكال : Reflexive Critique التأملي النقد -١

 االھتمام بالمرجعیة أيواإلجراءات المصاحبة لھا ووضع أسس، وافتراضات لألحكام الصادرة، 
   . النظریة

ویقصد بھ فھم العالقة بین الظاھرة وسیاقھا   : Dialectical Critique المنطقي النقد -٢
   . وكذلك بین العناصر المكونة للظاھرة

 مشروع بحث فيالمشاركون  : Collaborative Resource االستناد إلى مصدر تعاوني -٣
 ویفترض مبدأ التعاون، أن أفكار وأراء كل فرد  Co- researcherالفعل، ھم باحثون مشاركون

 فيعلى نفس القدر من األھمیة، وأنھا تشكل موردا أساسیا للتفاوض بین المشاركین، لذلك یوضع 
   . االعتبار العالقة بین اآلراء الجماعیة والفردیة

من المحتمل أن تولد علمیات التغیر نوعا من المخاوف بین  : Riskالعتماد على المخاطر ا-٤
المشاركین كنتاج لھذا التغیر، غیر أن قیام بحث الفعل على مبدأ المخاطرة، سیؤدى إلى إزالة تلك 

  المخاوف وإحداث تلك التغییرات، ومھما كانت النتائج ستتم عملیة التعلم 
تتجسد طبیعة بحث الفعل في تعدد اآلراء، بما یؤدى  : Plural structure البنیة الجمعیة -٥

إلى تعدد اإلجراءات الممكنة والتفسیرات، وصوال إلى نص جماعي في التقریر، وھذا بدوره 
یؤدى إلى وجود كثیر من الحسابات الواضحة والعلنیة، وھى بمثابة دعم لمناقشة مستمرة بین 

   . ھائیا للحقیقةالمشاركین ولیست استنتاجا ن
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 Theory, practice and" االستناد إلى النظریة والممارسة والتحول-٦
Transformation"  : بحوث الفعل معلومات الممارسة، والممارسة تطبق فيتوفر النظریة 

النظریة من خالل عملیة ترجمة مستمرة، مع مالحظة كل نتیجة تتأكد المعرفة النظریة وكال 
   .  من أجل تحقیق عملیة التغییراألمرین مترابطان

  وتحقیقا للمبادئ سالفة الفكر تتخذ عملیة الفعل إجراءات محددة 
 : إجراءات عملیة بحث الفعل

تتراوح بحوث الفعل في مسارھا العلمي بین البحث والفعل فال یمكن أن یسبق أحدھما اآلخر، 
 متواصلة ومرنة، فلیس لھا  یفعل، ثم یفعل لكي یبحث عن حركیة تغییریةلكيفالدارس یبحث 

   . إجراءات معینة أو محددة، ویتم إتباعھا وفق ترتیب محدد
لذلك تعددت وجھات النظر حول تلك اإلجراءات، ولكنھا اتفقت على الطبیعة الدینامیكیة 

 كل Spiral شكل حلزوني في Kurt" كورت"للبحوث، وغالبا ما تأتي اإلجراءات كما وصفھا 
 تبدأ بالتخطیط ثم الفعل والحصول على حقائق مترتبة على ھذا الفعل، خطوة تتكون من حلقة

   : في تتضح –" كورت"  كما یصفھا –والحلقة األولیة 
وھى اختیار الفكرة بعنایة فى ضوء اإلمكانات المتاحة، وفى بعض األحیان  : الخطوة األولي

المرحلة األولى من التخطیط یتطلب األمر إجراء المزیج من البحث عن الحقائق، وإذا ما تحققت 
   . بنجاح فسوف ینبثق عنھا ما یسمي بخطة عامة، وھي خطة معدلة بالنسبة للفكرة األساسیة

وتتكون من التخطیط فالتنفیذ واالستطالع أو البحث عن الحقائق، بھدف تقویم : الخطوة الثانیة
   .  للخطوة الثالثةالنتائج التي تم الحصول علیھا في ھذه الخطوة، ثم اإلعداد للتخطیط

 النموذج البسیط ذا الطابع الدوري لعملیة بحث S.  Kemmis" ستفین كیمیس"وقد طور 
 التأمل، – المالحظة – التنفیذ – الخطة . الفعل، لیتخذ شكال حلزونیا تمثل كل دورة أربع خطوات

  ): ٣(كما ھو موضح بالشكل التالي 
  
  
  
  
  
  
  

  الطبیعة الحلزونیة لبحث الفعل 
ین من الشكل أن كل دورة ستؤدى إلى زیادة في معرفة الباحث بالسؤال األصلي مما یؤدى یتب

   . إلى حل السؤال إلى سؤال جدید
  :مفھوم استشراف المستقبل

بات االستشراف یعتمد على مناھج علمیة أكثر نضجًا عن ذي قبل، فقد عرفھ السنبل 
أو نوعیة منتقاة حسب /ؤشرات كمیة وجھد فكري علمي متعمق مبني على م"بأنھ ) ١٤: ،٢٠٠٣(

 دورة أولى

 دورة ثانیة

 تأمل

 مالحظة

 تأمل

 مالحظة

 خطة 

  فعل 

  مراجعة 

  الخطة 
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طبیعة مجال الدراسة، ویقصد منھ التنبؤ بمستقبل ظاھرة معینة من خالل طرح احتماالت وبدائل 
  ". تتفاوت في درجة إمكانیة وقوع أي منھا

وجملة القول أن االستشراف عبارة عن محاولة الستكشاف المستقبل وفق األھداف   
یة تعتمد على قراءة أرقام الحاضر والماضي، أو أسالیب كیفیة المخططة، باستخدام أسالیب كم

تستنتج أدلتھا من اآلراء الشخصیة القارئة لمجرى األحداث، ومن المھم لھذا االستكشاف أن یعتمد 
  . على ذلك النوع من المتغیرات القابلة ألن تبنى علیھا السیاسات التحسینیة

للتقدم العلمي الحدیث، بل ھي جزء أزلي ومحاوالت استشراف المستقبل لیست نتاجًا   
؛ فاإلنسان العادي طالما انشغل بالتنجیم والسحر واستخدم )م٢٠٠٣السنبل، (من ثقافة البشریة 

وعبر التاریخ، . الطالسم وغیرھا من الخرافات، دافعھ إلى ذلك الشوق إلى معرفة اآلت من األحداث
رؤى وتصورات مبنیة على اعتبارات منطقیة حاول علماء ومفكرون استشراف المستقبل من خالل 

واستنتاجات تحلیلیة تولدت لدیھم؛ ولعل من أمثلة ھؤالء أفالطون في الجمھوریة الفاضلة والفارابي 
  . في المدینة الفاضلة ومالتوس في النظریة المتشائمة وغیرھم

:  لقولھ تعالىوتسلیمًا بأن المستقبل من األمور المغیبة عن البشر، وعلمھ عند اهللا وحده  
ُل الغیَث وَیعَلُم َمافي اَألرحاِم َوَماتدِري نفٌس ماذا َتكسُب غدًا  اَهللا عندُه ِعْلُم الَساعِة وُینـّزإنَّ"

 مع توكلھم –، إال أن البشر )٣٤: لقمان" ( أرٍض تموُت إَن اَهللا علیٌم خبیروماتدري نفٌس بأّي
مستقبل، ولقد كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  مأمورون باالجتھاد والتخطیط لل–وتسلیمھم هللا 

  . یخطط لبناء الدولة اإلسالمیة ویعد العدة لھا وسار على نھجھ خلفائھ من بعده والسلف الصالح
و تعد دراسات المستقبل في طور البحث عن ھویتھا كمجال أكادیمي جدید، ومازالت 

لى الطرق والنماذج الریاضیة البالغة النضج األعمال في ھذا المجال تتراوح بین تلك التي تعتمد ع
 التي تسعى ألن تخلق بیئة Practical Activitiesوتلك التي تعتمد على الممارسات الواقعیة 

وفي الواقع أن الدراسات االستشرافیة لیست مستقلة منھجیًا ). Niiniluoto, 2001(أفضل للحیاة 
اھجھا، ولكنھا متقاطعة مع أكثر من فروع من عن بقیة العلوم، بل تشارك العلوم األخرى في من

كثیرًا حینما اعتبر الدراسات االستشرافیة من ) م٢٠٠٣(ولھذا، فقد أصاب السنبل . فروع العلم
لتطورات المتسارعة في والتي تستفید من ا Interdisciplinary Studiesالدراسات البینیة ضمن 

ت علوم الحاسبات اآللیة واألسالیب الكیفیة مختلف جوانب العلوم، والتطورات الحادة في مجاال
في نفس االتجاه حینما أكد أن دراسة المستقبل، ) Blass, 2003( وذھب بالس .اإلحصائیة الكمیةو

إذا ما أرادت أن تكون أصیلھ، علیھا أن تطور منھج بحثي خاص بھا مستفیدة من مناھج البحث 
  . المتنوعة المتاحة
 :ھارات المستقبلیة عن طریق بحوث الفعل لتنمیة المالتصور المقترح

نراه اآلن في واقعنا المعاصر من خمول البحث  تكمن ضرورة االھتمام بالبحث العلمي لما
 في جوانب متممة لالقتصاد المعرفي لدولة  نواتجھضعفوالعلمي في بعض الدول العربیة والنامیة 

ي تحدثھا اإلجراءات المیدانیة عن بعض الثغرات الت فضًال). Friedman & Aragon 2018(ما
وصعوبة الوصول إلى الفئات المستھدفة في المنظومة التعلیمیة على صعید الدول النامیة أو الدول 
المتقدمة لتحدید المھارات المستقبلیة التي یحتاجھا جمیع المشاركین في المنظومة التعلیمیة و 

صعوبات التعلم أو مراكز بحوث خصوصا الطالب؛ لھذا أوجدت مراكز البحث الوطني لبحوث 
و لكن كان القصور في تحدید ھذه المھارات المالئمة . الخ... الدعم للسلوك اإلیجابي والتدخل المبكر

لسوق العمل و االقتصاد المعرفي التي ولدت فكرة إنشاء معامل بحثیة مصغرة في المدارس، 
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حتھ مراكز البحوث الجامعیة والمعاھد وترتبط بقاعدة بیانات مع المركز البحثي األم، الذي یضم ت
  ).٤( و یتضح ھذا فیما یلي في الشكل والمدارس

  
  

  تصور مقترح لمراكز بحوث الفعل المساھمة في تنمیة مھارات المستقبل) ٤(الشكل 
ارات         :الرؤیة ة تعزز مھ مجتمع باحث تنموي یسعى للتطویر والتحسین باستمرار و تھیئة بیئة علمی
  ).٥(ل كما في الشكل المستقب

تصدر الباحثین والمھتمین وأفراد المجتمع السعودي قائمة الفرق البحثیة العالمیة لما تقدمة  :الرسالة
متكامل و من أثر على االقتصاد والمعرفة و تنمیة المھارات المستقبلیة لألجیال القادمة بشكل 

  .اقعیةمترابط كمنظومة عملیة و



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                              مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٦٤٦

  
  . ر مقترح ألھم مھارات المستقبل المراد تنمیتھا في مراكز بحوث الفعلتصو) ٥(الشكل 

  :أھداف إجرائیة خاصة
االستراتیجي الربحي على مدى أجیال  ذلك بھدف التغییرتحقق االستثمار التحولي طویل األجل  .١

  .قادمة وال یكون ذلك إال بتعزیز البحث المعرفي االقتصادي و الدراسات المیدانیة الطولیة
كین المشاركین في المنظومة التعلیمیة من مھارات المستقبل التشاركیة في بحوث الفعل تبعا تم .٢

  .٢٠٣٠لرؤیة المملكة 
تعزیز التواصل و التعاون األكادیمي العلمي المقنن بین الجامعات السعودیة والتعلیم العام و  .٣

  .الجھات و المؤسسات التعلیمیة و المھنیة  والمجتمعیة
تحسین الممارسات العلمیة لصیاغة و تطبیق البحوث بصورة عملیة من الواقع المحیط في  .٤

  .جمیع مؤسسات التعلیم الجامعي أو المدرسي
العمل المستمر على حل المشكالت و تطویر البیئة تحسین القدرات البحثیة لألكادیمیین و للقادة  .٥

راحل المدارس المتوسطة والثانویة والمشرفین واإلداریین و العاملین و المعلمین وطلبة م
  .والجامعات وخلق فرص تنافسیة بینھا على مستوى المملكة المحلي و اإلقلیمي والعالمي

 الفرص لبحوث الفعل و غیرھا تھیئعن طریق المراكز البحثیة التي  التعلیمیة بشكل مستمر .٦
 . مخرجاتھامن واقع البیئة التعلیمیة مما یثمر عن تحسینھا ورفع كفاءتھا وزیادة
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  :أدوار المعلم لتنمیة المھارات المستقبلیة لطالبھ
  یجب أن یكون المعلم على معرفة بخصائص المتعلمین وما یتصل بكل منھم من عوامل یمكن

  . أن تؤثر في بناء شخصیاتھم، ویعتبر ھذا الدور ھو أساس عمل المعلم

 في عصر االقتصاد المعرفي أصبح نظًرا لتراكم المعرفة : متابعة ما ھو جدید في مجال المادة
من الضروري أن یطلع المعلم على المستحدثات في مجال المادة، واالطالع على نتائج البحوث 

  . والدِّراَسات

 واالعتزاز ، وضع المتعلمین في عالم المعلوماتیَّة قد یتسبب في فقد ھویَّة االنتماء إلى أمتھم 
م المؤتمن على أبناء األمة أن یشجِّع المحافظة على بتراثھا؛ ولھذا فإنھ من الواجب على المعل

 بحیث ال یتم حجب المتعلم عن العالم، وال ینطوي ، وأن یكون ھناك موازنة،التراث والھویَّة
 وال یتأخر عن عصره في أي مجال من مجاالت ،فقط على الماضي، حتى ال یفقد ھویتھ

  . المعرفة

  التكنولوجیا في التعلیم، ال بدَّ للمعلم أن یكون مرشًدا تمكین المتعلم من التعلم الذاتي وتوظیف
  واكتساب المعارف بشكل یتسم باالستمرار،وموجھا ومشارًكا للمتعلمین في مرحلة التعلم

  .)٢٠١٨عسیري، (

 ال بدَّ أن یكون المعلم مطلًعا قارًئا ومحلًلا، سواء في مجال التخصص أو : مواصلة النمو المھني
 التربیة وعلم ا

 فس، كذلك ال بدَّ أن یكون باحًثا ومحلًلا ومفعًلا لنتائج البحوث العلمیَّة المتعلقة بمجالھلن. 
  ):٢٠١٨عسیري، (المھارات المتطلب امتالكھا للمعلم في ضوء اقتصاد المعرفة 

  : مھارات التفكیر وحلِّ المشكالت/ أوال
 یساعد المتعلم على اختیار وتحدید المشكلة. 

 باع خطوات التفكیر العلمي في مواجھة المشكالتیحث المتعلم على ات. 

 یحث المتعلم على البحث وتفسیر النتائج. 

 یساعد المتعلم على صیاغة الفرضیات. 

 یساعد المتعلم على جمع المعلومات وتحلیلھا للوصول للنتائج. 

 ینمي مھارة القراءة السریعة الستخالص األفكار المھمة. 

 مھ في حیاتھ الواقعیَّةیشجع المتعلم على تطبیق ما یتعل. 

 یفعِّل أكبر عدد من الحواس أثناء عملیَّة التعلُّم. 

 یحفز روح اإلبداع لدى المتعلم. 

 ینمِّي التفكیر الناقد وإصدار األحكام. 

 یثیر التساؤالت التي تنمي حبَّ االستطالع لدى المتعلم. 
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  : مھارات التعامل مع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت: ثانًیا
 ثُّ على استخدام المصادر التقنیَّة المناسبة للبحث عن المعرفةیح. 

 یوظف التقنیَّة في تنظیم المعرفة وإعداد البحوث والتقاریر. 

 یشجع استخدام وسائل التواصل التقنیَّة في التواصل مع المعلم واألقران لتبادل المعرفة. 

 یعزز استخدام التقنیَّة في تحلیل المعلومات. 

 لمتعلم تقییم دقة مصادر المعلومات اإللكترونیَّةینمِّي لدى ا. 

 یعزِّز االستخدام اإلیجابي لتقنیَّة المعلومات. 
  : المھارات االجتماعیَّة والتواصل: ثالًثا
 یعزِّز القیم االجتماعیَّة. 

 یشیر إلى ضرورة المحافظة على التراث والھویَّة الثقافیَّة في ظلِّ االنفتاح الثقافي العالمي. 

 ُّعلى استشارة الخبراء في مجاالت العلم المختلفةیحث . 

 یوطِّد العالقة بین المدرسة والمجتمع . 

 یوصي بإنتاج المجالت والنشرات العلمیَّة. 

 یشیر إلى ضرورة التكیُّف والتعامل مع القضایا المعاصرة. 

 ینمِّي مھارة الحوار ولمناقشھ. 

 یحثُّ على إعداد التقاریر المتنوعة. 

 ع على أحدث التطورات الحدیثة واالكتشافاتیشجع االطال. 
  : المھارات السلوكیَّة: رابًعا
 یعزِّز الثقة بالنفس لدى المتعلم. 

 ینمِّي روح التعاون في تنفیذ األعمال. 

 ینمِّي القدرة على تحمُّل المسؤولیَّة والقیادة. 

 یعزِّز االلتزام بالمبادئ الدینیَّة واألخالقیَّة. 

  اإلیجابيیشجِّع روح التنافس. 

 ینمِّي القدرة على تقییم الذات بشكل موضوعي. 

 یشجِّع على استمراریَّة التعلم والتدرب. 
  : المھارات االقتصادیَّة واإلعداد لسوق العمل: خامًسا

  المطلوبة إلتقان العملاألساسیةیحدِّد الخبرات . 

 یعزِّز حسن توظیف الوقت. 
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  االحتقار لبعض المھنیحثُّ على ضرورة تقدیر أي جھد إنساني وعدم. 

 یحثُّ على استشراف المستقبل في مجاالت العلم المختلفة. 

 یشجِّع المتعلمین على لعب األدوار لمھن مختلفة. 

 یحثُّ على زیارة بعض المھنیین والموظفین في أماكن عملھم. 

 یعزِّز اإلنتاج واالبتكار من خالل األعمال الیدویَّة. 

  لم مجاًلا واسًعا من الخبرة التعلمیَّة إلكساب المتع،بین العلومیربط. 
  

  :كیفیة إجراء المعلم بحوث الفعل
  : یقترح في ضوء الواقع اتباع الخطوات التالیة

 یطرح أسئلة منبثقة من واقع حبھ الستطالع نتائج عملیة تعلیم وتعلم تالمذتھ .  

 یراجع األسئلة ویبحثھا مع تالمذتھ بطریقة منظمة ویوثقھا بطریقة دقیقة . 

 یجمع المادة الناتجة عن األسئلة المطروحة ویحللھا طبقًا لمالحظاتھ وتأملھ لھا . 

 یختبر االفتراضات والمعتقدات، ویحاول التفسیر من خالل إطار نظري . 

 یشترك مع زمالئھ في النقد والتفسیر لما جمعھ وانتھى إلیھ من نتائج . 

  التعلیمیقدم النتائج لغیره من المشاركین والمھتمین بتجدید . 

 یتحدث إلى تالمیذه بشأن النتائج وتفسیراتھا . 

 یناقش النتائج في قاعة االجتماعات . 

 ینشر النتائج عبر القنوات الممكنة . 

 یعاود رحلة البحث في ضوء ما انتھى إلیھ من أفكار جدیدة . 
  )٢٠١٠ زیتون، (:المھارات المتطلب أن یمتلكھا الطالب في ظل اقتصاد المعرفة

 partnershipنظمة الشراكة من أجل مھارات القرن الحادي والعشرین قدمت م
forvcentury 21 skills ورابطة المدارس اإللیكترونیَّة توقعات مستقبلیَّة للمھارات التي یفترض 

  .أن یمتلكھا الطالب كي یتمكَّن من التكیُّف مع التقدم العلمي وسرعة التغیر

 لقدرة على تطویر الذاتویشیر إلى ا: المسؤولیَّة والتوافق. 

 وھو القدرة على إنتاج األفكار األصیلة،اإلبداع . 

 وھي القدرة على التواصل اللفظي وغیر اللفظي،مھارات التواصل . 

 ویشیر إلى الوصول إلى النتائج بصورة منطقیَّة: التفكیر الناقد. 

 اعي وھي امتالك مھارة الذكاء االجتم،المھارات االجتماعیَّة والتعاونیَّة. 

 التفكیر بطریقة علمیَّة لحل المشكلة: تحدید المشكلة وصیاغة الحل. 

 قدرة الفرد على احتیاجاتھ: التوجیھ الذاتي. 
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 قیام مؤسسات المجتمع المدني بتقدیم العون: المسؤولیَّة االجتماعیَّة . 
  : المھارات المطلوب التركیز علیھا إلى جزأین ھما) ٢٠١٠ (زیتونقسم كما 

  : ویشمل ما یليلالجزء األو
 .مھارات أساسیَّة ھي القراءة والكتابة والحساب والعملیات الریاضیَّة والتعبیر -١
 .مھارات التفكیر، واتخاذ القرارات وحل المشكالت ورؤیة األشیاء بعین العقل واالستدالل -٢
 .المسؤولیَّة، تقدیر الذات، إدارة الذات، النزاھة واألمانة: الصفات الشخصیَّة -٣

 وإدارة المعلومات والنظم ،یتألف من كفایات إدارة الموارد والتفاُعل مع اآلخرین: ثانيالجزء ال
 . والتكنولوجیا

  :متطلبات تحقق األھداف المرجوة
  إن الحاجة إلى مواكبة الثورة المعرفیَّة المتزایدة، واستیعابھا ): البحث والتطویر(االبتكار

الرتباط التجاري الفعَّال مع المؤسسات األكادیمیَّة؛ وتكییفھا مع االحتیاجات المحلیَّة، یتطلب ا
  .ألنھ لن یكون ھناك تنمیة اجتماعیَّة بمجرد استیراد المعرفة فقط أو حفظھا فقط

 تأتي أھمیَّة التعلیم وتتنامى بتنامي الحاجة إلى إنتاج رأس المال البشري واألیدي العاملة : التعلیم
ة، ولتحقیق ذلك ال بدَّ من دمج تكنولوجیا المعلومات بمھارة لتحقیق اإلنتاجیَّة والتنافسیَّ

  . واالتصاالت، فضًلا عن المھارات اإلبداعیَّة في المناھج التعلیمیَّة، وبرامج للتعلم مدى الحیاة

 التي تسھِّل نشر وتجھیز : البنیة التحتیَّة المبنیَّة على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
ھا مع االحتیاجات المحلیَّة، لدعم النشاط االقتصادي، وتحفیز المعلومات والمعارف وتكییف

  .المشاریع على إنتاج قیم مضافة عالیة

 والتي تقوم على أسس اقتصادیَّة قویَّة، تستطیع توفیر كل األطر القانونیَّة : الحاكمیَّة الرشیدة
 التي تھدف إلى جعل وتشمل ھذه السیاسات. والسیاسیَّة التي تھدف إلى زیادة اإلنتاجیَّة والنمو

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أكثر إتاحة ویسر، وتخفیض التعریفات الجمركیَّة على 
  .منتجات التكنولوجیا، وزیادة القدرة التنافسیَّة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 تي المفھوم الحدیث للمنھج یشمل جمیع الخبرات الھادفة المخطط لھا ال: تحسین المنھج وتطویره
تقدمھا المؤسسة التعلیمیَّة، لغرض تحقیق األھداف التربویَّة، وھذا یعني التفاعل من قبل المعلم 

  .مع المنھج، فیزید علیھ ویعدل فیھ ورفع المقترحات إلى الجھات المعنیَّة

 یعتبر المعلم أحد العناصر الفعالة في اإلدارة التربویَّة، وھو الذي : تطویر اإلدارة التربویَّة
عامل مباشرة مع المتعلم؛ لذا فإنھ یؤدي دوًرا مھما في تطویر اإلدارة التربویَّة لجعلھا أكثر یت

 .إنسانیَّة ودیموقراطیَّة بدًءا من إدارة الصف ومروًرا باإلدارة المدرسیَّة واإلدارات العلیا
  :األخالقیات المتطلب االلتزام بھا في البحوث

 التي والضوابط  العلمي، التزام الباحثین باألصولإن مما یسھم في تحقق أخالقیات البحث
  : العلمي، التي تتمثل فیما یلي البحث بإجراء قیامھم أثناء مراعاتھا یجب
 الحاجات تلك بحوثھم تراعي الدولي، بحیث والمجتمع المحلي المجتمع ومشاكل حاجات تفھم .١

  .وتنمیتھا حلھا في لتسھم والمشاكل
 إبرام عند البحثي، وخاصة الفریق أفراد معاملة في واإلنصاف العدل قواعد مراعاة .٢

 مؤسسات بمشاركة واالھتمام بینھم؛ البحثیة والعوائد المخصصات البحثیة، تقسیم االتفاقیات
  .نتائجھا من االستفادة في وحقھا األبحاث في المدني المجتمع
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 األضرار جمح تقلیص على العلمي، والعمل بالبحث بالمشاركین اإلضرار مواطن عن البعد .٣
  .وقوعھا حالة في

 وقت عنھ، وتحدید تنجم أن یمكن التي المخاطر البحث، وتحدید من المرجوة الفوائد تقدیر .٤
  . البحوث إلنھاء معین زمني

 یرافق ما منھ، مع االنتھاء وحتى العلمي البحث إعداد مراحل جمیع في الموضوعیة مراعاة .٥
  .العلمي البحث في متبعال المنھج ضمن ونشرھا ونتائج تقاریر من ذلك

 البحث إعداد في العلمیة المنھجیة معاییر وتطبیق المتمیزة البحوث إجراء في الدقة مراعاة .٦
  .للنشر وتقدیمھ

 یحفظ بما أصحابھا إلى االقتباس، واإلشارة األبحاث، ودقة تأصیل في العلمیة األمانة مراعاة .٧
  .حقوقھم لھم

 حقوقھم على والمحافظة األبحاث في لمشاركینا لألشخاص والسالمة األمن قواعد مراعاة .٨
  .الشخصیة

 أمانة بكل تنفیذھا على الباحثین، والحرص مع المبرمة والعقود باالتفاقیات االلتزام .٩
 الحكومیة والسیاسات الجامعیة واألعراف القانونیة واللوائح األنظمة وإخالص، واحترام

  .العلمي بالبحث المتعلقة
 الحق استخدام إساءة شخصیة، أو منافع تحقیق في نفوذه لاستغال بعدم الباحث یلتزم .١٠

 البعض حساب على الباحثین لبعض تسھیالت فرص، أو خدمات، أو منح بھدف لھ الممنوح
 نتائجھ، أو البحث، أو إجراء على ذلك تأثیر لمنع الالزمة التدابیر اتخاذ ضرورة مع اآلخر

  ).١٠- ٩: ١٤٣٤ث العلمي، اللجنة الدائمة ألخالقیات البح(فیھ  المشاركین
  :النتائج المتوقعة

الدعم المادي لطالب البحوث العلمیة وتھیئة األماكن المناسبة لھم و تسھیل إجرائاتھا وفق  .١
  .متطلبات مھارات المستقبل

إعالن جمعیة رسمیة لبحوث الفعل التشاركیة المعززة لمھارات المستقبل داخل المؤسسات  .٢
  . لھاالتعلیمیة ووجود عضویة سنویة

جعل كل من الطالب و المعلم و القائد و أولیاء األمور والعاملین في السلك التعلیمي باحثین عن  .٣
المعرفة مساھمین في حل المشكالت المواجھة للمجتمع و التعلیم على حد سواء مستشرفین 
 لمستقبل وطنھم بطریقة علمیة واضحة محققین لمھارات المستقبل المتوافقة مع احتیاجات سوق

  .العمل الوطني والدولي واقتصاد المعرفة
إقامة نادي بحثي للباحثین السعودیین لتقریب وجھات النظر و العمل على البحوث المشتركة  .٤

  .المساھمة في المشاركة المجتمعیة و تحقیق مھارات المستقبل
مستقبل إقامة لقاءات شھریة للباحثین المشاركین في بحوث الفعل المساھمة في تنمیة مھارات ال .٥

و یكون المركز البحثي رسمیا برسوم سنویة للباحثین لمن لھم جدیة في تنمیة المجال البحثي 
  .لمختلف مھارات المستقبل

إقامة ورش عمل تدریبیة في مجاالت البحث العلمي وتوضیح أھمیتھ في المشاركة المجتمعیة  .٦
المنظومة التعلیمیة بوجھ المساھمة في تنمیة مھارات المستقبل للطالب بوجھ خاص و لمنسوبي 

  .عام
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التعریف بالجوائز المحلیة والدولیة التي تدعم البحوث العلمیة والتربویة والمجتمعیة و تساھم  .٧
 .في تنمیة و تعزیز مھارات المستقبل

  تحقق مھارات المستقبل ودمجھا في المعامل البحثیة داخل مجتمع اقتصاد المعرفة .٨
  

  :الخاتمة
ستراتیجیات تنمویة منظمة في تحسین جودة البحث العلمي ا تسعى األمم لوضع خطط و

 و تنمیة التقدم الوطني والمساھمة في الرفاھیة االقتصاد ازدھارإیمانا بھا بأھمیة البحث العلمي في 
حیث سیتم تطبیق المراكز البحثیة الربحیة للبحوث من حاجات المجتمع . المجتمعیة بشتى أشكالھا

لعلمیة والبیئیة والمجتمعیة و حتى التراثیة فیكون تطبیق النتائج المعرفیة و االقتصادیة وا
والتوصیات في البحوث العلمیة بشكل متداول ومفعل على أرض الواقع و متصل بعملیة التطویر 

باإلضافة إلى التعرف إلى مواضع الخلل و . والمساھمة التنمویة المجتمعیة سواء محلیا و عالمیا
یل التكامل التخصصي و المجتمعي في معالجة أي مشكلة بحثیة وسد النقص في أي مجال مع تفع

.  استراتیجیة تخطیطیة اقتصادیةالعجز أو التعدیل بطرق تنظیمیة مخطط لھا و على أسس علمیة
رائدة في البحث العلمي المعزز لمھارات تكون المملكة العربیة السعودیة من ھذا المقترح سو

  .المشاركین بھا بإذن اهللا كأنموذج یحتذى بھ عالمیاة التعلیمیة ومیع منسوبي المنظومالمستقبل لج
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  المراجع
تربیة الطالب الموھوبین في إطار االستجابة ). ٢٠١٢. (إبراھیم، أسامة محمد؛ السمان، غادة عبد العال

 .العبیكان، الریاض). مدخل تعلیمي شامل(للتدخل 
. بحوث الفعل في مؤسسات التعلیم قبل الجامعي بمصرمتطلبات تطبیق ). ٢٠١٥. (البنا، أحمد عبد اهللا

 .١٤٩-٥٥، )٣٠(دراسات في التعلیم الجامعي، جامعة عین شمس، 
  ". نحو إقامة مجتمع المعرفة)  "٢٠٠٣(تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة الثاني 

 . الكویت: ةمكتبة الكویت الوطنیَّ. الثروة المستدامة: االقتصاد المعرفي). ٢٠١٤. (خالد، الحشاش
دار اآلفاق العربیة، . بحوث و دراسات نفسیة و تربویة في التعلیم الجامعي). ٢٠١٦. (خلیل، فاضل

 .القاھرة
سلطنة (اقتصاد المعرفة، البدیل االبتكاري لتنمیة اقتصادیة مستدامة ). ٢٠١٢. (الرحبي، إبراھیم عبد اهللا

  .دار المعرفة، مسقط). عمان نموذجا
مجلة . معلم القرن الحادي والعشرین). ٢٠١٢. (یحیى عبد الحمید،  عوضھ؛ إبراھیمأحمد، الزھراني

 .http://almarefh ه على الرابط  ٥/٢/١٤٣٦تم استرجاعھ بتاریخ .  ٢٠١١المعرفة العدد 
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دار :  عمان. تدریسھااالتجاھات العالمیَّة المعاصرة في مناھج العلوم و). ٢٠١٠. (عایش محمود. زیتون
  . الشروق

لكة العربیة م استشراف مستقبل التعلیم عن بعد في الم.)٢٠٠٣ (.السنبل، عبد العزیز بن عبد اهللا
  . مركز بحوث كلیة التربیة، جامعة الملك سعود:الریاض .السعودیة
ة االقتصادیة ، جرید"إدراج السعودیة ضمن الخریطة العالمیة للبحث العلمي". )٢٠١٢ (.الضبعي، محمد

 ).٦٧٥٢(لكترونیة، الریاض، ع اإل
اإلسكندریة، المكتب (مناھج وطرق البحث االجتماعي، أصول ومقدمات ). ٢٠٠٠. (عبد الوھاب، لیلى

  ).الجامعي الحدیث
 لطالب المرحلة الثانویة الزمة مھارات اقتصاد المعرفة ال).٢٠١٨. (عسیري، سارة أحمد علي آل مناس

، مجلة البحث العلمي، كلیة البنات، جامعة عین شمس، كتاب األحیاءتوى محومدى تضمنھا في 
  .العدد التاسع عشر

  . عمان: دار البدایة. التعلیم المبني على اقتصاد المعرفة). ٢٠١٢. (بسام عبد الھادي، عفونة
عبة تنمیة مھارات البحث في مصادر المعرفة اإلسالمیة لدى طالب ش). ٢٠٠٥. (فرج، محمود عبده أحمد
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