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 .ال يتم استرجاع القيمة سواء قبل البحث للنشر أو لم يقبل

 :للتواصل يمكنكم االتصال على

928824677 00218 

928824965 00218 

 Mansour.amarah@yahoo.com األيميل :

 /http://olisw.org:  البوابة االلكترونية

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 محتويات العدد

 أ                                                              االفتتاحية 

االتجاهات املكانية للتوسع العمراني ملنطقة تاجوراء خالل الفترة  د. خالد محمد غومة

 م1973-2006

                                                      عن بعد ونظم املعلومات الجغرافية"باستخدام تقنيات االستشعار 

1 

 29 جزيرة توتي بين األصالة والتخطيط الحضري  د. ناجي عبدهللا الزناتي

مقارنة أداء املرافق الصحية العامة والخاصة. ببلدية قصر بن  د. مالك حسن توفيق الصقر

 م.2015غشير لسنة 

48 

 63 رعاية الطفل في اإلسالممفهوم  د. إيمان محمد هامان

 78 الوحي القرآني في رؤى املستشرقين د.صالح محمد دبوبه

 93 الخدمة االجتماعية املدرسية أسس نظرية وممارسة واقعية وحيدة علي الهادي الغريانيد.

إسهامات طريقة العمل مع الجماعات في األعمال التطوعية  د.سلوى عياد أبو عجاجة

 للشباب.

117 

 د. عيس ى حسن غالم .أ: 

أ: د. نصر الدين امحمد 

 أبوشندي

االضطرابات النفسية والسلوكية  الشائعة  لدى طالب  مدارس  

التعليم الثانوي في مدينة طرابلس من وجهة نظر املعلمين 

 .واملعلمات

151 

 167 االجتماعيةاملبادئ االخالقية للباحثين وعالقتها بجودة البحوث  أ. حواء عبدالسالم الفقهي

 بالتسجيل املنهي عملية جمع املعلومات وعالقتها   د.إيناس عبدهللا خليل

                                                                    

185 

 204 العوامل املسببة للمشكالت االسرية  د. عادل عمار ساس ي عطية

ة  د. علي رحومة سحبون 
َّ
ويـ

ُ
.مفهوم الهـ

ً
 تاريخيا

ً
 216 ُبعـدا

تأثير الثقافة العربية اإلسالمية في مدينة تنبـــكـت أيام مملكة  د.حسن علي الشيخي

 السنغاي اإلسالمية.

229 

 259 النشاط الصناعي والتجاري للمعابد املصرية زمن البطاملة. د.ايمن حسين مسعود

 د.خيرية عبد هللا الجعط 

 

 امليداني و عالقته بتنمية املهارات املهنية   التدريب

 

297 

مناهج تعليم الخدمة االجتماعية و تنمية قيم املواطنة لدى الشباب  عبدالحفيظ فرج الغزيوي  د.

                                    الجامعي

321 

   مقررات الخدمة االجتماعية وعالقتها بتحقيق السياسة الجتماعية فاطمة جمعة الناكوعد.

 

340 



 

 

Contents 

1 « Rêves de Femmes » de « Fatima Mernissi » 
et « Poisson d'or » de « Le Clézio » 

Etude comparée 

Dr. Souad Ameur 

 
18 The benefits and needs  for Adolescents' leisure 

participation 
ABDUL KADER AHMED 

ATHANI (PHD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 االفتتاحية

 )املعرفة وبناء القدرات(

االنسانية و العلوم بحوث من مجلة  ()األول العدد  يصدر         

ين موضوعات متنوعة في ليقدم للقراء والباحثين  واملهتم ةواالجتماعي

نجليزية مجاالت متعددة وبأكثر من لغة, جمعت بين اللغة العربية واإل 

 شملت بحوثاملوضوعات فقد ما أوالفرنسية, 
 
اريخية وجغرافية ت ا

في هذا تكاملها, و الترابط بين العلوم و ةواجتماعية وفي اللغة أيضا, مؤكد

 .العلمية بفروعها املختلفةثراء للمعرفة التعدد إ

 ربه,دراك كل مشاميدان واسع ورحب يصعب على املرء إ فاملعرفة        

بلدان تهتم بها لذلك فبناء مجتمع املعرفة أحد القضايا الجوهرية التي 

أولوياتها عند وضع سياساتها و  ضمنوتضعها املتقدمة منها  بخاصةالعالم, 

لتقدم التكنولوجي التي خططها املستقبلية, في ظل التطورات العلمية وا

وللحاق بركب التقدم العلمي, فإن الحاجة , يشهدها العالم املعاصر اليوم

لى ضرورة االهتمام باإلنتاج العلمي والتميز املعرفي وتوفير الدعم ماسة إ

والدارسين, ذلك لألهمية الكبرى والجهود املضنية للباحثين  املعنوي واملادي

التي يبذلها هؤالء في نشر املعرفة من خالل املراكز البحثية والعلمية 

ومؤسسات التعليم العالي,  والتي تمثل ركائز أساسية لبناء القدرات 

 املعرفية.

العلمية لألفراد واملؤسسات تنعكس آثارها حتما على  ن بناء القدراتإ    

, وبالتالي تظهر 
 
 وسياسيا

 
 وفكريا

 
 واجتماعيا

 
تنمية املجتمع وتطوره اقتصاديا

 أ



 

 

درجة الرقي والتقدم في املجتمع و بالتالي يمكن من خالله التمييز  بين 

 مجتمع متقدم وأخر متخلف. 

الحقائق بالبحث والتنقيب,  أن املعرفة تتولد من خالل تقص ي ال شك      

ثم نشر تلك املعرفة بالتعليم والتدريب, ليتم توظيف تلك املعارف في حل 

مشكالت املجتمع ومعالجة القضايا األساسية التي تحول دون تقدم 

 املجتمعات وتطورها.

بالدنا العربية إهماال شديدا في بناء مجتمع املعرفة, وتفتقر   وتعاني         

ت املؤسسات الرسمية وخاصة التعليم العالي لقضايا البحث استراتيجيا

ضمن أولوياتها, األمر الذي يتطلب اعداد الخطط بكافة مستوياتها 

مستهدفة بناء مجتمع املعرفة قويا وقادرا على مواجهة التحديات 

 االقتصادية واالجتماعية والسياسية.  

كلنا أمل أن تزداد معارفنا  وتكبر مجلتكم بفضل تفاعلكم ,  وختاما..    

, لنصل إلى األفضل ونحقق مجتمع املعرفة, ونرتقي بأفكارنا 
 
 وبحثا

 
قراءة

وثقافتنا, لتوسيع مداركنا وتنمية أفاقنا وننظر بعين األمل دائما بأن 

 املستقبل أفضل.

 د. منصور عمارة الطيف
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 1الصفحة 

 م2006-1973االتجاهات املكانية للتوسع العمراني ملنطقة تاجوراء خالل الفترة 

 "باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات الجغرافية"

 (*)د.خالد محمد غومة                                                                     

 جامعة طرابلس / قسم الجغرافيا ونظم املعلومات الجغرافية

 مقدمة

تظهر أهمية االستشعار عن بعد بقدرته الفائقة على تقديم معلومات غزيرة عن األرض تلعب         

 في املراقبة املستمرة لألرض ومواردها املختلفة
ً
 هاما

ً
كما تمثل صور األقمار الصناعية وثائق  .دورا

ي للظواهر أساسية تساعد في إنتاج الخرائط بنوعيها الورقية والرقمية وفي مراقبة التوزيع املكان

 في دراسة الظواهر سريعة التغير مثل الفيضانات وحركة 
َ
األرضية في إطار واسع، كما تساعد أيضا

املرور وتمثل تسجيل دائم لظاهرة ما، وقت حدوثها، بحيث يمكن دراستها في أي وقت فيما بعد وتمكن 

عات لألهداف املختلفة من إجراء قياسات سريعة ودقيقة إلى حد كبير للمسافات واملساحات واالرتفا

 . (1)املوجودة على الصور 

اكتسب استخدام االستشعار عن بعد في الدراسات السكانية واستعماالت األراض ي أهمية كبيرة في     

السنوات املاضية وذلك بسبب االنفجار السكاني على مستوى العالم وبسبب صعوبة الوصول إلى كثير 

 . ( 2) بالسرعة املطلوبة  من هذه املناطق العمرانية والريفية

وبسبب التوسع العمراني السريع الذي تشهده مدينة تاجوراء والحاجة إلى تحديث خريطة      

استعماالت األراض ي وقاعدة البيانات املصاحبه لها بشكل متواصل لعمل التخطيط السليم وإدارة 

املناسب  من واملرافق األخرى كان هذه املناطق بطريقة تلبي الحاجة املتزايدة للعمل والسكن املناسب

                                                                 

  رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية / كلية اآلداب /جامعة طرابلس *

(
  "& Image Interpretation Remote Sensing."(.2004لليساند، تومس.، كيفر، رالف.، وتشبمان، جونثن. ) (1

 .121طبعة الخامسة، جون ويلي، نيويورك، صال
(. "رصد التطور الحضري لمدينة العين بواسطة االستشعار عن بعد ونظم المعلومات 2004سعيد ، ) محمد يعقوب (2(

- 1076إلى  1063: ص :  6عدد  25حجم  -"  المجلة العالمية لالستشعار عن بعد2000و  1970الجغرافية في الفترة بين 

2004  

 

http://www.tandf.co.uk/journals/tf/01431161.html 
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 2الصفحة 

 ولتجديد التغير هذا ملجاراة الجغرافية املعلومات ونظم بعد عن االستشعار تقنيات إدخال في التفكير

ملخططات الجيل األول والثاني والثالث ، التي كانت  الزمنية الفترة إن ظهر حيث سنويا البيانات قواعد

. تعتبر طويلةتعتمدها مصلحة التخطيط العمراني  
ً
 نسبيا

 إلى زيادة مقدرة االستشعار عن بعد     
ً
في عمل أدى ازدياد درجة الوضوح املكاني الكبيرة مؤخرا

وتحديث الخرائط القديمة بدقة عالية كما زادت من مقدرته على مسح املناطق العمرانية بشكل 

ذي كانت تقوم به مصلحة التخطيط . ومقارنة باملسح امليداني الشامل ال( 3)  تفصيلي وبفاعلية كبيرة

م الذي استخدم فيه الطرق التقليدية في 1980العمراني عن طريق شركة بولسيرفس فادكوه في 

باإلضافة إلى  إليها بالطرق التقليديةدراسة الواقع الذي اثر سلبا على بعض النتائج لتعذر الوصول 

 إلكمال املسح ، ومن تم 
ً
م ، تم مخططات 2000وضع مخطط لسنة الفترة الزمنية الطويلة نسبيا

تقنيات االستشعار عن بعد  بتطبيقم الذي لم يعرض بعد  ، وتهتم هذه الورقة 2025الجيل الثالث 

 متر ،30 بدقة وضوح مكاني فترات زمنية متباينة خالل   7االندسات  الصناعي القمر صور  على اعتمادا

 قبل من الشامل امليداني عن طريق املسح املنتجة م 1980 األراض ي استعماالت خريطة اعتماد وتم

تهدف هذه . البيانات وتجديد التغير لحساب أساس كخريطة 1:50000مصلحة املساحة بمقياس 

الورقة البحثية إلى تحديث بيانات استعماالت األراض ي ملدينة تاجوراء الستخدامها في خدمة أغراض 

 وتحديث خرائط استعماالت األراض ي لهذه املدينةالتخطيط العمراني ، وتأسيس منهجية في بناء 

باستخدام تقنيتي االستشعار عن بعد ونظم املعلومات الجغرافية، وبناء قاعدة معلومات مرنة تساعد 

في التخطيط السليم لتقابل االحتياجات الناتجة من الزيادة السكانية والتوسع العمراني املضطرد ، 

التعرف ،و  مات املكانية للخريطة الرقمية األساسية ملدينة تاجوراءكما يمكن من خالله وإثراء املعلو 

م ،حصر املناطق العمرانية املطورة واألرض ي الفضاء 2006على اتجاهات النمو العمراني للمدينة 

ومعرفة أنماطها وبالتالي التعرف على مساحاتها لتساعد في عمليات التخطيط الحضري ، وتقليل 

يداني مما يؤدي إلى توفير الجهد والوقت والتكاليف وسوف تنقسم هذه االعتماد على املسح امل

                                                                 
عبدهللا إبراهيم الشراري، "دراسة نسبة االنتشار العمراني واستعماالت األراضي في مناطق مختارة من شمال غرب مدينة (3)

العلوم  سالرياض عن طريق تحليل صور األقمار الصناعية". مشروع تخرج مقدم كجزء من تحقيق متطلبات درجة بكالوريو

 ،مقتطفات من البحث2005،معة الملك سعودجا،كلية الهندسة ،الهندسة المساحية ،
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الدراسة الى محورين األول نظري يهتم بتوضيح االستشعار عن بعد وأهميته وكيفية معالجة الصور 

-1995-1984 -1973خالل  7الفضائية وأنواع التصنيف والتاني تطبيقي وهو تصنيف صور الندسات

 واتجاه في منطقة تاجوراء  .ملعرفة حجم التوسع  2006

 املحور األول 

 االستشعار عن بعد )تعريفة وأنواعه وأهميته واستخداماته في الدراسات الجغرافية(

 : تعريف االستشعار عن بعد 
ً
 :   Definition of Remote Sensingأوال

، الذي  1972ولد هذا العلم مع إطالق أول قمر صناعي لدراسة الكرة األرضية و مراقبتها  في عام       

أخذ يتطور بتطور علم الكمبيوتر وتعدد أنواع التوابع الصنعية حسب درجاتها العلمية املتخصصة. 

ات مختلفة لعلم إن حداثة هذا العلم تدعونا إلى التعريف به قبل الحديث عنه ونعرض ثالثة تعريف

 االستشعار عن بعد:.

يقصد باالستشعار عن بعد مجموع العمليات التي تسمح بالحصول على معلومات عن ش يء على  -1

 سطح األرض دون أن يكون هناك اتصال مباشر بينه و بين جهاز التقاط املعلومات . 

 ناطيسيةاالستشعار عن بعد هو ذلك العلم الذي يستخدم خواص املوجات الكهرومغ-2

 Electromagnetic Waves    املنعكسة أو املنبعثة من األشياء األرضية أومن الجو أو مياه البحار

واملحيطات في تعرفها وُتحمل أجهزة التقاط املوجات بواسطة األقمار الصناعية والطائرات و 

 البالونات.

بعد على انه مجموعة الوسائل) من ناحية الدراسات األرضية.. يمكننا أن ننظر إلى االستشعار عن  -3

ومجموعة برامج معاملة املعطيات  -ومحطات االستقبال -وأجهزة التقاط البيانات -أو أقمار -طائرات

 املستقبلة ( التي تسمح بفهم العناصر املكونة لألرض عن طريق خواصها الطيفية .
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 لوسائل حمل أجهزة االلتقاط إل
ً
 ى نوعين:وتنقسم طرق االستشعار عن بعد تبعا

: وفيه تحمل أجهزة االلتقاط على متن األقمار  Spatial Remote Rensingاالستشعار الفضائي  -

 والنوع الثاني  هو االستشعار الجوي وفيه توضع أجهزة 
ً
الصناعية التي تطير على ارتفاعات عالية جدا

.
ً
 التقاط املعطيات بالطائرات التي تطير على ارتفاعات منخفضة نسبيا

ناحية أخرى يمكن تقسيم االستشعار عن بعد إلى أنواع عدة معتمدين على اختالف ومن 

 املؤثرات: 

 أ ـ التقسيم اعتمادا على مصدر الطاقة 

: وتكون املعطيات املستقبلة فيه عبارة عن انعكاسات  Active Remote Sensingاالستشعار الفعال  -

( إلى سطح األرض 1الكهرومغناطيسية الشكل ) طيفية حيث تقوم األقمار الصناعية بإرسال املوجات

 Groundفترتطم به وتنعكس ليستقبلها الرادار الذي يقوم بإرسالها إلى محطات االستقبال األرضية 

Reception Station . 

 ( الطيف الكهرومغناطيس ي1)الشكل                                                  
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: وتكون املعطيات املستقبلة فيه عبارة عن  Passive Remote Sensingاالستشعار غير الفعال  -

االنبعاث الطيفي من سطح األرض و األجسام التي عليها ويعرف مقدار هذه االنعكاسات أو االنبعاثات 

 .  Digital Dataباملعطيات الرقمية 

ٍّ وإلدراك املقصود باملعطيات الرقمية الخاصة باألقمار الصناعية تخيل إن ا
لصورة تتكون من كم 

كل منها يمثل مساحة أرضية تختلف من قمر آلخر )فهي  (pixels)هائل من النقاط األساسية 

متر في حالة القمر 2.5×2.5متر أو 20×20متر في السلسلة األولى أقمار الندسات األمريكية 60×60

كاسات كهرومغناطيسية سبوت ( وهذه املساحة األرضية تصدر منها انبعاثات أو انع  SPOTالفرنس ي 

 تلتقطها أجهزة القمر التي ترسل متوسطاتها إلى محطات االستقبال األرضية.

ويتوقف عدد املتوسطات )املعطيات الرقمية (ألية نقطة أساسية على عدد القنوات )األطوال املوجية 

ستقبل عليها االنبعاثات أو االنعكاسات الطيفية الشكل)
ُ
 (.2التي ت

 digital data( وبياناتها الرقمية   pixels( النقاط األساسية )  2الشكل )                            

 ) السلسلة األولى من أقمار الندسات األمريكية (                                          

 

 ب ـ التقسيم اعتمادا على الطول املوجي 

تستخدم األشعة الكهرومغناطيسية للتصوير ولذلك فان طولها املوجي سيكون عامال مؤثرا في تصنيف 

الصورة وطبيعة املعلومات املستخلصة منها ومن هنا تقسم الصور طبقا للطول املوجي إلى ثالثة 

 أقسام 
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ـ صور مرئية تتراوح موجاتها بين حدود موجات الضوء وتتضمن أيضا األشعة تحت الحمراء  1

 االنعكاسية 

 ـ صور تحت حمراء حرارية  2

 (4)(  microwaveـ صور ذات موجات ميكروويف )  3

 أهميته االستشعار عن بعد في الجغرافيا

ألنها تمثل سجال مرئيا للخصائص  لصور االستشعار عن بعد أهمية خاصة في الدراسات الجغرافية،

خالل الفترة الزمنية التي التقطت فيها.وهذه الخاصية جعلت   املكانية للمنطقة التي تغطيها الصورة

استخدام صور االستشعار عن بعد واسع االنتشار في البحث الجغرافي، ألنها تمكن من دراسة 

غيرات التي تطرأ عليها  ) نموها أو تراجعها الظواهر الجغرافية من حيث مراقبتها وتتبع تطورها والت

واتجاهات ومعدالت النمو والتراجع(، وإعداد خرائط دقيقة تبين توزيعها والعالقات املكانية بينها حتى 

وقد كان ملا يعرف باالتجاه الكمي في الجغرافيا دور  في املناطق النائية، أو التي يصعب الوصول إليها.

الستشعار عن بعد كمصدر من مصادر البيانات واملعلومات التي تستخدم في رئيس ي في تنوع استخدام ا

 بناء النماذج واختيار الفرضيات املجالية.

 اختيار النطاقات الطيفية املناسبة حسب موضوع الدراسة 

فإنه غالبا ما   في حالة املعالجة و التحليل من خالل التركيب اللوني و اعتمادا على التأويل البصري 

 حسب مجال الدراسة وذلك وفق الجدول التالي :  التالي  دم التركيب اللونينستخ

  

 

 

 

 

                                                                 
 5، بحث منشور ،كلية العلوم ، جامعة الملك سعود ،صتكنولوجيا االستشعار عن بعد بشير محمد هواسي ، 4
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 7استخدامات النطاقات الطيفية للقمر الصناعي الندسات  (1جدول)    

 *(* RGB )نظام األلوان    مجال الدراسة

 B  األزرق  G  األخضر R  األحمر

 TM-4 TM-3 TM-2 الغطاء النباتي

 TM-7 TM-4 TM-2 حرائق الغابات

 TM-5 TM-2 TM-1 املسطحات املائية

 TM-7 TM-3 TM-2 التربة و املعادن

 TM-6 TM-4 TM-7 الدراسات الحضرية

 TM-4 TM-3 TM-2 الدراسات الحضرية

 TM-3 TM-2 TM-1 الدراسات املائية 

 https://sites.google.com/site/chaaouanjamal/teledetection/select_landsat_bands  

TM3 (G )و TM4 (R)النمو العمراني من صور الجيل السابع الندسات إن أنسب تركيبة لونية لدراسة 

 TM 2 (B )و

 تصنيف الصور الفضائية :

 تنقسم عملية التصنيف الى طريقتين هما :

التى  حلل ويقوم باختيار عناصر الصورةالتصنيف املوجه : وهو الذي يكون مسيطر عليه من قبل امل  

 مميزة نتيجة معرفة مسبقة بها كما هو الحال في تصنيف مكونات الخرائط شكل)
ً
(3تمثل أشكاال  

 ( التصنيف املوجه3شكل )                                                    

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 )األحمر واألخضر واألزرق(  : RED   GREEN  BLUEنظام األلوان في الصور الفضائية  **
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التصنيف غير موجه :يسمح هذا التصنيف بتحديد بعض املحددات لكشف اإلشكال اإلحصائية 

املتالزمة في البيانات وهذه اإلشكال ال تتوافق مع صفات معنى مباشر في الفضائية ، وتستخدم هذه 

  (5)( 4الطريقة عادة عند عدم وجود معرفة كاملة عن البيانات املكانية قبل التصنيف شكل )

 ( التصنيف غير موجه4شكل )                                                    

 

 ميزات الصور الفضائية

للصور الفضائية التي تلتقطها الكاميرات املحمولة على متن املركبات واملحطات الفضائية، أو التي 

 ، عدة مميزات أهمها: تحضر من املعطيات الفضائية الرقمية التي تسجلها املواسح

 :الشمولية

لعين اإلنسان أو أي تقنية أخرى اإلحاطة  يمكن للصورة الفضائية أن تشمل مساحة واسعة اليتسنى

بها، وهي مقسمة إلى رقع مصورة تختلف من قمر إلى آخر، فالصورة الفضائية الناتجة من معطيات 

كيلومتر مربع والصورة الفضائية الناتجة من معطيات القمر الندسات  3600القمر سبوت تشمل 

طة بآالت التصوير املحمولة على متن املحطة (، أما الصور الفضائية امللتق2كم34000-30000تشمل )

 على هذه الشمولية يمكن  2كم90000و 5000فتراوح بين « مير»الفضائية 
ً
بحسب نوع اآللة، واعتمادا

 مراقبة مسـاحات واسعة ودراستها في شروط واحدة وزمن واحد. 

 

                                                                 
بوعبيدة محمد الحسن المين وآخرون ،تصنيف وتقويم الخوارزميات إجراء الكشف والتعرف على األهداف في مرئيات أ( 5)

 .105،ص  2007عن بعد ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية ، المجلد الثالث والعشرون ، العدد األول ، االستشعار
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 :قدرة التمييز املكاني

عر تحسسه، ومن ثم أصغر مساحة يمكن يقصد بقدرة التمييز املكاني أصغر بعد يمكن للمستش

تسجيلها على سطح الكرة األرضية، وتختلف هذه امليزة من مستشعر إلى آخر، فهي للماسح املتعدد 

م لجميع النطاقات اللونية، ماعدا النطاق األحمر 30×30م وللماسح الغرض ي 80×80األطياف 

م، 20×20متن القمر سبوت املحمول على  HRVم. وهي للمستشعر 120×120الحراري الذي هو 

لنطاق البانكروماتيك، أما للكاميرات الروسية  10×10للنطاقات الطيفية األول والثاني والثالث، وهي 

 م. 20و5فهي مختلفة وتراوح مساحة تسجيلها بين 

وتتكون الصورة  pixelتسمى أصغر مساحة يمكن تسجيلها من قبل املستشعر بعنصر الصورة 

 عند تكبير الصورة، وتتالش ى عند  الفضائية من ماليين
ً
املصفوفات كالفسيفساء التي تتوضح جليا

تصغيرها لتشكل الغطاء األرض ي املصور من قبل القمر الصناعي أو املركبة الفضائية، وكلما كانت 

قدرة التمييز املكاني أكبر كانت إمكانية تمييز األهداف املصورة أفضل، ومن ثم تكون الصورة 

 أن تحسن من الفضائية ذات 
ً
فائدة أشمل، لذلك تحاول املؤسسات الراعية لبرنامج الفضاء دائما

التمييز املكاني للمستشعرات التي تصممها وتركبها على االقمار، ألن ذلك يدخلها دائرة املنافسة مع 

 املؤسسات األخرى. 

 :التعددية الطيفية

قات، وأهمها مجاال األشعة املرئية تؤخذ الصور الفضائية ضمن مجاالت طيفية متعددة تسمى النطا

وتحت الحمراء، إذ يتم تسجيل اإلشعاعات املنعكسة عن سطوح األهداف املصورة أو املنبعثة منها 

درجة مما يجعل تمييز األهداف املصورة  225-0بشكل شدات لونية من مستوى رمادي تراوح بين 

 نتيجة اختالف اإلجابات الطيفية لهذ
ً
ه األهداف، إذ يعكس كل نوع منها كمية بعضها من بعض ممكنا

ونوعية من األشعة الساقطة أو يبث أشعة حرارية تؤدي إلى ظهوره بمظهر يختلف عن مظاهر 

األهداف األخرى، وتعد هذه امليزة أساسية ومهمة للصور الفضائية ألنها تمكن اإلنسان من رؤية 

التراه العين، كما يمكن الحكم على  األجسام مصورة بأشعة مختلفة حتى ضمن املجال الطيفي الذي
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حرارة األجسام املصورة أو برودتها من دراسة الصور امللتقطة لها ضمن مجال األشعة تحت الحمراء 

 الحرارية، وبذلك يتم تطويع جزء من الطيف الكهرمغنطيس ي الذي اليمكن رؤيته بالعين املجردة. 

 على التعددية الطيفية تحضير 
ً
الصور الفضائية امللونة، فالصورة الواحدة هي كذلك يمكن اعتمادا

تمثيل ملختلف الشدات اللونية، وبتخصيص األلوان الرئيسية )أحمر ـ أخضر ـ أزرق( للنطاقات 

الطيفية يمكن الحصول على صور باأللوان. وعادة يعطى اللون األحمر للنطاق تحت األحمر، واللون 

األخضر، ويكون الناتج صورة باأللوان التركيبية، ويمكن  األخضر للنطاق األحمر واللون األزرق للنطاق

تحضير تراكيب مختلفة من مختلف النطاقات الطيفية فتشكل كل ثالثة نطاقات تركيبة معينة 

 عليها تحليل الصورة الفضائية وتفسيرها. 
ً
 مختلفة يمكن اعتمادا

ً
 وتعطى ألوانا

 :التكرارية الزمنية

الحصول عليها في مدد زمنية متكررة أو دورية، وتختلف هذه  تتميز الصور الفضائية بإمكانية

 للساتل الندسات و 16التكرارية بحسب الساتل الصنعي فهي 
ً
 للساتل الصنعي سبوت  26يوما

ً
يوما

 للساتل الهندي أيرس، أما للسواتل املخصصة لألحوال املناخية  22أيام بالتصوير املائل، وهي  4و
ً
يوما

فهي كل نصف ساعة كي تصل املعلومة املناخية إلى املستثمر في وقت قصير  مثل ميتيوسات أو جيوس

 ومناسب وتترجم إلى نشرات جوية. 

وللتكرارية الزمنية التي تتميز بها الصور الفضائية أهمية خاصة، ألنها تعطي فكرة واضحة ومعلومات 

بين عدة أيام وعشرات  دقيقة عن التغيرات التي تطرأ على منطقة معينة في حقبة من الزمن تراوح

السنين، وتمكن املستخدم من املراقبة املتكررة ألهداف معينة مثل تطور املحاصيل الزراعية 

 والتوسعات العمرانية والتغيرات البيئية وغيرها من التطبيقات املتعددة لالستشعار عن بعد. 

 :مبادئ تحليل الصور الفضائية وتفسيرها

يعتمد التحليل البصري للصور الفضائية وتفسيرها على أربعة مبادئ أساسية هي: ـ الصورة 

الفضائية هي تمثيل للواقع األرض ي. ـ تتألف الصورة الفضائية من أنماط دليلية تعكس التركيب 
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 الفيزيائي والحيوي لألهداف املصورة. ـ األهداف املتماثلة وفي الشروط نفسها تعكس الواقع نفسه،

واألهداف غير املتماثلة تبدو بواقع مختلف. ـ نوع املعلومات وكميتها اللذان يتم الحصول عليهما من 

الصورة الفضائية يتوقفان على معرفة املحلل ومهارته وخبرته وعلى دقة اختيار الصور. عندما تطبق 

م هذه العملية في هذه املبادئ بموضوعية يمكن استخالص املعلومات املطلوبة كافة من الصورة، وتت

خطوتين هما تحليل الصورة، ويقصد بها فصل املكونات الرئيسة للصورة، وتفسير الصورة الذي يتبع 

 التحليل، وهو تسمية مكونات الصورة ووصفها ووضع املصطلحات املتعلقة بها. 

 :العوامل التحليلية

 أو باالعتماد على بعض 
ً
 مباشرا

ً
طرائق التعزيز والتحسين مثل يتم تحليل الصور الفضائية تحليال

 على التباين الطيفي والهيكلي والزمني لألهداف املصورة 
ً
التكبير والتركيز والتالعب باأللوان اعتمادا

 إضافة إلى مجموعة العوامل التي تسمى العوامل التحليلية وهي: 

 :اللون والشدة اللونية

نبعثة من املادة املصورة ونوعيتها، وكلما هذا العامل يتعلق مباشرة بكمية األشعة املنعكسة أو امل

 كانت الكمية أكبر كانت شدة السطوع أكثر. 

 :القوام

يقصد به درجة نعومة املادة املصورة أو خشونتها، ويعتمد على هذا العامل عندما تكون درجة التباين 

ل، مع العلم أن الطيفي )اللون والشدة اللونية( قليلة لدرجة يصعب معها االعتماد عليها في التحلي

 هذا العامل قليل التأثر بعوامل الطقس ونوعية الصورة وعمليات التحضير. 

 :النمط

يقصد به كيفية تكرار املظاهر أو الترتيب الهيكلي للمواد املصورة وهذه الصفة تميز الكثير من األشياء 

 املصنوعة من قبل اإلنسان مثل املنازل واملصاطب وقنوات الري. 
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 :الشكل

يقصد به الهيئة التي تظهر بها املادة على الصورة، هذه الصفة تساعد في تعرف بعض املظاهر 

 األرضية مثل الحقول املروية بالرش املحوري. 

 :الحجم

 ويقصد به أبعاد املواد املوجودة على الصورة )الطول والعرض واالرتفاع(. 

 :الظل

صورة، ولكن تقل أهميته عندما يكون املقياس يمكن أن يساعد هذا العامل في تعرف بعض املواد امل

 وزاوية الشمس مرتفعة، وتعد هذه الصفة مهمة عند التفريق بين الثلج والغيوم على الصور 
ً
صغيرا

: إن معرفة مواقع بعض املواد املصورة ومقارنتها مع املظاهر األرضية يمكن locationالفضائية. املوقع 

 ق للصور الفضائية. أن يساعد في الحصول على تحليل دقي

 :اإلبصار املجسم

يقصد به الظاهرة التي تعين اإلنسان على رؤية املواد املدروسة بأبعادها الثالثة، وهذا اليتأتى إال إذا 

 إلى نقطة واحدة، وتستخدم لذلك عدة أنواع من أجهزة التجسيم 
ً
نظر اإلنسان بالعينين معا

نه ال يمكن تطبيق اإلبصار عند تحليل الصور الفضائية، ومن الجدير بالذكر أ« الستيرويو سكوب»

% ليتم الحصول على الصور 60املجسم على الصور الفضائية مالم تتوافر فيها تغطية بحدود 

 (   6)  املسماة األزواج املجسمة

 

 

 

                                                                 
 .07-03-2012. الموسوعة العربية. "االستشعار عن بعد"عبد الرحيم لولو، أحمد عمر يوسف.  6
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 املحور الثاني )اتجاهات التوسع العمراني ملنطقة تاجوراء (

 املوقع واملوضع الجغرافي للمنطقة :

 ، والحدود   
ً
تقع منطقة تاجوراء في الجزء الشمالي الغربي لليبيا ، ما بين البحر املتوسط شماال

 
ً
 ، وسوق الجمعــة غربا

ً
 ،  ومنطقة القره بوللي شرقـا

ً
اإلدارية الشمالية الشرقية لقصر بن غشير جنوبا

، أي ما بين دائرتــي عرض  

(37 '32º   32'  54ـº )

 ، وخطـــي طــ
ً
ــــول شماال ـ ـ ـ ـ ـ ـ

(16  '13°  ،35  '13° )

 إلى 
ً
 ، وتنقسم إداريا

ً
شرقا

سبع محالت ، وهي : 

الحميدية و املشاي 

والحرية والبرهانية وأبي 

األشهر ، وجميعها واقعة 

داخل املخطط الحضري 

للمنطقة ، إضافة إلى 

محلتي الوادي الغربي 

والوادي الشرقي 

الواقعتين خارج املخطط 

 الحضري باملنطقة

 ( 1الريفية . خريطة )
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 ، والتـي  2كـم 508.1أما من حيث املساحة فتقدر مساحة املنطقة اإلجمالية بحـوالي 
ً
* تقريبـا

م ؛   ومن حيث املوضع الجغرافي فإن  2006وذلك حسب تعداد  (1)نسمة  121423يقطن بها حوالي 

 منطقة تاجوراء تتسم بموضع متميز فهى  تتوسط سهـل الجفارة الساحلي بج
ً
بهة بحريـة متسعة نسبـيا

كـم ، فهــي ضـاحية مـن ضـواني مدينــة طـرابلس الكبـرى فهـي علــى اتصـال مباشـرة مــع  31تبلـ  حــوالي 

العاصمة ويزداد نموها العمراني مع زيادة السكان من جهة  و الهجرة الداخلية من املدن املجاورة من 

 فـرض نفسـه فـي 
ً
املنـاطق القريبـة مـن طـرابلس ولهـذا جهـة أخـرى  وبـذلك يكـون التوسـع العمرانـي أمـرا

 يجب على املخططين والباحثين االهتمام بهذه الدراسات .

علــى  وضـواحيها مــا مدينـة هــو مفهـوم عـام متعــدد الُوجـوه ُيشـير إلــى توسـع والزحـف العمرانـي  

 حساب األراض ي واملناطق املحيطة بها. 

 وزيادة
ً
ة املجاورة للمدن الكبيرة تدريجيا كثافتها  تؤدي هذه الظاهرة إلى تطوير املناطق الريفيَّ

ة ــــكانيَّ ـ ـ ـــار  السـ ـ ـ ـ ـ ــــبب بانتشـ ـ ـ ـ ـــا وتتسـ ـ ـ ـ ـ ــــدمات فيهـ ـ ـ ـ ــــتوى الخـ ـ ـ ـ ــــع مسـ ـ ـ ـ ــــى رفـ ـ ـ ـ ــــاعد علـ ـ ـ ـ سـ
ُ
ـــا ت ـ ـ ـ ـ ، كمـ

ً
ـــيئا ـ ـ ـ ـ  فشـ

ً
ـــيئا ـ ـ ـ ـ شـ

 .ووسائل النقل الحديثة بها على مستوى أوسع السيارات استخدام

 نماذج وأشكال التوسع العمراني:

تعـددت أنمـاط وإشــكال التوسـع العمرانــي للمـدن علـى حســب موقـع وموضــع املدينـة ويمكــن 

 األتي : حصرها في 

 الداخلي:التوسع -1

يتجسد في تكثيف البناء داخل املدينة على حساب الجيوب   العمرانية واألماكن الشاغرة أو 

زيـادة عـدد الطوابق.وهـذا النـوع بعيـد تمثيلـه عـن منطقـة الدراسـة وغالبـا مـا يحـدث فـي املـدن القديمـة 

 املحاطة بأسوار.

                                                                 
 . 6(، ص1، جدول )2006الهيئة الوطنية للمعلومات، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان،  (1)

، بلدية سوق الجمعة ، طرابلس ، مكتب  2000، ترقيم خارطة التقسيم االداري ، arc  mapمن حساب الباحث باستخدام *

 التخطيط العمراتي
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 التوسع الخارجي:-2 

باالمتداد األفقي وظهور املساكن خارج املركز الحضري  وهو عبارة عن امتداد عمراني يسمى 

مما يرسم اإلنشاء األفقي وميالد التجمعات على النموذج الخطي ،الشطرنجي،اإلشعاعي،حسب اتجاه 

شبكة املواصالت . والتي تكاد تكون  منطقة تاجوراء تأثرت بهذا النوع من التوسع إال أنة غير مخطط 

مــدن تابعـــة ، أو تجمعــات ســكانية جديـــدة فــي منـــاطق يســودها تطـــور  لــه  ، وأحيانــا يكـــون علــى شـــكل

سـكاني ومركـز توظيـف ، وتعتبـر هـذه التجمعـات حـال بـديال للسـكن فـي التجمعـات السـكنية العشـوائية 

 .(  7)  وبمرور الوقت تحقق االكتفاء الذاتي من التوظيف والخدمات لسكانها املحليين

 نشأتها وتاريخها:

إنقـاض مدينـة )ايروتونــون الفنينيقيـة( والـذي قــال عنهـا الرحالـة األملــاني بنيـت تـاجوراء علــى 

بأنها واحة من النخيل سكانها حضر وأرضها على درجة كبيرة من الخصوبة ، وتتميز بجمال  طبيعتها ، 

وهوائها املنعش رغم صغر مساحتها إال أنها مليئة بأشجار البرتقال والرمان والزيتـون والتـين واملشـمش 

 (  8)  ع أشجار منطقة املتوسط مما جعلها بستانا من األزهار والفواكه وجمي

هـ على يد حميد بن جاويه جد الجواري 550ويقول بعض املؤرخين بأن تاجوره  نشأت سنة 

، و ( 9)ونقل إليها السكان من ارض )عبـد رب( وفـي تـاجوره قصـر قـديم  وقيـل إن حميـد هـو الـذي بنـاه 

 ،  (  10) كانت تسمى بذات الرمال يقول البعض أن تاجوره

م فر سكانها إلى تاجوراء وأصبحت هذه 1510وفي فترة االحتالل االسباني ملدينة طرابلس عام 

 حيـث شـيد فـي مركزهـا مسـجد عـرف بالجـامع الكبيـر 
ً
املدينة عاصمة بديله طيلـة  إحـدى وأربعـين عامـا

 (  11)  يعرف حاليا بجامع مراد أغا على يد مراد أغا الذي حكم والية طرابلس آنذاك ،  والذي 

                                                                 
http://www.startimes.com/f.aspx?t=32845878(7) 

(8)
، ترجمة عماد الدين غانم ، منشورات 1867-1865، رحلة عبر أفريقيا، مشاهدات الرحالة األلماني في ليبيا ، رولفس 

 .140م،ص996ض1للدراسات التاريخية ، نمركز جهاد الليبيي

 .76،مكتبة النور ، طرابلس ، ص1968( الطاهر احمد الزاوي ،معجم البلدان الليبية ،9)
 .77مرجع سابق ، ص الطاهر احمد الزاوي ،  (10)

 .46م ، ص1972، دار الطباعة الحديثة ، طرابلس ، 1970-1870( بلدية طرابلس في مائة عام 11)
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فخالصـــة القـــول إن املركـــز الحضـــري ملدينـــة  تــــاجوراء يقـــع فـــي األطـــراف الشـــمالية الغربيــــة 

للمنطقة على رقعة طبيعتهـا منبسـطة تتسـاوى مـع مسـتوى سـطح البحـر أو تـنخفض قلـيال فـي اإلطـراف 

الجيولـوجي يســمى  الجفـارة  وتربتهــا الشـمالية الغربيـة التــي تعـرف حاليــا بسـبخة  أبــي األشـهر وتكوينهــا 

خصـبة وقـرب مياهــا الجوفيـة ، تنحصــر بـين البحــر مـن ناحيـة الشــمال والشـمال الشــرقي والرمـال فــي 

إطرافها الجنوبية مما جعلها على شكل واحة تشتهر بالنخيل والتين الزيتون وجميع أشجار الحمضيات 

قـران الكـريم يعـرف بمسـجد مـراد أغـا ويعتبـر واللوزيات والفواكه ، شيد فيها مسـجد كبيـر لتحفـيل ال

 النواة املركزية للمدينة .

 م2006-1973استعماالت االراض ى ملنطقة تاجوراء خالل الفترة

باتت ظاهرة التوسـع العمرانـي تشـكل تحـديا ملعظـم دول العـالم ، وبخاصـة الـدول الناميـة والتـي         

لك مـن ضـغط علـى املـوارد وبخاصـة األراضـ ي الزراعيـة يتزايد عدد سكانها بمعدالت كبيرة ، وما يتبع ذ

املحيطة بالتجمعات السكانية . لذا كان لزاما على الدول ومن أجل الحد من ظاهرة الزحف العمراني 

على التصنيفات  األخرى أن تبادر إلي التخطيط العلمي السليم ودراسة الظاهرة بجميع جوانبهـا للحـد 

 . واألنظمة الحيوية املحيطة بالتجمعات السكانيةمن آثارها السلبية على البيئة 

إن تزايــد حجــم ســكان املــدن يـــؤدي إلــى ارتفــاع معــدل الكثافــة الســـكانية وبالتــالي إلــى امتــداد النســـيج 

 . العمراني الحضري بشكل عشوائي على حساب االستعماالت  املجاورة والتي تتناقص يوما بعد يوم
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( استعماالت األراض ي في منطقة تاجوراء من خالل تصيف الصور الفضائية الندسات 1جدول )

 2006-1973خالل الفترة 

 2006 1995 1984 1973 نوع االستعمال

 100.8 213 260 171.1 غطاء نباتي كثيف

 130 125 83 86 غطاء نباتي متوسط الكثافة

 48 51.5 79 105 مناطق زراعة بعلية ـ

 8.9 8.5 7.3 6.3 زراعة مرويةمناطق 

 203 98 68.2 137.4 رمال

 17.3 12 10.5 2.2 مباني

 2كم 508 2كم 508 2كم 508 2كم508 املجموع 

 7املصدر: إعداد الباحث باالعتماد على تصيف الصور الفضائية الندسات 

متــــر 30ذات الدقـــة املكانيــــة  7 مـــن خــــالل معالجـــة وتصــــنيف الصــــور الفضـــائية الندســــات

( الذي يتضح منـه اسـتعماالت األراضـ ي 1أمكن الوصول إلى الجدول ) 432وباعتماد األلوان الطيفية 

مــن أصـــل  2كــم 171.1بـــان مســاحة الغطــاء النبــاتي الكثيـــف بلغــت  1973فــي منطقــة تــاجوراء لســنة 

فـي الجنـوب أمـا الزراعـات  2كـم137.4تتوزع في شمال املنطقـة ووسـطها ،بينمـا الرمـال بلغـت  2كم508

تركزت في اإلطراف الشمالية والشمالية الغربية حيث املركز الحضري للمدينة  2كم105البعليه بلغت 

، فـي حـين الزراعـة املرويـة لـم يزيـد اســتعمالها  2كــم86،وبلـ  مسـاحة الغطـاء النبـاتي متوسـط الكثافـة 

مدينة بينما استعمال األراض ي إلغراض البناء لم في املناطق القريبة من املركز الحضري لل 2كم6.3عن 

ويكون مسجد مراد أغا نواة هذا االستعمال ، ومن خالل مقارنة البيانات في استعماالت  2كم2.2يزيد 

م نالحل تغير في استعماالت األراض ي الستعماالت الغطاء النبـاتي الكثيـف حيـث 1984األراض ي  لسنة 

ر التي استهدفت املنطقة ، والتي كان لها اثر ايجابي علـى تقلـص نتيجة لحمالت التشجي 2كم260بلغت 

إما باقي االستعماالت حـدثت فيهـا تغيـرات طفيفـة ماعـدا الزيـادة  2كم68.2مساحات الرمال التي بلغت 

،ويرجع ذلـك للزيـادة املرتفعـة  2كم10.5امللحوظة في مساحة االستعمال الحضري )املباني( التي بلغت 
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املنطقــة خــالل نفــس الفتــرة ،  ومــن تحليــل التغيــرات الســتعماالت األراضــ ي لســـنة  إلعــداد الســكان فــي

كـم ممـا 213م يتضـح انخفـاض مسـاحة غابـات الغطـاء النبـاتي الكثيـف عـن الفتـرة السـابقة إلـى 1995

يـدل علــى بدايــة الزحــف العمرانــي علـى املنــاطق املجــاورة لــه مــع ارتفـاع نســبي فــي اســتعماالت االراضــ ى 

كـم نتيحـه لقطـع الغابـات التـي عملـت 98كـم وزيـادة مسـاحة الرمـال إلـى 12.0ء الذي بلـ  إلغراض البنا

م فكانت  2006الدولة على إنشائها في الثمانيات ، أما التغيرات في استعماالت األراض ي التي حصلت في 

حيــث  1984كبيـرة حيــث انخفضـت مســاحة الغطـاء النبــاتي الكثيـف إلــى اكتـر مــن النصـف عــن سـنة 

، قابلـه تقـارب املسـاحات فــي  2كــم48تقريبـا وانخفضـت مســاحات الزراعـة البعليـه إلـى  2كـم100بلغـت 

الغطـاء النبــاتي متوســط الكثافــة والزارعـة املرويــة وارتفــاع كبيــر فــي مسـاحات الرمــال التــي وصــلت إلــى 

الية كم والتي تتركز معظهما في األطراف الشم17.3وزيادة مساحة األراض ي إلغراض البناء إلى  2كم203

لسـنوات  7فمما سبق يمكن القول بان نتائج تصنيف الصور الفضـائية الندسـات  الغربية للمنطقة .

م توضــح إن املنـــاطق العمرانيــة التـــي صــنفت بـــاللون األزرق  ظهــرت فـــي  1995-2006 -1984 -1973

في  2كم2.2اإلطراف الشمالية الغربية للمنطقة حيث وجود الجامع الكبير )مسجد مراد أغا( بمساحة 

م حتـى 1995م تـم كانـت زيادتهـا نسـبيه فـي سـنة 1984فـي سـنة  2كـم10.5م تـم ارتفعـت إلـى 1973سـنة 

كمــا هـو فــي    2كـم17.3م حيــث بلغـت حــوالي 2006، أمــا الزيـادة كانــت كبيـرة فــي سـنة  2كـم12.0بلغـت 

 (.5-4-3-2الخريطة )
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 م2006-1973تاجوراء خالل الفترة اتجاه التوسع العمراني في املنطقة الحضرية ملدينة 

فمن العرض السابق التي يوضح التغيرات في التوسع العمراني واستعماالت األراض ي التي طرأت    

م يمكن تحديد اتجاه التوسع العمراني داخل املنطقة الحضرية 2006-1973على املنطقة خالل 

ة الحضري كنقطة أساس لتحديد باستخدام نظم املعلومات الجغرافية وذلك بتحديد مركز املدين

اتجاه التوسع العمراني للمنطقة الحضرية وفق االتجاهات الرئيسية والفرعية خالل نفس الفترة في 

 (.2هذه الدراسة اعتمد جامع مراد أغا مركزا أساسيا لتطبيق هذا االختبار جدول)

-1973خالل الفترة  ( اتجاهات التوسع العمراني في املنطقة الحضرية ملنطقة تاجوراء2جدول )

2006 

 التوسع العمراني  االتجاه

 م1973باملتر/ 

 التوسع العمراني 

 م1984باملتر/ 

 التوسع العمراني 

 م1995باملتر/ 

 التوسع العمراني 

 م2006باملتر/ 

 1244 1244 1244 610 الشمال

 1870 1870 1870 1847 الشمال شرقي

 4830 4830 4830 1339 الشرق 

 2801 2801 2619 1839 جنوب الشرقي

 1443 1443 1443 637 الجنوب

 2163 1628 1273 1047 الجنوب الغربي

 3872 2956 1124 645 الغرب

 2306 2306 2159 1839 الشمال الغربي

 (gis )calculate geometriyاملصدر : إعداد الباحث باستخدام 
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م امتد في اتجاه الشمال 1973يتبين إن النمو العمراني لسنة  6( والخريطة 2فمن بيانات الجدول)  

متر ، بينما 1339متر ، وشرقا كان أقص ى امتداد له 1847متر عن املركز،   والشمال الشرقي 610حوالي 

الجنوب الغربي ،  متر في اتجاه1047متر جنوبا ، و  637م  في الجنوب الشرقي ، و 1039كان امتداده 

 عمرانيا حضريا 1839متر والشمال الغربي عن   645إما الغرب اليزيد إمتداده عن 
ً
متر مشكال حيزا

تقريبا ، توجد به جميع الخدمات والوظائف اإلدارية ، إما اتجاه التوسع   2كم2.2تبل  مساحته 

عمراني حيث كان الحد متر شماال وهو أقص ى امتداد للنمو ال1244م فكان 1984العمراني لسنة 

الشمالي للمنطقة هو البحر املتوسط ، وال يختلف األمر عن االمتداد اتجاه الشرق والشمال الشرقي 

متر 4830متر و1870الذي امتد فيه النمو العمراني إلى أقص ى نقطة للحدود الشمالية والشرقية وهو 

متر وامتداده جنوبا 2619جنوب الشرقي لكل منهم على التوالي ، بينما امتد النمو العمراني اتجاه ال

متر ، فمن جهة الغرب امتد النمو العمراني حتى وصل 1273متر وجنوبه الغربي وصل إلى 1443

متر مشكال منطقة عمرانية متداخلة معها بعض األراض ي الزراعية 2159متر والشمال الغربي 1124

العمراني امتد بنسبة كبيرة  في االتجاه  ، ففي هذه الفترة نجد النمو  2كم17القزمية  تقدر مساحتها 

الشمال والشرق  والشمال الشرقي وبنسبة منخفضة في باقي االتجاهات نتيجة لتقسيم املزارع إلى 

أراض ي صغيرة لغرض البناء وبيعها  في محلتي الحميدية واملشاي ، إما اتجاه التوسع العمراني في سنة 

، 2956ربي والجنوب الشرقي والجنوب الغربي بمسافة)م فكان في اتجاه الغرب والشمال الغ1995

 حيزا عمرانيا يقدر بحوالي 2306،2801،1628
ً
 لكل منهم على التوالي مشكال

ً
، وبدلك يكون 2كم24(مترا

الحيز املخطط للمدينة أصبح مشغوال ماعدا أجزاء بسيطة في اإلطراف الغربية والجنوبية الغربية التي 

 و3872تى بلغت م ح 2006امتد نموها خالل 
ً
 2163متر غربا

ً
متر في اتجاه الجنوب الغربي راسما شكال

 تبل  مساحته 
ً
  2كم28هندسيا مستطيال

( نستنتج إن  الحيز العمراني للمنطقة الحضرية الذي عرفته منطقة تاجوراء 7فمن الخريطة )

ذه األشكال والذي ال زالت تعرفه، يعرف عدة أشكال من التوسع، و هناك نوعين أساسيين من ه

 العمرانية .

 التوسع األفقي : -1.3

بعد الزيادة امللحوظة في معدالت النمو السكاني للبالد بصفة عامة واملنطقة بصفة خاصة ، فإن 

املدينة لم يبقى أمامها سوى التوسع األفقي، هذا النوع من التوسع كان على حساب استعماالت 

 النقص الحاصل على املستوى العقاري . األراض ي للزراعات املروية والبعليه لتغطية

فبالنسبة لالستعمال الزراعي، الذي يتواجد بالخصوص في شمال املنطقة  في محالت أبي األشهر 

والبرهانية واملشاي والحرية والحميدية كانتا في أواخر السبعينيات من القرن املاض ي عبارة عن أراض ي 

ستعمال الحضري جعل الطلب على العقار يزداد زراعية ، إال أن الضغط الذي فرضته كثافة اال 
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بشكل مكثف ، الش يء الذي جعل مالك الحقول الزراعية إلى بيع أراضيهم، نتيجة ارتفاع ثمن الهكتار 

م في اإلطراف الشمالية والشمالية الشرقية 1984الواحد بأضعاف مضاعفه.وهذا ما حدث في سنة 

 للمنطقة  .

الضغط على األراض ي الزراعية في اإلطراف الغربية للمنطقة لسنتي  ازدادومع زيادة النمو السكاني 

م وبدلك تكون املنطقة الحضرية اكتظت بالسكان وليس أمامها إال التوسع االفقي 2006و1995

والزحف الحضري على األراض ي الزراعية في األطراف الجنوبية للمركز الحضري فعلى صانعي القرار 

ملناطق وتخطيطها حتى يتم القضاء على البناء العشوائي والعشوائيات في واملخططتين االهتمام بهده ا

 اإلطراف الجنوبية للمنطقة الحضرية .
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 النتائج 

إن ظاهرة التوسع العمراني بمنطقة تاجوراء ، ساهمت في خلق عدة نتائج، كان لها األثر الكبير على 

 االستعمال الحضري. 

وتصنيف املرئيات أمكن التوصل إلى تصيف استعماالت باستخدام تقنية االستشعار عن بعد  -1

األراض ي حيث ارتفعت مساحة االستعمال الحضري على حساب االستعمال الزراعي من 

في عام  2كم28إلى  1995في سنة  2كم17ثم  1984في سنة   2كم10إلى  1973لسنة  2كم2.2

2006. 

في عام  2كم48إلى  1973 في عام 2كم105تناقص مساحات استعمال الزراعة البعليه من  -2

في عام  2كم203إلى  1984في عام  2كم 68.2التي قابله زيادة في مساحات الرمال من  2006

2006. 

من خالل دراسة اتجاه التوسع العمراني للحيز الحضري نستنتج أن النمو العمراني كان يمتد  -3

يات وفي اتجاه الغرب في اتجاه الشمال والشمال الشرقي والشرق خالل السبعينيات والثمانين

 والجنوب في التسعينيات واأللفين 

امتدد التوسع العمراني عن املركز بمسافات متباينة  فأقص ى امتداد له في  اتجاه الشمال  -4

 مترمشكال الحيز الحضري للمدينة.1443والجنوب  3872متر والغرب 4830متر والشرق 1244
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 جزيرة توتي بين األصالة والتخطيط الحضري 

 * د. ناجي عبدهللا الزناتي                                    

       جامعة طرابلس / كلية اآلداب / قسم الجغرافيا ونظم املعلومات الجغرافية

 تمهيد (1

جزيرة توتي احد الجزر املهمة في السودان وتشكل ظاهرة جغرافية مهمة من خالل اطاللتها على  تعد

ملتقي النيلين االبيض واألزرق ووقوعها بينهما اضافة الى توسطها ملدن العاصمة السودانية الثالث، 

ملنطقة، االمر جعلها تحتل موقعا جغرافيا مهما باإلضافة الى اهميتها التاريخية في تكوين تجمعات ا

الذي يؤهلها الن تلعب دورا مهما في النمو االقتصادي وتحقيق التنمية لها وللمناطق املجاورة اذا ما 

تم تطويرها سياحيا وعمرانيا. ومن ثم كان االهتمام بدراستها وتطويرها تخطيطيا لتؤدي دورها في 

املجتمع امرا مهما.

الطبيعية والبشرية ومراحل التطور الحضري التي تهدف هذه الدراسة الى التعرف على الخصائص 

مرت بها جزيرة توتي والخطط املستقبلية لتطويرها. وقد تم االعتماد في جمع املعلومات عن الجزيرة 

من ما توفر من بحوث ودراسات ومقاالت وتقارير وخرائط مختلفة عن الجزيرة، باإلضافة الى لقاءات 

 مع بعض سكان الجزيرة.

 اصل التسمية (2

ليس هناك تعريف محدد للجزيرة حيث توجد عدة روايات لتسميتها بهذا االسم نذكر منها:

نسبة لشخص يدعى )توت( الذي رحل من سنار عن طريق النيل األزرق ومعه إخوانه )كوج(  -1

و)قمر( و)كوكو(، أستقر إخوانه بالجريفات )جريف كوج ( و)جريف قمر( و)حلة كوكو(، اما )توت( 

سيره حتى دخل جزيرة توتي حيث سميت بإسمه.فقد واصل 

يرى النوبيين ان هذه الجزيرة سكنها خادم هيكل االله توت اله الحكمة عندهم. فقالوا )توت اد(  -2

أي رجل توت بالنوبية ثم حرف االسم الى توتي.  
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ية التي ومن املحتمل أيضا أن تكون كلمة )توتي( مأخوذة من شهر )توت( وهو أحد الشهور القبط -3

(1يعتمدها النوبة كتقويم للمواسم الزراعية وهو شهر الفيضان واخضرار األرض.)

 الخصائص الطبيعية للجزيرة (3

 املوقع 

تقع جزيرة توتي عند ملتقى النيلين األزرق واألبيض، وتتوسط املدن الثالث املكونة للعاصمة         

وخط طول  ”08’37°15السودانية )الخرطوم، ام درمان، وبحري( وتقع فلكيا )عند ملتقى دائرة عرض 

درجة شماال وخطي  ”11’38°15-”31’36°15(، وتمثل املساحة املحصورة بين خطي عرض ”20’32°30

درجة شرقا يحدها من الجنوب مدينة الخرطوم، ومن الشرق الخرطوم  ”18’31°32-”36’29°32ول ط

(. 1( خريطة )2بحري ومن الغرب أم درمان)

 ( موقع جزيرة توتي وعالقتها بمجاوراتها1خريطه )   

 

بتصرف من الباحث. Google, 2014املصدر:    
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 طبوغرافية الجزيرة:

سووهول فيضوية متفاوتووة زمنيوا، موع الطبوارافيووة املختلفوة موون ارتفاعوات عوون تتكوون جزيورة توووتي مون 

سوط  النيوول االزرق. وتتميوط بسووط  مسووتوي بشوكل عووام حيوث تقوول فيووه االنحودارات ماعوودا بوواإلطراف 

( تبين خطوط الكنتور للجزيرة.2(. الخريطة )4حيث توجد الجروف )

( خريطة كنتوريه لجزيرة توتي2خريطة )     و          و 



بتصرف من الباحث  املصدر: الهيئة العامة للمساحة الخرطوم               

 التغييرات املورفولوجية للجزيرة 

نتيجة للنحت والترسيب للنيلين االبيض واألزرق شهدت الجزيرة تغيرات عدة من حيث الزيادة 

اطرافها املختلفة لعل اهم هذه التغيرات هو التحام الجزيرة الورانية املجاورة لها والذي والنقصان في 

(.3تم عبر فترات تاريخية متتابعة خريطة )

      :                                                                                               الجزيرة الوراني

( مراحل تكوين الجزيرة الورانية والتحامها بجزيرة توتي عبر مراحل فترات استمرت 3تبين الخريطة )
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منذ بدية الخمسينيات من القرن العشرين الى منتصف التسعينيات من نفس القرن والتي يمكن 

 :(5)اختصارها في االتي

( مراحل تكوين الجزيرة الورانية والتحامها مع جزيرة توتي3خريطة )

 

 

 

 

 

 

 









 :م 2012 : شركة كيما للدراسة واالستشارات، املصدر



 

 1958نوفمبر 

 

 1962ديسمبر 

 1974ابريل 

 

 1988اغسطس 

 

 1996يوليو 

 

 1952اكتوبر 
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  تكونوت الجزيوورة الورانيووة فوي البدايووة كحوواجز رملوي فووي الفوور  الجنوومي للنيوول االزرق  منفصوولة عوون

 وقد استغلت في زراعة البطيخ. 1952سنة جزيرة توتي في اكتوبر 

  تميطت الجزيرة الورانية بترسيب الطمي علي الحواجز الرملية. 1958في نوفمبر 

  تمددت الجزيرة الورانية في الطول والب عليها ترسيب الغرين. 1962ديسمبر 

  زاد طول الجزيرة الورانية والب عليها الرمل خاصة في جزئها الجنومي. 1974ابريل 

  الحواجز الرملية وكل السهل الفيض ي الحديث ووصل الى الحاجز  1988امر فيضان ااسطس

.1946الترامي الحصوي األحمر الذي تم انشاؤه عام 

  امووورت ميووواه الفيضوووان الجزيوووورة الورانيوووة جزئيوووا وأختفوووي السوووهل الفيضوووو ي  1994وفوووي ااسوووطس

 نفصلة.الحديث كلية تحت ماء الفيضان وال تزال الجزيرة الورانية  م

  حدث فيضان خفيف تم فيه التحام الجزيرة الورانية مع جزيرة توتي مما زاد من  1996في يوليو

 مساحة توتي.

 :التركيب الجيولوجي- 

نشأة جزيرة توتي من ترسب الطين على بعض الصخور النارية الجوفية التي ساعدت على        

ا الفيضانات النهرية املتكررة إلى ترسيب التقليل والحد من سرعة جريان املياه، كما ساهمت ايض

 االمر الذي اظهر الجزيرة إلى صورتها 
ً
 واألبيض ثانويا

ً
دوري للصخور املحمولة مع النيل األزرق أساسا

الحالية، وكغيرها من الجزر النيلية األخرى تظهر بجزيرة توتي تكوينات الصخور الرسوبية مثل 

 أجزائها املختلفة. األحجار الجيرية والرملية املنتشرة في

مليون سنة وهذا  543إلى  280وقد قدر علماء الجيولوجية أن الصخور البركانية تعود إلى فترة تقدر بو 

 (6ما يسمى عصر الباليوزويك.)

كما ساهمت عوامل اخرى في تكون الجزيرة نذكر منها النيل األبيض النابع من بحيرة فكتوريا بأواندا 

وبطء جريانه وقلة انحداره مما ساهم في بط سرعة تياره حيث قلت  الذي يتميط باتسا  مجراه

عمليات النحت وازدادت كمية االرساب على ضفته، وعلى العكس يتصف النيل االزرق الذي ينبع من 
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الهضبة اإلثيوبية بسرعة التيار وشدة االنحدار وعمق املجرى مما ساهم في تزايد عمليات النحت وقلة 

وقد تم بناء حائط من جهة شار  النيل بمدينة الخرطوم لحماية املدينة من  االرساب على ضفتيه،

 في شكل الجزيرة حيث 
ً
اثر الفيضان، بينما تركت جزيرة توتي بدون حماية االمر الذي يظهر واضحا

( وعمليات ترسيب من 1تمت لها عمليات نحت من الجهة الشرقية بواسطة النيل األزرق صوره )

 (. 7سطة النيل األبيض واألزرق.)الجهة الغربية بوا

 (  النحت على الشاطئ الشرقى لجزيرة توتى1صوره )              

 

2014املصدر: شبكة املعلومات                     

كما ان املباني والجسور كجسر املك نمر التي تنفذ على ضفة بحري والخرطوم ستساهم في تضييق 

(8شواطئ الجزيرة التي تعاني من الهدم. )مجري النيل وبالتالى ستؤثر على 

 التربه 

كما سبق ذكره تكونت جزيرة توتي نتيجة لترسب الطين على بعض الصخور النارية الجوفية التي 

ساعدت بصورة مباشرة على التقليل والحد من سرعة مياه النيل. وقد أدت الفيضانات النهرية 

 مما املتكررة بشكل دوري إلى ترسيب دوري للصخور 
ً
 واألبيض ثانويا

ً
املحمولة مع النيل األزرق أساسا

 نتج عنه الشكل الحالي للجزيرة.



 
 

 
 

 م2016ونيو ي العلوم االنسانية واالجتماعية                                            العدد األول  ثمجلة بحو                            

جزيرة ت
ضري 

ط الح
طي

خ
صالة والت

ن األ
وتي بي

 

      
 

 30الصفحة 

وقا  جزيرة توتي عبارة عن صخره ضخمة تبدأ بجانبها الشمالي الشرقي عند املسجد العتيق وتمتد 

اربا الى املورده وجنوبا حي الشكرتاب حيث تظهر الحجارة على سط  األرض بالقرب من املسجد 

 تيق اما في حي الشكرتاب فقد تراكم عليها الطمي من جميع جوانبها.الع

وتربة توتي بشكل عام تربة رسوبية، وهي ثابتة وصلبه وبالتالي لها قدرة على تتحمل االحمال. ويظهر 

(، كما تعتبر تربة توتي صالحة للزراعة ملا تتميط به من 1جدول )  19الصخر النومي في توتي علي عمق 

(.           9فيض ي.)طمي وسهل 

 ( نو  التربه وعمقها بجزيرة توتي1جدول )                               

 نو  التربهالعمق

+0.00 m Black silt clay 

-5.00 m Fine sand 

12.00 m- Fine to course sand 

-15.00 m Sility clay 

-17.00 m Sand stone 

-19.00 m Nubian formation 

املصدر: مركز االبحاث الجيولوجية الخرطوم                                 

اما قا  جزيرة توتي فهو عبارة عن صخره ضخمة تبدأ بجانبها الشمالي الشرقي عند املسجد العتيق 

وتمتد اربا الى املورده وجنوبا حي الشكرتاب حيث تظهر الحجارة على سط  األرض بالقرب من 

ق وفي حي الشكرتاب تراكم عليها الطمي من كافة جوانبها.املسجد العتي

 عوامل املناخ 

تجمع سكني  يؤثر املناخ بعوامله املختلفة على انشطة االنسان املختلفة والتخطيط الحضري ألي

وبالتالي سيتم التعرف على عناصر املناخ للجزيرة باعتبارها من العوامل املؤثرة في التخطيط الحضري.

ان مناخ  2001- 1999تشير بيانات مصلحة االرصاد الجوية الخرطوم خالل الفترة من الحراره: -

( 10الجزيرة يغلب عليه ارتفا  درجة الحرارة خاصة في الفترة املمتدة من شهر ابريل الى شهر سبتمبر)

(1شكل )
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2001-1999( املعدل الشهري لدرجات الحرارة بجزيرة توتي 1شكل )        



 بيانات مصلحة االرصاد الجوي الخرطوم املصدر:    

للرياح اهمية بالغة في توطين وتطوير التجمعات السكنية وبالتالي كان لدراستها امر بالغ الرياح: -

االهمية في التطوير الحضري وتحديد استعماالت االراض ي ألي تجمع سكني. ويمكن تحديد الرياح 

وهي رياح جافة تمتد خالل الفترة من سبتمبر الى فبراير.  السائدة في الجزيرة بالرياح الشمالية الشرقية

والرياح الجنوبية الغربية وهي رياح رطبة تهب على الجزيرة خالل اشهر يونيو، ويوليو، وااسطس. ومن 

كم في  11خالل بيانات مصلحة االرصاد الجوية بالخرطوم يتضح ان ادنى معدل لسرعة الرياح كان 

 (.2كم في شهر يوليو شكل ) 17نت شهر اكتوبر واعلى سرعة كا

( املعدل الشهري لسرعة الرياح بجزيرة توتي كم2شكل )              



أملصدر: اعداد الباحث وفقا لبيانات مصلحة االرصاد الجوي الخرطوم                  

تهطل االمطار على الجزيرة في فصل الصيف والخريف خالل اشهر يونيو، يوليو وأاسطس االمطار: 

وسبتمبر وأكتوبر، وقد بينت احصائيات محطات االرصاد املتوسطات الشهرية لألمطار للفترة من 
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مللمتر في ااسطس تنعدم احيانا  72ان اعلى متوسط لتساقط االمطار وصل الى  2001الى  1999

(.3من نوفمبر الى مايو شكل )خالل االشهر 

2001-1999( املتوسط الشهري لإلمطار ملم بجزيرة توتي للفترة من 3شكل )        



املصدر: مصلحة االرصاد الجوية بالخرطوم.               

تتميط الخرطوم وما حولها بانخفاض الرطوبة النسبية حيث تصل معدالتها بالجزيرة الى   الرطوبه:

% في شهر ااسطس طبقا لبيانات مصلحة االرصاد الجوي بالخرطوم. 49في شهر ابريل و %20مابين 

 ( الخصائص البشرية4

تعد جزيرة توتي من اقدم التجمعات املأهولة بالسكان في السودان حيث استوطنتها قبائل  -السكان:

وقد اشار بعض املحس قبل القرن الثالث عشر امليالدي الذين تنحدر اصولهم من قبيلة الخزرج، 

املؤرخين الى انهم ينتمون الى ابن زيد بن محمد محس الذي يتصل نسبه بامي كعب االنصاري 

(. وبالتالي ينتمي االبية سكان الجزيرة الى اصل واحد ويشكلون نسيجا اجتماعيا متشابكا 11الخزرجي)

تطوير الحضري للمدينة يأخذ طابع العائلة الواحدة االمر الذي جعلهم ينظرون بشكل سلبي ملسالة ال

حيث يرون ان ذلك يجعلها مفتوحة امام السياح من جميع انحاء العالم وبالتالي سيؤثر علي التركيبة 

االجتماعية للجزيرة.

استوطن املحس توتي واستغلوا ارضها في مجال الزراعة، ونشروا فيها التعليم الديني حيث بنوا  

شر للميالد وعدد من منارات التعليم الديني، وقد كانت املسجد العتيق في منتصف القرن السادس ع
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توتي قبلهم تستخدم للرعي من قبل الجعليين. وقد افاد بعض كبار السن من سكان توتي انهم ينتمون 

الى قبيلة املحس التي ترجع في اصولها الى قبيلة الخزرج العربية، حيث وفد عدد منهم الى بالد النوبه 

عبدهللا ابن امي السرح الى بالد النوبه، وقد تصاهرت هذه املجموعة م مع حملة 651ه 31سنة 

العربية مع قبائل النوبه فسكان توتي من قبيلة املحس وأمهات نوبيات. هاجروا الى اقليم الخرطوم 

قبل سقوط دولة سوبا املسيحية وقيام مملكة الفونج االسالمية في القرن الثالث عشر امليالدي في 

 (.12السودان.)

وقد ساهم املحس في نشر الثقافة االسالمية والعربية على امتداد النيل بالسودان حيث قاموا بناء 

 إنشاء مناطق لعملية البداية الحقيقة حولها وهي وما الثالثة الخرطوم في املدن دائمة وكيانات اول أبنية

وبالتالي نجد اصول املحس بمعظم التجمعات السكانية على ضفتي النهر. .(13السودان ) في حضرية

وقد استوطن معظم املحس جزيرة توتي ومارسوا الزراعه حيث قسمت الجزيرة الى سواقي مرقمة من 

ثم قسمت السواقي الى حصص وحبال وبالتالي فان ارض الجزيرة مملوكة ملكية خاصة  88الى  1

(14بالكامل لهوالء ألسكان.)

، 2008عام  11992ثم وصل الى  1956نسمه عام  5851بينت االحصائيات ان عدد سكان توتي بلغ 

افراد  6.4اسره بتموسط  1882% في السنوات االخيرة موزعين على 1.5وبمعدل نمو سنوي بلغ 

نسمه من اير السكان املحليين معظمهم عمال زراعيين اير  2500لألسرة الواحدة. يضاف الىهم 

 14492% من اجمالي سكان الجزيرة البالغ 16.7بشكل دائم بالجزيرة الذين يشكلون  مستقرين

(  2(. جدول )15نسمه)

 ( تطور عدد السكان بجزيرة توتي )املحليين فقط(2جدول )                

معدل الزيادة السنويةعدد السكانسنة التعداد

--5851تعداد 1956

0.6%6515تعداد 1963

1.0%7133تعداد 1983

1.58429مسح 1988

1.29419مسح 1991

1.510862مسح 1993

1.5*11992تعداد 2008

عمال زراعيين من خارج الجزيرة             2500*يضاف اليهم   

أملصدر: القوى السياسية ألوطنية كتاب جزيرة توتي، الجهاز املركزي لالحصاء الخرطوم.              
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 الحضري لجزيرة توتي التطور 

يرجع تاريخ جزيرة توتي الى ما قبل القرن الثالث عشر امليالدى وقد كانت قبل ذلك تستخدم للرعي. 

ومعد دخول قبائل املحس واستقرارهم بها امتهنوا الزراعة والتعليم الديني االمر الذي ساهم في زيادة 

 املساحه السكنية بمركز الجزيرة. 

عن املدن املجاورة لها بسبب عدم توفر املواصالت البرية حيث كان التواصل كانت الجزيرة معزولة 

( عبر رحالت اير 16)1957من والى الجزيرة بواسطة عبارة قديمة جدا تسمى )بنطون( منذ عام 

منتظمة بين توتي والخرطوم بسب ارتفا  فيضان النيل احيانا او عطل العبارة احيانا اخرى صوره 

النعزال في صعوبة الحياة من خالل عدم انسياب الحاجيات للجزيرة مما اضطر ( وقد سبب ذلك ا3)

بعض سكان الجزيرة لشراء مراكب البخارية لتخفيف ازمة املواصالت كحل مؤقت.

 ( العبارة القديمة لجزيرة توتي واملراكب البخارية3صوره )  

 

 2007املصدر: تحالف القوى السياسية توتي                   

زاد الطلب على االحتياجات املختلفة، باإلضافة الى صعوبة توزيع املنتجات  نتيجة لتطايد عدد السكانو

الرابط بين الجزيرة والخرطوم  2009الزراعية بالجزيرة الى املدن املجاورة، تم انشاء جسر توتى عام 

(.4م. صوره )20م وعرض 210عبر النيل االزرق بطول 
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( جسر الخرطوم توتي4صوره )                                      



 2014املصدر: تصوير الباحث               

وقد القى انشاء الجسر وجهات نظر مختلفة بين متفق ومعارض، اذ يرى الشباب أن الجسر  فرصة 

باملدن للتواصل مع الجزيرة مما ساهم في زيادة درجة استفادة سكان الجزيرة من الخدمات املختلفة 

املجاورة وفت  افاق جديدة لتطوير الجزيرة، بينما يرى بعض سكان الجزيرة خاصة كبار السن أن 

الجسر سيؤثر على الهوية والخصوصية للسكان خاصة ان معظمهم ينتمي لقبيلة واحدة حيث قال 

(17بعضهم ان توتي ليست جنة أو متحفا للسياح.)

في انشاء جسر يربط الجزيرة بمدينة بحري  2012ل سنة وفي اطار تحسين مستوى الخدمات بدأ العم

إال ان العمل توقف به بناء على رفض السكان املحليين للجزيرة قيمة التعويض الحكومية لألراض ي 

الواقعة بمسار الجسر حيث حددتها الدولة بسعر املتر الزراعي بينما طالب املالك بتقييمها بسعر املتر 

وفي اطار برنامج التطوير تم انشاء نادي التجديف  حول الشار  الدائري.السكني نظرا لوجود مساكن 

 توتي الذي يظم حدائق ومقاهي وزوارق.-املجاور لجسر الخرطوم

كما يوجد عددا من املشروعات االخرى تحت التنفيذ كمشرو  االستثمار القطري )املشربيه(  

النيل على ضفة الخرطوم.  ومشرو  اابة السنط الذي يحوي اابات وشواطئ ومشرو  شار 

باإلضافة الى عدد اخر من املشاريع املعتمدة في خطه تطوير مدينه الخرطوم التي يتم تنفيذها والتي 
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(. خاصة وان 18ستساهم في تضييق مجرى النهر فى هذا القطا  الطولى وسيؤثر سلبا على الجزيرة)

ها من خطر الفيضانات التي قد تحصل، هذه املشروعات اخذت في االعتبار حماية املناطق املنفذة ب

اما على ضفة جزيرة توتي يقوم االهالي بتنفيذ مشروعات زراعية وسكنية دون االخذ في االعتبار 

حماية الجزيرة نظر لعدم توفر االمكانيات الفنية واملادية للقيام بهذا العمل، وبالتالي ستطيد 

ي من خطر تعرض الجزيرة للفيضانات املشروعات الجديدة على ضفتي النهر بالخرطوم وبحر

مستقبال، مما يؤثر على امر جزء كبير من الجزيرة خاصة االماكن املنخفضة الواقعة على الشوطي 

(. 4النيلية بالجزيرة خريطه )

( املناطق التي تتعرض للفيضانات4خريطه )



2012املصدر: شركة كيما لالستشارات 

حول تأثيرات املشروعات التنموية الجديدة على  ( في دراستهsiddig, 2014( )19وفي نفس االطار اشار )

جزيرة توتي حيث ذكر ان هناك عدد من املشروعات الجاري تنفيذها ستؤثر سلبا على توتي منها:

استثمارات قطر املتمثلة في مباني سكنية ومصايف التي نفذ بعضها وال يزال البعض االخر  -

 تحت التنفيذ على جهة بحري.
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 وعات مباني ومصايف اابة السنط التي قارب بعضها على االنتهاء.مشر  -

 كورنيش ومصايف شار  النيل. -

وقد روعي في املشروعات املذكورة تنفيذ حماية لها من الفيضانات املحتملة للنيل على الضفة 

الواقعة بجوارها وتركت جزيرة توتي للحماية الطبيعية املتمثلة في االشجار واألحجار ومعض مخلفات 

وب مياه البناء. وباإلضافة الى ذلك سيؤثر مشرو  سد النهضة في حالة حصول اي خلل في زيادة منس

النيل، اضافة الى بعض املمارسات السلبية التي يقوم بها االهالي املتمثلة في قطع اشجار الحماية 

الستخدامها كوقود ألفران صناعة الطوب الذي يستخدم في البناء، ونقل الحص ى والتربة من ضفاف 

لطبيعية للجزيرة ويزيد من النيل الستخدامهما في البناء وحدائق املنازل مما يساهم في ازالة الحماية ا

خطر الفيضانات. وبالتالي تحتاج جزيرة توتي الى مشرو  حماية متطور وبنية تحتية وتصريف مياه 

 حضري لها وللخرطوم ملساعدتهما على مواجهة اية فيضانات قد تحدث.  

ونظرا للترسيب الذي يتم في بعض اطراف النيل وللفيضانات التي حصلت خالل فترات مختلفة 

باإلضافة الى التحام الجزيرة الورانية مع جزيرة توتي كل ذلك ساهم في زيادة مساحة الجزيرة بشكل 

(.3دوري وقد ارتبط ذلك بزيادة الرقعة السكنية باملدينة الجدول )

2011-1952( مساحة جزيرة توتي الكلية والسكنية خالل الفترة من 3جدول )
 2املنطقة السكنية كلم 2كلماملساحة الكلية  العام نوع الصورة ر.م

 0.206 3.115 1952اكتوبر  صور جوية 1

 0.267 3.496 1958نوفمبر  صور جوية 2

 0.340 3.766 1962ديسمبر  صور جوية 3

 0.606 4.143 1974ابريل  صور جوية 4

 0.543 3.791 1988اغسطس  صور جوية 5

 0.636 3.644 1994اغسطس  صور جوية 6

 0.993 4.857 1996 يوليو صور جوية 7

 1.198 4.936 2000 قمر صناعي 8

 1.204 4.723 2003ديسمبر  (Google Earthقمر صناعي ) 9
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 38الصفحة 

 1.322 4.788 2004اكتوبر  Google Earth)قمر صناعي ) 10

 1.335 4.793 2005يوليو  (Google Earth)قمر صناعي  11

 1.353 4.779 2006مارس  )Google Earth(قمر صناعي  12

 1.359 4.775 2007نوفمبر  )(Google Earthقمر صناعي  13

 1.368 4.787 2008فبراير  )Google Earthقمر صناعي  14

 1.513 4.862 2009اغسطس  )(Google Earthقمر صناعي  15

 1.587 4.709 2010اكتوبر  )Google Earth(قمر صناعي  16

 1.622 4.970 2011فبراير  Google Earth)(قمر صناعي  17

2012املصدر: شركة كيما لالستشارات 

ونتيجة للزيادة السكانية بالجزيرة خالل النصف الثاني من القرن العشرين يتضح اتسا  املنطقة 

العمرانية بشكل واضح حيث كانت في بداية الخمسينيات من القرن املاض ي منطقة صغيرة تتوسط 

ومعظم االراض ي املحيطة  1952سنة  ²كم 0.206الجزيرة اقيمت حول املسجد العتيق ال تزيد عن 

(. وقد اثر الترابط االجتماعي بين سكانها الذين يعود معظم الى قبيلة واحدة 4اض زراعية خريطة )ار

على طابعها العمراني حيث تميطت الجزيرة بالتالحم في االبية مبانيها املبنية من الطين والطوب االحمر 

وت التي بنيت بالحجارة ويغلب عليها الطابقين، اما طرقها فهي ملتوية وضيقه، مع ارتفا  جدران البي

الصلبه كي تقاوم مياه الفيضانات عند تدفقها على ارض الجزيرة من نهر النيل. 

1952( املنطقة العمرانية والسكنية بجزيرة توتي قبل 4خريطه )    



( بتصرف من الباحث2007املصدر: القوى السياسية توتي)  
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توافدون على الجزيرة معظمهم من اصول قبيلة ومعد الستينيات من القرن العشرين بداء السكان ي

املحسن مما زاد من مساحة املنطقة السكنية شرقا في اراض ي الحواجز الرملية  القديمة وكذلك 

السهلين الفيض ي الحديث والقديم على حساب املنطقة الزراعية بالجزيرة حيث وصلت الزيادة في 

مبني عام  3208(. وقد وصل عدد املباني الى 5) خريطه 2012سنة  2كم 1.59املنطقة العمرانية الى 

.1966والكهرباء عام  1964. وقد تم توصيل خدمات املياه اليها عام 2013

2012( املنطقة السكنية والعمرانية بجزيرة توتي لعام 5خريطه )



 نتصرف من الباحث  2014املصدر: بابكر عبدهللا مركز توثيق توتي 

 )البنية العمرانية للجزيرة( 2013لعام  استخدامات االرض بالجزيرة

جزيرة توتي من أكثر املناطق التي شهدت تغيرا في أنماط استخدام األرض بالخرطوم، خاصة بعد 

الهجرات التي تعرضت لها، والحاجة املتجددة للسكن داخلها. مما ساهم في اتسا  املنطقة العمرانية 

ى معظمها مباني سكنية والباقي مباني خدمات مبن 30283بالجزيرة حيث وصل عدد املباني الى 

(.3(. ويغلب على تلك املباني نظام الطابقين في االرتفا . جدول )20اخرى)
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( توزيع املباني بالجزيرة حسب عدد الطوابق3جدول )                   

عدد قطع االرض املبنيةالطابق

329ارض ي

227طابق

2171طابقين

181اكثر من ذلك

30283االجمالي
م2014املسح امليداني للجزيرة طلبة قسم التخطيط الحضري، جامعة الزعيم االزهري،                      

 الطرق والشوارع بالجزيرة 

 10امتار وهي شار  املحطة بعرض  10الى  7يوجد بالجزيرة عدد ثالثة شوار  رئيسية عرضها مابين 

الذي يعد امتدادا لجسر توتي الخرطوم ويتجه نحو وسط الجزيرة ثم يمتد  1946امتار تم رصفه عام 

 10بعرض  10االسفلت عبر جزء من شار  امللتقى وشار  اخر يمتد باملدينة القديمة، كما يوجد شار  

امتار  5-1ممر تتراوح عرضها من  363امتار وشار  امللتقى بعرض سبعة امتار، باإلضافة الى عدد 

(.6خريطه )

( تبين توزيع الشوار  واملمرات في توتي 6خريطه )             



املصدر: شبكة املعلومات بتصرف من الباحث          
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 الخدمات بالجزيرة

تتوفر العديد من الخدمات بجزيرة توتي حيث تم توصيل خدمات الكهرباء  كاي تجمع بشري 

اما الخدمات االخرى فهي  1986يرة سنة، وخدمات املياه التي تم توصيلها للجز 1966للجزيرة سنة 

متوفرة بالجزيرة ففي مسح قام به طلبة قسم التخطيط الحضري بجامعة الزعيم االزهري سنة 

(4حدد الخدمات املتوفرة بالجزيرة وفقا للجدول ) 2013

2014( االستعمال الخدمي بجزيرة توتي 4جدول )            

²املساحه مالعدداالستعمال

15,14619الخدمات الدينية مساجد ودور تحفيظ قران

12,06513الخدمات التعليمية

6803الخدمات االدارية

1,4942الخدمات الصحية

1,3355االنشطة الثقافية والرياضية

--241الخدمات التجارية

41,4593املالعب الرياضية

طلبة كلية الدراسات الحضرية، بتصرف من الباحث  2014املصدر: املسح امليداني لجزيرة توتي 

( الخدمات املتوفرة بالتجمع السكني بالجزيرة حيث اتضح ان الخدمات الدينية بلغت 4يبين الجدول )

، اطت مراكز لتحفيظ القران الكريم 9تحت التنفيذ، و 3منها عاملة و 7مساجد  10مرفقا منها  19

، وترجع كثافة الخدمات الدينية بالجزيرة الى الدور التاريخي الذي ²م15,146جميعها مساحة قدرها 

لعبة سكان املحس في نشر الثقافة االسالمية بالجزيرة واملدن املجاورة لها منذ القدم وقد تعدى دور 

نهر النيل.املحس في نشر التعليم الديني الى معظم املدن والقرى الواقعة على ضفاف 

مدارس للتعليم  3مدارس تعليم اساس و 4رياض اطفال و 6اما الخدمات التعليمية فيوجد عدد 

الثانوية، اما الخدمات االدارية فتتمثل في ثالث مراكز ادارية هي الوحدة االدارية ومركز الشرطه ومبنى 

ورياضية اولها نادي عمال اندية ثقافية  5التخطيط بالجزيرة. كما يتوفر بالجزيرة مركزين صحيين و

باإلضافة الى ثالثة مالعب رياضية اطت في مجملها مساحة  1955توتي الثقافي الذي تأسس سنة 

.²م42,794
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 10محل للمواد الغذائية،  103مرفقا تجاريا تشمل  240اما الخدمات التجارية فقد وصل عددها الى 

مطعم ومقهي.  16محل للخضروات، و 13مكوجي،  15صيدليات،  6مخابز،  6مجازر،  7خياطين، 

محالت قطع ايار  6نجاره، و 4للحداده، و 10لالثاث، و 9محالت ملواد البناء، و 5باالضافة الى 

ورش سيارات. 19، و6سيارات 

عبر مواسير  1966هذا ويوجد عدد من الخدمات االخرى املتمثلة في شبكة املياه التي تم توصيلها سنة 

(21بوصه.) 4أنابيب ثانوية توصل للبيوت بقطر بوصه و 8رئيسية بقطر 

 املخطط املستقبلي لتوتي ظمن مخطط والية الخرطوم

(22استراتيجية تخطيط جزيرة توتي وفقا لالتي:) 2010حدد املخطط الهيكلي لوالية الخرطوم لسنة 

  ضمان تجانس وتماثل استخدامات األرض بنسب تعميرية منخفضة للشواطئ النيلية لجزيرة

توتي من الجهات املقابلة للمدن الثالث بحيث تكون مواقع ثقافية سياحية وترفيهية وحدائق 

 عامة إلضفاء البعد التراثي والطبيعي. 

  لتصب  مكتبات وطنية، متاحف الحفاظ على املباني ذات الطابع التراثي مع تغيير استخداماتها

  ومعارض للفنون والتراث وإزالة املباني العشوائية اير التراثية.

  تنظيم الجزيرة وفت  الشوار  الرئيسية لفك االختناقات وتطوير املسارات والطرق خاصة

 باملناطق التي تشهد نشاطا ثقافيا واجتماعيا.

 رية وتنميتها للحصول على أفضل استخدام املحافظة على النسيج االجتماعي الحالي لتوتي الق

  لألرض.

وقد شمل هذا املخطط واجهات استخدام مختلفة للجزيرة واملناطق املقابلة لها نذكر منه االتي 

 (: 23( )7خريطه )

م، 3 وبارتفا  %5 م مع نسبة تغطية 20 الكورنيش: تخطيط كورنيش بعرض ال يقل عن -

 لعب أطفال وزوارق بحرية. يحتوى على حدائق عامة، مطاعم مفتوحة،

 االستخدام الحضري: يشمل سكن استثماري، مكاتب، خدمات ومراكز تجارية. -
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2010( مخطط جزيرة توتي ظمن الخطط الهيكلي ملدينة الخرطوم 7خريطه )  



بتصرف من الباحث 2010املصدر: املخطط الهيكلي ملدينة الخرطوم 

االستخدام السياحي: انشاء نادي بحري، مطاعم، فنادق، حدائق عامة ومساجد. مع  -

االستفادة من التحريك السياحي عبر مسار نيلي من منطقة السلوقه الى الطوامي في عملية 

 ربط تاريخي، مع ربط هذه املواقع بممرات وإلحاقها بالخدمات املطلوبة. 

بارز ومحدد لنقطة التقاء النيلين االبيض واألزرق  برج املشاهدة: إنشاء برج مشاهدة كمعلم -

)منطقة املقرن( التي تعد ظاهرة جغرافية وبيئية فريدة جاذبة للسياحة على املستوي املحلي 

 واإلقليمي والعالمي، مع تخطيط حديقة عامة. 

املدن الشبابية: تخطيط مدينة شبابية تحتوي على اندية رياضية، ثقافية واجتماعية،   -

 ض سباحة ومالهي.احوا

 منطقة ترفيهية: تشمل قاعة مؤتمرات، مساجد، متاجر، مطاعم، وصاالت افراح. -

االستخدام الثقافي: يشمل اندية ثقافية، مسارح ومتاحف، مكتبات، مع تنمية املناطق  -

 املجاورة املطلة على شاطئ النيل بام درمان لتتالئم مع االستخدام الثقافي والسياحي

 تخطيط مساكن حدائقية بكثافات معمارية منخفظة. السكن الحدائقئ: -

 (.8ربط جزيرة توتي بجسرين تربطها بام درمان وبحري خريطه ) -
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( الجسور والطرق الرئيسية املقترحة لجزيرة توتي8خريطه )

 
بتصرف من الباحث 2010املصدر: املخطط الهيكلي ملدينة الخرطوم 

 للجزيرة.بناء رصيف واقي من الفيضان كخط حماية  -

مجمعات  4وقد شمل مخطط توتي ثالثة مراحل املرحلة االولى ارب كوبري توتي الخرطوم تشمل  

نجوم. اما  5ابراج شقق فندقية، وفندقين  4طابقا، و 20ابراج بارتفا   4سكنية كل مجمع يحوي 

وساحات مفتوحة املرحلتين الثانية والثالثة تمثل برامج استثمارية كمناطق تجارية، ترفيهية، سكنية 

بحيث تنسجم مع ما يقابلها مع الواجهات املائية للمدن الثالث املحيطة بالجزيرة.         

وبالرام من موقع توتي الذي يؤهلها الن تكون موقعا سياحيا مميطا إال انها ما زالت تأخذ الطابع 

اهالي توتي رفضوا الريفي البدوي السوداني ورام الجهد الذي تبذله الحكومة لتطويرها إال ان 

سنه.  500تطويرها سياحيا معتبرين ان الجزيرة تمثل هوية لهم وأنهم اصحابها وحراسها منذ اكثر من 

االمر الذي لم تستطيع معه الحكومة تنفيذ برنامج املخطط الن مالك ارض الجزيرة هم سكانها ومن 

يط جزيرة توتي مع اهالي توتي ثم البد ان يوافقوا على ذلك. وقد تدارست اللجنة التمهيدية لتخط

املخطط املعتمد للجزيرة واجمع االهالي على االتي:

 البدء في تنفيذ الجسر الرابط بين بحري وتوتي على ان يصب  مستقبال شار  الكورنيش. -



 
 

 
 

 م2016ونيو ي العلوم االنسانية واالجتماعية                                            العدد األول  ثمجلة بحو                            

جزيرة ت
ضري 

ط الح
طي

خ
صالة والت

ن األ
وتي بي

 

      
 

 45الصفحة 

الشار  الدائري حجر السواقي من الشرق اما من الغرب فيكون مع الشاطئ على ان تحول  -

 الى ملك حر سكني. 88الى  1لكامل من الساقية االراض ي والحلة القديمة با

تعويض املتضررين من فت  الشار  وامليادين في شكل نقدي او اراض ي على ان يكون سعر  -

 جنيه سوداني. 1200متر االرض 

% لألهالي و 70االرض الواقعة بين حجر الساقية حتى الكورنيش من الغرب توز  بواقع  -

 % للحكومة.30

 داد مدينة توتي بمنطقة الصالحه البدء في تنفيذ امت -

 النتائج

تعد جزيرة توتي معلما تاريخيا مهما بالخرطوم يمكن ان يساهم في تنميتها اقتصاديا اذا ما  (1

 تم تطويرها سياحيا.

اتسمت الجزيرة عبر التاريخ بالتجانس السكاني والتماسك االجتماعي حيث يرجع معظم  (2

 اصولها لقبيلة الخزرج العربية.سكانها الى قبيلة املحسن التي ترجع 

اثر الترابط االجتماعي لسكان الجزيرة على طابعها املعماري حيث تميطت مبانيها بالتالحم  (3

 ويغلب على ارتفاعها الطابقين. 

شوار  وممرات املنطقة السكنية بالجزيرة اير مرصوفة وضيقه عدا ثالث شوار  رئيسية  (4

 فقط.

توسعت الرقعة العمرانية بالجزيرة بشكل افقي خاصة املباني السكنية على حساب االراض ي  (5

 الزراعية. 

يالحظ عدم االهتمام بتحسين وتطوير خدمات الجزيرة من حيث املواصالت وشبكة املياه  (6

 والكهرباء حيث يالحظ انقطا  لخدمات الكهرباء.

تعمال الزراعي حيث تشتهر بزراعة الليمون يغلب على الجزيرة الطابع الزراعي من خالل االس (7

 وباقي الخضروات االخرى كالخس والجرجير.
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يوجد توجه من الحكومة لتطوير جزيرة توتي لتصب  احد االماكن السياحية املهمة  (8

بالخرطوم نظرا ملوقعها االستراتيجي حيث انها تتوسط العاصمة املثلثة ويحيط بها نهري 

لين، إال انه من خالل اللقاء مع بعض االهالي يتضح عدم النيل وتشرف على ملتقى الني

ارتياحهم لذلك ويفضلون البقاء عليها وتطوير خدمات للحفاظ على الهوية االجتماعية 

 لسكانها.

 التوصيات

حفاظا على النسيج االجتماعي املترابط بجزيرة توتي نرى عدم التوجه في مسألة ترحيل او  .1

 ويلها الى منطقة استثمارية.اعادة توزيع سكان الجزيرة وتح

نظرا ألهمية موقع الجزيرة وما تزخر به من مقومات تجعلها منطقة جذب سياحية مهمة  .2

نرى العمل على وضع خطة مناسبة للتطوير السياحي للجزيرة بمشاركة االهالي و بما يراعى 

 متطلباتهم.

املطلة على الشواطئ  ان تشمل خطة التطوير السياحي للجزيرة مركز الجزيرة ومعض املناطق .3

النيلية بحيث تشمل تطوير املواقع ذات االهمية التراثية بمركز الجزيرة على ان تكون في 

شكل متاحف ومكتبات تظهر الجوانب الثقافية االجتماعية لسكان الجزيرة. اما الشواطئ 

يجب ان تكون مشروعات التطوير بها منخفضة االرتفا  حتى ال تحجب جمال الجزيرة 

 مل حدائق ومتنطهات اندية بحرية.وتش

تطوير املنطقة العشوائية بالجزيرة من حيث رصف الطرق وتحسين املمرات بالجزيرة وهدم  .4

 املباني العشوائية اير التاريخية. 

معالجة شواطئ الجزيرة من حيث الحماية من الفيضانات الن الحماية الطبيعية لم تستطع  .5

يذ املشروعات التنموية الواردة في املخطط الهيكلي مقاومة فيضانات النيل خاصة بعد تنف

 الخرطوم وبحري. 

 تطوير مركز توثيق توتي ليصب  مركز دراسات وتطوير جزيرة توتي.  .6
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 مقارنة أداء املرافق الصحية العامة والخاصة                                 

 م2015ببلدية قصر بن غشير لسنة 

 مالك حسن توفيق الصقر د.                                                                        

 جامعة طرابلس / كلية التربية /قسم الجغرافيا

 مقدمة:

عد الصحة نوع من التوازن مع املحيط الذي يعيش فيه اإلنسان ، وهي فنن الوااينة منن اامن ا      
ٌ
ت

وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية ، وذلك من خالل تحسين صحة البيئة واعتماد الثقافنة الصنحية 

ظام االجتماعي الذي يكفل للف د املعيشة املناسبة .  ومن خنالل ذنذا الورانة سنيتا مقارننة وتطور الن

من حيث القوة العاملة  2015أداء امل افق الصحية )العامة والخاصة( في بلدية اص  بن غشير لسنة 

فيهنا وجنودة أدااهننا ومندف اسنتفادة املننواهنين منن ذنذا امل افننق . وذنا منوزعين ع نن  سن  محنال  هنني 

 خويلد. –بئر التوتة  –املطار  –سوق السب   –ردود الزاوية  –العونين

منننا نننوع الخننندما  الصننحية الاننا تقننندمةا امل افننق الصنننحية العامننة و الخاصنننة *   -مشككةلة الدرا ككة :

  وكيفية  أدااها ؟

 أن الخدما  الاا تقدمةا امل افق الصحية العامة أال كفأا واضعف    * -الفرضية :

 أداءا من  امل افق الخاصة .            

 األهداف:

 _ التع ف ع   نوعية ااداء بين امل افق الصحية العامة والخاصة.1 

 _ مع فة مدف جودة الخدما  الصحية في القطاعين العام والخاص .2

 تفضيل املواهن اي من القطاعين الخاص أو العام وأسبابه. -3

  -األهمية :

 الصحية الاا تقدمةا امل افق الصحية الخاصة والعامة.مقارنة نوع الخدما   - 1

 تقيا مستوف ااداء في القطاعين الخاص والعام ومدف استفادة املواهن من ذذا الخدمة . -2

 -حدودها :

ننن الحنندود الجي افيننة لتقننع بلديننة اصنن  بننن غشننير فنني الجننزء الشننمادي الي  نن  مننن ليبيننا ،يحنندذا منننن  أ ن

لجننو  منطقنة بسنبيعة ومنن الشن ق تناجوراء وسنيدي السنا   وسننوق الشنمال مديننة هن ابلم ومنن ا

( تبين ذلك.   نن الحدود الفلكية لتنحص  1الخميم ومن الي   السوان   والعزيزية والخ يطة راا )

 ودا  ة ع   و)13ْ.09و 13ْ.27منطقة الدراسة في خط هول )
ً
 . أما  32ن ْ 31و 32ْن 48( ش اا

ً
( شماال

تناولنن  ذنذا الوراننة البحثينة دور امل افننق الصنحية العامننة والخاصنة ومسننتوف  الحندود الزمنيننة فقند

 م. 2015ااداء والخدما  الاا تقدمةا للمواهنين في سنة 
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 -املنهجية :

تا االعتماد ع   املنهج الوصف  حيث تا وصف الخدما  الصحية باملنطقة وكذلك وصف الحالة     

ة بالبلدينة  ، واملننهج التحلي ني لتف انس االسنتبيان والخن وئ ب تننا   الانا عليهنا العينادا  وامل اكنز الصنحي

 .تفيد الدراسة

 الدراسا  السابقةل

 ( بدراسة عن مدينة بنيازي ملع فة ه ق االنتفاع بخدما  2002* ننقام ) العبيدف 

أن العينادا  املممعننة ، ومع فننة مننا بذا فانن  فافيننة وكفنن  وفنني متنناول الجميننع ، وتوصننل الباحننث بدنني 

االنتفناع منن الخندما  الصنحية تقنل بدرجنة ممحوزنة منع زينادة املسنافة املقطوعنة منن مقن  السننكن ، 

وأن ذننناع عالاننة بننين مسننتوي النندخل ودرجننة االنتفنناع بالخنندما  الصننحية املتاحننة ، كمننا أن درجنننة 

الباحنث االستفادة بخدما  العيادا  املممعة العامة تقل فلما أرتفع الدخل. وفي ختنام دراسنته أشنار 

 بدنني بنننناء العيننادا  املممعنننة القا مننة ال تكفننن  سننوي 
ً
% منننن احتياجنننا   5بدنني أن الحاجنننة ماسننة جننندا

 .   السكان الذين يقطنون في املدينة

( بد  تطور  2006* وفي دراسة تتعلق ) بالوزيفة الصحية ملدينة صبراتة( تط ق الباحثة)ابتسام عام  

ي مديننننة صننبراتة منننن حيننن  توزاننع م اكزذنننا والحننندود الخنندما  الصنننحية فنني ليبينننا وفصنننفة خاصننة فننن

اإلاليميننة لةننذا الخنندما ، وتوصننل  الباحثنننة بدنن  عنندم وجننود توافنننق بننين التوزاننع املكننان  لمخننندما  

الصنحية والتوزانع السننكان  ،وأن امل افنق الصنحية مةمننا تباي ن  فني نوعةننا وتوزاعةنا بال أن الطلن  ع نن  

، اا 
ً
 ممحوزا

ً
   م  الذي يتطل  اتخاذ التدابير املناسبة ملواجةة االحتياجا  .خدماتها ارتفاع ارتفاعا

أننة ال يوجند توافنق بنين توزانع  2005*بي   غادة عبد الوذا  في )الوزيفنة الصنحية ملديننة صن مان( 

امل افق الصحية والتممعا  السكانية ، كما يعان  مستشفى املنطقة العديد من املشافل تع انل سنير 

 العمل به .   

 ( املوقع الجغرافي لبلدية قصر بن غشير1ريطة )الخ

 

 

 

 

 

 

 

 م ) بتص ف (2009املصدرل اململم البلدي اص  بن غشير .                         

 املصطلحات واملفاهيم :

 وحدات الرعاية الصحية )املستوصف(:  -1
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من امل افق الصحية وتنحص  وزيفتها في تقديا خدما  ال عاية الصحية ااولية مثل رعاية اامومة   

 مننا تكننون أعننندادذا وتوزاعةننا الجي افنني ، أوسننع منننن 
ً
والطفولننة ، والصننحة املدرسننية ، والبيئنننة، وغالبننا

 (61،ص1986امل افق الصحية ااخ ف.)بول سيرفز 

 الخدمات الصحية الوقائية: -2

 الخدما  الاا تقدم التطعيا الالزمة ضد اام ا  بالذا  لحدث  الوالدة . هي  

 الخدمات الصحية : -3

 هي املساعدة الاا تقدمةا امل سسة الصحية للسكان وتتمثل في العيادا  وامل اكز

 (2014نالصحية وتشمل أيضا ع   الخدما  الواا ية والتدابير الالزمة ضد امل    )البرعص ا 

 ز الصحية:املراك - 4

نسنمة  10000)املممع الصحي(  يعتبر احد أنواع امل افق الصحية تخدم منناهق ال يزيند عندد سنكا ها 

 ، وال توحند اهنا خندما  بيوا ينة ، وفني اليالن  يوجند اهنا أهبناء عناملون وتقنل فيهنا نسنبة ااهبنناء 
ً
تق يبنا

مة والخاصة موضوع البحث ، املتخصصين .) امل جع السابق (. وفيما ي ي ع   للم افق الصحية العا

ذلك من خالل بحصا يا  صحية تشمل عندد امل افنق الصنحية وعندد ااهبناء  واملم ضنين والعناملين 

 ( .101ص  2002)مظف  

 : املرافق الصحية العامة
ً
 . أوال

 وتوجد في البلدية عدة م افق صحية عامة تتمثل في ل 

 أ ك  وحدات الرعاية الصحية األولية:

تع ف وحدا  ال عاية الصحية ااولية بأ ها تلك امل افق الاا توف  ال عاية الصحية لعدد من السكان  

( .ويتواجد بالبلدية 141،ص2004نسمة من سكان املدينة .) بواعنة ، 5000بدي  2000يتراوح ما بين 

 وحدا  رعاية صحية أولية )املستوصف( وهي ل 

 35مم   ومم ضة و 55هبي  و 13( اها التمايم محلة املطاروحدة ال عاية الصحية ااولية ) -ك1

ننننما  25فنا مختبرا  و بداري ، وتعان  الوحدة من نقص حاد في اادوية واملعدا  وأجةزة التعقيا ، كن

 تفتق  لوجود مختبرا  هبية.) مقابلة شخصية مع مدي  امل كز الصحي (

مم ضننا    6لوااعننة بمحلنة بئنر التوتنة ، واعمنل اهنا وحندة ) ال عاينة الصنحية ااولينة الق ضنابية( ا- 2

نننندة منن  8فقنط حين  تفتقن  لوجنود ااهبناء ،أمنا عينادة ااسننان فيعمنل اهنا  ن ن ن أهبناء و تعنان  ذنذا الوحن

ننننزة واملعنندا  الطبينة وافتقارذننا لصننيدلية ول هبنناء  ن ننناد فني ااجةن ن ننننل وتتمثننل فني النننقص الحن ن عندة مشاكن

 ين . )مقابلة شخصية مع مدي  وحدة ال عاية الصحية الق ضابية.(ااخصا يين والعمومي

،  بئكر التوتكةأما الوحدة الثالثة تعن ف باسنا ال عاينة الصنحية ااولينة الحم ونينة والوااعنة بمحلنة  ك3 

أهباء أسنان  7أهباء أخصا يين و 9أهباء عموميين و 8عنص  منها 25يبلس ممموع القوي العاملة اها 

عمننننال  30بداريين و 10مم   ومم ضة و 78فنا مختبرا  و 38فنا أجةزة و 30ة ووهبي  صحة عام

ننننان  الوحدة من نقص حنننناد في اادوية واملعننندا  الطبية .) مقابلة شخصية مع مدي  وحدة  نظننننافة تعن

 ال عاية الصحية الحم ونية(

هبين  غينر أخصناو  واعمنل بنامل كز ،يعمل اها   وق السبتالوحدة الصحية الش فة وتقع بمحلة  -4

نننن ضة و 100 ن ن ن ن ن ننننفة وبداري  200ممن   وممن ن ن  كسنابقاتها مننن  ،مسنعف ومسننعن
ً
تعننان  ذنذا الوحندة أيضنا

 نقص حاد في اادوية واملعدا  الطبية . مقابلة شخصية مع مدي  وحدة ال عاية الصحية الش فة.
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ولنوح  ممنا سنبق أن جمينع الوحندا  تشنترع فنني افتقارذنا الحناد ل جةنزة واملعندا  الطبينة واادويننة 

وااهبناء ااخصنا يين ، وكةننرة عندد التمنن ير واإلدارينين ممننا ين دف بدنن  برقنال فاذننل وزارة الصنحة مننن 

 الناحية االاتصادية . 

رة عنن م افنق تقندم خندما  ال عاينة الصنحية . تع ف امل اكز الصحية بأ ها عبا ب كك املراككككز الصحيككككة

أبتسنام عنام  الوزيفنة الصنحية  ألنف منن السنكان. ) 30ألنف بدني  15لعدد من السكان يتنراوح منا بنين 

 ملدينة صبرا ته (

 واملراكز الصحية بالبلدية هي : 

 ( ردود الزاويةامل كز الصحي املوجود بمحلة ) ك 1

هبي  في عيادة وأربعين   هبي  في مختلف التخصصا  ، فالقوة العاملة فتتمثل في أر عة عش   

ااسنان مع العلا أ ها متوافة عن العمل بسب  الصيانة منذ سبع سنوا  ، واعان  امل كز من عدة 

مشافل تتمثل في نقص اادوية واملعدا  الطبية.  ) مقابلة شخصية مع مدي  الش ون اإلدارية ، امل كز 

 الصحي اص  بن غشير( .

 كز الصحي سوق السب  و يقع بمحلة سوق السب  ، يضا عدد من العيادا  ويبلس عدد القوي ملا -2

شننخص مننا بننين فنننا  130أهبناء عمننوميين و 5أهبنناء أخصننا يين و 4شننخص ، منننها  270العاملنة بننه 

نننان  امل كننننز مننننن عننندة مشننننافل تتمثننننل فنننني الننننة  نننابين التمنننن ير وعمننننال النظافنننة . واعن وبداري والبنننامي من

 واملعدا  الطبية وانعدام اادوية في الصيدلية .  ) مدي  امل كز الصحي سوق السب  ( .  اإلمكانيا 

أهبنناء عمننوميين وهبيبنان أهفننال ومم ضننة فني فننل اسننا كمننا  3امل كنز الصننحي امل ازيننق ، يعمنل بننه  -3

 شخص ما بين فنا وبداري، واعان  امل كز من نقص شديد في ااجةزة واملعدا  الطبينة 280يعمل به 

 ) مقابلة شخصية مع مدي  امل كز الصحي امل ازيق ( .. واادوية 

 -املستشفيا   ل  

يوجد في منطقة الدراسة مستشفى واحد وذو ع ن  عمن  عسنك  الواانع بمحلنة سنوق السنب  ومنطقنة 

سنن ي  . )مقابلننة شخصننية مننع مننندي   215م  بسننعة سنن ي يه بلينن  1990السننبيعة ،تننا افتتاحننه سنننة 

 سك ( ويضا العديد من اااسام منهامستشفى ع ي عم  ع

اسنننا الباهنينننة واملسنننالك البولينننة وال سننناء والج احنننة وااهفنننال والعظنننام و العينننون وااننننف وااذن  

والحنمنن ة و اسننا العنننالئ الطبيمنني .ويضنننا املستشننفى عنندة وحننندا  أخنن ف فوحننندة العنايننة الفا قنننة 

تعقننيا واملنننازير وتخطنننيط املنن  وال فنننو واليسننيل الكلننوي وااشنننعة والعمليننا  والتصننوي  القطننناعي وال

م  2013واإلسعاف الس اع ، مضاف بليه مبنا العيادا  الخارجية . يبلس عدد القنوة العاملنة فني سننة 

نننا فنننني  1700 م شننننةد املستشننننف  انخفننننا  فننني عنننندد القننننوة العاملننننة بننننه مننننن جميننننع  2015عنصننن  ،أمن

  الكثينر مننن ااهبناء واملم ضننين بسنب  تنن دي ااوضناع اامنيننة ، حين  يتعنن    827التخصصنا  بدنني 

 ما 
ً
واملسعفين بدي التهديدا  من ابل بعر املترددين ع   املستشفى يضاف بليها أوضاع الط ق فكثيرا

تيلق الط ق امل دية للمستشفى بسب  وجود مشافل ونزعا  بااسمحة بين بعر اإله اف املتصارعة 

)مقابلننة شخصنية منع مندي  اسننا  ( حالنة. 49835) 2015. وفلنس عندد املتنرددين ع نن  املستشنفى سننة 

 اإلحصاء  باملستشفى (
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يعننان  املستشننفى منننن العدينند منننن املشننافل الانننا تع اننل سننير العمنننل بننه وتتمثنننل فنني نقنننص فنني اادوينننة 

نننني  نننيانة ااجةننننزة الطبيننننة املسنننناعدة ع ن ننننعاف ، بذمننننال صن نننيارا  اإلسن واملعنننندا  الطبيننننة و نقننننص فنننني سن

 هباء واملواهنين املترددين ع   املستشفى .) مقابلة شخصية مع التشخيص والعالئ ، وتوفير اامن ل

 مدي  بدارة ش ون التم ير ف ئ مصباح ذاشا (

 ( التوزاع الجي افي للم افق الصحية العامة في بلدية اص  بن غشير          1جدول )

 نوع امل فق الصحي أسا املحلة ال اا

 وحدة ال عاية الصحية التما ا املطار  -1

2-  
 التوتة بئر 

 وحدة ال عاية الصحية الق ضابية

 وحدة ال عاية الصحية الحم ونية

3-  

 سوق السب 
 امل كز الصحي امل ازيق -وحدة ال عاية الصحية الش فة

 مستشفى ع   عم  عسك  -امل كز الصحي سوق السب  

 ال يوجد خويلد    -4

 امل كز الصحي اص  بن غشير ردود الزاوية  -5

 ال يوجد العوانين  -6
 .  2015عمل الباحثة استنادا بد  نتا   الدراسة امليدانية لسنة  -املصدر ل

نالح  من الجدول السابق أن امل افق الصحية العامة في منطقة الدراسة تتوف  بشكل جيد         

حي  تحتوي ع   رمانية م افق صحية منها أر عة في محلة سوق السب  وارنان في محلة بئر التوتة 

في فل من محلاا املطار وردود الزاوية في حين افتق   فل من محلاا خويلد و العوانين وم فق صحي 

لوجود أي م فق صحي عام اها مما يبين عدم وجود عدالة في توزاع تلك امل افق ع ي مستوف محال  

( التوزاع امل افق الصحية العامة في بلدية اص  بن غشير لسنة 2البلدية وتبين الخ يطة راا )

 م.2015
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 م2015( توزيع املرافق الصحية العامة في بلدية قصر بن غشير لسنة 2خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 (1املصدرل بعداد الباحثة استنادا بد  البيانا  الواردة في الجدول )          

 :الكككمرافككق الصحككية الخكككاصكككة :
ً
 ثانكككيا

يشن ا بعر ااهباء) القطاع الخاص ( ع   حسااها الخناص حين  هي م فق صحي    -املصحات :أ نن 

تتوف  لديها بمكانيا  هبية ومالية واد تطور ذذا النوع منن امل افنق بدن  درجنة كبينرة منن حين  الكنا 

 ( 2008والكيف .) ماذ  ناص  ، وااع الخدما  الصحية في مدينة السماوة ،

 ية تتمثل في اات  لويوجد في بلدية اص  بن غشير رالرة مصحا  بيوا 

 مصحة العافية:ن  1

م تضنا ذنذا املصنحة العديند منن اااسنام  1994تقع ذذا املصحة في محلة املطار تا افتتاحةا سننة 

عنصن  منن ااهبناء ااخصنا يين وأهبناء عمنوميين 270، يبلس مممنوع القنوة العاملنة باملصنحة  اإليوا ية

واملم ضننين واملسننعفين والفنيننين ومننوزف  االسننتقبال وعمننال النظافننة . )مقابلننة شخصننية مننع فنننوزي 

 الذي  ، نا   مدي  مصحة العافية(

م . أما فيما  2015حالة لسنة  6447ويبلس عدد املترددين ع   العيادا  الخارجية للمصحة ما يقار  

حالننة .)  9065م فقنند بلنس ممموعةننا  2015يتعلنق بعنندد حنناال  اإلينواء ع نن  مختلننف اااسنام لسنننة 

 اسا اإلحصاء باملستشفى (
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 ك مككصككحة الككمجكككككككككد  2

م وتضا العديد من العيادا   1990تقع ذذا املصحة في محلة سوق السب  تا افتتاحةا سنة    

خارجية ورالرة أاسام بيوا ية هي اسا ال ساء والوالدة ، والج احة وااهفال. بلس ممموع الحاال   ال

ننننام ما يقار   ن ن ن ن ن ن ن ننننسن ن ن م كما بلس ممموع املترددين عليها من  2015حالة لسنة  2420اإليوا ية  لةذا ااان

 64باملصحة فقد بلس ممموعةا  حالة.  وفيما يتعلق بالقوة العاملة 21910نفم السنة ما يقار  

 منها أهباء وأخصا يين بمعدل أخصاو  لكل عيادة و
ً
مم   ومم ضة وفنا أشعة وفنننن   37عنصً ا

عمال  4بداريين باإلضافة بدي صيدليين ومسعفين وموزف  استقبال وموزف  مخازن و 3حضننانة و

التشخيص والعالئ كما أن الصيدلية نظافة وتتوف  باملصحة ااجةزة واملعدا  الطبية املساعدة ع ي 

 تحتوي ع   معظا اادوية تق يبا .            

 )مقابلة شخصية مع د . لي   محمد ، نا   مدي  مصحة املمد (.    

 ك مككصككحة الكمنيككككككككككر 3

م وتضا عدة عيادا  وأاسام بيوا ينة ،  2006تقع ذذا املصحة في محلة خويلد وتا افتتاحةا سنة  

 م . 2015لسنة  2390لس ممموع الحاال  اإليوا ية ما يقار  ب

 حالة خالل العام  5560بلس ممموع املترددين ع   عيادا  املصحة ما يقار     

 مننها  52كما بلس ممموع القوة العاملة باملصحة   
ً
ممن   ومم ضنة  19هبين  أخصناو  و 25عنص ا

وف  فنني املصنننحة فنننل اإلمكانيننا  الطبينننة منننن عمننال نظافنننة ، وتتننن 3منننوزفين اسنننتقبال و 4فنننا و 11و

ااجةنزة واملعندا  كمنا يوجند فيهنا سنيارة بسنعاف ممةنزة باملعندا  الالزمنة . ) مقابلنة شخصنية منع د  

 محمد الع    الش ون اإلدارية باملصحة (

 ب ك العيادات :

 .  تواجد في منطقة الدراسة أرنى عش  عيادة خاصة يمكن تقسيمةا بدي اسمين

نننن1 ن ن دا  تضننا تخصننص واحنند فقننط تتمثنل فنني عيننادا  ااسنننان حين  يتواجنند فنني البلديننة سنن  ن عينا ن

 عيادا  هي ل 

 ك عيادة املستقبل :  1

م يعمل اها أخصاو  ومم ضة وفلس  2014تقع ذذا العيادة في محلة سوق السب  تا افتتاحةا سنة   

حالة . ) مقابلة شخصية مع الش ون اإلدارية بالعيادة   1440م ما يقار   2015عدد املترددين سنة 

 ، ساملة سعيد (

 ك عيادة زين : 2

اها أخصاو  ومم ضة وفلس عدد املترددين سنة  م يعمل 2005تقع في محلة العوانين تا افتتاحةا سنة 

 حالة . )مقابلة شخصية مع الش ون اإلدارية بالعيادة ، ذبة محمد . ( 1920م ما يقار   2015

 ك عيادة الودان :  3

 تا افتتاحةا سنة 
ً
  5م واعمل اها هبي  و 2013تقع في محلة العوانين أيضا

 حالة .        3660دين ما يقار  مم ضا  وشخص في استعالما  وفلس عدد املترد

 ) مقابلة شخصية مع الش ون اإلدارية بالعيادة ، سارة أحمد (   
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 ك عيادة  ارة :  4

م واعمل اها هبي  أخصاو  ومم ضتين  2014تتواجد ذذا العيادة في محلة املطار، تا افتتاحةا سنة 

) مقابلة شخصية مع د . عبد ال زاق   حالة. 4000م ما يقار   2015وفلس عدد املترددين عليها سنة 

 فتحي (

 ك عيادة املدني :  5

 3م ، واعمنل اهنا هبيبنين وأخصنا يين و 2010تقع ذذا العيادة فني محلنة العنوانين وتنا افتتاحةنا سننة 

ننننمقابلة  5400م منا يقنار   2015مم ضنا  وموزنف اسنتعالما ، وفلنس عندد املتنرددين سننة  ن حالنة .) ن

 دن  (شخصية مع د . فتحي امل

 ك مركز إ راء لأل نان : 6

 6م واعمنننل اهننا هبيبنننان أخصنننا يان و 2015يقننع ذنننذا امل كننز فننني محلننة العنننوانين تننا افتتاحنننه سنننة    

حالنة . ) ننمقابلة  2400م منا يقنار   2015موزفين استعالما  بلس عندد املتنرددين سننة  3مم ضين و

 شخصية مع الش ون اإلدارية بالعيادة د . سناء يونم (

 ن عيادا  تضا عدة تخصصا  يوجد منها س  عيادا  في منطقة الدراسة هي ل  2

م وتضا تخصصا  هبية تتمثل  2014تقع العيادة في محلة بئر التوتة تا افتتاحةا  كك عيادة القرية :

 13في ال ساء والوالدة والعظام وااسنان واإلسعافا  ااولية يعمل اها هبي  لكل تخصص وكذلك اها 

م منا  2015مناوفين ، بلس ممموع املتنرددين ع ن  العينادة سننة  5بداريين وعاملين نظافة و 2مم ضة و

 حالة .  2600 يقار 

 ) مقابلة شخصية مع د . فوزي أحمد ، الش ون اإلدارية باملصحة (

م وتضا تخصصا  ااهفال وااسنان  2012ل تقع في محلة العوانين تا افتتاحةا  عيادة أيهم -

م ما  2015والعالئ الطبيمي واعمل اها هبي  لكل تخصص ومم ضين . وفلس ممموع املترددين سنة 

 .  ) مقابلة شخصية مع الش ون اإلدارية بالعيادة ،ذند عم   ( .2400يقار  

م وتضا تخصصا  الباهنية والجلدية  1994لة العوانين تا افتتاحةا ل تقع في مح كك عيادة اليا مين

 6وااسنان واانف والحنم ة وال ساء والوالدة والعيون واعمل اهنا هبين  أخصناو  فني فنل تخصنص و

فنينين ، كمنا يعمنل فني العينادة منوزف  اسنتعالما   2مم ضا  ،كما يوجد اهنا معمنل تحلينل يعمنل بنه 

 540م ما يقار   2015املترددين ع ي مستوي التخصصا  في العيادة سنة وعاملين نظافة وفلس عدد 

 )مقابلة شخصية مع د   مصباح الخويلدي( .

ل  تقنع ذنذا العينادة  فني محلنة سنوق السنب  وتضنا تخصصنا  الباهنينة وال سناء  ك عيادة نكور الدكد 

مم ضا   9ل تخصص ووالوالدة والجلدية كما يوجد اها معمل تحليل واعمل اها هبي  أخصاو  في ف

 5360وفنا مختبرا  وموزف  استعالما  ، بلس ممموع املترددين ع ي مختلف التخصصا  ما يقار  

 حالة. )مقابلة شخصية مع املدي  ذدي الزواوي ( .

م وتضننا  2013،، تقننع ذنذا العينادة  فني محلنة سننوق السنب  تنا افتتاحةنا ككك عيكادة الشكرق األو ك   

والوالدة والج احة واانف والحنم ة والعيون واعمل اها هبي  أخصاو  تخصصا  الجلدية وال ساء 

أهبناء أخصنا يين كمنا يوجند بالعينادة  3في فل تخصص بأستتناء تخصص ال ساء والنوالدة واعمنل بنه 

عمنال  3منوزفين اسنتعالما  و 3فنيين ودكتور عام فني اإلسنعاف وبدارينين و 3مم   ومم ضه و 17
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حالنة . ) مقابلننة  4896م منا يقنار  2015ن فني مختلننف التخصصنا  لسننة نظافنة . بلنس عندد املتنرددي

 شخصية مع املدي  اإلش اف بسماعيل امل ن ( .

،،، تقنننع العينننادة  فننني محلنننة املطنننار ، وتضنننا تخصصنننا  ااهفنننال وال سننناء والجلدينننة  ككك  عيكككادة النكككور 

 6موزفننا  و 4عمنل اهنا جلديننة كمنا ي 1نسناء والنوالدة و 2والصنحة العامنة واعمنل اهنا هبيطننا أهفنال و

حالة .  ) نمقابلة شخصية مع د   محمود صالح  7380م  2015استعالما  وفلس عدد املترددين لسنة 

 الش ون اإلدارية بالعيادة (

( التوزاع الجي افي للعيادا  الخاصة في بلدية اص  بن غشير ع   مستوف 2ويوضح الجدول راا ) 

 م2015محالتها لسنة 

الجي افي للعيادا  الخاصة في بلدية اص  بن غشير ع      مستوف محالتها لسنة  ( التوزاع2جدول )

 م2015

بئر  سوق السب  ردود الزاوية خويلد العوانين أسا املحلة

 التوتة

 املطار

 3 1 3 0 1 4 عدد العيادا  الخاصة

 بد  نتا   الدراسة امليدانية لسنة 
ً
 م.2015املصدرل بعداد الباحثة استنادا

نالحن  منن الجنداول أن العيننادا  الخاصنة تتنوزع عشنوا يا ع نني مسنتوي محنال   املنطقنة فبينمننا     

احتل  محلة العوانين الترتي  ااول من حي  عدد العيادا  الخاصة حي  بلس ممموع العيادا  اها 

لد عيادة ومحلاا بئر التوتة وخوي 3عيادا  تا محلة املطار 3عيادا  يليها محلة سوق السب  بعدد  4

 واحدة في حين افتق   محلة ردود الزاوية لوجود بي عيادة خاصة رغا كبر مساحة املحلة .

( توزانع امل افننق الصننحية الخاصنة ملنطقننة الدراسننة اصن  بننن غشننير لسنننة  3وتوضنح الخ يطننة راننا )

 م .   2015

ح  في امل افنق مما سبق يتضح الف ق بين الخدما  الصحية العامة والخاصة حي  نال  الخالصة ...

الصحية العامة التركيز ع   اإلداريين بصفه عامة وليم ع   ااهباء العامين أو املختصنين ومثناال ع ن  

مم   ومم ضه ومسعفين وكذلك امل كنز الصنحي ردود  300ذلك امل كز الصحي ) الش فة ( يعمل به 

بسننب  تواننف العمنننل  .  الزاويننة املوجننود بنننه أر عننين هبينن  أسننننان دون تقننديا أي خدمننة للمنننواهنين

عكننم الخنندما  املقدمننة مننن امل افنننق الصننحية الخاصننة اااننل فنني عننندد العنناملين وااكةننر فنني تقنننديا 

 ع   ذلك مصحة املمد الاا يعمل اها 
ً
 64الخدما  وتوف  ااجةزة واادوية وااهباء املتخصصين ومثاال

حالة  21910يقار  ع    شخص فقط من بداريين ومم ضين وفنيين وأهباء متخصصون ، وغط  ما

 . 2015م ضية في سنة 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 م2016يونيو  العلوم االنسانية واالجتماعية                                            العدد األول  ثمجلة بحو                          

صحية العامة 
ق ال

رنة أداء املراف مقا

صة
والخا

 

سنة 
شير ل

ن غ
صر ب

ببلدية ق
2015

م
 

      
 

 57الصفحة 

 م2015( توزيع املرافق الصحية الخاصة ببلدية الدرا ة قصر بن غشير لسنة3خريطة )   
 ( .2املصدر : إعداد الباحثة ا تنادا إلى البيانات الواردة من جدول )

 تحليل البيانات 

تقييا الخدما  الصحية في منطقة الدراسة لبالتركيز ع   املقارنة بين الخدما  الصحية املقدمة من 

استبيان ونسبتها  500القطاع العام والخاص في منطقة اص  بن غشير أخذ  عينة عشوا ية اوامةا 

ق منن %(من سكان املنطقة واستطالع رأيهنا حنول الخندما  الصنحية املقدمنة لةنا منن تلنك امل افن3)

 خالل استمارة استبيان تبين اات .
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 ( تفضيل العالئ في امل افق الصحية العامة  3جدول )  

 املمموع ال أفضل أفضل مدي التفضيل

 500 313 187 العدد

 %100 63 37 ال سبة

 املصدر :عمل الباحثة  ا تنادا إلي البيانات املجمعة من اال تبيان .

 ( تفضيل  العالئ في امل افق الصحية العام 1الشكل  راا )                            

      

 

 

 

 

 

                               

 (3املصدر ل بناء ع   البيانا  املنبثقة من الجدول  )               

 ( تفضيل العالئ في امل افق الصحية الخاصة  4جدول ) 

 املمموع افضل أفضل مدي التفضيل

 500 82 418 العنندد

 %100 %16 %84 ال سبننة

 املصدرل عمل الباحثة  استنادا ع ي البيانا  املممعة من االستبيان .     ن      

 ( تفضيل العالئ في امل افق الصحية الخاصة2الشكل )                           

 

 

 
 (4املصدر ل بناء ع   البيانا  املنبثقة من الجدول )                                
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نالحن  منن الجندول ارتفناع نسنبة النذين يفضننلون العنالئ فني امل افنق الصنحية  الخاصنة حينث بلينن    

 %. 16% في حين بلي  نسبة الذين ال يفضلون العالئ في ذذا امل افق  84نسبتها 

 ية العامة( مستوي الخدما  املقدمة من امل افق الصح5جدول )

 

 املمموع رديئة متوسطة ممتاز املستوي 

 500 261 206 33 العدد

 %100 %52 %41 %7 ال سبة
 املصدر ل عمل الباحثة استنادا بد  البيانا  املممعة من االستبيان .

 ( مستو  الخدمات املقدمة من املرافق الصحية العامة3الشةل )                  

                  

 (5املصدر ل بناء ع   البيانا  املنبثقة من الجدول )                        

%منن أفن اد العيننة ين ون أن مسنتوي الخندما   52( أن 3( والشكل رانا )5يتضح من الجدول راا )

% مننها مسنتوف خندماتها متوسنطة فني حنين لننا  41املقدمنة منن امل افنق الصنحية العامنة رديئنة وين ف 

 % . 7الذين ي ون أ ها ممتازة يتعدف نسبة 

 ( مستوي الخدما  املقدمة من امل افق الصحية الخاصة 6جدول )

 املمموع رديئة متوسطة ممتاز املستوي 

 500 41 267 192 العدد

 %100 %8 %54 %38 ال سبة

 بد  البيانا  املممعة من االستبيان . 
ً
 املصدرل عمل الباحثة استنادا

 

 

 ممتاز 

 متوسطة 

 ردئية
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 مستو  الخدمات املقدمة في املرافق الصحية الخاصة( 4الشةل )        

 

 

 

 

 

 (6املصدر ل بناء ع   البيانا  املنبثقة من الجدول  )       

% يننن وا أن مسنننتوي  54( أن أغلننن  أفننن اد العيننننة وف سنننبة 4( والشنننكل رانننا )6يتضنننح منننن الجننندول )

ها أ هننا ممتننازة ولننا % منن38الخندما  املقدمننة مننن امل افنق الصننحية الخاصننة متوسنطة فنني حننين رأف 

 %. 8تتماوز نسبة الذين راو أ ها رديئة 

 ( جودة الطبي  املعالج في امل فق الصحي العام 7جدول )      

جودة الطبي  املعالج  البيان

 ممتازة

جودة الطبي  املعالج 

 متوسطة

جودة الطبي  

 املعالج رديئة

 املمموع

 500 163 307 30 العدد

 %100 %33 %61 %6 ال سبة

 املصدر لعمل الباحثة  استنادا بد  البيانا  املممعة من االستبيان .

 ( جودة الطبي  املعالج في امل فق الصحي العام5الشكل )                   

 

 (7املصدر ل بناء ع   البيانا  املنبثقة من الجدول  )       

% منن أفن اد العيننة بدن  أن  6أشنار وفيما يتعلق بمنودة الطبين  املعنالج فني امل فنق الصنحي العنام فقند 

% بدن   رداءة  33% بدن  أن جودتنه متوسنطة وأشنار  61جنودتها ممتنازة بينمنا أشنار  ااغلبينة وف سنبة 

 جودته.
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 ( جودة الطبي  املعالج في امل افق الصحية الخاصة 8جدول)

 املمموع رديئة متوسطة ممتازة الجودة

 500 28 270 202 العدد

 %100 %6 %54 %40 ال سبة

 املصدرل عمل الباحثة  استناد بدي  البيانا  املممعة من االستبيان 

 ( جودة الطبيب املعالج في املرافق الصحية الخاصة6الشةل )

 

 

 

 

 (8املصدر ل بناء ع   البيانا  املنبثقة  من الجدول  )         

% مننن أفن اد العينننة رنوا أن جننودة الطبينن   54( أن 6( والشننكل راننا )8يتبنين مننن الجنندول رانا )   

% مننها بدن  أننه جودتنه ممتنازة فني حنين بلين   40املعالج في امل افق الصحية الخاصة متوسطة وأشنار 

 %.6نسبة الذين االوا أن جودة رديئة 

 الخاتمة

فق الصحية العامة والخاصة ملنطقة اص  بن غشير ومستوف تناول  الوراة البحثية مقارنة بين امل ا

منهنننا تفضنننيل العيننننة للم افنننق  الخكككرون بئتكككائ خنندماتها ، واخنننذ  رأف املنننواهن فننني ذنننذا امل افنننق وتننا 

الصحية الخاصة أكةر منن امل افنق الصنحية العامنة رغنا ارتفناع تكاليفةنا ، كةنر  العناملين  فني امل افنق 

ننن تسنليط الضنوء ع نن  التندذور السن اع الحاصنل فني امل افننق  مدكاوتوصكيات أهالصنحية العامنة ،  ن ن ،،،، ن

الصنحية منن خنالل التركينز ع نني ااهبناء املتخصصنين فني املممعننا  الصنحية و تقلنيص عندد اإلداريننين 

العناملين فني امل افنق الصنحية العامنة كنذلك تقننين العينادا  الخاصنة وتوزاعةنا حسن  الحاجنة ولننيم 

 حس  اإلمكانيا  .
  امل اجع

 م. 1995ن ش ف ، عبدالعزيز ه ي  ، البيئة وصحة اإلنسان في الجي افية الطبية ، م سسة شبا  الجامعة ، اإلسكندرية  1

 . 2002مظف  ، محسن عبدالصاح  ،التخطيط اإلاليما مفاذيا ونظ يا  وتحليال  مكانية ،دار شموع الثقافة ،الزاوية ، -2

 .2004وامل سسا  الصحية، دار الحامد لل ش  والتوزاع ،عمان ااردن ،بواعنة ،عبداملةدي ، بدارة الخدما  -3

 ل ال سا ل العلمية .
َ
 رانيا

 م.  2006ن عام  ، أبتسام ، الوزيفة الصحية ملدينة صبراته ، رسالة ماجستير غير م شورة ، جامعة الزاوية  1

 . 2005غادة عبد الوذا  ، الوزيفة الصحية ملدينة ص مان ، رسالة ماجستير غير م شورة ،نمامعة الزاوية ،  -2

 م . 2002ن العبيدي ، سالا . الخدما  الصحية بمدينة بنيازي ، رسالة ماجستير غير م شورة ، جامعة اار يونم، لسنة  4

 ل املمال  العلمية ل
ً
 -رالثا

 . 2008اع الخدما  الصحية في مدينة السماوة ، مملة آدا  الكوفة ، العدد الخامم ،ماذ   ناص  ، وا -1
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،  7ن -،بول سيرفم ،وارسو بولندا ، تق ي  ط2000أمانة المجنة الشعبية العامة للم افق صبراتة،املخطط الشامل  -التقاري  ل

1986 . 

 املقابال  الشخصية  .

 م2015 6 6الصحية التمايا، بتاري  ن مقابلة شخصية مع مدي  وحدة ال عاية 1

 م.2015 6 6مقابلة شخصية مع مدي  وحدة ال عاية الصحية الق ضابية بتاري   -2

 م . 2015 5 30مقابلة شخصية مع مدي  وحدة ال عاية الصحية الحم ونية بتاري   -3

 م2015 6 18مقابلة شخصية مع عبد ال زاق فتحي ، ردود الزاوية ، بتاري     -4

 . 2015 5 3ن مقابلة شخصية مع مدي  الش ون اإلدارية للم كز الصحي سوق السب  بتاري   -5

 م . 2015 6 6مقابلة شخصية مع مدي  للم كز الصحي امل ازيق بتاري   -6

 م. 2015 6 6مقابلة شخصية مستشفى ع   عم  عسك  بتاري     -7 

 م. 2015 8 22العافية بتاري   مقابلة شخصية مع فوزي الدي  ، نا   مدي  مصحة    -8

 م . 2015 12 4مقابلة شخصية مع د ن محمد الع    مصحة املنير، بتاري    -9

 م . 2015 6 15مقابلة شخصية مع  الش ون اإلدارية عيادة املستقبل ساملة سعيد بتاري   -10

 م .2015 6 15مقابلة شخصية مع الش ون اإلدارية ذبة محمد عيادة زين ، بتاري   -11

 م .   2015 6 20مقابلة شخصية مع الش ون اإلدارية سارة أحمد عيادة الودان بتاري   -12

 م. 2015 12 1مقابلة شخصية مع د . فتحي املدن  عيادة املدن  ،بتاري   -13

لش ون مقابلة شخصية مع ا  -15. 2015 12 12مقابلة شخصية مع الش ون اإلدارية سناء يونم م كز بس اء ، بتاري   -14

 .2015 12 13اإلدارية د  فوزي أحمد، عيادة الق ية بتاري  

 م.  2015   6   7مقابلة شخصية مع  ذند عم  مدي  الش ون اإلدارية عيادة أيها  بتاري   -16

 م .2015 11 25مقابلة شخصية مع د . مصباح الخويلدي عيادة الياسمين بتاري   -17

 م .2015 5 5، مدي  عيادة نور الةدف ، بتاري  مقابلة شخصية مع د ذدي الزواوي  -18

 م  2015 5 5مقابلة شخصية مع اإلش اف بسماعيل ،مدي  عيادة الش ق ااوسط بتاري   -19 

 م.   2015 5 20مقابلة شخصية مع د  محمود صالح الش ون اإلدارية عيادة النور، بتاري   -20

 ئ مصباح ذاشا ، مستشفى ع ي عسك  .مقابلة شخصية مع مدي  بدارة ش ون التم ير ف   -21
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 مفهوم رعاية الطفل في اإلسالم 

 د. إيمان محمد هامان                                                                    

 جامعة طرابلس -كلية اآلداب –قسم الدراسات اإلسالمية                                                    

 ةــــمقدم

عام في ذكرى ّررت عيًدا لها في نوفمبر من كل ، وقحدة قد بدأت تعنى بالطفولةاملت إذا كانت األمم

ة الدولية، فإن اإلسالم منذ أكثر من الوثيقة التي أعلنْتها املنظم إعالن حقوق الطفل، وذلك من خالل

ايته عيًدا دائًما لها، ولم يكتف ل من مبادئه الكريمِة ورعألف وأربعمائة عام عني بالطفولة، وجع

ه حتى قبل أن يوله في الحياة، ولكن بحقوق الطفل منذ وجود
َ
.دحدد له حقوق

 

  ﴿ :- تعالى -بالطفولة في قوله  -تعالى  -ة؛ حيث ُيقِسم هللا باملودلقرآن عن الطفولة َيِفيض وحديث ا
َ

َل

ِد )
َ
َبل

ْ
ا ال

َ
ِسُم ِبَهذ

ْ
ق

ُ
ِد )1أ

َ
َبل

ْ
ا ال

َ
 ِحلٌّ ِبَهذ

َ
ْنت

َ
 2( َوأ

َ
د

َ
رى؛ فقد قال هللا   (1)﴾( َوَواِلٍد َوَما َول

ْ
 -واألطفال هم ُبش

 ِبغُ ﴿ :في ذلك -تعالى 
َ

ُرك ِ
ّ

ا ُنَبش ا ِإنَّ ِريَّ
َ
ك
َ
اَيا ز ْبُل َسِميًّ

َ
ُه ِمْن ق

َ
ْجَعْل ل

َ
ْم ن

َ
ٍم اْسُمُه َيْحَيى ل

َ
وهم زينة  (2)﴾ال

ْنَيا ﴿ :- تعالى -الحياة الدنيا كما في قوله  َحَياِة الدُّ
ْ
 ال

ُ
ة

َ
 ِزين

َ
َبُنون

ْ
اُل َوال

َ ْ
 .(3)﴾امل

شيوخ لوَل : )) -صلى هللا عليه وسلم  -هم قرب إلى هللا، كما قال الرسول ورعاية األطفال واجبة، وحب

عليكم العذاب صب بوبهائم ُرتع، لص وشباب خشع، وأطفال رضع،، ركع 
ً
، فقد جعل رسول (4) (( ا

األطفال سبب -لى هللا عليه وسلم ص -هللا 
ً
.في عدم نزول العذاب ا

تختص بالطفل باعتباره أهمية كبيرة في حياتنا بشكل عام، فهي  رعايةوفي هذا السياق فإن لل   

مهمة لكل اآلباء  رعايةوبالتالي تنشأ املجتمعات، ولذلك تكون مسألة ال ،األسرة تتألف منهالنتاج الذي 

وسيقومون برعاية أطفالهم وتدريبهم حتى  ،واألمهات بل لكل الشباب الذين سيدخلون في حياة أسرية

الحقوق  ويطالبون بهذه ،فيؤدون هذه الواجبات ،يعلموا حقوقهم وواجباتهم في هذه الرعاية والتربية

على أكمل وجه.   

فما مصير هؤَلء األطفال؟  ،عندما يحدث الطالق وحضانتهم األطفال رعايةبدأ الشقاق حول يو   

.وكيف نحافظ عليهم؟  ؟لهمفومن يك

                                                                 
1

 .3-1ة سورة البلد: اآلي -
2

 .7سورة مريم: اآلية  -
3

 46سورة الكهف: اآلية  -
4

-  
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همة لبعض الناس، وهذا ما يقود إلى نزاع بين بم رعايةكثير من الجوانب املهمة من أحكام الفال    

 ،مراعاة لرأى الدين واألخذ بالعاطفة دون األخذ برأي الشارع في أحقية الحضانةاألب واألم من غير 

ومن هم أولى بها وأحق بها. 

.لجيب على التساؤَلت السابقةا البحث ومن هنا جاءت فكرة هذ   

:وهي على النحو التالي ،وخاتمة ،البوقد قسمت هذا البحث إلى خمسة مط 

: اإلطار املفاهيمياملطلب األول
ً
(.–رعايةمفهوم ال -)مفهوم الطفل لغة واصطالحا

ً
لغة واصطالحا

اته.مشروعة في املرحلة األولى من حي املطلب الثاني: الحكمة في أن رعاية الطفل

 رعاية الطفل.املطلب الثالث: األحق ب

.الشروط الواجب توفرها في من يثبت له حق الرعايةاملطلب الرابع: 

.الذي تتم فيه الرعايةاملكان املطلب الخامس: 

.مدة رعاية الطفلاملطلب السادس: 

 ،ةضعثم ختمت البحث بذكر بعض النتائج التي توصلت إليها الباحثة من خالل هذه الدراسة املتوا  

التي توص ي بها.وأهم التوصيات 

 اإلطار املفاهيمياملطلب األول: 

:
ً
  أوال

ً
 :مفهوم الطفل لغة واصطالحا

 الطفل في اللغة: مفهوم .1

فالصغر من الناس أو الدواب. ،الطفل بكسر الطاء: يعني الصغير من كل ش يء  

كما في قوله تعالى : ، (5)وعلى الجمع ،واألنثى ،وكلمة طفل تطلق على الذكر 
ً

ْم ِطْفال
ُ
مَّ ُنْخِرُجك

ُ
ث (6)   

 الطفل في االصطالح: مفهوم .2

الوَلدة إلى بلوغ سن الرشد.تبدأ مرحلة الطفولة في اإلسالم من لحظة   

 لنهاية مرحلة الطفولة، وبداية مرحلة البلوغ.
ً
 ويعتبر ظهور عالمات البلوغ في الشريعة اإلسالمية رمزا

فإن علماء املسلمين اتفقوا على تحديد البلوغ عن  ،شخص مالولو تأخر ظهور تلك العالمات     

هي  عشر ةمسافالبعض يرى أن سن الخ ،طريق بلوغ سن معينة مع اختالفهم في تحديد هذه السن

 سن البلوغ.

                                                                 
5

 .647، ص 7ح -طفل–مادة  -لسان العرب والبن منظور - 
6

 (.4سورة الحج، اآلية ) - 
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عرضه   -صلى هللا عليه وسلم -: )) أن النبي -رض ى هللا عنهما-ا روى عن ابن عمر موا بــــواحتج         

ــــــشرة سنة، فلم ُيجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنيوم أحد، وهو ابن أربع ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة ـ

.(7)فأجازه((   

 :
ً
 ال مفهومثانيا

ً
رعاية لغة واصطالحا

الرعاية واملراعاة: هي املحافظة واإلبقاء على الش يء.

وراعى أمره: حفظه وترقبه، واملراعاة : املناظرة واملراقبة.

.(8)وكل من ولي أمر قوم فهو راعيهم

يخرج املعنى اَلصطالحي للرعاية عن معناها اللغوي.وَل 

 ذات الصلة بلفظ الرعاية ) كالوَلية و الكفالة والحضانة( 
ً
وأقربها ملفهوم الرعاية وهناك ألفاظا

 (9) والقيام بمصالحه( فهي: ) حفظ الولد في مبيته، وذهابه، ومجيئه،الحضانة 

 اته.مشروعة في املرحلة األولى من حي رعاية الطفلاملطلب الثاني: الحكمة في أن 

ورعاية للعاجز،  ،ها: رحمة بالضعيفيفففطنه ملعان سامية َل تخفي على ذي  رعايةشرع هللا ال   

  -:ما يليها تحقق فييوذلك على اعتبار أن الحضانة  ،ملحتاجاوصون 

 حفظ الولد من الضياع والضرر والهالك: -1

 ؛في حياته هوحفظه وتدبير كل ما يلزم ،وَلدته محتاج إلى من يعني به، ويقوم على تربيته ذالولد من   

 عن القيام بمصالح نفسه غير مدرك ملا يضره وما ينفعه.
ً
ألنه في حياته األولى يكون عاجزا  

 رحلة األساسية لحيا  اإلنسان:امل -2

لـذي أخـذه هللا مـن أدم عليـه السـالم العهـد القـديم ا ىا يولد على الفطـرة، أي علـى مقت ـ مالطفل إن  

يولــد علـــى إَل )مــا مــن مولــود ): -هللا عليــه وســلم ىصـــل-خبــر رســول هللا أوذريتــه أنــه َل إلــه إَل هللا كمــا 

وينصــرانه ويمجســانه كمــا تنــتج البهيمــة بهيمــة جمعــاء هــل تحســون فيهــا مــن  هودانــهفــأبواه   ،الفطــرة

.(10) (اء(عَْدَج

ولم يلق من العناية إَل املحافظة عليه لتمـت نشـأته علـى الحـق والهـدى،  ،بهفلو لم يعبث أي عابث     

 نشأومن 
ً
 في أول أمره صالحا

ً
وحسنت سيرته في الغالب. ،مرهأاستقام  ،مستقيما

 غيــر ســوعومـن نشــأ م  
ً
 إَل التحطــ ،علـى هــذه الحــال يستصــلبفقــد  يوجــا

ً
م أو يفــال يميلــه عنهــا غالبــا

الكسر.

                                                                 
7

 .4097 -باب غزة الخندق -صحيح البخاري - 
8

 .444، ص4ج –مادة رعى  -البن منظور -ن العربالس -
9

 526، ص2ج –للدردير -الشرح الكبير -
10
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. فإذا صلح  صيرفمرحلة الحضانة مرحلة أساسية ترتكز عليها حياة الفرد من املهد إلى أن ي   
ً
كهال

ة الرئيسة في وطخور والحالبناء، وإن البداية الصالحة هي الركيزة واملصلح األساس بالتربية الرشيدة 

 من الخير والشر يعلمه الطفل ؛التربية
ً
 كبيرا

ً
بكرة في حياته. فاَلنطباعات في سن م هو يكتسبأ ،ألن قدرا

 فيالذي يحتويه الطفل من تفتح شخصيته يوضح  نموذجفال ،فيه العادات غرساألولى في الطفل ت

 ،هذه املرحلة
ً
 ما يكون النمو امتدادا

ً
 ،ثم بعد هذه املرحلة غالبا

ً
 للنموذج الذي  ،أو تعديال

ً
أو تحسينا

تغذته شخصية الطفل وتشكلت به:

  :الصحية والعقليةمن الناحية  –أ 

يصاب بها الطفل في  التي وأمراض سوء التغذية ،يقر األطباء وخبراء التغذية أن آثار األمراض املعدية  

 ما تبقي معه إلى آخر عمره. وأن من  هد
ً
 ألي  همرحلة الحضانة كثيرا

ً
املرض في طفولته يبقي معرضا

 من املعوقات الجسمية والعقلية التي تظهر عند تالميذ املدارس  ،ستقبلاملانهيار صحي في 
ً
وأن كثيرا

البداية على وقاية الطفل منها بالعناية منذ نا لها إذا عمثتجنب حدونن أاألولية وما بعدها يمكن 

. (11)الرشيدة من سنوات الحضانة(



ية واالجتماعية:قمن الناحية النفسية والخل -ب

والحياة األسرية،  ،والحياة الزوجية ،ملمارسة الحياة الجماعية والحياة املدرسية إن أسس اَلستعداد   

كل هذه األسس ترس ي من مرحلة ما قبل املدرسة أي مرحلة الحضانة  وفي هذا املعني يقول أرنولد 

 مرة أخرى للعقل والخل :  Gesell Arnold (12)ليزج
ً
 بالسرعة  ق) لن يتاح أبدا

ً
والروح أن تسير قدما

 للعقل مرة أخرى يالفترة التشك فيها ب نفسها التي كانت تسير
ً
لية ملا قبل املدرسة، ولن يتاح أبدا

. (13) (لباكورة الطفولة من إرساء أسس الصحة العقلية نفسهاالفرصة 



 برعاية الطفل وحضانته  حق: األ املطلب الثالث

 قدم  النساء على الرجال في  الحضانةيو،  (14)من األبلرعاية أحق باأن األم على فق الفقهاء تا  

هن بالتربية أعلم، و ،أوفروذلك من جانب النساء  ،اها على الشفقة والرفق بالصغاربنألنها م والرعاية

.(15)وعلى إقامة مصالح الصغار أقدر

لذلك َل تتوفر لهم الفرصة الكافية للقيام على  ؛كما أن اآلباء منشغلين بطلب النفقة خارج البيت  

أطفالهم. رعاية

 فيومن يقدم عند اَلستواء  ،بعد األم واختلف الفقهاء بعد ذلك في ترتيب املستحقين لحضانة الولد   

سقط أمراعاة أن الحضانة َل تنتقل من املستحق إلى من بعده من املستحقين إَل إذا  اَلستحقاق مع

الحضانة أو سقطت ملانع. املستحق حقه في
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 15-14فوزية دياب، ص –نمو الطفل وتنشئته بين األسرة ودور الحضانة  - 
12

 ( بالواليات المتحدة األمريكية.uniers al, elأستاذ بقسم دراسات الطفولة بجامعة بيل )  - 
13

 . 192فتحية حسن سليمان ، ص  –تربية الطفل بين الماضي والحاضر  - 
14

  11/404المغنى ابن قدامة -3/452، معنى المحتاج الشربيني 194القوانين الفقهية ابن جزي ص -4/40بدائع الصنائع  - 
15

 .4/14انظر بدائع الصنائع للكاساني  
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 : املذهب الحنفي :
ً
 (16) أوال

ثم  ،ثم األخت ألم ،ثم األخت ألبو هم ،رعاية والحضانةيرى الحنفية أن أم األب تلي أم األم في ال  

ثم  ،ثم عمات األمهات واآلباء ،ثم خالة األب ،ثم خالة األم ،ثم العمات ،ثم الخاَلت ،األخت ألب

لخ.إثم العم ...  ،ثم األخ ،فالجد –العصبات من الرجال بترتيب اإلرث: األب 

وإذا لم يكن هناك عصبة انتقلت الحضانة لذوي  ،سنثم األ ،ن اجتمعوا قدم الحنفية األروعإو  

ورعهم ثم أسنهم.أفإن تساووا قدم أصلحهم و ،األرحام الذكور إذا كانوا من املحارم

 : املذهب ا
ً
  ملالكي:ثانيا

ثم  ،ثم خالة األم ،ونضثم خالة املح ،جدة األمفأم األم األم بعد  األحق برعاية الطفل وحضانته   

ثم أخت املحضون  ،ثم تنتقل لألبوأمها فأم أبيه،  ،أم األب :وتشملثم الجدة ألب  ،األم ةعم

 ،ثم الوص ي ،بنت أخته، ثم ثم خالة األب، ثم بنت أخ املحضون ،ثم عمة األب ،ثم العمة ،الشقيقة

ولد املحضون( ثم املولى ق الاعتمن ثم املولى األعلى ) فالعم فابنه، ،، فابن األخألبثم الجد  ،ثم األخ

 ،وشفقة األكثر صيانة عصبة املعتق( ويقدم املالكية عند التساوياألسفل )
ً
وإن  ،ثم األكبر سنا

.(17)عملت القرعةش يء تساووا في كل 

: املذهب 
ً
 :الشافعيثالثا

 ،ثم أمهاتها ،هات األبثم أم ،أمهات األم الوارثات وعند الشافعية إذا سقطت حضانة األم يقدمون   

ثم الخاَلت )هذا على املذهب الجديد(. ،ثم األخوات ،ثم أم أبي الجد ،األب ثم أمهات أبي

ثم بنات  ،ثم بنات األخت ،م األخوات والخاَلت على أمهات األب والجددأما في املذهب القديم تق    

.(18)األخ ثم العمة  

ب والجد واألخ األو ،لكل ذكر محرم وارث على ترتيب اإلرثأما بالنسبة لحضانة الرجال فتكون    

 ووَلي وتساووا قدموإن اجتمعوا  ،والعم
ً
.(19)"تهاألكثر قرابة وإرثا

: املذهب الحنبلي :
ً
 رابعا

ثم يأتي بعدهن أمهات األب  ،فالقربى يرى الحنابلة أن األب أحق بالحضانة بعد أمهات األم القربى   

)وأولى األخوات من  ثم األخت ،ثم أمهات الجد القربى ،ألنه أب أو بمنزلته ؛أبو األبثم الجد  ،القربىف

ثم  ،ثم الخالة ،ثم من كان ألب( ألن األم مقدمة على األب ،ثم من كان ألم ،لقوة قرابتها ؛كان ألبوين

.ثم بنات أخوته وبنات أخواته ،ثم عمة أبيه ،ثم خالة أبيه ،ثم خالة أمه ،العمة

وه وإذا اجتمع بنثم  ،من األبثم األخ  ،العأما بالنسبة للرجال فأوَلهم األب ثم الجد وإن     

قدم املستحق بالقرعة. درجة الحضانة وتساووا فيشخصان أو أكثر 
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 .4/81 –نجيم البحر الرائق ابن  -4/44بدائع الصنائع للكاساني  - 
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 .358-2/537حاشية الدسوقي  -4/219 -مواهب الجليل - 
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 .18/325للنووى  -المجموع -2/165 -للشيرازي–المهذب  - 
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 .216-1/215نهاية المحتاج -3/452مغنى المحتاج للشربيني   - 
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(20) لذوي األرحام إذا لم يكن للحاضن أحد ممن سبق ذكرهم. وتنقل رعاية الطفل وحضانته   

 الشروط الواجب توفرها في من يثبت له حق الرعاية : املطلب الرابع

وحفظه، وهذا َل يتحقق إَل إذا كان  هو صيانة املحضون ورعايته الغرض من الرعاية أو الحضانة   

 خاصة َلبد من توفرها فيمن 
ً
 لذلك، ولذا اشترط الفقهاء شروطا

ً
رعاية له تبتت الحاضن أهال

: . وهذه الشروط تنقسم إلى ثالثة أنواعالطفل وحضانته

 شروط عامة في الرجال والنساء. .1

 شروط خاصة بالنساء. .2

 شروط خاصة بالرجال. .3

 :
ً
 العامة:الشروط أوال

 اإلسالم .1

 على ثالثة آراء:اختلف الفقهاء في هذا الشرط 

 (21): الشافعية والحنابلةالرأي األول 
ً
ألن  ؛وهو اشتراط اإلسالم في الحاضن إذا كان املحضون مسلما

 دكافر أولى فقفالوألنها إذا لم تثبت للفاسق  ؛كافر على مسلمللفال تثبت  ،وَلية أو الرعاية الحضانة

 ،والحضانة شرعت لحفظ الولد ،وتربيته عليه ،فيخرجه عن اإلسالم بتعليمه الكفر ،دينهيفتنه عن 

على وجه يكون فيه هالكه وهالك دينه.فال تشرع 

 :الرأي الثاني املالكية

لحم  تطعمهفإن خيف على املحضون من كفر الحاضنة كأن  ،عدم اشتراط اإلسالم في الحاضن    

 وَل ينتزع منها املحضون. ،ة إلى املسلمين ليكونوا رقباء عليهاابأو تسقيه الخمر أعطى حق الرق ،الخنزير

(22)

فإن بلغ من  ،ولدها مدة الرضاع رعايةللحنفية والظاهرية وهي إن األم الكافرة أحق ل :الرأي الثالث

مرأة مسلمة، اإلى  وسلمت ،ستغناء والفهم بأن صار يعقل األديان أخذت منها الحضانةالسن حد اَل

 ،ففي فترة الرضاعة األم أشفق على طفلها من نفسها كما إن الطفل في هذه السن َل يعقل األديان

(23) ما إذا ما وصل إلى سن الفهم واإلدراك َل يجوز تركه معها لخوف الضرر في دينه.أ

 في عدم اشتراط اإلسالم في الحاضن وإنالرأي الثاني للمالكية  وترجح الباحثة
ً
 ؛كان املحضون مسلما

على الطفل من نفسها ومادامت موجودة وتوفرت فيها شروط الحاضن األخرى فهي أولى  نألن األم أح

)من فرق بين الوالدة وولدها فرق هللا بينه وبين أحبته يوم  -صلى هللا عليه وسلم –به لقول الرسول 

. (24)القيامة( 

من ولكن إن خيف على املحضون  ،لم يحدد ديانة الوالدة هنا -عليه الصالة والسالم-فالرسول    

 .كفر الحاضنة ضمت الحاضنة إلى املسلمين ليكونوا رقباء عليها 
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 .497-496/ -5-كشاف القناع البهوتي -9/398المغنى  - 
2

 .413-412-11-المغنى البن قدامه ،3/455مغنى المحتاج الشربني   -
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 .529-2-الشرح الكبير للدردير - 
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 البلوغ والعقل: -2

، يشترط في الحاضن    
ً
 عاقال

ً
ألن هؤَلء  ؛صغيرلوَل  ،ملجنون رعايةحضانة أو فال أن يكون بالغا

 ،يكفلهمويحتاجون إلى من يحضنهم 
ً
.(25)ولو كان مميزا

: األمانة على األخالق -3

 يكون الحاضن ثقة مأموأي أن    
ً
الحضانة لفاسق الذي فال تكون  ،على املحضون في دينه ودنياهنا

وعلى  ،فال يحصل املقصود من حضانته ،وسوء تربيته ،أخالقهأو فساد  ،يلزم منه ضياع املحضون

قيد ابن عابدين الفسق املانع من  قدهذا يكون الفسق من موانع الحضانة باتفاق جمهور الفقهاء. و

 يضيع به الولد
ً
ولو كانت معروفة بالفجور ما لم  ،فيكون لها حق الحضانة ،حضانة األم بكونه فسقا

 ألخالقه من الفسا ،جور أمهفيعقل فيها  ند في سليصبح الو
ً
(26)د. فينتزع منها صونا

  :الرشد -4

لئال يتلف مال  ؛يه مبذرففال حضانة لس ،والشافعية والحنابلةعند فقهاء املالكية وهو شرط     

. (27)املحضونة

 القدر  على الحضانة:  -5

 ،وصيانته ،ورعايته والعناية به ،الفقهاء في الحاضن قدرته على القيام بشئون املحضوناشترط    

 أو أنثى
ً
 عن ذلك فال حضانة  ،والنهوض بمتطلبات الحضانة سواء كان الحاضن ذكرا

ً
فإن كان عاجزا

 ،له سواء كان عجزه لكبر سنه
ً
 مزمنا

ً
 ،أو مرضه مرضا

ً
أو إصابته بعاهة أقعدته عن مباشرة  ،أو معديا

 أعمال الحضانة إَل
ً
 مشرفا

ً
وباشر غيره  ،في حالة عدم مباشرة الحضانة بنفسه بأن كان مراقبا

.( 28)الحضانة فجاز له ذلك

 الحرية: -6

 : وللفقهاء قوالن في هذا الشرط

(  29) (: قول ) الحنفية والشافعية والحنابلةالقول األول   

 أو أوإن ، فال حضانة لرقيق، وهو اشتراط الحرية في الحاضن  
ً
ذن له سيده سواء كان املحضون حرا

 ألن الحضانة نوع من 
ً
فال تكون لهما وَلية على  ،الوَلية وليس للعبد واألمة وَلية على أنفسهمارقيقا

ا من باب أولى.مغيره

الحضانة  ن حيث أثبتواضفي الحا الحرية: فال تشترط ( 30))وهو للمالكية والظاهرية (  القول الثاني:  

 ما دامت 
ً
ا َل نص مفالحكم في ،فلم يأت في القرآن والسنة نص في التفريق بينهما ،مأمونةلألم مطلقا

.( 31)فيه شرع لم يأذن به هللا تعالى 

 :املرض املعدي -7

.(32) واإليدز وشبه ذلك َل يكون بالحاضن مرض معٍد يتعدى ضرره إلى املحضون كالجذام، والدرن،أ 
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 .5/498للبهوتي  -، كشاف القناع2/67-الفواكه الدواني -3/555رد المحتار  - 
26

، 412-11ابن قدامة  -، المغنى455-454-، مغنى المحتاج 528-2للدرديد  -، الشرح الكبير577-566-3رد المحتاز  - 
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 .19/185، كشاف القناع للبهوتي 3/456 –مغنى المحتاج  -4/211للخرشي  -شرح مختصر خليل - 
28
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498-499. 
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30
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 :
ُ
 خاصة بالنساء:الشروط ال ثانيا

 عدم زواج الحاضنة: .1

اختلف الفقهاء في هذا الشرط على ثالثة آراء:  

وقد استدلوا على  ،أن َل تكون الحاضنة متزوجة من أجنبي (33) : يرى جمهور الفقهاءالقول األول 

صحة رأ هم بما يأتي:

يارسول هللا: إن ابني هذا كان بطني  :مرأة قالتا: إن ه عن جدهيبأحديث عمرو بن شعيب عن  .1

: فقال لها رسول هللا ،ن ينتزعه منيوأراد أ ،وإن أباه طلقني ،له حواء يجرحو ،سقاءوثدي له  ،له وعاء

 تنكح. فنص الحديث واضح في استحقاق األم للحضانة مالم( 34)أنت أحق به ما لم تنكح( )

ألن الزوج األجنبي كما  ؛إن الحضانة شرعت ملصلحة املحضون وبزواج الحاضنة يفوت املقصود .2

، : يعطيه قلقال الفقهاء
ً
 .(35)ينظر نظر املبغض ويال

 .( 36) فال تتفرغ للقيام بحقوق املحضون ،إن الحاضنة مشغولة بحقوق الزوج .3

قد يشعر أقارب املحضون بالغضاضة من حضانة املحضون من قبل املتزوجة في بيت زوجها  .4

 .(37) األجنبي

زوج أجنبي َل يسقط من ة نبينما يرى الظاهرية إن زواج الحاض(  38) القول الثاني الظاهرية:  

حضانتها للمحضون واستدلوا على صحة رأ هم باآلتي:

: من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال قال رجل يا رسول هللا -هللا عنه رض ى–حديث أبي هريرة    

.(39)أمك. قال ثم َمْن؟ قال: أمك ، قال ثم من؟ قال أمك ، قال ثم من: قال ثم أبوك

ولم يخص رسول هللا  ،األم للحضانة باعتبار أنها صحبه استحقاق قالوا: إن هذا نص جلى على    

.(40)زواجها من غير زواجها 

 ،بأن الحديث يدل على البر بالوالدينعلى استدَلل الظاهرية بهذا الحديث  وقد رد بعض الفقهاء   

 ،وحتى لو أخذنا من حق األم في الحضانة ،دَللة على استحقاق الحضانة هوليس في ،وحسن العشرة

وقد دلت النصوص على خالف ذلك  . ،فليس فيه ما يدل على ثبوت هذا الحق مع زواج الحاضنة
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 .3/557. مغنى المحتاج 2/67-الفواكه الدواني النفراوى  - 
33

-3 -للشربيني  -، مغنى المحتاج530-529-2-الكبير   3/456، مغنى المحتاج 211-5/210-بدائع الصنائع للكاساني - 
 .499-5-، كشاف القناع للبهوتي 455

34
 حديث صحيح.-2/207 -كتاب الطالق-للحاكم–المستدرك على الصحيحين  - 
35

 .841-4-البداية في شرح الهداية؛للعييني - 
36

 .420-11-، المغنى البن قدامة455-3للشربيني -مغنى المحتاج - 
37

 .455-3-مغنى المحتاج للشربيني  - 
38

 .323-10-المحلى البن حزم  - 
39

 -1091والصلة ، باب بر الوالدين ص، صحيح مسلم كتاب البر 2227-5-باب بر الوالدين-كتاب األدب -صحيح البخاري - 

 .2548رقم 
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املدينة ليس له  -صلى هللا عليه وسلم-وكذلك استدلوا بحديث أنس بن مالك قال: قدم رسول هللا   

فقال : ) يارسول هللا  –صلى هللا عليه وسلم  –خادم فأخذ أبوطلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول هللا 

 غالم كيس
ً
نعته لم ص ءلي لش ي قال أنس : فخدمته في السفر والحضر ما قال ،فليخدمك ،إن أنسا

.(41) ( ؟تصنع هذا هكذا َموَل ش يء لم أصنعه لِ ؟عت كذا كذاصن

 ،والرسول يعلم بذلك ،ولها زوج وهو أبوطلحة ،ن أنس كان في حضانة أمهأووجه اَلستدَلل هنا    

ولم يعارض ذلك.

 -صلى هللا عليه وسلم –ألن النبي  ؛َل حجة فيهيرى بعض العلماء أن اَلستدَلل بهذا الحديث و   

ا تزوجت أبا طلحة لم يأت أحد مفل ،فكان عند أمه ،عندما قدم املدينة كان عمر أنس عشرة سنوات

.(42)من أقارب أنس ينازعها فيه 

رأي اإلمام أحمد في رواية له إن الزواج يسقط الحضانة عن مستحقها إذا كان  :القول الثالث  

 َل أنثى.
ً
.(43) فالجارية تكون معها إلى سبع سنين  املحضون ذكرا

 وجعفرأروى  ودليل هذا القول ما  
ً
ن عليا

ً
وزيد بن ثابت تنازعوا في حضانة ابنة حمزة فقال علي:  ا

ألن  ؛يخوقال زيد : إنها بنت أ ،ال جعفر: إنها بنت عمي وخالتها عنديوق ،وأنا أولى بها ،إنها ابنة عمي

 -صلى هللا عليه وسلم -فق  ى بها رسول هللا ،بيني وبين حمزة يأخ -صلى هللا عليه وسلم –النبي 

صلى هللا عليه  -النبي على إجازة دليل لحديث فيه وا. وهذا ((44)الخالة بمنزلة األم )ل : الخالتها وق

(.أالحضانة للخالة مع  –وسلم 
ً
نها متزوجة وكان املحضون جارية )بنتا

الرعاية ج الحاضنة بأجنبي يسقط حقها من اما ذهب إليه جمهور الفقهاء بأن زو وترجح الباحثة

. فاألساس الذي هذه األدلة من حيث األثر والنظر وذلك لقوة أدلة هذا الرأي وسالمة ،الحضانةو

بزواج الحاضنة يختل وهذا املقصود  ،من أجله الحضانة هو تحقيق مصلحة املحضونشرعت 

نشغالها بأداء حقوقه.؛ َلبأجنبي

 املحرمية: -2

ألن ذلك  ؛اضن َلبد أن يكون ذا رحم محرم للمحضونــاف أن الحـــنحل بهذا الشرط إَل األـــلم يق   

. ( 45)لفقد املحرمية  ؛الةخوال ،وبنات العمة ،والخال ،العمفال حضانة لبنات  ،أدعى للشفقة
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 .1018-باب استخدام اليتيم في السفر والحضر  -كتاب الوصايا-صحيح البخاري - 
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 .458-457-5البن القيم  -زاد المعاد - 
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 .421-420-البن قدامه  11-المغنى - 
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 .524-3، رد المحتار ابن عابدين 210-5 -بدائع الصنائع للكاساني  - 
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 :الرضاعة -3

 للرضاعَل تمتنع الحاضنة عن إرأ   
ً
 لذلكضاع الطفل إذا كانت أهال

ً
 فيوهذا  ،، وكان محتاجا

. ( 46)الصحيح عند الشافعية 

 :
ً
  :شروط خاصة بالرجالثالثا

 رمية:حامل .1

 للمحضون إذا كانت    
ً
حضانة َلبن وعليه فال  ،ىاملحضونة أنثى تشتهأن يكون الحاضن محرما

 هألن ؛العم
ً
ة أمرا، وفي هذه الحالة توضع عند ؤتمن عليهايفال  ،هاحكان، وألنه يجوز له ليس محرما

وهو ما  ،رها القاض يأو يقوم باختيا ،( 48)والحنابلة  ،(47)وهو رأي الشافعية ،ارها ابن عمهاأمينة يخت

الحضانة في تلك الحالة. فيفقط اسقطوا حق ابن عمها  ( 50)أما املالكية  .( 49)يراه الحنفية

 ،اشترط املالكية لثبوت الحضانة للرجال أن يكون عنده نساء يقمن على شئون املحضون -2  

أحوال األطفال على أو متبرعة  ألن الذكر َل صبر له  ،أو مستأجرة لذلك ،للخدمةسرية أو أمة زوجة ك

.( 51)  يكن عنده ذلك فال حق له في الحضانة كالنساء فإن لم

 رعاية الطفل وحضانته:: مكان املطلب الخامس

ن الذي يقيم فيه والد ـهو املسك رعاية الطفل وحضانتهالفقهاء إلى أن مكان ( 52)ورــب جمهـــذه   

فاملعتدة وجب عليها املكث في مسكن الزوجية  ،ألم املعتدةلالة أن تكون الحضانة ـاملحضون في ح

 : ـــه تعالىوذلك لقول ،ون أو بدونهــــسواء مع املحض ،اء عدتهاــــحتى انقض
َ

 ُتْخِرُجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِتِهنَّ َوَل
َ

َل

ٍة
َ
ن ٍة ُمَبّيِ

َ
اِحش

َ
 ِبف

َ
ِتين

ْ
ْن َيأ

َ
 أ

َّ
َيْخُرْجَن ِإَل

فمكان الحضانة هو البلد الذي  ،وفي حالة انقضاء عدتها( 53)

واختلف  .يقيم فيه والد املحضون. وذلك ليسهل على األب رؤية املحضون، والقيام على تربيته

عند السفر سفر قصير على قولين: ول إسقاط الحضانة عن الحاضنة والوليالفقهاء ح

وهو قول املالكية والشافعية والحنابلة. القول األول :

عن كل من الحاضنة والولى إذا سافر أحدهما إلى بلد آخر مسافة  ةكية الحضانحيث يسقط املال   

 بقصد التوطن واإلقامة ملسافة تبعد عن بلد 
ً
ستة ُبرد فأكثر بقصد اإلقامة، فإذا سافر الولى سفرا
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 .196-5/191انظر: مغنى المحتاج للشربيني   - 
47

 .18/10 -للنووي -المجموع شرح المهذب - 
48

 5/498للبهوتي  -، كشاف القناع7/246 -للمغنى البن قدامه - 
49

 .3/555رد المحتار  -4/179الرائق ابن نجيم البحر - 
50

 .2/67الفواكه الدواني للنفراوي  -4/211شرح مختصر خليل  - 
51

 .2/529الشرح الكبير للدريدر  - 
52

 .8/238المغنى البن قدامه   -4/652المهذب الشيرازي  -الفقهية 149القوانين  -5/210بدائع الصنائع للكاساني  - 
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 .10ية سورة الطالق ، اآل - 
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وأمن املكان املقصود،  ،الحاضنة ستة برد فأكثر كان له أخذ الولد من حاضنته بشرط أمن الطريق

فال تسقط حينئذ حضانتها بانتقاله. على اعتبار  ،ها من الحضانة إَل إذا سافرت مع الولىويسقط حق

ألن التربية الروحية مقدمة على التربية البدنية ،  ؛لحاضنةأن حق الولى من الحضانة أقوى من حق ا

.( 54)من الحاضنة على تلك التربية   أقدروالولى 

فقد فرقوا بين سفر الحاجة وبين سفر النقلة، فإذا أراد الولى أو الحاضنة سفر  ( 55)أما الشافعية   

ر والضرر.خطمع املقيم حتى يعود املسافر منهما، ملا في السفر من ال هالحاجة، كان الولد املميز وغير

وأمن البلد املقصود له، كما قرر  ،هن طريقمأراد أحدهما سفر نقلة، فاألب أولى بشرط أ نوإ   

.ربحأن يخرجه إلى دار ال هاملالكية، وإن لم يكن هناك أمن، فيقر عند أمه، وليس لولي

د أحد األبوين النقلة إلى بلد مسافة قصر فأكثر، اوتابع الحنابلة والشافعية في رأ هم، فقالوا: متى أر   

، والقص
ً
املقيم هو األب، أم ، سواء أكان د هو السكنى، فاألب أحق بالحضانةوكان البلد والطريق أمنا

ألن األب في العادة هو الذي يقوم بتأديب الصغير وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد في بلد  ؛املتنقل

.(56)األب، ضاع  

 .أن سفر الولي َل يسقط حق الحضانة للحاضنة وهوللحنفية:  القول الثاني

 إخراج املحضون من بلد أمه بال رضاها ما بقيت حضانتها، فلو  :فقالوا   
ً
ليس لألب أو الولي مطلقا

فليس له أخذ الولد معه ما دامت حضانتها قائمة، وَل يسقط  ،انتقل إلى بلد آخر غير بلد الحاضنة

، وسواء أكان السفر بقصد اإل
ً
 أم بعيدا

ً
قامة أم حقها في الحضانة بانتقاله، سواء أكان البلد قريبا

. ( 57)التجارة أم الزيارة؛ ألن الحضانة حق الحاضنة، وَل يملك الولي إسقاط هذا الحق 

وَل يملك الولي إسقاط  ،القول الثاني للجماعة الحنفية، فالحضانة حق الحاضنة وترجح الباحثة

هذا الحق وبالتالي فليس لألب أو الولي إخراج املحضون من بلد أمه بال رضاها.

 الرعاية للطفلاملطلب السادس: انتهاء مد  

اختلف الفقهاء في بقاء مدة الحضانة إلى ما بعد سن التمييز على النحو التالي:   
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 .2/761الشرح الصغير للدردير   - 
55

 .3/458مغنى المحتاج الشربيني  - 
56

 ..5/581كشاف القناع البهوتي   - 
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 .2/885رد المحتار ابن عابدين - 
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: مذهب الحنفية
ً
  أوال

أحق بالغالم حتى يستغنى عن طلب فهي  ، جدةأن الحاضنة سواء أكانت أما أو  ( 58)يرى الحنفية   

وقدر الحنفية  ،ويستطيع اَلعتماد على نفسه في األكل والشرب واللبس واَلستنجاء ،خدمة النساء

))مروا أوَلدكم بالصالة لسبع((  :–صلى هللا عليه وسلم-ألنه الغالب لقوله  ؛ذلك بسبع سنين
بتسع سنين. :، وقيلفمنه أخذ الحكم واألمر بالصالة َل يكون إَل بعد اَلستطاعة(59)

أحق بها حتى تبلغ سواء بالحيض أو اإلنزال أو السن؛ ألن الفتاة تحتاج للنساء  أما الفتاة فاألم   

حيث معرفة آداب النساء واملرأة في ذلك أقدر.

وبلوغ الصغيرة بتسع، أو  ،واألب في ذلك أقدر وأقوى ،وأما بعد البلوغ فتحتاج إلى من يحميها ويحضنها

. (60) بإحدى عشرة سنة

: املالكية
ً
  ثانيا

   .
ً
 أو مريضا

ً
قال املالكية: أما الغالم فتستمر الحضانة إلى بلوغه ولو مجنونا

وفي الجارية إلى الزواج ودخول الزوج بها، ولو كانت األم كافرة.   

وقد يختار من  ،حظه فألنه َل قول له وَل يعر ؛يرخوتتفق الحنفية واملالكية على أن الولد َل ي   

 ( 61) يلعب عنده وهو يضيعه.

: الشافعي
ً
 ةثالثا

ـــد ذكـــالولإن    
ً
 كان أو أنثى إذا كان مميزا

ً
 ،وصلح الزوجان للحضانة ،وله سبع أو ثمان سنين، را


ً
خّير  -صلى هللا عليه وسلم –ألنه  ؛( 62)  انة ُخّير بينهما، وكان عند من أختار منهماـــفي الحض وتنازعا

 بين أبيه وأمه ف
ً
فانطلقت  ،فأخذ بيد أمه ،فخذ بيد أ هما شئت ،وهذه أمك ،وكـــال: )هذا أبـــقــغالما

. ( 63)به( 

وألن القصد من الحضانة حفظ الولد، واملميز عرف بحظه  ؛والجارية كالغالم في اَلنتساب   

يير.خ، ولو أسقط أحد الزوجين حقه قبل التالولد يتخيروومصلحته، فيرجع إليه 
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 .44-4/43بدائع الصنائع للكاساني   -2/188رد المحتار البن عابدين  - 
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 صححه األلباني في صحيح أبي داود. -أبيه  من حديث عمرو بن شعيب عن 1/133صحيح سنن أبي داود  - 
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61

 .2/65الفواكه الدواني  -4/207شرح مختصر خليل  - 
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 :
ً
:الحنابلةرابعا

يير الغالم املميز غير املعتوه إذا بلغ بين أبويه إذا حدث تنازع خمع الشافعية في ت ةيتفق الحنابل   

األبوان وغيرهما من أهل  يير الغالم أن يكونخختار منهما. ولكن شرطوا للتافهو مع من  ،بينهما

 ، فإذا كان أحدهما من غير أهل الحضانة كان كاملعدوم ويتعين اآلخر، وأَل يكون الغالمالحضانة


ً
ولم يخير. ،فاألم أحق به ،فلو كان كذلك ،معتوها

 للشافعية خييرفاألب أحق بها، وَل ت ،أما الفتاة إذا بلغت سبع سنين   
ً
ألن املقصود من  ؛خالفا

.(64) وهو ما يتحقق مع األب ،وفي هذه السن تحتاج الفتاة إلى الحفظ والتحصين ،الحضانة املصلحة

 كان أو أنثى بين أبويه بشرط أن  رييخرأي الشافعية القائل بت ترجح الباحثةو    
ً
الولد املميز ذكرا

في الحديث  - عليه وسلمصلى هللا –وهو ما قام به رسول هللا  ،يكون األبوان من أهل الحضانة

.والحديث صحيح عندما خير الغالم بين أبيه وأمه(.الصحيح )

 أهم النتائج والتوصيات:

:
ً
 أهم النتائج أوال

 .ه: الحفظ واملراعاة وتدبير الولد والنظر في مصالحهي الرعاية أو الحضانة .1

هتم بحياة اإلنسان في جميع مراحله، وركز اَلهتمام على إإن التشريع اإلسالمي تشريع متكامل،  .2

 لغيره.
ً
 محتاجا

ً
 الفترة التي يكون فيها اإلنسان ضعيفا

مراحل حياته األولى ألمه ما دامت األم قد اجتمعت لها جعل الشارع الحق في حضانة الولد في  .3

ثم جعل الحضانة للرجال في املرحلة  ،ها ومعرفتها ألصول التربيةتشرائط الحضانة، وذلك لكمال شفق

 ما بعد سن السابعة، وذلك لحاجة الولد بعد هذه السن للتأديب والحفظ والصيانة.

 على  تب العلماء األولى بالحضانة بعد األم فكانر .4
ً
لكل مذهب ترتيبه الذي رآه باجتهاده معتمدا

 النصوص.

والقدرة على القيام بشئون  ،: اإلسالم والبلوغ والعقلوهيالرجال والنساء  فيشروط عامة رعاية لل .5

 عدم زواج الحاضنة.ك، وشروط خاصة بالنساء والحرية املحضون

 للمحضونأما  .6
ً
إذا كانت املحضون أنثى  الشروط الخاصة بالرجال: أن يكون الحاضن محرما

 وأن يكون عنده نساء يقمن على شئون املحضون. ،ىتشته

لد املحضون في حال كانت الحاضنة اهو املسكن الذي يقيم فيه و رعاية الطفل وحضانتهمكان  .7

 األم سواء أكانت زوجة أو مطلقة
ً
 رجعيا

ً
 والدفإذا انقضت العدة فاملكان هو بلد  ،في عدتها طالقا

 املحضون.
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أو سفر الولي  ،األسباب املسقطة للحضانة سفر الحاضنة مسافة ستة برد عن مكان الحضانة من .8

 أو الولي لغرض اإلقامة واَلستيطان. ،للمسافة املذكورة على أن يكون سفر الحاضنة

 على النصوص.آاختلف الفقهاء في مدة الحضانة فكان لكل مذهب رأيه الذي ر .9
ً
 ه باجتهاده معتمدا

 :
ً
 التوصيات:أهم ثانيا

 مراعاة حال املحضون واختيار األصلح له وعدم إلحاق الضرر به. .1

 . والرعاية عمل لجان اجتماعية ملراعاة ما يحدث ويستجد في أمور الحضانة .2

 على األطفال. ماعدم استخدام األبوين لألطفال كوسائل للمضارة بينهما، ب .3
ً
يؤثر سلبيا

 املصادر واملراجع

 .2008 –4بيروت ط –املكتب اإلسالمي  –مأمون مبيض  –الشباب  أوَلدنا من الطفولة إلى .1

 –بيروت  –للعالمة زين الدين ابن إبراهيم بن محمد بن نجيم دار املعرفة  –البحر الرائق، شرح كنز الدقائق  .2

 م.1993 -3ط –لبنان 

تحقيق: محمد بن يحي ألمام املهدي لدين هللا أحمد بن يحي املرت  ي   -البحر الزخار ملذاهب علماء األمصار .3

 دار الكتاب اَلسالمي القاهرة . –الصعدي 

أعده: سالم  –إلمام القاض ي أبي الوليد محمد أحمد ابن رشد القرطبي  –بداية املجتهد ونهاية املقتصد  .4

 م.2013-سوريا  –مؤسسة الرسالة  -الجزائري

 –بيروت  –دار الكتب العلمية  -اسانيعالء الدين أبو بكر بن مسعود الك –بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  .5

 م.1936 -2لبنان ط

 القاهرة. -دار الشرق –فتحية حسن سليمان  –تربية  الطفل بين املاض ي والحاضر  .6

الدار املصرية للتأليف  –تحقيق أحمد عبد العليم البردوني  –ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري  –تهذيب اللغة  .7

 مصر. –القاهرة  –والترجمة 

دار الكتب  –تحقيق: كمال يوسف الحوات –جامع الصحيح لسنن الترمذي ألبي عيس ى محمد بن سودة ال .8

 م.1993 -لبنان-بيروت –العلمية 

 لبنان. -بيروت –مكتبة زهران  –محمد عرفة الدسوقي  –حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  .9

 راث العربي.دار أحياء الت –رد املحتار على الدر املختار حاشية ابن عابدين  .11

مؤسسة  -ألبن القيم الجوزيه: تحقيق شعيب األرناؤوطي وعبد القادر األرناؤوطي -زاد املعاد في هدى خير العباد .11

 م.1997-2ط –بيروت  –الرسالة 

تحقيق: أحمد موحي الدين عبد  –سنن أبي داوود الحافظ سليمان بن األشعث السجاتي املعروف بأبي داوود  .12

 لبنان.  –بيروت  -ريةاملكتبة العص –الصمد 

 م.1989اإلمارات العربية املتحدة،  –املطبوع  أحمد بن محمد بن أحمد الدردير  –الشرح الصغير  .13

 بيروت. –دار الفكر  –الشرح الكبير أحمد الدردير أبو البركات  .14

املجلس األعلى للشئون  -ابن عبد هللا محمد بن اسماعيل  بن ابراهيم بن برد العجفي –صحيح البخاري  .15

 الجمهورية العربية املتحدة –لجنة أحياء السنة  –اَلسالمية 



 
 

 
 

 م2016يونيو  مجلة بحوت العلوم االنسانية واالجتماعية                                            العدد األول                          

الم
س

ل في اإل
طف

رعاية ال مفهوم 
 

      
 

 77الصفحة 

بيروت  –دار أحياء التراث العربي  –سابوري نيلإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ال –صحيح مسلم  .16

 م.2000-

 م.1995 -1ط –بيروت  -عالم الكتب -جليل شكور –علم النفس التربوي  .17

دار الفكر،  –أحمد بن غنيم بن صالح النفراوي املالكي  –لدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني الفواكه ا .18

 م.2000بيروت ، 

 لبنان. –بيروت  –دار القلم  –أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي  –القوانين الفقهية  .19

تحقيق : هالل مصباح مصطفي جالل  –منصور بن يونس بن إدريس البهوتي  –كشاف القناع عن متن اإلقناع  .21

 م.1982بيروت،  -دار الفكر–

 بيروت. -دار صادر –ألبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور  –لسان العرب   .21

 –مقدمة محمد نجيب املطيعي  -لألمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي –املجموع شرح املهذب للشيرازي  .22

 عربية السعودية.مكتبة اإلرشاد اململكة ال

 لبنان. -بيروت -أبو محمد بن على بن أحمد األندلس ي )بن حزم( دار الفكر –املحلى  .23

 -تحقيق: عبد القادر عطا –أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوري  –املستدرك على الصحيحين  .24

 م.1990 -1ط –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية 

 –دار الكتب العلمية –الخطيب الشربيني  –محمد الشربيني  –فة ألفاظ املنهاج للنووي مغني املحتاج إلى معر .25

 بيروت.

 لبنان. –بيروت  –دار أحياء التراث العربي  –عبد هللا بن أحمد بن قدامه املقدس ي  -املغني .26

 م.1992 -1لبنان ط –دار القلم  –أبي اسحاق الشيرازي  –املهذب في اإلمام الشافعي  .27

أبي عبد هللا محمد بن عبدالرحمن املغربي ) الخطاب ( وبهامشة التاج  –جليل لشرح مختصر خليل مواهب ال .28

 م.1992- 2ط –بيروت  –دار الفكر  -واإلكليل املختصر

 .1980-2ط -مكتبة النهضة ، القاهرة –فوزية دياب  –نمو الطفل وتنشئته بين األسرة ودور الحضانة  .29

الدين الرملي  شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب –نهاية املحتاج، إلى شرح املنهاج .31

 م.1984 -بيروت –دار الفكر  -صغيربالشافعي ال راملصري األنصري الشهي
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  الوحي القرآني في رؤى املستشرقين 
 د.صالح محمد دبوبه                                                                                            

 جامعة الجبل الغربى                                                                                            
 

 -توطئة :

شدة التنافس نحن واآلخر في صراع فكري قديم جديد ، ترتفع درجته وتنخفض مع 

ات بين قالحضاري وخفته  ، واليمكن أن يتوقف ذلك الصراع ، ألنه مع طبيعة العال

األمم غير املتوافقة في الدين والعرف الثقافي ، غير أنه يمكن أن يخفف من غلوائه في 

عصرنا حوار فكري يسنح لكل طرف مخالف بعرض رؤاه في الدين والفكر والحياة ، مع 

ل الحضاري ، واإلنفتاح املتبادل بحكم الضرورة الحيوية ، كما بقاء جسور للتواص

يحدث في التفاعل العلمي والتكنولوجي ، بل في الفنون  واآلداب واملناهج العلمية ، 

وسعيا في محاولة الكشف عن اآلخر ومنهجه في دراسة ظاهرة االستشراق  في مجموعة  

جل أفي رؤى املستشرقين " من  القرآني من البحوث منها هذا البحث املعنون ب " الوحي

.االختالفتحسس معابر التجاسر، وقواطع 

 -: مشكلة البحث

واملشكلة الكبرى التي تتجلى في قسمات هذا البحث تتمثل في املفارقة البينة بين   

رؤية  املسلمين للقران على انه وحي صادر عن الذات اإللهية ، متنزل على محمد صلى 

، املكلف بالبالغ والبيان لهذا الكتاب املقدس، وبين رؤية املستشرقين هللا عليه وسلم 

 منعن ذلك تساؤالت  تالظان أكثرهم بأن هذا الكتاب عمل بشري محض ، وتمخض

-مثل :

كيف كانت توصيفات املستشرقين ملنطلقات وتصورات ذلك الكتاب الذي يّدعون  -

 ؟ تهبشرية مصدري

 ما أثر ثقافاتهم ودياناتهم على تلك التصورات ؟  -

وكيف يمكن الرد على شبهتهم هذه من خالل أقوال مستشرقين آخرين كانت لهم  -

؟ رؤية موافقة للرؤية اإلسالمية فى الوحي

 -أهداف البحث :

أقصد من خالل هذا البحث إلى تحقيق أهداف يمكن إجمالها .

 -فيما يأتي :

 املختلفة للمستشرقين في ظاهرة الوحي القرآني .الكشف عن الرؤى  .1

بيان مستويات التقارب والتباعد بين الرؤية اإلسالمية للوحي القرآني والرؤية  .2

 في تصور ظاهرة الوحي القرآني . راقية ، حيث إن املستشرقين مختلفوناالستش
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 نقد طعونات املستشرقين في بشرية القران ، وإثبات نقيضها وهو كون القران .3

كتاب
 
 ا

 
 .من عند هللا تعالى منزال

 . إبراز أراء املنصفين من املستشرقين واملوافقين للتصور اإلسالمي للوحي القرآني .4

 -أهمية البحث:

في أنه بإمكاننا نحن املسلمين بواسطة البحث العلمي    تكمن أهمية هذا البحث  

يجابي ، فنقوم بتحليل إلاملوضوعي أن نمارس االستشراق املضاد ، أو االستغراب ا

وجهات أنظار املستشرقين وتصحيحها ، ونقدها ولفت العقول املسلمة وغير 

وتشويهات في ظاهرة الوحي ،املسلمة إلى خطورة ما تدعو إليه من تحريفات 

. القرآني

 -فرضية البحث :

يفترض الباحث أن املستشرقين ينطلقون في تصور ظاهرة الوحي القرآني من 

ن الوحي ظاهرة ثقافية ، نجمت من التقاء لفة ، فمنهم من يّدعى أنطلقات مختم

ناف ، ومنهم من يّدعى أن حالنبي صلى هللا عليه وسلم باملسحيين واليهود واأل

الوحي حالة مرضية عصبيه تعتري النبي صلى هللا عليه وسلم ، ومنهم من يرى أن 

قا ، وقليل منه
ّ
م أقر بأنه فيض من هللا الوحي كهانة ، ومنهم من رآه إبداعا خال

تعالى على رسوله صلى هللا عليه ويسلم أفاضه على قلبه من كالمه سبحانه .

 -منهجية البحث :

واحد ، يتضافران على معالجة منهج يناسب هذا النوع من البحوث منهجان ال 

قضيته ، وتحقيق فرضيته ، وهما املنهج التحليلي الذي اتبعه في تفكيك أراء 

إلى عناصرها األولى ، فأملحت إلى الدوافع والرغبات التي حفّزتهم إلى  املستشرقين

تبنى أراء مخالفة للرأي اإلسالمي ، ثم تركيب تلك العناصر إلخراج خالصة ما 

بلغته أفكارهم من نظرات ال تعدو أن تكون في أكثرها شبه وهمية ، ثم ياتى دور 

بتفعيل النص القرآني في رده على املنهج النقدي في محاولة الحكم على تلك اآلراء 

مثل تلك الشبهات التي صدرت من املشركين قبل املستشرقين ، وتحكيم السيرة 

في إثبات أن  شخصية الرسول صلى هللا عليه  –أي النقد التاريخي  –النبوية 

وسلم لم تنعت بالصورة املرضية  التي زعمها املستشرقون من الهوس والغثيان، 

املستشرقين املنصفين ، وعبارات بعض الباحثين املسلمين مستعينا بأقوال 

املحدثين .
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راء املجحفين من آوقسمت البحث إلى ثالثة محاور ، كان أولها في عرض 

راء املنصفين ثم أاملستشرقين في ظاهرة الوحي ، وكان املحور الثاني في عرض 

في الوحي  راء املجحفين بالنقد منطلقا من عرض رؤية املسلمينآتعقيب على 

القرآني .

-في سياق اإلجحاف:

إن املفهوم اإلسالمي لظاهرة الوحي ينطلق من مضامين عقدية صرفة، ويقرر أن تلقي النبي 

، وذلك -عليه السالم-للقرآن بطريق اإللهام الخفي اليقيني، إما يقذفه  في قلبه، أو بواسطة جبريل  

ْو دأب الوحي مع األنبياء السابقين، قال تعالى: 
َ
ْو ِمنَوَراِء ِحَجاٍب أ

َ
 أ

 
َوْحيا

َّ
ُه ِإال

َّ
َمُه الل ِ

ّ
ل
َ
ن ُيك

َ
رٍ أ

َ
 ِلَبش

َ
ان

َ
َوَما ك

اُء...
َ

ِنِه َما َيش
ْ
ُيوِحَي ِبِإذ

َ
 ف

 
، ويتصةور أكثةر املستشةرقين أن الةوحي وهةم 25 –االيةةالشورى  ُيْرِسَل َرُسوال

الرأي في شةأن جميةع األنبيةاء،  وحده، بل يحكمون هذا خواطر، وتهيئة نفسية، ليس في شأن محمد 

فمفصل الخالف بينهم وبةين املسةلمين، أمهةم ينظةرون إلةى الةوحي أنةه حركةة نفسةية داخليةة، وي جةزون 

ً  عن طريق ملك، أو باإليحاء املباشر، واملسلمون يؤمنون بذلك، لداللة  عن تمثل أن يتلقى بشٌر وحيا 

 وج
 
؛ القرآن عليه، بل هو مصدره: "فالقرآن ليس فيضا

 
ألّن النبوة اصطفاء واختيار، وليست من دانيا

.(1)األعمال الكسبية"

في توطئة إلثبات أن  -(يقول :م1915- )( Jake Reselar) إن املستشرق الفرنس ي جاك رسيلر

، شةديد التةأثر عرضةة فأدعى أنةه يكون الوحي مجرد تخيالت عند الرسول 
 
كةان فةي شةبابه فتةى عصةبيا

،لكل األحزان بال سبب 
 
 للتخيالت وللحماسة الصوفية أيضا

 
.(2)ومهيئا

هةةةي مةةن نتةةاج االلتقةةةاء باملسةةيحيين، واليهةةود، واألحنةةةاف، ويقةةرر أن حالةةة الةةةوحي عنةةد النبةةي 

حسةب رأيةه فيقةول علةى منةذ بعثتةه   والتحاور معهم حول املسائل الدينية، التي اهةتم ههةا النبةي صةلى

 باملسائل الدينية، فكان ي
 
حب التحاور مع املسيحيين،  واليهود ، واألحناف الذين كانوا "قد اهتم باكرا

.(3) يرفضون العبادات الوثنية ، والشعوذات الفاحشة"

،  فيقةول: إن هةذا الولةةع بدراسةة املسةائل األزليةةة 
 
بةل أدعةى أن ذلةك قةةد تطةور حتةى صةةار وحيةا

.(4) امللهم"الذي ألهب على الدوام العقول الحاملة، تطور بشكل كبير لدى هذا الرجل 

التي  ٬بالوحي عن طريق جبريل عليه السالم، لكنه يحيل ذلك إلى الحالة العصبيةليقر ويعود 


 
" ملةا اسةةتأثر بةه تةأثير قدصةة ي، صةار ُيةرى فةةي معظةم األحيةان فةةي حةاالت غيبوبةةة  -فيقةول: ٬مهةد لهةا سةةابقا

مة كالرقي، سيستقبلها املؤمنون ب  بكل ورع"ووجد، وينطق بعبارات مسّجعة ، ومعزَّ
 
.(5) ه الحقا

نةه "ال يمكةن أليةة ترجمةة أن تحةيا بلطائفةه إوفي معرض حديثه عن القرآن الذي يقول عنه 

 بالوحي، بروعة هللا وجالله"
 
 كان قد حظي فعال

 
.(6)ودقائقه يعترف بأن ذلك يؤكده "أن محمدا
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بالكهانةة،  م(علةى تلبةيس الةوحي 1932-1850) (BuhelFrntz)ويصةر املستشةرق فرانتةز بوهةل 

  فيقول: "إّن التزمل
 
والتدثر املشار إليهما في اآلية األولى من سورتي املزمل واملدثر، قد يكونان استعدادا

، ويتوسع في هةذا التصةور فيةرى أّن الةوحي لةم يكةن (7)للوحي على الطريقة القديمة عند الكهان العرب"

 غير ما عند الكهان، فالسجع هنا وهناك، وكذلك الق
 
، ويعتمد بوهل على (8)سم بمظاهر الطبيعةشيئا

التحليةةل النفسةة ي فةةي تفسةةير ظةةةاهرة الةةوحي، بإخضةةاعها للمةةنهج الةةةذي ُتةةةخص بةةه األمةةراض النفسةةةية 

فيقول في شأن صدور الوحي من الالوعي: "إّن علماء التحليةل النفسة ي املحةدثين يوافقةومهم علةى رأيهةم 

أي حالةةة  (9)ملحللةين تحديةد الطبيعةة الدقيقةة لحالتةه"هةذا، إّن علينةا بطبيعةة الحةال أن نتةرك ألولئةك ا

هللا عليه و سلم ". ىالوحي على محمد صل

فهو من الناظرين إلى الوحي من زاوية نفسية تتحدد في مصدرية الالوعي، وهةو جةزء مؤسةس 

، م(  2006-1909) (Watt Montgomery watt) لتصور مةونتغمري وات
 
الةذي سةيكون أوسةع توظيفةا

 آخةر غيةر مةا يقول 
 
بوهل: "مةن الناحيةة العلميةة، فةإّن الصةوت الةذي كةان محمةد يسةمعه لةم يكةن شةيئا

(.10")كان قد سبق له سماعه من هنا ثم طفا اآلن من الالوعي

(وهو يصف الوحي عند النبي م1969-1886)( Henri masse )ويضطرب هنري ماسيه

 عمحمد
 
 بزمالئه من املستشرقين مثلى ما جاء بآيات القرآن من ناحية،اعتمادا

 
 جولد لوتأثرا

 سنوك (م1921-1850)(Theodor Noldeke)نولدكه-(م1921-1850)(Ignaz Gold ziher)تسيهر

(Snouc khurgronje )(1936-1857المنسم ، )(Henri Lammens )(1937 – 1862كاراديفوم)(Carra 

de vaux) (1953-1867 وغيرهمم ) .

األصل الذي يقرؤه محمةد للةوحي؟ لقةد قةال إنةه صةادر عةن كتةاب ما هو –إذ يتساءل فيقول 

سةماوي أم الكتةاب... أمةةا الطريقةة التةي حةةدث فيهةا هةذا الةةوحي فةإن القةرآن ال يحتةةوي إال علةى إشةةارات 

 لم يصرح بوضوح حول هذه النقطة"
 
(.11) غامضة وما من شك في أن محمدا

ه بواسةطة روح ، قدمةه محمةد كمةالك ، " أما الثابت فهةو أن هللا قةد سةلم -ثم يعود فيقول:

.(12)" ُويدعى جبريل

أثناء نزول الوحي من شدة يتخةذون وينساق وراء فكرة زمالئه حول ما يتعرض له الرسول 

 من  -بالصرع إذ يردد: منها متكأ للتلويح بإصابته 
 
 تلقى في بادئ االمر نوعا

 
 للتقاليد فإن محمدا

 
"وفقا

وهنةةةاك بعةةض املةةةؤرخين  ٬الةةدوي، فصةةار كأنةةةه مصةةاب بةةالحمى، وشةةةحب لونةةه، وأرتجةةةف وتةةدثر بةةدثار

  ٬املتأخرين
 
والبيزنطيون منهم على الخصوص تحدثوا عن الصرع الةذي يمكةن أن يكةون محمةد مصةابا

القرون الوسطى، في الشةرق كمةا فةي الغةرب، أن هةؤالء املراة ى كةانوا يعتبةرون كةأن  به، ومن املعلوم في

 ابتداء من الوحي األول"
 
 يمتلكهم، وقد أصبحت الفورنات عند محمد مألوفة كثيرا

 
(.13) روحا
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حسةب رأيةه يقةول "ويؤكةةد علةى وفةي محاولةة لتبريةر هةذه الحالةةة التةي كانةت مسةاهمة فةي الةةوحي 


 
 كةةان يكثةةةر الصةةوم ويق ةة ي الليةةةل بالصةةالة فةةي أغلةةةب  التقليةةد أن محمةةدا

 
فةةةي بةةدء رسةةالته وقبلهةةةا أيضةةا

وبعةد .(14) األحيان...فإن الصوم، وقد أضعف جسمه، يمكن أن يحدث رؤى في الليةل علةى الخصةوص"

 Gostav) (يقةول "جوسةتاف لوبةون)  وفةي إيحةاء لةرفض حالةة الةوحي فةي شةأنه  سةرد لحيةاة محمةد 

labon مةةن فصةةةيلة املتهوسةةين مةةةن الناحيةةة العلميةةة كمةةةا هةةو وا ةةة ، وذلةةك كةةةأكثر ويجةةب عةةد محمةةةد

مؤسس ي الديانات، وال كبير أهمية لذلك، فأولو الهوس وحدهم ال ذوو املزاج البارد من املفكرين، هم 

الةذين ينشةئون الةديانات ويقةةودون النةاس، وحتةى مةن يبحةةث فةي عمةل املفتةونين فةةي العةالم يعتةرف بأنةةه 

.(15)عظيم"

تطرد فيقول "ومحمد كان يجد في هوسه ما يحّفزه إلى اقتحام كل عائق، ويجب على من ويس

يةود أن يفةرض إيمانةه علةى اآلخةرين أن يةؤمن بنفسةه قبةل كةل مة يء، ومحمةد كةان يعتقةد أنةه مؤيةد مةن 

.(16) هللا فيتقوى، وال يرتد أمام أي مانع"

الةةةوحي املحمةةةدي يسةةةرد  وفةةةي نقةةةل للصةةةورة التةةةي يحةةتفل ههةةةا الغةةةرب حةةةول ٬وبطريقةةة أخةةةرى

األسةةباب التةي تجعةةل مةةن (م1931-  )( Wilfried hofman)املستشةرق األملةةاني مةةراد وليفةرد هوفمةةان

رغم سماحهم بذلك في حق أية ديانة أخرى فيقول: "  اإلسالمالقوانين واألعراف تنبذ كل غربي يعتنق 

ديانة ما يعد من األمور الخاصة، كنوع من الفولكلور، والقاعدة العامة في ذلك:  إتباعوفي العادة، بأن 

.(17) كل م يء يجوز إال إذا كان الدين املعني هو اإلسالم"

 علةةى محمةةد 
 
فيقةةول " ترجةةع  ثةم يسةةوق مبةةررات لةةذلك ومنهةةا رفضةةهم لنةزول الةةوحي مطلقةةا

 
 
، العتقادهم أن محمدا

 
 بمةا يكفةي فةي عيةون  لدجةا عداوة املسيحيين لإلسالم تاريخيا

 
كةان ذلةك سةيئا

.(18) املسيحيين

 املفهةةوم اإلسةةةالمي ( Watt) يصةةرح وات
 
بةةرفض قدسةةةية القةةرآن: "ال نسةةتطيع أن نقبةةةل تمامةةا

ولكنةه يحةةاول أن يكةةون  ،(19")أخةةرى الةذي يةةرى أّن القةرآن حقيقةةة مقدسةة، وأّنةةه املقيةاس لكةةل حقيقةة

 فةي التعامةل مةةع قضةايا القةرآن وتفسةةير مصةدره وشخصةية محمةد 
 
فيقةةول: "لةيس بةين كبةةار موضةوعيا

رجال العالم رجل كثر شانئوه كمحمد، ومن الصعب فهم السبب الذي دعا إلى ذلك"
(.20)

لوضةيي الخاضةع فةةي لكنةه حةاول أن يفسةر القضةية األولةى فةي الفكةر الةديني، علةى وفةق الفكةر ا

منهجه للحس واملشاهدة، والرافض للماورائية، ما يعرف عند املؤمنين بعالم الغيب، ويستخدم منهج 

التحليل النفس ي في محاولة تةخيص ظاهرة الوحي في مقام الذات املحمدية املطهرة، فيرى أّن الةوحي 

 
 
وحكمتةةه ونبوغةةه، فةةي  النبةةي  وال عالقةةة لةةه بةةاى تعةةالى، ويجسةةد فطنةةة شةةعور بةةاطن يعتةةري محمةةدا

 للحقيقةة، فإّنةه فةي نظةر وات دال علةى قةةوة 
 
معةزل عةن املةدد السةماوي، وإن كةان مةا يصةدر عنةه مخالفةا
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 ،(21")الفهةم: "ونحةةن ال يسةةعنا فةةي كةةل ذلةةك إال أن ن جةب بإيمةةان محمةةد بقضةةيته، ببعةةد نظةةره وحكمتةةه

ولكنةه يحةول ذلةك اإليمةان، وتلةك الحكمةة إلةى وهةةم نفسة ي، وخةاطر شةعوري حةين يقةول: "فةالقول بةةأّن 

 ال يعني أّن القرآن وحةي حةق، وأّنةه مةن صةنع هللا، إذ يمكةن أن نعتقةد دون تنةاقض 
 
 كان صادقا

 
محمدا

 بةةةأن الةةةوحي ينةةةزل عليةةةه مةةةن عنةةةد هللا، وأن نةةةؤمن فةةةي نفةةةس الوقةةةت بأ
 
 كةةةان مقتنعةةةا

 
نةةةه كةةةةان أن محمةةةدا

"
 
.(22)مخطئا

ولكن كيف يفسر وات هذا الحق املتوهم؟

 ، حيث رأى أن النبي (Intellectual Locution)(23)لقد وظف وات مفهوم النطق الذهني

 دون كلمات، بإلهام داخلي محض، وأن دافعه في ذلك كان التفكير الرغبي
 
استقبل خبرا

(Wish full thinking ) ما قادم إليه من خارج : "إّن ما يبدو فيقول 
 
لإلنسان ويخيل إليه أّن شيئا

 إليه من عقله الباطن"
 
 آتيا

 
بأنه مكتنز باملشاكل  ، فيصور شعور النبي (24)عقله، قد يكون فعال

االجتماعية والدينية، مع ما تعرض له من يتم، فكانت كلها وراء رغبته وتفكيره، فأخذ يبحث عن 

ق إلى فكرة القرآن فيقول مخرج منها، فاختلى بنفسه عن ا
ّ
لناس، وأوصله خياله الخال

 قد عرف منذ شبابه بعض املشاكل االجتماعية، 
 
 هذه الشبهة: "ال ُبد أن محمدا

 
مصورا

والدينية في مكة، وال شك أن وضعه كيتيم قد أطلعه على القلق السائد في املجتمع... وكان كل ما 

، ولهذا نراه يحيا به يساعده على أن يوحي إليه بأّن ه
 
 دينيا

 
 إصالحا

 
ذا اإلصالح يجب أن يكون أوال

يصبو إلى الخلوة للتفكير في األمور اإللهية، ويقوم ببعض العبادات، وربما كان ذلك للتكفير عن 

.(25")الخطايا

ثم ينبري وات لتحليل ما يدعيه: "وال شك أّننا أمام تعبير داخلي من النوع الفكري أكثر منه من النوع 

.(26)الخيالي، وربما لم يصحب ذلك أية رؤية، ولو كانت فكرية"

 أدى إلةةى 
 
وينظةر إلةةى جبريةل علةةى أّنةه مةةن مظةاهر الخيةةاالت املتوهمةة: "ومةةا كةان امللةةك إال خيةاال

.(27)حضور تلك املوضوعات إلى رغبته"

التعبيةر ثم يصور الةوحي كلةه فةي رؤى خياليةة يقولةه: "إن الةوحي كةان عندئةذ كمةا يبةدو مةن نةوع 

.(28)الخيالي"

ومةن دالئةةل أّن وات ال يقةةر بمبةةدأ الةةوحي اإللهةةي، تصةةريحه "أّن األنبيةةاء واملصةةلحين الةةدينيين 

يشةةتركون فةةي هةةذا الخيةةال الخةةةالق، طاملةةا كةةانوا يعبةةرون عةةن القضةةةايا األكثةةر عمقةةا،  واألكثةةر أساسةةةية، 

(.29)الناجمة عن التجارب اإلنسانية"



 
 

 
 

 م2016يونيو  العلوم االنسانية واالجتماعية                                            العدد األول  ثمجلة بحو                          

ن 
شرقي

ست
ى امل

الوحي القرآني في رؤ
  

      
 

 84الصفحة 

هةو مصةدر الةوحي الةديني لإلسةالم واملسةيحية ( Collective unconscious)فالالوعي الجمةاعي

( Jung) واليهودية في نظر وات، ويفسر ذلك الالوعي الجماعي على وفق تفسيرات التحليل النفس ي ليونج

، فيقةةول: "إن مةةا ينبثةةق مةةن الالوعةةةي إلةةى الةةوعي فةةي رؤيةةا األفةةةراد املناميةةة وأحةةالم اليقظةةة، وكةةذلك فةةةي 

ملجتمةةةةع كامةةةةل تةةةأتي مةةةةن "اللبيةةةةدو" أو طاقةةةةة الحيةةةةاة، وهةةةو ينبةةةةوع املناشةةةةا فةةةةي كةةةةل  األسةةةاطير الدينيةةةةة

، وذلك اللبيةدو منةه مةا هةو خةاص، ومنةه مةا هةو مشةترك بةين الفةرد والجةنس البشةري، "هةذا (30")الناس

الجةزء املشةةترك بينةةه وبةةين اآلخةرين هةةو الةةذي يسةةميه "يةةونج" بةالالوعي املشةةترك وإليةةه تعةةزى األسةةاطير 

(.31") اتواملعتقد

فيرجع وات الوحي إلى مصدرين:

، مثلما يتمتع به أفذاذ البشر اآلخرين.الخيال الخالق الذي يتمتع به محمد  -1

 لتفسةيرات "يةونج"،  -2
 
الالوعي الجماعي الذي يغذي الوعي في حاالت تفجةر الطاقةة اإلنسةانية، طبقةا

غير مصاب بمرض عصبي. ولكن وات يؤكد أن النبي 

مونتغمري وات في  (م1983-1901)( Rodi paret) املستشرق األملاني رودي باريتوقد وافق 

نوع كون الوحي الذي يعاود النبي 
 
.(32)"من املشاهدة، وليد توتر وتفكر دائم" ا

)      (Nekolas lohman)الس لوهمانوويقترب عالم االجتماع املستشرق األملاني املعاصر نيك

برأيةةه فةةي الةةوحي مةةن رأي وات، وإن كةةان يتجةةةاوزه فةةي الدرجةةة، وبعةةد بحةةث فةةي كلمةةةات  (م 1998-1927

ودالالت القرآن الكريم توصل في 

النهايةة إلةةى أّن ظةةاهرة الةةوحي إلهةام ووسوسةةة، ال يخاطةةب ههةةا اإلنةس وحةةدهم وال هةةذا العةةالم 

، واملالئكة والش
 
ياطين وأصةدقاؤهم الكفةار، بمفرده، وإنما العالم األكبر واألصغر، والجن واإلنس معا

وهو يستند في هذا الحكم العام على املعنى اللغوي للوحي، ويضرب عن املعنى الشرعي الخاص، الذي 

 هو إعالم هللا تعالى نبيه برسالته إلى الناس في خفاء، ويستند إلى قوله تعالى: 
َ
ُيوُحةون

َ
 ل

َ
َياِطين

َّ
َوِإنَّ الش

و
ُ
ْوِلَياِئِهْم ِلُيَجاِدل

َ
ى أ

َ
مِإل

ُ
 ك

َ
ون

ُ
ِرك

ْ
ش

ُ َ
ْم مل

ُ
ك ْعُتُمَوُهْم ِإنَّ

َ
ط

َ
َوِإْن أ ًْ

 ( :ثم يقول لوهمان بعد بحث 121األنعام ،)

 فةي هةذا الوقةت مةن حياتةه ،التةي تميةةزت  -فةي السةيرة النبويةة: "وبكلمةة جامعةة يمكننةا القةول:
 
إّن محمةدا

ن روحيةة طويلةةة بامليةل إلةى الوحةةدة، كةان شخصةية طالسعيةةة حساسةة، وهنةا حةةدث بعدئةذ، وبعةد تمةةاري

.(33)وشاقة، أن جاءه الوميض املتقد، فاكتشف أنه رسول، وبذلك قطف أولى ثمار تدريساته الرهبانية

في كتابه محمد، أن يرجع  م(2004-1915)(Maxime Rodonson)وحاول مكسيم رودنسون

صادق، واع، أمين، فيما يصدر  ظاهرة الوحي إلى شعور باطني ناجم عن الترويض الصوفي، فيرى أنه 

(.34)عنه من وحي، ولكنه وحي حياة التصوف املعتدل الذي كان يحياه
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وقةد وصةف نفسةه بأنةةه مةن امللحةدين حيةةث قةال فةي مقدمةة كتابةةه "محمةد": "كيةف يسةةتطيع 

ملحد مثلي أن يدرس مؤسس الدين اإلسالمي...؟ يحق للملحد إنكار مثل هذه األفكار، ولكن ال يحق له 

(.35")عدم تقدير هذه الرساالت

( ال مةن مصةدر خةةارجي  ويحكةم علةى القةرآن أنةه: "يصةةدر مةن داخةل نفسةه ) أي نفةةس النبةي 

عنه، ولقد استطاع محمد فيما بعد أن يجمع هذا الكالم في عبارات ادعى أنه القرآن الذي جاء به من 

(.36")عند هللا

سةاعده علةى تقريةر شةبهته فيقةول: "إّن علةم ويلجأ إلى علم الةنفس مثلمةا لجةأ بوهةل ووات ، لي

 
 
النفس قد قرر أّن بعض الناس تصدر عنهم أفعال غريبة، وتتهيةأ لهةم رؤى خاصةة، ويتخيلةون أصةواتا

(.37")يسمعومها، وكلمات يلتقطومها، صادرة من منطقة الالوعي أو العقل الباطن

 لصةةورة الةةوحي ويتوافةق فةةي بعةض رأيةةه مةةع بوهةل، حةةين يةرى فةةي وهةةم صةورة الكةةاهن ت
 
فسةيرا

 إلةى طائفةةة الكهنةةة، فلقةد كةةان محمةةد  فةةي حةق محمةةد   -فيقةول:
 
 ونفسةةيا

 
"إنةةه بةال شةةك ينتمةةي عضةويا

مثلهم يتعرض لنوبةات مةن االهتيةاج العصةبي، مةع الشةعور بأّنةه يسةمع ويةرى أشةياء بعيةدة عةن مةدارك 

 من سابقيه في توقير عق(، 38)اآلخرين"
 
  -فيقةول فةي مواربةة: ل محمةد ويبدو أن رودنسون أقل إحساسا

 كةان يتميةةز عةن سةةائر الكهةان بقةةوة شخصةيته باإلضةةافة إلةى شةةعوره الةدائم بةةالقلق 
 
 ألن محمةةدا

 
"ونظةرا

 بطريقةةة التفكيةةر العميةق فةةي األشةةياء
 
 (،39")وعةدم الرضةةا، فإنةه تميةةز علةةيهم أيضةا

 
 كمةا يةةزعم أن محمةةدا

 ، أملتهةةا ظةةروف حياتةةه زهديةةهكانةت لةةه ميةةول 
 
،الةخصةية عنةةدما كةةان طفةةال

 
،  ،ومراهقةةا

 
 نا ةةجا

 
ورجةةال

وأخةذ يتةراءى لةةه الكشةف املصةحوب باألصةةوات املسةموعة، ويةرى أّن هةةذه املظةاهر الصةوتية واملرئيةةة، 

 لدى املصابين باألمراض العقلية كالهستريا وانفصام الةخصية
 
فهو يجعل مظهر الوحي  ،(40)تظهر أيضا

 ملظهر املرض العقلي،
 
بأي نوع من ذلك املرض "ويصل رودنسون  ولكنه يرفض أن يصم النبي  موافقا

إلى نتيجة مفادها أن الوحي الذي ينزل على الرسول ال يمكن تفسيره باألمراض النفسية التي قد تنتاب 

ثم يقرر أّن "ما يراه ويسمعه الرسول هو نتيجةة (، 41)اإلنسان، وال بتدخل الشياطين واألرواح الشريرة"

(.42)إلى إحدى درجات التصوف التي لم تصل إلى االتحاد باى"وصوله 

رودنسون، في  م(1962-1883)(Louis Massignon)ويوافق املستشرق الفرنس ي ماسينيون"

كان يعيش حالة صوفية، لكنه يذهب في مسار أعمق فيقول: "إن الرسةول لةم  بأن الرسول   -القول:

ينتهز فرصة اإلسراء واملعراج لالتحاد باى، واالندماج فةي ذاتةه، كمةا لةم يسةتطع الصةوفيون مةن بعةده 

 لهذا االندماج"
 
وهذه مقارنة ساذجة بين نبةي ، (43)تحقيق هذا االتحاد إال الحالج الذي دفع حياته ثمنا

 بعةةد محاولتةةه، عمةةا  سةل بةةالوحي، ومتصةةوف موغةةل فةةي الشةةطح، وماسةينيون يصةةور النبةةي مر
 
عةةاجزا

تمكن من بلوغه الحالج، وشتان بين الرجلين، والسبيلين.
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 اآليةاتمسألة الةوحي بكتابةه تةاريل القةرآن وهةو يتتبةع  ) Tneodor Noldke  (ويتناول نولدكة 

 لشةةرح هةذه املسةألة 
 
محمةةد أنةه يتلقةةى  أعلةنوفةق مفهومةةه فيقةول " علةةى القرآنيةة ومنهةا يتخةةذ منطلقةا

 وسةةماه فةي السةةور املدنيةة جبريةةل لكةن هةةذا لةةم 
 
الةوحي مةةن "الةروح"، "روح القةةدس" الةذي اعتبةةره ملكةا


 
(.44)يحدث بالشكل نفسه دائما

 لةدى املسةةلمين فةي تحديةةد مسةألة الةةوحي ى لةةإونالحةل هنةا أنةةه يتجةه 
 
تقريةر أن هنةةاك اضةطرابا

املحمدي ويتض  ذلك عندما يقول"نود أن نالحل أن املسلمين ال يصفون بكلمة وحي القرآن وحسب، 

 كل 
 
"لهي وّجإلهام تلقاه النبي وكل أمر إبل أيضا

 
وينس ى نولدكه ( 45)ه إليه حتى لو لم تعتبر كلماته قرآنا

ال يخرج عن املعنى اللغوي لها.للكلمة معنيين لغوي واصطالحي، وأن التوسع في الكلمة  أو يتناص ى أن

 مةةن صةور الةوحي التةي يعرفهةا املسةلمون مةن خةةالل 
 
، انطالقةا

 
ثةم يتوجةه ليجعةل للةوحي أنواعةا

السيرة النبوية واألحاديث التي وثقت هذه املسألة فيقول "وثمة روايةات قديمةة مختلفةة حةول تقسةيم 

 من وجهة نظر عقائدية" أنواع
 
 إلى نسق مصطنع انطالقا

 
(.46)الوحي، تم جمعها الحقا

ويقرر بكل سهولة أن ما ذكر من صور للوحي إنما جاء عن سوء فهم فيقول "نرى بسةهولة، 

أن الكثير من هذه الكيفيات نشأ عن مرويات أو آيات قرآنية، أص يء فهمها، وقد نتج عن هذا مةن أن 

(.47" )منذ القدم فيما إذا كان محمد شاهد هللا وتلقي منه الوحي مباشرة، أو ال املسلمين اختلفوا

( وبعد أن يبسا طريقة تكون الكتب املقدسة م1959-1892)(Arther Jeffery)أما آرثر جفري

التي سبقت القرآن في محاولة منه البراز نقاط التقاطع وااللتقاء يقول: "من الوا   أن حالةة القةرآن 

( 48) تختلف للغاية عن كل هذا. إنه من البداية إلى النهاية نتاج انسان واحد ومن حقبة زمنية واحةدة"

ة وأن مةةا جةةاء فةةي القةةرآن إنمةةا كةةان مةةن صةةناعة محمةةد  أن محمةةدفةي إشةةارة خفيةةة لةةرفض الةةوحي فةةي شة

وتفكيره ويؤكد ذلك بقوله:"وهكذا فهي تشبه النص الذي قرر ماني تقديمه مللته ككتةاب مقةدس، أو 

 (oahspe)تلك النصوص املنحولة الحديثة مثل كتاب مورمون أو أواسبه
 
أو كتابات ههاء هللا، في أن كال

وأمهةةا قةةدمت علةةى نحةو متعمةةد ههةةدف اسةةتخدامها مةن قبةةل األمةةة ككتةةاب  منهةا كةةان عمةةل رجةةل أوحةد،

(.49) مقدس"

 عن الذين تصوروا أن خيةاالت الرسةول 
 
كانةت وراء املةادة القرآنيةة فيقةول :" وال يبتعد كثيرا

 عن طبيعة النص املقدس؟ لسةوء الحةل ال نسةتطيع أن نعةرف بشةكل كامةل 
 
ما الذي تخيله محمد إذا

 مةا الةذي 
 
فكةر بةةه محمةد ذاتةه مةع اسةةتخدام كلمةات علةى شةاكلة كتةةاب، وحةي، قةرآن، آيةة، حكمةةة، أبةدا

(.50)علم....إلخ ألنه ال يوجد أمامنا سوى جزء من الدليل"

الصورة التي كانت عليها األوساط الكنسية في  م(1973-1900)(Regis Blacher)وينقل بالشير

القرون الوسطى للوحي فيقول" كانوا وقتئذ في األوساط الكنسية، يتصورون دعوة محمد عمل منشق 
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 يدعي بأنه ملهم من هللا، بينما كان في الواقع قد تلقي تعاليمه مةن راهةب خةارج عةن العقيةدة القويمةة"

.(51)

نقةةل فكرتةةةه عةةن الةةوحي فيقةةةول "إن حيةةاة النبةةي، أو سةةةيرته، ويصةةرح باعتمةةاده علةةى غيةةةره فةةي 

تنطوي على معطيات دقيقة لكنها متناقضة بعض الش يء، عن الظروف التي تلقةي محمةد فةي غضةومها 

بمةا كةان (Tor Andrae)أول تبليغ إلهةي لةه. هةذه الروايةات تةذكرنا فةي مواضةع كثيةرة كمةا يقةول تورانةدري

(.52")يخبر عن غيره من كبار املرسلين

 -في سياق اإلنصاف:

مارسةةيل  الةذي أسةلم وأقةر قليةل مةن املستشةرقين بحقيقةة الةوحي، مةنهم املستشةرق الفرنسة ي

، وأحةةدثت  (Marcel Boisard)            بةوزار
 
 اجتماعيةةا

 
 ال مصةةلحا

 
الةذي قةةال: "لقةةد كةةان محمةد نبيةةا

ةةةا ماثلةةةةة فةةةي املجتمةةةةع اإلسةةةةالمي  ةةةا تةةةزال آثارهة ةةةائم آنةةةةذاك تغيةةةرات أساسةةةةية، ومة رسةةةالته فةةةةي املجتمةةةع القة

(.53")املعاصر

م(في مقال له بعنوان )من هو 1910- 1852)(L. Tolstoy)األديب الروص ي ليو تولستوي -وقال:

 من اضطهاد أصحاب محمد؟(: "إّن 
 
 هو مؤسس ورسول، وقد تحمل في سني دعوته األولى كثيرا

 
محمدا

(،54)الديانة الوثنية"

املستشرقة اإليطالية في م(1989-1893) (L.veccia.vaglieri)غليريفا فيشيا وكقول لورا

العمق وصف القرآن: "ينتقل من موضوع إلى موضوع من غير أن يفقد قوته، إّننا نقع هنا على 

... فكيف يمكن أن يكون هذا الكتاب امل جز من عمل محمد
 
(.55؟")والعذوبة معا

م(في 1856-1774)(Hammer porgstall)رجشتال بو وقال املستشرق النمساوي جوزيف هامر

 : "إنه واحد من مؤسس ي األديان الثالثة: الكبرى التي نشأت في مصر وسوريا والجزيرةشأن محمد 

(.56؟")وانتشرت فوق سطح الكرة األرضية بكاملها، وهو خاتم النبيين"، العربية

م(" القرآن 1927-1850)(Cte. H, de Castries)وقال املستشرق الفرنس ي هنري دي كاستري

آخر كتاب سماوي ينزل للناس، وصاحبه خاتم الرسل، فال كتاب بعد القرآن، وال نبي بعد محمد، ولن 

"تجد بعده لكلمات هللا تبدي
 
.(57)ال

وكاتبة بريطانية معاصرة في  ة(مؤلفم 1945 -)(Karen Armstrong)وتشارك كارين آرمسترونغ

كتاههةا سةيرة محمةةد التةي كانةت موجهةةة للمتلقةي الغربةةي املحمةل بموروثةات وتصةةورات معاديةة لإلسةةالم 

. ولةخصية الرسول 
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، ولبةةت لهةي علةى جبةل إزيةل الةذي بةدأ محمةد تالوتةه بةوحي نفتقةول "وكةان الت
 
حةراء قرآنةا عربيةا

تلك الرسالة أعمق احتياجات العرب، فقد كان ملحمد أن يخترق بشكل ما مستوى جديد من الةوعي، 

 نسةتعمل كلمةةة "وحةةي" أو "كشةف" لتتحةةدث عةةن 
 
يعةالج مةةا أصةاب مجتمعةةه مةةن سةوء،..... ونحةةن غالبةةا

وجود م يء تم إماطة اللثام تو    ( revelation)فكرة أو رؤية جديدة كلية ، لكن دراسة أصل اللفل

"
 
(.58)عنه وبطبيعة األمر ال يمكن لرؤية أو مفهوم ديني أن يكون مبتكرا

والةةوحي الةةذي نةزل عليةةه، بتفسةةير املسةةألة،  وهةي تحةةاول أن تةةربا بةين الةةوحي السةةابق ملحمةد

ناك ما واالعتراف بالوقاسع، واماطة اللثام عن سوء الفهم ويظهر ذلك بوضوح عند قولها "ولم يكن ه

هةو جديةد بخصةوص الةةوحي علةى جبةل حةراء، فقةةد كةان هةذا ديةن هللا الجديةةد الةذي أوحةى بةه عشةةرات 

( الةذي كةان ملحمةد أن يبشةر بةه بعةةد اإللةهاملةرات، والةذي أوكةل محمةد كةي يةأتي بةه إلةى العةةرب، إن ديةن )

(.59) وقت وجيز في مكة، لم يبدأ على جبل حراء، بل في يوم الخليقة"

البد لنا اآلن من وقفة  الذين أحالوا مسألة الوحي إلى أمراض وهستيريا تقول:"وفي ردها على 

لنتأمةةل طبيعةةةة التجربةةةة، فعةةالم االن ال يحكةةةم علةةةى كةةل تلةةةك الةةةرؤى أو اإليحةةاءات بأمهةةةا هسةةةتيريات أو 

 من أشةكال التلبةيس
 
الحميةد (possession)عقائد فاسدة، ففي كل الحضارات كان الوحي يعتبر شكال

(.60)تعبير الفني أو الديني"سواء بال

 -موقف نقدي:

م  ى الزمن الذي كان املستشرقون يعالجون فيه قضايا اإلسالم بمنهج الحيف الساخر، 

التعصب الظاهر، وإن كانت  عنوأصبح رأيهم في كثير من االستنتاجات، يقوم على التأمل املنعزل 

 تلك العبارات العدائية التي كانت تتوقد من أفواههم 
 
 فشيئا

 
دماؤهم لم تتطهر بعد، واختفت شيئا

قبل قرن من الزمان، بل إن بعض شعرائهم في القرنين التاسع عشر والعشرين كانوا يتغنون بصورة 

 Alexamder)وبوشكينم(1832-1749)(Goethe Johann)وأنوار القرآن مثل يوهان جوته محمد 

pushkin )(1838-1799 )قّدر إنسانيته الرفيعة. ، ومن لم يقر منهم بنبوة محمد م

ومةا عبةةر عنةةه أولئةةك املستشةةرقون مةةن أفكةةار فةةي تفسةةير ظةةاهرة الةةوحي، وإن خةةرج عةةن دائةةرة 

تعمةق فةةي الصةواب، لةم يخةةرج عةن مجةةال اإللجةاب، ولةةو تيسةر لهةم قةةدر أكبةر مةةن اإلحاطةة بةةالقرآن وال

معانيه، لكانت لهم أحكام أرشد، وأوفق بالقرآن واملنزل عليه.

وقد التقى بوهل ووات ورودنسون حول توظيف الالوعي في املجال النفس ي، وانفرد رودنسون 

وبوهةل، بقيةاس تلقةي القةرآن علةةى ممارسةة الكهانةة، وحةام حةول هةةذه األفكةار نولدكةه، وبالشةير، وآرثةةر 

وهةةي نفسةه هةو الوثيقةة األولةى التةةي اعتمةدوا عليهةا فةي تحليةل شخصةية النبةي  جفةري، وإذا كةان القةرآن

تتلقى الوحي، فإن القةرآن ينسةف تلةك االدعةاءات، ففةي شةأن الكهانةة ينفةي القةرآن وجةه التشةابه بينهةا 

، فيقول تعالى: وبين الوحي، ويفصل شخصية الرسول 
 
 تاما

 
 تقابليا

 
ْوِل عن صورة الكاهن فصال

َ
ِبق

َ
َوال


َ
ُرون

َّ
ك

َ
ذ

َ
ا ت  مَّ

 
ِليال

َ
اِهٍن ق

َ
(، وفي شأن الالوعي الجماعي الةذي ادعةاه مةونتغمري يقةول 42الحاقة: اآلية ) ك

اُهْمالقةرآن: 
َ
ْيةةَك ُهةد

َ
ةْيَس َعل

َ
ةةاُء ل

َ
 َيْهةِدي َمةن َيش

َ
ةةه

َّ
ِكةنَّ الل

َ
(، وفةي نفةةي الالوعةي الفةةردي، 272البقةرة ) َول
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ةةةالى:  ة ة ة ةةةةول تعة ة يقة ةةةُل َرّبِ ة ة ة نِزية
َ
ت
َ
ةةةُه ل ة ة ة  َوِإنَّ

َ
ين ِ

َ
ةةةامل ة ة ة ةةةيُنالَعة ة ة ة ِمة

َ
وُح األ ةةةةر  ة ةةةِه الة ة ة ة ةةةَزَل ِبة ة ة ة

َ
ةةةَن ن ة ة ة  ِمة

َ
ةةةةون ة ة ة

ُ
ك

َ
ةةةَك ِلت ة ة ِبة

ْ
ل
َ
ةةةى ق ة ة ة ة

َ
َعل

نةةِذِريَن
ُ
ِبةةيٍنامل ا َهةةَوى(، ويقةةةول تعةةالى: 195-192الشةةعراء ) ِبِلَسةةاٍن َعَرِبةةٍيّ م 

َ
ْجِم ِإذ َمةةا َضةةةلَّ َوالةةنَّ

ْم
ُ
َوى َصاِحُبك

َ
َوَما َينِطُق َعِن الَهَوىَوَما غ

َّ
(.4-1طه ) ٌي ُيوَحىَوْح ِإْن ُهَو ِإال

وهناك مصدر يلةي القةرآن لةو تمعةن فيةه هةؤالء املستشةرقون، وأعملةوا فيةه التحليةل، وقةابلوا 

بينه وبين مقاصد القرآن، لكانت لهم تفسيرات غير التةي اجتهةدوا فةي اسةتنباطها، وهةي السةيرة النبويةة، 

تاف فايل الذي أثنى على السيرة ولكانوا مثل قلة من أحزاههم سلكت هذا املنهج، منهم الدكتور جوس

 برهانيةةا علةةى نبةةةوة محمةةد
 
وصةةحة رسةةالته، فصةةةرح بعةةد دراسةةة مستفيضةةة للسةةةيرة أن  النبويةةة دلةةيال

.(61): "يمكن أن ينظر إليه من جانب غير املسلمين على أنه بالفعل رسول هللا"محمد 

من أجل النظر في قابلية قبول ذلةك التةوهم االستشةراقي يتضة  أن  وفي تحكيم سيرة النبي 

 السةةتواء شخصةةيته، فةي خلقتهةةا وخلقهةةا، وتتوافةةق مةةع قولةةه تعةةالى:  حياتةه 
 
قبةةل البعثةةة وبعةةدها مثةةاال

ٍق َعِظيٍم
ُ
ى ُخل

َ
َعل

َ
َك ل وقةت نةزول الةوحي لةيس إمةارة علةى مةا  (، وإن تعلقهم ههيئة النبةي 4القلم ) َوِإنَّ

ن، فةإن شةدته عليةه يرجةع إلةى ثقةل القةرآن الةةذي لةو نةزل علةى جبةل لصةدعه لةوال عنايةة هللا، قةةال يةدعو

سةبحانه: 
 
ِقةيال

َ
 ث
 
ةةْوال

َ
ْيةةَك ق

َ
ِقي َعل

ْ
ةةا َسةةُنل ةةى َجَبةةٍل (، وقةةال تعةةالى: 5املزمةةل ) ِإنَّ

َ
 َعل

َ
ا الُقةةْرآن

َ
ةا َهةةذ

َ
ن
ْ
نَزل

َ
ةةْو أ

َ
ل

ْن   ّمِ
 
عا َصّدِ

َ
ت  م 

 
اِشعا

َ
ُه خ

َ
ْيت

َ
َرأ

َّ
ِهل

َّ
َيِة الل

ْ
ش

َ
(.21الحشر ) خ

 مةةا   يقةول محمةةد عبةد هللا دراز فةةي رد تهمةة اإلبةةداع الخةالق التةةي روجهةا وات: "
 
غيةةر أنةه كثيةةرا

.(62)"التمس الوحي في أشد أوقات الحاجة، وكان ال يظفر به إال حين يشاء هللا

فةي  حاديةث النبةي ويقةول التهةامي نقةره فةي بيةان خصةائص الةوحي القرآنةي، املتميةزة عةن بقيةة أ

: "لعل أول ما داللة وا حة على أن ظاهرة الوحي خارجة عن دائرة الشعور والالشعور الداخلي للنبي

 أن القةةرآن 
 
يبعةث علةةى التسةاؤل حةةول هةذه األفكةةار الرائجةة فةةي أوسةاط املستشةةرقين والغةربيين عمومةةا

 فةبم تفسةر هةذا الفةرق الكبيةر 
 
والبةون الواسةع فةي أسةلوب العةرض، والحديث لو كةان مصةدرهما واحةدا

.(63)وطريقة األداء ومنهج التعبير؟"

َواِهِهْم
ْ
ف

َ
ةِه ِبةأ

َّ
ِفُئوا ُنةوَر الل

ْ
ن ُيط

َ
 أ

َ
ن ُيةِتمَّ ُنةوَرهُ ُيِريُدون

َ
 أ
َّ
ةُه ِإال

َّ
َبى الل

ْ
 َوَيةأ

َ
ةاِفُرون

َ
ةِرَه الك

َ
ةْو ك

َ
ُهةَو َول

ى
َ
ُهد

ْ
ُه ِبال

َ
ْرَسَل َرُسول

َ
ِذي أ

َّ
ِهَوِديِن الَحّقِ ِليُ ال ِ

ّ
ل
ُ
يِن ك ى الّدِ

َ
ِهَرُه َعل

ْ
 ظ

َ
ون

ُ
ِرك

ْ
ش

ُ
ِرَه امل

َ
ْو ك

َ
.(33، 32التوبة ) َول

-االستخالص :

من خالل مالحظة أقوال املستشرقين في ظاهرة الةوحي نلمةح اخةتالفهم بمةا يحقةق الفرضةية 

لتقةي فةي بشةرية مصةدر القةران ، ت التةيوجهةات أنظةار الغةربيين  نقةدالتةي انطلةق منهةا هةذا البحةث ، وهةي 

هنةي ، أو نةزوع  نفسة ي داخلةي ، ومةنهم مةن يةرى أنةه  تلةبس صةوفي أو كهانةه ذفمنهم من يةرى أنةه هةوس 

ق، ومةنهم مةن يةةرى أنةه  محاكةةاة ألحةوال النبةةوة فةي املسةةيحية 
ّ
محترفةة ، ومةنهم مةةن يةرى أنةةه إبةداع خةةال

 فةي الرؤية
 
 متوافقةا

 
ة اإلسةالمية فةي إلهيةة مصةدر الةوحي القرآنةي وانةه واليهودية ، وقليل منهم كان منصفا

 .كالم هللا املنزل على الرسول 
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ــــش ـ ـ ـ ـ ـ  الهوامـ

 .94م، ص1380/1960املنظور االستشراقى ، القاهرة،  رضا: محمد رشيد ، الوحي املحمدي فى (1)

 .35ص (، خليل: احمد خليل، الحضارة العربية ، بيروت، باريس، منشورات عويدات2)

 .35( م.ن، ص3)

 .35( م.ن، ص4)

 .35( م.ن، ص5)

 .38( م.ن، ص6)

 .27م.ن، ص (7)

 .27( م.ن، ص8)

 .28عوض:إبراهيم ، دائرة املعارف اإلسالمية، أضاليل وأباطيل، ص( 9)

 .32م.ن، ص (10)

 .100( شعبان: ههيج ، تر، اإلسالم،، بيروت باريس،  منشورات عويدات ص11)

 .100( م.ن، ص12)

 .101ص( م.ن، 13)

 . 101( م.ن، ص14)

 .114( زعيتر: عادل ، تر، حضارة العرب ، القاهرة ، مطبعة عيس ى البابي الحلبي، ص15)

 .115، 114( م.ن، ص16)

 .45م، ص 2003( املعلم عادل تر:  اإلسالم ، الرياض ، مكتبة العبيكات ، ط أولى،  17)

 .46( م.ن، ص18)

 .636م، ص1992ليبيا، العدد التاسع،  -طرابلس( مجلة كلية الدعوة اإلسالمية، 19)

 .493( بركات: شعبان ، تر: محمد في املدينة، بيروت، صيدا، املكتبة العصرية، ص20)

 .104( م ، ن ، ص21)

 .496( م.ن، ص22)

، 5، الصةةورة والواقةةع، مجلةةة كليةةة الةةدعوة اإلسةةالمية، طةةرابلس، العةةدد--العةةالم : عمةةر لطفةةي ، محمةةد رسةةول هللا  (23)

 .64م، ص1988

 .82( وات: مونتغمري ، محمد في مكة، ترجمة: شعبان بركات، بيروت، املكتبة العصرية، ص24)

 .82( م.ن، ص25)

 .98م.ن، ص (26)

(27) Watt. The Islamic Revoltion, the modern world, 1966, p190.  

 .100( محمد في املدينة، ص28)

 .1/354ة، ، مالطا، مركز دراسات العالم اإلسالمي، بلحاج: ساص ي، الظاهرة االستشراقي (29)

 .1/356( م.ن: 30)

 .1/356( م.ن: 31)

 .64الصورة والواقع، مجلة كلية الدعوة، العدد الخامس، ص --العالم: عمر لطفي ، محمد  (32)

.65م.ن، ص (33) 
(34)Rodinson M. mohamet, seuil, paris, 1961, p:106. 



 
 

 
 

 م2016يونيو  العلوم االنسانية واالجتماعية                                            العدد األول  ثمجلة بحو                          

ن 
شرقي

ست
ى امل

الوحي القرآني في رؤ
  

      
 

 91الصفحة 

 .1/359: 4املستشرقون، القاهرة ، دار املعارف، طالعقيقي:نجيب ،  (35)

 .1/357( بالحاج:ساص ي الظاهرة االستشراقية: 36)

 .114م، ص1999، 1( أبو ليلة: محمد محمد بين الحقيقة واالفتراء، مصر، دار النشر للجامعات، ط37)

 .115م.ن، ص (38)

 .116م، ص1999ي، مصر، دار النشر للجامعات، أبو ليلة: محمد محمد،القرآن الكريم من املنظور االستشراق (39)

 .87أبو ليلة: محمد محمدمحمد ، بين الحقيقة واالفتراء، ص (40)

 .1/358( بالحاج:ساص ي الظاهرة االستشراقية: 41)

 .1/358م.ن:  (42)

 .1/251م.ن:  (43)

 .20، ص2008تامر: جورج تر، تاريل القرآن ، أملانيا، بغداد، منشورات الجمل،  (44)

 .20( م.ن، ص45)

 .21( م.ن، ص46)

 . 22( م.ن، ص47)

 .26م، ص1990( فياض: نبيل ،القرآن ككتاب مقدس،  لبنان، طأولى، 48)

 .26( م.ن، ص49)

 .27( م.ن، ص50)

 .12، ص1974رضا القرآن ، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط أولى، :( سعاده51)

 .24( م.ن، ص52)

 .99م، ص1980اإلسالم، بيروت، دار اآلداب، دمشقية: عفيف،إنسانية  (53)

.56م، ص1981، 5دفاع عن اإلسالم، ترجمة: منير البعلبكي، بيروت، دار العلم للماليين، ط (54)

 .13م، ص1985، 2(عبد الوهاب: محمد فهمي، محمد رسول هللا، تونس، دار بو سالمة، ط55)

 .79(، ص1411/1991القاهرة، ط الزهراء )طهطاوي:محمد عزت ، التبشير واالستشراق،  (56) 

 .23زغلول: أحمد فتحى ،اإلسالم خواطر وسوائح ، مصر، مطبعة السعادة، ص (57)

، Harper, Collins publishers, New York, NY, 10022( أرمسترونج كارين ،محمد ، تر/فاطمة نصر، محمد عناني، 58)

 .134، 133م، ص1992

 .134م.ن، ص( 59)

، 2002، 2: محمد ،االسالم في مرآة الغرب، محاولة جديدة في فهم اإلسالم ، دار الحصاد، سوريا، دمشق، طلجوار (60)

 .99ص

 .78( طهطاوي: محمد عزت ، التبشير واالستشراق، ص61)

.25(، ص1984-1404دراز: محمد عبدهللا النبأ العظيم، الكويت، دار القلم )  (63)

 املراجع واملصادر

 .94م، ص 1999ليلى : محمد محمد، القران الكريم من املنظور االستشراقى ، مصر،دار النشر للجامعات أبو  (1)

 .Harper,collils-publishers,newyork.ny-122فاطمة نصر ، محمد عناني  ،أرمسترنج: كارين ، محمد (2)

 سالمي ( بالحاج  : ساص ي ، الظاهر االستشراقية ، مالطا ، مركز دراسات العالم اال3)

 م . 1974( بالشير: ريجيس ، القران ، ترجمة رضا سعادة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، طاولى ، 4)

 م . 1980االسالم ، ترجمة / عفيف دمشقية ، بيروت ، دار االدب ،  إنسانية، مارسيل ،  بوزار( 5)



 
 

 
 

 م2016يونيو  العلوم االنسانية واالجتماعية                                            العدد األول  ثمجلة بحو                          

ن 
شرقي

ست
ى امل

الوحي القرآني في رؤ
  

      
 

 92الصفحة 

 الحلبي . بيطبعة  عيس ى البا( جوستاف ليون ، حضارة العرب ، ترجمة / عادل زعيتر ، القاهرة ، م6)

 (خليل: احمد خليل ، الحضارة العربية ،بيروت ، باريس ، منشورات عويدات.7)

 م . 1984 -1904العظيم ، الكويت ، دار العلم  النبأ( دراز : محمد عبدهللا ، 8)

 م ( . 1960-1380( رضا: محمد رشيد ، الوحى املحمدى في املنظور االستشراقي ، القاهرة )9)

م (. 1991- 1911طهطاوى : محمد عزت ، التبشير واالستشراق ، القاهرة ، ط الزهراء )  (10)

م . 1988( العالم : عمر لطفي ، محمد صلى هللا عليه وسلم الصورة والواقع ، مجلة كلية الدعوة ، العدد الخامس ، 11)

 م. 1985،  2المه ، ط( عبد الوهاب : محمد فهمي ، محمد رسول هللا ، تونس ، دار ابو س12)

 . 4: نجيب ، املستشرقون ، القاهرة ، دار املعارف ، ط  العقيقي( 13)

 ( عوض: ابراهيم ، دائرة املعارف االسالمية ، أضاليل وأباطيل .14)

م  1981فيشا ، دفاع عن االسالم ، ترجمة منير البعبكي ، بيروت ، دار العلم للماليين ، ط خامسة ،  ورافاغليري : ل( 15)

 ( ماسيه : هنري ، االسالم ، ترجمة ههيج شعبان ، بيروت ، باريس ، منشورات عويدات .16).

 م . 2008( نولدكه ، تيودور ، تاريل القران ، ترجمة جورج تامر ،املانيا ، بغداد ، منشورات الجمل ، 17)

 م . 2003عبيكات ، ط اولى ، ( هوفمان : وليفرد ، االسالم ، ترجمة عادل املعلم ، الرياض ، مكتبة ال18)

 صيدا ، املكتبة العصرية . بيروت( وات : منتجمري ، محمد فى مكة ، ترجمة شعبان بركات ، 19)

(20)Rodinson.max.mohamet.seuit.paris.1961.. 

(21 )Watt. the Islamic Revoltio the modern word.1966.. 
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 أسس نظرية وممارسة واقعيةالخدمة االجتماعية املدرسية 

الغرياني وحيدة علي الهادي د.                                                            

ة االجتماعيةجامعة طرابلس كلية اآلداب قسم الخدم                                                        

 مقدمة البحث:

ألجةةةةا مسةةةاعد مم علةةةة  مواجهةةةةة  خدمةةةةة ننسةةةانية طالةةةةدم لل ةةة ب الخدمةةةة االجتماعيةةةةة ا د  ةةةية      

 دون  قيمم في ا ستوى التعليمي ،ا شك ت التي قد تعترض طحصيلهم الد اس ي
ً
، لذا مة  وطالف حائ 

بوعي وند اك ون ةام بلةا ا علومةات التةي ععةد عليمةا  واجب األخصائي االجتماعي التعاما مع هذه الفئة


ً
ينبغةةةي عن لعمةةةا علةةة  و ،عكاديميةةا

ً
وذلةةةت بت بةةةع عمليةةةات   مةةة  حيةةةة د ا ةةة ال ةةةاالت ،ط بيالهةةا واقعيةةةا

تشةةةعر ال الةةةب باالطمئ ةةةةان  الد ا ةةةة ا  لواةةةة ا توةةةم ة لو ةةةائا وع ةةةاليب ومبةةةاد  وعهةةةدا  مه يةةةة

 ة طلون محط ثالته فيدلي بلةا مةا لديةه مة  معلومةات ذات ع قةة ه بين عيٍد عميوالراحة ال فسية  ألن 

ةة  مةةة  و ةةةع  ، وكةةةذلت ا حي ةةين بةةةه با ب سةةة عو باأل ةةةرة مةة  ذوي الع قةةةة بال الةةةبحالتةةه م
 
مك بمةةةا ي 

مةع  ،وطرغبمم في ا د  ة ،نل  البرامج والخدمات التي طرفه ع  ال  ب ال لول لها وع جها، باإل افة

قةةات اجتماعيةةة طةةراط ا ب سةةة التعليميةةة با ب سةةات األخةةرى لتبةةادل الخبةةرة العمةا علةة  طلةةوي  ع 

للونةه عمةا م ةي اجتمةاعي فةي  ةلب   هذا ما يجب عن يبديه األخصائي االجتمةاعي ،واألنش ة ا ت وعة

مةةةع عةةةةدم طجاهةةةا ندا ة ا ب سةةةةات  ،عامةةةةة، وا د  ةةةية خا ةةةةة طخصةةةه مه ةةةة الخدمةةةةة االجتماعيةةةة

بةججرا  البحةوا االجتماعيةة  ،ظواهر وا شةك ت علة  مسةتوى ا د  ةة باللامةاود ا ة ال ،االجتماعية

ولكة  نذا غفةةا األخصةائي االجتمةاعي عةة  ذلةت يلةون التالصةير م ةةه ولة س نالةه فةةي  ،كمةا د   وتعلةم

الخدمةة االجتماعيةة ا د  ةية )مالر ات ا ه ة، هذا ما دعا الباحثة نل  التركيز عل  البحةة فةي مو ةو  

من (ما  ةة واقعيةةع ةس نظريةة وم
د ا ةةته  لألخصةائيين االجتمةةاعيين عهميةة التنبةه لت بيةم مةا طةم  لتبةي 

عن ما د   ل س له ع عراقيا عمامهم في ط فيذ مهامهم  لغرض طبيان دون االنجرا  و ا  م  يو عملًيا

     لة بالواقع.

 مشكلة البحث:

ةةةة ننسةةعلةةة  ا ةة  ادا        يما  ةةةها عفةةراد متخصصةةةون ععةةةدوا  انيةعن الخدمةةة االجتماعيةةةة مه ةةة قيمي 


ً
مه ي نعدادا

ً
)نظري ا

ً
وط بيالي ا

ً
علة  الجةاميي عم  التعلةيم  وا  عكان عل  مستوى التعليم ا تو ط عم (ا

  جاال مةةةا العةةةالي ا اجسةةةتير والةةةدكتو اهالتعلةةةيم مسةةتوى 
ً
، لةةةذا فةةةجن  غفلةةةة ا مةةةا   لهةةةذه ا ه ةةةة وفالةةةا

 عن  م  واجب ا ما   ا  ي  ،الدو  ا  ي فيما ثانويمع عن لتعليمي والتي م  بينما ا جال ا ،ا ت وعة
 

نال

 قد فه ا ،ظرًيا وما يالوم بت بياله عملًيان التنبه نل  عهمية عن طلون ه اك حلالة و ا ما بين ما د  ه

م عغلب ا ما  ين للمه ة  ةوا  عكةانوا مة  ذوي الخبةرة ععن حية نجد  ،في حالة الغفلةطكم  ا شللة 
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داني لشةةتلون مة  عن مةا يةةد   نظرًيةا ال ي بةةم طة ب التةةد يب ا ية الخةريجين ا سةةتجدي  عم مة  مة 

 ؟  اآلخر عل  دو ه ا  يعر الذي لم ل  ها السبب يكم  في ا ما   للمه ة ؟فما السبب يا طرى واقعًيا

عو فةي  د  ةة لهةذا الةدو عرقلةة مةدير ا عو في  .عو في هرواه م  ط فيذ هذا الدو  للي ال يصبح قيد عليه

 الذي  يصد ون األوامر له  جرد ط فيذها دون عن يلون له دو  ع اسة ي حيالهةا ععوا  هيئة التد يس

ال  ب الذي  يخافون م ه ويعتبرونه ل س ا  الذ لهم بةا هةو الجة د والشةرطي وا ةواض وفا ة  عو في 

ف ا ستوى العلمي للمما   ا  ي عو لعدم عو في  ع ؟عو في عدم دقة التفت ش التربوي ؟السر...وغيرها

هةذا الةةدو  دون  الرغبةة فةي هةذا التخصةه عو قةد طكمة  ا شةللة فةي التخصصةات األخةرى التةي طمةا  

هذا التخصه ويخل ون ب  ه واين طخصه علم االجتما  وعلم  ن التربويين ألهميةطنبه م  ا سبولي

ةةه مكمةةا بةةه لخةا  مةةع نن كةةا طخصةةه لةةه مجالةةه ا ،وعلةةم ا كتبةةاتالة فس  لةةدو  علةة  الةةرغم مةة  عن 

 ،ه ةة الخدمةة االجتماعيةة  ا ما  ةين
 

الةةدو  ممةا   بةا عن للةا  ،عنةه لة س هةةو الخدمةة االجتماعيةة نال

 ل و  طخصصه ا  ي ا  وط به
ً
.وفالا

 يةه ا طة ت وعل     
ً
 يةةعمةام ا مةا   ا  ةي لمخدمةة االجتماعالباحثةة بة ن هةذه ا شةك ت قةد طالةف حةائ 

لا الصعاب التي فيما بما يذ ون له الدو  اإليجابي، وتعرقا ا سيرة التعليمية التي ينبغي عن يلا د  ية

طلون السبب في  عف طحصيلهم الد اس ي قد التي قد طواجه ال  ب في ا راحا التعليمية ا ت وعة و

وعةةدم  الخةةو  م ةه تةهن ن يجلةوقةةد ط الةذي ...وغيرها،عو فةي غيةاممم ا تكةةر  عو فةي هةروممم مةة  ا د  ةة

نذا نج  ا ما   ا  ي في ط دية دو ه كما يجب يلون قد  اهم في طحاليم ما طت لبه ولهذا ، فيه الثالة

فةةي طحاليةةةم عهةةدا  الت ميةةة وط ةةةو   ةالب ةةا وعدى ممةةةا نلةة  طحاليةةم طوجها مةةةا الخدمةةة االجتماعيةةة  مه ةةة

مه ةة احتاجةإ نليمةا ا ب سةة التعليميةة لتحاليةم  الخدمة االجتماعيةة فةي ا جةال ا د سة يألن    ا جتمع

طةةبثر فةةي حيةةاة كةةا مةة  ا تغيةةرات التةةي ا جتمةةع  فهةةي طكسةةب ،متخصصةةةوظيفتمةا االجتماعيةةة بصةةو ة 

ولهةذا ينبغةي علة  خاألخصةائي االجتمةاعي عن يلةون علة  وعةي بالةدو  الةذي يالةوم بةه،  .(1)لع ش في ن اقهةا

م مةع الوظةةائف واألدوا  الالائمةة فةي نسةةم مد  ةة معي ةةة، وكيةف يةراه اآلخةةرون بحيةة لعمةا فةةي ان ةجا

 وينبغةةي عن ي حةةظ ا ظةةاهر البيروقراطيةةة فةةةي ا وقةةف والتةةي طةةبثر فةةةي نشةةاطه وقد اطةةه، وكةةذلت ععمةةةال

 بالب ةا  الخةةا  للنسةةم ا د سةة ي
ً
 كافيةةا

ً
الةةذي  ونملانيةات العةةاملين اآلخةةري  فةةي ا د  ةة، وعن يلةةم ن امةةا

م(2)خ ةيعما فيةه
 
مك مه ةةة مما  ةين  عمةةا نذا فشةا  ةه مة  ال جةةا  فةي ط ديةة دو ه ا  ةةي كمةا يجةب،. بمةةا ي 

 للمجةةال التعليمةةي مو ةةو  هةةةذا البحةةة
ً
 واكمةةا د  ةةة الخدمةةة االجتماعيةةة فةةي الةةةدو  ا  ةةوط ممةةم وفالةةةا

 منممفذلت لعد قصو  ،واوتعلم
ً
إليالةا  مما  ةيما جةادة  وقفةةفي ط فيذ مت لبةات ا ه ةة ممةا يت لةب  ا

بتلاثف الجهةود ملية التربوية م  مختلف جوانبما بما لسهم في نجا  الع عنمم م  الغفلة وا سبولين

.في غر  الاليم ا ه ية في نفو  مما  يما لتجني ثمرة جهدها

                                                                 
(1)

 http// www.HAMEHALlM.jeeran.com  
(2)

 .383ي الخدمة االجتماعية، بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بدون سنة نشر، ص محمود حسن، مقدمة ف 
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خخدمةة مه يةة طالةدم للت ميةذ مة  خة ل األنشة ة والبةرامج  الخدمة االجتماعية ا د  ةيةواما عن      

الصد جوانب ع جية ووقائية وننشائية ب جماعية عم مجتمعية وتشما ا د  ية  وا  عكانإ فردية عم

.(3)طحاليم ال مو لل الب والجماعة وا جتمعخ

 فةةةجن      
ً
مه ةةةة الخدمةةةة االجتماعيةةةة عامةةةة، والخدمةةةة االجتماعيةةةة ا د  ةةةية خا ةةةة مت ةةةو ة عبةةةر نذا

  الةمم ، لةةذا مةة  واجةةب ا مةةا   ا  ةةي مواكبةةة ال داثةة والت ةةو  ا سةةتمر مةة 
ً
خةة ل مةةا لعةةرض وفالةةا

باإل ةافة نلة   ،مةا هةو م بةو  عو منشةو  مةع ا تاععةة للةا  ،للشبكة ا علوماطية )االنترنإ( عو الفوائيات

ما ا   لم ألن   األ ا ية التي ط  لم منما ا ما  ةة ا ه يةة لمخدمةة االجتماعيةالالاعدة  رو ة اعتماد 

.األفوا واألجود للواقع وا حالالة للمستالبا

 م  خ ل طحديد  عليه طتض  عهمية هذا البحة     
ً
 ةا مسةا  الواقةع ا  ةي لألخصةائي االجتمةاعي وفالةا

مةا هةو كةةائ  نع ةةي ان باعةات عة  للةي الخدمةة االجتماعيةة ا د  ةية وامةا يتوافةةم و ،طةم نعةداده عليةه

ة  حت 
ً
 ةي ا د سة ي مةا غفةا ع ةه ى يتةدا ك ا مةا   ا اآلن، وما يجب عن يلون عليةه الةدو  ا  ةي مسةتالب 

طخةةدم ال ة ب والب ئةةة التعليميةةة وو ةةائا وع ةةاليب وعمليةات د ا ةةية مة  فلسةةفة ومبةةاد  وعهةدا  

ةا وطحالم الرقي والتالدم للمجتمع بصةفة عامةة ، ومةا غفةا ع ةه مة  مواكبةة ل ركةة التغيةر االجتمةاعي بم 

م ةةه مةةة  ط ةةةوير طلةةةت ا بةةةاد  واأل ةةةاليب واألهةةةدا  ا ه يةةةة
 
مك علةةةه ذو قيمةةةة ودو  فاعةةةا داخةةةا ويج ،ي 

ا ب سة التعليمية وخا جها.

  ا طالدم فجن  الباحثة ط اولإ  
ً
و و  للمبر ات اآلطية هذا ا وطبعا

العديد م  ا ما  ين ا ه يةين مة  عن ه ةاك فجةوة مةا بةين مةا يةد   فةي مجةال نحسا    -1

م  ف ا جاالت طخصه مه ة الخدمة االجتماعية، وما ي بم عل  ع ض الواقع في مختل

ا جال ا د س ي.بينما 

شةةةعو  العديةةةد مةةة  ا ما  ةةةين االجتمةةةاعيين ذوي الخبةةةرة عو ا سةةةتجدي  عو حتةةةى طةةةة ب   -2

بةا  هم ا  ةيدو لةةتمم ش التةد يب ا يةداني بةال وععوةا  هيئةةة مةد ا  ا ةدا   عغلةةب مة  قم

 ذلت. عن يلون لهم طدخا م ي فيدون التد يس حية لعتبرونمم م فذي  ألوامرهم  

ا ما  ةةةين ا ه يةةةين لمخدمةةة االجتماعيةةةة ألهميةةةة التعريةةف بةةةدو هم ا  ةةةي  ةةةدير طف ةةين   -3

ةةةا  األمةةةو  ،وال ةةة ب ،وألعوةةةا  هيئةةةةة التةةةد يس ،ا د  ةةةة ا بمةةةةليلونةةةوا علةةةة  ب  ةةةة   وعولية

قيمته الع نبراز فيعملون عل  يجعلهم يحسون ب همية هذا الدو ،
ً
ويبتعدون  ،ملية واقعيا

 .تغي بهع   مم شه عو 

فجن هذا البحة ينبغي عن يحالم عهدا  م  و ائما تساؤالت طحالم مةا ينبغةي عن ب ا  عل  ما طالدم      

للةون عن الهةد  هةوخ ال الةة عو ال ة ي  الةذي   يلون عليه واقع ا ما  ة ا ه ية با ب سات التعليمية

.(1)يرى الفرد عنه لشبع حاجته واالتالي يحرك  لوكهخ
                                                                 

(3)
، 1ماجدة بهاء الدين السيد عبيد، ُحزامة جودت، وقفة مع الخدمة االجتماعية. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، طبعة  

 .160، ص 2009
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  ا     
ً
لألهدا  م  عهمية في البحة العلمي عليه فالد حةددت الباحثةة  و ةوعها قيةد البحةة  ونظرا

األهدا  اآلطية 

التعريةف بمةةا يجةةب عن يالةةوم بةةه ا مةةا   ا  ةةي لمخدمةةة االجتماعيةةة ا د  ةةية بحيةةة يلةةون  -1

.
ً
 متوافم مع ما ععد عليه نظريا

ةةةا ا مةةةا ا بةةةاد  واألهةةةةدا  ا ه يةةةة الكشةةةف عةةة    -2 وطو ةةةيح كيفيةةةةة  ا  ةةةي  التةةةي ععةةةد عليمة

مما  تما با ب سات التعليمية.

ةةة  األخصةةائي مةةة  عهميةةةة نبةةراز  -3 م
 
مك ط بةةةع طةةرا الخدمةةةة االجتماعيةةة فةةةي ا جةةال ا د سةةة ي بمةةا ي 

 ا ه ية عمليات الد ا ة  هةذا مةا ععةد عليةه مه ًيةا  شك ت ال ة ب وو ةع ال لةول لهةا  ألن 

 ول سإ األ اليب العالابية.

ا ما  ةةة ا ه يةةة لألخصةةائي االجتمةةاعي بمب سةةات  التةةي تعةةواوا شةةك ت  الصةةعوااتنبةراز  -4

 التربية والتعليم.

  اآلطية ساؤالت ع  ال يجب عن طجيب األهدا  البحثية وللي طتحالم 

با ا ما    ه ة الخدمة االجتماعية ا د  ية بما يبرز الواقةع الفعلةي  -1 ما الذي يجب فعله م  قم

. ا ععد عليه مه يا

با ا ما   لمخدمة االجتماعية ا د  يةا ه ية عهم ا باد  واألهدا  ما  -2 باعها م  قم م
 الواجب اط 

.الفعلي  ا ععد عليه مه ًيا بما يبرز الواقع

باعها في د ا ةة مشةك ت ال ة ب بمةال را ا ه ية ما  -3 م
ا يرفةع مة  مسةتوى طحصةيلهم الواجب اط 

  الد اس ي.

 .التعليمية ب ساتا ا ا ما  ة ا ه ية لألخصائي االجتماعي بتعوالتي شك ت ا صعواات وال ما -4

ا  هج ا  ا ب الةذي للونه   ا  هج التحليلي اعتمدت الباحثة ولتحاليم عهدا  البحة وتساؤالطه     

مي  خه   ألن يخدم طبيعة البحة وعهدافه ومت لباطه
 
  م  د ا ة ال الائم الراه ة ا تعلالة بظاهرة عو مك

عفراد عو عو ا  معي ة ممد  اك شا  حالائم جديدة عو التحالم م  ص ة حالائم قديمة،  موقف عو

وعثا ها والع قات التي طتصا مما وطفسيرها وكشف الجوانب التي طحكمهاخ
 .(1)

 مصطلحات البحث:

 
ا
 :املدرسية الخدمة االجتماعيةتعريف  -أوال

فةإ الخدمةة االجتماعيةة ا د  ةية      م
ر  ماخعملية ع  ة طراويةة طكمةا   ةالة ا د  ةة فةي نعةداد ط ميةذها ب ن 

ال تالبال حيا مم العملية، و مد  عمليات الخدمة االجتماعية ا د  ةية نلة  مسةاعدة ععةت الت ميةذ 

                                                                                                                                                                                
(1)

 .179، ص 1977ية. بيروت: مكتبة لبنان، أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماع 
(1)

، 1999محمد شفيق، البحث العلمي الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية.اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث،  

 .92ص 
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  علة  ا ةتعدادا مم عل  عملية التكيف واالن ةجام مةع ا حةيط ا د سة ي، واك شةا  مةواهبمم والتعةر 

 ومه يً
ً
.(1)خاوقد ا مم مع طوجيمهم د ا يا

يبكد هذا التعريف عل  عهمية عن يت بع األخصائي االجتماعي مجموعة م  الخ وات العملية التي      ة

تسهم في طحاليم ا ستالبا األفوا لل  ب م  خ ل طر يخه لاليمتي التكيف والتوافم مةع ا حةيط 

رقةةةي بمسةةةةتويا مم والعمةةةا علةةةة  ال ،اجظهةةةا  مةةةةواهبمم بمةةةا يتوافةةةةم وقةةةد ا مم وا ةةةةتعدادا ممو ،ا د سةةة ي

. ةالتعليمي
ً
 وا ه ية مستالب 

ً
حا را

     
 
مةةا مجةال مة  مجةاالت مه ةة الخدمةة االجتماعيةةة عةر وت   الباحثةة الخدمةة االجتماعيةة ا د  ةية ب ن 

تعتمةد علة  جانةب نظةري وجانةةب عملةي ععةد عليةه األخصةائي االجتمةةاعي لسةتمد  مسةاعدة ا د  ةة فةةي 

عليمية بما يصةالا خخصةية ال الةب وفةم ا راحةا الد ا ةية التةي يمةر ممةا طحاليم وظيفتما التربوية والت

  واما يحالم له مستالبا عفوا في حياطه االجتماعية.

 
ا
 تعريف األخصائي االجتماعي املدرس ي: -ثانيا

     
 
 عةر ت

ً
 وفالةةا

ً
 وط بياليةةا

ً
 نظريةا

ً
  الباحثةةة األخصةائي االجتمةةاعي ا د سة ي بةةا  ي الةةذي ععةد نعةةدادا

م ةةةه مةةة  ط بةةةع عمليةةةات الد ا ةةةة لفلسةةفة م
 
مك ه ةةةة الخدمةةةة االجتماعيةةةة ومبادئمةةةا وعهةةةدافها، بمةةا ي 

ا تمثلة في جمةع ا علومةات وطحليلهةا وتصخيصةها وع جهةا وطالييمهةا ومة  ثةم طالويمهةا بمو ةوعية 

عل  ا ستوى الفردي والجمةاعي وا جتميةي مة  خة ل مجاال مةا ا ت وعةة والتةي مة   ةمنما ا جةال 

.التعليمي

 
ا
 :تعريف األسس النظرية -ثالثا

 ،بمةةةا عن األ ةةةةا  هةةةةو الالاعةةةةدة عو ا   لةةةةم لتحاليةةةةم هةةةةد      
 
 ت

ً
ةةةر نذا   الباحثةةةةة األ ةةةةس ال ظريةةةةة عة

 فةي عي مجةال مة  
ً
م ه م  ط بيالها واقعيا

 
مك بالالاعدة ا عرفية التي ععد عليما األخصائي االجتماعي بما ي 

ينما ا جال ا د س ي.مجاالت مه ة الخدمة االجتماعية التي م  ب

 
ا
 :تعريف املمارسة الواقعية -رابعا

      
ً
 عث ةةةا  ا راحةةا الد ا ةةةية الجامعيةةة وفالةةةا

ً
 وعمليةةا

ً
 نظريةةا

ً
بمةةا عن األخصةةائي االجتمةةةاعي ععةةد نعةةةدادا

 علةة  ع ض الواقةةع  ،لتخصةه مه ةةة الخدمةةة االجتماعيةةة
ً
 مةة  واجبةةه ا  ةي ط بيةةم مةةا د  ةةه مه يةةا

ً
نذا

حسةب ا جةال الخةدمي ا عشةلال وع ةاليب التةدخا ا  ةةي  خ ا ما  ةةة ا ه يةة كةي كةا  لةذي لعمةا بةه  ألن 

ومةا يترطةب عليةه مةة  نجةرا ات وطةدابير مةة  خة ل طحديةد ا شةك ت وا واقةةف والعمة   ومهةام العمةةا 

                                                                 
(1)

 .70، ص 1982محمد نجيب توفيق، الخدمة االجتماعية المدرسية، القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية،  
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ومسةةبولياطه  ةةوا  علةة  ا سةةتوى الفةةردي عم الجمةةاعي عم ا جتميةةةي ومةةا يلةةمم ذلةةت مةة  طةةوافر ععةةةت 

.(1) وا د ا ه ية لمخدمة االجتماعيةخا ت لبات وا

وطالصد الباحثة با ما  ة الواقعية الت بيم الفعلي ل را ا ه ة بما طحتويه م  مباد  وعمليات      ة 

وو ةةةائا وع ةةةاليب ذات عهميةةةة قصةةةوى فةةةي طحاليةةةم عهةةةدا  ا ه ةةةة بمةةةا لعةةةود بالفائةةةدة علةةة  وحةةةةدا ما 

للةون ا ما  ةة  حةة  ب الةذي  هةم مو ةو  هةذا الباإلنسانية فرد وجماعة ومجتمع، وم  بينمم ال ة

   .(2)ا ه ية كي خ الفعا الواعي االختيا ي العمدي الالياس ي السليم  ا هو ممك خ

مةةة  خةة ل مب سةةةات دو ه ا  ةةي  االجتمةةةاعي يمةةا   األخصةةائيب ةةا  علةة  مةةةا طالةةدم ينبغةةةي عن      

 علة  الخدمة االجتماعية األ ا ية والثانوية التي يتواجد مم
ً
ا، ويعمةا علة  ط بيةم مةا د  ةه نظريةا

ع ض الواقةع دون  ممةة ش عو تغي ةب عو طبعيةةة بمةةا يجعةا لةةه م زلةة وملانةةة وقيمةةة مه يةة لةةدى مةة  

للونةه ا  الةذ لهةم وا حفةم   وكذلت في نظر عم ئه الذي  هةم فةي عمةس ال اجةة نليةه ،لعملون معه

ةبمةا ي  والدافع وا  به وا وثوا فيه لتذليا الصةعاب عمةامهم م
 
نمم مة  عدا  وظةائفهم االجتماعيةة مك

.
ً
 ومستالب 

ً
باالعتماد عل  الذات حا را

تي هذا البحة ينبغي طو يح مختصر لآل وللي ي سنى للالا   طفهم مدلوالت

 
ا
 التطور التاريخي للخدمة االجتماعية املدرسية:نبده مختصرة عن  -أوال

جتماعيةة طرسةة ي قواعةدها فةةي الواليةات ا تحةةدة بدايةة الالةةرن العشةري  بةةدعت مه ةة الخدمةةة اال     

الجتماعيةةةةة، األمريكيةةةة، ون يجةةةةة لتخةةةةر  العديةةةةد مةةةة  األخصةةةائيين االجتمةةةةاعيين كانةةةةإ ا حةةةة ت ا

وجمعيات  عاية األ رة، وم  ه ا بدع األخصائيون االجتماعيون يترددون عل  ا دا   التي يوجد 

ا ة مشك ت عولئت األب ا  م  جميع ال واحي ع  التي يتعاملون معها، وذلت لد  فيما عب ا  لأل ر

(1)طريم مالابلة كا األطرا  ا تعلالة با شللة بم  فيمم م  مد اين وزم   وع دقا  وغيرهم.

 ل جةةا  األخصةةائيين فةي مواجهةةة مشةةك ت ال ة ب التةةي تعةةوا طحصةيلهم الد اسةة ي مةة      
ً
ونظةرا

اال ةتعانة ممةةم  مةةد ا  العديةد مة  ا ةةدا   طلةب خة ل اال ةتفادة مةة  مةوا د ونملانيةات ا د  ةةة

.للتعاما مع مشك ت ط ممم

واذلت ع بحإ الخدمة االجتماعية ا د  ية متداولة ع  طريم ععت ا دا   األهلية بمةدن    

 -1913وفةةةي العةةةام الد اسةةة ي  ،م1907 -1906بو ةة   وهةةةا طفو د ونيويةةةو ك فةةةي العةةام الد اسةةة ي 

وكان  .ومية بوالية نيويو ك عخصائيين اجتماعيين للعما ممام عينإ مد  ة  وتشستر ال ل1914

                                                                 
(1)

 .77، ص 1987محمود خليفة، الخدمة االجتماعية وأساليب الرعاية، اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية،  محروس 
(2)

 .463، ص 1968إبراهيم عمر، موسوعة الهالل االشتراكي، القاهرة: دار الهالل،  
(1)

 .57 -56، ص 1975سيد أبوبكر حسنين، الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي، طرابلس: دار مكتبة الفكر،  
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حيةة امتةد عملةه  لسمى األخصائي االجتماعي الذي لعما با د  ة في ذلت الوقةإ با ةد   المائةر

نل  العما علة  نيجةاد طةرابط وطالةا ب وتعةاون بةين الب ةإ م  مساعدة ال  ب عل  حا مشك  مم 

وا د  ة.

 لعملةةون فةةةي 1917 -1916وفةةي العةةام      
ً
 اجتماعيةةةا

ً
م كةةةان ه ةةاك حةةةوالي واحةةد وع بعةةةين عخصةةائيا

مةدا   ثمةةاني واليةةات بالواليةةات ا تحةةدة األمريكيةةة. وفةةي العشةةرينيات مةة  الالةةرن العشةةري  اتسةةع 

 -1950ن اا مما  ة مه ة الخدمة االجتماعية في ا جال ا د س ي عشلا كبير. وفي العام الد اس ي 

وخمسين مدي ة م  الخدمة االجتماعية ا د  ية في مدا   ع بعمائة  م كانإ طما   برامج1951

مدن الواليات ا تحدة حية بلغ عدد األخصائيات االجتماعيات واألخصايين االجتماعيين ا عي ين 

. وهكةذا ع ةبح و عخصةائي اجتمةاعي للعما في البرامج حةوالي علةف و ةبعمائة عخصةائية اجتماعيةة

رى فةي ا جةال ا د سة ي طمةا   وفةم بحإ لمخدمةة االجتماعيةة عهميةة كبةالعةدد فةي طمايةد نلة  عن ع ة

فلسفة ومباد  وعهدا  ومعايير عخ قية  مد   ساعدة ال  ب للرفع م  مستويا مم التعليمية 

بمةةا لسةةهم فةةةي طحاليةةم عهةةدا  ا د  ةةةة التربويةةة والتعليميةةةة إلعةةداد ا   سةةبين نليمةةةا مةة  ال ةةة ب 

 ستالبا عجود وعفوا.

العام خ ل  في مصر عما في ا جتمعات العراية فالخدمة االجتماعية في ا جال ا د س ي بدعت     

، واالتالي ا تعانإ عغلب الدول العراية ببعت األخصائيين االجتماعيين م1950 -1949الد اس ي 

مةة  مصةةةر للعمةةا بةةةبعت مدا  ةةها عةةة  طريةةم اإلعةةةا ة مةة  ال لومةةةة عو بالتعاقةةد الصخ ةةة ي مةةةع 

هةذه الةدول االجتماعيين لعدم وجود د ا ات متخصصةة فةي الخدمةة االجتماعيةة فةي األخصائيين 

ب  مةا فةي الوقةإ ال ةالي ع ةةبحإ الخدمةة االجتماعيةة ذات عهميةة فةي الةدول العرايةةة  ذلةت الوقةإ.

حتةى علة  مسةتوى ا جةال ا د سة ي ومة  بةين هةذه الةدول ليبيةا حيةة قامةإ بجنشةا  قسةم لمخدمةةة 

 د سةةةة ي بلليةةةة التربيةةةة بالجامعةةةة الليبيةةةةة، باإل ةةةافة نلةةة  وجةةةود معهةةةةدي  االجتماعيةةةة فةةةي ا جةةةال ا

متو ةة ين لمخدمةةة االجتماعيةةة عحةةدهما للب ةةات بمدي ةةة طةةرابلس والثةةاني للب ةةين بمدي ةةة ب غةةةازي 

 ةوم  ذلت الوقإ وحتى الوقإ الراه  والخدمة االجتماعي (1).1967 -1966خ ل العام الد اس ي 

ةةةية فةةةةي ا جتمةةةةع اللي ةةةةات ا د  ة ةةةائيات االجتماعية ةةةةو  مسةةةةتمر حيةةةةة ع ةةةةبح عةةةةدد األخصة ةةةي فةةةةي ط ة بة

واألخصائيين االجتماعيين با دا   في طمايد بما يجعلهم قاد ي  عل  د ا ة حاالت ال  ب  وا  

 عم ا جتمةةع بلاملةه نذا طةوافرت الرغبةةة والخدمةة اإلنسةةان
ً
ية عكةان علة  مسةةتوى الفةرد عم الجماعةة

م ةنمم مة  متاععةة د ا ةة وحب ا ه ة التي بالورو ة ط  م
 
وو ةع ال لةول لهةا، وطالةديم  ال الةب حالةةك

البةرامج الجماعيةةة التةةي تسةةهم فةةي  ميئةةة ال ة ب للتحصةةيا الد اسةة ي الجيةةد وا سةةاهمة فةةي جميةةع 

.بما يحالم الرفاهية االجتماعية األنش ة عل  مستوى ا جتمع ا د س ي

                                                                 
(1)

 .64 -63المرجع السابق، ص  
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ا
 أهم مبادئ الخدمة االجتماعية املدرسية: -ثانيا

تعتمةةةد عةةةدة مبةةةاد  مه يةةةة طبكةةةد علةةةة   وا د  ةةةية خا ةةةةة ،مه ةةةة الخدمةةةة االجتماعيةةةة عامةةةة     


ً
 وفع 

ً
 مما  يما  رو ة االلتزام مما قوال

ً
أهم هذه املبادئ هي:وم   ،و لوكا

 ل املسؤولية االجتماعية:تحم   -1

م س ي ي في ط دية الواجبات ا ه ية با جال ا داالجتماعية االلتزام با سبولية      
 
  ال الب مك

، م  مما  ة حالوقه وواجباطه وطحما عب  ا سبولية في كا مةا يتعلةم بتحصةيله الد اسة ي

م ه م  اإلحسا  بمسبولياطه طجاه ما يبديةه مة  وظةائف وفي كاخما يالوم به م  عفعال ي 
 
مك

 في مالابا حالوا طما  ، وواجبات طبدى، وامةا لسةهم فةي عمليةات التغيةر والتغييةر اجتماعية

 لالد اطه وا تعداداطه التي طبهله للاليام بوظائفه ا د  ية التي طحالم له  .(1)االجتماعيخ
ً
وفالا

ه لشعر بجشبا  حاجاطه ال فسية واالجتماعية كما يريد ويرغب.ال جا  ألن 

 ،مةع عن هةةذا مةةا طبكةد عليةةه مه ةةة الخدمةة االجتماعيةةة ا د  ةةية     
 

نال مةا ن حظةةه مةة  عغلةةب   عن 

 إلعدادهم األكةاديميا ما  
ً
 ،ين للمه ة ب نمم ال يتحملون مسبوليا مم كما هو م لوب منمم وفالا

وننما ع اليبمم وطصرفا مم مع ال  ب فيما ع ف وقسوة طفالدهم التالدير واالحترام.

 حق التقبل: -2

ي ال فسةة  يحالةةم ال م ن  ةة واألمةة بمةةا وند اكهةم كمةةا هةم، ال ةة ب يبكةد علةة  ال سةليم بواقةةع      

ويجعلهم يتالبلوا الع قةة ا ه يةة ا تبادلةة  ،ويشعرهم بالتالا ب ال فس ي واالجتماعي مع األخصائي

بما يحالم اال تجابات ا ر ية.

وامةا عن خالتالبةةا عمليةة متبادلةةة بةةين األخصةائي االجتمةةاعي والعميةةا واطمئ ةان العميةةا لتالبةةا      

  الع قةةةة ا ه يةةة ال زمةةةة لتحاليةةم فاعليةةةة األخصةةائي االجتمةةاعي لةةةه يةةبدي نلةةة  ب ةةا  الثالةةةة وطلةةوي

.(1)الع  خ

نذن مة  واجةب األخصةةائي االجتمةاعي فةي ا جةةال ا د سة ي االلتةةزام ممةذا ا بةدع مةة  خة ل طالبةةا      

، والةةةا مشةةةةاعر الةةةود وا حبةةةة واال طيةةةةا  
ً
ةةةا يجةةةب عن يلونةةةوا عليةةةةه مبةةةدئيا ال ةةة ب كمةةةا هةةةم ال كمة

 الوجةةدانياإلفةرا  يةبدي بةةه نلة   ابجنسةان ته وعدميتةةه ممة والبشاشةة و حابةة الصةد  لشةةعر ال الةب

واالتالي يجعا كا منممةا علة  د جةة عاليةة مة  الةوعي  ،للا ما هو مكبوت في ال شعو  بحرية طامة

ا عرفي بظرو  ال الب وفالا لتر يض قيم التفهم والتوا ا والتفاعا االجتماعي واإلنساني بينمما.

                                                                 
(1)

 .179، ص 2006عقيل حسين عقيل، وحيدة علي الهادي، خدمة الفرد قيم وحداثة، طرابلس: دار الحكمة،  
(1)

 .71 -63، ص 1962أحمد السنهوري، أصول خدمة الفرد، اإلسكندرية: المكتب المصري الحديث،  
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 ،عمةا مةا ن حظةه اآلن فةي ا ةدا   مة  واقةع مةةبلم ، ةة وفالةا لهةذا ا بةدعهةذا مةا طبكةد عليةه ا ه      

واال ةةةتلجال فةةي ال كةةةم علةةة   ،فاأل ةةاليب غيةةةر السةةةوية والعالةةاب ،الخدمةةة االجتماعيةةةة م ةةه بةةةرا 

ععسط حالوقه وهو الدفا   وحرمان ال الب م  ،وال سر  في ا تدعا  ولي األمر ،مشللة ال الب

ائي االجتماعي في ط دية دو ه ا  ي ول س فيما تعلمه وععد عليه.عد طالصير م  األخصع  نفسه ل

 اعتبار كرامة اإلنسان: -3

احترام ال الب كصخصية مستاللة وطالديره كاليمة ذاطية م لالة واحترام ما يصةد  ع ةه مة        

لساعد عل  طحاليم اال تجابة لألخصةائي  ،آ ا  عغت ال ظر ع  جنسه ولونه وملانته االجتماعية

مبما ي جتماعي اال
 
وطحاليةم طوازنةه  ه م  نشبا  احتياجاطه ونظها  قد اطه اللام ةة ونعةادة ط هيلهةا مك

مالةذي ي  ،ال فسة ي واالجتمةةاعي
 
ةة ، ةةه مةة  ط ديةة واجباطةةه ا د  ةية علةة  عكمةةا وجةهمك ا واالتةةالي يتحم 

 دية عم مع ويةمسبولية نفسه باالعتماد عل  ذاطه في طوفير كا مت لباطه ا د  ية  وا  عكانإ ما

 ز ه مةةع عقرانةةةه مةة  ال ةةة ب اآلخةةري  وامشةةا كته فةةي عنشةةة ة مجتمعةةه ا د سةةة ي وطةة  خ احتةةةرام  ألن 

اإلنسان كصخصية مستاللة، وطالديره كاليمة ذاطية م لالة واحترام ما يصد  ع ةه مة  آ ا  عغةت 

حالم الرقي ال ظر ع  دي ه وجنسه ولونه وو عه السياس ي والالانوني واأل ا الوطني واالجتماعي ي

.(1)والسمو والتالدير لذاطه واآلخرخ

 اعتماد السرية: -4   

ةةة      ا مةةة  حالوقةةةه التةةةي تسةةةتوجب ا حافظةةةةة اإليمةةةان بةةة ن ا علومةةةات التةةةي يةةةدلي ممةةةا ال الةةةب تعةةةد حال 

 اعتمةاد السةةرية يحالةم األمةة   والتالةدير فة  لسةةمح اإلباحةة ممةا عو نشةةرها نال طحةإ ظةةرو  محةددة  ألن 

ويساعد عل   ميئة م اخ نفس ي يبدي نلة  نمةو الع قةة ا ه يةة ويبعةد ع ةه الخةو   ، البوال م ن  ة لل

بين عيٍد عمي ةة هةدفها مسةاعدطه ولة س نهةدا  كرامتةه وننسةان ته بجباحةة للونه   والاللم والتوطر والتردد

ع را ه.

ا يةدو  فيمةا مة  الغيةر  ةمسةامع ولهذا ع د مالابلة ال الب لستوجب عن طلون انفرادية وبعيدة ع       

للون السرية كيخ    رد حالائم قد ط سم بالسرية حتى لشعر ال الب بالراحة في ال دية ع  ع را ه

مجتمةع( التةةي كشةفتما عمليةةات الخدمةة االجتماعيةةة،  -جماعةةة - ةيانة مالصةةودة أل ةرا  العمةة   )فةرد

 نذا ط لب األمر عالةد هذه الالاعدة ال ا تث ا ا. (2)وطج ب نذاعتما وان شا ها بين عامة ال ا خ
 

ت لها نال

مالابلةة مشةةتركة بةين ال الةةب واةين مد  ةةيه عو ا ةدير عو زم ئةةه ذوي الع قةة با شةةللة عو عفةراد ع ةةرطه 

  خخا  الف يين في م اقشة ا شللة.عواأل

                                                                 
(1)

يمي في مبادىء مهنة الخدمة االجتماعية وعالقته بفلسفة استيعاب اآلخر"رسالة ماجستير حليمة الصادق خليل، النسق الق 

 .111، ص 2004غير منشورة"، 
(2)

 .117عبد الفتاح عثمان، خدمة الفرد والمجتمع النامي، القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية، ص  
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ً
 ،عل  الرغم م  عن السرية مبدع طبكده مه ة الخدمة االجتماعيةنذا

 
لةب  عن مة  ا  حةظ عن عغنال

األخصائيين االجتماعيين ذكو 
ً
ونناث ا

ً
تةه للةوائح مخالف شللة طالب في الد ا ةة عو في حالة اك شافهم  ا

باإل ةةافة  ،تة م كةةا مة  با د  ةةة بذلةةون بجعةةيالومة عمدة  ا تةةةبالصةةدفة عو بالخ ة ةيا د  ةوالالةوانين 

مةة  التصةةةرفات التةةي ال طليةةةم وا ةةتدعا  ولةةةي األمةةر وغيرهةةةا  ،ال ةةتخدام األ ةةةاليب العالابيةةة واللفظيةةةة

باألخصائي االجتماعي
ً
.، وال طبكد عل  ما ععد عليه نظريا

 بناء الثقة: -5

ويحالةم  ،ويبني االعتزاز ،يثبإ الثالة ،االلتزام بالتفاعا ا توازن بين األخصائي االجتماعي وال الب      

 علةة  االئتمةان علةة   ،ال م ن  ةة لل الةةب
ً
 ،ي محي ةه ا د سةة ي واالجتمةةاعيذاطةه واآلخةةري  فةةويجعلةه قةةاد ا

ةم ظروفةه بمةا ي  موي مةي لديةه الالةد ة علة  طفه 
 
م واال ة يعاب للةا مةا يالولةةه عو  ةه مة  التوا ةا والةتفه مك

يفعلةه األخصةائي االجتمةةاعي عث ةا  مالابلتةةه  عرفة ب ةةا  الثالةة كمبةةدع  ة مةةا يتعلةم بمشةةللته ا د  ةية  ألن 

يشعر العميا ب نه طةر  قةوي لعتمةد عليةه و ،جتماعي والعميايبدي نل خ غر  الثالة بين األخصائي اال

.(1)في م اقشة ا شللةخ

مم مو ةةع ثالةةةة، والعمةةا علةةة  نثبا مةةا بمةةةا يتحالةةم لهةةةم مةة  طم ن  ةةةة كمةةا عن طحسةةة س ال ةة ب بةةة ن      

وطفاعةا متبةادل مةع محةي هم ا د سة ي واالجتمةاعي وطفهةم ظةروفهم الخا ةة وطمكيةنمم مة  طفهةم قةةيم 

  (2)قيم الب ئة ا حي ة لشعرهم بالر ا االجتماعي با د  ة وخا جها.ا د  ة و

 ،مع عن هذا ما طبكده الخدمة االجتماعية في مالر ا ما الد ا ية     
 

نال األخصائيين االجتماعيين في   عن 

 أل اليب الترهيب ول س الترغ
ً
يب في الوقإ الراه  يفتالدون الالد ة وا ها ة في ط بيم هذا ا بدع نظرا

التعامةةةا مةةةع مشةةةك ت ال ةةة ب عو حتةةةى فةةةي مما  ةةةا مم لألنشةةة ة ا د  ةةةية عو ا جتمعيةةةة ممةةةا يجعةةةا 

ال  ب لشعرون بالخو  منمم وال يثالون فيمم.

تسةةتوجب مةة  األخصةةائي ا د سةة ي مراعا مةةا فةةي هةذه ععةةت ا بةةاد  التةةي تعةةد ذات عهميةةة قصةةوى      

 ،تعامله مع ال  ب وغيرها كثير
 

نال ، ولك  هةذه نشةا ات هذا البحة ال لسع ا عن ن را لها جميعا  عن 

ومةةا يالةةوم بةةه األخصةةائي االجتمةةاعي ا مةةةا    ، ةةا كةةي عليةةه مبةةاد  ا ه ةةة فةةي عمليةةة اإلعةةةداد األكةةاديمي


ً
.للمه ة واقعيا

 
ا
 أهم أهداف الخدمة االجتماعية املدرسية: -ثالثا

 بالوةةرو ة لهةةةا عهةةدا  ينبغةةي طحاليالهةةةا  ،ملممةةة وامةةا عن لمخدمةةة االجتماعيةةة ا د  ةةةية مبةةاد      
ً
نذا

 أل ا  ا بلفين في مجال الخدمة االجتماعية، وهذه 
ً
 كي األهدا ويمك  عرض جم  منما وفالا

                                                                 
(1)

 .74،  ص 1997ار المعرفة الجامعية، محمد مصطفى أحمد، خدمة الفرد مبادىء وعمليات، اإلسكندرية: د 
(2)

 .111حليمة الصادق خليل، مرجع سابق، ص  
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  علةةة  مسةةاعدة ال ةةة ب علةةة  التكيةةف االجتمةةةاعي مةةةع ب ئةةةا مم واك شةةا  مةةةواهبمم والتعةةةر  -5

ا تعدادا مم وقد ا مم.

 ر الواقيي والبعد ع  الخيال.ط مية قد ة ال  ب عل  التفكي -6

ةةم ال ةة ب ألنفسةةهم -7  نلةة  جانةةةب طفه 
ً
 ومه يةةا

ً
 ،واةةا ه  التةةي ط ا ةةةبمم ،طوجيةةه ال ةة ب د ا ةةيا

 واحتياجات ومشاكا ا جتمع الذي لع شون فيه. ،وا هدا 

 بط  لوك ال ة ب واال طالةا  بمسةتوى التفاعةا االجتمةاعي والتعامةا داخةا وخةا   الب ئةة  -8

 (1)ة.ا د  ية وا حلي

وطحديدها حتى يمك  الو ول نل   فاهية األفراد و ا ها ط مية الاليم الثالافية لدى ال  ب  -9

  (2)برفاهية ا جتمع.

 طوجيه التفاع ت االجتماعية واال طالا  بمستواها بين ال  ب. -10

 .مساعدة ال  ب عل  التوافم ا  ا ب مع عنفسهم، ومع ا جتمع ا د س ي كلا -11

 ب ع  طريم طدعيم وطلوي  الاليم الواب ة وا حفمة للعما.ننما  خخصيات ال   -12

 نحداا التغيير والتجديد الذي يجعا م  ا د  ة و يلة لت مية الاليادات. -13

  اط ا د  ة بال ياة االجتماعية والب ئة وا جتمع األكبر. -14

 (1)مساعدة ا د  ة في الاليام بدو ها في عملية التنشئة االجتماعية. -15

ا ةةتنباط عهةدا  لمخدمةةة االجتماعيةة ا د  ةةية دا   ةالفة الةةذكر يمكة  للباحثةة مة  خة ل األهةة    

 طحددها في اآلتي 

طالديم ا ساعدة الهادفة لل الب. -1

 التحصين الاليمي لل الب -2
ً
 .قوال وفع  و لوكا

 االجتماعي لل الب. عو التوافم طحاليم التكيف -3

 محي ه ا د س ي.غر  ثالة ال الب في األخصائي االجتماعي وفي  -4

 ط كيد كرامة ال الب اإلنسانية. -5

 ا ا سبولية التعليمية.طمكين ال الب م  طحم  -6

7- .
ً
 واجتماعيا

ً
ن    ال الب علميا

8- .
ً
 واجتماعيا

ً
ط هيا ال الب علميا

                                                                 
(1)

، ص 1996علي عباس دندراوي، مدخل في الخدمة االجتماعية، اإلسكندرية: المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع،  

102. 
(2)

 .69-68، ص 1987: مكتبة األنجلو المصرية، سيد أبوبكر حسنين، الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي، القاهرة 
(1)

، 2009طلعت مصطفى السروجي، الخدمة االجتماعية أسس النظرية والممارسة، اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث،  

 .270ص 
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ونملاناطةه بمةا يحالةم الرقةي بمسةتوى ط مية قد ات ال الةب التعليميةة وطالويةة ا ةتعداداطه  -9

.د اس يطحصيله ال

 األسس النظرية ملهنة الخدمة االجتماعية املدرسية:

لمخدمةةة االجتماعيةةة عامةةةة وفةةي مجالهةةةا ا د سةة ي خا ةةة قاعةةةدة معرفيةةة يب ةةةس عليمةةا مما  ةةةيما       

وكي ا بدية  ،طتمثا في مالر ات د ا ية طلون األ ا  وا   لم األول في العما ا  ي عل  ع ض الواقع

ففي حالة ط بيالها كما يجب واما ععد عليه  ،ي االجتماعي في ا يدان الت بيالياألخصائ عو فشا ل جا 

بالت كيةةد فعمةا فةةي حالةةة عةدم ط بيالهةةا كمةا طةةم اإلعةداد عليةةه  ،ا  ةي بالت كيةةد نجاحهةا يلةةون فةي ا توقةةع

بةا ا سةبولين وا  ظةةري   ،الفشةا يلةون حليفهةا وهةذا غيةر ا توقةع الةذي لةةم يو ةع فةي ال سةبان مة  قم

عن الخلةةا قةد يلةةون فةي ا  فةذ لهةةا ولة س فةةي مالر ا مةا الد ا ةةية  ،خدمةة االجتماعيةة بجميةةع مجاال مةالم

والةةدليا والبرهةةان ظةةاهر وكةةام  لةةدى األخصةةةائيين االجتمةةاعيين ا تواجةةدي  فةةي واقةةع العمةةا ا يةةةداني، 

ة طبكد ذلت ما وبشهادة ط ب التد يب وال  ب الذي  يتعاملون معهم ال نالول با  لم ولك  األغلبي

مدفةع بالباحثةة للبحةة فةي هةذا ا و ةو  لتالةديم ععةةت ا بشةرات ع ةه بمةا ي 
 
فيمةا ععةد مة  طالةةديم  مةانمك

بحة ميداني يبكد عو ي في ذلت لتفادي ما قد يترطب عليةه فةي حالةة الت كيةد. ومة  ا الةر ات األ ا ةية 

كي  هذا البحةالتي يد  ها طالب الخدمة االجتماعية عامة وا د  ية خا ة مو و  

 
ا
 في املجال املدرس ي: خدمة الفرد -أوال

ةفهي تساعد علة  ال مةو والتغيةر بمةا ي  ،خدمة الفرد طريالة م  طرا مه ة الخدمة االجتماعية      م
 
  مك

ةةةائي االجتمةةةةاعي مةةة  ا ةةةةتخدام قد اطةةةةه وخبراطةةةةه ومها اطةةةه فةةةةي التغلةةةةب علةةةة   ال الةةةب بمسةةةةاعدة األخصة

طةةه واحتياجاطةةةه ويعتمةةد علةة  ذاطةةه فةةةي الو ةةول نلةة  مسةةتوى تعليمةةةي ونشةةبا   غبا ،مشةةك طه ا د  ةةية

معفوا ي 
 
 واالب ئةة الخا جيةةا د  ةية،   ه م  طلوي  ع قات اجتماعية مر ية ومالبولة با ب سةةمك

.(1)بما يجعا له ملانة وم زلة اجتماعية عفوا عل  مختلف ا ستويات داخا ا ب سة وخا جها

م  ه ا ينبغي طحديد ع     
 
 دون طمك

ً
  ال الب م  موا لة هم ا شك ت ا د  ية التي قد طالف حائ 

يخ ا وقةف الةذي ال تسةت يع قةد ات ال الةب ةية هةةون ا شةللة ا د  ةة  لكةطحصيله الد اس ي كمةا يجةب

 ،والةةذي يةةةبثر علةةة  حياطةةه الد ا ةةةية والعامةةةة ،مواجهةةة مةةةا لعةةوا طحصةةةيله الد اسةةة ي بفعاليةةة م ا ةةةبة

  ة قد يتعرض  وقةف معةين يجعلةه غيةر قةاد  علة  مواجهتةه بصةو ة جمئيةة عو كليةة، فال الب في ا د

ويلةون فةةي حاجةةة  ةة  يمةةد لةةه يةةد ا سةةاعدة حتةى ال يةةبثر ا وقةةف علةة  طحصةةيله الد اسةة ي وعلةة  حياطةةه 

(2)بصو ة عامة.

                                                                 
(1)

 .18، مرجع سابق، ص1975سيد أبوبكر حسنين، الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي،  
(2)

 www siiroline. Org/ alabwab/ mo 
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 : في اآلتي املدرسية أهم املشكالتيمكن تحديد و  

  ضعف املستوى الدراس ي: -1

عهم وعول ا شك ت التي طواجه ال  ب في جميع ا راحا الد ا ية ومع عن هذه ا شللة  لعد م       

با  ،األخصائيين االجتماعيين طت لب التركيز واالن باه وا تاععة م  قم
 

نال  ،يواجهونما بالعالاب عغلبمم  عن 


ً
لتركيةةةز علةةة  الب ئةةةةة ومةةة  ثةةةةم ا ،واا ةةةتدعا  ولةةةي األمةةةر دون د ا ةةةةة لهةةةذه ال الةةةة بمالابلةةةةة ال الةةةب عوال

ونذا ط لةب األمةر ا ةتدعا  ولةي األمةر ممةا يفالةدهم الثالةة مة  ال الةب ويصةبح دو هةم ا  ةةي  ،ا د  ةية

 وجود له عل  ع ض الواقع.ا عدي  عليه ال

 الغياب املتكرر: -2

با األخصائيين االجتماعيين واجب ع اسة ي يت لةب االهتمةام لغةرض       متاععة سج ت الغياب م  قم

 شا  ال االت الفردية ود ا تما كما طم اإلعداد عليه عال وهو ط بع عمليات الد ا ة في خدمة الفرد اك

حي ه البيئي با د  ة مع م إ مع ال الب ذاطه عموات بع األ اليب ا ه ية  وا  عكان ،ب  ظيم ا الاب ت

ة ال الةب بمةا يجعلةه  عرفة ع باب الغيةاب وو ةع حلةول ط  ا ةب مةع حالة  باأل رة عم محي ه البيئي

.  في التحصيا العلمي وا عرفي بمستواهويرطالي يواظب بال وو  

الهروب من املدرسة: -3

للوةةةةغط ال فسةةة ي ولالسةةةةوة ا علمةةةةين وا علمةةةةات  ن يجةةةةة هةةةروب ال الةةةةب مةةةة  ا د  ةةةةة قةةةد يلةةةةون     

ه ويحتويةه كمةا واألخصائيين االجتماعيين واألخصائيات االجتماعيات، فال الب في حاجةة  ة  لسةتوعب

التةي ععةةد  هةو ال كمةا يجةةب عن يلةون فهةةو فةي حاجةةة  عاملةة  اقيةةة متوةم ة لأل ةةاليب وا بةاد  ا ه يةةة

 ،ي االجتماعيةا األخصائةعليم
 

يالةوم بةجع م ه م  ا  حةظ عن الةبعت ع ةدما يك شةف حالةة هةروب  عن نال

حتةةى ونن كةةان هةةروب ال الةةب داخةةا ا د  ةةة ولةة س خا جهةةا ممةةا قةةد يةةبدي بال الةةب نلةة   الجميةع ممةةا

ة  االنال ةا  النمةائي عة  ا د  ةة ةألن   ،ه ع ةبح فةي نظةر الجميةع ال الةب ا شةاغب وغيةر السةةويه لشةعر ب ن 

ها التي ال  لة لوهذا يبدي نل  مستالبا غير مرض ي لل الب وأل رطه عسبب عفعال األخصائي االجتماعي 

با ه ة.

 مخالفة اللوائح والقوانين املدرسية: -4

خةرو  عة  اللةوائح والالةوانين ا د  ةية،  مة  ا شةك ت ا د  ةية التةي تعةدا د س ي مخالفة المي       

والتةة خر عةة  ال ةةابو  الصةةةباحي...وغيرها التةةي طت لةةب مةةة   ،وكةةذلت بالنسةةبة لجلةةب األدوات ا م وعةةةة

ة بالد ا ة  عرفة األ باب حتى ونن ا تخدم األ اليب الع جية التي األخصائي االجتماعي وقفة جاد

طتوةم  الوجةةوب واإللةةمام فةةي ط فيةةذ ال لةةول التةي يوةةعها بحيةةة طلةةون متوافالةةة مةةع  ةةوابط اإلدا ة 
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 ،ا د  ةية
 

ةنال ه مةة  ا  حةظ عن األ ةاليب العالابيةةة بالوةرب والتةوايض بلةةا األلفةا  والعبةا ات التةةي  عن 

وط اله م  احترام كرامته وننسان ته كي ا تداولة ع د عغلب األخصائيين با دا   م   ، مين ال الب

لالةةوانين ا د  ةةة التةةةي طفةةرض علةةيمم نجةةرا  هةةةذه  هممةةنمم بةجةةةة ط فيةةذخةة ل ا ةةت     عي العديةةد 

    العالواات. 

 األفعال السلوكية غير السوية: -5

، وتعةةاطي ا خةةد ات، السةةرقةب لمم ئةةه، وقيامةةه هعةةدم احترامةةال الةةب للمد  ةةين، و عةةدم احتةةرام     

ةةةةا  و ة ة ة ة ة ةةةةتلفظ ب لفة ة ة ة ة ةةةةة، والة ة ة ة ة ة ةةةةر طراوية ة ة ة ة ةةةةةغية ة ة ة ة ةةةةات ا د  ة ة ة ة ة ة ةةةة  ممتللة ة ة ة ة ةةةةدي علة ة ة ة ة ة ةةةةاتو ،التعة ة ة ة ة ة ةةةةذوذ وا ما  ة ة ة ة ة ة  الشة

 عرفةة   عول بة ول تعد مة  ا شةك ت التةي ينبغةي اك شةافها والعمةا علة  د ا ةتما ...وغيرها.ال عخ قية

ب علة  حةدة وطج ةب التعمةةيم، هةذا مةا طبكةد عليةةه ملةام  العلةا واأل ةباب التةةي عدت نليمةا مةع كةا طالةة


 

طريالة خدمة الفرد نال ما يالوم به ععت األخصائيين االجتماعيين م  طجاوزات ععدم احترام  رية   عن 

نلةة   فةت البةةو  بال الةب مالتةةر  الفعةا والتعامةا عع ةةف وقسةوة مةةع مرطكةب الفعةةا عدى  ،ا علومةات

لكراهية التعاما   م  ا د  ةال فو  ، واالتالي األخرى ألفعالواقترا  العديد م  ا ،بحيثيات ا و و 

با ععت السيئ م   ا د  ين واألخصائيين االجتماعيين الذي  هم ع ا  طدهو  حالة ال الب.قم

االضطرابات النفسية: -6

 لةون ، والشعو  باإلحباط، واالن وا  واالكتئاب... وغيرها قد طالخجا، والتوطر، والخو ، والاللم      

خا جةة عةة  ن ادة مد  ةةية عو لظةةرو  بيةيةة  ال الةةب ذاطةه خخصةيةملةام  عللهةا وع ةةبامما عيةوب فةةي 

رة ةومةدير عو مدية ،واألخصائيين واألخصةائيات االجتماعيةات ،معاملة ا د  ين وا د  اتال الب مثا 

والدي  عو ط ا طفكت ع ري عو خ فات بين ال، عو لظرو  ع رية قد طلون عو زم   الد ا ة ،ا د  ة

 همال...وغيرها.عو ن

ه ةةا ينبغةةةي علةة  األخصةةةائي االجتمةةاعي التةةةدخا بت بةةع عمليةةةات الد ا ةةة لم الةةةة ا تمثلةةة فةةةي )جمةةةع      


 

ا علومات وطحليلها وتصخيصها وع جها وطالييمها وطالويمها( نال العديد م  ا ما  ين ا ه يين عكدوا   عن 

ولكة  ي بعةون مةا وجةدوا عليةه مة   ةبالهم فةي هةذا  ،ة حالةة ال الةبعل  عنمم ال ي بعةون ذلةت فةي د ا ة

ا جةةال مةةة  األخصةةةائيين االجتمةةاعيين الةةةذي  يبكةةةدون لهةةم بةةة ن مةةةا د   فةةي طخصةةةه مه ةةةة الخدمةةةة 

ممةا عدى ممةم نلة   ،واأل اليب العالابية كي ا رج ة عل  مستوى ا د  ةة ،االجتماعية ال يمك  ط بياله

 يان ما تعلموه ممذا الخصو .االلتزام ممذه األ اليب ونس

 
ا
 خدمة الجماعة في املجال املدرس ي: -ثانيا

ةخدمة الجماعة طريالة ع ا ية ذات عهمية في التعاما مع جماعات ال  ب فهي ط       م
 
  مما  ةيما مك

م  خ ل البرامج واألنش ة االجتماعية والثالافية  ،م  ملي  عوقات فرا  ال  ب بما هو نافع ومفيد
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واالتةالي الرفةع مة  مسةةتوى  ،حيةة التةي طكسةبمم الراحةة ال فسةية واالن ةجام والرغبةة فةي الةتعلموالتروي

التحصةيا الد اسة ي الةذي هة خخدمةة الجماعةة طريالةة طالةةوم  و ع ةا  طواجةةدهم بةا جتمع ا د سة ي  ألن 

ات تعتمد علة  مجموعةة مة  الخ ةو اعل  ع ا  ا عرفة والفهم وا باد  وا ها ات والعملية حية عنم

.(1)التي طبدي في النماية نل  طحاليم هد  ال ريالةخ

 لهةذه ال ريالةة      
ً
 م  واجب األخصائي االجتماعي في ا جال ا د س ي التاليةد بلةا مةا د  ةه وفالةا

ً
 ،نذا

 جماعةةاتالخدمةةة االجتماعيةةة فةةي عملةةه مةةع  ت بةةع مبةةاد  وع ةةاليب وعمليةةات طبكةةد عليمةةا مه ةةوذلةت ب

  ل ريالة نذكر ععت منما في اآلتيا هدا أل اطحاليال ا د  ة 

 ،تسةةاعد علةةة  طةةةوفير الجةةو ا  ئةةةم للت ميةةةذ وال ةة ب بمةةةا يكسةةةبمم الخبةةرات فةةةي ال يةةةاة -1

ويجعلهم عقد  عل  التفاعا اإليجابي ا ستمر في ا جتمع. ،ويشعرهم باألم  والثالة

ةةةة ي -2 ةةةةيم ا د سة ةةةين الت ظة ة ةةةةرابط بة ةةةة  التة ةةةةو مة ةةةةم جة ةةةةرى  ،طحالية ةةةةة األخة ةةةةات ا جتمعية والت ظيمة

 قتصادية عوالح ية عو الترويحية عو االجتماعية.اال

عة  طريةةم  ،مسةاعدة الت ميةذ وال ة ب علة  ال مةو وطوجيةه  ةلوكهم الوجهةة اإليجابيةة -3

 ط ظيم البرامج ا  ئمة في الفصول الد ا ية عو خا جها با د  ة عو في ا جتمع ا حلي.

وال ةة ب علة  ال يةةاة  طمكةين ا د  ةةة مة  طحاليةةم عهةدافها عةة  طريةم طةةد يب الت ميةذ -4

ةةةا ي  ةةةالجماعيةةةةة بمة ة م
 
ةةةةبوليات نمم مةةةة  فهةةةةم فلسةةةةفة ا جتمةةةةع وعهدافةةةةه وطحم مك لهةةةةم للمسة

 االجتماعية في ا جتمع الخا جي.

  علةةة  ميةةةول ال ةةةة ب وقةةةد ا مم بمةةةا يةةةبدي ممةةةةم نلةةة  اال ةةةتفادة مةةة  الخةةةةدمات التعةةةر  -5

  (1)التعليمية التربوية.

 ل ريالةيتض  مما  بم عن مه ةة الخدمةة اال      
ً
طبكةد علة  مما  ةيما خدمةة الجماعةة  ةجتماعيةة وفالةا

الاليةةام بجميةةع عنةةوا  األنشةة ة التةةي طرفةةع مةة  مع ويةةات الت ميةةذ متاععةةة جماعةةات الفصةةا، و ةرو ة 

ة ،وال  ب ال وطرغبمم في ا د  ة بما يرفع م  مستويات طحصيلهم الد اس ي بحية يلون لهةم دو  فع 

 ط مية خخصية ال  بية والتربوفي طحاليم عهدا  ا ب سة 
ً
وغر  الثالة في عنفسهم  ،التعليمية، نذا

وا  حظةة ا ه يةة لجماعةات  ،وا حافظةة علة  ع ةرا هم ،ومساعد مم في مواجهةة مشةك  مم ا د  ةية

ع ا يات عما األخصائي االجتماعي. ال  ب م 

وننمةةا فةةي  ،الةةر ات ا ه ةةةفالالصةةو  لةة س فةي م ،فةجن كةةان هةةذا الةةدو  غيةةر موجةود علةة  ع ض الواقةةع     

 ا ما   الذي لم لعما عل  ط بيالها كما ينبغي.



                                                                 
(1)

، ص 1996علي عباس دندراوي، مدخل في الخدمة االجتماعية، اإلسكندرية: المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع،  

68. 
(1)

سمير حسن منصور، طريقة العمل مع الجماعات مفاهيم أساسية ومواقف تطبيقية، اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث،  

 .214 -213، ص 1991
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ا
 تنظيم املجتمع في املجال املدرس ي: -ثالثا

 ،ط ظيم ا جتمع ا د س ي ذو عهمية قصوى وواجب ومسبولية طالع عل  عاطم األخصائي االجتماعي     

 بمةةا ي ينبغةةي طحم 
ً
  ةةا ععةةد عليةةه مه يةةا

ً
ملهةةا كمةةا يجةةب وفالةةا

 
 ةةه مةة  طحاليةةم عهةةدا  ال ريالةةة التةةي كةةةي مك

 علةة  مسةةتوى ا جتمةةةع بحيةةة ي  عهةةدا   ه ةةة الخدمةةة االجتماعيةةة بصةةفة عامةةة
ً
ةة  ال الةةب حا ةةرا م

 
مك

  ،ا د س ي
ً
ندا ة شةبون ا جتمةع داخةا ا د  ةة مة  علة  مسةتوى ال يةاة االجتماعيةة بلاملهةا ومستالب 

والتةي نةذكر ععوة ،م ا جتمةع ا د سةة يوذلةت بمةا يحالةم مةا  مةةد  نليةه طريالةة ط ظةي ،وخا جهةا
ً
منمةا فةةي  ا

 اآلتي 

 بالتنسةةيم بةةين األجهةةمة الالائمةةة بالعمةةةا  -*
ً
 محليةةا

ً
دعةةم النسةةم االجتمةةاعي للمد  ةةة بو ةةفها مجتمعةةا

داخا ا د  ة وع قتما با جتمع ا حيط.

ط للسلوك بمةا مساعدة ا جتمع ا د س ي عل  ا  يعاب التغييرات في ا جتمع، وطوفير و ائا الوب -*

يتفم وقيم ومعايير ا جتمع.

نطاحةةة الفر ةةةة لل ةةة ب  ما  ةةةة ع ةةةلوب الديمالراطيةةةة مةة  خةةة ل ا سةةةاهمة بجيجابيةةةة فةةةي طحديةةةد  -*

ومما  ة األنش ة ا ت وعة. ،عهدا  ا د  ة

طةةوفير العديةةد مةة  ا ةةةوا د ا  ا ةةبة لميةةادة معةةةدل النشةةاط وط وعةةه با د  ةةةة بمةةا يالابةةا احتياجةةةات -*

 (1)  ب ا ت وعة.ال

يتض  عن لألخصائي االجتماعي دو  ،ب ا  عل  عهدا  طريالة ط ظيم ا جتمع ا د س ي      
ً
مه ي ا

ً
ينبغي  ا

نذكر ععوااللتزام به 
ً
في اآلتي م ه  ا

والعةةةاملين فةةةي ا د  ةةةة  الابلةةةة احتياجةةةات ال ةةة ب فةةةي  ،طالريةةر و  ةةةم الخ ةةةط بمعاونةةةة ا ةةةد   -1

الفصا.

ومسةاعد مم عة  طريةم ع قةا مم مةع ال الةب  ،وارامجهةا ،م مهمة ا د  ةطفه  مساعدة اآلبا  في -2

 ل سهيا الالبول ا تبادل بين اآلبا .

واأل ةةرة وال الةةةب فيمةةا لعةةةود علةة  ال الةةةب  ،وا ب سةةةات األخةةرى ،طبةةادل التعةةاون بةةةين ا د  ةةة -3

 وع رطه بال فع.

 ا د  ة.لساعد األخصائي  واد الفصول عل  و ع خ ة  عاية الشباب في  -4

ةةةائ  دون  ،نزالةةةة الصةةةعواات الظةةةاهرة فةةةي ا حةةةيط ا د سةةةة ي -5 والتةةةي قةةةد تعرقةةةا ال ةةة ب وطالةةةف حة

 طحصيلهم الد اس ي.

 وطالديم العون لل  ب غير الالاد ي  عل  حا مشك  مم. ،نشبا  احتياجات ال  ب -6

                                                                 
(1)

المجاالت، اإلسكندرية: المكتب الجامعي  -مناهج الممارسة -أحمد مصطفى خاطر، الخدمة االجتماعية نظرة تاريخية  

 . 472، ص 1998الحديث، 
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 يالوم األخصائي ععالد ا بطمرات وا حا رات في مجال الخدمة االجتماعية ا د  ية. -7

وكذلت موا د ونملانيات  ،ونملانيات ا جتمع ا حلي ،اعدة ا د  ة عل  اال تفادة م  موا دمس -8

 (1)ا جتمع.

هذا قليا م  كثير الذي طبكد عليه مه ة الخدمة االجتماعية في طريالة ط ظةيم ا جتمةع  ينبغةي عن      

واطحةةادات  ،اآلبةا  وا علمةينط ظةيم مجةالس  باإل ةافة نلة  فيةذه األخصةائي االجتمةاعي ا د سة ي يلتةزم ب 

ةةةام الةةةةرواد ،ال ةةة ب والخدمةةةةة ا د  ةةةةية  ،ومجةةةالس الفصةةةةول ،والجمعيةةةةات التعاونيةةةةة ا د  ةةةية ونظة

وطحفةةم ال ة ب علة  التعةةاون  ،وقتةه التةي طتوةةم  عدوا  لألخصةائي ا د سة ي تشةةغا كةا  العامةة...وغيرها

االجتمةةاعي  اوطبكةد العمة ،لع قةة ا ه يةةوطالةوي ا ،والثالةة ا تبادلةة التةي طميةا الشةةلوك، معةه الحترامةه

ا  ي ا  لوب بكفا ة عالية.

 
ا
 إدارة املؤسسات االجتماعية في املجال املدرس ي: -رابعا

بما عن األخصائي االجتماعي يبدي عمله ا  ي م  خ ل مب سات اجتماعية  وا  عكانإ ع ا ية      

 مةة  واجبةةه العملةةي عن يلةةون علةة  د  ،عم ثانويةةة
ً
 -)مبادئمةةةاايةةة بلةةا وعةةي وند اك بفلسةةفة ا ب سةةة نذا

 ،الهيلليةة اإلدا يةة   علة التعةر  وكةذلتنملانيا مةا...(،  -قوانينمةا -لوائحهةا -خةدما ما -برامجها -عهدافها

 ،وعدد العم   وطصنيفا مم، وعن يلون عل  د جةة مة  الةوعي بةدو ه ا  ةي بمةا يتوافةم وهةذه الفلسةفة

بمةا يو ة  لةه الخةدمات التةي طالةدمها وا جةال الةذي طخدمةه  ،طبعية ا ب سةال لسهو ع  يجب ع عيًوا

 ؟جتماعيةةعو شةبون ا ؟ةجتماعيية اطوام عو  ؟ية مانعو  ؟يةص عو  ؟يةتعليم هذه ا ب سة ها كي

م   دو ه ا  ي كما يجب ووفم مجاالت ا ه ة ا ت وعة التي للي يتمك  م  ط دية...وهكذا ؟ةيعمال عو

 الا جةةة ا ةةةمنم مةةة  واجبةةةةات األخصةةةائي االجتمةةةاعي اإلدا يةةةة كةةةةيخ  ا د سةةة ي مو ةةةةو  هةةةذا البحةةةة  ألن 

االهتمةةام ب  ظةةةيم ا صةةةاد  والو ةةةائا كةةةي يصةةةا نلةة  عمةةةا ذو فاعليةةةة،  امةةةا يالةةةوم باالهتمةةةام عو نعةةةادة 

االهتمةةام بتلةةت الع قةةات بةةين ال ةةا  عو األفةةةراد والعمةةا، الاليةةادة، اطخةةاذ الالةةرا ، االطصةةال، مما  ةةةة 

.(2)لسل ة...وغيرها م  ا و وعات الرئ سة لنشاط األخصائي االجتماعي اإلدا يخا

 ندا ية ينبغي التنبه نليما     
ً
وط ديتما علة  عكمةا  ،م  ه ا يتض  عن لألخصائي االجتماعي ا د س ي عدوا ا

وجه كما د   وتعلم وم   منما اآلتي 

مما، وعدد ال  ب وا راحا الد ا ية، وا كتب   عل  فلسفة ا د  ة، والهيللية اإلدا ية التعر  -1

.التعليمي الذي ط بعه ا د  ة...بما ي 
ً
 ومه يا

ً
 عل  التعاما معهم ندا يا

ً
م ه م  عن يلون قاد ا

 
مك

وكا مةا  ة تم ن ةافته  ،فتح ملفات لل  ب الذي  يتعاما معهم متوم ة كا الوثائم الر مية -2

 فا  مما عسرية طامة.م  معلومات طتعلم بحالة ال الب واالحت

                                                                 
(1)

 .14-13، ص 1992مصطفى حامد الشافعي، مذكرات عن الخدمة االجتماعية في المدرسة، بدون،  
(2)

 .257أحمد مصطفى خاطر، مرجع سابق، ص  
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ةةةي   فةةةتح سةةةجا خةةةا  با  حظةةةات اليوميةةةة -3 لغةةةرض التوا ةةةةا ب  ةةةه واةةةين زم ئةةةه فةةةي العمةةةا ا  ة

 ا د س ي.

غيةر لغرض اك شةا  حةاالت ال ة ب   ألمرمتاععة سج ت حوو  ال  ب عوطدوي ه نذا ط لب ا -4

 الاد ي  عل  التوا ا عث ا  التحصيا الد اس ي.ال

ا ية ذات الع قة با د  ة وا شا كة في و ع ععت الب ود الخا ةة نبدا  الرعي في الشبون اإلد -5

 التي طرفع م  خدمات ا ب سة التعليمية.

ععت اللوائح والالوانين اإلدا ية ا ورة لل الب مثا األ اليب العالابية التي ا ساهمة في تعديا  -6

 ع ا ها الترهيب ول س الترغيب في التعلم.

عو ألعوةةةا  هيئةةةة  ،مجةةةرد طةةاعع  ةةةدير ا د  ةةة خصةةائي االجتمةةةاعياأل التنبةةه نلةةة   ةةرو ة عال يلةةةون -7

با يجب عن طلون الالرا ات ناععة م  ع ده فيما يتعلم بحاالت  ،التد يس ب  فيذ عوامرهم فالط

 ،ال ةةة ب اإلدا ة فةةةي الخدمةةةة االجتماعيةةةةة عبةةةا ة عةةة  خ ةةةةوات  عو با ةةةتدعا  عوليةةةا  األمةةةةو   ألن 

ةةة  األخصةةةائي االجتمةةة م
 
طرجمةةةة السيا ةةةة االجتماعيةةةة العامةةةة نلةةة  خةةةةدمات  اعي مةةة  خنجرائيةةةة طمك

اجتماعيةة واقعيةةة با ةتخدام ا هةةا ة الف يةة فةةي طحاليةم عهةةدا  هةذه السيا ةةة واك شةا  عوجةةه 

 .(1)الالصو  فيماخ

 مه ةة الخدمةةة االجتماعيةةة طبكةد علةة   ةةرو ة عن يلةون لألخصةةائي االجتمةةاعي دو  ندا ي م ةةي        
ً
نذا

عن  حا ةةا علةة  ع ض الواقةةعهةةو مةا ا جةةاالت مة  بينمةةا ا جةةال ا د سةة ي، ولكةة  علة  مسةةتوى مختلةةف 

طةةاععين وم فةةذي  ألوامةةةر اآلخةةر دون ط بيةةةم عغلةةب األخصةةائيين واألخصةةةائيات االجتماعيةةات با ةةةدا   

با هم لغلب عليمم ال اعع اإلدا ي ا حت دون مراعاة  ،وط بع ع اليبما الف ية ، باد  وعمليات ا ه ة

. عغلبمم
ً
   ا طت لبه مه ة الخدمة االجتماعية ا د  ية ندا يا

 
ا
 طرق البحث في املجال املدرس ي: -خامسا

التةي طت لةب مة  األخصةائي  الظةواهر االجتماعيةةو ،ا شةك تا جال ا د س ي طوجد به العديد م       

 لبحة علمي يبين للمسبولين خ و  ما 
ً
ب با جتمع ا د س ي ال  عل  االجتماعي ا د س ي د ا تما وفالا

و ةع لهةا ال لةول ا توافالةة ، وطبالشةلا ا  لةوب تما ةاد يتم  نذا لم ،وا جتمع الخا جي عامة ،خا ة

األخصةةائي االجتمةةةاعي ا د سةة ي يت لةةب م ةةةه   فعلةةة   ةةبيا ا ثةةال ،مشةةللة عو ظةةةاهرة علةة  حةةدةكةةا مةةع 

د اسةةة ي عم السةةتوى ا  فةةةي وةةعفذات ع قةةةة بال ة  ةةةوا  عكانةةإة ت ا د  يةةةر وا شكةةةةة الظواهةةةد ا ةة

ط بةع  عليةه ينبغةي ،رفت ال  ب للوائح والالوانين ا د  ةية وغيرهةابالسرقة عم بتعاطي ا حذ ات عم ب

الخ وات العلمية اآلطية  

اختيا  مو و  البحة. -1

 االط   عل  الكتب العلمية ذات الع قة با و و . -2

                                                                 
(1)

، ص 2004علي الدين السيد محمد، مقدمة في مجاالت الخدمة االجتماعية في المجتمع النامي، القاهرة: بدون دار نشر،  

269. 
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الظةاهرة عة  عدمةه عو تسةاؤل حةول ع ةبامما  ياغة ا شللة في تساؤل عو تساؤالت حول طواجد   -3

 عو كيفية ع جها.

 التي يثبتما البحة عو ي فيما.طحديد الفروض   -4

 ،طحديةةد نجةةةرا ات البحةةة وم هجةةةه وعدواطةةه التةةةي ط ا ةةب عهدافةةةه ومجاالطةةه وطبيعتةةةه الخا ةةةة -5

 وطتمثا هذه اإلجرا ات في ا  هج ونو  البحة ومصاد  ا علومات.

م  م  اختبا  فروض البحةةط التي ومات طحديد عدوات جمع ا عل -6
 
 ،والتةي مة  بينمةا اال ةتبيان ،مك

 وغيرها م  األدوات البحثية. ،وا  حظة ب نواعها ،وا الاب ت ا فتوحة وا ال  ة

 اختبا  الصدا والثبات. -7

  طحديد ا جال المماني وا لاني والبشري للبحة. -8

 جمع ا علومات م  ا بحوثين. -9

 وا  عكان طحليا كمي عم كيفي بما يثبإ الفروض عو ي فيما.  طحليا ا علومات -10

نظها  ال تائج وطفسيرها ونشرها عل  ا ستوى العام ل  تفادة منما في مجال التخصه، ونطاحة  -11

 (1)معا   ا ه ة وخبرا ما. نثرا الفر ة الختبا ها في مجتمعات عخرى مساهمة في 

 
ا
 ي الخدمة االجتماعية املدرسية:أهم املواد املكملة ملواد التخصص ف -سادسا

  عو للمةةواد اإلنسةةانية واالجتماعيةةة األخةةرى ،تعلةم طةة ب مه ةةة الخدمةةة االجتماعيةةة للمةواد العامةةة     

فةي مجاال مةا  اد مكملة للدو  الذي طبكد عليه مه ةة الخدمةة االجتماعيةةوالغرض م ه عن طلون هذه ا 

م   منما ا جال ا د س ي ا ت وعة ما   ا  ي لمخدمة االجتماعية للي يبدي العما االجتماعي ا    ألن 

 ،وعلةم االقتصةةاد ،وعلةم اإلنسةان ،وعلةم الة فس ،ا  ةوط بةه يجةب عن يلةون علة  د ايةة ععلةم االجتمةا 

م ةةةه مةة  اال ةةةتفادة مةةة  هةةةذه العلةةةوم فةةي د ا ةةةة حةةةاالت عم ئةةةه علةةة   ...وغيرهاوعلةةم اإلحصةةةا 
 
مك بمةةةا ي 

ه يتعاما مع حاالت اجتماعية ونفسية واقتصادية وعاللية   وألن وا جتمييا ستوى الفردي والجماعي 

 الوةرو ة طالتمة ي م ةه التعةر  ،وما نل  ذلت
ً
  ويعما عل  قيا ها  عرفة د جة ط ثيرهةا علة  ال الةة، نذا

واال تفادة م  الخبرا  في مجالها بما لعود بالفائدة عل  عم ئه. ،عل  هذه العلوم

وجه اال تفادة م  هذه العلوم في اآلتي ويمك  طحديد ع   

م  األخصائي االجتماعي م  التعر د ا ة علم االجتما  ط  -*
 
  عل  التلاما االجتماعي بةين مك

(1)الفرد والجماعة وا جتمع بداخا ا ب سة التعليمية وخا جها.

ة  األخصةائي االجتمةةاعي مة  التعةر د ا ةة علةم الةة فس ط  -* م
 
ت ال فسةةية   علةة  اال ة رابامك

(2)  عل  السلوك وع قته بالجوانب العاللية وال فسية.والتعر  ،بمختلف عنواعها

                                                                 
(1)

 .273إلى  271علي الدين السيد محمد، مرجع سابق، ص  
(1)

 .42علي عباس دندراوي، مرجع سابق، ص 
(2)

ماعي والتربية الصحية، اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، سامية لطفي األنصاري، الصحة النفسية وعلم النفس االجت 

 .10، ص1990
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ةةة  األخصةةةائي االجتمةةةاعي مةةة  فهةةةم ماضةةة ي وحا ةةةر اإلنسةةةةاند ا ةةةة علةةةم اإلنسةةةان ط  -* م
 
 ،مك

(3)والعاللية لل ا  عل  مستوى العالم. ،والثالافية ،والخوا  ال بيعية

م  اد ا ة علم االقتصاد ط  -*
 
د ا ة ا باد  العامة إلدا ة ا وا د ألخصائي االجتماعي م  مك

 وا  عكانإ للفرد عم لرب األ رة عم للمشروعات عم للدولةة، بحيةة ط  ةاول كيفيةة معالجةة 

(4)ال را التي  ينش  فيما الفاقد في اإلدا ة.

 هةةذه العلةةوم مفيةةدة لةةدو  األخصةةائي االجتمةةاعي فةةةي كةةا ا جةةاالت وخا ةةة فةةي      
ً
ا جةةال ا د سةةة ي  نذا

ةةةا ط مو ةةةو  هةةةذا البحةةةة  ألن  ةةةية مة ةةةم حةةةةاالت ال ةةة ب االجتماعيةةةة واالقتصةةةادية وال فسة م ةةةه مةةة  طفه 
 
مك

 ،وا لون اإلنساني لصخصيا مم، وكيفية التعاما مع كا حالةة وطبيعةة مشةك  ما ،والعاللية والثالافية

 ممذه ا عرفة العلمية  ختلف العلوم االجت
 

ماعية واإلنسانية.الذي ل  يت تى نال

 أهم األدوار املفترضة لألخصائي االجتماعي في املجال املدرس ي:

، وال ة ب  ليلونةوا علة  ة ا د  ةة، وألعوةا  هيئةة التةد يسالتعريف بالدو  ا  ي  دير عو مةدير -1

د ايةة طامةةة ب هميةةة هةةذا الةدو  لمجميةةع دون ا ةةتث ا  وعلةة   ع ةةهم ال ة ب الةةذي  هةةم فةةي عمةةس 

نليه.ال اجة 

  عل  الهيللية اإلدا ية با د  ة، وطةا يض ط  ة س ا د  ةة وطبعيتمةا ألي مكتةب تعليمةي بمةا التعر  -2

م ه م  التعاما مع ا سبولين به لصال  ال  ب.ي 
 
 مك

ةةةر  -3 ةةةاالتعة ةةةةة )لوائحهة ةةةا -قوانينمةةةةا -  علةةةة  فلسةةةةفة ا ب سة ة ةةةا -خةةةةدما ما -عهةةةةدافها -مبادئمة ة  -برامجهة

حدود هذه الفلسفة  نملانيا ما...( للي لعما في يالابةا بةالرفت عنمةا الخةرو   وال يخر  عنمةا  ألن 

 م  ا سبولين با د  ة.

 ،وعةةدد ععوةةا  هيئةةة التةةد يس ،وعةةدد ال ةة ب فةي كةةا مرحلةةة ،  علةة  ا راحةةا الد ا ةةيةالتعةر  -4

م ه م  التعاما معهم وفم ذلت.بما ي  وطخصصا مم
 
 مك

وطالديمها  ، ين واآلخر طتوافم مع فلسفة ا د  ةنعداد خ ة عما   وية قابلة للتعديا بين ال -5

للمةدير لغةرض اعتمادهةةا بمةا يحةةدد  ة حيات واختصا ةات وواجبةةات ومسةبوليات األخصةةائي 

بحيةةةة ال لغفةةةا عةةة  مما  ةةةة حالوقةةةه  للونمةةا جانةةةب ع اسةةة ي للرفةةةع مةةة  مع وياطةةةه  ،االجتمةةاعي

 وال افم له في ط دية دو ه ا  ي.

وتعديا ععت ب ودها في حالة واجهته عراقيا عو  عاب قد طالف  ،االلتزام ب  فيذ خ ة العما -6

 حائ  دون ط فيذها بالشلا ا  لوب.

 -7
ً
وعةةدم الغفلةةة عةة  عمليةةةات  ،د ا ةةة ال ةةاالت السةةريعة وا  ولةةة بمةةا طةةم اإلعةةداد عليةةه عكاديميةةا

  وع جهةةا وطالييمهةا وطالويمهةةا( ليلةون لةةه دو -وتصخيصةها -وطحليلهةةا -الد ا ةة )جمةةع ا علومةات

 فاعا في طحاليم عهدا  ا د  ة التربوية والتعليمية.

                                                                 
(3)

 .11، ص 1987فتح هللا البهلول، الثقافة والمجتمع اإلنساني، اإلسكندرية: بدون دار نشر،  
(4)

لمصرية، اسماعيل هاشم، عادل حشيش، المبادىء األساسية في علم االقتصاد لالجتماعيين،اإلسكندرية: دار الجامعات ا 

 .20، ص 1986
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وط مي قد ا مم  ،نقامة ال دوات وا حا رات وو ش العما التي طوعي ال  ب بما لهم وما عليمم -8

ونملانا مم عل  مواجهة مشك  مم والصعاب التي قد طحول دون نجاحهم وطفوقهم في مراحلهم 

 الد ا ية.

  الك شةةةا  حةةةاالت الغيةةةاب ا تكةةةر متاععةةة سةةةجا ال وةةةو  والغيةةةاب ب -9
ً
 ،صةةةفة دو يةةةة ع ةةةبوعيا

 ومعرفة ملام  وع باب ذلت وع جها. ،والعما عل  د ا تما

 بما يرغبمم في التعلم، وال العما عل  تعديا ععت اللوائح واأل اليب العالابية الترهيبية لل  ب -10

 الصا مة.عو التمرد عل  لوائحها وقوانينما يبدي ممم نل  ال فو  م  ا د  ة 

وا ب سةات األخةرى بةا جتمع ا حلةي بمةا يالةةوي  ،طلةوي  ع قةات اجتماعيةة ناج ةة بةين ا د  ةةة -11

 وي بمهم ألهميتما في حيا مم االجتماعية عامة. ،الراب ة االجتماعية لدى ال  ب

وطةوعيتمم بوةةرو ة متاععةة عب ةةائمم بالتوا ةا مةةع  ،االهتمةام ععالةةد االجتماعةات مةةع عوليةا  األمةةو  -12

لترقة  مسةتويا مم مة   ،خصائي االجتماعي الذي لساعدهم ويذلا الصعاب عمام تعليم عب ائمماأل

 حال نل  حال عحس  وعفوا.

 -13 هةذا  االبتعةاد عة  ع ةاليب التفتة ش والوةرب واإلهانةة وا ةتدعا  ولةي األمةر ألطفةه األ ةباب  ألن 

بةا ال ة ب ممةةا ياللةا مة  شة نه ومة  دو ه ا  ةي ويوةعه مو ةع ا مةةام وخةو  وعةدم ثالةة مة  قم

 يبدي ممم نل  ال فو  م ه وم  ا د  ة.

وفةةي  ،اقتةرا  لج ةة للتفتةة ش مة  مد  ةةين االحتيةاط طا ةةا عن ذلةت مةة   ةم   ةةوابط ا د  ةة -14


 

 حالة اك شا  حاالت طحةال لألخصةائي االجتمةاعي  ألجةا د ا ةة ال الةة دون طةدخا مة  عحةد نال

  ا ا ط ه األخصائي
ً
 االجتماعي. نذا ط لب األمر ذلت وفالا

بةا األخصةائي االجتمةاعي ا د سة ي وغيرهةا كثيةر       لةةذا  ،هةذه ععةت األدوا  الواجةب االلتةزام ممةا مة  قم

لستوجب عليه مراعاة عن طلون هةذه األدوا  متوافالةة مةع مةا طبكةد عليةه مه ةة الخدمةة االجتماعيةة فةي 

صصةه مو ةع لةوم وا ةتمما  مة  ويوع نفسةه وطخ ،جميع مالر ا ما الد ا ية ف  لستمين ممذه األدوا 

دون عن ليةي خ ةو ة ذلةت ومةا  ،وطبعية فةي ط فيةذ األوامةر ،بجعا دو ه ا  ي مجرد طالليد لآلخر ،اآلخر

لسببه للمه ة م  ا مامات ب ن مالر ا ما الد ا ية  عيفة وم اهجها التعليمية غير واقعية.

 افممي املجممال املدرسمم ي كممما ارت   مممالتممي قممد تواجمما األخصممائي االجتممماعي واملشممكالت أهممم الصممعو ات 

 الباحثة من خالل وجهة نظر بعض املمارسين املهنيين باملدرسة هي:

 يحول بين األخصائي االجتماعي واين ط ديتةه لةدو ه ا  ةي  -1
ً
قلة اإلملانيات با د  ة تعد عائالا

كما يجب.

هم ال جدوى  فت م   باله في العما االجتماعي م  عن يبدي دو ه كما يجب  ألن  في نظر -2

 م  ذلت، واأل اليب العالابية كي ا بدية اللتزام ال الب.

ويحملونه  ،في حا مشك ت عب ائمممع األخصائي االجتماعي عدم تعاون عغلب عوليا  األمو   -3

 ا سبولية اللاملة في ذلت مما يجعا  عواة في التوا ا معهم.

رعي لتعةديا األ ةاليب والوةوابط افتالاد ععت األخصائيين االجتماعيين للالد ة فةي نبةدا  الة -4

 الترهيبية ا تبعة في ا د  ة مما يجعلهم طر  ع اس ي فيما.
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 ةوا  عكةةانوا ععوةا  هيئةة التةةد يس عم  اعتبةا  مكتةب الخدمةةة االجتماعيةة مة  حةةم الجميةع -5

 عوليا  عمو  مما يجعا األخصائي االجتماعي غير قاد  عل  االحتفا  عسرية ا علومات.

ةةةائي عةةةةدم اعتةةةةرا  ععةةةةت  -6 ة ةةةا  هيئةةةةة التةةةةد يس بالةةةةدو  ا  ةةةةي لألخصة مةةةةد ا  ا ةةةةدا  ، وععوة

 ،والتفتةة ش ،ويفر ةون عليةةه عوامةرهم فةةي ط بيةم األ ةةاليب العالابيةة ،االجتمةاعي كمةا يجةةب

 في ذلت.م ي دون عن يلون له  عي  ،وا تدعا  ولي األمر

جيمةه التوجيةه عدم جدية ععت ا ف شين التربويين في ط بع ععمال األخصةائي االجتمةاعي وطو -7

     بما يدلا عمامه الصعاب ويكسبه الخبرة ا ه ية.األمثا 

 أهم استنتاجات البحث:

 ينبغةةي عن طلةةون لةةه ا ةةت ،بمةةا عن هةةذا البحةةة مكتبةةي      
ً
 ألهدافةةه وتسةةاؤالطه طنذا

ً
حةةدد نتاجات وفالةةا

عهمها في اآلتي 

يةة ا د  ةةية عن السةبب فةي عةدم ان بةاا مةا يةد   فةي طخصةه مه ةة الخدمةة االجتماع -1

هو عدم تعريف األخصةائي االجتمةاعي لةدو ه ا  ةي ممةا يجعةا مع واقع ا ما  ة ا ه ية 

، وععوةةا  هيئةةة التةةد يس وال ةة ب فةةي حالةةة غفلةةة عةة  عهميةةة هةةذا الةةةدو  ،ا سةةبولين

.ويبدي بمدير ا د  ة نل  طلليفه بمهام ععيدة كا البعد ع  طخصصه ا  ي

وط فيةذه ألوامةرهم  ، دير ا د  ة، وألعوا  هيئةة التةد يس طبعية األخصائي االجتماعي -2

غفلةة عة  الةةدو  يجعلةه فةي حالةةة فةي اطخةاذ ع ةاليب العالةةاب، وفةي ا ةتدعا  ولةةي األمةر... 

 ا  ي الذي ععد عليه.

غفلةةةة األخصةةةائي االجتمةةةةاعي عةةة  ا ةةةتخدام األ ةةةةاليب ا ه يةةةة التةةةي طبكةةةةد عليمةةةا مه ةةةةة  -3

التةي طتمثةا فةي  ةعة الصةد  وبشاشةة الوجةه والترحةاب و ،ا د  ةية الخدمة االجتماعية

ةم ا شةللة والتالةدير واالحتةرام آلدميةة وننسةةانية  ،واإلنصةات والتعليةم واال ةتفهام وطفه 

ممةا يةبدي نلة  انعةدام الثالةة فيةه والخةو  م ةه والتمةرد عليةه وعلة  الوةوابط  ،ال الةب

 الالسوة والع ف والتوايض.قيمها ا د  ية التي 

  ةةا تعلمةةةه األخصةةائي االجتمةةةاعي بت بةةع عمليةةةات عةةدم د ا ةةةة  -4
ً
ال ةةاالت كمةةةا يجةةب وفالةةةا

الد ا ةة لم الةة، واا ةتخدام الو ةائا ا  لواةةة بمةا فيمةا مة  جهةةد ووقةإ التةي تعةد فةةي 

 نظره قيد عليه ف س سها األ اليب العالابية التي ط فر ال  ب م ه.

ميةع بالتةدخا فةي حالةة عدم ا حافظة عل   ةرية ا علومةات مة  خة ل فةتح ا جةال لمج -5

ال الب  وا  عكانوا ععوا  هيئة طد يس عم عوليا  عمو  عث ا  مالابلة ال الب مع السهو 

ع  حم ال الب في طالرير مصيره واطخاذ قرا اطه والتحدا ع  مشللته با يفرض عليه 

 الصمإ واالمتثال لألوامر ا  روحة دون نالاش.

مة  بينمةةا طالةديم ا سةةاعدة  ، مةا الد ا ةةيةعةدم طحاليةم عهةةدا  ا ه ةة ا بكةةدة فةي مالر ا -6

ةةةةا  ةةةا بمةةةا ياليةةةةه مةةة  االنحرافةةةات وطةةةبدي بةةةه نلةةة  طحم  الهادفةةةة لل الةةةب، وطحصةةة  ه قيمي 

ةةةةة ة ةةةةبولية االجتماعية ةةةةه ا سة ة ةةةةد كرامتة ة ةةةةه، وط كية ة ةةةةي مجتمعة ة ةةةا فة ة ة ةةةةه وا ائمة ة ةةةةة فية ة ةةةةر  الثالة ة ، عغة

لعةةد طالصةةير مةةة  األخصةةائي االجتمةةاعي، ولةةة س قصةةو  فةةي مالةةةر ات  اإلنسةةانية...وغيرها.

 ا ه ة كما لعتالد البعت.
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طبعية عغلب األخصائيين االجتماعيين ذكو  -7
ً
ونناث ا

ً
با دا       بالوهم في هذا ا جال  ا

واالقتدا  ممم في طصرفا مم وعفعالهم السلوكية طجاه ال  ب دون مراعاة  ،التخص  ي

 ماعية. ا يجب عن يلون عليه الدو  ا  ي الذي طبكد عليه مالر ات مه ة الخدمة االجت

اكتفةةا  عغلةةةب األخصةةةائيين االجتمةةةاعيين ذكةةةو  -8
ً
ونناثةةة ا

ً
بالعمةةةا االجتمةةةاعي ا  الةةةو  فةةةي  ا

  وا ب سةةةات األخةةةرى ،محةةيط ا د  ةةةة دون الةةةراط مةةةا بةةةين هةةةذه ا ب سةةةة ا د  ةةةية

لتبادل الخبرات وطالوية الروابط االجتماعية التي تغر  في ال  ب حب الوال  واالنتما  

ةةةيا مم ويةةةةبهلهم  ما  ةةةةة  ،لةةةةذي يالةةةةوي ن اد مةةةةموالتفاعةةةا االجتمةةةةاعي ا ويصةةةةالا خخصة

  .
ً
 ومستالب 

ً
ا مسبوليا مم حا را          حالوقهم وط دية واجبا مم وطحم 
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 إسهامات طريقة العمل مع الجماعات في األعمال التطوعية للشباب

 د/ سلوى عياد أبو عجاجة                                                              

 قسم الخدمة االجتماعية /اآلداب/ كلية طرابلسجامعة                                                       

 مقدمـــــــــــــــة :

ب يي قإو  يقإاإصتحيي ص إتحعي ح إتحتي إمةيبإا يي إ ص إفي إطاي اإتحوالييوالجإتالعوة وييقإصتاليو يي  يقإ

إفيي إ ويي إتحونةيييقإصتحواييي مإو يي إ   ييقإت  يييوو  جإبحإتب يي قإص  ييقإ  يييتحن  يييقإ
م
حعةيياإتحوعييوا إً  ييي 

ت جوةعيقإ.

تحشي  لقإييي إتحونةييقإتح ص إتًوة  ه إحلونةيقإتحبشب قإكعن بإً مإ ي إون  يبإتإحذتإصعه 

إحوالايقإتحب  ًيقإتإلن  نيقإ.
م
إً   

م
مةثاإبع ت

يييييقإصتح ي ويييييقإصتاليو يييي  يقإصيييي إتامبعييييتإ هنييييقإتاع  ييييقإتالعوة ويييييقإب  جيييي الجإتالعوة و

ف إ ج الجإتحونةيقإإتإلوه مصكذحكإت خول قإاإماومإببو يقإتح ئ جإإتحبيئيقإت خول قإف إت جوةعإيي ص

تاج ي ةإووتءإ  إصال إتحاعي  إتاكويو  إب  ن اقإتحت إم وابإطل إت شبصو جإ   جوةع جإتحعةبتنيقإ

وي ئيييقإصتحعالعيييقإصتإلنة ئييييقإت ن وييبقإ يي إن يييييقإاإبغييبتإمايي ي إتاع يييبتجإصتح ييبت  إتح"إ(1) مإتألً يي إ

وضةنهإ  إم  إن ييقإ صبىإاإصذحكإ  إظبصفإص ي تثإت جوةعإحو إموتكبإتاع  قإصم وي إتح ئ جإ

تإلن  نيقإصه إبذحكإت  و إف إمالايقإ ً تفإنظ إتحبو يقإ نيقإ وتعهقإت شكالجإ ه اتجإص و حيبإ


م
إب حوعو إيي إموعهإإتالعوة ويقإصمبمبطإت هنقإتامب ا 

م
تًوة  ه إنالوإ   و ةإتحشب بإصت ش اكقإصثيا 

تحعةياإتحوعيوا إ ً ت يهإت بعيوةإالبي إحيالايقإصتحوعوويقإ  إصال إم ا بهإصمنةيقإي اتميهإف إت ج الجإ

إيبكقإت وعووينإتحت إموتعهإصتحعوتئقإ  إ وتعهقإتحوال ي جإ
م
ف إحيبي إاإ   وعو إتحذيإيوالبكإتوتن  ت

منظيةييقإحو عيياإتآلصب  إف إت جوةيعإصت وعيو إتحيذيإينخيب إفي إ ايبإذتميقإح و إص   ن ةإإو  إ صت ع

و ي إ بي  وإص ة اوي جإعوًب يقإيؤكي إينبغ إ نإيوالبكإف إضيوءإريبفإ صال ي إآصب  إ صاهإ عإ ئ جإ

                                                                 
(

1
، المؤتمر العلمي الرابع نصيف فهمي منقريوس ، إسهامات الخدمة االجتماعية في تنمية اتجاهات الشباب نحو التطوع  ( 

 . 2001//29/3 – 28عشر ، جامعة حلوان ،كلية الخدمة االجتماعية ، 
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بيئقإتعوة ويقإموةثاإفي إ جةوويقإ ي إتحعوت ياإتحتي إميؤثبإو ي إ نإم عياإ صاإتحشب بإيو إف إطا اإكة إ

اإًيييذهإتحعوت ييياإيبكويييهإصحييذتإتعةييياإ هنيييقإتاع  يييقإتالعوة ويييقإفييي إطاييي اإمضيييع إإص حعةيياإتحوعيييوا إت

تألًليقإصتاكوو يقإحبو يقإتحشب بإحوال يزهإ  إصال إت ؤو  جإإ(2)إبشواإو محونشيطإيبكقإتحوعو إ

ف إتالعوة ويقإع  قإ اإابقإتاج  إصت وخ مإًذتإت ف إ ج  إتحوعو إ  إصال إ جةووقإتح بت  إف إ

 نإتحعةيياإ ييعإتاجة وييقإعييعءإ يي إتحعةيياإتالعوةيي ا إهيي إ بيي  إتاجة وييقإتحتيي إماييومإو يي إذحييكإ خ  ييقإ

.(3)وةليقإت وخ مإ   و ةإتأل بت إحيوع  لوتإب واةإ كثبإ  وليقإ عإ شكالت  إ

صعييو إنظيي مإواالنيي إصتوييعإتحنعيي قإصط تاةإ وةيييزةإاإ ةيي إطييي تثإ يإتغيييبإفيي إت جوةييعإيوعلييبإإكةيي إ ن

ويوتءإ ي نوتإ ي إت جوةيعإتحب  ي إإ  إ بصإحلةش اكقإص   ن ةإتعوة ويقإو  يقإ ي إتحشيب بيوعلبإطيج

إص  مإتاكضبيإبشواإ ت  
.(4)

صطوي  ةإبن ئيهإاإ هيوإ وظي إا لإ ي  إولي ي إمعيو بإت جوةيعإطنإتحشب بإً إتح و  قإتحاو يقإتحتي إتعوةي إ

ألنإتحشيييب بإيالظييهإا يييذهإص إإتأل يييقإ يي إييييوةإرييب ا  نإيييوةإكةييي إًييوإ عليييومإأليإ صحييقإت ييين إحلنةييوإاإص

إحألً تفإاصتاع  قإ
م
إص الاا 

م
تألًةيقإ ا إتمجهتإتح صحقإطل إتحوخعيطإحالًوة مإبهإيتىإي بحإ نوج 

تالعوة وييقإب يي قإو  يقإصاب اييقإتحعةياإ ييعإتاجة وي جإب يي قإص  يقإييي إ صيذجإو يي إو ماهي إتاجييعءإ

إهظيييبصفإإت جوةيييعإص ً ت يييإتألك ييبإ ييي إ  يييؤصحيقإاو ييييقإتحشيييب بإصطوييي ت هإصموعي ييهإبةييي إيتن ويييبإ يييع

صط و ن مهإ.

 شولقإتحبال إ:

تاع  قإ   و ةإعة و جإتحشب بإحالرتبتكإف إ شبصو جإيأت إ صاإاب اقإتحعةاإ عإتاجة و جإ

تحع  قإتحت إت  و ً إو  إتحنج حإصك بإتحثاقإب حن سإصمالةاإ  ؤصحي جإ كثبإيتىإيوجهوتإطل إتحنضجإ

تحع  قإماومإو  إ ل  قإ نهجإمنةيقإت جوةع جإت الليقإن  ه إيي إصتالوواال إاإصنج إ نإ ل  قإتاع  قإ

                                                                 
(

2
( االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة : دوافع ومعوقات وتحديات التطوع ، ورقة عمل من وثيقة الشباب ودوره في 

  .  12ص ، 2001، القاهرة ،  2001التطوع ، من المؤتمر السنوي الثالث ، 

(
3
) Kenneth E-Reid : Social Work Prative With groups Achimical Presoective 2ed U.S.A Brook ? 

Cole pupp\blishing company \, 1997., p78. 
(
4
) Tim Curry and Others "Sooiology For Twenty – First Century" 2ed. (N.Y., prentice Hall, 1999). 

P144. 
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إاع  قإ جوةعهإإت ه 
م
  اع  قإتحع  قإتعو بإيقإصبذ إتاجه إف إوبياإتح  احإتحع مإاإتح ب إ وعوو 

تحوغييبتجإتحالز قإحنةوإت جوةعإصه إماومإو  إ و لإةجوةعإو  إت وتا إالب إ نإيؤ يهإبا  إطي تثإحل

حلة ؤصحيقإتالعوة ويقإمج هإت جوةعإت ال  إاإصذحكإب صنإ ا باإ   يإاإط ات  إإت وتانونيا  ه إإتاجهو إتحت 

ف إتألً تفإ  اع  قإتحع  قإه إوةليقإتعوة ويقإمببو قإكة إمو قإتاع  قإتحع  قإصمنةيقإت جوةعإت ال  إ

جعلهإ كثبإي اةإو  إص  قإتيو   يقإمضة إمالايقإطك  بإتح ب إت ه اتجإصت علو  جإصتالمج ً جإتحت إم

ت جوةعإبا  إا عإت  ووىإتالعوة ا إب  شبصو جإتحت إيالو عه إ جوةعهإصكذحكإتشجعهإو  إتحاي مإ

صحوالايقإ  إاإ(5)حأل بت إصت جوةعإاإصو  إًذتإ إنإتاع  قإتحع  قإ  إه إطالإببت  إحونةيقإت جوةع جإت الليقإ

الايقإ ري ءإذتجإييةقإاإيالو عونإصالحه إطل إتإلي  لإقإتآل  إحو وبقإ إنإتحشب بإت يبصنإف إتحعب

إب أل اإص   ن ةإ  إتحكب اإ
م
.(6)ب النوة ءإصب  ش وبإتإليج بيقإصطي  و 

حذحكإع ءإًذتإتحبال إحواللياإ  إت ه إبهإاب اقإتحعةاإ عإتاجة و جإف إتألوة  إتحوعوويقإحلشب بإص  إ

حلويوفإإت ه  نإمعواإإت صتت  إصصو ئله إص ل  ت  إصًتيا  هإ  إتض   جإ هنيقإحهذهإتحعب اقإيي إيةك إإ 

و  إ  إما  هإف إتمبتءإصتعةيقإص ع اجقإبعضإتإلرو حي جإتحت إي إموتعهإمعبياه إف إتالوه مإب ألوة  إ

تحوعوويقإإت ش اكقإتاليج بيقإتحبن ءةإف إوةلي جإتحوالو إتحتىإت ن إتحي  إتحشب بإف إت جوةعإ.إ

 ًةيقإتحبال إ:

اإحبال إح ئقإتحشب بإك ئقإ نوجقإصي  اةإو  إتحعع ءإص ًةيقإ ش اكت  إف إتحعةاإتحوعوا إيوعبتإت (1

تحه  قإصمع ت إ ًةيت  إطذتإ  نتإًذهإصه إملكإتح ئقإت وعلةقإتحوتويقإتحت إتع إطي ىإت وتا إتحبشب قإ

صت   يقإ.تحشب بيقإو  إ اعقإو حيقإ  إتحك  ءةإيي إم وقإف إ ًةيت  إت وتا إت  حيقإتحووت اإ

ًوة   جإ (2 تألو ويقإحل صحقإيي إتاليوي جإت جوةن إحلةش اكقإتاج  ةإحلشب بإف إمنةيقإتحوعو إ  إتال

 .ت جوةعإ.إ

                                                                 
(

5
تنمية المجتمعات الريفية وجهود الخدمة االجتماعية ، )اإلسكندرية ، المكتب  هيم بيومي مرعي ، مالك الرشيدي : ( إبرا

 . 141-139( ، ص ص 1983الجامعي الحديث ، 

(
6
) Andrew Malckaff :"Group Work With Adolescence Principles and practice" (N.Y., The Guil 

Pord press. 1997)..p.16.  
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ةيت  إف إتحب  إب حعةاإتالعوة ويقإ ثاإًذهإتحبالوثإي عقإتح اتو جإ (3 إأًل
م
تحذيإتاجة ا إتحوعوا إنظبت

 .مالو عهإتحبال إف إًذتإتحويتإب حذتجإ

صتحوعيو إكخيي اإالبي إ نيهإحلب ي إ إ نظة جإت جوةعإت  ن إف إم عياإ ب  إت شي اكقإف إ وتإلوه مإ (4

 ب  جوةعإتحليب إصو مإتالووة  إو  إ  إما  هإتاكوو قإ.

 ً تفإتحبال إ:إ

عوويقإف إت جوةعإوموضيحإطوه   جإتاع  قإتالعوة ويقإب  قإو  قإف إ ش اكقإتحشب بإب ألوة  إتح .1

تحليب إ.

 ت اإت ؤ يقإطل إ ش اكقإتحشب بإب  شبصو جإتحوعوويقإتحوعبفإو  إتحعو .2

ةقإتحعب اقإبأو حيب  إتح نيقإف إموضيحإ صاإاب اقإتحعةاإ عإتاجة و جإف إ ج  إتحوعو إ .3 صكي يقإ  ً 

 مالايقإتألً تفإت بعوةإ  إتحوعو إ.إ

 تحشب بإ.إمال ي إت عوي جإتحت إتعبياإت ش اكقإصتاجهو إتحوعوويقإتحت إ  إت  تبتإ نإياومإا   .4

ت  ؤالجإتحبال إ:

  ه إطوه   جإتاع  قإتالعوة ويقإب  قإو  قإف إ ش اكقإتحشب بإب ألوة  إتحوعوويقإف إت جوةعإ -1

تحليب إ.

   إه إتحعوت اإت ؤ يقإطل إ ش اكقإتحشب بإصتاجهو إتحوعوويقإب  جوةعإتحليب إ؟ -2

 .عوويقإ؟  إه إت عوي جإتحت إمال إ  إ ش اكقإتحشب بإ  إصال إتاجهو إتحو -3

ةقإتحعب اقإبأو حيب  إاجة و جإف إ ج  إتحوعو إصإكي يقت  إًوإ صاإاب اقإتحعةاإ عإإ-4 تح نيقإإ  ً 

 إف إمالايقإتالً تفإت بعوةإ  إتحوعو .

  علك جإص   ًي إت  وخ  قإف إتحبال .

صيي إ ي اجإإتع إت   ًي إعوتنبإ و ويقإف إتحبال إتحعلم إ  إيي إمال يي ً إص ضيةوا  إ

وعهي جإتحنظب يقإتحه  يقإب حن يبقإحلع  يقإتالعوة وييقإييي إطنإمال يي إت  ي ًي إفي إ يإ جيي  إ صإ ي إت 

ًيوإتحووييلقإصإconcept  إت ن إطل إمالايايهإفي إطاي اإتحبالي إتحعلمي إتالعوةي ا إإحووضيح اتوقإي  فإ

  إتحن ل.إتحت إت وعينإا  إتإلن  نإ  إصال إت ع ن إصتأل و اإبغيقإمو يله إحغيبهإsymbolicتحب ع قإ
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.ذحكإووفإناومإإبشبحإحهذهإت   ًي إتحوتا ةإف إًذتإتحبال إصبن ءإو  إ

  هومإت ش اكقإ:

بةعنىإت   ًةقإصمالةاإت  ؤصحيقإف إ وي إ عينإإParticipationت وخ مإ  هومإت ش اكقإ

.إ(7)ه إف إنش  إ  إ  إ يإشعصإت 

إصتن ع او يي إ ا ي إم  ويياإتح ييب إوصتعيبفإت شيي اكقإ
م
إفيي إ وتييي إتاجة وي جإبعب اييقإتشييجعهإو يي إلييي 

م
حيي 

يكت يبإتحتي إعةلييقإفي إمالةياإت  يؤصحيقإاإصت شي اكقإتحف إمالاييقإ ًي تفإتاجة ويقإصت شي اكقإإتإلوه م

إحوتيعه إتالعوة ا إتحذيإتشواإيي ت  إصي اتت  إو  إتغييبإًيذتإتحوتييعإ  إصالحه إتحن لإ هة
م
إكبيبت

م
 

.(8)

حع ي إ  إتحونظية جإف إت جوةيعإبةي ىإصعيو إ وعيووينإ صإ شي اكينإفي إ"إصما لإ ًةيقإت ش اكقإف إت

.(9)تألنشعقإت خول قإا  إص صاً إف إملكإتحونظية جإ"إ

ص يي  إ عنييىإت شيي اكقإو يي إت  يي ًةقإ صإتحوعيي صنإفيي إ يإصعييهإ يي إصعييوهإتحنشيي  إصت شيي اكقإمييع ت إ ييعإ

 يي  إت  يؤصحيقإت هنيييقإص اعيقإتحوعلييي إاإتام ي  إ  ييووىإت عيشيقإصتالوييواال إفي إت بكييعإتالعوةي ا إصتت

.(10)   ش اكقإف إنش  إعة و جإ نظةقإص  وابةإم  إو  إتام   إ و نقإتح ب إ

يشيبإتعبيبإت ش اكقإف إتاع  يقإتالعوة وييقإطلي إتحايي مإبي صاإت اليبتإو ي إوةياإتعي صن إ يعإتآلصيب  إاإص

ع   صإت   و تجإ  ضاإ  إتحولا إتح لب إحلع   جإ
ُ
ش اكقإغبضت إصت

م
 بغوبإ 

م
 يهإحبن ءإتحا اةإح ىإإ 

.(11)ت جوةعإت ال  إحالنخبت إف إ ي  ي إتاع   جإتالعوة ويقإصوةلي جإتحوخعيطإحه إ



                                                                 
(

7
( وفاء الصادي : المشاركة الشعبية في تنمية المجتمع ، مقالة منشورة ، كتاب أساسيات في طريقة تنظيم المجتمع ، توزيع 

 . 280، ص 2001الكتاب الجامعي ، كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة حلوان ، 

(
8

  .  66، ص 2000لذهبي ، ، القاهرة ، النسر ا 2( محمد فهيم درويش : الجريمة في عصر العولمة ، ط

(
9
) Noel and pite Timms: Dictionary of Social Welfar "Routledy Kegan Paul Paul, London. 1982, 

p135. 

(
10

) Marrie Overly and Dorothy in Camble: Community Practice Models in Enclopedia of Social 
Work "19

th
 Washington, N.A.S.W, 1995. p111.   

(
11

 .  305، ص 1987معجم مصطلحات الرعاية والتنمية ، القاهرة ، دار الكتب المصري ،  ( أحمد زكي بدوي ،



 
 

 
 

 م2016يونيو العلوم االنسانية واالجتماعية                                            العدد األول  ثمجلة بحو                         

ب
شبا

طوعية لل
ت في األعمال الت

ل مع الجماعا
طريقة العم

ت 
سهاما

إ
 

      
 

 122الصفحة 

  هومإتحوعو إ:

ص يي إتاجييوًبإفيي إصطنإتصول ييتإفيي إتحشيواإ فيي إمو ييقإإإVOLUNTARYتعي  إتعيي ا  إتحوعييو إ

:ًذهإتحوع ا  إ  إي  إ

هإ يإطن ي نإبيالإ ا بياإ جوةعيهإبي ت عإ نيهإحفويه مإفي إ  يؤصحي جإتاجه إتحذيإيبذحيإتحوعو إًوإ -

 وي لإ نإتح يبصإتحتي إ إتحب  ًييقإتإلن ي نيقإصو ي إبتالعوة ويقإاإتحت إتعةاإو  إماي ت ؤو  جإ

اإ ييزةإا ي إتاجةييعإاإص نإت شي اكقإتعهي إإت وتا إفي إ وةي  إت ؤو ي جإتح يةابتاييق ش اكقإمت يأإ

يلتز ونإبهإ.

ييي حو - ي ييييهيا يييي إبي يييي ت عإ ني ييييهإبي يييي نإ جوةعي ييييهإتإلن ي ييييذيإي علي يييي إتحي ييييكإتاجهي إإ صنإعو إذحي
م
يييي ت ييييهإاإي  ي يييياإحي ييي اإت ا بي ي تنوظي

إف إ ج   إإتحعةاإمالةاإت  ؤصحي ج ًيقإتإلن  نيق إت نظ إت ت  فإتحب    .(12)تالعوة ا 

إصب صنإ ا باإحلةش اكقإف إببن   إتحوعو إ -
م
 صإماي ي إ ي إًوإتاجه إتحذيإياومإبهإتإلن  نإتصوي ا  

 .(13)إي ىإتاجةعي جإتحوعوويقإ صإت ؤو  جإتاكوو يقإص  قإب

تحوعب  إتإلعبتئ إحلوعو إ:

عة و جإاإصتح   اإاوتويقإو إإين وقإتحش بتح لوكإتحن بعإو إتعبفإتحب يثقإتحوعو إبأنهإ

إحابتاتج
م
إتعبيبت

م
إصطن ث 

م
إ ع يإتحشب بإبليبي إذ وات

م
 احإنبيلقإيؤ نونإا  إم بإف إ إيبإ صإ ً تف صإت وث ال

إإإإإإ.ً إ بال

  هومإتحشب بإ:

.إ(14)تحشب بإصتحشبيبقإ:إتح و ءإصي إربإتشبإاإصتحشب بإصتحشبيبإاإصتحشب نإعةعإر بإ

تعني إمليكإتح تيبةإتحع نييقإتحتي إموعي إإ(Youth)تحشب بإف إيوت يسإتحلغقإتالنجليزيقإنجي إ نإ  يعلحإ

إ مإإبينإ بيلت إتحع وحقإصتحبعوحقإ صإتألنوثقإكة إتشيبإطل إذحك
م
تحشعصإ غيبإتح  إووتءإ   نإذكبت

.إ(15) نثى

                                                                 
(

12
 .  321، ص 2001مذكرات غير منشورة ، القاهرة ،  ، لحي نوح : طريقة تنظيم المجتمع ( محمد عبد ا

  (
13

) Murray .c.e Group Work in Community l ife". N.Y. Assoeiaion Press. 1954 .p29. P; 
(

14
  .  321، ص1993 ؛( الطاهر أحمد الزاوي ، مختار القاموس ، طرابلس ، الدار العربية للكتاب
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ص ا يي إب حشييب بإتح تيييبةإتحوتيعييقإبيييينإتاع   ييقإصتحعشيييب  إصتحثالثييينإ ييي إويي إوةيييبإتإلن يي نإاإصفييي إ

 اتو جإول إتحن سإمةو إ تبةإتحشب بإ  إبلوغإتاكل إيتىإتحثالثينإ.

قإتح يو نيقإتحتي إمايعإبيينإويي إ ن ي إ ي إن يهإ) ا ي إتح ئيإق  إتحب يثيت صيبىإكثييبةإتيوب يإتعي ا  صًني كإ

.(16)تاع   قإوشبإصتاع   قإصتحعشب  (إ

طل إتأل بت إف إ بيلقإت بتًاقإ يإ ا  إتأل بت إصف إ عج إتحعلومإتالعوة ويقإتشيبإ  علحإ)تحشب ب(إ

صنضجإذحيكإتحبليوغإاإطالإ نإتح تيبةإتحتي إتحذي إتعيشونإتح تبةإتحعةب قإتحوتيعقإبينإ بيلقإبلوغإتحبر إ

(17) ي  إ بيلقإتحشب بإحي تإ ال  ةإ!إصي إيبىإتحبعضإ ا  إم اإطل إتحثالثينإمنوف إ

تعب  إطعبتئ إحلشب بإ:

ونقإإ30-18ه إ بيلقإ  إ بتياإوةبإتإلن  نإموةيزإب حبلوغإصتإل اتكإف إتح تبةإتحع نيقإ  إ

تشةاإتاجن ينإذ وا
م
صطن ثإت

م
ش اكقإف إ ش ايعإ  إت جوةعإتحليب إتحذيإينخب إف إوةلي جإتحوعو إصت إ 

.تاع  قإتحع  قإت خول قإ

ت نهجإت  وخ مإف إتحبال :

تنعالي إ  إ نإحواإا ًبةإتصإ شولقإص  ئصإصوة جإمخولي إوي إتالصيبىإص ياإ ن ةي إ نهجي إ عيني إ

ح اتويت  إبةي إييؤ ىإتلي إتحو يو إتلي إ جةيو إ يي إتاكاي ئقإتحتيىإمجييبإوي إت ي ؤالجإتح اتويقإصمالليلهيي إ

نو ئ إت وو اإإتحي  إحيذحكإ ي  نهجإبعبيعيقإتاكي  إت يونبطإ ي إت وضيو إ شيولقإصم  يًب إف إضوءإتح

ملكإتالولوبإتحذىإيةكنن إ  إتحو و إتل إتاكا ئقإت وعلاقإبةوي إ  إت وتي إإًو"تحبال إصالنإت نهجإإ

وإ  إتالعبتءتجإتحتىإإينبغ إتمخ  ً إبتبميبإ عينإالعاإبلوغإًذفإ عين 17"صتيج  إتاكلو إت ن وبقإًص

صالنإًذتإتحبال إي  فإتل إمالايقإتالوه   جإتحتىإإت ن إتحي  إاب اقإتحعةا

 عإتاجة و جإف إتالوة  إتحوعوويقإحلشب بإ   نهجإتحو  هإتحواللي  إًوإت نهجإت ن وبإح اتوقإًذتإتحبال إ

ًنقإت وعلاقإووصذحكإالنإ بةإ صإً تإت نهجإًوتإحعب اقإت نوعةقإتحتىإماومإب اتوقإتاكا ئقإتحبت تءإبعً 

                                                                                                                                                                                
(

15
،  2009( أحمد محمد موسى ، الشباب بين التهميش والتشخيص رؤية إنسانية ، المنصورة ، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ، 

  .  16ص
(

16
  . 18، ص 1984عاية الشباب مهنة وفن ، القاهرة ، مكتبة القاهرة الحديثة ، ( عبد الخالق عالّم ، ر

(
17

 20،ص 1973،وكالة المطبوعات ،  8احمد بدر ، اصول البحث العلمي ومناهجه،الكويت، ط( 
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بةوتي إو ةإ صإتي تثإصتحتىإت  فإحلكش إو إيا ئقإع ي ةإصتحوالاقإ  إصكقإتاكا ئقإتحا يةقإ

ص ث ًا إصم  يًب إ.

ت وعه جإتحنظب قإحلبال إ:

إ  إ شولقإتحبال إص ً ت هإ إنإتحب يثقإمبىإ نإ كثبإت وعه جإتحنظب قإ الئةقإحهذتإ
م
تنعالي 

تفإه إ:إنظب قإتح صا.تحبال إبة إت  و إف إمالايقإتألً 

صنن يشإ ية إي  إًذهإتحنظب قإب صو  اإ:

تع إ  هومإتح صاإ  إ كثبإت   ًي إتحت إيوضحإ ي  إت وغيبتجإتحشع يقإصتاجة ويقإاإصت وة إنظب قإ

ي إ ي إتاع ي ئصإتاكضي ا قإصتالعوة وييقإص اتوي جإتحشع ييقإاإصصيي تجإتحنظب يقإهي إيي تحي صاإ ع ًب

)صي ةإت جوةعإصتحذتجإإتحشع يق(إصماومإتحنظب قإو  إ الواإً مإإStatusقإ)صي ةإتاكض اة(إإصت و ن

.(18)ًوإتحذتجإصم  وله إ

إو ييي إتح يييل إ
م
إتعوة وييي 

م
يييي إطنإ ضيييةونإنظب ييقإتحييي صاإيوةثيياإفييي إ نإ يياإ يييب إتشييغاإ و نييي 

ب  إتالعوة ا إاإصًذتإت بكعإيالو إو  إتحذيإتشغلهإاإتاكاوقإصتالحتزت  جإتحت إمينظ إم  وليهإ يعإتآلصي

تحيذي إتشيغلونإصظي ئ إتعوة وييقإ صيبىإاإصوني   إيضييعإتح يب إتحشي غاإ بكيعإ عيينإون  يبإتاكاييوقإ

(19)صتحوتعب جإ وضعإتحون يذإيينئذإية الإ صات ًم
اإصنج إ نإ اإ ب إياومإب صاإآصبإو  إتألياإاإص نإإ

 آلصبإفيي إتاكايوقإب حن يبقإحهييذتإتحي صاإاغبي جإصصتعبيي جإ صيبىإاإصبيذحكإمييببطإوالييقإتحي صاإ يياإ نيهإبي

تاجة وقإاإصذحكإألنإواليقإتأل بت إ عإبعضه إتحبعضإف إعة و جإيو إ  إصال إربكقإ  إت   احإ

.(20)ت وب  حقإ

صحواإعة وقإف إت جوةعإ جةوويقإ ي إتحاوتوي إصت عي ييبإ الي  ةإحن  يه إحوضيبطإا ي إتاجة ويقإصتعو يبإ

 إماليي إ يي إتح ييلوكي جإغيييبإت بغوبيييقإبةث بييقإت وعييهإصت بريي إفيي إت وتييي إتحتيي إمةييبإا ييي إتاجة وييقإاإكةيي

                                                                 
(

18
،  1997( أحمد محمد السنهوري ، مداخل ونظريات الممارسة المعاصرة للخدمة االجتماعية ، القاهرة ، العربية ، 

  .  161ص

(
19

،  والتوزيعنشرالتقافة المصرية للطباعة والاألسس واألجهزة ، القاهرة ، دار  –( محمد رفعت قاسم : تنظيم المجتمع 
  .  292ص؛2000

(
20

،  الجامعي الحديث ؛ب ت ( السيد علي ستا : نظرية الدور والمنظور الظاهري لعلم االجتماع ، اإلسكندرية ،مكتب   

  .  119ص
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إحلثا  ييقإ
م
إاإصمخوليي إملييكإت عيي ييبإ ي إ جوةييعإآلصييبإمبعيي 

م
صت الظيواةإو يي إتح ييب إتحييذيإريغاإ صاإ عينيي 

تح  ئ ةإ يهإ.

ص ةك إتووخ تمإنظب قإتح صاإص  إموضةنهإ  إ   ًي إ خول قإف إم عياإ صاإتحشب بإصز   ةإ

جةووقإ  إت   ًي إتألو ويقإتحو حيقإ: ش اكت  إف إتحعةاإتحوعوا إص وضة إذحكإ 

تالعوة ويقإاإصًذهإإيووونإتح صاإ  إن قإ  إتحوويع جإتحت إموويعإ  إتحشب بإصموع إف إتحبيئقإإ- إ

تحوويع جإموعلقإب لوكإتحشب بإمج هإآصب  إتشغلونإ بتكعإ صبىإصًذتإت مىإب ح صاإت وويعإ.

 إ ا  إ الئةقإحل لوكإتحذيإينوجهإون   إيووونإتح صاإ  إمويع جإ عينقإي اكه إتحش بإو إ -ب

 يو  واإ عإر غ  إ بتكعإ صبىإاإصًذتإ  إت مىإب ح صاإتحذتت إ.

يووونإتح صاإ  إ نة  إولوكيقإت لكه إتحش بإر غاإت بكعإون   إيو  واإ عإر غ  إ بتكعإإ-جإ

  صبىإ.

 ءإن  يإتحوعو إ تصاإتح صاإتالعوة ا إ:إصًوإنةوذجإتح لوكإتحذيإيال  هإتم  قإ صإعة وقإ وضإ- إ

  بتكعإتحشب بإ.

تح صاإتح ع  إ:إ صإت و اإحله فإتعن إنةطإتأل ع  إتحت إيالااه إتحش بإوضوإتاجة وقإصطوه  هإإ-ًيإ

 ف إتح عاإتحك  إحلجة وقإ.

إ  إ عاإ نإيوالك إف إولوكهإ تصاإتاجة وقإإ-صإ
م
تح صاإت عي ايإ:إتحذيإيبذ إ يهإتحش بإعهو ت

 .(21)إي ضاإ ع ييبهإتاع  ق

صمال ص إتحب يثقإتوتن  إو  إ ًةيقإص ل  قإص ب  وإاب اقإتاجة و جإ نإما مإم ني  جإحأل صتاإ

إح اعقإ
م
بأن يقإتحوعو إتحت إياومإا  إتألوض ءإ تصاإتاجة وقإاإص  إه إتأل صتاإتحت إيلعب  إتحشب بإإابا 

 ش اكت  إتحوعوويقإف إ شبصو جإتاع  قإتحع  قإتحوعوويقإ.



                                                                 
(

21
: بدر الدين كمال عبده ، دور طريقة العمل مع الجماعات في التنمية الريفية دراسة تجريبية ، مطبعة على  ال عن نق( 

بعض قرى محافظة أسوان ، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية ، العدد التاسع ، جامعة حلوان ، كلية 

  . 404، ص 2000الخدمة االجتماعية ، أكتوبر ، 
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ف إطا اإنظب قإتح صاإ صاإ ص  ئ إتاجة وقإف إوةلي جإتحوعو إ:صًن إت وعبتإ

طذتإتعبضن إحل صاإتحذيإيجبإ نإيؤ يهإتألص  ئ إتالعوة ا إف إطا اإوةلي جإتحوعو إنج إ نإًذتإتح صاإ ه إ

تحنش  إاإص  إيا  هإ  إتالبوو اتجإفي إتح يبت  إص ؤثبإألنإ  إووفإياومإبهإ  إموزيعإحنو إص  ووىإ

ة وقإو  إتحنةوإصتحوا مإ يعإتالًوةي مإبي حواو  إت  يوةبإحلةشيبص إصذحيكإحوال يي إنو ئجيهإ   و ةإتاج

اإصحألص  ئ إ صاإً مإف إ ج  إتحوعو إص وال  إف إتآلت إ:إ(22)إبغبتإتحعةاإو  إمعو بإ صاه

تإلويييه مإفييي إمالايييييقإ ًييي تفإتح يييبت  إبةوضييييوويقإحون ييييذً إبغيييبتإمعييييو بإشع ييييقإتحشيييب بإفيييي إإ-1

ضة إ شبصو جإتحوعو بإ ج  إتحوعو إ.تألنشعقإتحت إمو

  ي و ةإتحشييب بإفيي إًييذهإت شييبصو جإتحوعوويييقإو ي إبلييوغإتألًيي تفإت بعييوةإ يي إصييال إمايي ي إ -2

 تحووعيهإصتإلار  إحه إ.

ييي ر إفيييي إآاتءإصتمج ًييي جإصوييييلوكإتأل ييييبت إحلةشيييي اكقإتح ع حيييقإ يييي إصييييال إتألنشييييعقإ -3 تحويييأثيبإتإليجي

 صت شبصو جإتحوعوويقإ.

ييييب  إتوييييتثة اإ ت عيييييقإتأل -4 ييي ءإفيييي إ  يييي و ةإ وضيييي ءإتاجة وييييقإو يييي إ شيييي اكقإتآلصي  ييييبت إصتألوضي

إتًوة  يي ت  إصتحتييي إتشيي بهإفيي إتحويييتإن  يييهإتًوة  يي جإتآلصييب  إاإصبيييذحكإ
م
 شييكالت  إاإص يضيي 

.(23)تعع إتح ب قإحألوض ءإ   و ةإبعضه إ

  ذتإتحتبكيزإو  إ ش اكقإتحشب بإ؟

إو  إ ئقإ إ  إيت  ء إ  ذتإم إتحتبكيزإو  إ ب  إصونجي إ
م
ن بإت ش اكقإف إًذتإتاج نبإصتحتبكيزإ يض 

إ
م
تألصبىإف إتحن وتإصت ش اكقإفي إتألوةي  إ صنإغيًب إ  إ ئ جإت جوةعإإ–تحشب بإ  إتاجن ينإابع 

ي إ ي إإهعوتنبإتحونةييقإبةي إمةثليتحوعوويقإف إ خول إ  ي إطي  يقإت شيبصو جإصص  يقإتح يغبىإصغيًب

بقإو إًذتإتح ؤت إيجبإتحووويعإفي إموضييحإ عنيىإت شي اكقإص  ي إتحوعوويقإتألصبىإاإصحفع تاكةالجإ

                                                                 
(

22
،  2003( محمد محمد الحمامضي ، البرنامج القومي للتدريب لمشرفي األنشطة االجتماعية ، وزارة الشباب ،     النشر ، 

 . 128ص

(
23

) Toseland, Eonald W, and Rivas, Eobert: Antntroduction to Group work Practice. New York. 
Macmillam, Publishing company. 1984, p8. 
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 ًةيقإتحشيب بإك ئيقإ و وييقإتعوةي إولي ي إت جوةيعإفي إعةييعإتاجوتنيبإ.إص ي إًني إذحكإموضيحإصطببتزإ

.مبىإتحب يثقإموضيحإ عنىإت ش اكقإ صالإ

ذإتاععيطإصتح ييبت  إيا ي إبة هيومإت شي اكقإبأا يي إ ياإ ي إيو يياإب  شي اكقإفي إتمخي ذإتحاييبتاتجإ صإمن يي

تحونةيقإ صإت ش اكقإف إتاع   جإتحع  قإتحت إمع  إ  إصتالوو   ةإ  إتاع   جإتحت إما  ه إمنظية جإ

صه إ يض إتحعةليقإتحت إإاصي ةإمة وكإت جوةعإ صإتحوا إب حاي إتحت إت ن إمنةيقإت جوةعإطل إمالاياه إ

إف إتاكي ةإ
م
عوة ويقإ جوةعهإاإصموونإح يهإتح ب قإف إ نإصتالإتاليو   يقيؤ يإتح ب إ  إصالحه إ صات

تش اكإف إصضعإتألً تفإتحع  قإاإصتمب  إ  ضاإتحوو ئاإحوالايقإصطنج زإًذهإتألً تفإ.إن ونو إ  إ

تح يي باقإ نإًنيي كإ ًةيييقإي يوىإحيي صاإتح ييب إفيي إتحعةلييقإتحونةو ييقإب ووبيي اإ نإتأل ييبت إًيي إإا   تحوعي

.(24)صحلةجوةعإ يض إإ  إص قإمبميبإ ًةيت  إب حن بقإحه تألي اإو  إمال ي إ صحو  ت  إصتيوي ع ت

إفي إتاكييي ةإتالعوة ويييقإفي إ جوةعييهإصموييونإ
م
تعيبفإت شيي اكقإبأا ي إ"إتحعةليييقإتحتيي إييؤ يإتح ييب إ ي يي إ صات

إف إصضعإتألً تفإتحع  قإبأ ضاإتحوو ئاإو  إمالايقإملكإتألً تفإ"إ
م
ح يهإتح ب قإألنإيوونإ ش ا  

.(25)

جة ويقإف إ خول إعوتنبإتاكي ةإ نذإتحا مإص  زتحتإضبصاةإ و ويقإب حن بقإحفن  نإ  نتإت ش اكقإتا

إ
م
و  إن  هإ اطإاإألنإًذتإتإلرب  إالإاإذحكإألنإتح ب إالإت وعيعإ نإتشبعإتيوي ع مهإتألو ويقإ عوة ت

قإطل إ ا  إاإ  إًن إيةك إ نإتععىإ ًةيقإت ش اكإيو إطالإب  ش اكقإ تصاإتاجة و جإتإلن  نيقإت نظةق

تع بإو إتيوي ع جإت  و ي ي إ  إتاع   جإاإصمالم إ   اكه إاإكة إ ا  إي إت  فإطل إز   ةإص بتجإ

ت شتبكينإصتإلوه مإف إز   ةإنضجه إكأ بت إاإكة إ نإموويعإنع قإت ش اكقإي إيؤ يإطل إطثبتءإتحابتاتجإاإ

.(26)ألا  إم بحإ وأثبةإبةعلو  جإصص بتجإ ونووقإ

صتحوعيو إ يإنإ يب إًيذتإصهي إ)تحشيب ب(إحالووةي  إولي ي إفي إطاي اإت شي اكقإيصإًيذهإتح ئيقإ  ي إوي إمخ ي

صمبعيعإ ًةيييقإتحشيب بإطلي إ ي إيوةويعإبيهإ يي إإعيو إطلي إ ي إيوةويعإبييهإتحشيب بإ ي إ ًةييقإكبييبةإاتالصويي اإت

                                                                 
(

24
،  1996اإلسكندرية ، المكتب العلمي للنشر ، ، ؛  2طمحمد عبد الفتاح ، الخدمة االجتماعية في مجال تنمية المجتمع ،  (

    . 190ص

(
25

 . 62، ص 2000دار الصفوة للنشر ، ؛  2ط محمود محمد محمود ، إدارة التنمية مشكالت وقضايا ، القاهرة ، (

(
26

 1986، تنظيم المجتمع أسس ومبادئ ، القاهرة ، توت للدعاية واإلعالن والنشر ،  عبد الحليم رضا عبد العال وآخرون ( 

  256، ص
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إيوةييزإبيهإ ي إتويوع ت إصط و ني جإمؤًليهإحويول  ي إ  إي اةإو  إتحبذ إصتحعع ءإاإصصص  ئصإصي اتجإ

 بجإتصطنج حإتأل صتاإت علوبقإ نهإاإالوية إطذتإموبشواإو مإًذهإت  ؤصحيقإصتحن وتإب بت  إتحونةيقإ

.إت ش اكقآحيقإتحوعو إص و حيبإنج حإ

ييي إتحييي صاإتحيييذيإيايييومإبيييهإتحشيييب بإص يييبمبطإبةيييي ىإ ص وويييي إ  يييواباإتحوغيييييبإفييي إ   يييقإت جوةعييي جإو ي

 ؤصحيقإ. ش اكوهإصط اتكهإصصويهإ وتي هإاإصرعواهإب  

نةيوإإطحييهإت جوةيعإ ي إ عياحي تإ جب إ ولوبإ صإ ينهجإي ي فإإ  إصال إتحوعو "ص ش اكقإتحشب بإ

إ ال بإاإكة إ ا  إحي تإ جب إمولي إ
م
إ  اك 

م
إ ي بحإ وتان 

م
إاإ صإيو ي 

م
تحشب بإاإصمببيوهإتعوة وي 

و ي إ ي إي يي إت جوةييعإإطذتإ  نيتإمالويويمويونإ  وليقإصطيج بيييقإ صإ  تءإصتعيبإمجي هإتح صحيقإاإ   شي اكقإ

اإص ي إن يييقإ صيبىإ يإنإت شيي اكقإإتاع  يقإتحع  يق ي إن يييقإتالريتبتكإتح ع ي إفي إبيبت  إص شيبصو جإ

إ  إ
م
.إتحت إتعو إوليهإب حن عإإت ه اتجإم ي إتحشب بإبوعهإص صإاإ ف إم الهإصمك بهإكثيبت

ص وتكبقإيبكقإتحوغيبإف إت  وةبإإحلشب بإ صاإً مإف إتإلوه مإتاج  إحلعةاإو  إتغييبإت جوةعإب حوا ص

ًييييوإتحاييي  اإكايييوةإضييي ابقإو ييي إتحوغلغييياإبييييينإت شييي اكقإصتحوعيييو إاإ  حشيييب بإت يييؤ  إبأًييي تفإإت جوةيييع

صصضعإتاكلو إحه إاإص ال صحقإمعبيقإًذهإتاكلو إإص شكالمه يوتحهإإحو ه  خول إابا جإتحشعبإاإ

.إبأياإتحوو حي بأولوبإ ع  إيالاقإتحو و إطل إتألً تفإف إ وب إصيتإ ةك إ

:إطنإتحشب بإ ً إتحع ي جإتحبشب قإتحت إيةك إ نإت ه إف إتاجهيو إتحونةو يقإبي  جوةعإإص ةك إتحاو إ

تحليب إاإذحكإ نإت جةعإتحليب إتع إن بقإتحشب بإ يهإ بم عقإ ا انقإببعضإتح ص إتألصبىإ.

عإتحنع قإصط تاةإ وةيزةإاإ ة إصتوإ وي إصيوييوعلبإصعو إنظ مإتحليب إ يإتغييبإف إت جوةعإي تثإططنإ

.إإص   ن ةإتعوة ويقإو  قإ  إتحشب بتحشب بيقإيوعلبإطيج  إ بصإحلةش اكقإ

بمبطإب يواةإحلبال إصتحتي إمي ًةيقإتحشب بإاإيي إطنإتحشب بإً إتح و  قإتألو ويقإص  إًن إمكة إ

حذحكإ إنإتويوع  ةإبأكةله إووفإمنوف إصإحيبي اإ إذتإض  إتحشب بإ إنإعبيعقإولوكي ت  إب و ويقإ

إ.تحليب حن ضت  إالب إ نإيوونإو بإطو  ةإتحشب بإحلاي إتأل ليقإحلةجوةعإإتحبال 
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وإ و  إثبصتت  إص وتا ً إ له إإحيبي تحشب بإًوإا لإ   إطنإ اإصحيسإتحن طإصو ت  إصوو  ً إاإص  وابله إًص

موعهه إاإصت و ي إ ن  إصتغيًب إاإكي يقإتاك  ظإو  إ و  إثبصتت  إصكي إمنةي  إصكي إإتحبال  إذتإ  اكتإ

تووع وتإ نإمؤ يإاو حت  إف إتاكي ةإ.

...إصو ي إ كو  يهإملاي إمبعي جإت  يواباإصفيي إًي إصتحشيب بإًيوإت  يواباإصتحبعي ءإ...إًيوإ  ياإتأل يقإصوة  

طنإتويتثةبإبالكةيقإص ويي إب عنيقإصصعيهإتحووعيييهإإذ ويهإموال ي إ  يؤصحي جإتألييي مإاإصتحشيب بإًيوإك ييزإا

.(27)اإت عاو إوليهإ لحإص نو إصياقإتألتحعيبإ  

صمكة إتألًةيقإ ية إمةثلهإًذهإتح ئقإ  إ   اإحلوج ي إصتحوغييبإ  إيي إتحاي إصتحع  تجإتاج ي ةإ

ب  جوةعإتحت إيوبن ً إتحشب بإصتحت إو  ةإ  إموتعهإ  إًوإو ئ إ  إيي إصو  تجإب حيقإبعةلي جإتحوغيبإ

إإتحليب 
م
إ  إ    اإتحوغيبإتالعوة ا إصتحثا ف إف إت جوةعإاإحهذتإُتع إتحشب بإ   ات

م
اإ له إتحليب إائي  

اإ لةي إ مياليتإحهي إتح ب يقإإبشواإو م صاإً مإف إت   ًةقإتاج  ةإحلعةاإف إمالايقإ ً تفإتحونةيقإ

ف إت ش اكقإف إوةلي ت  إ.إ

اإو ي إتحوغلغياإبييينإًيوإتحاي  إبوعيي حي إتإلويالمإتح يةالقص ي إت ؤكي إ نإتحشيب بإتحيوتا إتح يلي إت يؤ  إ

 خول إابا جإت جوةيعإص ئ ميهإحيو ه إ يوتحيهإص شي  لهإصصضيعإتاكليو إحهي إص ي إيةييزهإحيو ه إاباي جإ

ص ئ جإت جوةعإًوإصعو هإبينإ بيلوينإ  إتحعةبإ هوإيوةإبينإضع ينإاإكة إو بإون  إتحابآنإتحكب  إ

ييي ل إ:إ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييييهإتعي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يييي إيوحي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي في

إَعإ ي  
ُ
إث ي إَضيعث م ي إ   

ُ
ك

َ
ا

َ
ل
َ
يإص يذ 

َ
إهللاإتح

م
َبق يييث

َ
إَضيعث م إَصر ةم يو 

ُ
إي ي   إَبعث ي ث إَعَعيَاإ   ي  

ُ
إث

م
ة يو 

ُ
إي إَضييعث م ي   إَبعث ي ث َعيَاإ  

يُبإ   
َ
يُ إتحا َوإتحَعل  ًُ  ُءإَص

َ
ُقإَ  إَتش

ُ
ل .(28)إَيخث

اإحيذحكإيجيبإ نإتعيو إولييهإفي إإتعةي ل إوي  إتح يو نصف إ جوةعن إتحليب إُتع إتحشب بإ كثيبإن يبقإ ي إ

اإاك عييقإ جوةعنيي إطليي إًييذهإتحونةيييقإصص  ييقإفيي إو ييبإإ ييقإتحع  ييقص شييبصو جإتاع وةليي جإتحونةيييقإ

إ ييي إ
م
تحوانيييقإصتحعلييي إتحييذيإنعيشيييهإتحييييومإاإصطزتحييقإ ييياإ يي إتعتيييبتإويييبيله إ يي إ عويييي جإاإصذحييكإنظيييبت

اإصت جوةعي جإتحتي إمويونإ ي ي إطلي إتأل ي مإإ ي إصاته ي إ ي إ  يعإحعجليقإتإلنوي جإصتاع  يقإتحع  يقإويوجنيه

                                                                 
(

27
،  2000،  ( فرد ميلسون ، الشباب في مجتمع متغير ، ترجمة : يحيى مرسي عيد )اإلسكندرية ، دار الهدى للمطبوعات

 ( . 122-121ص ص 

(
28

  ( .54( سورة الروم ، اآلية )
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 جوةع جإًب قإصموونإ ي  إن بقإتإلنوي جإضيئيلقإ صإتعوةي إو ي إريب بإ ي إن بقإتحشب بإضئيلقإتع إ

 جوةع جإ صبىإك وحإب بإتحهجبةإطحي  إصكذحكإت هياإطعبتءتجإتاجن يقإطل إغيبإذحكإ.

إو إمةيزإًذهإت بيلقإب ح ين  يقإصتحا اةإتحع حيقإو  إتاكبكقإصتحو  واإبينإتحشب بإص عإغيًب إ
م
 ضال

ألعييي  إتألصييبىإصكييذحكإ ييعإت ؤو يي جإصتحيينظ إصتحاوتويي إتحع  ييقإتح يي ئ ةإفيي إصتإتحعةب ييق ي إت بتييياإ

.(29)ت جوةعإ

ص ةك إملعيصإ ً إتألوب بإتحت إمجعاإتحشب بإ ً إ ئقإ  إ ئ جإت جوةعإ ش اكقإ
م
إ:تآلت إف إصمعوو 

اإصب حويي ل إإتعي إتحشييب بإا يييقإبشيب قإ ع حييقإصيو ييقإاإيةكي إ يي إصالحهيي إطيي تثإتحوغييييبإت علييوب (1

.إمالايقإتألً تفإت أ وحقإ  إتحوعو حو و إطل إت

يوةوييعإتحشيييب بإبنظييبةإ  يييوابليقإث يبيييقإص وعييواةإمخولييي إبشييواإصتديييحإوييي إنظييبةإبييي   إ  يييبت إ (2

إحلوعيييو بإصتحوغييييبإصًييي إالإيب ضييونإيبيييو إ يإتغييييبإتعوةييي ا إ صإ
م
ت جوةييعإاإ  حشييب بإ كثيييبإماييبال

 يي نيي إ يي إيو ييقإصابيعييت  إصص يي ئصإتيو يي  يإ صإوي يييث إ ثةييبإاإبيياإيجيي صنإفيي إًييذتإتحوغييييبإ

 .(30)نةوً إ

اإكة إ ا  إف إت جوةعإتحليب إتحشب بإً إ كثبإتح ئ جإتحعةب قإييو قإصي اةإو  إتحعةاإصتحنش  إ (3

إو ييي إناليييوإيةكن ييي إ ييي إتحوكيييي إ
م
تح ئييقإتحعةب يييقإتحتييي إيوييي  إيويييونإبن ه ييي إتحن اليييث إصتحثاييي ف إ كيييوةال

تحوعو إصت ش اكقإف إك إ نإت ه إف إمالايقإ ً تفإصتحووت قإصت ش اكقإبأيصثىإتحع ي جإتحت إية

 .إت شبصو جإتحع  ق

إ  إيوةوعإبهإ  إ ه اتجإصي اةإو ي إتحليب إيةثاإتحشب بإتحعن بإتحبشبيإتح ع  إف إت جوةعإ (4
م
نظبت

 طيبتزإتحنةوإصتحوا مإ.

تنخ ضييتإاإ اي إإتإلنويي جتعي إتحشيب بإبةث بييقإتحايوةإتحع  ييقإتح  ولييقإصت وعلةيقإتحتيي إمي يبإ جليقإ (5

اإحذحكإ إنإ(31)مإإ2006%إونقإ0.6مإطل إإ1995%إونقإ2.26ن بقإتأل يقإبينإتحشب بإتحليب إ  إ

                                                                 
(

29
  . 8-7، ص ص  1987الشباب العربي والتغير االجتماعي ، اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، ( محمد علي محمد ، 

(
30

  . 143، ص 1989( عبد الحميد عبد المحسن ، الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب ، القاهرة ، برنت للطباعة ، 

(
31

  . 2006،  1995عداد العام للسكان ( الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق ، النتائج النهائية للت
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إ يي إيت يي إبيييهإ
م
 ئييقإتحشييب بإهيي إتح ئييقإتحايي  اةإو يي إمالايييقإ عيي الجإتحونةيييقإبويياإ بع  ًيي إاإنظييبت

 تحشب بإ  إصا إصط اتكإصي اةإو  إتحوكي إصتحوأيل إ عإتألصض  إصت وغيبتجإتحا ئةقإ.

حشب بإبالك إموو ن  إتاج ة ن إصمو  اإنضجه إيو له إطل إ صجإيوت  إصب حو ل إموظي إا يقإت (6

 تحعةاإتحضعةقإًذهإح  احإتحبال إ.

تحشيب بإبالكيي إمويو ن  إتحن الييث إيةثليونإتحاييوةإتح ت عيقإطليي إتأل ي مإحلن ييوتإب حونةييقإصًيي إتحاييوةإ (7

 .إ(32)تعتبفإب اجةو ت وعواةإتحت إالإميألإ  إتإليب  إصتحت إمؤ  إب حوغييبإصالإ

طنإتغييبإ صض  إ يإ جوةعإطل إتأل ضاإيووي إو  إتح صاإتحذيإياومإبهإتحشب بإص بمبطإبووييهإ (8

مإصيبإ حياإو  إي اةإإ2011صط اتكهإ ويعهإاإصحعاإ  إي اإف إو  ن إتحعبر إ  إثواتجإف إونقإ

 تح عبقإ.إتحشب بإو  إتحوغييبإص  تءإتأل صتا

حعا يي إ هيوإيةثياإ نشيطإتحعايو إفيي إتاميي  هإ جي الجإتحعلي إصت عب ييقإتحشي بإبالكي إتكوةي  إنةيوهإت (9

إو  إتح اتوقإ ثلة إ  نإف إ بيلقإتحع وحقإاإ
م
صتحبال إصتح اتوقإبج يقإص ث ببةإ؛إألنهإحيسإ بغة 

صف إونوتجإتحوعلي إتألو يث إ هوإي الإحبغبوهإتحشع يقإإلكة  إ اتووهإصتحبالي إوي إ  ضياإ

 تألصض  إصت  وو  جإص ي ن  إ.

يي اةإتحشيب بإتحوتديكقإو ي إتحووت يقإصتحوكيي إ يعإتألصضي  إتالعوة وييقإتح ي ئ ةإصًيوإيي  اإو ي إ (10

 طيج  إتحعالي جإصتحو  والجإ عإ خول إت وغيبتجإتالعوة ويقإصتحثا  يقإ.

إفي إت جوةيعإالإيةكي إتالوييت  نقإبيهإاإصابةي إوي مإتويتثة اإ (11
م
إيو ي 

م
ييوةإتحشيب بإفيي إيةثياإتحشيب بإميي ات

اإبياإييي إي  ي إ يي إص ياإطحيييهإإ ال يبإصوةليي جإتحوعييو الإتعييوقإوةلييقإتإلنويي جإص  يقإت جوةيعإ

ي إ ي إتحعي  تجإ ت جوةعإ  إمنةيقإو إاب قإتكت ي بإوي  تجإوييئقإ ثياإتح يبيقإصتإلعيبتمإصغيًب

 تحت إتعوقإ  يبةإتحونةيقإصتإلنو جإصتحوعواإاإ هوإوالحإذصإي ي إ.

ب بإ ثلة إًوإتاك  إف إت جوةعإتحليبي إوي يه إ  حعن بإتحبشبيإص  قإطذتإ  نإغ حبيوهإ  إ ئقإتحش

ف إوةلي جإصببت  إتحونةيقإتالعوة ويقإب حبال إصي يبإا  إطل إ   فإتحي ص إت وا  يقإاإصطنإمعليبإذحيكإ

واو إ  إتحع  إ.

                                                                 
(

32
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إتحشب بإاإذحكإتح صاإتح ع  إتحذيإي مإبهإتحشب بإف إ
م
صحعاإ  إيؤك إ ًةيقإتحعن بإتحبشبيإص و  

تحونةيقإصتحوالو إ  إتحوخل إطل إتحوا مإاإيي إتووع وتإتحي ب نإب وتو إريب ا  إإتحي ب نإف إمالايق

 نإمنوااإطل إ   فإتح ص إت وا  قإإصتحذيإيع  إ  إتح ًشقإ نهإو ي إتحيبغ إ ي إإي يبةصال إ تبةإ

تحوخب بإتحو  اإتحذيإاكقإب اليو   إتحي ب ن إ ثن ءإتاكببإتحع  يقإتحث نيقإ ا إ  ك إحلي ب نإب ضياإ

إصتألتاجهو إإمض  ب
م
إتيو   ي 

م
ووخ تمإتأل ثاإحلةوتا إتحعبيعيقإصتحع ي جإتحبشب قإ نإم بحإوةالي 

إف إتح وقإتح صل إاإصذحكإ لهإب ضاإ جهو تجإتحشعبإتحي ب ن إصالوية إرب بهإإ.
م
إيو  

م
ص ن    

تاإصت  ؤصحينإف إصبة إ نإتحشب بإ ج  إ  إ ج الجإتاع  قإتالعوة ويقإي بتإولين إ نإننبهإ صك بإتحاب

بال ن إتحو كيبإتاج يإصتحوخعيطإتحوتا إتحش  اإصت تبتبطإت وو  اإحبو يقإرب بن إصمخ يصإتإل و ني جإ

ص اءإ  إت ولع هإاإيي إ  إتحضبصايإبذ إتاجه إف إوبيله إاإألا  إإتح ئقصت وتا إت  حيقإتحو  يقإحهذهإ

بإاإكة إصويلقإتأل قإف إمنةيقإرب ا  إصطو ت ً إاكي ةإن جك قإ نوجقإيخ  ونإ ي  إبال ً إف إ  واباإ ًع

يجبإ نإينظبإحلشب بإو  إ نهإنو إ  إ نوت إتالوتثة اإتاليو   يإصتحعةاإت نو إت  ي إتحذيإ  إرأنهإ نإ

اإصحو إت هاإمالايقإ ً تفإتحونةيقإتالعوة ويقإيوعلبإإ(33)يع  إتإلنو جإصز   ةإتحع ي جإتحبشب قإحأل ق

 إت ن وبقإحوالايقإً  تفإاو يقإتحشب بإبة هومإو بيإيو قإصتحووعه جإتحع  يقإصضعإتاععطإصتح بت 

إاب ايقإتحعةياإ يعإتاجة وي جإتحتي إت ي و ف إًذتإتحشأنإاإكة إيوعلبإتأل بإ يضي إتحوييوفإو ي إ ًةييقإ

اإص عب قإتح بت  إت ن وبقإحوالايقإتح صاإإ  إصال إوةلي جإتحوعو تحشب بإف إتحاي مإب صاً إتإليج ر إ

ت ش اكقإ  إصال إتحوعو إ.إ ن وبإحلشب بإف إطنج حإوةلي جت

منةيييقإطي ي لإتحشييب بإإو ي تعةيياإكةي إ نإاب ايقإتحعةيياإ يعإتاجة ويي جإفي إطايي اإتاع  يقإتالعوة وييقإ

بة يؤصحيت  إمجيي هإتإلنويي جإصذحييكإبتشييجيعه إو يي إتيوالي مإوييوقإتحعةيياإت يي ل إ شيي ايعه إتإلنو عيييقإ صإ

بأوع اإتح وقإيومإربته  إص وحإوباإتحعةياإ  ي  ه إصمةكيينإتحاي  ا  إإضة نإربتءإتح صحقإ نوج ت  

 ن  إحوول إ ن  بإ هةقإف إتح صحقإبع إتحوأك إ  إمأًله إحوول إملكإت ن  بإصطعبتءإ   با جإولةيقإ

.(34)صوةليقإو  حقإالصوي اإتألك  ءإصطوع ه  إ ب قإإلثب جإصعو ً إصي اتت  إتإلنو عيقإ

                                                                 
(

33
،  1987، الدار العربية للكتاب ،  ليبيا ،  3ط ،الشباب ( عمر محمد التومي الشيباني ، األسس النفسية والتربوية لرعاية 
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اإ ة إصال إ  إصال إتحوعو إمو إ صنإ ش اكقإتحشب بإاإ   ش اكقإ ب  إ و لإصتحونةيقإتحن جكقإالإ

إب ألوة  إتحوعوويقاإكة إ نإ ش اكقإتحشب بإإت ش اكقإيوعل إتحشب بإكي إيوتعهونإص اللونإ ش  له 

إصيوة
م
(35):إف إتآلت   إصال إتحوعو إاإصمولعصإ ًةيقإ ش اكقإتحشب بإإمجعاإطنج زتت  إ كثبإثب م 

.صتحوعو إش اكقإت الإمو إب صنإإتحت ش اكقإه إيلبإوةليقإتحونةيقإتع إت  -1

 ش اكقإتحشب بإفي إمالةياإبعيضإتحعيبءإصمن ييذإبعيضإت شيبصو جإوييخ  إوي إتح صحيقإتألوبي ءإ -2

 ص ؤ يإحلك  ظإو  إتإل و ني جإتحت إموو بإف إت جوةعإ.

 ا بليييقإتيوي عييي جإإفيي إت ؤو ييي ج ن  يييه إطلييي إيييي مإتحشيييب بإبتنظيييي إصتحوعيييو إمييؤ يإت شييي اكقإ -3

 ت وتانينإ.

   إتحوا إتالعوة ا إصتح ي يث إصتاليو   يإحلشب بإ.صتحوعو إمع  إت ش اكقإ -4

ت ه إت ش اكقإف إمو يبإتاجهو إصتأل وت إو  إتح صحقإ ثاإتووجالبإص بتجإصرب  جإص اعيقإي إ -5

 مول إتحكثيبإصمع  إ  إبع حقإرب بإتحبل إ.

  ييوفإيع يي إذحييكإ يي إإ ي إصييال إتحوعييو يييذإت شييبصو جإوني إ شيي اكقإتحشييب بإفيي إ اتوييقإصمن  -6

إ ي إت ع حبيقإ
م
صوي  إبوول قإصصيتإصعه إًذهإت شبصو جإ ة إينيو إونيهإ ي إم هي إحلةويي إبي ال

 ت  وةبةإب اع   ج.

ت جوةعيييقإإج يعإتعايي إتاكييي ةإتاكضيب قإصكثييبةإت شييكالجإ  يبحإ يي إتح ييعبإتكتشي فإت شييكال -7

 .(36)نإت هنيينإ اطإاإ الب إ  إت ش اكقإف إذحكإصتحعةاإو  إيله إو إاب قإتحع  ي

 وحإينوتجإتالم   إحلو  ً إبينإتاكوو قإصتحشب بإيي إت وجيبإتاكوو قإطل إيض ي إتحشب بإ -8

 ص شكالمهإصتيوي ع مهإ  إصال إتاجهو إتحذتميقإ.

إفي إتحعةياإتحيذيإييؤ يإطلي إز ي  ةإطويه مإتحشيب بإصماليب كه إص ي وليت  تحوتيي إغبلإاصحإتح ب قإ -9

 .(37)ت جوةعإبشواإو مإت  وابليقإف إمالايقإ ً تفإ

                                                                 
(
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  .  191مرجع سابق ، ص ( أحمد محمد إضبيعة ، التنشئة االجتماعية للشباب ، 
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إ إنإًن كإ وب بإ صبىإمؤك إو  إ ًةيقإت ش اكقإصتحوعو إ  إصال إتحشب بإصمودحإ ًةيقإ
م
صطعة ال

.إ اإًذهإتألوب بتحشب بإصحك إابيعقإتحبال إالإت ةحإب ب إ

 ًةيقإ ش اكقإتحشب بإف إ شبصو جإتاع  قإتحع  قإتحوعوويقإ:

إألنتحن جكقإالإمو إ صنإ ش اكقإتحشب بإاإ   ش اكقإ ب  إ و لإف إتاع  قإتحع  قإتحونةيقإ

ت ش اكقإيوعل إتحشب بإكي إياللونإ شكالت  إيتىإي بالوتإ كثبإي اةإو  إ وتعهقإملكإ  إصال إ

 يي إصيييال إفيي إتحنييي لإاإكةيي إ نإ شيي اكقإتحشيييب بإفيي إوةلييي جإتحونةييييقإت شييكالجإصًييذتإتغيييييبإ عنييويإ

إصيوةإصمولعصإ ًةيقإ ش اكقإتحشب بإإمجعاتحوعو إ
م
:إتحو حيقإ  إصال إتألوة  طنج زتت  إ كثبإثب م 

 يعإتعايي إتاكييي ةإتاكضيب قإصكثييبةإت شييكالجإ  يبحإ يي إتح ييعبإتكتشي فإت شييكالجإت جوةعيييقإ -1

.(38)صتحعةاإو  إيله إو إاب قإتحع  لينإت هنيينإ اطإاإ الب إ  إت ش اكقإف إذحكإ

 و إو  إمو يبإتاجه إصت   إتاكوو  إ  إًوإ ً إ  إت  ؤصحي جإتحك يبىإطنإ ش اكقإتحشب بإت  -2

 و  إت  ووىإتحاو  إ.

  يي ًةقإتاجهيييو إتحوعووييييقإ ييي إصييال إ شييي اكقإتحشيييب بإتعةييياإو يي إمالاييييقإ بييي  إ يةابتاييييقإ -3

 تاع   جإ.

 مع  إوةليقإ ش اكقإتحشب بإف إ شبصو جإتاع  قإتحع  قإ  إتحوا إتالعوة ا إحلجة ًيبإ. -4

ينوتجإتالم   إحلو  ً إبينإتاكوو قإصتحشعبإيي إت وجيبإتاكوو قإطل إيض ي إتحشعبإإ وح -5

 ي إإتألًي تفآلاتءإتح ي اكقإحوالاييقإتحوعيوا إصتتح كيبإص شكالمهإصتيوي ع مهإ  إصال إم وي إ

 صال إتاجهو إتحذتميقإ.

 ي إ إتع ياإتمج ً جإتحشب بإصمنةيقإشع يت  إصتكت  بإتحا اةإو  إيياإت شيكالجإص وتعهت ي -6

 .صال إت ش اكقإصتحوعو إ

في إتحعةياإتحيذيإييؤ يإطلي إز ي  ةإطويه مإتحشيب بإصماليب كه إص ي وليت  إتحوتيي إغبلإاصحإتح ب قإ -7

ص يي إصييال إإ(39) يي إصييال إ شييبصو جإتاع  يقإتحع  ييقإت  يوابليقإفيي إمالايييقإمنةيييقإ جوةعي ت  إ

                                                                 
(

38
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ال إم  والت ي إ يعإًيذهإ بتكعإتحشب بإتحت إالب إ نإيبمبطإوةلهي إا يئي جإ صيبىإفي إت جوةيعإ ي إصي

تحهيئ جإصو إابقإصضعإتحثاقإبعبيعقإتحوضعإتالعوة ا إصتاليو   يإيي إطنإتحثايقإهي إ ظهيبإ

مأ ييقإتأل عي  إبشيواإ  يي إصيي اةإو حييقإتحك ي ءةإاإصكيذحكإويي إإ–بشيواإضيةن إإ–واالني إتعني إ

ألشع صإ صبىإ  إصال إ  بت إت جوةعإ ن  ه إاإيي إيوعو إبعضإتاب قإتحوع صنإ عإًيئ جإ

بيين  إصبيينإتحشع يقإص ا  ونإعهو ً إوي إاب يقإتحوع  ياإت وبي   إص تن زحونإو إ   اكه إ

إلنجي حإتحثايقإبيينإت نظةيقإصت نظةي جإتألصيبىإصتويواع بإ وعيووينإعي  إحي و إتمخي ذإإتآلصيب  

 .(40)تحابتاتجإف إت نظةقإصتحوأثيبإو  إتح ي وقإتإل تا قإ

 جإتاع  قإتحع  قإصكي يقإ وتعهت  إ: وب بإضع إ ش اكقإتحشب بإف إ شبصو

يوعي إتحع ييي إ يي إتألويب بإتحتيي إمييؤ يإطلي إضييع إ شيي اكقإتحشيب بإفيي إ شييبصو جإتاع  ييقإ

(41)إتحع  قإتحوعوويقإيةك إمن صحه إو  إتحنالوإتحو ل إ:إ

ويي مإميييو بإتحييوا إتالعوةييي ا إ صإتح ي يييث إب ح اعيييقإتحتييي إمةكيي إتحشيييب بإ يي إت شييي اكقإتإليج بييييقإ .1

تح ع حقإ.

و يي إتحون ييقإبييينإصيييتإ مإمييو بإصييتإتح ييبتغإحي ىإبعييضإتحشيب بإب إلضيي  قإطلي إويي مإتحاي اةإوي .2

 تحوعوويقإ.عهو ً إإح ىإبعضه إتآلصبإصمنظي تح بتغإ

 صعو إبعضإتاع بتجإتح يئقإتح  باقإح ىإبعضإتحشب بإ. .3

صعيييو إبعيييضإتحعييي  تجإصتحاييييي إصتحوا حيييي إصتالمج ًييي جإصتألنةييي  إتحثا  يييييقإتحتييي إتعيييوقإ شيييي اكقإ .4

 حشب بإصضع ه إ.ت

ييي إالإما بيييياإ .5 ييي إييييي وونإحلةشيييي اكقإ ي ي ييي  إتحشييييب بإ نإبييييبت  إ شييييبصو جإتاع  ييييقإتحع  ييييقإتحتي توواي

 صالإتع بإو إطات ت  إصاغب ت  إصتيوي ع ت  إ.تًوة   ت  إ

يتييىإفيي إ ًةيييقإت شيي اكقإبإبيي تءإتحييب يإفيي إًييذهإتح ييبت  إص شييبصو جإ اي تنإتحثاييقإحيي ىإتحشييب بإ .6

إ ن 
م
  إ نهإح إي و إت  ؤصحونإ صإتحا ئةونإو  إًذهإتح بت  إبآاته  إ.تاع  قإتحع  قإتووا  ت

                                                                 
(
40

) Roderich M.Kramer, Tom R. Tyler. "Trust Organization Frontiers of Theory and Research" . 
London : Sage Pubication, 1996 , p337 . 

(
41

 . 6:  1، ص ص  2003، يوليو ،  1802( سعد طه عالّم ، مجلة األهرام االقتصادي ، القاهرة ، العدد 
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تحت إتع ن إ ن  إتحشب بإص  إ ًةه إ:إتأل يقإصتحبع حقإصعو إبعضإت شكالجإتالعوة ويقإصتأل بتتإ .7

 اإصتإل   نإاإصتحعصتجإتح بيإاإص ز قإتحهو ق.

اجة وي جإطلي إمنةييقإتمج ًي جإتصت ن إتاع  قإتالعوة ويقإبعبيه إت خول قإصص  قإاب اقإتحعةاإ يعإ

اإ الينةي إت يوااإتحشيب بإص ة اويونإيييي ت  إإناليوإتحوعيو إصذحيكإفي إ ياإ بتيياإنةيوإتإلن ي نتحشيب بإ

ف إ  سإتاك عقإطل إ  إيا إبج نب  إصي  و ً إو  إتكت  بإتاع بتجإاإصًن إيأت إيوونونإتاج ي ةإ

وةييي  إص  ييييقإفييي إتحععلييييقإ  ييي و ت  إحلك ييييو إو ييي إبعييييضإتأل صاإتاع  يييقإتالعوة ويييييقإوييي إاب ييييقإ

.(42)تح ي يقإ

تحعوت اإتالعوة ويقإتح لبيقإت ؤثبةإف إتحوعو إ:

تحشيعواإتالعوةيي ا إناليوإتالنوةي ءإحلةجوةييعإييؤثبإو ي إت شيي اكقإإصطنإيليقإتحيوا إتالعوةيي ا إصتحثاي ف إ (1

تحوعوويقإ.

عي هإويي إت شي اكقإفيي إت جي  إتحوعييوا إ  حشييعواإصمبتحشيي بإصتشيغاإذًنييهإت شيكالجإتحتيي إموتعيهإ (2

ييييبتجإ ي ييييقإصنايييييصإتاع ي يييي إتحوعوويي ي يييي اخإحلةوتيي يييي إتاعي يييي  إصتإل اتكإصتح هي ي ييييومبإصتإليبي ييي حالقإصتحوي ي بي

 تالعوة ويقإف إ ج  إتحاضيقإتحوعوويقإ.

/إغةيوتإبعيضإ ًي تفإت جوةعي جإتألًلييقإ/إوي مإصعيو إتشيبيع جإ   ييقإناليوإتحعةياإتحوعيوا إ (3

 .إذتميقإ/إتحظبصفإتاليو   يقإتحع ينقتالمج هإنالوإت  لكقإتح

تعو يبإصوي ئاإتإلويالمإطييي ىإتحعوت ياإتالعوة وييقإتحتيي إيي إميؤثبإب ح ييلبإ صإتإليجي بإو ي إتحعةليييقإ (4

تالعوة وييييقإصتح ي ويييييقإاإتحوعووييييقإص يييبمبطإتإلوييييالمإبضيييبصاةإم عيييياإ صاإ ؤو يييي جإتحونشيييئقإ

وي إتحوعييو إبوتيعيييقإ ييعإاإتإلوال يييقإ ي إلوالمإفيي إي عييقإطلي إ بتععييقإ صحو  مييهإصتالنواي  إب حبويي ئ

 ضبصاةإما ي إتحنة ذجإتحبتئ ةإف إتحوعو إ.

إو يي إتحعةيياإتحوعيييوا إهيي إميي ن إت  ييووىإتحوعليمييي إاإ (5
م
 يي إ ًيي إتحعوت يياإتحبئي ييقإتحتييي إمييؤثبإوييلب 

ب أليعتبإتح ي ويقإصكذحكإمأثيبإتحعةاإتحوعوا إصتنتش اإتأل يقإبينإتحن لإاإص لي  إيبإتحظهواإاإ

إ.ي إيؤثبإط
م
إف إبعضإتأليي نإصي إيؤثبإولب 

م
 يج ب 

                                                                 
(

42
لطفولة والشباب ، اإلسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث ، ( محمد سالمة غباري ، الخدمة االجتماعية ورعاية األسرة وا
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إصتدييييكقإفيييي إ (6
م
ييي  يييينإتح ب ييييقإتحع  ييياإفيييي إت ؤو ييييقإتحوعوويييييقإ يإ نإًنييي كإ بصيي وييي مإتحوجيييي نسإبي

 ت  وو  جإتالعوة ويقإصتحعلةيقإصتحوعليةيقإألوض ءإ ب قإتحعةاإتحذيإيوع صنإ عهإت وعو إ.

إاإصوي مإتإلري (7
م
إ   ال

م
إو مإموضيحإتصو    جإت وعووينإموضيال 

م
إبتفإو ي إ وة حهي إطريبت  

م
 نيي 

إيؤ يإطل إ  ووىإ  ضاإ  إتإلنو جإ.
م
 صط تا  

إف إ اليطإتحشب بإ (8
م
 .(43)يلقإتاجهو إتحت إمبذ إحونشيطإتاكبكقإتحوعوويقإصتح ووةإطحي  إصص و  

تنخ  تإصا إوو نإت جوةعإصص  قإ ئقإتحشب بإصتنتش اإتالمج ً جإتح لبيقإصتالمو حيقإصتحنظبإ (9

 و يقإتالعوة ويقإو  إ ا  إ هةقإتاكوو قإصحيسإيبكقإ يةابتايقإمو  ليقإ.طل إببت  إتحب

صمنظييي إوي ويقإو  ييقإصتدييكقإمجي هإت وعييووينإ ي إيييي إمال ييي إ جي الجإحلوعييو إوي مإصعييو إ (10

 ببت  إحونشيطإيبكقإت وعووين.

و ةإغيبإتح ت عقإحلوعو إف إ)ناصإك  ءةإصيوةإتحش بإف إما ي إت   كة إموةثاإتحعوت اإتحذتميقإ (11

 .(44)مج هإ شكالجإت جوةعإ/إ شكالجإصكيقإصن  يق(إ

اب اقإتحعةاإ عإعة و جإتحشب بإصتحوعو إ:

تع إ بتكعإتحشب بإف إحيبي إو  إ خول إ نوتوه إ ثاإتحنوت يإتحب  ضيقإصيبكقإتحكش  قإصبيوجإ

و إاب قإتح بت  إإتحثا ف إصتالعوة ا إتحذيإت  و إتألوض ءإو  إموو  إتحشع يقإت ووتزنقتحشب بإتحوو ءإ

تعوة ويقإيةكن  إطو ت إت ونووقإ خول إ صعهإتحنش  إت عبف إصتالعوة ا إصتاكب  إاإصه إكةؤو  جإ

إحوو يبإتإل و ن جإت   يقإصتحبشب قإاإ
م
إصا  ضي 

م
إصن  ي 

م
صتحاي  تجإت  ابقإتحت إتن إتيوي ع جإإتحشب بإثا  ي 

 إصال إتألنشعقإتحب  ضيقإصتحثا  يقإصتالعوة ويقإتحشب بإ تحشب بإت ؤو قإتحويي ةإتحت إت وووبإ

صتح نيقإتحت إية اووا  إبة  و ةإ ب قإتحعةاإ  إتحوخ   جإت هنيقإت خول قإب  بكعإصتحت إ  إ ًةه إ

                                                                 
(

43
، )جامعة  منشور( السيد طلبة : دور األجهزة والمؤسسات الحكومية واألهلية في دعم الجهود التطوعية ، بحث علمي 

 . 48،  47، ص ص  2001القاهرة ،  حلوان ، كلية الخدمة االجتماعية ،

 

(
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معاطي علي : الخدمة االجتماعية بين التطوع واالحتراف المهني ، ورقة عمل ، بكلية الخدمة االجتماعية ( ماهر أبو ال
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ت ييتن إفي إ ل يي ت  إو ي إطييي تثإتغيييبتجإتعوة ويييقإ ا يو ةإفيي إتأل ييبت إإاإتحتي إإتاع  يقإتالعوة ويييق

.إ(45)إ"ت جوةعإاإصمنةيقإصبن ءإتحشع يقإتإلن  نيقتإليج ر إبينإ  بت إإصتاجة و جإا  فإطيج  إتحووت ق

إفي إصضيعإإييؤ ي  اع  قإتالعوة ويقإكن يقإتعوةي ا إيوو  ياإ يعإبي   إتألن ي قإفي إت جوةيعإ
م
إائي ي 

م
 صات

صتمج ً مهإحوالةياإ صاًي إص  يؤصحي ت  إت وويعيقإفي إببت  إتحووعيهإتالعوة ا إحلشب بإحونةيقإي اتمهإ

طلي إمي وي إصظي يقإن يقإت بتكيعإتحشيب بيقإ ي إعهيقإاإ جوةعإصما  هإصت ن إتاع  يقإتالعوة وييقإبن ءإت

صف إوبياإتحشعصث إصتالعوة ا إ  إعهقإ صبىإصاغب جإتحشب بإحوالايقإتحووت قإصطرب  إتيوي ع جإ

يقإذحكإمة الإت هنقإ جةووقإ  إتأل صتاإتحوي ئيقإصتحعالعيقإصتحونةو قإ عوة ةإف إذحكإو إابقإ هن

ةيقإي اتت  إف إمنةيقإ جوةع ت  إاإصي و ةإ عب يقإمةكن  إ  إتحوع  اإ عإتحشب بإاإصحون

و  إاب اقإتحعةاإ عإتاجة و جإبو  ه إطي ىإابقإ هنقإتاع  قإتالعوة ويقإحبو يقإتحب يثقإصمبمكعإ

إفي إم عيياإ شيي اكقإإميؤ يتحشيب بإ في إ
م
إً  ي 

م
ع  ييقإتحشيب بإناليوإتحوعيو إفي إ شيبصو جإتاع  يقإتح صات

تحعةيييياإ يييعإتاجة ويييي جإبووظي هييي إحلعالييييي جإتالعوة وييييقإصتاع ييييبتجإتحشيييب بإاإصموةيييييزإاب ايييقإبةبتكيييعإ

 ييبصإحلو  وييياإمتيييبتصحإبيييينإتاجة ويييقإ  ييي و ةإتاجة ويييقإو يي إتحنةيييوإصتحوغييييبإاإيييي إمتييييحإألوضييي ه  إ

كييبيإصتحثاييي ف إتحوتيييعإصتالامايي ءإب   ييووىإتح تحو  ويياإتاكييبإصت وعييهإصتالووةيي  إت وبيي   إا ييي فإط اتكإ

إحوال يينإتأل تءإتالعوةي ا إحأل يبت إصتاجة وي جإصذحيكإوي إاب يقإتريتبتكإتحشيب بإفي إتألنشييعقإ
م
ص يوال

إولية
م
صت شبصو جإت خول قإيتىإينةوإنةوت

م
.(46)صي و إبإيج بيقإف إص  قإصانهإص  وهإإ 

نوويإصت شيبصو جإت خول يقإحلةبتكييعإتحشيب بيقصيعي إتريتبتكإتحشيب بإفي إتألنشييعقإصتح يبت  إ
م
 ي إ نييوت إإ 

تحوعييو إاإيييي إطنإ شيي اكقإت وعيييووينإ يي إتحاوتويي إتألو ويييقإحنجييي حإوةيياإت ؤو يي جإتالعوة وييييقإ

إ  إتح لبي جإصتحت ةيش
م
.بليبي إتحت إتع ن إكثيبت

                                                                 
(

45
( ماجدى عاطف محفوظ : فعالية جماعات الشباب الريفي في تحقيق األهداف التنموية ، دراسة ميدانية ، مجلة دراسات في 

، ص  2000تماعية والعلوم اإلنسانية ، العدد الثامن ، كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، ابريل ،الخدمة االج

55  :58 . 

(
46

( يسرى سعيد : تصور مقترح من منظور طريقة العمل مع الجماعات لمواجهة معوقات مشاركة الشباب الجامعي في 

، جامعة حلوان ، كلية  1ة االجتماعية والعلوم اإلنسانية ، العدد الثالث عشر ، جاألنشطة الطالبية ، مجلة دراسات في الخدم

 . 13، ص 2002الخدمة االجتماعية ، القاهرة ، أكتوبر ، 
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ب حن بقإحلع  قإتالعوة ويقإب  قإو  يقإصحعب ايقإتحعةياإ يعإتاجة وي جإب ي قإإكبيبةصحلوعو إ ًةيقإ

إ يي إتح  وليييقإتحص  ييقإاإيييي إيالاييقإمعييو إ
م
ت هنييقإاإكةيي إمؤكييي إحلعيي   جإتحتيي إمايي  ه إشييب بإ ع يي ت

 شيي اكقإتحشيييب بإتحايةيييقإتإلن يي نيقإ هنيييقإتاع  يييقإتالعوة ويييقإصتيتبت هييي إحاييي اةإتإلن يي نإو ييي إم هييي إ

إ.إت وتي إتحت إموتعههإحوالايقإت   و ةإتحذتميقإحلشب بإو  إتحوع  اإ عإملكإت وتي 

 جإصتإلوه مإف إمنةيقإتمج ً جإتحشب بإنالوإتحوعو إ: صاإاب اقإتحعةاإ عإتاجة و

ت و إاب اقإتحعةاإ عإتاجة و جإبإي تثإتغييبتجإتعوة ويقإ ا و ةإص خعطإحه إ ف إمتن ص إ

صتحنظ إصتحاي إصت ع ييبإتحت إمؤثبإف إولوكإتحشب بإصمال  إ  صتًا إف إ خول إ نة  إتحعالي جإتالعوة ويقإ

نوةونإطحي  إكة إمتن ص إت شكالجإتحن عةقإو إتحوغيبإت و اإبهإص اإًذتإا  فإتحت إيتحونظية جإتالعوة ويقإ

أل بت إت جوةعإص ا بلقإتيوي ع ت  إتالعوة ويقإت خول قإ.إص و إذحكإ  إصال إ:ا عإت  ووىإتالعوة ا إ

إ) (إطويه مإاب ايقإتحعةياإ يعإتاجة وي جإفي إتحووييو  إت عبفي إتاعي صإبةضيةونإتحوعيو إص ج الميهإحيي ى

تحشب بإ:

إيو إ عنىإتحوعو إتحعب اقف إًذتإتإلا اإت وعيعإ
م
إصتدك 

م
صكي يقإت ش اكقإاإإ نإما مإ ضةون 

فيي إ ج المييهإاإصمال ييي إ ًيي إت جيي الجإتحتيي إيةكيي إ نإيوظيي إ ي يي إت وعييو إي اتمييهإصط و ن مييهإفيي إ جيي  إ

ح ئ جإتإلن  نيقإ.تحوعو إب إلض  قإطل إمال ي إ ًةيقإًذتإتحوعو إب حن بقإحلةجوةعإصت ؤو  جإصت

(47)إص ً إعوتنبإتحووو  إت عب قإحلشب بإ  إي  إ:

 ضةونإتحوعو إص عن هإتإلن  ن إصتالعوة ا إ. -1

 تاجوتنبإت عب يقإتاع  قإبعبيعقإ ج الجإتحوعو إص نوتوه إ.إ -2

 و إبنةوإتاجوتنبإت ه ا قإصتاع بتجإتإلن  نيقإ.تامب  إتحوع -3

  جوةعإو  إتصوالفإ نوتوه إ.تحعاليقإبينإتحوعو إص وتعهقإ شكالجإت -4

 يعإ ئيي جإت جوةيعإصتح يلوكي جإتحتي إيةكي إتكت ي ا  إص  ييقإوالييقإتحوعيو إب حعاليي جإتإلن ي نيقإ -5

 تح لوكي جإتإليج بيقإاإتح لوكي جإتحوع صنيقإاإتح لوكي جإتحاي  يقإ.

                                                                 
(

47
  . 175:  172( نصيف فهمي منقريوس :مرجع سابق ، ص ص 
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 جيي الجإب  وعهي جإتحعلةييقإتحضييبصا قإفي إموظي هي إوني إت شي اكقإفي إتتاجوتنيبإت عب ييقإتاع  يقإ -6

 تحوعوويقإ.

)ب(إطويييه   جإاب ايييقإتحعةييياإ يييعإتاجة وييي جإفييي إطك ييي بإ ص ييي ئ إتاجة وييييقإص يييبةإص  يييقإبووعييييهإ

تحشب بإنالوإتحوعو إ:

ياومإ ص  ئ إتاجة وقإب حعةاإ عإتحشب بإف إ بتكعإتحشب بإ ي إ عياإطك ي ا  إتالمج ًي جإ

تحالز قإحلةش اكقإصتحوعو .

؛إمعص  ً إبو ا ب جإ  وةبةإإ إيو تالعوة ويينإتحذيص  ئيينإ ةبتكعإتحشب بإح ي  إو  إكبيبإ  إتأل

يييتبتميجي جإ ي إإإل يييي ت ً إبويييياإتحوانييييي جإتاك يثييييقإفيييي إتكت يييي بإت هيييي اتجإصب وييييوخ تمإتحوكنيويييي جإصتالوي

.(48)ت خول قإ

ص و إذحكإو إاب قإوا إ صاتجإم ا بييقإحألص ي ئيينإتالعوةي ويينإتحعي  لينإفي إ جي  إاو ييقإتحشيب بإ

 هييي اتت  إصطك ييي ا  إتحايييي اةإو ييي إتالوييييوج بقإبةبصنيييقإتحظيييبصفإ يييي إ عييياإمالايييييقإإحلعةييياإو ييي إ يييياا

تألً تفإت بوغ ةإبأيصثىإ اعقإ ةكنقإصمب   إتاع بتجإصز   ةإ ع ا ه إيو إ اإع ي إو إت هنقإ  إ

ف إ ج  إصتالوو   ةإ  إتحوكنوحوعي إتاك يثقإصتحنشبتجإصتح صا  جإصال إتالاال إت  وةبإو  إتحكوبإ

بإصتالنتبنتإحلبال إصتحو  حإو إ يإص يبةإيةكين  إتكت ي ا  إفي إًيذتإت جي  إبةي إتعيو إبي حن عإتحكةبيوم

.إ(49)و  إتح ئقإتحت إيوع  لونإ عه إصه إ ئقإتحشب بإ

)ج(إطوه   جإاب اقإتحعةاإ عإتاجة و جإف إموعيهإتحشب بإنالوإت ج الجإت ن وبقإحلوعو إ:

و إًذتإتح   إبأنإمجةعإت علو  جإتحو  يقإإيةك إ نإت ه إاب اقإتحعةاإ عإتاجة و جإف 

ت ج الجإتحت إموعليبإتحوعيو إفي إ شيبصو جإتاع  يقإتحع  يقإاإصموعيهإتحشيب بإحلةشي اكقإ ي ي إص وعليبإ

ذحكإ بتو ةإ  إي  إ:

                                                                 
(
48

) Like, Pedler "Amanager is Guide to Self Development ". 3ed London. M.Gm aw, Hill  Book, Co, 

1997) p.107.    
(
49

) Biklenp, Douglas "Conununity Organizantion Therory and practuve Hall, Inc, New, jerdy, 
1983, pp 186-187 .  
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 اتوقإي اتجإصط و ني جإتحشب بإت ن وبقإ ج الجإتحوعو إت خول قإصص  قإ شبصو جإتاع  قإ .1

تحع  قإ.

جي الجإتحوعييو إ  ي مإتحشييب بإص ن يشيت  إ عهيي إاإيتيىإيةكيي إحلشيب بإتصوييي اإطيضي حإ وعلبيي جإ  .2

 ت ج  إتحذيإين وب  إص قإي اتت  إصط و ن ت  إ.

تح ييبت  إصتاعي   جإتحتيي إمة اويه إ بتكييعإتحشيب بإ يي إصتييعإت ة اوييقإتح علييقإبعيي إز يي اتجإمال يي إ .3

  ي تنيقإ.

و  إ وة  إتحوعو إتحذيإتش اكإ ي  إ  إإ) (إطوه   جإاب اقإتحعةاإ عإتاجة و جإف إم ا بإتحشب ب

صال إ شبصو جإتاع  قإتحع  قإ:

يةك إحعب اقإتحعةاإ عإتاجة و جإمو يبإ بصإ ش اكقإتحشب بإف إبعيضإتح يبت  إتحو ا بييقإ

تاع  قإبةشبصو جإتاع  قإتحع  قإ عإ بتو ةإتآلت إ:

 إ ي إت شي اكقإ ي ي إاإ ثياإم ا بإتحشب بإو  إتألوة  إت بمبعيقإبةشيكالجإت جوةيعإص وضيحإتحع ئي -1

اإتحووويقإتالعوة ويقإصتحصكيقإ.ببت  إ الوإتأل يقإ

م ا بإتحشب بإو  إتألوة  إتحت إيوضحإ ي  إتاجوتنبإتإلعبتئيقإصتاععوتجإتحوتدكقإف إتحعةياإاإ -2

  نشعقإ شبصو جإتاع  قإتحع  قإ.إطي ىيي إيال  إحهإ صاإ عينإص ال  إتش اكإبهإف إ

تحوعووييقإذتجإتاجوتنيبإت وعي  ةإصتحتي إيةكي إحلشي بإتالصويي اإوةي  إييو إمي ا بإتحشيب بإو ي إتأل -3

  إبين  إبة إيتن وبإ عإي اتمهإصط و ن مهإاإ إذتإ  نإطي ىإ شبصو جإتاع  قإتحع  قإيوةثياإفي إ

ص  ييقإتحبيئيييقإ ايي إيخوييي اإتحشيي بإت شييي اكقإفيي إتحتشيييجيبإاإصييي إيخوييي اإت شيي اكقإبعةلييييقإتحوووييييقإ

 ب حثا  قإتحبيئيقإ.

ف إتحعةياإاإبإتحشب بإو  إتألوة  إتحت إيوضحإ ي  إتاجوتنبإتإلعبتئيقإصتاععوتجإتحوتدكقإم ا  -4

  عينإص ال  إتش اكإبهإف إطي ىإ نشعقإ شبصو جإتاع  قإتحع  قإ.يي إي  إحهإ صاإ

تألوسإتحت إيجبإ نإيبتوي  إ ص  ئ إتحعةاإ عإتاجة و جإون إمنةيقإ صإتع ياإتالمج ً جإ:

ت ييوخ  ه إاب ايقإتحعةيياإ ييعإتاجة وييقإحونةييقإتمج ًيي جإتحشييب بإنالييوإإموعي  إتحوويي ئاإتحتيي 

تحوعيييو إفييي إ شيييبصو جإتاع  يييقإتحع  يييقإصهييي إ:إتالعوة وييي جإاإت اييي بالجإاإص وييي حيبإتحوييي ا بإت ةهيييي ةإ
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صصاشإتحعةاإاإصت ع يكبتجإتحتي إيتيزص إ ي إ ش اكقإتحشب بإ ثاإحعبإتح صاإصت ن يش جإتاجة ويقإاإ

جإصت هيي اتجإتحالز ييقإحلعةيياإتحوعييوا إصوييبتإ  ييالمإ ييي يوإاجييياإتحييبصت إ يي إبيي اع بتتحشييب بإصالحهيي إ

 جةوويقإ ي إتألويسإتحشب بإب ووخ تمإتحنةذعقإتح لوكيقإاإصًن كإت وعووينإحوأكي إتحا صةإ   مإ

(50)إتحت إيجبإ نإيبتوي  إ ص  ئ إتاجة وقإصه إ:

إ.وغييبإ  إتح تصاإطل إتاع اج نإتشعبإتألوض ءإب النوة ءإحلجة وقإاإيي إطنإًذتإت هاإي صثإتح .1

صييةه إصولوكه إ لة إتز ت جإ الحقإتاجة وقإب حن بقإألوض ه  إا لة إتز ت إمأثيًب إف إتمج ً ت  إ .2

 اإص لة إ ربعتإتاجة وقإتيوي ع جإتح ب إ لة إتز ت إتيوة  إتن ي وهإ ع ييًب إ.

 بن ءإتاجة وقإ.إيع ت إمأثيبإتاجة وقإف إتالمج ً جإصتحاي إصتح لوكإت بمبطإبأو ل .3

اإ لةي إتز ت إتيوةي  إيي صثإتحوغييبإص لةيي إ لةي إتز ت إريعواإ وضي ءإتاجة ويقإب اك عيقإطلي إتحوغيييب .4

تز ت جإ شيي اكقإتألوضيي ءإفيي إتحاييي مإبوظيي ئ إتاجة ويييقإاإصتمخيي ذإتحاييبتاتجإتحه  ييقإبالييي إتعةييياإ

 تاجة وقإببصحإتح ب قإاإ لة إتز ت إتيوة  إي صثإتحوغييب.

إلعبته  إيتىإت وعيعإتحشب بإتحوعبيبإة اوقإتح كب قإحلشب بإموعلبإصضعإضوتبطإ  إ  نتإيضيقإت  .5

تاكبإو إتحب يإصت ش اكقإف إتمخ ذإتحابتاتجإاإ إنإتاع  قإتالعوة ويقإمةولكإمكنيو جإصصو ئاإ هنيقإ

صز   ةإإتحوعوا يةك إ  إصال إطي ىإابيه إصه إاب اقإتحعةاإ عإتاجة و جإف إمنةيقإتح لوكإ

تاجة ويقإإت ش اكقإت ونووقإتاع  قإب حشب بإصبيئوهإتالعوة ويقإص  إبينإًذهإتألو حيبإت ع افإ

 .(51)ص صاتجإتحعةاإصتحو ا ب جإتحعةليقإتح صاإصتاجة و جإتحبوةيقإصتحن صتجإإص  تء

طنإ شيي اكقإتحشيييب بإفييي إ جييي الجإتحونةييييقإيوعليييبإط اتكإصب ييييبةإتحشيييب بإبةشيييكالجإت جوةيييعإاإ .6

 شكالجإاإتأل بإتحذيإيؤك إو  إضبصاةإون  إ  إتالعوة ا إتح بيعإص  إينو إصكذحكإوةليقإتحوغيبإ

ز ي  ةإتحييوا إتالعوةي ا إح يييهإت  فإو يي إ ة اويقإتحشييب بإألنشيعقإت ييح ييبت  إتحشيب بإتحوخعييطإ

 نإ.ذإًذهإتألنشعقإ ص  ئيونإتعوة ويونإ  ابو حونةيقإص اومإب إلربتفإو  إمن يب

                                                                 
(
50

) Elginf Hunt & David C.col Ander. "Social Science Introduction to stfudy of society: "N.Y. 
Macmillan pubishing Company. 1987) p.171.  

(
51
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تحوعليةييقإصت ع ييكبتجإؤو يي جإ بإو يي إت شي اكقإفي إت   ي و ةإتحشيبإألص ي ئ إتاجة وييقيةكي إ .7

ع ييي ةإحيي اكإتحشيب بإ يي إصالحهي إتاجهييو إ  ي اتجإثاي ييقإتحتيي إيجيبإطي  ت ي إفيي إصتحوتحو ا بييقإ

 تحونةيقإتحش  لقإ.إلنج حإتاكوو يقإتحت إمبذحه إتح صحقإ

ه   قإعو إتحتحوص نشعقإتاععطإيجبإو  إ ص  ئ إتاجة وقإتوتش اةإتحشب بإحلةش اكقإف إصضعإ .8

يبتاي إ ي ىإمةييث إًييذهإي  إص شي اكت  إفيي إ شيبصو جإمنةو يقإص ي إتحضييبصايإ نإتزيي إ اعيقإصويح

 .إتح بت  إ عإوي وقإت ؤو قإص ً ت ه 

باضييي ي إتحونةييييقإتاع  يييقإيجييبإو ييي إ ص ييي ئ إتاجة ويييقإ نإت ييين إ ن يشيييقإبعيييضإت وضيييوو جإ .9

 صاهإتحوثاي ي إصتالويوع نقإإإإإإ إ  إصيالص ًةيت  إاإ  اعصع قإصآث ًا إاإصت جوةع جإتاج ي ةإ

 حونةيقإصوي  إتالعوة ا إبشواإيايا إصعوًبيإ.  وخ  ينإحلوال ثإف إًذهإتحنوتح إصذحكإب

تاع ي ئصإتالعوة وييقإمبتاي إتحعةاإو  إمو يبإي و ةإبي ن جإف إت  وو  جإت الليقإون إتحشب بإ .10

ح يييبصإتاج يييي ةإصتشيييجيعإصموعيييهإتحشيييب بإناليييوإتت هييي إصتحوعليةيييقإص ويييوتقإتحعةييياإص صيييك بإ

 .إإيووت بإح ي  إ  إ بصإاإص نوت إت ه اتجبة إ صك بإتألوة  إ

تحون يقإ عإت نظة جإصتاجةعي جإتألًليقإكجةعي جإاع  إتألوة  إصتحذي إح ي  إو  إتألص  ئ إ .11

طل إ بتكعإتحشب بإتًوة مإب ح ن و جإصت شبصو جإتح غيبةإصت وووعقإحووعيهإنظًب إب المج هإ

كبييبةإ ي إتحشيب بإ ةي إيبالثيونإوي إ يبصإوةياإالويوال تثإ شيبصو جإعي إ ي ي إطوي ت إتحتي إيو

حلو نيعإتحعاتا إصتاكبف إف إًذهإت ن اقإيي إموو بإ بصإتحعةاإص بصإت و قإتإلنو جإت  نعإ

إ
م
 .إ(52) اللي 

  إصال إببت  إاو يقإتحشب بإمةكنهإألولوبإت ن يشقإتاجة ويقإإطنإتووخ تمإ ص  ئ إتاجة وق .12

اإمنظي إتألوبةإاإص ة إالركإ يهإ نإ ن يشقإًذهإ  ةإصويهإباض ي إتحونةيقإ ثاإتاعصع قإ  إز 

ت وضوو جإمع  إ  إتحوا إتالعوة ا إحلشب بإ ة إيؤ يإطل إمبري إولوكه إمج هإًذهإت ج الجإ

 .(53)حلةش اكقإف إوةلي جإتحونةيقإ

                                                                 
(

52
( نصر خليل عمران وآخرون : الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب ، كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة حلوان ، 

  .  273-263، ص ص  1997القاهرة ، 

(
53

رسة العامة المتقدمة للخدمة االجتماعية للحد من العنف عند الشباب في ( أحمد محمد السنهوري : نحو مدخل وقائي للمما
مرحلة المراهقة ، ورقة عمل ، المؤتمر العلمي الرابع للخدمة االجتماعية باإلسكندرية )بالتعاون مع المجلس البريطاني 

 .  18يوليو ، ص 3-1الواقع والمستقبل ، –باإلسكندرية( الشباب في مجتمع 
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نظ مإتحوعليم إ صإتحو ا ب إ)  إحه إ بصإتالحوال قإب حإموحتعع عإي اتجإص ه اتجإتحشب بإ ة إح إ .13

بيينإت ت يببينإ ي إتحوعليي (إ صإ ةي إحي إيوالايقإحهي إ يبصإتالحوالي قإبي حوعلي إ  يالإاإصذحيكإ يي إ

صمبمبطإبجهو إ الوإتأل يقإصمو يبإببت  إمأًياإصطو ت إ ن وبقإحهذهإصال إببت  إم ا بإص  قإاإ

 .إتح ئقإ  إتحشب ب

فيي إصضييعه إكقإفيي إ شييبصو جإتاع  ييقإتحع  ييقإتحوعوويييقإص ةي إوييبقإنؤكيي إ نييهإآنإتألصتنإحوضييعإت شيي ا

صضعإطوتبتميجيقإع ي ةإ ي إصيال إصتحشب بإ  إصال إتاكايا إصتحذيإويعو إب حن عإتحكثيبإحلوا إ

إ  إإاب اقإتحعةاإ عإتاجة و جإموضعإ وضعإتحون يذ
م
اإطوتبتميجيقإتعع إ  عقإع ي ةإحلةش اكقإب ال

نو ئجيييهإًيييذهإتح يييلبيقإصتأل يييوت إت هييي اةإصتحع يييي جإغييييبإإتألويييلوبإتحواليييي يإتح ييي ئ إصتحيييذيإ ييي نإ ييي 

تحتييي إيةكييي إ نإكاياييييقإحلشيييب بإ يي إصيييال إ بتكيييعإتحويي ا بإت  ييوغلقإاإصتحعب يييقإ ت يييعإحلةشيي اكقإتا

ب  جوةع.قإتحوا مإصتحب  إتش اكإ ي  إتحشب بإبواإا ي مهإح  عإ جل

 النتائج 

صلصإتحبال إطل إ جةووقإ  إتحنو ئ إ ببزً إ:

 إص  ئصإتاع  قإتحع  قإ  إصال إ ش اكقإ ئ جإت جوةيعإاإالويية إتحشيب بإحلايي مإتحوعو إ  -1

بةجةووقإ  إتاجهو إتحوعوويقإحفوه مإف إتحن وتإبةوعلب جإت بيلقإتح عبقإتحت إتعيشه إحيبي إ

ف إتح نوتجإتألصيبةإبع إثواتجإتحببيعإتحعبر إ.

إ يي إتيتييب -2
م
إكبيييبت

م
إحبنيي ءإتحايي مإبيي حوعو إيضيي  إو يي إتحشييب بإييي ات

َ
إيو يي 

م
تمإتآلصييب  إصيععيييهإ ت عيي 

  جوةعهإصيشعبهإب النوة ءإطل إتحبال إصبذ إتاجه إف إتز ً ًا إصايي  إ.

 نإمنجحإتاجهو إتحوعوويقإتحت إياومإا  إتحشب بإ صنإطزتحقإتحايو إص   قإت عوي جإتحت إالإيةك إ -3

 وعو إ.تحشب بإو إت ش اكقإتإليج بيقإف إ خول إ ي  ي إتحمؤ يإطل إطحج مإ

ييي ةإ -4  ييي إتحضيييبصايإتالًوةيييي مإصتحعن ييييقإب حشيييب بإكاييييي  تجإمعووييييقإت ييين إحوعييييو بإ جييي الجإتاكيي

 ت خول قإتح ي ويقإصتاليو   يقإصتالعوة ويقإ.
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ت ه إاب اقإتحعةاإ عإتاجة و جإف إتحن وتإب اجهو إتحوعوويقإتحشب بيقإ تصياإت جوةيعإصذحيكإ -5

كقإصتحوعيييو إصتحوييأثيبإتإليجيي ر إفيي إتمج ًييي ت  إو يي إبلييوغإتألًييي تفإت بعييوةإ يي إت شيي ابة يي و ت  إ

 ب حنش  إتحوعوا إ.نالوإت ش اكقإتح ع حقإصمعص  ً إب حع ي إ  إتاع بتجإت بمبعقإصولوكه إ

الزتحتإت ش اكقإصتاجهو إتحوعوويقإحلشب بإف إحيبي إح إمبمقإطل إتح اعقإت علوبقإصت أ وحقإصذحكإ -6

 إصتحظيبصفإتح ي ويييقإصتاليو ي  يقإصتالعوة ويييقإب يببإت عويي جإتحتيي إموعيبتإحهي إًييذهإتاجهيو

 تاكبعقإتحت إمةبإا  إتحبال إ.إ

 التوصيات :

تحووويعإفيي إبيبت  إتاع  ييقإتحع  يقإصتحبيئيييقإبةيي إيتييحإحلشييب بإ ب يقإت شيي اكقإفي إمنةيييقإت جوةييعإ .1

ت ال  إ  إصال إت ش اكقإصتحوعو إ.

في إتحوعيو إصطزتحيقإ   يقإتحعوتئيقإتحتي إميؤ يإإ اتوقإظ ًبةإطحج مإتحشب بإو إت شي اكقإتإليج بييق .2

 طل إًذهإتحظ ًبةإ.

ت ش اكقإصا عإك  ءت  إبإزتحقإتحايو إتحت إمالي إ ي إتاجهيو إتحوعووييقإمو يبإت ن خإت الئ إحضة نإ .3

 ف إ   قإت ج الجإ.

إي  إتصوي اإتحا  ةإف إ ج  إتحعةاإ عإتحشب بإيتىإمووت بإح ي  إتالمج ً جإصت ع افإصت ه اتج .4

 تحالز قإحلعةاإصت ش اكقإتإليج بيقإ.

تحتبكيييزإو يي إتحاييي اةإصتحنةييوذجإتحيييذيإيالوييذىإبييهإفييي إ   ييقإ وتييييعإتحعةيياإ ييعإتحشيييب بإ يي إصيييال إ .5

 ت ش اكقإف إتاجهو إتحوعوويقإ.

إو إتحوج ذب جإصتعةاإو  إمجةيعإ .6 ًُ م
طيج  إآحيقإ نظةقإتعةاإو  إم ا بإتحشب بإصمثاي ه إبعي ت

ةيياإتحيوان إ.إص اتوييقإ ويلوبإ شيي اكقإتحايي  تجإت الليييقإفي إ ويي إعهيو ً إفي إص  ييقإيضي ي إتحع

 هنقإتاع  قإتالعوة ويقإإو  إت وتا إتحذتميقإ.إص ةك إ نإيو إذحكإ  إصال إ و إعهو إتحا ئةين

. 

 ف إ ج  إتحوةو اإاإز   ةإتالووة  تجإصص  قإتإلو ن جإتحالز قإح و إتحنش  إتحوعوا إحلشب بإ. .7
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صمنةييقإإ شبصو جإتاع  يقإتحع  يق  إت ش اكقإف إإيقإحوالايقإ ع  م و إت ؤو  جإغيبإتاكوو  .8

 ت جوةعإ  إصال إت ش اكقإصتحوعو إ.

صغييبإتاكوو ييقإصتحوعي صنإصتحوو  ياإبيينإ   يقإت ؤو ي جإتاكوو ييقإتحوأكي إو  إ ًةييقإتحون ييقإ .9

   إ عاإتحعةاإ عإتحشب بإف إم وي إت ش اكقإصتحوال يزإو  إتاجهو إتحوعوويقإ.

ي .10 اإو يي إ وييي إتحشييب بإصتالًوةييي مإب حاييي  تجإتحشييب بيقإصطم ييييقإتح ب ييقإحهييي إصتإلبيي ت إص صيييذإتحعةي

 ياه إتحعبين إإلي تثإت ش اكقإتاكايايقإف إت جوةعإ  إصال إتحوعو إ.

 الخـاتــمــة 

إت ن إطل إمالايقإ
م
صًكذتإه إ هنقإتاع  قإتالعوة ويقإووظاإ  إصال إمو  اإابيه إعةيع 

 ي فإطلي إطيي تثإتغيييبتجإ ا يو ةإحنةيوإتح يب إصت جوةيعإاإصحعياإت شي اكقإتح ع حيقإا  ًييقإتإلن ي نإصت

صتاجهيو إتحوعووييقإتحتي إيايومإا يي إتأل يبت إصص  يقإتحشيب بإمجي هإ جييوةعه إ ي إتألبيوتبإتحتي إابيت يي إ

يي إاإصحعيياإطوييه   جإت هنييقإإ يي إصييال إاب اييقإتحعةيياإ يييعإ تاع  ييقإتالعوة ويييقإص  ييبالتإضيية إطا ًا

تاجهو إتحوعوويقإتحشب بيقإه إطوه   جإكبيبةإت وخ مإحتزص  إتحشب بإب اع بتجإتحت إتاجة و جإنالوإ

ت  و ً إف إمالايقإ غبتضه إصاةوي ت  إصذحكإ  إصال إت ش اكقإف إيث  إصمال يًز إنالوإت ش اكقإ

تإليج بيقإ  إصال إتحوعو إصغبلإاصحإت البقإصتحوآح إصتاجة وقإصت ش اكقإتح ع حقإبينإتحشب بإصنبذإ

ت شيكالجإتح ييلبيقإصضيع إتحشييعواإب النوةي ءإحلييوا إصتح ين إنالييوإطيجي  إيلييو إذتمييقإ ثيياإت شيي اكقإ

صتحوعو إ صنإتالووة  إو  إتحغيبإ.

إًوإتإلوه مإ اإي بإي اتمهإصط و ن مهإنال إتحا ئةينإو  إتاع  قإتالعوة وييقإ
م
ص  إنعةحإطحيهإعةيع 

ةعإص  قإتحشب بإف إمالايقإتألً تفإت بغوبقإص نإف إبل ن إتاكبيبإحيبي إ نإن ه إ عإ اإ ئ جإت جو

مضة إ ش اكقإ ع حقإ  إصال إتاجهو إتحوعوويقإحلشب بإإلي تثإتغييبإتعوة ا إصتيو   يإصمنةويإ

صثا ف إر  اإف إ جوةعن إا   إيلةن إبوالاياهإ.
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ت بتععت    اإي ئةقإ

:إت    ا صالإ/إ

 تحابتنإتحكب  إ. -1

 .1987عج إ  علك جإتحبو يقإصتحونةيقإاإتحا ًبةإاإ تاإتحكو بإت  بىإاإتية إز هإب صىإاإ  -2

 .1993تحظ ًبإتية إتحعتصىإاإ خو اإتحا  ولإاإابتبلسإاتح تاإتحعببيقإإحلكو بإ -3

إ
م
.ت بتععإإ/إث ني 

إ.  صالإإ/إإت بتععإتحعببيق

ييقإصعإإ-1 ي ي يي جإتحب  يي ي ي ييقإت جوةعي ي ييي يإ:إإمنةيي ي ي يييالكإتحبري ي يي إاإ ي ي يييو  إ باي ي ييبتًي إبيي ي ييقإاإطبي ي ي ييقإتالعوة ويي ي ي ييو إتاع  ي ي هي

(إ.1983)تإلوكن ا قإاإت كوبإتاج  ن إتاك ي إاإ

.إإإ1999تحوانيقإاإإإإإ ية إ الة إطضبيعقإاإتحونشئقإتالعوة ويقإحلشب بإاإبنغ زيإاإ تاإتحكوبإإ-2إإإإإإإإإإإ

اإتحاي ًبةإاإتحعببيييقإاإإتالعوة وييقإإإإ يةي إ الةي إتح ين وايإاإ يي تصاإصنظب ي جإت ة اويقإت ع  يبةإحلع  ييقإإ-3إإإإإإ

إ1997 .إ

اإت كوبيقإتحع ييب قإإ يةي إ الةي إ ويييثىإاإتحشيب بإبييينإتحت ةييشإصتحتشيعيصإاؤ ييقإطن ي نيقإاإت ن ييواةإ- 4

 .إإإ2009حلنشبإصتحووزيعإاإ

مإاإ جلقإتألًبتمإتاليو   يإاإتحا ًبةإاإتحع  إإ- 5
 
.إ2003اإيوحيوإاإإ1802وع إاهإوال

تإلوكن ا قإاإ كوبقإإإإإإإإإإ.إإإ صاإصت نظواإتحظ ًبيإحعل إتالعوة  إاإتح ي إو  إوو إ:إنظب قإتحإ-إ6إإ

تحاي ًبةإاإميوجإحل و ييقإصتإلوييالنإإوبي إتاكليي إاضي إوبي إتحعي  إصآصيبصنإاإمنظييي إت جوةيعإ ويسإص بي  وإاإ-إ7إإإإ

.إ1986اإإ1صتحنشبإاإ 

.إإ1989تحا ًبةإاإببنتإحلعب وقإاإإبإاإوب إتاكةي إوب إت ال  إاإتاع  قإتالعوة ويقإف إ ج  إاو يقإتحشب -8إإ

مإاإاو يقإتحشب بإ هنقإص  إاإتحا ًبةإاإ كوبقإتحا ًبةإتاك يثقإ-9
 
.إ1984وب إتاع حقإوال

اإتح تاإتحعببييقإحلكوي بإإ3حيبي إاإ إوةبإ الة إتحوو  إتحشيب ن إاإتألوسإتحن  يقإصتحتببو قإحبو يقإتحشب بإاإ-10إإ

.إإ1987اإ

اإتحشب بإف إ جوةعإ وغييبإاإمبعةيقإ:إيال يىإ بييث إويي إ)تإلويكن ا قإاإ تاإتحهي ىإحلةعبووي جإاإإ ب إ يل ونإإ-11إإ

إ.إ2000 (

ييعإإإإ-12إإ ي ييي إت جوةي ي يي إ:إمنظي ي يييتإي وي يي إا عي ي يي ًبةإاإ تاإإ– الةي ي ييعةإاإتحاي ي يييسإصتألعهي ي ييقإإإتألوي ي ي ييب قإحلعب وي ي ييقإت  ي ي تحوا  ي

إ2000صتحووزيعاحنشبصت  .إ
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إصتحع وحقإصتحشب بإ الة إوال قإغب ايإاإتاع  قإتالعوة ويقإإ-13 تإلوكن ا قإاإت كوبإتاج  ن إإإإإصاو يقإتألوبة

.إإإ1989تاك ي إاإ

.إ2001 الة إوب إتحح إنوحإ:إاب اقإمنظي إت جوةعإاإإ ذكبتجإغيبإ نشواةإاإتحا ًبةإاإإ-14إإ

اإإ2لمي إحلنشيبإاإ  الة إوب إتح و حإاإتاع  قإتالعوة ويقإف إ ج  إمنةيقإت جوةعإاإتإلوكن ا قإاإت كوبإتحعإ-إ15إ

.إإإإ1996

.إ1987 الة إو  إ الة إاإتحشب بإتحعبر إصتحوغيبإتالعوة ا إاإتإلوكن ا قإاإ تاإت عب قإتاج  عيقإاإإ-إإ16

.إإإ2000تحن بإتحذًب إاإتحا ًبةإاإاإإ2 الة إ هي إ اصيشإ:إتاجب ةقإف إو بإتحعو قإاإ إ-إ17إإ

و  إحلو ا بإ شبف إتألنشعقإتالعوة ويقإاإصزتاةإتحشب بإاإإإإإتحنشبإاإ الة إ الة إتاكة  ضث إاإتح بن   إتحاإ-إ18إإإ

.إ2003

.إ2000اإإ2 الةو إ الة إ الةو إاإط تاةإتحونةيقإ شكالجإصيض ي إاإتحا ًبةإاإ تاإتح  وةإحلنشبإاإ إ-19إإ

.إ1979  ع إتح  اصقإيةو ةإاإمنةيقإت جوةع جإت الليقإاإتإلوكن ا قإاإ عبعقإو   إاإإإ-20

ن بإصلياإوةبتنإصآصبصنإ:إتاع  قإتالعوة ويقإف إ ج  إاو يقإتحشب بإاإ ليقإتاع  قإتالعوة ويقإاإع  عقإإ-إ21

.إإ1997يلوتنإاإتحا ًبةإاإ

 إ20اصإ1973اص  حقإت عبوو جإإإ8تية إب اإاإت و إتحبال إتحعلم إص ن هجهاتحوو تاإ إ-23إإإإ

إ. إم ني إإت بتععإتالعنبيق
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Pord press. 1997).  

2-Biklenp, Douglas "Conununity Organizantion Therory     and practuve Hall, Inc, New, jerdy, 

1983 

    3- Elginf Hunt & David C.col Ander. "Social Science   Introduction to study of society: "N.Y. 

Macmillan publishing Company. 1987).إ 

     4-Kenneth E-Reid : Social Work Prative With groups Achimical Perspective 2ed U.S.A Brook ? Cole 

pupp\blishing company, 1997.  إ 

   5- Like, Pedler "A manager is Guide to Self Development ". 3ed London. M.Gm aw, Hill Book, Co, 

 إ  .(1997

6- Marrie Overly and Dorothy in Camble: Community Practice Models in Enclopedia of Social Work 

"19th Washington, N.A.S.W, 1995. إ 

7-Murray .c.e Group Work in Community life". N.Y. Assoeiaion Press. 1954 . 
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 8-Noel and pite Timms: Dictionary of Social Welfar  "RoutledyإKegan Paul Paul, London. 1982. 

9-Roderich M.Kramer, Tom R. Tyler. "Trust Organization Frontiers of Theory and Research" . London : 

Sage Pubication, 1996 . 

  10- Toseland, Eonald W, and Rivas, Eobert: Antntroduction to Group work Practice. New York. 

Macmillam, Publishing company. 1984.إ 

إصتحوث ئقإ. م حث إتح صا  جإتحعلةيق

اإصايقإوةاإ  إصثياقإإتالمال  إتحع مإحلجةعي جإصت ؤو  جإتاع  قإ:إ صت عإص عوي جإصمال ي جإإإإإإتحوعو إإإ-1

.إ2001اإتحا ًبةإاإإ2001  إت ؤمةبإتح نويإتحث ح إاإإتحشب بإص صاهإف إتحوعو إا

 يةي إ الةي إتح ين وايإ:إناليوإ يي صاإصيي ئ إحلةة اويقإتحع  يقإت وا  يقإحلع  ييقإتالعوة وييقإحلكي إ ي إونيي إإ-2

تحشب بإف إ بيلقإت بتًاقإاإصايقإوةاإاإت ؤمةبإتحعلمي إتحبتبيعإحلع  يقإتالعوة وييقإب إلويكن ا قإ)ب حوعي صنإ

يوحيوإإ3-1تحوتيعإصت  واباإاإإ–تح بيع ن إب إلوكن ا ق(إتحشب بإف إ جوةعإ عإت جلسإ

بي اإتحي ي إكةي  إوبي هإاإ صاإاب اييقإتحعةياإ يعإتاجة وي جإفي إتحونةيييقإتحب  ييقإ اتويقإمجب بييقإاإ عبعيقإو يي إإ-3إ

ويعإاإبعضإيبىإ ال  ظقإ ووتنإاإ جليقإ اتوي جإفي إتاع  يقإتالعوة وييقإصتحعليومإتإلن ي نيقإاإتحعي  إتحو 

.إإ2000ع  عقإيلوتنإاإ ليقإتاع  قإتالعوة ويقإاإ كووببإاإ

تح يي إالبيقإ:إ صاإتألعهيعةإصت ؤو ي جإتاكوو ييقإصتألًلييقإفي إ وي إتاجهيو إتحوعووييقإاإبالي إتحعلمي إوشيبإاإإ-4

.إ2001)ع  عقإيلوتنإاإ ليقإتاع  قإتالعوة ويقإاإتحا ًبةإاإ

 بإتحب  ي إفي إمالاييقإتألًي تفإتحونةو يقإاإ اتويقإ ي تنييقإاإ  عي ىإوي ا إ ال يوظإ:إ ع حييقإعة وي جإتحشيبإ-5

 جلقإ اتو جإف إتاع  قإتالعوة ويقإصتحعلومإتإلن  نيقإاإتحع  إتحث   إاإ ليقإتاع  قإتالعوة ويقإاإع  عقإ

.2000يلوتنإاإتحا ًبةإاإتبب اإا

اإصايقإوةاإاإت ؤمةبإإإإبوليقإتاع  قإإ  ًبإ بوإت ع ا إو  إ:إتاع  قإتالعوة ويقإبينإتحوعو إصتاليتبتفإت نه إ-6إ

.إإإإ2001تالعوة ويقإبج  عقإيلوتنإاإ

ن ي إ هم إ ناب ولإاإطوه   جإتاع  قإتالعوة ويقإف إمنةيقإتمج ً جإتحشب بإنالوإتحوعو إاإت ؤمةبإتحعلم إإ-إ7

إوشبإاإع  عقإيلوتنإا ليقإتاع  قإتالعوة ويقإاإ .إ29/3/2001إ–28تحبتبع

إحلوع ت إتحع مإحل و نإتحهيئقإتحإ-8 .إإ2006اإإ1995ع  قإحلةعلو  جإصتحووثيقإاإتحنو ئ إتحن  ئيق

ص  ءإتح   يإ:إت ش اكقإتحشعبيقإف إمنةيقإت جوةعإاإ ا حقإ نشواةإاإكو بإ و وي جإف إاب اقإمنظي إت جوةعإإ-9

.إ2001اإموزيعإتحكو بإتاج  ن إاإ ليقإتاع  قإتالعوة ويقإاإع  عقإيلوتنإاإ
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بىإوعي إ:إم واإ اتبحإ  إ نظواإاب اقإتحعةاإ عإتاجة و جإ وتعهقإ عوي جإ ش اكقإتحشب بإتاج  ن إت  -10

اإإ1ف إتألنشعقإتحعالبيقإاإ جلقإ اتو جإف إتاع  قإتالعوة ويقإصتحعلومإتإلن  نيقإاإتحع  إتحث ح إوشبإاإج

.إ2002ع  عقإيلوتنإإ ليقإتاع  قإتالعوة ويقإاإتحا ًبةإاإ كووببإاإ

 ه إ الة إ بيث إ:إ"ت شي اكقإتالعوة وييقإصمنةييقإت جوةيعإت ال ي إاإ اتويقإ ي تنييقإفي إ نعايقإصت يإتحنعيبصنإاإإ-11

.إإ1985او حقإ  ع ويبإغيبإ نشواةإاإع  عقإتإلوكن ا قإاإ ليقإتآل تبإاإ
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االضطرابات النفسية والسلوكية  الشائعة  لدى طالب  مدارس  التعليم الثانوي في مدينة 

 طرابلس من وجهة نظر املعلمين واملعلمات .

 أ: د. عيس ى حسن غالم .                                                               

 أ: د. نصر الدين امحمد أبوشندي.                                                            

 الجامعة املفتوحة / قسم التربية وعلم النفس                                                         

 امللخص:

االضطرابات النفسية والسلوكية الشائعة لدى طالب الدراسة إلى التعرف على مستوى  هدفت     

وتكونت عينة الدراسة  بمدينة طرابلس من وجهة نظر املعلمين واملعلمات .مدارس  التعليم الثانوي 

( معلم ومعلمة تم اختيارهم بطريقة عشوائية، واعتمدت االستبانة في جمع بيانات 353من )

الدراسة، وتم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتحليل بيانات الدراسة 

،  وخلصت الدراسة
ً

إلى أن مستوى االضطرابات النفسية والسلوكية الشائعة بين الطالب   إحصائيا

(. وتصدر الغش الترتيب األول من بين االضطرابات عند الطالب 50.4958فوق املتوسط حيث بلغ )

. وال )ذكور، وإناث(، ونقص االنتباه في الترتيب الثاني، واالعتماد الزائد والالمباالة في الترتيب الثالث

االضطرابات النفسية والسلوكية الشائعة تقدير مستوى انتشار  ق ذات داللة إحصائية فيتوجد فرو

الجنس، واملؤهل العلمي، ومدة الخدمة( بالنسبة للمعلمين واملعلمات.)بين الطالب ترجع ملتغيرات 

 

Psychological and Behavioral problems as seen by teachers in secondary schools.   

Abstract: 

This research  aimed at discovering  the outspread  psychological  and  

Behavioral  problems  in  secondary  schools  in Tripoli  Libya. The sample was 

composed of 353 male and  femal  teachers randomly  selected . aquestionare  was 

used to collect data. The data was analysed using simple means and standard 

deviation  . The results showed that the abovementione  problems were presented in 

50.5 percent in the sample .in tabulation the results, cheating came first, lack of 

attention  second ,and dependency third .No significant difference  was  found 

according to sex education and years of service. 
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يصمميب األفممراد بالعديممد مممن االضممطرابات النفسممية والسمملوكية  بالتعقيممد المم ييتسممم العصممر الحممالي 

خة ، وذلممما داخمممل املؤسسمممات سممواك كمممانوا فمممي مرحلمممة الطفولمممة أم املراهقممة أم الشمممباب أم الشممميخو

التعليمية أو خارجها في  شتى ميادين الحياة املختلفة.

وتعاني املؤسسات التعليمية ممن ثامار تلما االضمطرابات النفسمية والسملوكية التمي تنتماب طال  ما ممما    

يمؤار علمى كفاكا مما الداخليمة والخارجيممة ، األممر الم ي يتطلممب ممن ذوي االختصمما  داخمل املؤسسممات 

عليمية وإداراا ا الدنيا والعليا االهتمام بمعالجة تلا االضطرابات حتى تتمكن من الن وض بمهامها الت

املكلفة   ا داخل املجتمع  وإيجاد بيئة صحية لطال  ا.

وتعد االضطرابات النفسية والسلوكية ظاهرة شائعة في املدارس بجميع مراحلها ، وبالتالي تقلل من   

تضعف نمو شخصياا م، وتسبب لهم العجز والفشل، كما تعيق تعلمهم ما فر  توافقهم النفس ي و

.  (1990)زهران،لم يتم اتخاذ اإلجراكات الوقائية واإلرشادية والعالجية النفسية الالزمة 

يواجه املعلمون في مدارسهم العديد من االضطرابات واملشكالت السلوكية غير املقبولة من بعض   

 ال يقصد من ا التعدي أو اإلضرار باآلخرين، ومن ا ما يطلق الطلبة، ومن ه ه املشك
ً
الت ما يكون بسيطا

عليه باملشكالت السلوكية الرئيسية التي تلقي بتبعاا ا على اآلخرين وتؤار على االنضباط داخل غرفة 

الصف مثلما تؤار على النظام التربوي بشكل عام .

 : الدراسة مشكلة

 بين الطالب التي تظهر بشكل تعد االضطرابات النفسية و   
ً
السلوكية من أكثر االضطرابات شيوعا

واضح من خالل سلوكياا م املنحرفة عن السلوك املتعارف عليه في املجتمع ، ويتكرر ه ا السلوك 

باستمرار ويمكن مالحظته والحكم عليه من قبل األسوياك ممن لهم عالقة بالطالب داخل املؤسسة 

 ملا يترافق مع شيوع تلا االضطرابات من انخفاض التعليمية ، ومن بين م 
ً
املعلمون واملعلمات  ونظرا

ملستوى التحصيل العلمي واالنضباط داخل تلا املدارس ، فإن التعرف على أهم تلا االضطرابات 

 في غاية األهمية.  
ً
النفسية والسلوكية يعد أمرا

 أهمية الدراسة :

-بارات التالية:تتحدد أهمية ه ه الدراسة  في االعت    

مممانوي من   -1   م م م م م م إلقاك الضوك على بعض االضطرابات النفسية والسلوكية الشائعة في مدراس التعليم الثم

وجهة نظر املعلمين واملعلمات بمدينة طرابلس.       

 بين الطالب، والتي تؤار على العملي  -2  
ً
ة التعليمية.تحديد أكثر االضطرابات النفسية والسلوكية انتشارا

قد تسهم نتيجة ه ه الدراسة في وضع البرامج التدريبية لالختصاصين النفسيين واالجتماعيين  -3  

وإدارات  

 املدارس حول كيفية التعامل مع ه ه االضطرابات .      

تسهم نتائج ه ه الدراسة في تقديم بعض املعلومات عن االضطرابات النفسية والسلوكية ل وي       -4

الختصا  في الحقل التربوي ، كمحاولة  في الحد من ا، وأيضا تساعد أولياك األمور ملتابعت ا واالهتمام ا

    ا .

توجيه املسؤولين عن العملية التعليمية إلى إعداد برامج إرشاديه ودروس عملية وندوات  -5

ملية التعليمية .  ومحاضرات توضح  في ا االضطرابات النفسية والسلوكية وأارها السلبي على الع
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 أهداف الدراسة:

-ا دف ه ه الدراسة إلى التعرف على: 

مستوى االضطرابات النفسية والسلوكية الشائعة بين طالب مدارس التعليم الثانوي بمدينة  -1

طرابلس من وجهة نظر املعلمين واملعلمات . 

ة والسلوكية الشائعة في مدراس الفروق  ذات الداللة اإلحصائية  في مستوى  االضطرابات النفسي -2

 ملتغيرات)الجنس ،املؤهل العلمي، ومدة الخدمة(.
ً
التعليم الثانوي لدى الطالب وفقا

 -تساؤالت الدراسة : 

 وهو ما مدى انتشار االضطرابات النفسية والسلوكية بين 
ً
 أساسيا

ً
تطرح الدراسة الحالية تساؤال

ا ؟طالب املرحلة الثانوية بمدينة طرابلس بليبي

-وينبثق من التساؤل األساس ي عدة تساؤالت فرعية ومن ا :

انتشارا بين طالب املدارس الثانوية؟ األكثرما هي االضطرابات النفسية والسلوكية  -1

ما هي االضطرابات النفسية والسلوكية األكثر انتشارا بين ال كور ؟ -2

بين اإلناث ؟انتشارا  األكثرما هي االضطرابات النفسية والسلوكية  -3

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى إدراك االضطرابات النفسية والسلوكية في  -4

مدارس التعليم الثانوي بين املدرسين واملدرسات ترجع ملتغيرات )الجنس، واملؤهل العلمي، ومدة 

الخدمة( ؟

 -حدود الدراسة :

ة من معلمي ومعلمات مدارس املرحلة الثانوية تقتصر الدراسة الحالية  على استقصاك وجهة نظر عين 

التابعة ملكتبي  بعض االضطرابات النفسية والسلوكية الشائعة  لدى طالب التعليم الثانويحول 

م.2014/2015تعليم السواني وقصر بن غشير بمدينة طرابلس بليبيا للعام الدراس ي 

 -مصطلحات الدراسة :

 (:Behavioral problemsاالضطرابات السلوكية ) -ا

ال ي ال يرتبط بعلة أو بأعراض عضوية معينة ،  Abnormalityهي مفهوم عام يشير إلى عدم السواك

ويؤار في التوافق العام واالجتماعي ، ويتسم بكون ا أولية ، وتعتبر استجابات لبيئة غير مالئمة ومن 

العصيان والك ب أشكالها العادات غير السليمة واضطراب الجناح وسوك السلوك كالشجار و

والسرقة. وقد تظهر في سمات عصابية معينة كاختالالت الوجه والنشاط الزائد واملخاوف ، أو 

 (.1988،171الدسوقي ،كمشاكل دراسية وتربوية )

 من قبل الطلبة قد يؤدي إلى تشويش العملية التربوية والتعليمية 
ً
وتعرف أيضا :بأن ا سلوك ال توافقيا

 ( . 1995،أبوسنينة واللقاني )

وهي درجة مستمرة نسبيا من االضطرابات في املكونات النفسية والقيم  االضطرابات النفسية : -2

األخالقية لإلنسان من دون اضطراب عقلي وتتمثل في اآلتي: 

األنانية ، السلوك العدواني، الغيرة، التدخين، النرجسية، القسوة، األلفاظ النابية، الغرور، التشاؤم، 

، العناد، السلبية، ردات الفعل. العادة السرية.النكدية

االضطرابات النفسية يعرف الباحثان التعريف اإلجرائي لالضطرابات النفسية والسلوكية: 

 بأن ا استجابة املعلمين واملعلمات على استبانة االضطرابات النفسية والسلوكية  والسلوكية
ً
إجرائيا
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 ع
ً
لى ارتفاع أوانخفاض مستوى االضطرابات لدى الطلبة في املعدة له ا الغرض التي تعتبر مؤشرا

 مدارس التعليم الثانوي بمدينة طرابلس. 

هو ذلا التعليم ال ي يتوسط النظام التعليم الرسمي ويقابل مرحلة املراهقة : التعليم الثانوي  -3

عند مدخل أحدى أهم مراحل النمو عند اإلنسان ويمتد من انت اك مرحلة التعليم األساس ي وينتهي 

(.120م،1990.)الفالوقي والقذافي ، ،التعليم العالي

 -اإلطار النظري:

 -مفهوم االضطرابات النفسية والسلوكية :

 ملصطلح االضطرابات النفسية والسلوكية      
َ
 مانعا

ً
 جامعا

ً
من الصعوبة بمكان أن نجد تعريفا

 بين االضطرابات النفسية، واألمراض ال
ً
نفسية، واملشكالت النفسية، لوجود تداخل كبير جدا

واملشكالت السلوكية، ول لا كثرت التعريفات وتعددت األمر ال ي أدى إلى " تعدد يشوبه عدم 

 عن املصطلحات النفسية في ه ا امليدان" 
ً
الوضوح وعدم التمايز له ا املفهوم مما جعله مختلفا

(.2000،28)يوسف،

ات ومن ا االضطراب النفس ي هو نمط سيكولوجي ورغم ذلا وجدت بعض التعريفات ملفهوم االضطراب

أو سلوكي ينتج عن الشعور بالضيق أو العجز ال ي يصيب الفرد وال يعد جزكا من النمو الطبيعي 

( .htt:ar.wikpedia.orgللمهارات العقلية أو الثقافة.)

عن  ويري زهران أن االضطراب هو السلوك الالسوي والشخص الالسوي هو ال ي ينحرف سلوكه  

 
ً
 وانفعاليا

ً
سلوك الشخص العادي في تفكيره ومشاعره ونشاطه، فتجعله غير متوافق شخصيا

. 
ً
في حين أكد الخطيب على أن االضطرابات هي أنماط اابتة ومتكررة  (.11:2002)زهران،  واجتماعيا

أو قوانينه من السلوك العدواني أو غير العدواني، وتنت ا فيه حقوق اآلخرين وقيم املجتمع األساسية 

: 2004)الخطيب،  غير املناسبة لسن الطفل في البيت واملدرسة ومع جماعة الرفاق وفي املجتمع .

(.559

ويرجع السبب في عدم االتفاق على تعريف محدد لالضطرابات النفسية والسلوكية إلى عدة عوامل 

 اآلتي:من ا 

لسلوكية .عدم وجود اتفاق واضح حول مفهوم االضطرابات النفسية وا -1

وجود مشاكل في قياس االضطرابات النفسية والسلوكية . -2

تنوع الخلفيات النظرية واألطر الفلسفية املستخدمة. -3

تباين التوقعات االجتماعية والثقافية املتعلقة بالسلوك. -4

تباين الجهات واملؤسسات التي تصنف املضطربين وتخدمهم. -5

أخرى خاصة في حالة التخلف العقلي أو صعوبات التعلم مما  قد ترتبط االضطرابات بإعاقة -6

 (.2008،8.)بشقة سماح،يجعل من الصعب تحديد السبب الرئيس ي لالضطرابات
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 تصنيف االضطرابات النفسية والسلوكية:

هناك العديد من التصنيفات لالضطرابات النفسية والتي تحدد طبيعة ونوعية ه ه االضطرابات    

 Manual Diagnostic andم للجمعية األمريكية للطب النفس ي1993صنيف العاشر لسنة ومن ا الت

Statistical (DSM:وال ي يصنف االضطرابات النفسية تسع مجموعات وهي  )-  

(F00-F09املجموعة األولي)

**

: االضطرابات العقلية العضوية .وتشمل ما هو عرض ي من ا:

Mental disorders including symptomatic Organic  تضم ه ه املجموعة اضطرابات نفسية

 في متالزمة  النساوة العضوية، 
ً
مرافقة لخلل دماغي مؤقت وعابر، كما في اله يان، أو يكون دائما

واضطراب السلوك والشخصية الناجمة عن مرض أو أذية دماغية، وحاالت الخرف املختلفة مثل 

جاكوب وداك  –والخرف في أمراض أخرى مثل داك كرتزفليدالخرف في داك الزهايمر، والخرف الوعائي، 

رقص هنتينكتون وداك باركنسون ومرض عوز املناعة املكتسب اإليدز، وقد يشاهد أي من ه ه 

 بطغيان التوهمات، أو الهلوس، أو 
ً
 أي من دون أعراض إضافية أو يكون متصفا

ً
االضطرابات معزوال

االكتئاب على الصورة السريرية .

                                                                 
*

 *F .ترمز إلى الكود األول لباب األمراض النفسية في الكتيب ال ي يجمع تقسيم جميع األمراض

( كود اانوي يشير إلى الفصل ال ي يوجد به املرض النفس ي1أو  0الكود الثاني يعتبر رمز )

schizotypal and Delusional Disorders .والكوكائين وغيره من املنب ات بما في ا الكافئين، واملهلوسات، والتبغ

Schizophrenia(: الفصام واالضطرابات الفصامية والتوهمية.F20-F29املجموعة الثالثة )

 الفصام هو مجموعة من االضطرابات تتصف  

اهد التوهمات والهالسات عادة في مرحلة ما من مراحل املرض. أما بفقدان الصلة مع الواقع وبخلل التفكير واإلدراك وبغرابة السلوك. وتش

االضطرابات التوهمية فتمتاز بالشعور باالضطهاد وفرط الشا والتوجس والعدوانية عند شخص يتصرف بشكل عادي في مجاالت الحياة 

األخرى ويحافظ على صالته بالواقع.

وفي ا يتقلب املزاج االعتيادي إلى اكتئاب شديد أو إلى  Mood (affective)Disordersان(. ( : اضطراب املزاج )الوجدF30-F39املجموعة الرابعة)

زهو مفرط . وهناك حاالت يتقلب في ا املزاج بين االكتئاب والزهو . 

 Neurotic stress- related and somatoform( االضطرابات العصابية واملتعلقة بالكرب وجسدية الشكل. .F40-F49املجموعة الخامسة )

disorders  ، تضم ه ه املجموعة اضطرابات القلق املختلفة مثل القلق املعمم، ونوب الهلع، والرهابات، واضطرابات الوسواس القسري

ومتالزمة الكرب التالي للمرض. كما تضم االضطرابات جسدية الشكل التي تتصف بأعراض جسدية ليس لها أساس عضوي، ولكن تلعب 

 في حدوث ا، مثل اضطرابات التحويل واملراق. العوامل النفسية
ً
 هاما

ً
دورا

) التوهم املرض ي( .

 Behavioral syndromes associated with(: متالزمات سلوكية تترافق باضطرابات فيزيولوجية وعوامل فيزيائية. F50-F59املجموعة السادسة)

physiological disturbances and physical factorsراب األكل، واضطراب النوم وسوك الوظيفة الجنسية غير العضوي، . وتشمل اضط

واالضطرابات النفسية التالية للوالدة ، وسرف األدوية غير املسببة لإلدمان. 

. تتصف ه ه املجموعة Disorders of adult personality and behavior(: اضطرابات شخصية وسلوك البالغين.F6-F69املجموعة السابعة )

غير منسجم مع ظروف املريض، وبصعوبة تكيف املريض مع وسطه االجتماعي، بشكل يستمر لسنوات طويلة تبدأ حول البلوغ وتشمل  بسلوك

معظم عمر املريض وينجم اضطراب السلوك ه ا عن اتباع طرق غير ناضجة في التعامل مع الكرب وفي حل املشاكل. وتصنف اضطراب 

 الشخصية حسب طبيعة السلوك الطاغي.

. Mental retardation( : التخلف العقلي .F70-F79املجموعة الثامنة )

( *: اضطراب سلوكية وعاطفية تبدأ عادة أاناك الطفولة أو املراهقة.F80-F89املجموعة التاسعة)

Behavioral and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence.
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. F10-F19عة الثانية)املجمو
ً
(: االضطرابات العقلية والسلوكية الناجمة عن تعاطي مواد فعالة نفسيا

Mental and Behavioral disorders due to psychoactive substance USE  وتتضمن االضطرابات

التالية لتعاطي مواد مبدلة للسلوك مثل الكحول واألفيون والحشيش واألدوية واملنومة

لتخلف العقلي، فرط الحركة، قلق الطفولة بأنواعه، اضطرابات األكل )مثل القمة العصبي وتشمل ا

دليل الصحة النفسية لألطباء والعاملين في الرعاية والبوليميا العصبية( اضطراب الكالم . 

 (.20م،2001الصحية األولية .دمشق ،)

 -أسباب االضطرابات والسلوكية النفسية:

ين تطور الطب النفس ي حيث وصل إلى معرفة كثير من أسباب االضطرابات في العقدين األخير    

واألمراض النفسية، وأن البحث والتقدم الطبي النفس ي انتقل من مجرد وصف دقيق لألعراض 

وتقسيم لالضطرابات النفسية إلى مرحلة أبعد من ه ا ، وهي البحث في األسباب الحقيقية للمرض 

ظائف املخ التي لها عالقة باألفكار والوجدان والسلوك، حتى إن النفس ي، وذلا بعد البحث في و

تصوير وظائف املخ الحديث يكشف الكثير عن املعامالت بين املراكز املختلفة في املخ وسيطرا ا على 

السلوك والوجدان واألفكار اإلنسانية. 

ألفكار بمختلف والحقيقة تؤكد أن املخ هو العضو املسؤول عن تنظيم السلوكيات والوجدان وا

أشكالها، وأي اضطراب فيه يسبب اضطراب    ا التنظيم ، وينتج عنه أعراض نفسية والتأاير 

الحادث على املخ يحدث ألسباب عدة وهي :

:
ً
اضطراب ناتج من خلل وظيفي بخاليا مراكز املخ املسؤولة عن األفكار أو الوجدان أو السلوك . أوال

زيادة بعض املواد الكيمياوية باملخ هي سبب من أسباب االضطرابات وقد ابت أن تغير أو نقص أو    

 أن زيادة الدوبامين أوالسيروتونين له عالقة بأعراض مرض الفصام وال هان. 
ً
النفسية، فنجد مثال

وأن نقص مادة السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين له عالقة باضطرابات االكتئاب والقلق 

واملخاوف.

:
ً
ضطراب ناتج من خلل بالتوصيالت العصبية ملراكز املخ املسؤولة عن األفكار أو الوجدان ا ثانيا

والسلوك . وه ا له دور في تفسير االضطرابات مثل اضطراب الفصام، والتوحد وفرط الحركة ونقص 

االنتباه لدى األطفال. 

:
ً
م اإلنسان .تأار خاليا املخ بإصابات أو خلل وظيفي حادث في أعضاك أخرى بجس ثالثا

 نجد أن بعض األشخا  لدي م مشاكل بالقلب أو الدورة الدموية تكون لهم بعض الجلطات 
ً
فمثال

. وعند حدوث ه ا باملخ يحدث اضطراب وظيفي حسب 
ً
التي قد تصيب القلب أو تصيب املخ أيضا

ث خلل مكان الجلطة وتأايرها على خاليا املخ ما يسبب أحد االضطرابات النفسية .ك لا قد يحد

بخاليا املخ ويشتمل ه ا على اضطراب في اإليقاع الكهربي الطبيعي املوجود باملخ مما يسبب 

اضطرابات نفسية لها صلة بالبؤر الصرعية والنشاط الكهربي باملخ.

:
ً
تأاير املواقف البيئية الضاغطة على تكون املرض النفس ي. لقد تم دراسة الضغوط الحياتية  رابعا

رض النفس ي مثل الضغوط االجتماعية من انفصال، أو طالق أو فقدان عزيز أو وتأايرها على امل

الضغوط االقتصادية أو الضغوط الدراسية وغيرهم. والحقيقة أن ه ه الضغوط تتحول وتترجم في 

املخ
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إلى تأايرات كيميائية من ارتفاع الكورتيزون وبعض املواد الكيميائية مثل النورادرينالين، 

  والسيروتونين،
ً
وقد يحدث خلل للمراكز التي تتحكم في تكيف اإلنسان نتيجة لتكرار الضغوط وأيضا

ممممد ه ا قد  م  لنا القدرة على التكيف بنفس الدرجة. وعنم
ً
نتيجة لتكوين كل فرد. حيث إننا لسنا جميعا

ممممغوط الحياتية وتأايرها الكيميائي ع م م لى املخ . كما يحممممدث وتتسبب بعض األمراض النفسية نتيجة للضم

أن الترجمة النفسية ملا يحدث حولنا وتقبلنا له مع الضغوط الحياتي هو تغير كيميائي وتفاعل 

كيميائي مع خاليا املخ يمكن معرفة أسبابه واختالفاته ، وهك ا فإن املرض النفس ي أصبحت أسراره 

أسراره وأسباب  معروفة أكثر من ذي قبل، وفي السنوات املقبلة ستكشف األبحاث عن مزيد من

. )أحمد البحيري املرض النفس ي. ال ي أصبح مثل أي مرض له أسباب عضوية باملخ  ويمكن عالجها

( .2014،

 -الوقاية من االضطرابات النفسية والسلوكية:

مليون إنسان يعانون من االضطرابات النفسية  450يفيد تقرير منظمة الصحة العاملية بأن حوالي 

اد العالم . وسيصاب ربع البشر بواحد أو اكثر من ه ه االضطرابات في فترة ما والسلوكية على امتد

% من سنوات العمر 13من حياا م، ويقدر بأن االضطرابات النفسية والعصبية تتسبب بفقد حوالي 

املصححة باحتساب مدد العجز ال ي ينجم عن جميع األمراض والحوادث، في مختلف أرجاك العالم 

 بحلول العام 15بحوالي ،وتقدر زيادا ا 
ً
م، وتعد االضطرابات النفسية من أهم األسباب 2020% سنويا

 
ً
املؤدية إلى العجز والوفاة املبكرة عن الحاالت النفسية، وتمثل االضطرابات النفسية والسلوكية عبئا

 ، بل تزيد من مخاطر األمراض الجسدية،  وبالنظر إلى امل
ً
 وسيكولوجيا

ً
 واقتصاديا

ً
حدودية اجتماعيا

الشائعة لفعالية الوسائل العالجية في إنقا  العجز الناجم عن االضطرابات النفسية والسلوكية 

فإن الطريقة املالئمة إلنقا  العبك الناجم عن ه ه االضطرابات هو الوقاية.

االضطرابات النفسية لها محددات متعددة ، ل ا تحتاج املتطلبات الوقائية إلى جهود متشعبة  -*

 عديد
ً
ة يجب التركيز على العوامل البيولوجية واالجتماعية والنفسية وتداخالا ا بحيث تصبح هدفا

ممكنا لتدابير الوقاية وتعزيز الصحة العمومية لها . 

يمكن أن تنقص الوقاية الفعالة من مخاطر االضطرابات النفسية والسلوكية .  -*

األخطار، وتعزز عوامل الوقاية وتقلل من  هناك برامج وسياسات وقائية متاحة يمكن أن تنقص من

األعراض النفسية وذلا عن طريق تحسين الصحة النفسية اإليجابية وتسهم في صحة بدنية أفضل 

وتعمم الفوائد االجتماعية واالقتصادية.

ينبغي أن يخضع التنفي  للبيانات والبراهين املتاحة. -*

ثل للموارد املحدودة من أجل الوقاية ، أن تخضع تقتض ي االعتبارات األخالقية، واالستعمال األم

البرامج الوقائية والسياسات للدليل والبرهان العلميين عن فعاليته.

تتطلب الوقاية حساسية نحو الجوانب الثقافية واملوارد املتاحة في مختلف الدول . -*

ليه يجب دعم الدول توزيع فر  الوقاية من االضطرابات النفسية غير عادل بين بلدان العالم، ع

منخفضة الدخل لتطوير املعرفة الوقائية والسياسات والتدخالت التي تستجيب من حيث الثقافة 

والشروط والفر .

تتطلب النتائج املرتكزة إلى السكان استثمارات مالية وبشرية. -*
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ملبرهنة وتطوير البنى باالستثمار الجيد للموارد املالية والبشرية لتنفي  السياسات والبرامج الوقائية ا

التحتية املطلوبة  تتحقق الوقاية من االضطرابات النفسية والسلوكية .

تتطلب الوقاية الفعالة ارتباطات ما بين القطاعات املختلفة . -*

تحتاج الوقاية من االضطرابات النفسية وتعزيز الصحة النفسية لدمجها كجزك متكامل مع الصحة 

الصحة على املستوى املحلى والوطني، وأن تتكامل الوقاية بين مختلف العمومية وسياسات تعزيز 

القطاعات العمومية مثل البيئة واإلسكان والتربية والتعليم وحقوق اإلنسان .

ن االضطرابات النفسية والسلوكية إن حماية حقوق اإلنسان هي االستراتيجية الرئيسية للوقاية م -*

إلصابة باالضطراب النفس ي من عدمه ، مثل انت اك حقوق األطفال، للظروف املحيطة بالفرد دور في ا

والعنف، والحروب ، والتمييز ، والفقر، ونقص فر  التعليم ، كلها تؤار على الحالة النفسية للفرد، 

إن األفعال والسياسات التي تحسن الوقاية عبر احترام حقوق اإلنسان هي االستراتيجية القوية التي 

بات النفسية. تقي من االضطرا

الوقاية من االضطرابات النفسية ، )التقرير املختصر الصادر عن منظمة الصحة العاملية ، 

 (.15م،2005املكتب االقليمي لشرق املتوسط ، القاهرة ،)

  -عالج االضطرابات النفسية والسلوكية:

يمكن التمكن من عالج االضطرابات النفسية والسلوكية من خالل: 

ين األخصائي النفس ي واملدرس والوالدين في عالج األعراض .التعاون ب –1

العالج النفس ي الفردي والجماعي والتحليل النفس ي والبحث عن األسباب الحقيقية لالضطراب  –2

النفس ي وإزالت ا حسب الحالة .

 اإلرشاد النفس ي للوالدين وخاصة إذا كانا عصابيين قلقين وحث ما على ضرب املثل والقدوة في –3

السلوك االنفعالي، وتعريفهما باألسلوب السليم في تربية األوالد .

عالج البيئة  تصحيح األخطاك في البيئة وخاصة عند الوالدين، وعالج الجو املنزلي ال ي يجب أن  –4

تسوده املحبة والعطف والهدوك والثبات واالتزان والحرية واملعاملة السليمة لتحقيق التوافق .

(.2006،342أنور البنا، )طبي استخدام املهدئات الخفيفة إذا لزم األمر . العالج ال –5

 -:الدراسات السابقة

 دراسة الغنيميتعددت الدراسات التي اهتمت باالضطرابات النفسية والسلوكية ومن بين ا    

العام،  والتي هدفت إلى توفير املعلومات الضرورية عن املشكالت الطالبية في مراحل التعليمم( 1999)

وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي في دراسته، ومن النتائج التي توصلت لها ه ه الدراسة أن 

م( فقد 2002) العثامنة أما دراسةتعاطي املخدرات من أبرز املشكالت السلوكية لدى الطالب .

نوية في املدارس هدفت إلى التعرف على املشكالت السلوكية الشائعة التي يعاني من ا طالب املرحلة الثا

الثانوية في املدارس الحكومية وبيان درجة حدا ا من خالل مدى إحساس املرشدين والصعوبات التي 

تواجههم في التعامل معها ومحاولة حلها. وتوصلت إلى احتالل سلوك الشرود والتشتت وعدم التركيز 

ي )سلوك امليل إلى النشاط الزائد، املركز األول، وسلوك التمرد املركز الثامن. وكانت املجاالت الست ه

سلوك الخجل، السلوك املخادع، سلوك اإلحجام عن املشاركة االجتماعية، سلوك االضطرابات 

م( إلى 2003أبوالرب ) بينما هدفت دراسة النفسية، السلوك العدواني( على درجات قليلة الحدوث.

( وتحديد تأاير عدد من 16 -12بكرة من )التعرف على املشكالت السلوكية لطالبات مرحلة املراهقة امل
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املتغيرات املستقلة في املشكالت السلوكية التي تواجه املدرسين. وأظهرت نتائج الدراسة أن أنماط 

املشكالت السلوكية التي تواجه املدرسين بدرجة مرتفعة السلوك بينما كان سلوك الشرود ، 

في  سطة ، والسلوك العدواني بدرجه ضعيفةوالتشتت ، وسلوك الخجل ، وسلوك التمرد بدرجة متو

م( إلى التعرف على أهم األزمات واملشكالت املحتملة الوقوع لطلبة 2004دراسة الزعبي )حين هدفت 

املدارس من وجهة نظر املرشدين التربويين، وفيما إذا كان هناك فروق بين تقديرات أفراد العينة 

جنس وسنوات الخبرة ، والتخصص العلمي .له ه األزمات واملشكالت في ضوك متغيرات ال

املؤهل العلمي وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يمكن أن تعزى ملتغيرات        

والتخصص  وسنوات الخبرة وطبيعة مكان عمل املرشدين في حين أظهرت فروق ذات داللة  

م( كان الهدف معرفة  2006المة )إحصائية تعزى ملتغير الجنس ولصالح ال كور. وفي دراسة س

مشكالت التالمي  السلوكية في دولة قطر ومستوى أنتشارها واالختالف في نوعيت ا لكل مرحلة من 

مراحل التعليم ، وأظهرت النتائج أن أكثر املشكالت السلوكية ظهورا لدى تالمي  املرحلة اإلعدادية 

وكان  لتحصيل الدراس ي، األلفاظ الب يئة ،كما يراها املعلمون : الغش، الك ب ، تدني مستوى ا

التعرف على بعض االضطرابات  Mundia ,Lawrenceم( 2006الهدف من دراسة مونديا الورينس )

السلوكية لدى طالب املرحلة الثانوية بسوازيالند وقد تبين من خالل تطبيق مقياس املشكالت 

العدواني هو أكثر االضطرابات  ( طالب أن السلوك300السلوكية ال ي تم تطبيقه على عدد )

السلوكية شيوعا والتي يمكن أن تواجه طالب املرحلة الثانوية في سوازيالند ، وقد أكدت نتائج 

الدراسة على أن أسلوب التعزيز يعتبر من أكثر األساليب فاعلية في خفض املشكالت السلوكية لدى 

.طالب املرحلة الثانوية بسوازيالند 

م( فكانممت ا ممدف إلممى التعمرف علممى املشممكالت السمملوكية للتالميمم  مممن 2007) جميةةلدراسةةة أمما        

وجهمة نظممر املعلمممين ،وأظهممرت نتمائج الدراسممة أن أهممم املشممكالت السملوكية مممن وجهممة نظممر املعلمممين: 

التسممرع، اللعممب علممى حسمماب الدراسممة ، قلممة االنتبمماه ،الت ممرب مممن أداك الواجبممات املدرسممية ، ضمممعف 

دراسةةةة  ، إهمممال العممممل الدراسمم ي ، وظهمممرت تلممما املشممكالت بدرجمممة متوسممطة . وفمممي املسممتوى العلممممي

م( كان الهدف تحديد أهم املشكالت السلوكية التي يعاني من ا الطالب ليمتم وضمع 2008) السرطاوي 

استراتيجية يمكن أن تساعد في التغلب على ه ه املشكالت . وقد أستخدم الباحث املنهج الوصفي في 

ن أهمم النتممائج التممي توصملت إلي مما الدراسممة . إن مشمكلة الكمم ب تعممد ممن أكثممر املشممكالت دراسمته . وممم

 ام الغش في االمتحانات،
ً
م( التعرف 2009) دراسة البالديفي حين كان الهدف من   السلوكية انتشارا

جال( على بعض االضطرابات السلوكية لدى طالبات املرحلة الثانوية واملتمثلة في )الغش ، التشبه بالر

ومعالجت ا في ضوك التربية اإلسالمية وقد استخدمت الباحثة في دراست ا املنهج الوصفي . ومن النتائج 

التممي توصمملت إلي ممما : أهممم األسممباب الشخصمممية للغممش لممدى طالبمممات املرحلممة الثانويممة ممممن وجهممة نظمممر 

والرغبمة فمي الحصمول معلمات التربية اإلسالمية في املدينة املنورة هو : ضعف اإلحسماس بقيممة العلمم 

على درجات من دون ب ل جهد ، وضعف الوازع الديني . ومن أهمم األسمباب املدرسمية للغمش: ازدحمام 

قاعمة االختبمار.  وأسمباب التشمبه بالرجمال :ضمعف المموازع المديني ، التمأار بالبيئمة املحيطمة   ما ممع عممدم 

 ,panayiotisم( 2010) بانةةةايوتس، سةةةتاسرينيدسفمممي حمممين كانمممت دراسممة  وجممود تنشمممئة صمممحيحة .

Stavrinides   ا مدف للتعمرف علمى معمدل انتشمار العنمف بمين تالميم  املمدارس الثانويمة بقبمر  بوصمفه

أحد أبرز املشكالت السلوكية التي تواجه املدارس الثانوية القبرصية ، وقد تم بناك مقياس للعنف تم 
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مممن الطممالب يمارسممون سممملوك % 17طالممب ، وقممد أكممدت نتممائج الدراسممة علممى أن  1645تطبيقممه علممى 

العنمف ، وأكمدت الدراسممة علمى أن وجممود بمرامج إرشمماديه قمد يسمهم بشممكل كبيمر فممي تخفميض مسممتوى 

 العنف لدى هؤالك الطالب .

 -مناقشة الدراسات السابقة: 

بعممد عمممرض الدراسمممات السممابقة ذات العالقمممة بموضمممع الدراسممة تبمممين أن ممما  ا ممدف إلمممى التعمممرف علمممى           

بات  السملوكية للطمالب فمي ممدارس التعلميم الثمانوي  باسمتاناك دراسمة العتيبمي التمي كانمت علممى االضمطرا

تالميم  التعلميم العمام، وتتفمق الدراسمات علمى أن أفمراد عينت ما كمان ممن الطمالب واملعلممين أو املشممرفين 

الضمطرابات التربويين وهم من عناصر العملية التعليمية ، وتوصلت الدراسات إلى شيوع العديمد ممن ا

السلوكية واملشكالت السلوكية التي يعاني ا الطالب في املدارس من بين ا الغش والالمباالة ، والك ب ، 

والسلوك العدواني، والعنف ، والتسرع ، واللعب على حساب الدراسة ، قلة االنتباه ،الت رب من أداك 

تممدني مسمممتوى التحصممميل  سممم ي ،الواجبممات املدرسمممية ، ضممعف املسمممتوى العلممممي ، إهمممال العممممل الدرا

 تعاطي املخدرات. الدراس ي ، األلفاظ الب يئة .و

 -:اإلجراءات املنهجية

  -منهج الدراسة:

استخدم الباحثان لتحقيق غرض الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ملالكمته لطبيعت ا .   

 -مجتمع الدراسة:

مكتبي تعليم السواني وقصر بن غشير يتكون مجتمع الدراسة من  جميع املدارس الثانوية  ب     

( معلم ومعلمة .  1182( مدرسة يعمل   ا )14بمدينة طرابلس  والبالغ عددها)

 -عينة الدراسة:

بعد تحديد مجتمع الدراسة اختار الباحثان عدد أربع مدارس من ا مدرسة خاصة بال كور وأخرى    

وبلغ عدد املعلمين واملعلمات العاملين بتلا  خاصة باإلناث ومدرستين مشتركتين بين ال كور واإلناث،

 ومعلمة.520املدارس )
ً
( معلما

 -: أداة الدراسة

لغرض التعرف على االضطرابات النفسية والسلوكية الشائعة لدى طالب مدارس التعليم الثانوي    

ذلا تطلب االعتماد على وسيلة أو مقياس ل لا، ونظرا لعدم حصول الباحثين على أداة تكشف عن 

عمدا إلى بناك استبانة، وذلا من خالل رجوعهم إلى اإلطار النظري والدراسات السابقة، ومن بين ا 

م( ودراسة البالدي 2008) دراسة السرطاوي م( 2003) ودراسة أبوالربم(  1999) دراسة الغنيمي

باالضطرابات ( فقرة ذات عالقة 34م( باإلضافة إلى تصفح مواقع في اإلنترنت، وقاما بصياغة )2009)

النفسية والسلوكية الشائعة بين الطالب. 

 -صدق األداة:

يعرف الصدق بأنه مدى مالئمة املقياس وصالحيته لبيئة الدراسة وملا أعد لقياسه، وعمد      

الباحثان إلى اعتماد الصدق الظاهري لالستبانة، وذلا من خالل عرضها على مجموعة من أعضاك 

تربية بجامعة طرابلس حيث طلب من م التأكد من صدق االستبانة ومدى هيأة التدريس في كلية ال

صالحية فقراا ا، واالقتراحات والتعديالت التي يمكن إضافت ا، وأجابوا بصالحية أغلب الفقرات، 
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( فقرات وبإجراك تعديالت على أخرى بما يتناسب والبيئة املحلية. وب لا أصبح عدد فقرات 9وبح ف)

( فقرة .25 ا الن ائية)االستبانة في صورا

 -ثبات األداة :

يعرف الثبات بأنه االتساق في فقرات األداة، إذ تعتمد صحة املقياس العلمية على مدى اباا ا      

وإعطائ ا نتائج متقاربة أاناك استخدامها في املرات املتعددة للقياس. واستخدم الباحثان معامل الفا 

التي تمثل قيمة مقبولة للثقة في ابات املقياس املستخدم.( و0736كرونباخ وال ي بلغت قيمته )

 -إجراءات التصحيح:

( استبانة 410بعد أن أكمل الباحثان تجميع االستبيانات من املعلمين واملعلمات والبالغ عددها )    

( استبانة  قاما بفرزها والتأكد من أن جميعها 520من العدد اإلجمالي ال ي تم توزيعه وهو)

(استبانة غير صالحة وبالتالي تم ح فها ، وإعطاك رقم 57البيانات  حيث وجد عدد ) مستوفية

( استبانة، وتم إعطاك البدائل الثالاة درجات 353تسلسلي لالستبانات الصالحة والتي كان عددها)

( درجتان، والبديل غير 2( درجات والبديل موجودة لحدما )3على النحو التالي) البديل موجودة )

( درجة واحدة  حتى يسهل التعامل معها إحصائيا.1ة )موجود

 -الوسائل اإلحصائية:

اعتمد الباحثان: معامل)ألفا كرونباخ للتأكد من ابات األداة، الوسط الحسابي واالنحراف املعياري    

. ( لعينتين مستقلتين، وتحليل التباين األحادي ومعامل ارتباط بيرسون( tواختبار)

 -نات:عرض وتحليل البيا

مستوى االضطرابات النفسية والسلوكية الشائعة بين طالب مدارس التعليم ما  السؤال األول: 

من وجهة نظر أفراد العينة؟ الثانوي في منطقتي السواني وقصر بن غشير بمدينة طرابلس

قام الباحثان بحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  لإلجابة على السؤال األول:

ستجابات أفراد العينة كما هو مبين في الجدول التالي:ال

( يبين املتوسطات الحسابية واالنحراسات املعيارية  الستجابات أسراد عينة الدراسة 1جدول رقم)

 )ذكور واناث(. حول االضطرابات النفسية والسلوكية وترتيبها لجميع الطالب

 الفقرات ت
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 ترتيبها عند الذكور واإلناث

 50.4958 6.50355 50.4958 املتوسط العام  .1

 1 62768. 2.6006 الغش  .2

 2 61753. 2.4929 نقص االنتباه  .3

 3 62988. 2.4589 الالمباالة  .4

 4 64019. 2.3938 سرعة االنفعال  .5

6.  
النسيان وضعف 

 الذاكرة
2.3116 .66938 5 

 5 73416. 2.3116 الكذب  .7

 6 66608. 2.3003 العناد  .8

 7 67642. 2.2550 النشاط الزائد  .9

 8 72900. 2.2125 االعتماد الزائد  .10
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 9 67232. 2.1756 التأخر الدراس ي  .11

 10 75574. 2.1501 الغيرة  .12

 11 74048. 2.1190 الخجل  .13

 12 68401. 2.1105 الغرور  .14

 13 74221. 2.1076 األلفاظ النابئة  .15

16.  
السلوك 

 العدواني
2.0935 .73453 14 

 15 67725. 2.0850 األنانية  .17

18.  
الهروب من 

 املدرسة
1.9717 .85897 16 

 17 69001. 1.9660 اضطراب الكالم  .19

 18 71215. 1.9632 قضم األظاسر  .20

 19 66881. 1.9150 االنطواء  .21

 20 79355. 1.8130 السرقة  .22

 21 88954. 1.7592 التدخين  .23

 22 76116. 1.4703 تعاطي املخدرات  .24

25.  
اسات االنحر 

 الجنسية
1.4589 .70641 23 

OI يتضح من الجدول السابق أن املتوسط املحسوب لالضطرابات النفسية والسلوكية الشائعة في

( 6.50355( واالنحراف املعياري )50.4958بلغ ) الدراسةمدارس التعليم الثانوي املشمولة في عينة 

الضطرابات النفسية والسلوكية يعد ( يتضح أن مستوى ا48وبمقارنته بالوسط الفرض ي والبالغ )

فوق املتوسط بشكل عام من وجهة نظر أفراد العينة من املعلمين واملعلمات.

 2.6006ومن خالل النظر في كل فقرة من الفقرات يتبين أن املتوسطات الحسابية تراوحت بين )   

معياري  نحراف( وا2.6006( ، حيث تحصلت مشكلة الغش على أعلى متوسط حسابي بلغ )1.4589و

( في حين كان أقل متوسط حسابي ملشكلة االنحرافات الجنسية وذلا بمتوسط حسابي بلغ 62768)

( ومن ذلا يرى املعلمون واملعلمات بأن أغلب الطالب يقومون 70641( وانحراف معياري )1.4589)

ين الطالب لدرجة بالغش ، وه ا السلوك يتنافى مع العملية التعليمية، ولألسف أصبح عملية شائعة ب

يعده بعضهم بأنه حق مكتسب وال يتنافى مع السلوك العام داخل املدرسة وخارجها، في حين كانت 

إيجابيات أفراد العينة من املعلمين واملعلمات املشمولين بالدراسة حول املشكالت الجنسية أقل من 

مع بشكل عام باإلضافة إلى أن ا املتوسط ، وهي غير شائعة بين الطالب وذلا لتنافي ا مع اقافة املجت

سلوك غير مقبول من جميع أفراد املجتمع ويتنافى مع ديننا الحنيف  وعادات املجتمع وتقاليده. أما 

الفقرات األخرى يمكن أن ننظر لها وفق مجموعات وذلا على النحو التالي:

الغش ، نقص االنتباه ، ( وهي: 2.6006و 2000تراوحت متوسطاا ا الحسابية بين ) -:املجموعة األولي

والالمباالة ، وسرعة االنفعال، والنسيان ، وضعف ال اكرة ، والك ب ، والعناد، والنشاط الزائد، 
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واالعتماد الزائد والتأخر الدراس ي، والغيرة ، والخجل ، والغرور، واأللفاظ النابية ، والسلوك العدواني 

واألنانية.

الهروب من املدرسة،   ( وهي:1.9717و1.4589ا الحسابية بين)تراوحت متوسطاا  -املجموعة الثانية: 

واضطراب الكالم، وقضم األظافر، واالنطواك، والسرقة، والتدخين، وتعاطي املخدرات، واالنحرافات 

الجنسية.

: ما مستوى االضطرابات النفسية والسلوكية الشائعة بين طالب مدارس التعليم السؤال الثاني

منطقتي السواني وقصر بن غشير بمدينة طرابلس من وجهة نظر أفراد العينة؟ الثانوي )ال كور( في

: قام الباحثان بحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لإلجابة على السؤال الثاني

الستجابات أفراد العينة كما هو مبين في الجدول التالي:

املعيارية الستجابات أسراد عينة  ( يبين املتوسطات الحسابية واالنحراسات3جدول رقم)

 )الذكور(الدراسة 

 الترتيب االنحراف املعياري املتوسط الحسابي الفقرات ت

 52.9695 6.32788 52.9695 املتوسط العام  .1

 1 62410. 2.6463 الغش  .2

 2 63160. 2.6098 نقص االنتباه  .3

 3 62852. 2.5610 الالمباالة  .4

 4 72086. 2.5427 الهروب من املدرسة  .5

 5 72203. 2.4878 التدخين  .6

 5 67821. 2.4878 سرعة االنفعال  .7

 6 68556. 2.4512 العناد  .8

 7 66010. 2.3902 السلوك العدواني  .9

 8 71062. 2.3720 االلفاظ النابية  .10

 9 70078. 2.3659 الكذب  .11

 10 70830. 2.3598 النسيان وضعف الذاكرة  .12

 11 66086. 2.3476 التأخر الدراس ي  .13

 12 66866. 2.3415 النشاط الزائد  .14

 13 78307. 2.2927 االعتماد الزائد  .15

 14 69162. 2.0793 اضطراب الكالم  .16

 16 87005. 1.9390 تعاطي املخدرات  .17

 17 69187. 1.8902 األنانية  .18

 17 73487. 1.8902 قضم األظاسر  .19

 17 69187. 1.8902 الغرور  .20

 18 71920. 1.8720 الغيرة  .21

 19 65772. 1.8171 االنطواء  .22

 20 77681. 1.7988 السرقة  .23

 20 68444. 1.7988 الخجل  .24

 21 82047. 1.7378 االنحراسات الجنسية  .25
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OI يتضح من الجدول أعاله أن املتوسط املحسوب لالضطرابات النفسية والسلوكية الشائعة لدى

( واالنحراف 52.9695غ )ال كور في مدارس التعليم الثانوي املشمولة في عينة الدراسة بلالطالب 

( وب لا يتضح أن مستوى االضطرابات 48( وبمقارنته بالوسط الفرض ي والبالغ )6.32788املعياري )

يعد فوق املتوسط  من وجهة نظر أفراد العينة من املعلمين واملعلمات.

 2.6463ومن خالل النظر في كل فقرة من الفقرات يتبين أن املتوسطات الحسابية تراوحت بين )

معياري  ( وانحراف2.6463( حيث تحصلت مشكلة الغش على أعلى متوسط حسابي بلغ )1.7378و

االنحرافات الجنسية وذلا بمتوسط حسابي بلغ  ( في حين كان أقل متوسط حسابي ملشكلة62410.)

وتوالت الفقرات على النحو التالي :  ( 82047.( وانحراف معياري )1.7378)

 :
ً
( وهي : الغش ، ونقص االنتباه، 2.0793( و) 2.6463متوسطاا ا بين )فقرات تراوحت  -أوال

والالمباالة ، والهروب من املدرسة، والتدخين ، وسرعة االنفعال، والعناد والسلوك العدواني، 

واأللفاظ النابية، والك ب، و النسيان وضعف ال اكرة ، والتأخر الدراس ي ، والنشاط الزائد ، 

طراب الكالم.واالعتماد الزائد، واض

( وهي: تعاطي املخدرات، واألنانية ،وقضم 1.7378( و)1.9390فقرات تراوحت متوسطاا ا بين) -ثانيا:

 والغيرة ، واالنطواك ، والسرقة ، والخجل، واالنحرافات الجنسية.األظافر، والغرور، 

بدى املعلمون من العرض السابق أن املجموعة األولى كانت متوسطاا ا فوق املتوسط  حيث أ يتبين

واملعلمات مالحظة شيوعها بين الطالب أكثر من فقرات املجموعة الثانية. وكانت االضطرابات األولى 

أغلب ا تتعلق باألشخا  أنفسهم من دون املساس باآلخرين وعادات املجتمع بشكل عام. أما 

ون واملعلمات مالحظت ا املجموعة الثانية ترتبط لحد ما بغيرهم  وبثقافة املجتمع والتي أبدى املعلم

 ما يرفضها 
ً
بشكل محدود، و كانت متوسطاا ا أقل من الفقرات األخرى وهي تحت املتوسط. وهي غالبا

الوسط املدرس ي بشكل كبير، وك لا املجتمع وينظر لها بأن ا تمس أخالق الناس واملجتمع وينهى عن ا.

ية الشائعة بين طالب مدارس التعليم مستوى االضطرابات النفسية والسلوكما  السؤال الثالث: 

من وجهة نظر افراد العينة؟ الثانوي)اإلناث(  في منطقتي السواني وقصر بن غشير بمدينة طرابلس

لإلجابة على السؤال الثالث قام الباحثان بحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

الي:الستجابات أفراد العينة كما هو مبين في الجدول الت
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( يبين املتوسطات الحسابية واالنحراسات املعيارية الستجابات أسراد عينة 3جدول رقم)

 الدراسة )اإلناث(
 الترتيب االنحراف املعياري املتوسط الحسابي الفقرات ت

 48.3228 5.84886 48.3228 املتوسط العام  .1

 1 66531. 2.4868 الغش  .2

 2 69664. 2.3968 الكذب  .3

داالعتماد الزائ  .4  2.3439 .59540 3 

 4 59165. 2.2540 الالمباالة  .5

دالعنا  .6  2.1799 .62690 5 

7.  
النسيان وضعف 

ةالذاكر   
2.1746 .64921 6 

 7 54536. 2.1640 نقص االنتباه  .8

 8 71918. 2.1587 الغيرة  .9

 9 66086. 2.0688 قضم األظاسر  .10

 10 63820. 2.0476 النشاط الزائد  .11

 11 71036. 2.0265 السلوك العدواني  .12

 11 69523. 2.0265 االنطواء  .13

 12 79894. 2.0000 الخجل  .14

 12 67635. 2.0000 التأخر الدراس ي  .15

 12 82514. 2.0000 السرقة  .16

 13 69555. 1.9841 سرعة االنفعال  .17

 14 60969. 1.8942 اضطراب الكالم  .18

 15 83129. 1.8360 الغرور  .19

 16 70151. 1.8148 االلفاظ النابية  .20

نيةاألنا  .21  1.8095 .81588 17 

 18 69486. 1.7354 الهروب من املدرسة  .22

 19 87894. 1.7302 التدخين  .23

 20 79335. 1.6243 االنحراسات الجنسية  .24

 21 82650. 1.5661 تعاطي املخدرات  .25

يبين الجدول السابق املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة   

ضطرابات النفسية والسلوكية الشائعة لدى اإلناث حيث بلغ املتوسط الحسابي العام حول اال

ممممراف املعياري )48.3228) م م م م م م م م م ( يتبين بأن 48( وبمقارنته باملتوسط النظري والبالغ )5.84886( واالنحم

يب ا مستوى شيوع االضطرابات النفسية والسلوكية أقل من املتوسط وبعرض االضطرابات وفق ترت

( وانحراف 2.4868يتضح أن مشكلة الغش كانت في الترتيب األول بمتوسط حسابي بلغ)

( 2.3968وجاكت في الترتيب الثاني مشكلة  الك ب بمتوسط حسابي ).( 66531معياري)

( وكانت مشكلة االعتماد الزائد في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي بلغ 69664وانحراف معياري)

.( وتراوحت متوسطات الفقرات  الالمباالة، والعناد ، والنسيان، 59540معياري)( وانحراف 2.3439)

وضعف ال اكرة ، ونقص االنتباه ، والغيرة ، وقضم األظافر،  والنشاط الزائد، والسلوك العدواني ، 

(. أما الفقرات  سرعة 2.0000و 2.2540واالنطواك، والخجل ، والتأخر الدراس ي، والسرقة ، بين)

ل، واضطراب الكالم ، والغرور، واأللفاظ النابئة، واألنانية، والهروب من املدرسة، والتدخين، االنفعا
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( وهي تدل 1.5661و 1.9841واالنحرافات الجنسية ، وتعاطي املخدرات ، تراوحت متوسطاا ا بين )

املجتمع. على محدودية انتشارها بين الطالبات  باعتبارها تتنافى مع السلوك العام داخل املدرسة و

( في حين 50.4958ويتضح من الجداول السابقة  إن املتوسط العام لجميع أفراد عينة الدراسة بلغ)

( وهي متفاوتة 48.3228( أما عينة اإلناث  فقد بلغ )52.9695كان متوسط عينة ال كور من الطالب )

بين بعضها نسبيا.     

طرابات النفسية والسلوكية الشائعة بين الطالب وباملقارنة بين استجابات أفراد العينة حول االض  

سواك كانت عند  األول  من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة يتضح بأن مشكلة الغش حظيت بالترتيب

 تالها في الترتيب 
ً
 على حده ومجتمعيين معا

ً
عند ال كور نقص االنتباه  الثانيال كور واإلناث كال

 ،أما ب
ً
، جاكت الثانيالنسبة لإلناث كانت مشكلة الك ب في الترتيب وك لا عند ال كور واإلناث معا

 في حين كانت  الثالثمشكلة الالمباالة  في الترتيب 
ً
هي األخرى عند ال كور وال كور أم اإلناث معا

، الهروب من املدرسة عند  الرابع، وفي الترتيب الثالث مشكلة االعتماد الزائد لإلناث في الترتيب

 ومن بعدها في الترتيب  ال كور والالمباالة
ً
 الخامسعند اإلناث وسرعة االنفعال عند االانين معا

التدخين عند ال كور، والعناد عند اإلناث ، والنسيان وضعف وال اكرة عند  جميع الطالب ال كور 

مشكلة سرعة االنفعال عند ال كور والنسيان وضعف ال اكرة  السادسواإلناث ، وكانت في الترتيب 

، وجاكت مشكلة العناد، والسلوك العدواني، واأللفاظ النابية، عند اإلنا
ً
ث والك ب عند االانين معا

والك ب، والنسيان، وضعف ال اكرة، والتأخر الدراس ي، والنشاط الزائد، واالعتماد الزائد، واضطراب 

والسرقة، الكالم، وتعاطي املخدرات، واألنانية ، وقضم األظافر، والغرور، والغيرة ، واالنطواك ، 

والخجل، واالنحرافات الجنسية متسلسلة الترتيب على التوالي عند ال كور ، في حين كانت مشكالت 

مشكلة الغيرة ، وبعدها في الترتيب  الثامنعند اإلناث وفي الترتيب  السابعنقص االنتباه في الترتيب 

السلوك العدواني،  الحادي عشرالنشاط الزائد، وفي الترتيب  ، والعاشرقضم األظافر التاسع

 والخامس عشرالتأخر الدراس ي،  والرابع عشرالخجل،  والثالث عشراالنطواك،  والثاني عشر

كانت مشكلة اضطراب  السابع عشرسرعة االنفعال، أما في الرتيب  والسادس عشرالسرقة، 

جاكت  العشريناأللفاظ النابية، وفي الترتيب  والتاسع عشرالغرور،  الثامن عشرالكالم، وفي 

التدخين في الترتيب  الحادي والعشرينمشكلة األنانية، وتلت ا مشكلة الهروب من املدرسة، في الترتيب 

 في الترتيب  الثالث والعشرينواالنحرافات الجنسية في الترتيب  الثاني والعشرين
ً
الرابع وأخيرا

مشكلة العناد في  كانت مشكلة تعاطي املخدرات. وبالنظر ملشكالت الطالب معا جاكت والعشرين

ومن بعد على التوالي كانت مشكلة النشاط الزائد، واالعتماد الزائد، والتأخر الدراس ي  السابعالترتيب 

، والغيرة ، والخجل ، والغرور، واأللفاظ النابية، والسلوك العدواني، واألنانية، والهروب من املدرسة، 

، التدخين، وتعاطي املخدرات، واالنحرافات واضطراب الكالم، وقضم األظافر، واالنطواك والسرقة

الجنسية.

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في االضطرابات النفسية والسلوكية  السؤال الرابع )ا(:

الشائعة لدى طالب مدارس التعليم الثانوي في منطقتي السواني وقصر بن غشير بمدينة طرابلس 

وفقا ملتغير الجنس؟

( للفروق كما هو مبين في الجدول التالي:tابع)ا( قام الباحثان بحساب اختبار )لإلجابة على السؤال الر
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.الجنس وفقا ملتغير الدراسة( للفروق في استجابات أفراد عينة t( يبين قيمة اختبار )4جدول رقم)

 T) (قيمة درجة الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي عدد أسراد العينة الجنس 
مستوى 

 الداللة

 351 6.88523 51.5472 53 ذكور

68.962 

1.278 
.249 

 6.42793 50.3100 300 اناث

يتبين من الجدول السابق  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة      

حول االضطرابات النفسية والسلوكية لدى طالب مدارس التعليم الثانوي املشمولة في البحث وفقا 

( وبمستوى 1.273بين استجابات أفراد العينة) ( t)ر جنس أفراد العينة حيث بلغت قيمة ملتغي

 .(249داللة).

(: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في االضطرابات النفسية والسلوكية السؤال الرابع )ب

لس الشائعة لدى طالب مدارس التعليم الثانوي في منطقتي السواني وقصر بن غشير  بمدينة طراب

وفقا ملتغير املؤهل العلمي؟

لإلجابة على السؤال الرابع)ب(  قام الباحثان بحساب تحليل التباين األحادي كما هو مبين في الجدول 

(  يبين قيمة تحليل التباين األحادي في استجابات أسراد عينة الدراسة وسقا 6جدول رقم)التالي: 

.املدرسة ملتغير 

 مصدر التباين
مجموع 

 املربعات
 قيمة)ف( متوسط املربعات درجة الحرية

مستوى 

 الداللة

 105.048 2 210.096 بين املجموعات
2.505 

 

.083 

 
 41.938 350 14678.148 داخل املجموعات

  352 14888.244 املجموع

يتبين من الجدول  السابق وجود  فروق ذات داللة إحصائية  في استجابات أفراد العينة  في       

 انوي املشمولة بالدراسة حيثثابات النفسية والسلوكية الشائعة بين طالب مدارس التعليم الاالضطر

                                                                     (.083( وبمستوى داللة).2.505ة) فقيمبلغت 

                 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في االضطرابات النفسية والسلوكية  السؤال الرابع )ج(:

السواني وقصر بن غشير  بمدينة طرابلس الشائعة لدى طالب مدارس التعليم الثانوي في منطقتي 

وفقا ملتغير مدة الخدمة؟

قام الباحثان بحساب تحليل التباين األحادي كما هو مبين في   لإلجابة على السؤال الرابع)ج(

الجدول التالي: 











 
 

 
 

 م2016يونيو العلوم االنسانية واالجتماعية                                            العدد األول  ثمجلة بحو                         

س  
ر ب  مدا

ال
ط

ى 
شائعة  لد

سلوكية  ال
سية وال

ت النف
طرابا

ض
اال

ت .
ن واملعلما

ظر املعلمي
ن وجهة ن

س م
طرابل

التعليم الثانوي في مدينة 
 

      
 

 163الصفحة 

مدة  ( يبين قيمة تحليل التباين األحادي في استجابات أسراد عينة الدراسة وسقا ملتغير 7جدول )

 .الخدمة

 درجة الحرية مجموع املربعات مصدر التباين
متوسط 

 املربعات
 قيمة)ف(

مستوى 

 الداللة

 112.658 2 225.315 بين املجموعات
2.689 

 

.069 

 
 41.894 350 14662.929 داخل املجموعات

  352 14888.244 املجموع

 ستجابات أفراد العينة  فييتبين من الجدول السابق عدم وجود  فروق ذات داللة إحصائية  في ا    

ممممالب مدارس التعليم الثانوي املشمولة با  لدراسةاالضطرابات النفسية والسلوكية الشائعة بين طم

(.069( وبمستوى داللة)..2.689حيث بلغت قيمة) ف  

هل توجد عالقة بين ال كور واإلناث في مستوى االضطرابات النفسية والسلوكية  السؤال الخامس:

قام  السؤال الخامس:ي مدارس التعليم الثانوي املشمولة بالدراسة؟ . لإلجابة على الشائعة ف

الباحثان بحساب معامل االرتباط بين استجابات أفراد العينة من املعلمين واملعلمات حول 

االضطرابات النفسية والسلوكية لدى الطالب من ال كور واإلناث وكانت درجة معامل االرتباط 

ل على وجود ارتباط بين ال كور واإلناث في شيوع تلا االضطرابات.( وهي تد-.690)

  -مناقشة النتائج:

بعد عرض النتائج يتبين أن مستوى االضطرابات النفسية والسلوكية الشائعة لدى طالب مدارس     

التعليم الثانوي فوق املتوسط وأن ه ه املشكالت تختلف بين جنس الطالب من وجهة نظر أفراد 

وتلا االضطرابات بعضها يرتبط بعمر الطالب وباملرحلة التي يمرون   ا  واألخرى ترتبط  العينة

بالثقافة العامة بين الطالب كالغش في االمتحانات التي أجاب جميع أفراد العينة بأن ا شائعة بين 

 وك لا مشكلة الالمباالة وهي األخرى ترتبط بفقدان الطموح عند 
ً
أغلب جميع الطالب ذكورا وإنااا

 من 
ً
الطالب ونظرا م للتعليم والتعلم نظرة سلبية باعتبار أن التعليم يحتاج من املتعلم وقتا طويال

وجهة نظرهم وبخاصة ال كور، ونظرا ملا تمر به البالد من التقصير في تطبيق القوانين واللوائح أسهم 

ع السلوك العدواني  بشكل أو بآخر في شيوع العديد من املشكالت بين الطالب  حيث يالحظ شيو

والتدخين بين ال كور بنسبة أعلى من اإلناث في حين كانت مشكالت مثل، الك ب والخجل واالنطواك 

والغيرة واألنانية والغرور أعلى عند اإلناث وعلى الرغم من كل ذلا يلحظ بأن مشكالت تعاطي 

لطالب من الجنسين، ألن املخدرات واالنحرافات الجنسية والتدخين عند اإلناث غير شائعة بين ا

اقافة املجتمع الليبي تنظر ملثل تلا املشكالت بأن ا انحراف يتعارض مع أخالقيات املجتمع وتعاليم 

 مع عادات املجتمع وما يمر به 
ً
دينه. وبالتالي كان ترتيب أفراد عينة الدراسة ترتيب منطقي متماشيا

التي يمر به املجتمع ، وه ه النتيجة تتفق مع من تغيرات ناتجة على األوضاع السياسية واالجتماعية 

العديد من الدراسات السابقة املشار إلي ا في الصفحات السابقة من الدراسة .

ويتفق جميع املعلمين واملعلمات في إجاباا م حول وجود العديد من االضطرابات النفسية والسلوكية  

ر أفراد العينة لتلا االضطرابات النفسية بين الطالب حيث التوجد فروق ذات داللة إحصائية في نظ



 
 

 
 

 م2016يونيو العلوم االنسانية واالجتماعية                                            العدد األول  ثمجلة بحو                         

س  
ر ب  مدا

ال
ط

ى 
شائعة  لد

سلوكية  ال
سية وال

ت النف
طرابا

ض
اال

ت .
ن واملعلما

ظر املعلمي
ن وجهة ن

س م
طرابل

التعليم الثانوي في مدينة 
 

      
 

 164الصفحة 

والسلوكية الشائعة بين طالب التعليم الثانوي ترجع ملتغيرات الجنس واملدرسة واملؤهل العلمي ومدة 

الخبرة ، وذلا ألن البيئة واحدة ويشعر   ا الجميع وينظر إلي ا بأن ا موجودة ومؤارة في العملية 

ى مجا  ت ا وعالجها.التعليمية التعلمية وينبغي العمل عل

 -االستنتاجات:

بعد عرض النتائج ومناقشت ا توصل الباحثان لالستنتاجات التالية:

أن مستوى االضطرابات النفسية والسلوكية الشائعة بين طالب مدارس التعليم الثانوي في  -1

 (.50.4958منطقتي السواني وقصر بن غشير بمدينة طرابلس فوق املتوسط حيث بلغ )

ترتيب االضطرابات النفسية والسلوكية الشائعة بين طالب مدارس التعليم الثانوي في منطقتي  أن -2

الغش ، ونقص االنتباه ، والالمباالة ،  السواني وقصر بن غشير بمدينة طرابلس كان على النحو التالي:

العتماد الزائد ، وسرعة االنفعال، والنسيان وضعف ال اكرة ، والك ب، والعناد ، والنشاط الزائد،  وا

والتأخر الدراس ي، والغيرة ، والخجل، والغرور، واأللفاظ النابية ، والسلوك العدواني، واألنانية ، 

والهروب من املدرسة، واضطراب الكالم، وقضم األظافر، واالنطواك، والسرقة، والتدخين ، وتعاطي 

 املخدرات، واالنحرافات الجنسية.

والسلوكية الشائعة بين طالب مدارس التعليم الثانوي في منطقتي  ترتيب االضطرابات النفسية -3

السواني وقصر بن غشير بمدينة طرابلس )ال كور( كان على النحو التالي:  الغش، و نقص االنتباه ، 

والالمباالة ، والهروب من املدرسة ، والتدخين، وسرعة االنفعال، والعناد، والسلوك العدواني، 

والك ب، والنسيان، وضعف ال اكرة ، والتأخر الدراس ي، والنشاط الزائد، واالعتماد واأللفاظ النابية، 

الزائد، واضطراب الكالم ،وتعاطي املخدرات، واألنانية، و قضم األظافر، والغرور، والغيرة ،واالنطواك ، 

 والسرقة ، والخجل، واالنحرافات الجنسية .

ائعة بين طالب مدارس التعليم الثانوي في منطقتي أن ترتيب االضطرابات النفسية السلوكية الش -4

السواني وقصر بن غشير بمدينة طرابلس )اإلناث( مشكلة الغش، والك ب ، واالعتماد الزائد، 

والالمباالة ، والعناد، و  النسيان، وضعف ال اكرة ، ونقص االنتباه، والغيرة وقضم األظافر، والنشاط 

واك، والخجل، والتأخر الدراس ي، والسرقة، وسرعة االنفعال، الزائد، والسلوك العدواني، واالنط

واضطراب الكالم، والغرور، واأللفاظ النابية، واألنانية، والهروب من املدرسة، والتدخين واالنحرافات 

الجنسية، وتعاطي املخدرات.   

طالب  االضطرابات النفسية والسلوكية الشائعة بين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في -5

الجنس، )مدارس التعليم الثانوي في منطقتي السواني وقصر بن غشير بمدينة طرابلس ترجع ملتغيرات 

واملؤهل العلمي، ومدة الخدمة( بالنسبة للمعلمين واملعلمات.
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-التوصيات:

ينبغي على وزارة التربية والتعليم العناية بالجانب النفس ي والسلوكي للطالب داخل املدارس  -1

صة مدارس التعليم الثانوي ملا يصاحب الطالب في ا من تغيرات نفسية وسلوكية وفقا للمرحلة وبخا

 العمرية التي يمرون   ا وهي مرحلة املراهقة.

 ضرورة العمل على االهتمام ودعم دور األخصائي النفس ي واالجتماعي في املدارس. -2

في الحد من انتشار االضطرابات النفسية  التأكيد على دور األسرة واملؤسسات االجتماعية األخرى -3

 والسلوكية وذلا بزيادة النصح واإلرشاد لألبناك . 

ينبغي فتح دورات تدريبية لالختصاصين النفسيين واالجتماعيين للرفع من قدراا م واطالعهم على  -4

ملا يوجهه  الجديد من أساليب التعامل مع الطالب في املدارس وباألخص طالب مدارس التعليم الثانوي

وجسمية مرتبطة بمرحلة املراهقة. الطالب في ا من تغيرات نفسية 

ةةةراجع: ة ة ة ة ة ة ة ة  -املة

أحممد البحيمري ،استشماري الطمب النفسم ي رئميس قسمم اإلدممان والتأهيمل فمي مستشمفس الطمب النفسم ي بالعباسممية.  .1

 ttp://www.tadawoo.com/1453hم(.2014مصر )

ممها  .2 م م م ممة    وعالقتم مما العامليم ممامعة إفريقيم م م ممدات بجم م م ممالبات الوافم م م م مممسية للطم مممطرابات النفم م ممد " االضم ممدالقادر محمم مميا عبم أسم

ممة،ع ممات إفريقيم ممال بمجلممة دراسم ممتمعية". مقم م م ممفيت ن املجم م مممبر،42بخلم ممودان. 74،ديسم ممة ، السم مما العامليم . جامعممة إفريقيم

 م(.2009)

ممر العربممي .القمماهرة . )أنممور حمممودة ا .3 مماب األمممراض النفسممية والعقليممة" . دار الفكم ممر م(  2006لبنمما "كتم التقريممر املختصم

م(.2005الصادر عن منظمة الصحة العاملية، املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط، القاهرة ،)

ممادية" ، .4 م مما اإلرشم م ممة وحاجاا م م ممتعلم األكاديميم م ممعوبات الم م م ممدى ذوي صم م مملوكية لم م مممكالت السم ممماح " املشم م ممقة سم م ممة  بشم م م دراسم

م(.2008ماجستير، جامعة الحاج محمد باتنة ، الجزائر، ) 

 م(.2000) مصر.جمعة يوسف "االضطرابات السلوكية وعالجها"، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،  .5

.م(2000، )3التوجيه واإلرشاد النفس ي" ، عالم الكتب، القاهرة ، مصر ط حامد زهران " .6

 م(.1995فس النمو) الطفولة واملراهقة (" ، عالم الكتب ، القاهرة ، مصر. )حامد زهران "علم ن .7

م(.2001دليل الصحة النفسية لألطباك والعاملين في الرعاية الصحية األولية .دمشق )  .8

ممالة ماجستير غير م  رنا يونس الزعبي  "األزمات التي يواجهها طلبة املدارس من وجهة نظر املرشدين" . .9 م م م م م م م م نشورة ، رسم

 م( .2004جامعة اليرموك ، أربد ، األردن . )

ممدارس  10 ممة فممي املم ممدى طلبممة املرحلممة الثانويم ممتوى املشممكالت السمملوكية لم . عبممد اللطيممف مصمممطفس العبممد العثامنممة  "مسم

ممهة نظر املرشدين التربويين في محافظات شمال فلسطين" ، رسالة ماجستير م م م  الحكومية وصعوبات التعامل معها من وجم

 م(.2003غير منشورة ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية. )

ممة 11 ممة فممي املممدارس الحكوميم ممي املممرحلتين اإلعداديممة والثانويم مملوكية لممدى الطلبممة فم . عبممدالعزيز السممرطاوي "املشممكالت السم

ممارات ، ا ممة اإلمم ممة ، جامعم ممة التربيم ممورة ، كليم ممة منشم ممدة" ، دراسم ممة املتحم ممارات العربيم ممدة ، بدولممة اإلمم ممة املتحم ممارات العربيم إلمم

 .م(2008)

عمودة عبمد الجممواد أبوسمنينة، أحمممد حسمين اللقمماني" المتعلم والتعلميم الصممفي" دار الثقافمة للنشممر والتوزيمع. عمممان  .12

االردن.

 م(.1988. كمال الدسوقي  "ذخيرة علوم النفس" ، الدار الدولية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر. )13

ممالة . كمممال محمممد 14 ممدارس التربيممة". رسم م م م م م م م م م م أبمموالرب " املشممكالت السمملوكية لطالبممات مرحلممة مراهقممة مممن وجهممة نظممر مم

 م(.2003ماجستير غير منشورة ، جامعة اليرموك ،األردن. )
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 املبادئ األخالقية للباحثين وعالقتها بجودة البحوث االجتماعية

 حواء عبدالسالم موس ى الفقهيأ:                                                       

 جامعة طرابلس كلية اآلداب / قسم الخدمة االجتماعية                                                    

 املقدمة : 

إن إجراء البحوث العلمية في كافة املجاالت سواًء أكانت في العلوم التطبيقيةة أم انساةانية أم     

ا تحققه من تقدم وتطور  االجتماعية أم االقتصادية أم الاياسية، على جانب كبير من األهمية ملم

علمي وفكري على املاتوى الفةردي واجممةا ي واملجتم ةي والربةي تةاملجتم  إاةى مصةاع املجتمعةات 

ةاث مةن تحلية  وتق ة ي دقية   حي املتقدمةة واملتحرةرف فةي كافةة املجةاالت مةن  ةقو مةا يقةوم تةه البح

وبة أو البشرية والقدرف على تحليلها وتفحص ماتمر عن املعلومات بعد جمعها من مصادرها املكت

ودراسة الظواهر واملشكقت املتعددف التي قةد تظهةر فةي املجتمة  علةى كافةة املاةتويات االجتماعيةة 

واالقتصةةادية و الاياسةةةية وال فاةةةية والاقافيةةة واأل ققيةةةة التةةةي قةةةد تةة  ر تالاةةةلب فةةةي املجتمةةة ، 

ن تطةةةور العلةةةوم واملجتمعةةةةات ال وباسةةةتمدام الوسةةةاد  واألدوات البحايةةةة التةةةي ت  اسةةةةب م
ت
عهةةةا، أل

يحدث إال من  قو التقدم والتطور في الكيفية أو اآللية التي تطب  بها البحوث العلمية للربي بها 

وبتفكير الباحاين.   

اث فيها تجم  املعلومة من مصادرها املكتوبة      ة حي والبحوث العلمية ت قام إاى تحوث نظرية يهتم البح

ويبهةةةا وتابي هةةةا واالسةةةتفادف ماهةةةا فةةةي دراسةةةة  لةةاهرف معي ةةةة، أمةةةا القاةةةم الاةةةاس  فهةةةو يهةةةتم وتحليلهةةا وتب

ةاث اجاةروا إاةةى امليةدان والتعةرع علةةى الظةاهرف عةةن  حي تةالبحوث العمليةة امليدانيةةة التةي تتطلةب مةةن البح

قرب من  قو تطبي  ع اصةر البحةا العلمةي واسةتمدام الوسةاد  واألدوات االدمةة لدراسةة الظةواهر 

واملشكقت وجم  املعلومة من املبحو ين تاعتبارهم املصادر البشرية ذوي العققة تاملوضوع املدروس 

وهةاا تالرةرورف يتطلةب أن يل ةةبم البةاحاين تمجموعةة مةةن املبةادا األ ققيةة التةةي تمكةاهم مةن تحقيةة  

التةي أدت إاةى لهةور  جودف البحوث االجتماعية وأهمي ها في املجتم  وفاعلي ها في تبيان العل  واألسباب

املشكقت ووض  تصورات لعقجها.

وألهمية هاه املواضي  التي تاهم في تطوير البحا العلمي ياتوجب جم  املعلومات وتحليلهةا ملعرفةة 

العققة الكام ة تين متغيرات البحا والوصوو إاى االستنتاجات أوال تادج املمك ة من معرفة العققة 

باحاين وجودف البحوث االجتماعية. تين املبادا األ ققية لل
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 مشكلة البحث وأهميته :

عةةد البحةةةوث العلميةةة االجتماعيةةةة ذات أهميةةة تالغةةةة  بهةةا يةةةتمكن األفةةراد واجمماعةةةات مةةن انملةةةام     
ح
ت

 فةي لهةور املشةكقت أو الظةواهر ومعرفةة نتادجهةا الاةالبة أو املوجبةة 
ً
تاألسباب والعل  التةي كانةت سةببا

ماعة واملجتم ، ولاا كان من الررورف إجرائها وانتقان فيها من أج  تحقي  األهداع على الفرد واجم

مةيمن  تفهم
والغايات من إنجادها، وبما إن البحوث االجتماعية يقوم بها أفراد إذن ياتوجب أن يكونةوا مح

لمةين تكيفيةة انجةراءات الحة يحة واجاطةوات العلميةةة امل ظمةة وأن يكونةوا م ساةين علةى قواعةة د ومح

م تانجادها تالشك  املوضو ي من أج  الوصوو إاى ال تادج املوضوعية  زمهح
ي
ل ومبادا ومعايير أ ققية تح

بعد اك شافهم لل قاد  الظاهرف والكام ة ذات العققة تالظواهر أو املشكقت قيد البحا أو الدراسة. 

على األرقام واملواد الكيميادية وبما أن البحوث االجتماعية ليات كالبحوث التي يركز فيها الباحاين    

والفيبيادية، إذن ينبغي على الباحاين االجتماعيين مراعاف ذلك في تحوثهم م  الوحدات انساانية على 

ماتوى ) الفرد ، اجمماعة، املجتم  ( وأن يابت تأن لهم مكونهم اجمادي والعقلي والعاطف  والروحي 

ما ياتوجب على الباحاين في العلوم انساانية واجادمة و صوصياتهم التي تميب ك  ماهم عن اآل ر، م

االجتماعية االل بام تاملبادا األ ققية وبتطبيقها في القوو والفع  والالوك من اج  جودف البحةوث 

االجتماعية وتحقي  فاعلي ها في تقةديم املاةاعدف لرفةراد واجمماعةات واملجتمعةات وانملةام تاملشةكقت 

ةةةا مةةةن  ةةةةقو والظةةةواهر والكشةةة  عةةةةن أ ةةةا ووضةةة  اج لةةةوو واملعاجمةةةةات للقرةةةاء عليهة " سةةةباب لهورهة

اسةةتمدام األسةةلوب العلمةةةي فةةي دراسةةةة املجتمةة ، ومةةا ينبعةةةا ع ةةه مةةةن لةةواهر، ومةةا يحةةةدث فيةةه مةةةن 

مشكقت. ويفيد البحا االجتما ي في اك شاع اج قاد  االجتماعية املجهولة، وتعدي  األفكار اجااطئة 

االجتماعيةةة تحيةةا يمكةةن معاجم هةةا والوقايةةة ماهةةا واسةةتمدام نتةةادج  عةةن املجتمةة  وت ةةايص املشةةاك 

البحا في رسم اجاطط االجتماعية وفي سن ال شريعات االجتماعية "
(.1) 

 أن ه ةةاك إعةةكالية قةةد تع ةةري البةةاحاين تكمةةن فةةي عةةدم إملةةام     
 
ومة  أن هةةاا مةةا يجةةب أن يكةةون  إال

ةةةةة وال ةةةةبامهم بهةةةة ةةةاهم تاملبةةةةادا األ ققية ةةةةوث الةةةةبعه مة ةةةاء إعةةةةداد وإجةةةةراء البحة ةةةا أ  ة ة ا، أو عةةةةدم تطبيقهة

حا ة وتجود من أدائهم العلمي. االجتماعية؛ فاملبادا األ ققية ت ظم وتوجه سلوك وأفعاو البح

لةةم البةاحاين االجتمةاعيين تاملبةادا األ ققيةةة مةن اجة  أن ت مة  معةةارفهم      وعليةه فمةن األهميةة أن يح

 ،
ً
وتزيةد مهةاراتهم وت  ةوع  تةراتهم ليتياةةر علةيهم إنجةاد البحةوث تالكيفيةةة املطلوبةة واملتفة  عليهةا علميةةا

ةةةا يبعةةةد عةةةةاهم اجارةةةوع إاةةةةى األ هةةةواء أو االعتبةةةةارات والرفةةة  مةةةن ماةةةةتويات التفكيةةةر لةةةةدى البةةةاحاين تمة

ال اصةية أو االنحيةاد واألنانيةة إاةى التفكيةر مليةر امل طقةة  والعلمةي واملوضةو ي والةاي قةد يعرقة  تقةةدم 

ورفعة املجتم .

                                                                 
 .394، ص1986العلوم االجتماعية. بيروت، مكتبة لبنان، أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات ـ 1
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ولكة  ت جةةز تلةةك البحةوث مهم هةةا وتكةةون لهةةا أهمي هةا فةةي املجتمةة  ينبغةةي أن ت سة  علةةى قاعةةدف علميةةة 

ميةةةدف، ي طلةةة  ماهةةةا البةةةاحاين ألداء أدوارهةةةم وقيميةةة وأ ققيةةةة تترةةةمن مجموعةةةة مةةةن الفرةةاد  اج 

ومهامهم  بشك  م ظم وايجاب  من أج  الوصوو إاى تحقي  أهداع وأملراي وملايات محددف وذات 

حا ة والبحوث املحققة للتطور والربي تاملجتم . جودف عالية في تقدم وربي البح

جودف البحوث االجتماعية هو:فالهدع من ال ركيب على املبادا األ ققية للباحاين وعقق ها ت  

_ التعرع على املبادا األ ققية للباحاين. 

_ التعرع على العققة تين املبادا األ ققية وجودف البحوث االجتماعية.

ومن األهداع الااتقة ساتنبط ال ااؤالت التالية :

_ ما املبادا األ ققية املمك ة من جودف البحوث االجتماعية .

_ ما العققة تين املبادا األ ققية وجودف البحوث االجتماعية . 

إذن من  قو األهداع وال ااؤالت الااتقة ياتوجب البحا في املبادا األ ققية وعقق ها تجودف    

البحةةوث االجتماعيةةة وجمةة  املعلومةةةات وتحليلهةةا للوصةةوو إاةةةى االسةةتنتاجات التةةي قةةةد تاةةهم فةةي إ ةةةراء 

االجتماعية . البحوث في اجادمة

 مصطلحات البحث : 

ةةةا       ة ة  مة
ً
ةةةا ة ة ةةةةي ملالبة ةةةةة  ف ة ة ةةةةة األهمية ة ةةةةي ملاية ةةةةة فة ة ةةةةوث العلمية ة ةةةةي البحة ةةةةاهيم فة ة ةةةةطل ات واملفة ة ةةةةد  املصة إن تحدية

ةةةةه  إدراك  ة ةةةةوعية تاة ةةةةة واملوضة ةةةةن الدقة ة  مة
ً
ةةةا ة ةةةة  نوعة ةةةا تحقة ة ة ةةةةدقي  ألنهة ةةةةيع وتة ةةةةد وتوضة ة ةةةةى تحدية ةةةةاا إاة تحتة

ةةةةراء و ة ة ةةةةاهن القة ة ة ة ةةةة  تة ة ة ةةةةد يعلة ة ة ةةةةاي قة ة ة ة ةةةةوي الة ة ة ةةةةب  والغمة ة ة ةةةةة الة ة ة ة ةةةار وإدالة ة ة ة ةةةاس  واألفكة ة ة ة ةةةةاد املعة ة ة ة ةةةةاث وال قة ة ة البحة

واملفكرين من اج  توصي  املعلومات واملعارع تك  وضوح ودقة علمية.

لاا ياتوجب تحديد مصطل ات البحا اآلتية :    

 .(1): هو " قاعدف متف  عليها نجراء معين " املبدأ

.(2)يقية" هي " م ظومة قواعد الالوك التي ينبغي على املرء إتباعها ليحيا وف  طبيعته اج ق األخالق :

د من القوو والفع  " الجودة : م
يي .(3)وهي" اآلتيان تاجمت

                                                                 
(1)

 .349م ، ص 1993محمد عاطف غيث ، قاموس علم االجتماع . اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية ،  
(2)

 38،ص1986معن زيادة ،الموسوعة الفلسفية العربية .بيروت :معهد اإلنماء العربي ، 
(3)

 .484م ، ص1997، : دار صادر ، المجلد األوليروت . ب بابن منظور، لسان العر 
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هو " استمدام األسلوب العلمي في دراسة املجتمة ، ومةا ينبعةا ع ةه مةن لةواهر،  البحث االجتماعي :

ومةا يحةدث فيةةه مةن مشةةكقت، ويفيةد البحةةا االجتمةا ي فةةي اك شةاع اج قةةاد  االجتماعيةة املجهولةةة، 

اطئة عةن املجتمة  وت ةايص املشةاك  االجتماعيةة تحيةا يمكةن معاجم هةا والوقايةة وتعدي  األفكار اجا

ماها واستمدام نتادج البحا في رسم اجاطط االجتماعية وفي سن ال شريعات االجتماعية "
.(4)

وألهمية البحوث االجتماعية فةي دراسةة الظةواهر واملشةكقت التةي تمة  الفةرد واجمماعةة واملجتمة       

اتهم واستقرارهم وتعي  تحقي  توافقهم ال فس ي واالجتما ي م  تيئ هم املحيطة، استوجب وت  ر في حي

ذلك لهور البحا االجتما ي في اجادمة االجتماعية ليتمكن املمارسين للمه ة من دراسة تلك الظواهر 

هةا، واملشكقت والبحا فيها ملعرفة أسباب لهورها ومكامن العل  فيها والكشة  عاهةا ووضة  العةقا ل

ممةةا أسةةةهم فةةي ضةةةرورف  إرلةة ث قواعةةةد للبحةةا االجتمةةةا ي واعتبارهةةا طريقةةةة أ ةةرى مةةةن طةةر  اجادمةةةة 

االجتماعية. 

 البحث االجتماعي في مهنة الخدمة االجتماعية : 

 طريقة من طرقها امله ية ياتمدمها املمارس     
عدُّ إن البحا االجتما ي في مه ة اجادمة االجتماعية يح

حوث االجتماعية على الظواهر الالبية التي تظهر في املجتم  والبحا فيها وفي األسباب املنهي نجراء الب

والعل  التي أدت إاى ترودها في املجتم ، كما أنها تطب  لدراسة اج االت الفردية واجمماعية واملجتمعية 

و " مةةن  ةةقو اسةةتمدام أدوات البحةةا العلمةةي و طواتةةةه وأسةةاليبه العلميةةة لكةةون البحةةا العلمةةي هةةة

اجمهةود امل ظمةةة التةةي تاةة هدع الاة ي وراء اج صةةوو علةةى تيانةةات ومعلومةات كافيةةة ودقيقةةة متصةةلة 

تمشةكلة مةةن مشةةكقت انساةةان فةي صةةورته كفةةرد أو كعرةةو فةةي جماعةة أو كمةةواطن يعةةي  فةةي مجتمةة  

اء وذلك تاستمدام األسلوب العلمي تقصد ت اء وت ميةة انطةار املعرفةي ال ظةري وتطةوير وتحاةين االرتقة

تأسةةةاليب املمارسةةةةات امله يةةةةة تمةةةا ياةةةةهم فةةةةي اسةةةتمدام هةةةةاه البيانةةةةات واملعلومةةةات فةةةةي صةةةة   قةةةةرارات 

تمطيطية من أج  تحقي  حياف أفر  وديادف معدو رفاهية انساان تإعباع أق    قدر ممكةن مةن 

.(1)حاجاته ومااعداته على مواجهة مشكقته"

انساةةةةان ف ةةةةي تاةةةةتمد م ةةةةه ومةةةةن تجاربةةةةه  وبمةةةا أن البحةةةةوث االجتماعيةةةةة ت طلةةةة  مةةةةن اجةةةة   دمةةةة   

واملعلومةةات التةةي تمةةص حالتةةه أو تمةةص الظةةاهرف أو املشةةكلة التةةي تع رضةةه، ممةةا ياةةتوجب أن يكةةةون 

 علةى مجموعةة مةن املبةادا األ ققيةة وانساةانية التةي تحفة  
ً
الباحةا فةي اجادمةة االجتماعيةة متمركةزا

م لروفهم وت قدم لهم املااعدف املباعرف وملير املباعرف .  كرامة املبحو ين وتقدر حاالتهم وتتفه 



                                                                 
(4)

  .394ص  ف، 1977لبنان ، ، زكي بدوي ، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية . بيروت أحمد  
(1)

ماهر أبو المعاطي علي ، االتجاهات في البحوث الكمية والبحوث الكيفية ودراسات الخدمة االجتماعية. المكتب الجامعي  

 . 15، ص 2014الحديث، 
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 املبادئ األخالقية للباحث االجتماعي :

إن البحوث االجتماعية تهدع ملااعدف األفراد واجمماعات واملجتمعات عن طري  دراسة الظواهر     

تحق   واملشكقت التي تواجههم في اج ياف ووض  اج لوو والكيفية للتملص ماها والقراء عليها، ولك 

أهةةدافها ف ةةي تقةةةوم علةةى مبةةادا إساةةةانية وقواعةةد أ ققيةةةة وقيميةةة تحكةةم سةةةلوك البةةاحاين وتحةةةدد 

ةةارس مة  مةا هةو متوقةة   مت
ح
تصةرفاتهم واتجاهةاتهم وتة ظم أفكةارهم و ترةةبط أفعةالهم ليتفة  الاةلوك امل

ملبادا يرتكز للوصوو إاى ال تادج املرملوبة وبلوغ الباحاين ملا ياعون إليه، فررورف وجود قاعدف من ا

ا ة وي طلقون ماها نجراء تحوثهم تعد في ملايةة األهميةة ف ةي التةي تمكةاهم مةن إنجةاد تحةوثهم  حي عليها البح

االجتماعية تجودف وإتقان . 

ةةةةي     ةةةةق ، لةةةةاا فالعمةةةة  املنهة ةةةةة وموضةةةةوعية أساسةةةةها القةةةةيم واأل ة فاملبةةةةادا األ ققيةةةةة قواعةةةةد م طقية


ً
لإلجراءات امل طقية فإنه يحق  أهداع وملايات يرملب البةاحاين  واالجتما ي والعلمي ع دما يح ب  وفقا

 ب ةةت مةن  ةةقو 
ح
فةي تلوملهةا، وهةةاه املبةادا التةي تاةةتوجب االل ةبام لةةم تةأت  تمحةه الصةةدفة تة  إنهةا أ

البحا والتجريب واجاترف،  وأ ب ت فاعلي ها ع د االل بام بها ألنها " سلوك منهي معين أو أسلوب عم  

ى صة ته وسةقمته ن يجةة للتطبيقةات الكايةةرف والتجةارب التةي مةر بهةا، وهةو فةي جميةة  اسةتقرت اآلراء علة

 للقةيم األ ققيةة ومةن ه ةاء جةاءت ضةرورف االل ةبام والعمة  تمقترةاه 
ً
 و اضةعا

ً
الظةروع يكةون م باقةا

.(1)واح رامه "

ت وعرضةها إذن فاملبادا قواعد م طقية تحكم سلوك الباحاين وترتق  تأساليبهم في جم  املعلومةا   

 لقيم وأ ققيات تتجاد في أفعالهم وفي اجمهود املباولة 
ً
وتحليلها للموضوع أو الظاهرف املدروسة وفقا

ةةةاد  وراء لهةةةوره، لةةةاا ياةةةةتوجب علةةةى البةةةاحاين االل ةةةةبام  ةةةادن وأسةةةباته وعللةةةه واج قة ملعرفةةةة مةةةا هةةةو كة

رملوبةة وتحقة  اجمةةودف تمجموعةة مةن املبةادا التةي ترةةبط سةلوكهم وتةوجههم للوصةوو إاةةى ال تةادج امل

للبحوث في معرفة مكامن العل  الظواهر ووض  اج لوو لها.

 أن االل ةبام  والتقيةد بهةا    
 
وم  ضرورف االل بام تاملبادا األ ققية من قبة  البةاحاين االجتمةاعيين، إال

ي يمتل  من تاحا إاى آ ر وهاا ما يجع  ه اك تصني  للبحوث من حيا درجة جودتها وفاعلي ها ف

 فةي ضةع  البحةوث 
ً
وص  الظاهرف أو املشكلة، مما يجع  التملي أو االنحراع عةن تلةك املبةادا سةببا

االجتماعية وقلة جودتها.

 يقتاةة ي ال ةةبام البةةاحاين تاملبةةادا  
ً
 وماةةتقبق

ً
ولتفعيةة  البحةةوث االجتماعيةةة وضةةمان جودتهةةا حاضةةرا

اآلتية :    



                                                                 
(1)

 .19، ص 1998محمد سيد فهمي ، أسس الخدمة االجتماعية . اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث ،  
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_ ح  التقب  :1

التقبةةة  مبةةةدأ مةةةن املبةةةةادا الردياةةةة التةةةي ياةةةةتوجب أن يل ةةةبم بهةةةا البةةةةاحاين أ  ةةةاء إجةةةراء البحةةةةوث     

االجتماعية فهاا املبدأ يرتكز على قاعدف قيمية وأ ققية ت كد على اح ةرام مشةاعر انساةان ولروفةه 

تعامةة  معهةةةم ومشةةكقته البيةيةةة والااتيةةةة ألنةةه مةةةن " الرةةرورف أن يتقبةة  الباحةةةا املبحةةو ين الةةةاين ي

تالوض  الاي هم عليه ولي  كما ينبغي أن يكونوا، كما عليه أن يرا ةي  قافةة وتقاليةد املبحةو ين دون 

 
ً
إدان هم أو إلهار مشاعر االددراء والساط ماهم، ت  عليه ان يح رمهم ويقدرهم حت  يكون ذلك ممهدا

 لتقبة  ا
ً
 لةه فةةي اج صةوو علةى مةةا يريةد مةن املعلومةةات وسةبيق

ً
ملبحةةو ين وتجةاوبهم معةه لةةإلدالء ومياةرا

تالبيانات واملعلومات التي تحتاجها الدراسة "
.(1)

فالبحوث االجتماعية ال تةرتبط تاملعلومةات التةي يةتم جمعهةا مةن املصةادر واملراجة  والكتةب العلميةة     

و فقط وإنما قد يرج  الباحاين جمم  املعلومات من مصادرها البشةرية وهةم مةا يطلة  علةيهم فةي مجةا

سةر أو دمةةقء 
ح
البحةا االجتمةا ي مصةةطلمل )املبحةو ين( وقةةد يكونةوا أفةةراد أو جماعةات أو مجتمعةةات أو أ

عم  أو أصدقاء ذوي عققة تموضوع البحا مما ياتوجب تقبلهم وتقب  لروفهم كمةا هةي مةن أجة  

تيةةاح نقلهةم إاةى مةةا يجةب أن يكونةوا عليةةه فتقبة  الباحةا للمبحةةو ين ياةاعدهم علةى إلهةةار مشةاعر االر

ويولد لديهم الاقة في الباحا مما ياه  عليه عملية اج صوو على املعلومات واج قاد  عن الظةاهرف 

أو املشةكلة قيةد البحةةا تمةا يرةمن للباحةةا صةد  املبحةةو ين فةي اندالء تاملعلومةات التةةي تفيةد وتجةةود 

   البحوث االجتماعية وت دي إاى نتادج تكون في صاجمل املجتم  وتدعم تطوره ورقيه.

ْم : 2 هُّ
ت
ف _ اعتماد الت 

مةن املبةةادا التةةي ينبغةي أن يرتكةةز عليهةةا البةاحاين االجتمةةاعيين فةةي إجةراء تحةةوثهم العلميةةة ودراسةةة      

الظةةواهر االجتماعيةةة فهةةةو " إدراك اج قةةاد  تةةو ي والتعةةةرع علةةى معطيةةات اج الةةةة ومراعةةاف الظةةةروع 

باحا االجتما ي م  اج الة أو املوضةوع املةدروس اجااصة له األ ر انيجاب  فيما يجب أن يا بصره ال

(1)وتجاه األهداع العامة للمجتم  "

ةةةر واجيمةةة  امل طقيةةة فةةةي تقةةدير املوضةةةوع      
ُّ
ر والتفك

ح
ك
ي
م يعتمةةد فةةةي مرةةمونه علةةى ملكتةةةي التةةا فهي فةةالتي

م والو ي ته فهو "طريقة قادمة تااتها ،وتأم  طوي  ال يق  ع د ج ظة وال فهي  ينت ي بها، املا هدع تالت 

أنةةه إحاطةةةة الةةاات تاملوضةةةوع إحاطةةةة تةةوحي تةةةأن املوضةةوع قةةةد صةةةار جةةزءا مةةةن الةةاات تفعةةة  معايشةةةة 

.(2)ماتديمة وتأم  واع"ٍ

                                                                 
(1)

ماهر أبو المعاطي علي ، االتجاهات في البحوث الكمية والبحوث الكيفية ودراسات الخدمة االجتماعية. مرجع سابق ص  

24. 
(1)

 .98، ص 2006، 1معاصرة . طرابلس : دار الحكمة ، ط  حليمة الصادق خليل ، خدمة الجماعة رؤية قيمية 
(2)

 . 293ر ، ص 1986معن زيادة ، الموسوعة العربية الفلسفية . بيروت : معهد اإلنماء العربي ، الطبعة األولى ،  
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ة يتم بهةا إدراك املوضةوع املاة هدع تالبحةا والدراسةة     م يترمن جوانب قيمي  فهي وعليه فاعتماد الت 

ة أم سياسةية أم نفاةية أم  قافيةة أم أ ققيةةة، سةواء أكةان مشةكلة أم لةاهرف اجتماعيةة أم اقتصةادي

والتعر ع على كافة جوانبةه الكليةة واجمزديةة واملتجزدةة وانملةام تالظةاهر ماهةا والكةامن، والتأمة  الةوا ي 

فيها  ليتمكن الباحاين من ترجمة املبدأ في أفعاو وسلوكيات تمكاهم من الوصوو إاي مةا ينبغةي تةإرادف 

ج د األدسى من التوق  ع د واقع ا الاي سعيشه ومن  م القدرف على تقييمه فالتفهم " يفري علي ا ا

.(3)بشك  ص يع "

إذن لك  يتمكن الباحاين من تجويد تحوثهم التي تفيد الفرد واملجتم  والربي بها ينبغي أن يل بمةوا     

ةم املبحةو ي ن علةى ماةتوى تتفهم املواضي  والظواهر قيد الدراسة أو البحةا كمةا ياةتوجب علةيهم تفهي

الفردي أو اجمما ي أو املجتم ي واتجاهاتهم، م  عدم تجاه  حةدود املجتمة  الةاي يطبة  فيةه البحةا 

.
ً
واأل ا في االعتبار تان البحوث ال تقتصر علي حدود دمان أو مكان معي ين وإنما تمدم ال اس كافة

ةةة     ة ة ة ة ة ة ة ةةةةد البحة ة ة ة ة ة ة ةةةةاهرف قية ة ة ة ة ة ة ةةةةكلة أو الظة ة ة ة ة ة ة م املشة ةةةةتفهي ة ة ة ة ة ة  تة
 
ةةةةتم إال ة ة ة ة ة ة ةةةةي الية ة ة ة ة ة ة ةةةةا العلمة ة ة ة ة ة ةةةةى                 فالبحة ة ة ة ة ة ة ةةةةةرع علة ة ة ة ة ة ا والتعة

املتغيرات الااتية والبيةية ذات العققة تاملوضوع.

 واسعة للتعاون والترامن والتواص  ن راء      ة
ً
م في البحوث العلمية يفتع لدى الباحاين آفاقا فالتفهُّ

التي بها علومهم وت مية معارفهم وتطوير حرارتهم وتوسي   قاف هم مما يااعدهم في تجويد البحوث 

  .
ً
 وقيميا

ً
يتقدم املجتم  ويرتق  علميا ومعرفيا

_ اعتماد الارية :3

مبةدأ ردةي  مةن املبةادا األ ققيةةة التةي ياةتوجب أن يل ةبم بهةةا البةاحاين االجتمةاعيين أ  ةاء جمعهةةم    

 علةى املعلومةات والبيانةات التةي يتحصةلون علي
ت
هةا للمعلومات من مصادرها البشرية، وأن يكونوا أمي ين

من الوحدات انساانية م   التحف  على البيانات التي قد ت ابب في انزعةاا وتةوتر املبحةو ين وتعية  

 مةن تاةربها، واملحافظةة عليهةةا تمةا يشةعر املبحةو ين تةاألمن والطمأني ةة وب ةةاء 
ً
إدالئهةم تاملعلومةات  وفةا

رية املعلومةةات التةةي عققةة مه يةةة وعلميةةة أساسةةها الاقةةة " إذا يجةةب علةى الباحةةا أن يحةةاف  علةةى سةة

يحصةة  عليهةةا مةةن املبحةةو ين وعةةدم انتاحةةة تاجاصوصةةيات، وحمايةةة  صوصةةية املعلومةةات واملعةةايير 

.(1)الستمدامها في أملراي البحا العلمي "

وعليه فارية املعلومات واالحتفاظ بها ي دي إاى  قة املبحو ين في الباحا وإعطاء املعلومات كاملة     

في الكش  عن العل  واألسباب التي كانت وراء لهور املشةكلة أو الظةاهرف وبمةا دون نقصان مما يفيد 

                                                                 
(3)

شر والتوزيع توماجورج خوري ، الشخصية مقوماتها سلوكها وعالقتها بالتعلم . بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والن 

 94، ص -1996، الطبعة األولى ، 
(1)

ماهر أبو المعاطي علي ، االتجاهات في البحوث الكمية والبحوث الكيفية ودراسات الخدمة االجتماعية. مرجع سابق ص  

24. 
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يمكن البحاث  من وض  اج لةوو واملعاجمةات التةي تجةود البحةوث االجتماعيةة وترتقة   بهةا وتصةبع لهةا 

فاعليةة فةي تحقية  التقةةدم والتطةور فةي كافةة املجةةاالت االجتماعيةة واالقتصةادية والاياسةية وال فاةةية 

ية .والاقاف

_ إقرار املوضوعية :4

مبةدأ ردةي  آ ةر مةةن املبةادا األ ققيةة للبحةةا العلمةي فةال بام الباحةةا تاملوضةوعية واالتتعةاد عةةن     

التحيب والعاطفة واألنانية واألهةواء ال اصةية، يجعلةه يحةتكم تالعقة  وامل طة  فةي تفكيةره وفةي تق ة ي 

وامل ط  فق يجود من  املعلومة أ  اء جمعها وتحليلها وإقرار اج قاد  كما هي واالستدالو عليها تاجيمة

الباحةا التحيةب ملعلومةات أو أفكةار باةبب انتمةةاء سيالة ي أو اجتمةا ي أو اقتصةادي أو  قةافي " فاملعةةارع 

العلميةةة ماةةتقلة عةةةن الملبعةةة وامليةةةوو الااتيةةة للباحةةا، فقةةةد تةةأت  نتةةةادج البحةةا علةةى مليةةةر مةةا توقعهةةةا 

  الباحةةا، وه ةةةا تحةةتم عليةةةه املوضةةوعية واملصةةةداقية العلميةةة وأن
ً
يطةةةرح ال تةةادج كمةةةا جةةاءت تكرياةةةا

. (1)لل قيقة ولي  استجاتة ألهواده أو ميوله أو قيمه االجتماعية " 

 من قب  الباحا ما لم يتفهم وياتوعب أهمية البحوث    
ً
 متبعا

ً
فق يمكن أن تكون املوضوعية سلوكا

ن تجاود االنحرافات التي االجتماعية وفاددتها ونفعها على املجتم ، ولاا فاملوضوعية تمكن الباحا م

قد تمر بها مراح  و طوات أعداد البحا العلمي االجتما ي وتمك ه من امتقك القدرف على التق  ي 

والتحلية  والتبويةةب واملقارنةةة واملحاجةةة وتحة يع املعلومةةة اجااطئةةة تةةأ رى صةادبة واملهةةارف فةةي تقيةةيم 

لومات ونتادج تكون ذات قيمه وفاددف وتقويم املعلومات لتحق  اجمودف للبحوث وما يترم ه من مع

على املجتم .

_ األمانة العلمية :5 

تعتتةر األمانةة العلميةة مةن أهةم املبةادا التةي ياةتوجب أن ياةلكها الباحةا فةي القةوو والفعة ، فأ  ةاء    

اس  اد الباحا علةى معلومةات علميةة سةواًء أكانةت نظريةة أم بشةرية ياةتوجب عليةه االل ةبام تةالتو ي  

انة في تبويب املعلومة امل قولة من  قو االعتبارات اآلتية:واألم

أ _ نق  املعلومة كما هي من مصدرها.

.
ً
ب _ تو يقها تالطر  واألساليب املعتمدف علميا

ا _ االل بام تكتاتة البيانات اجااصة تاملصادر أو تاملراج  أو الو اد  أو الدوريات.

م اج صوو عليها من املبحو ين دون ديادف أو نقصان.د _ ال ركيب في تسمي  املعلومة التي ت

                                                                 
(1)

، 2007،  1طيوسف عبداألمير طباجة ، منهجية البحث تقنيات ومناهج . بيروت ، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع ،  

 .82ص
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وأما تو ي  املعلومات البشرية فيتم من  قو :

أ _ تحديد مجتم  البحا .

ب _ العي ة .

ا _ الفئة املحددف نجراء البحا.

فال بام الباحا تاالعتبارات الااتقة ت كد األمانةة العلميةة وتحةاف  علةى حقةو  الكتةاب واملة لفين؛     

حا ة من الرجوع للماض ي واالستفادف ماها ألج  اج اضر واملاتقب .    فالتو ي  للمعلومة يمكن البح

_ اعتماد الشفافية :6

توجب أن ياةةود تةةةين البةةاحاين، مةةةن أجةةة  مبةةدأ أ قبةةةي للبحةةوث العلميةةةة االجتماعيةةة، حيةةةا ياةةة     

صةةةياملة تحةةةوث علميةةةةة راقيةةةة، وذلةةةك ألن الشةةةةفافية مكمةةةن الوضةةةوح والصةةةةراحة واملكاعةةةفة وتبيةةةةان 

 " هح
ت
كت ما تْحت حت

ت
 ، ف

  يعني : ر  
ت
 

ت
ف
ت
.(1)اج قاد  ف ي ماتنبطة من مصدر " ع

ن الشةعور تالاقةة واالطمئ ةان إذن قيم ها تكمن في ما تحققةه ع ةد تعامة  البةاحاين بهةا ومةا تولةده مة    

والراحةةة أ  ةةاء جمعهةةم للمعلومةةةة وفةةي تعةةاملهم وتفةةاعلهم وتحةةةاورهم مةة  املبحةةو ين املصةةدر األسالةةة ي 

ملوضوع البحا  .

وعليه فالبحا والدراسة في األمور واملتغيرات االجتماعية واالقتصادية والاياسية تحتاا إاى ربى في    

ية أهميةة وضةةرورف فةي جمة  املعلومةات وتحليلهةا؛ فجةودف البحةةوث أسةاليب التعامة ، مةا يجعة  للشةفاف

االجتماعية وجودف معلوماتها ال يتم اج صوو عليها إال ع دما تكون البحوث بشفافية أساسها الةاو  

 لقيمة املعلومة التي تفيد انساان.
ً
الرفي  للباحا  وذلك ألن في الشفافية اعتبارا

علةةى الاةةلوك الةةاي ي بعةةه الباحةةا فةةي تعاملةةه مةة  املبحةةو ين مةةن وللشةفافية معةةايير اجتماعيةةة تةةد   

 قو الوضوح في املعاملة واملكاعفة والصراحة والصد  في التعام ، فالشفافية " تفتع لهم اج ركة 

.(2)واالمتداد في مجاالت التفاع  االجتما ي"

ة الةداف  لزيةادف اننتةاا إذن ع دما تاود الشفافية تجود البحةوث العلميةة االجتماعيةة وتكةون تمااتة  

وانتداع واالتتكار واك شةاع املزيةد مةن اجاةدمات املاديةة واملعرفيةة ، والتحفيةب علةى تقويةة انرادف لةدى 

  في ولادفهم وأدوارهةم وا تصاصةاتهم فت جةز البحةوث علةى ماةتوى مةن 
 
ق
ت
الباحاين على اننجاد اجا

                                                                 
(1)

 . 334، ص  1980الطاهر أحمد الزاوي ، مختار القاموس . تونس : الدار العربية للكتاب ،  
(2)

، ص  2004عقيل حسين عقيل ، منطق الحوار بين األنا واألخر . بيروت : دار الكتاب الجديد المتحدة ، الطبعة األولى ،  

76 . 
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حا ة وامل ساات والهيئات ذات الربي والرفعة في الوصوو إاى ال تادج وت فياها وا لعم  املش رك تين البح

  والتقدم.
ُّ
اال تصاص في املجتم  والتعاون فيما تياها للقراء على مواق  اجال  التي تم   من التطل

_ اعتماد الاقة : 7

غي الاقة مبدأ أ قبي مهم للباحاين و للبحوث االجتماعية تاعتباره من الفراد  األ ققية التي ينب     

أن يتميةب بهةةا البةةاحاين؛ فاقةة الباحةةا فةةي ذاتةةه وفةي قدراتةةه واسةةتعداداته ومهاراتةه فةةي جمةة  املعلومةةات 

وتحليلها، تشعره  تاقته وبقدرته على العطاء واننجاد وتكون تمااتةة الةداف  للت ةوع واالتتكةار واالهتمةام 

قةدرتهم علةةى أنجةاد البحةةا تدراسةة الظةاهرف قيةةد الدراسةة ؛ فالاقةةة تزية  ممةةاوع البةاحاين مةن عةةدم 

وتطبية  إجراءاتةه العمليةة، كمةا أن الاقةةة تزية  عةن الباحةا الشةك فةةي املعلومةة التةي يجمعهةا، فوجةةود 

حا ةة تةدعم قةدراتهم فةي الكشة  عةن العلة  واألسةباب الكام ةة وراء الظةاهرف أو املشةةكلة  الاقةة ع ةد البح

قيد الدراسة والبحا . 

اةير تمطةى  اتتةة ننجةاح تحاةه وجعلةه مةن البحةوث التةي ياةتفيد وععور الباحا تالاقة تمك ةه مةن ال

ماها املجتم  والوصوو إاى نتادج م طقية وعلمية ووض  اج لوو و التوصيات لكيفية ح  هاه املشكلة 

أو وض  معاجمات للظواهر واملعرةقت التةي يتعةري لهةا املجتمة ،  كمةا أن الاقةة تعطة  للباحةا دافة  

وض  الترامج املاتقبلية لتقدم املجتم  فكلما توافرت الاقة لدى الباحا للمشاركة في رسم اجاطط و

 
ً
 وماةةةاهما

ً
 ومشةةةاركا

ً
كلمةةا داد العطةةةاء واملشةةةاركة وأدى للتطةةور والتقةةةدم فالاقةةةة تجعةةة  الفةةرد متفةةةاعق

تطريقة ايجاتية في عملية التغيير .

ماهةا الباحةا فالاقةة تمةده تةالقوف لاا فاالل بام تمبدأ الاقة ركيبف أساسةية ونقطةة البدايةة التةي ي طلة  

والقةدرف علةةى البحةا عةةن املعلومةةات وجمعهةا وتمطةة  الصةعاب واملمةةاطر للوصةةوو إليهةا، ففةة  حةةاالت 

حا ة تإجراء وساد  متعددف للبحا وجم  املعلومات من املجاالت البشرية من  ةقو  عديدف يقوم البح

لباحةا وا ةة  مةن نفاةةه ومةن الطريقةةة التةةي االسةتبيان واملقاتلةةة وهةاه الوسةةاد  تحاجةة إاةةى أن يكةةون ا

يالكها واألسلوب الاي يمارسه واآللية التةي ي بعهةا فةي اج صةوو علةى املعلومةة وجمعهةا مةن مصةادرها 

املكتوبة والبشرية؛ فاملصادر البشرية تمتل  من حيا ماتويات التفكير والعلم والعادات والتقاليد 

ماهةا املعلومةة ت اةم باةلوكيات ممتلفةة كةاالنحراع أو  وباأل ص ع دما تكون هاه املصادر التةي تجمة 

 مةةةن نفاةةه ومةةن ذاتةةةه لكةة  يةةتمكن مةةةن 
ً
الاةةلوك العةةدواس  والتةةةي تحتةةاا مةةن الباحةةةا أن يكةةون وا قةةا

 
ً
اج صةوو علةى املعلومةة الحة يحة ألن عةعور املبحةو ين تمةوع الباحةا وعةكه فةي املعلومةة هةم أيرةا

ئهم تاملعلومات ذات العققة تموضوع البحا أو الدراسة يجعلهم في حالة تردد و وع وحار أ  اء إدال

.
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لاا تعد الاقة عام  مهم في حصوو الباحا على املعلومات وفي إنجاده لبحاه تطريقة علمية ص يحة 

تحتةةاا إاةى درجةةة عاليةة مةةن الاقةة لكةة   وم طقيةة وعققنيةةة .فعمليةة التفاعةة  تةين الباحةةا واملبحةو ين

يشعر ك  ماهما تاالطمئ ان واالسةتة اس الةاي يةدعم البحةا ويجعلةه علةى درجةة عاليةة مةن املصةداقية 

العلمية. ة 

 فةي نفةوس األفةراد والبحا ةة وفةي معةامقتهم مة  اآل ةرين وتمكةاهم مةن 
ً
 وايجاتيا

ً
فالاقة تعك  أ را طيبا

تهم،  تما يحق  أهدافهم وأملراضهم وملاياتهم البحاية .ت ظيم  تراتهم وأفكارهم وطموحا

_ اعتبار اجاصوصية :8

إن اعتبار اجاصوصية واح رامها من قب  الباحا للمبحو ين وللمجتم  ولاقافته وعاداته وتقاليده    

ونظمةه االجتماعيةةة واالقتصةادية والاياسةةية تعتتةر مةةن املبةادا األ ققيةةة التةي ياةةتوجب االل ةبام بهةةا 

كة  موضةوع  صوصةةية ولكة  فةرد  صوصةةية ولكة  مجتمة   صوصةةية تاةتوجب االح ةرام وعةةدم فل

التعمةيم فال تةةادج التةي يتوصةة  إليهةا البةةاحاين ال ياةتوجب تعميمهةةا علةى املواضةةي  أو علةى فئةةة أو علةةى 

املجتمة  ألن مةن واجةب الباحةا " تقةةدير مةا يميةب كة  فةرد أو جماعةةة أو مجتمة  عةن اآل ةر، مة  مراعةةاف 

 للطمأني ةةة القةدر
ً
ات واالسةةتعدادات وانمكانةةات والغايةةات املت وعةةة التةةي يةود كةة  مةةاهم تلوملهةةا تحقيقةةا

 على أهمية اس يعاب اآل ر"
ً
.  (1)وتأكيدا

 : اعتماد انرادف ة  9 

ل بم ته في البحا والتق  ي الفطن والت ب  الدقي  من     إن انرادف عملية عقلية واعية ومبدأ أ قبي يح

تق اعة وان باه على تفهم املواضي  البحاية واس يعابها وامةتقك انرادف علةى البحةا فيهةا  اج  التعرع

تما يجع  الواعين بها متميبين ومهتمين وملير ملافلين عاها، فالباحا ال يمكن أن ي دي وجباته ويحق  

 ع ةةدما تتةةوافر لديةةه انراد
 
ف فةةي العمةة ، أهدافةه وطموحاتةةه وياةةتمدم قدراتةةه وإمكاناتةةه فةةي البحةةا إال

والةو ي تكة  ع اصةر البحةةا العلمةي تدايةة مةةن املشةكلة أو املوضةوع أو الظةاهرف إاةةى أن يرة  حلةوو لهةةا 

 للموضوع قيةد البحةا أو 
ً
وعقجها، م  الو ي تاألهداع التي يجب تحقيقها وال تادج املراد تلوملها وفقا

عةةن سةات  تصةةور وتصةةميم  الدراسةة فةةانرادف "هةي كةة  عمة  يقةةوم تةه انساةةان عةن رؤيةةة وا ة ة، أي

فهاا يعني أن انرادف هي ك  سشاط واٍع  يهدع الفرد من وراده إاي تحقي  ملاية معي ة "
(1)

 علةةى اال تيةةار واألداء  تةةإرادف حةةرف تتفةة  مةة  قدراتةةه وإمكاناتةةةه،     
ً
إذن ينبغةةي أن يكةةون الباحةةا قةةادرا

د تحقيقه في ذه ه للررورف التي يتطلبها وقدرات وإمكانيات املجتم  ، ويتم هاا تاتراح املوضوع املرا

اتماذ القرار امل اسب وت فياه للوصوو إاي الغاية املرجوف . 

                                                                 
(1)

 .138الجماعة رؤية قيمية معاصرة . مرجع سابق ، ص حليمة الصادق خليل ، خدمة  
(1)

 . 47معن زيادة ، الموسوعة العربية الفلسفية . مرجع سابق ، ص  
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فةةانرادف تعطةة  البحا ةةة القةةةدرف علةةى اسةة امار قةةدراتهم و إمكانيةةةاتهم ومعةةارفهم ليتمك ةةوا مةةن ت ةةةاء      

، وتولةةد لةديهم عةةعورا تاالنتمة
ً
 واجتماعيةا

ً
اء إاةي تيئةة هم التةي يعيشةةون شاصةية متكاملةة ومتوادنةةة ذاتيةا

فيهةا،" فةانرادف لياةت مقصةورف علةى اجارةوع األعمة ، واألتبةةاع اآلاةي، إنمةا هةي قادمةة علةى إتةداع املاةة  

، الن الفةرد يقتةب  ع اصةره مةن 
ً
 حقيقا

ً
العليا اجمدية، ولكن هاا انتداع لي  إيجادا مطلقا وال  لقا

اها ل فاةةةه سةةةوى دليةةة  علةةةى اسةةةتققو إرادتةةةه املجتمةةة . ولةةةي   رةةةوع انساةةةان للقواعةةةد التةةةي ارترةةة

.(2)وحريته"

فةانرادف الواعيةة والقويةة تعطة  الاقةةة تةال ف  وتجعة  للفةرد القةدرف علةةى التفكيةر العقلةي املة ظم فةةي    

اتماذ القرارات وت فياها وتولد لديه روح العطاء وانتداع تجاه أي فعة  يقةوم تةه ف ةي تمااتةة الةداف  

دوار التي يقوم بها في جمي  مجاالت اج ياف االجتماعية واالقتصادية والاياسية. لتأدية الولاد  و األ

وبما أن انرادف سشاط واٍع يمكن الباحا من أداء األفعاو وتحمُّ  ما وليات ال تادج امل رتبة عليها ،    

ة البحةوث إذن فانرادف تحتاا إاى ممارسة وفع  وسلوك ي سة  علةى اال تيةار والقةدرف الواعيةة تأهمية

العلميةةة و تأهميةةة جمةة  املعلومةةات مةةن مصةةادرها وتحليلهةةةا للوصةةوو إاةةى نتةةادج تحقةة  التقةةدم والربةةةي 

للمجتم . 

_ معيارية التقويم :10

حا ةة مراعاتةةه فةي انجةةاد البحةوث االجتماعيةةة مةن اجةة       أن التقةويم مةةن املبةادا التةةي يتطلةب مةةن البح

عةري لهةا ألجة  تجاودهةا وتمطهةا، وأن يقةوم الباحةا تتقةويم تقفي األ طاء والهفوات التي قةد يكةون ت

نفاه " تالتعرع على جوانب القوف والرع  في ذاته كباحا وفي إطار من املوضوعية حيا التد مةن 

تقةةويم العمةةة  تاسةةتمرار كةةة  يتةةدارك أي ءغةةةرات أو  طةةةاء وتحديةةد مةةةدى مةةا تحقةةة  مةةن جةةةراء تطبيةةة  

الدراسات والبحوث التي قام بها "
.(1)

إذن لتصةة  البحةةوث االجتماعيةةةة ملاةةتوى مةةن اجمةةةودف ياةةتوجب أن يقةةوم الباحةةةا تتقةةويم ذاتةةةه      

وعمله وما تاله من جهد أ  اء جمعه للمعلومات وتحليلها وتفايرها وفقةا للمعةايير املعتمةدف مةن اجة  

 ملا كش  العل  واألسباب التي أدت إاى مدى نجاح أو فش  ما قام ته وتحديد ماتواه لتصويبها وف
ً
قا

ينبغي تموضوعية لتكون البحوث وال تادج التي يتوص  إليها ذات مصداقية عالية . 

فةال بام البةاحاين االجتمةاعيين تاملبةادا األ ققيةة نجةراء البحةوث يمكةاهم مةن إنجادهةا تموضةةوعية     

بحةةةوث والوصةةوو إاةةى نتةةادج م طقيةةة وذات جةةودف فةةي تحقيةة  األهةةداع والغايةةات انساةةانية كمةةا أن ال

                                                                 
(2)

 . 743، ص  1972، 3طجميل صليبا، علم النفس . بيروت : دار الكتاب اللبناني ،  
(1)

ودراسات الخدمة االجتماعية. مرجع سابق ص  ماهر أبو المعاطي علي ، االتجاهات في البحوث الكمية والبحوث الكيفية 

26. 
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اجميدف تاهم في وض  التصورات واج لوو واملعاجمات للظواهر واملشكقت والقرايا التي قد يتعري 

لها األفراد واجمماعات واملجتمعات.

 جودة البحوث االجتماعية .

يمتةد الفكةر انساةاس  عتةر الزمةان فةي حركةةة متصةلة، مةن أجة  صة اعة اج يةاف واملاةتقب  األفرةة       

لإلساةةان وذلةةك مةةن  ةةقو الكشةة  والتعةةرع علةةي املتغيةةرات التةةي تةةد   علةةى حيةةاف الفةةرد واجمماعةةة 

 والةاي يتطلةب دراسة 
ً
 أو إيجاتيةا

ً
ها والبحةا واملجتم  تما ي دي إاى إحداث التغيرات سواًء أكانت سةلبيا

فيها وأليتم ذلك إال مةن  ةقو إجةراء البحةوث العلميةة تمةا يكشة  عةن نقةاط القةوف ويةدعمها، ونقةاط 

الرع  ويعاجمها.    

فالفكر انسااس  ال يق  ع د حدود ما هو موجود، وإنما يا ى دادما إاي التطوير والتجديد الدادم     

قدم الاي تا ى املجتمعات إاى تلومله.في كافة نواحي ومجاالت اج ياف من اج  تحقي  الت

 لطةر  و طةوات علميةة و    
ً
تما إن البحوث االجتماعيةة هةي جمة  املعلومةات وتحليلهةا وتفاةيرها وفقةا

م ظمة ومرتبة ومم همة تبدأ تتحديد املشكلة وتنت ي تال تادج العلمية التي تبين أهمية املوضوع للفرد 

ةدي للبحةا، فةالبحوث االجتماعيةة ال  واجمماعة و املجتم  وإعطاء م عرات تفيد عم
ح
اجمهةه التةي ي بعهةا امل

 تتطبي  البحا ة للمبادا األ ققية والقيمية التي تمكاهم من إنجاد 
 
تحق  جودتها وأهدافها وملاياته إال

البحةوث تجةةودف وإتقةان؛ فةةال بام واح ةةرام البةاحاين تتطبيةة  املبةادا فةةي الاةةلوك والفعة  أ  ةةاء إجةةراء 

تماعية ال ظرية أم امليدانية تما ياهم في تجويد البحوث ويعط  نتادج علمية ذات أهمية البحوث االج

على ممتل  املاتويات. 

ةةةا انساةةةانية للفةةةرد واجمماعةةةةة       فاسةةة يعاب البةةةاحاين وتفهمهةةةم ألهميةةةةة البحةةةوث العلميةةةة ونبعادهة

كةاره وتراتطهةا وطةرح املعلومةات واملجتم  وأهمية جودتها تدف  ته إاى معرفة اج قاد  وتبيانهةا تقةوف أف

وتحليلها تأسلوب فني تشويق ، وامتقك املهارات والقدرات واالستعدادات وانمكانات التي تجود من 

أدائهةم علةى أري الواقة  تمةا يحقة  األهةداع واألملةراي والغايةات التةي تاة ى البحةوث االجتماعيةة إاةى 

تلوملها.

 على الفرد واجمماعة واملجتم  إذن فاجمودف هي ما ي طب  على القوو و    
ً
 إيجاتيا

ً
الفع  تما  ي رك أ را

املجتم  ويكون لها نتادج إيجاتية؛ ألن اجمودف في البحوث االجتماعية تتطلب أفعاو سلوكية تجع  من 

العمة  ذو جةودف وفاعليةة وحاةن فةي األداء فاملبةةادا األ ققيةة مرتكةز ردةي  ومحقة  جمةودف البحةةوث 

االجتماعية. 

تحق  اجمودف في البحوث االجتماعيةة ياةتوجب إتبةاع  طةوات م ظمةة ووضة  معةايير ومقةايي  ولت   

وا  ة لتقييم وقياس كفاءف العم  العلمي وتقويمه في حالة الرع  والوهن حت  تبقى البحوث على 
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 تتجويةةةد املعلومةةة وتجويةةةد األسةةةاليب والوسةةاد  فةةةي" معرفةةةة 
 
ماةةتوى عةةةااي مةةةن األداء والتةةي ال تةةةتم إال

املعلومة اجميدف واملفيدف هي املعلومة امل تجة التي بها تصاغ اج لوو واألفكار العقجية والوقادية لهةاا 

ةةةادبة محةةةة   ةةةادبة وأن تحةةة  املعلومةةةةات الصة ياةةةتوجب أن تحةةةةيمل  املعلومةةةةات اجااطئةةةة تمعلومةةةةات صة

 حتة  يةتم تابيةت ا
ً
لقةوو الاةليم املعلومات اجااطئة،  م تةدعم املعلومةات الصةادبة تةأ رى أكوةر صةواتا

.(1)والفع  الاليم والالوك الاليم"

 جودة البحوث االجتماعية وأهميتها للمجتمع:

إن جةةودف البحةةةوث االجتماعيةةة تةةةتم تتحقيةة  األهةةةداع واالنتقةةاو بهةةةا مةةن مرحلةةةة إاةةى أ ةةةرى ومةةةن     

ماتوى إاى أ ر وأحداث التطور واالددهةار للمجتمة  تمةا يشةب  حاجةات املجتمة   واسة امار انمكانيةات 

دية الةةقدم توافرهةةةا نعةةةباع تلةةةك اج اجةةةات وحةة  املشةةةكقت ودراسةةةة الظةةةواهر االجتماعيةةةة واالقتصةةةا

والاياسية والاقافية وال فاية التي قد تظهر في املجتم  وتاليط الروء علةى االنحرافةات األ ققيةة 

والقيمية والدينية التي قد تحدث في املجتم  فت  ر على تقدمه وتطوره.

حدث االنتقةاو تةاملجتم  مةن حالةة     فالبحوث االجتماعية ذات اجمودف تحق  التقدم للمجتم  ف ي تح

لةةةة أفرةةة  وترتقةةة  تةةةه وبةةةةأفراده وت ظيماتةةةه االجتماعيةةةة واالقتصةةةادية والاياسةةةية والاقافيةةةةة؛ إاةةةى حا

وتجعلها ذات جودف تحق  الربي والتقدم للمجتم ، ف ةي تمكةن البةاحاين مةن الةو ي واندراك تكيفيةة 

هم تالقدرف علي مواكبة وموا
صلة التعام  م  املواق  واالتجاهات التي تطرح علي اري الواق ، وتمدي

   إاى ك  ما من عةأنه أن يزيةد 
ُّ
التطورات حت  ال تحدث عملية صراع أو تصادم، كما تحفز على التطل

مةةن تطةةوير اجاةةةدمات وإعةةباع اج اجةةةات، وتحقيةة  الغايةةةات فةةي ت ةةةاء وتأسةةي  مجتمةةة  الرفاهيةةة، مةةة  

اج فاظ على الصفات واملميبات اج رارية له التي ت دي إاى تقدمه.

ر والتغير من أج  األفر  واألحان، فتعط  فامللكات العقل     ية واملعرفية لدى انساان قاتلة للتطوي

للعق  انسااس  فس ة للبحا والتفكير، والت ق  من املشاهد إاى املجرد، ومن اك شاع لاهر األمةور 

 ةةةه مةةةن صةةةياملة األفكةةةار والقواعةةةد ملواجه هةةةا والتعةةةرع عليهةةةا، والتفكيةةةر والتمطةةةيط 
ي
وباطاهةةا، كمةةةا تمك

لمتوق  و ملير املتوق .ل

وعليه فإن العالم املتقدم اليوم يفكر ويمطط لص اعة املاتقب  من أج  تحقي  امل اف  للمجتم     

ومن أج  تحقي  مجتم  الرفاهيةة الةاي ياة هدفه املجتمة  انساةاس . ولةاا علةى البةاحاين واملمططةين 

)ماتقب  الرفاهية االجتماعية(.أن يفكروا مرتين قب  أن يصوملوا اجاطط ألج  ص اعة املاتقب  

                                                                 
(1)

ف، 2007"ط األولى ،قواعد البرمجية  ة الخدمة االجتماعية ."الوحدة الثانيةعقيل حسين عقيل ، الموسوعة القيمية لبرمجي 

 .253ص
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والبحوث العلمية ع دما تمارس وتطب  تالشك  املطلوب وت رجم قيمها فةي أفعةاو وسةلوك البةاحاين   

 
ً
فان التقدم ال يقتصر علةى تحقيقةه اقتصةاديا وعلميةا واجتماعيةا تة  يتعةداه إاةى تحقية  التقةدم قيميةا

. 
ً
 ونفايا

ً
وأ ققيا

ققةةه جةةودف البحةةوث العلميةة ال يقتصةةر علةةى الكيفيةةة املاديةةة امللموسةةة فالتقةدم والتطةةور الةةاي تح    

وإنما يتحق  التقدم تاألفكار والقيم األ ققية وبالعققة التي تربط الباحاين تكيفية التعام  م  تلك 

املجاالت تاملجتم  وان تكزن م ساة على قاعدف من املعايير املوضوعية وامل طقية. 

ة لها أهمي ها في اجمانب االجتما ي من حيا العم  على كش  اجال  الاي قد فالبحوث االجتماعي    

ي اةةبب فةةي سةةوء العققةةات وتاةةاعد فةةي الكشةة  عةةن أهةةم العوامةة  واملاةةببات التةةي تةة دي إاةةى لهةةةور 

املشةةةكقت علةةةى كافةةةة املاةةةتويات الفرديةةةة واألسةةةرية واملجتمعيةةةة تمةةةا يمكةةةاهم مةةةن   التعةةةاي  الاةةةلمي 

والتةةردر وسةةيادف اج ةةوار امل طقةة  فيمةةا تيةةاهم وتجعةة  عققةةاتهم م ساةةة علةةى  وتةةدعيم قةةيم الترةةامن

الراتطة االجتماعية والوالء واالع باد تمجتمعهم وان قص له؛ ألن البحوث االجتماعية تكش  لرفراد 

عققاتهم تاألسرف هي عققة حب واستة اس وأن املجتم  يرتق  ويتقدم تارتقاء أفراده وتفهمهم لكيفية 

جمةة األقةةواو إاةةى فعةة  وسةلوك "فتقةةدم العققةةات االجتماعيةةة وتطةور اج يةةاف الروحيةةة واأل ققيةةة تر

لإلساان تشك  تمجموعها املقياس الاي يمكن االس  اد إليها تاج كم على أعكاو التقةدم األ ةرى مةن 

.(1)حيا عرعي ها وجدواها"

دي تظهةر مةةن  ةقو دراسةةة اجاطةةط أمةا جةةودف البحةوث االجتماعيةةة وأهمي هةا فةةي اجمانةب االقتصةةا    

 علةى 
ً
 قةادرا

ً
الت موية ووض  املقايي  املقدمة من اج   دمة جمي  األفةراد واجمماعةات وب ةاء مجتمعةا

اننتاا وانتداع واجال  واالتتكار واالك شاع لك  ما هو جديد تقوف انرادف وبالتصميم  على اننجاد " 

فقةةط ، تة  يةة  ر بعرةهم فةةي الةبعه اآل ةةر، فهةم ال ينتجةةون  فأ  ةاء اننتةاا ال يةة  ر البشةر فةةي الطبيعةة

أعةياء ماديةةة فحاةب تةة  ينتجةةون فةي الوقةةت نفاةةه، العققةات املجتمعيةةة التةةي يعيشةون وينتجةةون فةةي 

.(2)للها، ويشك  اننتاا وتطوره أساس حياف املجتم  تأسره"

مي هةا تاجمانةب الايالة ي الةةاي وتعمة  البحةوث العلميةة اجمةادف التةةي تقةوم علةى املعرفةة الواعيةةة تأه    

يم  حياف األفراد لالك ف ي تبين لرفراد تأن ممارسة الاياسة تالتفكير امل طق  والعققس  واملشاركة 

الفعالة تاج وار الديمقراط  الاليم وتجعلهم على درجة من الو ي تةاألدوار والواجةب امل ةوط بهةم مةن 

  لهم الطموح والتوادن وتحاف  على حري هم  قو ما يمارسون من تمصصات وصقحيات وبما يحق

واستققلي هم، فالتوادن في ممارسة األدوار يحق  التواف  تين اج رية وبين الرواتط االجتماعية ألنةه 

يمكن األفراد واجمماعات من امتقك قرار أمرهم والتعبير تحرية ولي  االنقياد والتبعية . 

                                                                 
(1)

للكتب والنشر ،  سامي ذبيان واخرون ، قاموس المصطلحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية . لندن : رياض الريس 

 . 142، ص 1990الطبعة االولى ، 
(2)

 .118، ص1986معن زيادة، الموسوعة الفلسفية. بيروت: معهد اإلنماء العربي، الطبعة األولى،  
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لةى التق ة ي الةدقي  للمعلومةة والتحلية  العلمةي لهةا أهمي هةا كما أن البحوث العلمية  التي ت س  ع   

اجمانةةب ال فسةة ي تاعتبةةار قيمةةه كام ةةة فةةي نفةة  انساةةان وتعمةة  كموجةةه ألفعالةةه وسةةلوكياته التةةي  علةةى

يمارسها أ  اء أداده ألدواره وألهمية هاه اجموانب فمةن الرةرورف البحةا فيهةا ملعرفةة مةا قةد ية  ر فيهةا 

األوضاع واملعايير األ ققية الااددف في املجتم ، فبالبحوث تتقدم املجتمعات وضبطها تما ي  اسب م  

وتتطور وتحق  رفاهي ها ع دما تبنة  ال اصةيات املتفاعلةة واملشةاركة القةادرف علةى التعةاون وامل افاةة 

بام والتي تمتلك القدرف على إ بات الاات وعلى أداء واجباتهم تما ولية ملا يا د إليهم من أعماو تةال 

وإ ةقص ممةا ياةةهم فةي تملةةيص  املجتمة  مةةن دراسةة الظةةواهر واملشةكقت التةةي قةد تظهةةر لعةدم و ةةي 

ومعرفة تالقيم الاوقية وعدم القدرف على ترجم ها في الفع  والالوك؛ فع دما يتعام  األفراد م  ك  

وفعةق وقةادرين ما هو موجود على أنه أمر واقة ، وبمةا تة ص عليةه  قافةة املجتمة  وقيمةه وعاداتةه قةوال 

على العطاء ملن هم تحاجةة للماةاعدف ومةد يةد العةون يعطةيهم الةداف  للتطةور والربةي وت ميةة القةدرات 

انتداعية التحليلية وامتقك القدرف للايطرف على الطبيعة وتكييفها لتحقي  التوادن؛ فالاو  حاسة 


ً
للظهةور، فةيم  األحاسةةي   إدراكيةة ذات طبيعةة وجدانيةة تاةتمدم فيةه كةة  اج ةواس ويعطيهةا مجةاال

واملدركات العقلية التي ت  ر على أفعاو وسلوكيات األفراد لتمكاهم من استنباط اربي أعكاو الت ظيم 

 واالح ةرام تةين األفةراد 
ً
 والتعامة  تةين الوحةدات انساةانية ذوقةا

ً
لل ياف في املجتم  ألن في الت ظيم ذوقا

واجمماعات ذوً  .

 ومتابعتةةةه إن البحةةوث االجتماعيةةةة ذات 
ً
اجمةةودف  العاليةةةة فةةةي تحقيةة  التقةةةدم لإلساةةةان وجعلةةه متميةةةبا

للمعرفة العلمية  تك  تطوراته على ممتل  املجاالت تما يشب  طموحاتةه ويحقة  لةه ماةتقب  أفرة  

وي دي ته إاى املحافظة على ص ته الااتية وص ة املجتم  وعن طريقها يتمكن املجتم .

ة تالغةةةةة فةةةي تقةةةةدم األفةةةراد واجمماعةةةةات التةةةي تةةةةدورها تحقةةة  تقةةةةدم إذن للبحةةةوث االجتماعيةةةةة أهميةةة   

املجتم ، وعن طريقها يتمكن من وض  اج لوو واملعاجمات للمشكقت والظواهر الالبية التي قد ت  ر 

في تقدمه وتطوره ورقيه وتحرره.

 االستنتاجات   

من  قو ما سب  نص  إاى استنباط االستنتاجات اآلتية : 

 : إن ا
ً
ل بام الباحاين تاملبادا األ ققية تمكاهم من تجويد البحوث االجتماعية. أوال

 : 
ً
ةةةا ةةةةات  انية ةةةةة مةةةةن االسةةةةتفادف مةةةةن معلومة حا ة مكةةةةن البح ةةةا يح ةةةةة تأمانةةةةة وتو يقهة إن تو يةةةة  املعلومةةةةة العلمية

 تما يمدم املاتقب . 
ً
 وماتقبق

ً
وبحوث الااتقين وتطويرها حاضرا

 : اعتماد الشفافية في البحوث 
ً
العلمية يمكن من اك شاع العل  و األسباب التي ت دي إاى ان شار   الاا

الظواهر الالبية في املجتم .



 
 

 
 

 م2016يونيو  العلوم االنسانية واالجتماعية                                            العدد األول  ثمجلة بحو                         

ث االجتماعية
حو

جودة الب
القتها ب

ن وع
حثي

القية للبا
ئ األخ

املباد
 

      
 

 183الصفحة 

هم من التمييب تين ما يجةب ومةا   مكاُّ  : اعتماد التفهم يااعد الباحاين على إدراك اج قاد  تو ي يح
ً
رابعا

ال يجب .

 : 
ً
ال اصةةية يجعلةةه يحةةتكم تالعقةةة   اتتعةةاد الباحةةا عةةن التحيةةب والعاطفةةة واألنانيةةة واألهةةواء اماةةا

وامل ط  في تفكيره وفي وإقرار اج قاد  كما هي واالستدالو عليها تاجيمة وامل ط .

 : ت اء الاقة في البحا ة تزيد من قدراتهم وإمكانياتهم واستعداداتهم ومهاراتهم املعرفية والعقلية 
ت
سادسا

م أال ما  تما يمدم الفرد واجمماعة واملجتم  والعلمية والتطلعية وي دي بهم إاى استمدامها االستمدا

. 

 : أن تقويم الباحا  لااته وعمله وجهده املباوو وسلوكياته وأفعاله التي قام  ياهم في تجويد 
ً
سابعا

البحوث االجتماعية .

م ة من جودف البحوث االجتماعية هي :
ي
مك
ح
: إن املبادا األ ققية امل

ً
 ام ا

_ اعتمةةاد اجاصوصةةية _ التقةةويم _ اعتمةةاد الشةةفافية _ اعتمةةاد الةةتفهم _ _ التقبة  _ اعتمةةاد الاةةرية 

اعتماد الاقة _ اعتماد انرادف _ اعتماد املوضوعية _

ةةةادية  : جمةةةةودف البحةةةةوث االجتماعيةةةةة أهميةةةةة تالغةةةة علةةةةى كافةةةةة املاةةةةتو ات االجتماعيةةةةة واالقتصة
ً
تاسةةةعا

والاياسية وال فاية والاقافية والاوقية .

 : جمةةةودف 
ً
البحةةةوث االجتماعيةةةة أهميةةةة تالغةةةةة علةةةى كافةةةة املاةةةتو ات االجتماعيةةةة واالقتصةةةةادية عاعةةةرا

والاياسية وال فاية والاقافية والاوقية .

 :املصادر واملراجع

 : املصادر
ً
: أوال

ةة اتن م ظور، لاان العرب . تيروت : دار صادر ، املجلد األوو،  1 ة ة م .1997ة

 . 1980القاموس. توس  : الدار العربية للكتاب، _ الطاهر أحمد الزاوي، ممتار 2

ةة أحمد دك  تدوي، معمم مصطل ات العلوم االجتماعية. تيروت: مكتبة لب ان،  3 ة ة ة .1986ة

.1972، 3_ جمي  صليبا، علم ال ف  . تيروت : دار الكتاب اللب اس  ، ط4

ةةادية وا5 ة ةةية واالقتصة ة ة ةةةطل ات الاياسة ةةاموس املصة ة ة ةةةرون ، قة ةةان وا ة ة ة ةةام  ذتية ة ةةري  _ سة ة ة ةةاي الة ة ة ةةدن : رية ة ةةة. ل ة ة ة الجتماعية

.1990للكتب والنشر، 

ةةةطل ات 6  ة ة ة ة ةةى مصة ة ة ة ة ةةدف األواة ة ة ة ة ةةة "الوحة ة ة ة ة ةةة االجتماعية ة ة ة ة ةةة اجادمة ة ة ة ة ة ةةة لترمجية ة ة ة ة ةةةوعة القيمية ة ة ة ةة ، املوسة ة ة ة ة ةةين عقية ة ة ة ة ةةة  حاة ة ة ة _ عقية

.2007ومفاهيم ". الشركة الدولية للطباعة، 

 . 1993_ محمد عاط  مليا ، قاموس علم االجتماع . انسك درية : دار املعرفة اجمامعية، 7

. 1986_ معن ديادف، املوسوعة الفلافية العربية. تيروت: معهد اننماء العرب ، 8

 : املراجع :
ً
 ثانيا
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ةةة 1 ة ة ة ة ة ة ةةة اجمامعية ة ة ة ة ة ة ةةروت : امل ساة ة ة ة ة ة ةةالتعلم . تية ة ة ة ة ة ة ةا تة ة ة ة ة ة ة ةةلوكها وعقق هة ة ة ة ة ة ة ةةا سة ة ة ة ة ة ة ةةية مقوماتهة ة ة ة ة ة ةةةوري ، ال اصة ة ة ة ة ة ةةاجورا  ة ة ة ة ة ة _ تومة

.1996للدراسات والنشر والتودي ، 

.2006قيمية معاصرف . طراتل : دار اج كمة،  _ حليمة الصاد   لي  ،  دمة اجمماعة رؤية2

. 2004_ عقي  حاين عقي ، م ط  اج وار تين األنا واآل ر. تيروت: دار الكتاب اجمديدف، 3

ةةة. 4 ة ة ةةة االجتماعية ة ةةات اجادمة ة ةةة ودراسة ة ةةةوث الكيفية ة ةةة والبحة ة ةةةوث الكمية ةةي البحة ة ةةات فة ة ة ةةي ، االتجاهة ة ةةاط  علة ة ةةو املعة ة ةةاهر أتة ة _ مة

.2014 انسك درية : املكتب اجمام ي اج ديا،

.1998_ محمد سيد فهمي، أس  اجادمة االجتماعية . انسك درية : املكتب اجمام ي اج ديا، 5

ةةر  6 ة ة ة ة ةةة والنشة ة ة ة ة ةةادي للطباعة ة ة ة ة ةةروت ، دار الهة ة ة ة ة ةةا   . تية ة ة ة ة ةةات وم ة ة ة ة ة ةةةا تق ية ة ة ة ةةة البحة ة ة ة ة ةةة ، م همية ة ة ة ة ةةداألمير طباجة ة ة ة ة ةةة  عبة ة ة ة _ يوسة

.2007والتودي  ، 
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 التسجيل املنهيب عملية جمع املعلومات وعالقتها  

  خليل د.إيناس عبدهللا                                                                   

 االجتماعيةطرابلس / كلية اآلداب / قسم الخدمة جامعة                                                     

 :مقدمة

للخدمة االجتماعية والتي تساهم في مساعدة األفراد  تعتبر عملية جمع املعلومات حجر األساس

والجماعات واملجتمعات على إشباع الحاجات ومواجهة املشكالت وتقوية العالقات والروابط , حيث 

تعد املعلومة هدف هام في خدمة الفرد فعملية املساعدة والدراسة تقوم عليها وكذلك التخطيط 

. واإلنهاءدير واملتابعة والتوجيه وصنع القرار والتقييم والتق

وكلها عمليات مهنية تتعامل مع املعلومات للتعرف على خصائص طالبي املساعدة والتعرف على 

املشكالت وتحديد نوعية املساعدة لتحقيق أهداف املهنة بصفة عامة وخدمة الفرد بصفة خاصة .

الل الخدمات وعملية الدراسة فيتعامل األخصائي االجتماعي مع نسق التدخل املنهي واحتياجاته من خ

 الكتشافوتقدير الحاجات وتقوم أيضا على عمليتي جمع وتسجيل وتنظيم املعلومات وتحليلها 

االجتماعية التي تقوم ألفراد في إطار مجاالت مختلفة للرعاية الصحية  والخدماتوتحديد املوارد 

والتعليمية واالجتماعية وغيرها والتي تهدف إلى خدمة األفراد دائما .

عتمد اعتماد كبير على عملية جمع املعلومة وتسجيلها ومدى فأصبح مضمون عملية املساعدة ي

توفر املعلومة وجدولتها لذا فاملعلومات على  دي تعتميقدم من خدمات اجتماعية والت ما تكاملها على

تعتبر عامل اجتماعي وأداة هامة في نجاح عملية املساعدة في خدمة الفرد .

ضاعت  واالصاحبة لعملية جمع املعلومات العمليات األساسية امل إحدىتعتبر عملية التسجيل " 

ة لتدوين العمليات املهنية املختلفة لكل حالة في الجهود التي تبذل أثناء العمل املنهي لكونها عملية فني

صياغات كتابية أو صوتية بيانية مناسبة تحفظها من االندثار والضياع أو تعرض حقائقها للنسيان 

(185: 2006)رشوان ,بحيث تصبح املعلومات في صياغة مهنية صالحة , وقابل لالستثمار "
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االجتماعي وعمله على قدرته ومهارته في تسجيل وحفظ  األخصائيحيث يعتمد نجاح التدخل املنهي 

العمليات املهنية التي يقوم بها .

 مشكلة الدراسة :

عليها الخدمة العمليات األساسية التي تعتمد  ة جمع املعلومات وتسجيلها من أولعملي رتعتب

أننا ال نستطيع القيام بدراسة الحالة إال من و  ,خاصةاالجتماعية بصفة عامة وخدمة الفرد بصفة 

األخرى.عليها في باقي العمليات  االعتمادخالل عملية جمع املعلومات حيث يتم 

مادية وبشرية مباشرة وغير مباشرة وتعتمد على املشاركة  مصادر  علي  حيث تعتمد هذه العملية

باإلضافة إلى التركيز على الحاضر  ,ن به طييوالتفاعل اإليجابي بين األخصائي وطالب املساعدة واملح

عمليه  ألجله وصفت واملاض ي وكل ما يتعلق به من خبرات وعالقات وأحداث كال حسب الهدف الذي 

جمع املعلومات حوله .

عمالء لها مسبباتها الذاتية والبيئية لذلك فإن كل مشكلة كلة من املشاكل التي يتقدم بها ال" فكل مش

(206: 2003)رمضان,من شانها أن تحدد نوع املعلومات التي ينبغي جمعها " 

حيث تعتبر املعلومات مورد هام ومصدر اتصال لدراسة الحالة وصنع القرار حولها ونشر الوعي , 

اعية التي تبين لطالب ات الخدمة االجتمثائق عن خدموحيث يعتمد األخصائي على املستندات وال

االجتماعية والنتائج املقدمة املعلومات املناسب للتقييم والعالج عن طريق الخدمة  املساعدة نسق 

من أجل طالب املساعدة والتي هي مطابقة ألهداف الرعاية وقانونية اللوائح اإلدارية والسياسات 

مع .االجتماعية في املؤسسات االجتماعية واملجت

فالتسجيل يعتبر عملية فنية لحفظ املعلومات التي يتم جمعها أثناء العمل املنهي مع الحالة في شكل 

بها . لالستعانةيحفظها من الضياع والنسيان ويجعل من السهل استرجاعها في أي وقت 

.عملية جمع املعلومات وعالقتها بالتسجيل املنهي, عن ثالبح الدراسة في هذهلك تهتم ذول
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 أهمية الدراسة :

تعتبر املعلومات موردا هام يفيد اإلنسان في التنمية البشرية والتي تعتبر هدف من أهداف  -1

توقف نجاح عملية املمارسة املهنية رأس املال واليد العاملة وعليها يخدمة الفرد مثلها مثل 

 في الخدمة االجتماعية بصفة عامة وخدمة الفرد بصفة خاصة .

ة جمع املعلومات والتسجيل املنهي مهمة لتحقيق أهداف املمارسة املهنية تعتبر دراسة عملي -2

 واملمارسين  املستفيدينفي خدمة الفرد وذلك لتلبية احتياجات 

 أهداف الدراسة :

 التعرف على وسائل ومناطق ومصادر جمع املعلومات في خدمة الفرد .  -1

عملية التسجيل املنهي للمعلومات وحفظها وترتيبها وكيفية استرجاعها في  أهمية التعرف على - 2 

 خدمة الفرد .

 تساؤالت الدراسة :

أهم وسائل ومناطق ومصادر جمع املعلومات في خدمة الفرد ؟ ما  1س

التسجيل املنهي للمعلومات واسترجاعها وسريتها في خدمة الفرد ؟ عمليه أهميةما  2س

 :دراسةمنهج ال 

على جمع املعلومات والحقائق ذات  الوثائقي ويقومالبحث املكتب  علي أسلوب ةالباحثت اعتمد 

.العالقة بموضوع البحث وفقا ألهداف البحث وتساؤالته 

 :م .مصطلحات ومفاهي

هي سلسلة من اإلجراءات أو املراحل املتتالية التي تنفذ من خالل عالقة  العملية : " .1

(37: 2010هادفة تهدف إلى التأثير في طالب املساعدة ")على,

وتعرف إجرائيا : بأنها مراحل متتالية هادفة تتم بين األخصائي وطالب املساعدة .  
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املعلومات : .2

واملسجلة في شكل من أشكال املواد التي " هي كل البيانات والحقائق واألفكار املوجودة 

(16: 2006, )رشوانيمكن االستفادة بها في صورة مقروءة أو مسموعة أو مرئية "  

هي مجموعة من الحقائق املنظمة التي تم إعدادها بصورة صحيحة في  وتعرف إجرائيا :

شكل بيانات تم معالجتها وتفسيرها وتحليلها للحصول على معلومة صحيحة وواضحة .

التسجيل املنهي : .3

أداة فعالة في خدمة صائي في عمله لحفظ املعلومات كهو تدوين الخطوات املهنية التي يقوم بها األخ

(203: 2009,)فهميأغراض املؤسسة "الحالة وخدمة   

ة الحالة باعتبارها اداة اولي لحفظ   املعلوماتوتعرف إجرائيا : بأنها مرحلة مهمة في دراس

خدمة الفرد : .4

ة تمارس بطريقة علمية من خالل عمليات اجتماعية مؤسسية تسعى للتأثير في ن" هي مه

(45: 2005)سالمة ,شخصية الفرد وتنميتها حتى ينجح في أداء وظائفه االجتماعية "

وتنمية تتم ملساعدة األفراد للتخلص من مشاكلهم  مقصودة تعرف إجرائيا بأنها عملية

.قدرتهم

الدارسة : .5

الوقوف على الحقائق واملعلومات عن الفرد صاحب املشكلة ذاتها وهي عملية " هي عملية محاولة 

مشتركة بين األخصائي االجتماعي ومصادر الدراسة بهدف الوصول إلى التشخيص والعالج 

(16 :2006)رشوان ,"

 وتعرف اجرائيا بأنها :

ول غلى الوص عملية يتم من خاللها جمع املعلومات عن الحالة التي يتم التعامل معها لغرض

.األسباب ووضع الحلول لها 
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 -: بالتسجيل املنهي وعالقتهمفهوم املعلومات 

لوصول إلى مرحلة العالج والوقاية لتعد املعلومات ثروة حقيقية لبناء أي مجتمع إنساني وذلك 

صية والتاريخ مخزون معلومات لدراسة الشخ األفراد ال تتطور إال  بوجود فسلوكيات  ,واإلنماء 

االجتماعي والتطور البنائي لها .

فاملعلومات أصبحت لبنة أساسية للتفاعل االجتماعي الذي ينتج عنه تطوير وصقل وبناء 

للشخصية وهذا ما تنادي به خدمة الفرد ضمن أهدافها العامة والخاصة .

حياتنا االجتماعية وهي لذا فاملعلومات ساهمت وبشدة ومازالت في إعادة بناء املفاهيم املرتبطة ب

التركيب االجتماعي للمجتمع والعالقات االجتماعية والتفاعل وإدارة املؤسسات االجتماعية وأوجه 

في علم التصنيف في  1990املختلفة ولقد صنفها العالم اندرسون عام الرعاية االجتماعية 

(226-225: 2013)سروجى, نموذج أساس ي كالتالي :

والتكنولوجيا االجتماعية : ,الصحة  ,أوال : التعليم 

في مجال التعليم والصحة وفيها أكد على الحركات العاملية الحديثة التي تنظر لحقوق اإلنسانية 

 خالل:لك من ذو

بطها بالتكنولوجيا لق فرص جديدة له وتعد مهاراته ورفي خالتعليم : دور املعلومات  -أ

  وطرقها املختلفة.االجتماعية ومنهاجها الخدمة تفيدنا في تطوير  االجتماعية والتي 

فإن املعلومات هنا تفيد  الجانب الطبي ألفراد املستشفيات والعيادات ومجتمع : الصحة  -ب

مل مفهوم الخدمة االجتماعية راض االجتماعية وأمراض املهنة ومجالخدمات ومجال األم

وصحة املجتمع .الطبية 

يتم  وثرائها وإثراءها و للمجتمع مرهون بتوفر املعلومات املعنوي واملادي  حيث إن تطور الجانب 

تحديدها من خالل أنواع أساسية من النشاط املنهي وهي :
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 جمع الحقائق واملعلومات والبيانات . -

 تحليل وتفسير . -

 تقرير أساليب املساعدة في ضوء النقاط السابقة  -

بينها وهي جمع وتسجيل وحفظ املعلومات للوقوف عليها واستعراضها وإيجاد العالقات السببية 

ملشكلته.م تأتي مرحلة مساعدة طالب املساعدة للوصول إلى حل واستكشاف الدالالت ومن ث

بعد أن يتم تدوين الحقائق والبيانات واملعلومات أو اآلثار املادية والحسية بطريقة تصونها من " 

: 1971)الحارونى ,أو التالش ي حتى يمكن حفظها ألغراض خاصة تختلف حسب الظروف" الندثارا

(414

وهنا يبرز دور العالقة ما بين عملية جمع املعلومات والتسجيل املنهي في القدرة على تحليل موقف 

قدرة التسجيل وكذلك في  واتجاهاتطالب املساعدة في املشكلة بما يضمنه من مشاعر وسلوك 

النتائج التي تساهم في إيجاد وتنفيذ الحلول املناسبة باعتباره أداة هامة في  إلىاملنهي على الوصول 

تحديد العالقة القائمة ما بين األخصائي وطالب املساعدة .

لتي جمع املعلومات وتسجيلها يتم توثيق أنشطة الخدمة لكونها تعطينا صورة يمن خالل عم

ة العمليات واألنشطة والتفاعالت التي تحدث مع استمرار لتقديم الخدمات واضحة عن طبيع

حتى في حاالت غياب األخصائي وانتقاله وانقطاعه عن العمل ألن ذلك يمكننا من عملية املتابعة 

من جمع املعلومات وتسجيلها في الحصول على اإلحصائيات والتقارير وكذلك املراجعة  واالستفادة

ييم وتنظيم األفكار للرجوع إليها بعد حفظها .اإلشرافية والتق

مراجعة  ا إلى اكتساب املهارات ووعليه فإن العالقة ما بين جمع املعلومات وتسجيلها تقودن

مادة مهنية متخصصة قد تكون  مصادر البحوث والدراسات السابقة والالحقة ملا تحتويه من

جديدة.دراسات أخرى  أساس لبدايات
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 أهداف عملية جمع املعلومات وتسجيلها 

 
ً
املعلومات:أوال

 فهم وتحليل وتفسير املوقف اإلشكالي . -1

 تحديد العوامل املؤثرة في املوقف اإلشكالي , -2

ملوقف اإلشكالي ووضع خطة فنية سليمة وذلك لتقدير ا أسستشخيص الحالة على  -3

 التدخل.

 تقدير الحاجات للخدمات االجتماعية . -4

 طالبي املساعدة وخصائصهم وأنماط حاجاتهم املختلفة .التعرف على سمات  -5

ثانيا : التسجيل املنهي :

 رفع مستوى املمارسة ودقة األداء في الخدمة االجتماعية . -1

 توفير مادة علمية تساعد على توضيح األنشطة املختلفة املهنية . -2

املساهمة في وضع الخطط وتحليل املشكالت بغرض التعرف على العوامل املختلفة املسببة  -3

 للمشكلة .

 بالدور املنهي كما يساعد على تبادل التجارب وتنظيم العمل . االرتقاءيعتبر وسيلة  -4

أهمية جمع املعلومات وتسجيلها :

أوال املعلومات :

 أي قرار يخدم عملية الدراسة حيث تعتبر مورد هام لها . التخاذاملعلومات تعتبر أساس متين  -1

تساهم املعلومات في تطوير وتنمية قدرات الفرد وتغيير سلوكه إلنجاح أي عمل ونشاط  -2

 إنساني .

 املنهي في عملية الدراسة وفق متطلبات الحالة . واالتصالتساهم املعلومات في تبادل األفكار  -3
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خاصة بعملية الدراسة في شكل مخزون لتاريخ التطور  تساهم املعلومات في توفير موارد -4

 حاضر ( يمكن استثمارها وتحليلها . –للحالة املدروسة ) ماض ي 

 ثانيا التسجيل املنهي :

يعتبر وسيلة لحفظ البيانات والحقائق واملعلومات حتى يمكن الرجوع إليها عند الحاجة إليها  -1

 . من خدمات وبرامج الخدمة املستفيدينملساعدة 

لدى طالبي من خالل املقارنة أثناء العمل املنهي لتحويل متابعة ما يحدث من تغييرات  -2

 الحاالت إلى مؤسسات أخرى .

األخصائي االجتماعي لكشف عن مواطن القوة  يمارسهاتقويم األدوار والعمليات التي  -3

 والضعف .

يقدم التسجيل في مجاالت املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية نماذج عملية لحاالت يمكن  -4

 تدريسها والتدريب عليها لتنمية مهارات الخدمة .

مناطق جمع املعلومات :

وهي الجوانب التي  به واملحيطيننعني بها املعلومات والحقائق والبيانات املتعلقة بطالب املساعدة 

 بإمكانياتيهتم األخصائي االجتماعي بدراستها أو العوامل املتداخلة في املوقف اإلشكالي واملتصلة 

ى الشخص السليم والعالج املناسب طالب املساعدة وبيئته وهي التي تساعد األخصائي للوصول إل

وبالتالي فإن مناطق جمع املعلومات في عملية الدراسة تنقسم إلى :

 مناطق الدراسة الذاتية ) الجانب الذاتي ( مكونات الشخص الذاتية . -1

 مناطق الدراسة البيئية ) الجانب البيئي ( الظروف املحيطة بطالب املساعدة . -2

ى األخصائي االجتماعي من الضروري الدراسة نعني بها الجوانب املختلفة التي ير فان مناطقبالتالي 

للحالة وهي التي الحصول على املعلومات والبيانات عنها في كل مشكلة من خالل التاريخ االجتماعي 

تضمن جمع املعلومات من خالل استمارة تتضمن : تشترك فيها جميع الحاالت وت
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  الديانة ( –الجنسية  –السن  –النوع  –البيانات األولية ) االسم 

 . املصدر الذي وجهه للخدمة 

 . املشكلة 

 . شخصية طالب املساعدة 

 . التكوين األسري 

 . البيئة 

 . رأي األخصائي االجتماعي في طالب املساعدة 

في التاريخ االجتماعي وهو يعتمد على تطور شخصية  أساس يأما التاريخ التطوري يمثل عنصر 

الفرد ويشمل الخمس سنوات األولى من عمر الطفل :

 صحة األم . –اتجاه نحو الحمل حلة ما قبل الحمل مر 

  األمراض . –االنفعاالت  –الخالفات  –مرحلة الحمل , الرعاية الصحية 

  طريقة الوالدة . –الوضع , الجو النفس ي املصاحب 

  الكالم . –الحركة  –الفطام  –ما بعد الوالدة , الرضاعة 

 الحالة كلها نقاط اهتمام لجمع املعلومات  بها تالنمو النفس ي واألحداث والخبرات التي مر

 املستقبل .من التاريخ التطوري لحالة الدور الذي يلعبه املاض ي في الحاضر و

الحقائق الدراسية التي هذا باإلضافة إلى فلسفة املؤسسة وأهدافها وبرامجها قد تحدد طبيعة 

أن يميز بين نوعين من  خصائياأليجب أن يهتم بها األخصائي االجتماعي عند جمع املعلومات فعلى 

البعض منها حقائق والبعض اآلخر يعتبر وجهة نظر ذاتية لطالب املساعدة .املعلومات 

 للمعلومات الهامةختيار وتجميع وتركيز وهنا يبرز دور األخصائي في تحديد الحقائق املوضوعية وا

واملتابعة.التي تفيدنا في عملية التشخيص والعالج 

(42: 2014)الدليمى, كيف نحدد املعلومات عند دراسة الحالة :
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التأكد من نوع املعلومات التي نحتاجها سواء كان في البحث العلمي أو عن ظاهرة اجتماعية  -1

 أو أي ظاهرة يحتاج التعامل معها .

كن واضحا بشأن درجة دقة املعلومات التي تريدها تحديد املعلومات ودرجة دقتها يوفر  -2

 . الجهد

 التي يتعين إنجازها ؟ وما إذا كانت تتعلق بمعلومات نوعية / كمية .ما هي املهمة  -3

 طلب مشورة املتخصصين أو وثائق متخصصة في املجال . -4

قرر املدى الذي ينبغي أن تبلغه عملية جمع املعلومات أو تحليلها من حيث املشاركة ومن ثم  -5

 ما إذا كانت تحتاج إلى العمل مع أفراد .

قرار بشان مدى تغطية عملية جمع املعلومات . اتخاذ -6

مصادر جمع املعلومات :

املعلومات وتعتبر املنابع األساسية ي ما تعرف بمصادر الدراسة باعتبار عملية الوقوف على الحقائق وه

حقائق الدراسة في شكل معلومات وبيانات ويمكن تحديدها في ل من خاللها املمارس املنهي إلى التي يص

اآلتي :

 طالب املساعدة : -1

" حيث يعتبر املصدر األول للمعلومات الخاصة باملشكلة وليس من املعقول أن يقوم إنسان آخر بشرح 

(37: 2006)رشوان ,ما يعانيه طالب املساعدة من انفعاالت وصراعات أو أي ضغوط أخرى "

باملصادر األخرى . لالتصالعتبر املصدر األساس ي حيث إنه ي

واألقارب : األسرة -2

أن بعض  املتعلقة بطالب املساعدة خصوصا  منهم على بعض املعلومات والبيانات للحصول

طفال رضيعا أو صغير السن . ات خاصة سابقة مرت بها عندما كاناملعلومات قد تتعلق بخبر
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 املصادر البيئية املختلفة : -3

الجامعة  –البيئة كمصدر هام في مواردها دور هام في دراسة طالب املساعدة مثل املدرسة 

األصدقاء . –املستشفيات  –النوادي 

 املستندات والوثائق : -4

على درجة كبيرة من الدقة وهي ما تعرف باألوراق الرسمية متمثلة في شهادة  معلوماتوهي تضم 

اإليجار , وغيرها من األوراق التي  إيصاالت –عقود امللكية  –الطالق  –امليالد  –الوفاة  –الزواج 

منها في دراسة الحالة . االستفادةتحتوي على معلومات يمكن 

 الرجوع لخبراء واملختصين في املجاالت املختلفة : -5

م على حقائق معينة للحصول منه والبشريين,ين األطباء النفس –القانون  –مثل رجال الدين 

الحالة املدروسة كما يمكن الحصول منهم على نتائج اختبارات وفحوص طبية وعملية خاصة ب

املختلفة.ونفسية مثال اختبارات الذكاء والقدرات وامليول املهنية والشهادات الطبية 

 املصادر اإللكترونية : -6

وهي املصادر التي أتاحتها تكنولوجيا املعلومات من خالل تحويل املجموعات الورقية إلى أشكال 

حيث  ,والتبادل مع املستفدين في مواقع منتشرة في العالم  االستخدامجديدة الكترونية سهلة 

 االعتمادتساهم هذه املصادر في الحصول على املعلومات بصورة دقيقة وسهلة وعملية يمكن 

الصلبة والشبكات املحلية واإلقليمية . –األقراص املرنة  ها وتشملعلي

وسائل جمع املعلومات وأساليب تسجيلها :

ونعني الوسائل التي يستخدمها األخصائي في حصوله على املعلومات املرتبطة بالحالة وهي كالتالي :
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 أوال املقابلة :

وهي تعتبر األداة األولى من وسائل جمع املعلومات في خدمة الفرد وتعرف بأنها " اجتماع أو لقاء 

 أساسية منها : عناصرمنهي بين شخصين أو أكثر لفهم املوقف اإلشكالي للمقابلة في خدمة الفرد 

(165: 2010)أبواملعاطى,

 . األهداف املحددة 

 . املواجهة املباشرة 

 . طرفي املقابلة 

 ديد زمان ومكان املقابلة .تح 

 . العالقة املهنية ركيزة املقابلة 

  على خطة عمل . القرارات واالتفاقاتخاذ 

 . املساعدة والبناء خالل املقابلة 

 –باإلضافة إلى ذلك فإنه هنالك أساليب فنية إلدارة وتنفيذ املقابلة مثال أسلوب األسئلة 

املالحظة . –الوعي  –اإلنصات  –التعليقات 

خطوات إجراء املقابلة :

ها كوسيلة ستفادة مناالطوات مهنية منظمة وعملية يمكننا تمر عملية إجراء املقابلة بعدة خ

جيدة لجمع املعلومات وهي على النحو اآلتي :

 تحديد الهدف من إجراء املقابلة  -1

 اإلعداد املسبق للمقابلة ويتضمن : -2

تحديد األشخاص والجهات املعنية باملقابلة التي لديها معلومات كامنة عن أغراض البحث أو 

الدراسة .
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 تحديد مكان ووقت املقابلة بما يتناسب مع ظروف املبحوثين وسرعة املعلومات . -3

 تنفيذ املقابلة وإجراءاتها : -4

تسجيل وتدوين املعلومات ويستلزم ذلك تسجيل املعلومات بنفس الكلمات املستخدمة من  -5

 عليها أو الحذف . اإلضافةعن تغيير العبارات أو  واالبتعادطالب املساعدة 

 الزيارة :
ً
 ثانيا

 –ة وهي تعتبر نوع من املقابالت املهنية وامتداد للقاءات املؤسسية واملنزلية والزيارة نوعان : مؤسسي

ة وظروفه ونوعية منزلية ولها أهداف واضحة ومحددة بما يتناسب مع شخصية طالب املساعد

املؤسسة لكونها ال يتم اللجوء إليها إال كي تحقق أهداف ضرورية ولها أسس  املشكلة وأهداف وشروط

.كما هو  املساعدةوقواعد يراعى فيها قيم وتقاليد املجتمع والسرية وتقبل طالب 

 املناقشة الجماعية :
ً
 ثالثا

وهي نشاط جماعي يأخذ طابع املنظم لغرض جمع وتحليل املعلومات بغرض الوصول لحل .

 االجتماعيات :
ً
 رابعا

وهي عبارة عن اشتراك أكبر عدد من يمارسون أنشطة معينة في لقاء لتحقيق غرض أو اكثر وهو لقاء 

ية محددة .منظم يتم اإلعداد له وفق هدف وخطة زمنية ومكان

-: املنهي  أساليب التسجيل

هنالك أساليب متعددة للتسجيل ترتبط بالهدف املمارس وبطبيعة املوقف الذي يقوم بتسجيله  

وأغراضه .

أوال التسجيل القصص ي :

نهاية بطريقة قصصية مترابطة مع بعضها العن تسجيل ما يحدث منذ البداية حتى هو عبارة 

في عرض وسرد ما حدث بطريقة فعلية وواقعية . متسلسلة
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ثانيا التسجيل املوضوعي :

هو عبارة عن سجل للمعلومات والبيانات والحقائق عن املوقف اإلشكالي في شكل موضوعات وعناوين 

 يشمل التاريخ االجتماعي والتطوري للحالة 
ً
 منطقيا

ً
مرتبة ترتيبا

ثالثا التسجيل التلخيص ي :


ً
شامال ملا قام به األخصائي في موقف معين , حيث يتم تلخيص ما حدث دون  وهو يوضح ملخصا

. املستفيدينتفصيل التفاعل أو شرح األدوار التي قام بها بعض 

 التسجيل التشخيص ي :
ً
رابعا

األخصائي االجتماعي عن األفكار التشخيصية والنتائج التي توصل إليها أثناء عمله مع الحالة  يعبر به

ويتم من خالله تحليل املعلومات وربطها وصفها في صياغة تشخيصية .

 التسجيل الكمي : ومن خالله  يتم  
ً
تقديم املؤشرات الكمية الالزمة للموضوع مما قد يفيد في  خامسا

دراسته .


ً
التسجيل املؤسس ي : سادسا

بط وفيه يتم تحديد البيانات التي تحتاج إليها لتحقيق أهدافها التي وضعت في الئحة العمل وترت

 واضحا
ً
. بوظيفة املؤسسة ارتباطا

 التسجيل األكاديمي :
ً
سابعا

قيام الالنظام الذي تعلق به و وإتباعأي كما تم دراسته في قاعات املحاضرات  أكاديميوهو وضع نمط 

من يقوم بالتسجيل باستخدام اللغة املهنية .

حيث يعتمد التسجيل على أساليب متقدمة بها مقياس واختبارات فوجود تسجيل وتوثيق واضح 

للتسجيل والتوثيق الشامل  ومسؤولياتعدة عناصر  تستلزمبين جودة الخدمات املقدمة يودقيق 

(255-254: 2007)عبداملوجود, يتضمن اآلتي :
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 مستمر وتداخل خطط للعالج . تقييم 

 واضحا لكيفية التعامل مع طالب املساعدة  األهداف 
ً
 والخطط التي تصنع موقفا

 . املساهمة واملشاركة مع املصدر 

  األخرى_مع األنساق واالتصالمالقاة ومواعدة ووصف طالب املساعدة . 

 . تسجيل وتوثيق النتائج 

  أو التحول في الحالة . االقترابأسباب 

 . تصريح كتابي من أجل إطالق أو الحصول على معلومات مناسبة 

  بالثقة الصحيحة واملسؤوليات . االمتثالتسجيل وتوثيق 

بعد عملية جمع املعلومات وذلك ألداء عدة أغراض منها : تأتيتنظيم املعلومات : وهي عملية 

 ساهم في وضع قاعدة معرفية عريضة لحل املشكالت .ي -1

 تعد املعلومات دعامة أساسية إلنجاز بحوث ومهام جديدة . -2

 رفع مستوى فعالية وكفاءة األداء االجتماعي لألخصائي االجتماعي . -3

 وأساليب حديثة لحل املشكالت . بدائلتوفير  -4

 ساهم في وضع سياسات وبرامج واستراتيجيات التدخل املنهي .ي -5

لك التحكم في كمية ونوعية امللفات " جدولة الخدمات االجتماعية على أساس منظم وكذ -6

(28: 1983)الهادى ,والسجالت والبيانات  الخاصة بهذه الخدمات "

حفظ املعلومات ) التسجيل املنهي ( :

هذه املرحلة بعد عملية جمع وتنظيم املعلومات ويقصد بها تدوين الحقائق واملعلومات بطريقة  تأتي

فظها للرجوع إليها مرة أخرى حسب الظروف والحاجة إليها تصونها من االندثار أو الضياع حيث يتم ح

ويقصد بالتسجيل في خدمة الفرد هو تحليل موقف طالب املساعدة في املشكلة بما يتضمن املشاعر 

وصوال ية املراجعة ودراسة تطور الحالة والسلوك واالتجاهات , حيث يفيدنا حفظ املعلومات في عمل

لتقديم العالج واملشورة والرأي العلمي الصائب حيث تعتبر من أهم األركان الهامة في خدمة الفرد ملا 
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 –التعليم  –التنظيم اإلداري واالجتماعي  –التدريب  –له من أغراض هامة ومنها : مهنية وعلمية 

العالج . –املتابعة  –عمل البحوث العلمية 

تابية أو صوتية أو ضوئية أو بيانية أو تكنولوجية وهي ما تعرف حيث يتم التسجيل في صياغة ك

بتكنولوجيا الخدمة االجتماعية .

االعتبارات التي يجب مراعاتها عند عملية التسجيل املنهي :

  الحالة . مأخذ اإلذن املسبق في حالة تدوين مالحظات أما –األمانة  –الدقة 

 . تجنب أسلوب التهويل واملغاالة واأللفاظ الغامضة 

  عدم إرهاب طالب املساعدة في صورة استجواب وطريقة التسجيل التي يتم أمامه أي مراعاة

 الجو النفس ي .

 . تجنب املترادفات والجوانب عديمة الفائدة 

سريه املعلومات :

ف يعرشخصيته , ويمكن تتعتبر املعلومات الخاصة بطالب املساعدة هو الجزء الخفي من 

والتحفظ عليها املعلومات الخاصة بطالب املساعدة في مجال العمل املنهي  السرية بأنها صون 

 من تسريبها 
ً
لخارج املجال .خوفا

األخصائي االجتماعي . وأخالقياتجزء هام من واجب  وسريتهافحفظ املعلومات 

(152: 2005)الغبارى, اإلنسان تنقسم إلى ثالثة موضوعات : فاملعلومات التي يرتبط بها

 أسرار ال يعرفها وهي املعلومات املوجودة في العقل الباطن . -أ

 أسرار يعرفها وال يستطيع أن يبوح بها ألن بها خطورة عليه . -ب

سهولة إلى الغير ولكنه يتحين الفرص التي يبوح فيها بهذه معلومات يستطيع التحدث بها ب -ت

 املعلومات .
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لذا فتنوير طالب املساعدة إلى حقيقة سرية املعلومات هو جزء من عمل األخصائي وبالرغم من 

البد أن يراعيها األخصائي االجتماعي حين تطبيقه أربع  أسسذلك فإنه يتم االتفاق على وضع 

(113: 1979)كمال, ي :ملبدأ السرية وهي كاآلت

 طالب املساعدة نفسه مصدر املعلومات . -1

ال يكشف عن املعلومات الخاصة بطالبي املساعدة في املؤسسة إال األشخاص الفنيين  -2

 القائمين لخدمة الحالة .

 يمكن تبادل املعلومات مع هيئات ومؤسسات أخرى . -3

 ال يسجل من املعلومات إال الضروري لخدمة الحالة . -4

الخالصة تهدف السرية إلى تأمين األفراد وما يملكون من حقائق خاصة بهم باإلضافة إلى تكوين 

العالقة املهنية التي تساعد بدورها على نجاح عملية املساعدة باإلضافة إلى الحفاظ على كرامة 

طالب املساعدة وتحريره من القلق والخوف الناتج من كتمان هذه األسرار .

ة من ضرورات وهي مرحلة مهمة جدا في خدمة الفرد ألنه يعتبر ضرور املعلومات :عملية استرجاع 

ل موقف طالب املساعدة في املشكلةسترجاع وتحليالتسجيل  ال

حيث يتم استرجاع املعلومات من املعلومات األصلية املخزنة في وقت طلبها عند الحاجة إليها من 

ع تمر بأربع مراحل :خالل تطبيقات الحاسب اآللي وعملية االسترجا

 وآليا ( معالجة املعلومات من خالل  –جمع املعلومات 
ً
املدخالت ) تسجيل املعلومات يدويا

التلخيص والتخزين ثم تأتي عملية استرجاعها , وهذه العمليات يمكن أن نطلق عليها مفهوم " 

ألخصائيين االجتماعيين تكنولوجيا املعلومات في الخدمة االجتماعية والتي تسعى إلى زيادة قدرات ا

من املعرفة العلمية املتقدمة بهدف تحسين األداء املنهي في مختلف مجاالت املمارسة  الستفادةل

(3: 2007)ابراهيم ,املهنية "
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ولكي نفهم عملية االسترجاع ينبغي أن نركز على مفهوم آخر يدعى املعلوماتية في الخدمة 

منها في اتخاذ القرارات املهنية بحيث تتطلب وجود أجهزة  االستفادةاالجتماعية حيث يمكن 

وتقنيات بما يتيح إنتاج ونقل وتبادل الحصول على املعلومات بكل يسر وسرعة ودقة .

توفير املعلومات والتحكم  فاملعلوماتية هي أساس املعرفة في الخدمة االجتماعية فمن خاللها يتم

ذات قيمة عالية  الخدمة املقدمةنة مما يجعل من ملقارحيث إمكانية عرضها للتحليل وا فيها من

القرارات.من حيث توفرها وتقديم الخدمات وصنع 

ويتم ذلك من خالل قدرة التكنولوجيا على حفظ واسترجاع املعلومات من حين إلى آخر يتم ذلك 

وميزة الرجوع من خالل الحاسبات اإللكترونية التي لها ميزة االحتفاظ بكم هائل من املعلومات 

مراكز  –نترنت ت االملختلفة في شكل مراكز للمعلومات وشبكاإليها من خالل وسائل االتصال ا

املواد املطبوعة إلى مواد وأقراص تحويل  –النشر اإللكتروني  –البريد اإللكتروني  –تعليم 

والرجوع إليها وفق أهداف معنية. ممغنطة بغرض حفظها

 :منها االستنتاجاتيمكن استخالص بعض هذه الدراسة وفي نهاية 

  تعتبر عملية جمع املعلومات مورد هام من املوارد التي تؤثر في بناء املجتمع واإلنسان , وال

 . لها قيمة بدون عملية تسجيل منهي توجد 

 . للمعلومات أهمية خاصة عملية الدراسة في خدمة الفرد 

 ة واإلنماء ويتطلب توفير املعلومات بصورة إعداد األفراد وتدريبهم بغرض العالج أو الوقاي

 مستمرة ومحفوظة في سجالت .

  في األداء املنهي  يؤثر تطور التكنولوجيا يساهم في حفظ واسترجاع املعلومات األمر الذي

 خل محدودة .ات املناسبة سيجعل من عملية التدألن عدم توفر املعلوم ,ألخصائي ل

 ة وإنما عملية مستمرة طوال مراحل عملية خدمة جمع معلومات نشاط ال يتم ملرة واحد

 الفرد .
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  جمع املعلومات والتسجيل املنهي نشاط منهي في خدمة الفرد يتم بمشاركة األخصائي وطالب

 املساعدة .

 . إن عملية جمع املعلومات وهي عملية مكملة لعملية التسجيل وحفظها

-املراجع :

 .2007 , القاهرة, الحديث املكتب الجامعي ,مة االجتماعية تكنولوجيا الخد ,لحسن إبراهيم أبو  (1

 .2007 , ,اإلسكندريةبة الجامعية املكت ,تكنولوجيا الخدمة االجتماعية  ,أبو لحسن عبد املوجود  (2

 .1979 , القاهرة, مكتبة الخانجي ,منهاج الخدمة االجتماعية خدمة الفرد ,أحمد كمال  (3

 ,دار املعرفة الجامعة  ,اإلسكندرية  ,خدمة الفرد التحليلية عمليات ومجاالت نوعية املمارسة  ,السيد رمضان  (4

2003. 

 .2013 األردن  ,دار الفكر  ,ح والتغيير إدارة املؤسسات االجتماعية اإلصال , يطلعت سروج (5

 .2006 القاهرة,املكتب الجامعي  ,عمليات املمارسة املهنية لطريقة خدمة الفرد  ,عبد املنصف رشوان  (6

 .2014 ,األردن  ,مؤسسة دار الصادق  ,والبحث ملعلوماتية  العلمي  ,ليمي  ألدعصام  (7

 .2010 ,دار املعرفة الجامعية و مصر  ,املهارات األساسية في ممارسة خدمة الفرد  ,علي إسماعيل علي  (8

 .1971 ,القاهرة ,خدمة الفرد , فاطمةالحار وني (9

 . 2010 , القاهرة,تب الجامعي الحديث املك ,استراتيجيات وأدوات التدخل املنهي  , املعا طيأبو ماهر  9 

 .2005 ,ر صم ,دار املعرفة الجامعية  ,لفرد أساسيات خدمة ا, لغباريامحمد  (10

دار املريخ  ,رياض ال ,بنوك املعلومات املحلية ودورها في التنمية االجتماعية في الوطن العربي  ,محمد الهادي  (11

. 1983 ,للنشر 

 . 2005 ,  ,اإلسكندريةاملعرفة الجامعية  دار ,خدمة الفرد أساسيات   ,مد سالمةمح (12

 .1980, القاهرة ,الكتاب  ,الهيئة املصريةالبناء االجتماعي والشخصية  ,محمد فرج  (13

 . 1981ليبيا  –الفاتح "سابقا"جامعة   ,علم معجم مصطلحات املعلومات  ,مفتاح دياب  (14

 .2009, القاهرة,املكتب الجامعي ,الجتماعية تعليم وممارسة املهارات اإلنسانية لخدمة ا ,فهمي نصيف  (15
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 العوامل املسببة للمشكالت األسرية  

 عادل عمار ساس ي عطية د.                                                                

 الخدمة االجتماعية طرابلس / كلية اآلداب/ جامعة                                                            

 :تمهيد

هناك العديد من املشكالت التي تعترض األسرة مما يعوقها من أداء وظائفها األساسية 

بالصورة املطلوبة.

وإذا نظرنا إلى تلك املشكالت وجدنا أنها متعددة ومتشعبة، وأنها تختلف من أسرة إلى أخرى، ومن 

مجتمع إلى أخر، ومن زمن إلى زمن أخر، وهي تتأثر إلى حد بعيد بإمكانيات املجتمع االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية.

فهي اذن ال ترجع الى سبب واحد، بل الى عدة أسباب وإذا كانت مشكالت األسرة متعددة ومتشعبة 

وعوامل متداخلة.

 تعريف املشكلة األسرية:

شكل مرض ي من اشكال األداء االجتماعي الذي تكون "يمكن تعريف املشكلة األسرية على أنها 

فيها، او لألسرة ككل، او للمجتمع، او لهؤالء  ألعضاءنتائجه معوقة اما للفرد كعضو في األسرة او 

، ونتيجة لذلك فأن املجتمع يعهد لهيئاته ومؤسساته 
ً
أهيلي املعنية مسئولية القيام ببرنامج تجميعا

.(1)"ومؤثر وفعال يوجه لألسرة واملجتمع

 على أنها 
ً
مشبعة  حالة من االختالل الداخلي والخارجي التي تترتب على حاجة غير"كما تعرف ايضا

موعة أنماط سلوكية تتنافى مع للفرد في األسرة، او االسرة ككل بحيث يترتب عليها نمط او مج

.(2)"يرهاساتاملجتمعية وال  االحداث

 في األداء "األسرية بأنها  وفي نفس السياق تعرف اوليس فريالنر املشكلة
ً
 او قصورا

ً
تمثل اضطرابا

.(3)"االجتماعي سواء من الفرد او األسرة

الوظائف والتي كانت تقوم بها،  ألغلبان مأساة األسرة الحديثة تكمن في فقدانها  واكد وليام أجبرن

الوظيفة االقتصادية،  ..ويرى أن سبب تفكك األسرة هو نتيجة لفقدان األسرة لهذه الوظائف.

املنهارة بسبب التعليمية منح املكانة، الحاجة ، الدينية... والدليل على ذلك هو ازدياد عدد األسرة 

.(4)الطالق
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 تقسيم املشكالت األسرية:

هناك عدة تقسيمات منها:

: تقسيم املشكالت األسرية حسب املراحل
ً
.(5)اوال

ومنها سوء االختيار، عدم التكافؤ بين الزوجين من حيث  :( مشكالت قبل الزواج1وتنقسم الى: 

العمر، واملستوى التعليمي، والثقافي.. وغيرها.

الزوجات، ومنها مشكالت تنظيم النسل والعقم واالنفصال، وتعدد  :ت اثناء الزواج( مشكال2

الزوجية. واملشكالت الجنسية، والخيانة

ومنها الطالق وما يترتب عليه من مشكالت األطفال مثل الحضانة،  :( مشكالت بعد انهاء الزواج3

وصعوبة التوافق، مشكلة األرث، القلق،  ،والترمل وما قد يصاحبه من مشكالت مثل الخوف والنفقة

 الزواج من جديد وما يصاحبه من اثار للزواج السابق.
ً
وايضا

مثل العزلة واالنطواء والوحدة والشعور بقرب النهاية، وعدم القيمة  :( مشكالت الشيخوخة4

ل، اضف الى ذلك املشكالت الصحية.دخوالجدوى في الحياة، وشغل الفراغ، ونقص ال

: تقسيم 
ً
 املشكالت األسرية حسب العوامل:ثانيا

هناك عدة تقسيمات منها:

 .(6)هناك من يصنف املشكالت األسرية الى عوامل داخلية وأخرى خارجية (1

الزوجين حول أساليب تنشئة األطفال،  ة من العوامل الذاتية وتتضح في اختالفياملشكالت املتأت -أ

انخفاض مشاعر الحب والسعادة،  عدم التجانس في الصفات والعادات والتقاليد االجتماعية،

عدم انجاب األطفال، كثرة األطفال، السماح لألهل واالقارب واألصدقاء في التدخل في حياة 

 األسرة، تعدد الزوجات، وعدم املساواة والعدالة في معاملة الزوجات.

 املشكالت املتأتية من العوامل الخارجية: -ب

العمار، وانخفاض وفيات األطفال، ومما يترتب عليه ومنها النمو السكاني السريع، ارتفاع معدل ا

ازدياد حجم األسرة وانعكاسه على تدهور الظروف الصحية واملعيشية، وانهيار وتفكك األسرة، عدم 

قدرة األسرة على تلبية احتياجات افرادها، وخروج املرأة للعمل.

 :(7)اك من يصنف املشكالت األسرية الىهن (2

 وفاة رب األسرة، البطالة، قلة الدخل، سوء التصرف في الدخل. املشكالت االقتصادية مثل -أ

سوء التغذية،  ،توى الدخلالت ترتبط الى حد كبير بانخفاض مساملشكالت الصحية وهذه املشك -ب

 وعدم توفر الشروط الصحية منه ومما يؤدي الى انتشار االمراض. ،سوء املسكن
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م االتوافق الثقافي والتعليمي بين الزوجين، انعدمشكالت خاصة بالتكيف االجتماعي: مثل عدم  -ج

الوفاق الجنس ي بين الزوجين، كثرة األبناء، الخالف حول تربية األطفال، عجز رب األسرة عن سد 

احتياجات األسرة، كذلك املشكالت الخاصة بالتكيف االجتماعي، خروج املرأة للعمل، عدم قيام 

عدم قدرة الزوجين على رعاية األطفال.الزوجة بالتزاماتها نحو بيتها وأسرتها، 

الطالق: وهي النتيجة الطبيعية للمشكالت السالفة الذكر وما يترتب على الطالق من مشكالت  -د

أخرى منها حضانة األبناء، النفقة... وغيرها.

 .(8)وهناك من يصنف املشكالت على أساس (3

ن او كليهما له تأثير على حياة تتضح صورها في الترمل، فوفاة أحد الزوجيمشكالت اجتماعية:  (1

 سوف 
ً
األسرة وأمنها واستقرارها، هجر الوالدين او احدهما املنزل سواء كان الهجر قصيرا ام طويال

 
ً
في حياة األسرة من حرمان الطفل من الرعاية والحنان واملحبة، كذلك سجن احد  سيئايترك اثرا

فمن حيث الجانب االقتصادي يصبح هناك الوالدين له نتائج بعضها اجتماعي واألخر اقتصادي، 

 في ميزانية األسرة، ومن حيث الجانب االجتماعي فتصاب األسرة بصدمة معنوية تؤدي الى 
ً
عجزا

 انكماشها على نفسها.

، ن على املخدرات والخمر، االنحالل االخالقياإلدما في ب( مشكالت أخالقية: وتتضح هذه املشكالت

الخيانة الزوجية.

 سيئة على األطفال وتؤدي الى ضياعهم وانحرافهم، واالثر وهذه املشك
ً
الذي تتركه  الس يءالت تترك اثارا

سمعة األسرة بين الناس من األقارب والجيران.

فالجانب االقتصادي لألسرة دور فعال  ،ج( املشكالت االقتصادية: وتتمثل في الفقر، السكن، البطالة

في تماسكها وترابطها او تفككها، فكلما كانت األسرة غير قادرة على تلبية احتياجاتها كلما كان ذلك 

عامل مساعد في مشاكل االسرة.

الجنس ي، اختالف درجة الثقافة بين الزوجين. الشذوذد( مشكالت أخرى: وتتضح في العجز الجنس ي، 

.(9)صنف املشاكل األسرية الى ثالثة عوامل( وهناك من ي4

( عوامل ترجع الى الزوجأ

( عوامل ترجع الى الزوجةب

ج
ً
( عوامل ترجع الى الزوجين معا

أ( عوامل ترجع الى الزوج: ومنها انانية الزوج، اسرافه في االنفاق على نفسه، ادمانه الخمر واملخدرات، 

، كذلك زواجه بأخرى او التدخل في شؤون حياتهسوء معاملة الزوج لزوجته، السماح للغير ب

بأخريات.

ب( عوامل ترجع الى الزوجة: ومنها عقم الزوجة، تقصير الزوجة في اعمال املنزل وشؤونه، االسراف في 

الصرف وسوء التدبير، تعدد طلبات الزوجة بما ال يتحمله دخل الزوج، أهمال الزوجة لشؤون 

واقاربها بالتدخل في شؤون حياتها.زوجها، السماح للزوجة ألهلها 
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:
ً
ج( عوامل ترجع الى الزوجين معا

ومنها االختالف في الثقافة أي العادات والتقاليد واألعراف واملعتقدات وأسلوب الحياة، التفاوت في 

املستوى االقتصادي، والتعليمي، والعمر.

 العوامل املسببة للمشكالت األسرية:

-املسببة الى ظهور املشكالت األسرية الى: يمكن تقسيم العوامل 

 عوامل ذاتية. (1

 عوامل بيئية. (2

: العوامل الذاتية:
ً
اوال

وهي العوامل املتصلة بالشخص نفسه والتي يمكن تحديدها في جوانبها األربعة وهي 

الجسمية، العقلية، النفسية، االجتماعية.

على األداء الوظيفي للفرد داخل األسرة. وان أي قصور في جانب او اكثر من هذه الجوانب له تأثير

 العوامل الجسمية: (1

هناك العديد من العيوب الجسمانية او االضطرابات الجسدية لها اثرها الكبير على قدرة الفرد على 

التعلم والتوافق مع البيئة املحيطة.

ية... وبالتالي ة، القلق، االنطواء، االنسحاب، العدوانينبالدووهذه العوامل تؤدي بإحساس الفرد 

فشله في التكيف االجتماعي.

فالعوامل الجسمية لها تأثير كبير على العالئق األسرية وتسبب العديد من املشكالت داخل نطاق 

األسرة خاصة اذا كان العيب الجسمي برب األسرة.

ملجرم وهناك العديد من النظريات تفسر العالقة بين السلوك االنحرافي وبين سمات خاصة في هيئة ا

ومالمحه، فالتكوين البيولوجي هو املحور الرئيس ي للسلوك، ولقد حاول العديد من الباحثين تصنيف 

( dell portaبعض أنماط، السمات على أساس انها سمات املنحرف، ومن هؤالء الباحثين ديالبورتا )

أجزاء الوجه اما  رجي ويصفه خاصةاإليطالي في القرن السابع عشر، والذي ربط الجريمة بالشكل الخا

الفرنس ي في القرن الثامن عشر فقد أهتم بشكل الدماغ على أساس أنه يكشف عن  (lavterيه )الفيث

 (Cesare lombroso، ثم ظهر بعد ذلك العالم اإليطالي سيزار ملبروزو )لألجراماستعداد الشخص 

.(10)بأبحاثه وهو مؤسس علم االجرام بمعناه الحديث

وبين العيوب الجسمية دراسة وليام هيلي التي  االنحرافتناولت العالقة بين ومن الدراسات التي 

، وقد وجد ان  823تناولت 
ً
 جانحا

ً
عاهات جسمية، واعتبر هيلي ان  % يعانون من عيوب او13طفال

 في السلوك الجانح
ً
.(11)هذا العامل سببا

% من الجانحين العائدين 60نسبة كذلك وجد هيلي في دراسة أخرى قام بها باالشتراك مع برونر أن 

.(12)يعانون من عاهات وعيوب جسمية
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تبين ان العيوب الجسمانية مهما كان نوعها هي مصدر ازعاج  1944وفي دراسة أخرى اجراها ستولز 

لألوالد والبنات الذين هم في سن املراهقة وان اثر هذه العيوب يتضح في مسلك األطفال واملراهقين 

س من الحياة، الشعور بالنقص، إزاء سخرية االخرين، نمو السلوك العدائي، اليايتمثل في القلق 

.(13)ل... وغيرهاالخج

العوامل العقلية: (2

، ويرجع 
ً
 او مرتفعا

ً
الجانب العقلي والذي يتضمن عوامل متعددة كمستوى الذكاء سواء كان منخفضا

:(14)ذلك الى ثالث عوامل أساسية مؤثرة في الذكاء وهي

 املوروثة.القدرة  -أ

 القدرة املكتسبة.-ب

 العوامل االنفعالية.-ج   

والذكاء في معناه العام مجموعة القدرات والكفاءات التي تتميز بالتقاط االفكار واملعاني، والقدرة على 

التعبير منها، فهو ينطوي على ملكة تخزين االحاسيس واالنطباعات املختلفة وتجميعها وتحليلها 

 التعبير منها، ولهذا يقال ان الذكاء وتنظيمها وترتيبها 
ً
واستخالص االفكار واملعاني منها بعد ذلك، وأخيرا

.(15)يتكون من التذكر والتخيل والحكم

 ع ويقصد باملرض العقلي هو: اضطراب
ً
ن في مجرى التفكير والشخصية وتشتتا في الوجدان وانفصاما

.(16)الواقع والحياة، وهالوس، وأوهام، وفقدان البصيرة

.(17)ومن انواع االمراض النفسية

 االضطهادي. -الكناتوني -ةقهاملرا –العديدة: البسيط  بأنواعهالفصام  -أ

 ."الهوس الدوري، الهوس االكتئابي"الذهان الوجداني  -ب

 املختلط. -االكتئاب الفصامي -ت

 الذهان املحلي بأمراض ذهانية.\ -ث

 .(ذهان االضطهادالبارانويا ) -ج

بأنه هو توقف او عدم تكامل نمو ونضوج العقل وهو يؤدي الى نقص في  بينما يعرف التخلف العقلي

مستوى الذكاء مما ال يمكن الفرد من القدرة على العيش حياة مستقلة او حماية نفسه ضد املخاطر، 

. (18)او االستقاللية، ويؤدي كذلك الى اضطراب ظاهرة في السلوك والشخصية واملزاج

 ملستوى ذكائهم وقدرتهم ودرجة نضجهم االجتماعي ويختلف املختلفون عقليا في 
ً
درجة تخلفهم تبعا

والعاطفي.

وعوامل، فقد تكون وراثية او مكتسبة، لذا يجب على  العقلية والتخلف العقلي اسباب ولألمراض

األسرة في حالة اصابة احد افرادها باملرض العقلي او التخلف العقلي ان تقبل هذا الوضع، وتساعد 

كفاءة ومساعدته على  بأكبرقدراته العقلية املحدودة  استثمارو صاب بتقبل اعاقته او مرضه رد املالف

التكيف، وبالتالي تتجنب األسرة العديد من املشاكل.
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 بالنقص العقلي او اختالل القوى  ثين ان السلوك املنحرف يمكن أن يفسرويعتقد بعض الباح
ً
دائما

.(19)اب هذا االتجاه كحقائق وهياسس يسلم بها أصحاربعة و العقلية وتقوم النظرية التقليدية على

 الضرورة شخص مصاب بنقص في قواه العقلية.بان املجرم او املنحرف هو  -أ

 لقانون مندلهذا النقص هو صفة وراثية ت -ب
ً
 في الوراثة. نتقل عبر االجيال وفقا

لم تتخذ معه  ان الشخص املصاب يضعف عقلي يمكن ان يقدم على ارتكاب الجرائم طاملا-ج

اجراءات خاصة للحد من سلوكه االنحرافي او منعه، والسبب في ذلك ان الشخص املصاب ال يملك 

 االدراك الكافي وتقدير نتيجة او عواقب افعاله.

 عزل ضعاف العقول هي الطريقة الوحيدة الفعالة ملقاومة الجريمة.-د

العوامل النفسية: -3

 لألسرة من صحة نفسية ومنهم "كرمان"، ة على ضوء ما يتوفرهناك من ينظر الى املشكالت النفسي

الذي ربط بين اداء الفرد لوظائفه االجتماعية وبين انماط العالقات االنسانية عندما قال ان الصحة 

لة الدعم مع االخرين، وهي على ذلك محصاالعداد املتصل باملعونة النفسية وبالنفسية يمكن بلوغها 

.(20)خالق الذي يدمج االنسان في عالقات اجتماعيةلزن وااالداء الشخص ي املتوا

 
ً
 نفسيا، شخصيا وانفعاليا

ً
 يكون فيها متوافقا

ً
فالصحة النفسية تعرف على أنها )حالة دائمة نسبيا

 على 
ً
. اي مع نفسه ومع بيئته، ويشعر فيها بالسعادة مع نفسه، ومع األخرين ويكون قادرا

ً
واجتماعيا

 على مواجهة مطالب الل ق ذاته واستغتحقي
ً
قدراته وامكانياته الى اقص ى حد ممكن ويكون قادرا

 بحيث يعيش في سالمة وسالم
ً
.(21)الحياة، وتكون شخصيته متكاملة سوية، ويكون سلوكه عاديا

 اال اذا 
ً
ومن هذا التعريف نالحظ أنه ربط الصحة النفسية بمفهوم التوافق فالتوافق ال يكون كامال

ن واحساسه بالسعادة والتقبل النفس ي لهذه البيئة املحيطة.صاحبه رضا االنسا

ويتضح سوء التوافق في عجز الفرد في حل مشكالته اليومية وخاصة االجتماعية، وظهور العديد من 

، وتعاطي فقد تكون في صورة انحراف من سرقةاملشاكل تختلف درجاتها من حيث الشدة والعنف، 

الى  األسرية وقد يؤدي في كثير من االحياني نشأة املنازعات مخدرات، وشرب الخمر، مما يتسبب ف

الطالق.

لذا فإن السعادة الزوجية والوفاق، والعالئق السوية بين الوالدين، وبين الوالدين واالبناء، وبين 

االخوة مع بعض، والعالئق واالتجاهات املشبعة بالحب والقبول والثقة، كل ذلك يساعد على النمو 

ي، وعلى استقرار األسرة ويجنبها الوقوع في املشكالت املتعددة واملتنوعة.النفس ي السو

 العوامل االجتماعية: (4

وهو يشمل التعليم، والثقافة،  واألخالقياالجتماعي  الرابع من جوانب الشخصية هو الجانبالجانب 

م يالق ،والسلوك العام، واملهارات، والهوايات، والعادات والتقاليد، واملركز االجتماعي واالقتصادي

والضوابط االجتماعية.
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 في 
ً
 في تماسكها وترابطها، وقد تكون سببا

ً
كل ذلك يكون لها تأثير على األسرة من حيث قد تكون سببا

انهيار وتصدع األسرة.

 ام سكانيا.
ً
فالعوامل االجتماعية تتضمن الوسط االجتماعي املحيط بالفرد سواء كان الوسط بشريا

في العوامل البيئية. بالشرح وسيتم عرضها

: العوامل البيئية:
ً
 ثانيا

العوامل البيئية هي مجموعة الظروف املتعلقة بالنواحي االقتصادية والجغرافية والسياسية 

موعة الظروف الخارجية التي تحيط به وتؤثر في حضارية... الخ، وبيئة الشخص هي مجواالجتماعية وال

.(22)تكوين شخصيته وتوجيه سلوكه

ثير البيئة يكون محصلة مجموعة من الظروف الخارجية التي تحيط بالشخص وهذه الظروف في وتأ

ليها بمثابة املرض، ولذا فهو نظر الفيلسوف والعالم الفرنس ي دوركايم هي املسببة في الجريمة، وينظر ا

في رايه أن هذه الظروف او االمراض في حاجة الى االستئصال
.(23)

ولعل من أهم العوامل البيئية التي تؤثر على اضطراب األسرة.

 العالقات االسرية: (1

 لالنحرافات السلوكية واالضطرابات 
ً
النفسية األسرة املضطربة تعتبر بيئة اجتماعية سيئة للنمو وسببا

واالجتماعية.

في األسرة يرجع في اساسه الى العقليون واالخصائيون النفسيون أن التصدع العاطفي ويرى االطباء 

.(24)الطغيان

 حياة سيئة  abe arkoffويعتقد ايبي اركوف 
ً
ان نشوب املشكالت والخالفات بين الزوجين تعكس ايضا

منه في حالة استمرارية املشكالت  لألطفالكون افيد ، وأن الطالق في هذه الحالة قد يلألطفالوشاقة 

.(25)بين الزوجين

.(26)ويرى محمود حسن أن هناك خمسة مظاهر للخالفات األسرية

 مدى شمول الخالف، أي املشتركين في الخالف، الزوج، الزوجة، االبناء. -أ

 مكان املشاجرة او الخالف.-ب

يقتصر على الخصام فقط ام يصل الى مرحلة السب، طبيعة املشاجرة، هل الخالف بين الزوجين -ج

 وتبادل االلفاظ الجارحة، او الى استخدام االيذاء البدني.

 االهتماماألبوين، بمعنى هل يصل الخالف الى درجة عدم  اهتماممقدار ما يستفذه املشاجرة من -د

 الكافي بتربية األطفال، او الى أن يعبر أحد الزوجين كرهه لألطفال.

 ويم الطفل للخالفات األسرية ويمكن أن تظهر في واحدة أو اكثر من الصور التالية:تق-ه 

 والديه. اضطرار الطفل الى االلتزام بأحد (1

 االنتماء الى أقران السوء. (2

 .التشرد (3
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أن االطفال الذين يكونون اعضاء في عائالت مترابطة وملتحمة يقل تورطهم في  Cretcher 1982ويرى 

.(27)من عائالت تفتقر هذا االتجاه يأتوناالنحرافات مقارنة باألطفال الذين 

فاألسرة القوية املتماسكة التي تقوم على الود والتفاهم بين الزوجين، وبينهما وبين األبناء يخرج منها 

السيئة. اتالنزعة سوية ال تستهويه الشخص بشخصي

:االتيالعالقات األسرية في  اجمال ويمكن

 عالقة الزوج بزوجته. -أ

 عالقة الزوج بأبنائه.-ب

 عالقة الزوجة بأبنائها.-ج

 عالقة االبناء ببعضهم األخوة.-د

واستقرارها، فالوفاق والعالقات السوية بين الزوجين، والسعاة الزوجية تؤدي الى تماسك األسرة 

 ،
ً
كذلك العالقات واالتجاهات املشبعة بالحب والقبول يساعد الطفل في ان ينمو نموا سليما

 لها تأثير فعال في نمو الطفل النفس ي واالجتماعي.
ً
والعالقات بين االخوة أيضا

ت بين ين االعتبار ان تميز احد الولدين ألحد االبناء له تأثير على تشكيل العالقاعلذا يجب األخذ ب

 ،
ً
 او ال شعوريا

ً
ير والتفضيل.يشعرون بالتحيز والتمي فاألطفالاألخوة، وقد يكون التحيز مباشرا

االنهيار الخلقي: -2

املقصود باالنهيار الخلقي هو: انعدام القيم الروحية والخلقية، وفقدان املثل العليا، واختالل املعايير 

اة داخل األسرة مجردة من معاني الشرف والفضيلة، االجتماعية داخل جدران املنزل مما يجعل الحي

أو السلوك الطيب، وتصبح فيها الجريمة واالنحراف واالدمان، وسوء الخلق أمورا عادية، ال يرى فيه 

.(28)فيه معنى الخطيئة سونأفراد األسرة غضاضة وال يح

رها هو االنحراف والجريمة، طروز املشكالت األسرية ولعل اخب فاالنهيار الخلقي من العوامل املؤثرة في

داخل األسرة هو انحراف احد الوالدين او كليهما. األخالقيولعل من أهو عوامل االنهيار 

.(29)تحت موضوع االنحالل االخالقي في األسرة املسائل االتية وينضوى

 عدم احترام العادات والتقاليد وانماط السلوك املتعارف عليها. -أ

 تأدية الشعائر الدينية. ويدخل في اطارها االنصراف عن حية،انعدام القيم الرو-ب

 االنصراف عن االلتزامات االسرية.-ج

 الهروب من الواقع االجتماعي واالخالقي السائد في املجتمع.-د

 ضعف أو انعدام الضوابط داخل االسرة.-ه

باإلضافة الى اتالف املال وسوء الحالة الصحية واالحتقار من قبل الجيران.

-حجم األسرة:  -3

هل هناك عالقة بين كثرة االبناء وبين املشكالت األسرية واالنحراف والجريمة.
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او النفي ألن ذلك يتوقف على عدة اعتبارات منها قدرة األسرة املادية  باإلثبات اإلجابةإننا ال يمكننا 

، وقدرة الوالدين على رعاية أبنائهم بالرغم من كثرة عدد االب
ً
 أو عسرا

ً
ناء.يسرا

 يؤكد هوبر 
ً
 ان اكثر من ثلث  Heugyerواملفيد هنا أن نستعرض بعض األراء في هذا الخصوص فمثال

.(30)املجرمين ينتمون الى عائالت يكثر فيها عدد االبناء

ل ذي يفوق قدرتها وامكانياتها قد تجعأن كثرة عدد االطفال باألسرة بالشكل ال Arkoffويؤكد أركوف 

 قد تدفع بهؤالء االطفال ااألسرة عاجزة عن 
ً
لى سوق العمل في سن مبكرة اشباع حاجاتها، بل وأحيانا

 محاو
ً
لة لزيادة الدخل عن طريق تشغيل االطفال حتى لو كان ذلك على حساب حرمانهم من جدا

.(31)الدراسة

الحالة االقتصادية لألسرة: (4

تزان األسري وتماسكه.العامل االقتصادي له دور هام في تكامل شخصية الفرد وفي اال

فالوضع االقتصادي املهتز والفقر، واالضطراب االقتصادي يؤثر في تماسك األسرة وتكاملها، ألن 

انخفاض املستوى االقتصادي قد يدفع األبناء الصغار الى العمل واعمال هامشية، والتشرد، وقد 

تصل الى ارتكاب الجريمة من سرقة وشرب الخمر وتعاطي املخدرات.

كن تحديد العوامل االقتصادية ذات العالقة في املشكالت األسرية وهي:ويم

 الفقر (أ

 املسكن (ب

البطالة (ت

 الفقر: (أ

يمكن تحديد الفقر بأنه الحالة التي ال يكفي فيها دخل الفرد إلشباع حاجاته األساسية الضرورية 

ومن مجتمع للمحافظة على كيانه املادي والنفس ي، والفقر حالة نسبية تختلف من شخص ألخر، 

آلخر.

وعلى هذا االساس فقد عرف الفقر بأنه مستوى معيش ي منخفض ال يفي باحتياجات الصحية 

واملعنوية واملتصلة باالحترام الذاتي للفرد، او ملجموعة افراد، وينظر لهذا املصطلح نظرة نسبية 

. (32)التوقعات االجتماعيةالرتباطه بمستوى املعيشة العام في املجتمع، وبتوزيع الثروة وونسق املكانة و

رات االقتصادية كانخفاض معدل الدخل والثروة، او ارشال أن الفقر يعبر عن بعض املؤشويرى م

تدني املستوى االقتصادي واالجتماعي التي توصف بخط الفقر، ويرى مارشال في نفس الوقت، ان 

.(33)الفقر هو نتاج لبنة اجتماعية مشوهة

أن تثبت ان الفقر هو السبب األساس ي للمشكالت عامة واالنحراف وحاولت كثير من الدراسات 

خاصة.

( والذي اكد على ارتباط كافة املشكالت االجتماعية Bongerومن هذه الدراسات دراسة وليم بونجر )

.(34)بالفقر
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كما ادرك الكثير من الكتاب اصحاب النظريات االقتصادية الكالسيكية أهمية العوامل االقتصادية 

واثرها في الحياة االجتماعية مثل "سميت وريكاردو" الذين تعرضوا في دراستهم للدور الذي يقوم به 

.(35)الفقر في املجتمع، واعتبر الفقر السبب الرئيس ي واألساس ي في ما يعاني منه الفرد من ويالت املجتمع

 توضح ان األ انه توجد ابحاث ودراسات اخرى تنفي العالقة بين الفقر والجريمة فدر
ً
اسة كتيليه مثال

 من غيرها من املناطق
ً
.(36)بعض املناطق الفقيرة في فرنسا مثل لكسبورج كانت اقل اجراما

على ضوء ما سبق يتبين ان الفقر له دور اساس ي في املشكالت األسرية األ أنه ليس السبب الرئيس ي، 

يؤثر ويتأثر ببقية العوامل. حيث ان الفقر ال ينفصل على بقية العوامل االخرى، اذ ان الفقر

 في حياة األسرة، 
ً
 هاما

ً
وعلى هذا نجد أن االفتقار املادي كعامل وليس كسبب مستقل يلعب دورا

ويشعر افرادها بالحرمان والوقوع في املشكالت.

 كلما كانت قادرة على توفير متطلبات الحياة ألفرادها، لوك
ً
ما كان الوضع االقتصادي لألسرة جيدا

بين الدخل واالنفاق. في االعتبار ايجاد نوع من املؤامة ي الى تماسكها وعدم انحرافها، مع األخذوبالتال

 املسكن: (ب

يقصد باملسكن املكان الذي تقيم فيه األسرة، ومدى صالحيته للسكن من توفر الشروط الصحية من 

تحقيقه ملبدأ  تهوية واضاءة ورطوبة، ومدى مالءمة املساحة وعدد الحجرات لحجم األسرة، ومدى

حي فقير، حي مزدحم، حي "الفصل في املبيت بين االخوة من الجنسين، اضف الى ذلك موقع املسكن 

."راقي، اقل كثافة

.(37)املشكالت األسرية في االتي تحديد أثر املسكن في ظهورويمكن 

 للفرد ويؤدي الى اضطرابات الشخصية. يعرقلة النمو النفس  -أ

 والصراع والخالفات مما يساعد على السلوك االنحرافي.االحتكاك املستمر -ب

الكبار الى خارجه مما يفقد الصغار فرص  يل بهروب األبناء واالباء واألخوةاملسكن املزدحم كف-ـج

التوجيه والرعاية.

البطالة: -جـ 

 حثو يبه كل قادر على العمل، وراغب فيه العمل على أن فت منظمة العمل الدولية العاطل منعر

.(38)السائد، ولكن دون جدوى اي ال يجده عنه، ويقبله عند مستوى األجر

الشك ان عدم توفر العمل بصفه عامة والعمل املناسب بصفة خاصة يمكن أن يولد في نفس 

الشخص مشاعر القلق والخوف والعصبية واالحباط نتيجة لعدم قدرته على تلبية الحاجات 

 ما ينعكس هذا على مشاعر واتجاهات األبناء وتصبح من الضرورية واالساسية ألفراد أسرته، 
ً
وغالبا

السمات املميزة لشخصياتهم، قد يؤدي هذا الى تكون املشاعر العدوانية تجاه البيئة والتي تعبر عن 

.(39)نفسها بارتكاب السلوك املنحرف

مقدمتها الفقر وعدم  واالثار الناجمة من البطالة اثار اقتصادية، واجتماعية وثقافية ونفسية يأتي في

اشباع االحتياجات االساسية، والحرمان، وتدني جودة الحياة، وعدم الرضا، واالحباط وضعف 
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معة الهجرة والتي ينتج عنها بدورها مشكالت كثيرة منها تتراب وينتج عنها مجغاالنتماء وقلة الوالء، واال

التفكك األسري والطالق... وغيرها.

 مشكالت ومسببة ملشكالت أخرى فالبطالة مشكلة ناتجة من

 قائمة الهوامش

ابراهيم بيومي مرعي، مالك الرشيدي، الخدمات االجتماعية ورعاية األسرة والطفولة، االسكندرية: املكتب  (1

 .38الجامعي الحديث. د. ث ص

املكتب الجامعي الحديث، أسس النظرية واملمارسة االسكندرية:  -دمة االجتماعيةطلعت مصطفى السروجي، الخ (2

 .217م، ص2009

دمة االجتماعية ورعاية الطفولة والشباب االسكندرية: املكتب الجامعي محمد سالمة محمد غباري، الخ (3

 .48-47م، ص1989الحديث، 

 .74سناء الخولي، الزواج والعالقات األسرية، بيروت، دار النهضة العربية،      ،ص (4

النظرية والتطبيق االسكندرية: املكتب الجامعي  -في رعاية األسرة والطفولة للمزيد راجع السيد رمضان، مدخل (5

 .68-63الحديث، ص

يلي، بدر الدين كمال عبده، املدخل في املمارسة املهنية في مجال األسرة الطفولة، االسكندرية: مجخيري خليل ال (6
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ويـ

ُ
 ة ُبعـدمفهوم الهـ

 
 تاريخي ا

 
 ا

 د. علي رحومة سحبون                                                                                    

 جامعة الجبل الغربي                                                                                 

 كلية اآلداب والعلوم األصابعة / قسم الفلسفة

   :تهيئة 

تعبر الهـوية عن حقيقة الش يء املشتملة على صفاته الجوهرية التي تميزه عن غيره ومن ثم  

فالهوية الثقافية ألي شعب هي الجوهر املشترك من السمات والقسمات واملعارف العامة التي تميز 

 بدون هوية ،حضارته عن غيرها من الحضارات
ً
وفي حالة انعدام ،ولذلك من العسير أن نتصور شعبا

يتولد لديه ما يمكن تسميته بأزمة الهوية فهل صحيح أنه ال ،شعور الفرد بهويته نتيجة عوامل معينة

 يثار سؤال الهوية في بلد من البلدان إال حين تكون الهوية في أزمـة مجتمعية كاملة ؟ 

نى الهوية كما تناولها املفكرون العرب في الحقب التاريخية من األهمية بمكان تحديد معو 

 أم أنه تلو  ،املتعاقبة
ً
ن بألوان مختلفة من ملعرفة ما إذا كان هذا املصطلح قد أخذ معنًى ثابتا

حسب ما تطرحه األوضاع التاريخية من مستجدات. ،املعاني

 املعنى اللغوي واالصطالحي للهوية

أي الذي يدل على ارتباط املحمول ،لهوية مشتق من حرف الرباطفمن الناحية اللغوية اسم ا

هي: ،كأن يقال زيد هو إنسان. وللهوية عند الفالسفة عدة معان،وهو حرف) ُهو(،باملوضوع

والوجود الخارجي. قالوا: ما به الش يء هو هو باعتبار تشخيصه يسمى ،والشخص نفسه،التشخيص


ً
وإذا أخذ أعم من هذا االعتبار يسمى ماهية. وقد يسمى ،وباعتبار تشخصه يسمى هوية،حقيقة وذاتا

 كماهي
ً
إذا كان  و)هوية(ة اإلنسان فهي تطلق على كل البشر ما به الش يء هو هو ماهية إذا كان كليا

 كحقيقة زيد فهي ال تطلق على كل البشر
ً
وقيل: إن األمر املتعقل من حيث إنه معقول في جواب ،جزئيا

 كقولنا 
ً
. (1)حد  الزم لإلنسان ذاتي له،اإلنسان ناطقما هو يسمى ذاتا
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 املفهوم الفلسفي والتاريخي للهوية

ويطلق على مطابقة الش يء للش يء من كل وجه ،أما )الهو هو( فأحد تصورات الفكر األساسية

 وإن طرأ عليه التغير قال الفارابي)
ً
يز عنه أو على الش يء الذي يبقى واحدا  م(:) 870-950ت  ، وإن تم 

-1037تمعناه زيد موجود كاتب. أما  ابن سينا)،فإذا قلنا زيد كاتب،الهو هو( معناه الوحدة و الوجود

م(يقول : الهو هو اتحاد بين اثنين في الوضع...  بينهما اتحاد بنوع من االتحادات الواقعة بين 980

شخيصه وتحققه في ذاته بـ أي من حيث ت،. يشير مفهوم الهوية إلى ما يكون به الش يء ُهَو ُهو (2)اثنين.

ومحتوى لهذا ،فهو وعاء الضمير الجمعي ألي تكتل بشري،)أل ومعناه االتحاد بالذات( وتميزه عن غيره

بما يشمله من قيم وعادات ومقومات تكيف وعي الجماعة وإرادتها في الوجود ،الضمير في نفس اآلن

.(3)والحياة داخل نطاق الحفاظ على كيانها 

هـ  ( ذهب إلى تعريف الُهوية  بأنها :" تقال بالترادف للمعنى الذي يطلق 595-520تفابن رشد )

والرجولية من الرجل " ،وهي مشتقه من )الهو( كما تشتق اإلنسانية من اإلنسان ،على اسم املوجود 
ق.م(  384ت. ووفق هذا الرأي فإن الهوية تعني تماثل الش يء مع ذاته كما هو وارد في منطق أرسطو)(4)

ق.م( اإلنسان 399_469تعليه فإن مفهوم اإلنسانية يعد املبدأ الشكلي أو الصوري ملاهية سقراط)و

والذي تشاركه ،ق.م()املثل( في علم املثل347_427تأو صورة مفارقة مثل الصور األفالطونية )

مي اضطر املوجودات في عالم الحس في ذاته. وملا كان هذا الرأي ليس له نظير في الفكر املعرفي اإلسال

ابن رشد إلى التماس تخريج ينهض على أن املسألة عملية اشتقاق لغوي بينما هي صورة فاعلة تفعل 

نه أه( نجد 808_732ترث أفالطوني ممزوج بنزعة أرسطيه . وإذا انتقلنا إلى ابن خلدون)إفي إطار 

 في املقدمة بقوله :" إن لكل حـادث من الحـوا
ً
 البد يبرز معنى للهوية أكثر وضوحا

ً
 كان أو فعال

ً
دث ذاتا

. وهذا يعني إننا إذا سلبنا خصوصية أي كائن موجود فإننا نفينا (5)له من طبيعة تخصه في ذاته " 

وجوده. وبناًء على هذا القول فإن ابن خلدون يذهب إلى تعميم الخصوصية الوجودية على كل مظاهر 

ا الجماد فإننا نجد أنه  على الرغم من وإذا ما تناولن،الطبيعة من إنسان وحيوان وجماد ونبات 

خصوصيته التي يتفرد بها إال أنه محكوم بتنوعات جمادية متباينة لكل منها لونها الخاص في داخل 

فاإلنسان له طبيعته ،واألمر نفسه ينطبق على النبات والحيوان واإلنسان  ،الطبيعة الواحدة للجماد 

 عن  الخاصة التي يتميز بها
ً
وهي الفكر. هذا التميز أشار إليه ابن خلدون بقوله :" ملا كان اإلنسان متميزا

كل الحيوانات بخواص اختص بها فمنها العلوم والصنائع التي هي نتيجة الفكر الذي تميز به عن 
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 وشُرف بوصفه على املخلوقات ومنها الحاجة إلى الحكم الوازع والسلطان القاهر إذ ال يمكن،الحيوان 

  (6)وجوده دون ذلك بين الحيوانات كلها " 

على الرغم من تلك الطبيعة املوحدة لإلنسان إال أن ابن خلدون يلحظ بحسه اإلبداعي 

واالبتكاري اختالف أحوال العمران وما ينشأ عن ذلك من اآلثار في اختالف األمم بسماتها وشعارها 

ق. ومن هنا فإن القفز عن هذه السمات السالفة بالعوائد والعادات والثقافات وأشكال العمل واألخال

الذكر يؤدي بنا فيما يرى ابن خلدون إلى الوقوع في النظرة ) اإلستاتيكية ( الثابتة لألشياء  املخالفة " 

لطبائع األكوان والجهات وأن هذه كلها سمة تتبدل في األعقاب وال يجب استمرارها ]سنة هللا في عباده 

وعلى هذا النحو فإن اإلنسان ليس مجرد طبيعة تتحرك بشكل آلي أو  . (7)ديال ["ولن تجد لسنة هللا تب

غريزي كما هو حاصل في الكائنات الحية األخرى مثل النبات والحيوان بقدر ما هو خصوصية 

ولقد كان ابن ،تنمو وتتطور في فضاء تاريخي مفتوح يجعلها تتجاوز ذاتها باستمرار،مجتمعيه تاريخية


ً
بحق عندما أماط اللثام عن بعض قوانينها الحتمية والضرورات الثابتة لهذه  خلدون مصيبا

ومن هنا فإن " الُهوية اإلنسانية عامة في تحقيقاتها وتنوعاتها املختلفة ليست ،الخصوصية في عصره

 
ً
 وتاريخيا

ً
 إنما هي هوية متغيرة متطورة مجتمعيا

ً
 نهائيا

ً
 ثابتا

ً
ألوضاع بتغير وتطور املجتمعات وا،إقنوما

وتنامي أشكال الوعي والثقافات واملنجزات واإليرادات والقدرات واملصالح املختلفة ،واألحوال والخبرات

وتجميد هذه الُهوية اإلنسانية في تحقيقاتها املختلفة في التاريخ وتحويلها إلى نسق أو أنساق ثابتة هو 


ً
 وإنسانيا

ً
 "  بل تجميد للمجتمع،تهميش للهوية بل طمسها موضوعيا

ً
والتاريخ معا

.  (8)

من الواضح أن ابن خلدون ال يكتفي في حديثه من أن لكل ش يء طبيعته الخاصة كما  هعلى أن

وخصوصية ذاتيـــة من داخلها  أسلفنا القول بمعنى أن خصوصية اإلنسان ليست محكومة بقوانين

وعليه فإن ،ت األخرىوإنما هذه الخصوصية ال تكتمل حقيقتها إال بانفتاحها على الخصوصيافقط، 

الناظر إلى فكر ابن خلدون يجد أنه استطاع أن ينقل العصبية القائمة على النسب من إطارها 

الضيق )رابطة الدم ( إلى األبعد )مجموعة قبائل وعشائر ( إلى مجال أرحب يتسع إلى مختلف تجليات 

 بالتشك
ً
ل السياس ي ) الدولة (وانتهاء باألمة الجماعة من القبيلة املوسعة إلى املوالي واملصطنعين مرورا

اج الحضاري وبناء التراث باملعنى الواسع للكلمة.  ولذلك شاركت الهوية العربية في منظومة اإلنت

 للهوية العربيةالعالمي، 
ً
 أساسيا

ً
 "وبقيت اللغة العربية محافظة على ثباتها اإليجابي باعتبارها  مكونا

 ، واإلسالمية .(9)
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وكما هو واضح فإن ابن خلدون يرفض أن ،لتصور ابن خلدون للُهوية تلك صورة مجملة 

إن هذا الثبات للُهوية نزعة أرسطيه ،تكون هناك هوية ثابتة جامدة غير قابلة للتطوير عبر التاريخ

ال ،شكلية استعارها ابن رشد من أرسطو حيث أضفي عليها طابع الجمود وعدم القابلية للتطور

عكس جوهر إنسانية اإلنسان.  فاألشياء في كينونتها إنما تخضع للتطور الطابع التاريخي الذي ي

وكل الفلسفات التي انتبهت قبل أرسطو ،والتحول املفض ي إلى التجديد املستمر في مكونات الشخصية

شددت على التغير والصيرورة بوصفهما مالزمين ،وبعده إلى قانون التغير الذي يبدو في ظاهر األشياء

إلى املادية الجدلية ،منذ املادية الطبيعية مع هيرقليطس وديمقريطس واكسمندرس،ماديألي تكوين 

. (10)إلى املنطق املعاصر،الحديثة

 املعاني  املعاصرة  للهوية

من األهمية بمكان القول إن سؤال الهوية لم يطرح في الساحة العربية إال بالتزامن  مع يصبح 

وذلك ألن املفكرين العرب كانوا ممتلئين بالهوية ،البريطانيين  م( أمام1841هزيمة أحمد عرابي عام )

ربما  -العثماني و و لكن مع جمود الحياة الفكرية العربية التي بدأت منذ العصر اململوكي،الثقافية 

الذي أفسح املجال واسعا أمام الوافد الثقافي األوربي ليخترق الساحة الفكرية العربية  -بقليل  ماقبله

لذي طرح على بساط البحث ألول مرة ضرورة البحث عن مرجعية للتقدم تتالءم مع طموحات األمر ا

ومنذ تلك اللحظة " ابتدأت عناصر أسئلة الُهوية بالتكوين ،األمة في تحرير الذات الثقافية العربية 

ل من نحن ؟  وكيف ندير مسائل التقدم ؟ وملاذا تخلف العرب واملسلمون وتقدم غيرهم ؟ ظهر سؤا،

 لها 
ً
 المتالك الهوية موازيا

ً
  فلقد ظل التقدم شرطا

ً
وكان النشاط ،الهوية في تلك املرحلة مرتبكا

م( وعبد 1905-1839م(و محمد عبده )1897-1838الفكري الذي قاده جمال الدين األفغاني )

م( ينصب على املوائمة بين 1935-1865تم( ثم محمد رشيد رضا )1905-1854تالرحمن الكواكبي )

. (11)فالبد من إيجاد  نقاط التقاء بين اإلسالم وبين الجديد الوافد إلينا من الغرب ،التقدم والُهوية 

لكن املتتبع لسؤال الُهوية يجد أنه كلما تعثر إنجاز مشروع النهضة احتل سؤال الهوية مركز  

الصدارة دون غيره من االهتمامات األخرى إلى درجة أنه ما أن انقض ى النصف األول من القرن 

التيارات  العشرين حتى أصبح سؤال الهوية بشكل أو بآخر محطة اهتمام كل ألوان الطيف من

لهذا كثرت املبادرات واالجتهادات ،ليبرالية  مقومية إسالمية أ مكانت ماركسية أ ية العربية سواًءالفكر

والتصورات  للهوية عند املفكرين العرب املعاصرين بحيث أخذ معنى الهوية أكثر من تصور .  وإذا 

كان البد من مثال حتى ال نبقى في إطار العموميات نجد محمد عمارة يذهب إلى تعريف الهوية بقوله 

َو " بمعنى: جوهر الش يء وحقيقته :"فالهوية في عرف حضارتنا العربية اإلسالمية مأ
ُ
خوذة من :" ُهَو .. هـ
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إنسان أو ثقافة  –فهوية اإلنسان أو الحضارة هي: جوهرها وحقيقتها وملا كان في كل ش يء من األشياء 

)الثوابت( و)املتغيرات (.. فإن هوية الش يء هي )ثوابته( التي تتجدد وال تتغير تتجلى  –أو حضارة 

ن تخلى مكانها لنقيضها طاملا بقيت الذات على قيد الحياة  أنها كالبصمة وتفصح عن ذاتها دون أ

زيلت من فوقها طوارىء الغبار وعوامل الطمس ،بالنسبة لإلنسان تتجدد فاعليتها
ُ
ويتجلى وجهها كلما أ

      . (12)والحجب دون أن تخلى مكانها ومكانتها لغيرها من البصمات "

ألن القول بأن الهوية في عرف حضارتنا  ،تصور خاطىءينهض على ظن هذا الرأي فيما أ 

 غير قابل   مأخوذة من
ً
 ثابتا

ً
) ُهـَو.. ُهـَو( أو تشبه البصمة يجعل من الهوية كما لو كانت اقنوما

بينما الُهـوية في حقيقة األمر حركة دائمة من التكون واإلبداع تجدد نفسها باستمرار بقدر ما ،للتطور

وعلى هذا النحو يمض ى عمارة في ،لهذه الفاعلية الثقافية من فكرهم وعملهميضيف أفراد املجتمع 

وية ثقافة أمتنا
ُ
التي هي جوهر هذه  ،إلقاء بعض الضوء على الُهـوية فيقول:" إذا تساءلنا عن هـ

الثقافة وحقيقتها واألصالة املميزة لها فإننا نستطيع أن نقول: إن اإلسالم منذ أن تدينت به أغلبية 

ألمة قد أصبح هو الهوية املمثلة ألصالة ثقافة هذه األمة.. فهو الذي طبع ويطبع وصبغ ويصبغ هذه ا

ثقافتنا بطابعه وصبغته فعاداتنا وتقاليدنا وآدابنا وفنوننا وسائر علومنا اإلنسانية في السياسة 

خر وتصوراتنا وللذات ولل ،واالقتصاد واالجتماع وفلسفة علومنا الطبيعية والتجريبية ونظرتنا للكون

ملكانة اإلنسان في هذا الكون من أين أتى ؟  وإلى أين ينتهي ؟  وحكمة هذا الوجود وغايته ؟ كل ذلك 

وما ماثله قد انطبع بطابع اإلسالم واصطبغ بصبغته حتى نستطيع أن نقول ونحن مطمئنون كل 

ن ثقافتنا والقبول والرفض وأن معيار الدخول والخروج في ميدا،االطمئنان أن ثقافتنا ثقافة إسالمية

ويجافي الحقيقة من ناحية أخرى ،أن هذا القول يصدق من ناحية  أرى .(13)هو املعيار اإلسالمي "،فيها

م أساس ي من مقومات الهوية وال يختلف اثنان على ذلك . فهو  . ومما الشك فيه  أن اإلسالم مقو 

القتصادية  .. الخ . بطابع خاص . لكن هذا بالفعل شكل كل أنماط  حياتنا السياسية واالجتماعية وا

ومن هنا فهو عنصر مهم من عناصر الهـوية  ،ال يعني أن اإلسالم هوية مغلقة بقدر ما هو تراث حضاري 

وية: " ليست أحادية 
ُ
وليس بديال ً عن العناصر األخرى التي تدخل في تكوين الهوية . ذلك ألن الهـ

القومي أو العرقي  األثنيأو املقوم ،ب هو املقوم الديني وحدهوال تتشكل من مقوم واحد فحس،البنية

أو مقوم الخبرة واملمارسة التاريخية التراثية وحدها أو املقوم الثقافي و الوجداني واإلبداعي ،وحده

يجابية في كل إوهي ليست ،وحده أو الخبرات املجتمعية املشتركة وحدها أو املقوم املصلحي وحده

بل  فيها ما يعبر عن تقدم  وفيها ما يعبر عن تأخر وتخلف . وإنما الهـوية مركب عنصر من عناصرها  

" 
ً
. (14)وحصيلة من اتصال وانقطاع وتداخل وتفاعل هذه العناصر جميعا
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حول الهـوية نجده يقول:" إن ثبات الهوية هذا ال ،أما إذا انتقلنا إلى رأي زكي نجيب محمود

 في ركائز ال
ً
بناء وأما ما يقام على هذه الركائز من مضمون حضاري فال بد له من أن ينفي أن يكون ثباتا

يتغير مع تغير الحضارات وإال فلو جمد املضمون مع الركائز على صورة واحدة فلن يكون بمنجاة من 

وقد كان لهذا  الحيوان القديم من الضخامة ما ،فناء كالفناء الذي محيت به فصائل الديناصور

هرم األكبر زال بسبب تلك الضخامة نفسها التي لم تعرف كيف تصطنع خفة ينافس به ضخامة ال

وأصبح في  يالحركة عندما جاء عصر جديد يقتض ى الحركة الخفيفة السريعة فذبل املسكين وذو

. (15)ذمة التاريخ تاريخ الحيوان 

وية حقا إن من املفكرين العرب على اختالف انتماءاتهم الفكرية واإليديولوجية ال يؤم
ُ
نون بالهـ

وإنما ينشدون الهوية بمعناها الثقافي الواسع. هذا األمر يمكن مالحظته في  يقليمبمعناها القطري اإل

التمييز بين مفهومين للهـوية: " أحدهما قانوني واآلخر قومي " واملفهوم القانوني أداته الوثيقة الرسمية 

بينما أداة املفهوم القومي هي انتماء ،السفراملستخرجة من دائرة الهجرة والجنسية املسماة بجواز 

وتربيته على أساس كل ما تملك األمة من ،املواطن إلى األمة ونشأته في الوطن الذي ينتمي لهذه األمة

والهوية باملفهوم القانوني ،ومن مبادئ أخالقية،ومن تقاليد وعادات،راء ومعتقداتآقيم ثقافية ومن 

 فيها االنتماء إلى الدين أو ،ي للدولة التي يقيم فيها الفردال تعنى أكثر من االنتساب الرسم
ً
وال يلزم أبدا

. (16) إلى التراث"

وعلى سبيل املثال لو افترضنا أن هناك: " شخص هندي أو ياباني اكتسب الجنسية املصرية 

 أن يكون ممن ينتمون إلى األمة العربية أو يدينون بدينه
ً
وليس  ، األي سبب من األسباب ال يلزم أبدا

وباكتساب كل مقومات  ،األمر كذلك في الهوية القومية إنها ال تكتسب بالقانون وإنما تكتسب بالنشأة

 مع  هذهاألمة عن طريق 
ً
النشأة بما في ذلك االنتساب إلى األسرة والعائلة التي تعايشت زمنا متطاوال

اريخية.ومن هذه الزاوية تكتسب الهوية أهميتها الت . (17)مقومات األمة "

وإذا نظرنا إلى رأى الجابري في الُهوية نجده يـقول: " إن الُهـوية الثقافية هي حجر الزاوية في  

حتى ولو ،فال يمكن تحقيق الوحدة الثقافية بمجرد قرار،ألنها نتيجة تراكم تاريخي طويل ،تكوين األمم

ال تتطلب تراكما تاريخيا بل  توفرت اإلرادة السياسية. أما الوحدة االقتصادية فهي بالعكس من ذلك

.(18)يكفى فيها قرار نابع من إرادة سياسية يطبق عبر مراحل معينة." 
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وبناء على هذا القول فان الجابري يرى أن الهوية ذات طابع عقالني وقيمتها الفاعلة في 

وية تجددها وتفتحها املتصل في عملية تراكم حضاري مستمر.وينتقل الجابري إلى تحديد معنى اله

الوجود سابق ،بقوله: " الهوية وجود وماهية. وفى املجال البشرى مجال الحياة االجتماعية على األقل

 بل هي ش يء يتشكل ش يء يصير " 
ً
 الش يء الذي يعنى أن املاهية ليست معطى نهائيا

ً
.(19)للماهية دوما

 بالفلسف 
ً
وية كان متأثرا

ُ
ة األوروبية في نستشف من هذا النص إن الجابري في تعريفه للهـ

مر يمكن صورتها الوجودية. فالوجوديون يرون أن الوجود سابق للماهية وليس العكس. هذا األ

لة الوجود في ذاته " فالوجود ال يمكن تفسيره إال أم( في مس1980_1905) مالحظته في تصور سارتر

 ال وجود له في رأى ساربواسطة هللا و هللا 
ً
 متناقضا

ً
تر الذي يعتبر مفهوم الخلق واإلبداع نفسه مفهوما

 ال تنمو استجابة لفكرة األلهة بل ،ويترتب على ذلك أن الوجود يسبق املاهية،
ً
فإن بذور القمح مثال


ً
. (20) توجد أوال

ن فكرة تقديم الوجود على املاهية عند الجابري تنهض على أنه ال إومن هنا يمكننا القول  

 كما جاء عند املتكلمين والفالسفة اإلسالميين بقدر ما توجد م
ً
اهية موجودة لإلنسان معطاة سلفا

  ثم يبرز إلى العالم ليحقق هويته األمر الذي يجعل وجود 
ً
 كوجود وليس جوهرا

ً
يوجد موجود نلقاه أوال

 بوجود هوية ذاتية مكتملة ونهائية مالزمة له 
ً
هو مشروع فكري  وإنما،اإلنسان أو املجتمع ليس مقترنا

 وال ماهية ،يحقق ذاته باستمرار وفق معطيات تاريخية يحياها 
ً
 جامدا

ً
وعليه :" فالعربي ليس وجودا

 ،نه هوية تتشكل وتصير إثابتة جاهزة 
ً
 أو مصريا

ً
( وليس فقط مغربيا

ً
ولذلك فأن يكون اإلنسان )عربيا

 نحو تعز
ً
 أي نزوعا

ً
 ..الخ . هو أن يكون ُعُروبيا

ً
يز الوحدة الثقافية العربية القائمة بوحدة أو عراقيا

اقتصادية  ونوع ما من الوحدة السياسية ... والهوية رد فعل ضد )اآلخر ( ونزوع حالم لتأكيد )األنا ( 

 (21)بصورة أقوى وأرحب "

 ملفهوم يرى : أن الهـوية معطاة 
ً
وبالتالي هذا الرأي ال يتفق  مع اآلراء التي تفكر وتعمل وفقا

 
ً
هي كعالقة الفرع بأصله . ،وأن عالقتهم بها ،واألفراد هم ثمارها أو تجلياتها ،وأنها أشبه بنواةسلفا

ويتفق مع اآلراء التي تنادي بأن الهوية هي " حركة واإلنسان يبدع هويته فيما يبدع فكره وعمله 

هكذا تصور  . (22)والهوية بعبارة أخرى ليست كينونة مكتملة وإنما هي حركة دائمة من التكون "،

 فهو يرفض جمود هويتنا واستغراقها في استنساخ رؤى ماضوية 
ً
 عقالنيا

ً
الجابري معني الهوية تصورا

 للخروج منها
ً
على أن ما يلفت النظر هنا أن ،يجعلها تكرر ذاتها في إطار حلقة مفرغة ال تجد سبيال

وي وهو) يالنظر عن ثابت بنالجابري بتقديمه الوجود على املاهية كما أسلفنا القول يجعلنا نشيح 
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ني أميل إلى رؤية إومهما يكن من أمر ف،الدين ( وهو أمر يسلب هويتنا من مقوم أساس ي من مقوماتها

 من شروط الهوية أال وهو الدين.  
ً
 أساسيا

ً
الجابري ملعنى الهوية بشرط أن ال تفقد هذه الرؤية شرطا

أما  املفكر العربي املعاصر  محمود أمين العالم فيشدد على أن تعبر الهوية عن  فعل حضاري 

فيقول :" إن الهواء الذي تتنفس وتتوحد به هويتنا هو في تقديري التنمية اإلنتاجية العربية الشاملة 

 أن ولهذا م،واحترام االختالف في الرأي وروح النقد والحرية واإلبداع ،وهو العقالنية 
ً
ا أجدرنا دائما

. (23)وتحقق مبدع "،نحول سؤال الهوية إلى إجابة فعلية  إلى ممارسة 

 ،يغترب األفراد عن بيئاتهم االجتماعية والثقافية،وبدون هوية اجتماعية
ً
بل وعن أنفسهم تماما

تستطيع وكما يشير برهان غليون " ال ،وبدون تحديد واضح للخر ال يمكنهم تحديد هوياتهم االجتماعية

وتحدد مكانها ،دون أن تعرف نفسها –مهما كان نوعه أو حجمه –الجماعة أو الفرد إنجاز مشروع 

ودورها وشرعية وجودها كجماعة متميزة تعرف من هي ؟ وما الذي  تريده ؟ وما الذي  تريد أن تكون 

 أي إرادة " 
ً
.(24)عليه ؟ فقبل أن تغير وتنهض البد أن تكون ذاتا

 لغيره من املفكرين العرب وفي ذلك  أما حسن حنفي 
ً
 مغايرا

ً
فيذهب في تعريف الهوية مذهبا

 في العصرية ،يقول:" التراث أحد ركائز الهوية ومقوماتها
ً
ولكن الهوية ليست في التراث فقط بل أيضا

.(25) هوية فارغة من غير مضمون "،وإال كانت منغلقة على نفسها

 يصلح لكل زمان ومكانأن الهوية ليس قول حسن حنفييفهم من  
ً
 ثابتا

ً
بقدر ما هي ،ت شيئا

فهي حالة نمو ،ش يء  يجمع بين املاض ي  واالنفتاح على العصر . والهوية بهذا املعنى لها طابع تاريخي 

مطرد بحسب ما تقتضيه طبيعة وتطور وحركة األمة نحو املستقبل . ويربط حنفي بين الهوية 

 ال انفصام فيه
ً
 محكما

ً
:" إذا لم يتم الحفاظ على الهوية الثقافية خالل  أنه فهو يرى، والتنمية ربطا

 معاقة "
ً
 ملا تحتله  .(26) عملية التنمية والتحول االجتماعي فستظل التنمية دائما

ً
أكثر من ذلك  ونظرا

لة لتحديد نقل املعرفة :" فالعلم والتقنية  الهـوية من مكانة مركزية عند حنفي فإنها هي القوة املخو 

ليست أنظمة عامة ال وطن لها  ولكنها تجسد لسياق تاريخي كامل خاص بمجتمعات وثقافات نشأ فيها 

. (27) وهذا يتيح اإلبداع  الوطني ويحد من دور التقليد "،هذا العلم وهذه التقنية 

حين ،الهوية حنفي من املفكرين القالئل الذين يرون أن علوم التقنية  قد تتعارض مع وُيعد 

فال ،تكون  هذه العلوم واملكتسبات العلمية إنتاج وإفراز لبنية خاصة باملجتمعات التي نبتت فيها 

  هذا املفكرتصلح ملجتمعات أخرى خارج الثقافة التي ولدتها . كما أنه من الجدير بالذكر أن 
ً
انطالقا
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كرة األمة من جانب أحادي من الفكر ورفضه الختزال ف،من إيمانه بتعدد األفكار وتنوعها في املجتمع 

لكن بشرط أن تكون هذه التعددية في إطار الثقافة ،يرى أنه ال مانع من وجود أكثر من هوية ثقافية 

العربية اإلسالمية الواحدة. وفي ذلك يقول:" وينشأ عن تأييد أفراد عديدين ألكثر من هوية ثقافية 

 يبتعد عن أحادية الجانب وأح
ً
 تعدديا

ً
ادية الطرف والهيمنة. وتقوم كافة الثقافات متساوية عاملا

" 
ً
 بينهم جميعا

ً
 مشتركا

ً
. (28)بتجسيد روح التعدد العام باعتباره نصيبا

وأن  ،ويعنى ذلك أن تستمر صيرورة الهوية وتشكلها،ومن هنا فالهوية مفتوحة وليست مغلقة 

لم وأن اهتزاز الثقة بالهوية يتأثر تنفتح على مختلف التجارب اإلنسانية للفرد  والجماعة  والعا

يقول محمود أمين " ال يثار سؤال الهوية في بلد من البلدان إال ،بالظروف املحيطة واألحداث الجارية 

أما محمد حسنين هيكل فيشير إلى واقع أزمة الهوية  .(29) حين تكون الهوية في أزمة مجتمعية كاملة "

ونتيجة لذلك : فقد ،وتملكه نزعات القبائل املتحاربة ،بهويته بقوله :" العالم العربي فقد اإلحساس 

. (30)وهدفه املشترك "،ومواقفه املشتركة ،ضاع منه جامعه املشترك 

 التصور السوسيولوجي للهوية  

هوية مغلوطة ومزيفة ،نالحظ في منظور السوسيولوجيا الديالكتيكية نوعين من الهوية 

والثانية أي الهوية الحقيقية ،فاألولى تعتبر شكال من أشكال التكيف االجتماعي  ،وهوية حقيقية،

. (31)ترتبط بالصراع والنضال من أجل تحقيقها والحصول عليها،

 ثقافي ةفإذا كانت الهوية من حيث تكوينها عبارة عن صيرورة مشروط
ً
فإن طرحها وتناولها ،ا

وتطوره . يختلف تبعا ملستوى )تقدم( املجتمع  كإشكال

فإذا كنا نالحظ  في مجتمعات العالم الثالث عموما هيمنة الجماعة على الفرد هيمنة كبيرة 

 فيما يتعلق باملجتمعات الغربية التي ،تتجلى في مظاهر السلوك،
ً
 عميقا

ً
فإن الوضع يختلف اختالفا

واملسؤولية الفردية انعكست على سلوكه اليومي وعلى  حقق الفرد فيها درجة كبيرة من ) الفردانية(

. (32)نوعية املشاركة في التخطيط وفي املشاريع املجتمعية بصفة عامة 

. ففي مخالف درجة تعقد مجتمع معين _ بإشكال في الحقيقة _من خاللاألمر يتعلق  و

املجتمعات العربية نالحظ هيمنة مفهوم الهوية الجماعية )املجتمعية (الهوية الوطنية والقومية 

هيمنة ترتبط بعدة اعتبارات لها صلة بالجانب السياس ي من جهة .والجانب السيكولوجي ،والثقافية 
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 دفا،من جهة أخرى 
ً
 عن الذات وعن أي إن رفع شعار الدفاع عن الهوية ودراستها يعتبر ال شعوريا

ً
عا

الوجود كمجتمع وكثقافة متميزين عن اآلخر )الغرب( القوي واملناوئ لهذا الوجود نفسه . أما في هذه 

" فيسود االستعمال املكثف ملفهوم الهوية الفردية والهوية 
ً
 و"سياسيا

ً
املجتمعات املتطورة تكنولوجيا

ية اإلثنية واللغوية ..الخ. وهذا إن دل على ش يء الجماعية املهنية والهوية ) الذكورية واألنثوية ( والهو

.(33)فإنما يدل على املكانة والدور اللذين يحتلهما الفرد والجماعة )كفئة(في هذه املجتمعات 

فاملسألة إذن تتعلق في الحقيقية _في مجتمعات العالم الثالث_بهوية مجتمعية هوية تتصل 

 . أما في املجتمع
ً
ات الغربية فاملسألة ترتبط _إلى حد كبير_بالفرد ومؤسساته بالوجود االجتماعي عموما

رتبط بالوجود املجتمعي برمته.املختلفة أكثر مما ت

 الخاتمة

تلك هي أهم األفكار التي تناولت تحديد معنى الهوية وهي في مجملها اجتهادات تطمح إلى توحيد 

يستهدف اختراق الهوية الحضارية لألمة حذر من االختراق الثقافي الذي يكما ،فكر وعقل األمة العربية

 ،منظومات التفكير والتمثالت ومنظومات القيم،من خالل اختراق املنظومات املكونة لثقافتها 

والتبعية الفكرية ،ومنظومات التعبير والسلوك. لكي تصبح مؤهلة ألن تخرج من حالة التخلف

وأثره الحاسم  ،ن التغير والتطور والصيرورةوالثقافية إلى التقدم والحداثة..  فنحن أمام مفعول قانو

أي في إسقاط معناه امليتافيزيقي كجوهر ثابت ال يلحقه التغير. إن التعدد والتنوع في صيرورة ،في الهوية

تكوين الهوية ،جار مجرى القانون في الوجود الطبيعي واإلنساني .

 الهوامش

ص 707،ص 2008، 1ط،دار الهادي ، 2املعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية ج ( إبراهيم حسين سرور :1) 
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هـ  1389،منشورات جامعة قاريونس بنغازي،محمد عبد الكريم الوافي : تاريخ الفلسفة املعاصرة في أوربا  -(15)
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 تأثير الثقافة العربية اإلسالمية في املراكز الحضارية بمملكة السنغاي اإلسالمية 

 د. حسن على إبراهيم الشيخى

 الجامعة املفتوحة                                                                                 

يهدف هدا البحث الى إلقاء الضوء على أهم املراكز الحضارية والثقافية التي قامت 

في مملكة السنغاي اإلسالمية في القرن التاسع الهجري/السادس عشر امليالدي ، وهي اململكة 

 لتييية ال الثقافيية الًرويييية اإلسيييالمية، وا سييييما فييي ع يييد عاهل يييا الك
 
بايييل التييي دسيييدك ااً اسيييا

األسكيا محمد الكبال وخلفاؤه من بًده ، الذين عملوا على تًميق وتجيذير مير راك الثقافية 

الًروية اإلسالمية من خالل دعم م ألواصر الًالقاك الثقافية مع الًالم اإلسالمي .

لقد ش دك منطقة السودان الغربي عامة ومملكة السنغاي  اإلسالمية  خاصية     

سيد  الحكيم ، نميام  كييم مركيزي بًيد ان تال ي   شيي    كككككمدالكريرألسككيا محمنيذ اعيتالء ا

 منييذ أيييام مملكيية نانييا القديميية ، انتممييت فييي  املرسسييياك 
 
النمييام القبلييي الييذي ئييان سييايدا

وظ رك التنميماك اإلدارية أكثل دقة وفاعلية ؛وهو ميا ااًكيع عليى هيده اململكية  اإلسيالمية 

 مما ئان علي  الحا
 
ل في ع د مملكة ميالي اإلسيالمية ، وكليس بسيضج ن ي  لت ون  أكثل تنميما

وتجذر املر راك الًروية اإلسالمية في اململكة ؛سيما أنها تة رك باألنممة الًروية اإلسالمية في 

(1ئافة مناحي الحيا  السياسية وااقتصادية واادتماعية )

بق لييي  مثييي  فيييي لقييد تماييا هيييدا الً ييد ئونييي  يمثيي  فلييل  مييين الن يي  الحضييياري لييم  سيي        

السييودان الغربييي ، كلييس ألن األسييكيان ئييانوا أول   ييام فييي املنطقيية نممييوا الدوليية علييى أسيياس و  ييي 

اسيتمدوا قوانيههييا األساسيية ميين اإلسيالم ؛ بًييد أن نبييذوا املف يوم القبلييي الضييق الييذي ظي  يفتييت فييي 

عضد الدول التي سبقتهم في املنطق . 

لحضاري والفكري واإلاسااي الذي  ترك أ ره البًيد في مجرى وما ئان هذا ليتةتى لوا الدور ا

التاريخ بسضج التواص  التجاري والحضاري بان سالفاك هذه اململكة املتمثي  فيي مملكتيي نانيا وميالي ، 
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وتفاعيي  هيييذا اليييدور التييياريجي تفيياعال نيييادزا   صيييدك نتايجييي  مملكيية السييينغاي بًيييد ان تجيييذرك ف هيييا 

0 املر راك الًروية اإلسالمي

وسيينحاول فيييي هييذا البحيييث إما يية اللثيييام عييين تلييس الًالقييياك التييي روطيييت بييان هيييذه اململكييية 

ييياي   ييياريجي اليييذي لًبتيييي  املراكيييز التجاريييية  فييييي تقويييية وشي بييياملحيا  الًربيييي اإلسييييالمي  وإبيييراي اليييدور التي

ييياريجي ي يييا  امليييينه  التي ييي تم اتبي ييييذلس سي يييي ، لي ييياو ،ود ي يييي  ت،بكييييت ،ودي  الًالقيييياك التجارييييية والثقافييييية ، مثي

واسيتددام وسيايل  ، خاصية فيميا يتًليق بيالتحقق مين الحيد  وإعياد  تقا ًي  ميع ميا دياء فيي مصييادر 

تاريدييي  وقياسيي   ييم توظيفيي  بغيير  ااسييت،تا؛ وااسييت،با  ؛ للوصييول الييى تثضيييت  قييايق ونفييي ناييل 

تياريجي ، املو وق ب  مهها ، ومما ا شس فيي  ان الوسياي  والطيرق املتًيارف عل هيا فيي اسيتددام املينه  ال

خاصة التحلي  واملقارنة ،ستوصلنا الى نتاي  يمكن ااعتماد عل ها أو على األق  ت ون قابل  للتطوير في 

ليذلس س،سييتددم امليينه  التياريجي التحليلييي وكليس للكشييع عيين هيذه الًالقيياك فييي 0ااتجياه الحييحي 

والًوام  التي هيئت ل ا سياق تاريجي م،سق ملًالجة عناصر البحث ؛ومن  م تتبع اشا  هذه املراكز 

 فيي تجيذير  قافية اإلسيالم  مين خيالل 
 
 م ما

 
سب  النجاح في استقطاب التجار والًلماء الذين أدوا دورا

تواصل م مع مراكز اإلشًا  الًلمي والحضاري مث  الجامع األيهر في مصر ، ودامع القرويان في فاس ، 

0والحجاي

 إلسالميةاهم املراكز التجارية في مملكة السنغاي ا

لقد ارتبا الًالم اإلسالمي عامية والشيمال اإلفريقيي خاصية بالسيودان الغربيي واألوسيا والشير ي      

بروابا تجاري  و قافي  ، وا سيما أن القاره األفريقيية ئانيت ننيي  بكثايل مين السيلع وخاصية اليذهج ، 

ب التجار املسلمان الذين لًبوا وهو السلًة املطلووة في الًالم اإلسالمي وأرووا ، مما شجع على ادتذا

دور الوسييا ة للييلوي  هييذه البضيياعة ،فةقيمييت الطيييرق التييي تصيي  الًييرب بمنييا ق دنييوب الحيييحراء 

اإلسكندرية الكبلى ، التي ئان من أهم ا تلس القادمة من الحواضر الًروية على البحر املتوسا مث  

ييييز ال اينيييية علييييى تدييييوم ، طككككرابلت ، تككككونت ، الجزا ككككر ييييحراء مثيييي   ، أو املراكي تككككوات ، تلمسكككككا  ، الحي

، ونالها املتج ة الى السودان الغربيي ووسيط   تي   يزام  سجلماسة ، فزا  زويلة ، ودا  وورجال 
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الغاباك ااستوايية فيي الجنيوب ، األمير اليذي ياد مين أهميية هيذه الطيرق ، ئونهيا تقيوم بيدور الوسيا ة 

(.2في الجنوب ووان شًوب الشمال اإلفريقي )التجارية بان منا ق  اإلنتا؛ املدارية وااستوايية 

مراكش وتلمسا  وتكونت وطكرابلت هذا وقد اشتهرك عد   رق للقواف  ئانت تنطلق من              

متج ية نحيو الجنيوب ،مدللقيية الحيحراء لتصي  اليى املراكيز التجارييية فيي السيودان الغربيي مثيي   ومصكر

، التييي تحوليت بفضيي  التجيار  الييى مراكيز تجارييي   وبرنكو واتسكننا ، وككانم،  جنكك، ، جكاو ، وككانو،  تنركك 

(3و قافي  يرتادها الكثال من التجار من الشمال اإلفريقي .)

لقد ئانت الححراء تردي دورا بالغ األهمية في الًالقاك بان الشمال اإلفريقي ووالد السودان وا      ي 

 مةلوفة في الًصر اإلسالمي سيما في مجال التجار  ، ف انت  رق القواف  التي تتدل  ا
 
لححراء  رقا

، ومدتلع املراكز التجارية في الححراء الشمالية ، وئان الدور الري ع  ومصر املغرب وطرابلتلتجار 

، الى  وطرابلت وتونت ومصرفي هذه التجار  بان شمال الححراء ودنوبها ، يقوم ب  تجار من املغرب 

(4مان من بالد الجريد وسجلماس  . )دانج تجار من األماييغ اإلباضان القاد

هذا وقد ئان التجار خالل الفللاك التاريدية املتًاقبة يمثلون  لقة الوص  بان الشمال اإلفريقي      ي

والدول اإلسالمية املتاخمة لجنوب الححراء من د ة الشمال وئانت  ركة التجار  اشط  منذ القرن) 

م ( ، ان تجار املغرب ئانوا 1897هي / 1315كر الناصري )ك: األول الهجري/ السابع امليالدي (، وقد ك

يجتمًييون فييي سجلماسيية  اضيير  ب ييي مييدرار ،  ييم تواصيي  قييوافل م ر لتهييا الييى نانييا ، وئييانوا يقطًييون 

 ، وئيييانوا يبيييادلون مييا  مليييوه مييين سيييلً  باليييذهج 
 
 وشيي ر ونصيييع إيابيييا

 
      املسييافة فيييي  ال ييية أشييي ر كهابيييا

(5والتبل. )

توافييد علييى املراكييز التجارييية التجييار املسيلمان عبييل املسييالس الحييحراوية قييادمان ميين املراكييز  لقيد       

 وتكاهرت وفككاس وسجلماسكك  إبكى تنرككك  وجنكك، وجكاو ونود  سكك  و انككا كطككرابلت وفككزا الشيمالية 

(   6ونالها من بالد السودان الغربي )
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مان في املدن اإلفريقيية وئونيوا وبسضج هذا اارتبا  التجاري ، استقر عدد من التجار املسل  

، أقياموا ف هيا املسييادد  تنركك فيي  الغدامسكيو  ل يم أ يياء خاصية بهيم مثي  الذيي اليذي ااشييةه التجيار 

واملدارس ، مما ئان ل  عميم األ ر في اشر تًاليم اإلسالم .

ن  ريق وئان هراء التجار يرتادون األسواق الكبلى أو املراكز التجارية ، فيلتقون بالزنو؛ ع 

 ميييا  ي،ت ييي هيييذا 
 
التبييادل التجيياري ، فيييير رون فيي هم بنميييافتهم وأمييانتهم وسييلوك م الما ييي ي ، ونالبييا

( ول ذا ئاد انتشار اإلسالم أن يللكز في باديء 7) 0اا ت اك بدخول كثال من هراء الزنو؛ الى اإلسالم 

التجيييار ئييان يجميييع بيييان التجيييار  األميير فيييي املراكيييز التجارييية  امل مييية وفيييي امليييدن الكبييلى ، وبًييي  هيييراء 

والتًليم ، فإكا ما استقر بهم املقام أاشةوا مدارس لتًليم القرآن أو أاشةوا مسجدا ، وقاموا في نفع 

(8الوقت بمزاولة ال،شا  التجاري والتًليمي. )

 فييي عمليييية  
 
وم مييا يكيين ميين أميير فقيييد أسيي م التجييار املسييلمون بمييا فييي هم املغارويية بييدور كباييلا

التجييياري ميييع بيييالد السيييودان ، و مييي  هيييراء التجيييار سيييلع الشيييمال اإلفريقيييي ومً يييا الًقييييد   التبيييادل

اإلسيالمية واشييروها فيي السييودان الغربييي ، وأسسيوا بهييا مراكييز تجاريي  ، تحولييت  بًييد كليس الييى مراكييز 

 ضارية و قافي  .

اليدور الييذي ومين امل يم  قبي  الحييديث عين املراكيز التجارييية فيي مملكية السيينغاي اإلسيالمية و 

لًبت  في تدعيم الًالقاك مع الًالم اإلسالمي ، التطرق الى مدينة سجلماس  املغروية ،التي تًتبيل مين 

أهيم املراكيز التجاريية الواقًيية عليى أ يراف الحييحراء ، ئونهيا منطليق قوافيي  التجيار  باتجياه السييودان 

الغربي  املة شت  صنوف البضائع ومً ا الًقيد  اإلسالمية. 

البكري وصا ج اإلستبصار ، بةنها تقع نلى  ريق القواف  مسال  ش رين من نانا ، يذكر 

(9م( .)857هي / 140وأنها بن ت عام )

وقد اختلع البكري وصا ج اإلستبصار في من قام بضناء هذه املدينة ، ففي الوقت الذي يرى في      

( من مال  الااص 10ئان قد بناها ال سع بن منصور بن أبي القاسم ) البكري أن مدينة سجلماس 
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دون أن  شارك  أ د في اإلنفاق عل ها ،يرى صا ج اإلستبصار أن الذي ب   هذه املدينة مدرار بن 

(11عبدهللا .)

وملا ملدينة سجلماس  مين أهميي  تمايا بهيا موقً يا املحيوري ئونهيا تيروا بيان مدتليع أديزاء   

 عن املشرق اإلسالمي ، ئان ل ذا  املوقع وتنو  الشمال اإل
 
فريقي ووان منا ق دنوب الححراء ، فضال

يييا ممايييااك دًليييت ميييين  البضيييائع املتبادلييية وتركيييز عييييد  صييينائع واسيييتقرار التجييييار الوافيييدين إل هيييا ، ئل ي

سجلماسة عاصمة الذهج والقواف  التجاري 

ار ، مههيا ابين  وقي  النصييلي اليذي ككير هذا وقد أ شارك املصادر التاريدية الى هيذا اايدهي  

سجلماس  فقال:" وئانيت القوافي  تجتياي بياملغرب إليى سجلماسي  ، وسيكهها أهي  الًيراق وتجيار البصير  

وال وفة ، والبغداديون الذين ئانوا يقطًون كلس الطريق ، ف م وأوادهم وتجارتهم داير  ومفيردتهم 

  وفواييد دسييم  واًيم سيابغ  ، قلميا ييدان ها التجيار فيي دايم  وقوافل م نال منقطًة  إلى أرواح عميم

(12بالد اإلسالم سًة  ال " . )

وقد واكج هذا اايدهار ااقتصادي  ايدهار  قافي وعلمي ، يث يخرك ا ملديني  بالًدييد مين  

( وقد عم  بهذه املدارس واملسادد  لة 13املسادد واملدارس التي صممت بةسلوب ناية في الجمال ،)

 م ما في تدريع شت  أنوا  الًلوم اإلسالمي . )من 
 
(14الًلماء األفذاك الذين لًبوا دورا

لقد عدك سجلماسة عبل تاريد ا الطوي  مركز استقطاب للتجار وردال الًلم ، فساهمت   

فيي املقييام األول فيي الههضيية املغرويية ااقتصييادية والدي،يية والًملييية . كميا ئانييت بفًي  عمق يييا التييياريجي 

و قل يييا الحضيييياري ، ووفًيي  متسييياكن ها املتنييييوعان ال،شييطان ، وتفتح يييا عليييى دميييع التيييياراك الفكييييرية 

واملذهبيية  ، قبليية لتبيييادل اليييرأي ولحريية الًقيييد  والتسييام  الييدي ي ،  ييث تمايدييت باملنطقيية دميييع 

أهي  الذمية بدورهييم فيي املًتقداك التقليدية أو املذاهج الس،ية أو الشييًية أو الصيوفية ، كيما شيارك 

(15هذه الههضة . )

ة دنييييوب   والجييدير بالذكييير أنييي  ئييان لسجلماسييية صييالك متميييييز  باملمالييس األفريقييييية الواقييًي

(16الححيراء ، إك رنم صًووة دروب الححيراء الكيبلى ، فإني ا لم تكين  ادزا كميا تصوره البً . )
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مليالدي (، وضًت اللبناك األساسية للتقارب بان فمنيذ القرن ) األول الهجري / السابع ا     ي 

سجلماسيية ووييان منييا ق دنييوب الحييحراء ، ميين خييالل  ركييية القوافييي  التجارييية ميين د يية ، وتسييييال 

(17ر الك الًلمياء والفق اء لغر  اشر اإلسالم بان الشًوب األفريقية وتفق ه ا بتًاليم  السمحة. )

يييارية ،   يييا الحواضيييير واملراكييييز التجي ييييت أسيييباب اشيييةتها وتنوعييييت هيييذه األسييييباب أمي لقييييد اختلفي

وارتبطت بًوام  متًدد  اقتصادية و روية و قافية ، وكييانت الحاضير  تبييدأ بنييوا  عمرانييية وتتطييور 

يييا املمايييا  ، وإن اختلفييييت فيييي بًييي  التفاصيييي  بحسييييج ال،شيييية  أو الًوامييي  البيئييييية  لتكتسيييج مالمح ي

  بفض  توفر املقوماك الحضيارية لذلس . واملحلية ، وقد تطورك بً  املراكيز
 
 هايال

 
وش يدك توسًا

 سيييادك وتطييورك فيي فليل  ايدهييار السييلطة الحاكييمة ، يم مييا  
 
ومين الجييدير باملال ميية أن ميدنا

 أييام سيياد  
 
لبيث أن تقلصيت وأصبحيت مدينة مًتيياد  ضمن دولة دديد  وار ة لتيلس الدولية ، فمثييال

هي مركيز الثيق  السياسيي والتجاري ، ومليا آليت السيلطة ململكيية صكالح  ككومب،كيانت إمبلا ورية نانا ، 

مييالي تحييول مركيييز الثقييي  إلييى نييااي التييي قامييت علييى أنقاضيي ا مملكية السنيييغاي فييي النصييع الثييااي ميين 

 ، وبقيك  نيكانم مدةنكة صكغير  اإلسالمية القرن الاامع عشر امليالدي ، اتدذك داو عاصمة للملكية

عاصييمتهم  التييي اتدييذوها تنرككك  السيينغاي ، وبًييد اامتيداد املراكايي ي  اتدييذوا ميين مدينية  فكي مملكككة

عياصمة ل يم في الجنيوب إا تليس املواد ياك التيي  د يت بان املراكشيان وأهالي مملكة السينغاي بياد  

  اآل يار السيلبية األمر ، وما ترتج على كلس من خراب نتيجة الصدامياك املسلحة وما خلفت  من بًي

وسينحاول فيي هييذه الورقي   إما ية النقيياب عليى أهيم املراكييز الحضيارية واألسيباب التييي أدك إليى تة رهييا 

 باملر راك الًروية اإلسالمية القادمة من الشمال اإلفريقي في ع د األسكيان والنتاي  التي ترتضت عل ها .

تنركككك - : 1 

تنيبكت اشةك فيي القيرن) الايامع الهجيري /الحيادي يذكر صيا ج تاريخ السودان ان مدينية 

(  أميا الحسين اليويان فإني   ًتقيد أن  مدينيية 18عشيير املييالدي (، عليى يييد قبيلية مقشيرن الطييارقي . ) 

( ،نال أن ي أرجي  ميا كهيج إليي  عبيد 19هجيرية ، )  60ت،بكت ئان قد بناها امللس م،سيا سيليميان سنة 

دي ، ئونيي  أ يييد أ بناءهييا  يييث وليييد وترعيير  بهييا وتًلييم الًليييوم ف هييا ، لييذلس فيييإن ي أرى اليير من السيًي
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بححة ما أورده من مًلوماك  ول هذه املدينة ، أما املًلوماك التيي سياقتها بًي  املصيادر واملراديع 

التاريدية فإنها ئانت مستقا  من مصادر نال دقيق  ، ا تص  الى مرتبة أبناء املنطقة نفس ا.

دي أنهييا اسيبة إلييى سيييده  وارقيي   أو أميية ئانييت أميا عيين تسيميتها بهييذ ا اإلسييم ، فييذكر السيًي

(، وئيان أهيالي قبيلية مقشيرن الطارقيي  ي اليون 20) تنركككك تً ش في امل ان الحالي لت،بكت وئان اسيم ا 

( وعندما  غادرون 21بحيواناتهم في كلس امل ان في فص  الصيع ، ويغادرون  في الاريع إلى أروان ، )

يللئون أمتًتهم تحت  راسة هذه السيد .املنطقة 

وهنا أدد نفس ي متفقا مع ما أورده السًدي عن أص  التسمية ، نايل أايي أختليع مًي  عين 

دي فقيال بةنهيا سييده أو أمية، ألني  لي ع   قيقة الوضع اادتماعي ل ذه السيد  الذي لم يحيدده السًي

بحراسيية البضيائع للتجيار ، ليذلس أرجيي  أن مين املًقيول أن ت يون سيييد   كاك مركيز ادتمياعي  وتقيوم 

ت ون أمية ، وهو الرأي األقرب للواقع.

ت ) تنرككك هيذا وقيييد اتفقييت أنلييج املصيادر التاريدييية علييى كتابتهييا " ( 23" مثيي  محمييييود كيييًي

 ( ، وابن بطو   26( ، ب نما رسم ا الحسين الييويان )25( ، ألبلتلييي )24،أ مييد بيابييا الت،بكييتي )

ييييتو "  تنركككككككككتو  ي ي ي يييكي ي " أميييا بًييي  املستشييييرقان مييين أمثيييال تومييياس أرنولييييد فقيييد كتبوهيييا  " تمبي

Timbuktu) ( أو )Tombouctou ومن خالل اسيتًرا  هيذه النمياك؛ مين التسيمياك  أديد نفسي ي ، )

د وترعر  متفقا مع ما ورد في هذه املصادر التاريدية اإلفريقية  ، ئونهم من أهالي املنطقة ومههم من ول

وتًلم ف ها لذلس هم أدرى بها ووتاريد ا.

لقيد تماياك هيذه املدينيية بموقً يا الفرييد علييى ضيفاف نهرالنيجير اليذي مااهييا عين نالهيا ميين 

املدن املجاوره ، فاقللن كلس بوصف ا بالًممة واإليهار الًلمي والتجاري.

دي الذي ولد وترعر  ف ها و تلقى الًلوم في مساددها وقد وصف ا مررخ ا عبيد الر مين السًي

 عين تًلقي  بهيا فيقيول :" ... هيذه البليد   الطيييبة الطياهر  الزكيية 
 
 صيادقا

 
،في ئلماك مودزه تًبل تًبالا

الفاخر  ، كاك بركية ونجًية و يركية التي هي مسيقا رأ ي ي وبغييية نفسييي ،مييا داسييتها عبيياد  األو ييان ، 

(27ن. )وا سيجد عليى أدييم ا قا  لغيال الر ميا
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في م ان اسللاتيجي م م ، ف ي ملتقى الطرق التي تمر بها القواف  التجاريية عبيل  تنرك وتقع 

الححراء ، كما تحمى بموقً ا الههري بالقرب من نهر النيجير ، وقد  يدد الحسين الويان هذا املوقيع 

 من أ يد فرو  النييجر ")
 
وويذلس ت يون املدينية الو ييد  ( ، 28فقال :"....على بًيد نحيو ا نيي عشير ميال

عن  يريق الصيحراء  مصكر واملغكرب وطكرابلكتالتي تتحيكم في الطيرق البلي  والههرية التي تفيد اليي ا من 

، ومن أورويا عين  رييق املحييا  يم الههيير ، وقيد أ ليق عل هيا األوروييون ، املييدينة عييزيز  املنييال نييامضة 

( ، وقد وصف يا أبناؤها 29أودميال ا أي بلد إفيريقيي آخير في كهبي ا أو ملحي ا ) األسيرار ا تجياويها في  يرائها

 
 
أيضيا بةنها خال البيالد وأعمم يا وا نميال ل يا ، تً ش في  ركية دايبية و يرية وهي من أعمم بالد هللا أمنيا

(30ورفاهيية.)

شير املييالدي (وتحيول فيي القيرن )الايامع الهجيري / الحيادي ع تنركك ورنيم تةسي ع مدينية 

التجار  ال ها من مدينة وات  ، وورنم بً  مماهر الحيا  الثقافية التي بيدأك فيي الم يور نتيجية بنياء 

 إا بًييد عيود  م،سيا موسييى 
 
 واحيحا

 
التجار لبً  املسادد واملساكن لإلقامة ، فإنهيا لم تش د تطيورا

( ، أما قب  كلس فال يبدو 31(، واستالي  عل ها ) م1324هي/ 725ميلس ميالي من أداء فريضية الحي  عيام) 

 عييين 
 
ميين كتابيياك املييررخان أن سييال ان هييذه السييلطنة ئيييان ل ييم اهتمييام كباييل بمدينيية ت،بكييت ،فضييال

التوسع في عمارتها ، والذي روما يردع الى بًدها من مركز السلطنة في ميالي.

 ليم تًييرف خالل
 
 ييا ميا  سييتحق أن يطلييق عليي  فيين ومين املًتقيد أن هييذه املييدينة ظليت قيييرونا

دي مين  الًمار  بمًناه الحقيقي رنم ودود بً  مماهر الحيييا  الًلمييية ف هيا ، بيدلي  ميا ككيره السًي

أن أول  ال ا كيانت مسياكهها عبيار  عن أ يراش األشواك ووييوك األخشياش ،  م بًد كلس بدأك تشي د 

 مين التطييور التيدريجي ، فتحيييول النيياس ا
 
ليى بنيياء الجييدران ،  ييم قياموا بضنياء املسيجد الجيامع علييى نوعييا

 تنركك  ( وبًد فت  دياو عياصمة السينغاي ، وبسا نفوك مميلكة ميالي على32 سيج إمكياناتهم آنذاك.)

 تنرككك  ، قيام م،سييا موسييى بإاشيياء الًدييد مين امليدارس واملسييادد فيي كبيلى ميدن اململكية آنيذاك مثي 

دي اليى كليس بقولي :" ...ودخي  أهي  سينغاي فيي  اعتي  بًيد .  شيا وجن، وجاو ومكابي ل عبيدالر من السًي

 خار؛ مدينة كيييا  
 
 ومحرابا

 
وهميا هنياك اليى اآلن  ]جككاو[دوايه الى الح  ، ووطريق  ردع فابت   مسجدا

هييو الييذي بناهييا وصيييومًتها نليييى  ] مككابي[...أمييا الجييامع الكباييل فالسييلطان الحييا؛ موسيييى صييييا ج ميييلي 
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ت فإن  يذكر أن كنس مو    سيلطان ميالي ب   فيي ججي  مسييجد 33)فوف ")خمسة ص . أما محمود كًي

(34.) تنرك دامع 

وقيد أدى إدخيال الطيابع املًميياري الًربيي اإلسيالمي واألندلسي ي فييي تشي يد املسيادد والقصييور 

 فيي السلطانية في ئ  من ت،بكت وداو، الى ظ ور نو  دديد من الطراي املًماري اليذي ليم يكين 
 
مًروفيا

نربي إفريقيا آنذاك .والفض  في كلس  ًود الى امل ندسان الذين ئان قد اصطحبهما م،سا مو    ملس 

،  بالطونجقاملًروف  نبوإسحاق إبراهيم الساحلي  األندلس ،مالي آنذاك أ ناء عودت  من الح  وهما 

ميييروره  بمدينييية  اليييذي اصيييطحب  مًييي  ا نييياء ونبوعرككدب بكككن  دةجككك  الككككومم املوحكككدي الغدامسككك ،

(35ندامع وهو في  ريق عودت  من الح  عبل األراض ي الطرابلسية.)

  الطونجكككق أمييا
 
 بمقًيييد سييلطان  محكيييم البنييياء مجليييال

 
فقيييد ب يي  للسيييلطان م،سيييا مو يي   ب تيييا

لغرابت  بةرض م وأ رف  بضناء قبة مربًة الش   ، وضع ف ها ئ  خبلت  ال ندسية ، فجاءك مين أتقين 

السييييلطان موقيييع اإلسيييتغراب ،وكلييييس لًيييدم وديييود مثييي  هييييذه املبيييااي فيييي بلييييدهم  املبيييااي ووقًيييت مييين

،فقييد  شيارك فيي بنيياء مسييجد سيين وري ووقييية املبيااي واملسييادد  نبككا عركدب الككومم( أميا 36آنيذاك.)

(37األخرى في املنطقة.)

 ، بًييد بنياء املسييادد واملييدارس نت
 
يجية ايدهيييار لقيد ظ ير ااتجييياه الثقيافي ملدينية ت،بكيييت مبييكرا

الحيركة الثقافية  يث توافد عل ها الطالب والًلماء ، األمر الذي أسبغ عل ها  وب الشي ره  ت  صارك 

في نمر املسلمان تضاهي مدينتي إشضيليا ونرنا ة في نمر مسلمي أسبانيا أيام ايدهار الحضار  الًروية 

لكيية مييالي ومملكييية السينغاي اإلسيييالمية اإلسيالمية ف همييا . وياد مين م انيية هيذه املدينيية أن سيال ان مم

 ،من خالل اهتمام السيلطان بالقضيا  والفق ياء واملًلميان واأليمية ،اليذين ييدفع  
 
 خاصا

 
أولوها اهتماما

 ،وقد ا ي  اليويان أني  
 
 في الوقت الذي ئان يجل م ويحللم م كثالا

 
  سنا

 
 مرتبا

 
ل م السلطان  دميًا

 تفوق أرواح ساير البضائع.)تبا  بهذه املدينة املدطو اك الت
 
( 38ي تةتي من بالد البلبر ،وتدر أروا ا

است،ت  من عبار  الويان األخال  ، أن مدينة ت،بيييكيت ئانت تع  بطلبية الًلم ، كميا أن سكيان 

ييياء  ي ي يييال م علييييى اقتني ي يييثل  إقبي ي ي ييييدلي  علييييى كلييييس كي ييييية ، والي ييية روا بالثقافيييية الًروييييية اإلسيالمي ييييد تي املنطقيييية قي
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ارها لدردية أن أروا  يا فاقيت املدطي يو اك والكيتج ، لللاود بالًلوم املدتيلفة مميا أدى الى ارتفا  أسًي

ئ  أنوا  السلع األخرى .

كيييما أن م،سيييا سيييليمان ميييلس ميييالي ئييان  سيييتقدم الًلمييياء الييى بييالده خاصيية ميين مصيييير وويييالد 

 مين الكتيج  املغيرب واألندلع ، ليقوموا بم مة التدريع في دامع ت،بيكت
 
 كبيييرا

 
، كما دلج مً  عيددا

التيي اشيللاها مين القياهر  فيي أ نيياء ر لييت  املشيي ور  اليى بيالد الحجياي ألداء فييريضة الحي  وكليس بهييدف 

(39خدمة املتًطشان للمًيرفة والًيلم.)

لقد اشيةك ميدينة ت،بيكيت في ديو رو يي ،فةصبحت محيا األنميار يتوافد عل ها  يالب الًليم   

ميين ئيي   يييدب وصيييوب ، خاصيية الًييياكفان علييى دراسيية أصيييول الييدين والفقيي  واشيييير الثقافيية واللغييية 

(40الًروية ،لغة القرآن الكيريم التي أصبحت اللغة السايد  في املًامالك الرسمية.)

   هذا وقد شي دك ت،بيكت
 
منيذ أواي  القرن )الًاشر للهجير  / السادس عشر املييالدي( تطورا

 فيي ايدهارهييا الثقيافي وا سييما فييي ظي   كيييم األسييكيان : األسكيييا الحييا؛ محمييد الكباييل )
 
-899ملحوظيا

-956م( ،واألسكيا داوود )1549-1539هي/956-946م (،وخليفت  األسكيا إسيحاق )1528-1934هي/934

م( ،  يث استو هها ردال الًلم والفكير والتجيار بًد أن توافدوا  عليي ا من أماكن 1582-1549هي/991

 اتصال ا بب ئاك  قافية متنوعة ، وقد سج  هذا اإليدهيار 
 
 ممااا

 
شت ، األمر الذي دًل ا تحم   ابًا

(41الحسين الويان عندما وصع الحركة الًلمية بهيا.)

التاريديية ، أن اليدور الثقيافي والحضياري ملدينية ت،بيييكت  يت ي  مين خيالل ميا أوردتي  املصييادر

ظيي   سيييال فييي خييييا مسيييتقيم  تيي  ديييياء ع يييد األسكييييا محمييييد الكيييبال ،الييذي مثييي  فلييل  الن يي  التيييام 

واإلكتيمال ،مع التوسع الكبال في اإلعتماد على املنه  اإلسالمي في الحكم في مدتلع مجااك الحيا  في 

مية ، وكلييس ميين خييالل اإلسيييتًانة بقضييا  مسييلمان تييم تًييييههم فييي ئيي  امليييدن مملكيية السيينغاي اإلسييال

والقرى التابًة للمملكة ، كيما أن األسكيا محمد الكيبال ئان ا يقدم على اتداك أي قرار دون استشار  

محمككككود ككعككك  ،الشككيل عردالرحمكككن السيككككوطم ، أهيي  الًلييم ، وئييان ميين أهييم مستشييياري  القاضيي ي 

أمايل مكييية  الحسكن، مكوالي العركاس لككريم املغيلي ، الشيخ شمهروش الجن، ،والشريفالشيخ عركدا
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(وهنيا تم يير الثقيية الًالييية فيي الًلميياء الًييرب املسييلمان وا سييما علميياء الشييمال اإلفريقييي الييذين 42،)

عملوا مستشارين وأصحاب تة ال في كيافة قراراك سال ان املنطقة.

رك الحيركة الًلمية أكثل من كي قب  ، وكلس اهتمام  هو اآلخر وفي ع د األسكييا داوود ايده

بالًلماء ، وهو أول من أاشة خزاين املال و خزاين الكتيج ،  ييث ئيان لي  اسياخ ي،سياون لي  الكتيج ، 

 ل م.)
 
(43التي ئان يهدي الكثال مهها الي الًلماء تمجيًا

 من الت
 
طور الًمرااي والثقافي أيام مملكة وم ما يكن من أمر فإن مدينة ت،بيكيت شي دك نوعا

 ملحوظان أييام األسيكيان ، وا سييما فيي ع يد األسيكيا 
 
 واستقرارا

 
مالي اإلسالمية ، لكهها ش دك ايدهارا

محميد الكبال الذي بدأ  يات  السياسية  بانتها؛ سياسة  كيمة تهدف الى إصالح األوضا  املللدية في 

كت بشي   خيياص ، ليذلس ئييان اهتمامي  بهيذه املدينيية أكثيل ئونهييا اليبالد بصيور  عاميية ، وفيي مدينيية ت،بيي

عاصييمة الثقافيية اإلسيييالمية فييي نييرب افريقييييا ، فيياهتم بهييا وبًلمائهيييا ميين أديي  إ قييياق الحييق وإرسييياء 

الًدالية ف هييا ، ممييا دًي  ميين ع ييده أيهييى فليلاك التيياريخ اإلسييالمي والحضيار  اإلسييالمية فييي السييودان 

لحسيين اليويان الحييا   فيي هيذه املدينية فيي ع يد السيلطان األسيكيا محميد الغربي عييامة ، ولقد وصع ا

 رايجيية 
 
الكبايل، بةنهيا ئانيت ل يا شيةن ، وف هيا محييالك البييع الًيامر  بامل،سيوداك والكتيج ، وئانيت سيوقا

تودد بها بضائع من بالد املغرب ومصير وأورويا ، كميا ئانيت ف هيا أ يياء خاصية  سيكهها تجيار مين دمييع 

( ، األمر الذي رفع من ش ر  املدينة الثقافية والًلمية عما ئانت علي  من قب  .44سالمية )البالد اإل

ضيالتهم امل،شيود   أو املدينية الفاضيلة ،فيية  تنركك لقيد وديد أهيالي السيودان الغربيي عامية فييي 

خيذوا يتوافييدون عل هييا  يييث ودييدوا املسيياوا  فييي ظيي  الييدين اإلسييالمي  الحنيييع ، فتو ييدك القباييي  

لجماعاك وساد الًدل والسالم دو املًامالك في املدينة ، وقد تة ر أهل ا بما تًلموه من  قافة دي،ية وا

يييي القييييرن )الاييييامع  ولغييية عروييييية سييييواء ميييين امللثميييان أو الطييييوارق  أو املييييرابطان منييييذ اشييية  املدينيييية في

فريقية أخرى.الهجري/الحادي عشر امليالدي( ،فةصبحت ل ا ش ر   قافية ا تضاه ها ف ها مدينة ا
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يييينغاي  يييالي والسي ي ييييي مي ييييت أيييييام مملكتي يييية ت،بكي ييييي مديني يييية الًمرانييييية في ييييت الحركي ييييد انتًشي هييييذا وقي

يييييالدي  ي يييير املي ي ييييادس عشي ي ييييرن السي ي يييير القي ي ييييي أواخي ي ييييان في ي ي ييييد املراكشي ي يييى يي ي ي ييييقطت علي ي ييييى أن سي ي ييييالميتان ، الي اإلسي

م(.1591هي/999)


 
 وقييد تحكمييت املدينيية فييي  ييرق الحييحراء الكبييلى ، والطييرق الههرييية ، لييذلس أصييبحت مركيييزا

 ، أي أن الثقافية سييارك فيي رئياب التجييار  أينميا  ليت ، ألن التييادر يحمي  مًي   قافتيي  ، 
 
 و قافييا

 
تجارييا

كما أن  ية ذ من  قافاك من يتًام  مً م ، ووذلس يحد  التة ال والتة ر .

ومن املال   أن قو  تة ال الثقافة الًروية اإلسيالمية ئانيت عميمية بحييث أنهيا أ يرك فيي هيذه 

اك وألغت الكثال من املورو اك الثقافية التي تمع دوهر الًقيييد  .املجتمً

والدلي  على األ ر الذي خلفت  الثقافة الًروية اإلسالمية في املنطقة ، كلس اإليدهار اإلسالمي 

 فييي كييثل  مسييياددها 
 
والثقيافي فيي الغييرب اإلفريقيي عاميية وفيي مدينيية ت،بييكييت خاصيية ، ويم ير كلييس دلييا

(45دطو اك والكتج الًروية وارتفا  أسًارها اكا ما ق ست بالسلع األخرى.)وانتشار امل

هذا وقد أشاد الر الة والكتاب الغرويون باإليدهار الذي ش دت  هذه املدينية والتقيدم اليذي 

 ومقامية عليى  يرق  ديثية )Duboisئانت علي  ، فوصيف ا ديبيوا )
 
( ،أميا 46( بةنهيا مدينية منممية ديدا

إن  يصع منايل ا بةنها مدتلفة األججام والش   ، بًض ا من الطان مندفضة البناء ( فBarthبار  )

(، كما 47وبًض ا عال ، والبً  اآلخر محلى بزخارف، وبًض ا محا  بةئواخ قيش وشوارع ا ضيقة )

،  ييث تسيابق هيراء  انتشرك بها املبااي الفدمة من قصور شيدها األفراد وكوو النفوك اإلقتصيادي

في تزيان قصورهم ب افة أنوا  الزينة املتوفر  آنذاك ئالذهج والفضة ونالها ، وادتهد امل ندسون في 

إظ ار الطابع املًماري اإلسالمي الذي يحائي الفن املًماري فيي الشيمال اإلفريقيي ، لي يون ميرآ  تًكييع 

(    48بيكيت خاصة ، ووا ي السودان الغربي عامة.)الحضار  الًروية اإلسالمية التي اشتهرك بها مدينة ت،

ومين اليداي  علييى اإليدهيار الًمرااييي اليذي شي دت  هييذه املدينية كثييل  مسياددها وقصييورها ، 

، الذين ئيان يتوافيد  ومسكجد سنكوري ، ومسكجد سكيدي ةحي،ملسجد الكريرأي ا جنجري بيرفف ها 

(49الدراسة والتًليم.) عل هم املصلون ألد  الًباد  ، والطلبة لغر 
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هذا وقد أس م الًديد من الًلماء والفق اء الليضيان في نق  املر راك الًروية اإلسيالمية مين 

خيالل اتصيال م بًلميياء مدينية ت،بكييت فيي هييذه الفليل  ، فميين الًلمياء الييذين وصيلت تيية الاتهم إليى هييذه 

 الطشانم التاجوري بن نحمد عردالرحمن بن محمداملدينة من خالل دروس م ومرلفاتهم  ،الشيخ 

(، فقييد 50م()1553هيي/960اليذي نيادر  يرابلع الغيرب وعيياش فيي مكية املكرمية اليي أن تييوفي بهيا عيام )

 ضير  لقيياك درس التيادوري بمكيية املكرمية الًديييد ميين علمياء مدينيية ت،بكيت ومييههم مين أدييايه وفييي 

عندما أدى فريضة الح  عام  العالم نحمد بابا التنركت،والد  الشيخ نحمد بن عمر نقي مقدمتهم 

 الفق هان 51م()1549هي/956)
 
ابم بكر بغيكغ وشقيق   محمد بن محمكود بن( ،كما  ضر دروس  أيضا

(52عندما أديا فريضة الح .) نحكمد بن محكمود بغيكغ

 فيي املنطقية فيي القيرن التاسيع الهجري/الاييامع 
 
 كبايلا

 
ومين الًلمياء الليضييان اليذين ترئيوا أ يرا

، الذي ر لت أسرت  في فليل  مبكير   ابن عردالرحمكن الخطاب ةحي بن محمديالدي ، الًالم عشر امل

 في اشر اإلسالم ، يت   كلس من خالل إدايتان ئان قيد منح ميا 
 
 م ما

 
الى نرب افريقيا ، ولًبت دورا

ليذي ئيان يذي الاطاب الى  البان من ت،بيكت توحيحان أنهميا ئانيا مدرسيان ف هيا ، مميا ييدل عليى األ ير ا

 بمملكة السنغاي.)
 
(53متجذرا

هذا وقد أسي م بًي  علمياء الصيوفية الليضييون بيدور هيام فيي تًمييق عالقياك ليضييا ميع بيالد 

نيييرب افريقييييا فيييي القيييرنان )التاسيييع والًاشييير الهجيييريان / الايييامع عشييير والسيييادس عشييير امليالدييييان 

،اليذي ئيان  الفيتوري األسكمر سليمالشيخ عرد السالم بن (،والذين ئان من أبريهم الًالم الجلي  

يلتقيي الحجيا؛ األفارقية عنيد ميرورهم بطيرابلع فيي اليذهاب والًيود  اليى األراضي ي املقدسية ، وئيان مين 

نحمككد ، واليد الفقيي  نحككمد نقيكك  التنركتك،أبري الًلماء الذين  ضروا  لقياك عبيدالسييالم األسييمر ، 

. عردالسالم األسمرالشيخ ( الذي درس التصوف على يد 54،)بابا التنركت،

والذي تولى  عردالسالم األسمر، وهو أ د  الب الشيخ ككريم الدةن البرمونم يذكر الشيخ 

،ِأشييار فيي  الييى  55 )() مناقك  الشككيخ عردالسكالم األسكمركتابية سيال  الشيييخ فيي مدطيو  أسييماه ) 

الًالقاك الو يقة واملت نة التي ئانت بان الشيخ عبدالسالم وعلماء وأهالي مملكة السنغاي ، وا سييما 

أ د أبري رمويها ، ف انوا يتبادلون الفتاوي واملشور  ، وهدا  نحمكد بكابكا نقي أهالي ت،بكيت الذي  ًد 
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 للًالقاك الثقافية املتبادلة
 
 قويا

 
بان ليضيا وولدان نرب أفريقيا وئان من أهم املراسالك   ًتبل تجسيدا

التيي تميت بيان الشييخ عبدالسيالم ، وقطيج علميياء ت،بكيت الفقيي  أ ميد أقييت تليس الرسيالة املسييما  " 

(56" ) األنوار السنية في نسانيد الطريق العروسية

هيذه الرسيالة إن دليت عليى  يي يء ، إنميا تيدل عليى تليس الًالقيياك الرو يية التيي ئانيت قايميية   

بان ليضيا ومملكة السنغاي اإلسالمية ، واملكيانة التي ئان  يحمى بها علماء ليضييا ، والشييخ عبدالسيالم 

ق صوفية أ دهم ، ومدى تة ال  ريقت  الًروسية على  يا  هذه املجتمًاك التي ئانت ضمن عد   ر

قادمة من الشمال أس مت في اشر اإلسالم بهذه املنا ق ، ونقلت املر راك الًروية اإلسالمية إلى نرب 

أفريقيا .

ومن أبري مماهر التة ال الثقافي بسضج اإلتصااك التي تمت بان بالد املغرب األق    وممالس 

ًلمييييي الييييذي خلفيييي  الشيييييخ السيييودان الغربييييي وخاصيييية مملكيييية السيييينغاي اإلسييييالمية ، كليييس اللييييلا  ال

م(، صييا ج 1428،1490هيي/832،895) محككمد بككن ةوسكف السنو كك ،، والًييالم  عردالكككريم املغيلكي

(،اليذي  انتشيرك مرلفاتي  فيي منطقية نيرب افريقييا ، وا 57) عقييد  أهي  التو ييد أو الًقيييد  الكييبلى

(،والفقييييي  58ليييييم )التييييي أحييييحت ميييياد  أساسييييية فييييي منيييياه  التً بًقايييييد السنو يييي يسيييييما املًروفيييية 

الذي وفد مع مجموعة من الفق اء واستقر في ت،بكت ،ودرس باملسجد الجامع الى  نبوالقكاسم التواتم

 وسادك مرلفاتهم في 59م(،)1527هي/935أن توفي عام )
 
  قافيا

 
( ومن الًلماء املغاروة الذين ترئوا ترا ا

م( ومهها مصنف  الشي ال 1508هي/914)ك ي نحكمد بن ةحكم بن محكمد الونشكريس ،نرب افريقيا الفقي  

(،والذي ئان ييدرس مين  املًيار املًرب والجامع املغرب عن فتاوي علماء افريقية واألندلع واملغرب) 

(60ضمن املناه  الدراسية ب   املراكز الثقافية في نرب افريقيا.)

ومن الجدير بالذكر أن   قد توافد على  يواضير املغرب األق    الكثال من الطلبية والفق ياء 

السودانيان ،فمههم من درس بمراكزها الثقافية وتزود بمدتلع الًلوم  م عاد الى بالده للتدريع مث  

ابكن ييد . الذي سافر الى املغيرب و ضير بفياس ودرس عليى  مخكلوف بن علي بن صكالح الرلرابيالشيخ 

 ييم عيياد إلييى السييودان للتييدريع ب ييانو وئاتسيينا ، وئانييت ليي  نييوايل وأبحييا  ،مييع الفقييي  الًاقيييج   ككازي 

األنصم ي ،  م سافر إلى ت،بكت فّدرس بها  م ر   مر  أخرى إلى املغرب ، فدخ  مراكش ودرس بها  م 
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ميين اختييار اإلسييتقرار  ( ، وميين الًلميياء السيودانيان61م()1534هيي/940عياد الييى بييالده وتيوفي بهييا عييام )

، الييذي ر يي  اليييى املغييرب وتييوفي فيييي  نقككككي  النحكككوي  نبككوحفع عككككمر بككن الحكككا  نحكككمدبيياملغرب مثيي  

(62مراكيش .)

هذا وقد اتدذك الًالقاك بان املغرب وولدان نرب افريقيا بش   عام أنما  مدتلفة ، ئان 

لًقيدي ، وا سيييما أن الًالقياك السياسييية ل يا األ يير البيالغ فييي املييدان اإلدتميياعي والثقيافي والفكييري وا

 أييام مملكية السينغاي اإلسيالمية فيي 
 
 ورسيوخا

 
 ميا ياد الًالقياك عمقيا

 
 أ يانيا

 
ئانت متقاروة ، وأن تشابها

ع د ملك ا األسكييا محيمد الكيبال وكلس بًد تجذر ون   املير راك الًرويية اإلسييالمية فيي املنطقية بًيد 

(63اإلسيالمية في ئافة مناحي الحيا  السياسية وااقتصادية واادتماعية .) أن تة رك باألنممية الًروية

ومثلما ئان للمغرب وليضيا دور هام في ايصال املر راك الًروية اإلسالمية إليى نيرب افريقييا ، 

فإن مصر ئان ل ا القدح املًلى في نق  الثقافة اإلسيالمية إليى هيذه املنيا ق ،فًالقياك مصير ميع نيرب 

لم تكن وليد  الً د اإلسالمي ، ب  أن دذورها  تمتيد إليى فليلاك تاريديية قديمية ، وقيد بيريك  افريقيا

مًالم الًالقاك بان مصر ومملكة مالي اإلسالمية في القرن) السابع الهجري/الثالث عشر امليالدي (في 

 ع ييد م،سييا مو ييي   ملييس مييالي ، وتو يييدك بًييد ر لتيي  اليييى الحجيياي ومييروره بمصييير ، والتييي ئانييت 
 
أييييذانا

لًالقيياك شييملت ئييي  املجييااك التجاريييية  والفكرييية والًلمييية ، وأصيييب  بًييدها دخيييول مصييير بال،سيييبة 

 بحضيار  
 
 مباشيرا

 
لحجا؛ نرب افريقيا ا  ً يي فقيا مجيرد ميرور عيابر اليى الحجياي ، بي  أصيب  اتصياا

غلون فرصييية  عروييية إسييالمية راقييية وولييلا  إسيييالمي عميييق الجييذور ، ف ييان أهيييالي نييرب افريقيييا  سييت

مييرورهم بمصيير لحضييور  لقيياك الًلييم فييي الجييامع األيهيير ، و يييث أن املييذهج املييال ي هييو السييايد فيييي 

املنطقية ئييان السيودانيون يتلقييون الًليم علييى ييد فق يياء املالكيية  . وقييد كهيج بهييم تشيوق م لتحصييي  

ي مصر وتحملوا علوم الشريًة على مذهج اإلمام مالس رض ي هللا عن  أن أاشةوا مدرسة خاصة بهم ف

( ، كمييا أقيميت الًديييد مين املييدارس والاانقياواك التييي أسي مت بييدور  قيافي وعلمييي 64دمييع نفقاتهيا )

املدرسككة الصكككالحية ، املدرسككة ال,امليكككة ، املدرسككة الصكككالحية ، املدرسككة ال اهريكككة ، متماييا ، مههيييا 

نقكال الريبرسككية و انقككال املدرسكة املنصككورية ، املدرسكة املةيدةككة ، و انقككال سكعيد السككعدا  والخا

(65.) قوصو  و انقال شيخو
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 منقطييع 
 
وفيي ع ييد األسيكيا محيييمد الكييبال ملييس السيينغاي اإلسيالمية شيي دك الًالقياك تطييورا

النمايل ، وا سييما بًييد أداءه لفريضية الحيي  التيي ااًكسيين آ ارهيا فيي أكثييل مين مجييال ، كميا أن موسييم 

رافقيوا األسيكيا محييمد الكييبال لالتقياء بًلمياء الحجياي ، الح  ئان فرصة لًلمياء بيالد السيودان اليذين 

 فيي سيضي  تطيوير 
 
 كبايلا

 
مما أدى إلى أن الشرق بتقاليده الجامًية والدي،ية قدم إلى علماء ت،بيكيت عونا

وإدياد  اللغيية الًرويية وفروع ييا ؛ والتًميق ف هييا باعتبارهييا األدا  الو يييد  للوصييول إليى تسييينم الًلييوم 

سييالمية ، ف ييان األيهيير الشيريع مركييز اسييتقطاب لًلميياء وأسياتذ  ت،بكيييت خاصيية ونييرب واملًيارف اإل

افريقييا عامية ، وئييان يقييم فيي  كبييار الًلمياء اليذين تلقييوا مدتليع الًليوم علييى أييدي د ابيذ  األيهيير ، 

مين أكثيل علميياء  عردالرحمكككن السيككوطمليذلس ئانيت ئلمية علمياء الشييرق مسيموعة فيي املنطقية ، وئيان 

 علييى مجريياك األميور فييي فيي نربيي افريقيييا عاميية )الشير
 
( ، ليذلس عنييد الحيديث عين امليير راك 66ق أ يرا

يييييو ي  ي ي ييييدالر من السي ي ييييري عبي ي ي يييالم املصي ي ي يييى الًي ي ي ي يييار  إلي ي ي يييين اإلشي ي ييييد مي ي ي يييير ابي ي يييين مصي ي ي يييية مي ي ييييالمية القادمي ي اإلسي

ي849) ي1445هيي/911ي م(،اليذي اشيتهر بصي ت  الًلميي ، وتًيدد مرلفاتي  التيي بلغيت  يوالي  ال مايية  1505ي

(67رك في نرب افريقيا .)انتش

 في  تقوية الًالقاك الثقافية مع  عردالرحمن السيوطمهذا وقد أدى الشيخ      ي          ي  
 
 م ما

 
دورا

 من فتاوي  التي ود  ا 
 
مملكة السنغاي اإلسالمية ، من خالل شر   ملفاهيم اإلسالم انطالقا

( وقد تو دك الًالقة 68بالقاهر  .)إلى األسكيا محيمد الكبال  بًد عودت  من الح  ومروره 

بييان السييييو ي واألسيييكيا  ييييث أصيييب  ا يقيييدم علييى أي عمييي  م يييم إا بًيييد اسيييتفتاء اإلميييام 

(69السيو ي .)

كميا ئييان للسييو ي اتصيييااك مسيتديمة مييع أسيياتذ  السيييودان وعلمايي  ، إمييا عين  ريييق                   

 عل هم ، املراسلة أو عن  ريق اإلتصال املباشر أ نا
 
ء موسم الح  أو بًده ، وئان تة اله كبالا

الييى ر ابيي  وأصييب  ل ييم رواق خيياص بهييم  األزهككر الشككريفوا سييما الًلميياء الييذين ادتييذبهم 

نحمككد ديد الًيالم  الشيخ نحكمد بن عمكر بن نحمكد نقيك باأليهر ، وعلى رأس هراء الًلماء 

م( ، ولقي اإلمام 1485هي/889الذي وص  الى القاهر  في  ريق  الى الحجاي عام) التنركتكم بابا
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السيو ي  وخالد األيهيري شيارح التوضي  وقرأ عههما ،  م عاد إلى ت،بكتيو ودرس بها  ت  توفي 

(70م(.)1535هي/942عام )

القاضك ، انيان  مثي  الًديد من الًلمياء السيود الشيخ عردالرحمن السيوطموقد التقى                

ككك ،محمكككود كعككك 
 
صكككالح جكككور ، ككككاي زككريكككا ، محمكككد تننكككك  ،  ، نلفكككا  والشككيخ محمكككد  ت

، وهييم مييين األعييييان الييذين رافقيييوا  القاضكك ، محمككككود ةككككدبغ ، والشككيخ مكككور محمكككككد هكككووار

ن الًلميية ، إليى الحجياي ، ودلسيوا لليتًلم فيي  لقياك الًلمياء املصيريا األسككيا محمكككد الكريكر

(71.) عردالرحمكن السيكوطموفي مقدمتهم اإلميام 

لقيد ظلييت القيياهر  تمثيي  منطقيية دييذب بال،سيبة لًلميياء نييرب افريقيييا بشيي   عييام ، ملييا                   

لايهير الشريع من سمًة إسالمية ،  يث ئان أهم مركز علمي في الًالم اإلسالمي في كليس 

 للاالفة اإلسالمية الوقت ، وخاصة أن القاهر  ئ
 
انت تمث  مركز  ق  املسلمان بوصف ا مقرا

 عليى اشير الًليوم الدي،يية التيي  1258هي/ 656بًد سقو  بغداد عام ) 
 
م(، وئان األيهير دايبا

تمثي  اللييلا  اإلاسيااي للمسييلمان فييي الًيالم ، ووييذلس ئانيت تجتييذب علميياء مراكيز بييالد نييرب 

ت تقدم  ل م من علوم ومًارف ئانوا يج لونها في األص  إفريقيا الًلمية ، ل ع فقا بما ئان

 في تحقيق ما ئيانوا قيد تًلميوه ودرسيوه فيي أقطيار أخيرى مين الًيالم اإلسيالمي ، 
 
، ولكن أيضا

ول ذا  رص علماء مدينة ت،بيكت الكبار على اإلقامة في ر ياب الجيامع األيهيير ، ليذا ليم تقيع 

و ي ب  استمرك بًيد وفات  ، وتقا رك دمو   لبة اتصااك هراء الًلماء عند اإلمام السي

الفقيك  ابواملحاسكن الًلم الى القاهر  للههي  مين مراكزهيا الًلميية ، ومين بيان هيراء الًلمياء 

م( ،  1509هي/ 915الذي وص  في  ريق  إلى الح  عام ) محمككود بن عمكر بن محمككد نقيك 

( ، 72ونايلهم )القلقشكندي  واللقكانيي   ابراهيم املقد  ، ، الشكيلوالتقى علماءها ، مههم 

 الفقيك  محمككد بكن نحمككد التاز تككم املشككهور بكأةككد محمككدومن الًلماء الذين ياروا القاهر  

زككريكككا والبرهككككاني  الييذي أخييذ علوميي  علييى يييييد صفيييو  ميين علميياء مصييير مثييي  شييييخ اإلسييالم 

وصييي  مكيية دلييع الييى دروس  ، وعنيدما والقلقشكككندي وابكن شككريف وعركدالحكككق السنرككاطم

وابكن عمك  عركد القكادر وعلكي بكن ناصكر الأجكازي ونبكم الطيك   نبوالبروكات النكويري الفقيي  
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، وأدايه الس،با ي وعاد إلى بالده )كييشن( فتولى قضاءها ودلع للتدريع بها إلى أن  البشكت،

( 73م( .) 1529هي/ 963توفي عام )

د ئان من بان علماء مصير الذين ر لوا إلى بالد السودان واستقروا وعلى الجانج اآلخر فق     ي          ي

 الشيخ محمكد بكن ةوسككف األندلسككمفي مملكية السينغاي اإلسيالميية ، قاض ي املالكيية بمصير 

م( أي بًيد  يوالي عشيير سيينواك مين  1503هيي/ 909اليذي قيدم إليى بيالد السيودان بًيد عيام )

ييييكيا ي ي ي ي ي ي ي ي ييييولي األسي ي ي ي ي ي ي ي ي ييييوفي  تي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييي  تي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييييا  تي ي ي ي ي ي ي ي ي ييييث ف هي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يييينغاي ، ومكي ي ي ي ي ي ي ي ي ييييم السي ي ي ي ي ي ي ي ي ييييبال لحكي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييييد الكي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي                                        محمي

(74م( ) 1514هي/ 920عام  )

وعيالو  عليى تبيادل الير الك بيان علمياء مملكية السينغاي اإلسيالمية وعلمياء مصيير ، ئيان بييان              

التيييي تحتييا؛ إلييى التيييدقيق ميين أ يييد الجييانبان تبييادل للرسييياي   ييول بًيي  املسييياي  الفق ييية 

*  سككالم السككي وريإليى الًييالم املصييري  الشككيخ نحمككد بابككا التمركتكك،الطيرفان ، مههييا رسيالة 

"  ستفسييير ف هيييا منيييي  عييين بًييي  مييييا استً ييي   لديييي  ميييين  نسككك لة فكككي املشكككككالتوعنوانهيييا " 

 و ال ان 
 
مسةلة ، موضوعاك في مدتيصر خلي  وابن الحادج ، ويّضمن محتيوى الرسالة ستا

وأبيدى أ مييد بابيا  ول يا أراييي  ، و ليج مين الشييخ السييههوري وعلمياء مصيير أن يب نيوا ود يية 

(75نمرهم فيما وص  إلي  من رأي .)

" التي ود  ا أ ميد بابا  مسا   إبى علما  مصكروكذلس رسالت  الى علماء مصر املًنونة "      ي          ي 

رين مسيةلة ،  ليج ف هيا مين علمياء عصييره أن م( ، وتشيم  إ يدى وعشي1605هيي/1014عيام )

يضنوا ل  رأيهم فيما استً    علي  من مساي  فق  وصييرف ونحييو وأصييول ، وفيي ئي  مسيةلة 

 كلس بةدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلع الصال  ،  م 
 
ئان أ ميد بابا يبان رأي  ، داعما

(76)يطلج من هراء الًلماء بيان ود ة نمرهم الفق ية ف ها  

لقد ظلت هذه ااتصااك  الثقافية تتفاع  بان مصر ومملكة السنغاي اإلسالمية مميا أدى              

إلى ظ ور هذا النو  من الر ي الثقافي والتقدم الحضاري  اإلسالميان في البالد .
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: _ جنكم2

،  م(1101هككك   494م )تقيع إلييى الجنييوب الغربييي ميين ت،بكيييت، وقييد تةسسييت  ييوالي عييا                    

دي فيي 77وكلس في ع د الدولة املرابطية باملغرب ) ( ، وقد بن ت هذه املدينة كميا ييذكر السًي

( ، ويًود الفض  في بنائها لبلابر  صيههادة اليذين أرادوا أن 78أواسا القرن الثااي للهجر  )

  يلتقي في  تجار املل  بتجار الذهج )
 
 تجاريا

 
انتشر بها اإلسالم بفض  ( ، وقد 79ت ون مركزا

د ود الدعا  املسلمان واندما؛ أهل ا بالتجار املسلمان ، وكذلس نتيجة الهجير  التيي ئيان ل يا 

 من القباي  األماييغية قد ارتحليت مين الحيحراء 
 
األ ر البالغ في اشر اإلسالم ،  يث أن كثالا

(80.) إلى املنا ق الجنووية واستقرك ف ها واندمجت مع الس ان املحليان

على يد  شد كبال ككككنرككروفي القرن )السادس الهجري / الثااي عشر امليالدي (أسلم ملك ا      ي          ي 

،ومع أن رواية السًدي قد تكتنف ا بً   81)من الًلماء قدره السًدي بةربًة آاف عالم )

فيييي  جنككككمالم فييي املبالغيية فييي تقييديره لًييدد الًلميياء ، فييإن لييذلس داليية علييى مييدى انتشييار اإلسيي

القرن )السادس الهجري / الثااي عشر امليالدي (،وروما قب  كلس ،  م أن ودود هذا الًيدد 

أو ما

يقارو  من الًلمياء دليي  عليى أنهيا قيد أصيبحت تنيافع ت،بييكت فيي مركزهيا الًلميي والثقيافي ، وقيد        

وصف ا السًدي بةنها :" مدينية  

 ودبليييية ، عميميييية ميمونييية مباركييية        
 
ة ووركييية ور ميييية ، دًييي  هللا كليييس فيييي أرضييي ا خلقيييا كاك سييًي

و بيًة أهل ا الللا م    والتًا ع 

(82واملواسا  " .)     ي

 فيي ديذب النياس إل هيا ، خاصية القوافي  التجاريية القادمية مين شيت                  
 
وروما  ئان كلس سضبا

  ييث تسيتقب  بضيائع السيودان ؛ وئانيت سيلًتا امللي  
 
 هاميا

 
 تجارييا

 
األقطار  ت  صيارك سيوقا

والذهج هما السلًتان الري س تان
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قييايا* فييي الشييمال  ييث ا يودييد فييي السييودان موقييع اللتيان تجلبييان ألسييواق ا ، فيياملل  ييةتي ميين ت       

 فيي ننيياء 
 
للملي  سييواه ، واليذهج يييةتي مين الجنييوب  ييث منادميي  املشي ور  التييي ئانيت سييضبا

( وهكيذا أصيبحت مدينية دنييي مين أن ي  بيالد السيودان فيااًكع 83أهيالي السيودان الغربيي )

الًلميية مين مسيادد وميدارس  كلس على وضع س انها اإلدتماعي والثقافي فكثلك ف هيا املراكيز

وياد عدد الفق اء والًلماء ف ها .

سيييع فيييي دنييييي هيييو املسيييجد الجيييامع اليييذي أاشيييةه                  
 
وميين الجيييدير باليييذكر أن أول مسيييجد أ

رف  ككنبر السلطان (، 84) بجامع جككن،بًد إسالم  ،  يث هدم قصره و ول  الى مسجد ، ع 

 جنكم، وهو الذي علم أه   ملوم ادريتاءه رد  عربي يدعى وتفيد الرواياك أن الذي تولى بن

ييييالمية .) ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يييية إسي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييياليج عرويي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يييا بةسي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يييايل م ويزخرفونهي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييييون مني ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييييع يضني ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي (                                                          85كيي

 ، وفليل  مين  كييم مككابي اإلسكالمية وقيد ظليت هيذه املدينية محتفميية باسيتقالل ا أييام مملكية

، وهييو الييذي انت يي   آدمم( ، واشييتهر ميين ملوك ييا امللييس 1480هييي / 885  عييام ) تيي السكنغاي

مليس السينغاي بًيد  صيار دام سيبع  سكن علكيفي ع ده ، عندما استولى عل ها  جن،استقالل 

سينان وسيبًة أشيي ر وسيبًة أيييام ، إا أن سيقو  ا فييي ييد مليس السيينغاي ليم ينييي   كيم هييذه 

بًد أن سكن علي كيم ا ، وقد تو دك الًالقة ب ن  ووان في   آدماألسر  ، فقد استمر امللس 

 ل  على مدينة آدمتزو؛ بوالد  
 
(86.) جنككم،  م أقره نايبا

، ووصف ا وككر أنها مركز تجاري األسكيا محمككد الكككريروقد يار الويان هذه املدينة يمن      ي          ي  

 كباييل  ميين خيالل 
 
تًييامل م مييع األمياييغ فييي األقمشيية القطنييية هيام ، وأن أهل ييا يجنييون أروا يا

وكيذلس األقمشيية األوروييية واألسييلحة والنحيياس ، وككيير أن الييذهج هييو الًمليية املسييتًملة فييي 

اليبالد ، وأشيار إليى وديود الًلميياء والفق ياء والتجيار اليذين  سيكنون مييع املليس فيي حيي خيياص ، 

سين هنيدام ، و  مين وامتيدح اهي  هيذه املدينية مليا يمتيايون بي  مين   
 
ككير أنهيم يصينًون لثاميا

( 
 
 أبيضييا

 
( 87القطين األيرق أو األسيود  غطيون بيي  رؤوسي م أميا الًلمياء فيصيينًون ل يم لثاميا

ويبدو  أن هذه الًاد  ئانت روما نتيجة اختال  م بالطوارق الذين اشتهروا بوضع اللثام على 
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بهيا البلبير ميين وديوه م ، سييما أن تليس املنيا ق تًرضيت لهجيراك متًيدد  مين الشيمال قيام 

فرو  صههادة الذين تماا بًض م باستًمال اللثام .

دي فييإن                    كميا ايدهييرك الحيييا  الًلمييية فييي هييذه املدينية اإلسييالمية ، و سييج رواييية السيًي

( ،وا شييس أن 88ئييان يتجياوي األربًية آاف عيالم.) كنكككبر عيدد الًلمياء ف هيا قبيي  إسيالم ملك يا

 بًيد إسيالم   ام يا ،  يم بدضيوع ا لح يام مملكية  الحيا  الًلمية قيد
 
 وايدهيارا

 
يادك اشيا ا

الذي اشيتهر بتميجيع الًلمياء واهتمامي  ب،شير  محمككد الكككريرالسنغاي وا سيما أيام األسكيا 

ييياء ميييين ئيييي   يييا الًلمي  ألول ميييير  وتوافيييد عل هي
 
ييييا يييان ل يييذه املدينيييية قاضي           اإلسيييالم ، ولييييذا فقييييد عي

( 89م ان .)

  من مراكز الحضار  اإلسالمية في نرب إفريقيا ، وإكا  ي          ي       
 
 م ما

 
وهكذا فقد ئانت دنيي مركزا

ئانيت قييد ارتبطيت بمدينيية ت،بيييكت فيي ايدهارهييا التجيياري ،  ييث ئانييت البضييائع تيرد إل هييا ميين 

دي ت،بيكت التي أصبحت ل ا أهمية تجارية منذ القرن )السادس الهجيري / الثيااي عشير املييال

، فإنها من النا ية الثقافيية اسيتطاعت أن  جاوو تنرك (مما وضً ا في املرتبة الثالثة  بًد 

تتبييوء املرتبيية الثانييية بًييد ت،بيييكت ، لكثييل  الًلميياء بهييا و لبيية الًلييم الييذين أ ييا  م سييلطان 

(90البالد بًناية فايقة .)

القييرن ) الًاشيير الهجييري / السييادس عشيير  وبًييد اإلمتييداد املراكشيييي علييى املنطقيية أواخيير                

 ، ف ييان هنيياك رييي ع محليي و يياكم 
 
 محكمييا

 
 إدارييا

 
املييالدي ( اهتميوا بتنميييم املدينية تنميمييا

عسييكري مغربييي و يياكم مييداي وإداراك تهييتم بالشييرون املالييية وشييرون الضييرايج واألسييواق 

(91ساتذ  للتًليم املتقدم .)والادماك ، وعرفاء ملدتلع امل ن . ومًلمون للتًليم األولي وأ

 جكككككككاو :-3

( املنحيدر اليي  (Telmsi  تلمسكم تقع على الضفة ال سرى لههر النيجر عند اتصال  بوادي                 

 عيين اليرو  املًطييار ، 92مين وسييا الحيحراء الكبييلى )
 
( ، وقيد كتييج عههيا القلقشييندي نقيال

 يث سماها كييوكيو فقال :" وهيي مدينة كبال  على ضفة نهير يدير؛ مين نا يية الشيمال ، يمير 
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 م  غوص في الححراء في رمال كما  غوص الفراك في بطاح الًراق ’بها ويجاويها بةيام كثال  

إني  ييذكر أني  بيههيا وويان نانية مسيال  خميع عشير  فكككو ة (، أما البكري اليذي  سيم ها 93")

، بةنهيا مدينية  ككككا و( ، ووصيف ا االحسيين اليويان اليذي  سيم ها 94مر لية وأهل يا مسيلمون )

عميمة بها قصيور املليس وقياد  دولتي  ، وأنهيا مين أدمي  ميدن السيودان الغربيي ئلي  ، وكييانت 

قيافي ، إك أن وديود األسياتذ  و لبية تشتهر بال،شا  السيا ي ي والتجياري اكثيل مين ال،شيا  الث

 ميين  تنرككك  و جنكككمالًليم ئييان بهيا قلييي  إكا مييا قي ع بمييدينتي 
 
 كباييلا

 
،و نجييد أنهيا بلغييت قيدرا

اإليدهيار اإلقتصادي في عي د السلطان األسكييا محمييد الكبال ،  ييث ئانيت تسيتقب  القوافي  

ييييك ت ، فييي الوقيييت الييذي ئانيييت فيييي  التجارييية القادمييية ميين الشيييرق فييي  ريق يييا  إليييى مدينيية ت،بي

 مين بضيائً ا إليى  تنرك القواف  القادمة إلى 
 
؛ عيالو  عليى ا ت ارهيا لتجييار   جكككاوتنق  كثالا

القواف  التي تةتي من بالد ال وسا ، كما ئانت تع  بالتجيار القيادمان مين الشيمال اإلفريقيي ، 

التيي يحضيرونها مين املغيرب  الذين ئانوا يتادرون في مدتليع البضيائع وعليى رأسي ا األقمشية

( 95وأورووا ؛ وقد سج  الويان ايدهار أسواق الرقيق  في هذه املدينة.)

 منييد القييرن                 
 
  ضياريا

 
وعليى الييرنم مين أن مدينيية ديياو ظ يرك علييى مسيرح األ ييدا  مركيييزا

 بها قب  ه
 
ده الفلل  ، )الاامع الهجري / الحادي عشر امليالدي( ، فإن اإلسالم ئان منتشرا

 من إشاراك البكري عندما قال : "... واهل ا مسلمون و واليي ا املشيرئون 
 
ويم ر كلس واضيحا

وأكيثل ما يتجي ز إلي ها باملل  واليود  والنحاس والقرويون ، والود  والقرويون أنفق   يء عندهم 

( " 
 
( ، ليذلس ادتذبييت هيذه 96و واليي ا من مًادن التبل كيثال وهيي أكييثل بيالد السيودان كهييبا

الييثلواك التجيار مين مشيييارق األر  ومغاربهيا . نايل أن مييا يميييكن أن  اسيمي  عصرهييا الذهيييلي 

فإني  ظ ير منيذ النصييع األول مين القيرن )الًاشير للهجير  / السييادس عشير للمييالد( ، الييذي 

عاصمة لي م جكككاوش د ايدهار مملكية السنيغاي اإلسالمية في ع د األسكييان الذين اتدذوا من 

ييياء 97)  ككوكككككيابًييد أن امضيييوا الفيييلل  األولييييى ميين  كييييم م فييي عيييياصمتهم األوليييى  ( ، وقييد دي

يييل ا مواليييية للسييينغاي ، وكييييذلس كورمكككا اهتمييام م بجييياو لقربهييا مييين منطقيية  الييييتي كيييانت قبايي
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بيان بيالد ال اوسيا فيي اعتيدال منياخي ا بال،سبة لكيوكييا . ولوقوعي ا على الطريق امللكيي الرابا 

(98الشرق ووالد الطوارق في الشمال واملراكيز التجيارية امل مة في الغرب . )

وويالرنم ميين كييبل املدينيية ، واتسيا  أ ييييائها وكيييثل  سيكييانها فإنييي ا ليم تبلييغ فيي نهاييية القييرن                  

يدم عمرااي و قافي ، وقد فوجئ السيادس عشر املييالدي ما بلغيت  ت،بكيت ود ي من رفياهية وتق

القايد الًسيكيري دركر باشيا عنيدما دخي  املدينية ألول مير   يان وديد القصيير امللكيييي نفسي  

( ، وا ي  ان أكثيير البيييوك متديييذ  مين الطيان والقيش وا أ يير 99عبيار  عين م يال متواضييع )

دينية وتنميييم ا فيي بدايية الحيكيييم للرفاهيية أو النمافة ف ها ، وا  ًلم اا القلي  عيين مبييااي امل

يييين الييذي تةكيييد أنهييا كييييانت أقيي  مييين ت،بكيييت مييين  يييث انتشيييار الًلييم والصيييناعة  املغربييي . لكي

( .100والتجار  )

وإليى دانييج هيذه املييدن الري سيية الثال ية ، كييانت توديد مراكييز أخييرى تقيوم بالييدور الييذي                  

، ولكيين بصييور  أقيي  منيي ا ، وكيييانت تسييتمد اشيا  ييا ميين هييذه تقيوم بيي  امليدن سييالفة الييذكر 

امليدن الكييبلى ، وا تقيوم مين تلقيياء نفسيي ا بيةي دور خيياص ، وهيذه املراكييز هيي : واتي  وانيدي 

( .101وتغايا ونالها مما كيان في مستيواها )

السنغاي اإلسيالمية ،  سيت،ت  ان من خالل هذا الًر  عن املراكيز الثقافيية في مملكية                   

 من اتصال ا بمنابع الحضيار  الًرويية اإلسيالمية فيي الفليل  التيي 
 
هذه املنطقة استفادك كثييرا

قاميت ف هيا املماليس اإلسيالمية مييالي والسينغاي املمتيد  مين القييرن الثاليث عشير املييالدي  تيي  

 القيرن السييادس عشير امليييالدي ، وهيي فتييير  شيي دك ف هيا الثقافيية 
 
الًرويية اإلسييالمية انتشييارا

 في منطقة السودان الغربي ،  م قييام املراكيز الثقافيية اإلسالمية ، التي خرّدت للًالم 
 
واسًيا

اإلسالميي عدد مين الًلمياء الذين نبغوا في شتيى فيرو  املًيرفة ، واس يم الكثيال مههيم باإلنتا؛ 

ة واآلداب والتييياريخ ، كييما مليييع ميييههم مصليحيييون والتيةليع فييي شتيييى ميييادين املًيييارف اإلسالميييي

دي،ييون قياموا بدور فاعي  في الحد من انتشيار الًياداك والتقالييد واملًتقيداك املحليية الباليية 

التيي ا تتيماشيى ميع روح اليدين اإلسيالمي وا ميع  وابتي  الًقييدية ، والتييي كييانت متفشييية بيان 

ودان الغرويي فح  محيل ا مجتيمع  ضياري متحيرر من الكيثال من أفراد ودماعياك منطقة الس
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ر الجمييع فيي ظليي  باإلخيياء  الرواسييج الو ،ييية ، ديين واضيي  املًيالم سي   التكييييع مًيي  ،  شًي

واملسيياوا  واألمييان ، ووييريك سميياك هييذا املجتييمع اإلسييالمي فيي ع يد مملكيية ميالي اإلسالمييية ، 

 في ع د أ
 
سكيييا محيمد الكييبال .ويادك رسوخا

 هوامش الرحث 

، ) شرح وتًليق : نضي  خالد الاطاب ( ،  5_ القلقشندى ، أبو الًباس أ مد بن علي ،  صب  األعا   في صناعة اإلاشاء ، ؛1

. 287،286م ، ص 1978دار الكتج الًلمية بالوك ، 

.24، ص  1973 _  رخان ، إبراهيم ، دولة مالي اإلسالمية ، ال يئة املصرية الًامة للكتاب القاهر  ،2

الحضاري ، تجار  القواف  ودورها الحضاري _ الًرا ي ، السر السيد أ مد ، تجار  القواف  بان الشمال نرب أفريقيا وأ رها 3

م ، 1984 ت  نهاية القرن التاسع عشر ، املنممة الًروية للللبية والثقافة والًلوم ، مً د البحو  والدراساك الًروية ، بغداد ، 

 . 151،150ص 

،  3وب ، تاريخ أفريقيا الًام ، م _ ليفيتس ي ، تاديوي ، دور الححراء الكبلى وأه  الححراء في الًالقاك بان الشمال والجن4

.310م ، ص 1982اليواس و ، املطبًة ال ا وليكية ، بالوك ، 

_ الناصري أبو الًباس أ مد بن خالد ، ااستقصاء ألخبار دول املغرب األق    ) تحقيق وتًليق : دًفر الناصري ومحمد 5

. 99م ، ص1955الناصري( ، دار الكتاب ، الدار البيضاء 

هللا ، الشيخ األمان "تجار  القواف  بان املغرب والسودان الغربي "، تجار  القواف  ودورها الحضاري  ت  نهاية القرن _ عو  6

.  79م ، ص1984التاسع عشر، املنممة الًروية للللبية والثقافة والًلوم ، مً د البحو  والدراساك الًروية ، بغداد ، 

، القاهر   14_ محمود ،  سن ، أ مد ، " الدور الًربي في اشر الحضار  في نرب أفريقيا " املجلة التاريدية املصرية ، م  7

.48م ، ص1963

م ، 1970_ أرنولد ، توماس ، الدعو  إلى اإلسالم ، ) تردمة :  سن إبراهيم  سن وآخرون ( مكتبة الههضة املصرية القاهر  ، 8

. 392، 391ص

مج ول ااستبصار في عجايج األمصار ، )اشر وتًليق : سًد ينلول عبد الحميد ( ، دار الشرون الثقافية الًامة ، "آفاق  _9

، وكذلس ؛ البكري أبو عبيد هللا بن عبد الًزيز ، املسالس واملمالس ، ) تحقيق أدريان ليوف،س ي  201بغداد ، )د_ك( ص0عروية "  

. 149، 148م ، ص 1992ة للكتاب ، ب ت الحكمة ، تواع وأنذري فالي ( ، الدار الًروي

_ البكري ، أبو عبيد هللا بن عبد الًزيز، املغرب في ككر بالد أفريقيا واملغرب ، دزء من كتاب املسالس واملمالس ، دار الكتاب 10

. 149،148ص اإلسالمي ، القاهر  ، )د_ك( ،
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 .  201_ مج ول ااستبصار ، ص11

. 65م ، ص 1979، أبو القاسم محمد ألنصيلي ، صور  األر  ، م،شوراك دار مكتبة الحيا  ، بالوك ،  _ ابن  وق  12

_ الاطيج ، لسان الدين ،مًيار األخبار في ككر املًاهد والديار ،) تردمة :محميد كمال شبان ( املً د الًالي للبحث الًلمي ، 13

. 81م ،ص1977املغرب ، 

م ،  2000بلوك ، مملكة مالي اإلسالمية و عالقاتها مع املغرب وليضيا ، دار امللتقى للطباعة وال،شر ، بالوك ،_ الدالي ، ال ادي امل14

. 143ص

_ تاوشات ، لحسن ،"سجلماسة كمحطة للتواص  الحضاري بان ضفتي الححراء"، أعمال ندو  التواص  الثقافي واادتماعي 15

 1999، )مرادًة : عبد الحميد ال رامة (، م،شوراك ئلية الدعو  اإلسالمية ،  رابلع  بان األقطار األفريقية على دانلي الححراء

. 230م ، ص 

16_ delafoss , Maurice"les  relations du maroc et du Sudan a travers les ages in hesperis 1955, p153 . 

كمحطة للتواص  الحضاري بان ضفتي الححراء . _ الحسن تاوشات ، سجلماسة17

، ابن فودي ، عبد هللا بن محمد ، ضياء السياساك وفتاوى النوايل ، ) تحقيق وتقديم :  20_ عبد الر من السًدي ، ص18

. 355، توماس أرنولد ، الدعو  إلى اإلسالم ، ص 156م ، ص1988أ مد محمد ئااي ( الزهراء لإلعالم الًربي ، القاهر  ، 

) تردمة : محمد  جي ، ومحمد األخضر ( دار   2_ الويان ،  سن بن محمد ، املًروف بليون األفريقي ، وصع أفريقيا ، 19

.165م ، ص  1983الغرب اإلسالمي بالوك 

ين ،أنجي _ السًدي ، عبد الر من بن عبد هللا بن عمران بن عامر ، تاريخ السودان ، ) تحقيق : هوداس وونوه ( ، مطبًة برو20

.  21م ، ص1858، فراسا ، 

. 20_ املصدر نفس  ، ص21

_ التك ي ، أ مد أبو ااعراف إيالة الريج والشس والتفريا في ككر املرلفان من أه  التكرور والححراء وأه  شنقيا ، )دراسة 22

. 74صم ، 2001وتحقيق : ال ادي املبلوك الدالي( ، مطابع الو د  الًروية الزاوية ، ليضيا ، 

_ كًت ، محمود بن الحا؛ املتوئ  كًت الت،بكتي ، تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأئابر الناس وككر وقائع التكرور 23

ونالها . 181، 179، 121م ، ص1913وعمايم األمور وتفريق أاساب الًبيد من األ رار ،) تحقيق : هوداس ( باريع 
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) تقديم : عبد الحميد ال رامة ( ، م،شوراك دار الكتاب ،  رابلع  2ني  اابتها؛ بتطريز الديبا؛ ،   _ الت،بكتي ، أ مد بابا ،24

وكذلس ؛ كفاية املحتا؛ ملًرفة مال ع في الديبا؛ ، ) دراسة وتحقيق محمد مطيع ( ، م،شوراك   607،601م ، ص 2000، ليضيا 

. 377م ، ص 2000ويار  األوقاف والشرون اإلسالمية ، الروا  

_ البلتلي ، أبو عبد هللا الطالج محمد بن أبي بكر الصديق ألواتي ، فت  الش ور في مًرفة أعيان علماء التكرور ، ) تحقيق : 25

 .ونالها 178، 112، 38م ، ص  1981محمد إبراهيم الكتااي ، ومحمد  جي ( ، دار الغرب اإلسالمي ، بالوك 

. 165، ص  2يقيا ، ؛_ الحسن الويان ، وصع أفر26

.  21_ عبد الر من السًدي ، تاريخ الويان ، ص27

.  165، ص 2_ الحسن الويان ، وصع أفريقيا ،؛28

 . Dubois , F ,Timbncto , the mysterious , (translated by Diana with) , London , 1980 , p.p 231,234_29

 I bid ,p.p 224.223_30

يم علي ، اإلسالم واللغة الًروية في السودان الغربي واألوسا ،ال يئة املصرية الًامة للتةليع وال،شر ، _  رخان ، إبراه31

. 69، 68م ، ص 1969القاهر  

_ املردع نفس  ، والصفحاك .32

. 56، 57_ السًدي ، تاريخ السودان ، ص33

.32_ محمود كًت ، الفتاش ، ص 34

_ أبن خلدون ، عبد الر من بن محمد بن خلدون الحضرمي ، تاريخ ابن خلدون املسم  " كتاب الًبل وديوان املبتدأ والابل في 35

.  200م ، ص1979أيام الًرب والبلير ومن عاصرهم من كوي السلطان األكبل " مرسسة دمال للطباعة وال،شر ، بالوك ، 

.  201_ املصدر نفس  ، ص36

.  200نفس  ، ص_ املصدر 37

.  167، ص 2_ الحسن الويان ، وصع أفريقيا ، ؛38

_ الًمري ، ش اب الدين ا مد بن يذي بن فض  هللا ، مسالس األبصار في ممالس األمصار، مً د تاريخ الًلوم الًروية 39

.  494م ،ص1992اإلسالمية ، فرنكفورك ،
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أفريقيا في القرنان السادس عشر والسابع عشر ، مً د الدراساك _ عابدين ، أ مد فتوح ، الحواضر اإلسالمية في نرب 40

. 11م ، رسالة دكتوراه نال م،شور  ، ص1989والبحو  اافريقي  ، دامًة القاهر  ، 

.  167، ص2 _ الحسن الويان ، وصع أفريقيا ، ؛41

.  12_ محمود كًت ، تاريخ الفتاش ، ص42

.  49_ املصدر نفس  ، ص43

. 167، 165، ص 2ويان ، وصع أفريقيا ،؛_ الحسن ال44

.  22،21_ السًدي ، تاريخ السودان ، ص 45

  Dubois ,F , Timbncto the mysterios , London ,1840 , p 235_46

  Barth ,H , P 302_47

.  104 _ ال ادي الدالي ، التاريخ الحضاري ألفريقيا فيما وراء الححراء ، ص48

.  165، ص 2، وصع أفريقيا ، ؛_ الحسن الويان 49

م 1976، الدار املغروية للتةليع والللدمة وال،شر ، الروا   2_ محمد ،  جي ، الحركة الفكرية باملغرب في ع د السًديان ، ؛50

.  297، ص

 .  42_ السًدي ، تاريخ السودان ، ص51

ت،بكت مع أخي  الفقي  أ مد فاليما الفقي  بن سًيد في  *هو محمد بن محمود بن أبي بكر الونكرمي الت،بكتي ، ببغيغ ، ر   إلي

املدتصر  م ججا مع خال ما فالتقوا بمصر بالناصر أللقااي والتادوري ، والزين البحري والشريع يوسع وابرهمتو   ي الحنفي ، 

. 601،600 للمزيد ينمر ، أ مد الت،بكتي ، ين  اابتها؛ ، ص

.42 _ السًدي ، تاريخ السودان ، ص52

م ، 2000_ ال ادي املبلوك الدالي ، مملكة مالي اإلسالمية ولالقاتها مع املغرب وليضيا ، دار امللتقى للطباعة وال،شر ، بالوك ، 53

. 187 ص

_ محمد بن محمد مدلوف ، مواهج الر يم في مناقج الشيخ سيدي عبد السالم بن سليم ، مكتبة النجاح ،  رابلع ، 54

. 257)د_ك( ، ص 



 
 

 
 

 م2016نيو يو العلوم االنسانية واالجتماعية                                            العدد األول  ثمجلة بحو                         

المية 
س

ي اإل
سنغا

رية بمملكة ال ضا
المية في املراكز الح

س
تأثير الثقافة العربية اإل

 

      
 

 256الصفحة 

كريم الدين البلمواي ، مناقج عبد السالم األسمر ، مدطو  مرئون بمركز د اد الليضيان للدراساك التاريدية ، مدطو   _55

. 821رقم 

_ كريم الدين البلمواي ، مناقج عبد السالم األسمر ، رسالة عبد السالم األسمر ، الزليط ي إلى سيدي أ مد بن أ مد أقيت 56

. 105، ورقة  821في أسانيد الفروسية " مدطو  بمركز د اد الليضيان رقم  املسما  " األنوار الس،ية

_ أبن مريم محمد بن أ مد ، الضستان في ككر األولياء والًلماء ، ) مرادًة : محمد أبو ش،ج ( ، املطبًة التًليمية ، الجزاير ، 57

.  258، 357 م ، ص1908

. 46تاريخ السودان ، ص؛ السًدي ،  602 _ أبن مريم ، الضستان ، ص58

.   59_ عبد الر من السًدي ، تاريخ السودان ، ص59

. 137، 136؛ أ مد بابا الت،بكتي ، ني  اابتها؛ ، ص 46 _ املصدر نفس  ، ص60

.  46، السًدي ، تاريخ السودان ، ص 608 _ املصدر نفس  ، ص61

.  31_ املصدر نفس  ، ص62

، الثقافة اإلسالمية في الًصر الذهلي إلمبلا ورية ئانم ، م،شوراك ئلية الدعو  اإلسالمية ،  رابلع ،  _ فض  ئلود الدئو63

.  209م ، ص1989ليضيا ، 

م ، 1997_ أ مد الشكري ، مملكة نانا وعالقاتها بالحركة املرابطي  ، م،شوراك مً د الدراساك األفريقية ، الروا  ، 64

.  224ص

سيو ي ،  سن املحاضر  في أخبار مصر والقاهر  ، ) وضع  وشي  : خلي  املنصور( ، دار الكتج الًلمية ، _ عبد الر من ال65

. 134، 113م ، ص1997هي ، 1418بالوك ، 

_ فاي منصور علي ، أسكيا الحا؛ محمد وإ ياء دولة السنغاي اإلسالمية ، م،شوراك ئلية الدعو  اإلسالمية ،  رابلع ، 66

م .1997ليضيا ، 

.  289، ص 1_ عبد الر من السيو ي ،  سن املحاضر  ، ؛67

.  83؛ عبد الر من السًدي ، تاريخ السودان ، ص 13،12_ محمود كًت ، تاريخ الفتاش ، ص68

،) تحقيق وتًليق : دًفر الناصري ،  5_ أبو الًباس ، أ مد بن خالد الناصري ، ااستقصاء ، ألخبار دول املغرب األق    ، ؛69

. 101، 100م ، ص1955ومحمد الناصري ( ، دار الكتاب ، الدار البيضاء ، 

.   37؛ وا مد بابا الت،بكتي ، ني  اابتها؛ ، ص  27_ البلتلي ، أبو عبد هللا الطالج محمد بن أبي بكر الصديق الواتي ، ص70
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.  16_ محمود كًت ، تاريخ الفتاش ، ص71

.  353_ ا مد بابا الت،بكتي ، ني  اابتها؛ ، ص72

.  37؛ السًدي ، تاريخ السودان ، ص  581_ املصدر نفس  ، ص73

.  205_ فاي منصوري علي ، أسكيا الحا؛ محمد أ ياء دولة السنغاي ، ص74

وفري ، و أخد الحديث عن نجم الدين *السههوري : ا د شيوخ مصر ، أدرك الناصر أللقااي و أخد عن  وتفق  بالشيخ محمد البن

 على مدتصر خلي  ، ينمر : ا مد بابا الت،بكتي ، ني  
 
الغيطي وور  في الفق  والحديث ونالهما واشتهر ودرس وأفت  ، ل  تًليقا

.   191اابتها؛ ، ص

رنان الًاشر والحادي عشر للهجر  _ نيث ، مطال سًد ، الثقافة الًروية اإلسالمية وأ رها في مجتمع السودان الغربي خالل الق75

.   130، ص م2005، السادس عشر والسابع عشر مليالد ، دار املدار اإلسالمي ،  رابلع ، 

_ املردع نفس  ، والصفحة .76

فيما ؛ ال ادي املبلوك الدالي ، التاريخ الحضاري ألفريقيا   217_  سن إبراهيم  سن ، انتشار اإلسالم في القار  األفريقية ،ص77

.  110وراء الححراء ، ص

.  12_ السًدي ، تاريخ السودان ، ص78

.  580م ، ص1982_ الغربي ، محمد ، بداية الحكم املغربي في السودان الغربي ، دار الرشيد لل،شر ، بغداد ، 79

، عبد الًزيز بن راشد ، " مراكز الحضار  اإلسالمية في السودان الغربي " ، مجلة دراساك أفريقي  الًدد الاامع ،  _ ألًبيدي80

.  77م ، ص1981املركز اإلسالمي األفريقي في الار وم ، 

.  312_ السًدي ، تاريخ السودان ، ص81

.  11 _ املصدر نفس  ، ص82

بإنتا؛ املل  الذي يصدر إلى نرب أفريقيا ، وقد خضًت فلل  لدولة مالي  م السنغاي ، يقول *تقايا : مدينة في الححراء اشتهرك 

ابن بطو ة : " وقرية تقايا على  قارتها يتًام  ف ها بالقنا ال املقنطر  من التبل " ينمر أبن بطو ة ، أبو عبد هللا محمد بن 

ي نراب األمصار وعجايج األسفار " دار صادر للطباعة وال،شر ، دار إبراهيم الطنجي، ر لة أبن بطو ة املسما  " تحفة النمار ف

.  674م ، ص1964بالوك للطباعة وال،شر ، بالوك ، 

_ اإلدريس ي ، أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن إدريع الحموي الحس ي ، املًروف بالشريع اإلدريس ي ، نزهة املشتاق في 83

 25، 24،ية ، القاهر  ، ) د_ك( ، صاخللاق اآلفاق ، مكتبة الثقافة الدي
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.  12 _ السًدي ، تاريخ السودان ، ص84

.  146، ص 7_ داير  املًارف اإلسالمية ، ؛85

. 15، 14_ السًدي ، تاريخ السودان ، ص86

. 164، 163، ص 2_ الويان ، وصع أفريقيا ، ؛87

. 12_ السًدي ، تاريخ السودان ، ص88

.  59تاريخ الفتاش ،ص_ محمود كًت ، 89

.  581، 580_ محمد الغربي ، ص90

_ املردع نفس  والصفحاك .91

_ بوفي  ، املمالس اإلسالمية في نرب أفريقيا وأ رها في تجار  الذهج عبل الححراء الكبلى ؛ ) تردمة : ياهر الريا  ( مكتبة 92

.  132م ، ص1968األنجلو املصرية القاهر  ، 

.  274، ص 5األعا   ،؛ _ القلقشندي ،93

.  179_ البكري ، املغرب ، ص94

.  169، ص 2_ الحسن الويان ، وصع أفريقيا ، ؛95

.  179_ البكري ، املغرب ، ص96

.  583_ محمد الغربي ، بداية الحكم املغربي في السودان الغربي ، ص97

.  584_ املردع نفس  ، ص 98

.  84م ، بالوك ، ص1991اك في املغرب الًربي والسودان الغربي ، _ يياد  ، نقوا ، أفريقياك ، دراس99

.  56_ املردع نفس  ، ص100

                                                                                                                                          .  108، ص  م1977_ يوادي  ، عبد القادر ، مملكة السنغاي في ع د األسقيان ، الشركة الو نية لل،شر ، الجزاير ، 101
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 زمن البطاملةالنشاط الصناعي والتجاري للمعابد املصرية 

 د.أيمن حسين مسعود التويب                                                                        

 جامعة طرابلس -كلية اآلداب  -جفارة القسم التاريخ واآلثار 

 مقدمة 

أدرك البطاملة منذ أن أقاموا دولتهم في مصر مدى  شدة اعتزاز املصريين  بدياناتهم  التي شيدوا لها   

مئات املعابد التي تنتشر في طول البالد وعرضها، وتتفاوت في اتساع نطاقها دون أن تتفاوت في سماتها 

ل البطاملة إحداث تغييرات . ولم يحاو(1) األصلية ونظام تخطيطها، وطريقة عمارتها وأسلوب زخرفتها

. وقد (2) جوهرية في نظام الكهنوت املصري باملقارنة إلى ما كانت عليه األحوال في العصر الفرعوني

 حتى أدخل بطليموس الثاني نظام االحتكار عليها أي 
ً
 كبيرا

ً
 وتجاريا

ً
 صناعيا

ً
كانت املعابد تمارس نشاطا

الدولة، ليس فقط لتغطية احتياجاتها الخاصة، على الصناعة والتجارة، وذلك من خالل مؤسسات 

.(3) بل لبيع املصنوعات املستهلكة

 على ما تقدم فإن إشكالية البحث ترتكز على طرح موضوع النشاط الصناعي والتجاري للمعابد 
ً
بناءا

املصرية في العصر البطلمي من خالل تتبع النشاط الصناعي وتناول مقومات النشاط الصناعي ،ثم 

الى مجاالت الصناعة كصناعة الزيوت واملنسوجات وصناعة الجعة والنبيذ وصناعة الورق  التطرق

،ثم اإلنتقال إلى موضوع النشاط التجاري ، و دور هذه االنشطة في خدمة املعابد املصرية زمن 

البطاملة.

 ـ النشاط الصناعي 
ً
 أوال

 مقومات النشاط الصناعي -أ

 بعوامل البيئة الجغرافية. وقد قامت في ارتبطت نشأت املجتمع وتاريخه في ا
ً
 وثيقا

ً
رض مصر ارتباطا

وادي النيل األسفل حضارة من أقدم حضارات العالم القديم،فاإلنسان والبيئة يرتبط كل منهما 

باآلخر ارتباطا وثيقا،والحضارة ما هي إال نتيجة مباشرة لتفاعل جهود اإلنسان ومؤثرات البيئة تتطور 

ر حيث يستفيد اإلنسان من البيئة ويسخرها بإمكانياته لصالحه.مظاهره من عصر آلخ



ولعل مما ساعد على نمو الحضارة املصرية القديمة كثرة الغذاء الناتج عن الزراعة، مما أدى إلى 

 
ً
 الحركة الزراعية في مصر ،بالتالي كان ضروريا

ً
 وان عامل املناخ شجع كثيرا

ً
زيادة السكان ،خصوصا

 مع اإلنتاج الزراعي الغزير ، فظهرت حرفة الصناعة املتقنة معتمدة على أن تنشأ مهن أخر
ً
ى تزامنا

وفرة املواد األولية ، وعلى تشجيع متزايد في ظل تنظيم سياس ي وحكومات تكفل الطمأنينة لإلنسان 

املصري القديم.
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 يمكن القول بأن الصناعة اليمكن أن تقوم إال على مقومات أساسية ُيستمد اغلب
ً
ها من البيئة إذا

عد من 
ُ
الجغرافية مثل توفر مصادر املياه واعتدال املناخ لكي تتوفر الظروف املالئمة للزراعة التي ت

أهم مقومات استقرار اإلنسان الذي يمثل بدوره أهم مقومات الصناعة، كذالك وجود غطاء سياس ي 

القديم على اإلبداع. حكيم يحمي حقوق اإلنسان كان من الضروريات التي شجعت اإلنسان املصري

 مجاالت الصناعة في العصر البطلمي-ب

 صناعة الزيوت -1

كانت املعابد تزاول صناعة الزيوت على نطاق واسع، حيث أنها كانت تستفيد من محاصيل النباتات 

الزيتية املزروعة في أراضيها الستخراج الزيوت، وملا كانت صناعة الزيوت من الصناعات كثيرة 

وكانت منتجات املعابد وفيرة، فإن هذه املنتجات كانت تسيطر على السوق، وعندما النفقات، 

احتكرت الحكومة هذه الصناعة، ووضعت يدها على مصانع األهالي، وعلى كل األدوات التي تستخدم 

في استخراج الزيت، وأنشأت مصانع ملكية، وأصبحت هذه املصانع جميعها تعمل لحساب الدولة 

 نتبينها من وثيقة الدخل التي ورد فيها:تحت إشراف موظف
ً
يها، فرضت على إنتاج املعابد للزيوت قيودا

يتعين على الذين يستخرجون الزيت من املعابد في كافة أرجاء البالد أن يبلغوا امللتزم ومراقب »

وا الحسابات عن عدد املطاحن واملعاصر في كل مصنع. وأن يرشدوا إلى مصانعهم ملعاينتها، وأن يقدم

مطاحنهم ومعاصرهم لختمها، وإن لم يبلغوا عن العدد ويرشدوا إلى املصانع، أو لم يقدموا املعاصر 

واملطاحن لختمها، فإن كل شخص مسئول عن هذه املخالفات من املشرفين على إدارة املعبد، يدفع 

ر امللتزم، وعندما تالنتات وللملتزم خمسة أمثال الخسارة املترتبة على ذلك بناًء على تقدي 3للخزانة 

ُيريدون استخراج زيت السمسم في املعابد، فإنه ُيحتم عليهم أن يصحبهم امللتزم، وأن يستخرجوا 

الزيت في حضوره، ويتعين عليهم أن يستخرجوا املقدار الذي أعلنوا أنهم يستهلكونه في عام واحد في 

ذه من امللتزم بسعر محدد، شهرين فقط، وأما زيت الخروع الذي يستهلكونه فإنه يجب عليهم أخ

 عن زيت الخروع والزيوت الالزمة 
ً
 مكتوبا

ً
ويجب على مراقب الحسابات أن يرفع إلى امللك بيانا

 بذلك
ً
 شبيها

ً
.(4)«الستهالك كل معبد، وأن يقدم إلى وزير املالية بيانا

فقط من زيت ويتضح من هذه القيود أن نشاط املعابد في صناعة الزيت اقتصر على سد احتياجاتها 

السمسم في خالل مدة  محددة وتحت إشراف عمال املالية، ومعنى ذلك حرمان املعابد من إنتاج 

فائض عن احتياجاتها لبيعه في األسواق واضطرار املعابد، إلى شراء زيت الخروع الالزم لها من 

البطاملة إلخضاع  السوق، وإزاء ذلك فإن هذه القيود تعتبر من أهم األسلحة املادية التي استخدمها

رجال الدين لسيطرتهم
.(5) 
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 صناعة املنسوجات -2

اشتهرت مصر منذ أمد بعيد بمنسوجاتها الكتانية وكانت تأتي بعدها في األهمية صناعة األصواف، ثم 

، انتشار مزاولة الغزل والنسيج في املنازل، وتقدم 
ً
املنتجات املختلفة، ويجب أن يؤخذ في االعتبار أيضا

.(6) نسوجات في املعابدصناعة امل

وملا كانت صناعة املنسوجات الكتانية أهم فروع صناعة املنسوجات فإنه يجدر اإلشارة إلى أنه يتبين 

من وثيقة من القرن الثالث ق.م أن وزير املالية كان يحدد كل عام مساحة األرض التي يجب أن تزرع 

 زيتية. كتان، وذلك على غرار تحديد مساحة األرض التي تزرع حب
ً
وبا

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل كان امللك يحتكر شراء كل الكتان كما كان يحتكر شراء كل 

بذره مثل غيره من الحبوب الزيتية؟ وهل كان الكتان ُيباع بسعر محدد؟ 

إن الوثائق ال تشير إلى أن امللك كان يحتكر شراء جميع محصول الكتان بأسعار محددة ويمكن 

اد على ذلك بأمرين اثنين: االستشه

 على األقل من كتان ضيعة أبوللونيوس كان ُيباع خارج األول 
ً
: يتبين من إحدى الوثائق أن جانبا

.(7) محافظة الفيوم بأسعار غير محددة

: إذا كان من املرجح وجود مصانع ملكية ملزاولة صناعة املنسوجات، فال شك في أنه كانت توجد الثاني

رة يمتلكها األفراد. مصانع أخرى كثي

 يحظر على  118هذا وأن قرار العفو الذي أصدره بطليموس الثامن في عام 
ً
ق.م كان يتضمن أمرا

الدائنين االستيالء على أنوال الناسجين، وهذا دليل واضح على أن الدائنين كانوا يفعلون هذا األمر في 

 للناسجين، ويبدو
ً
( الثامن كان Ptolemusأن امللك بطليموس) املاض ي، وعلى أن هذه األنوال كانت ملكا

يرمي من وراء قراره بأن يحتفظ النساجون بأنوالهم لكي يستطيع الحصول على نصيبه مما ينتجون، 

، وإن 
ً
 كليا

ً
وإن دل ذلك كله على ش يء فإنما يدل على أن امللك لم يحتكر صناعة املنسوجات احتكارا


ً
 دقيقا

ً
.(8) كان يشرف على هذه الصناعة إشرافا

كانت الحكومة تفرض كل عام على كل مديرية موافاتها بكمية معينة من املنسوجات، ويبدو أنها كانت 

موزعة على مدن املديرية وقراها، أي على مصانع النسيج، وصغار الناسجين الذين كانوا يشتغلون في 

املطلوبة بشرط أن  بيوتهم في كل مديرية أو قرية، وإذا تأخر أحد النساجين عن تقديم املنسوجات

 للسعر الذي حددته اللوائح لكل نوع
ً
.(9) يكون مستواها جيد، فإنه يجب أن يسدد ثمنها وفقا

 كانت إحدى هذه الضرائب تفرض على 
ً
وكانت الحكومة تفرض ضرائب عديدة على النساجين، فمثال

ه خاص بإنتاج نوع التراخيص بمزاولة صناعة نسيج الكتان، وقد كانت املعابد املصرية تشتهر بوج

( وكان يستخدم لفافات للمومياوات، Albososدقيق من املنسوجات الكتانية يعرف باسم البوسوس)

وتصنع منه مالبس الكهنة واآللهة، وقبل صدور قانون بطليموس الثاني الخاص بتنظيم صناعة 
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على املر والعطور النسيج، كان الكهنة يعطون هذا النوع من املنسوجات لتجار العرب لقاء حصولهم 

. (10) الالزمة للطقوس الدينية

إن قرارا العفو اللذان أصدرهما بطليموس الخامس وبطليموس الثامن أشارا إلى تخفيف النصيب 

املفروض على املعابد تقديمُه للحكومة، أو إلى تخفيف عبئه عن كاهل الكهنة، ومعنى ذلك أنه كان 

نع النسيج األخرى، تقديم نصيب معين من إنتاجها، ودفع يحتم على مصانع املعابد شأنها شأن مصا

ثمن الكميات املتأخرة، وغرامة عن املنسوجات التي تهبط مستواها عن املستوى املطلوب منها، ذلك 

أن قرار حجر رشيد يحدثنا بأن الكهنة أعربوا عن خالص شكرهم للملك بطليموس الخامس، ألنه 

إلى الثلثين، وأعفاهم من ثمن البوسوس الذي عجزوا عن أنقص كمية البوسوس املفروضة عليهم 

 ال يتفق مع املطلوب منهم
ً
.(11)تقديمه، ومن الغرامات املفروضة عليهم ألنهم قدموا نوعا

وكذلك أعفى بطليموس الثامن الكهنة من املبالغ املستحقة عليهم لعدم تقديمهم كمية من 

ى أدوات اللذين ينسجون البوسوس، وقض ى هذا املنسوجات املفروضة عليهم، وحظر االستيالء عل

 بأن البوسوس الذي ال يقدمه الكهنة للحكومة يجب أال ُيستخدم إال في الطقوس الدينية، 
ً
القرار أيضا

 على الكمية التي ُتقدم للحكومة، 
ً
ومعنى هذا أن إنتاج الكهنة من هذه املنسوجات لم يكن مقصورا

مها في الطقوس الدينية ويبدو أن الكهنة كانوا يستخدمونها بل إنه كانت تصنع كذلك كمية الستخدا

ألغراض أخرى في أيام االضطرابات، وضعف الحكومة املركزية، وال شك في أن الكهنة حتى على عهد 

بطليموس الثاني، كانوا يتمتعون بحق صناعة كمية إضافية من البوسوس الستخدامها في الطقوس 

. وكانت املعابد خالل القرن (12)ين واآللهة األخرىهتماثيل امللوك املؤلالدينية وخاصة لصناعة املالبس ل

 من املنسوجات املزركشة يسمى بولوميتا)
ً
 مشهورا

ً
( كانت الحكومة Polometaالثاني ق. م تصنع نوعا

.(13)تشرف على إنتاجه

 صناعة الجعة والنبيذ -3

 ُيستهلك فيها 
ً
 قوميا

ً
على نطاق واسع ، ومع وفرة ثروة املعابد كان الجعة في مصر القديمة شرابا

الزراعية ونشاطها الصناعي الكبير فإنه من الصعب التصور بأنُه لم يكن للمعابد أيام الفراعنة دور 

ملحوظ في صناعة الجعة، لكن إزاء احتكار البطاملة لهذه الصناعة فيما بعد، وإزاء افتقارنا إلى 

 وهو هل الوثائق فإنه من العسير التنبؤ بوضع صن
ً
 مهما

ً
اعة الجعة في عصر البطاملة، مما يطرح سؤال

اتبع البطاملة في هذه الصناعة الطريقة نفسها التي اتبعوها في صناعات الزيت والنسيج، من حيث 

قصر إنتاج املعابد على سد حاجاتها فقط؟ وفي ضوء حرص البطاملة على أال تبيع املعابد منتجاتها 

ل يبدو غير بعيد عن الحقيقة.للجمهور، فإن هذا االحتما

 مزارع  -وعلى األرجح منذ عهد بطليموس الثاني، كانت الحكومة تدير أراض ي املعابد 
ً
بما فيها طبعا

على نحو ما كانت تدير أرض امللك، وذلك بأن يتولى عمال املالية تأجيرها باملزاد العلني لقاء  -الكروم 

 عن الضرائب و
ً
االلتزامات األخرى. جانب كبير من املحصول، فضال
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وقد كان بعض رجال الدين يتقدمون الستئجار أرض امللك وأراض الضياع املوهوبة، واالقطاعات 

العسكرية، وأغلب الظن أنه من باب أولى كانوا يقبلون على تأجير أراض املعابد بما فيها أراض ي الكروم 

 عليهم
ً
.(14) دون أن يكون ذلك مقصورا

 على الكهنة فإنه يترتب على ذلك أنهم كانوا ال ينفردون بصنع وملا لم يكن تأجير كرو
ً
م املعابد مقصورا

نبيذ الكروم من أراض ي املعابد، وأن صناعة نبيذ كروم املعابد لم تكن صناعة تمارسها املعابد ذاتها 

.(15) وإنما كانت صناعة يمارسها أفراد من الكهنة وغير الكهنة

ينبغي على من يملكون األدوات الالزمة لعمل النبيذ أن يسجلوا أنه كان »جاء في وثيقة الدخل: 

أنفسهم عند ملتزم الضريبة الذي كان يضع خاتمُه على تلك األدوات، وكان يتعين وجود هذا الخاتم 

 
ً
 عندما ُيريدون عمل النبيذ، وأنُه إذا أخفق أحد في تسجيل أو تقديم هذه األدوات ملعاينتها وفقا

ً
سليما

نون أو لوضع الخاتم عليها، عندما يريد امللتزم ذلك، أو في إظهار الخاتم املوضوع عليها، ألحكام القا

.  (16) «فإنه كان يدفع للملتزم مقدار الخسارة التي يرى امللتزم أنه تحملها عندئذ 

 أنه 
ً
ي ... يحتم على الزارع نقل مقادير النبيذ املستحقة إلى املخزن امللك»وتحدثنا الوثيقة نفسها أيضا

. (17) ودفع الضريبة املستحقة للملتزم

 صناعة الورق -4

 على نبات مائي يعرف باسم 
ً
كان ينموا في البرك «نبات البردى»اعتمدت صناعة الورق في مصر قديما

واملستنقعات، وكانت له جذور وسيقان مثلثة الزوايا، وتوجد داخلها ألياف لزجة هي التي كان يصنع 

وقت ممكن بعد قطع السيقان قبل أن تجف األلياف، ولذلك فإنه من العسير  منها الورق في أقصر

القول أن صناعة البردى تركزت في مكان دون اآلخر، ألنه  نبات يجف بسرعة، ووسائل النقل كانت 

بطيئة، وال شك إن اإلسكندرية، كان ينموا في ضواحيها نبات البردى، حيث كانت بحيرة مريوط التي 

ياه اآلتية من قناة اإلسكندرية، ولكن ليس بالضرورة القول أن اإلسكندرية كانت املركز تصرف فيها امل

.(18) ر ألن ذلك غير منطقيفريزالوحيد لصناعة البردى كما قال 

ق.م أنُه كان يوجد على األقل في القرن الثاني ق.م نوعان من  159ونستنتج من وثيقة تاريخها 

لكية واآلخر املصانع األهلية، يحتمل أنها كانت تشترى من امللك حق املصانع، أحدهما هو املصانع امل

 من إنتاجها، ويرجح أنه في العهد 
ً
مزاولة هذه الصناعة مقابل دفع ضريبة نوعية، وإعطاء امللك نصيبا

 
ً
األول من عصر البطاملة، لم تكن للملك مصانع خاصة، وإنه كان يكتفي بإشراف الحكومة إشرافا

 على مصا
ً
.(19) نع الورق األهلية، وبالحصول على نصيب من إنتاجهادقيقا

وال نعلم بالضبط ما إذا كان البطاملة يسمحون للمعابد بأن تصنع الورق الالزم لها، وبوجه خاص 

 ممتازا من املنسوجات الكتانية لعمل مالبس اآللهة والكهنة، 
ً
 مثلما كانت تصنع صنفا

ً
 ممتازا

ً
صنفا

سمسم لسد حاجاتها، وقد يساعد على استيضاح هذه املسألة ما ورد عند ومثلما كانت تصنع زيت ال

(، فورد عند األول أن أفضل أنواع البردى كان يسمى Pllinus( وبلينوس)Strabonكل من إسترابون)

.وكذلك ورد عند الثاني أن ذلك الصنف من الورق املسمى الورق املقدس، قبل أن (20) الورق املقدس
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 للكتب يدعى ورق أغسطس 
ً
 لهذا اإلمبراطور، كان أرقى أصناف الورق ومخصصا

ً
تمجيدا

.لذلك فإنه من املرجح أن امللك أباح للمعابد إنتاج صنف ممتاز من الورق لسد حاجتها (21)املقدسة

 من إنتاجها.
ً
على أن تعطيه نصيبا

 :النشاط التجاري 
ً
 ثانيا

 التجارة املصرية قبل العهد البطلمي

رجية خالل الدولة القديمة في أيدي امللك ، وخصصت املنتجات التي كان كانت التجارة الخا

للبالط امللكي  (Nobya)والنوبة (Ponte)( وبونتPeplosيستحضرها رؤساء البعثات معهم من بيبلوس)

،وهذا ثابت من النصوص الكثيرة التي كان هؤالء الرجال ينقشونها في مقابرهم ، فنرى على سبيل 

ليرمو اكد الطابع الرسمي لطلبيات خشب الدعائم الذي كان ُيستحضر من لبنان ، املثال ان حجر با

وان الخراطيش امللكية املنقوشة على االختام واالواني املكتشفة في سورية وفلسطين والنوبة صريحة 

طبيعة املبادالت املعنية .واعتبارا من الدولة الوسطى تطورت التجارة مع قبرص والساحل  في تحديد

( مما ادى الى زيادة محسوسة في الواردات الى مصر ، Ogareetوري اللبناني عن طريق اوغاريت)الس

وقد يوحي هذا بانفتاح االحتكار امللكي لصالح النشاط الفردي ،مما اتاح لبعض املغامرين في ذلك 

رة وقد ثبت العصر ممارسة هذا النشاط .وفي الدولة الحديثة زاد تبادل الهدايا بين امللوك زيادة كبي

هذا من خالل املراسالت الدولية الغزيرةفي ذلك العصر مثل مراسالت تل العمارنة املشهورة ،وقد قام 

بعض االفراد باعمال خاصة فيبلدان اجنبية وتنقصنا الى حد ما الوثائق حول االعمال ذات الطابع 

ة تظهر التجار االجانب الفردي للمصريين خارج الحدود ،ومع هذا فإن املناظر والنصوص التسجيلي

وهم يؤدون عملهم في االسواق التي كانت تقام على ضفاف النيل ،او وهم يعرضون سلعهم على 

. (22)زوجات اثرياء مصر القديمة

 تجارة املعابد في العصر البطلمي

ترتب على نظام االحتكار البطلمي للتجارة والصناعة عدم السماح للمعابد إال بإنتاج ما يسد 

 لذلك فإنه لم يكن لدى املعابد فائض من منتجاتها لعرضه في األسواق، 
ً
احتياجاتها فقط، وتبعا

 على املعابد في عصر البطاملة بيع منتجات صناعاتها للجمهور، 
ً
فإنها كانت ويعتقد أنه إذا كان محظورا

.(23) تجنى فائدة اقتصادية كبيرة من صنع حاجياتها، وعدم االضطرار إلى شرائها من السوق

 أن نذكر أن نبيذ املعابد جرت صناعته لسداد ضريبة الكراميون التي كانت  تفرض 
ً
يجدر بنا أيضا

ارسها أولئك األفراد على مزارع الكروم، ولم تكن صناعة تمارسها املعابد ذاتها، وإنما كانت صناعة يم

 لذلك فإنه كان يحق لهم بيع أنبذتهم. 
ً
من الكهنة الذين استأجروا كروم املعابد، وتبعا

ويبدو أن تجارة النبيذ كانت حرة، وأن سعرُه كان يتوقف على جودة الصنف وقانون العرض والطلب، 

ينة امللكية من أجل غير أن البيع كان تحت إشراف محاسبي الحكومة، وكان الثمن يودع في الخز
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استيفاء استحقاقات الحكومة من صاحب النبيذ، وكان ال يستولي على ما تبقى من حصيلة بيع 

. (24) النبيذ إال بعد أن تحصل الحكومة على استحقاقاتها

 غذائية وتستولي على دخلها حتى منتصف القرن 
ً
وملا كانت الدولة تدير أراض ي املعابد املزروعة حبوبا

.م على األقل، فإنُه لم يكن لدى املعابد ذاتها أي سبيل لالتجار في الحبوب الغذائية، غير أنه الثاني ق

ملا كان بعض الكهنة يسهمون في تأجير أرض امللك والضياع واإلقطاعات العسكرية، فإنه في ضوء 

. (25) ذلك ال يستبعد أن ميسوري الحال من أولئك الهنة كانوا يستطيعون بيع الفائض عن حاجاتهم

 أو الحكومة تحتكر تجارة املر والبخور والعطور وتبيعها إلى تجار التجزئة عن طريق 
ً
كانت الدولة أيضا

ملتزمين، إال أن املعابد، واملحنطين، كانوا مستهلكيها الرئيسين ولكن هل كانت املعابد تحصل على 

ات املعابد من األسواق حاجاتها بأسعار خاصة؟ أم كان ُيباح للكهنة الحصول مباشرة على حاج

األجنبية؟ 

إن بعض الدالالت التاريخية تشير إلى أنه كان في وسع الكهنة أن يتبادلوا مع التجار العرب البوسوس 

. ويبدو أن البطاملة خففوا بطريقة ما وطأة االحتكار على املعابد، إذ أننا (26)لقاء املر والبخور والعطور

رون وزير املالية Afrodetopoleisأفروديتوبوليس )( في Hthorنجد كهنة حتحور ) ِّ
 
( ُيذك

(، بما أمر به امللك من إعطائهم مائة تالنت من املر من أجل إقامة الطقوس Apolonusأبولونيوس)

.(27)الجنائزية للبقرة املقدسة حتحور

شتري هذه السلع ويبدو على األقل أن املعابد كان لديها امتياز هام في هذا الصدد، وهو حقها في أن ت

من الدولة مباشرة، ولم تكن هذه السلع تستهلك في شكلها الخام، بل تحول إلى روائح ومساحيق 

 عن النظام الذي كانت تقوم عليها صناعتها
ً
.(28)وأدوية، وغير ذلك، لكننا ال نعرف شيئا

الي يستطيعون  قطع وكانت األشجار قسمين أحدهما تملكُه الحكومة واآلخر يملكُه األهالي، وكان األه

أشجارهم وبيعها بعد الحصول على إذن بذلك من الحكومة، ودفع ضريبة معينة، تشير بعض الوثائق 

إلى وجود تجارة حرة في األخشاب بدليل تفاوت أسعارها، وكانت أشجار التوت والسنط والجميز، هي 

 ما كانت تغرس حول
ً
املعابد والهياكل، ويبدو أن  أفضل أنواع األخشاب املصرية لبناء السفن، وكثيرا

الكهنة كانوا من أهم تجار األخشاب في مصر ونرى مجموعة من الكهنة في إحدى الوثائق وهم من  

( بالقرب من منف يبيعون ألبوللونيوس وزير املالية أشجار التوت والسنط التي تظلل Myaقرية ميا )

 له
ً
 يشتر(29) هيكلهم بسعر منخفض إكراما

ً
ون األخشاب ليتاجروا فيها، وعلى كل حال . ونراهم أيضا

يبدو أن التجارة في األخشاب املحلية كانت محدودة بسبب قلة األخشاب املصرية. 

 خاتمة 

من خالل ما تقدم عرضه نستطيع ان نخلص الى عدة نتائج هامة ال غنى للباحث عن عرضها تمثلت 

في اآلتي:
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 اساسيا في كل االنشطة االقتصادية املختلفة _ أدت املعابد في مصر القديمة في العصر البطل
ً
مي دورا

من زراعة وصناعة وتجارة وغيرها، لكنها في نفس الوقت لم تستقل في نشاطاتها املذكورة عن 

الدولة التي كثيرا ما تدخلت في شؤون املعابد ووضعت قيودا صارمة على نشاطاتها، لعلمها بان 

ابد.تلك االنشطة تدر املال الوفير على املع

_ ان فكرة وصاية الدولة على بعض انشطة املعابد مصدره ان بعض الكهنة استأثروا بمردود تلك 

االنشطة فزادت ثرواتهم ،فاصبح لزاما على الدولة العمل على الحد من ازدياد ثروة الكهنة في 

املعابد.

ايرادات تلك  _ احتكار الدولة لبعض صناعات املعابد وغير املعابد ووضع قوانين صارمة تجعل

الصناعات تصب في خزينة الدولة العامة للمساعدة على االنفاق واهم تلك الصناعات املحتكرة 

صناعة الزيت والنسيج والورق.

_ على الرغم من احتكار الدولة للعديد من الصناعات اال ان هذا االمر لم يمنع بعض ملوك البطاملة 

عهد كل من بطليميوس الخامس من وضع قوانين تحمي اصحاب الحرف خصوصا في 

وبطليميوس الثامن.

_ ان االشراف املباشر للدولة على الصناعات املختلفة وعلى مزارع املعابد الواسعة واستئثارها 

باالنتاجين الزراعي والصناعي اللذان ُحددا بمقادير معلومة ، ادى إلى عجز املعابد وغير املعابد 

محدودة فاغلب ما ينتج كان لالستهالك املحلي باستثناء ما عن مزاولة حرفة التجارة التي كانت 

كانت الدولة مضطرة اليه مثل استبدال بعض املنسوجات باملر والبخور والعطور مع بعض 

التجار العرب .

_ ان نظام االحتكار كا من جملة العوامل التي أدت إلى ظهور بعض الثورات التي تنامت لتكون بعد 

لنظام البطلمي.ذلك اساسا لالطاحة با
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 التكامل االقتصادي األفريقي في ظل العوملة االقتصادية

 حسن علي محمد  د.                                                                     

 بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بني وليد الزيتونة /جامعة                                       



 :مقدمة

دددد  اك ددددتك  د دددد ك د ددددا ك  د ددددو ا كالل  الد ددداقي كالوحد د دددد كااللند دددداقتكاامل ميد دددديكااللند يعددددتكامل االد

دددد ك د دددد ك تك فيد د دددد ك  كي  د د ددددل ييكفيد د دددد  كا  د د دددد ك د د دددد  كالد د دددديتك  د د دددا ليكامد د د ددددصناكان د د ددددلك ند د دددد اقفع كند د ددددتكالتد د د لد

دددداقتك د د ددددامكااللند د د ددددا اوكام  د د د دددديك  ك يد د دددد  ك د د د ددداقي كاااصلما يد د د د دددد كااللند د دددداوكامل ميد د د دددديكالل ل د د د ددددصقتكلد د  مفد

دددداال كقا ك د د د ددد ك  د د د د ددددصا  كااق  ك  د د د د دددداوك ك د د د ددددتوكال   د د د د ددددت كوعد د د دددد اوك تيد د د د دددد ك ملتعد د د ددددتكا فعمد د د د ددددتا لكانفتيد د د امد

ددددل ك د دددد كفد د دددد كاال اامد د ددددوكا  د ددداك د د د دددديكالد د دددد  ا  كلد دددد كا د د دددد كالد د دددد ك مد د ددداكيمملد د دددداويكاالد د ددددا ص كام واليد د ددددصلاوك د امشد

ددداك دددص كنددددلكالالملددد ك امعو ددد كااللندددداقي  كصعلددد كالدددد كا لفددد كم ن  دددداتكالندددصا ي ك اددد كامعا يدددد ك ندددلكالد

ددد ك د د د ددددا ك اد د ددددي  كااانفلد د ددداقي كام د د د د ددددتاقكااللند د ددددتمكان د د دددد ك د د د ددددي ك  د د دددديتكي د د دددا يكامد د د د ددددياكامليد د ددددو ك د د ا  كي د


 
دددد و ا دددامصيكالاد دددد اال كالدددد ك-امعد دددد ك اكك- دددديكالتد كمد

 
ددا د ددددا صتكال ال د دددد كامشدددد يكام د ددددتاكالدددد ك يد دددا كبدددددصكي د د  يد

دددديم  ددددو ك د ددددتكاكي د ددددو صكلد دددد كانفد دددد ك يد دددد كالد دددد ك ند دددداقي ك اد ددددل وكااللند ددددا ص كاملعد دددداال كتد ددددوك  د :ك اكا د

ك يا ددد كالددد كامدددتا ك دددديك دددوك وصددد ك
 
دددا  ددددامكا  دددلولكامعدددامث يك يددد ك  دددد  ك دددياكاملوصددد كاكيلددد كنو د

ك اددد كامددددتدو كندددلك لدددد ك
 
دددامكام ددداال كاا ل ددددتميك ددديك  كا ل دددتمكي ددددتاك نددد ك   دددد ك ص دددا ي  ددداالكفيددد كامعد

دددد كالددددتل ددددو كام  ددددا  ك د ددددياكا الددددا كيمد ددددامككاملعددددل و كانددددلك د ددددياكانفددددوكامعد ددداك د دددد كيوفص د اإلال انيدددداوكامود

ددددتك د د د د دددا تك  د د د د د د دددداقتك ا ل د د د د د دددداا كااللند د د د دددد كاملعد د د د د ددددو كالد د د د د ددددياكام د د د د د دددديك د د د د ددددلكالمد د د د د ددددتدو كند د د د د دددد كملد د د د د دددا  كاإلفصخ يد د د د د مل د

ددددياو ك د د د دددد كامد د د د ددددا لك اد د د د دددداقكانفمد د د د دددد كاا لمد د د د دددد ك صا د د د د دددداقي كامود د د د دددد كااللند د د د دددد كملل ميد د د د دددت ا يالياوكامل ليتيد د د د اا د

ك اك  صناك مي كب
 
نفاك  حفك   ك م ك ن ك    كال كالل ل اوكامعنصكاف ا

امإل ا  ك ملللفكصوانبك ياكام  ا  كفإن اك    اا كا وحو كال كد  كا  اا كاملامي ك:

:ك    اا كفي كن ص ك االل كاالوصز كإلفصخ ياكال ك ي كا ول كاام  ا كاا و قك املحور األول   

دددد يك ا ل ااملحووووور ال ووووواني ددددا  كامل االليدددد كاإلفصخ يد دددد ك ادددد كاملالد ددددص ك ا خليد دددد كد مدددد كن د ددد ل  كالد ددداك:ك د د   د

ددددا ك ددددلكتدددديكاا ددددلعما كا ا ا دددد يكا  كمددددصكيعلددددبكمدددد كام الد ددد،كند دددا  ك ود  وصدددد ك فصخ دددد ك صخدددد ك صفلدددد كام د

نلكالاك لفك 

ددددتككاملحوووووور ال الووووو : د ددداكانفتيد د ددددلك و  د د ددداقي كند د ددددل وكااللند د ددددا ص كاملعد ددددصاكم د دددد كامل د د دددد كد مد دددداا كالد د ن د

كحت اك 
 
اميتكيالعلهاك  تلك اللياوكامعو  كااللناقي كامي  ك يا ا

دددد :ك د ددددو كامصا د د دددد كا  د د د دددد  كاإلفصخ د د ددددا  كا ا د د دددد كملالد د د ددددا تكد  د د دددد ك ا ل د د ددداقكا فصخ د د د ددددصاكم   د د د كنل د
 
ددد ا د د ا دعد

دددد ك د د د د د دددت ا يالي ك  موخد د د د د د د ددددصك  د د د د د د دددداقي يكا  د د د د د د ددددل وكااللند د د د د دددد كااملعد د د د د د ددددصكامعو د د د د د د ددددلالا  كمعند د د د د د دددد كاا د د د د د امل االليد

دددد ك- ددددللفف كك-  ك    د
 
دددا د ددددز كيوالد ددد كوعد ددداقي كامود د دددد كااللند دددد كالللفدددداوكامل عيد دددا  كالد د دددد كالعاندددداوكام د الد

 كام والياوكنلكام ا  ك  عتكيومكنلكتيكنشاطكامشصلاوك ا ص
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 املحور األول: ملحة موجزة عن أفريقيا :

:كالتمو كللم ك فصخ ياك:
 
 اا

دددا د د د دددد ك فصخ يد د د ددددتمو كللمد د د دددد ك د د د دددد ك-  كا ل  د د د ددددا اوكان م د د د ددددتلكام د د د دددد ك  د د د دددد كاا ك اد د د د دددد ك  لد د د ددددتك  كك-اامود د د د يالد

دددد ك د دددداالكالد ددددمي ك كفه د د دددديتكام  د دددد كمهد د دددد كقامد ددددو ك  د د دددد كامو د دددد ك اامد د ددددلكاا الكامود كند
 
ددا د د د كا  اي د

 
دددا د دددداالكادل فد   د

ددددع ك  ك دددا كنددددلك د دددياكا الصخ د دددا و كب د دددع كلد ددداكفصلدددد ك د د ددداك ددددمي ك  دددديتكام  ددددمي ك و د يددددي بك  دددد ك  ك فصخ يد

ددد ك د د د دددد و خ كامود د ددددياوكا  د د ددددتلكام  ند د ددددوك  د د ددددصخ  ك كا د د ددددصك كالد د دددد كا د د ددددمي ك  د د ددددزتكام  د د دددد كيعد د دددداالكالد د   د

دددد  دددد ك عددددد كام د ددددبك  د ددداك ن د د د ددددمي ك فصخ يد دددد كو د ددددتالالك  لد ددددد كام د ددداك  ك عد د دددا   ك مد د دددلكام د د دددد كند د اوكان االيد

دددداكصاا ددددون كاالد دددد قك د دددد ك د دددد ك اد د دددديك اد ددددمي كام د دددد اكو د ددددا ك  د دددد ك د ددددصلك د ددددتكاكيلد د دددد كا  بد ددددوك اد ددداكعا د د   د

انفزل(ك 

ددداك دددد  كف ددددتكق  كامعتيددددتكالدددد كامعلددددا ك  ادددد كا ددددللتامك ددددياكك– ص دددداكا عدددد كك ددددص كك– حدددداف ك  دددد كالد

كككك1ك:اا صكنلكالعان ك مع  كني صكالن ا

وقا ك ك ا كالاكو مي ك ك  قكام ك–ا  عهصكنلك م ك ع كامص ام كامتص يع كك-  ل كامص ام كامعص ك-1

يعص كاا ك إفصخ يايكا  الك ا ك م ك  ل كوع ع كام وقا كامشصقلك ا كالاكيعص كاميومك  لتا ك صاك

كان بش يكاالاكصاا  اك و،كالو ال ي كاالاك ومهاكال ك لتا كانف و ك كام وقا ي كوشمي: كاامو   فصخ يا

كنف كام يااك  ل كوع ع كام وقا كا ا طك ا كالاكيعص كاا  كانل   لتا كا طك فصخ ياككاإلفصخ   

ك اانتاكيكاالاكصاا  ايك ماك ك و انتتي كام ونتوي كامتا و ي كامو  ىي ك فصخ يا كام االصا ي كوشاقي الميك:

ك امياكاهلك:كنيالع يايكام يالصيكاالا ليكا يميايك ك لتا ك ص ك فصخ يا   ل كوع ع كام وقا كامتص  ك ا 

 كيكا و  ي اكفا واام  تا يكا اال يايكا ع اميو يكا اناكا ا يكامعاليكا و و

كامعصا ك ماك  كك-2 ك ا  كا وكا صكالشل كاال    كامزنجك  ك  ق كا صك  كاا ك إفصخ يا
 
ك  ل ك ي ا  ما

كم ك  ك صزالكام ا  كا دصلكامو ك
 
كام وقالك ا كصزلكال كام ا  ك ميع ا كا صك فصخ يا امتص يع ك  ل وا

كاميتكي صكالنصكاميبي ك فصخ يا ك شما  كاملو  كاللللف  ك عو  كا ون كاانفزائصكاا تص كو عن ا ا

ك   اكو مي ك نجلك ا كليك  وقكنلك تكال ا كال كامعامصك و،ك كالتك  زكامتص يو ك ا  ك  االو خلانيا

 ا وك مميكل ا  كمتلكالع صكام  ا يك يك  كام ع ك فعهاك شعا كا للتمكملش ااكااملفصل ك ع ك

 عو كا     ك 

انفمي كد أكا  مياوكام ا   كعام وقيكامزنول(كاال ك  و كامزال كا  ا  كامشعو كانضفهاك ق الكك-3

ك
 
كللهصيكااكللهصك نزصا

 
م نو  اك  كاإل ا  ك  يكصوانبكا وحو يك  كمي ك  ا ك يتكام ا  ك وقا

ا  كلانواك صكا  ل ي كا  الك ا ك م كف تك ت كانفمي كي ل و ك لي اكا مهاكان ا لكا وك فصخ ياكااميتك

 صاكااك   كمو كالعع كا نماكيعوقك   كام ا  كنف هاك ماك    كاإل ا  ك وك   يع كان ا كاكيصص ك   ك

   ك م ك 

اصتيصك امي صك  ك يتكا  مياوكا ياكا ا   كام تي كلا كم كامتا كامع ع كنلكالاك وصتك لي كام ا  ك

كنلك  االكام االعع 
 
ك ه 

 
كاا كال ك للفكا  ا صك ع ك عو  اكال ائلهايكا وكالاكصعلهاكالهمش كا يتا

اا  لتلع ك 
                                                                 

1
فريقي "، )ورقة مقدمة إلى المؤتمر السنوي الخامس إبراهيم صالح الحسيني،" نظرة من نبجريا على الحوار العربي اإل 

  2001نفمبر 8-7للمركز العربي للدراسات اإلستراتيجية المنعقد تحت عنوان: العرب والقرن الجديد( ، عمان، األردن، يومي 
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ا  الك ا كالاك   كفإ ك تيث اك  ك فصخ ياكنلك ياكام   ك ي و ك  ك فصخ ياكام ا  ك  بكامل  يصك

ك ص ي كا دصلك ع ك ص ي 
 
 كانفتصانلكان تي كاامو ك  صكقاا

 ثانيا: املوقع والسكان :

طكا  لس  ك فصخ ياكهلكام ا  كامو ك لو طكلا اوكامعامصكام تيصيكاهلك يم ك ملتكال كا  ي

ك 
 
ك   كام  صكا  ي كا لو طك ماا

 
يكاال كا  يطكامه تتكاا  لس  كص و ا

 
ك   كام  صكا  مصك صلا

 
 ص ا

كنلكك–قام كك54ام امغك تق اكك-ا ملل كامتا كاإلفصخ ي 
 
ك ي ا

 
دنائ كالشت   كمعن اك لللفكادل فا

لب كال ك  ب كقا كام ا  كال ك ي ك تقكامو كوعك-ا  ا  كا تقكام  ا كاا وا قكااللناقي يكف يالع يا

 ا  ا يكمهاك   كقا كال ل ل كك وصتك-(2000(كالليو كن م كنلك   كع111,5ام  ا كام امغك تق صكع

كامتام كا  تصكال ك ي ك تقك ك يك  ك يشيكاهل كالليو كن م ي كالن ا كلي ك  ا  ك تق ااكيلالاا 

ك ك  او ا كوعتاق كيلالاا  كا ك ك77ام  ا  ك  نالاو ك  ب كن م  ك مف كنف ك2000ام كا  ب  

 ك2كالليو كن م ك783,5اإل نالاوكفإ ك صما لك تقك  ا كام ا  كينيك   ك وا لك

ك:كا وا قكام  يعي ك:
 
 امما

وعتكام ا  كاإلفصخ ي كال كا  ا  كا ا  كامو كا  شفهاكا ا ا يو يك اك و اكال كام ا ي كاموالعي كلان ك

كال ك ي ك  تيصك صاات 
 
اكام  يعي ك ي ك  زكا ا ا يو ك  ا كقدومهصكمهيتكام ا  كبدصكا  ا  كا  شافا

كن يكا فا ل ك ب كا  لس  ك   كامعامصكانفتيتكنلك  اك  كك-فيماك ص ك لالا  كامصلي ك-ا الصخعيلع  ا 

كا     ك ياوك   ك لل كام  ااوكام ائل ك ع كا ع شف كال ك كمهيت ام ولكاا لعما خ ك  تك و ن ا

 ك صااوك:ك  ا ي     نخك كامش  لكاميتك قلك   كو ا  هاكا  امب اك ا كان نو كالعاق كنف ي كا ع  اكال

كال ك ي ص ك كصال ك ش ي كاتهصك م  كالمع ي كال  ك  ص  كنل كاا لن افها كاممو او ك ل  كال اال   ا 

ام لفيعيع ك ا كقام كام ونتوكاامو كلا كامتصضكالن اك وكا لن ا كدع اوك ياكام ت كانلكنف كاإل ا ك

 ا كص و ك فصخ ياك عتكا  شا كا اسكاامي بكفي اك كااكوعلب كا عاق كهلكا  لبك ي صوك صخ انياك

كاكي يك
 
امو يتكملتا كا  لعمص ك يك  كان نو ك ا كا  ا   كامز ا ي كاا لت مهاكلا ك وكبدصك تفا

ا(ك  مي ك  ك ا   يك ي كلا كامتاف كا الكا لعما كليكال ك ينياكا اقي ياكانف و ي كع خم ا وتك امي

كك–
 
 ك وكام ي ص ك ا كا  ا   كامز ا ي ك–الم 

ا  الك ا ك م كفإ كاا لعما ك ملللفكالناق تكلا كيالم ك ا ك ت كاا تك وكا لن ا كليكالنت ك

 ك3لو كنلكا  لعمصاوكاإلفصخ ي 

مصكا  صكليكامن بكاملا خخلكاميتكوع صوكم كام ا  كاإلفصخ ي ك اك و اكاك زا كوعلب كال ك   ،كلا اوكامعا

ك
 
ك االا

 
ال ك ي كام  ااوكام  يعي يكفامن ا اوكا عتني كال كا  شافاويكا نلاليكا نني كوش يكصزلا

%كال ك58نلكااللناقكاإلفصخ  ك ي ك نيك اق اوك ع كامتا كاإلفصخ ي كال كا عاق كاام ت ا ك   ك

ك    كال ك كاإلفصخ ي ك ا  كا  لوتكا  ا    عتني كملعص ك%كال كالالمو كا وا قكا 30 صما لك اق ات ا 

ك%كال كاا ليا  كامعامث كالميكام   ع كاامعصاميك ماكيشع ك   ك م 90ا  حي كالن اكيش يك    كال ك

%كالميكامي بكاا اسكاام و ام كاا  ال ع كاامفو فاوك 40(يكاالن اكالاكيمميك    كال ك1انفتا ك لصع
                                                                 

2
  www.aljezira.netرواية توفيق،" إفريقيا معلومات أساسية "، موقعه الجزيرة على شبكة المعلومات الدولية،  - 
3

، مرجع www.aljezira.netرواية توفيق،" إفريقيا معلومات أساسية "، موقعه الجزيرة على شبكة المعلومات الدولية،  - 
 سبق ذكره .
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كال كالاك نلال ك يتكام ا  كك(كال كالعاق كمي ك ا1اخن غلك  كنشع ك   ك  كالاك  صكنلكانفتا ك لصكع
 
 ع ا

ك نلجك    كال ك كامعن اك ائت كنلك ع ك يتكا عاق كامو كصالكانفتا كعك60فه 
 
كافلزا (كمي ع ك1العت  

ننيبكام ا  كالن اكا  صكامتا كا  لال كمهاك 

ان امكا  صكامتا كا  لال كمهاككننيبك فصخ ياكال ك ع كا عاق ك(1انفتا كع

ا  كال كام ا جكننيبكام ام لع 

امعامث 

  صكامتا كا  لال 

ص و ك فصخ يايكالت ش صيكام وقا يك خم ا وتك33%معصام

ام ونتوي اال ياي خم ا وتي وو وانايا تص يص و ك فصخ يا33%ام و ام 

ام ونتويكص و ك فصخ يايك وو وانايك ائع يك نتوايكصمهو خ ك فصخ ياك95%ا اس

نااليبيايكمي ع يايك ع اميو يك ن انياككامو  ىيك ينيايك اال ياي

ك  يو يايك ن انيايك(65-50عامي ب  انايك خم ا وتيكام ونتوي ينيايالا لي

 اال ياي ائع ي خم ا وتيص و ك فصخ يا

ك انايكا تص 90%ام   ينيوم ص و ك فصخ يايكامتا و ي

ص و ك فصخ ياك(25-20عاميو انيوم

كانفزائصيكالنصيك65%ام الاا ميبيايكنيالع يايكلووكقتكفوا يك ينيايكام االع ا ي

ام ونتو

ا تص يك ون يكص و ك فصخ يايكوتويكام  تا يكانفزائصيكالنصك25 فاووامف

 ، املصدر : من إعداد الباح  باالعتماد على البيانات الواردة في موقع الجزيرة نت، مرجع سبق ذكره     



كالعلب  ك مياو
 
ك ي ا ك نلج كام ا   ك   كان تيتيك ما كام و  اي ي كام  اسي كام يعييي ك: كال  ك ا يا  

 4ام نتيصيكا  ال ع يكامزن كيكامص اص   كا ع ك م 

ك   كالناق كام ال كلام فطيكاامف صكانحفصتيكااميو انيوميكانلك ياكا الا كوعتكام ا  ك ك حاف   يا

ا ت صا ك ش يكال  تكاإلفصخ ي ك  تلك   ،كلا اوكامعامصك ام فطك  كي ت كحفصكاا ليا  كام ا يك

 ليو ك صاليي(يكا وكالاكيالعلهاك  ليكامت  يبكاممان ك ع كلا اوكامعامصكك75ال كامزخ كان امكنلك فصخ ياك ع

 عتك الصخ اك 

كمعميك فصخ  كالشت الكي م ك
ُ
كامل و كيمميك  حي ك ل  كاقافعاكلوخا كام  ااوكامهاال كا يا   ك يت

 ك ا اكا لعمل كا ائيك و،كميم يك ماكي م ك   ك ي ا كا لن افهاكال كل يكا يتتكان ا صي كامو

و يع كالاك   ىكال ك ل كام  ااوكاوع يصكاا لفاق كال   كفهيك ل و ك فصخ ياك  كال لولك مو اوك

 عو  اكا    كبالامهصكنلكاا  اق؟كا يفكلا كا ا   كاإلفصخ  كنلكاملعااليكال ك ياكا  لبكامعلي ؟ك

: ياك  لصكال الشل كنلكا  اا كاملامي ك

ا  و كاممان :كال ع  كامل االيكااللناقتكنلك فصخ ياك:


 
ك ع يا

 
انلك  يا كك-  كا ل   كملا خخكام ا  كاإلفصخ ي كيالتك  كام يلك   كاملو تكاامل االيكلا كال ل ا


 
يك ي كوعوقكال ع  كامو ت كاإلفصخ ي ك   ك ال كمي ك ام صخبيكفه كوعوقك   ك- مع  كلا كال ل اك  ميا

 ي كلان كامتا كاا لعما خ كوعميك ا كامص طك ع ك ع كامو تاوكاإلفصخ ي كال ك هتكاا لعما ك
                                                                 

4
، 10العدد : دراسات الاإلفريقية في ظل العولمة الراهنة"، مجلة جعفر عبد الهادي صاحب، " كوابح النمو لالقتصادات  - 

 . 191(، ص 2002خريف 
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 صيكو هييكالهمت اكنلكن يكا واقكا امي ك   ك لتاو اكا  لي يك  ك  كام ش  كامو كي وقكقا كام ا  كاك

ك5كا  اقكا طك فصخ ياك ع كع اقا ياكانيا اانت(ك-يلتالهايكمياكنالت اكلتك لاال ك ت كا  اقاوكني ص:

 6اا  اقك فصخ ياكامتص ي كامفصن ي يكا فصخ ياكاا لوائي كامفصن ي ك-يك

كصهوق صكاا لت  ك ك ا  ك أ ع كام ش   كاالتل ك ملا صكاملفصل  ك   وا ك نف هص كا فا ل  ك    ما

ك   لو كال كد   ك امو ت  كا توكد وات صكن وكا  ام   ك ت ت اكك صاات صي ا   مصاوكاام تااوكامو 

كا كال  مص اكا  ع تكنلكم ت ك   كصمعي كامو ت  كنل يكااميتكيعلب كاان  ل كامفعلي ك1900إلفصخ ي 

ك ام كال  مصك ا ي كنل ك  مها كال  كلا  ك عت كفيما ك  تو كال  مصاو ك صكال  مصكم ت ك1919كم ل   ي

 كالتك1945يكاالنش ن ك امك1927يك صكنيوخو الك امك1923يكام ت كمش ون ك امك1921ا صا  يك امك

كملوليل كان ا صك ي كصالكلا ك ياكا   مصك
 
ا دع ك وكام تاي كامفعلي ك  ع  كامو ت كاإلفصخ ي كن صا

  بكانت الكان ص كامعا ي كامماني كاالاك  ل  ك م كال ك  اق ك وا ناوك ا كا  لولكامعامث يك ماك ن ك

يتكامفت  كلا ك مص كنفهوقكا فا ل كام ا ي كمللفصل كامع نصخ كاام ا ي ك   كاملو ت كالتكتهصوكنلك 

االاك   اك ف ا ك مو  ك ا ك صخ كامو ت كلا كال ك  ص  اك ف ا كامز يصكاإلفصخ  ك:ك ن و الا كاميتك ب ك

 ا   كك1958  ك   ل كنلك نشالكامواياوكا ل ت كاإلفصخ ي يكاق اك   ك  تكال  مصكفي كع  صا(ك امك

كامتا  كفي ا ك ما كامول  ك م  كنل كا  ل ل  كاإلفصخ ي  كامتا  كصمي  ك اك  كامنصا اوككفي  امعص ي ي

 فصخ ياكااك زا كوعيشهاك ام كقا ك   ي ك لصك كنعصاالا كنلك  الكامواياوكااان  االاوكامو ك ا ت اك

ا ل ت كاإلفصخ ي  كاا ضتك ن كفي كال كام مو كالااكيملي كاموال كاإلفصخ  ك نياالك ك لا كان يكامو طك

 19637امفعيكنلك   ك وك نشالكال  م كامو ت كاإلفصخ ي كااميتك صك 

كملعميكاإلفصخ  كا شت الك كالتكامتوكك39التكلان ك يتكا   م كا ا كالتلك
 
ك يا يا

 
كال ب ا

 
   ك  صخ ا

نلك   او اكال اااوك لليمي كملل االيكااللناقتك ع هاكالاوكنلكا هتكيكاام ع كاادصكاك ا كينا  ك

ك كال ك صيكام  ال

 ة :املحاوالت التكاملياملحور ال ال   

 الم كقا كام ا يكااما صالك:ك-1

يعتك ياكاملالم ك  ب كاملالمعاوكااللناقي كاإلفصخ ي كال ك ي كامو  كامن ب كمل ا جكا  الكاإلصما ليك

الليا كقاا  كايعي كقاديك ياكاملالم كننفك  ا كك87 232 وا لكك1999  ك لغك ياكام ا جكنلك امك

كع
 
ك  صخ ا كاإلفصخ ي  كك320ام ا   كن م  ك   كالل و  كا وك  تثكاملالمعاوكااللناقي ك1999نل ك  )

ك كاإلفصخ  ك–اإلفصخ ي  كاا  اق كنشأ  كالتي  كك-0ام ا   ك ا  كنل كم  كاملأ ي ي   ي كالع كامو ي  

 قام ك فصخ ي ك16( كاخ صك4/2/1998 صوكنلكميبياك لا خخكع

  موخ ك    كالفهومككاي ت ك ياكاملالم ك   ك نشالك لل كاللناقي ك فصخ ي كالل االل كمهاك  ت ا يالي 

ك ا كامياوكال كد  ك  االيكاللناقاوكقا كاملالم  كالتك حا كاملالم ك كانفما ل ال كك–اا لماق
                                                                 

5
 مقسمة إلى : الجنوبية وتعني زيمبابوي حالياً، والشمالية: وتعني زامبيا. أما نياسالند: وهي مالوي حاليا . -رودوسيا - 
6

قيا الواقع والتحديات ")أعمال المؤتمر الدولي للباحثين حول شوقي عطا هللا }وآخرون{،" التكامل اإلقليمي والتنمية في أفري - 

 . 40، ص 2005الشؤون اإلفريقية، القاهرة، معهد البحوث والدراسات اإلفريقية ، 
7

 . 3القاهرة معهد البحوث والدراسات اإلفريقية ص 2003 ةالتقرير اإلستراتيجي - 
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كصتيت ك لعل ك  ماي كا ال كامعامكا فظكك-1999د  ك وليع ك ا كا يمااكا ال  كنلك بلمب ك
 
  تا 

 ك8 م ام  ميكا نشالكبمي كمل  ي ك

كامل مي كملف و كا فصخك-2  Southern African Development Community  عام اقال(:كصما  

(SADC)

ك ان ك  ب كاملالمعاوكااللناقي كاإلفصخ ي كال ك ي كامو  كامن ب كمل ا جكا  الك كاملالم  يعلب ك يا

ك5 47الليا كقاا ك كاخ لغك تقك  ا ك ياكاملالم كك185,3مكن وكك1999اإلصما لك  ك لغك ياكام ا جك امك

ا  صك يتكا المو  ك   ع ك شصكقام كهل:ك نتوايك   وانايكام ونتوكك9م1999 امكالليو كن م كنلك

امتيم صا ي يكمي و ويكال اتيكالو يشيوسيكالو ال ي يكنااليبيايك يشييكص و ك فصخ يايك وا خ نتيك

ك اال يايك خم ا وت( كاخصص كليامك يتكانفما  ك   ك امك كنلك1980 ن انياي
 
كاللمو ا

 
 كالتك    كنالا ا

 10تاق كامل االيكااللناقتك ع ك   ائ ايكا  كلان كاملالا  كام يني ك ين ماكاك زا كال كالالا 

ام واكا شت   كملشصاكاانف و كاإلفصخ  كعلوالي ا(ك-3

Common Market For Eastern and Southern Africa (COMESA) 

 كف الكص و ك صاكب ياكعكاا يا (3

ا ا كاا ت امياك كامف الكامني  :كاميتك  ا ك مي كامي4

 كف الكقا كاا  اقكامصاس  ك اكالاكي ث،ك تا كام وال وم كانفتيت5

ددددصاك د د دددد كن د د ددددو  كامعص د د ددددميكامد د ددددتكميشد د دددديتكيملد د دددد كامد د دددداقكا فصخ د د ددددلكاا  د د ددددم كند د دددد :كالمد د ددددالكاإلفصخ د د ددددصكامف د د  د

ملعوااليك مع  كاكالالا كمي ص ا

ددددالاوك د د دددديتكامف د د د دددديص– د د د ددددياكامل  د د د ددددبك د د د ددددل  يكك-  د د د د ددددلكا  د د د دددامصكند د د د دددد كامعد د د دددد يكدصخ د د د دددد ك  شد د د ددددلكامود د د د هد

دددد كا د د ددددييك اوك الد د ددداق ك موخد د د دددد م يكاالند د د ددددوالاك د د دددد ل ك  د د دددد كالشد د د ددددوا قتكا ال انا د د ددددصكالد د ددددبكا  ل ا د د م صخد

انلاصي ك  ع  كا نلالك ائيكيت  كا لياصاكام واكاميتكي تقتكالالا كامف الكاإللليث  

دددديتك ددددتلكامد دددالمو ك دددد كا د د دددد ي كي  د دددد يكصعدددديكامعمعد ددددياكامشد ددداقي ك  د ددددل وكااللند ددددا ص كاملعد   كنمددددوكتد

دددا  كاموددد كوعلبدددد كهدددلكا ددددصلكالدددد ك  دددصك ددددماوكيمعددد كفيددد ك  ك لوافدددد ك ددديتكا ملعددددل وكالددد ك صخددد كاملالد

ددددصك ددداكمد دددا  ك ددددياكالد ددداك الددددامك صخدددد كاملالد ددددل وك ائ د دددا  ك دددددصلك دددديك ممدددديك دددديتكاملعد  نددددصكامعو دددد ؟كا ع د

ددداقي كالدددد كصهدددد ك دددا  كامعا يددد كامودددد كاحددددع كام ددددوا طك اددد كاملعددددل وكااللند يتدددبك دددد كال  مدددد كاملالد

صه ك دصل كا ا كاصصالاوكاا  مما كا نا   كمهاكال ك

دددد ك ددددلك صخد دددداكد ددددو كند ددددص ك العلهد ددددل وكااللندددداقي كن د دددد ك دددديتكاملعد ددددص ك  د دددد كصعدددديكام  د   كال دددداعكامعو د

ددددصك د د د دددد ك د د د دددا  كامعا يد د د د دددد كاملالد د د دددالكال  مد د د د دددد ك   د د د د دددامث يكفالميد د د د ددددلولكامعد د د دددد كا  د د د ددداقي ك اد د د د ددددت كااللند د د امو د

دددد ع ك د دددديكامد ددداكصعد د ددددياكالد ددددص يكا د د دددا  ك د د ددددا  ك الد ددددلكال د دددديكند دددد كا لد د ددداقي ك اك اد د ددددل وكاللند ددددلك عد دددالكند د    د
ددددلك11 ددددت (كهد دددد كانفتيد ددداكعكاإللليميد د ددداك  ياند د ددددتكي لدددد ك لي د دددد كلد ددددل وكاامود ددددت كمللعد دددد كانفتيد يعلبدددد ك  كا وصد

ددددصك د ددددااوكان د ددددو  كاا ند دددد ك د دددد كالد ددددلك مد ددددلفيت كند د ددداقي كال د د دددد كااللند ددددزكامعو د دددد كوعزخد ددددي ك  د ددددل وكو د  عد
                                                                 

8
لجماعة االقتصادية اإلفريقية " )بحث مقدم للمؤتمر الدولي الذي نظمه ا كانية التعجيل بتنفيذالفتاح فرج ،" إم فرج عبد - 

( ، 11/6/2001مركز البحوث اإلفريقية بجامعة القاهرة تحت شعار االتحاد اإلفريقي ومستقبل القارة اإلفريقية، بتاريخ 

 .284، ص 2001القاهرة، مركز البحوث اإلفريقية ، 
9

 . 285نفس المرجع، ص  - 
10

هللا الجمل،" التكامل اإلقليمي في إفريقيا" )من أوراق المؤتمر الدولي للباحثين الدوليين في الشؤون اإلفريقية(،  شوقي عطا - 

 . 44مرجع سبق ذكره، ص 
11

 -(Krueger 1997,Robson 1998)   ،أنظر في ذلك : فرج عبد الفتاح فرج، االقتصاد اإلفريقي من التكامل إلى العولمة ،

 ( .29-25)مرجع سبق ذكره، ص 
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ددداك  ك د د د دددديك مد د دددد كام  د د د ددددد ك  لفد ددددوخ كادفد د د ددددالكاام  د د ددددا كاإلنلد د د ددددلكالالد د ددددوالكند د د ددددتمكاملع ومد د دددداوكاامل د د ا علوالد

ددد ك زايددددتوك شدددد يكاللمددددوسكنددددلك  ددددتكام  ددددعينياوكالدددد كام ددددص ك ص ددد ك  سكا ددددا ك ددد كا  ا ددددصكامود ا ص بد

امعشصخ كال ك أو اكنلكتيك يتكا وص كانفتيت ك  كوعز ك و  كام  امكااللناقت 

دددد ك د د دددا  كا و د د د دددد كاملالد د ددددتك صخد د دددد كحد د د ددددومكاكوعلبد د ددددياكا فهد د ددداقي ك  د د د ددددل وكااللند د د ددددا ص كاملعد د ددددإ كتد د ددددياكفد د  عد

دددلك يدددا كينددددبكايعدددز ك دددديتكا  دددا لكفإنددد كالدددد ك عددد كا لولدددد كالددد كال   دددداوكااللنددداقك ددديكهد فدددا يصكا املد

امعو  ك  كوعميكحتك اك  كوعصليكنموك يتكام ا ص  

دددلك د دددد كند دددا  كاإلفصخ يد دددد كام د دددد ك وحد دددامفاكاا لعلد ددداتك د د دددديتك  صند دددد كام  ددددا  كامد دددد كال الشد ددداك  د ددداكيالصند د ا ددددياكالد

ددددي د دددديكامد د ددددا  كامل االد د دددد ك الد د دددا خخلكالد د دددديتكاملد د دددديكامص د د ددددلكتد د ددددت كاند دددد كانفتيد د دددد اوكامعا يد د دددديتكا لتعد د دددديك د تكتد

دددد ك دددد كال لد ددددصلكالد ددددلكا دد ددددت وك ل ددددصالكهد ددداك د د ددددتاك و د ددداكي د د دددد كفددددإ ك فصخ يد ددددلكان  ي د دددد يكاند دددد كا    د  زدددددصك د

دددد ك د ددداك لاالد د دددد ك  مهد ددد كالد د دددد كاامود دددديتكا ص لد دددداوك د دددد كالل ل د دددهاكالد د ددددصخ كملعيدددددفكنف د ددددتكاامعشد ددددص كاموا د ام د

ددداكهدددلكبفددددااكنالا ددد يك ددددياك دددامث كفعيدددفك ددددتثك دددياكاالد املعلددديكاللندددداقتك اددد كال ددددلولكان دددتثكامعد

ا وامي  كالاك    اام كنلكامف ص 

وووووووع: االتحاد األفريقي  و و و و و  :املحور الرابو

 مددداك ددد  ك  ك  ددددصناكفدددإ كامعو دددد كاالددداك مللدددد كالددد كال   ددداوكصتيددددت كا دددو  كنددددلكاملع وموصيددداكالمدددديك

دددد ك د د د د دددداوكاإللليميد د د د دددد كا   مد د د د ددداكالد د د د د دددد يك تع  د د د د ددددت كا فصخ يد د د د دددد كامو د د د د دددد اك   مد د د د ددداك  عد د د د د دددداك صصد د د د دددديكالعهد د د د املعاالد

دددد كصم د د ددددا ك  د د ددددتاكي  د د د دددداكصتيد د د دددد يك  جد د ددداك د د د د دددد كالمد د دددديتكامل ليتيد د د ددددهاك د د د دددد كوعيشد د دددد كامود د د ددددالكامتادليد د د دددد كا   د د لد

ددداك د د د دددد ك ال ب د د د ددددا كامود د ددددا ك   د د د دددديكا  فد د د دددد كال ا د د دددا  كامعا يد د د د دددد كاملالد د دددا  كالد د د د دددديبكام د د د دددا كنند د د دددد كان  د د د دددد كا  د د ا   مد

ددددالك دددد ك   د دددد ي كالد دددديكان عد دددديك مددددد كصعد دددد كلد دددد ااوكا    د ددددلت مهاكم د ددددصكا د دددداوك  د ددددا ص كام واليد امشددددصلاوك د

دددا  كلدددداق   دددا  كي  مددددو ك دددد كاللددددصلكالدددد ك دددديتكا  الدددد كيالعدددديكام د  ادددد كامددددولكام ددددص كاموا ددددتكك دددديتكام د

دددديك ددددعو  اكااملفا د ددددت اوك د ددددوضك  د ددداكاامن د د دددد ك  ميدددد كالوا ق د ددددت  ك اد دددد كلد ددداك   د د دددد يكيالعلهد اامعشددددصخ ك شد

دددامصكان دددا الك م ددددلولكالددد كام تيدددد كامدددي كالدددد كامل عيدددد ك مددداكلددددا ك امهددداكنددددلكا ا ددد    كاالدددد ك الددد كامعد

دددا  ك الاالهددداك ددديت ك ف دددديكالددد كاإل دددد  ك ددد كا  ددداقك فصخ دددد كي دددلمتك صدددديا تك صددديك مددد كمددددصك الدددتكام د

دددداف ك دددد يك حد دددد كامو ددددت كاإلفصخ يد دددد اوكال  مد دددداا ك فددددواوكا  د ددددي يكاخلالد ددددا  كامل االليدددد كا احد الدددد كاملالد

   ك ن كي لاليبك   كالل ل اوك نصكامعو  كاميتك    كاملعليكاامو ت ك  صكال ا صتك 

ددداك دددد   اام ك دددالك دددد كاا  دددداق؟ا يفك  ددددصوكامعو دددد ك ادددد كنشددددأ  ؟ك ددددياكالد ددداكانفتيددددتكامدددديتكصد  إيالددددا كفمد

نفزئي ك نلك يتكا

  كا ل  ددد كمنشدددأ كاا  ددداقكاإلفصخ ددد كيالدددتك نددد كالدددصك عددددت كد دددواوك وددد،كا ددديك  ددد كالددداك دددوك ليدددد كاا يك

(ك دددوكان  ددددو ك1999/يونيدددو/12  كيعلبددد كا ددد  مصكامددديتك  دددتكندددلكانفزائدددصك ددددع كامص  دددالكا فا لددد كندددلكع

دددد كق ددددو ك دددد كفيد دددداقيك يدددد كل لد دددد ك صخدددد كاا  د ددداكا ا دددد ك اد د ددددلث ا ميبيد دددد  مصكلمدددد كا د ددددلكا ل دددداف كالد  كند

ددددع كع د د ددداك د د د د دددد  كالد د د ددددبلمب /9-6امفتد د د ددددت ك1999/ د د د د دددد كامو د د د دددديكال   د د د دددد يكا قااوك فعيد د د دددد ك د د د دددد ك  الشد د د (كا مد

ددداك د د د دددا  ك مد د د د ددددتاقكام د د د دددد يكا  د د د ددداقي كامعا يد د د د ددددي كاااللند د ددددو اوكام يا د د د دددد كامل د د د دددد ،كالد د د ددداكيلمااد د د د دددد ك مد د اإلفصخ يد

 ك12ي م كمهاكان فاظك ا كال ت ات اكااصلما ي كاااللناقي كاام يا ي كنلك نصكامعو  ك

ددد د دددد ك د دددد ك مل د دددداقكافعد د ددددالكاا  د دددد ك نشد دددديتكنددددد ك اد ددددصوك كامد دددد  ك د دددد  ك  د ددددلث ائي ك د دددد كاا د يتكام مد

دددد ك د د دددالكانفما د د د د ددددت ك نشد د دددد يا   امكالعا د د د ددددت كاإلفصخ يد د دددد كامو د د د ددددااكال  مد د د ددددتا كاليمد د ك  د
 
دددا د د د دددد ك   د د اإلفصخ د

                                                                 
12

 . 91، ص: 2001أحمد حجاج }وآخرون{، االتحاد اإلفريقي ومستقبل القارة اإلفريقية،القاهرة، مركز البحوث اإلفريقية،  - 



 
 

 
 

 م2016يونيو العلوم االنسانية واالجتماعية                                            العدد األول  ثمجلة بحو                         

صادية
ل العوملة االقت

ظ
ي األفريقي في 

صاد
ل االقت

التكام
 

      
 

 277الصفحة 

دددداوك د د د د دددد كا    د د د د ددددالكلافد د د د د دددديك إنشد د د د دددد  مصكك امل فيد د د د د ددددياكا د د د د دددد ،ك د د د د د ددداك ااد د د د د ددداك يك مد د د د د د ددددلك ك  وصد د د د دددداقي كند د د د االلند

ددداك كا   د د د د د ددددت ك  وصد د د د ددددلك كالعا د د د د د ددداكند د د د د دددددوصك لي د د د دددد كا  ند د د د د دددد كام انونيد د د د ددددتاقكامو ي د د د د د دددد ك إ د د د د دددددفكا  الكا   مد د د ليد

ددداك عددددتك  دددد كام مددد كاإلفصخ يدددد كام اق دددد كاامم  ددددو كا  ع ددددت ك ددد ك ددددصك  دددتيمهاكفيمد ددداقكاامود ا نشدددأ كم   د

ددددوال عك د ددددلكمد د ددددوكك12-10ند د دددد ك2000يوميد د د دددديتكالعد د ددداقكاامد د د ددددي كم   د د د دددانو كاملأ د د د ددداقكام د د د ددددصكا لمد د دددد ك د د د (ك يد

قام ك فصخ ي ك ك27 لي كالت اك

دددانو دددد كالددددتك  ددددص ك ددددياكام د دددد ك  فيدددديكا عا ددددت كا    دددد كملفما د دددد كان اصدددد ك  دددد كامل فيدددديك عمليد  ك د

ددددتا ك د د د ددددتقوك  د د د د ددددتك  د د د د دددد  كالد د د د ددددهاكامعو د د د د دددد ك فصحد د د د ددددتياوكامود د د د ددددتتكملل د د د د دددد كااملند د د د دددداقي كاإلفصخ يد د د االلند

دددددفك ددددزكا والد دددا  كاوعزخد د دددديكام د دددديك ل االد ددداليكامل فيد د دددياق كا   د د دددد ك د ددددتفا ك د ددددت يكامد دددلك:كامو د د ددداقكند د اا  د

دددد مكاا  ددددزكام د ددددت يكاوعزخد دددانو كاإلفصخ يدددد كا و د د ددددل تثكام د ددداكا د د دددا   ك مد د ددددو كام د ددددل صا كنددددلك  د دددد كااا د الد

املأ ي كمهياكاا  اق

ددددع ي كك د د د ددددا   كامشد د د د دددد كاا شد د د د دددداوكامتيم صا يد د د د دددداق كاا    د د د ددددصكا  د د د د ددددلكق د د د د ددددلل  كند د د د ددددت ك د د د د ددددا يصكصتيد د د الفد

ددددصك د د د د د دددد كامعلد د د د د د دددد يكا  ميد د د د د د دددد يكاامل ميد د د د د د دددد كام يجد د د د د د ددددا يكا مايد د د د د د ددددواكاإلن د د د د د د دددد ك  د د د د د د دددديتيكا مايد د د د د د ددددصكامص د د د د د اان عد

دددداف ك د دددا  يك حد د د دددد كام د د ددددلك  ميد د ددداكند د د دددد كااملع وموصيد د ددددص كا اللمد د ددددص  يكافعد د ددددواكا د د دددد ك   د د دددد كان ا د د دددد كامع ايد د   د

 13ا تن 

ددددتتك د د د ددددصا تكملل د د د ددددتا يكا  د د د دددد ع كا  د د د ددداقكمد د د د د ددددل تاثكاا  د د د ددددصكا د د د دددد ك  د د د ددد ك ند د د د د ددداك  د د د د دددع ك  د د د د ددددلك  كنشد د د اخن غد

ددددلك دددد كند ددد ك ند د دددع ك  د د ددداقي يك اك  كامت ا دددداوكوشد د دددد كااللند ددددلكامعو د دددا  كالمددددم كند د دددد كام د دددديتكيواصد ان ددددا الكامد

ددددعوت ددددتكااحد د دددداق كا لمد ددددتا كاا  د د دددد كا  د دددد كالد ددددت كك معد د دددد كامو د ددددااكال   د د ددددلكاليمد كند
 
دددائتا د د ددددا ك د ددداكلد د ددد كالد د د  اد

ددددص د ددددتا كع لد د دددد  كاانفد د دددد 2اإلفصخ يد د ددددااكا   مد د ددددلكاليمد د ددددوا ق كند د ددددتا كامد د ددددع كا  د د دددد ك د د ددددع كال ا ند د دددد  اك-(كي د د د - د

اا  اقك 

ال ا ن ك ع ك  تا كال  م كامو ت كاإلفصخ ي كا  تا كاا  اقكاإلفصخ  ك(2انفتا ك لصع

 االتحاد اإلفريقي أهداف الرقم أهداف منظمة الوحدة اإلفريقية

 1 أ(-½تقوية وحدة وتضامن الدول اإلفريقية)مادة 
تحقيق وحدة تضامن أكبر فيما بين البلدان 

 أ(-3والشعوب اإلفريقية )مادة 

-½ الدفاع عن سيادة وسالمة أرضيها واستقاللها )مادة 

 ج(
2 

الدفاع عن سيادة الدول األعضاء ووحدة أراضيها 

 ب(-3واستقاللها)املادة

تنسيق وتقوية جهودها وتعاونها لتحقيق حياة أفضل 

 ب(1/2لشعوب إفريقيا )املادة 
3 

التعجيل بتكامل القارة السياس ي واالجتماعي 

 ج(-3واالقتصادي )مادة 

-½القضاء على كل أشكال االستعمار في إفريقيا )املادة 

 ب(
4  

دعم التعاون الدولي مع األخذ في االعتبار مي اق األمم 

 هو(-½ة واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان)مادة املتحد
5 

تشجيع التعاون الدولي مع األخذ في االعتبار مي اق 

األمم املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق 

 هو(-3اإلنسان)مادة 

  6 أ|(-2/2التعاون السياس ي والدبلوماس ي)ماجة 

  7التعاون االقتصادي بما في ذلك النقل واملواصالت )مادة 

                                                                 
13

عبدهللا األشعل، االتحاد اإلفريقي والقضايا اإلفريقية المعاصرة، القاهرة، مؤسسة الطويحي للتجارة والطباعة والنشر،  - 

 . 147، ص : 2003
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 ب(-2/2

  8 ج(-2/2التعاون ال قافي والتربوي)مادة 

التعاون في مجاالت الصحة والشؤون الصحية والتغذية 

 هو(-2/2)
9 

العمل مع الشركاء الدوليين ذوي الصلة للقضاء 

على األوبئة التي يمكن الوقاية منها وتعزيز الصحة 

 ن( .-2الجيدة في القارة )مادة 

 10 و(-2/2التعاون العلمي والفني )مادة 

التعجيل بتنمية القارة عن طريق تعزيز البح  

العلمي في كافة املجاالت وخاصة في مجال العلم 

 م(-2والتكنولوجيا. )مادة

 11 و(-2/2التعاون في الدفاع واألمن) مادة 
تعزيز مواقف إفريقية موحدة حول املسائل ذات 

 د(-2االهتمام للقارة وشعوبها والدفاع عنها)مادة 

 و(-2يز السالم واألمن في القارة )مادة تعز  12 

 13 
تعزيز املبادئ الديمقراطية واملشاركة الشعبية 

 ز(-2والحكم الرشيد)مادة 

 14 

تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب طبقا 

للمي اق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، 

واملواثيق األخرى ذات الصلة بحقوق اإلنسان 

 ح(-2والشعوب )مادة 

 15 

تهيئة الظروف الالزمة التي تمن القارة من لعب 

دورها املناسب في االقتصاد العاملي واملفاوضات 

 ط(-2الدولية)مادة 

 16 

تعزيز التنمية املستدامة على املستويات 

االجتماعية وال قافية وكذلك تكامل االقتصادات 

 ي(-2اإلفريقية)مادة 

 17 
اط البشري تعزيز التعاون في جميع ميادين النش

 ك(-2لرفع مستوى معيشة الشعوب اإلفريقية)

 18 

تنسيق ومواءمة السياسات بين املجموعات 

االقتصادية اإلقليمية القائمة واملستقبلية من 

-2أجل التحقيق التدريجي ألهداف االتحاد)مادة 

 ل(



دددا  ك د د د دددد كام د د د دددد ك اصد د د دددالكميلبد د د د دددد كصد د د ددداقكاإلفصخ د د د د د ددددوك  كاا  د د د دددد  ك د د د ددداك د د د د دددد كالمد د د دددد ك  كنلم د د د ددداكيمعد د د د دددد ك  كالد د د د   د

املفا يكاإليالا  كال كالل ل اوكامعو  ك عتك  كاصتك  كبمياوكال  م كامو ت كاإلفصخ ي ك



  ددد   كالل اقالدددد كا عدددد كال  لدددد كملعدددبك ددددياكامددددتا ك كاالددددصقك مددد ك ددددوك  كالع ددددصكا  ددددتا كاا  دددداق ك

دددد ك ددددم ك  ددددتا كا   مد دددد كالص ددددوال كحد دددلصكامددددتادليع كلاند د دددد كاا الدددد كاام د ددد ك لدددد كامل ميد د ا دددددصلكامود

قكقا كوتيع كيي صك ا   لهاكاا  ا

دددا  ك د د ددددوضك ام د ددد كامن د د ددددي ك  د ددددا لكي د دددديكصمد دددد ك عمد د دددهاك اد د ددداقي كنف د د دددد كااللند دددأ ع كامعو د د دددد  كملد ددداك امن د د  الد

ددددصك ك دددد كال ا د دددد يك عد ددددا ك شد دددديكااللندددداقتكا  كلد ددددامكاملعلد دددد كليد دددد ك ددددد كال فددددز ك اد ددد ك د د اإلفصخ يدددد يكفهد
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ددداك   يعدددد كان ددددا كاكنلولدددد ك  كوعمدددديكال   دددداوكامعو دددد كااللندددداقي  ددداكاامودددد كالدددد كك-ان دددد ك  د د   ص  د

دددداو د د ددددا ص كام واليد د د ددددصلاوك د د دددد ككاكك-امشد د د دددد يك يد د د دددداقكاإلفصخ د د د دددديكاا  د د ددددلك فعيد د د ددددصكند د د ددددتكال ا د د د ددددي كصهد د دددد ك د د د  اد

النل  كاا   كمهاكنلك م ك 

ددددلك ددددعهاكامدددديتكهد ددداك  ك   ددددىكنددددلكاحد د ددداكيددددصاقكمهد د دددامصكيددددت الك ددددأ ك فصخ يد د دددلكامعد ددددتاثكند دددا ل   كمل ددددو كا  د فد

ددد د د دددد كامصديند ددددت  اليكاملعمامد د ددددولاكم  د دددد كا د د ددددواقكا اميد كملمد
 
ددددت ا د دددد يك تكالند ك ليد

 
ددداا د د دددد يكالالد د دددد كوشد   كفهد

دددد كاا ك د ددداكن   د د د دددديكالد ددددخك كامعد د ددددا ك    ند ددددع كااميا د د دددد يكاملند دددالكا الصخ د د د دددد يكاامف د ددداقكا ا ا د د د ددداكم   د د  يوخد

دددد ك د ددداك د د د ددددتثكللهد د ددددا ك ل د د ددددع كااميا د د دددياكاامند د د ددداكاب د د د ددددلك ا ا د د ددددتكند د دددد كوع د د ددددتااوك لليميد د دددد  مصاوكاند د دددد كالد د الد

 ك14هلكدع كقمييك ا ك م كك– فصخ ياك صقيفكامي ك شصخ كنلكامل مي ك

دددداقي  اك  كامعو ددددا ص كاملعددددل وكااللند دددد ك  دددداال كتد دددداك مللدددد كالد دددد  ك  ك  ددددصناك- دددد ك مد ددداك د دددد كك- مد االد

دددا  ك د ددددعت اكال  مدددد كاملالد دددد كاحددددوا طكاحد دددداويكاالدددد ك ددددتاقك ال يد دددا ص كام واليد ددددصلاوك د  يم دددد كلوخدددد كملشد

ددداق كالدددد ك ددداك  ك ددددصبتك فددد كاملعدددداا كاوعمدددديكصد ددداكندددلكالفتدددد اك ددددصايك الد معا يددد يكلدددديك مدددد كصعدددديك فصخ يد

ددددأ ك دددد ،ك د ددداك  ك ص د د دددد  كا الد دددديك مد ددداك صد د د ددددتااك و د دددال كاخ د د ددددهاك امف د دددد كنف د ددددصك اد دددديم ك  عد دددد يكا د د ددددىكالفللد    د

ددددتتك ك د ددداكحد د ددداقي ك ي د د دددد كااللند د دددداوكامعو د دددديكال   د دددد ك  كاكوعمد د دددديتكنلولد دددد كا ا كاامد ددددا وكام صخد ادلد

ا م كم ب ع ك:

دددد ك  دددد  أولهمووووا:  ددددصناك ند دددد  ك  ك  د دددد يكالددددتك د ددددا ص ك ا يد دددديكتد ددددلكك-  كاملعلد ددددبكند ددددتكيند دددد ل كانفتيد  شد

دددا  كامددددي كنددددلك  ييددددت اي دددا  كامعا يدددد كك صخددد كاملالد دددا لكفالددديكامددددتا كامعبدددد لكامصا يدددد ك   مدددد كاملالد ا املد

هلك   الكنلك عل وكاللناقي كامي كال كا صبتك  ك  فكنلكاص ك  كامتع كنلك م ك 

دددد أمووووا السوووووبب ال ووووواني:  دددد كا لولد ددددي كالد دددداوكمد ددددا ص كام واليد ددددصلاوك د ددددوك  كامشد ددداك- د د ددددلكك- ي د   ك  دددددفكند

دددامك دددياكاملعلددددييك  ك ندددد كاكيلعدددا ضكالدددد كالندددد ان هايك  كمدددصكيعدددد كيم  هدددداكالزايددداك تيددددت كلددددتكاصددد كليد

ك
 
دددا د د د دددد كال ل د د دددد ك مد د دددداميكايعلبد د دددد يك د د د دددد ك شد د ددددلولكامل ميد د دددد كال د د دددد ك فد د دددديعميك اد د د دددد ك د د دددا:ك ند د د دددد ك  مهد د ددددو كالد د ي د

ددددياك ددددا ك ك د ددداكلد د دددد كاملواصددددتك ي مد ك  د
 
دددا د ددددي كامشددددصلاوكقائمد دددديتكو د ددددصكامد ددد مما كا  ئد دددداعكاا د ددددلكال د كند

 
ددديا   ا د

دددد ك ددددياكامل االيي ددد ك نددددلجك د ددداكام ددددواكامع عدددد  كامود ددداف ك  دددد كالزايد دددد ك حد ددداك ندددد كيعمدددديك ادددد كامل ليدددديكالد  مد

ك
 
دددا د ددداقكاف د ددددياكاا  د ددداك   دددد ك د د ددددصك  ك  دددديك  اكالد ددد كينل د دددد كاامود دددد كان ددددصا كاا ا جد ا لددددا صكام اصمدددد ك د

  تاف كا ص وال ك 

دددديتك د د ددددتالاوك د د دددد كدد د ددددلت ،ك د د دددد كي د د ددددوقكمد د دددد ل كا نشد د د دددد كك شد د دددديكاإلفصخ د د ددددياكاملعلد د دددد ك  ك د د دددداف ك  د د ددددياك حد د  د

دددد ك ددددي و  دددا لكفددددإ ك وصهد ددددو يكا املد ددددفهاككامشددددصلاوكنددددلكا الددددتكا   د ددداك و د دددد كاا   دددداطك  د ن ددددوكالزخددددتكالد

كمللع وموصيايكامللموخيكام صا خع كم كنلك تاي كال ع   كامل موخ ك 
 
النت ا

وووووووالخاتم  و و و و و و و و و و و و و و و و و  ةو

ددد كالدددداا قك دددالك اد دددد ك  د ددداك  ك ددددت الك  كالنددددت كامل ميدددد كان  ي يدددد كمد ددددإ ك ادددد ك فصخ يد نددددلك دددديتكامت ا دددد كفد

دددد ك د د د د د د د كالد
 
دددا د د د د د د د د ددددو ك اك ا يد د د د د د د د ددددعو  كي د د د د د د د د د دددد كامند د د د د د د د ددداك عمد د د د د د د د د ددددومصيكا  د د د د د د د د دددداقكالعد د د د د د د د دددد كاللند د د د د د د د د دددديكالد د د د د د د د دددد كاملفا د د د د د د د د  لميد

ددداك د د دددد كا   ائ د ددداكام ائلد د د دددد  ك صاات د دددد كدد د دددد كالد دددد ك مد د دددد كمل  يد دددداوكاميا يد د ددداكااال انيد د دددديا فصخ ياكمهد د اان  و  د

دددد كا د د ددددوكاملوصد د د ددداك د د د د ددددهاك  د د د ددداكي  ند د د د ددددالكاالد د ددددائ كا افيد د د دددديكان  د د د دددداقياامو لك  د د د دددديكااا  د د د ددددوكاملعلد د د دددداقكن د د د نفد

ق كام صخ  امعا ي كا  ي  ك  اكا  هوم كانزااك  كصا
                                                                 

14
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دددد  ك د دددد كدد ددددو ك اكالد د دددد كي د دددا كمد د دددددفكاا عاند دددد كاملللد دددد كالد د دددا  كا فصخ يد د ددددواليلكمل د ددددصلكامد د ددددإ كا لد دددد كفد ا ليد

دددد ك ددداالالكامعليد د دددد كامل د ددددتكاملوصد ددددياويكا د ددد كامد د ددددا لك اد ددداقكانفمد د دددد كااا لمد ددددت اوكا  ليد دددد كام د اان دددد اكالد

ك  يامكاا  اقكا فصخ  كد و كالبشص كنلك ياكاا الا
 
ت متلك يتكام ا  كااميتك ولكال دصا

ددددصلاوك دددد كامشد دددد ك يم د دددد كالد ددداك  ملد د ددداقي كاالد د ددددإ كامعو دددد كااللند دددد كفد دددد كامت ا د ددددل ك ميد ددداك و د د ا  ددددبكالد

دددا كامل ددداالالكالدددد ك ندددد ك ددداكالددد كلددددولكقاميدددد كمددد كيعملددددوكحدددتك ددددياكامليد  دددا ص كام واليدددداوكاالددداكي ددددفكا ال د

مدددي كالددد كا لولدددد ك  كي دددا مواك ام  ددددصي ك ددد كمعددددتمكاصدددوقكالندددل  كاا دددد  كمهدددصكنددددلك ددد كامفعلددددع يك

   امع كامن وضك  ك ول ك ا ك ا  كا فا ل ك نف هص كا املا لكفإ كا
 قائمة املصادر

 اا:كامعلبك

دد يكك- د د دددوثكاإلفصخ يد ددزكام  د د ددا ص يكالص د د دد يكام د د ددا  كا فصخ يد د ددل  يكام د د د دد كاال د د دداقكا فصخ د د ددصا (كاا  د د ددتكعكابدد د ددالكيك  مد د حفد

 2001

ددا ك- د د د ددلك  د د د دد كند د د د دداقي كاإللليميد د د د ددل وكااللند د د ددتيكاملعد د د د ددمع كال مد د د د ددتامعزخزيك د د د دد ك  د د د د دد كاال  عد د د د ددع ت خ يكالعل د د د دد يكاا د د د د امعو د

 2001اإل عا كامف  يك

ددا  ك- د د د د ددو جلكمللالد د د د د دد كام د د د د ددا ص يكال   د د د د د ددص يكام د د د د دد كا عا د د د د د داياكاإلفصخ يد د د د د دد كاام  د د د د د دداقكاإلفصخ د د د د دددتفكيكاا  د د د د ددعييك  د د د د ا  د

 2003اام  ا  كاامنشصيك

 ك2001 كامعص ي يكفصليك  تامفلا كفصليكااللناقكال كامل االيكاإللليث ك   كامعو  يكام ا ص يكقا كامن  ك-

:كامتا خاوك
 
 انيا

ددص- د د ددا بكيكصعفد د دد كك د د د دد كيكالاللد د د دد كامصا  د د د دديكامعو د د ددلكتد د د دد كند د د دداقكا فصخ يد د د ددوكم للند د ددوا  كام مد د د ددتامهاقتيكلد د د دداوكيكام  د د د ت ا د

 2002يكدصخفك10امعتقك

ك عهتكام  وثكاامتا  اوكاإلفصخ ي يكك-  ك3يص2003امل صخصكاإل ت ا الي ي

:كال  مصاوك
 
 امما

ددصا يصكك- د د د ددي  كيك  د د د دد  مصكان  د د د د دد كا د د د د دد ك  د د د د دد كال تالد د د د دد يكعكا لد د د دد كا فصخ د د د د ددوا كامعص د د د د دد كان د د د د دداك اد د د د دد كنيالع يد د د ددص كالد د د د ددانتيكن د د د د  د

ددتيك د د د د ددص كانفتيد د د د د ددص كاام د د د د د ددوا يكامعد د د د د ددد ك  د د د د ددتك  د د د د د ددت ا يالي كا  ع د د د د د دداوكاا د د د د د دد كملت ا د د د د د ددزكامعص د د د د د دداال كملمص د د د د د دد وتكان د د د د ام د

 2001نوفمب كك-8-7 ما يكا  ق يكيوال ك

دد كالك- ددايكا لد د ددوك فصخ يد د دداتكن د د دداكااا الد دد يكميبيد د ددعتك صخبد د دد ك د دد ك فياند د ددزكامعص د د دداال كملمص د د دد وتكان د دد  مصكام د د دد كا د د دد ك  د د  تالد

كا  ق ك كا  ع تك   ك عا يكامعص كاام ص كاموا تكاامعشصخ ي  ك2001نوفمب كك8-7ملت ا اوكاا ت ا يالي 

دد  مصكك- د د د د ددتمكملمد د د د ددد كال د د د دد يك  د د د د دداقي كاافصخ يد د د د دد كااللند د د د دديكانفما د د د د د دديك   فيد د د د دد كامل فيد د د د دددصليكاال انيد د د ددتامفلا كفد د د د دددصليك  د د د فد

ددزكام د دد كالص د د ددديتكن مد ددتا لكامد دد كاال امد د دداقكا فصخ د د ددعا كاا  د د ددد ك د ددا ص ك  د د دد كام د د دد ك الاالعد د دددوثكا فصخ يد ددا  ك  د د ددل  يكام د د  د

ك لا خخك ك11/6/2001ا فصخ ي ي كام ا ص يكالص زكام  وثكا فصخ ي ي  2001ي

ددك- د ددا كا د د ددتياويك  مد د دد كاامل د دداكاموالد د ددلك فصخ يد د دد كند د دد كاامل ميد دديكاإللليثد د دددصا (كامل االد ددوقلكعكابدد د دداكفيك د ددتا لك  د د   مصكامد

 2005مشجو كاإلفصخ ي يكام ا ص يكالعهتكام  وثكاامت ا اوكاإلفصخ ي يكمل ا مع ك و كا

:كالوال ك ا ك  ع كا علوالاوكامتامي ك
 
 ا عا

 وفي يك ااي يك فصخ ياكالعلوالاوك  ا ي يكالول كانفزخص ك ا ك  ع كا علوالاوكامتامي  ك-
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  الشباب واملشاركة االجتماعية واالقتصادية والسياسة

 د. مها عبد الحميد الورفلي                                             

 كلية اآلداب/ جامعة طرابلس/ قسم الخدمة االجتماعية

 مقدمة

ابقوشمل داكةاقشجتمااييداقوشجضمددداوياقوش ييامدياقمداققضدداقش تيداياقش  دد قبتعد قضيدياقش  دد

دحيثققةد قش بقا،ت غلقش مفكيرقشمليمتبليقأليققم اثقوشملفكديناقق قش  دبابقضداقش ع دديقشألمافد  ق ديقح 

 يققشألماميايالياقش ب اءقوش م اياقوضاقضاا قمليمتبلقشملجماعاتقوتت مها،قوةذ كقش  ياماقش ب ائياق

وييددد يققيدددمقملانددد قيلدددمقشألكلقعدددي قمدددائيقش  دددعوبقق،قيقمجمادددسقييددد يققيدددمقتحتيدددحقتما ددد قو اوحاتددد 

ش  بابقضاقكتالقش غ قوقملقشمليمتبل.وشملجماعات،قوذ كقأل ق

شلحاضيقوشمليمتبلقوشألملقوش طادو ق لدلققوضاق،  بابقضاقثيوةقش  عوبقشلحتيتاوبااقق قش

قمقشضمداويققمقشجتمااعي،ق ذشقوتبقيلمقشملجماسقشلحفاظقيلمقتت مقموشءققكا قضذشقش مت مقمياف  ق

ق اضددامأاقكيليدداقوذ دكقمدداقسدثلقشمدد  ااش  دبابقوشحرددرشمقةديشموأاقوقوميددوأاقوحتهداق دديقشمل داكةاقعفا

قاوقملاندامأاقش ذشتيدش عايدحقلحاتداتقش  دبابققجقيمدتت ققجقعاملعيةداقوش فهداقكوقملانيامأاقوضذشقشجمد  اا

قمداقسدثلقشملعيةدداقاتدوشتههنحدوقشملجمادسقونهاد قوماميدات قوشمل دكثتقش  د ققققققاوشتجاضدامأ
 
،قوقييدا

 قياكاقق قتحتحققض شةهاقش م اونا.ايياقوش ييامياقش  شجضمداوياقوشجتماقش علاياقعاملمغيرشت

ةئداتققيت قوو قشجيماداوقشملمبداولقعدي تحت يقكاةاقشملجاجتقض فقجقياكاقوبااقق قش م اياقشجتماايياق

(قعااقييهاق يقتحتيدحق
 
قوشضمداويا

 
قوشتمااييا

 
م ايداقش شملجماس،قةذ كقتشخيصقوشضسقشملجماسق)مياميا

عدد قشش ب دديناق قشألمامددديالققشددبااقشلحاتدداتقضددذشقجقيمددتت ققجقمددداقسددث  ددبابقكةيهمأددداقشألويددمقوعحيددثقي 

ققيدمقع دداءقش شخدددياقشجتمااييدداقاقوصددوميددو هقاوشمددمع شوشمأقا ل دبابق دديقشملجماددسقوت ايدداقضد كشمأ
 
وج

ش تاوكةقيلمقع اءقشملجماس.

ق لم ايددداقشجتمااييددداقوش  دددبابقوشمددد  ااكقض كشتددد قي قبامددد يعاة
 
قكئليدددا

 
شجضمدددداوياقعددد قضددد ةا

ةيأداقوش  دد قشمليغدوبقحد شثقش مغيددرشتق،قوذ دكقمدداقسدثلققوش ييامديا
 
ش مدوشن قشملدداويققيدهاق ديقتحتيددحت

عااقيحتحق لاجماسقعتاءه.وشملع ويق

 أهمية البحث

خدددددي ق ددديقشملجددداجتقمتعمبددرقشمل ددداكةاقش  دددباعياقمددداققضدداقشملوضدددوياتقش  ددد قت دددغلقعددالقشمل

جتمااييدددا،قوضددد قنشوقشجضمادددامقش وشمدددسقعامل ددداكةاق ددديقش يددد وشتقشملمعدد وةقكا ييامدددياقوشجضمدددداوياقوش

قش تليلدداقشملاضدديا
 
ق عاليدداقش م ايددداقساصدداق دديقوقصددبحتقت

 
قيلدددمقش يددمل ات ددللققمامددا

 
،قوذ ددكقشمدد  اوش
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شةردددرشلققمافددد  ،قضدددوقق قشمل دددكثتقشجتمااييددداقشملخملفددداقم دددلقش فتددديقوشجنحددديشفقوش ف دددلقش  كشفددد  ق

اق يندددحقياليدداقشمل دداكةاقعدددي قش  ددبابققوقشل اايددداتقاقياكدداقق قتحدددلقيددمقشملهددداكشتقشمله يددوشجةمتدداكققيدد

(.187،قص1998)قعه تقمحا ،ق.(1)شمل اكةاق يققن طاقشملجماس

ةاملجماسقجقينأضقوجقيمت مقماق داقي داكشقشدباع ق ديقتحتيدحققض شةد قش عامدا،قوذ دكق يدعيأاق

م دررةاقيعاددلقكدلقةديوقةيأداقيلددمققيدمقتاايداتق هدداققضد شفقيامداقوقشجنماداءشل داوقشملموشصدلقمداقسددثلق

شمل دداكةاقوشهمدددهامق ددديقتحتيتهددا،قومددداقض ددداقتبددرنققضايددداقشمل ددداكةاقعايمباكضدداق ينتددداقوقمدددلوبقتيددداي ق

ققيددمقت ايدداقشتجاضدداتقشمل دداكةي ق
 
ق دديقتحتيتهدداقوصددوج

 
ش  دبابقيلددمقتبأدداققضدد شفقيامدداقي ددرركو قتايعددا

.2وتحتيحققض شةها

اقش  اجحاقجقتماقعد و قم داكةوأاقمداقي اياقشلحتيتش مق يقق وتكااققضاياقم اكةاقش  بابق

سث هدداقيددمعلاقش  ددبابقةيددمقيحلددو قم دداكلهاقن يجددداقششددررشةهاق دديقياليدداقش م ايدداقومدداقثدداقتمحدددولق

قيداوومجقش ت كشتقوشهملانيداتقوشل هدووقش فيوق اق دياغاقيمققوشةقةعاشمل اكةاقويلمقميموىقشملااكماق

مدسقشمل دكثتقش  د قجقييدمطيسققةديشوقشملجمادسقش معامدلقمعهداققك قتدبحقضوةقمملاملاقمم امتاق لمعامدل

قي د قحد وثقند كهق دديقشملدوشكوقشجضمدداوياققوقيد مقم داكةاقش  و دداققوقش مونيدسقغيدرقمملدا
 
ملددوشكوقق ئساصدا

قمامددياق مطددونيقوت ايدداقشهحيددا قعا ددذشتق دديقق دداكقشتماددداعيقكةاقضايدد ةقشملجماددس،قوض دداقتدددبحقشمل ددا

لمقشملااكماققوقهح شثقتغيرشتقع ائيداق ديقعديشمجقوقن دطاقشملجمادسقوياليداتقيعط ق ل بابقضوةقضاوكةقي

.(3)قياوةقتونيسقشملوشكو

  بابقتما لق يقش عادلقيلدمققحد شثقتغيدرشتقمتددووة،قتعادلقيلدمقتحيدي قوقضاياقم اكةاقش

ش ييامدديا،ققشءققكدا قمدداقش  احيدداقشجضمدداوياققمقشجتمااييدداققمقحدوشلقشملجماددسقوقوضدااقش  ددبابقمددو

 هددذشقةامل ددداكةاقتدداوىققيدددمقتحتيددحقضدددذشقش هدد فقوقحددد شثقش مغيددرقشمليغدددوب،قوبا مدداييقتددداوىققيددمقت ايددداقو

ش ب يناققملوشكوضاقشألضلعذشمأاقعحيثقيدبحو قضاوكناقيلمقشجممخ شمقققحيامهاض كشمأاقوتزن قماق

ضدذشقشملعأدداق قوشملاويدا،قوةدذ كقتدداوىققيدمقتتوندداقش ردرشعشقعدي قشمل دداكةي ق ديقشملجماددسقش وشحد ،قو تد ققةدد ق

رششقشألضدداييق دديقتدديشعشقشملجماددسقيحتددحقيدداق ينددحقششددرق))حي ادداقضددالقعددت قق1921قووشكوق  د ما  قمدد اق

.4((تجاسقعينأاق يقيالقوشح يالياقوياتيش ياق
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قةتددد قندددتقومددداتير
 
 عدددضقش بلدد ش قوضوشنينأددداقيلددمققضايددداقشمل ددداكةا،قةادداقندددصقيليأددداققوقييددا

قي يد ةقمنأدا قشق1948شهيدث قش عدا   قلحتدوإلقشهنيددا ق
 
 لددلققنيدا قشلحدحق دديقق)) دذيقيميدااقندوصددا

حينداقش ديقيقوش معبيدرقي د ،قو د قحينداقشجشددررششق ديققوشكةقش  داو قش عامداق دبثوهقمباشديةققوقيداق ينددحق

،قةذ كقشلححق يقق قينش ئقون هاق
 
قحيش

 
شققيدمقنتاعداقحاايداقملدد حم قوق قي دررما لي قيخماكو قشسمياكش

ق يقحياةقشمل
 
قحيش

 
.5((جماسقش  تاةياششررشكا

 :أهداف البحث

ددداك -1  دددديقمخملددددمقشملجدددداجتقةاقوةابدددد قققمافدددد  ق ددديقحيدددداةقش  ددددبابقش معددديفقيلددددمقمفهددددومقشمل د

ش ييامياقوجتماايياقوشجضمداويا.

 ش معيفقيلمقش عثضاقعي قم اكةاقش  بابقوقضيشكقشألميقوت فيذهقومما عم . -2

شألمدديقش دذيقيجعلدد ق ديقحا دداق،ةاقعدركشوةققعديشنقشملجداجتقش  دد قتاكداقش  ددبابقمداقياليدداقشمل داك -3

شم يعابقوتت ييقوتفهاق آلسينا.

قألضاياقشمل اكةاقعدي قشألةديشوقوشل اايداتقوشملجماعداتقومداقيحتتد قمداقتطدوكقشتماداعيق
 
ونهيش

عتنأاققيياءققشي عيوق ل يياضاقش  بابق يقع اءقمجماعامأاقوتطوكضاققثع قق ةومياف  قوشضمداوي،ق

ش  د قيااكمددونأاقو يماك ددوشقمدداقشتخدداذقش تدديشكشتققاهنماتيدداققوقش عاليدداقش ييامدديي ق دديقش عاليدداقشيقمامد

ادلقتح ضداوكةقيلدمققوشءقوشتبامأداقوضيداوشتقميدمتلا،ققوتدووقضاقمداقيداويققيدمص عهاقوشمل اكةاق ديقت فيدذو

ميداو يامأاقومااكمدداقحتوضهدداقمددسقشلحفداظقيلددمققمدداقومددثماقشملجمادس،قةدداملجماسق دديقحاتدداق ل ددبابق

وتبققيد شوضاق محادلققويلي  يقتايسقشألن طاقعايمباكضاقضياوشتقشملجماسق يقشمليمتبل،ققوم اكةوأا

اق يقص سقش تيشكقوت فيذه.قجقماقسثلقم اكةاقةايلقشملياو ياقوضذشقشألي شوقشملطلوبقجقيما

،قتاةد ق
 
قوشضمدداويا

 
قوشتمااييدا

 
و علقضذهقشملحاو اقش بح ياق يقعح  اقم اكةاقش  دبابقميامديا

قألضاياقشملوضوا.ققضايا
 
شملوضواقووكشمم قوش وصولققيمقشممنماتاتقنتملقق قتلو قذشتققضاياقنهيش

 من هم الشباب

دددقيدددد شوش  ددددبابقميحلدددداقشأل ااييدددداقشجتمقاش من ددددئقاش يددددليا،قومأيئدددداقش فدددديصقش  دددد قتحتددددحق هد

قميحلددداقمددداقميشحدددلقش عاددديقتاددديقعاهنيدددا قوتمايدددهقعالحيونددداقو ددديق اضدددا ش يدددلياا،قحيدددثقق قش  دددبابق

قم
 
قوتديتبشقعا تد كةقيلدمقش دمعلاقوشمليونداق ديقش عثضداتقشهنيدانياقاممج وةقتيف قيلمقشملجماسق ا عا

 
يهش

اناتقوشممع شوشتقوقةلداكقوضدياقةا  بابق اضاقكام اقعااقتحون قماقض كشتقوقملق قوتحالقشملياو يا
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ثلقتجاكبدد قسددمدداقرشتقش  دد قيك يدداأاقش فدديوقوت ددبسقبدداكشتقوشلخهدداجتقوضددذهقش تدد كشتقسثصدداقشملوشنفعد

.(6)ويثضاتقعاملجماس

ش بلوغقشل نس  قوش  ضجقعي قماققشمليحلاقعتنأاقوي يرقمع اقش علومقشجتماايياققيمقمدط حقش  باب

يحلاقش  بابقغيرقمحد وهقونديىقش دبعضققنأداقضد قتددلققيدمقمداقش  ثثدي قموش فررةقش   قتنمه قةيأاق

-وض اشقماقيح وضاقماقسثلقشألمسقشآلتيا 

ق15مايهةقوذ كق يقش فررةقماقومااتققلمققما قش تيا قش زمأ قوماقيايهضاقماقسدائصتح وقي (1

 يام.ق30ق–

بقيدداقغيددرضاقمدداققةدديشوق  دباحق مايددهقشعمح يدد قمجاويداقصددفاتقتطبدديحد وضاقشملعيدداكقشجتمادداعيق(ق2

لق يقش ت كةقيلمقش معلا،قوتلوناقيثضاتققنيانيا. ماشملجماس،قوت

لوك ققيقوتووقمجاوياقماقشجتجاضاتقش يلوةياقذشتقش طا سقشملايدهقيح وقماقسثلقشملتيا قش ي(ق3

 
 
.(7)شخدياقشهنيا قوقةعا  قوتديةات قوبأاقيديرقشهنيا قشاعا

ةررةقش  اوققنأاتعيناقماقعي قش طفو اقوش بلوغقوتوصمقعاييىقق قش  بابق ش فررةقش اشقماقوض 

غقشملبكي قوتيىقشل اعياقش عاماق ألماقشملمح ةقش ب ن قوش  فس  قماقماقش بلوغققيمقميحلاقش  ضجقوش بلو

ق24وقق15قياددداكضاقعدددي ققتردددرشو  ش  ددبابققو ئدددكقشألادددخاصقش دددذياق
 
ونثحدددجقوتدددووقميشوةددداتقق قيامدددا

قماقتعأ قش ش  ءقنفي .قق.8ق ،قش شخصقش ياةس،قش ف احيشض قشملققققق ل باب
 
وغا با

ش طفو داققوقمداقش يشد قعدلق ديقايحلداقش فردرةقش  د ق ليدتقعويلي قةادط حقش  بابقي ديرققيدمق

ق ينتاقمعي اقمداقش يدلوش،قوبدذ كقتخملدمقشملددط حاتق مح يد قاأعيننماقماق
 
اقونح وقش  بابققييا

عتلديقمددسقياديضاقش زمأدد قجقيموشةدحقنضددجقشألةديشوقش ش فردرةقش عاينداقشملحدد وةقش  د قت دللقش  ددبابقةتد ق

ناض ي ق يقتايسقشأليااك. يببقوتووققةيشوقغيرق

 ة:مبدأ املشارك

يعمبدرقمبد ققشمل داكةاقمداقشملوضدوياتقش  د قت دغلقعدالقيلاداءقشجتمادااقوش ييامداقوشجضمدداوق

شملجدداجت،قةادداقت دددغلقعددالقش م فيددذيي قمددوشءقكدددا قذ ددكق دديقش ددد ولققو دديقمخملدددموشملفكدديناقوشمل هدديناق

قوشكةشهعددي قشملخططددي قوكتدددالققسددذتق فهددداقشمل دداكةاق دديقشجن  ددداكقو تدد قش  اميدداققمقش  و دداقشملمت مددداق

سثلقش عت قشملاض  قوذ كقيلمقشمليموناقش توم قوش عا   .
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ق
 
ةامل اكةاقضيااقومب قققماف  قيمحتحقماقسث هاقشألض شفق أل قشلحياةقش  ياتيش يداققمامدا

مددداققتدددلقصدددالحقش دددو اقويددداق ينتهددداقيااكمدددو ققشملدددوش  ي ق ددديقش عادددلقوقشددديششتتددومقيلدددمقشمل ددداكةاق

قمددداقثتدداةوأاقومدددلوةها ،قويددداق يندددحقش  ياتيش يدداقوقمدددا ياأاقوتمتصدددلقةددديأاق
 
ياوشمأدداقوتددددبحقتدددزءش

اقش  د قيعل دهاقش يدلا قييداقش هديوفقشملعل دقش ثنمداشمل اكةاقيماقشلحدولقيلمقشملعلوماتقش ييوكناق

ويداقحاتددامأاقوشتجاضدامأاقوتطلعددامأاقوقضد شةهاقوبدد و قةهدداقضدذهقشملعدداكفقجقياكداقتوضددسققيقنجددا ق

ماقيدداق يندددحقةعاليدداقشمل دداكةاقتددقشمليددموىقش تدددوم ققمقشملحلددي،ق لبددرشمجقوشمل دديوياتقمددوشءققكددا قيلددم

قق ددبابقومددااقش 
 
 ددديقياليدداتقشتخدداذقش تددديشكشتقشلخاصدداقعاألن ددطاقشملوتدددووةقوشسددلقشملجماددسقسدوصدددا

ق ددديقشلحيدداةقش ييامددياقوشجتمااييددداق
 
شلخدد ماتقوش م ايدداقشجتمااييدداقويددداق ينتهدداقيلعددبقش  ددبابقووكش

.وقنجانهلا اكةاق يقوضسقش ه فقوشجضمداوياقوتلو ق  يأاقةيصاق 

- يقشآلت  قل اةر قمب ققشمل اكةاقيمق ذشو

ش  بابقماقمب ققشمل اكةاقحلقم اكلها.قيمعلاقشملوش  و قوساصاق (2

 يقيالياتقش م اياققيمقتوتي قشلخبرشتقوتفعيلقشل هووقماقش  بابقياويقششررششقشملوش  ي قق (3

قوقياقةائ ة.
 
 قتلققيجاوقحلولقتلو ققةثرقثباتا

 .ي  قش  بابقتيميخقضيااقش  ياتيش ياق (4

 . ل بابقتفعيلقش علاقشهيجاب ق (5

 .ي  قش  بابقتوميسقوشئيةقش مفايلقوتعلاقش  هامق (6

 تحتيحقشجم يعابقوش ررشعشقعي قش  باب.ق (7

 .(9)قنجانقشألياالق يقوضتققضلقوبتضلقسياكةق (8

ق-شآلت   يقكااق هاويقشل وضييقق قمب ققشمل اكةاقيونيىقيب قش

مقضالقتعايمقشحرق .10((و ت قةيم اقعأ ققومق))رمققومياقشهنيا ،قةللققنيا ق يقشملجماسقشلححق يقق قيكي 

ذ دكق دديقتحتيدحقوتطبيدحقش  ددوكةققونما دلقتديشءشتقياليدداقملوشتهداقم داكلقشملددوش  ي قشتخداذق -1

قق قتلدددكقش  دددوكةقجقتعأددداقثدددوكةقش تدددوشني قوشهتددديشءشتقعتددد كقمددداقتعأددداقتغييدددرق ددديق
 
شهوشكنددداقيلادددا

 يلوشقوش  وشحيقشجتماايياقوشألسثضيا.ش 

شألمداق لاددوش اقونمدتت قذ ددكقيداق ينددحقضدااناتقضانونيدداقوتطبيدحقتلددكقوتحتيدحقشجمددمتيشكق -2

 حقش  ياتيش يا.اق لتانو قوتحتييناتق يقظلقمياوةقحتيتش ياا

-ينبغيقق قيمياا قضاةاققيمقماقمبحقةر قمب ققشمل اكةاق

قوقشمل ررةي ق يقشملب ق.قش بابقشمل اكش  تاقشملمباو اقعي قش  -1

 ح ةقيلمقمب ققشمل اكةا.حررشمقشملمباولقعي قشأل يشفقشملمشج -2
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 تباولقشجيمباكقعي قكلقماقمفيوشت قمااقيحتحقشضماامقكلقشمل ررةي قعاملب ق. -3

 الشباب ومبدأ املشاركة

قي دد قت ددداو هاق تيدددياقشمل ددداكةاق دديقكاةددداقشملجددداجتقشجتماايوشتدد قش  دددبابقتحددد ي
 
قةبيدددرش

 
ييددداقا

لقضدددذشقش محددد يق دددديقضددديااقشملفهدددومقشلحتيتدددد قنما دددوشجضمدددداوياقوش ييامدددياقوش  تاةيددداقوش  فيدددديا،قو

اق يقيالياققومااقش  دبابقماقي يرققيمقق قمفهومقشمل اكةقةانأا لا اكةاقومشقشآلفقماقشملفاضيا،ق

قوشءقكنأاقماقوت فيذهقوضذشقش تيشكقياثيق يقحيامأاقموشءققكا قحاضيققمقميمتبلقوناق يقص اياقش تيشك

ومااكماقحتوضهاقوتح ي قشحمياتامأاقوشحمياتاتقمجماعها.قاوشتبامأاقوتحالقمياو يامأ

(قيلدددمقش ددديبشقعددي قش فددديويقوش كلددديق ددديقش  دددعوكقش وشحددد ققوقعدددي قألةلدددلوتطلددحقشمل ددداكةاقي ددد ق)

ةعدلققماقسوشصقشمل اكةاققنأاقتحالأد قيلدمقش ك دمقيداق))شملوتووقشملطلحقوشألناق يقش فعلقشلحيقضال ق

يبدد وقيدديق دديقش  حهدداقش  ددد ققضددومقةيأدداقعدد ققنددد قيخدددأ قوجقيخ دد  قوقندد ق ددديقش وضددتقنفيدد قاددخصقوةلددديق


 
دالقوشسلهدداق دديقق دداكق،قق قشمل دداكةاق11((معدا ش  ددباعياقتلدو ققمدداقعاجنمادداءققيددمقمجاويداقوقمدداقعا عاددلقش فع 

ددداققشددددلالقووكتددداتقشمل دددداكةاقةام ويدددداق ددداملاققمد ددداعشملااكمددداقشجتمااييدددداقش  د  قوشمليدددداي ةقو  ددددواقش معد

دددانقوشلخيددددواققشملمبدددداولقوش تبددددولقوش ميدددداماقوش مكيددددمقشجيمادددداو د قوقمااكمدددداقشألووشكقشجتمااييدددداقوقنجد

ش وظائم.

بقذ قةا
 
 ققشمل اكةاق يققمام قمل

 
يح ثقن يجاقي مقوتووقمب قققو قتا يقوشجسمثفقوشئاا

ومددط حققندداقم دررشقمدداقق))قشجشدررششقوشهمددهامق ديقمدد  قمداياليداقكةا،ق دذشقةددر قمبد ققشمل دداكةاقشمل دا

(قمب ققشمل داكةاقويفنه)ق'ونيىق12((سقعي قماقضوقذشت قوماقضوقغيريشعم شاق)تا قتاشقكومو(قيفي قشل ا

قمسقشل اايتفايلقش ق))عتن ق
 
قوشنفعا يا

 
اقش   قيعالقمعهاقعااقياك  قماقتعبئاقتهووهقو اضات قفيوقيتليا

.13(( محتيحقشألض شفقوتحالقشملياو ياقعوعيقوحاا قذشت 

-قذ قوماقسثلقماقمبحقتبي قق قض اشقثثثققككا ققمامياقيتومقيليأاقمب ققشمل اكةاقو ي 

 قش مفايلقوشجنس امق
 
مسقشل اايا.قيش عتلقوج

 قش عالقشل اوقوتعبئاقشل هووقش فيويا.
 
ثانيا

 قتحالقشملياو ياقوشج
 
 .وت شنوبسقماقضايرقش فيوق رهشمقعوعيقذشت قوض اياقاخدياقتنثا  ا
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قةريادددانأاوباددداقق قشمل ددداكشقمدددلوشقوشاقوتدددديفقكشدددي قينبدددسقمددداقةليدددفاقيددداماقبأددداقش  دددبابق

 دديقشل اايدداقشجتمااييددداقوشمل هادداتقش مطوييدداقوساصدداقمددداقعال اايدداقش  دد قي  يددبو قق يأددداقةل دداككو ق

.
 
ي دبقووكضاقيلمقش ن اطقشلخاصق لاجماسقشملحلمققوقشمل يوياتقشملحلياققوقشألةثرقشاوج

اايدداقشددبابققوقيلدمقتقمتمددديشضايدد ةق لعادلقشمل ددررشق دداقيكداققعايمبداكه ققشمل دداكةاققذ قةابد

قيددمققيوم ددررشقيدداعدي قاخدددي ققوققةثددرق دديقياددلققشجندد ماااويقشمل دداكةاققيددمقمجمادسق عي دداقعددلقضدد قتدد

هاقوشجم يعابقش ذيقيجعلقماقشمل اكةي قوح ةقوشح ة. ش مفايلقوش مفاضاقوش مف 

قتباولقشألةلاكقوشلخأاقش معاو قمسقعاقيق ذشقةامل اكةاقش  باعياقتع
 
رشتقبقةيشوقشملجماسقوتعأاققييا

عدد قشمل دداكةاق
 
ق دديقموضددمقشل اايدداقعطينتدداق))قوش  تاةداتقمددسقشآلسدديناقوت

 
قوشنفعا يددا

 
تفايددلقش فدديوقيتليددا

.(14) يقتحتيحققض شفقشل ااياقوشمل اكةاق يقتحالقشملياو ياقشهمهامتش ع قيلمق

 اباملشاركة السياسية للشب

قةديشوقشملجمادسق ديققعاتمياضا يقتلكقشألن طاقشهوشكناقش   قي اكشق))قيلمقش دعي قش يياف  ق

قيققنأاقتعأاقششررششقش فيوق ديقو يقصياغاقش يياماقش عاماق  للقمباشيققوقغيرقمباشيققحلام قشسمياك

تقةامل دداكةاقش ييامدددياق ل دددبابقت دددالقش ن دددا اق،15((مخملددمقميدددموناتقش عادددلقوش  هدددامقش ييافددد  

د ق
 
ش ييامياقشملباشيةق)شألو يا(قوش ن ا اتقش غيرقمباشيةق)ش  انونا(قوماققم لاقشمل داكةاقش ييامدياقتتل

م دبقمياف  ققوقييوناق يقشلحزبققوقش ررشيحق يقشجنمخاعاتققوقش مدونتققوقم اض اقشألمدوكقش عامداق

ش عامداقم دلقش عيدوناق ديققوش وضدوفقيلدمقشمليدائلقماققم لاقش ن دا اتقغيدرقشملباشديةقةهد قتا دلقشملعيةداق

ش هيئاتقوش مطواقوبعضققشلالقش عالق يقشل ااياتقشألو ياقوناكاقش مايهقعي قميموناتقمخملفداقمداق

ةقضدواقومجاويداتقو ديقتمحد وقيبدرقشدللقو بيعدشمل داكةاقشألويدمقشمل داكةاق ديقمجاويداقوشحد ةققوقيد ةق

ضداقمددسقشملجمادسقةلددلقومدسقمخملددمقشجحملداشقعددي قش شدخصقوشل اايدداقش  د قتنم دد قق يأداقوش  انيدداقعا عث

قنفيد ش تطايداتقتلددو ق دديقش وضددتق
 
يدداقشجنمادداءقش فعدالقملجاويدداقش وظددائمقوشهملانيدداقشملماحدداققتعبيددرش

تلكقشملجاوياقماقشملااكماتقش   قيتومقبأاقشملوش  دو قبأد فقشجشدررششق ديقق))و يقق،(16) ثممفاوةقمنأا

قمداقش يددغشقش دذيقضدد قتااكمد قش يددلطاقميشضبداقوتتيددياقش تديشكقش ييافدد  قششدروت فيددذقوقصد س
 
قسا يددا

 
ركا

.17((يليأا
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كهقوشمل اكةاقوص قا  قشلححقووشتبق يقمااكماقيالياقص سقش تيشكقوب  فيذهقوميشضبق ابةا 

ال قماقش عوشملقشجتماايياقوشجضمداوياقوش يياميا،قحيثقتمياةيقضذهقل شملحدلاقش نأائياقق))تعأاق

ونهاد قوتحدد وقنادشقش عثضداتقشجتمااييدداقومد ىقتوشةتهدداقمدسقمبدد ققش عوشمدلق ديقتح يدد قعنيداقشملجماددسق

.18((شمل اكةا

قياددداك قمدددسقيدددمقذ قشمل دداكةاقش ييامدددياق ل دددبابقت
 
قومددلوكا

 
ذوىقش عثضددداققشآلسددديناااقةعدددث

ئجهاقتمعلحقعجايسقش ع اصيقشملامياققوقشملخملطاقألتلقمباوئ ققوققض شفقضاعلداقعاوضواقشمل اكةاقونما

. إلنجان

قعدي قشث دي ققوقيب ققشمل اكةاقش ييامق قمق
 
اقيمطلبقوتووق يةي ققوققةثرقوش دذيقيامدسقضيايدا

قمداقتقةثرقعايمباكهقضاي ةق لمعاملقوش مفداضاقعينأاداق ديقمدبيلققنجدانقشأل
 
امدانقضد شفقشمل دررةاقعيدنأاقوغا بدا

شمل اكةاقساصياقش ع لق يقشملااكماقحيثقت ياويقةفماقشمليهش قعي قي اصيه.

قاشمليداو يمل اكةاقش ييامياقمب ققوياتيش  قيتومقيلمققما قشملوش  داقوشلحينداققذ قمب ققش

ق
 
ققمقشمديقةققمقشداعا

 
وشملياوشةق يقشلحتوإلقوش وتباتقوشحررشمقةيشماقشهنيا ق يقشملجماسقموشءققكا قكتث

.
 
قمق فث

يقش ن داطقشأليلدمقش دذيقي دالقش ن دا اتقشألسديى،قذ دكقأل قش ييامداق ددق))اقوباداقق قش ييامد

ش ييامداققمدلوبقو ينتداقيدماققذ قق،19((حيداةق ديقشملجمادساقمأد فققيدمقش م هدياقشأليلدمقلماق بيعاقيام

قتيدمطيسقمجاويداقش  دبابقش دذياق
 
ياق ينتهاقتيييرققموكقش  و اقعدوكةقم مهاداقويداق ينتهداققييدا

شج رهشمق يا ققياش وصولققيمقتكشءقوشح ةقوضيشكشتقت يخملفو ق يقشآلكشءقوشألةلاكقوشجتجاضاتقوشملدالحق

ق قضذشقشألميق اقيلو قيلمققكلقش وشضسققجققذقكا قش مت ييقوشجيمباكقممباولقعي قشمل ررةي ققت اءقشتخداذق

اقضياقشملجماسقومباوئ قش فاضلا،قش تيشكقو يققتيشءشتقت فيذهقومما عم قوتت يا ققذقماقوضسقشجنحيشفقي

.20(( يلطاققوقش  و اةاقمااكماقش تياوةقوشلحكاقويلاقشق))ةا يياماقويلي ق

 :املشاركة االجتماعية للشباب

قمداقكاندتقضددذهق
 
قكددا قيعدلمق ديقتاايداتقتتددياق ديقعلئداتقمخملفداقوة يددرش

 
عاداقق قشهنيدا قضد ياا

شل ااياتقتتسذق
 
 م هياقشملجماسقوكا قش م هياقشل اداعيق ديقشدللقش ع ديرةققوقش تبيلداقو ديقم دلقققشلاج

ووهقشألولقوكاندتقتاداك قيد ةقن ددا اتقتما دلق ديقشمل داكةاقعددي قضدذهقشملجماعداتقن دتقشهنيدا قم ددذقوتد

ياي هقش عاتزناقوتعلياقش دغاكقألي شوضاق لايمتبلقوش ع اياقعااقكانتقتدياأاقمقةيشوقش تبيلاقو يق
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ش لددوشكثقوضدددذهقش ن دددا اتقتما دددلق ددديقشمل ددداكةاقشجتمااييدداقش  ددد قمأددد فققيدددمقميددداي هقشهنيدددا قألسيددد ق

شهنيا .

شل اايدداق))يلددمقميدموىقشملجماددسقشهنيددان قيد لقيلددمق ل ددبابقةاقشجتمااييداقشمل دداك دذشقةددر ق

قش  د قتديبشققةيشوضدداقميدولقوقضد شفقتاعيداقم دررةاقوملددا قيتيادو قيليد قيداوةقو دديإلق
 
ش  شئاداقنيدبيا

قينمادو قكدلق آلسديققوق،قوم  دابأاق ديقشملعل دا
 
يلددمقشألضدلقيمددلو قعدددثتقشددعوكقممبداولقعدتنأاقتاعيددا

،قعدلقق قن دتت ق ديقشملجمادسق ديقش  د قتجعلد قق اب،قةا 21((م ررةا
 
 يقشملجماسقشهنيان قجقيو  قشتمااييا

قم  ،قوبا ماييقيمو  ق  ياقش  دعوك
 
))ققيقش  دعوكقعتند قتدزءقمداقنطداإلقمجمادسقةبيدرقق((ش د حاق))قعددقتزءش

اخدا ققتااياقماقشألضيباءقشمل   يناق يقعثوقممخلفاقيموشصلو قعا يمائلققوقعتياقوميلاققسيى،ققو

ممحاعا قياثيقكلقمنأااق يققةعالقشآلسيقويوش ف قوقةلاكه،ققوققاخاصقيعالو ق يقمبيلقضيياقوشح ةق

وشسلقضذهقشل ااياتقعتو   قِق قش   يجداقش  فيدياق ثكتبداطقش وثيدحقق بابملوشقش ق((كوييق))وندمق

 قذشت اقنفيهاقتد
 
قم ررش،قعحيثقنج قق بحق يقشلحياةقشمل ررةاق يقنواقماقشجمرهشاقعي قشألةيشوق يقكل 

ي ددعيقونفكدديقويعاددلقجيمبدداكهققندداق دديقق((ش دد حاق)) قِق قش شددخصقوشسددلقق((شددو مي ))ق   اايدا،قونتددولق

 قيال قوةكيهقعلقوقوكةمتاعلققنوشتققسيىقعلقةعيوق يقتااياق
 
ق عيدونم ق ديقمج قق

 
شةد قي  دللقتبعدا

.22((شل اايا

كلقةيوقمفطوكقق))تماااقشهنيان قعتو   قوض قتللاقش فاكشب قياقضيوكةقشحميااقش فيوققيمقشج

 قيتدومقبأداقكلهداقوحد ه،قعدلقيحمدااق
 
 قيبلغققةيدلقةاا ياتد قوجقياكداقق

 
يلمققن قمحمااق آلسيقماققتلقق

.23(( آلسيناقماققتلقعلوغقغايات قوتحيي قحيات 

 ق
 
سيناقةاآلقا،شحمياتامأقش  بابقيحماتو ق لا اكةاقشجتماايياقوش   قتوةيق هاقكاةاوبااقق

 ققو جقييمطيعقا يقتوةيرقضذهقشجحمياتات،قألنأقاي اككونأ
 
قاقوو قمياي ة،نفيهتعموةيرضاقعقشيتوموق

ق)) ديقشملت مداقشألويدمقتحدتقي دوش ققش دذيقتللداقي د و ت قتاءتقوكشمداقشعداقسلد و ق لاجمادسقشهنيدان ق

مدداقشجتمادااقش ددذيقضددوقشهنيدا قمدد ن قعددا طبس،ققيقجعد ق دد قق))وذةدديقعددت قق((ضديوكةقشجتماددااقشهنيدان 

 قسقمددبحان قوتعدددايمقسلددحقشهنيددا قوكةبدد قيلدددمق24((شمل نيدداق دديقشصددطثحهاقويعأددد قش عادديش 
 
،قوبياندد قق

عا غددذشءقوضددد شهققيدددمقش مايددكقعفطيتددد قوبادداقكةدددبقةيدد قش تددد كةقيلدددمقصددوكةقجقت دددحقحيامأدداقوبتا ضددداققجق

 قض كةقش وشح قماقش ب يقضاصيةقيلمقتحديلقحاتم ق
 
ماقذ كقش غذشء.تحديل ،ققجقق
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قةدِر قكقيقشعداقسلدد و ق ديقشجتمادااقشهنيددان قوشضدحقةيدديوكةقيائد ةق ديقشألصددلققيدمق بيعدداق
 
قذش

 قي اكشقشآلسيناقذ كقماققتدلقشمدمايشكقشلحيداةق
 
تلوناقشهنيا ق يقي مقض كت قيلمقش علمقعافيوهقوش

وقشبااقحاتات قشملاوياقوشملع ونا.

دددا طبسق))كمدددطوقي دددد قققشمل ددداكةاقشجتمااييددداق ل دددبابقمددداق ،ق25((ضددديوكةقأل قشهنيدددا قمددد ن قعد

 قييدمعي قعتع داءقتنيدد ق ديقميداي ت قيلدمقتحدديلقش غدذشء،قونجدد ق
 
ةاهنيدا قحيدوش قشتماداعي،قوجعد قق

 قشهنيدا قيحمدااققيدمقشجتمادااقش دذيقعد قيمحتدحققشدبااق
 
قماقشعاقسل و قوقكمطوقممفتا قيلدمقق

َّ
 قةث

 
ق

يحمااققيمقشجتماااققةا  ابقمع ونا،قضذهقشلحاتاتقماوياققمققكانتشلحاتاتقشألمامياق ألةيشوقموشءق

بد و قوتددووقشتماددااق  د قتجعلدد قيتداومقش طبيعددا،قةشو يدوةيقتايددسقشلحاتداتقش ثنمدداقجمدمايشكقشلحيدداةق

شجمددمايشكق ديقشلحيداةق يوشتدد قيقيقوشمل دوكةقجقييدمطيسق ددقنيدان قووتدووقمداقي دداكة قشلحيداةقوي داكة قش

ق
 
 قتلدددو قض ددداشقم دددداكةاقش وشضدددسقوش طبيعدددا،ققذش

 
قمددداقسدددثلقتفايدددلقش  ددددبابةفددد قضدددذهقشلحا دددداقجعددد قق

قعادداق
 
قموضددوييا

 
ددنأاقمدداقتحتيددحقش متدد ييقوشجيرددرشفق لددلقمددنأا،قةعلددمقميددموىقوشل اايدداتقتفددايث

 
ياك

 ق
 
تلدو ق لايداوشةقمعأداقمداق داقتكداقشمل داكةاقيلدمقميدموىقمداقش ملداةاقعدي قش عثئحقش تياياقجقياكداقق

قنياقينبغيقشحررمقوتت ييقش  بابشمل اكةا(قو ذ كققي اصيضاق)ش ع اصي
 
وضذشقشألميقجقيماققجقعايمباكققنيا

وتت ييقش تياقش يائ ةق يقشملجماعاتقملخملمقسدوصيامأا.

تاويققيمقش ماامكقوش معاو قوش ررشعشقوش مفايلقوبمحتيحقضذهققةامل اكةاقشجتماايياق ل باب

،قمعأداقضد
 
 قتلدو قشق قذشقش ع اصديقيددبحقشملجمادسققنيددانيا

 
ق عثئددحقشملمباو داقعدي قش  ددبابشألمدديقيمطلدبقق

ق))يثئحقووياقماققتلقش معايمقوش يلاق   ايس،قومب ققشمل اكةاقعا ييوكةقيعما قيلدمقن يداقش معامدلق

يثضدداتققاقعدي قش  ددبابقومجماعدامأاوِق ق دداقيكداقض داشقتعامددلقعامل دلقتدددبحقش عثضدق((ش معامدلقعامل دل

 ددبابقشمل حدددانقوشملمعددددبقيلدددمقش هلدداقوشجمدددمغثل،قمادداقيددداويققيددمقظهدددوكقش قتعيددفيا،قويثضددداتقتبأددا

تومقعتيقملوشققيجاب قماققتلقتحتيحقق اااقساصا.يقجقيوش ذق يغبات 

 قشكتبددداطقش  ددددبابقع
 
مجاويددداقمدددداقش  دددا قوش ددددذياقق))قهاقشملحلددديقيعدددد قضددديوكةاجدددماعوباددداقق

شئااقو ليتقماقش  واقش عاكلقشملاضت،قيتياو قياوةقيلمقكضعاقمعي اقماقشألكل،قوتيبطهاقيثضاتقو

و هاقن اطقم هاقوةحقضوشي قوقما يبقوقنااطقممعاكفقيليأا،قوتيووقعيدنأاقكو قتااييداقت دعيضاق

قمنأاقينم  ق هذشقشملجماس
ًّ
يثضاتقشتماايياققا يقشملجماسقشملحليقتيبطهق باب،قعااقيجعلقش 26((عت قةث

يثضاتقشمل اكةاق يققشبااقشلحاتاتقشملاوياقوشملع وناقل ااياتقش ذياقيعلمقمعهاقةرضاماقعاألةيشوقوش

يلو ققمسقشآلسيناقش ذياقتيبطهاقيثضاقبأاقتجعلقشملجماسقشملحليقملا قكشحاقو اتنل اقوشممتيشك،قةي 

عتن قم  مجقمسقشل ااياتقوي اكةها،قعااقيحتحقوتووه.قشتماااقشهنيا قةل عيقش  اب

                                                                 
25

 .345جميل صليبا، المعجم الفلسفي. بيروت: دار الكتاب اللبناني، الجزء الثاني، ص -
26

 37، ص1977ات العلوم االجتماعية. بيروت: أحمد بدوي، معجم مصطلح -
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 اايدداتقيحددددلق قةادداقسدددثلقم دداكةم قمددسقشلوظيفدداقيتدددومقبأدداقوووكقياويددققذ ق لددلقشدداب

يلدمقحتوضد قوو قنتدددا ،قوبا مداييقيداويقوشتباتد قوو ققضاددالقعاهضداةاققيدمقشدعوكهقعاجكتبدداطققش  داب

ل قشملياو ياقتجاهقماقيااكم قماقحتوإلقوماقياوي قماقوشتبات،قو ذشقةر قمب ققشمل اكةاقيحتدحق وتحا 

اش وجءقوشهسثصقن يجاق لتيامقعا   لقماققتلقش نأولقعا و ا.وكقش فع 

 قشألميةقق
 
ققوقي ح كقق))وبااقق

 
مجاوياققةيشوقذوقصثتقمعي اقماقضيشعاققوقنيبقيعل و قمعا

ةاألمدديةقنهددامقشتمادداعيقتددديبشقشألةدديشوقمددسق عيددهاقش ددبعضقعيشعطدداقش ددد مق،ق27(( عيددهاقمدداق عيددها

ق))ق((عيتسقو وشق))ققي  قوش نيبقوش زوشا،قةيعل و ق يقعلتقوشح قمملو  قماققبقوقمقوقع اءقةاألمية

،قوكلق  قووكهق
 
قونمفايلو قمعا

 
قوشح ش

 
تااياقماقشألةيشوقييبطهاقش زوشاقوش  مققوقش مبأ ،قونا فو قعلما

.28((شملح وقنواقونوتا،ققبقوقمقوقستقةيلونو قثتاةاقم ررةا

نددداقةاألمدديةقش لب دداقشألويدددمق دديقش ب دداءقوش ملدددوناقشجتمادداعي،ق هدداقمجاويددداقمدداقش وظددائمقشلحيو

 قشألميةقنهامقشتمااعيقيامقة يرقش مباياقوشجسمثفقوش مفاوتقعي ق
 
شمل  اعكاقوشملم شسلا،قعا يغاقماقق

 قع اءضاقيعما قيلمقوياممي قنج ضااق يقكلقشملجماعات،قشألويمق ديقحاتداقشهنيدا ققيدمق
 
شملجماعاتققجقق

 قيعلمق يقتااياق ياا قحيات ق يقشملجماسقوبااقيحتحققشبااقحاتات 
 
،ققماقش  انياقةدا  واقشهنيدان قق

كل قماققصلقوشح قمااقتعلقسدائد قش بيو وتياقممفاوتاقوم ررةا،قو ذ كقنج قت ابأاق يقملوة ق

دددلاقعاألمددديةقكدددا زوشاقوشألمومددداقوش ع ايدددداق ددداكقش عدددامق ألناددداطقوشألمدددا يبقشملمدد وياوشتددد قمددداقناحيددداقشه د

.(29)عاأل فال

 املشاركة االقتصادية للشباب

 قشجضمددداوققوبادا
 
.قةهددوقعدذ كقشألمددلوبقش دذيقت بعدد ققيق30((ش  هدامقش ددذيقت بعد قوو دداقمداق))ق

ش علداقش دذيقيد ك قمدلوشقشهنيدا ق ديقحلد ق))قمامياققوقشيةاق يققوشكةققموكضاقعطينتداقم هاداقألند ق

.31(( لا للاقشجضمداويا

 قييددمايق ددبابقذ قةاجضمددداوقش علدداقش دددذيقمدداقسث دد قييدددمطيسقش 
 
ااقعطينتددداق ددديقشهنمددقوشق

ةي قيتومقعحلقشمل اكلقشملمعلتاقعاهنمااقوش مونيس،قمااقياويققيمقمدالحهاقوقمليااقوصحيحاقوتخ م

 ق إلنمدااققضايدداقي دد ماقي دررشقةيدد قتايدسققةدديشوقشملجمادسقش تدداوكناقيلددمق
 
ننداوةقثدديوةقش  دعوب،قوبادداقق

اداقتداقحيمددا قةئداقمدداقةئداتقشملجمادس
 
مدداقشمل داكةاق دديققش  دباب()ةئداققوساصددم قشهنمداا،قو دذشقةرندد قكل

ش عاليداقشهنماتيدا،قكلادداققوتققيدمققيبدداءقتيدموتبقش ييايداقوشجضماددامقوش ع ايدا،قو لدد قيلدو قشجضمددداوق

                                                                 
27

 .24، ص1979مراد وهبة، المعجم الفلسفي. القاهرة: دار الثقافة الجديدة،  -
28

 .16، ص1998عبد الهادي الجوهري، معجم علم االجتماع. اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث،  -
29

 .56ة الحديثة، صعبد المنعم نور، المجتمع اإلنساني. القاهرة: مكتبة القاهر -
30

 .57محمد بشير علي، القاموس االقتصادي. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص -
31

 .103، ص1972حسين سعيد، الموسوعة الثقافية، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر،  -
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 قتامسقيثضات قيلمقيالياقش مخطيشقش عل  قش ذيقماقسث  قيماق
 
قماقش  احياقش عالياقينبغيقق

 
ماثيش

 دديقش عاليددداقشهنماتيدداقيلدددمقق دداكةاقش  دددباب مجدددا،قو هددذشقةدددر قمضيددا قوت ايدداقش تددد كشتقوش طاضدداتقشمل

ِقيددمقشمليدموىقشهنمداييققيقمداقميددموىقميدموىقش  و داقتجعلهداق ديقحا دداقنتلداقمداقشمليدموىقشجمدوأثك ق

 ديقش عاليداقشجضمددداوياققوقيلددمقش دذشتقوي د ماقي داكشقش  ددبابشجيماداوقيلدمقش غيدرقِقيددمقميدموىقشجيمادا

بقعلقيالياقت اياقوب اء.يعيةو قق قشجضمداوق لسقيالياققكلققوقشي

 قيوصدمقشجضم
 
شمل داكةاقعتند قشضمددداوقيفدويقشيمبدا  ،قمدداققدداوقشملعمادد قيلدمقذ قجقياكداقق

اقش  بابقيجعلقمب ققشمل اكةاقم
 
نأاقماقش يقيقاققضاقشملباوئقش   قتاك

 
ماقشجيمااوقيلمققنفيهاقوناك

دنأاقمداقشلحياكيقوماقش مطلسقِقيمقشآلسيناقش ذياقتيبطهاقيثضاققوقش ذي
 
اقضداق ديقحاتداقق ديأاقعاداقياك

شم يعابق عيهاقش بعض.

 قش عالقضيوكيقهشبااقشلحاتداقمدا
 
ةيمحددلققسدثلقشملجهدووقش دذيقيتدومقعد قش  دابقوبااقق

 قش عادلقضدوقم دداكةاقعدي قش فديوقوش بلئدا،قةهدوق
 
ياليداقي دررشقةيأدداق))يلدمقحاتمد قوي دبعها،قو دذشقنجد قق

ا عالقم اكشقعي قماقضوقموتووق يقش طبيعاقماققملانياتقوموشكوق.قة32((شهنيا قوش طبيعاقيلمقش يوشء

 قي دبسقحاتاتد ق
 
مماحاقوبي قشهنيا قوض كشت قيلمقشجمدمفاوةقمداقضدذهقشملدوشكوقوشهملانيداتقمداققتدلقق

وش عالقشمل مجقش ذيقييمويبقشمل مجي قوو قتاييهقعينأاق يقشلحتوإلقوش وشتباتقوشمليداو ياتقضدوقيادلق

قشعاقسل و  ق قوش مت ييقش ذيقييغبقكلقم اكشقعت قيحدلقيلي ،قو ذ كقيتولقمامسقيلمقشجيررشف

عدت قش عادلقضدوقش دذيقييدمطيسقمداقسث دد قش فديوققشدبااقحاتاتد ،قةاأليادالققصدلقشمللامدبقوش كيددبقجق

قويلي قةا فيوقجع قق قيتومقعتياالقم لق ش مجاكةقوش زكشياقوش د اياقوغيرضا،قوش   قيح ثققجقعا ي ي،

.(33)ي بسقحاتات قونحتحقذشت قماقسث ها

شملاوياقوشملع ونا،ققاياق ينت قماققشبااقحاتامأق بابقذ قةا عالقعايمباكهقضيااقيماكاقش 

.قح قاوجقيمحكاقةيأقشكحياققعتنأقاوي عيض

قةتدشققوققابجقياق ينحقش عال،قوجقياكاق ل ويلي قةر قشهنمااقجقيلو قق
 
 قيلو قميوأللا

 
ق

يقياليداقشهنمداا،قةا عثضداقعا عادلق ديقيثضداقم داكةاقوشسدلقوحد شتقش عادل،قوِق قجقي اكشقشآلسيناق 

 داقيكداقةددذ كقةرند قمدديهلقيا داقيلددمقشملجمادسققوقوشئدداقشجتلدالقيلدديأاق ديقشألضدد شفقوش غايداتقةا عاددلق

 لسقيثضاقكغباقهعيشنقشألناقيلمقحيابقش ذشتقوشآلسيناقأل قذ كقياويققيمقش متسيقوشهضاالق يقش عالق

نمايي.شه



                                                                 
32

 .43، ص1981يودين .م وروزنتال، الموسوعة الفلسفية )ترجمة سمير كرم(. بيروت: دار الطليعة،  -
33

 .344ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون. القاهرة: دار الشعب، ص -
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-شآلت  ق ل بابقيمحتح(قشجتماايياقوش ييامياقوشجضمداويا)قشمل اكةاق يقشملجاجتوماقسثلق

شل ااعي.مهاكشتقش مخطيشقوش تياوةقوش عالققماقسثلقشمل اكةاقيك يبقش  باب -1

 هامجماععاملياو ياقتجاهققشهحيا قي   ق  يقش  باب -2

  يقش ت كشت.عاجيرهشنقعا  فسقوش  تاققشهحيا ت   ق  يأاق -3

 وش ت كةقيلمقتغييرقش ذشت.ق يبقش  بابقضوةقش متثيرق يقشآلسينايك -4

 يمعلاقش  بابققصولقمااكماقش  ياتيش ياقيلمقميموىقش فيوققوقشل ااياققوقشملجماس. -5

 .احيامأق يقمهاامهاكشتقوسبرشتققشة يابقسثلقيالياقشمل اكةاقاقش  بابقمايماك -6

ماقشمليداضااق ديق دي قحلدولققااضاتققع شيياقتاكنأ عامل اكةاقيماكاقش  بابقماقشممثشق -7

 ت ي ةق عثاقم كثتقشملجماسقم لقم للاقش بطا اقوشألمياقوش فتي.

ق-ضامق عالياتقش م اياقوشسلقشملجماس،قةااقسثلقمامياتقشملجماسق)شل اعياتقشألضليا ل بابقووكق

قشمل شك قم هاات
 
ظقيلمقش بلئاقوكياياقشمليض  ق يقيالياتقشلحفاقاق هاقشمل اكةاة فيا(قوغيرضاقياك

 وشملي ي .

 :تاالستنتاجا

ش  بابقضاقثيوةقش  عوبقوضاقشلحاضيقوشمليمتبلقوشألملقوش طاو ق للقتت م. (1

ا،قياكنأاقماقع اءقش شخدياقحينوأاقوحتهاق يقشمل اكةاقش فايلةيشماقش  بابقوقوميوأاقوقشحررشم (2

 ء.ش تاوكةقيلمقش عطاءقوش ب ااقشجتماايي

و ققوقش مبدددداول،قمااكمددداقمبددد ققشمل ددداكةاقعدددي قش  دددبابقياكددداقتايددددسقش  ددديكاءق ددديقشألمددديقمددداقش معدددا (3

 ماقيجعلهاقييعو قهيجاوقحلولقومعال اتقعجهووقم ررةا.وش مفايلقشملوتبق

 مب ققشمل اكةاقمب ققيامقيلمقشمليموىقشجتمااعيقوشجضمداويقوش يياف  . (4

ققنيانياقيماقبأاقش (5
 
م يعابقوتت ييقوشحررشمقش  بابقوش   قتغي قش  تاقةيأاقتميااقشمل اكةاقضياا

حالقمياو يامأاقعركشوةقوت ةعهاققيم  .مااكماقحتوضهاقوقوشءقوشتبامأاقوت 

 ةئاقش  بابققيمقش مطلسققيمقماقضوققةيل.ققاكاقتايسققةيشوقشملجماسقوساصم معامل اكةاقي (6
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 الخاتمة

د ع شييدداقتاك ددد قمددداقوضددد كشتقشقنيدداتامقياملدددكق اضددداتقوقملاعادداقق قش  دددبابقمددوكوق  ددديىقضد

وش  و يا.قاعيثتقوشمل كثتقشملجماعيشجعملاكقوشهع شاقوش مج ي قلحلقش ع ي قماقشمل

وباددداقق قشمل ددداكةاقملددددو قتا ددديقوضدددوقضايدددد ةق لعادددلقشمل دددررشقيدددداويققيدددمقش مفايدددلقوش ددددمفهاق

وش معاو قعي قشألةيشوقوشل ااياتقوشملجماعات.قبوشجم يعا

يلددمقنطددداإلققوشمددمخ شم مقشجتمااييددداقوشهنيددانياقع كشمدداقمبدد ققشمل ددداكةاقش علددوقشضماددت ددذشق

تومقعوظيفداقوضائيداقيثتيدا،قمياقوشجتماايياقوش  تاةياقألن قيوشمسقعي قش  بابق يقشملامياتقش ييا

ق
 
عداييرقملةهوقجقيتمديقيلمقمه اقمعي اققوقوظيفاقمعي اقعلقضوقححقيامق   ايدسقوننبغديقمااكمدم قوةتدا

قوشجتماداعيأداقش ييافد  قمنكاةداقشملجداجتقنيا،قةثقيتمديقيلمقمجالقوشح قعلقيام ق ل دالقوضياققنيا

ةي قكاةاقشجحمياتاتقشملاويداقوشملع ونداقوش  د قييد يقش  دبابققيدمقنيلهداقوش وصدولققيشعم،قوت وشجضمداوي

.وشملجماعياق يأاقيلمقكاةاقشمليموناتقش فيوياقوشل اايياق

جعلد قمبدد ققيددامقةاقوةدحقضوشيدد قومعداييرقوقمددسقوضددياقيمل دداكيليد قينبغدديقق قيامدسقمبدد ققش

يددياوةققضددياقبوق،يلدو قش  ددبابقةيدد ق دديقحا دداقتددوشن قوشنسدد امقعددي قشلحتددوإلقوش وشتبدداتقوشمليدداو يات

شمل اكةاقعي قش  بابقتنأضقش  عوبقوشألماقوتيتت ،قألنأاقش عاووقش فتييقش ذيقي للقي ديقشلحيةاق

ةدداقييققمداقمدداقشألمداقضدداقش عادووقش فتددييقش دذيقي ددللقي دديقشلحش  دبابق دديققق))وشلحيونداقأليققمدداق

ققا مجدوشلحيونداققذق د يأاقش طاضداقشمل
 
ققةمددافيلديققجقوش عطداءقشملمجد و،قو دداقتدنأضققمداقمداقشألمداقغا بدا

.34((شبابأاقش وشعيقوحاامم قشملمج وة

 :عـاملصادر واملراج

 
ا
 :: املصادرأوال

ش تيت قش كيناق-1

عاقسل و .قش تاضية قوشكقش  عبشعاقسل و ،قمت ماقشق-2

.1986شجتمااييا.قعيروت قمكمباق ب ا ،ققحا قنك قع وي،قمع اقمدط حاتقش علومقق-3

.2009.قعيروت قمن وكشتقيون ش ،قش طبعاقش  ا  ا،ققن كن قججن ،قموموياقججن قش فليفياق-4

                                                                 
34

 .www.google.com، 2011محمد أحمد عبد القادر، مشاركة الشباب في قضايا المجتمع.  -
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.1986قشألول،قمعه قشهنااءقش عيب ،قشملجل قشملوموياقش فليفياقش عيبيا.قعيروت ق-5

تايلقصليبا،قشملع اقش فليف .قعيروت قوشكقش كمابقش لب ان .ق-6

.1972حيي قمعي ،قشملوموياقش  تاةيا.قمامياقةيشنللي ق لطباياقوش ن ي،قق-7

.1998يب قش هاويقشل وضيي،قمع اقيلاقشجتمااا.قشهمك  كنا قشملكمبقشل ام يقشلح يث،قق-8

.1983ش يياميا.قعيروت قشملامياقش عيبياق ل كشماتقوش ن ي،قيب قش وضابقش كيايم،قموموياقق-9

شملامياقش عيبياق ل كشماتقوش ن ي.محا ق  يرقيلي،قضامو قشجضمداوي.قعيروت قق-10

.1990محا قيا مقغيث،قضامو قيلاقشجتمااا.قشهمك  كنا قوشكقشملعيةاقشل امعيا،ققق-11

.1966قاقشل  ي ة،ش تاضية قوشكقش  تاةقا.،قش طبعاقش  ا  ميشوقوضبا،قشملع اقش فليف ق-12

ونكيبي ياق)شملوموياقشلحية(ققمئلاقوقتوب قش  بابقيلمقموضسقشألماقشملمح ة.ق-13

.ق1981ش فليفياق)تيتااقمايرقةيم(.قعيروت قوشكقش طليعا،ققايووياق.مقوكوننمال،قشملومويق-14

كندالقش دييسق لكمدبقيا.ق  د   قمام قذعيا قوتسيو ،قضامو قشملددط حاتقش ييامدياقوشجضمدداوق15

.1990وش ن ي،ق

 :
ا
 املراجعثانيا

ش يي قيب قشلحاي قيطيا،قشلخ ماقشجتماايياقومجاجمأاقش مطبيتيا،قشملكمبقشل ام يقشلح يث،قق-1

.1991

.1990تثلقيب قشلخا ح،قش عالقمسقشلحاجتقش فيويا.قشهمك  كنا قشملكمبقشل ام يقشلح يث،قق-2

.1965ااياقماقشملخمدي ،قشهنيا قوشملجماس.قعيروت قوشكقمكمباقشلحياة،قتق-3

يب قشمل عاقنوك،قشملجماسقشهنيان .قش تاضية قمكمباقش تاضيةقشلح ي ا.ق-4
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.1989ي،يلاقشجتماااق ن تت قوتطوكه .ش تاضية قمكمباقش  يإل،يب قش هاويقشل وضيق-5

.1984ااقش يياف  .قش تاضية قمكمباقنأياقش  يإل،قيب قش هاويقشل وضيي،قوكشماتق يقيلاقشجتماق-6

.1984محا قعه تقة ك،قشمل سلققيمقت هاقمجماس.قشهمك  كنا قمكمبقشل ام يقشلح يث،قق-7

شلح يث.يات.قشهمك  كنا قشملكمبقشل ام يقمحا قصالحقعه ت،قشمل سلق يقش عالقمسقشل ااق-8

.1973.قش تاضية قوشكقيا اقش كمب،قيليقيب قش وشح قوش ي،قشمل ي اقش فاضلاق لفاكشب ق-9

.1990شهيث قش عا   قلحتوإلقشهنيا .قشألماقشملمح ة قق-10

.1992وشكقشملعيةاقشل امعيا،قليفا،قمااكماقشلخ ماقشجتمااييا.شهمك  كنا قمحاووقمحيو قسق-11

 شبكة املعلومات )االنترنت(

.www.google.com،ق2009،ق،قشلحوشكقشملما  محياقش ب ويق-1

.www.google.com،قو يلقم اكةاقش  بابق يقشلحياةقش عاماق-2
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 امليداني و عالقته بتنمية املهارات املهنية  التدريب

 د.خيرية عبد هللا الجعط                                                             

 قسم الخدمة االجتماعية / كلية اآلداب / جامعة طرابلس                                              

 

 أوال/ مشكلة الدراسة :

 إلى صقل إمكانيات ممارسيها لزيادة فاعلية أدائها املنهي وفي تحقيق هذا الهدف ت
ً
سعى املهن جميعا

تعتمد على التدريب واملمارسات امليدانية املوجهة من خالل تزويد املمارسين باملعلومات والخبرات 

 .(1)امليدانية

ألفراد باملعلومات واملعارف الوظيفية فالتدريب له مكانة هامة بين األنشطة اإلدارية الهادفة لتزويد ا

املتخصصة واليت تتعلق بأعمالهم وأساليب األداء األمثل لهم وكذلك التي تتعلق بالقدرات واملهارات 

التي يتمتعون بها مما يمكنهم من استثمار هذه الطافات التي يتمتعون بها ولم تجد طريقها إلى 

 .(2)االستخدام الفعلي 

بوصفها إحدى املهن اإلنسانية التي تسعى إلى مساعدة ممارسيها للوصول إلى والخدمة االجتماعية 

مستوى مرغوب ينصب على العلم واملعرفة والفن واملهارة وذلك للوصول إلى درجة عالية من االتقان 

 (.3)في ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية في مجاالتها املتعددة

العلمية وهو إحدى الركائز الهامة في مهنة الخدمة ويعتبر التدريب جوهر وأساس في جميع املهن 

االجتماعية فمن خالله يكتسب املمارس قيم واتجاهات ومهارات املهنة كما يستطيع ربط الجانب 

النظري بالواقع العملي وهذا ما أكد على أهميته القائمون على تعليم الخدمة االجتماعية بأن 

التي تنصهر فيها قدرات الطالب من معارف نظرية سواء  التدريب امليداني هو في الحقيقة البوتقة

أو خبرات –كانت مواد نظرية قام بالتعرف عليها في املحاضرات النظرية ومناهج الخدمة االجتماعية 

حياتية من داخل األسرة واملجتمع تتفاعل هذه العناصر مع الواقع امليداني للتدريب حتى تصبح جزءا 

وتفكيره ومشاعره وكذلك زيادة ثقته في نفسه مما يؤكد على أهمية التدريب ال تتجزأ من كيانه املنهي 

 .(4)امليداني كعنصر أساس ي ال غنى عنه في إعداد األخصائي اإلجتماعي

وتعتمد الخدمة اإلجتماعية في ذلك برنامج أكاديمي متكامل ملساعدة املمارسين على تنمية األداء املنهي 

في صقل الطالب وإكسابهم املهارات واملعارف  –املهارات –امليداني لديهم حيث يعتمد على التدريب 

مجتمع( التي سوف  –جماعة  -والخبرات الالزمة لهم في تعاملهم مع الوحدات اإلنسانية )فرد

 
ً
 .(5)يتعاملون معها مستقبال

ق وهذا ما أكدت عليه إحدى الدراسات السابقة حيث أشارت أن للتدريب امليداني فاعلية في تحقي

 .(6)أهداف مهنة الخدمة االجتماعية وتحقيق النمو املنهي لألخصائيين واملشرفين
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ويعتبر التدريب امليداني أحد الركائز األساسية وجوهر اإلعداد املنهي لطالب الخدمة االجتماعية لكونه 

عي عامل مؤثر ومهم في نجاح وفشل األخصائي اإلجتماعي بعد تخرجه وألنه يزود األخصائي اإلجتما

 .(7) بكيفية تطبيق املعارف النظرية والقيم واملهارات في الواقع اإلجتماعي

هذا ما أكدت عليه إحدى الدراسات السابقة التي توصلت إلى أن التدريب امليداني يمثل خبرة تعليمية 

تؤثر في توجيهات الطالب بعد التخرج ومن ثم أصبح من الضروري توجيه االهتمام لتدريب الطالب 

 .(8)ك إعداد البرامج املالئمة لتنمية مهاراتهم على العملوكذل

بحيث يتوفر لدى  -املهارات –لذا من الطبيعي أن يتزايد االهتمام بتطوير برامج التدريب امليداني 

 من الخبرات واملهارات التي ترفع من  –الطالب  -املمارس
ً
باإلضافة إلى الرصيد املعرفي النظري رصيدا

التي –في التطبيق  –ممارسة  أدواره املهنية وأن الطالب في حاجة ماسة إلى املهارة مستوى كفاءته في 

 .(9)يتم اكتسابها من خالل التدريب امليداني 

وتسعى الخدمة االجتماعية إلى تنمية مهارات الطالب من خالل مجموعات التدريب امليداني وحيث 

 األخصائي  -تعتبر املهارة أداة أساسية تساعد الطالب
ً
على إشباع حاجاته  –اإلجتماعي مستقبال

ومواجهة مشكالته وكيفية إتخاذ القرار .كما تعتبر وسيلة أساسية وهذا ما أكدت عليه إحدى 

الدراسات السابقة التي أوضحت أن العملية التعليمية لطريقة خدمة الجماعة ال تقف عند حد 

طرق والوسائل التي تحقق له إشباع تلك إمداد الطالب باملعلومات فقط دون تزويده باملهارات وال

 (.10)الحاجات وهو ما يدعو إلى ضرورة االهتمام باإلطار النظري والتطبيقي للخدمة االجتماعية

ساعات( اسبوعا ومقرر مستمر طوال  8ويمثل تدريب املهارات املهنية باعتبارها املقررات البحث ملدة )

ح فرصة الكتساب الطالب بالخبرات واملهارات املهنية املالئمة ويركز على تنمية املهارات املهنية بما يتي

والالزمة ملستقبلهم املنهي كأخصائيين اجتماعيين من خالل تلقى محاضرات نظرية عن املهرات 

وتطبيق عملي إلكساب مهارات مثل املالحظة ومهارة إجراء البحوث وإجراء املقابالت وإعداد حلقات 

رة في تنظيم حفالت السمر وتنظيم الرحالت واملهارة في تنفيذ الندوات املناقشة واملناظرة واملها

 .(11)واالتصال واملهارة في التقييم 

وهذا ما أكدت عليه الدراسات السابقة التي توصلت إلى استخدام أخصائي الجماعة لتكنيكي لعب 

عضاء املهارات اإلجرائية الدور واملناقشة الجامعية، واملحاضرة والتعليم الذاتي يساعد على إكساب األ 

 .(12)ومنها مهارة االتصال

كما أكدت دراسة أخرى بأن أهم أساليب التدريب امليداني التي يستخدمها هيئة التدريس إلكساب 

 إلكساب الطالب املهارات املهنية ثم تليها 
ً
الطالب املهارات املهنية هو أسلوب املحاضرة األكثر شيوعا

 .(15)م أسلوب تمثيل األدوار أسلوب املناقشة الجامعية ث

 .(16)كما أوصت دراسة أخرى بأن املناظرة كأداة لها تأثير فعال في إكتساب الطالب مهارات االتصال
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ومن هذا املنطلق يعتبر التدريب امليداني )املهارات( إحدى الركائز الهامة في مهنة الخدمة االجتماعية ، 

من خالله قيم ومهارات واتجاهات كما يستطيع –ية طالب الخدمة االجتماع–حيث يكتسب املمارس 

ربط الجوانب النظرية بالجوانب التطبيقية وإجتياز مراحل التغير املنهي املختلفة
(17.) 

ولكي يحقق التدريب كل ذلك فإنه يحتاج إلى وجود العملية اإلشرافية التي قوم عليها مشرفون 

 .(18)رونة ويمثلون عوامل فاعلية املهاراتيملكون  املهارة والخبرة واملعرفة والدراية وامل

وتنصب عملية اإلشراف على تطوير قدرات ومهارات طالب الخدمة االجتماعية على املمارسة والتدخل 

 .(19)املنهي مع االفراد عن طريق جهود مخططة وهادفة يطبقها املشرف على املهارات

مية اإلشراف والتوجيه في أثناء التدريب وهذا ما أكدت عليه الدراسات السابقة حيث توصلت إلى أه

)املهارات( فاملشرف القائم عليه يقوم بتطوير كفاءة املتدرب )الطالب( واختبار قدراته من وقت إلى 

 .(20)آخر

وهذا ما أكدت عليه الدراسات السابقة. حيث توصلت إلى أثر التدريب على التطوير املنهي في مرحلة ما 

 من مكونات منهج التدريب في مهنة الخدمة  قبل التخرج واعتبرت عملية
ً
 أساسيا

ً
اإلشراف مكونا

 .(21)اإلجتماعية

ويعتبر املشرف امليداني )املهارات( من الدعامات األساسية التي قوم عليها التدريب وأي قصور في 

تبذل في  إمكانياته أو قدراته أو ادائه يمثل نقصا في العملية التدريبية إذا ال جدوى من أنشطة أو رامج

تخطيط الجهود لتحقيق أهداف تدريبية معينة إذا ما عهد بها إلى مشرفين ليست لديهم الكفاءات 

واملهارات والخبرات املعرفية والتخصصية الالزمة واالملام الكافي بأساليب التدريالملهاري 
(22). 

 في فريق اإل 
ً
شراف املنهي على وهذا ما توصلت إليه إحدى الدراسات السابقة أن هناك قصور معينا

 في 
ً
طالب الخدمة االجتماعية وتوصلت إلى مجموعة من املشكالت الناجمة عن ذلك والتي تعتبر سببا

 .(23)نقص الكفاءة املهنية 

كما توصلت دراسة أخرى إلى ضرورة وتطوير مهارات مشرف التدريب امليداني )املهارات( سواء من 

مج لتدريب  املهارات تهدف لزيادة وتطوير هذه الخبرات خالل استحدات مقررات جديدة أو تصميم برا

واملهارات اإلشرافية
(24). 

وتؤكد دراسة أخرى على االحتياجات املعرفية والتدريبية وأن من أهمها تطوير اإلشراف  املنهي ملشرف 

 إلدارة االجتماعات واملناقشات واستخدام املقاييس وإعطاء التو 
ً
جيه املهارات ليصبح املشرف مؤهال

 .(25)واالستشارة لكل الطالب باعتبارها مهارة ضرورية الزمة لتحقيق أهداف العملية اإلشرافية

 يتكون من عناصر متعددة منها مقومات 
ً
 متكامال

ً
كما أن اإلشراف في الخدمة االجتماعية يعد نسقا

قومات وسمات شخصية املشرف ومهارته واألهداف املركبة وسمات شخصية املشرف عليهم وهذه امل

 تؤثر على عائد املهنة وفاعليتها بصفة عامة.
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كما أن البد وأن يمتلك املشرف وظائف عديدة إدارية وتعليمية وتوجيهية يطبقها من خالل وسائل 

متعددة كاالجتماعات االشرافية التي عن طريقها يتم تحقيق النمو املنهي للمشرف عليهم )الطالب( 

لى نجاح املشرف في عمله منها الدرجة العلمية للمشرف مدة وهناك مجموعة من املقومات تؤدي إ

 .(26)الخبرة ، نوع تخصصه العلمي  ، مدى توافر االمكانيات املتاحة له 

وملا كان االشراف املهاري يتطلب نوعا من املهارة في تحديد أهدافها وتنفيذها وتحليلها وتقويمها فإن 

ية مبينة على أساس علمي وتجريبي لتنمية قدرة املشرفين األمر يتطلب ضرورة التوصل إلى برامج تدريب

 
ً
 تحقيقا

ً
وتنمية املعارف التطبيقية وتطوير املمارسة املهنية الهادفة واستخدامها استخداما فعاال

 .(27)ألهداف تعليم الخدمة االجتماعية 

الهتمام باالحتياجات وملا كان االشراف أحد ركائز األساسية للعملية التدريبية األمر الذي يؤدي إلى ا

التدريبية والبرامج التي تنظمها للعاملين في العملية التدريبية وذلك ألهميتها في تالفي املشكالت 

والصعوبات التي تواجههم في العمل وهذا ما دعى إلى وجود أسلوب يمكن من خالله تنمية معارف 

املستمر للممارسين يشترك في  وخبرات ومهارات ممارس الخدمة االجتماعية ووجود برامج لإلعداد

 . (28)تنظيمها كليات ومعاهد الخدمة اإلجتماعية

إال أن هذا األمر يمر بمجموعة من الصعوبات واملعوقات واملشكالت تعوق أداء املشرفين في العملية 

اإلشرافية لتدريب املهارات وعدم استفادة الطالب من تدريب املهارات )هو عدم االعداد املسبق 

ف على التدريب وكذلك تركيز مشرفي التدريب على تدريب الطالب بالطرق التي تعلموها أثناء للمشر 

دراستهم دون التركيز على املمارسة املهنية وعدم مراعاة التكامل بين املستوى النظري والتدريب العملي 

 (.29)في إطار التغييرات واملستحدثات الحديثة (

مدى فاعلية التدريب امليداني والتعرف على الصعوبات التي كما حاولت دراسة أخرى التعرف على 

تعوق تحقيق أهداف التدريب في إعداد طالب الخدمة االجتماعية .كما حاولت التوصل إلى إطار 

لتطوير التدريب امليداني )املهارات( ليصبح أكثر فاعلية في تحقيق أهدافه وكذلك التغلب على 

 .(30)دافالصعوبات التي تعق تحقيق تلك األه

كما ركزت دراسة أخرى على جوانب التدريب في الخدمة االجتماعية التي يتم دراستها بشكل كبير ودور 

الطالب كمالحظين وتساءلت  الدراسة هل يصنع التدريب فارق تعليم الخدمة االجتماعية ، كما 

ثير التدريب الى تساءلت هل يكون لإلشراف دور فعال في التدريب )املهارات( وهدفت إلى معرفة تأ

 استجابات الطالب السلوكية واملعرفية والتأثيرية أثناء املشاركة في العمل املنهى

) املهارة( وكذلك معرفة مدى استفادة الطالب من التدريب في مشاركتهم في العمل املنهي 
(31.) 

ية مهارات ومن خالل العرض السابق وانطالقا من اهتمام معاهد وكليات الخدمة االجتماعية بتنم

طالب الخدمة االجتماعية بتدريس مقرر املهارات املهنية بالفرقة الثانية )تدريب امليداني( واعتبراه 

حلقة الوصل بين اإلعداد النظري للطالب والتدريب امليداني له في الفرقتين الثالثة والرابعة، حتى يتم 

 إن مشكلة الدراسة الحالية هي:اكساب الطالب املهارات ملهنية الالزمة لرفع مستوى االداء ف
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التعرف على احتياجات تدريب طالب الخدمة االجتماعية بالخدمة االجتماعية بجامعة طرابلس 

لتحقيق أهداف ومكونات التدريب من وجهة نظر الطالب وكذلك وجهة نظر املشرفين على مجموعات 

من وجهة نظرهم وكذلك من   تدريب املهارات وكذلك تحديد املعوقات التي تواجه استفادة الطالب

 وجهة نظر املشرفين حتى يتم التوصل إلى تصور لزيادة االستفادة من مقرر املهارات.

/ أهمية البحث :
ً
 ثانيا

 ترجع أهمية الدراسة إلى عدة عوامل أهمها اآلتي :

 إعداد الطالب الخدمة االجتماعية واملستمرة بكل سريع وكبير . .1

واألطر النظرية التي يزود بها خرجي كليات وعاهد الخدمة الفجوة الواضحة بين املعرفة  .2

 االجتماعية وبين الواقع الفعلي.

 عدم ارتباط البرامج التدريبية )املهارات( والتعليمية بحاجة املجتمع وسوق العمل . .3

ضعف مستوى املهاري لدى القائمين على عملية تدريب املهاري واإلشراف على املهارات  .4

 للفرقة الثانية .

 ضعف مستوى الطالب في تنفيذ وإجراء املهارات. .5

إيمان الباحث بأنه ال بد من تعليم للخدمة االجتماعية يحقق املخرجات املعرفية واملهارية  .6

 الالزمة.

 ثالثا :أهداف الدراسة :

 تهدف الدراسة إلى التعرف على مجموعة من األهداف  هي :

 ارات( لطالب الخدمة االجتماعية.التعرف على واقع برنامج التدريب امليداني )امله .1

 التعرف على املستوى املهاري ملشرفتي املهارات والعوامل التي تعوق أدائهم. .2

 التوصل إلى طريقة ناجحة وفعالة في اختيار املشرفين القائمين على تدريب املهارات باملعهد. .3

 التعرف على املعوقات التي تحول دون كفاءة وفاعلية تدريب املهارات  .4

لة التوصل إلى املتطلبات الالزمة لتكوير برامج التدريب امليداني )املهارات(  وينبثق عن محاو  .5

 هذا الهدف ما يلي :

 .الوقوف على واقع تدريب املهارات من وجهة نظر الطالب 

 .الوقوف على واقع تدريب املهارات من وجهة نظر املشرفين القائمين على تدريب املهارات 

/ مفاهيم البحث 
ً
 :رابعا

 تتعرض هذا البحث إلى مجموعة من املفاهيم أهمها ما يلي:

 مفهوم التدريب امليداني: -1



 
 

 
 

 م2016يونيو  العدد األول    العلوم االنسانية واالجتماعية                                          ثمجلة بحو                         

ب
ري التد

  
ت املهنية

را القته بتنمية املها
امليداني و ع

 

      
 

 302الصفحة 

تتعدد وجهات النظر حول مفهوم التدريب وذلك بتعدد مجاالت هذا املصطلح فهناك التدريب اإلداري 

ملتعددة، والتدريب الفني والتدريب املنهي والتدريب العملي وتدريب القادة إلى غير ذلك من املجاالت ا

 وسوف نتعرض لبعض هذه التعريفات في اآلتي:

 فالتدريب بمعناه االصطالحي بشكل عام يعني:

إعداد األفراد وتأهيلهم ألداء أعمال معينة بإتقان وكفاءة وممارسة تخصصات تفتضيها طبيعة العلم 

 .(32)املتطور 

النظرية بالتطبيق من خالل  وعرف وآخرون التدريب امليداني بأنه العملية التي يتم عن طريق ربط

ممارسة ميدانية تستخدم فيها أسس تربوية تعليمية وتوجيهية وعالجية واستشارية لتحقيق النمو 

 .(33)املنهي املرغوب لطالب الخدمة االجتماعية بإشراف املعهد بالتعاون مع املؤسسات امليدانية 

عرفة وتعليم األساليب املتطورة لألداء في اما التدريب في العلوم السلوكية يقصد به عملية تعليم امل

العمل إلحداث تغييرات في سلوك وعادات ومهارات وقدرات األفراد الالزمة ألداء عملهم من أجل 

 (.34)الوصول إلى أهدافهم وأهداف املنظمة التي يعملون فيها إلى حد السواء 

 أما التدريب امليداني لطالب الخدمة االجتماعية هو :

سية في اإلعداد املنهي لألخصائي االجتماعي تهدف إلى اكتساب طالب الخدمة االجتماعية عملية أسا

الخبرة العملية الالزمة للممارسة املهنية تحت إشراف منهي متخصص بغرض اكسابه املهارات الالزمة 

 .(35)ملزاولة املهنة في املجال الذي سيعمل به بعد التخرج

 للتدريب على مهارات الخدمة االجتماعية كالتالي:يمكن للباحث تحديد مفهوم إجرائي 

 ربط النظرية بالتطبيق بجميع املهارات. .1

 فرصة لتطوير أساليب مهارات التدريب. .2

 وجود عالقة بين شخص قائم بالتدريب )املشرف( وآخر متدرب)الطالب(. .3

 نقل مهارات وخبرات ومعارف املشرف إلى الطالب. .4

 ريب.حل املشكالت التي تواجه طالب التد .5

 التوصل إلى مواجهة احتياجات املشرف والطالب. .6

 تعريف االحتياجات التدريبية : -2

واالحتياج هو  (37)يعرف االحتياج لغة بأنه االفتقار والنقص والحاجة تعني القصور عن املبلغ املطلوب 

 (.38)الش ئ الستكمال نقص أو قصور فيه  ما يتطلبه

ويش وتكال بأنها :مجموعة التغيرات املطلوب إحداثها في الفرد أما االحتياجات التدريبية فيعرفها در 

واملتعلقة بمعارفه ومهاراته وخبراته وسلوكه اتجاهاته لجعله الئقا لشغل وظيفة أعلى، أو ألداء 

 (.39)االختصاصات وواجبات وظيفته الحالية بكفاءة عالية
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كائن وما يجب أم يكون. وللوصول إلى  وهذا ويعرف البعض االحتياج التدريبي بأنه التفاوت بين ما هو 

تحديد االحتياجات التدريبية فإنه يجب أن نحدد السلوك أو األداء املراد تغييره أو تطويره، والسلوك 

أو األداء املستهدف بعد التدريب ، ويالحظ أن االختالف أو الفرق بين السلوك أو األداء املستهدف هو 

 .(40)يبي الذي نسعى اليه االساس ملعرفة درجة االحتياج التدر 

وهناك من يعرف االحتياجات التدريبية بأنها جوانب النقص التي قد يتسم بها أداء العاملين في 

ألس سبب من األسباب والتي يجب أن تتضمنها برامج التدريب املقدمة إلى هؤالء العاملين  -منظمة ما

 .(41)بما يعمل على تحسين األداء 

 هوم االحتياجات التدريبية كالتالي:ويمكن للباحث تحديد مف

  فنية او سلوكية يراد تنميتها أو تغييرها أو  –إنها معلومات واتجاهات ومهارات وقدرات معينة

 تعديلها.

  إنها تمثل نواحي ضعف او نقص في جوانب فنية أو إنسانية حالية او محتملة في قدرات

 ة .العاملين او معلوماتهم او اتجاهاتهم او مشكالت محدد

  إنها عملية مستمرة أو غير منتهية وذلك نتيجة للتغييرات التنظيمية او التكنولوجية او

االنسانية أو بسبب الترقيات أو التنقالت ، التوسعات، عمليات التطوير ، او بسبب بعض 

 ملواجهتها.
ً
 ومستمرا

ً
 مالئما

ً
 املشكالت غير املتوقعة من الظروف التي تتطلب إعدادا وتدريبا

 توفر ما يمكن تسميته باستمرارية النضج والتقويم الذاتي ، فتحديد االحتياجات  أنها

 التدريبية يسمح باملراجعة املستمرة للواقع ودوره في الوصول إلى وضع أفضل.

وبما أن املهمة األساسية للتدريب هي توفير برامج لتنمية املوارد البشرية ولضمان تقديم هذه البرامج 

لذا يجب أن يتم التخطيط وتنفيذ العديد من األنشطة املهمة ضمن عمليات  في الوقت املناسب

التدريب والتطوير، ومن أهم هذه األنشطة تحديد االحتياجات وتعتبر عملية تحديد االحتياجات 

التدريبية عملية مهمة وحاسمة لنجاح البرامج التدريبية، وذلك ألن تحديد االحتياجات التدريبية 

 .(42)يتطلب ما يلي 

 .تحديد األفراد املطلوب تدريبهم ونوع التدريب املطلوب ومدة البرامج والنتائج املتوقعة منهم 

  يحدد للتدريب أهدافه بدقة ، كما يتقرر في مضمونها تصميم محتوى البرامج التدريبية

 والوسائل املستخدمة في التدريب واختيار املتدربين ، وكذلك تقييم برامج التدريب .

 تحديد املسافة بين املستوى الذي يكون عليه املتدرب قبل البدء التدريب  يساهم في

واملستوى الذي نأمل وصوله إليه عند نهايته، إذا أن تقدير االحتياجات التدريبية وقياسها 

 من 
ً
 هو الوسيلة املثلى لتحديد القدر املطلوب تزويده للمتدربين كما وكيفا

ً
 علميا

ً
قياسا

 والخبرات الهادفة إلى إحداث التطوير ورفع الكفاءة املهنية . املعلومات واالتجاهات

  يستعد في تشخيص مشكلة ما، ويساعد على عملية التخطيط لحلها ويبين مدى استحقاقية

 برامج التدريب من عدمها.
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  يسهم في تخفيض النفقات والتقليل من اإلهدار من خالل تحقيق أهداف التطوير بصورة

فاءة األداء والحصول على مستوى أعلى من إنتاجية العمل التي يتم شاملة ، ورفع معدل الك

 تحقيقها عن طريق التدريب .

 مفهوم املهارة : -3

 للتخصصات واملجاالت املختلفة وسوف نعرض بعض هذه التعريفات في 
ً
تتعدد تعريفات املهارة تبعا

 اآلتي :

مع تكييف األداء وإمكانية استخدام  تعرف املهارة بأنها السهولة والسرعة والدقة في أداء العمل

 .(43)املعلومات واملعارف املتوفرة بفعالية 

كما عرفت على انها القدرة والسرعة في األداء وإمكانية استخدام املعلومات واملعارف املتوفرة بفاعلية 
(44). 

عتاد مقاسة بنوعية وعرفها آخر بأنها قدرة أي فرد على أداء أنواع معينة من املهام بكفاءة أكبر من امل

 .(45)النتائج 

 .(59)وجاءت املهارة في علم النفس بأنها السهولة والدقة والسرعة في أداء عمل أو حركة 

وهي القدرة على التطبيق أو األداء العلمي أو هي استخدام املعرفة بفاعلية في املواقف املهنية املختلفة 
(46). 

ها : القدرة على تطبيق املعارف النظرية في املواقف النوعية وجاءت املهارة في الخدمة االجتماعية بأن

 املختلفة وانتقاء األساليب واملبادئ والعمليات املهنية التي تالئم كل موقف بدقة وإتقان .

 متطلبات التدريب امليداني إكتساب املهارات املهنية :

 القدرة على تحمل املسئولية وإنكار الذات . .1

 لتعلم.املثابرة والرغبة في ا .2

 الواقعية في التعامل مع املواقف . –احترام وقبول اآلخرين  .3

 الثقة بالنفس واملظهر املناسب. .4

 املرونة والفهم في التطبيق واملشاركة . .5

 ثانيا/ املتطلبات املعرفية :

 اإلملام الجيد بالعلوم التأسيسية ، املعرفة بمناهج البحث . .1

 رغبة في معرفة كل ما هو جديد.معرفة طرق ومجاالت الخدمة االجتماعية ، ال .2

 القدرة على التسجيل ، والقدرة على فهم شروط املؤسسة . .3

/ املتطلبات املهنية :
ً
 ثالثا
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 مراعاة أخالقيات املهنة في التعامل واالنتظام في التدريب . .1

 املرونة في التطبيق ، وإحترام الوقت ، النقد الذاتي . .2

 قيادة والتبعية .املوضوعية وعدم التحيز ، والقدرة على ال .3

 االلتزام بمبادئ املهنة واملفاهيم األساسية . .4

/ التساؤالت البحث
ً
 رابعا

 تسعى الباحثة إلى محاولة اإلجابة على التساؤالت اآلتية :

 ما واقع تدريب )الواقع العملي( املهارات للخدمة اإلجتماعية؟ .1

 ما أهمية تدريب املهارات لطالب  للخدمة اإلجتماعية ؟ .2

 من )الطالبما املع .3
ً
قسم  –املشرفين -وقات التي تحول دون تحقيق املهارات ألهدافها من قبل كال

 التدريب (؟

 ما احتياجات تدريب املهارات الخاصة بكال من املشرفين والطالب؟ .4

 ما املقترحات الالزمة لزيادة فاعلية تدريب املهارات لطالب لخدمة االجتماعية بجامعة طرابلس ؟ .5

/ نوع الب
ً
 حث :خامسا

تعتبر هذا البحث دراسة وصفية حيث تهتم بوصف وتحليل الواقع الفعلي لتدريب املهارات ، والتعرف 

على املعوقات التي تعوق فاعليتها في تحقيق أهدافها، والتعرف على وجهة نظر كل من الطالب 

 املهاراتواملشرفين )املدربين ( تجاه تدريب املهارات ووضع بعض املقترحات في تحسين وفاعلية 

/  منهج البحث :
ً
 سادسا

 تعتمد هذه الدراسة على منهج املسج االجتماعي بنوعية :

  املسج االجتماعي بأسلوب الحصر الشامل ملشرفين املهارات )القائمين على تدريب املهارات

 للطالب (

  املسح االجتماعي لطالب الخدمة االجتماعية الذين يتم تدريبهم على املهارات 

/ أد
ً
 وات البحث :سابعا

 األداة األولى:

استبانة للمشرفين وذلك بهدف الوقوف على تدريب املهارات والتعرف على املعوقات التي تعوق 

املشرفين في تدريب الطالب على املهارات، والتعرف على احتياجات الطالب واملشرفين ووضع تصور 

 مقترح لتدريب املهارات 

 عداد االستبانة :وقد اتبع الباحث الخطوات اآلتية في إ
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اإلطالع على دراسات وكتابات سابقة ذات صلة بموضوع البحث واإلطالع على األطر النظرية  .1

 للخدمة االجتماعية 

 قامت الباحثة بتحديد محاور االستبانة وتم تقسيمها إلى محاور  .2

 – خاص بوصف محاور البحث للمشرفين ويشتمل على )البيانات األولية للمشرف املحور األول :

 الدورات التدريبية التي حصل عليها ( -السن –الخبرة  –الدرجة العلمية  -الوظيفة

ويتضمن التعرف على الواقع الفعلي لتدريب املهارات والتعرف على أهمية التدريب املحور الثاني :

 امليداني والقيم املهنية التي يجب أن يكتسبها الطالب 

جب أن تتبع لتحقيق أهداف املهارات في إعداد الطالب مثل ويتضمن األساليبالتي ياملحور الثالث :

 البحوث ....( -املعسكرات -الرحالت –الندوات  –أساليب )املناقشة وإجراء الحوار 

ويتضمن املعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف املهارات وهذه االحتياجات خاصة املحور الرابع :

 ر املشرفين .بالطالب املشرفين بقسم التدريب من وجهة نظ

ويتضمن احتياجات املشرفين القائمينعلى تدريب املهاراتوهذه االحتياجات )سواء  املحور الخامس :

 قسم التدريب (. -املشرفين–الطالب 

 ويتضمن بعض املقترحات التي تزيد من فعالية املهارات في تحقيق أهدافها .املحور السادس: 

 األداة الثانية : 

ة االجتماعية بجامعة طرابلس الذين يتم تدريبهم على املهارات بهدف تحديد استبانة لطالب الخدم

الواقع الفعلي للتدريب املهاري وكذلك املعوقات وكذلك املعوقات التي تواجه املشرفين والطالب في 

 تدريب املهارات والتوصل إلى وضع برنامج مقترح للمهارات التدريبية .

ق في إعداد االستمارة وكذل ذات املحاور ألن االستبانة موحدة مع وقد اتبعت الباحثة الخطوات الساب

  (اختالف البيانات األولية حيث تشمل البيانات األولية لهذه االستمارة )األشم ، النوع، السن، اإلقامة

 ( الصدق :1)

ف تم عرض االستبانتين على عدد من املحكمين واألساتذة املتخصصين في الخدمة اإلجتماعية ، ثم ح

%( فأكثر وتم إضافة ما يرون أن يضاف وتم تعديل وصياغة 75العبارات التي لم تصل إلى اتفاق )

 بعض العبارات األخرى.

 

 



 
 

 
 

 م2016يونيو  العدد األول    العلوم االنسانية واالجتماعية                                          ثمجلة بحو                         

ب
ري التد

  
ت املهنية

را القته بتنمية املها
امليداني و ع

 

      
 

 307الصفحة 

 (2الجدول رقم)

 يوضح خصائص مجتمع البحث بالنسبة لطالب الذين تم تدريهم على املهارات

 مالحظات نوع القيد الحالة االجتماعية السن م

ى 
ألنث

ا
 

18-
21 

م 
عا

 

21-
24 

24 
ثر 

أك
ف

 

ب 
عز

أ
 

ج
زو

مت
ق  

طل
م

 

ل 
م ر

أ
جد 

ست
م

 

قي
با

ي  
يل

كم
ت

 

 

1 90 40 135 5 138 43 - - 163 18 -  

2 50% 22% 75% 3% 77% 23% - - 91% 9% -  

 

 يتضح من الجدول السابق الخاص بمجتمع البحث وصف مجتمع البحث(بالنسبة للطالب أن :

%( وفي املرتبة الثانية الذي 75عام( بنسبة ) 21-18) يتضح من أن أعمار الطالب تترواح اعمارهم بين

%( وأن هناك فئة بسيطة منهم يفوقون ذلك السن وأن 22عام( بنسبة )24-21تترواح أعمارهم بين )

 هو السن املناسب للفرقة الدراسية .

%( وهذا يدل على أن 9%( ثم الطالب الباقون بنسبة )9كما يتضح أن الطالب املستجدون نسبة )

 لب الذين تم تطبيق البحث عليهم من الطالب املستجدون.أغ

%( منهم متزوجون وال يوجد 23%( من الطالب غير متزوجون وأن نسبة )89كما اتضح أن نسبة )

 ينتظرون إلى ما بعد الدراسة حتى 
ً
طالب واحد مطلق أو أرمل وهذا يدل على اتن الطالب غالبا

 للظ
ً
 روف االجتماعية واالقتصادية الخاصة بهم.يقدمون على مرحلة الزواج وذلك نظرا
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 (3جدول ) 

 يوضح استجابات طالب التدريب عن واقع تدريب املهارات

 ال نعم العبارة م
مجموعة 

 األوزان

الوزن 

 املرجع
 الترتيب األهمية%

 4 0.81 2.43 438 41 119 التزام الطالب في حضور املهارات يومان  1

 1 0.92 2.77 498 7 145 ريق قسم التدريب يتم توزيع الطالب عن ط 2

 8 0.68 2.05 369 81 84 يتم اختيار املشرفين بناءا على الدرجة العلمية. 3

 3 0.85 2.55 459 23 122 يتم تنفيذ املهارات داخل املعهد 4

 10 0.64 1.92 345 87 72 يتم تنفيذ املهارات خارج املعهد 5

 يتم تطبيق بحث عن كل مهارة مسب 6
ً
 14 0.58 1.75 315 105 60 قا

 5 0.78 2.33 420 51 111 التزام املشرف في حضور املهارات 7

 6 0.72 2.16 388 64 92 ساعة في االجتماع مع الطالب . 2يؤدي املشرف  8

 9 0.67 2.00 360 76 76 يتم توقيع الطالب بنفسه في سجل الحضور. 9

 13 0.61 1.82 327 89 56 طالب.يتم اختيار مجموعة التدريب بالنسبة لل 10

 17 0.50 1.51 271 129 40 يتم اختيار مشرف مجموعة التدريب. 11

 م5 0.78 2.34 321 51 112 يتم تطبيق مهارات املالحظة بطريقة علمية. 12

 2 0.89 2.77 479 18 137 يتك تطبيق مهارة الندوات بطريقة علمية. 13

 7 0.71 2.14 385 74 99 قة علمية يتم تطبيق مهارة املعسكرات بطري 14

 12 0.62 1.86 335 105 60 يتم تطبيق مهارة الرحالت بطريقة علمية 15

 م5 0.78 2.35 423 49 182 يتم تطبيق مهارة السمر بطريقة علمية. 16

 19 0.55 1.66 298 112 50 يتك تطبيق مهارة املناظرة بطريقة علمية  17

 11 0.63 1.89 340 88 68 هارةيتم تقيم الطالب عقب كل م 18

 م10 0.64 1.92 345 90 75 يتم متابعة مجموعة التدريب من قسم التدريب. 19

 م11 0.63 1.9 332 82 46 اختيار الطالب ملهارات التدريب . 20

يشترك االم التدريب مشرف في وضع خطة  21

 املهارات 

55 110 305 1.69 0.56 15 

 18 0.49 1.48 266 129 35 دريب اختيار الطالب أليا الت 22

  0.78 2.05 8129   املجموع  

يتضح من الجدول السابق أن إجمالي استجابات عينة البحث من الطالب املتدربين على مهارات 

( ووزن نسب 2.05الخدمة االجتماعية واملتصل بآرائهم عن واقع تدريب املهارات تحقق بوزن مرجح)

 ط .( وهي نسبة فوق املتوس0.68)

حيث اتضح أنه يتم توزيع الطالب عن طريق قسم التدريب امليداني بالجامعة حيث أفاد بدور قسم 

التدريب ، كما أوضح دور مشرفي التدريب توزيع جميع الطالب الفرقة حتى ال يترك أحد بدون تدريب 

 ويتعرض لرسوبه في مادة املهارات.

ذ مهارة الندوة وهذا يدل على حرص مشرفي كما اتضح اهتمام مشرفي تدريب املهارات على تنفي

التدريب على إحدى املهارات وأن كان ذلك يتم في بعض األحيان دون تدخل منهم حيث يتم تجميع 

أكثر من مجموعة تدريب في حضور ندوة واحدة قام بإعداده بالكلية  أو أحد املؤسسات األخرى في 

ب( ويقوم الطالب بحضور هذه الندوة دون اإلعداد )املجال املدرس ي أو الطبي ، أو مجال رعاية الشبا
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املسبق لها والتنسيق لها باتباع الخطوات الفنية في تنفيذ هذه املهارة وهذا إن كان يستفاد ببعض 

 املعلومات واملعارف التي تعرض في الندوة أنما يعد سلبيات التدريب على هذه املهارة .

لقسم  باستثناء بعض املجموعات وهذا يدل ذلك على كما اتضح أم املهارات يتم تنفيذها داخل ا

حرص املعهد على الطلبة والطالبات من تعرضهم على مخاطر أو مضايقات وما إلى ذلك إذا ما تم 

 التنفيذ خارج املعهد.

 كما أوضح عدم حضور الطالب لتدريب املهارات وهذا يدل على عدم أهمية حضور املهارات لديهم.

مسئول مسئولية كاملة عن حضور التدريب املهارات وأن كان يأتي متأخر كما اتضح أن املشرف 

ويخرج من االجتماع قبل املوعد املحدد له وأن وقت االجتماع معه ال يتجاوز أكثر من ساعة فقط في 

حين أن الوقت املحدد بساعتان وكذلك تطبيق مهارة السمر تمم في أضيق الحدود كان البعض 

 
ً
 .يطبقها على الوقت نظرا

كما اتضح أن املشرف هو الذي يقوم بالتوقيع او بوضع عالمة أمام أسماء الطالب نيابة عنهم في 

 حضور االجتماعات.

كما إختيار الطالب ملهارات التدريب ال يتم بإرادتهم وال يتدخلون في اختيار املهارات أو في اختيارهم 

 ملجموعة التدريب .

 مما يقلل استفادة الطالب من كما اوضح أن الطالب ال يقومون بعمل ا
ً
لبحث عن كل مهارة مسبقا

املهارة وكذلك القصور في املعرفة واملعلومات النظرية بالنسبة للمهارة التي سوف يقومون بتنفيذها 

 يعد من السلبيات املوجودة في تدريب املهارات باملعهد.
ً
 وهذا أيضا

يم الطالب بعد كل مهارة تنفذ  وأن نسبة %( من املشرفين أنهم يقومون بتقي38.7كما أفاد نسبة )

%( من املشرفين ال يقومون بتقييم الطالب بعد عمل هذه املهارة وهذا هو األرجح فإن املشرفين 62.8)

املهارة في الواقع ال يقومون بحل املشكالت وإزالة  1ال يقومون بدراسة السلبيات التي أظهرتها تنفي

ثناء التنفيذ وال يستفيدون منها في املرات القادمة عند قيامهم الصعوبات واملعوقات التي تواجههم أ

بتدريب وعمل مهارة أخرى أو تنفيذها أوال ال يستفيد املشرف استفادة شخصية كذلك ال يقومون 

بتدعيم القيم اإليجابية عن بعض الطالب التي قامت بالتنفيذ أو تدعيم وتشجيع هؤالء الطالب في 

 اإليجابية الطيبة.االستمرار بهذه املواقف 

كما اتضح أن ال يتم اختيار مشرف التدريب للمجموعة من قبل الطالب ولكن يتم اختياره من قبل 

قسم التدريب باملعهد وكذلك قسم التدريب هو الذي يختار أيام التدريب املهارات لكل مجموعة 

 وكذلك بالنسبة للفرقة الثانية التي يتم تدريبها على املهارات.
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 (4)  جدول 

 يوضح اجابات املشرفين عن واقع تدريب املهارات للطالب 

 (30ن)

 ال نعم العبارة م
مجموعة 

 األوزان

الوزن 

 املرجع
 الترتيب األهمية%

 4 0.7 2.1 63 7 10 التزام الطالب في حضور املهارات يومان  1

 2 0.83 2.5 75 5 20 يتم توزيع الطالب عن طريق قسم التدريب  2

 14 0.46 1.38 41 22 5 ار املشرفين بناءا على الدرجة العلمية.يتم اختي 3

 1 0.91 2.73 82 5 17 يتم تنفيذ املهارات داخل املعهد 4

 12 0.48 1.44 43 21 4 يتم تنفيذ املهارات خارج املعهد 5

6  
ً
 8 0.52 1.57 47 19 6 يتم تطبيق بحث عن كل مهارة مسبقا

 5 0.69 2.07 62 13 15 التزام املشرف في حضور املهارات 7

 16 0.42 1.27 38 25 3 ساعة في االجتماع مع الطالب . 2يؤدي املشرف  8

 7 0.57 1.7 5 17 8 يتم توقيع الطالب بنفسه في سجل الحضور. 9

 10 0.5 1.5 45 20 5 يتم اختيار مجموعة التدريب بالنسبة للطالب. 10

 13 0.47 1.4 42 20 2 ر مشرف مجموعة التدريب.يتم اختيا 11

 6 0.85 1.73 52 15 7 يتم تطبيق مهارات املالحظة بطريقة علمية. 12

 3 0.77 2.3 69 6 10 يتك تطبيق مهارة الندوات بطريقة علمية. 13

 م5 0.62 1.87 56 14 10 يتم تطبيق مهارة املعسكرات بطريقة علمية  14

 م6 0.58 1.73 52 16 8 رحالت بطريقة علميةيتم تطبيق مهارة ال 15

 م5 0.62 1.87 56 14 10 يتم تطبيق مهارة السمر بطريقة علمية. 16

 17 0.41 1.23 37 25 2 يتك تطبيق مهارة املناظرة بطريقة علمية  17

 م12 0.48 1.44 43 18 1 يتم تقيم الطالب عقب كل مهارة 18

 11 0.49 1.47 44 19 3 م التدريب.يتم متابعة مجموعة التدريب من قس 19

 15 0.44 1.33 40 20 - اختيار الطالب ملهارات التدريب . 20

يشترك االم التدريب مشرف في وضع خطة  21

 املهارات 

 م13 0.46 1.38 41 19 -

 9 0.51 1.53 46 17 3 اختيار الطالب أليا التدريب  22

  0.57 1.70 1125   املجموع  

دول السابق يتضح إجمالي استجابات املشرفين القائمون على تدريب املهارات للفرقة بالنظر إلى الج

( أي نسبة 0.57( ووزن نسبي )1.70الثانية حول واقع التدريب امليداني للمهارات تحققت بوزن مرجح )

متوسط وهذا يتفق مع آراء عينة الدراسة من الطالب والتي افادت بأن نسية متوسطة التي تم 

 عليها من استجاباتهم حول واقع التدريب امليداني للمهارات. الحصول 

  من إجابات املشرفين بانه يتم توزيع الطالب الذين يتم تدريبهم على 66.7حيث أفاد نسبة %

املهارات من قبل قسم التدريب وأن الطالب واملشرفين ال دخل لهم في التوزيع واالختيار وكذلك 

 طالب ملجموعة التدريب.كما اتضح أنه ال يتم اختيار ال

 ( من املشرفين بأنه ال يتم تنفيذ مهارة البحث 63.3كذلك عن تطبيق مهارة البحث أفاد نسبة )%

قبل كل مهارة أو القيام ببحث نظري للمهارة التي سوف تنفذ وهذا يدل على عدم اهتمامهم بهذه 

 احية النظرية أو العملية.املهارة  مما يؤدي إلى ضعف مستوى الطالب في املهارات سواء من الن
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  كما أفاد بأنه يتم متابعة قسم التدريب بالقسم  للمهارات وهذا يدل على عدم اهتمام قسم

التدريب باملهارات مما يدفع املشرفين انفسهم إلى عدم التزامهم بالحضور كما أوضح أن 

سلبيات قسم  املشرفين غير ملتزمون بالحضور بالوقت املحدد لتدريب املهارات مما يعد من

 التدريب باملعهد.

  كما أفاد بأنه يتم إختيار مشرفين تدريب املهارات بطريقة املجاملة وليس بالطريقة العلمية أو

 املوضوعية أنما يتم اختيارهم بناءا على أشياء أخرى.

 ( فقط من املشرفين يقومون بتقييم الطالب عقب كل مهارة من مهارات 4كما أفاد نسبة )%

تي تنفذ كما أوضح أن أغلب املشرفون يتركون تقييم الطالب إلى نهاية العام عن طريق التدريب ال

قسم التدريب وحده هو الذي يقوم بتقييم الطالب عن طريق إجراء إختبار شفوي غير موضوعي 

غير ملتزمون فيه بقواعد التقييم السليمة وأن املشرفون يتم إنهاء عملهم عند هذا الحد مما 

 رة السلبيات في املهارات وانتشار املحسوبية وعدم املوضوعية .يؤدي إلى كثي

  كما اتضح أن املشرفين القائمون على التدريب ليس لهم رأي أو يتم إشتراكهم في وضع خطة

تدريب املهارات وإنما الخطة يتم وضعها من قبل قسم التدريب باملعهد بناء على الخطة املتكاملة 

 لفرقة التدريب باملعهد.

  (5)  جدول 

  يوضح أهمية املهارات : من وجهة نظر املشرفين 

 (30ن) 

 ال نعم العبارة م
مجموعة 

 األوزان

الوزن 

 املرجع
 الترتيب األهمية%

 2 0.88 2.63 79 3 22 املهارات تعمل على ربط جانبي النظري بالواقع االجتماعي. 1

 12 0.76 2.27 68 8 16 تعطي الطالب قيم املهنة. 2

 13 0.72 2.17 65 10 15 عديل سلوك الطالب.تعمل على ت 3

 1 0.91 2.73 82 2 24 تعمل على تعديل سلوك الطالب. 4

 5 0.83 2.5 75 6 21 تعتبر جوهر الخدمة االجتماعية 5

 16 0.61 2.07 62 12 14 تساعد الطالب في كسب معارف مختلفة 6

 10 0.78 2.32 70 8 18 تساعد الطالب في معرفة امكاناته الشخصية. 7

 11 0.77 2.3 69 6 15 تعرف الطالب كيفية التنسيق بين املتطلبات. 8

 15 0.71 2.07 62 10 12 معرفة امكانيات املؤسسات اآلخرة التي يتعامل مع املعهد. 9

التعرف على شروط تقديم الخدمات بالنسبة للمؤسسات  10

 األخرى.

 م15 0.71 2.13 64 9 13

ستفادة من مؤسسات املجتمع التعرف على كيفية اال  11

 األخرى.

 م15 0.71 2.13 64 9 13

 م16 0.69 2.07 62 10 12 ربط املعهد باملؤسسات األخرى. 12

 7 0.81 2.43 73 4 17 تعريف الطالب التعامل مع اآلخرين. 13

 م7 0.81 2.43 73 6 19 تعمل على تكوين عالقات )صحيحة(. 14

 3 0.87 2.6 78 4 22 االجتماعية. تساعد على تطبيق مبادئ الخدمة 15

 م7 0.81 2.43 73 11 14 مساعدة الطالب على تصميم البرامج املختلفة للمهارات. 16

 م5 0.82 2.5 75 6 21 مساعدة الطالب في إجراء الحوارات واملناقشات الجماعية. 17

 م10 0.78 2.33 70 4 14 مساعدة الطالب في تنظيم الندوات. 18
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 م5 0.83 2.5 75 3 18 لطالب في تنظيم املعسكرات.مساعدة ا 19

 8 0.8 2.4 72 5 17 مساعدة الطالب في تنظيم السمر. 20

 22 0.49 2.73 82 2 23 مساعدة الطالب في تنظيم الرحالت. 21

 20 0.63 1.09 57 15 12 مساعدة الطالب في تنظيم املناظرات. 22

 17 0.67 2.00 60 5 15 تعليم الطالب كيفية التسجيل املميز. 23

 م9 0.79 2.37 71 5 16 تعليم الطالب مشاركة اآلخرين في العمل. 24

 12 0.76 2.27 68 6 14 تعليم الطالب تقبل اآلخرين. 25

 9 0.79 2.37 71 5 16 تعليم مساعدة اآلخرين. 26

 م8 0.8 2.4 72 6 18 تعليم الطالب قيمة العمل. 27

 13 0.73 2.2 66 9 15 تعليم الطالب قيمة الوقت. 28

 11 0.77 2.3 96 8 17 تعليم احرام اآلخرين )الغير(. 29

 م5 0.83 2.5 75 4 19 اكساب الطالب املعارف املرتبطة باملمارسة املهنية  30

 13 0.83 2.2 66 11 17 تدريب الطالب على تحمل املسئولية. 31

 م8 0.80 2.4 72 6 18 العمل على زيادة التفاعل بين الطالب. 32

 م17 0.67 2.00 60 12 12 مساعدة الطالب للتعبير عن رأيهم. 33

 6 0.82 2.74 74 5 19 تعمل على زيادة التفاعل بين الطالب. 34

 م2 0.67 1.96 59 13 12 إكساب الطالب السلوكيات السليمة االيجابية. 35

 19 0.64 1.93 58 12 10 تدريب الطالب على اختبار مهارات جديد. 36

 م2 0.88 2.63 79 3 22 تعريف الطالب طبيعة املهارة. 37

 م8 0.8 2.4 72 6 18 تعريف الطالب تنفيذ املهارة. 38

 م13 0.73 2.2 66 9 15 تعريف الطالب كيفية تقييم االساليب. 39

 م11 0.77 2.3 79 8 17 تعريف الطالب كيفية تقييم نفسه. 40

 م16 0.69 2.07 62 10 12 فتعريف الطالب كيفية تقييم املشر  41

 م15 0.83 2.5 75 8 13 تعريف مدى مالئمة التقييم من وجهة نظره. 42

 4 0.84 2.53 76 4 20 تزويد الطالب بالخبرات الالزمة. 43

 م8 0.8 2.4 72 6 18 مدى إكساب الطالب صفات االخصائي االجتماعي. 44

 م17 0.67 2.00 60 12 12 التزام الطالب بالحضور. 45

 م17 0.67 2.00 60 12 12 التزام املشرف بالحضور. 46

 م19 0.64 1.93 58 12 10 يقوم املشرف وحدة بتقييم الطالب. 47

 18 0.66 1.97 59 13 12 يقوم قسم التدريب بتقييم الطالب. 48

 م19 0.64 1.93 8 12 10 يقوم مشرف املجموعة مع قسم التدريب بتقييم الطالب. 50

 16 0.69 2.07 62 6 8 لطالب باملسئوليات التي تطلب منه.تعريف ا 51

  0.73 2.19 30.26   املجموع  

بالنظر إلى الجدول السابق يتضح أن إجمالي استجابات عينة الدراسة ألهمية تدريب  

املهارات بالنسبة للطالب من وجهة نظر املشرفين القائمين على تدريب املهارة تحققت بدرجة عالية 

    (.0.73( ووزن نسبي )2.19رجح )بوزن م

 ( مثن اسثثتجاباتهم املشثثرفين أكثدت علثثى أهميثثة تثدريب أهميثثة تثثدريب 80حيثث أشثثار أن نسثثبة )%

املهارات للطالب من قدرة على تغيثر االتجاهثات السثلبية بالنسثبة لهثم، وكثذلك علثى أهميثة تثدريب 

 املهارات في تدعيم السلوكيات االيجابية عند الطالب.
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  أهمية تدريب املهارات في ربط املعارف النظرية بالواقع االجتماعي )العملي( واالسثتفادة كما أوضح

 في تنفيذ املهارات وفي كل ما يتعلق بالتدريب من هذه املعارف .

  ( مثن املشثرفين لثثدور 73.3كمثا اتضثح أهميثة املهثثارات  فثي تطبيثق مبثثادئ الخدمثة حيثث أشثثار )%

 خدمة االجتماعية .تدريب املهارات في تطبيق مبادئ ال

  ألهميثة املهثارات فثي إكسثاب وتزويثد الطثالب الخبثرات 66.6كما أشار عدد من املشرفين بنسثبة %

مهارة املعسكرات  –الالزمة وأن هذه الخبرات ترجع إلى تنفيذ املهارات الالزمة مثل مهارة )الندوات 

 مهارة السمر(.–مهارة الرحالت –مهارة املناقشة الجماعية 

 ح دور املهارات في الخدمثة االجتماعيثة حيثث اشثارت إلثى أن املهثارات تعثد جثوهر الخدمثة كما أوض

االجتماعية ملا لها من أهمية في إكساب الطالب القيم االيجابية ومواجهة السلوكيات والسثلبيات 

سثثواء كانثثثت هثثذه فثثثي شخصثثثياتهم أو فثثي اآلخثثثرين وكثثذلك العمثثثل علثثثى مسثثاعدتهم لتعلثثثيم عمليثثثة 

%( ألهمية 70بل االخرين حيث أشار املشرفين القائمين على تدريب املهارات بنسبة )املساعدة وتق

املهثارات فثي الخدمثثة االجتماعيثة عثثالوة علثى أهميثثة املهثارات فثثي إكسثاب الطثثالب املعثارف املرتبطثثة 

 باملمارسة املهنية.

 ارات في تدعيم كذلك أهمية املهارات في توضيح قيمة العميل بالنسبة للطالب، وكذلك أهمية امله

%( علثثى أهميثثثة 58القثثيم االيجابيثثة بالنسثثبة للعمثثل وهثثذا مثثا أكثثثده املشثثرفين حيثثث أشثثار نسثثبة )

 املهارات في تعليم في تعليم وتدعيم قيمة العمل بالنسبة للطالب.

  كما أوضح أهمية املهارات في تعليم الطالب مساعدة اآلخرين إذا مثا كثانوا فثي احتيثاج الثيهم وهثذا

 تعاون بين الطالب أوال ثم بين الطالب وأفراد املجتمع ثانيا.يدل على ال

  كمثا أضثثح أهميثثة املهثثارات فثثي تعلثثيم الطثثالب احتثرام اآلخثثرين أصثثحاب املهثثن األخثثرى ويسثثعى إلثثى

مساعدتهم وقبل أرائهم واحترامهم وكذلك دور املهارات في تدعيم قيمة الوقت وكيفية االستفادة 

 منه.

 فثي مسثاعدة الطثالب عثل تقيثيم أسثاليب املهثارات وتنفيثذها حيثث أشثار  كما اتضح اهمية املهارات

%( مثثن مشثثثرفين تثثدريب املهثثثارات إلثثى أهميثثثة املهثثثارات ت فثثي مسثثثاعدة الطثثالب لتقيثثثيم هثثثذه 50)

االسثاليب وكثثذلك أهميثثة املهثثارة فثثي مسثثاعدة الطثالب علثثى تقيثثيم أنفسثثهم وتثثدعيم النقثثد الثثذاتي 

مسثاعدة الطثالب  لتقيثيم املشثرفين وكثذلك مسثاعدتهم لكثي  لديهم كما اتضثح اهميثة املهثارات فثي

يكتسثثبوا مهثثارات وصثثثفات االخصثثائي االجتمثثثاعي فثثإذا مثثا تثثثم مسثثاعدة الطالثثثب لتقيثثيم اسثثثاليب 

املهثثثارات وكثثثذلك تقيثثثيم نفسثثثه بنفسثثثه وكثثثذلك مسثثثاعدته علثثثى تقيثثثيم املشثثثرف الخثثثاص لتثثثدريب 

ا تسثعى اليثثه املهثارات والتثثدريب املهثارات إلكسثثاب الطثالب صثثفات وخصثائص االخصثثائي وهثذا مثث

 بصفة عامة واملهنة بصفة اساسية .

  كما اوضح املشرفين لدور املهارات في تعريف الطالب بإمكانيثاتهم الشخصثية فثإذا عثرف الطالثب

 امكانياته فإنه يتصرف في حدود هذه االمكانيات . 

 مستخلصات الدراسة

د أهم االستنتاجات العامة للدراسة بناء على ما أسفرت عليه نتائج الدراسة يمكن تحدي

 :كاألتي
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 بالنسبة للتساؤل األول:

 -فيما يتعلق بواقع تدريب املهارات اتضح من خالل نتائج الدراسة األتي:

 من واقع التدريب امليدانى )املهارات( من وجهة نظر الطالب.-أ

  ي بالقسم ل عن توزيع الطالب بمجموعات املهارات هو قسم التدريب امليدانو أن املسؤ

،وذلك لضرورة التزام اإلشراف واملدربين املتواجدين بقسم التدريب على القيام 

 بدورهم،باعتبارهم احد العمليات االدراية األساسية لقسم التدريب.

  كما أكدت نتائج الدراسة على أن األغلبية العظمي من املهارات تنفذ بشكل نظري داخل

ماكن الكافية أو حرصا من إدارة املعهد على عدم قاعات املحاضرات وذلك لعدم وجود األ 

 تعرض الطالب للمخاطر عند تنفيذ املهارات خارج املعهد.

  وعن التزام الطالب بالحضور فأوضحت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمي من طالب

يقومون بحضور هذه املهارات ألنه مادة رسوب والغياب فيه قد يعرض الطالب ملشكالت 

 لية التعليمية.داخل العم

  وعن مدى حرص اإلشراف على الحضور في الوقت املحدد اتضح من نتائج الدراسة على أن

 % من استجابات عينة الدراسة من الطالب أفاد بحضور املشرفين في الوقت املحدد.51

  وأوضحت نتائج الدراسة بضرورة أن يكون للطالب دورا في اختيار املشرف الذي يقوم

 ت وأن يتم التجديد في املهارات التي يتم التدريب عليها.بتدريب املهارا

 من واقع تدريب املهارات من وجهة نظر املشرفين. -ب

  من عينة الدراسة أفادت إلي أن تدريب املهارت يتم 91أشارت بيانات الدراسة إلي أن %

زيع داخل القسم  وليس خارجه وهذا يتوافق مع أراء الطالب، باإلضافة إلي أن عملية تو 

الطالب الذين سوف يتم تدريبهم علي املهارات تتم من قبل قسم التدريب وأن الطالب 

 واملشرفين الدخل لهم في التوزيع واالختبار وكذلك في تحديد يوم التدريب.

  من عينة الدراسة من املشرفين انه اليتم تنفيذ مهارة الندوات واملعسكرات 46,7أشار %

كن هذا يتم بصورة نظرية داخل قاعات املحاضرات ، وحفالت السمر بشكل تطبيقي ول

مما يستوجب ضرورة تدريب الطالب علي هذه النوعية من املهارات خارج املعهد من أجل 

 تعميم وتعميق استفادة الطالب من مثل هذه املهارات خارج املعهد وفي الواقع امليداني.

 دم إقبال من الطالب علي بينما أشارت نتائج الدراسة الخاصة باملشرفين أن هناك ع

% من الطالب هم 50الحضور رغم كونه مادة نجاح ورسوب وفقد أشار إلي أن نسبة 

 الذين يقومون بالحضور الفعلي.

  وجاءت نتائج الدراسة ايضا وطبقا لعينة الدراسة من املشرفين بعدم إشراك الطالب وال

ب او وضع خطة للتدريب او املشرفين بأي شكل من الإلشكال في االشتراك في خطة التدري

 تعديل املنهج الخاص باملهارات التي تدرس للفرقة الثانية.

إلي ضرورة مراعاة اختيار الطالب لإلشراف قدر اإلمكان ، باإلضافة إلي ضرورة  :هذا ويشير الباحث

وذلك  إشتراك القائمين بعمليات التدريب علي املهارات في الخطة التدريبية لتدريب املهارات لكل عام
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لالستفادة من ارائهم وخاصة ما يتعلق بحذف مهارات معينة أو اإلبقااء علي أخري ، وكذلك 

 التواصل لطريقة يمكن بها محاول تطبيق بعض املهارات بشكل عملي وخارج املعهد أن أمكن.

 بالنسبة للتسـاؤل الثاني:

العالى للخدمة االجتماعية فيما يتعلق بأهمية تدريب املهارات لطالب الفرقة الثانية باملعهد 

 -بسوهاج اتضح األتي:

 أهمية تدريب املهارات من وجهة نظر الطالب: - أ

  أوضحت نتائج الدراسة أن الطالب يعتقد أن تدريب املهارات يغلب عليها طابع املجامالت

من قبل املشرفين ، وأن أكثر ما يفيد الطالب في هذه املهارات هي مهارة الرحالت 

% من الطالب عينة الدراسة بالدور الذي 94ت السمر حيث أشار نسبة واملعسكرات وحفال 

 يلعبه تدريب املهارات في تنفيذ هذه املهارات الثالث.

 .تزويد الطالب بالخبرات الالزمة وعلي احترام اآلخرين وتكوين عالقات طيبة 

 .مساعدة الطالب الكساب صفات االخصائى االجتماعى 

 لتدريب املهارات دور في مساعدة املتدربين علي احترام وأضافة الطالب أيضا إلي أن ل

 اآلخرين، وإكسابهم املعارف املختلفة عن مهارات الخدمة االجتماعية.

 .وجاءت املرتبة األخيرة افتقاد تدريب املهارات املشاركة مع املجتمع املحيط 

 أهمية تدريب املهارات من وجهة نظر املشرفين: - ب

 مية تدريب املهارات في تغير االتجاهات السلبية وكذلك تدعيم أشارت نتائج الدراسة إلي أه

 االتجاهات االيجابية والسلوكيات الحسنة.

  ، وأكدت نتائج الدراسة إلي مساعدة تدريب املهارات علي ربط الجانب النظري بالتطبيقي

% من عينة الدراسة من وجهة نظر املشرفين بأهمية التدريب املهارات في 73حيث أشار 

 املعارف النظرية بالواقع االجتماعي ، وكذلك تطبيق مبادئ الخدمة االجتماعية . ربط

  وأكدت نتائج الدراسة أيضا علي دور تدريب املهارات في إكساب الطالب القيم االيجابية

 ومواجهة السلبيات والقدرة علي العمل الفريقي والتعاون ومساعدة اآلخرين.

 تدريب املهارات دور إكساب الطالب مهارة التفاعل  وكذلك أوضحت نتائج الدراسة إلى أن

 والتواصل مع اآلخرين.

 .تعريف الطالب دور املؤسسات األخرى 

  بينما جاءت في املرتبثة األخيثرة عدم تحقيثق تثدريب املهثارات ةافتقثثاده للتواصثل باملؤسسات

 الخارجية.

 .تغيير السلوكيثات السيئثة وتدعيم القيم االيجابية 

 بة للتساؤل الثالث:بالنس

 -فيما يتعلق باملعوقات التي تحول دون تحقيق تثدريب املهثارات ألهدافها اتضح األتي:

 املعوقات التي تواجه تـدريب املهـارات من وجهة نظر الطالب: - أ

أشارت نتائج الدراسة إلي أن املعوقات التي تحول دون تنفيذ تثدريب املهثارات ألهدافه من وجهة نظر 

 -ما يأتي:الطالب 



 
 

 
 

 م2016يونيو  العدد األول    العلوم االنسانية واالجتماعية                                          ثمجلة بحو                         

ب
ري التد

  
ت املهنية

را القته بتنمية املها
امليداني و ع

 

      
 

 316الصفحة 

  أن املعوق األساس ي بالنسبة للطالب هو عدم االقتناع باملهنة فطالب مقتنعين بالخدمة

االجتماعية وتم االلتحاق بها عن طريق مكتب التنسيق دون رغبتهم في دراستها ، وهذا ما 

 % من عينة الدراسة من الطالب.81أوضحها 

  التحاق الطالب بمجموعة التثدريب كثرة املشكالت بين الطالب في مجموعة التثدريب الن

دون رغبته وتم االلتحاق عن طريق قسم التدريب وليس هناك اتفاق في وجهات نظر 

 الطالب.

  قلة استفادة الطالب من مشرف املهثارات وهذا يرجع إلي ضعف مستوي املشرف وعدم

إقناع  تفهم املشرف للمهارات ورغبات الطالب وليس لديه قدرة علي توصيل املعلومة أو 

 تثدريب املهثارات وعدم املساواة بين الطالب واملجاملة.

  بينما جاءت العبارة األخيرة من ضمن املعوقات من وجهة نظر الطالب كثرة غياب الطالب

وعدم انتظامهم في املهثارات يعد من املعوقات التي تحول دون تحقيق أهدافهم عالوة علي 

 ملعلومات عندهم.عدم انتظام املشرفين في الحضور وقلة ا

 املعوقات التي تواجه تـدريب املهارات من وجهة نظر املشرفين: - ب

  أوضحت نتائج الدراسة إلي ضعف املهثارات وكذلك نجاح الطالب في هذه املهارة بنجاح

 بالحضور دون النظر إلي مدى االستفادة من املهثارات.

 ون تحقيق تثدريب التثدريب وأيضا أكدت نتائج الدراسة أن من ضمن املعوقات التي تحول د

ألهدافه هو ضعف التعاون بين الطالب أثناء تنفيذ املهثارة أو في االجتماعات الخاصة مع 

 املشرف وذلك لعدم تقبلهم أو عدم مشاركتهم املشاركة الفعلية للمهثارات.

  وتضمنت نتائج الدراسة أيضا انه من ضمن املعوقات أيضا ارتفاع نسبة غياب الطالب

 نتظامهم في حضور املهثارات.وعدم ا

  وأضاف املشرفين أيضا انه من ضمن املعوقات التي تحول دون تحقيق التثدريب ألهدافها

هو هناك بعض املهثارات تتطلب شروط وظروف خاصة التتوافر في قاعة املحاضرات 

 باإلضافة إلي عدم تجاوب الطالب مع املشرفين في بعض األوقات وعدم االلتزام بكتابة ما

 يطلب منهم بشكل عملي.

 املعوقات التي تواجه تـدريب املهارات من وجهة قسم التـدريب: -ج

أوضحت نتائج الدراسة إلي أن أهم املعوقات الي تواجه تثدريب املهثارات من وجهة نظر قسم 

 -التثدريب امليداني ما يأتي:

  وضعها من فبل توضح عدم اشتراك املشرفين في خطة التثدريب وان خطة التثدريب يتم

القسم  منبثقة من خطة التعليم الخاص بالخدمة االجتماعية، وانه البد من يقوم 

 املشرفين باالشتراك في وضع هذه الخطة بما يتناسب مع حاجات الطالب.

  وأشارت نتائج الدراسة أيضا إلي عدم تنفيذ املهارات علميا وأن هذه املهثارات يتم تنفيذها

 فقط بسبب نقص اإلمكانيات. داخل االجتماعات نظريا

  وتضمنت نتائج الدراسة أيضا اهتمام املشرفين بالجوانب النظرية للمهثارات دون النظر إلي

% من استجابات 70الجانب العملي أو تنفيذ املهثارات بطريقة علمية فقد اتفق نسبة 
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ارات أن املشرفين بقسم التثدريب يرون انه من ضمن املعوقات التي تواجه تثدريب املهث

 املشرفين يهتمون بالجوانب النظرية أكثر من الجوانب العملية.

  وجاء في املرتبة األخيرة أعداد املشرفين أعداد غير مناسبة وهذا يعد املعوق األساس ي لدي

املشرف الن قلة األعداد في ممارسة املهثارات وإعطائهم دورات تثدريبية مناسبة للمهثارات 

 تثدريب املهثارات وعدم استفادة الطالب بطريقة مناسبة.تؤثر تأثيرا سلبيا على 

 ويشير الباحث إلي بعض معوقات تـدريب املهارات:

 .قلة أدوات القياس التى تقيس مستويات املشرفين ومستويات الطالب وكذلك املهثارات 

 .قلة التقييم الذاتي للمشرفين وكذلك للطالب 

 يم.عدم إشتراك الطالب في اختيار معايير التقي 

 .عدم االطالع علي ما هو جديد في أساليب التثدريب من قبل املشرف 

 .مازال التثدريب قامع في األساليب القديمة وعدم استحداث اساليب جديدة للمهثارات 

 .قصور برامج التثدريب املعد من قبل إدارة التثدريب باملعهد 

 بالنسبة للتساؤل الرابع:

 املهثارات اتضح اآلتي:ما هي االحتياجات الالزمة لتثدريب 

 -ما هي االحتياجات الالزمة لتدريب املهارات من وجهة نظر الطالب: - أ

  أوضحت نتائج الدراسة إلى أن احتياجات طالب تدريب املهثارات إلي املناقشة الجماعية

وإجراء الحوارات حتى يتم االستفادة من املعلومات النظرية املوجودة لدي املشرف وكذلك 

 نافسة العلمية والعملية بين الطالب.مايزيد من امل

  وأشارت نتائج الدراسة إلي مدى احتياج الطالب إلي معرفة طرق الخدمة االجتماعية بنسبة

 % مدى أهمية معرفة طرق الخدمة االجتماعية بالنسبة للطالب.72

  وأشار الطالب أيضا إلي مدى احتياجاتهم الن يكون جميع الطالب مجموعة املهثارات

 ن أمام املشرف محايد وموضوعي ويتمتع بالنزاهة.متساوو 

  وجاء في املرتبة األخيرة فيما يتعلق باحتياجات الطالب في تثدريب املهثارات هو املتابعة

الجيدة من قبل قسم التثدريب لتثدريب املهارات وكذلك حاجة الطالب للتقييم املستمر من 

 قبل املشرف للطالب عقب كل مهثارة.

 -يب املهارات من وجهة املشرفين:احتياجات تـدر  - ب

  أوضحت نتائج الدراسة إلي ضرورة وجود وقت كافي لدى الطالب حتي يتم االستفادة من

 املهثارات.

  من املشرفين أوضحوا إلي انه البد من توفر وتمتع 80وأشارت نتائج الدراسة أيضا أن %

في االجتماعات وفي أثناء املشرفين بسمات القيادة حتي يتم توجيه الطالب والسيطرة عليهم 

 تنفيذ املهثارات.

  وتضمنت نتائج الدراسة أيضا ضرورة أن يكون املشرف قادرآ علي مواجهة املشكالتفي

تثدريب املهثارات والعمل علي حل هذه املشكالت والتخلص من املعوقات التي تعوقهم من 

 عدم االستفادة الكاملة للطالب.
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 رورة أن يكون جميع طالب التثدريب متساوون أمام وأشارت نتائج الدراسة أيضا إلي ض

املشرف والبد انم يكون املشرف موضوعي محايد واليجامل طالب على حساب أخر وان 

يتمتع بقدر من النزاهة،وأيضا تمتع املشرف باملوضوعية وعدم املجاملة والبعد عن الذاتية 

 األخر. وأن يكون جميع الطالب لديه متساوون واليجامل احد على حساب

 بالنسبة للتسـاؤل الخامس:

ما البرنامج التثدريبي املقترح: للوصول إلى تثدريب ملهثارات الفرقة الثانية بشكل فعال أكدت نتائج 

 الدراسة إلى حاجة مشرف املهثارات امليدانية إلى برنامج تثدريبي لإلمللم باالحتياجات التثدريبية لهم 
 مراجع البحث

ليلثي ملحثدودات عملية التثدريب املثداني في الخدمة االجتماعية،املثؤتمر العلمي رأفت جالل : نموذج تح -1

 .961،ص 1993السثابع،جامعة حلوان،كلية الخدمة االجتمثاعية،

 .121،ص 2000رشاد عبد اللطيف : إدارة تنميثة املؤسثسات االجتماعية،اإلسكندرية،املكتبثة الجامعية،  -2

صالح : استخام حلقات النقاش التثدريبية في تنميثة بعض املهثارات مجدي مصطفى عبدربه،عماد فاروق  -3

األساسية للممارسة املهنيثة لطالب الخدمة االجتماعية،مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم 

 .136،ص 2006(،جامعة حلوان،كليثة الخدمة االجتماعية،21اإلنسانية،العدد الحادي والعشرون)

: العالقةبين استخدام نموذج اإلشراف املعتدى وزيادة مهثارات طالب التثدريب سعيد يماني العوض ى  -4

 .26،ص 1992امليثداني،رسثالة دكتثوره غير منشورة،جامعة الفيوم،كلية الخدمة االجتماعية،

عبدهللا سعد الرشود : فاعليثة التثدريب امليثداني في إعداد طالب وطالبثات الخدمة االجتماعية،مجلة  -5

(،جامعة حلوان،كلية الخدمة 12في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسثانية،العدد الثاني عشر) دراسثات

 .351، ص 2002االجتماعية،

ماهر أبو املعاطى على : دراسثة تقويمية ملدى فاعلية التثدريب امليثداني في إعداد طالب الخدمة  -6

 .1986خدمة االجتماعية،االجتماعية،رسثالة دكتورة غير منشورة،جامعة حلوان،كليثة ال

7- Coldrtievl .p ،" Social work practice " Unitary Approch California , University Press , 1993 , P .19.  

مصطفى الحسين النجار :نحو برنامج لتنمية مهثارات فريق اإلشراف علي التثدريب امليثداني لطالب الخدمة  -8

 .1991، كلية الخدمة االجتماعية ، ابريل االجتماعية ، املؤتمر العلمي بالفيوم 

 .325عبدهللا سعد الرشود : مرجع سابق ، ص  -9

( ، جامعة 15هيام شاكر : واقع التثدريب امليثداني لطالب الدراسات العليا ، املؤتمر العلمي الخامس عشر ) -10

 .2003حلوان كلية الخدمة االجتماعية ، 

ة ملشرفي تثدريب مادة الزيارات امليثدانية ، مجلة دراسات في إيمان احمد أبو ريه : االحتياجات التثدريبي -11

، جامعة حلوان ، كلية  2( ، ج21الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية ، العدد الحادي والعشرون )

 .643، ص  2006الخدمة االجتماعية ، أكتوبر 

اعات وإكساب الطالب مهثارات عبدهللا محمود محمد : استخدام املناظرة كاداه في طريقة العمل مع الجم -12

 .2002االتصال ، رسالة دكتواره غير منشورة ، جامعة حلوان ، كلية الخدمة االجتماعية ، 

13- Dore, Martha , M , the practice teaching porllel in educating the micro of social work education , 

V.29,1993. 

التثدريب امليثداني علي املهثارات املهنية للخدمة االجتماعية ،  سحر صبحي يوسف : دراسة تحليلية ألساليب -14

 .2002رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة حلوان ، كلية الخدمة االجتماعية ،

نهثال محثرم صثدقي : نحو برنامج في خدمة الجامعة لتنمية املهثارات املهنية للرائدات الحضريات ، رسالة  -15

 .2000ن ، كلية الخدمة االجتماعية ،دكتوراه غير منشورة ، حلوا
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إبراهيم عبدالرحمن رجب : أساسيات التثدريب امليثداني في محيط الخدمة االجتماعية والتنمية االجتماعية ث  -16

 .65، ص  1988القاهرة ، مكتبة ذهب ، 

/  صفاء عبدالعظيم محمد : دراسة تحليليه لدور املشرفين في تحسين تثدريب طالب الخدمة االجتماعية -17

،  1993( ، القاهرة ، الجمعية املصرية لالخصائين االجتماعين ، يناير 36مجلة الخدمة االجتماعية ، العدد )

 .123ص 

حمدي إبراهيم منصور : الحاجات املعرفية والتثدريب لطالب الدراسات العليا ، تخصص خدمة فرد ،  -18

 .1998، كلية الخدمة االجتماعية ،  ( املجلد الثاني ، جامعة حلوان11املؤتمر العلمي الحادي عشر )

ماجدي عاطف محفوظ : فاعلية برنامج تثدريبي لتنمية املهثارات في إدارة االجتماعات اإلشرافية الجماعية  -19

لدى املشرفات االكادميات ، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية ، العدد العشرون 

 .693، ص  2006االجتماعية ، ( ،جامعة حلوان ، كلية الخدمة 20)

20- Nadlre Dane Rudy: Evaluation Development Training For Flield In Structorsm  An Anunver  Social  

Work  Programming  Likraine , State  Univeristy  Of  Manitape , 2000.  

 .646إيمثان أبوريه : مرجع سابق ، ص  -21

التثدريب أثناء الخدمة في املهن املساعدة ، بحث منشور ، مؤتمر التثدريب _  مثدحت أبو النصر : تعظيم عائد -22

 .1993التثدريب ...املستقبل ، الكويت ، هيئة التعليم التطبيقي ، 

عبدالرحمن صوفي : تحليل اتجاهات مشرفي املؤسسات نحو العملية التثدريبية لطالب الخدمة االجتماعية ،  -23

 .1988عة حلوان ، كلية الخدمة االجتماعية ، املؤتمر العلمي الثاني ، جام

ماجدي عاطف محفوظ : الحاجات املعرفية والتثدريبية لطالب الدراسات العليا بقسم خدمة الجامعة  -24

( ، جامعة حلوان ، كلية الخدمة االجتماعية ، 11كأساس للتطوير االكاديمي ، املؤتمر العلمي الحادي عشر )

1998. 

بات برامج التثدريب امليثداني للخدمة االجتماعية في ضوء معايير الجودة الشاملة حسام وجيه شاهين : متطل -25

 .12، ص  2010، جامعة األزهر ، كلية التربية ، قسم الخدمة االجتماعية وتنمية املجتمع ، 

في إيمثان محمد اليأس : جودة تثدريب طالب الخدمة االجتماعية علي مهثارات املماس املهنية ، مجلة دراسات  -26

( ، جامعة حلوان ، كلية الخدمة االجتماعية ، 20الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية ، العدد العشرين )

 .801، ص  2006ابريل 

 .747إيمثان احمد أبوريه : مرجع سبق ذكره ، ص   -27

الثالث ، احمثد يوسف بشير : أولويات مشكالت التثدريب امليثداني في الخدمة االجتماعية ، املؤتمر العلمي  -28

 .1989جامعة حلوان ، كلية الخدمة االجتماعية ،

على الدين السيد : دراسة تقويمية للتثدريب امليثداني في مدرسة الخدمة االجتماعية ، رسالة ماجستير غي  -29

 .325، ص  1974منشورة ، القاهرة ، املعهد العالي للخدمة االجتماعية ، 

30- Mary Augusta Firro: Does Training Make Adifference Pcoaching Social Work Students In The 

Utilize Field Supervision Effectively, Califorina, Stat University, 2000.  

سعيد عبدالعزيز عويضة : التثدريب امليثداني وإعداد املمارس ، رؤية مستقبلية ، املؤتمر األول حول الخدمة  -31

 .376، ص  1922لنامية ، القاهرة ، املعهد العلي للخدمة االجتماعية ، االجتماعية واملستقبل في البالد ا

32- John Patrick, Training : Reasearch And Practice  London, Academice Oress, Lomoted, 1992,p,34.  

ة سعيد يمثاني عبده : العالقة بين استخدام نموذج لإلشراف املعهدى وزيادة مهثارات طالب التثدريب ، رسال -33

 .22، ص  1990دكتوراه غير منشورة ، كلية الخدمة االجتماعية ، 

ماهر أبواملعثاطي ، ماجدي عاطف : مهثارات املمارسة املهنية وتطبيقاتها في الخدمة االجتماعية )الفرقة  -34

 .31، ص  2011الثانية(، القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق ، 

ي تاج العروس )من جواهر القاموس(، الجزء األول ، محب الدين الواسطي الزبيدي : شرح القاموس املسم -35

 .25، ص  1965دار الفكر العربي ، القاهرة ، 
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36- Mario , p,: The lexicon webstrr dictionary , vol,11 (New York: the Delair Publising Company ,inc, 

1983) p,637. 

 .603، ص 1980النجلو املصرية،القاهرة،عبدالكريم درويش وليلى تكال : أصول اإلدارة العامة،مكتبة ا -37

، 1995( يونيه 26رداح الخطيب : تحديد االحتياجات التدريبية،مجلة كلية التربية جامعة أسيوط ، العدد) -38

 .660ص 

حمديعبدالعزيز الصباغ : برنامج لتثدريب معلمي العلوم باملرحلة الثانوية العامة في ضوء احتياجاتهم  -39

، ص  1994تربية جامعة عين شمس ، العدد الثامن عشر ، الجزء الثالث ، القاهرة التثدريبية،مجلة كليثة ال

147. 

هيثام نجيب شريدة : االحتياجات التثدريبية للعاملين االداريين في جامعة اليرموك ، دراسات تربوية ، املجلد  -40

 .247،ص  1994( ، رابطة التربية الحديثة ، القاهرة 61التاسع ، الجزء )

عفيفثي : دليل منهجي لتعليم املهثارات في الخدمة االجتماعية ، مجلة القاهرة للخدمة االجتماعية  عبدالخالق -41

 .138، ص  1991، العدد الثاني ، املعهد العالي للخدمة االجتماعية بالقاهرة ، يناير 

هرة،دار سوسثن عثمان ، محمثد عويس : التثدريب في الخدمة االجتماعية،مستقبلك اخصائي اجتماعي،القا -42

 .19، ص 1990النهضة العربية،

 .138عبدالخالق عفيفثي : مرجع سبق ذكره ، ص  -43

 .58ماهر أبواملعاطثي ، ماجدي عاطف : مرجع سبق ذكره ، ص  -44

 .32، ص 1972احمثد ذكى صالح : علم النفس التربوي،القاهرة،دار النهضة العربية، -45

 .37،ص 1982وت،مكتبثة لبنان،احمثد ذكى بدوى : معجم مصطلحات العلوم االجتماعية،بير -46

(،ص 2002غريب سيد أحمثد : األحصاء والقيثاس في البحث االجتمثاعى )االسثندرية ، داراملعرفة الجامعية، -47

270. 
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         مناهج تعليم الخدمة االجتماعية و تنمية قيم املواطنة لدى الشباب الجامعي

 عبدالحفيظ فرج الغزيوي  .د                                                               

 جامعة طرابلس–كلية اآلداب  -قسم الخدمة االجتماعية                                             

 

 املقدمة:

يشهد العالم اليوم مجموعة من التغيرات والتطورات السريعة واملتالحقة في شتى مجاالت         

 على نحو 
ً
 سليما

ً
الحياة مما جعل معظم الدول من بينها ليبيا تبحث عن كيفية إعداد افرادها إعدادا

مع وتنميته األمر الذي يجعل منهم مواطنين قادرين على تحمل مسئوليات املشاركة في تطوير املجت

 من التعليم يفي بتلك النوعية من املواطنين.
ً
 يتطلب نوعا

وتعتبر املواطنة من املوضوعات التي حظيت بأهتمام معظم العلماء والباحثين على اختالف 

تخصصاتهم، ملا الحظوه من نقص في معارف النشء والشباب حول مسئوليات املواطنة واغترابهم عن 

 عن عدم إظاهر قيم املواطنة املتضمنة في املناهج تعليم الخدمة املجتمع ومؤسس
ً
اته، فضال

االجتماعية بما يمكن ممارسيها املهنيين من ان يكونوا على دراية واعية بالحقوق و الواجبات و 

 املسؤليات في تأديتهم ملهامهم التخصصية على مستوى الجامعة ومؤسسات املجتمع .

همية كبرى في املؤتمرات الدولية حيث تبنى مؤتمر اليونسكو عام وقد نال موضوع املواطنة أ

م الدعوة لألهتمام باملواطنة كمكون رئيس ي في تكوين شخصية الفرد بعدما تفشت ظواهر 1999

مرضية لدى النشء والشباب في العديد من الدول وأصبحت خطر يهدد غالبية دول العالم ومنها 

 والذي عقد في بكين بالصين عام ليبيا، ثم مؤتمر الدول التسع األك
ً
 م.2001ثر سكانا

وذلك من أجل مساعدة تلك الدول للمحافظة على أهم ثرواتها وهم البشر في ظل عواصف 

 (9:2003)حسين بهاء الدين، العوملة التي تهدد بفقدان قيم الوالء والهوية الثقافية وروح التطوع. 

دت أثارها في السنوات األخيرة وتجلى ذلك في وفي خضم تداعيات الثورة املعرفية والتي تزاي

انطالق مئات األقمار الصناعية والتي تحمل العديد من القنوات الفضائية والتي ثبت برامجها من 

الدول الغنية إلى الدول الفقيرة حاملة معها تقاليد وثقافات تلك الدول والتي تخالف قيم وثقافات 

بها العديد من املشكالت مثل العنف والقتل والسرقة واملخدرات الدول الفقيرة ومنها ليبيا، حيث ظهر 

والخروج عن النظام والقانون وتهديد األمن املجتمعي، كما ظهرت سلوكيات أخرى تعبر عن السلبية 

والالمباالة وعدم املشاركة السياسية وضعف الثقافة السياسية وضعف الشعور باإلنتماء وضعف 

لذا أصبح من الضروري االهتمام بتعليم املواطنة من خالل خطط الوعي بالقضايا املجتمعية، 

منهجية منظمة خاصة بتعلم مناهج الخدمة االجتماعية تعتبر كسالح ضد مشكالت عدم التكيف 
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واألغتراب والعنف والتطرف وتفكيك الروابط األسرية والسياسية والبطالة واإلرهاب وتآكل الهوية 

واطن الصال  من خالل برام  لتعليم املواطنة عن طريق مناهج  ولتحقيق مبدأ هام وهو إعداد امل

 تعليم الخدمة االجتماعية التي تسعى إلى تحقيق ذلك.

لذا اصبح الهدف من تعليم املواطنة من خالل مناهج تعليم الخدمة االجتماعية باملعارف 

سة املهنية للخدمة االجتماعية عن األلتزام بالقيم األخالقية التي تم أختيارها مثل العمل الجاد واملمار 

واحترام القانون واألحترام املتبادل بين الوحدات األنسانية وأحترام كرامة اإلنسان وتزايد األهتمام 

بتعليم املواطنة نتيجة األحساس بالحاجة املاسة إلى تجديد الشعور الوطني ومقاومة الجمود العام 

املجتمع الليبي، ومن ثم أصبح الهدف من تعليمها  السلبية السياسية التي أنتشرت بين الشباب في

 لحياته وتكسبه خصائص ضرورية 
ً
تزويد الطالب باملعارف والقيم وموجهات السلوك التي تعد مقوما

 (188:2005)محمد عويس،لعضويته في املجتمع. 

لذلك يسعى املجتمع الليبي من خالل مؤسساته األكاديمية وبخاصة أقسام الخدمة 

من خالل مناهجها الدراسية إلى غرس مجموعة من القيم اإليجابية في نفوس الطالب  االجتماعية

ولعل أهم هذه القيم هي قيمة املواطنة، وبالتالي فإن ترسيخ قيمة املواطنه لدى الطالب يؤدي إلى رفع 

لتي تركز قدراتهم التمكينية وتجاوز مرحلة القيم املادية إلى ما يعرف بالقيم غير املادية وهي القيم ا

 على الجانب االنمائي والثقافي في املجتمع.

 ألن الشباب في ليبيا من اهم فئات املجتمع قد حظيت هذه الفئة بأهتمام مختلف 
ً
ونظرا

 لدراسة اوضاع هذه الفئة والتعرف على 
ً
الدراسات االنسانية واالجتماعية ويأتي هذا االهتمام مواكبا

 ناهج تعليم الخدمة االجتماعية في تنمية تلك القيم.اتجاهاتها وقيمها من خالل أسهامات م

كما أن مناهج تعليم الخدمة االجتماعية تحمل في طياتها العديد من املضامين ذات العالقة  

مقومات بفكرة املواطنة ومن ثم فإن عدم األهتمام بهذا األمر في تعليمها يفقدها مقومات أساسية من 

 وجودها في املناهج الدراسية.

مما سبق ومن منطلق أسهامات مناهج تعليم الخدمة االجتماعية في تحقيق تنمية قيم املواطنة لدي 

الشباب الجامعي وذلك عن طريق تحصينهم ضد العنف واالرهاب الذي يهدد االمن االجتماعي 

والقومي في ليبيا ، وفي ظل تحديات العوملة و ما قد تسببه من مشكالت أجتماعية وأقتصادية 

سية كان االهتمام بتنمية قيم املواطنة وأعتبارها من أهم االدوار التي تقوم بها الخدمة وسيا

االجتماعية لتنشئة طالبها علي قيم وعادات وتقاليد مجتمعهم من خالل تعليمهم مبادئ الوالء 

"   يالبحث ف بذلك تتحدد القضية الرئيسية لهذاواالنتماء واملساوة واالحترام واحترام الرأي االخر 
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التعرف علي أسهامات مناهج تعليم الخدمة االجتماعية وتنمية قيم املواطنة لدي الشباب 

 " الجامعي

 -أهمية البحث :

تكمن أهمية مناهج تعليم الخدمة االجتماعية في قدرتها علي تزويد الطالب باملعارف والخبرات  -1

 طة بمجاالت املمارس العام للخدمة االجتماعية.واملهارات والقيم  املهنية والتي منها قيم املواطنة املرتب

 علي  مهنة الخدمة االجتماعية من خالل مناهجها أن تدخل في السعي نحو تنمية  قيم -2
ً
أصبح لزاما

 املواطنة وذلك لتنمية  وعي الطالب للعمل علي ارساء قيم املواطنة بكافة أشكالها.

جها مع االنسان في صورته ) كفرد ، عضو في تتعامل مهنة الخدمة االجتماعية من خالل مناه -3

جماعة ، مواطن في املجتمع ( ملساعدته علي أشباع احتياجاته أو مواجهة مشكالته ، كما تقوم بدور 

فعال في املحافظة علي تنمية قيم املواطنة خاصة وسط تلك االنتهاكات العاملية واالقليمية واملحلية 

 لقيم املواطنة وحقوق االنسان .

 -داف البحث :أه

يسعي هذا البحث إلى تحقيق هدف رئيس ي متمثل في التعرف على إسهامات مناهج تعليم الخدمة 

 اإلجتماعية في تنمية قيم املواطنة لدى الشباب الجامعي 

 -لتحقيق هذا الهدف ينبثق منه عدة أهداف فرعية متمثلة في االتي :  

 نة الخدمة اإلجتماعية .التعرف على قيم املواطنة الخاصة بممارسة مه -1

 التعرف على مراحل تكوين فكرة املواطنة لدى الطالب . -2

 التعرف على أنواع املواطنة لدى الطالب . -3

 التعرف على مكونات املواطنة لدى الطالب.  -4

 التعرف على دعائم أو الركائز املواطنة . -5

 التعرف على خصائص املواطنة . -6

 ل ملناهج تعليم الخدمة اإلجتماعية .التعرف على أهم مداخ -7

 تساؤالت البحث :

 يسعي هذا البحث لإلجابة علي التساؤل الرئيس ي املتمثل في :

 ما إسهامات مناهج تعليم الخدمة اإلجتماعية في تنمية قيم املواطنة لدى الشباب الجامعي ؟
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 -تساؤالت متمثلة في : ينبثق منه عدةلإلجابة عن هذا التساؤل 

 ما قيم املواطنة الخاصة بممارسة مهنة الخدمة اإلجتماعية ؟ -1

 ما مراحل تكوين فكرة املواطنة لدى الطالب ؟ -2

 ما أنواع املواطنة لدى الطالب ؟ -3

 ما مكونات املواطنة لدى الطالب؟  -4

 ما دعائم أو الركائز املواطنة ؟ -5

 ما خصائص املواطنة ؟ -6

 ما أهم مداخل ملناهج تعليم الخدمة اإلجتماعية ؟ -7

 -وبناء على ذلك فسوف يتناول الباحث مجموعة من االبعاد التي ترتبط بهذا البحث وهي:

 مفهوم املواطنه. -1

 مفهوم القيم. -2

 مراحل تكوين فكرة املواطنه. -3

 أنواع املواطنة. -4

 خصائص املواطنه. -5

 مكونات املواطنه. -6

 ائم أو ركائز املواطنه.دع -7

 مناهج تعلم الخدمة األجتماعية وتنمية قيم املواطنه. -8

 -اإلطار النظري : –أوال 

 مفهوم املواطنه: -1

يشير مفهوم املواطنه إلى العديد من املعاني التي تضمنتها الكثير من التعريفات االصطالحية 

 لعل من بين أهمها ما يلي:والتي حاول واضعيها تحديد ماهية املواطنه ومفهومها و 

على أنها توفير كافة الحقوق االجتماعية واملساهمة في زيادة عناصر الوالء واالنتماء  تعرف املواطنه 

)طاهر . والتضامن االجتماعي التي تجعل من األفراد أعضاء فاعلين ومشاركين في تنمية املجتمع

 (34:2005عبدالحكيم، 

باالنتماء والوالء للوطن التي هي مصدر اإلشباع للحاجات  بأنها الشعور  عرفت املواطنهكما 

  (2:2005)عثمان العامر، األساسية وحماية الذات من األخطار املحيطة به. 

هي الحقوق والواجبات املنوطة باملواطن دون تمييز بسبب  ويشير البعض إلى أن املواطنه:

 (45:2004لقصيفي، )جورج االجنس أو االصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. 
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بأنها صفة املواطن التي تحدد حقوقه وواجباته وتتميز من قبله بنوع  يقصد باملواطنهكما 

من الوالء لبالده وخدماتها في أوقات السلم والحرب والتعاون مع املواطنين اآلخرين في تحقيق 

 (3706:2006)طلعت السروجي، األهداف القومية. 

ات يمكن اإلشارة إلى أن مفهوم املواطنه يتحدد في أنها ومن خالل مجموعة هذه التعريف

 في شتى املجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
ً
عملية يمارسها املواطن على أرض الواقع عمليا

والثقافية فكل مواطن له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات ولكن مواطن الحق في إدارة الدولة 

ولكنها تتم وفق الدستور وهي القاعدة التي تنطلق منها الديمقراطية  وهذه املواطنة ليست عشوائية

وعبر الديمقراطية وهي حالة اجتماعية هامة تشير إلى أن الفرد عضو شرعي في الوطن كما أن املواطنه 

 تحمي حقوق الفرد.

 لهذا فإن مفهوم املواطنه يتضمن عدد من الدالالت واملعاني منها ما يلي:
ً
 -وفقا

 لكل فئات املجتمع بغض النظر عن الجنس أو القبلية. املساواة .1

 احترام رأي اآلخر وقبول التنوع. .2

 املضمون االجتماعي املتمثل في الحد من تفاوت الدخل واملكانة االجتماعية. .3

 املشاركة بكل أبعادها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية. .4

 باملواطن دون تمييز.املواطنه هي الحقوق والواجبات الخاصة  .5

 الشعور باالنتماء للوطن. .6

 أن يشعر الطالب بأن عليه مجموعة من الحقوق والواجبات. .7

 املشاركة السياسية وتحمل املسئولية نحو الوطن. .8

القدرة على تحمل مسئوليات املشاركة في عمليات تنمية وتطوير املجتمع ويمارسون العمل  .9

 التطوعي.

قيم ومهارات تمكنهم من التغلب على املشكالت التي أن يكون لدى الطالب معارف و  .10

 تواجههم في الدراسة وفي املشكالت الحياتية بأسلوب علمي.

القدرة على ممارسة التفكير السليم في املواقف املختلفة  واتخاد القرارات حول قضايا  .11

 عصرية تواجه املجتمع.

 الوعي بأشكال التعاون املتبادل بين األفراد والجماعات. .12

 هم وتقدير حقوق وواجبات املواطن في املجتمع وفي كافة الجماعات التي ينتمي إليها.ف .13
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 مفهوم القيم: -2

تعرف القيم على انها مجموعة العادات واالعراف ومعايير السلوك واملبادئ املرغوبة التي 

 (6:2010)مصطفى زيدان، تمثل ثقافة مجموعة من الناس أو جماعة أو فرد. 

على أنها مجموعة من املبادئ االخالقية والعقائدية األساسية التي ينبغي أن يلتزم بها  كما تعرف القيم

 (sarach banks, 2001,6)االشخاص في حياتهم اليومية ويستخدمونها في توجيه سلوكياتهم وأفعالهم. 

ن في هذا البحث بأنها مجموعة من األنماط السلوكية التي يكتسبها الفرد م ويمكن تعريف القيم

خالل عملية التنشئة االجتماعية، وتنظيم سلوك الفرد في مختلف املواقف التي تمر به وتوجه 

 تفاعالته وعالقاته مع اآلخرين.

وهناك مجموعة من القيم الخاصة بممارسة مهنة الخدمة االجتماعية يمكن تلخيص أهمها في 

 التالي:

 االلتزام خالل العمل بأهمية قيمة الفرد في املجتمع. .1

 ترام سرية العالقة املهنية مع العميل.اح .2

 تنمية قدرات العمالء لدرجة تساعدهم في حل مشكالتهم. .3

 االلتزام بأعلى درجات من السلوك واالداء املنهي. .4

 االستعداد لنقل العلم واملعرفة واملهارات والخبرات لآلخرين. .5

 بدل كل ممكن في صال  العمالء. .6

 مراحل تكوين فكرة املواطنه: -3

 بثالث مراحل وهي كاألتي:لقد 
ً
 -مرت فكرة املواطنه عامليا

 : وتمثلت في املواطنه املدنية.املرحلة األولى

 : وتحددت في املواطنه السياسية.املرحلة الثانية

 : وتركزت على املواطنه االجتماعية.املرحلة الثالثة

لبدائية ما قبل وكانت هذه املراحل الثالثة للمواطنه متداخلة مع بعضها في املجتمعات ا

الصناعية غير أنها بدأت تنفصل عن بعضها في املجتمعات الصناعية ذات األنظمة االجتماعية 

املتغايرة والعالقات الرسمية النمطية ففي املجتمع البريطاني على سبيل املثال كانت املواطنه خالل 

ة واملساواة أمام القانون، القرن الثامن عشر من النوع املدني حيث تم التركيز على الحرية الشخصي

بينما أتسم القرن التاسع عشر بالتركيز على املواطنه السياسية متمثلة في حق الترشيح والتصويت 
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وتكوين األحزاب، أما القرن العشرين قد نمت فيها املواطنه االجتماعية حيث أزداد االهتمام بتوفير 

 (85:1999عبدالعال،  )عبدالحكيمالحياة الكريمة للمواطن واحترام آدميته. 

 للمواطنه مال به من منحني العاملية حيث 
ً
في حين شهد القرن الحادي والعشرين تطورا

تحدد فيه األعتراف بوجود ثقافات مختلفة واحترام حق الغير وحريته واالعتراف بوجود ديانات 

ركة في تشجيع مختلفة وفهم وتفعيل أيديولوجيات سياسية مختلفة وفهم اقتصاديات العالم واملشا

 .(45:2004)جورج القصيعي، السالم الدولي. 

 -ويستند هذا املنحني في إرساء مبدأ املواطنه على ركيزتين هما :

عاملية التحديات في طبيعتها كعدم املساواة االجتماعية واالقتصادية واالمتالك غير املتساوي  األولى:

 بيئي وتهديد السالم.التقنيات املعلومات وانخفاض الخصوصية والتدهور ال

 أن هناك أمما ومجتمعات ذات ديانات وثقافات وأعراق وتقاليد ونظم مختلفة. الثانية:

 (10)السيد ياسين، ب.ت:ولذا ظهرت صورة جديدة للمواطنه وتمثلت في األتي: 

 املواطنه االيكولوجية أو البيئية وهي تتعلق بحقوق وألتزامات مواطن األرض. .1

 ي تتضمن حقوق الدخول في مجتمع ما والبقاء في هذا املجتمع.مواطنه األقلية، وه .2

 نحو املواطنين اآلخرين  .3
ً
املواطنه الكرزموبولوليتانية وهي تعني كيف ينمي الناس أتجاها

 واملجتمعات والثقافات االخرى عبر الكوكب.

 رى.املواطنه املتحركة وهي تعني بالحقوق واملسئوليات للزوار ألماكن أخرى والثقافات أخ .4

 كما يري البعض أن هناك ثالثة أنواع أخرى للمواطنة تمثل في األتي: 

 املواطنه املدنية: وتشمل حرية التفكير وامللكية وإبرام العقود.  .1

 من النظام  .2
ً
املواطنه السياسية: وتشمل حق املشاركة السياسية بأعتبار الفرد جزءا

 السياس ي فيشارك في االنتخابات والترشيح.

جتماعية: وتشير إلى حق املواطن في اإلفادة من الخدمات االجتماعية املواطنه اال  .3

 (84-85)عبدالحليم عبدالعال: واالقتصادية التي توفرها الدولة. 

 مكونات املواطنه: -4

)محمود للمواطنه عناصر ومكونات اساسية ينبغي أن تتحقق حتى تحقق املواطنه هذه املكونات 

 (877:2008أحمد، 

 األنتماء. .1

 الحقوق. .2
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 الواجبات. .3

 املشاركة املجتمعية. .4

 -: دعائم أو ركائز املواطنه -5

 هناك مجموعة من الدعائم أو املرتكزات االساسية للمواطنه تتمثل في االتي:

 املساواة. .1

 العدل. .2

 الحرية. .3

 تكافؤ الفرص. .4

 (2003)أميرة حواس، . التعدد والتنوع. 5    

 خصائص املواطنه: -6

 -ثالثة أبعاد رئيسية تتمثل في االتي:تضم خصائص املواطنه 

مثل األملام املعرفي بمؤسسات املجتمع ومشكالته وقضاياه والوعي  البعد األولي: الخصائص املعرفية:

 بحقوق املواطن وواجباته ومسئولياته وفهم دور القانون وأهميته.

اواة واحترام وتقدير أراء مثل تقديم قيم الحرية والعدالة واملس البعد الثاني: الخصائص الوجدانية:

 اآلخرين واأللتزام بالعمل الجاد واالتجاهات اإليجابية نحو املجتمع واالنتماء للمجتمع والوالء له.

وهي القدرة على املساهمة الفعالة في بناء املجتمع والقدرة على  البعد الثالث: الخصائص املهارية:

 للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية واالجتماعية. فحص القضايا امللحة وامتالك املهارات األساسية

وتعتبر الخدمة االجتماعية بشكل خاص مسئولة بصورة مباشرة عن تحقيق خصائص 

املواطنه، فمناهج الخدمة االجتماعية توض  العالقة بين املواطن وبيئته االجتماعية وما ينشأ عن 

 عن أنها تختص بدراسة املشكالت والقضايا تلك 
ً
العالقة من أنظمة وقوانين وحقوق وواجبات، فضال

 للمشكالت الحياتية اليومية 
ً
الواقعية واالجتماعية بهدف تزويد الطالب بمعارف أكثر دقة وشموال

 (146:2003)طلعت السروجي، واالسهام في إيجاد مواطنه أكثر ديناميكية 

 -دمة االجتماعية وتنمية قيم املواطنة:مناهج تعليم الخ -7

تمثل املناهج واملقررات الدراسية في مجال الخدمة االجتماعية األوعية التي تصب فيها القيم واملبادئ 

 لطبيعة الرؤى والفلسفات واألهداف 
ً
واالخالق واملواطنه ومن ثم فهي تختلف من دولة ألخرى تبعا

تشكيل شخصية الطالب عن طريق إتاحة الفرص للمرور بها  يقصد بها مجموعة الخبرات التي يتم بها

 من خالل عمليات التدريس والتدريب واالنشطة التي تمارس داخل أقسام الخدمة األجتماعية.
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حيث يمكن غرس قيم املواطنه من خالل املناهج الدراسية املختلفة للخدمة االجتماعية، 

دمة االجتماعية في مجال التشريعات الضمانية وإن كان التركيز يدور كثير من األحيان حول الخ

واالزمات والكوارث ومنظمات املجتمع املدني والخدمة االجتماعية الدولية وحقوق االنسان وقضايا 

 من 
ً
معاصرة في الخدمة اإلجتماعية واملشكالت االجتماعية أو غيرها من املقررات والتي تهتم أساسا

 فع وعي الطالب بها كي يتمثلوها في سلوكياتهم.خالل دروسها بعرض بعض القيم وذلك لر 

وبالتالي فإن تنمية قيم املواطنه لدى الشباب الجامعي ال تقتصر على لون من ألوان املعرفة 

كما يعتقد البعض أنها تكتسب فقط من خالل مواد متخصصة في املواطنه ولكن يمكن تنميتها من 

سام الخدمة االجتماعية والتي سبق اإلشارة إلى البعض خالل كل املواد الدراسية املقررة على طالب أق

منها وملا كانت املواطنه مشبعة في الغالب بأبعاد قيمية فإن تعليمها يحتاج إلى استراتيجيات التعلم 

الذاتي مثل املحاكاة ولعب الدور واملناقشات الجماعية فأسلوب حل املشكلة والتي يمارس من خاللها 

 (1:2002)شعبان علي، صف بالجدية والعمق. الطالب انشطة عريضة تت

وبناء على ذلك ينبغي أن تسهم جميع املواد التعليمية في مناهج الخدمة اإلجتماعية في تنمية قيم 

املواطنه لدى طالب الخدمة االجتماعية، ومن ثم أصبحت االتجاهات الجدية في املناهج تؤكد على 

جتمع وتواجه تحديات املستقبل وتربط بين العلوم وحدة املعرفة واملنهج لتواكب احتياجات امل

وفروعها وكما تربط بين الدراسة وحاجات املجتمع لكي يحقق للمجتمع ترابطه ووجهه اإلنساني 

 (163:2003)حسين بهاء الدين وهويته الواحدة وقيمته. 

ماتهم وبالتالي فالخدمة األجتماعية الفاعلة تتضمن دائما الحق في احترام العمالء واهتما

 في مقابلة هذه الحقوق.
ً
 بينما تعكس املمارسات الفاشلة في الخدمة االجتماعية فشال

وإذا كانت تلك األتجاهات تفرض نفسها على تعليم الخدمة االجتماعية فإن ذلك البد أن ينعكس 

بشكل مباشر على املناهج الدراسية ونوعية االخصائي االجتماعي الذي يمر في إعداده بمرحلتين 

يتعلم من املرحلة األولى أساسيات املهنة ولكن مع كثرة التغيرات املتعلقة باملهنة ومناهجها وطرقها ف

 ملا تم في املرحلة األولى.
ً
 ومجاالتها يحتاج في أثناء ممارسته للمهنة إلى برام  تدريبية أستكماال

عات ال بد أن وبناء على ذلك يمكننا القول بأن االخصائي االجتماعي الذي يعمل مع الجما

 ملا يتطلبه املجتمع من مواطنين وما يتصفون به من صفات وخصائص بحيث يتمكن 
ً
يكون مدركا

هؤالء األخصائيين االجتماعيين القيام بأدوارهم في التنمية وسوف يعرض الباحث ألهم خصائص قيم 

ال تشكل في  املواطنه الصالحة التي تهدف إلى تحقيق طريقة العمل مع الجماعات فهذه الخصائص

مجموعها سلوكيات جامدة وإنما تعبر عن اتجاهات وقيم وقدرات يكتسبها الفرد عن طريق تفاعله مع 

 (reish Michel,1993:187) وأهم هذه الخصائص هي:الجماعة 

 القدرة على التفكير الواقعي: .1
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بذلك أن التفكير يقوم على أساس من املعرفة التي تقتض ي الحقائق وتدرك األسباب ويقصد 

 لكل عمل.

 اإليمان باألهداف العامة املشتركة. .2

 امليل إلى التعامل مع الغير. .3

 القدرة على القيادة التبعية. .4

 تقدير املسئولية وتحملها. .5

 أحترام العمل. .6

 أحترام النظم العامة والعمل بموجبه. .7

 السعادة.األحساس ب .8

وبناء على خصائص قيم املواطنة فإن مناهج تعليم الخدمة االجتماعية على الرغم من 

حساسيتها لجميع املتغيرات املحلية واألقليمية والعاملية إال أنها ال تزال تدور في فلك االتجاه الذي 

ناهج بحكم يغلب عليه الجانب املعرفي دون اهتمام مقصود بفكرة املواطنه على حين أن تلك امل

طبيعتها وتكوينها ووظائفها من املفترض فيها أن تكون متفتحة على األفكار التي تعبر عن مسارات 

متطورة لحركة الفكر العالمي من مختلف مجاالت الخدمة االجتماعية واملمارسة املهنية والتدريب 

 امليداني واالنشطة الطالبية.

ذا كانت تستهدف ضمن ما تستهدفه بناء وهكذا فإن مناهج تعليم الخدمة االجتماعية إ

مواطن ذو عقلية ووجدان قادر على معايشة العصر بكل تحدياته ومشكالته وصراعاته فإن املدخل 

الحقيق لذلك هو االخصائي االجتماعي الذي يمكن القول أنه إذا ما أعد في إطار هذا النسق فإنه 

لنقل هذه الفكرة إلى عقول ووجدان الطالب وهو سيكون أقدر على تهيئة املواقف التعليمية املناسبة 

األمر الذي يمكن ان ينعكس بشكل مباشر على مستويات وعيهم وسلوكياتهم اليومية تجاه القضايا 

 ذات العالقة بفكرة املواطنه.

هذا كما أن مناهج تعليم الخدمة االجتماعية بحكم طبيعتها تحمل في طياتها العديد من 

بهذه الفكرة ومن ثم فإن عدم االهتمام بهذا األمر في تعليمها يفقدها مقومات  املضامين ذات العالقة

أساسية من مقومات وجودها في املناهج الدراسية ، كما أن مناهج تعليم الخدمة االجتماعية تعمل 

على أكساب الطالب األساليب العلمية الخاصة بتنمية الوعي البيئي وتزويده باملهارات والخبرات 

هات الضرورية التي تجعل أكثر إيجابية في تعامله مع البيئة، وكذلك قدرته على التأثير على واالتجا

 وجماعات أو مجتمعات في تعاملهم مع البيئة املحيطة.
ً
 اتجاهات وسلوك عمالئه أفرادا

كما تركز مناهج الخدمة االجتماعية على وجود الشخصية الواعية واملتابعة ملجريات األمور 

خاصة ما يتعلق بالنمو العلمي وتطوره وهي تلك التي تجعل الطالب أكثر قدرة على االستيعاب 

 واملعايشة واإلحساس بكل ما يواجهه الوطن من تحديات سواء في الحاضر أو املستقبل.
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فمناهج تعليم الخدمة االجتماعية واملتمثلة في املقررات الدراسية واالنشطة الطالبية 

ني أكسبت طالب الخدمة االجتماعية بعض املعارف النظرية والخبرات فيما يتعلق والتدريب امليدا

بمعرفة دور األحزاب السياسية واالنتخابات وكذلك كيفية الترش  للمناصب السياسية، باإلضافة إلى 

معرفة طالب الخدمة االجتماعية لواجباتهم وكيفية املطالبة بحقوقهم وتزويد شعور الطالب 

وم املواطنه وممارسة حقوق املواطنين وممارسة واجبات املواطنه وتنمية قيم املشاركة بأستيعاب مفه

 عن أن مناهج تعليم الخدمة االجتماعية تحرص 
ً
السياسية وتنمية املسئولية االجتماعية هذا فضال

أن على تنمية روح الوالء واالنتماء للطالب وذلك من خالل مساعدة الطالب ألن يكونوا متميزين، كما 

يكونوا محببين  للناس وملجتمعهم ولوطنهم وأن يكونوا راغبين في اإلصالح بشتى صوره، كذلك 

تزويدهم باملعارف واملعلومات التي تمكنهم من معرفة العادات والتقاليد السائدة في املجتمعات 

 ومواجهة العادات املعوقة والتي تضر بالبيئة.

عية املساهمة في تنمية قيم الوالء واالنتماء كذلك تحاول مناهج تعليم  الخدمة االجتما

واملسئولية االجتماعية وتدعيم قيم الحقوق والحريات والواجبات العامة وتدعيم حق األنسان 

وحريته في العمل وتؤكد على مفاهيم العدالة والحرية واملساواة وتنمي حل املشكالت وعملية اتخاذ 

ظيمية في املجتمع الليبي وتلقي الضوء على بعض القرارات، والتعرف على بعض املؤسسات التن

 املشكالت، االجتماعية املعاصر كا تعاطي املخدرات والتلوث البيئي والجريمة واالنحراف.

ويوجد ثالث مداخل ملناهج تعليم الخدمة االجتماعية يعكس كل منهج مستوى محدد من ألتزام 

ة الخدمة االجتماعية في تنمية قيم أقسام الخدمة االجتماعية في إعداد الدراسين ملمارس

 املواطنه:

  املنهج األختياري: -1

ويركز على مساعدة الطالب على فهم العوامل الخارجية املؤثرة على املشكالت االجتماعية 

املحلية والقضايا االجتماعية مثل املهاجرون والالجئون ومساعدة الطالب على فهم املشكالت 

 ببها غياب املساواة والعدالة االجتماعية والسياسية واالقتصادية.االجتماعية في املجتمع التي تس

  املنهج املكثف: -2

ويركز على تزويد الطالب باملعرفة الشاملة والقيم واملهارات ملمارسة الخدمة االجتماعية 

 لقيم املواطنه ومساعدة الطالب على فهم أعمق للوطن واملواطن.
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  املنهج املتكامل: -3

ى تنمية مهارات الطالب التحليلية لفهم قيم املواطنه مما يتوقع معه ويركز هذا املنهج عل

قيادة األخصائيين االجتماعيين للجهود املحلية والقومية املوجهة لتحسين الظروف واالحوال 

 وتؤكد مناهج تعليم الخدمة االجتماعية على تلك املسئولية في 
ً
األنسانية للمضطهدين اجتماعيا

وين املواطن الواعي واملستنير وتستهدف بالدرجة االولى تأكيد أنتماء الطالب مقرراتها وتهدف إلى تك

لوطنهم وارتباطهم بأصوله وقيمه العريقة وتنمية السلوك القومي في شخصياتهم مساعدتهم على فهم 

 واقع املجتمع ومستقبله في مختلف املجاالت.

 يمكن أن تسهم مهنة الخدمة االجتماعية من خالل املق
ً
رارت الدراسية وارتباطها وأيضا

الوثيق باإلنسان في مختلف املستويات في تنمية قدراته وتمكينه من التعبير واألبداع، كما أنها تهدف 

إلى تغيير السلوك اإلنساني وتنسيق وتكامل الجهود هذا بجانب أن األخصائي االجتماعي مطالب في 

م املجتمع وتحديد أساليب املمارسة املتوافقة املمارسة بتحليل األطار الثقافي للمجتمعات كأساس لفه

 (207:2000)محمد نوح، مع هذا األطار وتقدير إمكانيات التغيير. 

وأيا كانت الطريقة التي يتم بها غرس قيم املواطنه فإن مناهج الخدمة االجتماعية كغيرها 

جتمع وأبنائه من التغير من املناهج الدراسية تتميز باملرونة والديناميكية تستجيب ملا يطرأ على امل

 والتطوير في أهدافها وطرقها وأدواتها.

كما تقوم سياسة تطوير التعليم عامة في ليبيا وتعليم الخدمة االجتماعية خاصة على عدد 

من املبادئ العامة املوجهة للتطوير ومنها التعلم من أجل تحقيق ذاتية وقيم وكرامة الفرد بأعتبار أن 

ملية التعليمية وخاصة فيما يتعلق باملناهج هو إكساب الطالب القدرة على الهدف االسمى من الع

مواجهة املشاكل بطريقة علمية وتوظيف املعلومات بطريقة تتفق مع روح العصر مما يقتض ي األمر 

 إعادة النظر في املناهج التي تثقل كواهلهم وال تتفق مع قدراتهم.

ماعية في أقسام الخدمة االجتماعية بالجامعات وبالرغم مما تؤكد عليه مناهج الخدمة االجت

الليبية من أن الهدف من املقرارات هو إعداد الطالب للمواطنه الواعية وتأكيد أنتمائهم للوطن 

 ووعيهم لواقع املجتمع ومشكالته في كافة املجاالت.

ه فإن مناهج تعليم الخدمة االجتماعية لكي تنجح في تحقيق أهدافها لنشر قيم املواطن

 (188:2005)محمد عويس،  فأنها يجب أن تعتمد على ثالث محاور أساسية وهي:

التركيز على تغيير االتجاهات القيمية السلبية وتغيرها إلى قيم إيجابية خاصة نحو الوالء  -1

 واألنتماء والعدالة واملساواة واملشاركة والحفاظ على البيئة.
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عرفة بأنفسهم وإمتالك مهارات التحليل تقديم قدر من املعلومات ووصول الطالب إلى امل -2

والقدرة على االستنتاج وربط األسباب بالنتائ  ومعرفة التطور التاريخي ملجتمعهم واملشكالت 

 التي تواجهه.

التركيز على أكتساب الطالب بعض املهارات مثل مهارات العمل الجماعي، الديمقراطية  -3

 واملشاركة، والتعاون، تحقيق الذات، التخطيط.

حيث أن الخدمة االجتماعية تهتم بأساليب املمارسة التي تستند على الديمقراطية و 

واملشاركة والتعاون والتخطيط وكلها أوليات قيمة املواطنه، فاملواطنه بفرض وجودها تعمل على 

ضمان تحقيق الخدمة االجتماعية ألهدافها، خاصة فيما يتصل بالعمل لصال  الجماعات الفقيرة في 

بغض النظر عن الوضع الطبقي الذي تعيشه بعض الفئات املحرومة إال أنه ال ينبغي أن املجتمع 

 
ً
يحرم األخصائيون االجتماعيون من التمتع بما يتمتع به غيرهم من حقوق أو مزايا أو حتى تحمال

 ملسئوليات اجتماعية.

 ومن هنا كان للخدمة االجتماعية دور في تنمية قيم املواطنة وذلك من خالل:

عمل الخدمة االجتماعية على تثقيف الطالب كي يصبحوا مواطنين مستنرين ذوي حوافز ت .أ 

عميقة وقدرة على التفكير النقدي وتحليل املشكالت والبحث عن حلول ملعضالت املجتمع 

 وتطبيقها وتحمل املسئوليات االجتماعية.

الصفة خاصة على املشاركة اإليجابية النشطة تحسين قدرة املواطن بصفة عامة والشباب  .ب 

 في أمور مجتمعهم.

أن الخدمة االجتماعية تعمل على إكساب قيم املواطنه وتتولى غرسها واالتجاهات السياسية  .ج 

التي يبتغيها النظام السياس ي، وبصورة معتمدة وليس بصورة تلقائية كما هو الحال في 

 واالنشطة املختلفة التي ينخرط فيها الطالب.األسرة وذلك عن طريق املناهج واملقررات 

تعمل الخدمة االجتماعية من أجل الحفاظ على حقوق االنسان في كل مجاالت ممارسة   .د 

الخدمة االجتماعية سواء مع األفراد أو األسر أو الجماعات أو املجتمعات املحلية أو 

 املؤسسات املحلية أو الدولية.

ل على إعادة تنظيم وتخطيط السياسة االجتماعية تشارك الخدمة االجتماعية في العم .ه 

بصفة عامة وسياسة الرعاية االجتماعية بصفة خاصة بما يتالءم مع جهات نظر املواطنين 

في املجتمع وفي ضوء حاجاتهم وقدراتهم على املشاركة واالستفادة من قيم املواطنه النشطة 

 اإليجابية. 
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م الثقافية والهوية القومية والقيم االنسانية تعمل الخدمة االجتماعية على مراعاة القي .و 

واملبادئ التي تعتنقها املهنة في إطار ثقافة املجتمع الذي تمارس فيه مع التركيز على نقل 

 الخبرات واملعارف والثقافات واملهارات.

الخدمة االجتماعية تؤدي بالطالب إلى أكتساب العديد من املهارات والتي من شأنها  .ز 

 :واطنه وتتمثل هذه املهارات في األتيتنمية قيم امل

 .أن يمارس االنضباط والتوجيه الذاتي 

 .أن يشارك في االنتخابات بإعطاء صوته 

 .على التعامل مع اآلخرين الذين يختلفون معه في وجهات النظر 
ً
 أن يكون قادرا

 .أن يؤمن بأن االعتداء على حريته اعتداء على أدميته 

 ة.يساهم في حل املشكالت البيئي 

 .الرغبة في تأكيد ذاته وتحسين ظروف بيئته 

 .على العمل ضمن الجماعة 
ً
 أن يكون قادرا

 .أن يعرف واجبات وحقوق املواطن 

 .تحمل املسئولية وروح التطوع 

 .على إصدار أنسب األحكام عندما تكون األدلة متضاربة 
ً
 أن يكون قادرا

أن  loganملواطنة وترى لوجان وتلك الرؤية توض  قدرة املناهج متكاملة في تنمية قيم ا

املناهج تسعى لتنمية مسئوليات واختصاصات املواطنة من خالل القول والفعل ومن خالل تضمينها 

مسئولية ممارسة املواطنة وتفهم قضاياها والوعي بها وذلك في املناهج املختلفة دون تخصيص مادة 

 (logan david,2005بعينها. )

أتجاه قوي يدعو إلى تنمية قيم املواطنة من خالل منهج متخصص لها مثلها في ذلك مثل وهناك 

الذي يرى أن تكون املواطنة  (john patien)جون باتن املواد الدراسية االخرى ويؤيد ذلك االتجاه 

 في ثالثة أشياءمادة تعليمية ذات منهج كحق من حقوقها ولكنها فريدة ومختلفة عن املواد األخرى 

 (john patter,2001:11-12): هي

مادة متصلة باملواد االخرى حيث يتم تشجيع أقسام الخدمة االجتماعية كي تربط بين مادة  .1

 املواطنة واملواد االخرى عبر املنهج الكلي.

طريقة الحياة فاملواطنة التعليمية ليست مادة بقدر ما هي طريقة الحياة فاملواطنة يجب أن  .2

 ن الحياة داخل أقسام الخدمة االجتماعية .تستمد من االخالق وم

 لكي يتعلموا من خالل املشاركة والخبرة الحقيقية  .3
ً
مادة مشاركة فاملواطنة تتطلب شبابا

فهذه األبعاد تشكل دائرة تبادلية حيث أن الطالب من املنتظر فيهم أن تنمو لديهم املعرفة 
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ية، كما أن للمواطنة جذور عميقة والفهم واملهارات من خالل املشاركة واألحساس باملسئول

 داخل تخطيط املناهج وهي العالقة بين الطالب واألساتذة وبين الجامعة واملجتمع.

وتستطيع مهنة الخدمة االجتماعية من خالل طرقها تنمية قيم املواطنه لدى الشباب 

 الجامعي وذلك من خالل استخدام وسيلتين هما: 

دور املهنة في مساعدة طالب الخدمة االجتماعية على تحمل مسئوليات املواطنه  الوسيلة األولى:

 واملشاركة في األنشطة التي تخدم املجتمع.

العمل مع تنظيمات املجتمع ومساعدتهم في التعرف على االحتياجات املحلية والعمل  الوسيلة الثاني:

 على مقابلة االحتياجات باألعتماد على املوارد املتاحة.

ذلك فالخدمة االجتماعية بأعتبارها مهنة قائمة على املمارسة والتدخل املنهي فمن املتوقع ل

كما يستطيع أن يكون لها دور فعال في تعليم وتدريب املواطنين على املشاركة السياسية وممارستها، 

 :األخصائي االجتماعي أن يمارس عدة أدوار لتنشيط الحراك السياس ي في املجتمع الليبي وهي

دور املثقف السياس ي: وفيه يتم إعداد املواطنين بمجموعة من التوجيهات واأليدلوجيات  .1

الفكرية الخاصة بكل حزب والبرام  الخاصة باألحزاب وبرامجها ومن نثم يستطيع أن يختار 

 الحزب الذي يحقق له طموحاته العامة.

قات إيجابية بين السياسة دور املنشط السياس ي: وفيه يقوم االخصائي االجتماعي بإيجاد عال .2

التشريعية وممارسة الخدمة االجتماعية في املجاالت املختلفة خاصة مع الفئات الضعيفة 

.
ً
 في املجتمع حتى تشارك سياسيا

دور املوجه السياس ي: حيث يقوم األخصائي االجتماعي بما لديه من معرفة بأحتياجات  .3

ات املجتمع املدني نحو تلك املشكالت املجتمع ومشكالته يتوجيه األحزاب السياسية ومؤسس

واالحتياجات التي لم تشيع والتي يجب أن تدخل ضمن برنام  األحزاب ومؤسسات املجتمع 

 املدني.

دور الخبير: األخصائي االجتماعي بحكم قربه ومعايشته للمجتمع وجماعاته فإن يقوم بدور  .4

بكل املعلومات املطلوبة عن تلك الخبير في تزويد قيادات االحزاب ومؤسسات املجتمع املدني 

 املجتمعات وما يستحوذ على أهتمام الناس لوضع هذه املعلومات في األعتبار.

 إستنتاجات البحث :

حاول البحث الحالي من خالل العرض النظري تحليل إسهامات مناهج تعليم الخدمة 

عليم الخدمة االجتماعية االجتماعية في تنمية قيم املواطنه لدى الشباب الجامعي حيث أن مناهج ت

بما تحتويه من مقررات دراسية وتدريب ميداني تسهم في تنمية قيم املواطنة عند الطالب ولكن 
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إسهام محدود فمن ناحية تتسبب الخبرة الجامعية التي يتعرض لها الطالب أثناء دراستهم للخدمة 

كاألزمات والكوارث ومؤسسات  االجتماعية بزيادة ضئيلة في تنمية قيم املواطنة في بعض املقررات

املجتمع املدني والخدمة االجتماعية الدولية والتنمية االجتماعية وقضايا معاصرة في الخدمة 

 االجتماعية.

ومن هذه الزاوية فمناهج تعليم الخدمة االجتماعية التي تدرس لطالب أقسام الخدمة 

انب التعليم املعرفية والوجدانية و االجتماعية بالجامعات الليبية يجب أن تكون شاملة لجميع جو 

املهارية وأن تكون معبرة عن النشاط املتوقع الذي يقوم به الطالب ولذلك فمن املتوقع بعد أنتهاء 

 باملفاهيم 
ً
الطالب من دراسة املواد الدراسية املقررة لدراسة الخدمة االجتماعية أن يكون ملما

سئولية االجتماعية وإدراك األبعاد املختلفة للحقوق األساسية للمواطنة مثل األنتماء والوالء وامل

والحريات العامة وإدراك مدى خطورة بعض املشكالت االجتماعية التي يعاني منها املجتمع الليبي مثل 

الالمباالة وأنتشار السلوكيات الخاطئة واملنحرفة والسلبية وعدم تقدير اآلخرين وبالتالي فإن مناهج 

عية يجب أن تشمل في التعرف على مفهوم املواطنة وخصائصها وأهدافها تعليم الخدمة االجتما

 وأهميتها وبعض مهاراتها.

كذلك تدعيم قيم الحقوق والحريات والواجبات العامة وتنمي قيم الوالء واالنتماء 

واملسئولية الجتماعية كذلك تدعيم حق األنسان وحريته في العمل والرأي وحريته قي املشاركة 

وتؤكد على الهوية الليبية والخصوصية الثقافية للمجتمع الليبي وتؤكد على الحفاظ السياسية 

للممتلكات العامة كما تؤكد على املفاهيم الالزمة لتحقيق السالم وإزالة أسباب الصراع بين األفراد 

والجماعات كذلك تؤكد على مفاهيم العدالة والحرية واملساواة كما أنها تلقى الضوء على بعض 

 شكالت االجتماعية املعاصرة كاألمية والزيادة السكانية واألدمان واألرهاب والتلوث.امل

  كما أن تحتوي املناهج الخدمة االجتماعية على القيم املجتمعية املرغوب إكسابها

للطالب بحيث يزيد تفاعلهم مع مجتمعهم وتتنوع طرق عرض هذه القيم للطالب من 

 رات امليدانية.خالل الندوات واملؤتمرات والزيا

  كما أن مناهج تعليم الخدمة االجتماعية تحاول املساهمة في أستيعاب مفهوم املواطنة

لدى طالب الخدمة االجتماعية من خالل تنمية روح املبادرة لدى الشباب وتنمية 

االنتماء لقسم الخدمة االجتماعية وبالتالي للمجتمع وبناء التفكير السليم لدى الطالب 

ى املكانة املناسبة داخل الجماعة واملجتمع ومعرفة حقوق الطالب داخل والحصول عل

 القسم واملجتمع.

  كذلك أن مناهج تعلم الخدمة االجتماعية يمكن أن تساهم في تدعيم حقوف املواطنة

 من خالل تكوين رؤية مستقبلية لدى الطالب في االستفادة من تجارب اآلخرين
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 عن القسم في إتاحة الفرصة لطالب ألشباع هوايات 
ً
هم بحرية كما تجعل الطالب ممثال

املسابقات املختلفة، وإتاحة الفرصة لإلبداع من خالل ممارسة الهواية وتوفر إمكانياتها 

كما تشعر الطالب باألمن واألمان داخل املجتمع وأحترام األساتذة بدافع الحب وليس 

 الخوف.

 جبات املواطنه من خالل املساعدة تساهم مناهج تعليم الخدمة االجتماعية في أداء وا

على أحترام اآلخرين وإقامة العالقات الطيبة معهم والعمل بجدية لتحقيق النجاح 

واملحافظة على املمتلكات العامة وزيادة مستوى التحصيل الدراس ي وحب البحث 

 العلمي والتعليم الذاتي واأللتزام باملوروث الثقافي.

 ماعية في تنمية املسئولية االجتماعية لدى الطالب مساهمة مناهج تعلم الخدمة االجت

خالل أكساب الطالب مهارات التعاون واملشاركة في اتخاد القررات والتعبير عن الرأي 

والتشجيع على ممارسة النشاط السياس ي وتقبل اآلخرين وتنمية القدرة على التعامل مع 

 املواقف الصعبة.

 خدمة االجتماعية لتنمية قيم املواطنة توعية الطالب بحقوقهم من خالل مناهج ال

 حرص الشباب على ممارسة هذه 
ً
لديهم ألنها حجر األساس في البناء الديمقراطي وأيضا

 الحقوق التي كفلها لهم القانون.

  كذلك تسهم مناهج تعليم الخدمة االجتماعية في تنمية املشاركة السياسية لدى

ى بطاقة انتخابية والتعرف على الطالب خالل املناقشات االساسية والحصول عل

القيادات السياسية وممارسة النشاط السياس ي والتعرف على وظائف املؤسسات 

 السياسية في املجتمع.

 توصيات البحث:      

أن تحتوي مناهج تعليم الخدمة االجتماعية على القيم املجتمعية املرغوب إكسابها للطالب  .1

رق عرض هذه القيم للطالب من خالل حلقات بحيث يزيد تفاعلهم مع مجتمعهم وتنوع ط

 املناقشة العلمية واملؤتمرات والزيارات امليدانية.

أن تتضمن مناهج تعليم الخدمة االجتماعية نماذج للممارسة ترتبط بالواقع االجتماعي  .2

النظرية ومن الناحية امليدانية يجب تطوير والثقافي للمجتمع الليبي وذلك من الناحية 

 التدريب امليداني في املجاالت الجديدة والتي تحتل أهتمامات املجتمع ومنها املجال السياس ي.

توعية الشباب الجامعي بحق املواطنه ألنها حجر األساس بما يكفل مبدأ مساواة بين  .3

 الشباب.
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لدولية خالل الدراسة الجامعية حتى تدريس مبادئ حقوق األنسان والخدمة األجتماعية ا .4

 تصبح جزء من التكوين الداخلي لإلنسان.

اإلهتمام بمناهج تعليم الخدمة االجتماعية يعتبر كأحد أهم األدوات الالزمة لترسيخ  .5

املواطنه والديمقراطية، ومن ثم يتطلب ذلك أن تتفق تلك املناهج مع حاجة الطالب 

 تي تتم في املجتمع.للمعرفة والفهم بمقتضيات األمور ال

غرس املواطنه في نفوس الطالب خالل املقررات الدراسية في مختلف الفصول الدراسة  .6

 الجامعية.

 املصادر و املراجع :

 -: ملصادرا أوال:

 القواميس و املعاجم 

 م.1987أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، بيروت، مكتبة لبنان،  .1

 : الكتب:
ً
  -ثانيا

السيد ياسين، املواطنه والعوملة، التقرير العربي االستراتيجي، القاهرة، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية،  -1

 األهرام، ب.ت.

جورج القصيفي، املفهوم املعاصر للمواطنه في املواطنه والديمقراطية في البلدان العربية، لبنان، مركز دراسات  -2

 م.2004، 2الوحدة العربية، ط

 م.2003حسين كامل بهاء الدين، مفترق الطرق، القاهرة، مطابع األهرام  -3

 م.2005طاهر عبدالحكيم، الشخصية الوطنية ملصر، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، -4

افة املصرية عبدالحليم رضا عبدالعال، السياسة االجتماعية وأيدولوجيات وتطبيقات عاملية ومحلية، القاهرة، الثق -5

 م.1999للطباعة والنشر والتوزيع، 

على خليفة الكواري، مفهوم املواطنه في الدولة الديمقراطية في املواطنه والديمقراطية في البلدان العربية، بيروت،  -6

 م.2004، 2مركز دراسات الوحدة العربية، ط

 : الرسائل العلمية :
ً
  -ثالثا

لتزام التنظيمي والعالقة بين العدالة التنظيمية وسلوكيات املواطنه، رسالة أميرة محمد رفعت حواس، أثر األ -1

 م.2003ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة القاهرة، 

مصطفى محمد قاسم زيدان، أسهام مراكز الشباب في تدعيم قيم املواطنه لدى الشباب. دراسة وصفية مقارنة بين  -2

وبرام  مركز الشباب، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األمام محمد بن سعود الشباب والقائمين على خدمات 

 م.2010األسالمية، 

 : املجالت و الدوريات العلمية :
ً
  -رابعا

طلعت مصطفى السروجي، الخدمة االجتماعية الدولية في مجتمع متغير، املؤتمر العلمي السادس عشر،  .1

 م.2003جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتماعية، 

عثمان بن صال  العامر، أثر االنفتاح الثقافي على مفهوم املواطنة لدى الشباب السعودي، دراسة  .2

 م.2005استكشافية مقدمة للقاء السنوي الثالث عشر لقادة العمل التربوي، الباحة، 
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اظ على الهوية املصرية، محمد عبدالحي نوح، األغراق الثقافي مسئولية مهنة الخدمة االجتماعية في الحف .3

 م.2000ورقة عمل املؤتمر العلمي الثالث عشر، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، 

محمد محمود إبراهيم عويس، مؤشرات تطوير مناهج تعليم الخدمة االجتماعية في مصر عند مستوى  .4

 م.2005د، البكالوريوس، املؤتمر األول، املعهد العالي للخدمة االجتماعية، بور سعي

محمود جابر حسن أحمد، استخدام أستراتيجية لعب األدوار في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية  .5

ثقافة املواطنه لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، املؤتمر األول، الجمعية املصرية للدراسات االجتماعية، 

 م.2008جامعة عين شمس، 

الدولي للدراسات املستقبلية واالستراتيجية، القاهرة، العدد  منى مكرم عبيد، مفاهيم املواطنه، املركز  .6

 م.2006(، 15)

. نصيف فهمي منقريوس، نماذج الخدمة االجتماعية بين املمارسة الشكلية والتنمية املهنية، املؤتمر العلمي 7

 م.2003السادس عشر، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، القاهرة، 

 : املراجع األ 
ً
  -جنبية :خامسا

1. John patter: education and staff formation in eourpe and asia in kennedy, j citizenship edueation 

and modern state, London flamer prier, 2001. 

2. Logan david: corporate social responsibility and corporate citizenship: definitions, history, and 

lssues, ms, ds, dis. Abs, int, new york, us  routledge, 2005.  

3. M.c.h. hokenstad j k.a. aendel: "international social work education in n.a.s.w" encyclopedia of 

social work, Washington d., c. nasw, prens, 1995. 

4. Reish Michel: he social workers in polit ies as amulet role group practionar, joumal article. Usa, 

1993. 

5. Sarach banks: ethics and values in social work 2edition Palgrave u.s.a new york, 2001 
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 مقررات الخدمة االجتماعية وعالقتها بتحقيق السياسة الجتماعية

 مقدمة : فاطمة جمعة الناكوع

 مقدمة :

إن املتتبع واملحلل لنظرة ومكانة التعليم في دول العالم املختلفة املتقدمة والنامية ، يجد أن 

 لك
ع
 نظارا

ع
 وظيوواا

ع
 أ اماورع ومحويواا

ع
 ا ان أن التعلايم  ماكل م لباا

ع
ونا  يجعال ارااراد أم ا  هناا  إمااااا

انتامية، وأك   قدية ا ن االبتكاي واإلبادا  ، وماث  ام يوابحون أك ا  ي ال فاي عال أناوا  اا يااة، كااا أن 

التعلايم  عااد مادئل يي لااور للتقادم فااي عال مجاااالب التناياة الهمااروة اااث ئللاا   ن ار قاادياب الفاارد 

ذي يتحادد فاي  اواا  املعرااة و مار وطاقا   إلن أقصول ظد ماكاث ، ووتقاذ كلاع ماع يارع التعلايم الا

 اث ا تثااي و ناية املهاياب واال جاهاب الفكروة لدى ال لب ماث 
ع
قيم معينة مث ناظية، هذا اضل

 .(1)ناظية أئرى 

وواكث القول أن اناية التعليم لم تعد قاصرة ا ن املعراة والتفكا  العل ر و  وور املهاياب،  

بغاارا القااايم و نايااة اال جاهاااب اإليجابيااة نحاااو  –أن  بااتم  ووجاا  -وإناااا أصاابت  بااتم باانف  القااادي

 املمايكة في  ناية مجتاع  و دايم الوالء واالنتااء لدي  .

إن  تجا  اااامعاة فاي  حدياد أهادااها إلان الت كياد  –وهاذا أمار طبي اي  -ولقاد  ر ا  ا ان كلاع 

 
ع
 متكامل

ع
 و  -ا ن أنبا تعال ا ن إاداد ال لب إادادا

ع
 واقليا

ع
 مقايا

ع
 ويوظياا

ع
ظتال تقات يع أب  -نفقايا

  ؤدي مقئوليا   باهام  ووظايف  في املجتاع الذي ينت ر إلي  بااتبايه املواطث الوااح.

أن مهنة ااخدمة االمتاااية ياكث أن تقاهم  ماث ئالل التعلايم النظاري والتعلايم العا اي   

  مااث مقاارياب ديا اااية الااذي  ن ااوي ايلاا  ئ ااا إااااداد ارئواااييان االمتااااايان ومااا  ماااتال الياا

 و يقاا باإل قااان فااي مختلاا  صاوي  وامااده بقوااد  ناياة قديا اا  و اكيناا  مااث 
ع
مختلفاة  اار با اي باطااا

التغاا  واإلبادا ، كااا أنباا  باد  إلان تغياا  القالو  اإل قاا و و نقايذ و كامال اااهاود، هاذا بجانا  أن 

اا لفهااام املجتااااع، و حديااااد ارئواااااو االمتااااالي م الااا  بتحليااال اإلطااااي و قاااادير للاجتاعااااب ك  ااا

 .(2)أ الي  املااي ة املتوااقة مع هذا اإلطاي و قدير إمكانياب التغيا 

وأيا عانت امليكانازماب التر يتم مث ئللها يرا القيم واإل جاهاب اإليجابية لدى ال لب مث ئلل 

خدمة االمتاااية التعليم اااام ي بوفة اامة وتعليم ااخدمة اإلمتاالي بوفة ئاصة اإن تعليم اا

 عول الي  الكثا  مث ارهاية في هذا الم ن ظيث ينظر إليبا كاهنة مقئولة اث  فعيل قيم املواطناة 

 .(3)و ناية القدية ا ن  حال املقئولية و ناية قيم الوالء واالنتااء للاجتاع

اعياة التار تقااتل م ولعال املنا ا  اإلرااية إلان أن املجتااع الليوار  يواما  باجاوااة ماث املتغاا اب املجت

اال تجابة العلاية والفكروة ولعل أهم معالم هذه اال تجابة هي العال ا ن   وور املناهج ا ن ااتباي 

 .(5)هي املقئولة مقئولية عاملة اث مقابلة  حدياب العور (4)ان املناهج

اي أن وهذا و تحال املناهج التعليم ا ن املقاتوى ااااام ي مقائولية كباا ة فاي كلاع ا ان ااتبا 

اااامعة مؤ قة الاية  ربووة امتاااية لها دويها الرايد في إاداد ميل وا  وقاادي ا ان دااع مقاا ة 
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كاا أنبا املقئولة ااث اااداد الكاوادي التار يحتامهاا  اول العاال  (6)التناية وئدمة املجتاع مث ناظية

 .(7)مث ناظية أئرى 

بت وور و حديث مناهاها بااتبايها أظد املهث  وفي إطاي ما  قدم اإن مهنة ااخدمة االمتاااية م البة

الري قية املقئولة اث التعامل مع التغا  االمتاالي بقود اال تفادة مث مع ياب هذا التغا  الوقاية 

 .(8)مث أضرايه

 بااداوة وا ااتثاية أاضاااء هيئاااة التااديت  والعاااملان إلاان االبتكااااي  
ا
كاااا أن مهنااة م البااة أيضاااا

 اااث ااادم اال غاالل ا ااان واإلباادا  وإضااااة اااديااد 
ع
املقااتحدغ يااا  املقاابول فااي املناااهج، هااذا اضاال

القوال  اااامدة وابتكاي مناهج وأ االي  ااال مديادة، بإضاااة إلان ضاروية  ا ي املهناة إلان التجدياد 

والتحقاان املقااتار  ااواء اياااا يتواال باملناااهج أو ماودة املنااتم أو مخاارإل تعلاايم ااخدمااة اإلمتااايااة 

 .(9)الي ()ارئوااو االمتا

 ياكث للباظث أن يول إلن ا تخلص مؤداه :

 اا امة إلن   وور و حديث مناهج تعليم ااخدمة االمتاااية. .1

ضااروية أن  ركااا  بااارامم التعلاايم ا ااان إكقااااب ال الااا  اال جاهاااب والقااايم واملهااااياب بجانااا   .2

 اهتاامها بتزووده باملعراة.

ثال فاي  فعيال قايم املواطناة ، و نايااة أن ماث أبارم ماا ياكاث ير ا  ماث اال جاهاااب والقايم يتا .3

 القدية ا ن  حال املقئولية و ناية قيم الوالء واالنتااء .

وماث أبارم ماا ياكاث أن  اواره  لاع القايم واال جاهااب ا جااه ال الب إلان املماايكة ااااادة فااي  

 ناياة مجاتاعهم والتار قاد  باادو متاثلاة فاي أو اح صاويها فااي املماايكة القيا اية لل الب ئاصااة 

 و اح طبيعاة العلقاة باان املاواطث والب ئاة   -فاي الغالا  واراام –وأن مناهج ااخدمة االمتاااياة 

االمتاااياة ومااا ينماا  اااث  لاع العلقاااب مااث أنظاااة وقااوانان وظقاول ووامباااب اضاال اااث أنبااا 

 . (16) ختص بديا ة املمكلب اا يا ية اليومية واال هام في ايجاد مواطث أك   ديناميكية

 ة البحث :مشكل

في إطاي   وور مناهج ااخدمة االمتاااية و حديثبا مث ناظية في إطاي أهاية بناء ولي المباب  

مث ئلل   ووده باملعراة التر يتوقع أن  قوده إلن  القيا ية االمتاااية ينبغي ا اتحداغ مقاري  

  اوور املناااهج ااخدماة االمتاااياة فاي مجااال القيا اية االمتاااياة  لل اتجابة لقضااية  حاديث و 

مث ناظية وبناء ولي ال لب مث ناظية أئرى ، ا ن ااتباي أن ااخدمة االمتاااية بحيث أن  تيت 

 مجاالب ااخدمة االمتاااية التر  تنا   مع املن قة اااغرااية التر  عال في إطايها.

دماة وفي ضوء ما  قدم اإن هذا البحث تق ن إلن التعر  ا ن العلقة باان  اديت  مقاري ااخ

 االمتاااية في مقري القيا ية االمتاااية  ودويه في  حقيذ املمايكة ل لب ااخدمة االمتاااية.
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 فرضيات البحث :

 واي باطا بامكلة البحث أمكث للباظثة صوغ ارع بحثبا اياا ي ي:
ع
  ر  با

  ومد القة ايجابية بان  ديت  مقري ااخدمة االمتاااية و  حقيذ التغيا  االيجابو 

 ددب  مؤرراب ائتباي الفرع اياا ي ي:و ح

 االملام باملعاي  املتولة بكل مث: .1

 . املفاهيم الري قية املر ب ة باملهنة 

 . املعاي  املر ب ة باملقئولياب القيا ية للخدمة االمتاااية 

 . ا تخدام ناوكإل  نظيم املجتاع 

 .ا تخدام العال االمتاالي 

 .اال ت ا يجياب املقتخدمة 

  االمتاالي املتوقع ا تخدامها.أدواي املنظم 

 . املدااعة القيا ية 

 . املهاياب امل لوبة ملااي ة 

 أهمية البحث :

أهاياة ا ااتحداغ مقاارياب ومناااهج مدياادة  ااتليم مااع اظتياماااب املجتاااع وئاصااة فااي ظاال  .1

 الظرو  الراهنة .

تاااية  بايث ا عكاا ديا ة مقري قيم ااخدمة االمتاااية  اضل اث  دايم املقئولية االم .2

و ناية الوالء واالنتااء للاجتاع والذي ماث را ن   حقياذ مقااهاة ااالاة للماباب فاي ئدماة 

 مجتاعهم.

 أهداف البحث :

 بااد  هااذا البحااث إلاان التعاار  ا اان العلقاااة االيجابيااة بااان  ااديت  مقاارياب ااخدمااة االمتااايااة فاااي 

  دايم طلب ااخدمة االمتاااية .

 مفاهيم البحث :

 ديد املفاهيم الري قية التالية:ياكث للباظث  ح

 مفهوم مقرر"الخدمة االجتماعية : -1

اااها طااالب ااخدمااااة االمتاااياااة مااااث ضااااث الوظااااداب  يناااديإل مقااااري القيا اااة االمتااايااااة التااار يدي ا

العلااوم (28)الديا اية ، ظياث  ن ااوي بارامم إااداد ارئواااييان االمتاااايان بماكل اااام مقاومان هااا 
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ا  ، الم االقتوااد ، الام القيا اة ، الام الانف (، العلاوم املهنياة والتار الت   قية مثل الم االمتا

  ن وي ا ن "طرل ااخدمة االمتاااية ويا  كلع مث العلوم".

و جدي اإلراية إلن أن برامم إاداد ارئواييان االمتااايان في معاهد وعلياب ااخدمة االمتاااية 

قاية واملقاارياب املهنياة بياد أن املقارياب املهنيااة  تقام ب نباا بارامم موظادة مااث ظياث املقارياب الت   

املتواالة باملجاااالب ااخدمااة االمتااايااة وضااعت فااي ااخ اااة بمااكل ماارن ظيااث لاام يااتم تقاااي با وإنااااا 

ظااددب اقااا باجااااالب ااخدمااة االمتاااياااة وضااعت ااخ اااة بمااكل مااارن ظيااث لااام يااتاكث تقااااي با 

 مع ظرو  وأوضا  املجتاع الذي  عال في ن اق  
ع
 . ااريا

وون وي كلع الدمم في ااخدمة االمتاااية في مجال القيا ية االمتاااية  ا ن املوضوااب  

التار ماث را نبا مقااادة ال الاا  ا ان إديا  واهام طبيعاة العاال فااي املجاال القياماور ظياث ينبغااي أن 

-التحااااديث - ماااتال ا اااان بعاااال املفاااااهيم الري قااااية مثااال املفاااااهيم التخ اااايا  التنايااااة القيا ااااية 

  ا يجية ، الرأي العام ، والولي ، املجتاع املد و ، املااي ة العامة وااخدمة االمتاااية .اإل ت

 ااث موضاو  
ع
كاا ينبغي أن  مال هاا املقاري التغاا اب فاي املجتااع الليوار ماث منظاوي  اايوالي هاذا اضال

نا  كلاع يجا  املمايكة القيا ية بإاتبايها  اإلداية الري قية للعال ا ن  حقان الوضع الراهث وبجا

 مااي اة طروقاة 
ع
أن  بتم بتنظيا  موضو   م ة و  اوي مااي اة ااخدماة اإلمتاااياة فاي املجاال وأيضاا

 باملااي ة امليدانية في هذا املجال .
ع
 العال مع اااااااب كذلع بإاتبايهاا هاا أك   طذ املهنة اي باطا

املجاال القياماور و حليلهاا و هياان وا ن املقري كذلع أن  ب م بحاوغ وديا ااب ااخدماة اإلمتاااياة فاي 

 أبرم النتايم التر  وصلت إليبا و وضيت كيفية اإلاادة منبا في   وور املااي ة املهنية في هذا املجال.

 مفهوم املمايكة القيا ية ل لب ااخدمة اإلمتاااية:-3

ين اااوي هاااذا املفهاااوم ا ااان  ل اااة موااا ل اب هاااي : املماااايكة، املماااايكة القيا اااية ، طاااالب  

 إلن  حديد املع ل املقوود 
ع
ااخدمة االمتاااية ، ومث  م ينبغي  حديد معا و هذه املو ل اب وصوال

 ب  لهذا املفهوم في إطاي البحث.

 مفهوم املمايكة بوفة اامة: -4

  
ع
يحاادد ممااام موااا ل اب العلااوم االمتااايااة مفهاااوم املمااايكة ب نبااا "  فااااال الفاارد اقلياااا

ب روقاة تجااعي  ا ان املقااهاة فاي  حقياذ أهادا  معيناة واملماايكة فاي وانفعالهاا فاي موقا  اااااااة 

 .(29) حال املقئولية االمتاااية

 وو ايلة فاي ألن واظاد رن  
ع
وون ر إليبا "ابد الهادي اااوهري" ا ان أنباا ظااهرة امتاااياة ، وتعاد هاداا

مجاتاعهم املح اي، وهاي اا ياة الدياقراطية القلياة  رك  الة ارت ا  املواطنان في التفكاا  ماث أمال 

و ايلة رنا  ااث طروااذ مجااالب املماايكة ياادي  النااا أهاي باا ووااي ااون طرقهاا وأ االي با ، و ت صاال 

 . (30)لد بم اادا با ومقالكها و وبت م ءا مث  قاا بم و لوكهم
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ووحادد ابااد موااد أهاياة املمااايكة بقولاا  " و ت ااح املماايكة  مااث من لااذ أن يكاون للاااواطث اعااال فااي 

ية و ورو  رئون اا ياة املختلفة وأن يكون مواطنا ممايعاإدا
(31.) 

 مث أمل تغيا  ظرو  املمكلة 
ع
 و  وايا

ع
 اعاال

ع
وهنا  مث  عراها ب نبا "التزام اااااااب واراراد التزاما

 . (32)والت  ا  ا ن القيا اب والب امم التر  ؤ ر في نواية ظيا بم أو ظياة اآلئروث

عروفاااب التااار  ناولاات مفهااوم املمااايكة إال أن الباظاااث يؤكااد ا اان أناا  ياكاااث أن ويياام تعاادد و نااو  الت

 قتخلص مث  لاع التعروفااب أن املايكاة تقاهم بال و  واد ماث اي بااب النااا بالنظاام وأهدااا  و رااع 

ماث را ن الاوالء والتا  ا  واملقائولية و حقاث مااث الفاالياة و رااع ماث مقاتوى ارداء و حقاذ التكياا  

واملمايكة ا ن هذا النحو مفهوم وا ع  (33) قضور ا ن صوي ا تغلل القل ة وااليت اباالمتاالي ، و 

.
ع
 و يا يا

ع
 الن ال ووضرب بجذويه في مختل  مناحي اا ياة اإل قانية امتااايا

 مفهوم طالب الخدمة االجتماعية :

 يقود ب لب ااخدمة االمتاااية في إطاي هذا البحث :

اااابع ا ااااتوى القااااادا والقا ااااة طاااارابل   طاااالب املقا اااا مامعا اااااب لعليا ااااة –والثااااامث والديا ا اااام ااخدما ققا

 اإلمتاااية .

وفي ضوء ما  م ارض  اياا  بذ مث  وضيت ملوا ل اب املماايكة بماكل ااام واملماايكة القيا اية 

بمكل ئاص وطلب ااخدمة االمتاااية ياكث للباظثاة أن  حادد مفهاوم املماايكة القيا اية ل الب 

 : ااخدمة االمتاااية اياا ي ي

ار ما ة املمارواة التاار ينبغاي أن يااي اها ااخدمااة االمتاااياة ودويهام فااي متابعاة ارماوي القيا ااية 

والاادئول ماااع الغاااا  فاااي مناقمااااب  يا اااية وظضاااوي النااادواب واملاااؤ اراب واالنضااااام إلااان ماااااااب 

ت راايت املوال ة أو التحالفاااب واالنخااراب فااي اضااووة ارظا اب القيا ااية واال وااال باملقاائولان أو ال

 للاناص  العامة و قلد املناص  القيا ية .

 اإلجراءات املنهجية للدراسة :

فاي ضاوء املماكلة التار يتناولهاا الباظااث بالديا اة ا جا  الباظاث إلان انتقاااء إطااي منبكاي ياتلءم ماع  لااع 

 املمكلة ووتقم بقدي مث اللباقة املنهاية وواكث أن يو ح الباظثة كلع اياا ي ي:

 سة : دراسة وصفية :نوع الدرا -1

 لتحققها للاب ياب التالية :
ع
 ائتايب الباظثة املنهج الوصفو لكو يكون مومها

 اتقال البحث ومليات  ملمكلة الديا ة . 1 -1

أن هذا البحث يتج  إلن  هيان املتغاا اب املختلفاة املتوالة باماكلة البحاث وكلاع االهتااام ياثال  1-2

 بؤية اهتاام الديا اب الوصفية.
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هذا اضل اث  ركاز هذه العلقة ا ن ائتباي ارع ينت ر إلن ماا ياكاث أن ي لاذ اليا  الفاروع  1-3

 العلقية ، وهذا النو  مث الفروع ينت ر إلن ناا الديا اب الوصفية .

باإلضااااة إلااان اناياااة هاااذه الديا ااة بالوصااا  الك ااار والكيفاااو ، وواثاال باااؤية اهتااااام الديا ااااب  1-4

 الوصفية .

 بحث املسح االجتماعي :منهج ال -2

 لديا ت  وكلع لأل باب التالية:
ع
 ا جهت الباظثة إلن ائتياي املسح االمتاالي ليكون منهاا

 اتقال منهج املسح مع الديا اب الوصفية . 2-1

 مع املمكلة محل البحث بالتبعية . 2-2
ع
 وهذا االتقال  ع ر ما  ع ر اتقاق  ايضا

، إن هذا البحث  بتم بالكم  اث  2-3
ع
انااب املمايكة القيا اية ل الب ااخدماة االمتاااياة ظالياا

وديا ة هذا البحث  بتم بالكم  ووتلءم ووتنا   معهاا ائتيااي املساح االمتااالي وكلاع ا ان ااتبااي 

 أن هذا املنهج يحقذ التغ ية الماملة لكااة أبعاد املمكلة ملديو ة في بعدها اا الي.

 أدوات البحث : -3

انة لعيناااة امااوايية ماااث طااالب ااخدمااة االمتاااياااة الاااذيث دي ااوا مقاااري " القيا اااية ا ااتااية ا اااتب

 االمتاااية في ااخدمة االمتاااية  " بقود تغ ية عااة أبعاد املمكلة .

 وقد عان إلئتياي هذه ارداة دون يا ها مجاواة مث املب ياب لعل أبرمها ما ي ي :

 ملءمة ارداة ملنهج البحث املختاي. 3-1

 هذا اضل اث منا ب با بالتبعية لناا البحث وممكلت  . 3-2

 أن مجتاع البحث يجيد القراءة والكتاب بحكم مقتواه التعلي ر  3-3

 صدق االستمارة:

قامت الباظثة بإمراء االية صدل اال تبانة مث ئلل الرمو  إلن مجاواة مث ااخب اء للتعر  ا ن 

لة البحاث وقااد  ام إماراء الواادل االظواااو با ااتخدام مادى صالظية اال ااتثااي لتغ ياة ابعااد ممااك

( وهذا  ما  إلن ديمة صدل االياة 0.87معامل اي باب العباية بالديمة الكلية وقد بلغ املعامل  قبة )

كرونباا  وقاد بلغات  - باب اال تااية :  م إمراء الثبااب اإلظواااو لل اتهيان با اتخدام معامال الفاا.

 النقبة تعك  مقتوى قبول للثباب .( وهذه 0,93 قبة املعامل )

 

 

 



 
 

 
 

 م2016يونيو  العلوم االنسانية واالجتماعية                                            العدد األول  ثمجلة بحو                         

سة الجتماعية
سيا

ق ال
حقي

القتها بت
ت الخدمة االجتماعية وع

ا مقرر
 

 

      
 

 346الصفحة 

 عرض وتحليل وتفسير بيانات البحث امليدانية :

/ خصائص مجتمع البحث :
ً
 أوال

 نة إلن أقل مث 18% مث املبحو ان يقعون في الفئة العاروة مث 30كم  البحث امليدا و اث أن  -1

ااااا يرماااع كلاااع إلااان ويب 18% يناااديمون  حااات الفئاااة العارواااة ماااث 70 ااانة، وان ياااالبي بم بنقااابة  22

 اث أن  ياكث أن يكون ل  صلة باوقعهم التعلي ر.
ع
 متو ا  ث التحاقهم بالتعليم اااام ي ، اضل

 % يقع محل إقام بم في املدنية .100اراياب الديا ة امليدانية أن يالبية مجتاع البحث بنقبة  -2

% ال ينتاون إلن  نظيااب 80بة أكدب بياناب الديا ة امليدانية ا ن أن يالبية مجتاع البحث بنق -3

% أاضااء با حااد ال الب 19طلبية وأن النقبة الباقية بدون االنتااء إلن  نظيااب طلبية عانت ا ن 

وقد يرمع ادم اضوو بم في ادد مث املنظااب إلن اادم اهاياة هاذه التنظياااب ال لبياة ماث ومهاة 

 ا ان مقاتواهم التعلي ار ويبااا ر اباب نظرهم أو أنبم قد يرون أن اضووة هذه املنظااب  ؤ ر  
ع
لبا

 أئرى .

% 40أبرمب الديا ة امليدانية أن هنا   ااي ا في املعدل الت اك ار ملجتااع الديا اة ، ظياث ظوال  -4

% ا ان  قاادير ماتااام 6.4% ا اان  قادير ميااد ماادا و 19.1% ا اان  قاادير مقباول 34.5ا ان  قاادير مياد، 

 ،ظياث يتوقاع فاي ظالاة ييباة ال الب فاي اال 
ع
نخاراب فاي هاذا اللاون ماث التعلايم أن يانعك  كلاع ايجابيااا

 ا ن مقتواهم الديامور أو معدال بم الت اكاية  باع ل ألئر.

وأكدب بياناب البحث امليدا و ا ن ومود  بايث كبا  في املقتوى التعلي ر رباء أ ر املجتاع البحث  -5

% ومث 21,8ا ن تعليم متو ا % ومث ظول 27,3، اقا بلغ مث ظول منبم ا ن تعليم اال ا ن 

% أمااا  قاابة مااث أ اام 20.3% وبلغاات  قاابة مااث يقاارا ووكتاا  18.1ظوال ا اان تعلاايم اااول املتو ااا 

% 5.5% في ظان بلغت  قبة مث ظول منبم ا ن ديا اب الياا 10.9مرظلة التعليم ار امور اكانت 

لتاار اارااوا فااي كنفهااا ودى وقاد يرمااع كلااع إلاان طبيعااة املجتاعاااب التاار ينتااون إليبااا أو  قااااة ار اار ا

  قديرها لقياة التعليم .

% وتمت عون في اضووة بعل املنظااب 10أاادب بياناب امليدانية أن يالبية مجتاع البحث بنبة  -6

 اث 
ع
 باقتوى تعليم يب ار رة مث ناظية، هذا اضل

ع
 أو مر ب ا

ع
املجتاع املد و ، وقد يكون كلع يامعا

د يكااون لهااا صاالة ب بيعاة اضااووت ، أمااا مااث لاام يت عااوا فااي اضااووة أن طبيعاة العااال الااذي  مااغل  قاا

% ويباا يرمع كلع إلن انخفاع مقتواهم التعلي ر هذا اضل 70 نظيااب املجتاع املد و اقد بلغوا 

 اث طبيعة ارااال التر يقومون ببا .

/ اوع و حليل و فقا  بياناب الديا اة امليدانياة املر ب اة بتاديت  مقاري ااخد
ع
ماة االمتاااياة فاي  انيا

 املجال القيامور ا ن اااان  املعرفي لل لب )مجتاع البحث (:
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 (1مدول يقم )

  ما  إلن املفاهيم التر  ناولها مقريالقيا ية  االمتاااية  

 الت     %   املفاهيم التر  ناولها املقري 

 1 99.7 88 القيا ة

 4 47.3 43 التخ يا

 8 9.9 9 التغيا  

 7 13.2 12 التناية 

 5 42.9 39 الولي االمتاالي 

 2 57.1 51 إظداغ التغيا   

 3 54.9 55 التناية القيا ية

 3 54.9 50 الت و 

 3 54.9 50 الولي املنهر 

 6 39.6 36 املجتاع املد و 

 

( يتبان أن مجتاع البحث أكدوا ا ن ديا  بم للافاهيم املر ب ة باقري 1با تقراء ااادول يقم )

االمتاااية بيد أنبم ائتلفوا في النق  التر ظول اليبا عل مفهوم ظيث  راوظت  لع  القيا ة

% في ظدها ارد ى ويباا  عك  كلع أهاية املفاهيم التر 9.9في ظدها ارا ن  96.7النق  بان 

ظولت اليبا  كراياب أا ن مث ومهة نظرهم هذا و ر با هذه املفاهيم باا هو وايد في  وصي  املقري 

 . (45)اظية وما هو وايد في املرمع املقري للتديت مث ن

 (2مدول يقم )

 يبان اربعاد ار ا ية للاقري  ومث ومهة نظر مجتاع البحث 

 الت     %   اربعاد ار ا ية 

 2 %76.9 70 املهنة 

 1 %90.1 82 القيم 

 4 %58.2 53 املبادي 

 6 %38.5 35 املوق  مث القضايا ار ا ية للاجتاع 

 5 %41.8 38 أمه ة  نظيم املجتاع

 5 %41.8 38 مبادئ اا  ب

 7 %30.8 28 املقوماب ار ا ية للاهنة 

 8 %25.3 23 ااخدمة االمتاااية  كنقذ امتاالي 

 

( اربعاد ار ا ية لألظ اب القيا ية ظيث يؤكاد بيانااب اااادول ا ان إديا  2يو ح ااادول يقم )

بعااد ييام  اااي هم فاي النقا  التار ظوال اليباا عال بعاد وبارامعااة ال الب )مجتااع البحاث( لتلاع ار
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 لع اربعاد باا هاو وايد فاي املقاري مااا يؤكاد ا ان أن  اديت  هاذا املقاري أاااد مجتااع البحاث فاي إديا  

 . (46)اربعاد

 (3مدول يقم )

 يحدد املعاي  املر ب ة القيا ية االمتاااية 

د ا ان إديا  مجتااع ( املعاي  املر ب ة باملمايكة القيا اية ظياث يؤكا3يحدد ااادول القابذ يقم ) 

في ظدها ارا ن ويباا  عد كلع  30.9% في ظدها ارا ن و 70البحث لتلع املعاي  بنق   راوظت بان 

 اث التااي  فاي النقا  التار ظوالت اليباا  لاع املعااي  
ع
 ا ن  فهم ال لب لتلقو املعاي  اضل

ع
مؤررا

ى ماع ملظظاة   اابذ  لاع املعااي  ويباا  عك  أهاية عل لون مث ألوان  لع املعاي  مث ناظية أئار 

مع هو وايد في  وصي  املقري مث ناظية وفي املعاااة العلاية لهذه املعاي  في املرامع املتخووة مث 

 .(47)ناظية أئرى 

 (4مدول يقم )

  عان املعاي  املتولة باملقئولياب القيا ية للاهنة 

 110ن=

 

( إلن املام ال لب باملعاي  املتولة باملقئولياب القيا ية ملهنة ااخدمة 3 ما  ااادول القابذ يقم) 

عب  اث كلع اث نجاح مقري ااخدمة االمتاااية في املجال القيامور في معاااة هذه االمتاااية وقد  

 اااا 
ع
املقئولياب بمكل اليم يؤكد الي  ما هاو وايد فاي املراماع املتخوواة فاي هاذا الما ن هاذا اضال

 يتناول   وصي  هذا املقري لتلع املقئولياب .

/ عاارض وتحليال وتفسااير بياناات الدراسااة امليدانيااة
ً
املرتبطاة بممارسااة تن ايم املجتمااع  م اا   ثالثاا

 للباحث أن يستعرض م  تلم البيانات م  خالل ما  لي م  جداول :

 

 

 الت     %   يةاملعاي  املر ب ة  القيا ية االمتااا

 1 70 77 مفهوم  القيا ية االمتاااية

 5 30.9 34 اربعاد العلاية  القيا ية االمتاااية

 4 33.6 37  و يع ن ال  القيا ية االمتاااية

 2 58.2 46 رروب نجاح  القيا ية االمتاااية

  الت    %   املعاي  املتولة  باملمايكة القيا ية 

 1 %79.1 87  نفيذ القيا ة العامة 

 2 %58.2 64 الت  ا  ا ن القيا ة العامة

 3 %44.5 49 تغيا  القيا ة العامة 

 4 %44.5 49 تغيا  القيا ة العامة 
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 (5مدول يقم )

 يبان نااكإل طروقة  نظيم املجتاع التر  ولح للاااي ة 

 

( يأي مجتاع البحث في نااكإل طروقة  نظيم املجتاع التر  ولح للت بيذ 5يب م ااادول القابذ يقم )

% وماااء الت   ا  الثاا و ناااوكإل 90ظياث مااء ا ان صاادي هاذه الناااكإل ناااوكإل التناياة املحلياة بنقابة 

 80.9ة % وظوال ا اان املر باة الثالثااة نااوكإل العااال االمتااالي بنقااب88العاال بااان املنظاااب بنقاابة 

ويباااا  عكا  كلاع الت   اا   72.7ومااء فاي املر ب اة ارئااا ة نااوكإل العاال مااع مجتااع املنظااة بنقابة 

اهتاامااب طروقااة  نظاايم املجتاااع الليواار ظيااث تع ااو اناياة بااالغ للتنايااة املحليااة التاار  عتباا  املجتاااع 

 با ومث  ام اقاد ظوال الليور في أم  اا امة إليبا كاا  ر با بضروية التنقيذ والتكامل بان منظاا

ناااوكإل العاااال باااان املنظااااب ا ااان الت   ااا  الثاااا و أمااا نااااوكإل العاااال االمتاااالي ا قاااتخدم فاااي إطااااي 

املجتاع الليور للداا  اث الفئااب املظلوماة واملهضاومة اا اذ للضاغا ماع مجتااع املنظااة ا قاا  فاي 

 .(49)اصة ب روقة  نظيم املجتاع الغال  في إطاي  لع النااكإل وهذا ما تعب  ان  املرامع العلاية ااخ

 (6مدول يقم )

 يو ح املدائل العلاية التر تقتخدمها طروقة  نظيم املجتاع 

 110ن=

( ومهااة نظاار مجتاااع البحاث فااي املاادائل التار تقااتخدمها طروقااة نظاام 6يحادد ااااادول القااابذ يقام)

ا ان هااذه املادائل ماادئل  اادايم  املجتااع فااي املجاال القيامااور ظقا  أولووااة ا ااتخدامها ظياث ماااء

% وظظاى 90%  له مدئل  حقان و ناية القادياب بنقابة 97.2التكامل واملمايكة املجتاعية بنقبة 

نااكإل مااي ة  نظيم املجتاع في املجال 

 القيامور 

 ال  عم 

 ن   ن  

 11.81 13 65.5 72 ناوكإل العال بان املنظاان

 9.1 10 70.9 78 ناوكإل التناية املحلية

 19.1 21 56.4 62 ناوكإل العال االمتاالي

 27.3 30 47.3 52 ناوكإل العال مع مجتاع املنظاة 

 ال  عم  املدائل العلاية لل روقة 

 ن   ن  

 2.7 3 74.5 82  دايم التكامل واملمايكة واملجتاعية 

 10 10 67.2 75  حقان و ناية القدياب

 14.5 16 53.6 59 لي وااخدماب  حقان الوضع االمتاا

 حقان أوضا  اااااااب مهضوم 

 اا ذ 

52 47.33 22 20 

 14.5 16 56.5 72  بل املع مة املقتدامة 
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% ونال املر بة الرابعة مدئل 86.4باملر بة الثالثة مدئل  حقان الوضع االمتاالي وااخدماب بنقبة 

ر باااة ارئاااا ة  حقاااان أوضاااا  ااااااااااب % ب نااااا مااااء فاااي امل 85.5 ااابل املع ماااة املقاااتدامة بنقااابة 

% وتعكااا  هااذه اال ااتجاباب والنقاا  التااار ظواالت اليبااا وا اان املجتااااع 80مهضااومة اا ااذ بنقاابة 

البحث ب هاية عل مدئل للاجتاع املوري مث ناظية واتقال  لع املدائل مع نااكإل  نظيم املجتاع 

( 5ب ب بياناب ااادول القابذ يقام )التر  ولح للاااي ة في املجال القيامور مث ناظية أئرى كاا ا

وعلهاا  نقاذ ماع اإلطااي التواويي النظاري وللاااي اة وطروقاة  نظايم املجتااع فاي إطااي املراماع العلاياة 

 .(50)املتخووة 

 (7مدول يقم )

 يظهر املواق  التر تقتخدم ايبا طروقة  نظيم املجتاع العال االمتاالي 

 110ن=

( املواق  التر تقتخدم ايباا طروقاة  نظايم املجتااع العاال االمتااالي ظياث 7يظهر ااادول القابذ )

% ومااء فاي املر باة الثانياة 91ل رقاة لألمها ة اا كومياة بنقابة ماء ا ن يأا هاذه املواقا  مقااندة ا

% واظتاال املر بااة الثالثاة وارئااا ة التعاماال مااع  قااذ القااوة فااي 88.25 قاديم ئاادماب مباراارة بنقاابة 

% وهااذه اال ااتجاباب تعكاا  ا اتخدام ال روقااة فااي املواقاا  املختلفااة واتقااال 80.9املجتااع بنقاابة 

ة ااخاصاااة بالعااال االمتاااالي فااي إطااااي  نظاايم املجتاااع كاااا أو ااا ت  اال ااتخدام مااع اردبياااب العلاياا

 املرامع املتخووة .

 (8مدول يقم )

 يو ح اال ت ا يجياب امللياة التر تقتخدمها طروقة  نظيم املجتاع 

 ال  عم  مواق  اال تخدام 

 ن   ن  

 11.8 17.3 70.9 78 ئدماب مباررة 

 15.5 32.7 53.6 59 مقاندة ارمه ة اا كومية 

التعامل مع  قذ القوة في 

 املجتاع 

65 59.1 21.8 19.1 

 ال  عم  اال ت ا يجياب 

 ن   ن  

 21.8 24 50 55 ا ت ا يجية القوة 

 19.1 21 58.2 64 ا ت ا يجية الضبا 

 4.6 5 46.5 71 با ت ا يجية التعاملب

 11.7 13 52.7 58 ا ت ا يجية  جايع 
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( يتبان أن طروقة  نظايم املجتااع فاي املجاال تقاتخدم ا ات ا يجيا   8با تقراء ااادول القابذ يقم )

 للاواق  التر  تعامل معها وال  ياا  لاع املر ب اة بالعاال االمتااالي ومااءب فاي املر باة
ع
 متعددة واقا

 88.2% وفاااي املر باااة الثانيااة ا ااات ا يجية التجاياااع بنقااابة 95.4ارولاان با ااات ا يجية املعااااملب بنقاابة 

% ونااال املر باة الرابعااة وارئاا ة ا اات ا يجية  80.9واظتال املر باة الثالثااة ا ات ا يجية الضاابا بنقابة 

ة تقتخدمها ال روقة % وور با لع ووتقذ مع اإلطاي العام لل ت ا يجياب املقتعد78.2القوة بنقبة 

 .(51)في مجال العال القيامور كاا تما  إلي  املرامع املخووة

 (9مدول يقم )

 يحدد اردواي املهنية املتوقع ا تخدامها في العال 

( إلان أدواي املانظم االمتااالي فاي املجاال القياماور ظياث أرااي مجتااع البحاث إلاان 9ول يقام ) ماا  ااااد

مختلا  اردواي املتوقاع مااي ا با فاي كلااع امليادان والتار  نقاذ ماع املواقاا  املهنياة التار  تعامال معهااا 

 م مااءب  ال روقة في هذا املجال مث ناظية واال ت ا يجياب املهنية املقتخدمة في  لع املواق  ومث

 لع اردواي ملياة لتلع املواق  واال ت ا يجياب املقتخدمة وييم  بايث النق  املئووة التر ظولت 

اااا  ا اااال معها ااااتم التعاما ااار يا ا اااا  التا  للاواقا
ع
اااا ا اااا  واقا ااااع النقا اااي  لا ا اااا فا ا ااااا   قايبا ااااع اردواي إال أن هنا اااا  لا ا اليبا

 . (52) اال ت ا يجياب املقتخدمة في  لع املواق 

 (10مدول يقم )

   طروقة  نظيم املجتاع في مجال املدااعة القيا ية يب م أهدا

ختلفاااة التاار تقااا ن إليبااا ال روقاااة فااي مجاااال املوااقاااة ( ارهاادا  امل10يو ااح اااااادول القااابذ يقااام )

القيا ية وبتحليل  لع ارهدا  يتبان أنبا  نقذ مع أهدا  ال روقة بوفة اامة والتر  ن وي ا ان 

 ال  عم  اردواي املهنية 

 ن   ن  

 6.4 7 71.8 79 امل ال 

 12.7 14 54.5 60 الو يا 

 15.5 17 70.9 78 املنما 

 ال  عم  ارهدا  

 ن   ن  

 واا  ارص ظياة كرواة 

 للاواطنان 

92 38.6 4 6.3 

 6.4 7 82.7 91 اا وول ا ن ظقول املواطنان 

برامم تعود بالنفع ا ن املجتاع 

 ككل 

76 69.1 12 10.9 
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أهادا  معنوواة وأهادا  مادياة  تا مم إلان هاد  ااام ومقاتار هاو املقااهاة هاو املقااهاة فاي  حقاان 

مقواودة فاي املجتااع بياد أن ارهادا  املو ا ة باااادول  مقتوى ظياة املاواطنان او إظاداغ تغاا اب

القابذ تعب  اث ارهدا  ااا يية اتو تق ن إليبا ال روقة في إطاي املدااعة القيا ية متققة في كلع 

 .(52)مع الكتاباب العلاية في هذا الم ن 

 (11مدول يقم )

 يحدد املهاياب التر تقتخدمها طروقة  نظيم املجتاع 

(  باان أن اااادول يبا م ظقيقاة مؤداهاا أن مجتااع البحاث 11با تقراء بياناب ااادول القابذ يقام )

ملواق  اث دياية باختل  املهاياب التر تقتخدم في املجال القيامور والتر  ر با بووية أو ب ئرى با

التر  تعامل معها ال روقة مث ناظية اضل اث اال ت ا يجياب املقتخدمة واردواي املتوقعة ومث أبرم 

ما أرايب إلي  البياناب ااادول ضاروية اكتقااب املانظم االمتااالي ملهااية إقاماة رابكة القااب علياة 

فاي إظاداابا هاذا بجاناا    ماي ة ا ان ااتبااي أن كلاع يتقاذ ماع موانا  التغياا  التار  قا بد  املماايكة

التكامال مااع املهاااياب ارئاارى كاب الواالة الو يقااة أيضااا ب بيعااة االاا  كاااا أو اا  با أدبياااب طروقااة 

 .(53) نظيم املجتاع في املجال القيامور 

 رابعا/ بيانات الدراسة امليدانية املرتبطة بموقف مجتمع البحث م  املشاركة السياسية :

ناااااب املتوااالة ملوقااا  ماااث املمااااايكة القيا اااية ماااا أراااكال ممااااايكت  وتماااتال هاااذا املحاااوي ا ااان البيا

ااااايكة  القيا ااااية و وقياااات املمااااايكة القيا ااااية ، وإ ااااهام مقااااري ااخدمااااة االمتااايااااة فااااي  فعياااال مما

 اث  هيان أوما  اال اتفادة ماث ديا اة املقاري ا ان املماايكة 
ع
املبحو ان في العال القيامور ، هذا اضل

 و    الباظث مث ئلل اااداول التالية :القيا ية وهذا ما ياكث او ي

 

 

 

 ال م  ع املهاية 

 ن   ن  

 8.2 9 78.2 86  جايع البياناب والبحث 

 8.2 9 58.2 74 إقامة ربكة القاب علية  مي ة

 11.82 13 48.2 53 ماع بياناب اث العالياب التمرتعية

مهاياب  تول بعالياب اااااااب 

 املتدائلة 

41 37.3 21 19.1 

 16.3 18 70.9 78 مهاياب  حدي ظاهرة العنوروة 

 28.2 31 50.9 59 اب  حدي ظاهرة ااان  مهاي 

 19.1 21 59.1 65 مهراب  واا  ياا املال اللمم
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 (12مدول يقم )

 يحدد املوق  ال ال  مث املمايكة القيا ية

 110ن=

 ن   املتغا  )موق  ال ال  (

 49.1 54  عم

 33.7 37 إلن ظد ما

 17.3 9 ال 

( موق  ال ال  مث املمايكة القيا ية ظيث أو ح أن يالبية ال لب بنقبة 12يظهر ااادول )

 و ختل  هذه النتيجة مع ديا ة محاد ابد الهادي التر أكدب ا ن 82.8
ع
% قد رايعوا  يا يا

ضع  املمايكة القيا ية ، ولعل هذه النتيجة  بان أن هنا  متغا اب أدب إلن هذه النتيجة 

كاب    ا  في هذا الم ن ظيث أن الثوي ان  2013ووونيو  2011االيجابية يباا  كون  ويتو يناير 

ذوي ااخو  وداع بم إلن ادم قبول االوضا  املجتاعية ماا يكون  هبا في انداااهم نحو اقتلعت م

 املمايكة القيا ية .

% قاد راايكت فاي ار ما ة 53.7( إلن ان يالبية مجتاع البحاث بنقابة 14 ما  ااادول القابذ يقم )

هنا  أئرى قد  اهات القيا ية القابذ  هيانبا في ااادول القابذ قبل ديا ة املقري وهذا  ع ر أن 

 ويا ها مث العوامل . 2011في  حقيذ كلع يكون ا ن يأ ها  وية 

 النتايم

أرايب الديا ة امليدانية إلن نااكإل طروقة  نظيم املجتاع امللياة للت بيذ في وأاادب  .1

اال تجاباب اث إديا  مجتاع البحث للنااكإل ارك   امللياة لظرو  وأوضا  املجتاع 

 املوري .

بينت الديا ة امليدانية كذلع ا ن املدائل املنا بة التر تقتخدمها ال روقة في املجتاع   كاا .2

الليور  و حليل هذه اال تجاباب ياكث ااخروإل بنتيجة مفادها ا ن مجتاع البحث ب هاية 

  .للت بيذ في إطاي املجتاع الليورعل مدئل مث ناظية واتقال كلع مع نااكإل  نظيم املجتاع 

الديا ة امليدانية املتولة باملواق  التر تقتخدم ايبا ال روقة للعال االمتاالي كاا أكدب  .3

 واكقت هذه اال تجاباب اتقال  لم املواق  مع االدبياب ااخاصة بالعال االمتاالي.

وبينت الديا ة املهنية اردواي  املهنية التر تقتخدمها  ال روقة ا ن نحو  عك  اتقاقها مع  .4

 تر  تعامل معها ال روقة وايضا اال ت ا يجياب املهنية املقتخدمة .املواق  املهنية ال

هذا اضل ااا أكدب الديا ة امليدانية مث اهدا  طروقة  نظيم املجتاع في مجال املدااعة  .5

 القيا ية واي باب  لع االهدا  ب هدا  ال روقة بوفة اامة .

اب متعددة تقتخدمها ال روقة ووضا  إلن كلع ما أمد   بياناب الديا ة امليدانية مث مهاي  .6

في مجال العال القيامور واي باب  لع املهاياب باملواق  التر  تعامل معها ال روقة 

 واال ت ا يجياب واردواي املتوقعة .
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 يدل ا ن دام ص ة ارع الديا ة .
ُ
 وئلصة ما  بذ أن املؤرر الثا و أيضا

 . املؤرر الثالث: موق  ال ال  مث املمايكة القيا ية -إل

 أكد يالبية ال لب ممايك بم في ار م ة القيا ية . .1

 وأاادوا بقيامهم باملمايكة القيا ية في ار م ة القيا ية التقليدية . .2

 كاا أكد يالب بم ب نبم قاموا باملمايكة القيا ية قبل ديا ة املقري. .3

وأن مث لم  ماي  ا هات ديا ة املقري في  حقيذ في ظف هم املمايكة القيا ية  .4

% ماا يدل ا ن أهاية ديا ة املقري في  حقيذ املمايكة القيا ية ملجتاع 85تجاوم  

 البحث .

 ااا أكدب الي  الديا ة امليدانية مث ومود أوم  اديدة لل تفادة مث  .5
ع
هذا اضل

 املقري في التحفاز مجتاع البحث ا ن املمايكة القيا ية .

 ر الثالث لص ة ارع الديا ة :وفي ضوء كلع ياكث للباظث أن يؤكد ا ن دام املؤر

 ا ن ما أ فرب ان  الديا ة امليدانية مث نتايم ايجابية مث ظيث داهاا لص ة ارع 
ع
و ر  با

الديا ة ياكث القول بص ة ارع الديا ة القايل بومود القة ايجابية بان  ديت  مقري ااخدمة 

 االمتاااية . االمتاااية في املجال القيامور واملمايكة القيا ية ل لب ااخدمة

 املراجع :

اااد ظادي داوود: تعليم ااخدمة االمتاااية وا جاهاب اا دا ة لدى ال لب، بحث منموي في املؤ ار القابع  .1

 .117، )املجلد الرابع (، ص 2004مايا  25-24امر لكلية ااخدمة االمتاااية، مامعة ظلوان 

متاااية في اا فا  ا ن الهووة املوروة ، ويقة اال محاد ابد الحي نوح : اإليرال الثقا  مهنة ااخدمة اال  .2

 .207م ، ص2000ابرول اام  3-2مقدمة للاؤ ار الثالث امر لكلية ااخدمة االمتاااية ، مامعة ظلوان ، 

محاد ابد الواظد: دوي منظااب املجتاع املد و في  ناية املواطنة لدى المباب ، بحث منموي في مجلة ديا اب  .3

 .1031، ااا ء ااخام  ، ص 2009أكتوبر ، 27اااية والعلوم اال قانية ، العدد في ااخدمة االمت

بحث منموي في  –ابد القلم القيد ابد القلم: ممكلب التعليم اااام ي في مور، الواقع وألاال الت وور  .4

ارول في الفت ة املؤ ار العل ر القنوي ارول ، مقتقبل التعليم في مور بان اااهود اا كومية وااخاصة، املجلد 

 .293، ص  2002يوني   26-25مث 

 .29، ص 2002مجدي ا و  ابراهيم، املنهج الت بوي  حدياب العور، القاهرة ، االم الكت  ،  .5

إبراهيم بيومو مرلي، اااامعاب و حدياب املقتقبل بحث منموي باجلة ديا اب في ااخدمة االمتاااية والعلوم  .6

 .39، ص1997 اال قانية العدد الثا و ، ابرول

 .66مجدي ا و  ابراهيم ، مرمع  ابذ ، ص  .7

ابد اا ليم يضا ابد العال ، اظاد وااء موتون ،  نظيم املجتاع أ   ومبادئ ، القاهرة ،  وب للدااية  .8

 .37، ص1990واإلالن والنمر، 

عة ظلوان والتغا اب نيفان محاد  وايذ ،اياان ا ا هللا : منهج  نظيم املجتاع  بكلية ااخدمة االمتاااية ، مام .9

املجتاعية املعاصرة، بحث منموي باجلة ديا اب في ااخدمة االمتاااية والعلوم اال قانية ، علية ااخدمة 

 .1847، ااا ء ااخام  ، ص2007، أكتوبر 23االمتاااية ، مامعة ظلوان، العدد 

او االمتاالي ، بحث منموي ظادي محاد ابراهيم منووي :  قووم ااالية مناهج ئدمة الغرع ، إاداد ارئوا .10

 م.1993في مجلة القاهرة للخدمة االمتاااية ، املعهد العالي للخدمة االمتاااية ، القاهرة ، يناير 
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–نوية بنت ابد هللا طا ش : ديا ة  قوواية لدوي التديو  امليدا و في إكقاب ال الباب القيم واملهاياب املهنية  .11

 دمة االمتاااية ، مامعة ظلوان .يا ل دكتوياه يا  منموية ، علية ااخ

ارااب مودان ئليل : تعليم ااخدمة االمتاااية ومقتقبل الرااية االمتاااية في مور ، بحث منموي في املؤ ار  .12

 .2000القنوي اا ادي امر لكلية ااخدمة االمتاااية بالفيوم ، مامعة القاهرة ، مايو 

لديا اب العليا ، بحث منموي ، املؤ ار العل ر الرابع امر هيام راكر ئليل، واقع التديو  امليدا و ل لب ا  .13

 .2003لكلية ااخدمة االمتاااية، مامعة ظلوان 

 ومادي مو فى اظاد : نحو  ووي ااودة تعليم الديا اب العليا باؤ قاب تعليم ااخدمة االمتاااية ، املؤ ار  .14

 .1528، ص2005العل ر الثامث امر لكلية ااخدمة االمتاااية ، مامعة ظلن 

أظاد ابراهيم ظا ة: املت لباب املعراية لألئوااو االمتاالي كاؤرر ااودة تعليم ااخدمة االمتاااية ، مجلة  .15

( ، 21ديا اب في ااخدمة االمتاااية والعلوم اال قانية ، علية ااخدمة االمتاااية ، مامعة ظلوان ، العدد )

 .11، ص2006ااا ء االول، اكتوبر 

: مناهج تعليم ااخدمة االمتاااية و ناية  قااة املواطنة لدى ال لب ، بحث منموي في اااد ظادي داوود  .16

 .954، ص2007املؤ ار الدولي العمرون لكلية ااخدمة االمتاااية ، مامعة ظلوان 

 اا  ظقث منووي،  امو مو فى عامل مايد: برنامم مقت ح لتناية  الولي القيامور لدى المباب ، بحث  .17

ديا اب في ااخدمة االمتاااية والعلوم اال قانية ، علية ااخدمة االمتاااية ، مامعة ظلوان ،  منموي في مجلة

 .82-81، ااا ء ارول ، ص ص 2006( أكتوبر 21العدد )

محاد أظاد ابد الهادي : ا جاهاب رباب اااامعة نحو املمايكة القيا ية ، بحث منموي في املؤ ار العل ر  .18
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