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Investigating the Association between the Use of Touchscreen Devices and Children’s English Vocabulary Acquisition in KSA
Najd Emad Alotaibi
College of Arts and Sciences, Prince Sattam bin Abdulaziz University, Saudi Arabia

Abstract Children are growing up in a technological world. Thus, many children can use touchscreen devices without any difficulties. The researcher tested whether the use of touchscreen devices is associated with children’s English vocabulary acquisition. Forty parents of KSA children aged 4 -7 years completed a “touchscreen devices use” questionnaire. Forty children participated in a vocabulary test. The results show that 70% of children watching YouTube, 26.6% playing games, and 3.3% using educational apps. The researcher’s analyses revealed that time spent using touchscreen devices is positively associated with children’s English vocabulary acquisition scores. Children who spent much of their time on touchscreen devices passed the vocabulary test. 33% of children passed the vocabulary test, while 66% did not pass the test due to the insufficient time. Thus, the finding of the study suggested that touchscreen devices use inﬂuenced English vocabulary acquisition in this sample. 
Keywords Children, English Vocabulary, Touchscreen Devices, Language Acquisition
file_0.wmf
 



Canadian International Journal of Social Science and Education 
Volume 22, January 2022
1. Introduction
In a world where technology is so rapid, it is natural to find a child who perfectly uses smartphones, iPods, iPads, and tablets. Children have no difficulty in using touchscreens devices or pressing the buttons of these modern technologies. Technology has become an integral part of everyday life of any child. This raises many questions and divergent views about the positive and negative effects of technology on children. The researchers try to turn technology’s negatives into advantages that help them in raising and educating the child.
There is a variety of online activities, including watching videos, playing games, and listening to baby songs, that most children under nine years old like to do with touchscreen devices. The variety of apps with different languages increases the ability of children to develop their native language or acquire a second language. Children’s exposure to touchscreen devices and their effect on language is not clear-cut. Most studies discussed the association between touchscreen devices and children’s vocabulary size of the first language (Taylor, Monaghan, & Westermann, 2017). The researchers found a negative relationship between the use of touchscreens and vocabulary acquisition. The large number of vocabulary in children aged 6 -24 months was due to reading stories by parents. On the other hand, some studies suggested a positive relationship between touchscreen devices exposure and vocabulary size of the second language in children aged 6 -7 years (Aghlara & Tamjid, 2011). 
Researchers understand the importance of technologies including touchscreen devices on children’s language. Studies in language learning have demonstrated that children aged two and older can learn vocabulary from a video, unlike infants and toddlers (Holloway, Green & Livingstone, 2013). Thus, it is important for researchers to study the relationship between the use of technology and language development of children. 
In Saudi Arabia, children’s ownership of touchscreen devices including iPods, iPads, tablets, and smartphones have been increasing. Note that among Arabic countries survey in 2013, Saudi Arabia has the highest smartphone ownership rate regardless of age (Lynch, 2014). Thus, the current study aims to investigate the association between the use of touchscreen devices, and children’s English vocabulary acquisition in Saudi Arabia. 

2. Literature Review
The flexibility and multiple-uses of screen media including television and touchscreen devices for children inspired researchers to study the effects of screen media exposure on children’s language development. A large and growing body of literature has investigated the association between screen media including television, touchscreen devices, and children’s vocabulary development. Much of the current literature on screen media and language development pays particular attention to children’s vocabulary size of their first language. However, there are few studies discussed the relationship between screen media exposure and second language development.
Traditionally, it has been argued that the impact of watching television on children’s first language development is not clear-cut. A longitudinal study investigated the relationship between natural exposure to "Sesame Street" an educational program, and preschoolers’ vocabulary acquisition for children aged 3 to 7. The Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) was given to each child at the beginning and at the end of the 2-year period during “Sesame Street” viewing at home. The study found a positive effect of “Sesame Street” viewing on children’s vocabulary from ages 3 to 5, but from ages 5 to 7, the benefits of “sesame street” viewing declined (Rice, Huston, Truglio, & Wright, 1990). The study suggested a positive association between exposure to television and children’s vocabulary size. 
Previous studies have reported a negative relationship between baby’s DVDs and children’s vocabulary development. Children were exposed to such media, understood 6-8 words at 8-16 months, unlike reading stories. (Zimmerman et al, 2007 cited in Taylor, Monaghan, & Westermann, 2017). Another study has indicated a negative relationship between TV exposure at 6-24 months and language development at the age of 3 years (Schmidt, Rich, -Shiman, Okan, & Taveras, 2009 cited in Taylor, Monaghan, & Westermann, 2017). 
The serious discussion of the effects of touchscreen devices on children’s language development emerged when smartphones have been on the market since 1993 (Sarwar, 2013). A recent study of Taylor, Monaghan, & Westermann (2017) in which they investigated the association between children’s media exposure; television, touchscreen devices, reading stories and the development of their language at 6-36 months in the UK. The results of the study demonstrated that children’s media exposure under the age of 3 years is high, but it does not affect positively their language development. Whereas reading with children has a positive impact on their vocabulary development.
Other studies have discussed the relationship between using touchscreen devices and the second language acquisition. Although most of the studies have been conducted in the west, an Iranian study discussed the relationship between digital games and English vocabulary learning. In 2011, Aghlara and Tamjid investigated the effect of using a digital computer game on English vocabulary learning of Iranian children. The participants in the experimental group were not aware that they were engaged in learning a vocabulary of the second language. Whereas children in the control group were aware of the learning process. The results of the study indicated that children aged 6 to 7 in the experimental group were more motivated to learn English vocabulary, and they were more successful in learning new words, unlike the control group. The study suggests that children can learn new vocabulary when they are naturally exposed to games using touchscreen devices.
The majority of studies on children’s media exposure and its effect on language development have been conducted in the west (Taylor, Monaghan, & Westermann, 2017). In Saudi Arabia, it is difficult to find such studies that investigate the relationship between touchscreen devices and children’s second language development. Recently, the use of touchscreen devices by children increases largely among Saudi children. In 2013, a survey was conducted through face-to-face interviews with 1,001 pairs of children and parents living in different cities in Saudi Arabia. 87% of children in Saudi Arabia own a mobile phone. 71% of all children with a mobile phone own a smartphone. Moreover, 54% of all children surveyed use a tablet beside their smartphones (Lynch, 2014). Thus, it is important for a researcher to consider the effects that touchscreen devices have, if any, on children’s language acquisition. The purpose of the present study was to consider whether the use of touchscreen devices is associated with children’s acquisition of English vocabulary at 4 to 7 years in Saudi Arabia or not. 
2.1. Hypothesis
Touchscreen devices will be positively associated with children’s English vocabulary acquisition in KSA due to the variety of apps using English, which facilitates English vocabulary acquisition. 
2.2. Research Questions
To achieve the goals of the present study, the following research question will be investigated:
	What is the effect of using touchscreen devices on Children’s English vocabulary acquisition in KSA?

3. Methodology
3.1. Participants
A total of 40 participants from KSA completed an online questionnaire. The questionnaire was constructed to measure children’s touchscreen devices use, the language of the Apps that are regularly used by children, and the common English words that children have learned from touchscreen devices. 40 Children aged between 4 to 7 participated in a vocabulary test. These Children did not learn the English language whether in their school or in their homes by parents. 
3.2. Procedure
The data were collected via an online questionnaire within a week, which was designed by “Google Survey”. The questionnaire of “children’s touchscreen devices use” was distributed online via WhatsApp group with children’s parents. A vocabulary test was given to 21 children in preschools and to 19 children in first-grade elementary school. The vocabulary test was designed by PowerPoint included pictures that represented each word.
3.3. Materials
3.3.1. Touchscreen Devices Use Questionnaire
“The touchscreen devices use” questionnaire included two subsections. The first subsection contained questions about parents’ education and their English language proficiency. The second subsection included questions about children and their ownership of touchscreen devices. It also investigated the time that children spent using touchscreen devices, and the common applications that children usually used. 
3.3.2. English Vocabulary Test 
“The English vocabulary test” used in this study was designed by the researcher in order to confirm whether children acquire English vocabulary while using touchscreen devices or not. During preliminary stage of listing words, the researcher watched baby’s video on YouTube to determine the most frequent English words. The researcher also observed two children aged 4-5 who spent more than 10 hours a day watching YouTube on their iPads. The researcher classified the most common English words that children could acquire at the age of 4 to 7 years into five different categories: basic colors (red, green, blue, yellow, pink), fruits (orange, banana, apple), family relationships (father. mother, brother, sister, boy, girl), equipment of library and furniture (book, pen, table, chair, door), and verbs (help, go, sleep, open, close, game). The researcher examined the two children using the list of vocabulary before approving the test for the sample in order to increase the reliability of the test. 
4. Results
4.1. Parent and Child 
The majority of parents answering the questionnaire were Saudi and educated to secondary level or higher. In addition, their English language proficiency was very limited and they didn’t use English at home. All children in the study lived with the parents answering the questionnaire. Children were aged 4 – 7 years (Gender: Male = 6, Female = 24). Children were from primary school (first grade) and kindergarten.10 children were eliminated because their parents did not answer the questionnaire. 
4.2. Touchscreen Devices Use
The majority of children have access to touchscreen devices. 53.3% of children used their own devices, 40% used their parent’s devices, and only 6.7% did not use touchscreen devices. Most children aged 6 -7 (m = 0.2) did not have touchscreen devices, they used the devices of their parents. On the other hand, most children aged 4 – 6 (m = 0.3) had their own touchscreen devices. On a typical day, 43.3% of the children spent 1 to 2 hours a day using their touchscreen devices. 33% of children used their devices from 3 to 4 hours a day, and 3.3% of children spent all day with their touchscreen devices. 3.3% of children spent more than 20 hours a day, and 3.3% on their leisure time. Only 13.3% of children spent one hour a day. Parents reported a number of activities that their children do when using touchscreen devices including (70%) watching YouTube, (26.6%) playing games and (3.3%) using educational apps (Table 1). Parents also reported about the language of the apps that their children use. 56% of children were used to watch YouTube, games, and educational apps in both Arabic and English languages. 40% of children exposed only to the Arabic language, and 3.3% exposed only to the English language.
Table 1.  Percentages of the applications that children used provided by the parents, the mean scores of the vocabulary test, and a number of children who passed the test
The activities (Apps)
Participants
Vocabulary test scores (mean)
Participants passed the test 
YouTube
70%
13
8
Playing game 
26.6%
8.5
2
Using educational apps
3.3%
10
0
4.3. Language Development
30 of children participated in the vocabulary test, which was divided into five categories including basic colors, fruits, equipment of library and furniture, family relations, and some verbs. The vocabulary test included 25 words; children were given total scores for the number of words that the child comprehends. Only 10 children out of 30 got 15 scores and higher, 9 children got from 10-14, and 11 children got from 0-9. The researcher considers the percentage of passing the test is 60%. Thus, 33% of children (m = 6.5) passed the vocabulary test, while 66% (m = 5.5) did not pass the test. 
However, the majority of children comprehended the vocabulary of basic colors, fruits, and family relations categories, unlike equipment of library and furniture, and some verbs. 70% of children acquired the terms of basic colors, 73% of fruits, 43% of family relations, 6.6% of furniture, and 13.3% of some verbs. The researcher considered that the use of touchscreen devices enriches Saudi children’s English vocabulary.
5. Discussion
Today, children’s life is surrounded by technological devices. The results of the research indicate that among the sample educated family in KSA, a high proportion of children aged 4 -7 years use touchscreen devices (53.3%). In the present sample, children aged 4 – 7 spent more time engaged with touchscreen devices. Overall, most children use touchscreen devices including iPads, iPods, smartphones, and tablets in the present study due to the interesting content and the varieties of apps. This finding is inconsistent with prior work by Taylor, Monaghan, & Westermann who found that fewer children use mobile touchscreen devices due to either the appropriateness of the content or the difficulty of mobile touchscreen devices systems. 
The majority of children in the present study watched YouTube more than any other apps (70%). This finding is consistent with the previous work which suggested that “Children who were high viewers to video on TV in the age range of 4 to 5 performed better on the PPVT at age 5 than those who were not” (Rice, Huston, & Truglio, 1990). In the present study children who spent more time watching YouTube got high scores (m = 13) whereas children who watched other apps such as game (m = 8.5) or educational apps (m = 10) got low scores. 
Children in the present study comprehended the basic colors such as red, yellow, blue, green, and pink. These colors are presented for children in many videos on YouTube more than any other colors for scientific reasons. This view is supported by Pitchford and Mullen in 2002, who found that children aged between 4 to 7 acquired these basic colors before other colors such as brown and grey. Thus, there is a relationship between watching YouTube on touchscreen devices and children’s English vocabulary size in the study.
Importantly, “touchscreen devices use” was associated with Saudi children’s acquisition of English vocabulary. This relationship depended on the time that Saudi children spent using touchscreen devices. The more time children spent on touchscreen devices the more English vocabulary they acquired. This finding is supported by Taylor, Monaghan, & Westermann in 2017. They found that although many children used touchscreen devices, their language did not develop due to the insufficient amount of exposure which was less than 20 min a day. Therefore, the amount of exposure to touchscreen devices is one of an important factor that effects on children’s English vocabulary acquisition. This relationship also depended on the language of the content that children watched. According to the present study, children who are exposed to English video comprehended more vocabulary than others. For example, some of these children took a long time thinking about the meaning of father and mother…etc, but when the researcher sang the famous song on YouTube “family fingers”, the child immediately would point the correct words. 
The majority of children in this study were using touchscreen devices, future work should start to consider the role of the apps on children’s second language acquisition. The researcher also suggests that for future work it would be necessary to investigate the association between these devices and pronunciation of children. Most children in the present study, even if they did not understand these English words, they pronounce the words as similar as native speakers do. This research will inspire future researchers to work more in this field.
6. Conclusions
In conclusion, the present study was designed to determine the effect of using touchscreen devices on children’s English vocabulary acquisition aged 4 – 7 years in Saudi Arabia. The results of this investigation show that children in this sample spent more time using touchscreen devices, which affected positively their acquisition of English vocabulary. Thus, the present study has a value in the field of language acquisition researches. In addition, this study provides an insight into the importance of touchscreen devices for acquiring the second language.
However, the sample size of the present study was relatively small. Thus, for future researches, it would be better to examine a large sample to make the results more accurate. In addition, doing some longitudinal studies on this issue will enrich the results of the present study. Unfortunately, the current study did not include male participants aged 6 – 7 due to access limitations to their schools. Therefore, the findings supported the hypothesis of the researcher that “touchscreen devices use” affects positively on children’s English vocabulary. file_1.wmf
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ABSTRACT
Packaging is an unconditional necessity in the modern world. Our contemporary society places many demands upon packaging relative to issues such as safety, convenience, efficiency, identification, and marketing. Increasingly people are becoming “modern consumers” around the world, packaging materials and methods, as well as thought processes, will also need to change in order to minimize the harmful impact of packaging on the planet. The environmental impacts of product packaging and its waste are an issue of growing importance and concern worldwide. All companies use various quantities of materials and other resources to package their products to survive distribution and other harmful elements. The paper analyzes the perception of the Saudi consumer regarding the role of green packaging in the formation of sustainable behavior. The main objectives of the paper are: to assess consumer preferences for the types of green packaging, knowing the reasons for purchasing green packaging products, and the role of the information about green packaging in promoting sustainable environment. Packaging preferences of the consumers include paper, glass and cardboard and wood. The effects of packaging and how packaging is harmful for the environment has also been discussed. The paper also explores the importance of Green Packaging and how it is beneficial in making the environment sustainable.
Keywords: Green Packaging, sustainable behavior, environmental, packaging materials and methods, thought processes and cardboard.










INTRODUCTION
Green Packaging specializes in environmentally friendly packaging solutions that protect your product and the environment. All of the products are recycled or recyclable, and offer green alternatives to conventional corrosion inhibiting packaging.
Green packaging is a relatively new addition to the environmental considerations for packaging. It requires more analysis to look at the package design, choice of materials, processing and life cycle. This is not just the vague “green movement” that may businesses and companies have been trying to include over the past years. Companies implementing these eco-friendly actions are reducing their carbon footprint, using more recycled materials, reusing more package components, etc. The variety of a package is a communication mechanism between businesses and end users and it is a way of attracting consumer’s attention [Draskovic, Temperley, Pavicic, 2009]. It often encourages suppliers, contract packagers, and distributors to do likewise. It also helps consumers to use the product and, lastly, packaging facilitates recycling and decrease environmental damage [Lamb, Hair, McDaniel, 2011].Disposed packaging material is one of the leading causes of soil pollution. Vast landfills are required to accommodate the millions of tons of packaging material disposed every year. Eco packaging promises to change all this. [Carlson,2009] considers that eco-packaging must be safe and healthy for the individual and the community throughout its life cycle, be market-efficient and cost-effective; be obtained, produced, transported, and recycled via sources of renewable energy, as well as maximizing the use of renewable or recyclable materials; utilize clean production technologies and best practices; can be designed to optimize the materials and energy used, and can be  effectively recovered and reused in numerous production cycles. The most prevalent concerns in the packaging industry are: usage of natural resources and high level of energy consumption, usage of non-recyclable packaging material, half-empty and double-skin / over packed packages which leads to wasteful use of resources and unnecessary waste and litter [Peattie, 2005]. There are various types of green strategies businesses can incorporate. The most common of them are [Peattie, 2005]:
1. Removal strategy – to remove all unnecessary layers from the package, minimizing extra waste;
2. Reduction strategy – to reduce the resources used for packaging material through lager unit sizes, refilled packages, reduced thickness of the package, switching to more environmentally friendly material, improving the resource efficiency of packaging process;
3. Reuse strategy – to offer reusable containers such as glass bottles, containers with refilling function, sturdy reusable shopping bags, etc.;
4. Recycling strategy – to recycle the waste, formed during production;
5. Biodegradability strategy – using biodegradable materials, including biode-gradable plastic.

2.  Sustainable Consumer Behavior towards Green Packaging
Packaging has changed radically lately, especially as a result of unlimited consumer access to information [Sandu, 2014]. [Shamdasami et al., 1993] defined green product as the product that will not pollute the earth or deplore natural resources, and can be recycled or conserved. It is a product that has more environment friendly content or packaging in reducing the environmental impact [Elkington and Makower, 1988; Wasik, 1996]. [Krause 1993], in his research found that consumers were becoming more concerned about their everyday habits and the impact on the environment.
The growth of green marketing and green consumer is “perhaps the biggest opportunity for organizations the industrial world has ever seen" [Cairncross, 1992]. Consumers who are aware of and interested in environmental issues are called green consumers [Soonthonsmai, 2007]. These green consumers usually organized petitions, boycotted manufacturers and retailers and actively promote the preservation of the planet [Fergus, 1991]. [Ottman,1992] reported that consumers accepted green products when their primary need for performance, quality, convenience, and affordability were met, and when they understood how a green product could help to solve environmental problems. A green consumer can be identified to be one who avoids any product which may cause damage to any living organism, cause deterioration of the environment during process of manufacturing or during process of usage, consume a large amount of nonrenewable energy, involves unethical testing on animals or human subjects [Elkington, 1994]. There have been a number of various factors which are influential in promoting green consumers to purchase products in green packaging. Extensive research over the years identify that heightened awareness of green issues; increased level of information availability on environmental sustenance; green advertising by corporations; increased concern for the environment; increase in popularity of green products by social and environmental charities as some factors. This overwhelming increase in the overall environmental consciousness among different consumer profile there have been efforts undertaken by firms to "go green" by presenting the concept of corporate environmentalism [Banerjee, 2003; Hay and Lichter 2000]. Today green development are identified as opportunities by business firms as opportunities to improve their marketing niche rather than just actions which need to be carried out.
2.1 Green Consumer Attitude and Behaviour 
According to [Schultz and Zelezny, 2000], “attitudes of environmental concern are rooted in a person’s concept of self and the degree to which an individual perceives him or herself to be an integral part of the natural environment”. In conclusion, attitude represents what consumers like and dislike [Blackwell et al., 2006] and consumers’ product purchasing decisions are often based on their environmental attitudes [Irland, 1993; Schwepker and Cornwell, 1991].  Green packaging depends on the consumer’s attitude towards the environment. If there is no strong demand for such a shift in consumer attitude, businesses will not put in the extra effort to move towards introducing green products and services. The quality of the environment depends critically on the level of knowledge, attitudes, values and practices of consumers [Mansaray and Abijoye, 1998]. Consumers’ perceived level of self-involvement towards the protection of the environment may prevent them from engaging in environmentally friendly activities such as recycling [Wiener and Sukhdial, 1990].  According to [Tanner and Kast, 2003], green food purchases strongly facilitated by positive attitude of consumers towards environmental protection. The extent to which people feel obliged to recycle is related to conservation-related product attributes [Ebreo et al., 1999]. These investigations suggested that environmentally friendly behavior may be related to moral thinking of the consumers. Consumers feel morally obligated to protect the environment and to save the limited natural resources on the earth. However, [Tanner and Kast, 2003] found that consumers’ green food purchases were not significantly related to moral thinking.
There is a general belief among researchers and environmental activists that through purchasing environmentally friendly products or green products, products with recyclable packaging or properly disposing of non-biodegradable garbage, consumers can contribute significantly to improve the quality of the environment [Abdul-Muhmim, 2007].

2.2. Price Perception and Knowledge	
Consumers’ reaction towards the price of the sustainable products is really sensitive. However, the real fact is that green products are not extraordinarily expensive, but conventional products are extremely cheap [Thogersen, J.; Olander, 2001]. Even if the perceived costs exceed the perceived benefits, the consumer will not act to conserve the environment even if they are sympathetic towards environment [Radulescu, 2012].
Attitudes are the most consistent explanatory factor in predicting consumers’ willingness to pay for green products [Chyong et al., 2006]. This means that price is not the main factor in preventing consumers from purchasing green products if they are pro-environment. 
In Ottman’s opinion, four universal green consumer’s needs can be identified: the need for information, the need for control, the need to make a difference, and the need to remain current. If a sustainable product satisfies these needs, then the consumer will be more eager to buy the product in green packaging [Ottman, 1993].
[Nordin and Selke, 2010] appreciate that consumers’ perceptions are influenced by a lack of consumer knowledge about the concept of sustainability, terminology gaps and an inconsistent attitude towards green packaging.
2.3 Demographic Characteristics
[Straughan and Roberts, 1999] segmented college students based upon ecologically conscious consumer behavior and stated that the younger individuals were likely to be more sensitive to environmental issues. The results of their study indicated that the demographic variables such as age and sex were significantly correlated with ecologically conscious consumer behavior when considered individually; and that income lacks significance. Green purchase intention correlates positively with every age and income except for education [Soonthonsmai, 2001]. Many studies have shown significant differences between men and women in environmental attitudes [Brown and Harris, 1992; Tikka et al., 2000] with men having more negative attitudes towards the environment compared to women [Eagly, 1987; Tikka et al., 2000). Women were more likely to buy green product because they believe the product was better for the environment [Mainieri et al., 1997].

3. Methodology and Data Collection

A convenience sampling technique was used for this study. The survey was done in the city of Hail, in KSA. The quantitative research was conducted on a sample of 180 respondents and yielded 160 valid questionnaires to determine the familiarity of the Saudi Arabian consumer regarding the role of green packaging in the formation of sustainable behavior. The research, through its major objectives, identifying consumer preferences for green packaging, knowing the reasons for buying/not buying the products in green packaging and the role of information for the consumer, helps determine the major factors influencing the Saudi Arabian consumer’s perception of ecological packaging. 
The sample structure was (see Table 1).

Table 1. The sample structure.

Demographic Characteristics
Share in the Sample
Results
Gender
Male
73

Female
87



Age Group
18-24
16

25- 34
41

35-44
50

45-54
36

55-64
17

Above 65
0



Residence
Urban
114

Rural
44



Monthly Income*
1000SR-3000SR
29

4000-SR-6000SR
47

7000SR-9000SR
43

10000SR-12000SR
34

Above 13000SR
7
* Starting 1 January 2019, the minimum gross wage in the economy is 1000 SR, equivalent to 237.51417 euros.















4. Research Findings
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Figure1. Advantages of using organic products

According to the survey result 37.7% of the respondents are very much agreeable that green packaging contributes to environmental protection. This is very much required for making the world sustainable.
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Figure 2.  Reasons for paying more for Green Packaging.

According to survey results of (Figure 2) majority of the respondents are willing to pay even more price for the products packed in organic packages. The Saudi Arabian consumer is aware of the impact of packaging used on the overall health of the individuals.
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Figure 3.   Responsibility for informing consumers about Green Packaging.

Analyzing the research results, 59% of the respondents mentioned that the Ministry of Environment, Waters, and Forests, is responsible and to a lesser extent, they considered the responsibility of nonprofit organizations.
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Figure  4.  Level of awareness about Green Packaging

The average level of awareness on environmental packaging and its benefits to the consumer is an important factor preventing the consumer from adopting a sustainable behavior. According to the research results, 69% of the respondents said they have average level of awareness about ecological packaging.
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Figure 5. Willingness to recommend Green Packaging

According to this survey result of (Figure 5) majority of the respondents are very much willing to recommend green packaging among their relatives and friends. This shows that now consumers are getting more aware of organic packaging.


5. Table 1. Overall Findings of the Survey

Questions in Our Survey
                  Measurement
              Results
Do you prefer to buy products in ecological packaging?
Yes
No
128
25
 What is your source of information?

Directly from the product label.
From the information campaigns of producers and merchants
From the internet
Other sources
25
22

72
24
What is your preferred eco-packaging?

Paper
Cardboard
Biodegradable Plastic
Wood
41
16
61
15
What is your purchase frequency of products in green packaging?

Daily
Weekly
3-4 times a month
Occasionally
Never
5
31
50
53
9
Your reasons to prefer green packaging.

Can be recycled/reused
To protect environment
Green packaging is trendy
Other
28
64
29
26
The advantages of using organic packaging by producers and traders according to consumers.

Possibility of recycling
Reducing waste of resources
Environment protection
Higher production cost
42
24

55
26
The disadvantages of using eco-packaging for consumers.

Products packaged in organic packaging are more expensive.
Requires more storage space.
There are no disadvantages
Difficulty to purchase.
33

15
37
59
The reasons why consumers are willing to pay more for green packaging?

Long-term cost saving
Environmental protection
Health Benefits
I’m not willing to pay more
8
46
66
37
The reasons why consumers are not willing to pay more for ecological packaging?

Low Budget
Lack of information
Green reservations
25
83
29
Do you have sufficient information about the benefits of green packaging?

Yes
No
117
31
Who should be responsible for informing consumers about the green packaging?

Ministry of Environment, Water and Forestry
Producers and traders
Nongovernmental organizations
59

30
51
How would you rate your level of awareness about Green packaging?

Very low
Low
Average
High
Very high
23
28
69
30
0
Would you like to express your willingness to recommend green packaging to friends and relatives?
Yes
No
127
25





6. Conclusions

To conclude this study has many managerial implications as it notifies decision makers and marketing managers about the factors that influence a consumer’s sustainable behavior. Research results have shown there are three main motivational factors—possibility of recycling and environment protection and health benefits as well to some extent—which would influence the decision of the consumers to buy organic packaging. The high costs of eco-packaging, green reservations and average level of awareness about the advantages of their use is considered as reasons for not purchasing them.
Therefore, managers need to know what benefits and constraints are perceived by consumers in purchasing green packaging products in order to develop strategies for changing consumer attitudes and behavior towards sustainability. In order to change the attitude and behavior of the Saudi Arabian Consumer consumer, organizations must follow the following directions:
_ Informing the population about the effects of ecological packaging on environmental
through communication campaigns [Grunert, Hieke, Wills, 2014] that sensitize consumers and encourage eco-friendly
consumption habits;
_ Product information based on labeling schemes (“eco-labeling”) to help consumers by providing details on the environmental performance of products and packaging and to make them buy environmentally-friendly products [Radulescu, 2011].
The information consumers expect to find and would inspire their trust in recycling the packaging refers to the economical use of source materials in the manufacturing of the packaging, as well as the health and safety of the consumer [Jerzyk, 2016].
[Sharma, 2011] says that companies can act in their green communication campaigns in three
directions: at the beginning of educational communication, the emphasis must be put on the content, then focus on environmental concern, after which the emphasis is on the fact that firms modified production procedures to promote a green lifestyle, and ultimately communication indicates the image of an environmentally responsible firm.

7. Limitations and Future Research

This study has certain limitation. The study was descriptive and sampling was done only from Hail city only and thus is not representative of entire population of Saudi Arabia.
Further research is needed that covers the other cities of Kingdom of Saudi Arabia. Also, majority of the respondents are female, which is not representative of the entire population.
Furthermore, the study on the social values should also be included in the future research to compare its impact with personal norms on the consumers’ behavior and attitude towards green products. As the current research is restricted to the investigation on the green product packaging only, future study should focus on the consumers’ attitude and perception towards green label, and green values or green service on a specific type of green product in the market. Finally, future research should also consider the areas of green purchase intention and green buying commitment.
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PATIENTS’ LANGUAGE DEFICIENCY: A CAUSE OF
 MEDICAL PRACTITIONERS’ DILEMMA

RODALIN N. ASENAS
AMA INTERNATIONAL UNIVERSITY BAHRAIN, KINGDOM OF BAHRAIN

ABSTRACT
This study aimed to analyze the patients’ language deficiency to determine whether it is a cause of medical practitioners’ dilemma and how the action is taking place in maintaining the good patient-medical practitioner relationship. Therefore, the individual’s ability to speak and comprehend English language plays essential role in this study. This is a descriptive research design utilizing survey questionnaire. The population was composed of fifty-one private medical practitioners. Descriptive statistics using frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, averaging and descriptive ratings based on 5-point scale were utilized. On the extent of experienced dilemma due to patients’ language deficiency, the five indicators obtained a mean of 3.43 interpreted as moderate extent. In this situation, language deficiency is the most obvious barrier in communicating the prescription to the concern. In the light of the foregoing finding and conclusion, the following were recommended: Language deficiency should be given utmost consideration in order to attain smooth delivery of medical services and harmonious relationship between the patients and medical practitioners. Because communication is more than a cognitive process, research suggests that education must highlight its significant role of improving the capacity of individuals and communities by bridging the gap between language deficiency and language proficiency. 

Keywords: medical practitioners, a cause of dilemma, patients’ language deficiency, medical services

Introduction

Most physicians and all involved in medical services want to deliver appropriate care. However, there are reasons that caused this decision complicated for them and conditions in which the decision made them to feel discomfort. There are many aspects thought to be significant about the patients that include their maturity, societal background, social group and educational attainment, but the most sensitive factor is the patients’ communication problem because of its effect on prescribing decision. The concerns on maintaining the connection between medical practitioner and patient and the variety of approaches, insights and practices that he/she applies in giving prescription rely on how they can make their patients understand. In order to effect appreciable change in prescribing, clinical/medical terms must first be understood and tackled (Fuchs, 2011).
Not only in prescribing where skillful communication is required, but also critical when a medical practitioner has to bring terrible news such as an incurable analysis or diagnosis, undergoing painkilling care, recognizing the breakdown or insufficient access of offered therapy, or clearing up side effects that are irremediable. How a medical practitioner communicates these diagnoses to his/her patient while preserving the patient’s hope is his/her most challenging task. As the medical practitioner gives dreadful information in a direct and truthful approach, he/she must ensure that patient can gently accept it. It can only happen when communication is facilitated appropriately (Monden, Kimberley R. PhD., Gentry, Lonnie MTh. and Cox, Thomas R. PsyD., 2016).
Deficiency in language has been considered a barrier to this clinical communication resulted to frequent patient dissatisfaction. Therefore, the quality of medical care depends on the interaction of the patient and the medical practitioner. While it is true that achieving patients’ satisfaction in the delivery of medical care must be the medical practitioners utmost concern, it is also important to determine their problem concerning patients’ language deficiency to have a full grasp on how they put forth a solution to such problem. The patient’s ability to speak and comprehend the language being used plays essential role in this study to make known the factual depiction of its effects on medical practitioner-patient communication and to help in finding out whether it can play a significant part to the success in today’s educational scheme (Horber, Dot, Langenau, Erik E. and Kachur, Elizabeth, 2014).

Literature Review

Medical patients with language deficiency demonstrate attitudes that obstruct effectual medical care. These manners characteristically stir up unconstructive feelings in caregivers, and this aversive reaction leads to the label of such patients as "difficult." For instance, if the patient cannot express clearly what he/she wants/feels a medical practitioner will become irritated so he/she avoids to get in touch with the patient, or even refuses to give medication (Jacobs, Elizabeth, Chen, Alice HM., Karliner, Leah S., Gupta, Niels Agger and Mutha, Sunita, 2006). In this case, the recipients’ difficulty of understanding the intended meaning of the communication is considered as the cause of failure. 
The purpose of medical practitioner is to obtain/give aid for disease in a manner that no added injury is made to the patient, particularly in his/her susceptible condition. The patient should be supported to return back to a situation of individual fairness, free from reliance by bringing back the patient's self-determination. The therapeutic connection goes into a calculus of morals in which the value for the right to accuracy of the patient is evaluated against weakening the restoration of power by the truth (Del Vento, Agustin, Bavelas, Janet, Healing, Sara, MacLean, Grant and Kirk, Peter, 2009). Nevertheless, it is imperative to keep in mind at this time that “truth will always prevail” that is why it should be appropriately expressed in a language accepted and understood by the medical practitioner and patient.
Based from the study of Carrasquillo, Orav, Brennan and Burstin (2000) concerning the effect of communication problems on patients’ approval about hospital service department, fifteen percent of the patients were reported non-speakers of English. Based from the overall rating of patients’ approval, only fifty two percent of non-English-speaking patients were satisfied as compared with seventy one percent of English speakers. Among non-English speakers, fourteen declared that they would not like to be confined in the same emergency department if they had another problem requiring hospital care. In multivariate analysis, it found out that non-English speakers were significantly less likely to be satisfied and significantly less willing to return to the same emergency department and were significantly more likely to report overall problems with care. Strategies to improve satisfaction among this group of patients may include appropriate use of professional interpreters and increasing the language concordance between patients and providers.
Also, Bartlett, Blais, Tamblyn, Clermont and MacGibbon (2008) pointed out in their study that language deficiency had tremendously affect communication resulted to the decrease in the delivery of quality care. Through their randomly selected 20 general hospitals in the province of Quebec, it was interpreted that patients with communication problems appeared to be at highest risk for preventable adverse events. An adverse event is an unintended injury or complication caused by delivery of clinical care rather than by the patient's condition. The occurrence of adverse events had been well documented; however, identifying modifiable risk factors that contribute to the occurrence of preventable adverse events is critical. Studies of preventable adverse events have focused on many factors, but researchers had evaluated the role of patient characteristics. Patients’ communication problems are estimated to affect 5%–10% of the general population in their study. In addition, patients with communication problems are already at increased risk for depression and the presence of one or more additional diseases co-occurring with a primary disease. 
Another study disclosed that in the hospital, a bad translation can destroy a life. Translating from one language to another is a tricky business, and when it comes to interpreting between a doctor and patient, the stakes are even higher. It happened to a patient who was taken to a South Florida hospital. The family apparently used a Spanish word which means that you take in something in your body like food, drug or whatever thing that has made you ill."The members of the family had in mind that their son had eaten something that probably have led his signs. However the interpreter decoded their Spanish as "intoxicated." "So the doctor instantly completed an analysis of drug overdose. Several days later, the health panel pointed out that patient’s sickness was really bleeding in his brain. But by then he'd experienced permanent impairment. A person affected by paralysis of all four limbs was the guy dreadful condition (Vencil, 2014).
Research Context

The search strived for providing much-needed information with respect to the patients’ personal profile, the extent of the situations’ effects on medical practitioners’ dilemma, problems encountered associated with patients’ language deficiency in maintaining medical practitioner-patient relationship, perceived effects of the problems in delivering medical services and the solutions provided by the medical practitioners in addressing the dilemma despite patients’ language deficiency. In attaining these, questionnaire was utilized and further supported or explained by interview. 

This research was limited only to the level of medical practitioners’ dilemma due to patients’ language deficiency. This group of people could give better insights with respect to this matter. Thus, the population of the study was confined to the purposely selected private medical practitioners who are working within the scope of the researcher’s knowhow and are known by some of the researcher’s contemporaries/friends so gathering and retrieval of data were made easy. Furthermore, most of the medical practitioners’ patients are expatriates; it is expected that different languages are being used in dealing with them. How did the respondents overcome the dilemma despite language deficiency was one of the concerns of this study.

Methods

Descriptive method will be utilized in carrying out this research. Description, recording, analysis and interpretation of phenomena, those already exist; will be involved in this procedure (Van Dalen, 2004). It is also a process of investigation involving collection of data in order to find answers to the questions concerning the recent status of the subject of the study. The strong point of descriptive study lies in describing the status of observable facts as well as identifying relationship between and among the variables since it is not simply a customary fact finding activity (Fraenkel, 2003). 

Findings

Extent of experienced dilemma due to patients’ language deficiency. Table 1 shows the mean, standard deviation and description taken from the responses of fifty-one (51) private medical practitioners (with 3, 2 and 1 as minimum ratings and 5 and 3 as maximum) on their perception about the extent of experienced dilemma due to patients’ language deficiency.
The respondents pointed out the standard deviation of the following: delivering diagnosis   .904, giving prescription .816, declaring breakdown or insufficient access on offered therapy .775, clearing up side effects .730 and immediate reminders .568.  The findings revealed that immediate reminders (indicator 5) obtained a set of data values closer to the mean. However, clearing up side effects (indicator 4) and declaring breakdown or insufficient access on offered therapy (indicator 3) attained a lesser dispersion of a set of values from the mean while delivering diagnosis (indicator 2) garnered a greater dispersion of a set of data values from the mean. The results proved that; the smaller the computed standard deviation, the lesser the quantified amount of variation of a set of data values or the closer that set of data values to the mean; while the larger the computed standard deviation, the greater the measured dispersion of a set of data values. Combining the five indicators revealed an overall standard deviation of .759.

Table 1: Extent of Experienced Dilemma due to Patients’ Language Deficiency as Perceived by the Respondents
Indicator
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Description
1.Giving Prescription
51
2
5
3.88
.816
Great Extent
2.Delivering  Diagnosis
51
2
5
3.94
.904
Great Extent
	Declaring Breakdown or  Insufficient Access on Offered Therapy

51
2
5
3.14
.775
Moderate Extent
	Clearing Up Side Effects

51
3
5
4.45
.730
Great Extent
	 Others, please specify (Immediate Reminders)

51
1
3
1.73
.568
Lesser Extent
 Overall
3.43
.759
Moderate Extent

The results of respondents’ ratings on the extent of experienced dilemma due to patients’ language deficiency are presented in their computed mean. Obviously, clearing up side effects 4.45, delivering diagnosis 3.94 and giving prescriptions 3.88 were all perceived as great extent. On the other hand, moderate extent was the descriptive rating derived from 3.14 for declaring breakdown or insufficient access on offered therapy and lesser extent from 1.73 for immediate reminders. The overall result taken from the five indicators obtained a mean of 3.43 interpreted as moderate extent.

 Medical Practitioners usually provide prescription to cure a diagnosed disease/illness. In this situation, language deficiency is the most obvious barrier in communicating the prescription to the concern. If a person perceives things differently, then, it is a big problem in clinical communication (Medical Prescription, 2018).

In delivering diagnosis, a threat is expected when it is connected with language deficiency—an obstacle to effective communication - because the cited situation hinders the correctness of exchanging messages of the people concerned (World Health Organization, 2012). On the other hand, Medical practitioner’s declaration of failure or lack of available treatment can be devastating to the patient, but it can be open-mindedly accepted by the concern if the information is well-channeled (Pheage, 2016). 
Most of all, in giving xplaining risks to patients in an effective way is an essential part of ensuring that consent is “informed.” A consultant in risk communication discusses the strategies that can help doctors to communicate risks clearly, and thereby also build closer relationships with their patients
Healthcare services (where the dangers are generally elevated and situations are more vague and difficult) nearly every medical practitioner who communicates with patients has to converse information on possibility and apply particular approaches that can help out to cure this paucity and develop patients' thoughtful acceptance of risks (Paling, 2003).
Range of the problems met associated with patients’ language deficiency. Table 2 presents the problems encountered associated with patients’ language deficiency. The level of each problem was rated based on the given 5-point scale such as: all of the time, often, sometimes, rarely and never.

The analysis of the data was known through the mean score obtained from the medical practitioners’ responses on the encountered problems. The outcomes were presented according to each acquired rank in chronological order. The following were: patients’ reluctance in dealing with the medical practitioners (3.94; 1st), awkwardness (3.75; 2nd), patients’ hesitation in abiding medical practitioners’ instructions (3.14; 3rd), lack of attention to each other’s expression of concern (1.98; 4th), time, compassion and understanding are inappropriately dispensed (1.94; 5th), exhibit uncaring attitudes that’s why intended actions/responses are not given right away (1.88; 6th), other unpleasant approach (1.73; 7th), immediately request for replacement to match each other’s interest (1.41; 8th), intimidation (1.33; 9th), tendency to become doubtful (1.25; 10th) and coarseness is evident (1.14; 11th). 

Some problems (1 and 10) were frequently and rarely (3, 4, 5 and 11) experienced, while problem no. 2 was sometimes met due to patients’ language deficiency. However, there are problems that never happened such as: 6, 7, 8 and 9. 
 
A great deal of patient disappointment and numerous grievances are caused by the failure in maintaining medical practitioner-patient attachment brought by the difficulty in understanding what the medical practitioner intends to happen. In some cases, several medical practitioners have a tendency to overrate their skill in communication that they neglect patients desire to be heard and understood in order to at least lessen their sufferings (Fong Ha, 2010). The present study concerns on the capability of the respondents in understanding their clients despite language deficiency in order to maintain medical practitioner-patient trust to avoid frustrating result.  

Table 2: Range of the Problems Met Associated with Patients’ Language Deficiency
On Patient-Medical Practitioner Relationship 
Indicator
Mean
Rank
Description
Problem 1
3.94
1st
Often
Problem 2
3.14
3rd
Sometimes
Problem 3
1.94
5th
Rarely
Problem 4
1.88
6th
Rarely
Problem 5
1.98
4th
Rarely
Problem 6
1.41
8th
Never
Problem 7
1.25
10th
Never
Problem 8
1.14
11th
Never
Problem 9
1.33
9th
Never
 Problem 10
3.75
2nd
Often
 Problem 11
1.73
7th
Rarely

Perceived effects of the problems met in delivering medical services. Table 3 shows the mean, standard deviation and description taken from the fifty-one (51) respondents on their perceived effects of the problems met in delivering medical services.

Table 3: Perceived Effects of the Problems Met in Delivering Medical Services
Indicator
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Description
Problem 1
51
2
5
3.55
.879
More Serious
Problem 2
51
2
4
3.16
.612
Moderately Serious
Problem 3
51
1
3
1.63
.599
Less Serious
Problem 4
51
1
2
1.37
.488
Not a Problem 
Problem 5
51
1
4
2.51
.834
Moderately Serious
Problem 6
51
3
5
3.63
.720
More Serious
Problem 7
51
1
2
1.27
.451
Not a Problem
Problem 8
51
1
4
2.82
.865
Moderately Serious
Problem 9
51
1
3
1.55
.783
Less Serious
Problem 10
51
1
3
1.35
.594
Not a Problem
Problem 11
51
1
3
1.43
.539
Not a Problem
Overall
2.21
.260
Less Serious

On findings concerning the effects of the problems met in delivering medical services (with 3, 2 and 1 as minimum ratings and 5, 4, 3 and 2 as maximum), the respondents revealed the standard deviation of the following: the intended meaning of whatever forms of communication is distorted, as a result; medical practitioners’ prescriptions fail to reach its desired purpose .451, medical practitioners’ response to an urgent situation is interrupted .488, others (delay of services) .539, fail to exercise their respective role in the fulfillment of medical/health services .594, medical/health routines are disrupted .599, appropriate medical/health behaviors are not easy to promote .612, impending problems are hard to relate .720, fail to comply on medical practitioners’ instructions .783, misinterpretation of the given medical/health instructions is experienced .834, lessen the patients’ ability to cooperate .865 and good guidance and assistance are difficult to provide .879. The findings revealed that indicator 7 (the intended meaning of whatever forms of communication is distorted, as a result; medical practitioners’ prescriptions fail to reach its desired purpose) obtained a set of data values closer to the mean. However, indicator 4 (medical practitioners’ response to an urgent situation is interrupted) attained a lesser dispersion of a set of values from the mean while indicators 1 (good guidance and assistance are difficult to provide) and 8 (lessen the patients’ ability to cooperate) both garnered a greater dispersion of a set of data values from the mean. The results proved that; the smaller the computed standard deviation, the lesser the quantified amount of variation of a set of data values or the closer that set of data values to the mean; while the larger the computed standard deviation, the greater the measured dispersion of a set of data values. Combining the eleven indicators revealed an overall standard deviation of .260.

The outcomes of respondents’ ratings on the perceived effects of the problems met in delivering medical services are shown in their computed mean. Evidently, indicators 1 (good guidance and assistance are difficult to provide - 3.55) and 6 (impending problems are hard to relate - 3.63) correspondingly perceived as more serious. Whereas indicators 5 (misinterpretation of the given medical/health instructions is experienced – 2.51), 8 (lessen the patients’ ability to cooperate – 2.82) and 2 (appropriate medical/health behaviors are not easy to promote – 3.16) obtained moderately serious descriptive rating.  However, less serious was the descriptive rating derived from 1.55 for indicator 9 (fail to comply on medical practitioners’ instructions) and from 1.63 for indicator 3 (medical/health routines are disrupted); while not a problem from 1.27 for indicator 7 (the intended meaning of whatever forms of communication is distorted, as a result; medical practitioners’ prescriptions fail to reach its desired purpose), from 1.35 for indicator 10 (fail to exercise their respective role in the fulfillment of medical/health services) from 1.37 for indicator 4 (medical practitioners’ response to an urgent situation is interrupted) and from 1.43 for indicator 11 (others-delay of services). The overall result taken from the eleven indicators obtained a mean of 2.21 interpreted as less serious. 

There are situations that medical practitioners successfully dealt with; however there are also cases where they failed in attaining the main goal in communication and in achieving interpersonal relationship skills the facility to collect facts in order to provide precise diagnosis, give suitable advice, confer curative information, and create thoughtful interaction with patients (Institute for Healthcare Communication, 2011).

Effectiveness of remediation applied in addressing the dilemma despite patients’ language deficiency. Table 4 shows the mean, standard deviation and description taken from the fifty-one (51) respondents (with 4, 3, 2 and 1 as minimum ratings and 5, 4 and 2 as maximum) on their perception about the effectiveness of remediation applied in addressing the dilemma despite patients’ language deficiency.

Table 4: Effectiveness of Remediation Applied in Addressing the Dilemma Despite Patients’ Language Deficiency
Indicator
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Description
Remediation 1
51
4
5
4.69
.469
Very Much Effective
Remediation 2
51
2
5
3.20
.530
Moderately Effective
Remediation 3
51
1
5
2.84
.809
Moderately Effective 
Remediation 4
51
1
4
2.86
.825
Moderately Effective
Remediation 5
51
1
5
2.69
1.122
Moderately Effective
Remediation 6
51
3
5
3.75
.796
More Effective
Remediation 7
51
3
5
4.53
.644
Very Much Effective
Remediation 8
51
3
5
3.78
.757
More Effective
Remediation 9
51
1
4
2.24
.619
Less Effective
Remediation 10
51
1
4
2.18
.713
Less Effective
Remediation 11
51
1
2
1.35
.483
Not at All
 Overall
3.10
.245
Moderately Effective

On obtained data relating to the effectiveness of remediation applied in addressing the dilemma despite patients’ language deficiency, the respondents depicted the standard deviation of the following: ask a relative/friend to interpret the information in their own language .469, others (beneficial assistance) .483, ask a coworker who speaks the same language with the patient to translate the prescription .530, capture a conversation in which the content focuses on the risks to the patients to avoid untoward incident .619, medical practitioners must know when they are most likely to arise and what their specific nature is to prepare the solutions ahead .644, a certain department is assigned to mitigate the problem of obtaining conversations on patients’ concern .713, medical practitioners undergo language training programs .757, medical practitioners are likely to have mastered more than two languages excluding English .796, provide a prescription that is already translated to a desired language .809, secure list of contacts to rapidly disseminate information concerning patient’s condition .825 and ensure that accurate interpreter is always available 1.122.  The findings revealed that indicator 1 (ask a relative/friend to interpret the information in their own language.) obtained a set of data values closer to the mean; while, indicator 11 (others-beneficial assistance) attained a lesser dispersion of a set of values from the mean. On the other hand, indicator 5 (ensure that accurate interpreter is always available) garnered a greater dispersion of a set of data values from the mean. The results proved that; the smaller the computed standard deviation, the lesser the quantified amount of variation of a set of data values or the closer that set of data values to the mean; while the larger the computed standard deviation, the greater the measured dispersion of a set of data values. Combining the eleven indicators revealed an overall standard deviation of .245.

The outcomes of respondents’ ratings on the effectiveness of remediation applied in addressing the dilemma despite patients’ language deficiency are shown in their computed mean. Evidently, indicators 1 (ask a relative/friend to interpret the information in their own language-4.69) and 7 (medical practitioners must know when they are most likely to arise and what their specific nature is to prepare the solutions ahead-4.53) perceived as very much effective, whereas; not at all effective was the descriptive rating derived from 1.35 for indicator 11 (others-beneficial assistance). In relation to indicators 8 (medical practitioners undergo language training programs-3.78) and 6 (medical practitioners are likely to have mastered more than two languages excluding English -3.75) were equally perceived as more effective; whereas, moderately effective was the descriptive rating derived from 3.20 for indicator 2 (ask a coworker who speaks the same language with the patient to translate the prescription), from 2.86 for indicator 4 (secure list of contacts to rapidly disseminate information concerning patient’s condition), from 2.84 for indicator 3 (provide a prescription that is already translated to a desired language) and from 2.69 for indicator 5 (ensure that accurate interpreter is always available). Unlike indicators 9 (capture a conversation in which the content focuses on the risks to the patients to avoid untoward incident -2.24) and 10 (a certain department is assigned to mitigate the problem of obtaining conversations on patients’ concern.-2.18) in which less effective was respectively attained. The overall result taken from the eleven indicators obtained a mean of 3.10 interpreted as moderately effective.

In this situation, medical practitioners are aware that patients’ satisfaction is being judged as a main pointer of their wide-ranging proficiency. Medical practitioners help regulate patients' emotions, facilitate comprehension of medical information, and allow for better identification of patients' needs, perceptions, and expectations. Patients' agreement with the medical practitioners about the nature of the treatment and need for follow-up is strongly associated with their recovery (Bowen, 2015).
Conclusions

In view of the findings presented, the following conclusions are drawn:

Extent of experienced dilemma due to patients’ language deficiency. The results proved that; the smaller the computed standard deviation, the lesser the quantified amount of variation of a set of data values or the closer that set of data values to the mean; while the larger the computed standard deviation, the greater the measured dispersion of a set of data values. Combining the five indicators revealed an overall standard deviation of .759.

Range of the problems met associated with patients’ language deficiency. Some problems (1 and 10) were frequently and rarely (3, 4, 5 and 11) experienced, while problem no. 2 was sometimes met due to patients’ language deficiency. However, there are problems that never happened such as: 6, 7, 8 and 9. 

 A great deal of patient disappointment and numerous grievances are caused by the failure in maintaining medical practitioner-patient attachment brought by the difficulty in understanding what the medical practitioner intends to happen. In some cases, several medical practitioners have a tendency to overrate their skill in communication that they neglect patients desire to be heard and understood in order to at least lessen their sufferings.

Perceived effects of the problems met in delivering medical services. The overall result taken from the eleven indicators obtained a mean of 2.21 interpreted as less serious. 
There are situations that medical practitioners successfully dealt with; however there are also cases where they failed in attaining the main goal in communication and in achieving interpersonal relationship skills the facility to collect facts in order to provide precise diagnosis, give suitable advice, confer curative information, and create thoughtful interaction with patients.

Effectiveness of remediation applied in addressing the dilemma despite patients’ language deficiency. The overall result taken from the eleven indicators obtained a mean of 3.10 interpreted as moderately effective. In this situation, medical practitioners are aware that patients’ satisfaction is being judged as a main pointer of their wide-ranging proficiency. Medical practitioners help regulate patients' emotions, facilitate comprehension of medical information, and allow for better identification of patients' needs, perceptions, and expectations. Patients' agreement with the medical practitioners about the nature of the treatment and need for follow-up is strongly associated with their recovery.
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Abstract

Reading and writing are two skills that are oftentimes inseparable from each other. In fact, these two skills are part of our everyday lives. This led the researchers to conduct the study “Correlation of Reading Comprehension and Writing Ability of Grade 7 Students of Emilia Ambalada Poblete National High School: A Basis for Intervention”. The researchers aimed to know the correlation between reading and writing through assessing the students’ reading and writing proficiency using a Multiple Choice Test for their reading proficiency and an Essay Type Test for their writing ability. In this study, the researchers adopted and modified the reading text from www.ereadingworksheets.com. Through this standardized test that the researchers adopted and modified, they were able to determine the reading and writing proficiency of the students which became the basis of an appropriate intervention. The data gathered revealed that there is a significant relationship between students’ reading comprehension and writing skills. Furthermore, the result showed that majority of the respondents’ reading and writing proficiency are below and not appropriate for their grade level; thus, the need for an intervention.

Keywords: writing ability, reading comprehension, intervention, correlation

Introduction

In our everyday life, reading and writing are always part of it. Whether we are at home or at school, these two cognitive activities are really inseparable. When we are at home, reading could be the first thing that we usually do, we could even guess that the very first thing that everyone (not just millennial) do upon waking up is to check messages from smart phones or e-mails on personal computers or any gadget, thus, it is reading. After reading all of those text messages or e-mails, one tends to compose immediately a message to reply, thus, it is writing. At school, reading and writing are inseparable skills. There would be a lot of reading materials and writing activities that students face regardless what their grade levels are.

	Thus, the inquiry on the relationship of these two skills. Is there significant relationship between reading and writing? Is it safe to conclude that when one is good in reading, he or she could be good in writing also? 

	This study worked within this paradigm:





Grade 7 Students
Reading Comprehension 
Writing Ability
Intervention















	This study aimed to show the relationship between reading Skills and writing Skills of students through the use of Multiple Choice and Essay Type Examination with the goal of proposing an intervention if the need arises. Furthermore, it wanted to answer its main research question, viz. How is Reading Comprehension related to Writing Ability of the Students?

Specifically, the following questions were answered:
1.   What is the demographic profile of the students in terms of:
(a) Age
(b) Gender
2.   What is the result of the Standardized Examination that was implemented to the students?
(a) Reading Comprehension Test
(b) Writing Test
3.   How is Reading Comprehension related to Writing Ability of the students?
4.   What appropriate intervention could be applied?

Scope and Limitation of the Study

The coverage of this study was determining the correlation between reading comprehension and writing ability of students through assessing their proficiency on the two skills. Reading comprehension and writing ability of the students were assessed through the use of a Standardized Test consisting of multiple choice and essay type Test. Also, this focused on Grade 7 students of Emilia Ambalada Poblete National High School, Cavite, Philippines.

Methods

This study used comparative method. The research respondents were Grade 7 students of Emillia Amabalada National High School. Two sections from this grade level composed of 127 students in total were chosen conveniently depending on their availability. 

Instrumentation

     	Two instruments were used in this study. First, an adopted and modified standardized examination from www.ereadingworksheets.com that is consist multiple choice test assessing the following skills: identifying text structure, determining the author’s purpose, distinguishing facts from opinion, interpreting main ideas, and comprehending text. Second, an essay part examination based on the same reading selection was done. A modified rubric for checking of the essay part was used.
 
Statistical Technique
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	The scores were statistically analysed. To determine the relationship between reading and writing, the Formula for Frequency and Percentage was used. 


Results and Discussion

Problem 1. What is the demographic profile of the students in terms of?
	Age (Figure 1.1)
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Figure 1.1 Frequency distribution of Age of the respondents
 
        	Figure 1.1 depicts the frequency distribution of age of the respondents. It portrays that there are 66 (51.97%) 13 years old; 35 (27.56%) 12 years old; 18 (14.17 14 years old; 5 (3.94%) 15 years old; 2 (1.57%) 16 years old; and 1 (0.79%) 18 years old.

	Gender (Figure 1.2)
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Figure 1.1 Frequency distribution of Age of the respondents
 
        	Figure 1.2 depicts the frequency distribution of gender of the respondents. It portrays that there are 64 (50.39 %) male; and 63 (49.81%) female.

Problem 2. What is the result of the Standardized Examination that was implemented to the students?

Frequency and Percentage of passed and failed remarks in reading, writing, and combined score.
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The above table shows the frequency and percentage of passed and failed remarks in reading, writing, and combined score. The results depict that there are 101 (79.5%) in reading, 96 (75.6%) in writing, and 98 (72.2%) in combined scores who got a failing mark. In terms of  the passing mark, there are 26 (20.5%) in reading, 31 (24.4%) in writing, and 29 (22.8%) in combined scores.

Problem 3. How is Reading Comprehension related with the Writing Ability of the Students?

Relationship between Reading and Writing
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The above table shows the relationship between reading and writing. The result shows that there is a good direct significant relationship (r= .379, p  0.01). This means that when reading score increases, writing scores also increases and vice versa. This led to the rejection of null hypothesis that there is no significant relationship between reading and writing score.

Conclusions

	Based on the research findings, the following conclusions can be drawn:

	There is a good direct significant relationship between reading and writing. When reading score increases, writing scores also increases. When reading score decreases, writing score decreases also.
	Some students who chose not to answer the second part of the standardized test, i.e. writing. This resulted to a failing mark.
	An intervention program should be done because the students failed the standardized test for their grade level. 


Recommendations

	Based on the foregoing findings of the study, the following are recommended:
	This study focused only on comparing the reading and writing skills of Grade 7 students. For further study, future researchers may consider other grade levels.

This study focused on the relationship pf reading and writing. Another study may be done using the other macro skills.
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Reflections on Social Work Practice in Saudi Hospitals
Reflective thinking has become an influential concept in social work since the publication of Schon’s work The Reflective Practitioner in 1983 and Kolb’s work on Experimental Learning in 1984.  Subsequently, there has been a wealth of books and articles on reflection in social work education, but also in social work practice.
In this paper, I wish to report one incident – chosen among many others – early in my medical social work career, which caused me to reflect on that situation and the process by which it unfolded.  This incident will serve the aim of this paper, which is to illustrate a point which may be taken for granted in contemporary social work in western developed countries - the value of reflection on practice.  However, this will be examined in a different cultural context.  At the time, reflective thinking was not widely adopted among social workers in my own country, Saudi Arabia, as a basis for promoting better outcomes. 
After some initial background and clarification of terms, I will report, therefore, on one incident and reflect on what I learned from that experience.  From this will follow my overall assessment of the value of reflective thinking in all social work, as an exploration of personal and theoretical knowledge.
Key terms:  reflection, culture, social work practice
Background:
Rather than attempt to produce yet another definition of reflection, to add to the many which have been recorded in a host of publications in a range of fields, I would like to share my understanding of what a reflective practitioner in medical social work does.  Reflective practitioners 
	Think things through

They question their own professional guidelines
They recognise ethical dilemmas and conflicts
They accept responsibility and blame
They try to understand how clients are experiencing the world (1)
It is useful to contrast these points with what defensive practitioners do:
	They fulfil the duties and responsibilities defined for them by the agency and the law

They avoid blame
They follow agency values in their work, which they maintain separate from their personal values
However, simply as food for thought, I include one popular definition of reflection in social work practice:
‘Reflection is an important human activity in which people recapture their experience, think about it, mull over & evaluate it. It is this working with experience that is important in learning’. (2)
However, this definition does not limit reflection in social work simply to self-observation.
	Certainly, what might be called ‘informal reflection’ involves a questioning of our own practice and assumptions.  This process may combine usefully with ‘formal reflection’, in which the social worker draws on research and theory and on previous experience, as a guide to present practice (3).  Therefore, an important aspect of reflection is questioning the main tenets of theory that govern social work practice.  It involves challenging our own biases but, more than that, the assumptions and biases common to the professional environment in which we work.  It involves a special kind of interaction with clients or patients and with colleagues.  This interaction will generate knowledge which influences our development and outlook as social work practitioners, rather than provide easy generalisations to fit a multitude of situations and events (4).
	A final element which is relevant to the situation which I will recount is that reflection on practice includes the capacity to identify the impact of society and culture on events and outcomes (5).  This will become apparent in my account of an experience early in my career as a medical social worker.
A significant incident
I will be describing my experience in the department of social service in a hospital situated in the northern region of Saudi Arabia. The department consists of a group of social workers with a sense of teamwork co-operating with the rest of the hospital medical staff. My role, as a member of the social work team at the hospital, was simply to help patients to recover as quickly as possible.  One patient who required help was a Sultan. When Sultan lost his driving job he became a non-earning father, except for a little money he used to earn from casual irregular work. With the patient’s earnings being on such a low level, he could not cover either his or his family’s needs. The Sultans fell into rent arrears and as such they were under threat of eviction by the Landlord. The patient remains determined to provide for his children’s needs, in particular to continue going to school and study. He appears to love his children deeply, and as such he has always done his best to provide for them. 
In summer 2000 Sultan was brought by his neighbours to the Saudi North Area Hospital, and he was admitted to casualty, where the patient’s health condition was diagnosed as nervous anxiety. It was decided he should be kept in hospital to receive care and treatment. The social Health Service was informed and I was requested by the head of the department to assess the patient’s case and find out whether there was any help available from the social medical services. 
Prior to my first appointment with Sultan, I had access to his medical file, and I met a neighbour who had brought him to hospital. I also visited the mosque near to Sultan’s home address, where Sultan had attended regularly. The Imam of the mosque was helpful, telling me Sultan was a strong believer. I discovered that Sultan had suffered a lot throughout his life but did his best to provide his family with a dignified standard of living.
Sultan came to my office, on time for his appointment, located within the hospital wards. He seemed nervous and worried, perhaps because Saudi society has misdirected views towards a mentally disturbed person. Furthermore, KSA society misunderstands the purpose of a patient seen by a specialist social worker, tending to focus on whether the patient has financial problems. Most Saudi citizens are ashamed of being described as poor. Pride is conserved by concealing problems and denying the need for assistance due to the risk of being shamed and named because of such help (6).
Religious belief is the strongest pillar in Saudi society, therefore I kept reminding Sultan that the provider is Allah, and that as such Allah committed himself to provide for humanity regardless. Accordingly, there is no need for Sultan to worry about being poor. I asked him why all of this devastation and concerns about his children? I said we were here in the medical social service to help him and that we would find him a suitable source of income. I then added that our aim was to assist him to overcome the current problems.
The second time I met with Sultan was two weeks after he left the hospital. This time the meeting was held at his home address providing some insight to Sultan's family life. I discovered at this point that Sultan suffered financial pressure due to commitment towards his family. In my subsequent report, I surveyed his childhood and its associated problems. For example, his parents paid little attention to his education, being more interested in him looking after the camels. Prior to this session I had contacted a number of sources that may contribute in relation to his financial problems, such as the "friend's of patients association" and an organisation of wealthy people who have expressed their wish to help those in need.
During the session I showed Sultan the reports I had prepared. This triggered off some painful childhood memories and the regrets that he had not been able to pursue his education. I then assured him that there were some promises from voluntary organisations to ease his hardship. I had also received one positive response from a company owner offering to secure Sultan with an opportunity of employment. 
Soon after I commenced finding means of help for Sultan, I transferred his file to an alternative social worker. This colleague had arrived for the purpose of training. Separation from the helper should be gradual and planned and I did the file transfer with the belief that this case was close to being resolved. I was aware that Sultan’s progress might be hindered as a result of this transfer. For this reason I informed him of the transfer steps, telling him about the new social worker who was about to take over from me during the next session. I also promised Sultan that I would deal with his file again if any need for help arose. 

Reflections
This incident described is chosen because it is neither remarkable nor unusual – on the contrary, it will seem familiar to many practitioners of social work in at least some aspects.  At an early stage, without being conscious of it, I was operating on what Kahneman (7) calls ‘System 1’.  My actions were System 1 actions.  This is to say that my thinking operated automatically and quickly, with that lack of control which makes possible immediate responses to quick impressions.  This is the mode of thinking which reflective practice – System 2 - clearly aims to counter.  Perhaps, as Kahneman and Trelfa (8) suggest, the problem often lies in the nature of our practice when – as is frequently the case – immediate answers are required.  Looking back on this incident, I think that my reactions were ‘System 1’ reactions, while later ‘System 2’ kicked in occasionally when System 1 did not have a solution to a problem.  Although System 1 and System 2 should be thought of as interacting systems, rather than sequential stages, I find the terminology useful in emphasising that they are connected, and that one does not replace the other.
One problem with System 1 thinking is that we are accustomed to see things as we expect them to be, based on our training and experiences which – more or less unquestioned – shape our way of dealing with situations.  Thus, in the case of  Sultan, my reactions were System 1 in the initial stages when Sultan appeared moody, sceptical and even antagonistic towards the intervention of a social worker.  Of course, I was forced to confront this clash of perceptions between the patient and my own role through some of that informal reflection – self-questioning – that I referred to in the Background to this discussion.  The problem was one of establishing effective and competent engagement between Sultan and myself in order to help him cope with his situation.
System 2 - that is, reflective, thinking - was necessary in order for me to decide how to build mutual trust.  Not only the medical social worker in Saudi Arabia is aware of the stigma attached to mental health problems.  The patient is also keenly aware of it, having ‘been on the receiving end’ for a longer or shorter period of time.  Through formal reflection – based on a study of models of reflective practice – I learned to understand the need to identify key issues which arose from our conversations, and even key words used by Sultan.  The identification of what was important from Sultan’s perspective informed my conversations with the medical staff responsible for his treatment, the Imam and neighbours who would support him on his release from hospital, and the voluntary organisations and individuals who would help him in practical ways, such as finding work.  
Sultan’s family background and lack of education as a child, and his sense of pride, dignity and self-worth as a provider for his family were all linked to Saudi economic realities.  They were also linked to social and cultural reactions to those mental health problems which resulted from his failure to live up to his self-expectations in his specific, individual situation.  Dealing with this situation in order to help Sultan to overcome his difficulties could not be achieved by reliance on a set of established procedures – a dehumanising technical rationality (9).  I learned not to fear the assumption of personal responsibility for my decisions, which were taken on the basis of that mixture of System 1 and System 2 thinking and acting, in order to provide the best outcome for the patient that I could.
My experience raises the question in my mind of what in fact happens when knowledge is integrated into practice or how knowledge is generated from practice (10).  This exploration of reflective practice is beyond the scope of this paper, but I am certain that when it takes place, then that is what we really mean by reflective practice in action.
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Abstract:
         This research aimed to develop a vision for how to develop geography curricula at the secondary stage in the light of geospatial information technology because the geography curricula in the secondary stage did not keep pace with this modern trend in the field of teaching and learning the subject of geography. The research relied on the descriptive approach, where a list of geospatial skills that must be developed for secondary stage students was built in addition to a list of the most important applications of geospatial information technology that must be available in geography curricula at the secondary level, then a paradigm was set for developing the curriculum of the secondary second grade, “Development Geography” in the light of geospatial information technology in terms of the intellectual foundations and premises on which this paradigm depends, and in terms of curriculum elements that include: objectives, content, teaching strategies learning activities and resources, and assessment methods. Finally, the research concluded by providing a set of recommendations and proposals related to the importance of developing geography curricula in the different academic stages, especially the secondary stage to prepare a generation that has the knowledge, ability, and will implement the visions and plans of future development in Egypt and work to develop them in light of the available information and potentials and the future vision that we aspire to achieve.
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Introduction:
   The world is currently witnessing a unique information and technological revolution, which has forced it to deal with an endless amount of flowing data in all fields, especially with the emergence of modern technologies such as the fields of artificial intelligence and big data processing sciences, and other technologies that enabled humans to deal with this rapidly changing world. 
     This was reflected in the science of geography during the past decade, which has undergone fundamental changes and an increasing awareness of the importance of spatial geography among decision makers, whether in governments or business around the world, through the Internet, mobile communication devices and the significant increase in location-based services leading to that everyone is directly connected to spatial information on a daily basis, especially with appreciation of people around the world for  the importance of the need for geospatial information.
      Therefore, the establishment of the United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management came to confirm that member states can work together and participate in benefiting from knowledge and supporting development towards building strong foundations for geospatial information based on a common recognition that geospatial information plays a role in the development of the economy, Providing important services to support and develop sustainable development, which leads to enhancing the lives and well-being of individuals around the world. (United Nations Geospatial Information Network, 2020), (National Survey Authority, UK, 2013, 9)
   If the countries of the world in general depend for their development on the adoption of an ambitious plan for sustainable development that derives its general features from the general plan of the United Nations 2030, which is unique in its details according to the nature, goals and capabilities of each nation, but this can only be achieved by relying on a strong, modern and developed base of geospatial information in order to be able to take the right decision at the right time in order to achieve the objectives of the hoped-for plan.
Therefore, in the framework of setting its plan for sustainable development by 2030, in which it aims to have a competitive, balanced and diversified economy depending on innovation and knowledge, based on justice, social inclusion and participation, and with a balanced and diverse ecosystem to invest the genius of place and man, to establish an infrastructure system for the country’s spatial data by launching the “Geospatial Gateway” platform in 2020; to unify spatial data between government agencies, and to serve the country’s development plans by maximizing the use of available resources and improving follow-up and decision-making methods, which it has already started through the first version of the portal, which includes a number of projects and files for the Ministry of Local Development and the governorates, including: Egyptian Rural Development Program as a part of the presidential initiative "A Decent Life", the solid waste system, investment plans, and the follow-up of the population issue, provided that the remaining projects are completed after that. (Al-Ahram Newspaper, 2021), (Egyptian Spatial Data Infrastructure, 2018, 3), (Sustainable Development Strategy 2030, 2016, 3)
   Thus, the necessity of the integrity of the state’s plan has been manifested in order to achieve its future vision, of which sustainable quality education is one of its main pillars by working on developing curricula in general, and geography curricula in particular, which depends according to its nature on the science of place. Geography is a complicated, vast and divergent field as it handles topics including natural systems intertwined with humans on planet Earth. Therefore, place is an important factor, especially in the era of globalization and information technology, as geographic knowledge and modern geospatial technology provide unique opportunities for policy makers indicating that without geography it is not possible to deal with the modern world or make plans for the future, especially in a time petroleum is no longer the most valuable resource, rather information and data, as stated in the report of the "Economist" magazine 2017. 
Hence, it is clear that there is a need to include geography curricula to employ geospatial information technology in line with recent trends in this field, especially after the US Department of Labor report in 2017 indicated that jobs using geospatial technology are expected to grow by 19 percent between 2016 and 2026. Therefore, there is a need to develop educational curricula and materials for middle and high school students to develop their skills in this field. (Bureau of Labor Statistics, 2017)
    This is also consistent with the recommendations of the annual symposium of the American Geographical Society - which presents a strategic dialogue on the vital trends that will reshape the geography of our planet by 2050 - as it came in 2021 under the title "Towards a more just world", in which it explained that with the outbreak of a pandemic Corona, the extent of economic disparity and social difference has appeared clearly between developed and developing economies, which affected the characteristics of jobs, minimum wages, the ability to resist and limit the epidemic, and increase the clear differences in health and life expectancy, educational and work opportunities, the accumulation of wealth among generations, and the ability of human mobility from one place to another. Therefore, it is necessary to work to reduce this gap to provide a more just world, which we cannot achieve without looking at the availability of accurate spatial information and the employment of supporting applications, which must be a main focus of geography curricula. (The American Geographical Society, annual Symposium, 2021)
   By extrapolating the geography curriculum document in the secondary stage in Egypt, it was found that it has not been modified since its issuance in 2013, and it did not address the applications of geospatial information technology with the exception of only one lesson in the curriculum of the second grade secondary, which contradicts the text of what was mentioned in this document of the need to pay attention to the development of dealing skills With contemporary technology patterns, and with modern methods in geography such as: geographic information systems and remote sensing. It also contrasts with the state special importance to developing a database of geospatial information for Egypt; in order to be the basis for achieving Egypt’s Vision 2030. (Quality Document for Geography at the Secondary Stage, 2013, 12)
    The above is in agreement with the study of (Najla Majd Al-Nahhas, Marwa Salah Al-Adawi, 2017, 31), who worked on making a comparison between geography curricula in Egypt and a group of developed countries represented in: the United States, Singapore and Japan in the light of the frameworks of comparative analysis. In light of this, I concluded the need to update geography curricula in Egypt and take advantage of the standards of the National Council for Social Studies C3, by including a new standard that includes the use of geospatial techniques in solving geographical problems, how to use digital maps and other geographical representations, and giving attention to skills related to spatial thinking to understand, communicate and employ geographical information in order to prepare students for practical life.
  An exploratory study was applied to a group of (35) students of the second year secondary at Saidia Secondary School to identify the extent to which they acquired some geospatial skills, including: skills of research and spatial thinking, the use of geographical tools, the ability to cooperate and work in a team and to propose realistic solutions to the presented geographical problems. The results indicated that 71% of the students got less than 35% of the test score, while 29% of the students got less than 55% of the total score. This indicated the weakness of most of these skills among these students, especially with regard to the ability to use geographical tools and employ them in proposing solutions to the geographical problems they face, hence the problem of this research is formulated.

Research problem:
      The problem of the research was identified in that the geography curricula in the secondary stage did not keep pace with one of the recent trends in the field of teaching and learning the subject of geography, which is geospatial information technology, in addition to the weakness of geospatial skills among students of this stage.
To overcome this problem, the research tried to answer the following main question:
How can geography curricula be developed at the secondary stage in light of geospatial information technology?
From this main question, the following sub-questions are derived:
1- What are the geospatial skills that should be developed for secondary stage students?
2- What are the applications of geospatial information technology that should be available in geography curricula at the secondary stage?
3- What is the proposed conception for developing geography curricula at the secondary stage in the light of geospatial information technology?
Research limits: The limits of this research were confined to:
	Choosing some geospatial skills, in addition to some applications of geospatial information technology that are commensurate with the nature of geography curricula at the secondary stage.

Establishing a general framework for how to develop the curriculum for the second year secondary " Development Geography" in the light of geospatial information technology, as a field of study; due to the nature of its content that is compatible with geospatial information technology.
Research Methodology:
This research is based on:
     The descriptive approach: which was used in the study of literature, research and previous studies related to geospatial information technology, and in building the two lists of geospatial skills, and applications of geospatial information, in addition to setting the general framework for how to develop the second grade secondary curriculum "development geography" in the light of geospatial information technology.
 Defining research terms: The current research adhered to the following procedural definitions:
	Geospatial Information Technology:
- A group of modern technologies that benefited from the development of the field of geographical artificial intelligence, which helped in the speed and accuracy of analysis, production, presentation, and prediction of spatial information, and represented the basis for achieving sustainable development visions on sound scientific foundations."
	Geospatial skills:
- The set of mental and performance operations that express the ability of the secondary school student to study, understand and analyze the geographical problem, with the aim of finding a solution to it and making a correct decision about it, by employing the personal, professional and academic skills associated with that."

Research Procedures:
          To answer the research questions and test the validity of its hypotheses, the following steps were followed:
	Preparing a list of geospatial skills that must be developed among secondary school students, through:

	Studying literature and previous studies that dealt with geospatial skills.
	Studying the objectives of the geography curricula at the secondary level.

Studying recent global trends in the field of geography teaching and learning.
Studying the characteristics of secondary school students.
Preparing an initial list of geospatial skills and presenting it to a group of arbitrators to solicit their opinions about their suitability for secondary school students.
	Adjusting the list in the light of expert opinions and putting it in its final form.
	Preparing a list of geospatial information technology applications that must be available in the geography curricula at the secondary stage, the experimental unit, through:

- Study of literature and previous studies that dealt with the applications of geospatial information.
	Review of the geospatial information database for Egypt for the year 2020.

Studying the objectives and content of geography curricula at the secondary level.
Preparing an initial list of applications of geospatial information and presenting it to a group of arbitrators to obtain their opinions about their suitability for the geography curriculum in the second year secondary.
Adjusting the list in the light of expert opinions and putting it in its final form.
	Laying out the general framework for how to develop the curriculum for the second year secondary " Development Geography " in the light of information technology, through:

	Defining the intellectual foundations and premises of the developed curriculum.

Preparing the general framework of the curriculum, which includes:
	Defining the general objectives of the curriculum.

Defining the content elements and integrating them with the skills and applications of geospatial information technology.
Determining appropriate teaching strategies.
Determining the appropriate activities.
Choosing the appropriate learning resources.
	Defining assessment tools.
	Providing recommendations and research proposals.

Research Objective: the research objective was identified in light of its questions in:
	Developing a general conception of how to develop the geography curriculum for the second grade secondary, " Development Geography" in the light of geospatial information technology in order to keep pace with modern trends in the field of teaching and learning geography subject and in a manner that develops the geospatial skills of secondary school students.

  The importance of the research was to provide the following:
A list of the geospatial skills that must be developed for secondary school students.
	A list of applications of geospatial information technology that must be available in geography curricula at the secondary stage
Establishing a general framework for the geography curriculum for the second grade secondary " Development Geography" in the light of geospatial information technology, which can be used as a guide for the development of geography curricula for the first and third secondary grades.
The research may direct the attention of those in charge of preparing and developing geography curricula at the secondary level to the importance of keeping pace with modern trends in teaching and learning geography, including geospatial information technology.
Theoretical framework for research: Geospatial information technology - its concept, development, most important applications, and associated skills
   The theoretical framework of the research deals with the literature and previous studies related to it, by clarifying the concept of geospatial information technology and its development, and its importance in the teaching and learning processes of the subject of geography as well, in addition to presenting its most important fields and applications, concluding with the presentation of the most important geospatial skills and their relationship to the skills of the twenty-first century.
Geospatial information technology: 
    With the availability of the global positioning system, real-time traffic maps, accurate weather forecasts, and the trend towards an increase in the number of self-driving cars, geospatial data and information are now available for all on a 24-hour basis around the world, and interest in it has increased at all levels.
	The concept and development of geospatial information technology:
    Geospatial information or location-based data has already existed for hundreds of years, for example in topographic maps. What is different today is the extent of the speed of collecting new information and the implementation of more sophisticated analysis about it, thanks to the technological advances we are experiencing. In fact, what was once considered to be information only available to government departments and sovereign bodies has become widely used over the past twenty years, especially with the increase in the technology of mobile devices and means of communication, which made smart phones and applications for positioning on maps available to everyone, thus making geospatial technology within the reach of every individual.

    Geospatial data describes any data relating to or containing information about a specific location(s) on the Earth's surface, including three-dimensional information, resulting from a geographic information system (GIS), a framework that provides the ability to capture and analyze spatial and geographic data.  Geospatial analysis describes methods for image collection, global positioning system (GPS), satellite imagery, and digital tools for data visualization, processing, and analysis. (UN Geospatial Network, 2020)
  The US Geological Survey 2021 indicated that geospatial information technology is a rapidly developing field as a result of the emergence of what is known as GEO-AI, which is the application of artificial intelligence methods and techniques to processing spatial data and the associated analytical processes, models and applications. (United States Geological Survey, 2021)
While (National Center of Excellence for Geospatial Information, 2021) indicated that geospatial information technology is an integration of geospatial sciences and technology (GST), through innovative tools and techniques that enable users to visualize, analyze, and query temporal, spatial and critical relationships. , and predict them. Whether it is a map on the phone, or the navigation system in the car, or the maps that the individual sees on the TV, after “spatial geography” has become present in every place and time, which has shown its impact significantly with the pursuit of scientists, researchers and the general public to the latest information related to the geographical spread of COVID-19 virus. (National Geospatial Technology Center of Excellence, 2021)
   (Cimons, M., 2017) also indicated that geospatial information technology represents: devices and equipment used in imaging, measuring and analyzing land features, which usually include global positioning systems, geographic information systems, and remote sensing applications, which have multiple and widespread uses starting with the military and homeland security, uses in public service areas, and in land use, territorial mapping and the field of environmental protection as well.
   We conclude from the previous definitions that geospatial information technology:
- is always connected to a place.
- relies on a set of advanced technical tools, hardware and software.
- represents smart GIS as a basis for it.
- is mainly benefiting from what is known as geographical artificial intelligence.
- Its use has become available in the official public and private domains.
- It intervenes in all fields and represents the right basis for achieving sustainable development.
     Accordingly, geospatial information technology can be defined procedurally in this research as:
    "A group of modern technologies that have benefited from the development of the field of geographical artificial intelligence, which has helped the speed and accuracy of analysis, production, display, and prediction of spatial information, and represents the basis for achieving sustainable development visions on correct scientific foundations."
	The importance of geospatial information technology in the teaching and learning processes of geography:
     With the occurrence of a revolution in the availability of geographical information, which gave man the opportunity to manage many geographical phenomena by anticipating and directing them to serve the community, this information has become an indispensable requirement for achieving development plans and for human survival and well-being. Therefore, geography is one of the first sciences that successfully dealt with the information revolution as Geographical information systems and remote sensing, and then comes the importance of teaching and learning geospatial applications and the skills associated with them for the children of this age, represented in:

- Introducing students to the most important geospatial applications, theoretically and practically, and directing them to solve geographical problems.
- Acquiring the skills of the twenty-first century, representing dealing with the modern technology and its applications according to its field of specialization as one of its pillars.
- Raising motivation towards studying geographical topics by providing the opportunity to ask and direct a large number of geographical questions and inquiries and search for different answers to them.
- Adding modernity to the study of geographical topics through its constant need to support its content with all new geographical data and information.
- Developing the ability to communicate and group work in the team.
- Developing the ability to continuous review, research, and acquiring the ability to self-learning motivated by geographical curiosity, which helps to retain the impact of learning.
- Estimating the importance of using and applying geospatial information technologies in setting development plans and the ability to make decisions.
- Connecting students to the needs of the labor market, which is witnessing an increasing demand for individuals who can deal with these modern geographical applications.
     Therefore, several studies have indicated the importance of including and teaching geospatial information technology applications to students, especially at the secondary level, including:
A study (Rasha Ali Fahd, 2016), which indicated the need to keep pace with the geographical approach to the tremendous progress in the field of geographic information systems, as it is one of the most important applications of geospatial information technology, and to the effectiveness of the proposed teaching program in raising the level of female students in the second year  secondary in understanding GIS subject, and being able to use computers, in addition to the contribution of the teaching program in linking the theoretical side with the practical side, which made it easier for students to understand and master the material and positive interaction among them.
A study of (M. Beth Schlemper & others, 2018), which indicated that geospatial technologies, such as mapping and geographic information systems (GIS), remote sensing, photogrammetry, and data acquisition and analysis are among the tools that support learning and students’ interaction with the world those around them. It also pointed out that the traditional methods followed in teaching geography often make students unaware of how these technologies work that affect their lives and make them have the ability to change society. Therefore, there is a need to develop training materials for middle and high school students in this field.
The study (Walid bin Saif bin Sadar, Muhammad bin Abd bin Saif, 2021) also indicated that teaching and learning geography through modern geographical techniques helps to transfer knowledge from the inanimate to the tangible, and gives learning a meaningful character, constitutes an attractive factor for learning, raises From the learner's motivation, and shortens the time and effort in implementing the educational situation. Therefore, geography teachers must be trained to use these techniques in teaching them.
The study (Incekara, 2021), aimed to use the three-dimensional digital map technology in teaching geography to secondary school students, and this had a positive impact on students’ motivation towards learning, because it simulates reality, and develops students’ skills in making the measurements required to clarify the features of the Earth's surface in its longitudinal and latitude dimensions.
    It is clear from previous studies that there is a consensus on the lack of use of the applications of geospatial information within the scope of geography subject, and the predominance of the theoretical side and the lecturing nature of its teaching, which was negatively reflected on students’ awareness of the concepts of geospatial information and the skills associated with it, in addition to the weak infrastructure of programs, devices and enough training for teachers and students in this field. Therefore, there is an urgent need to take care of this field in theory and practice and reconsider the programs and curricula offered if we want to take serious steps towards this field.
	The most important areas and applications of geospatial information technology:
     The report of the United Nations Geospatial Information Network in 2020, entitled "Geospatial information towards a better world", enumerates the benefits and areas in which geospatial information technology applications have been employed, by reviewing actual examples of them, starting with relying on them in providing public services, collecting taxes and the development of the economy in England, to its use in Spain to manage the economy of the agricultural sector, and its effectiveness in reducing crime rates in Brazil, to its uses in the Republic of South Korea to update its cadastral maps, manage land ownership and develop better state infrastructure. (UN Geospatial Network, 2020, 7)

     The International Telecommunication Union (ICT) also believes that the rapid development of information and communication technology and techniques for providing and dealing with high-resolution data, has led to an explosion in geospatial information and methods of processing it. This is in line with the famous saying “everything happens somewhere”. This sentence represents the new trend in the creation and analysis of data, which means its increased uses and diversity in the coming years, as governments are recognizing the importance of geospatial information in making decisions not only at the long term but also daily.
   Accordingly, there are many areas of analysis and use of geospatial information technology applications, including (but not limited to):
- Climate change modeling and weather forecasting.
- Monitoring pollution and gas emissions in cities and industrial areas.
- Urban use cases, including intelligent transportation systems, autonomous vehicles, and traffic congestion monitoring.
- Natural disasters (such as: landslides, forest fires, floods, earthquakes) and required relief efforts.
- Identification and mapping of services, for example schools, hospitals and facilities.
- Statistical modeling in population census systems.
- Determining discoveries and important archaeological sites.
- Tracking the spread of epidemics and areas of public health, whose importance has recently increased the Corona pandemic.
- Implementation of smart urban planning systems.
- Mapping deforestation and land use, and estimating crop yields to predict trends in food and main commodity markets
- Monitoring poverty levels and national income (according to the movement of buying and selling and traded goods)
- Tracking population migrations and their impact on national security.
- Monitoring biological diversity processes and animal distributions.
- Monitoring human rights violations (such as the whereabouts of refugees)
  (International Communication Union, 2020), (Xie, Y., 2020, 12-13), (Economic and Social Council, 2021, 3)
      According to the previous fields, the applications of geospatial information technology to be used vary, especially with the rapid development in the field of geographical artificial intelligence (GEO-AI), as we explained earlier, the most important of which are: (Mona Sayed Hussein, 2019, 21), (Christian Harder & Clint Brown, 2019, 3-5) (SOUTHWESTERN INDIAN POLYTECHNIC INSTITUTE, 2021)
	Multi-Criteria Spatial Analysis: which is often used when spatial problems include a wide range of possible alternatives and multiple and conflicting evaluation criteria. To perform this, we should take the geographic data models, the spatial dimension of the evaluation criteria and the decision alternatives into consideration in evaluating the standards. Examples of GIS-MCSA applications include vehicle routing, site selection, scenario assessment, land suitability, transportation scheduling, impact assessment, and site assignment for a variety of service sectors. Also, it has many uses in managing, analyzing, and disseminating census data. (United Nation Statistics Division, 2020, 11)
	Geo- Modeling:  is an analytical process conducted in conjunction with a geographic information system (GIS) to study and simulate spatial objects or phenomena that occur in the real world and then plan and solve problems. It can be used to analyze some phenomena such as desertification and encroachment on agricultural lands, climatic changes such as sudden hurricanes, and tracking population displacement or the most appropriate places for urban sprawl and others.

Spatio-temporal GIS simulation: is a process of analyzing data in its spatio-temporal dimensions. It is used, for example, in studying the urban development that occurred in a city over a certain number of years, or the environmental deterioration that affected a land or sea area. (Sami Ahmed Suleiman, 2017, 27)
Smart GIS Apps:  they are for analyzing, integrating and managing data, where the GIS transforms abstract information into visual models, in the form of maps, charts and three-dimensional representations, providing context for understanding the nature of things and analyzes the interrelationships between different phenomena to discover and design better pathways towards a more sustainable future. Therefore, they are mainly used at present in the design and construction of smart cities, to provide the best sustainable livelihoods in them. (Lilian P. Coral, 2016, 1)
Real-time mapping applications, which depend on collecting and determining a location information through various sources, such as GPS or cellular network, in addition to satellite images, or drones. They are usually used in services that need instantaneous intervention, such as emergency services: (police, traffic accidents, civil defense and ambulance). Such as: automatic sensors for users (fires, for example), determining the location of the caller and the shortest way to reach the place, the nearest center to implement the urgently needed (hospital), coordination with this center to be ready, and so on. (Carl Walter & Eric Pollard, 2022)
Cloud Information Systems Applications: cloud GIS App, which relies on integrating GIS and cloud storage services over the web, by simplifying the exchange of geographic information between the service provider and users anywhere, in the form of an attractive and simple visual image, such as providing a search for various services In the surrounding environment, in addition to its multiple applications in the tourism sector. (Cristina, A., 2021)
Applications of GIS Precision Farming: relies on the integration of geographic information systems and remote sensing via satellites, to achieve a comprehensive approach to enhance crop productivity or what is known as the smart farming system, which aims to provide the best use of agricultural land, with determining the spatial and temporal dimension of the cultivation process, including the use of seeds, chemical fertilizers and the amount of water, and the determination of the dates of collection and harvest in order to achieve the highest productivity of the land and maintain its environmental sustainability. (Schrijver, R & Daheim, C., 2016, 4), (Mani, P. & others, 2020, 21)
Applications of digital cartography: depend on taking advantage of modern imaging methods, remote sensing and aerial photography, and taking advantage of photogrammetric techniques, to produce high-resolution maps, especially in building maps that contain a set of main categories (roads, railways, airports, facilities, …… etc.), and it has wide applications in the field of natural disaster risk management, and analysis of crime-fighting patterns. (Mohammed Khuzami Aziz, 2021, 31)
   It is clear from the above that geospatial technologies have become an applied and vital field of increasing importance every day with the increasing problems, especially those related to the management and employment of natural and human resources, which require smart scientific decisions according to the factors, spatial relationships and spatial analysis that support decision-making, which means that the coming years will witness the development of many new applications that will be based on geospatial technology that will change the way of our work.
    Despite the growing need for geospatial information, there remains a dilemma: who has the right to see this data, and how can we prevent its misuse? This represents a new challenge for international cooperation in this field. which requires uniform standards or classifications to maximize the use, sharing and analysis of geospatial data.
	The most important geospatial skills and their relationship to the skills of the twenty-first century:
     With the increasing development witnessed by the science of geography and its departure from being a descriptive science to a quantitative applied science that relies on automated data analysis techniques and advanced information technologies, this had to be accompanied by a development in the skills associated with it, which must be developed among learners, the most important of which are geospatial skills. There are many definitions provided by researchers for geospatial skills, the most important of which are:

     Definition of (Otero, A. J., De lazaro Y Torres, M.L. 2017, 23) for geospatial skills is as follows: one of the basic skills needed to work in modern society, and therefore they must be a part of everyone's education just like learning language and mathematics. They are the basis of geospatial thinking, which expresses the ability to deal with the development of a mental model of the Earth and how to use this model, provided that this model includes: identifying the nature of space or geographical space, determining ways to represent and use spatial information, and applying spatial thinking processes to solve problems. In addition, he argued that the connections among the three dimensions of this model are what give geospatial skills the power of diversity and applicability.
     Definition of (ZWARTJES, L., 2018, 140): which considered that geospatial skills are synonymous with geospatial thinking skills, and express ways of thinking and reasoning related to pattern recognition and spatial description, the use of the spatial concept, visualization and spatial use of geographical tools, in addition to the critical application of spatial information Regarding dealing with real world problems.
      While (Tabor, L., 2021, 140) mentioned the fact that geospatial skills are not a single ability, but rather include a group of different skills, including the ability to study the characteristics and processes associated with the study and understanding of nature and human impact on it at the right time and on a specific scale. Thus, they are directly related to spatial imagination, orientation, spatial awareness and mental visualization, which students can acquire through modern educational programs, including service learning.
We conclude from the previous definitions that geospatial skills:
- Spatial reasoning represents an essential skill within the scope of geospatial skills.
- They aim to find a solution to realistic geographical problems.
- They include several sub-skills, including academic and professional.
- they are characterized by diversity and continuous renewal and is part of the skills of the twenty-first century.
- They must be developed among students by relying on advanced educational curricula and programs.

     Accordingly, geospatial skills can be defined procedurally in this research as:
"A group of mental and performance operations that express the ability of the secondary school student to study, understand and analyze the geographical problem, with the aim of finding a solution to it and making a correct decision about it, by employing the personal, professional and academic skills associated with that."
    In light of the interest in geospatial skills and their continuous development, the Employment and Training Department of the US Department of Labor issued what is known as the Geospatial Technology Competency Model in 2019, which indicated that this model includes a set of foundational competencies and associated skills, represented in:
- Level 1: Personal competencies, which include the skills necessary for all life roles, which are known as "soft skills", including: skills related to dealing with others, integrity, professionalism, initiation, reliability, lifelong learning.
- Level 2: Academic competencies that are primarily practiced in the school environment. They include: thinking styles, especially critical and analytical, reading, writing, and cognitive skills related to mathematics, geography, science and engineering, in addition to basic computer skills.
Level 3: Competencies in the workplace, which are related to a set of skills, the most important of which are: teamwork, creative thinking, planning and organization, problem solving and decision-making, working with technological tools, revising, checking and recording data, basics of geospatial business.
In addition to another set of competencies contained in the previous model, but which are more in-depth and related to those already employed in jobs located within specific occupations within the geospatial IT industry.
 (Employment and Training Administration, 2019, 3-4), (Plonski, A., 2019, 66)
     By reviewing the previous model, we find that it is a feature of many of the common skills that this model encloses and the skills necessary for the 21st century, which basically refer to the knowledge, skills and experiences that students must master to succeed in work and life in general, as divided by the partnership for 21st century skills, 2009) (P21) into three main skills represented in: 
	Learning and creativity skills: These include critical thinking, problem solving, communication and collaboration, innovation and creativity.

Digital culture skills: These include information culture skills, media culture, and technological culture.
Life skills: These include flexibility, initiation, social skills, productivity, and leadership.
    Thus, twenty-first century skills, of which geospatial skills are an essential part, are consistent with the OECD 2030 Learning Compass, which sees the need for students to feel that they can help shape a prosperous and sustainable world – for themselves, others and the planet, through three “transformative competencies” that students need in order to contribute to shaping a better future, namely: creating new value, reconciling opportunities and challenges, and taking responsibility, which is also consistent with the call for attention to spatial citizenship education for each student, by focusing on the role of studying Geography and its accompanying modern educational tools, which must be provided in the classroom in order to form a citizen who has a deeper awareness of the place and its characteristics, and thus is able to participate productively and positively in societal issues such as equity, justice and environmental stewardship, for example.
(Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019), (Euikyung E. Shin & Witham S., 2019, 4)
   The above is consistent with what was confirmed by a group of studies that indicated the need to take care of the development of geospatial skills among students, including: the study of (Riyad Ismail Fadel, 2018), (Johnson A., 2019), (Mesaed bin Saeed Al-Daidi, 2021), (Koc, T., Topu, F.B, 2022), who pointed out the growing need every day to develop geospatial skills, whether specialized, or other general skills associated with them, such as communication, teamwork and leadership abilities, and the need to constantly update the interactive geospatial technology efficiency model and to the availability of opportunities for those who possess these skills in the labor market more than others in the future, in addition to the confirmation of the results of these studies on the effectiveness of employing modern geographic programs and tools in developing these skills, including: geographic information systems, interactive 3D maps, and satellite images. and drones. Therefore, it was recommended to take care of developing these skills through geography and to include geospatial techniques in curricula starting from kindergarten to secondary school according to what suits every stage. This is what the current research attempted to achieve.
Preparing research materials:
     This axis includes building a list of geospatial skills suitable for secondary school students, then a list of geospatial information technology applications that must be available in the geography curricula at the secondary stage, followed by the development of the proposed scenario for the development of geography curricula at the secondary stage in the light of geospatial information technology.
First, building a list of suitable geospatial skills for secondary school students.
   To answer the first question of the research, which is: What are the geospatial skills that must be developed for secondary sstage students? A list of these skills has been prepared, according to the following steps:
1. Determining the goal of preparing the list: The goal of the list is defined in determining the geospatial skills, which the current research seeks to develop among secondary stage students.
2. Sources for the derivation of the list: The derivation of the list was based on several sources, as follows:
- Literature and previous studies that dealt with geospatial skills.
- The nature and objectives of the geography subject at the secondary stage.
- Recent trends in the field of geography education and learning.
- Geospatial Technology Efficiency Model issued by the Training and Employment Department of the US Department of Labor.
- Characteristics of high school students.
3. Adjusting the list and preparing it in its final form: The initial list was presented to the arbitrators, and the list was modified in light of their recommendations, and the list was put in its final form, as shown in Table (1).
Table (1) Geospatial skills that must be developed for secondary stage students
Main skill
Sub skill
First: personal skills
	Co-operation

Communication 
Leadership & situation Management
Initiation & self-orientation 

Second: academic skills
	Self-learning

Planning and organization 
Presentation and introduction 
Critical and analytical thinking
Third: professional skills

	Teamwork 

Geographical search and spatial thinking
Using geographical and technological tools
Employing geographical information technology applications in solving geographical problems
Taking sound geographical decisions 
    Thus, the first question of the research has been answered.
Secondly, building a list of geospatial information technology applications that must be available in the geography curricula at the secondary stage.
   To answer the second question of the research which is: What are the applications of geospatial information technology that must be available in geography curricula at the secondary level? A list of these applications has been prepared, according to the following steps:
1. Determining the goal of preparing the list: the list's goal is defined in determining the applications of geospatial information technology, which the current research seeks to provide in the geography curricula at the secondary stage.
2. Sources for the derivation of the list: The derivation of the list was based on several sources, as follows:
- Literature and previous studies that dealt with the applications of geospatial information technology.
- Studying the objectives and content of geography curricula at the secondary level.
- Review of the geospatial information database for Egypt for the year 2020.
3. Adjusting the list and preparing it in its final form: The initial list was presented to the arbitrators, and the list was modified in the light of their recommendations, and the list was put in its final form, as shown in Table (2).
Table (2) List of Geospatial Information Technology Applications
Application 
Its definition
Geographic information system GIS
Systems that create, manage, analyze, and map all types of data. It links the data to the map, and combines location data (where things are) with all kinds of metadata available (what things are there).
Remote sensing
A technology relies on a network of satellites to collect and analyze data about the Earth's surface in order to study natural and human resources in terms of their areas of presence and characteristics, and then contribute to their development.
Real time mapping
Gathering and identifying location information through a variety of sources, such as GPS or cellular network, and satellite imagery, or drones, and is usually used in services that need instantaneous intervention, such as emergency services.
Precision Farming maps
Integrating GIS and remote sensing via satellite, to achieve a comprehensive approach to enhance crop productivity or what is known as the smart farming system.
GIS Cloud App
Integrating GIS and cloud storage services over the web, by simplifying the exchange of geographic information between the service provider and users anywhere, in the form of an attractive and simple visual image.
Spatio- Temporal GIS Simulation
The process of analyzing data in its spatio-temporal dimensions to track the evolution of a phenomenon.
Spatial modeling 
An analytical process conducted in conjunction with a geographic information system (GIS) to study and simulate spatial objects or phenomena that occur in the real world and then plan and solve problems.
Google Earth
A web-based tool designed to create animated snapshots of satellite images and 3D images of Earth's surface features.
     Thus, the second question of the research has been answered.
Third, the development of the proposed scenario for advancing geography curricula at the secondary stage in the light of geospatial information technology:
    A proposed vision has been developed for the advancing geography curriculum for the second year secondary, according to the limits of the current research; this is due to the appropriateness of its content for the employment and application of geospatial information technology, according to the following steps:
1. Defining the intellectual foundations and premises of the developed curriculum, which are represented in:
- Considering recent trends in the field of development geography and spatial geography.
- Employing Egypt's geospatial database to achieve its vision of sustainable development 2030.
- Employing the two lists of geospatial skills and applications of geospatial information technology that were prepared in this research.
- Considering the characteristics and needs of secondary school students.
- Diversity in the way content is presented to attract students' attention and develop their geospatial skills.
- Suggesting a set of teaching methods and strategies that can provide students with the required skills.
- Suggesting a set of activities that contribute to enriching the content and increasing the students' motivation towards learning.
- Practicing the continuous evaluation process during the study of the curriculum and after its completion.
2. Preparing the general framework for the developed curriculum, which includes:
a. Determining the general objectives of the curriculum, which are:
- Defining the basic concepts of development geography and spatial geography.
- Learning about modern concepts and applications in the field of geospatial information technology:
- Enhancing awareness of Egypt's geographic nature and its impact on shaping its civilized character.
- Understanding and respecting the nature of the country's social, economic, political and environmental systems, and positive interaction with its institutions.
- Awareness of the economic, social and demographic problems and challenges that affect Egyptian society and having a spirit of responsibility and initiative to contribute to addressing them.
- Developing geospatial skills related to the study topics
- Employing modern geographical techniques in practical life.
- Developing readiness to contribute to the activities and events of the local community service.
- Initiating volunteer work to serve the environment and community members.
- Developing positive trends towards the environment, and optimal investment and preservation of natural resources.
- Estimating the role of geography and its modern technologies in various developmental fields.
B. Identification of content elements and their integration with geospatial information technology skills and applications, as follows:
The first unit: Spatial and development geography, includes two topics: (Introduction to the development geography and its fields, the concept of spatial geography and its importance)
   Geospatial skills mentioned in unit one: critical and analytical thinking, planning and organization, geographical research and spatial thinking)
   Geospatial information technology applications included in the first unit: smart geographic information systems, positioning systems.
The second unit: Geospatial information technology fields and applications include three topics: (Introduction to the concept of geospatial information technology and its development history, smart GIS applications, remote sensing applications, positioning systems and real-time monitoring maps)
   Geospatial skills included in the second unit: geographical research and spatial thinking, using geographical and technological tools, employing applications of geographical information technology in solving geographical problems, self-learning.
   Geospatial information technology applications included in the second unit: smart geographic information systems, real-time monitoring maps, remote sensing, positioning systems and real-time monitoring maps.
The third unit: the areas of economic and environmental development, include five topics, namely: (water resources development, mineral and energy resources development, agricultural and animal development, industrial development, tourism development)
   The geospatial skills contained in the third unit: the use of geographical and technological tools, the use of geographical information technology applications in solving geographical problems, geographical research and spatial thinking, geographical decision-making, teamwork, presentation and introduction.
   Geospatial information technology applications contained in the third unit: smart geographic information systems, remote sensing, Google Earth, agricultural Precision maps, spatial modeling.
The fourth unit: the geography of human development includes four topics, namely: (what is meant by human development and its indicators, the future of human development in Egypt, urban planning and its relationship to geospatial technology, population census and its relationship to geospatial technology)
Geospatial skills included in the fourth unit: cooperation and communication, leadership and situation management, initiative and self-direction, teamwork, employing applications of geographic information technology in solving geographical problems.
Geospatial information technology applications contained in the fourth unit: spatio-temporal simulation, cloud information systems applications, smart geographic information systems.

c. Determining appropriate teaching strategies: It is possible to rely on a set of teaching methods and strategies that help achieve the objectives of the developed curriculum and develop the geospatial skills targeted by this research, the most important of which are:
- Project-based learning: a method of teaching in which students acquire a set of knowledge and skills by working to investigate and respond to a motivating question, problem, or challenge, in which students explore real-world problems and challenges, gaining a deeper understanding of the topics they are studying.
     It consists of a set of steps, represented in project selection, project planning, project implementation, project results presentation, project evaluation, bearing in mind the importance of the project’s link to learning outcomes, and that it should include a research activity for students based on building their knowledge targeting questions and problems from the real reality of students so that they are among the students' interests.
- WebQuests: It is a learning strategy that depends on students practicing a set of activities that depend on searches on the Internet with the aim of correct and direct access to information with the least effort.
    It consists of a set of steps: represented in: the introduction, which means the warm-up for the lesson to motivate the students and put the student in a preconception about what he will learn, then the tasks, which contain the essential questions of the task around which the idea of the webquest revolves, and then the processes, which mean: drawing the specific and clear steps that will be done by each student to reach the achievement of the task after specifying the time needed to complete it, followed by identifying the sources and relying on the selection of websites on the Internet closely related to the central questions that students are required to answer, then the evaluation stage. This requires the teacher to identify three levels of students’ performance, namely Unacceptable, acceptable, and distinct, and finally the conclusion stage, which is a summary of the idea of the strategy that was researched, while reminding students of the skills they have acquired.
- Problem solving strategy: It is a strategy used in the event of a problem in order to reach an appropriate solution. The problem is a puzzling situation that requires a solution.
    It consists of a set of steps, represented in: feeling and identifying the problem: The teacher must help his students identify the problem in an interesting way by asking some questions, then collecting information about the causes of the problem, followed by developing solutions: by imposing one or more specific solutions, then testing the correctness of the solutions, testing the previous solutions and discussed them until reaching the appropriate solution, otherwise the problem may lie in other factors, and finally reaching the solution or the desired result.
- Field work: a strategy that depends on providing the opportunity for students to watch, observe, measure and take pictures of various natural and human phenomena in their local environment, and thus discover them, collect and analyze information about them, represent them graphically and cartically, and write a simple report about them, which leads to Deepening students' awareness of their environment and understanding its problems.
       It consists of a set of steps, represented in: Pre-trip activities: These include preparing a guide for the trip that includes its objectives, then the stage of implementing the trip, in which students' attention is directed to aspects related to geographical phenomena. Encouraging them to collect information and samples, ask questions and inquiries, take pictures of geographical phenomena, and finally the post-trip stage to discuss the extent to which the goals of the field trip have been achieved, the information gained by students and the skills they have developed, then presenting the results of field surveys to students in the form of a written, pictorial report or other.
-Self-learning: It is a method of teaching and learning in which the learner has the opportunity to actively participate in all or some aspects of the teaching-learning process according to the available capabilities. Advancing in the learning process depends on the student himself with the supervision and help of the teacher provided that the teacher take responsibility of the results of his tests evaluating himself to reach the specified goals.
He is either depending on the traditional method such as self-reading, research, investigation, and discussions, or through the computer through programmed learning and the Internet.
D. Choosing the appropriate learning resources: The developed curriculum included a number of learning tools and resources, the most important of which are:
- A computer.
- The World Wide Web (Internet).
- Egypt 3D map.
- Computer mapping programs.
- Pictures, figures, and graphs related to the units' topics.
- A set of maps.
- Google Earth program. 
- Models of aerial and space photographs.
- Mobile phones connected to the Internet.
- Simplified models of drones.
- Geospatial information database for Egypt for the year 2020.
- One of the open-source GIS software, such as: ARC GIS
E. Determining the appropriate activities: The developed curriculum included several activities, the most important of which are:
- Gathering geographical information via the Internet and the official statistics center.
- Entering and producing some data through the GIS program.
- Reading and analyzing some aerial and space images.
- Using Google Earth to search for a place.
- Using the GPS program to locate some of the services located in a place.
- Conducting a field visit to some factories and agricultural areas in Egypt.
- Taking a virtual tour of one of the tourist areas and writing a report on it.
- Writing a report on the role of the geospatial information database for Egypt, in the implementation of the current project of a decent life.
- Writing a report on the role of the geospatial information database for Egypt in expanding clean energy sources.
- Writing a report on the role of the geospatial information database for Egypt in implementing the green hydrogen project to preserve the environment.
- Writing a report on the role of the geospatial information database for Egypt in establishing new fourth-generation cities.
F. Determining assessment tools: The assessment methods and tools used vary between authentic assessment tools through continuous formative assessment through activities, project models and reports that students submit throughout the learning process, and between the final assessment, which is the final exams in addition to the geospatial skills test that can be prepared to ensure that students acquire for the required skills.
      Thus, the third question of the research has been answered.
Research recommendations and suggestions:
    In light of what has become clear of the importance of developing geography curricula by making a qualitative leap in its teaching and learning to move it from the level of memorizing and lecturing of information to a level that gives students the skills and ability to think in a scientific manner characterized by creativity in an era dominated by modern technological concepts that must be taken into consideration, the following can be recommended:
- Introducing modern geographic concepts into geography curricula, such as geographical artificial intelligence and its associated applications.
- Linking the geographical content of geography curricula at the secondary level to local issues and national projects for the development of Egyptian society.
- Developing geography curricula in its three grades in the light of geospatial information technology.
- Taking care of the development of geospatial skills among secondary school students, especially after clarifying the extent to which they are related to the skills of the twenty-first century.
- Employing realistic or authentic assessment methods and tools to measure the extent to which students are able to solve real problems that they may encounter in their real world.
- Linking curricula outputs, including geography curricula, to the needs of the labor market after studying its future indicators in accordance with official reports, such as World Bank statistics.
- Providing schools with a strong infrastructure, especially computer labs, and providing them with internet networks and modern programs on computers, such as mapping programs and simple GIS programs.
- Training geography teachers to use modern technological applications in teaching geography, especially those related to geospatial information technology.
Research Suggestions:
           The current research suggests conducting the following studies:
- A proposed program based on geographical artificial intelligence to develop the teaching and technological skills of the student teacher.
- Using the contemporary issues approach in developing the geospatial skills of secondary school students.
- A suggested program for geography teachers in the light of geospatial information technology to develop their teaching skills.
- The effectiveness of an electronic learning environment in developing geospatial skills for secondary school students.
- A program based on promoting the ethical use of artificial intelligence in geographic information systems for the student teacher of the Geography Division.
- Developing the geography curriculum for the first secondary grade in the light of geospatial information technology.
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النخب الاجتماعية : الشباب والمجتمع المدني
الفردوس المفقود
أميمة محمد السيد أبوالخير
أستاذ علم الاجتماع المشارك
كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية
جامعة الشارقة
الإمارات العربية المتحدة

الملخص 
هذه الدراسة هي استجابة لتوسيع مفهوم النخبة والذي شهده العالم العربي في العقدين الأخيرين من القرن العشرين فلم يعد قاصراً على النخبة السياسية إنما أصبح متسعاً ليشمل العديد من النخب الاجتماعية ، والاقتصادية ، والثقافية ويضم نخب متعددة مثل : النخب النسوية ، والنخب الدينية ، ونخب الشباب ، والنخب المهنية ، ونخب رجال الأعمال ،... الخ .
كما نحت الدراسة منحى مغاير عن العديد من الدراسات التي عكفت على دراسة مشكلات الشباب ، البطالة، الإرهاب ، الإدمان والمخدرات ، أزمة الهوية والانتماء ، ...الخ ، فركزت هذه الدراسة على فئة من الشباب استطاعت أن تخترق العديد من الحواجز لتحقق ذاتها ، وتصبح نموذج رائد وفاعل بالمجتمع . فهدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على عينة من الشباب الرائد في المجال المدني ، واستطاعوا أن يتولوا مناصب قيادية بمؤسسات المجتمع المدني و يمتلكوا قدر من القوة والتأثير ، تتجلى هذه القوة في صور عديدة في كافة مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافية فتحاول هذه الدراسة رصد وضعية الشباب في عالم النخب الاجتماعية . 
وهل يمثل الشباب نخبة شبابية داخل عوالم النخب ؟ أم مجرد جزء من هذا العالم ؟ وما هي أهم الآليات التي يعتمد عليها الشباب للوصول إلى عالم النخبة ؟ ومدى فاعليتهم في المجتمع وأهم الانجازات التي استطاعوا تحقيقها . واعتمدت الدراسة على المنهج الكيفي ، واستخدمت دليل المقابلة كأداة لجمع البيانات ، وتم اختيار مفردات عينة الدراسة بشكل قصدي / عمدي حيث بلغ حجم العينة (20) شاباً .
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن نخب الشباب قد تشكلت في رحم مؤسسات المجتمع المدني لما يتسم به هذا المجتمع من مرونة عالية ومناخ ملائم وصحي يُمكن الشباب ويساعدهم على استثمار طاقاتهم الخلاقة . كما أوضحت نتائج الدراسة أن أهم آليتين ساعدت الشباب لتشكيل نخبة هما العمل والأسرة ، وتجلت فاعلية هؤلاء الشباب في قدرتهم على تفجير القضايا المسكوت عنها والمتعلقة بالسلطة ، وأزمة الحريات ...الخ ، وكذلك التركيز على القضايا النوعية المتعلقة بالمرأة والطفل كالعنف والتحرش ...الخ . وأخيراً أكدت النتائج على التداخل والتلاحم ما بين نجاح الفرد ونجاح المؤسسة التي يعمل بها ، وما بين الطموح الشخصي والطموح المؤسسي ليصبح الفرد ومؤسسته كيان واحد بخلاف ما هو عليه الأمر في مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص . وكأن المجتمع المدني كان الملاذ لهؤلاء الشباب ومثل لهم الفردوس المفقود الذي يبحثون عنه لتحقيق أمالهم وطموحاتهم .  
الكلمات المفتاحية : النخب الاجتماعية – الشباب – المجتمع المدني

مقدمة
فكرة هذه الدراسة تبدأ من المؤتمر الذي عقد بالجزائر حول النخب الاجتماعية في مصر والجزائر عام 2003 والذي فتح آفاق ومجالات جديدة لدراسة النخب في العالم العربي، بعد أن طرحت في هذا المؤتمر إسهامات نظرية رصينة – نخص منها ما طرحه أحمد زايد حول مفهوم النخبة ومدي اتساع هذا المفهوم وانتقاله من الحقل السياسي إلى الحقل الاجتماعي المدني، فلم يعد هذا المفهوم قاصراً على النخبة السياسية فحسب؛ بل امتد ليشمل العديد من النخب الاجتماعية في العديد من المجالات ليصبح بإمكاننا في النهاية الحديث عن نخبة نسوية، ونخبة دينية، ونخبة رجال الأعمال، ونخبة رياضية...الخ. وتعد هذه الدراسة امتداد للأجندة البحثية التي أعدها ويشرف عليها أحمد زايد حيث يوجد مشروع ضخم لدراسة النخب الاجتماعية في مصر يشرف عليه زايد من خلال رسائل الماجستير والدكتوراه ومنها ، النخبة المهنية (علوان ، 2009)، النخبة الدينية (حماده ، 2016 ، علي 2018) ، والنخبة الريفية عبدالمطلب ، 2003) ، والنخبة النسوية (أبوالخير ، 2009) ، والنخبة الثقافية (أبوالخير ، 2000) ، ...الخ. 
وتتفقد هذه الدراسة منحي مغاير لدراسات الشباب، فهي تحاول أن تلقي الضوء على نماذج إيجابية وناجحة ومتحققة في المجتمع والبحث عن عوامل هذا التمكين وإبرازها. فلقد عكفت دراسات الشباب على فحص وتمحيص العديد من المشكلات التي يعاني من وطأتها الشباب ويتجرع مرارتها كالبطالة، والفقر، والإرهاب، والإدمان، والتطرف، والعنف...الخ ، ذلك من قائمة تطول من المشكلات وهى موضوعات جديرة بالبحث ، ولكن في المقابل وعلى الطرف الآخر تندر الدراسات التي تعكس الوجه الآخر للصورة فبالفعل النماذج الناضجة والإيجابية من الشباب في ظل هذه الظروف التي تعصف بهم، يصبح من الأهمية معرفة طرائق التجاوز والنجاح.
فيلعب الشباب غالباً دوراً محورياً في غالبية السياقات الاجتماعية التي تتابعت تاريخياً في المجتمع المصري ابتداء من عشرينات القرن العشرين وحتى العقود الثلاث الأولي من الألفية الثالثة. حيث كان لهم في كل فترة تاريخية دورهم المتميز، الذي يتسق عادة وطبيعة المرحلة التاريخية أو القضايا المثارة فيها سواء على الصعيد القومي أو الإقليمي أو العالمي. وأحيانا يكون فعل الشباب هو الذي يقود التفاعل على أي من هذه الأصعدة أو بها جميعاً كما حدث في حركة الشباب بأوربا عام 1968. (ليلة ، 2006) وحركة الطلبة بمصر بعقود مختلفة بالقرن العشرين ، والدور المحوري الذي لعبه الشباب في  ثورة 25 يناير 2011(كلفت ، 2013، محمد 2014)  . 
وترجع أهمية فئة الشباب إلى أنها تمثل الرافض الأكبر في كل مجتمع، حيث يتصدى الشباب للقمع، ويطالب بالتغيير ويتصدى للسلطة، ويرفض تسلط الكبار واستئثارهم بالحقيقة. بل أن الشباب نفسه بات تجسيداً للرفض الاجتماعي والثقافي والأخلاقي والسياسي، فهذا الرفض والتمرد هو الظاهرة السوية، وما دون ذلك هو دليل علة في جسد الشباب، لأنه لديه من الوعي ما يسمح له بأن يري ويفهم، وهناك من الأوضاع والظروف الاجتماعية بالمعني الواسع ما يفرض عليه أن يعترض أو يثور عليها، لأن أفقه أرحب وأكثر انطلاقا من قيود الكبار؟، لم تكبله بعد القيود الحديدية التي باتت تكبل أحلام الكبار فالشباب الذي لا يرفض شباب مريض . (الجوهري ، 2001 ، ص ص 2011)
1- ولأهمية هذه الفئة تجري المسوح والدراسات الديموجرافية لرصد خصائص هذه الفئة على سبيل المثال لا الحصر دراسة حسين عبدالفتاح حول شباب مصر دراسة ديموجرافية (محمد ، 2019) ، وتعقد لهم وبهم المؤتمرات الخاصة التي تناقش قضاياهم على سبيل المثال لا الحصر المؤتمر الرابع للعلوم الإنسانية والاجتماعية للباحثين الشباب وطلبة الدراسات العليا بعنوان تجديد مدركاتنا الجماعية وقضايا مستقبلنا العربي (هيئة تحرير المؤتمر ، 2015) . والمؤتمر الدولي لمنظمة الايسيسكو قضايا الشباب في العالم الإسلامي رهانات الحاضر وتحديات المستقبل (ريتشاد ، 2008) ، ومؤخراً العديد من منتديات الشباب التي تعقد بمصر بمدينة شرم الشيخ خلال الأربع سنوات الأخيرة على التوالي 2019 – 2022 .
2- ومع اطراد الدراسات والبحوث التي كشفت عن مشكلات الشباب وهمومه وقضاياه والظواهر السلبية والمرضية التي تتعرض لها هذه الفئة مثل: الإرهاب، العنف، المخدرات، الجريمة...الخ. أنظر على سبيل المثال لا الحصر محمد إبراهيم محاكل الشباب من وجهة نظر النخبة الأكاديمية (محمد ، 2015) ، وعبدالمجيد ثاني الشباب والفقر (ثاني ، 2015) ، بطالة الشباب (صالح ، 2011) ، (عبد مولاه ، 2004)، الشباب والعنف دراسة لحالة الجهاديين العائدون من بؤر التوتر (عدنني ، 2019) ، الشباب والتطرف (الروسي ، 2020) ، هذا بالإضافة إلى كم من العناوين التي تعكس تهويل وتضخيم للأزمات والإشكاليات المتعلقة بالشباب على سبيل المثال لا الحصر : الشباب المريض (الحمزاوي ، 1968) ، رثاء الشباب (المعني ، 2004) ، بكاء الشباب (الجندي ، 1976) ، الشباب والاغتراب (الطراح ، 1992) .
تأتي هذه الدراسة لتأخذ منحى مغاير لتسلط الضوء على نماذج إيجابية للشباب، شباب استطاع أن يخترق عالم النخب في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ففي العقدين الأخيرين من القرن العشرين وبدايات العقد الأول من الألفية الثالثة نلاحظ اختراق العديد من الشباب إلى بعض مراكز القوة التي يتم من خلالها صناعة القرار. وقد أسهم في ذلك ازدهار وفاعلية المجتمع المدني في هذه الفترة، وتوازي ذلك بل وتناغم مع سياسات النظام الحاكم ودعوته للتجديد والتغيير والتطوير والديمقراطية وتشجيع الشباب ومنحه فرص للتدريب والتأهيل .

أولاً: إشكالية الدراسة
يدور سجال وجدل نظري واسع النطاق حول مفهوم النخبة في علم الاجتماع أفرز هذا السجال اتساع لمفهوم النخبة؛ بحيث لم يعد المفهوم قاصراً على المجال السياسي (النخبة السياسية الحاكمة) فحسب بل امتد ليشمل المجال المدني. فأصبح بإمكاننا الحديث عن نخب اجتماعية متنوعة كنخبة رجال الأعمال، والنخبة النسوية، ونخبة رجال الدين...الخ. ومن ثم اتسعت مجالات دراسة النخب لتشمل فئات اجتماعية متعددة في المجتمع على عكس ما كان سائد عن ذي قبل . ساهم هذا السجال النظري بموازاة بعض الشواهد الإمبيريقية في بزوغ مشكلة الدراسة لنتساءل هل ثمة إمكانية مع اتساع مفهوم النخبة الحديث عن نخبة شبابية في المجتمع المصري؟ وبنظرة سريعة وفاحصة للواقع نجد بعض الشواهد الإمبيريقية التي تدعم وجود وأهمية دراسة هذه الفئة. ومن هذه الشواهد ما يلي:
(1) نجاح بعض الشباب في اقتحام مجلس الشعب والوصول إلى عضويته.
(2) نشاط وفاعلية بعض لجان الشباب ببعض الأحزاب السياسية.
(3) رئاسة بعض الشباب لمجالس إدارة بعض من مؤسسات المجتمع المدني.
(4) تولي بعض الشباب لرئاسة تحرير بعض صحف المعارضة.
(5) وصول بعض الشباب إلى مواقع متميزة في سوق الأوراق المالية.
(6) ازدهار نماذج رفيعة المستوي من المثقفين الشباب وفي كافة المجالات ، وحصول بعض الشباب على جوائز الدولة التشجيعية، وجوائز دولية.
ومن هنا تنطلق دراستنا من تساؤل رئيسي حول وضعية الشباب في عالم النخب الاجتماعية؟ وهل يمثل الشباب نخبة شبابية داخل عوالم النخب؟ أم مجرد جزء من هذا العالم؟
ويتفرع من هذا التساؤل تساؤلات فرعية تتمثل في :
- كيف يصل الشباب إلى عوالم النخب وما آليات هذا الوصول أو بمعنى آخر آليات تشكل نخب  الشباب ؟
- ما مدي فاعلية الشباب داخل عوالم النخب الذي ينتمون إليه؟ والإنجازات التي استطاعوا أن يحققوها للمجتمع بشكل عام، ولفئة الشباب التي ينتمون إليها بشكل خاص؟
- ما هي أهم الطموحات والتطلعات المستقبلية لهذه الفئة؟

 أهمية الدراسة
ترجع أهمية هذه الدراسة إلى ما يلي:
(1) تعد هذه الدراسة بمثابة استجابة لتطور نظرية النخب في علم الاجتماع لتناولها فئة جديدة خارج دائرة النخبة السياسية ألا وهى فئة الشباب
(2) محاولة طرح مفهوم نظري جديد ألا وهو النخبة الشبابية ومدي صلاحيته وملائمته على أرض الواقع. فتعي الباحثة أن الشباب جزء من عالم النخب الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية في المجتمع، ولكن ألا يمكن الزعم أن هؤلاء الشباب يشكلون نخبة شبابية مستقلة بهم ، وفقاً لخصوصية هذه الفئة وخصوصية المرحلة العمرية التي ينتمون إليها، والتي تتسم بالانطلاق، والحماس، والمغامرة، والثورة، والتمرد، وسرعة الحركة، وسهولة تكوين شبكات اتصالات وعلاقات متميزة وفريدة بنظائرهم بعوالم النخب المختلفة نظراً لتمكنهم من التكنولوجيا. هل يؤدي كل ذلك إلى تشكل نخبة شبابية، أم مجرد شباب ناجح يمثل نماذج متفرقة هنا وهناك داخل عوالم النخب . ومن ثم يصبح مفهوم النخبة الشبابية يحتاج إلى كثير من المراجعة من خلال العديد من الدراسات الميدانية .

أهداف الدراسة
 (1) التعرف على ماهية هذه الفئة وتشكلها وآليات هذا التشكل .
(2) تحديد مدي فاعلية هؤلاء الشباب في المجتمع .
(3) الكشف عن الطموحات والتطلعات المستقبلية لهذه الفئة .

ثانياً: الإطار النظري للدراسة
1- الموجهات النظرية للدراسة
تنطلق هذه الدراسة من مفهوم النخبة طبقاً للتعريفات الحديثة والتي تميل إلى التركيز على قضية السيطرة على زمام القوة – القوة بمعناها الواسع – سواء في المجال السياسي العام أو المجالات الخاصة. فلم يعد لمفهوم النخبة كجماعة متميزة تتربع على قمة المؤسسات السياسية والاجتماعية قيمة في حد ذاته؛ وإنما يستمد المفهوم قيمته من كون النخبة جماعة اجتماعية تمتلك وعياً اجتماعياً وقدرة على التماسك الداخلي لها، وكما يشير جيدنز بأن مفهوم النخبة ينطبق على أولئك الذين يتولون الصفوف الأولي من أي نوع من أنواع النشاط الاجتماعي (زايد ، 2003 ، ص4) . ومن ثم أضفت الكتابات والتعريفات الحديثة لمفهوم النخبة مرونة أفسحت الطريق أمام مفهوم النخب المتعددة، ومفهوم النخب الإستراتيجية، بحيث مكنا ذلك من دراسة النخب في القرية، والمدينة، والمؤسسة، والتنظيم...الخ. وتتخذ دراستنا الحالية هذا المنحي في محاولة لتحسين معرفتنا بشأن الأوضاع البنائية لنخب الشباب التي بدأت تتغلغل داخل أصعدة متعددة بالمجتمع خلال السنوات الأخيرة مع التركيز على الشباب في النخبة الاجتماعية.
وتطرح قضية تشكل نخب الشباب تساؤلاً هاماً حول طبيعة تلك النخبة في مصر هل هي نخبة مدنيه خالصة أم لها تشابكات سياسية عبر المستويات السياسية المختلفة؟ ولعل الطرح الذي يقدمه زايد حول النخب بين المجال السياسي والمجال الاجتماعي مفيداً لمحاولة الإجابة على هذا التساؤل. حيث يشير إلى أن المجال السياسي لا يسمح ولا يمكن أن يسمح للمجال الاجتماعي أن يستقل استقلالاً كاملاً. ولا يقتصر هذا النزوع نحو ضبط المجال الاجتماعي على مجرد الخوف من أن يتحول هذا المجال إلى فوضي بل يتعداه إلى التدخل في هذا المجال، وثمة صوراً عديدة من التدخل، تزداد بشكل سافر في النظم الديكتاتورية وتتناقص في الدول ذات الطابع الديمقراطي. ويتخذ التدخل صوراً شتي تبدأ من القضاء تماماً على أي صوت أو حركة داخل المجال الاجتماعي، وتنتهي بما يمكن أن نطلق عليه التدخل بالرعاية أو الوصاية. بل ويمتد هذا التدخل محاولاً التواجد بشكل مستمر داخل المجال الاجتماعي. فالمجال السياسي لا يكف عن أن يبث رجاله ونساءه عبر المجال الاجتماعي المدني من خلال عضوية الجمعيات الأهلية أو رئاسة مجالس إدارتها، بحيث نري الرجل أو المرأة من هؤلاء يقف بقدم داخل المجال الاجتماعي وبآخري داخل المجال السياسي. يأخذ من هنا ومن هناك، ويجمع مكاسب وسلطات حيثما كان. وقد يسعى هؤلاء وبتوجيه من المجال السياسي إلى تأسيس مؤسسات غير حكومية، وإلى العمل على ربط هذه المؤسسات ربطاً وثيقاً بمؤسسات الدولة؛ بل إن الدولة نفسها قد تنشئ بعض التنظيمات التي تبدو وكأنها جزء من المجتمع المدني ، وقد ينسحب ذلك على تنظيمات الشباب التي غالباً ما تنشأ بقرار حكومي أو سياسي، ولكنها تعمل بنظم أقرب إلى نظم المجتمع المدني. في هذه الحالة تتشابك العلاقات وتتداخل، كما تتشابك النخب وتتداخل بحيث يصعب علينا الفصل في كثير من الأحيان (زايد ، 2005) . ولعل هذا يجعلنا نستدعي الأفكار التي طرحها ميلباند R.Miliband حول تدخل الدولة للمحافظة على التوازن بين جماعات النخبة. وفي ضوء طبيعة التوجه السياسي للنخبة المركزية الذي يتغير عبر الزمن. وتتحـدد العلاقات الرأسية بين النخبة المركزية والنخب الأخرى في ضوء متصلات متعددة منها:
القوة				   الخضـوع
     القوة				 التمــرد
     القهر				 النفــاق
    القسر	    		        الانسحاب
العسكرية
النسوية النسوية
رجال الأعمال
المهنية
المحلية
 المجتمع المدني
النخبة
المركزية
الثقافية
الدينية




    

ولا يفهم من ذلك أن المجال السياسي هو الفاعل في هذه العملية الدياليكتيكية وأن المجال الاجتماعي هو مفعول به لا حول له ولا قوة؛ وإنما المجال الاجتماعي يموج هو الآخر بتناقضات تدفعه إلى المجال السياسي تارة وتبعده عنه تارة أخري بحيث يمكننا أن نلمح اتجاهين الأول: الاتجاه المهرول إلى السياسة، والثاني: اتجاه الشرود السياسي. ويمكننا أن نستخلص الشكل التوضيحي التالي والذي يمكن أن يثري دراستنا الحالية :
نخـــب
الشــــباب
المجال السياسي (النخبة المركزية) 
الهرولة/ الشرود
الوصاية والرعاية



ومن ثم تتخذ دراستنا الحالية هذا المنحي في دراسة نخب الشباب لبيان طبيعة شبكة العلاقات والتداخلات بين نخب الشباب والنخبة الأم ومحورية هذه العلاقة في تشكل النخبة. هذا بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي تسهم في هذا التشكل مثل: الخلفية الاجتماعية والأصول الطبقية ودور العائلة (عائلة الأصل/ عائلة الزواج)...الخ.
وإذا كانت عضوية النخبة ترتبط بقدر من القوة، فهناك علاقة بين القوة والتأثير، فمن يمتلك القوة بطبيعة الحال يستطيع التأثير على من حوله. ولكن الدراسة الحالية تنطلق من مفهوم للقوة لا يقوم على مبدأ تركز القوة في كيانات مؤسسية على نحو ما تشير دراسات علم الاجتماع السياسي الكلاسيكي، بل تعتمد الدراسة في منطلقها النظري على فهم القوة باعتبارها تتخلل كل صور العقل الاجتماعي. بحيث تتجلي للقوة صور عديدة في كافة مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافية، ومن هذا المنطق فإن فاعلية نخب الشباب لا تفهم بمعزل عن المجال السياسي (النخبة المركزية الأم). فطبيعة علاقة نخب الشباب بالنخبة المركزية تسهم في تحديد حجم فاعلية النخبة، بمعني أنها قد تتوقف على مدي قرب أو بُعد نخب الشباب من النخبة المركزية. ولاشك أن طبيعة هذه العلاقة الدياليكتيكية تحكمها أيضاً مصالح كلا النخبتين.
وهنا نود أن نؤكد على أن التأثير من خلال عملية المشاركة. والمشاركة هنا بالمعني الواسع عبر متصل تتدرج فيه المشاركة من المشاركة في الحياة الاجتماعية بشكل عام لمحاولة نشر الوعي والتغيير والإصلاح...الخ، إلى محاولة الضغط على صانعي القرار، وصولاً إلى المشاركة بالفعل في اتخاذ القرار. وهذا يتيح لنا دراسة الشباب في النخب الاجتماعية الشارد والمهرول تجاه السلطة وما بينهما.
 2- المفهومات
أ- مفهوم النخبة 
طبقاً لقاموس أكسفورد فإن أقدم استخدام معروف في اللغة الإنجليزية لكلمة نخبة كان سنة 1823 حينما كانت تنطبق على الجماعات الاجتماعية؛ بيد أن المصطلح لم يستخدم استخداماً واسعاً في الكتابات الاجتماعية والسياسية الأوروبية بوجه عام إلا في أواخر القرن التاسع عشر وفي ثلاثينيات القرن العشرين، في بريطانيا وأمريكا على وجه الخصوص، حينما انتشر المصطلح وساد استخدامه في النظريات السوسيولوجية للنخبة وخاصة كتابات باريتو. وبصفة عامة فالمدلول العام لمفهوم النخبة في علم الاجتماع يشير إلى جماعة أو فئة متميزة من الناس تشغل مكاناً مرموقاً في المجتمع.
كما تشير موسوعة علم الإنسان إلى أن جماعات النخبة هي مجموعة من الأشخاص المتميزين أو أصحاب السلطة، وتوجد هذه الجماعات في العديد من السياقات الاجتماعية المختلفة ويختلف موقف النظريات الاجتماعية من جماعات النخبة فبعض هذه النظريات يعتبر جماعات النخبة أمرا مرغوباً فيه، وذلك بسبب مزاياها الوظيفية التي يفترض أنها تحققها للمجتمع ككل. ولأنها تمنح سلطة ومزايا خاصة لجماعة مدروسة أو معدة بصورة خاصة. وتذهب نظريات أخري أن تركيز السلطة في أيدي عدد قليل من الأفراد أمراً حتمياً، بسبب صفاتهم الشخصية المتميزة أو بسبب قدرتهم على تنظيم أنفسهم في جماعة حاكمة. في حين أن هناك نظريات لازالت تهاجم عملية تكوين الصفوة. (مارشال ، 2000)
ب- الشباب 
الشباب كما يشير البعض فئة تصنيفية اجتماعية، ليست بيولوجية فقط، ولا نفسية فحسب، ولكنها كل ذلك إلى جانب أبعاد اجتماعية ثقافية حاكمة، تجعل النظر إلى الشباب في أي مجتمع بعيداً عن الإطار الاجتماعي الاقتصادي لذلك المجتمع نوعا من الضلال، الذي لن يقودنا إلا إلى الخطأ . (الجوهري ، 2001، ص11) ، ولمحاولة التعرف على شريحة الشباب نواجه بتعريفات عديدة قدمها علماء السكان والنفس والاجتماع، ودون الدخول في استعراض التعريفات المتعلقة بالشباب، فإننا نجد أن شريحة الشباب تتحدد بحدين فاصلين، الحد الأول ذو طبيعة فسيولوجية، حيث تبدأ مرحلة الشباب بمجموعة التغيرات الفسيولوجية والبيولوجية التي تحدث أو تطرأ على الكائن الإنساني، وهى التغيرات التي تجسدها مرحلة المراهقة، والحد الثاني اكتمال عملية التشكيل النظامي Institutionalization، حيث يكتمل شغل الشباب لمختلف الأدوار الاجتماعية التي ينبغي أن يقوم بها ويعينها له المجتمع إذا يكتمل دوره المهني بشغله لوظيفة معينة، ومن ثم يصبح له دخل، وأن يكتمل دوره العائلي بأن يشكل أسرة، ونظراً لأن اكتمال شغل الشباب للأدوار المعينة للمواطن تتأخر الآن بسبب ظروف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، حيث لا يتحقق ذلك بالنسبة لغالبية الشباب إلا خلال العقد الرابع من العمر، فإذا اتفقنا على نهاية العقد الرابع، أي السن 40 سنة باعتبارها نقطة نهاية في عمر الشباب ، ونري أن الشباب يشغل الفترة من 18 – 40 سنة . (ليلة ، 2006 ، ص11) وذلك لصعوبة وجود شباب في عالم النخب أقل من 25 سنة؛ لذا تنحصر الفئة العمرية التي تتناولها الدراسة ما بين 25-40 سنة.
ج - مفهوم النخب الشبابية
وتعني الدراسة هنا بالنخبة الشبابية أولئك الشباب الذين ينتمون إلى المرحلة العمرية من 25-40 سنة ويشكلون فئة متميزة تشغل مواقع قوة ونفوذ في المجتمع وتحديداً في مؤسسات المجتمع المدني، ولها علاقات بالجماعات والطبقات الأخرى التي تشكل المجتمع وتمارس بشكل مباشر أو غير مباشر تأثير على صناعة القرار.
د- مفهوم المشاركة
تنطلق هذه الدراسة من مفهوم للمشاركة بالمعني العام بما يفيد دراستنا والذي يوضح أن المشاركة تتدرج عبر متصل يبدأ من أقل درجات المشاركة وهى المشاركة في الحياة الاجتماعية العامة ومحاولة التأثير في صناعة القرار بطرق غير مباشرة وصولاً إلى أعلى درجات المشاركة عبر هذا المتصل؛ ألا وهى المشاركة بالفعل في صناعة القرار من خلال شبكات وقنوات اتصال مع مؤسسة السلطة.

ثالثاً: الإجراءات المنهجية للدراسة
1- نوعية البيانات
اعتمدت الدراسة على البيانات الميدانية وهى البيانات الأساسية التي تم الاعتماد عليها بشكل رئيسي في دراستنا، وهى بيانات كيفية تم جمعها من خلال دليل المقابلة المتعمقة من مفردات البحث و هذه الدراسة اعتمدت على الأسلوب الكيفي .

2- أدوات الدراسة
ستعتمد الدراسة على الأدوات التالية لجمع البيانات وهى:
أ- الملاحظة المباشرة لمجتمع البحث وأعضاؤه وطبيعة العلاقات التي تسود داخل هذا العالم عالم النخب، والتدرج بداخله، والمكانات، والتفاعلات، والتنافس، والصراع، وموضوعات الاهتمام المشتركة...الخ.
ب- دليل المقابلة المتعمقة ويضم أسئلة تفصيلية غطت ثلاث محاور رئيسية تتمثل في: تشكل النخبة وآليات هذا التشكل، وفاعلية هذه النخبة، وطموحاتها وتطلعاتها المستقبلية.
3- عينة الدراسة
تم تحديد عدة شروط يتم وفقاً لها اختيار مفردات العينة وهى:
(1) يقع في المرحلة العمرية من 25-40 سنة.
(2) يحتل مواقع متميزة في مؤسسات المجتمع المدني (رئيس مجلس الإدارة، مدير المنظمة، نائب رئيس المنظمة، مدير المشروع...الخ).
(3) يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في صناعة القرار.
(4) ينتمي لمؤسسات المجتمع المدني ضمن النطاق الجغرافي للدراسة بمحافظتي القاهرة والجيزة .
 
رابعاً : نتائج الدراسة :
1- الخصائص الاجتماعية لعينة الدراسة 
1-1 النوع
بلغ حجم عينة الدراسة 20 مفردة، (9) حالات من الإناث ، (11) حالة من وهذا مؤشر على أن المجتمع المدني مجتمع خصب لتحقق المرأة وتمكينها، يفتح ذراعيه لها دون تمييز ذكوري أو أي مواريث لتراث السلطة الأبوية. هذا بالإضافة إلى أن طبيعة العمل العام من خلال مؤسسات المجتمع المدني تتسم بقدر عالي من المرونة في العمل، والبعد عن كافة أشكال التعقيد والروتين والبيروقراطية التي تتسم بها المؤسسات الحكومية أو الرسمية، وكذلك البعد عن الاستغلال وساعات العمل الطويلة التي تتسم بها بعض مؤسسات القطاع الخاص مما شجع المرأة على اقتحام هذا العالم.
1-2 الحالة التعليمية :
جميع حالات الدراسة حاصلين على مؤهل جامعي مع اختلاف التخصصات باستثناء حالة واحدة فقط ، وتنتمي معظم حالات الدراسة إلى حقل العلوم الإنسانية باستثناء حالة واحدة بكلية الزراعة وكأن العلوم الإنسانية تمهد وتفتح الآفاق على حقل المجتمع المدني ، وجاءت في المقدمة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والقانون . 
1-3 الحالة المهنية
تفاوتت حالات الدراسة بالنسبة للحالة المهنية فهناك بعض الحالات التي تفرغت لإدارة المؤسسات التي ترأسها تفرغاً كاملاً بعيداً عن ممارسة المهنة الأساسية لها (كالمحاماة، الصحافة... الخ) وبلغ عددهم 9 حالات، وهناك من يجمع بين إدارته للمؤسسة أو عمله بها وبين مهنته الأصلية وبلغ عدد هؤلاء 11 حالة. 
وتفرغ بعض حالات الدراسة لإدارة المؤسسة يرجع إلى أن معظم هذه المؤسسات حديثة العهد تحتاج إلى جهد مضني وهى بالنسبة لهؤلاء الشباب تحدي لإثبات الذات والتحقق ، وهنا يتعرض الشباب لأختيار حسمه صعباً ما بين التفرغ لإدارة مؤسسة وليدة، والانطلاق بها نحو النجاح فالمغامرة غير مضمونة العواقب، أو العمل بمهنة مستقرة تدر دخل ثابت ومحاولة الحراك من خلالها، وتحسم هذه المعادلة وفقاً لما يحقق للشباب بناءً على حساباته وتقديراته المصلحة الأكبر فالنجاح مع الاستقلال والتفرد بهذا النجاح مخاطرة تستحق التجربة .
ويرجع حرص الحالات الأخرى وهى أكثر من نصف عينة الدراسة على الجمع بين المهنة والعمل بالمؤسسة؟ لعدة أسباب، وهي : أولاً الوعي بعدم الاستقرار السياسي والذي يعصف من حين لآخر بالمجتمع المدني، وملاحقته بالقوانين والتشريعات التي تحد من حركته، وبعيداً عن القوانين فهناك مداخل للأمن لها وجاهتها من وجهة نظرهم للحفاظ على أمن واستقرار هذا البلد، مما يدفع هؤلاء الشباب إلى القلق والشعور بعدم الاستقرار، ثانياً عدم الاستقرار الناتج عن مسألة التمويل . لذلك يضع الشاب قدم في المجتمع المدني وأخري بمهنته الأصلية التي يزاولها ليضمن لنفسه القدرة على الاستمرار، ثالثاً : أن نوعية المهن التي يعمل بها هؤلاء الشباب تتميز بالمرونة العالية مثل العمل بمجالات : الأدب ، والفن، والترجمة، والصحافة، والمحاماة... الخ ، مما تسمح لهم بالجمع ما بين المهنة والعمل بالمجتمع المدني .
1-4 الحالة الاجتماعية
يوجد 12 حالة من حالات الدراسة متزوجين، منهم 7 حالات لديهم أبناء وتراوح عدد الأبناء ما بين 1-4، ومنهم 5 حالات بدون أبناء قد يرجع ذلك لأن معظمها زيجات حديثة. وفي المقابل يوجد 8 حالات لم يسبق لهم الزواج لأسباب عديدة تختلف من حالة لآخرى ، وإن كان معظمهم اتفق على عدم وجود الشريك المناسب القادر على التعامل على نفس مستوي النضوج الفكري، ويقدر ظروف وملابسات العمل.

2- آليات تشكل نخب الشباب
2-1 الأسرة: قوة الدفع الأولي
على اختلاف تنويعات أسر حالات الدراسة في المستوي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي إلا أننا لا نستطيع تجاهل دور الأسرة بشكل عام في كل حالات الدراسة في نجاح أبناءها. وفيما يلي سوف نوضح الملامح العامة لدور الأسرة كما كشفت عنه نتائج الدراسة من خلال النقاط التالية :
أ- أسر الطبقة الوسطي والتحقق من خلال الأبناء
معظم الأسر حالات الدراسة تنتمي إلى الشرائح المختلفة للطبقة الوسطي، وهذه الطبقة ظلت تكافح وستظل أملاً منها في الحراك إلى أعلى، ولكن الظرف التاريخي الذي تعيشه هذه الطبقة لا تحسد عليه. فحلم الحراك الذي حلمت به هذه الطبقة ولم تستطع تحقيقه، تحاول في النزع الأخير أن تحققه من خلال أبناءها، ويتجسد لنا ذلك في العديد من الأمور، منها الحرص الشديد على محورية التعليم ، والتفوق الدراسي، والدعم بكل ما أوتيت الأسرة من قوة لوصول أبناءها إلى سدة السلطة. وإن كانت هناك حالات على درجة عالية من الوعي إن ذلك كان على حساب الإبداع والتمرد والاهتمامات السياسية. إيمانا من الطبقة الوسطي بأن التعليم مازال القناة الوحيدة التي تحقق لهم حلم الحراك الاجتماعي لأبنائها وتضمن من خلاله الحفاظ على تميز هذه الطبقة.
ب- الأسرة وحلم السلطة
وتأتي السلطة الحلم الذي يراوغ الجميع ومنهم أسر حالات الدراسة فلا تزال السلطة حتى الآن تحتفظ ببريقها الذي يخطف الأبصار وولعنا المستمر لها برغم انتقاداتنا وتراثنا الشعبي المملوء بالحِكم والمواعظ التي تفيد بأن البعد عنها غنيمة ومكرمة للنفس، ولكن تعكس النتائج محورية هذا الحلم لدي أسر حالات الدراسة .
 ج- الأم مركز الثقل
كشفت نتائج الدراسة عن محورية دور الأم في أسر حالات الدراسة ولأسباب متعددة ومتباينة منها : التفكك الأسري ، وفاة الأب ، سفر الأب ، ديكتاتورية الأب ، ...الخ . وما يعنينا هنا التأكيد على جسامة وعبء الدور الذي قامت به أمهات هؤلاء الشباب ، فإذا ساهمت الأسرة كآلية في نجاح هؤلاء الشباب فالنصيب الأكبر يرجع إلى الأم أكثر من أي فرد آخر بالأسرة مع تقديرنا لدور الآباء إلا أنه يتضاءل أمام عظمة دور الأمهات كما أكدت على ذلك حالات الدراسة . 
 د- الأسرة وبناء رأس مال ثقافي
لم توجه أسر حالات الدراسة جل اهتمامها بتنمية رأس المال التعليمي لأبنائها فقط من خلال الاهتمام بالتعليم والحث على ضرورة التفوق الدراسي، ولكن معظم الحالات حاولت أسرهم تنمية نوعية أخري من رأس المال ألا وهى رأس المال الثقافي. فحرص الآباء على الأمور التي من شأنها أن تفتح آفاق أوسع وأرحب للتفكير، ومجالات لتنمية الهوايات والأنشطة الحرة، محاولة منهم لتميز أبناءهم ليتحقق لهم في النهاية الهدف الماثل نصب أعينهم طيلة الوقت ألا وهو الحصول على فرص مميزة ونادرة لأبنائهم في سوق العمل وكان ذلك من خلال الحث وتشجيع حالات الدراسة على القراءة الحرة ، تعلم اللغات الأجنبية ، ممارسة الأنشطة والهوايات وبخاصة الرياضية ، بناء منظومة قيم راسخة وقوية ...الخ . 
2-2 تشكل نخب الشباب بين التعليم المؤسسي والتعليم الذاتي
افترضت الباحثة أن من أهم الآليات في تشكل النخبة بعد الأسرة هو التعليم وبالفعل جميع حالات الدراسة حاصلين على مؤهل جامعي ، وبعضهم إما حاصل على الماجستير أو بصدد الانتهاء من الرسالة. لكن التعليم أو المؤهل في حد ذاته لا يعنينا في شئ، فهناك أسماء لامعة من كبار المثقفين والمبدعين المؤثرين والناجحين بدون مؤهل جامعي أو فوق جامعي. لكن كنت أحاول من خلال محور التعليم في دليل دراسة الحالة ، ومن خلال الحوارات المفتوحة مع الحالات أثناء المقابلات المتعمقة التي كنت أجريها أن اتلمس دور مؤسسة التعليم في تشكيل شخصية الفرد ، ودورها في تكوينه العقلي والفكري ، كيف يفكر ، وكيف يتأمل الأمور ويتفحصها ، وكيف ينتقد الأشياء ، وكيف يتوصل لمنطق الأشياء ، وكيف يحلل ، وكيف يبدع ، وكيف يبتكر ...الخ . وهل لمؤسسة التعليم دوراً في ترسيخ القيم لدى الفرد ؟ فجاءت خبرة حالات الدراسة ونتائجها تعكس مدي التدهور الكبير في مؤسسات التعليم الرسمية بالمجتمع المصري وهامشية دورها في تشكل الشباب أو نجاحه وتحققه من وجهة نظرهم ، ومن ثم بدأ البحث عن البدائل والحلول لثقل خبراتهم، وتنمية مهاراتهم .
أ- انحسار وهامشية دور المؤسسة التعليمية
لا مجال هنا لعرض التراث النظري والبحثي الذي يؤرخ لتدهور الحالة التعليمية في مصر وما آلت إليه من أوضاع يؤسف لها، لأن هذا موضوع يطول الحديث فيه وهو ليس بؤرة اهتمامنا هنا، ولكن ما يعنينا هو إدراك هؤلاء الشباب لهذه القضية وتوصيفهم للأزمة وآثارها عليهم وكيف استطاعوا التغلب عليها ومواجهتها. وما نعنيه هنا بالتعليم هو التعليم الحكومي المصري ، والذي خضعت له معظم حالات الدراسة باستثناء حالة واحدة فقط تلقيت تعليما أجنبياً داخل مصر حتى الثانوية، وأكملت دراستها الجامعية في جامعة بأمريكا وهى الوحيدة من الحالات التي  تحدثت عن التعليم كخبرة إيجابية مضيئة في حياتها. 
وحاولنا أن نحدد أوجه القصور في النظام التعليمي كما عكستها الحالات والتي تمثلت في : التلقين والحفظ ، غياب الإبداع، ديكتاتورية النظام التعليمي ، غياب منظومة قيم واضحة بالمؤسسة التعليمية ، ...الخ ولكن مع هذا التأكيد إلا أن بعض الحالات أوضحت أن هذا حال المؤسسات التعليمية بشكل عام ولكن وسط هذا الظلام تجد شمعة تضيء لك وأعطوا أمثلة لبعض أساتذة الجامعة مثل : مصطفي كامل السيد ، عمرو حمزاوي ، إبراهيم درويش ، عائشة راتب .
 ب- البحث عن بدائل للتعليم المؤسسي لتنمية المهارات
لم تكن لهذه الفئة من الشباب أن تنجح وتتميز إذا كان اعتمادها على هذا النظام التعليمي المتدهور، ولأن هؤلاء الشباب يمتلكون قدر من الذكاء أيقنوا منذ مرحلة مبكرة ضرورة تنمية المهارات والقدرات والخبرات بمنآي عن هذا النظام الحكومي الرسمي فهو لا حول له ولا قوة ، ولا يسمن ولا يغني من جوع وكما ذكر أحد الحالات " هذا النظام ينطبق عليه الإعلان التليفزيوني انسف حمامك القديم " . ومن ثم بدأ البحث عن بدائل، وتباينت هذه البدائل باختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل حالة من هذه الحالات على حدة، وتركزت هذه البدائل في: تعليم لغات أجنبية ، تعليم لغة الحاسب الآلي ، الحصول على منح دراسية بالخارج، الحصول على العديد من الدراسات التدريبية والورش في مختلف المجالات..الخ . 
2-3 العمل أحد الكروت الرابحة
لقد مثل العمل لدي هؤلاء الشباب قناة هامة للحراك الاجتماعي فلعب العمل كآلية دوراً هاماً في نجاح هؤلاء الشباب ومكنهم من التحقق والوصول إلى عالم النخب، فلعب العمل دوراً هاماً كالدور الذي لعبته الأسرة مع تنوع وتباين أوجه الاستفادة المتحققة من كلا الآليتين الأسرة والعمل . وتعكس نتائج الدراسة خبرة التعرض للعمل في سن مبكرة، وتعدد وتنوع مجالات العمل التي تعرض إليها هؤلاء الشباب، والخبرات المكتسبة من تجارب العمل، والقدرة على تكوين شبكات من العلاقات المتشعبة من خلال العمل، والتعرف على شخصيات رائدة في مجال المجتمع المدني ، وكيف كانت خبرة العمل بأحد مؤسسات المجتمع المدني في بداية الطريق مرحلة انتقالية بل وتجهيزية للاستقلال وإنشاء مؤسسة خاصة كما سيتضح على النحو التالي :
أ- خبرة اقتحام سوق العمل في سن مبكرة
تعرضت حالات الدراسة إلى خبرة العمل في سن مبكرة نسبياً سواء كانت أعمال حرفية أو هامشية أو مهنية، ومع تباين الأسباب وراء اقتحام سوق العمل في سن مبكرة لهؤلاء الشباب ما بين الظروف الاقتصادية كدافع، أو محاولة الاستقلال عن الأسرة، أو محاولة اكتساب المزيد من الخبرات، إلا أن معظم الحالات أجمعن على أن هذه التجارب أصقلت خبرتهن بالمجتمع وبالبشر وبكيفية التعامل مع الآخرين .
وإن ولم تكن الخبرات ايجابية فقط ولكن هناك خبرات سيئة، والخبرة السيئة تعلم أكثر، حيث أنها كفيلة أن تفتح آفاق الوعي، وتكشف أشكال الاستغلال وتجنب الوقوع فيها بالمستقبل . فالعوالم المختلفة للعمل عوالم قادرة على أن تفتح آفاق أمام الشباب وتكسبه العديد من المعارف التي لن يستطيع لو أنفق سنوات وسنوات أن يكتسبها من مؤسسات التعليم وحدها .
 ب- العمل بمؤسسات المجتمع المدني
معظم حالات الدراسة قبل أن يتولوا مسئولية انشأ وإدارة مؤسسات مجتمع مدني خاصة بهم، كانوا معظمهم في بدايات حياتهم العملية يعملون لدي مؤسسات مجتمع مدني، استطاعوا أن يحتكوا بشخصيات رائدة في هذا المجال، واستطاعوا من خلال هذه المؤسسات وهؤلاء الأشخاص اكتساب الخبرات والمهارات والقدرات التي تؤهل الفرد من اقتحام هذا العالم، والتعرف على آليات هذا العالم، وأصول اللعبة كما يذهب بيير بورديو، والتي تمكنهم من الاستقلال بأفكار جديدة ومشاريع جديدة خاصة بهم. ومن ثم كانت هذه المؤسسات بمثابة المعمل الذي تم تدريب هؤلاء الشباب فيه وبجدارة نتيجة لإجراء العديد من التجارب بهذا المعمل مهدت لهم وساعدتهم في التحقق والمكنة .


3- فاعلية النخبة والتطلع إلى المستقبل
آثرنا أن نرصد نماذج لنخب الشباب داخل مؤسسات المجتمع المدني لنتمكن أكثر من رصد الفاعلية والإنجازات، حيث أن رئاسة مؤسسة وإدارتها فرصة ذهبية أتيحت للشباب من أجل المشاركة الفعالة في المجتمع فكيف استثمروا هذه الفرصة . ونبدأ بالتعرف على هذه المؤسسات ونطاق اهتمامها ثم الانجازات التي استطاعت أن تحققها ومدي اقترابها من قضايا المسكوت عنه كما سيتضح على النحو التالي من خلال النقاط التالية :
أ- مؤسسات المجتمع المدني التي ينتمي إليها نخب الشباب
المؤسسات التي أسسها هؤلاء الشباب، وكانت محل دراستنا هي : 
1- المبادرة المصرية لحقوق الإنسان.
2- مركز حقوق الطفل.
3- مركز الجنوب لحقوق الإنسان
4- مركز الأندلس + إذاعة حريتنا.
5- مؤسسة حرية الرأي والتعبير.
6- المركز المصري لحقوق المرأة.
7- الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات.
8- مركز ماعت.
9- مركز الدراسات الريفية.
10- الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
11- مركز القاهرة لحقوق الإنسان.
12- مؤسسة المرأة الجديدة.
13- نهضة المحروسة.
14- جمعية الرائدات والتنمية.
15- الجمعية المصرية لدعم الإرشاد النفس وعلاج المشكلات النفسية والإدمان.
16- جمعية طريق المرأة الريفية للتنمية والتثقيف.
17- مركز دعم تقنية المعلومة.
أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني السابقة الذكر كانت فكرة وإنشاء الشباب عينة الدراسة باستثناء المركز المصري لحقوق الإنسان ومؤسسة المرأة الجديدة . والغالبية العظمي من مؤسسات المجتمع المدني تعمل ضمن حركة حقوق الإنسان وهى حركة عالمية وإن اختلفت المؤسسات فيما بينهم بالفئة المستهدفة للحفاظ على حقوقهن ، فنجد مؤسسات تستهدف المرأة، وأخري الطفل، وثالثة العمال، ورابعة المعتقلين، وخامسة للحقوق الشخصية للإنسان، وسادسة الفلاحين ... الخ. وهناك فئة أخري وهى قليلة تعمل في مجال التنمية . وهناك العديد من الدراسات التي تؤكد الدور الهام للشباب في مجال تنمية المجتمع المدني كدراسة الوردي (الوردي ، 2014) ، وكذلك دراسات تعكس دور القيادات الشابة في المجتمع (القافلة ، 2018) . 
ب- فكرة المؤسسة ومأسستها
- في معظم الحالات السابقة نشأة فكرة تأسيس المؤسسة في رحم مجتمع مدني آخر، فكانت مؤسسات المجتمع المدني بمثابة النواة التي ينشطر منها نوايا صغيرة. مما يكشف عن أن مؤسسات المجتمع المدني بيئة ملائمة ومناخ صحي تتدفق وتتولد فيه الأفكار للعاملين والباحثين به، ولديه قدرة بارعة على إعداد كوادر ومنحها المكنة والجرأة والمخاطرة لاقتحام مجالات جديدة. 
- معظم مؤسسات المجتمع المدني التي تمت ولادتها على يد هؤلاء الشباب لأنهم كانوا أصحاب الفكرة والقائمين على تنفيذها لذا تولوا إدارتها ومازالوا يشغلون منصب مدير المؤسسة .
- معظم هذه المؤسسات تنتمي إلى حركة حقوق الإنسان وزيادة هذه النوعية من المؤسسات تعكس بشكل أو بآخر تزايد حجم الانتهاكات لحقوق الإنسان بالمجتمع المصري بما يتطلب هذا التواجد المضطرد، ومما يدعم ما نذهب إليه هو الخبرة الشخصية والمعاناة الشخصية لتجربة الانتهاكات لبعض من حالات الدراسة .
 ج - دوائر الاهتمام
تحديد فاعلية المؤسسات التي يرأسها شباب أو يعملون بها تتطلب بداية معرفة نطاق الاهتمام لهذه المؤسسات. فمن الواضح أن معظم هذه المؤسسات انعكاس لحركة من الحركات الاجتماعية في المجتمع، فطائفة كبيرة من المؤسسات هي انعكاس واضح لحركة حقوق الإنسان، وبعض المؤسسات انعكاس للحركة النسائية. لذا نحاول فيما يلي أن نتبين أجندة بعض نماذج من هذه المؤسسات محل الدراسة وأهم مجالات الاهتمام للمؤسسات مع الوضع في الاعتبار أن دوائر الاهتمام هذه لا تنفصل عن المعاناة الشخصية لهؤلاء الشباب أو ذويهم كما سبق وأن أوضحنا.
وبتأمل دوائر الاهتمام لهذه المؤسسات يتضح لنا محورية دائرة الاهتمام بحقوق الإنسان مع تعدد وتنوع هذه الحقوق بدء من الحقوق الشخصية (حق الخصوصية، حق العمل، حق الصحة، حرية العقيدة...الخ) وانتهاء بالحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. وأن السلطة بكل أجوائها وتجلياتها هي بؤرة اهتمام معظم هذه المؤسسات، فالسلطة نصب أعين هذه المؤسسات فتقوم برصد سياساتها وانتقادها أو تقويمها على أحسن الأحوال، ورصد كافة أشكال الانتهاكات وصور الفساد والتجاوزات والاختراقات التي تقوم بها السلطة والوقوف بالمرصاد لكافة عمليات سن القوانين، وإجراء تعديلات على بعض القوانين، أو التعديلات الدستورية...الخ. وتشن وتهاجم هذه المؤسسات السلطة على ممارسة الانتهاكات بكل الوسائل الحملات، والمنشورات، والمظاهرات، والبرامج في الفضائيات، والتقارير...الخ. فحلم المجتمع الديمقراطي في خلفية هؤلاء الشباب ويحركهم نحو تحقيق هذا الحلم حتى رغم إدراكهم التام أن معظم المحاولات تبوء بالفشل إلا أنهم صامدين ويكفيهم شرف المحاولة.
د - الاقتراب من دوائر المسكوت عنه
تحاول نتائج الدراسة أن تكشف عن مدي قدرة هؤلاء الشباب من مس قضايا ومشكلات تقع في دوائر المسكوت عنه وفقاً لتصوراتهم ونوعية هذا الاقتراب وحجمه وطريقة المعاجلة . فتري مؤسسات المرأة من وجهة نظرها أن كل ما يتعلق بحرية المرأة ومشاركتها هو مسكوت عنه، هذا بالإضافة إلى قضايا نوعية مثل حرية الإنجاب، حرية الإجهاض، الختان، التحرش الجنسي، قانون الجنسية...الخ . ومؤسسات حقوق الإنسان اهتمت بتفجير القضايا المتعلقة بالإصلاح الديمقراطي والقضاء على كافة أشكال الاستبداد السياسي هذا على المستوي المحلي، وبعض القضايا الحقوقية المتعلقة بالخارج مثل قضايا اللاجئين، أزمة دارفور، حرب العراق...الخ . وإن كان هناك رأي مغاير يري أنه في ظل أجواء المجتمع المدني، وعصر العولمة، وثورة الاتصالات والمعلوماتية لم يعد هناك ما يسمي بقضايا المسكوت عنه فعلى حد قول أحد حالات الدراسة "كل شيء أصبح مباح للطرح والمعالجة" ، ومن ثم تم تحطيم مثلث التابو (الجنس، السياسة، الدين) .
هـ - إنجازات نخب الشباب
تعددت وتنوعت الإنجازات التي استطاعت النخبة أن تحققها فالبعض يري أن القدرة على تفجير قضايا المسكوت عنه وطرحها على الساحة الثقافية للنقاش هو في حد ذاته إنجاز للقدرة على تكسير المزيد من التابوهات، وهذا بحد ذاته خطوة هامة في طريق تطور أي مجتمع . وأن ثمة إنجاز آخر وهو إعداد جيل جديد استطاع أن يثبت نفسه في عالم المجتمع المدني، فهؤلاء الشباب يعتبرون أن أهم الإنجازات هو ظهورهم كنماذج مشرفة وإيجابية مضيئة لهذا الجيل تستطيع أن تتفاعل وتشارك مع الأجيال الأخرى . وفي مجال التشريعات والقوانين فهناك تدخل واضح من النخبة لتعديل بعض القوانين أو مشاريع قوانين مثل قانون الاتصالات المادة الخاصة بالاتصالات والأمن القومي، وقانون الجنسية، وقانون العمل الموحد، وقانون الطفل، أو المطالبة بتشريع جديد كالمطالبة بتشريع يحرم ختان الإناث . وكانت هناك إنجازات على أرض الواقع في صورة مشروعات العائد منها ملموس ومباشر كالمشروعات الصغيرة، والقروض، ومشروعات للحد من تلوث البيئة، ومشروعات لجمع القمامة، ومشروعات لمحو الأمية...الخ.
4- النخبة والتطلعات المستقبلية
حاولت نتائج هذه الدراسة أن تستكشف رؤيتهم للمستقبل وطموحاتهم التي يتوقون إليها في المستقبل، وما هي خططهم المستقبلية، وما هو موقع فئة الشباب الجيل الذي ينتمون إليه على خريطة هذه الخطط والبرامج. فكشفت نتائج الدراسة أن هناك مزيج بين الطموح الشخصي والطموح المؤسسي بمعني أن هناك حالة من التوحد بين العام والخاص عند هؤلاء الشباب، بحيث أصبح المشروع بالمعني الواسع لكلمة المشروع (مشروع حضاري/ مشروع إنساني...) وليس مجرد المؤسسة التي يديرها الشباب، فكرة الالتفاف حول مشروع ومحاولة التحقق من خلال هذا المشروع ليس للشاب مدير المؤسسة وصاحب فكرة النشأة فحسب؛ لكن لجيل بأكمله يلتف حوله، حيث أن كل هذه المؤسسات يعمل بها أعداد زاخرة من الشباب ، فالإيمان بالفكرة والقيمة التي وراء هذه الفكرة في ظل غياب مشروع قومي يجمع هؤلاء الشباب، أصبحت هذه المشاريع بمثابة الملاذ الأخير الذي يلتف حوله هذا الجيل أملاً في تحقيق تغيير ما. ويصبح نجاح المؤسسة هو نجاح للفرد، ونجاح الفرد هو نجاح للمؤسسة. ففكرة ولادة هذه المشاريع على أيدي هؤلاء الشباب ونمو تطور المشروع بين أيديهم خلق حالة ارتباطيه فريدة يصعب فيها الفصل بين الاثنين. هذا بالإضافة إلى أن الطموحات ارتبطت بتحقيق كافة الأهداف التي تنشدها المؤسسة من حرية، وديمقراطية، وسلام. لذلك الحديث عن الطموحات المستقبلية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمؤسسة، وبالآمال والطموحات في قدرتها على الاستمرار والبقاء والانتشار والتوسع، وكثير من الشباب يأمل في خلق فروع لمؤسسة تغطي كافة المحافظات.
وحاولنا الكشف عن موقع السلطة على خريطة طموحات وأحلام هؤلاء الشباب، هل نجاح هؤلاء الشباب في مقتبل العمر يجعل من حلم الوصول إلى السلطة يداعبهم بين الحين والآخر، هل المجتمع المدني كان بمثابة الخطوة الأولي التي كان لابد منها لعمل قاعدة شعبية، وشبكة علاقات قوية للوصول إلى السلطة، أم أن المجتمع المدني دفع بأحلامهم وطموحاتهم بعيداً عن السلطة وشرورها حيث أنه منحهم ما لم تمنحهم إياه السلطة من بداية الطريق فأي الكفتين سترجح .
ثمة فريق – وهم نسبة ضئيلة – تتطلع في المستقبل وبشكل جلي للوصول إلى السلطة وتري أن المجتمع المدني هو أحد الكروت الرابحة يمكن استخدامه للوصول للسلطة . فالاحتكاك المباشر مع الناس من خلال مؤسسات المجتمع المدني ، وبخاصة تلك التي تقدم خدمات عينية مباشرة يخلق قاعدة شعبية إلى حد ما يمكن استثمارها والتخطيط داعماً لزيادتها بما يحقق الهدف الرسمي وهو الوصول للسلطة.
وثمة فريق ثاني كانت الفكرة تراوده بين الحين والآخر وتدعمها لديه الأسرة ، وبخاصة مع وجود أحد أفراد الأسرة أعضاء في مجلس الشعب أو مجلس الشورى ، ولكن تم تعديل المسار والعدول نهائياً عن الفكرة ، وذلك بعد تجربة العمل في المجتمع المدني إيماناً منهم أن التغيير الحقيقي لن يحدث إلا من خلال المجتمع المدني، وأن السلطة فقدت مصداقيتها، والأهم من كل ذلك هو اكتشاف الذات والعثور عليها وتحققها في هذا العالم.
الفريق الثالث والأخير هو فريق شارد تماماً منذ البداية وعلى طول الخط عن السلطة فلم تكن الفكرة واردة على ذهنه على الإطلاق لكفره بالسلطة وجدواها في ظل الظروف المجتمعية التي نحياها. ولإيمانه بأن المجتمع المدني يتيح مساحة أكبر للحركة والحرية والمشاركة في أجواء ديمقراطية مختلفة كلية عن أجواء السلطة الفاسدة.
خاتمة : بأهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة 
1- تجسد المفهوم مفهوم "نخب الشباب" على أرض الواقع فكما يحيلنا التراث إلى شروط ومعايير النخبة بشكل عام والسابق الإشارة إليها من التميز في الصفات والخصائص، وترجمة هذه الخصائص لعمل ملموس من خلال الممارسة الفعلية للسيطرة، والتعبير عن مصالح مجموعة أو فئة معينة، والقدرة على مواجهة التحدي، والمشاركة في صناعة القرار بالمعني الواسع للمشاركة والذي تنطلق منه دراساتنا هذه. فكل هذه الشروط توافرت في عدد من الشباب، ومنهم بالطبع الحالات التي اعتمدت عليها هذه الدراسة. ومن ثم إذا كان من أهداف الدراسة هو التحقق من ملائمة المفهوم واختباره على أرض الواقع؛ فقد تحقق ذلك بالفعل من خلال الدراسة الميدانية.
2- تشكلت نخب الشباب في رحم مؤسسات المجتمع المدني ، وكأن المجتمع المدني هو المناخ الملائم والصحي الذي يعمل على توليد كوادر جديدة والإشراف على إعدادها، بل ومساندتها ودفعها إلى الأمام للاستقلال فيما بعد بمؤسسات مجتمع مدني جديدة وهكذا دواليك. كما كشفت الدراسة عن رموز إيجابية لبعض الشخصيات في مجال العمل العام . المدني لها بصمات واضحة على هؤلاء الشباب، جاء في مقدمتهم أ.د. سعد الدين إبراهيم ، أ. يوسف درويش، أ. نبيل الهلالي ، أ. حافظ أبو سعده...الخ.
3- تمركزت الأسرة والعمل كأحد الآليتين الهامتين اللائي ساعدا هؤلاء الشباب في التشكل والتكوين، فمعظم حالات الدراسة تنتمي إلى الشرائح المتباينة من الطبقة الوسطي. وآزرت هذه الأسرة أبناءها بشكل فريد للصعود إلى عالم النخب، كما تجلت محورية دور الأم في هذه العملية. أما العمل وخبرة العمل المبكرة في شتي المجالات التي تعرض لها هؤلاء الشباب فقد أثقلت خبرتهم ومكنتهم من مواجهة كافة الصعوبات والتحديات التي يواجهها، مما ساعدهم على النجاح.
4- كشفت نتائج الدراسة عن تراجع مؤسسة التعليم بشكل يدعو إلى الأسف في عملية تشكل وتكوين هؤلاء الشباب. فهناك تأكيد واضح على انهيار هذه المؤسسة، وكان البديل لها في عملية تشكل هؤلاء الشباب هو التعليم الذاتي، والتعليم الحر من خلال دورات وورش معظمها يقوم بتنظيمها مؤسسات المجتمع المدني، هذا بالإضافة إلى توجه البعض للحصول على منح دراسية بالجامعات الأجنبية.
5- ثمة ارتباط وثيق بين نخب الشباب وحركة حقوق الإنسان العالمية، وقد ساعد ذلك على فتح آفاق أوسع وأرحب لهم للعمل والمشاركة وبخاصة على المستوي الدولي. كما ساعدهم أيضاً – وهو الأهم – في الحصول على تمويلات أجنبية ضخمة، وانعكس ذلك على المؤسسة من حيث الموقع، فمعظم المؤسسات تمركزت في أماكن راقية وإستراتيجية ومميزة بالمجتمع (وتحديداً جاردن سيتي ووسط البلد)، وانعكس أيضاً على إمكانيات المؤسسة من حيث التأسيس، والأدوات، والعاملين...الخ. كما انعكس على نجاح الأداء والقدرة على تجنيد أعضاء جدد في ظل الاستقرار المادي والمجزي في كثير من الأحيان.
6- تمركزت فاعلية نخب الشباب في القدرة على تفجير القضايا المسكوت عنها بدءً من القضايا النوعية التي تخص بعض الفئات كالمرأة والطفل كالتحرش الجنسي، والعنف ضد الأطفال والنساء...الخ. مروراً بقضايا الشأن العام كأزمة تداول السلطة، وأزمة الحريات، ورصد الانتهاكات اليومية التي تمارسها السلطة في كافة مؤسساتها.. وتحديداً مؤسسة الشرطة.
7- شملت إنجازات نخب الشباب ما بين إنجاز على مستوي تطوير الخطاب الخاص بهم، وإنجازات على مستوي القوانين والتشريعات، وإنجازات متجسدة في صورة مشاريع على أرض الواقع. وإن كانت الإنجازات على مستوي القوانين أكثر اتساعاً ووضوحاً من الإنجازات على مستوي الخطاب ومستوي المشاريع.
8- ثمة تآزر واضح بشكل جلي بين الشباب في عالم النخب، فهناك محاولات سديدة دائماً للتعاون والمشاركة والمآزرة بهدف تمكين كل منهم للآخر، ويتجلى هنا بوضوح فكرة الجيل لدي هؤلاء الشباب. فهم يسعون إلى النجاح ، ليس فقط كنخب شابة ، ولكن كممثلين لجيل حرصوا على أن يكونوا وجهه المضئ جيل وجد فردوسه المفقود في عالم المجتمع المدني .
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Research abstract:
     This research aims to set a proposed vision to develop the teaching competencies of the social studies teacher in the light of the skills of the 21st century. The research adopted the descriptive and experimental methods in achieving its objective. The research tools are represented in a list of the skills of the 21st century and a list of the teaching competencies that should be mastered by social studies teachers in the light of the 21st century skills. To recognize the extent of mastery of social studies teachers for these competencies and their employment for the skills of the 21st century, an observation card was created including three dimensions which are (learning skills, creativity, digital culture skills and the skills of life and work). It was applied on 40 social studies teachers at the primary and preparatory stages at (Nasr city, Shubra, Shebin El-Kanater educational directorates). The results of applying the observation card concluded the low level of the teachers’ performance and their inability to employ the skills of the 21st century. So, a proposed vision was set to develop the teaching competencies of the social studies teacher in the light of the skills of the 21st century. In addition, the philosophy, premises, features and requirements of the vision were identified. 
    In conclusion, the research reached to a group of recommendations and suggestions which open new horizons to conduct more studies in the field of developing and improving the performance of social studies teachers in the light of the skills of 21st century.
Key words: proposed vision, teaching competencies, 21st century skills
Introduction:	
 Education is witnessing a great interest in various countries of the world, in addition to that it is witnessing a great development to keep pace with the Accelerating changes in the needs of individuals, societies and institutions, and the requirements of this era which is called the digital age. So teachers should master the competencies that qualify him for life and working efficiently by possessing important skills that enable him to achieve that competency and keep pace with those changes, including the skills of twenty-first century, which depend on four pillars of learning: learning to be, learning to know, learning to live, and learning to work to achieve quality education and improve educational outcomes.
The social studies teacher is not isolated from those global developments around him, which are largely reflected on his professional and personal needs. The skills of the twenty-first century are those skills that focus on knowledge, experience, broad knowledge of different cultures, use of technology and the integration of its elements in educational situations. The social studies teacher mastery of  these competencies enables him to keep pace with the rapid changes around him, which can be achieved through employing the skills of the twenty-first century, which will provide the teacher with many important skills such as the ability to deal with others and take responsibility, in addition to deep knowledge of Social sciences that a social studies teacher should study in depth in their academic field of specialization (history or geography), and the educational leadership capacity as well.
 The social studies teacher should be a leader who seeks to develop the leadership ability of his students by providing the opportunity for each student to participate in setting goals, assuming responsibilities and positive interaction with his colleagues, in addition to educational preparation, which is the aspect that is concerned with providing an amount of educational knowledge represented in theoretical and practical educational studies that enable the teacher to organize educational situations and experiences, providing the teacher with advanced technological skills and training him to deal with them, and the ability to employ the computer in teaching, in addition to mastering the general and specialized culture that helps him understand aspects related to the subject.
       Given the importance of developing the twenty-first century skills for teachers, many studies have indicated the need to pay attention to them, such as the study (Caliskan, et al, 2011), which emphasized the need for science teachers to master not only the academic content, but also a wide variety of advanced skills such as the system of thinking and self-management. Creativity, communication and critical thinking. These skills are necessary for all stages of professional progress. This study aimed to assess 21st century skills in teachers’ teaching methods and then evaluate them using a measurement tool based on learning activities. The results indicated that most teachers already had 21st century skills, and teachers emphasized the importance of each 21st century skills and this was reflected in the level of learning activities in the classroom.
The study of Haitham Muhammad and Nasreen Muhammad (2017) aimed to develop the educational culture of the teacher to face the transformations of the twenty-first century by showing the extent of the importance of the educational culture for teachers through studying and examining their beliefs and thoughts about teaching and learning and the need for developing this culture and renewing it keeping pace with the changes of the twenty-first century.
The study of Abdul-Aziz Othman (2019) aimed to develop a proposed vision for developing the teaching practices of mathematics teachers in the light of the skills of the twenty-first century.  The study concluded that the teaching practices of mathematics teachers in the light of the 21st century skills were generally moderate while some practices tends to be weak. The study revealed the requirements to activate those skills in teaching, most notably the development of pre-service teacher preparation programs, the design of a motivating school environment, and the development of professional development programs for in-service teachers.
Despite this importance for the teacher as the maker of generations, and the owner of the highest profession in the progress of society, his professional development is still linked to his personal diligence and obtaining an amount of training during the service, without setting a specific vision that enables him to understand the competencies that he must possess in the light of these developments. Many studies have emphasized the need to raise the teaching competencies of the social studies teacher, such as the study (Ibrahim Al-Humaidan, 2015), (Khaled Al-Awhal, 2020), (Bayram, Hüseyin, 2021). To determine the actual needs of social studies teachers, and the available knowledge about the skills of the twenty-first century among them as one of the contemporary and important skills, an exploratory study was prepared that included a set of open questions that were applied to 20 teachers of social studies at various levels of study. This study aims to identify what the teacher's information about the skills of the twenty-first century, and their need to develop their teaching competencies that fit the cognitive and technological changes and mastery of those skills that have become one of the necessities of life and work.
The results of the exploratory study explained the different opinions of teachers about mastering the teaching competencies and adequate understanding of the skills of the twenty-first century as follows:
	A low percentage of teachers, not exceeding 40%, have awareness of the concept of contemporary twenty-first century skills, and few of them were able to deduce the content of these skills.

An average percentage of teachers, amounting to 65%, was able to assess themselves as having sufficient teaching competencies, and identified those competencies with practical evidences.
- A high percentage of teachers reaching 90% agreed on the importance of developing society through the progress of education and the importance of possessing the teaching competencies necessary to achieve this and the need to develop them on an ongoing basis.
Research problem:
The research problem is determined in: “The need to identify an organized clear vision for the development of the teaching competencies of the social studies teacher in the light of the skills of the twenty-first century.”
To address this problem, the research attempted to answer the following main question:
What is the proposed vision for developing the teaching competencies of the social studies teacher in the light of the skills of the twenty-first century?
The main question includes the following sub-questions:
1- What are the twenty-first century skills that a social studies teacher should master?
2- What are the necessary teaching competencies for a social studies teacher in light of the skills of the twenty-first century?
3- What is the extent to which social studies teachers master the necessary teaching competencies to employ the skills of the twenty-first century?
4- What is a proposed vision for developing the teaching competencies of the social studies teacher in the light of the skills of the twenty-first century?
•	Research Limits:
The current research is identified by the following limits:
1- A group of social studies teachers who are on-the-job in the different educational stages (elementary - preparatory) Educational departments (Nasr City - Shubra - Shebin Al-Qanater).
2- Some skills of the twenty-first century (learning and creativity skills - digital culture skills - life and work skill).
3- Develop a proposed vision for developing the teaching competencies of the social studies teacher in the light of the skills of the twenty-first century.

•	Research Methodology
The current research relied on:
Descriptive analytical method:
It was used in reviewing previous studies and literature related to the current research to determine the theoretical framework for research and to set a vision for developing the teaching competencies of the social studies teacher in the light of the skills of the twenty-first century.
The quasi-experimental approach: It was used in applying the observation card to a group of social studies teachers to ascertain their mastery of the teaching competencies necessary for the skills of the twenty-first century.
• Identification of terminologies:
   Twenty-first century skills: a set of teaching skills and performances that a social studies teacher must master in order to develop his ability to deal with the requirements and challenges of the current era and the extent to which these skills are reflected on their students. These skills are represented in learning skills, creativity, digital culture skills, and career and life skills.
    Teaching competencies for the teacher, which is the ability of the teacher to carry out teaching tasks through mastering the skills of the twenty-first century represented in the mastery of the world of work and life, active participation in society and building new ideas for the future.
•	Research procedures
The current search proceeded according to the following procedures:
1- Preparing a list of the skills of the twenty-first century, which includes the most important skills that qualify the teacher to work according to the variables and needs of the learner, preparing him morally and scientifically for society and the labor market, and preparing a list of teaching competencies for the teacher of social studies, through:
- Reviewing the literature and previous studies that focused on 21st century skills and teaching competencies.
- Reviewing the global trends that dealt with the importance of preparing the teacher and developing his in-service competencies.
- The characteristics of the social studies teacher, which are determined by (the nature of the social studies subject - years of experience in the field of teaching)
- Reviewing the opinion of experts and specialists to adjust the two lists and put them in their final form.
2- Building an observation card to verify the extent to which social studies teachers master the necessary teaching competencies for the skills of the 21st century.
3- Preparing a proposed vision for the development of the teaching competencies of the social studies teacher in the light of the 21st century skills, including the appropriate and essential 21st century skills to obtain a competent teacher in the field of teaching social studies subject, and the dimensions and professional competencies that he should master to apply these skills in life and in practice.
Research Objectives: The current research aims to:
 Determine the twenty-first century skills to be applied by the social studies teacher being appropriate to the nature of the subject and the teaching needs that enable him to apply these skills through different teaching situations to achieve the learning outcomes required from learners and to achieve professional competence for the twenty-first century teacher.
 Importance of the research: The current research may be useful in:
1- Providing a list of the twenty-first century skills to be developed for the social studies teacher.
2- Providing a list of the teaching competencies that must be available in the social studies teacher.
3- Presenting a proposed vision for the development of the teaching competencies of the social studies teacher in the light of the skills of the twenty-first century to be employed in the service of the educational process as a guide to the teacher to develop his teaching competences in the light of the accelerating global developments. 
Theoretical framework
The first axis: the teaching competencies of the social studies teacher
First: the concept of teaching competencies
The movement of teacher education on the basis of competency appeared in the sixties of the twentieth century in educational literature, and those competencies were determined in light of the roles and tasks performed by the teacher, and the knowledge and skills he possesses that would enable him to perform those roles and tasks to the fullest.
With the successive developments in the educational, cognitive and technological fields, these roles and tasks differ from one period to another, and the need for the teacher to possess the competencies that suit these rapid developments appears.
And the term “competency” linguistically means to do something in a perfect manner so that a person dispenses with others and does not need help (Mohamed Al-Sassi, 2011).
Also, (Swak and Alisa, 2021) defined teaching competencies as the ability used by the individual to achieve desired results in a job with the least time, effort and expenses and in light of specific scales to ascertain those results. For this purpose, a scale was prepared including four basic dimensions for measuring competencies:
1 - Teaching and assessment.
2- Knowledge and ethics.
3- Life skills.
4 - Behaviors and use of technology.
Accordingly, teaching competencies can be defined procedurally as:
"The ability of the teacher to carry out teaching tasks through mastering the skills of the twenty-first century represented in the mastery of the world of work and life, active participation in society and building new ideas for the future".
Second: The importance of the teaching competencies for the teacher
There are many factors for the emergence of the teacher education movement based on competencies, the most prominent of which are:
- competency instead of knowledge, as competency includes a deeper dimension than the teacher's possession of knowledge that includes concepts and information, to the use of skills and knowledge in teaching situations that have an impact on modifying and developing the learner's behavior.
Work-oriented training through the practice of activities and the application of skills, experiences and attitudes that will increase his mastery in the educational institution.
Fieldwork-based education, whereby the experience and skills he acquired in the professional field are practiced, and the concept of competency is transformed into a set of systematic procedural skills.(Afaf Zahw, 2017, Utami and Others, 2020)
From the above factors, it is shown that:
	competency is more comprehensive than knowledge in itself.

Advance planning and preparation is required for acquiring competencies to be used effectively in learning situations.
Developing learners’ capabilities and supporting readiness are necessary for applying the acquired competencies in light of contemporary and required skills such as the skills of the 21st century.
It is worth noting that the teaching competencies of the teacher are no longer limited to his role in the teaching process, and the transfer of knowledge to the students through specific methodological steps (planning - implementation - evaluation). But they included competencies necessary for teaching many roles and practices that should be mastered by the teacher for the success of the educational situation, the most important of them:
	Directing the attention of learners to contemporary problems and issues and ways for addressing them.

Helping learners to acquire behaviors and values.
 Developing the learners' special abilities and highlighting their own energies.
 Working to raise the level of learners' motivation for multiple types of learning (self - collective - continuing).
This will only be achieved through the teacher's possession of multiple skills that help in mastering the teaching competencies successfully, and the most prominent of these skills (the skills of the twenty-first century).
Third: The areas of teaching competencies
The teaching domain means the performances related to the teaching situation that can be observed and measured.
Classifications of the fields of teaching competencies have varied, according to the multiplicity of studies that dealt with teaching competencies. We find  studies of (Karadag and others, 2021) (Izabela Majewska, 2019) (Sabiha Al-Saej, 2016) that classified those fields into three basic areas:
1 - Planning for teaching.
2 - Lesson implementation and class management.
3- Teaching evaluation.
Other studies have also classified it into two main types of competencies:
1 - Specific competencies, also called specialization competencies.
2 - General competencies and also called extended or transversal competencies.
Such as the study (Ali Al Annabi, 2019), (Van and Others, 2021).
 Looking at those basic areas of teaching competencies for teachers, we find that they include in their content multiple areas related to the learning situation, technological skills, and personal skills related to the teacher and his performance in the classroom. This was supported by the skills of the 21st century skills which the teacher should master to form teaching competencies with many fields for the development of the Contemporary and global educational process.
It is worth noting that among the most prominent competencies that a teacher of the twenty-first century must possess are as follows:
- Professional competencies, which include all the teacher's teaching skills, from planning for teaching to evaluation.
- Technological competencies, as technology in the field of education has become one of the necessities of learning and not one of the sources of learning as it was in the past.
- The personal and life competencies associated with the teacher himself and the features and characteristics that he should possess to enable him to perform his work successfully.
- Specialized competencies related to the same field of specialization, with the accumulation of knowledge and the information revolution, it is no longer acceptable to limit the teacher to what was acquired in the past from abstract information.
- Language competencies are no longer confined to the foreign language teacher only, but all teachers in all disciplines should be able to master the minimum skills of reading foreign languages and computer programming language.
- The general competencies related to the teacher’s practice of the profession and his role in participating in the progress of society and his belief in his educational mission and the ethics of the teaching profession.
This requires preparing a clear and specific vision to guide the teacher to master those important teaching competencies.


Fourth: The social studies teacher and mastery of teaching competencies
Social studies is considered an important subject in preparing learners socially and in life, and this is evident in the objectives of teaching social studies, preparing a social studies teacher and his in-service professional development, which is no less important than the social studies subject itself which he teaches to learners.
Several studies have pointed to the changing role of both the teacher and the learner according to societal developments and technological and cognitive innovations, and among those studies (Gamal Abdel Fattah, Omar Muhammad, 2014), which aimed to measure the level of knowledge of globalization concepts among social studies teachers in the upper basic stage. The results of the study highlighted the importance of raising awareness of developments for teachers of (history - geography - social studies) in the light of awareness of the concepts of globalization and preparing him to accept the new and develop himself.
The study of (Ahmed Al-Faqih, 2020) also indicated the need to raise the level of social studies teacher awareness of contemporary global issues and stressed that the social studies teacher is not isolated from community issues and global problems. In addition, the nature of the social studies subject obliges the teacher to integrate these global developments into the learning structure and link them to the contemporary life of the learner and the need to prepare the teacher to keep pace with these changes and global events. Furthermore, the study focused on the issue of awareness of the emerging corona virus and the mechanism of activating that awareness. Also (Jamila Bin Quwah, 2016) referred, through her analysis of a group of studies that dealt with teacher training, to the recommendation of taking advantage of the results of research and studies that dealt with teacher preparation programs before and during service and the need to adopt integrated and objective standards and competencies so that the capabilities of the teacher can be developed, and that balance is achieved Among the curricula of the academic, professional and cultural fields.
Also (Ozgul and Sadat, 2019) showed, in a descriptive study on a group of teachers, their opinions about the social situation of the teaching profession. The study clarified the negative and positive opinions about the practice of the profession, with the aim of developing a conception for a proposed vision to reduce the negatives and raise professional competencies and demand for the teaching profession according to the human and social dimensions it includes. Looking at the previous studies that dealt with the preparation, qualification and development of the social studies teacher, we find that it is necessary to enable the social studies teacher to have important and required skills that help him keep pace with the changes around him, understand contemporary global issues and raise the level of his professional competence through comprehensive and developed competencies.
The second axis: skills of the twenty-first century:
The twenty-first century is witnessing radical changes that pose many challenges at the human level, and these challenges are not the result of the moment, but the result of factors and variables whose features began to appear in the second half of the last century. Therefore, governments in different countries have sought to meet these challenges, and from these attempts the term 21st century skills or 21st century competencies has emerged.
There are two important issues in teaching the skills of the twenty-first century. The first relates to the complexity of the teaching process and the importance of creativity and reflection on it. The second relates to teacher preparation, as education for the twenty-first century requires a teacher of the style of the twenty-first century: educated, creative and reflective. Otherwise, how will students be provided with these skills if they are not part of his usual daily behavior and teaching, so the need for preparing teachers and curricula belonging to the 21st century has become urgent (Maha Hanafi, 2015, 291).
First: The Concept of 21st Century Skills:
They are those skills that learners need to master and develop to achieve success and communication in the twenty-first century society. They include learning skills, innovation, information skills, technological multimedia, life and work skills (partnership, 2006, 21).
They are the skills necessary to succeed in today's world, in study, work and civil life depending on basic culture, numerical, scientific, visual, environmental and intercultural culture, including a wide range of knowledge, abilities and habits of mind, and including critical thinking skills, problem solving, innovation and creativity skills, communication and cooperation skills, and information culture skills, technological multimedia, life and professional skills, productivity and accountability skills, leadership skills, and responsibility (partnership for 21st century skills, 2009).
      Nawal Shalaby (2014, 6) defined them as a set of skills necessary to ensure that teachers and learners are prepared to learn, innovate, live, work, and make optimal use of information, multimedia and technology in the twenty-first century.
     Sama Khamis (2018) pointed out that they represent a set of skills that workers in various work environments need to be active, productive and even creative members, in addition to mastering the knowledge content necessary to achieve success, in line with the development and economic requirements of the twenty-first century.
      Anhar Ali and Nevin Mansour (2018, 116) defined them as a set of skills that qualify the individual to coexist within society, and with the modern world around him in the information age, by making use of modern technology, which was represented in five main skills, namely (communication and sharing skills, technological and digital culture skills, guidance and self-management skills, thinking and creativity skills, productivity and accountability skill).
They can be defined procedurally as “a set of teaching skills and performances that a social studies teacher must master in order to develop his ability to deal with the requirements and challenges of the current era and the extent to which these skills are reflected on their students. These skills are represented in learning skills, creativity, digital culture skills, career and life skills.” 
Second: The foundations on which the skills of the twenty-first century are based:
The study of Salha Saeed Al-Shamrani (2020, 161) revealed the foundations on which the skills of the twenty-first century are based, which are:
• Emphasis on integrating the skills of the twenty-first century in the context of basic school subjects and the intersectional themes of the twenty-first century.
• Providing opportunities to apply twenty-first century skills across content topics.
• Emphasis on a competency-based approach.	
• Providing innovative learning methods to integrate the use of technology, inquiry, problem-based approaches, and higher-order thinking skills.
• Focusing on each of the content, skills, and experiences of the twenty-first century, which include natural phenomena and social issues related to sciences that students encounter in their daily lives.
• Allowing students to engage with the real world, its tools, and the experiences they will encounter in university study, work, and life. Students learn best when they are engaged in meaningful problem solving.
-Providing learner-centered teaching that develops twenty-first century skills, linking curricula to the experiences of learners, and helping them to systematically expand their capabilities.
• The need for student teachers to develop personal learning communities and use teaching methods that enhance the mastery of 21st century skills in classrooms.
Third: Classifications of 21st Century Skills:
The classification of these skills has been dealt with by several institutions and organizations according to different frameworks, the most important of which are the following: (Trilling, B. and Fadel, C. (2009) Suz Perez, 2014) (Van Laar & et al, 2017)) Salha Saeed Muhammad, 2020) (Mohammed Faeq and Magda Khalaf, 2021): These classifications have been identified as follows
* The North Central Regional Educational Laboratory (NCRL), which classified the twenty-first century skills into four main groups, namely (digital age skills, creative thinking, effective communication, and high productivity)
* The classification of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), which classified the skills of the twenty-first century into three main areas, namely skills of (using tools such as language, text, symbols, knowledge, information and technology interactively, interacting in different groups, and acting independently. 2005).
* The classification of the American Association of Colleges and Universities, which classified twenty-first century skills into four main areas, namely skills of knowledge about human cultures and the natural world, practical and mental, such as inquiry, analysis, critical and innovative thinking, communication, information culture, problem solving and teamwork, Social and personal responsibility, integrative learning.
* Classification of the Partnership for 21st Century Skills, which categorized the skills of the twenty-first century into three main groups, each group includes a number of sub-skills:
         The first group: Learning and creativity skills, including skills of (critical thinking and problem solving, communication and sharing, innovation and creativity) and these skills are essential and necessary for learners to help them cope with the rapidly changing society in which technological progress can maximize communication between individuals around the world and the availability of knowledge.
        The second group: digital culture skills, digital culture consists of three main elements, which are information culture, information and communication technology, and multimedia culture. The information culture means the ability of the learners to effectively and ethically select, evaluate and use information to acquire, apply and share their knowledge. Communication skills refer to the ability to use digital technology and communication and networking tools with the aim of accessing, managing, integrating, evaluating and creating amounts of information. Multimedia culture is linked to the ability to access, analyze, evaluate and communicate messages in a variety of forms.
        The third group: Career and life skills including skills of (flexibility and adaptation, initiative and self-direction, social interaction and understanding of multiple cultures, productivity and accountability, leadership and responsibility). Career and life skills help learners to cope with complex life environments in a global knowledge-based economy and on the value of content knowledge and skills of thinking, Students are expected to develop appropriate information skills to equip them with a readiness to adapt to the most challenging work environments to their abilities, and a readiness to manage a heavy workload. In addition, they are expected to meet strict deadlines and periods and interact and work with peers in achieving a mutually agreed goal.
       The study relied on the framework proposed by the Partnership for 21st Century Skills (P21), because it is the most extensive, organized and applicable among these frameworks.
Fourth: Teachers of social studies and skills development for the twenty-first century:
The roles of social studies teachers have changed in the current era. Transferring knowledge and information is no longer the goal of teaching social studies. Rather, it has become more important to develop students’ skills in the use of modern technological means and increase their ability to obtain and criticize information and practice different patterns of thinking on it, whether critical or creative, in addition to the need to increase students' ability to solve problems, make decisions, communicate, share and connect with each other and with teachers. Also, social studies teachers have an important role in developing students' informational, visual and technological culture and understanding multiple cultures and cosmic awareness. 
Social studies teachers are also responsible for preparing students for life and work, by developing their abilities to assume responsibility, leadership, independence, motivation for achievement, high productivity, teamwork, positive thinking and coexistence with others.
Hence, the teaching practices that social studies teachers should carry out in the light of the skills of the twenty-first century can be defined as follows:
• That teaching practices reflect the principle of education for understanding: this is done by focusing in teaching on employing critical thinking and problem-solving skills through planning educational experiences that include the practice of raising questions, analysis, interpretation, submitting alternatives and solutions, and making decisions based on accurate data.
• That teaching practices create educational experiences that achieve meaningful learning and that is done by focusing by teaching on linking new information with existing concepts in the knowledge structure of learners through the use of learning strategies by discovery, methods of induction and deduction, concept maps, and applications of advanced electronic organizers.
• That the teacher be a model and a role model for his colleagues at work and a model for his students in moral values and academic perseverance.
• That the teacher be a leader who manages his students in terms of their abilities, different styles and different cultural components to the degree that makes the student unite with his teacher.
• The teacher should have a developmental vision for himself and the work institution as a whole being able to analyze that vision and work to achieve it.
• That the learner should be the focus of the educational process by employing active learning strategies that focus on the role of the learner and his effectiveness in participating in the planning, implementation and evaluation of educational activities and experiences.
• Teaching practices should keep pace with modern technology with its tools and reliable sources by employing them in the educational process in presenting the knowledge content and practicing practical applications, mental tasks and modern assessment methods.
• That teaching practices employ multiple assessment strategies to evaluate students' performance, such as the use of continuous formative or constructivist assessment, authentic and performance-based assessment and assessment through computers, and learning management systems.
Teaching practices should focus on creating flexible educational environments through the employment of blended learning that combines direct education and e-learning and activating differentiated education that takes into account individual differences through the applications of the theory of multiple intelligences taking into account the learning styles of learners and employing strategies of self and cooperative learning and peer and team learning to ensure the exercise of multiple roles for learners to highlight their talents and skills and develop them in order to achieve the desired level to keep pace with the skills of the twenty-first century.
From the above, the importance of the skills of the twenty-first century is shown. In addition, there is a need to develop them for teachers in general and teachers of social studies in particular, in order to keep pace with the times and its changes. For this reason, many studies have indicated the necessity of mastering and providing teachers with the skills of the twenty-first century and the need for educating and training them in these skills, these studies include:
      Study of (Anthony, M, 2017): which aimed to identify the 21st century skills needed for teachers and their relationship to their teaching performance. The study followed the descriptive approach. The study sample consisted of 42 teachers. The researcher applied the 21st century skills questionnaire and the teaching performance questionnaire. The research concluded a correlation between the twenty-first century skills among teachers and teaching performance.
   The study of Wafa Saad and others (2019) aimed to measure the impact of a program based on the skills of the twenty-first century in developing the teaching performance of student-teachers in Libya. The results of the study concluded that the program had a significant impact on the development of the teaching performance of teachers, and the study recommended the necessity of in-service training for teachers on the skills of the twenty-first century.
    The study of Atheer Ibrahim Abu Ebadah (2021)aimed to identify the degree to which kindergarten female teachers practice the skills of the twenty-first century with kindergarten children in the light of the Kingdom 2030 vision from their point of view. A questionnaire consisting of three main skills, namely learning, creativity, digital culture, life and work, was applied to 236 female teachers in Riyadh city. The study recommended the necessity of enriching teacher preparation programs with courses related to e-learning and the employment of educational technology and digital learning in teaching and learning.
Research Procedures
* The current research proceeded according to the following procedures in order to determine the proposed vision for the development of the teaching competencies of the social studies teacher in the light of the skills of the twenty-first century. To answer the research questions, the procedures came as follows:
First: Preparing a list of the twenty-first century skills that need to be developed for social studies teachers through: reviewing the literature, previous studies and global trends that dealt with twenty-first century skills in addition reviewing the classifications of these skills according to different institutions and organizations. An initial list of necessary twenty-first century skills for developing the social studies teacher and it was presented to the arbitrators to adjust it and put it in its final form. The list was modified in light of what was shown by the arbitrators, and the following table shows the skills of the twenty-first century that were relied upon in this study:
Table No. (1) shows the skills of the twenty-first century necessary to be developed for social studies teachers

Main skill
Sub skills
First : skills of learning and creativity
	Critical thinking and problem solving

Communication, sharing, cooperation
Innovation, creativity
Second : digital culture skill
Informational and media culture
Information and communication technology culture 
Third : work and life skills
	Flexibility , adaptation

Initiation and self-direction
Social interaction and understanding multiple cultures 
Productivity and accountability 
Leadership and responsibility 

Thus, the first question of the research has been answered, which is: "What are the skills of the twenty-first century that a social studies teacher should master?"
Second: Preparing a list of the teaching competencies for the social studies teacher, by reviewing the literature and previous studies and reviewing global trends, which dealt with the importance of preparing the teacher and developing his competencies during the service, and studying the characteristics of the social studies teacher, which are determined through (the nature of the social studies subject - years of experience in The field of teaching) in addition to reviewing the experts and specialists’ opinion. A preliminary list of the teaching competencies for the social studies teacher was built and presented to the arbitrators to adjust and put it in its final form, and the list was modified in light of what was shown by the arbitrators. The following table illustrates the teaching competencies necessary for social studies teachers to which the study reached:
Table No. (2) shows the necessary teaching competencies for social studies teachers
Serial 
Teaching competencies

The first field  : professional competencies
1
Possessing organizational skills in advance planning and work arrangement 
2
Employing modern teaching strategies to develop numerous skills for teachers
3
Taking into account and developing the characteristics and abilities of learners in different study stages
4
Support positive trends towards the teaching profession and the teacher's mission

The second field : technological competencies
6
Employing advanced technologies in the educational process and reviewing innovations
7
Dealing with commonly-used technological systems properly 
8
Identifying organized steps to face problems related to the employment of computer
9
Employing the modern teaching strategies related to using the computer programs 
10
Using the internet in serving the educational fields and the distance active communication skills

The third field : personal and life competencies
11
Assuming professional responsibility and the role of the teacher in preparing the learners to the future society
12
Possessing the skills of cooperation and the teamwork
13
Being aware of the public culture and the new aspects of the society to which the person belong
14
Participating in solving the social problems through addressing and analyzing them methodologically  
15
Possessing the special abilities for dealing with all learners categories "the ordinary and those with disability 

Fourth field : specialized competencies 
16
Mastering the concepts and knowledge included at the subject of social studies 
17
Mastering the skills of reading the geographical and time maps included in the social studies curricula 
18
Mastering the skills of preparing images and drawings related to the social studies subject, in paper and technologically 
19
Mastering the teaching knowledge and its development in the field of teaching social studies

Fifth field : language competencies
20
Mastering the language competences skills "Arabic language" in pronouncing geographical and historical terms
21
Mastering some foreign languages for reviewing the global educational innovations at the field of specialization 
22
Mastering the software language for employing the technology in the field of specialization 

The sixth field : general competences
26
Adherence to the profession ethics in caring for learners
27
Faith in the mission of the faculties of education in preparing the efficient teacher to keep pace with developments
28
Participating in the development of the Egyptian society in the field of education
29
Participating with the individuals and institutions of the society for the development in the educational fields
30
Reviewing global experiences in the field of developing education in the different countries for the purpose of continuous development

Thus, the second question of the research has been answered, which is: What are the necessary teaching competencies for a social studies teacher in light of the skills of the twenty-first century?
Third: Building the observation card:
The observation card is one of the measurement methods that are used in collecting data in a tangible and realistic way, and it is distinguished from other tools in the possibility of collecting information in a timely manner, with the possibility of noticing the gestures and emotions associated with the observed behavior. The current research relied on the use of the observation method to determine the actual practices of the social studies teacher inside the classroom, and the extent to which he masters the teaching competencies necessary to apply the skills of the twenty-first century and its reflection on learners in the different academic stages.
Observation Card Objectives:
The observation card aims to evaluate the performance of the social studies teacher in the classroom to determine the extent to which he is able to employ twenty-first century skills while teaching.
Formulation of observation Card Items:
When drafting the items of the observation card, consideration was given to the conformity of the teacher’s teaching performance with the teaching competencies to which the performance belongs in addition to the skills of the twenty-first century in terms of his ability to develop those skills among learners and the extent of personal mastery of them with a clear understanding of them.
The two researchers took into account the following when formulating the notes:
• The statements should be procedural, specific and clear that can be observed and measured.
• Formulate the performance in brief phrases in the present tense.
• Each statement should measure one performance only, so that the performance can be measured and this does not affect the overlap among performances.
A graded scale has been developed to calculate the quantitative estimation of performance as follows:
Level No. (3) indicates a high degree of performance.
Level No. (2) indicates that the performance is a moderate degree
Level No. (1) indicates poor performance.
Observation card content:
In its initial form, the card included three basic skills, each of which contains a number of sub-performances indicating mastery of the skills of the twenty-first century, as follows:
• Learning and creativity skills
• Digital culture skills
• Life and work skills
Observation card adjustment:
After the initial image of the card was reached, an adjustment process had to be carried out. The adjustment process went through two stages:
First: ascertaining the validity of the card
Second: Ensuring the Reliability of the card
First: Verifying the validity of the card:
To ensure the validity of the card, it was presented to a group of arbitrators from experts in curricula and teaching methods in the field of social studies to determine the following:
	 The accuracy of the formulation of the specific performance, and the extent to which it is related to the skills.

Clarity of formulating phrases to describe performance.
	 The appropriateness of the levels of quantitative estimations used to measure and assess behavior.

The card was reviewed in light of the opinions of the arbitrators, who unanimously agreed on the suitability of the card for the application to verify the results for which it was designed, with some minor modifications in the wording and arrangement of the performances. With the modifications made, the card was put into its final form.
The internal consistency of the card
The internal consistency was calculated by linking each paragraph to the dimension it belongs to, and the results were as follows:
Table (3) The internal consistency of the dimensions of the observation card of the performance of social studies teachers in the light of mastery of the skills of the twenty-first century



Item
Learning and creativity skills
Item
Digital culture skill
Item
Work and life skills
1
0.56**
11
0.55**
21
0.51**
2
0.50 **
12
0.62**
22
0.45**
3
0.58**
13
0.56**
23
0.55**
4
0.64**
14
0.63**
24
0.59**
5
0.70**
15
0.59**
25
0.57**
6
0.71**
16
0.61**
26
0.54**
7
0.61**
17
0.61**
27
0.49**
8
0.65**
18
0.60**
28
0.60**
9
0.57**
19
0.57**
29
0.48**
10
0.46**
20
0.44**
30
0.48**
** significance at 0.01
It is clear from Table (3) that all the items of the card dimensions had a significance at the 0.01 level, which confirms the internal consistency of the card. The correlation between the sub-dimensions and the total score of the card was calculated, and the results were as in the following table: 
Table (4) Correlation coefficients between the sub-dimensions and the total score Of the observation card for the performance of social studies teachers in the light of mastering the skills of the twenty-first century
The dimension 
Correlation coefficients by the total score
Learning and creativity skills
0,85 **
Digital culture skills
0,87 **
Work and life skills
0,82 **
Significance for 0,01
It is clear from Table (4) that the dimensions are consistent with the card as a whole, where the correlation coefficients range between: (0.81- 0.88) and all of them have significance at the level (0.01), which indicates that there is consistency between all the dimensions of the card.
Second: Calculating the Reliability of the note card:
The Reliability of the performance observation card of social studies teachers was calculated in the light of mastery of the twenty-first century skills in two ways: Cronbach’s alpha method and the half-segmentation method. The following table shows the Reliability coefficients:
Table (5) The Reliability coefficients of the sub-dimensions of the observation card of the performance of social studies teachers in the light of mastery of the skills of the twenty-first century
Dimension 
Cronbach’s alpha 
half-segmentation (Spearman Brown)
Learning and creativity skills
0.84 
0.81
Digital culture skills
0.82
0.80
Work and life skills
0.85
0.84
The card as a whole
0.89
0.87

It is clear from Table (5) that all the reliability coefficients are high, which confirms the reliability of the card, through that the values of Cronbach's alpha coefficients and the half-segmentation were high. Thus, the tool used is characterized by validity and reliability and can be used scientifically.
The following table shows the observation card of the performance of social studies teachers in its final form in the light of mastering the skills of the twenty-first century.

Table (6) shows the performance observation card for social studies teachers in its final form in the light of mastery of the twenty-first century skills 
Serial 
Performance that should be done by the teacher
Achieved in a high degree
Achieved in an average degree
Achieved in a weak degree

First learning and creativity skills



1
learners are directed to express their opinions and points of view in multiple ways and in clear and sound language



2
Supporting thinking and problem solving skills  among learners 



3
Employing multiple learning strategies that enable positive interaction among learners



4
Discussing Learners in some contemporary problems and issues.



5
Dividing the learners into collaborative work groups for the purpose of critical reflection on their learning processes.



6
Designing educational situations that allow learners to make judgments.



7
Encouraging learners to use self-learning and collect information from multiple sources



8
Stimulating learners' creativity in presenting and defending their own ideas and opinions.



9
Designing situations for learners to choose from among several alternatives and determine justifications for the choice



10
promoting teamwork and encouraging learners to take turns.




Second : digital culture skills



11
Designing learning situations that enable learners to use digital technology



12
Employing teaching strategies that support electronic communication among learners



13
Directing learners to employ some websites by specifying multiple links for learning



14
Helping learners to analyze and distinguish the reliability of the resources available across web pages



15
Designing educational activities via the web to encourage learners to develop their abilities and skills





16
Helping learners to design electronic mind maps to analyze and interpret information



17
Organizing virtual trips across the web for the purpose of knowledge and collective search for information



18
Overcoming  the problems that may face learners and prevent the achievement of learning goals   through the use of technology



19
Enhancing the learning data analyses (the amount of knowledge) of the learners to reach to the outputs and outcomes



20
Allowing learners to exchange experiences and opinions electronically with guidance and counseling




Third work and life skills



21
Employing teaching strategies that support continuous and self-learning



22
Taking into account the psychological and social status of the learners and the individual differences among them



23
Appreciating his professional responsibilities towards learners, as he prepares future generations by directing them to their future, linguistically and scientifically



24
Designing teaching situations that direct learners' motivation to learn for knowledge, not success



25
showing his admiration for public figures in terms of knowledge and science, and to highlight them as examples to be followed



26
highlighting the differences among individuals in cultures and religions and urging acceptance of differences and benefit from them



27
Providing learners with successful leadership skills and assuming responsibility



28
Directing learners to the skills of transferring ideas, exchanging opinions, and respecting differences in viewpoints



29
Helping learners to know skills of arranging priorities and organizing time to complete work and tasks



30
Directing learners to master self-understanding skills and special abilities to achieve success in work and life



To ascertain the social studies teachers mastery of teaching competencies necessary for the skills of the twenty-first century, (40) social studies teachers have been selected in the (primary and preparatory) stages in the Educational departments (Nasr City - Shubra - Shebin Al-Qanater). The observation card was applied to them in the academic year 2020-2021, and the single-sample t-test was used to reveal the significance of the differences between the average scores.
Application of the observation card: the card was applied to the research group, and after the completion of the application of the observation card, the results were monitored and statistically processed in preparation for their interpretation and the presentation of the proposed vision, recommendations and suggestions.
Hypotheses results:
The results of the first hypothesis: The first hypothesis states that "there are statistically significant differences between the average total score of the performance observation card for social studies teachers in the light of mastery of the skills of the twenty-first century and the hypothetical average (50%)."
     To verify the validity of this hypothesis, a single-sample t-test was used to reveal the significance of the differences between the average total score of the social studies teacher’s performance observation card in light of the mastery of twenty-first century skills and the hypothetical average (50%). The following table shows the concluded results:
Table (7) shows the significance of the differences between the mean of the total score for the observation card of the performance of social studies teachers in the light of mastery of the skills of the twenty-first century and the hypothetical average (50%)
Card 
Group 
N 
Arithmetic mean  
Standard deviation 
T value
Significance level
Total score 
Sample 
40 
37.39 
5.73
25.3
Significance at level 0.01

hypothetical average (50)
-
60
-


It is clear from the previous table that there are statistically significant differences between the mean of the total score for the observation card of the performance of social studies teachers in the light of mastery of the skills of the twenty-first century and the hypothetical average (50%), where the sample mean was 37.3 less than the hypothetical average (50%) = 60, where the value of "t" = 25.03, which is a statistically significant value at the level of 0.01, indicating that the level of performance of social studies teachers in light of mastery of the skills of the twenty-first century is low.
The results of the second hypothesis: The hypothesis states that “there are statistically significant differences between the average degrees of the dimension (learning skills and creativity) as one of the dimensions of the observation card of the performance of social studies teachers in the light of mastery of twenty-first century skills and the hypothetical average (50%).
     To verify the validity of this hypothesis, a single-sample t-test was used to reveal the significance of the differences between the mean scores of the dimension (learning skills and creativity) as one of the dimensions of the observation card of the performance of social studies teachers in the light of mastery of twenty-first century skills and the hypothetical average (50%). ). The following table shows the results: Features of the proposed vision for developing the teaching competencies of the social studies teacher
Table (8) shows the significance of the differences between the average degrees of the dimension (learning skills and creativity) as one of the dimensions of the observation card of the performance of social studies teachers in the light of mastery of the skills of the twenty-first century and the hypothetical average (50%)
Dimension  
Group 
N 
Arithmetic mean
Standard deviation 
T value
Significance level
Learning and creativity skills
Sample 
40
12.83
3.21
14.13
Significance level at 0.01

Hypothetical average (50%)
-
20
-



It is clear from the previous table that there are statistically significant differences between the mean scores of the sample and the hypothetical mean (50%) in the dimension of learning and creativity skills in favor of the hypothetical mean, where the sample mean was 12.83 less than the hypothetical mean (50%) = 20, where the T value was = 14.13, which is a statistically significant value at the 0.01 level, which indicates that the level of the dimension (learning and creativity skills) as one of the dimensions of the observation card of the performance of social studies teachers in the light of mastery of the skills of the twenty-first century is low.
The results of the third hypothesis: The hypothesis states that "there are statistically significant differences between the average scores of the dimension (digital culture skills) as one of the dimensions of the observation card of the performance of social studies teachers in the light of mastery of the skills of the twenty-first century and the hypothetical average (50%)."
     To verify the validity of this hypothesis, a single-sample t-test was used to reveal the significance of the differences between the mean scores of the dimension (digital culture skills) as one of the dimensions of the observation card of the performance of social studies teachers in the light of mastery of twenty-first century skills and the hypothetical average (50%). The following table shows the results:
Table (9) shows the significance of the differences between the average degrees of the dimension (digital culture skills) as one of the dimensions of the observation card of the performance of social studies teachers in the light of mastery of the skills of the twenty-first century and the hypothetical average (50%)
Dimension 
Group 
N 
Arithmetic mean
Standard deviation
T value
Significance level
Digital culture skills
Sample

40
12.25
2.67
18.37
Significance level at 0.01

Hypothetical average (50%) 
-
20
-


It is clear from the previous table that there are statistically significant differences between the mean scores of the sample and the hypothetical mean (50%) in the digital culture skills dimension in favor of the hypothetical mean, where the sample mean was 12.25 less than the hypothetical mean (50%) = 20, where the T value was = 18,376, which is a statistically significant value at the 0.01 level. This indicates that the level of the dimension (digital culture skills) as one of the dimensions of the observation card of the performance of social studies teachers in the light of mastery of the skills of the twenty-first century is low.
The results of the fourth hypothesis: The hypothesis states that “there are statistically significant differences between the average degrees of the dimension (life and work skills) as one of the dimensions of the observation card of the performance of social studies teachers in the light of mastery of twenty-first century skills and the hypothetical average (50%).
To verify the validity of this hypothesis, a single-sample t-test was used to reveal the significance of the differences between the mean scores of the dimension (life and work skills) as one of the dimensions of the observation card of the performance of social studies teachers in the light of mastery of twenty-first century skills and the hypothetical average (50%). The following table shows the results: 
Table (10) shows the significance of the differences between the average degrees of the dimension (life and work skills) as one of the dimensions of the observation card of the performance of social studies teachers in the light of mastery of the skills of the twenty-first century and the hypothetical average (50). % )
Dimension 
Group 
N 
Arithmetic mean
Standard deviation
 T value
Significance level
Life and work skills
Sample 
40
12.23
2.80
17.56
Significance level at 0.01 

Hypothetical average (50%)
-
20
-


It is clear from the previous table that there are statistically significant differences between the mean scores of the sample and the hypothetical average (50%) in the life and work skills dimension in favor of the hypothetical mean, where the sample mean was 12.23 less than the hypothetical average (50%) = 20, where the T value was = 17.56, which is a statistically significant value at the 0.01 level. This indicates that the level of the dimension (life and work skills) as one of the dimensions of the observation card of the performance of social studies teachers in the light of mastery of twenty-first century skills is low.
Thus, the third question of the research has been answered, which is: To what extent are social studies teachers master the teaching competencies necessary to employ the skills of the twenty-first century?
Fourth: Building the proposed vision for developing the teaching competencies of the social studies teacher in the light of the skills of the twenty-first century
In order to answer the fourth question of the research questions, the proposed vision was built by defining the philosophy of the vision, its principles and features, and the requirements for implementing this vision. This was presented in detail in the following steps:
1. The proposed vision philosophy:
Developing the skills of the twenty-first century among social studies teachers so that they are qualified teachers capable of facing cognitive, technological, cultural and social challenges, and able to prepare a generation of students ready to adapt to the requirements of the twenty-first century.
2. The proposed vision starting principles: 
• The cultural, intellectual, and value challenge in the era of globalization, for the future bears values, cultures and concepts that impose themselves on reality strongly. Also, there are global social and cultural transformations that impose themselves on the national social fabric and the system of human values.
• The goal of education in the era of the knowledge economy is no longer limited to the acquisition of knowledge only, but rather the ability to access its original sources and use it to solve problems. In addition, the ability to ask questions in this changing world full of possibilities and alternatives exceeds the importance of the ability to answer them, which is the acquisition of knowledge to master it. Safe living in the information age requires the availability of superior ability and renewed awareness of the teacher in dealing with information and its requirements, which helps to develop the ability of teachers to make optimal investment of information by searching for highly efficient ways to deal with it and make the most use of it.
• Sustainable education, since education for this century ensures its long life continuity, and it is characterized by flexibility, diversity, and ease of access at various times and places. Education will not stop at the limits of the teacher and will not end with the end of the school day, and it is considered the key to success in the twenty-first century.
• Many organizations, conferences and studies have adopted recommendations for the necessity of qualifying teachers to make them able to provide their students with the knowledge and skills that qualify them for global competition.
• Change of the requirements of the labor market and employment.
• The parties to the educational process and its sources change in form and content with the emergence of new forms of education, such as virtual education.
• Challenging violence, extremism and terrorism, as educational systems in the twenty-first century are required to confront these concepts among students.
• The technological revolution, which depends on advanced scientific knowledge and the optimal use of flowing information. It also depends on the human mind, microelectronics, computers, information production, organization, storage, retrieval, and obtaining it very quickly.
• The necessity for the future teacher to have moral and human characteristics: which are represented in the good values and ethics, adherence to his culture and national identity without fanaticism, and adherence to the ethics of the teaching profession.
• Increase of the severity of global problems, which appear in many problems that have spread and exacerbated their effects globally, such as environmental crises, population explosion and wars.
3. Features of the proposed vision for developing the teaching competencies of the social studies teacher:











Table (11) shows the features of the proposed vision for the development of the teaching competencies of the social studies teacher:
Main skill
Sub-skills
Teaching competencies that social studies teachers should master in the light of the skills of the twenty-first century
Teaching performances that indicate the mastery of social studies teachers of the skills of the twenty-first century
First learning and creativity skills
Critical thinking and problem solving
Participating in solving societal problems by addressing and analyzing them systematically.

Reviewing global experiences in the field of education development in different countries
• Directing students to follow problem-solving steps while teaching social studies.
• Presenting various types of problems from real life.
• Presenting various geographical and historical problems that stimulate students' thinking.
• Directing students towards the interpretation and clarification of ideas.
• Giving students the opportunity to judge different answers while teaching social studies.
• Using activities and topics related to social studies that require distinguishing similarities and differences.
• Provision of information relevant to social studies in ways that motivate the learner to self-inquiry of the information.
• Directing students to follow problem-solving steps while teaching social studies.
• Presenting various types of problems from real life.
• Presenting various geographical and historical problems that stimulate students' thinking.
• Directing students towards the interpretation and clarification of ideas.
• Students are given the opportunity to judge different answers while teaching social studies.
• Using activities and topics related to social studies that require distinguishing similarities and differences.
• Providing information relevant to social studies in ways that motivate the learner to self-inquiry of the information.
• Directing students to evaluate ideas such as spotting errors while teaching social studies.
• Designing activities related to social studies that motivate students to make decisions.
• Directing students to critically reflect on their social studies learning processes.
• Help students to think independently while performing various tasks related to social studies.
• Motivate students to express their different opinions and viewpoints on various issues related to social studies.

Communication, sharing and collaboration
Sensing professional responsibility and the teacher's role in preparing learners for tomorrow's society.

Possessing collaboration and teamwork skills.

Possessing special abilities to deal with all categories of learners, "normal and people with disabilities."

• Providing experiences that require the exchange of geographical and historical information among learners.
• Providing experiences that require contact with others.
• Giving the learner the opportunity to express himself in different ways.
• Allow the learner to present his ideas using body language.
• Provide the learner with ways to communicate effectively with others.
• Ask questions that clarify diverse points of view.
• Use educational situations in teaching social studies based on group projects.
• Focus on community issues and interests.
• Develop positive attitudes towards cooperative work.
• Instill in the students the bases of working in a team.
• Use learning strategies that support group learning in social studies teaching, such as cooperative learning.
• Develop students' speaking skills in a clear and sound language.
• Develop students skills to participate in group planning.
• Direct Students  to give up their ideas if they are proven incorrect.

Innovation and creativity
-using Internet to serve educational fields and effective distance communication skills

-Participation with individuals and community institutions interested in progress in educational fields
• Provide scientific content related to social studies in different ways to create new ideas
• Direct students to provide new details related to topics in social studies.
• Ask about new and unfamiliar interpretations of issues associated with social studies.
• Use educational situations that require creative use of geographical and historical information.
• Present unfamiliar questions and problems that are solved in innovative ways.
• Uses different teaching strategies in teaching social studies to invent ideas such as brainstorming.
• Ask questions that help develop students' fluency (generate as many ideas, solutions and examples as possible).
• Develop students' flexibility skill by changing the course of thinking when facing a problem.
• Help students solve problems related to social studies in more than one way.
Second: digital culture skills
Media and information culture
- Dealing with commonly used technology systems correctly.

-Mastering the concepts and knowledge included in social studies.

- Dealing with commonly used technology systems correctly.

-Mastering the concepts and knowledge included in social studies.

- Mastering the skills of preparing pictures and drawings related to the subject of social studies "paper and technology"
• Use educational situations that require collecting information related to social studies from its original sources.
• Urge students to accurately evaluate geographical and historical information in terms of the reliability of its source and its scientific validity.
• Use verbal, written and nonverbal communication skills in a variety of forms and contexts while teaching social studies.
• Help students to use and manage information related to social studies accurately and creatively.
• Direct students to use a wide variety of geographical and historical information sources such as encyclopedias.
• Clarify to students the ethical issues related to accessing information related to social studies.
• Use digital technology as a tool for searching, organizing and evaluating geographical and historical information.
• Use digital technology to manage the success and integration of media in the teaching of social studies.
• Evaluating the performance of community and international digital media

ICT culture
-Employ advanced technologies in the educational process and keeping up to date with developments.

- Define organized steps to address the problems associated with the employment of computers.

- Mastering the skills of reading geographical and temporal maps included in the social studies curricula.

-Mastery of the software language in order to employ technology in the field of specialization.
• Urge students to use various media and techniques such as annual statistical books, statistics, bulletins and economic reports.
• Assisting students in collecting information from various electronic sources such as digital maps, educational electronic atlases and websites.
• Urge students to make judgments on the effectiveness of methods and techniques.
• Develop students' positive attitudes towards different technologies.
• Use situations that require employing modern technologies such as the knowledge bank.
• Using the information sources available in the local community, including public libraries, research centers, museums and exhibitions, conferences and scientific symposia.
• Using geographic information systems (GIS) to display geographical information and facts.
• Demonstrate the necessity of technology to achieve learning objectives.
• Draw students' attention to the use of electronic communication tools.
• Clarify the ethical aspects when using technology to students.
• Employ technological media and techniques in learning and producing new in the teaching of social studies
Third: life and work skills
Flexibility and adaptation 
-Possess organizational skills in advance planning and work arrangement.

-Familiarity with the general culture and what is new about the news of the society to which he belongs.

-Belief in mission of the faculties of education in preparing an efficient teacher who is able to keep pace with developments.


Initiative and self-direction
Mastery of teaching knowledge and its development in the field of social studies teaching

Commitment to professional ethics in caring for learners.
• Use instructional strategies in teaching social studies that help students apply self-learning.
• Use educational situations that develop a desire for initiative.
• Help students acquire new information and skills related to work.
• Provide Students with the principle of lifelong learning.
• Direct students to complete the tasks assigned to them

Social interaction and understanding of multiple cultures
Employing modern teaching strategies to develop learners' multiple skills.

Employing modern teaching strategies related to the use of computer programs.
• Develop the skills of interaction with others of different cultures among students.
• Encourage students to accept different points of view.
• Encourage students to work with different cultural backgrounds.
• Develop students' positive attitudes towards other cultures.
• Direct students to take advantage of social and cultural differences to create new ideas.
• Use situations to develop the listening skills of others.
• Illustrate what distinguishes the cultures of different countries.
• Develop effective communication skills in a variety of environments and in multiple languages.
• Use educational situations based on participation in intellectual discussions.

Productivity and Accountability
Taking into account the characteristics and capabilities of learners in the different academic levels and their development.

- Participation in the progress of the Egyptian society in the field of education.
• Stimulate students to practice self-questioning in teaching social studies topics.
• Develop students' ability to use feedback effectively.
• Use educational situations to help students manage time optimally.
• Develop a sense of social responsibility among students.
• Determine the appropriate goals to face the obstacles and pressures of competition.
• Take responsibility for the procedures necessary to access information or perform the task.
• Assist students in prioritizing and planning work to achieve desired results.
• Develop students' positive work skills and ethics while teaching social studies.
• Direct students towards participating in the work actively and rigorously

Leadership and Responsibility
Supporting positive attitudes towards the teaching profession and the teacher's mission.

- Mastering the correct language proficiency skills "Arabic" in pronouncing geographical and historical terms.

Mastery of some foreign languages in order to review the international educational developments in the field of specialization.


• Develop a sense of responsibility and for the results while performing the various tasks among students.
•  Provide Students with successful leadership skills.
• Use educational attitudes that promote responsibility towards the environment and society.
• Help students accept personal responsibility and positive risk.
• Clarifies to students the roles required to accomplish the group's work, including (accepting the role assigned to him in the group, showing positive moral behavior in dealing with the group, and participating with members in setting the binding rules for all and adhering to them).
• Direct students to follow up on the issues and problems of the community and to identify their duties towards the surrounding community.
• Direct students to act responsibly towards the interests of the larger community.
• Develop students' persuasion skills.
4 - Requirements of carrying out this vision:
1-Paying attention to motivating educational environments, including smart halls and laboratories, all of which are equipped with modern digital technologies.
2- Building the curriculum’s philosophy, policy, objectives, ways of developing and activating them, and linking this to teacher preparation and professional development programs.
3 - Improving teaching methods that make the learner the focus of learning and focusing on building skills, refining personality, instilling confidence and building a spirit of creativity.
4 - Going beyond providing students with the content of the courses, but rather preparing teachers to realize the individual differences among students and their ability to communicate information to all students, especially the most vulnerable to failure or those with disabilities. 5 - Ensuring that teachers receive extensive and in-depth training and experience by providing guidance and support on a continuous basis.
6 -  Involving teachers in creating and producing teaching and learning methods that are in line with curriculum standards, and training them to interpret assessment results effectively, respond to students’ learning needs, and instill students’ passion for learning.
7. Professional development for in-service teachers in line with the requirements of the twenty-first century.
8. Paying attention to effective feedback in all educational scientific stages for a real development based on reality.
9. Working to achieve the requirements of the global economy by setting examples and including them in teaching and mastering twenty-first century skills such as critical thinking, problem solving, communication, cooperation, creativity and innovation.
10. The necessity of emphasizing that the professional development of teachers will have a positive impact on the education of their students and will be reflected in their skills.
11. Paying attention to visual, reading, electronic and exploratory scientific activities to develop the skills of the twenty-first century.
12. Developing teacher preparation programs in faculties of education in line with the requirements of the twenty-first century.
13. Relying on modern evaluation methods that measure the real performance of the learner, such as authentic or realistic assessment.
14. Building flexible curricula subject to change, addition and deletion.
15. Increasing opportunities for cooperation and communication between students and their teachers.
16. That teachers be interested in helping students acquire modern science and produce new knowledge through effective communication and cooperation with others in making joint decisions.
17. That the teacher possesses many personal and professional traits.
18. Emphasizing that the goal of learning is to produce a generation of students who are enhanced with values and equipped with the basic skills of specialization in a distinct way.
19. The need for society to be aware of the importance of the skills of the twenty-first century for all members of the educational process.
20. Incorporating twenty-first century skills into study plans at all levels.
21. Overcoming all challenges and obstacles that stand in the way of developing the skills of the twenty-first century.
Thus, the fourth and final question of the research has been answered, which is: What is a proposed vision for the development of the teaching competencies of the social studies teacher in the light of the skills of the twenty-first century?
Research recommendations:
1. Determining the needs of teachers of social studies in the light of the skills of the twenty-first century, in the light of which plans for professional development for teachers are drawn up to develop their performance.
2. Building training programs for teachers to develop their creativity, innovation, critical thinking and problem solving skills.
3. Designing training courses for teachers to develop the information and media culture and the culture of multimedia technology.
4. Developing teachers' life and work skills such as initiative, leadership, responsibility, productivity and self-direction.
5. Building training programs for social studies teachers to develop their skills towards using modern teaching strategies such as strategies for developing creativity, critical thinking, project-based teaching, strategies based on individualizing learning, actual practices and webquests, in addition to e-teaching strategies.
6. Designing training courses for social studies teachers to develop their skills on building learning environments that support and motivate students, which are based on the design of projects and learning schemes based on participatory and cooperative learning.
7. Develop assessment skills for social studies teachers, which include the ability to comprehensively assess learners, and combine quantitative and qualitative assessment, self-assessment, peer assessment, and performance-based assessment.

Research Suggestions:
1. A proposed program for developing the skills of the twenty-first century for social studies teachers and its impact on the development of thinking among their students.
2. The effect of using information and communication technology on developing e-teaching skills for social studies teachers.
3. A proposed program based on the dimensions of cultural diversity to develop the communication skills for social studies teachers.
4. Evaluating the extent to which students of different academic stages acquire the skills of the twenty-first century.
5. Developing social studies curricula at different stages in the light of the skills of the twenty-first century.
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الاغتراب التكنولوجي بواقع فنومنولوجي معاش
اسم الباحثة: د.هبه أحمد أحمد أحمد السيد
الوظيفة: مدرس الفلسفة الحديثة والمعاصرة بكلية التربية –جامعة عين شمس
الملخص
قبل الحديث عن مقترحات للتغلب على مشكلة الاغتراب التكنولوجي وجب إلقاء الضوء على مشكلة الفجوة الرقمية، والتي أثبتت الدراسات زيادتها على نحو كبير، ومن ثم تشعب المشكلات المترتبة عليها، مما يستلزم النظر إلى أسبابها والتي لا تقتصرعلى الانغماس في استخدامها، بل أيضًا العزوف عن التكنولوجيا سواء باختيار المرء ورفضه لتلك الحياة الجديدة ، أو قد يكون سبب تلك الفجوة ما تفرضه طبيعة حياة الفرد الإقتصادية وعدم القدرة على امتلاك أدوات التكنولوجيا وآلية استخدامها. أصبحت الإشكالية ليست فقط عزوف عن الاستخدام أو عدم قدرة على التملك بل تجاوزت ذلك لمشكلة أعمق وهي مشكلة الاغتراب التكنولوجي التي ظهرت مع هيمنة التكنولوجيا على جميع مناحي المجتمع. ومع زيادة تطورالتكنولوجيا تزايدت المشكلة موضوع البحث وأصبحت أشد تعقيدَا، لذا وجب دراسة أبعاد تلك المشكلة وأسباب حدوثها وتقديم مقترحات للحد منها.
الكلمات المفتاحية: 
الاغتراب، الاغتراب التكنولوجي، التكنولوجيا، فلسفة التكنولوجيا، الهوية المجتمعية،فنومنولوجيا.
Summary
Before introducing suggestions to overcome the problem of the technological isolation, we should highlight the digital gap problem which the studies have proven its increase and the other problems resulted from it. So it is required to look into its root causes which not only include the extremely usage of technology, but also deserting it intentionally and rejecting this new life or because of the economic life of the individual and his incapability to own the technological tools and his ignorance of how to use it. The dilemma exceeded the idea of deserting the usage and the incapability of owning to a deeper problem which is the technological isolation that came to the surface after the domination of the technology on the all the aspects of society. With the development of technology, the problem of the technological isolation has developed as well and it became more complicated so that it is a must to study all the dimensions of this problem, its causes and introducing suggestions to limit it.
Keywords: Isolation, technological isolation, Philosophy of Technology, community identity, phenomenology. 
المقدمة
  اكتسب مفهوم " الاغتراب " وجودًا راسخًا في الفكر منذ أواخر القرن الثامن عشر، وقد تطور تحديد أبعاده وخصائصه على مر العصور حتى وقتنا الراهن، فقد تشعبت وتعددت استخداماته على مدى تطور الفكر الفلسفي ورواده، وبات مفهوم الاغتراب Alienation يخدم توصيف أشد الظواهر تباينًا وتنوعًا في مجال الوعي، ومجال السياسة، ومجال الاقتصاد ، وعلم الاجتماع، وعلم النفس والتاريخ ، تحت مظلة العلوم الفلسفية، حيث يُشكل جزءًا جوهريًا من منظومات فلسفية ومذاهب فكرية متنوعة(() فالح عبد الجبار: الاستلاب (هوبز، لوك، روسو، هيجل، فويرباخ، ماركس)، دارالفارابي للنشر والتوزيع، لبنان، بيروت، 2018م). 
وقد ظهر مفهوم الاغتراب منذ القدم مع تطور العلاقات بين الأفراد وبعضهم البعض وبين الأفراد ومجتمعاتهم، ولقد عرفه فرويد بأنه الشعور بصراع بين قوى اللاوعي الدفينة في الذات من جهة، وبين الذات البشرية الواعية من جهةأخرى (() صلاح الدين أحمد الجماعي: الاغتراب النفسي الاجتماعي، دار زهران للطبع والنشر، عمان، الأردن،2012.)
ومع ظهور أنساق مجتمعية جديدة وسيطرة التكنولوجيا وتغير آليات التواصل بين البشر تغيرت أنماط التفاعل البشرية وبالتبعية تغيرت سلوكيات البشر ثم بدأت قيم التواصل الأسري والاجتماعي تتزعزع مكانتها وأهميتها وحل محلها علاقات افتراضية وبدأت تظهر أفكار جديدة ترتبط في ظاهرها بالأحداث المجتمعية الراهنة لكن في جوهر تناولها تسحب الشخص من مجتمعه وتحوله من فاعل إيجابي في المجتمع إلى مستقبل سلبي في عالم جديد لا تحكمه قيود المجتمع الوجودي بل يتسم بالانفتاح والتنوع والتحررمن القيود الدينية والأخلاقية ليجد الشخص نفسه في عالم يعج بمن ينغمسون فيه دون قيود ومن ثم يتحرر من قيوده ليندمج معهم دون الشعور بوخز أخلاقي فالجميع على تلك الشاكله. ولعل الفئة الأكثر تأثرًا وتحررًا هي فئة الشباب وذلك يعود لطبيعة المرحلة العمرية ومابها من تغيرات في الشخصية والرغبة في الخروج من حيز سيطرة الأسرة والاندفاع نحو كل ماهو براق وجديد دون أن يكون لديهم من الخبرة مايسمح لهم التمييز بين الغث والسمين ومع صعوبة الانفصال الفعلي عن الاطار الأسري ظهر شكل جديد من الانفصال النفسي عن الأسرة واستبدالها بوسائل التكنولوجيا أو ما يمكن أن نطلق عليه الاغتراب التكنولوجي.
مشكلة البحث:
بات استخدام التكنولوجيًا أمرًا أساسيًا في حياة الإنسان المعاصر، حيث تطور وسائل الاتصال والتواصل والتي تميل إلى التواصل الفردي في عالم مادي بحت، وعلى نقيض الفكرة الشائعة سابقًا عن العلاقات الاجتماعية والعمل الجماعي وكل تلك المسميات التي يُستشف من خلالها وجود تواصل مباشر بين الأفراد والجماعات، أصبح التواصل مجرد شاشات وأزرار ، بل حتى على صعيد العمل بدأ مفهوم العمل الجماعي في الاختفاء تدريجيًا وأصبح العمل الجماعي يتم من خلال إنجاز كل فرد الجزء الخاص به من العمل من خلال استخدام الوسائط التكنولوجية ، مما أدى إلى إضعاف التفاعل الاجتماعي وانعزال الفرد عن الواقع  الإنساني المٌعاش واستبداله بواقع مادي الطبع، الأمر الذي نتج عنه ظهور شكل جديد من الاغتراب وهو الاغتراب التكنولوجي. 
أسباب اختيار مشكة البحث:
 تم اختيار مشكلة البحث لعدة أسباب
 أولًا- يكشف الواقع الفنومنولوجي عن سيادة وسيطرة التكنولوجيا بين أفراد المجتمع على اختلافهم سواء كانوا موظفين أو طلاب أو أصحاب عمل حر، حيث تُساعدهم التكنولوجيا على انجاز مهماتهم على نحو أدق وأسرع، كما أنها تنطوي على وسائل للترفيه والتسلية، ولكن في المقبال ظهرت سلبيات مثل الانعزال عن العلاقات الاجتماعية المباشرة سواء في نطاق الأسرة أو العائلة أو العمل، مما شكل نواة ظهور مفهوم الاغتراب التكنولجي.
ثانيًا- الثورة التكنولوجية والمعلوماتية  وتطور سائل الاتصال والتواصل  وما تبعها من انفتاح على الثقافات المتعددة كلها أمور قادت بعض الأفراد لتبني نظام ثقافي جديد مما أدى لاغترابهم عن النظام الثقافي المجتمعي السائد ومن ثم الاغتراب الثقافي.
ثالثًا- ساهمت التكنولوجيا في ظهور العديد من المشاهير تحديدًا من يطلق عليهم" مشاهير الانترنت" والذين يعمدون على إبراز الجانب المثالي من الحياة مما يجعل بعض الأفراد خاصة صغار السن من الشباب يعتقدون أن الصورة المثالية التي يرونها عبر الشاشات هي الأصل في الحياة مما يجعلهم غير قادرين على مواجهة تحديات الحياة الواقعية ويرفضون واقعهم ويعيشون في عزلة عنه، ويميلون إلى تكوين أنساق جديدة تؤدي بدورها إلى اغتراب الفرد عن الأنساق الأساسية التي يجب أن يتبعها.
رابعًا- تنامي الفجوة الرقمية فبعد أن كانت مشكلة الأمية وعدم الإلمام بمهارات القراءة والكتابة هي مشكلة محورية في القرن الماضي ظهرت مشكلة الأمية الرقمية والتي تعني الافتقار إلى مهارة استخدام التكنولوجيا ونقص الوصول إليها مما، مما كان له بالغ الأثر النفسي والاقتصادي على الأفراد.
أهداف وأسئلة البحث:
   الهدف الرئيسي من البحث هو رصد  أهم مظاهر الاغتراب التكنولوجي في الواقع  المعاش، وتأثيرة على حياة الفرد والمجتمع برمته، وتدور أسئلة الدراسة حول ثلاثة محاور
	ما المقصود بمفهوم الاغتراب؟

ماهي فنومنواجيا الاغتراب التكنولوجي؟
	ما أثر الاغتراب التكنولوجي على هوية المجتمعات؟
	استراتيجيات مقترحة للتقليل من الاغتراب التكنولوجي

أهمية البحث:
ظهرت أهمية الحاجة لهذا النوع من الأبحاث بعد انتشار الاستخدام المفرط للتكنولوجيا  خاصة بعد جائحة كورونا والنقلة النوعية في مجال التعليم وفي مجال العمل في بعض الوظائف، ومع ما صاحب جائحة كورونا من حجر صحي وإجراءات وقائية وجهت الأفراد على نحو إرادي أو على نحو لاإرادي لاستخدام التكنولوجيا بوصفها بوابة الفرد على الوضع العالمي للأزمة الراهنة والتعرف على تداعياتها بالإضافة إلى كونها وسيلة آمنة للتواصل الاجتماعي في ظل مخاطر الاختلاط المادي المباشر، وأدى إساءة هذا الاستخدام لظهور العديد من المشكلات النفسية والاجتماعية و الاتجاه بشكل تدريجي إلى طمس هوية الفرد الاجتماعية ولحل تلك الإشكاليات لابد من التعمق في فهم أسباب المشكلة وتقديم مقترحات لحلها.

منهج البحث:
اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لرصد ووصف الوقائع وتحيلها للتوصل إلى أسبابها وتبعاتها على الفرد والمجتمع.
 كما تم استخدام المنهج الاستنباطي لاستخراج التعميمات والربط بين الوقائع ونتائجها والوصول إلى توصيات تتفق وأهداف البحث.
مصطلحات الدراسة:
الاغتراب: 
هو اضطراب في العلاقة التي تهدف إلى التوفيق بين مطالب الفرد وحاجاته وإمكانياته من جهة، وبين الواقع وأبعاده المختلفة من جانب آخر(() رشاد علي عبد العزيز، مديحة منصور : المشكلات والصحة النفسية، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،2000.). 
الاغتراب التكنولوجي: 
ظاهرة اجتماعية حديثة بدأ ظهورها في المجتمعات المعاصرة كنتيجة من نتائج التطور التكنولوجي(()Marc Prensky : Brain Gain Technology and The Quest for Digital Wisdom, New York, 2012
 ).
التكنولوجيا: 
هي كلمة ذات أصل يوناني تعني علم الأداء أو علم التطبيق، وأصبح لها تعريفات ومعان عدة في المجتمع العربي، من أشهرها أنها مجموعة من المعارف والخبرات المتراكمة والمتاحة، والأدوات والوسائل المادية التي يستخدمها الإنسان لاستغلال موارد البيئة وتطويع مافيها لخدمته بهدف تحقيق حاجات جماعية أو فردية( ()أحمد أبو اليزيد الرسول : التنمية المتواصلة الأبعاد والمنهج، مكتبة بستان المعرفة، الاسكندرية،2007.).
وتعد التكنولوجيا اصطلاحًا هي مجموعة من التقنيات والأساليب الفنية المُستخدمة في الانتاج، كما أنها مصدر المعرفة، كما يُشار إليها على أنها تركيب الأدوات والآلات من خلال توظيف العلم، ومع تعدد التعريفات والاستخدامات ظهر مصطلح جديد وهو فلسفة التكنولوجيا وهو فرع يتألف من مجموعة كبيرة من مجالات استخدام التكنولوجيا في شتى العلوم وتعالجه مدارس فلسفية مختلفة(()Bunge Mario: Philosophical Inputs and Outputs of Technology, Malden Oxford, Wiley Blackwell, 2014. ) 
الهوية المجتمعية: 
هي الهوية التي تميز أفراد مجتمع بعينه وتتضح في انسجامهم مع خصوصية مجتمعهم وتجعل منه ماهو عليه ومالهم من موروث معتقداتي وما يحافظون عليه من عادات وتقاليد.
فلسفة التكنولوجيا: 
فرع من العلوم يهتم بفهم ودراسة طبيعة التكنولوجيا، ومدى تأثيرها على المجتمع والبيئة(()Jan Kyrre Berg Olsen,Stig Andur Pedersen and Vicent F.Hendricks 2009
).وهو فرع جديد من أفرع الفلسفة يتسم بسرعة نموه واتساعه ومعالجته للتكنولوجيا بوصفها جزءً من الوجود الإنساني، وذلك من خلال تحليل موضوعاتها، ومناقشة مزاياها وعيوبها، علاوة تحديد أفضل التصورات للتكنولوجيا.
فنومنولوجيا: 
هو مصطلح تم إطلاقه على اتجاه فلسفة هوسرل بالرغم من وجود جذور له في فلسفات سابقة مثل فلسفة كانط ، وقد عرف هوسرل الفنومنولوجيا بأنها المنهج المعني بدراسة ظهور الماهيات في الوعي، والمقصود بالماهيات الحقائق الموضوعية للأشياء والتي تتميز بطابعها الحسي(()E.Husserl: General Introduction to pure phenomenology, Translated by, W.R Boyce Gibson,George and unwin, London 1931.
 ).
ويطلق مفهوم الفنومنولوجيا بشكل عام على الظاهريات الحسية التجريبية التي من خلالها يمكن التوصل إلى ماهية الموضوعات وجوهرها.
أولًا –المقصود بمفهوم الاغتراب
1-1 الاغتراب، هو : حالة اجتماعية يمر بها الفرد فتتحول أنشطته وصفاته وقدراته إلى شيء منفصل عن ذاته وتكون تلك الحالة مسيطرة عليه، ويستخدم مصطلح الاغتراب في علم النفس الاجتماعي ليشير إلى العلاقات الشخصية المتبادلة والتي تتناقض فيها أوضاع الفرد بين الأفراد والجماعات الأخرى، مما يؤدي إلى دخوله في حالة من المعاناة والعزلة.
ولقد تعددت نواحي الاغتراب، فقد ظهر في الفلسفة المسيحية كمصطلح يشير إلى جهاد النفس الإنسانية بهدف فصلها عن نواقصها وتوجيهها لتكون مع موجود أسمى وأعلى وهو الإله، وهذا التوجه وثيق الصلة بالاغتراب الصوفي والتحرر من الوجود المادي الحسي والغوص في علاقة حقيقية مع الذات الإلهية وتعميق روحي للدين وتحويله من شعائر جامدة إلى شعور ذاتي يتجاوز بفضله المتصوف الطقوس الخارجية التي يشترك فيها العامة ليحول الدين إلى تجربة ذاتية يعيشها بنفسه ليصل من خلال الحدس الصوفي إلى ماهية  المطلق ( الله سبحانه وتعالى).(() ريتشارد شاخت: الاغتراب، ترجمة كامل يوسف حسين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،1980.) 
وقد وصف بعض الفلاسفة أمثال هيجل وسبينوزا، الاغتراب الديني بسمة الأنانية حيث يطمح المتصوف في اغترابه وتجاوزه الطقوس والمظاهر الخارجية للدين إلى الخلاص الفردي لصاحبه حيث يسمو بذاته ليتجاوز مادية الوجود مهملًا في تلك الرحلة علاقته بالوجود الإنساني مما كان سببًا في توجيه اتهامات للمتصوف بأنه غارق في التجريد والميتافيزيقا بسبب هزيمته في معركة الحياة والتنكر لأقرب الأشخاص ونعتهم بالغرباء. الصراع في الوجود.
ولكن يمكن التصدي لهذا الإدعاء بالقول أن عجز اللغة ومفراداتها عن نقل ووصف التجربة المعاشة للصوفي هي سببًا هامًا من أسباب عدم تفهم أبعاد التجربة الصوفية وفكرة الاغتراب التي ارتكزت عليها، فالتصوف كالحدس كلاهما لايمكن التعبير عنهما باللغة لصعوبة توصيل تجربتهما للآخرين.
 وأرجع العديد من الفلاسفة إلى الاغتراب الديني كل اغتراب فلسفي أو اجتماعي، ومن أشهر الفلاسفة الذين تناولوا مفهوم الاغتراب الإنساني كارل ماركس فقد اهتم ماركس بعملية إيجاد الإنسان لذاته واعتبرها عملية تاريخية على خلاف هيجل الذي رآها مجرد نشاط روحي، فعملية إيجاد الذات هي عملية اغتراب في فلسفة هيجل، وقد استفاد ماركس من هذا المصطلح إلا أنه فسره على نحو مختلف، حيث يبدأ هيجل من الروح باعتبارها فكرة مجردة، وهي روح متطورة وهذا التطور يحدث لأن الروح تشعر بأنها مغتربة غير واعية بذاتها وبها نقص وعندما يحدث التطور تكون كل مرحلة أرقى من سابقتها، ويتحدث هيجل في " ظاهريات الروح" عن النشاط الإبداعي للروح وما ينتج عنه من انفصال أجزاء من جوهرها ويصبح الجزء المنفصل موضوعًا يقع خارج الروح لأن ماتسعى إليه الروح هو تحقيق فكرتها، وفي عملها هذا تغترب عن جوهرها.
  اغتراب جان جاك روسو كان له منحى أخلاقي فهو يؤمن بأن الإنسان بطبيعته إنسان خير والطبيعة الإنسانية لها مكونان العقل، والشعور. العقل نشأت عنه الحضارات بمختلف تشعباتها وانغمس الانسان فيها وتم نسيان الشعور، لكي يستمتع الإنسان  بطبيعته الإنسانية  لابد من تلاقي العقل والشعور ويحدث الاغتراب عند الاهتمام بالعقل وإهمال الشعور.
قام ماركس بتحويل فكرة الاغتراب من اغتراب ابداعي إلى اغتراب انتاجي فهو يتصور الذات على أنها تطور اجتماعي يستند إلى سيطرة الإنسان على الطبيعة، وتاريخ الإنسانية ماهو إلا تاريخ تطور الإنسان وبالوقت ذاته تاريخ اغترابه، فالانسان لا روحه هو الذي يعاني الاغتراب كما يقول بأن اغتراب الانتاج يصبح اغتراب العمل ومن ثم اغتراب للطبقات أو "صراع طبقي" حيث يتحول انتاج العامل إلى شئ مُغترب عنه.
مفهوم ماركس لتحقيق الذات يُفهم فقط من خلال علاقتها بالعمل، فالعمل هو العملية التي يُشارك فيها الفرد مع الطبيعة حيث يُعبر عن قواه الجسمية والعقلية وفي هذا تعبير عن ذاته، فالعمل ليس وسيلة لتحقيق غاية الانتاج ولكنه غاية في حد ذاته فالإنسان هو سيد نفسه فقط عندما يدين بوجوده لنفسه، وعندما يكون هدف العمل مجرد الانتاج ينشأ الاغتراب 
1-2 أشكال الاغتراب
1-2-1-العمل المغترب:
 حين يؤدي العامل عمله بغض النظر عن ملائمته لقدراته ومدى توافقه مع إمكاناته، فيشحذ العامل كل طاقته في العمل الذس يؤديه فيتموضع العمل في إنتاج سلعة ما، عندما يحدث تراكمات للسلعة أي تراكم لرأس المال نتيجة زيادة الإنتاج عندها يتحكم رأس المال في العمل ويخضع العامل للاستغلال والقهر وعندها يتحول عمل الإنسان إلى قوة مضادة له  ويصبح العامل مجرد سلعة  وكلما زاد انتاج العامل أصبح هو نفسه غريب عن ذاته واغتراب العامل في عمله لايعني فقط أن عمله مستقل عنه كشئ غريب عنه بل يصبح قوة في ذاته تواجه العامل الذي لايستطيع أن يخلق شيئًا دون الطبيعة، فهي المادة التي يتحقق فيها عمله، وكلما زاد تملك العالمل للعالم الخارجي بعمله زاد حرمانه من وسائل الحياة ويصبح العامل عبدًا لموضوعه فهو يتلقى موضوع العمل – فرص العمل نفسها- كما أنه يتلقى وسائل المعيشة، ومن هنا يوجد ألًا كعامل وثانيًا كذات إنسانية ، وصورة العبودية تتجلى في أنه لايستمر في الإبقاء على نفسه كذات إنسانية وذات جسدية إلا باعتباره عاملًا.
1-2-2-الاغتراب في المجتمع : 
عندما يصبح العمل في حد ذاته هدف وليس غاية لتحقيق أهداف أخرى ينكر الفرد ذاته في عمله بل يُهلك جسده ويدمر ذهنه ولا يشعر بوجوده الطبيعي إلا خارج إطار العمل ومن ثم تصبح بيئة العمل ماهي إلا دوامة لاغتراب الفرد، وعندما يغترب العامل في عمله لايستطيع أن يستمتع بالسلع التي يُنتجها، وكأن رأس المال يخلق مجتمع متناقض فإما أن يُحرم العامل من الكيانات الإقتصادية التي قام بإنتاجها فيزداد فقرًا وقهرًا كلما زاد انتاجها، وفي العصر الراهن قد يتمكن  العمل من امتلاك السلع دون التمتع بها لانغماسه في العمل وعدم توفر الوقت لاستخدامها أو الشعور بوجودها ومن هنا يحدث الاغتراب في المجتمع.
 نخلص إلى أن الرؤية المتمركزة حول أن العمل هدف في حد ذاته يطمح الإنسان من خلاله فقط إلى إشباع حاجاته الأساسية هي التي تؤدي إلى انصهار العامل وشعوره بالاغتراب داخل عمله ومن ثم تنعكس بشكل أكبر عليه في مجتمعه فيصبح مغتربا في نطاق المجتمع الذي يحيا فيه، بينما المجتمع الإنساني الصحيح يعمل فيه الإنسان لتخريج طاقات من العمل الإبداعي وهذا مايميز بين عمل الإنسان وعمل الكائنات الأخرى ، فعلى سبيل المثال في المملكة الحيوانية لكل عضو عمله بهدف الحفاظ على الحياة واشباع الحاجات الأساسية ولذا لا ينبغي أن تتساوى المملكة البشرية مع باقي الكائنات فالانسان ينبغي أن يطمح لتحقيق ذاته من خلال إبداعه في عمله وأن يستشعر أهمية الدور الذي يقوم به في المجتمع بوصفه فردًا فعالًا وليس مجرد ترس في آلة.
1-3 أطوار الاغتراب
طور موروث ويعني اغتراب الانسان عن طبيعته الموروثة والتي تشكل طبيعته الجسدية والعقلية، فعدم تناول الانسان للطعام هو خروج عن الطبيعة الجسدية التي تقتضي الشعور بالجوع في حالة عدم الأكل وقد تؤدي إلى هلاكه، وانعزال الفرد عن المجتمع يعتبر مخالفًا لطبيعة الانسان الاجتماعية، وقد يشعر الانسان بهذا الانعزال والاغتراب ويكون بإرادته، وقد يتم دون إرادة واعية منه.
الطور الثاني للاغتراب هو الطور المألوف ويشير إلى الخروج عن كل ما ألفه الإنسان وتعود عليه، فيوصف الفرد بالمغترب حينما يتعطل عن التصرف والمعيشة التي يعيشها أبناء مجتمعه، ويعود بشكل كبير هذا االطور من الاغتراب إلى الوعي، فهو اغتراب يشعر به الإنسان عندما يعي أن ثمة أمر غير صائب يُحيط به فيبدأ تدريجيا في الابتعاد عنه بغرض تجنب آثاره وينتهي به الأمر بخلق دائرة جديدة يعيش فيها(() Allan Bullock & Stephen Trombley : Alienation, The New Fontana Dictionary of Modern Thought,1999.
 ) 
بعد تغير ملامح الحياة البشرية بصورة أساسية وماصاحب ذلك التغير من تطور التكنولوجيا بشكل عام وتكنولوجيا الاتصالات على نحو خاص، أو مايُعرف بالتكنولوجيا الرقمية التي غيرت في حياة الأفراد واتخذت أشكال عدة إما بهدف الإعلام ونقل المعلومة أو بهدف التواصل أو بهدف إنتاج المعرفة، وبالرغم من أنها مسؤولة بشكل كبير عن المجتمع المتقدم الراهن، أفرزت في الوقت عينه سلبيات عدة منها ظاهرة الاغتراب التكنولوجيا موضوع الدراسة الحالية.
2-ثانيًا- فنومنولوجيا الاغتراب التكنولوجي
يُعد الاغتراب التكنولوجي من أحدث أشكال الاغتراب في واقعنا نظرًا لسيطرة الرقمنة والميكنة على المجتمعات وماصاحبها من تغيرات فنومنولوجية في العلاقات بين البشر وبعضهم البعض وبينهم وبين ذواتهم أيضًا، ويتخذ الاغتراب الرقمي أو التكنولوجي شكلان متعاكسان أحدهما يمثل الانغماس في التكنولوجيا والآخر الجهل بها.
لقد أدركت جميع الدول أهمية دور التكنولوجيا في تنمية شتى مناحي المجتمع وتوفير حياة أفضل للأفراد، ولهذا سعت الدول لامتلاك وسائل التكنولوجيا الحديثة واستخدامها في مؤسساتها وتمكين الأفراد من التعامل معها والتدريب عليها، مما أثمر عن تحولات جديدة في سلوكيات الأفراد من خلال تعاملهم مع تلك الوسائل، وأصبح أمام الأفراد تحديات جديدة تتمثل في التعامل مع التكنولوجيا وأدواتها وآلية توظيفها في إطار سليم يحقق النتائج المرجوة منها، حيث أن امتلاك التكنولوجيا لايعني بالضرورة امتلاك المقدرة على الاستخدام الأمثل لها، فثمة من لم يستطيعوا عبور الفجوة التكنولوجية والتي تشير إلى امتلاك الوسائل التكنولوجية مع عدم القدرة على استخدامها، أو عدم القدرة على امتلاكها وبالتالي عدم استخدامها أيضًا،وهكذا أصبح وجود التكنولوجيا بالنسبة لهم عائقًا وليس داعمًا فظهر الاغتراب التكنولوجي بشقيه.
الشق الأول من الاغتراب التكنولوجي نابع من عدم القدرة على استخدام التكنولوجيا والعجز عن ملاحقة تطورها مما نتج عنه الشعور بالتخلف عن متطلبات المجتمع والنظر إلى التكنولوجيا بوصفها عائق أدى لاغتراب تلك الفئة العاجزة عن استخدامها، وبالمثل بالنسبة للفئة العاجزة عن امتلاكها، فكلاهما ينظر إلى التكنولوجيا نظرة سلبية تحمل في طياتها اتهام لها بأنها المسؤولة عن اغتراب الفرد عن مجتمعه وعن باقي الأفراد. 
وعلى النقيض ثمة فئة شديدة الانغماس في التكنولوجيا سواء من خلال توظيفها في عملية انتاج المعرفة أو الانغماس الغير مثمربالاستخدام السلبي لها والانخراط فيها واهمال الإطار المجتمعي الواقعي الذي يحيا فيه. ويمكن القول بأن الاغتراب التكنولجي له عدة أسباب يُمكن إيجازها فيما يلي:
	الأمية التكنولوجية: ويُقصد بها غياب المهارة اللازمة للتعامل مع الآلات والأدوات التكنولوجية الحديثة مما ينتج عنه عدم قدرة الأشخاص والمجتمعات على مواكبة معطيات العصر الرقمية وعدم فهم المتغيرات الجديدة لتوظيفها والتعامل معها على نحو يخدم المجتمع، فقد أدى ظهور الآلات والتقنيات المتعددة الحديثة وعدم تمكن بعض الأفراد من التعامل معها بالرغم من حصولهم على شهادات جامعية إلى نفورهم من كل ماهو جديد والخوف منه وزعزعة ثقة الفرد في نفسه ومن ثم العزلة والاغتراب عن المجتمع الذي يحيط به بدلًا من البحث عن طرق للتأقلم معه(. حجازي جمعة، الأمية: تفاقم المشكمة وتعثر الحلول، المكتب المركزي للإحصاء، رئاسة مجمس الوزراء، سوريا ، 2008 ()

 ).
	 الزيادة السريعة في تطور التكنولوجيا : رأى بعض الباحثين أن الأعمال الحرفية أصحابها أقل عرضة للاغتراب حيث التفاعل البشري الذي يعتمد على الإنتاج المادي والذي يسمح للمرء بأن يرى إنتجه على نحو ملموس يُعزز من ارتباط الفرد بعمله وبشعوره بأهميته في مجتمعه بوصفه عنصرًا منتجًا، بينما يزيد الشعور بالاغتراب في الأعمال التي يغيب فيها الاحتكاك المباشر بين الفرد المنتج وإنتاجه.
  ذهب ايرك فروم إلى أن التكنولوجيا في المجتمعات الحديثة أصبحت بمثابة دين جديد، فمع انتشار وسائل التكنولوجيا وتطور الآلات ليصبح الانتاج مقترنًا بالرقمية  ظهرت آلهة جديدة وهي الآلات التي يصنعها الإنسان، كما ذهب فورم في تحليله أن الإنسان الأشياء المرتبطة بحياة الإنسان المعاصر تتحول إلى أصنام وأحدث تلك الأصنام التكنولوجيا والتي أطلق عليها فورم دين التقنية(  غشمى الزهرة: الهوية الإفتراضية بين الذات الأصيلة والذات الزائفة: قراءة في الإغتراب الذاتي للمتلاعبين بالهوية عبر الفضائيات()
، مجلة العلوم الإنسانية،2016م. الافتراضية من منظور اريك فروم
 ).
	الانغماس في استخدام التكنولوجيا حيث لم يعد استخدامها مرهونًا فقط بعملية الانتاج وإنما تشعبت استخداماتها لأغراض عدة من أشهرها الترفيه والتواصل، فتسارع نسق التحولات الرقمية خلال العقد الأخير صاحبه تطورات هائلة في أساليب التواصل وطرائقه بين الناس،حيث انتشرت وسائل التواصل الرقمي متجاوزة في تطبيقاتها الحدود الجغرافية والثقافية والسياسية ، وفي الوقت عينه أسفر هذا الانتشار إلى سلبيات أجلها الخلط بين عادات وتقاليد وثقافة المجتمع المحلي الذي  يحيا فيه والثقافات الجديدة التي ينفتح عليها فيتوجه المُستخدم إلى التطلع إلى عالم يوازي عالمه الافتراضي وعندما لايحصل عليها ينخرط بشكل أكبر في عالمه الرقمي ويبدأ شعوره بالاغتراب يتنامى ويقل ارتباطهم بالعائلة وبمجتمعهم(() Robert Kraut  Internet Paradox: A Social Technology that Reduces Social Involvement and Psychological well-billing?" The Atlantic,May2012.

 ).
كما قد يفضل عدم البحث عن مزايا واقعه ويكتفي بما يجده في العالم الموازي الجديد الذي يسعى لاكتشافه وينبهر بمستجدات هذا العالم، كما أن التواصل الرقمي ينطوي على قدرة المستخدم على إخفاء هويته ومن ثم إمكانية التحرر من أي مسؤولية أخلاقية، وأدى هذا الأمر إلى انتشار العديد من الأراء والمعلومات والتوجهات التي تفتقد إلى الالتزام الأخلاقي والنقاش العقلاني( أسماء حسين ملكاوي: اخلاقيات التواصل في العصر الرقمي هبرماس أنموذجًا، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر ()
.2017
 
 ). 
ويمكن القول بإيجاز بأنه بالرغم من كل ما حققته الحضارة في وقتنا الراهن من نجاح في شتى مناحي الحياة، وقدرتها على مواكبة التغيرات الاجتماعية والثقافية والعلمية بفضل قدرة الإنسان على الهيمنة على الأدوات والوسائل القادرة على دفع عجلة التقدم، إلا أن الإنسان في زخم هذا التطور والتقدم فقد ذاته وهويته وبدأ يتسلل إليه الجانب السلبي من التقدم التكنولوجي حيث التغيرات المتلاحقة والتناقضات الجلية، فينمو شعوره بأنه عديم القيمة وسط تلك التغيرات الصاخبة، ويجد نفسه تنهشه مشاعر فقدان الثقة في الذات، والرغبة في العزلة، ورفض العديد من القيم الاجتماعية مما يضعه تحت ضغوط نفسية هائلة تؤدي يه إلى اغترابه عن ذاته ومن ثم عن مجتمعه.
3-ثالثًا: أثر الاغتراب التكنولوجي على هوية المجتمعات
لا يمكن إنكار دور التكنولوجيا في حدوث طفرات مجتمعية هائلة، فبفضلها نشأت الثورة الصناعية التي غيرت بدورها شكل المجتمعات الزراعية وبالتبعبة شكل العلاقات بين الأفراد، فمع ظهور وسائل التنقل الجديدة من قطارات وسيارات وغيرهما، ومع تضخم انتاج تلك الوسائل وانتشار تملكها واستخدامها ظهرت ثقافة التنقل بين المدن والدول بل والقارات، ولم يصبح التنقل بهدف البحث عن لقمة العيش فقط بل تعددت الأغراض والأسباب، وخاصة بعد اختراع التلفاز وما ينقله من أحداث ومعالم  وحفلات أنبتت عند فئة من المشاهدين الرغبة في الاطلاع المباشر على ما يشاهدونه خلف الشاشات،مما أسهم في زيادة السياحة الداخلية والخارجية. وتسارعت وتيرة التغير مع ظهور الانترنت ولم يصبح الانفتاح على الثقافات الأخرى مرهونًا بالتواجد وسط تلك الثقافة والاحتكاك المباشر بها وإنما أصبح متاحًا للجميع دون التقيد بمكان أو زمان، وبالتالي تغيرت الآلية التي بُنيت عليها الثقافة، وذلك لأن التكنولوجيا أصبحت ركيزة أساسية في ثقافة المجتمع وتحديد شكل حياة أفراده، فعلى سبيل المثال لم يكن من ضمن الاعتبارات عند تصميم المدن وجود أبراج لشبكات الهاتف المحمول، ولا شبكات خاصة بالانترنت، الأمر الذي يعتبر من الأساسيات البديهية في الوقت الحالي.
القفزات الواضحة في تطبيق التكنولوجيا واستخدامها هي نتاج لسلسلة من التغيرات الاجتماعي التي تفاعل الإنسان معها لأنها فُرضت عليه واستجاب لها بطريقته الخاصة التي قد تجعله أشد ارتباطًا وتعلقًا بهويته الفردية والمجتمعية، أو تبعده عنهما وتجذبه نحو ثقافات وهويات متعددة ومتنوعة تذوب وسطها هويته الوطنية الحقيقية.
 اقترن الحديث عن الهوية الوطنية بشعور الفرد و إدراكه لوطنه بما يحمله من تحديد جغرافي للوطن ومنظومة القيم المشتركة بين أبناء المجتمع الواحد، وشعور الفرد بأهمية دوره في تأسيس الوطن أو الحفاظ عليه. 
ومن ثم فإن الادعاء بأن التكنولوجيا تمثل تحديًا للهوية المجتمعية في العصر الحديث هو أمر يرتبط بعدة عناصر من أبرزها مايلي:
1-تعزيز العوامل المشتركة الخارجية مقابل العوامل الداخلية، ففي مقابل العوامل المشتركة التي ينبغي للفرد الحفاظ عليها مثل الدين أو اللغة أو الثقافة أو غيرها من الجوانب التي من شأنها ترسيخ الهوية الوطنية ، فإن التكنولوجيا ساهمت في خلق عملية عكسية حيث تعزيز الخارجي المشترك الذي في سبيل الاندماج فيه قد يضعف ارتباط الفرد بالمشتركات الداخلية ويختار بإرادته مجتمعات جديدة يدين لها بالانتماء وتسهم في تشكيل هويته الاجتماعية.
 2- إنتاج هوية تتحرر من التقيد المكاني حيث تساهم التكنولوجيا في تخطي النطاق الجغرافي وبناء هوية جديدة يتطلع فيها المرء إلى ماينبغي أن يكون لا ماهو كائن في مجتمعه.ت. 
3- التفاعل البديل للفرد فقد لاتتيح بعض المجتمعات لجميع أفرادها القيام بدور فعال فيها فيلجأ الفرد إلى التكنولوجيا ومجتمعاتها البديلة التي يجد فيها المرء نفسه صاحب دور مؤثر فيبدأ بالشعور بالانتماء إليها.
	العولمة والانفتاح على مجتمعات جديدة من خلال شبكات الانترنت وادوات التكنولوجيا المتنقلة التي تتيح للمتلقي المعلومات الإخبارية والتعليمية والثقافية على مدار اليوم وفي جميع أقطاب الكرة الأرضية أتاح للأفراد الاطلاع على قيم جديدة لأفراد آخريم قد تكون مختلفة عن قيمهم الأصلية التي تتبناها مجتمعاتهم المحلية.

يرى بعض العلماء أن المجتمعات على اختلاف أنماطها وأشكالها تعاني من الاغتراب التكنولوجي، إلا أن تعميمًا كهذا يجافيه الصواب حيث أن ذلك النوع من الاغتراب مرتبط يشكل وثيق بالمجتمعات المستهلكة للتكنولوجيا لا المجتمعات المنتجة لها، حيث يعاني أفراد تلك المجتمعات المستهلكة من الانفتاح الثقافي على مجتمعات مغايرة لمجتمعاتهم وثقافات قد تقف على النقيض من ثقافتهم فتكون البداية بالانبهار بالثقافة الجديدة والمقارنة بينها وبين ثقافة الفرد المجتمعية ومن ثم الانغماس شيئًا فشئ في تلك الثقافة الدخيلة ومحاولة تقليدها باعتبارها هي النموذج الأمثل ومع استهجان أفراد المجتمع لتوجهاته الجديدة يبدأ الفرد في التقوقع حول ذاته والانغماس بشكل أكبر في الثقافة التي ارتأى فيها المثالية والتحرر من هويته المجتمعية ومتطلباتها وتبني هوية جديدة لم يفرزها مجتمعه ولن يعترف بها أفراد المجتمع الذي يحيا فيه.
رؤية عكسية لتعزيز الهوية:
بالرغم من السمعة السيئة للتكنولوجيا وتأثيرها على الهويات المجتمعية وفقًا لما سبق، إلا انه يمكن الحصول على رؤية عكسية لتأثير التكنولجيا في تعزيز الهوية المجتمعية والوطنية، فالتكنولوجيا بالرغم من كونها تشكل تهديدًا لبعض عناصر الهوية، فإنها قد تُشكل دعمًا في تقوية شعور الأفراد بالانتماء المجتعي لمجتمع متطور ومتقدم قادر على توفير متطلبات أفراده وتيسير سبل الحياة والحصول على الخدمات من خلال توظيف التكنولوجيا مما يحقق راحة ورفاهية الفرد مما يعزز احتياج الفرد لذلك المجتمع التكنولوجي()) عمرو صلاح: الوطنية الحديثة بناء الهوية في المجتمعات التكنولوجية، المستقبل للأبحاث والدراسات المستقبلية،16 يناير 2017م
).
4-رابعًا- استراتيجيات مقترحة للتقليل من الاغتراب التكنولوجي:
زيادة الوعي التكنولوجي: ويقصد به الارتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري لدى الأفراد فيما يتعلق بالآلات والأدوات التكنولوجية وطرق التعامل معها مما سيساهم في تقليل الوقت والجهد المبذولان لإنجاز المهام ولن يتحقق ذلك إلا من خلال حصول المرء على معلومات شاملة ودقيقة حول التكنولوجيا المستخدمة بالاضافة إلى التمكن من مهارة استخدامها وتوظيف المعلومات التي حصل عليها، علاوة على تنمية الوعي بأهمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي أصبحت جزء أصيل في المجتمع الراهن، فعلى سبيل المثال لايكفي أن يكون لدى الفرد معلومات عن آلة الصراف الآلي للإدعاء بأنه صاحب وعي تكنولوجي حولها وإنما لابد أيضًا من أن يكون لديها مهارة استخدامها وأن يشعر بأهميتها وما وفرته عليه من قضاء الوقت الطويل في المصارف لإنجاز معاملات كالسحب والإيداع. فكم مرة صادفت أثناء استخدامك لآلة الصراف الآلي شخصًا ينتظر من يساعده لإنجاز عملية بسيطة، وكم من مجرم استغل الجهل الالكتروني لبعض الأفراد واستولى على ممتلكاتهم أثناء تلك المساعدة، الأمر الذي يقتضي ضرورة زيادة الوعي التكنولوجي لدى أفراد المجتمع.
تحسين بيئة العمل ودعم العلاقات الاجتماعية : ساهمت الأوضاع الراهنة خاصة بعد جائحة كورونا في تغير شكل بيئة العمل والعلاقات السائدة فيه حيث تبني العديد من المؤسسات لسياسة العمل عن بعد، الأمر الذي جعل الإنسان يرتبط رغمًا عنه بالتكنولوجيا على نحو أعمق ولمدة أطول فهو يقضي ساعات طويلة لإنجاز عمله من خلالها ويتابع رسائله وبريده الالكتروني الذي من خلاله بتعرف على مستجدات العمل، وفي فترات الاستراحة يعبث بهاتفه متنقلًا بين التطبيقات الالكترونية،وكلها أمور جعلت الفرد يفقد ثقته في نفسه التي كان يكتسبها من الاحتكاك المباشر في بيئة العمل وبدلًا من أن يصبح العمل مكانًا لإطلاق قدرات الفرد وطاقاته أصبح مصدرًا لعزلة الفرد ووحدته داخل عمله، ومن ثم وجب على القائمين على العمل التوجه إلى تحسين بيئة العمل والاتجاه إلى العلاقات المباشرة والعمل الجماعي بدلًا من تفتيت العمل وانزواء كل فرد بالجزء الخاص به دون تواصل مع باقي فريق العمل.
	ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي: لم يعد استخدام التكنولوجيا مقتصرًا على إنجاز المهام الوظيفية، أو تسهيل مناحي الحياة وإنما أصبح جزء أيضًا من العلاقات الاجتماعية للأشخاص فمع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية تباعدت الزيارات بين الأهل والأصدقاء لتحل محلها الرسائل والمكالمات النصية والصوتية والمرئية ومع زيادة التوغل في استخدام تلك الوسائل كادت أن تختفي تلك العلاقات وبدأ البعض في تكوين علاقات اجتماعية جديدة أساسها ما يرسمه كل شخص عن نفسه ومايصدره من معلومات حول ذاته قد لا تمت للواقع بصلة، وبدأ الأشخاص في اكنشاف مواهب تمثيلية جديدة في أنفسهم يمارسونها عبر التطبيقات المتعددة وظهر المعجبون والناقدون والحاقدون وغيرهم ممن تم استبدالهم بالأشخاص الحقيقية في حياة الفرد، وبالتالي فإن تقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هو امر بالغ الأهمية لمحاربة الاغتراب التكنولوجي والذي ظهر بشكل واضح على أطفال الجيل الجديد ممن يرون في نجوم وسائل التواصل الاجتماعي قدوة لهم ومثل أعلى يرغبون في حذوا حذوهم مع غض البصر عن التعليم والقيم والأخلاق وظهرت مهن جديدة ومسميات جديدة تحت مظلة وسائل التواصل الاجتماعي من صانع محتوى، ويوتيوبر، وبلوجر وغيرها من المسميات ذات الأصل الأوروبي في الأصل والدخيلة على مجتمعاتنا العربية.
خاتمة:
تمكن الانسان من السيطرة على الطبيعة من خلال اختراع الآلات وتسيد الكون بإنجازاته وابتكاراته، فقد جسدت الآلة أعظم انتصار للإنسان وتطويعه للطبيعة مما جعله يتحرر من الحياة البدائية أو الحياة الحيوانية إن صح التعبير، حيث كان يتشابه مع الحيوان في استخدام أعضاؤه في التكيف مع الطبيعة ثم بدأت الطبيعة في تغيراتها التي لم تستطع أجهزة الإنسان التكيف معها فبدأ في محاولات عدة للسيطرة عليها وعندما تحقق له هذا أصبح سيدًا للكون.
 حرر الإنسان جسده من علاقته المباشرة بالطبيعة وأصبحت الآلات والأدوات هي التي يواجه الإنسان من خلالها الطبيعة وهكذا أصبحت الطبيعة تحت سيطرة الإنسان، ولم يلبث الأمر طويلًا فقد حدث انقلاب في علاقة الإنسان بالطبيعة وفي علاقته بذاته وبدلا من تحكمه في الآلة أصبحت هي من يتحكم به والأعضاء التي كانت تواجه الطبيعة في البداية أصبحت تواجه الآلة التي ابتكرها الإنسان والتقنيات التي طورها، ولم يعد يحاول التكيف مع البيئة الطبيعية فقط وإنما البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مما شكل عبئًا هائلًا عليه، وبدأ إحساسه بالاغتراب في مواجهة الآلات التي صنعها.
وإن كانت تلك العلاقة الجديدة تبدلت فيها الأدوار، إلا أنها شهدت أيضًا مولد نظريات جديدة في شتى العلوم، كما ظهرت التخصصية وتفرعت العلوم لعدة فروع جديدة الأمر الذي استلزم آلات جديدة واستخدامات حديثة للتكنولوجيا، وبالتالي زاد شعور الإنسان بتصاغر حجمه وقيمته في إطار الكون الكبير المحيط به.
ومن النقطة نفسها ظهرت انطلاقات جديدة لبعض الفلسفات التي تدعو إلى عودة الفرد إلى الإيمان بالله تعالى والانغماس في طاعته والنظر إلى الآلات والتكنولوجيا والمجتمع برمته على أنهم مجرد أدوات تساعده على تحقيق الهدف الأساسي من وجوده في الحياة وهو تعمير الأرض وعبادة المولى عز وجل.
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أنماط التأثير الايجابي لجائحة كورنا على  التعلم عن بعد 
(إتجاهات طلبة جامعة الشارقة إنموذجا)
د. الآء الطائي 
دكتور مشارك في قسم علم الاجتماع – كلية الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية – جامعة الشارقة
الملخص:
تهدف الدراسة التعرف الى اتجاهات طلبة جامعة الشارقة نحو الآثار الايجابية لجائحة  كورونا على عملية التعلم عن بعد من خلال منهج المسح الاجتماعي،وتم جمع البيانات عبر آداتي"الاستبيان و مقياس الاتجاهات"،توصلت الدراسة إلى وجود معلومات جيدة ودراية بوسائل التكنولوجية  لدى الطلبة، إضافة إلى أن المنزل بات فاعلا في العملية التعليمية وبالنسبة لاتجاهاتهم الايجابية فيرون أنه يتيح الفرصة أمام جميع الطلبة للانضمام للعملية التعليمية ومن الناحية السلبية تراجع حضور عدد من الطلبة والتأثير على ميزانية الجامعة ،وعن أهمية التعلم بعد يعتقد الطلبة أنه  يفتح المجال أمام جميع الطلبة في التعلم ، ولعل إهدار الوقت في الأمور التقنية وتهديد المحاضرات بالاختراق من أهم العيوب التي يراها الطلبة، وتراجع أسس ومهارات التعليم عن بعد مع عدم جاهزية الأساتذة بالرغم من معرفتهم بعملية التعلم عن بعد من أهم المعوقات، ويبين مقياس الاتجاهات تعزيز العلاقة بأساتذتهم بالرغم من خوفهم وقلقهم بسبب غياب الساعات المكتبية. وحول رؤيتهم المستقبلية للتعلم عن بعد فيعتقدون أن الجامعة ستعود لعملية التعلم التقليدي بعد انتهاء الجائحة.
 الكلمات الدالة: التعلم عن بعد ،جائحة كورونا ،التعليم الالكتروني ،التحصيل الدراسي


المقدمة : 
أوجدت جائحة كورونا أكبر انقطاع في نظم التعليم في التاريخ ، وهو ما تضرر منه نحو 1.6 بليون من طلاب العلم في أكثر من 190 بلداً وفي جميع القارات . وأثرت عمليات إغلاق المدارس وغيرها من أماكن التعلم على 94 % من الطلاب في العالم وهي نسبة ترتفع لتصل إلى 99 % في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل ، ونجد أن العالم قبل الجائحة كان يعاني بالفعل من تحديات هائلة لتحقيق التعلم الجيد -الهدف4 من أهداف التنمية المستدامة – فتقديرات أوائل عام 2020 المتعلقة بالفجوة في تمويل التعليم بين البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل كانت تشير إلى مبلغ قدره 148 بليون دولار سنوياً وبالفعل عملت أزمة جائحة كوفيد -19 على زيادة هذه الفجوة في التمويل للوصول للتعليم الجيد إلى ما يصل إلى الثلث  ، ومع تطور الأزمة الصحية التي تسببت في إرباكات اجتماعية واقتصادية هائلة ، استجابات نظم التعليم حول العالم وتكيفت بسرعة ، واستجابات الحكومات بسرعة لضمان استمرارية التعليم من خلال إغلاق المدارس وغيرها من أماكن التعلم ( تقرير منظمة الأمم المتحدة ، 2020 ) 
وعليه في 16 أغسطس 2020 أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات اعتماد مزيج من التعليم عن بُعد والتعليم في الحرم الجامعي، باعتباره خطوة تمهيدية لتعميم التعليم عن بعد فيما بعد، وذلك لكونه أكثر الخيارات أماناً في ظل كوفيد-19اعتباراً من الفصل الأول من العام الدراسي ،ووفقاً لذلك تكون أولوية التعليم في الجامعات عن بُعد للمحاضرات، وسيقتصر الحضور الشخصي في الحرم الجامعي على عدد محدود من الأساتذة والطلبة، لعدد من التخصصات التي تعتمد على المختبرات العملية  والتدريب الإكلينيكي والامتحانات وما يماثلها من احتياجات ضرورية لاستخدام المنشآت (البوابة الرسمية لحكومة دولة الامارات ، 2020) ،وتُعد استجابة جامعة الشارقة للقرار وتنفيذه دون تردد انعكاساً لجاهزية الجامعة وتوافر البنية التحتية القوية التي أسهمت في تجاوز الموقف الصعب، والتعامل بمرونة مع معطيات الواقع للوصول إلى أكثر الحلول آمنًا للطلبة وهيئة التدريس. 
وبالرغم من التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في ظل جائحة كورونا تحاول جامعة الشارقة أن تلتزم بكافة الإجراءات التي فرضتها الحكومة، فضلًا عن ايمانها بعدد من القيم والمثل العليا التي من أهمها تقديم منتج علمي يتفق والتطورات العالمية وإعداد طالبًا عصرياً يمتلك المهارات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. ويأتي كل ذلك في ظل تداعيات التحديدات التي فرضتها جائحة كورونا ، والذي فرض بدوره عددًا من الاشكاليات منها اعتماد التعلم على المنزل عوضاً عن الجامعة. وهو ما تطلب ضرورة ابتكار منهج جديد يعتمد على المعرفة والتكنولوجية ويستبعد الأساليب التقليدية للتعليم. وهو ما عملت عليه جامعة الشارقة منذ بداية الجائحة ، حيث التعديل في جميع البنود والتطبيقات الواردة في الاستراتيجية الحكومية لتتماشى والوضع الراهن ، والتي بدأت من خلاله العمل على تطبيق اسلوب التعليم المدمج في الجامعة للتمكين من الانتقال السريع إلى التعلم عن بعد بشكل كامل، وعليه قام مدرسو المساقات بإعادة تصميم المساقات لكي توفر تعليم ودعم للطلبة على نحو أفضل أياً كان موقعهم، كما عملوا على تطوير بنية تعليمية تتضمن تفاعلاً كبيراً من قبل الطلبة، كما تم تقديم المساعدة اللازمة إلى أعضاء هيئة التدريس لتمكينهم من إعادة تصميم المساقات من خلال "تعديل حجم الفصل وتقليل العبء على أعضاء هيئة التدريسية، ومراجعة وتحديث مناهج المقررات" واعتبارها بدايةً جيدة لتطبيق بنود الاستراتيجية 2019-2024 ( موقع جامعة الشارقة ،2020) .
إشكالية الدراسة:
في ظل كوفيد-19 أصبحت كفالة استمرارية التعلم خلال إغلاق المدارس أولوية بالنسبة للحكومات حول العالم ، فلجأ الكثير منها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وتعيُن بالتالي على المعلمين الانتقال إلى تقديم الدروس عبر الانترنت واعتماد طرائق أكثر من غيرها في العملية التعلمية ويعتمد ذلك على مستوى التعليم ويتفاوت بين المناطق وقد استخدمت الدول في المناطق ذات الموصولية المحدودة الطرائق التقليدية للتعلم عن بعد بشكل أكبر والتي غالباً ما تكون مزيجاً من التفزة التعليمية والبرمجة الإذاعية وتوزيع المواد المطبوعة ، وهناك عدد قليل نسبياً من البلدان التي ترصد نطاقي الوصول والاستخدام الفعليين لطرائق التعلم عن بعد وتشير التقديرات إلى تغطية متفاوتة فالتعلم عن بعد يغطي في البلدان المرتفعة الدخل ما بين 80 و85% في حين تنخفض هذه النسبة في البلدان المنخفضة الدخل إلى أقل من 50 %  ( تقرير منظمة الأمم المتحدة ، 2020 ) .
وتعتبر دولة الامارات من الدول ذات الدخل المرتفع حيث مع انتشار تلك الأزمة  تحولت منظومة التعليم في الإمارات بأسرها  إلى التركيز على التعاملات الإلكترونية، حيث اتخذت وزارة التربية والتعليم عدة إجراءات لتحقيق نواتج معرفية إيجابية لتفعيل عملية التعلم عن بعد تضمنت: تنفيذ تدريب تخصصي عن بعد لمدة أسبوع لأكثر من 25 ألف أستاذ وإداري ، والتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية وإطلاق دورة إلكترونية مجانية بعنوان "كيف تُصبح معلماً عن بُعد في 24 ساعة" لرفد الكوادر التدريسية والأكاديمية في مختلف مراحل العملية التعليمية بمهارات إدارة وتشغيل الفصول الدراسية عبر الإنترنت ، كما عمدت إلى تخصيص قنوات للطلبة وأولياء الأمور لطلب أي مساعدة فنية يحتاجونها لتحقيق التعلم عن بعد للطلبة، وذلك عبر التواصل مع  وزارة التربية والتعليم ، ونسقت الوزارة مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ومزودي خدمات الاتصالات في الدولة اتصالات و دو لتمكين الأسر التي لا تمتلك خدمات الإنترنت المنزلي.( البوابة الرسمية لحكومة الامارات ،2020) .
الأمر الذي استدعى مراعاة عدة أبعاد أهمها المتلقي للعملية التعليمة، كونه يكشف عن نجاح الجهود التي بذلتها الحكومة من عدمها. وعلى الرغم من ذهاب عدد من الدراسات إلى التأكيد على أن التحول للتعليم الإلكتروني عن بعد يساعد على إيجاد بيئة خالية من القلق ،  كما أنه يؤدي إلى زيادة ثقة المتعلمين بأنفسهم متحملين بذلك مسؤولية تعليمهم ومطورين التعلم الذاتي لديهم ( Peter,2020) ،إلا أن التعلم الذاتي والمراقبة الذاتية والدافعية لعملية التعليم دون وجود مراقب أو محفز داخل الغرفة الصفية، قد تكون له عواقب وخيمة تؤثر سلباً على العملية التعليمية.  وهو ما استوجب ضرورة تتبع تصورات واتجاهات المتلقي بوصفه الضلع الأساس والأهم في عملية التعلم عن بعد، كما دفع إلى محاولة رصد اتجاهات وتصورات الطلبة الذين عايشوا التجربة ومارسوها على مدار فصلين دراسيين  (بداية فصل الربيع 2019-2020 إلى فصل الخريف 2020-2021 ). وذلك باعتبار أنهم تعرضوا لتجربة التعلم عن بعد. وبهذا الصدد تحاول الدراسة الاجابة عن تساؤل رئيسي ما اتجاهات طلبة جامعة الشارقة نحو التعليم عن بعد؟ يتفرع عنه مجموعة من الأسئلة :
	ما حجم المعرفة لدى الطلبة حول التعليم عن بعد  ؟
	مالآثار الايجابية لعملية التعلم عن بعد في ظل جئاحة كورونا على طلبة جامعة الشارقة ؟
	ما مميزات التعليم عن بعد من وجهة نظر طلبة جامعة الشارقة ؟ 

ما معوقات التعليم عن بعد من وجهة نظر طلبة جامعة الشارقة ؟
	ما تصورات الطلبة لمستقبل التعلم عن بعد في جامعة الشارقة ؟
ثالثاً: أهمية الدراسة:
تنبع  أهمية الدراسة من تركيزها على شريحة أساسية في العملية التعليمية، فضلاً عن أن التراث النظري لم يستوفي تلك النقطة بكثير من البحث ، الأمر الذي استوجب التركيز على الكشف عن اتجاهات وتصورات وآراء الطلبة المنخرطين في هذا النوع من التعليم، كما تسلط الضوءعلى بعض الآثار التي خلفتها جائحة ووباء عالمي يعاني منه العالم بأسره وليس مجتمع الإمارات فقط ، أضف إلى ذلك أن أحد أهم استراتيجيات جامعة الشارقة 2019-2024 تتمحور في اعتماد التعليم المدمج والصفوف المعكوسة في العملية التعليمية . 
التعريف الإجرائي لمفاهيم الدراسة: 
التعلم عن بعد : هو مجموع العمليات والأنشطة التعليمية التي تقوم عليها العملية التعليمية مثل الأنشطة الصفية والفروض العلمية والاختبارات والامتحانات وكافة التفاعلات التي تدور في فلكها، والتي يكون فيها  وسيط إلكتروني كالأنترنت والأجهزة الإلكترونية، وفيها يكون المعلم في مكان والطالب في مكان آخر.
	جائحة كورونا : هو فيروس معدي حقق معدلات انتشار عالية وأطلق عليه فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 "  وهو يؤدي إلى الوفاة إذا لم تتخذ الإجراءات الطبية والاجتماعية الصحيحة.
	جودة العملية التعليمية : هي قدرة الطالب على التعبير وتنمية القدرات الذاتية لديه ، وحصوله على المعلومة كما يجب مع الفهم والتوضيح مع زيادة ثقة الطالب بنفسه ، وسهولة التعامل مع المواقع المختلفة وسهولة الوصول للمساقات الإلكترونية المختلفة.
	العلاقات الصفية الافتراضية: هي تلك العلاقة التي تنشأ بين الطالب والاستاذ بغرض التعلم وتعتمد على الوسائل التكنولوجية باعتبارها وسيط يحرك تلك العلاقة. 




الدراسات سابقة: 

وبالرغم من حداثة الجائحة إلا أن السياق العام خلق حالة من الدافعية إلى ضرورة دراسة السياقات العامة والآثار التي أحدثتها الجائحة على العالم، مما أوجد حالة من الزخم في التراث النظري الذي تناول دراسة الجائحة من عدة جوانب، وقد كان للجانب الطبي منها النصيب الأكبر وهو أمر يتفق وطبيعة الجائحة، وبالرغم من هذه الكثافة إلا أنه توجد بعض الدراسات التي اهتمت برصد الجوانب الأخرى الاجتماعية للجائحة، وعليه ناقشت الدراسة الحالية الدراسات السابقة بحسب الاهتمام بظاهرة التعليم عن بعد من جانب، وسعي المجتمعات لتعزيز آليات إنتشاره من جانب آخر ، ونجد أن دراسة (سالم ،2020) ركزت على الطلبة في الجامعات المصرية والمشكلات التي تواجههم وخلُصت إلى أن التعلم الالكتروني هو مستقبل التعليم وفًعال في ظل جائحة كورونا كما تؤكد أن الجامعات لم تقم بدورها كما يجب في ظل الأزمة، أضف لذلك ضعف دور أعضاء الهيئة التدريسية من الناحية الالكترونية وأخيراً افتقار الطلبة للمهارات الالكترونية المختلفة .
وتأتي دراسة (عبد العظيم، 2020) في ذات السياق حيث تعتبر التعليم عن بعد اتجاه مستقبلي سائد في كافة الدول وهو المعبر للوصول إلى مؤسسات تعليمية تقنية حديثة ولذلك لابد من تحديد الخصائص الأساسية للبيانات الرقمية والتخطيط الجيد لاستخدامه لنصل لتطبيق متكامل وذا مستوى . ومن جهة أخرى تأتي دراسة (منصور ،2020) حول التعليم العالي في ظل جائحة كورونا لتؤكد أن جودة التعليم هي التي تحدد مدى نمو وتطور الأمم وعليه فإنها ترى أنه لابد من وجود معادلة لجميع البرامج واعتمادها داخلياً وخارجياً بالإضافة لتحديد الأهداف المرجوة من عملية التعلم وتصميم سياسة التدريس والتعلم والتقييم ذلك بالتزامن مع توفير التجهيزات الجامعية المساعدة والعنصر الفني المدرب وأخيراً القيادة الجامعية الواعية. 
وتسلط دراسة (مجاهد،2020) الضوء على عملية التعليم الالكتروني في زمن كورونا  وواقع التعليم عن بعد في المؤسسات التعليمية المصرية لتؤكد ضرورة وجود بنية تحتية الكترونية  مع  تطوير وتأهيل وتنمية القدرات المهنية والتكنولوجية للمعلمين، وتوعية أولياء الأمور بأهمية توفيرالتعليم البديل في المنزل. وتتقطاع دراسة (يوسف،2020) مع الدراسة الراهنة حيث دراسة اتجاهات وأراء الطلبة الجامعين نحو عملية التعلم عن بعد لتشير نتائجها لوجود رضا عام لدى الطلبة عن نظام التعليم الالكتروني وتفضيل هذا النوع من التعليم على التعليم التقليدي .
وعلى صعيد آخر نجد دراسة (سلامة ،2020 ) التي تسلط الضوء على تجسير الفجوة بين البيت والمدرسة في ظل جائحة كورونا وتخلص إلى أن هناك متطلبات ضرورية لابد من توفرها لسد الفجوة بين البيت والمدرسة  أهمها " المتطلبات الأساسية ،التشريعية والقانونية ، الاقتصادية ،والتنموية ،والإدارية ، والتربوية \ التعليمية ، والتكنولوجية ،والإعلامية وأخيراً المتطلبات الصحية \ الغذائية" ، ومن جهة أخرى جاءت دراسة (إبراهيم ،2020) لتكشف عن آليات مواجهة أزمة التعلم عن بعد ومستقبل التعليم العربي لمواجهة الأزمة والتي توصلت لضرورة وجود مواد تعليمية خاصة خلال عملية التعلم عن بعد وزيادة المهارت الرقمية لدى المعلمين وأهمية الاستفادة من الميزات التي توفرها شبكات التواصل الاجتماعي وأخيراً ضرورة دعم الآباء وأولياء الأمور في العملية التعليمية عن بعد.
وتلتقي دراسة (الدهشان،2020) مع سابقتها لترى أن التعليم عن بعد هو مستقبل التعليم خاصة في الدول النامية والمحرومة من فرص التعليم الجيد مع إلزامية وجود بيئة تشاركية مرنة تشجع على التعلم الذاتي وتشارك الخبرات والأفكار بين المتعلمين ولا يتمثل ذلك دون تطوير للتقنيات التعليمية وترميم للبنية التحتية في البلاد العربية بشكل عام . وفي ذات السياق تأتي دراسة (قناوي ،2020) لتؤكد على أهمية تطوير مهارات حل المشكلات وإدارة الأزمات والمهارت والحاجة الملحة إلى الإبداع التربوي وأخيراً ضرورة تمويل أنظمة التعليم بشكل كاف والاستفادة الذكية من التكنولوجية وحماية المعلمين .
وهدفت دراسة (أحمد؛أمين،2019) لمعرفة تحديات ورهانت التعليم الالكتروني في زمن كورونا وتوصلت إلى أن التعليم الالكتروني ما هو إلا مجرد تدبير وقائي للحد من تفشي الظاهرة وليس خياراً بديلاً فعاًلاً وهذا عكس ما أكدته الدراسات الأخرى ، وحول واقع استخدام منصات التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا تأتي دراسة (خلود ،2020) لتوصي بضرورة إعداد خطة استرايتجية لتفعيل التحول الرقمي بكفاءة للوصول لأفضل النتائج في العملية التعليمية .
وعلى الصعيد العالمي فإن الإثراء في الدراسات حول عملية التعليم عن بعد أكثر تنوعاً وغزارة وعليه نجد دراسة (Dewangg, Ihsan, Dina,2020) التي هدفت للتعرف الى توجهات طلبة الجامعات من خلال الكشف عن مدى تقبلهم وتأقلمهم مع نظام التعلم الجديد في ظل جائحة كورونا لتؤكد أن الطلبة لديهم خبرة مسبقة عن منصات التعلم الالكتروني التي يستخدموها في ظل الجائحة ، كما أنهم مستمتعين بهذه الوسائل أكثر من وسائل التعلم التقليدية ويجدوها سهلة ومريحة أكثر من الالتقاء الصفي في الأوقات العادية .
    كما ركزت دراسة (Sorak,2020) على رصد مستويات التعاون بين المعلم والمتعلم والأسرة. وقد كشفت أن هناك حالة من التعاون بين اضلاع العملية التعليمية ( المعلم، والطالب والأسرة) تتمثل في أن عددًا من المعلمين قد بدأ بالفعل بإضافة مواقع جديدة ، موضحًا طريقة التعامل معها وذلك في سبيل إيصال المعلومة بأسهل طريقة ممكنة للطلبة، كما عملوا على تنظيم أنفسهم بين المدرب والمعلم حتى لا يشتتوا الطالب في العملية التعليمية. فضلاً عن التعاون الذي أظهرته الأسر لإنجاح تعليم أبنائهم.
    دراسة (Thevannoor,2020) التي ربطت بين المستويات الاجتماعية للطلبة ومدى تأثيرها على  اتجاهاتهم نحو التعلم عن بعد،وتوصلت إلى أن فقر المهارات التكنولوجية وضعف الناحية المادية لدى الطلبة كان له تأثير في أن تؤدي الجائحة COVID-19  إلى تفاقم عدم المساواة في أنظمة التعليم على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتقرير اليونسكو لعام 2020 ، فإن حوالي 40٪ من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط لم تدعم بلدانهم المتعلمين والمعرضين لخطر الاستبعاد من العملية خلال هذه الأزمة ،كما توصلت إلى أن الوباء يؤثر سلبًا على أكثر من 290 مليون طالب في 22 دولة بسبب إغلاق الهيئات التعليمية أبوابها ،حيث أن التحدي الأكبر من وجهة نظرهم يتمثل في استجابة النظم التعليمية بشكل فعال لعملية التعلم عن بعد.
    وحول تأثير الجائحة على حافزية طلبة الجامعات نجد دراسة ( Shamsuddin, Kanyan,2020 Mahdi,) كشفت الدراسة عن وجود اضطراب في دافعيتهم نحو عملية التعلم ككل،  وسبب ذلك عدد من العوامل مثل انعدام الرغبة والدافعية بسبب عدم الالتقاء المباشر في عملية التعلم وعدم وجود الرقابة الفعلية والاستعاضة عنها بالرقابة الالكترونية.
تأتي دراسة ( Sahoo, Mohalik,2020) لرصد مدى جاهزية الطلبة وكفاءة البنية التحتية للجامعات وقدرتها على استيعاب عملية التحول إلى التعليم الإلكتروني ، وتبين أن عدد الطلبة الذين  لديهم استعداد للتعامل الإلكتروني كبيرة بنسبة بلغت (99٪) ودعم مالي (80٪) ،بالرغم من جاهزية كل  عينة الدراسة تقريبًا إلى استخدام الأجهزة الرقمية إلا أنهم يفتقرون إلى اتصال جيد بالإنترنت وضعف إمداد بالكهرباء وضيق المساحة الشخصية في المنزل، وبشكل عام تبين الدراسة أن غالبية الطلبة قبلوا التعلم عبر الإنترنت كونه الخيار الأفضل للتعلم خلال فترة الوباء ، وبالرغم من ذلك لم توافق أغلب عينة الدراسة على أن يكون التعليم الإلكتروني نهج بديل للتعليم التقليدي. 
   وتهدف دراسة ( (Apostol, Netedu,2020 إلى تسليط الضوء على طلبة الجامعة بشكل عام في ظل جائحة كورونا وتوصلت إلى أن ارتفاع ستوى التباعد الاجتماعي أدى إلى زيادة عملية الاتصال بين الطلبة ومعلميهم، وذلك  تبعاً لزيادة سنوات الدراسة وعليه فإن الوقت الذي يقضيه المتعلمون كان مشابهًا تمامًا مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.
   وعملت دراسة Mpungose,2020)) على رصد الطريقة التي يتحول بها التعليم التقليدي إلى التعليم الإلكتروني، مع رصد استجابة الطلبة للتعلم عن بعد، وتوصلت الدراسة إلى أن اتساع الفجوة الرقمية أدى إلى  تراجع مستويات الطلبة الكترونيًا وهو ما يمثل أكبر عائق فى عملية التحول من التعليم بشكله التقليدي إلى التعليم الالكتروني، كما أشارت الدراسة إلى أن عدم مواكبة الأساتذة  لنظام التعلم الجديد يأتي في المرتبة التالية في كونه أحد المعوقات.
        
وبهذا نجد أغلب الدراسات إلى أن جائحة كورونا بمثابة حافز دفع جميع أعضاء العملية التعليمية إلى التسريع والمساهمة بشكل إيجابي فى دعم التعلم عن بعد ، بالإضافة لإشارت الدراسات إلى ضرورة توافر مجموعة من العناصر التي تعتمد عليها عملية التحول الى التعليم عن بعد تتمثل في كل من: المعلم، والطلبة، والبنية التحتية، وتوافر المرونة في الطريقة التي تدير بها المؤسسات التعلمية - على اختلاف مستوياتها-  ولابد من التعاون بين جميع أطراف التفاعل المنخرطين في العملية التعليمية ، وأهمية الاتصال المباشر بين الأستاذ والطالب.


 النظرية التفاعلية الرمزية :
ساعد التراث النظري الذي طرحه علم الاجتماع في فهم عدد من الظواهر، كما قدم عدد من الفرضيات والتفسيرات التي من شأنها المساعدة في فهم الطريقة التي يتفاعل بها الطلبة أثناء ممارساتهم اليومية للتعلم عن بعد، وذلك من خلال افتراض أن الأساس الذي تقوم عليه عملية التعلم عن بعد هو أساس تفاعلي رمزي. وانطلاقًا من الإطروحات النظرية المعاصرة يعد مدخل التفاعلية الرمزية Symbolic Interactionism  إحدى السرديات السوسيولوجية الأساسية، التي تجمع بين رؤى وأسس فلسفية ونفسية واجتماعية، و تهتم أيضًا بتحليل الأنساق الاجتماعية الصغرى، حيث تتمحور الموضوعات التي تتناولها هذه النظرية حول الأفراد في المجتمع ومفهومهم عن المواقف ، والمعاني ، والأدوار ، وأنماط التفاعل التي يمارسوها وينتجوها إلى وحدات اجتماعية صغرى، وذلك عكس المنظورات التي تهتم بتحليل النسق ككل والوحدات الاجتماعية الكبرى مثل المنظور الوظيفي ومنظور الصراع. 
يؤكد فيبر أن المجتمعات الإنسانية يمكن دراستها وتفسيرها من خلال توضيح المعاني الفردية، وهي الطريقة التي أطلق عليها فيبر اسم( الفهم) ، من خلال تطوير مدخل يساعده في فهم وايجاد وسيلة لدراسة الحياة الاجتماعية وفي هذا المدخل يحاول علماء الاجتماع _ بطريقة عقلية _ أن يضعوا أنفسهم محل الآخرين بهدف التعرف على أفكارهم ومشاعرهم ، وقد ذهب فيبر إلى أن الناس يتصرفون طبقاً لتفسيرهم لمعاني عوالمهم الاجتماعية (لطفي ،الزيات ،2009). وتؤكد نظرية التفاعلية الرمزية على عدد من المسلمات منها أن الفاعل الاجتماعي يختار من بين مجموعة أهداف ويحدد الوسائل اللازمة لتحقيقها في موقف يتكون من موضوعات مادية واجتماعية ، تتضمن الأخيرة فيها معايير اجتماعية وقيماً ثقافية، تتطلب عملية نجاح المؤسسات و يوجه الفاعلون أفعالهم نحو بعض لتحقيق الإشباع المتبادل بين المعلم والمتعلم.
ويذهب هربرت بلومر "1969"على أن عمليات التفاعل الرمزي " خاصية مميزة وفريدة للتفاعل الذي يقع بين الناس ، وما يجعل هذا التفاعل فريدًا ًهو أن الناس يفسرون ويؤولون أفعال بعضهم بدلاً من الاستجابة المجردة لها، إن استجابتهم لا تصنع مباشرة وبدلاً من ذلك تستند إلى المعنى يلصقونه بأفعالهم ( حوراني ، 2007) وعليه فإن عملية التفاعل تتضمن من وجهة نظر بلومر على ثلاث عمليات أساسية " مثير – تفسير – استجابة "( والف ، والاس ، 2011 ). وبهذا الصدد يقدم هربرت بلومر  مجموعة من الفرضيات يحاول من خلالها تفسير الطريقة التي تسير بها عمليات التفاعل ، مؤكداً على أنها تعتمد على أن البشر يتصرفون حيال الأشياء على أساس ما تعنيه تلك الأشياء لهم. وأن هذه المعاني للأشياء هي نتاج للتفاعل الاجتماعي في المجتمع الانساني ، اكتسبوها عبر مجموعة من الأفعال التي تتغير وتتعدل ويتم تداولها عبر عمليات تأويلية يستخدمها الأفراد في تفاعلاتهم اليومية مع مجموعة من الرموز والدلالات التي يواجهونها. وهنا  تكمن أهمية الرموز والدلالات التي تمت الاشارة لها في أنها تفرقنا عن الكائنات الأخرى فالرمز هو المعنى المشترك  الذي يتم تطويره في سياق عملية التفاعل ، ( كريب ، غلوم ، عصفور ، 1990).  ويؤكد جوفمان أن نظام التفاعل يمثله عدد من المراحل " الأشخاص ، الاتصالات ، المواجهات ، ضروب الأداء والاحتفالات "ممهدات لوحدات التفاعل قصيرة المدى والتي ستؤدي بلا شك إلى إحداث انعكاسات بعيدة المدى على النظام ككل "( والف ، والاس ، 2011 ) .  وتلتقي نظرية التفاعلية الرمزية مع فكرة الممارسات الاجتماعية في اعتبار أن الفعل الاجتماعي حقيقة اجتماعية إرادية تنبع من إرادة الفرد وحريته التامة في اختيار اسلوب فعله وتعلمه في الحياة العملية ، كما يرغب هو ويريد ولا يحدث هذا بالتزام الفرد على قدر ما هو تكرار ايقاعي يجعل من الفعل الممارس منتظم في الحياة اليومية .
وهكذا فإن مدخل التفاعلية الرمزية عند "بلومر ، جوفمان " ومدخل الممارسات الاجتماعية يبينان أن اتجاهات الطلبة وتصوراتهم وتكون آرائهم حول العملية التعليمية، سيتشكل بلا شك من خلال منظومة من المؤثرات "الرموز والايماءات والاشارات" خلال العملية التفاعلية عن بعد والتي تختلف كل الاختلاف عن العملية التعليمية المباشرة في الغرفة الصفية ،وأن عملية التعلم عن بعد تؤكد على نوع جديد من التفاعل لم تطرحه نظرية التفاعلية الرمزية في سجلاتها النظرية بشكل مباشر، وإن كانت قد تناولت خصائصه بإعتباره نمط تفاعلي يعتمد إلى حد كبير على مجموعة من العمليات الرمزية تقوم على وسيط إلكتروني.
وكلها أنماط من التفاعل تؤثر بلا شك على طريقة سير العملية التعليمية فمثلًا عدم رؤية تعابير الوجه في بعض المساقات الدراسية ( عدم فتح الكاميرا ) يعني غياب عنصر الرؤية والتفاعل وجهاً لوجه من شأنه أن يرفع مستوى الاسترسال وعدم التأثير بعوامل تتأثر بالحركات التي تحصل وتقع داخل مكان المتحدث " صوت التلفاز أو وجود أطفال"  مثل هذه المؤثرات تفعل فعلها على أحد أطراف المتحادثين وهذا بدوره يؤثر على سيرة المحادثة والتركيز عليها ،( عمر ، 1997) . لقد أكسبت جائحة كورونا هذا النمط من التفاعل - التفاعل الإلكتروني - طابعاً خاصاً ومهما في الواقع، في سرعة الاستجابة ووضوحها في عملية التعلم عن بعد عن نظيره المباشر كون المثير بعيد، فتصرف الطلبة حيال الحاسوب وأجهزة التكنولوجية أثناء المحاضرات أصبحت تمثل لهم قاعات دراسية وهو ما يرتب عليه لغة الرموز والإشارات التي تتباين عن تلك التي تتم داخل الغرف الصفية الفعلية فتبعاً لتغير السياق تغيرت الرموز ، مما سيؤدي بلا شك إلى تغير في الاستجابات ذاتها مشوشة مما سيؤثر بلا شك على اتجاه وتصور الطالب تجاه هذه العملية التعليمية. 
منهجية الدراسة:

مجتمع الدراسة وعينتها:
يتألف مجتمع الدراسة من طلبة الجامعة بالكليات "الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية ، الشريعة والقانون، التصميم والفنون الجميلة ، الكليات العلمية المختلفة" ، ويمكن تقدير حجم مجتمع الدراسة في الكليا ككل خلال الفترة التي تم فيها جمع البيانات 3483 وذلك وفقاً لسجلات الجامعة .
عينة الدراسة :
تتكون عينة الدراسة من (400) طالب وطالبة من جامعة الشارقة  وذلك لتيسير العينة للباحثين وكون الطرف الأكثر تأثراً في العملية التعليمية هو المتلقي " الطالب \الطالبة" ، وقد تم سحب العينة بالطريقة القصدية وممن هم مستمرين ومنتظمين بالتعلم عن بعد بشكل كُلي من منتصف فصل الربيع 2019-2020 ، وذلك لتكون وجهة ورأي واتجاه لديهم نحو التعلم عن بعد وطبيعته بعكس الطلبة اللذين يستخدمون التعلم عن بعد بشكل جزئي وومن توفر لديهم الوقت وقبلوا بتعبئة الاستبيان الالكتروني المُرسل لهم ، ووصل إليهم الباحثون من خلال مدرسي المساقات وقد استمرت عملية جمع البيانات من العينة ما يقارب 3 شهور .
أداة الدراسة :
تم اعتماد أداة الاستبانة الالكترونية المكونة من جزئين :  الجزء الأول تضمن البيانات الأولية التي تعكس خصائص العينة مثل (الجنس ، الفئة العمرية، السنة الدراسية، التخصص الجامعي، المستوى التعليمي للأب ، المستوى التعليمي للأم ، المنطقة، حالة الأب العملية ، حالة الأم العملية ، دخل الأسرة بالدرهم ، عدد الإخوة في المنزل ، نوع السكن ، طبيعة السكن )، الجزء الثاني : ويتضمن سبع محاور أساسية تتدرج لقياس اتجاهات طلبة جامعة الشارقة نحو النعلم أولاُ :عن بعد في ظل جائحة كورونا ما حجم المعرفة لدى الطلبة حول التعليم عن بعد، ثانياً:مالآثار الايجابية لعملية التعلم عن بعد في ظل جئاحة كورونا على طلبة جامعة الشارقة ، ثالثاً :ما عيوب وسلبيات التعليم عن بعد في ظل الجائحة من وجهة نظر طلبة جامعة الشارقة، رابعاً : ما مميزات التعليم عن بعد من وجهة نظر طلبة جامعة الشارقة ، خامساً : ما معوقات التعليم عن بعد من وجهة نظر طلبة جامعة الشارقة سادسا ً : ما تصورات الطلبة لمستقبل التعلم عن بعد في جامعة الشارقة .
ثبات الأداة : 
لتأكد من ثبات الأداة تم عرض الاستبانة على عدد من المحكمين الداخلين والخارجين ، كما تم تطبيق هذه الاستبانة على (20) طالب قبل تطبيقها ، وتم حساب معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا فكانت قيمة معامل الثبات للأداة ككل ( 0.75 ) وتعد هذه النتيجة ملائمة لأغراض التطبيق العلمي.
المعالجة الاحصائية : 
تم الاعتماد على البرنامج الاحصائي الخاص بالعلوم الاجتماعية (SPSS) حيث استخدام عدة نماذج لأغراض الدراسة ، منها النماذج الاحصائية البسطة ( التكرارت النسب المئوية ) لتحليل خصائص العينة (البيانات الأولية ) ، والمتوسطات للوصول لتراتبية اتجاهات وأراء الطلبة في المحاور السابقة .
نتائج الدراسة :
الخصائص الديمغرافية والاجتماعية للمبحوثين:
جدول (1) 
المحور الأول :الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة
النسبة
التكرار
الفئة
المتغير
26.25
105
ذكر
النوع
73.75
295
أنثى

100%
400
المجموع

30.5
108
أقل من 20
العمر بالسنوات
57.9
205
20-24

11.6
87
25- فأكثر

100%
400
المجموع

8.75
35
الأولى
المرحلة الدراسية
34.5
138
الثانية

24.5
98
الثالثة

16.25
65
الرابعة

12.5
48
الخامسة

3.5
14
دراسات عليا

100%
400
المجموع

30.75
123
طب
نوع الكلية
44.75
179
آداب إنسانية وإجتماعية 

16.2
71
شريعة وقانون

6.75
27
إتصال

100%
400
المجموع

70
280
أعزب
الحالة الاجتماعية 
22
85
متزوج

4
15
أرمل

5
20
مطلق

100%
400
المجموع

12
48
يقرأ ويكتب
المستوى التعليمي للأب
17
68
إبتدائي

30
120
ثانوي

4.25
17
دبلوم

36.75
147
جامعي وأعلى

100%
400
المجموع

7.25
29
يقرأ ويكتب
المستوى التعليمي للأم
11.5
46
إبتدائي

28.75
115
ثانوي

40
160
دبلوم

12.5
50
جامعي وأعلى

100%
400
المجموع

11.25
45
أبوظبي
منطقة السكن
11.5
46
دبي

65.25
261
الشارقة

11.25
48
الامارات

100%
400
المجموع

62.5
250
يعمل
حالة الأب العملية
37.5
150
لا يعمل

100%
400
المجموع

25
100
تعمل
حالة الأم العملية
75
300
لا تعمل

100%
400
المجموع

25
100
ضعيف
المستوى الاقتصادي للأسرة
65
260
متوسط

10
40
مرتفع

100%
400
المجموع

10
40
1-2
عدد الإخوة في المنزل
27.25
109
3-4

35.75
143
5-6

27
108
7 فأكثر

100
400
المجموع

44.25
177
فيلا
نوع السكن
38.75
155
بيت شعبي

17
68
شقة

100
400
المجموع


تكشف قراءة الجدول أن الغالبية العظمى لعينة الدراسة  كانت من الإناث بواقع 73% ويقابلها 26% من الذكور ، وهو ما يوضح حالة من الحضور المكثف للمرأة فى سياق العملية التعليمية، وتقع معظم مفردات العينة في الفئة العمرية من 20-24 بنسبة بلغت  57% أي أن أكثر من نصف العينة من فئة الشباب، وهي الفئة الأكثر استخدامًا للتكنولوجيا والأكثر مرانًا معها في ظل 2021 ، كما رصدت قرآءة نتائج دراسة العينة أن أغلب تخصصات أفرادها تتركز في العلوم الإنسانية والاجتماعية بنسبة 44% والطب 30% تليها الشريعة والقانون ومن ثم الإتصال . وهو ما يستوجب التركيز على طلبة تلك الفئات.
وبالنسبة للحالة الاجتماعية لطلبة جامعة الشارقة فنجد أن أغلبهم من العزاب بواقع 70% وهذا ما يتسق والمرحلة الجامعية والعمرية ، ومن ثم متزوجين بنسبة 22% يليها الأرامل 4% وأخيراً المطلقين 5% . وهو ما يؤكد على أن التوجه العام لعينة الدراسة هو التفرغ للتعليم، وأهم ما يشبع تلك الرغبة بداخلهم ، وتوضح نتائج المستوى  التعليمي لعينة الدراسة أن نسبة الآباء الذين تلقوا تعليم جامعي بلغت 37% والثانوي بمعدل 30% ، في حين حاز التعليم الفني على نسبة 40% من نسبة تعليم الأمهات ، وهو ما يؤشر على أن الوالدين لديهم مستوى تعليمي جيد يسمح ويساعد في عملية التعليم الصفي الافتراضي، بما يخلق بيئة منزلية داعمة وميسرة ومساعدة في تطبيق التعليم عن بعد. 
أما عن عمل أفراد الأسرة فقد تبين أن 62% من الآباء يعملون بينما  75% من الأمهات لا تعملن .  وهو ما يدلل على نتيجة مهمة مفادها أن المناط بهم متابعة عملية التعلم عن بعد داخل بيئة المنزل تمثلهم المرأة، وهو ما يستوجب ضرورة تصميم مجموعة من البرامج التي توجه إلى الأمهات بهدف صقل مهارات الأم بما يتماشى ومتطلبات مرحلة التعليم الجامعي. والمرحلة العمرية لأبنائهن وبناتهن ، وحول المستوى المعيشي لأسر العينة فقد أكدت الدراسة على أن أغلب العينة يعيشون في مستوى معيشي متوسط وقد تراوحت العينة في السكن بين الفيلا 44% والبيت الشعبي 39% ، وقد تميز بأنه مستقل غير مشترك مع الأسرة الممتدة بواقع 56%، وتبين هذه النتائج أن المستوى المعيشي للطلبة مستقر نسبياً وهو ما يشكل لديهم تقبل عام نحو التعلم عن بعد، وهو ما يشير على أن المستوى المعيشي لأسرهم يمكنه أن يتحمل مزيدًا من التكلفة التي تدعم عملية التعلم عن بعد، كما يؤكد أيضًا على أن المنزل قد يصلح لأن يكون بديلًا عن الجامعة فى حال توافرت بعض العوامل وهو ما يتفق مع دراسة ( Sahoo Mohalik,2020) التي تؤكد على ضرورة أن يتوافر لدى الطلبة  اتصال جيد بالإنترنت وإمداد كافٍ بالكهرباء ومساحة شخصية في المنزل. وفي حال لم تتوافر تلك المقومات أصبح من الصعب أن تنجح عملية التعلم عن بعد وتحقق الأهداف المرجوة منها.


المحور الثاني :معدلات المعرفة بالتعلم عن بعد لدى طلبة جامعة الشارقة : 
جدول (2)
المعرفة بالتعليم عن بعد لدى طلبة جامعة الشارقة في ظل جائحة كورنا
ت
الفقرات 
نعم
إلى حد ما
لا
المجموع
1

لدي معلومات جيدة عن التعلم عن بعد
العدد
النسبة
العدد
النسبة
العدد
النسبة
العدد
النسبة


210
52.5
80
20
110
27.5
400
100
2
لدي معرفة بالتقنيات الخاصة بالتعليم عن بعد بالمواقع المستخدمة للتعليم عن بعد 
180
45
118
29.5
102
25.5
400
100
3
معظم الأساتذة على معرفة جيدة بالوسائل الإلكترونية للتعليم عن بعد 
140
35
170
42.5
90
22.5
400
100
4
أجيد استخدام أغلب تقنيات التعلم عن بعد  
250
62.5
70
17.5
80
20
400
100
     
تشكل معدلات معرفة الطلبة بأسس وخصائص التعلم عن بعد عاملًا أساسيا في تحديد توجهاتهم نحو قضية التعلم عن بعد، كما أنها تساعد في قراءة توجهاتهم نحوه في الحاضر والمستقبل، ولاختبار معرفة الطلبة بالتعلم عند بعد في ظل جائحة كورونا تم استخراج التكرارات والنسب بالاضافة للوسط الحسابي،   يعد حجم المعرفة بالممارسات التي تستلزم أن يكون أطراف العملية التعليمية على دراية بها ولديهم القدرة على ممارستها مؤشرًا مهما على توجه هؤلاء الفاعلين نحوها وبخاصة الطلبة، وقد أوضحت الدراسة أن أغلب الطلبة لديهم معلومات جيدة عن التعلم عن بعد بنسبة 53%  وفي المقابل يؤكد  28% أنهم لا يملكون هذا الكم الهائل من المعلومات حول التعلم عن بعد ، وحول المعرفة بالتقنيات و المواقع فقد تراوحت الاجابات بين التأكيد 45% وبين الحياد 30% وبين النفي 26% ، أما عن وجهة نظرهم عن المعلم القائم على العملية التعليمية ومدى إدراكه تفاصيل التعليم عن بعد الكترونياً تراوحت  بين التأييد يواقع 35% يفوقها عدم التأييد بواقع 42% وأخيراً حول استخدام كافة وسائل وتقنيات التعلم الحديثة ذات الصلة بالتعلم عن بعد نجد أن أكثر من نصف العينة تؤيد معرفتها بكافة المسائل حيث 63%، وتدل هذه النتيجة على وجود معرفة بتقنيات التعلم عن بعد بينما نجد تراجع فى معدلات المعرفة لدى الطلبة التي تقدم تصوراً يصف وضع المعرفة لدى الطلبة في ظل جائحة كورونا.


جدول (3)
معدلات المعرفة بالتعليم عن بعد لدى الطلبة حسب الوسط الحسابي 
الفقرات
التسلسل
الوسط الحسابي
معظم الأساتذة على معرفة جيدة بالتفاصيل الإلكترونية للتعليم عن بعد 
1
2.88
لدي معرفة تامة بالمواقع المستخدمة للتعليم عن بعد 
2
2.75
أنا على دراية تامة بكافة المسائل والتقنيات الخاصة بالتعليم عن بعد 
3
2.68
لدي معلومات جيدة عن التعلم عن بعد
4
1.61
كافة الطلبة على معرفة جيدة بأسس التعليم عن بعد 
5
1.44
أعرف كثير من المواقع التي تدعم التعلم الإلكتروني
6
1.32

وللتعرف على ترتيب معدلات المعرفة بالتعليم عن بعد لدى عينة الدراسة في ظل جائحة كورونا من خلال الوسط الحسابيبحيث يكون هذا الترتيب من الأعلى إلى الأدنى ، كشفت الدراسة  أنه جاء في المرتبة الأولى معرفة الأساتذة بتفاصيل التعلم عن بعد وآليته الالكترونية بنسبة (2.88) بينما جاء في المرتبة الثانية معرفة الطالب نفسه باستخدام المواقع في التعلم عن بعد (2.75 ) يليها في المرتبة الثالثة معرفة التقنيات ومسائل التعليم عن بعد بواقع (2.68).
.المحور الثالث : أنماط التأثير الايحابي لجائحة كورونا على التعليم عن بعد 
جدول (4) 
التأثير الايجابي لجائحة كورنا على  التعليم عن بعد 
الفقرات
التسلسل
الوسط الحسابي
عززت من فرصة التعلم أمام جميع الطلبة
1
2.83
أتاحت الفرصة بالتساوي أمام الطلبة للانخراط فى عمليات التعليم
2
2.12
وجهت الجامعة إلى ضرورة توفير البيئة والبنية التحتية اللازمة للتعليم عن بعد
3
2.3
ساعدت فى الحد من انتشار التعليم بالمفهوم التقليدي 
4
1.69
أوضحت ضرورة التوجه إلى التعليم عن بعد 
5
1.74

وعن التصورات الإيجابية التي تركتها جائحة كورونا لدى عينة الدراسة أثبتت الدراسة أن ترتيب التصورات الايجابية من الأعلى إلى الأدنى يتمثل في أنها عززت فرصة التعلم أمام جميع الطلبة  فى المرتبة الأولى بواقع (2.83) ويليها في المرتبة الثانية إتاحة الفرصة للتعلم لجميع الطلبة بواقع (2.12) وبالمرتبة الثالثة ضرورة توفير البنية التحتية الملائمة وهو ما يلفت النظر إلى توسع نظرة طلبة الجامعة ووعيهم بضرورة مواكبة التقدم والتطور في العملية التعليمية. كما بوضح الشكل العام لأنماط التأثير الايجابي للجائحة.
مميزات التعلم عن بعد من وجهة نظر الطلبة في ظل جائحة كورونا : 
 وبالانتقال لمميزات التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر طلبة جامعة الشارقة نجد أن نصف العينة تقريباً أكدوا أن له عدد من المميزات التي عادت عليهم بالنفع بنسبة (55%) ، ويليها في الترتيب هؤلاء الذين يرون أن للتعليم مميزات الى حد ما بنسبة (30% ) وأخيراً من لم يحددوا موقفهم بعد بهذا النوع من التعليم (12%) .
جدول (5)
مميزات التعلم عن بعد من وجهة نظر الطلبة
الفقرات 
التسلسل
الوسط الحسابي
يفتح مجال التعليم أمام الطلبة في داخل الإمارات وخارجها
1
3.10
يتماشى مع معطيات العالم التكنولوجية الجديدة
2
2.87
له تكلفة أقل من تكلفة التعليم بشكله التقليدي
3
2.70
سرعة التواصل والانتشار مع جميع الطلبة
4
2.45
تطور المستوى التعليمي وتطور المادة المقدمة
5
1.97
يقدم طالب يمتلك كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة 
6
1.83
يفتح الباب أمام الطلبة للحصول على أكثر من مجال للتعلم 
7
1.77
يحد من انتشار جائحة كورونا 
8
1.67

أجبرت جائحة كورونا الطلبة على ممارسة أنماط تعليم لم يكن من الممكن تطبيقها بهذه السلاسة والسرعة من قبل، وغرست لديهم حالة من المران على التعليم عن بعد ليكتشفوا بأنفسهم بأن هذا النمط الحديث من التعليم له مجموعة من المميزات تميزه عن التعليم التقليدي أهمها أنه يفتح مجال التعليم أمام الطالب فى داخل الإمارات وخارجها ، كما أنه يتماشى مع معطيات المجتمع الحديث بما يقدمه من أساليب ووسائل تكنولوجية اختصرت العديد من الجهد والوقت، فى سبيل تحقيق مستوى علمي أكبر قدرة على اللحاق بالتعليم عبر العالم بواقع (2.87)، يليها فى ترتيب المميزات أن التعليم عن بعد يوفر في التكلفة التعليمية مقارنة بالتعليم التقليدي. وغيرها من المميزات التي أكدوا عليها.
المحور الرابع : معوقات التعليم عن بعد 
فى مقابل الحديث عن المميزات التي أتاحتها تكنولوجيا المعلومات وما قدمته من دعم للعملية التعليمية، نجد مجموعة من المعوقات التي قد تحبط من تطور العملية التعليمية وتعيق من تقدمها، فنجد مجموعة من المعوقات والتي كشفت الدراسة عن أنه ما يقرب من نصف العينة بواقع (45%) أكدوا على وجود معوقات  يليها هؤلاء الذين يعتقدون فعلاً بوجود معوقات تقف في وجه التعلم عن بعد بينما لم يقرر ما نسبته  (30% ) هل هناك عوائق أم لا واتجهوا نحو عدم المعرفة بواقع (25%). ويوضح الجدول الآتي المعوقات وترتيبها: 
جدول (6)
معوقات التعليم عن بعد من وجهة نظر الطلبة في ظل جائحة كورونا
ت
الفقرات 
التسلسل
الوسط الحسابي 
1
تراجع حدود المعرفة بأسس ومهارات التعليم عن بعد
1
3.50
2
عدم شعور الطلبة بأهمية التعلم عن بعد
3
2.45
3
عدم جاهزية الأساتذة والمحاضرين للتعلم عن بعد 
2
2.89
4
عدم اكتمال البنية التكنولوجية المناسبة داخل الجامعة  
5
1.67
5
عدم جاهزية البنية التكنولوجية لدى جميع الطلبة
4
2.20

وفيما يتعلق بترتيب معوقات التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا من الوسط الحسابي الأعلى للأدنى نجد أن أعلى المعوقات كانت بواقع (3.50) حيث تراجع المعرفة بأسس ومهارات التعلم عن بعد بالرغم من كثرة الدورات التدريبية والورش التعليمية نحو هذا النوع من التعليم ، وجاء بالمرتبة الثانية عدم جاهزية الأساتذة والمحاضرين للتعلم عن بعد بواقع (2.89 ) وبالمرتبة الثالثة كان عدم شعور هم بأهمية التعلم عن بعد بواقع (2.67)  وهو ما قد يتناقض مع النتائج السابقة إلا أن الطلبة الذين أشاروا بعدم أهمية التعلم عن بعد يعتقدون أن الإشارة بعدم أهميته قد تدعم موقفهم في تفضيلهم للتعليم التقليدي.
المحور الخامس: تصورات الطلبة المستقبلية نحو التعليم الإلكتروني :
جدول (7)
تصورات الطلبة المستقبلية نحو التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا
الفقرات 
التسلسل
الوسط الحسابي
تعود الجامعات إلى التعليم التقليدي بعد انتهاء جائحة كورونا 
1
2.53
سيتضح الدور الإيجابي الذي أحدثته جائحة كورنا في دعم التعليم عن بعد 
2
2.34
سيتحسن الوضع المعرفي للأساتذة فيما يتعلق بالتعليم الإلكتروني في المستقبل
3
2.10
يتسع التعليم عن بعد ليشمل كافة المراحل التعليمية 
4
1.91
سيحمل المستقبل مزيد من التوجه نحو التعليم الإلكتروني
5
1.90

على الرغم من المميزات والجاهزية التي تتمتع بها جامعة الشارقة لتعميم التعليم عن بعد إلا أن الدراسة أثبتت نتيجة عكس هذه التوجهات، وهي ذهاب عدد من أفراد العينة إلى الافصاح عن رغبتهم في عودة التعليم التقليدي بصورته التقليدية،  إن الرغبة بعودة نمط التعليم التقليدي مرده إلى أن التعليم الجامعي من وجهة نظر الطلبة هو حياة يكتسبوا  من خلالها  عددًا من مهارات التفاعل الاجتماعي على مختلف المستويات، وليس فقط تلقي للتعليم فحسب، ولعل تمنيهم أن يعود التعليم التقليدي في المستقبل هو حالة الحجر التي سلبت ميزة من أهم ما يميز التعليم الجامعي الحضوري، ووضع عدد من القيود ليجعل العملية التعليمية صماء آلية، يليه بالمرتبة الثانية اتضاح الدور الايجابي الذي أحدثته جائحة كورونا على التعلم عن بعد والنهوض به بوسط حسابي (2.34) اذ أن عملية التلقي لابد وأن يكون لها ناتج سوف يتضح فى المستقبل وسيكون هذا الناتج موزعًا بين سلبيات وايجابيات .


ثامنًا: مناقشة نتائج الدراسة:
من خلال تحليل البيانات حول اتجاهات طلبة جامعة الشارقة في توجهاتهم نحو التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا  نجد مجموعة من الأبعاد منها بعد المعرفة، والآثار السلبية والعيوب والايجابية، ومميزات هذا النوع من التعليم ومعوقاته، والنظرة المستقبلية للطلبة نحو هذا النوع من التعلم، فقد أشارت النتائج إلى تمتع الطلبة بمستوى جيد من المعلومات عن التعلم عن بعد يصاحبها دراية بوسائل التكنولوجية وهذا ما يتفق مع  دراسة (Dewangg, Ihsan, Dina,2020) التي أكدت أن الطلبة يعرفون منصات التعلم الالكتروني التي يستخدمونها في ظل الجائحة من قبل ومستمتعون في هذا النمط من التعليم ، إضافة لمعرفة الأساتذة بهذا النوع من التعليم ولعل الطلبة هنا قد استخدموا ما عبر عنه فيبر بالفهم من خلال توضيح المعاني الفردية وأن يضع الفرد نفسه محل الآخرين بهدف التعرف على أفكارهم ومشاعرهم ، وهذا ما فعله الطلبة بالفعل من خلال تحليل معرفة الأساتذة من خلال ممارساتهم معهم .
   وبينت النتائج فيما يتعلق بإيجابيات التعلم عن بعد أن نظرة الطلبة إيجابية أكثر منها سلبية ويرون أنه يعزز فرص التعليم أمام جميع الطلبة بالإضافة لإتاحة الفرصة بالتساوي أمام جميع الطلبة للانخراط في العملية التعليمية وهو ما لا يتفق مع دراسة (Thevannoor,2020) التي أكدت أن جائحة COVID-19 أدت إلى تفاقم عدم المساواة في أنظمة التعليم حيث أن دولة الامارات العربية المتحدة كانت من المجتمعات التي دعمت آليات التعليم والتعلم بكل السبل وعملت جامعة الشارقة في ضوء ذلك على توفير كل السبل لاستكمال التعليم ووصوله لجميع الطلبة مما يفسر النتيجة السابقة . وما يفسر ذلك ايضا أن المستوى المعيشي والاقتصادي للأسر في إمارة الشارقة مستوى جيد ويمكن من خلاله تحمل التكلفة للتعلم عن بعد فضلًا عن جاهزية المنازل لاستيعاب هذا النوع من التعليم.
وبالنسبة لمميزات التعليم عن بعد فنجد أن الطلبة يرون أن هناك مميزات فعلية حيث فتح المجال أمام جميع الطلبة وتماشي هذا النوع من التعليم مع نمط التعليم الجديد وهذا ما يتفق مع الايجابيات للتعليم عن بعد التي أكدوها الطلبة ومع دراسة Dhawan,2020)) التي أكدت أن مثل انتشار الوباء حفزنا على تبني التكنولوجيا والوسائل البديلة بدرجة عالية ، وعليه فإن عملية التفاعل التعليمية وفقاً  لبلومر قد تفقد العنصر الثالث لها المتمثل في الاستجابة نظراً لعدم تواجد الطلبة أحياناً مما سيخل في العملية التعليمية .
وأخيراً بين مقياس اتجاهات الطلبة نحو التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا بشكل عام إلى أنهم يرون أن هذا النوع من التعليم عزز العلاقة بين الأستاذ والطالب بسبب عدم التقارب المكاني وعدم الرؤية المستمرة لهم  وهذا ما يتفق مع دراسة ( (Apostol, Netedu,2020 التي توصلت إلى أن مستوى التباعد الاجتماعي أدى إلى زيادة عملية الاتصال بين الطلبة ومعلميهم ، إضافة لقلق وخوف الطلبة نتيجة عدم وجود الساعات المكتبية المباشرة مع أساتذتهم ومعلميهم في بداية الأمر وهذا ما أكدته دراسة( Sahoo, Mohalik,2020) ولا تتقابل هذه النتيجة مع الطروحات النظرية لنظرية الممارسة الاجتماعية التي ترى أن عدم التراسل أو التقابل وجهاً لوجه من الممكن أن يكون ذو دافعية أعلا في الاسترسال والتواصل ، كما أكدت اتجاهات الطلبة نظرتهم نحو النجاح في بناء فرصة جديدة من جميع النواحي من خلال هذا النمط من التعليم وهذا ما أقرته دراسة Dhawan,2020)).
وحول النظرة المستقبلية واستشراف المستقبل أشارت الدراسة إلى أن الطلبة يرون أن نمط التعليم التقليدي لا يمكن استبداله وستعود الجامعات للنمط التقليدي بعد الجائحة ، رغمًا عن الدور الإيجابي لهذه الجائحة على نظام التعليم ككل وأكدت هذا دراسة Dhawan,2020)) ، كما وجهت نظرية الحياة الاجتماعية على ضرورة استشراف المستقبل في العملية التعليمية عن بعد وكما عبرت عنه النظرية تبعيات المحادثات لفترات معينة لتأكد مصداقيتها وعلاقتها بالواقع ( عمر ، 1997)، وعليه يجب عدم الحكم بصورة نهائية إلا بعد انتهاء الجائحة بمدة زمنية معينة.



توصيات الدراسة : 
توجيه المؤسسات التعليمية بضرورة زيادة التدريبات والمهارات المتعلقة بالأستاذ الجامعي مما يساعده على زيادة المرونة في العملية التعليمية ، ومراعاة الفروق فردية بين الطلبة.
ضرورة عمل المؤسسات التعليمية لتعزيز التعاون مع المؤسسات المتخصصة بالحماية الالكترونية لاستحداث أنظمة مراقبة إلكترونية لمتابعة حضور الطلبة في المحاضرات مثل (نظام يُخبر بعدد الطلبة الغير حاضرين والذين يخرجو أثناء المحاضرة).
	تنويع الورشات التدريبية من حيث المدربين ومحتوى الورشة ليتناسب مع احتياجات الاساتذة من جهة وللتعرض لخبرات وتجارب المجتمعات بعملية التعليم عن بعد من جهة أخرى.
	وجوب عقد ملتقيات تجمع بين الاساتذة وطلبةهم للوقوف على مشكلات التواصل الالكتروني بينهم في ظل غياب الساعات المكتبية.
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Modifying the misconceptions of women in ancient Egyptian civilization
Faiza Sakr
Prof. of Egyptology, Faculty of Arts, Damanhour Univ., Egypt
	Civilizations of the ancient Near East are exposed to some inaccuracies, whether intended or not based on archaeological evidence and documents, researchers must refute these fallacies, especially those exposed to the achievements of Ancient Egyptian civilization, women had received the largest share of fallacies and slanders that reduced their role and participation in Egyptian civilization.

	In continuation of the efforts of my fellow professors and researchers to respond to these fallacies, I share from the reality of the evidence and texts in order to preserve the historical national memory, because the danger of this false information may become entrenched in future generations who do not have sufficient means of sources and documents and this helps to insist on its repetition and dissemination on social media.
	For example, the research discusses the following elements:
The writings of women in Pharaonic eras and the diversity of the topics of their messages respond to the skepticism of some about the association of jobs and business tasks undertaken by women with learning and opportunities to receive education and rehabilitation.
- Women’s participation in major political issues through independent diplomatic messages, where the Amarna letters reflect the most important historical events on the international scene during the era of Amenhotep III and Amenhotep IV (1390-1326 BC), including the letters of Tuya, wife of Seti I and the mother of Ramses II, one of them to the Hittite king Khatusil and the second to his wife Badukhiba … etc
-The response to the fact that women lacked property rights, as the ancient Egyptian society allowed women the right to buy, sell, own property, receive wages for work, and the right to sue to recover property and inheritance rights.
The research paper will shed light on archaeological evidence and will attach a list of texts and plates.
Diplomatic Amarna letters of Royal Women:
	 .1Doujamensu’s (1) letters the widowed Egyptian queen to Chupiloleuma, who was sent to the king of Khita to marry one of his sons, “Dogamenso.”
     Historians differed about the personality of the author of the letter, who was mentioned in one of the texts of King Morcel II, King of Kheta, in which he talks about correspondence between his father, Chopiloliuma, and a widowed Egyptian queen, Doujamensu. Choreas”), his widow sent a letter to Chupilolioma telling him that she had not given birth to a son and asking him to send one of his children to marry her and take the throne of Egypt, but doubt seized the soul of the Khitian king, so he sent a messenger to Egypt to ascertain whether there was a conspiracy behind this request, and the queen responded if she had a son, she would not have written to a foreign country that would abuse Egypt and that she would not accept to make one of her servants her husband. So Chopiloleuma was convinced and sent one of his sons to her, but he died before he reached Egypt. Some believe that Akhenaten's name in the letters of Tel el-Amarna is "Nebukhouria" and not "Bib Khourias", and that the latter is "Neb Khabura", meaning Tutankhamun, and that this queen is his widow "Ankhasan Ba Aten" and they infer that the queen who wrote the letter stated that she did not gives birth and no one has planted its seed in it Me but Nefertiti had a number of daughters, then the author of the letter talks about grown-up children, among whom she seeks a husband for her, Nefertiti is a woman who almost missed the stage of youth. (2) The killing of the Khiti prince meant the failure of the attempt to retain the throne for the family that carried out the Amarna revolution (3) and it was arranged Accordingly, the relations between Egypt and Kheta were tense, although the Egyptian sources did not mention anything about it(4). 
This speech may reflect fame, influence, and power of Chupiloleuma enjoyed at that time(5). He was astonished by the widow’s request and sending an envoy to verify the seriousness of the request, but it indicates the strangeness and scarcity of the request at that time.
Some of the events of the previous story were mentioned in a draft of a letter to King Shupiluliuma(6), where the king of Egypt is directly accused of the assassination of the Khait prince, and the feelings of anger and fighting spirit appear at the beginning of the speech, where he mentions the victories of Khait king over the Hurrians in Karkamish, and phrases are repeated in the speech Like :-
“You killed my son,” “When my father gave them one of his sons, they killed him while they were driving him there”. 
 	The movements of the Kheitian armies in northern Syria coincided with the death of Tutankhamun, which led to the defeat of the Egyptian armies at the hands of the Khiites, who invaded some Egyptian possessions around Lebanon and took some prisoners with them in apparent defiance of their treaties with Egypt(7). 
	The marriage negotiations must have taken place within the seventy days from the death of the king to the day of his burial, and it is not possible that the external missions were arranged by Ay(8). 
	This letter mentioned in Amarna letters reflected:
• The text of this story was mentioned in the Khitiyya texts only in Boğazkö(9), while the Egyptian sources were silent.
• Perhaps this lady wanted to preserve the royal family led by her father, Akhenaten, away from the Ay and Horemheb party.
• Marriage negotiations refer to the peaceful relations between the two parties, which ended in an armed clash between them: the text of Prayers for Prevention of Plague indicates that a war had broken out between Egypt and Kheta, and as a result of which Shupiloliuma took captives from the Egyptian side, who carried the plague to Khita:
  “My father suppressed his anger, and went to fight Egypt, attacked it, and subdued infantry and war chariots on the land of Egypt, but when he brought the captives to my land, the plague began to spread among the captives, and they began to die” (10) .
• It may be the instability of the internal situation, the deterioration situation on Syrian border, and the strength of Chupiluliuma, may be motives this lady to conclude a political marriage that would restore things to normal, but it was a step that precipitated the end of the eighteenth dynasty.
• If this narration is true, it is the only one in the history of Egypt, and its recent history is spoken of in a letter from the King of Babylon, who blames Amenhotep III for not allowing him to marry an Egyptian princess (11).
	Therefore, there are those who doubt this message, as there is no support for it from the Egyptian point of view, and the Khaitian sources did not mention the text of the Egyptian widow’s message.
2. Two letters of Tuya, wife of Seti I and mother of Rameses II, one to Khatusil III, and the second to his wife Badukhiba. The two letters were sent after the conclusion of the treaty between Rameses II and Khatusil III to congratulate on this occasion. In the second letter, the queen listed their gifts to the Khatian side(12). 
3.  Nefertari responded to the congratulatory letter sent by Padukheta, wife of Khatusil III, expressing her strong feelings toward her Khiite sister: “From now on, I am in a relationship of friendship and brotherhood with my sister, the great queen of Khita, from now and forever.”(13) Internationalism was field for Royal queens Nefertari, although grandiose message reveals that. 
4.  Letters exchanged between Badukhiba, wife of Khatusil III, and Rameses II:
     She was apparently a strong personality, for Rameses' letters to her were not just an exchange of friendship and brotherhood, but rather consulted with her in political affairs. He singled out thirteen letters out of twenty-six letters he sent to the Khiite side. (14)
It is worth noting that the Khiite queen has an independent personality, and she is called “Tuananas” which is derived from the name of her great-grandmother, the king’s husband “Laparnas”, and this title is inherited after the death of the previous queen.
She carried out independent correspondence with the Queen of Egypt, and the text of the treaty with Egypt attests that she had her own official seal representing her with the Khitic gods(15),and this shows that the two queens signed the agreement along with the two kings.
Literacy Skills of Ancient Egyptian Woman:
	Much evidence from throughout the period demonstrates that women actively participated in the religious life of ancient Egypt. Titles survive both on monuments of females and in private letters which indicate cultic activity, although these unfortunately give us almost no details about actual cultic responsibilities. Religious activities of unmarried women, middle class housewives, and royal family members are documented, but women's opportunities for active leadership roles in the cult varied over the long history of ancient Egypt and also from cult to cult. We will proceed chronologically because, when dealing with over two thousand years of source material and is obvious recording of changes and developments, it seems inappropriate to do otherwise.
	Since women could not join the bureaucracy they had officially no need of the skills of literacy, and therefore no need for formal training in them. This does not necessarily mean that women never learned to read and write, but unfortunately there is no firm evidence one way or the other. There is no document that we know beyond doubt was penned by a woman or was meant to be read directly by a woman. Letters sent to and from women were written by a male scribe or read out by one to the recipient(16).
	Thus in elite families, while women could hold office, they might have been able to write letters to each other, keep household accounts, and read and cony out literary texts. One Twentieth Dynasty letter tells the recipient: "And you shall see this daughter of Khonsmose and have her write a letter and send it to me" Perhaps she really was to pen it herself(17).
In the following two examples, the singer of Amon Henuttawy writes to the Scribe of the necropolis Nesamenemope and explains the problems which developed when he asked her to distribute rations(18).
"I took note of everything about which you wrote to me. (As for) the remark you made about these 162 1/2 sacks of emmer, of which you said".
Answer: "Your letter reached the place where the vizier is, and he sent the scribe Saroy and measurer, and he let them come bringing an oipe-measure which was larger than the granary's oipe- measure by one hin, and I went in person, and had the barley collected while I was present, and they made it 146 3/4 sacks with this oipe, and this inhabitant of the necropolis and the fisherman said, "It is 150 sacks that we measured out for ourselves with the oipe-measure of the granary of the temple of Amon," so they said, and I checked the oipe-measures and I said to them, "I have the (power to) check, and I will find the barley wherever it is," so I said to them."
	"you aren't to sell your own clothing to send me what I wrote to you about. When my letter reaches you, send the ointment about which I wrote to you. Look, it's up to you! Don't keep the man waiting [whilst] you….(19)”
	In the example below, the superior of the female clergy of Amon Hrere writes of the chief bowman Peseg and complains that the failed to carry out her orders to supply the workers of the necropolis with rations.
[When my let]ter reaches you, you will look for the grain [about which I wrote] to you, and you will give them rations from it. Don't let … report to me again. Have them make people … task. You Know…(20)"
	There are more than seventy two Book of the Dead documents that include some portion of Spell 162. The dates presently assigned to these manuscripts range between the Twenty-first Dynasty and the Roman period, with the majority dating between the Twenty-sixth Dynasty and Ptolemaic period. The manuscripts were produced originally for both men and women with an approximately equal distribution, except that a majority of the manuscripts known to date prior to the Twenty-fifth Dynasty belonged to women.
A women named T3-wgš, daughter of T3-mỉw, an ihyt (sistrum player) of Amon from the Twenty-second or Twenty- third Dynasty, had one of these manuscripts with Spell 162 as its last spell, but without the group Spells 163-165 perceding it (P. Louvre 3252; cf. Bellion 1987, p. 214) (21).
	Letters to Dead usually include matters of family property and inheritance, personal guilt, the fertility of spouses and daughters and affliction by ghosts-including the addresses. To gain the sympathy of the recipient, writers often alluded to past instances of kindness or diligence, as when a son reminds his mother on the Kaw Bowl that she once desired seven quails to eat and he dutifully obtained them for her. Would she now allow him, her ideal son, to be injured in her presence? If so, he chides, there would be none to pour water for her and her funerary cult would expire. Elsewhwre, authors protest their innocence of wrongdoing, including their careful avoidance of "garbling" any spell during the funerary ritual. While the requests made to the dead are most often defensive in nature, asking the ghost to litigate or fight on the author's behalf, the spirit's more creative powers are invoked in matters of ferlility. On a jar-stand in Chicago, the writer requests that deceased "let a healthy son be born to me, for you are an able spirit"(22).
	Cairo Linen CG 25975 (Dynasty 6):  It is a letter from a wife and son to her deceased husband. This is a reminder of the fact that Behezti's agent came for leather while I was sitting by your head, when Irti's (i.e., my) son Iy was caused to be summoned to vouch for Behezti's agent and when you said, "Keep him hidden for fear of Iy the elder! My the wood of this my bed which bears my rot(?). Should the son of a man be debarred from his household furniture." The woman Wabut came together with Izezi, and they both have devastated your house. It was in order to enrich Izezi that she removed everything that was in it, they both wishing to impoverish your son while eriching  Izezi's son. She has laken Izezi, Iti, and Anankhi away from you, said she is talking away all of your personal menials after removing all that find in your house. Will you remain calm about this? I had rather that you should see your son dependent upon Izezi's son(23).

P. Berlin 8523 (Dynasty 21): The troop captain and scribe Shedsukhons of the Temple of Khonsu to the Kushite cadet Painebenadjed: In life, prosperity and health and in the favor of Amon-Re, King of the Gods, your good lord! May he (Amon Re) give you life, prpsperity and health. 
	It was after I had told you I would not let you have further tillage rights that I returned to (Thebes). my wife, this mistress of my house, has said to me, "Don't withdraw this landholding from Painebenadjed's, charge Restore it to him. Let him cultivate it"(24).
	Letter No. 318: "As soon as my letter reaches you, you shall [write] me a letter in your own handwriting that I may know that you are still alive.The sentence at the end of Letter No. 312, "Now you haven't written a letter in your handwriting to be sent [to] the general … sothat it may serve you [as testimony]," suggests if my restoration is correct, that letters which are to be used as evidence should preferably be in the handwriting of the author of the letter(25).

	Although women were not generally afforded the advantages of a high school education and did not complete with men for posts in the bureaucracy, these were certain positions that were genuinely female, such as priestesses, chantresses, and personal surrounding the position of Divine Votaress of Amon during the New Kingdom. Although women did not officially compete with men, they were occasionally accorded considerable authority, especially to act on behalf of their husbands(26).
	P.Leiden 1, 366 (dynasty 19: Ramesses II) The letter of the chantress of Amon: “The servant Meryiotef greets the chantress of Amon Ernute: In life, prosperity and health and in the favor of Amon-Re, king of the Gods! I am calling upon Pre-Harakhti in his rising and in his setting, upon Amon of Ramesses-miamon, L.p.h., upon Path of Ramesses-miamon, L.p.h., and (upon) all the gods and goddesses of Pi-Ramesses-miamon, L.p.h., the great Ka of pre-Harakhti, to keep you healthy, to keep you prosperous, and to let me see you in health and fill my embrace with you.”

         “I have taken note of all matters about which you wrote me. I am all right. I am alive today, but I don't know my condition tomorrow.”
Now with regard to the statement I made that you should write certifying the conformity of the imprint of my seal, you [replied], "See, it is from the very start that I shall write by way of certifying." Why have I trustedyou since you have not been sending me the answers to my letters which I've sent to you? To inform you of them: one by the hand of Prince Ramesses's scribe Huy, one by the hand of the shield-bearer Pensakhmet, one by the hand of Tebes's retainer  Usy, and one by the hand of that retainer of (?) Maatptah. The letter which I sent to (Prince) Maatptah was transmitted, but no replies to them have yet been returned. You shall write about your condition immediately, for I'm concerned about you. Farewell!
Adress: To the chantress [of Amon Ernute] (27).
	P.BM 10549 (Late Dynasty 11-early Dynasty 12): “Moreover, what's the idea of [letting] yourself be turned away from your own daughter? It is through […]'s failure to hand over the southern barley [to] my [house] hold that you will have succeeded in killing her. Now I for one have discerned the character of my stepmother. Is it by killing off my household that you are pursuing your wife's wish? Now that word is sent to provisions to my household? The barge shall be sent back as soon as it has reached me.”

Address: […] Kay(28).
	P. Kahun XII.1 (Dynasty 12: after Amenemhat III): "Then you shall send [me] every [report(?)]. If he says good(?), let him come. [considerable loss].

     [This is a communication that] he [may be made] to report about him. And greet the lady of the house Kebes, […], the [por]ter Nebsumenu, and the lady of the house Iku in stating that I have taken note of what you wrote about. […] Send me some oil [and] send me […]".(29)
	P. Cairo 58056 (Dynasty 19: Ramesses II): “But if you are unwilling to hand over the ship, write to your wife that she should give me the eighty deben of copper or the eighty khar-measures of emmer which you promised to give three years ago. Don't let my payment be wanting any longer this year so that I remain without the emmer while the copper is absent.”

Now when you write to the soldier Pasanesu, send him your letter, it being direct and to the point. “
	O.DM 587 (Dynasty 19: Ramesses II): Addressed by Paser to the woman Tutuia:

What's the meaning of yourwords' your reproach of me? You sent (me) a message of your mother was still alive. You write saying, "I have bought for you an idle(?) (available?) goat "(30).
O.DM 132 (Dynasty 19: Ramesses II): Addressed by Isis to her sister Nubemnu: In life, prosperity and health! Please give your personal attention and weave for me that shawl very promptly before Amenophis, l.p.h., comes (in procession) because I am really naked. Make one [for] my backside(?) because I am naked. [End broken]” (31).
	LRL No. 46 (Dynasty 20: Year 12 of Ramesses XI): [beginning lost]. “Every single day I am calling upon Amon-Re-Harakhi when he rises and sets to give you life, prosperity and health, a long lifetime, a good ripe old age, and very many favors in the presence of Amon, your lord. To wit: I've heard that you are angry and that you have caused me to be maligned(?) through slander on account of that joke which I told the chief taxing master in that letter, although it was Henuttowy who had urged me to tell some jokes to the chief taxing master in my letter. You are the case of the wife blind in one eye who had been living in the house of a man for twenty years; and when he found another woman, he said to her, "I shall divorce you because you are blind in one eye, so it is said." And she answered him, "Is this what you have just discovered during these twenty years that I've spent in your house?" Such am I, and such is my joking with you(32).

LRL No. 37 (Dynasty 20: Year 2 of Renaissance): the chantress of Amon-Re, King of the Gods, Henuttowy, to the necropolis scribe Nesamenope: You wrote me saying, "Receive the 80 khar- measures of grain from this transport boat of the fisherman lotnefer," so you said [in] writing. I went [to] receive them and found only 72.5 khar- measures with him. I asked him, "What's the meaning of only 72.5 khar- measures of grain." So I asked him, "Whereas it is 80 khar- measures that are stated in his letter?" The men replied, " IT is three completely full withdrawals that we measured out for ourselves, each having 2.5 khar- measures, thus netting 72.5 khar- measures of grain," so they replied. I maintained my silence thinking that unlil you return Amon, United with Eternity, will have done every sort of bad thing to me. Attend to the grain of his, which you caused to be brought in, since there is no longer even a khar- measures of grain for his divine offerings. It is I who having 30 khar- measures of emmer for his [divine offer]ings beginning [from Year] 2, second month of the first season, [day] 27, until the third monthof the first season, day 2, from the grain which is stored under my supervision […] for the divine offerings(33).
	LRL No. 35 (Dynasty 20: Year 10 of Renaissance): The general of Pharaoh, l.p.h., to the principle of the harem of Amon-Re, King of the gods, the noble lady Nodjme: In life, prosperity and health and in the favor of Amon-Re, King of the gods! To wit:
Every single day I am calling upon every god and every goddess by whom      to keep you alive, to keep you healthy, and to let me see [you] when return and fill my eyes [with] the sight of [you].
I've taken note of all matters you wrote me about. As for the mention you made of this matter of these two policemen which you said they said, join it with Payshuuben and Tjaroy, this scribe(34).
	LRL No. 31 (Dynasty 20: Year 10 of Renaissance): Statement for the scribe Butehamon; to wit:”Your father had the letter brought to me, saying, Let it be taken to you."

And he wrote me saying, "As for all letters which your brother caused to be brought to me, your name is on them," so he said. "Have someone there lake them to him," so he sid. Now I have caused his (case) to be submitted before (the oracle of) Khnum, and he (khnum) has answered saying, "He shall prosper," so he has responded to the chantress of Amon Tuia and the scribe Hori. Receive Taymedjay […]; write me about the children […] in presence of Khnum. He (Khnum) has said, "I shall … [End lost].
Address: The signer Pentahures […](35).
A Daughter to Her Mother's Paramour
	P.BM 10416 (end of Dynasty 20): And the steward sent word to my mother in the presence of Audjar, this workman from whom you took counsel as well, saying, "As for Nesamenenope, why did you accept him as your sexual partner [andso] gain for yourself adversaries? If only [they had not gone] by dark of night to deliver the things of a nice fledgling-child saying, "We are going to […] also", so they said. "If this man yearns for you, let [him] enter the court together with his wife and let him swear off [her (his wife)] and come to your house. But if not' he will be one who has to find the way for you to put your lips in each with his lips. Even if held them at bay on this occasion, I won't hold them at bay again", so he said: "when my letter reaches you' you shall refuse to go to the woman Neferti "(36) .
	O. Petie 62 (Dynasty 19): Get you (woman) to the magazine of Nefery and fetch the papyri which are there along with the small scribal palette and send them on to me. And open up(?) the little chest which lies in the in the sitting room(?) of Gateway and fetch the text […] and send me some accounts of […].

And you shall write me about your condition, about the condition of the woman Tadjeddjepiti, and about the condition of Basa and the lesser folk(37).
A letter from a lady in charge of Harem
	P. Gurob III (Dynasty 19: Seti II): … I shall have myself boasted about because of them and not let fault be found with me …. It is only such people as are like those people whom my Lord, l.p.h., sent who are capable of functioning and who are capable of receiving my personal instruction, since they are foreigners like those who used to be brought to us in the time of Usermate-setepenre l.p.h., (Ramesses II), the Great God, your good (grand) father, and who would tell us, "We were quite a number in the household of the officials(38).

Villagers Women of Deir El Medina:
Egypt was, after all, an agrarian society, and peasant women typically have myriad responsibilities for their families' survival, sharing in the labors of the men. In the artisans' community, families that owned farm land would have had similar responsibilities on top of the work in the ne-cropolis (even if they had hired laborers or slaves to do much of it), and thus women of such households could have assumed control of all phases of family productivity, especially since their men were away from home much of the time.
While the men were away, it seems logical that a lot of decision-making would fall to the village wives and that they would take a strong role in community as well as household management. It is nice to recall that the Maxims of Ani, which were read in this village (as indicated by excerpts found there), recognize that women could be efficient, skilled managers and should be respected for that ability. Indeed Ani's reference to “her house” seems especially apt at Deir el Medina:
“You should not be overbearing with a woman in her house. When you know that she is efficient. Do not say to her “where is it, fetch it for us.” Let your eye be watchful while you are silent that you might perceive her skillfulness. Happiness is when your hand is together with hers”(39).
In this community, where the workplaces of almost all the men were quite separate from their homes, men and women had distinct realms. The men, spending most nights of the week a two-hour hike away, were dependent on their wives to send them food. One scribe's note to his wife, addressing her formally by her religious title, asks for beams o asks for papyri, pens, writing boards, and texts. These and other sniae tes suggest not only that the female relatives of scribes could read simple messages, but that a wife or daughter might be relied upon as something like the scribe's deputy, Indeed, toward the end of oer community's history, when the scribe Nesamenopet was out of town, in was his wife Hennutawi who took charge of dispensing the rations on payday. 
Some anthropologists can demonstrate that women who exert influence over household management also have influence over the economic and marital futures of their children. Similarly, one love song found at Deir el Medina presents the mother as the parent who should be addressed by the suitor for the hand of the girl, even though both her parents are mentioned as alive. But the nonliterary ostraca reveal that fathers took an active role in looking after their daughters' welfare should their marriages be less than satisfactory. One father required an oath from his future son-in-law that he would submit himself to one hundred lashes and forfeit all the property he and his wife had accumulated during their marriage if ever he abandoned her. Another father promised his “good daughter” a piece of property to live on should her man ever throw her out.
Fraternization between the sexes before marriage was possible (as indicated by the love songs); social drinking was indulged in by both women and men; and everyone's participation in public celebrations is documented in the ostraca Many daughters of the village stayed there by way of marriages with the men of the village (although some may by necessity have Marie outsiders or those who moved away in search of jobs). As Černý observed, there was no paterfamilias in the Egyptian family normally, the young married couple did not live with either parental household bu struck out on their own, just as the sage Ani advised. It is possible that some marriages (particularly among families of property) were arranged, but just marrying within the small village meant, often, marrying one's cousin. Thus, in anthropologist's jargon, the village wives were not as lions in the lime ages they joined through marriage," and their status mre cisilye guaranteed by the nearby presernce of the woman's own supportive parents.
Little is known about marriage or wedding arrangements. Egyptian commoners were monogamous, but cohabitation may have been just as normal as more formal marriage in ancient Egypt, particularly for older people whose first marriages had ended through divorce or death. There is a record of a workman who took all his belongings to the house of a woman in the hope of moving in with her, but he was refused-twice.si Another document from Deir el Medina has a workman stating that he carried a bundle of provisions (bride wealth?) to the house of the work-man Payom and “made his daughter my wife”(40). The rarity of marriage documents suggests that most young couples had very little property to warrant legal provisions. Divorce settlements and wills, made after some years of marriage and accumulation of joint property, are better represented(41) Women could indicate their own last testaments to suit them-selves, as the famous example of Naunakhte shows.
“Year 3, 4th month of the Inundation Season, day 5 under the Maj-esty of the King of Upper and Lower Egypt, the Lord of the Two Lands, Usimareskheperenre (L.P.H. [may he live, be prosperous, be healthy]), the son of Re',the Lord of Appearances like Atum, Ramses-Amunhikhopshef-miamun, given life for ever and ever.”
On this day a legal documentation of her property was made by the Citizeness Naunakhte before this tribunal.  
She said: “As for me, I am an independent woman of the land of pharaoh (L.P.H.). I raised these eight servants of yours and I gave to them furniture,-everything as is usually done for ones like them. But behold, I am grown old, and behold, they are not looking after me, myself. Whoever of them has aided me, to him I will give my property. As for the one who has not given to me, I will not give to him from my property.”
This "independent woman" used the title, which has been translate as"citizeness”(44)."How widely used this term was dificult to say, but at Deir el Medina the women are generally so referred to in administrative and juridicana texts(42).
	Address: The [title lost] of Ptah [name lost] so the standard-bearer Akhpe(43).
	Writing letters such a draftsman might call himself "scribe", not as a formal title but simply as an indication of his ability to write. According to Janssen (1987:176 n. 25), there were literate women in Dier el-Medina, who were able to write their own letters. Because artisans of the village were engaged in work on tomb projects requiring outmost secrecy, their movement beyond the confines of the necropolis was generally restricted. Three were watch posts and a major gateway that maintained the security of the area in which they lived and worked. Seeing to the safety of the royal tombs were policemen, who did not themselves reside in the village and thus had more frequent contact with the world outside Dier-el-medina. Because of the trust placed in the policemen, they frequently served as letter carries. Most of the Dier-el-medina correspondence was inscribed on ostraca and hand-carried over relatively short distances in western Thebes(44).
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A lady worshiped to scribe instruments- twenteenth dynasty, 
عبد العزيز صالح، التربية والتعليم فى مصر القديمة، القاهرة، 1966، 433.
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Women in markets, Sakara tombs, Old Kingdom, Fisher, H.G., Egyptian Women…., New Yotk, 2000, 23, fig.20.
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Women in markets
Fisher, op.cit., 23, fig. 21.
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Tomb of Kynbu at Qurna (TT 113) Lesko, L., Phaharaoh’s Workers, London, 1994, 51.
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Markets on the riverbank, tomb of Ipuy (TT 217), Lesko, op. cit., 50.
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Women owned and manage cargo ship, Fisher, op. cit., 38, fig.23.   
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كفاءة نظريتي ارفنج جوفمان وجيرمي والدرون في تفسير خطاب الكراهية في الحياة اليومية :

دراسة ميدانية لقرية الحبون بمحافظة الفيوم
The efficiency of the theories of "Erving Goffman and Jeremy Waldron" in interpreting hate speech in daily life: A field study of the village of "Al-Haboun" in Fayoum Governorate
أ.د.م/نهي محمد احمد السيد
استاذ علم الاجتماع المساعد
كلية الآداب/ جامعة الفيوم 
ملخص الدراسة:
تدور إشكالية الدراسة حول هدف رئيسي وهو: أختبار مدي كفاءة نظريتي" أرفنج جوفمان Erving Goffman , و جيرمي ولدرون Jeremy Waldron " في تفسير خطاب الكراهية بين العرب و الفلاحين في الحياة اليومية , وذلك من خلال دراسة ميدانية في قرية "الحبون" في محافظة الفيوم . و تنتمي هذه الدراسة إلي الدراسات الوصفية , ولقد اعتمدت الباحثة علي منهج دراسة الحالة , ومن ثم كان دليل المقابلة أداة لجمع البيانات , ولقد انتهت الدراسة إلي مجموعة من النتائج , من أهمها ما يلي: من الآثار المترتبة علي ممارسة خطاب الكراهية في الحياة اليومية قرية "الحبون" , وجود أضرار معنوية و مادية تلحق بالفلاحين من جانب العرب, والتي تتمثل في السب و الإهانة , الاستعلاء , والاستهجان , والتحقير, والضرب , القتل .
Study summary
The problem of the study revolves around a main objective, which is: To test the efficiency of the theories of "Jeremy Waldron and Erving Goffman" in interpreting hate speech between Arab and peasants in daily life, through a field study in the village of "Al-Haboun" in Fayoum Governorate. This study belongs to the descriptive studies, and the researcher relied on the case study approach, and then the interview guide was a tool for data collection, and the study ended with a set of results as follows: One of the effects of the practice of hate speech in daily life in the village of “Al-Haboun” is the presence of moral and material damages to the peasants on the part of The Arab, which are represented in insults, humiliation, arrogance, disdain, humiliation, beatings and killing.
مقدمة: شهدت العلوم الإنسانية و الاجتماعية في منتصف الستينات ميلاد نموذجا جديدا لتناول المجتمع , وتمثل هذا النموذج في الخطاب Discourse , ولم يقتصر هذا النموذج على مجال بذاته بل أنه شمل العديد في الميادين مثل: علم الدلالة Semiotics , وعلم نفس اللغة Psycholinguistics وعلم اجتماع اللغة Sociolinguistics ,الفلسفة البراجماتية ........الخ, وفيما يتعلق بعلم الاجتماع نجد أن هذا النموذج – الخطاب – شكل منهجية لدراسة المجتمع الإنساني من خلال تناول الحياة اليومية everyday life للأفراد والجماعات.  T. Bergesen  Schei, Everyday life Discourse in kinder gratin, PHD, faculty of education ,Bergen university college, 2013, p 32. وتبدو أهمية الخطاب في تناول ظواهر المجتمع من خلال ثلاث زوايا: هو أنه يسهل استخدام اللغة, كما أنه يحدث النظرة الروحية للناس, فضلا عن كونه يمكن رجال علم الاجتماع من تناول المجتمع بصورة أكثر دقة وتفصيلا.  Wenxing Yang & Ying sun, Interpretation of discourse from different perspective : Alternative reclassification and Exploration of discourse analysis, international journal and language society and culture, issue 31, 2010, p27. ومع الوضع في الاعتبار أن خيارات وسلوكيات الأفراد في الحياة اليومية تتراوح ما بين الجانب السلبى وتلك الإيجابي , فقد تكون سلوكيات إيجابية تتمثل في نمط الحياة اليومية السوية أو أنها سلبية تحمل عنفا رمزيا أو جسديا أو ماديا , و يرتبط بتلك السلوكيات خطاب يعطي انطباعا عن هوية تلك السلوكيات C.Anak, & etal, choices for people with an intellectual impairment: official discourse and everyday practices, Blackwell publishing ltd, UR. 2009, p3 , فالخطاب قد يكون متزنا بعيدا عن أشكال العنف وقد يكون منحرفا يتصف بالقهر والضغط والتحريف مشكلا ما يطلق عليه خطاب الكراهية , والذى شددت عليه الامم المتحدة في المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بتاريخ 16 كانون الأول / ديسمبر 1966م بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2200 على أنه (يحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية , والتي تشكل تحريفا على التمييز أو العداوة او العنف ) عبدالرحمن ناصر العبيدان , اعلام الازمة الخليجية: خطاب الكراهية, مركز الدوحة لحرية الاعلام ,قطر , 2014 , ص 4.,  والتي يمكن في أطارها أن ندرس الوقائع الاجتماعية التي تنتج من خلال تفاعل الأفراد فضلا على أنه يهتم بالمعاني التي تتخلق من خلال الأفعال الظاهرة و المستترة في أطار الحياة اليومية وتشكل بالتالي الملامح البنائية للمجتمع. شحاته صيام , النهايات المفتوحة , مصة للنشر والتوزيع , القاهرة , 2009 , ص 164.وعلى الرغم من تعدد رجال علم الاجتماع الذين تناولوا هذا المفهوم – الحياة اليومية – بالدراسة والتحليل إلا أننا نجد أن الإسهامات الأكثر تداولا وشهرة في المجال السيسيولوجي تعود إلى رجال علم الاجتماع الأمريكيين في مرحلة ما بعد الحداثة مثل هربرت ميد Mead, الفرد شوتزA.Schutz  , بيرجر Berger , لوكمان Luckman , إرفنج جوفمان  A . Goffman  Wenxing Yang & Ying sun, Interpretation of discourse from different perspective : Alternative reclassification and Exploration of discourse analysis ,Op .cit, p27. .
ومن زاوية اخري نجد ان التناول السوسيولوجي لخطاب الكراهية حديث العهد إلي حدا ما , فهو تناول قد يحدد انماط خطاب الكراهية و الاثار المترتبة عليها , ومن اهم العلماء الذين تناول معالجة خطاب الكراهية "جيرمي والدرون" , والذي يرمي من ورائه ان هذا النوع من الخطابات انما يقوض الشعور بالاطمئنان في ظل وجود فصيلين متناحرين.  Eric Barendt, What is the harm of hate speech?, Ethical theory and moral practice,vol.22,2019,p.p.540-541. 
إشكالية الدراسة: شكل مفهوم الحياة اليومية منعطفا جديدا في علم الاجتماع في مرحلة ما بعد الحداثة, أذ مكن هذا المفهوم رجال علم الاجتماع من الاقتراب أكثر من الذات الانسانية, من أجل سبر أغوارها والتعرف علي جوانبها المختلفة من خلال رصد حيثياتها اليومية. وتمثل المعالجة التي طرحها "إرفنج جوفمان" - عرض الذات في الحياة اليومية - أحد أهم الاسهامات السيسيولوجية فيما يتعلق بهذا المفهوم, أذ أوضح "جوفمان" أذ أن الصورة التي ترغب الذات في توصيلها للآخرين هي ذات تبدو علي مسرح الحياة , وهناك ذات خفية في كواليس تلك الحياة , فأي ذات تبدو صورتها علي المسرح ؟ , يتوقف ذلك علي ما نريد إيضاحه من خطاب للأخر كي نحتل مكانة خاصة في الهيراركية الاجتماعية, فقد يتباين هذا الخطاب بين الحميمية والنفور , بين الحب و الكراهية , فحينما يسود النمط الاول من السلوكيات يلوح هناك خطابا للتسامح والعلاقات السوية التي تحافظ علي لحمة المجتمع , وحينما تسود سلوكيات تتصف بالكراهية و بالنفور من الأخر , فنحن بصدد خطابا للكراهية , يحمل مشاعرا لا عقلانية تنم عن ازدراء و عداوة وبغضاء تجاه فرد أو جماعة بذاتها, وقد ترجع أسباب خطاب الكراهية إلي أسباب عدة تشمل: الاعتقاد في الأفضلية الأثنية, عدم قبول الاخر,.........الخ, وفي ذات السياق نجد "جيرمي والدرون" يقدم معالجة لخطاب الكراهية , و تبدو ممارسات خطاب الكراهية في انماط عدة مادية , او لا مادية, و قد تحمل صورا مختلفة من النظرة الاستعلائية و الاحتقار , الشتم , السب,.....الخ, ومع سيادة هذا النوع من الخطاب في المجتمع قد تبدو هناك أثارا تهدد النسيج الاجتماعي, لأن في تلك الخطاب إنقاصا لكرامة وحقوق الانسان الخاضع لتك السيطرة , فتبدو هناك التوترات و الانقسامات الاجتماعية, وانتشار مشاعر الخوف والقلق و الدونية و الخزي...... الخ , الامر الذي يطلق إشارات الانذار بضرورة اتخاذ ردة فعل من جانب اجهزة الحكومة للقيام بدورهما تجاه درأ التداعيات المرتبطة بخطاب الكراهية من أجل عقد مصالحة اجتماعية تقوم علي الحوار , وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المهيمنة وتلك الخاضعة , وربما ينسحب هذا النوع من الخطاب السلبي – خطاب الكراهية - علي ما هو قائم بين الفلاحين والعرب في أحدي القري المصرية , و الذي يعيش فيها كلا الطرفين في نطاق جغرافي واحد , ومن ثم  فان اشكالية الدراسة تتحدد في الكشف عن مدي كفاءة نظريتي "ارفنج جوفمان" , و"جيرمي والدرون" في تفسير خطاب الكراهية في الحياة اليومية بين العرب   و الفلاحين ذلك من خلال اجراء دراسة ميدانية في قرية الحبون في محافظة الفيوم .
أهمية الدراسة: هناك جانبان لأهمية الدراسة كالتالي:
أهمية علمية : تتمثل الأهمية العلمية في سبر اغوار التراث النظري حول سوسيولوجيا خطاب الحياة اليومية وخطاب الكراهية والخروج بمستخلصات نظرية مرتبطة بهذه القضية من أجل وضع عموميات وفرضيات نظرية متعلقة بسوسيولوجيا خطاب الكراهية خاصة فيما يختص بفكر "ارفنج جوفمان"  , " جيرمي والدرون" .
اهمية تطبيقية : تمثل القرية المصرية اساس الانتاج الزراعي في مصر , ولذا فمن الاهمية بمكان رصد التغييرات الحادثة في القرية المصرية , و النتائج المترتبة علي خطاب الكراهية في الحياة اليومية . 
أهداف الدراسة : يتحدد الهدف الرئيسي للدراسة في الكشف عن مدي كفاءة مقولات نظريتى "جيرمي والدرون و ارفنج جوفمان" في تفسير خطاب الكراهية في الحياة اليومية بين العرب  والفلاحين في قرية الحبون بمحافظة الفيوم وينبثق من هذا الهدف عدة أهداف فرعية وتشمل:
الكشف عن خصائص عينة الدراسة.
	التعرف على طبيعة العلاقة بين العرب  والفلاحين في الحياة اليومية في ضوء مقولات نظريتي والدرون وجوفمان.
	الكشف عن الأضرار المترتبة على خطاب الكراهية في الحياة اليومية بين العرب   والفلاحين في ضوء مقولات نظريتي والدرون وجوفمان.
	رصد دور مؤسسات الدولة في الحد من أثار خطاب الكراهية في الحياة اليومية بين العرب والفلاحين في ضوء مقولات والدرون وجوفمان.
 
تساؤلات الدراسة: تتمحور الدراسة الحالية حول تساؤل رئيسي ما مدي كفاءة نظريتي ارفنج جوفمان وجيرمي والدرون في تفسير خطاب الكراهية بين العرب و الفلاحين في الحياة اليومية من خلال دراسة ميدانية لقرية الحبون بمحافظة الفيوم؟ , وينبثق في هذا التساؤل عده تساؤلات فرعيه تحتوي ما يلي :
ما هي خصائص عينة الدراسة؟
	ما طبيعة العلاقة بين العرب والفلاحين في ضوء مقولات نظريتي والدوران وجوفمان؟
	 ماهي الجوانب العلائقية لخطاب الحياة اليومية بين العرب   والفلاحين قريه الحبون في ضوء منظوري "ارفنج جوفمان" , و "جيرمي والدرون" ؟
	ما هي الجوانب التفاعلية لخطاب الكراهية في خطاب الحياة اليومية الموجهة من العرب   الي الفلاحين بقرية الحبون في ضوء منظوري "ارفنج جوفمان" , و "جيرمي والدرون"؟
	ما الأثار المترتبة علي خطاب الكراهية في الحياة اليومية بين العرب والفلاحين بقرية الحبون في ضوء منظوري "ارفنج جوفمان" , و "جيرمي والدرون"؟
	 ما هو الدور المنوط بمؤسسات الدولة لمواجهة الأثار السلبية لخطاب الكراهية في الحياة اليومية بين العرب والفلاحين في ضوء منظوري "ارفنج جوفمان" , و "جيرمي والدرون"؟
مفاهيم الدراسة :سوف نتناول مفاهيم الدراسة بالتحليل : وهما مفهوم خطاب الكراهية , والحياة اليومية , و العرب فيما يلى:
	خطاب الكراهية Hate Speech: 

لغويا: الخطاب من مصدر خاطب وهو ما يكلم به الانسان صاحبه أي الرسالة  جبران مسعود, الرائد , معجم لغوى عصري, دار اللم للملايين , بيروت ,1992 , ص 338.وخطب: أي الشأن أو الأمر صغرا وعظمهم , والخطب: الأمر الذى تقع فيه المخاطبة والشأن والحال الخطب: الذى يخطب المرأة وقيل المرأة المخطوبة  - الخطاب والمخاطبة: مراجعة الكلام – رجل خطيب : حسن الخطبة – خطب خطابة   صالح العلى واقييه الشيخ , المعجم الصافي في اللغة العربية , غير مبنية جهة النشر الرياض ,1401هـ ,ص 150,أما الكراهية: أي كره الشيء كرها وكراهية – خلاف أحبة – فهو مره ومكروه وكراهية أي قبح.  مجمع اللغة  العربية ,المعجم الوجيز, دار التحرير والنشر والطبع , 1989 ,ص 533.
اصطلاحيا : يشار دائما إلى أنه ليس هناك تعريف محدد متفق عليه لخطاب الكراهية وإنما يأخذ توصيفات عدة يمكن أن نجملها في (العنف اللفظي المتضمن في الخطاب الدوني , والكره البين , والتعصب الفكري , والتمييز العنصري , والتجاوزات التعبيرية القدحية والنظرة الاستعلائية في الخطاب المصحوب بالأقصاء)  شريف سليمان , الدليل التدريبي حول مواجهة خطاب الكراهية في فلسطين ,مركز مدى, فلسطين ,2017 , ص 9
ويعرفه "مارابو" “Mraburo” بأنه يستخدم عموما لوصف أي رسالة تسخر من شخص أو عدة أشخاص , وقد يأخذ خطاب الكراهية العديد في الأنماط بين [حديث speech أو إيماءه أو سلوك أو كتابة أو عرض لمشهد ما]. Adiso Rasay & etal ,Media, politicizes and hate speech : Artificial Discourse analysis, Academia journal , vol. 6 , issue 1 , 2017 , p 242.
كما يعرف وفقا “لمرصد الأعلام في شمال أفريقيا والشرق الأوسط “على أنه (كل خطاب مكتوب أو مسموع أو مرئي بهدف القتل الرمزي للأخر أو أقصائه ويتجلى ذلك في أبشع مظهر , وهو الدعوة للقتل والعنف والشتم والسب والقذف و الإساءة والإهانة والتمييز)  تقرير مرصدا الإعلام في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ,رصد خطابات الحقد والكراهية في الصحافة المكتوبة , التقرير الثاني , الهيئة الأردنية للثقافة الديمقراطية ,الأردن , 2015, ص 6.
أما “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” تعرفة على أنه (حالة ذهنية تتسم بانفعالات حادة وغير عقلانية من العداء والمقت والاحتقار تجاه المجموعة أو الشخص المحرض هذه)  أحمد عزت وأخرون , خطابات التحريض وحرية التعبير : الحدود الفاصلة ,مؤسسة حرية الفكر والتعبير, القاهرة , 2018 , ص 8. 
ومن ثم فالتعريف الإجرائي لخطاب الكراهية:(أنماط التواصل الشفهي وغير الشفهي التي تدعو إلى بث الكراهية والعنف وتشمل النظرة الاستعلائية وأساليب الفزع والصوت العالي ,وتبلغ ذروتها في الشتم والسب والتحريض والتمييز ضد الأخر كنتيجة للاختلاف في العرق أو الدين أو النوع الاجتماعي ........ الخ) 
	الحياة اليومية : Everyday life

لغويا: ينقسم هذا المفهوم إلى مفهومين , أما بالنسبة للمفهوم الأول (الحياة) فهي من حيا , والحياة ضد الموت ويحي ضد الميت , والمحيا مفعل من الحياةزين الدين الرازي, المعجم الوسيط , المكتبة العصرية , بيروت, 1999 , جـ 5 , ص 69 . , أما كلمة اليومية من مادة ي و م اليوم معروف وجمعه أيام . المرجع السابق , ص 361 .
اصطلاحيا :يعرفه "فتحي التريكي" بانة كل ما يحيط بي وأدركه حالا ومن دون واسطة ليصبح قريبا منى وحاضرا في ذهني حضورا مستمرا فائقا فالمحيط هنا يعنى فضاء الحياة اليومية كالعائلة مثلا أو الحى أو القرية أو المدينة . فتحي التريكى , فلسفة الحياة اليومية, الدار المتوسطية للنشر, تونس , 2009 , ص 69 .
"الفرد شوتز" يقصد به ما يحدث في العالم الاجتماعي يوميا من جانب أفراد المجتمع من خلال سلوكياتهم وتفاعلاتهم اليومية.  Steve Bruce & Steve early, sage dictionary of sociology, Sage pup., London, 2006, p 174
اما "أدموند هوسرل" هو ما تتمتع به الكائنات الإنسانية من قدرات على توقع المستقبل و من مهارات عملية.  اندرو ادجار وبيتر سيد جوبك , موسوعة النظرية الثقافية: المفاهيم والمصطلحات الأساسية , ترجمة هناء الجوهري , المركز القومي للترجمة , القاهرة , 2009, ص ص 394 : 395 
أما "جوفمان" فلقد تناول مفهوم الحياة اليومية من خلال ارتباطه بمفهوم أخر هو "إدارة الانطباعات" Impression management وهو متعلق بمحاولات الأفراد لإعطاء صورة عن ذواتهم خلال الحياة اليومية أذ أنه من خلال إدارة الانطباعات تقوم بتوصيل رسائل تعطى صورة عن ذواتنا التي نريد أن يراها الأخرون في المجتمع  Beth B. Hess & etal, sociology, Macmillan publishing Co. INK, New York, 1989, p 204
ومن ثم فالتعريف الإجرائي للحياة اليومية (هي التفاعلات الحياتية التي تتم في كل الأوقات التي يحيياها الأفراد داخل القرية, في الطرقات و الأراضي الزراعية, و وسائل المواصلات, وداخل المنازل, وفي تعاملاتهم الاجتماعية و الاقتصادية و التي يمكن تدوينها من خلال سردهم لأحداث حياتهم للباحث).
العربArab : 
لغويا : هم جيل من الناس , والنسبة اليهم عربي , وهما قسمين العرب العاربة , وهم الخلص منهم , و العرب المستعربة , وهم غير الخلص منهم.   محمد بن ابي بكر بن عبد القادر, مختار الصحاح , مكتبة لبنان , بيروت ,1986, ص333., وعادة ما تستخدم كلمة العرب كمرادف لكلمة قبيلة , اي ان عربي اي قبلي .  اصيل الاصولي , قراءة في كتاب الاوليات , مجلة كان التاريخية , ع 3, ص ص 80 -81. (و هو ما سنعتمد علية في هذه الدراسة).
اصطلاحيا: هم أهل الامصار الذين جاءوا لمصر من شبة الجزيرة العربية عن طريق شبة جزيرة سيناء , و البحر الاحمر).  ممدوح عبد الرحمن ,دور القبائل العربية في صعيد مصر, ط1, مكتبة مدبولي, القاهرة,1996, ص26.
و العرب باعتبارهم قبيلة , هم جماعة من الناس تربطهم صلة القرابة , والواجب , وتقترن بمنطقة , او اقليم معين , ويشترك افراد القبيلة في خاصية التماسك الاجتماعي الراجع إلي الاسرة , اضافة إلي الاحساس بالاستقلال).  جوردون  مارشال , موسوعة علم الاجتماع , ترجمة محمد الجوهري و اخرون , المركز القومي للترجمة , القاهرة ,2002, ص 1112.
ومن ثم فأن التعريف الاجرائي لمفهوم العرب ( هم قوم ينتسبون إلي اب او جد واحد , جاءوا لمصر من شبة الجزيرة العربية عن طريق شبة جزيرة سيناء , والبحر الاحمر , ولقد توطنوا في اماكن متفرقة بمصر , وتجمعهم صلة القرابة , والنسب , العادات , والتقاليد , و الاحكام العرفية , والتي قد تميزهم عن ذويهم من غير بنيهم) . 
الدراسات السابقة: سوف نتناول الدراسات السابقة العربية والاجنبية ليمكننا تعميق فهمنا للظاهرة محل الدراسة علي ان يتم ترتيبها علي النحو التالي :الدراسات العربية , ثم الدراسات الاجنبية ويتم عرض الدراسات الاقدم للأحدث في كل من نوعي الدراسات العربية والأجنبية كما يلي:
الدراسات العربية:
دراسة أحمد زايد(خطاب الحياة اليومية في المجتمع المصري)2003  أحمد زايد, خطاب الحياة اليومية في المجتمع المصري , الأنجلو المصرية, القاهرة , 2003.:هدفت الدراسة إلى الكشف عن الكيفية التي يتشكل بها خطاب الحياة اليومية في العالم الرأسمالي ولقد اعتمدت الدراسة على المنهج التأويلي , وتمثلت العينة في عينة قصدية قوائمها 250 مفردة موزعه بين الريف والحضر , و انتهت الدراسة إلى أن: هناك اختلاف في طبيعة الخطاب اليومي ما بين الريف والحضر, أذ أن الخطاب في الريف أكثر التصاقا بنمط التفاعل مع البيئة المحلية ,أما في الحضر فهو مرتبط بالاركيولوجيا النظامية , هناك فروق مهنية في الخطاب اليومي وموضوعه , وهناك ملامح عامة للخطاب في المجتمع وهى أصدرا الأحكام والتقويم والنقد واللامبالاة والتطرف في الاستجابة والمبالغة والنقد.
دراسة حفيظة مخنفر(خطاب الحياة اليومية لدى الطالب الجامعي ) 2013حفيظة مختصر ,  خطاب الحياة اليومية لدى الطالب الجامعي , رسالة ماجستير منشورة , كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية, جامعة سقيف , 2013 , ص ص 44 : 64   : هدفت الدراسة إلى الكشف عن ملامح خطاب الحياة اليومية للطالب الجامعي كعضو من أعضاء المجتمع الجزائري وتعتبر دراسة استطلاعية ولقد اعتمدت على منهج تحليل المحادثة ل "ساكس" ولقد اعتمد الباحث على عدة أدوات منها الملاحظة و الاستبانة وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وتشمل: من خلال تحليل خطاب الحياة اليومية للطالب الجامعي تبين تنوع الموضوعات الاجتماعية والثقافية والترفيهية فضلا من الموضوعات التعليمية , تنوع خطاب الطالب اليومي اتجاه الموضوعات السالفة الذكر ما بين الإيجابية والسلبية.
دراسة حفيظة مخنفر(مقاربة سوسيولسانية لتحليل خطاب الحياة اليومية : النظرية والمنهج )2018 حفيظة مخنفر ,مقاربة سوسيو لسانية  لتحليل خطاب الحياة اليومية : النظرية والمنهج , مجلة اللوم الاجتماعية ,مج 15 , ع 2018  , ص ص 48 – 64  : تهدف الدراسة إلى تقديم مقاربة لسانية لدراسة حطاب الحياة اليومية في مواقف التفاعل اليومي ولقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي للمنهجية الأنثوميثودولوجية خاصة هارولد "جارفنكل" ,و"ساكس" , و"شراج" , وتعد هذه دراسة نظرية تعتمد على المنهج الاستقرائي للأدبيات المعنية بالمنهج الأنثوميثودولوجية ,ولقد انتهت الدراسة إلى نتائج عدة تشمل: أن دراسة الحياة اليومية يعتمد على منهجية تحليل المحادثة للخطاب الدائر بين أفراد التفاعل , كما أن التفاعلات اليومية تكشف عن الممارسات الخطابية و اللاخطابية من معتقدات و تمثيلات وتصوراتهم للحياة.
دراسة ناصر الرحامنة (خطاب الكراهية في شبكة الفيس بوك في الأردن: دراسة مسحية) 2018  ناصر الرحامنة , خطاب الكراهية في شبكة الفيس بوك في الأردن . دراسة مسحية, رسالة ماجستير منشورة ,قسم الصحافة والأعلام ,كلية الأعلام , جامعة الشرق الأوسط , الأمارات ,2018 .: هدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم خطاب الكراهية وأشكاله المتداولة غير شبكات التواصل الاجتماعي وانعكاساته على المجتمع الأردني , ولقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي واستخدمت الاستبانة لجمع المعلومات من عينة عشوائية قوامها 400 مفرد من جميع الفئات المجتمع الأردني , ولقد انتهت الدراسة إلى عدة نتائج منها: اختلف أنماط سلوكيات الكراهية لدى أفراد العينة وجاء في مقدمتها تشويه الحقائق أو تكذيبها وعدم قبول الاختلاف مع الأخر وأساليب الاحتقار, تعمل شبكات التواصل الاجتماعي على أثاره الفتن مما يؤدى إلى الفرقة والتأخر , تسهم مؤسسات المجتمع المدني , والمؤسسات الدينية والإعلامية في نشر ثقافة الاحترام المتبادل لمواجهة خطاب الكراهية.
  دراسة شحاتة صيام (القهر والحيلة ,أنماط المقاومة السلبية في الحياة اليومية)  شحاتة صيام .,القهر والحيلة ,أنماط المقاومة السلبية في الحياة اليومية. متاح. علي15 – 2 – 2019 http://www.Rotobarabia.com : تمحورت الدراسة حول هدف رئيسي وهو الكشف عن أنماط التفاعل الإنساني في أطار الحياة اليومية وما يظهر ذلك من علاقات السلطة والسيطرة , ولقد اعتمدت الدراسة على أداة تحليل المحادثة وتمثلت العينة في سبعة أنماط تكشف عن علاقة السيطرة والخضوع في مجال العمل غير الرسمي . ولقد اعتمدت الدراسة على المنهج التأويلي وكشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج وتشمل: أن خطاب الحياة اليومية الذى يتضمن مظاهر الخضوع والسيطرة أنما تكشف عن تأثير القيم الرأسمالية في المجتمع المصري , أن خطاب الحياة اليومية للفئات التي تم رصدها يمثل عنفا رمزيا يعانى منه المجتمع المصري في ظل شيوع الرأسمالية.
الدراسات الأجنبية
دراسة Pitor Sztonpka (التركيز علي الحياة اليومية :منعطف جديد في علم الاجتماع) 2008  Piotr sztonpka, the focus on everyday life : anew turn in sociology, Europeans review, vol. 16, No 1, 2008 . p .P. 1: 15: تناولت هذه الدراسة مفهوم الحياة اليومية – باعتباره ينتمى إلى مجال علم الاجتماع الثالثthird sociology  , والذى أتى بعد علم الاجتماع الأول الذى اهتم بالمماثلة العضوية بين المجتمع والكائنات الحية , وعلم الاجتماع الثاني الذى اهتم بالاتساق وقضايا العمل والرأسمالية وأنماط السلوك واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي للتراث النظري المعنى بمفهوم الحياة السيسيولوجية, وانتهت الدراسة إلى أن تناول المجتمع من زاوية الحياة اليومية يجعلنا نتناول بشكل أعمق أكثر مما كان يذهب إليه علم الاجتماع الأول والثاني.
دراسة )Terfa T.Alakali &etalادراك الجمهور لخطاب الكراهية والالفاظ البذيئة في وسائل التواصل الاجتماعي بنيجيريا 2011)  Terfa T. Alakali & etal, Audience perception of Hate speech and foul language in the social media in Nigeria ,implications for mortality and low, PHD, university of Mkar , Nigeria, 2011.:  يرتكز الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في الكشف عن ظاهرة خطاب الكراهية واللغة الخارجة في صفحات التواصل الاجتماعي في نيجيريا , وأثر ذلك على المجتمع , ولقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي بالعينة قوامها 380 مفردة معتمدة على أداة الاستبيان لجمع البيانات وكشفت الدراسة عن ما يلى: أنتشار أنماط خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين ألفاظ بذيئة وكلمات نابية بين أفراد المجتمع , كما اوضحت ان لخطاب الكراهية أثر سلبى على المجتمع وتتمثل في الإحساس بامتهان الكرامة والدونية, وعلى الرغم من ذلك لا توجد عقوبات قانونية رادعة لتلك الأنماط في نيجيريا وهو الأمر الذى يؤدى إلى تفاقم الأثار السلبية لخطاب الكراهية.
دراسة Eszter kiss(السمات الشائعة لخطاب الكراهية في المجر واليابان 2015)  Eszter kiss, common features of Hate speech in Hungary and in Japan, Master thesis, Department of media, Eotves lorand university, Hungary, 2015: تهدف الدراسة إلى عقد مقارنة لخطاب الكراهية في كلا من اليابان والمجر , والتدابير القانونية التي تتخذها كلا الدولتين للتخلص من سلوكيات الكراهية ومواجهتها , ولقد اعتمدت الدراسة على المنهج الإحصائي , ولقد أوضحت الدراسة أن: هناك أوضاعا سيئة للأقلية المجرية _ إذ يلجئون إلى إخفاء هويتهم بإعطاء أسماء يابانية لأبنائهم حتى يبتعدوا عن أنماط خطاب الكراهية من جانب اليابانيين , وهذا له أثر سلبى على هؤلاء الأفراد , لا يختلف الأمر كثيرا في المجر عن اليابان: أي أن هناك أقصاء للأقليات المهاجرة في المجتمع للحقوق الاجتماعية والاقتصادية المتاحة للمجريين وإذ كانت القوانين المخصصة لمواجهة خطاب الكراهية في المجر أكثر تفعيلا فيها عن اليابان.
رؤية نقدية للدراسات السابقة. يتبن من خلال الدراسات السبقة ما يلي:
	تميزت دراسة احمد زايد بالشمول لكلا من الريف والحضر لرصد خطاب الحياة اليومية , مع الوضع في الاعتبار الفوارق المهنية لخطاب الحياة اليومية الا انه لم يتطرق الي الفوارق الطبقية واثرها علي خطاب الحياة اليومية سواء في الريف او الحضر.
	في دراسة حفيظة مخنفر (2013) رصدت ملامح خطاب الحياة اليومية للطالب الجامعي ,ولكنها اغفلت الفروق النوعية و العرقية التي قد تؤثر في نمط هذا الخطاب, اما في دراسته عام (2018) اقتصرت الدراسة علي الجانب النظري دون الأمبريقي.
	دراسة ناصر الرحامنة لم تتناول الاسباب الكامنة وراء انتشار خطاب الكراهية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن , كذلك دراسة Terfa T.Alakali &etal بالشمول من حيث رصد انماط خطاب الكراهية في ماقع التواصل الاجتماعي بنيجيريا, والتدابير القانونية الرادعة لهذا الخطاب, ولكنها لم توضح اسباب خطاب الكراهية في هذا المجتمع الافتراضي.
	دراسة شحاتة صيام اقتصرت علي رصد خطاب القهر و الحيلة داخل مجال العمل غير الرسمي فقط ذلك دون العمل الرسمي .
	رغم رصد دراسة Pitor Sztonpka  لمدي اهمية اسلوب الحياة اليومية في علم الاجتماع , الا انه لم يذكر الجوانب السلبية في تطبيق هذا المفهوم عند تناول موضوعات قد لا تتلاءم مع طبيعة هذا المفهوم.
	تميزت دراسة  Eszter kiss بالشمول من حيث رصد ملامح خطاب الكراهية بين المجريين و اليابانيين, و القصور القانوني في كل مجتمع , كذلك الاثار السلبية المترتبة علي انتشار خطاب الكراهية في كلا المجتمعين.

الإطار النظرى : (يتحدد الإطار النظري للدراسة في منظوري " ارفنج جوفمان" , و " جيرمي والدرون") 
صك عالم الاجتماع "هارولد جارفنكل  H. Garfunkel" مفهوم الأثنوميثودولوجى من خلال عملة (دراسات في الأنثوميثودولوجية), وتدل كلمة الاثنومثودولوجي على أنها دراسة لمنهجية الناس Peoples method. Adam kuper & Jessica Kuper, the social science Encyclopedia, Rutledge, London, 2nd edition, 1996,p.55 ويهتم هذا الاتجاه بالطريقة التي يخلق بها إعطاء المجتمع عالمهم الاجتماعي المنظم الذى يعيشون فيه  اندروادجار  وبينر سيد جويك ,النظرية الثقافية ,مرجع سابق ,ص 35 , ويتكون عالم الحياة اليومية في نظر “جارفنكل” من أفعال اجتماعية انعكاسية تحبذ تنوعا من المعاني التي تعتمد على سياق خاص السيد عبد العاطي ,النظرية في علم الاجتماع, دار المعرفة الجامعية , الاسكندرية, 2005,ص ص 342:;343 , ومن ثم فلقد اهتم "جارفنكل" بالطريقة التي تقدم بها الفرد نفسه للأخرين في مواقف العمل اليومية , وبالطريقة التي يوجه بها انطباعات الغير عنه ويتحكم فيها وأنواع الاشياء التي يغلفها أو يتجنبها , وركز "جوفمان" على التحكم في الانطباعات أثناء التفاعل عندما درس الحالة التي يسعى بها الفاعل إلى إعطاء أفضل صورة في التفسيرات تفسر سلوكه لدى الغير . ومرة ثانية فلقد كان التركيز على الجوانب الفردية للتفاعل الاجتماعي جراهام كلينوتش ,تمهيد في النظرية الاجتماعية وتطورها ونماذجها الكبرى, ترجمة محمد نعيم فرح , غير مبينة جهة النشر , 2001 , ص 296., ويعتمد التفاعل اليومي على صلة خفية بين تعبيرنا بالكلمات والمعاني والإيحاءات التي تنقلها عبر العديد من الاتصالات غير الشفوية ,ومن بينها تعبيرات ملامح الوجه – والإيماءات وحركات الجسد انطوني جيدنجز , علم الاجتماع ,ترجمة فايز الصباغ, المنظمة العربية , للترجمة ,بيروت,ط4, 2005,, ص 161. ,ومن ثم نجد "جوفمان" في كتابه (عرض الذات في الحياة اليومية) يعقد مقارنة بين العالم والمشهد المسرحي حيث الذوات ممثلون يقومون بأداء أدوار في علاقات اجتماعية هي ضروب من التمثيل وتؤدى هذه الأدوار في فضاءين مختلفين الجهات الداخلية والجهات الخارجية. فيليب بلانشيية , التداولية من اوستن إلى جوفمان , دار الحوار ,سوريا , 2007 ,ص 88.وإذا كان "جوفمان" يرى أن الحياة الاجتماعية تشبه إلى حد بعيد ما يدور على خشبة المسرح , فإن المواقع الإضافية (الجهات الخارجية) تمثل ما يؤديه الفاعلين من أدوار رسمية تلك تتباين عما يؤديه في الكواليس أو ما يطلق عليه المواقع الخلفية (الجهات الداخلية).  شحاتة صيام ,القهر والحيلة ,أنماط المقاومة السلبية في الحياة اليومية متاح. علي15 – 2 – 2019 http://www.Kotobarabia.com ويذهب "جوفمان" الي ان طرقنا في الملبس وأساليبنا في الحديث والحركة يمكن توصيلها للأخرين , فالكثير من سلوكنا في معاملاتنا المباشرة ببعضها مع الأخرين يمكن النظر إليها على أنها إدارة للمعلومات Information Management  على عبد البرازق جلبى , الاتجاهات الأساسية في نظرية علم الاجتماع , دار المعرفة الجامعية ,الإسكندرية , 2015 ,ص 260., ووفقا لذلك فلقد صاغ "جوفمان" مجموعة من الافتراضات تدور حول الحياة اليومية كالاتي: أولا, تعد مصادر المعلومات أو الصور المتبادلة أساسية ككل عملية من عمليات التفاعل وهكذا تحدد المعلومات عند الفرد والموقف كما تحدد المعلومات توقعات الأدوار المتبادلة , والأمر الذى له أهمية في هذا الشأن هو الأساليب الخاصة الذى يستخدمها الأفراد في تقديم أنفسهم والأوضاع الخاصة التي تستخدم هذه الأساليب.  جراهام كلينوتش ,تمهيد في النظرية الاجتماعية وتطورها ونماذجها الكبرى ,مرجع سابق, ص 296.ثانيا, هناك نظام أخلاقي – ألا وهو البناء الاجتماعي الذى يقوم على مجموعة من القيم والمعايير , و من الضرورة أن تقبل جميع التنظيمات في المجتمع النظام الأخلاقي على أنه يمثل الأساس التفسيري للحقيقة الاجتماعية ,ثالثا, يمثل النظام الأخلاقي الأساس التفسيري للحقيقة الاجتماعية. ضرورة أن يقوم الأفراد _ باعتبارهم أعضاء في المجتمع _ بتوجيه أفعالهم وسلوكهم نحو متطلبات النظام الأخلاقي حتى يمكن فهم حصيلة أنظمتهم ويبرر تبريرا عقلانيا بواسطتهم أيضا.  عبدالله محمد عبدالرحمن , النظرية في علم الاجتماع , النظرية السوسيولوجبة المعاصرة , ج2 ,2006 دار المعرفة جامعة الإسكندرية ,, ص 249. ويلاحظ أن مفهوم الحياة اليومية يشير إلى ثلاث دلالات وهى كالتالي :أن الحياة اليومية لا تقتصر في التمييز بين ما يطلق عليه "إميل دوركايم" المقدس و العلماني ولكنها تحمل كلا الجانبين فكل ما يقصد به الحياة اليومية من خلال قداس الكنيسة والعمل وهو يقصد به أيضا الحياة اليومية من خلال السوق وحضور المناسبات الوطنية ومشاهدة التلفاز ...... إلخ ,أن الحياة اليومية لا يقتصر كمفهوم على طبقة بذاتها فهو مفهوم يشمل العامة والنخبة على قدم المساواة وأن كان نمط الحياة اليومية مختلف لكلاهما .أن الحياة اليومية لا يقصد بها الحياة الخاصة ولكنها تضم كلا المجالين حتى وأن اختلفت كيفية مشاركة الفاعلين فيها  Piotr  Sztompka, the focus on everyday life: a new turn in sociology, Op.cit.p. 8 . ومن زاوية أخرى هناك علاقة بين مفهوم الحياة اليومية everyday life ومفهوم المكانة الاجتماعية Social status وذلك من خلال مصطلحين الأول هو البعد الرمزي status symbols ويقصد بها الدلالات الخارجية الرمزية للمكانة الاجتماعية والتي من خلالها نستطيع إعطاء الانطباعات Impression الخاصة بالأخرين نحونا ومثال لها كيفية التحدث ومتى نلتزم الصمت وأساليب وطرق تناول الطعام ...... الخ , أما المصطلح الأخر هو status cues دلالات المكانة وهو ما يشير إليه المكانة الاجتماعية التي يحتلها الفرد وفقا لما يمتلكه من رموز مختلفة  Beth B. Hess & etal, Sociology, Macmillan publishing Co. INK, New York, 1989, p.p.204 : 204بالإضافة لذلك فإن مفهوم الحياة اليومية علاقته بالمكانة الاجتماعية يبرز لنا مفهومين أخرين هما اتساق المكانة وعدم أتساق المكانة status consistency & status Inconsistency ويشير المصطلح الأول إلى أن وجود الشخص في مكانة ما داخل هيراركية معينة يضاهى تواجده في مكانته في هيراركية أخرى , في حين أن المفهوم الأخر يشير إلى أن تواجد الشخص في مكانه ما في هيراركية معينة لا يضاهى تواجده في هيراركية أخرى , ومثال على الأولى كأن يتمتع الفرد بالسلطة والثروة والمكانة الاجتماعية الراقية في ذات الوقت. أما المثال للمفهوم الأخر كان يحتل الرجل الأسود مكانه مرتفعة في عمله ولكنه ينظر إليه على أنه في طبقة متدنية نظرا لكونه يختلف عن الرجال الذين يتمتعون ببشرة بيضاء Ibid, p.p. 206 : 207 .
أما بالنسبة لنظرية " جيرمي والدرون  “Jeremy Waldronفنجده في كتابة "اضرار خطاب الكراهية" 2012 يشير إلى أن تقويض الشعور بالاطمئنان - الذى يعتبر حق أساسي لكل إنسان – يقوض المجتمع ذاته, إذ أنه يقلل من الشعور بالانتماء إلى المجتمع الذى قد ينظر إليه على أنه ينتمى إلى عرق أو عنصر مغاير  , اذ قد يتأتى ذلك من خلال شيوع خطاب الكراهية , فضلا عن ذلك فان خطاب الكراهية قد يؤثر سلبا على العلاقات الاجتماعية للأفراد المميز ضدهم ويقلل من شعورهم بالاحترام والكرامة والثقة بذاتهم , وهو ما ينعكس على الصالح العام للمجتمع من شيوع رؤية عامة للتعصب والكراهية المستمرة والذى يؤدى إلى انعدام الأمن وشيوع القلق وتمثل تلك الأضرار عكس ما يذهب إليه خطاب التسامح وقبول الأخر وهو ما يؤثر إيجابيا على مناخ السلم الاجتماعي. Eric Barendt, What is the harm of hate speech?, Ethical theory and moral practice, vol.22. 2019, P.P 540 : 541
وبهذا الصدد يتناول Waldron الأضرار المتوقع حدوثها كنتيجة لخطاب الكراهية إذ تنقسم هذه الأضرار إلى الجوانب العلائقية , والجوانب التفاعلية , والجوانب الجسدية.
	الجوانب الجسدية ويعنى بها الأضرار الواقعة على الأشخاص والممتلكات الخاصة بالأفراد أو الدولة وتتباين أشكال الأفراد الجسدية ما بين جرائم القتل أو الاصابات الجسدية أو تحطم وحرق الممتلكات أو الاستيلاء عليها Rodney A. Smolla, Academic freedom, hate speech and the idea of a university, laws & contemporary problem, vol, 53, P.P. 202 - 203
	الجوانب العلائقية لا تختص بالعلاقات الاجتماعية وذلك أن المجتمع الذى يعتاد خطاب الكراهية فإنه من المتوقع أن يلحق الضرر بطبيعة العلاقات الاجتماعية سواء كانت تلك العلاقات اجتماعية أو تجارية أو حقوق ملكية Ibid, P. 204
	الجوانب التفاعلية (مرتبطة بالجوانب المعنوية والذاتية لأفراد المجتمع( إذ أنه من المتوقع أن تظهر في مجتمع خطاب الكراهية ردة فعل عاطفية أو فكرية سلبية وهو أمر قد يهدم من قيم المجتمع وعاهاته وتقاليده . Ibid ,P. 205

وقد تتعدى أضرار خطاب الكراهية إلى حد الإبادة الجماعية الذى قد يتعوض لها فصيل أخر وهو ما يطلق عليه الابادة الجماعية العنصرية , وقد يتخذ خطاب الكراهية صور متعددة ما بين الكلام والكتابات الجدارية والصور والرموز وأشكال التعبير غير اللفظية الأخرى والتي قد توصى بالكراهية وتعتمد تلك الأنماط على متغيرات العرق والجنس والدين والنوع ..... ألخ ويرمي خطاب الكراهية عامة إلى الأخلال أو التحقير أو تشويه سمعة فصيل أو مجموعة بذاتها. Rebeca Ruth, Is the hate in hate speech the hate in the hate crime?, International journal of political thought, http, doi. Org, 10.1080, 20403313, 2012 , وبصدد قضية أخرى تلك المتعلقة بكيفية مواجهة خطاب الكراهية وتلك التي تحدث من خلال شقين هما: القانون والمؤسسات الأمنية فهما يمثلان وسيلتين رادعتين في تحديد انماط خطاب الكراهية والحد من العواقب البيئية المترتبة على خطاب الكراهية , وكيفية معاقبة المذنبين تجاه المميز ضدهم , ومن ثم فالدولة لها دورا ايجابيا في التصدي للآثار المترتبة علي شيوع خطاب الكراهية . Eric Barendt, What is the harm of hate speech ,Op.cit P.541
(وبالنظر لموضوع الدراسة وهو خطاب الكراهية خلال الحياه اليومية بين الفلاحين والعرب في القرية المصرية نجد ان ما يذهب اليه "ارفنج جوفمان " من تحليل اثنوميثودولوجى ينطبق علي واقع المجتمع المصري وبصفة خاصه مجتمع القرية , والتي يشيع فيها العلاقات القائمة علي التضامن العضوي وعلاقات الوجه للوجه وتميل الذات هنا الي اظهار مشاعر  وسلوكيات متضمنة رفض للأخر علي اساس عرقي ,  اذ ان نظره الاحتقار  واقصاء الفلاحين من مشاركه العرب   في مناسبتهم او الارتباط بهم بعلاقات مصاهره انما تحمل خطابا سلبيا ينم عن كراهية من جانب العرب   تجاه الفلاحين , وهوما قد يحمل نوعا من الصراعات الداخلي لدي الفلاحين والذي قد يترتب عليه من انعكاسية Reflexive  تجاه تلك السلوكيات ومن ثم الرد بخطاب كراهية مضاد للقبليين .ان كل منها يحاول وضع صوره مجتمعه تكشف عن ما تحمله ذاته من ادوار متوقعه كنتيجة الغرس الثقافي والاجتماعي ينجم عنها سلوكيات بذاتها ترسخ مكانتهم في المجتمع. وبما ما يذهب اليه (جوفمان) من (مواقع اماميه) و( وتلك الخلفية)  تبدو فيما يكبته هؤلاء الافراد خلال تربيتهم وتنشئتهم اجتماعيا فكلاهما يتخذ مكانته في المواقع الامامية والخلفية وفقا لما اعتاد عليه, من المنطلق النظري ل "والدرون" نجد ان خطاب الكراهية تلك قد يتخذ انماط متعدد قائمة علي الاختلاف في العرق بين الفلاحين و العرب  , وهو امرا قد يؤدي إلي العديد من الاضرار الجسدية والعلائقية و التفاعلية في سياق الحياة اليومية, والتي تستلزم توافر آليات رادعة تحد من الاثار المترتبة علي خطاب الكراهية بين الافراد في القرية محل الدراسة)
	الإجراءات المنهجية:

نوع الدراسة (وصفية) : قامت الباحثة بوصف الظاهرة محل الدراسة من جوانب عدة لإيضاح معالم هذه الظاهرة , أذ تناولت وصف لمجتمع الدراسة , و أنماط خطاب الكراهية الممارس من جانب العرب   نحو الفلاحين, والأسباب الكامنة وراء هذا النوع من الخطاب في الحياة اليومية لمجتمع الدراسة, والأثار المترتبة علي هذا النمط من الخطاب , ودور مؤسسات الدولة في مواجهة هذا النمط من الخطاب. 
منهج الدراسة (دراسة الحالة) : اعتمدت الدراسة الأنية على منهج دراسة الحالة من أجل تعميق فهمنا لأنماط الخطاب الكراهية في القرية المصرية (الحبون) , فضلا عن اختبار مدى ملائمة الإطار النظري الذى سبق أن أوضحناه – في تفسير موضوع الدراسة. 
أدوات الدراسة (المقابلة – الملاحظة البسيطة): تم أعداد دليل مقابلة يحتوى على خمسة محاور تشمل: المحور الأول :خصائص مجتمع الدراسة , المحور الثاني: طبيعة العلاقة بين العرب  والفلاحين (من وجهة نظر العرب  والفلاحين ) في الحياة اليومية, والذي يشمل جانبين هما: الجوانب العلائقية لخطاب الكراهية , الجوانب التفاعلية لخطاب الكراهية وتشمل (الرؤية التمييزية بين العرب  و الفلاحين, ثقافة الاعتذار, مدى الحرص لدى العرب  علي توريث أنماط خاطب الكراهية لأبنائهم), المحور الثالث: الأضرار المادية الجسدية لخطاب الكراهية بين الفلاحين والعرب  من وجهة نظر العرب  والفلاحين, المحور الرابع: دور الأجهزة الأمنية في الحد من الأثار المترتبة على خطاب الكراهية في الحياة اليومية, ولقد استخدمت الباحثة الملاحظة البسيطة أثناء أجراء المقابلة وذلك من خلال ملاحظة سلوكيات المبحوثين أثناء القاء أسئلة المقابلة ورصد تعبيرات الوجه وحركات الجسد أثناء الكلام.
العينة (القصدية) : ولقد تم اختيار عينة قصدية من الفلاحين من قرية الحبون قوامها 15 حالة نظرا لأن المنهج المتبع هو دراسة الحالة وهذه العينة سوف يطبق عليها دليل المقابلة.
مجالات الدراسة: ان المجال الزمني للدراسة الحالية بدأ من الثامن  يوليو 2021, و انتهي في الخامس من يناير 2022 , أما المجال الجغرافي فتمثل في قرية الحبون , أما المجال البشري فتمثل في(15) خمسة عشر حالة من أبناء قرية الحبون والذي ستجري عليهم دراسة الحالة .  
الدراسة الميدانية
مجتمع الدراسة: قرية الحبون/مركز يوسف الصديق/محافظة الفيوم.
مجتمع الدراسة وأسباب اختياره :
	قرية الحبون تتبع محافظة الفيوم -مسقط رأس الباحثة- مما يسهل أمر التنقل من والي القرية, وإنجاز مهمة الدراسة بسهولة و يسر.
	قرية الحبون معروفة من قبل الباحثة بكثرة الخلافات بين الفلاحين و العرب  .
	هناك بعضا من أهالي هذه القرية علي صلة بالباحثة, مما يسهل لها دخول مجتمع البحث.

وصف مجتمع الدراسة: محافظة الفيوم واحة طبيعية خضراء تقع في الصحراء الغربية في الجنوب الغربي من محافظة القاهرة وعلى مسافة 90 كم منها , وهي أحدى محافظات شمال الصعيد, محاطة بالصحراء من كل جانب فيما عدا الجنوب الشرقي حيث يتصل بمحافظة بني سويف. وقد حباها الله بجمال الطبيعية والمناخ المعتدل طوال العام فهي وادي ودلتا كبيرة وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة (6069) كم2 محمد فايز فرحات، محافظة الفيوم ,سلسلة المحافظات المصرية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ،الأهرام, القاهرة, 1997 ص ص  20, 21  , و تنقسم محافظة الفيوم إداريا إلى 6 مراكز هي الفيوم ، سنورس، ابشواي، اطسا، طامية، يوسف الصديق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار محافظة الفيوم. الدليل الاحصائي . إدارة الاحصاء ، 2007، ص ص 2:1 , وتعد قرية الحبون احدي قري مركز يوسف الصديق ويبلغ عدد سكانها 23546 نسمة , تضم 12257 رجل , 11289 امرأة. WWW.Wikipedia.org.18/2/2021.
نتائج الدراسة:
اولا :خصائص مجتمع الدراسة (العرب  والفلاحين ) : تضم خصائص مجتمع الدراسة عدة متغيرات تشمل: النوع , والسن , والحالة الاجتماعية , والحالة التعليمية , ومعدل الدخل , وحيازة الأراضي الزراعية ,ولقد اعتمدت الباحثة على تلك المتغيرات من أجل وضع خلفية اجتماعية عن العرب  والفلاحين  لما لها من أهمية في التعرف على مدى الاختلاف بين العرب  و الفلاحين  , والذى من المتوقع أن يكون له أثر على تبنى خطاب الكراهية في الحياة اليومية في القرية محل الدراسة وهى قرية الحبون كما ستتضح الدراسة الميدانية وفيما يلى تلك المتغيرات:
النوع
                  جدول 1 يوضح متغير النوع لكل من العرب  والفلاحين  
        المعاملات الاحصائية
النوع
العرب
الفلاحين 

تكرار
نسبة
تكرار 
نسبة
ذكر
9
60
10
66.66
أنثى
6
40
5
33.34
المجموع
15
100%
15
100%
يشير جدول (1) المتعلق بمتغير النوع إلى ارتفاع بنسبة الذكور عن نسبة الإناث في كل من عينة العرب  والفلاحين  , إذ بلغت نسبة الذكور في العينة الممثلة للعرب 60% وتكرار 9 مفردات , أما بالنسبة للفلاحين بلغت نسبتها 66ز66% وتكرار 10 مفردات , في حين بلغت نسبة الإناث في عينة العرب  40% بتكرار 6 مفردات وبلغت نسبة الإناث في عينة الفلاحين  33ز33% تكرار 5 مفردات.
ويتضح من خلال تلك الاحصاءات إلى أن هناك تنوع في النوع الاجتماعي في كلا العينتين محل الدراسة وهو الأمر الذى يتيح للباحثة تناول الظاهرة موضوع الدراسة على مختلف النوع الاجتماعي وهو ما يعطى شمول و عمق لنتائج الدراسة.
السن
                   جدول (2 ) يوضح متغير السن في كل من العرب  والفلاحين 
                   المعاملات الاحصائية
السن
العرب
الفلاحين 

تكرار
نسبة
تكرار 
نسبة
أقل من 15 عاما
0
0
1
66.66%
15 إلى أقل من 25 عاما
2
13.33
2
13.34
25 إلى أقل من 35 عاما
5
33.33
3
20
35 إلى أقل من 45 عاما
4
26.66
3
30
45 إلى أقل من 55 عاما
2
13.33
4
26.66
55 فيما فوق
2
13.33
2
13.34
المجموع
15
100%
15
100%
من خلال جدول رقم (2) يتبين لنا أن أعلى فئة عمرية في عينة العرب  , والتي جاءت في المرتبة الأولى هي الفئة العمرية "من 25 إلى أقل من 35 عاما" , وذلك بنسبة 33.33% وتكرار 5 مفردات , وفي المرتبة الثانية جاءت الفئة العمرية "من 35 إلى أقل من 45 عاما" بنسبة 26.66% وتكرار 4 مفردات , وفي المرتبة الثالثة جاءت الفئة العمرية" 15 إلى أقل من 25 عاما" ومن" 45 إلى أقل من 55 عاما" , وفئة" 55 عاما فما فوق" وذلك بنسبة 13.34% لكل منهم ذلك بتكرار مفردتين لكل منهم , ولم تمثل الفئة العمرية "أقل من 15 عاما".
أما بالنسبة لعينة الفلاحين  فلقد جاءت المرتبة الأولى الفئة العمرية  "من 35 إلى أقل من 55 عاما " , وذلك بنسبة 26.66% وتكرار 4 مفردات , وفي المرتبة الثانية جاءت الفئة العمرية  " من 25 إلى أقل من 35 عاما" , وكذلك الفئة العمرية "من 35 إلى أقل من 45 عاما" , وذلك بنسبة 20% وتكرار 3 مفردات لكل منهم على حدة , أما في المرتبة الثالثة جاءت كل من فئتي "أقل من 15 عاما" , و" 55 فما فوق " بنسبة 13.34% وتكرار مفردتان , أما في المرتبة الرابعة والأخيرة جاءت الفئة العمرية "من 15 إلى أقل من 25 عاما " , وذلك بنسبة 6.66% و تكرار مفردة واحدة.
ومن ثم يتضح أن هناك تباين في الفئات العمرية سواء بين العرب  والفلاحين  وهو الأمر الذى يتيح للباحثة تناول موضوع الدراسة على مختلف الفئات العمرية وهو ما يضيف إلى شمول وتكامل تناول الدراسة على كافة المراحل العمرية بمجتمع قرية الحبون والكشف عن حدود التلقي والممارسة لخطاب الكراهية لدى مختلف الفئات العمرية.
الحالة التعليمية
                         جدول (3) الحالة التعليمية لدى العرب  والفلاحين 
          المعاملات الاحصائية
الحالة التعليمية
العرب
الفلاحين

تكرار
نسبة
تكرار 
نسبة
أمي
1
6.67
2
13.34
يقرأ ويكتب
1
6.67
3
20
حاصل على مؤهل متوسط
6
40
2
13.34
حاصل على مؤهل فوق متوسط
4
26.66
1
6.66
حاصل على مؤهل جامعي
2
13.33
3
20
حاصل على مؤهل فوق جامعي
1
6.67
14
26.66
مجموع
15
100%
15
1005
يتبين من خلال جدول (3) المتعلق بالحالة التعليمية لدى العرب والفلاحين بالنسبة لعينة الدراسة الخاصة بالعرب جاء فئة حاصل على مؤهل متوسط في المرتبة الأولى بنسبة 40% وتكرار 6 مفردات, وفي المرتبة الثانية جاءت فئة حاصل على مؤهل فوق متوسط بنسبة 26.66% وتكرار 4 مفردات, وفي المرتبة الثالثة جاءت فئة حاصل على مؤهل جامعي بنسبة 13.33% وتكرار مفردتان , وفي المرتبة الرابعة والأخيرة جاءت فئات "أمي" , و"يقرأ ويكتب" , و "حاصل على مؤهل فوق جامعي" بنسبة 6.67% وتكرار مفردة واحدة لكل منهم علي حدة.
أما بالنسبة للفلاحين نجد في المرتبة الأولى فئة حاصل على تعليم فوق جامعي بنسبة 26.66 بتكرار 4 مفردات, أما في المرتبة الثانية جاءت لكل من فئتي "يقرأ و يكتب" و"حاصل على مؤهل جامعي" بنسبة 20% وتكرار 3 مفردات , وفي المرتبة الثالثة جاءت كل من فئتي "أمي" , و"حاصل على مؤهل متوسط" ذلك بنسبة 13.34% لكل منهما وتكرار مفردتان لكل منهما, وفي المرتبة الرابعة والأخيرة جاءت فئة "حاصل على مؤهل فوق متوسط" بنسبة 6.66% وتكرار مفردة واحدة.
ومن خلال الإحصاءات السابقة المرتبطة بالحالة التعليمية للعرب والفلاحين  يتضح ارتفاع المستوى التعليمي للفلاحين على العرب  إذ أن أعلى فئة تعليمية لدى الفلاحين  متمثلة في التعليم فوق الجامعي , في حين أن أعلى فئة تعليمية لدى العرب  متمثلة في التعليم فوق المتوسط , وهو الأمر الذى يشير إلى عدم حرص أبناء العرب  على الحصول على درجات علمية أعلى , وذلك على عكس ما يذهب إليه الفلاحين  , وربما يرجع السبب في ذلك إلى كون العرب  يمتلكون متغيرات مادية ومعنوية قد يستعيضون بها عن البحث وراء الترقي العلمي والعكس بالنسبة للفلاحين , وهذا ما ستكشف عنه المتغيرات الاقتصادية المتمثلة في معدل الدخل , وحيازة الأراضي الزراعية , ومن زاوية أخرى يشير الجدول السابق إلى التباين في المستويات التعليمية في عينة الدراسة وهو الأمر الذى يتيح للباحثة تناول الظاهرة محل البحث على مختلف المستويات التعليمية.



الحالة الاجتماعية
             جدول رقم (4) يوضح الحالة الاجتماعية للعرب والفلاحين 
       المعاملات الاحصائية

الحالة الاجتماعية
العرب
الفلاحين 

تكرار
نسبة
تكرار 
نسبة
أعزب
3
20
2
13.34
متزوج
11
73.34
9
60
مطلق
0
0
1
6.66
أرمل
1
6.66
3
20
مجموع
15
100%
15
100%
يشير جدول رقم ( 4 ) إلى الحالة الاجتماعية للعرب و الفلاحين, وفيما يتعلق بالحالة الاجتماعية لعينة العرب  , فلقد جاءت في المرتبة الأولى فئة "متزوج" بنسبة 73.34% وتكرار 11 مفردة, أما في المرتبة الثانية جاءت فئة "أعزب" بنسبة 20% وتكرار ثلاث مفردات, وفي المرتبة الثالثة جاءت فئة "أرمل" بنسبة 6.66% وتكرار مفردة واحدة ,  في حين لم تمثل فئة "مطلق" في عينة العرب  بأي نسبة.
أما بالنسبة لعينة الفلاحين جاءت في المرتبة الأولى فئة "متزوج" بنسبة 60% وتكرار 9 مفردات, وفي المرتبة الثانية جاءت فئة "أرمل" بنسبة 20% وتكرار 3 مفردات, وفي المرتبة الثالثة جاءت فئة "أعزب" بنسبة 13.34% وتكرار مفردتان, وفي المرتبة الرابعة والأخيرة جاءت فئة "مطلق" بنسبة 6.66% وتكرار مفردة واحدة.
ومن خلال إحصاءات عينة العرب  والفلاحين  يتبين لنا تماثل نتائج العينتين فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية إذ تصدرت فئة متزوج المرتبة الأولى في كل من عينة العرب  والفلاحين  , ويكشف ذلك عن طبيعة المجتمع القروى الذى لا يعد الفرد فيه مقبولا اجتماعيا إلا في أطار تواجده في أسرة ومن ثم يحرص أبناء المجتمع الريفي على الارتباط من خلال الزواج وذلك من أجل تحقيق الاستقرار في هيكل المجتمع القروى , ومن زاوية أخرى هناك تنوع في فئات الحالة الاجتماعية لعينة الدراسة الخاصة بكل من العرب  والفلاحين  وهو ما يفيد الباحثة في تنوع نتائج الدراسة باختلاف فئات الحالة الاجتماعية.
معدل الدخل
                                  جدول (5) معدل الدخل للعرب والفلاحين 
                        المعاملات احصائية
معدل الدخل
العرب
الفلاحين 

تكرار
نسبة
تكرار 
نسبة
أقل من 1000 جنيه شهريا
0
0
3
20
1000 إلى أقل من 2000 شهريا
0
0
6
40
2000 إلى أقل من 3000 شهريا
1
6.66
4
26.66
3000 إلى أقل من 4000 شهريا
6
40
1
6.66
4000 فيما فوق
8
53.34
1
6.66
مجموع
15
100%
15
100%
يشير جدول رقم (5) إلى معدل الدخل للعرب والفلاحين , وتشير الاحصاءات فيما يتعلق بمعدل الدخل للعرب إلى أن فئة "4000 جنيه شهريا فيما فوق " جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 53.34% وتكرار 8 مفردات , وفي المرتبة الثانية جاءت فئة "3000 إلى أقل من 4000 جنيه شهريا " بنسبة 40% وتكرار 6 مفردات , وفي المرتبة الثالثة جاءت فئة " من 2000 إلى أقل من 3000 شهريا" بنسبة 6.66% وتكرار مفردة , في حين لم تمثل فئات من 1000 إلى أقل من 2000 شهريا , ومن أقل من 1000 جنيه شهريا.
أما بالنسبة لإحصاءات معدل الدخل للفلاحين فلقد جاءت في المرتبة الأولى فئة" 1000 إلى أقل من 2000 جنيه شهريا " بنسبة 40% وتكرار 6 مفردات , وفي المرتبة الثانية جاءت فئة" 2000 إلى أقل من 3000 جنيه شهريا" بنسبة 26.66% وتكرار 4 مفردات.
, وفي المرتبة الثالثة جاءت فئة "أقل من 1000 جنيه شهريا "بنسبة 20% وتكرار 3 مفردات, وفي المرتبة الرابعة والأخيرة جاءت كل من فئتي 3000 إلى أقل من 4000 جنيه شهريا , وفئة 4000 فيما فوق بنسبة 6.66% بتكرار مفردة واحدة لكل منهم على حدة.
ويتضح من خلال ما سبق إلى ارتفاع معدل الدخل للعرب عن الفلاحين إذ أن الفئة الأعلى تمثيلا في عينة العرب  تحددت في  فئة "4000 جنيه شهريا فيما فوق" , في حين أن الفئة الأعلى تمثيلا للدخل في عينة الفلاحين تمثلت في فئة" 1000 إلى أقل من 2000 جنيه شهريا" , ويشير ذلك إلى ارتفاع المستوى الاقتصادي للعرب عن الفلاحين  , و قد يفيد هذا المؤشر في التعرف على الخلفيات والدوافع التي قد يتميز العرب  بها أنفسهم عن الفلاحين  وهو ما ستكشف عنه الدراسة الأتية من خلال المحاور اللاحقة.
حيازة الأراضي الزراعية
                 جدول (6) حيازة الأراضي الزراعية للعرب و الفلاحين
            المعاملات الاحصائية
حيازة الاراضي
الزراعية 
العرب
الفلاحين 

تكرار
نسبة
تكرار 
نسبة
لا توجد حيازة
0
0
4
26.66
أقل من فدان
0
0
7
46.66
1 إلى أقل من 2 فدان
1
6.66
1
6.66
2 إلى أقل من 3 فدان
3
20
1
6.66
3 إلى أقل من 4 فدان
3
20
1
6.66
4 فدان فيما فوق
8
53.34
1
6.66
مجموع
15
1005
15
1005
يشير جدول رقم (6) إلى متغير حيازة الأراضي الزراعية للعرب والفلاحين , وفيما يتعلق بهذا المتغير بالنسبة للعرب فلقد جاءت فئة" 4 فدان فيما فوق " في المرتبة الأولى بنسبة 53.34% وبتكرارات بلغت 8 مفردات , وفي المرتبة الثانية جاءت فئة" 2 إلى أقل من 3 فدان" وفئة "من 3000 إلى أقل من 4 فدان" بنسبة 20% وتكرارات 3 مفردات لكل منهما على حدة , وفي المرتبة الثالثة جاءت فئة "أقل من 2 فدان" بنسبة 6.66% وتكرار مفردة واحدة.
أما بالنسبة لمتغير حيازة الأراضى الزراعية بالنسبة للفلاحين فلقد جاءت في المرتبة الأولى فئة "أقل من فدان" بنسبة 46.66% وتكرار 7 مفردات , وفي المرتبة الثانية جاءت فئة لا توجد حيازة بنسبة 26.66% و تكرارات 4 مفردات , وفي المرتبة الثالثة والأخيرة جاءت كل من فئات أقل من 2 فدان, و 2" إلى أقل من 3 فدان" , و" 3 إلى أقل من 4 فدان" , وفئة 4" فدان فيما فوق" وذلك بنسبة 6.66% وتكرار مفردة واحدة لكل منهم على حدة.
ومن خلال الاحصاءات السابقة المتعلقة بحيازة الأراضي الزراعية يتبين لنا ارتفاع معدل حيازة الأراضي الزراعية للعرب عن الفلاحين , وهو ما تشير إليه تلك الاحصاءات إذ أن فئة حيازة الأراضي الزراعية الأعلى تمثيلا في عينة العرب  تحددت في فئة " 4 فدان فيما فوق" , وعلى الجانب الأخر في عينة الفلاحين تحددت هذه الفئة في "أقل من فدان" ,  فضلا عن ذلك لم تمثل فئة لا توجد حيازة في عينة العرب  , في حين بلغت نسبتها في عينة الفلاحين 26.66% وهو ما يضيف إلى دمغ حقيقة ارتفاع المستوى الاقتصادي للعرب عن الفلاحين , إذ أنه من المتوقع أنه كلما ازدادت حيازة الأراضي الزراعية كلما ارتفع المستوى الاقتصادي نظرا لأنه من المتوقع من تلك الأراضي وجود مصادر اقتصادية أخرى متمثلة في العائد من الإنتاج الزراعي لتلك الأراضي وكذلك القيمة الإيجارية لها سنويا.
ويضيف مؤشر حيازة الأراضي الزراعية رصيد العرب من الموارد الاقتصادية , وربما يكون من الأسباب التي تجعلهم مميزون عن الفلاحين مما قد يكون له أثر في ممارسة خطاب الكراهية في الحياة اليومية ,وهو ما ستكشف عنه الدراسة في المحاور اللاحقة.
عدد الأبناء في الاسرة
                 جدول رقم(7) عدد الأبناء في الأسرة لدى العرب  والفلاحين  
     المعاملات الاحصائية
عدد
الابناء
العرب
الفلاحين 

تكرار
نسبة
تكرار 
نسبة
لا يوجد
1
6.66
1
6.66
واحد
0
0
2
13.33
اثنان
0
0
3
20
ثلاثة
1
6.66
7
46.66
أربعة
1
6.66
1
6.66
خمسة فما فوق
12
80
1
6.66
مجموع
15
100
15
100
يتناول جدول رقم (7) عدد الأبناء لدى العرب  والفلاحين في الأسرة , وفيما يتعلق بهذا المؤشر بالنسبة للعرب يتبين لنا من خلال الجدول أن فئة "خمسة فيما فوق" جاءت في المرتبة الأولى وذلك بنسبة 80% وتكرار 12 مفردة , وفي المرتبة الثانية جاءت فئات "لا يوجد" , و"ثلاثة" ,و"أربعة" , وذلك بنسبة 6.66% و تكرار مفردة واحدة لكل منهم , أما بالنسبة لعينة الفلاحين فلقد جاءت في المرتبة الأولى فئة "ثلاثة" بنسبة 46.66% وتكرارات 7 , وفي المرتبة الثانية فئة "واحد" , وذلك بنسبة 13.33% وتكرارات مفردتين , أما في المرتبة الثالثة فلقد جاءت فئات "لا يوجد", و فئة " خمسة فما فوق" وذلك بنسبة 6.66% وتكرارات مفردة واحدة لكل منهم على حدة.
ويتبين لنا فيما سبق ارتفاع عدد الأبناء في الأسرة لدى العرب  مقارنة بعدد الأبناء في أسر الفلاحين , إذ كانت الفئة الأعلى تمثيلا في عينة العرب  هي "خمسة فما فوق" في حين كانت الفئة الأعلى تمثيلا في عينة الفلاحين فئة "ثلاثة" , وربما يرجع ذلك إلى عاملين أما الأول وهو رغبة العرب  في زيادة عدد أفرادهم من خلال الأنجاب باعتبار أن زيادة عددهم عزوة وتفاخر أمام أسر الفلاحين وهو ما قد يعطى لهم مكانة اجتماعية في قرية الحبون, وقد يتحدد العامل الثاني في ارتفاع المستوى الاقتصادي لأغلب الأسر العربية , وهوما أشارت إليه نتائج الدراسة فيما يتعلق بمعدل الدخل وحيازة الأراضي الزراعية ومن ثم كان هناك مصدر دائم للأنفاق على الأبناء ويمثل دافع ومحفز للأنجاب.
ثانيا: طبيعة العلاقة بين العرب والفلاحين (من وجهة نظر العرب والفلاحين ) في الحياة اليومية: تتحدد طبيعة تلك العلاقات في ثلاث جوانب وهى كالتالي:
وجود علاقات بين العرب والفلاحين ونوعها في الحياة اليومية (الجوانب العلائقية لخطاب الكراهية في الحياة اليومية):يذهب Jeremy Waldron إلى أن الجوانب العلائقية ترتبط بطبيعة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ... الخ في المجتمع بين أفراد المجتمع الذى يسوده خطاب الكراهية وبهذا الصدد تتناول الباحثة طبيعة تلك العلاقات القائمة بين العرب  والفلاحين  على النحو التالي: توجهت الباحثة إلى عينة العرب بتساؤل حول مدى وجود العلاقات اليومية وجاءت استجاباتهم كالتالي:
يذكر أحد الاخبارين "طبعا في علاقات بيانيا دول ناس عايشين معانا بس العلاقات في حدود الشغل أو البيع أو شرا بين ما ينفعش نتجوز منهم" , ويشير إخباري أخر "ممكن نشترى منهم شقق، بيوت، أراضي، بس الجواز لأ نتجوز من أهلنا" , وتذكر أحدى الاخباريات "جيرانا في البيت فلاحين و بنتعامل مع بعض عادى وبجاملهم في مناسباتهم ويجاملونا وبنستبشر فيهم خير زى الزبدة و الجبنة بس في الجواز كل واحد ياخد من وئمه" , ويذكر أخباري أخر "التعامل ما بينا عادى بس في حاجات ما ينفعش نتعامل معاهم فيها أو يشاركونا يعنى نشتغل مع بعض ماشى وبحضر مناسبات ماشى لبعض بس في مناسبات خاصة بينا ما ينفعش يحضروا معانا فيها زى مثلا كل شهر كبار العوايل بنتجمع مع بعضها في غدا والميعاد ده بيكون مخصص للعرب بس ما ينفعش الفلاحين يحضروه ,كمان في مناسبات زى الأفراح بنجاملهم ويجاملونا بس في افراحنا في حاجات هما مش بيحضروها يعنى مثلا في افراحنا بنعمل غدا كل الناس تحضر عرب وفلاحين بس لما نبدأ نقعد مع بعض في السهرة الفلاحين لازم يمشوا لأن في السهرة العروسة بتنزل تقعد مع العريس ومعانا وما ينفعش حد من الفلاحين يبقى قاعد"
و من خلال أحاديث الاخباريون العرب  يتضح أن هناك حدود العلاقات بين العرب  والفلاحين وغالبا ما يدور أطار تلك العلاقات في حدود التجارة ,أو العمل ,أو المناسبات , وليست كل فعاليات تلك المناسبات فهناك طقوس يختص بها العرب  دون الفلاحين في تلك المناسبات , و من ثم فهناك حضور جزئي للفلاحين لا يرقى إلى حد المشاركة الكاملة في مناسبات العرب  ومن ثم فهو خطاب استقصائي يحمل في طياته اليومية خطابا للكراهية, ومن زاوية أخرى لا يسمح بعلاقات المصاهرة بين العرب  والفلاحين  وذلك من وجهة نظر العرب  , فهؤلاء شيء مدنس لا يحق لهم خلط دمائهم الطاهرة بتلك المدنسة , فهو بمثابة شرف يمنح فقط لأبناء عرقهم وما إدلي به الاخباريون في هذا الجانب متطابق مع  مثل شائع لديهم وهو "نرميها للتمساح ولا نديها للفلاح" , وما يرمي إليه هذا المثل الشعبي أنه عند الاختيار لزواج الفتاه فإنه من الاهون علي العرب  والأفضل أن تلقى الفتاة فريسة للتمساح ولا يسمح لها بالزواج من الفلاحين ويدمغ هذا المثل الشعبي ثقافة خطاب الكراهية في الحياة اليومية ويؤكد ما ذهب إليه الاخباريون العرب
أما بالنسبة للأخبارين الفلاحين  فلقد جاءت استجاباتهم على النحو التالي: يذكر أحد الاخباريون "في علاقات بينا عادى يعنى نشتغل مع بعض أو نتاجر بس تحس اللى من العرب   ممكن يفترى عليك لو اختلفت معاهم عشان كده بنحاول نقصر معاهم ولو حد من عندنا حب يتجوز منهم مايرضوش وإن حصل يقاطعوا اللى طلع عن طوعهم ويحرموه من كل حاجه" , ويذكر اخبارى أخر "أحنا ما بينا علاقات جيرة يعنى سلام سلام وبندعيهم لأفراحنا ومناسباتنا وهما برضوا , ولما يبقى في موت ولا حاجه وحشة بيجوا ونروحلهم بس هما عندهم مناسبات خاصة بيهم زى القعدة بتاع العوايل بتاع كل شهر دى بتبقى عند كبير عيلة العرب  واحنا مش بنحضر فيها" . ويدلى اخبارى أخر بالاتي "في بينا علاقات عادى يعنى ممكن يشتروا أرض منا أو المحصول أو أى حاجه في التجارة أو الشغل بس هما شايفين روحهم شوية عشان كده بنقصر معاهم" , وتذكر احدى الاخباريات "احنا والعرب  جيران وحبايب بس في شوية من الستات متنكين شوية فمثلا في الواحدة بتتعامل معانا من نظرة فوق عشان كده بنبعد عنهم وكمان هما يرضوش يتجوزوا منا"  , ويذكر أخباري أخر "في تعاملات عادى مع العرب  بس اللى يدخل معاهم لازم يبقى قدهم لأنهم لو دخلت معاهم في تجارة وشراء أو بيع واختلفت معاهم بيفتروا عليك ويخدوا حقهم تالت ومتلت"
 و تشير استجابات الفلاحين إلى أن هناك خطاب كراهية ضمنا في الحياة اليومية من جانب العرب  للفلاحين والتي تبدو ملامحه في عدة زوايا وهى نظرة الاستعلاء والاستهجان التي يعامل بها العرب  هؤلاء الفلاحين  , وكذلك استقصاء هؤلاء الفلاحين من المناسبات الخاصة بالعرب  وعلاقات المصاهرة , وهو ما أكد عليه الاخباريون العرب  فضلا عن ذلك ما يبدو خلف هذه التعاملات في المواقع الخلفية والتى تتحدد في شعور الفلاحين بان العرب  هم مراكز قوة وسلطان ولا يستطيع أحد من غلبتهم لذا فمن المفضل الابتعاد عن تعاملاتهم الاجتماعية والاقتصادية ذلك من وجهة نظر الفلاحين .
ويتضح من خلال مضاهاة استجابات الاخباريون العرب  والفلاحين  أن هناك ثمة تناقض في حين أن العرب  يحاولون اظهار نوعا من التسامح الاجتماعي يسود العلاقات الاقتصادية والاجتماعية القائمة بينهم وبين الفلاحين  في الحياة اليومية , إلا أن ما ذهب إليه الاخباريون الفلاحين  يشير إلى أن هناك خطاب كراهية ضمني في الحياة اليومية يأتي من شعورهم الداخلي بأنه لن يستطيع الحصول على كامل حقوقه في مجتمع يسيده العرب, ومن ثم تتفق ما توصلت الية هذه الدراسة مع ما توصل الية Eszter Kiss في دراسته من ان شيوع خطاب الكراهية يؤدي إلي عدم حصول الاقليات علي حقوقها الاقتصادية والاجتماعية , كما تتطابق ضمنيا مع ما انتهت الية دراسة Terfa T.Alakali من أن خطاب الكراهية يترتب علية اثارا سلبية تتمثل في الشعور بالامتهان و الدونية, ويتطابق ذلك مع ما تشير الية أحاديث الفلاحين من شعور بالغبن الاجتماعي والقهر الاجتماعي كنتيجة لعدم قدرتهم من رد الظلم الواقع عليهم , وعدم المقدرة علي استرداد حقوقهم لأدراكهم مسبقا بمدي هيمنة وقوة واستغلال العرب لهم. 
خلاصة القول فإن ما يسمح به هي العلاقات الاقتصادية والجيرة وحضور المناسبات الاجتماعية دون كامل فاعليتها, ومن ثم فهي علاقات منقوصة يسودها خطاب استقصائي يحض علي اخر للكراهية.
2 - الجوانب التفاعلية لخطاب الكراهية في الحياة اليومية بين العرب والفلاحين: 
 ترتبط الجوانب التفاعلية العاطفية بما يتعلق بمكانيزميات خطاب الكراهية الموجه من العرب  تجاه الفلاحين في الحياة اليومية , والتي تبدو من خلال عدة مؤشرات كالرؤية التمييزية للعرب نحو الفلاحين , وردة الفعل تجاه سلوكيات قد تحمل خطابا الكراهية كثقافة الاعتذار , والقيم التمييزية التي يحرص العرب  على توارثها عبر الأجيال من خلال عملية التنشئة الاجتماعية ولقد رصدت الباحثة تلك المؤشرات فيما يلى:
	الرؤية التمييزية بين العرب  والفلاحين : توجهت الباحثة إلى عينة العرب بتساؤل قد يكشف عن الرؤية التمييزية لديهم عن أنفسهم دون الفلاحين وهو "هل ترى أن العرب مميزون عن الفلاحين ؟" , ولقد جاءت استجاباتهم كالتالي:
يشير أحد الاخباريون "أنا شايف أن اللي بيميز بنى أدم عن التانى صفاته الكويسة مش موضوع فلاح ولا عربى بس في تمييز فرضه المجتمع من زمن ودا مالناش دخل فيه ما بين الفلاحين والعرب  وده بحكم العادات والتقاليد المختلفة بينا وبين الفلاحين" , ويشير إخباري أخر "الفلاح فلاح واللي من العرب  من العرب  دى حاجات اتربينا عليها مش هاجى بين يوم وليله وهغيرها، عوايل العرب   كبيرة وعمرها كتير وبيتعملها ألف حساب"

ويشير أخباري أخر "أنا من حقى أفتخر بعيلتى ونسبى وأصلى دى حاجه هبة من عند ربنا أنا ربنا خلقنى كده وخلق الفلاح مختلف عنى دا تمييز طبيعى مالناش دخل فيه " , وتذكر احدى الاخباريات "أنا شايفة نفسى مميزة بعيلتى وأهلى وأملاكنا والحمد الله الحاجات حتى مش عند حد تانى كتير في البلد" , ويذكر أخباري أخر "طباعنا وعوايدنا بتخلى العربى يبقى مميز عن الفلاح لأن في حاجات كتير بيقبلها الفلاحين على نفسهم احنا مش بنقبلها على نفسنا"
ويتبن من خلال حديث الاخباريون أنهم يروا أن هناك رؤية تمييزية من جانب العرب تجاه الفلاحين, فهو امر مسلم بة ويستندون في رؤيتهم التمييزية ضد الفلاحين  على ركائز عديدة كالفخر بأصولهم , وأنسابهم ,وأملاكهم , فضلا عن اعتقادهم أن مكانتهم المميزة تلك هي هبة من الخالق لهم دون الفلاحين  , كما أن اختلاف الطبائع والعادات والتقاليد هي من تجعل العرب  يروا أنفسهم مميزون عن الفلاحين  , وتضمن تلك الرؤية التمييزية العنصرية خطابا للكراهية يبدو في معتقداتهم الداخلية والتى تترجم في سلوكيات ظاهرة عند تفاعلهم مع الفلاحين , وما يزيد من الأضرار المتوقعة لخطاب الكراهية تلك ذو السمة التمييزية كونهم – أي العرب  – يعتقدون أنه تمييز طبيعي منح لهم وتميزوا به دون الفلاحين  فلا مفر منه وليس هناك سبيل لتغييره, وما يستند الية العرب من اسباب يجعلون انفسهم مميزون عن الفلاحين يتفق مع ما انتهي الية شحاتة صيام في دراسته "(القهر والحيلة ,أنماط المقاومة السلبية في الحياة اليومية), من أن شيوع الرأسمالية هو السبب الرئيسي وراء أنماط خطاب الكراهية من القهر و الخضوع للأخر والذي يعد مصدرا لخطاب الكراهية , اذ ان من ينتسبون إلي العرب يعتبروا أنفسهم مميزون بما يمتلكون وبأنسابهم , زيادة اعداد عائلاتهم.  
ولقد توجهت الباحثة بنفس التساؤل إلى عينة الفلاحين , ولقد جاءت استجاباتهم كما يلى: إذ يذكر أحد الاخباريين الفلاحين :
"هما بيميزوا نفسهم عنا بأملاكهم ونسبهم وعوايلهم اللي في كل محافظة تقريبا وعددهم الكبير وهما شايفين دايما احنا أقل منهم" , ويذكر أخباري أخر "بصراحة موضوع التمييز دا خف شوية عن زمان يعنى كنت اسمع من أبويا وعمى أن ماكنش فيه حد من الفلاحين يقدر يتكلم مع العرب بس بيظهر بقى لما يبقى في خلاف ما بين العرب وحد من الفلاحين يروح اللى من العرب يجيب ناسه ويستقوى على الفلاح و ياخد اللي عايزة ودا تمييز طبعا"
ويذكر أخباري أخر "من المفروض أن ربنا خلقنا زى بعض بس العرب دايما بيميزوا نفسهم يعنى شايفين أننا خلقه وهما خلقه تانية ودايما بيبنوا ده عشان يعرفوا الفلاح أن في حدود مع العرب" , وتذكر أحد الاخباريات "هما على طول شايفين نفسهم أحسن مننا وخصوصا لو حد من ولادنا أتقدم لحد من ولادهم بيرفضوا لأنهم شايفين أن أحنا أقل منهم" , ويشير أحد الاخباريين "بصراحة احنا واصحابنا من العرب مفيش فرق ما بينا ومش بنحس أننا مختلفين عن بعض بس وقت ما يبقى في خلاف وحد من كبريهم بيعرف أن في خلاف بنلاقى أصلهم طلع وأنت مين انت دا أنت فلاح وكده"
وتشير أحد الاخباريات "أحنا عادى كستات بنتعامل مع بعض , بس هما عالطول شايفين أنهم أعلى منا وولادهم زيهم برضوا بدليل أنهم مابيتجوزوش منا"
ويتبين من خلال حديث الاخباريين الفلاحين أن ما يتبناه العرب من رؤية تمييزية يصل معناها للفلاحين ويشعرون بها في كافة تفاعلاتهم اليومية وإن كان حده هذه الخطاب قد انخفضت عن ذي قبل , إلا أنها ما زالت موجوده ولا تنتفي في مجتمع قرية الحبون إذ أن هناك ممارسا تبقيها بين العرب  والفلاحين  والتي تبدو في أرض الواقع عند حدوث خلاف بين العرب   الفلاحين  أو عند الرغبة في المصاهرة وكذلك كنتيجة لقبول الفلاحين  لممارسات دونية من قبل العرب   قد تقلل من مكاناتهم الاجتماعية ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للعرب .
وما ذهب إليه الفلاحين  يتطابق مع ما ذكره العرب  والذى يرون أنهم متميزون عن الفلاحين  بطبيعة أصولهم ومكانتهم وأملاكهم وعدد عائلاتهم الكبيرة العدد , ولعل ذلك يرتبط بأحد متغيرات خصائص عينة الدراسة وهو عدد الأبناء الذى تبين من خلاله أن العرب  ينجبون عدد أبناء أكبر من الفلاحين  حتى يتمكنوا من زيادة أعدادهم والتي تعتبر بمثابة عزوة لهم أمام الفلاحين , و تؤكد هذه النتيجة ما ذهب الية "أحمد زايد" في دراسته من التأكيد علي أن خطاب الحياة اليومية في الريف هو اكثر التصاقا بنمط التفاعل مع البيئة المحلية , أذ أن ما يعدده العرب من اسباب تؤكد تميزهم عن الفلاحين  - والذي يمثل الاساس لخطاب الكراهية – يرتبط بصورة اساسية بطبيعة البيئة الريفية التي تتميز بعلاقات "التضامن الالي"  اي علاقات الوجه للوجه , وربما تكون تلك العلاقات علي اشدها في نطاق عائلات العرب الذين يترابطون معا في علاقات اجتماعية ملزمة لأفرادها بالحقوق و الواجبات , و من ثم فهم يمثلون كتلة اجتماعية ذو ثقل , ولعل ذلك يخلق لديهم شعور بالتميز عن غيرهم .     
	ثقافة الاعتذار: اعتمدت الباحثة على مؤشر أخر يوضح الجوانب التفاعلية العاطفية وهو حدى تبنى ثقافة الاعتذار ما بين الطرفين وتوجهت الباحثة بتساؤل إلى كلا من العرب  والفلاحين , وهو هل تبادر بالاعتذار للطرف الأخر – سواء كان فلاح و عربي – عند الخطأ فيه؟ , وجاءت استجابات الاخباريون العرب  كالتالي: إذ يذكر أحد الاخباريين "لما بيحصل مشكلة من طرفي مع أي أحد لازم اعتذر طالما الطرف الثاني عنده حق" , ويذكر أخباري أخر "اللي يغلط يعتذر سواء الفلاح أو عربي لأن لو عملناش كده تبقى مش مترتبين والناس تعيب علينا واحنا ما اتربناش على كده" , ويضيف اخباري أخر "إحنا مش بنيجى على حد وأن حصل خلاف وغلطت في حد بعتذر عادى سواء فلاح ولا عربى لأن أحنا في وش بعض و ما ينفعش نعض في بعض"
ويذكر اخبارى أخر "تبقى عيبة قوى لو حد غلط منا ومااعتذرش دا يبقى مش من العرب  لأن العوايد اللي أخدنا عليها ما تخليش الواحد يبقى غلاط في الناس ومايعتذرش" , وتذكر أحدى الاخباريات "هو أحنا مش بنوصل الموضوع للاعتذار بس بناخد بخاطر بعض لأنهم جيرانا ووشنا في وش بعض ليل نهار فما مش هينفع يبقى غلطانين فيهم ومابنخدش بخاطرهم"

وتشير اخبارية أخري "أمى وأبويا ربونى على أن اللي يغلط في حد يعتذر الاعتذار مش بيقلل من الواحدة أد ما بيديلها مكانة بين الناس ويحبوها أكتر"
ومن خلال ما أدلى به الاخباريون العرب  يتبين لنا أن هناك تبنى لثقافة الاعتذار لدى العرب  لأى فرد في المجتمع سواء كان هذا الفرد من الفلاحين أو العرب  . ومن الملاحظ أنه على الرغم من تبنيهم للرؤية التمييزية إلا أنهم في ذات الوقت يتبنون ثقافة الاعتذار , وربما يبدو من الوهلة الأولى أن هناك تناقض في أراءهم وأساليب التنشئة الاجتماعية إلا أنه في حقيقة الأمر ترى الباحثة أن تبنيهم لثقافة الاعتذار هو في ذاته تأكيد على الرؤية التمييزية ذاتها , إذ يبدو من خلال أحاديثهم أن تبنى هذه الثقافة من أجل اظهار الفرد للعامة على أنه مميز أخلاقيا من خلال الأساليب التربية والعادات والتقاليد التي تربى عليها في عائلات العرب  ذو الأصول التاريخية الضاربة في جذور الماضي , فالرغبة في اظهار الذات سوية خلال الحياة اليومية هي رغبة مقترنة بالرغبة في اظهار الذات مميزة عن غيرها إذ أنه يشار إليه بالبنان حال اظهار هذا الطابع المتسامح في خطاب الحياة اليومية , وعلى الرغم من تبنى ثقافة الاعتذار من جانب العرب  يؤدى إلى أن يسود جوا من التسامح الاجتماعي بين العرب  والفلاحين إلا أن هذا التسامح هو تسامح مزيف ظاهره التسامح وباطنه الكراهية المستترة الكامنة في الرغبة في التمييز العرقي من خلال عادات وتقاليد متوازنة لإعطاء الطابع المختلف عن الفلاحين .
وإزاء نفس التساؤل جاءت استجابات الاخباريين الفلاحين علي النحو التالي: يذكر أحد الاخباريين (طبيعي لما حد يغلط يعتذر , سواء فلاح او عربي ) , ويشير اخباري اخر ( ما بينا كفلاحين مفيش مشكلة , انما الغلطة تبقي بألف لو ما حد من العرب اللي اتغلط فيه , دا لازم نعتذر من غصب عننا) , و يذكر أخر ( ما بين الفلاحين الموضوع مش بيوصل للاعتذار , كفاية أن حد كبير يدخل و ياخد بخاطر التأني وخلاص, أنما لو الموضوع مع حد من ولاد العرب الموضوع بيكبر , وممكن ما يقبلش الاعتذار من الفلاح الا لما يغرمه في مجلس عرب , ويبقي اتأدب بغلطه) , وتشير استجابات الفلاحين , أن ممارسة ثقافة الاعتذار من اجل خلق مناخا من الود والتسامح قد يتم طواعية في حال العلاقات بين الفلاحين وبعضهم البعض , ولكن ممارسة تلك الثقافة لا تتم طواعية في حال العلاقة بين الفلاحين و العرب , وهو ما ينم عن خطاب قهر , وقلة حيلة , قد يترتب علية في حال عدم الانصياع له من جانب الفلاحين اضرارا مادية وادبية , و تتسق ردة الفعل ذلك مع ما يذهب الية "جوفمان" وهو العلاقة بين البعد الرمزي status symbols , والمكانة الاجتماعية ويقصد بها الدلالات الخارجية الرمزية للمكانة الاجتماعية والتي من خلالها تظهر الانطباعات Impression الخاصة بالأخرين نحونا , أذ ان المكانة التي يتميز بها العرب في قرية الحبون تستوجب منهم انطباعات محددة ترمز إلي مكانة اجتماعية بذاتها تتصف بالعلو و الرفعة , وهو ما يبدو من خلال الممارسات المذكورة انفا فيما يتعلق بثقافة الاعتذار , ومن زاوية اخري فان الانطباعات التي يظهرها الفلاحين والتي تتصف بالقهر و الدونية والاجبار علي اتيان رد فعل بذاتها تجاه العرب , فيما يتعلق بثقافة الاعتذار فهو يدل علي المكانة الاجتماعية الدنيا في مجتمع يسوده خطابا للكراهية. 
	مدى الحرص لدى العرب علي توريث الثقافة التمييزية لأبناءهم:
تبنت الباحثة المؤشر الثالث هذا ذلك في سياق الكشف عن طبيعة العلاقة بين العرب  و الفلاحين , وتوجهت الباحثة بتساؤل لكل من العرب  و الفلاحين هو : (هل يحرص العرب علي توريث ابنائهم اتجاهاتهم التمييزية نحو الفلاحين؟ ) ,وفي هذا الصدد يشير أحد الاخباريين العرب "أنا لسه ما عنديش ولاد بس لما ربنا يكرمنى استحالة أربى أولادى على اللي اتربيت عليه لأن أهلنا ربونا على أننا أفضل من الفلاحين ودا من وجهة نظرى غلط وحرام ومافيش حد أحسن من حد إلا بعمله الصالح" , ويذكر أخباري أخر "هحاول اغير من نظرة ولادي للفلاحين في المستقبل"

ويشير أخر "أنا بربى ولادى على اللى اتربيت عليه , دى عوايدنا ومش هغيرها وبطبيعة الحال ولادى بيكبروا ويلاقوا نفسهم في عيلة مأصله وليها وزن" , ويشير أخباري اخر "أيوة طبعا هربى أولادى على اللى اتربيت عليه لازم يعرفوا أنهم من أصل قبايل مش فلاحين عشان العيل يعرف مكانه بين أصحابه ودى حاجه مش هتغير"
وللمرأة أيضا نصيبا في القول فتدلى أحدى الاخباريات "أنا وجوزى من العرب  فطبيعى هنربى ولادنا على اللى اتربينا عليه لأنى مش هطلع عن عيلتى والناس اللى حواليا"
ويذكر أحد الاخباريين "موضوع الرباية ده مش بعمله لوحدى أنا قاعد في بيت عيلة يعنى أبويا وأمى بيربوا وأخواتى بيربوا أولادى برضوا , فإستحالة أنا لوحدى أغير طريقة تربية الناس كلها ماشية عليها حتى أنا لو حبيت أغير من توجهات ولادى ناحية الفلاحين مش هعرف، البيئة فرضت علينا كده"
ومن خلال حديث الاخباريين العرب تبين لنا أن هناك توجهين لأسلوب التنشئة الاجتماعية , والتي يتم من خلالها انتقال توجهات العرب نحو الفلاحين إلي الاجيال الناشئة, إذ نجد أن هناك رؤية معتدلة بهذا الشأن والتى يرى أصحابها أن التمييز بين العرب  والفلاحين يخالف ما أمرنا الله به , ومن ثم فإن أصحاب هذا الاتجاه يقدمون للمجتمع نوعا من التسامح الاجتماعي الذى يقوض من تراث خطاب الكراهية المتوارث عبر الأجيال السابقة , ويعتبر أصحاب هذا الاتجاه قلة من الاخباريين في حين توجه السواد الأعظم نحو التأكيد على نقل ذات التوجهات العرقية ضد الفلاحين عبر عملية التنشئة الاجتماعية والدافع لديهم في ذلك أن تلك العملية – التنشئة الاجتماعية – لا تتم من خلال الأسرة النووية فقط , ولكن أيضا من خلال الأسرة الممتدة إلى جانب قناعتهم أن هذه التوجهات العرقية هى نتاج لقرون سابقة وليست بالحديثة , ومن دون اليسير عليهم تغييرها بأخرى فضلا عن ذلك رؤيتهم أن التمييز العرقي هي عملية طبيعية فرضتها البيئة التي نشأوا فيها وليس لديهم تأثير في وجودها.
ومن ثم فتكوين الذات اليومية لهؤلاء الأفراد لا يتأتى من خلالهم فقط بل من خلال منظومة عادات وتقاليد متوازنة عبر الأجيال شارك منها جميع أفراد العائلة , ومن ثم تبدو ذواتهم حاملة لخطاب تمييز عرقي يشير إلى نوعا من خطاب الكراهية في الحياة اليومية , وفي ذات السياق توجهت الباحثة بذات التساؤل للفلاحين , وجاءت استجاباتهم كالاتي: اذ يشير احد الاخباريين ( العرب و ولادهم نسخة واحدة , ما هي نفس الزرعة , عرب ولا عرب , لازم هيربوهم ع اللي اتربوا علية ) 
ويذكر أخبارى أخر "العرب  هما العرب  إذ كان هما ولا ولادهم , أكيد هيربوهم ع اللي ربوا , دا مرة كان في واحد من العرب  سايق عربيته وبعدين حد من الفلاحين كان سايق عربيته وسبقه, راح الراجل اللى من العرب  منزل ابنه من العربية وجاب الفلاح وضربه ازاى يسبقه، أدى ده نموذج للتربية يعنى يربى أبنه أن الفلاح ما يبقاش قبل منك حتى لو كان في السواقه والطريق"
ومن ثم يشير حديث الاخباريين العرب  و الفلاحين أن هناك توارث لطبيعة الكبر والاستعلاء وتهميش الأخر في أساليب للتنشئة الاجتماعية من العرب لأبنائهم وهو ما يشير إلى توارث خطاب الكراهية من جيل لأخر وأن كان هناك نوعا من الاعتدال في ذلك الخطاب بالنسبة لقلة من الأجيال الجديدة من العرب  وممكن في نهاية الأمر كان السواد الأعظم من هؤلاء العرب  يصرون على أسلوب تنشئة اجتماعية ذو طابع عرقى عنصري في تفاصيل الحياة اليومية كما يرى الفلاحين بطبيعة الذات الداخلية تظهر عليه في المواقف المادية , أي عند الاختلافات بين العرب  والفلاحين , إذ تبدو صورة أكثر تمييز عرقيا" من تلك التسوية فيما قبل حدوث خلاف ما , ويلاحظ بذلك أن ليس هناك ثمة تناقض بين ما ذهب إليه العرب  أو الفلاحين  فيما يتعلق تتوارث النظرة العنصرية أو العرقية تجاه الفلاحين  فيما يراه العرب  من منطقية نقل تلك التوجهات لأبنائهم هو ذاته ما يراه الفلاحين  بمظاهر من التمييز العرقي والعنصري المستمر في احداث الحياة اليومية .
ثالثا: الأضرار المادية الجسدية لخطاب الكراهية بين الفلاحين والعرب :
تتعلق الأضرار المادية والجسدية التي أشار إليها Waldron في جوانب عده , كالخلافات الحادة والضرب والقتل والاصابات الجسدية أو الجور على حقوق وممتلكات الأخر , ولقياس تلك الأضرار توجهت الباحثة بالتساؤل التالي للعرب والفلاحين  : حول ما اذا كان هناك خلافات تحدث وما الاضرار المترتبة علي تلك الخلافات ؟ ولقد جاءت استجابات العرب  كما يلى:
إذ يذكر أحد الاخباريين "طبيعى أنه يحصل خلاف والنتيجة العادية للخلاف ده أما أن يحصل ضرب أو قتل أصلها خناقة ولا بندخل الحكومة إلا لما الموضوع يزيد"
ويذكر اخبارى أخر "تحصل خلافات والنتيجة بنزعل شوية وبعدين نتصالح يا أما الموضوع يكبر ويوصل للضرب أو حد يعور حد ولا قدر الله القتل وساعتها لازم الحكومة تدخل"
ويذكر أخباري أخر "في خلافات عادية بتحصل , بس أحيانا بيحصل خلافات كبيرة يعنى مثلا مرة واحد من ولاد الفلاحين سرق محمول من حد من ولاد العرب  واتعرف على اللي سرقه وأبو الواد اللي اتسرق راح للواد الحرامي البيت ضربه وضرب أهله فراح شوية من الفلاحين لامين بعض وحرقوا بيت الراجل اللي من العرب  والبلد وبعدها انقسمت الخناقة بين الفلاحين والعرب  وجاءت الحكومة وفضل كل جنب شايل من التانى لحد ما عملنا قاعدة صلح كبيرة بين كبارات العرب  والفلاحين واتصالحوا"
ويشير أخر "بتحصل خلافات وغالبيتها على الأرض وسقى الميه ولما الناس بتختلف عشان دى ولا دى بتبقى مشكلة وتحصل خناقات وأحيانا توصل أن حد يعور حد ولا يقتله" , وتذكر أحد الاخباريات "في خلافات بتحصل و مرة كان في خلاف بين أهل جوزى وجماعة من الفلاحين وأهل جوزى جابوا نسايبهم وحطوا ايديهم على الأرض اللى الفلاحين بيقولوا دى بتاعتنا وفي ناس سقطت وأهل جوزى دفعوا ديه للقتل والموضوع خلص"
ويتضح من خلال حديث الاخباريون أن هناك العديد من أنماط خطاب الكراهية وتتمثل تلك الأنماط في أضرار مادية وجسدية , ويتمثل ذلك ما يترتب على خلافات التي تحدث بين الفلاحين والعرب  وتتمثل تلك الأضرار في القتل والاصابات الجسدية والضرب التي يتعرض لها الفلاحين  وكذلك قد يكون هناك تعويض مادى عن القتل أو الاجبار على ترك ممتلكاتهم في حالة أن جاء الفلاحين  بتصرفات أو سلوكيات لا يعجب لها العرب  فهناك نوعا من الاستقواء Enforcement  من جانب العرب  للفلاحين , ويمثل هذا أو ذاك جانب من خطاب الكراهية المادي الذي لا يصمد كثير الفلاحين  أمامه وينتقص من حقوقهم , وتدمغ كل تلك السلوكيات خطابا للكراهية في الحياة اليومية بين الفصيلين وقد يتعدى الأمر بذلك إلى جرائم الكراهية المتمثلة في الطرد من المجتمع أو القتل وهو الأمر الذى يؤكد على أن هناك خطاب كراهية وضرورة قصوى لتدخل الأجهزة الأمنية. وبتوجيه السؤال ذاته إلى عينة الفلاحين  جاءت استجابات الاخباريون كالتالي: أذ يشير أحد الاخباريون "ده أكيد في خلافات بين العرب وبينا بس حاجات عادية وبنتصالح عالطول" , ويذكر أخباري أخر "أيوة بتحصل خلافات بس اللى من العرب  بيفتروا عليا وبيخدوا اللى عاوزينه سواء حقهم ولا مش حقهم والموضوع ممكن يوصل للضرب والإهانة وأكثر من كده يعنى قتل"
وتذكر احدى الاخباريات "الخلاف بين الستات مش بيطول عشان احنا في وش بعض طول اليوم يا هما عندى وأحنا عندهم بس المشكلة حملته تزيد قول الرجالة ادخلوا لأن كل واحد يبقى عايز يبين لمراته أنه جانبها فتلاقى الدنيا بتتعقد" , وتذكر اخبارية أخرى "بيحصل خلافات عادية بس لما الموضوع يبقى عن أرض أو ميه ولا حاجه من دي الموضوع بيكبر وممكن يوصل للقتل" , ويذكر أخبارى أخر "طبيعى يكون في خلافات بين العرب والفلاحين لأنهم شايفين دايما نفسهم أحسن منا وبيعلوا علينا واحنا بنتجنبهم في الخناقات لأنهم بيفتروا و ياخدوا حقهم تالت و متلت"
ومن خلال أحاديث الاخباريين الفلاحين إن ليس هناك ثمة اختلاف عن ما ذهب إليه العرب من وجود خلافات مستمرة  , وإن كان العرب  يروا بأن تلك الخلافات طبيعية أن تحدث , إلا أن الفلاحين  يروا أنها تحدث كنتيجة لتميز العرب أنفسهم عرقيا عن الفلاحين  وهو ما يدفعهم إلى تزايد حدة تلك الخلافات , ومن زاوية أخرى قد تبين ان الفلاحين  في تعاملاتهم اليومية قد تقع عليهم اضرار مادية وجسدية , او قد ينتقص حق ما لهم جراء اعتداء العرب عليهم و انتزاع حقوقهم أو قتلهم. ومن ثم ما يذهب إليه الفلاحين هو تأكيد على ممارسات العرب سلوكيات تخص على خطاب الكراهية في الحياة اليومية ضد الفلاحين , ومن الملاحظ أن ما توصلت الية الدراسة الحالية قد اتفقت مع ما توصلت الية احدي الدراسات السابقة , وهي دراسة Terfa T. Alakali, والتي تشير إلي أن هناك أثارا سلبية تحدث جراء خطاب الكراهية , وان كانت الدراسة الحالية تشير إلي اثارا مادية جسدية ممثلة في الضرب و القتل , الا ان دراسة Terfa T.Alakali  تشير إلي الاثار المعنوية التي تتمثل في الشعور بالامتهان, والاحتقار .  
رابعا: دور الأجهزة الأمنية في الحد من الأثار المترتبة على خطاب الكراهية في الحياة اليومية:
مما لاشك فيه أن مؤسسات الدولة الأمنية تمثل آلية رادعة للحد من انتشار السلوكيات المنحرفة وأنماط الجرائم المختلفة , وبالتبعية بأنه من المتوقع أن تلعب أجهزة الدولة الأمنية نفس الدور الفعال في دحض الأثار المترتبة على خطاب الكراهية وهذا هو ما ستوضحه لنا استجابات الاخباريون العرب  والفلاحين.   ومن أجل التعرف على دور الأجهزة الأمنية في الحد من الأثار المترتبة على خطاب الكراهية في الحياة اليومية فلقد وجهت الباحثة تساؤلا لكلا من العرب  والفلاحين  عن دور الاجهزة الامنية في حل الخلافات التي تحدث بين العرب  والفلاحين , وجاءت الاستجابات كالتالي بالنسبة للعرب:
إذ يذكر أحد الاخباريون "اللي بيحل الخلافات هنا كبار العوايل العرب , إما شيخ البلد أو العمدة وهو من العرب" , ويذكر أخر "أن لما بيحصل الخلاف بنحاول نحله ما بين بعض ولما الموضوع بيكبر بنعمل معدة عرض كده ويتحكم في الغلطان بفلوس أو أنه يتأدب بطريقة ونحل الموضوع"
ويذكر أخباري أخر "الشرطة مش بتدخل لنا في حاجه غير لما بيبقى في جريمة إنما الخلافات العادية مش مشكلة بنحلها مع بعض ودى أو ندخل حد من كبار الفلاحين وكبار العرب   , والموضوع يخلص وينتهى"
وعندما توجهت الباحثة بذات السؤال إلى الفلاحين  يشير أحد الاخباريون "لما بيحصل خلاف اللى غلطان بيعتذر للتانى بس الموضوع لما يزيد بندخل الكبار , كمان لما يكون في مشكلة كبيرة ومعرفوش كبار يحلوها بتدخل الحكومة"
وتشير أحد الاخباريات "الحكومة بتدخل لما يبقى في جريمة ولكن الخلافات العادية بنحلها مع بعض بس أحيانا كبار لبلد من العرب بيفتروا على الطرف التاني لو كان من الفلاحين"
ويشير حديث الاخباريون العرب والفلاحين  أن من يقوم بالدور الريادي في الحد من الأثار المترتبة على خطاب الكراهية في قرية الحبون - وهى أنماط الضبط الاجتماعي غير الرسمي - المجالس العرفية والاحتكام إلى الأشخاص ذوى المكانة الاجتماعية في القرية , والتي يعد أغلبهم من العرب   , وهو الأمر الذى ينجم عنه الشعور بالغبن والظلم الاجتماعي ويعد دور مؤسسات الدولة هنا دورا ثانويا يظهر على مسرح الأحداث حينما تظهر جرائم الكراهية كالقتل أو الصابة نتيجة الخلاف بين الفلاحين  والعرب. ولعل ذلك يؤثر سلبا على شعور الفلاحين  بالأمان الاجتماعي كنتيجة التحكم الكامن في فض المنازعات بين العرب   والفلاحين  , فليس هناك عدالة في فض المنازعات بين العرب  والفلاحين  بل أن هناك تفرد للعرب بمسئولية فض المنازعات بين العرب والفلاحين  وهو ما يزيد من حدة أثار خطاب الكراهية على الفلاحين في الحياة اليومية , ومن زاوية اخري هناك تهميش لأجهزة الدولة الامنية في فض المنازعات بين العرب و الفلاحين الا في الضرورة القصوى, ومن الملاحظ أن ما توصلت الية الدراسة الحالية فيما - يتعلق بدور اجهزة الدولة في الحد من خطاب الكراهية – يتناقض مع ما توصلت الية دراسة "ناصر الرحامنة" من فاعلية أجهزة الدولة في الحد من اثار خطاب الكراهية في الحياة اليومية.
نتائج الدراسة: انتهت الدراسة إلي مجموعة من النتائج كما يلي:
هناك تنوع في الخصائص الديموغرافية لعينة البحث , وهو الأمر الذي أتاح للباحثة تناول الظاهرة محل الدراسة علي مختلف الشرائح النوعية , والعمرية , و الاقتصادية , و التعليمية , والاجتماعية .....الخ.
	علي الرغم من وجود علاقات بين العرب   و الفلاحين , ألا إنها علاقات غير متكاملة , إذ أن الفلاحين لا يشاركون العرب في كل المجالات , فوجودهم مقتصر علي بعض مراسم المناسبات الاجتماعية , وليس هناك مجال لعلاقات المصاهرة بينهم .
	 من أهم أنماط خطابات الكراهية في الحياة اليومية بين العرب   و الفلاحين , هو تبني العرب   للنظرة التمييزية العنصرية , وتوريثها لأبنائهم من خلال عملية التنشئة الاجتماعية .
	من الآثار المترتبة علي ممارسة خطاب الكراهية في الحياة اليومية قرية "الحبون" , وجود أضرار معنوية و مادية تلحق بالفلاحين من جانب العرب  , والتي تتمثل في السب و الإهانة , الاستعلاء , والاستهجان , والتحقير, والضرب , القتل .تلعب المجالس العرفية – التي يرأسها العرب   - دورا فعالا في الحد من الأضرار الناجمة عن خطاب الكراهية في الحياة اليومية بين العرب   و الفلاحين مقارنة بأجهزة الدولة الأمنية.
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دليل مقابلة
فى موضوع

(كفاءة نظريتي ارفنج جوفمان وجيرمي والدرون في تفسير خطاب الكراهية في الحياة اليومية :
دراسة ميدانية لقرية الحبون بمحافظة الفيوم)
(موجه لكل من العرب و الفلاحين)
(بيانات هذا الدليل لا تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي)
أولا :خصائص مجتمع الدراسة:
الاسم:......................................(اختياري)
النوع:
ذكر					       (        )
	أنثى					       (        )
السن:
أقل من 15 عام			       (        )
	15 إلى أقل من25                         (        )
	25إلى أقل من 35			       (        )
	35 إلى أقل من 45			       (        )
	45 إلى أقل من 55			       (        )
	55 فيما فوق		               (        )
الحالة الاجتماعية:
أعزب			            (        )
	متزوج			            (        )
	مطلق			            (        )
	أرمل		                    (        )

الحالة التعليمية:
أمي					      (        )
	يقرأ ويكتب				      (        )
	حاصل على مؤهل متوسط		      (        )
	حاصل على مؤهل فوق المتوسط	      (        )
	حاصل على مؤهل جامعي		      (        )
	حاصل على مؤهل فوق جامعي	      (        )
معدل الدخل:
أقل من 1000 جنيه شهريا	             (        )
	من 1000 أقل من 2000		     (        )
	من 2000 أقل من 3000		     (        )
	من 3000 إلى أقل من 4000	     (        )
	من 4000 فيما فوق	                     (        )
حيازة الأراضي الزراعية
أقل من فدان				 (        )
	من فدان إلى أقل من 2 فدان		         (        )
	من 2 فدان إلى أقل من 3 فدان	         (        )
	من 3 فدان إلى أقل من 4 فدان         	 (        )
	أكثر من 4 فدان			         (        )
عدد الابناء
لا يوجد        (   )
	واحد           (   )
	اثنان           (   )
	ثلاثة           (   )
	اربعة           (   )
	خمسة فما فوق  (   )
ثانيا: طبيعة العلاقة بين العرب والفلاحين (من وجهة نظر العرب والفلاحين ) في الحياة اليومية:
هل هناك علاقات يومية بين الفلاحين و العرب؟ وما طبيعة هذه العلاقات؟(الجوانب العلائقية لخطاب الكراهية في الحياة اليومية)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
الجوانب التفاعلية لخطاب الكراهية في الحياة اليومية بين العرب والفلاحين , وتشمل: 
هل ترى أن العرب مميزون عن الفلاحين ؟"
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
 هل تبادر بالاعتذار للطرف الأخر – سواء كان فلاح و عربي – عند الخطأ فيه؟
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
هل يحرص العرب علي توريث ابنائهم اتجاهاتهم التمييزية نحو الفلاحين؟
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
ثالثا: الأضرار المادية الجسدية لخطاب الكراهية بين الفلاحين والعرب :
هل هناك خلافات تحدث ؟ وما الاضرار المترتبة علي تلك الخلافات ؟
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
رابعا: دور الأجهزة الأمنية في الحد من الأثار المترتبة على خطاب الكراهية في الحياة اليومية:
ما دور الاجهزة الامنية في حل الخلافات التي تحدث بين العرب  والفلاحين ؟
...............................................................................................................................................................................................................................................................................












قواعد الحوكمة لتدعيم الابتكار المؤسسي.
الدكتورة لينا الفيومي، دكتواره في القانون التجاري
أبوظبي
المقدمة:
تطورت العديد من المفاهيم الإدارية، ذات المنشأ والهدف القانوني، في العقود الأخيرة من الزمن. حيث ظهر مبدأ الحوكمة كمرادف للإدارة الرشيدة، عندما تتعرض المنشأة لمخاطر قد تودي بأصولها. فمع تنامي أهمية هذا المصطلح الإداري الاقتصادي القانوني كان لزاماً على القانونين والإداريين تكثيف الدراسة المتعمقة به ليكون هناك نواتج مفيدة على الساحة الإدارية للمنشاّت، على أن تحمل بُعد قانوني لتكون مقبولة عند التطبيق، لتحمل نفس المعاني والمقاصد الوظيفية التي استحدثت من أجلها، وتحديد المفهوم الدقيق لمثل هذه المصطلحات وغيرها من المفاهيم لأفضل الممارسات العامة. ذلك من خلال تعزيز الوعي  والإدراك، الأمران اللذان يقوداننا إلى مصطلح أكثر جدة وهو الابتكار .
حيث يظهر مفهوم الابتكار بشدة في أيامنا هذه، وقد تبنته الحكومات التي قطعت شوطاً كبيراً في بناء الإنسان المعاصر. حيث تعتبر سياسة الابتكار أداة حكومية تستهدف زيادة وتيرة الابتكار في أي اقتصاد، وحل مشكلات اجتماعية واقتصادية متنوعة مثل: انخفاض مستويات الإنتاجية، أو الموضوعات الاقتصادية المتعلقة بالطاقة، والبيئة، أو بالصحة(( ) https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/innovation-in-the-uae  ).
ومع الزيادة في التعمق في مفاد المصطلحات الجديدة في الإدارة والقانون وجد الباحث بضرورة إستغلال هذه التوجهات في الحوكمة والإدارة، وذلك بتوظيفها توظيف متضافر لإمكانية إيجاد نتائج على الساحة العملية متميزة لم تُسبر أغوارها من قبل.
وبناءً عليه سيتم تقسيم البحث إلى مبحثين:
المبحث الأول: الماهية القانونية لقواعد الحوكمة و الابتكار.
المبحث الثاني: خلق قواعد للحوكمة الابتكارية لنشاط الإدارة المتميز.
المبحث الأول: الماهية القانونية لقواعد الحوكمة و الابتكار(() دراسات واستنتاجات شخصية للباحث.).
إن الوصول إلى الماهية القانونية لكل من مصطلح الحوكمة ومصطلح الابتكار يستلزم الغوص في علوم متعددة. فماهية الحوكمة تستلزم الاطلاع على علاقة القانون بعلم الاقتصاد، بينما ماهية الابتكار تستوجب معرفة العلاقة بين القانون وعلم الاجتماع مع علم النفس.
أولاً: الحوكمة هي خلاصة علاقة القانون بعلم الاقتصاد: 
فعلم الإقتصاد هو مجموعة النظم التي تحكم النشاط الإقتصادي في بأركانه المتعددة من إنتاج وتوزيع وإستهلاك ودعاية، وذلك لضمان تداول الثروات في السوق بتواتر متوازن، مما يستوجب الصلة الوثيقة بالقانون الذي يقوم بدوره بإنشاء القواعد القانونية التي تنظم وتحكم العلاقات بين اتلأفراد الذين يمارسون هذا النشاط الاقتصادي التجاري. ومع تعاظم قدرة المشرع وتطوره في هذا المجال وصل إلى قواعد قانونية اقتصادية متميزة لتفادي سقوط المؤسسات التي تتعرض لمخاطر سوقية، وسميت هذه القواعد بالحوكمة.
يهدف إلى تنظيم علاقات الأفراد في المجتمع.
ثانياً: الابتكار هو خلاصة علاقة القانون بعلم الاجتماع وعلم النفس:
يقوم علم الإجتماع على دراسة الظواهر الإجتماعيىة القائمة على سلوك الإنسان، المعتمد على التركيبة النفسية له، والتي يلخصها علم النفس.
         إن إستعانة القانون بالعلوم الإجتماعية بهدف تحقيق التوافق بين أحكامه والميول السائدة في البيئة الإجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار التركيبة النفسية للأفراد المتواجدين في مجتمع معين. فمع اجتماع هذه العلوم الثلاثة مع بعضها البعض يظهر علم مبتكر وهو علم الابتكار الذي لايمكن اكتشاف موهبة الابتكار للفرد دون استخلاص وضعه الاجتماعي والنفسي بقواعد قانونية.
وبناءً عليه سيتم تقسيم المبحث إلى مطلبين:
المطلب الأول: التعريف بمفهوم الحوكمة في الإدارة.
المطلب الثاني:  التعريف بمفهوم قواعد الابتكار في علم النفس القانوني.
المطلب الأول: التعريف بمفهوم الحوكمة في الإدارة.
أولاً: مفهوم الحوكمة:
عرفت “الحوكمة” بأنها مجموعة الاّليات و الوسائل العملية التي تستخدمها مجالس الإدارات العليا، والمدراء التنفيذيين في إدارة منظومة العمل للتحكم على كافة النواحي الإدارية والممارسات المؤسسية، والاستعانة بها في تحقيق أهداف الخطط الإستراتيجية للمؤسسات، وخاصة الجانب الاستثماري منها أو في حالة مجاراة متطلبات النمو والتطور والتميز في مجالات الحوسبة أو الأتمتة الرقمية، لهذا يأتي دورها ضمن عمليات صياغة بنود وأهداف عمليات التخطيط الاستراتيجي للمؤسسة (Objectives of the strategic planning  processes) ) التي تتم صياغة عدد من المفاهيم والمصطلحات الداعمة لها بشكل استباقي (Proactive) ،،، ليتم العمل بها وتطبيقها أثناء إدارة المؤسسة مروراً بآليات تنفيذ خططها التشغيلية وعمليات تحسين الخدمات المستدامة ضمن إدارة الجودة الشاملة بها، إلى المراحل النهائية التي تنتهي عادة بانقضاء الدورة الزمنية للخطة الإستراتيجية الفاعلة وتحقيق أهدافها ،،،،"( () https://sustainability-excellence.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A%D8%A9/)
 وتقوم الحوكمة التي تمثل الإدارة الرشيدة على مجموعة من المعايير، التي من شأنها أن ترسخ لنشاط اقتصادي ناجح:
	الرؤية (Vision) التي تعبر عن الطموحات والغايات والأهداف المستقبلية المتوقعة للمؤسسة.
	الرسالة (Mission) التي تمثل مقومات ومتطلبات ضرورية تشكل خارطة عمل المؤسسة.
	الممكنات (Enablers)امتيازات تتميز بها المؤسسة تحقق لها بوجودها مستويات الرضا والاستحسان المرجوة.
	القيم المؤسسية (Value) مجموعة القيم المشتركة التي تحكم أداء العمل بالمؤسسة، كالقيم المؤسسية – الصدق – المرونة – الشفافية – التعاون – السرعة – العدالة – الحرفية – العمل بروح الفريق – المسؤولية – الابتكار …. باعتبارها قيم مؤسسية راسخة لكل حالة أو ميزة تعتبرها المؤسسة ذات قيمة واقعية سواء كانت قيمة مادية أو معنوية. كما يشترط في القيمة المؤسسية أن يسهل إدراكها وقياسها أو إسقاطها كقيمة تتمتع بها المؤسسة وتنفرد بها دون غيرها أو تميزها عن غيرها من المثيلات.

الفرع الأول: أنواع الأنشطة التجارية في القانون.
إن القانون ينظم أشكال الشركات(() القانون: 2015/3/25.، تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية: 2015/3/31.، تاريخ بدء العمل بالقانون: 2015/3/31.
الحلول: حل القانون محل القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وقضى بإلغائه وإلغاء القوانين المعدلة له. والمعدل بالقانون الإتحادي رقم 26 لسنة 2020.- الوزير المختص بتنفيذ القانون: وزير الاقتصاد. السلطة المختصة بتنفيذ القانون: السلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية.) وفقاً للتالي:
 أ) شركات الأشخاص: شركة التضامن – شركة التوصية البسيطة.
 ب) شركات الأموال: الشركة ذات المسؤولية المحدودة – شركة المساهمة العامة - شركة المساهمة الخاصة.
وعودةً على شركات الأشخاص نقسمها إلى مايلي:
	شركة التضامن: شركة اشخاص، الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر، يكونون مسؤوولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة. ومن خصائص شركة التضامن أنها تقوم على الاعتبار الشخصي. وجود روابط خاصة بين الشركاء مثل القرابة أو الصداقة، وأساس هذه الشركة هو الثقة المتبادلة بين الشركاء من جهة وثقة الغير بالشركاء من جهة أخرى. لا يجوز تداول حصة أي شريك لأنها تعتمد على شخصه ووضعه المادي ومعرفة الغير به و ثقة الشركاء فيه. يجوز أن يتنازل الشريك عن حصته لأحد الشركاء أو لجميعهم لأن هذا التنازل لا يغير من الاعتبار الشخصي.
	شركة التوصيه البسيطة: شركة اشخاص، هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر. يكون مسؤولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة. ومن شريك موصي أو أكثر لا يكون مسؤولاً عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته في راس المال. 

من الأمثلة عليها الشركات العائلية التي يكون فيها شركاء موصين لا يريدون تحمل المسؤولية في أموالهم مثل الأخوة والأخوات، أو الأبناء أو البنات. 
وعودةً على شركات الأموال، نقسمها إلى مايلي:
	الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة مكونة من شريكين أو أكثر بحيث لا يزيد عددهم عن خمسين شريكاً ولا يسأل كل شريك إلا بمقدار حصته في رأس المال، ولا يجوز أن تقل حصة المواطنين عن 51 % طوال حياة الشركة.
	الشركة المساهمة العامة: هي الشركة التي تتكون من نوعين من الشركاء مؤسسين ومساهمين بحيث لا يقل عدد المؤسسين عن (5) ويكون رأس المال مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة، ولا يسأل الشريك فيها إلا بمقدار حصته في رأس المال.
	الشركة المساهمة الخاصة: هي الشركة المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام بل يكتتب المؤسسون في كامل رأسمالها عند تأسيس الشركة. لا يقل عدد الشركاء عن أثنين ولا يزيدون على مائتي شريك. يجوز لشخص اعتباري واحد تأسيس وتملك شركة مساهمة خاصة، على أن يتبع اسمها عبارة «شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة». تنتقل ملكية الأسهم بقيد التصرف لدى أمانة سجل الأسهم، ولا يجوز للشركة قيد أي تنازل عن أسهمها إلا من خلال أمانة سجل الأسهم.

فيما عدا الأحكام الخاصة بالاكتتاب العام في الأسهم، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص بالشركات المساهمة الخاصة، تسري أحكام المواد المنظمة للشركة المساهمة العامة على الشركات المساهمة الخاصة.
	الشركات القابضة: هي شــركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة تقوم بتأســيس شركات تابعة لها داخل الدولة وخارجها أو السيطرة على شركات قائمة وذلك من خلال تملك حصص أو أسهم تخولها التحكم بإدارة الشركة والتأثير في قراراتها .يجب أن يكون اســم الشــركة متبوعاً بعبارة "شركة قابضة" في جميع أوراق الشركة وإعلاناتها والوثائق الأخرى الصادرة عنها.







الفرع الثاني: تعريف قواعد الحوكمة في تعدد الأنشطة التجارية في القانون.
إن قواعد الحوكمة في القانون جاءت لإصفاء التكامل على النشاط الاقتصادي، وذلك ليتم تأسيس النشاط بطريقة سليمة، تضمن نجاحه لاحقاً، مع استمراريته عبر الزمن، و تحقيق أرباح تتوازن مع حجم المشروع. حيث بدأت بالرؤية ثم الخطة ثم الهدف المرجو، ويكون ذلك من خلال وضع قواعد يتضمنها النظام الداخلي للشركة.
ولقد طُرح تساؤل: هل تختلف قواعد الحوكمة في كل نوع نشاط أو نوع شركة؟ فهل تختلف قواعد الحوكمة الموجودة في عقد شركة التضامن كشركة أشخاص، عنها تلك التي تتواجد في النظام الداخلي للشركة المساهمة؟
نستطيع القول بأن القواعد التي تخدم مصالح نشاط معين في السوق تتشابه بنسبة كبيرة جداً، لأن الحركة المالية منشؤها واحد مهما اختلف شكل النشاط القانوني. لكن نستطيع أن نضبط التباين البسيط بين أشكال الشركات عندما تستخدم الحوكمة من خلال ملاحظة أن نشاط الشركة المساهمة والقابضة كشركات أموال أوسع بكثير من نشاط شركات الأشخاص في شكليها" التضامن والمسؤولية المحدودة"
فنستطيع أن نستخلص: بأن القواعد الحوكمية في الإدارة الرشيدة تضيق وتتسع لتستوعب نوع وحجم الشركة التي تمارس نشاط ما. لتكون هذه القواعد أساس الإدارة في حالة الاستقرار من جهة، ووسيلة الانقاذ عند التعرض لمخاطر مالية، كالإفلاس أو غيره من جهة أخرى(() دراسات وأبحاث واستنتاجات خاصة بالباحث.).






المطلب الثاني:  التعريف بمفهوم قواعد الابتكار في علم النفس القانوني
في أكتوبر عام 2014، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الاستراتيجية الوطنية للابتكار، والتي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الاكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع اللاحقة. وتهدف الاستراتيجية إلى تحفيز الابتكار في 7 قطاعات وطنية رئيسية(() البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
https://u.ae/ar-AE/#/           ).
ولتأسيس منهج الابتكار يجب بناء الركيزة الأولى له- وهي الفرد- فلايمكن لسياسة حكومية أن تنجح دون أن تبنى وتؤسس على الإنسان الذي يشكل أداتها. فمن الواجب لتحقيق ذلك الدخول في دراسة علم النفس القانوني ليتم تنظيم خوالج وبواطن هذا الفرد، بعد اكتشافها، يتم سن قواعد منظمة ودقيقة ومتتابعة، مقسمة إلى مجموعات لتكون كل مجموعة متناسبة مع قدرات الأفراد فيها. 
وبعد التسلح بقواعد علم النفس، وبالاعتماد أيضاً على علم الاجتماع نستطيع أن نستخرج قواعد ابتكارية تنظم المجتمع بكل قطاعاته.
 "ويأتي هذا التوجه بناء على ما حققته وتحققه الدول التي تبنت سياسات منظومات الابتكار الوطنية من تنمية
اقتصادية واجتماعية وثقافية وتكنولوجية وسياسية وأمنية، والتي أثبتت للعالم أجمع أن منظومات
الابتكار الوطنية أصبحت من أهم الأدوات القادرة على إنشاء وتطوير وإدارة المحرك الاقتصادي بشكل ُمحكم
وفاعل لتحقيق التنمية المستدامة والمكانة المرموقة بين دول العالم، بل إن تبنيها يعد أحد أبرز مقومات
الدولة العصرية وعصب حياتها لتمكين وتشجيع روح الابداع والابتكار على الصعيد الوطني 
والإقليمي والدولي".(() مجلس البحث العلمي العماني، الاستراتيجية الوطنية للابتكار، افتتاح دورة الانعقاد السنوي لمجلس عمان ١١/١١/٢٠٠٨م، ص:10.)
وبناءً على ماسلف سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين:
      الفرع الأول: تعريف الابتكار في القانون.
       الفرع الثاني: أهمية علم النفس القانوني لإرساء الابتكار في الإدارة.

  الفرع الأول: تعريف الابتكار في القانون.
لقد جرى العرف القانوني والفقهي الدولي على تعريف منظومة الابتكار الوطنية وفق المعايير الدولية على أنها شبكة من العلاقات والترابط الفعال بين كافة المؤسسات ذات العلاقة ( الحكومية، الأكاديمية، والصناعية، والمجتمعية). فتعد عملية تشكيل منظومة  محلية للابتكار في أي بلد، هذا الوقت، من أولويات الخطط الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث ُتركز الاستراتيجية على ربط وتفعيل كافة الاستراتيجيات الوطنية بشكل تكاملي نسيجي متناغم من خلال التركيز على أربع دعائم رئيسية هي:
	الدعامة الأولى: التكامل المؤسسي والمجتمعي والتي ُتركز على تمكين التواصل والتعاون الفاعل بين الجهات ذات الصلة بحيث يحقق تناغما أفقيا ورأسيا بين واضعي السياسات ومتخذي القرارات من جهة وبين المؤسسات المنتجة والداعمة والمستفيدة من الابتكار من جهة أخرى.
	الدعامة الثانية وهي الرأسمال البشري والتي تختص بالدرجة الأساسية على تمكين الفرد في كافة القطاعات، من خلال تطوير ُنظم وسياسات التعليم العام والتعليم العالي والبحث والتطوير وسوق العمل.
	 الدعامة الثالثة وهي الملكية الفكرية وتسويق المعرفة، والتي تسعى لتعزيز المجتمع المعرفي، وتطبيق نظام ّفعال لحماية حقوق الملكية الفكرية ومحفزاً لنتاج الفكر المبتكر على الصعيد الوطني والدولي.
	الدعامة الرابعة وهي ركيزة التنويع الاقتصادي الذي يقوده الابتكار بهدف توفير فرص العمل، وانتاج التقانة، وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمار الخارجي المباشر في كافة القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد.(() المرجع السابق، ص: 10-11)


ومما سبق نستطيع كقانونين ومحللين استخلاص تعريف قانوني للابتكار على أنه: مجموعة الضوابط والمعايير التربوية والنفسية المندرجة بصيغ قانونية ملزمة، لفرض تطبيقها في القطاعات الحكومية والخاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. حتى تصبح جزء من العرف المحلي السائد في بلد معين، والذي يشكل بدوره ، بعد حقبة من الزمن، أحد مصادر القانون(() من نتائج دراسات الباحث.).
الفرع الثاني: أهمية علم النفس القانوني لإرساء الابتكار في الإدارة.
مما لا شك فيه بأن حاجة علم النفس للقانون ليقوم الأخير بوضع ضوابطه مسألة عكسية، فالقانون بذلك يحتاج لأن يكون فاعلاً وموضع تطبيق عند الفأفراد يجب أن يلبي حاجاتهم النفسية ويتوافق معها() عبد الرحمن عيسوي، علم النفس القانوني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996..
فرجل القانون يحتاج إلى الخبرات والمعارف السيكولوجية للفرد، لأن أطراف الدعوى القضائية ماهم إلا أفراد ( أشخاص طبيعين واعتبارين). حيث يمثل الشخص الاعتباري أمام القانون شخص طبيعي. وأياً كان نوع هذا الشخص يكون له احتياجاته النفسية وقدراته العقليه، مع عدم إغفال مكوناته الوراثية، والمكتسبة أحياناً من بيئته المحيطة. وهنا كان لزاماً علينا الجمع بين القانون وعلم النفس لنستخلص قواعد قانونية شفافة تقوم على الإفصاح الحقيقي عن حاجات الفرد ليتم حمايتها من قبل القانون. وعند الوصول إلى هذه النقطة يجد القانون نفسه قد إرتقى إلى درجة عالية من العلم الذي تحتاجه البشرية الان. ومع متابعة تداعيات وتطورات هذا الخليط الهام ظهرت على الساحة المهنية مصطلحات جديدة، أهمها الابتكار.
حيث اهتم عدد كبير من الحكومات بهذا الفكر الجديد، وسعت جاهدة لتوظيفه بشكل عميق في نشاطها وتوجهها.
حيث أصبح الابتكار فكر توعوي جديد يتم الاعتماد عليه للمضي قدماً بالفرد المعاصر. وأهم الجوانب التي تظهر فيه أهمية الابتكار هو النشاط الاقتصادي، الذي يشكل عصب الساسة والمجتمع.
فعندما تتبنى الإدارة في المؤسسات، بكافة مجالاتها، هذا الفكر سوف نلحظ قفزة نوعية جادة. والتي ظهرت مؤخراً عندما نادت الحكومات بها، ومنها دولة الأمارات، حيث أدخلت الابتكار في مناهجها ومؤسساتها، ومع الوقت أصبح للابتكار قواعد تنظيمية شأنه شأن القواعد القانونية الوضعية، لكنها تتباين بقوة التنظيم مع التشريعات المدنية والجزائية.
فالإدارة الناجحة تشجع موظفيها على تقديم أفكار خلاقة للعمل في الإدارة، من خلال تقييم سليم لمؤهلات وقدرات العاملين فيها، ويتم ذلك من خلال الدراسات النفسية السليمة لكل فرد، حيث يستطيع كل واحد تقديم الأفضل بمكانه ومنصبه، وهذا إن كان يدعم أمر ما فهو يدعم عجلة الاقتصاد والإنتاج.

المبحث الثاني: خلق قواعد للحوكمة الابتكارية لنشاط الإدارة المتميز.
يعد الاهتمام المتنامي للحكومات والشركات والمجتمع المدني والأكاديمي في الوطن العربي بالحوكمة الرقمية، والشراكة المجتمعية في عصر الإعلام الاجتماعي، والمدن الذكية، والابتكار في القطاع الحكومي من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إشارة قوية على دخول المنطقة حقبة جديدة من الإدارة العامة. وتحظى الأبحاث التي تركز على الحكومة الذكية والإلكترونية والرقمية المنفتحة في يومنا هذا على أهمية غير مسبوقة بالنسبة لصناع السياسات، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني بشكل عام. 
ولمعرفة هذه التطورات في القطاع الاقتصادي وآثارها على التحولات المجتمعية والإصلاح والتطوير في الإدارات العامة ، كان برنامج الحوكمة والابتكار للبحوث من أول البرامج المعمول بها لدعم صناع الاقتصاد والإدارة لتزويد صناع السياسات بالدراسات المعمقة وأبحاث السياسات الأساسية التي تتلقفها القطاعات الأكاديمية والحكومية وقطاع الأعمال حول العالم، بهدف استراتيجي هو تشكيل فهم أفضل، والاستجابة للتحولات المجتمعية والتنموية والإدارية "لحكومة المستقبل" في العصر الرقمي واقتصاد المعرفة، وتعبيد الطريق لأداء حكومي وخدمات حكومية تستجيب لتطلعات الفرد(() كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، https://www.mbrsg.ae/home/research/e-government/governance-and-innovation?lang=ar-ae).
وبناءً عليه سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: اليات تطبيق الحوكمة الابتكارية.
المطلب الثاني:  نتائج تطبيق الحوكمة الابتكارية.
المطلب الأول: اليات تطبيق الحوكمة الابتكارية.
يسعى هذا البحث إلى عرض متعمق لأهمية حوكمة الشركات في تشجيع وتفعيل الإبداع والابتكار، باعتبار الأخير هو المحرك الأولي للنمو في المنظورين البعيد والقريب. وذلك من خلال العمل على ترسيخ منهجية مدروسة لتمكين الشركات من تبني الابتكار عبر إبراز دور الحوكمة في تمكين النظام المؤسسي الذي يدعم الابتكار وينميه، من أجل خلق التميز وضمان الاستمرارية والبقاء(() جليلة صحراوي، حوكمة الشركات ودورها في تعزيز الإبداع والابتكار-دراسة مقارنة بين الجزائر وبعض الدول العربية، العدد 16، المجلة العالمية للاقتصاد والأعمال، إربد الأردن، 2018.). 
فلايمكن لدراسة أن تنجح دون تقترح وتقدم اليات ووسائل للعمل تقوم على فكر علمي سليم.
وهنا بدورنا الساعي لدمج فكرين متميزين مع بعضهما البعض، وهما الحوكمة والابتكار، يجب وضع منهجية دقيقة تتضمن أساليب عملية تقودنا إلى الفكر المنشود، وهو الحوكمة الابتكارية.
وبناءً عليه سنقوم ببحث الأمور التالية:

الفرع الأول: تطوير نظم وسياسات الإدارة
        الفرع الثاني: زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الذكية في الإدارة







الفرع الأول: تطوير نظم وسياسات الإدارة
يهدف البحث التأكيد على ضرورة إنشاء الحوكمة الإبتكارية في المؤسسة، والتي لن تتحقق دون التركيز على تطوير سياسات الإدارة، كذلك عندما تتطور الأخيرة تتحقق الأولى. فنستخلص إلى الجزئيتين كل لا يتجرأ فالوصول إلى الحوكمة الابتكارية يؤدي إلى تطور سياسات الإدارة، والعكس صحيح.
وهنا ستعمل على تطوير سياسات الإدارة من خلال أهمية قيام مجلس إدارة الشركات بالتركيز على الابتكار ووضعه على قائمة الأولويات، تخصيص جزء من أرباح المؤسسة لدعم عملية الابتكار وأن لا تنحصر اهتمامات المجلس بالإدارة المالية والتشغيلية فحسب، لأن الشركات التي لا تتقن الابتكار لن تستطيع الاستمرار وهو عامل رئيسي لاستشراق المستقبل ورصد المتغيرات المقبلة ومواكبتها وتعزيز استدامة أعمال الشركات وبالتالي خلق وتحقيق التميز.(() المرجع السابق.). ويكون تطوير سياسات الإدارة من خلال مايلي:
	تطوير أداء إدارات الموارد البشرية: من خلال وضع سياسة داخلية لقسم الموارد البشرية تقرم على تحديد الكفاءات المطلوبة للعاملينوتحديد الهرم الإداري بعدد المدراء المناسب للمشروع من تقسيم دور كل فرد، من خلال تحديد مهمته، مع فتح الباب له للإبداع في مجاله، فتكون له حوافز على كل تميز يقدمه، وإن كان هناك أفكار إبداعية تتداخل بينه وبين قسم اخر يتم تكريس أفراد للتشارك في تطبيق هذا الإبداع لإفادة المؤسسة به بطريقة مدروسة.
تحليل أصحاب المصلحة (المعنيين(: تحديد الفئة المتعاملة مع المؤسسة، من الناحية العرية والجنس والظروف المحيطة بكل متعامل، على أن يتم وضع خطة لتستقطب أصحاب المصلحة لتكون إبداعاتهم في الإطار الضيق لكل منهم مجال استفادة للمؤسسة قبل خروجهم منها، فيتم تضيخيم هذه الإبداعت لصالح المؤسسة المرتبطين بها لصالحها ، وذلك بتقديم حوافز من تخفيضات وعروض، وكل حساب نشاط المؤسسة. فعلى سبيل المثال: إذا كانت المؤسسة جامعة تكون الفئة المعنية هي الطلاب، فتشجع أفكارهم الإبداعية في مجال التعليم، بتوظيف الفكرة داخل الجامعة، على أن يحصل الطالب على تخفيضات في الرسوم وزيادة امتيازاته داخل الجامعة فيزداد ارتباطه بها قبل الخروج منها، فيزداد الارتباط بها ليصبح جزء من العاملين بها في المستقبل.

دراسة الجدوى المالية: أن يكون هناك تصور مسبق للأرباح وفق المعطيات التقليدية المتاحة في المؤسسة، ويتم تقديم دراسة للإضافات الربحية التي سيتم تحصيلها في حال إضافة إبداعات داخلية تضيف الكثير بزيادة الأرباح، وبتكلفة أقل، لأنها نتاج إبتكار داخلي، ويكون ذلك تطبيق لقواعد الحوكمة في النظام الداخلي للمؤسسة.

 الفرع الثاني: زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الذكية في الإدارة
لايمكن إغفال الدور المعاصر للتكنولوجيا في الأنشطة الإدارية والقانونية في المؤسسات الحالية. فكان من الضروري إدراج الرقمنة داخل نشاط المؤسسة لتكون وسيلة هادفة لتحقيق الأغراض المرجوة من النشاط الاقتصادي. وحتى يتم الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الذكية يجب أن يكون هناك كفاءات قادرة على توظيف هذه الامكانيات بالمجال الصحيح. فالإنسان هو من ابتكر التكنولوجيا التي أصبحت في مواقع ما أذكى من الفرد نفسه. وذلك لتكاسل الأخير في العمل. لقد أصبحنا بوقت يعد أميً الشخص الذي لايفقه درجة عالية من الأتمتة. وبناءً على كل ماتقدم، قامت العديد من الحكومات ذات الرؤوى الثاقبة بتوظيف هذه التكنواوجيا، التي خلقها الإنسان، لتصبح أداة لتعزيز الابتكار الأكبر لدى الإنسان ذاته.
فمثال ذلك إن لغة HTML لغة تصميم المواقع على شبكة الانترنت لغة مصممة مبدئياً من الإنسان، لكن مع الوقت استطاع الفرد الذي تعلمها ولديه موهبة تقنية أن يقفز قفزات نوعية كبيرة من هذه اللغة لعمليات الاختراق الغير قانونية، لانستطيع أن نغفل أن هذا الفعل ينطوي تحته على قدرات جيدة جداً ومهارات خاصة وواضحة وإن كانت غير قانونية وغير مشروعة.
فلتحقيق الحوكمة الابتكارية يجب تكريس هذه التكنولوجيا لذلك، وذلك من خلال فتح الباب أمام الكادر المتواجد في المؤسسة لاستخدامها بحدها الأقصى لابتكار أي فكرة جديدة، وذلك بتشجيع الكادر على البوح بأي نقطة تقنية اكتشفها أو طورها بجهده للاستفادة منها، حتى لو تضمنت جانب غير مرغوب فيه. فتوظيف التكنولوجيا للابداع يجب أن تُبنى على الشعور بالأمان والراحة من قبل الموظف دون أن تُحسب عليه نقطة أن تجاوز صلاحياته.
بعض المقترحات: إدراج بعض النماذج والاستمارات الخاصة بمن يرغب بالتطوير لاكتشافه تقنية جديدة يتم دراستها من قبل القسم المختص، مثل(() الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، دليل تطوير أداء إدارات الموارد البشرية في الحكومة الإتحادية، الإمارات العربية المتحدة.): نموذج أسئلة تحليل العمليات - نموذج الكفاءات التخصصية للمختصين في الموارد البشرية - الأدوار المتميزة للموارد البشرية.
















المطلب الثاني:  نتائج تطبيق الحوكمة الابتكارية.
التطبيـق الجيـد للحوكمـة يمكـن مـن توجيـه المؤسسـات والرقابـة عليهـا مـن خلال الالتزام بمبـادئ المسـؤولية والمســائلة والتوجيــه الاستراتيجي، بالإضافة إلــى أن الحوكمــة تســعى إلــى تحقيــق التوافــق بيــن سياســات الإدارة الحكوميـة والرؤيـة العامـة للدولـة والإمارة بشـكل خـاص وتسـتند الإدارة العامـة علـى تطبيـق الحوكمـة المؤسسية لتحقيق أعلى درجات الكفاءة في العمل(() الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، تقرير الحوكمة المؤسسية، دبي- الإمارات العربية المتحدة، 2020، ص: 4.).
تركــز علــى حوكمــة الأداء المؤسســي عــن طريــق وضـع الضوابــط وتعزيــز وســائل الرقابــة ً ابتـداء مـن مرحلـة المسـح الميدانـي إلـى مرحلـة المراجعـة والتطويـر. والتـي تحـدد أيضـا جميـع المسـؤوليات وتضــم جهــات اتخــاذ القــرارات (المديــر العــام، نائــب المديــر العــام، مســاعدي المديــر ومــدراء الإدارات ( بالإضافة إلى آلية تفويض الصلاحيات(() القانـون الاتحادي رقـم 6 سـنة 1973  والمرسـوم اإلتحـادي رقـم  3 لعـام 2017 بالإضافة إلـى قـرار رقـم 44 لعـام 2019 بشـأن اللائحة
التنظيميــة التــي تركــز علــى حوكمــة الأداء المؤسســي.).
ومن توجه الحكومة العام، والذي تطبقه ابتداءً بنفسها، نستنتج الإرادة الخفية لتطبيق ذلك على الإدارات الحكومية الفرعية والإدارات في الشركات والمؤسسات الخاصة، فعندما يبدأ القائد بنفسه إشارة شفافة وإفصاح على الرغبة في التطوير من قمة الهرم إلى أسفله، وهذه وسيلة أثبتت قوتها التنفيذية، لأن النظرية القديمة بطلب التطوير من أسفل الهرم الإداري لم تؤتي نتائج جدية، وهذا إن كان يقود إلى شيئ فهو يقود إلى الابتكار المرجو من تطبيق الحوكمة.
وفي متابعة نتائج تطبيق الحوكمة الابتكارية نستطيع تقسيم المطلب إلى مايلي:

      الفرع الأول: الالتزام بمبـادئ المسـؤولية والمســائلة والتوجيــه الاستراتيجي.
      الفرع الثاني: رفع كفاءة  العمل لزيادة إيرادات الإدارة.


 الفرع الأول: الالتزام بمبـادئ المسـؤولية والمســائلة والتوجيــه الاستراتيجي.
يتوجب على فريق الإدارة بالمؤسسة توفير القيادة وإظهار الالتزام وتخصيص ما يكفي من الموارد لنظام الإدارة المتكامل بالمؤسسة المنوط بتنفيذ هذه السياسة. وتتضمن العمليات التي تساعد على تنفيذ هذه السياسة(() https://www.enec.gov.ae/ar/policies/ )، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
عمليات الحوكمة:
1) اعتماد نظام حوكمة إداري داخلي: تبدأ من احترام تطبيق القاعدة القانونية بإنشاء وتحديث نظام إدارة متكامل لحوكمة جميع الأنشطة، والالتزام بالقوانين السارية، والإيفاء بمتطلبات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التي تدعم ضمان تحقيق امتثال نظام الإدارة والحفاظ عليه من خلال عمليات مختلفة مثل مراجعة برنامج نظام الإدارة وتدقيقه. وهذا يعكس الشعور بالمسؤولية لعدم الوقوع في الخطأ أثناء ممارسة الوظيفة. إن الوصول لهذه النتيجة هي جوهر الحوكمة المطلوبة، والتي تعد نقطة بداية لتحرر الفكر نحو الابتكار.
2) وضع برنامج للتدقيق الداخلي في المؤسسة: يكون دور التدقيق ليس الرقابة الخانقة ، والبحث عن الأخطاء بغرض المغالطة والمحاسبة، بل يكون بغرض ترميم الهفوات التي من الطبيعي أن تقع من ممارس النشاط. فيكون التدقيق للوصول إلى نتيجة متكلمة دون أخطاء. مما يؤدي إلى توفير ضمان موضوعي مستقل وأنشطة استشارية للإدارة العليا ومجلس الإدارة من خلال تقييم التحسينات المتعلقة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والحوكمة والتوصية بها، بالإضافة إلى دعم التحقيقات المتعلقة بمكافحة الاحتيال وسوء السلوك. هذه النقطة تضمن للموظف النزيه أن ما يقع به من أخطاء عفوية لن تطاله بأذى، بل سيتم متابعتها وترميمها الأمر الذي يشكل الحافز الابتكاري.
3) الحوكمة القانونية (قواعد الامتثال): إن تنفيذ القاعدة القانونية الداخلية أمر حتمي، وهذا ما تمت الإشارة إليه في البند السابق " اعتماد نظام حوكمة إداري داخلي "، لكن المراد هنا أبعد من ذلك وهو روح الامتثال، والتي تتوافق مع روح القانون. لأن الحوكمة في معناها الدقيق تسعى إلى روح القانون. فعند تطبيقه روح المسألة يشعر المُطبق عليه بالأمان المهني ويستطيع أن يبدع ويبتكر في مجاله.
مثال ذلك: أن يكون المشرف على تطبيق قاعدة قانونية معينة في المنشأة شخص يحمل درجة واسعة من الفكر القانوني ذو الأفق الواسعة في العلوم المتعددة، بحيث يستطيع تقدير الحالة الواقعة عند وجود خرق ما كان القصد من ورائه الابتكار وليس المخالفة والإضرار.
تهدف هذه العملية للحفاظ على الامتثال، بما في ذلك إدارة المتطلبات، ومكافحة الاحتيال، ومدونة مبادئ العمل العامة والأخلاقيات،. وتعمل على إدارة نموذج الحوكمة بالمؤسسة مع الالتزام بمبادئ التميز في الحوكمة، كما تضمن تنفيذ عملية تفويض الصلاحيات والحفاظ عليها.

  الفرع الثاني: رفع كفاءة  العمل لزيادة إيرادات الإدارة.
يتضح دور العمل الحوكمي ذو الدافع الابتكاري من خلال قسم تدقيقات نظام الإدارة والجودة، تهدف هذه العملية إلى ضمان استيفاء البرنامج لمتطلبات ضمان الجودة السارية، بالإضافة إلى إدارة برنامج العناصر المزيفة والاحتيالية والمشتبه بها. 
إن كل ما سبق، عندما يتضافر مع بعضه البعض يؤكد نتيجة للحوكمة الابتكارية. فترتفع إيرادات الإدارة وأرباحها، وتتبوأ ىمكانة جيدة في العمل المؤسسي، العام أو الخاص، حيث يوجد رابطة إيجابية ذات دلالة إحصــائية بيــن الكفاءة الإدارية ونمو الإيرادات، وذلك من خلال تقييم الأداء الفردي والمؤسسي الذي يؤثر في زيادة وتضخيم الكفــاءة للعاملين. والعكس بغيــاب الكفــاءة الإدارية يؤثر سلباً على الإيرادات والأرباح(() أبو اليسر الرفاعي ابو الحسن، الكفاءة الإدارية وأثرها في تنمية الإيرادات مدخل تقييم الاداء، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كلية الدراسات  العليا، السودان، 2006، ص: 8.).
الابتكار كمضمون للحوكمة وسيلة نافعة لتشجيع تبنّي مبادئ وممارسات حوكمة الشركات. ومع الاهتمام المتزايد من الحكومات بالقطاع الخاص لدفع عجلة النمو االقتصادي، يتحتم على مجتمع الأعمال أن يلعب دورًا فريدًا من نوعه في تشجيع قيم تحمل المسؤولية والإنصاف والمسؤولية. وسوف يساعد هذا الدور الجديد على تشجيع مؤسسات ديمقراطية، وتعزيز أخلاقيات العمل لصالح القطاع العام، والقطاع الخاص، والمصلحة العامة)() مركز المشروعات الدولية الخاصة، المنتدى العالمي لحوكمة الشركات، تشجيع حوكمة الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تجارب وحلول، الولايات المتحدة الأمريكية، 2011، ص: 12.(.
الخاتمة:
اتضح من هذا البحث نتائج دقيقة، وفقاً للدراسة الموضوعية الميدانية، تدعم الفكر الحوكمي الذي يقود للابتكار. حيث أن هناك بلدان وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، لديها الأرضية القوية من قوانين وأنظمة وكادر بشري مؤهل، بجنسيات متعددة ، ووثقافات متعددة، لعبت دور إيجابي في تكريس خلاصة حضارات على أرض واحدة تحت مظلة حكومة منفتحة، مناصرة للعلم والتطور لتقديم نموذج يحتذى به لنظام حوكمي ابتكاري متكامل يقود إلى ابداع خطير في كافة المجالات.
حيث قُدمت هذه الدراسة بغية التعرف على واقع ودور الحوكمة بوصفها نشاطاً تقوم به الإدارة لترتيب العمليات التي تقوم بها كي تضبط وتوجه وتحدد وتوزع الحقوق والواجبات بين المشاركين والمساهمين في المؤسسات، من خلال جعل الأفراد على علمٍ تامٍ بكافة سياسات وخدمات الدولة وصُناع القرار، بحيث تُخرج القرارات بصيغة تشاركية مما يؤدي إلى زيادة الثقة في الحكومة وذلك نظراً لشفافيتها وتقديمها الخدمات والسياسات بصورة كاملة وفعالة. كما تعكس الرّؤى والطّموحات واحتياجات المجتمع باستثمار أمثل للموارد. وتناولت تأثير الحوكمة على الشركات ومساهمتها في تقوية الاقتصاد. حيث قدمت الدراسة تاريخ الحوكمة وما يندرج تحتها من مفاهيم وما تعكسه من رؤية واضحة للعميل ومستخدمي الخدمات التي تقدمها، إضافةً لتحديد أدوار ومسؤوليات التنفيذيين وغير التنفيذيين، الذين يستطيعون بتضافر جهودهم إلى تحفيز الابتكار الذي يكرس الشعور العالي بالمسؤولية وحب العمل والسعي للابداع في أطره.

التوصيات: 
وضع نظام داخلي للابتكار قائم على قواعد الحوكمة في كل إدارة ومؤسسة.
إيجاد لجنة مكونة من كوادر مؤهلة في كل مؤسسة وإدارة تتابع عمليات الابتكار الناتجة من موظفيها.
إيجاد برامج مكافئات وحوافز للمبدعين والمبتكرين.
التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالفكرة المبتكرة للاستفادة منها في كافة القطاعات.
إيجاد لجنة ذات تعاون دولي تتشارك النتائج الابداعية لتصبح الدولة رائدة عالمياً في تطوير الابتكار الذي هو عصارة قواعد الحوكمة.
المراجع:
المراجع القانونية:
القانـون الاتحادي رقـم 6 سـنة 1973  والمرسـوم الاتحادي رقـم  3 لعـام 2017 بالإضافة إلـى قـرار رقـم 44 لعـام 2019 بشـأن اللائحةالتنظيميــة التــي تركــز علــى حوكمــة الأداء المؤسســي.
	القانون: 2015/3/25.، تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية: 2015/3/31.، تاريخ بدء العمل بالقانون: 2015/3/31. حل القانون محل القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وقضى بإلغائه وإلغاء القوانين المعدلة له. والمعدل بالقانون الإتحادي رقم 26 لسنة 2020.
	القوانين الاتحادية وقوانين حكومة دبي المتعلقة بالحوكمة قواعـد إطـار الحوكمـة لـإدارة العامـة القانـون الاتحادي رقـم 6 سـنة 1973. 
	المرسـوم الاتحادي  رقـم 3 لعـام 2017. 
	القـرار رقـم 44 لعـام 2019 بشـأن اللائحة التنظيميــة للحوكمــة.
	حصول إقامة دبي على شهادة اعتماد دولي من المعهد العالمي للابتكار ”GInI”.
المؤلفات:
أبو اليسر الرفاعي ابو الحسن، الكفاءة الإدارية وأثرها في تنمية الإيرادات مدخل تقييم الاداء، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كلية الدراسات  العليا، السودان، 2006.
	الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، دليل تطوير أداء إدارات الموارد البشرية في الحكومة الإتحادية، الإمارات العربية المتحدة.
	الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، تقرير الحوكمة المؤسسية، دبي- الإمارات العربية المتحدة، 2020،
	جليلة صحراوي، حوكمة الشركات ودورها في تعزيز الإبداع والابتكار-دراسة مقارنة بين الجزائر وبعض الدول العربية، العدد 16، المجلة العالمية للاقتصاد والأعمال، إربد الأردن، 2018.
	عبد الرحمن عيسوي، علم النفس القانوني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996.
	مركز المشروعات الدولية الخاصة، المنتدى العالمي لحوكمة الشركات، تشجيع حوكمة الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تجارب وحلول، الولايات المتحدة الأمريكية، 2011.
	مجلس البحث العلمي العماني، الاستراتيجية الوطنية للابتكار، افتتاح دورة الانعقاد السنوي لمجلس عمان ١١/١١/٢٠٠٨م،
المواقع الالكترونية:
البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 
https://u.ae/ar-AE/#/        
	كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية،  https://www.mbrsg.ae/home/research/e-government/governance-and-innovation?lang=ar-ae
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