
 ملخــــص

  .روســــــادى، فىــــــــــــــــنى انســـــــا.٢٠١٢.مــــركزالعلـــــــــــوم ولتكنــــــــــــــــولــــو جیــــــا فــــــــي المجــــال الســــــــــــــیاحي من لونــــــــــغ بیتـــــــــــــــــش

ــــــــي بنجكولــــــــــــــــــو.المشـــــــــرف، اغــوس ســـــــــــــــوباقى ن .ام .تـــــــي و اىرنــــــــــــــــــــانىج ســــــــــــــــــــــــــــىتىاواتى .ام .تـــــــي  ف

ـــــــــــا، والمحاكــــــــاة البیولوجیــــــــــــــــــــــــــة، لونــــــــــغ بیتـــــــــــــــــش   الكلمــــــــــاتالرئیســـــــــــــــــــــــیة:التعلیـــــــــــــــــــــم و العلـــــــــــوم و التكنــــــــــــــــو لوجی

 منطقــــــة ســـــــــــــیاحیة

 التعلیـــــــــــــــــــــم كأحـــد الحقــــــــــول فــــــــي تحســـــــــــــــین نوعیــــــــــة المـــــــوارد  البشـــــــــــــــــــریة ینبغـــــــــــــــــي أن حصــــــــلت علـــــى اهتمـــــــام

ـــــــــــــــــــالثروة،  والتعلیــــــــــــــــــــــم هــو الحكـــــــم ال یمكـــــــن لحكـــــــم  ب ـــــى علــــم الــــذي   مهــم فــــــــي حیــــــاة المجتمــــــــــع، باإلضـــــــــــــــــافة إل

  للبشـــــــــــــــــر فــــــــي الحیـــــــــاة. ا هــذا لحــــال مع اإلســـــــالم الــــذي نعلــــــــــي البـــــــــــــــــــــاحثین عن المعرفـــــــــــــة، خاصـــة بالنســــــــــــــــــــــبة

ورد أعــــــاله، تقـــــــــــــــدیم الــــدعم للتعلیـــــــــــــــــــــــــم لمســـــــــــــبق فــــــــي وســــــــــائط اإلعــــالم جعلـــــــــه ـــــى ما ـــــــــــــــدة. استناداً  إل  للعلـــــــــــــــوم المفی

ـــــــــــــــــــــو ـــــــــذلك، ینبغـــــــــــــــــي تحمــــــل أن م المنـــــــــازل ركـــــز العلـــــــــــوم و التكنول ـــــــــــــــــم. ول  أســـــــهل للنـــــــــــاس للحصـــــــــــــول علـــــى تعلی

ـــــــها یمكـــــــن لتفكــــــــــــــــــــــــیر ــــــــــــــــــــــــة للمجتمــــــــــــــع، أ تـــــــىح ن ـــــــــــــــــــیر الحـــــد األقصــــــــــى من الخــــدمات التعلیمی ـــــــــــا و توف   لوجی

ـــــــــــتي درســــــت كنمـــــــوذج عن االمتنـــــــــــان  لنعمــــــــة الحیلــــــــــــة  ســـــــــــــــــبحانه   المجتمــــــــــع  و التجربــــــــــــــــــة فــــــــي العلـــــــــــوم ال

ــــــــــم أهــم من اإللهیـــــــــــــة، مرئیــــــــــة من ـــــوق األكـــــــــــثر مثالیـــــــــــــة بیـــــــــــن خلقــــــــــــه. العل اهللا جعـــل الرجـــــــل مخل  وتعـــــــــــــالى 

ــــــــــــدیهم المعرفــــــــــــة و معــــــنى. ا حــــــــتى ســــــــــتخدمت فــــــــي اإللهـــــــــام البشـــــــــــــــــــریة فــــــــي البحـــــــــــث   إنشـــــــاء جمیــــــع الـــــــــذین ل

  عن حلــــــول لتوفـــــــــــــــــــــــیر ا لــــر للرجـــــــــــل احة،  فــــــــي هـــــــذه الحالـــــــة، المعــــــــروف علـــــى أ نحــــو فضــــــــــل أســــــــــــالیب المحاكــــــاة

 البیولوجیـــــــــــــــــــــــــة (التشـــــــــــــــــــــــبه الطبیعــــــــــــــــة). كمــا ســــــــــبق ذكــــــــــره ا فــــــــي لقـــــــــــرآن الكــــــــــــــریم ســــــــورة دزارییـــــــــــــــات أیــــة٢٠-٢١



وَن (٢١)“ ِصرُ فُِسُكمْ  َأفَال تُبْ ِفي َأنْ وَ وِقنِي (٢٠)  ْلمُ اٌت  لِ آیَ ضِ   األرْ ِفي  وَ ” 

ـــــــــة هــو مجال الــــذي لـــــــه ــــــــــــــار تصــــــــــــــمیم العجل  وعــــــالوة علـــــى  ذلــــك، لونــــــــــغ بیتـــــــــــــــــش المنـــــــاطق الســـــــــــــــــیاحیة كاختی

ـــــى ـــــــــــتي إ أدت ل ــــــة هنــــــاك أیضـــــــــا ا المـــــدارس ل ال ســــــــیما حــول منطق   أعلـــــى و الزیــــــــــــــارة  فــــــــي مجــاالت  بنجكولــــــــــــــــــو، 

ـــــــــــد من ــــــــان بـــــــــــیر اللولینتـــــــــــــــــــــــــاس أو زیــــــــــارة العدی  الطــــــالب، فضـــــــــــال عن عامة الجمهــــــــور فــــــــي كثــــــــــــــیر من األحی

ـــــــــــــرص المتاحــــــــة تیســــــــــــــــــــیر الوصــــــــــول للكـــــــــــــــائن   المـــــــــــــرافق الســـــــــــــــــیاحیة  فــــــــي المنطقــــــــــة، وكــــــــذلك فــــــــي تعـــــــــــــــزیز الف

ــــــة ـــــــة بنجكولــــــــــــــــــو. وفـــــــــي  الوقـــــــــت نفســـــــــــــــــه، عدة منشـــــــآت ســـــــــــــیاحیة فــــــــي منطق   للعلــــــــــــــوم و التكنولوجیــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــي مدین

ـــــــــذلك، التصــــــــــــــــــمیم للعلـــــــــــــــوم والتكنولوجیـــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــي المجــــال ــــــث لــــم یكــــــــن لـــــــــدیك عنصـــــــر التعلیـــــــــــــــــــــم  خاصـــة. ول  حی

  اإلعــــالم دعما للتعلیـــــــــــــــــــــــــم مع تعـــــــــــــــزیز الخیـــــــــــــارات  التعلیمیــــــــــــــــــــــــة.


