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داءـــــــــــــــــــــــــإى  
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Abstract  

This dissertation aims to introduce a critical analytical framework of the Information 

society roles in promoting Human Security, according to the Malaysian case study. To 

this end, the study seeks to focus on four sub-objectives, the first sub-objective is to 

understand the structure of Human Security and Information Society concepts and the 

nature of their correlation, the second one is to explore and analyze the Malaysian way of 

dealing with Information Society and determine its effect on Human Security in the 

society, the third one is to discuss and critically analyze the strength and weakness on 

functioning Information Society to enhance the Human Security in Malaysia, the last 

sub-objective is to develop an analytical framework through studying the Malaysian 

experience that helps researchers to study the correlations between Information Society 

and Human Security in the community. This study used the Triangulation Technic in 

theoretical, methodological and analysis levels. The Critical Security, Capability 

approach and Information Society theory have been used as a theoretical framework, the 

exploratory case study has been used as a main method, where mixed and Trans-

disciplinary method have been used as assistant methods in this study. For collecting data 

the study used three technics, Documents Review and Questionnaire and Semi-structured 

Interviews with experts in different areas of the study. This study argued that there is a 

structural interlock between the components of each of the Information Society and the 

Human Security through the links of the both concepts with the Comprehensive Human 

Development, as well through the interactive relationship between that components. The 

study also assumes that the Malaysian increased interest to employ the means of 

information society in the comprehensive Human development in its Economic and 

Cognitive dimensions has led to progress in the promotion of human security, And that 

the Malaysian experience has succeeded in employing the information society to move 

closer towards human security at the level of freedom from want to a large extent, while 

there are many obstacles still challenging its success on the level of freedom from fear. 
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 ممخص
إلنساني، وفقا تيدؼ ىذه األطروحة إلى تقديـ إطار تحميمي نقدؼ لدور مجتمع المعمومات في تعزيز األمف ا

كل مف لدراسة الحالة الماليزية. ولذلؾ، فيي تسعى لتحقيق أربعة أىداؼ فرعية، اليدؼ األوؿ ىو فيـ بنية 

استكشاؼ وتحميل طريقة ، واليدؼ الثاني ىو ماياألمف اإلنساني ومجتمع المعمومات وطبيعة العبلقة بين

، أما اليدؼ ه عمى األمف اإلنساني في المجتمعالتعامل الماليزؼ مع مفيـو مجتمع المعمومات وتحديد أثر 

توظيف مجتمع المعمومات لصالح ترقية األمف في ضعف القوة و المناقشة وتحميل نقدؼ لمدػ الثالث فيو 

تطوير إطار منيجي تحميمي مف خبلؿ التجربة الماليزية ، فيما يركز اليدؼ األخير في اإلنساني بماليزيا

وقد  مجتمع المعمومات واألمف اإلنساني عمى مستوػ المجتمع المحمي.يساعد في دراسة العبلقة بيف 

المقاربة استعممت الدراسة تقنية التثميمث عمى المستوػ النظرؼ والمنيجي والتحميمي، حيث وظفت كل مف 

كإطار نظرؼ، واتبعت منيج دراسة حالة  نظرية مجتمع المعموماتو  نسانيةمقاربة القدرة اإلو  ديةاألمنية النق

ستكشافية كمنيج رئيسي والمنيجيف المختمط والعابر لبلختصاصات كمنيجيف مساعديف، واستخدمت البحث ا

في الوثائق المختمفة والمقاببلت شبو المنظمة مع الخبراء واالستبياف الموزع عمى طمبة الدراسات العميا 

اصر المكونة لمجتمع المعمومات وجادلت الدراسة أف ىناؾ تداخل بيف العنبماليزيا كأدوات لجمع المعمومات، 

والعناصر المكونة لؤلمف اإلنساني مف حيث ارتباط المفيوميف العضوؼ بالتنمية اإلنسانية الشاممة ومف حيث 

ديناميكية التفاعل بيف تمؾ العناصر، وأف تزايد اىتماـ ماليزيا بتوظيف وسائل مجتمع المعمومات في التنمية 

لمعرفي واالقتصادؼ أدػ إلى تحقيق تقدـ في تعزيز أمنيا اإلنساني، وأف اإلنسانية الشاممة في بعدييا ا

التجربة الماليزية نجحت في توظيف مجتمع المعمومات لبلقتراب نحو األمف اإلنساني عمى مستوػ التحرر 

مف الحاجة إلى حد بعيد، في حيف ىناؾ العديد مف العوائق الزالت تواجو نجاحيا عمى مستوػ التحرر مف 
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 مقدمة 

   Background of the Study:  خمفية الدراسة 

رغـ أف البلأمف اإلنساني كظاىرة واألمف اإلنساني كمفيوـ أثار منذ منتصف التسعينات اىتماـ  

العممية عموما وفي العبلقات الكثير مف صانعي السياسات والمفكريف والباحثيف في مختمف التخصصات 

الدولية خصوصا وفي مجاؿ الدراسات األمنية بشكل أخص،  إال أف ىناؾ حتى اآلف العديد مف اإلشكاالت 

النظرية والتطبيقية مرتبطة بو ال تزاؿ في حاجة إلى مزيد مف اإلستجابة واالىتماـ مف طرؼ الباحثيف في 

 المجاؿ. 

 Center for Governance and الدولية والشؤوف  الحكامة مركزإستضاؼ  2008ففي سنة 

International Affairs  الجديدة في مجاؿ دراسات األمف تجاىات واإللتحديد التقدـ والقيود  مؤتمرا تقييميا

األمف اإلنساني   لى ىذا المؤتمر عمماء وباحثيف يعمموف عمى نطاؽ واسع حوؿ موضوعإي اإلنساني، ودع

 األكاديمية ألدبياتا وضع حوؿ المشاركيف بيف كبير جدؿ ىناؾ كافحالتو البحثية، فلمناقشة تصوراتيـ حوؿ 

خاصة  المجاالت مف العديد كاف بينيـ حوؿ وجود  واسع ااتفاق فإال أ ،نساني آنذاؾاإل مفلؤل والسياسية

 1.أكبرأكاديميا  اىتماما تتطمبباألمف اإلنساني 

مف الثغرات التي تتطمب تركيز الباحثيف والتي اعتبرت وخبلؿ ذلؾ المؤتمر تـ تحديد مجموعة ىامة 

، وكانت مف ضمف الفجوات البحثية التي البحثية المؤسسات بيف محتملال تعاوف لم مجاالتفي نفس الوقت 

                                                           
1
Ryerson Christie and Amitav Acharya, “Human Security Research: progress, Limitations and New Directions” 

Report of a Conference Organized by the Center for Governance and International Affairs, Department of Politics, 

University of Bristol, 8-11 February 2008, p 2, Access date 18/09/2011in:  

www.bristol.ac.uk/media-library/sites/spais/migrated/documents/christiearcharya1108.pdf. 

http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/spais/migrated/documents/christiearcharya1108.pdf
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أشار إلييا المشاركيف؛ قضية الطبيعة المتعددة االختصاصات لؤلمف اإلنساني، وقضية الربط بيف العمـ 

 إلنساني.والتكنولوجيا واألمف ا

 :Statement of the Problem شكاليةتحديد اإل

لى ضمف تمؾ المجاالت التي تفتقر إنساني ومجتمع المعمومات وتأتي دراسة العبلقات بيف األمف اإل 

الباحثيف رغـ أىميتيا العممية والمجتمعية، خاصة مع تزايد تأثير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  اىتماـ

، العصور السابقةجميع ميزة أساسية  لعصرنا عف أصبحت التي حياة اإلنساف اليومية و عمى مختمف أصعدة 

رتباط التاريخي لئلنساف بالمعمومات ووسائميا كاف منذ وجوده عمى وجو األرض، إال أننا نبلحع رغـ أف اإلف

ياة اإلنساف وا عادة تغير واضح في نمط ح ورافق، والذؼ رتباطاليوـ تغير وتزايد كبير في حجـ وطبيعة ىذا اإل

 .في ما يحيط بوىيكمة طرؽ تفكيره 

انعكست عمى ، رض الواقعأالتي حدثت عمى العممية والتكنولوجية  أف التطوراتومف الواضح  

تشكيل مدارؾ ومفاىيـ اإلنساف المعاصر عمى جميع المستويات، وأصبحت المعمومات والمعارؼ مف خبلؿ 

حياة مستوػ ي مجاالت حيوية تؤثر بشكل أو بآخر عمى تحسيف تشكل قوة وسمطة فوسائميا وظائفيا و 

في مجاالت السياسة واالقتصاد والتجارة والمجتمع والصحة والبيئة  ىو الحاؿتقويضيا كما  اإلنساف أو

 وغيرىا.

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في مجاؿ بفضل النقمة النوعية والكمية فمنذ أكثر مف عقديف، و 

موردا رئيسيا في الحياة االقتصادية والعنصر األساسي في النمو االقتصادؼ ات والمعارؼ المعمومأصبحت 

كمادة قابمة لمتداوؿ التجارؼ تدخل ضمف  عائدات إنتاج المعمومات والمعارؼصارت و ، الدوؿلمعديد مف 

لى تحقيقو تسعى إوطموحا قتصاد المعرفي توجيا عالميا اإليعد مقاييس تقدـ المجتمعات وتأخرىا، ليذا 
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والتحوؿ ستفادة مف معطيات العصر اإلوذلؾ بغرض ، بما فييا دوؿ العالـ الثالث غالبية الدوؿ والمجتمعات

يجاد والمعارؼ قتصاد المعموماتامف اقتصاد الصناعات إلى  ، ومف إنتاج البضائع إلى إنتاج المعمومات، وا 

ة، عتماد عمى قوة المعمومات والمعرفات، واإلتصاالت والمعمومرقمي يكوف عموده الفقرؼ شبكات اإلاقتصاد 

غمب المفاىيـ أ تغيرت قد ، فالمواد الخاـ والثروات الطبيعيةعتماد عمى ورأس الماؿ البشرؼ أكثر مف اإل

االلكتروني أو المعموماتي كالتجارة االلكترونية والمصارؼ  قتصادية لتحتوؼ عنصر جديد ىو العنصراإل

رونية وغيرىا، كما أصبح االستثمار في صناعات التقنية الحديثة المبنية عمى االلكترونية والنقود االلكت

العديد مف نجد  ةوالدولي ةالداخميات مستوػ السياسوعمى ، جزءا رئيسا مف االقتصاد العالمي المعرفة يشكل

ىي  لتضـ وغيرىا مف المفاىيـ، والسبلـ والييمنةفي واقع ومفاىيـ كالقوة واألمف والحرب طرأت تحوالت ال

، كما تحولت معاني سيادة الدوؿ ونوعية المواطنة والحياة الديمقراطية لكترونيالعنصر المعرفي واإل األخرػ 

تحوالت الإضافة إلى ، واالنتخابات والحكومات واإلدارات المحمية وخدماتيا وعبلقة الحكاـ بالمحكوميف

 ت عبر الوطنية. عميقة في معاني السمطة بسبب االعتماد المتبادؿ والتفاعبلال

في حيف تعكس الصورة العامة لتمؾ التطورات التكنولوجية والمعموماتية تزايدا مطردا لحجـ ونوعية و 

ر أدائو لميامو ونشاطاتو اليومية يالوسائل التي تساىـ في سيطرة اإلنساف عمى حياتو ومحيطو وتيس

ة اإلنساف عمى ميددات بقائو السميـ وعيشو الناحية العممية أف سيطر في المقابل ومف المختمفة، فإننا نجد 

بفضل  الكريـ في تناقص مستمر، فرغـ النقمة النوعية المتسارعة التي يشيدىا العالـ في قطاعات عديدة

لمعاصر ال تعكس الدور مجتمع المعمومات إال أف التقييـ العاـ لجودة وتحسيف نوعية حياة اإلنساف ادخوؿ 

مجتمع المعمومات في مناطق عديدة ولعدد كبير مف سكاف ىذا العالـ، وىو  مفنتظر يجابي المالوظيفي اإل

فق أعضاء مجتمع ما جعل البعض يطمقوف مصطمح عصر المتناقضات عمى نفس العصر الذؼ ات

 عصر المعمومات بامتياز.  وصفو بالمعمومات عمى 
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جتماعي السريع ليذا التغير اإلجدا تشكل بعض المجتمعات صورة متقدمة الوقت الراىف  وفي

تسعى مجتمعات أخرػ في خضـ نفس بينما والشامل بفضل مشاركتيا ودخوليا المبكر لمجتمع المعمومات 

غير أف العالـ إلى محاوالت لبلستغبلؿ األمثل لمزايا ومنتجات ىذه التغيرات،  أقاليـالتغير وعبر مختمف 

التكيف، ىذا إدراكيا العاـ لحتمية مدػ ناتيا و إلمكاتتبايف وفقا  طرؽ وحدود تكيف المجتمعات مع ىذا التغير

عات غير اتساع الفجوة التنموية الشاممة الموجودة بيف المجتمعات المعموماتية والمجتميستمر لسياؽ ىذا افي و 

 خر.ئو اآلجز ندماج جزء مف مجتمعات العالـ وتأخر اندماج إالمعموماتية كمما ازداد 

ندماج في مجتمع يجابيات اإلا  حوؿ سمبيات و  يدور كاف النقاش في الماضي القريبوبينما 

أنجع السياسات إلى التركيز في والثقافي واألكاديمي اليوـ  النقاش السياسي واالقتصادؼ تحوؿالمعمومات، 

قميميا وعالميا لتحقيق أقصى قدر مف المكاسب داخل مجتمع  واالستراتيجيات التي ينبغي إتباعيا محميا وا 

ندماج في لتفكير في تحديد مكاسب وخسائر اإلانتقل مف مرحمة  ا يوـأف العالـ ال المعمومات، مما يعني

 الخسائر.يل حجـ قمتكبر و مكاسب أ ندماج الفعاؿ لتحقيقديد سبل اإلمجتمع المعمومات إلى مرحمة تح

ماليزيا مف الدوؿ التي  ديذا الخصوص تعبحدػ التجارب البارزة بيف مجتمعات عالـ الجنوب إوك

 سفسعت إلى فية الجديدة لمعالـ المعاصر، مبكرا ضرورة التكيف مع المعطيات المعموماتية والتكنولوجأدركت 

وتنفيذ استراتيجيات وسياسات تنموية إنسانية شاممة لضماف ترقية اقتصادىا وتحسيف نوعية حياة مواطنييا 

، وىو ما مكف مف رفيةتوظيفيا لما أتاحو مجتمع المعمومات مف فرص تنموية ومع عف طريق باستمرار

 المساىمة بشكل أو بآخر في ترقية أمف اإلنساف في المجتمع الماليزؼ.

 :Significance Of the Studyأىمية الدراسة

 ىذه الدراسة في مستوييف اثنيف، األوؿ مستوػ عممي والثاني مستوػ منيجي:ىمية تبرز أ 
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مف اإلنساني القميمة جدا التي ركزت عمى  فيـ . فعمى المستوػ العممي تضاؼ ىذه الدراسة إلى دراسات األ1

عبلقة التأثير والتأثر بيف األمف اإلنساني والعموـ والتكنولوجيا، فرغـ االىتماـ الكبير الذؼ يوليو الباحثيف 

لموضوع األمف اإلنساني منذ منتصف التسعينات عموما وحتى يومنا ىذا، إال أف دراسة العبلقة التي تربط 

ي بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لـ تمق اىتماما أكاديميا كافيا، حيث ال زاؿ ىذا المجاؿ األمف اإلنسان

ثراء النقاش  في حاجة إلى مزيد مف البحث في جزئيات عديدة، كما نأمل أف تساىـ ىذه الدراسة في تطوير وا 

 لة لمدراسة.العممي بيف الباحثيف في الدراسات األمنية الراىنة مف خبلؿ تقديـ ماليزيا كحا

عاـ لمعبلقة بيف األمف اإلنساني ومجتمع التحميل الفي  الطمبة والباحثيف تفيد ىذه الدراسةو  

تفيد في تحميل تحديد مواطف القوة والضعف في ىذا السياؽ، كما مف أجل المعمومات في المجتمع الماليزؼ 

العديد مف دوؿ عالـ الجنوب  ألفذلؾ يزيا، و مالدور مجتمع المعمومات في ترقية األمف اإلنساني بوتشخيص 

فراد فييا النمو وتحسيف حياة األفي سرعة سيرىا نحو  والعالـ العربي واالسبلمي تعتبر ماليزيا مثاال يحتذػ بو

عتبره اغمب يوالذؼ  1994نسانية لسنة ا اإلجتماعية. )فتقرير التنمية اإلرغـ تعقيد تركيبتيواستقرارىـ وذلؾ 

     (ندماج االجتماعيإلدرج ماليزيا كنموذج ناجح في اـ األمف اإلنساني أالرسمية لمفيو الباحثيف المرجعية 

.أما عمى المستوػ المنيجي فتطور ىذه الدراسة االستكشافية صياغة أسئمة وفروض تفتح المجاؿ أماـ 2

ومات وكذلؾ الباحثيف إلجراء دراسات جديدة في مجاؿ تحميل وتفسير عبلقة األمف االنساني بمجتمع المعم

في مجاؿ الدراسات الماليزية، وذلؾ بتوظيف التعدد في مجاالت ومناىج وأساليب البحث والتحميل والتفسير 

إضافة الى أنو عمى مستوػ الدراسات بالمغة العربية في المجاؿ تبرز  لرفع مستوػ صدقية نتائج أبحاثيـ،

طابع الكمي في الموضوع إلى جانب الدراسات أىمية ىذه الدراسة في التشجيع عمى اجراء الدراسات ذات ال

النوعية مف أجل تجاوز نقاط ضعف الدراسات النوعية والتي ىيمنت عمى الدراسات األمنية المتوفرة بالمغة 

 العربية عموما. 
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 :Objectives of the Studyالدراسة ىداف أ

في األساس ماليزيا" في دراسة "دور مجتمع المعمومات في تعزيز األمف اإلنساني ونسعى مف خبلؿ 

ميل الدور استكشاؼ وتحمع المعمومات في األمف اإلنساني مف خبلؿ تأثير مجتللى تقديـ إطار تحميمي نقدؼ إ

 المجتمع الماليزؼ.   المعمومات لمصمحة ترقية األمف اإلنساني في ندماج في مجتمع الذؼ يمكف أف يمعبو اإل

 األربعة التالية:تحقيق األىداؼ الفرعية  وصممت الدراسة لتحقيق ىذا اليدؼ مف خبلؿ

 ما.يفيـ بنية كل مف األمف اإلنساني ومجتمع المعمومات وطبيعة العبلقة بين. 1

استكشاؼ وتحميل طريقة التعامل الماليزؼ مع مفيـو مجتمع المعمومات وتحديد أثره عمى األمف . 2

 اإلنساني في المجتمع.

مات لصالح ترقية األمف توظيف مجتمع المعمو في ضعف القوة و المناقشة وتحميل نقدؼ لمدػ . 3

 ماليزيا.اإلنساني في 

تطوير إطار منيجي تحميمي مف خبلؿ التجربة الماليزية يساعد في دراسة العبلقة بيف مجتمع . 4

 المعمومات واألمف اإلنساني عمى مستوػ المجتمع المحمي.

 : Research Questionsأسئمة البحث

لى أي مدى يمكن ، اعتمادا عمى التحميل النقديما يمي: في لمبحث رئيسييتمحور السؤاؿ ال كيف وا 

لمإلندماج في مجتمع المعمومات أن يقوم بدور فعال في رفع مستوى األمن اإلنساني في المجتمع 

 ؟اليزي الم
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 طرح مجموعة مف التساؤالت ىي : يقودنا إلىوىذا السؤاؿ بدوره 

 ماتية لمجتمع المعمومات واألمف اإلنساني وما طبيعة العبلقة بينيما؟ما ىي الدالالت النظرية والمفيو  .1

 كيف تكيفت ماليزيا مع مجتمع المعمومات وكيف تعاممت لتوظيفو في سياؽ ترقية أمنيا اإلنساني؟ .2

 إلى أؼ مدػ نجحت التجربة الماليزية في توظيف مجتمع المعمومات لتعزيز أمنيا اإلنساني؟ .3

المستخمصة مف تحميل التجربة الماليزية والممكف تطبيقيا في الدراسات ة المنيجي المخرجاتما ىي  .4

 األمف اإلنساني ومجتمع المعمومات عمى مستوػ المجتمع المحمي؟ظاىرتي الميتمة بالعبلقة بيف 

 : Research Hypothesisفرضيات البحث

في تثبت التجربة الماليزية  الية:الت الرئيسية قمنا بصياغة الفرضيةاألسئمة البحثية المذكورة جابة عمى لئل

عمومات عبر المدخمين أنو؛ كمما زادت درجة اإلندماج في مجتمع الم 5105و 0991لفترة الممتدة بين ا

 .  قتصادي كمما ارتفعت معيا نسبة التقدم نحو تحقيق األمن اإلنساني في المجتمعالمعرفي واإل

 التالية: الثبلثة وقمنا بتفصيل ىذه الفرضية إلى الفرضيات

ىناؾ تداخل بيف العناصر المكونة لمجتمع المعمومات والعناصر المكونة لؤلمف اإلنساني مف حيث . 1

 ارتباط المفيوميف العضوؼ بالتنمية اإلنسانية الشاممة ومف حيث ديناميكية التفاعل بيف تمؾ العناصر. 

نمية االنسانية الشاممة وبالتحديد في إف تزايد اىتماـ ماليزيا بتوظيف وسائل مجتمع المعمومات في الت. 2

 نساني.لى تحقيق تقدـ في تعزيز أمنيا اإلبعدييا المعرفي واالقتصادؼ أدػ إ

نجحت التجربة الماليزية في توظيف مجتمع المعمومات لبلقتراب نحو األمف اإلنساني عمى مستوػ . 3

زالت تواجو نجاحيا عمى مستوػ التحرر مف الحاجة إلى حد بعيد، غير أف ىناؾ العديد مف العوائق ال

 التحرر مف الخوؼ.
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 : The previous studiesات السابقةالدراس

شمل البحث في أدبيات الدراسة أبحاث ودراسات وكتب ومقاالت وأوراؽ بحثية لمؤتمرات وأطروحات 

، وقد شمل دكتوراه وتقارير تـ نشرىا جميعا بطرؽ عممية ورسمية عمى مستويات دولية أو إقميمية أومحمية

المسح مجاالت عممية عديدة ومختمفة كالسياسة واألمف واالقتصاد والتنمية والبيئة والتغذية والصحة والتغير 

اإلجتماعي وتكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت والدراسات الماليزية وغيرىا مف المجاالت ذات العبلقة 

شكاليتو ومتغيراتو، ونظرا لتعقيد وتشعب  إشكالية الدراسة قمنا بتصنيف أدبياتيا وفقا بموضوع البحث وا 

 ;إلستراتيجيتي التصنيف الموضوعي والزمني في آف واحد، حيث قسمناىا إلى ثبلثة محاور رئيسية ىي

، وركزنا مجتمع المعموماتحوؿ دراسات ، ومحور متعمق بالاألمف اإلنسانيحوؿ دراسات محور متعمق بال

شكالية الدراسة فييما عمى الدراسات التي اىتمت بنقا ط فرعية محددة وميمة ليا عبلقة مباشرة بموضوع وا 

فقط، وفي كل نقطة فرعية مف كل محور راعينا أف يكوف ترتيب الدراسات وفق التسمسل الزمني التصاعدؼ 

وتـ ترشيحيا عموما باالستعانة بالمصفوفات، فيما  لمساىمة كل دراسة بترتيبيا مف األقدـ إلى األحدث

 ور الثالث إلجراء التحميل النقدؼ لكل ما جاء في األدبيات المذكورة.  خصصنا المح

والتي عالجيا الفصل الثاني بشكل نقدؼ  -وتجدر اإلشارة إلى أنو في الدراسات السابقة ليذا الدراسة 

 تفادينا إدراج الدراسات التي لـ نتمكف مف الوصوؿ إلييا بشكل مباشر، أؼ الدراسات المنقولة عف  -ومفصل

آخريف، والدراسات المنجزة بمغة المااليو، والدراسات التي لـ نحصل عمى نصيا الكامل، أؼ التي حصمنا 

أعماؿ المؤتمر األوؿ الذؼ عقده برنامج الدراسات الماليزية عمى جزء منيا فقط، ومف أىـ تمؾ األدبيات، 

ميل النموذج وتـ خبللو تح 2004يل عاـ ر فوالذؼ انعقد في أبجامعة القاىرة،  التابع لمركز الدراسات اآلسيوية

وأطروحة الدكتوراه في العموـ السياسية المعنونو بػ"تجربة التنمية الماليزية: دراسة في األبعاد  الماليزؼ لمتنمية،

بجامعة بغداد،  2004السياسية واالقتصادية واالجتماعية"، والتي قدميا سعد عمى حسيف التميمي سنة 
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وآخروف حوؿ "األمف اإلنساني وشبكات األماف  Zarina Othmanارينا عثماف والدراسة الجماعية لز 

وىي دراسة بمغة الماالؼ ولـ نجد ليا  ،UKMبالجامعة الوطنية الماليزية  2005اإلجتماعي" المنشورة عاـ 

 Benny TEH Cheng Guan, Humanترجمات إلى أؼ مف المغات العربية أو اإلنجميزية أو الفرنسية، ودراسة

Security: Developing a conceptual framework for Malaysia, 2012،  والتي رغـ اتصالنا بصاحبيا إال

أننا حصمنا عمى ممخصيا فقط،  وقد ساىمت المراجعة النقدية لمدراسات السابقة بشكل عاـ في تحديد موقع 

 دة في ىذا المجاؿ البحثي.إضافة إلى تحديد الفجوات البحثية الموجو  دراستنا ىذه بيف تمؾ الدراسات

 : Theories of the Studyالنظرياث المعتمدة في الدراست

مف أجل قياس كل مف ظاىرتي األمف اإلنساني ومجتمع المعمومات وتحميل وتفسير العبلقة  

بينيما في سياؽ إشكالية الدراسة استعممنا توليفة تجمع بيف ثبلثة مقاربات نظرية يبرزىا بالتفصيل الفصل 

 The critical securityمف تقرير الدراسة وىي المقاربة األمنية النقدية )األبعاد غير العسكرية لؤلمف( ألوؿا

Approach ،نسانيةمقاربة القدرة اإلHuman Capability Approach  ، لى مقاربة المقدرة إ)ىناؾ مف يترجميا

 .Information Society Theory المعمومات نظرية مجتمعو  نسانية( ألمارتيا سف،نسانية اواإلستطاعة اإلإلا

 : Methods and Techniques of the study المتبعت في الدراستوالتقنياث المناهج 

فيما يعرؼ بعممية التثميث المنيجي،   دمجنا بيف ثبلثة مناىج، المتبعةمناىج البحث بالنسبة ل 

تمؾ المناىج الثالث مف تقرير ىذه الدراسة  الفصل ، ويعالجأحدىا منيج رئيسي واآلخريف منيجيف مساعديف

كمنيج رئيسي، والمنيج   Exploratory Case Study Methodاستكشافية ىي منيج دراسة حالةبالتفصيل، و 

كمنيج مساعد باستخداـ الوسائل الكمية والنوعية معا لجمع المعمومات وتحميل   Mixed Method المختمط

أيضا كمنيج مساعد بتوظيف   Trans-disciplinary method خصصي وتفسير النتائج، والمنيج عبر الت

تعدد المصادر مف حيث الطبيعة والتخصصات العممية سواء فيما يخص الوثائق او الخبراء او طمبة 
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ىي البحث في و  طرؽ،لبيانات والمعمومات بثبلثة الدراسات العميا الذيف غطاىـ اإلستبياف، وكاف جمع ا

، كما تمت اإلستعانة ببعض التقنيات التنظيمية والتحميمية لمبيانات الكمية اإلستبيافو ، المقاببلتو الوثائق، 

 .Atlas.ti version 7و SPSS version 21والنوعية وىي المصفوفات وبرنامجي 

 : Key conceptsلمفاىيم األساسيةا

لمتغيرات األساسية يعتبر مجتمع المعمومات واألمف اإلنساني والتنمية اإلنسانية الشاممة )وىي ا 

ذات عبلقة مباشرة بموضوع البحث مفاىيـ أخرػ جانب إلى  يـ التي ركزت عمييا الدراسةأىـ المفاىلمدراسة(  

 وىي االقتصاد القائـ عمى المعرفة، ورأس الماؿ البشرؼ، والمجتمع الماليزؼ، وفيما يمي تعريفاتيا اإلجرائية: 

 :مجتمع المعمومات -0

ريفا اجرائيا لمجتمع المعمومات استخمصت عناصره مما ورد في تعريفات تبنت دراستنا ىذه تع 

وا عبلف المبادغ لقمة مجتمع المعمومات،  ،وقاموس األعماؿ، IBMصدرت عف كل مف مؤسسة إؼ بي اـ 

المجتمع الذؼ يتميز بوتيرة عالية وفاروؽ سيد حسيف، حيث خمصنا إلى تعريف مجتمع المعمومات بأنو 

ت والمعارؼ مف تمقي ونقل وتبادؿ، بغض النظر عف عاممي الزماف والمكاف، ويتـ فيو إنتاج لتداوؿ المعموما

المعمومات والمعارؼ ومشاركتيا كمورد اقتصادؼ، ويكوف فيو أغمب المواطنيف واالفراد قادريف عمى النفاذ إلى 

نتاجيا واستعماليا مف خبلؿ استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في مختمف  المعمومات والمعارؼ وا 

أو  أو اقتصادية أو تعميمية أو ثقافية أو سياسية أو اجتماعية أوجو النشاطات اليومية سواء كانت شخصية

تجارية أو غيرىا، كما يتمكف األفراد والشعوب في ىذا المجتمع مف دعـ كل ما يمكنو تعزيز تنميتيـ 

 المستدامة وتحسيف نوعية حياتيـ.
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 األمن اإلنساني:  -5

رغـ أف استعماالت مصطمح األمف اإلنساني متعددة ومتنوعة في المستويات األكاديمية  

والسياسية إال أف دراستنا ىذه تستعممو وفق منظوره الواسع، الذؼ ينظر إلى األمف اإلنساني عمى أنو يشمل 

اذ إلى التعميـ أكثر بكثير مف مجرد غياب الصراع العنيف، فيو يشمل حقوؽ اإلنساف ورشادة الحكـ والنف

والرعاية الصحية، والضماف بأف كل فرد لديو الفرص والخيارات التي تفي بإمكاناتو الخاصة، وكل خطوة في 

ىذا اإلتجاه ىي كذلؾ خطوة نحو الحد مف الفقر وتحقيق النمو االقتصادؼ ومنع نشوب النزاعات، فالتحرر 

بيئة طبيعية صحية كميا لبنات مترابطة لؤلمف  مف الحاجة والتحرر مف الخوؼ وحرية األجياؿ القادمة في

  1اإلنساني وبالتالي األمف الوطني، ويعزز األمف اإلنساني أيضا الكرامة اإلنسانية.

لبرنامج األمـ المتحدة  1994ويشمل األمف اإلنساني وفق تقرير التنمية اإلنسانية لسنة  

القتصادؼ واالجتماعي والبيئي والصحي والغذائي اإلنمائي األبعاد السبعة المتمثمة في األمف السياسي وا

عمى أنو نيج لمساعدة  2012وقد عرفت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة األمف اإلنساني سنة  2والشخصي،

الدوؿ األعضاء  في تحديد ومعالجة التحديات الشاممة والواسعة النطاؽ التي تيدد البقاء وسبل العيش 

جرائياو  3،والكرامة لشعوبيا شمل ىما التحرر مف الحاجة وت عمى عنصريف أساسييف لؤلمف اإلنساني ناركز  ا 

بعاد السياسي والشخصي بيئي، والتحرر مف الخوؼ ويشمل األاألبعاد االقتصادؼ والغذائي والصحي وال

واالجتماعي، كما أضفنا حرية العيش بكرامة كعنصر ثالث كونيا استحوذت عمى نقاشات التسعينات حوؿ 

 نساني. األمف اإل

                                                           
1
 Commission on Human Security(CHS), “Human Security Now”, New York: Commission on Human Security, 

2003, p 4. 
2
 United Nations Development Programme (UNDP), “Human Development Report 1994”, New York: Oxford 

University Press,1994, pp 24-25. 
3
 General Assembly of United Nations, “Resolution adopted by the General Assembly on 10 September 2012, 

66/290. Follow-up to paragraph 143 on human security of the 2005 World Summit Outcome”, General Assembly 

of United Nations 25 october 2012, p 1. 
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  :Global Human Development التنمية اإلنسانية الشاممة -3

 2010سنة   Sabina Alkireاعتمدت الدراسة مفيوـ التنمية اإلنسانية كما أوردتو سابينا الكير 

في ورقة عمميا المقدمة لقسـ التنمية الدولية بأكسفورد والتي كانت بعنواف "التنمية اإلنسانية: تعريفات، 

والمفاىيـ ذات العبلقة" وقد اعتمدت فييا عمى مقاربة القدرة وتحميل تقارير التنمية اإلنسانية لبرنامج  انتقادات

، وقدمت مفيوـ التنمية اإلنسانية عمى أنو يعني توسيع حريات 2009و 1990األمـ المتحدة اإلنمائي بيف 

ممية تقوـ التنمية اإلنسانية أيضا بتمكيف الناس في أف يكونوا ويفعموا ما يعتبرونو ذو قيمة، وفي الممارسة الع

الناس مف المشاركة الفعالة في التنمية، فيي تتمحور حوؿ الناس، وفي جميع مستويات التنمية تركز التنمية 

اإلنسانية عمى الحريات األساسية، كتمكيف الناس مف العيش حياة طويمة وصحية، واكتساب المعرفة، القدرة 

ي الئق، وتشمل التنمية اإلنسانية حريات أخرػ مرتبطة برفاىية اإلنساف وغالبا ما عمى التمتع بمستوػ معيش

  1تتضمف سبل العيش اآلمنة والسميمة وذات معنى، وتشمل عدة أبعاد ومكوناتيا مترابطة.

ووفقا لذلؾ فإف لمتنمية اإلنسانية ثبلثة عناصر أساسية ىي : القدرات، الحريات، ومبادغ  

ب األحياف تسمى القدرات حريات الفرص، وىي تشير إلى قدرة الناس الفعمية لتحقيق شيء وفي غال 2العدالة،

ما، فالقدرة عمى التمتع بالرعاية الصحية مثبل يتطمب وجود عيادات صحية، مزودة بالعماؿ واإلمدادات 

أو العرؽ أو  الطبية المخزنة، عدـ رفض تقديـ العبلج لممريض لعدـ امتبلكو الماؿ أو بسبب الجنس أو السف

وحددت أبعاد التنمية اإلنسانية فكاف أىميا البعد الصحي والمعرفي 3يف، فالقدرات ىي الحريات الفعمية،الد

 4ومصادر العيش الكريـ، واإلنتاجية، والحريات السياسية، واألمف اإلنساني والبيئة وغيرىا.

                                                           
1
 Sabina Alkire, “Human Development: Definitions, Critiques, and Related Concepts”, OPHI Working Paper 

Number 36, Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), May 2010, p 27, Access  date 12/06/2012 

in http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/OPHI_WP36.pdf  
2
 Ibid, p 24. 

3
 Ibid, p 25. 

4
 Ibid, p 9. 

http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/OPHI_WP36.pdf
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 ورأس المال البشري: قتصاد القائم عمى المعرفةاإل  -4

االقتصاد القائـ عمى المعرفة بأنو يعني  1996التعاوف والتنمية اإلقتصادية سنة عرفت منظمة  

ونتج ىذا المصطمح 1االقتصادات التي تعتمد بشكل مباشر عمى إنتاج وتوزيع واستخداـ المعارؼ والمعمومات،

الكائف البشرؼ  مف االعتراؼ الكامل لدور المعرفة والتكنولوجيا في النمو االقتصادؼ، فالمعرفة المتجسدة في

)كرأس ماؿ بشرؼ( والتكنولوجيا، كانت دائما أمرا مركزيا في التنمية االقتصادية، غير أف االعتراؼ بأىميتيا 

كما عرؼ أيضا بأنو اإلنتاج والخدمات القائمة عمى  2كاف فقط في السنوات الماضية وىي آخذة في االزدياد،

وتيرة التقدـ التقني والعممي، وكذلؾ السريعة التقادـ، فالمكوف  األنشطة الكثيفة المعرفة التي تساىـ في تسريع

الرئيسي لئلقتصاد القائـ عمى المعرفة ىو زيادة االعتماد عمى القدرات الفكرية أكثر مف التركيز عمى 

ونجاح أؼ اقتصاد قائـ عمى المعرفة يشمل مجموعة مف المكونات  3المدخبلت المادية والموارد الطبيعية،

ستثمارات الطويمة المدػ في التعميـ، القدرة الكافية عمى االبتكار، كفاءة البنية التحتية لممعمومات، مثل اال

وبيئة اقتصادية مبلئمة، ولذلؾ فإف ديناميكية االقتصاد القائـ عمى المعرفة تتجسد في أربعة أمور أساسية 

 دةع وجودرغـ و 4ت، واآلداء االقتصادؼ،رأس الماؿ البشرؼ، القدرة عمى االبتكار، النفاذ إلى المعموما ;ىي

لدمج ليو كمرادؼ ىذه الدراسة وفقا لمتعريف الذؼ ينظر إننا نستعممو في منظورات لرأس الماؿ البشرؼ إال أ

  5األمة.و عمى مستوػ نظماتي أفردؼ م ;المعرفة في جميع المستويات

 

                                                           
1
 Organisation For Economic Co-operation and Development (OECD), “The Knowledge- Based Economy”, 

General Distribution OCDE/GD(96)102, Paris, 1996, P7. 
2
 Ibid., p 9. 

3
 Walter W. Powell and Kaisa Snellman, ―The Knowledge Economy‖  Annual Reviews Sociol, number 30, 

February 20, 2004, p 199. 
4
 Arvanitidis, Paschalis A., and George Petrakos. ―Defining Knowledge-Driven Economic Dynamism in the World 

Economy: A Methodological Perspective‖ in Innovation, Growth and Competitiveness. Springer Berlin 

Heidelberg, 2011. p17.  
5
 Kwon Dae-Bong, “Human Capital and it‟s measurement”, The 3rd OECD World Forum on Statistics, 

Knowledge and Policy, Charting Progress, Building Visions, Improving Life Busan, Korea 27-30 Oct 2009, p 13. 



 مقدمة                                                                دراسة مجتمع المعمومات واألمن اإلنساني في ماليزيا

 

15 
 

  : Malaysiaماليزيا  -5

عمى أساس الممكية الدستورية فييا قائـ اـ الحكـ نظماليزيا ىي إحدػ دوؿ جنوب شرؽ آسيا، و  

تحادؼ رئيس الدولة ىو الممؾ عمى المستوػ اإل، و تحادؼ ووالئيإ ;والديمقراطية البرلمانية عمى مستوييف

)تاريخ استقبلليا عف بريطانيا(، وفي 1957اوت  31، تأسست الدولة في ورئيس الحكومة ىو رئيس الوزراء

ذلؾ  ذاعتمد اسـ "ماليزيا" منو  ع االتحاد بانضماـ  سنغافورة وصباح وساراواؾتـ توسي 1963سبتمبر  16

أقاليـ  3والية و 13تضـ ماليزيا 1965،1وت أ 9تحاد في اإلعف بعد ذلؾ سنغافورة ، ثـ انفصمت التاريخ

 1999ة إلى غايلعاصمة اإلدارية ليا اأيضا لمدولة وكانت كوااللمبور العاصمة االتحادية ، تعتبر فيدرالية

 329847، تبمغ مساحة مجموع اراضييا لتي تـ إنشاؤىا حديثابوتراجايا اتـ نقل مقر الحكومة إلى  حيف

بحر وىما مفصولتاف بتألف مف شبو جزيرة ماليزيا وشرؽ ماليزيا ) صباح وساراواؾ( تمربع، و  كيمومتر

، الشماؿ في االحدود مع تايبلند فيتشترؾ ، وتقع شبو الجزيرة الماليزية في شماؿ سنغافورة و الصيف الجنوبي

قميـ كاليمانتاف دولة جزيرة بورنيو وتشترؾ حدودىا مع حيف تقع شرؽ ماليزيا في في   2.ندونيسياإلبروناؼ وا 

  : Variables of the Studyلدراسةمتغيرات ا

يتضح أف المتغيريف المراد قياس عبلقتيما ىما مجتمع المعمومات  مف خبلؿ أسئمة البحث 

مف اإلنساني في المجتمع الماليزؼ، ويشكل مجتمع المعمومات المتغير المستقل، بينما المتغير التابع ىو واأل

األمف اإلنساني لكوف الدراسة تحاوؿ قياس مدػ تأثر األمف اإلنساني في ماليزيا بداللة تغير مستوػ 

رجنا متغير وسيط وىو التنمية إندماجيا في مجتمع المعمومات، وكما يتبيف مف خبلؿ فرضيات البحث فقد أد

                                                           
1
 Nations online website, “Federation of Malaysia”, access date 23/03/2013 in   

http://www.nationsonline.org/oneworld/malaysia.htm 
2
 Malaysia Competition Commission (MyCC), “Malaysia – Country Profile”, Malaysia Competition Commission, 

15 June 2012, p1. 

http://www.nationsonline.org/oneworld/malaysia.htm
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اإلنسانية الشاممة في بعدييا اإلقتصادؼ والمعرفي، ويتـ قياس كل مف المتغيرات الثبلثة مف خبلؿ قياس 

 أبعادىا كما يمي:  

( النفاذ إلى البنية التحتية 1مف خبلؿ قياس قياسو قمنا ب مجتمع المعموماتستقل الذؼ يمثمو المتغير الم -1

( 3( الميارات في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت. 2تصاالت ولممعمومات والمعارؼ.لممعمومات واال

 إنتاج تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت.

( التحرر مف الحاجة والتي 1قياسو مف خبلؿ قياس قمنا ب األمن اإلنسانيالمتغير التابع المتمثل في  -2

( التحرر مف الخوؼ ويشمل 2ف الصحي، األمف البيئي، تشمل األمف االقتصادؼ، األمف الغذائي، األم

 األمف السياسي، األمف الشخصي، األمف المجتمعي.

فرضية نا تقيدنا بن، فرغـ أبعاده المتعددة إال أالتنمية اإلنسانية الشاممةأما المتغير الوسيط المتمثل في  -3

 ( البعد المعرفي.2البعد االقتصادؼ.  (1وىما األكثر فعالية  از عمى بعديف فقط نراىميتركبالالدراسة 

( النموذج الذؼ انطمقت منو الدراسة في تصور العبلقات المختمفة بيف 1ويوضح الشكل ) 

المتغيرات المذكورة وأبعادىا، وتحديد إتجاىات العبلقات فيمابينيا والتي تسعى ىذه األطروحة إلختبار مدػ 

 صحتيا.



اج في مجتمع المعمومات وتعزيز األمن اإلنسانيمعالقة بين االندمالمقترح لنموذج ال(: 0الشكل)  
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االندماج فً مجتمع 

 المعلومات

نسانٌة الشاملةالتنمٌة اإل  

نسانًاألمن اإل  

 التنمٌة المعرفٌة التنمٌة االقتصادٌة

 التحرر من الحاجة:

األمن الغذائً 

والبٌئً والصحً 

 واالقتصادي

 التحرر من الخوف:

االمن الشخصً 

والسٌاسً 

  والمجتمعً

انتاج تكنولوجٌا 

المعلومات 

 واالتصاالت 

 وووواإلتصاالت 

 المهارات فً مجال

تكنولوجٌا 

المعلومات 

 واالتصاالت

تحسٌن النفاذ الى 

البنٌة التحتٌة 

لتكنولوجٌا 

المعلومات 

واالتصاالت والنفاذ 

للمعلومات 

 والمعرفة
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 : Limitations of the Studyحدود الدراسة

 -Non دراسات األمف غير التقميدؼ ضمفمف حيث الحدود الموضوعية تدخل ىذه الدراسة  

traditional Security Studiesودراسات جنوب شرؽ آسيا ،Southeast Asian Studies   وخاصة الدراسات

 Information Societyماتضمف دراسات مجتمع المعمو  أيضا، كما تدخل  Malaysian studiesالماليزية

Studiesلكنيا في نفس الوقت  ،اإلقميـ الماليزؼ المحمي، فإف الدراسة تختص بلحدود المكانية، أما مف حيث ا

بعيف االعتبار التفاعبلت اإلقميمية والدولية المتعمقة بيذا البمد والمؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر عمى تأخذ 

أبعاد  ذاتمعمومات أو العبلقة بينيما، عمى اعتبار أف كبل الظاىرتيف ومجتمع ال اإلنساني مفاأل يظاىرت

تغطي ىذه الدراسة التحوالت والتفاعبلت ، لحدود الزمنيةا، وبخصوص طبيعة عابرة لمقوميةإنسانية وذات 

بلقة التحوؿ الماليزؼ نحو مجتمع وىي انط)بداية التسعينات  مففي الفترة الممتدة المتعمقة بإشكالية الموضوع 

  البحث في الموضوع. إنياءتاريخ وىو  2015سنة إلى  المعمومات(

 : Difficulties of the Studyالدراسة صعوبات

استعمالنا لمتعدد النظرؼ والمنيجي وفي وسائل  أىـ الصعوبات التي واجيتيا الدراسة، ىي أفمف 

ت التواجد في مجتمع الدراسة أدػ إلى عدـ تمكننا مف إشراؾ ومصادر جمع المعمومات في ظل محدودية وق

لئلجابة عمى أسئمة المقاببلت بيدؼ رفع مصداقية تفسير نتائج المقاببلت، كما أننا كبر مف الخبراء أعدد 

ما ، وىو نساني في ماليزيالؤلمف اإل برؤية منظمات المجتمع المدنيخاصة دبيات األوجود واجينا اشكالية قمة 

الماليزية المعروفة، كما أف عدـ تمكف الباحثة مف لغة  بعض الصحف والجرائدمجأ إلى تغطية ذلؾ بن جعمنا

الماالؼ حاؿ دوف اإلستفادة مف دراسات تبدو ميمة أنجزت بمغة المبلؼ ولـ نجد ليا ترجمات إلى أؼ لغة 

أخرػ. 
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 :Structure of the Studyتقسيم الدراسة

 يدية وخمسة فصوؿ وخاتمة تتضمف النتائج والتوصيات، وىي كمايمي:قسمنا الدراسة إلى مقدمة تمي

تقديـ شرح مختصر إلجراء الدراسة، انطبلقا  اكمدخل عاـ لمدراسة تـ مف خبللي تخصص :مقدمة

لى عرض التساوالت ، إضافة إتحقيقيا مف الدراسةاد ىداؼ المر وتحديد لئلشكالية واأل مف خمفيات الموضوع

وأىمية الدراسة، كما تـ عرض طريقة تصنيف أدبيات الدراسة وتحديد النظريات التي  والفرضيات المطروحة

 إنجاز المتبعة فيوالتقنيات المناىج إضافة إلى تحميل وتفسير النتائج، في قياس الظواىر وفي  وظفت

كذلؾ و  الدراسة ومتغيراتيا ونموذج العبلقات بينيا عرض أىـ مفاىيـىذه المقدمة  خبلؿ أيضاالبحث، وتـ 

 .تقرير البحث النيائيتقسيـ صوال إلى ، و إنجازىا حدودىا والصعوبات التي واجيت

ألمف والسياؽ التاريخي والموضوعاتي لكل مف ا النظرؼ  تحديد اإلطارو ىو ىدف :ولاأل الفصل 

براز التحوالت المتبلحقة التي أدت إلى ظيور كل  ا كما يحاوؿ ىذ ،منيمااإلنساني ومجتمع المعمومات وا 

الفصل شرح مضاميف األطر النظرية التي وظفتيا الدراسة لقياس الظاىرتيف ولتفسير النتائج البحثية، 

  واستخبلص فجوات بحثية ميمة في المجاؿ النظرؼ لمدراسة.

الفجوات البحثية الموضوعاتية والمنيجية الموجودة في مجاؿ الدراسة د يحدىدفو ت الفصل الثاني:

 سة ضمف أدبيات األمف اإلنساني ومجتمع المعمومات والسياؽ الماليزؼ لممفيوميف،ىذه الدراوقع وتحديد م

مف خبلؿ التحميل النقدؼ لمدراسات السابقة وذلؾ ، ة بينيماعبلقال واستكشاؼلمفيوميف امكونات يحدد كما 

ذلؾ ابراز ، وككاديمي حتى اآلفاألوالبحث أىـ الفجوات البحثية التي تحتاج إلى مزيد مف النقاش  وتشخيص

   الدور المتوقع ليذه الدراسة في المساىمة في تقميص تمؾ الفجوات.



 مقدمة                                                                دراسة مجتمع المعمومات واألمن اإلنساني في ماليزيا

20 
 

وخاصة المنيج إنجاز ىذه الدراسة،  لمتناوؿ المنيجي المتبع فينظرا لمحداثة النسبية  :لثالفصل الثا

ب، غير محسـو حوؿ ىذا األسمو حتى اآلف كاديمي النقاش األوكوف المختمط والمنيج العابر لبلختصاصات، 

مبررات وطريقة ، و المستخدمةواألساليب والتقنيات حوؿ المناىج مفصل الفصل لتقديـ شرح ىذا تـ تخصيص 

جراءاتيا، وطريقة استخداميا و    توظيفيا في مسار البحث.  ا 

التجربة الماليزية وتحميل تتبع ىدؼ الفصل إلى تقديـ تحميل كيفي لمدراسة، مف خبلؿ  :رابعالفصل ال

المتوفره في الموضوع )كتب ومقاالت وأبحاث ودراسات وتقارير وخطابات رسمية وغيرىا( ئقمف خبلؿ الوثا

بالتركيز عمى اآلليات والسياسات التي جوبة عف تساؤالت الدراسة بعض األفي الوصوؿ إلى  توالتي ساىم

لمراحل التنموية مجتمع المعمومات لترقية األمف اإلنساني عبر مختمف المستويات وا يا ماليزياوظفت مف خبلل

ا في سياؽ تحوليا نحو مجتمع المعمومات واجيت ماليزيميمة تحديات فيو إلى واقع و  تعرضناكما ، الشاممة

، كما قمنا بتحميل مقاببلت الخبراء الثبلثة ودمج نتائجيا سياؽ أمنيا اإلنساني مف جية أخرػ في مف جية و 

 . مع نتائج الوثائق

وصفي واستداللي لنتائج البحث الكمي تحميل عرض و خير إلى يدؼ الفصل األيو  :خامسالالفصل 

المتمثل في اإلستبياف مف خبلؿ اختبارات النزعة المركزية والتشتت واختيار طبيعة توزيع البيانات وتحميل 

جراء التحميل العاممي االستكشافي لمتغيرات  معامبلت ارتباط متغيرات األمف اإلنساني ومجتمع المعمومات، وا 

 المعمومات لتحديد أكثر تمؾ المتغيرات تأثيرا في ماليزيا. مجتمع 

ياغة دروس واستراتيجيات بتثميث نتائج البحث الكيفي والكمي لتفسير الفرضيات وصختمنا التقرير و 

في دراسة تجارب أخرػ في مجاؿ العبلقة بيف  محاكاتياتوظيفيا و مكف ي بتوصياتوالخروج منيجية عممية و 

 .تكنولوجيات الجديدة لممعمومات واالتصاالتاألمف اإلنساني وال



 

     
 

 

 

 

 

 

 

:األولالفصل   

ري لمدراسةـتأصيل نظ  
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  األولالفصل   

  لمدراسة تأصيل نظري  

ييدؼ ىذا الفصل إلى التأصيل النظرؼ لكل مف األمف اإلنساني ومجتمع المعمومات والتعرؼ عمى  

ػ النظرؼ، وقد حاولنا تحقيق عمى المستو ربطيما مساحات التداخل بينيما واستكشاؼ طبيعة العبلقة التي ت

ىـ الجيود التي ساىمت بشكل واضح في فيـ نظرؼ ممنيج لكل مف أ ىذا اليدؼ مف خبلؿ تتبع وتحميل 

 ظاىرتي األمف اإلنساني ومجتمع المعمومات. 

 وقد ساىـ ىذا الفصل بشكل أساسي في تحديد النظريات والمقاربات النظرية التي قادت الدراسة

بالتركيز عمى نظريات ومقاربات ساعدتنا مجتمعة في قياس كل مف األمف اإلنساني ومجتمع المعمومات في 

ماليزيا وكذلؾ في تحميل وتفسير دور مجتمع المعمومات في تعزيز األمف اإلنساني، كما ساىـ إلى جانب 

وتحديد متغيرات البحث،  الفصل المتعمق بالتحميل النقدؼ ألدبيات الدراسة في صياغة فرضيات الدراسة

 خاصة فيما يتعمق بالمتغير الوسيط وأبعاده.

كل مف ويؤصل نظريا لنساني ومجتمع المعمومات لكل مف األمف اإل الفكرؼ الفصل اإلنتاج يناقش و 

ضمت في النياية كل مف تحديد توليفة نظرية لدراسة العبلقة بيف الظاىرتيف، والتي وتـ خبللو  ،المفيوميف

ز عمى ما قدمتو كل مف تمؾ يركتـ الت، وقد ومقاربة القدرة األمنية النقدية ونظرية مجتمع المعموماتالمقاربة 

دوف إىماؿ الفجوات النظرية التي التزاؿ في حاجة إلى اىتماـ مف قبل  طر النظرية لدراسة موضوعنا،األ

 المعمومات. العمماء والباحثيف فيما يتعمق بدراسة العبلقة بيف األمف االنساني ومجتمع
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 المبحث األول

 من اإلنساني لأل نظري ال اإلطار

رغـ مرور أكثر مف عقديف عمى دخوؿ األمف اإلنساني فكرا وسياسة إلى مجاؿ العبلقات الدولية 

عموما والدراسات األمنية خصوصا، إال أف األدبيات النظرية والمفيوماتية المرتبطة بو تبرز أف النقاشات 

ة حوؿ الكيفية التي ينبغي أف ينظر بيا إلى األمف اإلنساني وتحميمو وتفسيره ال تزاؿ في الفكرية واألكاديمي

 أكثر في البحث عف إجابة لؤلسئمة التالية :  المبحثيركز ىذا ور التشكيل إلى يومنا ىذا، ليذا ط

رؼ،أو تحميمي ما ىي أىـ إتجاىات العبلقات الدولية النظرية والفكرية التي ساىمت في تقديـ إطار تفسي -

 أومفيوماتي لؤلمف اإلنساني حتى اآلف؟ وكيف كانت نظرة كل منيا لظاىرة انعداـ األمف اإلنساني؟ 

 ىل يمكف اعتبار تمؾ اإلتجاىات كافية لمتعامل العممي والميداني مع تنامي ظاىرة انعداـ األمف اإلنساني؟  و  -

اقع الدراسات األمنية في العبلقات الدولية في ال يمكننا اإلجابة عمى ىذه األسئمة دوف التطرؽ إلى و 

مرحمة ماقبل دخوؿ مفيـو األمف اإلنساني إلييا، ألف التفكير العاـ حوؿ موضوع األمف اإلنساني الذؼ 

اشتير منذ منتصف التسعينات لـ يكف ذو نشأة راديكالية كما يتصوره البعض، كما ال يمكف الحديث عنو 

فالجدؿ حوؿ انعداـ األمف اإلنساني جاء عمى  ،ف الدولي، واألمف القوميؿ عف دراسات األمو وـ معز كمفي

أنقاض المنظور التقميدؼ لفيـ وتفسير األمف وتطوره كمفيوـ مع التغيرات المرافقة النتياء الحرب الباردة، 

يتناوؿ لذلؾ ينطمق ىذا المطمب مف التحوالت األساسية لمفيوـ األمف في نطاؽ نظريات العبلقات الدولية ثـ 

ـ يناقش المسألة الخبلفية حوؿ ما إذا كاف األمف اإلنساني يصمح كمقاربة ثـ مدارس المقاربة النقدية لؤلمف أى

 تحميمية لؤلمف.     
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 المطمب األول: التحوالت األساسية لمفيوم األمن في نظريات العالقات الدولية 

منيجي متماسؾ لؤلمف، إال أنو  رتصو  وسعييـ لوضع األمنية ومفكرؼ الدراسات عمماء جيود رغـ

حتى اآلف ال يوجد أؼ تعريف لؤلمف لقي قبوال مف طرؼ الجميع، فاألمف اليزاؿ مفيوما متنازع عميو إلى 

درجو جعمت عممية الوصوؿ إلى اتفاؽ حوؿ تعريفو في حد ذاتيا تحد كبير يواجيو عمماء وباحثي الدراسات 

 1طاؽ دراسة األمف أبرز النقاط المتنازع عمييا في تعريف األمف.األمنية، وتعتبر مسألة مستوػ التحميل ون

وقد اىتمت العديد مف الدراسات بالتتبع الفكرؼ والتاريخي والموضوعاتي لمفيوـ األمف وتطبيقاتو، 

والتي اعتبر بعض المحمميف أف  *كحقل فرعي في العبلقات الدولية خاصة بعد نشأة الدراسات األمنية الدولية

ذىبي كاف في الخمسينات والستينات حينما تقاربت نسبيا العبلقة بيف الحكومات الغربية وسياساتيا عصرىا ال

كما أف المنعطفات األساسية التي مر بيا ىذا المفيوـ مف الناحية األكاديمية تأثرت  2الخارجية واألمنية،

ا في كل مرحمة، فكانت بوضوح بتحوالت النظاـ الدولي وطبيعة وحجـ فواعل العبلقات الدولية ودورى

النقاشات حوؿ موضوع األمف في البداية ال تخرج عف النظرة التقميدية التي شممت كل مف النظرتيف الواقعية 

والميبرالية المييمنتاف عمى العبلقات الدولية في ذلؾ الوقت، والتي ركزت عمى مركزية الدولة في الدراسات 

 األمنية.

كما  **األفكار السياسية لعدة حضارات قديمة ومفكريف وفبلسفة،فالمنظور الواقعي لؤلمف تأثر ب

تأثر أيضا بالواقع الدولي الذؼ نشأ فيو، وقد ارتكز مفيوـ األمف في الواقعية عمى كوف الفاعميف الوحيديف في 

                                                           
1
 COT Institute for Safety, Security and Crisis Management,  “Notions of Security: Shifting Concepts and 

Perspectives, Transnational Terrorism, Security and the Rule of Law”, Deliverable 1, Work package 2, COT 

Institute for Safety, Security and Crisis Management, 15 February 2007, pp 4- 5. 

 يرجعيا أغمب الباحثيف الى فترة مابيف الحربيف العالميتيف األولى والثانية. *
2
 Paul D. Williams, “Security Studies: An Interduction”, USA and Canada: Routledge, 2008, p 3. 

ف جاؾ روسو وىانس مورغانتو كالحضارة الصينية واليونانية وفبلسفة ومفكريف مثل نيكولو مكيافيممي وتوماس ىوبز وجو  **
 .ـوغيرى

http://www.worldcat.org/search?q=au%3ACOT+Institute+for+Safety%2C+Security+and+Crisis+Management&qt=hot_author
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 Powerالمسرح الدولي ىـ الدوؿ، وأف التفاعبلت بينيا داخل النظاـ الدولي يمكف وصفيا بػػ " سياسات القوة"

Politics  فالنظرة التشاؤمية لمطبيعة البشرية التي اتسـ بيا الفكر الواقعي افترضت أف الدوؿ ال ينبغي أف ،

تثق في بعضيا البعض، بل ينبغي عمييا أف توسع قوتيا وسمطتيا متى أمكنيا ذلؾ مف أجل تأميف نفسيا، 

لة واصبح أمف أؼ دولة يتعزز عمى حساب وبالتالي فإف األمف حسب ىذه النظرة يتـ تحقيقو بزيادة قوة الدو 

الدوؿ األخرػ فيما اصطمح عميو بالمعضمة األمنية والتي في اعتقادىـ يمكف تفادييا عف طريق تحقيق توازف 

 1القوػ والذؼ بدوره يحافع عمى الشعور بالنظاـ في المجتمع الفوضوؼ.

ة العميا والسياسة الدنيا في وبالنسبة لمواقعييف عموما فإف الحكومات تميز بوضوح بيف السياس

صناعتيا لسياسات تخدـ بشكل أفضل المصمحة الوطنية، وأف االىتمامات الفردية المرتبطة بالصحة والرعاية 

والقضايا األخرػ لمسياسة الدنيا ىي مف شأف السياسة المحمية وبقيت منفصمة عف شؤوف السياسة العميا ألمف 

سارة حرب أو الفشل في الردع يمكنو أف يقوض تطمعات السياسة الدنيا، الدولة، وتـ تبرير ىذه النظرة بأف خ

فالمصالح الفردية حسبيـ كانت ترتبط ارتباطا وثيقا بالمصمحة الوطنية، فعمى سبيل المثاؿ في أربعينات 

  القرف الماضي تحمل مجتمع المممكة المتحدة نقصا في الحصص الغذائية في وقت كانت فيو الحكومة

ل تجنب كوارث فراد كانت تعتبر ثمنا يستحق الدفع مف أجي تطوير أسمحة نووية، فمعاناة األيا فتصب خزينت

 2ردع االتحاد السوفياتي.محتممة كالفشل في 

أما المنظور الميبرالي فإف تصوره لؤلمف جاء مختمف تماما عما جاء بو التصور الواقعي وأنتج العديد 

وؿ مفيوـ األمف أساسا إلى ويعود التصور الميبيرالي ح*وع األمف،مف المفاىيـ الجديدة آنذاؾ تعالج موض

السبلـ، حيث يعتقد أف الدولة المبنية  إلنتاج الجميورؼ  الدستور أىمية عمى أكد الذؼ يمانويل كانطفمسفة إ

                                                           
1
 Peter Hough, “Understanding Global Security”, London and New York : Routledge, Tylor and Francis Group, 

2
nd

 edition, 2008, p 3. 
2
 Ibid. 

.ونظرية السبلـ الديمقراطي، والمجتمع المدني الدولي، القوة الناعمة، التنمية كاألمف الجماعي، المجتمع الكوني)الكوسموبوليتاني(،  
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 عمى القانوف تكوف أقل نزوعا لمسموكات غير القانونية في العبلقات الدولية، وانتشار الدساتير الجميورية

يعني في الواقع تعميـ السعي مف أجل السمـ، ففكرة السعي مف أجل السمـ كانت حسب كانط جزء مف التوجو 

الطبيعي لمدولة الجميورية، ووجود اتحاد دوؿ حرة يمكنو أف يوفر نوع مف نظاـ أمف جماعي، ووفقا لميشاؿ 

معنى المجتمع  فإف توفر تبني عالمي لفكرة كانط سينشئ تدريجيا Micheal Howard هىاسد

نشاء السبلـ اإليجابيCosmopolitan Communityالكوني  1.، وقد ميز كانط بيف إنياء الحروب وا 

أؼ بعد الحرب العالمية  ;أما في منظور دراسات السبلـ التي تعود جذور نشأتيا إلى الخمسينات

اف التركيز في البداية منصبا الثانية، حيف توجو العمماء نحو تأسيس مجالي بحوث النزاع  وبحوث السبلـ، فك

عمى تطوير منيجي، لدراسات متعددة االختصاصات حوؿ النزاع والحرب في حدود الفيـ الوضعي لعمـ 

وعر ِّؼ األمف في دراسات النزاعات والسبلـ عمى أنو حالة ذاتية يكوف فييا الفرد أو الجماعة  2االجتماع،

، وعادة ما يتـ تحديد تمؾ المخاوؼ عمى أنيا مرتبط بالدولة متحرريف مف الشعور بالتيديد أو القمق أو الخطر

القومية كالحدود والمؤسسات المسؤولة عف الحكـ، وال يمكف لؤلمف أف يفيـ مف حيث قيمتو المطمقة، ونظرا 

لنسبية األمف فإنو كاف دوما محل خبلؼ فيما يتعمق بضماف األمف عمى المستوػ الوطني أو القومي، 

أف تثق في قدرتيا عمى ردع اليجمات أو الدفاع ضدىا، لكف ركزت تمؾ القدرات تاريخيا  فالحكومات ينبغي

 3عمى استخداـ القوة العسكرية بيف الدوؿ القومية.

وباسـ األمف نتجت أنشطة كالسياسات التوسعية، وسباقات التسمح، وأعماؿ التدخل، واألعماؿ 

لحكومات تقميديا وحدىا المسؤلة عف توفير أمنيا المسمى العسكرية الوقائية، وتشكيل التحالفات، وقد كانت ا

باألمف اإلستراتيجي، وتـ اإلىتماـ فيما بعد بإعادة فيـ األمف تحت مظمة األمف الجماعي، وأبرزت الصياغة 

                                                           
1
 Paul D. Williams, Op.cit., pp 30-31. 

2
 Ibid, p37. 

3
 Christopher E. Miller and  Mary E. King, “A Glossary Of  Terms  And Concepts In Peace And Conflict Studies”, 

Addis Aababa, Geneva, Costa Rica: University for Peace , 2
nd

 Edition, 2005, p 70. 
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الجديدة أف تيديدات األمف ليست بالضرورة ذات طبيعة سياسية رغـ أف تداعياتيا قد تتطمب حموال سياسية، 

البيئية عمى سبيل المثاؿ جرت العادة عمى عدـ إدراجيا في تعريفات األمف، أما اآلف فادراؾ فالمشكبلت 

التداعيات السياسية لمتدىور البيئي في تزايد، ويرتبط ىذا التطور بتزايد التيديدات في المجتمع والتي تنشأ عف 

 1ل داخمية بدال مف العوامل خارجية.عوام

السياسات واإلستراتيجيات األمنية توسعت لتشمل فاعميف خارج  وفي المقابل فإف مسؤولية صياغة

الييئات واألجيزة الحكومية، ولـ تعد الدولة الوحدة الوحيدة الواجب حمايتيا، فالمجتمعات واألفراد أصبحت 

 األمف اإلنساني، األمف الشاغل الرئيسي لؤلمف، وىذه العقيدة التوسيعية تتضمف مصطمحات جديدة مثل

 2.الوقائي واألمف البيئي، الديمقراطي، األمف التعاوني، األمف األمف المشترؾ،

 Contemporaryانشاهُت  مقدمة كتابو، الدراسات األمنيةفٍ  Alan Collinsكىنُُض ويذكر آالف  

Security Studies إلتجاه المييمف عمى الدراسات األمنية أثناء الحرب الباردة كاف اإلتجاه المرتبط أٌ ا

لمباشر كالنزاعات المسمحة بيف الدوؿ واإلرىاب والتي كانت آنذاؾ مرادفات لمدراسات األمنية، بالعنف ا

راسات األمنية والحقيقة أنيا تدخل ضمف ما يعرؼ بالدراسات اإلستراتيجية التي تعتبر حقبل فرعيا في الد

 3وليست مرادفات ليا.

 قضايا دراسة عمىمية، حيث ركزت ومف الواضح أف الحرب الباردة أثرت عمى الدراسات األكادي

حوالت التي شيدىا واليزاؿ يشيدىا تمنتيجة منطقية ليعد التحوؿ في مفيوـ األمف و  ،التقميدى بمعناه األمن

، واختبلؼ فواعل  تعددعبر التاريخ، مف  الدوليالمجتمع  مصادر العبلقات الدولية واختبلؼ طبيعتيا اليـو

، لذلؾ بدأت دراسات إعادة تفسير األمفأدت إلى تزايد أعداد المطالبيف بدولة لم ةخارجالو  يةداخمالالتيديد 

                                                           
1
 Ibid, p 71. 

2
 Ibid. 

3
 Alan Collins, “Contemporary Security Studies”, UK: Oxford University press, 2007,  p 2. 
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بعد انتياء الحرب الباردة تتحدػ اإلفتراضات التي  Non-traditional Security Studiesدؼاألمف غير التقمي

 طرحيا المنظور التقميدؼ لؤلمف، كما ظيرت عدة مدارس نقدية لؤلمف.

تي اكتسبت أىمية متزايدة في حقل العبلقات الدولية منذ التسعينات، فقد ال *وبالنسبة لمنظرية البنائية

رأت باختبلؼ وتعدد مدارسيا أف الحقائق اإلجتماعية ىي مف صنع اإلنساف، وبأف البنية االجتماعية ال 

 تظير فقط مف خبلؿ البنية المادية بل أيضا مف خبلؿ المجتمع الدولي، وحددت البنية اإلجتماعية في ثبلثة

 1.عناصرأساسية ىي المعرفة والموارد المادية والممارسات

وركزت البنائية عمى وظيفة األفكار، حيث اعتبرت األفكار ىي المبنة األساسية لعالـ المادة دوف أف 

نشطة البشرية تجرؼ تمع، وتعتقد البنائية أف سموؾ اإلنساف يمكف تغييره ألف األتنكر األساسيات المادية لممج

لنشاط، كما تعتقد أف العادات بادؿ المعرفة، والثقافة المادية تصبح مظير مف مظاىر ذلؾ امف خبلؿ ت

لى الفوضى كظاىرة مف ات ومصالح مواطني بمد ما، وتنظر إعراؼ والثقافة والتعمـ يمكف أف تغير سموكيواأل

العممية السياسية صنع الدولة ويمكف تغييرىا مف خبلؿ تدخل الدولة أيضا، وتؤكد البنائية عمى أف سير 

الدولية يغير المصالح واليوية في المجتمع الدولي بدال مف البنية المادية، فالتفاعبلت بيف الدوؿ ىي التي 

 2تنتج المصالح واليوية والتي تعد أساس المصالح.

 Yu-taiولتفسير معنى األمف اإلنساني كمفيوـ وتحديدعبلقتو بالنظرية البنائية تتبع يو تاؼ تساؼ 

Tsai   عدة مفاىيـ تبناىا عمماء ومفكريف بنائييف مثل ألكسندر فانتAlexander Wendt  ومارثا

                                                           

 دؼ لؤلمف والمنظور النقدؼ لؤلمف.اعتبرىا البعض الجسر الرابط  بيف المنظور التقمي *
1
 Yu-tai Tsai, ―The Emergence Of Human Security:  A Constructivist View‖, International Journal of Peace 

Studies, Volume 14, Number 2, Autumn/Winter, 2009, p 21. 
2
 Matt MCdonald, "constructivism", in Paul D. Williams, Security Studies: An Introduction,  Op.cit., pp 59-66. 
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يمكننا   Peter Katzensteinكبحضَسخبٍَوبيتر  Nicholas Onufونيكوالس أوناؼ  Martha Finnemoreفينيمور

:ايجازىا فيمايمي
1
 

اعل متبادؿ بيف جميع الفاعميف تأكيد الكسندر فانت عمى عبلقة المعرفة والسمطة، وعمى وجود تف -

وأف لمدولة القومية دورا أساسيا في المجتمع الدولي متفقا في ىذا مع الواقعية واعترؼ بالعناصر األساسية 

وراء السمطة والثروة الدولة سعي لمسياسة الدولية التي قدمتيا النظريات المييمنة عمى العبلقات الدولية ك

، واعتبر أف اليوية الجماعية تتغير وفقا الفاعل العقبلني، و المصمحة، و دوليالفوضى في المجتمع الو  ،واألمف

لتأثير ألحداث واألماكف والزمف وتحدد أؼ الفاعميف سيستمر في الوجود والتأثير، ويشير إلى أف السياسة 

ليس نساني اإلتعزيز مفيوـ األمف وبالتالي ف الدولية تدور أيضا حوؿ إعادة تشكيل وتحويل اليوية والمصمحة،

األنشطة تراؼ بأف اليدؼ الرئيسي لجميع اإلعييدؼ إلى بل دولة، سيادة المحاولة لمتقميل مف أىمية 

 نساني مستمد مف قيـ اليوية االجتماعية.، فاألمف اإلالسياسية ىو حماية حياة اإلنساف

تي خمصت إلى واستخداـ مارثا فينيمور منيجية سوسيولوجية لتحميل وضعية المجتمع الدولي، وال -

يضا تغير خياراتو، وحاولت ال تحد مف حركة بمد ما فقط، بل أ أف مفاىيـ ومؤسسات وقيـ المجتمع الدولي

التوفيق بيف الميبرالية والبنائية مف خبلؿ إظيار كيف يمكف أف يعاد بناء األعراؼ والمعايير اجتماعيا، وكيف 

بنية شمل فقط تالنظاـ الدولي ال وأكدت عمى أف بنية  يمكف لممنظمات الدولية إعادة تشكيل تحركات الدولة،

بل  ،أمرا مسمما بو، فالمصالح الوطنية ليست ةيقيمبنية المعنوية والأيضا الالسمطة والبنية المادية، بل 

نساني مستمدة مف تعديل الخيارات ، وممارسة األمف اإلف خبلؿ التفاعل االجتماعيتتشكل مكتشف و ت

 المفضمة لمبمد. 

                                                           
1
 Yu-tai Tsai, Op.cit., pp 24-27. 
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عممية التفاعل، فترض نيكوالس أوناؼ أف قوة المعرفة ىي ما يشكل المعايير والقواعد مف خبلؿ وا -

نساني يأتي مف خبلؿ بناء المعرفة التي تنتقل مف خبلؿ المغة، حيث تصبح المغة أحدػ ويرػ اف األمف اإل

 ماعية التطبيقية.العناصر األساسية لبناء األمف اإلنساني، مف المعرفة الشخصية إلى المعرفة اإلجت

قاربة بنائية كمالمعايير وثقافة اتخاذه تحدػ النظريات التقميدية مف خبلؿ اما بيتر كاتزنستايف فقد  -

يا، حممف  الدوليةتتمكف النظريات السائدة في العبلقات ستكشاؼ القضايا األمنية التي لـ ة الرئيسي ةبحثي

ت البمداف، وأف األمف اإلنساني مستمد مف تشكيل الثقافة واعتبر أف اليوية الوطنية تغير مف مصالح وتحركا

الواقعية الجديدة والميبرالية واليوية، وعرؼ اليوية عمى أنيا النموذج الجماعي لسمطة وىوية الدولة القومية، ف

بما تحاد السوفياتي، ئللفي توقع انتياء الحرب الباردة بسبب عدـ وجود تحميل العوامل الداخمية  االجديدة فشمت

، وبالنسبة لو فالمصالح الوطنية ليست محددة مسبقا كما ىو بالنسبة لمطرح في ذلؾ اليوية والمصالح

غير مع التغييرات في القيادة، تتالثقافة ف التقميدؼ بل ىي نتاج بيئة ثقافية خمقتيا التفاعبلت اإلجتماعية،

 .تدريجيا المفاىيـ والمؤسسات الثقافيةيا تنشئوالبيئة، والمؤسسات، والقرارات، واليوية والمصالح ىي التي 

 المطمب الثاني: المقاربة األمنية النقدية

فإف التحديات التي  Michael C.Williamsوميشاؿ ويميامز   Keith Krauseوفقا لكيث كراوس 

واجيت الفيـ التقميدؼ لؤلمف والموضوع )الشيء( المراد ضماف أمنو تطمبت أيضا تحوال معرفيا في طريقة 

فيـ دراسة األمف، وىذا ما وجو التركيز نحو الثقافة والحضارة واليوية، أؼ نحو دور األفكار واألعراؼ 

وفيـ األمف مف منظور موسع يعني أف ننظر إلى الطرؽ التي تؤمف مف خبلليا األشياء المراد  1والقيـ،

احة لتحقيق أمنيا والتي تشيد تحوال تأمينيا، وتصور التيديدات التي تواجييا، والوسائل الفكرية والمادية المت

                                                           
1
 Keith Krause and Michael C.Williams, ―From Strategy to Security: Foundations of Critical Security Studies‖, in 

Keith Krause and Michael C.Williams, Critical Security Studies: concepts and cases, UK:UCL Press, 1997, p 49. 
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وىو ما أنتج فكرة تعميق وتوسيع مفيوـ األمف مف  1مستمرا، فظيور تيديدات جديدة يعني نشأة أعداء جدد،

خبلؿ عدة مدارس نقدية لؤلمف جمعت تحت مسمى المقاربة األمنية النقدية أىـ تمؾ المدارس كانت مدرسة 

 ويمز وكوبنياغف وباريس.

 Ken Boothكيف بوث  لمدراسات األمنية النقدية، والتي يعد   Welsh school*ويمزيةفالمدرسة ال

مف أىـ روادىا، والتي  Andrew Linklaterوأندرو لينكميتر   Richard Wyn Jonesوريتشارد ويف جونز

عبر  Karl Marxوكارؿ ماركس  Immanuel Kantانحدرت مف تقاليد النظرية السياسية إليمانويل كانط 

وماكس  Jürgen Habermas ويورغف ىابرماس  Theodor Adornoنظرؼ مدرسة فرانكفورت كثيودور أدرنو م

، بدأت في تحديد بديل ميـ لمقاربة تسعى إلى توسيع األمف بمفيومو الواقعي، Max Horkheimerىورخايمر

مى أنو تحرر األفراد وأىـ ما أضافتو ىذه المقاربة ىي رغبة مؤيدييا في إعادة تصور األمف بشكل جذرؼ ع

 2.والمجتمعات مف القيود الييكمية

ؼ كيف بوث األمف عمى أنو يعني غياب التيديد، واعتبر األمف والتحرر وجياف لعممة حيث عر 

واحدة، وأف التحرر يعني تحرير األفراد والمجموعات مف القيود المادية والبشرية كالحرب والتيديد بالحرب 

  3مع السياسي وغيرىا، والتي تمنعيـ مف تنفيذ ما يمكف أف يختاروا القياـ بو بحرية.والفقر وضعف التعميـ والق

وقدمت مدرسة ويمز أوؿ الخطوات التحميمية لمدراسات األمنية النقدية بتعميق فيـ األمف، وىو ما 

ف في أتاح لممحمميف عدـ اعتماد مركزية الدولة وحدىا في التحميل واعتماد موضوعات مرجعية أخرػ لؤلم

مستوػ فوؽ وتحت الدولة، والخطوة الثانية التي قدمتيا ىي توسيع فيـ األمف مف خبلؿ التركيز عمى 

                                                           
1
 Ibid, p 50. 

 .emancipatory realism كما تعرؼ أيضا بالواقعية التحررية Aberystwyth School تسمى أحيانا بمدرسة أبيريستويث *
2
 Narottam Gaan, ―Critical Security Studies:  Emancipatory Challenges‖, Journal of International Affairs, Volume 

14, Number 1 and 2, June and December 2010,  p2. 
3
 Pinar Bilgin, ―Critical Theory‖, in Paul D.williams,Security Studies: An Introduction, Op.cit., p 100. 
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مجموعة تيديدات األمف التي تواجييا تمؾ الموضوعات المرجعية لؤلمف، وأعادت ىذه المدرسة تنظير األمف 

Re-theorizes كمفيوـ ودعت مف خبلؿ عممائيا إلى تسييس األمفPoliticizing Security   بدال مف إزالة

خارج األجندة األمنية  القضاياأخذ التي دعت إلييا مدرسة كوبنياغف والتي تعني  desecuritization األمننة

    1 .عاديةالمف خبلؿ العمميات السياسية ومعالجتيا 

مف الموسعة لؤلمف فقد رفضت اإلطار التحررؼ لؤل  Copenhagen School*اما مدرسة كوبنياغن 

والذؼ طرحتو مدرسة ويمز، ووسعت نطاؽ وتركيز عمميات األمننة والتي كانت مؤطرة تحت األمف غير 

 التقميدؼ وسرعاف ما أصبحت نموذجا لمدراسات النقدية لؤلمف، ومثمت الجيل الثاني لمدراسات األمنية النقدية،

حججا تعد معقولة لطرح تجريبي  مف أىـ رواد ىذه المدرسة، حيث قدـ  Barry Buzanويعتبر بارؼ بوزاف 2

مفاده أف األمف عمى مستوػ الفرد متعمق باألمف عمى مستوػ الدولة والنظاـ الدولي، وأكد عمى أف األمف مف 

وركزت مدرسة كوبنياغف عمى عدة مفاىيـ أىميا قطاعات 3حيث المعالجة ال يمكف عزلو في مستو واحد،

زالة األمننة  Securitizationواألمننة  Security Sectorsاألمف  . Desecuritization وا 

األمف العسكرؼ وىو متعمق بمستوييف ىما  ;مف وىيارؼ بوزاف خمسة قطاعات لتحميل األوحدد ب

القدرات العسكرية الدفاعية والقدرات العسكرية اليجومية، واألمف السياسي ويتعمق باالستقرار التنظيمي لمدولة 

النفاذ إلى المصادر جيات التي تعطييـ الشرعية، األمف االقتصادؼ ويتعمق بواألنظمة والحكومات وااليديولو 

سواؽ التي تعد ضرورية الستدامة مستوػ مقبوؿ مف الرفاه وقوة الدولة، األمف المجتمعي ويتعمق واألمواؿ واأل

                                                           
1
 Ibid, p98. 

 نشأت في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات. *
2
 Nik Hynek and David Chandler, ―No emancipatory alternative, no critical security studies”, Critical Studies on 

Security, volume 1 issue1, 2013, p 52. 
3
 David A. Baldwin, ―the concept of security‖, Review of International Studies, number 23, 1997, p 7. 
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جتماعية، األمف واألعراؼ اال باالستدامة  المقبولة لؤلشكاؿ التقميدية لمغة والثقافة والديف واليوية الوطنية

 1لبيئة الحيوية المحمية والكوكبية.البيئي ويتعمق بصيانة ا

لى العممية التي يعمف فييا فاعموف أو فتشير إ 1995في  Wæverأما األمننة والتي قدميا ويفر 

مف بيذا وليا مف طرؼ الجميور المعني، واألقضية معينة كتيديد لموضوع مرجعي معيف لؤلمف في حالة قب

زالة األمننة  2ىو عبارة عف مفاوضات بيف المخاطبيف مف المجموعات ذات السمطة وبيف الجميور، المعنى وا 

دخالو إلى حيز ابقا ىي عممية إزالة قضية معينة ألييا سكما تـ اإلشارة إ و فاعل معيف مف حيز األمف وا 

 3السياسات العادية.

 Pierreا مف فكر بيير بورديو المستوحاة في أغمبي Paris schoolوبالنسبة لمدرسة باريس 

Bourdieu وبعض عمماء االجتماع اآلخريف، والمتأثرة كذلؾ بميشاؿ فوكوMichel Foucault  وكاف ديدييو ،

 & Culturesأىـ مف قاد تطور ىذه المدرسة حيث نشرت مجمتو الثقافات والنزاعات   Didier Bigoبيغو 

Conflits  البحثي، كما أوضح جيف ىايسمانس عدة أعماؿ ذات عبلقة بيذا البرنامجJef Huysmans  والذؼ

ة، وفصل في االفتراضات الميمة واألثار المترتبة عف ىذه كتب أيضا عمى نطاؽ واسع لعدة مدارس جديد

المدرسة والتي تعد تطورا نظريا متميزا، حيث التزمت ىذه المدرسة بالتحقيقات التجريبية لمممارسات الفعمية 

 4.اعميفمف قبل مختمف الف

معنية بمسألة ممارسة وتطبيق األمف، حيث أوضحت كيف تتشكل العبلقة المتبادلة  المدرسة كانت

بيف األمف وانعداـ األمف مف خبلؿ المعرفة المتوفرة لدػ النخبة وممارساتيـ البيروقراطية الروتينة، وىذه 
                                                           
1 Buzan, Barry and Wæver, Ole and Jaap de Wilde “Security: A New Framework for Analysis”, Boulder and 

London: Lynne Rienner Publishers,  9111 , p8. 
2
 Matt MCdonald, "constructivism", in Paul D. Williams, Security Studies: An Introduction,  Op.cit., p 69. 

3
 Ibid, p 70. 

4
 Ole Wæver, Aberystwyth, Paris, Copenhagen - New 'Schools' in Security Theory and their Origins between 

Core and Periphery, Paper presented at the annual meeting of the International Studies Association, Montreal,  

March 17-20, 2004, pp10-11. 
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يتعمق بقضايا معينة وأفراد فراد والمجموعات أنفسيـ فيما ارسات بدورىا تشكل طريقة تصرؼ األالمم

  1ومجموعات أخرػ.

حدػ األمور الميمة التي عرضيا بيغو بشكل تجريبي ىي كيفية اندماج عبلقة األمف الداخمي  وا 

ؿ عما تفعمو وجياتو الفاعمة والتساؤ   Fieldباألمف الخارجي منطمقا في ذلؾ مف مفيوـ "الحقل أو المجاؿ" 

وأصبح أكثر توثيقا   لة أف يقترب مف نظرية المؤامرة، ولكنو تطور اآلفوىذا النيج يمكف بسيو تمؾ الجيات، 

وتعقيدا، فالميزة األساسية ليذه المقاربة ىي أنيا تشمل الممارسات الروتينة بل وحتى اإلنحرافات عف السياسة 

ميمة  الفاعميف، وىي في الواقعجميع نحو ممارسات أكثر تميل الخطاب و ميوال نحو أؼ أنيا أقل  الرسمية

شاقة جدا كونيا تتطمب اختراؽ مختمف األجيزة والجيات الفاعمة وشبكاتيا عبر الوطنية، كالشرطة مثبل 

 2واألجيزة البيروقراطية وشركات األمف الخاصة وغيرىا.

إلى أف جزءا مف الدراسات األمنية النقدية تنظر إلى مصطمح "النقدية" بمعنى النظرية وتجدر االشارة 

ترجع في األساس إلى مدرسة فرانكفورت المستوحاة مف فكر ىابرماس، بينما يعتقد جزء آخر مف النقدية التي 

تمؾ الدراسات أف مصطمح "النقدية" ىو أكثر شمولية مف مجرد النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت واعتبرت 

ية النقدية كحركة واسعة ىذه األخيرة ال تمثل سوػ واحدة مف األشكاؿ الممكنة لمنقدية، وأف الدراسات األمن

ف لـ تكف النظرية النقدية ذاتيا، كالنسوية  تشمل أشكاال أخرػ أيضا مف النظريات ذات طبيعة نقدية حتى وا 

وبالنسبة لدراستنا ىذه فإنيا تعتمد مصطمح النقدية بمفيوميا الشامل أؼ  3ومابعد البنيوية والمعيارية مثبل،

بمعنى مقاربة األمف غير التقميدؼ، ونستخدـ مدنا المقاربة النقدية لؤلمف بمعنى أوسع مف النظرية النقدية، واعت

لى جانبيا مقاربة  ىذه المقاربة في تحديد القائمة النظرية لقياس القدرات الماليزية في مجاؿ األمف اإلنساني وا 

                                                           
1
 Christopher S. Browning and Matt McDonald, ―The future of critical security studies: Ethics and the politics of 

security‖, European Journal of International Relations, volume 19, issue 2, 2011, p 240. 
2
 Ole Wæver, Aberystwyth, Paris, Copenhagen - New 'Schools' in Security Theory and their Origins between 

Core and Periphery, Op.cit., p 11. 
3
 Nik Hynek and David Chandler, Op.cit., p 52. 
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النوعي والكمي  القدرة، كما نوظفيا في تحميل وتفسير النتائج التي توصمت إلييا الدراسة مف خبلؿ البحثيف

 التي تمثمت في نتائج كل مف الوثائق والمقاببلت واإلستبياف.

وتحاوؿ دراستنا ىذه االستفادة مف مجموعة مف المفاىيـ واالفكار التي اتت بيا المقاربة النقدية، 

التيديد أىميا، األمف بمفيومو الواسع، والنظر إليو كتحرر لؤلفراد والمجتمعات مف القيود الييكمية كالحرب و 

بيا والفقر وضعف التعميـ والقمع السياسي وغيرىا، والتي تمنعيـ مف تنفيذ ما يمكف أف يختاروا القياـ بو 

بحرية، واعتمادنا لممجتمع الماليزؼ كوحدة لمتحميل بما في ذلؾ أفراده ومجموعاتو وسياسات حكومتو، وفكرة 

فكرة مدرسة كوبنياغف وبالتحديد فكرة بارؼ بوزاف تسييس األمف التي دعت إلييا المدرسة الويمزية، وتوظيف 

في أف األمف عمى مستوػ الفرد متعمق باألمف عمى مستوػ الدولة والنظاـ الدولي، غير أننا في دراستنا 

سنقف عند المستوييف الفردؼ والدولتي فقط، ونشير إلى أننا لـ نوظف أفكار مدرسة باريس رغـ اىميتيا 

ضيقة جدا، نظرا لكوف توظيفيا يحتاج إلى التواجد في مجتمع البحث )أؼ ماليزيا( التجريبية، إال في حدود 

لوقت طويل جدا كوف ىذه المقاربة تتطمب أكثر مف جيد فردؼ وتتطمب اختراؽ مختمف األجيزة والجيات 

 الفاعمة وشبكاتيا عبر الوطنية كالشرطة واألجيزة األمنية وغيرىا. 

 كمقاربة تحميمة لمطمب الثالث: األمن اإلنسانيا

مف اعتبرتو رغـ كونو  وىناؾ *دراسات حوؿ الفائدة التحميمية لؤلمف اإلنساني،العديد مف تساءلت لقد 

كذلؾ ضمف الدراسات األمنية النقدية لكونو ينقد  نو يمكف أف يدخلأيدخل ضمف أجندة صنع السياسات 

ير أف عددا قميبل مف العمماء في ىذا المجاؿ غ1الدراسات السائدة حوؿ األمف التي ركزت عمى مركزية الدولة،

                                                           

لمفيـو األمف اإلنساني شيئ ميـ يعرضو عمى الدراسات تساءؿ عما إذا كاف  2010ه سنة إيدوارد نيوماف في مقاؿ نشر فمثبل  *
 األمنية؟ وما إذا كاف مفيدا مف الناحية التحميمية؟

1
 Rita Floyed, ―Human Security and the Copenhagen School‘s Securitization Approach: Conceptualizing Human 

Security as a Securitizing Move‖, Human Security Journal, Volume 5, Winter 2007, p 38. 
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ودمجو في  فيـ األمف اإلنساني مف منظور نظرؼ حاولوا  -تبنيف لمفيومو الضيق أو الواسع سواء الم –

  1الدراسات األمنية.

رغـ االنتقادات الموجية لؤلمف اإلنساني كأداة تحميمية في الدراسات األمنية، إال أف مجاالت عديدة و 

استعانت بو كأداة تحميمية، كدراسات التنمية الدولية ودراسات ذات العبلقة بمجاالت الصحة والبيئة اعتمدتو و 

 السبلـ.   بناء مباشرة بالدراسات األمنية مثل دراسات النزاعات و العبلقة الوالغذاء، وحتى في مجاالت ذات 

عمى األمف كشرط  سمط الضوء 2011فتقرير التنمية الدولية الصادر عف البنؾ الدولي سنة 

يعيش ، حيث انعداـ األمف أصبح تحدؼ التنمية الرئيسي في عصرناشار إلى أف أساسي لمتنمية، و أومتطمب 

العنف في مناطق تعاني مف ، أو نزاعيشاشة والالشخص في مناطق متضررة مف ونصف المميار مميار 

حتى نزاعات أو المتضررة مف ال ؼ دولة ذات دخل منخفضأعمى نطاؽ واسع، وال توجد  اإلجرامي المنظـ

ف تحديد األىداؼ في فقد أصبح ىناؾ إدراؾ واسع اليوـ أ 2،اإلنمائية لؤللفيةاألمـ المتحدة  ىداؼأ  حققتاآلف 

شكميا الراىف لف يكوف كافيا، بل ىناؾ حاجة لمقاربة تحميمية وشاممة، وىو ما يمكف تحقيقو مف خبلؿ 

، والتي يمكف أف تعبر عف قيـ مثل الحرية 2015طار التنمية لمابعد إاألمف اإلنساني لدعـ  استخداـ مبادغ

 3المنصوص عمييا في إعبلف األلفية. والكرامة والمساواة والتضامف والتسامح واالحتراـ

واألمف اإلنساني كمقاربة، يساعد عمى تحديد األولويات داخل مقاربة التنمية المتمركزة عمى اإلنساف 

لفية، حيث يعتبر األمف فشل في التحقيق الكامل ألىداؼ األحمية، خاصة بعد البطريقة أكثر مرونة وم

اإلنساني كإطار إلستمرار التركيز حوؿ تمؾ األىداؼ لكف بقواعد نظرية أكثر تمرسا وكفاءة، فتحميل األمف 
                                                           
1
 Edward Newman, ―Critical human security studies‖, Review of International Studies ,volume 36, issue1, 2010,  p 

80. 
2
 Lisa Denney, “Security: The missing bottom of the Millennium Development Goals?: Prospects for inclusion in 

the post-MDG development framework”, overseas development Institute, August 2012, p3. Access date 

22/03/2013 in http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7788.pdf  
3
 Institute of Development Studies, “Using Human Security Principles to Develop a Post-2015 Framework”, In 

focus Policy Briefing, issue 24 April 2012, p1.Access date 12/12/2012  in : 

http://www.beyond2015.org/sites/default/files/IF24.pdf  

http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7788.pdf
http://www.beyond2015.org/sites/default/files/IF24.pdf
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لمخاطر التي اإلنساني يوحد االىتماـ بالمتطمبات األساسية لمتنمية اإلنسانية، عند أخذه في عيف االعتبار ا

تواجو تمؾ المتطمبات، فمقاربة األمف اإلنساني تتضمف النظر إلى حياة األفراد والقوػ التي تيدد أو تعزز 

وتأخذ في عيف االعتبار أيضا كيفية تقاطع القوػ المتنوعة المرتبطة باالقتصاد،  القيـ الجوىرية لحياتيـ،

المجتمعات في أوقات وأماكف ػ، وتحدد رفاىية األفراد و النزاع، توزيع الثروة، البيئة، الصحة، ومجاالت أخر 

 2نساني أف:يمكف لمقاربة األمف اإل 2015إطار مابعد وبناءا عمى 1معينة،

واإلقصاء  توضح كيف لمفقر االقتصادؼ وعدـ األمف السياسي والشخصي والعنف والتدىور البيئي -

مستوػ فردؼ ومجتمعي في إلنسانية والرفاه ف يتفاعل، وكيف أنيا عوامل حاسمة لمتنمية ااالجتماعي أ

 ووطني ودولي.

تعزز التشارؾ في التفكير عف طريق ربط مختمف مجاالت سياسات وممارسات التنمية وتقود مباشرة إلى   -

 نقاش واقعي لمسياسات.

في  تعالج تأثير عدـ المساواة في الدخل والثروة وعدـ استقرار الوظائف والتيميش االجتماعي، وتأخذ -

 الحسباف الفيـ المتعدد األبعاد لمفقر.

 تمكف وتقدـ معمومات لصناعة القرار بشكل تشاركي، وخمق عقود اجتماعية بيف المواطنيف والحكومات. -

مقاربات  وتدمج النامية والبمداف المتقدمة لمبمداف النمطية المفاىيـ وتتجاوز المجتمعات، جميع عمى تطبق -

 الجنوب. مف جديدة

 Leaning, Jenniferأجريت دراسة مف طرؼ لينينغ جينيفر فقد  ،مجاؿ النزاعات وبناء السبلـ فيأما 

 US Agency forةلوكالة األميركية لمتنمية الدوليافي إطار مشروع تعاوف بيف  Sam Arieوساـ ايرؼ 

                                                           
1
 Ibid, p3.  

2
 Ibid.  
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International Development وجامعة توليفTulane Universit ،خداـ كل يمكف استيرت الدراسة كيف ظأ

مف النزاع إلى السمـ مف خبلؿ دراسة حاالت مف  واالنتقاؿ النزاعلتحميل وفيـ حاالت اإلنساني ألمف اأبعاد 

بوصفيا إطارا فعاال أبعاد األمف اإلنساني  أنو يمكف استخداـت الدراسة ب، وجادلبينيا رواندا زمبابوؼ ونيجيريا

نساف باستخداـ مؤشرات األمف اإلنساني التي تعكس ألمف اإلايمكف رصد تيديدات  ، حيثلسياسة التدخل

  1.وغيرىاالمساواة بيف المجموعات،الحاصمة بخصوص جتماعي، والتحوالت التفكؾ اإل

، Deepayan Basu Rayوديباياف باسو راؼ  Richard Jolly  وفي دراسة أخرػ أجراىا ريتشارد جولي

التنمية اإلنسانية بنيويورؾ، كانت إحدػ النتائج في معيد دراسات التنمية  والمقدمة إلى مكتب تقرير 

نزاع، ما بعد الحالة قدـ العديد مف اإلسيامات السياسية في المتوصل إلييا ىي أف مقاربة األمف اإلنساني ت

وضح العديد مف العناصر توجزر سميماف تيمور الشرقية والصوماؿ و وتقرير التنمية االنسانية ألفغانستاف 

مكانية تطبيقييا استخدامنزاع و توسيع جدوؿ أعماؿ حاالت ما بعد البالتالي في يساىـ و حوؿ ذلؾ،  ا، ووفق وا 

 2.لتحميل ورسـ السياساتة فيدىذه الدراسة فإف مقاربة األمف اإلنساني م

وكصياغة كوسموبوليتانية السبلـ مفيـو األمف اإلنساني كإطار لييكمة  Ian Gibsonووضع اياف غيبسوف 

وجو ، والذؼ 1999قترحات جدوؿ أعماؿ الىاؼ لمسبلـ عاـ إطار مما ينظر إلييا في عند ، خاصةلؤلمف

لحقوؽ  1948في إعبلف  ةالمواطنة المفصم تأىمية األمف اإلنساني، وكيف أنيا شممباىتماما خاصا 

في   Gender Perspectiveنوعمنظور البعترؼ ت األنية ميمتبقى الىاؼ جندة ، ويرػ أياف أف أاإلنساف

نساني مع األمف اإل دمجمف خبلؿ ، و مواجية مفاىيـ العسكرة التقميديةفي كل مف السبلـ واألمف  ةغاصي

                                                           

1 Leaning, Jennifer and Sam Arie, “Human Security: A Framework for Assessment in Conflict and Transition”, 

Prepared for US AID and Tulane Complex Emergency Response and Transition Initiative (CERTI), Tulane 

University. December 2000, p 42. Access date 23/12/2011 in : 

http://www.certi.org/publications/policy/human%20security-4.PDF  
2
 Jolly Richard and Deepayan Basu Ray, “National Human Development Reports and the Human Security 

Framework: A Review of Analysis and Experience”, Brighton Institute of Development Studies, 2006, p 50. 

Access date 23/12/2011 in http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd32/jolly.pdf  

http://www.certi.org/publications/policy/human%20security-4.PDF
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd32/jolly.pdf
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ربط مف شأنو أف يجادؿ أف ىذا الالىاؼ كإطار عمل مف أجل السبلـ أجندة وتوظيف كوسموبوليتاني منظور 

  1ل سممي.العناصر الفاعمة في جميع المجاالت في السعي مف أجل مستقب كلبشكل كامل  يجمع 

لى أداة تحميمية قد اعتبر أف ميمة تحويل فكرة األمف اإلنساني إ Roland Parisروالند باريس وكاف 

بة لمباحثيف، وذلؾ لكوف مفيوـ األمف اإلنساني مفيدة  بالنسبة لمبحث العممي في حد ذاتيا إشكالية بالنس

نساني، ونفسية لمرفاه اإل واقتصادية وثقافية مف المادؼ )الفزيويوجي( وعدة مفاىيـ اجتماعيةيشمل كبل مف األ

مف ومف غير العممي الحديث عف عوامل سوسيواقتصادية معينة، كأسباب لرفع او تخفيض مستوػ األ

مف اإلنساني، فدراسة العبلقات السببية لعوامل نفسيا ىي جزء مف تعريف األنساني، وىذا لكوف تمؾ ااإل

 2ىذا المفيوـ.ليو يفتقد إة مف الفصل التحميمي الذؼ تتطمب درج

األمف اإلنساني مفيوما جذابا مف الناحية المعيارية  Edward Newmanكما اعتبر ايدوارد نيوماف 

وأوضح 3لكنو ضعيف مف الناحية التحميمية، ودعـ ذلؾ برؤية كل مف كيث كراوس وبارؼ بوزاف وغيرىـ،

عدة العالـ الحقيقي نحو النظر إلى األمف اإلنساني الحاجة إلى توجو الدراسات النقدية األمنية إذا أرادت مسا

طمق عميو اسـ "دراسات األمف عفو التحميمية، واقترح تطوير ما أوأف تحاوؿ بشكل خاص فيـ نقاط ض

    5ف توجو بناءا عمى مايمي:والتي يمكف أ4اإلنساني النقدية"

خاصة مية لمفيوـ األمف اإلنساني،التناقضات الداخنساني النقدية نبغي أف تواجو دراسات األمف اإلي -

مف ليس المفيوماتية يذه التحديات و، فحقيقتوسيمة و بنطاؽ وطبيعة األمف، المتعمق االرتباؾ التحميمي 

                                                           
1
 Ian Gibson, ―Human Security: A Framework for Peace Constructs, Gendered Perspectives and Cosmopolitan 

Security‖, Journal of Peace, Conflict and Development, Issue 17, August 2011, p 84. 
2
 Roland Paris, ―Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?‖, International Security, Volume 26 issue 2, 2001, p 

93. 
3
 Edward Newman, Op.cit., p 82. 

4
 Ibid, p 92. 

5
 Ibid, pp 92-94. 
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تجاوز تمكف مف  نقاشلمجادة وضع أسس واضحة و في حاجة إلى  يالكن، أف تحل بشكل موحدالضرورؼ 

 حوؿ التعريف.النقاش 

إلى تمييز أكثر وضوحا بيف النظرية نساني النقدية دراسات األمف اإلحتاج ت، وماتيالتطور المفيىذا في  -

نساني الحالية ال تفرؽ بشكل كافي أعماؿ األمف األ، ولكف ميمة لكبلىمايناؾ طرؽ ، فالتفسيرية والمعيارية

إلنساني إلى عمماء األمف احتاج الحالي ي في الوقتبيف ما ىو عميو العالـ اآلف وما ينبغي أف يكوف عميو، و 

 المعيارية. ػ و االدع واتجاوز يأكثر تفسيرية بالمعنى النظرؼ و  واأف يكون

نساني أف تتعمـ تحميميا مف مقاربات الدراسات األمنية النقدية األخرػ، وتتساءؿ ينبغي لدراسات األمف اإل -

حوؿ كثر شموال األالتساؤؿ و نساف وجودة حاليا وعبلقتيا برفاىية اإلحوؿ اشكالية القيـ والمؤسسات الم

عمى المبادرات وف ركز نساني الحالييف مثبل يفعمماء األمف اإل ،المؤسسات تمؾالمصالح التي تخدميا 

الكامنة في ىيكل النظاـ الدولي التي تؤدؼ إلى ىذا النوع مف  لؤلسبابالسياسية دوف استكشاؼ كاؼ 

نساني وىذا اإلعمماء األمف  طرؼمف  اامع اتأييدلقيت   Problem-solving حل المشكمة سياسة، فالتحديات

ز يتركالميل إلى ياألمف اإلنساني ة دراسالمتبع في التحميل البنيوؼ نساني، فاإلعزز انعداـ األمف يقد ما 

إلنعداـ  ألسباب الييكمية الكامنةامى مظاىر انعداـ األمف، في حيف أنيا تحتاج إلى اىتماما أكبر ببإفراط ع

 .نسافأمف اإل

-نساني إلى القياـ بمحاولة أكثر تطورا مف الناحية النظرية وتوضيح ثنائية البنيةمف اإلدراسة األ تحتاج -

موضوع لؤلمف جوىره الفرد كنساني يحتوؼ في اإلاألمف الفواعل مف حيث عبلقتيما بالخطاب األمني، ف

 مف خبلؿأيضا ألمف بعض المدافعيف عف األمف اإلنساني يحدد الفرد باعتباره وسيمة أساسية لتحقيق او 

ىي في و ، القوةوتوزيع بنيوية بالتأكيد مف عوامل نساني ينتج اإلالكثير مف انعداـ األمف غير أف  التمكيف،
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والييكل في حموؿ تحديات  الفاعميف البشرييف استكشاؼ العبلقة بيف ، فاألساس ليست في متناوؿ األفراد

 إلنساني.ىو خطوة ممحة في الخطاب األمف ا ياإلنسان األمف

يما يتعمق بتوفير األمف، فالعديد مف ميددات ىناؾ حاجة نظرية وعممية لتفسير العبلقة بيف الفرد والدولة ف -

غمب العمماء ينظروف إلى مف ضعف الدولة وفشميا، وال يزاؿ أ و أساسا مف الدولة الفاسدة أمف الفرد تنبع أ

 المعضمة تحتاج إلى المزيد مف الدراسة.الدولة باعتبارىا الموفر الرئيسي ألمف الفرد، وىذه 

استخداـ القوة ف نساني بنقاش موسع في العبلقات الدولية والنظريات السياسية،ينبغي ربط حجج األمف اإل -

بيف  والعبلقةالعسكرية لغرض حماية اإلنساف في حاالت الحرب األىمية أو فشل الدولة، والعدالة االقتصادية، 

، في المجاؿ جديدة نساني ويمكف أف تدخل بواعثدراسات النقدية لؤلمف اإلفي الشات انقكميا التنمية واألمف 

 .البحوث البنائية ألجندةمادة مثيرة لبلىتماـ  يمف اإلنساناألكما توفر أفكار 

نساني بمعناه ف تذىب أبعد مف االنشغاؿ باألمف اإلأجب نساني يعبلقة السياسة الخارجية باألمف اإل -

فراد إلى كوف األ العمماء التركيز عمى المبادرات السياسية والخطاب المشجع لمدعوة العامة المجرد، فعمى

 كمرجع لؤلمف. 

 -وبناءا عميو فإف مقاربة األمف اإلنساني رغـ توظيفيا كأداة تحميمية في عدة بحوث ودراسات

 أنيا ال تزاؿ حتى األف أداة إال -والواضح أنيا في الغالب بحوث ذات أىداؼ استراتيجية أكثر منيا أكاديمية 

نظرية ضعيفة نظرا لمتشويش والغموض في أدواتيا التحميمية، والتي أوضحيا كل مف روالند باريس وايدوارد 

نيوماف، كما أف القبوؿ العاـ ليذه المقاربة النظرية في الوسط األكاديمي ال يزاؿ ضعيفا ويحتاج إلى مزيد مف 

المقاربة النقدية لؤلمف كإطار نظرؼ فيما يتعمق بشق  توظيفه الدراسة ىذ فضمتاألدلة والبحوث، ولذلؾ 

 األمف اإلنساني.
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 الثاني المبحث

 اإلطار النظري لمجتمع المعمومات

يعتبر مجتمع المعمومات مف أىـ المفاىيـ التي تتزايد أىميتيا يوما بعد يوـ بيف الباحثيف واإلعبلمييف 

لى ز أفر والسياسييف في مختمف المجاالت، و  ىذا عدد كبير جدا مف المصطمحات تشير إليو منذ نشأتو وا 

مجتمع االتصاالت، و مجتمع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، و يومنا ىذا، كالمجتمع ما بعد الصناعي، 

المجتمع الرقمي، و المجتمع االلكتروني، و المجتمع االفتراضي، و المجتمع السيبيراني، و مجتمع االنترنت، و 

المجتمع و مجتمع المعرفة، و المجتمع الشبكي، و مجتمع االعبلـ، و المجتمع المبرمج، و لمحوسب، المجتمع او 

ـ، مجتمع الحكمة، ومجتمع القائـ عمى المعرفة، والمجتمع مابعد الحداثي، ومؤخرا مجتمع المعمومات المستدا

 االذكاء.

مومات أطمق ألوؿ مرة في إلى أف مصطمح مجتمع المع دبيات المتوفرة في الموضوع تشيرورغـ أف األ

ىيمف عموما مف طرؼ باحثيف يابانييف، إال أنيا تبرز أف الجيود التنظيرية في ىذا المجاؿ  1960بداية 

 عمييا بشكل أكبر عمماء وباحثيف مف المجتمعات الغربية.

ت ويحاوؿ ىذا المبحث إبراز الخمفيات التاريخية والنظرية لمجتمع المعمومات، وعرض أىـ التصنيفا

الموجودة بيذا الخصوص، وتحديد أؼ تمؾ األطر استعممت في دراسنا ىذه لمعالجة موضوع واشكالية ىذه 

الدراسة، لنعرض في األخير ارتباط مجتمع المعمومات بمقاربة القدرة المارتيا سف وطريقة توظيفيا في ىذه 

 الدراسة. 
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 مجتمع المعموماتومفيوم المطمب األول: خمفيات 

مح مجتمع المعمومات بالمعنى المستخدـ اآلف ألوؿ مرة في العمـو االجتماعية اليابانية لقد ظير مصط

 الشيير كيشو المعمارؼ  بيف الميندس1961، وقد استخدـ ىذا التعبير خبلؿ مقابمة سنة 1960في بداية 

نشر وبعدىا Tudao Umesao،1ومؤرخ انثربولوجي معروؼ ىو تاداو يوميساو Kisho Kurokawa كوروكاوا

وجادؿ أف التغير المجتمعي نحو   Information Industryبعنواف صناعة المعمومات 1963تاداو مقاال سنة 

ثـ ظير مجتمع المعمومات  2كبر كاف مشابيا تماما لتطور الطبيعة،ناعة معتمدة عمى المعمومات بشكل أص

"سوسيولوجيا مجتمعات تحت عنواف  1964بعد ذلؾ في النصوص المكتوبة في دراسة نشرت في جانفي 

ولكف عنواف ىذه الدراسة أختير مف قبل المحرر  Jiro Kamishimaالمعمومات" قدميا جيرو كاميشيما 

 Michiko Igarashi.3ميتشيكو إيغاراشي

، وىـ *وتنافس بعد ذلؾ ثبلثة مؤلفيف حوؿ لقب أوؿ استعماؿ لتعبير مجتمع المعمومات في عناويف كتب

لى مجتمع إبكتاب "مقدمة  Konichi Kohymaوكونيتشي كوىيما   Yoneji Masudaيونيجي ماسودا

 Yujiroويوجيرو ىاياشي  ،1968ونشر في   Introduction to an Information Society المعمومات" 

Hayashi لى المجتمع الميف" مع المعمومات: مف المجتمع الصمب إبكتاب "مجتThe Information Society: 

From Hard to Soft Society  وقد ميز يوجيرو 1969،4وكاف ىذا االخير األكثر تأثيرا ومبيعا ونشر في

                                                           
1
 László Z. Karvalics, ―Information Society – what is it exactly?: The meaning, history and conceptual framework 

of an expression‖,  in Róbert Pintér, Information Society: from Theory to Political Practice, Budapest: 

coursebook,  2008 pp29-30. In http://www.ittk.hu/netis/doc/NETIS_Course_Book_English.pdf 
2
 Catrin Pekari, ―The Information Society and its Policy Agenda: Towards a Human Right –Based Approach‖, 

Revue québécoise de droit international, volume 18, number 1, 2005, p 61. 
3
 László Z. Karvalics, Op.cit, p30. 

كميا كانت بالمغة اليابانية، كما أنو يصعب تحديد أؼ منيـ كاف األسبق فعميا في استعماؿ ىذا المصطمح في كتابو نظرا  *
 لصعوبة تحديد تواريخ إعدادىـ لمنشر.

4
 Ibid.  

http://www.ittk.hu/netis/doc/NETIS_Course_Book_English.pdf
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ف محتوػ االنتاج سيتجو أكثر فأكثر أخبللو بيف القيمة الوظيفية والقيمة اإلعبلمية لمسمع والخدمات، ورأػ 

 1ق.نحو المعمومات نظرا لزيادة أىمية النشاطات المعموماتية كاإلبتكار والتصميـ والتسوي

وال شؾ أف سرعة انتشار وترسيخ ىذا المفيوـ ارتبط أيضا بشكل مبكر في الياباف بقاموس صدر سنة 

، وفي المغة اإلنجميزية Dictionary of Information Societiesبعنواف "قاموس مجتمعات المعمومات"  1971

اسودا أيضا عندما استخدمو بيونيجي م  Information Societyارتبط أوؿ تعبير بمصطمح مجتمع المعمومات

 2في محاضرة في أحد المؤتمرات والتي طبعت في نفس السنة. 1970سنة 

عمومات كانت الياباف مف أوائل الدوؿ التي استجابت لممجيودات األكاديمية  بخصوص مجتمع الملقد 

شر معيد الياباف ن 1971دارية مع التغيرات التكنولوجية الواضحة، ففي بداية عف طريق تكييف ىياكميا اإل

خطة وطنية تشير  Japan Computer Usage Development Institute (JACUDI)لتنمية استخداـ الحاسوب 

تزايد يتحوؿ مف المجتمع إلى أنو في الدوؿ المتقدمة يجرؼ التخمي عف التصنيع وقتيا، وأف العالـ وبشكل م

إنشاء ىدفا وطنيا جديدا ىو تحقيق مجتمع لى مجتمع المعمومات، ليذا اقترحت لجنة المعيد الصناعي إ

 3المعمومات.

ى عكس النيج األمريكي وعم وتدفق المعمومات دورا ميما دائما،ففي النيج الياباني، لعب قياس الحوسبة 

كثر باآلثار اىيرؼ، فإف النيج الياباني ييتـ أكثر باآلثار االجتماعية لمحتوػ االتصاؿ الجمالذؼ ييتـ أ

 4ة تدفق المعمومات.االجتماعية لكمي

وتشير أدبيات مجتمع المعمومات إلى وجود العديد مف النظريات اىتمت بوضع تصورات وتفسيرات 

أبرز  Frank Websterلمسألة  مجتمع المعمومات ومعالجتيا في عدة سياقات وأبعاد، ويعتبر فرانؾ ويبستر 
                                                           
1
 Catrin Pekari, Op.cit, p 61. 

2
 László Z. Karvalics, Op.cit, p30.  

3
 Catrin Pekari, Op.cit,. 

4
 Ibid, pp 61-62. 
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مجتمع المعمومات، حيث قدـ مف  بعنواف نظريات 1995مف جمع أىـ تمؾ النظريات في كتاب نشره في 

خبللو تحميبل مفصبل لمفيـو مجتمع المعمومات وخصائصو في سياؽ العموـ االجتماعية، وقدـ خمسة معايير 

تـ عمى أساسيا تصور تعريف لمجتمع المعمومات وىي المعيار التكنولوجي واالقتصادؼ والميني والمكاني 

  1 والثقافي وقدميا كما يمي:

  Technologicalجيمعيار تكنولو  -0

يركز المفيوـ التكنولوجي لمجتمع المعمومات عمى مجموعة االبتكارات التي ظيرت منذ اواخر 

كثر المؤشرات وضوحا في وقتنا الحالي، ولذلؾ كثيرا ما تؤخذ فالتكنواوجيات الجديدة ىي احدػ أ السبعينات،

تمفزيوف الفضائي والحواسيب الشخصية وال cablesالوصبلت  كإشارة لدخوؿ مجتمع المعمومات، وىذا يشمل

نترنت ومعالجة تب وخاصة خدمات المعمومات عمى األواالتصاالت بيف الحواسيب والتقنيات الجديدة لممكا

النصوص وغيرىا، وىذا الحجـ مف االبتكارات التكنولوجية وبسبب تأثيرىا العميق ينبغي أف يقود ببساطة الى 

 ي.إعادة تشكيل العالـ االجتماع

 Economicعيار اقتصاديم -5

قيـ لمنشاطات بالنسبة لمتصور االقتصادؼ لمجتمع المعمومات فقد اوضح رسـ النمو االقتصادؼ ال

لي والذؼ استأثر بو مجاؿ حد القدرة عمى رفع نسبة الناتج القومي االجماالمعموماتية، ويرػ أنو إذا كانت أل

عبلف تحقيق اقتصاد المعمومات، فقد أخذت ة إ تجارة وأعماؿ المعمومات فمف المنطقي أف نصل إلى نقط

و الصناعات عة واحدة، بدال مف زراعة الكفاؼ أكبر لمنشاط االقتصادؼ دفالمعمومات الجزء األنشاطات 

 عميو الحديث عف مجتمع لممعمومات.المصنعة، وىذا ما ترتب 

                                                           
1
 Frank Webster, “Theories of Information Society”, Routledge Taylor and Francis Group: USA and Canada, 3

rd
  

Edition, 2006, pp 8-29.  
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 Occupational معيار ميني -3

يق بأعماؿ دانياؿ بيل االجتماع وىو مرتبط بشكل وثكثر تفضيبل ورواجا بيف عمماء ىذا التصور ىو األ

الصناعي استعممو دانياؿ بيل في  ىـ منظرؼ المجتمع مابعد الصناعي، ومصطمح المجتمع مابعدوالذؼ يعد أ 

عمالو كمرادؼ لمصطمح مجتمع المعمومات، وفي ىذا التصور يقـو باختبار الييكل الميني عبر الوقت أ 

ف تحقيق مجتمع المعمومات يكوف عندما تتحقق رجاحة لكفة ميف العمل أيعتبر وانماط التغير الممحوظة، و 

في المعمومات، وتفسر تراجع العمالة الصناعية وتزايد العمالة في قطاع الخدمات بفقداف الوظائف اليدوية 

صبحت المادة الخاـ لمعمل غير العضمي أ ، وألفwhite collar work وتعويضيا بعمل ذوؼ المياقات البيضاء

 عبلف لوصوؿ مجتمع المعمومات. ره إ المعمومات فإف التزايد الكبير في مجاؿ العمل المعموماتي يمكف اعتبا

 Spatial معيار مكاني -4

مى شبكات يعتمد ىذا المفيوـ لمجتمع المعمومات في جوىره عمى الفضاء الجغرافي، وىنا يتـ التركيز ع

ف تؤثر بشكل عميق عمى تنظيـ الوقت والمكاف، وقد مكف أالمعمومات التي تربط األماكف، ونتيجة لذلؾ ي

صبحت شبكات المعمومات سمة بارزة جدا لمتنظيـ لمجتمع المعمومات، حيث أصبحت مؤشرا شييرا أ

يرة جديدة لتدفق المعمومات، ف الطرؽ االلكترونية السريعة انتجت وتجتماعي، والفكرة السائدة ىنا ىي أاال

النظر جذريا في عبلقة الزماف والمكاف، فالمجتمع الشبكي معفى مف قيود المكاف عادة وىو أمر يؤدؼ إلى إ 

 مى مستوػ عالمي.دارة شؤونيـ بشكل فعاؿ عيف عمى إفراد قادر أصبحت الشركات واألوالزماف ، و 

  culturalمعيار ثقافي -5

ف ىناؾ كنا كأفراد أىذا التصور والذؼ يعتبر األكثر سيولة ولكنو األقل قابمية لمقياس، يعتمد عمى إدرا

ؼ تعامل مع المعمومات اليوـ بشكل أكبر مف أ زيادة غير عادية في تداوؿ المعمومات في المجتمع، فيناؾ
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وقت مضى، فالتمفزيوف تـ تطويره ليدمج مع تقنيات الفيديو والقنوات الفضائية والكابمية وخدمات المعمومات 

د توسع كبير، ويتوفر اليوـ عدد كبير مف محطات الراديو نترنت تشيحوسبة، ونفاذ الحواسيب الخاصة لؤلالم

عبر الغرؼ  ؼ عصر مضى وعمى مستويات محمية ووطنية ودولية، ولـ تعد ثابتة بل منتشرةأيعدد أكبر مف 

ماكف، ونفس الشيء بالنسبة لؤلفبلـ التي كانت وغيرىا مف األ iPodجيزة اآلؼ بود والسيارات والمكاتب وأ

التعميـ الجماىيرية والتي  معموماتية لمناس، والمجبلت والكتب الصحف والموسيقى ووسائل لفترة طويمة بيئة

 سعار رخيصة ونتعامل معيا بشكل يومي.   أصبحت متاحة بشكل واسع وبكميا أ

ف التغيرات الكمية في معمومات ىو القناعة السائدة حوؿ أالتصورات والتعريفات لمجتمع الىذه تشترؾ 

 شكمت في النياية مجتمع المعمومات،إلى جمب نوع جديد مف النظاـ االجتماعي التي  المعمومات تقود

قدـ فرانؾ تعريفا آخر لمجتمع المعمومات يتميز عف التعريفات الخمسة السابقة في كوف تركيزه قد و 

، بل يكمف في أف طبيعة المعمومات ىي التي حولت  األساسي ال يكمف في أف ىناؾ معمومات أكثر اليـو

ىي جوىر الطريقة التي  الطريقة التي نعيش بيا اآلف، وىذا الطرح يركز عمى أف المعرفة والمعمومات النظرية

نفسنا ىذه األياـ، وىذا التعريف المختمف رغـ أنو ليس المفضل لدػ مؤيدؼ مجتمع المعمومات، إال ندير بيا أ

 Hiltyكل مف ىيمتي تجدر اإلشارة إلى أف  1ومبلءمة لتسمية مجتمع المعمومات، أف فرانؾ يراه أكثر إقناعا

 2.وىما البعديف اإليكولوجي واالجتماعي 2010قد أضافا بعديف آخريف في  Hercheuiوىيرشوؼ 

 3ة التالية:ثبلثال رئيسيةال خصائصبال المعمومات مجتمعاتوتتميز 

                                                           
1
 Frank Webster, Op.cit, p 9. 

 
2

 .https://hal.inria.fr/halin ICT and Sustainable Development Hilty and Magda David Hercheui, Lorenz M-انظر :  

  01054793/document  و-http://publicationslist.org/data/lorenz.hilty/ref

69/2010_Hilty_Hercheui_ICT_and_Sustainable_Development_Introduction_to_Track_4_HCC9_REPRINT.pdf 
3
 Nick Moore, ―The information society‖, UNESCO, pp 271-272 , access date 22/03/2013 in 

http://www.unesco.org/webworld/wirerpt/wirenglish/chap20.pdf   

https://hal.inria.fr/hal-01054793/document
https://hal.inria.fr/hal-01054793/document
http://publicationslist.org/data/lorenz.hilty/ref-69/2010_Hilty_Hercheui_ICT_and_Sustainable_Development_Introduction_to_Track_4_HCC9_REPRINT.pdf
http://publicationslist.org/data/lorenz.hilty/ref-69/2010_Hilty_Hercheui_ICT_and_Sustainable_Development_Introduction_to_Track_4_HCC9_REPRINT.pdf
http://publicationslist.org/data/lorenz.hilty/ref-69/2010_Hilty_Hercheui_ICT_and_Sustainable_Development_Introduction_to_Track_4_HCC9_REPRINT.pdf
http://www.unesco.org/webworld/wirerpt/wirenglish/chap20.pdf
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 المعمومات فمقدر  أكبر منظمات، حيث تستخدـ الاقتصادؼ كمورد المعمومات استخداـاألولى ىي 

 تحسينات إدخاؿ ياخبلل مفيتـ  وغالبا ،تيا ووضعيا التنافسيفعالي وزيادة االبتكار لتحفيزو  كفاءتيا، لزيادة

 .ينتجونيا التي والخدمات السمع نوعية في

 بشكل المعمومات الناس يستخدـ ، حيثالجميور بيف لممعمومات أكبر استخداـوالخاصية الثانية ىي  

استحقاقاتيـ فيما  الستكشاؼو  المختمفة، المنتجاتفيما بخص  خياراتيـ لدعـ: كمستيمكيف أنشطتيـ في مكثف

 لممارسة كمواطنيف المعمومات وف خدمأنيـ يست كما ،حياتيـ عمىتيـ سيطر ة دازيلو  العامة، الخدماتيتعمق ب

 ة.والثقاف التعميـ إلى يـ، وفي النفاذمسؤولياتو  المدنية حقوقيـ

 يىذا القطاع ى وظيفة. االقتصادداخل  المعمومات قطاع تطويرجتمع المعمومات ىي لم الثالثة الخاصية

 التحتية البنيةىو االىتماـ ب القطاعىذا  مف كبير جزء، و المعمومات وخدمات مرافقعمى  العاـ الطمب تمبية

وـ االعتراؼ وغيرىا، ويجرؼ الي الكمبيوتر وأجيزة والبلسمكية السمكية االتصاالت شبكاتمف  التكنولوجية

 ي،المعموماتالمحتوػ  مقدمي، وبالشبكات حوؿمتدفقة ال المعمومات توليد صناعة تطوير بضرورة متزايد نحوب

 . الكمي االقتصاد نمو مف بكثير أسرع بشكل المعمومات قطاعينمو  المعمومات، مجتمعات كل في

 المطمب الثاني: تصنيف نظريات مجتمع المعمومات

تماما عف المعايير التكنولوجية واالقتصادية والمينية والمكانية والثقافية التي وضعيا  وفقا لمعايير تختمف

تصنيفا لنظريات مجتمع المعمومات في مقاؿ نشره سنة  Christian Fucksفرانؾ، وضع كريستياف فاكس 

الرئيسي لبنية المجمة األوروبية لمنظرية اإلجتماعية بعنواف "رأسمالية أـ مجتمع معمومات؟ السؤاؿ ب 2012

ونمط degree of novelty ، اعتمد فيو عمى الجمع بيف معياريف مميزيف ىما: درجة الجدة المجتمع الراىف"

التنظير السوسيولوجي، وعمى ىذا األساس رأػ كريستياف أف النقاش حوؿ نظرية مجتمع المعمومات يمكف أف 
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مييز جوانب التغير المجتمعي، والمحور الثاني ىو توؿ يصنف مف الناحية النظرية عمى محوريف، المحور األ

  1ىو المواصفات المعموماتية لتمؾ التغيرات.

ف تحوالت العقود الماضية شكمت تغير مجتمعي جذرؼ وأننا اآلف نعيش في ات تعتقد أفيناؾ نظري

 سنة 150أو  100قتصاد قبل ؼ وجو لمتشابو مع المجتمع واالجتمع واقتصاد جديديف ليس لدييما أم

، بينما ىناؾ discontinuous theoriesطمق كريستياف عمى ىذه النظريات اسـ نظريات القطيعة مضت، وأ

مق عمييا اسـ نظريات طإال استمرارية لمجتمع الحداثة وأ نظريات أخرػ تصر عمى أف تمؾ التحوالت ما ىي

ريات موضوعية، فالنظريات منيما تحتوياف عمى نظريات ذاتية ونظ ، وكلcontinuous theoriesاالستمرارية

الذاتية لمجتمع المعمومات تؤكد عمى أىمية المعرفة اإلنسانية )الفكر والنشاطات العقمية( في المجتمع 

كنولوجيا المعمومات مثل المعاصر، في حيف أف نظريات مجتمع المعمومات الموضوعية تركز عمى دور ت

قمنا بتمخيص ، وقد 2لياتف المحموؿ وغيرىا مف الوسائلنترنت واوسائل اإلعبلـ الجماىيرية والكمبيوتر واأل

 ىذا التصنيف في الشكل الموالي:

 (: تصنيف كريستيان فاكس لنظريات مجتمع المعمومات.5الشكل)

 
 Christian Fucks, Capitalism or information society? Theمقاؿ  المخطط اعتمادا عمى معمومات وضعالمصدر: 

, volume 16 number 4, European Journal of Social Theoryn of the present structure of society, fundamental questio

2012,pp 413-434. 

                                                           
1
 Christian Fucks, ―Capitalism or information society? The fundamental question of the present structure of 

society‖, European Journal of Social Theory, Volume 16, Number 4,  2012, p 414. 
2
 Ibid, pp 415-417. 

 نظريات مجتمع المعلومات

نظريات 
 االستمرارية

 موضوعية  ذاتية 

 نظريات القطيعة

 موضوعية  ذاتية 



تأصيل نظري لمدراسة                                                                                          الفصل األول  

 

50 
 

 1:وىيوقد أعطى كريستياف نماذجا لكل صنف 

: وتركز عمى مفاىيـ مثل   Discontinuous Objective Theoriesنظريات القطيعة والموضوعية  -1

، والمجتمع االفتراضي لبوىل Van Dijk 2006وفاف دايؾ   Castells 1996مز المجتمع الشبكي لكاست

Bühl 2000  ووولغارWoolgar 2002 والمجتمع السيبيراني لجونز ،Jones 1998 ومجتمع االنترنت ،

 .Bakardjieva 2005لبكارجيفا 

فاىيـ كاقتصاد المعرفة : وتركز عمى م  Discontinuous Subjective Theoriesنظريات القطيعة والذاتية -2

، والمجتمع مابعد الصناعي Porat 1977وبورات  Drucker 1969ودراكر  Machlup 1962 لماكبلب

، والمجتمع Lyotard  1979، ومجتمع مابعد الحداثة لميوتار Touraine 1974وتوراف  Bell  1974لبيل

 .Stehr 1994القائـ عمى المعرفة لستاير 

 Glotzالرقمية لغموتز  الموضوعية : وتشمل ىذه النظريات مفاىيـ مثل الرأسماليةنظريات االستمرارية و  -3

 ،Foster 1998وفوستر Dawson االفتراضية لداوسوف  والرأسمالية ،Schiller  2000وشيمر 1999

 والرأسمالية ،Sennett 2006لسينيت  MP3الػػ ورأسمالية ،Haug 2003ليوغ  العالية التقنية ذات والرأسمالية

 .Fitzpatrick 2002لفيتزباتريؾ  المعموماتية

 االنعكاسي نظريات االستمرارية والذاتية: تركز عمى مفاىيـ مثل التحديث -4

Reflexive modernization لبيؾBeck  لفيرسيموني  المعرفية الرأسمالية ،1994 وآخروفVercellone 2007 

 مادؼ غير والعمل العاـ ، والذكاءBerardi 2009لبيراردؼ  الرأسمالية السيميائية ، Negri 2008ونيجرؼ 

                                                           
1
 Ibid., pp 494-422. 
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 رأس لتراكـ الذىني العمل ، وكميا تؤكد عمى أىميةVirno 2004وفيرنو Negri 2002 ونيغرؼ  Hardtليارت 

 .المعاصرة الرأسمالية في الماؿ

إف وجود عدد ىائل مف النظريات حوؿ مجتمع المعمومات وعدـ وجود قاعدة مشتركة ترتكز عمييا 

ـ مجتمع المعمومات إظافة الى الفوضوية المتزايدة الموجودة بيف مختمف التخصصات العممية مفاىي

بخصوص سبل دراسة ىذه الظاىرة تبرز وجود أزمة منيجية في مجاؿ دراسات مجتمع المعمومات، وبالتالي 

 مصطمح.و كأوال قبل أؼ استخداـ لمجتمع المعمومات سياؽ جة ممحة إلى تحديد اح تبرز

 مجتمع بأنو 1997قريرىا سنة عرفت مفيوـ مجتمع المعمومات في ت  IBMسة إؼ بي إـ فمؤس 

 استخداـ طريق عف، وذلؾ المواطنيف لغالبية اليومية الحياة فيالمتداولة  المعموماتلوتيرة  عاؿ بمستوػ  يتسـ

 تماعيةواالج الشخصية األنشطة مف واسعة مجموعةفي  المعروفة واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا

 الرقمية البيانات وتبادؿ وتمقي نقل عمى القدرةكذلؾ و  والتجارية، واالقتصادية والتعميمية والثقافية والسياسية

عمى موقعو   Business Dictionaryوعرفو قاموس األعماؿ 1المسافة عف النظر بغض األماكف بيف بسرعة

 الحياة جوانب كل تحويلب المعمومات كنولوجياتتقوـ فيو  الذؼ الصناعي بعد ما مجتمعاإللكتروني بأنو ال

 2.المعمومات وتوزيع إنتاج عمى قوـيو  واالجتماعية، والسياسية، الثقافية،

المجتمع الذؼ يعتمد اعتمادا أساسيا عمى المعمومات وعرؼ مجتمع المعمومات أيضا بأنو " 

مستغبل  ،ومي وكمجاؿ لمقوػ العاممةالوفيرة كمورد استثمارؼ وكسمعة إستراتيجية وكخدمة وكمصدر لمدخل الق

                                                           
1
 IBM Community Development Foundation, “The net result”, Report of the National Working Party for Social 

Inclusion (INSINC), 1997, p 9, Access date 14/03/2013 in : http://www.local-

level.org.uk/uploads/8/2/1/0/8210988/netresult.pdf  
2
 Business Dictionary, “Information Society Definition”, access date 13/02/2012 in 

http://www.businessdictionary.com/definition/information-society.html 

  

http://www.local-level.org.uk/uploads/8/2/1/0/8210988/netresult.pdf
http://www.local-level.org.uk/uploads/8/2/1/0/8210988/netresult.pdf
http://www.businessdictionary.com/definition/information-society.html
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في ذلؾ كافة إمكانات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وبما يبيف استخداـ المعمومات بشكل واضح في كافة 

 1"نمية والرفاىية لممجتمع واألفرادأوجو الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية بغرض تحقيق الت

مع المعمومات ىو تعريف إعبلف المبادغ لمقمة العالمية ومف أىـ التعريفات التي قدمت لمجت 

حيث عرؼ بأنو المجتمع الذؼ   2003ديسمبر  12الى  10لمجتمع المعمومات التي عقدت بجنيف مف 

يكوف فيو كل فرد قادر عمى النفاذ إلى، وخمق، واستعماؿ، ومشاركة المعمومات والمعارؼ، ويمكف األفراد 

يق كل ما يمكنو تعزيز تنميتيـ المستدامة وتحسيف نوعية حياتيـ، وذلؾ والمجتمعات والشعوب مف تحق

 2انطبلقا مف مبادغ ميثاؽ األمـ المتحدة وااللتزاـ الكامل بمبادغ االعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف.

ورغـ أف التعريفات المذكورة ليست التعريفات الوحيدة لمجتمع المعمومات إال أف دراستنا ىذه  

اجرائيا ال يخرج في عناصره عما ورد فييا مجتمعة، حيث نعرؼ مجتمع المعمومات بأنو  تبنت تعريفا

المجتمع الذؼ يتميز بوتيرة عالية لتداوؿ المعمومات والمعارؼ مف تمقي ونقل وتبادؿ، بغض النظر عف 

فيو أغمب  ؼ، ويكوف عاممي الزماف والمكاف، ويتـ فيو إنتاج المعمومات والمعارؼ ومشاركتيا كمورد اقتصاد

نتاجيا واستعماليا مف خبلؿ استخداـ المواطنيف واأل فراد قادريف عمى النفاذ إلى المعمومات والمعارؼ وا 

أو  أو اجتماعية تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في مختمف أوجو النشاطات اليومية سواء كانت شخصية

ا، كما يتمكف األفراد والشعوب في ىذا المجتمع أو تجارية أو غيرى أو اقتصادية أو تعميمية أو ثقافية سياسية

 مف دعـ كل ما يمكنو تعزيز تنميتيـ المستدامة وتحسيف نوعية حياتيـ.

وقد وظفت دراستنا لمتعامل مع الشق المرتبط بمجتمع المعمومات الصنف الثاني مف النظريات  

، وذلؾ بتوظيفنا لعدة مفاىيـ ( أؼ نظريات القطيعة والذاتية لمجتمع المعمومات2الموضحة في الشكل )
                                                           

1
، نقبل عف سميرة شيخاني، اإلعبلـ الجديد في عصر المعمومات، "قمار الصناعيةاالتصاالت عبر األ"  فاروؽ سيد حسيف،  

 . 436، ص 2010العدد األوؿ والثاني ، 26المجمد  ،مجمة جامعة دمشق
2
 World summit on the information society, “Building the Information Society: a global challenge in the new 

Millennium” Declaration of Principles, Geneva, 12 December 2003, p1. 
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ماكبلب  فريتزوفرضيات قدميا عمماء ىذا الصنف مف النظريات لتفسير نتائج ىذه الدراسة، مثل ما قدمو 

 والتطوير، البحث ،التعميـوىي  معرفةلم قطاعات خمسةل هز يمي، وتالمعرفة صناعة مفيوـحوؿ  1962سنة 

في  الذؼ جادؿ دراكر بيترو  ،المعمومات وخدمات ومات،المعم وتكنولوجياووسائل االعبلـ الجماىيرية، 

 بورات مارؾ، و المعرفة عمى قائـ اقتصاد إلى المادية السمع عمى قائـ اقتصاد مف انتقاؿ ىناؾ أف 1969

 كمؤشر اإلجمالي القومي الناتج في المعمومات لقطاع المضافة القيمة إجمالي 1977الذؼ استخدـ في 

ذؼ ال مجتمعبال المعمومات مجتمعأيضا عرؼ  دويتش كارؿفإف  بورات، إلى نادااستو  ،المعمومات القتصاد

 اقتصادفي  وفي العامميف نصف مف أكثرومشاركة  اإلجمالي القومي الناتج نصف مف أكثريكوف فيو إنتاج 

 رادوفاف، وجادؿ 1971 عاـمابعد الصناعي  المجتمع إلى Alain Touraine توريف آالف لمح، و المعمومات

 الخدمات عمى تقوـ التي العممية الحضارة إلى تحوؿ قدأف المجتمع  1977في  Radovan Richta يشتا ر 

 1.ئلنتاجل فوريةال القوػ ىي  والتكنولوجيا العمـ، ويرػ أف اإلبداعية واألنشطة والتعميـ

 لئلنتاج الرئيسية القوة المعرفة أصبحت الحداثة، بعد ما مجتمع في أنو ليوتار فرانسوا جاف وجادؿ

 فكرة، فالعمـيقتصر عمى عالـ  المعرفة إنتاجلـ يعد  االقتصاد، دور، وبفضل الماضية القميمة العقود خبلؿ

افتراض الفف توفمر في و ، المعرفةحوؿ مجتمع  شتير مفيوـ مع تفقت الحداثة بعد ما جتمعحوؿ م يوتاردل

 2.االقتصاد في مركزيا مصدرا أصبحت المعرفة أف الثالثة الموجة

 واألمن اإلنساني مجتمع المعموماتمقاربة القدرة، المطمب الثالث: 

 فػػػي مجػػػاؿ  مشػػػاريع وتقيػػػيـ طبقػػػت مقاربػػػة القػػػدرة مػػػف طػػػرؼ عػػػدد كبيػػػر مػػػف البػػػاحثيف لتصػػػميـلقػػػد 

 ,Gigler (2011), Hak, and Pin (2011)، مثػلICT4Dالتنميػة  أجػل مػف واالتصػاالت المعمومػات تكنولوجيػا

Toboso (2011), Vaughn (2011),Kleine (2010), Oosterlaken (2008 and 2009), Zheng and 
                                                           
1
 Christian Fuchs, ―A Contribution to the Critique of the Political Economy of Transnational Informational 

Capitalism‖, Rethinking Marxism, Volume 21, Number 3, July 2009, p 388. 
2
 Ibid., p 389. 
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Walsham (2008) Johnstone (2005 and 2007)،
1
تػدخل ضػمف المدرسػة الفكريػة الميبراليػة لمفمسػفة وهيٍ  

د السياسية والتي تعطي قيمة لمحرية الفردية، وتشكل إطارا معياريا واسعا يتـ مف خبللػو تقيػيـ وقيػاس رفػاه الفػر 

well-being Individual  والنسق االجتماعي وتصميـ السياسات واالقتراحات حوؿ التغير االجتماعي الحاصل

برزىػػا دراسػػات التنميػػة بنطػػاؽ واسػػع أيضػػا فػػي عػػدة تخصصػػات عمميػػة أفػػي المجتمػػع، وتسػػتعمل ىػػذه المقاربػػة 

 وغيرىا.2واقتصاد الرفاه والسياسة االجتماعية والفمسفة السياسية

و يكونػػوه اعتمػػادا ركيزىػػا عمػػى مػػا يمكػػف لمنػػاس فعميػػا أف يفعمػػوه أاألساسػػية ليػػذه المقاربػػة ىػػي تالميػػزة 

و سػفية التػي تركػز عمػى سػعادة النػاس أو إشػباع رغبػتيـ أعمى قدراتيـ، وىذا الطرح يتناقض مع المقاربات الفم

ساسػػية، تمبيػػة االحتياجػػات األواالسػػتيبلؾ و عمػى المقاربػػات النظريػػة والعمميػػة التػي تركػػز عمػػى الػػدخل والنفقػات 

ف سػتيوارت ميػل وكػارؿ مػاركس، لى فكر أريسطو وآدـ سميث وجو إرجاع بعض جوانب مقاربة القدرة إ ويمكف

* فأمارتيػػا سػػ ف رائػػد ىػػذه المقاربػػة فػػي شػػكميا الحػػالي ىػػو االقتصػػادؼ والفيمسػػوؼ الينػػدؼغيػػر أ
AmartyaSen 

  3أيضا في تطويرىا. Martha Nussbaumكما ساىمت الفيمسوفة مارثا نوسباـو 

والقػػػػدرات  ،Functioningsو اآلداء أساسػػػػية أىميػػػػا اإلعمػػػػاؿ أوتعتمػػػػد مقاربػػػػة القػػػػدرة عمػػػػى عػػػػدة مفػػػػاىيـ 

Capabilities  ساسيةبمافييا القدرات األ Basic Capabilities  والقدرات العامةGeneral Capabilities . 

ر مفيـو أعمى مف مفيـو السمع، ويسػتند ىػذا المفيػـو عمػى فاآلداء ىو ما يكونو ويفعمو الناس فعبل، ويعتب

الرأؼ القائل أف األفراد ىـ في األساس متنوعوف، وأف ىناؾ ظروؼ شخصػية وبيئيػة واجتماعيػة تعػد سػببا فػي 

ىذا التنوع األساسي، وبعبارة أخرػ، ألف ليس جميع البشر شيء واحد، فإنيـ يتطمبوف سمع مختمفة مػف حيػث 

                                                           
1
 Larry Stillmana and Tom Denisona, ―The Capability Approach Community Informatics‖, The Information 

Society: An International Journal, volume 30, issue 3, 2014, p 204. 
2
 Ingrid Robeyns, ―The Capability Approach : a theoretical survey‖, Journal of human development, volume 6, 

number 1, march 2005, p94. 

 Eauqualityفٍ جبيعت سخبَفىسد حىل "انًسبواة فٍ يبرا؟"  9131قذو ايبسحُب سٍ يفهىو يقبسبت انقذسة  الول يشة فٍ يحبضشاث قذيهب فٍ يبٌ  *

of what? 
3
 Ingrid Robeyns, Op.cit, p94. 



تأصيل نظري لمدراسة                                                                                          الفصل األول  

 

55 
 

 مػا أو الػدخل، متوسػط مػف %60 مف أقليتمقى  الفرد كاف إذا ما قياسة لتحقيق نفس األداء، و الكمية والنوعي

حالة  حوؿ استنتاجات إلى لتوصلبا بالضرورة يسمح ال المادية، العناصر مف معيف عدد يمتمؾ الفرد كاف إذا

   1.فردال رفاه

أف يفعموه أو يكونوه، وبالتػالي فػاآلداء أما القدرات فيي تتضمف قدرات األفراد، وتشير إلى ما يمكف لمناس 

 التمييز ىذا ىو مجموعة فرعية ضمف مجموعة القدرات، وىي الخيارات المادية أو فرص الحياة لمفرد، ويعتمد

 التحػػوؿ، و االختيػػارعمػػييـ  األفػػراد وأف الػػبعض، بعضػػيا تسػػتبعداألداءات  بعػػض أف افتػػراض عمػػى المفػػاىيمي

 2حقق بواسطة البنى االجتماعية.آداء يت إلى السمع مف المحتمل

اتفػاؽ حتػى اآلف غيػر أنػو ال يوجػد  *،جديػد عتبر مقاربة القدرة كنمػوذج معرفػيىناؾ مف الباحثيف مف ا و  

سػاعد عمػى التمييػز بػيف ثبلثػة مسػتويات مختمفػة تعمػل مػف أف تمقاربة القدرة ويمكف لبيف الباحثيف حوؿ ذلؾ، 

 3ىي:و خبلليا 

 ل تقويـ الميزات الفردية والترتيبات االجتماعية وغيرىا.إطار لمتفكير مف أجأنيا  -1

 نسانية والعدالة.نقد مقاربات ومناىج أخرػ لتقييـ الرفاىية اإل -2

 نسانية.راد مف حيث الرعاية والرفاىية اإلفصياغة معادالت لممقارنة بيف األ -3

التقػويـ العػاـ الػذؼ عمػى تركػز فػي ىػذا المسػتوػ كونيػا وتوظف ىذه الدراسػة المقاربػة فػي مسػتواىا األوؿ، 

نسػػاني لؤلفػػراد، والسياسػػات المتعمقػػة بػػاألمف اإل نسػػانيةاـ حولػػو فيمػػا يتعمػػق بالرفاىيػػة اإلحكػػنحتػػاج الصػػدار أ

                                                           
1
 Alexander Goerne, “The Capability Approach in social policy analysis. Yet another concept?”, a Working Paper 

on the Reconciliation of Work and Welfare in Europe, REC-WP 03/2010, p 7, Access date 12/03/2012 in 

http://www.socialpolicy.ed.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0006/43809/REC-WP_0301_Goerne.pdf  
2
 Ibid., pp 7-8. 

 :The Capability Approach"كتابهم من خالل  0202في  Flavio Comim ،Mozaffar Qizilbash ،Sabina Alkire مثل*  

Concepts, Measures and Applications " 
3
 Ibid.,p8.  

http://www.socialpolicy.ed.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0006/43809/REC-WP_0301_Goerne.pdf
http://www.cambridge.org/at/academic/subjects/economics/economic-development-and-growth/capability-approach-concepts-measures-and-applications#bookPeople
http://www.cambridge.org/at/academic/subjects/economics/economic-development-and-growth/capability-approach-concepts-measures-and-applications#bookPeople
http://www.cambridge.org/at/academic/subjects/economics/economic-development-and-growth/capability-approach-concepts-measures-and-applications#bookPeople
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ع المعمومػػات فػػي المجتمػػع المػػاليزؼ، وقػػد وظفناىػػا بشػػكل واضػػح فػػي الفصػػل الرابػػع، كمػػا سػػاىمت ىػػذه ومجتمػػ

قديػة ونظريػة مجتمػع المعمومػات فػي تحديػد الفرضػيتيف الفػرعيتيف المقاربة أيضا إلى جانػب المقاربػة األمنيػة الن

 الثانية والثالثة ليذه الدراسة.

لؤلمف اإلنساني كما الحظناه واسع المفيـو توظيفنا ليذه المقاربة لكونيا أيضا ذات ارتباط وثيق بال ويرجع

، ووفقػا سػيف ة ألمارتيػاالقػدر ربػة ة لمقانظريػوالالجػذور الفكريػة فػي األمػف اإلنسػاني مفيػوـ عكس نيػسابقا، حيػث 

ف يكونػػوا ويفعمػػوا األشػػياء التػػي يعطونيػػا قيمػػة، إف الحريػػات اإلنسػػانية ىػػي قػػدرة األفػػراد عمػػى أليػػذه المقاربػػة، فػػ

نسػػػاني يضػػػع فػػػي عػػػيف االعتبػػػار الجانػػػب السػػػمبي وفقيػػػا، ومفيػػػـو األمػػػف اإل والخيػػػارات التػػػي يقػػػودوف حيػػػاتيـ

يـ ممارسػػة تمػػؾ الخيػػارات بحريػػة، وأنػػو يمكػػنيـ أف يثقػػوا نسػػبيا بػػأف تمػػؾ لممخػػاطر، وىػػو يعنػػي أف النػػاس يمكػػن

 1يـ اليـو لف يفقدوىا في المستقبل.مامأالخيارات المتاحة 

دور تكنولوجيػػػا المعمومػػػات والثػػػورة واألخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار النظػػػر أمارتيػػػا سػػػف أنػػػو ينبغػػػي كمػػػا ذكػػػر 

، ألنيا مف بيف أىـ مصادر القوة في تحسيف نوعية إلنسانيةالحياة اليومية ونوعية الحياة ا االتصالية في سياؽ

النػدرة التكنولوجيا الجديدة محدودة لمغاية ليس فقػط مػف خػبلؿ واليزاؿ النفاذ إلى  ،الحياة في جميع أنحاء العالـ

زيادة لالجيود العالمية والمحمية تبذؿ مف الميـ أف ، و كفاية التعميميةال، ولكف أيضا مف خبلؿ عدـ ةاالقتصادي

 2.ف تحوؿ جذريا حياة اإلنسافأىذه الفرص الجديدة التي يمكف النفاذ إلى تحسيف و 

 3:وىي  Ingrid Robeynsروبينسإنغرايد  ياقدمترشيح قائمة القدرات عمى أربعة معايير واعتمدنا في 

 ينبغي اف تكوف القائمة واضحة، وتمت مناقشتيا والدفاع عنيا. الوضوح في الصياغة: -1
                                                           
1
 Sakiko Fukuda-Parr and Carole Messineo, „Human Security: A Critical Review of the Literature‟, Centre for 

Research on Peace and Development (CRPD) Working Paper No. 11, Leuven: Centre for Research on Peace and 

Development, Jan. 2012 p 7. 
2
 Amartya Sen, “Why Human Security?”, presentation at the International Symposium on Human Security, Tokyo, 

28 July, 2000, p7. Access date 12/01/ 2012 in http://www.ucipfg.com/Repositorio/MCSH/MCSH-05/BLOQUE-

ACADEMICO/Unidad-01/complementarias/3.pdf  
3
 Ingrid Robeyns, Op.cit., pp 41-42. 

http://www.ucipfg.com/Repositorio/MCSH/MCSH-05/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-01/complementarias/3.pdf
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MCSH/MCSH-05/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-01/complementarias/3.pdf
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تبريرات المنيجية: ينبغي اف نوضح بدقة النيج الذؼ أنشأنا عمى اساسو قائمة القدرات والدفاع عنو، ال -2

 وىذا المنيج سيكوف مختمف في االستعماالت المختمفة لمقاربة القدرة.

ات تنفيذية مقترح مستويات مختمفة مف العمومية: فإذا كاف اليدؼ ىو تطبيق تجريبي او تقديـ -3

قل، وفي كل مرحمة يتـ انشاء قائمة عمى مستوػ اعداد القائمة في مرحمتيف عمى األو يجب لمسياسات، فان

 مختمف بدأ بمستوػ نظرؼ مثالي وصوال الى مستوػ قوائـ أكثر واقعية.

عدـ اإلبعاد: القدرات في القائمة ينبغي اف تحتوؼ عمى جميع العناصر الميمة وال يمكف استبعاد اؼ بعد  -4

 .في تمؾ العناصر

 مف غيره عمى امتفوق اإطار  اباعتبارى اإليي ينظرف أقد أشار روبينس إلى أف مقاربة القدرة ال ينبغي و  

 مكممة رؤػ  تقدـيا ولكن خرػ،األطر النظرية األ محل حلييا عمى أنيا تإل ينظر أف ينبغي ال، كما األطر

الدراسة كمقاربة مكممة لممقاربة النقدية  وبناءا عميو، تـ توظيف ىذه المقاربة في1،رسخات أكثرمقاربات أخرػ ل

لؤلمف ولنظرية مجتمع المعمومات، كما أستعنا أيضا في تحديد قائمة القدرات ليذه المقاربة بما أوردتو أدبيات 

كل مف األمف اإلنساني ومجتمع المعمومات في ماليزيا، إلى جانب معايير روبينس السابقة الذكر، ويوضح 

 لقائمة النظرية لكل مف مجتمع المعمومات واألمف اإلنساني.الجدوليف الموالييف ا

 

 

 

                                                           
1
 Ingrid Robeyns, ― How has the Capability Approach been put into Practice?‖, in E-Bulletin of the Human 

Development and Capability Association,  Number 12, October 2008, p 6, access date 13/02/2012 in 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON4270/h09/Maitreyee12_October08.pdf  

http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON4270/h09/Maitreyee12_October08.pdf
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 مقدرات المتعمقة بمجتمع المعموماتالنظرية لقائمة ال(: 0الجدول)

القدرات عمى مستوى النفاذ والبنية 

التحتية لتكنولوجيا المعمومات 

 واالتصاالت

القدرات عمى مستوى إنتاج تكنولوجيا 

 المعمومات واالتصاالت

مى مستوى الميارات في القدرات ع

 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

 االشتراؾ في الياتف الثابت -

 االشتراؾ في الياتف الخميوؼ  -

 عريض الدولي مستخدمي اإلنترنت -

 نطاؽ

 األسر المزودة بجياز حاسوب -

 األسر التي لدييا نفاذ لؤلنترنت. -

 المعمومات تكنولوجيا إلى النفاذ -

 الشركات. بلق مف واستخداميا

 استخداـ الحواسيب الشخصية -

 

 

 المعمومات تكنولوجيا قطاع -

 سمع في والتجارة واالتصاالت

 واالتصاالت. المعمومات تكنولوجيا

مساىمة انتاج تكنولوجيا  -

ت واالتصاالت في النمو المعموما

 االقتصادؼ.

 

 معدؿ األمية لدػ البالغيف. -

نسبة التسجيل اإلجمالية في  -

 ػ الثانوؼ فمافوؽ.المستو 

 واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا -

 التعميـ. في

 واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا -

 الحكومة في

 المحتوػ المعموماتي -

خمق فرص العمل وتحسيف األداء   -

 الوظيفي

ت مساىمة تكنولوجيا المعموما -

واالتصاالت في رفع الناتج القومي 

 االجمالي.

 الباحثة اعتمادا عمى مقاربة القدرةالمصدر: مف إعداد 
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 ألمن االنسانيامقدرات المتعمقة بالنظرية لقائمة ال(: 5الجدول)

 القدرات المرتبطة بالتحرر من الحاجة القدرات المرتبطة بالتحرر من الخوف

القدرات في مجاؿ 
 األمف السياسي

القدرات في 
مجاؿ االمف 

 البيئي

القدرات في 
جاؿ األمف م

 المجتمعي

قدرات في ال
مجاؿ األمف 
 الشخصي

القدرات في 
مجاؿ األمف 
 اإلقتصادؼ

القدرات في 
مجاؿ األمف 

 الغذائي

القدرات في 
مجاؿ األمف 

 الصحي

القدرات  -

العسكرية الدفاعية 

 واليجومية 

االنفاؽ  -

 العسكرؼ 

االستقرار  -

التنظيمي لمدولة 

والنظاـ 

وااليديولوجيات 

التي تعطييـ 

 الشرعية

قوؽ احتراـ ح -

االنساف والحريات 

 االساسية 

صيانة  -

البيئة الحيوية 

المحمية 

 والعالمية

التنوع  -

       الحيوؼ 

تموث الماء  -

 واليواء 

منع ازالة  -

 الغابات

الحفاض -

عمى االراضي 

 مف التصحر 

الحماية مف  -

استدامة  -

 مقبولة لمغة و

 والثقافة  -

 والديف -

واليوية  -

 الوطنية

واالعراؼ  -

 االجتماعية 

 التعميـ  -

النزاعات  -

المتعددة 

 القوميات 

إلغاء  -

السبلمة  -

 الجسدية

العنف -

 االجرامي 

معدالت -

الموت بسبب 

المعارؾ 

 والحروب

 القتل  -

 االغتصاب  -

التعذيب  -

  الجسدؼ

التوترات  -

النفاذ إلى  -

مصادر 

االمواؿ 

 واألسواؽ

الوصوؿ  -

لشبكات 

االماف 

 االجتماعي

 الوظائف -

الفقرو   -

 الدخل الفردؼ 

انعداـ  -

 المساواة

 الجوع -

النفاذ الى -

المواد 

 االساسية 

توفر  -

االمدادات 

الغذائية اثناء 

الكوارث التي 

ىي مف صنع 

 االنساف

الوقاية مف  -

فيروس نقص 

المناعة 

المكتسبة 

وغيره مف 

 االمراض

النفاذ اآلمف  -

 الى الماء 

العيش في  -

 بيئة آمنة 

 التعرض -

غير المشروع 

 لممخدرات 

الحصوؿ  -
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 الديمقراطية -

احتماؿ زعزعة  -

استقرار الحكومات 

بطريقة غير 

دستورية او 

     بالعنف الداخمي 

 اإلرىاب -

الحماية ضد  -

 قمع الدولة

في مجاؿ حرية 

الصحافة والتعبير  

 والتصويت

االعتقاؿ  -

 السياسي  

النفايات 

السامة 

 والخطرة 

الوقاية مف  -

 حوادث السير 

تخفيف  -

المخاطر 

الطبيعية 

كالجفاؼ 

واالعاصير 

 والزالزؿ

 التمييز العرقي

حماية  -

السكاف 

 االصمييف 

النزاعات  -

 الداخمية

 العرقية الوقاية 

الوقاية مف  -

 الحوادث 

الوقاية مف  -

العنف المنزلي 

واالعتداء 

 عمى االطفاؿ

العنف ضد  -

 النوع

السجف  -

والتعذيب 

المنظـ 

 واالختفاء

النفاذ  -

لممعمومات 

 العامة

عمى سكف 

 الئق 

الرعاية -

الصحية 

المادية 

 واالقتصادية 

التمكف مف  -

التخطيط 

 االسرؼ اآلمف

نوعية   -

 الرعاية الطبية 

الوعي -

والمعارؼ 

االساسية حوؿ 

انماط الحياة 

 الصحية

 المصدر: مف إعداد الباحثة اعتمادا عمى مقاربة القدرة
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ؿ ما ورد في ىذا الفصل، أف مقاربة القدرة تعد مقاربة نظرية مبلئمة جدا لمدراسات يتبيف مف خبل

التي تجمع بيف متغيرؼ الؤلمف اإلنساني ومجتمع المعمومات في نفس الدراسة، وذلؾ نظرا الحتوائيا عمى 

استدامة التنمية، مفاىيـ تشترؾ فييا مع األمف اإلنساني ومجتمع المعمومات في آف واحد، مثل حرية األفراد، و 

وزيادة القدرات والتي تعني التمكيف، ومفاىيـ عديدة أخرػ، غير أف ىذه المقاربة لوحدىا ال تعد كافية لتفسير 

العبلقات بيف ىذيف المتغيريف، بل يمكف اإلستفادة منيا في قياس كل مف ظاىرتي األمف اإلنساني ومجتمع 

مكممة وداعمة لمقاربات ونظريا ميمة أخرػ حوؿ كل متغير  المعمومات، كما يمكف االستفادة منيا كمقاربة

 عمى حدػ، والتي اخترنا في ىذه الدراسة أف تكوف المقاربة األمنية النقدية، ونظرية مجتمع المعمومات.  

وفي حيف وظفت ىذه الدراسة المقاربة األمنية النقدية إلى جانب مقاربة القدرة في تحديد القائمة 

كما استعانت  المرتبطة باألمف اإلنساني، والتي ينبغي قياسيا الحقا في المجتمع الماليزؼ،النظرية لمقدرات 

بيا لمتعامل مع متغير األمف اإلنساني في تفسير النتائج التي توصمت إلييا الدراسة في سياقاتيا الكمية 

مجتمع المعمومات مف والنوعية معا، فإنيا وظفت في المقابل نظرية مجتمع المعمومات لمتعامل مع متغير 

 حيث قياس قدرات المجتمع الماليزؼ وتفسير النتائج النيائية لمدراسة.

ومف خبلؿ التعرؼ عمى التحوالت النظرية األساسية لمفيوـ األمف عبر مراحمو المختمفة وصوال إلى 

عمى أنيما وصف المنظوريف الواقعي والميبيرالي مرحمة األمف اإلنساني في بداية ىذا الفصل، تبيف أف 

،  ،يشكبلف منظورا تقميديا لؤلمف تأثير التفكير فال يعني إطبلقا أنو تـ استبداليما بالمنظورات الحديثة اليـو

مفضبل قوؼ جدا في مجاؿ العبلقات الدولية والدراسات األمنية، كما ال يزاؿ توجيا ال يزاؿ الواقعي والميبرالي 

ألمنية عمى أرض الواقع بغض النظر عف توجيات الدراسات محكومات في إجراءات سياساتيا الخارجية وال

 األمنية الراىنة.
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 كما أنو رغـ وجود عدة دراسات عالجت موضوعات مرتبطة باألمف اإلنساني في عدة مجاالت مثل

النزاعات كمباشرة بالدراسات األمنية العبلقة الالتنمية الدولية ومجاالت الصحة والبيئة والغذاء، ومجاالت ذات 

بناء السبلـ، إال أف النظر إلى األمف اإلنساني كمقاربة تحميمية في مجاؿ الدراسات األمنية ال يزاؿ يشكل و 

إما طموحا يسعى إلى تحقيقو أنصار األمف اإلنساني، أو أدات تحميمية تستخدـ لخدمة أىداؼ إستراتيجة، 

 إلنساني.أكثر مف كونو أداة تحميمية عممية فعمية لمظواىر المرتبطة باألمف ا

مية مفيدة بالنسبة لمبحث العممي، تعد مف أىـ أداة تحميكنساني فمسألة التعامل مع األمف اإل

اإلشكاليات النظرية التي يواجييا الباحثيف في مجاؿ دراسة األمف اإلنساني حتى اآلف، وقد ذىب إلى ذلؾ 

، ورغـ الرؤية الميمة بارؼ بوزافبرؤية كل مف كيث كراوس و  ادعممايدوارد نيوماف و  كل مف روالند باريس،

لبلستفادة مف المقاربة األمنية النقدية لتضييق ىذه الفجوة باقتراح  2010التي قدميا إدوارد نيوماف سنة 

، إال أف فكرة األمف  Critical Human Security Studiesدراسات األمف اإلنساني النقديةسماه بتطوير ما 

فتقد إلى مزيد مف اإلسيامات مف قبل العمماء والباحثيف في ىذا المجاؿ لكي اإلنساني كأداة تحميمة ال تزاؿ ت

تكوف عممية لمباحثيف، ونظرا لوجود ىذه الفجوة النظرية، لـ تكف مقاربة األمف اإلنساني إطارا مفضبل في ىذه 

 الدراسة، وفضمنا بدال مف ذلؾ توظيف المقاربة األمنية النقدية.

وعدـ وجود  و،إف وجود عدد ىائل مف النظريات حولمع المعمومات، فأما فيما يتعمق بمتغير مجت

لى الفوضوية المتزايدة الموجودة بيف مختمف عمييا مفاىيـ مجتمع المعمومات، إضافة إ قاعدة مشتركة ترتكز

في مجاؿ دراسات وجود أزمة منيجية عكس التخصصات العممية بخصوص سبل دراسة ىذه الظاىرة ت

ما ذكرنا سابقا، ويعتبر ىذا أحد أىـ الفجوات النظرية التي ال تزاؿ تتحدػ الباحثيف في مجتمع المعمومات ك

 مجاؿ دراسة مجتمع المعمومات.
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 Discontinuous Subjective Theoriesولقد اعتمدنا في ىذه الدراسة نظريات القطيعة والذاتية 

سنة  Christian Fucksاف فاكس كريستي ووضعلمجتمع المعمومات، وىي تمثل الصنف الثاني في تصنيف 

ونمط التنظير  درجة الجدة لنظريات مجتمع المعمومات اعتمد فيو عمى الجمع بيف معيارؼ  2012

ف تحوالت العقود الماضية شكمت تغير ات تعتقد أنظريفنظريات القطيعة والذاتية ىي  السوسيولوجي،

ؼ وجو لمتشابو مع المجتمع لدييما أ جتمع واقتصاد جديديف ليسمجتمعي جذرؼ وأننا اآلف نعيش في م

أؼ تؤكد عمى أىمية المعرفة اإلنسانية سنة مضت، وىي في نفس الوقت  150أو  100القتصاد قبل وا

 .الفكر والنشاطات العقمية في المجتمع المعاصر

وقد وظفنا تمؾ النظريات مف خبلؿ مفاىيميا في تحميل وتفسير ىذه الدراسة، فيي تركز عمى مفاىيـ 

، ومجتمع كمرادؼ لمجتمع المعمومات يلالذؼ استعممو دانياؿ ب والمجتمع مابعد الصناعي قتصاد المعرفة،كا

 .، والمجتمع القائـ عمى المعرفةمابعد الحداثة

أؼ مجتمع المعمومات واألمف  -فنظرا لندرة الدراسات التي جمعت بيف المتغيريف الرئيسييف لدراستنا 

فإف تحديد اإلطار النظرؼ الذؼ يخدـ دراستنا ىذه كاف مف بيف التحديات  1*في دراسة واحدة، -اإلنساني

التي واجيتيا الدراسة عمى المستوػ النظرؼ، ولذلؾ لجأت الدراسة إلى عممية التثميث النظرؼ بالجمع بيف 

 األطر النظرية الثبلثة المذكورة، وتـ توظيفيا وفقا لمحاجة إلييا في مختمف مراحل البحث. 

                                                           

 
جمعت بشكل مباشر  Wolfgang Benedek بينيديؾ فولفغانغوىي ل ورقة بحثية واحدةصل بحثنا في األدبيات إلى حيث تو  *

 النظرؼ. ىاولـ يتـ فييا التطرؽ إلى إطار بيف متغيرؼ األمف اإلنساني ومجتمع المعمومات، 
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 الفصل الثاني

ماليزيافي تحميل نقدي ألدبيات مجتمع المعمومات واألمن اإلنساني   

وذلؾ مف  ،البحث موضوعفي  السابقةالدراسات  سياؽ فية دراساليسعى الفصل إلى تحديد موقع 

 متغيراتمجاالت حوؿ العدة ة نقدية ألدبيات الدراسة التي تمكنا مف جمعيا في تحميمي توليفة ـيقدخبلؿ ت

المتصمة مباشرة بموضوع الدراسة، كما يحاوؿ تشخيص الفجوات الموجودة داخل تمؾ األدبيات مجتمعة 

 والتي يمكنيا أف تكوف في نفس الوقت نقطة انطبلؽ لمشاريع بحثية جديدة الحقا.  لممساىمة في تقميصيا،

ونظرا لمطبيعة المتعددة اإلختصاصات التي تميز موضوع الدراسة فقد شمل البحث في أدبياتو ما  

تمكنا مف الوصوؿ إليو بشكل مباشر مف كتب وأبحاث ودراسات وأطروحات دكتوراه ومقاالت وأوراؽ بحثية 

التنمية والبيئة والتغذية وتقارير منشورة بطرؽ عممية ورسمية في مجاالت مختمفة كالسياسة واألمف واالقتصاد و 

 والصحة وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وغيرىا مف المجاالت ذات العبلقة بإشكالية البحث ومتغيراتو.

 Chronologicalوالزمني  Thematicالموضوعاتي واتبعنا لتحقيق ىذا اليدؼ استراتيجيتي التصنيف 

ضافات في الموضوع، فيما  في عمميتي تنظيـ وعرض ما جاءت بو الدراسات السابقة مف مساىمات وا 

اقتصرنا عمى استراتيجية التصنيف الموضوعاتي في عممية التحميل النقدؼ، وتـ تناوؿ تمؾ األدبيات وفقا 

لموضوعاتيا المتعمقة بمفيوـ األمف اإلنساني وطرؽ قياس كل مف األمف اإلنساني ومجتمع المعمومات 

اسات كل مف األمف اإلنساني ومجتمع المعمومات في السياؽ الماليزؼ، ثـ والعبلقة بينيا، إضافة إلى تناوؿ در 

التحميل النقدؼ الشامل لعبلقة األمف اإلنساني بمجتمع المعمومات، إلستخبلص الفجوات البحثية وتحديد موقع 

ط الذىنية دراستنا في مجاؿ دراسة العبلقة بيف الظاىرتيف في سياقيا الماليزؼ، وكاف ىذا باالستعانة بالخرائ

 وبتقنية المصفوفات.
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 األولالمبحث 

 نسانياألمن اإل  أدبيات أىم

  وقياس وأساليب نسانيمن اإل مفيوم األالمطمب األول: أدبيات 

غير أف أغمب 1إف الجذور التاريخية لنشأة مفيوـ األمف اإلنساني سبقت انتياء الحرب الباردة بكثير،

نياية الحرب البيئة السياسية واألمنية الدولية لنتجتيا المفاىيـ التي أ األمف اإلنساني أحد أىـ وف يعتبر الباحثيف 

، منتصف التسعينات، وذلؾ لكونو مفيوما لـ يمق انتشارا واىتماما سياسيا وأكاديميا واسعا إال مع الباردة

، 1994في تقرير التنمية اإلنسانية لسنة  UNDPخاصة بعد تبنيو مف طرؼ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي

والذؼ اعتبرتو أغمب األدبيات كمرجعية رسمية إلنطبلقة مفيوـ األمف اإلنساني في العبلقات الدولية وفي 

 الدراسات األمنية ودراسات التنمية اإلنسانية وغيرىا.

وألف مفيوـ األمف اإلنساني وظف مف قبل الكثير مف الباحثيف والحكومات والمنظمات الدولية وغير 

واألطروحات بحاث والدراسات قات متعددة وألىداؼ مختمفة، فإننا نجد العديد مف الكتب واألالحكومية في سيا

ـ وبنيتة األساسية، كما أف ىناؾ العديد مف السياسات نساني مف حيث المفيو ناولت موضوع األمف اإلت

ممارساتيا، الدولية التي قدمت نظرتيا الخاصة لؤلمف اإلنساني وساىمت في تشكيل فيمو العاـ مف خبلؿ 

ورغـ تمؾ المحاوالت إال أف األمف اإلنساني كمفيوـ يفتقر حتى اآلف إلى اجماع حولو، وقد تـ تصنيف 

تعريفاتو المتنافسة إلى مجموعتيف تمثمت في التعريفات الضيقة والتعريفات الواسعة، وانعكس ذلؾ أيضا 
                                                           

  
1
 Williamعمى يد  1966في مفيـو في الوسط األكاديمي إلى أنو طرح ألوؿ مرة ىذا الرح يشير التتبع التاريخي لط حيث 

Ernest Blatz  عندما قدـ رؤيتو حوؿ األمف الفردؼ، في كتابوHuman Security: Some Reflections  حيث أكد أف الدولة ،
، لممزيد قائـ عمى محورية أمف الدولةكر التقميدؼ الأوؿ تحدػ نظرؼ لمفذلؾ  اعتبرو ،  تعنى بالضرورة األفراد اآلمنيفاآلمنة ال
، ص 2006، القاىرة: 13، العدد مجمة مفاىيم األسس العممية لممعرفة، "مفيوـ األمف اإلنساني" خديجة عرفة دمحم، انظر:
31. 



نساني في ماليزياالمعمومات واألمن اإل تمع مجتحميل نقدي ألدبيات                                            الفصل الثاني  

 

67 
 

التعريفات الواسعة نظرة كل مف برنامج  وبشكل مباشر عمى التفكير في أساليب قياس األمف اإلنساني، وتضـ

األمـ المتحدة االنمائي ولجنة األمف اإلنساني ونظرة كل مف محبوب الحق وامارتيا سف وغيرىـ، إضافة إلى 

 وجية النظر اليابانية، ويمكننا إيجاز ما جاءت بو تمؾ األدبيات فيمايمي:

مف جانبيف رئيسييف; األوؿ نساني ألمف اإلى اإلى معنالذؼ نظر  0994تقرير التنمية اإلنسانية لسنة 

الثاني متعمق بالحماية مف االضطرابات و متعمق بالسبلمة مف التيديدات المزمنة كالجوع والمرض والقمع، 

المفاجئة والمؤذية ألنماط الحياة اليومية، سواء كاف ذلؾ في المنازؿ أو الوظائف أو المجتمعات المحمية، 

وذكر التقرير عنصريف أساسييف  تكوف في جميع مستويات الدخل الوطني والتنمية،ويمكف ليذه التيديدات أف 

وقد أثمرت نقاشات 1يتحقق مف خبلليما األمف اإلنساني ىما التحرر مف الخوؼ والتحرر مف الحاجة،

التسعينات حوؿ ىذه الحريات فيما بعد عنصرا ثالثا يضاؼ إلى العنصريف السابقيف وىو حرية العيش 

بعاد السبعة األساسية لميددات األمف اإلنساني التي تتمخص في د نفس التقرير قائمتو الشييرة لؤلوحد2،بكرامة

  3األمف السياسي واالقتصادؼ والمجتمعي والصحي والبيئي والغذائي والشخصي.

بأف العالـ يدخل حقبة جديدة يتغير فييا مفيوـ األمف بشكل كبير  محبوب الحقرأػ  1995وفي 

أمف مف  ،فراد وليس فقط األمـأنو أمف الشعب وليس فقط اإلقميـ، أمف األ و سيتـ تفسير األمف عمىجدا، وأن

في بيوتيـ، في وظائفيـ، في  ;أمف جميع الناس في كل مكاف، خبلؿ التنمية وليس فقط مف خبلؿ السبلح

 4تيـ.شوارعيـ، في مجتمعاتيـ وفي بيئ

                                                           
1
 United Nations Development Programme (UNDP), ―Human Development Report 1994”, New York: Oxford 

University Press,1994, pp 23-24. 
2
 United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS), “Human Security for All”, p 23, Access date 

12/07/2194 in http://www.un.org/humansecurity/about-human-security/human-security-all#  
3
 United Nations Development Programme (UNDP), op. cit., pp 24-25 . 

4
 Mahbub ul Haq, “Reflections on Human Development”, New York: Oxford University Press, 1995,p 115.  

http://www.un.org/humansecurity/about-human-security/human-security-all
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قاء نو كممة مفتاحية تشمل جميع المخاطر التي تيدد البنساني بأفقد وصف األمف اإل أمارتيا سنأما 

سس تعريفو ىذا بناءا وقد أ نسانية وتعزز الجيود المبذولة لمواجية تمؾ التيديدات،والحياة اليومية والكرامة اإل

 قاء والحياة اليومية والكرامةالذؼ ركز عمى الب Obuchi Keizoوباشي كايزوأعمى رؤية رئيس الوزراء الياباني 

التي أصدرت تقريرىا  *لجنة األمن اإلنسانيرئاسة وغاتا في وأشترؾ أمارتيا سف مع ساداكو أ1،نسانيةاإل

، حيث ينظر التقرير إلى األمف اإلنساني عمى أنو 2003سنة  Human Security nowنساني اآلف األمف اإل

إلى حماية الناس ضد مجموعة  مكمل ألمف الدولة، ويعزز حقوؽ اإلنساف ويدعـ التنمية اإلنسانية، ويسعى

واسعة مف التيديدات التي يتعرض ليا األفراد والمجتمعات، واألكثر مف ذلؾ لتمكينيـ مف التصرؼ بأنفسيـ 

التركيز مف أمف سع ويو  ،مف والحقوؽ والتنميةنسانية لؤلاألمف اإلنساني بيف العناصر اإليجمع و إزاء ذلؾ، 

عدة أنواع مف نساني اإلاألمف ويربط  2حمية داخل وعبر تمؾ الحدودالناس والمجتمعات المإلى أمف الحدود 

  3الذاتي.التصرؼ والتحرر مف الخوؼ، وكذلؾ حرية  الحاجةالحرية مثل التحرر مف 

وتتضح العبلقة بيف األمف اإلنساني والقدرات والمجتمع المحمي مف خبلؿ نص التقرير عمى أف 

ة قدرات األفراد والمجتمعات المحمية التخاذ خيارات مدروسة األمف اإلنساني ينبغي أف ييدؼ إلى تنمي

إزاء المصالح في عدة مجاالت، وليذا ينطمق األمف مف اإلعتراؼ بأف الناس ىـ المشارؾ األكثر  والتصرؼ

   4نشاطا في تحديد رفاىيـ، وىو يعتمد عمى جيود الناس وتعزيز ما يقوموف بو مف أجل أنفسيـ.

حيث طورت الياباف  ،ىـ دعائمياتعد أ  1998فإف خطابات أوباتشي كايزو سنة ، اليابانيةأما النظرة 

لؤلمف اإلنساني استنادا إلى تمؾ الخطابات، وقد استعمل اوباتشي مفيوـ األمف سياسية  ةجندفيمابعد أ
                                                           
1
 Amartya Sen, “Why Human Security?”, presentation at the International Symposium on Human Security, Tokyo, 

28 July, 2000, p1, Access date 22/12/2011 in http://www.ucipfg.com/Repositorio/MCSH/MCSH-05/BLOQUE-

ACADEMICO/Unidad-01/complementarias/3.pdf 

 وضع السياسات وتنفيذىا.ل كأداة األمف االنساني تطوير مفيـوكاف أحد أىدافيا االساسية ىو * 
2
 Commission on Human Security (CHS), Human Security Now, New York: Commission on Human Security, 

2003, pp 2-6. 
3
 Ibid., p 10. 

4
 Ibid., p 4. 

http://www.ucipfg.com/Repositorio/MCSH/MCSH-05/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-01/complementarias/3.pdf
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MCSH/MCSH-05/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-01/complementarias/3.pdf
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دية اإلنساني لئلشارة إلى السياسات التنموية مف منظور محوره اإلنساف بدال مف السياسات األمنية التقمي

رئيس الوزراء أوبوشي  أف 2000لسنة وينص التقرير الرسمي الدبموماسي المركزة عمى الجانب العسكرؼ، 

سنة األمف اإلنساني في السياسة الخارجية لمياباف، في حيف يشير التقرير الرسمي الدبموماسي  بوضوحوضع 

تعمل عمى جعل وىي  ،21في القرف مع الياباف تعاوف الدولي لمحجر الزاوية نو أبنساني  اإللؤلمف  2001

 1اسيا ليا في سياستيا الخارجية،سا أنساني منظور وبعدىا أصبح األمف اإل، القرف الجديد قرف محوره اإلنساف

 Basic Humanفالصياغة اليابانية لؤلمف اإلنساني ترتبط بشكل وثيق بنموذج اإلحتياجات اإلنسانية األساسية

Needs Model  دوف إىماليا لجانب التحرر مف  2التحرر مف الحاجة لؤلمف اإلنساني، وتركز عمى جانب

 3الخوؼ.

ومف بيف اإلنتقادات اليامة التي واجيتيا التعريفات الواسعة لؤلمف اإلنساني، ىي مسألة الغموض 

واالتساع، التي تجعل مف األمف اإلنساني مفيوما غير عممي، وىو ما جعل بعض المنشغميف بو يتوجيوف 

، وكاف أبرزىا تقرير األمف اإلنساني لسنة نحو تضي وشبكة األمف اإلنساني وغيرىا، وقد  2005يق المفيـو

يويف و   Neil MacFarlaneنيل ماكفارليفكما انتقد  4حدد أغمبيا األمف اإلنساني كتحرر مف العنف المنظـ،

تحدة والحكومة اليابانية المفيوـ الواسع الذؼ استخدمتو كل مف األمـ الم  Yuen Foong Khong فونغ خونغ

إلدراجيا مجموعة واسعة مف التيديدات، فالتيديدات البيئية مثبل ميمشة في نقاش وحجج نيل ويويف، 

وبالنسبة ليما فإف جوىر نقاش األمف اإلنساني يدور حوؿ التنمية والحماية، ونظرا إلى مفيوـ الحماية بأنو 

                                                           
1
 Elena Atanassova-Cornelis, ―Defining and Implementing Human Security: The Case of Japan‖, in Tobias Debiel 

and Sascha Werthes (Eds.), Human Security on Foreign Policy Agendas: Changes, Concepts and Cases. 

Duisburg: Institute for Development and Peace, University of Duisburg-Essen INEF Report, 80/2006, pp 44-45.  
2
 Elena Atanassova-Cornelis, ―Japan and the Human Security Debate‖, Graduate Journal of Asia-Pacific Studies, 

volume 3 Issue2, 2005,  p61. 
3
 Ibid.,  p 66. 

4
 Sakiko Fukuda-Parr and Carole Messineo, ―Human Security: A Critical Review of the Literature‖, Centre for 

Research on Peace and Development (CRPD) Working Paper No 11, Leuven: Centre for Research on Peace and 

Development, January 2012, P7. 
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ماية الصحة مثبل وحماية أؼ شيء ضد أؼ شيء آخر ال يقتصر عمى حماية الحياة ضد اليجوـ العنيف، فح

 1يمثل معنى الحماية، لكنيما لـ يسعيا لحصر الخطاب األمنى في المستوػ الوطني.

األمف اإلنساني لفرد ما، بعدد  ، فقد حددا5110في  ينغ غاري وكريستوفر مورايلكوبالنسبة 

شخص يسقط اليحدث الفقر المعمـ عندما معمـ، و سنوات الحياة المتوقعة التي يعيشيا خارج حالة الفقر ال

وبالتالي األمف اإلنساني لمسكاف بالنسبة ليما ىو ة، رئيسينساني مف مجاالت الرفاه اإلعتبة أؼ مجاؿ  تحت

وقد تضمف تعريفيما لؤلمف اإلنساني مجاالت الرفاه اإلنساني الضرورية فقط أو  مجموع أمف اإلنساف لؤلفراد،

 2البالغة األىمية.

لناس مف كل ايعني أماف  في جوىرهنو عمى أنساني إلى األمف اإل حكومة الكنديةلونظرت ا

شاممة لحقوؽ الناس التيديدات الالتحرر مف ب تميزحالة الىو شرط أو ، و التيديدات العنيفة وغير العنيفة

اإلنساني بشكل يمكف فيـ األمف  ،الكندية مف وجية نظر السياسة الخارجية، و وسبلمتيـ، أو حتى حياتيـ

  أخذ الناس كنقطة مرجعيةوي وسيمة بديمة لرؤية العالـ، فيو توجوالمنظور أو المى أنو تحوؿ في فضل عأ

األمف القومي، )خرػ مف األاأل مفاىيـ و مثلمثمو ، أمف اإلقميـ أو الحكوماتز في التركيحصر بدال مف 

اتخاذ تدابير  عمى ينطوؼ فيو ، الحمايةحوؿ ي نسان( يتمحور األمف اإلواألمف االقتصادؼ، واألمف الغذائي

 3التدابير.تمؾ ، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية عند فشل ياوقائية لمحد مف التعرض لممخاطر وتقميم

إف الطبيعة المتغيرة لميددات األمف اإلنساني تجعل البحث في معايير لقياسو أيضا إحدػ التحديات التي 

اجييـ في ىذا المجاؿ، وألف موضوع  ىذه الدراسة يتعمق بتعزيز األمف اإلنساني تواجو األكادمييف وال تزاؿ تو 

                                                           
1
 Des Gasper, “The Idea of Human Security”, GARNET Working Paper No 28,  January 2008, p 21. Access date 

02/04/2012 in www.unhistory.org/reviews/Garnet_HumanSecurity.pdf  
2
Gary King and Christopher Murray, ―Rethinking Human security‖, Political Science Quarterly, volume 116,  issue 

4, 2001-02, pp 592- 593. 
3
 Lloyd Axworthy, “Human Security: Safety For People In a Changing World”, Department of Foreign Affairs 

and International Trade, April 1999. Access date 04/06/2012, in : 

http://www.summit-americas.org/Canada/HumanSecurity-english.htm  

http://www.unhistory.org/reviews/Garnet_HumanSecurity.pdf
http://www.summit-americas.org/Canada/HumanSecurity-english.htm
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فإف اشكالية القياس ىنا بالغة األىمية، حيث ساىمت العديد مف الدراسات في تقديـ معايير ومؤشرات لقياس 

حوؿ األمف اإلنساني وفقا لؤلىدافيا المرجوة مف كل قياس، ولذلؾ يصعب إجماع الباحثيف والميتميف 

موشرات أو معايير يقاس مف خبلليا األمف اإلنساني، مثمو مثل قياس العديد مف الظواىر اإلجتماعية 

وخصوصا الظواىر المرتبطة باألمف اإلنساني، ومف أىـ اإلسيامات التي قدمت معايير لقياس األمف 

 اإلنساني نجد : 

حديد الكمي الدقيق لمؤشرات األمف الت اعتبر، والذؼ 0994نسانية لسنة تقرير برنامج التنمية اإل 

نعداـ إ ،انعداـ األمف الغذائي ;ىيو بعض المؤشرات تفيد في تقديـ إنذار مبكر رشح و  ،اإلنساني أمرا مستحيبل

نفاؽ اإل، و البلمساواة، النزاعات اإلثنية والدينية، نسافانتياكات حقوؽ اإل، الدخلأمف مف الوظيفي و األ

يا مع مجموعة مف المؤشرات لتحديد التيديدات العالمية، وجمعالحاجة للى أشار التقرير إكما 1،العسكرؼ 

ف المؤشرات المذكورة ىي مجموعة جزئية ال تغطي أبعاد األمف اإلنساني، أالمؤشرات الوطنية، كما اعترؼ 

ذا اتجيت و   2أف البمد قد يتجو نحو مشكبلت.يعني تجاه فيذا مؤشرات نحو نفس اإلالا 

يف مف التيديدات لسبلمة نساني بنوعمف اإلربط األ عمىفاعتمد   Kanti Bajpaiكانتي باجباي أما

بناءا نساني مف اإلفراد، وىي التيديدات المباشرة والتيديدات غير المباشرة، وأسس منيجية لتقييـ األوحرية األ

أف تحقيق ىذا  ، ورأػ1994لسنة  ا وتقرير التنمية اإلنسانيةكندتي نظر وتبني ، مفيـوالعمى تحميل ومناقشة 

اليدؼ يعتمد عمى تحديد التقدـ أو التراجع في التيديدات المباشرة وغير المباشرة لحرية األفراد وسبلمتيـ 

رطة الجسدية، وتقييـ القدرة عمى التعامل مع تمؾ التيديدات وىو ما يعني تعزيز المعايير والمؤسسات ودمق

مستويات  ت، يمكف استخدامو إلجراء مقارنات عمىالقدرافمخطط التيديدات/ 3التمثيل في ىياكل صنع القرار،

                                                           
1
 United Nations Development Programme (UNDP), Op.cit., p38. 

2
 Ibid. 

3
 Kanti pajpai, “Human security: Concept and Measurment”, University of Notre Dam, Kroc Institute Occasional 

Paper no19, pp 53-54, access date 02/04/2013 in 

http://www.hegoa.ehu.es/dossierra/seguridad/Human_security_concept_and_measurement.pdf 

http://www.hegoa.ehu.es/dossierra/seguridad/Human_security_concept_and_measurement.pdf
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 ;بطريقتيف Human Security Auditلؤلمف اإلنساني  يرػ أنو يمكف إعماؿ المراجعة التدقيقيةكما مختمفة، 

في المراجعة التدقيقية لؤلمف  اميم ااقترح إنشاء مؤشر لؤلمف اإلنساني اعتبره جزءو  نوعية،و كمية 

 1.اإلنساني

اعتبرت قضية قياس  نساني"مف اإلعادة التفكير في األإ "وكرستوفر موراي كينغاري غؿ في مقاو 

ف ىناؾ نموذجيف وجيا قياس أ، واعتبر well-beingنساني اني قضية قياس لمجاالت الرفاه اإلنسمف اإلاأل

مـ المتحدة األ نسانية لبرنامجوؿ ىو قياس الدخل الفردؼ والثاني ىو مؤشر التنمية اإلنساني، األفاه اإلالر 

نساني بل تحديد عتبة لقياسو، فقد تـ اقتراح مف اإلوألف ىدؼ الباحثيف لـ يكف تقدير حجـ األ 2نمائي،اإل

خرػ لمرفاه أقياس، واعتبرت عدة مجاالت الدخل، الصحة، الديمقراطية والحرية السياسية، التعميـ كمجاالت لم

ؼ مجاؿ يؤثر في معدالت الحياة المتوقعة أذكورة، و مباشر ضمف المجاالت الم نساني تدخل بشكل غيراإل

نشاء مجاالت جديدة نساني دوف الحاجة إلمف اإليوؼ يتـ تضمينيا آليا في قياس األمثل البيئة والتنوع الح

  3.منفصمة لقياسيا

فضل القياسات المتوفرة بخصوصو ىي احتساب نصيب أف أالفردؼ اعتبر الباحثاف  لفبالنسبة لمدخ

ما الصحة أدوالر،  365ساسو عتبة الفقر بػػ أالي الذؼ يحدد البنؾ الدولي عمى الدخل القومي اإلجمالفرد مف 

ؼ يعتبر مكوف ميـ وؿ ىو البقاء والذالعامل األ ،نسانيمف اإلساسييف تضمنيما تعريف األأفمدييا عامميف 

واقترح  4ياة عف العتبة الصحية،مكانية نزوؿ حالة األفراد الذيف ىـ عمى قيد الحإجدا، والعامل الثاني ىو 

                                                           
1
 Ibid., pp 54-56. 

2
 Gary King and Christopher J. L. Murray, Op.cit., p 597. 

3
 Ibid., p 598. 

4
 Ibid., p599. 
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)صحة  1)موت( و 0ف سمـ احتسابيا يتراوح بيف أحيث  0.25الجانب الصحي ىي الباحثاف اعتبار عتبة 

 1.جيدة(

 ، Freedom Houseما بخصوص الديمقراطية والحرية السياسية فقد اعتمدا عمى قياسات بيت الحريةأ

لتحديد الكمي بالمحقوؽ السياسية وتحكـ عمى الحريات السياسية التحديد الكمي بوالتي تحكـ عمى الديمقراطية 

ويذكر  ،ستقبلؿ الشخصي عف الدولةسات واإللمحريات المدنية والتي تتضمف حرية تشكيل الرأؼ والمؤس

الغالب تركز عمى نيا في لك ،ديمقراطية والحرية السياسيةقياس تـ بناؤىا لقياس الم 800زيد مف أف أالمقاؿ 

كثر مف األمف السياسي لمواطنييا، وىذا جعل الباحثاف يظيفاف مؤشر آخر لقياس أكومات تقييـ الح

ف ىناؾ أفاعتبر المقاؿ  ،أما بخصوص مجاؿ التعميـ ،يةالديمقراطية وىو حق الفرد في انتخابات حرة ونزي

حاؿ توفرىما  ا بشكل مقارف فيفضل استعماليمو  ،مية ومعدؿ سنوات التمدرسوىما معدؿ األ ،لقياسوف اخيار 

 2.معا

ت في مراحميا المختمفة كانطبلقة لى معمومات جيدة حوؿ تمؾ المجاالإلى الحاجة إشار المقاؿ أو 

وانطبلقا مف مفيوـ الفقر المعمـ ابتكر الباحثاف ثبلثة طرؽ لقياس ، نساني لمشعوبمف اإلسية لقياس األساأ

 Years ofنساني لمفرد مف اإلسنوات األ( 1 ;اؤه وىيمستوػ التحميل المراد إجر األمف اإلنساني تستعمل وفقا ل

Individual Human Security (YIHS)   سنة وعدد  40وأعطى مثاال توضيحيا لحسابيا بشخص عمره

منو أ% فقط، فإف 50ة الفقر المعمـ ىو ضافية، واحتماؿ بقائو خارج دائر إسنة  35سنوات حياتو المتوقعة 

نساني مف اإلاأل ( ىي2، ي لؤلفراد ىو سنوات الحياةنسانمف اإلياس األفوحدة ق ،سنة 17.5نساني ىو اإل

 (YIHS)نساني لمفردمف اإللنسبة التي تشكميا سنوات األوىي ا ،Individual Human Security (IHS)لمفرد 

                                                           
1
 Ibid., p 600. 

2
 Ibid. 
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 Population Years of Human نساني لمسكافسنوات األمف اإل( ىي 3، جمالي مدة حياة الفردإإلى 

Security (PYHS) 1 نساني لمفرد عمى مستوػ المجتمع.مف اإلوالتي تساوؼ معدؿ عدد سنوات األ 

نساني في نياية فصمو الثاني، مف اإلقياس األقضية فعالج  5115نساني لسنة تقرير األمن اإل أما 

ير لتركيزىا عمى قضايا التنمية فقط وعدـ احتوائيا عمى معايموراؼ التي طرحيا كينغ و مؤشرات الانتقد و 

غياب تحديث لمبيانات، وأضاؼ معايير جديدة حددىا في معدالت الموت مسألة تعمق بالعنف، كما انتقد ت

 2.ومعدالت القتل واالغتصاب*عارؾ، ومعدالت الموت غير المباشر،بسبب الم

وال المستحيل ويرػ التقرير أف ىناؾ تحديات منيجية تواجو الباحثيف في ىذا السياؽ وتجعل مف  

المستعممة كثر تمؾ التحديات أىمية ىي أف البيانات الموجودة أو  3قياس،ممؤشر جاد وموثوؽ ل شاءنإ المرغوب

فالبيانات حوؿ جرائـ القتل ، غمبيا ال يتـ تحديثيا سنوياأ ات ليست شاممة بما يكفي، كما اف مقياس ىي بيانل

نو ال توجد بيانات شاممة حوؿ أـ، كما بأقل الدوؿ أمنا في العالمر صاب مفقودة غالبا عندما يتعمق األواالغت

يقدـ قياسا أوضح مما نساني بشكل متفرؽ مف اإلحوؿ األالموت غير المباشر، ولذلؾ يرػ أف تقديـ البيانات 

بيا في نفس الوقت تساؤال حوؿ الكيفية التي ينبغي يطرح و 4،جميع البيانات في مؤشر مركب واحديقدمو ت

قل تفيد بشكل جيد في حالة الدوؿ األ ف الطريقة المطروحةأجمع بينيا، ورغـ المختمفة عند اللمعايير ار يتقد

في العالـ، وتكمف  امنأفائدة عممية بخصوص الدوؿ األكثر نيا لف تكوف ذات أأمنا فإف التقرير يرػ 

 5.يوجد الكثير مف البلأمف لقياسو نو الأالصعوبة في 

                                                           
1
 Ibid, pp 595-597. 

تسببو االمراض ونقص الغذاء وغياب المياه النظيفة وغياب الرعاية الصحية والناجمة كميا عف ويقصد بو الموت الذؼ  *
 .الحروب

2
 Human Security Center, “Human Security Report 2005: War and Peace In 21

st
  century”, University of British 

Colombia Canada , New York : Oxford University  Press, 2005,  P90. 
3
 Ibid. 

4
 Ibid., p91. 

5
 Ibid. 
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مف ثة مقاييس قدمتيا بيانات مركز األعمى ثبل ااعتماد قل أمناأدولة  29ػـ قوائـ ليقدتـ في التقرير تو 

، ومقياس اإلرىاب السياسي لقسـ العمـو 2003نساني حوؿ معدالت الموت بسبب العنف السياسي في اإل

السياسية بجامعة كارولينا الشمالية، والذؼ يقيس انتياكات حقوؽ اإلنساف األساسية وسجل الدوؿ وفق سمـ 

وىو  ،ستقرار السياسي وغياب العنف لمبنؾ الدولي، ومؤشر عدـ اإل2003 سنةل( )أفض1إلى  )أسوأ(5مف 

طاحة بيا بطريقة غير دستورية او عف طريق العنف اإلمؤشر يقيس احتماؿ زعزعة استقرار الحكومات او 

  1.)افضل( 100لى إ)اسوأ(  0مف  رىاب، وتـ ترتيبياالعنف الداخمي واإليا بما في

مف الدوؿ  اجرامي يشكل مصدر قمق، الف عددف غياب قياس لمعنف اإلأ سجل مبلحظة وىيت وتـ

اس نأجرامي، فيناؾ ا مستوػ عالي مف العنف اإلية حروب وال عدـ استقرار سياسي لدييأالتي لـ تواجو 

ف أجرامي ينبغي ف العنف اإلأشوف العنف السياسي، وىو ما يعني يخ اكثر ممأجرامي يخشوف العنف اإل

لوفيات غير المباشرة لمحروب ، كما يسجل مبلحظة غياب بيانات عف االقياسات مؤشر مركبفي يدخل 

ر مما تقتل المعارؾ في حد كثألتغذية الناجمة عف الحروب تقتل مراض وسوء اف األأضيرت البيانات أحيث 

 2ذاتيا.

ف أ أػإنو ر ف  Global Development Research Centerممركز العالمي لبحوث التنميةلوبالنسبة 

في قياس و وركز طرح ولويات وقيـ مختمفة،نساني ىو قضية معقدة التقويـ والقياس ويخضع ألاألمف اإل

نساني في حد مف اإلقتو باألوعبل رتباطات المحمية لكل مؤشرنساني عمى ضرورة مراعات وفيـ اإلف اإلاألم

نسانية لسنة تقرير التنمية اإلتتوافق مع  طرح سياسات ؤشرات تيدؼ لممساعدة عمى صناعة ووضع م، ذاتو

مجموعة مؤشرات لـ وضع وتحت كل بعد  ،نسانيمف اإلبتحديد األبعاد السبعة لقياس األ وذلؾ ،1994

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Ibid. 
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وتمثمت تمؾ المؤشرات  ،يحصرىا في ما طرحو التقرير المذكور فقط بل تـ جمعيا مف وثائق وتقارير مختمفة

 1:فيما يمي

ىي الدخل والتوظيف، ومؤشر الدخل بدوره يتضمف متغيرات األمف االقتصادؼ: ويضـ مؤشريف ىما 

مكانية الوصوؿ إلى شبكات األماف االجتماعي، موثوقية الدخل، كفاية الدخل، مستوػ إمستوػ الدخل، مدػ 

ما مؤشر التوظيف فتضمف حصة العامميف والعاطميف عف العمل، خطر البطالة، الحماية مف أ ،المعيشة

 البطالة.

التغذية النوعية مدادات الغذائية و توفر اإلساسية و لى المواد الغذائية األإ: ويضـ النفاذ األمف الغذائي

 نساف.اإل ياصنعيو الكوارث التي أثناء الكوارث الطبيعية ألى الغذاء إمف الغذاء والنفاذ  سرةوحصة ميزانية األ

فاظ عمى األراضي مف لحا منع إزالة الغابات، األمف البيئي: ويضـ تقويـ تموث الماء واليواء،

الحماية مف النفايات السامة والخطرة،  القدرة عمى حل المشاكل البيئية، ىتماـ بالمشاكل البيئية،التصحر، اإل

كالجفاؼ والفيضانات واألعاصير   الوقاية مف حوادث السير واآلثار ذات الصمة، تخفيف المخاطر الطبيعية

 والزالزؿ.

الصحي، النفاذ اآلمف لممياه، العيش في بيئة آمنة، التعرض األمف الصحي: ويضـ تقويـ الوضع 

الوصوؿ إلى أنظمة الرعاية الصحية المادية  الحصوؿ عمى السكف البلئق، غير المشروع لممخدرات،

سرؼ اآلمف، نوعية الرعاية الطبية، الوقاية مف فيروس نقص المناعة القتصادية، التمكف مف التخطيط األوا

 غيرىا مف األمراض، الوعي والمعارؼ األساسية حوؿ أنماط الحياة الصحية.البشرية / اإليدز و 

                                                           
1
 Global Development Research Center, “Human security: Indicators for Measurement”, Access date 23/12/2014 

in http://www.gdrc.org/sustdev/husec/z-indicators.html  

http://www.gdrc.org/sustdev/husec/z-indicators.html
http://www.gdrc.org/sustdev/husec/z-indicators.html
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األمف الشخصي: ويضـ الخوؼ مف العنف )التعذيب الجسدؼ،الحرب، التوترات العرقية، االنتحار 
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 العامة.

قاليـ، الخوؼ مف النزاعات النزاعات المتعددة القوميات واأل األمف المجتمعي: ويضـ الخوؼ مف

 صمييف.حماية السكاف األ التمييز العرقي،الداخمية، الحفاظ عمى ثقافات التقميدية والمغات والقيـ، إلغاء 

األمف السياسي: مستوػ الديمقرطة، الحماية ضد قمع الدولة )حرية الصحافة والتعبير والتصويت 

عتقاؿ السياسي والسجف التوقعات الديمقراطية، إلغاء اإل احتراـ حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية، الخ(،

 ختفاء.عذيب المنظـ، وسوء المعاممة، واإلوالت

بوضوح مسألة قياس عدة أعماؿ أكاديمية ميمة ناقش فييا ، فقد قدـ  Taylor Owenنيمور او تايأما 

: التحديات المنيجية وأىمية المحددات نسانيمف اإلقياس األأىميا فصل بعنواف "كاف األمف اإلنساني، 

أمر نساني ىو اإل متعمقة بالمعنى الواسع لؤلمف أف التقييـ الشامل باستعماؿ معاييرفيو رأػ و 1الجغرافية"،

عمميا مكف التي ال ييتضرروا مف مجموعة ىائمة مف التيديدات، و أف مستحيل، ألف الناس ببساطة يمكف 

تغمب عمى التعامل مع القائمة وذكر طريقتيف لم2،مفيوماتية والتطبيقية والتحميميةتغطيتيا بالكامل مف الناحية ال

ىي تحديد قائمة التيديدات التي سيتضمنيا األولى  اإلنساني،الخارجة عف السيطرة لمتيديدات الممكنة لؤلمف 

                                                           

 
1

 Measuring Human Security in بعنواف Peter Liotta حرره بيتر ليوتا 2008كاف فصبل في  كتاب نشر في  

 ,nd Acting on Hazard ImpactsEnvironmental Change and Human Security: Recognizing a  وسبق ىذا العمل عدة
 Measuring Human Security: overcoming the :اعماؿ أخرػ لتايمور اويف اىتمت ايضا بقضية قياس األمف اإلنساني وىي

New Methodology (2003), Challenges and opportunities for defining paradox (2003), Human Security Mapping: a 

and measuring human security (2004). 
2
 Taylor Owen, ―Challenges and opportunities for defining and measuring human security‖, disarmament forum, 

Number 3, 2004, p 29. 

http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4020-8551-2
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ترؾ حتما عددا مف تطرؽ القياس التي تستعمل ىذا األسموب سيقوؿ أف والتي لف يتضمنيا تصميـ البحث، و 

ىي ترؾ البيانات والمعمومات المتوافرة تقود معايير التقييـ،  ، والطريقة الثانيةأسباب انعداـ األمف اإلنساني

ترض ىذا األسموب في التقييـ أنو إذا كاف ىناؾ ضرر حقيقي وجدؼ مف شيء ما، فيناؾ شخص ما ويف

 1.سيقوـ بقياسو

أىـ ما ساىـ بو ىذا النموذج ىو إضافة منيجا جديدا لمقياس سماه رسـ خريطة األمف 

ة الجوىر حماييعني ، واستند فيو عمى تعريف األمف اإلنساني بأنو Human Security Mappingاإلنساني

نتشار في المجاالت اإلقتصادية والبيئية والصحية الواسعة اإلالحيوؼ لحياة اإلنساف مف التيديدات الخطيرة و 

فخمص إلى أف  *لى نتائج تحميمو النقدؼ لبعض المناىج السابقة،إوالغذائية والسياسية والشخصية، كما استند 

ؿ ىو اإلبتعاد عف وضع معايير موحدة لممؤشرات األو  ;المنيج الجديد ينبغي أف يراعي أمريف أساسييف

المدخمة والتركيز فقط عمى التيديدات الميمة جدا ألمة أو إقميـ معيف، واألمر الثاني ىو إعادة توجيو النطاؽ 

 2األمف اإلنساني المتناثرة محميا. نحو مستوػ ما دوف الوطني لرصد تيديدات

 Geographic Information Systemمات الجغرافية طور تايمور نموذجو مستخدما نظاـ المعمو قد و 

(GIS)  ونيج ما دوف الدولة في جمع وتحميل البيانات، وركز عمى عزؿ النقاط الساخنة التي يتجمع فييا

انعداـ األمف، ويحدد اإلرتباطات المكانية بيف التيديدات األمنية الناذرة المقارنة، وتساىـ ىذه الطريقة في 

                                                           
1
 Ibid. 

 نساني ومنيج غارؼ كينغ وكريستوفر موراؼ ومنيج كانتي باجباؼ.ر األمف اإلمثل منيج تقري *
 

2
 Owen Taylor, ―Measuring Human Security: Methodological Challenges and the Importance of Geographically-

Referenced Determinants‖. In Peter Liotta ed, Environmental Change and Human Security: Recognizing and 

Acting on Hazard Impacts, Springer NATO Science Series, 2008.p53. 
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اس بمحاولتيا عبلج مشكمة تجميع أنواع مختمفة مف البيانات مع بعظيا البعض، وىي مناقشة معضمة القي

 1اني بدال مف إنشاء مؤشر وطني ليا،نسلساخنة المحمية الميددة لؤلمف اإلطريقة تركز عمى تحديد النقاط ا

  2قياس تايمور بثبلثة مراحل ىي:تمر طريقة و 

تحديد التيديدات الخاصة ببمد أو منطقة معينة مف ى وفييا يتـ السعي إل مرحمة تقييـ التيديد،( 1

خبلؿ بحوث تجريبية ونوعية، ويمكف تحقيق ذلؾ عف طريق مقاببلت مع خبراء محمييف في كل مف 

، وأىـ نقطة في ىذه المرحمة أنيا تايمور مف اإلنساني الذؼ تبناهاالت الستة المذكورة في تعريف األالمج

 .ساني وتترؾ فقط الميددات الفعمية لممنطقة المراد قياس أمنيا اإلنسانيتقمص قائمة ميددات األمف اإلن

مرحمة جمع وتنظيـ المعمومات، فبعد تحديد وتصنيف ميددات األمف اإلنساني المؤثرة عمى بمد ( 2

أو المنطقة المعينة، ينبغي جمع بيانات تفصيمية عنيا، ويمكف ليذه البيانات أف تكوف بنوعييا كمية ونوعية، 

لكنيا جميعا ينبغي أف تكوف تحت بعد معيف، ويستعمل لجمع البيانات الباحثوف المحميوف، والمنظمات غير و 

الحكومية، والدوائر الحكومية، والمنظمات الدولية، فمفيوـ ما دوف الوطنية لو أىمية خاصة في جدوػ عممية 

وفقا  (GIS)المعمومات الجغرافية  جمع البيانات، وبعد اإلنتياء مف جمع البيانات يتـ تنظيميـ في نظاـ

 لمرجعيتيـ المكانية.

يتـ تحويل بيانات التيديدات المحددة إلى يا فيو مرحمة تحويل البيانات إلى خرائط وتحميميا، ( 3

خرائط ، حيث تتوفر لدينا في ىذه المرحمة بيانات مفصمة وفقا لممناطق وخطورة التيديد داخل البمد فجميع 

 ية مكانية، وكل تيديد يمكف ترجمتو إلى خرائط باستعماؿ نظاـ المعمومات الجغرافية. المعمومات ليا مرجع

 
                                                           
1
 Ibid.,p53. 

2
 Ibid., pp 54-56. 
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 ماليزي.السياق الفي والتنمية  دراسات حول األمن اإلنسانيالمطمب الثاني: 

النيوض الماليزؼ: قراءة في الخمفيات بعنواف: " 2008في  صالحدمحم محسن لنشرت دراسة  

ىو تحقيق معادلة  أف أحد أسباب تقدـ ماليزيا ونجاحيا تكشفىي دراسة " و قتصادؼومعالـ التطور اإل

الصينيوف ىـ المسيطروف عمى  الدولة كافبناء إلى أنو في بدايات  وأشارت التعايش العرقي والديني،

يا إال أف عممت عمى تمكيف فما كاف مف دولة ماليز  االقتصاد والتجارة، بينما يعيش المبلؼ في فقر وجيل،

 ،االقتصادية والتعميمية لتأىيميـ تأىيبل يضمف مشاركتيـ في ثروات ببلدىـ ومنحيـ المزايا والحوافز ؼالمبل

ليـ بالحفاظ  حرصت عمى عدـ ظمـ الصينييف والينود، فمنحتيـ المواطنة الكاممة وسمحت الوقتنفس  وفي

إلى كونو وتمت اإلشارة ليزيا، التعميـ والتدريب في ما قطاع، كما ركزت الدراسة عمى عمى عاداتيـ ولغاتيـ

% مف 25-20ماليزيا تخصص  يكفي أف نعرؼ بأفو مف النيوض،  أحد أىـ األسباب التي مكنت ماليزيا

كما أنيا تشكل ثبلثة  النسب عمى مستوػ العالـ ميزانيتيا السنوية لمتعميـ والتدريب، وىذه النسبة مف أكبر

  1تنفقو ماليزيا عمى الجيش والدفاع،أضعاؼ ما 

ماليزيا عمى تحقيق  المؤلف عف عامل ميـ ساعدذكره مدراسة ما التحميبلت الموضوعية لومف  

الساخنة، فيي بعيدة عف المنطقة النفطية التي  وىو وجودىا بعيدة عف بؤر الصراعواالزدىار، التنمية 

 ةتنتيج سياسأنيا  ، كمااإلسرائيمي -واألطماع، وبعيدة عف الصراع العربي اجتذبت مختمف أنواع النزاعات

 ،أفضل حاؿ داخمية ديمقراطية معتدلة، وسياسة خارجية تحرص عمى إبقاء العبلقات مع دوؿ الجوار في

                                                           
1
أبو ظبي: ، دراسػات استراتيجية ،"النيوض الماليزي: قـراءة في الخمفيات ومعالم التطور االقتصادي" ،محسف دمحم صالح  

 .134-1ص  ، ص2008البحوث، اإلمارات لمدراسات و  مركز



نساني في ماليزياالمعمومات واألمن اإل تمع مجتحميل نقدي ألدبيات                                            الفصل الثاني  

 

81 
 

ا ومع يتفق مع صالح الدولة اقتصادي ماتية لماليزيا حيث توجو عبلقاتيا بماغويشير المؤلف إلى الرؤية البرا 

 1طيا التنموية عبر مختمف المراحل.خط

بعنواف "أضواء عمى التجربة التنموية الماليزية" الذؼ نشر   شريف بشير الشريفدمحمأما كتاب  

، فتناوؿ الجذور النظرية لمتنمية اآلسيوية والماليزية المتمثمة في نظرية اإلوز الطائر وسياسة 2009سنة 

وتعرض بالتفصيل إلى  2التوجو شرقا، ثـ تناوؿ كل مف الثقافة الماليزية والقيادة السياسية وعبلقتيما بالتنمية،

التخطيط التنموؼ الصناعي، ودور التعميـ في النيضة التنموية مف حيث النظاـ ودور الدولة وتطوير القوانيف 

والسياسات والمؤسسات التعميمية، كما تناوؿ نظامي التدريب الصناعي والرعاية الصحية، ومصادر التراكـ 

 3الرأسمالي.

ماليزية وبالتحديد سياسات إدارة االزمة المالية وتنمية كما فصل في عدد مف السياسات ال 

وركز عمى ثبلثة تجارب ىي تجربة القروض المتناىية الصغر، وتجربة المشروعات 4السياحة ومكافحة الفقر،

وتوصل إلى ستة عناصر نجاح لمتجربة التنموية  5الصغيرة والمتوسطة، وتجربة تخصيص المؤسسات العامة،

ي السياسات االقتصادية المستقرة، وتراكـ رأسالماؿ المادؼ والبشرؼ، المزاوجة بيف التدخل الماليزية حددىا ف

، تشجيع القطاع الخاص، وتوظيف القيـ واستيعابياالحكومي والحرية االقتصادية،اقتناء المعرفة التقنية 

 6الثقافية والمعنوية.

                                                           
1
 نفس المرجع.  

    ،2009، 1ماليزيا: جامعة العمـو االسبلمية الماليزية، ط "أضواء عمى التجربة التنموية الماليزية"،دمحم شريف بشير الشريف 2
 .70-27ص ص 

3
 .180 -71نفس المرجع، ص ص   

4
 .224-181 نفس المرجع، ص ص  

5
 .270 -225 نفس المرجع، ص ص  

6
 .277-272 نفس المرجع، ص ص  



نساني في ماليزياالمعمومات واألمن اإل تمع مجتحميل نقدي ألدبيات                                            الفصل الثاني  

 

82 
 

 2000ية في ماليزيا مف العاـ التجربة التنمو  ، بعنواف "لنادية فاضل عباس فضمي مقاؿوفي  

مف فرضية مفادىا أف وجود قادة الفكر  تانطمقفي مجمة الدراسات الدولية،  2012" نشر في 2010 –

ز بو فضبل عف العتماد التنموؼ في ماليزيا مكنيػا مػف الوصػوؿ الى المسػتوػ التنمػوؼ المرمػوؽ الػذؼ تمتػا

ارجيا متظافرة مع القيـ مما دفعيا لمتقدـ داخميا وخ ،ميا لمتعاملسبلـ النبيمة وجعميا سموكا يو عمى قيـ اإل

 1.اآلساوية

داتو وتأكيدىا عمى أنساف محور النشاط التنموؼ و المقاؿ تركيز ماليزيا عمى جعل اإلىذا تناوؿ  

لسكاف تمسكيا بالقيـ األخبلقية والعدالة والمساواة االقتصادية، مع االىتماـ بتنمية األغمبية المسممة مف ا

األصمييف مف المبلؼ، وتشجيعيـ عمى العمل في القطاعات االنتاجية، واعتبر فكر رئيس الوزراء الماليزيا 

ميزة عمى المستوػ االسبق مياتير دمحم، ىو الفكر التنموؼ المحفز لقيادة ماليزيا نحو تحقيق دولة صناعية مت

 2.قلاآلسيوؼ عمى األ

ىا الواسع والشامل لبلقتصادؼ واالجتماعي،والسياسػػػي والتي وتبنى المقاؿ مفيوما لمتنمية بمعنا 

طػبلؽ طاقػة ا  لى تكػويف قاعػدة و إجػػاد تحػػوالت ىيكميػػة تػػؤدؼ تعػػػني العمميػػػة االجتماعيػػة الواعيػػة والمواجيػػة الي

 طػار مػفإت المجتمع ضػمف ػة الفػرد، وقدرانتاجيإوجبيػا تزايػد منػتظـ في متوسػط نتاجيػة ذاتيػة، يتحقػق بمإ

ات المشاركة مستيدفا تػػػوفير رتبػاط بػيف المكافػأة والجيػد ويعمػق متطمبالعبلقػات االجتماعيػة يؤكػد اإل

 3.القوميو  لضمانات األمف الفردؼ واالجتماعيحتياجػػػات األساسػػػية، ومػػػوفرا اإل

                                                           
، 54العدد  مجمة الدراسات الدولية" 2010 – 2000نادية فاضل عباس فضمي، "التجربة التنموية في ماليزيا مف العاـ  1

 p://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=76021httعمى الرابط:  2013/ 18/05، تـ االطبلع بتاريخ 715 ص ،2012

 . 155نفس المرجع، ص  2
 .161نفس المرجع، ص   3

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=76021
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مكانات الغابية الجغرافيا والموارد واإل يضا نظرة عامة عف ماليزيا مف حيثأكما تناوؿ المقاؿ  

ثـ تطرؽ  1عراؽ والمغات والمرحمة اإلستعمارية،دياف واألوكذلؾ مف حيث األ والحيوانية والمعدنية والصناعية،

سبلـ في التنمية، سية، التعايش والمشاركة، ودور اإلىميا القيادة السياأ عوامل الداعمة لمتنمية بماليزيا إلى ال

، 2010لى سنة إ 2000مف سنة  يضا تحميبل لمؤشرات التنميةأوتناوؿ المقاؿ 2ياوية والماليزية،والقيـ اآلس

جػراءات الحكوميػة المسػاندة لمتنميػة قتصاد المعرفي واإلوتـ حصر مبلمح نجاح التنمية الماليزية في اإل

يل، وتطوير البنية التحتية لمدولة والتي البشػرية واالقتصػادية وتعزيػز االبتكػار واالبػداع، وبناء قوة عالية التأى

طارىا توفير شبكات معمومات واتصاالت متقدمة جدا وخدمات معموماتية عالية الجودة وتطوير إيدخل تحت 

 3.االبداع، وحماية الممكية الفكريةالمراكز الصناعية المجمعات التكنولوجية ومراكز االبتكار و 

ية نجحػت في بيئػة متنوعػة دينيػا وعرقيا ولغويا، وتقػدمت ف التجربة الماليز أوخمص المقاؿ إلى  

بفعػل القيػادات السياسػية والنخبػة الػتي حكمتيػا، فضػبل عف وجود شعب متسامح ويمتمؾ قيما انسانية نبيمة 

بفعػل  ف ماليزيا تقػدمتأقواميا حب البناء والتقدـ وعدـ الميػل لمعنػف وتفكيؾ الوحدة الوطنية لمببلد، كما نجد 

نجػاح النظػاـ السياسػي بتحقيػق معادلػة لمتػوازف بػيف مػاىو سياسػي واقتصػادؼ وعػدـ تػدخل المؤسسػة العسػكرية 

التوزيع العادؿ بدورىا عمى حماية حدود وسيادة الببلد، والعدالة بيف الواليات  بالحيػاة السياسػية واقتصار

خػل مفيػوـ المسػاواة والعدالػة االجتماعيػة في تركيبػة مشػروع دفعممية التنمية، لمصادر الدخل الناجمة عف 

د يف الجميػػع يسػػتفأسػػاس أخريف وعمػػى لحػػاؽ الضػػرر بػػاآلإػػدػ ودوف التنميػة الػذؼ تضػمف برنامجػا طويػػل الم

 4مػػف عمميػػة التنميػػة وثمارىػا.

                                                           
 .167 -162نفس المرجع، ص ص   1
 .173 -169نفس المرجع، ص ص   2
3
 .179 -177نفس المرجع، ص ص   

4
 .183نفس المرجع، ص   
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والتي كانت بعنواف  2012رت في وآخروف نش Rashila Ramliلراشيال راممي وتبنت مقالة 

Towards a Modified Approach to Human Security in Southeast Asia - A Perspective from Bangi 
"نحو مقاربة معدلة لؤلمف اإلنساني في جنوب شرؽ آسيا: وجية نظر مف بانغي" النظرية البنيوية وأعطت 

ومنظمة األمـ المتحدة لمتربية  UNDPاألمـ المتحدة االنمائيلؤلمف اإلنساني تسعة أبعاد بناءا عمى برنامج 

وتمثمت تمؾ األبعاد في كل مف األمف االقتصادؼ واألمف الغذائي واألمف  ،UNESCOوالعموـ والثقافة 

الصحي واألمف البيئي واألمف اإلجتماعي واألمف الشخصي واألمف المجتمعي واألمف السياسي واألمف 

 قابمة تكوف  أفإذا أريد ليا  لكف وشاممة، مفيدة المتحدة األمـ عف الصادرة النماذجحثوف واعتبر البا1الثقافي،

 عتباراإل بعيف األخذ مع محددة بمداف أو مناطق عمى تطبيقيا عند تعديل إلى تحتاج فإنيا، عالميا لمتطبيق

  2.منطقةكل  خصوصيات

مف اإلنساني، وتـ في ىذه المقاربة تحميل لذلؾ قاـ الباحثوف بتعديل النموذج وسموه بمقاربة بانغي لؤل

قضايا األمف اإلنساني إلى مجموعتيف رئيسيتيف ىما "قضايا مف صنع اإلنساف" و"الكوارث الطبيعية"، وأنتج 

المقاؿ بعديف جديديف لؤلمف اإلنساني،بعد متعمق بالضماف اإلجتماعي وبعد يدمج األمف الشخصي باألمف 

ـ أفضل لؤلمف اإلنساني في سياقو الجنوب شرؽ آسياوؼ وفي سياقات المجتمعي، ويساىـ ذلؾ في في

 3أخرػ.

 :A Case for Cohabitative Securityبعنواف Michael I. Magcamit لمايكل ماكاميتوفي مقالة 

The Philippine and Malaysian Experience  ، حالة لمزاوجة األمف: التجربة الفمبينية والماليزية، نشرت في

 األمف أطر فينساني اإل األمف مفيوـالمتعمقة بدمج  األدلة وتحميل ستكشاؼ، حاولت الدراسة ا2014

 وصناعقاؿ الجيات الرسمية الم حددوي ،كحالتيف لمدراسة وماليزيا الفمبيف باستخداـ سيافاآل لدوؿ القومي
                                                           
1
 Rashila Ramli, et All, ―Towards a Modified Approach to Human Security in Southeast Asia - A Perspective from 

Bangi‖ Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 20, Issue 3, 2012, pp 582-586. 
2
 Ibid ., p 577. 

3
 Ibid., p 578. 
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حوؿ  حورميدية والتمدمج العناصر غير التق خبلؿ مف القومي األمفوتصور  تعريفالذيف يعيدوف  القرار

اإلنساني، ويعني الدمج ىنا جيود الحكومات الوطنية في دمج األبعاد الدولتية واإلنسانية لؤلمف  ؤلمفل الناس

 يكملاإلنساني  األمف بأفالمقالة  وتجادؿوذلؾ عند صياغة وتنفيذ خطاباتيـ واجنداتيـ األمنية الوطنية، 

مف  تعزز بطريقةيتعايش  الدولة أمفاإلنساني و  األمففإف  بالعكس، وبذلؾ والعكس الدولة، أمف اطبيعي

التي  القيود غـواحدػ النتائج الميمة التي خمصت إلييا الدراسة ىي أنو ر    1.الوطني لؤلمف العاـ المستوػ 

، إال أنيا تعطي الوطني ياأمنإطار  ينساني فاإل األمف مفيوـاإلدماج التاـ ل في الماليزيةة حكومتواجييا ال

 لؤلمفكموضوعات مرجعية مشروعة  الناس محورىاالتي  عناصروال تقميدية،ال غيرلمعناصر  ممموسةمية أى

، فبدال مف التقميل مف أىمية مفيوـ مركزية الدولة فيي تسمط الضوء عمى نموذج مركزية الناس وىذه القومي

ويعتبر ىذا 2األمف اإلنساني،إحدػ الطرؽ التي تحاوؿ تجاوز التصور الذؼ يعتبر الدولة كقوة تعيق تحقيق 

    3.المقاؿ ماليزيا فشمت في الدمج التاـ لؤلمف اإلنساني بمعناه اإلثني ضمف مفيوميا لؤلمف القومي

 

 

 

 

 

                                                           
1 Michael I. Magcamit, ―A Case for Cohabitative Security: The Philippine and Malaysian Experience‖, Journal of 

Human Security,  Volume 10, Issue 1, 2014, p 32. Access date 12/12/2014 in 

www.librelloph.com/journalofhumansecurity/article/download/153/pdf  
2
 Ibid., p 34. 

3
 Ibid., p 39. 

http://www.librelloph.com/journalofhumansecurity/article/download/153/pdf
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 الثاني المبحث

 أدبيات مجتمع المعموماتأىم  

 مجتمع المعمومات أساليب قياس المطمب األول: 

برا في اإلىتماـ السياسي وبدرجة أقل في اإلىتماـ لقد أخذت مسػألة قياس مجتمع المعمومات حيزا معت

قياس إضافة إلى األكاديمية عدة معايير لقميمية والوطنية األكاديمي، فقدمت العديد مف الييئات الدولية واإل

ومف أىـ تمؾ المساىمات كانت نماذج منظمة التعاوف االقتصادؼ والتنمية مف خبلؿ مجتمع المعمومات، 

، واإلتحاد الدولي لبلتصاالت مف خبلؿ تقاريره الصادرة في 2011و 2009و 2005ات تقاريرىا في السنو 

، ومؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية الذؼ بدأت جيوده في القياس منذ 2014، 2013، 2012، 2011

بعنواف "مسح قياس مجتمع  2013، وكذلؾ الورقة البحثية التي قدميا مجموعة مف الباحثيف في 2004

 معمومات".ال

 فريقإلى أف  2009المنشور في  OECDتقرير منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية فقد أشار 

في أفريل  اجتماعو في المعمومات مجتمع لقياس دليل أوؿ ناقش المعمومات مجتمع بمؤشرات المعنيالعمل 

نسختيا شرت المنظمة ثـ ن 2005،1 عاـ نياية فيبشكل إلكتروني  األولى لممرة دليلال نشر تـ، و 2005

وركزت تمؾ التقارير عمى مجتمع المعمومات  2011،2في  لدليل قياس مجتمع المعموماتى ولالمطبوعة األ

مف الناحية اإلحصائية، وحددت الفئة المستيدفة الستعماؿ ىذا الدليل بالمحمميف والمفسريف اإلحصائييف، 

ثيف مف مختمف المجاالت، والمنظمات والحكومات وصانعي السياسات، وشركات األعماؿ، والباح

                                                           
1
 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), “ Guide to Measuring the Information 

Society, 2009”, OCDE, 2009, p2. Access date 14/02/2012 in  http://www.oecd.org/sti/sci-tech/43281062.pdf  
2
 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), “OCDE Guide to Measuring the 

Information Society 2011”, OCDE, 2011, p 3. 

http://www.oecd.org/sti/sci-tech/43281062.pdf
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وتعتمد المنظمة في قياسيا لمجتمع المعمومات في الدوؿ النامية عمى ستة معايير مختمفة وىي إنتاج 1الدولية،

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت، التزويد بتكنولوجيا 

ب قطاع األعماؿ لتكنولوجيات المعمومات واإلتصاالت، طمب األفراد واألسر المعمومات واإلتصاالت، طم

 2.لتكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت، المحتوػ المعموماتي

أحد أىـ المنظمات الدولية التي قدمت معايير ومؤشرات لقياس  االتحاد الدولي لالتصاالتكما يعتبر 

ولوجيا المعمومات واإلتصاالت، وىو مؤشر يصدر في ، سمي بمؤشر نمو تكن2009مجتمع المعمومات منذ 

 3يعتمد عمى ثبلثة معايير أساسية ىي: *تقرير سنوؼ 

أوال: البنية التحتية والنفاذ إلى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، ويقاس مف خبلؿ خمسة مؤشرات فرعية 

المؤوية لعدد السكاف المشتركيف في وىي النسبة المؤوية لعدد السكاف المشتركيف في الياتف الثابت، النسبة 

، نسبة األسر المزودة لئلنترنت مستخدـ لكل( ثانية/  تايب) نطاؽ ضيعر  الدولي اإلنترنت الياتف الخميوؼ،

 بجياز حاسوب، نسبة األسر التي لدييا نفاذ لؤلنترنت.

ي نسبة األفراد الذيف ثانيا: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، ويقاس مف خبلؿ ثبلثة مؤشرات وى

يستعمموف األنترنت، النسبة المؤوية إلشتراكات السكاف في النطاؽ العريض الثابت )السمكي(، النسبة المؤوية 

 لئلشتراكات النشطة لمسكاف في النطاؽ العريض النقاؿ )البلسمكي(. 

                                                           
1
 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), “ Guide to Measuring the Information 

Society, 2009”, Op.cit., pp 11-15. 
2
 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), “OCDE Guide to Measuring the 

Information Society 2011”, Op.cit., pp 192- 196. 

، سنة 137-135ص ص  2011لصادرة عف االتحاد الدولي لبلتصاالت، سنة انظر تقارير قياس مجتمع المعمومات ا *
 .224 -221ص ص  2014سنة ، 211 -209ص ص  2013، سنة 195-193ص ص  2012

3
 International Telecommunication Union (ITU), “Measuring the Information Society Report 2014”, Geneva 

Switzerland: ITU, 2014, pp 221-224. 
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لغيف، ونسبة التسجيل ثالثا: الميارات في مجاؿ المعمومات واإلتصاالت، ويتضمف معدؿ األمية لدػ البا

 اإلجمالية في المستوػ الثانوؼ فمافوؽ.

 البيانات بجمع UNCTAD مم المتحدة لمتجارة والتنميةيقوم مؤتمر األ ،2004 عاـ منذو 

حوؿ و  الشركاتطرؼ  مف تصاالتواإل المعمومات تكنولوجيا استخداـحوؿ  الناميةالدوؿ  مف اإلحصائية

 عمى ستبياف، ويعتمد اإلسنوؼ  مسح خبلؿ مف تصاالتواإل المعمومات تكنولوجيا القطاع المتعمق بإنتاج

  1.تصاالتواإل المعمومات تكنولوجيا لمؤشرات األساسية القائمة

 المعمومات والنفاذ لتكنولوجيا التحتية البنية مجاالت في مؤشرا 53 مف القائمةتكونت تمؾ و 

 12) واالتصاالت المعمومات تكنولوجيال امياواستخداألسر واألفراد  نفاذ، (مؤشرات 10 ) واالتصاالت

 تكنولوجيا قطاع، (مؤشرا 12) الشركات قبل مف واستخداميا المعمومات تكنولوجيا إلى النفاذ، (مؤشرا

 تكنولوجيا، (مؤشرات 4)واالتصاالت  المعمومات تكنولوجيا سمع في والتجارة واالتصاالت المعمومات

 7) الحكومة في واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا،(مؤشرات 8) التعميـ في واالتصاالت المعمومات

 2 (.مؤشرات

 تكنولوجيا لقياس العالمية الشراكةفي إطار  مكثفة تشاور عمميةوقد تـ إنشاء ىذه القائمة نتيجة 

، العالـ أنحاء جميعل وطنية إحصائية مكاتبفييا  تشارؾ والتي التنمية، أجل مف واالتصاالت المعمومات

 الدولي تحادمف بينيا المعايير التي وضعيا اإل دوليا عمييا المتفق معايير عمى مؤشراتال وتستند

 في لممؤشرات األصمية القائمة عمى تفاؽاإل تـومنظمة التعاوف االقتصادؼ والتنمية، وقد  لبلتصاالت،

 مف ندوبام 270 حضره والذؼ ،2005 فيفرؼ  9-7 جنيف،ب المعمومات مجتمع لقياس الموضوعي االجتماع

                                                           
1
 United Nations Conference on Trade And Development (UNCTAD), “UNCTAD's Work on ICT Measurement‖ 

Access date 12/04/2013 in http://new.unctad.org/templates/Page____697.aspx   
2
  Ibid., http://new.unctad.org/templates/Page____604.aspx  

http://new.unctad.org/templates/Page____697.aspx
http://new.unctad.org/templates/Page____604.aspx
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 األساسية القائمة وقدمت، المدني والمجتمع الحكومية غير والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات، دولة 85

 مجتمع لقياس العالمية الشراكة، وفي 2005 نوفمبرفي  تونسقمة مجتمع المعمومات ب خبلؿ رسميا

ضافات تنقيحات قدمت ،2008في  المعمومات  المعمومات تكنولوجيا مؤشراتل األساسية القائمة إلى وا 

 المعمومات تكنولوجيال أساسية مؤشراتالدوؿ، فنتجت عف ذلؾ  جميع قبل مف لمتعميق واالتصاالت

 1.اإللكترونية والحكومة التعميـ مجاؿ في واالتصاالت

ومف أحدث أدبيات قياس مجتمع المعمومات الورقة البحثية التي نشرىا مجموعة مف الباحثيف سنة 

كانت  بعنواف "مسح قياس  Emmanuel Babatunde Ajala يمانويل باباتوندي اجاالإبينيـ  مف 2013

مف اليدؼ الرئيسي ليذه الورقة ىو مسح القياسات الموجودة لمجتمع المعمومات مجتمع المعمومات"، كاف 

رقة مسألة ففي كل أداة قياس، تناولت الو  ،قتراح إطار مفاىيمي عاـ قابل لبلستخداـ في أؼ قطاعأجل ا

تعريف مجتمع المعمومات، وما يتـ قياسو، واإلطار والمنيجية المستخدمة لمقياس، ونقاط القوة والضعف، 

أف ىناؾ عدـ توافق في اآلراء حوؿ تعريف عممي القياس ىذه الورقة مف خبلؿ تحميميا لنماذج  توضحأو 

وأنو ال يوجد اتفاؽ  ،مر غير مضموف أ لمفيوـ مجتمع المعمومات، فموثوقية المؤشرات والبيانات المستخدمة

 2.ف يقاسأينبغي مفيوماتي بيف جميع النماذج حوؿ ما 

مكانيات التفاعمية تكوف فيو اإل ؼ يعني المجتمع الذؼذالورقة مفيوـ مجتمع المعمومات الوتبنت  

لمعارؼ والميارات لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والعناصر االقتصادية والسوسيو ثقافية تفيد في توليد ا

نساف وتحقق التنمية في المجتمع، وتتصور ىذه الورقة إطارا عاما لقياس مجتمع المعمومات مف خبلؿ لئل

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Ajala E. B, et All, ―Survey of Information Society Measurement‖, International Journal of Computer and 

Information Technology  Volume 02, Issue 04, July 2013, p798 
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ضماف موثوقية مؤشرات ىذه الورقة منيجية  وتحاوؿتحميل جيود النماذج الحالية لقياس مجتمع المعمومات، 

 2كاسموب لقياس مجتمع المعمومات.وقد اقترحت تقنية تحميل الشبكة االجتماعية   1،القياس

وتضـ وتيرة  3وتـ بناء المقياس وفقا لوتيرة االستعماؿ، والتأثير، ومخرجات مجتمع المعمومات،

مؤشرا، أما  27االستعماؿ بعديف اساسييف ىما تكرار االستعماؿ و تنوع االستعماؿ ويضـ ىذيف البعديف 

مق فرص العمل وتحسيف األداء الوظيفي والتبسيط، وتضـ التأثير فيضـ أربعة أبعاد ىي توليد الميارات وخ

مؤشرا، وكذلؾ مخرجات مجتمع المعمومات تحتوؼ عمى أربعة أبعاد ىي العولمة  28ىذه األبعاد األربعة 

 13وزيادة الدخل وتوليد جودة رأس الماؿ االجتماعي ورفع مستوػ المعيشة وتضـ ىذه األبعاد األربعة 

 4مؤشرا.

 المطمب الثاني: دراسات حول مجتمع المعمومات في السياق الماليزي.

، Towards a Malaysian Knowledge Societyفي ورقة بحثية بعنواف "نحو مجتمع معرفة ماليزؼ"   

في المؤتمر الدولي الثالث لمدراسات الماليزية في  Hans-Dieter Eversىانس ديتر ايفيرس قدميا والتي 

السؤاؿ " إلى أؼ مدػ تقدمت ماليزيا نحو مرحمة مجتمع المعرفة؟"،  عمى، حاوؿ اإلجابة 2001بانغي سنة 

جتماعية المسبقة ونتائج الثقافية واإل وطوحمل شرو  ،ساسية لمجتمع المعرفةالسمات األمف خبلليا برز وأ

ف في النظر إلى واعتمدت ىذه الورقة البحثية عمى منظور تاريخي ومقار  5،لى ىذه المرحمةإتمع وصوؿ المج

وضع واتجاه التنمية االقتصادية واالجتماعية بماليزيا، وقدـ ىانس ديتر فرضية أخذىا عف نظرية التحوؿ، 

مفادىا أف االنتقاؿ مف فترة تاريخية أو نمط اجتماعي إلى آخر، يحدث كمما تـ إدخاؿ عامل إنتاجية ابتكارؼ 

                                                           
1
.Ibid. 

2
 Ibid., p 804. 

3
 Ibid., p 805. 

4
 Ibid., pp 805-806. 

5
 Hans-Dieter Evers, “Towards a Malaysian Knowledge Society”, paper presented in the 3

rd
 International 

Malaysian studies conference (MSC3), Bangi, 6 – 8 August 2001, p 1.   
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واستعمل مجموعة مف  2لمعرفة مع كوريا وألمانيا وىولندا.وقد قارف وضع ماليزيا فيما يتعمق بمجتمع ا1جديد.

ساكف، عدد  1000المؤشرات لمجتمع المعرفة أىميا، عدد كل مف اليواتف النقالة والحواسيب الشخصية لكل 

ساكف، عدد الميندسيف والعمماء في بحوث التطوير لكل مميوف ساكف،  10000مزودؼ األنترنت لكل 

ئقة نسبة إلى صادرات الصناعات التحويمية، عدد براءات اإلختراع لكل مف المقيميف صادرات التكنولوجيا الفا

وأوضحت المقارنة أف ماليزيا تفوقت آنذاؾ عمى كل مف ألمانيا وكوريا وىولندا في مؤشر عد 3وغير المقيميف،

باقي المؤشرات،  ساكف، بينما تبقى الفجوة واسعة جدا بينيا وبيف نفس الدوؿ في 1000اليواتف النقالة لكل 

  4خاصة مؤشر عدد العمماء والميندسيف في مجاؿ بحوث التظوير ومؤشر عدد براءات اإلختراع.

، عرض 2007سنة  دمحم السيد سميموفي بحث "سياسة العمـ والتكنولوجيا في ماليزيا"، الذؼ قدمو  

خفاقات تمؾ الباحث الخصائص الجوىرية لسياسة العمـ والتكنولوجيا في ماليزيا، وقاـ بت قييـ نجاحات وا 

السياسة، وذلؾ مف خبلؿ تناولو لتصور النخبة الماليزية الحاكمة لدور العموـ والتكنولوجيا في التنمية، 

واستعراض مراحل تطور تطبيق تمؾ السياسة، ثـ التعمق في حالة تكنولوجيا المعمومات كنموذج لحالة 

 5بتقييـ سياسة العمـ والتكنولوجيا في ماليزيا. التطور التكنولوجي في ماليزيا، وفي األخير قاـ

في إطار السياسة االقتصادية جديدة التي كاف  1970فالتصور الماليزؼ لمعمـ والتكنولوجيا بدأ منذ 

ىدفيا تحقيق نقمة اقتصادية واجتماعية نوعية، مع تركيزىا عمى رفع مستوػ الماالؼ ونصيبيـ مف الثروة 

اعتبرت النخبة أف التكنولوجيا ىي مفتاح التنمية، مف زاويتيف اقتصادية القومية، ومع مجيء مياتير 

إلى أف التحدؼ السادس الذؼ يواجو ماليزيا ىو تحدؼ إنشاء مجتمع  2020واجتماعية، و اشارت رؤية 

                                                           
1
 Ibid., p3. 

2
 Ibid., p5. 

3
 Ibid., p6. 

4
 Ibid. 

بحث مقدـ إلى مؤتمر السياسات العامة في ماليزيا، جامعة  " سياسة العمم والتكنولوجيا في ماليزيا"،دمحم السيد سميـ،   5
 .2، ص2007مارس  8القاىرة: برنامج الدراسات الماليزية بمركز الدراسات اآلسياوية، 
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عممي وتقدمي وابتكارؼ ال يقتصر عمى استيبلؾ التكنولوجيا بل يساىـ أيضا في حضارة المستقبل العممية 

ومف أىـ العناصر التي تمت اإلشارة إلييا، ىي التركيز عمى القطاعات التكنولوجية التي تجر  1ولوجية،والتكن

معيا عناصر التنمية التكنولوجية األخرػ، وتـ تحديد قطاعي تكنولوجيا المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت 

معرفة، كما أنيما يدفعاف كأكثر القطاعات أىمية، حيث يمكف مف خبلليما تحويل ماليزيا إلى مجتمع 

المجتمع في طريق التنمية الشاممة، وتمت اإلشارة أيضا إلى أف سياسة العمـ والتكنولوجيا ال يمكف أف تتـ في 

 2إطار محمي بل ينبغي أف تكوف ذات بعد إقميمي.

، 1990و 1970وميز ىذا البحث مرحمتيف لتطور سياسة العمـ والتكنولوجيا في ماليزيا، األولى بيف 

لى غاية  1990وىي مرحمة نقل التكنولوجيا، والثانية بيف  )وىو تاريخ تقديـ دمحم السيد سميـ لبحثو(  2007وا 

وفي تقييمو لتمؾ السياسات اعتبر ىذه السياسة كانت إحدػ 3وىي مرحمة تطوير وتصدير التكنولوجيا،

، كما تعد 1975شكل مستمر منذ المكونات الميمة لبلرتقاء في مقياس التنمية اإلنسانية التي ازدادت ب

ماليزيا أكبر مصدر ألشباه الموصبلت في العالـ، وثاني أكبر مصدر ليذه السمعة إلى الواليات المتحدة 

% مف مكونات الحاسوب، وحققت طفرة في 80كانت ماليزيا تصنع  2007األمريكية بعد الياباف، وحتى 

  4المتاف يتـ تصنيعيما بالكامل في ماليزيا.صناعة السيارات وىي تصدر نموذجي بروتوف وبيردوا 

ومف الواضح أف ىذه السياسة اعطت نتائج جيدة لمتطور االقتصادؼ، غير أنيا افرزت إلى جانبيا 

انعكاسات سمبية، حيث ىناؾ ضعف في اإلنفاؽ عمى البحوث والتطوير ومحدودية العامميف في ىذا القطاع 

وبالتالي التتوفر ماليزيا عمى قاعدة وطنية لمبحث العممي، كما يبلحع  مقارنة بالمتوسط العاـ لمدوؿ النامية،

                                                           
 .4-3 ص فس المرجع، صن  1
2
 .5نفس المرجع، ص   

3
 .6نفس المرجع، ص   

 .01نفس المرجع، ص   4
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تركيز شديد عمى التكنولوجيا مقارنة بالعمـ مما أدػ إلى تبعية ماليزيا لمشركات الغربية، وقد غاب البعد 

سة، االجتماعي عف جزء ميـ مف سياسة العمـ والتكنولوجيا رغـ أف ىذا البعد كاف مف أىـ أىداؼ تمؾ السيا

  1ألف تمؾ السياسة قسمت الببلد إلى مناطق غنية معموماتيا وأخرػ فقيرة معموماتيا.

وليو   Elsadig Musa Ahmedوالصادق موسى احمد Jorah Ramlanلجورا رمالن وفي مقاؿ 

بعنواف " تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، رأس الماؿ البشرؼ  2007نشر في  ,Leo Pointon   نتون يبو 

جما  ICT, Human Capital and TFP in Malaysia: A―لي معامل اإلنتاجية في ماليزيا: منظور إحصائي" وا 

Statistical Approach‖ ، المعمومات لتكنولوجيا كبير تأثير ىناؾ كاف إذا ما تحديدىدؼ الباحثيف إلى 

 تحديدما ىدفوا إلى ك ماليزيا،ب االقتصادؼ النمو في (TFP)إجمالي معامل االنتاجية  عمى واالتصاالت

 2.ماليزياب البشرؼ  الماؿ رأس تنمية في واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا مساىمة

وقد انطمق المقاؿ مف لمحة عامة حوؿ تطور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بماليزيا وتضمنت 

والبنية واآلداء رأس الماؿ البشرؼ وديناميكية تمؾ التكنولوجيا في النمو االقتصادؼ مف حيث الحجـ 

وقد توصموا إلى  3والتصنيف، كما تناوؿ االلتزامات الوطنية اتجاه تنمية تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت،

% 13أف تأثير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في النمو االقتصادؼ بماليزيا عاؿ جدا حيث حقق معدؿ 

% مف الناتج المحمي 9.7و (TFP)اإلنتاجية  % مف إجمالي عامل4.7، مقابل 2005و 1966لمفترة بيف 

الماؿ البشرؼ إلى أف مساىمة  % مف العمالة، ويشير تحميل نمو رأس3% مف رأس الماؿ و9.6اإلجمالي و

%، 14بنسبة قدرىا  2005و 1987كثافة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت كانت األعمى في الفترة مابيف 

ير إلى أف اإللتزامات الماليزية نحو تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت %، وىذا يش3.4وانتاجية عمل بنسبة 

                                                           
1
 .03-02نفس المرجع، ص ص   

2
 Jorah Ramlan, Elsadig Musa Ahmed and Leo Pointon, ―ICT, Human Capital and TFP in Malaysia: A Statistical 

Approach‖, The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management,  Volume 2, Fall 2007, p3.  
3
  Ibid,. pp 4-9. 
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ميمة في تطوير رأس الماؿ البشرؼ بماليزيا، ومع ذلؾ فإف نتائج اجمالي عامل اإلنتاجية تشير إلى أف 

االنتاجية الماليزية في حاجة أكبر إلى تفعيل في تطوير رأس الماؿ البشرؼ مف أجل تحقيق نمو اقتصادؼ 

 1داـ بماليزيا.مست

وأىـ النتائج التي استخمصتيا ىي أف االستثمار في معدات تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ والبنية 

التحتية يعد ميما لتحقيق النمو االقتصادؼ بماليزيا كما أنو يعتبر مبلزما لتطور تكنولوجيا المعمومات 

ما رئيسيا في تكويف رأس الماؿ البشرؼ واالتصاالت، وأف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تعد مساى

 2لـ تنجح .( TFP)بماليزيا. وأف سياسات زيادة إجمالي عامل االنتاجية 

 Framework of Malaysian Knowledge Society: Results from Dual Data Approachأبرزت مقالة و  

يا القتراح إطار لمجتمع معرفة دراسة أجريت في ماليز  2009في  لنورسية عبد الحميد وحميمة بديع الزمان

والمقابمة شبو المنظمة مع  تقنية الديمفي وتضمنت خمسة جوالت مع عشرة خبراء، فيياماليزؼ، واستخدمت 

بعاد أيحتوؼ عمى سبعة اثنيف مف الشخصيات البارزة بماليزيا، ودعمت نتائج المقاؿ اإلطار المقترح والذؼ 

ة في المستقبل وىي رأس الماؿ البشرؼ، القيـ الروحية، االقتصاد، مع معرفتجل جعل ماليزيا مجأرئيسية مف 

 3،معرفي وحدهالبعد اليس المجتمع، المؤسساتية، االستدامة، والقيادة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، ول

 4وقد دمج المقاؿ بيف البعديف المعرفي ورأس الماؿ البشرؼ في بعد واحد تحت مسمى رأس الماؿ البشرؼ.

وسائل االعبلـ  بعنواف "تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، 2009نشر سنة  لعمي سممانفي مقاؿ و  

الجديدة)االنترنت( والتنمية: التجربة الماليزية" تـ التركيز عمى قضايا متعمقة بالسياسات الماليزية لتكنولوجيا 

                                                           
1
 Ibid.,  p1. 

2
 Ibid,. p 15. 

3
 Norsiah Abdul Hamid and Halimah Badioze Zaman, ―Framework of Malaysian Knowledge Society: Results from 

Dual Data Approach‖, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and Management 

Engineering Volume 3, Number 10, 2009, p 366. 
4
 Ibid., p 761. 
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فتناوؿ  1توظيفيا كمحرؾ لمتنمية،عبلـ الجديدة وفوائدىا و وسائل اإلىميتيا، و وأ  المعمومات واالتصاالت

 الذكية، المدارس األغراض، متعددة بطاقة االلكترونية، وىي الحكومة MSCػالتطبيقات التجريبية السبعة ل

 حدود، واعتزاـ شركة عبر العالـ، والتسويق ببل الويب مواقع والتطوير، صناعة البحث بعد، عف التطبيب

منظمي  نمو لتسريع (1MP) التاسعة ماليزيا اقيا في خطةنط توسيع MDC المتعددة الوسائط تطوير

كما تناوؿ 2ماليزيا، في استدامة أكثر واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا صناعة المحمييف وخمق التكنولوجيا

ف يحد مف الفجوة الرقمية بيف المواطنيف غة المحتوػ الرقمي الذؼ مف شأنو أاىتماـ الحكومة الماليزية بم

اطني المدينة، حيث اىتـ رئيس الوزراء الماليزؼ بمسألة زيادة المحتوػ الرقمي بالمغة الوطنية و مالريفييف و 

  3إلنجميزية ضعيفة اإلستعماؿ في األوساط الريفية.المتمثمة في البياسا مااليو، وذلؾ لكوف المغة ا

تصاالت، ثار مسألة ضعف تبني الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتكنولوجيا المعمومات واالوأ

، اإلنترنت عمى شبكة تواجدا لدييا  منتسبييا مف فقط٪ 30أشارت أف الماليزية   SMIإحصاءات جمعية ف

 البنية توفير في الحكومة جيود ، فرغـاأعمالي في مقنع بشكل واالتصاالت المعمومات وتستخدـ تكنولوجيا

 تكنولوجيا أنظمة قميمة االىتماـ بأحدث اتال تزاؿ الشرك واالتصاالت، المعمومات لتكنولوجيا والدعـ التحتية

ركز بشكل واضح عمى كونيا بيئة لمفرص  ،وعف فائدة وسائل االعبلـ الجديدة في التنمية 4المعمومات،

 5خاصة االتصالية والتعميمية والتجارية إضافة إلى الحوكمة االلكترونية.

 بعنواف قياسمقاال  Ramachandran Ramasamyراماتشاندران راماسامي نشر  2010في و 

 Benchmarking Malaysia in the Global أـ تقدـ؟ تراجع: العالمي المعمومات مجتمع في ماليزيا

                                                           
1
 Ali Salman, ―ICT, the New Media (Internet) and Development: Malaysian Experience‖, The Innovation Journal: 

The Public Sector Innovation Journal, Volume 15, issue 1, 2009,  pp 1-10, Access date12/12/2011 in 

http://www.innovation.cc/scholarly-style/salman_internet_malaysian3final5.pdf 
2
 Ibid., p 2. 

3
 Ibid., pp 3-5. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid., p 10. 

http://www.innovation.cc/scholarly-style/salman_internet_malaysian3final5.pdf
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Information Society: Regressing or Progressing?،  أوضح فيو كيف أف دمج طريقة التقسيـ الطبقي

مع القياس عبر مؤشر الترتيب  ات،المستخدمة عادة في أخذ العين Hodgesوىودجيس  Daleniusلدالينيوس 

  1يصبح أداة سياسية قوية لتصنيف وقياس ظاىرة مجتمع المعمومات العالمي.

واقترح المقاؿ نموذج سوسيو تكنولوجي بالتركيز عمى تسعة متغيرات أساسية تدخل تحت النفاذ إلى 

ى ماليزيا اىتماما خاصا في القياس، تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وانتشارىا، واستعماليا، والميارات وأول

فبعد تمتعيا بالنمو لعقديف مف الزمف لتجاوز العيد الزراعي الصناعي، تفقد ماليزيا ميزتيا االقتصادية لصالح 

 ماليزيا وكانت عدد مف االقتصادات المحررة الجديدة، وخاصة فيما يتعمق بجذب االستثمار األجنبي المباشر،

 اقتصادسياسات  إصدار في رائدةكانت و  النامية الدوؿ بيف اإلنترنت تكنولوجيا تبنت التيالدوؿ  أوائلإحدػ 

 المنخفضة األجور ذات البمداف مف عددلصالح  االستثمار ميزةفي  خسائرىا عمى لمتغمب المعرفة عمى قائـ

واصبح ىذا مصدر اىتماـ كبير لآلداء االقتصادؼ خاصة في ظل معايير جديدة لعصر  2،آسيا في

% األعمى في 20لمعمومات،وقد طرح المقاؿ مجموعة مف التساؤالت أىميا لدراستنا ىذه ىي: ماىي الدوؿ الػا

؟ وماىي الدوؿ الرائدة في فيما يتعمق بدينامكية 2007و 2002سمـ مجتمع المعمومات العالمي بيف عامي 

وىل ىناؾ عبلقة بيف تكنولوجيات النمو؟ وفي ىذه التطورات أيف تتموقع ماليزيا خبلؿ السنتيف المذكورتيف؟ 

المعمومات واالتصاالت والمتغير السكاني؟ وماىي العوامل الحاسمة التي تتطمب اىتماما فوريا بماليزيا 

وقد تبنى المقاؿ  3لممضي قدما خاصة فيما يتعمق بتبني تكنولوجيا معمومات واتصاالت قائمة عمى االبتكار؟

الذؼ يكوف فيو االقتصاد والتحويبلت المالية واالتصاالت وتبادؿ  تعريف مجتمع المعمومات بأنو المجتمع

المعمومات وبناء العبلقات االجتماعية والتفاعبلت التي تشمل األفراد والمنظمات والحكومات والمجتمعات 

                                                           
1
 Ramachandran Ramasamy, ―Benchmarking Malaysia in the Global Information Society: Regressing or 

Progressing?‖  2010 , p 67, Access date 13/02/2012 In 

http://centrum.pucp.edu.pe/adjunto/upload/publicacion/archivo/benchmarking_malaysia_in_the_global_information

_society.pdf  
2
 Ibid. 

3
 Ibid., P 70. 

http://centrum.pucp.edu.pe/adjunto/upload/publicacion/archivo/benchmarking_malaysia_in_the_global_information_society.pdf
http://centrum.pucp.edu.pe/adjunto/upload/publicacion/archivo/benchmarking_malaysia_in_the_global_information_society.pdf
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كميا تجرؼ عبر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، ويتـ بذلؾ استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 

المعمومات التي يتـ تحويميا إلى معمومات مف خبلؿ إخضاعيا لبعض المعالجات ثـ إلى معرفة وىذه  لخمق

 عف النظر بغض ،متزايد نحو عمىتصبح واسعة االنتشار  افتراضية بيئة فيالمعمومات والمعرفة المنتجة 

 والقدرة واإلنتاجية واالبتكار اإلبداع لتعزيز ااستخدامي يتـ ذلؾ أنو مف األىـ، و والتقاليد والثقافة، الوقت،

 1.الحياة نوعية إضافة إلى تحسيف التنافسية،

 وماكاو وفيتناـ الصيفكما أف ترتيبيا جاء بعد  88وذكر الباحث أف ماليزيا تراجعت إلى الرتبة 

، وتوصل إلى أف ىناؾ عبلقة قوية بيف الميارات وسنغافورة كونغ، ىونغو  وأذربيجاف، وتايبلند وكازاخستاف

واالستخداـ والنفاذ لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، بمعنى آخر الدوؿ التي لدييا نفاذ قوؼ لتكنولوجيا 

المعمومات واالتصاالت لدييا أيضا ميارات تعميـ عالية والتي بدورىا أظيرت عبلقة قوية مع مستوػ عالي 

 3أىـ تحديات مجتمع المعمومات الماليزؼ.واعتبر توفير النطاؽ العريض والتعميـ العالي 2لميارات االستخداـ،

 Wan Munira Wan Jaafarوان منيرة وان جعفر وفي أطروحة دكتوراه في عمـ االجتماع قدمتيا  

بعنواف "شبكات عمى الخط، رأس الماؿ الئلجتماعي واالندماج االجتماعي: دراسة حالة  2011سنة 

إجابة ألربع تساؤالت أساسية كاف األوؿ حوؿ  المجتمعات المحمية عمى الخط بماليزيا" تـ البحث عف

األسباب المنطقية لصياغة سياسة ماليزية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتعزيز مجتمعات محمية عمى 

الخط، والثاني كاف حوؿ الطريقة التي تعمل بيا المجتمعات المحمية عمى الخط في سياؽ المجتمع المتعددة 

ث كاف حوؿ إذا ما كانت الشبكات عمى الخط تخمق رأس ماؿ اجتماعي بيف األعضاء اإلثنيات، والسؤاؿ الثال

المتنوعيف لممجتمعات المحمية عمى الخط، والسؤاؿ األخير كاف ما ىي أنماط الشبكات عمى الخط ورأس 

الماؿ االجتماعي؟ وىل تساىـ في تشكيل مستقبل المجتمعات المحمية عمى الخط في إطار االندماج 
                                                           
1
 Ibid. 

2
 Ibid., p74. 

3
 Ibid., p 80. 
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وقد تناولت األطروحة تحميبل مفصبل حوؿ السياسة الماليزية في مجاؿ  1اعي والوحدة الوطنية بماليزيا؟االجتم

وتبنت ثبلثة مقاربات نظرية ىي المجتمع الشبكي 2011،2الى  1996تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف 

ج مختمط وىي دراسة حالة ورأس الماؿ االجتماعي واإلندماج االجتماعي، واتبعت منيج دراسة حالة بمني

وقد تـ جمع البيانات  3استكشافية متعددة جمعت بيف ستة مجتمعات محمية عمى الخط في نفس الدراسة،

وسمطت ىذه األطروحة  الضوء عمى  4عمى الخط والمقابمة شبو المنظمة، والمعمومات مف خبلؿ االستبياف

لدينية والثقافية كونيا ميمة في تشكيل أنماط عوامل رأس الماؿ الثقافي كاستعماؿ المغة والمبلحظات ا

التشبيؾ اإلجتماعي، وبشكل عاـ فإف قضية االندماج اإلثني في سياؽ المجتمعات المحمية عمى الخط 

 5بماليزيا تبقى في أحسف األحواؿ عامل يتحدػ تشكيل رأس الماؿ االجتماعي عمى الخط وخارجو.

التجربة الماليزية: ىل نجحت ماليزيا في لعبة الدوؿ بعنواف " ،بشار الحاج أحمدجراىا وفي دراسة أ

، تساءلت 2011 لمجمة المعموماتية في مارس 61العدد نشرت بشكل الكتروني في والتي  " التقانية الحديثة؟؟

 ية التيكيف، وكذلؾ عف الوالتحديات التي واجيتياالماليزية،  التجربةبيا بدأت  ة التييكيفالىذه الدراسة عف 

لفوائد الممكف استنتاجيا مف ىذه عف او ، ماليزيا التغمب عمى ىذه التحديات في مدة قصيرةبيا استطاعت 

ولية الزراعية، إلى ماليزيا مف بمد يعتمد عمى تصدير بعض المواد األبيا تحولت  ية التيكيف، وعف الالتجربة

مف السرد التاريخي الباحث انطمق  6،بمد ىاـ ومصدر لممواد والمنتجات الصناعية والكيربائية واإللكترونية

                                                           
line  Networks, Social Capital and Social Integration: A Case -“Onn Munira Wan Jaafar, Wa 

1

A thesis submitted in fulfillment of the requirements ,  line Communities in Malaysia”-On Study of

for the Degree of Doctor of Philosophy in Sociology in the University of Canterbury, 2011, pp 17-

18.  Access 

 http://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/10092/5441/1/thesis_fulltext.pdfdate 2/10/2013 , in   
2
 Ibid., pp 44-47 

3
 Ibid., pp 95-11. 

4
 Ibid., p 104.  

5
 Ibid., p 257. 

 
6
 ،61العدد  مجمة المعموماتية" التجربة الماليزية: ىل نجحت ماليزيا في لعبة الدوؿ التقانية الحديثة؟؟، "بشار الحاج أحمد 

، عمى الرابط التالي: 11/01/2012ع ، تاريخ االطبل2011 مارس
http://infomag.news.sy/index.php?inc=issues/showarticle&issuenb=61&id=1177  

http://infomag.news.sy/index.php?inc=editing/showpersonprofile&id=153
http://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/10092/5441/1/thesis_fulltext.pdf
http://infomag.news.sy/index.php?inc=editing/showpersonprofile&id=153
http://infomag.news.sy/index.php?inc=issues/showarticle&issuenb=61&id=1177
http://infomag.news.sy/index.php?inc=issues/showarticle&issuenb=61&id=1177
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بمدا التي طمحت الى جعل ماليزيا  2020لفترة حكـ مياتير دمحم وركز عمى استراتيجية النظر شرقا ورؤية 

، وحددت المعالـ الرئيسية لمتحديات في مراعاة 0202بحموؿ سنة  عمى درجة عالية مف التقدـ الصناعي

التعددية العرقية والدينية لمنسيج االجتماعي الماليزؼ، تركيز المسمميف عمى الدراسات الدينية وابتعادىـ عف 

لى نقل تجارب دولية زيائية والرياضية، بوصف ماليزيا إحدػ دوؿ العالـ الثالث احتاجت إالعموـ الطبية والف

نتج التحالف تمؾ التجارب بالياباف وكوريا، وأ شابية مف حيث المقومات لما تمتمكو ماليزيا وحددتناجحة وم

التحدؼ اآلخر ىو العمل عمى جذب االستراتيجي مع الياباف تصنع السيارات الماليزية بروتوف وبرودوا، 

تعمق بخمق أمة ماليزية موحدة ف ماليزيا نجحت فيما يأواعتبرت الدراسة  1،الستثمارات األجنبية نحو ماليزياا

أسست لخمق مجتمع أخبلقي ناجح ومتحرر ومسالـ، و ذات مصير واحد ومشترؾ، ووالء واحد لموطف والدولة، 

يكوف مواطنوه أحرارا في معتقداتيـ وعاداتيـ وثقافاتيـ، إضافة إلى خمق قاعدة وطنية تساىـ في جعل ىذا 

بتكار واإلبداع واستشراؼ المستقبل، ويتميز بالعدالة االقتصادية المجتمع مجتمعا عمميا متقدما قادرا عمى اال

  2.بيف أفراد المجتمع ككل

عمى المجاالت التقانية المتقدمة اىتماميا كومة ت الحفقد ركز أما فيما يتعمق بتحدػ نقل التقانة 

وتقانة اإللكترونيات  كالصناعات الدوائية، وتقانة المعمومات، والتقانة الحيوية، وتقانة الطيراف والفضاء،

التي تعتمد  أغمب الدوؿفعل تولكنيا لـ تقـ بتقميد التقانات والصناعات اليابانية تقميدا استنساخيا كما ، وغيرىا

عمى نقل التقانات الخارجية بل قاـ الماليزيوف بتييئة المناخ المبلئـ والبيئة البلزمة الستيعاب التقانات اليابانية 

كاف التخطيط لمتعميـ مف حيث  سة اىمياإجراءات والسياسات المدرو ف خبلؿ عدة مالقادمة، وكاف ذلؾ 

 3ات، واالختراعات والمدارس الذكية.المناىج والتخصص

                                                           
نفس المرجع. 
1
 

2
 نفس المرجع.  

 
3
 نفس المرجع. 
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سياسات وبخصوص التحدػ المتعمق باالستثمارات فقد واجيتو مف خبلؿ ثبلثة مستويات ىي ال

حكومية السياسات وال نفسو ػ االستثمارمستو  سياسات حكومية عمىوال المستوػ االجتماعي حكومية عمىال

كاف مف نتائج ىذه السياسات أف الحكومة ، و  التطوير المتعمق بالقوػ البشرية لتحفيز التدريب وتشجيع

المتعمقة بتنمية الموارد البشرية وتوفير رأس الماؿ  بالوظيفة التعميمية الماليزية استطاعت أف تحقق ما يسمى

1.وذلؾ بتشجيع االبتكار والبحث العممي والتقاني داخل الدولة فة البحثيةالوظي البشرؼ، وتحقق أيضا  
 

 مشروع تنفيذ تأثير، 2012نشرت في  لجالل الدين عبد المالك وآخرون بحثية  تناولت ورقةو 

والية باىانج بماليزيا، وىذا  في FELDA االراضي لتطوير االتحادية الييئة في لممقيميف ،JENiiالكمبيوتر 

 الدقيقة اإللكترونية لؤلنظمة الماليزؼ  طرؼ المعيد التجريب صمـ مف مرحمة في منتج ىوالمشروع 

MIMOS، الريف، وقد تبنت ىذه الورقة البحثية نظرية اإلحتواء  سكاف بيف الرقمية الفجوة مف لمحد وييدؼ

نيج وتـ استعماؿ المDamodaran.3وداموداراف Heeleyعمى يد ىيمي  2009التي نشأت في 2الرقمي،

التجريبي اعتمادا عمى األسموبيف الكمي والنوعي معا في جمع البيانات بالتركيز عمى أربعة متغيرات أساسية 

اقتصادية ومتغير األمية  -ذات عبلقة بالمبحوثيف وىي المتغير الديموغرافي ومتغير الحالة السوسيو

وقد توصمت الدراسة إلى أف المشروع 4تدريب،المعموماتية، ومتغير القدرة عمى استعماؿ التكنولوجيا بعد تمقي ال

% او اغمبية المبحوثيف اكتسبوا 75ساعد في تحسيف ميارات المبحوثيف في استخداـ الكمبيوتر حيث أف 

ومع ذلؾ تبقى الميارات متوسطة، فالمشروع ساعد في  5ميارات الكمبيوتر بشكل ممحوظ بعد التدريب،

  6ػ المبحوثيف وبالتالي الحد مف الرىاب التكنولوجي لدييـ.تقميص الفجوة الرقمية وزيادة الثقة لد

                                                           
نفس المرجع. 
 1

  
2
 Jalaluddin Abdul Malek, et All, ―Digital Inclusion Society in Malaysia Felda Agricultural Area‖, WSEAS 

Transactions on Information Science and Applications, Volume 9, Issue 4, April 2012, p 115. 
3
 Ibid., p 117. 

4
 Ibid., p 122. 

5
 Ibid. 

6
 Ibid., p 123.  
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 الثالث المبحث

 لألدبيات التحميل النقدي

 األمن االنساني ومجتمع المعمومات: أدبياتالمطمب األول: التحميل النقدي لكل من 

 وكذلؾ مف خبلؿ ما ذكرناه في الفصل نساني في الدراسات السابقةمف خبلؿ تتبع مفيوـ األمف اإل

اليزاؿ يخضع األمف اإلنساني  نجد أف تعريفاألوؿ في العنصر المتعمق باألمف اإلنساني كمقاربة تحميمية، 

، غير أف كاديميةشات حتى اآلف، سواء كاف ذلؾ في األوساط السياسية أو األالنقاالتجاذبات و لمكثير مف 

مف اإلنساني يتمحور حوؿ الناس وكونو النقطتيف المحوريتيف المتيف تتفق حوليما أغمب األدبيات ىما كوف األ

  باألبعاد السبعة الشييرة. 1990متعمق بحماية األفراد مف التيديدات، وقد حددىا تقرير التنمية اإلنسانية لسنة 

كما نجد أف أغمب التعريفات الواسعة لمفيوـ األمف اإلنساني، إضافة إلى بعض التعريفات الضيقة، 

مى أسس تربط األمف مباشرة بمنظور تنموؼ، حيث ركز تقرير التنمية اإلنسانية بنت فيميا لؤلمف اإلنساني ع

عمى أف مفيـو األمف اإلنساني يعني السبلمة مف التيديدات المزمنة، والحماية مف اإلضطرابات  1994لسنة 

التنمية،  المفاجئة والمؤذية، وأشار إلى أف التيديدات يمكف أف تكوف عمى جميع المستويات ومف بينيا مستوػ 

كما ذكر محبوب الحق أف األمف اإلنساني يتمركز عمى الناس واألفراد وليس فقط األقاليـ واألمـ، وركز عمى 

أف األمف يمكف أف يكوف مف خبلؿ التنمية وليس فقط مف خبلؿ السبلح، وارتبطت نظرة أمارتيا سف بالنظرة 

لمواجية المخاطر التي تيدد البقاء والحياة اليومية اليابانية حوؿ المفيوـ المرتبط بتعزيز الجيود المبذولة 

والكرامة اإلنسانية، كما استخدمت النظرة اليابانية األمف اإلنساني لئلشارة إلى السياسات التنموية مف منظور 

محوره اإلنساف أؼ منظور التنمية اإلنسانية معتمدة في ذلؾ عمى نموذج اإلحتياجات اإلنسانية األساسية، 

، فقد اعتبر األمف اإلنساني مكمل ألمف الدولة ويعزز 2003لتقرير األمف اإلنساني اآلف لسنة  وبالنسبة
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حقوؽ اإلنساف ويدعـ التنمية ويركز عمى الحماية مف التيديدات، وبأنو يجمع العناصر اإلنسانية لكل مف 

نو يدور حوؿ التنمية التنمية واألمف وحقوؽ اإلنساف، كما أف نيل ويويف أيضا نظرا إلى المفيوـ عمى أ

وكل  والحماية، وحصرا الحماية في مفيوـ ضيق يعني الحماية مف اليجوـ العنيف فقط دوف تيديدات أخرػ،

ىذا يدعـ الفرضية األولى  في الشقيا المتعمق باالرتباط البنيوؼ بيف األمف اإلنساني والتنمية،وقد اعتبر 

سية لؤلمف اإلنساني في كل مف تقرير التنمية اإلنسانية، التحرر مف الحاجة والتحرر مف الخوؼ مركبات أسا

، 2003والنظرة اليابانية التي أضافت أيضا حرية العيش بكرامة، وكذلؾ في تقرير األمف اإلنساني اآلف 

والذؼ أضاؼ حرية التصرؼ الذاتي، واعتبر األمف اإلنساني يسعى كذلؾ لتمكيف الناس مف التصرؼ 

كما ييدؼ إلى تنمية قدرات األفراد والمجتمعات المحمية، ويتوافق ىنا مع مقاربة  بأنفسيـ إزاء التيديدات،

 القدرة اإلنسانية.

وفي بعض النظرات الضيقة لؤلمف اإلنساني، ركز كينغ وموراؼ عمى نظرية الفقر المعمـ في فيميما 

وحددا مجاؿ الرفاه اإلنساني  لؤلمف اإلنساني، حيث اعتبراه الحياة المتوقعة لمفرد خارج دائرة الفقر المعمـ،

الضرورية في الصحة والتعميـ والدخل والحرية السياسية والديمقراطية، بينما ركزت النظرة الكندية عمى أماف 

الناس مف التيديدات العنيفة وغير العنيفة أؼ تحرر مف التيديدات الشاممة لحقوؽ الناس وسبلمتيـ وحياتيـ 

 ور حوؿ الحماية والتدابير الوقائية لمحد مف المخاطر ونقميا.بأخذ الناس كمرجعية لؤلمف ويتمح

في كونو فيما يتعمق بالقياس  0994تقرير برنامج التنمية االنسانية لسنة وتمثمت مساىمة 

الوصوؿ  لصعوبةاإلنطبلقة األولى لطرح التفكير في قضية قياس األمف اإلنساني، إضافة إلى إدراكو المبكر 

دقيق لؤلمف اإلنساني في مؤشر موحد يضـ جميع أبعاد األمف اإلنساني، كما ساىـ إلى القياس الكمي ال

إال أف تمؾ المؤشرات لـ تكف شاممة لؤلبعاد السبعة التي حددىا  ،بإدراجو لمؤشرات وطنية توفر إنذارا مبكرا

ما أوضح فيي لـ تتضمف مؤشرات لؤلمف البيئي والصحي والشخصي، ك ،التقرير لميدادات األمف اإلنساني
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طريقة حساب بعض المؤشرات فقط ولـ يوضح طريقة الحساب الكمي لعدد مف المؤشرات الفرعية كالمعدالت 

العالية والطويمة المدػ لمبطالة والتعذيب واإلختفاء والرقابة عمى الصحافة، وساىـ أيضا بالدعوة إلى التفكير 

ويؤخذ عميو أنو لـ يشر إلى المستوييف  في مؤشرات قياس عالمية لتعمل إلى جانب المؤشرات الوطنية،

نساني في ة في التصور المفيوماتي لؤلمف اإلالمحمي والفردؼ لمؤشرات القياس، ولمتقرير أيضا مساىمة ىام

مستواه الواسع ومف حيث مؤشره لمتنمية اإلنسانية، والتي وظفت فيمابعد في نماذج حاولت وضع قياسات 

التدقيقية لباجباؼ، ونموذج كينغ وموراؼ، ونموذج المركز العالمي لبحوث لؤلمف اإلنساني كنموذج المراجعة 

وترجع تمؾ الثغرات إلى كوف ىدؼ التقرير لـ يكف تقديـ طرؽ قياس األمف اإلنساني بل كاف اليدؼ ، التنمية

لتقميدؼ في األساس ىو التركيز في إعادة فيـ األمف مف خبلؿ األبعاد السبعة التي أوردىا بدال مف المفيوـ ا

 لؤلمف، كما كاف التركيز أيضا في العبلقة بيف التنمية المستدامة واألمف اإلنساني. 

عد مف أوائل األعماؿ األكاديمية التي طرحت في   Kanti Bajpaiكانتي باجبايأما بالنسبة لنموذج 

حث حوؿ مدػ تساوالت مباشرة حوؿ إيجاد طريقة لقياس األمف اإلنساني، وقد ساىـ بتوجيو السؤاؿ والب

إمكانية تطوير مراجعة تدقيقية تمكننا مف قياس األمف اإلنساني عمى مستوػ سبلمة وحرية األفراد في أنحاء 

العالـ مف التيديدات، وعمى مستوػ القدرات الموجودة لمكافحة تمؾ التيديدات، كما ساىـ أيضا في اقتراح 

 مف المراجعة التدقيقية لؤلمف االنساني ووظفو فيما بعدأوؿ مؤشر لؤلمف اإلنساني والذؼ اعتبره جزءا ال يتجزأ 

ما أضافو ىذا النموذج ىو أنو رغـ تركيزه عمى المستويات عبر الوطنية وبيف الوطنية إال أنو  عدة باحثيف،

أشار إلى المستوػ المحمي في القياس، كما أدرؾ أف القياس ينبغي أف يوظف األسموبيف الكمي والنوعي معا، 

ؤخذ عميو أنو لـ يعطي تفاصيل كافية عف طريقة توظيف األسموبيف معا، ويتفق ىذا النموذج مع غير أنو ي

نموذج تقرير التنمية اإلنسانية في اعتمادىما عمى اإلنذار المبكر كفكرة أساسية لتطوير مؤشرات القياس، 

لمشكمة وأف تعيد اويضيف نموذج كانتي باجباؼ عمى ذلؾ أفكار أخرػ مثل تركيز اإلىتماـ عمى مجاالت 
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وقد قدـ ، ولويات السياسات الوطنية والدولية وأف تولد معرفة عممية اجتماعية جديدةالمؤشرات تعريف أ

نماط ث الصدؽ والثبات، ومف حيث تجميع أباجباؼ نقدا ذاتيا لمؤشره في قياس األمف اإلنساني مف حي

وطني ال يمكنو أف يفيد محميا، ومف حيث مختمفة مف بيانات في مقياس واحد، وكوف مستوػ قياس المؤشر 

أف مؤشر األمف اإلنساني ىو قياس موضوعي نسبيا وىو يعاني مف مشكبلت تفسير الواقع اإلجتماعي ولذلؾ 

     ولـ يحدد بشكل كاؼ طريقة التطبيق.1اقترح إمكانية اإلستعانة بمناىج لمتقويـ مثل قياس الرأؼ العاـ.

الجيود  أىـلى جانب نموذج باجباؼ مف فيمكف اعتبار ىذا النموذج إكينغ وموراي وبالنسبة لنموذج 

في مجاؿ قياس األمف اإلنساني، ويختمف عف النموذجيف السابقيف في كونو اعتمد مفيوما ضيقا المبكرة 

لؤلمف اإلنساني متوازيا مع مفيـو الفقر وبذلؾ تـ فيـ األمف اإلنساني عمى أنو يتحقق بتحقيق الرفاه 

وما يؤخذ عمى ىذا النموذج أنو عمى الرغـ مف توظيفو لمؤشرات التنمية اإلنسانية لقياس الرفاه  اإلنساني،

نساني بمعناه الواسع كما ورد في نفس التقرير، فضيق المفيـو إال أنو لـ يأخذ مفيوـ األمف اإل اإلنساني

اسية في أنو ىدؼ إلى تحديد بربطو بالمتغير التنموؼ واالقتصادؼ أكثر، وتعتبر مساىمة ىذا النموذج األس

عتبة لمؤشرات األمف اإلنساني الخمسة التي حددىا، ولـ ييدؼ إلى قياس األمف اإلنساني ككل، كما ابتكر 

ىذا النموذج ثبلثة طرؽ لحساب األمف اإلنساني وفقا لممستوػ المراد قياسو ومف المبلحع أف النموذج وضع 

ذكر كيفية  ي مؤشر الدخل الفردؼ ومؤشر الصحة، إال أنوتحديد كميا لبعض المؤشرات كما ىو الحاؿ ف

وف أف يحدد عتبتو كما فعل مع مؤشرات الدخل والصحة، أما في المجاؿ السياسي حسابو لمؤشر التعميـ د

أؼ مؤشرؼ الديمقراطية والحريات السياسية التي اعتمدا فييا عمى قياسات بيت الحرية والتي تقيس 

حقوؽ السياسية وتقيس الحريات السياسية كميا بالحرية المدنية، فقد ساىـ ىنا بإضافة الديمقراطية كميا بعدد ال

يحسب ليذا النموذج أيضا و مؤشر حق الفرد في انتخابات حرة ونزيية لكنو لـ يوضح  طريقة حسابو وعتبتو، 

                                                           
1
 Kanti pajpai, Human security: Concept and Measurment, University of Notre Dam, Kroc Institute Occasional 

Paper no19, pp 58-59, access date 02/04/2013 at 

http://www.hegoa.ehu.es/dossierra/seguridad/Human_security_concept_and_measurement.pdf 

http://www.hegoa.ehu.es/dossierra/seguridad/Human_security_concept_and_measurement.pdf
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تمؾ جميع وؿ إلى الحاجة إلى المعمومات الجيدة حإثارتو إلشكالية جودة البيانات وتحديثيا، حيث أشار 

 المجاالت في مراحميا المختمفة كانطبلقة أساسية لقياس األمف اإلنساني لمشعوب.

ركز عمى التيديدات العنيفة ولـ يتضمف  5115تقرير األمن االنساني لسنة وعمى خبلؼ كينغ وموراؼ فإف 

مى مفيوما ضيقا لؤلمف المجاؿ التنموؼ وال االقتصادؼ وال البيئي في القياس، ىذا رغـ اعتماده ىو اآلخر ع

اإلنساني، وقد أضاؼ ىذا التقرير معيار معدالت الموت بسبب المعارؾ ومعيارا معدالت الموت غير 

المباشر والذؼ قصد بو الموت الذؼ تسببو الحروب بطريقة غير مباشرة، كما ساىـ في إبراز بعض التحديات 

يكفي إلجراء القياس، كما أثار مشكمة عدـ التحديث  المنيجية التي اعتبر أىميا ىو عدـ شمولية البيانات بما

يؤثر بالتأكيد عمى جدوػ القياس  كينغ وموراؼ في ىذه النقطة وىذانموذج يتفق مع وىو الدورؼ لمبيانات 

صبل، وساىـ التقرير في إثارة نقطة ميمة متعمقة باألمف الشخصي، وىي أف بيانات معدالت جرائـ القتل أ

مفقودة عندما يتعمق األمر بأقل الدوؿ أمنا، كما أثار في الغالب ر المباشر ىي واإلغتصاب والموت غي

إشكالية العنف اإلجرامي التي سجل غيابيا في عدة قياسات خاصة المتعمقة بالدوؿ التي لـ تواجو أيو حروب 

ضمف  جراميىو ما يعني ضرورة إدخاؿ العنف اإلوال عدـ استقرار لكنيا تعاني مف العنف اإلجرامي، و 

بشكل  مؤشرات قياس األمف اإلنساني، وفضل التقرير أف يتـ االعتماد في القياسات عمى البيانات المقدمة

وضح في القياس مف وضعيا جميعا في مؤشر مركب واحد، غير أف ىذا متفرؽ ومنفصل ألنيا ستكوف أ

ات المتفرقة ولـ يصل إلى النموذج كذلؾ يطرح تساؤال حوؿ طريقة  التقدير والجمع بيف مختمف تمؾ القياس

 إجابة عمى ذلؾ.

ومف خبلؿ مصفوفتو التي أعدت كقائمة موجية لصناع  العالمي لبحوث التنميةالمركز أما نموذج 

السياسات الميتميف باألمف اإلنساني، فتعد مف أشمل النماذج مقارنة بالنماذج األربعة السابقة فيما يتعمق 

رات القياس وشممت األبعاد السبعة التي حددىا تقرير التنمية اإلنسانية، باحتواء قائمتيا لعدد كبير مف متغي
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جمعت  إال أنو لـ يتـ إبراز األسس التي تـ عمى أساسيا بناء القائمة وتـ االكتفاء بالتعميق حوؿ أف البيانات

ياس مف الميـ توضيح المنطمقات األساسية لعممية القياس كوف قضية القمف مصادر وتقارير مختمفة، ف

تحتاج إلى أكثر مف اإلحصاء العددؼ لمميددات، فيي تحتاج إلى مناقشة لكونيا التزاؿ قضية جدلية إلى 

ولـ نتمكف مف التعرؼ عمى المنيج العممي  ذه القائمة إشكالية صعوبة القياس،اآلف، وذكرت مقدمة ى

لـ تفصل كذلؾ في طريقة  المستخدـ لمقياس بل حصمنا فقط عمى أشمل قائمة لقياس األمف اإلنساني، كما

حساب قيمة كل متغير بل أعطت فقط قائمة المتغيرات وىو ما يعني أف استعماليا لؤلسموب الكمي كاف فقط 

 عمى مستوػ تعداد المتغيرات وليس عمى مستوػ طريقة حساب محتوػ كل متغير.

ؿ لسعة األمف ىو محاولتو إيجاد حمو و في القياس مف أىـ ما ساىـ بو نموذجف تايمور اون أما 

اإلنساني وتحديد ما ينبغي أف تحتويو قائمة تيديداتو وما ال ينبغي أف تحتويو، حيث رأػ أنو يمكف التغمب 

عمى ىذا المشكل إما بتحديدنا المسبق لقائمة الميددات أثناء تصميمنا لمبحث، أو بتركنا لمبيانات والمعمومات 

اد تايمور في وضعو ليذا النموذج مف أعماؿ سابقيو في عدة نقاط استفقد و  ،المتوفرة تقودنا في معايير التقييـ

أساسية، أىميا أنو ابتعد عف وضع معايير موحدة لممؤشرات وركز عمى التيديدات الميمة فقط إلقميـ أو أمة 

معينة، وحاوؿ إعادة توجيو النطاؽ نحو مستوػ ما دوف الدولة لرصد تيديدات األمف اإلنساني المتناثرة 

كما وظف تايمور نظاـ المعمومات الجغرافية مستفيدا مف التقدـ التقني في المجاؿ الجغرافي، وحاوؿ  محميا،

والمتعمقة بتجميع أنواع مختمفة مف البيانات، ووظف  سابقا حل اإلشكالية التي واجيت أغمب النماذج المذكورة

غمب أبعاد تيديدات األمف اإلنساني في القياس، ورغـ تغطيتو أل معا ىذا النموذج األسموبيف الكمي والنوعي

لتركو دوف دوف ذكر أؼ مبررات  ىمالو لقياس تيديدات األمف اإلجتماعيغير أنو يؤخذ عمى ىذا النموذج إ 

تحيز نسبي في اختيار النظاـ المعموماتي مف المجاؿ الجغرافي كونو في مجاؿ أيضا ، كما يبلحع قياس

لماذا اختار ىذا النظاـ دوف غيره، ويمخص الجدوؿ الموالي تخصصو العممي حيث أنو لـ يبرر موضوعيا 
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تقييما ألساليب القياس الستة المذكورة، وفقا لمعياريف أساسييف ىما مدػ تغطيتيا لعناصر وأبعاد األمف 

 اإلنساني، ومنيجيا المتبع في القياس.

 (: تقييم أساليب ومناىج قياس األمن اإلنساني.3جدول )ال

 

 نموذج القياس

 قياس التحرر مف الحاجةقياس  التحرر مف الخوؼس قيا

 كمي 

 قياس

 أ.صحي أ.غذائي أ.إقتصادؼ أ.شخصي أ.مجتمعي أ. بيئي أ.سياسي نوعي

تقرير التنمية 
  1994نسانيةاإل

X  X  X X   X 

تدقيق األمف االنساني 
 كانتي باجباؼل

X X X X X X X X X 

 X    X  X X X كينغ وموراؼ

ف متقرير األ
  2005نسانياإل

X  X X    X X 

المركز العالمي لبحوث 
 التنمية

X X X X X X X  X 

خريطة األمف اإلنساني 
 تايمور اويفل

X X  X X X X X X 

 عمى محتوػ الوثائق المذكورة في الجدوؿ.ا دااعتمالباحثة المصدر: 

تمع المعمومات ىو اآلخر وفيما يتعمق بأساليب قياس مجتمع المعمومات فإف األدبيات تبرز أف مج

اليزاؿ مجاؿ بحث في طور النمو وذلؾ ما يعكسو عدـ وجود منيج قياس لو يحظى بإجماع أو اتفاؽ بيف 

مف الواضح أف النماذج األربعة المذكورة في قياس الباحثيف تماما كما ىو الحاؿ بالنسبة لؤلمف اإلنساني، ف

قياس، غير أنو يوجد اتفاؽ بي ثبلثة منيا حوؿ إدراج مجتمع المعمومات تختمف في أغمب معاييرىا في ال
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معيار تقني يتمثل في البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والنفاذ إلييا، حيث عبر عنو تقرير 

منظمة التعاوف االقتصادؼ والتنمية بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والتزويد بتكنولوجيا 

مات واالتصاالت، وعبر عنو تقرير االتحاد الدولي لبلتصاالت بالبنية التحتية والنفاذ إلى تكنولوجيا المعمو 

المعمومات واالتصاالت، ويقيسو مف خبلؿ خمسة مؤشرات فرعية وىي النسبة المؤوية لعدد السكاف 

 الدولي اإلنترنت لخميوؼ،المشتركيف في الياتف الثابت، النسبة المؤوية لعدد السكاف المشتركيف في الياتف ا

، نسبة األسر المزودة بجياز حاسوب، نسبة األسر التي لئلنترنت مستخدـ لكل( ثانية/  تايب) نطاؽ ضيعر 

 والنفاذ لتكنولوجيا التحتية البنيةبمـ المتحدة لمتجارة والتنمية عبر عنو مؤتمر األو لدييا نفاذ لؤلنترنت، 

 المعمومات تكنولوجياـ لواستخدامياألسر واألفراد  نفاذ، و مؤشرات 10ويدخل ضمنيا  واالتصاالت المعمومات

تتضمف  الشركات قبل مف واستخداميا المعمومات تكنولوجيا إلى النفاذمؤشر، و  12واالتصاالت وتتضمف 

 إلى البنية التحتية وزمبلؤه ايمانويل باباتوندؼ اجاال ، فيما لـ يشر النموذج الرابع والذؼ قدمومؤشرا 12كذلؾ 

 ضمف مؤشراتو لقياس مجتمع المعمومات.

ىما منظمتاف ىدفيما اقتصادؼ بالدرجة األولى فإف المعايير االقتصادية  UNCTADو OCDEوألف كل مف 

والتجارية حاضرة بقوة في مقياسييما، وذلؾ مف خبلؿ إدراج إنتاج وطمب وتجارة تكنولوجيا المعمومات 

ا منظمة التعاوف االقتصادؼ والتنمية بإنتاج تكنولوجيا واالتصاالت ضمف معاييرىا،  حيث عبرت عني

المعمومات واالتصاالت، وطمب قطاع األعماؿ لتكنولوجيات المعمومات واالتصاالت، وطمب األفراد واألسر 

 تكنولوجيا قطاعلتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، بينما عبر عنيا مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية ب

، ويمكف ىنا مؤشرات 4وضمت واالتصاالت  المعمومات تكنولوجيا سمع في والتجارة واالتصاالت المعمومات

خمق فرص يمانويل باباتوندؼ اجاال وزمبلؤه، وىي نموذج قياس إ ضمفدراج  بعض االبعاد جاءت ايضا إ

وليد جودة رأس العمل وتحسيف األداء الوظيفي والتي تدخل ضمف معيار التأثير، والعولمة وزيادة الدخل وت
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مؤشرا، وتدخل تحت معيار مخرجات  13الماؿ االجتماعي ورفع مستوػ المعيشة والتي تحتوؼ مجتمعة عمى 

 مجتمع المعمومات. 

أما المعايير المعرفية فقد كانت بارزة بوضوح في كل مف نموذج قياس تقارير االتحاد الدولي  

ت في مجاؿ المعمومات واالتصاالت والمتضمف معدؿ األمية لدػ لبلتصاالت حيف أدرجت معيار الميارا

البالغيف، ونسبة التسجيل اإلجمالية في المستوػ الثانوؼ فمافوؽ، ومعيار استعماؿ تكنولوجيا المعمومات 

واالتصاالت، والمتضمف ثبلثة مؤشرات ىي نسبة األفراد الذيف يستعمموف االنترنت، النسبة المؤوية 

اف في النطاؽ العريض الثابت، النسبة المؤوية لئلشتراكات النشطة لمسكاف في النطاؽ الشتراكات السك

 تكنولوجياالعريض النقاؿ، كذلؾ نموذج قياس مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية حيف أدرجت معيار 

توػ ، كما يمكف أيضا اعتبار معيار المحمؤشرات 8، والذؼ تضمفالتعميـ في واالتصاالت المعمومات

ما نموذج قياس أ، يضا ضمف المعايير المعرفيةأدرجتو منظمة التعاوف اإلقتصادؼ والتنمية المعموماتي الذؼ أ

وتيرة االستعماؿ، والتي ضمت فإف المعايير المعرفية تجسدت في معيار  ،ايمانويل باباتوندؼ اجاال وزمبلؤه

في  مؤشرا، ومعيار التأثير 27ىذيف البعديف بعديف أساسييف ىما تكرار االستعماؿ وتنوع االستعماؿ ويضـ 

بعده توليد الميارات والذؼ يعد واحد مف بيف أربعة أبعاد لمعيار التأثير، ومعيار مخرجات مجتمع المعمومات 

 في بعده توليد جودة رأس الماؿ االجتماعي والذؼ يعد أحد ابعاد معيار مخرجات مجتمع المعمومات األربعة.

معيار ىو النموذج الوحيد الذؼ أدرج مـ المتحدة لمتجارة والتنمية مر األمف المبلحع أف مؤتو 

معيار، كما يبلحع مؤشرات، وىو  7والذؼ تضمف الحكومة  في تصاالتواإل المعمومات تكنولوجيامخصصا ل

   مف الناحية المنيجية أف جميع نماذج القياس المذكورة اعتمدت عمى نيج إحصائي كمي.
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 األمن اإلنساني مجتمع المعمومات بعالقة ميل نقدي لالمطمب الثاني: تح

يبرز مف خبلؿ تتبع أدبيات األمف اإلنساني ومجتمع المعمومات أف دراسة الظاىرتيف حظيت باىتماـ 

الباحثيف والسياسييف منذ فترة طويمة لكنيا كانت بشكل منفصل، وقد كانت أوؿ مساىمة جمعت بشكل واضح 

 بينيديؾ فولفغانغومجتمع المعمومات في دراسة واحدة، ىي الورقة التي قدميا  ومباشر بيف األمف االنساني

Wolfgang Benedek  بعنواف "األمف اإلنساني في مجتمع المعمومات" في ورشة عمل عقدت  2012سنة

 *تمكيف الناس". -بالنمسا حوؿ "مستقبل األمف اإلنساني في مجتمع المعمومات: تنظيـ المخاطر

 ىو ،العادؼ الفرد عمىالمباشرة وغير المباشرة المؤثرة  األمنية التيديدات مع تعاملالوقد اعتبر  

، وفي ىذا السياؽ قدمت الورقة تيديدات األمف اإلنساني المعمومات مجتمع في اإلنساني لؤلمفبالنسبة  تحدؼ

 اإلنترنت تخدميلمس والتيديدات، الشخصي األمف يعني وىذا الخوؼ، مف التحررتعمق بتأف  يمكف عمى أنيا

 مستخدمي تيديدات يعني وىذا ،حاجةال مف التحرر، كما يمكف أف تتعمق بوالسياسية المدنية حقوقيـ وانتياؾ

 1.والتنمية الصحةو  التعميـ، في والحق والثقافية، جتماعيةواإل االقتصاديةعمى حقوقيـ  تؤثرالتي  اإلنترنت

 تمؾ معاألفراد لمتعامل  تمكيف مع أيضا يتعاملساني اإلن األمف مفيوـوقد أشارت ىذه الورقة إلى أف 

كمثاؿ لذلؾ، كما أشارت  العربي ربيع، واتخذت المبادرات المدنية لمنترنتاأل ة توفرىافرص، وىى التيديدات

 الحداألفراد، ك عمى أكبر سيطرةلفرض  الحكومات طرؼ مف اإلنترنت استخداـ يساء فإلى أنو يمكف أيضا أ

وتـ النظر إلى عبلقة األمف اإلنساني بمجتمع المعمومات في سياؽ حقوؽ  مثبل، تعبيرال فيـ حريتي مف

                                                           

جامعة لقانوف الدولي والعبلقات الدولية معيد ال عدة مؤسسات أكاديمية واستراتيجية، مف أىميا كانت الورشة بتعاوف  *
 كاديمية الدفاع الوطني لجميورية النمسا.أو   Grazغراز

1
 Wolfgang Benedek, ―Human Security in the Information Society‖, in 5 th Graz Workshop on “ The Future of 

Human Security in the Information Society: Regulating Risks - Empowering People”, University of Graz, 

Austria, Friday, 16 March 2012, p 3. Access date 13/07/2012  in http://www.etc-

graz.at/typo3/fileadmin/user_upload/ETC-Hauptseite/human_security/hs-perspectives/pdffiles/issue1_2012/4-

HSP12_Benedek__FINAL_.pdf 

http://www.etc-graz.at/typo3/fileadmin/user_upload/ETC-Hauptseite/human_security/hs-perspectives/pdffiles/issue1_2012/4-HSP12_Benedek__FINAL_.pdf
http://www.etc-graz.at/typo3/fileadmin/user_upload/ETC-Hauptseite/human_security/hs-perspectives/pdffiles/issue1_2012/4-HSP12_Benedek__FINAL_.pdf
http://www.etc-graz.at/typo3/fileadmin/user_upload/ETC-Hauptseite/human_security/hs-perspectives/pdffiles/issue1_2012/4-HSP12_Benedek__FINAL_.pdf
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 1اإلنساف وخاصة فيما يتعمق بأمف البيانات والخصوصية ألف حقوؽ اإلنساف أيضا تحمي وتمكف األفراد،

رية والتطرؼ تطرقت الورقة أيضا إلى التيديدات المتعمقة بسرقة اليويات الرقمية، وخطابات الكراىية والعنص

عمى شبكة األنترنت، إضافة إلى المواد اإلباحية المرتبطة باألطفاؿ، وىو ما يعني أف األفراد في مجتمع 

وىناؾ 2المعمومات يواجيوف نقاط ضعف محددة والتي تحتاج لمعالجة مف طرؼ مفيـو األمف اإلنساني،

 مكافحة قوانيف تطبيقل خطر ىناؾ مشكبلت أخرػ تنشأ عندما تكوف الدولة ىي مصدر انعداـ األمف حيث

وترػ الورقة أف مسؤولية حماية أمف األفراد ال تقع عمى عاتق  المنظمة الجريمة ضد القوانيف أو اإلرىاب

فجميع الفاعميف يخضعوف لمتيديد كما  3الدولة والمؤسسات وحدىا بل أيضا تتطمب مساىمة األفراد أنفسيـ،

 أيضا ىيو  اإلنساف حقوؽ  احتراـب يتميزعبلجية، ومفيـو األمف اإلنساني ينبغي عمييا المشاركة في التدابير ال

  4، وعالجت الورقة الموضوع في سياقو األوروبي.نترنترتبطة باألالم األمنية لتيديداتبا صمة ذات

عتبره ضمف نفيما الثقافية ضمف جانب التحرر مف الحاجة  ىذه الورقة البحثية المجاؿاعتبرت وقد 

نساني في مجتمع المعمومات ف اإلمعمى التيديدات التي تواجو األ كثرأ نيا ركزتخوؼ، كما أالتحرر مف ال

معمومات في التأثير عمى مستوػ يجابي لمجتمع النا تشخيص الدور بشقيو السمبي واإلفيما تحاوؿ دراست

ت فقط وأىممت دور الورقة مع مجتمع المعمومات عمى أنو يعني استخداـ األنترن تعاممتوقد نساني، األمف اإل

 مرا شديد التفاؤؿتخاذ الربيع العربي كمثاؿ يعتبر أإ، كما أف خرػ األتصالية والمعموماتية التكنولوجيات اإل

نساني، أف األنترنت قامت بدور إيجابي في تمكيف األفراد مف التعامل مع تيديدات أمنيـ اإلال يثبت فالواقع 

مفيـو ف يعالجيا أ تي يواجييا الفرد في مجتمع المعمومات ينبغيلج العبلقة مف حيث كوف التيديدات الاويع

فرص التمكيف لؤلفراد لمواجية تيديدات  ف مجتمع المعمومات يوفرتتفق دراستنا مع فكرة أنساني،  األمف اإل

                                                           
1
 Ibid., PP 4-5. 

2
 Ibid., p 6. 

3
 Ibid., p 9. 

4
 Ibid., p 11. 
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 كما يبلحع أف الورقة تميل إلى التحميل اإلستراتيجي أكثر مف التحميل العممي المنيجي حيثنساني. اإلمنيـ أ

 لـ يتـ ذكر المناىج والمقاربات النظرية التي قادت ىذه الورقة البحثية.

 لمطمب الثالث: تحميل نقدي لمسياق الماليزي لمدراسةا

دراسة كل مف راشيبل أدبيات السياؽ الماليزؼ في مجاؿ األمف اإلنساني والتنمية أف مف خبلؿ يتضح 

فيما تعتبر دراسات  1ارتباطا بمتغير األمف اإلنساني، المذكورةدراسات الأكثر  ىي  راممي ومايكل ماكاميت

كل مف محسف دمحم صالح ودمحم شريف بشير ونادية فاضل عباس مرتبطة أكثر بعوامل نجاح التجربة 

مفيـو واسع التنموية الماليزية، ولـ تركز في تحميبلتيا عمى متغير األمف باستثناء تبني دراسة نادية فاضل ل

عبلقة بنيوية لؤلمف والتنمية عندما  ازبر ، وا  والسياسػػػي القتصادؼ واالجتماعي،عدىا المتنمية في ب وشامل

اعتبرت التنمية ىي ضماف لؤلمف الفردؼ واإلجتماعي والقومي، وىي في ىذا تتفق مع طرح محبوب الحق 

تصادؼ والغذائي تسعة أبعاد لؤلمف اإلنساني، وىي البعد االققد اعطت راشيبل وزمبلؤىا سابقا، و  ناهذكر الذؼ 

 األمف والصحي والبيئي واإلجتماعي والشخصي والمجتمعي والسياسي والثقافي، فيما جادؿ مايكل بأف

قد ، و 2003نساني اآلف لسنة ىو في ىذا يتفق مع نظرة تقرير األمف اإلالدولة، و  أمف طبيعيا اإلنساني يكمل

 القومي.  األمف أطر إلنساني فيا األمف المتعمقة بدمج مفيوـ األدلة وتحميل حاوؿ استكشاؼ

اتفقت دراسات كل مف محسف دمحم صالح ودمحم شريف بشير ونادية فاضل عباس فضمي عمى كوف و 

 قطاعالمتغير المعرفي أحد أىـ عوامل نجاح التجربة التنموية الماليزية، حيث ركزت دراسة محسف عمى 

                                                           
1
نساني بماليزيا لكف لـ نتمكف مف اإلأف ىناؾ دراستيف ميمتيف حوؿ األكما اشرنا في عنصر الدراسات السابقة في المقدمة   

وآخروف حوؿ "األمف اإلنساني وشبكات  Zarina Othmanالدراسة الجماعية لزارينا عثماف : وىما ،ليمامف اجراء دراسة نقدية 
مغة الماالؼ ولـ نجد ليا ترجمات وذلؾ لكونيا ب، UKMبالجامعة الوطنية الماليزية  2005األماف اإلجتماعي" المنشورة عاـ 

 Benny TEH Cheng Guan, Human Security: Developing aدراسةإلى أؼ مف المغات العربية أو اإلنجميزية أو الفرنسية، و 

conceptual framework for Malaysia, 2012،  لـ نتمكف مف الحصوؿ عمى نسختيا والتي رغـ اتصالنا بصاحبيا إال أننا
 عمى ممخصيا فقطالكاممة بل اطمعنا 
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وحممت دراسة دمحم  مف النيوض، التي مكنت ماليزيا أحد أىـ األسبابباعتباره  التعميـ والتدريب في ماليزيا،

شريف دور التعميـ في النيضة التنموية مف حيث النظاـ التعميمي ودور الدولة وتطوير القوانيف والسياسات 

والمؤسسات التعميمية، ونظاـ التدريب الصناعي، واعتبر اقتناء المعرفة التقنية واستيعابيا واحدة مف بيف ستة 

 نسانيةجػراءات الحكوميػة المسػاندة لمتنميػة اإلقتصاد المعرفي واإلاإلاح، أما نادية فأعتبرت عناصر لمنج

بػداع، وبناء قوة عالية التأىيل، وتطوير البنية التحتية لمدولة والتي يدخل بتكػار واإلواالقتصػادية وتعزيػز اإل

 وتطوير ،عموماتية عالية الجودةطارىا توفير شبكات معمومات واتصاالت متقدمة جدا وخدمات مإتحت 

، نجاح التنمية الماليزيةلمبلمح ك معات التكنولوجية ومراكز االبتكار واالبداع، وحماية الممكية الفكريةتالمج

 لفرضيات.  انسانية الشاممة ضمف متغيرات دراستنا، وفي رنا لمبعد المعرفي في التنمية اإلوىذا يدعـ اختيا

لمنيجية فإف محسف دمحم صالح لـ يشر إلى النظرية المتبناة في تحميبلتو ومف الناحيتيف النظرية وا

غير أنو أشار إلى توظيفو لمقاببلت مع شخصيات ليا دور في صناعة القرار بماليزيا، كما لـ يشر دمحم 

ة شريف بشير كذلؾ إلى اإلطار النظرؼ لدراستو واكتفى بعرض الجذور النظرية التي تبنتيا ماليزيا والمتمثم

ف دراسة نادية تعد واسعة وشاممة مف حيث المضموف، أفي نظرية اإلوز الطائر وسياسة التوجو شرقا، ورغـ 

مف فرضية مفادىا أف  تانطمقذكرت الفرضية التي انطمقت منيا عمى عكس باقي الدراسات، حيث كما أنيا 

التنمػوؼ المرمػوؽ الػذؼ تمتػاز بو لى المسػتوػ إفي ماليزيا مكنيػا مػف الوصػوؿ  وجود قادة الفكر التنموؼ 

ار ننا الحظنا غياب تحديد اإلط، إال أسبلـ النبيمة وجعميا سموكا يوميا لمتعاملفضبل عف العتماد عمى قيـ اإل

إلى صالح وجية نظر  مبالغة وتحيز في صياغة الفرضيةالتمسنا لؾ المنيجي المتبع في المقاؿ، وكذ

ما دراسة مايكل، ا أد تبنوا النظرية البنيوية ومنيجا كميا في انجاز دراستيمما راشيبل وزمبلؤىا، فقالماالؼ، أ

ىا النظرؼ إطار الدراسات تحميبل لمتغير األمف اإلنساني في ماليزيا إال أنيا كذلؾ لـ تبرز كثر كونيا أفرغـ 

اإلنساني والمنيجي بوضوح، وقد الحظنا مف خبلؿ أدبيات األمف اإلنساني عبلقة قوية تربط بيف األمف 
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ومتغير التنمية إلى درجة استناد بعض الدراسات إلى نفس األساليب لقياس كل مف األمف اإلنساني والتنمية 

اإلنسانية، كما الحظنا شح شديد لدراسة عبلقة متغير األمف اإلنساني بمتغير مجتمع المعمومات وحتى 

 عبلقتو بالمتغيرات ذات الطابع التكنولوجي بشكل عاـ.  

ما يخص متغير مجتمع المعمومات، فنجد أنو عمى اختبلؼ تسمياتو، فإف التركيز الموضوعاتية أما في

لمدراسات، كاف حوؿ تقييـ تقدـ ماليزيا نحو تحقيق مجتمع المعمومات، وتحميل وتقييـ سياسات العمـ 

وكذلؾ تناوؿ والتكنولوجيا وخاصة سياسات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، والتحديات التي واجيتيا، 

عبلقة تمؾ التكنولوجيا بالنمو االقتصادؼ واإلنتاجية والتنمية اإلنسانية وتطوير رأس الماؿ البشرؼ واالقتصاد 

المعرفي والمتغير السكاني، ومفاىيـ عديدة أخرػ، كما تـ التعرض إلى سياقات التعددية اإلثنية واالندماج 

موقع ماليزيا ومقارنتيا في السمـ العالمي لمجتمع المعمومات، االجتماعي والوحدة الوطنية، وكذلؾ تـ تحديد ت

وتـ أيضا تشخيص العوامل الحاسمة التي تتطمب االىتماـ فيما يتعمق بتكنولوجيا معمومات واتصاالت قائمة 

 عمى االبتكار.

جو ومف المبلحع اف التوجو الموضوعاتي والتحميمي العاـ لدراسات مجتمع المعمومات المتوفرة ىو تو  

اقتصادؼ وسياساتي وتنموؼ ومعرفي، وفي جميع الدراسات لـ يعالج المجاؿ األمني إال باعتباره أحد تحديات 

 1مجتمع المعمومات، وبالتالي نمتمس نقصا حادا في دراسة مجتمع المعمومات وعبلقتيا بالمتغير األمني.

، كما ىو الحاؿ في دراسات وفي حيف أف عدة دراسات لـ تشر صراحة إلى أطرىا النظرية والمنيجية

دمحم السيد سميـ )والذؼ لـ يذكر اطاره  كل مف جورا رمبلف وزمبلئيا، وعمى سمماف، وبشار الحاج احمد، و

النظرؼ والمنيجي غير أنو ضمنيا استخدـ منيج نوعي مع وجود دالالت احصائية في البحث مستقاة مف 

لجت الموضوع وفق اتجاىات نظرية ومنيجية مختمفة عدة وثائق(، نجد في المقابل أف بقية الدراسات عا
                                                           

1
 .، بل األمف بمعناه الواسعال نقصد ىنا األمف المعموماتي  
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نورسية عبد في دراسة ىانس ديتر، واستخداـ  مقارف التاريخي و ومتعددة، مثل نظرية التحوؿ والمنظوريف ال

ودمج  ،والمقابمة شبو المنظمة جمع المعمومات ىما تقنية الديمفييتيف في نتقل الحميد وحميمة بديع الزماف

المستخدمة في أخذ  Hodgesوىودجيس  Daleniusي لطريقة التقسيـ الطبقي لدالينيوس رامتشانداف راماسام

نظرية لجبلؿ الديف عبد المالؾ وزمبلؤه لالورقة البحثية ي تبنمع طريقة القياس عبر مؤشر الترتيب، و  العينات

، وتبني أطروحة واف لمنيج تجريبي اعتمادا عمى االسموبيف الكمي والنوعي معايا ل، واستعمااإلحتواء الرقمي

منيرة واف جعفر لثبلثة مقاربات نظرية في نفس الدراسة وىي نظريات المجتمع الشبكي ورأس الماؿ 

 االجتماعي واالندماج االجتماعي، متبعة منيج يمزج دراسة حالة استكشافية متعددة بمنيج مختمط.

اسي ألؼ مف الدراسات ورغـ أف ابتكار أساليب لقياس مجتمع المعمومات لـ تكف اليدؼ األس

المذكورة، إال أف ىناؾ ثبلثة دراسات منيا أولت أىمية لذلؾ، فقدـ ىانس ديتر مؤشرات تمثمت في عدد 

 ،عدد الميندسيف والعمماء في بحوث التطوير، عدد مزودؼ األنترنت، اليواتف النقالة والحواسيب الشخصية

ات التحويمية، عدد براءات اإلختراع لكل مف المقيميف صادرات التكنولوجيا الفائقة نسبة إلى صادرات الصناع

، بينما ركز رامتشاندراف راماسامي عمى تسعة متغيرات أساسية تدخل تحت النفاذ ىانس ديتر وغير المقيميف

الى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وانتشارىا، واستعماليا، والميارات، فيما جمع جبلؿ الديف عبد المالؾ 

بالمبحوثيف وىي المتغير كانت جميعيا متعمقة ربعة متغيرات أساسية ياناتيـ بالتركيز عمى أوزمبلؤه ب

مية المعموماتية، ومتغير القدرة عمى استعماؿ اقتصادية ومتغير األ -الديموغرافي ومتغير الحالة السوسيو

 .التكنولوجيا بعد تمقي التدريب

عدد مف الفجوات التزاؿ تواجو الباحثيف،  وبناءا عمى كل ما ورد في ىذا الفصل، يمكف تشخيص

وفي حاجة إلى مزيد مف االىتماـ البحثي األكاديمي، فبعد الفحص الموضوعاتي والتحميمي لؤلدبيات المتوفرة 

حوؿ األمف اإلنساني ومجتمع المعمومات والسياؽ الماليزؼ ليما، وجدنا أنو عمى الرغـ مف وجود كـ ىائل 
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شكاليات كل مف األمف اإلنساني ومجتمع المعمومات بشكل منفصل في سياؽ مف الدراسات التي عالجت إ

عبلقتيما بالتنمية، وبمتغيرات عديدة أخرػ، إال أف أىـ الفجوات المسجمة ىي شح الدراسات التي تعالج 

عبلقة مباشرة بيف متغيرؼ مجتمع المعمومات واألمف اإلنساني، كما سجمنا أيضا تناقضات بيف الدراسات 

ردة حوؿ تقييـ التجربة الماليزية فيما يتعمق بالقيادة السياسية ودور القيـ الدينية في تحقيق األمف والتنمية الوا

اإلقتصادية في ماليزيا، حيث أف أغمب القراءات بالمغة العربية متفائمو في تصويرىا لنجاح التجربة الماليزية، 

عدـ نجاح ماليزيا في ىذا الخصوص، وىذا ما يبرز فيما نجد أف الدراسات غير العربية تحكـ في أغمبيا ب

حاجة إلجراء مزيد مف البحوث يكوف طابعيا نقدؼ وتجريبي وميداني ومعمق ومقارف في إعادة تقييـ دور 

 القيادة السياسية والقيـ الدينية في تحقيق األمف والتنمية في ماليزيا. 

يفية التي يمكف مف خبلليا الجمع بيف البيانات الكومف الناحية المنيجية، التزاؿ ىناؾ فجوة متعمقة ب

البحث في أنسب تقنيات وكذلؾ نساني، في نفس المقياس فيما يخص قياس األمف اإلالكمية والبيانات النوعية 

، كما الحظنا أف أساليب نسانيساعدة في قياس المفيوـ الواسع لؤلمف اإلمعالجة المعمومات التي يمكنيا الم

مات يغمب عمييا الطابع الكمي، وبالتالي تبرز حاجة إلى إدراج الطابع النوعي إلى جانب قياس مجتمع المعمو 

الكمي بيدؼ رفع نسبة الموثوقية في القياس، ويبلحع أيضا أف أغمب جيود قياسو كانت خاضعة لييئات 

عة ومنظمات دولية تخدـ في أغمبيا أجندات إقتصادية وتكنولوجية، وىذا انعكس بشكل واضح عمى طبي

معايير القياس، وىنا تبرز الحاجة إلى توجو البحث نحو إدراج معايير إنسانية أيضا ضمف معايير قياس 

التي أنجزت بالمغة العربية فيما يتعمق بالسياؽ الماليزؼ، كانت دراسات الغمب مجتمع المعمومات، كما أف أ 

إلى توجو الدراسات بالمغة العربية إلى  كيفيا، وابتعدت كميا عف الطابع الكمي، وىنا تبرز حاجة اابعتحمل ط

استخداـ النيج الكمي في دراساتيا إلى جانب النيج النوعي، وذلؾ مف أجل تحقيق ىدؼ تكاممي وتنموؼ 

 لدراسات ىذا المجاؿ.
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المذكوره في تعميق الفيـ النظرؼ لمظاىرتيف وكذلؾ فيميا في سياقيا  أدبيات الدراسةقد ساىمت و 

تحديدنا لمفاىيـ ومتغيرات الدراسة، والتعرؼ عمى طرؽ قياس الظاىرتيف لتوظيف الماليزؼ، وكذلؾ في 

المناسب منيا لقياسيا في السياؽ الماليزؼ، وقد ساعدتنا بشكل واضح في تطبيق مقاربة القدرة في مرحمة 

اعدت ( في الفصل السابق، كما س2( و)1التحديد النظرؼ لقوائـ القدرات، والتي أوردناىا في الجدوليف )

أغمب األدبيات في صياغتنا لفقرات اإلستبياف الذؼ تـ توزيعو عمى طمبة الدراسات العميا بالجامعات 

الماليزية، وبالتالي أسئمة المقاببلت، كما ساعدت أيضا إلى جانب اإلطار النظرؼ لمدراسة في تفسيرنا لمنتائج 

 النيائية التي توصمت إلييا.

إطار إدراج في ردـ بعض الفجوات التي تـ تشخيصيا، مف خبلؿ وتحاوؿ دراستنا ىذه المساىمة   

الكمي بالجانب النوعي في معالجة موضوع األمف الجانب منيجي فصمو الفصل الثالث، وىو إطار يجمع 

اإلنساني ومجتمع المعمومات في السياؽ الماليزؼ، وذلؾ بتبني المنيج المختمط، كما تحاوؿ االستفادة مف 

صي نظرا لتشعب وتعقيد ظواىر الدراسة واالستفادة مف المعرفة الموجودة لدػ الخبراء المنيج عبر التخص

والممارسيف في مجاالت الدراسة، وتساىـ مف الناحية الموضوعاتية بتحميل ودراسة العبلقة بيف متغيرؼ األمف 

رقتو "األمف إلى أف و  Wolfgang Benedek بينيديؾ فولفغانغاإلنساني ومجتمع المعمومات والتي أشار 

، كانت أوؿ عمل يجمع بيف ىذيف المتغيريف في 2012اإلنساني في مجتمع المعمومات" والتي قدميا سنة 

دراسة واحدة، ولذلؾ اخترنا االستعانة بمتغير وسيط وىو التنمية اإلنسانية الشاممة لدراسة تمؾ العبلقة.
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الثالفصل الث  

 اإلطار المنيجي لمدراسة

ىدؼ ىذا الفصل ىو عرض وتحديد ومناقشة المناىج واألساليب والتقنيات التي وجيت البحث، 

مستعينة   Exploratory Case Studyحيث تبنت الدراسة في األساس استراتيجية دراسة حالة إستكشافية

، وتـ خبلليا Trans-disciplinary Methodوالعابر لئلختصاصات   Mixed Methodsبالمنيجيف المختمط

، المقاببلت شبو Documentsاستعماؿ ثبلثة أدوات وأساليب لجمع البيانات والمعمومات وىي الوثائق 

، SPSS 21، كما استعنا ببرنامجي  Questionnaire، واإلستبياف Semi-Structured Interviewsالمنظمة

 ي تنظيـ ومعاجة البيانات والمعمومات. ف Triangulationوبعممية التثميث   Atlas.ti 7و

وقد اعتمدت الدراسة عمى بيانات ومعمومات نوعية وكمية في آف واحد، تـ جمعيا مف مصادر في 

تخصصات متعددة ذات عبلقة بموضوع ومتغيرات البحث، فاستخدمت وثائق متنوعة )بيانات كمية ونوعية( 

التجربة الماليزية في سياؽ ىاتيف الظاىرتيف، كما حوؿ موضوعات مجتمع المعمومات واألمف اإلنساني و 

استخدمت المقاببلت الشخصية )بيانات نوعية( مع خبراء مختصيف في مجاالت مختمفة مرتبطة بظواىر 

الدراسة كإحدػ أدوات جمع المعمومات، واعتمدنا كذلؾ عمى إستبياف )بيانات كمية( شمل عينة مف طمبة 

 في ماليزيا ويزاولوف دراستيـ في تخصصات مختمفة في جامعاتيا الحكومية.   الدراسات العميا الذيف يعيشوف 

ويشرح ىذا الفصل بالتفصيل تمؾ المناىج  ودواعي اختيارىا،كما يوضح كيفية تحديد عينات الدراسة 

 ه.واألساليب والتقنيات التي دعمت ىذه الدراسة عمميا والتي وظفناىا لجمع وتحميل المعمومات المذكورة أعبل
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 المبحث األول

 مناىج الدراسة وتحديد عينات المالحظة

إف الغرض المباشر إلجراء ىذه الدراسة ىو استكشاؼ وفيـ كيفية ومدػ الدور الذؼ يمعبو مجتمع 

المعمومات اتجاه تعزيز األمف اإلنساني في المجتمع الماليزؼ، ليذا تـ تصميـ الدراسة في األساس كدراسة 

، ونظرا الرتباط جودة دراسة أؼ حالة بتنوع وتعدد مصادر األدلة Exploratory Case Studyحالة استكشافية 

 Mixed Method (Qualitative andوالمعمومات، إستعنا بأسموب البحث المختمط )نوعي وكمي(

Quantitative) وبالمنيج عبر التخصصي ،Transdisciplinary Method  نظرا لطبيعة متغيرات الدراسة

 في مجتمع المعمومات، التنمية االنسانية الشاممة بمافييا المعرفية واالقتصادية ، واألمف اإلنساني. المتمثمة

وقد استدعت الضرورات البحثية عدـ اإلقتصار في جمع المعمومات وتحميميا وتفسيرىا عمى  

لدراسات أؼ مجاؿ العبلقات الدولية أوا -المعرفة المتداولة حوؿ الموضوع في مجاؿ تخصصنا وحده 

بل تطمبت الطبيعة المتعددة االختصاصات لؤلمف اإلنساني ومجتمع المعمومات والعبلقة بينيما  -األمنية

اتباع توليفة بيف المناىج المذكورة والمرتبطة بشكل وثيق بإشكالية البحث والمقاربات النظرية المختارة ومفاىيـ 

  ة الموضوع محل الدراسة.الدراسة وبالتالي حاولنا تكييف أسموب البحث مع طبيع

وتوضح المطالب الثبلثة الموالية المناىج المستخدمة وتقنياتيا ودواعي اختيارىا، وكيفية توظيفيا في 

 البحث، وتحديد مجتمع الدراسة وعينات المبلحظة.
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 Case Study Methodدراسة حالة المطمب األول: منيج 

دراسة الحالة ىي ليست منيجا في حد ذاتيا  ف( أ2005) Robert E. Stakeستيؾ  روبيرت إؼ يرػ 

 Helen Simonsوتعرؼ ىيميف سيمونس 1،نظر بعمق ومف عدة زوايا إلى الشيئ المدروسالب ترتبطبل 

( دراسة حالة عمى أنيا استكشاؼ عميق مف منظورات متعددة لمتعقيد والتفرد الموجود في مشروع أو 2009)

وىناؾ أربعة انماط أساسية لتصميـ دراسة 2في سياؽ الحياة الواقعية،سياسة أو مؤسسة أو برنامج أو نظاـ ما 

 مف خبلؿ الشكل التالي: Robert Yinحالة، أوضحيا روبيرت ييف 

 (: األنماط األساسية لتصميم دراسة حالة.3الشكل)

 

 

 

 

 

 

 ,Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods, Fourth edition: حشجًج عٍ انًصذس انخبنٍ

Lose Angeles, London, India, Singapore: SAGE Publications, 2009, p39. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Gary Thomas, “How to do Your Case Study: A guide for students and researchers”, Los Angeles London New 

Delhi Singapore Washington: SAGE, 2011, p 9. 
2
 Ibid, p 91. 
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 لماذا دراسة حالة؟ -0

تساعد عمى مستفيضة  معموماتوفر لنا ا تألنيكاستراتيجية أساسية لدراستنا اخترنا دراسة حالة لقد 

بصورة أكثر عمقا مما تقدمة في ماليزيا أشمل لمعبلقة بيف ظاىرتي مجتمع المعمومات واألمف اإلنساني  فيـ

كما  حصائيةاإلالنوعية و عمى تفسير نتائج التحميبلت ، كما أف ىذا المنيج يساعدنا مناىج البحث األخرػ لنا 

كشافية والتي تفتح مجاال لزيادة تعميق البحث في الدراسات االست نياية فيجديدة فروض في استنباط نا يفيد

لى مرونة ىذه االستراتيجية بإعطائيا حرية أكبر لمباحث مف خبلؿ تعدد مصادر المجاؿ، ىذا باإلضافة إ

مكانية تكيفيا مع جوانب مثل الجانب اإلحصائي والجانب التحميمي النوعي والجانب المتعدد  المعمومات وا 

إلى  أو الحقةات دراسإلجراء  وفرضيات أسئمة تحديدإلى  ستكشافيةاال حالةال دراسة وتيدؼ اإلختصاصات،

المرغوب فيو، وكثيرا ما يجرػ جمع البيانات والعمل الميداني المسبق لتحديد  البحث مف الجدوػ  تحديد

 االسئمة والفرضيات النيائية، وىذا النوع مف الدراسات غالبا ما تعتبر دراسات تمييدية لمشاريع بحثية أخرػ.

ية البحثية المفضمة عندما تتحقق أف دراسة حالة ىي االستراتيج Robert K. Yinويرػ روبيرت ييف  

 1 ثبلثة شروط أساسية ىي:

 .عندما تكوف طبيعة السؤاؿ المطروح لمبحث ىي كيف؟ او لماذا؟  -

 و الظاىرة.عندما يمتمؾ الباحث سيطرة قميمة عمى الحدث أ  -

 .عندما يكوف محور الدراسة ىي ظواىر حالية وفي سياؽ الحياة الواقعيةو  -

ييف المذكورة فإف السؤاؿ المحورؼ لدراستنا ومدػ سيطرتنا عمى الظواىر  وبالنظر إلى شروط روبيرت

 المدروسة وغرض البحث كميا عوامل تطمبت دراسة حالة كأنسب استراتيجية إلجراء ىذا البحث.
                                                           
1
 Robert K. Yin, “Case Study Research: Design and Methods”, Lose Angeles, London, India, Singapore: SAGE 

Publications, 4
th

 edition, 2009, p 1.  
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 لماذا ماليزيا كحالة لمدراسة؟ -5

في إجراء البحث رنا قبل االنطبلؽ خت( لدراسة حالة، ا3مف بيف األنماط األربعة الموضحة في الشكل )

بالذات كحالة لمدراسة دوف  ماليزياالنمط األوؿ المتمثل في دراسة حالة فردية بوحدة تحميل واحدة، وقد حددنا 

 :نظرا لعدة اعتبارات نمخصيا فيما يمي ،غيرىا

كونيا ذات أىمية خاصة باعتبارىا شكمت مثاال متفردا لمجتمعات دوؿ الجنوب التي تتميز بيوية  -

قدة لكنيا تحقق في نفس الوقت ازدىارا اقتصاديا واستقرارا سياسيا ممحوظا حتى اآلف عند مجتمعية مع

، حيث تبرز أىمية ماليزيا ىنا في ةمقارنتيا بمجتمعات أخرػ أقل تعقيدا مف حيث اليوية المجتمعي

المتحدة  اعتبارىا نموذجا ناجحا لبلندماج اإلجتماعي مف طرؼ تقرير التنمية اإلنسانية لبرنامج األمـ

 1.، وىو نفس التقرير المؤسس ألبعاد األمف اإلنساني1994اإلنمائي

االقتصادؼ  يففي المجتمع الماليزؼ بعدة متغيرات يعتبر المتغير الفرد ارتباط تحسيف نوعية حياة  -

لممتغيرات والميداني في االستكشاؼ العممي لدػ الباحثة والمعرفي مف أىميا، وبالتالي تولدت الرغبة 

عمى التوجيات الفعمية  ثيرا في األمف اإلنساني بماليزيا، والتعرؼ عف قرب وبعمقثر ارتباطا وتأاألك

 واضح سياسات الحكومات الماليزية المتعاقبة نتياج خاصة بعد إ ،لؤلمف اإلنساني في المجتمع الماليزؼ 

 مجتمع المعمومات والمعرفة. تخص 

فترة تعد كافية نسبيا في تبنييا لسياسات مجتمع  تخذي أالتف ماليزيا تعتبر مف بمداف عالـ الجنوب أل -

المعمومات والمعرفة والتي تبنتيا منذ بداية التسعينات، وبالتالي تعد حالة مناسبة جدا لدراسة استكشافية 

حوؿ دور مجتمع المعمومات في تعزيز األمف اإلنساني في مجتمعيا، فرغـ وجود عدة دوؿ مف عالـ 

 مفكوف دراستنا تبحث في عبلقتو باأل فا دور مجتمع المعمومات بشدة إال أعاتيالشماؿ يبرز في مجتم

                                                           
1
 United Nations Development Programme (UNDP), Op.cit., p44. 
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لف ألنيا فضل الحاالت قة في دوؿ عالـ الشماؿ ال تشكل أنساني بالذات تجعل مف دراسة ىذه العبلاإل

تيديدات األمف اإلنساني مف الناحية التطبيقية مرتبط بعالـ الجنوب لكوف تبرز بوضوح تمؾ العبلقة 

 مف ارتباطيا بعالـ الشماؿ. بكثير ثر كأ

كما يعتبر النفاذ لممعمومات واىتماـ الباحثة بدراسات األمف غير التقميدؼ لمنطقة آسيا عموما وجنوب  -

 حد العوامل الميمة في اختيار ماليزيا كحالة لمدراسة.أشرؽ آسيا خصوصا 

 طريقة توظيف ىذا المنيج في البحث: -3

  1 :ة عمى خمسة عناصر أساسية وميمة ىيتحتوؼ استراتيجية دراسة حال

 .أسئمة الدراسة -

 .فرضيات الدراسة -

 .وحدة او وحدات التحميل -

 .الربط المنطقي لمبيانات بالفرضيات -

 .معايير لتفسير النتائج -

كما سبق الذكر في  فبعد تحديدنا إلشكالية الدراسة وأسئمتيا البحثية وفرضياتيا ووحدة التحميل األساسية

 ، قمنا باتباع الخطوات التالية:لدراسةمقدمة ىذه ا

جمع البيانات والمعمومات مف خبلؿ ثبلثة تقنيات أساسية ىي البحث الوثائقي لجمع  الخطوة األولى:

المعمومات األساسية حوؿ الحالة وقد تعددت الوثائق مف حيث الطبيعة وتنوعت مف حيث التخصصات 

عمومات األساسية غير المتوفرة في الوثائق وكذلؾ فحص والمجاالت، ثـ المقابمة شبو المنظمة لجمع الم

صحة بعض المعمومات الواردة في الوثائق والتعمق في فيـ الواقع الماليزؼ فيما يتعمق بإشكالية الدراسة، 
                                                           
1
 Robert K. Yin, Op.cit., pp 28. 
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شاؼ وقياس الظواىر محل الدراسة كما يمكنو تغطية بعض العجز ف كونو تقنية تساعد عمى استكواإلستبيا

ق والمقاببلت، وكانت اإلنطبلقة بجمع المعمومات مف خبلؿ الوثائق ثـ الجمع بشكل الموجود في الوثائ

 عماؿ التقنيات الثبلثة المذكورة.متزامف باست

بعد جمعنا لممعمومات قمنا بترتيبيا وتصنيفيا إلى أجزاء تتماشى مع إشكالية البحث  الخطوة الثانية:

مات كل تقنية بشكل منفصل عف اآلخر واستعنا في ذلؾ وأسئمتيا الفرعية، وقد تعاممنا مع بيانات ومعمو 

، وفي ىذه المرحمة تطمب األمر استمرارا في Atlas.ti version 7و SPSS version 21برامج الحاسوبية الب

 جمع المعمومات في بعض العناصر التي احتاجت مزيدا مف البحث.

ل جزء مف أجزاء إشكاليتنا، مع التقيد كالمحصل عمييا حوؿ معمومات القمنا بتحميل  الثالثة: الخطوة

، وفي ىذه الخطوة بدأت عممية الدمج في تحميل بحث المستعممةمف تقنيات البمتطمبات تحميل كل تقنية 

نتائج البحث التوثيقي ونتائج المقاببلت نظرا النسجاـ الطابع التحميمي لكمييما وتـ تحويل البيانات الكمية في 

فاصبحت لدينا مجموعة بيانات نوعية منسجمة محصل عمييا مف الوثائق  الوثائق إلى بيانات نوعية

 والمقاببلت، بينما أجرينا تحميل نتائج اإلستبياف بشكل مستقل. 

قمنا بدمج نتائج البحث النوعي والبحث الكمي فيما يعرؼ بعممية التثميمث، كما قمنا  الخطوة الرابعة:

يرىا مستخدميف في ذلؾ ما جاء في اإلطار النظرؼ لمدراسة بالربط بيف نتائج الدراسة وفرضياتيا وتفس

 ودراساتيا السابقة.

يذا لوقد تطرؽ المبحث الثاني قرير النيائي وتمخيص نتائج البحث، قمنا بكتابة الت الخطوة الخامسة:

 بالتفصيل أكبر. 4إلى  1الفصل إلى إجراءات الخطوات مف 
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 المطمب الثاني: المناىج المساعدة

بر التخصصي كمنيجيف مساعديف، المختمط وع يففي ىذه الدراسة المنيجيج دراسة حالة اخترنا لدعـ من

حتى اآلف تطرح حوؿ استخداميما العديد مف التساؤالت،  نسبيا فإنو وكوف كبل المنيجيف حديثي اإلستخداـ

براز ىذيف المنيجيف و تقديـ لى يجعمنا في حاجة إوىذا   . في البحث فيماأسباب اختيارىما وطريقة توظيا 

 :Mixed Method المنيج المختمط  -1

 فمسفية، والكمية، وتتضمف افتراضات النوعية البحث والتحقيقأشكاؿ  فبي يربط أو يجمع يجمن ىوو 

 جمع مجرد مف أكثر فيو وبالتالي دراسة واحدة، في المنيجيف دمج كبليو  ونوعية، كمية مناىج فيو ستخدـوي

 جنب إلى جنبا المنيجيف كبل استخداـ عمى أيضا ينطوؼ  مية والنوعية، فيولكل مف البيانات الك وتحميل

وقد حدد بعض الباحثيف مف بينيـ  1الكمي وحده، أو البحث النوعي مما يفعمو الدراسة بشكل أكبر لتقوية

  2 ىداؼ لممنيج المختمط وىي:أ  سبعة Venkateshفينكاتيش 

 ات نظر متبادلة حوؿ التجارب المتماثمة.: لمحصوؿ عمى وجيComplementarity ىدؼ تكاممي -
 : لضماف التمثيل الكمي لمتجارب.Completeness ىدؼ تكميمي -
 : لبناء أسئمة وصياغة فرضيات جديدة لفحصيا في دراسات الحقة.Developmental ىدؼ تنموؼ  -
 : لتوضيح او تدقيق المعرفة المحصل عمييا مف أحد المنيجيف.Expansion ىدؼ توسيعي -
 : لتقييـ الجدارة بالثقة فيما يخص استدالالت أحد المنيجيف.Confirmation يدؼىدؼ توك -
 : لتعويض النقص الموجود في أحد المنيجيف باستخداـ اآلخر.Compensationىدؼ تعويضي  -
 : لمحصوؿ عمى وجيات النظر المتعارضة حوؿ نفس التجربة.Diversity ىدؼ تنوعي  -

                                                           
1
 John W. Creswell, ―Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches”, Lose Angeles, 

London, India, Singapore: SAGE Publications, 3
rd

 edition, 2009, p2. 
2
 Gail D. Caruth, Demystifying Mixed Methods Research Design: A Review of the Literature, Mevlana 

International Journal of Education (MIJE) Volume 3, issue 2, 1 August, 2013, pp 113-114. 
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ساعد في دراستنا ىذه، نظرا النسجامو مع منيج دراسة حالة، فيو وتـ اختيار المنيج المختمط كمنيج م

يساعد في زيادة جودة دراسة الحالة مف حيث تنوع مصادر وطبيعة البيانات المعتمدة ألنيا ترفع مف مستوػ 

الموضوعية والثقة في صحة نتائج البحث، كما أف طبيعة األسئمة المطروحة )السؤاؿ الرئيسي واألسئمة 

ال يمكف أف يغطييا المنيج النوعي وحده بل تحتاج إلى المنيج الكمي لموصوؿ إلى نتائج أفضل، الفرعية( 

ويساعد المنيج المختمط في شمولية وتعميق فيـ الظواىر المدروسة كوف دراستنا ىي دراسة استكشافية، كما 

فجوات التي تحتاج إلى يساعدنا عمى توليد رؤػ وفرضيات جديدة مف خبلؿ اختبلؼ نتائج المناىج وتحديد ال

 مزيد مف البحث والتحميل في موضوع الدراسة.

ستة أنماط أو طرؽ يمكف مف خبلليا تطبيق المنيج المختمط صنفيا  creswellوقد ذكر كريسويل 

نمط التثميث المتزامف  ;اعتمادا عمى أربعة معايير ىي الزمف، الوزف، الدمج، التنظير، وىذه الطرؽ ىي

ط االستكشافي النمنمط المتقارب المتزامف، والنمط المترسخ، والنمط التفسيرؼ المتتابع، و نا بالويسمى أحيا

نمط التثميث المتزامف والنمط كل مف ويعتبر 1 ، والنمط التحويمي المتزامف،النمط التحويمي المتتابعالمتتابع، 

اط استخداما في مجاؿ العمـو المترسخ والنمط التفسيرؼ المتتابع والنمط االستكشافي المتتابع أكثر األنم

نماط الستة المذكورة يتناسب وبالنظر إلى أىداؼ دراستنا ىذه نجد أنو مف بيف األ2االجتماعية حتى اآلف،

إما نمط التثميث المتزامف أو اإلستكشافي المتتابع،  وىو ،مف بيف األنماط الستة استخداـ نمطيف فقط يامع

 :ىي مف لعدة اعتباراتوقد اخترنا اتباع نمط التثميث المتزا

أف الفترة المحددة لجمع البيانات )اؼ الفترة المحددة لتواجد الباحثة في مجتمع البحث( غير كافية  -

الستخداـ النمط االستكشافي المتتابع، كونو يتطمب البدء بالمنيج الكيفي مف جمع بيانات وتحميميا أوال 

                                                           
1
 John W. Creswell Op.cit., pp 168-172 

2
 W.Alex Edmonds and Tom D.Kennedy, ―An Applied Reference Guide to Research Designs: Quantitative, 

Qualitative, And Mixed Methods”, Lose Angeles, London, India, Singapore: SAGE Publications, 2013, pp 145-

174. 
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مي وجمع بياناتو وتحميميا، ثـ االنتقاؿ إلى دمج ثـ عمى أساسيا يتـ االنتقاؿ إلى تصميـ المنيج الك

 النتائج الكمية والنوعية في مرحمة المناقشة والتفسير.

أنو مقارنة بالنمط اإلستكشافي المتتابع، نجد أف النمط التثميث المتزامف يستثمر الوقت بشكل أفضل  -

 خاصة أنو يتـ فيو جمع البيانات الكمية والنوعية في مرحمة واحدة. 

نمط التثميث المتزامف ىو النمط األكثر استخداما واألفضل بالنسبة لمباحثيف الذيف يستخدموف المنيج أف  -

 المختمط ألوؿ مرة في أبحاثيـ، وىذا ينطبق عمى حالة الباحثة.   

 ويوضح المخطط الموالي مراحل إجراء التثميث المتزامف في المنيج المختمط والذؼ اتبعتو الدراسة.

 طط يوضح مراحل إجراء التثميث المتزامن في المنيج المختمط.(: مخ4الشكل)

 

  ,An Applied Reference Guide to Research Designs: Quantitative, W.Alex Edmonds and Tom D.Kennedy:المصدر 

p151. 13,Lose Angeles, London, India, Singapore: SAGE Publications, 20 ,Qualitative, And Mixed Methods 

، واحد وقت في والنوعية الكمية البيانات بجمعنمط التثميث المتزامف لممنيج المختمط  في  لباحثويقوـ ا

بيف البيانات،  جاز تمبعض اال أو اختبلفات، وأ تقارب، ىناؾ كاف إذا ما لتحديد البيانات قاعدتي يقارف  ثـ
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أحد  في الكامنة الضعف نقاط لتعويض وما كوسيمةعم منفصمة والنوعية الكمية األساليب طالنم ىذا يستخدـو 

، فجمع البيانات الكمية والنوعية في ىذا النمط يكوف في مرحمة واحدة اآلخر فيالكامنة  القوة نقاطيف بسموباأل

بشكل متزامف، ويكوف وزف البيانات الكمية والنوعية متساو، لكف مف الناحية العممية يمكف إعطاء أولوية 

ساب اآلخر، وفي ىذا النمط عادة ما تكوف عممية الدمج في مرحمة التفسير أوالمناقشة، وىو ألحدىما عمى ح

ما يعني تحويل أحد النوعيف مف البيانات إلى النوع اآلخر حتى تتـ مقارنة أو دمج نتائج قواعد البيانات 

لنظريات، مناىج وقد تـ توظيف المنيج المختمط  في ىذه الدراسة عمى مستوػ ا 1بسيولة في المناقشة،

 .البحث وأساليب جمع المعمومات، وتحميل وتفسيرالنتائج

 : Trans-disciplinary Methodاتصاصتخلإلبر اعالالمنيج  -2

تبيف مف خبلؿ الفصل الثاني كيف أف موضوعي األمف اإلنساني ومجتمع المعمومات متأصبلف في 

أو دور أحداىما في تعزيز اآلخرػ ال يمكف عدة مجاالت معرفية، وأف البحث في إشكالية العبلقة بينيما 

معالجتو مف خبلؿ ما قدمتو وال تزاؿ تقدمة المعرفة في مجاؿ العبلقات الدولية وحدىا أو الدراسات األمنية 

وحدىا أو في أؼ تخصص معرفي آخر بشكل منفرد، وليذا فإف توظيف المنيج عبر التخصصي إلى جانب 

يحتل أىمية منيجية كبيرة إلنجاز ىذه الدراسة، وذلؾ لكوف إشكالية منيج دراسة حالة والمنيج المختمط 

 البحث تتطمب التحقيق في عبلقة تربط ظاىرتيف كبلىما يدخل في مجاالت معرفية متعددة.

ويعتبر المنيج عبر التخصصي منيجا حديث النشأة نسبيا قاـ بتطويره الفيمسوؼ وعالـ النفس 

حيف استخدـ مصطمح عبر التخصصي ألوؿ مرة  1970في فرنسا سنة  Jean Piagetالسويسرؼ جاف بياجيو 

في ورشة عمل   André Lichnerowiczواندريو ليكنروفيتش  Erich Jantschفي محادثاتو مع ايريؾ جانتش 

 – Interdisciplinarityدولية حوؿ تعددية اإلختصاصات في التدريس والمشكبلت البحثية في الجامعات "

                                                           
1
 John W. Creswell, Op.cit., p174. 
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Teaching and Research Problems in niversities"  وقد نظمت تمؾ الورشة بالتعاوف بيف منظمة التعاوف

 1ووزارة التعميـ الفرنسية وجامعة نيس. OCEDاالقتصادؼ والتنمية 

ويمكف القوؿ أف المنيج عبر التخصصي تطور مف خبلؿ نوع خاص مف المشكبلت، وىي 

اإلرتباط االجتماعي، والتي تتطمب التكامل بيف  المشكبلت التي تكوف عمى أرض الواقع ومعقدة وذات

 ، المعرفة العممية والمجتمع، وأغمب تمؾ المشكبلت مرتبطة بقوة بالتنمية المستدامة، وأصبح مف الشائع اليـو

 والعممية التكنولوجية المجاالت في المعرفة وجاز تو  دمج،يؤدؼ إلى  نشاط أو كعمميةالتخصصية  عبرفيـ 

  2.تخصص الواحد تتجاوزإلى أف اىتمامات عبر التخصصية  تشير" Transالعبر"أف عبارة  كما، واالجتماعية

ويمكف مف خبلؿ ىذا المنيج الدمج بيف مجموعة متنوعة مف المقاربات واالبستيمولوجيات واإلحتواء 

تمؾ عمى عدة تخصصات معرفية يمكف أف تتراح بيف العموـ الطبيعية والعموـ اإلجتماعية، ويعتمد تحديد 

التخصصات وفقا لنطاؽ تركيز البحث، والجيات المشاركة فيو، وال تعتمد بحوث المنيج عبر التخصصي 

عمى المعرفة العممية وحدىا بل يمكف لممعرفة المحمية أيضا أف تمعب دورا فييا، وقد استخدـ ىذا المنيج في 

 3لبيئة ومجاؿ التكنولوجيا.عدة مجاالت مثل التخطيط والتصميـ وصنع السياسات والرعاية الصحية وا

ولممنيج عبر التخصصي أىمية مركزية في النقاشات حوؿ العبلقات الجديدة بيف العمـ والمجتمع، 

كما ىو حاؿ دراستنا ىذه، ويستعمل  4وىو مرتبط بشكل خاص بالمجاالت ذات اإلشكاليات المركبة والمعقدة

ؾ فيو خبراء وممارسيف مف مختمف المجاالت ذات لمتحقيق في إشكاليات نابعة مف الحياة اليومية، ويشار 

                                                           
1
 Basarab Nicolescu, ―Methodology of Transdisciplinary – Levels of Reality, Logic of The Included Middle and 

Complexity‖, Transdisciplinary Journal of Engineering & Science Volume 1, Issue 1,December, 2010, p19. 
2
 Roland W. Scholz, Daniel J. Lang, et all, ―Transdisciplinary case studies as a means of sustainability learning: 

Historical framework and theory‖, International Journal of Sustainability in Higher Education, Volume 7, 

Number 3, 2006, p 231. 
3
 Davide Cassinari, Jean Hillier et al, ―Transdisciplinary Research in Social Polis‖, Socio-economic Sciences and 

Humanities programme,2011, p3. Acssess date 13/02/2012 in 

http://public.citymined.org/Transdisciplinarity_print.pdf 
4
 Matthias Bergmann, Bettina Brohmann et al, “Quality Criteria of Transdisciplinary Research: a Guide for the  

Formative Evaluation of Research Projects”, Frankfort: Institute for Social- Ecological Research ISEO, 2005, P9.  

http://public.citymined.org/Transdisciplinarity_print.pdf
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 2007في  Pohl and Hirsch Hadornوقد حدد بوؿ وىيرش ىادورف 1العبلقة باألسئمة التي يطرحيا البحث،

2 ثبلثة حاالت تدعو لمحاجة الستخداـ المنيج عبر التخصصي وىي:
 

 .عندما تكوف المعرفة حوؿ حقل المشكمة االجتماعية المعنية غير مؤكدة -

 ة المشكمة المراد دراستيا متصدعة.وعندما تكوف طبيعة بني -

وعند وجود الكثير مف الرىانات تواجو الميتميف بالمشكبلت والتعامل معيا، مثل الفقر، الصحة، اليجرة،  -

  التحوالت الثقافية، التغير المناخي، اليندسة الحيوية وغيرىا.

اني مف الدراسة أؼ في التوليفة النظرية وفي وقد تـ توظيف ىذا المنيج في الفصميف األوؿ والث

الدراسات السابقة، وكذلؾ في عممية تحديد مصادر المعمومات وعينات المبلحظة المختارة في مقاببلت 

 واستبياف الدراسة كما تـ توظيفيا أيضا في تحميل وتفسير نتائج الدراسة.

 المطمب الثالث: تحديد مجتمع الدراسة وعينات المالحظة

مف بيف تعد  المنيج المختمط توظف الدراسة في البحوث التي  عيناتتحديد أف مسألة رغـ 

إال أنو بالنظر إلى أىداؼ توظيفنا لممنيج المختمط كمنيج مساعد في  ،فصل فييا بعدالتحديات التي لـ يتـ ال

)   Purposive Samplingالدراسة نجد مف المفيد جدا في ىذا البحث االعتماد عمى تقنية أخذ العينات اليادفة

 (.Judgmental Samplingوالتي تسمى أحيانا التقنية التحكيمية في أخذ العينات 

وصممت ىذه التقنية مف أجل توليد عينات تعالج األسئمة البحثية، وتسعى أحيانا إلى الوصوؿ 

لباحث مف خبلليا ية، ويختار ابحثباألسئمة ال تتعمق محددةقضايا  لمعالجةلمتعميـ، وعادة يتـ اختيارىا 

 المعمومات عمق عمىىذه التقنية  زالحاالت التي يمكف أف يتعمـ منيا أكثر حوؿ الظاىرة المدروسة، وترك

                                                           
1
Ibid, P3.   

2
 Davide Cassinari, Jean Hillier et al, Op.cit, p6. 
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 أف قبل، ويتـ تحديدىا الرقمية البيانات ديوتولأ السردية البيانات عمى تركزأفراد العينات، كما  عف الناتجة

1ا بعد التحكيـ مف قبل خبراء،ويتـ انجازى الدراسة، أثناءأو  الدراسة، تبدأ
وتدخل ىذه التقنية ضمف تقنيات  

أخذ العينات غير اإلحتمالية ، حيث يتـ اختيار العينات فييا عمى أساس معرفة الباحث الخاصة بمجتمع 

البحث وعناصره وطبيعة أىداؼ البحث، ويعني ذلؾ أف اختيار مجتمع البحث ال يكوف بشكل عشوائي بل يتـ 

أساس صفات معينة في األفراد لئلجابة عمى األسئمة الميمة حوؿ منتج أو قضية معينة، اختياره عمى 

إضافة  2وبالتالي فالباحث ىنا قادر عمى اختيار المشاركيف عمى أساس معرفتو الخاصة بصفات المبحوثيف،

 إلى طبيعة المعمومات المراد الحصوؿ عمييا مف طرفيـ.

وكذلؾ استعمالنا العابر لبلختصاصات والمنيجيف المختمط و دراسة حالة منيج ويعتبر استعمالنا ل

في الدراسة إظافة الى طبيعة متغيرات الدراسة، كميا عوامل ساىمت ساسية أكوحدة تحميل  لممجتمع الماليزؼ 

  )عينة المبلحظة(.خصائص مصادر المعمومات بشكل كبير في تحديد معالـ و 

 :لمقابمةمجتمع وعينة ا  -1

الذيف يمتمكوف المعرفة أو بالخبراء مجتمع الدراسة تـ تحديد تحديد العينات اليادفة  اعتمادا عمى تقنية

نسانية والدراسات الماليزية ودراسات تكنولوجيا المعمومات مجاالت الؤلمف اإلنساني والتنمية اإلفي الخبرة 

ختاريف ىـ مف األوساط ، وتطبيقا لممنيج عبر التخصصي في الدراسة فإف الخبراء المواالتصاالت في ماليزيا

ممف ليـ عبلقة بواحد أو أكثر مف المجاالت المذكورة،  ممارسيف في الميدافاألكاديمية ومف الميتميف أو ال

 وقد ساعدنا البحث التوثيقي وتوجييات المشرفيف في تحديد واختيار قائمة الخبراء.

                                                           
1
 Charles Teddlie and Fen Yu, ―Mixed Methods Sampling: A Typology With Examples‖, Journal of Mixed 

Methods Research, Volume 1 Number 1 January 2007, p 84. 
2
 Bobbie Latham , ―Sampling: What is it? Quantitative Research Methods”, March 8, 2007, p9, access date 

14/03/2013 

http://webpages.acs.ttu.edu/rlatham/Coursework/5377(Quant))/Sampling_Methodology_Paper.pdf 

http://webpages.acs.ttu.edu/rlatham/Coursework/5377(Quant))/Sampling_Methodology_Paper.pdf
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نة في الدراسات النوعية عموما ورغـ أف أغمب األدبيات لـ تحدد بدقة طريقة لحساب عدد أفراد العي

إال أنو  -عمى عكس اإلستبياف التي حددىا اإلحصائيوف بطرؽ حسابية دقيقة -وفي تقنية المقابمة خصوصا 

، غير *أنيا تركز في المقاـ األوؿ عند اختيار عدد أفراد العينات عمى التشبع معروؼ عف المناىج النوعية

أنو في الدراسة النوعية يمكننا دراسة عدد قميل مف األفراد، ألف يرػ  John W. Creswellأف جوف كريسويل 

التركيز األىـ يكوف عمى عمق الصورة التي يقدميا المبحوثيف، كما أنو في بعض الحاالت يمكف لمدراسة 

فنظرا لمحاجة إلى ** النوعية أف تركز عمى فرد واحد، وفي حاالت أخرػ يمكف أف تركز عمى عدة أفراد،

فينتج نظرة سطحية، إضافة إلى  وؿ كل فرد فإف العدد الكبير لؤلفراد يمكف أف يكوف غير عمميالتفاصيل ح

وفيما يخص دراسة حالة حدد كريسويل عدد المشاركيف 1أف جمع البيانات النوعية وتحميميا يأخذ وقتا معتبرا،

نات النوعية قمنا وتأسيسا عمى نظرة كريسويل في تحديد العي2مشاركيف، 5إلى  3في عينة البحث بيف 

ثبلثة  ع الدراسة، فاستجاب مف بينيـصمة بموضو المذكورة سابقا وذات الخبراء في مجاالت  9االتصاؿ بػ ب

نسانية ومجتمع المعمومات واعتذر خبيراف اإلاالقتصادية و في مجاالت الدراسات الماليزية والتنمية  فقط خبراء

بسبب في مجاؿ الدراسات الماليزية وذلؾ خبيرة لثانية أحدىما في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وا

التصاؿ بيـ ا وقد تـىـ أسبابا لذلؾ، ذكر دوف ما األربعة الباقيف فمـ يستجيبوا انشغاالتيما خارج ماليزيا، أ

يميل نظرا لظروؼ تواجد الخبيريف في كل مف عبر اإلجراء مقابمتيف فتـ إيميل معا، جميعا عبر الياتف واإل

مجتمع المعمومات بماليزيا في  وجيا لوجو مع خبير فيالثالثة تـ تسجيل المقابمة كما والسعودية،  سنغافورة

 بدمنسارا.مقر عممو 
                                                           

الحصوؿ عمى فيـ  A. Michael Hubermanوميشيل ىابرماف   Matthwel B. Milesوفقا لماثويل بي مايمز المقصود بالتشبع *
 شامل مف خبلؿ االستمرار في أخذ عينات الى غاية الوصوؿ إلى حالة عدـ الحصوؿ عمى أؼ معمومات موضوعية جديدة.

 40او 30الى  2و أ 1تتراوح بيف  ** 
1
 John W. Creswell, ―Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative 

Research”, Pearson: Boston,Columbus, Indianaplis, New York, San Francisco, Amesterdam, Cape Town, Dubai, 

London, Madrid, Milan, et al, 4
th

 edition, 2012 , p209. 
2
 Anthony J. Onwuegbuzie and Kathleen M. T. Collins, ―A Typology of Mixed Methods Sampling Designs in Social 

Science Research‖, The Qualitative Report Volume 12 Number 2 June 2007 p 288. 
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 :ستبياناإلمجتمع وعينة  -2

ىذه الدراسة بطمبة الدراسات العميا الذيف يعيشوف وسط المجتمع الماليزؼ في تـ تحديد مجتمع البحث 

وتطبيقا  (،4المذكورة في الجدوؿ) جامعة 20الػتضـ ومية الماليزية التي حدػ الجامعات الحكوينتسبوف إلى إ

لتقنية تحديد العينات اليادفة ومف أجل تمثيل أكثر موضوعية وخدمة ألىداؼ البحث راعينا عدة معايير عند 

و الماستر امج مابعد الدبموما ألى بر ة ينتسبوف إطمبتتضمف العينة أف توزيعنا لئلستبياف عمى عينة الدراسة، ك

تتضمف العينة أف ، و في إحدػ الجامعات الحكومية الماليزيةبشكل نظامي و ما بعد الدكتوراه أو الدكتوراه أ

مف، الدراسات مف مجاالت االقتصاد، السياسة واألكثر ة مف تخصصات ذات العبلقة بواحد أو أمبط

، خرػ عرفة، الصحة، القانوف، وتخصصات أمالماليزية، البيئة، التغدية والزراعة، المعمومات واالتصاالت، ال

لكوننا انتيجنا أيضا المنيج العابر لبلختصاصات، وأف تتضمف العينة طمبة مف جامعات مختمفة مف حيث 

التواجد الجغرافي )العاصمة كوااللمبور، شماؿ ماليزيا، جنوب ماليزيا، القطاع الشرقي صباح وسراواؾ(، وأف 

أف تتضمف العينة طمبة ماليزييف وأجانب بشكل اإليناث بشكل متوازف، و تتضمف العينة طمبة مف الذكور و 

، وأف تتضمف فئة الطمبة الماليزييف األعراؽ المختمفة المشكمة لممجتمع الماليزؼ "مبلؼ، ىنود، متوازف 

 صينيوف، إيباف،...الخ".
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 (: الجامعات الحكومية الماليزية4جدول)ال

9 International Islamic University Malaysia 

(IIUM), Selangor. 

11 Universiti Putra Malaysia (UPM), Selangor. 

2 Sultan Idris Education University,Perak. 12 Universiti Sains Islam Malaysia 

(USIM),Negeri Sembilan. 

3 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 

WP Kuala Lumpur. 

13 Universiti Sains Malaysia, Penang.  

4 Universiti Malaysia Kelantan (UMK), 

Kelantan. 

14 University of Malaya, WP Kuala Lumpur. 

5 Universiti Malaysia Pahang (UMP), Pahang. 15 Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), 

Terengganu. 

6 Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Perlis. 16 Universiti Teknikal Malaysia Melaka 

(UTeM), Melaka. 

7 Universiti Malaysia Sabah, Sabah. 17 Universiti Teknologi Malaysia (UTM), 

Johor. 

8 Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 

Sarawak 

18 Universiti Teknologi MARA (UiTM) 

Selangor  

9 Universiti Malaysia Terengganu (UMT), 

Terengganu 

19 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 

(UTHM), Johor  

10 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia 

(UPNM), WP Kuala Lumpur. 

20 Universiti Utara Malaysia, Kedah 

 بناءا عمى بيانات موقع وزارة التعميـ العالي الماليزية.رؼ الباحثة مف طالمصدر: تـ إعداد الجدوؿ 

عدد طمبة الدراسات العميا في الجامعات الحكومية الماليزية عموما، فقد قمنا بحسابيا مف خبلؿ  أما

وىو تقرير صدر عف قسـ  2013تماعي لماليزيا البيانات التي قدميا تقرير الكشف اإلحصائي اإلج

، وقمنا 2012اإلحصاء التابع لمحكومة الماليزية، ووردت بو أرقاـ مفصمة تعمقت بتعداد الطمبة بماليزيا سنة 

 54593و 25040بجمع تعداد طمبة الدكتوراه والماجيستير ومابعد الديبموما معا وىي مقدرة عمى التوالي بػػػػ 

طالبا، وألف التقرير لـ يورد العدد الدقيق لطمبة مابعد الدكتوراه بشكل منفصل بل  83769فوجدناىا  4136و

http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPList.cfm?IDAkrIPTS=252
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPList.cfm?IDAkrIPTS=252
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPListAA.cfm?IDAkrIPTS=262
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPList.cfm?IDAkrIPTS=263
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPListAA.cfm?IDAkrIPTS=259
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPListAA.cfm?IDAkrIPTS=259
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPListAA.cfm?IDAkrIPTS=587
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPListAA.cfm?IDAkrIPTS=264
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPList.cfm?IDAkrIPTS=592
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPListAA.cfm?IDAkrIPTS=251
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPListAA.cfm?IDAkrIPTS=254
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPListAA.cfm?IDAkrIPTS=247
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPListAA.cfm?IDAkrIPTS=256
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPListAA.cfm?IDAkrIPTS=260
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPListAA.cfm?IDAkrIPTS=260
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPListAA.cfm?IDAkrIPTS=250
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPList.cfm?IDAkrIPTS=261
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPListAA.cfm?IDAkrIPTS=573
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPList.cfm?IDAkrIPTS=628
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPList.cfm?IDAkrIPTS=255
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPList.cfm?IDAkrIPTS=265
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPList.cfm?IDAkrIPTS=265
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPList.cfm?IDAkrIPTS=258
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPList.cfm?IDAkrIPTS=258
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPList.cfm?IDAkrIPTS=266
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فإف تقديرنا  2178،1( والذؼ قدر عددىـ اإلجمالي بػػػػ  Professionalكاف مدرجا ضمف الطمبة المينييف )

ؿ عمى العدد لمحصو  83769إلى العدد  2178لمجتمع البحث كاف تقريبيا بالزيادة، حيث أضفنا العدد 

وىو ما اعتبرناه القيمة الرقمية لحجـ مجتمع الدراسة، وقد اعتمدنا القيمة  85947اإلجمالي المقدر بػػػ 

 ".Representative Sampleالتقريبية بالزيادة وليس بالنقصاف مف أجل الحصوؿ عمى عينة أفضل تمثيبل"

فراد العينة المطموبة فيما يتعمق بأؼ أ عددلحساب حصائيوف ؾ عدة طرؽ يستعمميا الباحثوف واإلىناو 

 Robert V. Krejcieروبيرت كريجيا  في دراستنا ىذه عمى طريقة الحساب التي قدميا استبياف، واعتمدنا

، وىو 2فردا 383، حيث حدد جدوليما العينة المطموبة بػػػ 1970سنة  Daryle W. Morganمورغافوداريمي 

رقـ يتطابق أيضا مع الرقـ الذؼ قدمتو الحاسبات اإللكترونية المعدة خصيصا لحساب أحجاـ العينات والتي 

،calculatorو Raosoftوفرىا مواقع إلكترونية كثيرة مثل ت
 85947وبإدراجنا لحجـ مجتمع الدراسة المقدر بػػػػ 3

%  وجدنا أف العدد  5يقدر بػػػػ (Error Margin)% وىامش خطأ95تقدر بػػػػػ ( Confidence Level)ونسبة ثقة 

العينة ألنيا  في حساب طريقةنا ىذه الوقد اعتمدفردا،  383المطموب في العينة ينبغي أف ال يقل عف 

الزيادة في أف باعتبار لمجتمع الدراسة  معقوؿ تمثيلالطريقة األكثر انتشارا بيف الباحثيف كما أنيا توفر حجـ 

 البحث. لمنتائج عمى مجتمع تعميـ أصدؽ  لىتؤدؼ إ تمثيلالحجـ 

 

 

                                                           
1
 Department Of Statistics Malaysia, “Social Statistics Bulletin Malaysia 2013”, December 2013 pp 87-88.access 

date 22/04/2014 in: 

http://www.statistics.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2009&Itemid=169&lang=en 
2
 Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan, “Determining Sample Saze for Research Activities”, Educational and 

Psychological Measurment 1970,  p 2. Access date 14/02/2013 in 

http://home.kku.ac.th/sompong/guest_speaker/KrejcieandMorgan_article.pdf 

3
  المواقع التالية:في االطبلع عمييا استخداميا أو يمكف   

http://www.calculator.net/sample-size-calculator.html?type=1&cl=95&ci=5&ps=85947&x=58&y=18  

http://www.raosoft.com/samplesize.html 

 

http://www.google.com.my/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+V.+Krejcie%22
http://www.google.com.my/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Daryle+W.+Morgan%22
http://www.statistics.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2009&Itemid=169&lang=en
http://home.kku.ac.th/sompong/guest_speaker/KrejcieandMorgan_article.pdf
http://www.calculator.net/sample-size-calculator.html?type=1&cl=95&ci=5&ps=85947&x=58&y=18
http://www.raosoft.com/samplesize.html
http://www.raosoft.com/samplesize.html
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 المبحث الثاني

 أساليب جمع ومعالجة البيانات والمعمومات 

وأسئمة البحث وأدبيات الدراسة كميا تشكل طبيعة الظاىرة المدروسة المبحث السابق كيف أف  وضح

ومف المعروؼ لدػ الباحثيف أف منيج ، بحث المتبع في الدراسةتحكـ فػي اختيػار مػنيج العوامل ميمة ت

حوؿ موضوع المعمومات البيانات و وتحميل لجمع  المناسبةاألساليب والتقنيات ختيػار افي  تحكـالبحث بدوره ي

العديد مف  لتوظيفنفسػو مضػطرا كثيرا ما يجد الباحث فدراستنا ىذه، ل بالنسبة ، وكما ىو الحاؿالدراسة

تكوف و  اأحد ىػذه المنػاىج رئيسػيفيكوف ، أو تفاعل ظاىرتيف أو أكثر دراسة ظاىرة واحدةمف أجل المناىج 

 .مسػػػاعدة األخػػػرػ المناىج 

غميف بمناىج وأساليب البحث العممي مف جية أخرػ أف اختيار األدوات والتقنيات ويرػ بعض المشت

المستخدمة في أؼ بحث ال تخضع لطبيعة الظواىر المدروسة ومناىجيا وحدىا، بل تخضع أيضا إلى 

 1مجموعة مف اإلعتبارات أىميا:

     البيانات والمعمومات. تكمفة جمع البيانات والمعمومات ومدػ قدرة جية البحث عمى تمويل عممية جمع -

مدػ كفاية الوقت المحدد إلنياء جمع البيانات والبحث بجميع مراحمو مف التصميـ، الترخيصات، تحديد  -

 العينات، إجراء العمل الميداني، التحميل، وكتابة تقرير البحث، فجميعيا مراحل تستغرؽ وقتا معتبرا.

نياء جمع البيانات ميارات الباحث ومدػ تدربو عمى استعماؿ التقنيا - ت المختارة لمتحرؾ في الميداف وا 

 في الوقت المتاح لذلؾ.

                                                           
1
 Margaret C. Harrell and Melissa A. Bradley, Data Collection Methods: Semi-Structured Interviews and Focus 

Groups, National Defense Research Institute RAND cooperation: USA, 2009, p8.access date 12/05/2012 in 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2009/RAND_TR718.pdf 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2009/RAND_TR718.pdf
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 مدػ اإلمكانية المتاحة لمنفاذ والوصوؿ إلى المعمومات والمواد وعينات المبلحظة. -

والعابر مختمط ال يفمنيجالىي دراسة حالة استكشافية مدعمة بىذه كما أسمفنا الذكر ف دراستنا وأل

، منيا في طبيعتيا ةتنوعومعدد متيضا استخداـ مصادر وطرؽ جمع البيانات تطمب أتفإنيا  ،بلختصاصاتل

المصادر األولية والتي شممت االستبياف والمقابمة والتقاربر الرسمية الصادرة عف ىيئات حكومية ماليزية أو 

ي تمثمت في وثائق تابعة لييئة األمـ المتحدة، وأحيانا تابعة لمنظمات غير حكومية، والمصادر الثانوية والت

تحميمية ومساىمات قيمة قدميا العديد مف الباحثيف والميتميف بمتغيرات الدراسة والمنشورة إما ككتب 

 اوكمقاالت عممية في دوريات متخصصة أو كرسائل تخرج مف مختمف الجامعات.   

في الوثائق ويمكننا تصنيف تمؾ األساليب منيجيا وفقا لطبيعة البيانات والمعمومات إلى البحث 

)والذؼ يحتوػ عمى بيانات كمية ونوعية معا( والمقاببلت شبو المنظمة )تحتوؼ عمى بيانات نوعية( إضافة 

إلى االستبياف)يحتوؼ عمى بيانات كمية( ومف خبلؿ المطالب الثبلثة الموالية نوضح إجراءات كل منيا 

 ات في عممية التحميل والتفسير. وطريقة التحميل كما نوضح كيفية دمج وتثميث البيانات والمعموم

 المطمب األول : الوثائق والمقابالت شبو المنظمة

ألف جمع البيانات مف خبلؿ الوثائق والمقاببلت تعد مف بيف األساليب الكيفية )النوعية( في جمع  

وعاتي، البيانات، فقد تـ التعامل معيا كمجموعة بيانات منسجمة وتـ تحميل كبلىما بطريقة التحميل الموض

فرغـ استعمالنا لعدة وثائق وتقارير تحتوؼ عمى بيانات إحصائية ورقمية، إال أننا قمنا بشكل متزامف بتحويل 

بياناتيا الرقمية إلى بيانات نوعية أثناء التحميل لجعميا قابمة لمتحكـ في عممية الدمج بينيا وبيف بيانات 

 المقاببلت. 
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  :الوثائق  -0

 المؤسسية والتقارير مذكراتالبحث في ال تضمفية عمى أنيا تقائوثبحوث الال الباحثيف مف كثيريعرؼ 

التي  المكتوبة المصادر مف وغيرىا واليوميات ة،يواإلجراءات الحكوم تصريحاتوال ،اإلحصائية والمنشورات

المختمفة، وغالبا ما يستخدـ ىذا  ياأشكال في والتصويرية المرئيةوكذلؾ المصادر  ،ال تعد وال تحصى

 التي الوثائق تحميلكمكمل لؤلساليب العامة األخرػ لجمع المعمومات في العمـو االجتماعية،  و  ألسموب ا

 المصادر وتصنيف قالتحق في واستخدام يتـتيا، كما دراس نودالتي  ظاىرةال حوؿ معمومات عمى تحتوؼ 

وث الوثائقية، ىي الوثائق وىناؾ نوعاف مف المصادر في البح1شيوعا، األكثر مكتوبةال وثائقوال المادية،

األولية والوثائق الثانوية، الوثائق األولية تعني تمؾ الوثائق التي كتبيا أناس عايشوا أو شاركوا في الحدث أو 

الظاىرة المراد دراستيا، والوثائق الثانوية ىي الوثائق الصادرة عف أناس لـ يكونوا موجوديف في مكاف الحدث 

 2لمعمومات عف أشخاص عايشوا الحدث أو قرأوا عنيـ.أو الظاىرة ولكنيـ جمعوا ا

 ;وقد تـ وضع مجموعة مف المعايير لمراقبة جودة مصادر الوثائق في البحث الوثائقي، وىي

في  ةنموذجي ألدلة، وتعني أف امصداقيةقوؼ، ال مصدر ومففي صميـ الموضوع  ألدلةاألصالة، وتعني أف ا

 ، المعنىو  ،المتعمقة بالموضوع الوثائق مجمل مف تمثيمية ىي المستعممة الوثائق، وتعني أف التمثيميةا، نوعي

بشكل كبير في تحديد اإلطار وقد تـ توظيف البحث الوثائقي 3،ومفيومة واضحة األدلة والذؼ يعني أف تكوف 

 مجتمعالتحميل النوعي لدور النظرؼ وتحميل أدبيات الدراسة واإلطار المنيجي، وكذلؾ في الفصل المتعمق ب

 نساني في ماليزيا، وقمنا بتحميل الوثائق مف خبلؿ التحميل الموضوعاتي.األمف اإلفي تعزيز المعمومات 

 
                                                           
1
 Jashim Uddin Ahmed, ―Documentary Research Method: New Dimensions‖, Indus Journal of Management & 

Social Sciences, volume 4, issue 1, Spring 2010, p 2.   
2
 Monageng Mogalakwe, ―The Use of Documentary Research Methods in Social Research‖, African Sociological 

Review, volume 10, issue 1, 2006, p 223. 
3
 Jashim Uddin Ahmed, Op.cit., p 7.   
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 Semi-structured Interviewالمقابمة شبو المنظمة: -5

لجمع معمومات مف األفراد حدػ وسائل جمع البيانات والمعمومات األولية، ويتـ استخداميا تعد المقابمة إ

و معتقداتيـ وآرائيـ، كما يمكف استخداميا لجمع معمومات حوؿ التجارب خاصة أحوؿ ممارساتيـ ال

السابقة والحالية، باإلضافة إلى ذلؾ يمكف لممقاببلت أف تستخدـ لجمع المعمومات األساسية والسموكيات 

 Semi-Structuredوقد اخترنا المقابمة شبو المنظمة 1واالستفادة مف الخبرة والمعرفة المتخصصة لفرد معيف،

Interview  كونيا تستعمل في كثير مف األحياف لجمع معمومات وبيانات نوعيةQualitative data  حوؿ

، وساىمت في ذلؾ أيضا طبيعة الظواىر المدروسة واألسئمة التخاطب بأسموبيا تغطيو  محددة مواضيع

 بارات أىميا:البحثية المطروحة وفرضياتيا ومناىجيا المتبعة، كما ساىمت في اختيارىا اعت

 البحث.إنجاز لمناىج الثبلثة المتبعة في أنيا متناسبة مع ا -

وصػوؿ إلػى فػروض الو ات المتعمقة بالظواىر المدروسة لمتعمػق فػي المعمومػأنسب الوسائل  كونيا -

 ويكوف ليا عبلقة بموضوع الدراسة. ػد تخفػى عمػى الباحػثق متغيػراتو 

نسبيا  جديػداوضحتو أدبيات الدراسة يعتبر أكما مجػاؿ البحػث كوف ضروريا نظرا ل امر يا كاف أأف تطبيق -

 ويكتنفو الكثير مف الغموض والتناقضات.

وجود امكانية لموصوؿ إلى خبراء في مجاؿ الظواىر المدروسة مف مختمف مؤسسات المجتمع الماليزؼ  -

 سة.نظرا لتواجد الباحثة في مجتمع البحث أثناء جمعيا لبيانات ومعمومات الدرا

وكوننا نسعى لمحصوؿ عمى المعرفة المتوفرة لدػ الخبراء المشاركيف في المقاببلت حوؿ الحالة الماليزية 

مقاببلتنا عمى األسئمة ذات النيايات المفتوحة  صياغة أسئمةفيما يخص متغيرات الدراسة، فقد اعتمدنا في 

Open- ended questions . 

                                                           
1
 Margaret C. Harrell and Melissa A. Bradley, Op.cit., p24. 
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ستبياف اإلأسئمة تصميـ  تيائنا مفنااليث التسمسل الزمني بعد مف ح كاف المقاببلت سئمةأف تصميـ وأل

، فإف أسئمة -(5الواردة أسماؤىـ عمى اإلستبياف في الممحق ) -وتحكيمو مف طرؼ أربعة خبراء أكاديمييف 

المقابمة كانت في أغمبيا موجودة ضمنيا داخل أسئمة اإلستبياف، مع مراعاتنا لمعايير متعمقة  باختصاصات 

ء المشاركيف في المقاببلت أثناء صياغتنا ألسئمة المقاببلت، وكانت أسئمة المقاببلت مصممة حسب الخبرا

 (.1تخصصات الخبراء كما يضحيا الممحق رقـ)

وأخرػ وجيا لوجو،  كترونيثبلثة مقاببلت، مقابمتيف كانتا بشكل إل كما سبق الذكر فقد قمنا باجراءو 

بتاريخ  Ooi Kee Bengووؼ كي بينغ خبير السياسات الماليزية الدكتور أمع  إلكترونية كانت المقابمة األولىف

في معيد دراسات جنوب شرؽ وجيا لوجو نظرا الرتباطاتو المينية عذرت مقابمتة والذؼ ت، 2014جواف  19

التنقل إلى مقر عممو ىناؾ وبالتالي تـ االتفاؽ مع الخبير عمى  مف الباحثةسنغافورة وعدـ تمكف آسيا ب

الدكتور دمحم  ئيا إليكترونيا. والمقابمة الثانية كانت إلكترونية أيضا مع خبير التنمية االقتصادية الماليزيةإجرا

، والذؼ وجدنا أنو انتقل لمعمل في 2014نوفمبر   22بتاريخ  Mohamed Sharif Bashirشريف بشير 

المجوء إلى إجرائيا إلكترونيا، والمقابمة السعودية وبالتالي لـ تتمكف الباحثة أيضا مف مقابمتو وجيا لوجو فتـ 

 Ramachandranالسيد راماتشاندراف راماسامي  الثالثة كانت وجيا لوجو مع خبير مجتمع المعمومات بماليزيا

Ramasamy وقد وافق الخبراء الثبلثة المشاركيف في ىذه 2014نوفمبر   27في مقر عممو بدمنسارا بتاريخ ،

ـ، وقمنا بمعالجة المقاببلت مف خبلؿ التحميل الموضوعاتي باإلستعانة ببرنامج الدراسة بالتصريح بأسمائي

7Atlas.ti . 
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 التحميل الموضوعاتي لمبيانات النوعية: -3

وىو أسموب تحميل  1ىو عممية ترميز المعمومات النوعية،  Thematic Analysisالتحميل الموضوعاتي 

 2:كما يميالتحميل إجراء اببلت شبو المنظمة، وقد اتبعنا مرف ويتناسب مع كل مف البحث الوثائقي والمق

ذا كانت بيانات فم: لفة مع البياناتتحقيق األ  ف الميـ أف تصبح البيانات مألوفة جدا لدػ الباحث، وا 

اء القراءة اثنيتـ صوتية ففي ىذه المرحمة يتـ نسخيا إلى بيانات نصية، ويجب قراءة البيانات أكثر مف مرة، و 

 فكار دوف ترميز. األولية حوؿ األنماط، وفي ىذه المرحمة يتـ أخذ المبلحظات المعاني واأل البحث عف

مل ىذه المرحمة إنتاج الرموز األولية لمبيانات المتوفرة، ويمكف أف يكوف تش إنشاء الرموز األولية:

ميز اليدوؼ لمبحث التر  )في دراستنا استعممنا Nvivoالترميز بشكل يدوؼ أو عف طريق برامج حاسوبية مثل 

، ويجب في ىذه المرحمة ترميز جميع البيانات، ومف (المقاببلتالتعامل مع في  Atlas.ti وثائق وبرنامجفي ال

ترميز يجب تجميع البيانات التي صنفت الالميـ ىنا إنشاء أكبر عدد ممكف مف الرموز والموضوعات، وبعد 

 رمز مع بعضيا البعض. نفس ال تحت

ف تكوف لدينا قائمة طويمة مف الرموز المختمفة، ويتـ ىذه المرحمة ينبغي أ في عات:البحث عن الموضو 

شمل فرز الرموز تحت الموضوعات الممكنة، وفي نياية ىذه وتوسع مف الموضوعات أالتركيز عمى مستوػ 

 ف نحصل عمى مجموعة مف الموضوعات وموضوعات فرعية.أالمرحمة ينبغي 

                                                           
1
 Boyatzis, R.E, ―Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development”,Thousand 

Oaks, London, & New Delhi: SAGE Publications, 1998, p vii.  
2
   ―How to Use a Thematic Analysia”, access date 13/02/2o13 in 

https://sites.google.com/site/howtousethematicanalysis/home/how-to-use-thematic-analysis 

 

https://sites.google.com/site/howtousethematicanalysis/home/how-to-use-thematic-analysis
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تدخل تشمل ىذه المرحمة تنقيح الموضوعات، فبعض الموضوعات  استعراض ومراجعة الموضوعات:

ىذه المرحمة عمى مستوييف، تتـ و  عناصر أصغر، خرػ، وبعضيا يمكف تقسيميا إلىضمف موضوعات أ

 ستعانة في ذلؾ بالخارطة الذىنة.توػ الموضوعات، ويمكف اإلوؿ مستوػ الرموز والثاني مساأل

مف أجل الوصوؿ إلى جوىر كل مف الموضوعات ىي  ىذه الخطوة تحديد وتسمية الموضوعات:

المحصل عمييا، وىنا يتـ إنشاء سرد شامل لجميع البيانات، وتحميل كل موضوع بشكل فردؼ وتحديد إذاما 

ذا ما كاف ىناؾ موضوعات فرعية لو، في ىذه المرحمة ينبغي تقديـ تسمية  كاف يتوافق مع السرد الشامل وا 

وينبغي أف تكوف األسماء موجزة وتعطي القارغ شعور فورؼ بالموضوع الذؼ نيائية ورسمية لمموضوعات، 

يحمل االسـ، وفي نياية ىذه المرحمة ينبغي التحديد بشكل واضح ماىي الموضوعات التي ستبقى وماىي 

 الموضوعات التي ستستبعد.

ة كافية عف كل تشمل تحرير التقرير وكتابة التحميل بطريقة توفر أدلىذه المرحمة  كتابة التقرير:

 موضوع باستخداـ أمثمة حية مف البيانات المتوفرة لدينا. 

 المطمب الثاني: اإلستبيان

األولى ىي  ;تستخدـ االستبيانات فييا بطريقتيف حالة دراسةبحوث  وفقا لموسوعة دراسة الحالة فإف

 نباج إلىاالستبيانات  ستخداـا، والثانية ىي البيانات لجمع األساسية االستراتيجيةاالستبيانات ىي  تكوف  أف

وقد استخدمنا ىذه التقنية في البحث وفقا  1ائق،الوث تحميلو  والمقاببلت، المبلحظة، مثل أخرػ  قنياتت

 لمطريقة الثانية.

                                                           
1
 Colin Chasteauneuf, "Questionnaires", in Albert J. Mills and Gabrielle Durepos and  Eiden Wiebe, Encyclopedia 

of Case Study Research, 2010, access date 11/03/2012 in http://srmo.sagepub.com/view/encyc-of-case-study-

research/n282.xml 

http://srmo.sagepub.com/view/contrib/501896
http://srmo.sagepub.com/view/contrib/624847
http://srmo.sagepub.com/view/contrib/624846
http://srmo.sagepub.com/view/encyc-of-case-study-research/SAGE.xml
http://srmo.sagepub.com/view/encyc-of-case-study-research/SAGE.xml
http://srmo.sagepub.com/view/encyc-of-case-study-research/n282.xml
http://srmo.sagepub.com/view/encyc-of-case-study-research/n282.xml
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 تصميم االستبيان ودراستو االختبارية  -0

اء جز تكوف اإلستبياف مف ثبلثة أ ،Designing the Questionnaireستبيان فيما يخص تصميم اإل

نساني ومجتمع وؿ أسئمة تيدؼ لقياس مدػ معرفة أفراد العينة لمفيومي األمف اإلألرئيسية،  تضمف الجزء ا

جاباتيا ذات طبيعة  4المعمومات وكاف عددىا  خرػ ىدفيا قياس معرفتيـ العامة حوؿ أىـ إسمية، وأسئمة أوا 

ال تساىـ  1خماسي لقياس المدػ )وصممت إجاباتيا عمى المقياس ال 8عوامل التنمية بماليزيا وعددىا 

إلى مدػ كبير جدا(.أما الجزء الثاني  5إلى مدػ كبير،  4إلى مدػ متوسط،  3إلى مدػ قميل، 2طبلقا، إ

وىو جزء ميـ جدا في دراستنا فتضمف أسئمة تقيس حالة األمف اإلنساني بماليزيا مف وجية نظر أفراد العينة 

ال  2ال أوافق بشدة،  1ماسي لمموافقة )اتيا عمى مقياس ليكرت الخسؤاال صممت إجاب 13وكاف عدد االسئمة 

سؤاال لقياس حالة مجتمع المعمومات  21يضا أوافق بشدة(، كما تضمف أ 5أوافق،  4محايد،  3وافق، أ

محايد،  3منخفض،  2منخفض جدا،  1بماليزيا صممت إجاباتيا عمى المقياس الخماسي لقياس المستوػ )

فراد العينة مة تحدد المواصفات الديمغرافية ألستبياف تضمف أسئإلجدا(. الجزء الثالث مف ا مرتفع 5مرتفع،  4

فراد العينة سئمة أخرػ تحدد البرامج التي ينتمي إلييا أجابتيا جميعا إسمية، وأإصممت  3وكاف عددىا 

 سمية ومنيا ما صممت إجاباتيا ترتيبية.أسئمة منيا ما صممت إجاباتيا إ 5 تضمنت

األولي الذؼ  صميـتعديبلت أجريناىا عمى التبعد توصمنا إلى التصميـ النيائي المذكور أعبله  وقد

ساتذة أ 5طمبة ماجيستير،  كما عرضناه عمى  6منيـ طمبة دكتوراه و 4طمبة،  10عمى أعددناه وعرضناه 

حصائية. راسات اإلمعمومات واالتصاالت والدوخبراء متخصصيف في مجاالت العموـ السياسية وتكنولوجيا ال

 فاد ىؤالء لعناصر الدراسة وفرضياتيا، وقد أ ستبياف ووضوحيا وشمولياتاكد مف دقة صياغة فقرات اإلوذلؾ لم

ضافة عبارات أخرػ لرفع درجة ساتذة والخبراء كثيرا في إ لطمبة واألا مصداقية عادة صياغة بعض الفقرات وا 

 ياف بالتفصيل.ستب( يوضح فقرات اإل04اإلستبياف، والممحق رقـ)



اإلطار المنيجي لمدراسة                                                            لث                         الفصل الثا  

 

145 
 

ولية ثـ قمنا بجمع البيانات األ ، فقدThe Pilot Study ستبيافالدراسة اإلختبارية لئلأما فيما يتعمق ب 

دخاليا إ ستبياف وذلؾ إلتماـ الدراسة اإلختبارية )استطبلعية( لئل SPSS Version 21لى برنامج ترميزىا وا 

ما لمتوزيع النيائي عمى عينة الدراسة، واتبعنا في ذلؾ  وتحديد قيمة صدقيتو وثباتو أؼ مدػ جاىزيتو العممية

 :يمي

ستبياف قبل توزيعو النيائي، : كدراسة إختبارية تيدؼ إلى قياس ثبات وصدقية اإلجمع البيانات -أ

فردا اخترناىـ عشوائيا مف مجتمع الدراسة في تخصصات مختمفة في الجامعة  50عمى  ياقمنا بتوزيع

، وقد تـ استرجاع جميع االستمارات الموزعة أؼ بنسبة  UMوجامعة مااليا IIUM ليزياالعالمية االسبلمية ما

100  . % 

دخال البيانات الى برنامج -ب دخاليا بشكل متزامف، قمنا بعمميتي ترميز ا : SPSS ترميز وا  لبيانات وا 

الموالي شرح سئمة كما سوؼ يتضح مف خبلؿ العطينا رمزا لكل سؤاؿ بشكل تسمسمي وفقا لترتيب األوأ 

أعمدة ينبغي إدخاؿ بيانتيا،  10الخاصة بإدخاؿ البيانات نجد Variable Viewففي صفحة (، 6) والممحق

 لى اليميف بالترتيب كما يمي: وىي مف اليسار إ

Name  خانة خاصة باسـ مختصر لممتغير أو السؤاؿ وقد رمزنا ألسئمتنا بالرمز :Q  يرافقو رقـ

  شكل مفصل في الجدوؿ المرافق.السؤاؿ. سنوضح ترميزنا ب

 Types:   اخترنا ليا صيغة رقمية وليذا اخترنا مف قائمتيا "وىي تحدد طبيعة البيانات وNumeric" 
 لجميع متغيراتنا )اسئمتنا(.

Wigth ىو العرض ويقصد بو العدد الذؼ يحدد عرض البيانات المدخمة لتسمية المتغيرات و ىنا :
 الحاالت. في جميع  8تركناىا كما ىي 
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Decimalsصمة( التي نرغب في استعماليا في رقاـ بعد الفادد الخانات العشرية )أؼ األ: ىو ع

ألننا سنستعمل أرقاما صحيحة فقط في إدخالنا لمبيانات وىو ما يعني  0البيانات وىنا جعمنا قيمتيا  دخاؿإ

 ؼ خانة عشرية.أننا ال نحتاج إلى أ

Label : ( 6ألسئمة في الصياغة. والممحق رقـ )ويفيدنا في حاالت تشابو ا سـ الكامل لممتغيرىو اإل

 .يوضح ذلؾ بالتفصيل

Values بة في كل سؤاؿ وفي حالتنا جاإ: ىذه الخانة ميمة جدا في إعطاء قيـ يحددىا الباحث لكل

 لبداية. إلدخاؿ البيانات منذ ا  Numericف تكوف القيـ رقمية ألننا اخترنا طبيعة رقميةينبغي أ

Missing: ؼ سبب مف في حالة البيانات المفقودة وىي األسئمة التي لـ يجب عمييا المشارؾ أل

لتمييزىا عف بقية  99و بشكل متعمد في حالتنا رمزنا لجميع البيانات المفقودة بالرقـ األسباب قد تكوف سيوا أ

 ياناتبالبيانات في شاشة عرض ال

Columns8نغير تركناه كما ىو في القيمة عمدة، وفي حالتنا لـ : يحدد عرض األ. 

Alignو الوسط.: يحدد محاذات البيانات إلى اليميف أو اليسار أ 

Measure ترتيبية تلبياناا لتحديد نوعالمقياس  تدريج: وىو Ordinal، تدرجية كميةو أ Scale أو ،

 .(6كما يوضح ذلؾ الممحق)، Nominal سميةإ

دخاؿ بيانات ال: يةوالموثوق حساب معاممي الصدق -ج         لى حالة إ 50ػبعد القياـ بترميز البيانات وا 

( بأكثر الطرؽ The Reliability) الموثوقيةسابقا، قمنا بحساب معامل الموضحة بالطريقة  SPSSبرنامج 

 الصفر قيمتو بيف ، وىو معامل تتراوحCronbach's Alpha"  ألفا حصائية شيوعا وىو معامل " كرونباخ اإل

 الصفر مف اقتربت مرتفعا وكمما الثبات كاف الواحد كرونباخ مف معامل قيمة اقتربت وكمما الصحيح، والواحد
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 وفي العموـ االجتماعية يكوف معامل الثبات ذو داللة احصائية )أؼ مقبوال( اذا كاف 1،منخفضا الثبات كاف

 :المواليةلخطوات باتباع ا  SPSSوقمنا باستخراج قيمة كرونباخ ألفا مف 0.7.2و يساوؼ أكبر أ

 ( فتح ممف بيانات االستبيان.5الشكل )

Reliability Analysis( اختيار 6الشكل )

 
                                                           
1
Adewale Abideen Adeyemi,  “Structural Equation Modeling”, a Workshop organized by SLEU, International 

Islamic University Malaysia, held on 22-23 November 2014.  
2
 Ibid. 
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 الموثوقٌة(: الدخول إلى قائمة أسئلة المدخالت لحساب معامل 7الشكل)

 

 المدخمة من القائمة في اليسار ونقميا باسخدام السيم في الوسط  سئمة األ(: ترشيح 8الشكل )
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 statisticsنضغط عمى و  Alphaنختار   Modelوفي عبارة  Itemsنقل البيانات الى خانة ن (:9)الشكل 

 

 

غط عمى ضنثم  Discriptive Forضمن مربع   Scale If Item Deletedنؤشر عمى ( 01الشكل )

Continue   
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، OK(  فنضغط 9كل)لى النافذة السابقة كما توضحو الشإتعيدنا الشاشة    continueعند الضغط عمى 
بفتحيا في صفحة خاصة بالمخرجات وعرضيا في شكل جداوؿ،   SPSSوبعدىا ننتظر النتائج التي يقوـ 

 حصاء الثبات  وىو الجدوؿ الموالي:إبينيا جدوؿ  نختار مف

 الموثوقية(: احصائيات 5الجدول )
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.879 67 

 

 الموثوقية "كرونباخ ألفا"ف معامل نجد أ SPSSالمستخرج مف  الموثوقيةخبلؿ قراءة جدوؿ  ومف

 فإف معامل ثبات  0.7كبر مف ىذه أدراستنا االستطبلعية و في ، وبما أن0.879ىولدراستنا االستطبلعية 

ف عمى ستبيايع اإل جدا وىو ما مكننا مف توز مقبواليعتبر ستبياف الذؼ حصمت عميو الدراسة االختبارية لئل

ؼ وؼ الجذر التربيعي لقيمة الموثوقية  أستبياف فيو يساالعينة المطموبة دوف إشكاؿ، أما قيمة صدؽ اإل

 0.9375499986667378يساوؼ 

 جمع البيانات والمعمومات: -5

وكاف عدد بعد إنياء الدراسة االختبارية لبلستبياف قمنا بعممية جمع البيانات مف العينة المطموبة، 

مف بيف الجامعات الحكومية جامعات  9 شكل مباشر فيبناىا وزع استبياف 400 فعميا الستبيانات الموزعةا

وقد الحظنا أف  بشكل اليكتروني استبيانات 11بينما وزعنا في بقية الجامعات الػػالموجودة في ماليزيا  20الػػ

 .االستجابة بخصوص االستبيانات االلكترونية كانت ضعيفة جدا

استبياف وزعناىـ بشكل ورقي مف خبلؿ المقابمة  300استبياف الموزعة ىناؾ  400يف الػػفمف ب

استبياف وزعناىـ  100(، و6المذكورة بالتفصيل في الجدوؿ ) 9الشخصية والزيارات الميدانية لمجامعات الػػ 

لييا، وقد راعينا اثناء بطريقة الكترونية مف أجل النفاذ الى طمبة بقية الجامعات التي لـ نتمكف مف التنقل إ
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استبياف ىو  400التوزيع التقيد بالمعايير التي حددناىا مسبقا لمعينة. فكاف مجموع ما تـ استعادتو مف بيف الػ

استبيانا تـ الرد عمييـ بشكل اليكتروني، وبعد فحصنا لمدػ صبلحية  26استبيانا يدخل ضمنيـ  336

تبيانا لعدـ صبلحيتيا، فكاف العدد االجمالي لبلستبيانات اس 22االستبيانات المسترجعة قمنا باستبعاد 

% مف عدد االستبيانات 84استبياف أؼ ما نسبتو  314الصالحة والتي اجريت حوليا الدراسة فعميا ىو 

% مف العدد الكمي لبلستبيانات الموزعة. وكانت فترة التوزيع والجمع عمى العينة في  78.5المسترجعة و

 والجدوؿ الموالي يوضح تفاصيل حوؿ عمميتي توزيع وجمع االستمارات : .2014سنة فترات مختمفة خبلؿ 

 (: اعداد ونسب توزيع واسترجاع اإلستبيانات6الجدول )

 االسخبُبَبثعذد  انجبيعت

 انًىصعت

 االسخبُبَبثعذد 

 انًسخشجعت

International Islamic University Malaysia (IIUM), Selangor. 71 30 

Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Perlis. And Universiti 

Utara Malaysia (UUM) In, Sintok Kedah 

01 50 

Universiti Malaya, Kuala Lumpur 71 28 

Universiti Teknologi MARA In Shah Alam Selangor 30 30 

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Melaka. 41 37 

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), WP Kuala Lumpur. 71 30 

Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor Bahru. 41 39 

Universiti Malaysia Sarawak In Kuching 50 44 

 26 911 جبيعت حى انخىصَع فُهب بشكم انكخشوٍَ   99بقُت انــ

 333 400 انًجًىع 

 % 14 %100 انُسبت انًئىَت
 

 المصدر: مف إعداد الباحثة.

 

 

 

 

http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPList.cfm?IDAkrIPTS=252
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPListAA.cfm?IDAkrIPTS=256
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPListAA.cfm?IDAkrIPTS=260
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPListAA.cfm?IDAkrIPTS=587
http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eiptaKPList.cfm?IDAkrIPTS=261
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 :Factor Analysis *التحميل العاممي

ييدؼ التحميل العاممي إلى تمخيص البيانات بحيث يمكف تفسير وفيـ العبلقات واألنماط بسيولة، 

دـ عادة لتجميع المتغيرات في مجموعات محدودة بناءا عمى تباينيا المشترؾ، وبالتالي فيو يساعد في ويستخ

 Exploratory Factorأىـ تقنيتيف لمتحميل العاممي ىما التحميل العاممي االستكشافي عزؿ البنى والمفاىيـ،

Analysis(EFA)  والتحميل العاممي التوكيدؼConfirmatory Factor Analysais(CFA) يحاوؿ التحميل ،

العاممي االستكشافي كشف األنماط المعقدة مف خبلؿ استكشاؼ مجموعة البيانات واختبار التنبؤات، بينما 

وبما أف غرض حالة الدراسة ىو استكشاؼ العبلقة بيف  1يحاوؿ التحميل العاممي التوكيدؼ تأكيد الفرضيات،

وامل مجتمع المعمومات التي ليا دور في تعزيز األمف مجتمع المعمومات واألمف اإلنساني، وتحديد ع

اإلنساني بماليزيا، فإف التحميمي العاممي االستكشافي يعتبر تقنية مناسبة جدا لمتحميل االستداللي لمنتائج 

 المحصل عمييا مف االستبياف. 

المؤثرة  ويستخدـ التحميل العاممي االستكشافي عندما يرغب الباحث في استكشاؼ عدد مف العوامل

عمى المتغيرات، لتحميل أؼ المتغيرات يمكف أف تجمع مع بعض، واالفتراض األساسي لمتحميل العاممي 

االستكشافي ىو أف ىناؾ عوامل مشتركة كامنة يمكف استكشافيا داخل مجموعة بيانات، واليدؼ منو ىو 

ات والعبلقات، وفي استخداـ إيجاد أقل عدد ممكف مف العوامل المشتركة التي مف شأنيا تفسير االرتباط

  2فرد. 300التحميل العاممي يفضل أف ال يقل حجـ العينة عف 

 عبر الخطوات التالية: SPSSويتـ تنفيذ التحميل العاممي االستكشافي عمى برنامج 

                                                           

مفاىيميا ومنيجيتيا بتوظيف  ر حوؿ ىذا النوع مف التحميل انظر: أدمحم بوزياف تيغزه،التحميل العاممي االستكشافي والتوكيدؼ:ثلتفاصيل اك* 
 .2012، دار المسيرة لمطباعة والنشر،LISRELوليزرؿ  SPSSحزمة 

1
 An Gie Yong and Sean Pearce , ―A Beginner‘s Guide to Factor Analysis:  Focusing on Exploratory Factor 

Analysis‖, Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, Volume 9, issue 2, 2013, p 79.   
2
 Ibid, p 62.   
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 إلجراء التحميل العاممي االستكشافي الخطوة االولى:(00الشكل )

 

 

 حميل العاممي االستكشافيإلجراء الت : الخطوة الثانية(05الشكل )

 

 



اإلطار المنيجي لمدراسة                                                            لث                         الفصل الثا  

 

154 
 

 إلجراء التحميل العاممي االستكشافي :الخطوة الثالثة(03الشكل )

 

 

 إلجراء التحميل العاممي االستكشافي : الخطوة الرابعة(04الشكل )
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 :الخطوة الخامسة(05لشكل )ا

 

 

 إلجراء التحميل العاممي االستكشافي : الخطوة السادسة(06الشكل )
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 Triangulation : التثميثثالثالمطمب ال

 المقصود بالتثميث وأنواعو: -0

دمج عدة وجيات نظر ومناىج، عف طريق يعني التثميث عممية التحقق التي تزيد مف نسبة الصدؽ  

وفي العموـ االجتماعية عموما فيي تشير إلى الجمع بيف اثنيف او أكثر مف النظريات، اومصادر المعمومات، 

ثيف في دراسة واحدة لظاىرة معينة لتمتقي في ىيكل واحد، وتستخدـ في الدراسات الكمية او المناىج، او الباح

في  Fiskelوفيسكل  Campbellويعود استعماؿ التثميث في العموـ االجتماعية الى كامبل  1والنوعية معا،

 1970.2في  Denzinثـ مف طرؼ دينزيف  1966في  Web، وتـ تطويره فيمابعد مف طرؼ ويب 1959

ويمكف أف يتحقق التثميث أيضا مف خبلؿ استخداـ تقنيات بحث مختمفة، ويساعد تثميث التقنيات في 

الفحص المتعدد كما يستخدـ في تقديـ التأكيد أو التكامل وىو ما يجمب توازف بيف اثنيف أو اكثر مف أنواع 

األحياف يكوف ذلؾ في  البحوث المختمفة، والغرض مف ذلؾ ىو زيادة مصداقية وصحة النتائج، وفي أكثر

 3.سياؽ الحصوؿ عمى تأكيد النتائج مف خبلؿ تقارب وجيات نظر مختمفة

ووفقا لدينزيف ىناؾ عدة أشكاؿ لمتثميث يستخدميا الباحثوف وىي تثميث البيانات ويقصد بيا أخذ  

ثيف ويعني البيانات مف عدة مصادر مختمفة لتشكيل ىيئة واحدة مف البيانات، تثميث المحققيف أو الباح

استخداـ عدة مراقبيف بدال مف مراقب واحد أثناء جمع وتفسير البيانات، تثميث نظرؼ ويعني استخداـ عدة 

وجيات نظرية في تفسير البيانات، تثميث منيجي ويعني استخداـ عدة مناىج بحث أو تقنيات في جمع 

 4.البيانات

                                                           
1
 Sabina Yeasmin and Khan Ferdousour Rahman, ―Triangulation Research Method as the Tool of Social Science 

Research‖, Bub Journal , Volume 1, Issue 1, September 2012,p156. 
2
 Ibid, p 154. 

3
 Ibid, p157. 

4
 Ibid. 
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فس الدراسة لغرض دعـ أو دحض فالتثميث النظرؼ يعرؼ بأنو استخداـ نظريات متعددة في ن

النتائج، فكل مف النظريات ذات الصمة أو المنافسة يمكف استخداميا في صياغة فرضيات بغرض تقديـ فيـ 

ىو استخداـ أكثر مف منيجيف في نفس * والتثميث المنيجي1أعمق وأوسع لمشكمة البحث محل الدراسة،

تصميـ الدراسة أو مستوػ جمع البيانات  الدراسة، وقد يحدث ىذا النوع مف التثميث عمى مستوػ 

والتثميث التحميمي يشير إلى تثميث في تحميل البيانات، وتوصف بأنيا استخداـ أكثر مف أسموبيف 2والمعمومات،

في تحميل نفس المجموعة مف البيانات والمعمومات بغرض التحقق مف صحة النتائج، كما يمكف وصفيا بأنيا 

تحميل البيانات والمعمومات الكمية والنوعية داخل نفس الدراسة ألغراض التأكد استخداـ أكثر مف طريقتيف ل

 3.معامف صحة وتكامل النتائج 

كثر مف باحثيف في أؼ مرحمة مف أف: يمكف تعريفو عمى أنو استخداـ أما تثميث المحققيف أو الباحثي

ت، أو محممي البيانات والمعمومات مراحل البحث لنفس الدراسة، وتشتمل عمى المبلحظيف، القائميف بالمقاببل

ومف بيف األشكاؿ المذكورة يعد التثميث المنيجي ىو األكثر شيوعا لمتعبير 4في نفس الدراسة بغرض التأكيد

عف مصطمح التثميث، ويتـ اختيار شكل التثميث عادة اعتمادا عمى اليدؼ مف إجراء الدراسة، ويمكف 

كما ىو الحاؿ في دراسنا ىذه والتي اعتمدت عمى التثميث  5دراسة،استعماؿ أكثر مف شكل لمتثميث في نفس ال

 النظرؼ والمنيجي والتحميمي في آف واحد.

 

                                                           
1
 Ashatu Hussein, ―The use of Triangulation in Social Sciences Research: Can qualitative and quantitative methods 

be combined?‖, Journal of Comparative Social Work, 2009/1, p3. 

يستخدـ عندما يكوف الغرض توكيدؼ   within-method triangulationىناؾ طريقتاف لمتثميث المنيجي، التثميث داخل المناىج *
 ، وعندما يكوف الغرض تكاممي نستعمل اإلثنيف معاbetween-method triangulationالتثميث بيف المناىج فقط، و 

2
 Ashatu Hussein, Op.cit, p4. 

3
 Ibid, p3 

4
 Ibid. 

5
 Sabina Yeasmin and Khan Ferdousour Rahman, Op.cit, p157. 
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 ؟لماذا نستعمل التثميث في الدراسة -5

تثميث بغرض التكامل  ;ىماسببيف أساسييف الستعماؿ التثميث و  Shih  1998حدد شيولقد 

completeness  بيف النتائج، وتثميث بغرض تأكيدconfirmatory وتبرز فائدة التثميث بالنسبة 1النتائج ،

 2لمباحثيف فيما يمي :

 .توفر لمباحثيف ثقة أكبر في نتائج دراساتيـ -

ساليب نشاء مناىج ابتكارية وطرؽ جديدة متعمقة بالبيانات والمعمومات لتحقيق توازف مع األإتحفز  -

ئية لمظاىرة المدروسة شف االبعاد االستثناالتقميدية لجمع البيانات والمعمومات، وىذا قد يساعد في ك

 ف يعطي اختبارا نقديا لمظاىرة محل الدراسة بحكـ شموليتيا لنظريات متنافسة.أيضا أكما يمكنو 

و اكثر أصدر الواحد، فعند اعتماد مصدريف يقمل التثميث مف القصور الذؼ تحتويو البحوث ذات الم -

اعد ذلؾ في التقميل مف تأثير التحيز، ويوفر و لمتحقق مف بعضيا البعض، يسأبشكل متكامل 

 معمومات أكثر ثراء وأكثر شموال.

يضا استعماؿ عدة مناىج وطرؽ في وقت واحد تساعد عمى استبعاد التفسيرات الندية لمظاىرة أ -

  .المدروسة

المراد التثميث لغرض التكامل في النتائج، يوظفو الباحثوف لزيادة قدرتيـ عمى التعمق في فيـ الظواىر و 

ساسا في أ، ويستخدـ التثميث بغرض التكامل دراستيا، وذلؾ مف خبلؿ الجمع بيف مناىج ونظريات عديدة

وألف  4،نو مفيد جدا في الدراسات ذات الظواىر المركبة والمعقدةأكما  3،البحوث ذات المشكبلت االستكشافية

                                                           
1
 Ibid.,p158. 

2
 Ibid,p151. 

3
 Ibid,p158. 

4
 Ashatu Hussein, Op.cit., p1. 
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عممية التثميث غالبا احتجنا القياـ بنا نفإلظاىرة معقدة ومركبة، دراسة ذات طابع استكشافي  تعددراستنا 

 .، مع وجود بعض النتائج التي تـ تأكيدىا باستخداـ التثميثكثر منيا توكيديةأة تكامميتيا الصفب

 :الطريقة المعتمدة في التثميث -3

ي في غرض تكامل النتائج، يمكف لمباحث البدء بتوظيف التثميث داخل المنيجببالنسبة لمتثميث 

وسع لمظاىرة محل الدراسة، بعد الحصوؿ عمى أغنى والحصوؿ عمى فيـ أ لجمع بيانات  المنيج النوعي

طريقة جمع البيانات معمومات غنية عف طريق المنيج النوعي، يقوـ الباحث بتوظيف المنيج الكمي في 

وىذا يتماشى تماما مع  1،شمل لمظاىرة المراد دراستياأعمق و أ جل الحصوؿ عمى صورة أوتحميميا مف 

مراحل المذكورة في منيج دراسة حالة وكذلؾ مع نمط التثميث المتزامف في المنيج المختمط الذؼ أوضحو ال

 (.4سابقا الشكل )

فبعد تصميـ البحث وجمع البيانات والمعمومات قمنا بإجراء عممية التثميث التحميمي اعتمادا عمى ما 

واونواغبازؼ اؼ جي وتيديميا سي  .Greene  J. Cورد في أعماؿ بعض الباحثيف مثل  غريف جي سي 

Onwuegbuzie  A. J. and Teddlie C. مارؼ لي سميث  وMary Lee Smith   ولي وآخروف Li et al  التي و

 2في سبعة مراحل ىي: Daniela Marie Schiazzaمارؼ سكيازا لخصت في أطروحة دانياؿ 

وعية عمميا ىو أمر غير ممكف فإف نظرا لكوف دمج البيانات الكمية والن :مرحمة تقميص البيانات

 الباحثيف يستعمموف استراتيجية تقميص البيانات إلى مجموعة بيانات في أشكاؿ قابمة لمتحكـ.

                                                           
1
 Ibid., p1. 

2
 Daniela Marie Schiazza,” A Case Study of a Mixed Methods Study Engaged in Integrated Data Analysis”, A PhD Dissertation 

Submitted to Faculty of the Graduate School In candidacy for Degree of Doctor of Philosophy, Loyola University 

Chicago, August 2013,  pp 38-45. 



اإلطار المنيجي لمدراسة                                                            لث                         الفصل الثا  

 

160 
 

جنبا إلى في ىذه المرحمة يتـ عرض النتائج الكمية والنوعية بشكل بصرؼ  مرحمة عرض البيانات:

ط ىي األشكاؿ األكثر شعبية في عرض النتائج، أما جنب، وفي البيانات الكمية تعتبر الرسوـ البيانية والخرائ

بالنسبة لمبيانات النوعية فتشمل المصفوفات والدوائر البيانية، ويعتبر بعض الباحثيف ىذه المرحمة كافية لمبدغ 

في تفسير البيانات دوف االنتقاؿ الى مراحل التحميل الخمسة الموالية، وأف العرض المرئي لمبيانات يمكنيا أف 

 إلى عدة أنواع مف التحميل. تؤدؼ

في ىذه المرحمة يقوـ الباحث بتحويل أحد النوعيف مف البيانات إلى النوع  مرحمة تحويل البيانات:

 Qualitize theإما تحويل البيانات الكمية إلى بيانات نوعية  ;اآلخر، وىناؾ طريقتيف مختمفتيف لمقياـ بذلؾ

data ات كميةأو تحويل البيانات النوعية إلى بيان Quantitaze the data  وىو األكثر شيوعا بيف الباحثيف، وال

يوفر تحويل البيانات عادة إمكانية تفسير النتائج في حد ذاتو، ولكنو يسيل التحميل المشترؾ لمنتائج الكمية 

ذه تحويل والنوعية، والتحميل المشترؾ يمكف اف تشمل ربط او تدعيـ او مقارنة البيانات.)اخترنا في دراستنا ى

 البيانات الكمية الى بيانات كيفية(

تشمل ىذه المرحمة تحويل البيانات النوعية إلى متغيرات كمية او العكس  مرحمة ربط عالقة البيانات:

 مف أجل ربط البيانات المحولة بالبيانات األخرػ. 

متغير جديد أو  تشمل ىذه المرحمة دمج البيانات الكمية والنوعية إلنشاء مرحمة توحيد البيانات:

لتوحيد متغيرات أو مجموعة بيانات، وتستخدـ المتغيرات أو مجموعة البيانات الجديدة أو الموحدة لمتحميبلت 

 البلحقة.

، المقارنة typologyوالتي تحتوؼ عمى عدة طرؽ ىي المقارنة بالتصنيف  :مرحمة مقارنة البيانات

، والمقارنة data importationالمقارنة بإستيراد البيانات ، extreme case analysisبتحميل الحالة المتطرفة 
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نماط محددة لممنيج المختمط إال ف كل طريقة تصمح ألأ، ورغـ cross-track analysis بالتحميل عبر المسارؼ 

ؼ مف ىذه الطرؽ ىو مناسب لتحميل وىو ما يعني أف أ نيا جميعا تصمح لممنيج المختمط لمغرض التكاممي،أ

اخترنا طريقة المقارنة بالتصنيف نظرا لكونيا الطريقة األقل استيبلكا لموقت، كما أنيا )ستنا، بيانات درا

 .(النوعيةنا لمبيانات في تحميمالمتبع سموب التحميل الموضوعاتي أمع عمميا منسجمة 

 تشمل ىذه المرحمة استخداـ النتائج المحصل عمييا مف المراحل السابقة لدعـ :مرحمة دمج البيانات

التفسيرات واالستدالالت واالستنتاجات، وتضمف ىذه المرحمة النيائية أف كل البيانات دمجت في وحدة 

متماسكة، ويتضمف إنشاء ىذه الوحدة المتماسكة استخداـ استراتيجيات تحميل تختمف عف المستخدمة في 

 المراحل السابقة.

ي الدراسة مف خبلؿ االستقراء التحميمي وىناؾ استراتيجيتيف لدمج البيانات، األولى وىي المعتمدة ف

وتتضمف تكرار قراءة البيانات النشاء مجموعة مف التأكيدات ذات مصداقية، وعندما يحدد الباحث التأكيدات 

فإنو يبدأ في عممية إضفاء الشرعية لتمؾ التأكيدات مف خبلؿ جمع أدلة تؤكد أو تنفي التأكيدات غير 

ع البيانات، واالستراتيجية الثانية في الدمج التحميمي لمبيانات ىي تجميع المضمونة أو مراجعتيا لمتطابق م

وتوليف مجموعة مختمفة مف أنواع البيانات لتحقيق فيـ متماسؾ وشامل، وىذه الطريقة ال تستعمل اؼ نوع 

ا الفيـ مف االساليب التحميمية لدمج نتائجيا، وبدال مف ذلؾ فإف الدمج ينعكس في نتائجيا ببساطة لتسييل ىذ

 المتماسؾ والشامل مف خبلؿ تقديـ شامل لنتائجيا وتفسيراتيا.

 والجدوؿ الموالي ىو خبلصة لجميع األساليب واألدوات المنيجية المطبقة في الدراسة:
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 (: خالصة األساليب واألدوات المنيجية المعتمدة في الدراسة7الجدول )

  منيج البحث 

جمع ومعالجة تقنيات 

 المعمومات

 ج دراسة حالة مني

Case Study Method 

 المنيج المختمط

Mixed Method 

 المنيج عبر التخصصي

Trans-disciplinary M 

 مبلحظات

 حوؿ التحميل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوثائق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيانات كمية وكيفية

 
 

 

 

 بياناتيا كمية وكيفية معا 

 بيانات كمية وكيفية

مف مختمف التخصصات 

 العممية المرتبطة بموضوع

 الدراسة

تـ تنظيميا وتحميميا 

باستعماؿ يدويا 

المصفوقات والخرائط 

 الذىنية
 

 

 

 

 المقاببلت

 

بيانات كيفية حوؿ حالة 

 الدراسة

 

تـ دمج نتائجيا في األخير 

 مع نتائج البحث الكمي 

المشاركوف في المقاببلت 

مف تخصصات مختمفة 

ذات عبلقة بالموضوع كما 

انيا شممت اكادمييف 

 وممارسيف

تـ تنظيميا وتحميميا 

 باالستعانة بػ

 Atlas.ti 7ػ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستبياف 

بيانات كمية حوؿ حالة 

 الدراسة 

 

تـ دمج نتائجو في االخير 

 مع نتائج البحث الكيفي

 كانوا الطمبة المستيدفوف 

مف تخصصات عممية 

ف في يمختمفة ومتخصص

نساني مف اإلأحد أبعاد األ

 او مجتمع المعمومات

 

ميل باستخداـ تـ التح

SPSS 21 

  

 المصدر: مف إعداد الباحثة



 

 
 

 

 

  

 

:رابعالفصل ال  

التحميل الكيفي لدور مجتمع 
من المعمومات في تعزيز األ

اماليزينساني في اإل   
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 الرابعالفصل 

 بماليزيا نساني في تعزيز األمن اإل مجتمع المعمومات التحميل الكيفي لدور 

س حالة كل مف مجتمع المعمومات واألمف اإلنساني في ييدؼ ىذا الفصل إلى استكشاؼ وقيا

ماليزيا وتشخيص العبلقة بيف الظاىرتيف الستخبلص دور مجتمع المعمومات في تعزيز األمف اإلنساني، 

وذلؾ مف خبلؿ  توظيف ما قدمتو الوثائق المختمفة فيما يتعمق بتحميل وضع كل مف الظاىرتيف والعبلقة 

زؼ إضافة إلى ماقدمتو نتائج المقاببلت التي أجريت مع الخبراء الثبلثة، الدكتور بينيما في المجتمع المالي

 أووؼ كي بانغ والدكتور دمحم شريف دمحم بشير والسيد راماتشاندراف راماسامي.

وينطمق ىذا الفصل مف تحميل واقع اإلندماج الماليزؼ في مجتمع المعمومات، بعرض الجيود 

ذلؾ، وتحميل واقع وتحديات مجتمع المعمومات في المجتمع الماليزؼ، إضافة  المختمفة التي سعت إلى تحقيق

إلى تحميل واقع واتجاىات األمف اإلنساني مف خبلؿ إبراز مكانتو في السياسات الحكومية الماليزية وتحميل 

 واقعو وتحدياتو في ظل مجتمع المعمومات الماليزؼ.

خبلؿ الوثائق المتوفرة  في ىذا المجاؿ، ثـ بتحميل الظاىرتيف أوال مف  ويتـ في ىذا الفصل تحميل

المقاببلت التي أجريت مع الخبراء بيذا الخصوص، ليتـ في األخير استخبلص دور مجتمع المعمومات في 

تعزيز األمف اإلنساني بدمج نتائج البحث في الوثائق والمقاببلت كمرحمة أولى، مف أجل االنتقاؿ الحقا في 

ميل العبلقة بيف الظاىرتيف واستخبلص ىذا الدور مف خبلؿ البحث الكمي، ثـ تثميث الفصل الخامس إلى تح

 النتائج الكمية لمبحث.
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 مبحث األولال

 واقع اإلندماج في مجتمع المعمومات بماليزيا

 المطمب األول: التحول الماليزي نحو مجتمع المعمومات.

ينات مثل البرنامج ماليزؼ لمتعاوف التقني رغـ وجود بعض البرامج في المجاؿ التكنولوجي منذ الثمان

" تعد أىـ منطمقات تحوؿ المجتمع الماليزؼ نحو مجتمع المعمومات، وىذه الرؤية ىي 2020إال أف "رؤية 

، وقاد إلى خطة نحو بناء مجتمع 1991عبارة عف مشروع طويل األجل أعمنتو الحكومة الماليزية في فيفرؼ 

، وذلؾ مف خبلؿ تنمية قطاع تكنولوجيا المعمومات 2020يا بحموؿ ماليزؼ متقدـ وغني بالمعرفة كم

   1واالتصاالت واستخداـ تمؾ التكنولوجيات لرفع مستوػ التنافسية العالمية لماليزيا.

أدركت بشكل مبكر أف القدرة التحويمية لتكنولوجيات   -وتحديدا عمى مستواىا الحكومي -فماليزيا 

أف تدفع ماليزيا لمتحوؿ نحو االقتصاد الحديث المبني عمى المعرفة، فأولت المعمومات واالتصاالت يمكنيا 

الحكومات الماليزية المتعاقبة منذ ذلؾ الوقت إىتماما خاصا بمجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 

فاوجدت عدة ىيئات ومؤسسات ميمتيا السير عمى عممية اندماج ماليزيا في مجتمع المعمومات، كما قامت 

ياغة مجموعة مف اإلستراتيجيات والسياسات والبرامج والمبادرات لتحقيق ىذا اليدؼ، كما قامت أيضا بص

بإنشاء صناديق تدعـ ىذا التوجو، وسيرت عمى سف قوانيف تعمل عمى تكييف ماليزيا مع التغيرات التي 

 يما يمي:  رافقت الخوض في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، ونمخص أىـ تمؾ الجيود ف

 

                                                           
1
 Norsiah Abdul Hamid and Halimah Badioze Zaman, ―Framework of Malaysian Knowledge Society: Results from 

Dual Data Approach‖, International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering 

Volume 3, Number 10, 2009, p 366. 
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 :نتقال إلى مجتمع المعموماتأىم ىيئات اإل  -0

: National Information Technology Council (NITC)  المجمس الوطني لتكنولوجيا المعمومات

ولى في الببلد التي ( وىي الييئة األ1995-1990تـ تشكيل ىذا المجمس خبلؿ الخطة الماليزية السادسة )

النصح واالستشارة  مة، ووظيفتو األساسية ىي تقديـمحة األمصمف أجل المعمومات تدير استراتيجيا تكنولوجيا 

، ويعمل مور المتعمقة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في مجاؿ التنمية الوطنية الماليزيةلمحكومة في األ

لمجتمع في تطوير مجتمع معرفة بقالب ماليزؼ، حيث يكوف ا 2020المجمس عمى دفع عجمة رؤية ماليزيا 

  1غني بالمعمومات ومدعـ بالمعرفة، مرسخ بنظاـ قيـ مميز ومسير بشكل ذاتي.

كما يعمل المجمس مف خبلؿ عمميات اإلدارة والتخطيط االستراتيجي، التنسيق والتقييـ، تقييـ 

كنولوجيا تعزيز نمو مستداـ في مجاؿ تنمية ت ;التكنولوجيا والتنبؤ،الترقية، عمى تحقيق أربعة مياـ رئيسية وىي

ضماف االندماج السمس لمتكنولوجيات ، المعمومات واالتصاالت وتطبيقاتيا عبر التخطيط واالستراتيجيات

االتصاالت تحديد التأثيرات المحتممة لتكنولوجيا المعمومات و قتصادية، الحديثة في التنمية االجتماعية واال

الت في تحويل المجتمعات في معمومات واالتصامكانات تكنولوجيا العمى االقتصاد والمجتمع، تعزيز وشرح إ

 2 بعادىا.جميع أ

تأسست  :The Multimedia Development Corporation (MDeC) شركة تطوير الوسائط المتعددة

، (MSC) واالتصاالت المعمومات الماليزية لتكنولوجيا الوطنية المبادرةلئلشراؼ عمى تطوير   1996في 

ماليزية حوؿ التشريعات والسياسات إضافة إلى وضع معايير معرفية ميمة لعمميات وتقديـ المشورة لمحكومة ال

أعطت الحكومة ىذه الشركة ميمة إضافية وىي تطوير خطة إلقتصاد  2010الوسائط المتعددة، وفي أكتوبر 

                                                           
1
 Official portal of NITC Malaysia, access date 24/12/2014 in  

http://nitc.kkmm.gov.my/index.php/the-national-it-council/about-nitc/vision-and-mission 
2
 Ibid. 

 

http://nitc.kkmm.gov.my/index.php/the-national-it-council/about-nitc/vision-and-mission
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الرقمية"  رقمي يعتمد عمى الفرص اليائمة التي خمقيا العالـ الرقمي، وىو ما أنتج  برنامجا سمي بػ" ماليزيا

Digital Malaysia   2012.1والذؼ كشف عنو رسميا لمعامة في ماؼ 

 the Malaysian Communications and المجنة الماليزية لالتصاالت والوسائط المتعددة

Meltimeda Commission(MCMC)وتنظيـ بتشجيع مكمفةو  ،1998 سنة أنشئت حكومية :ىي وكالة 

 المعمومات بتكنولوجيا المتعمقة القوانيف تطبيق عف فضبل ،تصاالتتكنولوجيا المعمومات واال صناعة

الرقمي والمكمفة بتنمية ودعـ  الربط خبلؿ مف الببلد، وىي الوكالة الماليزية الرائدة لمتمكيف في واالتصاالت

يا لى تعزيز تنمية العمالة الماىرة ورأس الماؿ في صناعة تكنولوجافة إتمثيل ماليزيا عمى االنترنت إض

 2المعمومات واالتصاالت.

 ندماج في مجتمع المعمومات:والمبادرات الماليزية لإل ستراتيجيات والسياسات اإل -5

: Agenda (NITA) National Information Technology جندة الوطنية لتكنولوجيا المعموماتاأل

 مى توجيوعوتعمل  (NITC)مف طرؼ المجمس الوطني لتكنولوجيا المعمومات 1996 ديسمبر عمف عنيا فيأ 

، 2020 رؤية عجمة دفع في ماليزيا والمساىمة في واالتصاالت المعمومات لتكنولوجيا ستراتيجياإل ستخداـاإل

أعضاء مف القطاعيف العاـ والخاص والمجتمع المدني ذوؼ العبلقة  ضـوت الوزراء، مجمس رئيسيترأسيا 

ىذه  رؤيةو  3،شأففي ىذا ال لمحكومة المشورة قدـتة فكريوتعمل كدبابة  المعمومات تكنولوجياواالىتماـ ب

 المعمومات، مجتمع إلى الماليزؼ  لمجتمعا كل لتحويل واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا استخداـاألجندة ىي 

وتركز  ،values-based knowledge society المعرفة قيـ عمى قائـ مجتمع إلى وأخيرا المعرفة، مجتمع إلى ثـ

                                                           
1
  Multimedia Development Corporate, Official Website, “Overview” , Access Date 15/12/2014 in  

http://www.mdec.my/about-us/overview 
2
 United Nations Children‘s Fund (UNICEF), “Exploring the Digital Landscape in Malaysia: Access and use of 

digital technologies by children and adolescents”, Malaysia: UNICEF 2014, p12. 
3
 Mazni Buyong, “Digitalization: making some sense of convergence in Malaysia”, access date 22/03/2013 in 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan005831.pdf   

http://www.mdec.my/about-us/overview
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan005831.pdf
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 جميعنفاذ لوالالعدالة  توفيرذلؾ لو  القيمة، لخمق والتطبيقات والبنية المعموماتية، ،ناسال ميةتن عمىاألجندة 

 2020.1 عاـ قبل المعرفةقيـ  عمى قائـ مجتمع إلى الماليزؼ نوعيا  مجتمعال وتحويل الماليزييف،

 The National Strategic ستراتيجية الوطنية لخارطة طريق تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتاإل

ICT Roadmap : ( وطرحيا 2010-2006إرتبطت ىذه اإلستراتيجية بالخطة الوطنية الماليزية التاسعة ،)

المجمس الوطني لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وأىـ توصيات ىذه اإلستراتيجية لتشكيل سياسات وبرامج 

المعرفة ىو إتباع ثبلثة استراتيجيات  ومخططات استراتيجية لتسريع تحوؿ ماليزيا نحو اقتصاد قائـ عمى

 2رئيسية ىي:

ف تكوف ماليزيا رائدة عالميا في ثبلثة مجاالت مرتكزة عمى تكنولوجيا المعمومات، وىي البنية األولى : أ -

شبكات اإلستقباؿ البلسمكية، والبنية التحتية المعموماتية التحتية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وبالتحديد 

ؼ المحتوػ الرقمي واألنترنت الثبلثية األبعاد أ، Predictive Analyticsسمتو بالتحميبلت التنبؤية ا أأو م

الثانية: ىي عقمنة الترتيبات المؤسساتية وتسريع النظاـ المعتمد عمى المعرفة، وذلؾ  -     لموسائط المتعددة.

 تكنولوجيا طريق خارطة ث تحددواالتصاالت، حي المعمومات تكنولوجيال ومستداـ قوؼ  نظاـ لضماف

 التكنولوجيات دمجب المعرفة عمى قائـ بيئي نظاـ لخمق ستراتيجيةإ عمل خطط واالتصاالت المعمومات

 .لبلقتصاد رئيسية قطاعات في المقترحة

 طريق الثالثة: ىي استخداـ معالـ ومناطق رؤية إلدارة الفرص والمخاطر، فاالستراتيجية الوطنية لخارطة -

 والمخاطر الفرص إدارة لتحسيف الفعل ردود مستمرة لرصد منيجية توفر تصاالتواإل المعمومات وجياتكنول

 مجاالت لتطوير العالمية التكنولوجيا مراقبة مشيد ويتـ السوؽ، عمى السريع وأثرىا بالتكنولوجيا المرتبطة

 .الماليزؼ  لبلقتصاد الرئيسية والبعيد خاصة فيما يتعمق بالقطاعات والمتوسط الرؤية عمى المدػ القريب،
                                                           
1
 Ibid.  

2
 Official Website of Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI), “National Strategic ICT 

Roadmap”,  Access date 22/03/2013 in http://www.mosti.gov.my/wp-content/uploads/policy/ict-roadmap.pdf  

http://www.mosti.gov.my/wp-content/uploads/policy/ict-roadmap.pdf
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تـ تصميـ ىذه  :National Cyber Security Policy (NCSP) السياسة الوطنية لألمن السيبيراني

السياسة لتسييل انتقاؿ ماليزيا نحو االقتصاد القائـ عمى المعرفة، وتمت صياغتيا بناءا عمى إطار وطني 

ولوجيات والتعاوف بيف القطاعيف العاـ والخاص والجوانب لؤلمف السيبيراني ضـ التشريعات والتنظيمات والتكن

المؤسساتية والدولية، كما تسعى لمتصدؼ لممخاطر التي تواجو البنيات التحتية الوطنية الحساسة لممعمومات 

التي تشمل نظـ المعمومات الشبكية لعشرة قطاعات حساسة ىي األمف والدفاع الوطني، القطاع المالي 

لمعمومات واالتصاالت، قطاع الطاقة، قطاع النقل، المياه، قطاع الخدمات والمصرفي، قطاع ا

وتركز ىذه السياسة عمى ثمانية  1الصحية،القطاع الحكومي، قطاع خدمات الطوارغ، وقطاع الزراعة والغذاء،

بيراني، توجيات أساسية تمثمت في الحوكمة الفعالة، اإلطار التشريعي والتنظيمي، إطار لتكنولوجيا األمف السي

، المرونة واالنفاذ، االستعداد لحاالت األمف الذات عمى بلعتمادل والتطوير البحثثقافة األمف وبناء القدرات، 

 2السيبيراني الطارئة، التعاوف الدولي.

: جاءت ىذه المبادرة  National Broadband Initiative(NBI)المبادرة الوطنية لمنطاق العريض

وتسمى أيضا اإلستراتيجية الوطنية ، (MCMC) تصاالت والوسائط المتعددةزية لئلتحت إشراؼ المجنة المالي

حددت مف خبلليا  2007لتنفيذ النطاؽ العريض، وتيتـ بجمب النطاؽ العريض لجميع األمة الماليزية، وفي 

نة % فيما يخص إنتشار النطاؽ العريض في المنازؿ مع نياية س50الحكومة الماليزية ىدفا لتحقيق نسبة 

، وقدمت الحكومة مف أجل تحقيقو عدة مبادرات، منيا مبادرة توزيع مميوف كمبيوتر محموؿ عمى 2010

الطمبة الفقراءعمى المستوػ الوطني، مبادرة ضبط األكشاؾ اإللكترونية، مبادرة توسيع التغطية فيما يخص 

 3اليواتف الخميوية. 

                                                           
1
 Critical National Information Infrastructure (CNII) Portal, access date 13/10/ 2014 in 

http://cnii.cybersecurity.org.my/main/ncsp/tncsp.html 
2
 Ibid. http://cnii.cybersecurity.org.my/main/ncsp/policy_thrusts.html 

3
 Official Portal Of Malaysia Communication and Multimedia Commission(MCMC), Access date 24/12/2014 in  

http://www.skmm.gov.my/Sectors/Broadband/National-Broadband-Initiative.aspx 

http://cnii.cybersecurity.org.my/main/ncsp/tncsp.html
http://cnii.cybersecurity.org.my/main/ncsp/policy_thrusts.html
http://www.skmm.gov.my/Sectors/Broadband/National-Broadband-Initiative.aspx
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 Malaysia‘s national ICT initiativeواالتصاالت المعمومات الماليزية لتكنولوجيا الوطنية المبادرة

(MSC)  كانت تسمى سابقاMultimedia Super Corridor :واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا مبادرة يى 

 تكنولوجيا صناعة عمى تييئة وتعمل اعالمي التكنولوجيا شركات جذب إلى تيدؼ ماليزيا في الوطنية

قتصاد التحوؿ ال نحو تقود الماليزية، الحكومة مف كامل حظى بدعـوت، المحمية واالتصاالت المعمومات

 واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا لصناعة وتعتبر ىذه المبادرة بوابة يف،الماضي ونصف العقدمنذ المعرفة 

 1.والمنطقة ماليزيا في

 وشترؾ فيتني ماليزيا الرقمية ىو برنامج وط: Digital Malaysia Program برنامج ماليزيا الرقمية

ووكاالت  MDeC موجية مف طرؼ شركة تطوير الوسائط المتعددةمبادرة طراؼ ومستفيديف، وىي دة أع

زير االتصاالت والوسائط المتعددة، تـ بناء ىذا البرنامج لتحقيق ثبلثة أىداؼ شراؼ و تعمل تحت إخرػ و أ

نشاء بيئة تشجع عمى انتشار ، وا  2020دفع الببلد نحو اقتصاد رقمي متقدـ بحموؿ إستراتيجية  تتمثل في 

استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في كل جوانب االقتصاد لربط المجتمعات عمى المستوػ العالمي 

 ظروؼ وتحسيف اإلنتاجية زيادةمما يؤدؼ الى زيادة الدخل القومي، و والتفاعل في الوقت الحقيقي 

اإلنتقاؿ مف العرض إلى الطمب، والتحوؿ مف  اور أساسية ىيويرتكز ىذا البرنامج عمى ثبلثة مح2المعيشة،

ذات القيمة  لى المعرفةفة ذات القيمة المضافة المنخفضة إنمو النشاطات مف المعر اإلستيبلؾ إلى اإلنتاج، و 

 3 المضافة العالية.

 

 

                                                           
1
 Official Portal Of SMC Malaysia, access date 24/12/2014 in http://www.mscmalaysia.my/what_is_msc_malaysia 

2
 Official Website Of Digital Malaysia, access date 24/12/2014 in http://www.digitalmalaysia.my/about-digital-

malaysia/overview 
3
 Ibid. 

http://www.mscmalaysia.my/what_is_msc_malaysia
http://www.digitalmalaysia.my/about-digital-malaysia/overview
http://www.digitalmalaysia.my/about-digital-malaysia/overview
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  أىم التنظيمات والقوانين الماليزية لمتحول نحو مجتمع المعمومات: -3

أطمق عمييا  انيف والتنظيمات التي سنتيا ماليزيا لمتعامل مع مجتمع المعموماتىناؾ العديد مف القو 

الذؼ تـ إصداره  1997لكتروني ، أىميا كاف قانوف التوقيع اإل Cyber Lawsاسـ القوانيف السيبيرانية 

اعتراض  لمعالجة القضايا الناشئة عف التوقيعات اإللكترونية، فقد كانت احتماالت الغش كبيرة نظرا لسيولة

، وجاء ىذا القانوف لتنظيـ استخداـ ىذه التكنولوجيا، غير اإللكترونية الوسائط عبر المرسمة المعمومات وتغيير

أنو لـ يكف مرضيا في ذلؾ الوقت ألنو حدد تكنولوجيا واحدة، ولـ يترؾ مجاال لتكنولوجيات مستقبمية، فيو 

رؼ بغض النظر عف ميزاتو التكنولوجية العالية، وكنتيجة يعترؼ بالتوقيع الرقمي فقط ويرفض التوقيع البيوميت

كما  1لذلؾ فإف التوقيع البيومترؼ لـ يعتمد في التجارة االلكترونية بماليزيا خوفا مف وضعيتو غير الواضحة،

وحقوؽ التأليف  1997قانوف جرائـ الكمبيوتر سنت ماليزيا بعد ذلؾ عدة قوانيف لمنشاط اإللكتروني مثل 

قانوف االقراص الضوئية  1998،4قانوف االتصاالت والوسائط المتعددة  1997،3طب عف بعد ال 1997،2

وحماية  2007نشطة الحكومة االلكترونية أ 2006،6التجارة االلكترونية  2003،5انظمة الدفع و  ،2000

نوف محتوػ رىاب السيبيراني وقاإلا االعقوبات بما فييو ، 2012خدمات البريد   2010،7البيانات الشخصية 

   8االتصاالت والوسائط المتعددة.
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 Rokiah Kadir, ―Malaysian DSA 1997: A Review of Some Unresolved Issues‖, Asian Social Science, Volume 8, 

Number 12, 2012, p 223. 
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 United Nations Children‘s Fund (UNICEF), ―Malaysia, Exploring The Digital Landscape In Malaysia: Access 

and use of digital technologies by children and adolescents‖, United Nations Children‘s Fund (UNICEF) 

Malaysia, November 2014, p 30. 
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 Introduction of Cyber Law Acts in Malaysia, 2 march 2013,access date 16/06 2013 in 

http://malaysiancyberwarriors.blogspot.com/2013/03/introduction-of-cyber-law-acts-in.html  
4
 United Nations Children‘s Fund (UNICEF) Malaysia, ―Exploring The Digital Landscape In Malaysia: Access 

and use of digital technologies by children and adolescents‖, Op.cit., p 30. 
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 Laws of Malaysia,  Act 627 Payment Systems Act 2003, 7 August 2003, 

http://www.bnm.gov.my/documents/act/en_payment_act.pdf  
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 Rokiah Kadir, Op.cit., p 224. 

7
 Introduction of Cyber Law Acts in Malaysia, Op.cit. 

8
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 :لمستوى الدولي واإلقميميعمى االماليزي ندماج جيود اإل  -4

 The Malaysian Technical مف خبلؿ البرنامج الماليزؼ لمتعاوف التقنيالتعاون جنوب جنوب: 

Cooperation Programme (MTCP)  ويمث بنيودليي رسميا في اجتماع رؤساء دوؿ الكومنو عمف عنالذؼ أ

طار التعاوف جنوب جنوب، وخاصة التعاوف التقني بيف ، كالتزاـ مف طرؼ ماليزيا في إ1980سبتمبر  7في 

الدوؿ النامية، وتشارؾ ماليزيا مف خبلؿ ىذا البرنامج تجاربيا التنموية وخبرتيا مع دوؿ نامية اخرػ، وقد 

ويؤكد 1،ؼ دولة تعتمد عمى نوعية مواردىا البشريةأ أف تنميةساس االعتقاد السائد ضع ىذا البرنامج عمى أو 

لمجاالت الضرورية لتحقيق اف تحقيق نوعية الموارد البشرية يتـ عف طريق توفير التدريب في ىذا البرنامج أ

دارة العامة والحكـ الجيد والتعميـ والخدمات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت إضافة إلى اإلالتنمية مثل 

مف ىذا  استفاد ستثمار والبنوؾ، وقدراعة وتقميل حدة الفقر وتشجيع اإلنمية المستدامة والز الصحية والت

 2دولة. 140 مف مشارؾ 25000 مف أكثر إطبلقو البرنامج منذ

 2000e-ASIANي لسنة ليكتونسياف اإلطار آلاتفاقية اإلالتوقيع عمى مف خبلؿ  التعاون اآلسياوي:

Framework Agreement    طار او  Asia-Pacificلخصوصية لمتعاوف االقتصادؼ آلسيا والمحيط ا 

Economic Cooperation  Privacy Framework ، فإتفاقية االطار آلسياف االلكتروني خصصت لتعزيز

نشاء بنية تحتية  التعاوف االقميمي لتنمية وتقوية تنافسية قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وا 

تعزيز فضاء التجارة االلكترونية بمافيياأنظمة الدفع االلكتروني، وكذلؾ االنتقاؿ نحو لممعمومات لدوؿ آسياف و 

حرية كبيرة لتدفق السمع والخدمات عبر الحدود، االستثمار والموارد البشرية، وردـ الفجوة الرقمية بيف األفراد 

أما في إطار  3االلكتروني، وبيف دوؿ اآلسياف، وتعزيز التعاوف بيف القطاعيف العاـ والخاص لتحقيق آسياف

                                                           
1
 Official Portal Of  Malaysian Technical Co-operation program (MTCP): access date 24/12/2014  

http://mtcp.kln.gov.my/about-mtcp 
2
 Ibid. 

3
 Page Harpajan Kaur Khera, ―Essence of Personal Data Prptection (PDPA) Act 2010 Malaysia: Challenges for 

Businesses, ICT Strategic Review 2012/2013 innovation for Digital Opportunities, MOSTI and 

PIKOM,September 2012, p 124. 

http://mtcp.kln.gov.my/about-mtcp
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 1998التعاوف االقتصادؼ آلسيا والمحيط، فإف وزراء تمؾ الدوؿ بما فييـ ماليزيا اقروا مخطط عمل في 

لمتحرؾ بخصوص التجارة االلكترونية، وغطى ىذا المخطط تفاصيل حوؿ لتطوير وتطبيق تكنولوجيات 

  1ت والمعمومات ونظـ التسميـ وكذلؾ الخصوصية.وموثوقية االتصاال,وسياسات لبناء الثقة في سبلمة وأمف 

لمنظمة مؤتمر التعاوف  الحاسوب غ ستجابة حاالت طوار إفرؽ مف خبلؿ  كافالتعاون اإلسالمي: 

توفير منصة تيا يموالتي كانت م، Computer Emergency Response Teams (OIC-CERT) اإلسبلمي

كشاؼ وتطوير المبادرات التعاونية والشراكات الممكنة في سبلمي الستدوؿ األعضاء في منظمة المؤتمر اإللم

 الدوؿ بيف ياتشكيم واقترح 2السيبيراني،في الفضاء تيا المسائل المتعمقة باألمف السيبراني والتي ينبغي تقوي

 3.ماليزيا بوتراجايا، في لمتنمية اإلسبلمي لمبنؾ السنوؼ  االجتماع خبلؿ 2005في  األعضاء

 ماليزيا.والتحديات الراىنة لمجتمع المعمومات  في واقع ميل التحالمطمب الثاني: 

 الماليزي:مجتمع المعمومات قياس قدرات  -0

في نشر تكنولوجيا المعمومات  41الى الرتبة  51مف الرتبة  2002و 1995تقدمت ماليزيا بيف 

 فقاو و UNCTAD،4في العالـ في ىذا المؤشر وفقا لػ 21واالتصاالت، وصنفت ضمف الرابحيف الكبار الػ

في تكنولوجيا مؤشر نمو  2013في فإف ماليزيا حققت  "2014قياس مجتمع المعمومات لسنة " ITUلتقرير 

، واحتمت بذلؾ الرتبة 4.776العالمي المقدر بػ وىو أعمى مف المتوسط  5.205المعمومات واالتصاالت قدر بػ

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Official website of OIC-CERT, “Mission Statement”, access date 24/12/2014  http://www.oic-

cert.org/en/missionstatement.html#.VfxXSN-qqko  
3
 Official website of OIC-CERT, “History”, access date 24/12/2014  in 

http://www.oic-cert.org/en/history.html#.VfxZY9-qqko  
4
 United Nation Conference On Trade And Development, “The Digital Divide: ICT Development Indices 2004”, 

New York and Geneva : United Nations, 2005, p 7. 
5
 International Telecommunication Union (ITU), “Measuring the Information Society Report 2014”, Geneva 

Switzerland: International Telecommunication Union, 2014, p 42. 
6
 Ibid., p 91. 

http://www.oic-cert.org/en/missionstatement.html#.VfxXSN-qqko
http://www.oic-cert.org/en/missionstatement.html#.VfxXSN-qqko
http://www.oic-cert.org/en/history.html#.VfxZY9-qqko
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الماليزية نتيجة تطورات مجاؿ تكنولوجيا وقد تعززت البنية التحتية 1دولة في آسيا والمحيط، 29بيف  9

المعمومات واإلتصاالت كاألنترنت والتكنولوجيا الخميوية والنقالة، وبتوسع شبكة الثابت، أصبحت ىذه 

كاف  2000التكنولوجيا أكثر نفاذا، ولـ يكد عدد مستخدمي األنترنت بداية التسعينات يذكر، ولكف في 

 2010.2ميوف في م 13.7 إلىوارتفع  ،ميوف م 1.7عددىـ 

% 51أف استيبلؾ األنترنت ارتفع بػ MyIXمؤسسة رئيس  Chiew Kok Hinوقد ذكر تشيو كوؾ ىيف 

ووفقا  3، وأف اليواتف الذكية ذات السعر المنخفض ساىمت بفاعمية في ذلؾ،2012مقارنة بػ  2013سنة 

عدد مستخدمي األنترنت سيقفز مف لوزارة المالية الماليزية فإف  2013/2014لتقديرات التقرير االقتصادؼ 

وقد ارتفعت اشتراكات النطاؽ العريض لمياتف الثابت  2015،4مميوف سنة  25إلى  2012مميوف في  18

، وكاف االنتشار الشامل لمنطاؽ العريض 2013مميوف في  2944إلى أكثر مف  2002ألف في  1993مف 

، أف 2012الوطنية لمنطاؽ العريض في  ويشير مسح المبادرة5%، 6793يشكل  2014بيف األسر سنة 

إلى  2011% في 12اليواتف الذكية اكتسبت مكانة ضخمة في ماليزيا في السنوات األخيرة، وارتفعت مف 

ويدعـ الشكل الموالي ما تذكره االحصاءات مف خبلؿ مقارنة ماليزيا بكل مف المكسيؾ  2012،6% سنة 26

 :2012و 2000وتركيا بيف سنة 
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 Ibid., p93. 

2
 Nor Asma Ahmad and Normaz Wan Ismail, et All , ―The Role of ICT Infrastructure on Malaysian Trade‖, 

Journal of Economics and Management, volume 5 issue 1 ,2011, pp 140-141. 
3
 The Malaysian Insider, ―Malaysia‟s Internet usage rises 51% in 2013‖, says industry body, Published in 7 April 

2014 1:39 PM access date 14/07/2014 in : http://www.themalaysianinsider.com/technology/article/malaysias-
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 .5105و 5111بين عامي  ماالمكسيك وتركيا مع ماليزيا مقارنة النفاذ لالنترنت ل (: نمو17الشكل )

 

 

  

 

 DAKA advisory, Digital development in Malaysia: An analysis of قاعدة بيانات البنؾ الدولي نقبل عف تقرير :لمصدرا

cyber threats and responses, British High Commission in Kuala Lumpur,2014, p 11.  
أف مؤشر نفاذ ماليزيا لتكنولوجيا المعمومات  2014ويذكر تقرير قياس مجتمع المعمومات لسنة  

ويرجع البعض ىذا التطور السريع 1عالميا، 61واحتمت بيذا الرتبة  6.58قدر بػػ  2013واالتصاالت في 

تزاـ الحكومة الماليزية بتطوير البنية التحتية منذ الواضح في مجاؿ البنية التحتية لمجتمع المعمومات، إلى ال

، حيث استثمرت بقوة في ىذا المجاؿ مف خبلؿ المبادرة الوطنية الماليزية لتكنولوجيا المعمومات 1996

 التحتية البنية بناء في المبلييف الحكومةفقد أنفقت  2واالتصاالت، والتي جذبت االستثمار المحمي واألجنبي،

 واسع نطاؽ عمى، كما تجرؼ حمبلت عامة العامة بيف واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا ـاستخدا لتسييل

 عاـ منذ، و اليومية حياتيـ في الكمبيوتر أجيزة استخداـ عمى الناس مف المزيد لتشجيع اإلعبلـ وسائل في

عمى رأس  ، وكانتالمعمومات تكنولوجيااألجندة الوطنية ل أىداؼ لتحقيق مواقعأطمقت الحكومة  1995

والتعميـ واالقتصاد والسيادة  العامة الخدماتأولوياتيا لتحقيق مجتمع قائـ عمى المعمومات كل مف 

 3.اإللكترونية

                                                           
1
International Telecommunication Union (ITU), “Measuring the Information Society Report 2014”, Op.cit.,p 43. 

2
Nor Asma Ahmad, Normaz Wana Ismail and Law Siong Hook, ―The Role of ICT Infrastructure on Malaysian 

Trade‖, Journal of Economics and Management, volume 5, issue 1, 2011, p 141. 
3
 Mazni Buyong, Op.cit. 
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 2013ويشير معدؿ مؤشر ميارات استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بماليزيا سنة  

األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية  كما تشير إحصاءات مؤتمر 105،1واحتمت بذلؾ الرتبة  6.54إلى معدؿ 

UNCTAD  بػ  2013الى أف مساىمة منتجات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في ماليزيا قدرت سنة

 2.% مف إجمالي التجارة بماليزيا في نفس السنة28.18وحقق بذلؾ نسبة  مريكيمميوف دوالر أ 64407

لقيت  قدة الصناع قطاع في ةسبتالمك ةاإلنتاجي بأف الحكومة أقرت ،التسعينات منتصف منذو  

 اإلنتاجية، لكف مشكمة أيضا لممنافسيف تتوفر التيو  المستوردة اإلنتاج معدات مف المتزايد التطورتسييبل مف 

وأدػ ذلؾ إلى التراجع التدريجي  اإلنتاجية نموتجاوزت  األجورالمستمرة في  زيادة، فالاألجور ارتفاعتفاقمت ب

 انخفاض عمىاالعتماد  عمى قادرةالتنافسية الماليزيا  تعد لـمنخفض األسعار، و  إنتاج زكمركلميزة ماليزيا 

 طريق عف إال تحققت أف يمكفال  التي المبتكرة واإلمكانات اإلبداع مفيا تطمبت حجـ كاؼ ولكن األجور

المبادرة  ةالحكومووضعت 3،المعرفة عمى قائـ اقتصاد إلى االنتاج عمى قائـ اقتصاد مف ماليزيا تحويل

 واالتصاالت المعمومات تكنولوجيال خصص قميميحور إكمالوطنية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، 

 عالمية شركات جذبتمؾ المبادرة في  فشلعدـ  ريفسوحدىا، وىذا ما يمكنو ت المتعددة الوسائط وتكنولوجيات

بيف الشكل الموالي نمو أعداد الشركات في وي4كونيا حديثة العيد، رغـ ،واالتصاالت المعمومات تكنولوجيال

 ىذا المجاؿ:
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 International Telecommunication Union (ITU), “Measuring the Information Society Report 2014”, Op.cit., p 45. 

2
 United Nations Conference on Trade And Development (UNCTAD), “Share of ICT goods as percentage of total 

trade, annual, 2000-2013”, access date 15/17/2015 in   

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx  
3
 Mohamed Ariff, ―New Perspectives on Industry Clusters in Malaysia‖ in Mohamed Arif, “Analyses of Industrial 

Agglomeration, Production Networks and FDI Promotion”, Economic Research Institute for ASEAN and East 

Asia (ERIA), A Research Project Report 2007-3, Chiba: IDE-JETRO, March 2008, p 380. 
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 Ibid, pp 380-381. 
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 .5104-0997 (: نمو عدد شركات المبادرة الوطنية الماليزية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت08الشكل)

 

 Malaysia National ICT Initiative and Digital Malaysia, ―MSC Malaysia Annual Industry Report 2014‖ , p المصدر:

7. 

شركة وصل عدد الشركات الناشطة ضمف المبادرة الوطنية الماليزية  3632فمف بيف الػ  

% منيا تشكل شركات 71شركة،  2708إلى  2014ديسمبر  31لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في 

 Global% شركات خدمات األعماؿ الشاممة 13وتمييا   Info-tech companiesتكنولوجيا المعمومات

Business Services   مف بيف 1% لمعاىد التعميـ العالي،4% شركات الوسائط المتعددة اإلبداعية، ثـ 12ثـ

% مشتركة بنسبة 2% منيا شركات أجنبية و23% منيا ذات ممكية ماليزية و75شركة المذكورة  2708الػ

بميوف رينجت ماليزؼ  20.09ووصل االستثمار الجديد لممبادرة  2% ممكية أجنبية،50% ممكية ماليزية و50

                                                           
1
 Malaysia National ICT Initiative and Digital Malaysia, ―MSC Malaysia Annual Industry Report 2014‖ , p 8. 

2
 Ibid., p10. 
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شركة جديدة انضمت  229% ىي مساىمة 15% ىي مساىمة الشركات الموجودة في المبادرة أصبل و85

 1إلى المبادرة.

 لمجتمع المعمومات بماليزياوالمعرفية  ةاالقتصادي اإلتجاىاتوواقع ال  -5

معمومات واالتصاالت (عمى قيادة تكنولوجيا ال2020-2016) كدت الخطة الماليزية الحادية عشرةأ 

إلقتصاد المعرفة مف خبلؿ االبتكار واالنتاجية لتعزيز التنافسية وخمق الثروة، ففي صناعة تكنولوجيا 

المعمومات واالتصاالت يوجو التركيز نحو تطوير المحتوػ الرقمي ضمف القطاع الفرعي لممحتوػ ووسائل 

الت المحتممة لخمق الثروة ولمشاركة الشركات االعبلـ، وكذلؾ الحموؿ والخدمات البرمجية كونيا المجا

المحمية، فنمو صناعة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت سيدفع لتقوية البنية التحتية، وىذا أمر أساسي لزيادة 

 2القدرة التنافسية لماليزيا.

ضافة إلى ذلؾ فإف النفاذ والقدرة عمى تحمل التكاليف أمريف حاسميف بشكل متساو في النيو  ض وا 

باالقتصاد وتضييق الفجوة السوسيو اقتصادية مف خبلؿ توفير الفرص الرقمية لمذيف ال يممكونيا، فالقوػ 

العاممة العالية الميارة والقادرة عمى االبتكار واالبداع واالنتاجية ىي أمر مركزؼ في اقتصاد المعرفة، ولذلؾ 

النمو في قطاعات مختمفة، وىذا يساىـ في  فمف الميـ تزويد القوػ العاممة بالميارات المتخصصة لتسييل

وتشير 3ضماف استفادة ماليزيا مف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والمشاركة في تطوراتو العالمية،

قاربت  2012اإلحصاءات إلى أف نسبة المدارس الموصولة باألنترنت مف النطاؽ العريض الثابت سنة 

                                                           
1
 Ibid., p 11. 

2
 Economic Planning Unit, Prime Minister‘s Department., “Driving ICT in the Knowledge Economy”, strategy 

paper n15, p1.  Access date 14/02/2015 in  http://rmk11.epu.gov.my/pdf/strategy-

paper/Strategy%20Paper%2015.pdf  
3
 Ibid.  

http://rmk11.epu.gov.my/pdf/strategy-paper/Strategy%20Paper%2015.pdf
http://rmk11.epu.gov.my/pdf/strategy-paper/Strategy%20Paper%2015.pdf
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% مدرسيف مدربيف لتدريس 25% مقابل ما يقارب 100ؿ ىي%، ونسبة المدرسيف المؤىميف في المجا90

  1موضوعات وميارات ىذا المجاؿ.

دراسة ىدفت لمتعرؼ عمى مستويات  ودمحم ترميزؼ ميد يوسف وقد أجرػ كل مف عرفاف نوفل عمر

 األساسية مياراتميارات المدرسيف الماليزييف في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وبالتحديد 

 استخداـ ميارات وكذلؾ ياوتبادل المعمومات عف لبحثفي ا اإلنترنتوميارات  ،في المجاؿ لمتقدمةوا

معمـ مف المدارس االبتدائية والثانوية بماليزيا، فأشارت نتائج  2661، وشممت الدراسة لبلتصاؿ اإلنترنت

تبادليا باستخداـ األنترنت الدراسة إلى أف المعمميف ذوؼ ميارات عالية في ميارات البحث عف المعمومات و 

وكذلؾ في الميارات األساسية والمتقدمة في استخداـ تكنولوجيا المعمومات  3.35بوسط حسابي قدر بػ 

، وميارات استخداـ األنترنت لئلتصاؿ بوسط حسابي يقدر بػ 3.13واالتصاالت بوسط حسابي يقدر بػػ 

3.01.2 

 المعمميف بيف واالتصاالت المعمومات وجياتكنول استخداـ مجاالتوفي دراسة أخرػ بحثت في 

ـ لديي تقريبا جميع المعمميف فردا، أوضحت نتائج الدراسة أف 260، وشممت العينة الماليزية المدارس ومديرؼ 

مجاؿ  في لممعمميف البلزمة ساسيةاأل مياراتكذلؾ الو ، الحاسوب استخداـ في الميارات مف عاؿ مستوػ 

ف االطبلع عمى النظاـ التعميمي الماليزؼ يساعد عمى فيـ التنمية االقتصادية كما أ 3تكنولوجيا المعمومات،

وما اسيمت بو مخرجات التعميـ في دفع عجمة النمو االقتصادؼ وتحقيق معدالت انتاجية عالية وتحسيف 

                                                           
1
 International Telecommunication Union (ITU), “Measuring the Information Society Report 2014”, Op.cit., 

pp22-23.  
2
 Irfan Naufal Umar and Mohamad Tarmizi Mohd Yusoff, ―5 th World Conference on Educational Sciences -

WCES 2013: A study on Malaysian teachers‘ level of ICT skills and practices, and its impact on teaching and 

learning‖, “Procedia Social and Behavioral Sciences‖, Number 116,  2014, p 979.  Access date 12/01/2015 in  

file:///C:/Users/farida/Downloads/5577b2bc08aeb6d8c01ce538.pdf  
3
 Kazi Enamul Hoque qnd Ahmad Zabidi Abdul Razak qnd Mosa. Fatema Zohora, ―ICT Utilization among School 

Teachers and Principals in Malaysia‖, International Journal of Academic Research in Progressive Education and 

Development, , Volume 1, Number 4, October 2012, p17. 

file:///C:/Users/farida/Downloads/5577b2bc08aeb6d8c01ce538.pdf
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األولية، إلى نوعية الحياة والتحوؿ الييكمي لبلقتصاد القومي مف قاعدة انتاجية تقميدية تقـو عمى المواد الخاـ و 

 1اقتصاد صناعي حديث يعتمد عمى منتجات التقنية والمعمومات والمعرفة.

 المتسارعة التنمية لتحقيق الرئيسية الوسائلكأحد  التعميـ ماليزياال حكومةال استيدفت ،1996 منذف

 والقدرة الثروة وخمق الببلد اقتصادلنمو  ةىامو  ةرئيسي اتمحركك والمعمومات المعرفة تحديد وتـالمخطط ليا، 

 ركةش إدارة تحت MSCلػ  الرائدة التطبيقاتكإحدػ  الذكية المدارس مبادرة إطبلؽ تـ ،1997وفي  ،التنافسية

 التربية وزارة في عقدت ذىني صفع جمسةفي  الذكية المدرسة مفيوـ جاءالوسائط المتعددة، وقد  تطوير

عمى منظمات بماليزيا أف ىناؾ استعماؿ  2003وعمى المستوػ المنظماتي، أظير مسح أجرؼ في 2،والتعميـ

جيد لممعرفة، ومشاركة وكسب معتدؿ ليا، لكف ىناؾ ضعف في نشاطات توليدىا، وقدمت ماليزيا في خطتيا 

 3التاسعة عدة استراتيجيات، قدمت إحداىا مفيـو تعزيز القدرات المعرفية.

 مجتمع المعمومات بماليزيا: تحديات   -3

الماليزؼ عموما، إال أف النمو التكنولوجي  مع المعموماتتمجالتي سجميا ابية يجاإل التجاىاتارغـ  

في ماليزيا سجل نتائج سمبية أيضا رافقت عممية اندماجو في مجتمع المعمومات، ومف بيف أىـ تمؾ 

التحديات، الفجوة الرقمية، والتنافسية والميارات في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، واألمف 

 معموماتي الذؼ يعد مف التحديات المتزايدة األىمية.ال

الموجودة بيف األفراد الفجوة ف والتنمية تعني تمؾ منظمة االقتصادية لمتعاو وفق ال فالفجوة الرقمية

لى ادية مختمفة في فرصيـ في النفاذ إسر والشركات والمناطق الجغرافية عمى مستويات سوسيواقتصواأل

                                                           
، ص 2009، 1، ط USIM، ماليزيا: جامعة العمـو االسبلمية الماليزية" أضواء عمى التجربة الماليزية"شريف بشير دمحم،  دمحم  1
81. 

2
 Bismillah Khatoon Binti Abdul Kader, “Malaysia‟s Experience in Training Teachers to Use ICT” , pp10-11, 

Access date 13/02/2013 in http://woulibrary.wou.edu.my/weko/eed502/bismillah_khatoon.pdf 
3
 G S Batra and Tamana Anand, ― Review of Studies as to Knowledge Management Trends in China, Malaysia and  

India‖, IMED,Volume 7, Number 2, 2014, p 47. 

http://woulibrary.wou.edu.my/weko/eed502/bismillah_khatoon.pdf
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س الفجوة ك، وتعالنشاطاتتصاالت واستخداميـ لؤلنترنت في مجموعة واسعة مف تكنولوجيا المعمومات واال

ورغـ وجود تعريفات عدة لمفجوة الرقمية إال أنيا جميعا  1ت المتعددة بيف البمداف أو داخميا،الرقمية االختبلفا

لوجيا المعمومات تركز عمى التوزيع غير المتكافئ واالختبلفات الموجودة في فرص النفاذ إلى واستخداـ تكنو 

واالتصاالت بيف المجموعات السكانية المختمفة سواءا كانوا افرادا أو أسرا أو شركات أو مناطق جغرافية، 

 رحمة الفجوة العموديةوينظر بعض الخبراء إلى الفجوة الرقمية كمفيـو قابل لمتطور وحددوا تطوره بمرحمتيف، م

ليا،  المستخدميف وغير واالتصاالت المعمومات تكنولوجيال فمستخدميال بيف الفروقات الموجودة إلى تشيرو 

 المعمومات تكنولوجيا استخداـ وكثافة نوعية فيبالفروقات  ميزتتوىي تطور لؤلولى و  فقيةومرحمة الفجوة األ

 2.واالتصاالت

بل وفي المجتمع الماليزؼ يبقى التوزيع متفاوتا بشكل كبير، حيث تشير نسبة النفاذ لمنطاؽ العريض مث

كما تشير نسبة  3% مف عدد األسر، 4192% بينما في كيبلنتاف ال يشكل سوػ 11597في كوااللمبور إلى 

% وىي نفس 32إلى  2012سكاف األرياؼ التي يغطييـ عمى األقل الجيل الثالث لشبكة الياتف النقاؿ سنة 

ـ الجدوليف الموالييف تبرز وقراءة أرقا 2009،4% في 10، والتي لـ تتجاوز الػ2010النسبة المحققة سنة 

 بوضوح الفجوة الرقمية بيف الواليات الماليزية وبيف سكاف األرياؼ وسكاف ماليزيا عموما:

 

 

 
                                                           
1
 Organization of Economic Co-operation and Development, ―Understanding the Digital Divide”, France: OECD 

2001, P5. 
2
 International Telecommunication Union(ITU), “Building Digital Bridges: Approaches and Best Practice”, ITU 

WSIS Thematic Meeting, November 2005, p3.  
3
 United Nations Children‘s Fund (UNICEF), “ Exploring The Digital Landscape In Malaysia: Access and use of 

digital technologies by children and adolescents”, United Nations Children‘s Fund (UNICEF) Malaysia, 

November 2014, p 32. 
4
 International telecommunication Union (ITU), “Measuring the Information Society Report 2014”, Op.cit., p 8. 
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 .5103ماليزيا في في (: استعمال االفراد لميواتف النقالة والحواسيب واالنترنت 8الجدول )

 

 Department of Statistics Malaysia, The ICT Use and Access by Individuals and  Households Survey المصدر:

2013,P 7. 
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ماليزيا في (: استعمال االفراد لميواتف النقالة والحواسيب واالنترنت في المناطق الريفية 9الجدول )

5103. 

 

 Department of Statistics Malaysia, The ICT Use and Access by Individuals and  Households Survey المصدر:

2013,P 9. 
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  2013ويشير تقرير النفاذ واستعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت حسب األفراد واألسر لسنة 

% وعدـ الثقة أو قمة 24إلى أف أىـ خمسة أسباب لعدـ النفاذ لبلنترنت في ماليزيا كانت التكمفة بنسبة 

% والحواجز المغوية بنسبة 4.1ت بنسبة % و ضيق الوق17.2% عدـ االىتماـ بنسبة 19الميارات بنسبة 

3.8.%1 

إلى  2012سنة  66مف الرتبة العالمية مف حيث الترتيب تأخرت ماليزيا لقد  التنافسية: )الميارات(

في  58وتأخرت مف الرتبة  2تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، معدؿ نمومؤشر في  2013سنة  71الرتبة 

كما تأخرت  3مؤشر معدؿ النفاذ لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت،في  2013سنة  61إلى الرتبة  2012

في مؤشر معدؿ استعماؿ تكنولوجيا المعمومات  2013سنة  70إلى الرتبة  2012سنة  64مف الرتبة 

فيما تعتبر في مرتبة متأخرة جدا مقارنة بالمؤشرات السابقة فيما يتعمق بمؤشر الميارات في  4واالتصاالت،

 2013.5و 2012عالميا لسنتي  105ولوجيا المعمومات واالتصاالت حيث احتمت المرتبة استعماؿ تكن

 استخداـ في كبيرة ختبلفاتوسجمت دراسة عرفاف نوفل عمر ودمحم ترميزؼ ميد يوسف المذكورة سابقا ا

ط خط عدادوا   مواد،وتسميـ ال/ إنشاء العروض التعميمية، الموارد عف لمبحث واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا

 مبادرة القتراح تحتاج، وذكرت أف الجيات المعنية العمرية الفئات مختمفمف  لممعمميفبالنسبة  سو الدر 

في مجاؿ  الميارات اكتساب ـ مفمني السف كبار وخاصة ،المعمميفتمكف  بحيث عمل خطة وا عداد

 المعمميف كفاءة لضماف أيضا ومستمرة واسعة تدريبات إجراء ينبغيكما  ،واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا

                                                           
“The ICT Use and Access by Individuals and Households Survey Department of Statistics Malaysia,  1

in access date 24/01/2015  .6 p 2013”,

https://www.statistics.gov.my/portal/images/stories/files/LatestReleases/ICT_Use/2013/ICT_HS2013BI.pdf 
2
 International Telecommunication Union (ITU), “Measuring the Information Society Report 2014”, Op.cit., p 42. 

3
 Ibid., p 43. 

4
 Ibid., p 44. 

5
 Ibid., p 45. 

https://www.statistics.gov.my/portal/images/stories/files/LatestReleases/ICT_Use/2013/ICT_HS2013BI.pdf
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 الطبلب مف ، وىو ما سيؤدؼ إلى إنتاج جيلواالتصاالت المعمومات تكنولوجيا استخداـ مجاؿ لدييـ في

 1.المستقبل في واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا مياراتفي  عالية مستويات لدييـ

ف القطاعيف الخاص والعاـ، دورا متزايد األىمية في تطوير ىياكل ووظائ من المعموماتياأل ويمعب 

ولذلؾ يتـ اليوـ انفاؽ مبليير الدوالرات لشراء التكنولوجيات الجديدة بيدؼ تحسيف األداء األمني وتحسيف 

الخدمات المقدمة لممستيمكيف أو المواطنيف، ورغـ أف األمف المعموماتي عادة يقدـ فوائد كثيرة لممنظمات 

فبعض مجاالت التقدـ الرقمي لماليزيا  ألحياف تفشل في تحقيق األمف،ف تطبيقاتيا في بعض اأ)واألفراد( إال 

مف المعموماتي ساس مالية، فقضية األاع معينة مف التيديدات وىي في األجعمت منيا بيئة مناسبة النو 

عي لكترونية، فالمجرميف االلكترونيوف يدركوف نقص الو الجرائـ اإلساسية التي تثير قمق ماليزيا اليـو ىي األ

 2.جتماعيالموجود ويستيدفوف األجيزة النقالة وشبكات التواصل اإل

، أف األمف السبيراني 2015ماؼ  31وتشير إحصاءات حوؿ حوادث األمف السيبيراني نشرت في 

 81حوالي  1997وكاف عددىا في  2015و 1997حادث بيف سنتي  66000ماليزيا تمكنت مف تسجيل 

والتي  2011كانت أكثر السنوات تعرضا لحوادث ىي سنة حادث و  4581حوالي  2015حادثا وفي 

حادث، وقد تنوعت تمؾ الحوادث بيف التطفل، ومحاولة االقتحاـ، وىجوـ الحرماف مف  15218سجمت

 3وغيرىا. الخدمة، واإلحتياؿ، والتحرش السيبيراني، وحوادث ذات عبلقة بالمحتوػ، والرموز الخبيثة

 

 

                                                           
1
 Irfan Naufal Umar and Mohamad Tarmizi Mohd Yusoff, Op.cit, p 979.  

2
 Amirudin bin Abdul Wahab, ― Cyber Security as A Central Strategy to National Sovereignty and Economy‖, ICT 

Strategic Review 2013/2014 the digital Opportunity, MOSTI and PIKOM, October 2013, p 109. 
3
 Anwer Yusoff, “Cyber security trends & strategy for business (digital ?)”, Cyber Security Malaysia, p 4, access 

date 24/06/2015, in http://www.bitas.asia/files/bitas2015/presentation-slides/Mohamed%20Anwer-

Trend%20&%20Strategy%20for%20the%20Digital%20Business.pdf    

http://www.bitas.asia/files/bitas2015/presentation-slides/Mohamed%20Anwer-Trend%20&%20Strategy%20for%20the%20Digital%20Business.pdf
http://www.bitas.asia/files/bitas2015/presentation-slides/Mohamed%20Anwer-Trend%20&%20Strategy%20for%20the%20Digital%20Business.pdf
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 المبحث الثاني

 ألمن اإلنساني في ظل مجتمع المعمومات الماليزي.واقع واتجاىات ا

 المطمب األول: األمن اإلنساني في السياسات الماليزية

النظرة الرسمية  2012حنيف في  المتحدة حسيف األمـ لدػ لماليزيا الدائـ الممثللقد أوضح السفير و 

متحدة، حيث ذكر أف ماليزيا تنظر إلى لمجمعية العامة لؤلمـ ال 66الماليزية حوؿ األمف اإلنساني في الدورة الػ

ىذا المفيوـ بحذر ألنو ال يحظى بتعريف متفق عميو حتى اآلف، ولذلؾ فيي تركز النقاش حوؿ ضرورة 

، واشار إلى أنيا يمكف أف تقبل األمف اإلنساني في إطار فيـ عميو متفق تعريف إيجاد محاولة في الستمرارا

 ومستويات التاريخية والخمفيةة الثقاففي  ختبلؼاإل عتباراإلبعيف  عاـ وواسع، كما أشار إلى ضرورة أخذه

وأشار حسيف حنيف بوضوح إلى أف مفيوـ األمف اإلنساني ال ينبغي النظر 1،البمداف مختمف وقدرة التنمية

إليو عمى أنو يحل محل أمف الدولة، وأف عمى الحكومات أف تحتفع بالمسؤلية األولى عمى ضماف بقاء 

مة شعوبيا وسكانيا، وتؤمف ماليزيا أف األمف اإلنساني ينبغي أف يبنى عمى أساس الواقع المحمي وعيش وكرا

 بمد في لمشعباإلنساني  األمف تعزيزل الوطنية الممكيةعميو فماليزيا تعتبر و  نظرا الختبلفو مف بمد إلى آخر،

يا بيدؼ طمب عمى ابناء ماتالحكو  جيود ؿاكمفي إ الدولي لمجتمع، كما حددت دور اقصوػ  أىمية ما ذات

 مساعدةتطمب تالتي و  متداخمةالو  األبعاد متعددةالتيديدات ال وخاصة لمتيديدات، ستجابةاإل عمىتيا قدر  تعزيز

  2.اآلخريف مف

                                                           
1
 Statement by H.E. Ambassador Hussein Haniff, Permanent Representative of Malaysia to the United Nations, on 

Agenda Items 14 and 117: Integrated and Coordinated Implementation of and Follow-up to the Outcomes of the 

Major United Nations Conferences  and Summits in the Economic, Social and Related Fields; and Followed-up to 

the Outcome of the Millennium Summit: Report of the Secretary- General (A/66/763), at the Plenary of the 66
th

 

Session of the United Nations General Assembly, New York, 4 June 2012., Access date 27/12/2013 in 

https://www.un.int/malaysia/sites/www.un.int/files/Malaysia/66th_session/66unga83_1417.pdf  
2
 Ibid. 

https://www.un.int/malaysia/sites/www.un.int/files/Malaysia/66th_session/66unga83_1417.pdf
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عمى ضرورة عدـ الخمط بيف مفيوـ األمف اإلنساني ومفيـو مسؤلية الحماية،  يضاوتؤكد ماليزيا أ

 حاجة ىناؾ، وتعتقد أف شعبيا أو الدولة ضديا باستخدام التيديد أو القوة استخداـ إمكانية تجنبودعت إلى 

، ألنيا تؤذؼ الشعوب فقط، وىي في ضارة عقوبات حتى أو اإلنساني التدخل إلى لمجوء إمكانية أؼ الستبعاد

، وتبعد عف تحقيق التحرر مف الخوؼ والتحرر مف اإلنساني لؤلمف األساسي مفيوـال مع تعارضاألساس ت

 الفقر مف لمزيدوىي ال تشكل سوػ سبب  وكرامة، حرية في العيش عمى الناس قدرةالحاجة، كما تمنع 

، اإلنساني األمف تعزيز مف بدال األمف انعداـ مف مزيد سوػ  خمقي لفوفق ماليزيا  اإلجراء ىذا، فمثل واليأس

 الغرضقوض ت أف شأنيا مفالتي و  اإلنساني، األمف اسـب استقرار عدـ خمق مفارقةوبالتالي ترفض ماليزيا 

 1.نفسيا الفكرة مف

ورغـ أننا لـ نعثر في مسار بحثنا في مختمف وثائق السياسات الماليزية عمى سياسة تحمل صراحة 

اسـ سياسة األمف اإلنساني، إال أنو إلى جانب ما ذكره السفير حسيف حنيف، تبرز وثيقة سياسة الدفاع 

الصادرة عف وزارة الدفاع الماليزية، تبني ماليزيا  Malaysia‘s national Defence Policy الوطني الماليزية

الضمني لعدد ميـ مف قضايا األمف اإلنساني ضمف سياستيا الدفاعية الوطنية،  وتمت اإلشارة إلييا تحت 

دد ميـ " عمى ع2020اسـ قضايا األمف غير التقميدؼ، كما أف احتواء الوثيقة االستراتيجية الماليزية "رؤية 

مف القضايا التي يشمميا األمف اإلنساني كميا تبرز أف قضايا األمف اإلنساني تحتل أىمية كبيرة داخل 

 السياسات الماليزية. 

وتتبنى ماليزيا بشكل عاـ، نيجا شامبل إلى حد ما في تحديدىا ألمنيا القومي، وىي تمزج بيف 

منطقة رفقة في وقت تشيد فيو و  2ة والثقافية والنفسية،العناصر العسكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعي

مف خيرة تتشكل مجموعة اآلونة األ بدأت في معتبرا، ونموا اقتصاديانسبيا  سيا استقرارا سياسيارؽ آجنوب ش
                                                           
1
 Ibid. 

2
 Michael I. Magcamit, ―A Case for Cohabitative Security: The Philippine and Malaysian Experience‖, Journal of 

Human Security,  Volume 10, Issue 1, 2014, p 38. Access date 12/12/2014 in 

www.librelloph.com/journalofhumansecurity/article/download/153/pdf 

http://www.librelloph.com/journalofhumansecurity/article/download/153/pdf
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القضايا تؤثر بشكل واضح عمى طبيعة تيديدات األمف والدفاع القومي الماليزؼ وخاصة قضايا األمف غير 

خذت إجراءات لتطوير الدفاع وتحديث قوات الجيش الماليزؼ مف أجل تشخيص أؼ تيديدات التقميدية، فات

 بشكل أساسي إلى الماليزية الدفاع سياسةوتيدؼ  ممكنة قد تؤثر سمبا عمى سيادة واستقبلؿ وسبلمة ماليزيا،

 ىاازدىار و  يميةاإلقم السبلمةو  الماليزية سيادةال أسس تشكل التي الوطنية المصالح عف والدفاع حمايةال

قد و  ،النفس عمى االعتماديا أساس الوطني لمدفاع شاممة استراتيجية صياغة اليدؼ ىذا، وتطمب قتصادؼاإل

ت العوامل شمموقد تأثر مفيـو ماليزيا ألمنيا القومي بعدة عوامل  1،القطاعات جميعشكل ىذا التزاما أساسيا ل

والدينية، والطموح إلى اإلندماج والوحدة الوطنية، والحمـ في  الجغرافية والتاريخية واليوية المتعددة اإلثنية

 2االلتحاؽ بالدوؿ المتقدمة، وأف تصبح ماليزيا نموذجا لؤلمة اإلسبلمية.

التي قدميا رئيس الوزراء السابق مياتير دمحم في الخطة الماليزية السادسة  2020وبالنسبة لرؤية 

فقد كاف محتوػ جميع   -دولي لمفيوـ األمف اإلنسانيأؼ قبيل تداوؿ المجتمع ال -(، 1990-1995)

أىدافيا يصب في المفيوـ الواسع لؤلمف اإلنساني، كما ركز ىدفيا األخير عمى ضرورة اتقاف التعامل مع 

التكنولوجيا والتكيف معيا، وكذلؾ االبتكار بيدؼ االنتقاؿ إلى مستويات أعمى  لمتكنولوجيا، وحددت تمؾ 

 3األىداؼ بما يمي:

 حتياجات الصحية واألساسية.اإل إلى الوصوؿ سيولة مع امتبلؾ ما يكفي مف الغذاء والمأوػ  -

 .الفقر عمى القضاء -

 بإدارة يتعمق فيما العادؿ التوزيع عمى والحصوؿ الرئيسية، االقتصادية العرقي في الوظائف التحديد إزالة -

 والسيطرة عمى االقتصاد الحديث. وممكية
                                                           
1
 Official Portal Ministry of Defence Malaysia, “Malaysia‟s National Defence Policy‖, access date 14/12/2013 

http://www.mod.gov.my/phocadownload/DASAR-PERTAHANAN/ndp.pdf 
2
 Michael I. Magcamit, Op.cit, p 38.  

3
 Mahathir Bin Mohamad, “ Vision 2020 ‖, pp 2-4, access date 10/12/2011, in 

http://www.isis.org.my/attachments/Vision%202020%20complete.pdf 

http://www.mod.gov.my/phocadownload/DASAR-PERTAHANAN/ndp.pdf
http://www.isis.org.my/attachments/Vision%202020%20complete.pdf
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 %.2.5في  سنوؼ  سكاني نمو دؿمع عمى الحفاظ -

 .2020 و 1990 عامي بيف سنوات عشر كل الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج مضاعفة -

 والطاقة، النقل،السياحة والغابات، الزراعة الصناعة، وىي القطاعات جميع في متوازف  امتبلؾ نمو -

دائما  بنظرة تيدؼ بتكارواإل التكيف عمى اتمام قادرةالو  رة تكنولوجيااىوالم المصرفية، والخدمات واالتصاالت،

 التكنولوجيا. مف أعمى مستويات نتقاؿ إلىلئل

وقد حددت تمؾ الوثيقة تسعة تحديات تواجييا ماليزيا لبلنتقاؿ مف بمد نامي إلى بمد متقدـ كميا 

 آمفو  نفسيا تحررم ماليزؼ  مجتمع إنشاء( 2، موحدةأمة ماليزية  إنشاء( 1تتمخص تمؾ التحديات في:

 عالية،واخبلقية   معنويةقيـ  لديو مجتمع تشكيل (4، ناضج ديمقراطي مجتمع تطوير( 3،        ومتطور

 مجتمع إقامة (7، وتقدمي عممي مجتمع إنشاء( 6، تسامحمو  متحرر ناضج، مجتمع إنشاء( 5، دينية وقوة

 1.مزدىر مجتمع إنشاء (9، قتصادياإ عادؿ مجتمع ضماف (8الجيدة،  الرعاية

قضايا األمف اإلنساني بشقييا المتعمقيف بالتحرر  عددا ميـ مف أف يتضح 2020رؤية بالنظر إلى و 

مف الحاجة والتحرر مف الخوؼ كانت حاضرة بوضوح في تخطيط السياسات الماليزية، غير أف حضور 

مف وحيد اليدؼ الفىداؼ كاف أبرز مف حضور قضايا التحرر مف الخوؼ، في األ قضايا التحرر مف الحاجة

 االقتصادية العرقي في الوظائف التحديد ىو إزالةوؼ، بالتحرر مف الخ بيف األىداؼ المذكورة والمرتبطة

، وىو والسيطرة عمى االقتصاد الحديث وممكية بإدارة يتعمق فيما العادؿ التوزيع عمى والحصوؿ الرئيسية،

 التحرر مف الحاجة. ىدؼ يدخل في نفس الوقت ضمف األمف االقتصادؼ الذؼ يصنف في شق

وبالنظر إلى التحديات المذكورة في تمؾ الرؤية، يتضح أف ماليزيا تواجو تحديات جدية لؤلمف  

اإلنساني عمى مستوػ التحرر مف الخوؼ وىو ما تعكسو التحديات الخمسة األولى والتي كانت في مجالي 

                                                           
1
 Ibid.  
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رة تدخل ضمف التحرر مف الحاجة وجميعيا األمف السياسي واألمف المجتمعي، كما أف التحديات الثبلثة األخي

تدخل ضمف قضايا األمف االقتصادؼ، فيما يرتبط التحدؼ السادس بإنشاء مجتمع عممي تقدمي وىو يدعـ 

 اليدؼ المتعمق بالميارة التكنولوجية والتكيف واإلبتكار في جميع القطاعات.

 المطمب الثاني:  التحرر من الخوف و التحرر من الحاجة في ظل مجتمع المعمومات الماليزي.

مف حيث مؤشر األمـ المتحدة  High Achieversفي قائمة المتفوقيف  2013صنفت ماليزيا سنة 

ضمف مجموعة شرؽ آسيا، والتي ضمت أيضا الصيف وأندونيسيا وفيتناـ وتايبلندا، وقد   HDIلمتنمية اإلنسانية

كما  1دولة شمميا تقرير البرنامج، 187مف بيف  64وكاف ترتيبيا  0.769حققت معدؿ تنمية إنسانية قدر بػػ 

صنفت كذلؾ ضمف الدوؿ ذات التنمية اإلنسانية المرتفعة وفقا الحصاءات نفس البرنامج في تقريره لمؤشرات 

وتقيس تمؾ المؤشرات مدػ 2 ،62وتقدـ ترتيبيا إلى المرتبة  0.773بمعدؿ تنمية إنسانية بمغ  2014سنة 

ػ الطويل في ثبلثة أبعاد أساسية لمتنمية اإلنسانية وىي الحياة الطويمة والصحية التقدـ المحرز عمى المد

وتقاس مف خبلؿ معياريف، األوؿ ىو متوسط  وتقاس مف خبلؿ متوسط العمر المتوقع، الوصوؿ إلى المعرفة

وقعة لمدراسة سنة فمافوؽ، والثاني ىو عدد السنوات المت 25عدد سنوات التعميـ التي تمقاىا السكاف البالغيف 

بالنسبة لؤلطفاؿ الذيف وصموا سف التمدرس، ومستوػ الئق لممعيشة، ويقاس عف طريق نصيب الفرد مف 

بقياس  2013و 1980ويوضح الجدوؿ إتجاىات التنمية اإلنسانية بماليزيا بيف  3الناتج القومي اإلجمالي،

 المؤشرات الثبلثة.

 

 
                                                           
1
United Nations Development Programme, “Human Development Report 2013: The Rise of the South, Human 

Progress in a Diverse World”,  USA New York: United Nations Development Programme,pp 143-145. 
2
 United Nations Development Programme, ―Human Development Report 2014: Sustaining Human 

Progress,Reducing Vulnerabilities and Building Resilience”, USA New York: United Nations Development 

Programme, 2014, pp 155-166. 
3
 Ibid. 
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 .5103و 0981ماليزيا خالل الفترة الممتدة بين نسانية ب(: اتجاىات التنمية اإل 01جدول )ال

متوسط العمر  
 المتوقع عند الوالدة

السنوات المتوقعة 
 لمتمدرس

متوسط سنوات 
 الدراسة

نصيب الفرد مف 
الناتج القومي 

 االجمالي

معدؿ التنمية 
 االنسانية

1980 68.1 9.0 4.4 7.569  0.577 

1985 69.5 9.8 5.6 9.069  0.619 

1990 70.7 9.7 6.5 9.767  0.641 

1995 71.8 10.2 7.6 13.432  0.681 

2000 72.8 11.9 8.2 14.493  0.717 

2005 73.7 12.7 8.9 17.149  0.747 

2010 74.5 12.7 9.5 19.716  0.766 

2011 74.7 12.7 9.5 20.555  0.768 

2012 74.8 12.7 9.5 21.048  0.770 

2013 75.0 12.7 9.5 21.824  0.773 

 الصادر عف برنامج األمـ المتحدة االنمائي. 2014المصدر: بيانات الجدوؿ مف تقرير التنمية اإلنسانية لسنة 

التنمية اإلنسانية دوف  مؤشرتمعدؿ  في ماليزيا في حرزمستمر أ تقدـبيف الجدوؿ السابق أف ىناؾ ي

، كما ارتفع 0.34بفارؽ  0.773الى  0.577وقد حقق ارتفاعا مف  ،2013و 1980 عامي بيفأؼ تراجع 

، بينما سنوات 3.7ة لمدراسة إرتفعت بػػػػالمتوقع سنواتالو  سنوات، 6.9 ػػب الوالدة عند المتوقع العمر متوسط

معدؿ   وفي المؤشريف األخيريف يبرز الجدوؿ ثباتا ليما في سنوات، 5.1 بػػػػ الدراسة سنوات متوسطارتفع 

سنوات لمتوسط  9.5وفي معدؿ  2013و 2005لمتمدرس بيف سنتي  سنة لمؤشر السنوات المتوقعة 12.7

دوف أؼ تغير يذكر، وىو ما يعكس إشكالية عدـ تحديث البيانات  2013و 2010سنوات الدراسة بيف سنتي 
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، أما نصيب 2005التي اتفق في اإلشارة  إلييا سابقا كل مف كينغ وموراؼ وتقرير األمف األنساني لسنة 

 . 2013و 1980بيف سنتي  14259 بنحوفقد ارتفع  اإلجمالي لقوميا الدخل الفرد مف

، مسألة تعزيز األمف Amitav Acharyaوفيما يتعمق باألمف االقتصادؼ فقد عالج أميتاؼ اتشاريا 

اإلنساني في جنوب شرؽ آسيا، وقدـ في ىذا السياؽ بعض التحميبل المرتبطة باألزمة االقتصادية لسنة 

ل كبير عمى أربعة دوؿ مف جنوب شرؽ آسيا مف ضمنيا ماليزيا، فخبلؿ األسابيع ، التي أثرت بشك1997

% عف قيمتو 40انخفض الرينجت الماليزؼ مقابل الدوالر االمريكي بنسبة  1998األولى مف شير جانفي 

 1998وديسمبر  1997، وأظيرت دراسة أجرتيا منظمة العمل الدولية أنو بيف شير اوت 1997في جويمية 

رقاـ دائرة في ماليزيا فتذكر أالدخل أما  405000،1إلى  224000معدؿ البطالة في ماليزيا مف  ارتفع

الى   % سنويا 11.7 بنسبة 2014 ارتفع فيلمماليزييف  الشيرؼ  األسرة دخل االحصاءات أف متوسط 

 فإف األمف 2020وكما أوضحتو رؤية 2012،2 رينجت عاـ 3626رينجت ماليزؼ بعد اف كاف   4585

 االقتصادؼ كاف أولويو ذات أىمية قصوػ في االستراتيجية الماليزية.

رغـ أف ماليزيا لدييا مجموعة شاممة مف خدمات الرعاية الصحية وفيما يخص األمف الصحي ف

وتحاوؿ االلتزاـ بوصوؿ الجميع إلى الرعاية الصحية ذات الجودة العالية، والتي تقدميا مف خبلؿ شبكة مف 

عدـ توفر مراكز رعاية صحية عالية يا منلـ تحل بعد، الزالت تشفيات، إال أف ىناؾ مشاكل العيادات والمس

زيد مف يأعـ  ياتمستشفنقل المرضى مف مراكز صحية معينة إلى كذلؾ الجودة في المناطق النائية، و 

أرقاـ  تقرير وكما أشارت  3،الصحيةيضيف تكمفة لنظاـ الرعاية كما سرتو، ألمريض و األعباء التي بتحمميا ا

                                                           
1
 Amitav Acharya, ―Promoting Human Security: Ethical, Normative and Educational Frameworks in South-East 

Asia” a Proceedings of the ASEAN-UNESCO Concept Workshop on Human Security in South-East Asia, Jakarta, 

Indonesia 25–27 October 2006 , pp 31-33. 
2
 The start online, “ Monthly Household income of Malaysians increase”, 27/06/2015 in 

http://www.thestar.com.my/Business/Business-News/2015/06/22/Monthly-household-income-of-Malaysians-

increases/?style=biz  
3
 Allianz, “Health care in Malaysia”, access date 12/10/2013 in http://www.allianzworldwidecare.com/healthcare-

in-malaysia  

http://www.thestar.com.my/Business/Business-News/2015/06/22/Monthly-household-income-of-Malaysians-increases/?style=biz
http://www.thestar.com.my/Business/Business-News/2015/06/22/Monthly-household-income-of-Malaysians-increases/?style=biz
http://www.allianzworldwidecare.com/healthcare-in-malaysia
http://www.allianzworldwidecare.com/healthcare-in-malaysia
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سنة، فإف تقرير  75التنمية اإلنسانية المذكورة سابقا حوؿ سنوات العمر المتوقعة عند الوالدة والتي حددتيا بػػ 

سنة لمذكور  68.9مف  2007و 1990وزارة الصحة الماليزية يشير إلى أف ىذا المعدؿ قد ارتفع بيف 

وتيدد المجتمع الماليزؼ عدد مف  1التوالي،سنة ليما عمى  76.46سنة و 71.7سنة لبلناث إلى  73.5و

 والسمنة وأمراض القمب واألمراض التنفسيةحمى الضنؾ عمى سبيل المثاؿ ال الحصر ا يمنمراض األ

 108 ذلؾ في بما 2015 منذ أفريلحالة  35700العالمية، سجمت أكثر مف  الصحة منظمة فوفقوغيرىا، 

 الفترة نفس مع مقارنة عدد الحاالت % في36 بنسبة دةوسجمت بذلؾ زيا وفاة بسبب حمى الضنؾ، حالة

الحميد، أف نتائج  عبد زكرؼ  سرؼ  وتاف الوزراء لرئيس العممي أما السمنة فقد ذكر المستشار 2014،2 لسنة

ماليزيا  في الرجاؿ % مف44و النساء مف %49 يرت أفأض ،British medical journal جديدة لمجمة

ى دولة في آسيا مف حيث نسبة السمنة تمييا كوريا الجنوبية ثـ باكستاف ثـ يعانوف السمنة، وصنفت كأعم

 القمب ومشاكل السكرؼ، مرض عمى ضمنيا تحتوؼ  ألنيا جدا كبيرةصحية مشكمة ذلؾ الصيف، واعتبرت 

 30في منطقة آسيا بػ  SARSقدرت منظمة الصحة العالمية تكمفة مرض السارس  2003وفي 3وغيرىا،

مميار دوالر فانخفضت توقعات المحمميف حوؿ النمو  60ما قدرىا بنؾ التنمية اآلسياوؼ بػمميار دوالر بين

 شرؽ  جنوب دوؿخططت  2003جواف  منتصفومع  4% 4% الى 5مف  2003االقتصادؼ الماليزؼ سنة 

المؤتمر العالمي لمنظمة  ماليزيا استضافت، فالمستقبل في المرضىذا  تفشي ضد وقائيةال تدابيرلم آسيا

 العالمية الرقابةاستراتيجيات  ومناقشةالصحة العالمية حوؿ السارس في كوااللمبور، الستعراض ىذا المرض 

 طبيعية،ال والدةىي ال 2005سنة  لدخوؿ مستشفيات وزارة الصحة أىـ خمسة أسباب كانتوقد  5عميو،

وكانت نفس األسباب  ،التنفسي الجياز وأمراض الدموية، الدورة وأمراض والحوادث، الحمل، مضاعفاتو 
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 Ministry of Health Malaysia(MOH), “ Country Health Plan: 10

th
 Malaysia Plan 2011-2015” , Putrajaya 

Malaysia, p 8, access date 12/12/2014 in http://www.moh.gov.my/images/gallery/Report/Country_health.pdf   
2
 Center for Disease Control and Prevention, “ Dengue in Malaysia”, Access date 03/10/ 2015 in 

http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/watch/dengue-malaysia  
3
 The Star online, ― Malaysia‟s Obesity  Rate Highest in Asia”, Access date 03/01/2015 in 
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 Amitav Acharya, Op.cit., pp 34-39. 
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الرتبة  إلى الدموية الدورةالى الرتبة الرابعة وتأخر أمراض  التنفسي الجياز أمراضمع تقدـ  2008لسنة 

كما يعتبر التعاطي غير المشروع لممخدرات مف بيف المشكبلت الصحية الجدية التي تيدد األمف  1الخامسة،

 وقعويت 250000 حوالي 2008 عاـ حتى المسجميف المخدراتمتعاطي  عددالصحي في ماليزيا، حيث قدر 

أما فيما يتعمق بانتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة فتشير  2015،2في  مميوف  نصف إلىالعدد  صلي أف

كما أشار التقرير السنوؼ لمجمس اإليدز لسنة  3الدراسات إلى أنو آخذ في االزدياد خاصة بيف النساء،

بمغ  2013ممي فيروس نقص المناعة المكتسبة المسجميف حتى ديسمبر ، بأف العدد اإلجمالي لحا2013

حالة وفاة بسبب ىذا المرض، كما  16340وحدىا، و 2013حالة جديد سجمت في  3393حالة  101672

% والعبلقات 22كانت حقف المخدرات بنسبة   2013أشار نفس التقرير أف عوامل انتقاؿ العدوػ لسنة 

   4% غير معروفة المصدر.3% و2% و مف األـ إلى الطفل بنسبة 73الجنسية المختمفة بنسبة 

بتطوير بوابو تحت اسـ  الصحة وزارةوفي ظل تحوؿ ماليزيا نحو مجتمع المعمومات قامت 

"MyHEALTH Portal "  واالتصاالت  المعمومات الماليزية لتكنولوجيا الوطنية المبادرةفي إطار(MSC) 

 والنصائح الحالية الصحية المعمومات إلى الوصوؿمف  تمكف العامة يى، و الصحية رعايةكتطبيق أساسي لم

، المراىقيفو  ألطفاؿا صحةك بالصحة متعمقة موضوعاتتوؼ البوابة تح، و بسيولة اإلنترنت عبر الصحية

حوالي  2009 اوت نياية في لبوابةا ياراتز  عدد كاف، وقد الصحة منتدػ مىع أيضاوغيرىا كما يحتوؼ 

 أف دويتزايد عدد المسجميف في البوابة بع الزيارات متوسط وبمغ 542 يوميال متوسطال فوكا 697538

" Tele primary careكما تـ تصميـ أداة تسمى العناية األولية عف بعد "5،الصحة مجاؿ في خبراء مع تفاعموا

                                                           
1
 Ministry of Health Malaysia,(MOH), Op.cit., p10. 

2
 Tam Cai Lian and Foo Yie Chu, ―A Qualitative Study on Drug Abuse Relapse in Malaysia: Contributory Factors 
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Health, Volume 5, Number 4, 2013, p 218.   
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حيث  ،النائية عدـ القدرة عمى الوصوؿ إلى الرعاية ذات الجودة في المناطق ضيةق مع التعامل أجل مف

عف بعد  مشاورات إجراء خبلؿ مف حاالتمشكبلت ال مناقشةب النائية المناطق في طباءسمحت ىذه األداة لؤل

 1.األخرػ  المستشفيات في واألطباء المختصيف مع

ت انخفض القرصنةأما فيما يتعمق باألمف الشخصي فترػ ماليزيا مف خبلؿ سياستيا الدفاعية أف 

 التنفيذ، وأف ووكاالت اإلقميمية البحرية جيود وتنسيق األطراؼ والمتعدد الثنائي لتعاوف ا زيادة نتيجةبشدة 

 مضيق في 2005لسنة  Eis، وبرنامج عيوف في السماء MALSINDO الدورية التعاونية والتنسيقية يورض

 مضيق في األمف تحسيفكميا عوامل ساىمت في  واندونيسيا وسنغافورة ماليزيا شملكا والذؼ مبل

و اليوـ في زيادة اعداد السكاف في بعض البمداف، نشاط، فقد تسبب اإلتجار بالبشروبخصوص 2كا،مبل

كذلؾ و  استراتيجيا موقعالكونيا تحتل  ماليزيا وخاصة ،دوؿال مفلمعديد  التيديد أشكاؿ مف شكل ىذاويعتبر 

 المقصد بمدتعتبر ماليزيا عموما و  االقتصادية، الفرص مف واسعة مجموعةتوفرىا عمى  معا مسالم ابمدلكونيا 

 والفمبيف والصيف وتايبلند ونيباؿ إندونيسيا مفبشكل طوعي  يياجروف  الذيف واألطفاؿ والنساء لمرجاؿ

 المنشأ بمد تعتبر أيضا كما، وظائف عمى محصوؿل وفيتناـ واليند وباكستاف وبنغبلديش وكمبوديا وميانمار

وقد صنفت  3والعمل القسرؼ، بيـ الغراض مختمفة منيا تجارة الجنس اإلتجار ليتـ واألطفاؿ لمنساءوالعبور 

 الحكوماتذات  البمداففي الطبقة الثالثة والتي تضـ  2014لسنة * ماليزيا في تقرير اإلتجار في األشخاص

، بذلؾ لمقياـ كبيرة جيودا تبذؿال و لحماية ضحايا اإلتجار بالبشر،  الدنيا لممعايير تاما امتثاالغير الممتثمة 

الدنيا  معاييرلم تماماغير الممتثمة  الحكومات ذات البمدافوىذا بعد أف كانت ضمف الطبقة الثانية التي تضـ 

                                                           
1
 Allianz, Op.cit. 

2
 Official Portal Ministry of Defence Malaysia, “Malaysia‟s National Defence Policy‖ Op.cit., pp 10-11. 

3
 Ahmad Shah Pakeer Mohamed et all, ―The Phenomenon of Human Trafficking Activities in Southeast Asian‖ 

International Journal of Humanities and Social Science , Volume 1, Number 13, Special Issue, September 2011, 

p 174. 

طبقات، مف الطبقة األولى وىي  3عف الحكومة االمريكية تصنف فيو الدوؿ وفق  2000منذ سنة  ىو تقرير سنوؼ يصدر *
.فضل الى الطبقة الثالثة وىي األسوءاأل  
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وجود عدة ىذا رغـ 1التاـ، المتثاؿتقدـ بنفسيا نحو لت كبيرة جيودا تبذؿ ياولكن بالبشر تجاراإل ضحايا حمايةل

الذؼ  2007تجار في األشخاص لسنة وف مكافحة اإلشخاص، مثل قانتجار في األكافح اإلتجيزة وقوانيف أ

لحاؽ عقوبة السجف لمدة تصل إلى مأعطى السمطة لمحكومة ل سنة وغرامة تصل إلى  20مبلحقة وا 

في  MAPOتجار في البشرلحكومة المجمس الوطني لمكافحة اإلرينجت ماليزؼ، كما أنشأت ا 500000

انب إلى البمد ولمتأكد مف عدـ اسغبلليـ كعمالة لرصد األنشطة التي تجمب دخوؿ العماؿ األج 2008

وىناؾ ىيئات موحدة مسؤولة عف اتحاذ  إجراءات أكثر نشاطا في التغمب عمى  رخيصة أو العمل الجنسي،

، RELAالشعب الماليزؼ ا ، متطوعو PDRMتيريب المياجريف غير الشرعييف مثل الشرطة الممكية الماليزية 

ويتـ  ،الجمارؾ الممكية الماليزية، القوات المسمحة الماليزية وىيئات موحدة أخرػ قسـ اليجرة لماليزيا، دائرة 

نشاطيا عف طريق مراقبة سواحل و حدود الببلد، وتشغيل عمميات منع الدعارة وكذلؾ تشغيل العمميات في 

نبغي ي ي،العالم اإلجرامي النشاط ىذا مكافحة أجل مفو 2،تجار بالبشراإلاألحياء الفقيرة بحيث يمكف ردع 

 إقميمية شبكة أيضا، أف تشكل وغيرىا والفمبيف وتايبلند واندونيسيا سنغافورة مثللماليزيا  المجاورة البمداف عمى

 اتخاذ لضماف األمف وشبكة واالتصاالتة، التكنولوجي جوانبفي ال خصوصا قوتيـالمشاركة ب وكذلؾ تعاونية

 3 ،طويمة لفترة جميعمل مفيدة كوف وي منتظـ بشكل بو القياـ يمكفدوليا والذؼ  البشر تجار مع لمتعامل تدابير

الواليات تعرضا  كثرأنغور وكوااللمبور وجوىور بيارو تعتبر كل مف سيبلفجرامي، العنف اإل وصخصبأما و 

لى إ 2013و 2004امي بيف سنة ر شارت دراسة غطت حاالت العنف االجأجرامي حيث الحداث العنف اإل

حالة بينما في  59050حالة وفي كوااللمبور  91962بلؿ تمؾ الفترة حوالي خنو سجل في سيبلنغور أ

جرامي لنفس الفترة الواليات تسجيبل لحاالت العنف اإلقل أحاالت وكانت برليس  49105بيارو  جوىور

                                                           
1
 United State of America, “Trafficing In Person Report” USA: department of state, june 2014, pp 57-58. Access 
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جريمة قتل،  627وفق نفس الدراسة  2013وقد ضـ العنف اإلجرامي لسنة  1،حالة 1240بتسجيميا 

حالة  98حالة سرقة بدوف أسمحة، و 3535حالة سرقة باألسمحة النارية، و 21صاب، وجريمة اغت 2718و

حالة تسبب  5699حالة سطو عصابات بدوف أسمحة نارية، و 16647سطو عصابات باألسمحة النارية، و

مة إضافة إلى ذلؾ تسجل ماليزيا أعدادا مرتفعة في حوادث الطرقات والوفياة الناج2عمدؼ في األذية الجسيمة،

وفاة بسبب حوادث طريق عمى  6917و 6877سجمت عمى التوالي  2012و  2011عنيا، حيث في 

 %18 بنسبة السيارةبي كاور  النارية الدراجات راكبي بيف الوفياتارتفع عدد  2012و 2003وبيف 3التوالي،

با ألسباب ترتي 2013في   Sustainable Penangوقد نشر موقع بينانغ المستدامة 4% عمى التوالي،21و

اشرة الوفاة في ماليزيا واحتمت حوادث الطرقات الرتبة رابعة بيف األسباب المؤدية لمموت في ماليزيا ويمييا مب

وفيما يتعمق باألمف المجتمعي فقد التزمت الحكومة الماليزية بتمويل قطاع 5فيروس نقص المناعة المكتسبة،

جمالي النفقات العامة عمى إلنفاؽ عمى التعميـ مف إمراحمو ومستوياتو، وبمغت نسبة االتعميـ في جميع 

% في المتوسط، وتصل 51حوالي  2005و 2001القطاعات االجتماعية في الخطة الماليزية بيف 

% في  25مخصصات قطاع التعميـ مف مجمل الموازنة العامة السنوية الخاصة بالتنمية حوالي 

في ماليزيا  2010ة القادريف عمى القراءة والكتابة سنة سن 15كثر مف وقد بمغت نسبة السكاف األ6المتوسط،

بريطانية ودعمت الحكومة  ابتعاث المحاضريف لمحصوؿ عمى درجات عممية مف الجامعات ال%7، 93.1

طمبة ، وكاف ذلؾ خاصة بالنسبة ل1997و 1970يوزيبلندية خاصة بيف واألمريكية واألسترالية واليابانية والن

وصل عدد الطبلب الماليزيوف الذيف يدرسوف بالخارج  2005كاديمي، وبحموؿ تفوؽ أ المبليو الحاصميف عمى
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طالب، واختمفت مجاالت الدراسة بيف الطب واليندسة والتكنولوجيا  11900عمى نفقة الحكومة 

. مشكمة شائعة بيف األسر ذات الدخل المنخفض في و انعدام وبالنسبة لؤلمف الغذائي والذؼ يعتبر1والعمـو

 الغذائية المواد مف العديد إنتاج في كبيرة زيادة حققت، فرغـ أف ماليزيا بما فييا ماليزياعموما  الجنوبؿ الدو 

 العديد استيراد عمى كبير بشكل تعتمد، إال انيا والدواجف واألسماؾ والخضروات والفواكو األرز مثل األساسية

 وكذلؾ الطمب ارتفاع بسبب األلباف اتومنتج والضأف البقر ولحـ القمح مثل الزراعية المنتجات مف

ىـ التيديدات أف أ  2008جريت في أما األمف البيئي فقد أشارت دراسة أ 2،المحمي ئلنتاجالنسبية ل المحدودية

إضافة إلى  الجوفية، المياه وتموث واليواء، المياه وتموث الغابات البيئية التي تواجييا ماليزيا ىي إزالة

اوت  1في  (ISA) مف الداخمي لماليزيامف السياسي فقد صدر قانوف األخص األوفيما ي3،التربة انجراؼ

إلغاء قانوف الطوارغ، وكاف غرضو الواضح ىو مواجية الكفاح المسمح الذؼ كاف يشنو مباشرة بعد  1960

، وقد أعمف توف رزاؽ نائب رئيس الوزراء مف Communist Party of Malaya (CPM)حزب مااليا الشيوعي 

البرلماف في ذلؾ الوقت أف قانوف األمف الداخمي أنشئ لمتعامل مع النشاطات التخريبية لحزب مااليا،  داخل

فيدؼ ىذا التشريع ىو ليس إسكات المعارضة أو أؼ صوت مخالف، وال يفترض أف يكوف جيازا في يد 

داة سياسية فعالة في يد أبمرور الوقت أخذ قانوف األمف الداخمي يتحوؿ إلى و  4،الدولة لمتعامل مع المجرميف

ساءة استخدامو، واصبح أالسمطة لمتخمص مف المعارضة والمنافسيف، فقد تـ   لبلعتقاؿ داة سيمةانتياكو وا 

محددة دوف الحق في  ؼ شخص لفترة غيرقانوف أصبح باإلمكاف اعتقاؿ أمحاكمة، وتحت ىذا ال دوف 
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ماليزيا مذكرة لرئيس الوزراء يدعوف فييا الحكومة اللغاء قانوف األمف الداخمي، وقبل ذلؾ ببضعة أشير كاف 

قد احتجز بموجب قانوف العقوبات وبعد اياـ قميمة تـ اببلغو انو   أنور ابراىيـ نائب رئيس الوزراء السابق

واتيـ بعد ذلؾ بالفساد، وفي تمؾ األثناء كانت أغمب طبقات المجتمع  مف الداخميمعتقل تحت قانوف األ

وخاصة المبلؼ مف الطبقة المتوسطة تعبر بشدة عف عدـ رضاىا بخصوص ىذه الحادثة، وىو ما أدػ 

وىو تحالف جميع القوػ المعارضة الداعية إلى إلغاء قانوف  Gerakبشكل سريع إلى تشكيل ما عرؼ بػػ 

 ,Party Rakyat(PRM)مثلالداخمي، وقد ضـ ىذا التحالف العديد مف األحزاب المعارضة  األمف

Democratic Action Party(DAP), Pan-Malaya Islamic Party (PAS), Parti Sosialis 

Malaysia(PSM) وعدد مف المنظمات غير الحكومية وعدد مف أعضاء التحالف الحاكـ ،UMNO  المواليف

إقرار الخطاب با ذو وجييف لؤلمف القومي إطار دمحم إديولوجية األمف لمياتير  وقد قدمت1،ألنور ابراىيـ

العدوانية و قسرية السياسات ال، بينما تشجع مف جية اإلسبلمي غير عنيفة وغير القسرؼ في الساحة الدولية

بشكل فعاؿ في د ساع ىذا النيج لؤلمف الوطنيمف جية أخرػ، في تنفيذ ىذه التعاليـ في المجاؿ المحمي 

المسيطر عميو مف طرؼ  BN وىو ما يعني استمرار التحالف ،عمى األجيزة األمنية المحميةإضفاء الشرعية 

 دعا الذؼ بدوؼ لعبد هللا أحمد  منيةاأل عقيدةواستمرت ال2،وبالتالي تضاؤؿ مساحة التنوع في ماليزيا المبلؼ

يو االثنيات، ف متعددال السكاني التنوع مفبدال  الف،التح تأميف في مياتير ىدؼ في الحضارؼ  اإلسبلـإلى 

 يختمف كثيرا عف فكرة مياتير حوؿ القيـ اآلسياوية، وأصبحت مشروع اإلسبلـ الحضارؼ يعزز مف شرعية ال

اإلئتبلؼ الحاكـ لماليزيا خارج حدودىا، وبذلؾ نجح بدوؼ في إحياء اإلديولوجية األمنية لمتحالف والتي لـ 

 الفردية التنمية قدري تقدمي كديف اإلسبلـ تقويـ إعادة ىو بدوؼ ل الرئيسي اليدؼ ية، وكافتكف تحظى بشعب

 3.المسمميف غير لماليزييفيأمل بذلؾ أف يحتضف نظامو ا وكاف، والمجتمعية

 
                                                           
1
 Ibid, pp xv- xviii. 

2
 Michael I. Magcamit, Op.cit., p39.  

3
 Ibid ., p 40. 
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 المطمب الثالث: نتائج المقابالت حول دور مجتمع المعمومات في تعزيز األمن اإلنساني.

متيف االلكترونيتيف التي اجريت مع كل مف أووؼ كي بانغ و دمحم شريف بعد استنساخ نصوص المقاب

بشير، وتحويل النسخة الصوتية لمقابمة راماتشاندراف راماسامي إلى نص مكتوب، وقراءة كل منيا ومراجعتيا 

استيراد ب، حيث قمنا بداية Atlas.ti 7عدة مرات، قمنا بمعالجة وتحميل المقاببلت الثبلثة باالستعانة ببرنامج 

الرموز األولية إلى ، ثـ أدخمنا Atlas.ti 7الممفات الخاصة بنصوص وتسجيبلت المقاببلت إلى برنامج 

يوضح الرموز األولية الموالي ، والجدوؿ ؿ األسئمة المصممة في المقاببلتمف خبلىا حددناالتي برنامج، و ال

 مبرنامج:لالمدخمة 

 بالتولية لبيانات المقا(: الرموز األ 00جدول)ال

 تحديات مجتمع المعمومات في ماليزيا اقتصادياتعريف االمف االنساني  حوؿ خبرة المبحوث 

 طرؽ مواجية تحديات االمف االنساني تعريف مجتمع المعمومات عوامل خارجية مساىمة في رفع نوعية الحياة

مدػ اعتبار المجتمع الماليزؼ مجتمع 

 معمومات

مات متغيرات متحكمة في مجتمع المعمو 

 الماليزؼ 

 طرؽ مواجية تحديات األمف االقتصادؼ

 طرؽ مواجية تحديات مجتمع المعمومات فترة الحكـ المركزة عمى االمف االنساني  نشاطات المشارؾ المدنية والسياسية

 العوامل المساىمة في التنمية االنسانية فترة الحكـ المركزة عمى مجتمع المعمومات تعريف االمف االنساني

ترجات الخبراء حوؿ اشخاص آخريف مق

 لممقاببلت

 اضافات المبحوثيف انجازات ماليزيا فيما يخص االمف االنساني

تأثير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في 

 التنمية االنسانية بماليزيا

تأثير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في 

 التنمية االقتصادية بماليزيا

 التحرر مف الحاجةتعزيز التحرر مف الخوؼ و 

دور مجتمع المعمومات في تعزيز التخرر مف  تعزيز العيش الكريـ

 الحاجة والخوؼ والعيش بكرامة

 الفيـ الخاطئ لفترة حكـ مياتير دمحم

تأثير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى 

 االمف االنساني بماليزيا

مساىمة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في 

 نسانيةالتنمية اال

 عوامل محمية مساىمة في رفع نوعية الحياة

 المصدر: مف إعداد الباحثة
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المذكورة في الجدوؿ بعد ترميز واقتباس بيانات المقاببلت باستخداـ الرموز األولية قمنا بعد ذلؾ ب

أف عدد  ع العمـم In-vivo coding،1ترميز مف نمط نا لمضافة إلى إستخدامباإل ،Atlas.ti7في برنامج اجيادر إ

ممفات وعدد الرموز المسموحة ىو  10ىي Atlas.ti7الممفات المسموح بالعمل عمييا في النسخة التجريبية لػ

وقد أفرزت اقتباس عمى األكثر.  100رمزا كأقصى حد وعدد االقتباسات المرمزة المسموحة ىي  50

 المقاببلت الثبلثة النتائج التالية:

 : خبرات المبحوثين -0

ما ذكرناه في اإلطار المنيجي لمدراسة حوؿ خبرات المشاركيف في المقاببلت ، تبيف أف إضافة إلى 

اووؼ كي بانغ شغوؼ أيضا بقضايا بناء األمة في آسيا وكاف دائما يركز عمى ماليزيا في ىذا السياؽ، وكاف 

ولـ يكف  وتاريخيا، ،بحركيتيا دائما ميتـ فاوك طواؿ حياتو يتساءؿ عف المجتمع، كونو تعمـ ونشأ في ماليزيا

في اوروبا  2004و 1978ذلؾ اختيارا حتى، أما عف الممارسات السياسية والمدنية، فإف كونو عاش بيف 

 االقتصادية التنمية مجاؿ في أكاديمي اخبير جعمو بعيدا كل البعد عف السياسة،أما دمحم بشير شريف فيعتبر 

ة عد تناولت، الخاص والقطاع الحكومية والجيات الجامعات قبل مف ممولة بحثية مشاريععدة  في وشارؾ

 الريفية، المناطق في الفقر حدة مف التخفيف، كماليزيا في االقتصادؼ واألمفنسانية اإل بالتنميةعمقة مت قضايا

 فيسنة  12 حوالي ، وعف نشاطاتو السياسية والمدنية فقد عملالصغيرة والمشاريع السياحة قطاع وتطوير

، خاصة االقتصادية التنمية في تخصصال مفو مكن مما ماليزيا في العالي عميـالت مؤسسات مختمف

 الحكومية غير المنظمات أنشطة في شارؾ، وقد ماليزيا فييا بما آسيا شرؽ  جنوبفي  الناشئةاالقتصادات 

وقتو اف  ك، وبالنسبة لراماتشاندراف راماسامي فقد التعميمية والبرامج التدريب مجاؿ في الدعـ دورات في

                                                           
1
ديدة وجالمبحوثيف كرموز، واستخدمناىا عندما وجود أفكار ميمة  كمماتـ نفس ىذا النوع مف الترميز يعتمد عمى استخدا  

انشاء رموز جديدة وفقا المذكورة في الجدوؿ بمعني  وليةيطرحيا المبحوثيف وليس ليا اؼ امكانية لمدخوؿ ضمف الرموز األ
 . حرفا 40ػػال يتجاوز عدد حروؼ الترميز ال Atlas.ti7، عمما انو في برنامج لبيانات المقابمة
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وىو في  واالتصاالت، المعمومات تكنولوجيا، مسخرا ألبحاث حوؿ موضوعات فوحتى اآل 1997الكامل منذ 

 إلى لبلنتقاؿ الفرصةو ل أتيحتف جزئي، بدواـ المدنية الخدمة في وعمل وديموغرافي، إحصائي ساساأل

MIMOS الوطني والمجمس ()المركز الوطني لمبحث والتطوير في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 

 جديدةال ، ومف ىناؾ ارتبط باألمورالمعرفة مؤشراألساسي ل مشروعال بدأ ناؾوى المعمومات، لتكنولوجيا

  .المعرفةومجتمع  اقتصاد، كواالتصاالت المعمومات تكنولوجيال

 واقع وتحديات األمن اإلنساني بماليزيا: -5

ركز أووؼ كي بانغ عمى الجانب القانوني  مف حيث مفيوـ األمف اإلنساني في السياؽ الماليزؼ 

لؤلمف اإلنساني ليذا تحدث في نظرتو لؤلمف اإلنساني عف مركزية سيادة القانوف، شفافية ونزاىة العمميات 

القانونية، والحق في المحاكمة العادلة، وأجيزة تعديل القوانيف، والشرطة، وكذلؾ اعتبر اإلجراـ قضية كبرػ 

" بما أنو لدينا نظاـ ازدواجية القانوف، فإف الكثير مف االرتباؾ واالنتيازية السياسية  في ماليزيا، ويقوؿ أنو

تأخذ دورا، وىذا يقوض الشعور باألمف لدػ المواطنيف"، وأثار قضية متعمقة بالحكومة الماليزية اعتبرىا أيضا 

القوانيف وأف ال تكوف  قضية كبرػ خاصة بعد اعتبار ماليزيا بمد تعددؼ وىي قضية اإلنصاؼ مف أجل دعـ

 1 الحكومة حزبية وىي امور لـ تحدث حتى اآلف.

 ضماففيما ركز دمحم شريف بشير في مفيـو األمف اإلنساني عمى حماية الناس أثناء تعزيز السبلـ، و 

 اسالن عمى ةكز تر المقاربة الم باستخداـ األفراد مساعدةة، وأف األمف اإلنساني يشمل المستدامة المستمر  التنمية

 الحكـ تشملفإف قضية األمف اإلنساني  اقتصادؼ، منظور مف، و األمف عمى تؤثر التي الفوارؽ  لتسوية

 منذجاىدة  الماليزية الحكومات عممت السياؽ ىذا في ، ويرػ أف والبيئة والموارد والتنمية والصحة الرشيد

 التعميـ أو الصحة في سواء لممواطنيف، ةاألساسي االحتياجات لتأميف السميمة التنمية سياسات لتنفيذ االستقبلؿ
                                                           
1
 Interview with Ooi Kee Bang, held online on Thursday, June 19, 2014 7:38:24 AM 
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 مذىمةنجاح  قصة، ويعتبرىا األخرػ  النامية بالبمداف مقارنة ماليزيا تقدـرؤية  اآلف، ويمكننا التحتية البنية أو

وحوؿ فترات الحكـ الماليزية التي ركزت عمى قضايا األمف اإلنساني فقد اختمف 1،قتصاديةاإل التنمية لتحقيق

بانغ ودمحم شريف بشير حوليا، حيث يعتقد اووؼ كي بانغ اف فترات الحكـ األولى )اؼ التي  كل مف اووؼ كي

ت كان، حيث اآلفالحكومات  عميو ىي مما القضايا ىذه مثلتمت استقبلؿ ماليزيا( كانت أكثر اىتماما عمى 

، اآلف الفكرة ىذه داففق يتـو  ،متنوعاألمة في مجتمع بناءحوؿ ما يتطمبو  واضحة فكرةلدػ الحكومات األولى 

 وزراء رئيس دمحم مياتيرحكـ  تحتاما دمحم شريف بشير فيرػ اف مفيوـ األمف اإلنساني كاف قضية مركزية 

 والنمو السريع تطورال فترة ماليزيا شيدت حيث ،(2003 – 1981في الفترة بيف ) حكـ الذؼ الرابع ماليزيا

، ويمكننا جتماعيةاإل والخدمات والصحة التعميـ في برامجوال المشاريع مف عددا حكومتو بدأت، و االقتصادؼ

تفسير اختبلؼ المبحوثيف حوؿ فترات الحكـ األكثر اىتماما بقضايا االمف االنساني في كونيما يختمفاف في 

نظرتيما لممفيوـ اصبل كما الحظنا سابقا، حيث ينظر اووؼ كي بانغ مف منظور االمف االنساني المركز 

الخوؼ فيما ينظر دمحم شريف بشير إلى المفيوـ اكثر مف المنظور المركز عمى التحرر مف عمى التحرر مف 

الحاجة، ويمكننا مف خبلؿ ذلؾ القوؿ أف اىتماـ ماليزيا بقضايا األمف اإلنساني يمكف تاريخيا تصنيفو الى 

بطة بالتحرر مف مرحمتيف مرحمة الحكومات االولى والتي ركزت أكثر عمى القضايا االمف االنساني المرت

الخوؼ والثانية ىي الحكومات المركزة اكثر عمى قضايا األمف اإلنساني المرتبطة بالتحرر مف الحاجة 

 وتراجع تركيزىا عمى قضايا التحرر مف الخوؼ. 

نساني فإف نصيحة  اووؼ كي بانغ لمحكومة الماليزية الحالية ىي وحوؿ مواجية تحديات األمف اإل

نزاىتيا بعيدة عف كل الشبيات،  اإلمكاف، حيث ينبغي اف تكوف  تحسف قدر قد القانوني التأكد مف أف النظاـ

 الفردؼ، واستخداـ المستوػ  الى وصوال تنتشر والتي المجتمع، في الثقة وغير ذلؾ سيؤدؼ إلى انعداـ

                                                           
1 Interview with Mohamed Shareif Bashir, held online on Saturday, November 22, 2014 7:57:17 PM 
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 عمى بقىي نظاـ يديـ والفرص الدولة عمييا تسيطر التي الموارد توزيع في والدينية العرقية االختبلفات

، فيما اقترح دمحم شريف بشير، أنو ينبغي النظر إلى األمف ممكنة فترة ألطوؿ المواطنيف بيف االنقسامات

 بناء عمى التركيز ويكوف ، التنمية لمبادرات الوطنية الممكية إلى الحاجة ضوء فياالقتصادؼ واالنساني 

المتجذرة  لحموؿوتطوير ا لمشعب، والرفاه مفاأل ضماف، و لناسا احتياجات تحديد خبلؿ مف المحمية القدرات

 لسياسات، فاالنسبية الميزة مف واالستفادة التكمفةفعالية  تستيدؼ التيالشراكات  وبناء المحمي، الواقع في

 مخاطر مف والحد الفقر عمى والقضاء اإلنساف، أمف وقتنفس ال في تعالجينبغي أف  العامة واالستراتيجيات

 .البيئة وحماية الكوارث

وأما العوامل التي ساىمت في التنمية اإلنسانية بماليزيا فإف درو العامل المعرفي المتمثل في التعميـ 

واالستثمار في رأس الماؿ البشرؼ يعتبر ميما جدا ويتضح ذلؾ مف خبلؿ تركيز اووؼ كي بانغ بشكل كبير 

 مادوؿ  مف العديد حسد موضع كاف يـتعم نظاـ عمى التعميـ، حيث يرػ انو مقارنة بدوؿ الجوار بدأت ماليزيا

ىا، وكذلؾ تركيز دمحم توليد سرعةأليو اليوـ كمصدر لممعرفة الجديدة، و  نظري التعميـ ونظاـ، االستعمار بعد

 لدخلا نموة سرعة دازي إلى أدػ شريف بشير عمى عامل االستثمار في رأس الماؿ البشرؼ والمادؼ، الذؼ

 دامةستإ: وىي التنمية نجاح عف مسؤولة العامة السياسات مف عددواعتبر ، المنتجة العاممة والقوة ؼالفرد

قامةمعافى  كمي اقتصاد إدارة  لبلستثمار البلـز اإلطار وفر، ىذا يالمستقر الكمي االقتصادؼ داءاآل وا 

 لقوػ ا ميارة في سريعة زيادات والثانوؼ  االبتدائي التعميـ عمى تركز التي التعميم سياسات ولدت، كما الخاص

 النفقات خصيصاالنسانية، بت التنمية لتعزيز متعددة قنوات وعبر منيجي بشكل الحكومة تدخمت، و العاممة

 فيما استثنائي ماليزؼ  أداءقدمت  التي رئيسية عامة سياسةوىي  العاليالتعميـ و  األساسي التعميـ بيف العامة

 .المقدـ األساسي التعميـبحجـ  يتعمق
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 الدخل في الفجوة، فالمستوػ  دوف  األحواؿ أنو جميعمف االنساني بماليزيا في وقيـ اووؼ كي بانغ اال

 التعسفية السمطة مف الخوؼ ضد ضماف أفضل تي تعتبرال القانوف  سيادةو  المنطقة،بيف دوؿ  األكبرتعتبر 

 اتالسياس صنع في الجماعية اليويةفي  مركزيةوجود و  نقاش وجود وعدـ لمغاية، سيئ بشكل ياتقويض تـ قد

، ويرػ أف في فترة حكـ مياتير دمحم أسيء فيـ الماليزييفلؤلفراد  بالكرامة الشعور مف يقملالسياسي  والخطاب

 المرحمةنحو  ماليزيا قفز أعاقت (BN)بيا الجبية الوطنية  تتمتع التي لمسمطة واحتكار التعبير، حرية أىمية

شير ايجابي حيث رأػ أف ماليزيا بالمقارنة مع بمداف ، وعمى خبلؼ ذلؾ كاف تقييـ دمحم شريف بمتنميةل المقبمة

 أف يعتقد الراىنة لمتحديات ةيجابياإل االستجابة أجل مفاخرػ في نفس مستوػ التنمية فعمت امورا جيدة، و 

 لمتأكد بكرامة، العيش وحريةالحاجة  مف والتحرر الخوؼ مف التحرر لتعزيز بو القياـ يتعيف اإلجراءات بعض

 السياؽ محددة ،التمحور حوؿ الناس عمى أكثر كيزبالتر   الغد أزماتيا في فقدان يتـف ل اليوـ مكاسب أف مف

،غير اف دمحم شريف راػ أف الربط بيف الحرية والمسؤولية ىو امر مستوػ  كل في شاممة وقائية واستراتيجيات

، والمسؤولية الحرية بيف لعبلقةوعي با عمى يكوف  أف ينبغيلـ يكف مفيوـ جيدا أثناء حكـ مياتير، فالشعب 

 ألنيما يسيراف جنبا الى جنب.

 واقع وتحديات مجتمع المعمومات بماليزيا: -3

 لبياناتأف يكوف ثريا با يجب أساسايعني أف المجتمع  المعمومات مجتمعيرػ راماتشاندراف أف مفيوـ 

 اتحويمييتـ  أيضا لمعموماتاو  معمومات، إلى تحويميايتـ  البيانات مف ضخمة كتمةف والمعرفة، والمعمومات

يتداولوف  مجاؿ كل في أعماليـ، أو حياتيـ طانمأ في ويستخدمونياناس يستفيدوف منيا دائما الف المعرفة إلى

النفاذ التقميدؼ محدود، فكل  أف ىو الجديد العصرالمعمومات اكثر، والفرؽ الوحيد بيف فعل ذلؾ تقميديا وفي 

قت الحقيقي وقابل لممشاركة ويأتي بشكل واضح، وفي الستينات ايضا شيء اليـو يتوفر عمى الخط في الو 

كاف ىناؾ حديث عف عماؿ المعرفة لكف الحديث عنيـ كاف في سياؽ النظاـ الصناعي، فاليوـ اصبح معنى 
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المعمومات والمعرفة في العصر التكنولوجي الجديد ىو التواصل العالمي دوف اعتبارات لمزمف والجغرافيا 

والتقاليد، فكل شيء يتحرؾ اآلف، واحيانا يطمق عمييا بثورة المعمومات، وبيذا المعنى فالتكنولوجيا والثقافة 

وفيما يتعمق بأكثر فترات الحكـ تركيزا عمى قضايا مجتمع المعمومات فإنو يرػ أف فترة حكـ 1تشحف المجتمع،

كما  الجيد الحكـ وعناصر لبشرؼ،ا الماؿ رأسف ع أكثر يتحدث كاف مياتير دمحم كانت اكثر اىتماما، ألنو

وقد كاف تركيزه عمى التصنيع ثـ بعد ذلؾ دعـ  ذات النوعية العالية، التحتية البنية حوؿكاف اىتمامو مرتكز 

 لمقياـمثل شركة ميكروسوفت  عالميةال شركاتال جمب ىو يدؼال كافتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، فقد 

 تصاالت.واال المعمومات تكنولوجيابإنتاج 

مف بيف التحديات التي واجتيا ماليزيا فيما يتعمق بمجتمع المعمومات ىي أف تمؾ الشركات العالمية 

منيا  عددف ستثمار،المجيء لبل في ترغب لـ أنياالى درجة  الماىرة العمالة امدادات مف يكفي ما تجد لـ

مدادات مف العمالة الماىرة، فماليزيا اال عمى الحصوؿ عمى قدرتيـ بسببكانت تستثمر في بمداف مثل اليند 

نحو  أيضا تحوؿكما  البشري  المال رأس تنميةبالتحوؿ نحو  الوقتجاءت بالشركات. فقاـ مياتير في ذلؾ 

 االبتكار عمى القائم االقتصاد عف ثيحدرزاؽ أصبح ال نجيبكـ وعندما جات فترة ح ،الحيوية التكنولوجيا

 التزامات ىناؾ كانت بلومة حوؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، لمحك اتجاه يناؾأوسع، ف معنىيأخذ 

 ميارات الناسفي التنفيذ تمعب فييا  الكفاءةفي نياية المطاؼ وبشكل عاـ فإف  ولكف والسياسية، الحكومية

وف حاولي الناس مف الكثير، فتغيرت أف يجب، فالحكومة حسب راماتشاندراف ليس لدييا الخيار و جدا دورا ميـ

، السياسييفاعتبره مشكل ذىنية و  عمل،ت ال قديمة أدوات باستخداـ جديدة مشاكل حل  يفيموف فيـ حسبو  اليـو

 جديدةال لتكنولوجياوا القديـ، والتفكير القديمة،الذىنية  فييزالوف الـ لكني تغيرت، األشياء مف الكثير ىناؾ أف

 جديد. تفكير إلىتحتاج 

                                                           
1
 Interview with Ramachandran Ramasamy, held in Damansara on Thursday, November 27, 2014.  
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كمجتمع معمومات، فقد اتفق الخبراء الثبلثة حوؿ االتجاه  وعف مدػ اعتبار المجتمع الماليزؼ 

 األقوػ  ىو اإلنترنت بشبكة االتصاؿ متغيرااليجابي لماليزيا في تحقيق ىذا المجتمع، ويعتقد راماتشاندراف أف 

غ ، ورأػ اوؼ كي باناليوـ ىية ىو العامل الرئيسي حتالتنقم عاملبيف المتغيرات المؤثرة في المجتمع الماليزؼ 

 تكنولوجيا إدماجو كيفية في المجاورة الدوؿ مف العديدسبق   كثيرة نواح في ىو الماليزؼ  المجتمعبأف 

سنة األخيرة تـ كسر المراقبة الحكومية  15، لمنو يرػ انو في الػاليومية الحياة في واالتصاالت المعمومات

 بفضل وىذااألعراؽ،  جميع مف الشباب بربط االجتماعية اإلعبلـ وسائلحيث قامت  المعمومات، عمى

، ويرػ كبير حد إلىالتنمية  ىذا ساعد وقد ،حكمو فترة خبلؿ مياتير هبدأ الذؼ  فائقة المتعددة الوسائطمشروع 

بما في ذلؾ  المعمومات، تكنولوجيا مجاؿ في لمنمو قوية أساسيات ماليزيا حققتدمحم شريف بشير أف ماليزيا 

 التكنولوجيا عمى الوطنية التنمية خطةتركيز و  الدخل مستويات وارتفاع وتر،الكمبي جيزةالمنخفض أل نتشاراال

تيدؼ  تدابير تنفيذ عمى الحكومة تعمل حيث المعمومات، تقنية خدمات مجاؿ في واعدة فرص ىناؾ، و الفائقة

 مثل يسيةالرئ القطاعات في خارجيةال مصادرالب االستعانة، فاإلقميمية مخدماتل مركز الى ماليزياترقية  إلى

 عدد حكومة، ولمالتحتية البنى مف وغيرىا البيانات مراكز في االستثمار جذبي والمالية المصرفية الخدمات

 التحتية البنية في االستثمار ذلؾ في بما ،ياوخدماتكنولوجيا المعمومات تإلنتاج  المدػالطويمة  المبادرات مف

 ىذا في حكومة تتيحيا التي الفرص مف االستفادة يـيمكن الناس، فالسرعة عاليةو  العريض النطاؽ ذات

 عمى قائـ مجتمع إلىلمنفاذ بنجاح  المتاحة يـالخيارات نطاؽ وتوسيع القصوػ  االستفادة ويمكف المجاؿ،

 .القريب المستقبل في المعرفة عمى القائـ واالقتصاد المعرفة

 نساني بماليزيا:دور مجتمع المعمومات في تعزيز األمن اإل  -4

ور مجتمع المعمومات في تعزيز األمف اإلنساني بعناصره التحرر مف الخوؼ والتحرر مف عف د

 السياسييف قدرةمف  يقمل أنو الحاجة العيش بكرامة، نجد أف اووؼ كي بانغ يرػ أف دورىا مؤثر جدا، حيث
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الماضي،  في ممكنة تكف لـ بطرؽ  معا الماليزييفانشغاؿ  يجمب وأنو والنقاش، الفكر عمى السيطرة مىع

 .2020 رؤيةتحقيق  نحوحد  أبعد إلى ماليزيا ستغير Wi-Fi فاؼ واؼويرؼ أف اإلتصاالت عبر ال

 التنمية عمى كما يرػ دمحم شريف بشير أف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت اثرت بشكل إيجابي

 الماليزييف فرص سيفتح في ساىمت واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا تطبيقات، واف ماليزيا فينسانية اإل

 الصحية الخدمات ودعـ والمعرفة، المعمومات عمى الحصوؿ فرص وتعميـ وتوفير التعميـ، تحسيف خبلؿ مف

صبلح والبلمركزية المحمية القضايا ونشر اإلنساف وحقوؽ   والخاصة، العامة دارةاإل وتحسيف الدولة، وا 

 لمببلد، التنافسية والقدرة التجارة ودعـ مات،والخد السمع لتصدير فرص وخمق وتحسيف والعمل، والمشاركة

 تحتية بنية توفير الميـ فمف كفاءة، أكثر واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا جعل أجل مف، و البيئة وحماية

 تكنولوجيا جودةميف في  وتطوير جذب إلى أيضا يحتاج، كما بيا وآمنة وموثوؽ  المعمومات قوية تكنولوجيال

 تشمل أف ينبغي حريةأؼ  لتعزيز جيود أؼ أف تدرؾاف  الناس عمى يتعيف ذلؾ، ىإل، إضافة المعمومات

 .عميقة عقبلنية مساعي

الناتجة عف المقاببلت  دمج نتائج البحث الكيفيوالجدوليف المالييف يوضحاف عممية 

 والوثائق.
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 (: دمج  نتائج البحث الكيفي عمى مستوى تفسير الفرضيات05الجدول )

 نتائج المقاببلت ج البحث في الوثائقنتائ الفرضية

ىناؾ تداخل بيف 

العناصر المكونة 

لمجتمع المعمومات 

والعناصر المكونة لؤلمف 

اإلنساني مف حيث 

ارتباط المفيوميف 

العضوؼ بالتنمية 

اإلنسانية الشاممة ومف 

حيث ديناميكية التفاعل 

 بيف تمؾ العناصر. 

مقاربة القدرة أكثر األطر تعتبر 

مبلءمة لمدراسات التي  النظرية

تجمع بيف متغيرؼ األمف 

اإلنساني ومجتمع المعمومات في 

عمى ىي تحتوؼ نفس الدراسة، و 

مفاىيـ تشترؾ فييا مع األمف 

اإلنساني ومع مجتمع المعمومات 

في آف واحد، كحرية األفراد، 

زيادة القدرات واستدامة التنمية، و 

  التي تعني التمكيف.

ر شريف لمفيـو األمف اإلنساني نجد أف أحد دمحم بشيمف خبلؿ فيـ 

النقاط الميمة التي ركز عمييا في التعريف ىي اعتبار األمف اإلنساني 

ضماف لمتنمية المستدامة والمستمرة وذكر أف المنظور االقتصادؼ لؤلمف 

اإلنساني يشمل أيضا التنمية إلى جانب الحكـ الرشيد والصحة والبيئة 

اسات التنمية الماليزية التي عممت عمى تأميف والموارد، وأشار إلى سي

احتياجات المواطنيف األساسية، كما تبرز العبلقة بيف األمف اإلنساني 

والتنمية اإلنسانية مف خبلؿ نصيحتو لمحكومة الحالية بالنظر إلى األمف 

 إلى الممكية الوطنية لمتنمية.   اإلنساني واالقتصادؼ في ضوء الحاجة 

ـ ماليزيا إف تزايد اىتما

بتوظيف وسائل مجتمع 

المعمومات في التنمية 

االنسانية الشاممة 

وبالتحديد في بعدييا 

المعرفي واالقتصادؼ 

أدػ إلى تحقيق تقدـ في 

 تعزيز أمنيا اإلنساني.

ركز المجمس الوطني  لتكنولوجيا 

المعمومات واالتصاالت عمى 

االندماج  السمس لمتكنولوجيا 

جتماعية الحديثة في التنمية اال

واالقتصادية، كما أف شركة 

تطوير الوسائط المتعددة مف بيف 

مياميا وضع معايير معرفية 

ميمة لعمميات الوسائط المتعددة، 

وتطوير خطة لبلقتصاد الرقمي 

 وغيرىا مف مظاىر االىتماـ 

يعتبر درو العامل المعرفي المتمثل في التعميـ واالستثمار في رأس الماؿ 

ويتضح ذلؾ مف خبلؿ تركيز اووؼ كي بانغ بشكل البشرؼ ميما جدا 

 نظاـ كبير عمى التعميـ الذؼ رأػ انو مقارنة بدوؿ الجوار بدأت ماليزيا

 التعميـ االستعمار، ونظاـ بعد دوؿ ما مف العديد حسد موضع كاف تعميـ

توليدىا، وكذلؾ تركيز  إليو اليـو كمصدر لممعرفة الجديدة، وسرعة ينظر

مى عامل االستثمار في رأس الماؿ البشرؼ والمادؼ، دمحم شريف بشير ع

المنتجة،  العاممة والقوة الفردؼ الدخل زيادة سرعة نمو إلى أدػ الذؼ

: وىي التنمية نجاح عف مسؤولة العامة السياسات مف واعتبر عدد

قامة كمي اقتصاد إدارة إستدامة  الكمي االقتصادؼ اآلداء معافى وا 

 الخاص، كما ولدت لبلستثمار البلـز اإلطار المستقر، ىذا يوفر

 سريعة زيادات والثانوؼ  االبتدائي التعميـ عمى تركز التي التعميـ سياسات

 قنوات وعبر منيجي بشكل الحكومة العاممة، وتدخمت القوػ  ميارة في

 التعميـ بيف العامة النفقات االنسانية، بتخصيص التنمية لتعزيز متعددة
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 قدمت أداء التي رئيسية عامة ي سياسةوى والتعميـ العالي األساسي

 المقدـ األساسي بحجـ التعميـ يتعمق فيما استثنائي ماليزؼ 

نجحت التجربة الماليزية 

في توظيف مجتمع 

المعمومات لبلقتراب نحو 

األمف اإلنساني عمى 

مستوػ التحرر مف 

الحاجة إلى حد بعيد، 

غير أف ىناؾ العديد مف 

العوائق الزالت تواجو 

عمى مستوػ  نجاحيا

 التحرر مف الخوؼ.

حققت ماليزيا تقدما ميما في 

مجاالت األمف اإلقتصادؼ، 

والصحي والغذائي مع وجود 

تحديات الزالت تعترض ىذه 

المجاالت، إال أف مجاالت األمف 

المجتمعي والسياسي والبيئي 

والشخصي تواجو تيديدات أكثر 

جدية وتعقيدا تقف عائقا أماـ 

ومة الماليزية نجاح المجتمع والحك

 في تحقيق أمف إنساني متكامل. 

حسبو المستوػ، ف دوف  أنوبقيـ اووؼ كي بانغ االمف االنساني بماليزيا 

 القانوف قد وسيادة بيف دوؿ المنطقة، الدخل تعتبر األكبر في الفجوةفإف 

في  ووجود مركزية نقاش وجود وعدـ لمغاية، سيئ بشكل تقويضيا تـ

 مف قمليالسياسي  والخطاب السياسات عصن في الجماعية اليوية

لؤلفراد الماليزييف، ويرػ أف في فترة حكـ مياتير دمحم  بالكرامة الشعور

تتمتع بيا  التي لسمطةا احتكارأف و  التعبير، حرية أسيء فيـ أىمية

لمتنمية،  المقبمة نحو المرحمة ماليزيا قفز أعاقت( BN)الجبية الوطنية 

أف ماليزيا بالمقارنة  يجابي حيث رأػف بشير إبينما كاف تقييـ دمحم شري

 أجل خرػ في نفس مستوػ التنمية فعمت امورا جيدة، ومفمع بمداف أ

 يتعيف اإلجراءات بعض أف يعتقد الراىنة لمتحديات اإليجابية االستجابة

 العيش الحاجة وحرية مف والتحرر الخوؼ مف التحرر لتعزيز بو القياـ

  الغد فقدانيا في أزمات لف يتـ اليـو سبمكا أف مف لمتأكد بكرامة،

راػ أف الربط بيف الحرية و  عمى التمحور حوؿ الناس، أكثر بالتركيز

مف طرؼ الشعب أثناء حكـ  جيدا اوالمسؤولية ىو امر لـ يكف مفيوم

 مياتير.

 المصدر: مف إعداد الباحثة
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 ى أسئمة البحث(: دمج نتائج البحث الكيفي عمى مستوى اإلجابة عم03الجدول)

 نتائج المقاببلت نتائج البحث في الوثائق السؤاؿ البحثي

كيف تكيفت ماليزيا 

مع مجتمع المعمومات 

وكيف تعاممت 

لتوظيفو في سياؽ 

 ترقية أمنيا اإلنساني؟

تكيفت ماليزيا مع مجتمع المعمومات مف خبلؿ 

اتية، حيث عدة جيود ومبادرات حكومية ومؤسس

أف ماليزيا المتنوعة  قالبحث في الوثائيبرز 

تكيفت مع مجتمع المعمومات نظرا لتركيزىا 

المبكر عمى التكنولوجيا عموما وتكنولوجيا 

منذ التسعينات)رؤية خاصة المعمومات 

(، فاىتماميا بدخوؿ مجتمع المعمومات 2020

عف اىتماـ التاريخية بعيدا مف الناحية لـ يكف 

دوؿ متطورة كالياباف والواليات المتحدة 

مف ذلؾ االىتماـ وجسدت ماليزيا  األمريكية،

ييئات النشائيا لعدد كبير مف خبلؿ إ

واالستراتيجيات والمبادرات التي تميزت بالمرونة 

والتكامل الوظيفي فيما بينيا، كما سنت عدة 

قوانيف تماشت تدريجيا مع درجة اندماجيا في 

تنظيـ مختمف بيدؼ مجتمع المعمومات 

ضافة إلى عدـ إلمجتمع، التعامبلت داخل ىذا ا

، حيث كاف إىماليا لمتعاوف الدولي واالقميمي

 .التعاوف اآلسياوؼ تركيزىا واضحا عمى 

اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ لـ تكف ىدفا ألؼ مف 

المقاببلت، ألف البحث في الوثائق كاف كافيا لموصوؿ 

 إلى إجابة عمى ىذا التساؤؿ.

إلى أؼ مدػ نجحت 

التجربة الماليزية في 

توظيف مجتمع 

المعمومات لتعزيز 

 أمنيا اإلنساني؟

افرز البحث في الوثائق أف التحوؿ الماليزؼ 

نحو االندماج في مجتمع المعمومات ترافقت 

معو عدة تحوالت إيجابية وأخرػ سمبية  في 

مسار تحقيق األمف اإلنساني. فاألمف 

االقتصادؼ واالمف الغذائي والصحي تأثرت 

انشغاؿ  يجمبوفق اووؼ كي بانغ فإف مجتمع المعمومات 

الماضي، ويرؼ  في ممكنة تكف لـ بطرؽ  معا الماليزييف

 إلى ماليزيا ستغير Wi-Fiفاؼ  أف اإلتصاالت عبر الواؼ

دمحم شريف ، كما يؤكد 2020 رؤيةتحقيق  حد نحو أبعد

 عمى بشير أف مجتمع المعمومات أثر بشكل إيجابي
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تمع المعمومات رغـ بشكل إيجابي في ظل مج

وجود تحديات التزاؿ تواجو ىذه المجاالت غير 

اف مجاالت االمف السياسي والمجامعي 

والشخصي والبيئي ال تزاؿ متأخرة جدا مف 

حيث التأثر االيجابي بمجتمع المعمومات، كما 

اف مجتمع المعمومات وفق البحث في الوثائق 

جمل معو تيديدات اضافية لؤلمف في شقو 

ق بالتحرر مف الخوؼ، كالتيديدات المتعم

والجرائـ االلكترونية والفجوة الرقمية والمعموماتية 

 وغيرىا.

 تكنولوجيا ماليزيا، وأف تطبيقات اإلنسانية في التنمية

 فرص تحسيف في ساىمت واالتصاالت المعمومات

 وتعميـ وتوفير التعميـ، تحسيف خبلؿ مف الماليزييف

 ودعـ والمعرفة، المعمومات عمى الحصوؿ فرص

 المحمية القضايا ونشر اإلنساف وحقوؽ  الصحية خدماتال

صبلح والبلمركزية  العامة اإلدارة وتحسيف الدولة، وا 

 فرص وخمق وتحسيف والعمل، والمشاركة والخاصة،

 التنافسية والقدرة التجارة ودعـ والخدمات، السمع لتصدير

 .البيئة وحماية لمببلد،

 المصدر: مف إعداد الباحثة

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

الخامس: الفصل  

التحميل الكمي لدور مجتمع 
من المعمومات في تعزيز األ

اماليزينساني في اإل 
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 الخامسالفصل 

 ماليزيا ب التحميل الكمي لدور مجتمع المعمومات في تعزيز األمن اإلنساني

يركز ىذا الفصل عمى عرض وتحميل النتائج الكمية التي توصمت إلييا الدراسة في ضوء أسئمتيا 

طارىا النظرؼ والمفيوماتي ومناىج البحث المتبعة إلنجازىا، كما يسعى إلى تفسير البحثية وأ دبياتيا المتاحة وا 

وتقويـ النتائج والفرضيات الفرعية لمبحث، وذلؾ مف خبلؿ تحميل االستبياف الذؼ غطى عينة تشكمت مف 

 نا بذلؾ زفقا لمرحمتيف:طالب مف طمبة الدراسات العميا لمختمف جامعات ماليزيا الحكومية، وقد قم 400

المرحمة األولى ىي مرحمة التحميل الوصفي لنتائج االستبياف، وشممت تحميل مجموعة مف االختبارات 

وىي اختبارات النزعة المركزية والتشتت لجميع أجزاء وفقرات اإلستبياف، مف المواصفات الديمغرافية 

مفيومي األمف اإلنساني ومجتمع المعمومات،  لممبحوثيف إلى مواصفات برامجيـ، الى قياس معرفتيـ حوؿ

الى قياس نظرتيـ العامة حوؿ عوامل التنمية في ماليزيا إلى قياس كل مف حالة مجتمع المعمومات واألمف 

 االنساني في المجتمع الماليزؼ، كما شممت ىذه المرحمة اختبار طبيعة توزيع بيانات االستبياف.  

الستداللي الذؼ شمل حساب معامبلت االرتباط وفق طريقة سبيرماف والمرحمة الثانية ىي التحميل ا 

بيدؼ التعرؼ عمى االرتباطات الثنائية التي تجمع بيف كل مف متغيرات مجتمع المعمومات بكل مف متغيرات 

جراء التحميل العاممي االستكشافي لمتغيرات مجتمع المعمومات، بيدؼ  األمف اإلنساني في ماليزيا، وا 

موعة مف العوامل التي تعتبر األكثر تأثيرا في مجتمع المعمومات الماليزؼ وترتيبيا تنازليا وفق استخراج مج

 درجة التأثير.
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 التحميل الوصفي لنتائج االستبيان المبحث األول:

قمنا بإجراء التحميل الوصفي عمى مرحمتيف، المرحمة األولى اجرينا فييا تحميبل الختبارات النزعة  

 شتت، والمرحمة الثانية قمنا باجراء اختبار طبيعة توزيع البيانات.المركزية والت

 Measures of central tendency and اختبارات النزعة المركزية والتشتتالمطمب األول: 

variance : 

لجميع   Percentages والنسب المئوية  Frequenciesىذه االختبارات الستخراج التكراراتبإجراء  قمنا

  Standard Deviationsواالنحرافات المعيارية  Meansتبياف، واحتساب المتوسطات الحسابيةفقرات االس

بقياس كل لفقرات قياس النظرة العامة لممبحوثيف حوؿ العوامل المساىمة في التنمية بماليزيا والفقرات المتعمقة 

( 19( إلى )14جداوؿ مف )، وتوضح نتائج ذلؾ الفي ماليزيا نساني ومجتمع المعموماتمف حالة األمف اإل

 .وتعميقاتيا

 لممبحوثينالمواصفات الديمغرافية (: 04الجدول )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير
 %55.7 170 ذكر الجنس

 %44.3 135 أنثى
 % 66.2 200 سنة 30إلى  20مف  السف

 %23.5 71 سنة 40إلى  31مف 
 %8.3 25 سنة 50إلى  41مف 
 %2.0 6 ثرسنة وأك 51

 %48.1 148 ماليزية الجنسية
 %51.9 160 غير ماليزية

 SPSSتج عف برنامج االمصدر: بناءا عمى التقرير الن

 شكمتيا نسبة% 44.3% بينما 55.7نبلحع مف خبلؿ الجدوؿ أف عدد الذكور في العينة شكل نسبة 

تبايف كبير في فئات العينة،  ما بخصوص السف فمف المبلحع%، أ11.4ث، فالفارؽ بيف النسبتيف نااإل
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أعمارىـ بيف  تفراد تراوح% ثـ يمييـ أ66.2سنة بنسبة  30الػو  20تراوح بيف الػ ىاأغمبية أفرادسف  حيث أف

، سنة 50سنة و 41بيف  شكمتيا الفئة التي تراوحت اعمارىـ% 8.3% ثـ 23.5سنة بنسبة  40و 31

ف أوبخصوص متغير الجنسية فمف المبلحع  نة،% فقط شكميا مف تجاوزت أعمارىـ الخمسيف س2ونسبة 

لى أف فئة %، ونشير إ51.9% و48.1النسب متقاربة جدا بيف الماليزييف وغير الماليزييف وىي عمى التوالي 

يباف وغيرىـ، وأف فئة ماليزؼ مف ماالؼ وىنود وصينيوف وا  عراؽ المشكمة لممجتمع الالماليزييف شممت أىـ األ

 .  مف مختمف قارات العالـ جنسية غير ماليزية 37غير الماليزييف شممت 

 بحوثين الم  (: مواصفات برنامج05جدول )ال
 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير
 Postgraduate Diploma)) 9 2.9%ما بعد الدبموما  المستوػ الدراسي

 Master 179 57.9%ماستر
 PhD  117 37.9%  دكتوراه

 Postdoctoral  4 1.3% مابعد الدكتوراه
 %14.9 46 السياسة واالمف التخصص الدراسي مرتبط بػػػػػػ

 %21.1 65 االقتصاد
 %12.0 37 الدراسات الماليزية

 %7.8 24 الصحة
 %5.8 18 البيئة

 %4.6 14 التغذية والزراعة
 %5.5 17 المعرفة

 %17.5 54 الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
 10.8 33 أخرػ 

 %11.1 35 سنة او اقل  المدة التي عشتيا في ماليزيا
 %15.2 47 سنوات 3أكثر مف سنة وأقل مف 

 %15.9 49 سنوات 5الى  3مف 
 %9.7 30 سنوات لكف ليس طواؿ حياتي 5أكثر مف 

 %47.9 148 طواؿ حياتي
 %74.3 231 ال ىل تمارس اؼ نشاط مدني؟ 
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 SPSSتج عف برنامج االمصدر: بناءا عمى التقرير الن

سة ىـ طمبة فراد عينة الدراأعبله أف أغمب أنبلحع مف خبلؿ الجدوؿ أما مواصفات المبحوثيف ف

%  ثـ 2.9% ثـ طمبة مابعد الديبموما بنسبة37.9%  ثـ تمييـ فئة طمبة الدكتوراه بنسبة 57.9ماستر بنسبة 

لمبلحع أف ترتيب أحجاـ الفئات % ومف حيث ترتيب أحجاـ الفئات مف ا1.3تمييـ فئة مابعد الدكتوراه بنسبة 

 .ككل ربعة يتطابق مع ترتيب أحجاميـ في مجتمع البحثاأل

% وشكمتيا فئة الطمبة ذوؼ 21.1 كانت عمى نسبةمتغير التخصص الدراسي فنبلحع أف أ ما أ

عبلقة بمجاؿ االقتصاد ثـ يمييـ ذوؼ العبلقة بمجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى تخصصات 

 % ثـ يمييـ ذوؼ اختصاص14.9% ثـ يمييـ ذوؼ العبلقة بتخصصي السياسة واألمف بنسبة 17.5بنسبة 

% ثـ التخصصات ذات العبلقة 10.8خرػ بنسبة % ثـ فئة التخصصات األ12ية بنسبة دراسات ماليز 

 %25.7 80 نعـ
كنت تمارس نشاطا مدنيا فما اذا 

طبيعتو؟ وماىو دورؾ في ىذا 
 النشاط؟

 %80 12 عضو  سياسي
 %20 3 قائد

 %100 27 عضو ثقافي
 %0 0 قائد

 %100 22 عضو صحي
 %0 0 قائد

 %100 27 عضو فني وموسيقي
 %0 0 قائد

 %90.6 29 عضو بيئي
 %9.4 3 قائد

 %71.4 15 عضو محاربة الفقر
 %28.6 6 قائد

 %89.3 25 عضو عممي
 %10.7 3 قائد

 %86.7 13 عضو اقتصادؼ
 %13.3 2 قائد

 %76.2 32 عضو اجتماعي
 %23.8 10 قائد
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% ثـ فئة طمبة عمـو المعرفة 5.8% ثـ فئة التخصصات المتعمقة بالبيئة بنسبة 7.8بالمجاؿ الصحي بنسبة 

 %.4.8نسبة طمبة التخصصات ذات العبلقة بالتغذية والزراعة ب % وفي آخر الترتيب نسبة5.5بنسبة 

ف الفئة التي أفراد العينة داخل المجتمع الماليزؼ نبلحع قياس المدة الزمنية التي عاشيا أ وبخصوص

لى عدد الماليزييف وعدد مف ، وبالنظر إ%47.9عاشت طواؿ حياتيا بماليزيا شكمت النسبة الغالبة بنسبة 

جابة عمى كل الماليزييف المشاركيف في اإل متطابقيف وىو ما يرجح أف نيـعاشوا طواؿ حياتيـ بماليزيا نجد أ

 3االستبياف عاشوا طواؿ حياتيـ في ماليزيا، الفئة الثانية مف حيث النسبة ىي فئة مف عاشوا في ماليزيا مف 

كثر مف سنة الطمبة الذيف عاشوا في ماليزيا أ % وىي قريبة جدا مف نسبة فئة15.9سنوات بنسبة  5الى 

قل في في الترتيب فئة مف عاشوا سنة او أ% ، ثـ تأتي 15.2ي تشكل نسبتيـ وأقل مف ثبلثة سنوات والت

سنوات لكف ليس طواؿ  5كثر مف أ% وتأتي في األخير نسبة مف عاشوا في ماليزيا 11.1ماليزيا بنسبة 

% مف عينة الدراسة، وىذه االرقاـ عموما تبرز أف الغالبية العظمي لعينة 9.7حياتيـ وقد شكموا نسبة 

 سنوات وىو 3% عاشوا فيو ألكثر مف 73% عاشوا في المجتمع الماليزؼ ألكثر مف سنة و88.9سة الدرا

 قياس مدػ معرفة عينة الدراسة بالمجتمع الماليزؼ.  حوؿ جيد  مؤشر

أما مدػ ممارسة افراد عينة الدراسة لمنشاطات المدنية في المجتمع فمف المبلحع اف ما يقارب ثبلثة 

% فقط نسبة مف 25.7% فيما شكمت 74.3ارسوف أؼ نشاط مدني حيث شكمت ىذه الفئة ارباع العينة ال يم

يمارسوف نشاطات موزعة بيف السياسة والثقافة والصحة الفف والموسيقى محاربة الفقر ومجاالت عممية 

 قيادة.يا كأعضاء وناذرا ما كاف دورىـ الواقتصادية واجتماعية، وفي أغمبيا كاف دورىـ في
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 (:  قياس معرفة المبحوثين لمفيومي األمن اإلنساني ومجتمع المعمومات.06)جدول ال
 انُسبت انًئىَت انخكشاس انفئت انًخغُش

 

 

 (: األيٍ االَسبٍَ هى يفهىو َشكض عهً... 9)

 

 %20.3 63 يسخىي انفشد

 %2.9 9 يسخىي انذونت

يسخىي انفشد وانذونت 

 يعب

239 76.8% 

 

 

 نًشحبطت بباليٍ االَسبٍَ(: اشش عهً االفكبس ا2)

 

 %11.4 278 االيٍ انغزائٍ

 %12.1 216 االيٍ انشخصٍ 

 %11.1 212 األيٍ انصحٍ

 %12.1 216 األيٍ انبُئٍ

 %13.9 239 األيٍ انسُبسٍ

 %11.4 219 األيٍ االقخصبدٌ

 %12.6 211 األيٍ انًجخًعٍ

 

 (: هم نذَك فكشة حىل يب َعُُه يجخًع انًعهىيبث ؟ 7)

 %09.1 901 ال

 %41.2 943 َعى

(: هم ًَكُُب وصف انًجخًع انًبنُضٌ بأَه "هى يجخًع 4)

َخًُض بىحُشة عبنُت انًسخىي فٍ حذاول انًعهىيبث فٍ انحُبة 

ورنك ببالسخعًبل انًُخشش  ;انُىيُت نغبنبُت انًىاطٍُُ

نخكُىنىجُبث انًعهىيبث واالحصبالث فٍ َطبق واسع 

كبٌ شخصٍ، او اجخًبعٍ، او نهُشبط االَسبٍَ سىاء 

سُبسٍ، او ثقبفٍ وحعهًٍُ، أو اقخصبدٌ وحجبسٌ، وكزنك 

ببنقذسة عهً ححىَم واسخقببل وحببدل انبُبَبث انشقًُت 

 بسشعت بٍُ األيبكٍ دوٌ اعخببس نهًسبفبث"؟

 %42.4 921 َعى

 

 %1.2 21 ال

 %41.4 943 ال َُبغٍ اٌ َجُبىا

 

 

 SPSSتج عف برنامج انالمصدر: بناءا عمى التقرير ال

، يوضح الجدوؿ بخصوص قياس معرفة المبحوثيف لمفيومي األمف اإلنساني ومجتمع المعمومات

نساني وذلؾ % يدركوف تماما معنى األمف اإل76.8بله أف أكثر مف ثبلثة أرباع افراد العينة وبالتحديد أع

فقط  نو مفيوـ يركز عمى الفردعتقدوف أالدولة معا، كما شكل مف يالختيارىـ انو مفيوـ يركز عمى الفرد و 

فقط، أما بخصوص االفكار المرتبطة % 2.9نو يركز عمى الدولة وحدىا % فيما شكل مف يعتقدوف أ20.3

% 92ألمف اإلنساني  ومف الغذائي مرتبط با% مف العينة يعتقدوف أف األ89.4باألمف اإلنساني فنجد أف 

لصحي % يعتقدوف ارتباطو باالمف ا90سبة لبلمف البيئي ومف الشخصي ونفس النيعتقدوف ارتباطو باأل
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% 92.6مف االقتصادؼ و% يعتقدوف ارتباطو باأل90.4ياسي ومف الس% يعتقدوف ارتباطو باأل87.1و

بأف الفيـ واالدراؾ العاـ لعينة كذلؾ كل ىذه االرقاـ ىي مؤشر جيد و يعتقدوف ارتباطو باالمف المجتمعي. 

 نساني يحقق نسبا مرتفعة جدا.يو األمف اإلراسة حوؿ ما الذؼ يعنالد

أما فيما يتعمق بمجتمع المعمومات فمف المبلحع أف نسبة مف يعرفوف ىذا المصطمح ونسبة مف ال 

%، وخصص المتغير الذؼ يميو لفئة 51.8% و48.2يعرفونو متقاربة جدا حيث شكمت عمى الترتيب نسبة

ف لو وطمب رأييـ حوؿ ما اذا كاف المجتمع الماليزؼ في مف ال يعرفوف معنى مجتمع المعمومات بتقديـ وص

رأييـ يحقق ىذا المفيوـ ولـ نطمب ممف يعرفوف المفيـو رأييـ في ذلؾ باعتبارىـ لدييـ معرفة حولو، فكانت 

% يعتقدوف أف المجتمع الماليزؼ حقق 42.4% الذيف ينبغي اف يجيبوا ىناؾ 51.8النتيجة أف مف بيف الػػػ 

 % انو ال يحقق ذلؾ الوصف. 9.2ىو وصف لمجتمع المعمومات( بينما اعتقد ذلؾ الوصف )و 
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 (: قياس النظرة العامة لممبحوثين حول التنمية في ماليزيا07جدول )ال
 

 

 
 المتغير

 
 الفئة

 
 التكرار

 
 النسبة المئوية

المتوسط 
 الحسابي
 Mean  

االنحراؼ 
 المعيارؼ 

 Std deviation  

 
 النتيجة

 
مدؼ تعتقد أف الوعي الشعبي العاـ بالحاجة لمتنمية ساىـ في (: إلى أؼ 1)

 التنمية في ماليزيا؟  
  

  %3.5 11 لـ يساىـ أبدا
 

3.7331 
 

 
 

1.00137 
 

 
 

 الى حد كبير.
 %5.5 17 الى حد بسيط

 %29.3 91 الى حد متوسط
 %37.6 117 الى حد كبير

 %24.1 75 الى حد كبير جدا
 
 
 لى أؼ مدؼ تعتقد أف التنوع العرقي ساىـ في التنمية في ماليزيا؟  (: إ2)
  

  4.5% 14 لـ يساىـ أبدا
 

3.5016 

 
 

1.12987 

 
 

 الى حد كبير.
 17.4% 54 الى حد بسيط

 21.9% 68 الى حد متوسط
 36.0% 112 الى حد كبير

 20.3% 63 الى حد كبير جدا
 
 
 أف التنوع الديني ساىـ في التنمية في ماليزيا؟  (: إلى أؼ مدؼ تعتقد 3)
  

  8.3% 26 لـ يساىـ أبدا
 

3.3397 
 
 

 
 

1.20020 

 
 

 الى حد كبير.
 17.6% 55 الى حد بسيط

 23.7% 74 الى حد متوسط
 32.4% 101 الى حد كبير

 17.9% 56 الى حد كبير جدا
 
 
 لمعرفة ساىـ في التنمية في ماليزيا؟  (: إلى أؼ مدؼ تعتقد أف االىتماـ با4)
  
 

  6.% 2 لـ يساىـ أبدا
 

4.0385 
 

 
 

.85911 
 

 
 

 الى حد كبير جدا.
 4.5% 14 الى حد بسيط

 17.6% 55 الى حد متوسط
 44.9% 140 الى حد كبير

 32.4% 101 الى حد كبير جدا
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الخارجية بمافي ذلؾ (: إلى أؼ مدؼ تعتقد أف السياسة االقتصادية 5)

 االستثمار االجنبي ساىمت في التنمية في ماليزيا؟  

  6.% 2 لـ يساىـ أبدا
 

3.8237 
 

 
 

.97444 

 
 

 الى حد كبير.
 11.9% 37 الى حد بسيط

 18.3% 57 الى حد متوسط
 42.9% 134 الى حد كبير

 26.3% 82 الى حد كبير جدا

 
 
أف السياسة االقتصادية المحمية ساىمت في  (: إلى أؼ مدؼ تعتقد6)

 التنمية في ماليزيا؟  
  

  1.9% 6 لـ يساىـ أبدا
 

3.8701 
 
 

 
 

.90745 

 
 

 الى حد كبير.
 3.6% 11 الى حد بسيط

 26.0% 80 الى حد متوسط
 42.5% 131 الى حد كبير

 26.0% 80 الى حد كبير جدا

 
 
القيادة السياسية ساىمت في التنمية في  (: إلى أؼ مدؼ تعتقد أف7)

 ماليزيا؟  
   

  6.% 2 لـ يساىـ أبدا
 

3.8506 

 
 

.97715 
 

 
 

 الى حد كبير.
 9.4% 29 الى حد بسيط

 24.0% 74 الى حد متوسط
 36.0% 111 الى حد كبير

 29.9% 92 الى حد كبير جدا

 
 
 في التنمية في ماليزيا؟ (: إلى أؼ مدؼ تعتقد أف السياحة ساىمت8)

  %0.0 14 لـ يساىـ أبدا
 

4.0096 

 
 

.85805 

 
 

 الى حد كبير جدا.
 4.5% 14 الى حد بسيط

 22.8% 71 الى حد متوسط
 40.1% 125 الى حد كبير

 32.7% 102 الى حد كبير جدا
% 3.1 77 لم يساىم أبدا النتيجة   

 
3.7718 

 

 
 

______ 

 
 

 رالى حد كبي
%00.7 311 الى حد بسيط  

%55.0 571 الى حد متوسط  
%37.8 970 الى حد كبير  

%55.4 650 الى حد كبير جدا  
 SPSSتج عف برنامج االمصدر: بناءا عمى التقرير الن
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 أف آراء افراد العينة بخصوص جميع فقرات العوامل المساىمة في التنمية أعبلهيتضح مف خبلؿ الجدوؿ 

وكما ىو  ،3يجابية، فالمتوسط الحسابي لجميع الفقرات يفوؽ المتوسط النظرؼ الذؼ يساوؼ إ عموما بماليزيا

( المتعمقة بعامل 4كأعمى قيمة لو مثمتو الفقرة ) 4.0385بيف  المتوسط الحسابي بشكل عاـمبلحع يتراوح 

( 3توسط الحسابي مثمتو الفقرة )كأقل قيمة لمم 3.3397، وبيف 85911.المعرفة، وبانحراؼ معيارؼ قدره 

، وىذا يدؿ عمى أف ىناؾ اتفاؽ كبير  بيف أفراد 1.20020المتعمقة بعامل التنوع الديني، وبانحراؼ معيارؼ قدره 

 و في التنمية بماليزيا، ووجود شبوعينة الدراسة عمى أف  العامل المعرفي ىو العامل األكبر مف حيث مساىمت

 ة االتنوع الديني في التنمية بماليزيا كانت األقل بيف العوامل المقاسة.اتفاؽ بينيـ حوؿ أف مساىم

 ومف جية أخرػ نبلحع أف ترتيب بقية العوامل المساىمة في التنمية بماليزيا كانت كما يمي:

وانحراؼ   4.0096( بمتوسط حسابي مقدر بػػ 8( يأتي في الترتيب العامل السياحي )4فبعد العامل المعرفي)

 3.8701قدره  بمتوسط حسابي (6ثـ يأتي عامل السياسة االقتصادية المحمية ) 85805.يساوػ معيارؼ 

وانحراؼ  3.8506( بمتوسط حسابي قدر بػػ7وبعدىا عامل القيادة السياسية) 90745.ه وانحراؼ معيارؼ قدر 

( حيث قدر 5األجنبي)ثـ يأتي عامل السياسة االقتصادية الخارجية بما فييا االستثمار  97715.معيارؼ يساوؼ 

وجميع ىذه العوامل المذكورة سجمت  97444. كافمعيارؼ ال ياوانحراف 3.8237بػػليا الوسيط الحسابي 

، وىذه االرقاـ تعني اف العوامل 3.7708أعمى مف المتوسط الحسابي العاـ الذؼ يساوؼ  ةحسابي اتمتوسط

الوعي العاـ  ،ر في التنمية بماليزيا بينما العواملكثفاؽ كبير بانيا ساىمت أيوجد حوليا ات( 5()7()6()8()4)

قل مساىمة ( فيي عمى الترتيب األ3ع الديني )( وعامل التنو 2( وعامل التنوع العرقي )1حوؿ الحاجة لمتنمية )

تبقى ذات أىمية كوف متوسطاتيا الحسابية  يافي التنمية بمتوسطات حسابية أقل مف المتوسط الحسابي العاـ لكن

 .3ل مف المتوسط الحسابي النظرؼ ليست أق
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 نساني بماليزياحالة األمن اإل  (: قياس08جدول )ال

المتوسط  النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير
 الحسابي
 Mean  

االنحراؼ 
 المعيارؼ 

 Std deviation  

 النتيجة

  %7.4 23 ال أوافق اطبلقا (: ىناؾ تأثير مرتفع لمشكبلت التموث الدولي بماليزيا.1)
 

3.2219 
 
 

 
 

1.08908 

 
 

 موافق
 %16.4 51 ال أوافق
 %34.7 108 محايد
 %29.6 92 موافق

 %11.9 37 موافق بشدة
 (: ىناؾ تحديات قوية لمتنوع البيولوجي )الحيوؼ( بماليزيا.2)

 

  %1.9 6 ال أوافق اطبلقا
 

3.5382 
 

 
 

.93570 
 

 
 

 موافق
 %10.2 32 ال أوافق
 %35.4 111 محايد
 %37.3 117 موافق

 %15.3 48 موافق بشدة
 (: ىناؾ تأثير واضح لمتغير المناخي بماليزيا.3)

 

  %1.0 3 ال أوافق اطبلقا
 

3.5605 
 

 
 

.97140 

 
 

 موافق
 %15.3 48 ال أوافق
 %27.1 85 محايد
 %40.1 126 موافق

 %16.6 52 موافق بشدة
 (: ىناؾ توزيع عادؿ لمثروة في المجتمع الماليزؼ.4)
 
 
 
 
 

  %16.2 51 ال أوافق اطبلقا
 

2.7389 
 

 
 

1.12563 

 
 

 محايد
 %25.5 80 ال أوافق
 %31.8 100 محايد
 %21.0 66 موافق

 %5.4 17 موافق بشدة
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  %2.9 9 أوافق اطبلقاال  (: ىناؾ تأثير قوؼ لمعولمة عمى النمو االقتصادؼ الماليزؼ.5)
 

3.6688 
 

 
 

.92801 
 

 
 

 موافق
 %9.9 31 ال أوافق
 %18.2 57 محايد
 %55.7 175 موافق

 %13.4 42 موافق بشدة
 (: ىناؾ مسؤوليات واىتماـ مف طرؼ الحكومة لتخفيض الفقر بماليزيا.6)

 

  %4.5 14 ال أوافق اطبلقا
 

3.2803 
 

 
 

.97138 

 
 

 موافق
 %14.6 46 ال أوافق
 %38.2 120 محايد
 %33.8 106 موافق

 %8.9 28 موافق بشدة
  %4.5 14 ال أوافق اطبلقا (: ىناؾ وتيرة عالية لميجرة غير الشرعية بماليزيا.7)

 
3.5350 

 
 

 
 

1.06064 

 
 

 موافق
 %11.8 37 ال أوافق
 %28.0 88 محايد
 %37.3 117 موافق

 %18.5 58 موافق بشدة
  %3.5 11 ال أوافق اطبلقا (: ىناؾ درجة عالية النتشار التجارة غير الشرعية لممخدرات بماليزيا.8)

 
3.3408 

 
 

 
 

.95345 
 

 
 

 موافق
 %11.8 37 ال أوافق
 %43.6 137 محايد
 %29.3 92 موافق

 %11.8 37 موافق بشدة
 ة لبلستقرار السياسي بماليزيا.(: ىناؾ درجة عالي9)

 

  %6.4 20 ال أوافق اطبلقا
 

3.2038 
 

 
 

1.06491 

 
 

 موافق
 %18.2 57 ال أوافق
 %35.4 111 محايد
 %29.0 91 موافق

 %11.1 35 موافق بشدة
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 (: ىناؾ سياسة ميتمة باالمف الغذائي بماليزيا.10)

 

 3.3949 %4.5 14 ال أوافق اطبلقا
 

.93739 
 

 موافق
 %9.2 29 ال أوافق
 %37.9 119 محايد
 %39.2 123 موافق

 %9.2 29 موافق بشدة
 (: ىناؾ مساىمة عالية لمقطاع الخاص في النمو االقتصادؼ بماليزيا.11)

 

  %1.0 3 ال أوافق اطبلقا
 

3.9076 
 

 
 

.75055 

 
 

 موافق
 %1.9 6 ال أوافق

 %21.7 68 ايدمح
 %56.4 177 موافق

 %19.1 60 موافق بشدة
 (: ىناؾ درجة عالية مف االىتماـ بمحاربة االمية المعموماتية بماليزيا.12)

 

  %1.0 3 ال أوافق اطبلقا
 

3.4331 
 

 
 

.87034 

 
 

 موافق
 %12.7 40 ال أوافق
 %38.2 120 محايد
 %38.2 120 موافق
 %9.9 31 ق بشدةمواف

(: ىناؾ درجة عالية مف االىتماـ بقطاع تكنولوجيا المعمومات 13)

 واالتصاالت بماليزيا.

  %1.9 6 ال أوافق اطبلقا
 

3.6146 
 

 
 

.84667 

 
 

 موافق
 %7.3 23 ال أوافق
 %29.0 91 محايد
 %51.0 160 موافق

 %10.8 34 موافق بشدة
    اطالقاال أوافق  النتيجة

 
3.4083 

  
 

 موافق
   ال أوافق
   محايد
   موافق

   موافق بشدة
 SPSSتج عف برنامج االمصدر: بناءا عمى التقرير الن
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راء افراد العينة فيما يتعمق بفقرات حالة األمف اإلنساني بماليزيا أف آ السابقمف خبلؿ الجدوؿ نبلحع 

المتوسط ( المتعمقة بالتوزيع العادؿ لمثروة في المجتمع الماليزؼ، نجد أف 4ثناء الفقرة )فباست ،بشكل عاـ يجابيةإ

، 3.4183وأف المتوسط الحسابي العاـ قدر بػػ   ،3الحسابي لجميع الفقرات يفوؽ المتوسط النظرؼ الذؼ يساوؼ 

( المتعمقة 11تيا الفقرة )كأعمى قيمة لو مثم 3.9076المتوسط الحسابي لمفقرات بيف وكما ىو مبلحع يتراوح 

كأقل  2.7389بيف . و 75055، وبانحراؼ معيارؼ قدره الماليزؼ  االقتصادؼ ولقطاع الخاص في النمامساىمة ب

، وىو 1.12563عيارؼ قدره بانحراؼ م ،بالتوزيع العادؿ لمثروة( المتعمقة 4قيمة لممتوسط الحسابي مثمتو الفقرة )

تقييـ مساىمة القطاع الخاص في النمو فراد عينة الدراسة عمى أف أف ىناؾ اتفاؽ كبير بيف أما يعني 

أما فيما يتعمق بالتوزيع العادؿ لمثروة فنبلحع أف النتيجة  ،االقتصادؼ الماليزؼ ىو األحسف مقارنة ببقية الفقرات

مثروة في ىي محايد مما يعني أف إجابات أفراد العينة تميل الى حالة عدـ التأكد مف أف ىناؾ توزيع عادؿ ل

 المجتمع الماليزؼ.

 :الفقرات ىي كما يميبقية تقييـ أفراد العينة لحالة ومف جية أخرػ نبلحع أف ترتيب 

لعولمة اتأثير المرتبة الثانية فقرة أتي في ت( 11)بعد فقرة مساىمة القطاع الخاص في التنمية بماليزيا

ثـ  92801.وانحراؼ معيارؼ يساوػ   3.6688( بمتوسط حسابي مقدر بػػ 5) عمى النمو االقتصادؼ الماليزؼ 

بمتوسط  (13)درجة االىتماـ بقطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بماليزيافي المرتبة الثالثة فقرة أتي ت

تأتي في الترتيب الفقرة المتعمقة بػتأثير التغير وبعدىا  84667.هوانحراؼ معيارؼ قدر  3.6146قدره  حسابي

في المرتبتيف أتي ثـ ت  97140.انحراؼ معيارؼ يساوؼ و  3.5605حسابي قدر بػػ( بمتوسط 3)المناخي 

سط ( بمتو 7( واليجرة غير الشرعية)2)لتنوع البيولوجياتحديات  الخامسة والسادسة عمى التوالي الفقرة المتعمقة ب

عمى التوالي معيارؼ  وانحراؼ 3.5350و 3.5382متقارب جدا وىو عمى التوالي  الحسابي

وفي المرتبة السابعة تأتي الفقرة المتعمقة بدرجة االىتماـ بمحاربة االمية المعموماتية  1.06064و93570.كذلؾ
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 اتجمت متوسطالفقرات سوجميع ىذه  87034.وانحراؼ معيارؼ بقدر بػػ 3.4331بمتوسط حسابي قدر بػػ 

رات وىذه االرقاـ تعني أف الفق، 3.4183ى مف المتوسط الحسابي العاـ أعم ةحسابي

 تقييميا المرتفع. حوؿفاؽ كبير بيف افراد عينة الدراسة يوجد ات( 12()7()2()3()13()5()11)

( والدرجة العالية النتشار التجارة غير 10أما الفقرات المتعمقة باالىتماـ بالسياسة الغذائية بماليزيا)

( وتأثير 1مشكبلت التموث الدولي) ( وتأثير6( واىتماـ الحكومة الماليزية بمحاربة الفقر)8الشرعية لممخدرات)

 3.2803و 3.3408و 3.3949( ذات المتوسطات الحسابية عمى التوالي 9درجة االستقرار السياسي)

 1.08908و 97138.و 95345.و 93739.واالنحرافات المعيارية عمى التوالي 3.2038و 3.2219و

 يامتوسطاتالدراسة بيف بقية الفقرات ففتقييميا منخفض مف وجية نظر عينة فيي عمى الترتيب  ، 1.06491و

حسابية أقل مف المتوسط الحسابي العاـ لكف تبقى ذات أىمية كوف متوسطاتيا الحسابية ليست أقل مف ال

 .3المتوسط الحسابي النظرؼ 
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 (: قياس حالة مجتمع المعمومات في ماليزيا09جدول )ال

المتوسط  النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير
 بيالحسا

 Mean  

االنحراؼ 
 المعيارؼ 

 Std deviation  

 النتيجة

 (: القدرة عمى النفاذ لؤلنترنت بماليزيا1)

 

 

  1.0% 3 منخفظة جدا
 

3.7194 
 

 
 

.86384 
 

 
 

 مرتفعة
 7.4% 23 منخفظة
 27.1% 84 محايد
 47.7% 148 مرتفعة

 16.8% 52 مرتفعة جدا
معمومات واالتصاالت مف أجل تحقيق النمو (: استعماؿ تكنولوجيا ال2)

 االقتصادؼ بماليزيا.  

 

  %0.0 0 منخفع جدا
 

3.8419 
 

 
 

.82684 
 

 
 

 مرتفعة
 7.4% 23 منخفع
 21.0% 65 محايد
 51.6% 160 مرتفع

 20.0% 62 مرتفع جدا
 بماليزيا.  (: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في الحياة التعميمية 3)

 

  1.0% 3 منخفع جدا
 

3.9129 
 

 
 

.80179 
 

 
 

 مرتفعة
 2.9% 9 منخفع
 22.3% 69 محايد
 51.6% 160 مرتفع

 22.3% 69 مرتفع جدا
 (: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في القطاع الصحي بماليزيا.  4)
 
 
 
 
 
 
 

  %0.0 0 منخفع جدا
 

3.6161 
 

 
 

.85393 
 

 
 

 مرتفعة
 9.4% 29 منخفع
 34.8% 108 محايد
 40.6% 126 مرتفع

 15.2% 47 مرتفع جدا
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(: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتخفيض التدىور البيئي )مثل 5)

 التموث والتغير المناخي( بماليزيا.  

 

  4.5% 14 منخفع جدا
 

3.1194 

 
 

.94267 

 
 

 مرتفعة
 17.4% 54 فعمنخ

 47.7% 148 محايد
 22.3% 69 مرتفع

 8.1% 25 مرتفع جدا
 (: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت معدؿ البطالة بماليزيا.  6)

 

  5.5% 17 منخفع جدا
 

3.1774 
 
 

 
 

.96750 
 

 
 

 مرتفعة
 14.8% 46 منخفع
 44.2% 137 محايد
 27.4% 85 مرتفع

 8.1% 25 مرتفع جدا
 (: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتحفيض معدؿ الفقر بماليزيا.  7)

 

  9.7% 30 منخفع جدا
 

2.8323 

 
 

.93004 
 

 
 

 محايد
 20.3% 63 منخفع
 50.6% 157 محايد
 15.8% 49 مرتفع

 3.5% 11 مرتفع جدا
 لمعمومات واالتصاالت لتعزيز حرية التعبير بماليزيا.  (: استعماؿ تكنولوجيا ا8)

 

  6.5% 20 منخفع جدا
 

3.3484 
 

 
 

1.04335 
 

 
 

 مرتفعة
 9.0% 28 منخفع
 42.3% 131 محايد
 27.7% 86 مرتفع

 14.5% 45 مرتفع جدا
ل الخدمات الحكومية ي(: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتسي9)

 اليزيا)تحقيق الحكومة االلكترونية(.  بم

 
 
 
 

  1.0% 3 منخفع جدا
 

3.6820 
 

 
 

.89250 
 

 
 

 مرتفعة
 9.2% 28 منخفع
 27.2% 83 محايد
 45.9% 140 مرتفع

 16.7% 51 مرتفع جدا
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(: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف أجل محاربة التجارة في 10)

 .  البشر بماليزيا

 

  6.6% 20 منخفع جدا
 

3.0623 

 
 

.97639 

 
 

 مرتفعة
 17.7% 54 منخفع
 45.9% 140 محايد
 22.6% 69 مرتفع

 7.2% 22 مرتفع جدا
(: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف أجل محاربة اليجرة غير 11)

 الشرعية بماليزيا.  

 

  9.2% 28 منخفع جدا
 

3.0361 
 

 
 

1.07085 
 
 

 
 

 مرتفعة
 19.3% 59 منخفع
 38.7% 118 محايد
 24.3% 74 مرتفع

 8.5% 26 مرتفع جدا
(: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف أجل رفع مستوػ الدخل 12)

 الفردؼ بماليزيا.  

 

  3.6% 11 منخفع جدا
 

3.3607 
 

 
 

.90744 

 
 

 مرتفعة
 10.2% 31 منخفع
 41.3% 126 محايد
 36.4% 111 مرتفع

 8.5% 26 مرتفع جدا
 (: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في أماكف العمل بماليزيا.  13)

 

  1.0% 3 منخفع جدا
 

4.0033 
 

 
 

.88666 
 

 
 

 مرتفعة جدا
 3.6% 11 منخفع
 22.3% 68 محايد
 40.3% 123 مرتفع
 32.8% 100 فع جدامرت

 (: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت كوسيمة لمترفيو بماليزيا.  14)
 
 
 
 
 
 

  %0.0 0 منخفع جدا
 

4.1410 
 

 
 

.81301 
 

 
 

 مرتفعة جدا
 4.6% 14 منخفع
 13.1% 40 محايد
 45.9% 140 مرتفع

 36.4% 111 مرتفع جدا
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يا المعمومات واالتصاالت في تعزيز حقوؽ االنساف (: استعماؿ تكنولوج15)

 بماليزيا.  

 

  4.6% 14 منخفع جدا
 

3.3541 

 
 

1.00616 

 
 

 مرتفعة
 14.1% 43 منخفع
 33.8% 103 محايد
 36.4% 111 مرتفع

 11.1% 34 مرتفع جدا
 بماليزيا.  (: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتعزيز الديمقراطية 16)

 

  6.6% 20 منخفع جدا
 

3.1947 
 
 

 
 

.98920 
 

 
 

 مرتفعة
 13.2% 40 منخفع
 42.2% 128 محايد
 30.0% 91 مرتفع

 7.9% 24 مرتفع جدا
 (: تأثير الشبكات االجتماعية بماليزيا17)

 

  %0.0 0 منخفع جدا
 

4.2143 
 

 
 

.77388 
 

 
 

 مرتفعة جدا
 1.9% 6 منخفع
 15.6% 48 محايد
 41.6% 128 مرتفع

 40.9% 126 مرتفع جدا
 (: المنافسة في انتاج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بماليزيا.  18)

 

  1.9% 6 منخفع جدا
 

3.7597 

 
 

.91712 
 

 
 

 مرتفعة
 5.5% 17 منخفع
 28.6% 88 محايد
 42.5% 131 مرتفع

 21.4% 66 مرتفع جدا
 (: مستوػ األمف المعموماتي بماليزيا19)

 

 

 

 

  1.9% 6 منخفع جدا
 

3.2727 
 

 
 

.84091 
 

 
 

 مرتفعة
 14.0% 43 منخفع
 44.5% 137 محايد
 34.1% 105 مرتفع

 5.5% 17 مرتفع جدا
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(: درجة التيديدات الثقافية الستعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 20)

 يزيا.  بمال

 

  1.0% 3 منخفظة جدا
 

3.5682 

 
 

.77747 

 
 

 مرتفعة
 4.5% 14 منخفظة
 41.6% 128 محايد
 42.5% 131 مرتفعة

 10.4% 32 مرتفعة جدا
 (: ميارات الشعب الماليزؼ في استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.  21)

 

  1.9% 6 منخفظة جدا
 

3.5130 

 
 

.83675 
 

 
 

 مرتفعة
 6.5% 20 منخفظة
 39.9% 123 محايد
 41.6% 128 مرتفعة

 10.1% 31 مرتفعة جدا
    منخفظة جدا النتيجة 

 
3.5019 

 
 

 ــــــــــــــــــــ

 
 

 مرتفعة
   منخفظة
   محايد
   مرتفعة

   مرتفعة جدا
 SPSSرنامج تج عف باالمصدر: بناءا عمى التقرير الن

( 7فباستثناء الفقرة ) ،بشكل عاـ يجابيةراء افراد العينة فيما يتعمق بفقرات حالة مجتمع المعمومات بماليزيا إأف آ أعبلهمف خبلؿ الجدوؿ نبلحع 

وأف   ،3وسط النظرؼ الذؼ يساوؼ المتوسط الحسابي لجميع الفقرات يفوؽ المتالمتعمقة باستعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لمحاربة الفقر، نجد أف 

بتأثير ( المتعمقة 17كأعمى قيمة لو مثمتو الفقرة ) 4.2143أف المتوسط الحسابي لمفقرات يتراوح بيف حع نبلو ،  3.5109المتوسط الحسابي العاـ قدر بػػ 

كما ذكرنا ( المتعمقة 7ط الحسابي مثمتو الفقرة )كأقل قيمة لممتوس 2.8323بيف . و 77388، وبانحراؼ معيارؼ قدره الشبكات االجتماعية في ماليزيا

 أف ىناؾ اتفاؽ كبير بيف أفراد عينة الدراسة عمى. وىو ما يعني 93004عيارؼ قدره بانحراؼ م ،باستعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لمحاربة الفقر
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أما بخصوص استعماؿ تكنولوجيا  ،تقييـ درجة تأثير الشبكات االجتماعية ىو االكبر مقارنة ببقية الفقراتأف 

المعمومات واالتصاالت لمحاربة الفقر فنبلحع أف النتيجة ىي محايد، وىو ما يعني أف إجابات أفراد العينة تميل 

الى حالة عدـ التأكد مف أف ىناؾ استعماؿ لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف اجل محاربة الفقر في ماليزيا، 

أما بخصوص استعماؿ تكنولوجيا  ،ثير الشبكات االجتماعية ىو األكبر مقارنة ببقية الفقراتتقييـ درجة تأأف كما 

المعمومات واالتصاالت لمحاربة الفقر فنبلحع أف النتيجة محايد، وىو ما يعني أف إجابات أفراد العينة تميل الى 

 اجل محاربة الفقر في ماليزيا. حالة عدـ التأكد مف أف ىناؾ استعماؿ لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف

التي احتمت المرتبة األولى في قيمة التقييـ مف طرؼ  (7و الى جانب الفقرة )أنثانية نبلحع ومف جية 

( والتي تشير عمى التوالي الى استعماؿ 13( و)14افراد عينة الدراسة ىناؾ تقييـ مرتفع جدا ايضا لمفقرات )

لى استعماليا في اماكف العمل، وقدرت متوسطاتيا الحسابية تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت كوس يمة لمترفيو وا 

 .88666. و81301وانحرافاتيا معيارية عمى التوالي ايضا بػ  4.0033و  4.1410عمى الترتيب بػػ

(، 21()20()4()9()1()18()2()3وتأتي عمى الترتيب في المراتب مف اربعة الى إحدػ عشر الفقرات )

استعماؿ  تيب ايضا الى استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في الحياة التعميمية،وىي تشير بالتر 

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتحقيق النمو االقتصادؼ في ماليزيا، المنافسة في انتاج تكنولوجيا المعمومات 

 تصاالت لتسييل الخدمات الحكومية،واالتصاالت، القدرة عمى النفاذ لؤلنترنت، استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واال

استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في القطاع الصحي، ودرجة التيديد الثقافي الستعماؿ تكنولوجيا 

المعمومات واالتصاالت، وميارات الشعب الماليزؼ في استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، ومتوسطاتيا 

 3.5682و 3.6161و 3.6820و 3.7194و 3.7597و 3.8419و 3.9129الحسابية عمى الترتيب 

. 89250. و86384. و91712. و82684. و80179وانحرافاتيا المعيارية ايضا عمى الترتيب  3.5130و
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فاؽ كبير بيف افراد عينة الدراسة يوجد حوليا ات.، وكل ىذه االرقاـ تعني أنو 83675. و77747. و85393و

 أف تقييميا مرتفع.

فيي  3.5109رات التي قيـ متوسطاتيا الحسابية اقل مف المتوسط الحسابي العاـ اؼ اقل مف أما الفق

استعماؿ تكنولوجيا  (، وىي تشير بالترتيب الى11()10()5()6()16()19()8()15()12بترتيب تنازلي الفقرات )

االتصاالت في تعزيز المعمومات واالتصاالت في رفع مستوػ الدخل الفردؼ، استعماؿ تكنولوجيا المعمومات و 

استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تعزيز حرية التعبير، مستوؼ االمف المعموماتي  حقوؽ االنساف،

استعماؿ تكنولوجيا المعمومات  استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتعزيز الديمقراطية، بماليزيا،

 كنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتخفيض التدىور المناخي،استعماؿ ت واالتصاالت لتخفيض معدؿ البطالة،

استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لمحاربة االتجار بالبشر،

 3.3484و 3.3541و 3.3607لمحاربة اليجرة غير الشرعية، ومتوسطاتيا الحسابية ىي عمى التوالي

وانحرافاتيا المعيارية عمى التوالي أيضا  3.0361و 3.0623و 3.1194و 3.1774و 3.1947و 3.2727و

، 1.07085. و97639. و94267. و96750. و98920. و84091و 1.04335و 1.00616. و90744

تبقى ذات أىمية كوف متوسطاتيا  يالكنفيي ارقاـ تعني أف تقييميا منخفض مف وجية نظر عينة الدراسة 

وتبقى الفقرة الوحيدة ذات التقييـ المنخفع جدا ىي الفقرة  .3مف المتوسط الحسابي النظرؼ  الحسابية ليست أقل

 ( كما اوضحنا اعبله.7)
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  Test of normality:اختبار الطبيعةالمطمب الثاني: 

ى عمفيمابعد صالحة لمتطبيق اإلستداللية يمكنيا أف تكوف  ؼ االختباراتبإجراء ىذا االختبار لتحديد أقمنا 

حساب فيما يتعمق ب ىل ىي االختبارات البراميترية أو االختبارات البلباراميترية خاصةعينة ىذه الدراسة، 

اـ  Pearsonمعامبلت االرتباط التي ينبغي اف تطبق عمى بيانات دراستنا فيل ينبغي تطبيق معامل بيرسوف 

عمى البرنامج التالية ضحة في الصور المو الخطوات الطبيعة  الختباراتبعنا ؟  و  Spearman معامل سبيرماف

SPSS 21: 

 (: الخطوة األولى الختبار الطبيعة19الشكل )
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 الختبار الطبيعة (: خطوة الثانية20الشكل )

 الختبار الطبيعة الثالثة (:الخطوة21الشكل)

 

 (: الخطوة الرابعة الختبار الطبيعة22الشكل )
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جدوؿ التالي:تحصمنا عمى اختبار الطبيعة كما يوضحو ال  
  

(: إختبار الطبيعة 51جدول )ال  
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

There is high impact of International pollution problems in 

Malaysia 

.180 283 .000 .911 283 .000 

There are strong challenges of biodiversity in Malaysia .222 283 .000 .885 283 .000 

There are clear impacts of climate changes and environmental 

threats in Malaysia 

.240 283 .000 .888 283 .000 

There is equitable distribution of wealth in the Malaysian society .180 283 .000 .910 283 .000 

There are strong impacts of globalization on the Malaysian 

economic growth 

.336 283 .000 .820 283 .000 

There are caring responsibilities from the government to reduce 

poverty in Malaysia 

.199 283 .000 .902 283 .000 

There is high intensity of illegal immigration to Malaysia .228 283 .000 .890 283 .000 

There is a high degree of expansion of illegal drug trafficking in 

Malaysia 

.227 283 .000 .892 283 .000 

The degree of political stability in Malaysia is very high .178 283 .000 .913 283 .000 

There are caring policies about food security in Malaysia .227 283 .000 .877 283 .000 

The contribution of the private sector in the economic growth in 

Malaysia is high 

.298 283 .000 .825 283 .000 

The degree of caring for fighting against information illiteracy in 

Malaysia is high 

.221 283 .000 .886 283 .000 

There is a high degree of caring responsibilities for the ICT sector 

in Malaysia 

.296 283 .000 .849 283 .000 

The ability to access the Internet in Malaysia .279 283 .000 .864 283 .000 

The using of ICT for achieving economic growth .286 283 .000 .849 283 .000 

The using of ICT in the education sector .282 283 .000 .837 283 .000 

The using of ICT in the healthcare sector .234 283 .000 .870 283 .000 

The using of ICT to decrease environmental degradation  .244 283 .000 .894 283 .000 

The using of ICT to decrease the rate of unemployment .227 283 .000 .896 283 .000 

The using of ICT for decreasing poverty rate .270 283 .000 .881 283 .000 

The using of ICT to promote freedom of expression .218 283 .000 .889 283 .000 

The using of ICT to facilitate governmental services  .261 283 .000 .875 283 .000 

The using of ICT for fighting against human trafficking .237 283 .000 .896 283 .000 

The using of ICT for fighting against illegal immigration .195 283 .000 .914 283 .000 

The using of ICT for increasing individual income .214 283 .000 .883 283 .000 

The using of ICT at the workplace .227 283 .000 .846 283 .000 
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The using of ICT as an entertainment tool .249 283 .000 .809 283 .000 

The using of ICT in promoting human rights .222 283 .000 .899 283 .000 

The using of ICT in enhancing democracy .224 283 .000 .894 283 .000 

The influence of social networks in Malaysia .254 283 .000 .808 283 .000 

The competition in ICT production in Malaysia .237 283 .000 .871 283 .000 

The level of information security in Malaysia .233 283 .000 .878 283 .000 

The degree of cultural threats when using ICT in Malaysia .240 283 .000 .851 283 .000 

The skill of Malaysian people in using ICT .233 283 .000 .869 283 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 SPSSتقرير برنامج نتائج المصدر: 

التي يوضحيا الجدوؿ لفقرات حالتي  Kolmogorov-Smirnovو Shapiro-Wilkبالنظر إلى قيـ اختبارات 

ال تتميز بالتوزيع  ، وىو ما يعني اف بيانات عينتنا0تساوؼ  األمف االنساني ومجتمع المعمومات نجد أف جميعيا

لحساب معامبلت االرتباط بينيا وىو اختبار   non-parametricمعممية ينبغي اختيار اختبارات الالطبيعي وبذلؾ 

 Non-Normal رتبية والكمية ذات التوزيع غير الطبيعيالنو خاص بالمتغيرات ال Spearman Testسبيرماف 

Distributed Data. 
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 المبحث الثاني:

 التحميل االستداللي لنتائج االستبيان
قمنا باجراء التحميل االستداللي لبيانات االستبياف مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف متغيرات  

األمف اإلنساني ومتغيرات مجتمع المعمومات لمعرفة االرتباطات الثنائية بيف متغيرات كل منيما، ثـ أجرينا 

أؼ متغيرات مجتمع المعمومات ىي التحميل العاممي االستكشافي لمتغيرات مجتمع المعمومات مف أجل معرفة 

 األقوػ تأثيرا، باالضافة الى تصنيف تمؾ المتغيرات إلى عوامل.

 :  Correlations حساب معامالت االرتباطالمطمب األول: 

معامل بعد تحديدنا لطبيعة توزيع البيانات التي حصمنا عمييا مف عينة الدراسة قمنا بحساب 

يستخدـ إذا كاف مجتمع المعمومات واألمف االنساني في ماليزيا، وىو معامل  لبلرتباط بيف  (Spearman)سبيرماف

و في حالة المتغيرات الكمية أيضا، وقد قمنا بذلؾ كما يمكف استخداميف مقاسا بمقياس ترتيبي، كبل مف المتغير 

 :SPSSبتتبع الخطوات التالية عمى برنامج 

 اط(: الخطوة األولى لحساب معامالت االرتب23الشكل )
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 (:الخطوة الثانية لحساب معامالت االرتباط24الشكل )
 

 
 

مف بيف متغيرات األ Spearmanرتباط امعامبلت مصفوفة مفصمة جدا لعمى موافق فنحصل عمى نضغط 

الموالي، مع يمكننا تمخيص العبلقة بينيما في الجدوؿ ، والتي يرات مجتمع المعمومات في ماليزيانساني ومتغاإل

(: ىناؾ 2(: ىناؾ تأثير مرتفع لمشكبلت التموث الدولي بماليزيا. )1) ي ىينسانمف اإلغيرات األمتالعمـ أف 

(: ىناؾ 4(: ىناؾ تأثير واضح لمتغير المناخي بماليزيا)3تحديات قوية لمتنوع البيولوجي )الحيوؼ( بماليزيا.)

(: 6عمى النمو االقتصادؼ الماليزؼ. )(: ىناؾ تأثير قوؼ لمعولمة 5توزيع عادؿ لمثروة في المجتمع الماليزؼ. )

(: ىناؾ وتيرة عالية لميجرة غير الشرعية 7ىناؾ مسؤوليات واىتماـ مف طرؼ الحكومة لتخفيض الفقر بماليزيا)

(: ىناؾ درجة عالية لبلستقرار 9(: ىناؾ درجة عالية النتشار التجارة غير الشرعية لممخدرات بماليزيا)8بماليزيا.)

(: ىناؾ مساىمة عالية لمقطاع الخاص 11(: ىناؾ سياسة ميتمة باالمف الغذائي بماليزيا.)10.)السياسي بماليزيا

(: 13(: ىناؾ درجة عالية مف االىتماـ بمحاربة االمية المعموماتية بماليزيا.)12في النمو االقتصادؼ بماليزيا.)

 اليزيا.ىناؾ درجة عالية مف االىتماـ بقطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بم



 

242 
 

(: استعماؿ تكنولوجيا 2(: القدرة عمى النفاذ لؤلنترنت بماليزيا.)1) :ىي متغيرات مجتمع المعموماتو 

(: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات 3المعمومات واالتصاالت مف أجل تحقيق النمو االقتصادؼ بماليزيا. )

ا المعمومات واالتصاالت في القطاع الصحي (: استعماؿ تكنولوجي4واالتصاالت في الحياة التعميمية بماليزيا. )

(: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتخفيض التدىور البيئي )مثل التموث والتغير 5بماليزيا.  )

(: 7معدؿ البطالة بماليزيا.  )لخفض (: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 6المناخي( بماليزيا.  )

(: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات 8مومات واالتصاالت لتحفيض معدؿ الفقر بماليزيا. )استعماؿ تكنولوجيا المع

(: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتسيل الخدمات 9واالتصاالت لتعزيز حرية التعبير بماليزيا)

تصاالت مف أجل محاربة (: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واال10الحكومية بماليزيا)تحقيق الحكومة االلكترونية)

(: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف أجل محاربة اليجرة غير 11التجارة في البشر بماليزيا. )

(: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف أجل رفع مستوػ الدخل الفردؼ 12الشرعية بماليزيا.  )

(: استعماؿ 14واالتصاالت في أماكف العمل بماليزيا.  ) (: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات13بماليزيا.  )

(: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 15تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت كوسيمة لمترفيو بماليزيا.  )

(: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتعزيز الديمقراطية 16في تعزيز حقوؽ االنساف بماليزيا.  )

(: المنافسة في انتاج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 18(: تأثير الشبكات االجتماعية بماليزيا)17زيا. )بمالي

(: درجة التيديدات الثقافية الستعماؿ تكنولوجيا المعمومات 20(: مستوػ األمف المعموماتي بماليزيا)19بماليزيا. )

.تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ي استعماؿ(: ميارات الشعب الماليزؼ ف21واالتصاالت بماليزيا.  )
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 ااألمن اإلنساني بماليزيمتغيرات العالقات ذات الدالالت اإلحصائية بين متغيرات مجتمع المعمومات و (: ممخص 50الجدول ) 

 SPSSتج عف برنامج ابناءا عمى التقرير النالباحثة المصدر: 

 

 
 متغيرات األمن االنساني

(0) (5) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (01) (00) (05) (03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متغيرات 
مجتمع 
 المعمومات

(0)         .112*    .148** 
(5)      .125*   .124*     
(3)         .160**   .191** .146** 
(4)      .171**   .213** .132*    
(5)    .113*     .203** .184**  .137* .160** 
(6)    .171**  .234**   .199** .152**  .167** .166** 
(7)      .137*   .145*    .113* 
(8)     .145* .162**   .122* .181**  .146**  
(9)    .133*  .185**   .152** .196**  .194**  
(01)    .133*     .240** .139*   .176** 
(00)    .162**  .202**   .192** .205**  .166** .125* 
(05) .114*     .177**  .156** .138* .153**  .119*  
(03)     .118*    .131*   .129*  
(04)       .142* .175**   .115* .136*  
(05)          .177**    
(06)      .164**       .171** 
(07)     .167** .129*   .176**     .147** 
(08) .126*     .115*  .138* .156**  .154** .138*  
(09)      .122*   .165** .181**    
(51)   .132*           
(50)      .140*   .154**   .145* .118* 
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نساني ارتباطا مف اإلكثر متغيرات األمف خبلؿ الجدوؿ الموضح لمعامبلت االرتباط نستنتج أف أ

عالية لبلستقرار الدرجة الالذؼ يمثل ( 9ىو المتغير ) االرتباطات ومات مف حيث عددبمتغيرات مجتمع المعم

 وجودأؼ  (6متغيرا مف متغيرات مجتمع المعمومات، ثـ يميو المتغير) 16وىو مرتبط بػ، السياسي بماليزيا

يو المتغير متغيرا، ثـ يم 13، وىو مرتبط بػ مسؤوليات واىتماـ مف طرؼ الحكومة لتخفيض الفقر بماليزيا

متغير، ويميو  11وىو مرتبط بػ  ىتماـ بمحاربة االمية المعموماتية بماليزيالبلعالية الدرجة ال( الذؼ يمثل 12)

عالية الدرجة ، والميتمة باالمف الغذائي بماليزياالسياسة ال( والذيف يمثبلف عمى التوالي 13()10المتغيريف)

متغيرات، كما يبلحع أف  10، وكل منيما مرتبط بػصاالت بماليزياىتماـ بقطاع تكنولوجيا المعمومات واالتلبل

، ليس لديو أؼ ارتباط ذو داللة قوية لمتنوع البيولوجيالتحديات ال( لؤلمف اإلنساني والذؼ يمثل 2المتغير )

( 7( و)3احصائية مع اؼ مف متغيرات مجتمع المعمومات الواحد والعشريف، كما أف  لكل مف المتغيريف )

عالية لميجرة غير الشرعية الوتيرة الو  واضح لمتغير المناخي بماليزياالتأثير الاف يمثبلف عمى التوالي والمذ

 ارتباط بمتغير واحد مف متغيرات مجتمع المعمومات. بماليزيا

وبخصوص اكثر متغيرات مجتمع المعمومات ارتباطا بمتغيرات األمف اإلنساني مف حيث عدد 

استعماؿ تكنولوجيا المعمومات ( وىي عمى التوالي 18()12()6ل مف المتغيرات )االرتباطات، فقد مثمتيا ك

استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف أجل رفع مستوػ الدخل  ،واالتصاالت معدؿ البطالة بماليزيا

 6ل منيا والتي كاف لك ،المنافسة في انتاج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بماليزيا و الفردؼ بماليزيا

( والمذاف يمثبلف عمى 20( و)15ارتباطات مع متغيرات األمف اإلنساني، اما أقميا ارتباطا فيما المتغيريف )

درجة التيديدات و  استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تعزيز حقوؽ االنساف بماليزياالتوالي 

بارتباط واحد لكل منيمامع متغيرات االمف  يزياالثقافية الستعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بمال

 االنساني.
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أما مف حيث طبيعة وقوة اإلرتباط فإف قيـ االرتباط الواردة في الجدوؿ تشير إلى أف جميع القيـ ذات 

الدالالت اإلحصائية بيف متغيرات مجتمع المعمومات ومتغيرات األمف اإلنساني ىي ارتباطات إيجابية )أؼ 

درجة ال( لؤلمف اإلنساني اؼ 9وكاف بيف المتغير ) 0.24بر ارتباط مف حيث القيمة قدر بػ طردية(، وأف أك

استعماؿ تكنولوجيا المعمومات  ( لمجتمع المعمومات أؼ10والمتغير ) عالية لبلستقرار السياسي بماليزياال

قة قوية النيا قريبة تعتبر عبلال  0.24، ورغـ أف  واالتصاالت مف أجل محاربة التجارة في البشر بماليزيا

الصحيح، اال أف قيـ االرتباطات تساعدنا بشكل جيد في تحديد  1الصحيح أكثر مف اقترابيا الى الػ  0مف الػ 

اؼ المتغيرات ىي االكثر ارتباطا بيف المتغيرات الواردة، ونجد اف ثاني ارتباط مف حيث القوة كاف بيف 

والمتغير  ات واىتماـ مف طرؼ الحكومة لتخفيض الفقر بماليزيامسؤولي( لؤلمف االنساني اؼ وجود 6المتغير )

بقيمة ارتباط  استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت معدؿ البطالة بماليزيا( لمجتمع المعمومات اؼ 6)

استعماؿ ( اؼ 4و) عالية لبلستقرار السياسي بماليزياالدرجة ال( اؼ 9، ويمييا، االرتباط بيف )0.234تقدر بػ 

، وكاف اقل ارتباط ذو 0.213بارتباط يقدر بػ  تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في القطاع الصحي بماليزيا

القدرة عمى النفاذ اؼ ( 1والمتغير ) عالية لبلستقرار السياسي بماليزياالدرجة ( ال9داللة احصاية بيف المتغير )

 .0.112 ارتباط قدرت بػ بقيمة لؤلنترنت بماليزيا

الجدوؿ متغيرات مجتمع المعمومات التي ليا ارتباطات ذات دالالت احصائية بمتغيرات  وقد حدد

 األمف اإلنساني كما يمي: 

درجة ال (9ليا ارتباط مع متغيريف لمجتمع المعمومات ىما ) ترنت بماليزياالقدرة عمى النفاذ لؤلن(: 1)

ىتماـ بقطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لبلعالية الدرجة ال (13و) عالية لبلستقرار السياسي بماليزياال

 بماليزيا
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ليا عبلقة  تحقيق النمو االقتصادؼ بماليزيا : استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف أجل(2)

عالية الدرجة ال (9و) مسؤوليات واىتماـ الحكومة لتخفيض الفقر بماليزيا (6بمتغيرات األمف اإلنساني )

 .ي بماليزيالبلستقرار السياس

 (9) ليا ارتباط بالمتغير ت في الحياة التعميمية بماليزيا: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاال(3)

 ىتماـ بمحاربة االمية المعموماتية بماليزيالبلعالية الدرجة ال (12و) عالية لبلستقرار السياسي بماليزياالدرجة ال

 ولوجيا المعمومات واالتصاالت بماليزياىتماـ بقطاع تكنلبلعالية الدرجة ( ال13و)

 (6) ليا ارتباط بالمتغيرات : استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في القطاع الصحي بماليزيا(4)

عالية لبلستقرار السياسي الدرجة ال (9و) تخفيض الفقر بماليزيابىتماـ مف طرؼ الحكومة االمسؤوليات و ال

 .مف الغذائي بماليزيامة باألميتالسياسة ال (10و) بماليزيا

لتموث والتغير المناخي( : استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتخفيض التدىور البيئي )مثل ا(5)

عالية لبلستقرار الدرجة ال (9و) عادؿ لمثروة في المجتمع الماليزؼ التوزيع ال (4ليا ارتباط بالمتغيرات ) بماليزيا

ىتماـ بمحاربة لبلعالية الدرجة ال (12و) مف الغذائي بماليزياميتمة باألالياسة سال (10و) السياسي بماليزيا

 .ىتماـ بقطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بماليزيالبلعالية الدرجة ال (13و) االمية المعموماتية بماليزيا

 رتباط بالمتغيراتليا ا معدؿ البطالة بماليزيا لخفض : استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت(6)

 مسؤوليات واىتماـ الحكومة لتخفيض الفقر بماليزيا (6و) ادؿ لمثروة في المجتمع الماليزؼ عالتوزيع ال (4)

 (12و) ميتمة باالمف الغذائي بماليزياالسياسة ال (10و) عالية لبلستقرار السياسي بماليزياالدرجة ال (9و)

ىتماـ بقطاع تكنولوجيا لبلعالية الدرجة ال (13و) عموماتية بماليزياىتماـ بمحاربة االمية الملبلعالية الدرجة ال

 المعمومات واالتصاالت بماليزيا
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ليا ارتباطات  : استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتحفيض معدؿ الفقر بماليزيا(7)

ة لبلستقرار السياسي عاليالدرجة ال (9) تخفيض الفقر بماليزيابالحكومة مسؤوليات واىتماـ  (6بالمتغيرات)

 .عالية مف االىتماـ بقطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بماليزياالدرجة ال (13) بماليزيا

ليا ارتباط بمتغيرات األمف  : استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتعزيز حرية التعبير بماليزيا(8)

لحكومة امسؤوليات واىتماـ  (6و) تصادؼ الماليزؼ قوؼ لمعولمة عمى النمو االقالتأثير ال (5االنساني )

مف ميتمة باألالسياسة ال (10و) عالية لبلستقرار السياسي بماليزياالدرجة ال (9و) لتخفيض الفقر بماليزيا

 .ىتماـ بمحاربة االمية المعموماتية بماليزيالبلعالية الدرجة ال (12و) الغذائي بماليزيا

مات واالتصاالت لتسيل الخدمات الحكومية بماليزيا)تحقيق الحكومة : استعماؿ تكنولوجيا المعمو (9)

مسؤوليات واىتماـ  (6و) عادؿ لمثروة في المجتمع الماليزؼ التوزيع ال (4ليا ارتباط بالمتغيرات ) االلكترونية

ميتمة السياسة ال (10و) عالية لبلستقرار السياسي بماليزياالدرجة ال (9و) تخفيض الفقر بماليزيابلحكومة ا

 .عالية مف االىتماـ بمحاربة االمية المعموماتية بماليزياالدرجة ال (12و) مف الغذائي بماليزياباأل

ليا ارتباط  حاربة التجارة في البشر بماليزيا: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف أجل م(10)

 عالية لبلستقرار السياسي بماليزياالدرجة ال (9و) عادؿ لمثروة في المجتمع الماليزؼ التوزيع ال (4بالمتغيرات)

ىتماـ بقطاع تكنولوجيا المعمومات لبلعالية الدرجة ال (13و) مف الغذائي بماليزياميتمة باألالسياسة ال (10و)

 .واالتصاالت بماليزيا

 ليا ربة اليجرة غير الشرعية بماليزيا: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف أجل محا(11)

مسؤوليات واىتماـ الحكومة لتخفيض  (6و) عادؿ لمثروة في المجتمع الماليزؼ التوزيع ال (4ارتباط بالمتغيرات )

 مف الغذائي بماليزياميتمة باألالسياسة ال (10و) عالية لبلستقرار السياسي بماليزياالدرجة وال (9) الفقر بماليزيا

ىتماـ بقطاع لبلعالية الدرجة ال (13و) لمعموماتية بماليزيامية اىتماـ بمحاربة األلبلعالية الدرجة ال (12و)

 .تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بماليزيا
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ليا ارتباط  رفع مستوػ الدخل الفردؼ بماليزيا: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف أجل (12)

تخفيض بسؤوليات واىتماـ الحكومة م (6و) مرتفع لمشكبلت التموث الدولي بماليزياالتأثير ال (1بالمتغيرات )

عالية الدرجة ال (9و) عالية النتشار التجارة غير الشرعية لممخدرات بماليزياالدرجة ال (8و) الفقر بماليزيا

ىتماـ لبلعالية الدرجة وال (12) مف الغذائي بماليزياميتمة باألالسياسة ال (10و) لبلستقرار السياسي بماليزيا

 .معموماتية بماليزيابمحاربة االمية ال

 (5ليا ارتباط بالمتغيرات ) تصاالت في أماكف العمل بماليزيا: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واال(13)

 (12و) عالية لبلستقرار السياسي بماليزياالدرجة ال (9و) قوؼ لمعولمة عمى النمو االقتصادؼ الماليزؼ التأثير ال

 .ة المعموماتية بماليزياىتماـ بمحاربة االميلبلعالية الدرجة ال

 (7ليا ارتباط بالمتغيرات) : استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت كوسيمة لمترفيو بماليزيا(14)

عالية النتشار التجارة غير الشرعية لممخدرات الدرجة ال (8و) عالية لميجرة غير الشرعية بماليزياالوتيرة ال

عالية الدرجة ال (12و) ع الخاص في النمو االقتصادؼ بماليزياعالية لمقطاالمساىمة ال (11و) بماليزيا

 .ىتماـ بمحاربة االمية المعموماتية بماليزيالبل

ليا ارتباط  في تعزيز حقوؽ االنساف بماليزيا : استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت(15)

 .مف الغذائي بماليزياميتمة باألالسياسة الذ يمثل ال (10بالمتغير)

 (6ليا ارتباط بالمتغيرات) : استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتعزيز الديمقراطية بماليزيا(16)

ىتماـ بقطاع تكنولوجيا لبلعالية الدرجة ال (13و) تخفيض الفقر بماليزيابمسؤوليات واىتماـ الحكومة 

 .المعمومات واالتصاالت بماليزيا

قوؼ لمعولمة عمى النمو التأثير ال (5ليا ارتباط بالمتغيرات ) يا: تأثير الشبكات االجتماعية بماليز (17)

عالية النتشار الدرجة ال (8و) تخفيض الفقر بماليزيابمسؤوليات واىتماـ الحكومة  (6و) االقتصادؼ الماليزؼ 
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ىتماـ بقطاع تكنولوجيا المعمومات لبلعالية الدرجة ال (13و) التجارة غير الشرعية لممخدرات بماليزيا

 .التصاالت بماليزياوا

تأثير ال (1ليا ارتباط بالمتغيرات) : المنافسة في انتاج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بماليزيا(18)

 (8و) تخفيض الفقر بماليزيابمسؤوليات واىتماـ الحكومة  (6و) مرتفع لمشكبلت التموث الدولي بماليزياال

عالية لبلستقرار السياسي الدرجة ال (9و) ممخدرات بماليزياعالية النتشار التجارة غير الشرعية لالدرجة ال

عالية الدرجة ال (12و) عالية لمقطاع الخاص في النمو االقتصادؼ بماليزياالمساىمة ال (11و) بماليزيا

 .مية المعموماتية بماليزياىتماـ بمحاربة األلبل

مسؤوليات واىتماـ الحكومة  (6ليا ارتباط بالمتغيرات ) : مستوػ األمف المعموماتي بماليزيا(19)

مف ميتمة باألالسياسة ال (10و) عالية لبلستقرار السياسي بماليزياالدرجة ال (9و) تخفيض الفقر بماليزياب

 .الغذائي بماليزيا

ليا ارتباط  : درجة التيديدات الثقافية الستعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بماليزيا(20)

 .واضح لمتغير المناخي بماليزياالتأثير ال (3بالمتغير)

ليا ارتباط بالمتغيرات  تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت : ميارات الشعب الماليزؼ في استعماؿ(21)

 عالية لبلستقرار السياسي بماليزياالدرجة ال (9و) تخفيض الفقر بماليزيابمسؤوليات واىتماـ الحكومة  (6)

ىتماـ بقطاع لبلعالية الدرجة ال (13و) مية المعموماتية بماليزياة األىتماـ بمحاربلبلعالية الدرجة ال (12و)

 .تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بماليزيا
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 المطمب الثاني: التحميل العاممي االستكشافي 

اتبعنا خطوات التحميل مجتمع المعمومات بمتغيرات ىمية النسبية لمعوامل المرتبطة د األتحديمف أجل 

 ستكشافي كما أوضحناىا في اإلطار المنيجي لمدراسة، فتحصمنا عمى النتائج التالية: العاممي اال

 KMO and Bartlett's(: اختبار 55الجدول )
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .853 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1569.429 

Df 210 

Sig. .000 

 SPSSتج عف برنامج االمصدر: التقرير الن

لتحقيق شروط إجراء التحميل العاممي ألف  جدا أف عدد افراد عينة الدراسة كاؼ (00) الجدوؿويبيف 

إلجراء  المقبوؿ دنىوىو الحد األ 1.01وىي أكبر مف  1.107ىي عمييا محصل ال KMO اختبار قيمة

بيف متغيرات مجتمع  لعبلقة، فيو يبيف أف ا1.11الذؼ وجدنا قيمتو   Bartlettختبار ،أما االتحميل العاممي

1.10المعمومات ليا داللة احصائية ألنيا أقل مف 
1. 

 (: اشتراكات متغيرات مجتمع المعمومات.53الجدول )
Communalities 

 Initial Extraction 

The ability to access the Internet in Malaysia 1.000 .474 

The using of ICT for achieving economic growth 1.000 .569 

The using of ICT in the education sector 1.000 .594 

The using of ICT in the healthcare sector 1.000 .609 

The using of ICT to decrease environmental degradation (such as climate change, 

pollution,etc) 

1.000 .529 

The using of ICT to decrease the rate of unemployment 1.000 .551 

The using of ICT for decreasing poverty rate 1.000 .612 

The using of ICT to promote freedom of expression 1.000 .373 

The using of ICT to facilitate governmental services (achieving of  e-government) 1.000 .540 

The using of ICT for fighting against human trafficking 1.000 .608 

The using of ICT for fighting against illegal immigration 1.000 .579 

                                                           
1
 :An Gie Yong and Sean Pearce , A Beginner‘s Guide to Factor Analysis تحديد القيـ الدنيا عمى ما ورد في اعتمدنا في 

 Focusing on Exploratory Factor Analysis, Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, Vol 9, issue 2, 2013, 

p 88. 
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The using of ICT for increasing individual income 1.000 .478 

The using of ICT at the workplace 1.000 .670 

The using of ICT as an entertainment tool 1.000 .504 

The using of ICT in promoting human rights 1.000 .684 

The using of ICT in enhancing democracy 1.000 .705 

The influence of social networks in Malaysia 1.000 .627 

The competition in ICT production in Malaysia 1.000 .647 

The level of information security in Malaysia 1.000 .460 

The degree of cultural threats when using ICT in Malaysia 1.000 .687 

The skill of Malaysian people in using ICT 1.000 .532 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 SPSSتج عف برنامج االمصدر: التقرير الن

درجة مساىمة كل متغير مف متغيرات مجتمع المعمومات  Communalitiesيبيف جدوؿ االشتراكات  

يز ( استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتعز 1في التفسير، وىي بالترتيب التنازلي حسب قيـ درجاتيا:

( 3( درجة التيديدات الثقافية الستعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بماليزيا. 2الديمقراطية بماليزيا. 

( استعماؿ تكنولوجيا 4استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تعزيز حقوؽ االنساف بماليزيا.

انتاج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  ( المنافسة في5المعمومات واالتصاالت في أماكف العمل بماليزيا. 

فيض خنولوجيا المعمومات واالتصاالت لت( استعماؿ تك7( تأثير الشبكات االجتماعية بماليزيا. 6بماليزيا. 

( 9( استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في القطاع الصحي بماليزيا. 8معدؿ الفقر بماليزيا. 

( استعماؿ 10االتصاالت مف أجل محاربة التجارة في البشر بماليزيا. استعماؿ تكنولوجيا المعمومات و 

(  استعماؿ تكنولوجيا المعمومات 11تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في الحياة التعميمية بماليزيا. 

( استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 12واالتصاالت مف أجل محاربة اليجرة غير الشرعية بماليزيا. 

( استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت معدؿ البطالة 13أجل تحقيق النمو االقتصادؼ بماليزيا.  مف

( استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتسيل الخدمات الحكومية بماليزيا)تحقيق الحكومة 14بماليزيا. 

( استعماؿ 16مومات واالتصاالت. ( ميارات الشعب الماليزؼ في استعماؿ تكنولوجيا المع15االلكترونية. 

( 17تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتخفيض التدىور البيئي )مثل التموث والتغير المناخي( بماليزيا. 
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( استعماؿ تكنولوجيا المعمومات 18استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت كوسيمة لمترفيو بماليزيا. 

( 20( القدرة عمى النفاذ لؤلنترنت بماليزيا. 19الفردؼ بماليزيا. واالتصاالت مف أجل رفع مستوػ الدخل 

( استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتعزيز حرية التعبير 21مستوػ األمف المعموماتي بماليزيا.

 بماليزيا.

 (: شرح مجموع التباين.54الجدول )

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of Variance Cumulative 

% 

1 5.474 26.069 26.069 5.474 26.069 26.069 3.108 14.800 14.800 

2 1.843 8.775 34.844 1.843 8.775 34.844 2.484 11.831 26.631 

3 1.385 6.593 41.437 1.385 6.593 41.437 1.839 8.756 35.387 

4 1.277 6.080 47.517 1.277 6.080 47.517 1.812 8.631 44.018 

5 1.043 4.967 52.484 1.043 4.967 52.484 1.498 7.133 51.151 

6 1.011 4.814 57.298 1.011 4.814 57.298 1.291 6.147 57.298 

7 .882 4.200 61.498       

8 .806 3.836 65.334       

9 .776 3.694 69.028       

10 .770 3.667 72.695       

11 .697 3.320 76.015       

12 .678 3.227 79.241       

13 .674 3.208 82.450       

14 .574 2.735 85.185       

15 .527 2.510 87.695       

16 .522 2.487 90.182       

17 .494 2.354 92.537       

18 .453 2.156 94.692       

19 .408 1.945 96.637       

20 .375 1.785 98.422       

21 .331 1.578 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 SPSSعف برنامج  تجاالمصدر: التقرير الن
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 4ىناؾ  00يبيف لنا جدوؿ التبايف المفسر لمتغيرات مجتمع المعمومات بماليزيا أنو مف بيف المتغيرات الػ

مف التبايف الكمي، ويوضح الجدوؿ الموالي مصفوفة تمؾ المكونات قبل  %352076متغيرات تفسر مجتمعة 

 التدوير.

 (: مصفوفة المكونات )المتغيرات( قبل التدوير55جدول )

Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 4 5 6 

The using of ICT in the healthcare sector .624      

The using of ICT for achieving economic growth .619      

The using of ICT to decrease environmental degradation (such 

as climate change, pollution,etc) 

.616      

The using of ICT for fighting against human trafficking .580 -.419     

The using of ICT to decrease the rate of unemployment .577      

The using of ICT for increasing individual income .575      

The using of ICT to facilitate governmental services (achieving 

of  e-government) 

.562      

The using of ICT for decreasing poverty rate .543 -.509     

The using of ICT for fighting against illegal immigration .543      

The using of ICT in the education sector .539  -.405    

The using of ICT to promote freedom of expression .525      

The using of ICT in promoting human rights .524  .508    

The level of information security in Malaysia .511      

The using of ICT in enhancing democracy .499  .436   -.493 

The skill of Malaysian people in using ICT .487      

The ability to access the Internet in Malaysia .459  -.410    

The influence of social networks in Malaysia  .564     

The using of ICT as an entertainment tool  .501     

The degree of cultural threats when using ICT in Malaysia    .796   

The competition in ICT production in Malaysia .455    .535  

The using of ICT at the workplace .449 .449   -.478  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 6 components extracted. 

 SPSSتج عف برنامج االمصدر: التقرير الن

 :فنحصل عمى الجدوؿ الموالي  Varimaxبعدىا نقوـ بتدوير المكونات وفق طريقة فاريماكس 
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(: مصفوفت المكوناث بعد التدوير23جدول )  

 

 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 4 5 6 

The using of ICT for decreasing poverty rate .746      

The using of ICT for fighting against human trafficking .726      

The using of ICT to decrease the rate of unemployment .650      

The using of ICT to decrease environmental degradation (such 

as climate change, pollution,etc) 

.626      

The using of ICT for fighting against illegal immigration .578      

The using of ICT for increasing individual income .546      

The level of information security in Malaysia .442      

The using of ICT in the education sector  .695     

The using of ICT in the healthcare sector  .667     

The ability to access the Internet in Malaysia  .665     

The using of ICT for achieving economic growth  .600     

The skill of Malaysian people in using ICT  .533    .431 

The using of ICT in enhancing democracy   .814    

The using of ICT in promoting human rights   .775    

The using of ICT to promote freedom of expression   .449    

The using of ICT at the workplace    .740   

The using of ICT to facilitate governmental services (achieving 

of  e-government) 

   .594   

The using of ICT as an entertainment tool    .560   

The competition in ICT production in Malaysia     .732  

The influence of social networks in Malaysia     .683  

The degree of cultural threats when using ICT in Malaysia      .814 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a
 

a. Rotation converged in 7 iterations. 

 SPSSتج عف برنامج االمصدر: التقرير الن

 5متغيرات والعامل الثاني يحتوؼ عمى  7يبلحع مف خبلؿ الجدوؿ أف العامل األوؿ يحتوؼ عمى 

الخامس والسادس  العامميف، و لكل منيما متغيرات 3متغيرات بينما يحتوؼ العامميف الثالث والرابع عمى 

 يحتوياف عمى متغيريف لكل منيما.
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نقوـ بحساب قيمة موثوقية كل عامل مف العوامل الستة الستبعاد العوامل ذات الموثوقية الضعيفة 

 ، والجدوؿ الموالي يوضح ذلؾ.0.5لدييا أقل مف  Chronbach‘s Alfaاؼ التي قيمة 

 موثوقيتياحساب (: تحديد العوامل و 57الجدول )

 قيمة الموثوقية محتواه مل العا

Chronbach‘s Alfa 

 
 

 األوؿ

The using of ICT for decreasing poverty rate 

The using of ICT for fighting against human trafficking 

The using of ICT to decrease the rate of unemployment 

The using of ICT to decrease environmental degradation 

(such as climate change, pollution,etc) 

The using of ICT for fighting against illegal immigration 

The using of ICT for increasing individual income 

The level of information security in Malaysia 

 

 

 

1.313 

 

 

 
 الثاني

The using of ICT in the education sector 

The using of ICT in the healthcare sector 

The ability to access the Internet in Malaysia 

The using of ICT for achieving economic growth 

The skill of Malaysian people in using ICT 

 
 

1.321 

 The using of ICT in enhancing democracy الثالث

The using of ICT in promoting human rights 

The using of ICT to promote freedom of expression 

 

1.626 

 The using of ICT at the workplace الرابع

The using of ICT to facilitate governmental services 

(achieving of  e-government) 

The using of ICT as an entertainment tool 

 
 

1.019 

  The competition in ICT production in Malaysia الخامس

The influence of social networks in Malaysia 
1.411 

 The skill of Malaysian people in using ICT السادس

The degree of cultural threats when using ICT in Malaysia 
1.794 

 SPSSتج عف برنامج ار النالتقريالباحثة بناءا عمى المصدر: 

  SPSSمف خبلؿ قيـ الموثوقية لمعوامل الستة الموضحة في الجدوؿ والتي حصمنا عمييا مف برنامج 

عمى  0.314و 0.48 لكل منيما Chronbach‘s Alfaقمنا باستبعاد العامميف الخامس والسادس ألف قيمة 

، كما نستبعدىما أيضا لكونيما يحتوياف عمى أقل مف ثبلثة متغيرات، فكل منيما 0.5أقل مف  التوالي وىما

 يحتوؼ عمى متغيريف فقط.

 ا كما اوضحيا الجدوؿ كما يمي:ونبقي عمى العوامل األربعة التالية والتي نرتبيا وفقا لدرجة تأثيرى
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استعماؿ ويحتوؼ عمى المتغيرات السبعة المتمثمة في  0.797بقيمة موثوقية قدرت بػ :وؿالعامل األ

استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  لخفض معدالت الفقر،تصاالت تكنولوجيا المعمومات واإل

استعماؿ  لخفض معدالت البطالة،عمومات واالتصاالت استعماؿ تكنولوجيا الم لممكافحة ضد االتجار بالبشر،

استعماؿ لتخفيض التدىور البيئي مثل التغير المناخي والتموث وغيرىا، تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 

استعماؿ تكنولوجيا المعمومات  لممكافحة ضد اليجرة غير الشرعية،تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 

 ل الفردؼ، واخيرا مستوػ األمف المعموماتي في ماليزيا.لزيادة الدخواالتصاالت 

ويحتوؼ عمى المتغيرات الخمسة المتمثمة في استخداـ  0.720العامل الثاني: بقيمة موثوقية قدرت بػ 

استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في قطاع  تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في قطاع التعميـ،

استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتحقيق النمو  النفاذ إلى االنترنت في ماليزيا،الصحة، القدرة عمى 

 االقتصادؼ، وميارة الشعب الماليزؼ في استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.

ويحتوؼ عمى المتغيرات الثبلثة المتثمة في استخداـ  0.626العامل الثالث: بقيمة موثوقية قدرت بػ

استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتعزيز  جيا المعمومات واالتصاالت لتعزيز الديمقراطية،تكنولو 

 استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتعزيز حرية التعبير. حقوؽ اإلنساف،

ويحتوؼ عمى المتغيرات الثبلثة، استخداـ تكنولوجيا  0.581العامل الرابع: بقيمة موثوقية قدرت بػ

استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتسيل الخدمات  لمعمومات واالتصاالت في أماكف العمل،ا

استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت كوسيمة لمترفيو  (، والحكومية بماليزيا)تحقيق الحكومة االلكترونية

 .بماليزيا
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 مف خبلؿ كل ما ورد في ىذا الفصل نستخمص مايمي:

قاـ ونتائج التحميل الوصفي لبلستبياف أف عينة طمبة الدراسات العميا في ماليزيا كاف لدييا تبرز أر  -1

فيـ واضح وجيد لمعنى األمف اإلنساني حيث أف أكثر مف ثبلثة أرباع العينة رأت أنو مرتبط بالدولة 

ألغمبية % فقط ىـ مف اعتقدوا أنو مرتبط بالدولة وحدىا، كما نجد أف ا3والفرد معا وما يقارب 

% تدرؾ أبعاد األمف اإلنساني السبعة، 92.6% و87.1الساحقة لمعينة والتي تراوحت نسبيا بيف 

وكانت اعتقاداتيـ وفقا لؤلبعاد بالترتيب األمف المجتمعي، ثـ الشخصي والبيئي بنفس النسبة، ثـ 

أف معرفتيـ  اإلقتصادؼ، ثـ الصحي، ثـ الغذائي، ثـ السياسي، غير أنو عمى عكس المتوقع وجدنا

بمصطمح مجتمع المعمومات كاف فييا ارتباؾ واضح مف خبلؿ تقارب نسبة مف يعرفوف ىذا 

 المصطمح ونسبة مف ال يعرفونو.

 يعتبر العامل المعرفي وفق نتائج عينة الدراسة أكثر العوامل الثمانية مساىمة في التنمية في ماليزيا. -2

دراسة أقل العوامل الثمانية مساىمة في التنمية في يعتبر عامل التنوع الديني وفق نتائج عينة ال -3

 ماليزيا.

مية تأتي الثانية في الترتيب بعد العامل حمتمثل في السياسة االقتصادية المالعامل اإلقتصادؼ ال -4

المعرفي، وبعدىا مباشرة يأتي عامل سياسي ىو عامل القيادة السياسية ثـ عامل اقتصادؼ آخر ىو 

 ارجية بمافييا االستثمار األجنبي.السياسة االقتصادية الخ

مف الواضح اف عينة الدراسة متفقة تماما حوؿ مساىمة القطاع الخاص في النمو االقتصادؼ  -5

 الماليزؼ  بينما ىناؾ حالة عدـ تأكد مف وجود توزيع عادؿ لمثروة في المجتمع الماليزؼ.

ة لممخدرات واالىتماـ بمحاربة االىتماـ بالسياسة الغذائية وانتشار التجارة غير المشروع تعتبر -6

ذات تقييـ منخفض ضمف متغيرات  الفقرومشكبلت التموث واالستقرار السياسي وفق عينة االستبياف
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نساني، وىذا مؤشر يمكف أف يفسر إما بعدـ وجود كبير لتمؾ المشكبلت في المجتمع مف اإلاأل

 الماليزؼ أو بضعف اىتماـ الحكومة الماليزية بتمؾ المتغيرات. 

يعتبر تأثير الشبكات االجتماعية ىو األكبر في تقييـ متغيرات مجتمع المعمومات الماليزؼ وفق عينة  -7

 الدراسة.

ويعتبر استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لمحاربة الفقر ىو االقل في التقييـ بيف متغيرات  -8

 مجتمع المعمومات الماليزؼ.

في الحياة التعميمية ثاني أكبر متغير مف حيث تقييـ افراد  كما يأتي استعماؿ تكنولوجيا المعمومات -9

 العينة.

تبرز نتائج الدراسة أف المنافسة في انتاج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، والقدرة عمى  -10

النفاذ لؤلنترنت، واستعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتسييل الخدمات الحكومية، واستعماؿ 

ات واالتصاالت في القطاع الصحي، ودرجة التيديد الثقافي الستعماؿ تكنولوجيا تكنولوجيا المعموم

المعمومات واالتصاالت، وميارات الشعب الماليزؼ في استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 

 مرتفعة التقييـ.

استعماؿ و أف استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في رفع مستوػ الدخل الفردؼ، و  -11

استعماؿ تكنولوجيا المعمومات و نولوجيا المعمومات واالتصاالت في تعزيز حقوؽ االنساف، تك

استعماؿ تكنولوجيا و واالتصاالت في تعزيز حرية التعبير، مستوؼ االمف المعموماتي بماليزيا، 

استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتخفيض و المعمومات واالتصاالت لتعزيز الديمقراطية، 

استعماؿ و عدؿ البطالة، استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتخفيض التدىور المناخي، م

استعماؿ تكنولوجيا المعمومات و تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لمحاربة االتجار بالبشر، 

 واالتصاالت لمحاربة اليجرة غير الشرعية، منخفضة التقييـ.
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الدرجة العالية لبلستقرار السياسي في  رتباط سبيرماف أفكما تبرز نتائج تحميل معامبلت اال -12

ماليزيا )متغير سياسي( ىي متغير األمف اإلنساني األكثر ارتباطا بمتغيرات مجتمع المعمومات وأف 

اقوػ ارتباط بيف متغيرات األمف اإلنساني ومتغيرات مجتمع المعمومات كاف بيف ىذا المتغير ومتغير 

مومات واالتصاالت مف أجل محاربة التجارة في البشر في ماليزيا، بعد استعماؿ تكنولوجيا المع

المتغير السياسي يأتي في الترتيب متغير اقتصادؼ واجتماعي في نفس الوقت وىو وجود اىتماـ 

ومسؤوليات حكومية لتخفيض الفقر، وبعدىما مباشرة متغير معرفي يتمثل في الدرجة العالية لبلىتماـ 

 معموماتية في ماليزيا وجميع االرتباطات كانت طردية.بنحاربة االمية ال

كما بينت النتائج وجود عبلقة طردية بيف مسؤوليات واىتماـ الحكومة بتخفيض الفقر بماليزيا  -13

واستعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لمتخفيض معدالت البطالة، بينما أقل االرتباطات مف 

لبلستقرار السياسي في ماليزيا والقدرة عمى النفاذ لؤلنترنت  حيث القوة كانت بيف الدرجة العالية

 بماليزيا.

واكثر متغيرات مجتمع المعمومات ارتباطا بمتغيرات األمف االنساني كانت استعماؿ  -14

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لخفض معدالت البطالة ثـ استعماليا مف اجل رفع مستوػ الدخل 

 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وجميعيا ذات بعد اقتصادؼ.الفردؼ والمنافسة في انتاج 

أقل متغيرات مجتمع المعمومات ارتباطا بمتغيرات األمف االنساني ىما استعماؿ تكنولوجيا  -15

المعمومات واالتصاالت في تعزيز حقوؽ االنساف ودرجة التيديدات الثقافية الستعماؿ تمؾ 

 التكنولوجيات.

ط مف بيف متغيرات مجتمع المعمومات الواحدة والعشريف تفسر وأف ىناؾ ستة متغيرات فق -16

 % مف التبايف الكمي بيف المتغيرات.57مجتمعة  ما نسبتو 
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تـ استخبلص أربعة عوامل ذات معنى إحصائي تعتبر اكثر تأثيرا مف بيف متغيرات مجتمع  -17

لمتغيرات األكثر ، وكاف العامل األوؿ والذؼ يعبر عف ا27المعمومات وىي المذكورة في الجدوؿ 

استعماؿ تكنولوجيا  لخفض معدالت الفقر،تصاالت استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واإلتأثيرا وىي 

استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  لممكافحة ضد االتجار بالبشر،المعمومات واالتصاالت 

ض التدىور البيئي مثل لتخفياستعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  لخفض معدالت البطالة،

لممكافحة ضد اليجرة استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت التغير المناخي والتموث وغيرىا، 

لزيادة الدخل الفردؼ، ومستوػ األمف استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  غير الشرعية،

مثمة في استخداـ تكنولوجيا المعمومات تالمالمتغيرات فشمل  لعامل الثانياالمعموماتي في ماليزيا، أما 

واالتصاالت في قطاع التعميـ، استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في قطاع الصحة، القدرة 

عمى النفاذ إلى االنترنت في ماليزيا، استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتحقيق النمو 

 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت. االقتصادؼ، وميارة الشعب الماليزؼ في استخداـ

تزايد اىتماـ ماليزيا بتوظيف وسائل مجتمع  ( في التأكيدأف17()14()9()5()4()2وتساعد النتائج )

يق تقدـ في تعزيز المعمومات في التنمية االنسانية الشاممة في بعدييا المعرفي واالقتصادؼ أدػ إلى تحق

ح التجربة اج( في تقييـ ن17()15()14()11()10()9()6()5()4()2كما تساعد النتائج )،أمنيا اإلنساني

ح التجربة الماليزية في اجوىي تؤيد افتراض ن المعمومات لتعزيز أمنيا اإلنسانيالماليزية في توظيف مجتمع 

مستوػ التحرر مف الحاجة  في بعض األبعاد عمىتوظيف مجتمع المعمومات لبلقتراب نحو األمف اإلنساني 

وبعض  جاحيا عمى مستوػ التحرر مف الخوؼعوائق الزالت تواجو نة أف ىناؾ عد وتبرز إلى حد بعيد،

 األبعاد االخرػ في مستوػ التحرر مف الحاجة.
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 الخاتمة

مع المعمومات في األمف اإلنساني عف تأثير مجتلتقديـ إطار تحميمي نقدؼ ىدفت ىذه الدراسة إلى 

ألمف ذؼ يمكف أف يمعبو االندماج في مجتمع المعمومات لمصمحة ترقية اتحميل الدور الطريق استكشاؼ و 

فيـ بنية كل مف  ;اإلنساني في المجتمع الماليزؼ، وىو ىدؼ قسمناه إلى أربعة أىداؼ فرعية تمثمت في 

استكشاؼ وتحميل طريقة التعامل الماليزؼ مع ، و األمف اإلنساني ومجتمع المعمومات وطبيعة العبلقة بينما

قوة الناقشة وتحميل نقدؼ لمدػ نساني في المجتمع، وموـ مجتمع المعمومات وتحديد أثره عمى األمف اإلمفي

تطوير إطار ح ترقية األمف اإلنساني في ماليزيا، إظافة إلى توظيف مجتمع المعمومات لصالفي ضعف الو 

في ومات واألمف اإلنساني عبلقة مجتمع المعمجربة الماليزية يساعد في دراسة منيجي تحميمي مف خبلؿ الت

  المجتمع المحمي.

واعتمدت الدراسة لتحقيق تمؾ األىداؼ عمى توليفة نظرية جمعت بيف مقاربة القدرة اإلنسانية 

والمقاربة األمنية النقدية ونظرية مجتمع المعمومات كإطار نظرؼ ليا، فيما انتيجت دراسة حالة استكشافية 

االختصاصات كإطار منيجي، وتـ جمع البيانات والمعمومات في ىذه والمنيج المختمط والمنيج المتعدد 

الدراسة باستخداـ ثبلثة تقنيات ىي البحث في الوثائق المختمفة، والمقاببلت شبو المنظمة مع ثبلثة خبراء في 

الستبياف مجاالت السياسات الماليزية والتنمية اإلنسانية واالقتصادية الماليزية ومجتمع المعمومات الماليزؼ، وا

طالب في الدراسات العميا مف مختمف التخصصات ذات العبلقة بمكونات األمف  400الذؼ تـ توزيعو عمى 

 اإلنساني ومجتمع المعمومات في مختمف الجامعات الحكومية الماليزية المنتشرة في مناطق جغرافية متعددة.

جتمع المعمومات واألمن اإلنساني يتعمق بالدالالت النظرية والمفيوماتية لمما وتوصمت الدراسة في

، إلى اعتبار مقاربة القدرة أكثر األطر النظرية مبلءمة لمدراسات التي تجمع بيف متغيرؼ والعالقة بينيما

األمف اإلنساني ومجتمع المعمومات في نفس الدراسة، وذلؾ الحتوائيا عمى مفاىيـ تشترؾ فييا مع األمف 

ف واحد، كحرية األفراد، واستدامة التنمية، وزيادة القدرات التي تعني اإلنساني ومع مجتمع المعمومات في آ
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التمكيف، غير أنيا في نفس الوقت، ال تعد إطارا نظريا كافيا لوحده لتفسير العبلقات بيف ىذيف المتغيريف، بل 

مرتبط يمكف اإلستفادة منيا في حدود قياس الظاىرتيف كما يمكنيا أف تدعـ مقاربات ونظريات ميمة أخرػ 

  بالمتغيريف كل عمى حدػ.

لمفيوـ األمف  إلنسانية واالقتصادية الماليزية دمحم بشير شريفومف خبلؿ نظرة  خبير التنمية ا

األمف اإلنساني ضماف لمتنمية  اعتباراإلنساني نجد أف أحد النقاط الميمة التي ركز عمييا في التعريف ىي 

تصادؼ لؤلمف اإلنساني يشمل أيضا التنمية إلى جانب الحكـ المستدامة والمستمرة وذكر أف المنظور االق

أميف احتياجات التي عممت عمى تالرشيد والصحة والبيئة والموارد، وأشار إلى سياسات التنمية الماليزية 

المواطنيف األساسية، كما تبرز العبلقة بيف األمف اإلنساني والتنمية اإلنسانية مف خبلؿ نصيحتو لمحكومة 

 لى األمف اإلنساني واالقتصادؼ في ضوء الحاجة إلى الممكية الوطنية لمتنمية.   نظر إبالالحالية 

ومف نتائج الدراسة في جانبيا النظرؼ أيضا ىو أف مقاربة األمف اإلنساني ال تزاؿ أداة تحميمية نظرية 

ى خبلؼ قبوليا ضعيفة  في مجاؿ الدراسات األمنية حتى اآلف عند مقارنتيا بأطر نظرية أخرػ، وذلؾ عم

كأداة تحميمية في حقوؿ معرفية أخرػ كدراسات التنمية الدولية والنزاعات وبناء السبلـ وكذلؾ عمى خبلؼ 

قبوليا في مستوػ تحميل وصنع السياسات، ففكرة األمف اإلنساني رغـ مرور أكثر مف عقديف مف الزمف عمى 

البحثية واألكاديمية المتعددة، إال أف أغمب العمماء ظيورىا في أجندة السياسات الدولية وفي أجندات المراكز 

والباحثيف في الدراسات األمنية ينظروف إلييا كمفيـو وكظاىرة، وناذرا ما توجيت الجيود األكاديمية لبلرتقاء 

باألمف اإلنساني مف كونو إطارا مفيوماتيا إلى كونو إطارا تحميميا نظريا، لذلؾ يمكف اعتبار بعض األطر 

األكثر نضجا حتى اآلف كالمقاربة األمنية النقدية والنظرية البنائية عمى أنيا أكثر قدرة عمى تحميل  النظرية

 القضايا المرتبطة بظاىرة انعداـ األمف اإلنساني في إطار الدراسات األمنية.   

 وتؤكد أدبيات ىذه الدراسة إلى جانب مقاربة القدرة والمقاربة األمنية النقدية ونظرية مجتمع

تداخل بين العناصر المكونة لمجتمع المعمومات والعناصر وجود المعمومات الفرضية األولى التي مفادىا 
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المكونة لألمن اإلنساني من حيث ارتباط المفيومين العضوي بالتنمية اإلنسانية ومن حيث ديناميكية 

الضيقة نظرت إلى مفيـو أغمب التعريفات الواسعة وبعض التعريفات  حيث أفالتفاعل بين تمك العناصر، 

األمف اإلنساني عمى أساس ارتباطو المباشر بالمنظورات المختمفة لمتنمية، كما أنو مف بيف خصائص مجتمع 

المعمومات ىو استخداـ الناس لممعمومات بشكل مكثف في أنشطتيـ لدعـ خياراتيـ المختمفة واستكشاؼ 

في النفاذ إلى التعميـ، وىو ما يدخل أيضا ضمف أىداؼ استحقاقاتيـ وممارسة حقوقيـ المدنية ومسؤولياتيـ و 

األمف اإلنساني، وكما أوردت األدبيات فإف مفيـو األمف اإلنساني يتعامل أيضا مع تمكيف األفراد لمتعامل مع 

تيديدات األمف اإلنساني، وىي فرصة توفرىا األنترنت التي تعد إحدػ وسائل مجتمع المعمومات والتي 

 الوقت أف تحمل معيا تيديدات كثيرة لؤلمف اإلنساني نفسو.يمكنيا في نفس 

الطريقة التي ماليزيا مع مجتمع المعمومات و من خالليا تكيفت ية التي كيففيما يتعمق بالأما 

أف ماليزيا تكيفت المتنوعة  البحث في الوثائق، فيبرز لتوظيفو في سياق ترقية أمنيا اإلنسانيت بيا تعامم

منذ خاصة نظرا لتركيزىا المبكر عمى التكنولوجيا عموما وتكنولوجيا المعمومات  مع مجتمع المعمومات

عف اىتماـ التاريخية بعيدا مف الناحية لـ يكف (، فاىتماميا بدخوؿ مجتمع المعمومات 2020التسعينات)رؤية 

نشائيا لعدد كبير إمف خبلؿ ذلؾ االىتماـ وجسدت ماليزيا  دوؿ متطورة كالياباف والواليات المتحدة األمريكية،

ييئات واالستراتيجيات والمبادرات التي تميزت بالمرونة والتكامل الوظيفي فيما بينيا، كما سنت عدة المف 

تنظيـ مختمف التعامبلت داخل ىذا بيدؼ قوانيف تماشت تدريجيا مع درجة اندماجيا في مجتمع المعمومات 

التعاوف ، حيث كاف تركيزىا واضحا عمى االقميميضافة إلى عدـ إىماليا لمتعاوف الدولي و إالمجتمع، 

 .اآلسياوؼ 

بل واألكثر  ،سياسة تحت مسمى سياسة األمف اإلنسانيأؼ ورغـ أف الحكومة الماليزية لـ تضع  

، ونظرت بتعريف متفق عميو دوليا حتى اآلفمف ذلؾ أنيا نظرت إلى ىذا المفيوـ بحذر، لكونو ال يحظى 

يحل محل أمف الدولة وأف الممكية الوطنية لتعزيز األمف عمى انو ف اإلنساني إلى ضرورة عدـ اعتبار األم
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التدريجي في مجتمع المعمومات يا إال أف اندماجاإلنساني لمشعب في أؼ بمد ىو أمر ذو أىمية قصوػ، 

 حمل معو عدة مكاسب خدمت ترقية األمف اإلنساني في المجتمع الماليزؼ، فتعزيز البنية التحتية مف خبلؿ

الزيادة المستمرة في النفاذ استعماؿ الحوسبة و توسيع شبكات االتصاالت والتكنولوجيات الخموية والنقالة، و 

نتيحة النخفاض اسعار اليواتف الذكية، واستثمار الحكومة بقوة في ىذا المجاؿ مف  لبلنترنت التي كانت

ت والتي ضمت شركات ماليزية وأجنبية، خبلؿ المبادرة الوطنية الماليزية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاال

ولوياتو الخدمات العامة االلكترونية والتعميـ أحقيق مجتمع معمومات يضع عمى رأس كميا كاف ىدفيا ت

 .االلكتروني واالقتصاد االلكتروني والسيادة االلكترونية

النمائي إلى استمرارية كما أشارت بيانات تقارير التنمية اإلنسانية الصادرة عف برنامج األمـ المتحدة ا

دوف أؼ تراجع، وكذلؾ استمرارية ارتفاع  2013و 1980ارتفاع مؤشر التنمية اإلنسانية في ماليزيا بيف 

نصيب الفرد مف الناتج القومي اإلجمالي في نفس الفترة، وىو ما يعني أف تركيز االىتماـ الماليزؼ كاف 

مجتمع المعمومات، إضافة إلى المخرجات السياسية، بشكل أكبر حوؿ المخرجات االقتصادية والتعميمية ل

نولوجيا المعمومات يجابي بتكفي المقابمة أف التنمية اإلنسانية تأثرت بشكل إدمحم شريف بشير وكما أكد 

ف تمؾ التكنولوجيات ساىمت في تحسيف فرص الماليزييف في تحسيف التعميـ وتعميـ فرص واالتصاالت، وأ

لمعارؼ ودعـ الخدمات الصحية وحقوؽ اإلنساف ونشر القضايا المحمية وكذلؾ الحصوؿ عمى المعمومات وا

، كما ودعـ التجارة والقدرة التنافسية لماليزيا المشاركة والعمل وتحسيف وخمق فرص لتصدير السمع والخدمات

زؼ، حيث تؤكد ذلؾ نتائج التحميل الوصفي لبلستبياف أيضا فيما يخص العوامل المساىمة في التنمية في مالي

و في اتفاؽ كبير  بيف أفراد عينة الدراسة عمى أف  العامل المعرفي ىو العامل األكبر مف حيث مساىمتوجد 

التنمية بماليزيا، وعامل السياسة االقتصادية المحمية كاف ثالث أكبر عامل مساىـ في التنمية، كما وجد شبو 

، ي التنمية بماليزيا كانت األقل بيف العوامل المقاسةحوؿ أف مساىمة االتنوع الديني فاتفاؽ بيف نفس العينة 

ل مجتمع المعمومات في ن تزايد اىتمام ماليزيا بتوظيف وسائيمكننا من تأكيد الفرضية التي مفادىا أوىذا 
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بعدييا المعرفي واالقتصادي أدى إلى تحقيق تقدم في تعزيز أمنيا  نسانية الشاممة وبالتحديد فيالتنمية اإل 

مف خبلؿ البحث في الوثائق وآراء الخبراء الثبلثة ونتائج االستبياف إلى  غير أف الدراسة خمصت اإلنساني،

أف البعد السياسي في الحالة الماليزية يحتل أيضا أىمية ال تقل عف أىمية البعديف المعرفي واإلقتصادؼ 

ة ارتباط األمف عمى مستوػ لتحقيق األمف، وىو ما يتفق مع فكرة تسييس األمف لممدرسة الويمزية، ومع فكر 

 الفرد باألمف عمى مستوػ الدولة لمدرسة كوبنياغف.

ح التجربة الماليزية في توظيف مجتمع ادى نجبمفنتائج الدراسة تبرز في نفس الوقت فيما يتعمق 

أنو رغـ المكاسب المذكورة التي حققيا األمف اإلنساني بفضل دخوؿ  ،المعمومات لتعزيز أمنيا اإلنساني

يزيا مجتمع المعمومات إال أف البحث في الوثائق ومقابمة اووؼ كي بانغ وبعض نتائج االستبياف أبرزت مال

أيضا وجود اتجاه سمبي رافق تمؾ المكاسب، وكاف ذلؾ إما بسبب التحديات التي يواجييا االندماج الماليزؼ 

بسبب التيديدات غير التقميدية في مجتمع المعمومات، أو بسبب السياسات الحكومية المنتيجة داخميا، أو 

التجربة الماليزية في توظيف مجتمع المعمومات لالقتراب  فنجاحلؤلمف الماليزؼ والعابره لمحدود الوطنية، 

جاحيا العديد من العوائق الزالت تواجو نمع وجود نحو األمن اإلنساني عمى مستوى التحرر من الحاجة 

سيادة القانوف، كي بانغ حيث رأػ أف اوؼ ابمة التي أجريت مع تؤيدىا المقعمى مستوى التحرر من الخوف 

الزالت شفافية ونزاىة العمميات القانونية، والحق في المحاكمة العادلة، وأجيزة تعديل القوانيف، والشرطة،و 

اـ قضية كبرػ في اإلجر أف اعتبر لتحقيقيا كما  قضايا تحتاج مزيدا مف الجيودا مف طرؼ الحكومة الماليزية

نظاـ ازدواجية القانوف، فإف الكثير مف االرتباؾ  )يقصد في ماليزيا(نو " بما أنو لديناليزيا، ويقوؿ أما

كوف الحكومة حزبية " يدخل ضمف ة السياسية تأخذ دورا... فقضية اإلنصاؼ لدعـ القوانيف وعدـ واالنتيازي

شير الى أف ىذا العنصر يواجو عنصر التحرر مف الخوؼ لؤلمف اإلنساني، والذؼ قيمو بأنو سمبي وىذا ي

كما أف دمحم شريف بشير في فيمو لؤلمف ىذا يدعـ الشق الثاني مف الفرضية، العديد مف المشكبلت بماليزيا و 

نساني بالتنمية االنسانية لسياؽ الماليزؼ ركز عمى " ربط األمف اإلاإلنساني مف منظور اقتصادؼ في ا
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ساسية لممواطنيف في الناس وادرج االحتياجات اإلنسانية األ حمايةواالقتصادية، كما ركز عمى محورية 

مجاالت الصحة والبيئة والتعميـ والبنية التحتية واعتبر ماليزيا قصة نجاح مذىمة لتحقيق التنمية االقتصادية" 

خوؼ )حيث ذكر الحكـ الرشيد( إال أنو ركز أكثر عمى تقييـ وىو فيـ رغـ عدـ انكاره لشق التحرر مف ال

 بي لعنصر التحرر مف الحاجة وىو ما يعزز الشق األوؿ مف الفرضية.يجاإ

ومف خبلؿ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة يمكننا الخروج بمجموعة مف التوصيات العممية 

لتطوير البحث في ىذا المجاؿ مف خبلؿ دراسات الحقة، وتوصيات أخرػ عممية عمى مستوػ صنع 

 السياسات الماليزية.

ػ البحث العممي يمكننا تمخيص توصيات تتعمق باألبحاث الميتمة بمجاؿ دراسة العبلقة فعمى مستو 

 ما يمي :كبيف متغيرؼ األمف اإلنساني ومجتمع المعمومات في المجتمع الماليزؼ 

توصي الدراسة الباحثيف في مجاؿ الدراسات األمنية بإجراء المزيد مف البحوث النظرية التي تيدؼ  -1

عبلقة بيف مقاربة القدرة ونظريات األمف الحديثة ونظريات مجتمع المعمومات الستكشاؼ وربط ال

بيدؼ تسييل إعماليا بشكل منيجي في البحوث التي تجمع بيف متغيرات األمف اإلنساني ومجتمع 

 المعمومات.  

ألف فكرة األمف اإلنساني كأداة تحميمة ال تزاؿ تفتقد إلى مزيد مف اإلسيامات مف قبل العمماء  -2

 تجعل مف وجود ىذه الفجوة النظرية، الالمجاؿ لكي تكوف عممية لمباحثيف، فإف الباحثيف في ىذا و 

حتى اآلف،  نو مقاربة تحميمية نظريةأمنية عمى التعامل مع األمف اإلنساني في الدراسات األالمفيد 

ف الميتميف فقط، لذلؾ توصي الدراسة الباحثي بل يمكف التعامل معيا كظاىرة أو كإطار مفيوماتي

بمتغير األمف اإلنساني، باالىتماـ بمناقشة وتطوير مقترحات إيدوارد نيوماف لجعل األمف اإلنساني 

 أكثر فائدة مف الناحية التحميمية والنظرية. 
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ق وحدىا فيما يتعمق بيذا وثائالوفرىا البحث في يالتي يمكف أف  البياناتنظرا لمتناقضات وأحيانا قدـ  -3

والوثائق فحداثة التقارير  ،لى التعدد في مصادر المعموماتات حالة تحتاج إالموضوع فإف دراس

 دوريا غير محدثةومعمومات احصاءات أحيانا تتضمف ليست بالضرورة معيارا لجودة البيانات حيث 

، لذلؾ توصى الدراسة البحوث العمميةصدقية ال تخدـ قد وبالتالي المعنية بالدراسة، حوؿ الظواىر 

ىج البحث في نفس الدراسة مف خبلؿ عممية التثميث بمختمف مستوياتو وخاصة التثميث بتنويع منا

المنيجي، وذلؾ بيدؼ رفع مستوػ صدقية الدراسات العممية ليذا المجاؿ والكشف عف التناقضات 

 الموجودة خاصة في دراسة ظواىر مركبة كاألمف اإلنساني ومجتمع المعمومات.

بمسألة قياس األمف اإلنساني بمفيومو متعمقة ات الفجو ضييق اليوصي بالتوجيو األبحاث نحو ت -4

التي يمكف مف خبلليا الجمع بيف البيانات الكمية والبيانات الطريقة بالواسع، خاصة الفجوة المتعمقة 

معالجة المعمومات التي يمكنيا لتقنيات ال، وكذلؾ البحث في أنسب ياسالنوعية في نفس المق

، حيث أف التقدـ اليائل الذؼ حصل في مجاؿ ـو الواسع لؤلمف اإلنسانيالمساعدة في قياس المفي

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت يجعل المبررات التي طرحيا عدد مف الباحثيف حوؿ كوف األمف 

اإلنساني واسع جدا مف حيث العدد اليائل لمتيديدات والحكـ عميو بعدـ القابمية لمقياس، ىو أمر غير 

كف لمبحوث أف تساىـ في حل ىذا المشكل مف خبلؿ منظور متعدد االختصاصات واقعي، حيث يم

يجمع خاصة بيف جيود باحثي مجاؿ األمف اإلنساني والباحثيف في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات 

 ومطورؼ البرامج المعموماتية. 

 الكمي أساليب قياس مجتمع المعمومات يغمب عمييا الطابع نا الحظنا مف خبلؿ الدراسة أفألن -5

ة العبلقة بتوجيو البحوث خاصة في مجاؿ دراسالدراسة  توصى، والغياب شبو التاـ لمطابع الكيفي

نحو إدراج الطابع النوعي إلى جانب الكمي بيدؼ رفع بيف األمف اإلنساني ومجتمع المعمومات 

كما  ألبعاد،في سياقيا اإلجتماعي المتعدد اكبر لقياس الظاىرة تحقيق مصداقية أنسبة الموثوقية و 

باىتماـ الجيود األكاديمية بمسألة قياس مجتمع المعمومات التي ينبغي أف تدرج الدراسة توصي 
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القياس المتوفره حولو خاضعة لييئات  طرؽ ، وذلؾ ألف أغمب أيضا ضمف معاييرىا الجانب اإلنساني

بشكل واضح عمى قد انعكس ذلؾ ومنظمات دولية تخدـ في أغمبيا أجندات إقتصادية وتكنولوجية، و 

 طبيعة معايير القياس. 

انتيجت النيج الماليزؼ بالمغة العربية في السياؽ ة توفر الم المصادرألف الدراسة وجدت أف جميع  -6

توصي الباحثيف بالمغة العربية في مجاؿ الدراسات الماليزية والميتميف بالسياؽ ، فإنيا النوعي وحده

مف اإلنساني والتنمية اإلنسانية بعدـ إىماؿ النيج الكمي الماليزؼ في مجاالت مجتمع المعمومات واأل

دراسات في بحوثيـ وتوظيفو إلى جانب النيج النوعي، وذلؾ مف أجل تحقيق ىدؼ تكاممي وتنموؼ ل

  ىذا المجاؿ.

حوؿ تقييـ التجربة الماليزية فيما يتعمق بالقيادة  الواردةة الدراسأدبيات تناقضات بيف إف تسجيل  -7

حيث كانت األدبيات ور القيـ الدينية في تحقيق األمف والتنمية اإلقتصادية في ماليزيا، السياسية ود

عربية في الير فيما حكمت األدبيات غبالمغة العربية متفائمو في تصويرىا لنجاح التجربة الماليزية، 

في وتناقضات حوؿ نفس المتغيريف سجمتو دراستنا أغمبيا بعدـ نجاح ماليزيا في ىذا الخصوص، 

 يكوف حوليا، وأف  مزيد مف البحث  إلىيبرز حاجة جانبيا الكمي والنوعي حوؿ نفس المتغيريف، 

القيادة السياسية  متغيرؼ  عادة تقييـ دورإلطابعيا نقدؼ وتجريبي وميداني معمق ومقارف  البحث ذو

 في ماليزيا. اإلنسانييف والقيـ الدينية في تحقيق األمف والتنمية 

مف خبلؿ جزئيا الكمي أف أكثر متغيرات األمف اإلنساني ومتغيرات مجتمع توصمت الدراسة   -8

المعمومات ارتباطا مف حيث القوة ىو االرتباط بيف الدرجة العالية لبلستقرار السياسي في ماليزيا 

واستخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف أجل محاربة اإلتجار في البشر لماليزيا، ويمكف ليذه 

اف تكوف فرضية لبحث يسعى لمتأكد مف صحة ىذه النتيجة، خصوصا انيا مستخمصة مف  العبلقة

نتائج االستبياف فقط ولـ يرد في البحث النوعي أدلة تؤكدىا او تنفييا، ونفس الشيء بالنسبة لمعبلقة 
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 بيف متغير االستقرار السياسي ومتغير القدرة عمى النفاذ لؤلنترنت والتي بينت الدراسة أف أضعف

 ارتباط بيف األمف اإلنساني ومجتمع المعمومات كاف بينيما.

فيما يتعمق بتفعيل دور مجتمع المعمومات في تعزيز وتحديدا  عمى مستوى صنع السياسات الماليزيةأما 

في ماليزيا فتوصي الدراسة بضرورة اىتماـ السياسات الماليزية بتفعيل دور مجتمع المعمومات األمف اإلنساني 

تعزيز مجاؿ األمف المجتمعي)خاصة فيما يتعمق بمسألة التوازنات المختمفة بيف األعراؽ المشكمة في دعـ و 

لممجتمع الماليزؼ( وكذلؾ االمف البيئي إلى جانب استمرارىا في سياساتيا في ترقية األبعاد األخرػ لؤلمف 

 اإلنساني.
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تصميم أسئمة مقابالت الخبراء (:0) الممحق  

 ة خبراء مجتمع المعموماتأسئم براء التنمية اإلنسانيةأسئمة خ أسئمة خبراء السياسات الماليزية ىدؼ األسئمة
فية عف الخبير في مجاؿ مقدمة تعري

تخصصو وسنوات خبرتو في المجاؿ، 
والتعرؼ عمى اىدافو مف اختيار مجاؿ 

 التخصص.

: ىل يمكنؾ التفضل بإخبارنا قميبل عف 1س 
خبراتؾ المرتبطة بالدراسات الماليزية 

 خصوصا والجنوب شرؽ آسياوية عموما؟
: منذ متى تعمل في ىذا المجاؿ؟ ولماذا 2س 

 عمى ىذا النوع مف الدراسات؟اخترت التركيز 

:ىل يمكنؾ التفضل بإخبارنا قميبل عف 1س
خبراتؾ المرتبطة باالمف االقتصادؼ والتنمية 

: منذ متى تعمل في 2االنسانية بماليزيا؟ س
ىذا المجاؿ؟ ولماذا اخترت التركيز عمى ىذا 

 النوع مف القضايا؟

: ىل يمكنؾ التفضل بإخبارنا قميبل عف 1س
طة بتكنولوجيا المعمومات خبراتؾ المرتب

 واالتصاالت ومجتمع المعمومات؟
: منذ متى تعمل في ىذا المجاؿ؟ ولماذا 2س

 اخترت التركيز عمى ىذا النوع مف القضايا؟
تحديد الخمفيات والتوجيات المدنية أوالسياسية 

 لممبحوثيف.
: ىل سبق لؾ االنضماـ الى احد 3س

النشاطات السياسية بماليزيا؟ إذا كانت 
االجابة بنعـ ماذا كانت تمؾ النشاطات 
ذا كانت االجابة ببل فمماذا لـ  بالضبط؟ وا 

 تنضـ الى بعض النشاطات السياسية؟

: ىل سبق لؾ االنضماـ الى احدػ 3س
النشاطات المدنية بماليزيا؟ إذا كانت االجابة 
ذا  بنعـ ماذا كانت تمؾ النشاطات بالضبط؟ وا 

الى بعض  كانت االجابة ببل فمماذا لـ تنضـ
 النشاطات المدنية؟

: ىل سبق لؾ االنضماـ الى احدػ 3س
النشاطات المدنية بماليزيا؟ إذا كانت االجابة 
ذا  بنعـ ماذا كانت تمؾ النشاطات بالضبط؟ وا 
كانت االجابة ببل فمماذا لـ تنضـ الى بعض 

 النشاطات المدنية؟
التصورات  المفيوماتية لممبحوثيف في السياؽ 

 الماليزؼ 
: في السياؽ الماليزؼ، كيف تعرؼ األمف 4س

 االنساني؟
: في السياؽ الماليزؼ، كيف تعرؼ األمف 4س

االنساني خاصة في بعده االقتصادؼ )األمف 
 االقتصادؼ(؟

 : كيف تعرؼ مجتمع المعمومات؟4س
: ماىي أقوػ المتغيرات المتحكمة في 5س

 مجتمع المعمومات في السياؽ الماليزؼ؟
مف وجية نظرىـ، أؼ فترات تحديد المبحوثيف 

الحكـ كاف  كل مف مفيـو االمف االنساني 
 ومفيـو مجتمع المعمومات قضية مركزية

: مف وجية نظرؾ، تحت اؼ رئاسة 5س
وزراء كاف مفيـو األمف االنساني قضية 

 مركزية بماليزيا؟  

: مف وجية نظرؾ، تحت اؼ رئاسة 5س
وزراء كاف مفيـو األمف االنساني قضية 

 بماليزيا خاصة في بعدىا االقتصادؼ؟   مركزية

: مف وجية نظرؾ، تحت اؼ رئاسة 6س
وزراء كاف مفيـو مجتمع االمعمومات قضية 

 مركزية بماليزيا؟ 
التعرؼ عمى منظور الخبراء كل في مجالو 
فيما يتعمق بمواجية تحديات االمف االنساني، 

 االمف االقتصادؼ ومجتمع المعمومات

ع السياسة في : إذا استشارؾ صنا6س
الحكومة الماليزية الحالية حوؿ مواجية 
تحديات األمف االنساني، فما ىي النصائح 

 التي يمكف أف تقدميا ليـ؟

: إذا استشارؾ صناع السياسة في 6س
الحكومة الماليزية الحالية حوؿ مواجية 
تحديات األمف االقتصادؼ، فما ىي النصائح 

 التي يمكف أف تقدميا ليـ؟

ة نظرؾ، ماىي أىـ التحديات : مف وجي7س
التي يواجييا بناء مجتمع المعمومات والمعرفة 

 بماليزيا؟
الحكومة الماليزية الحالية : إذا استشارتؾ 8س

حوؿ مواجية تحديات مجتمع المعمومات، فما 
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 ىي النصائح التي يمكف أف تقدميا ليـ؟
التعرؼ عمى أىـ العوامل التي ساىمت في 

 المبحوثيف ا لخبراتالتنمية االنسانية وفق
ومدػ مساىمة تكنولوجيا المعمومات 

 واالتصاالت في تحقيقيا.

: اعتمادا عمى خبرتؾ ومبلحظاتؾ، 7س
ماىي أىـ العوامل التي ساىمت في التنمية 

 االنسانية بماليزيا؟

: اعتمادا عمى خبرتؾ ومبلحظاتؾ، 7س
ماىي اىـ العوامل المساىمة في التنمية 

 االنسانية بماليزيا؟

: اعتمادا عمى خبرتؾ ومبلحظاتؾ، كيف 9س
ترػ مساىمة تكنولوجيا المعمومات 

 واالتصاالت في التنمية االنسانية بماليزيا؟

التعرؼ عمى تحميل كل خبير لمعوامل المحمية 
والخارجية التي رفعت مف مستوػ نوعية 

 الحياة بماليزيا 

يجادؿ بعض  : في مقاالت قرأتيا8س
ياة في ماليزيا ارتفعت المؤلفيف اف نوعية الح

بفضل عوامل محمية مثل الوعي العاـ لمشعب 
والتعددية الدينية والعرقية واالىتماـ بالمعرفة 
وبتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والقيادة 

 السياسية الماليزية...ما تحميمكـ ليذا الرأؼ؟

: في مقاالت قرأتيا، يجادؿ بعض 8س
يزيا ارتفعت المؤلفيف اف نوعية الحياة في مال

بفضل عوامل محمية مثل الوعي العاـ لمشعب 
والتعددية الدينية والعرقية واالىتماـ بالمعرفة 
وبتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والقيادة 

 السياسية الماليزية...ما تحميمكـ ليذا الرأؼ؟

: في مقاالت قرأتيا يجادؿ بعض 10س
 المؤلفيف اف نوعية الحياة في ماليزيا ارتفع
بفضل عوامل محمية مثل الوعي العاـ لمشعب 
والتعددية الدينية والعرقية واالىتماـ بالمعرفة 
وبتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والقيادة 

 السياسية الماليزية...ما تحميمكـ ليذا الرأؼ؟ 
التعرؼ عمى مدػ اعتبار الخبراء أف المجتمع 

 معمومات الالماليزؼ يمكف وصفو بمجتمع 
الكثير مف الدوؿ عبر العالـ قامت ببناء : 9س

" مجتمع يتميز بمستوػ عاؿ لوتيرة المعمومات 
 ;في الحياة اليومية ألغمب المواطنيف

باستعماؿ عاـ لتكنولوجيا المعمومات 
واالتصاالت لمجموعة واسعة مف االنشطة 
الشخصية واالجتماعية والسياسية والثقافية 

ة، وكذلؾ والتعميمية واالقتصادية والتجاري
بالقدرة عمى تحويل واستقباؿ وتبادؿ البيانات 
بشكل سريع بيف االماكف بغض النظر عف 
المسافات" فإلى أؼ مدػ تعتقد اف ىذا اليدؼ 

 تحقق في المجتمع الماليزؼ؟  

: الكثير مف الدوؿ عبر العالـ قامت ببناء 9س
" مجتمع يتميز بمستوػ عاؿ لوتيرة المعمومات 

 ;ة ألغمب المواطنيففي الحياة اليومي
باستعماؿ عاـ لتكنولوجيا المعمومات 
واالتصاالت لمجموعة واسعة مف االنشطة 
الشخصية واالجتماعية والسياسية والثقافية 
والتعميمية واالقتصادية والتجارية، وكذلؾ 
بالقدرة عمى تحويل واستقباؿ وتبادؿ البيانات 
بشكل سريع بيف االماكف بغض النظر عف 

فإلى أؼ مدػ تعتقد اف ىذا اليدؼ  المسافات"
 تحقق في المجتمع الماليزؼ؟  

: الكثير مف الدوؿ عبر العالـ قامت 11س
ببناء " مجتمع يتميز بمستوػ عاؿ لوتيرة 
المعمومات في الحياة اليومية ألغمب 

باستعماؿ عاـ لتكنولوجيا  ;المواطنيف
المعمومات واالتصاالت لمجموعة واسعة مف 

ة واالجتماعية والسياسية االنشطة الشخصي
والثقافية والتعميمية واالقتصادية والتجارية، 
وكذلؾ بالقدرة عمى تحويل واستقباؿ وتبادؿ 
البيانات بشكل سريع بيف االماكف بغض 
النظر عف المسافات" فإلى أؼ مدػ تعتقد اف 

 ىذا اليدؼ تحقق في المجتمع الماليزؼ؟  
ولوجيا وجية نظر الخبراء في مدػ تأثير تكن 

المعمومات واالتصاالت عمى األمف االنساني 
: في رأيؾ، الى اؼ حد تؤثر تكنولوجيا 10س

المعمومات واالتصاالت في االمف االنساني 
: في رأيؾ، الى اؼ حد تؤثر تكنولوجيا 10س

المعمومات واالتصاالت في االمف االنساني 
: في رأيؾ، الى اؼ حد تؤثر تكنولوجيا 12س

المعمومات واالتصاالت في االمف االقتصادؼ 
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 والتنمية االنسانية بماليزيا؟ قتصادؼ والتنمية االنسانية بماليزيا؟واال بماليزيا؟ واالقتصادؼ والتنمية االنسانية بماليزيا 
 

كيفية نظر كل خبير لسبل تفعيل تكنولوجيا 
المعمومات واالتصاالت لتعزيز التحرر مف 

 الحاجة

ل تكنولوجيا : ما الذؼ يمكف عممو لجع11س
المعمومات واالتصاالت اكثر فاعمية في تعزيز 

 التحرر مف الحاجة بماليزيا؟ 

: ما الذؼ يمكف عممو لجعل تكنولوجيا 11س
المعمومات واالتصاالت اكثر فاعمية في تعزيز 

 التحرر مف الحاجة بماليزيا؟

: ما الذؼ يمكف عممو لجعل تكنولوجيا 13س
مية في تعزيز المعمومات واالتصاالت اكثر فاع

 التحرر مف الحاجة بماليزيا؟ 
كيفية تقييـ كل خبير النجازات ماليزيا فيما 

تعزيز التحرر يتعمق باألمف االنساني وكيفية 
قيق العيش الكريـ. مف الخوؼ والحاجة تح

وتقييـ خبير مجتمع المعمومات لدور تكنولوجيا 
 المعمومات في ذلؾ 

ة  فيما : كيف تقيـ االنجازات الماليزي12س
يتعمق بالتحرر مف الخوؼ والتحرر مف 
الحاجة  وحرية العيش الكريـ؟ وما الذؼ يمكف 

 عممو في اعتقادؾ لتعزيز ىذه الحريات؟

: كيف تقيـ االنجازات الماليزية  فيما 12س
يتعمق بالتحرر مف الخوؼ والتحرر مف 
الحاجة  وحرية العيش الكريـ؟ وما الذؼ يمكف 

 يز ىذه الحريات؟عممو في اعتقادؾ لتعز 

: كيف تقييـ دور تكنولوجيا المعمومات 14س
واالتصاالت في ماليزيا لتحقيق التحرر مف 
الخوؼ والتحرر مف الحاجة  وحرية العيش 
الكريـ؟ وما الذؼ يمكف عممو في اعتقادؾ 

 لتعزيز ىذه الحريات؟
محاولة الباحثة الستكشاؼ األمور الكامنة 

ة حكـ مياتير التي أسيء فيميا خاصة في فتر 
 دمحم  

: في اعتقادؾ، ماىي األمور التي 13س
أسيء فيميا في مسار التنمية االنسانية 

 بماليزيا، خاصة في فترة حكـ مياتير دمحم؟ 

: في اعتقادؾ، ماىي االمور التي 13س
أسيء فيميا في مسار التنمية االنسانية 

 بماليزيا، خاصة في فترة حكـ مياتير دمحم؟

دؾ، ماىو االمر أسيء فيمو : في اعتقا15س
في مسار التنمية االنسانية بماليزيا، خاصة 

 في فترة حكـ مياتير دمحم؟ 
إعطاء الفرصة لمخبراء لمحديث عف امور 

يرونيا ميمة في الموضوع ولـ نتطرؽ ليا في 
 اسئمتنا السابقة. 

: ىل ترغب في إضافة اؼ شيء تراه 14س
ا ولـ ميـ متعمق باألمف االنساني في ماليزي

 تغطو أسئمتنا السابقة؟

شيء تراه ميـ  : ىل ترغب في إضافة 14س
و أنساني او االقتصادؼ متعمق باألمف اإل

 التنمية في ماليزيا ولـ تغطو أسئمتنا السابقة؟

: ىل ترغب في إضافة اؼ شيء تراه 16س
ميـ متعمق بمجتمع المعمومات في ماليزيا ولـ 

 تغطيو في أسئمتنا السابقة؟
االستفادة مف مقترحات الخبراء لمقابمة  محاولة

عدد اكبر مف المتخصصيف في موضوع 
 البحث

: ىل يمكنؾ اقتراح بعض األسماء في 15س
الحكومة او المعارضة او خبراء آخريف مف 
المجتمع المدني الممكف مقابمتيـ مف اجل 

 قضية األمف اإلنساني بماليزيا؟

: ىل يمكنؾ اقتراح بعض األسماء في 15س
كومة او المعارضة او خبراء آخريف مف الح

المجتمع المدني الممكف مقابمتيـ مف اجل 
 قضية االمف االنساني بماليزيا؟

: ىل يمكنؾ اقتراح بعض األسماء في 17س
الحكومة او المعارضة او خبراء آخريف مف 
المجتمع المدني الممكف مقابمتيـ مف اجل 

 قضية مجتمع المعمومات بماليزيا؟
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(: مقابمة خبير السياسات الماليزية 5)الممحق   

Interview with Dr. Ooi Kee Beng 

Introduction about Dr. Ooi Kee Beng:  He was born and bred in Penang, Malaysia. He 

has been Deputy Director of Institute of Southeast Asian studies (ISEAS) since 2011, and was 

Adjunct Associate Professor at the Southeast Asian Studies Programme at the National 

University of Singapore, Visiting Associate Professor at the Department of Public and Social 

Administration at City University of Hong Kong. His first job was as a journalist and he is 

persently Editor of ―Penang Economic Monthly”. His publications include a collection of 

important books analyzing the Malaysian politics and history such as ―Done Making Do: 1Party 

Rule Ends in Malaysia (2013)”, “Between UMNO and a Hard Place: The Najib Razak Era 

Begins (2010)”, “Arrested Reform: The Undoing of Abdullah Badawi (2009)”, “March 8: 

Eclipsing May 13 (2008)”, “Lost in Transition: Malaysia under Abdullah (2008)”, “Era of 

transition: Malaysia under Mahathir (2006)”, “The Reluctant Politician: Tun Dr. Ismail and 

His Time (2006)”. 

Farida Tadjine: First of all I would like to say thank you for giving me the opportunity of 

asking some questions relevant to your expertise area, and especially related to Human security 

in Malaysia. And do you have any additional experience didn‘t mentioned previously and 

related to Malaysian and Southeast Asian studies you would like to tell about it first?  

Dr. Ooi Kee Beng:My passion had always been nation building in Asia, so in that sense, I had 

always been working on Malaysia in my head, whether I was studying language philosophy or 

Chinese history. 

Farida Tadjine: How long have you been working with the issues relating to Malaysia and 

Southeast Asia areas? And why did you choose to focus on this kind of issues and studies? 

Dr. Ooi Kee Beng: All my life, I think. Ever since I could remember, I have been wondering 

about society, and of course, in the end, where you stand is where you learn. So since I grew up 

in Malaysia, I was always interested in its dynamics, its history, and its prospects. I don‘t think I 

ever felt I had a choice. 

Farida Tadjine: Have you been involved with any political activities in Malaysia? If yes; what 

was that exactly? If not, why you didn‘t  involve in some political activities? 

Dr. Ooi Kee Beng: No, actually not. I lived in Europe between 1978 and 2004, and although I 

came back to visit family every second year, my daily life was quite detached from Malaysian 

politics. 

Farida Tadjine: Within the Malaysian context, how would you define human security? 

Dr. Ooi Kee Beng: It all comes down to the centrality of the rule of law; how transparent and 

fair the due processes are, how much can the people depend on the fairness of the courts, their 

right to a fair trial, the apparatus for amending laws, and the police of course.  

https://www.google.com.my/search?biw=1366&bih=624&q=done+making+do&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwAHsxKPfrq-oVFuVll8WaXxzDD2RK6Fb6Y8ePlQq_RuRS-j8f0-ACvQ1wstAAAA&sa=X&ei=oZ2aU4PRE5GckgWt7YGAAw&ved=0CB4QvBsoAjAA
https://www.google.com.my/search?biw=1366&bih=624&q=done+making+do&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwAHsxKPfrq-oVFuVll8WaXxzDD2RK6Fb6Y8ePlQq_RuRS-j8f0-ACvQ1wstAAAA&sa=X&ei=oZ2aU4PRE5GckgWt7YGAAw&ved=0CB4QvBsoAjAA
https://www.google.com.my/search?biw=1366&bih=624&q=between+umno+and+a+hard+place+kee+beng+ooi&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwAHsxKPfrq-oVFSnnFeSU68OZ-WwMljtU-05thtNjilEu10Y-dPAJ0SFS8tAAAA&sa=X&ei=oZ2aU4PRE5GckgWt7YGAAw&ved=0CCgQvBsoDDAA
https://www.google.com.my/search?biw=1366&bih=624&q=between+umno+and+a+hard+place+kee+beng+ooi&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwAHsxKPfrq-oVFSnnFeSU68OZ-WwMljtU-05thtNjilEu10Y-dPAJ0SFS8tAAAA&sa=X&ei=oZ2aU4PRE5GckgWt7YGAAw&ved=0CCgQvBsoDDAA
https://www.google.com.my/search?biw=1366&bih=624&q=arrested+reform+kee+beng+ooi&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwAHsxKPfrq-oVFSrmlRikWy6e1dmWrBD1znlr9zmW92fZv4BJ6JAGImeD4tAAAA&sa=X&ei=oZ2aU4PRE5GckgWt7YGAAw&ved=0CCQQvBsoCDAA
https://www.google.com.my/search?biw=1366&bih=624&q=lost+in+transition+malaysia+under+abdullah+kee+beng+ooi&stick=H4sIAAAAAAAAAAErANT_AHvTx-gAAAAOCAMiCi9tLzBjM256cmSiqv5Za7LYi8mvfD-ezEc86Lf0WPCZw-UrAAAA&sa=X&ei=oZ2aU4PRE5GckgWt7YGAAw&ved=0CCIQvBsoBjAA
https://www.google.com.my/search?biw=1366&bih=624&q=era+of+transition+kee+beng+ooi&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAx8HsxKXfq6-QbJxXlWRJa-qckPDxqVdU6ans79i-uFx_NgjfwDGE9TLKwAAAA&sa=X&ei=oZ2aU4PRE5GckgWt7YGAAw&ved=0CBwQvBsoADAA
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https://www.google.com.my/search?biw=1366&bih=624&q=kee+beng+ooi+the+reluctant+politician:+tun+dr.+ismail+and+his+time&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwAHsxKPfrq-oVFSnqmZgXmy29dm51ezj20XjygRjo9NNBHec0YVAE2yD90tAAAA&sa=X&ei=oZ2aU4PRE5GckgWt7YGAAw&ved=0CCYQvBsoCjAA
https://www.google.com.my/search?biw=1366&bih=624&q=kee+beng+ooi+the+reluctant+politician:+tun+dr.+ismail+and+his+time&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwAHsxKPfrq-oVFSnqmZgXmy29dm51ezj20XjygRjo9NNBHec0YVAE2yD90tAAAA&sa=X&ei=oZ2aU4PRE5GckgWt7YGAAw&ved=0CCYQvBsoCjAA
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Criminality is a big issue in Malaysia, and since we have a dual system of law, a lot of 

confusion—and political opportunism—comes into play. This undermines the sense of security 

among citizens.  

Another big issue is the need for the government—especially since Malaysia is such a pluralistic 

country—to be seen to be fair, to uphold its own laws, and to be non-partisan. This is not 

happening at the moment. 

Farida Tadjine: In your point of view, under what prime minister has the concept of human 

security been a central issue in Malaysia?  

Dr. Ooi Kee Beng: I think the early prime ministers were more concerned with such issues than 

they are now. The early ones had a clearer idea of what nation building in a diverse society 

required. That idea is lost now. 

Farida Tadjine: If the current policy makers in the Malaysian government consult you about 

facing the human security challenges, what advice can you give them?   

Dr. Ooi Kee Beng: Making sure the legal system is improved as much as possible. Its integrity 

must be beyond reproach. Otherwise, you have a lack of trust in society, which then spreads 

down to the individual level. 

Farida Tadjine: According to your observations and your excellent experience, what are the 

most important factors that contribute to human development in Malaysia? 

Dr. Ooi Kee Beng: Education. If we compare Malaysia to neighbouring countries, it started out 

with an education system that was the envy of many post-colonial countries. Over the years, 

political expediencies instead of functionality changed education policies to the extent that much 

brain power and a lot of time were wasted. The long-term effects are now obvious, but the 

government is still too conscious of political implications to reform the system. 

Now, an education system has to consider where new knowledge is coming from, and how fast 

the generation of new knowledge is. Also, it should now consider the new media and technology 

available to young people. Trying to control the thinking processes of citizens was something 

that definitely felt necessary in the early period of independence. But in Malaysia, that process 

has become a very prolonged one. The country still acts in many ways as if the most basic 

problems are not solved, whether institutionally or in the national discourse.  

The use of ethnic and religious differences in the distribution of state-controlled resources and 

opportunities perpetuates a system that survives on keeping divisions between citizens alive for 

as long as possible. Whether this was justified or not in the beginning, a concerted attempt from 

the central government to bridge these gaps is necessary, especially when it is now so obvious 

that the main competitors to the country are not other citizens, but other countries. 

But if your question is about Malaysia‘s strength where its popular culture is concerned, then I 

have to say it is the strong common sense among Malaysians to live together. Despite political 

attempts to divide and rule—and this process gets more and more degraded over the years—

Malaysians tend to get along with each other. 
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But there is a limit to the provocations to divide the citizenry though. And the government 

should send out a clear message that extremist voices—whether clothed as religion or not—to 

take over public discourses. 

Farida Tadjine: in an article that I read, some authors argue that the quality of life in Malaysia 

is raised by domestic factors, like the public awareness of people, the racial and religious 

diversity, caring bout knowledge and the political leaders of Malaysia…. What is your analysis 

of this statement? 

Dr. Ooi Kee Beng: It all boils down to economics. No doubt there has been enviable 

collaboration among different groups in Malaysia over the years, but if economic growth is not 

sustained systematically and through the development of human resources and through 

consciousness of what the global competition looks like at the moment, then the risk is high that 

social conflicts will break out, for economic more than any other reason. Everyone needs to feel 

that their children‘s life will be better than their own. 

Farida Tadjine: A lot of countries around the world have built a ―society characterized by high 

level of information intensity in the everyday life of most citizens; by the use of common 

information and communication technologies for a wide range of personal, social, political, 

cultural, and educational, economic and business activities, and also by the ability to transmit, 

receive and exchange digital data rapidly between places irrespective of distance‖. To what 

extent do you think that this goal is achieved in the Malaysian society?   

Dr. Ooi Kee Beng: Malaysian society is in many ways ahead of many neighbours in how it has 

incorporated ICT into its daily life. For one thing, the age-old control over information by the 

government has been broken over the last 15 years, while social media has also connected the 

young of all races to argue and debate about. This is thanks to the multimedia super corridor 

project started by Mahathir during his time, where he had to promise that the new media would 

not be censured. This has helped development greatly. 

Farida Tadjine: In your point of view, How much does information and communication 

technology affect human security in Malaysia?  

Dr. Ooi Kee Beng: Very much. It lessens politicians‘ ability to control thought and debate, and 

it brings busy Malaysians together in ways that were not possible in the old days. 

Farida Tadjine: In your perspective, what can be done to make information and communication 

technology more efficient for promoting freedom from fear in Malaysia?   

Dr. Ooi Kee Beng: State-of-the-art wifi connections would change Malaysia even further 

towards Vision 2020.  

Farida Tadjine: how do you assess the Malaysian achievements about freedom from fear and 

freedom from want and the freedom to live in dignity? And what do you think that would be 

done to enhance these three types of freedoms? 

Dr. Ooi Kee Beng: On all counts, Malaysia has underperformed very badly. The income gap is 

among the largest in the region, rule of law (which is the best guarantor against fear of arbitrary 

power) has been undermined very badly, and the lack of a debate and the centrality of collective 
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identity in policy making and in political discourse diminishes the sense of dignity of individual 

Malaysians. 

Farida Tadjine: What do you think is poorly understood within the Malaysian human 

development procedure, especially during the Mahathir Mohamed‘s governance? 

Dr. Ooi Kee Beng: The importance of free speech, the degradation felt by individuals at always 

being considered to be representative of a collective identity useful to political parties, and the 

monopoly on power that the BN enjoyed have all hampered Malaysia‘s jump into the next stage 

of development. 

Farida Tadjine: Would you like to add any issue else, that is related to human security in 

Malaysia but hasn‘t been covered by the previous questions? 

Dr. Ooi Kee Beng: Endless concern with nationalism has sidelined issues that are generally 

human in nature, making Malaysian life an endless series of storms in teacups. 

Farida Tadjine:  could you please suggest me some names from the government or the 

opposition or experts or even people from the civil society, that I can interview them about the 

human security in Malaysia? 

Dr. Ooi Kee Beng: Tricia Yeoh of IDEAS, Wan Hamidi of Roketkini, Zairil Khir Johari of 

Penang Isntitute and MP, Liew Chin Tong, MP for Kluang, who is as much an academic as he is 

a politician.  

Farida Tadjine: If I have additional questions in the future, can I reach out to you again? 

Dr. Ooi Kee Beng: Of course. Just email me. 

Thursday, June 19, 2014 7:38:24 AM 
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االقتصادية الماليزيةاالنسانية و (: مقابمة خبير التنمية 3الممحق )  

 Interview with Dr. Mohamed Sharif Bashir 

Farida Tadjine:  First of All I would like to say thank you for giving me the opportunity to ask 

you some questions relevant to your expertise area, and especially which related to Human and 

Economic security and Human development in Malaysia. 

Could you please tell us a bit about your experience that related to Malaysian economic security 

and human development?  

Dr. Mohamed Sharif Bashir: I am an academic expert in the area of development economic.    I 

have involved in several research projects funded by universities, government and the private 

sector. These projects addressed and investigated various issues related to human development 

and economic security in Malaysia such as the alleviation of poverty in rural areas, development 

of the tourism sector and development of small enterprises. 

Farida Tadjine: How long have you been working with the issues of Malaysian economic and 

development areas? And why did you choose to focus on this kind of researches? 

Dr. Mohamed Sharif Bashir: I have been working around 12 years in different institutions of 

higher learning in Malaysia which enabled me to be specialized in economic development with 

reference to the emerging South East Asia economies including Malaysia. I believe that the 

addressing of development issues correctly will lead to tremendous progress in the quality of 

life. 

Farida Tadjine: have you been involved with any civil activities in Malaysia? If yes; what was  

that exactly? If no why you didn‘t involve in some civil activities? 

Dr. Mohamed Sharif Bashir: I served the society through participation in NGOs activities 

especially in training support courses and educational programs. 

Farida Tadjine: Within the Malaysian context, how would you define human security and 

especially in the economic dimension (Economic Security)? 

Dr. Mohamed Sharif Bashir: Human Security focuses primarily on protecting people while 

promoting peace and assuring sustainable continuous development. It emphasizes aiding 

individuals by using a people-centered approach for resolving inequalities that affect security . 

From an economic perspective, the issues human security addresses include good governance, 

health and development, resources and environment. In this context, the Malaysian governments 

since independence have worked hardly to implement sound development policies for securing 

the basic needs of citizens, whether in health, education or infrastructure. Now we can see how 

progress is Malaysia compare to other developing countries. It is an amazing and successful 

story of achieving economic development. 
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Farida Tadjine: In your point of view, under what prime minister has the concept of human 

security (In its Economic dimension) been a central issue in Malaysia?  

Dr. Mohamed Sharif Bashir: Under Mahathir Mohamad, Malaysia's fourth Prime Minister, 

who ruled from 1981 till 2003, the concept of human security has been a central issue in 

Malaysia. During Mahathir's time, Malaysia experienced a period of rapid development and 

economic growth. His government initiated a number of projects and programs in education, 

health and social services. 

Farida Tadjine: If the current policy makers in the Malaysian government consult you about 

facing the economic security challenges, what advice can you give them?   

Dr. Mohamed Sharif Bashir: I can suggest that human and economic security should be 

considered in light of the need to have national ownership of development initiatives. The focus 

would be on building local capacities by identifying concrete needs of people; ensuring the 

security and well-being of people, developing solutions that are rooted in local realities, and 

building partnerships that are targeted, cost-effective and capitalize on comparative advantage. 

The public policies and strategies must simultaneously address human security, poverty 

eradication, disaster risk reduction and environmental protection. 

Farida Tadjine: According to your experience and observations, what are the most important 

factors that contribute to human development in Malaysia? 

Dr. Mohamed Sharif Bashir: Among factors that contribute to Malaysia's human development 

are investment levels in physical and human capital, resulting in more rapid growth of per capita 

income and productive labour force. There are a number of public policies responsible for 

development success namely: Sustaining sound macroeconomic management and establishing 

stable macroeconomic performance that providing essential framework for private investment. 

Education policies that focus on primary and secondary education generated rapid increases in 

labour force skill. The government intervened systematically and through multiple channels to 

foster human development. Specifically, the allocation of public expenditure between basic and 

higher education is the major public policy that accounts for Malaysia's extraordinary 

performance with regard to the quantity of basic education provided. 

Farida Tadjine: in an article that I read, some authors argue that the quality of life in Malaysia 

is raised by domestic factors, like the public awareness of people and the racial and religious 

diversity and caring about knowledge and the political leaders of Malaysia…. What is your 

analysis of this statement? 

Dr. Mohamed Sharif Bashir: We cannot deny that the quality of life has been raised by 

domestic factors especially that factors promoting social integration and equity.  

Farida Tadjine: A lot of countries around the world have built a ―society characterized by high 

level of information intensity in the everyday life of most citizens; by the use of common 

information and communication technologies for a wide range of personal, social, political, 

cultural, and educational, economic and business activities, and also by the ability to transmit, 

receive and exchange digital data rapidly between places irrespective of distance‖.  To what 

extent do you think that this goal is achieved in the Malaysian society?   
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Dr. Mohamed Sharif Bashir: Malaysia has achieved strong growth fundamentals in information 

technology area, including low PC penetration, rising incomes and a high-tech-focused national 

development plan. There are promising opportunities in the IT services area, as the government 

is implementing measures to nurture Malaysia into a regional service hub. Outsourcing in key 

verticals such as banking and financial services is attracting investment in data centers and other 

infrastructures. The government has a number of long-term initiatives with favourable 

implications for demand for IT product and service, including investment in high speed 

broadband infrastructure. People could not take advantage of the opportunities offered by the 

govenment in this area and they can make the most and expand the range of options available to 

them and access succeefully to the knowledge based society and knowledge based economy in 

the near future. 

Farida Tadjine: In your point of view, How much does information and communication 

technology affect human security and economic security and human development in Malaysia?  

Dr. Mohamed Sharif Bashir: ICT has made positive impact on Malaysia's human development. 

ICT applications in Malaysia contributed towards improving opportunities for the Malaysians 

through improving education, providing equal and universal access to information and 

knowledge, supporting health services, human rights, publicizing local issues, decentralization 

and reform of the state, improving public and private management, participation, employment, 

improving and creating opportunities for exporting goods and services, supporting commerce 

and the country‘s competitiveness, and protecting the environment. 

Farida Tadjine: In your perspective, what can be done to make information and communication 

technology more efficient for promoting freedom from want in Malaysia?   

Dr. Mohamed Sharif Bashir: In order to make information and communication technology 

more efficient, it is important to provide a robust, reliable, and secure information technology 

infrastructure. It also needs to attract, develop, and retain quality information technology 

professionals. In addition, people have to realize that any efforts for promoting freedom should 

include profound intellectual endeavors, constant spiritual observances, binding moral 

principles, and even dietary regulations. When people follow this course, religiously, they 

cannot fail to reach their ultimate goal of freedom and emancipation. 

Farida Tadjine: how do you assess the Malaysian achievements about freedom from fear and 

freedom from want and the freedom to live in dignity? And what do you think that would be 

done to enhance these three types of freedoms? 

Dr. Mohamed Sharif Bashir: Malaysia has done well compared with other countries at the 

same level of development. I think in order to response positively to the current challenges  

some action have to be done to enhance ‗freedom from fear, freedom from want and freedom to 

live in dignity‘, to ensure that the gains of today are not lost to the crises of tomorrow,‖ to focus 

more  on people-centered, comprehensive, context-specific and preventive strategies at every 

level.  

 Farida Tadjine: What do you think is poorly understood within the Malaysian human 

development procedure, especially during the Mahathir Mohamed‘s governance? 
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Dr. Mohamed Sharif Bashir: Connectivity between freedom and responsibility is not well 

understood. People should be aware about relationship between freedom and responsibility. 

Responsibility and freedom go together. If someone does not want to take responsibility, he or 

she can't have freedom either. The two come together or they go together. Freedom means a 

person will have to be responsible for every act, for every breath; whatever he or she does or 

doesn't do, he or she will be responsible. 

Farida Tadjine: Would you like to add any issue else, that is related to human security or 

economic security or Human development in Malaysia but hasn‘t been covered by the previous 

questions? 

Dr. Mohamed Sharif Bashir: Nothing can be added. Thanks. 

Farida Tadjine:  could you please suggest me some names from the government or the 

opposition or as experts or even from the civil society, that I can interview them about the 

human security in Malaysia? 

Dr. Mohamed Sharif Bashir: I don‘t have a specific name. Probably you can get some scholars 

from UM, UKM and UPM, UiTM in particular those who are involving in human security 

research. 

Farida Tadjine: If I have additional questions in the future, can I reach out to you again? 

Dr. Mohamed Sharif Bashir: It should not be any problem at all. You are most welcome. 

Saturday, November 22, 2014 7:57:17 PM 
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(: مقابمة خبير مجتمع المعمومات بماليزيا4الممحق )  

Interview with Mr. Ramachandran Ramasamy 

Ramachandran Ramasamy: They product everything, that‘s why they are able to lead. And the 

other thing I observed when I was I OECD and European Union countries is that if they say 

something they are able to put it into action faster and they don‘t separate it, while in other part 

of the world and especially here in Malaysia there are a lot of things have been talked, we say 

but when coming to implementation and practice things...(he looks upset), even if there are a lot 

of institutions, we have MIMOS we have what they call MCMC, the names there are a lot of 

institutions ok? And even here in Malaysia the government of Malaysia provide a founding for 

creating ideas to take the idea of globalization, the idea can become a product or services and 

you have to do branding you have to do marketing everything have a founding they take the 

market to globalization. So there are a lot of institutions and they are very strong. 

Farida Tadjine:  but what are the main challenges that Malaysia and may be Asia faces in this 

process? 

Ramachandran Ramasamy: challenges? Hmm, one challenge probably is that we don‘t have 

the competency, technical competency. And people skills, that‘s why everybody blaming the 

education nowadays, quality of education, so we don‘t have the competency to make things 

happen, the other thing is that we always don‘t want to be leaders and follow and don‘t want to 

be a leader, so always think to follow whatever we see, even we don‘t do something new ha… if 

you want to do something new ha?  The first question I will ask you, is there anybody else has 

done it? Is it? 

Farida Tadjine: yeah, you mean the innovation right?  

Ramachandran Ramasamy: yeah, and when we do it, we should make it popular within the 

country, making it popular within the region, and even making it popular in China, making it 

popular in India, because we are a cross-cultural ha, and we have also a cross-cultural elements 

of the country,so when we make its popularities in these parts of the world, then you want the 

western countries to follow your product! or probably they will buy you over ha ha ha ha ha. 

(Making fun) 

Farida Tadjine: yeah (smiling) do you mean that ICT should be in comparative perspective? 

Ramachandran Ramasamy:  western society also is new in this field, and my former co-

company doctor Tunku Othman always says that the playing field is levels, that‘s mean if really 

Asia or this part of the world want to do something, we can be our own leader, so this is in 

general about leadership. And about institutions, of course the government of Malaysia has a lot 

of money ok? And they are able to put a lot of institutions and all these things in place.   

Farida Tadjine:  what do you think about policies that is carrying on ICT in Malaysia? And do 

you think that it is enough and working well in this context?  
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Ramachandran Ramasamy: there was a government direction, there were even government and 

political commitments, but somewhere in general the competency to carry through the 

implementation, at the end of the day people skills play a very important role is it? 

Farida Tadjine:   you mean that the Malaysian people‘s skills in using ICT is still low? 

Ramachandran Ramasamy: yes yes, we do have problems, we still have a quality problem. We 

do produce a lot of ICT graduates, but the employability is a big challenge 10% only are 

employable, and it‘s also depends of the student, in ICT skills the university can‘t import 

everything for you, they may introduce JAVA programing or C++  and some level of skills, it‘s 

up to students they have to do more by their own. The state of the Malaysian students is that 

when government talked about the ICT everybody jump to ICT, then the reality becomes a very 

big tough subject, and people who enter the workforce, they find it working long hours, but they 

don‘t like that, they want everything fast like McDonalds and KFC, so their mindset is different. 

Then when the government introduces a health program in the country, many students go to the 

health program.     

Farida Tadjine:  so it depends on the programs that the government offered for people and 

students.  

Ramachandran Ramasamy: yeah, so now we have enrollment declared from 100000 to 50000 

ICT enrollments, you can get some of the statistics in my publications and I‘ll give you these 3 

copies of our review also, so this scenario of Malaysian information society. 

Farida Tadjine:  yeah, I appreciate that, thank you so much. And nice to know about it. 

Ramachandran Ramasamy: and of course we have a traditional challenges from the 

government side, the last government now wants to control everything, media and speech and 

everything, so Malaysians they want internet media blogs you know? But now there are a lot of 

challenges government is facing, even Mahathir didn‘t realize when he said it is under the below 

(6:14) guarantees, no censorship, no internet censorship fundamentally, now he is telling the 

other ways because he is feeling a(tike time of thinking) the political party is feeling the 

prejudging. 

Farida Tadjine: means that ICT gives people more freedom. And may be controlling people 

become hard nowadays 

Ramachandran Ramasamy: yeah yeah, people able to communicate and also the younger 

generations a lot of them expose, Especially the Malay population. After the 70‘s huge number 

of Malay Muslim population sent overseas, they expose is Different, somewhere they get the 

influence of foreigner friends so they shipped by liberal thinking. So now I see a lot of Malay 

liberal thinking so that become a challenge to the traditional way of doing things. Indeed, my 

former co doctor Tunku Othman, he has mentioned a couple of years ago, about 15 years ago, he 

mentioned that this is what will happen and it is exactly what is happening. So the internet is 

shipping people in the world and over the world. Is it? 

Farida Tadjine:  yes, may I ask about how long have you been working on this issue?  

Ramachandran Ramasamy: in this particular subject? 
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Farida Tadjine:  in the area of Information Society and ICT in general.  

Ramachandran Ramasamy: I have been 15 years, since 1997 until now. And per day my full 

time is ICT, doing research on this. And I‘m basically a statistician and I‘m also a demographer, 

I worked in the civil service ok? 

Farida Tadjine:  yes. Why you preferred this field for research?  

Ramachandran Ramasamy: so in such part time employment, I had an opportunity to move to 

MIMOS or National Information Technology Council, so there I started of a project on the 

knowledge imperative index. So I was running that. So with that, I  think I called to the right 

field inventory.  

Farida Tadjine:  yeah 

Ramachandran Ramasamy: new things are there in ICT, knowledge economy, knowledge 

society, so I picked up from there. So it‘s come from career, but not because I loved ICT as a 

job. I didn‘t fall in love with anybody easy he he he he (making fun) 

Farida Tadjine: yeah nice (smiling), So within a Socio- Technology context, how would you 

define Information Society? 

Ramachandran Ramasamy: information society basically is society must be enriched with the 

data, information and knowledge, a huge mass of data to be converted into information, 

information also internalizes and they convert it to a knowledge. They always take advantage 

and they use it in their lifestyle or their businesses, in each area they will go for informing more 

for the more knowledgeable. Traditionally also is true, but new age the only difference is that 

traditionally the access to these things are limited.    

Farida Tadjine:  yeah. 

Ramachandran Ramasamy: there is now everything comes online and in the real time and 

shareable manner its coming among explicit manner. That‘s why in my papers I have written 

that the advent of the internet technology at a commotion introduction mark that this thing begin 

by the information age. That‘s where the beginning, so before that people do talk about the 

information age, even in the 1960‘s was talking about knowledge worker but they talked in the 

context of the industrial order, so today the meaning of information and knowledge, in the new 

age technology is global connectivity unrespect of time,  geography culture traditions everything 

is moving is it? So things was not be able to reached, now can be reached, so it‘s a revolution, 

sometime called it a revolution, so in that sense, technology shipping the society.  

Farida Tadjine:  yeah 

Ramachandran Ramasamy:  I hope I answered your question.   

Farida Tadjine: yeah, thank you, I see that you focus also on a main concepts are relevant to 

information society.   

Ramachandran Ramasamy: yeah technology connects people a lot, technology and information 

and knowledge are a nexus, it is connecting is it? 
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Farida Tadjine: yes.   

Ramachandran Ramasamy: so if no technology I don‘t think so you can meet me today  

Farida Tadjine:  he he he yeah, that‘s true. 

Ramachandran Ramasamy: ha ha ha ha, it makes things and life easier is it? 

Farida Tadjine:  yes 

Ramachandran Ramasamy: but of course the technology also not bring a good thing for 

business opportunities and also has a couple of threats, indeed our traditions values cultures 

everything is challenged is it? So how will today the society is preparing for that? I don‘t want 

to talk more on that ha ha ha ha ha.   

Farida Tadjine:   ok ha ha ha . So  In your article titled by ―Benchmarking Malaysia in the 

Global Information  Society: Regressing or Progressing?‖ you mentioned something interesting 

and important, it was a list of various variables that driving the Information Society in general. 

Which variables are the most powerful that driving information society in the Malaysian 

context? 

Ramachandran Ramasamy: I forgot what I wrote. 

Farida Tadjine: ok, let me give you the list of the variables that you mentioned: 

 1- ICT Access and Diffusion.2-Fixed lines per 100 inhabitants.3- Mobile cellular phone 

subscriptions per 100 inhabitants.4- Internet users per 100 inhabitants.5- Fixed broadband 

subscribers.6- Mobile broadband subscribers.7- ICT Usage and Education Skills. 8- Secondary 

gross enrollment ratio and Tertiary gross enrollment ratio. 9- Proportion of households with 

computers and Proportion of households with Internet. 

Ramachandran Ramasamy:  Internet connectivity variable is the most powerful, yeah, because 

today the factor is the mobility and the… (14:04), even in one article I published I wrote about 

that, So today the mobility is a main factor. 

Farida Tadjine:  what about the situation of education? 

Ramachandran Ramasamy: generally we have a high level of illiteracy. 

Farida Tadjine:  you mean ICT illiteracy? 

Ramachandran Ramasamy:  yeah, i think now we have 67% broadband penetration ok? That 

means 37% people they aren‘t really communicating they aren‘t also networking they aren‘t 

downloading and all this kind of faceboo and everything, these things wasn‘t there I mean when 

I wrote the article these things wasn‘t there.so this become at that time on the internet, So now 

we focus on that, even it‘s affected our company business  

Farida Tadjine:  In your point of view, under what prime minister has the concept of 

Information Society been a central issue in Malaysia? 
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Ramachandran Ramasamy: Mahathir is. Yeah Mahathir is, but when he is coming, he was 

talking more on human capital, elements of good government that‘s his focus Mahathir was care 

talked about high type of infrastructure. Ok?  

Farida Tadjine: yeah 

Ramachandran Ramasamy: high level of industrialization that‘s the kind of talk and then, when 

ICT come he was also supported that…. 

Our objective was to bring All the world class companies to do ICT product, so we expected 

companies like Microsoft …somewhere these countries they didn‘t find enough supply of 

skilled workers so they didn‘t want to invest come, so number  invest in countries like India 

because there they can get the supply, is it? 

Here we don‘t have but we brought them, so that time Mahathir come shifted to human capital 

development and he also shifted to the biotechnology. So the emphasis on …. S get down, than 

when coming to najib he is talking about innovation based economy in a more broader sense, an 

focus ….and his innovation even……. He so that 2008 election is really challengetive is it? So 

and then he ……going against that. He is created his own blog broad and twitter to 

communicate with people so no choice but still not ….  

Farida Tadjine:  If the current policy makers in the Malaysian government consult you about 

facing the Information Socirty challenges, what advice can you give them? 

Ramachandran Ramasamy:  the government has no choice, it has to change. There is one thing, 

a lot of people try to solve new problems using the old tools it doesn‘t work, this is a problem of 

mindset of politicians today, they understand that a lot of things changed yeah, but they are still 

in the old mindset, the old thinking, hoping that….for new technology need new thinking to….. 

IC in my personal opinion, in these old politicians especially, …..this is what I released in my 

area work when I promote a lot of new ideas in my work place even till today in this company 

where I‘m working, there are a lot of business people when I tell the new thing they think that 

it‘s ……but the younger generation today they are going to be a future leaders (20:00)  

 

Thursday,  November  27,  2014,   from 10:00 AM to10:53:04 AM



 

306 
 

(: االستبيان5ممحق )ال  

 



 

307 
 

 
 

 

 

 

 



 

308 
 

 



 

309 
 
 



 

310 
 

 



 

311 
 

 



 

312 
 

.(: ترميز البيانات الخاصة بأسئمة االستبيان6ممحق )ال  

 Name Label  Value  Measure  

1.  Q1 Human Security is a concept focusing on… 1 Individual level/ 2 Stat level/  3 Both levels. Nominal 

2.  Q2.1 Is Food Security related to Human Security? 1 No/ 2 Yes. // 

3.  Q2.2 Is Personal Security related to Human Security? // // 

4.  Q2.3 Is Health Security related to Human Security? // // 

5.  Q2.4 Is Environmental Security related to Human Security? // // 

6.  Q2.5 Is Political Security related to Human Security? // // 

7.  Q2.6 Is Economic Security related to Human Security? // // 

8.  Q2.7 Is Community Security related to Human Security? // // 

9.  Q3 Do you have an idea about what Information Society means? // // 

10.  Q4 Do you agree with the following description of the Malaysian society? // // 

11.  Q5 To what extent do you think that public awareness of the need for 

development contribute to development in Malaysia? 

1 Not at All/ 2 Small Extent/ 3 Moderate Extent/ 4 

Large Extent/ 5 Very Large Extent 

Scale 

12.  Q6 To what extent do you think that the racial diversity contribute to 

development in Malaysia? 

// // 

13.  Q7 To what extent do you think that the religious diversity contribute to // // 
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development in Malaysia? 

14.  Q8 To what extent do you think that caring about knowledge contribute to 

development in Malaysia? 

// // 

15.  Q9 To what extent do you think that the foreign economic policy 

(including foreign investment ) contribute to development in 

Malaysia? 

// // 

16.  Q10 To what extent do you think that the domestic economic policy 

contribute to development in Malaysia? 

// // 

17.  Q11 To what extent do you think that the political leaders contribute to 

development in Malaysia? 

// // 

18.  Q12 To what extent do you think that tourism contribute to development in 

Malaysia? 

// // 

19.  Q13 There is high impact of International pollution problems in Malaysia 1 Strongly Disagree/ 2 Disagree/ 3 Neutral/ 4 Agree/ 

5 Strongly Agree. 

// 

20.  Q14 There are strong challenges of biodiversity in Malaysia // // 

21.  Q15 There are clear impacts of climate changes and environmental threats 

in Malaysia 

// // 

22.  Q16 There is equitable distribution of wealth in the Malaysian society // // 

23.  Q17 There are strong impacts of globalization on the Malaysian economic 

growth 

// // 
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24.  Q18 There are caring responsibilities from the government to reduce 

poverty in Malaysia 

// // 

25.  Q19 There is high intensity of illegal immigration to Malaysia // // 

26.  Q20 There is a high degree of expansion of illegal drug trafficking in 

Malaysia 

// // 

27.  Q21 The degree of political stability in Malaysia is very high // // 

28.  Q22 There are caring policies about food security in Malaysia // // 

29.  Q23 The contribution of the private sector in the economic growth in 

Malaysia is high 

// // 

30.  Q24 The degree of caring for fighting against information illiteracy in 

Malaysia is high 

// // 

31.  Q25 There is a high degree of caring responsibilities for the ICT sector in 

Malaysia 

// // 

32.  Q26 The ability to access the Internet in Malaysia // // 

33.  Q27 The using of ICT for achieving economic growth 1 Very Low/ 2 Low/ 3 Neutral/ 4 High/ 5 Very High. // 

34.  Q28 The using of ICT in the education sector // // 

35.  Q29 The using of ICT in the healthcare sector // // 

36.  Q30 The using of ICT to decrease environmental degradation (such as 

climate change, pollution,etc) 

// // 
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37.  Q31 The using of ICT to decrease the rate of unemployment // // 

38.  Q32 The using of ICT for decreasing poverty rate // // 

39.  Q33 The using of ICT to promote freedom of expression // // 

40.  Q34 The using of ICT to facilitate governmental services (achieving of  e-

government) 

// // 

41.  Q35 The using of ICT for fighting against human trafficking // // 

42.  Q36 The using of ICT for fighting against illegal immigration // // 

43.  Q37 The using of ICT for increasing individual income // // 

44.  Q38 The using of ICT at the workplace // // 

45.  Q39 The using of ICT as an entertainment tool // // 

46.  Q40 The using of ICT in promoting human rights // // 

47.  Q41 The using of ICT in enhancing democracy // // 

48.  Q42 The influence of social networks in Malaysia // // 

49.  Q43 The competition in ICT production in Malaysia // // 

50.  Q44 The level of information security in Malaysia // // 

51.  Q45 The degree of cultural threats when using ICT in Malaysia // // 

52.  Q46 The skill of Malaysian people in using ICT // // 
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53.  Q47 Are you involved in any civil activities? 1 No./2 Yes. Nominal 

54.  Q48.1 Role in Political Party Activities 1 Member/2 Leader/ 3 shouldn‘t answer. // 

55.  Q48.2 Role in Cultural Association Activities // // 

56.  Q48.3 Role in Health Caring Activities // // 

57.  Q48.4 Role in Art and Music Activities // // 

58.  Q48.5 Role in Environmental Activities // // 

59.  Q48.6 Role in Fighting against Poverty Activities // // 

60.  Q48.7 Role in Scientific Association Activities // // 

61.  Q48.8 Role in Economic Association Activities // // 

62.  Q48.9 Role in Social Assistant Activity // // 

63.  Q49 How long have you been living in Malaysia? 1. 1 year or less/ 2 more than 1 year and less than 3 

years/ 3 from 3 to 5 years/ 4 more than 5 years but 

not All life/ 5 All life. 

Ordinal 

64.  Q50 What is your level of study? 1..PG Diploma/ 2 Master/ 3 PhD/ 4 Postdoctoral. // 

65.  Q51 What is your gender? 1 Male/ 2 Female Nominal 

66.  Q52 What is your age? 1. 20-30/ 2. 31-40/ 3. 41-50/ 4. 51 and Above. Ordinal 

67.  Q53 What is your Nationality? 1. Malaysian/ 2 Non-Malaysian. Nominal 
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