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ملخص البحث:

لقد اصبحت القوة الذكية التي تعتد على القىوة البىلبة نالنةعمىة لىك الركىةاس ا لةلىية للايةلىية الالةرييىة ا لرتبيىة

ى

ال ىرايب رىىةراب ان ةلىىة رشىىبل رلىىمي الىىه فت ىرة ن ات ى ا نل ى نالوة يىىة راىىبال فشىىل القىىوة العاىىبرتة ا لرتبيىىة فىىي الع ى ار ا لىىر الىىذ

تبنة ىة
فى

الو يىىةا المتحىىدة ا لرتبيىىة ال ى اي ىراا لرايعىىة لىىةللة للايةلىىية الالةرييىىة نلتلىىةل ال التىىي تاىىتالدل ة الو يىىةا المتحىىدة فىىي تل ى الايةلىىة
رةإلضةفة ال ان ا زلة ا قتبىة ية التىي لى دت ة الو يىةا المتحىدة نالتىي تبىت راىبال ليةلىية الحىرنع التىي اتبعت ىة فىي كىل لىك العى ار

نافغة اتةن اثرا رشبل كب ر في الو يةا المتحدة ا لرتبية نكذل ظ ىور العداىد لىك التحىديةا ااا ا ميىة نفىي لقىدلت ة ازلىة ا تشىةر
النون نازلة الطةقة نالبعو الب ني نالاعي الرنلي لتعة ة لبة ت ة العةلمية كل ذه ا لبةع فعىت الو يىةا المتحىدة ا لرتبيىة الى
تغ ىىر ليةلىىت ة الالةرييىىة ن العمىىل على اعطىىةا نر اكبىىر للولىىةال الدالولةلىىية نالوقةاليىىة نا عهليىىة فاىىه عىىك نر المقىىوم الت نلىىويي فىىي
الايةلة الالةريية للدنلة.
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Abstract:
Smart power that relies on hard and soft power has become one of the basic pillars of American
foreign policy,It has been adopted by President Barack Obama officially adopted it during his first and
second terms of office due to the failure of the American military force in Iraq, which prompted the
United States of America to conduct a comprehensive review of the foreign policy and the methods it
uses, In addition to the economic crisis that the United States witnessed, which resulted from the policy
of wars it pursued in both Iraq and Afghanistan, greatly affected the United States of America, as well as
the emergence of many important challenges, foremost of which are the nuclear proliferation crisis, the
energy crisis, the Chinese rise and the pursuit All these reasons prompted the United States of America
to change its foreign policy and work to give a greater role to diplomatic, cultural and media means, as
well as the role of the technological component in the state's foreign policy.

:مقدمة

اثبتت التبةرع في اآلن ة األال رة ان القوة العابرتة نا قتبة ية أ ا ال الاةار لة ية ن شرتة كب رة ن و لة ف

رةلو يةا المتحدة ا لرتبية ال العمل عل إيبة ليةلة ادالة البوصة رعد ا تساز صورة الو يةا المتحدة ا لرتبية

الةم العةلم رابال الحرع الغ ر لرعية في الع ار نالتي ثبت زتف ا عةااا التي قةلت تل الحرع لك ايل ة نا ة
. ولت الع ار لك الد ان لية ة ال الد يمتةز رةلفوض

تبني ليةلة القوة الذكية التي كة ت لراكس األرحةث نالمؤلاةا الف رتة نالبحوية

عمل الرايب رةراب أن ةلة عل

ا لرتبية قد طر ت ة نقد اكر ال في ار ةلب ا تالةاي عندلة ترلح لراةلة الو يةا المتحدة ا لرتبية نعندلة تول
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الالطة عمل عل

تطب ق ذا المشرنع الذ

نالعمل عل ان يبون الحل ا قتبة

نالعابر

يم ل ال

إعطةا فرصة للولةال الدالولةلية ناإلعهلية نالت نلويية

و الاليةر األال ر.

ان القوة الذكي ة طر ت رعد الالاةار العابرتة نالتول في التالدام القوة البلبة نالتي اثرا في يةااية الو يةا
المتحدة ا لرتبية في ع د يورج اوش ا اك نظ ور أر عةلمي رافض لتالدام القوة العابرتة لك ايل الايطرة

عل

نلة لع نة نالم ل ال لة يمبننة فعل لع ة لك ليةلةا اقتبة ية ن ئة نثقةالية رةإلضةفة ال الوورة ا ل ترن ية

اتنةن

ذا البح

المرت ساا البغراالية للقوة النةعمة ا لرتبية لك نلةال ليةلية ن الولةلية نإعهلية نثقةالية

كةلفنون نا اع نالبعوةا الدرالية فاه عك نر ا تر ت ن نلةال التواصل ا يتمةعي .
مشكلة الدراسة:

اصبحت الو يةا المتحدة األلرتکية قوة عظمة رابال قوت ة نليةلت ة الالةريية نقد اصبحت القوى النةعمة ية بة
کب ار لك الايةلية التی تتبع ة الو يةا المتحدة فی فرض هيمنت ة عل

العةلم ن ذا لةيةاا لشکلة البح

فی

الکشف عن .
فرضية الدراسة:

تمتلک الو يةا المتحدة األلرتکية ا واع عدة لك المرتکساا البغراالية للقوة النةعمة(ليةلية نثقةالية نتکنولويية
ننلةال التواصل ) ف ل تؤثر ذه المرتکساا عل قوة الو يةا المتحدة األلرتکية.

أهمية البحث:

ت مك أ مية البح

المولوم " المرتكزات الجغرافية للقوة الناعمة االمريكية " نتعتبر لف وم القوة النةعمة اللوع يداد

في الايةلة الدنلية رةلشبل الذ

اتنةلال ل تطلعةا القرن الوا د نالعشرتك الذ

يعطي ا مية للبعد الت نولويي

نالمعلولةتي في اغلال قاةيةه.
اهداف الدراسة:

ت دف الدرالة ال الکشف عك اثر القوة النةعمة عل قوة نليةلة الو يةا المتحدة األلرتکية الالةريية.

حدود الدراسة:

820

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،17العدد ( ،)4لسنة 2021
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(4), (2021

تمول الحدن المبة ية للدرالة دن الو يةا المتحدة ا لرتبية كو ة التعملت ليةلة القوة النةعمة في ليةلت ة

الالةريية اله الفترة ا ال رة رابال لة تمر ر المنطقة لك تبةارةا نصراعةا اقليمية ن نلية.
منهج الدراسة:
التالدم البة

المن ج الوصفی رةلتالدام لن ج تحل ل القوة نالذی تم الکشف لك الهل عل القوة النةعمة للو يةا

المتحدة األلرتکية.

تمهيد
القوة الناعمة  :عرف ة يوزتف ة عل ا ة القوة ا كور يةااية لك األلةل ال التقل دية نقد المة ة رةلقوة المتعةن ة
إا لب ة رقوة الوالداك في تعليم أانةا م إا ا م كلمة لبلوا لعتقداا ي دة لدى أطفةل م كةن ل م القدرة عل التأث ر
ذا المبدأ ال الموافقة ان التقل د رة قتداا نتقوم عل لبدأ

ف م ،نتقوم ذه القوة عل لبدا البذع ن ا غراا ف ؤ

تال ر النةس نليب ايبةر م عك طرتق الوقةفة نا عهم نالدالولةلية ننلةال التواصل ا يتمةعي.

()1

( )1يوزتف ة  ,القوة النةعمة  :نل لة النبةح في الايةلة الدنلية  :تريمة  :لحمد توف ق البب رلي  ,العبيبةن للنشر  ,الرتةض ,
 ,2007ص .33
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ومن اهم اليات القوة الناعمة هي:

()1

 -1الجاذبية :التي ت ون عبب النفور نل ة نلةال لنشره لول الدالولةلية نالوقةفة نالمنظمةا الدنلية نغ ر ة.
 -2االقناع :ن و عل

وع ك رةلوعي ان الهنعي نتعتمد عل

الماة اركةن الةلية ن ي (الوضوح ،البةع الرغبةا

نالحةيةا ،المبداقية نالتعستس).
 -3االستقطاب :ن ي تقوم عل لبدأ يلال ا الر ال قطب رةلتأث ر ف م تيبة لتهك م القوة الشةللة.
ناكر البة

ا لمة ي يون يةلتو غ ان الايطرة الدنلية

تنفبل رأ

ة لك ا

وا عك اليةا

الترنتض الوقةفي نالايةلي نالتي تاتعمل ة القوى الدنلية ال برى ضد الدن ا ضعف لن ة لك النة ية العابرتة
نا قتبة ية نتةر رأن نيو النالال الايةلية نالوقةالية في الدن التةرعة و عل تنةغم ل لبةلح المراكس الدنلية

يغني عك الحاور العابر المبةلر

()2

 ،نتاتطي القوى النةعمة توظيف يمي القدراا المد ية نالوقةالية نالف رتة

نالدالولةلية فةلو يةا المتحدة ا لرتبية تعد لك اكور ن العةلم يذرة لل برة و العةلم فاهً عك كو ة لك

اكبر الدن التي تبدر نتنتج ا فهم نالبرالج ن كذل لنح للطهع للدرالة ف ة إا ا تلوا لنةصال قية ية عةلية رعد

عو ت م لبلدا م(.)3

نا تسعت الو يةا المتحدة ا لرتبية لوقعة لتقدلة لقةر ة ابقية القوى العةلمية كو ة ا قوى لك ة ية التالح

نالب وش نا قدر عل ا تساع الاو نافت ةب لواق النفوا العةلمية فاهً عك كو ة ا كور اكةا ن تفوقة في لبة

البنةعةا نالت نلويية( ,)4نلعل ا م لة يم س اإللبراطورتة ا لرتبية و ال يمنة عل العةلم رألره ن و ا لر الذ لم
اتوفر لبةقي ا لبراطورتةا في العةلم التي كة ت هيمنت ة يستئة نتعو الابال نراا ال

المبة ا فاهً عك ظة رة العولمة المعلولةتية نا تشةر نلةال ا تبة الحدا (.)5

ال

التفو في لالتلف

( )1الدرةغ ،لبطف  . )1996( .قنةع _ ل ل تطوتر الشالبية  .ط .3ار ا لراا .عمةن _ األر ن ,ص .17
Griffiths .Martin , (1999). Fifty Ket Thinkers in International Relations , London ,Routledge, 1999,p
132.
)(3
Luke .Christin and Kersel . Morago . ( 2013 ). M, U.S. Cultural Diplomacy and Archaeplogy : Soft
power, Hard Heritage, Routledge studies, New York ,P 18
)(4
Hobsbawn .Eric, (2007) . Globalization , Democracy and Terrorism, London , Little , Brawn, p 68.
)(2

Hill, Chapel , ( 2007 ) . The American Ascendancy : How the United States Gained and Wielded
Global Dominance , University of North Carolina Press,p44
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أوال :المرتكزات السياسية:
تؤ

األ ناا نالايةلةا الدااللية نالالةريية ن ار ل مة نكب ار في تعستس ان تقوتض قوة نلة لع نة نتاتعمل

الو يةا المتحدة ا لرتبية العداد لك األ ناا الايةلية لك ايل تحق ق أ داف ة نلبةلح ة قبل اللبوا ال القوة نلك
ا م تل الولةال ي:

 )1الدبلوماسية :نقد عد ة يوزتف ة لك ا م لوار القوى النةعمة التي تاتعمل نتطوتر العهقةا ا ك الدن في لت
المبة ا نتق يم لواقف الحبولةا إزاا قاةية لع نة

()1

نتعو الدن كو ار عل الايةلة الالةريية للبلد ف ي لهح

ان داك فمة ان تعسز قوت النةعمة ان تبد ة فعندلة تتام الايةلة الالةريية للدنلة تتبف رة

ترام نالتسام القوا ك

نا تفةقيةا نتقديم الماةعداا ف ي تمتل قوة ةعمة يمبن ة التأث ر في الدن الة عندلة تتبف ليةلت ة الالةريية
رةلتغطرس نالنفة ف ذا اؤ

ال تقوتض القوى النةعمة(.)2

نللو يةا المتحدة ا لرتبية لل

الولةلي قو ن لحترف تم ا شةا عل

الايةلي ان المبة ة ا يتمةعية أل ة تعتمد عل
تتب الو يةا المتحدة ا لرتبية كذل

لة يام

ألةس ال فةاة نليب النفوا

فرتق لك الدالولةل ك المحترف ك الذاك انشرنن و العةلم(.)3

" رةلدالولةلية المبتمعية " نالتي تقوم عل

ألةس ا دلةج ن نةا

عهقة ا للو يةا المتحدة ا لرتبية ل لنظمةا المبتم المد ي التي تام (النشطةا الايةل ك ناإلعهل ك
نغ ر م) في الدن األالرى ( .)4فاهً عك (الدالولةلية الشعبية) التي تعرف عل ا ة ال النشةط الذ ابذل الد

ان نلة لمولة في لعب ة ل اال ا ار العةم الالةريي رع دا عك الافراا نالدالولةلية الرلمية ن ي ليات رةلحداوة إا

()1

لركس الحرع النةعمة للدرالةا ( : )2014الحرع النةعمة  :األلب النظرتة نالتطبيقية  ,الطبعة األنل  ,ا رنا ,ص .99

( )2ب ل ,علي  . )2001( .الوقةفة العر ية كعبر المعلولةا  ,للاة كتال ثقةالية رقم  , 256المبلب الوطني للوقةفة نالفنون ناآل اع ,
ال وتت .
()3

عد ةن ،ا اةن  )2010(.توظيف ف رة الديمقراطية في ا لتراتيبية ا لرتبية ،رلةلة كتوراه ،كلية العلوم .الايةلية ،يةلعة

الن رتك ,رغدا  ,ص . 45
()4

يون لةرب ن ر ولب لةرة ,الدالولةلية المبتمعية ا لرتبية تبةه الب ك نالاعو ية .لتوفر عل الرارط:
.www.rcsmideasti
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تعو ال

قبة الحرع البةر ة التي اثمرا العداد لك اإلااعةا الموي ة

()1

.ان تتب رشبل لبةلر ال

لالةطبة

البمة ر نالشعوع عك طرتق أ ناا ننلةال لعبية الغرض لن ة و العمل عل انةا عهقةا ل الشعوع نلحةنلة

كاال تأا د ة كةلرتةضة لوه(.)2

ان الرؤتة ا لرتبية الحداوة تعمل عل

الفض القواا العابرتة نا لتعة ة رةلقوة المد ية اد

الدالولةلية ا لرتبية البدادة ضرنرة نيو فر

عن ة إا رأا

الولةلية لرتعة ا لتبةرة له تشةر رارعة في المنةطق ااا النساع

عك طرتق التعةنن ا ك ن ازرة الالةريية نالوكةلة ا لرتبية للتنمية لك ايل اللق توازن ا ك القوة العابرتة نالمد ية(.)3

 )2نفوذها في منظمة األمم المتحدة :ن ي ا دى ا م نلةال الايةلة الالةريية لتلم المتحدة نقد اكر نزتر الالةريية
األلرتبي األلبق ييمب ايبر " ان التعمة األلم المتحدة كول لة للقية ة ا لرتبية استد لك قدرت ة عل

تحق ق

أ داف ة"(.)4ناكر لولابي " عندلة تالفق ا لم المتحدة في ان ت ون أ اة طيعة لت ة ية ا لرتبية في لاةال ااا
ا تمةم البو ف ي تاقط ة لك ا عتبةر"

()5

إا اتامت عهقة الو يةا المتحدة ا لرتبية رمنظمة األلم المتحدة رةل يمنة نالايطرة لفرض قوت ة عبر
الشرعية الدنلية ن ذا لة قةلت نزترة الالةريية ا لرتبية لة ل ك انلبراات يعد عو ة األل ك العةم لتلم المتحدة كوفي

()1

كرتاتو نليةم  )2009( ,الدالولةلية ا لرتبية في ع د ان ةلة  ,ورب تةيمس  ,لرايعة ا داث ا لبوع  ,الناالة المتريمة ,ص

3.
()2

ة يوزتف  )2010(,الدالولةلية البدادة في ترلة ة القوة الذكية  ,ارييبت لنديبت  ,لتوفر عل الرارط:
www.project-sydicate.org

)(3

Lecoutre Sophi, (2010), the U.S Shift towards smart power and its impact on the transatlantic
security partnership, eu diplomacy papers, department of eu international relation and diplomacy
studies, Belgium., p 34..
)(4
Weinbrenner John .(2007) Soft power and hard power approaches in United States foreign, policy:
Acase study comparison in latin America – MA. Thesis, University of control florida . , p45.
( )5تشولابي عولي( . )2004ال يمنة ام البقةا  :الاعي ا لرتبي ال الايطرة عل العةلم  :تريمة لةلي ال عبي  .ار ال تةع العر ي
 ,ا رنا ,ص 43
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عنةن لك الع ار عةم  1988إا قةلت " تمن ل

ل لبةلحنة القولية ام

"(.)1

ظة لع دا ،نلوف رى ااا كةن لة توصل الي

ليبون لتوافقة

ناتمت الو يةا المتحدة ا لرتبية ليطرت ة عل لبلب ا لك الدنلي رعد لقوط ا تحة الاوف تي ناعتمة ة عل

لبدأ اضعةف المؤلاةا الدنلية ناإلقليمية لك ايل راط ليطرت ة رشبل لنفر عل األلم المتحدة نلبلب ا لك
الدنلي نلؤلاةت ة ()2نتعد الو يةا المتحدة ا لرتبية ا د الدن الالمب الداامة العاوتة في لبلب ا لك الدنلي
نالتي ل ة ق النقض ( )VETOن ذا يعني ان اغلال الق ارراا التي اتم اتالةا ة تأالذ عتبةراا ليةلية لك يمي

الدن األعاةا ن نةل العداد لك العوالل التي لةعدا الو يةا المتحدة ا لرتبية عل فرض ليطرت ة عل األلم

المتحدة نا م ة(:)3

 -1ق النقض الف تو.
 -2الدن التي ا تبرا في الحرع البةر ة أصبحت عل قنةعة تةل ا ة يبال ان تاتومر النبر الغر ي.
 -3تعد الو يةا المتحدة ا لرتبية لك أكبر الماة م ك في التموتل المةلي في األلم المتحدة ن ي رحةية اامة ل ذا
التموتل.

()4

الجدول ( )1مساهمة أكبر خمس دول في ميزانية األمم المتحدة للمدة من ()2021-2019
قائمة الدول

نسبة المساهمة  %من ميزانية

الواليات المتحدة االمريكية

%22

األمم المتحدة

)(1

Frederick A. Henry,(2005) . Hard and Soft Power: The Paradox of "Winning the War of Ideas" in the
21st Century, U.S. Army War College, Philadelphi, p 35.
( )2النةالاي ،لحمد ا مد  ،قرااة ليبولويية لتراتيبية ان ةلة البدادة ،رح لنشور عل لوق لببة المركس العر ي للدرالةا
الماتقبلية عل لببة المعلولةا الدنلية (ا تر ت) عل الرارط http:/ WWW. Mostakbaliat .com /? p=7219.
()3

لحمد رضة ،فةطمة  . )2012( ،ا رعة الب ولتراتيبية لتلك القولي األلرتبي رعد عةم ,2001رلةلة لةيات ر ،كلية العلوم

الايةلية ،يةلعة الن رتك ,ص.46
()4

فؤا البطةانة  ,ا لم المتحدة  :لنظمة تبق ن ظةم ار ل  ,ط , 1المؤلاة العر ية للدرالةا نالنشر  ,ا رنا  , 2003 ,ص .85
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الصين

%12

اليابان

%8

المانيا

%6

المملكة المتحدة

%4

المبدرUnited Nations , Resolution adopted by the General Assembly on Dec. 2020. :

إا تمةرس الو يةا المتحدة ا لرتبية ضغوطة عل الدن لك ايل التبوتت عل ق ارراا تبال في صةلح

الو يةا المتحدة ا لرتبية نلك ا م األلولة عل ال
رحبة ا

للقيةم رعمليةا عابرتة في الع ار
لحمةية ا لك نالالم الدنل ك (.)1
ن عد ا داث الحة

و تفا ر الو يةا المتحدة ا لرتبية للقرار  1441رأ يالول ة

لم يمتول لق ارراا لبلب ا لك نقةلت رعمل عابر ضد الع ار

عشر لك لبتمبر قةلت الو يةا المتحدة ا لرتبية اتبني الطةع بولي عل يمي
()2

الدن نالمنظمةا الراعية لإلر ةع

نل ظ ور اإلر ةع نالحرع علي ادأا الو يةا المتحدة ا لرتبية رةلترنتج

لف رة ان الطر اإلر ةع الحقيقي لحد رةلبمي نليب رةلو يةا المتحدة ن د ة ن ذا لة ركسا علي الطةرةا الرايب

األلرتبي يورج ال و اوش عةم  2002إا ا توا عل عبةراا تش ر ال اإلر ةع اإللهلي المتطرف القة م لك
ن الشر األنلط لول لورتة نالع ار

(ألةلة اك

ن) نا

نااران نل بية فاهً عك التنظيمةا اإلر ةاية لول تنظيم القةعدة رقية ة

ااا لة لم تتم الايطرة عل

نلهلة البمي ن ذا اد عل

الو يةا المتحدة ا لرتبية عل

أللحة الدلةر الشةلل فاوف تحدث كةرثة عةلمية ت د الك

التوظيف الايةلي ال ب ر لمبطلح اإلر ةع ()3ا لر الذ
األلم المتحدة إا ألةر (ار ت لبرنكرلوفت) ال

ال

أ ى ال

زتة ة هيمنة

رقول " ان األلم المتحدة

يبال عل ة ان تتحمل لاؤنل ت ة في لواي ة الحرع ضد اإلر ةع لول الو يةا المتحدة ا لرتبية " فاهً عمة قةل

()1

يه  ،لحمد عمةن ( , )2004ا لتراتيبية نالدالولةلية نالبرتوكو  :ا ك ا لهم نالمبتم الحدا

 ,ط , 1المؤلاة العر ية

للدرالةا نالنشر  ,ا رنا ,ص 46
Walter H. leach , American call to islam in middle east : the information of ear , by strategy research
project , 18 march 2005 , p 3 .
)(3
W. Bush George , president of United States delivered to joint session of congress and the American
people , Washington D.C .20 September 2001 , speeches of today.
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نزتر الدفةع األلرتبي آ ذاب ن ةلد رالاف لد " :ان الحرع الالط رة عل اإلر ةع الدنلي تتطلال لك األلم المتحدة

تبةنز العوااق التي ياع ة القة ون الدنلي ال هليبي نالتحرب رةلعمل الدنلي رةلارعة الممبنة"

()1

.

 )3النفوذ األمريكي في الدول الحليفة لها :نةل ال و ر لك الدن المنةصرة لايةلة الو يةا المتحدة ا لرتبية ن ذه
الدن لتقدلة عابرتة نعلمية نصنةعية نتعد الو يةا المتحدة ا لرتبية رعض ذه الدن
صديقةً ل ة نا م تل الدن ارتطة ية نإلراا ل نالاعو ية ناليةرةن نغ ر ة نلك اله

ليفةً ل ة ن عا ة ا الر

ذا النفوا تاتطي تحق ق أ داف ة

ا لتراتيبية و العةلم(.)2

 )4المساعدات :ي الماةعداا التي تقدل ة بولة الو يةا المتحدة إل الحبولةا األالرى نتقام ذه الماةعداا ال
لاةعداا عابرتة نلاةعداا اقتبة ية نالتي تقدل ة رشبل الةص للبلدان نالدن النةلية التي ل ة أ مية التراتيبية
رةلنابة للو يةا المتحدة ا لرتبية نلك ا م الوكة ا المتالببة في تقديم الماةعداا ا قتبة ية ي الوكةلة
ا لرتبية للتنمية الدنلية.
ن حاال اية ةا الوكةلة ا لرتبية للتنمية الدنلية فةن الو يةا المتحدة ا لرتبية قةلت اتالفيض قيمة الماةعداا

التي تقدل ة إا كة ت والي ( )52.5لليةر ن ر في العةم ( )2016ال ( )47.2لليةر ن ر في العةم ()2019
نتبلغ الماةعداا العابرتة والي ر

ذه التموتها .

()3

الجدول ( )2الدول العشر األولى التي استفادت من المساعدات االمريكية في عام ()2019

()1

()3

المرتبة

الدولة

قيمة المساعدات

1

أفغانستان

4.893مليار دوالر

2

إسرائيل

3.308مليار دوالر

3

األردن

 1.723مليار دوالر

ب ال  ،كمة ( . )2006تحو ا الحركة ا لهلية نا لتراتيبية ا لرتبية  .ط , 1القة رة ,ار لبر المحرنلة ,ص212
)(2
Nay , Joseph S.,(2003) Limits of American Power, Political Science Quarterly, Vol. 117, No. 4
https://www.globalhealthlearning.org/ar/partner/usaid
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .على الرابط:

827

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،17العدد ( ،)4لسنة 2021
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(4), (2021

4

مصر

 1.248مليار دوالر

5

العراق

960.2مليون دوالر

6

اثيوبيا

 922.8مليون دوالر

:

اليمن

 809.8مليون دوالر

8

كولومبيا

 800.8مليون دوالر

9

نيجيريا

 793.4مليون دوالر

10

جمهورية الكونغو الديمقراطية

 781.1مليون دوالر

المبدر  :لؤلاة اإل بةااا العةلمية " "Statistعل الرارط :
https://al-ain.com/article/10-us-financial-aid-half-middle

كمة ه ظ في البدن الاةاق فةن والي بف الدن المويو ة في القةامة ي في لنطقة الشر األنلط ن ذا اد
عل أ مية ذه المنطقة رةلنابة للو يةا المتحدة ا لرتبية.

ثانياً :المرتكزات الثقافية واالعالمية:
ارى يوزتف ة

ان الوقةفة ي عنةصر يذع الدنلة رشبل كب ر نتشمل الوقةفة ا ع نالفنون نالتعليم

نغ ر ة إا تقوم ذه األ اة اتحق ق النتةاج عبر ا قنةع نالبةااية( .)1إا الةر نزتر الالةريية األلرتبي األلبق كولك
رأن في ا دى الطةرةت ال ا "

التطي ان اف ر في رص د لبلد ة اثمك لك صداقة قة ة عةلم الماتقبل الذاك

تلقوا تعليم م نة"  )2(.نتتعرض الوقةفة ا لرتبية للعداد لك ا تقة اا لك الموقف ك نالبة و ك في لت المبة ا

رابال ا تواا المبتم عل لشةكل ايتمةعية كو رة لول ارتفةع ابة البرتمة ا ان األلرتب ك يحملون في الوقت

( )1يوزتف ة  ,القوة النةعمة  :نل لة النبةح في الايةلة الدنلية  ,لبدر لةاق  ,ص 36
()2

يوزتف ,ة  ,القوة النةعمة  ،لبدر لةاق  ,ص 42
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اات لبة ئ ا فتةح نالرنح البمةعية نالتطوع نالحراب ا يتمةعي نغ ره)1(.ن نةل عدة البة للولةال الوقةالية التي

تتبع ة الو يةا المتحدة ا لرتبية أ م ة:

 )1الفنون واآلداب :ن ي لك ا م الولةال الوقةالية نتشمل األفهم نالمالاها نالموليق

نالمار يةا لول لبة

ول و لتفهم نالفنة ك نالممول ك األلرتب ك فاهً عك تبدار ذا اإل تةج الاالم و العةلم نتريمت ال يمي
اللغةا إا ان نةل تأث ر كب ر للتبة

رةلوقةفةا نالحاةراا نالقيم ا ك الدن .

نأصبحت صنةعة الا نمة في ألرتبة أ اة لك ا ناا ا لتراتيبية ا لرتبية ليمة في ل ار ل التحو ال برى

لول لة دث رعد الحة

عشر لك لبتمبر  2001إا تم ا تةج العداد لك األفهم كةن ال دف لن ة تحا ك صورة

الديمقراطية ا لرتبية و العةلم(.)2
ان لبة

األفهم في ول و نعل الرغم لك ع و ة العدادة تعد أكور تأث ار في القوة النةعمة ا لرتبية لك

يةلعة ةرفةر راال كمية ا لتةع المويو ة في األفهم التي تباد العداد لك المفةهيم كةلحرتة نالعنف نغ ر ة ن و

لة ف رةلحبولة ا لرتبية ال التنا ق ا ك نكةلة ا لك القولي األلرتبي ن ك الشركةا العةللة في صنةعة الا نمة

في ول و إا تم في ع د الرايب رنزفلت اصدار ل ل و ا م الموضوعةا ن ي :)3(:
 -1نصف الشعوع ناأللم.
 -2تشبي ا تةج نالعمل
 -3تبوتر رطو ا القواا المالحة
 -4العمل عل رف المعنوتةا في البب ة الدااللية
 -5تفا ر نتوضيح الابال نراا الحرنع التي يالوض ة ا لرتب ون.

()1

واا  ،لحمد علي ، )2002(،العرع نالعولمة  :لبون الحةضر نغموض الماتقبل ,ط ، 1القة رة :لبتبة لداولي ,ص .77

( )2عب د نةا)2007(,
www.ahram.org
()3

ول و نالايةلة الالةريية  ,لوية أفهم تمب د القوة العابرتة  .للف ا رام ا لتراتيبي,لتوفر عل الرارط :

يةل ك  ،صبةح  ، )2005( ,اعهم ا ته الع ار  ,البدلة نالرعال لك كتةع  :ا

العر ية  .ا رنا  ,ص 21
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 )2التبادل الثقافي :ن تتمول في الطهع نالبحو ك الوافداك للدرالة في البةلعةا نالمؤلاةا التعليمية ا لرتبية تألل
ألرتبة عند عو ت م ا م ليحملون البورة الط بة عك البلد فاهً عك كو م ل تقلدنن لراكس ن نلواق علية غي
الدا م أ ا م ليبو ون لفراا غ ر رلم ك لالدلة البلد الذ التاةف م.

التبة

نتقوم الو يةا المتحدة ا لرتبية رعملية تاوتق ألف ةر ة لك اله السلة ا نالبعوةا الدرالية

()1

نان ارالج

الوقةفي للطهع نالبة و ك تق ضمك شةط اللبنة ا لتشةرتة ا لرتبية للدالولةلية الشعبية نالغرض لن ة

ا داث التواصل ا ك الشبةع االل ألرتبة نالةري ة نلك ا م ارالج التبة

ار ةلج ( فولبراات ) الذ

الوقةفي التي تدار عبر لببة ا تر ت

يقدم لنحة لطهع الدرالةا العلية نالبة و ك ن المتالبب ك نكذل

ن ر ةلج ( الستةراا الدنلية) نغ ر ة

()2

ان الغرض لك عملية التبة

.

ار ةلج ( مفر )

الوقةفي ا ك الدن نالو يةا المتحدة ا لرتبية ا فتةح المبتم األلرتبي عل

كةفة الوقةفةا نتاتعمل الو يةا المتحدة ا لرتبية العداد لك الولةال لك ايل يذع عد كب ر لك الطهع لول

التراتيبية القرن الوا د نالعشرتك عك طرتق التعمة الولةال الت نلويية في التعليم الحدا

فاهً عك التعمة

ن ازرة الالةريية ا لرتبية التراتيبية أالرى و التعليم ن ي " ااا ار ا الدرالة في الو يةا المتحدة ا لرتبية " ن و
ار ةلج ال دف لن

ا لرتبية

()3

و تقديم المشورة العلمية ال

الطهع نالبة و ك الدنل ك و الدرالة في الو يةا المتحدة

فاهً عك الدنر الذ لعب ا تشةر المدارس نالبةلعةا نالمراكس البحوية نالوقةالية ا لرتبية في المنطقة

العر ية نتم فتح العداد لك الفرنع للبةلعة ا لرتبية في القة رة ن رنا نال وتت نالشةرقة نالدن ة نغ ر ة نا تبةه
الاةاد لك النةس اتدرتب أن

م في تل البةلعةا ظ ار لمة تتمت ر تل المؤلاةا لك ناي ة ايتمةعية نضمةن

للنبةح الم ني اليمة رعد نلك ا م ل ساا تل البةلعةا ا ة رع دة كل البعد عك المحيط اللغو نالوقةفي الذ يحيط

)(1

Sergio diaz and Briquets Charles , (2002) . biomedical globalization : in the international migration
of scientist , first edition , published by transaction m New jersey. U.S.A, P125 .
( )2ا ك ،در علي  ,ليةلة الو يةا المتحدة ا لرتبية نلاتقبل النظةم الدنلي ,ار ال تال العلمية للطبةعة نالنشر نالتوزت  ,رغدا ,
ص 213
Morgenthau,Hans. (1985).politics among nations: the struggle for power and peace , 6edit . new
York McGraw-hill
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ا ة فةللغة العر ية ت ون غةابة رشبل تةم عك المقرراا الدرالية في تل البةلعةا نان نيدا ت ون رشبل لقتاال

أ

صلة ل ة رةألرض نالمبتمعةا التي تويد عل ة (.)1

لم يعد يقتبر عل

 )3اللغة :تلعال اللغة ن ار كب ر في ثقةفة المبتمعةا نأ ى ا تشةر الوال للغة اإل ل ستة الذ

لبة ا عمة فحاال ال تعداه ل دالل في المؤلاةا العةلة ن ت لغة التالةطال ال ولي ا لر الذ أ ى أ ت داد
اللغة ا م نلقولةا ال وتة الوقةالية للمنطقة ليمة في المنةطق التي تقطن ة يةليةا غ ر عر ية نالعة كةلالليج
العر ي عل لب ل الموة نأصبحت اللغة اإل ل ستة لغة تو د العةلم ن ألةلية في كل األ ظمة التعليمية (.)2
 )4نمط الحياة :يرا العداد لك التحو ا في كو ر لك المبتمعةا تيبة للتأثر رأ مةط الحيةة ا لرتبية ليمة في
ي ل الشبةع نالناةا إا أضحت األزتةا نالمهرب نأ ناا الستنة ن ت أ واع المأكو ا الارتعة ا لرتبية لنشرة في
يمي ا حةا العةلم.
 )5االعالم والصحافة :ناكر نزتر الدفةع األلرتبي ن ةلد رالاف لد عةم  2006ان أكور المعةرب امة ليات في
لوارع الع ار ان يبة أفغة اتةن ال التداو ةا ا البةر في وتورب نلندن نالقة رة.
ا لرتبية ل اس يةا ضالمة يدا ظ ار للدنر ال ب ر الذ
التراتيب ت ة فاهً عك

()3

ترصد لولةال ا عهم

تلعب في التأث ر عل الايةلية الالةريية ا لرتبية نتطب ق

نر ة في شر نترنتج القيم نالمفةهيم ا لرتبية و العةلم إا اكرا

البحف ك في الب ت األايض " ان نلةال ا عهم رةتت صدى لمة يبرح ر الب ت األايض ".

ل ك تولةس عم دة
()4

نتعد ا عهم لك

نلةال الايةلة الالةريية إا يأالذ لبل ك مة :التأث ر النفاي ان الحرع النفاية ن ي لحبلة لعهقة التفةعل ا ك
طرف ك ان اكور نتتم س رقدرة ا د أطراف ة عل

()1

ف ا الر حو عمل لع ك نالشبل الوة ي و الترنتج لتف ةر التي

عبدالاهم  ،رف ق  )2011(,الو يةا المتحدة ا لرتبية ا ك القوة البلبة نالقوة النةعمة ,لؤلاة ا تشةر العر ي ,ا رنا ,ص 73

( )2رةك ر  ،لحمد لبد الداك( , )2008عةلم المعرفة ,المبلب الوطني للوقةفة نالفنون ناآل اع  ,ال وتت  ،ص 5
)(3
David Bearce and Daniel Trione ( July 2010 ) , " Foreign Aid Effectiveness and the strategic Goals
of Donor Government , " Journal of politics 72, no .3,p 850 .
( )4لةكغفون  .يورج ,ن اول  .نليم  . )2006( ,الالرنج لك الع ار  ,الطة ا احةع لك ا ن  ,لركس رالةا الو دة العر ية ,
ا رنا ,ص .23
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ترتد ة الايةلةا العلية( .)1نل ك يوزتف ة

اعط لبهً يداداً لتعهم اوصف قوة ةعمة نالذ

يعتمد عل

ا كراه النفاي ال قدرة ا عهم عل إعطةا صورة ايبةاية لك الطرف األن للتأث ر الالفي في الطرف الوة ي نلعل
لك أ م ة ااراز صورة الدنلة رةلشبل اإل اة ي نعل الرغم لك ال الدنر ف نةل
اتحرتف ا البةر نا
الدنلية .

ني االر لتعهم عندلة تقوم

داث نالحقةاق نتااليم رعا ة ا الر ا لر الذ او ر الشبوب نالمالةنف نتؤثر في العهقةا

()2

نلتعهم نران رايايةن في تفع ل العهقةا الدنلية نالايةلةا الالةريية ن مة:

 -1االعالم كمصدر للمعلومات :إا يعد ا عهم المبدر الراياي للايةل ك نالدالولةل ك إا يقدم رؤتة أنلية عك
األطراف المشةركة في التفةنض.
 -2االعالم كأداة لتنفيذ السياسة الخارجية :إا تبرز األ مية ال ب رة لتعهم لك اله لاة دت ان لعةرضت لقاية
لع نة ا لر الذ اؤ

ال اللق اتبة ةا لاة دة ان لعةرضة لتل القاية(.)3

نتاتالدم الو يةا المتحدة ا لرتبية ا عهم اوصف نليطةً ار ط ة ابةقي الدن ن ال عك طرتق ا تبة المبةلر
رةلبمة ر نالشعوع نتبةنز الحدن القولية لتل

الدن نلعل لك اارز ة لحطة  CNNنلبموعة قنواا MTV

فاهً عك ا شةا ة نلةال اعهم في الشر األنلط لالدلة لبةلح ة لول قنةة الحرة ن ار او لوا الذ قةلت الو يةا
المتحدة ا لرتبية ابو في عةم  2002نتشرف عل ة لبلب ألنةا اإلااعةا الدنلية ا لرتبية ا دف التأث ر
اتبة ةا ال ار العةم إا تقدم لويس ألالبةر الايةلة ا لرتبية ن تطوراا لنطقة الشر األنلط نالعةلم كل بف

لةعة لول ا البةر عك أللحة الدلةر الشةلل نا طة ة انظةم صدام ا ك ن و لة لةعد الو يةا المتحدة ا لرتبية

قبل ادا ال بوم عل الع ار عةم  2003عك طرتق لاة دة ال ار العةم ل ة.
الجدول ( )3ترتيب الواليات المتحدة االمريكية عالميا في عدد القنوات الفضائية في عام ()2020
المرتبة
()1

الدولة

عدد القنوات الفضائية

ال ةلمي  ،لبد  ، )2011(,ا عهم الدالولةلي نالايةلي  ,ار الةلة للتوزت نالنشر :ا ر ن ,ص . 27

( )2ااو لم رة  ،لحمد ( , )2012ا عهم الايةلي  ,ط  , 2ار الراية للنشر نالتوزت  ,ط , 2ا ر ن ,ص . 54
)(3
Matthew J. Slaughter, (2009) , How U.S. Multinational Companies Strengthen the U.S. Economy,
Business Roundtable and The United States Council Foundation. P 13.
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1

روسيا

7306

2

الصين

3240

3

االتحاد األوربي

2700

4

الواليات المتحدة

2218

5

الهند

1600

6

بريطانيا

704

7

اوكرانيا

647

8

تركيا

635

9

فرنسا

584

10

رومانيا

575

المبدرhttp://www.nabilkhalil.org :

ن حاال البدن تحتل الو يةا المتحدة ا لرتبية المرتبة الرارعة عةلمية لك إا عد القنواا الفاةاية التي زالت
تحةفظ عل قوت ة عل الرغم لك الغسن العن بوتي لشببة ا تر ت.

كمة تلعال البحةفة ن ار ل مة نراياية في الايةلة الالةريية ا لرتبية لمة ل ة لك نر كب ر في تحرت ال ار العةم
نلعل لك أارز ة لة قةلت ر تل البحف رعد تفب ر اريي التبةرة العةلمية نا داث الحة

عشر لك لبتمبر لك

ملة لتأييج ال راهية ضد العرع نالمالم ك إا شرا صحيفة (ا تر شو ة هيةلد) لقة يةا الي ان ( ذا ل ل
راية رةلعداا الذ

عل ان األلرتب ك عل

تةيمس نالتلغراف ا لر الذ

الشببةا رةلترنتج لف رة ا
اإلر ةاية التي ت د الن م

()2

ت ن ل م الشعوع العر ية) نغ ر ة لك البحف األالرى لول وتورب

لةعد ن شبل كب ر في الحملة ا لرتبية في

ر ة ضد ا ر ةع()1إا تقوم رعض

النمواج األلرتبي الغر ي في العيش لك اله إيبة ف رة بذ الشعوع ل ذه الحركةا

( )1الع وةن نلةم ا ك علي  ,نر ا عهم في تنف ذ الايةلة الالةريية  ,الحوار المتمدن عل الموق اإلل ترن ي:
www.m.ahewar.org/s.asp?aid=448199r=o
( )2اليبتور لةار لو برغر ن ابو ار رلي  ، )2002( ,الحبم في عةلم اتب حو العولمة  ,تحرتر يوزتف ة ن يون
لبتبة العبيبةن  ,الرتةض ,ص . 216
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ثالثا :االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي:
ألةر ارتبنابي ال

األ مية ال ب رة لت تر ت إا قة

" ان ا تشةر الارت لت تر ت كأ اة يدادة

لهتبة لة و ا لظ ر نا د لك لظة ر التأث ر العةلمي ال ب ر أللرتبة اوصف ة الرااد ا يتمةعي للعةلم "
نلتالطبوط العمه

()1

(لببة المعلولةا الدنلية ا تر ت) نر كب ر في ا داث تغ راا ناضطرارةا عل

الاة ة العةلمية عبر العداد لك القنواا التي تمتل ة نلن ة :لحركةا البح

العدادة لول ية و نيويل فاهً عك

نلةال التواصل ا يتمةعي اليابوب نتوت ر ن ي لك ا م الشركةا ا لرتبية التي تعن رةلتباب نيم المعلولةا
و العةلم .

()2

ان ال دف الظة ر لتعمة لببة المعلولةا الدنلية (ا تر ت) و ل ولة نصو المعلولةا للبمي الة

ال دف الالفي و ا لتهع لك ي ة نا قنةع نا لتقطةع لك ي ة أالرى ن ذ يعني ان لك يمل لفةتيح الشببة

العن بوتية و صة ال القدرة عل توظيف المعلولةا رةلشبل الذ
ي ة الشعوع نالدن التي

تمتل لفةتيح ذه الشببة

نلعل لك ا م األلولة عل

()3

.

يالدم أ داف نالدنر الاعيف ال المعدنم لك

نر نلةال التواصل ا يتمةعي في تغ ر األ ظمة و لة دث في تو ب نلبر

إا تم تعبئة البمة ر عك طرتق لواق التواصل ا يتمةعي نإا تمعنة لرأانة ا ة ا دى نلةال القوة الذكية للو يةا
المتحدة ا لرتبية نالةصة النةعمة لن ة .
ن نةل

()4

أ مية أالرى لت تر ت فظ ر لة يام

رةلحرع الا ب ار ية

ن ان الحرع الا ب ار ية ان الحرع

ا ل ترن ية ي رع ت ون في لبة الفاةا الا بب ار ي نعة ة لة ت ون ذه الحرنع ا ك ن ان ا ك لالص ن نلة
()1

ارتبنابي  ،زتنغ ني  )2012( ،رؤتة التراتيبية  :تريمة فةضل يبتر ,ار ال تةع العر ي  ,ا رنا ,ص 25

()2

اغوان  ،علي رشةر ربر ، )2013(,الفوض الالهقة العبف الرلس لحقةاق الشر األنلط ,ط ,1لركس مورااي للبحوث نالدرالةا

ا لتراتيبية  ,رغدا  ,الع ار  ،ص 35
()3

لعسنز  ،عبد العةلي  . )2011(,ا تر ت نا لتهع الوقةفي  ,قاةية في ا عهم نالتواصل  ,لركس رالةا الو دة العر ية ا رنا,

ص 25
()4علي رشةر ربر اغوان ,لبدر لةاق  ,ص 40
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ان ا ك نلة ال لالص .نللحرنع الا ب ار ية العداد لك األ داف نا م ة الة تدل ر اية ةا لع نة ان لرقة اية ةا ان
تعدال رعض المنظولةا لك ايل الحة الارر رةل دف الذ

اتم لك ال بوم علي  ،ان الارر لك الممبك ان

يبون لة يةً ان لارقة لعلولةا ان أللحة ضرر عابر ان الحبو عل لعلولةا قد تغ ر لعة ا رةلحرع نقد
ت دف أل داث ضرر لة

إا ا ة

ان لعنو نأ ية ةً يبل لحيةة ا اةن ان رعض المنشآا.

ان الحرع الا ب ار ية ا ن ي ا د الحرنع لتي تواز الحرع العابرتة نف ة ضرر ضالم نت ون اقل كلفة
تحتةج لمعداا ضالمة(.)1

نلك الولة الحرنع الا ب ار ية التي لنت ة الو يةا المتحدة ا لرتبية ر ة عل ط ران نالتي ادأا في عةم

 2006في ع د الرايب يورج اوش إا اطلق عل ة الم " األلعةع األنلمبية " نالتي نلع ة اليمة رعد أن ةلة لك ايل

لك بمةا ضد لنشأا التالب ال النون اإلا ار ي إا تم في العةم  2010تبميم فةارنس الةص ل لحق اضرار
يايمة رمرفق تالب ال ال و ار وم في طنس نفي العةم  2019ر ا الو يةا المتحدة عل

ألرتبية نن طيةر ا بوم ال ترن ي عل قةعدة اية ةا الحرس الوور اإلا ار ي(.)2

رابعاً :المرتكزات التقنية (التكنولوجية):

القةط ااران لطةارة

للقوة الت نلويية ا مية كب رة ف ي تدالل ضمك القوة البلبة (العابرتة نا قتبة ية) نكذل

القوة النةعمة

(الوقةالية نالمعلولةتية) إا تدالل القوة الت نلويية في يمي لبو ةا القوة في ظل التغ ر الدنلي الحةصل.

عملية تُعن
نعند الحدا عك التطور التقني نالت نلويي اد لك اإللةرة ال لؤلر التنمية البشرتة ن ي
ّ
التعليمية للابةن نتنمية البرات نتطوتر ة إا تاع ذه العملية
رةلعنبر البشر  ،نتقوم عل تولي طة القدراا
ّ

لهرتقةا رةإل اةن نرف لاتواه لك اله اذل لب و اً كب اًر للحبو عل الدالل المنةلال نالذ اؤ ّل لعيش يةة
أن لهلح التنمية البشرتة ادا تتاح في أعقةع
نفعة ً في المبتم ّ .
كرتمة ،نتببح رب ده ذا عنب اًر لنتبةً ّ
العةلمية الوة ية ،رابال لة ألحقت تل الحرع لك لةر في لتّ النوا ي البشرتة نا قتبة ية ،فظ را
الحرع
ّ
لفةهيم التنمية البشرتة نا قتبة ية نغ ر ة لك المفةهيم التي

ات رةلبشرتة لك يداد نأالريت ة لك الدلةر الذ

)(1

Jordan Luke Griffiths, 2016 , " CYBER SECURITY AS AN EMERGING CHALLENGE TO SOUTH AFRICAN
NATIONAL SECURITY" . master's thesis , University of Pretoria , South Africa ., p33 .
/موضوعات-الخاصة/إيران/ضربات-أمريكية-سيبرانية-موجعة(2) https://makkahnewspaper.com/article/1502614-
إليران
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تار اًر في لبة التنمية البشرتة( .)1نتتم اةع
تمت األلم المتحدة رةلدرية األنل رةلدن الفق رة ناألكور ّ
أّلم ا ة .ا ّ
لؤلر التنمية البشرتة رمقيةس لك البفر ال الوا د عك طرتق اةع لؤلر لتولط العمر المتوق نلؤلر التعليم
نلؤلر الدالل اإليمةلي للفر ( .)2نا تلت الو يةا المتحدة ا لرتبية المرتبة الاةرعة عشر ا ك ( )189نلة لويو ة

في التقرتر لك إا لؤلر التنمية البشرتة اال اية ةا العةم  2019نالتقرتر البة ر في  2020إا تعد لك الدن
ااا ابة عةلية يدا لك لؤلر التنمية البشرتة كمة في البدن التةلي(:)3

الجدول ( )4ترتيب الواليات المتحدة االمريكية بين الدول من إذ مؤشر التنمية البشرية
المرتبة

الدولة

مؤشر التنمية البشرية

1

النرنتج

0.957

2

يم ورتة اارلندا

0.955

3

لوتا ار

0.955

4

و غ كو غ

0.949

5

ايالندا

0.949

6

المة ية

0.947

7

الاوتد

0.945

8

الترالية

0.944

9

ولندا

0.944

10

الد مةرب

0.940

11

فنلندا

0.938

12

لنغةفورة

0.938
)(1

Human development Report (1990), United Nations Development Programmer, New York, United
States of America, P145 .
)(2
Gerlad Hank (2018) , How to Calculate a Human Development Index.
لتوفر عل الرارط https://bizfluent.com/how-4894211-calculate-human-development-index:
)(3
Human development Report (1990), United Nations Development Programmer, New York, United
States of America,, P343.
836

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،17العدد ( ،)4لسنة 2021
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(4), (2021

13

الممل ة المتحدة

0.932

14

البيبة

0.931

15

0.931

وزته دا

16

كندا

0.929

17

الو يةا المتحدة ا لرتبية

0.926

Human Development Report, The next frontier, Human development and the Anthropocene, the United
Nations Development Programme,2020 , P343-346 .

تحتل الو يةا المتحدة ا لرتبية لرتبة لتقدلة لك إا لؤلر التنمية البشرتة نالذ

يش ر ال

رفةهية

الشعوع في العةلم إا ان ابة ( )0.926لك ( )1ي ابة عةلية يدا لقةر ة ابةقي ن العةلم.
نلك ا م لؤلراا التطور التقني نالت نلويي ي:

 -1نسبة االنفاق على التعليم و التقدم العلمي  :في لبة ا الدرالة ألانةا ة في المدارس نالبةلعةا المعة د
التالببية إا يعد التعليم قيمة للفر نالمبتم عل

د لواا ن تبذ الحبولةا لة في نلع ة لنشر التعليم ا ك اف ار

المبتم أل اعظم التومةر للمبتم ن و التومةر لؤيل ألف ار المبتم نتعرف ا فة عل التعليم ربورة لمولية
عل ا

" قيمة الموار ال لية للتعليم رةلنابة للنظةم ا قتبة

نقيمة الت هب المبة ي نالتب ساا المدرلية "

()1

ن ي تتامك قيمة نقت المعلم ك نالموار نالال

ن لغت ابة ا فة الو يةا المتحدة ا لرتبية عل التعليم لك

ايمةلي الدالل القولي في عةم ( )2018والي ( )%4.4ن ي ابة ي دة نتد عل لدى ا مية التعليم في الو يةا
المتحدة ا لرتبية .
نتولي الو يةا المتحدة ا لرتبية أ مية كب رة للتعليم في المر لة ا اتدااية نفي التعليم العةلي كو ة لك

الم ار ل الم مة نالتي تلعال ن ار كب ار في تطوتر العملية التعليمية.

Wood Hall , M.costs , Benefit Analysis , NEW York : ( 1991 ) , Pergaman Press .P 91 .
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الجدول ( )5نسبة إنفاق الواليات المتحدة االمريكية على التعليم في مختلف المراحل الدراسية
السنوات

االنفاق

على

االنفاق

على

االنفاق

على

االنفاق

على

االبتدائي

التعليم الثانوي

االدنى

التعليم العالي

2009

%6.2

%33.6

%19.1

%22.6

2010

%6.5

%32.4

%17.6

%25.7

2011

%6.4

%31.6

%17.9

%26.1

التعليم

االبتدائي

البدن لك عمل البة

قبل

التعليم

رة عتمة عل National Center for Education Statistics :

لتوفر عل الرارطhttps://nces.ed.gov :

 -2نسبة االنفاق على البحث والتطوير :ن و لؤلر يقيب إيمةلي اإل فة المحلي عل البح

نالتطوتر (في القطةع

الحبولي ،ناألكة يمي ،نالقطةع الالةص) كنابة لك النةتج المحلي اإليمةلي .إا ا تلت الو يةا المتحدة ا لرتبية
لرتبة لتقدلة عةلمية في لبة ا فة عل
البحوث ن يعبب البح

العلمي طبيعة الن اة نالتقدم في الدن نترتبط ربورة لبةلرة رة تيةيةا المبتم  ،إا ان

ظر أل مية نر ة في تحف س القطةعةا ا قتبة ية ناإل تةيية نرلم
األرحةث العلمية ي لك أ م لؤلراا تقدم الدنلةً ،ا
ليةلةت ة لك اله تقديم صورة ناضحة لمالتلف القطةعةا في المبتم و المشبها التي تتعرض ل ة نكيفية

إيبةاية عل لؤلاةا المبتم كةفة (.)1
الن وض ا ة ،نال نفقة لن ج نألب علمية تنعبب
ً
ن لغت فقةا الو يةا المتحدة ا لرتبية عل األرحةث نالتطوتر في عةم  2018والي ( )2.8لك ايمةلي

النةتج المحلي ن ي ابة عةلية رةعتبةر ان النةتج المحلي للو يةا المتحدة األلرتبية لرتف إا تنفق في األرحةث

التبرتبية نالتطبيقية فاهً عك التطوتر التبرتبي نلبة ا الوقةفة نالمبتم نالمعرفة رةلبنب البشر

()1

()2

.

المةع ل  ،الل  ,البحث العلمي أولوية الدول لتحقيق التنمية  ,المركس المبر للف ر نالدرالةا ا لتراتيبية  ,لقة لنشور عل

الرارط https://marsad.ecsstudies.com/41800 :
()2

ا فة عل البح

نالتطوتر في الو يةا المتحدة ا لرتبية لتوفر عل الرارط :
/الواليات-المتحدة-األمريكية/اإلنفاق-على-األبحاث-والتطويرhttps://ar.knoema.com/atlas
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العلمي و ا عبةس لمتطلبةا المبتم للبة

فةلبح

الذ

انتمي إل

الب ئة ا يتمةعية اات ة ،نأ د

لبةلر رمؤلاةا المبتم األالرى .إا يعد البح
اً
الوظةاف األلةلية للبةلعةا التي ترتبط ارتبةطةً

العلمي رك سة

ألةلية لرقي الشعوع نتقدل ة ،ظ اًر لدنره ال ب ر في توظيف لالريةت الف رتة نالتطبيقية في تحا ك الحيةة

ا قتبة ية للمبتمعةا نالدن  .إا تشبل الدرالةا العلمية المرتبطة رمعةلبة المشبها ا قتبة ية نا يتمةعية
التي يعة ي لن ة الفر قةعدة راياية
نتمبك تعرتف البح

طه األف ةر العلمية التي تمول البنية األلةلية للتنمية نالتطور.

()1

العلمي عل ا أللوع علمي اوصف ني ة لتعراض الحقةاق نتاتند ال فرضيةا

لنطقية لك ايل الالرنج رمعةلبةا لوضوعية لمشبلة لحد ة ا دف تحق ق غةيةا علمية لطلو ة  ،نتعد الو يةا
المتحدة ا لرتبية راادة في لبة عد البحوث العلمية المنشورة في لالتلف المبة ا إا كة ت لمدة طوتلة تحتل
المركس األن عةلمية في عد البحوث.

()2

الجدول ( )6ترتيب الدول العشر االولى في عدد األبحاث العلمية المنشورة عام 2019

()1

الترتيب عالميا

البلد

عدد األبحاث العلمية

1

الصين

684048

2

الواليات المتحدة

678197

3

المملكة المتحدة

212519

4

الهند

187014

5

المانيا

183640

6

اليابان

132308

7

ايطاليا

125709

8

فرنسا

118951

9

كندا

115384

لشرقي ،لةيد ( ، )2008نر البةلعةا في تطوتر نتنمية المبتم  ،لركس الدرالةا اإلا ار ية  ،يةلعة الببرة  ،العد العةلر ،

ص .176
()2

لليمةن  ،دى لحمد  )1989( ,لنة ج البح

العلمي  ,ا لبندرتة  ,ار المعرفة البةلعية ,ص . 16
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10

111820

روسيا

المبدر Scimago Journal & Country Rank 2019 :لتوفر عل الرارط :
https://www.scimagojr.com

نتعد البحوث العلمية لك ا م انليةا الدن لك ايل تحق ق التنمية نان زتة ة عد البحوث المنشورة تد

عل الدعم نالتموتل للبح

العلمي نا م ت لك ايل تطوتر البلد.

 -3عدد براءات االختراع  :تعد الو يةا المتحدة ا لرتبية
الت نولويية فاهً عك قدرة نالعة عل

الدنلة ا لرع في لبة

ا ات ةر نالتغه

التقنيةا

شر ذه التقنيةا و العةلم ن تحتل الو يةا المتحدة ا لرتبية المركس

ا ن في العةلم رإ تةج ا ل ترن يةا انابة  %40لقةال  %27لليةرةن نكذل

رةلنابة للبرلبيةا إا اتبةنز عد

ا تةي ة  %45لك ا تةج العةلمي ثم ال ة ا تحة ا نر ي انابة  %23ناليةرةن نال ند انابة  %18ذا فاهً عك
الت نلويية العابرتة التي تقوم عل لبدا ا الة التقنيةا ا ل ترن ية في المبة العابر ن ذا ا ى ال ظ ور لة
يام رةألللحة الذكية لول الطةاراا نن طيةر نغ ر ة نالتي ا ا ال تقل ل الالاةار البشرتة فاهً عك الدقة في
اصةرة ال دف(.)1

الجدول ( )7يبين عدد طلبات براءات االختراع المقدمة من المقيمين وغير المقيمين في الواليات المتحدة
االمريكية للمدة من ()2018_2015

السنة

()1

عدد طلبات براءات االختراع

عدد طلبات براءات االختراع

2015

288.335

301.075

2016

295.327

310.244

للمقيمين

لغير المقيمين

يولبرا  ،يف د ، )2004(,الحرتة نالقوة في عبر المعلولةا  ,في الدنر المتغ ر للمعلولةا في الحرع  ,لبلة رالةا عةلمية ,

لركس ا لةراا للدرالةا نالبحوث ا لتراتيبية  ,أاوظبي  ,العد ( ,)53ص. 34
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2017

293.904

313.052

2018

284,095

312.046

المبدرhttps://ar.knoema.com/atlas :

 -4نسبة مستخدمي االنترنت :اصبح ا تر ت لك نلةال التقدم التقني نالت نلويي في البلدان ظ ار للفوااد العدادة التي
اتمت ا ة نالتي يأتي في لقدلت ة القدرة عل التواصل رشبل غ ر لحدن ل ا لالةص في أ

لبةن في العةلم

فاهً عك كم المعلولةا ال ب رة التي اوفر ة ا تر ت نالتي يمبك لشةركت ة ل عد كب ر لك الماتالدل ك رطرتقة
ل لة ن ارعة كب رة ن الل ا تر ت في اآلن ة ا ال رة في لبة التبةرة اليمة يام رةلتبةرة ا ل ترن ية نالتي تقوم
اتا ل ايراا المعةلها المةلية ن ف الارااال نالفوات ر(.)1
نتعد الدلةا ا تر ت نا تبة ا في الو يةا المتحدة ا لرتبية لك الالدلةا الراادة نالمتقدلة عةلمية.
الجدول ( )8عدد االسر المشتركة في االنترنت واشتراكات االنترنت الثابتة للمدة من ()2018_2015
السنوات

اشتراكات االنترنت الثابتة

نسبة

باألنترنت

االسر

2015

102.212.000

%81.5

2016

105.714.000

%82.3

2017

108.199.000

%83.8

2018

110.865.000

%85.3

المشتركة

المصدر:
/االتصال-عن-بعد/topicsالواليات-المتحدة-األمريكيةhttps://ar.knoema.com/atlas/

نلك البدن الاةاق ه ظ ان عد لاتالدلي ا تر ت في ازتة ن و ا د لؤلراا التقدم التقني نالت نلويي

ا ك الابةن.

()1لقة رعنوان  , Internet: Advantages & Disadvantages You Should Know,لتوفر عل الرارط:
https://www.enkivillage.org/advantages-and-disadvantages-of-internet.html
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 -5عدد االشخاص الذين يستخدمون الهواتف المحمولة :اصبحت ال واتف المحمولة ااا ا مية كب رة في
يةتنة ال ولية ظ ار لتمتع ة رةلعداد لك المساية نالتي يأتي في لقدلت ة قدرة الفر عل التواصل ل المبتم
رشبل انل نأل ل فاهً عك نلةال التواصل ا يتمةعي التي تلعال ن ار كب ار في الوقت الحةضر نكذل
قدرة ال واتف المحمولة عل تالستك المعلولةا نالبية ةا.
ن اال االر ا بةاية عك عد لاتالدلي ال واتف المحمولة في العةلم فإن الو يةا المتحدة ا لرتبية تحتل

المركس الوةل

عةلمية لك إا عد لاتالدلي ال واتف نل ن ة في المرتبة ا نل

ال واتف المحمولة ال عد الابةن.

عةلمية لك ة ية عد

الجدول ( )9عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في عام ()2019
الترتيب

عدد الهواتف

الدولة

المحمولة

النسبة

 %من
عدد

السكان
المبدر:
كتةع

األنل

0
الوة ية

قةاق

الب ك
ال ند

1.156.867.85

%89.12

2

العةلم

االة

الوةلوة

ال ترن ية

الو يةا

327.577.529

%103.1

المتحدة

عل لوق
نا

1.321.930.00

%96.40

رةب

ا لرتبية

ليشك عل الرارط:

https://www.wikiwand.com/ar

ن ذا يعني ان ا لتعمة ا لول للتقنيةا نالت نلويية يعد قطة الةلية للايطرة عل لاةر ا تةج العلمي

نالتقني ن ذا اؤ

ال ليطرة الدن المنتبة للتقنيةا عل لاةر القوة نان الدن ت ون لحمية لك اله التالح
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رأللحة القوة المعرالية نالت نلويية ن و لة قةلت ر الو يةا المتحدة ا لرتبية إا اكر تولةس كةاهن ان " تاللق

المع لولةا في المبة

ا قتبة

ر حية يدادة للو يةا المتحدة ا لرتبية فةلتول

ل د ةه في

نالنمو الذ

التاع نةا و تةج لوورة المعلولةا نل ننة نظر في الر التقنية المس نية ا لتعمة التي ل ة تطبيقةا تبةرتة ن

عابرتة لعة "(.)1

نتعد الو يةا المتحدة ا لرتبية في لقدلة الدن الرألمةلية التي اللت في

س لة يام اوورة المعلولةا

في المبة ا الت نلويية المعقدة لول ا تبة ا نالفاةا نالعقل ا ل ترن ي نال ندلة الوراثية نالتي اصبحت لك ا م

لية اك القوة ا لرتبية التي ل ة تأث ر في يمي ا صعدة نقد اطلق عل ة (الفك توفلر) " الموية الوةلوة"

()2

.

نالوورة المعلولةتية ان لة يطلق عل ة (الموي الوةلوة) فتحت المبة للايطرة عل لوار العةلم نان الو يةا المتحدة

ا لرتبية لم تدالر ي دا لهلتفة ة لك تةاج تل الوورة رة عتمة عل التدفق غ ر المنت ي للمعلولةا نا ف ةر(.)3

ان التطور الت نلويي في لبة التقنية نالمعلولةا لم يقتبر فقط عل البة ال المد ي نا مة تعداه ل دالل في

المبة العابر ناتاح ال رأثةر ثورة المعلولةا المبة التنظيمي نالعابر ا لر الذ ا ى ال ا تةج لة يطلق

علي (اوورة القاةية العابرتة) التي قةلت رأيراا العداد لك التغ راا ا م ة اعة ة انةا القواا المالحة ا لرتبية

ا لر الذ

ا ى ال تعستس قدرات ة لمواي ة البراعةا نالتدالل الارت فاهً عك االتيةر ا للحة الطوتلة المدى

نتبو ة رةتبةه ال دف(.)4
الخاتمة

()1

عبةس  ،اليبل ( . )2011العولمة نالعنف المعةصر :يدلية الحق نالقوة  ،ط ، 2ار المن ل اللبنة ي  ،ا رنا ,ص 126

()2

لؤلاة رااد ا لرتبية ، )2002( ،تطوتق ال رة األرضية رقواعد ا تشةر الارت  ،تريمة لبموعة البراا ا ت الحبمة ،لبلة الحبمة،

رغدا  ،العد ( ..) 22
()3

يوزتف ة ( , )2007القوة النةعمة  :نل لة النبةح في الايةلة الدنلية  :تريمة  :لحمد توف ق البب رلي  ,العبيبةن للنشر ,

()4

در  ,ار عوتداا للنشر نالطبةعة  ,ا رنا ,ص

الرتةض  , ,ص . 59

لوفةف ر  ،لبايم  ، )2006( ,الايةلة الالةريية ا لرتبية  ,تعرتال  :ا ك

.116
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 -1يعتبر ذا النوع البداد لك القوة الذ

تج عك رالة ثم لمةرلة في الايةلة الالةريية للو يةا المتحدة

ا لرتبية البوصة رعد ا لتعمة المفرط للقوة البلبة نالذ اثر في يةااية الو يةا المتحدة األلرتبية.

 -2ناتالذا التراتيبية القوة النةعمة للو يةا المتحدة نلةال لتنوعة لول فوا ة في المنظمةا نالمؤلاةا الدنلية
ن نلةال ا عهم فاه عك المرت س الت نلويي نا اداعي فةإل تر ت و لولو الرتبي النشأة نالبنةعة نل ن

أصبح لتة ةً نلل ة ل ل الدن فاه عك القوة العابرتة ن ذه الولةال اتة ت ل ة رتة التبرف نالمنةنرة في

التعمة اكور لك نل لة في نقت نا د لك ايل تحق ق ا داف ة نصةلح ة.
لقولةا قوتة

 -3تقوم القوة الذكية عل

اد لك توفر ة في الدنلة التي تتب

الالةريية.

 -4تعتبر ذه المقولةا المبة ر الراياية للقوة نالتي تعمل عل

ذا النوع لك القوة في ليةلت ة

ا شةا نتطوتر ألةل ال لالتلفة لك القوة التي

تاتعمل في الايةلة الالةريية للدنلة.
المصادر

الكتب العربية

 -1ااو لم رة  ،لحمد ( , )2012ا عهم الايةلي  ,ط  , 2ار الراية للنشر نالتوزت  ,ط , 2ا ر ن .

 -2ارتبنابي  ،زتنغ ني  )2012( ،رؤتة التراتيبية  :تريمة فةضل يبتر ,ار ال تةع العر ي  ,ا رنا

 -3البطةانة فؤا  , )2003(,ا لم المتحدة  :لنظمة تبق ن ظةم ار ل  ,ط , 1المؤلاة العر ية للدرالةا
نالنشر  ,ا رنا

 -4تشولابي عولي( . )2004ال يمنة ام البقةا  :الاعي ا لرتبي ال الايطرة عل العةلم  :تريمة لةلي
ال عبي  .ار ال تةع العر ي  ,ا رنا .

 -5يه  ،لحمد عمةن ( , )2004ا لتراتيبية نالدالولةلية نالبرتوكو  :ا ك ا لهم نالمبتم الحدا
 ,ط , 1المؤلاة العر ية للدرالةا نالنشر  ,ا رنا .

 -6يوزتف ة

( ,)2007القوة النةعمة  :نل لة النبةح في الايةلة الدنلية  :تريمة  :لحمد توف ق

البب رلي  ,العبيبةن للنشر  ,الرتةض
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 -7ب ال  ،كمة ( . )2006تحو ا الحركة ا لهلية نا لتراتيبية ا لرتبية  .ط , 1القة رة ,ار لبر
المحرنلة.

 -8ا ك،

در علي  ,ليةلة الو يةا المتحدة ا لرتبية نلاتقبل النظةم الدنلي ,ار ال تال العلمية

للطبةعة نالنشر نالتوزت  ,رغدا .

 -9واا  ،لحمد علي، )2002(،
:لبتبة لداولي.

 -10الدرةغ ،لبطف

العرع نالعولمة  :لبون الحةضر نغموض الماتقبل ,ط ، 1القة رة

 . )1996( .قنةع _ ل ل تطوتر الشالبية  .ط .3ار ا لراا .عمةن _

األر ن

 -11لليمةن  ،دى لحمد  )1989( ,لنة ج البح

العلمي  ,ا لبندرتة  ,ار المعرفة البةلعية

 -12عبةس  ،اليبل ( . )2011العولمة نالعنف المعةصر :يدلية الحق نالقوة  ،ط ، 2ار المن ل
اللبنة ي  ،ا رنا .

 -13عبدالاهم  ،رف ق  )2011(,الو يةا المتحدة ا لرتبية ا ك القوة البلبة نالقوة النةعمة ,لؤلاة
ا تشةر العر ي ,ا رنا.

 -14اليبتور لةار لو برغر ن ابو ار
يوزتف ة

ن يون

رلي  ، )2002( ,الحبم في عةلم اتب

ةاو  ,ط , 1لبتبة العبيبةن  ,الرتةض .

حو العولمة  ,تحرتر

 -15لوفةف ر  ،لبايم  ، )2006( ,الايةلة الالةريية ا لرتبية  ,تعرتال  :ا ك
للنشر نالطبةعة  ,ا رنا .

-16
-17

در  ,ار عوتداا

ة يوزتف ,القوة النةعمة  :نل لة النبةح في الايةلة الدنلية

ب ل ,علي  . )2001( .الوقةفة العر ية كعبر المعلولةا  ,للاة كتال ثقةالية رقم , 256

المبلب الوطني للوقةفة نالفنون ناآل اع  ,ال وتت .

 -18ال ةلمي  ،لبد  ، )2011(,ا عهم الدالولةلي نالايةلي  ,ار الةلة للتوزت نالنشر :ا ر ن
 -19يةل ك  ،صبةح  ، )2005( ,اعهم ا ته الع ار  ,البدلة نالرعال لك كتةع  :ا
للع ار  ,لركس رالةا الو دة العر ية  .ا رنا .
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