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 (الرعاية االجتماعية والحاجات اإلنسانية ) 

 قسم الخدمة االجتماعية/ كلية اآلداب

 مها عبد الحميد الورفلى/كتورةدال

 :مقدمة

اإلنسان لذلك ارتبطت باستقرار  هم ترتكز على مساعدة اإلنسان ألخيمفهومها القديباالجتماعية الرعاية      
اة االجتماعية وتطور معها مفهوم الرعاية عبر العصور واألزمنة اإلنسان من التاريخ البعيد، ثم تطورت الحي

 .وكذلك األديان إلى أن وصلت لمرحلة ما هي عليه أالن

حيث أخذت الرعاية االجتماعية في وضعها الحالي مفهوم يؤكد على أنها ُمركب من النظم االجتماعية      
ق تقديم أنواع الخدمات الموجهة عدة الناس عن طريمسابًا من المهن واإلعمال التي تهتم يتضمن اطارًا واسع

 .التغيير االجتماعي وتدعيم وتقوية الضبط االجتماعي من أجل رفاهية اإلنسان في المجتمع حداثوا  

ومع تطور المهن المختلفة ومنها مهنة الخدمة االجتماعية ظهر العديد من الحاجات األساسية المتطورة 
 .      ماعية لإلنسانالتي تواكب تطور الحياة االجت

قرار وثيقة حقوق اإلنسان عام  م 8491بدأت الدول الحديثة تهتم بتوفير الحقوق األساسية للمواطنين وا 
من حق كل فرد في المجتمع في الضمان االجتماعي والحصول على ( 22)وما أوضحته تلك الوثيقة في المادة 

 (.1)نى عنها لكرامته،حاجته االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي ال غ

الرعاية االجتماعية نسق منظم من الخدمات واألجهزة التي يتم إعدادها لمساعدة )ند لذا عرف فريد ال     
اإلفراد والجماعات في تحقيق مستويات مناسبة للصحة والمعيشة ولتدعيم العالقات الشخصية واالجتماعية مما 

 (.2)،(تهم بما يتماشى مع احتياجاتهم ومجتمعاتهميمكنهم من تنمية قدراتهم وتحسين مستوى حيا

إذا فالرعاية االجتماعية تعد نسق منظم من الخدمات تهدف لمساعدة اإلفراد والجماعات إلشباع      
 .احتياجاتهم ولتدعيم عالقاتهم وللحصول على مستويات مناسبة للصحة والمعيشة

مجموعة من الخدمات والبرامج ))ي كونها عبارة عن ص فتفيرى الرعاية االجتماعية تخ( ليذمان)أما      
التي تقدمها الدولة نحو فئات معينة من اإلفراد أو الجماعات لمن يحتاجون إلي ضروريات الحياة األساسية أو 

 (.1)،((يحتاجون إلي الحماية سواء كانوا أفراد أم أسر وخاصة من يشكل سلوكهم تهديد لرفاهية المجتمع
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ه الرعاية لتشبع احتياجاتهم وتوفر لهم ذن الدولة إلي الفئات المحتاجة لهلبرامج مقدمة مفالخدمات وا     
  -:الرعاية االجتماعية كما يلي مقومات( ليذمان)ضروريات الحياة األساسية، لذا وضع 

 .يعنى مصطلح الرعاية االجتماعية مظاهر معينة من رعاية الشعب تقوم بها السلطات الحكومية -8

ف الرعاية المنظمة التي تقدمها الهيئات االجتماعية الخاصة عن الرعاية العامة التي يمكن أن نطلق تختل -2
 (.2)عليها الخدمة االجتماعية،

ل المسؤولية الحكومية التي تمارس لتحقيق هي حم))عاية االجتماعية الحديثة الر ( هوار ريل) يعرفو      
للشعب أي لكل من الفرد واألسرة إلشباع الحاجات التي ال تقوم األمن والحماية وتوفير فرص التكيف الناجح 

هيئات آخري بإشباعها بما في ذلك المساعدات المالية للمحتاج وحماية الضعيف والعاجز من االستغالل 
 (.3)،((االجتماعي وتوفير الخدمات العالجية أو السكنية

إفراد المجتمع لتحقيق األمن واالستقرار والتكيف  إذًا الرعاية االجتماعية تعد مسؤولية الحكومة اتجاه     
االجتماعي واالستقرار النفسي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي وذلك من خالل إشباع الحاجات وتوفيرها كما 

 . في ذلك المساعدات المالية للمحتاج وحماية الضعيف والعاجز من االستغالل االجتماعي

 :الحاجات اإلنسانية -:أوالً 

الفرد في الحصول على وسائل اإلشباع  دىر بالحرمان مصحوبة برغبة معينة لهي حالة من الشعو ))     
الكائن الحي للحفاظ على حياته كالحاجة إلي الطعام  هما يفتقر إلي))وأيضا  (.4)،((المختلفة إلزالة هذا الحرمان

 (.5)،((لزم لضرورة تحقيق هذه الحاجةأو الشراب أو لحمايته كالحاجة إلي تجنب الخطر مع توفر اإلحساس الم

والحاجة هي اختصار الكائن الحي إلي شئ ما جسميًا أو نفسيًا أو اجتماعيا مما يترتب على ذلك 
وبما أن الحاجات اإلنسانية تتنوع وتختلف وتندرج من حيث أهميتها . الشعور بالنقص واإلحباط وحالة عدم التوازن 

- :تلك الحاجات وهي كاألتي( أبراهام ما سلو)كائن الحي لذا فقد أكدت نظرية وضرورتها رغم تكاملها بالنسبة لل
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- :هرم االحتياج لدى اإلنسان 

 :تندرج الحاجات حسب أهميتها في شكل هرمي ويتكون هذا الهرم من 

 .االحتياجات الفسيولوجية -

 .احتياجات األمان -

 .االحتياجات االجتماعية -

 .الحاجة للتقدير -

 .جة لتحقيق الذاتالحا -

ى وهي اقو ( الحس -الهواء -الشراب -الطعام )تبدأ من الوالدة  التي فاالحتياجات الفسيولوجية هي الحاجات
لتحرر االحماية من المخاطر، و  -الطمأنينة واألمان)حتياجات األمان وأكثرها إلحاحا لدعم اإلنسان واالحاجات 

ؤدى إشباع هذه الحاجات إلي تحقيق النمو النفسي السليم لإلنسان وي( قات والحاجة إلي النظاملعالمن الخوف وا
 .واالحتياجات االجتماعية كالعالقات العاطفية واألسرية واألصدقاء

 (التقدير االعتراف –االنجاز لقبول الكفاءة )الحاجة للتقدير واالحترام 

العليا والمقدرة على التجريد والحب  ان الفرد للقيم اإلنسانيةضحاجة لتحقيق الذات وتتمثل في احتأتي التتم 
 .والسمو

 :االجتماعية في الحاجات اإلنسانيةالرعاية  -:ثانيا     

ل على مدى العصور لما عده اإلنسان إلشباع ذمفهومها الواسع تعد جهودًا تببية والن الرعاية االجتماع     
ة عاشت عمر اإلنسانية كلها وستظل تعيشه لعوز لذا فهي طاهرة اجتماعية دائمافي حالة الحاجة أو  تهاياجتاح

التي  طالما عجزت وستعجز المجتمعات عن إشباع حاجات الفرد الضرورية ويمكن تصنيف الحاجات اإلنسانية
الرعاية االجتماعية إلشباعها والتي استنبطت من أدبيات الرعاية االجتماعية ومن اإلطار التصوري  ىتسع

- :لمجتمع وهي كآالتيلخدمات الرعاية االجتماعية في ا

- :الحاجة إلي اإلحسان -1

شباع هذه يعد اإلحسان حاجة أساسية من الحاجات اإلنسانية باعتبارها الرعاية االجتماعية للحي    اة وا 
تحقق التكيف االجتماعي والرضا النفسي االجتماعية واإلنسانية بين األفراد والجماعات والمجتمعات، الحاجة ، 

ة االجتماعية، واإلنتاجية، والثقافية، والسياسية، والنفسية، والذوقية، لذلك كانت البدايات األولى وفي مجاالت الحيا



 م7102يونيو   مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية        العدد الثالث            

 

 4 م7102نيويو    العدد الثالث        مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية 

وصفت الرعاية االجتماعية في العصور الوسطى بأنها مرت )) للرعاية االجتماعية تقدم على شكل إحسان، حيث 
 (.1)،((منظمًا  اإلحسان غير المنظم، وشبه المنظم، ومن ثم بدأت تأخذ شكالً : بمرحلتين

مفهوم اختلف تقدمها  ة وجود ، وبتطور المجتمعات وفاإلحسان بمعناه القديم كان يقدم على أنه شفق     
اإلحسان إلي حسن المعاملة بين األفراد والجماعات والمجتمعات، وبهذا يقوي العالقات وينميها فيترتب عليه 

ي حاجة إلي تقدير اآلخر الذي أظهر فعل اإلحسان سلوكًا السلوك المرضي المحقق للفائدة والمنفعة لمن هم ف
وكرمنا ))وقواًل وعماًل ، من أجل إظهار قيمة اإلنسان واحترامها وتقديرها واالعتراف بها مصداقًا لقوله هللا تعالى 

ة التغير لذا فإن اإلحسان قيمة أخالقية تتطور مع المتغيرات التاريخية ، مما يجعلها تواكب حرك(. 2)،((بني أدم
 .الزمني، فهي ال تقتصر على ماضي وال على حاضر بل هي تمده لتشمل المستقبل

وبما أن اإلحسان قيمة أخالقية وذات بعد إنساني فهي إذن ليست قاصرة فقط على مد يد العون      
يها على أنها ، بل اإلحسان قيمة ينبغي أن ينظر إل(كوارث وحروب)للمعوزين أو المحتاجين أو الذين يعانون من 

بناء المعنوي لتشمل التزويد بالمعلومة النافعة والخبرة المفيدة والتأهيل الذي الليست مادية فقط بل أنها تمتد إلي 
جبات وتحمل المسؤوليات بإرادة وحرية ومن هذا المنظور يؤكد ديننا الحنيف ايمكن من ممارسة الحقوق وأداء الو 

ه حاجة واألخذ بأيديهم حتى ال يقعون أسر الحاجة مصداقًا لقولبالذين هم  أهمية اإلحسان وحسن معاملة األفراد
ن أحد من المشركين : ))تعالى ستجارك فأجره حتى يسمع كالم هللا ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم ال إوا 
ه جنسن دينه و ، فحسن المعاملة بين الناس يعد رعاية تقدم لكل من هو محتاج لها بغض النظر ع( 3((.)يعلمون 

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير : ))ولونه ليتمكنوا من العيش بكرامة ويتحقق لهم األمن وأيضًا قال تعالى
 (.4)،((ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون 

 .وهذا دليل آخر على أن طريق الفالح يمكن من األمر بالمعروف قواًل وفعاًل وعماًل وعقيدة    

- :لحاجة إلي المساعدةا -2

ءًا أكانت مادية أم معنوية بالمعلومة أو النصيحة أو التوجيه االمساعدة المتمثلة في مد يد العون، سو      
باألشياء المادية التي تشبع حاجة مؤقتة، لذا فالمساعدة مؤقتة، إال أنها تسهم في جعل اإلنسان يبحث عن فرصة 

مك ته، فالمساعدة تقدم ألفراد المجتمع العاجزين والمحتاجين إلي اانياته ومهار تمكنه من االعتماد على قدراته وا 
تعرضوا للكوارث أو المصائب، لذلك تعد اإلعانة نوعًا من أنواع المساعدة  مالعناية وقد تكون أسباب عجزهم ألنه

لية تساعد األفراد على ون تأهياالجتماعية واالقتصادية والنفسية، والثقافية والسياسية والذوقية، والمساعدة هنا قد تك
هم وترشدهم إلي مهارات أخرى يمتلكونها تكون لهم عونًا ويسدون بها حاجاتهم وتؤدي هذه ئبتجاوز مصا
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عادة الثقة في أنفسهم فتزيدهم إصرارًا على متابعة الحياة بكل ثقة وشفافية دون أن تكون سببًا في ا المساعدة إلي 
أيديهم ال بأيدي غيرهم، وعليه فأن المساعدة قد تكون فردية أو أسرية أو مجتمعية تأخرهم فيبنون بذلك مستقبلهم ب

 (.تجاوز أزمات وكوارث طبيعية أو غير طبيعية ) وقد تكون محلية أو دولية إال أنها قد تشبع حاجات مؤقتة 

  -:الحاجة إلي التعاون  -3

، فتعاون اإلفراد والجماعات والمجتمعات يسهم التعاون أحد الحاجات المستنبطة من الرعاية االجتماعية     
خفض إلي مستوي أحسن ومن درجة المفضل منحاالت األفراد ويرفعهم من مستوى في إحداث تغيير ملموس في 

إلي درجة األفضل ، فالتعاون قيمة تسهم في إحداث التغيير االجتماعي، والسياسي، واالقتصادي، والنفسي، 
في كافة المجاالت، وترتقي بهم إلي ما يمكنهم ل األفراد والجماعات والمجتمعات أحواوالثقافي، والذوقي، ويحسن 

تحقق إشباع ية ضرورية للحياة اإلنسانية وبها من مواكبة التغيرات التي تحدث عبر العصور، إذن فالتعاون قيم
استيعاب األنا لألخر وأيضًا الحاجات االجتماعية والنفسية كالحاجة إلي التقدير واالحترام واالعتراف واالعتبار 

ناثًا، مثقفين ومتعلمين، فالسفة ومهندسين، وجميع  يسهم في رقي األفراد والجماعات والمجتمعات ذكورًا وا 
التخصصات، لذا فالتعاون ال يحدث بين فئات محدودة فقط بل بين جميع فئات المجتمع، وهكذا بالتعاون تتحقق 

وتعاونوا على البر والتقوى وال : ))وجماعاتها ومجتمعاتها قال هللا تعالىرعاية اجتماعية شاملة تلحق أفرادها 
لذلك اشترط ديننا الحنيف التعاون على الخير ال على الظلم واإلساءة لنتمكن (. 1)،((تعاونوا على اآلثم والعدوان

رساء العال قات والعالئق من فهم وتفهم بعضنًا البعض، إذن فالتعاون قيمة أساسية تمكن من االستقرار وا 
االجتماعية بين األفراد والجماعات والمجتمعات بشكل سليم، وبدون تعاون يصعب على األفراد إشباع حاجاتهم 

 .ورغباتهم ومتطلباتهم االجتماعية، والنفسية، والثقافية، واإلنتاجية، والسياسية

المستوى )و ( المستوى العالمي)لينهض بالمجتمع ويرتقي به، إلي ( المستوى المحلى)ويمتد التعاون من      
، عليه فالمجتمعات ترى أنه مهما كانت إمكاناتها وقدراتها وطاقاتها، فأنها ال تستطيع أن تنهض بذاتها، (اإلنساني

 .إن لم يكن التعاون قاعدة بين أفرادها وجماعاتها ليسود التقدم والتطور والتغيير والتغير

مكافحته تحتاج إلى التعاون، والقضاء عليه ال يتم من خالل جهود ( ازيرمرض أنفلونزا الخن: )على سبيل المثال 
، بل يتطلب تكاثف جهود كل هؤالء جميعًا أفراد وجماعات هوال جماعة بذاتها وال مجتمع بعينفرد بذاته 

 ومجتمعات، لذا فالجهود الفردية تظل بحاجة إلى جهود جماعية وهذا ما يؤكد أهمية قيمة التعاون، إذن يعد
التعاون على المستوى العالمي، تعاون من أجل حياة إنسانية خالية من التحيز واألنانية فتؤسس فضائل يبني بها 

 .إنسان الغد

 

                                                           
1

 (.     2)سورة المائدة اآلية  -
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- :الحاجة إلى المشاركة  -4

تعد المشاركة حاجة إنسانية استمدت من الرعاية االجتماعية المتجسدة في أفعال سلوكية تمكن الفرد     
ومتابعته في ضوء حقوق تمارس وواجبات تؤدى  هن اتخاذ القرار واإلسهام في تنفيذوالجماعة والمجتمع م

 .ومسؤوليات يتم حملها وتحملها بإرادة حيث يشارك األفراد بإرادة واعية

إذن مشاركة الفرد تتنوع من حيث اإلمكانات واالستعدادات والقدرات والمهارات والجهود والتفكير والعلم    
لتحقيق الهدف من قيمة المشاركة، لكي يسهم في إحداث نقلة  أن يشارك األخر وفقًا لذلك مكنوالعقل وكل فرد ي

أيضًا مشاركة اآلخرين في مناسباتهم د على المشاركين بالخير والنفع، في المجال اإلنتاجي، التي تعو 
هذه المشاركة مادية أم  االجتماعية، سواء في حالة الفرح أو في حالة الحزن، تعد مشاركة وجدانية، سواء أكانت

بالعمل الجماعي المشترك الذي تتساوى عناصره في )معنوية، لذا تعد المشاركة عمل جماعي ال يقوم إال 
 (.اإلنتاج

عليه فالمشاركة تؤدى إلى التماسك والترابط والتفاعل وبذلك تحقق الرعاية االجتماعية في المجتمع ،      
 (. 1)، ((فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في األمر: ))قوله تعالىوكذلك فالشورى مشاركة مصداقًا،  ل

فالشورى مشاركة وتشمل كافة العالقات والعالئق بين الناس وهي ال تقتصر على فئة بعينها، بل       
 ستوعب الجميع دون استثناء سوءًا أكانوا أفراد أم جماعات أم مجتمعات، فمثاًل الشورى بين الزوج والزوجة بينت

أفراد األسرة وأفراد الجماعة الواحدة أو بين الجماعات والمجتمعات وفي جميع المجاالت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية والذوقية والنفسية، ولذلك تعد المشاركة شراكة بين األطراف ألنها عمل جماعي مشترك 

سب القدرات واإلمكانات ليتحقق لكل فرد التقدير ن في أخذ الفرص وعلى حو وعليه فإن المشاركة والمساواة تك
ومسؤوليات تحمل دون حرمان في إطار المصلحة  ىلكل فرد حقوق تمارس وواجبات تؤد واالعتراف ويصبح

 .اإلنسانية

- :الحاجة إلى العدل -5

فيها األفراد في الحقوق والواجبات  ى الرعاية االجتماعية ، حيث يتساو  حاجة أساسية ومستمده من
ذا حكمتم بين الناس أن تحكموا ))المسؤوليات ويقول هللا تعالى و  إن هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها وا 

ليها ، وتوصف بأنها عادلة والعدالة تعني ( 2((.)بالعدل ، إذن العدل مصدر تستمد منه أحكام ، يحتكم بها وا 
ى الواجبات ويحرص على تأديتها وترتب على ذلك رعاية اجتماعية ، حيث تراعى الحقوق فال ينقص منها وتراع

 .مسؤوليات ال يتم التنصل منها

                                                           
-

1
 (. 111) سورة آل عمران ، اآلية  

2
  (. 15) سورة النساء، اآلية  -
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أن العدالة ال تعني التساوي بمعناه الرقمي بل تعني أعطاء كل ذي حق حقه من حيث الحقوق      
س التفكير والواجبات والمسؤوليات، ألن القدرات االستعدادات اإلمكانات الميول الرغبات المشاعر األحاسي

البيولوجي  هكل منهما تركيبلال تتساوى المرأة والرجل، من حيث القدرات ف: ، على سبيل المثالى المهارات ال تتساو 
الذي يختلف به عن اآلخر مما يستوجب مراعاة وهنا تكمن الرعاية االجتماعية التي تستوعب هذه الحقيقية فتمكن 

د االعتراف والتقدير ويتحقق االستيعاب المشتمل للرجل المرأة ما تقدر عليه وتمكن الرجل بما يقدر عليه ليسو 
 .حقق قيمة العمل المشترك بالمشاركة على حد سواء دون استثناء وبما ي والمرأة

طبيب مع طبيب وال ممرض مع ممرض وهذا يدل على العدل ألن لكل منهما ما  ى لذا فإنه قد ال يتساو      
ات وفروق فردية، سواء في العطاء أم في المهارات أم في اإلمكانات يميزه عن اآلخر وألن لكل منهما خبرة وقدر 

 .أم في غيرها من المتغيرات، وهذا العدل

إذا العدل قيمة إلحقاق الحقوق، وأداء الواجبات، وحمل المسؤوليات، مع احترام النوع، والجنس،      
ستعداد، والتهيؤ، والمهارات، والخبرة، والتوازن والقدرات، واإلمكانات، والمشاعر، واألحاسيس، والقوة، والقدرة، واال

االجتماعي الذي يستوجب العدل، الذي يراعي تلك المعطيات والمتغيرات، ويقدرها أحسن تقدير، ويقف عندها 
 .دون أن يتجاوزها، لذا فإن الرعاية االجتماعية مؤسسة على قيمة العدل

- :الحاجة إلى المساواة  -6

لتعامل مع األفراد والجماعات والمجتمعات، سواًء أكان على المستوى المحلى أم حاجة مؤسسة على ا     
على المستوي الدولي، أم على المستوى اإلنساني، لذا فإنه من الضرورة مراعاة كل المستويات وكل مرحلة 

 .عمرية، دون أن تغلب معطيات مرحلة على مرحلة أخرى 

جتماعية عبر التاريخ، لذا فهي أحدثت ثورة عالمية منذ القدم من أجل وألن المساواة قيمة أقرتها الرعاية اال    
القضاء على الظلم والطغيان ومصادرهما واالحتكار وعناصره، ألجل أن يفسح المجال أمام الجميع في ممارسة 

كم من نفس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق: )) الحقوق وأداء الواجبات ، وتحمل المسؤوليات، قال هللا تعالى
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجااًل كثيرًا ونساءً  واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام إن هللا كان عليكم 

 (.1)، ((رقيباً 

فاهلل خلق اإلنسان من نفس واحدة وبث منها رجااًل ونساًء ولم يفرق بين الناس من حيث الجنس واللغة      
 .من حيث التقوى  واللون والنوع والعمر إال

                                                           
1

  (.1)سورة النساء ، اآلية  -
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إذن فالمساواة قيمة إنسانية تحقق االعتبار واالحترام والتقدير واالعتبار واالعتراف للزوج والزوجة، وألفراد     
األسرة والمحيط االجتماعي، وهي التي تعطي بعدًا للمواطنة وحقوقها، فالمواطنون متساوون في أوطانهم، وفي 

ي تحمل مسؤولياتهم، ولذلك فالمساواة تجعل الوطن ملكًا عامًا، وتجعل الحق بلدانهم، وفي حقوقهم، وواجباتهم، وف
ملكًا عامًا، وتجعل الواجب ملكًا عامًا، وتجعل المسؤولية فيه ملكًا عامًا، وال ينبغي أن يحرم أحدًا ويمنح لكل 

 .الناس

  -:الحاجة إلى التضامن  -7

نسانية، تتوحد فيها جهود       في : على سبيل المثال( ألفراد والجماعات والمجتمعاتا)قيمة اجتماعية وا 
في حالة الحزن )يتضامن جميع الناس مع بعضهم البعض، وخاصة في المناسبات االجتماعية : المجتمع الليبي

جاوز الناس أزماتهم ت، حيث نجد أن أغلب األسر تتضامن مع بعضها البعض في السراء والضراء لي(أو الفرح
فالتضامن تالحم الجهود االجتماعية لمقاومة مصاب معين، أو أزمة معينة حلت بالفرد أو  وتحل مشاكلهم، لذا

 .الجماعة أو المجتمع، وعليه فالتضامن في أساسة عمل تطوعي أهلي

لذا تأسست الرعاية االجتماعية على قيمة التضامن، ذلك من أجل مواجهة األزمات التي تحدث، سواًء      
ل الجهود من أجلها ، ذالتضامن إحساس عام وقيمة عامة تبة أم مجتمعية، وبالتالي ففردية أم جماعي تأكان

للمساهمة في حل مشكلة أو أزمة، وأيضًا فالتضامن يكون داخل المجتمع وعلى جميع مستوياته االجتماعية، 
: سبيل المثالكاألسرة والقبيلة واألمة إلى مكونات المجتمع، وكذلك هناك تضامن على المستوى الدولي، على 

الكوارث والفيضانات، حيث المساعدات واإلمدادات واإلعانات التي تقدم هي تضامن بين الدول لتمكن الدولة 
 .المصابة من تجاوز أزمتها ومحنتها وتمكن من النهوض والتقدم

هنا وكذلك قد يكون التضامن على المستوي الصحي مثاًل البيئة عندما تكون ملوثة أو غير نظيفة،      
صحاح البيئة، والذين ليست لديهم القدرة على العمل أو المشاركة أو العطاء أو  يحدث التضامن لتطهير وا 

 .التعاون، هم الذين يتآزرون عن طريق التضامن، فالتضامن يشمل التآزر االجتماعي

وهو قيمة ( وكاً فعاًل وسل)لذلك يعد التضامن قيمة من قيم الرعاية االجتماعية التي عمل ويعمل بها      
كراه وال إجبار، حيث الحس اإلنساني سواًء كان ماديًا أم اجماعات والمجتمعات إراديًا ودون تحرك األفراد ال

 .معنويًا، فيؤدى إلى التماسك والترابط بين األفراد والجماعات والمجتمعات

  -:الحاجة إلى التكافل -8

تكافل، في مكوناته قيمة عرفية للمجتمعات، ظهر أواًل حاجة أساسية ومستمدة من الرعاية االجتماعية فال
فاألبناء واألمهات هم الراعون والكافلون ألبنائهم والمعتنون بهم، ثم بعد بلوغ اآلباء سن  اآلسرةعلى مستوى 
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العجز، يصبح الكافلون هم المكلفون من قبل األبناء الذين كانوا مكفولين وعائلين لهم، وهكذا فالتكافل رعاية 
والمحتاجين،  ةلهم أو معيل لهم كاليتامى والعجز تماعية متبادلة، حيث تتكفل الدولة باألفراد الذين ال عائل اج

والتكافل أن يكون أفراد المجتمع مشاركين في المحافظة على المصالح العامة والخاصة ودفع المفاسد واألضرار 
قوقه التي عليه أن عليه واجبات عليه أن يؤديها سواء أكانت مادية أم معنوية، بحيث يشعر كل فرد إلى جانب ح

ينبغي تحملها دون إنقاص فيها كي يحدث التوازن  هنها، وبالتالي مسؤوليات على عاتقدون تنصل وهروب م
 .واالتزان بين أفراد المجتمع

نسانية؛ ألجل المحافظة على قيمة اإلنسان الذي خ      لقه هللا في ولهذا فالتكافل قيمة اجتماعية وأخالقية وا 
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر : ))أحسن تقويٍم؛ واإلنسان بقيمته وكرامته واعتباره، مصداقًا لقوله تعالى

وأيضًا قال رسول هللا صلي هللا (. 1)،((والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيالً 
اعى له دالجسد الواحد إذ اشتكي منه عضو تاحمهم وتعاطفهم كمثل مثل المؤمنين في توادهم وتر )وعليه وسلم 

، لذا فأن التكافل ال يقتصر على الحاجات المادية بل يتجاوز ذلك إلى جميع (سهر والحمىسائر الجسد بال
حاجات األفراد والجماعات والمجتمعات مادية كانت أم معنوية وهي بذلك تضمن جميع الحقوق األساسية لألفراد 

جماعات داخل الوطن أو األمة الواحدة، فعندما يمرض اإلنسان أو يعجز فهو في حاجة لمن يكفله حقه وال
ويعتني به، ويقدم له الرعاية الصحية، والنفسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والثقافية، والدولة هي كفيل عام لمن 

 .ال كفيل له، فالتكافل يشبع حاجة لرعاية اجتماعية ونفسية

  -:لحاجة إلى اإلصالح ا -9

اإلصالح حاجة من الحاجات اإلنسانية المستمدة من الرعاية االجتماعية، ومن األديان، فاألديان جاءت      
بهذا (. 2)،((هو الذي أنشاكم من األرض واستعمركم فيها: ))متضمنة لقيمة اإلصالح، مصداقًا لقوله تعالى
كل فرد من أفراد المجتمع اإلنساني، لذا استمدت الرعاية قيمة  يتضح أن مسؤولية العمار واإلصالح واجب على

صالح  صالح السلوك، واألفعال، واألفكار، وا  اإلصالح من األديان، واإلصالح يشمل إصالح العالقات، وا 
صالح العالئق بين المكونات االجتماعية  .األحوال العامة والخاصة، وا 

سين األحوال واألوضاع لتحقيق التقدم الرقي في كافة لذا فإن اإلصالح هو التغير لألحسن وتح     
يجاد عالجات وحلول لكافة  المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية، واالجتماعية، والنفسية، والذوقية، وا 
المشكالت والصعوبات، لذا على المجتمع أن يصلح الفساد، فكلما انتشر الفساد انتشرت الحاجة وتضاعفت وقد 

تمعات بسببه لذا فإصالح ضرورة بقيامها تحد الخالفات والمشاكل ويقل الخالف وتقوي الروابط األسرية تتأزم المج

                                                           
-

1
 (. 07) سورة اإلسراء اآلية  

2
  (. 61)  سورة هود ، اآلية  -
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والجماعية والمجتمعية، بالتالي فإن قيمة اإلصالح ترسي قواعد االستقرار النفسي ، والتي تحقق األمن 
 .االجتماعي

ماعة والمجتمع على العمل واإلنتاج واإلنجاز لذا فاإلصالح قيمة من قيم الرعاية التي تحفز الفرد والج     
حثين المحققين لإلبداع والمنجزين ابن عن العمل وينتقلوا إلى خانة اللكي ال يبقوا في خانة المستهلكين أو العاطلي

لألهداف والبالغين للغايات، إذن فاإلصالح يحقق البناء، واألعمار والفضيلة، ويقاوم الفساد والرذيلة والهدم 
 .اعسوالتق

  -:الحاجة إلى التأهيل  -11

حاجة من الحاجات اإلنسانية والمستمدة من الرعاية االجتماعية، والتي تمكن األفراد والجماعات من 
ممارسة حرفة أو مهنة، لتحسين مستوياتهم االجتماعية واالقتصادية، وتحقق لهم االعتراف، وألن التأهيل قيمة 

در، ومن ضعيف إلى قوي، ومن مستهلك إلى منتج، ومن تائه إلى موجه أساسية تحدث النقلة من عاجز إلى قا
بما يغرس الثقة فيهم ويوجههم لمعرفة ماهية إمكاناتهم ومهاراتهم وميولهم ورغباتهم، لذا فهو مستهدف من قبل 

تمعات، مؤسسات الرعاية الصحية والتعليمية والتدريبية والخدمية التي تنهض بمستوى األفراد والجماعات، والمج
من التي كانوا  ىوالجيد وترفعهم إلى مستويات أرق وتؤهلهم ألداء دور أفضل وأجود دون االنحصار على المفضل

عليها، ولذلك ترتب على هذه القيمة تحسين أحوال األفراد والجماعات والمجتمعات، ولهذا فإن التأهيل االجتماعي 
مكاناتهم وينقلهم من خانة المستهلكين واالقتصادي والنفسي والثقافي، يمكن األفراد من اال عتماد على قدراتهم وا 

إلى خانة المنتجين حتى الذي يعتقدون أنهم أصبحوا عاجزين، ألن التأهيل يمكنهم من التعرف على قدراتهم 
مكاناتهم التي لم تكن لديهم لها سابق معرفة فتوقظها لديهم فينتقلوا من مرحلة التبعية إلى مرحلةاومهار   تهم وا 

 .االعتماد على الذات ومجموع الذوات هو الذي ينهض بالمجتمع ويحقق له النقلة

في ر ل أن يخضعوا للتأهيل المهني والحإذن فالتأهيل يذلل الصعاب التي كانت تواجه بعض األفراد قب     
 .بشكل عام، فالهدف من التأهيل هو الرفع من مستوى األفراد، وتحسين أحوالهم في كافة المجاالت

  -:الحاجة إلى األمن -11

حيث أنه تمكن الفرد من اإلحساس باالستقرار االجتماعي، والسياسي، والثقافي، وتحقق له الطمأنينة 
مجال لمسؤولية : ))بأنها( هوارد سل)التي تمكنه من التعليم، والتعلم، واإلنتاج، والمشاركة والتعاون، لذلك يرها 

، وعليه مجال المسؤولية (1((.)حماية، وتوفير فرص التكيف االجتماعيالحكومة التي تمارس لتحقيق األمن وال
تمتد ويشمل كل مفردة من مفردات المجتمع بما يمكنهم من اإلحساس باألمن، فكل فرد باعتباره جزءًا من 
المجتمع الذي ينتمي إليه له حق في األمن ألنه ضروري لتحقيق االستقرار، ولذلك فاألمن قيمة لها أبعاد 
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نتاجية، وسياسية، وثقافية، ونفسية، وذوقية، لذا نجد أن كل المواثيق الدولية، أكدت على قيمة اجت ماعية، وا 
األمن، التي تمكن المواطن من حياة سليمة، وبيئة نفسية صحية الئقة ومناسبة، فاألمن هو الذي يخلق البيئة 

مناسبًا للتعليم والعمل، والمشاركة، والتعاون،  التي تهيئ للمواطن، سواء كان فردًا أو جماعًة أو مجتمعًا مناخاً 
: والتكيف، والتوافق والشعور باألمن ضرورة في كافة المستويات الفردية والجماعية والمجتمعية، على سبيل المثال

عندما تنشب الحروب بين بلدين، نجد أن الكثير من المواطنين يلجئون إلى بلدان أخري؛ بحثًا عن األمن، لذلك 
منظمات عالمية لرعاية أالجئين والمضطهدين، والمهاجرين، تقدم لهم رعاية، ألسباب الحروب أو  تأسست

 .ألسباب سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو نتيجة لحروب أهلية أو قبلية

- :الحاجة إلى الحرية  -12

اع الحاجات الحرية حاجة وحق من الحقوق التي تستوجب الممارسة بشكل إرادي، فبالحرية يتحقق إشب
، فالحرية قيمة ضرورية لإلنسان ومالزم له وال ( 1((.)الشيء الذي ال يستطيع اإلنسان أن يعيش بدونه))ألنها 

 ..يستطيع العيش بدونه فاإلنسان ولد حرًا إذن لماذا يستعبد؟

عاد اجتماعية العبودية، لذا فهي حق وواجب ومسؤولية وللحرية أب بذفالحرية قيمة تحقق السيادة وتن إذن     
تمتد إلى المستوي الفردي إلى الجماعي والمجتمعي، وفق حقوق تمارس، وواجبات تؤدى ومسؤوليات يتم حملها 

 .وتحملها بإرادة

وأيضًا على مستوى الوطن وعالقة المجتمعات بغيرهم من المجتمعات األخرى مع مراعاة الخصوصية      
استقاللية سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تجعل كل األفراد االجتماعية لكل وطن وأمة أو شعب، والحرية 

 . قادرين على اتخاذ قراراتهم في حدود حاجاتهم ورغباتهم

  -:الحاجة إلى التأمين  -13

فالتأمين جاء من أجل ضمان حياة اإلنسان ومستقبله، وألن حياة اإلنسان ووفقًا لقاعدة الممكن مليئة 
إلى عدم إشباع  ىتأمين تعويض عما فقده الفرد، فأدتوقعة أم غير متوقعة، إذن فالبالمفاجآت سواء أكانت م

توفير الدخل المناسب له وألسرته واجب أو في حالة وفاته : حاجاته بسبب كبر السن والعجز، على سبيل المثال
ي، وينظر للتأمين على فالضمان يعود لألبناء وللزوجة، لذا فالتأمين حق يرتبط بممارسة النشاط المهني أو الحرف

أنه الوسيلة التي تكفل للشخص دخاًل يحل محل ما يفقده من أجر نتيجة للتقاعد أو تحقق الحظر المؤمن 
نتاج يجنى، وكل ذلك رعاية، لذا فالتأمين يكون من قبل الضامن، (2.)منه ، وبالتالي التأمين يتحقق بجهد يقدم، وا 
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اطن من جهده أم من الشركة للعاملين فيها، أم المؤسسة، أم ما يدفعه المو ، (الدولة لمواطنيها)سواًء أكان الضامن 
 .هوعرق ضمانًا لمستقبل

إذن فالتأمين يحقق الطمأنينة النفسية، واألمن االجتماعي، ويحقق التوازن النفسي واالستقرار االقتصادي      
وحياته في  همن التأمين يصبح مستقبل ًا يمكنهترتب عليه اإلحساس بالراحة، فعندما ال يمتلك المواطن شيئيو 

خطر، إذا ما تعرض الفرد لحادث، أو كارثة من الكوارث وقد يجد نفسه غير قادر على التغلب عليها، 
ومواجهتها، لذا ففلسفة التأمين من أجل حياة أفضل، ومستقبل ال تشوبه المخاوف والظنون، فالمستقبل هو الغد 

 .ن وهو النقلة التي ينتظرها للغد األفضلمنذ اآل هالذي يسعى كل فرد لبناء

  -:الحاجة إلى المنافسة  -14

فالمنافسة تحث األفراد على توجيه رغباتهم وتنمية قدراتهم وتحفيز مهاراتهم، مما قد يستوجب وجود 
 تشريعات، وقوانين، ونظم، ولوائح على مستوى الدولة واألمة، لتتاح الفرصة أمام جميع األفراد، والجماعات،

الجميع لنيل االعتراف والتقدير فتزيد اإلنتاج وتعم المنفعة  وليتحقق لهم التطور والتطوير فيسعوالمجتمعات، 
 .ويتحقق اإلنجاز

وبما أن المنافسة قيمة ترتكز عليها الرعاية االجتماعية؛ ألجل تقديم العون والمساعدة، إذن فالذي يقدم      
لخدمة، واإلسراع إلى مد يد العون، يعد منافسة واإلنقاذ منافسة، والبناء مساعدة من أجل تجويد العمل، وتجويد ا

واألعمار منافسة، وهذه قيمة ترفع الرعاية االجتماعية وتزيدها جودة، وعليه فإن المنافسة قيمة تحفز الجميع؛ من 
نافسة باعتبارها قيمة أجل تغيير أحوال المجتمع، شريطة أال تكون المنافسة حكرًا أو على حساب هدم آخرين، فالم

ل الجهد في سبيل التفوق والتقدم مع مراعاة الخصوصية ذتهدف إلى رفع مستوى المجتمع، وب من قيم الرعاية،
والجهد الذي يبذل، ومراعاة الفروق الفردية، واحترامها، واعتبارها، وتقديرها، دون اإلغفال عن العدل في التوزيع 

، فاهلل سبحانه وتعالى ( 1((.)ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون )) : لىواألخذ والعطاء مصداقًا لقوله تعا
وعلى من يريد الحصول على المسك أن يجد ويجتهد وينافس ليظفر بغنيمة ( الغد)جعل المسك هو الخاتمة 

 .األمن واالستقرار في المستقبل

- :الحاجة إلى العمل  -15

مكاناتهم واستعداداتهم ومهاراتهم؛ من أجل تحقيق  حاجة وضرورة وعلى الجميع القيام به     إلبراز قدراتهم وا 
النقلة في حياتهم في كافة المجاالت، فمن خالل العمل تتحسن األحوال، وتتحسن الظروف المحيطة باألفراد 

( ابن خلدون )ل ويقوم بها األفراد والجماعات ويقول تبذع الحاجة من خالل الجهود الذي فالعمل ضروري إلشبا
حدث إال بالسعي، وعليه فالفرد أنه بالعمل يستطيع الفرد إشباع حاجاته، فاألعمال أصل المكاسب والكسب ال ي
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، لذا بالعمل يتمكن ( 1. )يقوم بأعمال مثل التجارة والصناعة وغيرها والتي من خاللها يشبع حاجاته ويحقق ذاته
ه الفرد من أجل ضمان حياة أفضل، ومن خالله تحل الفرد من إشباع حاجاته المادية والمعنوية وهو جهد يقدم

المشكالت االجتماعية، والسياسية، واالقتصادية، والثقافية، والذوقية، والنفسية، وتتغير الظروف المحيطة، لذا 
ينبغي على األفراد أن يعملوا وينتجوا من أجل إشباع حاجاتهم، فالعمل هو الوظيفة التي يقوم بها اإلنسان نتيجة 

مكاناته، استطاع أن يلبي احتياجاته، لوجو  ده في المحيط اإلنساني، فإذا استطاع كل إنسان العمل وفق قدراته وا 
وبذلك تتحقق له رعاية اجتماعية؛ ألن العمل يعنى امتالك الحاجة وبالتالي امتالك الحرية وهذا يقود إلى العيش 

د، سواء بين األفراد أو المؤسسات، فبالعمل تتقدم بمساواة، وال أحد يتحكم في حاجاته، فالعمل واجب على كل فر 
وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله : ))الشعوب، وتتطور المجتمعات، وتتحضر األمم، يقول هللا تعالى

، فالعمل حق، وواجب، ومسؤولية ، وهو أمر من هللا عز وجل وذلك لينعم اإلنسان بكرامته ( 2((. )والمؤمنون 
 .ويعيش سعيداً 

  -:الحاجة إلى التعليم  -16

التعليم يساعد األفراد والجماعات والمجتمعات على تنمية قدراتهم العقلية والفكرية وتحفز أذهانهم على 
االختراع واإلبداع واالنجاز، من خالل االطالع والتحليل والتفسير والتفكير والبحث والتقصي تمكنهم من تطوير 

أفضل المستويات، فبالعلم يستطيعون أن يميزوا بين الخطأ والصواب،  أنفسهم وتطوير مجتمعاتهم للوصول إلى
ظلمة، قواعد العلم والمعرفة وتفتح أبواب وتنار الدروب الم ىافع وبقدراتهم تصحح األخطاء وترسوبين الضار والن

الذين أمنوا منكم يرفع هللا ) : )له من منافع تحقق صالح الجميع مصداقًا لقوله تعالى الذلك التعليم قيمة هامة لم
الفرد يحدد من خالل علمه لذلك  ى هي على أهمية العلم وأن مستو ل، وهذا دليل ال(3((. )توا العلم درجاتو ذين ألاو 

م ترتقي الشعوب، وبالعلم يصل اإلنسان إلى أعلى مستوى من مستويات يجعله هللا في الدرجات العلى، فبالتعل
من قيم الرعاية االجتماعية، رف والمهارات الجديدة، وبما أن العلم قيمة الوعي واإلدراك فيتمكن من اكتساب المعا

 .م والمعرفة ؛ لضمان حياة أفضليلكل فرد الحق في التعلفإذن 

- :الحاجة إلى الصحة  -17

فالصحة تمكن الفرد من العطاء، العمل، اإلنتاج، وكلما كان اإلنسان معافى وبصحة جيدة، تمكن من 
سن حياته، ويحسن أوضاعه االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، والثقافية، واإلنسان بذل مجهود أكبر ليح

المعافى الخالي من األمراض يعد في حالة اتزان نفسي، وعقلي، وجسمي، وخلو الجسم من اإلصابات واإلعاقات 
خلو اإلنسان من  ، فالصحة قيمة شاملة وتعنى(فالعقل السليم في الجسم السليم)يمكنه من التفكير السليم 

األمراض االجتماعية والنفسية، والعقلية، وبخلو اإلنسان من هذه األمراض يشعر بالثقة والطمأنينة، وبالراحة 
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واالستقرار، تزيد إنتاجه وترتقي مكانته اإلبداعية وتتحفز مدركاته وتتهيأ إمكاناته لألفضل لألجود لألحسن، لذا 
على قيمة الصحة، فإنها بذلك تعنى خلو المجتمع من األمراض والعاهات فإن الرعاية االجتماعية عندما تؤسس 

 .واإلعاقات، التي تعرقل تقدم المجتمع وتطوره

- :الحاجة إلى الضمان  -18

فالضمان يشمل جميع أفراد المجتمع دون استثناء وال تقتصر على فئة معينة من األفراد، أو الجماعات، 
ويشمل كل اإلمدادات والمساعدات، التي تسعى إلى تحقيق أفضل  أو المجتمعات، فالضمان للمواطنين

يعطى للفرد عندما ( دخل)المستويات في حياة األفراد، وتحقق العدل واألمن والمساواة بين الجميع، فالضمان 
تنقطع مدة العمل الذي يقوم به، أو بسبب إصابته بمرض معين، نتيجة إصابة عمل، أو عند الشيخوخة ووصوله 

لة على مجموعة متنوعة من أنساق ودعم اليستخدم مصطلح الضمان للد))، حيث محددة لوقوفه عن العمللسن 
معاش التقاعد والمرض ، وتعويض اإلصابة واألمومة، وتعويض العجز، وتعويض البطالة، : الدخل مثل

على معاش  ، فالمجتمع يضمن لألفراد الحق في الحصول(1((.)وتعويض الطفل، وتعويض نقص دخل األسرة
معين، نتيجة لوجود مثل هذه الحاالت، وأيضًا عند الزواج، والوالدة، والوفاة، وعند الكوارث، وعند الطوارئ، 
وغيرها من المشكالت التي تواجه األفراد؛ إذن بوجود الضمان تكون الرعاية االجتماعية سائدة بين األفراد؛ ألنها 

حسان، ومساعدة المحتاجين والمحرومين بما يقرب المسافات بين األنا تؤكد على التراحم والتواد، تدعم البر واإل
 (.نحن المتعاونون نحن المجتمع اإلنساني المؤسسة على الفضائل اإلنسانية)آلخر ويرد منطق او 

 : ويمكن تحديد أهم االحتياجات اإلنسانية من منظور الرعاية االجتماعية وهي كاألتي

 .الحاجة إلى المشاركة -9 .الحاجة إلى التعاون  -3 .اجة إلى المساعدةالح -2 .الحاجة إلى اإلحسان -8

 .الحاجة إلى التكامل -1 .الحاجة إلى التضامن -7 .الحاجة إلى المساواة -6 .الحاجة إلى العدل -5

 .الحاجة إلى األمان -88 .الحاجة إلى األمن -81 .الحاجة إلى التأهيل -4 .الحاجة إلى اإلصالح -1

 .الحاجة إلى العمل -89 .الحاجة إلى المناقشة -83 .ة إلى التأمينالحاج -82

 .الحاجة إلى الضمان -87 .الحاجة إلى التعلم -86 .الحاجة إلى الصحة -85

ن الهدف األساسي للرعاية االجتماعية يتمثل في مقابلة الحاجات اإلنسانية ألفراد المجتمع إوعليه ف
فير اإلشباعات المالئمة لالحتياجات المختلفة وتنمية الموارد المتاحة والعمل على إشباعها وذلك من خالل تو 
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يجاد موارد جديدة ضمانًا لزيادة مستوى اإلشباع من خالل المؤسسات التي يعمل فيها األخصائي وتقديم  وا 
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 د المرأة في المجتمع الليبيالعنف ض

 األسباب والنتائج

 غادة دمحم سالمة أستاذ مساعد: الدكتورة 

 قصر بن غشير/ كلية التربية 

 :مقدمة

قديم قدم الوجود مند بداية التاريخ حيث تعد مشكلة العنف من المشكالت النفسية االجتماعية  إن العنف               
لتفسير هذه الظاهرة ارسة والتي أدت إلى حيرة العلماء حول تقديم وجهات النظر المختلفة المعقدة التى تستدعى البحث والد

نما( العنف ضد المرأة ) هناك مجموعة من العوامل مرتبطة  فهى مشكلة متشابكة ال تستطيع إرجاعها إلى عامل واحد وا 
 بهذه الظاهرة 

مة على أهمية العمل من أجل القضاء على العنف ضد حيث يشدد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بصفة عا         
 1المرأة فى الحياة العامة والخاصة 

وتعد ظاهرة التي تتعرض لها المرأة من الظواهر العالمية فهي موجودة في كل المجتمعات البشرية ، وعلى مر 
رجل والمرأة المطروح فى الدول العصور الغنية منها والفقيرة المتقدمة والمتخلفة  بالرغم من شعار المساواة بين ال

المتقدمة ال تزال هذه الدول تعيش بعض حاالت العنف ضد المرأة وربما يعود سبب هذه الظاهرة إلى العنف 
 .التي يؤمن بها الرجل تجاه المرأة " إنسانية اال" بشكل عام والنضرة الدونية  ينساناال

 2شخص اإلنسان أما فبجسمه أو ونفسه أو سلب حريتهإلى العنف باعتبار اعتداء على " "Garverويرى جارفر 

حيث نرى إن العنف هو جرح كبير يشعر بيه شخص العنيف ويصبح كأنه إنسان ميت ال يملك حريته      
 .ى رأىأوليس له 

العنف بأنة سلوك يعبر عن حالة انفعالية تنتهي بإيقاع األذى أو الضرر باألخر "Bandura"يرى باندورا      
داء البدني والهجوم اللفظي وتحطم الممتلكات وقد يصل إلى يان هذا األخر فردا أم شيا فهو يتضمن اإلسواء ك

 3حد التهديد بالقتل أو القتل

هانة وقد تصل ويمكننا القول بأن العنف يمر بمراحل تبدأ بانفعال وتتطور إلى الضرب والشتم والسب و اال    
 مرحلة القتلإلى حد االعتداء الجسدي وقد يصل إلى 

                                                           
م مرسى  1102 سبتمبر 24-57نمية القومية ، من تلتعليم الكبار مؤتمر دور المرأة العربية في ال –لمركز األقليمى .ا1

 0ص النهائيالتقرير  –اللبان 
جامعة  – بااآلدكلية  –سات ميدانية حول العنف الى ادر –العنف ضد المرأة  –خالد كاظم ابو دوح –مديحه عبادة 2

 17ص-2775للنشر والتوزيع سوهاج مكان انشر دار الفجر 

 
3

 05-00مرجع سبق ذكرها  –خالد كاظم ابو دوح  –ة عبادة حمدي
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 10 م7102نيويو    العدد الثالث        مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية 

أو نفسي شديد  يالعنف بأنة مهاجمة األشخاص أو استغاللهم على نحو جسمان "Audi"ويرى أوبرت أودي      
 ومن تم مهاجمتهم واالعتداء عليهم جسمانيا أو نفسيا 

 :مشكلة الدراسة

ي األكثر سوء تتمثل مشكلة الدراسة في أن ظاهرة  العنف ضد المرأة أصبحت تتصدر المراتب األولى ف       
وخاصة مع انعدام االستقرار السياسي واستمرار الحروب قي المنطقة العربية حيث أصبحت تعكس الجانب 

فالبتالي أمام تفاقم هذه الظاهرة السلبية الخطيرة وتنامي . اإلنحرافي المهدد للبنية االجتماعية لألسرة والمجتمع 
ف  على األسباب والنتائج ومحاولة تقديم الحلول واالقتراحات فسنحاول قي هذا الصدد بالوقو . أثارها المدمرة 

 .للمساهمة  في الحد من العنف ضد المرأة  في المجتمع الليبي

 :أهمية الدراسة

يعد العنف ضد المرأة من أهم المواضيع التي تستحق البحث والدراسة حيث هو امتهانا للكرامة اإلنسانية      
لدولية والشرائع السماوية ، ويظهر العنف ضد المرأة في مختلف قطاعات  المجتمع وخروجا وخرقا لكل المواثيق ا

بغض النظر عن الطبيعة والدين والثقافة أو البلد تخلفه وتقدمه بل وكثيرا ما تتنوع دوافع العنف وال يمنع حدوثه 
 .تقدم البلد أو تخلفه

 :أهداف الدراسة

 ..رة العنف ضد المرأة تهدف الدراسة للوقوف على أسباب تنامي ظاه.8

محاولة الوقوف على النتائج أو اآلثار المدمرة من جراء ظاهرة العنف ضد المرأة ومحاولة العمل على الحد . 2
 .منها

 التعرف على إشكال العنف األكثر انتشارا. 3

 .العمل على تقديم الحلول والمقترحات والتوصيات التي تساهم في الحد من هذه الظاهرة.9

 :ت الدراسةتساؤال

 ؟.ما هي أهم األسباب والدوافع التي تكمن وراء تنامي  ظاهرة العنف ضد المرأة.8

 ما هي النتائج او اآلثار من وراء ظاهرة العنف ضد المرأة  وكيف يمكن الحد منها؟. 2

 ما هي أشكال العنف األكثر انتشارا ضد المرأة؟. 3

 حد من هذه الظاهرة؟ما هي الحلول والمقترحات التي تساهم في ال.. 9
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 15 م7102نيويو    العدد الثالث        مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية 

- :المصطلحات و المفاهيم المستخدمة في الدارسة 

- :الظاهرة 

الظاهرة هي أي حدث يمكن مالحظته ومراقبته ورصده وقد تتطلب المالحظة العلمية ومراقبة الظاهرة     
 "1"استخدام أجهزة مهينة للمراقبة وتسجيل أو تجمع البيانات المتعلقة بهذه الظاهرة

- :الجتماعية الظاهرة ا

المجتمع ما كالسلوك جمعي أو هي ما يصاب به مجموعة من البشر فيعانون  يبأنها ما يمارسه الناس ف     
من نتائجه و تبعياته وتكاد تكون الظاهرة االجتماعية مشكلةّ أذا ما كانت ذات بعد سلبي أو ذات نتائج سلبيه 

 ."2"كل خاصتلقى بخاللها على المجتمع بشكل عام وعلى الفرد بش

 :العنف

هو استخدام القوة الجسدية أو الرمزية من أجل فرض القدرة على فردا أو جماعة تتجاوز المعيار المقبول  – 
 اجتماعيا 

ويعرف أيضا هو كل سلوك معنوي أو مادي يرافقه قوة إلحاق األذى باآلخرين ، وهو أفه اجتماعية سلبية تؤدى 
 .إلى نتائج سلبية

 -:المرأة تعريف العنف ضد 

إي عمل أو تصرف عدائي ، أو مؤدى أو مهين ، يرتكب بأي وسيلة ويخلق لها معاناة جسدية أو جنسية   هبأن-8
أو نفسيه  بطريقة غير مباشرة ، من خالل الخداع أو التهديد أو االستغالل الجنسي أو التحرش أو اإلكراه والعقاب 

 خرى ،أو إجبارها على البقاء أو استخدام أي وسيلة أ

و ويعرف أيضا بأنه السلوك المشوب بالقسوة والعدوان والقهر واإلكراه وهو عادة سلوك بعيد عن التحضر تستمر 
فيه الدوافع والطاقات العدوانية استثمارا صريحا بدائيا كالضرب والتقتيل لإلفراد وتكسير وتدميرا الممتلكات 

 "3"واستخدام القوه اإلكراه 

ع من حالة من اإلحباط نتيجة الصراعات نفسية ال شعورية تنساب بشخصية المرأة كما يعرف بأنه  سلوك ينب
 وتعوقها عن تحقيق أهدافها 

 
                                                           

 894ص8415المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر دمشق  2-ى طفليب بيرنوا المجتمع والعنف ترجمة األب رحالو .1
مدرسة العلوم  –األدوار المهنية لالخصائى االجتماعي فى مجال رعاية الشباب المشكالت النفسية االجتماعية  –أسماء عبد القادر .2

 .اإلنسانية أكاديمية الدراسات العليا
 35م ص2114عالم الكتب الحدين  –ج االردن –نيف  بالمرأة المعنفة يولوجية الرجل العسسالعنف األسرى . منير كرادشة 3
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 11 م7102نيويو    العدد الثالث        مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية 

- :تعريف المرأة 

تعرف بأنها األم التي تقع على عاتقها مسؤولية تربية األجيال القادمة وهى الزوجة التي تدبر البيت وتوجه      
ذا يجعل الدور الذي تقوم به المرأة فى بناء المجتمع دورا ال يمكن اقتصادياته  وهى بنت أو أخت أو زوجة وه

 إغفالها و التقليل من خطورته 

 -:أداة الدراسة 

 .على مجموعة من األسئلة التي تخص الظاهرة التي يتم دراستها  ي استمارة استبيان تحتو      

 -:عينة الدارسة 

طق مختلفة من  مدينة طرابلس وقدتم اختيار االعشوائية من منيتم اختيار عينة الدارسة التطبيقية بالطريقة     
أمراءه وقدتم توزيعها حسب  لفئة العمرية ( 31)العينة من ربات البيوت والنساء العامالت حيث بلغ عدد النساء 

 سنة 40 -81من 

 دارسة ميدانية  :نوع الدراسة 

- :حدود الدارسة 

األسباب المؤدية إلى عنف النساء والوقوف على النتائج في  يهتم الموضوع بدارسة -:الحدود الموضوعية 
 .المجتمع الليبي ومحاولة تقديم الحلول واالقتراحات للحد من هذه الظاهرة 

 يتضمن هذه الدارسة عدد من النساء المتعرضات للعنف داخل منطقة طرابلس -: الحدود البشرية

-  :المنهج المستخدم في الدراسة

في هذه الدارسة هو المنهج الوصفي تحليلي الذي يهدف إلى التعرف على الحقائق الخاصة  المنهج المستخدم -
 .بموضوع الدارسة 

 :مفهوم العنف وأشكاله: أوال 

- :وتعرف منظمة الصحة العالمية العنف بأنه

( الفعلي ) دي الحقيقي أو القدرة سواء بالتهديد أو االستعمال الما( المادية)االستعمال المعتمد للقوة الفيزيقية       
إصابة أو موت أو ( أو رجحان حدوث)ضد الشخص أخر أو ضد مجموعة أو مجتمع بحيث يؤدي إلى حدوث 

 1إصابة نفسية أو سواء أنماء أو الحرمان

 .هو استخدام أو التهديد باستخدامها إللحاق األذى والضرر باآلخرين -:العنف 

                                                           
1
 .22، األردن ،ص  سوسن شاكر مجيد ،ظاهرة العنف ،دار النشر وتوزيع عمان 
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 27 م7102نيويو    العدد الثالث        مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية 

- :أنواع العنف وأشكاله* 

- :جسديالعنف ال: أوال

هو عنف واضح، وعادة ما تكون أثاره للعيان، ويعد من أكثر أنواع العنف انتشارا ويتم باستخدام األيدي أو       
أال رجل أو أي أداة من شانها ترك أثار واضحة على جسد المعتدي عليها ، ويعاقب القانون على العنف 

لطالق شريطة تقديم تقرير طبي بواقعة الضرب، الجسدي ، ويسمح للصحية في حالة كانت أنثى متزوجة يطلب ا
وعادة ما يمر بمراحل قبل وقوعه، إذا يبدأ على شكل نوع من الجدل أو الحوار السلبي بين الزوجين، يمتد هذا 
النمط من الجدل ويتحول إلى ماشية الصراخ، ثم يتحول إلى الشتم وفي نهاية المطاف قد يتطور ليصل لدرجة 

 .العنف الجسدي

- :العنف الجنسي: ا ثاني

يعتبر أخطر أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة واألطفال بسبب عمق أثاره النفسية، رغم أنه ال يترك أثارا       
 للعيان، كما أن هذا النمط من العنف يبقي وفي كثير من األحيان طى الكتمان ، وخلف األبواب الموصدة

- :العنف اللفظي: ثالثا 

نواع العنف الشائعة، والتي تعد أكثر انتشارا واستخداما داخل األسرة ، وذلك تبعا لخلقية من أكثر أ       
أشد أنواع العنف خطرا على  -العنف اللفظي-وخصائص الزوجين االجتماعية واالقتصادية ، والثقافية ، ويعد 

قف عند حدوث الكالم واإلهانات الصحة النفسية للزوجة واألبناء مع أنه ال يترك أثارا مادية واضحة  للعيان أذ ي
حراجها أمام اآلخرين  ، ويتجسد العنف اللفظي خاصة ذاك الموجه ضد الزوجة في  شتم الزوج لزوجته، وا 
بداء اإلعجاب باألخريات في  باستخدام األلفاظ والكلمات غير المناسبة والمحرجة وعدم إبداء احترام والتقدير لها وا 

 .حضروها

 -:العنف الصحي: رابعا

ولعل أهم أنواع وأشكال العنف الصحي تتجسد في عدم سماح الزوج لزوجته بزيارة الطبيب أثناء فترة        
ومنها من تحديد عدد مرات الحمل بناء علي وضعها الصحي ، وعدم السماح لها باستخدام  -الحمل وبعد الوالدة 

جبارها علي الحمل المتتابع ، وحرمانها من الغداء الالزم لصحتها وصحة ولدها، وتعرضها  وسائل منع الحمل ، وا 
للضرب وهى حامل، وعدم مراعاة صحتها اإلنجابية ، وبصورة عامة يقصد بالعنف الصحي ضد المرأة حرمانها 

 . من الظروف الصحية المناسبة، وعدم مراعاة شروط الصحة اإلنجابية المناسبة لها 
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 21 م7102نيويو    العدد الثالث        مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية 

 -:العنف األسري :خامسا

كاله تتمثل في تقييد حرية المرأة ، وعدم الثقة بها ، وحرمانها من زيارة األهل األصدقاء ، لعل أهم أش         
جبارها علي القيام  والتدخل في نوع اللباس الذي يجب أن ترتديه ،وحرمانها من المشاركة في المناسبات ، وا 

  1بواجبات المنزل

ئية التي يتلقاها الفرد سواء في منزل األب أو من قبل يمكن القول أن العنف األسري يمثل في المعاملة البي       
 الزوج في حالة كانت أنثى متزوجة، حين يعتقد الزوج أنه له حق التأديب للزوجة واألبناء داخل أسرته

كما يتخذ العنف األسري إشكاال أخرى عديدة تحقير لصفات الذكورة واإلناث دخل األسرة، وحرمانهم من       
اتهم ، أو عدم سماح لإلناث بالعمل،   أو التدخل فى نوع لباسهن، أو حرمانهم من المشاركة اختيار شريك حي

  .2فى المناسبات المختلفة 

- :العنف المعنوي أو النفسي: سادسا

يعتبر من أخطر أنواع العنف فهو عنف غير محسوس وال أثر واضح للعيان، وهو شائع في جميع       
ة على الصحة النفسية للمرأة ، وتمكن خطورته في أن القانون قد ال يعترف به، كما المجتمعات ، وله أثار مدمر 

 .من العنف النفسي( أم، أبنه، أخت)ويصعب أثباته، حيث تعاني المرأة داخل األسرة زوجة كانت 

- :العنف القانوني: سابعا

خضاعها       وقهرها بتطبيق القوانين التميزية  هو نوع من أنواع العنف يراد به غالبا فرض قيود علي المرأة وا 
خاصة في المجتمعات ذات البناءات االجتماعية التقليدية المتوترة، وهو من أهم أنواع العنف الذي  -ضدها

يمارس ضد المرأة وأكثرا إجحافا يجمعها بسبب  مؤسسة حيث تخضع النساء لمثل هذا النمط من العنف بسبب 
 . انتهاء بقانون األحوال الشخصيةالقوانين ابتداء بقانون العقوبات و 

- :العنف االجتماعي:ثامنا

وهو يعني حجب وحرمان المرأة من ممارسة حقوقها االجتماعية والشخصية التي نضمن حقوقها في حياة       
خضاعها لسيطرة الرجل، والتدخل بعالقاتها الشخصية التي  اجتماعية طبيعة كحقها قي التعليم والعمل والزواج وا 

خضاعها لسيطرة الرجل، والتدخل  تضمن حقوقها في حياة اجتماعية طبيعة كحقها في التعليم والعمل والزواج، وا 
 .الخ.......بعالقاتها الشخصية والنظرة الدونية ، والتميز ضدها ولومها على إنجاب اإلناث 

 

 

                                                           
 -ةاالجتماعي ةسيمجال رعاية الشباب المشكالت النف األدوار المهنية لالخصائى االجتماعي في-أسماء عبد القادر .8    
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 22 م7102نيويو    العدد الثالث        مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية 

- :العنف االقتصادي أو المادي: تاسعا

 :القتصادي ضد المرأة بما يليويمكن أجمال أهم أشكال العنف االجتماعي ا

 .واالحتيال على المرأة يتم بطرق شتى منها أخذ أو االستيالء علي ما تملكه أو ترثه  :التحايل  علي المرأة -8

وهو ما يتعبه بعض الذكور تجاه المرأة واستخدامها من أجل الحصول علي :  االبتزاز الذي تتعرض له المرأة -2
فعتها لتقديم تنازالت في قضايا شتي وهذه الظاهرة منتشرة جدا في أغلب المجتمعات عوائد مالية منصب ما، أو د

 .اإلنسانية كذلك في المجتمعات العربية ، كما ويأخذ االبتزاز إشكاال عدة منها هو عاطفي ومنها ما هو مادي

ية في أغلب يعتبر مستوى مشاركة المرأة ضعيف للغا: ضعف أو هامشية المرأة في النشاط االقتصادي -3
المجتمعات لإلنسانية، ودون مستوى الطموح، وهذا يبغي المرأة كثير من المجتمعات اإلنسانية في حالة مستمرة 

 .من االعتمادية والعوز والفقر نتيجة عدم مشاركتها الفعالة في النشاط االقتصاد وعدم دخل مقبول ومنتظم 

- :العنف السياسي : عاشرا

 :عنف فيما يليوتتجلي أهم محاور هذا ال

الشعور بالمراقبة الدائمة ، الخوف من المشاركة في المظاهرات ، الخوف من المطالبة بالحقوق ،الخوف        
من االنتماء لألحزاب السياسة ، الحرمان من العمل في المجال السياسي ، المنع من المشاركة في االنتخابات ، 

زة األمنية ، والقمع السياسي والعنف الجسدي إثناء عملية المنع من إعطاء رأى سياسي ، الخوف من األجه
 .االعتقال

- :1أسباب العنف ضد المرأة

بزوجته وتنظر  للمرأة ملك  المواقف التي تنظر للعنف على أنه نمط شرعي مقبول وذلك لعدم تقه الزوج -8
 .لرجل

عايير االجتماعية التي تشجع المرأة أن اعتقاد األزواج بضرورة استخدام العقاب البدني لتأديب وذلك حسب الم -2
 .تكون سلبية كتحريض أهل الزوج ضد زوجته

 .تحميل الزوجة عواقب تربيتها لألبناء وذلك بسبب إدمان الزوج في للكحول أو المخدرات  -3

 الفارق في المستوي التعليمي واعتقاد الزوج جهل زوجته -9

نسانية الوصية والعمل لتفعيل وتنافي دورها االجتماعي والسياسي ضعف المرأة نفسها في المطالبة بحقوقها اإل -5
 .واالقتصادي

                                                           
1
 .52ـ57، مرجع سبق ذكره ، ص سوسن شاكر مجيد ،ظاهرة العنف . 
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 25 م7102نيويو    العدد الثالث        مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية 

تقل األزمات االقتصادية الخانفة وما تفرزه من عنف عام بسبب التضخم والفقر والبطالة والحاجة، والعامل  -6
 .من حاالت العنف ضد المرأة% 95االقتصادي 

ة العنف وشيوع للقتل وتجاوز لحقوق اإلنسان وبما تفرزه من تداعيات الحروب الكارثية وما تخلفه من ثقاف -7
 .نتائج مدمرة لالقتصاد واألمن والتماسك والسالم االجتماعي

 .اآلثار السلبية التدهور التعليمي والتربوي والصحي والبيئي يشمل نمو تطور المجتمع لكافة  شرائحه -1

لطبقة االجتماعية أو الدولة إذ يقوم على التعالي والسحق التوظيف البيئي للسلطة سواء كان ذلك األسرة أو ا -4
 .لحقوق األضعف داخل اإلطار المجتمعية

- : اثأر العنف المرأة*

إن العنف شكل من أشكال السلوك العدواني علي شخصية األفراد وأساليب تكيفهم النفسي واالجتماعي         
المترتبة على العنف المرأة نتائج العديد من  اآلثار(WHO،2112)وقد أوضحت منظمة الصحة العالمية 
 .الدراسات الصحية واالجتماعية والنفسية

- :اآلثار الصحية: أوال *

للعنف تأثيرات سلبية علي الصحة العامة للمرأة وعلى سبيل المثال اإلصابات الجنسية المعدية كاإلصابة        
 .بالزهري والسيالن

 .االنتحار - القتل – التدخين - سواء استخدام المخدرات والكحول - الوالدة قبل األوان -اإلجهاض -

- :اآلثار الجسدية : ثانيا* 

 :علي سبيل المثال

 .العاهات الدائمة - الجروح والخدش والحروق  -الكسور -

- :اآلثار النفسية: ثالثا

- :ن إن المرأة التي تتعرض للعنف ضد المرأة المستمر يمكن أن تعاني علي سبيل المثال م

 (اإلحباط واليأس)  -(                   المخاوف) -(                         القلق) -

- :اآلثار االجتماعية: رابعا* 

االنقطاع  - االنسحاب من النشاط االجتماعي - الهروب من البيت - عوبات تكوين العالقات مع اآلخرينص -
 1.فقدان االحترام - االنفصال – الطالق – الهجر -التفكك األسري  - عن الجيران

                                                           
1
 .54ـ55ص.المرجع السابق.  
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 24 م7102نيويو    العدد الثالث        مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية 

  -:اآلثار االقتصادية: خامسا

 :تكاليف نوعية

 .إصالح أو تعويض أثاث وأجهزة وأدوات وشبابيك وأبواب محطمة - قضاء – عالج -

- :إضرار مالية مهنية* 

 .قطع راتب للتأخر أو الغياب عن العمل -

 .فقدان العمل -

 .بوجه خاص( ة المنزلرب)قصور في العمل المنزلي غير المأجور 

 .التخلف االجتماعي وعالقته بالعنف* 

أن التخلف االجتماعي يبدو في تقص مستوى المعلومات وقصور أساليب الثقافة االجتماعية العامة ويبدو       
في انتشار دائما حالة الجهل أو لالمباالة أو كالهما معا مما يترتب عليه دائما عجز نسبي ضبعا عن حل 

 .الوجود اإلنساني وتحقيق الرفاهية المادية واالجتماعية ألبناء المجتمعمشكالت 

يمثل في حالة فقر مادي بالمعنى انسب ويمثل في عجز المؤسسات االجتماعية عن ( كوزنيس )كما رأى       
يقة أن عالقة وث -أي أن العالقة التخلف االجتماعي بالعنف " 1"استخدام الطرق الفنية والتكنولوجية الحديثة

فاال قوى يمارس العنف ضد األقل والرجل يمارس العنف على المرأة والمرأة  -العنف يدخل في دائرة متكاملة 
تمارس العنف على أوالدها بسبب البقاء إلى أال قوى وهذا السبب من أسباب التخلف أن اإلنسان في البالد 

نها إنسان المجتمعات المتقدمة علي امتداد القرون النامية لم يكتسب يعد القدرات العلمية والتنظيمية التي كو 
الثالثة الماضية وهي القدرات التي مكتسبة من السيطرة علي البيئة الطبيعة والتحكم في استغاللها وخلف نظم 

 ".2"اجتماعية لتخفيف الرفاهية المادية

لمرأة  أن الرجل المتخلف أي أن سلوك الرجل المتخلف المنحرف والغير السوي يؤدى إلي العنف ضد ا       
يقوم بأي عمل أو تصرف عدائي أو مهين يرتكب بأي وسيلة ويخلف لها معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية 
بطريقة مباشرة من خالل الخداع أو التهديد أو االستغالل الجنسي أو التحرش أو اإلكراه أو العقاب، أو إجبارها 

مثل اإلكراه أو أهانه كرامتها اإلنسانية أو سالمتها األخالقية أو التقليل  علي البقاء أو استخدام أي وسيلة أخرى ،
من شخصيتها ومن احترامها لذاتها، أو االنتقاص من إمكانياتها الذهنية والجسدية وصوال للقتل من خالل العنف 

 .ضد المرأة 

 

 
                                                           

1
 14صفحة 1117ة الجامعية إسكندرية سنةدمحم الجوهري ، العنف ضد النساء ،  القاهرة دار المعرف  
2
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 21 م7102نيويو    العدد الثالث        مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية 

 اإلطار العملي للدراسة

 :البيانات األولية: المحور األول

  :الشخصية البيانات: أوال 

 :العمر  -1

 .حسب الفئات العمريةيبين توزيع أفراد العينة ( 1)جدول رقم 

 النسبة التكرارات الفئات العمرية

 %81 3 25ـ 18من 

 %91 82 31ـ25من 

 %31 4 سنة 35 – 31من 

 %21 6 سنة 41ـ 35من 

 %111 31 المجموع

من مجموع أفراد العنيه يقعون في الفئة العمرية أقل من % 81أن نسبة ( 8)تشير بيانات الجدول رقم            
% 31ونسبة ( 31إلى أقل من 21)من مجموع أفراد العنيه يقعون في الفئة العمرية من % 91ى ونسبة (21)

من مجموع أفراد العنيه يقعون في % 21ونسبة ( 91أقل -31)من مجموع أفراد العنيه يقع في الفئة العمرية من 
( 31أقل من  -21)وبالتالي نالحظ أن معظم أفراد العنيه يقعون الفئة العمرية من ( فما فوق  91) الفئة العمرية

 .ستمارة جمع البياناتسنة هذا بعني أن العنف ينشر قي فئة العمرية المتوسط حسب ا 31أي لم تتعدي أعمارهم 

 :ـالحالة االجتماعية -2

 الجتماعيةتوزيع أفراد العنيه حسب الحالة ا( 2)جدول رقم 

 النسبة التكرارات الحالة االجتماعية ألفراد العينة

 %86 6 عزباء

 %91 82 متزوجة

 %89 5 أرملة

 %31 7 مطلقة

 %111 31 المجموع
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 26 م7102نيويو    العدد الثالث        مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية 

من مجموع أفراد العينة أجابوا بأنهم متزوجات  ونسبة % 91أن نسبة ( 2)تشير البيانات الجدول رقم       
طلقات بينما تدنت النسب بين العزباء واألرملة هذا ما يدل على أن أعلى نسبة من مجموع أفراد العينة  م% 31

 بين المتزوجات والمطلقات هن من يمارسن عليهن العنف 

  :نوع المهنة -3

 يبين توزيع أفراد العينة حسب نوع المهنة( 3)جدول رقم 

 نسبة تكرارات المهنة

 %51 85 طالبة

 %31 4 موظفه

 %21 6 ال تعمل

 %111 31 جموعالم

من % 31من مجموع أفراد العينة يقعون في فئة الطالبات ونسبة % 51أن نسبة ( 3)تشير بيانات الجدول رقم 
من مجموع أفراد العينة يقعون في فئة ال تعمل وبتالي % 21مجموع أفراد العينة يقعون في فئة الموظفات ونسبة 
 ستمارة جمع البيانات تالحظ أن النسبة أال علي تقع في الطالبات حسب ا

  :المستوي التعليمي -9

 توزيع أفراد العينة حسب المستوي التعليمي( 4)جدول رقم 

 نسبة تكرارات المستوى التعليمي

 %91 82 تعليم متوسط

 %61 81 تعليم جامعي

 %111 31 المجموع 

     

ن في فئة التعليم المتوسط ونسبة من مجموع أفراد العينة يقعو % 91إن نسبة ( 9)تشير بيانات الجدول رقم  
مجموع أفراد العينة يقعون في فئة التعليم الجامعي وبالتالي يعني أن ال وجود لالمية والتعليم األساسي % 61

 .بينهم وأن معظم في المستوي التعليمي الجيد رغم ذلك معرضون للعنف حسب االستمارة
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 20 م7102نيويو    العدد الثالث        مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية 

 :الحالة االقتصادية -5

 حسب الحالة االقتصادية توزيع البيانات( 5)جدول 

 النسبة تكرارات الحالة االقتصادية

 %31 4 جيده

 %91 82 متوسطة 

 %21 6 ضعيفة 

 %81 3 مرتفعة 

 %111 31 المجموع 

 

من أفراد العينة يقعون في فئة الحالة االقتصادية الجيدة وأن % 31أن نسبة ( 5)تشير البيانات الجدول رقم       
من أفراد العينة يقعون في % 21العينة يقعون في فئة الحالة االقتصادية المتوسط أن نسبة من أفراد % 91نسبة 

من أفراد العينة يقعون في فئة الحالة االقتصادية المرتفعة وبتالي % 81فئة الحالة االقتصادية الضعيفة أن نسبة 
قد تكون هناك عالقة بين المستوى  نالحظ أن النسبة إال على تقع في الحالة االقتصادية المتوسط هذا ما يوضح

 .التعليمي المتوسط والعنف ضد المرأة

  :األسباب والدوافع المؤدية إلى العنف: المحور الثاني

 :هل هناك عنف ضد المرأة -8

 يبين توزيع أفراد العينة حسب وجود العنف( 6)جدول رقم 

 النسبة تكرارات وجود العنف ضد المرأة

 %71 21 نعم

 %1 1 ال

 %31 9 لى حد ما إ

 %111 31 المجموع

 

من مجموع أفراد العينة يقعون في فئة المؤيدين لوجود العنف % 71أن نسبة ( 8)تشير بيانات الجدول رقم      
من مجموع أفراد العينة يقعون في الغير واثقين من وجودة وبالتالي يعني هذا أن أكثر نسبة اقروا  % 31ونسبة 

 ةبوجود العنف ضد المرأ 
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 25 م7102نيويو    العدد الثالث        مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية 

 :ما هي أكثر أنواع العنف انتشارا -2

 يبين توزيع أفراد العينة حسب أكثر أنواع العنف انتشارا( 7)الجدول رقم 

 النسبة تكرارات أكثر أنواع العنف انتشار

 %31 81 االهانة بالسب والشتم

 %61 85 الضرب 

 %9 2 االغتصاب  

 %6 3 التحرش الجنسي

 %111 31 المجموع

 

من مجموع أفراد العينة يتعرضن للعنف بالضرب ويليها % 61أن نسبة (  7)البيانات الجدول رقم تشير        
ن االغتصاب % 6و% 9مما يتعرضن للعنف باالهانة  والسب والشتم وباقي أنواع العنف تندرج تحت  31بنسبة 

 .والتحرش هذا ما يدل على ان أكثر أنواع العنف انتشارا بين النوعين األعلى نسب

 :ن هي المرأة األكثر تعرضا للعنفم -3

 يوضح النساء اللواتي يتعرضن للعنف حسب نوع العينة( 8) قمالجدول ر 

 النسبة تكرارات النساء اللواتي يتعرضن للعنف

 %82 3 األخت

 %1 2 االبنة

 %1 1 األم

 %51 85 الزوجة

 %31 81 العاملة

 %111 31 المجموع
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 21 م7102نيويو    العدد الثالث        مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية 

% 51بأن أكثر النساء اللواتي يتعرضن لعنف هن المتزوجات وبنسبة ( 1)ول رقم تشير البيانات في الجد      
عند كال من األخت وقد يدل ذلك على ان % 1و% 82وتنخفض بنسب  %  31وتليها المرأة العاملة بنسبة 

 .نسبة النساء المتزوجات هن المتعرضات للعنف من أزواجهن

 :رض المرأة إلى العنف داخل األسرةما هي األسباب التي يمكن أن تودي إلي تع -4 

  :رة الجاهلية األنثى ظالن -1

 رة الجاهلية لالنثى احد األسباب في تعرض المرأة الى العنفظيبين الن(  9)الجدول رقم 

 النسبة تكرارات رة الجاهلية لألنثىظالن

 %61 81 نعم

 %81 3 ال

 %31 4 إلى حد ما 

 %111 31 المجموع

 

% 81من مجموع أفراد العينة اجابوا بنعم  وأن نسبة % 61أن نسبة ( 4)نات في الجدول رقم تشير البيا      
من مجموع أفراد العينة  أجابوا بأن هناك نظرة جاهلية للمرأة الى % 31من مجموع أفراد العينة أجابوا  بال ونسبة 

 .هم في ممارسة العنف ضدهاتس بأن هناك نظرة جاهلية لألنثى حد ما وما يدل على تلك النسب وأعالها تفيد

 :رة الدونية للمرأة ظالن -2

 يوضح  السبب الثاني الذي قد يكون له عالقة بممارسة العنف ضد المرأة( 11)الجدول رقم 

 النسبة تكرارات رة الدونية المرأةظالن

 %91 82 نعم

 %81 3 ال

 %51 85 إلى حد ما 

 %111 31 المجموع

من مجموع أفراد العينة  أجابوا بنعم وأن نسبة % 91أن نسبة ( 81)ي الجدول رقم تشير البيانات ف         
من مجموع أفراد العينة أجابوا بأن النظرة الدونية للمرأة % 51من مجموع أفراد العينة أجابوا بال وأن نسبة % 81

  .الى حد ما تساهم في ممارسة العنف ضد المرأة وأنها احد األسباب في ذلك



 م7102يونيو   مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية        العدد الثالث            

 

 57 م7102نيويو    العدد الثالث        مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية 

  :ة الذكورية علي اإلناثالسلط -3

 يبين السبب الثالث في  ممارسة العنف ضد المرأة(  11)الجدول رقم 

 النسبة تكرارات السلطة الذكورية على اإلناث

 %71 28 نعم

 %81 3 ال

 %21 6 إلى حد ما 

 %111 31 المجموع

 

أجابوا بنعم  وأن السبب السلطة  من مجموع أفراد العينة% 71أن نسبة ( 88)تشير البيانات في الجدول        
من % 21من مجموع أفراد العينة  اجابوا بال وأن نسبة % 81الذكورية في ممارسة العنف ضد المرأة بينما 

مجموع أفراد العينة أجابوا إلى حد ما ، وهذا ما يدل على أن العنف ضد المرأة سببه السلطة الذكورية على 
 .اإلناث

  :ضعف الوازع الديني -9

 .يبين  بأن ضعف الوازع الديني يسبب في ممارسة العنف ضد المرأة( 12)لجدول رقم ا

 النسبة تكرارات ضعف الوازع الديني

 %51 85 نعم

 %81 3 ال

 %91 82 إلى حد ما 

 %111 31 المجموع

    

لوازع الديني من أفراد العينة أجابوا بأن ضعف ا% 51أن نسبة ( 82)تشير البيانات في الجدول رقم         
من مجموع أفراد العينة أجابوا بال وهي أقل نسبة  بينما % 81يسبب في ممارسة العنف ضد المرأة بينما بنسبة 

 . وهذا ما يدل ألن ضعف الوازع الديني احد األسباب في ممارسة العنف ضد المرأة% 51النسبة األعلى كانت 
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 :ضعف الوازع األخالقي -5

 .ضعف الوازع األخالقي في ممارسة العنف ضد المرأة  يبين( 13) رقمالجدول 

 النسبة تكرارات ضعف الوازع األخالقي

 %51 85 نعم

 %21 6 ال

 %31 4 إلى حد ما 

 %111 31 المجموع

 

من مجموع أفراد العينة يقعون في فئة اللواتي اجبن % 51أن نسبة ( 83)تشير البيانات أن جدول رقم        
من مجموع أفراد العينة % 31من مجموع أفراد العينة يقعون في فئة الرافضين وأن نسبة % 21بنعم وأن نسبة 

يقعون في فئة الغير واثقين وبالتالي يدل ذلك على أن ضعف الوازع األخالقي سبب في ممارسة العنف ضد 
 .المرأة

 يبين ضعف التعليم عند المرأة وممارسة العنف ضدها 14رقم  لجدولا  -5

 النسبة تكرارات ليم عند المرأة وممارسة العنف ضدهاضعف التع

 %61 81 نعم

 %81 3 ال

 %31 4 إلى حد ما 

 %111 31 المجموع

 

من مجموع أفراد العينة المؤيدين  بأن ضعف تعليم المرأة % 61أن نسبة ( 89)تشير البيانات الجدول           
ع أفراد العينة رافضين ضعف تعليم المرأة وممارسة من مجمو % 81يؤدي إلى ممارسة العنف ضدها وأن نسبة 

من مجوع أفراد العينة الغير واثقين ضعف تعليم المرأة وممارسة العنف ضدها  % 31العنف ضدها  وأن نسبة 
وبالتالي نالحظ أن أكثر نسبة هم فئة الواثقين بأن  ضعف تعليم  المرأة ساهم في ممارسة العنف ضدها وبالتالي 

 .ب دور مهم في الحد من العنفا يلعتعليمه
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  :سيطرة الرجل علي المرأة -6

 توزيع البيانات أفراد العينة حسب دور سيطرة الرجل في ممارسة العنف ضد المرأة بينى (15)جدول رقم 

 النسبة تكرارات سيطرة الرجل على المرأة

 %61 81 نعم

 %81 3 ال

 %31 4 إلى حد ما 

 %111 31 المجموع

   

ونسبة ( نعم )من مجموعة أفراد العينة يقعون في فئة % 61أن نسبة ( 85)ير البيانات في الجدول رقم تش    
إلى حد ما )من مجموع أفراد العينة يقعون في فئة % 31وأن نسبة ( ال)من مجموع أفراد العينة يقعون في % 81
  .وبالتالي نالحظ أن هناك أال علي نسبة تكون في فئة الموافقين(  

 يبن توزيع أفراد العينة حسب سلوك الزوج المنحرف يؤدي إلي العنف ضد المرأة( 16)جدول رقم ال

 النسبة تكرارات السلوك الزوج المنحرف

 %51 85 نعم

 %81 3 ال

 %91 82 إلى حد ما 

 %111 31 المجموع

        

عينة يقعون في فئة المؤيدين وأن من مجموع أفراد ال% 51أن نسبة ( 86)تشير البيانات في الجدول رقم       
من مجموع أفراد العينة يقعون في % 91من مجموع أفراد العينة يقعون في فئة الرافضين وان نسبة % 81نسبة 

 .فئة الغير واثقين وبالتالي نالحظ أال علي نسبة كانت في المؤيدين
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  :المستوي المعيشي -81

 حسب سوء المستوي المعيشي لألسرة في ممارسة العنف ضد المرأة يبين توزيع أفراد العينة( 17)الجدول رقم 

 النسبة تكرارات سوء المستوي المعيشي وممارسة العنف ضد المرأة

 %61 81 نعم

 %31 4 ال

 %81 3 إلى حد ما 

 %111 31 المجموع

  

فئة المؤيدين وأن نسبة  من مجموع أفراد العينة يقعون في% 61أن نسبة ( 87)تشير البيانات الجدول رقم        
من مجموع أفراد العينة يقعون في فئة % 81من مجموع أفراد العينة يقعون في فئة الرافضين وأن نسبة % 31

 .ةالغير واثقين وبالتالي نالحظ أن نسبة األكثر وهي تكون الفئة المؤيد

 ضد المرأةيوضح نشر الوعي الثقافي واالجتماعي في الحد من ممارسة العنف  18جدول رقم 

 النسبة تكرارات نشر الثقافة والوعي االجتماعي  حد من ممارسة العنف ضد المرأة

 %71 28 نعم

 %81 3 ال

 %21 6 إلى حد ما 

 %111 31 المجموع

 

من مجموع أفراد العينة يقعون في فئة المؤيدين ونسبة % 71إلي نسبة ( 81)تشير البيانات جدول رقم       
من مجموع أفراد العينة الغير الواثقين % 21اد العينة يقعون في الفئة الغير المؤدين ونسبة من مجموع أفر % 81

 .دينيوبالتالي نالحظ أن أكثر نسبة من فئة المؤ 
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 يوضح أكثر أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة(  19)جدول 

 النسبة تكرارات أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة

 %91 82 الجسدي

 %31 4 اللفظي

 %81 3 الجنسي 

 %21 6 النفسي

 %111 31 المجموع

 

من مجموع أفراد العينة  يتعرضن من أشكال العنف الجسدي ويليها % 91تشير البيانات الجدول السابق أن نسبة 
من أشكال العنف الجنس واللفظي ، وقد يدل ذلك على % 81، % 21من العنف اللفظي ، وتتراوح بين % 31

  .أشكال العنف التي تتعرض له المرأة هو الجسديأكثر 

 يوضح اآلثار الناجمة عن تعرض المرأة للعنف(   21)جدول رقم 

 النسبة تكرارات اآلثار الناجمة عن تعرض المرأة لعنف

 %21 5 أثار جسدية

 %51 85 أثار نفسية

 %85 7 أثار اجتماعية 

 %81 3 أثار اقتصادية

 %111 31 المجموع

 

من مجموع أفراد العينة يقعون في الفئة المؤيدين ونسبة % 51أن نسبة ( ب)تشير البيانات جدول رقم        
من مجموع أفراد العينة يقعون في فئة % 91من مجموع أفراد العينة يقعون في فئة الغير المؤيدين ونسبة % 81

 .ؤيدينالغير الواثقون وبالتالي نالحظ أن أعلي نسبة هي من فئة األفراد الم
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 :عرض النتائج

 توصلت الباحثة من هذه الدارسة نتيجة أولية أساسية وهي هناك عنف موجه ضد المرأة ال جدال فيها  -8

نتيجة أخرى استخرجت من هذه الدارسة وهي أم أكثر أنواع العنف الموجه ضد المرأة الضرب واالهانة والسب  -2
 .دت عليها بعض المبحوثات علي أنها أقصى وأشد من الضربوالشتم وهي من وسائل العنف اللفظية التي أك

أما فيما يتعلق بالنتيجة الخاصة فى أكثر نساء عرضه للعنف فقد كانت نتيجة هذه الدارسة هي الزوجة التي  -3
يتسلط عليها الزوج و المطلقة وما تتلقاه من عنف من زوجها الذي يبدأ بالسب والشتم االهانة وينتهي بالضرب 

 .رحالمب

أما ما يتعلق بالنتيجة الخاصة بالعزباء واألرملة التي تؤدي إلي ممارسة العنف ضد المرأة فقد كانت السلطة  -9
الذكورية على اإلناث  في مقدمة هذه العوامل ويلي ذلك النظرة الدونية للمرأة من الرجل بالرغم من انتشار التعليم 

نظرة الجاهلية لألنثى حيث أن كثيرا من الرجال مازالوا يتصرفون يبين جميع فئات المجتمع الليبي ، يلي ذلك ال
 .األسلوب الجاهلي وهو أسلوب ما قبل اإلسالم

نتيجة أخرى من نتائج هذه الدراسة تبين لنا أنة بالرغم من المنادات بحرية المرأة وكرامتها ومحاولة بجميع  -5
 .عض مازال يصير علي ممارسة العنف ضد المرأةأجهزتها نشر الوعي الحضاري يبن أفراد المجتمع فان الب

نتيجة أخري هامة أفرزتها هذه الدراسة وهي التعليم ساهم وأكد بصورة بسيطة في تعديل  وسائل التعامل مع  -6
 المرأة والتخفيف من حدة  العنف ضد المرأة  وان ضعف تعليمها يساهم في ممارسة العنف ضدها

لعنف ضد المرأة  فقد اجتمعت اغلب األسباب او تكاد تكون كلها لها عالقة أما فيما يتعلق بأهم دوافع ا -7
 بالعنف ضد المرأة بسبب تداخلها وتشابكها ببعض

 أما يتعلق بحصول على حقوقها وتسلط الطرق األخر على حقوقها بالكامل يؤدي إلى العنف  -1

 ضدها نتيجة أخري شعور المرأة بضعفها وسلب شخصيتها تؤدي إلي العنف  -4

أما فيما يتعلق نتيجة سلوك الرجل المنحرف أي تعاطيه المخدرات واإلجرام بمختلف أنواعه فأنة يؤدي إلي  -81
 العنف ضد المرأة 

ونتيجة أخري من نتائج هذه الدراسة أنه سوء المستوى والمعيشي لألسرة وعدم توفير الحاجات الضرورية قد  -88
 بالتالي يؤدى إلى العنف ضد المرأة يؤدي إلي بدء المشاكل داخل األسرة 

ونتيجة أخرى استخرجت من هذه الدراسة وهي رد فعل المرأة على العنف المرتكب ضدها أنه هناك رد فعل  -82
للمرأة ويختلف من مرآة إلى أخرى وأكثر أنواع رد الفعل انتشارا هو طلب الطالق أو والتوجه إلي السلطات 

 .المسؤولة في المجتمع
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 :تالتوصيا

يوصي الباحث بضرورة التصدي لظاهرة العنف من خالل قوانين تسن من خالل الدولة لتصدي لظاهرة  -8
 العنف ضد المرأة

 زيادة وعي المرأة العربية الليبية من خالل محاضرات توعوية يتم توضيح حقوقها المدنية في المجتمع -2

مع من خالل التأكيد توعية وتعليم المرأة بحقوقها االهتمام بالمرأة باعتبارها عنصر فعال في بناء المجت -3
 وواجباتها

توصي الباحثة بالتأكيد علي تدعيم دور الدين اإلسالمي من خالل الخطب والندوات اإلسالمية واتخاذه قاعدة  -9
 .للمعاملة تبين الرجل والمرأة في المجتمع 

اعية داخل المؤسسات التعليمية والصحية توصى الباحثة بضرورة وجود مكاتب استشارته بالخدمة االجتم -5
 لتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة

 :المقترحات

 .أألميهتقترح الباحثة ضرورة التأكيد على تعليم المرأة الليبية الن المرأة المتعلمة أقل عرضة للعنف من المرأة  -8

 .تقترح الباحثة ضرورة سن قوانين وتشريعات صارمة تحمى المرأة من العنف -2

تقترح الباحثة تدعيم دورا اإلعالم لما له من دور كبير لتصدي للعنف ضد المرأة وذلك من خالل ندوات  -3
 .إلعالم  المختلفة للتوجيه المرأةومحاضرات ووسائل ا

تقترح الباحثة ضرورة وجود مكاتب استشارية للخدمة االجتماعية لتصدي للمشاكل األسرية بصفة عامة  -9
 .بصفة خاصةوالعنف ضد المرأة 
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 :المراجع

سبتمبر  29 -31دور المرأة العربية في التنمية القومية من  -مؤتمر -للتعليم الكبار  -المركز اإلقليمي -8
 التقرير النهائي  -مرسى الليان  -8472

 كلية –سات ميدانية حول العنف الجنسي ادر  –العنف ضد المرأة  –خالد كاظم ابو دوح –مديحه عبادة . 2
 -2111نشر دار الفجر للنشر والتوزيع لجامعة سوهاج مكان ا –اآلداب 

عالم  -الرجل العنيف بالمرأة المعنفة جامعة اليرموك األردن  -سيولوجية " العنف األسري " منير كرادشة  .3
  -2114الكتب الحديث 

امعية للدراسات والنشر المؤسسة الج 2 -المجتمع والعنف ترجمة األب حالوى طرابلس  -فليب بيرنووا . 9
 894 -الصفحة  -8415سنة  -دمشق 

األ دوار المهنية لألخصائي االجتماعي في مجال رعاية الشباب المشكالت النفسية  -أسماء عبد القادر . 5
 مدرسة العلوم اإلنسانية أكاديمية الدراسات العليا -واالجتماعية 

خل إلى التخطيط والتنمية ،دار المعرفة العلوم مد -مسلم فايز  أبو حلو  -ماجد حسني صبيح د.   6
 .2181سنة

 .، األردن  سوسن شاكر مجيد ،ظاهرة العنف ،دار النشر وتوزيع عمان.7
 .دار الصفاء لنشر والتوزيع عمان 2188، علم االجتماع،العنف االسرى ،مني يونس بحري .1
 .معية إسكندريةة دار المعرفة الجادمحم الجوهري ، العنف ضد النساء ،  القاهر .4
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 اإلعداد المهني لطالب الخدمة االجتماعية وعالقته باكتسابهم لمهارات االتصال في خدمة الفرد

 الدكتورة وحيدة علي الهادي الغرياني/ إعداد

 بقسم الخدمة االجتماعية/ أستاذ مساعد

 :مقدمة البحث

ة أثنماء اإلعمداد المهنمي همو كيفيمة التعاممل ممع األفمراد، من أهمم مما يجمب أن يلمم بمه طمالب الخدممة االجتماعيم     
والتميز في استخدام مهارات االتصال؛ لكون قيمة االتصال تتضمن قيمتي المشاركة والتفاعل بما يضمن استجابة 
مرضممية مممن العميممل فممي التحممدث عممن مشممكلته أثنمماء المقابلممة، والممذي بممدوره يتطلممب مممن األخصممائي االجتممماعي أن 

درجة من الخبرة التي ُتمكِّنمه ممن اسمتخدام همذه المهمارات بالصمورة المطلوبمة وبمما يتوافمق ممع مما تتطلبمه يكون على 
 .طريقة خدمة الفرد من أدوات ومبادئ وأساليب للممارسة المهنية في أي مجال من مجاالت العمل دون استثناء

علممى درجممة مممن المموعي ( تممماعي والعميمملاألخصممائي االج)فاالتصممال هممو اللغممة الحواريممة التممي تجعممل االثنممين     
واإلدراك طمموال فتممرة المقابلممة المهنيممة والتممي ال تزيممد مممدتها عممن سمماعة واحممدة وعلممى هممذا األسممماس ينبغمممي أن يكمممون 

، والرسمالة رابمط االتصمال بينهمما ممما يجعمل (الفرد)، والمرسل إليه (األخصائي االجتماعي) االتصمال بين المرسل 
 .تجه ناحية اإليجاب في تحقيق أهداف طريقة خدمة الفردالتغذية المرتدة ت

وبما أن من األدوات التي يستخدمها المرسل همي المقابلمة والمشماهدة والمالحظمة إذن يسمتوجب عليمه التنبمه إلمى    
 أسممماليبه المتبعمممة وسممملوكياته وتصمممرفاته تجممماه المرسمممل إليمممه وفقمممًا للرسمممالة المرسممملة التمممي تمممدعم االسمممتجابة اإليجابيمممة
لوضوحها في تعابير وجه المرسل وفي كلماته المعبرة وحركاته وسكناته التي توحي للفرد المرسل إليه بأن المرسمل 
يشاركه في القول والفعل والسلوك ويتصرف وفقًا لمما يشمعر بمه سمواء أثنماء مشماعر الحمزن التمي يعانيهما أم مشماعر 

بمة والتصمرف الجيمد واالسممتماع المواعي والتفسمير المممدرك الفمرح، والتمي تتجسمد فممي تقمدير ظمرف العميمل بالكلمممة الطي
والسؤال الواضح الذي يقوي الصلة المهنيمة بينهمما وينجمز أهمداف االتصمال ومما يترتمب عليهما ممن أغمراض وغايمات 

 .يرغبها العميل ويحققها األخصائي االجتماعي

ة االجتماعيمة إعمدادًا مهنيمًا يكسمبهم تعلمم  عليه ارتأت الباحثة التركيمز علمى أهميمة  أن يمتم إعمداد طمالب الخدمم     
مهممارات االتصممال فممي التعامممل مممع األفممراد بممما  ُيمكِّممنهم مممن التنبممه إليهمما نظريممًا وتطبيقهمما واقعيممًا بالمتابعممة العلميممة 
واالطالع المتواصل الذي يمدعم الممارسمة المهنيمة لطريقمة خدممة الفمرد ويقموي ممداركهم فمي التعاممل ممع الفمرد أينمما 

ن وأينمممما وجمممد علمممى مسمممتوى عملهمممم المهنمممي فمممي مختلمممف المجممماالت المهنيمممة التمممي تؤكمممد عليهممما مهنمممة الخدممممة كممما
 .االجتماعية عامة وطريقة خدمة الفرد بخاصة
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ولهذا كانت مشكلة البحث ترتكز على ما تتضمنه قيمة االتصال من مهارات ينبغي أن يستوعبها األخصمائي      
ا في تنفيذ وسيلة المقابلة الفردية القائمة على التفاعل والمشاركة والفعل ورد الفعل االجتماعي، ويعمل على تطبيقه
األخصمائي بكونمه المرسمل، والفمرد بكونمه المرسمل إليمه، وحلقمة الوصمل وهمي الرسمالة : واألخذ والعطاء ممن الجمانبين

ابيمة تحقمق المطلموب أو قمد وما تتضمنه من أساليب لفظية وغير لفظية قمد تمدعم قيممة االتصمال وتعطمي نتمائج إيج
تنهي االتصال وتعطي نتائج سلبية تؤدي إلى الفشل في عدم تحقيق المطلوب أال وهو تحقيمق أهمداف خدممة الفمرد 

 . في دراسة الحالة الفردية

 :في اآلتي أهداف البحثبناء على ما تقدم يمكن تحديد      

ليمهما لطمالب الخدممة االجتماعيمة حسمب التعرف علمى أهمم مهمارات االتصمال فمي خدممة الفمرد الواجمب تع -1
 .وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بقسم الخدمة االجتماعية جامعة طرابلس

الكشممف عممن األفعممال السمملوكية الواجممب تطبيقهمما لتحقيممق مهممارات االتصممال فممي خدمممة الفممرد حسممب وجهممة  -2
 .نظر أعضاء هيئة التدريس

أثناء تطبيقه لمهارات االتصال وفمق رؤى أعضماء  تحديد المعوقات التي قد تواجه األخصائي االجتماعي -5
 .  هيئة التدريس

 :اآلتية لفرضياتبتحديد هذه األهداف يمكن استنباط  ا

مهارات االتصال ذات األهمية في خدمة الفرد التي يجب أن يعد عليها طالب الخدمة االجتماعية  -1
 .تساوي الوسط االفتراضي وفقًا لوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

فعال السلوكية لألخصائي االجتماعي المنبثقة عن مهارات االتصال في خدمة الفرد تساوي الوسط األ -2
 .االفتراضي لوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

المعوقات التي قد تحد من تطبيق مهارات االتصال في خدمة الفرد الواجب أن يدركها طالب الخدمة  -5
أثناء الممارسة المهنية تساوي الوسط االفتراضي لوجهة نظر االجتماعية بما ُيمكِّنهم من التغلب عليها 

 . أعضاء هيئة التدريس
اسممتنادًا علممى ممما تقممدم مممن أهممداف وفرضمميات ارتممأت الباحثممة بممأن المممنهج المناسممب لهممذا البحممث هممو المممنهج      

عي كيفيممة الوصممفي الممذي يهممدف لوصممف وتحليممل مهممارات االتصممال فممي خدمممة الفممرد بممما يبممين لألخصممائي االجتممما
تطبيقهممما فمممي مقابلمممة األفمممراد بإتقمممان ودقمممة بحيمممث يكتسمممب الخبمممرة المهنيمممة فمممي ذلمممك ممممع كمممل الحممماالت وفمممي مختلمممف 
المجاالت المهنية، لكون المنهج الوصفي  يصف الظروف التي توجد بمين الوقمائع والحقمائق، ويكشمف عمن أسمباب 

  (1).وضوعي منظم وكمي للمضمون الظاهرالظاهرة ويحددها ويقيسها، ويخرج باستدالالت تهدف إلى وصف م

وطالممما أن للبحممث مممنهج بالضممرورة تكممون لممه حممدود، وحممدود هممذا البحممث هممو موضمموعه مهممارات االتصممال فممي     
مم أهميتهما وأهمدافها  براز قيمها تطبيقيمًا بمما ُيمكِّمن األخصمائي االجتمماعي ممن تفهي خدمة الفرد وذلك بعرضها نظريًا وا 

                                                           
(1)

 .207، ص 1115دمحم منير مرسي، البحث التربوي، القاهرة، دار عالم الكتب،  
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هنممي فممي تطبيقهمما عمليممًا أثنمماء دراسممة الحمماالت الفرديممة، ومعرفممة المعوقممات فممي تطبيقهمما والعمممل وعناصممرها ودوره الم
 :ولكي يتحقق ذلك ينبغي التركيز على اآلتي. على تدليلها

 :مصطلحات البحث -أوال  

تعريممف مصممطلحات البحممث يعطممي الداللممة والمعنممى للقممارئ، وُيمكِّنممه مممن فهممم الموضمموع وتممدارك أي لممبس أو      
غموض قد يضعه في حيرة تفقده اإللمام الكامل بمعطياته ومتغيراته ذات األهمية في اسمتيعابه كمما يجمب بوضموح 

 :وشفافية تامة، وعليه كانت مصطلحات البحث هي

بدراسة نظرية "اإلعداد المهني هو تزويد الطالب: تعريف اإلعداد المهني لطالب الخدمة االجتماعية -0
والمناقشات، واكتساب المهارات الفنية خالل مواقف أقرب ما تكون للعمل تشمل المحاضرات والندوات 

يجب أن يتقن األخصائي المهارات المهنية "كما . (2)"الميداني الذي ينتظر منه ممارسته بعد التدريب
الضرورية، مثل المهارة في تقدير المشاعر، والمهارة في مساعدة العمالء على حسن التعبير عن 

مهارة في إقامة عالقة مهنية ناجحة مع العمالء بما تتضمنه تلك العالقة من عناصر مشاعرهم، وال
 .(5"مختلفة كتقدير العميل، واحترامه وعدم التحيز ضده أو معه، والقدرة على اكتساب ثقته

بما أن هذه التعريفات أكدت على أهمية تزويد طالب الخدمة االجتماعية بالمهارات التي تدعم     
مهني على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع، إذن فهي تؤكد على متطلبات هذا البحث الذي دورهم ال

يؤكد على ضرورة تمكين الطالب من اكتساب مهارة أساسية في دراسة الحاالت الفردية وهي مهارة 
، االتصال التي تؤدي إلى التواصل مع الفرد بعالقة مهنية ناجحة تحقق أهداف الفرد وأغراضه وغاياته

ولهذا تقصد الباحثة باإلعداد المهني لطالب الخدمة االجتماعية هو ما يجب تزويده للطالب في مادة 
خدمة الفرد من مهارات تدعم مهارة االتصال وتدفع باألخصائي االجتماعي إلى التواصل المهني مع 

 .االجتماعي العميل أثناء دراسة حالته لتحقيق ما يرغب فيه العميل وما يأمل تحقيقه األخصائي

ُق بُكلِّّ َعَملٍ : "تعريف المهارة -7 ُر في اللغة هو الحاذِّ رَ . الماهِّ أما المهارة في الخدمة . (1)"َحَذقَ : َوَتَمهَّ
كما عرفت . (2)"قدرة األخصائي االجتماعي في تطبيق المعرفة والفهم في الموقف" االجتماعية فهي

نها مكون الممارسة الذي القدرة على استخدام المعرفة بفاعلية وسهول: "بأنها ة في التنفيذ أو اإلنجاز، وا 
يدمج المعرفة والقيم معًا ويحولها إلى فعل كاستجابة الهتمام أو حاجة، وهي اختيار واعي للمعرفة وثيقة 
الصلة بالمسؤولية المهنية المطلوبة من األخصائي االجتماعي، ثم دمج تلك المعرفة مع قيم الخدمة 

 .(5)"التعبير عن ذلك التركيب بنشاط مهني مناسب االجتماعية، وأخيراً 

                                                           
(2)

، 1111المكتب الجامعي الحديث، : هيم أساسية ومواقف تطبيقية، اإلسكندريةسمير حسن منصور، طريقة العمل مع الجماعات مفا 

 .272ص 
(1)

الدار العربية للكتاب، : تونس -الطاهر أحمد الزاوي، مختار القاموس مرتب على طريقة مختار الِصحاح والمصباح المنير، ليبيا 

 .151، ص /1157
(2)

 .271يم أساسية ومواقف تطبيقية، مرجع سابق، ص سمير حسن منصور، طريقة العمل مع الجماعات مفاه 
(5)

دار النهضة العربية، : أحمد دمحم السنهوري، موسوعة منهج الممارسة العامة المتقدمة وتحديات القرن الواحد والعشرين، القاهرة 

 .524، ص2771، 6ط
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يفهم من هذه التعريفات أن األخصمائي االجتمماعي ينبغمي أن تكمون لديمه القمدرة فمي تطبيمق مما درسمه أكاديميمًا      
دراك معرفي لعمله بحيث ينطبق عليه تعريف اللغة بأنه حاذق في تنفيذ عمله المهني أي أنه  بكل تركيز وتدقيق وا 

بالمهارة في فهم الموقف الذي يعاني منه الفرد وتقديم المساعدة الهادفة له التي تحقق مما يرغمب فيمه العميمل يتميز 
 .وما يأمل فيه األخصائي االجتماعي

االلتقماء بمه، االتصمال : وقمرر االتصمال بمه ُمَباشمَرةً . مصدر اتََّصملَ : " االتصال لغًة هو :تعريف االتصال -3
ر رغبة شخٍص ما باالتصال بشمخص آخمر، وقمد يمرد الطمرف "االتصال اصطالحا بأنَّهوُعرَِّف . (4)"الُمَباشِّ

 .(1)"اآلخر على هذا االتصال أو يبقى ُمستمعًا فقط مثل خطباء المساجد أو الرؤساء

يتبين من تعريفات االتصال لغًة واصطالحًا بأن االتصمال يحمدث بمين شخصمين فمي لقماء مباشمر وجمه لوجمه،      
خص المسمتمع ممع المتحمدث، وقمد يبقمى مستمعممًا دون مشماركة أو تفمماعل، فعلمى المرغم ممن أن همذه وقد يتفاعل الش

التعريفمممات أوضمممحت بمممأن االتصمممال بمممين طمممرفين أحمممدهما يتحمممدث واآلخمممر بإمكانمممه البقممماء مسمممتمعًا دون تفاعمممل ممممع 
بحممث تؤكممد الباحثممة علممى الموضمموع المطممروح، ودللممت علممى ذلممك بخطبمماء المسمماجد أو الرؤسمماء، إالَّ أنَّ فممي هممذا ال

أهميممة االتصممال المباشممر المفعممم بالمشمماركة والتفاعممل بممين األخصممائي االجتممماعي والفممرد الممذي يواجممه موقممف يعممد 
مم همذا الموقمف ومما يتعلمق بمه ممن معطيمات قمد تكمون همي السمبب فمي حدوثمه؛  مشكلة بالنسبة لمه بمما ُيمكِّنمه ممن تفهي

القممدرة علمى التممأثير "ا، التممي تتطلمب مممن األخصمائي االجتممماعي اممتالك ألجمل وضمع الحلممول العالجيمة المناسممبة لهم
بحيث يشعر الشخص المقابل بالراحة واالطمئنمان . اإليجابي في اآلخرين عن طريق التواصل معهم فكريًا وعاطفياً 

 . (6)"إلى الشخص اآلخر ويفتح له ويثق به

طممرق العلميممة التممي تقممدم بمعرفممة أخصممائي إحممدى ال"ُعرِّفممت خدمممة الفممرد بأنَّهمما  :تعريــف خدمــة الفــرد -4
الممممذين يحتمممماجون إلممممى مهممممارة خاصممممة فممممي  دلمسمممماعدة األفممممرا( اإلعممممداد العلمممممي المتميممممز)اجتممممماعي 
الطريقمة المهنيمة المنبثقمة عمن فلسمفة مهنمة الخدممة : وتقصد الباحثمة بخدممة الفمرد همي. (1)"المساعدة

الجتماعي، وألهداف ينبغمي تحقيقهما لنسمق االجتماعية،  والمتضمنة لمبادئ ملزمة من األخصائي ا
الفرد بكونه مكمل ألنساق أخرى محيطة، مساهمتها قد يكون لها الدور األكبمر فمي تمدليل الصمعاب 
أمممممام األخصممممائي والفممممرد بممممما ُيمكِّنهممممما مممممن مواجهممممة الموقممممف بكممممل مسممممبباته، والممممذي لممممن يتممممأتى إالَّ 

تممارس " لكممون خدمممة الفمرد. ثانوية أو األساسميةبالممارسة المهنية بإحدى المؤسسات االجتماعية ال
المممة للمشمممكالت التمممي تعممموق أدائهمممم  فمممي مؤسسمممات اجتماعيمممة لمسممماعدة األفمممراد علمممى المواجهمممة الفعَّ

 .  (2)"لوظائفهم االجتماعية

                                                           
(4)

 ln Google play-. Almaany.com, lnc FREE تطبيق معجم المعاني المجاني عربي عربي،  
(1)

 :mawdoo3. com/% D 9% 88% D 8%B .البحث عن موضوع أكبر موقع عربي بالعالم، 
(6)

 .15م، ص 2714دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، : أحمد توفيق حجازي، مهارات التواصل، عمان 
(1)

المكتب الجامعي الحديث، : ندريةالمجاالت، اإلسك -مناهج الممارسة -أحمد مصطفى خاطر، الخدمة االجتماعية نظرة تاريخية 

 .151، ص 1115
(2)

  .61م، ص 1105، 5وزارة التعليم والتربية، طبعة: نقالً عن عبد الفتاح عثمان، خدمة الفرد والمجتمع المعاصر، ليبيا 
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: تقصمد الباحثمة بمهمارات االتصمال فمي خدممة الفمرد همي: تعريف مهارات االتصال في خدمـة الفـرد -1
خصائي االجتماعي كمرسل فمي توجيمه الرسمالة المقنعمة ذات التمأثير اإليجمابي فمي القدرة المهنية لأل

المرسمممل إليمممه الفمممرد صممماحب المشمممكلة، والمحيطمممين بمممه ممممن ذوي العالقمممة بمممما يعانيمممه، عمممن طريمممق 
االتصممال المباشممر الممذي يممؤثر فممي الفممرد، وفمميهم، مممما يجعممل التفاعممل والمشمماركة الحواريممة المسممتندة 

اجحممممة ذات اسممممتجابة مرضممممية لهمممما الممممدور فممممي تخفيممممف العممممبء عممممن األخصممممائي علممممى المقابلممممة الن
لكمممون . االجتماعي بتحقيق ما يرغبه الفرد مممممممن راحممممممة نفسيمممممة واستممممقرار اجتماعمممممي نسبيمممما أو كليممممماً 

 يفهممممم مممممن ذلممممك أن مهممممارات . (5)"االتصممممال بممممين البشممممر يممممتم عنممممدما يسممممتجيب اإلنسممممان لرمممممز ممممما" 
االتصال ينبغي أن يكتسبها األخصائي االجتمماعي بمالخبرة فمي اسمتخدام وسمائل المقابلمة والمشماهدة 
والمالحظممة، وفممي األسمماليب المهنيممة التممي مممن واجبممه تتبعهمما، وبتطبيقممه للمبممادئ المهنيممة فممي خدمممة 

ريمة والجسمدية الفرد، وبتحقيقه لألهداف المطلوبة سواء أكانت بماللفظ أم بمالرموز أم بالحركمات التعبي
التمي تثيمر الفممرد، وتجعلمه يسممتجيب بمما يناسممبها ممن تعبيمرات لفظيممة أو جسمدية تحقممق المرغموب مممن 

 . الفرد، والمأمول من األخصائي االجتماعي

النظريمات  تسماعد أخصمائي خدممة الفمرد فمي إتقمان مهممارات : النظريـات المفسـرة لالتصـال فـي خدمـة الفـرد -ثانيـا  
الحالمة الفرديمة، وذلمك باالسمتفادة ممن مفاهيمهما العلميمة التمي ُتمكِّنمه ممن التواصمل ممع العميمل  االتصال أثنماء مقابلمة

 :لمعرفة علل وأسباب مشكلته قيد الدراسة، من أهم هذه النظريات هي

وبالبيئة المحيطمة ، االتصال في هذه النظرية هو العملية التي تربط األفراد بعضهم ببعض: نظرية التعلم -0
 :م ما ركزت عليه هذه النظريةبهم، ومن أه

لممه القممدرة علممى التممأثير فممي مركممز اإلدراك أو اإلحسمماس للكممائن الحممي،  بممين مثيممر عالقممة الممتعلم هممو أن -
واستجابة تتجسد في فعل سلوكي يمكن قياسه وهو ما يسممى باالرتبماط الشمرطي المذي يمتم عمن طريمق 

 .عملية التداعي

تقبااًل ناتجة عن موقف يتعرض له الفرد يثيمر لديمه ضمغوطًا عملية االتصال سواء أكانت إرسااًل أم اس -
من أجل إرسال استجابات أو معلوممات تثيمر اهتماممه الهمدف منهما خفمض التموتر والعمودة إلمى التموازن 

 .(4)أو االتزان النفسي

يمممة نسمممتنتج ممممن نظريمممة المممتعلم بإسمممقاطها علمممى خدممممة الفمممرد أن عمليمممة االتصمممال مشمممروطة بتكممموين عالقمممة مهن     
أساسممها المشمماركة الحواريممة المؤديممة للتواصممل مهممما تباينممت األدوار ممما بممين األخصممائي االجتممماعي بكونممه المثيممر 
والعميل بكونه المستجيب أو العكس، فالمرسل يرتبط بالمستقبل؛ ألجمل التوصمل إلمى اسمتجابات وتمأثيرات مقصمودة 

 .الدراسة ومخطط لها مسبقًا تحقق أهداف ذات عالقة بحالة العميل قيد

أكمدت همذه النظريمة علمى أن االتصمال همو عبمارة عمن أفعمال اجتماعيمة، وممن  :نظرية النسق االجتماعي -2
 .أنصار هذه النظرية بارسونز الذي قال أن الفعل االجتماعي له دافع يتمثل في إنجاز األهداف

                                                           
(5)

المكتب الجامعي : ةنقال عن دمحم سالمة غباري، والسيد عبد الحميد عطية، االتصال ووسائله بين النظرية والتطبيق، اإلسكندري 

 .1م، ص 1111الحديث، 
(4)

، 2712دار الثقافة للنشر والتوزيع، : نجالء دمحم صالح، مهارات االتصال في الخدمة االجتماعية األسس النظرية والعلمية، عمان 

 .66ص 
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 :أهم ما ركزت عليه النظرية اآلتي

 .ع واهتمامات ذاتيةأن وراء الفعل السلوكي للفرد أسباب ودواف -

 .أن الفرد أثناء الفعل االجتماعي يكون موجهًا بمجموعة من القيم واألعراف االجتماعية -

 . أن الفرد مقيد بجماعته ومجتمعه في اختيار أفعاله السلوكية -

جتممماعي؛ وفقمًا لهممذه النظريممة وجممه بارسممونز اهتمامممه إلممى نشممأة الثقافمة الرمزيممة، حيممث أكممد علممى وجممود تفاعممل ا     
ألن الرممممموز واإلشممممارات تكتسممممب معمممماني عامممممة أو شممممائعة ذات أهميممممة تسممممتخدم كوسممممائل اتصممممال، كممممما أن أنسمممماق 

 (1).االتصال تنشأ عن عملية التفاعل مع األهداف االجتماعية

نهمما، والعالقمة التمي تمربط بي( المذاتي والبيئمي)وبما أن دراسة الحالة الفردية تؤكمد علمى جمانبين أساسميين وهمما      
إذن وفقممًا لهممذه النظريممة وممما تؤكممد عليممه عنممد االتصممال بممالفرد يتضممح بأنممه يسممتوجب علممى األخصممائي االجتممماعي 
مراعمماة دوافممع الفممرد وأسممبابه واهتماماتممه الذاتيممة مممن وراء أفعالممه السمملوكية، وأال يغفممل عممن قيمممه وأعرافممه االجتماعيممة 

شمارات ذات معماني اتصمالية شمائعة تحقمق ذات الخصوصية أي ما يعرف بالثقافة الرمزية وما ت حتويمه ممن رمموز وا 
أهمممداف اجتماعيمممة ناتجمممة عمممن التفاعمممل بمممين الفمممرد وبيئتمممه المحيطمممة بمممما ُيمكِّنمممه ممممن تحقيمممق األهمممداف المعلوماتيمممة 

 .والتشخيصية والعالجية المطلوبة

ريقمة خدممة الفمرد بخاصمة بمما أن مهنمة الخدممة االجتماعيمة عاممة وط: نظرية االتصال في الخدمة االجتماعيـة-3
تؤكد على ضرورة تعليم الطالب كيفية استخدام مهارات االتصال في التعاممل ممع عمالئهما علمى مسمتوى مجاالتهما 
مممم الطمممالب لنظريمممة االتصمممال فمممي الخدممممة االجتماعيمممة أثنممماء إعمممدادهم المهنمممي ُيمكِّمممنهم ممممن إدارة  المتنوعمممة إذن تفهي

 :حالة بما يتوافق مع بعض مفاهيم النظرية المذكورة الحقًا وهيالمقابلة بخطوات سليمة في دراسة ال

وهممممو مصممممدر الرسممممالة وقممممد يكممممون فممممردًا أو جماعممممًة أو مجتمعممممًا أو هيئممممة يممممود أن يشمممماركه : المرسممممل - أ
 .المستقبل في اتجاهاته وأفكاره

 .ثرهو فرد أو جمهور توجه إليه الرسالة ويقوم بفك رموزها وقد يتأثر بها أو ال يتأ: المستقبل - ب

 .وهي األفكار والمفاهيم واالتجاهات التي يرغب المرسل نقلها لآلخرين: الرسالة - ج

 . وهي المنهج الذي تنقل به الرسالة سواء أكانت الوسيلة لفظية أم غير لفظية: الوسيلة - د

 فالمشممكالت لممدى األفممراد قممد تنشممأ نتيجممة تعممرض الرسممائل المتبادلممة لممبعض المعوقممات الخاصممة باالتصممال منهمما    
 :اآلتي

                                                           
(1)
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يعاني األفراد من المشمكالت ألن المعلوممات المتاحمة لهمم سمواء أكمان مصمدرها أفمرادًا آخمرين أم البيئمة  -
قد تكون معلومات ناقصمة أو خاطئمة ويكمون لألخصمائي االجتمماعي دورًا فمي ذلمك يتحمدد فمي التمدخل 

 . المباشر لتصحيح هذه المعلومات أو إمدادهم بمعلومات صحيحة

مال لعمدم قمدرتهم علممى الحصمول علمى المعلوممات الكافيممة  قمد يكمون المبعض - غيمر قممادر علمى األداء الفعَّ
 .التي ترشدهم إلى األسلوب السليم في التصرف

عمممدم قمممدرة العممممالء علمممى اسمممتخدام معلومممماتهم الخاصمممة أو اسمممتخدام المعلوممممات الجديمممدة، وهنممما تمممرتبط  -
 .الء كيفية استخدام عملية االتصالالمشكلة بقواعد االتصال ويكون دور األخصائي تعليم العم

ويركز األخصائي االجتماعي بصفة عامة على برامج التدخل المهني في ضموء االعتمماد علمى     
االتصال اللفظي وغير اللفظي مع ضرورة االلتزام بمبادئ مهنة الخدمة االجتماعية، باإلضمافة إلمى 

 :التركيز على بعض استراتيجيات عملية االتصال ومنها

 .ح قنوات اتصال جديدةفت -

 .تدعيم قنوات االتصال القائمة -

 .التعرف على المعوقات التي تؤثر على عدم فهم محتويات الرسالة -

 .االتفاق على أسس االتصال ورموز الرسائل -

 .تصحيح إدراك بعض الرسائل بين األفراد -

  (1). تدعيم عملية التغذية العكسية -

لمية تؤكد على أهمية دور األخصمائي االجتمماعي  فمي اسمتخدام مهمارات يفهم من ذلك أن هذه النظريات الع      
االتصممال فممي مهنممة الخدمممة االجتماعيممة عامممة وخدمممة الفممرد بخاصممة؛ لكونهمما طريقممة مممن طرقهمما المهنيممة سممواء فيممما 
يتعلممممق باالتصممممال اللفظممممي أم غيممممر اللفظممممي، وذلممممك  بتممممدعيم وتممممدليل المعوقممممات التممممي قممممد تحممممول دون فهممممم األفممممراد 

محتويات الرسالة، مع التصحيح لبعض المعلومات الخاطئة، وجعل العميل يستجيب لشعوره بالرضا عمن مما يقموم ل
بممه األخصممائي االجتممماعي أثنمماء مقابلتممه لدراسممة حالتممه وممما يممرتبط بهمما مممن مهممارات اتصممال فممي قيممادة المقابلممة وفممي 

 .ينهماتكوين العالقة المهنية التي تحقق مستهدفات االتصال المتبادل ب

 :أهمية مهارات االتصال في خدمة الفرد -ثالثا  

م الفرد لما يرسله األخصائي االجتمماعي ممن كلممات لفظيمة أو       ترى الباحثة بأن مهارات االتصال تفيد في تفهي
تعبيريمممة أو رمزيمممة وممممدى تأثيرهمممما عليمممه؛ ليسمممتجيب وهممممو راٍض باسمممتجابات تقابمممل تلممممك المثيمممرات؛ فتحقمممق الهممممدف 

ب، كممما أنهمما تكسممب األخصممائي القممدرة التمييزيممة بممين حالممة وأخممرى فممي التركيممز والفهممم وسممرعة البديهممة مممما المطلممو 
يجعله متنبهًا أثناء تنفيذه لمهارات االتصال بطريقة تختلف من فرد إلى أخر ومن حالة إلى أخمرى مراعيمًا فمي ذلمك 

ابيمممة لشمممعور الفمممرد بتقمممدير األخصمممائي واحتراممممه ثقافمممة المجتممممع المممذي ينتممممي إليمممه الفمممرد بمممما يمممؤدي إلمممى نتمممائج إيج
 . لخصوصيته وخصوصية مجتمعه

                                                           
(1)
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بمأنَّ لمهمارات االتصمال فمي دراسمة الحالمة الفرديممة  تـرى الباحثــة: أهـداف مهـارات االتصـال فــي خدمـة الفـرد -ثالثـا  
 :أهداف ينبغي التنبه إليها ومراعاتها؛ ألنَّها

 .مهنية ناجحة بالتواصل فكريًا وعمليًا مع حالة الفرد ُتمكِّن األخصائي االجتماعي من تكوين عالقة -1
تبرز قدرات األخصمائي االجتمماعي فمي دراسمة الحالمة الفرديمة، وتكسمبه الخبمرة فمي التعاممل ممع كمل حالمة  -2

 .على حدة

ُتمكِّن األخصائي االجتماعي من استخدام الرموز، والكلمات سواء أكانت بقصمد أم بغيمر قصمد، والتمييمز  -5
ؤدي بالفرد مهما كانت حالته ليستجيب باستجابات قد تريحمه نفسميًا واجتماعيمًا بشمكل نسمبي أو بينها بما ي

 . كلي

ُتعمممّرف األخصمممائي االجتمممماعي علمممى األفكمممار والمعلوممممات ذات العالقمممة بالحالمممة، وكيفيمممة التعاممممل معهممما  -4
 .بقدرات متكافئة ليصل بها إلى بر األمان

فكممممار والمعلومممممات بكفمممماءة عاليممممة بممممين نسممممق الفممممرد صمممماحب ُتمكِّممممن األخصممممائي االجتممممماعي مممممن نقممممل األ -1
المشكلة، واألنساق االجتماعية األخرى ذات العالقة بحالته بما يؤدي إلى تفهمهما ممن الجميمع والمشماركة 

 .في وضع الحلول لعالجها

ُتعمممرِّف األخصمممائي االجتمممماعي علمممى كيفيمممة التفاعمممل ممممع الفمممرد صممماحب الحالمممة، واألنسممماق المحيطمممة بمممه  -6
ستخدام الوسائل المتضمنة لمبادئ، وأساليب المهنة والمحققة ألهدافها في ضوء منبهات أو إشارات أو با

نظممرات يفهمهممما الفممرد والمحيطمممين بمممه؛ لكونهمما رمممموز تتضمممن معممماني واضمممحة تجعممل االتصمممال بيمممنهم ذو 
 . استجابة مرضية

ليهما فمي اتصماله ممع الفمرد أثنماء دراسممة همذه بعمض األهمداف التمي ينبغمي علمى األخصمائي االجتممماعي التنبمه إ     
حالتمممه، ويعممممل علمممى تحقيقهممما بالممارسمممة المهنيمممة بمممما يمممؤدي إلمممى تحقيقهممما واقعيمممًا بالتفاعمممل والتواصمممل والمشممماركة 
المتبادلة، وبالتالي يكتسب الخبرة في نمو قدراته التي تؤهله للنجاح في تطبيق مهارات االتصال وفقًا لمجمال عملمه 

 .انالمهني أينما ك

ينبغممي أن يكممون األخصممائي  االتصممال متنوعممة ومتعممددة تمهممارا: أهــم مهــارات االتصــال فــي خدمــة الفــرد -رابعــا  
االجتممماعي علممى درجممة كبيممرة مممن المموعي بهمما، ويكتسممبها بممالخبرة العمليممة فممي دراسممة الحمماالت الفرديممة، وتشخيصممها 

سمال الرسمائل اللفظيمة أو غيمر اللفظيمة ذات التممأثير وعالجهما، وبالمتابعمة لكمل جديمد يمزوده بالقمدرات التممي تؤهلمه إلر 
المباشر وغير المباشمر فمي شخصمية الفمرد صماحب الحالمة بمما يجعلمه يقابلهما بمردود فعمل تعمدل ممن سملوكياته تجماه 
نفسه وتجاه المحيطين به وتجاه المجتمع بالكامل، وهذا يحدث عندما يكون األخصمائي االجتمماعي متنبهمًا إلمى أن 

ل قاعدتها واحدة من حيث الممارسة المهنية، إالَّ أنَّها تختلف من حالة إلى حالة أخرى حسب ما يحدده هذه الرسائ
ممما تتطلبممه حالممة مممريض بالقلممب يحتمماج عممالج فقممط : مممن أهممداف ذات عالقممة بموضمموع الحالممة، فعلممى سممبيل المثممال

وهكمذا ..ممريض باطنمه أو صمدرية غيمر مما تتطلبمه حالمة..غير مما تتطلبمه حالمة ممريض قلمب يحتماج لعمليمة جراحيمة
فممي المجممال الطبممي، بينممما فممي المجممال المدرسممي ممما تتطلبممه حالممة طالممب ضممعيف فممي المسممتوى الدراسممي غيممر ممما 

وهكممذا بالنسممبة للمجمماالت المهنيممة األخممرى وأيضممًا تتبمماين مممن مجممال إلممى ..تتطلبممه حالممة طالممب يغممش فممي االمتحممان
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الطفولمممة أم الشمممباب أم المعمماقين أم فمممي حالمممة األزممممات والكممموارث  مجممال أخمممر سمممواء أكمممان علممى مسمممتوى األسمممرة أم
 :ومن أهم مهارات االتصال في خدمة الفرد حسب رؤية الباحثة اآلتي. وغيرها

نممممط خمماص مممن التفاعمممل اللفظممي، يمهممد لتحقيمممق غممرض محمممدد، "بممما أن المقابلممة  :مهــارة إدارة المقابلـــة -0
اء الدخيلة، كما أن المقابلة هي نمط التفاعمل المذي تكمون ويركز على محتوى محدد، مما يؤدي إلى األشي

فيممه عالقممة الممدور بممين القممائم بممإجراء المقابلممة والمسممتجيب لممه علممى درجممة عاليممة مممن التخصممص، وتعتمممد 
إذًا للمقابلمة خصمائص رئيسمة تتمثمل فمي  (1)"خصائصها المحددة إلى حد ما على غرض المقابلة وأسملوبها

 :اآلتي

 .دافًا هامة في عملية المساعدةتحقق المقابلة أه -

 .تعتمد المقابلة على المهارة واالستعداد والعلم -

 .ليس للمقابلة قوالب جامدة عامة فلكٍل أسلوبه الخاص -

 .للمقابلة قواعد إجرائية عامة -

 .للمقابلة أساليب مهنية خاصة -

 .المقابلة كأي ارتباط له بداية ووسط ونهاية -

 (1).عدد وشخصية المقابل والتوقيتللمقابلة أنواع متعددة من حيث ال -

الصممراحة "بنمماء علممى ذلممك تحتمماج المقابلممة لممبعض المهممارات لكممي تتحقممق أهممداف االتصممال يمكممن تحديممدها فممي     
والوضوح، محاولة تخليص صاحب الحالة من الحيل الدفاعية، البدء مع وحدة العمل من حيث هي، عدم مقاطعة 

 .(2)"ددة، إشراك صاحب الحالة في خطوات العالجالمقابل، توجيه المقابل لموضوعات مح

يتضح من ذلك أن إدارة المقابلة تتطلب من األخصمائي االجتمماعي المهمارة التمي ُتمَكنمه ممن تحقيمق األهمداف      
وفق التوقيت المحدد بما يعود بالنفع على العميل سواء أكانت مقابلة لجممع المعلوممات أم للتشمخيص أم للعمالج أم 

ولهذا تتطلب الدقة واالنتباه في كل الجهود اإلجرائية لألخصمائي االجتمماعي أثنماء التفاعمل ممع العميمل فمي  للتقييم،
 .دراسة حالته

ينبغمي أن يتميممز األخصمائي االجتممماعي بالدقمة فمي اسممتخدام العمين المجممردة طموال فتممرة : مهـارة المشــاهدة -7
ييمهما وتقويمهمما، لكممي يمتمكن مممن معرفممة االتصمال، عنممد جممع المعلومممات وتشخيصممها وعالجهما ومممن ثممم تق

كمل ممما هممو ظمماهر علمى العميممل أو ظمماهر علممى المحيطمين بممه قممد يكممون لمه عالقممة بمشممكلته، وكممذلك مممدى 
تفاعل شخصية العميل في كل عملية من هذه العمليات؛ ألنَّه بمدون المشماهدة التمي تكملهما المالحظمة لمن 

 . سة الحالة الفرديةيستطيع األخصائي االجتماعي تحقيق متطلبات درا

تممرتبط المالحظممة بالمشمماهدة؛ ألنَّ ممما يشمماهده األخصممائي االجتممماعي بممالعين المجممردة : مهــارة المالحظــة -3
ينقلمه إلمى العقمل بالتحليمل واالسمتنتاج والسميطرة علمى متغيمرات الموضموع، وذلمك باسمتخدام مدركاتمه العقليمة 

                                                           
(1)

 .110، ص 1116دار المعرفة الجامعية، : ية في ممارسة خدمة الفرد، اإلسكندريةعلي إسماعيل علي، المهارات األساس 
(1)

 .140، ص 1111المكتب الجامعي الحديث، : دمحم مصطفى أحمد، خدمة الفرد النظرية والتطبيق، اإلسكندرية 
(2)

 .55، ص 2774دار وائل، : فيصل محمود غرايبة، مهارات العمل االجتماعي، عمان 
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مما ُيمكِّنمه ممن االرتبماط بالموضموع قيمد الدراسمة بعالقمة ، ب(والحكمم -والتخيمل -والترابط -والتفكير -التذكر)
عقالنيممة واقعيممة بعيممدة عممن كممل ممما هممو غيممر واقعممي، مممع حصممر الجهممد باألهممداف ممكنممة التحقيممق، هممذه 

قممدرة العقممل علممى الحكممم أي وضممع الخبممرات المدركممة بصممورة أعممم وهممي بممدورها عمليممة هامممة " تتوقممف علممى 
ليمممة تيسمممر طريمممق العمممالج سمممواء أكانمممت حكممممًا عاممممًا علمممى أفمممراد أم لتحويمممل جزيئمممات الموقمممف إلمممى وحمممدة ك

حيممث تؤكممد مهممارة المالحظممة علممى قممدرة األخصممائي االجتممماعي فممي تطبيممق الجوانممب النظريممة . (5)"مواقممف
وتوظيفها فيما يحصل عليمه ممن حقمائق ومعلوممات ذات العالقمة بالحالمة، وفمي قدرتمه الذاتيمة فمي اسمتخدام 

 (4).موضوع المدروس واقعياً حواسه وتجاوبه مع ال

بممما أن لكممل عالقممة مهنيممة بدايممة ووسممط ونهايممة، إذًا فهممي المحققممة لنجمماح مهممارة : مهــارة العالقــة المهنيــة -4
تكموين عالقمة مهنيممة إيجابيمة لتشمجيع العميممل " االتصمال؛ ففمي البدايمة يتطلممب ممن األخصمائي االجتممماعي 

مرحلمة سماعة علمى األقمل، وممن تمم يسمتخدم العديمد ممن على التحدث والتواصل، وغالبمًا مما تسمتغرق همذه ال
األدوات المسماعدة فممي الدراسممة  كالمالحظمة، وتوجيممه األسممئلة، واإلنصمات؛ مممن أجممل نممو العالقممة المهنيممة 
والتفاعل والتجاوب بين األخصائي االجتماعي والعميل لحل مشكلة العميل، ويبلغ فيهما التفاعمل الوجمداني 

بتلخمميص المعلومممات التممي حصممل عليهمما عممن " لك يقمموم األخصممائي االجتممماعي باإلضممافة لممذ. (1)"ذروتممه
طريق المالحظة، أو المناقشة، أو األسئلة، ومن ثم يبدأ في الخطوات التنفيذية لتحقيمق األهمداف، ويمكنمه 
التركيز على مالحظة مالمح وجه العميل للتعرف على شعوره بالرضا أو عدم الرضا إلى جانب استخدام 

 .(2)"االتصال غير اللفظي للوصول إلى ذلكأدوات 

مممممما تقممممدم يتضمممممح أن مهممممارة االتصممممال بمممممين األخصممممائي االجتممممماعي والعميمممممل تحتمممماج إلممممى تميمممممز       
األخصائي بدقة المالحظة وسالمة مدركاته العقلية بما يمؤدي بالعميمل إلمى سمهولة التواصمل معمه بالتغذيمة 

 .المرتدة التي تحقق أهداف دراسة حالته

فاالستماع أحمد مهمارات االتصمال ("االستماع الجيد بكل إصغاء)من أساسيات اإلنصات : رة اإلنصاتمها -5
، فاإلنصممات الجيممد يمكممن األخصممائي (5)"التممي يمكممن تنميتهمما مممن خممالل اكتسمماب عممادات اإلنصممات الجيممد

وفمي تحقيمق  من مالحظة االتصاالت غير اللفظية مع التعمق في التفكير أثناء سمير المقابلمة،"االجتماعي
أهمداف سميكولوجية وعالجيمة مثمل إشممعار العميمل بالطمأنينمة، ويخفمف ممن حممدة القلمق والتموتر بخاصمة فممي 

 .(4)"المقابالت األولى مع العميل

يفهممم ممممن ذلمممك أن تعلممميم طممالب الخدممممة االجتماعيمممة لمهمممارة اإلنصممات أثنممماء االتصمممال ممممع العميمممل       
 :اآلتيُيمكِّنهم من تحقيق  حسب رأي الباحثة

 ..(.كلمات، عبارات، جمل)القدرة على إرسال الرسائل اللفظية المؤثرة في الفرد  -

                                                           
(5)

 .575تاح عثمان، خدمة الفرد والمجتمع المعاصر، مرجع سابق، ص عبد الف 
(4)

 .211علي إسماعيل علي، المهارات األساسية في خدمة الفرد، مرجع سابق، ص  
(1)

، ص 2711المكتب الجامعي الحديث، : نقالً عن دمحم البدوي الصافي خليفة، المهارات المهنية لألخصائي االجتماعي، اإلسكندرية 

120. 
(2)

 .120المرجع السابق، ص  
(5)

 .112المرجع السابق، ص  
(4)

 .112المرجع السابق، ص  
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 ..(نظرات، إشارات، حركات)القدرة على إرسال الرسائل غير اللفظية المؤثرة في الفرد  -

 .القدرة على اإلنصات، واالستماع الجيد -

 .القدرة على اإلصغاء الجيد -

 . قت المناسبالقدرة على التعليق المناسب في الو  -

دراك لردود الفعل -  . القدرة على التركيز بوعي وا 

 .القدرة على توجيه السؤال المناسب في الوقت المناسب -

 .القدرة على تصحيح معلومات الفرد الخاطئة -

م -  .القدرة على التفاعل مع مشاعر وأفكار الفرد، والمحيطين به بالفهم والتفهي

فاالسمتثارة الهادفمة تسماعد . "رة تدفعمه للتعبيمر عمن مشماعره السملبيةالقدرة على استثارة الفرد برسمائل مثيم -
العميل على التعبير الحر عن مشاعره خاصة السملبية التمي يتعممد إخفائهما أو تقليلهما بالحيمل الدفاعيمة 

 .(1)"المختلفة ثم متابعتها متابعة عالجية مناسبة

نصممات الهمادئ الممواعي فمي حيويممة ويقظممة القمدرة علممى جعمل العميممل يمدرك واقممع مشممكلته وحقائقهما، باإل" -
وحرارة، وباألسئلة الحيادية وغير المباشرة وبخاصة في لحظات اللقاء األولى، كما قد يعيد األخصائي 

 . (6)"عبارة العميل األخيرة أو مقطع منها كأسلوب تشجيعي إلطالق مشاعره

صمائي االجتمماعي بحيمث يتمأثر برأيمه تتوقف مهارة اإلقناع على ممدى ثقمة العميمل فمي األخ: مهارة اإلقناع -6
ومما يقولمه ويتجماوب معمه قمواًل وفعماًل وسملوكًا دون ضمغط أو إجبمار تحقيقمًا لمسماعدة هادفمة مفعممة بالراحمة 
والطمأنينة واألمان والرضا؛ لكون مهارة اإلقناع إذا اكتسبها طمالب الخدممة االجتماعيمة وكانمت ذات قيممة 

رة على التفاعل ممع الحماالت الفرديمة بمالحوار المنطقمي وطمرح األسمئلة أساسية في تعليمهم مكنتهم من القد
قدرة الفرد على التأثير في اآلخرين من خالل " وتبادل الرأي المقنع حتى الوصول لتحقيق المطلوب؛ ألنَّ 

قناعهم بوجهة نظره على أساس من الرضا وليس السيطرة، والتفاعل معهمم فمي تأكيمد الثقمة فيمما  الحوار، وا 
ول أو يوجمممه أو يقمممدم ممممن معلوممممات وخبمممرات مرتبطمممة بموضممموع محمممدد أو همممدف واضمممح لمممدى الطمممرف يقممم

ليس باألمر الهين بل يحتاج إلى الجهمد والوقمت الكمافي والخبمرة بمما يجعمل اآلخمر يتجماوب معمه  (1)"اآلخر
 .برضا وقناعة

بطريقمممة سممممليمة، لكمممي يحممممدث االتصمممال بممممين األخصمممائي االجتممممماعي والعميمممل والبيئممممة : مهـــارة التواصــــل -2
يستوجب تعليم طالب الخدمة االجتماعية استمرارية التواصل طوال فترة المقابلة بالتفاعل والمشماركة التمي 

المرسل والمتلقي يتفاعالن : يجب أن يسير في اتجاهين"تدعم االتصال وتحقق أهدافه المهنية؛ فالتواصل 
فبينممما تتحممدث إلممى شممخص ممما . نفممس الوقممت معممًا دون توقممف، بحيممث يصممير كممل واحممد مرسمماًل ومتلقيممًا فممي

فعنممدما تممرى . فسممتراقب رد فعلممه فممي نفممس الوقممت، وهممذا قممد يممؤثر علممى الطريقممة التممي سممتكمل بهمما الحممديث
محدثك يقطب وجهه عند ذكر حادثة مرت بك في المكتمب، فربمما تقمرر أال تحكمي عمن حادثمة أخمرى كمي 

                                                           
(1)

 .111عبد الفتاح عثمان، مرجع سابق، ص  
(6)

 .116المرجع السابق، ص  
(1)

، مكتبة زهراء الشرق: نصيف فهمي منقريوس، ماهر أبو المعاطي علي، مهارات الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية، القاهرة 

 .57، ص 2776
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ليمممك، لممممذا فأنمممت تحممممافظ علمممى راحمممة بالممممك بتوقفمممك عممممن ال تزيمممد ممممن اسممممتيائه؛ ألنَّ همممذا االسممممتياء ينتقمممل إ
 .(2)"الحديث

يفهمممم ممممن ذلمممك أن اسمممتمرارية التواصمممل بمممين األخصمممائي االجتمممماعي والعميمممل وذوي العالقمممة بحالتمممه      
تتطلب من األخصائي اكتساب الكيفية النظريمة والتطبيقيمة أثنماء المرحلمة التعليميمة لمجماالت مهنمة الخدممة 

رقها المهنية، وبخاصة في طريقة خدمة الفرد موضوع هذا البحمث بمما يجعلمه قمادرًا علمى االجتماعية، ولط
التواصل مع عمالئه من أول لقاء فكريًا وجسديًا، لفظيمًا وغيمر لفظيمًا، بحيمث يكمون أحيانمًا المرسمل وأحيانمًا 

رات، بكونهما المتلقي، بالفعل ورد الفعل، مع عدم تجاهل ما يظهر على العميل من حركات وسمكنات ونظم
م كيفية التعاممل معمه فمي ضموئها وهمو السمبيل للتخفيمف عمن  عالمات تدل على رضاه أو عدم رضاه ليتفهَّ

 .العميل ومساعدته لتخطي المشكلة التي يعاني منها

نجماح مهمارة االتصمال همو اسمتخدام  بما أن ممن أساسميات: مهارة استخدام الرسائل اللفظية وغير اللفظية -8
ة التمي تعبمر عمن أفكمار المتحمدث وأحاسيسمه ومشماعره ممع ارتباطهما بمما يظهمر عليمه ممن الكلمات المنطوق

عالمات جسدية غير منطوقمة تجعمل الفمرد المقابمل يسمتجيب بأريحيمة أو يمرفض االسمتجابة، إذًا  يسمتوجب 
ا فمي تعليمها لطالب الخدمة االجتماعية عامة وطريقة خدمة الفرد بخاصة بما ُيمكِّنهم من فهمها وتطبيقهم

وجهًا لوجه في حالة االتصال بين شخصين أو يتم بمين "دراسة الحاالت الفردية؛ ألنَّ االتصال اللفظي يتم
لمممذا فاللغمممة اللفظيمممة ال يمكمممن ...األخصمممائي ومجموعمممة ممممن العممممالء، أو بمممين الجماعمممات بعضمممها بمممبعض

 . (5)"نى الظاهر والخفياالستغناء عنها، ولكن ينبغي أن نثريها باللغة غير اللفظية حتى يكتمل المع

الكلممممات المنطوقمممة ) وفقمممًا لمممذلك يتضمممح أن اكتسممماب طمممالب الخدممممة االجتماعيمممة للمهمممارات اللفظيمممة      
ومما يصماحبها ممن عالممات غيمر لفظيمة تتعلمق بلغمة ( المؤثرة ذات العالقة بفلسفة وأساليب ومبادئ المهنمة

علمى تطبيقهما واقعيمًا فمي دراسمة الحماالت الفرديمة العين والجسد ومما يمرتبط بجميمع الحمواس يجعلهمم قمادرين 
تممدريجيًا لحممين اكتسمماب الخبممرة التممي تممؤهلهم لممارسممتها مممع كممل الحمماالت وعلممى مسممتوى المجمماالت المهنيممة 

 .التي يعملون بها

ينبغي تعليم طالب الخدمة االجتماعية عاممة وطريقمة : مهارة تكوين عالقات مع مؤسسات وهيئات أخرى  -9
اصة بأن مهارة االتصال ال تقتصر على العمالء فحسب بمل يجمب أن يكتسمب األخصمائي خدمة الفرد بخ

االجتممماعي مهممارة تكمموين عالقممة مهنيممة علممى مسممتوى المؤسسممة التممي يعمممل بهمما، وخارجهمما، وكممذلك علممى 
مسمممتوى الخبمممراء المسمممتفاد ممممنهم لمصممملحة عمالئمممه سمممواء أكمممان فمممي علمممم المممنفس أم علمممم االجتمممماع أم علمممم 

 .وهكذا..م القانون الشريعة أ

ولهممذا مممن الواجممب تعلمميم الطممالب دعممم العالقممات بممين المؤسسممة والمجتمممع الخممارجي، لغممرض توثيممق      
العالقة بين المؤسسة التي يعمل بها، والمؤسسمات الخارجيمة الموجمودة فمي المجتممع المحميط بهمدف تموفير 

 .ية والنفسية للعمالءموارد جديدة يستفاد منها في إشباع الحاجات المادية واالجتماع
                                                           

(2)
 .52، ص 2715دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، : أحمد توفيق حجازي، مهارات التواصل، عمان 

(5)
 .14نقالً عن دمحم البدوي الصافي خليفة، مرجع سابق، ص  
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نكتفي بعرض أهم المهارات المذكورة آنفًا التي تدعم مهارة االتصال بكونها ذات قيمة أساسية في خدمة الفرد      
ينبغممي أن يكتسممبها طممالب الخدمممة االجتماعيممة، ويمارسممونها واقعيممًا سممواء علممى مسممتوى التممدريب الميممداني أم علممى 

ًا علممى ممما تقممدم تممرى الباحثممة بممأن تممدريس المهممارات يتطلممب أفعممال سمملوكية تعممد مسممتوى العمممل بعممد التخممرج، واسممتناد
هـم هـذه األدوار حسـب رأى الباحثـة أدوار مهنية ُتمّكن الممارس لها ممن النجماح فمي تطبيمق تلمك المهمارات، وممن أ

 :هي

م التفممممنن فممممي اختيممممار الرسممممائل اللفظيممممة المرتبطممممة بموضمممموع االتصممممال، سممممواء أكانممممت كلمممممات أم جمممممل أ -1
 (.األخصائي والعميل)مؤثرة في المرسل إليه، ليقابلها باستجابة مرضية للطرفين ..عبارات

تؤثر في المرسل إليمه ..التفنن في إرسال رسائل غير لفظية سواء أكانت حركات أم سكنات أم لغة عيون  -2
 .ليقابلها بتغذية مرتدة تحقق المطلوب( العميل)

امممة وطريقممة خدمممة الفممرد بخاصممة إلممى أفعممال سمملوكية محققممة تحويممل مبممادئ مهنممة الخدمممة االجتماعيممة ع -5
 .الفائدة المرجوة من وراء تطبيق مهارات االتصال في دراسة الحالة الفردية

اتِّّبمماع األسممماليب المهنيمممة سمممواء أكانممت إنصمممات مفعمممم باالسمممتماع واإلصممغاء الجيمممد أم تعليمممق أم اسمممتفهام   -4
 .لمتعلق بموضوع الدراسةمناسب أم توجيه للمقابلة في سياقها الصحيح ا

مهممممما تبادلممممت األدوار ( العميممممل)، والمسممممتقبل (األخصممممائي االجتممممماعي)التفاعممممل المسممممتمر بممممين المرسممممل  -1
 .التفاعلية بينهما من مرسل إلى مستقبل أو العكس

تحسمين  " االتصال المباشمر بمصمادر المعلوممات، والهيئمات والمؤسسمات الموجمودة فمي المجتممع؛ لغمرض  -6
التممي تسممهم فممي  (1)"توزيممع المسممؤوليات ودعممم التفاعممل بممين العمماملين فممي المؤسسممة أو الهيئممةسممير العمممل و 

 .حل مشكالت األفراد

تبصممير وتوعيممة المسممتقبلين بممأمور تهمهممم بقصممد مسمماعدتهم وزيممادة معممارفهم، واتسمماع أفقهممم وفهمهممم لممما "  -0
 .(1)"يدور حولهم من أحداث

األخصممائي االجتممماعي )ن االسممتجابة مرضممية لكممل األطممراف االنطممالق مممن قاعممدة التممأثير والتممأثر لتكممو   -5
 (.والعميل والمحيطين به

تقمممديم الرسمممائل اللفظيمممة الواضمممحة المتوافقمممة ممممع الرسمممائل غيمممر اللفظيمممة بمممما يمممدعم ثقافمممة العميمممل ويراعمممي  -1
الخصوصممممية لكممممي يتفهمهمممما، ويقابلهمممما باسممممتجابة واضممممحة تسممممهل علممممى األخصممممائي االجتممممماعي تحقيممممق 

 .طلوبة من وراء استخدام مهارة االتصالاألهداف الم

تطبيق مهارات االتصال بكل وعي وتركيز أثناء عملية جمع المعلومات من مصمادرها البشمرية  -17
 .الرئيسة

تطبيق مهارات االتصال بكل وعي وتركيز أثناء عملية تشخيص الحالة الفردية للوصول إلى  -11
 .نتائج  إيجابية

                                                           
(1)

المكتب الجامعي الحديث، : كندريةالسيد عبد الحميد عطية، االتصال اتجاهات نظرية  وأسس تطبيقية في الخدمة االجتماعية، اإلس 

 .21بدون سنة نشر، ص 
(1)

 .24المرجع السابق، ص  
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كيز أثناء عملية العالج بمشاركة العميل بما يجعله تطبيق مهارات االتصال بكل وعي وتر   -12
 .يلتزم بتنفيذ الحلول العالجية تحقيقًا للمطلوب

تطبيق مهارات االتصال بكل وعي وتركيز مراجعة وتفحصًا وتمعنًا أثناء عملية التقييم لمعرفة  -15
يم ما قد يكون وقع مكامن خطأ الصدفة أو القصد بمشاركة العميل والمؤسسة والبيئة والخبراء؛ ألجل تقو 

 .فيه كل منهم من أخطاء تصحيحًا أو تعدياًل أو تصويباً 
همممذه بعمممض األدوار التمممي ينبغمممي أن يلتمممزم بهممما األخصمممائي االجتمممماعي تحقيقمممًا للنجممماح فمممي تطبيمممق مهمممارات      

ن األدوار األخرى االتصال المذكورة آنفًا كما يجب أثناء دراسة الحاالت الفردية، مع التنويه إلى أن هناك الكثير م
 .التي ال يسعنا في هذا البحث ذكر جلها

وعلى الرغم من أهمية مهمارات االتصمال ومما ينبثمق عنهما ممن أدوار مهنيمة ملزممة التنفيمذ ممن قِّبمل األخصمائي      
االجتممماعي، إالأ أن هنمماك بعممض المعوقممات التممي قممد تواجممه األخصممائي االجتممماعي وقممد تقممف حممائاًل دون تطبيقممه 

 :ويمكن ذكرها في اآلتي كما تراها الباحثةرات االتصال بالشكل المطلوب لمها

عدم الرغبة في تخصص مهنة الخدمة االجتماعية الذي يجعل األخصائي االجتمماعي  غيمر قمادر علمى  -1
 .استخدام مهارات االتصال في خدمة الفرد بما ُيمكِّنه من التعامل بإنسانية مع الحاالت الفردية

 .االجتماعي لثقته بنفسه ال تؤهله لتنفيذ عمله المهني كما هو مطلوب فقدان األخصائي -2

خوف األخصائي االجتماعي وتردده وخجله يجعله غي قادر على تنفيذ مهارات االتصال بما تؤكد عليه  -5
 .المهنة عامة وطريقة خدمة الفرد بخاصة

 .راسة الحالة الفرديةقلة صبر األخصائي االجتماعي وتسرعه في إصدار األحكام ذات العالقة بد -4

عممدم قممدرة األخصممائي االجتممماعي علممى التركيممز واالسممتماع بكممل إصممغاء وحكمممة أثنمماء االتصممال لدراسممة  -1
 .الحالة الفردية

عممدم قممدرة األخصممائي االجتممماعي علممى صممياغة الكلمممات المعبممرة المممؤثرة فممي العميممل والمحيطممين بممه بممما  -6
 .ُيمكِّنهم من التفاعل معه عاطفيًا وفكرياً 

دم قممدرة األخصممائي االجتممماعي علممى إقنمماع العميممل والمحيطممين بممه ذوي العالقممة بمشممكلته بممما يجعلهممم عمم -0
مكاناتهم ذات الخصوصية  . قادرين على التكيف أو االنسجام وفقًا لظروفهم وقدراتهم واستعداداتهم وا 

الحالة، ووضع  عدم قدرة األخصائي االجتماعي على استغالل الوقت الكافي لتحقيق األهداف في دراسة -5
 .الحلول العملية المناسبة لها بالتواصل المهني الصحيح

عدم قمدرة األخصمائي االجتمماعي علمى إجمراء المقابلمة كمما يجمب بضمبط المنفس والمتحكم فمي االنفعماالت؛  -1
بما ُيمكِّنمه ممن تكموين عالقمة مهنيمة علمى مسمتوى المؤسسمة وخارجهما، بإرسمال كلممات لفظيمة وفمق مبمادئ 

 .ة لآلخر، ورسائل لفظية تشوقه وتثيره لالستجابةالمهنة مثير 

عممدم قممدرة األخصممائي االجتممماعي علممى اتِّّبمماع األسمماليب المهنيممة مممن إصممغاء وتعليممق واسممتفهام  -17
وتوجيه للمقابلة عند خروج العميل عن السياق الصحيح وفق موضموع الدراسمة بالتواصمل المواعي الممدرك 

 .للحقائق كما هي لتحديد أسباب المشكلة
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دم قممدرة األخصممائي االجتممماعي علممى التمتممع بنفمماذ البصمميرة السممتقراء ُبعممد ممما وراء ممما يقولممه عمم -11
ممم كممل ممما يتعلممق بحالتممه سممواء ذات عالقممة بذاتممه أم  العميممل أو المحيطممين بممه بالتواصممل معممه أو معهممم وفهَّ

 .بظروفه المحيطة أم باالثنين معاً 

ث ممممن معلوممممات نظريمممة وفقمممًا لمتغيراتمممه المسمممتقلة والتابعمممة بمممذلك تكمممون الباحثمممة قمممد اسمممتوفت مممما يتطلبمممه البحممم     
 .والمتداخلة والدخيلة، وحسب متطلبات أهدافه وفرضياته التي أثبتتها إجراءات البحث الحقاً 

 :للبحث اإلجراءات المنهجية

 واألفعمال السملوكية التمي ينبغمي تطبيقهما أثنماء، يصمف مهمارات االتصمال فمي خدممة الفمردوصمفي : نوع البحث

الممارسة المهنية بما يكسمب طمالب الخدممة االجتماعيمة القمدرة فمي دراسمة الحماالت الفرديمة، ممع توضميح المعوقمات 
التمممي قمممد تحمممول دون ذلممممك، والمممذي تأكمممد وفقمممًا السممممتجابات المبحممموثين ممممن أعضممماء هيئممممة التمممدريس بقسمممم الخدمممممة 

وأن األفعممال السمملوكية هممي فعمماًل محققممة  االجتماعيممة أن تلممك هممي مهممارات االتصممال ذات األهميممة فممي خدمممة الفممرد،
لمهارات االتصال في خدمة الفرد، ينبغي أن يتعلمها الطالب، وأن المعوقات هي فعال قد تحمول دون فهمم وتطبيمق 

 .  مهارات االتصال في خدمة الفرد ينبغي التنبه إليها أثناء إعداد طالب الخدمة االجتماعية مهنياً 

 :حدود البحث

التصمال فمي واكتسمابهم لمهمارات ااإلعداد المهني لطالب الخدمة االجتماعية متغيمر مسمتقل،  :حدود الموضوع

 .والعالقة التي تربط بينهما خدمة الفرد متغير تابع،

 .قسم الخدمة االجتماعية -كلية اآلداب -جامعة طرابلس -ليبيا :حدود المكان

 .م2716العام الدراسي  :حدود الزمان

الباحثمة المسمح الشمامل لقائممة بأسمماء أعضماء هيئمة التمدريس بقسمم الخدممة اسمتخدمت : مجتمع البحـث
يفمما( 1)مفممردة مممنهم عمدد  44االجتماعيمة حيممث كممان العمدد  داخلممي،  دتممم اسممتثنائهم مما بممين تفممرغ علممي، وا 

 .مفردة وهم جميع أعضاء هيئة التدريس المتواجدين بالقسم( 51)واعتمدت عدد 

 :الخطوات اإلجرائية للبحث

أسمماتذة محكمممين فممي تخصممص الخدمممة االجتماعيممة ( 6)اد اسممتمارة االسممتبيان، ثممم عرضممها علممى إعممد -1
 .لغرض الصدق الظاهري ألداة البحث، وتم اعتماد ما تم اتفاقهم عليه من متغيرات

استمارات على عينة من أعضاء هيئة التدريس لغرض صدق الثبمات ألداة البحمث، ( 17)وزعت عدد  -2
ممما يشمير إلمى تمتمع أداة البحمث بصمدق الثبمات ويجعلهما .( 151 -.156) بممموقد أعطت نتائج قمدرت 

 :صالحة للتطبيق على مجتمع البحث كما هو مبين في الجدول التالي
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 قياس صدق الثبات ألداة البحث وفقا  لمعامل كرونباخ( 0)جدول 
عدد المتغيرات الفرعية  المتغيرات الرئيسة للبحث

 للقياس
 معامل ثبات كرونباخ

 .155 56 .مهارات االتصال في خدمة الفرد

 .165 14 .األفعال السلوكية لتطبيق مهارات االتصال في خدمة الفرد

المعوقـــات التـــي قـــد تحـــد مـــن تطبيـــق مهـــارات االتصـــال فـــي 
 .خدمة الفرد

25 151. 

ان وزعممت االسممتمارات علممى مجتمممع البحممث مممن أعضمماء هيئممة التممدريس بقسممم الخدمممة االجتماعيممة الممذين كمم -5
 .مفردة( 51)عددهم 

جمعت البيانات وفرغت حسب استجابات المبحوثين من أعضاء هيئة التدريس بقسم الخدممة االجتماعيمة،  -4
 (.موافق إلى حد ما -موافق -موافق بشدة)وفق البدائل 

، وفقممًا لمعممامالت إحصممائية محممددة لتحقيممق أهممداف وفرضمميات البحممث، ويمكممن spssتممم اسممتخدام برمجيممة  -1
 :ي اآلتيتحديدها ف

 .الجداول التكرارية والنسب المئوية - أ

 .الوزن المرجح لغرض الترتيب للفقرات حسب استجابات المبحوثين - ب

بمعلوميممة قيمممة لتحديممد قبممول أو رفممض  Tاختبممار + باسممتخراج الوسممط االفتراضممي )اختبممار الفرضمميات -ج
 .بالنتائج الحقاً  الفرضية الصفرية، والذي أثبت رفضها وقبول الفرضية البديلة كما هو مبين

 :عرض النتائج وتحليلها وتفسيرها -ثانيا  

 :البيانات األولية -0
 المؤهل العلمي ألعضاء هيئة التدريس( 7)جدول                                  

 % ك المؤهل

 0071 20 دكتوراه

 2271 5 ماجستير

 17777 51 مجموع
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تمممع البحممث مممن أعضمماء هيئممة التممدريس بقسممم الخدمممة بممأن مفممردات مج( 2)يتبممين مممن الجممدول رقممم       
، بينممما الحاصمملين %0071االجتماعيممة أغلممبهم مممن الحاصمملين علممى مؤهممل الممدكتوراه حيممث كانممت نسممبتهم 

 %.2271على مؤهل الماجستير كانت نسبتهم 

هذا هذا يعطي مؤشر إيجابي؛ ألنَّ مفردات مجتمع البحث مؤهالتهم عالية مما ينعكس على متطلبات    
 .البحث وما يتضمنه من أهداف وفرضيات

 ألعضاء هيئة التدريس العلميةالدرجة ( 3)جدول     

 

 

 

 

 

 

هم من الحاصلين على درجة أستاذ  بأن أغلب مفردات مجتمع البحث( 5)يتضح من الجدول رقم      
، ويليهم في النسبة الحاصلين على درجة محاضر حيث كانت نسبتهم %47حيث كانت النسبة 

، وكانت النسب متساوية بين الحاصلين على درجة أستاذ مشارك وأستاذ مساعد قدرت 5174%
 %.1475بمم

الرأي في مدى أهمية مهارات االتصال في  مما يدل على أن هذه الدرجات العلمية ُتمكِّنهم من إبداء     
خدمة الفرد بصفة خاصة، وفي تعليم الخدمة االجتماعية عامة، وما تحتاجه ألفعال سلوكية في مرحلة 

  .التنفيذ، والمعوقات التي قد تحد دون ذلك، والتأكيد على أهمية أن يعد عليها طالب الخدمة االجتماعية

 

 

 

 

 

 % ك الدرجة العلمية

 4777 14 أستاذ

 1475 1 أستاذ مشارك

 1475 1 أستاذ مساعد

 5174 11 محاضر

 17777 51 المجموع
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 اء هيئة التدريسألعضسنوات الخبرة ( 4)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 .إجابات المبحوثين من األخصائيين االجتماعيين+ المصدر استمارة االستبيان

سنة حيث  27إلى أقل من  17بأن أغلب مفردات مجتمع البحث الذين سنوات خبرتهم من  (4)ُيبين الجدول رقم 
سنة حيث قدرت النسبة  47إلى أقل من  57، ويليهم في النسبة الذين سنوات خبرتهم من %4574كانت نسبتهم 

سبة الذين ، وأقلهم ن%1071سنة حيث كانت النسبة  57إلى أقل من  27، والذين سنوات خبرتهم من %2576بمم
 %.170سنة فما فوق حيث كانت النسبة  47خبرتهم من 

مع أن سنوات الخبرة مختلفة النسب، إاّل أنَّها ليست بالقليلة في مجال التخصص وبالتأكيد لها تأثير      
على أهداف وفرضيات هذا البحث، فالخبرة العلمية ُتمكِّن أعضاء هيئة التدريس من تحديد مدى أهمية 

تصال في خدمة الفرد، وفي الخدمة االجتماعية عامة، وبإمكانهم تحديد األفعال السلوكية مهارات اال
، ومدى أهمية إعداد طالب مهنة تالمحققة للمهارات، والمعوقات التي قد تحد من التطبيق لهذه المهارا

االجتماعي المهني الخدمة االجتماعية بما يكسبهم الخبرة النظرية والتطبيقية لتلك المهارات أثناء العمل 
 .في أي مجال من مجاالت الخدمة االجتماعية

 

 

 

 

 

 

 % ك سنوات الخبرة

 4886 02 71إلى أقل من  01من 

 0280 6 31إلى أقل من  71من 

 7886 01 41إلى أقل من  31من 

 582 7 فما فوق  41من 

 01181 35 المجموع
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 عرض وتحليل النتائج وتفسيرها                              

 35=ترتيب ما يكتسبه طالب الخدمة االجتماعية مهنيا  من مهارات لالتصال في خدمة الفرد  ن ( 5)جدول 

جب برأيك مهارات االتصال في خدمة الفرد الوا ت
أن يكتسبها طالب الخدمة االجتماعية تتمثل 

 :في

 موافق

 بشدة

موافق  % موافق  %
إلى حد 

 ما

الوسط  %م  العدد %
 المرجح

 7894 011 35 - - 5820 7 94879 33 .مهارة االستماع الجيد للفرد 5

مهارة اإلنصات الواعي للفرد أثناء سرده  6
 .لمشكلته

33 94879 7 5820 - - 35 011 7894 

مهارة اإلصغاء بتركيز لما يقوله الفرد ذو عالقة  2
 .بمشكلته

30 88852 4 00843 - - 35 011 7889 

مهارة التواصل الفعَّال مع الفرد، والمحيطين به  4
 .عاطفيا  وفكريا  

31 85820 5 04879 - - 35 011 7886 

 7886 011 35 - - 04879 5 85820 31 .مهارة المشاهدة الواعية 05

 7886 011 35 - - 04879 5 85820 31 .ارة المالحظة الدقيقة المؤثرة في الفردمه 06

 7883 011 35 - - 02804 6 87886 79 . مهارة اإلقناع بتبسيط األمور المعقدة 3

788 0 00843 4 85820 31 .مهارة احترام الوقت المحدد للمقابلة 8
6 

35 011 7883 

788 0 00843 4 85.71 31 .مهارة احترام خصوصية الفرد 9
6 

35 011 7883 

ظهارهـا  04 مهارة التحكم فـي االنفعـاالت الشخصـية واا
 .بأسلوب إيجابي يؤثر في الفرد

31 85820 4 00843 0 788
6 

35 011 7883 

 788 011 35 - - 71 2 81 78 .مهارة سرعة البديهة 08

 788 011 35 - - 71 2 81 78 .مهارة اللياقة في الكالم 09

 788 011 35 - - 71 2 81 78 .رة التفكيرمها 71

 788 011 35 - - 71 2 81 78 . مهارة الحكمة في التصرفات 70

 7822 011 35 - - 77886 8 22804 72 .  مهارة فهم واستيعاب مشاعر األفراد 03

مهارة توجيه السؤال المناسب في الوقت  74
 .المناسب

30 88852 7 5820 - - 35 011 7822 

 7822 011 35 - - 5820 7 88852 30 .رة إدارة مقابلة مهنية سليمة مع الفردمها 72
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 7822 011 35 - - 5820 7 88852 30 . مهارة تطبيق مبادئ المهنة بطريقة سليمة 78

582 7 04879 5 81 78 .مهارة التمتع بقوة البصيرة  02
0 

35 011 7824 

 7824 011 35 - - 8852 3 85820 31 .مهارة تكوين عالقة مهنية مع الفرد 76

 7820 011 35 - - 00843 4 87886 79 .مهارة تتبع أساليب المهنة بطريقة مرنة 79

 7869 011 35 - - 30843 00 68852 74 .مهارة التكيف مع األفراد  لحل مشكالتهم 00

مهارة وضع حلول يستجيب لتنفيذها الفرد  07
 .صاحب المشكلة

74 68852 00 30843 - - 35 011 7869 

 7869 011 35 - - 30843 00 68852 74 .مهارة التعليق المناسب في الوقت المناسب 73

 7866 011 35 - - 34879 07 65820 73 .مهارة بث رسائل لفظية يتفهمها الفرد 0

 7866 011 35 - - 02804 6 22804 72 .مهارة تهيئة الجو المناسب للمقابلة 34

مع مؤسسات وهيئات أخرى مهارة تكوين عالقات  36
 .لمساعدة الفرد

72 22804 6 02804 - - 35 011 7866 

788 0 30843 00 65820 73 .مهارة فهم شخصية الفرد وطريقة تفكيره 01
6 

35 011 7863 

 7863 011 35 - - 71 2 24879 76 .مهارة توجيه المقابلة وفق الموضوع 75

دراك أثناء المق 31 788 0 5820 5 22804 72 .ابلةمهارة التركيز بوعي واا
6 

35 011 7863 

مهارة التفاعل مع مشاعر وأفكار الفرد بالفهم  30
م  .والتفهُّ

76 24879 6 02804 0 788
6 

35 011 786 

مهارة التفاعل مع مشاعر وأفكار المحيطين به  37
 .وتفهم ظروفهم تجاه العميل

76 24879 6 02804 0 788
6 

35 011 786 

ة الفرد على التخلص من مشاعره مهارة مساعد 33
 .السلبية

74 68852 9 75820 - - 35 011 7852 

 7854 011 35 - - 78852 01 65820 73 .مهارة تصحيح معلومات الفرد الخاطئة 35

مهارة بث رسائل غير لفظية تثير الفرد  7
 .لالستجابة

77 67886 9 75820 4 008
43 

35 011 7850 

582 7 47886 05 50843 08 .عيون دون كالممهارة التعبير بلغة ال 77
0 

35 011 7846 
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بأن استجابات  أعضاء هيئة التدريس بقسم الخدمة االجتماعية تؤكد على ( 1)يالحظ من الجدول رقم          
أن المهارات المذكورة بالجدول هي من أهم مهارات االتصال في خدمة الفرد ويجب تعليمها للطالب في طريقة 

فرد حيث كانت إجاباتهم عن مهارة االستماع الجيد للفرد، واإلنصات الواعي له أثناء سرده لمشكلته بأعلى خدمة ال
، ومهارة اإلصغاء بتركيز لما يقوله الفرد، ومهارة توجيه السؤال المناسب 2714، وبوسط مرجح %14721نسبة 

ظهارها بأسلوب إيجابي يؤثر في الفرد، ومهارة  في الوقت المناسب، ومهارة التحكم في االنفعاالت الشخصية وا 
، %55710إدارة مقابلة مهنية سليمة مع الفرد، ومهارة تطبيق مبادئ المهنة بطريقة سليمة بنسب عالية ُقّدرت بمممممم

، في حين مهارة التواصل الفعَّال مع الفرد، والمحيطين به عاطفيًا وفكريًا، ومهارة احترام 2751وبوسط مرجح 
ظهارها بأسلوب الوقت المحد د للمقابلة، ومهارة احترام الخصوصية، ومهارة التحكم في االنفعاالت الشخصية وا 

إيجابي يؤثر في الفرد، ومهارة المشاهدة الواعية، ومهارة المالحظة الدقيقة المؤثرة في الفرد، ومهارة تكوين عالقة 
، بينما 2756، وبوسط مرجح %51701ت بمممممهنية مع الفرد كانت استجاباتهم عنها بنسب عالية متساوية ُقّدر 

، بوسط %52756مهارة اإلقناع بتبسيط األمور المعقدة، ومهارة تتبع أساليب المهنة بطريقة مرنة كانت بنسبة 
، في حين مهارة التمتع بقوة البصيرة، ومهارة سرعة البديهة، ومهارة اللياقة في الكالم، ومهارة 2755مرجح 

 .275، وبوسط مرجح %57مة في التصرفات كانت بنسب متساوية ُقّدرت بمممممالتفكير، ومهارة الحك

دراك أثناء المقابلة، ومهارة تهيئة الجو       أما مهارة فهم واستيعاب مشاعر األفراد، ومهارة التركيز بوعي وا 
ا المناسب للمقابلة، ومهارة تكوين عالقات مع مؤسسات وهيئات أخرى لمساعدة الفرد؛ فكانت النس ب أيضَّ

، في حين مهارة توجيه المقابلة وفق الموضوع، (2766، 2765)، وبوسط مرجح %00714متساوية ُقّدرت بمممم
م، ومهارة التفاعل مع مشاعر وأفكار المحيطين به وتفهم  ومهارة التفاعل مع مشاعر وأفكار الفرد بالفهم والتفهي

، أما مهارة التكيف مع األفراد 276وبوسط مرجح  ،%04721ظروفهم تجاه العميل حيث كانت النسب متساوية 
لحل مشكالتهم، ومهارة وضع حلول يستجيب لتنفيذها الفرد صاحب المشكلة، ومهارة التعليق المناسب في الوقت 

، وبوسط مرجح %65710المناسب، ومهارة مساعدة الفرد على التخلص من مشاعره السلبية؛ فكانت النسب 
فظية يتفهمها الفرد، ومهارة فهم شخصية الفرد وطريقة تفكيره، و مهارة تصحيح ، ومهارة بث رسائل ل2761

، ومهارة بث رسائل غير لفظية تثير ( 2766، 2765)، وبوسط مرجممممح %61701معلومات الفرد الخاطئة بنسبة 
يل مع ، وأقلها نسبة كانت أعلى من المتوسط بقل2711، بوسط مرجح %62756الفرد لالستجابة كانت بنسبة 

 .2746، بوسط مرجح %11745مهارة التعبير بلغة العيون دون كالم حيث كانت النسبة 

من التحليل السابق وفقًا الستجابات المبحوثين يتضح أن مجتمع البحث من أعضاء هيئة التدريس بقسم       
مهارات ينبغي تدريسها وبنسب عالية  أن كل مهارات االتصال المذكورة بالجدول هي  االخدمة االجتماعية أكدو 

للطالب في مادة خدمة الفرد، وهي جلها ذات أهمية قصوى في دراسة الحاالت الفردية وال يمكن استثناء أيًا منها، 
ووضعوا لها أولويات جميعها بنسب عالية على الرغم من التفاوت النسبي بينها، وقد أكد ذلك الوزن المرجح كما 

 .هو مبين بالجدول
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ترتيب األفعال السلوكية التي ينبغي أن يتم إعداد طالب الخدمة االجتماعية عليها في ممارسة مهارات  (6)جدول     
 35= ن . االتصال في خدمة الفرد

 

التــي ينبغــي أن يــتم إعــداد طــالب الخدمــة األفعــال الســلوكية أهــم  ت
االجتماعية عليها فـي ممارسـة مهـارات االتصـال فـي خدمـة الفـرد 

 :حسب رأيك هي

موافق  % قمواف
 إلى حد

غير  %
 موافق

وسط ال %م العدد %
 المرجح

 3 011 35 - - - - 011 35 .في العميل رسائل مؤثرةطريقة خدمة الفرد كمبادئ ستخدام ا 4

 7894 011 35 - - 5820 7 94879 33 .(العميل) الكلمات الواضحة والمؤثرة في المرسل إليهاستخدام  2

 والمسـتقبل (األخصائي االجتماعي) لالتفاعل المستمر بين المرس 6
 .بينهما مهما تبادلت األدوار (العميل)

37 90843 3 8852 - - 35 011 7890 

جمع مقابلة الحالة لااللتزام بتطبيق مهارات االتصال أثناء  17
  .المعلومات

37 90843 7 5820 0 7886 35 011 7889 

العميل لتشخيص  مقابلةااللتزام بتطبيق مهارات االتصال أثناء  11
 .حالته

37 90843 7 5820 0 7886 35 011 7889 

مقابلة العميل لعالج االلتزام بتطبيق مهارات االتصال أثناء  12
 .حالته

37 90843 7 5820 0 7886 35 011 7889 

مقابلة العميل لتقييم االلتزام بتطبيق مهارات االتصال أثناء  15
 .حالته ومعرفة أخطاء القصد أو الصدفة

37 90843 7 5820 0 7886 35 011 7889 

مقابلة الحالة لتقويم االلتزام بتطبيق مهارات االتصال أثناء  14
 .األخطاء التي كشف عنها التقييم

37 90843 7 5820 0 7886 35 011 7889 

 7886 011 35 - - 04879 5 85820 31 .أساليب مهنية توثر في الفرد وتدفعه لالستجابة المرضيةاتبَّاع  1

اعتبار خصوصية وثقافة الفرد في كل رسالة مرسلة لفظية أو  1
 . غير لفظية

31 85820 5 04879 - - 35 011 7886 

 الرسائل اللفظية المرتبطة مباشرة بموضوع االتصالاستخدام  1
 .وفق المشكلة قيد الدراسة

79 87886 6 02804 - - 35 011 7883 

تأثر لتكون االستجابة مرضية االنطالق من قاعدة التأثير وال 5
 .لجميع األطراف

79 87886 6 02804 - - 35 011 7883 
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االتصال بكافة مصادر المعلومات واألجهزة والمؤسسات  0
 .العمالء الموجودة في المجتمع التي تسهم في حل مشكالت

72 22804 2 71 0 7886 35 011 7824 

مثيرة للمرسل  (جسدية أو لغة عيون )رسائل غير لفظية  إرسال 5
 .(العميل) إليه

75 20843 01 78852 - - 35 011 7820 

 .المعامالت اإلحصائية+ إجابات المبحوثين+ المصدر أسئلة استمارة االستبيان

بأن استجابات المبحوثين من أعضاء هيئة التدريس أكدت على أن أول دور  (6)يتضح من الجدول رقم       
طريقة خدمة الفرد مبادئ ستخدام ا: ة مهارات االتصال في خدمة الفرد هولألخصائي االجتماعي في ممارس

الكلمات الواضحة والمؤثرة في ، ومن ثم استخدام 3، وبوسط مرجح %811في العميل بنسبة  رسائل مؤثرةك
االلتزام بتطبيق مهارات ، ، ويليه في النسبة 2.49، وبوسط مرجح %49.24بنسبة ( العميل) المرسل إليه

مقابلة العميل لتشخيص االلتزام بتطبيق مهارات االتصال أثناء و ، جمع المعلوماتمقابلة الحالة لال أثناء االتص
االلتزام بتطبيق مهارات االتصال  ، ومقابلة العميل لعالج حالتهااللتزام بتطبيق مهارات االتصال أثناء و  حالته،
مقابلة االلتزام بتطبيق مهارات االتصال أثناء و الصدفة، و مقابلة العميل لتقييم حالته ومعرفة أخطاء القصد أأثناء 

، 2.14، 2.48، بوسط مرجح %48.93الحالة لتقويم األخطاء التي كشف عنها التقييم بنسب متساوية قدرت بمم
اعتبار خصوصية وثقافة الفرد ، و أساليب مهنية توثر في الفرد وتدفعه لالستجابة المرضيةويليها في النسبة اتبَّاع 

، بينما استخدام 2.16، وبوسط مرجح %15.78ُقّدرت النسب بمم في كل رسالة مرسلة لفظية أو غير لفظية
االنطالق من قاعدة التأثير و  وفق المشكلة قيد الدراسة، الرسائل اللفظية المرتبطة مباشرة بموضوع االتصال

، 2.13وبوسط مرجح ، %52756رت بممكانت النسب متساوية قد لجميع األطرافوالتأثر لتكون االستجابة مرضية 
 االتصال بكافة مصادر المعلومات واألجهزة والمؤسسات الموجودة في المجتمع التي تسهم في حل مشكالتو 

مثيرة ( جسدية أو لغة عيون )رسائل غير لفظية  ، و أخيرًا إرسال2.79، بوسط مرجح %77.89العمالء بنسبة 
  .2.78سط مرجح ، بو %78.93بنسبة ( العميل) للمرسل إليه

هي أفعال سلوكية ( 6)مما يدل على أن أعضاء هيئة التدريس يؤكدون على أن جل ما ورد بالجدول رقم      
ينبغي تدريسها لطالب الخدمة االجتماعية بما ُيمكِّنهم من النجاح في تطبيق مهارات االتصال في خدمة الفرد 

 .أثناء دراسة الحاالت الفردية
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بيق مهارات االتصال في خدمة الفرد وفقا  الستجابات التي قد تحول دون النجاح في تطالمعوقات ترتيب (2)جدول 
  35= ن . أعضاء هيئة التدريس

برأيــك المعوقـــات  التــي قـــد تحــول دون النجـــاح فــي تطبيـــق مهـــارات  ت
ــة  ــه طــالب الخدمــة االجتماعي االتصــال فــي خدمــة الفــرد وينبغــي تنبي

 :تيللتغلب عليها تتمثل في اآل

موافق  % موافق
إلى 
 حد ما

غير  %
 موافق

المتوسط  %م العدد %
 المرجح

 7894 011 35 - - 5820 7 94879 33 .القدرة على التركيز واالستماع بكل إصغاءقلة  1

 7894 011 35 - - 5820 7 94879 33 .عدم القدرة على وضع الحلول العملية الذكية 5

 7889 011 35 - - 00843 4 88852 30 .كامقلة الصبر والتسرع في إصدار األح 4

 7886 011 35 - - 04879 5 85820 31 .عدم القدرة على اإلقناع 0

 7886 011 35 - - 04879 5 85820 31 .عدم القدرة على التكيف مع اآلخرين 14

 7886 011 35 - - 04879 5 85820 31 .عدم القدرة على استغالل الوقت كما يجب 16

 788 011 35 - - 71 2 81 78 .رة على تنفيذ األهداف كما يجبعدم القد 15

 7822 011 35 - - 77886 8 22804 72 .عدم القدرة على إجراء المقابلة كما يجب 12

 7822 011 35 7886 0 02804 6 81 78 .عدم القدرة على تكوين عالقة مهنية على مستوى المؤسسة أو خارجها 11

 7824 011 35 7886 0 71 2 22804 72 .هفي نفسماعي األخصائي االجتعدم ثقة  2

 7824 011 35 7886 0 71 2 22804 72 .عدم القدرة على صياغة الكلمات الجيدة المؤثرة فيمن يتعامل معهم 6

 7824 011 35 5820 7 04879 5 81 78 .عدم القدرة على التشخيص السليم 10

 7820 011 35 - - 78852 01 20843 75 .عدم القدرة على قراءة مشاعر اآلخرين 1

 7820 011 35 5820 7 02804 6 22804 72 عدم القدرة على التواصل لتحديد أسباب المشكلة 15

 7869 011 35 - - 30843 00 68852 74 .عدم الرغبة في تخصص مهنة الخدمة االجتماعية 1

 7869 011 35 8852 3 04879 5 22804 72 .عدم القدرة على ضبط النفس والتحكم في االنفعاالت 17

 7869 011 35 5820 7 71 2 24879 76 .عدم القدرة على التفاعل مع اآلخر عاطفيا  وفكريا   11

 7869 011 35 5820 7 71 2 24879 76 . عدم القدرة على االنسجام مع اآلخرين 11

 7866 011 35 - - 34879 07 65820 73عدم القدرة على إرسال كلمات لفظية وفق مبادئ المهنة مثيرة  27
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 .المعامالت اإلحصائية+ إجابات المبحوثين+ المصدر أسئلة استمارة االستبيان

بات المبحوثين من أعضاء هيئة التدريس بأن من ضمن المعوقات التي قد وفقًا إلجا( 0)ُيبيِّّن الجدول رقم      
بأعلى نسبة تمثلت في ضعف تعوق األخصائيين االجتماعيين أثناء تطبيقهم لمهارات االتصال في خدمة الفرد، 

الفردية المتوافقة مع الحالة عدم القدرة على وضع الحلول العملية ، و القدرة على التركيز واالستماع بكل إصغاء
 قلة الصبر والتسرع في إصدار األحكامويليها في النسبة  2714، وبوسط مرجح %49.24حيث قدرت النسب بمم
عدم القدرة على ، و عدم القدرة على اإلقناعأما فيما يتعلق ب 2.14بوسط مرجح  ،%55710حيث كانت النسبة 
، %51701كانت النسب متساوية قدرت بمم؛ فعدم القدرة على استغالل الوقت كما يجب، و التكيف مع اآلخرين

عدم القدرة على التشخيص و ، عدم القدرة على تنفيذ األهداف كما يجبويليها في النسبة ، 2756وبوسط مرجح 
، بوسط %57قدرت النسبة بم عدم القدرة على تكوين عالقة مهنية على مستوى المؤسسة أو خارجهاو ، السليم
على صياغة الكلمات الجيدة المؤثرة  تهعدم قدر مممه، و ي نفسمممفائمممي االجتماعممي األخصة ممممدم ثقممع، و 2700مرجح 

على إجراء المقابلة كما  تهعدم قدر ، و على ضبط النفس والتحكم في االنفعاالت تهعدم قدر و ، فيمن يتعامل معهم
، بوسط %00714مممحيث كانت النسب متساوية قدرت ب على التواصل لتحديد أسباب المشكلة تهعدم قدر ، و يجب

على االنسجام مع ته عدم قدر و ، على التفاعل مع اآلخر عاطفيًا وفكرياً  تهعدم قدر ، في حين 2704مرجح 
العمالء على قراءة مشاعر ته عدم قدر ، بينما 2761، بوسط مرجح %04721كانت النسبة أقل ُقّدرت بمم اآلخرين

 .2701، بوسط مرجح %78.93كانت النسبة أقل قدرت بممممم

بأن من ضمن المعوقات  276، 2761، وبوسط مرجح %65710كما أن إجابات المبحوثين أكدت بنسبة      
التي قد تعوق األخصائي االجتماعي عن أدائه لدوره المهني في تطبيق مهارات االتصال في خدمة الفرد تتمثل 

 تهعدم قدر ، أما فيما يتعلق ببصيرةبنفاذ ال هعدم تمتعفي عدم رغبته في تخصص مهنة الخدمة االجتماعية، وفي 
 تهعدم قدر سواء أكان العميل أم ذوي العالقة بحالته، و  على إرسال كلمات لفظية وفق مبادئ المهنة مثيرة لآلخر

، 2766، بوسط مرجح %65.78أيًا منهما؛ فكانت النسب متساوية ُقّدرت بمم على تتبع أساليب المهنة المؤثرة في
من األخصائي االجتماعي خوف عوقات التي أكد عليها أعضاء هيئة التدريس هي ، وكذلك من ضمن الم276

حيث كانت النسبة  المحيطين به ذوي العالقة بحالته وألفرد صاحب الحالة، عدم قدرته على التواصل مع ا

 .لآلخر

 786 011 35 5820 7 78852 01 65820 73 .عدم القدرة على تتبع أساليب المهنة المؤثرة في اآلخر 21

 786 011 35 8852 3 77886 8 68852 74 .عدم التمتع بنفاذ البصيرة  25

 7854 011 35 8852 3 78852 01 67886 77 (.هالفرد صاحب الحالة، والمحيطين به ذوي العالقة بحالت)الخوف من اآلخر 5

وتثيره العميل عدم القدرة على إرسال رسائل غير لفظية تشوق  22
 .لالستجابة

71 52804 04 41 0 7886 35 011 7854 
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 وتثيره لالستجابةالعميل على إرسال رسائل غير لفظية تشوق ته عدم قدر ، وفي 2.59، بوسط مرجح 62.16%
 .2714، وبوسط مرجح %10714بنسبة 

هذا يدل على أن جل أعضاء هيئة التدريس مجتمع البحث أكدوا على أن جميع الفقرات المذكورة بالجدول      
هي من المعوقات التي قد تحول دون تطبيق األخصائي االجتماعي لمهارات االتصال في خدمة الفرد، ( 0)رقم 

دريسهم لهذه المهارات، مع التأكيد عليهم بضرورة العمل على تجاوزها بما يسهم ولذا ينبغي تنبيههم إليها أثناء ت
 .في التواصل مع الحاالت الفردية

 :اختبار الفرضيات

 :اختبار الفرضية األولى

مستوى مهارات االتصال ذات األهمية في خدمة الفرد التي يعد عليها طالب الخدمة االجتماعية يساوي )
 (.ة نظر أعضاء هيئة التدريسالوسط االفتراضي لوجه

للتحقق من هذه الفرضية فقد تم حساب المتوسط االفتراضي لقياس مستوى المهارات الذي تضمن عدد من      
فقرة واإلجابة عليها تمركزت على درجة واحدة والتي تعني أن مستوى المهارات عاٍل، ( 56)الفقرات يساوي 

وثالث درجات تعني أن مستوى المهارات ضعيف، ومن ثم فقد حدد ودرجتين تعني أن مستوى المهارات متوسط، 
متوسط  2× فقرة  56)المتوسط االفتراضي لرأي كل مفردة، وذلك بضرب متوسط درجة اإلجابة في عدد الفقرات 

 .02= درجات الفقرة؛ فيكون المتوسط االفتراضي العام للمهارات 

لتحديد مستوى مهارات ( المتوسط الفرضي)دة بمعلومية قيمة ثابتة للعينة الواح( t)واستخدمت الباحثة اختبار      
 .االتصال ذات األهمية في خدمة الفرد كما يراها أعضاء هيئة التدريس

ولتحديد آراء مفردات البحث حول مستوى المهارات ذات األهمية في خدمة الفرد التي يجب إعداد طالب     
فأكثر من مجموع % 01الرأي على أساس الحصول على نسبة  الخدمة االجتماعية عليها؛ فقد تم تصنيف

من مجموع الدرجات % 17إلى % 01الدرجات يكون تصنيف مستوى المهارات عاليًا، والحصول على أقل من 
يكون مستوى المهارات ضعيف كما هي مبينة في % 17يكون مستوى المهارات متوسط، والحصول على أقل من 

 :الجدول اآلتي
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 مستوى المهارات( 8)جدول 

 

 

    

 :وللتحقق من صحة الفرضية األساسية للبحث فقد صاغت الباحثة الفرضية اإلحصائية التالية  

(H0 )تماعية عليها  مستوى مهارات االتصال ذات األهمية في خدمة الفرد التي يجب إعداد طالب الخدمة االج
 .يساوي الوسط الفرضي للمهارات

(H1 ) مستوى مهارات االتصال ذات األهمية في خدمة الفرد التي يجب إعداد طالب الخدمة االجتماعية عليها
 .ال يساوي الوسط الفرضي للمهارات

 :وفيما يلي ما كشفت عنه نتائج البحث للتحقق من هذه الفرضية    

للكشف عن مستوى مهارات االتصال ذات األهمية في خدمة الفرد التي يجب إعداد طالب ( t)نتائج اختبار ( 9)جدول 
 .الخدمة االجتماعية عليها حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 27= القيمة االختبارية 

االنحراف عن  الوسط الحسابي
 المتوسط

مستوى  متوسط الفرق 
 الداللة

الداللة  t درجة الحرية
 اإلحصائية

 دالة إحصائيا   078345 34 .111 7883043 78794 011.30

 

وبما أن .( 777)عند مستوى معنوية ( t( )127541)من الجدول السابق يتضح أن قيمة اختبار          
لذا ترفض الفرضية العدمية القائلة بأن متوسط درجات مؤشر قياس مستوى ( 7771)مستوى الداللة أصغر من 
مية في خدمة الفرد التي يجب إعداد طالب الخدمة االجتماعية عليها حسب وجهة مهارات االتصال ذات األه

نظر مجتمع البحث يساوي المتوسط الفرضي لمستوى المهارات، وتقبل الفرضية البديلة القائلة بأن متوسط درجات 
ضي لمستوى مؤشر قياس مستوى المهارات التي يجب تعليمها لطالب الخدمة االجتماعية ال يساوي الوسط الفر 

، وبذلك يمكن 2575145المهارات، وتشير البيانات إلى أن مستوى المهارات يزيد عن الوسط الفرضي بقيمة 

 175 -51 57 -14 15 -56 الدرجات

 عالية متوسطة ضعيفة مستوى المهارات
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القول بأن مستوى مهارات االتصال في خدمة الفرد التي يجب إعداد طالب الخدمة االجتماعية عليها حسب رأي 
 .أعضاء هيئة التدريس أعلى من الوسط الفرضي للمهارات

ما يؤكد هذه النتيجة البيانات الواردة في الجدول التالي لتوزيع مفردات مجتمع البحث حسب رأيهم نحو وم   
مستوى مهارات االتصال في خدمة الفرد التي يعد عليها طالب الخدمة االجتماعية كما هو مبين في الجدول 

 :اآلتي

االتصال في خدمة الفرد التي يعد عليها طالب توزيع مفردات مجتمع البحث حسب آرائهم لمستوى مهارات ( 01)جدول 
 .الخدمة االجتماعية

 % ك مستوى المهارات

 8886 30 (مستوى عال  )موافق بشدة 

 0084 4 (مستوى متوسط)موافق 

 01181 35 المجموع

 .37781 االنحراف المعياري 

يرون بأن مستوى مهارات  من مجموع مجتمع البحث%( 5576)تشير النتائج في الجدول السابق إلى أن      
االتصال في خدمة الفرد التي يعد عليها طالب الخدمة االجتماعية كان عاليًا بدرجة موافق بشدة في حين يرى 

من مجتمع البحث بأن مستوى مهارات االتصال في خدمة الفرد كان بدرجة موافق، بينما البديل موافق %( 1174)
 .مفردة من مفردات مجتمع البحثإلى حد ما لم يتم اختياره من قِّبل أي 

مما يدل ذلك على أن أغلب مجتمع البحث يرون بأن مستوى مهارات االتصال في خدمة الفرد التي يجب      
أن يعد عليها طالب الخدمة االجتماعية مرتفعًا، كما تكشف النتائج بأن هناك درجة عالية من التجانس بين 

 .(.52257)نحراف المعياري حيث كانت نتيجتهمفردات مجتمع البحث والذي أكد ذلك اال

هذا يتطلب التأكيد على أهمية مهارات االتصال في خدمة الفرد؛ بكونها جزء مهم جدًا في دراسة الحاالت     
الفردية في كل مجاالت مهنة الخدمة االجتماعية، والتي يجب أن يعد عليها طالب الخدمة االجتماعية بما 

قدراتهم المهنية التي تؤهلهم لتطبيق مهارات االتصال بشكل عملي مهني صحيح يكسبهم يكسبهم القدرة أو ينمي 
ثقة عمالئهم أينما كانوا وحيثما وجدوا؛ لتحقيق أفضل استجابة تخفف عنهم وتؤدي الستقرارهم نسبيًا أو كليًا 

 .حاضرًا ومستقبالً 
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 :اختبار الفرضية الثانية

خصائي االجتماعي المنبثقة عن مهارات االتصال في خدمة الفرد تساوي الوسط مستوى األفعال السلوكية لأل)
 (.االفتراضي لوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

للتحقق من هذه الفرضية فقد تم حساب المتوسط االفتراضي لقياس مستوى المهارات الذي تضمن عدد من      
رجة واحدة والتي تعني أن مستوى األفعال السلوكية فقرة واإلجابة عليها تمركزت على د( 14)الفقرات يساوي 

عاٍل، ودرجتين تعني أن مستوى األفعال السلوكية متوسط، وثالث درجات تعني أن مستوى األفعال السلوكية 
ضعيف، ومن ثم فقد حدد المتوسط االفتراضي لرأي كل مفردة، وذلك بضرب متوسط درجة اإلجابة في عدد 

 . 25=سط درجات الفقرة؛ فيكون المتوسط االفتراضي العام لألفعال السلوكية متو  2× فقرة  14)الفقرات 

لتحديد مستوى األفعال ( المتوسط الفرضي)للعينة الواحدة بمعلومية قيمة ثابتة ( t)واستخدمت الباحثة اختبار      
 .ئة التدريسالسلوكية المنبثقة عن مهارات االتصال ذات األهمية في خدمة الفرد كما يراها أعضاء هي

ولتحديد آراء مفردات البحث حول مستوى األفعال السلوكية المنبثقة عن مهارات االتصال ذات األهمية في     
خدمة الفرد التي يجب تطبيقها عمليًا كما يراها أعضاء هيئة التدريس؛ فقد تم تصنيف الرأي على أساس الحصول 

ف مستوى األفعال السلوكية لتطبيق المهارات عاليًا، فأكثر من مجموع الدرجات يكون تصني% 01على نسبة 
من مجموع الدرجات يكون مستوى األفعال السلوكية لتطبيق المهارات % 17إلى % 01والحصول على أقل من 

يكون مستوى األفعال السلوكية لتطبيق المهارات ضعيف، كما هي مبينة % 17متوسط، والحصول على أقل من 
 :في الجدول اآلتي
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 مستوى األفعال السلوكية( 00)جدول 

 

 

 

 :من صحة الفرضية األساسية للبحث فقد صاغت الباحثة الفرضية اإلحصائية التاليةوللتحقق    

(H0 )مة الفرد يساوي الوسط الفرضي مستوى األفعال السلوكية لتطبيق مهارات االتصال ذات األهمية في خد
 .لألفعال السلوكية

(H1 ) مستوى األفعال السلوكية لتطبيق مهارات االتصال ذات األهمية في خدمة الفرد ال يساوي الوسط الفرضي
 .لألفعال السلوكية

 :وفيما يلي ما كشفت عنه نتائج البحث للتحقق من هذه الفرضية    

تطبيق مهارات االتصال ذات األهمية في األفعال السلوكية لللكشف عن مستوى ( t)نتائج اختبار ( 12)جدول       
 .حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسعليها خدمة الفرد التي يجب إعداد طالب الخدمة االجتماعية 

 25= القيمة االختبارية 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف عن 
 المتوسط

مستوى  متوسط الفرق 
 الداللة

درجة 
 الحرية

t لداللة ا
 اإلحصائية

 دالة إحصائياً  107012 54 .777 127545 47125 477545

وبما أن مستوى .( 777)عند مستوى معنوية ( t( )107012)من الجدول السابق يتضح أن قيمة اختبار         
عال لذا ترفض الفرضية العدمية القائلة بأن متوسط درجات مؤشر قياس مستوى األف( 7771)الداللة أصغر من 

السلوكية لتطبيق مهارات االتصال ذات األهمية في خدمة الفرد التي يجب إعداد طالب الخدمة االجتماعية عليها 
حسب وجهة نظر مجتمع البحث يساوي المتوسط الفرضي لمستوى األفعال السلوكية، وتقبل الفرضية البديلة 

تطبيق مهارات االتصال ذات األهمية في القائلة بأن متوسط درجات مؤشر قياس مستوى األفعال السلوكية ل
خدمة الفرد التي يجب تعليمها لطالب الخدمة االجتماعية ال يساوي الوسط الفرضي لمستوى األفعال السلوكية، 

 42 -52 14-04 02- 41 جاتالدر 

 عالية متوسطة ضعيفة األفعال السلوكيةمستوى 
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، وبذلك يمكن القول 127545وتشير البيانات إلى أن مستوى األفعال السلوكية يزيد عن الوسط الفرضي بقيمة 
السلوكية لمهارات االتصال في خدمة الفرد التي يجب إعداد طالب الخدمة بأن مستوى تطبيق األفعال 

 .االجتماعية عليها حسب رأي أعضاء هيئة التدريس أعلى من الوسط الفرضي لألفعال السلوكية

ومما يؤكد هذه النتيجة البيانات الواردة في الجدول التالي لتوزيع مفردات مجتمع البحث حسب رأيهم نحو    
بيق األفعال السلوكية لمهارات االتصال في خدمة الفرد التي يعد عليها طالب الخدمة االجتماعية كما مستوى تط

 :هو مبين في الجدول اآلتي

توزيع مفردات مجتمع البحث حسب آرائهم لمستوى تطبيق األفعال السلوكية لمهارات االتصال في خدمة ( 03)جدول 
 .ماعيةالفرد التي يعد عليها طالب الخدمة االجت

 

   

 

 

 

   

من مجموع مجتمع البحث يرون بأن مستوى تطبيق %( 1475)تشير النتائج في الجدول السابق إلى أن       
السلوكية لمهارات االتصال في خدمة الفرد التي يعد عليها طالب الخدمة االجتماعية كان عاليًا بدرجة األفعال 

من مجتمع البحث بأن مستوى تطبيق األفعال السلوكية لمهارات االتصال %( 170)موافق بشدة، في حين يرى 
 .حد مافي خدمة الفرد كان متوسط بدرجة موافق، بينما وال واحد يوافق بدرجة إلى 

مما يدل ذلك على أن أغلب مجتمع البحث يرون بأن مستوى األفعال السلوكية المنبثقة عن مهارات      
االتصال في خدمة الفرد التي يجب أن يعد عليها طالب الخدمة االجتماعية مرتفعًا، كما تكشف النتائج بأن 

ذلك االنحراف المعياري حيث كانت هناك درجة عالية من التجانس بين مفردات مجتمع البحث والذي أكد 
 .(.25117)نتيجته

 % ك تطبيق األفعال السلوكيةمستوى 

 1475 55 (مستوى عالٍ )موافق بشدة 

 170 2 (مستوى متوسط)موافق 

 177.1 51 المجموع

 .25117 االنحراف المعياري 
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هذا يتطلب التأكيد على أهمية إعداد طالب الخدمة االجتماعية عامة، وفي طريقة خدمة الفرد بخاصة على     
األفعال السلوكية التي تمكِّنهم من تطبيق مهارات االتصال في خدمة الفرد بالشكل المطلوب في دراسة الحاالت 

تي تنعكس على العمالء بالتغذية المرتدة بما يخدم الحالة، ويجعلها على تواصل مهني صحيح يحقق ما الفردية ال
 . ترغبه الحالة من عالج نفسي اجتماعي، ُيمكِّنها من مواكبة الحياة بصورة مستقرة ولو نسبياً 

 :اختبار الفرضية الثالثة

ي خدمة الفرد الواجب أن يدركها طالب الخدمة مستوى المعوقات التي قد تحد من تطبيق مهارات االتصال ف)
االجتماعية بما ُيمك ِّنهم من التغلب عليها أثناء الممارسة المهنية تساوي الوسط االفتراضي لوجهة نظر 

 .(أعضاء هيئة التدريس

للتحقق من هذه الفرضية فقد تم حساب المتوسط االفتراضي لقياس مستوى المعوقات التي قد تحد من      
فقرة واإلجابة عليها تمركزت ( 25)ق مهارات االتصال في خدمة الفرد الذي تضمن عدد من الفقرات يساوي تطبي

على درجة واحدة والتي تعني أن مستوى المعوقات عاٍل، ودرجتين تعني أن مستوى المعوقات متوسط، وثالث 
لرأي كل مفردة، وذلك بضرب درجات تعني أن مستوى المعوقات ضعيف، ومن ثم فقد حدد المتوسط االفتراضي 

متوسط درجات الفقرة؛ فيكون المتوسط االفتراضي العام  2× فقرة  25)متوسط درجة اإلجابة في عدد الفقرات 
 .46=للمعوقات

لتحديد مستوى ( المتوسط الفرضي)للعينة الواحدة بمعلومية قيمة ثابتة ( t)واستخدمت الباحثة اختبار      
 .بيق مهارات االتصال ذات األهمية في خدمة الفرد كما يراها أعضاء هيئة التدريسالمعوقات التي تحد من تط

ولتحديد آراء مفردات البحث حول مستوى المعوقات التي قد تحد من تطبيق مهارات االتصال ذات األهمية     
% 01سبة في خدمة الفرد كما يراها أعضاء هيئة التدريس؛ فقد تم تصنيف الرأي على أساس الحصول على ن

من % 17إلى % 01فأكثر من مجموع الدرجات يكون تصنيف مستوى المعوقات عاليًا، والحصول على أقل من 
يكون مستوى المعوقات % 17مجموع الدرجات يكون مستوى المعوقات متوسط، والحصول على أقل من 

 :ضعيف، كما هي مبينة في الجدول اآلتي
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 مستوى المعوقات( 04)جدول 

 

 

 

 :وللتحقق من صحة الفرضية األساسية للبحث فقد صاغت الباحثة الفرضية اإلحصائية التالية     

(H0 ) مستوى المعوقات التي قد تحد من تطبيق مهارات االتصال ذات األهمية في خدمة الفرد التي يجب إعداد
 .جتماعية عليها لتجاوزها يساوي الوسط الفرضي للمعوقاتطالب الخدمة اال

(H1 ) مستوى المعوقات التي قد تحد  من تطبيق مهارات االتصال ذات األهمية في خدمة الفرد التي يجب إعداد
 .طالب الخدمة االجتماعية عليها ال يساوي الوسط الفرضي للمعوقات

 :من هذه الفرضيةوفيما يلي ما كشفت عنه نتائج البحث للتحقق     

للكشف عن مستوى المعوقات التي قد تحد من تطبيق مهارات االتصال ذات ( t)نتائج اختبار ( 05)جدول       
األهمية في خدمة الفرد التي يجب إعداد طالب الخدمة االجتماعية عليها لتجاوزها حسب وجهة نظر أعضاء هيئة 

 .التدريس

 25= القيمة االختبارية 

الوسط 
 بيالحسا

االنحراف عن 
 المتوسط

مستوى  متوسط الفرق 
 الداللة

الداللة  t درجة الحرية
 اإلحصائية

 دالة إحصائياً  17157 54 .777 107145 177215 657145

   

وبما أن مستوى .( 777)عند مستوى معنوية ( t( )17157)يتضح أن قيمة اختبار ( 11)من الجدول        
فض الفرضية العدمية القائلة بأن متوسط درجات مؤشر قياس مستوى المعوقات لذا تر ( 7771)الداللة أصغر من 

في تطبيق مهارات االتصال ذات األهمية في خدمة الفرد التي يجب إعداد طالب الخدمة االجتماعية عليها 
لتجاوزها حسب وجهة نظر مجتمع البحث يساوي المتوسط الفرضي لمستوى المعوقات، وتقبل الفرضية البديلة 
القائلة بأن متوسط درجات مؤشر قياس مستوى المعوقات في تطبيق مهارات االتصال ذات األهمية في خدمة 

 61-12 34-13 11-01 الدرجات

 عالية متوسطة ضعيفة المعوقاتمستوى 
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الفرد التي يجب تنبيه طالب الخدمة االجتماعية إليها ال يساوي الوسط الفرضي لمستوى المعوقات، وتشير 
ذلك يمكن القول بأن مستوى ، وب107145البيانات إلى أن مستوى المعوقات يزيد عن الوسط الفرضي بقيمة 

المعوقات التي قد تحد من تطبيق مهارات االتصال في خدمة الفرد التي يجب أن يعيها طالب الخدمة 
 .االجتماعية حسب رأي أعضاء هيئة التدريس أعلى من الوسط الفرضي للمعوقات

مجتمع البحث حسب رأيهم نحو ومما يؤكد هذه النتيجة البيانات الواردة في الجدول التالي لتوزيع مفردات    
مستوى المعوقات التي قد تحد من تطبيق مهارات االتصال في خدمة الفرد التي يعد عليها طالب الخدمة 

 :االجتماعية كما هو مبين في الجدول اآلتي

في توزيع مفردات مجتمع البحث حسب آرائهم لمستوى المعوقات التي قد تحد من تطبيق مهارات االتصال ( 06)جدول 
 .خدمة الفرد والتي ينبغي أن يعيها طالب الخدمة االجتماعية

 

     

 

 

 

 

من مجموع مجتمع البحث يرون بأن مستوى المعوقات %( 5275)إلى أن ( 16)دول تشير النتائج في الج       
التي قد تحد من تطبيق مهارات االتصال في خدمة الفرد التي ينبغي أن يعيها طالب الخدمة االجتماعية كان 

سبة من مجتمع البحث بأن مستوى المعوقات كان موافق بن%( 1475)موافق بشدة بنسبة عالية، في حين يرى  
 .فقط%( 271)متوسطة، بينما الذين يرون بأن مستوى المعوقات موافق إلى حد ما بنسبة ضعيفة قدرت بنسبة 

فعال هي ( 4)مما يدل ذلك على أن أغلب مفردات مجتمع البحث يرون بأن المعوقات المذكورة بالجدول رقم      
ية، وينبغي أن توضع لها حلول لتدليلها، وأن معوقات تحد من تطبيق مهارات االتصال في خدمة الفرد بدرجه عال

يتم تنبيه طالب الخدمة االجتماعية إليها، كما تكشف النتائج بأن هناك درجة عالية من التجانس بين مفردات 
 .(.40201)مجتمع البحث، والذي أكد ذلك االنحراف المعياري حيث كانت نتيجته 

 % ك مستوى المعوقات

 5275 21 (مستوى عال  )موافق بشدة 

 1475 1 (مستوى متوسط) موافق

 271 1 (مستوى ضعيف) موافق إلى حد ما

 17777 51 المجموع

 .40201 االنحراف المعياري 
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إعداد طالب الخدمة االجتماعية عامة، وفي طريقة خدمة الفرد  هذا يتطلب التأكيد على هذه المعوقات أثناء    
بخاصة ليمكنهم الحذر منها وتجاوزها بما يخدم العمالء عند دراسة حاالتهم باعتماد مهارات االتصال بأسلوب 
صحيح يواجه كل المعوقات التي قد تحول دون ذلك بما يجعل الرسالة المرسلة والتغذية المرتدة المتبادلة في 

 .سارهما الصحيح الذي يحقق األهداف واألغراض والغايات المطلوبةم

 نتائج البحث

ثبتت النتائج بأن مهارات االتصال ذات األهمية في خدمة الفرد جلها مهارات ينبغي تعليمها لطالب أ -1
الخدمة االجتماعية نظريًا وتطبيقًا حيث كانت النسب في االتجاه العالي حسب استجابات المبحوثين من 
أعضاء هيئة التدريس بقسم الخدمة االجتماعية، وما أكده الوزن المرجح من ترتيب يبين أهمية كل منها 

هذه النتيجة تتفق مع ما تؤكد عليه (. 15/11)ص ( 1)هذا ما أوضحه الجدول رقم . حسب األولوية
 .جل النظريات المذكورة في البحث الحالي

ثقة عن مهارات االتصال في خدمة الفرد التي يجب أن يتعلمها بينت النتائج بأن األفعال السلوكية المنب -2
طالب الخدمة االجتماعية هي فعاًل تحقق مهارات االتصال إذا ما تم االلتزام بتطبيقها في أي مجال 
من مجاالت العمل المهني أثناء التدريب وبعده، هذا ما أكدت عليه النسب العالية الستجابات 

هذه النتيجة تتفق  27/21ص ( 6)زلي الذي بينه الوزن المرجح بالجدول رقم المبحوثين والترتيب التنا
مع ما جاء بنظرية التعلم التي تقول أن التعلم هو عالقة بين مثير له القدرة على التأثير في مركز 

 .اإلدراك أو اإلحساس للكائن الحي واستجابة تتجسد في فعل سلوكي يمكن قياسه

التي قد تحد من تطبيق مهارات االتصال في خدمة الفرد المذكورة بالجدول  تشير النتائج بأن المعوقات -5
وفقًا الستجابات المبحوثين من أعضاء هيئة التدريس هي فعاًل معوقات ينبغي تنبيه الطالب ( 0)رقم 

 إليها وتدليلها هذا ما أكدته النسب المئوية، والترتيب التنازلي للوزن المرجح الذي أعطى أولوية لتأثير
هذه النتيجة تتفق مع ما تؤكد عليه نظرية االتصال في الخدمة . 22ص ( 0)كل منها في الجدول رقم 

االجتماعية التي تقول ينبغي التعرف على المعوقات التي تؤثر على عدم فهم محتويات الرسالة وهي 
 .جزء مما تؤكد عليه المعوقات في هذا البحث

ة، وقبول الفرضية البديلة القائلة بأن مؤشر قياس مستوى أكدت نتائج البحث برفض الفرضية الصفري -4
مهارات االتصال ذات األهمية في خدمة الفرد التي يعد عليها طالب الخدمة االجتماعية ال يساوي 

ص ( 17)وأكده جدول ( 1)هذا ما أوضحه جدول . الوسط الفرضي لوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
24. 

ات مجتمع البحث يوافقون بشدة على جل المتغيرات الفرعية بالجدول مما يدل على أن أغلب مفرد    
ويؤكدون على أنها فعاًل مهارات لالتصال في خدمة الفرد يجب إعداد طالب الخدمة ( 10)ص ( 1)

 .االجتماعية عليها بما ُيمكِّنهم من تطبيقها في مقابالتهم أثناء دراسة الحاالت الفردية

الصفرية القائلة بأن مؤشر قياس مستوى األفعال السلوكية المحققة تشير النتائج برفض الفرضية  -1
وقبول الفرضية البديلة . لمهارات االتصال في خدمة الفرد يساوي الوسط الفرضي لألفعال السلوكية



 م7102يونيو   مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية        العدد الثالث            

 

 05 م7102نيويو    العدد الثالث        مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية 

ص ( 12)هذا ما أوضحه جدول . القائلة بأن مستوى األفعال السلوكية ال يساوي الوسط الفرضي لها
 (.20)ص ( 15)، وأكده جدول (26)

مما يدل على أن أغلب أعضاء هيئة التدريس بقسم الخدمة االجتماعية موافقون بشدة على أن      
هي أفعال سلوكية محققة لمهارات االتصال في ( 11)ص ( 6)األفعال السلوكية المذكورة بالجدول 

 .سة الحاالت الفرديةخدمة الفرد يجب تعليمها لطالب الخدمة االجتماعية بما يؤهلهم لتتبعها في درا

أثبتت النتائج برفض الفرضية الصفرية القائلة بأن مؤشر قياس مستوى المعوقات التي قد تحد من  -6
تطبيق مهارات االتصال في خدمة الفرد يساوي الوسط الفرضي للمعوقات، وقبول الفرضية البديلة 

في خدمة الفرد ال يساوي الوسط القائلة بأن مستوى المعوقات التي قد تحد من تطبيق مهارات االتصال 
 (.21)ص ( 16)وجدول ( 11)هذا ما أوضحه جدول .الفرضي للمعوقات

مما يدل ذلك على أن أغلب مفردات مجتمع البحث من أعضاء هيئة التدريس يوافقون على أن      
ال هي فعاًل معوقات قد تحد من تطبيق مهارات االتص( 21)ص ( 0)جل المعوقات المذكورة بالجدول 

في خدمة الفرد ينبغي تنبيه طالب الخدمة االجتماعية إليها، والعمل على تهيئة الفرص لتدليلها بما 
 .يفسح المجال لتجاوزها أثناء تطبيق مهارات االتصال في دراسة الحاالت الفردية

 المصادر والمراجع

 :المصادر -أوال  

 

: دمة وتحديات القرن الواحد والعشرين، القاهرةأحمد دمحم السنهوري، موسوعة منهج الممارسة العامة المتق -8
 .2115، 6دار النهضة العربية، ط

حاح والمصباح المنير، ليبيا -2  -الطاهر أحمد الزاوي، مختار القاموس مرتب على طريقة مختار الصِّ
 .8411الدار العربية للكتاب، : تونس

 :المراجع -ثانيا  

: المجاالت، اإلسكندرية -مناهج الممارسة -خيةأحمد مصطفى خاطر، الخدمة االجتماعية نظرة تاري -8
 .8441المكتب الجامعي الحديث، 

 .م2189دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، : أحمد توفيق حجازي، مهارات التواصل، عمان -2
: وأسس تطبيقية في الخدمة االجتماعية، اإلسكندرية السيد عبد الحميد عطية، االتصال اتجاهات نظرية -3

 .عي الحديث، بدون سنة نشرالمكتب الجام
المكتب : سمير حسن منصور، طريقة العمل مع الجماعات مفاهيم أساسية ومواقف تطبيقية، اإلسكندرية -4

 .8448الجامعي الحديث، 
  .م8473، 3وزارة التعليم والتربية، طبعة: عبد الفتاح عثمان، خدمة الفرد والمجتمع المعاصر، ليبيا -5
دار المعرفة الجامعية، : ألساسية في ممارسة خدمة الفرد، اإلسكندريةعلي إسماعيل علي، المهارات ا -6

8446. 
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: دمحم سالمة غباري، والسيد عبد الحميد عطية، االتصال ووسائله بين النظرية والتطبيق، اإلسكندرية -7
 .م8448المكتب الجامعي الحديث، 

دار الحكمة، بدون سنة : رابلسدمحم مصطفى أحمد، مسعود دمحم كريم، مقدمة في الرعاية االجتماعية، ط -1
 .نشر

 .8448المكتب الجامعي الحديث، : دمحم مصطفى أحمد، خدمة الفرد النظرية والتطبيق، اإلسكندرية -4
 .8443دار عالم الكتب،  :دمحم منير مرسي، البحث التربوي، القاهرة-81

 : إلسكندرية البدوي الصافي خليفة، المهارات المهنية لألخصائي االجتماعي، ادمحم-88    
 .2188المكتب الجامعي الحديث،        

 .2119دار وائل، : فيصل محمود غرايبة، مهارات العمل االجتماعي، عمان-82   
دار : نجالء دمحم صالح، مهارات االتصال في الخدمة االجتماعية األسس النظرية والعلمية، عمان--19       

 .2182الثقافة للنشر والتوزيع، 
علي، مهارات الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية،  يالمعا طيف فهمي منقريوس، ماهر أبو نص -85   

 .2116مكتبة زهراء الشرق، : القاهرة
 :شبكة المعلومات االنترنت -ثالثاً 
 .ln Google play-. Almaany.com, lnc FREE معجم المعاني المجاني عربي عربي،  تطبيق -8

 .:mawdoo3. com/% D 9% 88%: D 8%B .عربي بالعالم،البحث عن موضوع أكبر موقع -2
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 واقع االتصال االكاديمي بالمعهد العالي للتقنية الزراعية

 رمضان ميالد فوزي صالح . د                                        

 عضو هيئة تدريس بالمعهد العالي للتقنية الزراعية 

 :ملخص البحث

التعليم العالي من أهم معاقل البحث العلمي في الدولة ، و تعتبر المصدر األساسي الذي يقوم بتأهيل إن مؤسسات     
وصقل أجيال متتالية من الخرجين الذين يقع على عاتقهم مسؤولية النهوض بالبحث العلمي في القطاعات كافة ، ومن ثم 

جيال من الباحثين في كافة أشكال العلوم ودورها القيام فهذه المؤسسات تربوية اجتماعية تعليمية بحثية تهتم بتخريج أ
بالبحوث العلمية التي تستهدف في المقام األول خدمة المجتمع ، فهي تشكل محور الزاوية في التنمية الشاملة و التقدم 

دمحم ، .)ي المجتمع الحضاري للمجتمع إذ تتخرج منها الكوادر البشرية الرائدة القادرة على قيادة حركة التطور و التنمية ف
، لذا يمثل االتصال المحور األساسي في عملية التعلم و التدرب ، وبدون االتصال ال يتم ذلك ، ( 895-212:  2114

وعلى الرغم من ذلك فإن كثير من المهتمين بعملية التعليم و التدريب ال يدركون ما لالتصال من أهمية ، فكل عمليات 
أساسيا في نمو الخبرة التعليمية والتدريبية ، ولذا فإنه من الضروري تنمية  االتصال و مهاراته االتصال وتفاعله تشكل جزءا 

للوصول إلى العملية التعليمية و التدريبية بإتقان ونجاح ( عضو هيئة التدريس و الطالب) و المشاركة بين طرفي االتصال 
حث بالتعرف على واقع االتصال األكاديمي في المعهد العالي ، وما يهدف إليه الب( 941:  2183ديكنة ، ) العالقة بينهما

للتقنية الزراعية ، ومستواه ومدى الفرق بين فقرات كل مجال من مجاالت االتصال االكاديمي من وجهة نظر الطلبة ، وذلك 
 عينة أفراد اباستجو  بواسطة( ماهو كائن) دراسةل الوصفي المنهج الباحث من خالل االجابة على أسئلة البحث بإتباع

  (الزراعية من وجهات نظر الطلبة ةواقع االتصال األكاديمي في المعهد العالي للتقني)التى تقيسبأداة البحث و  بحثال
 :وبعد عرض وتحليل البيانات ومناقشتها جاءت النتائج التالية 

يزيد البحث نظر عينة من وجهة  طبيعة االتصال األكاديمى  المجال األولالتي تعبر عن  فقراتأن جميع ال -
 .(3)متوسطها عن الوسط الفرضي 

متوسطها  البحث يقلمن وجهة نظر عينة  وسائل االتصال األكاديمى المجال الثانيالتي تعبر عن  فقراتال معظمأن  -
 المجال الثاني فقراتعلى جميع البحث  أفراد عينة وسطية أراءوهذه النتيجة تدل على  ،( 3)عن الوسط الفرضي 

 .في المعهد االتصال األكاديمى وسائل
البحث يزيد من وجهة نظر عينة المجال الثالث مهارات االتصال األكاديمي التي تعبر عن  فقراتال معظمأن  -

المجال  فقرات أغلبعلى البحث  أفراد عينة موافقة وهذه النتيجة تدل على  ،( 3)متوسطها عن الوسط الفرضي 
 .في المعهد الثالث مهارات االتصال األكاديمى
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 :المقدمة

إن االتصال الفعال هو أساس التقدم و التطور في الحياة فكل إنسان لديه رسالة يؤديها وحتى يكتب له النجاح و تحقيق    
هدفه البد له من التواصل مع اآلخرين بشكل فعال ،ويتصل الناس ببعضهم بعض من خالل طرق عديدة منها الكالم و 

 عبيرات وجوههم ومهما اختلفت طرق االتصال فالمهم في النهاية تحقيق الهدف من االتصال ،تحريك أياديهم وحتى ت
فاالتصال قوة لمن يجدون استخدامه في العملية التعليمية و التدريبية يستطعون تغيير رؤية المتلقين داخل مؤسساتنا 

 .(519:  2183ديكنة ، ) التعليمية 

لدى طالب المعهد العالي للتقنية الزراعية من وجهات نظرهم ، عن كثب  إن البحث عن واقع االتصال األكاديمي
وممارسة الباحث لمثل هذه المواضيع بتوظيف خبرته لتعود بالنفع على مجتمعنا الليبي ، وتحسين نوعية األداء المهني 

 .لكل من يطلع علي نتائج هذا البحث 

هي الجسر الذي يتفاعل فيه اإلنسان مع الجماعة ، فهي الخطوة ، و  تعتبر اللغة أداة االتصال الفعال:   مشكلة البحث
األولى على طريق االتصال الفعال الذي يساعد على رفع الروح المعنوية لدى العاملين و التعرف إلى احتياجاتهم و أهدافهم 

ما في التفاعل بين ، ولالتصال األكاديمي دورا مه( 341-368: 2114، الحولي ،وصبح ) وردود أفعالهم تجاه المؤسسة 
طرفي االتصال ، فهو يبدأ منذ اللحظة األولي في العملية التعليمية و التدريبية ، والتي يتشكل فيها عصب التعامل لتنظيم 

، وهو شؤون الطلبة وتفاعالتهم داخل المؤسسة التعليمية كل حسب مستواه الدراسي ورضاه عن الحياة الدراسية بالمعهد 
اط موجه وبناء يرتبط ويتفاعل مع بيئته التعليمية و التدريبية ، فسمة االتصال االكاديمي هي السمة بذلك يبدأ ينتج نش

المشتركة داخل المؤسسة التعليمية  ليخدم احتياجات الطالب ، ويحقق أهداف المؤسسة التعليمية وهي في مجملها تهذيب 
ا فعاال في مجتمعه ، وتتفق أغلب أدبيات البحث على أن االنسان وتطويره وا عداده للحاضر و المستقبل بحيث يكون عنصر 

االتصال األكاديمي يسهم وبشكل مباشر في توفير بيئة تعليمية مثلى ، من خالل نقل األفكار و المعلومات و تبادلها بين 
سمارة  " ره داخل وخارج قاعة المحاضرة ، والباحث يتفق مع ما ذك( الطلبة و أعضاء الهيئة التدريسية)طرفي االتصال 

بأن االتصال األكاديمي هو عملية مرنة ومركبة من عدة عمليات تتكامل مع بعضها لتحقيق تعلم فعال ذي "  والعساف 
( 8457: 2183سمارة ، و العساف ، ) معنى ، وأن االتصال مفتاحا للتعلم ألن ما نتعلمه يعتمد على تفاعلنا مع اآلخرين 

ن معرفة واقع التصال األكاديمي بالمعهد العالي للتقنيات الزراعية بالغيران تتحدد مشكلة ، وبما يهدف إليه البحث الحالي م
 واقع االتصال األكاديمي في المعهد العالي للتقنية الزراعية ؟ البحث في التعرف على

 :  البحث أسئلة
 :اآلتيين السؤالين عن من المأمول أن يجيب  البحث الحالي

 ي في المعهد العالي للتقنية الزراعية وأعضاء هيئة التدريس من وجهات نظر الطلبة ؟ما واقع االتصال األكاديم -8
ما مستوى االتصال االكاديمي بين طلبة المعهد العالي للتقنية الزراعية و أعضاء الهيئة التدريسية من وجهات نظر  -2

 الطلبة؟
 ن وجهة نظرهم ؟هل تختلف استجابات أفراد عينة البحث حول مجاالت االتصال األكاديمي م -3

 

                                                           
  يقوم الباحث بجانب هذا البحث ولنفس عينة البحث بالتعرف على واقع الرضا عن الحياة الدراسية بالمعهد من وجهة نظرهم. 
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 :أهمية البحث 

يعتبر البحث مهم ألنه يخدم مؤسسة تقنية من مؤسسات التعليم العالي التقني ، فهو يوفر معلومات عن واقع        
المعهد العالي للتقنية الزراعية ، وسبل تطويره نحو األفضل و التميز ، وهو يفيد أطراف العملية  التدريسية و التدريبية 

مثلة بأعضاء الهيئة التدريسية و الطلبة ، فهو يوجه الجميع لتحقيق اتصال أكاديمي بالمؤسسات التعليم العالي بالمعهد م
 .التقني 

 :كما يستمد البحث أهميته من حيث 

يكتسب البحث الحالي أهميته من كونه بحث حديث يتعلق بالتعليم العالي التقني على المستوى المحلي أو العربي  -8
 .لباحث من خالل إطالعه على األبحاث االجتماعية و التربوية و الدراسات السابقة على حد علم ا

جاء البحث ليؤكد على أهمية االتصال األكاديمي بين طلبة المعهد العالي و أساتذتهم في هذه المؤسسة ، من  -2
نها مصدر معرفي جديد يقدم أجل النهوض بطلبتنا وتحسين وجودة مخرجاتهم واالستفادة الحقيقية منه ، باإلضافة إلى كو 

 .فائدة للكثيرين من الباحثين في هذا المجال 
ينبع البحث من واقع الميدان ، فهو يتعامل مع شريحة مؤثرة وفاعلة في العمل التعليمي و التدريبي ، وهي  -3

د القائمين على التعليم شريحة الطلبة يقع عليهم تنفيذ أداة البحث من التدعيم الحقيقي لنتائج و أغراض البحث التي قد تفي
 .التقني في ليبيا 

 : أهداف البحث  

الهدف الرئيس لهذا البحث التعرف على واقع االتصال األكاديمي في المعهد العالي للتقنية الزراعية ، وفي  يتمثل      
 :ضوء ذلك تأتي مجموعة من األهداف الفرعية على النحو التالي 

يمي بين طلبة المعهد العالي للتقنية الزراعية و أعضاء الهيئة التدريسية من التعرف إلى مستوى االتصال االكاد -8
 .وجهة نظر الطلبة 

 .التعرف على مدى الفرق بين فقرات كل مجال من مجاالت االتصال االكاديمي من وجهة نظر الطلبة  -2
 .تقديم بحث جديد و حديث يعالج قضايا اجتماعية تعليمية ضرورية و ملحة  -3
طرق لتطوير االتصال األكاديمي بين طلبة المعهد العالي للتقنية الزراعية و أعضاء الهيئة الوصول إلى  -9

 .التدريسية بما ينعكس على تحقيق أهداف التعليم العالي التقني 

 : فرضية البحث 

ديمي و بين متوسطات واقع االتصال األكا ( = 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة        
 ( . 3)  المعيار 
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 : حدود البحث 

 .تم إجراء البحث على طلبة المعهد العالي للتقنية الزراعية  :الحد البشري  -1                  

 . 2186تم تطبيق أداة البحث في الفصل الدراسي ربيع :  الحد الزماني -2
 .جنزور / عية تم إجراء البحث في المعهد العالي للتقنية الزرا  :الحد المكاني  -3

 : مصطلحات البحث

مع طلبة المعهد ( عضو الهيئة التدريسية )نقل معلومات وخبرات ومشاركتها من قبل المرسل  :التصال األكاديمي ا     
 .بوسائل معنوية أو تقنية متناسبة مع زمانها ومكانها ، بهدف التأثير( المستقبل)العالي للتقنية الزراعية 

هم جميع أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون في مجال التدريس على مستوى التعليم العالي  :سية أعضاء الهيئة التدري
التقني ممن يحملون درجة الماجستير أو الدكتوراه في حقل من حقول المعرفة ،و يقومون بتدريس مادة أو أكثر من المواد 

،  التدريس هيئة أعضاء .محاضر ، محاضر مساعد المقررة ، و يشغلون وظيفة أستاذ ، أستاذ مشارك ، أستاذ مساعد ،
 . (867)بالمادة  (م2181)ر.و8371لسنة ( 518)بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم  وردأو كما 

الطلبة المسجلين للدراسة باألقسام العلمية في المعهد العالي للتقنية الزراعية ، :  طلبة المعهد العالي للتقنية الزراعية
 . 2186ربيع  للفصل الدراسي

قلعة علمية رائدة في مجال التعليم و التدريب الزراعي بليبيا ، يتبع  :جنزور -الغيران/المعهد العالي للتقنية الزراعية 
 .الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

   :الدراسات السابقة 

فهناك حاولت البحث في االتصال و التواصل ، ومهاراته ومن نواحي مختلفة ،  تيالدراسات السابقة ال تعددت        
، وتربوي  وثالثة من منظور لغوي ، دراسات تتناول مهارات االتصال من منظور إعالمي ، وأخرى من منظور إداري 

ا البحث يتناول االتصال واقعه ومن وجهات نظر الطالب ، إال أن هذمن كاديمي وقليل من تلك التي تناولت االتصال األ
األكاديمي في المعهد العالي للتقنية الزراعية ومن وجهات نظر الطلبة ، وسعى الباحث إلى الحصول على احدث 

مجتمع البحث ،أداة جمع البيانات ، : الدراسات فيما يتعلق بموضوع البحث ، وراع ضرورة التنويع بين الدراسات من حيث 
البحث ، وهي مرتبة وفق  موضوع مجال في بحثت التي والبحوث الدراسات أهم راسة ، ومنومكان الدراسة  ، منهج الد

 :تاريخها من األحدث إلى األقدم ، ما يلي 

بدراسة هدفت التعرف إلى درجة توافر مهارات االتصال الفعال لدى معلمي اللغة  (2113)سمارة و العساف قام         
طالبا ( 387)من وجهة نظر الطالب وعالقتها بتحصيلهم ،وقد بلغت عينة الدراسة  العربية في مدارس الغوت في األردن

، وقد قام الباحثان بتطوير استبانة تقيس درجة امتالك معلمي اللغة العربية لمهارات االتصال ، وتكونت االستبانة من 
االت مهارات االتصال الفعال والبنود جزأين الجزء األول تضمن البيانات التي تتعلق بالطالب ، والجزء الثاني تضمن مج

المدرجة تحتها ، و أظهرت النتائج أن ممارسة معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية لمهارات االتصال الفعال من وجهة 
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نظر الطالب كانت مرتفعة ، كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة توافر مهارات االتصال الفعال 
 . علمي اللغة العربية من وجهة نظر طالبهم وفقا لتحصيلهم الدراسي ولصالح الطالب ذوي التحصيل المرتفع لدى م

بدراسة هدفت التعرف إلى درجة ممارسة االتصال األكاديمي بين طلبة كليات  (2112)الحتاملة وآخرون وقام         
 251ية تبعا لبعض المتغيرات ، تكونت عينة الدراسة من التربية الرياضية و أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردن
فقرة وقد أظهرت النتائج أن درجة ممارسة االتصال  52طالبا وطالبة ، وتمثلت أداة الدراسة في استبيان مكون من 

ظهرت األكاديمي لدى طلبة كليات التربية الرياضية في الجامعة األردنية مع أعضاء هيئة التدريس جاء متوسطا ، كما أ
 .النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة االتصال األكاديمي تعزى لمتغير التحصيل األكاديمي 

إلى معرفة أثر برنامج قائم على مهارات االتصال في تهيئة الطالب  (2119)وآخرون " فريك "وهدفت دراسة        
تحديد قائمة بأدوار الطالب أثناء المشاركات والتفاعالت ، و العملية  المعلمين للتعامل مع الناس خاصة في مواقف  التربية
 يبرنامج مقترح ف: واستخدمت الدراسة أداتين لتحقيق أهدافها وهما .في التربية العملية مع توصيف محدد لتلك األدوار 

وجاءت نتائج الدراسة تؤكد ،  قائمة بأدوار الطالب  المحددة في التربية العمليةو مهارات االتصال لطالب كلية التربية 
حدوث اختالف واضح في أداء الطالب وكفاءتهم أثناء التعامل في مواقف التربية العملية لصالح المجموعة التي تعرضت 

 .للبرنامج ، كما أشارت إلى أن هناك إقباال شديدا من الطالب لتعلم هذه النوعية من البرنامج

دفت إلى الكشف عن واقع االتصال األكاديمي بين الطلبة و أعضاء هيئة ه (2119)الحولي وصبح  ودراسة        
التدريس في الجامعات الفلسطينية ، واتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي وكانت عينة الدراسة طبقية عشوائية مكونة 

راسة إلى أن أسلوب من أعضاء هيئة التدريس ، وأظهرت نتائج الد 81طالبا وطالبة ، وأجريت مقابلة مع  512من 
المحاضرة و النقاش أكثر شيوعا وأقلها استخداما اإلنترنت ، وأشارت لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابة 

 .أفراد عينة الدراسة حول وسائل االتصال المستخدمة ، بينما توجد فروق تعزى لمتغير الكلية 

رف على مشكالت االتصال بين طلبة الدراسات العليا و أعضاء هدف من خاللها التع (2116)أبوصاع  وقام        
طالبا وطالبة ،  274هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ، بلغت عينة الدراسة  

توسطة ولتحقيق غرض الدراسة استخدم االستبانة ، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة المشكالت النفسية و االجتماعية م
في مشكالت االتصال بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ،وكانت درجة المشكالت في 

 .المجاالت الفنية و المادية ،ومجال المشكالت التنظيمية قليلة 

يس في كلية التي هدفت تعرف مدى توافر مهارات االتصال لدى أعضاء هيئة التدر  (2112)النظامي وفي دراسة       
طالبا وطالبة من طلبة ومرحلة ( 8225)التربية جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة ، إذ تكونت عينة الدراسة من 

البكالوريوس في كلية التربية في جامعة اليرموك ، وبعد إجراء المعالجات اإلحصائية أظهرت وجود فرق دالة إحصائيا في 
ء هيئة التدريس تبعا الختالف متغير المستوى الدراسي ، وكانت النتائج لصالح مدى توافر مهارات االتصال لدى أعضا

 .طلبة لسنة الرابعة ، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير المعدل التراكمي 

لمعرفة العالقة بين مهارات االتصال لدى المعلمين وقدر المعلومات  (2111)وآخلرين " شير"جاءت دراسة  و        
يجابية التقارير النفسية المقدمة عنهم والوقوف  ةاألكاديميامة لديهم من خالل قياس قدرتهم على حل المشكالت الع ، وا 

على سمات الشخصية لديهم ، وتعد هذه الدراسة دراسة تتبعية تعتمد على المنهج الوصفي في رصد أهم السمات 
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اسة في كلية التربية وقبل انخراطهم للعمل ، كذلك معرفة أهم ألربع سنوات التي يقضونها بالدر االشخصية للمعلمين خالل 
وأثر تلك المهارات والسمات في توسيع نطاق قدراتهم العامة على حل المشكالت  ، مهارات االتصال التي تمتعوا بها

نتائج الدراسة  تتبعهم في سنوات الدراسة الجامعية ، وتوصلت مّ تمعلم  868األكاديمية ، وجاءت عينة الدراسة مكونة من 
إلى وجود ارتباط وثيق بين عدد من مهارات االتصال وسمات الشخصية من ناحية وبين قدرة الطالب العامة على حل 

يجابية التقارير النفسية المقدمة عن سلوكهم في الجامعة ، و كد دور مهارات االتصال ؤ ما ي هو المشكالت األكاديمية وا 
 .ة والنفسية في تحسين قدرات الطالب األكاديمي

 : جوانب اإلفادة من هذه الدراسات

 .وتحديد اتجاههاالبحث فادت في اختيار مشكلة أنتائج واتجاهات هذه الدراسات  -
تفسير نتائج البحث الحالي في ضوء نتائج الدراسات السابقة ، في ضوء االختالف و االتفاق بين نتائج الدراسات  -

 .ائج وتقديم التوصياتالسابقة وهذا البحث ، ليمكن توجيه النت
االستفادة من الدراسات السابقة لتحديد منهج البحث ،ومجتمعه ، وبناء أداة البحث ، واختيار األساليب اإلحصائية  -

 .المناسبة لمعالجة البيانات 
 : واإلجراءات الطريقة

 :المنهج الوصفي :بحثال منهج: أوال   
لكشف عنها بغرض االستعانة بها في التخطيط للمستقبل و التنبؤ ينصب على الحاضر و يتناول أشياء موجودة ل      

 (.881:  8416عامر ، )العلمي وهو ما يسعى إليه هذا البحث 

 :مجتمع البحث : ثانيا 

وقد بلغ   6102 (ربيع ) طلبة  المعهد العالي للتقنية الزراعية في الفصل الثاني جميع  منبحث ال مجتمعتألف       

يبن توزيع مجتمع البحث ) 0)وفق إحصاءات مكتب التسجيل و الدراسة و االمتحانات ، و الجدول ( 263)عدد الطلبة 
 (. التخصص)وفق متغيري المستوى الدراسي و القسم 

 (. التخصص)يبن توزيع مجتمع البحث وفق متغيري المستوى الدراسي و القسم ) 1)جدول            

المستوى           
 الدراسي

 القســم

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 الثالث

الفصل 
 الرابع

الفصل 
 الخامس

الفصل 
 السادس

 المجموع

 39 7 4 11 5 8 4 اإلنتاج الحيواني
 75 12 8 8 14 12 21 اإلنتاج النباتي

 114 8 8 14 31 12 41 الميكنة الزراعية
 111 21 7 12 18 24 21 التصنيع الغذائي

 27 3 2 5 12 5 11  تربة علوم النحل 
 18 11 11 11 11 11 18 وقاية النبات
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إدارة األعمال و 
 المشروعات الزراعية

49 11 11 11 11 11 49 

 423 51 29 51 81 61 153 المجموع
 :البحث عينة : ثالثا  

 :االستطالعية العينة - 

بة من مجتمع البحث ، و ذلك طل( 81)من تتكون استطالعية عينة على البحث أداة بتطبيق بداية الباحث قام       
 العينة سحب عند مجتمع البحث من االستطالعية العينة هذه استبعدت وقدبهدف التأكد من صدق أداة البحث و ثباتها ، 

بدون ( الفصل السادس) ،حيث اعتبر أفراد العينة االستطالعية من الطلبة الذين يقومون بإعداد مشروع التخرج  .الرئيسة
 .مواد دراسية 

 :طريقة سحب عينة البحث الرئيسية  -

تم االختيار بطريقة عشوائية من خالل سحب المفردة األولى بطريقة القرعة ألن األعداد لم تكن كبيرة ، ثم بعد         
تقريبيا لكل قسم وفصل من أفراد المجتمع األصلي تم سحب كل ثالثة  %(25)حوالي ذلك ومن خالل النسب المحددة ب 

تقريبيا من مجتمع البحث ، وبلغ عدد أفراد العينة %( 25)سم ، حتى وصل أفراد العينة إلى نسبة حوالي مفردة لكل ق
 .عينة عشوائية طبقية بسيطة الرئيسة البحث عينةطالب وطالبة ، وبذلك تعتبر هي ( 811) حوالي

 :رابعا أداة البحث 

، بحث جمع المعلومات الالزمة عن الظاهرة موضوع ال عبارة عن الوسيلة التي يستخدمها الباحث في بحثأداة ال      
، وقد بحث ويوجد العديد من األدوات المستخدمة في مجال البحث العلمي للحصول على المعلومات والبيانات الالزمة لل

ي في واقع االتصال األكاديم)وتم توضيح العبارات التى تقيسبحث خاصة إلجراء ال استمارةعلى إعداد  بحثال اهذ أعتمد
الخطوات بحث داة الأولقد اتبع الباحث خالل عملية بناء ،   (الزراعية من وجهات نظر الطلبة ةالمعهد العالي للتقني

 :التالية

،  طالع على الدراسات السابقةلى اإلإ باإلضافةاالطالع على العديد من الدراسات المتعلقة بموضوع البحث  -8
 .البياناتوذلك لالستفادة منها فى إعداد أداة جمع 

ضافةن بحذف بعض العبارات ياوصى المحكم توزيع االستبانة على بعض المختصين للتحكيم و   -2 عبارات  وا 
على داة م االتفاق على أن تشمل األثو ،  بحثال ةالصياغة اللغوية فى بعض البنود ليتوافق مع فرضي وا عادةجديدة 
 :قسمين

النوع االجتماعي ، العمر ، المستوى الدراسي ، القسم  : وهى البحث ة يشمل البيانات الخاصة بأفراد عين :األول القسم 
 ( .التخصص)

البحث ،  يةفرض على والتى من خاللها يتم التعرف جاالتم ثالثةوهى :  األساسية بحثوشمل متغيرات ال:  القسم الثانى
 : ما يلىل فقرة وفقا( 45)و يشتمل هذا القسم على
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 تبانةتوزيع فقرات اإلس(  2) جدول
 عدد الفقرات محاور البحث رقم المجال
 87 طبيعة االتصال األكاديمي في المعهد المجال األول
 82 وسائل االتصال االكاديمى فى المعهد المجال الثاني
 86 مهارات االتصال األكاديمى فى المعهد المجال الثالث

 95 اجمالي الفقرات
كبيرة جدًا مممممم ) الخماسي،والذى يتراوح بين ( Likert Scale) مقياس ليكرت  وقد اعتمد الباحث فى إعداد هذا القسم على

، وقد تم تصحيح المقياس المستخدم فى البحث بإعطاء كل درجة من درجات مقياس ليكرت الخماسي وزن ( قليلة جدًا 
ا عليه كلما ارتفع الوزن المرجح ، وبناء(8)، قليل جدا(2)، قليل (3)، متوسط (9)، كبير (5)كبيرة جدا : ترجيحى كاآلتى 

 .كانت هنالك عدم موافقة( 3)كانت هنالك موافقة وكلما قلَّ الوزن المرجح عن ( 3)عن 
 :التالية المقاييس خالل من القياس أدوات واختبار تقييم يتم :بحث ال اةأد تقييم: خامسا 

، أي أن المقياس يعطي نفس  دم تناقضه مع نفسهاستقرار المقياس وع)يقصد بالثبات : اختبار ثبات أداة البحث ( 1) 
" معامل الفا كرونباخ" ويستخدم لقياس الثبات ،  (النتائج باحتمال مساو لقيمة المعامل إذا اُعيد تطبيقه على نفس العينة

(Cronbach,s Alpha) لتحقق او ، وقد أخذ الباحث في اعتباره التأكد من ثبات المقياس الذي قام ببنائه قبل استخدامه
" معامل الفا كرونباخ " وحساب استطالعية العينة علىطريقة التجزئة النصفية  تم استخدام األداة من ثبات

(Cronbach,s Alpha) كما يبين الجدول التالى فقرات األداة، عن: 
 معامالت الثبات لعبارات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ( 3)جدول 

 معامل الثبات فقراتعدد ال المجال
 11.82 87 طبيعة االتصال األكاديمى

 11.21 82 وسائل االتصال االكاديمى فى المعهد
 11.98 86 مهارات االتصال األكاديمى فى المعهد

 SPSSالمصدر إعداد الباحث باستخدام برنامج 
نى هذة القيم توافر وتع%( 61)كبر من أ بحثال جاالتم غالبيةنتائج اختبار الثبات أن قيم الفأ كرنباخ  ل( 3)من الجدول 

 .االستبانة فقراتمن الثبات الداخلى لجميع " درجة عالية جدا

من خالل تقييم صالحية المفهوم وصالحية  ستبانةاال فقراتتم اجراء اختبار صدق المحتوى ل :كمين صدق المح( 2)
المجتمع أو نتيجة لترجمة لى اختالف المعانى وفقا لثقافة إما إأسئلته من حيث الصياغة والوضوح والتى قد ترجع 

لى أخرى حيث قام الباحث بعرض االستبيان على عدد من المحكمين األكاديميين والمتخصصين فى إالمقاييس من لغة 
، لتحليل مضامين عبارات المقاييس ولتحديد مدى التوافق بين عبارات كل  محكمين( 9 )مجال الدراسة والبالغ عددهم 
  ، لعبارات  ، وبعد استعادة االستبيان من المحكمين ثم إجراء التعديالت التي اقترحت عليهمقياس ثم قبول وتعديل بعض ا

تم ، و سليمة كاملة و  هاستبانة وتم استرجاعا( 118) وتم توزيع عدد،  وبذلك تمَّ تصميم االستبانة في صورتها النهائية
 :( 9) بالجدولبيانها ( % 811)استخدامها في التحليل بنسبة استرجاع بلغت 
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 االستبانات الموزعة والمعادة( 4)جدول 
 النسبة العدد البيان

 %811 811 استبانات تم إعادتها بعد تعبئتها كاملة
 %1 1 استبانات لم يتم إعادتها

 %100 811 إجمالي االستبانات الموزعة
 

 :عرض وتحليل البيانات ومناقشة النتائج : سادسا 

ع البيانات األولية التالية من أفراد عينة البحث ، والتي تشمل النوع االجتماعي ، تم جم :تحليل البيانات األولية  -0
وفيما ، والغرض من ذلك هو التعرف على واقع أفراد مجتمع  البحث ، ( التخخصص)العمر ، المستوى الدراسي ، القسم 
 :لبحث من نتائج االستبيان فراد عينة اأيلى التوزيع التكرارى لخصائص 

 النوع اإلجتماعي* العمر ي يبين توزيع أفراد عينة البحث وفق متغير ( 5)الجدول 

 
 
 

 

 

 

 

 

ومن خالل نتائج االستبيان أن النوع االجتماعي لعينة البحث أكثرهم من الذكور حيث وصل  (5)الجدول يبن       
( 21)اإلناث ، في حين وصلت باقي عينة البحث من %(  73.1)طالبا ، وبنسبة مئوية لتصل إلى ( 01)عددهم حوالي 

 ربيع) الثاني ، فالجدول يكشف أن مجتمع البحث والمقيدين بالفصل الدراسي%(  26.9)طالبة ، وبنسبة مئوية تصل إلى 
ومن خالل استجابات أفراد عينة البحث  (5)ويبن الجدول أغلبهم من الذكور ،  المعهد العالي للتقنية الزراعية ب (  6102

طالبا ( 21)وبعدد %( 2671)،وما نسبته %( 6571)طالبا بنسبة مئوية تصل إلى 04بلغت ( 22-15)أن أعمارهم من 
، فالجدول (52-20)طالب فقط تراوحت أعمارهم من ( 1)وبعدد%( 476)، وما نسبته ( 20-25)يبلغ أعمارهم مابين 

كأعلى ( 22)و( 15)من سن ومن خالل بياناته  يكشف أن أعمار أفراد عينة البحث بالمعهد العالي للتقنية الزراعية  (5)
يكشف توزيع  (6)نسبة ، وهو أمر متوقع من خالل متطلبات عمر الطالب المنتظم لاللتحاق بالتعليم العالي ،والجدول 

 .االجتماعي النوع * أفراد عينة البحث بحسب المستوى العلمي 

 

 %النسبة
 النوع االجتماعي العمر

 المجموع
 أنثى ذكر من ىإل

68.5% 22 11 
52 22 47 

70.3 
% 

29.7 % 100.0 % 

26.9
% 

24 22 
23 6 22 

79.3 
% 

20.7 % 100.0 % 

4.6% 22 24 
7 1 5 

80.0 
% 

20.0 % 100.0 % 

100.0
% 

 المجموع
42 22 101 

73.1 
% 

26.9 % 100.0 % 
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 وع اإلجتماعيالن*  العلميالمستوى  ي يبين توزيع أفراد عينة البحث وفق متغير ( 6)الجدول 

 المجموع
 النوع االجتماعي

 %النسبة العلميالمستوى 
 ذكر أنثى

24 4 20 
 الفصل األول

34.3% 
100.0 % 

18.9 
% 

81.1 % 

15 4 11 
 الثاني الفصل

13.9% 
100.0 % 

26.7 
% 

73.3 % 

21 6 15 

 الفصل الثالث
19.4% 

100.0 % 
28.6 

% 

71.4 

% 

17 7 10 

 الفصل الرابع
13.1% 

100.0 % 
28.6 

% 

71.4 

% 

1 2 6 
 الفصل الخامس

7.4% 
100.0 % 

25.0 

% 

75.0 

% 

13 6 7 

 الفصل السادس
12.1% 

100.0 % .276% 
53.8 

% 

101 22 42 
 المجموع

100.0% 
100.0 % 

29.9 

% 

73.1 

% 

 

طالبا بنسبة ( 57)بلغ عدد الذكور أن أفراد عينة البحث من الفصل األول أكثر عددًا حيث  (6)يبين الجدول         
،  وجاء بعده الفصل الثالث بلغ عدد الذكور %( 18.9)طالبات بنسبة تصل إلى ( 0)وعدد اإلناث %(  (81.1تصل إلى

،ثم الفصل الثاني %(   28.6)طالبات بنسبة تصل إلى ( 6)وعدد اإلناث %(  71.4)طالبا بنسبة تصل إلى ( 15)
طالبات بنسبة تصل إلى ( 4)تقريبا وعدد اإلناث %(  73.3)طالبا وبنسبة مئوية تصل إلى ( 11)حيث بلغ عدد الذكور 

طالبات ( 4)وعدد اإلناث %(    71.4)طلبة بنسبة تصل إلى ( 17)، ويليه الفصل الرابع بعدد الذكور %(   26.7)
وعدد %(  (53.8سبة تصل إلىطالبا بن( 0)الفصل السادس حيث بلغ عدد الذكور  وبعده، %(  28.6)بنسبة تصل إلى 

طالبا بنسبة ( 6)، والفصل الخامس هو أقل عددًا حيث بلغ عدد الذكور %( 246.)طالبات بنسبة تصل إلى ( 6)اإلناث 
 %(. 25.0)طالبتان بنسبة تصل إلى ( 2)وعدد اإلناث %(  (75.0تصل إلى

د جاء بالمرتبة األولى الفصل األول و بنسبة تشير إلى أن المستوى التعليمي ألفراد العينة ق (6)فبيانات الجدول 
تقريبا، وهذا يعتبر إقبال الطلبة على التسجيل واالنخراط في التعليم التقني الزراعي ، ووجود %( 5475)مئوية تصل إلى 

ك ، وجاء في المرتبة األخيرة الفصل الخامس ويرجع ذل إدارة األعمال و المشروعات الزراعيةتخصصات جديدة بالمعهد ك
تقريبا ،أما الفصل الثاني و %( 074)لمستوى الطلبة في تحصيلهم العلمي ومدى التزامهم بالتعليم و التدريب بنسبة مئوية 

%( 1577%( )1571)الفصل الرابع و الفصل السادس مستوى الطلبة متقارب جدا من خالل النسب المئوية و هى 
تقريبا ، وهذا يرجع %( 1174)تبة الثانية  وبنسبة مئوية تصل إلى تقريبا ،أما الفصل الثالث فقد جاء في المر %( 1277)
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الميكنة إلى ميول الطلبة للتخصص العلمي ،ونوع التدريب والمهنة لكل نوع اجتماعي كانخراط الطلبة الذكور بتخصص 
 . جتماعيالنوع اإل* يكشف توزيع أفراد عينة البحث بحسب التخصص ( 0)، والجدول  اإلنتاج الحيوانيو  الزراعية

 النوع اإلجتماعي( * التخصص)القسم  ي يبين توزيع أفراد عينة البحث وفق متغير ( 2)الجدول

 المجموع
 النوع االجتماعي

 %النسبة (التخصص)القسم 
 ذكر أنثى

إدارة األعمال و المشروعات  2 2 12
 الصغيرة

11.1% 
100.0 % 

25.0 
% 

75.0 % 

12 2 14 

 اإلنتاج النباتي
17.6% 

100.0 % 
10.5 
% 

89.5 % 

22 0 22 
 الميكنة الزراعية

26.9% 
100.0 % .0 % 

100.0 

% 

4 2 7 
 علوم النحل

6.5% 
100.0 % 

42.9 

% 
57.1 % 

24 21 6 

 التصنيع الغذائي
25.1% 

100.0 % 
77.8 

% 
22.2 % 

10 0 10 

 اإلنتاج الحيواني
9.3% 

100.0 % .0 % 
100.0 

% 

7 0 7 
 باتوقاية الن

3.7% 
100.0 % .0 % 

100.0 

% 

101 22 42 
 المجموع

100.0% 
100.0 % 

29.9 

% 
73.1 % 

 

فنالحظ ومن خالل البيانات أن ( القسم )توزيع أفراد عينة البحث وفق تخصصهم العلمي  (2)يبن الجدول          
تقريبا ،وهم من الذكور %( 26.4)لمبحوثة متخصصين ميكنة زراعية حيث بلغت نسبتهم في العينة ا غالبية افراد العينة

،  يليها نسبة متخصصين التصنيع الغذائي حيث بلغت نسبتهم %( 100.0)طالبا بنسبة مئوية ( 24)بعدد حوالي 
تقريبا وباقي النسبة حوالي %( 77.8)طالبه بنسبة مئوية ( 28)تقريبا ، وهم من اإلنات بعدد حوالي %( 25.1)
تقريبا ، وهم من الذكور بعدد %( 87.6)ور ، ثم يليها متخصصين االنتاج النباتي بنسبة من الطلبة الذك%( 22.2)

من الطلبة هم من اإلناث ،  ويليها %( 10.5)تقريبا وباقي النسبة حوالي %( 89.5)طالبا بنسبة مئوية ( 87)حوالي 
، %( 75.0)طالبا بنسبة مئوية ( 4)تقريبا وهم من الذكور بعدد حوالي %( 88.8)متخصصين ادارة األعمال بنسبة 

تقريبا %( 4.3)من الطلبة هم من اإلناث ، ويليها متخصصين االنتاج الحيوانى بنسبة %( 25.0)وباقي النسبة حوالي 
%( 6.5)، ثم يليها متخصصين علوم النحل بنسبة %( 100.0)طلبة بنسبة مئوية ( 81)وهم من الذكور بعدد حوالي 
من الطلبة هم %( 42.9)، وباقي النسبة حوالي %( 57.1)طالبا بنسبة مئوية ( 9)دد حوالي تقريبا ، وهم من الذكور بع



 م7102يونيو   مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية        العدد الثالث            

 

 56 م7102نيويو    العدد الثالث        مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية 

طلبة بنسبة ( 9)تقريبا ، وهم من الذكور بعدد حوالي %( 3.7)من اإلناث ، وأخيرا  متخصصين وقاية النبات بنسبة 
دى أفراد العينة بتخصصهم العلمية و بياناته تشير إلى تقارب في النسب المئوية ل (7)، فالجدول %( 100.0)مئوية 

 . وهذا يرجع إلى عملية اختيار عينة البحث 

 يةللتمكن من مناقشة فرض لبحث ،تحليل البيانات األساسية ل:  ةتحليل البيانات واختبار الفروق في االستجاب -7
  :البحث وذلك وفقا للخطوات التالية

وذلك من خالل تلخيص البيانات في جداول  : بحثال التجاالتوزيع التكراري إلجابات الوحدات المبحوثة على م -
فقرات االستبانة والتي توضح قيم كل متغير لتوضيح أهم المميزات األساسية للعينة في شكل أرقام ونسب مئوية ل، 

 .يوضح مقياس االستجابات ألفراد العينة وما يقابلها من تحليل لفقرات االستبانة  (8)،الجدول 

 .قياس االستجابات ألفراد العينة وما يقابلها من تحليل لفقرات االستبانة يبين م( 8)الجدول

 .الموافقين  - .كبير جدًا و كبير -
 .المحايدين  - .متوسط  -
 .الغير موافقين  - .قليل و قليل جدًا  -

المعياري لجميع محاور  االنحرافوذلك من خالل تقدير المتوسط و  :ية البحث فرض فقراتالتحليل اإلحصائي ل -
 (9)، ومستوى تطبيقها ألفراد عينة البحث ، الجدول حسب أهميتها  فقراتوترتيب ال بحثعينة ال اتجاهلمعرفة  بحثال

 .لدى أفراد عينة البحثلفقرات االستبانة  يوضح تقديرات مستوى التطبيق

 .يبن تقديرات مستوى التطبيق لفقرات االستبانة لدى أفراد عينة البحث( 9)الجدول 

 الدرجة
 ديرالتق

 إلى أقل من من

 ضعيف جدا 088 0

 ضعيف 786 088

 متوسط 384 786

 عالية 487 384

 عالية جدا   5 487
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) ، البحث يةوالختبار وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرات فرض : ( 2𝝌اختبار ) ختبار الفروق بـــا -
 (.فقرات االستبانة ولكل مجال

 االنحرافو المرجح ، المتوسط و  ،التوزيع التكرارى  : طبيعة االتصال األكاديمي في المعهد:  تحليل بيانات المجال األول
، ومستوى تطبيقها ، وترتيبها يكشفها الجدول  المجال األول  طبيعة االتصال األكاديمي في المعهدفقرات ل المعياري 

(11). 

راف المعياري الستجابات أفراد عينة البحث يبين التوزيع التكراري ،و المتوسط المرجح ،و االنح (11)الجدول
 .في المعهد ، ومستوى تطبيقها وترتيبها  األكاديمي على فقرات المجال األول طبيعة االتصال

  118= ن  

 طبيعة االتصال األكاديمي في المعهد: المجال األول 

ل
س

سل
لت

ا
 

 الفقرات

 درجة الواقع

 قليل جدا قليل متوسط كبير كبير جدا
ف االنحرا

 المعياري

المتو

سط 

 المرجح

 مستوى

 التطبيق

ب
تي

تر
ال

 

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 

يعرف أعضاء 
 هيئة التدريس

بواجباتهم  الطلبة
و مسؤولياتهم 

 .الدراسية

20 
18.

5 
34 

31.

5 
46 

42.

6 
6 5.6 2 1.9 211.  

3.5

9 
 1 عالية

2 

يوفر أعضاء 
هيئة التدريس 

المعلومات 
األساسية عن 

مية و المواد العل
 .التدريبية 

21 
19.

4 
33 

30.

6 
41 

38.

0 
8 7.4 5 4.6 1.026 

3.5

2 
 2 عالية

3 

يساعد أعضاء 
هيئة التدريس 

الطلبة في اتخاذ 
القرارات المتعلقة 

 .بدراستهم 

25 
23.

1 
22 

20.

4 
26 

24.

1 
26 

24.

1 
9 8.3 1.215 

3.2

5 
 1 متوسط

4 

يفتح أعضاء 
هيئة التدريس 
األفاق لتبادل 
المعلومات و 

األفكار بين 
الطلبة و أعضاء 

الهيئة 

20 
18.

5 
28 

25.

9 
35 

32.

4 
15 

13.

9 
10 9.3 1.125 

3.3

0 
 4 متوسط



 م7102يونيو   مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية        العدد الثالث            

 

 55 م7102نيويو    العدد الثالث        مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية 

 .التدريسية

5 

يحقق االتصال 
األكاديمي 

التواصل 
الوجداني بين 

الطلبة وأعضاء 
 الهيئة

 .التدريسية

16 
14.

8 
18 

16.

7 
43 

39.

8 
21 

19.

4 
10 9.3 1.152 

3.0

8 
 15 متوسط

6 

 يؤدي االتصال
األكاديمي إلى 
تبادل وجهات 

النظر بين الطلبة 
و أعضاء الهيئة 

 .التدريسية

10 9.3 25 
23.

1 
46 

42.

6 
20 

18.

5 
7 6.5 1.022 

3.1

0 
 17 متوسط

7 

يوفر االتصال 
األكاديمي وسيلة 

لمتابعة أعضاء 
هيئة التدريس 

 .للطلبة

13 
12.

0 
29 

26.

9 
40 

37.

0 
13 

12.

1 
13 

12.

0 
1.152 

3.1

4 
 12 متوسط

8 

ينمي االتصال 
األكاديمي أنماط 

التفكير السليم 
 .لدى الطلبة 

13 
12.

0 
34 

31.

5 
32 

29.

7 
20 

18.

5 
9 8.3 1.127 

3.2

0 
 10 متوسط

9 

 ينظم االتصال
األكاديمي جهود 

أعضاء هيئة 
التدريس لتحقيق 

 .أهداف المعهد

16 
14.

8 
32 

29.

6 
38 

35.

2 
15 

13.

9 
7 6.5 1.022 

3.3

2 
 6 متوسط

11 

تصال يشجع اال 
األكاديمي الطلبة 
على االنخراط في 

األنشطة 
 المتنوعة

16 
14.

8 
35 

32.

4 
34 

31.

5 
15 

13.

9 
8 7.4 1.112 

3.3

3 
 5 متوسط

11 

يعزز أعضاء 
هيئة التدريس 

الطلبة للقيام 
باألدوار المطلوبة 

 منهم

16 
14.

8 
33 

30.

6 
39 

36.

1 
15 

13.

9 
5 4.6 1.074 

3.3

7 
 2 متوسط

12 

يبين أعضاء 
 13تدريس هيئة ال

12.

0 
26 

24.

1 
47 

43.

5 
15 

13.

9 
7 6.5 1.072 

3.2

1 
 2 متوسط
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للطلبة أبعاد 
التعليمات و 

 .األنظمة بالمعهد

13 

يساعد االتصال 
األكاديمي في 

تحديد المعوقات 
   .تواجهكم التي

9 8.3 35 
32.

4 
37 

34.

3 
18 

16.

7 
9 8.3 1.062 

3.1

5 
 12 متوسط

14 

يساعد االتصال 
األكاديمي في 

ديد مستوى تح
التقدم الذي تم 

تحقيقه في 
 .الدراسة بالمعهد

18 
16.

7 
29 

26.

9 
41 

38.

0 
15 

13.

8 
5 4.6 1.067 

3.3

7 
م2 متوسط  

15 

يعزز االتصال 
األكاديمي نظرة 

الطلبة اإليجابية 
 .إلى أنفسهم

18 
16.

7 
31 

28.

7 
39 

36.

1 
11 

10.

2 
9 8.3 1.120 

3.3

5 
 7 متوسط

16 

يعزز أعضاء 
هيئة التدريس 
دافعية الطلبة 

 .لإلنجاز

20 
18.

5 
30 

27.

8 
33 

30.

6 
15 

13.

1 
10 9.3 1.121 

3.3

2 
م6 متوسط  

17 

يعبر الطلبة من 
خالل االتصال 
األكاديمي مع 
أعضاء هيئة 

 عن التدريس
 .حاجاتهم

19 
17.

6 
21 

19.

4 
41 

38.

0 
16 

14.

8 
11 

10.

2 
1.125 

3.1

9 
 11 متوسط

 :ى أفراد عينة البحثتقديرات مستوى التطبيق للمجال األول لد

 ضعيف  ( 2.6)أقل من  إلي (1.8)من ________________________ضعيف جدا ( 1.8)إلي أقل من ( 1)من 

 عالية ( 4.2)أقل من  إلي( 3.4)من ________________________متوسط ( 3.4)أقل من  إلي  (2.6)من                                      

 عالية جدا  ( 5) أقل من إلي (4.2)من 

على أن استجابات أفراد عينة البحث على فقرات المجال األول وهى طبيعة االتصال األكاديمي  (11)يكشف الجدول        
في المعهد جاءت بنسب مئوية مختلفة و انحراف معياري ومتوسط مرجح مختلف أيضا ، وبذلك االختالف يتبين مستوى 

طبيعة فقرات لوالتحليل  (11)خالل الجدول  من، و  ا من وجهة نظر أفراد عينة البحثالتطبيق لفقرات المجال ،وترتيبه
 :ما يلي يتضح االتصال األكاديمي في المعهد

يزيد متوسطها البحث من وجهة نظر عينة  طبيعة االتصال األكاديمى  المجال األولالتي تعبر عن  فقراتأن جميع ال
طبيعة   المجال األول فقراتعلى جميع البحث  تدل على موافقة أفراد عينة وهذه النتيجة ،( 3)عن الوسط الفرضي 
 .في المعهد االتصال األكاديمى
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 يعرف )هي البحث من وجهة نظر عينة  في المعهد طبيعة االتصال األكاديمى المجال األول فقراتمن فقرة أهم
 علىالبحث جابات أفراد عينة ستث بلغ متوسط احي( أعضاء هيئة التدريس الطلبة بواجباتهم و مسؤولياتهم الدراسية

يحقق االتصال األكاديمي )هي  فقرةوأقل ، ( .481)معياري  بمستوى تطبيق عالية ، و بانحراف( 3.54)هذه الفقرة 
هذه  علىالبحث جابات أفراد عينة ستحيث بلغ متوسط ا(  التواصل الوجداني بين الطلبة و أعضاء الهيئة التدريسية

 (.8.853)معياري  بمستوى تطبيق متوسط ، و بانحراف( 3.11)الفقرة 
البحث ، من خالل متوسطها من وجهة نظر عينة  في المعهد طبيعة االتصال األكاديمى  المجال األول ترتيب فقرات

 : (11)المرجع و مستوى تطبيقها يوضحها الجدول 

البحث ، من خالل من وجهة نظر عينة  كاديمياأل  يبين ترتيب فقرات المجال األول طبيعة االتصال (11)الجدول
 .متوسطها المرجح ،و مستوى تطبيقها

تسلسل 
 17 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة

 11 6م 4 3م 12 9 3 5 6 10 13 14 15 7 8 2 1 ترتيبها
د فروق ذات داللة إحصائية تم الختبار وجو  :طبيعة االتصال األكاديمى في المعهد :  للمجال األولاختبار الفروق 

فقرات طبيعة االتصال األكاديمى اختبار الفروق ليبين  (12)جدولالوفيما يلي  ،لداللة الفروق (  2𝝌 )اختبار استخدام
 .البحثمن وجهة نظر عينة 

 .البحثمن وجهة نظر عينة فقرات طبيعة االتصال األكاديمى الفروق ل(  2𝝌 )اختبار يبين  (12)الجدول

 

ا
سل

سل
لت

 

مستوى  2𝝌قيمة  راتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفق
 المعنوية

 الداللة

 قبول 000. 63.852 .بواجباتهم و مسؤولياتهم الدراسية الطلبة يعرف أعضاء هيئة التدريس 1
 قبول 000. 44.778 .ة التدريس المعلومات األساسية عن المواد العلمية و التدريبية يوفر أعضاء هيئ 2
 قبول 046. 9.685 .يساعد أعضاء هيئة التدريس الطلبة في اتخاذ القرارات المتعلقة بدراستهم  3
 قبول 001. 18.574 .تدريسيةيفتح أعضاء هيئة التدريس األفاق لتبادل المعلومات و األفكار بين الطلبة و أعضاء الهيئة ال 4
 قبول 000. 29.511 .التدريسية يحقق االتصال األكاديمي التواصل الوجداني بين الطلبة وأعضاء الهيئة 5
 قبول 000. 44.315 .يؤدي االتصال األكاديمي إلى تبادل وجهات النظر بين الطلبة و أعضاء الهيئة التدريسية 6
 قبول 000. 28.481 .لمتابعة أعضاء هيئة التدريس للطلبةيوفر االتصال األكاديمي وسيلة  7
 قبول 000. 23.119 .ينمي االتصال األكاديمي أنماط التفكير السليم لدى الطلبة  8
 قبول 000. 31.796 .األكاديمي جهود أعضاء هيئة التدريس لتحقيق أهداف المعهد ينظم االتصال 9
 قبول 000. 27.463 .النخراط في األنشطة المتنوعةيشجع االتصال األكاديمي الطلبة على ا 11
 قبول 000. 36.259 .يعزز أعضاء هيئة التدريس الطلبة للقيام باألدوار المطلوبة منهم 11
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 قبول 000. 46.174 .يبين أعضاء هيئة التدريس للطلبة أبعاد التعليمات و األنظمة بالمعهد 12
 قبول 000. 34.593   .تواجهكم عوقات التييساعد االتصال األكاديمي في تحديد الم 13
 قبول 000. 35.333 .يساعد االتصال األكاديمي في تحديد مستوى التقدم الذي تم تحقيقه في الدراسة بالمعهد 14
 قبول 001. 31.259 .يعزز االتصال األكاديمي نظرة الطلبة اإليجابية إلى أنفسهم 15
 قبول 001. 17.648 .طلبة لإلنجازيعزز أعضاء هيئة التدريس دافعية ال 16
 قبول 000. 24.417 .حاجاتهم عن يعبر الطلبة من خالل االتصال األكاديمي مع أعضاء هيئة التدريس 17

) البحث ، حيث بلغت قيمة من وجهة نظر عينة فقرات طبيعة االتصال األكاديمى اختبار الفروق ل (12)جدولال يبين
2𝝌  )وعليه فإن  (1.15)وهذه القيمة أقل من مستوى المعنوية  ، (000.)بمستوى معنوية و ( 63.152) ولىاأل فقرةلل

يعرف أعضاء هيئة  أنذلك يشير الى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على 
) بمستوى معنوية و ( 9.685)الثالثة  قرةفلل(  2𝝌) بلغت قيمة ، بينما  التدريس الطلبة بواجباتهم ومسؤولياتهم الدراسية

وعليه فإن ذلك يشير الى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  (1.15)وهذه القيمة أقل من مستوى المعنوية ، ( .196
يساعد أعضاء هيئة التدريس الطلبة في اتخاذ القرارات المتعلقة  إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على أن

 .بدراستهم 

البحث وهي مختلفة فيما من وجهة نظر عينة لفقرات طبيعة االتصال األكاديمى  ( 2𝝌) يوضح قيمة  (12)الجدول ف
، وهي داللة مقبولة لدى كل أفراد عينة البحث لصالح الموافقين على فقرات  (1.15)بينها ، وبمستوى معنوية أقل من 
 .طبيعة االتصال األكاديمى بالمعهد

البحث وهي مختلفة فيما بينها ، وبمستوى من وجهة نظر عينة إن فقرات طبيعة االتصال األكاديمى : مناقشة الفرضية 
وهي داللة مقبولة   فإن ذلك يشير الى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة، (1.15)معنوية أقل من 

 (Ho)فيقبل الفرض الصفري تصال األكاديمى بالمعهد ، لدى كل أفراد عينة البحث لصالح الموافقين على فقرات طبيعة اال
 (.1.15)وذلك عند مستوى معنوية ،

 االنحرافو المرجح ، المتوسط و  ،التوزيع التكرارى  : االتصال األكاديمي في المعهد وسائل:  الثانيتحليل بيانات المجال 
ومستوى تطبيقها ، وترتيبها يكشفها الجدول  ، المجال األول  طبيعة االتصال األكاديمي في المعهدفقرات ل المعياري 

(13). 
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يبين التوزيع التكراري ،و المتوسط المرجح ،و االنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة البحث على  (13)الجدول
 .في المعهد ، ومستوى تطبيقها وترتيبها  األكاديمي فقرات المجال الثاني وسائل االتصال

  118= ن  

 االتصال األكاديمي في المعهدوسائل :  ثانيالمجال ال

ل
س

سل
لت
ا

 

 الفقرات

 درجة الواقع

االنحرا قليل جدا قليل متوسط كبير كبير جدا

ف 

المعيار

 ي

المتو

سط 

المرج

 ح

 مستوى

ب التطبيق
تي

تر
ال

 % ك % ك % ك % ك % ك 

1 

يتم االتصال 
األكاديمي بين 

الطلبة و أعضاء 
هيئة التدريس عن 

كلمات طريق ال
المنطوقة و 
 .المكتوبة معا

 

1

5 

 

12.

2 

 

2

0 

11.

5 

 

7

6 

 

 

72.

6 

 

1

4 

 

15.

6 

 

1

0 

 

2.2 

1.12

5 

2.1

2 
 2 متوسط

2 

يتواصل أعضاء 
هيئة التدريس مع 

طلبتهم بشكل 
شخصي من خالل 

 الساعات المكتبية

 

2 

 

1.2 

 

2

6 

 

27.

1 

 

2

1 

 

25.

2 

 

2

1 

 

12.

7 

 

2

7 

 

22.

2 

1.24

2 

2.4

4 
 4 متوسط

3 

ئة يسمح أعضاء هي
التدريس للطلبة 

باالتصال بهم عن 
طريق الهاتف 

 (.النقال)

1

7 

12.

0 

1

5 

12.

1 

2

4 

25.

0 

2

2 

20.

7 

2

0 

24.

1 

1.26

2 

2.6

7 
 6 متوسط

4 

يتواصل أعضاء 
هيئة التدريس مع 

الطلبة خارج 
المحاضرة من خالل 

االجتماعات و )
الندوات و 
 (.المؤتمرات

1

1 

10.

2 

2

1 

12.

7 

1

1 

16.

4 

2

6 

27.

1 

2

2 

22.

6 

1.26

2 

2.5

6 
 7 ضعيف
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5 

تستخدم المنشورات 
و التقارير لنقل 

االقتراحات و 
الشكاوي من الطلبة 

إلى أعضاء هيئة 
 .التدريس

1

2 
11 

1

7 

12.

0 

7

1 

21.

0 

1

1 

16.

4 

2

2 

21.

2 

1.27

5 

2.4

6 
 5 متوسط

6 

يستخدم أعضاء 
هيئة التدريس اللغة 

غير 
اشارات،اي)المنطوقة

في ( ماءات،أفعال
االتصال مع 

 .الطلبة

1

1 

10.

2 

1

6 

17.

1 

2

5 

22.

1 

2

4 

25.

0 

2

2 

26.

2 

1.20

6 

2.5

6 
 م7 ضعيف

7 

يتواصل أعضاء 
هيئة التدريس 

إلكترونيا مع 
 .طلبتهم 

1

0 
2.2 

1

1 

10.

2 

2

4 

25.

0 

2

7 

22.

2 

2

6 

22.

2 

1.22

4 

2.7

0 
 8 ضعيف

8 

يتابع أعضاء هيئة 
التدريس المستوى 
التحصيلي للطلبة 

من خالل موقع 
 .المعهد

1

1 

10.

2 

1

6 

17.

1 

2

4 

25.

0 

2

2 

20.

7 

2

2 

22.

6 

1.22

1 

2.5

6 
 م7 ضعيف

9 

يهتم أعضاء هيئة 
التدريس بتنمية 

مهارات البحث 
العلمي لدى الطلبة 

. 

2

1 

12.

7 

1

6 

17.

1 

2

2 

26.

2 

1

5 

12.

2 

1

4 

15.

4 

1.20

5 

2.0

1 
 3 متوسط

11 

يناقش أعضاء 
هيئة التدريس 

الطلبة في 
المشاريع و 

 .البحوث

2

1 

21.

4 

2

1 

25.

2 

2

5 

22.

7 
4 6.5 4 6.5 

1.15

6 

2.6

7 
 1 عالية

11 
يستخدم أعضاء 

هيئة التدريس 
2

0 

11.

5 

2

5 

21.

1 

2

6 

27.

1 

2

2 

20.

7 

1

5 

12.

2 

1.21

6 

2.1

2 
 م2 متوسط
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الطريقة العلمية في 
 .حل المشكالت

12 

تعقد لقاءات حوارية 
بين أعضاء هيئة 

التدريس في المعهد 
و الطلبة خارج 
 .إطار المحاضرة

1

2 

12.

0 

1

4 

15.

4 

2

1 

21.

4 

1

2 

11.

2 

2

5 

22.

7 

1.22

1 

2.6

7 
 م6 متوسط

 :تقديرات مستوى التطبيق للمجال األول لدى أفراد عينة البحث

 ضعيف  ( 2.6)أقل من  إلي (1.8)من ________________________ضعيف جدا ( 1.8)إلي أقل من ( 1)من 

 عالية ( 4.2)أقل من  إلي( 3.4)من ________________________متوسط ( 3.4)أقل من  إلي  (2.6)من                                      

 عالية جدا  ( 5)أقل من  إلي (4.2)من 

على أن استجابات أفراد عينة البحث على فقرات المجال الثاني وهي وسائل االتصال األكاديمي في  (13)يكشف الجدول 
لف أيضا ، وبذلك االختالف يتبين مستوى المعهد جاءت بنسب مئوية مختلفة و انحراف معياري ومتوسط مرجح مخت

 فقرات وسائللوالتحليل  (13)خالل الجدول منالتطبيق لفقرات المجال ،وترتيبها من وجهة نظر أفراد عينة البحث ،و 
 :ما يلييتضح  االتصال األكاديمي في المعهد

 متوسطها  البحث يقلة نظر عينة من وجه وسائل االتصال األكاديمى المجال الثانيالتي تعبر عن  فقراتال معظمأن
وسائل  المجال الثاني فقراتعلى جميع البحث  أفراد عينة وسطية أراءوهذه النتيجة تدل على  ،( 3)عن الوسط الفرضي 
 .في المعهد االتصال األكاديمى

 يتم االتصال ) هيالبحث من وجهة نظر عينة  في المعهد وسائل االتصال األكاديمى المجال الثاني فقراتمن فقرة أهم
جابات ستحيث بلغ متوسط ا( األكاديمي بين الطلبة و أعضاء هيئة التدريس عن طريق الكلمات المنطوقة و المكتوبة معا

يتواصل )هي  فقرةوأقل ، ( 8.825)معياري  بمستوى تطبيق عالية ، و بانحراف( 3.82)هذه الفقرة  علىالبحث أفراد عينة 
( 2.91)هذه الفقرة  علىالبحث جابات أفراد عينة ستحيث بلغ متوسط ا(  مع طلبتهم أعضاء هيئة التدريس إلكترونيا

 (.8.247)معياري  بمستوى تطبيق ضعيف ، و بانحراف
البحث ، من خالل متوسطها من وجهة نظر عينة  في المعهد وسائل االتصال األكاديمى المجال الثاني ترتيب فقرات

 :( 14) دولالمرجع و مستوى تطبيقها يوضحها الج

البحث ، من خالل من وجهة نظر عينة  األكاديمي االتصال وسائل يبين ترتيب فقرات المجال الثاني( 04)الجدول
 .متوسطها المرجح ،و مستوى تطبيقها

تسلسل 
 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة

 6م 2م 1 3 7م 8 7م 5 7 6 4 2 ترتيبها
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 :االتصال األكاديمى في المعهد ائلوس:  الثانيللمجال اختبار الفروق 

اختبار يبين  (15)جدولال وفيما يلي ،لداللة الفروق (  2𝝌 )اختبار استخدامالختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية تم 
 .البحثمن وجهة نظر عينة فقرات وسائل االتصال األكاديمى الفروق ل

 .البحثمن وجهة نظر عينة االتصال األكاديمى فقرات وسائل الفروق ل(  2𝝌 )اختبار يبين  (15)الجدول
 

ا
سل

سل
لت

 

 2𝝌قيمة  راتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفق
مستوى 
 الداللة المعنوية

1 
عن طريق الكلمات المنطوقة و المكتوبة يتم االتصال األكاديمي بين الطلبة و أعضاء هيئة التدريس 

.111 36.917 .معا  قبول 

.134 11.426 .يتواصل أعضاء هيئة التدريس مع طلبتهم بشكل شخصي من خالل الساعات المكتبية  2  قبول 
.154 9.315 (.النقال)يسمح أعضاء هيئة التدريس للطلبة باالتصال بهم عن طريق الهاتف  3  رفض 

4 
االجتماعات و الندوات و )ئة التدريس مع الطلبة خارج المحاضرة من خالل يتواصل أعضاء هي

.121 11.722 (.المؤتمرات  قبول 

.111 25.156 .تستخدم المنشورات و التقارير لنقل االقتراحات و الشكاوي من الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس 5  قبول 
.126 11.174 .في االتصال مع الطلبة( رات،ايماءات،أفعالاشا)يستخدم أعضاء هيئة التدريس اللغة غير المنطوقة  6  قبول 
.111 22.648 .يتواصل أعضاء هيئة التدريس إلكترونيا مع طلبتهم  7  قبول 
.111 13.119 .يتابع أعضاء هيئة التدريس المستوى التحصيلي للطلبة من خالل موقع المعهد 8  قبول 
.111 18.481 .البحث العلمي لدى الطلبة  يهتم أعضاء هيئة التدريس بتنمية مهارات 9  قبول 
.111 34.137 .يناقش أعضاء هيئة التدريس الطلبة في المشاريع و البحوث 11  قبول 
.111 17.648 .يستخدم أعضاء هيئة التدريس الطريقة العلمية في حل المشكالت 11  قبول 
.111 21.174 .الطلبة خارج إطار المحاضرةتعقد لقاءات حوارية بين أعضاء هيئة التدريس في المعهد و  12  قبول 

 2𝝌) البحث ، حيث بلغت قيمة من وجهة نظر عينة فقرات وسائل االتصال األكاديمى اختبار الفروق ل (15)جدولال يبين
ك وعليه فإن ذل (.1.15) وهذه القيمة أقل من مستوى المعنوية  ،( 000.)بمستوى معنوية و ( 36.417) ولىاأل فقرةلل( 

يعرف أعضاء هيئة  أنيشير الى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على 
معنوية  بمستوى و ( 4.385)الثالثة  فقرةلل(  2𝝌) بلغت قيمة ، بينما  التدريس الطلبة بواجباتهم ومسؤولياتهم الدراسية

وجود فروق ذات داللة عدم لى إوعليه فإن ذلك يشير  (.1.15)  من مستوى المعنويةأكبر وهذه القيمة  ،( .159)
يسمح أعضاء هيئة التدريس للطلبة باالتصال بهم عن  على أن الغير موافقين إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح

 . (النقال)طريق الهاتف 

البحث وهي مختلفة فيما نظر عينة  من وجهةفقرات وسائل االتصال األكاديمى ل ( 2𝝌) يوضح قيمة  (15)فالجدول 
، وهي داللة مقبولة لدى أكثر أفراد عينة البحث لصالح الموافقين على فقرات (.1.15) بينها ، وبمستوى معنوية أقل من
 .طبيعة االتصال األكاديمى بالمعهد
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البحث وهي مختلفة فيما بينها ، وبمستوى من وجهة نظر عينة إن فقرات وسائل االتصال األكاديمى :  مناقشة الفرضية 
وهي داللة مقبولة   فإن ذلك يشير الى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة، (1.15)معنوية أقل من 

 (Ho)فيقبل الفرض الصفري لدى كل أفراد عينة البحث لصالح الموافقين على فقرات وسائل االتصال األكاديمى بالمعهد ، 
 .(H1)يرفض الفرض الصفري، ويقبل الفرض البديل عدا الفقرة الثالثة، ( 1.15)ذلك عند مستوى معنوية و ،

يبين التوزيع التكراري ،و المتوسط المرجح ،و االنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة البحث على ( 06)الجدول
 .وى تطبيقها وترتيبها في المعهد ، ومست األكاديمي فقرات المجال الثالث مهارات االتصال

  118= ن  

 االتصال األكاديمي في المعهدمهارات :  ثالثالمجال ال

ل
س

سل
لت

ا
 

 الفقرات

 درجة الواقع

 قليل جدا قليل متوسط كبير كبير جدا
االنحراف 

 المعياري

المتو

سط 

 المرجح

 مستوى

 التطبيق

ب
تي

تر
ال

 

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 

يستخدم أعضاء هيئة 
يس لغة الجسد التدر 

إلظهار االهتمام 
 . للطلبة

17 
15.

4 
12 

12.

0 
27 

21.

6 
21 

12.

7 
22 

21.

2 
1.334 

2.8

1 
  15 متوسط

2 

يتقبل أعضاء هيئة 
التدريس مشاعر 

 .الطلبة
12 

11.

0 
22 

21.

3 
36 

33.

3 
23 

21.

3 
14 

13.

0 
1.183 

2.9

6 
  12 متوسط

3 

يتفاعل عضو هيئة 
التدريس بالقدر الذي 

ف يتناسب مع الموق
 .ويتحكم في انفعاالته

8 7.0 22 
20.

4 
47 

43.

5 
15 

13.

9 
16 

14.

8 
1.112 

2.9

2 
  13 متوسط

4 

يعبر أعضاء هيئة 
التدريس عن األفكار 

بوضوح من خالل 
اللغة البسيطة و 

المادة المنظمة و 
 .المتسلسلة منطقيا

13 
12.

0 
25 

23.

1 
47 

43.

6 
16 

14.

8 
7 6.5 1.045 

3.1

9 
  8 متوسط

5 

اء هيئة يستخدم أعض
التدريس مفردات 

مناسبة لالتصال مع 
 .الطلبة

18 
16.

7 
25 

23.

1 
40 

37.

1 
16 

14.

8 
9 8.3 1.53 

3.2

5 
  5 متوسط

6 

يستخدم أعضاء هيئة 
التدريس ألفاظ 

مطابقة للمعاني 
 .المقصودة 

14 
13.

0 
27 

25.

0 
43 

39.

8 
15 

13.

9 
9 8.3 1.100 

3.2

0 
  7 متوسط
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7 

ينقل أعضاء هيئة 
كار التدريس األف

الواردة في المواد 
 .الدراسية للطلبة

16 
14.

8 
37 

34.

3 
40 

37.

0 
13 

12.

0 
2 1.9 .952 

3.4

8 
  2 عالية

8 

يوظف أعضاء هيئة 
التدريس التكنولوجيا 
الحديثة في االتصال 

 مع الطلبة 

11 
10.

2 
25 

23.

1 
26 

24.

1 
29 

26.

9 
17 

15.

7 
1.237 

2.8

5 
  14 متوسط

9 

يحفظ أعضاء هيئة 
اء التدريس أسم

 .الطلبة
31 

28.

7 
28 

25.

9 
34 

31.

5 
9 8.3 6 5.6 1.148 

3.6

4 
  1 عالية

11 

يحترم أعضاء هيئة 
التدريس أسئلة 

 .الطلبة
25 

23.

1 
29 

26.

9 
32 

29.

6 
14 

13.

0 
8 7.4 1.195 

3.4

5 
  3 عالية

11 

يثير أعضاء هيئة 
التدريس حماسة 

الطالب لالستمرار في 
 . المشاركة

16 
14.

8 
20 

18.

5 
53 

49.

1 
9 8.3 10 9.3 1.094 

3.2

1 
  6 متوسط

12 

يربط أعضاء هيئة 
التدريس الحديث في 

أثناء المحاضرة بواقع 
 .الحياة اليومية 

19 
17.

6 
35 

32.

4 
31 

28.

7 
17 

15.

7 
6 5.6 1.119 

3.4

1 
  4 عالية

13 

ينوع أعضاء هيئة 
التدريس في استخدام 

الجمل اإلخبارية و 
 .الجمل االستفهامية

12 
11.

1 
25 

23.

1 
45 

41.

7 
18 

16.

7 
8 7.4 1.062 

3.1
  9 متوسط 4

14 

أعضاء هيئة  قدرة
 إدارة علىالتدريس 

 والمناقشة الحوار
 أثناء العلمية

 .محاضرة و التدريبال

12 
11.

1 
27 

25.

0 
49 

45.

4 
11 

10.

2 
9 8.3 1.071 

2.2

0 
م4 متوسط   

15 

أعضاء هيئة  لمامإ
 بمهاراتالتدريس 

 الطالب مع التعامل
 ذوي  اتوالجماع

 العلمية الخلفيات
 .المتباينة واالنفعالية

10 9.3 25 
23.

1 
45 

41.

7 
20 

18.

5 
8 7.4 1.072 

2.0

1 
  10 متوسط

16 

أعضاء هيئة  ممارسة
 ساليبأل التدريس
 ، واإلبداع التحفيز

12 
11.

2 
23 

21.

2 
39 

36.

2 
21 

19.

4 
13 

12.

0 
1.160 

2.0

0 
  11 متوسط
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 لدى وتنميتها
 .الطالب

 :وى التطبيق للمجال األول لدى أفراد عينة البحثتقديرات مست

 ضعيف  ( 2.6)أقل من  إلي (1.8)من ________________________ضعيف جدا ( 1.8)إلي أقل من ( 1)من 

 عالية ( 4.2)أقل من  إلي( 3.4)من ________________________متوسط ( 3.4)أقل من  إلي  (2.6)من                                      

 عالية جدا  ( 5)أقل من  إلي (4.2)من 

على أن استجابات أفراد عينة البحث على فقرات المجال الثالث وهى مهارات االتصال األكاديمي في  (06)يكشف الجدول
المعهد جاءت بنسب مئوية مختلفة و انحراف معياري ومتوسط مرجح مختلف أيضا ، وبذلك االختالف يتبين مستوى 

 فقرات مهاراتلوالتحليل  (06)خالل الجدول  منقرات المجال ،وترتيبها من وجهة نظر أفراد عينة البحث و التطبيق لف
  :يتضح ما يلي االتصال األكاديمي في المعهد

 متوسطها البحث يزيد من وجهة نظر عينة المجال الثالث مهارات االتصال األكاديمي التي تعبر عن  فقراتال معظمأن
المجال الثالث مهارات  فقرات أغلبعلى البحث  أفراد عينة موافقة وهذه النتيجة تدل على  ،( 3)ي عن الوسط الفرض
 .في المعهد االتصال األكاديمى

 يحفظ )هي البحث من وجهة نظر عينة  في المعهد المجال الثالث مهارات االتصال األكاديمى فقراتمن فقرة أهم
بمستوى ( 3.64)هذه الفقرة  علىالبحث جابات أفراد عينة ستبلغ متوسط احيث ( أعضاء هيئة التدريس أسماء الطلبة

يستخدم أعضاء هيئة التدريس لغة الجسد إلظهار االهتمام )هي  فقرةوأقل ، ( 1.148)معياري  تطبيق عالية ، و بانحراف
 توسط ، و بانحرافبمستوى تطبيق م( 2.81)هذه الفقرة  علىالبحث جابات أفراد عينة ستحيث بلغ متوسط ا( للطلبة

 (.1.334)معياري 
البحث ، من خالل متوسطها من وجهة نظر عينة  في المعهد المجال الثالث مهارات االتصال األكاديمى ترتيب فقرات

 : (02)المرجع و مستوى تطبيقها يوضحها الجدول 

البحث ، من خالل ظر عينة من وجهة ن األكاديمي مهارات االتصال يبين ترتيب فقرات المجال الثالث( 02)الجدول
 .متوسطها المرجح ،و مستوى تطبيقها

تسلسل 
 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة

 11 11 م7 9 4 6 3 1 14 2 7 5 8 13 12 15 ترتيبها
 :االتصال األكاديمى في المعهد مهارات :للمجال الثالث اختبار الفروق 

اختبار يبين  (08)جدولالوفيما يلي  ،لداللة الفروق (  2𝝌 )اختبار استخدامئية تم الختبار وجود فروق ذات داللة إحصا
 .البحثمن وجهة نظر عينة فقرات مهارات االتصال األكاديمى الفروق ل
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 .البحثمن وجهة نظر عينة االتصال األكاديمى  مهاراتفقرات الفروق ل(  2𝝌 )اختباريبين ( 08)الجدول
 

ا
سل

سل
لت

 

مستوى  2𝝌قيمة  راتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفق
 الداللة المعنوية

 قبول .121 11.631 . يستخدم أعضاء هيئة التدريس لغة الجسد إلظهار االهتمام للطلبة 1
 قبول .112 16.722 .لبةيتقبل أعضاء هيئة التدريس مشاعر الط 2
 قبول .111 41.917 .يتفاعل عضو هيئة التدريس بالقدر الذي يتناسب مع الموقف ويتحكم في انفعاالته 3

4 
يعبر أعضاء هيئة التدريس عن األفكار بوضوح من خالل اللغة البسيطة و المادة المنظمة و المتسلسلة 

 قبول .111 45.148 .منطقيا

 قبول .111 25.611 .التدريس مفردات مناسبة لالتصال مع الطلبة يستخدم أعضاء هيئة 5
 قبول .111 34.593 .يستخدم أعضاء هيئة التدريس ألفاظ مطابقة للمعاني المقصودة  6
 قبول .111 49.315 .ينقل أعضاء هيئة التدريس األفكار الواردة في المواد الدراسية للطلبة 7
 قبول .138 11.148 ولوجيا الحديثة في االتصال مع الطلبة يوظف أعضاء هيئة التدريس التكن 8
 قبول .111 31.722 .يحفظ أعضاء هيئة التدريس أسماء الطلبة 9
 قبول .111 19.315 .يحترم أعضاء هيئة التدريس أسئلة الطلبة 11
 قبول .111 61.796 . يثير أعضاء هيئة التدريس حماسة الطالب لالستمرار في المشاركة 11
 قبول .111 24.963 .يربط أعضاء هيئة التدريس الحديث في أثناء المحاضرة بواقع الحياة اليومية  12
 قبول .111 39.315 .ينوع أعضاء هيئة التدريس في استخدام الجمل اإلخبارية و الجمل االستفهامية 13
 قبول .111 52.926 .حاضرة و التدريبمال أثناء العلمية والمناقشة الحوار إدارة علىأعضاء هيئة التدريس  قدرة 14
 واالنفعالية العلمية الخلفيات ذوي  والجماعات الطالب مع التعامل بمهاراتأعضاء هيئة التدريس  لمامإ 15

 .المتباينة
 قبول .111 41.796

 قبول .111 21.815 .الطالب لدى وتنميتها ، واإلبداع التحفيز ساليبأل أعضاء هيئة التدريس ممارسة 16
 2𝝌) البحث ، حيث بلغت قيمة من وجهة نظر عينة فقرات مهارات االتصال األكاديمى اختبار الفروق ل (08)جدولال يبين
وعليه فإن ذلك (1.15)وهذه القيمة أقل من مستوى المعنوية  ، .(121)بمستوى معنوية و ( 88.631) ولىاأل فقرةلل( 

يستخدم أعضاء هيئة  أنات أفراد العينة ولصالح الموافقين على يشير الى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجاب
بمستوى و ( 21.815)السادسة عشر  فقرةلل(  2𝝌) بلغت قيمة ، بينما  التدريس لغة الجسد إلظهار االهتمام للطلبة

داللة لى وجود فروق ذات إوعليه فإن ذلك يشير   (1.15)وهذه القيمة أقل من مستوى المعنوية ،  (.111)معنوية 
 ، واإلبداع التحفيز ساليبأل أعضاء هيئة التدريس مارسي هعلى أن الموافقين إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح

 .الطالب لدى وتنميتها



 م7102يونيو   مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية        العدد الثالث            

 

 177 م7102نيويو    العدد الثالث        مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية 

البحث وهي مختلفة فيما من وجهة نظر عينة فقرات مهارات االتصال األكاديمى ل ( 2𝝌) يوضح قيمة  (08)فالجدول 
، وهي داللة مقبولة لدى جميع أفراد عينة البحث لصالح الموافقين على فقرات  (1.15)نوية أقل من بينها ، وبمستوى مع

 .مهارات االتصال األكاديمى بالمعهد

البحث وهي مختلفة فيما بينها ، وبمستوى من وجهة نظر عينة إن فقرات مهارات االتصال األكاديمى  :مناقشة الفرضية 
وهي داللة مقبولة   ذلك يشير الى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينةفإن ، (1.15)معنوية أقل من 

فيقبل الفرض لدى كل أفراد عينة البحث لصالح الموافقين على فقرات مهارات االتصال األكاديمى بالمعهد ، 
 ( .1.15)وذلك عند مستوى معنوية ، (Ho)الصفري 

 :نوصي بالتالي بالرجوع لنتائج البحث  :توصيات ال 

إثارة االهتمام ببيئة ووسيلة ومهارات االتصال داخل مؤسسات التعليم العالي التقني ،وذلك لتحقيق أرقى العالقات  -8
 .اإلنسانية بين أطراف االتصال 

عقد دورات تدريبية و ورشات عمل حول عملية االتصال والتواصل الفعال ، وكيفية التغلب على األوضاع السياسية  -2
 .قتصادية و االجتماعية السائدة في المجتمع الليبي ، ومشتتات االنتباه التي تتعرض له عملية االتصال و اال

 .إجراء بحث حول الرضا عن العمل وعالقته باالتصال و التواصل داخل مؤسسات التعليم العالي  -3

 .من وجهة نظر الطالب إجراء بحث حول الرضا عن الحياة بالمعاهد التقنية وعالقته باالتصال و التواصل   -9

 .إجراء بحث حول مميزات عضو هيئة التدريس الناجح ومواصفاته  -5

 :المصادر والمراجع 

، درجة ( 2182)الحتاملة ، محمود عايد ، وحسين ،أحمد شحاته ،وداود ، راتب دمحم ، وأبو طبنجة ،عبد المنعم  -
في الجامعة األردنية و أعضاء هيئة التدريس ، مجلة العلوم ممارسة االتصال األكاديمي بين طلبة كليات التربية الرياضية 

 .949-964( 8)83التربوية و النفسية المجلد 
واقع االتصال األكاديمي بين طلبة و أعضاء الهيئة التدريسية في االمعات ( 2114)الحولي ،عليان ،و صبح، لينا   -

، 2، ع9ة ، مجلة جامعة الخليل للبحوث ، مالفلسطينية في محافظات غزة وسبل تطويره في جامعات قطاع غز 
 .341-368ص
ماهية وأهمية مهارات االتصال و ارتباطها بتطوير التعليم والتدريب ، مجلة ( 2183)ديكنة ، فوزي صالح رمضان   -

 .585-943، القاهرة ، ص  2183 نوفمبر–، رابطة األدب الحديث ،الجزء الثمانين  إبداع فكر و
درجة توافر مهارات االتصال الفعال لدى معلمي اللغة العربية في مدارس ( 2183)العساف ، جمال سمارة ، علي ، و  -

( العلوم االنسانية )وكالة الغوث في األردن من وجهة نظر الطالب وعالقتها بتحصيلهم ، مجلة جامعة النجاح لألبحاث 
 .8412 -8455-، ص4، ع 27، م
ضاء هيئة التدريس في ‘الت االتصال بين طلبة الدراسات العليا و مشك( 2116)أبوصاع ،جعفر وصفي توفيق  -

 .الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين
 ..8416عامر ، نوال دمحم ، مناهج البحث االجتماعية و االعالمية ، القاهرة ، مكتبة اإلنجلو المصرية ، -
دراسة )المشكالت التي تواجه طالب و طالبات الدراسات العليا بجامعة القاهرة ( 2114) ، أماني عبد القادر دمحم -

 .212-895، ص 8مجلة العلوم التربوية ، ع( ميدانية
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،مهارات االتصال لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية في جامعة ( 2112)النظامي ، نانسي عبد الحميد  -
 .من وجهة نظر الطلبة ، رسالة ماجستير ، جامعة اليرموك ، األردن اليرموك

"- Ferric , Martina ; Kranzelic , Valentine ; stanko , Danijela ; Vicar , Suzana (2009) : 
Exper iential Learning  of communication  skills and processes through teacher s– 

Student  interaction   .  Kriminolo  gija  and  socijalna  Integracija  vol . 7 (2). 
-Schurr , Terrgt-K; Ruble, virgil E; Henriksen, LW; Alcorm,  Bruce  K.(2001): 
Relationsips  OF  National  teacher  examination  Communication  skills  and General  
Knowledge  scores  with  high  school  and college  grades . Educational  and 

Psychological  measurement  .Vol  49(1),PP. 243-25      
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 .دراسة جغرافية تحليلية -مدينة غريانلاالستخدام السكني ودوره في التطور العمراني 

 ابتسام عمر الضبيع: الدكتورة 
 جامعة الجبل الغربي                                                                        

 قسم الجغرافيا –كلية اآلداب 

 

 :مقدمة 
تعد دراسة استخدامات االراضي أحد أهم عناصر التخطيط الرئيسية ألي مخطط استراتيجي للمدن الحديثة،    

األنشطة االقتصادية خالل الفترات الزمنية فهي تسهم في تقديم التغيرات التي حدثت في االستخدامات واإلسكان و 
 .التي تمر بها المدن خالل نموها

فخريطة استخدام األرض في المدينة، تمثل وسيلة رئيسية يلجأ إليها الجغرافيون أحيانًا عند دراستهم للتركيب      
وفق العديد من العوامل ، ومن الطبيعي أن تتشكل هذه الخريطة وتتحدد االستخدامات عليها (1)الوظيفي للمدينة 

التي تؤثر في عمران المدينة، ويختص بعضها بالوظيفة، واألخر بالموضع والموقع، وأيضًا السياسات  اإلقليمية 
 .(2)أو القومية

ومدينة غريان يمثل استخدام األرض فيها أحد الخصائص والمالمح العمرانية المميزة لهذه المدينة، مما       
لعمراني بين مجموعة مراكز العمران في باقي مدن الجبل، حيث تعد نموذجًا واضحًا للمدن يكمل صورة تفردها ا

التي تعرضت فيها خريطة استخدام األرض، للكثير من التغير الذي حدث  للمدينة ، وللقيام بدراسة استخدامات 
ألرض بعكس الحال في األرض في غريان فقد اقتصر ذلك على مدينة تغسات، حيث تتعدد فيها أنماط استخدام ا

ذا  باقي المناطق المحيطة بتغسات التي يغلب عليها الطابع الريفي، وبالتالي تقل أنماط هذا االستخدامات، وا 
-8411كانت موجودة فهي على نطاق ضيق وقد تم الحرص على عرض نمط استخدام األرض، في أعوام 

تلفة خاصة السكنية منها، مع إجراء مقارنة حتى تبين التطور الذي حدث في االستعماالت المخ 2111-2115
 .بين هذه السنوات، ليتضح ما وصلت إليه المدينة من نمو وتطور

، من قبل شركة بولسيرفيس البولندية فاد يكو  2111_8411أعد مخطط تغسات من الفترة       
POLSERVICE FADECO لإلقليم  ، ويعد هذا المخطط من المخططات الشاملة، على أساس أنها مركز

الفرعي غريان، ومركز البلدية ككل، وبناء على المخطط الشامل لمدينة تغسات، ستؤدي المدينة وظيفة مركزية 
 .لإلقليم الفرعي، ممتدا تأثيرها لكل مناطق الجبل الغربي، وخاصة المناطق المجاورة

                                                           
(1)
 ،1151، المنيا جامعة  جغرافية، دراسات مجلة ، السعودية بالمملكة أبها بمدينة األراضي استخدامات ، حزين إمام الفتاح عبد - 

 .1ص ، 14 العدد
-Northam ,R.M.. (1979 ) 'Urban Geography ' John Wiley,New York,  p.217-(2) 
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 :منطقة الدراسة

شرقًا، والشكل رقم    13 01  اال، وخط طممول شم   32 09  تقع مدينة غريان عند تقاطع  دائرة عرض        
فهي تقع عند حافة جبل نفوسة، على ارتفاع يبلغ حوالي  .يوضح منطقة غريان وموقعها من الدولة الليبية( 8)

 . كيلومترًا تقريبًا إلى الجنوب الغربي من طرابلس 11متر فوق مستوى سطح البحر، وعلى بعد حوالي 711

ري روسمي بأن غريان هي عبارة عن جبال على بعد أربعة وخمسين عقدة إلى الجنوب وكما وصفها أثو        
وتشغل منطقة . كيلومترًا شمال شرق مزدة  41كيلومترًا شرق نالوت، وحوالي  251، وعلى حوالي (1) من طرابلس

نسمه حسب تعداد  85422كيلومترًا مربعًا، ويقطنها حوالي  95111غريان بما فيها المدينة مساحة تقدر بحوالي 
 (2)2116نسمة عام  28692، ارتفع إلى 8445سكان عام  

 لمنطقة الجغرافي الموقع( 7) رقم خريطة                                الليبية المدن من غريان مدينة موقع( 0) رقم خريطة  
 الدراسة

             

                                                             

 

 

 

                                                           
(1)
 ، 1104 ، بيروت ، الثقافة دار ، األولى الطبعة ، 1111 سنة حتى العربي الفتح منذ ليبيا ، التليسي خليفة تعريب: روسي أثوري 

 211ص
(2)
 .2776 سنة لتعداد األولية والنتائج ، 1111 لسنة السكانية للتعدادات النهائية النتائج:  والمعلومات للتوثيق القومية الهيئة 

 .التخطيط العمراني، بتصرف من الباحثة: المصدر .الوطني ، بتصرف من الباحثة ساألطل: المصدر
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 :اوأهدافهدراسة بيانات ال

على العمل الميداني من خالل استيفاء نموذج استبيان وركزت األسئلة به على  ت الدراسةداعتم       
استخدامات األرض خاصة السكنية منها، ودعمت بزيارات ميدانية متكررة جمعت خاللها مالحظات عن صور 

االعتماد على المنهجين األصولي واإلقليمي باإلضافة إلى األسلوب هذه االستخدامات، وإلتمام ذلك تم 
 :اإلحصائي والكمي، وتهدف هذه الدراسة إلى

تحديد استخدامات األرض بالمدينة ومدى انعكاس الوظائف التي تؤذيها على هذه االستخدامات خاصة -8
 .السكنية منها

 .ومواد البناء المستخدمة واالرتفاعات دراسة خصائص السكن في المدينة من حيث نشأته ومساحته-2

حتى تبين التطور الذي  2115-2111-8411وقد تم الحرص على عرض نمط استخدام األرض، في أعوام 
حدث في االستعماالت المختلفة، منها السكنية والتجارية والصناعية وشبكة من الشوارع تخدم هذه االستعماالت، 

 .ليتضح ما وصلت إليه المدينة من نمو وتطور خاصة السكني منهامع إجراء مقارنة بين هذه السنوات، 

 :أهداف الدراسة

هدفت الدراسة إلى التعرف على موقع االستخدام السكني وحجمه بين أنماط االستخدامات األخرى          
 .ودراسة المناطق السكنية بأنواعها المختلفة

 :أهمية الدراسة

رض الصورة التفصيلية لخريطة استخدام األرض في مدينة غريان في أعوام تسعى هذه الدراسة إلى ع          
 .مع التركيزعلى السكنية منها 8411-2111-2115

 :منهج الدراسة

 .في القديمالذي يضع تصوًرا مبدئًيا للتركيب السكاني وخصائص السكن : المنهج التاريخي -8

 .ف الخصائص العمرانية للمسكن في المدينةمن خالل هذا المنهج يمكن إظهار ووص: المنهج الوصفي-2

 يتم استخدام هذا المنهج من خالل معالجة البيانات باستخدام الحاسب اآللي: المنهج التحليلي-3

 ( spss ) .واستخدام بعض األساليب اإلحصائية الالزمة من خالل البرنامج اإلحصائي
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 :تطور استخدام األرض

ها وموضعها عنصرين هامين في نشأتها، ومن ثم في نموها وتطورها، وقد تبين غريان مدينة جبلية، كان موقع   
من هذه الدراسة ان اختالط االستخدامات والتشابه في مكونات المنشآت واحجامها بغض النظر عن اختالف 

تؤذي  وظائفها تؤثر في عمران المدينة، وقد نبهت هذه الدراسة الى ان قدرة التمييز المكانية العالية قد ال
 .بالضرورة الى درجة عالية من التصنيف في منطقة تتميز بعدم االنتظام المكاني في توزيع االستخدامات 

نمممت مدينممة تغسممات منممذ فتممرات بعيممدة، وكانممت الصممفة المميممزة السممتعماالت األراضممي بهمما هممو التوزيممع غيممر       
ات مممن األراضممي الحضممرية، انممدمجت هكتممار  317.7تبلممغ  8411المتسمماوي،  حيممث كانممت مسمماحة المخطممط عممام 

فيهممما العديمممد ممممن االسمممتخدامات، فكانمممت تضمممم منممماطق للسمممكن والتجمممارة والخمممدمات اإلداريمممة المختلفمممة، والتعليميمممة 
والصممحية وغيرهمما، وتغيممر شممكل خريطممة اسممتخدام األرض فممي مدينممة تغسممات بشممكل كبيممر ، فهنمماك اخممتالف واضممح 

االسمممتخدام، نتيجمممة للمبممماني الجديمممدة التمممي تتجممممع فيهممما أوتمممدا خمممل ضممممن اسمممتخدامات األراضمممي وتغيمممر فمممي أنمممماط 
فلهذا فإن وضع هيكل التركيب الحضري لمدينة تغسمات كمما صموره المخطمط الشمامل . االستخدامات بشكل واضح

 :منها، أخذ في الحسبان عدة عوامل (1)المعد من قبل شركة بولسيرفيس البولندية  2111لسنة 

 لقائمة وتلك التي تحت اإلنشاء في البنية األساسية، الترابط بين المرافق ا -8
 .وخاصة نظام شبكة الطرق    

 .وضع التجمعات السكنية الجديدة والمباني السكنية القائمة وتلك التي تحت اإلنشاء -2
 .موقع مركز المدينة القائم والتصميم الحضري له-  3

 .ها وتطويرها حالياً تحديد المواقع التي سيشملها التطوير، وتم فعاًل تنميت -9

 .وضع المساكن الشعبية والمباني العامة ونظام شبكة التصريف الصحي وشبكة المياه والكهرباء -5

هكتممارات فممي  317.7وطبقممًا للمخطممط ضمممت اسممتعماالت مختلفممة، فاألراضممي الحضممرية تغطممي مسمماحة قممدرها    
اسمتحوذ االسمتعمال السمكني علمى % 17.1، أي بلغمت نسمبة الزيمادة 2111عمام  577.4، زادت إلمى 8411سنة 

أكبر مساحة، فمي حمين شمغلت االسمتعماالت الصمناعية وغيرهما ممن االسمتعماالت، حيمث اقتصمرت تلمك المسماحات 
علمممى االمتمممداد العمرانمممي، الحمممديث نتيجمممة عمليمممة التحضمممر المممذي شمممهدته المدينمممة، ويوضمممح الجمممدول التمممالي تطمممور 

 .استخدامات األرض

 

 
                                                           

(1)
 .2777غريان المخطط الشامل، استشارات هندسية، مكتب المشاريع، فاد يكو، بولندا، : بولسيرفيس   
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 0981امات األرض في مدينة غريان عام استخد( 3)خريطة رقم 

      

 

 

  

    

 

 

 

 .عمل الباحثة اعتمادا على التخطيط العمراني بالمدينة:المصدر                      

 

 7111 – 0981تطور استخـدام األرض في مدينـة تغسات  لعامي ( 0)جدول رقم 

 

 نوع استعمال األراضي

0981 7111 

 

 مساحة بالهكتار

 

بة من المنطقة النس
 الحضرية

 

 مساحة بالهكتار

 

% 

 4075 21275 1575 16570 سكنية

 675 5671 671 2172 تعليمية

 276 1471 477 1274 الصحة والضمان االجتماعي

 175 170 271 676 *المرافق الدينية والثقافية

 274 1271 175 5,5 التسويق واألعمال

 2.1 1574 277 171 الرياضة ومناطق ترفيه

 170 571 277 671 اإلدارة والخدمات العامة
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 1470 0576 1570 4271 الصناعة والتخزين

 770 571 771 171 الخدمات الزراعية

 1675 5072 1775 5571 النقل والمواصالت

 572 1071 771 176 المنافع العامة

 ----- -------- 271 177 مناطق أخرى 

 17777 15470 -------- 57077 إجمالي استعماالت األراضي الحضرية

 X 5475 ---------- -------- الزراعة

 X 276 ----------- -------- األحزمة العازلة والغابات

 X 675 ----------- -------- المناطق الخاصة

 X 10071 17777 57077 المجموع

 .06،ص 24،ص 1157، أمانة المرافق ،  ، الجماهيرية العظمى2777بولسيرفيس فايكو، غريان المخطط الشامل : المصدر

 

 

 7111استخدامات األرض في مدينة غريان عام ( 4)خريطة رقم

 

 

 

 

 

 

 .يط العمراني وبتصرف من الباحثةالتخط:المصدر                         
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كمما  عامماً  خمالل عشمرين% 0575يتضح ان المدينة قد زادت مسماحتها بنسمبة ( 2( )1)من الجدول والشكالن رقم 
 :يمكن استنتاج ما يلي

عمممام %  4075إلمممى 1157عمممام %  1575يمممأتي االسمممتخدام السمممكني فمممي المقدممممة، ورغمممم إن نسمممبته قلمممت ممممن   -
، بنسممبة زيممادة قممدرها 2777هكتممارًا عممام  21275هكتممارًا إلممى  16570، إال أن المسمماحة المطلقممة زادت مممن 2777
فممي خممالل % 15بنسممبة زيممادة  2771هكتممارًا عممام  25171 التوسممع السممكني وارتفممع إلممى ا، وقممد تركممز هممذ1474%

 . خمس سنوات

، 1157، بعد أن كمان فمي المركمز الثالمث عمام  2777يأتي استخدام النقل والمواصالت في المركز الثاني عام  -
 %.16574ونالحظ من األرقام المطلقة أن مساحته زادت بنسبة 

، وقمممد كانمممت همممذه 2777عمممام %  1575ني بنسمممبة مجموعهممما تحتمممل مجموعمممة المرافمممق والخمممدمات المركمممز الثممما  -
 .1157عام %  1071النسبة 

، رغممم زيممادة مسمماحته 1157احتلممت الصممناعة والتخممزين المركممز الثالممث بعممد أن كانممت فممي المركممز الثمماني عممام  -
5670    .% 

 :السكني االستخدام 

، وهممى تمثممل المحممرك األول لنمممو المراكممز اراوانتشممتعتبممر الوظيفممة السممكنية أكثممر الوظممائف الحضممرية مسمماحة       
وتشمكل المنماطق السمكنية عمادة مسماحة كبيمرة فمي أي  و،، كما تتسم بالمرونمة الكبيمرة والقمدرة علمى النمم(0)الحضرية 

ممن المسماحة % 47و% 57للسمكن تحتمل فمي المعمدل بمين  األراضمياستعماالت  إنمدينة، حيث بينت الدراسات، 
ويعممد النممو السممكني أحمد العواممل الرئيسممية، لفهمم التركيممب والمنمط والتغيمر السممكاني فمي المممدن،  ،(7) المبينمة للمدينمة

بمثابمة المحمرك الرئيسمي  فهميالسكنية في الممدن بمالتوزيع الجغرافمي لألنشمطة األخمرى،  ةتطور الوظيف إلرتباطذلك 
 .(3)ةاألنشط اقيلب

                                                           
 

روضة، دراسة في جغرافية المدن، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم الجغرافيا، كلية اآلداب، جامعة جزيرة ال: مها دمحم جمال -1

 .114،ص2775القاهرة، 
(2)

 . 211،  ص2775العربية، بيروت ، لبنان ،  ةجغرافية المدن، الطبعة الثالثة، دار النهض: المهدي  عبدا هلل  
(3) Boyee ,R R.,Residential Mobility And Its Implication For Urban Spatial         Change In 

Bourne,L.S.Ed.,Internal Structure Of The City,Oxford Univ.    Press,New   York 1971 ,P.338                        
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 االسمتخدام الل العقمد الماضمي، كمان أحمد جوانمب همذا التطمورلهذا شهدت مدينة  تغسات تطورًا عمرانيًا كبيرًا خ   
بسممممبب الزيممممادة السممممريعة فممممي السممممكان، والتغيممممرات  اً ر يممممغالسممممكني، حيممممث يعممممد مممممن أكثممممر االسممممتخدامات ديناميكيممممة وت

،  1157هكتار عام  16570حيث قدرت مساحته ، ،  وتغير التركيب المهني، ومستوى الدخل والمعيشةاالجتماعية
، مبنممى سممكني 577 إلممى نحممو مممن المسمماكن وصممل كبيممراً  اً ضمممت عممدد،  عممن نصممف مسمماحة المدينممة بنسممبة تزيممد

هكتممارًا ، بزيممادة قممدرها  21275بلغممت مسمماحة  المنمماطق السممكنية   2777وفممي عممام . موزعممة علممى منمماطق المدينممة 
 .من إجمالي المساحة الحضرية% 4075،  وبنسبة 1157هكتار عن  5171

مة واإلسكان في مدينة تغسمات، أنمه يضمم خليطمًا متباينمًا ممن النوعيمات، سمواء بالنسمبة للهندسمة ويميز المباني العا 
لهمممذا وممممن خمممالل الدراسمممة . المعماريمممة أو ممممواد البنممماء، أو للمسمممتويات االجتماعيمممة واالقتصمممادية والثقافيمممة للسمممكان

اني بمدينممة غريممان، مثممل أنممماط المبمماني قامممت الباحثممة برصمميد معممايير المبمم ةالميدانيممة واالسممتعانة بالجهممات المسممؤول
 (.مع مراعاة أال يزيد ارتفاع المباني عن أربعة طوابق كما ينص القانون ) ومادة البناء وعدد الطوابق 

  :السكنيةالمباني  أنماط

مما إال أن األرجمح يرجمع إلمى تغسمات، بسبب القصور في البيانات الخاصمة بتماريخ إنشماء المبماني فمي مدينمة       
قبممل السممتينيات وخاصممة القديمممة منهمما، لهممذا تختلممف المبمماني المخصصممة للسممكن فممي مظهرهمما الممداخلي والخممارجي، 

، وسمممعر األرض، والمهنمممة وملكيمممة يالبنممماء العمرانممم تكممموين المنممماطق السمممكنية، منهمما تممماريخ يتمممؤثر فمممفهنمماك عواممممل 
ومن واقع  تحليل البيانات المجمعة التمي ، واالقتصادية االجتماعيةصول السكان ومستوياتهم أرض، إلى جانب األ

ممممن عمممدد األسمممر وفمممق تعمممداد % 17أسمممرة كعينمممة مختمممارة، أي بحممموالي  217شمممملتها الدراسمممة، والتمممي كمممان عمممددها 
أن المدينمة تضمم خليطمًا متباينمًا ممن النوعيمات، والتمي تنقسمم إلمى أنمماط معماريمة مختلفمة،  باحثة، الحظت ال1111

 : كآالتيلحديثة وهى فهناك المساكن القديمة وا

 :البيوت القديمة -1
هناك من يرى ارتباطا بين قدم المبنى وبين النوايات القديمة للمدن، ويعده دلياًل على وصول المنطقة لمرحلة       

" عبمممارة عمممن حفمممر وكهممموف يمممتم نحتهممما فمممي الجبمممل وتسممممى وهمممذه البيممموت. (0)متقدممممة ممممن مراحمممل النممممو العمرانمممي 
، وهى مسمتمدة ممن البيئمة الطبيعيمة منطقة تكاد تخلو منها مساكن البيوت التقليدية التي ال أو ،الحفر أو "الدواميس

إال أنهمما   .فممي فصممل الصمميف الحممار فممي فصممل الشممتاء، أو فممي نمممط معمارهمما، للحمايممة مممن الطقممس، سممواء البممارد

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                   
                                                                                      

                     .                                                                                                                              
       

(1) Knox ,P; Urban Social Geography – An Introduction , Longman ,England ,   .1984 , P.29                       
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 والقليل منها فقمط الموجمود عددها وقل قديمة فهي، مابين نشأة المدينة وبداية القرن العشرينلقدمها إذ ترجع  ونظراً 
 باسمتثناءمهممل وغيمر صمالح للسمكن، منهما الموجمود  ى، وحتمحاليًا لتعرضها للهدم، إذ حلمت محلهما البيموت الحديثمة

زالتهمما،  ويبممدو ذلممك واضممحلخممزن المتمماع،  واأل سممتغلت لغممرض السمياحة أوابعمض البيمموت التممي   اً خممرى تممم همدمها وا 
 .المدينة  زمركأو في   بجوار السوق الشعبي للمدينة

       
 تصوير الباحثة: احدى الحجرات بالمسكن (7) أمانة السياحة               صورة رقم: مساكن بيت الحفر المصدر( 0) صورة رقم

متناثر، واتضمح ممن خمالل الدراسمة الميدانيمة أن ممن يسمكن وتسود المساكن التقليدية في جنوب المدينة بشكل     
 .فقط من مجموع من شملتهم عينة الدراسة% 1قليل ويكاد يكون معدومًا بنسبة  هذه البيوت

  :بين القديمة والحديثة" االنتقاليةالمساكن  -2

خمرى، جممع المورش، كمما توجمد فمي بعمض الشموارع األميعمرف ب في شارع الثورة، عنمد مما كثر وضوحاً وهى األ     
جنبيممة مممن فممي حالممة متوسممطة يسممكن فممي بعضممها العمالممة األوهممى  وكممذلك شممارع الجبممل شمممااًل،مثممل شممارع الجممالء، 

 .ممن شملتهم الدراسة % 17، ومثلت نسبتهم خالل تأجيرها من قبل أصحابها، وبعضها تسكنها أسر متكاملة

  :المساكن الحديثة  

ة أو والتممي تتميممز بخلوهمما مممن المبمماني المصممنع وتنتشممر فممي معظممم شمموارع المدينممة، ،وهممى التممي شمميدت حممديثاً      
 –البيموت األرضممية  " الحمموش:  منهماتتكممون ممن طوابمق متعممددة  فهميالجماهزة، وتتسمم بهممدوئها، وتصمميم مبانيهمما ، 

مممن % 1575، أي اً هكتممار  11576ذات الكثافممة المنخفضممة إذ تحتممل * وتسممود المنممازل المنفممردةالفلممل،  –العمممارات 
هكتمار ، فقمد كانمت تحتلهما العممارات السمكنية   1771ي أ%  672 فهميالسمكنية، أمما النسمبة الباقيمة  المبانيإجمالي 

   .ذات الكثافة العالية
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 7116التوزيع النسبي ألنماط البناء الحديثة تغسات عام ( 7)جدول رقم

 النسبة المئوية عدد المباني نمط البناء

 0071 2417 حوش

 171 100 عمارات

 776 27 فيال

 1675 145 مباني غير سكنية

 %011 3731 الجملة

 .عريان  –على مصلحة األمالك والعقارات الجدول من إعداد الباحثة استنادا  

 

 

 7116 تغسات في الحديث البناء ألنماط النسبي التوزيع( 7) شكل

 
 .الميدانية ةمصلحة األمالك والدراس: المصدر

 :الحوش -0

 

حوش

عمارات

فيال

مباني غير سكنية
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ى من طابق واحد وأحيانا أكثر تبعًا لكثرة عدد أفراد األسرة مما يضطرها يعتبر نمطًا من أنماط البناء، تبن    
مسكنًا بنسبة  2417يبلغ عدده  النمط السائد في مدينة تغسات، إذ ولبناء وحدات إضافية على األسطح، وه

األسرة  وربما يرجع السبب في سيادة هذا النمط من األبنية الرتفاع مستوى المعيشة، وزيادة عدد أفراد%. 0071
إال أنها متباينة في نمطها وشكلها الخارجي والداخلي وتتأثر . والتقاليد والعادات التي تفضل االستقالل في السكن 

وتنتشر المساكن ذات الطابق األرضي في أماكن مختلفة من . بالمستويات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 
رق شارع الثورة،  والغرب حدود المخطط وشارع الهادي المدينة خاصة في جنوب غربها حيث يحدها من الش

 .كعبار، والجنوب شارع خالد بن الوليد وحدود المخطط ، كذلك في شرقها وشمالها

 :العمارة  -7
تعد من األنماط الحديثة، فهي نمط متعدد الطوابق وخليط متباين بالنسبة لمواد البناء أو المستويات    

 114شقة، منها  2105تضم %  171عمارة بنسبة  100ة المعمارية، يبلغ عددها االجتماعية أو بالنسبة للهندس
شقة في عمارات من أربع  1715شقة في عمارات من ثالثة طوابق، و 646شقة في عمارات من طابقين،  و

، وتوجد في كل أجزاء المدينة سواء في المنطقة المركزية أوفي األطراف، فتكثر أعدادها في الطرف (0)طوابق
الجنوبي من المخطط يحدها من الغرب شارع الثورة والشمال شارع الجمهورية وأول سبتمبر ومن الجنوب الطريق 

وأغلبها أنشئت فترة الثمانينيات والتسعينيات، وأخذت نظام  .السريع وتعرف بعمارات الضمان قرب محطة الوقود
طلة على شارع الجالء متمثلة في أربع طوابق، المباني المتراصة لالحتماء من الظروف الطبيعية، كما تتواجد م

القطاع أو القطاع العام  ما يتبعمتوسطة وكبيرة الحجم، ومنها  مابين متنوعةالكما توجد العمارات السكنية 
من هذه المساكن في حالة % 57بنسبة  1157حيث كانت عام  ومنتشرة في أماكن مختلفة في المدينة، الخاص،

 %.06ا أكدته الدراسة من خالل االجابات المتحصل عليها والتي كانت وهذا م جيدة أو مقبولة

 
 

 :    الفيال
يرتبط نمط الفيال بمستوى المعيشة المرتفع، إذ أنها تمثل نمطًا مستقاًل من 
المباني وبنمط معماري معين، تتكون من طابق أو طابقين يربطهما سلم 

، اال ان تغيرات كبيرة داخلي وتحاط في العادة بحديقة من جانب أو أكثر
تم استحداثها % 57حدتث في معظم المساكن حيث اتبثت الدراسة ان حوالي 

  .الى نمط الفلل أومايشبهها

 

                                                                                                                                     
                                                           

(1)
 .، بيانات غير منشورة 2775مصلحة األمالك والعقارات، غريان،   
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 :                                                                 العمالياإلسكان  -3

 االرتباطومن ضمن اإلسكان الجاري تنفيذه بمدينة تغسات، اإلسكان الصناعي المبني أساسًا على        
اإلسكان  هذاو ظيفي، أي له عالقة بالوظيفة، والذي يعمل على إسكان العمال المشتغلين بحرفة الصناعة، و ال

، و لوحظ من خالل الدراسة الميدانية، أن المساكن (0) 2776وحدة سكنية وذلك عام  152بلغ  تنفيذهالجاري 
الحديثة تمتد في االتجاه الشمالي الغربي، حيث تمت تسوية السطح،  فقد سيطر العامل البشري على العامل 

نسان في استغالل األرض بالمدينة ، من خالل الطبيعي، و لم تكن الظروف الطبيعية عائقًا أمام نشاط اإل
وحدة سكنية في شارع البيئة وكذلك  07استخدام اآلالت الحديثة في التسوية أو بناء المساكن، فقد تم استكمال 

وحدة  114وحدة سكنية قرب الساحة الرياضية تابعة لوزارة اإلسكان والمرافق بمدينة غريان، حيث بلغ  57
بالمناطق المجاورة، ومن خالل الزيارة % 20ع ضمن مدينة تغسات، والنسبة الباقية تق%  05سكنية، منها 

 .الميدانية الزالت معظم هذه المساكن غير مكتملة بسبب االوضاع التي تمر بها البالد

 

 7118مشاريع اإلسكان في غريان عام ( 5)خريطة رقم

 

 

 

 

 

 

 : مادة البناء

ن لممم يكمممن ذلمممك بصمممورة  المحليمممةالشمممديد بالبيئمممة  ارتباطممهاممممة أي مسمممكن، تعكممس ممممواد البنممماء المسممتخدمة عنمممد إق وا 
، وتختلمف (0)الممواد وبتكماليف نقلهما هبأسمعار همذفي النهاية  قاألمر يتعلأن  حوال، إالماكن واألواضحة في كل األ

وبدراسمة . تصمادية للسمكانالبنماء، والظمروف االق ةمادة البناء المستخدمة تبعًا لتغير الفترة الزمنية للبناء وتطمور مماد
                                                           

(1)
ألف وحدة سكنية، بيانات غير منشورة، بدون تاريخ  27والت المعدنية،  مشروع تنفيذ الجهاز التنفيذي لإلسكان الصناعي والمشغ   

. 
(1)

 . 20، ص 1101جغرافية العمران، منشأة المعارف، اإلسكندرية، :  ةدمحم وهيب حعبد الفتا  

 .العمراني وبتصرف من الباحثة طالتخطي: المصدر
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نسمان ممن الظمروف الطبيعيمة المستخدمة في بناء المساكن، يتضح أن نظام البناء في القديم كمان لحمايمة اإل المواد
متكامل يختص بصفات البيت الطبيعي من التربة نفسها، خاصمة الطينيمة المتموافرة  نحفر سكالمناخية، من خالل 

ختلمف تممادة البنماء المسمتعملة ناء على ما تقدم واعتمادًا على الدراسمة الميدانيمة فبو ، بالمدينة، والمعروفة بالدواميس
 :وهى تتمثل في المباني القديمة وبعض المباني االنتقالية كمما يلي ،وقت ألخرمن 

 :التربة الطينية -0

أمتمممار  1وعمقهممما فمممي المتوسممط نحممم حمسمممكنًا بحجراتمممه وفنائممه ومخزنمممه، والتمممي يتممراو  ن خاصممة عنمممد الحفمممر ليكممو     
ممممن ضممممن ممممواد البنممماء للمسممماكن "فبعضمممها يقمممل عمممن همممذا المعمممدل بمتمممر واحمممد وبعضمممها يزيمممد عنمممه بمممنفس العممممق، 

 ".القديمة

  :المونة الجبسية -7

وهممو الجممبس المحلممي الممذي يصممنع بحممرق األحجممار الكلسممية المختلطممة بالشمموائب، وتسممتخدم كمونممه للبنمماء وبنمماء   
 .األقواس واألقببة

 : األخشاب -3

ى عبمارة عممن جمذوع أشممجار الزيتمون وأغصمانه، وتسممتعمل فمي بنمماء األسمقف المسمتوية، وفممي صمناعة األبممواب وهم   
 .وحتى األقفال

  :األحجار الكلسية -4

هي أحجار رسوبية تسمتخدم بأشمكالها غيمر المنتظممة فمي أغلمب األحيمان فمي تشمييد المبماني، حيمث تسمتعمل فمي    
بلغمت نسمبة المبمماني  1164فمي سممنة و  .تمه فمي تصممنيع الجمبس المحلميبنماء األساسمات والحموائط،  كممما تمدخل خاما

نسممبة المبمماني المشمميدة بممالحجر الكلممس  فممي حممين كانممت،  %26التممي شمميدت مممن الحجممر الكلممس والمونممة الطينيممة 
، أممما فممي الوقممت % 10 بنسممبة "دواممميس"  كبممر فممي السممكن فكانممت كهوفمماً ، أممما النسممبة األ% 10 والمونممة الجيريممة

د هجرت الكثير من هذه المباني مع تطور استخدام مادة البناء خاصة الدواميس التمي لمم يبمق منهما إال الحاضر فق
 .العدد القليل جدًا وغير مسكون في الغالب إال ألغراض خزن السلع والمتاع أو للسياحة

  :(البلوك ) اإلسمنتيالطوب 

 من مواد البناء المستخدمة%  17وتمثل حوالي  الخدمات،ومعظم مباني  الحديثة،مادة بناء المساكن  وهو     
 .الدراسة الميدانية هأكدت في الوقت الحاضر حسب ما
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 : ةالخراساني ةالخلط

بإحجام صغيرة، وأسياخ ( الحجر المكسر)في المساكن الحديثة بأكملها، تحوي الرمل والشرشور  وتستعمل   
 :، والتكسيات الخارجية أغلبها مواد مستوردة ومكلفة، مثلحسليللت اً ليمتر لم 14إلى  اتليمتر لم 6من  بأقطارالحديد 

ا، وتختلف تكلفة إنشاء المباني تبعًا لمساحاتها وارتفاعاتها، وقد وجد التكسيات بالرخام والحجر الفرعوني وغيره
ين ألف دينار، في ح 67إلى  46تتراوح تكلفتها بين %( 10)من الدراسة الميدانية أن أكثر من نصف المباني

، أما المباني التي تزيد تكلفتها % 25أو ( ألف دينار 41 -51) بلغت نسبة المباني التي تقل تكلفتها عن ذلك
ويتم بناء هذه وهى المساكن المتميزة في تغسات، %  27فقد بلغت نسبتها ( ألف دينار 61أكثر من ) عن ذلك
االدخار واالستثمار واطنين، مثل مصرف للم الدولة تمنحهاالحصول على القروض التي  عن طريق المساكن،

 . بالجهود الذاتيةبناءها  أو بشرائها، أو العقاري والمصرف الزراعي

 :ارتفاعات المباني

  :منهايتفاوت ارتفاع المباني في المدينة من منطقة ألخرى تبعًا لمجموعة من العوامل    

فممي الشمموارع الرئيسممية مثممل شممارع خالممد بممن اسممتخدام الطممابق األرضممي فممي الغالممب لألنشممطة التجاريممة، خاصممة  -1
 .  الوليد والثورة

اسممتدعى االتجمماه نحممو االرتفمماع أو البنمماء الرأسممي االنحممدار الشممديد، أي بسممبب الظممروف الطبيعيممة وممما فرضممته  -2
 .على المنطقة

 .المدينة  الكثافة السكانية العالية، وخاصة الهجرة السكانية من المناطق المجاورة للمدينة أو من أماكن خارج -5

 .ارتفاع عدد أفراد األسرة،  مما يستلزم بناء وحدات إضافية على السطح -4
اتجممه السممكان نحممو التوسممع الرأسممي فممي البنمماء، نتيجممة زيممادة الطلممب علممى األراضممي، مممع محدوديممة مسمماحتها  -1

 . وارتفاع أسعارها
 .في تغساتارتفاعات المباني حسب عدد الطوابق ( 5)والشكل رقم ( 5)ويوضح  الجدول رقم 

 "7118"المباني في مدينة تغسات  ارتفاع( 3)جدول رقم 

 النسبة العدد الطوابق

0 52 5275% 

7 175 4572% 

3 46 1574% 

 %176 14 أكثر من ذلكف 4

 01181 751 المجموع

 .7118باحثة الدراسة الميدانية لل: المصدر 
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،  وتتسمم %( 4572) ت المبماني همي التمي تتكمون ممن طمابقين ومن الجدول يتضح أن النسبة الغالبة الرتفاعا    
%( 5275)تلك الفئة من المباني بأنها تجمع مابين المباني المتوسطة والحديثمة، يليهما المبماني ذات الطمابق الواحمد 

 ثممم األكثممر ارتفاعممًا والتممي ال تمثممل إال نسمممبة%( 1574)ومعظمهمما مممن األحممواش ثممم المبمماني ذات الطوابممق الثالثممة 
إلممى سمميادة العممادات والتقاليمممد %( 0677) ، وقممد يرجمممع سمميادة الطممابق الواحممد والطمممابقين % 176ضممئيلة ال تتعممدى 

 . الليبية التي تفضل بسكن األسرة المنفرد

، 2771 عمام فمي اً هكتار  25171،  ووصلت إلى 2777 و 1157 عام السكنية من األراضيلقد توسعت مساحة  
، واحتلممت أعلممى النسممب % 0474 فقممد بلغممت الزيممادة خممالل ربممع قممرن  زيممادة مسممتمرةالسممكني فممي  االسممتعمالأي أن 
 .األخرى  لالستخداماتبالنسبة 

بمممأن اسمممتعماالت األرض لألغمممراض السمممكنية تمثمممل نسمممبة عاليمممة ممممن  MURPHY(0)فمممي همممذا السمممياق كتمممب       
، % 47إلمى  56بتها تتمراوح ممابين ولكنهما فمي نسم  ،مساحة المدينة، وتختلف في المدينمة الواحمدة بمين فتمرة وأخمرى 

ممن المسماحة اإلجماليمة التمي عليهما المخطمط المعتممد، مشميرًا إلمى أن اسمتعمال األرض لهمذا % 46وقد تصمل إلمى 
وتعمممد ، أخمممرى، لتظهمممر الوظيفمممة مركبمممة فمممي أكثمممر ممممن مكمممان بالمدينمممة خداماتالغمممرض قمممد يكمممون متمممداخاًل ممممع اسمممت
وتظهمر أهميتهما فمي معرفمة ممدى تجممع  للمدينمة،فمي دراسمة الحجمم العمرانمي ممة االمساحة المبنية أحد العناصمر اله

 .تشتتهاهذه المباني أو 

المسمممتوى المعيشمممي، وحجمممم األسمممرة، فممممن خمممالل الدراسمممة  بممماختالفوالشمممك أن عمممدد الغمممرف فمممي المسمممكن يختلمممف  
متمممر  177، إلمممى عمربممممتمممر  517ممممابين  همممين المسممماحات المناسمممبة للوحمممدات السمممكنية الفرديممة أالميدانيممة اتضمممح 

مقاممة ممن قبمل   نوهمى مسماك( بيوت الشعبية المتالصقة) مربع، أما المساحة المناسبة للوحدات السكنية المتراصة
 .عمتر مرب 277 فهي الدولة مكونة من دور أو دورين وتتميز بأنها أكثر استقاللية من العمارات،

                                                           
 (1) - R.E.Murphy , The North American City ,An Urban Geography , Mcgraw-Hill , 1966 , pp . 369 .         

                                                                                                                  . 
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ومنه ( 4)والشكل رقم ( 4)ذا ما يوضحه الجدول رقم أما عن تطور أعداد الوحدات السكنية بمدينة تغسات فه
 : يتضح ما يلي

   7116-7111-0981 مدينة تغساتفي  اإلسكانتطور ( 4)جدول رقم 

 7118-7116   7111 0981 نوع اإلسكان

  العـــــدد العـــــدد

المســـــــــــــــــــــاحة 
 بالهكتار

 

      من المخطط %
 التفصيلي

 

عدد 
 المساكن

 

المساحة 
 بالهكتار

 

 

 

مساكن 
 منفردة

كثافـــــــة                      
 منخفضة

     السكان     الوحدات  السكان    الوحدات   

257 1557 66 556 576 1751 115 1577 

1467 5407 150 2055 2475 5714 1522 157 

1147 6677 1205 6412 4075 0765 666 5177 

كثافـــــــــــــــــــة 
 متوسطة

177 2177 077  1670 2701 ----- ----- 

 10575 2676 11702 1671 15156 2106 11577 5557 اإلجمالي

عمــــــــــــــارات 
 سكنية

كثافـــــــــــــــــــة 
 عالية

577 4777 2014 14744 5274 1726 1512 11 

 --- ------ 1726 5274 14744 2014 4777 577 اإلجمالي

 25575 5115 27715 12175 20157 1557 25577 4157 المجموع الكلي

 .71المخطط التفصيلي ، مرجع سابق ، ص .85،مرجع سابق ،صوفاد يك سبول سيرف: المصدر

وقتهما وحتمى عمام  اقتمرحوقمد ، وحدة سكنية بكثافة منخفضة إلى متوسطة 5557أن هناك  1157لوحظ عام      
من مجموع المساكن التي تبنتهما % 15نحو التوسع الرأسي، بنسبة  االتجاهوحدة سكنية، مع  1557إنشاء  2777
 .(0)حتى تلك الفترة خطةفي ال

 

 

 

                                                           
(1)

 .  0، ص 2772مشروع إعداد التصميم الحضري لمركز غريان، بيانات غير منشورة، :  المكتب االستشاري الهندسي للمرافق  
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 الكثافة السكنية بمدينة غريان( 6)خريطة رقم

 

                    

 

 

 

 

 

 

وحمدة  111زادت ممن يتضمح أن العممارات السمكنية ذات الكثافمة السمكنية العاليمة والشمكل وبتحليمل الجمدول         
ممن مجمموع الوحمدات السمكنية %  58.7، والتمي تمثمل مانسمبته 2111وحمدة سمكنية عمام  2759إلمى  8411عام 

وحدة سكنية،  أما الكثافمة السمكنية  8382وصلت  2116التي أوصى المخطط بتوفيرها في ذلك العام، وفي عام 
المتوسطة، فال يمكمن تحديمدها بموقمع، ألنهما تسمتأثر بأغلمب مسماحة االسمتعمال السمكني داخمل المخطمط، فمي حمين 

 .(1)مخطط في المنطقة الجنوبية الغربية من المدينةحددت الكثافة السكنية المنخفضة بال

وحمدة سممكنية، ثمم زادت لتصممل  511بلمغ عممددها  8411إن مسماكن الكثافممة السمكنية المتوسممطة حسمب عممام        
وحدة سكنية، وهى منتشرة بأغلب مناطق االستعمال السكني داخل المخطط، أما  711إلى  2111حسب مخطط 

انخفضمت إلمى  2111، وفمي عمام  8411وحمدة سمكنية عمام  8961منخفضة فقد كانمت مساكن الكثافة السكنية ال
وحممدة فقممط، وقممد حممددت مواقعهمما فممي المنطقممة  881إلممى  2116وحممدة سممكنية، وتمموالى انخفاضممها فممي عممام  537

ارع همذا وتوجمد أعلمى كثافمة سمكنية فمي شمرق المدينمة بمين شمارع الجمهوريمة شممااًل وشم الجنوبية الغربية من المدينة،
أول سممبتمبر مممن الجنمموب والجنمموب الشممرقي، وعممدد الوحممدات السممكنية المكونممة مممن دوريممن إلممى أربممع طوابممق حمموالي 

 .وحدة سكنية 231

وحممدة سممكنية فممي مركممز  21،  حيممث تممم تشممييد "العمممارات"لقممد اتجممه المخطممط إلممى التوسممع الرأسممي للمسمماكن        
مقابممل مصممرف الجمهوريممة، ومحطممة الوقممود الرئيسممية بالمدينممة،  وحممدة سممكنية 311المدينممة، وبممدأ العمممل فممي إنشمماء 

 .حيث تستغل األدوار األرضية لالستعمال التجاري، أما البقية فهي سكنية
                                                           

(1)
،  رسالة "تغسات"الحبشي، تقويم مخطط مدينة غريان، ، نقال عن نجيب عبدا هللقالمخطط الشامل،  مصدر ساب: س بولسيرفي  

 . 12،  ص2771ماجستير،  قسم الجغرافيا،  جامعة الفاتح، 

 الميدانية والدراسة العمراني التخطيط على اعتماد الباحثة لعم: المصدر
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 :النتائج والتوصيات

لقد تضمنت الدراسة على خصائص االستخدام السكني بمدينة غريان، وأمكن من خاللها الوقوف على         
 :تعاني منها المدينة بهذا الخصوص والتي من أهمهابعض أوجه القصور التي 

 .استحواذ االستعمال السكني على أكبر مساحة من استعماالت االراضي األخرى -8

يتميز االسكان في مدينة تغسات أنه يضم خليطًا متباينًا من النوعيات، سواء بالنسبة للهندسة المعمارية أو -2
حيث مثل " الحوش"واالقتصادية والثقافية للسكان، والنمط السائد للسكن مواد البناء أو للمستويات االجتماعية 

، وتنتشر المساكن ذات الطابق األرضي في أماكن مختلفة من المدينة خاصة في جنوب %77.8أعلى نسبة 
 .غربها

قتصادية للسكان، مادة البناء المستخدمة تختلف تبعًا لتغير الفترة الزمنية للبناء وتطور مادة البناء والظروف اال-2
حيث أن نظام البناء في القديم كان لحماية اإلنسان من الظروف الطبيعية المناخية، أما مادة البناء المستخدمة 

من مواد البناء المستخدمة في الوقت %  41في المساكن الحديثة االسمنت والخلطات الخراسانية وتمثل حوالي 
 .الحاضر

، فالمدينة يمتد "خاصة السكني منها"م وغير المنظم على األراضي الزراعية الزحف العمراني المستمر المنتظ-3
هكتارات من األراضي  317.7العمران فيها نحو المساحات الزراعية المحيطة بها، فقد زادت مساحة المدينة من

 . 2111هكتارات عام  577.4إلى  8411الحضرية عام 

ًا أمام الكثيرين المتالك مسكن حيث أصبحت مشكلة تأمين ارتفاع أسعار البيوت السكنية التي تقف عائق-9
ألف  211إلى  811السكن من أكبر المشكالت التي يعاني منها السكان، إذ أن سعر المنزل الواحد يبدأ من 

 ..دينار فأكثر، أو تحول بعض المواطنين للبناء الرأسي لحل المشكلة نتيجة لتعدد األسر

د االرتفاع في تكلفة أسعار األراضي، عنصرًا أساسيًا في ارتفاع تكلفة البناء، ارتفاع أسعار األرض، حيث يع-5
 المخصصة للسكن وبيعها بأغلى األثمان، فال توجد جهات معينة ومكلفة خاصة التجارة في األراضي

 بتجهيز وتهيئة مخططات وأراضي جديدة وعرضها للمواطنين والشركات   .بغرض البناء عليها   

 .ية التخطيطية وضعف التنسيق بين اإلدارات المحلية والمركزيةغياب الرؤ -6
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     :لهذا توصي الباحثة

داخلها، وتشجيع  إعادة تخطيط المناطق السكنية في المدينة بشكل يضمن استغالل المساحات الفضاء1 -
نفيذ وحدات القطاعين العام والخاص والمصارف والمؤسسات والهيئات على االستثمار في مجال اإلسكان وت

 .سكنية لسد االحتياج

داخليًا وخارجيًا وتحسين الواجهات فيها ألنها تمثل موروث ثقافي كبير  القديمة االهتمام بصيانة المساكن-2
 .للمدينة

ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات من قبل الجهات المعنية بالحد من التجاوزات الحاصلة في السكن، سواء -3
 .راضي أوبإرتفاع اسعار المساكنالخاصة بإرتفاع اال

 . وضع اجراءات صارمة خاصة باسعار مواد البناء ونوعيتها-9

 :قائمة المراجع

، الطبعمة االولمى، دار الثقافمة، 8488تعريمب خليفمة التليسمي، ليبيما منمذ الفمتح العربمي حتمى سمنة : أثوري روسي-8
 .8479بيروت،

الممف وحممدة سممكنية، بيانممات غيممر  21المعدنيممة، مشممروع تنفيممذ  الجهمماز التنفيممذي لإلسممكان الصممناعي والمشممغوالت-2
 .منشورة

المكتممب االستشمماري الهندسممي للمرافممق، مشممروع اعممداد التصممميم الحضممري لمركممز غريممان، بيانممات غيممر منشممورة، -3
2112. 

وليمة لتعمداد سمنة والنتمائج اال8445الهيئة القومية للتوثيق والمعلومات، النتائج النهائية للتعدادات السكانية لسمنة -9
2116. 

 .8477،القاهرة،2جمال حمدان، جغرافية المدن، عالم الكتب،ط-5

تصنيف استخدامات األراضي في مدينة مكة المكرمة، المجلمة الجغرافيمة العربيمة، العمدد : سعد أبوراس الغامدي-6
 . 2115السادس واالربعون، الجزء الثاني،القاهرة،

جماهيرية دراسة في الجغرافيمة، تحريمرا لهمادي ابولقممة، الطبعمة األولمى، المدار التحضر، ال: سعد خليل القزيري -7
 .8445الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن، سرت،
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عبممد الفتمماح إمممام حممزين، اسممتخدامات األراضممي بمدينممة ابهمما بالمملكممة السممعودية، مجلممة دراسممات جغرافية،جامعممة -1
 .89،العدد8414المنيا،

 .8475جغرافية العمران،  منشأة المعارف، اإلسكندرية، : وهيبةعبد الفتاح دمحم -4

 .  2113جغرافية المدن،  الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية،بيروت، لبنان، : عبد هللا المهدي -81

 . 8414دراسات في الجغرافية البشرية ، دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ، : فتحي أبوعيانة-88

جزيرة الروضة ، دراسة في جغرافية المدن ، رسالة  دكتوراه غير منشورة ، جامعة القماهرة ، : ال مها دمحم جم-82
 .  2113،كلية اآلداب ، قسم الجغرافيا

 . 2117المخطط الشامل إلقليم غريان ، التقرير النهائي ، : بولسيرفيس -83

 .2111غريان ، تقارير غير منشورة ، : مصلحة األمالك والعقارات -89

 .8469اإلسكان في ليبيا والتخطيط والتنمية ، مجلدين ،أثينا ، : مؤسسة دوكسيادس -85

 :المراجع األجنبية  -7

 1- Boyee ,R.R.; Residential Mobility And Its Implications   For 

Urban Spatial Change, In Bourne ,L.S., Ed .,Internal    New 

York,1971. 

                2-Kirby, A.&Others; Public Service  Provision And Urban 

Development, Croom Helm, London , 1999.                                                    

                                

Knox ,P; Urban Social Geography – An Introduction ,  Longman ,England 

,1984 .-5 

4- Northham , R.M.; Urban Geography ,John Wiley & Sons , New York , 

1979.                                                                         
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 -التحليل االحصائي للعالقة بين األمطار ومستويات المياه الجوفية في سهل الجفارة بليبيا
 HARTTباستخدام برنامج 

 أبوبكر عبدهللا الحبتي.د                                                                    

  -محاضر بكلية اآلداب مسالتة

 جامعة المرقب -قسم الجغرافيا

 :مقدمة 

تدخل دراسة التحليل االحصائي للعالقة بين األمطار ومستويات المياه الجوفية ضمن إطار األهمية  
لدراسات المناخية، حيث أن علم المناخ التطبيقي أصبح من بين أهم العلوم الجغرافية ذات األهمية التطبيقية ل

العملية في حياتنا اليومية، فعند دراسة هيدرولوجية ومصادر مياه منطقة ما، البد من دراسة الظروف المناخية 
وأثر ذلك على مستويات المياه الجوفية لهذه المنطقة واإلهتمام بدراسة فصلية األمطار الساقطة وكمية المطر، 

خالل أشهر السنة المختلفة، ومن ثم فان مياه تحت السطح ماهي في الواقع إال انعكاسًا للظروف المناخية التي 
ويتضح من هذه الحقيقة الصلة القوية بين علم . تسود المنطقة في الحاضر والتي كانت ممثلة فيها في الماضي 

 (.47،ص1151حسن سيد ابوالعينين،)  Applied Hydrologyالهيدرولوجيا التطبيقية و   Climatologyالمناخ

تعتمد هذه الدراسة على التحليالت االحصائية والتي من خاللها يتضح تأثير األمطار ، في مستويات  
وبما أن الظروف الطبيعية   (Hussein El Taloua,2004)،( 2775-1106)المياه الجوفية خالل الفترة 

لبشرية لها دور كبير في تحديد اآلبار التي تتغذى على مياه األمطار واختالفها من مكان إلى آخر داخل سهل وا
الجفارة ، والتي يصعب فيها الوصول إلى نتائج مرضية باستخدام المنهج الوصفي، إال أن البعض يرى تأثير 

زيادة منسوب المياه الجوفية عند عمق معين األمطار في مستويات المياه الجوفية من خالل المالحظة المباشرة ب
عقب هطول األمطار الغزيرة ، ومن خالل هذه المشاهدة يمكن تعميم هذا على آبار أخرى تكون على نفس 
العمق ، ولكن هذا التعميم ينقصه الكثير من الدقة العلمية ، وفي مثل هذه الحاالت يصبح من الصعب غالبا 

بدرجة مثل هذا االرتباط ،  ومن ثم ال مفر من االعتراف بأن هذه األنواع من الوصول إلى اتفاق فيما يتعلق 
(. 511،ص2777صفوح خير، )التعميمات يمكن أن تكون أكثر قيمة لو استطعنا أن نعبر عنها بأساليب كمية 

فية يفسر لنا إحصائيًا مدى درجة تأثير األمطار من عدمها في منسوب المياه الجو  HARTTلهذا فان برنامج 
واتجاههما ويعتبر هذا ذو اهمية بالغة  للتنمية الزراعية وكمورد لمياه الشرب ، خاصة لبلد مثل ليبيا يعتمد بنسبة 

، كما تزداد األهمية أكثر حينما نتعرف على (51،ص2775جاد هللا عزوز الطلحي،)على المياه الجوفية % 15
بئر  51ض حتى يصل إلى منسوب المياه الجوفية لعددالتي يستغرقها ماء المطر من سطح األر  -بالشهر –المدة

 .بأعماق مختلفة والتي ستكشف عنه نتائج هذه الدراسة
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تعتبر المياه الجوفية العذبة غاية في االهمية لصالحية استخدامه في جميع مناحي الحياة،  بينما المياه 
وفي كلتا الحالتين . مشاكل للمحيط الحيوي الجوفية المالحة قد تكون خطرًا على الموارد الطبيعية لما تسببه من 

فإن الرصد  والقدرة على فهم وتفسير التغيرات في مستويات المياه الجوفية أمر ضروري للحصول على إدارة 
وبما أن ليبيا تعاني من قلة األمطار وشح مصادر المياه كما تشير جميع الدراسات فإن . موارد المياه الجوفية
وكنتيجة طبيعية الزدياد عدد ، غاية في األهمية لجميع األنشطة وخاصة الزراعة منها المياه الجوفية تعتبر

السكان وتحسن مستوى المعيشة واالكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية فإن الطلب المتواصل على مصادر المياه 
اسة لمشاكل المياه لمواجهة في ازدياد دائم، وهو ما يستدعي التفكير دائما في تطوير طرق البحث والتحليل والدر 

فقد بلغ إجمالي . هذا التحدي االستراتيجي إليجاد الحلول المناسبة والمصادر البديلة التي تفي باحتياجات السكان
في السنة  5مليون م( 555175% )51م منها 1115لسنة  5مليون م( 5125706)االستهالك على مستوى ليبيا 

في السنة، إضافة إلى  5مليون م( 412716% )1171الحضري فقد بلغ لالستهالك الزراعي، أما االستهالك 
اللجنة الفنية لدراسة الوضع )في السنة  5مليون م( 156% )571 –بما فيها النفط  –الصناعية  تاالستهالكيا

 (.16، ص1111المائي في الجماهيرية،الجزء األول،

فارة بتقنيات إحصائية يعني الوقوف على لذا فإن تناول عالقة األمطار بالمياه الجوفية في سهل الج
نتائج كمية ممثلة باألرقام تعتبر غاية في األهمية لتحديد سياسة الدولة حول هذا المورد الهام، وخاصة أن سهل 

من عدد سكان ليبيا، % 47الجفارة يعتبر من أهم المناطق من الناحية االقتصادية، حيث يحتوي على أكثر من 
من األراضي  المروية، إضافة إلى حوالي % 17المنتجات الصناعية، كما يشمل على  من% 57وينتج تقريبا 

 (. 507،ص 1116صالح األمين األرباح،الجزء الثاني،)من إجمالي اإلنتاج الزراعي بليبيا % 67

 :موقع منطقة الدراسة وحدودها

شمااًل من  51 ،22شمااًل من جهة الجنوب و 51 ،23يقع سهل الجفارة فلكيًا بين دائرتي عرض 
 . شرقاً  51شرقًا من ناحية الغرب و 21 ،55جهة الشمال، وبين خطي طول 

اما جغرافيًا فيقع السهل في القسم الغربي من ليبيا الذي يتمثل في نطاق إقليم سهل الجفارة، والذي يمتد 
متر، حيث يلتقي البحر  كيلو 31على شكل مثلث رأسُه عند رأس المسن، إلى الغرب من منطقة الخمس، نحو 

بالجبل، ويختفي أي أثر للسهل، أما قاعدتُه فتمثلها الحدود الليبية التونسية في الغرب، باتجاه شمال جنوب، 
الجبل )كيلو متر في أقصى اتساع له، في حين يشكل ساحل البحر حده الشمالي وجبال نفوسة  511بطول 
من كامل % 5كيلو متر مربع أو ما يساوي  50111بحوالي  حده الجنوبي، مشكاًل بذلك مساحة تقدر( الغربي

 (. 5) مساحة البالد، شكل 
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 :اهداف الدراسة

 :تهدف الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية
 . التعرف على اآلبار بجميع أعماقها التي لها عالقة بتغذية مياه األمطار -5

 . في المياه الجوفية بمختلف أعماقها بين سقوط األمطار وتأثيرها( بالشهور)تحديد الوقت الضائع  -3

 .التعرف على اآلبار األكثر استنزافًا واتجاهها بمنطقة الدراسة-2
 :مشكلة الدراسة 

ً من حيث الوصول الى مستويات المياه الجوفية، وذلك حسب   ً مختلفا تستغرق مياه االمطار زمنا

كون قوية جداً او ضعيفة او ربما تكون معدومة وجود عالقة قد ت الظروف الطبيعية والبشرية، مما يترتب عليه

بين االمطار ومستويات المياه الجوفية وهذا ما يصعب تحديده إال من خالل حسابات خاصة من بينها برنامج 

HARTT  . 

 :اساليب الدراسة
 .االسلوب الوصفي-
في تحليل االسلوب االحصائي بهدف الوصول الى نتائج دقيقة تخدم البحث، عبر برنامج متخصص -

   Arc gisوكذلك برامج اخرى مثل HARTTعالقة االمطار بالمياه الجوفية والمتمثل في برنامج 
 .  Surferو

 :(HARTT)األمطار واالتجاهات الزمنية :تحليل الرسم المائي

Hydrograph Analysis: Rainfall and Time Trends:  

حصائية جديدة لتحليل الرسم المائي تسمى بتقديم طريقة إ( 2771)وآخرون عام   Ferdousianقام 
(HARTT ) يعني(Hydrograph Analysis :Rainfall and Time Trends ) تستند هذه الطريقة على تقنية
(CDFM ()Cumulative deviation from mean rainfall ) حيث تم تطوير االنحراف التراكمي عن،

والذي هو أساس التحليل  Ferdousian  2771و  Mccarranمن خالل( CDFM)متوسط سقوط األمطار
 HARTT (CSIRO,2010,P27.)المائي وسقوط األمطار واتجاهات الزمن عن طريق برنامج 

، هي تقنية حسابية بسيطة يتم (CDFM)ويقصد باالنحراف التراكمي عن متوسط سقوط األمطار 
على المدى البعيد من قيمة المطر  سقوط األمطار ، وفي هذا األسلوب يتم طرح المتوسط ماستخدامها لتقيي

، وما (4)الفعلية لذات الفترة الزمنية المحددة، و يتم رسم االنحرافات بشكل تراكمي في رسم تخطيطي انظر شكل 
بعدها، يبين فترات سقوط األمطار فوق المتوسط في شكل رسم بياني يميل إلى اعلى وفترات سقوط األمطار دون 

والطريقة   HARTTوهذا ما يؤكده محاكاة نموذج المياه الجوفية . إلى أسفلالمتوسط في شكل رسم يميل 
باإلضافة إلى أنه يستخدم تحليل ( (CDFMالمستخدمة في هذا البرنامج تقوم على نفس التقنية المستخدمة في

الفترة الفاصلة  االنحدار المتعدد إلبعاد تأثير قيم األمطار الشاذة عن االتجاه الزمني للفترة حيز الدراسة، وكذلك
  (Yesertener c,2008,p3).بين سقوط األمطار وتأثيرها على مستوى المياه الجوفية
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وتعتبر هذه الطريقة قادرة على التمييز بين تأثير تذبذب سقوط األمطار وبين االتجاه األساسي لمنسوب 
ساليب تحليل بيانات السالسل إن أ(. Ferdowsian et.2009.p.3061)المياه الجوفية على طول الفترة الزمنية 

الزمنية وغيرها هي أساليب قادرة على شرح بعض التباين الموسمي في مستويات المياه الجوفية إذا هي منتظمة 
بسبب األحداث الشاذة لسقوط األمطار أو األمطار السنوية ( التباين)ومتكررة ومع ذلك فإنها ال تشرح االختالف 

 ,Ferdowsian et al.2001b )ي سلسلة معظم البيانات               غير النمطية والتي هي واضحة ف

p.549 .) 

وهذا العيب يتضح في  Evapotranspirationال يأخذ في االعتبار التبخر نتح  HARTTإن برنامج 
وهذا اليتواجد في منطقة )م 1المناطق ذات المياه الجوفية الضحلة، ففي اآلبار الضحلة التي أعماقها أقل من 

يتطلب إضافة المزيد من المتغيرات إلى النموذج، ألنه على مقربة من تصريف المنطقة وهذا يعني أن ( الدراسة
-Yohannes Yihdego.pp96)معدل التبخر والتدرج الهيدروليكي يؤثر على التغير في مستوى المياه الجوفية، 

رجات من نماذج أخرى ، فكانت متوافقة مع مخHARTTلقد تم التحقق من كفاءة برنامج (. 99
،(I.Emelyanova,R et al,2013,P336) 

حسب   بئر 51على ( AARR)لحساب تراكم األمطار السنوية المتبقية  HARTTلقد تم تطبيق برنامج 
والتي تتغذى على مياه ( م157-57)، المترواح أعماقها من (1)أحداثياتها بمنطقة سهل الجفارة ،كما في جدول 

و .يانات المياه الجوفية على شكل سالسل زمنية تختلف فيما بينها من حيث طول المدة األمطار وقد كانت ب
 Ferdowsian et   al)    يتميز البرنامج بالتعامل مع البيانات المتباعدة بصورة غير منتظمة والقيم المفقودة

2001a. p870) 1انظر شكل ر بالمنطقةوبناًء على موقع محطات األمطار بسهل الجفارة تم مقارنتها مع اآلبا) 

 .، حيث يمكن للمحطة الواحدة أن تغطي أكثر من بئر واحدة شرط قرب اآلبار من المحطة(
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 من عمل الباحث: المصدر 

 توزيع محطات األرصاد الجوية واآلبار الجوفية بمنطقة سهل الجفارةموقع منطقة الدراسة و(  1)شكل        

 

 أسماء اآلبار المختارة للدراسة بمنطقة سهل الجفارة وإحداثياتها( 1)جدول                     

 العرض دائرة خط الطول اسم البئر تسلسل
عن  االرتفاع

 (م) سطح البحر
 (م)العمق 

 33 262.77 32.3039 13.0110 ابوغليان 1

 93 34.43 32.8102 13.2189 عين زارة 2

 60 59 32.7810 13.1071 الكريمية 3

 60 44 32.7939 12.8172 الماية 4

 180 83 32.7145 13.6017 1_القره بوللي 5

 135 50 32.7306 13.6724 2_القره بوللي 6

 185 80 32.7140 13.6381 4_القره بوللي 7

 35 93.13 32.6965 13.6046 1_القره بوللي 8

 59 90 32.6355 12.9165 1_الناصرية 9

 55 121.22 32.4964 13.0442 1_العزيزية 10

 59 80 32.6100 12.8478 الزهراء 11

 45 157.23 32.0786 11.5099 بدر 12

 42 157.91 32.1250 12.3156 بئرعياد 13

 61 125 32.3478 12.6341 بئرالغنم 14

 82 113.47 32.5161 12.8158 1_بئرترفاس 15

 80 157.23 32.6507 12.7770 2_بئرترفاس 16

 167 119.13 32.4698 12.6698 5_بئرترفاس 17
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 61 18.8 32.6502 13.2882 0_قصربن غشير 18

 70 10 32.7879 12.4306 1_صبراتة 19

 61 15 32.7560 12.4772 5_صبراتة 20

 90 106.94 32.6067 13.0040 2_الساعيدية 21

 89 106.83 32.6094 13.0012 5_الساعيدية 22

 90 95 32.6031 13.0003 4_الساعيدية 23

 170 59 32.7797 13.1053 السواني 24

 102 139.78 32.5212 13.3210 سيدي الصيد 25

 149 165.34 32.4439 13.2772 سوق الخميس 26

 99 5 32.7722 12.5450 صرمان 27

 58 9.38 32.8822 13.3062 1_تاجوراء 28

 27 19.84 32.8672 13.3278 2_تاجوراء 29

 41 36.95 32.8451 13.2973 5_تاجوراء 30

 73 42.67 32.8319 13.4230 4_تاجوراء 31

 79 45.91 32.8099 13.1351 2_طرابلس 32

 90 20.89 32.8603 13.1285 4_طرابلس 33

 47 160.09 32.4199 12.8826 2_وادي الحياة 34

 160 130.05 32.3683 12.7154 5_وادي الحياة 35

 160 146.73 32.3237 12.7431 4_وادي الحياة 36

 160 170.13 32.2693 12.7545 1_الحياة وادي 37

 26 202.56 32.2197 12.8082 0_وادي الحياه 38

 27 6 32.9347 12.0749 زوارة 39
  .الهيئة العامة للمياه طرابلس : المصدر                     

 -( :HARTT)النموذج الرياضي لبرنامج 

HARTT           :ينطوي على إنشاء االتجاه الزمني المقدر في مستوى  هو نموذج االنحدار اإلحصائي الذي
يوجد هناك شكلين من األمطار . المياه الجوفية عن طريق فصل تأثير سقوط األمطار فوق وتحت المتوسط

 Ferdowsian etal.2001b,p.863-864:) (Adelana التراكمية المتبقية المستخدمة في هذا البرنامج وهي

Michael,2012,P80)  

 ( AMRR)ول منها التراكم الشهري المتبقي من مياه األمطار األ*   

 :، يتم تحديد سقوط األمطار المتبقية عن طريق (شهريا)ولحساب تراكم االنحراف عن متوسط سقوط األمطار

AMRR =           
    

    Accumulative monthly residual rainfall: هي   AMRRحيث 

AMRR  =الشهرية المتبقية تعني تراكم األمطار. 

 .سقوط األمطار في الشهر األول من العام األول=        
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 .متوسط سقوط األمطار الشهرية=       

 ( AARR)الثاني هو التراكم السنوي لهطول األمطار المتبقية *

 :، يتم تحديد سقوط األمطار المتبقية عن طريق (سنويا)ولحساب تراكم االنحراف عن متوسط األمطار

AARR =      
 

  
  

    

     Accumulative annual residual rainfall: هي  AARRحيث 

AARR  =تعني تراكم األمطار السنوية المتبقية. 

 A   =المتوسط السنوي لألمطار. 

 (.لجميع الشهور)قيمة الشهر لكل فترة الدراسة =     

لمياه الجوفية ومياه األمطار يتم استخدام المعادلة ومن أجل استخالص استنتاجات حول العالقة بين اتجاهات ا
 -:اآلتية 

Depth = K0 +K1 *AARRt-L +k2*t. 

Depth  = تحت سطح األرض( غير المحصورة)عمق المياه الجوفية. 

t  =األشهر منذ بدأت المالحظات. 

L  =طول الفترة الفاصلة بين الشهور منذ سقوط األمطار وتأثيرها على المياه الجوفية. 

K2,K1,K0  =هي معلمات تقدر من خالل تحليل االنحدار. (David  Mitchell,2009,p.9) 

K0  = (.متر)تساوي تقريبا إلى العمق األول للمياه الجوفية 

K1 = (.متر)تأثير أعلى أو أقل من متوسط األمطار على مستوى المياه الجوفية 

K2 =(.متر)ضها على مر الزمن معدل االتجاه من ارتفاع المياه الجوفية أو انخفا 
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 -: HARTTتفسير بعض مخرجات برنامج 

، األول خاص باألمطار فقط، والملف الثاني Excelعلى شكل ملفين اكسل  HARTTتظهر نتائج 
يتعلق بالتحليل اإلحصائي للعالقة بين األمطار ومستويات المياه الجوفية والزمن وتمثيلها على شكل رسم 

 .ن خالل نتائج الدراسةمنحنيات كما سيتبين م

 NSW IAH) (   P-value)نعتمد في تفسير مخرجات البرنامج على قيمة  مستوى الثقة 

Symposium,2011,P40-43)  وهي توضح مصداقية العالقة ( 4)والزمن كما في جدول     لهطول األمطار
إلى أن هناك عالقة ذات داللة  بالنسبة لجميع اآلبار تشير 7771أقل من  P-value  بين المتغيرات فإذا كانت

 P-valueفي هذا البئر، أما إذا كانت قيمة ( ARR)إحصائية بين مستوى المياه الجوفية وتراكم األمطار السنوية 
وأن هناك  ARRفهذا يدل على عدم وجود عالقة مهمة بين مستوى المياه الجوفية و  7771لألمطار تجاوزت 

الخاصة بالزمن من حيث التأثير    p-valueالمائي، وهذا ينطبق على  عوامل أخرى يرجح أن تؤثر في الرسم
 .على مستوى المياه الجوفية

أما بخصوص منحنيات الرسم فإن الخط األزرق مع عالمات زرقاء يمثل قياس مستويات المياه 
مثل تفسير تأثير الجوفية، والمنحنى األحمر هو منحنى التوافق لجميع الفترات الشهرية  والخط األزرق الخفيف ي

، أما الخط المتقطع يمثل اتجاه مستوى مياه البئر ARRسقوط األمطار، أما الخط األخضر يفسر اتجاه 
  (.       Goldr Associates,2008,pp,35-37)الجوفي،

 :العالقة بين األمطار ومستويات المياه الجوفية

اه الجوفية غاية في األهمية لبلد يعتمد يعتبر التوزيع المكاني للعالقة بين األمطار ومستويات المي
اعتمادًا كبيرًا على المياه الجوفية حيث تكمن أهمية األمطار بالنسبة لآلبار، على أساس أن األمطار تساهم في 
تغير منسوب المياه الجوفية لكل اآلبار بمنطقة الدراسة أو أن بعضها يتأثر نسبيًا بمياه األمطار وذلك حسب 

والبشرية السائدة بمنطقة كل بئر، وهذا ال يتأتى إال من خالل التحليل اإلحصائي لذلك فإن  الظروف الطبيعية
هذه الدراسة تمت على أساس إنشاء عالقة بين البيانات على مستوى المياه الجوفية للمنطقة واالنحراف التراكمي 

وفي في منطقة سهل بئر ج 51على حوالي   (CDFM)لقد تم تطبيق تقنية . (CDFM)عن هطول األمطار 
 .الجفارة، أغلبها في الجزء الشمالي الشرقي، ومن ثم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من صحة النتائج

وقبل أن نستعرض نتائج التحليل اإلحصائي لألمطار وعالقته بعمق المياه الجوفية نرى أن نشير إلى 
فقط بين مواقع اآلبار على الخريطة الجيولوجية وبعض بعض النتائج التي ظهرت من خالل المقارنة البصرية 

 .(HARTT)نتائج برنامج 
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 :التحليل اإلحصائي لألمطار والمياه الجوفية وعالقته بالرواسب الجيولوجية السطحية:أوال  
ونتائج التحليل ( 2)يتضح من دراسة مواقع االبار حسب أحداثياتها على الخريطة الجيولوجية شكل   

 : ماياتي( 2)جدول  اإلحصائي
 توزيع أعماق اآلبار على الخريطة الجيولوجية لمنطقة سهل الجفارة( 2)شكل 

 

 

 .رواسب رياحية       

 .رواسب السبخة             

 .رواسب الباجاد المائية والمصاطب لعالية          

   .  رواسب الباليا المائية ورواسب تكون الجفارة الطفالية           

 حجر جيري، دولوميتي           

توقيع اآلبار . 01110111: 0، خريطة ليبيا الجيولوجية،،إدارة البحوث الجيولوجية والتعدين ،مقياس 7119مركز البحوث الصناعية طرابلس،: المصدر

 .ومحطات األرصاد وحدود منطقة الدراسة من عمل الباحث 
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 مرتب تصاعديا  على أساس العمق –وعالقته بالرواسب الجيولوجية السطحية التحليل اإلحصائي لآلبار ( 2)جدول 

 اسم البئر        
العمق 

 (متر)

الرمز 
الجيولوجي 

لنوع 
 الرواسب

افضل عالقة 
للتأخر 

 (بالشهور)

R2 
 التفسيرية

تساوي تقريبا 
  العمق األول

k0 

األمطار 
المتبقية  

k1 

مستوى 
الثقة 

1815 

 (للمطر)

معدل الزيادة 
 (شهر/ متر)

  k2 

مستوى 
الثقة 

1815 

 (للوقت)

معدل الزيادة     
 (سنة/متر)

 26 0_وادي الحياة
 

0 0.3161 -16.0420 0.0095 0.0051 -0.04417 0.1503 -0.530 

 27 2_تاجوراء
 

0 0.1767 -19.1546 0.0028 0.0001 -0.0044 0.0002 -0.053 

 27 زوارة
 

1 0.1648 -6.6889 0.0003 0.0211 -0.0001 0.7241 -0.001 

 33 ابوغليان
 

3 0.1324 -31.3013 0.0001 0.0076 -0.0001 0.1359 -0.001 

 35 1_القره بوللي
 

27 0.9241 -13.8679 0.0086 0.0017 -0.0541 0.0000 -0.649 

 41 5_تاجوراء
 

1 0.6305 -35.5053 0.0018 0.0024 -0.0097 0.0000 -0.116 

 42 بئرعياد
 

17 0.8414 -37.6523 0.0038 0.0000 -0.0038 0.0003 -0.046 

 45 بدر
 

0 0.7400 -14.4943 0.0044 0.5691 -0.04632 0.0023 -0.556 

 47 2_وادي الحياة
 

1 0.2472 -44.0475 0.0015 0.0001 0.0011 0.1144 0.013 

 55 1_العزيزية
 

5 0.7445 -47.0574 0.0040 0.0034 -0.0167 0.0000 -0.200 

 58 1_تاجوراء
 

20 0.4191 -7.6685 0.0028 0.0622 -0.0064 0.0706 -0.077 

 59 1_الناصرية
 

1 0.9954 -30.8809 0.0011 0.0002 -0.1032 0.0000 -1.238 

 59 الزهراء
 

58 0.9794 -25.5040 0.0002 0.7938 -0.0673 0.0000 -0.807 

 60 الكريمية
 

14 0.9847 -43.8096 0.0013 0.0581 -0.1438 0.0000 -1.725 

 60 الماية
 

0 0.3138 -37.0466 0.0004 0.5940 -0.0061 0.0000 -0.073 

 61 بئر الغنم
 

1 0.9228 -39.7297 0.0070 0.0000 -0.0800 0.0000 -0.96 

 61 0_قصربن غشير
 

60 0.9501 -30.8703 0.0098 0.0000 -0.2417 0.0000 -2.901 

 61 5_صبراتة
 

0 0.9192 -20.0696 0.0050 0.0001 -0.0787 0.0000 -0.945 

 70 1_صبراتة
 

0 0.8241 -28.3995 0.0039 0.0000 -0.0236 0.0000 -0.283 

 73 4_تاجوراء
 

38 0.9454 -21.3446 0.0016 0.0001 -0.0328 0.0000 -0.393 

 79 2_طرابلس
 

4 0.3875 -51.1848 0.0008 0.4647 0.0162 0.0140 0.194 

 80 2_ئرترفاسب
 

0 0.9983 -21.0615 0.0019 0.0000 -0.0700 0.0000 -0.839 

 82 1_بئرترفاس
 

59 0.8512 -27.8381 0.0008 0.5478 -0.0337 0.0000 -0.405 

 89 5_الساعدية
 

0 0.8995 -38.3362 0.0058 0.0000 -0.1670 0.0000 -2.004 

 90 2_الساعيدية
 

0 0.9548 -36.4410 0.0092 0.0000 -0.2278 0.0000 -2.734 

 90 4_الساعيدية
 

0 0.9765 -36.9965 0.0118 0.0000 -0.2498 0.0000 -2.998 

 90 4_طرابلس
 

11 0.2714 -19.3991 0.0011 0.0992 -0.0024 0.0321 -0.0290 

 93 عين زارة
 

24 0.8732 -28.7300 0.0121 0.0000 -0.0599 0.0000 -0.718 

 99 صرمان
 

2 0.5962 -10.1051 0.0032 0.0014 -0.0228 0.0000 -0.274 

 102 سيدي الصيد
 

37 0.9440 -83.8408 0.0043 0.0006 -0.1539 0.0000 -1.847 

 135 2_القره بوللي
 

0 0.9385 -15.0694 0.0139 0.0000 -0.0942 0.0000 -1.13 

 149 سوق الخميس
 

60 0.9509 -106.3227 0.0019 0.0836 -0.1329 0.0000 -1.595 

 160 5_وادي الحياة
 

1 0.9950 -46.5795 0.0020 0.0000 -0.0720 0.0000 -0.864 

 160 4_وادي الحياة
 

17 0.9880 -62.6570 0.0026 0.0000 -0.0769 0.0000 -0.923 

 160 1_وادي الحياة
 

1 0.9929 -85.8874 0.0024 0.0000 -0.0695 0.0000 -0.834 

 167 5_بئر ترفاس
 

0 0.9292 -36.3554 0.0064 0.0000 -0.1130 0.0000 -1.356 

 170 السواني
 

47 0.9832 -47.0991 0.0005 0.5604 -0.1034 0.0000 -1.241 

 180 1_القره بوللي
 

23 0.5373 -22.6311 0.0198 0.0000 -0.1728 0.0000 -2.074 

 185 4_القره بوللي
 

1 0.9543 -33.2245 0.0047 0.0000 -0.0866 0.0000 -1.040 

 .من عمل الباحث: المصدر 
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 :  عالقة زمن وصول مياه األمطار إلى منسوب المياه الجوفية بالرواسب الجيولوجية السطحية-0
يتضح أن الرواسب الرياحية تتأخر فيها ( 5)والجدول ( 2)من خالل المقارنة البصرية بين الجدول 

من الرواسب إلى منسوب المياه الجوفية حيث تراوحت األشهر المتأخرة وصول كميات األمطار أكثر من غيرها 
أما رواسب الباليا المائية ورواسب تكوين الجفارة شبه . بئر 11آبار من بين  0شهرًا في  67 – 14ما بين 

 بئر من أصل 16الطفالية، فإنها تحظى بأقل تأخر لوصول مياه األمطار إلى منسوب المياه الجوفية حيث كان 
 .شهر 20 – 11أبار فقط قد تراوح التأخر فيها ما بين  6بئر في معظمها لم يكن يوجد بها تأخير، وكانت   22

 :عالقة تأثير مياه األمطار في المياه الجوفية بالرواسب الجيولوجية السطحية -7
 P-valueوبالنظر إلى عمود مستوى الثقة ( 2)لقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي في جدول 

أبار واقعة في  6من بينها  7771آبار كان فيها مستوى الثقة أكبر من  17الخاص باألمطار، وجد أن عدد 
أبار فقط   4، وأن 6الرواسب الرياحية، ويتضح من ذلك أنه ال يوجد تأثير لألمطار في هذه اآلبار البالغ عددها 

 . 7771أقل من  P-valueفيها واقعة في أنواع الرواسب األخرى لها عالقة باألمطار حيث بلغت 
 (:متر51-31)العالقة بين األمطار ومستوى المياه الجوفية الضحلةعلى أعماق :ثانيا  

 1لقد تم تقسيم أعماق األبار بمنطقة الدراسة إلى ثالثة مستويات ضحلة ومتوسطة وعميقة، من بينها 
اآلبار هل هى في حالة تساوي أم أن  أبار في هذا المستوى الضحل ، و لكي نستنتج عالقة األمطار بأعماق

والذي تم ترتيبه ( 2)هناك اختالف جوهري يتضح عبر التحليل اإلحصائي لهذه اآلبار، كما يتضح في جدول 
 .ترتيبًا تصاعديًا حسب عمق كل بئر لتسهيل عملية المقارنة

احدًا ، ويعتبر النموذج للمقارنة بين أكثر من نموذج لالنحدار عندما يكون المتغير التابع و  R2تستخدم 
هو أفضل نموذج ، ألنه يفسر أكبر قدر من تباين المتغير   (التفسيرية R2)الذي يعطي أعلى قيمة لمعامل التحديد

هي أساس التفسير الذي نعتمد عليه في نتائج البرنامج حيث  R2إن (. 664،ص2771دمحم شامل فهمي،)التابع 
أما . ر عامل األمطار دون غيره من العوامل على مستويات المياه الجوفيةالمفسرة لتأثي)%( يفسر لنا كم النسبة 

P-value  من فرضية العدم فكلما كانت قيمة " المصداقية"فإنها توضح الداللة اإلحصائية أي أنها تقيسP-

value  أصغر تكون أقوى لرفض فرضية العدم التي تفترض عدم وجود ارتباط بين تقلبات سقوط األمطار
 .كمي على المدى الطويل ومستويات المياه الجوفيةالترا
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 توزيع اآلبار حسب مواقعها بالرواسب الجيولوجية وعالقتها بتأخر مياه األمطار( 3)جدول 

عدد اآلبار  المتأخرة أشهر 
 كثيرة

عدد اآلبار المتأخرة أشهر 
 قليلة

عدد اآلبار الواقع في 
 كل راسب

 نوع الرواسب

 أبار  6
 شهر 20-11مابين  تتراوح

 بئر 16

 أشهر 1 - 7تتراوح مابين 
22 

رواسب الباليا المائية 
ورواسب تكوين الجفارة شبه 

 .الطفالية

 أبار 0

 شهر 67 -14تتراوح مابين 
 أبار 4

 أشهر 4 – 7تتراوح مابين 
 .   رواسب رياحية 11

 بئر 2
 شهر 67 -10تتراوح مابين 

 بئر 1

 شهر 7التأخر 
جاد المائية رواسب البا 5

 .والمصاطب العالية

 ال يوجد
 بئر 2

 أشهر 5 -1تتراوح مابين 
2 

  حجر جيري ، دولوميتي

 
،محليا متداخل مع طبقات 
الطين أو الصوان وحجر 

 ...رملي 

 ال يوجد
 بئر 1

 شهر 7التأخر 
 رواسب السبخة 1

 

 

 .(7)اعتمادا  على جدول : المصدر 

، يمكن توضيح المنحنيات، فمن حيث تأثير األمطار (15....،1، 4)ومن خالل األشكال البيانية 
Effect of rainfall (الذي يمثله الخط األزرق الخفيف ) وعالقته بمنحنى المياه الجوفيةwater level ( الذي

الذي يمثله الخط ) long-term trend with ARR، وكذلك اتجاه األمطار (يمثله الخط األزرق الغامق وبه نقط
، أما التوافق لجميع (الذي يمثله الخط األسود المتقطع) water level، واتجاه منسوب المياه الجوفية (األخضر

 (.الذي يمثله الخط األحمر) fitted for all monthly intervalsالفترات الشهرية 
ومن خالل هذه المنحنيات يمكن التعرف على اتجاه األمطار و كذلك المياه الجوفية وهل هما في 
ازدياد أم نقصان ، باإلضافة إلى ذلك مالحظة التذبذب في منسوب المياه الجوفية وعالقته باألمطار التراكمية، 
وهناك نتائج اخرى تتضح من خالل قيم معينة تفسر العامل المؤثر في مستويات المياه الجوفية ومن هنا فان 

ة التي قد تكون نتيجة لمعلمات أخرى مثل تشير إلى أن هناك بعض االختالفات غير المفسر  R2انخفاض قيمة 
التبخر، والقيم المتطرفة في قراءات مستوى المياه الجوفية، واستخراج المياه الجوفية، ومحيط مناطق التصريف، 

 .(Ferdowsian et al., 2001a, P,867)واالنحدار الهيدروليكي 
آبار من بين  1ضحلة والتي بلغت المنخفضة كانت في اآلبار ال R2لقد أظهرت النتائج أن معظم قيم 

فقط ، وبما أن هناك عدة اسباب في %( 15)حيث بلغت  R2آبار وقد سجل بئر أبو غليان أدنى قيمة  1
، 2_، أبو غليان، وادي الحي0_وادي الحي: كما سبق ذكره، فمن المرجح أن انخفاض آبار كل من R2انخفاض 

لهذا فإن الغطاء . google earthعبر ( 1)ء كما في صورة يرجع إلى انحدار السطح وطبيعة المنطقة الجردا
ساعة /ملم10النباتي له دور مهم في تسرب المياه إلى أسفل فعلى سبيل المثال تسرب للمعدالت المقاسة والبالغة 

 تومبسون وآخرون،مترجم ،المجلد )ساعة في تربة عارية ذات طبقات /ملم6تحت مرعى دائم قديم مقارنة مع  
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، 1_، تاجوراء4_، طرابلس2_طرابلس: أما باقي اآلبار المتمثلة في( 151،ص1110األول،
نظرًا لوقوعها في  -ات كبيرة في هذه اآلبار، زوارة، المايه، فمن المتوقع أن سحب المياه الجوفية بكمي2_تاجوراء

 .R2هو سبب انخفاض  -مناطق ذات نشاط بشري كبير
 نتائج التحليل اإلحصائي للعالقة بين األمطار ومستويات المياه الجوفية في سهل الجفارة( 4)جدول 

 .من عمل الباحث: المصدر

 

  

 ئراسم الب
االرتفاع 
عن سطح 

 (متر)البحر

العمق 
 (متر)

بداية 
 العمق

نهاية 
 العمق

افضل 
مالئمة  

 للتأخير
 (بالشهور)

R2  
 التفسيرية

 

تساوي تقريبا 
  العمق األول

k0 

األمطار 
المتبقية 

 k1 (ملم)

مستوى 
الثقة 

7771 

 (للمطر)

معدل الزيادة 
  (هرش/ متر)

k2 

مستوى 
الثقة 

7771 

 (للوقت)

معدل 
ة الزياد

/ متر)
 (سنة

 0.001- 0.1359 0.0001- 0.0076 0.0001 31.3014- 0.1324 3 31.34- 31.31- 33 262.77 ابوغليان

 0.718- 0.0000 0.0599- 0.0000 0.0121 28.7300- 0.8732 24 43.92- 26.59- 93 34.43 عين زارة

 1.725- 0.0000 0.1438- 0.0581 0.0013 43.8096- 0.9847 14 55.505- 43.45- 60 59 الكريمية

 0.073- 0.0000 0.0061- 0.5940 0.0004 37.0466- 0.3138 0 39.18- 35.96- 60 44 الماية

 2.074- 0.0000 0.1728- 0.0000 0.0198 22.6311- 0.5373 23 29.86- 25.04- 180 83 1_القره بوللي

 1.130- 0.0000 0.0942- 0000.0 0.0139 15.0695- 0.9385 0 41.32- 16.51- 135 50 2_القره بوللي

 1.040- 0.0000 0.0866- 0.0000 0.0047 33.2245- 0.9543 1 40.98- 35.24- 185 80 4_القره بوللي

 0.649- 0.0000 0.0541- 0.0017 0.0086 13.8679- 0.9241 27 28.08- 12.57- 35 93.13 1_القره بوللي

 1.238- 0.0000 0.1032- 0.0002 0.0011 30.8809- 0.9954 1 40.48- 30.74- 59 90 1_الناصرية

 0.200- 0.0000 0.0167- 0.0034 0.0040 47.0574- 0.7445 5 54.26- 48.68- 55 121.22 1_العزيزية

 0.807- 0.0000 0.0673- 0.7938 0.0002 25.5040- 0.9794 58 44.81- 24.9- 59 80 الزهراء

 0.556- 0.0023 0.0463- 0.5691 0.0044 14.4943- 0.7400 0 32.67- 17.66- 45 157.23 بدر

 0.046- 0.0003 0.0038- 0.0000 0.0038 37.6523- 0.8414 17 38.51- 39.99- 42 157.91 بئرعياد

 0.96- 0.0000 0.0800- 0.0000 0.0070 39.7297- 0.9228 1 55.4- 44.95- 61 125 بئرالغنم

 0.405- 0.0000 0.0337- 0.5478 0.0008 27.8381- 0.8512 59 42.2- 30.27- 82 113.47 1_بئرترفاس

 0.839- 0.0000 0.0700- 0.0000 0.0019 21.0615- 0.9983 0 38.49- 20.74- 80 157.23 2_بئرترفاس

 1.356- 0.0000 0.1130- 0.0000 0.0064 36.3554- 0.9292 0 46.73- 38.47- 167 119.13 5_بئرترفاس

 2.901- 0.0000 0.2417- 0.0000 0.0098 30.8703- 0.9501 60 47.15- 32.63- 61 18.8 0_قصربن غشير

 0.283- 0.0000 0.0236- 0.0000 0.0039 28.3995- 0.8241 0 29.7- 26.97- 70 10 1_صبراتة

 0.945- 0.0000 0.0787- 0.0001 0.0050 20.0696- 0.9192 0 24.98- 19.32- 61 15 5_صبراتة

 2.734- 0.0000 0.2278- 0.0000 0.0092 36.4410- 0.9548 0 62.8- 36.92- 90 106.94 2_الساعيدية

 2.004- 0.0000 0.1670- 0.0000 0.0058 38.3362- 0.8995 0 46.73- 37.62- 89 106.83 5_الساعيدية

 2.998- 0.0000 0.2498- 0.0000 0.0118 36.9965- 0.9765 0 77.4- 36.42- 90 95 4_الساعيدية

 1.241- 0.0000 0.1034- 0.5604 0.0005 47.0991- 0.9832 47 77.26- 46.08- 170 59 السواني

 1.847- 0.0000 0.1539- 0.0006 0.0043 83.8408- 0.9440 37 95- 84.25- 102 139.78 سيدي الصيد

 1.595- 0.0000 0.1329- 0.0836 0.0019 106.3227- 0.9509 60 121.75- 105.37- 149 165.34 سوق الخميس

 0.274- 0.0000 0.0228- 0.0014 0.0032 10.1051- 0.5962 2 10.95- 9.72- 99 5 نصرما

 0.077- 0.0706 0.0064- 0.0622 0.0028 7.6685- 0.4191 20 8.92- 8.5- 58 9.38 1_تاجوراء

 0.053- 0.0002 0.0044- 0.0001 0.0028 19.1546- 0.1767 0 18.9- 17.91- 27 19.84 2_تاجوراء

 0.116- 0.0000 0.0097- 0.0024 0.0018 35.5053- 0.6305 1 36.71- 35.75- 41 36.95 5_تاجوراء

 0.393- 0.0000 0.0328- 0.0001 0.0016 21.3446- 0.9454 38 24.78- 21.65- 73 42.67 4_تاجوراء

 0.194 0.0140 0.0162 0.4647 0.0008 51.1848- 0.3875 4 49.72- 49.84- 79 45.91 2_طرابلس

 0.029- 0.0321 0.0024- 0.0992 0.0011 19.3991- 0.2714 11 19.61- 18.98- 90 20.89 4_لسطراب

 0.013 0.1144 0.0011 0.0001 0.0015 44.0475- 0.2472 1 43.22- 44.47- 47 160.09 2_وادي الحياة

 0.864- .00000 0.0720- 0.0000 0.0020 46.5795- 0.9950 1 56.97- 47.46- 160 130.05 5_وادي الحياة

 0.923- 0.0000 0.0769- 0.0000 0.0026 62.6570- 0.9880 17 73.55- 64.15- 160 146.73 4_وادي الحياة

 0.834- 0.0000 0.0695- 0.0000 0.0024 85.8874- 0.9929 1 95.41- 86.85- 160 170.13 1_وادي الحياة

 0.530- 0.1503 0.0442- 0.0051 0.0095 16.0421- 0.3161 0 19.5- 17.77- 26 202.56 0_وادي الحياه

 0.001- 0.7241 0.0001- 0.0211 0.0003 6.6889- 0.1648 1 6.45- 6.79- 27 6 زوارة

            وجد داللة  احصائيةتال  وجد داللة احصائيةت     وجد داللة احصائية  قويةت ضعيفة  =R2االرقام الداكنة
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 ي سهل الجفارةجرداء ف و موقع ثالث آبار بمنطقة منحدرة(  0)  صورة 

 
 (Google Earth) من عمل الباحث : المصدر                    

-Pعدا بئر بدر حيث سجلت  7771، ففي أغلب اآلبار كانت اقل من P-rainfallأما بخصوص 

rainfall  مما يقودنا إلى رفض الفرضية القائلة بأن المطر يؤثر في المياه الجوفية وقبول  7710لهذا البئر
، زوارة، أبو غليان، 0_وادي الحي: في أربع آبار هي 7771، فقد كانت أكبر من P-timeأما  .العدم فرضية

-Pكما أن معظم قيم . ، مما يعني رفض الفرضية القائلة بأن الوقت عامل مؤثر في المياه الجوفية2_وادي الحي

time  ارتبطت بالقيمR2 الضعيفة في هذه اآلبار. 
ر مياه األمطار على المياه الجوفية فلم تسجل في معظمها تأخرًا يذكر، عدا وبخصوص التأخير في تأثي

شهرًا على التوالي، وفيما يخص اتجاه معدل الهبوط  10-20، بئر عياد، فقد كان التأخر 1_بئر، القره بوللي
البحر فإن  سم في السنة، وبما أن بعض اآلبار قريبة من ساحل61، حوالي  1_السنوي فقد سجل بئر القره بوللي

الهبوط السنوي كان ضئيل رغم سحب المياه الجوفية في هذه األبار بسبب كثافة األراضي الزراعية، ولكن تداخل 
الواقع قرب ساحل البحر الذي سجل هبوط  2_مياه البحر،كان سببا في عدم الهبوط الكبير، كما في بئر تاجوراء

 .سم في السنة فقط1
 (:متر011-50)ومستوى المياه الجوفية المتوسطة على أعماق العالقة بين األمطار : ثالثا  

بئر في هذا المستوى من العمق موزعة على منطقة الدراسة  منهم أربعة آبار سجلت  27يوجد هناك 
، ونظرًا إلى وقوعها حول منطقة 4_، طرابلس2_، المايه، طرابلس1_تاجوراء: فيها ضعيفة وهي R2قيمة 

ري الكبير، فمن المتوقع أن عامل سحب المياه بكميات كبيرة أحد األسباب التي لم العاصمة، حيث النشاط البش
يجعل هناك تفسيرًا واضحًا وقويًا من خالل التحليل اإلحصائي بين األمطار والمياه الجوفية في هذه المنطقة، فقد 

 .1_في بئر تاجوراء% 42حوالي  R2سجلت أعلى قيمة 
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بئرًا، مع  27من ضمن  7771أبار قيم أكبر من  6بار فقد سجلت في هذه اآل P-rainfallومن نتائج 
وبهذا نرفض الفرضية القائلة بأن . R2بالنسبة لهذه اآلبار مع القيم الضعيفة  P-rainfallمالحظة ارتباط القيم 

رضية ، ونقبل ف(4)المطر يؤثر في مستويات المياه الجوفية بالنسبة لهذه اآلبار كما هو موضح من نتائج جدول 
 .العدم القائلة بأن المطر ال يؤثر في مستويات المياه الجوفية

، مما يعني أن 7771فقد سجلت قيمًا قوية جدًا فكانت في معظمها أقل من  P-timeأما بخصوص 
مما  7771أكبر من  P-timeفقط، فقد كانت  1_الوقت عامل مؤثر في مستويات المياه الجوفية عدا بئر تاجوراء

 .قت ال يلعب دورًا في تغيير منسوب المياه الجوفية في هذا البئريعني أن الو 
وبخصوص تأخر األشهر فقد أظهرت النتائج بأن التأخر قد تفاوت من بئر إلى آخر، وبالرغم من ذلك 

، حيث كانت 4_، الزهراء، تاجوراء1_، بئر ترفاس0_قصر بن غشير: فلم تسجل إال أربعة آبار أرقامًا كبيرة وهى
 5هبوط  4_وفيما يخص اتجاه الهبوط السنوي فقد سجل بئر الساعدية. شهرًا على التوالي 55، 15 ،11، 67

والتي تظهر ( 5)أمتار في السنة تقريبًا، وبذلك يكون أعلى هبوط في منطقة الدراسة، كما هو واضح من شكل 
جاورة للعاصمة طرابلس، حيث فيها اتجاه أكثر المناطق هبوطًا في السنة بمنطقة الدراسة ، وهى المناطق الم

 )+(.على شكل إشارة (5)يظهر توزيع اآلبار في شكل
 (:متر081-010)العالقة بين األمطار ومستوى المياه الجوفية العميقة على أعماق : رابعا  

آبار بمنطقة الدراسة  تتميز جميعها بعالقتها القوية باألمطار  17يحتوي هذا المستوى من العمق على 
 .في جميع اآلبار تقريباً % 11قوية جدًا حيث تصل إلى أكثر من  R2فنجد ( 4)كما هو في جدول  في مجملها

فقد كانت أيضًا قوية جدًا في معظم اآلبار حيث سجلت جميعها أقل من  P-Rainfallأما بخصوص 
وفية في وبهذا يكون المطر عاماًل غير مؤثر في المياه الج 777556عدا بئر سوق الخميس، فقد سجل  7771

 .هذا البئر
فلم تسجل أي قيمة تدل على أن الوقت غير مؤثر في مستويات المياه الجوفية لهذه اآلبار  P-timeأما 

 .وهذه النتيجة تعتبر قوية جدًا من حيث التفسير( 77777)فقد كانت جميعها قد سجلت 
فقط متأخرة بأشهر عديدة حيث  أبار 5شهرًا، وتعتبر ( 67 – 7)وبخصوص التأخر فقد تراوحت األشهر ما بين 

وبالنظر إلى نتائج . شهرًا على التوالي 50، 40، 67سجلت أبار سوق الخميس، والسواني، وسيدي الصيد، 
 .متر سنوي  2الهبوط السنوي فقد سجل اتجاه بئر القره بوللي أكثر من 
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 خريطة )    ( معدل الهبوط السنوي ) متر ( البار منطقة الدراسة
 
 
 
 

 

 

 

   ( . )+( تشير إلى مواقع اآلبار حسب إحداثياتها بسهل الجفارة.4المصدر : من عمل الباحث استناد على جدول ) 

zuwarah 

badr 

Tripoli_4 

 
لمنطقة     HARTT اعتمادا على تنائجSurferبرنامج  ر باستخداملآلبا (متر(اتجاه الهبوط السنوي  معدل( 3)شكل

 الدراسة

 
 :النتائج

توصلت الدراسة إلى جملة نتائج من خالل دراسة التحليل االحصائي للعالقة بين االمطار ومستويات  -
 التي تفسر مدى تأثير األمطار على مستويات المياه R2المياه الجوفية في سهل الجفارة، فقد وجد أن 

%( 15) 77152في بئر أوبوغليان  R2، وبلغت %(11) 77115الجوفية بلغت أعالها في بئر ترفاس 
المرتفعة بأعماق اآلبار العميقة  R2وهى أدنى قيمة بالنسبة ألبار منطقة الدراسة، وقد ارتبطت 

 .والمتوسطة
ألعماق الضحلة ضئيل أو معدوم في االستجابة ألحداث هطول األمطار في ا( باألشهر)هناك تأخير  -

 .لآلبار، وهذا التأخر يزداد في اآلبار العميقة والمتوسطة

بئر، مشيرًا إلى أن هناك عالقة ذات ( 21)لم 7771أقل من ( لهطول األمطار) P-Rainfallأظهرت  -
 P-Rainfallأبار فقط كانت  17في هذه اآلبار، وأن  ARRداللة إحصائية بين مستوى المياه الجوفية و

مما يدل على عدم وجود عالقة هامة بين مستوى المياه الجوفية  7771، قد تجاوزت (مطارلهطول األ)
 .وأن عوامل أخرى يرجح أن تؤثر في الرسم المائي ARRو

بئر، وهذا يشير إلى أن هناك عالقة ذات داللة ( 54)بالنسبة لم 7771أقل من  P-timeوقد كانت قيمة  -
وهذا  P-time 7771أبار فقط تجاوزت قيمة  1ت، مع وجود إحصائية بين عمق المياه الجوفية والوق

 .يدل على عدم جود عالقة هامة بين عمق المياه الجوفية والوقت
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تتجه جميع اآلبار إلى التناقص وأن أكثر اتجاه اآلبار انخفاضًا في منسوب المياه الجوفية كانت اآلبار  -
لزائد بسبب النشاط البشري بأنواعه، وأن التي تقع في المناطق حول العاصمة طرابلس، حيث السحب ا

 .متر بالسنة وهو األعلى على مستوى منطقة الدراسة 5قد سجل هبوط قرابة  4_اتجاه بئر الساعدية

ومن خالل المقارنة البصرية فقط لآلبار وتوزيعها حسب توقيعها على الخريطة الجيولوجية لسهل الجفارة  -
لى مستوى المياه الجوفية، وجد أن اآلبار التي تقع في رواسب وعالقتها بتأخير تأثير مياه األمطار ع

من غيرها من ( أشهر 1 – 7من )الباليا المائية ورواسب تكوين الجفارة شبه الطفالية تتأخر بعدد أقل 
 .الرواسب األخرى لمواقع األبار
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 تالسنوا

منسوب المياه الجوفية وعالقته باالمطار السنوية التراكمية 
شكل  2_القره بوللي -المتبقية للبئر 

(2) الشهور المتأخرة  

 اتجاه االمطار

منسوب المياه 

توافق جميع 
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منسوب المياه الجوفية وعالقته باالمطار السنوية التراكمية 
شكل  3_تاجوراء -المتبقية للبئر 

(2)  
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الشهور 
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(2)شكل  بدر -منسوب المياه الجوفية وعالقته باالمطار السنوية التراكمية المتبقية للبئر  

  1= الشهور المتأخرة 

 اتجاه االمطار

 منسوب المياه الجوفية

 توافق جميع الفترات الشهرية

 تأثير االمطار
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 6_بئر ترفاس -منسوب المياه الجوفية وعالقته باالمطار السنوية التراكمية المتبقية للبئر 
(7)شكل   

1= الشهور المتأخرة   

 اتجاه االمطار

 منسوب المياه الجوفية

 توافق جميع الفترات الشهرية

 تأثير االمطار

 اتجاه منسوب المياه الجوفية
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منسوب المياه الجوفية وعالقته باالمطار السنوية التراكمية المتبقية للبئر 
 2_طرابلس -

(8)شكل   

الشهور المتأخرة 
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منسوب المياه 
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(9)شكل  عين زارة -منسوب المياه الجوفية وعالقته باالمطار السنوية التراكمية المتبقية للبئر   

=  الشهور المتأخرة 

 اتجاه االمطار

 منسوب المياه الجوفية

توافق جميع الفترات 

 تأثير االمطار

اتجاه منسوب المياه 
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 الماية -منسوب المياه الجوفية وعالقته باالمطار السنوية التراكمية المتبقية للبئر 
شكل 

(01)  
=  الشهور المتأخرة 

 اتجاه االمطار

منسوب المياه 

 توافق جميع الفترات الشهرية
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شكل  6_القره بوللي -منسوب المياه الجوفية وعالقته باالمطار السنوية التراكمية المتبقية للبئر 
(00)  

=  الشهور المتأخرة 
1 

 اتجاه االمطار

 منسوب المياه الجوفية

توافق جميع الفترت 

 تأثير االمطار

اتجاه منسوب المياه 
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 .الباحث من عمل(  52الى  1) جميع االشكال من : المصدر
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(06)شكل  السواني -منسوب المياه الجوفية وعالقته باالمطار السنوية التراكمية المتبقية للبئر   

27= الشهور المتأخرة   
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 الخميس سوق -منسوب المياه الجوفية وعالقته باالمطار السنوية التراكمية المتبقية للبئر 
(03)شكل   

21= الشهور المتأخرة   

 اتجاه االمطار

 منسوب المياه الجوفية

 توافق جميع الفترات الشهرية

 تأثير االمطار

 اتجاه منسوب المياه الجوفية
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 قائمة المراجع

 :المراجع العربية: اوال  

 الجزء تحقيقه، وسبل ومحدداته أبعاده الغذائي األمن ،(5991) وآخرون  األرباح األمين صالح -0 
 .طرابلس األولى، الطبعة العلمي، للبحث القومية الهيئة األرباح، األمين صالح ،(تحرير) الثاني،

 للجماهيرية   الوضع المائي دراسة ،(5999) العظمى، الجماهيرية في المائي الوضع لدراسة الفنية اللجنة  -7  
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 تأثير استهالك اللحوم على صحة اإلنسان
 "دراسة مقارنة لبعض المدن الساحلية والصحراوية في شمال غربي ليبيا " 

 لفالح نجاة عياد ا/ د  ..مالك حسن توفيق الصقر / د                      
 قسم الجغرافيا / قصر بن غشير / كلية التربية / جامعة طرابلس                      

 :مقدمة

يؤثر الغداء من حيث كميتة ونوعه على صحة اإلنسان ، فال يكفي أن نتناول الطعام لمجرد التخلص من       
عنصر غدائي  91ى ما يقرب من ولكن الجسم يحتاج للمحافظة على صحته إل. الجوع أو االستمتاع بمذاقه 

 ( .  88، ص  2113الشريك ، . ) تتواجد في األغذية المختلفة واللحوم واحد منها 

فيجب أن يحتوي الغداء الكافي المتوازن  الصحي على لحوم واسماك ودواجن وبيض وللوزيات وبقوليات       
وسكريات ودهون حيوانية ونباتية لمد الجسم لتساعد على النمو وترميم انسجه جسم البالغين و نشويات وحبوب 

 (.  83،ص  2113الشريك ، .) بالطاقة ، أما الفيتامينات واألمالح للوقاية من األمراض ، وقدر كافي من الماء 

وتعرف كمية الطعام المتوفرة الستهالك اإلنسان حسب منظمة الفاو في بعض الدول مثل الواليات المتحدة      
سعر حراري ، أما  3.111سعر حراري يوميًا أما النمسا فيصل استهالك الفرد للطعام  37751األمريكية ب

سعر حراري يوميا ،  8.451على التوالي أما أثيوبيا فيستهلك الفرد فيها  3.591، 3.651ايطاليا وألمانيا فيقد ب
ا بوروندي وارثيريا بنسبة سعر حراري يوميا ، ويليه 3511:  2.511أي اقل من المعدل العام الذي يتراوح بين 

سعر حراري يوميًا مما  3.851أما دولة ليبيا منطقة الدراسة فيستهلك الفرد فيها حوالي  8.541 -8.611
تقرير منظمة الزراعة والغداء . ) يصنفها من الدول الغنية بسبب الطفرة االقتصادية التي حدثت بسبب النفط  

م موضوع هذه الورقة البحثية عبارة عن نسيج عضلي حيواني و اللحو  ( . FAO ،2116  _2111 العالمية
الكبد، والنخاع، والجلد، : ودهون عالقة به، كما أّنها تشمل أيضًا بعض األعضاء الحيوانية من غير العضل مثل

ئف تعتبر اللحوم غذاًء أساسّيًا في تكوين وترميم أنسجة وخاليا الجسم، كما ُتساعد في تنشيط وظا. والكلى، والمخ
لحوم بيضاء؛ وتشمل لحوم بعض : وتنقسم اللحوم إلى قسمين هما. الجسم المختلفة من دماغّية ودموية وهضمية

وتشمل لحوم األغنام، والعجل، : األسماك والطيور مثل البط، والدجاج، والحمام، والقسم الثاني لحوم حمراء
(  2185حوم ، هايل الجازي ، ديسمبر موقع موضوع ، أنواع الل. ) والبقر، واإلبل، والغزالن، والضأن

www.mawdoo3.com 

واللحوم عنصرا أساسيا في غذاء اإلنسان لكونها مصدرًا للكثير من العناصر الغذائية المهمة لجسم          
وتحتوي أيضا على  الكرياتين، و كميات من  للحديدومصدر قوي . اإلنسان وفي مقدمتها البروتين والدهون 

، واللحوم البيضاء هي  ٢فيتامين بو  ١فيتامين بمنها  فيتاميناتوكذلك على  والفوسفور الزنكمثل  معادن
ويعتبر اللحم من أشهى المأكوالت وألذها  .لألكسدةأغنى مصدر لحامض األلفا ليبويك وهو عبارة عن مضاد قوي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AF%D8%A9
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طعما اعتاده اإلنسان من قديم الزمان  ، وأصبح ال غنى له عنه وتعددت طرق طهيه واختلفت باختالف الغرض 
وتطلق كلمة اللحم إجماال على لحوم .  المقامة من أجله واختالف العادات الغذائية لكثير من الشعوب والدول

التي اعتدنا أكلها كالخراف والعجول والبقر وفي بعض األحوال الماعز واإلبل وأيضا لحوم الدواجن  الحيوانات
واللحم له خطورته وهو منبع الكثير من . واألسماك وفي غير البالد اإلسالمية لحم الخنزير بمقادير كبيرة

رض للعدوى وللميكروبات التي األمراض التي تجتاح اإلنسان وتسري في جسمه من تأثير أكله وهو سريع التع
تنتقل إليه من األتربة والذباب وفي األعياد والمواسم ُيذبح عدد ال يستهان به من الماشية وتنتشر في هذه المواسم 

  .بعض األمراض ألن الميكروبات كلها ال ُتقتل بالطهي
على الصحة والمرض والغداء من  يندرج موضوع البحث تحت فرع الجغرافيا الطبية التي تهتم بدراسة تأثير البيئة

 (.37،ص 2114الدليمي ،. ) العناصر البيئية الرئيسية 
  المشكلة:-  
 هل يتساوى استهالك اللحوم البيضاء والحمراء بين سكان مدن الساحل ومدن الصحراء؟  -
  الفرضية: -

 . ال يتساوى استهالك اللحوم البيضاء والحمراء بين سكان مدن الساحل ومدن الصحراء 
  الهدف:-  

 .توعية المواطنين بالترشيد الصحيح والمتوازن للغداء الصحي  -8
تسليط الضوء على أهمية تناول اللحوم البيضاء قليلة الدهون والمضادة لألكسدة والتقليل من اللحوم الحمراء  -2 

 .سريعة النقل للبكتيريا والفيروسات ومن تم األمراض 
  األهمية:-  

يعمل على الحفاظ على الصحة والوقاية من األمراض ، فالجسم السليم يعني مورد بشري قادر أن التوازن ألغدائي 
 .على العمل والتقدم والعطاء وال يكلف الدولة أي ميزانية لعالجه

  منطقة الدراسة:-  
منها  تتمثل الدراسة في مقارنة بين مدن ساحلية وأخرى صحراوية ، فأخذت مدن من الساحل الشمال الغربي لليبيا

 .يبين ذلك (  8) والشكل رقم . طرابلس وصبراتة وزواره  ، ومدن صحراوية هي مزدة      وبني وليد و غدامس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م7102يونيو   مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية         العدد الثالث 

 

 145 م7102مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية      العدد الثالث         يونيو 

 عينة الدراسة المدن الساحلية والصحراوية (  1) شكل                   

 
 عمل الباحثة بتصرف      

 
- :الدراسات السابقة 

  أكد أن أكل اللحوم الحمراء يؤدي إلى زيادة (  2183لبريطاني لألبحاث ،للمعهد الملكي ا) في تقرير
بينما أن أكل اللحوم البيضاء يقلل من ( اإلسهال واإلمساك ) الخلل في وظيفة القولون من حيث الحركة 
 2:3في حالة أكلة بين %  51وتزداد هذه النسبة إلى %  31اإلصابة بهذه االضطرابات بنسبة تزيد عن 

 .   في األسبوع مرات 
  أما دراسة( IRAN BROWN ،RED MEET  ،2182 ( ) اللحوم الحمراء ) عن الحديد الموجود في

اللحوم الحمراء الذي يعرف باسم حديد الدم ، فعند الطهي وارتفاع درجة الحرارة وزيادة الملح يصبح الحديد 
 .مؤكسد ويؤدي إلى ضرر في األوعية الدموية ويحدث تصلب للشرايين 

   (النقرس)«داء الملوك»قال الباحث في شؤون التغذية في جامعة غوتينغن األلمانية، أخيم شبيللر إن ،
وذلك  بعد دراسة أجراها حول تغير عادات  .الذي يتسبب فيه اإلفراط بأكل اللحوم، سيصيب الفقراء مستقبال

بين الطبقات الدنيا من المجتمع  التغذية في ألمانيا، وثبت منها أن اإلفراط في أكل اللحوم ينتشر اآلن
وكانت هذه الحالة معكوسة تماما حتى التسعينات من القرن العشرين حينما كان أفراد  .الصناعي األلماني

 .الطبقات العليا يشكون من داء النقرس
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راسية وبين فالدراسة الجديدة تظهر عالقة عكسية واضحة بين الحالة االجتماعية وارتفاع الرواتب وتقدم الحالة الد
أكل اللحم ،   كما أن للحالة عالقة إيجابية بثقافة التغذية والميل نحو الحركة واللياقة البدنية والمعرفة العلمية 

.بمخاطر الحياة المعاصرة  .  

ه ويتبين اليوم أن أفراد المجتمع الراقي يميلون أكثر إلى األكل النباتي وتناول األغذية الطبيعية واإلكثار من الفواك
عن أسعار المواد المطروحة في % 51% : 31والخضر، مع اإلشارة إلى أن أسعار هذه المأكوالت يزيد بنسبة 

 ( . 2114مجلة غداء )  .السوق 

 :التعليق على الدراسات السابقة

أجمعت الدراسات السابقة سواء الدراسة أو البحث أو التقرير في مختلف دول العالم علي العالقة السلبية بين 
اللحوم الحمراء وصحة اإلنسان ، فأثبتت  أنها تسبب في خلل في وظيفة القولون ، وتصلب الشرايين وداء 

النقرس ، حيث يجب التوازن  في استهالك اللحوم بصفة عامة والتقليل قدر اإلمكان من استهالك اللحوم الحمراء 
 .بصورة خاصة 

     :القيمة الغذائية للحوم
در ذات القيمة الغذائية العالية؛ نظرًا الحتوائها على البروتين الحيواني ، إذ تحتوي المائة اللحموم ممن أهم المصا

نسبة بروتين باإلضافة لبعض الفيتامينات وخاصة % 21 -86جرام لحوم األبقار والضأن والدواجن من حوالي 
 ( 8444قر ،تقرير رابطة رعاة الب)  .والدهون واألمالح المعدنية المهم للجسم( ب)فيتامين 

 -: اللحوم أنواع
 :البيضاء اللحوم

ومنها لحوم الدجاج واألرانب والحمام واألسماك وهذه اللحوم يتكون معظمها من خيوط رقيقة، وهي أسهل هضما 
و تحتوي علي جليكوجين وهو في الواقع عبارة عن السكريات . من غيرها، وأصلح للمصابين بأمراض المعدة

 ( 2182مجلة رجيم ، )  .وفير الطاقة التي يحتاج إليها جسم اإلنسانمتعددة وله دور كبير لت
 لحوم بيضاء

 

http://www.google.com.ly/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZi-qV_pHTAhXJvRQKHWLtDD0QjRwIBQ&url=http://www.jalasatdz.com/threads/5506/&psig=AFQjCNHBmjdpqPG9hDWNUADDQL9M6nBmjg&ust=1491642151504023
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 -: الحمراء اللحوم
ومنها لحوم الحيوانات الكبيرة مثل البقر و اإلبل وقد تشمل أيضا لحوم الصغيرة السن من الماعز والضأن ففيها  

وتحتوي علي مادة . حها للمصابين بفقر الدمكثير من الدم والمواد الحديدية، وهي أكثر اللحوم عصارة، وأصل
بروتينه تعرف باسم المايوجلوبين وهذه المادة تساهم في إرسال األوكسجين بكميات كبيرة إلي الخاليا العضلية 

وعند طبخ هذا النوع من اللحوم فان المايوجلوبين يتحول الي ميتمايوجلوبين وهو في العادة غني بالحديد ومصدر 
)  .ي كذلك علي نسبة اكبر من الزنك وبعض الفيتامينات والحديد مقارنة باللحوم البيضاءوتحتو … جيد له

 ( 2186الموسوعة الحرة ، التغذية ، 
 لحوم حمراء

 

    

 -:األخطار المحتملة التي يمكن أن تسببها اللحوم الحمراء 

 .ل غازات نتيجة حدوث التفسخاتاإلسراف في تناول اللحوم الحمراء يخلق بلبلة على صعيد عملية الهضم وتشك 
لى إشعال فتيل مرض النقرس أن  .وكثرة استهالك اللحم األحمر قد تمهد إلى اإلصابة بارتفاع ضغط الدم، وا 

اإلكثار من تناول اللحوم الحمراء التي تحتوي على معدالت عالية من الحديد يساهم في زيادة عملية التأكسد في 
 .ء، خصوصًا الدماغالجسم ما يؤثر في مختلف األعضا

أن اإلسراف في استهالك اللحوم الحمراء يفتح الطريق أمام اإلصابة بالداء السكري النوع الثاني الذي يعتبر من 
و أن هذه اللحوم تعرقل من تحول السكريات الموجودة في األطعمة . أهم األمراض المزمنة على مستوى العالم

 .إلى طاقة بسبب صعوبة هضمها
واسعة قام بها باحثون من كلية طب هارفارد أن اإلكثار من تناول اللحوم الحمراء، خصوصًا  أظهرت دراسة

و أن األشخاص الذين يفرطون في أكل    .المعالجة منها، يزيد خطر الوفاة بالسرطان واألمراض القلبية الوعائية
 .النوماللحوم الحمراء وال يتبعون أنظمة غذائية متوازنة هم أكثر عرضة الضطرابات 

http://www.google.com.ly/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiImMLY_pHTAhUCUBQKHWlxARsQjRwIBw&url=http://www.lahaonline.com/articles/view/%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1/40181.htm&psig=AFQjCNHv4roUDXYG0G4J_d4eMghFlIQqwg&ust=1491642151660010
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أما عن تأثيرات اللحم الضارة فيعزوها الباحثون إلى غناه بالدهون المشبعة والكوليسترول السيئ والحديد 
أيضًا، فإن قلي اللحم األحمر وشيه يساهم في توليد مركبات لها عالقة بزيادة خطر نشوء أمراض . والصوديوم

كمية ، فكل قطعة يأخذها الشخص زيادة عن حاجته ويعتقد أن خطر اللحوم الحمراء هو نتاج عملية ترا. معوية 
ولكن ال يعني هذا أنه يجب العزوف عن أكل اللحوم الحمراء النها سالح ذو حدين،     .تزيد من نسبة الضرر

فهي تملك فوائد عدة من جهة، لكنها على الجهة األخرى قد تسبب حزمة من المطبات الصحية في حال المبالغة 
من الحصافة أن نستهلكها باعتدال من دون إفراط وال تفريط للحصول على فوائدها وتفادي في أكلها، من هنا ف

 ( 2182نور شونو ، . ) وحبذا لو وقع االختيار على اللحم األقل دهنًا بالذات اللحوم البيضاء . أضرارها
- :التحليل اإلحصائي 

حالة ،  221بلس وصبراتة وزواره تكونت من أخذت عينة من مدن الساحل من الشمال الغربي لليبيا منها طرا   
  -:حالة ، تم التحليل اإلحصائي على النحو التالي  59ومدن صحراوية هي مزدة وبني وليد و غدامس وكانت 

 

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة حسب المنطقة ونوع الغذاء

 أوال  : المنطقة

 

 ( توزيع أفراد العينة حسب المنطقة 1شكل )

%( يسكنون 80.3( مبحوثًا وما نسبته )220( أن )1أظهرت النتائج في الشكل رقم )
( مبحوثًا وما نسبته 54في المناطق الساحلية )طرابلس ، صبراتة و زواره( في حين أن )

 %( يسكنون في المنطقة الصحراوية )بني وليد ، مزدة و غدامس(.19.7)
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 نوع الغذاء : ثانيا  

 

 توزيع أفراد العينة حسب نوع الغذاء( 2)شكل 

يعتمدون %( 99.5)أفراد العينة يعتمدون على اللحوم البيضاء في وجباتهم  و من%( 55.5)بينت النتائج أن  
 .على اللحوم الحمراء  في وجباتهم

 :العالقة بين المنطقة ونوع اللحوم

 2يبين توزيع أفراد العينة حسب المنطقة ونوع اللحوم ونتائج اختبار كا( 8)جدول 

 
 الغذاء

 المجموع
قيمة الداللة 
اإلحصائية 

 2كا الختبار
 لحوم
 بيضاء

 حمراء لحوم

 المنطقة
 الساحلية المنطقة

 220 84 136 عدد الحاالت

1.111 

 %811 %31.2 %68.1 %النسبة 
 المنطقة

 الصحراوية
 54 38 16 عدد الحاالت

 %811 %71.9 %24.6 %النسبة 

 المجموع
 274 122 152 عدد الحاالت

 %811 %99.5 %55.5 %النسبة 
 3.198= الجدولية  2،   قيمة كا    8= ،  درجات الحرية    81.817= المحسوبة  2كا قيمة

 
يعتمدون على %( 68.1)أن غالبية أفراد العينة من المناطق الساحلية وبنسبة ( 8)بينت النتائج في الجدول رقم 

حمراء في وجباتهم، كما منهم يعتمدون على اللحوم ال%( 31.2)اللحوم البيضاء في وجباتهم الرئيسية مقابل 
يعتمدون على %( 71.9)بينت النتائج في نفس الجدول أن غالبية أفراد العينة من المناطق الصحراوية وبنسبة 
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منهم يعتمدون على اللحوم البيضاء ، وبينت النتائج أن قيمة الداللة %( 24.6)اللحوم الحمراء في وجباتهم مقابل 
وتشير إلى وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية  1.15وهي أقل من  تساوي صفراً  2اإلحصائية الختبار كا

وهي أكبر من ( 81.817)بين نسب االعتماد على اللحوم حسب المنطقة، وتؤكد ذلك قيمة االختبار المحسوبة 
 وهذا يدل على اعتماد المناطق الصحراوية على اللحوم الحمراء كوجبة رئيسية أكثر( 3.198)القيمة الجدولية 

من اعتماد المناطق الساحلية، في حين أن السكان في المناطق الساحلية اعتمادهم على اللحوم البيضاء أكثر من 
 .اعتماد السكان في المناطق الصحراوية

 
 يبين توزيع أفراد العينة حسب المنطقة ونوع اللحوم( 3)شكل 

 :لإلنسان الصحية المخاطر
الذين يتناولون اللحوم الحمراء كممموجبممة يومممية في طعامهم أكثر عرضمممة أثبتت األبحاث العلممممية أن األشخاص 

من غيرهم إلمراض األمعاء الغمملميمظممممة والمممقمممولمممون وأمراض تصلب الشممممرايين وارتفاع ضغط الدم وما يصاحبها من 
ا ينتج عنها من عملية التمثممميل الغذائي في صممورة تأثير على القمملب والممممدورة الدموية كمممذلك فان اللحمموم الحمراء بم

حامض البولمميك الذي يترسب في الكلى يسبمممب مشممماكمممل صحية عديدة فيها وكذلك يكون الجسم عرضة لترسيب 
الحصوات وخاصة في الكلية والمثانة مما ينتج عنه اإلصابة بالفشل الكلوي وأيضا يوثر على المفممماصل ويمممنتهي 

المطاف إلى مرض النقرس الذي يسمى مرض الملمممموك وقممممممد تكون هذه التسمية مرتمممبممطمممة باإلفراط في أكل  به
و كممملما قل تناول اللحوم الحمراء قلت هذه المخاطر بنسب تصل إلى . اللحوم وكممممونها وجبة ثابتة عند األثرياء

وليس . حوم الحمراء بمعدل مرة في األسبوع أو مرتين في الشهرعشرون بالمائة لدى األشخاص الذين يتناولون الل
هذا وحسب بل أن األحماض الصفراويممة الممتي تنتجها الكبمممد للمسممماعمممدة في هممضمممم الممممدهممممون تممفممممرز أيضا 

الدهون وهمممذا في حد ذاته يرهمممق الكبد  للمسممماعدة في هضممم اللحوم الحممممراء ألنها تحتممموي على نسمبممة عمممالممميمممة من
وهذا ما ينطبق على سكان المدن الصحراوية حيث ترتفع نسبة ( .  2189سوزان الرسن ،. ) والجهاز الهضمي

 .استهالكهم للحوم الحمراء حيث يصبحون عرضة لألمراض سالفة الذكر 
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وأنواعها وأيا كانت الطريقة التي يتم بها طهي لبدائل اللحوم الحمراء مثل األسماك بكل أشكالها  أما بالنسبة 
األسماك وكذلك الدواجن تعد بدائل أكثر صحة واقل ضررا من اللحوم الحمراء فدهونها مفيدة وأقل كولسترول 

واحد من أهم األحماض الدهنيه المضادة لتصلب الشرايين وحماية القلب وأيضا تحد من (  omg 3) وغنية ب 
وهذا ما ينطبق على سكان مدن ( .  2183تقرير الجمعية األمريكية ألمراض القلب )   ارتفاع ضغط الدم     

 . الساحل حيث توفر اللحوم البيضاء بذات األسماك ، هذه البدائل تقي الفرد من العديد من األمراض 
 .خاتمة

، (الليبيين ) ينها العرب و تمثل اللحوم الحمراء ركنًا أساسيًا من أركان النظام الغذائي لدى الكثير من الشعوب ب
فأنها  .وال يمكن إنكار أن هذه اللحوم تحتوي على عناصر غذائية أساسية للجسم وضرورية لكل الشرائح العمرية

عالية القيمة الغذائية، و تمد الجسم بالبروتينات التي تضم كل األحماض األمينية، بما فيها األحماض األساسية 
صالح األنسجة . هاالتي ال يستطيع الجسم تصنيع وتعد البروتينات مهمة للجسم من أجل عمليات البناء وا 

ويحتوي اللحم األحمر  .غرام من اللحم ١١١ويمكن تأمين ثلث حاجة اإلنسان من البروتينات بتناول . المتضررة
لى . ر الدمعلى معادن مهمة للغاية أبرزها الحديد الضروري لصنع كريات الدم الحمر وبالتالي منع اإلصابة بفق وا 

جانب الحديد، هناك معدن آخر ال يقل أهمية هو الزنك الذي يعتبر وجوده ضروريًا إلنجاز عدد من العمليات 
الحيوية، مثل الحفاظ على حاسة الشم، وتنظيم مستوى السكر في الدم، وتقوية الجهاز المناعي لمواجهة العدوى 

 (28، ص 2111الخفاف ، )  .الجرثومية والفيروسية

االحتياج اليومي من  بكميات كبيرة غير مطلوب فان( لحوم حمراء )و يتبين هناء أن استهالك البروتين  
جرام لكل كيلو من الوزن وهو ما يعادل تقريبا كف اليد لذلك فانه يجب عدم 1عن  البروتين بشكل عام ال يزيد

رهاقا للكلى صحيح نحن نحتاج اإلفراط في اللحوم بأنواعها الن ذلك سوف يسبب مشاكل صحية ال قدر هللا  وا 
رهاقه واإلصابة باألمراض ، وباإلمكان تعويض ذلك  إلي البروتين ولكن زيادته سوف تساهم في إرباك الجسم وا 

 ( 2182شيال بينخهام ،)      .أيضا باللحوم البيضاء األقل دهون و كورسترول والمضادة لألكسدة 
- :نتائج البحث 

 .الحمراء في المدن الساحلية والصحراوية يتم استهالك اللحوم  -8
 .تستهلك اللحوم البيضاء بصورة أوضح في المدن الساحلية -2
 . أما اللحوم الحمراء فهي األكثر شيوعا في المدن الصحراوية  -3
 

- :التوصيات 
 .الترشيد عبر األعالم عن استهالك اللحوم الحمراء ومخاطرها -8
 . إلمكان في المدن الداخلية والصحراوية توفير اللحوم البيضاء قدر ا -2
 .نشر ثقافة القيمة الغذائية للخضروات و الفواكه بدل اللحوم  -3
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  -:المراجع 
 -:أوال  الكتب 

 .م ،طرابلس 2113يوسف دمحم الشريك ، الغداء واألمراض،الهيئة العامة للبيئة ،  -8
 .،عمان 2114شر والتوزيع، خلف حسين الدليمي، جغرافية الصحة، دار الصفاء للن-2
العادات الغذائية واألنماط المرضية )عبد علي الخفاف ، دمحم أحمد المومني ، دراسات في جغرافية األمراض-3

 . ،اربد األردن 2111لدى شعوب العالم ،دار الكندي للنشر والتوزيع ،
  -:بحوث  
 . خ ، المانيا أخيم شبيللر ، شؤون التغذية ، جامعة غوتينغن ، بدون تاري -8 
 2182شيال بينخهام ، وحدة التغذية البشرية ، جامعة دن ،أمريكا ،  -2

 التقارير 
 ( FAO ،2116  _2111 تقرير منظمة الزراعة والغداء العالمية)  -8
 ( 2183/  82/  3للمعهد الملكي البريطاني لألبحاث ، ) تقرير  -2
 (.أمريكا   8444تقرير رابطة رعاة البقر ،)  -3
 ( 2183تقرير الجمعية األمريكية ألمراض القلب )  -9

- :المجالت 
 .، المانيا  2114األغنياء والفقراء في ألمانيا ، مجلة غداء ،  -8
 .مجلة الكترونية  2182فوائد اللحم األبيض ، مجلة رجيم ، لها اون الين ،  -2
يجابيات اللحوم البيضاء مقارنة بالحمرا -3  .  2182ء ، مجلة صحة وغداء ، فبراير نور شونو ،سلبيات وا 
 .   2189سوزان الرسن إحصائيات الصحة العامة ،مجلة المعهد الملكي البريطاني لإلحصائيات ، بريطانيا  -9

 شبكة التواصل االجتماعي االنترنت 
 www.mawdoo3.com(  2185موقع موضوع ، أنواع اللحوم ، هايل الجازي ، ديسمبر )  -8

 .  2186ويكيبيدا ، الموسوعة الحرة ، التغذية ، اغسطس  -2

- :المراجع االجنبية 
1- ( IRAN BROWN ،RED MEET  ،2182 ( ) اللحوم الحمراء) 

Red meat what makes in health .(14/03/2012  
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 اسات ذلك على نمو السكان بليبياتأخر سن الزواج  وتراجع القدرة اإلنجابية للمرأة وانعك

 إبراهيم دمحم فائد    أستاذ مساعد            . د     

                         أستاذ مساعد       مةخالد دمحم غو .د  

يرتبط نمو السكان بأي مجتمع سكاني ارتباطما مباشمرا بمعمدلي المواليمد والخصموبة، فكلمما زاد معمدل المواليمد 

علممى نمممو السممكان، والعكممس صممحيح، وزيممادة أعممداد المواليممد مرتبطممة بشممكل مباشممر بزيممادة حمماالت  انعكممس إيجابمما 

الممزواج عنممد سممن مبكممر لكممل مممن الممذكور واإلنمماث، لكممون الممزواج المبكممر يعطممي فرصممة لإلنمماث وقممدرة أكبممر علممى 

 .اإلنجاب والتكاثر

يسمممهل المممتحكم فيهممما بوضمممع مجموعمممة ممممن وتعتبمممر المواليمممد ممممن بمممين أهمممم العواممممل الممممؤثرة فمممي نممممو السمممكان و     

السياسات السكانية المناسبة لحالة المجتمع السكاني، فعند ارتفاع معدالت المواليمد بشمكل كبيمر تلجمأ المدول لوضمع 

مجموعة من السياسات التي من شأنها التقليمل ممن أعمداد المواليمد، كمما همو الحمال فمي الصمين ومصمر علمى سمبيل 

حيح في بعض المجتمعات التي تعماني ممن نقمص معمدالت المواليمد وتراجمع معمدالت المثال ال الحصر،والعكس ص

النمو السكاني، خاصة عند ما تكون تلك المجتمعات تمتلك مساحة جغرافيمة  كبيمرة وثمروات اقتصمادية هائلمة، كمما 

ة وخمسمين هو الحال في المجتمع الليبمي، حيمث تمتمد مسماحة الدولمة علمى رقعمة جغرافيمة تصمل إلمى مليمون وسمتمائ

بمبعض الممدن،وهو معمدل نممو ممنخفض جمدا مقارنمة % 8كيلومتر مربع، وتتراجع فيها معدالت النمو السكاني إلى 

 .ببعض الدول المجاورة واألقل منها مساحة جغرافية،وتفتقر للثروات االقتصادية التي تتمتع بها دولة ليبيا

منهمما االقتصممادية ومنهمما : ى عممدد ممن العوامممل واألسممبابويعمود هممذا التراجممع الكبيممر فممي معمدالت النمممو السممكاني إلمم 

السياسمية التممي أثممرت سمملبا علممى صممورة التركيممب الزواجمي خاصممة بالعقممدين األخيممرين مممن القممرن الماضممي والسممنوات 

التي تلتهما من القرن الحالي، مما  ترتمب عليمه زيمادة كبيمرة فمي نسمبة ممن لمم يسمبق لهمم المزواج ممن السمكان المذكور 

على حد سواء، وانعكس ذلك كله على معدالت المواليد والخصوبة وسبب تراجعا كبيمرا فمي معمدالت النممو واإلناث 

 .السكاني

 واستنادا إلى ما سبق فان مشكلة الدراسة في هذه الورقة البحثية تتمحور حول النقاط التالية
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م  8459غيرات التي طرأت عليها بالفترة م ما هي الصورة التي عليها الحالة الزواجية المدنية للسكان وما أبرز الت8

 م؟ 2116

 م ما أبرز التغيرات التي حدثت على معدالت الزواج النوعية العمرية؟ 2 

 م ما مدى تأثير التغيرات الحاصلة في التركيب الزواجي على معدلي المواليد والخصوبة؟ 3

 سنة؟ 31م  85العمرية الممتدة بين  م ما درجة تأثير تأخر سن الزواج على معدل الخصوبة خاصة بالفئات 9

 م ما أسباب ارتفاع نسبة العنوسة بين السكان وكيفية معالجتها للحد من تأثيرها على معدالت الخصوبة؟ 5

ولإلجابممممممة عممممممما سممممممبق مممممممن تسمممممماؤالت تممممممم تتبممممممع أهممممممم التغيممممممرات التممممممي حممممممدثت علممممممى معممممممدالت النمممممممو والمواليممممممد 

 .ريخي للتركيب الزواجي للسكان الليبيين بالفترة المذكورةوالخصوبة،باإلضافة  إلى تحليل التطور التا

 (.المدنية ) الحالة الزواجية -أوال

تعممد دراسممة التركيممب الزواجممي للسممكان أو ممما يعممرف بالحالممة الزواجيممة ال تقممل أهميممة عممن دراسممة مجموعممة التراكيممب 

مممن العواممممل المممؤثرة بشمممدة علمممى األخممرى وذلمممك لممما لمممه مممن تمممأثير مباشممر علمممى حركممة السمممكان، فالحالممة الزواجيمممة 

مستويات الخصوبة؛حيث أن ارتفاع معدل الزواج العام بمالمجتمع يمؤدي إلمى ارتفماع معمدل المواليمد كمما يمؤثر علمى 

 .العديد من الخصائص االقتصادية واالجتماعية األخرى 

آخر ومن مجتمع إلى  هذا ويالحظ من دراسة التركيب الزواجي للسكان أن معدالت الزواج تختلف من مكان إلى  

آخمممر  متمممأثرة بعمممدد مممممن العواممممل الثقافيمممة واالقتصممممادية واالجتماعيمممة، وطبيعمممة التركيممممب النممموعي والعممممري لسممممكان 

المجتممع، وكمذلك التركيممب الريفمي الحضممري، الخمتالف العممادات والتقاليمد بممين الريمف والحضممر؛ حيمث أنممه عمادة ممما 

 .واضح بين الريف والحضر تختلف نسبة كل من المتزوجين والمطلقين بشكل

وللتعرف على أثر الحالة الزواجيمة علمى القمدرة اإلنجابيمة للممرأة ومعمدالت النممو السمكاني فمي ليبيما تمم تنماول 

سممنة إلممى أربعممة مجموعممات أو  أقسممام،وتم التركيممز  85الحالممة الزواجيممة بتصممنيف السممكان الممدين تزيممد أعمممارهم عممن 

 .أثيرا على الخصوبة، وتم إهمال السكان األرامل والمطلقين من الدراسةعلى مجموعتين فقط لكونهما األكثر ت
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 :السكان الدين لم يسبق لهم الزواجأـ 

سنة ولم يتزوجوا بعد، وبمالنظر إلمى  85تمثل هذه الفئة مجموعة الشباب من الذكور واإلناث الدين تعدت أعمارهم 

مممن جملممة السممكان الممذين تزيممد %  22.1تصممل إلممى  أن  نسممبتها(  8) هممذه الفئممة مممن السممكان يتبممين مممن الجممدول 

؛ وذلممك % 82.9واإلنمماث %  33.8سممنة، وبلغممت جملممة مممن لممم يسممبق لهممم الممزواج مممن الممذكور  85أعمممارهم عممن 

مممإلى تراجممع نسممبة هممذه الفئممة لممدى اإلنمماث  8469م،هممذا وقممد أشممارت نتممائج التعممداد العممام للسممكان لسممنة  8459عممام 

 %. 23.8 وعند الذكور إلى%  5.9إلى 

م عمما كانمت عليمه فمي الماضمي إال  أن نسمبة ممن لمم 8473وبالرغم من تحسن الظروف االقتصادية للسكان سنة 

نمماث لتصممل إلممى %  28يسممبق لهممم الممزواج قممد تجمماوزت  م، كممما يالحممظ 8419سممنة % 31لجملممة السممكان ذكممور وا 

تطمور :لمك األممر لعمدد ممن األسمباب منهماتضاعف هذه النسبة لدى اإلناث فيما بمين التعمدادين األخيمرين، ويعمزى ذ

 .الوضع التعليمي للمرأة وانخراط النساء في العمل

 %والنوع ( الزواجية ) الحالة المدنية   (0) جدول

 أرامل مطلقون متزوجون لم يسبق لهم الزواج السنة

 مجموع إناث ذكور  مجموع إناث ذكور  مجموع إناث ذكور  مجموع إناث ذكور 

0954  3380 0784 7788 6080 6285 6483 789 486 382 789 0585 987 

0964 3380 584 0483 2089 2284 2482 785 382 380 785 0384 289 

0923 7986 0784 70 6289 23 2184 083 386 785 087 00 680 

0984 4486 37 3883 5382 5589 5488 188 788 088 189 983 580 

0996 55 4687 5186 44 45 4485 1.4 088 080 186 2 388 

7116 5286 4883 583 4086 4388 4782 183 083 188 186 682 385 

 (.بتصرف) نتائج التعداد العام للسكان حسب السنوات الواردة بالجدول :المصدر

، % 51.6م فقممد تطممورت نسممبة مممن لممم يسممبق لهممم الممزواج مممن الجنسممين بصممورة كبيممرة  لتبلممغ 8445أممما فممي سممنة 

، ويعود هذا االرتفاع الكبير فمي كمل نسمبة عمن % 55، ووصلت عند الذكور إلى % 96.2إلناث وسجلت عند  ا

سمابقاتها إلمى بعممض التغيمرات الحاصمملة  فمي العوامممل االقتصمادية واالجتماعيمة؛ حيممث شمهدت تكمماليف المزواج التممي 

شمروط المزواج بمالمجتمع  يتحملها الذكور من السكان دون اإلناث ارتفاعما باهظما، همذا باإلضمافة  إلمى تغيمر بعمض
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الليبي حيث أصبح شرط المسكن المستقل للزوج  عن األسرة  من أهم شروط الزواج عند نسبة كبيرة ممن السمكان، 

ونتيجممة للتغيممر الكبيممر الممذي شممهدته أسممعار العقممارات بالدولممة فممي فتممرة التسممعينيات مممن القممرن الماضممي أصممبح هممذا 

بة كبيممرة مممن الممذكور، سمميما بهممذه الفتممرة التممي شممهدت فيهمما معممدالت الشممرط يمثممل أكبممر عممائق يقممف أمممام زواج نسمم

م  8419%  9.7اقتصمماديا ممن السممكان؛ حيمث ارتفعممت معمدالت البطالممة مممن  البطالمة ارتفاعمما كبيمرا بممين النشمطين

م،األمممممر المممذي  انعكمممس سممملبا علمممى الحالممممة  2116سمممنة %  23.2م وتطمممورت إلمممى  8445%      81.9إلمممى 

 .ن الجنسينالزوجية للسكان م

هذا وقد ساهم ارتفاع المستوى التعليمي لإلناث  بصورة واضحة على زيادة نسبة من لم يسبق لهم الزواج وخاصمة 

سمنة، كمما ال  يمكمن إغفمال دور التركيمب النموعي العممري فمي تغيمر  31م 85عند اإلناث بالفئة العمريمة الممتمدة ممن

يتبمين أن نسمبة المذكور المذين لمم يسمبق لهمم المزواج (  2) جمدول نسبة من لم يسبق لهم الزواج من السكان، فمن ال

أعلممى مممن مثيلتهمما عنممد اإلنمماث فممي األعمممار المبكممرة، وهممي ظمماهرة طبيعيممة، فممالزواج المبكممر فممي السممن يحممدث بممين 

 .اإلناث بمعدالت أعلى من الذكور

 المعدالت النوعية العمرية لمن لم يسبق لهم الزواج  (2)جدول 

 م 7116 م 0995 م  0984 م 0923 م 0964 الفئة العمرية

 إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور 

 9283 9983 92 9988 8782 9886 5587 98 0383 9386 09ـ 05

 8389 9284 2488 9684 7883 2480 289 6886 489 6986 74ـ 71

 59.7 8287 4082 27 487 7985 082 7187 782 3583 79ـ  75

 4783 6187 0884 7685 084 284 080 587 086 0389  34ـ 31

 3185 78 585 686 188 783 189 089 182 285 39ـ  35

 0285 07 784 387 185 086 080 088 182 386 44ـ  41

 280 689 189 089 184 083 182 189 188 089 49ـ  45

 788 486 189 0 083 087 186 084 182 082  54ـ  51

 787 386 080 188 186 080 182 188 084 080  59 ـ 55

 787 786 087 189 185 083 189 184 080 189  64ـ  61

 085 784 186 0 185 080 0 080 089 087 69ـ 65

 083 088 182 087 180 187 182 187 085 087 24ـ  21

 789 384 188 182 182 087 185 085 188 085 ـ فأكثر 25

 (.بتصرف) التعداد العام للسكان حسب السنوات الواردة بالجدول بيانات : المصدر
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من الجدول السابق يالحظ زيادة نسبة من لم يسبق لهم الزواج من الفئات العمرية األولى مع مرور المزمن، 

ما يعكس بوضوح أثمر العاممل التعليممي علمى تمأخر سمن المزواج علمى المذكور واإلنماث؛ حيمث ارتفعمت نسمبة ممن لمم 

 47.3م إلمى  8469سمنة %  83.9سنة ممن  84م  85هن الزواج من اإلناث الالتي تتراوح أعمارهن من يسبق ل

م، هذا ويتضح من الجدول نفسه أن المعدالت النوعية العمرية لمن لم يسبق لهم المزواج بليبيما قمد  2116سنة % 

سمنة، ويمرد  24الفئات العمريمة األقمل ممن  طرأ  عليها تغير كبير بين كل فترة تعدادية والفترة التي تليها، سيما عند

األول هممو عاممل التعلمميم، والثمماني يتمثمل فممي العوامممل االقتصمادية، حيممث ارتفعممت :همذا التغيممر إلممى عماملين أساسمميين

نسممبة مممن لممم يسممبق لهممم الممزواج بشممكل واضممح مممع مممرور الممزمن سمميما عنممد اإلنمماث مممن تلممك الفئممة العمريممة، وهممذا 

 .(8)ير الحاصل على التركيب التعليمي للسكاناالرتفاع يتماشى مع التغ

 :ب ـ السكان المتزوجون 

الممزواج همممو ظممماهرة شمممرعية قانونيمممة ولممميس ظممماهرة حيويممة؛ لمممذلك فمممإن مقارنتمممه علمممى مسمممتوى الدولمممة أو حتمممى 

المنطقمة الواحممدة تعترضممه مشممكلة التبمماين فمي األنممماط المحممددة لممه، فممالزواج لمه أنممماط متعممددة منممه الممزواج األحممادي 

هممو زواج رجممل واحممد مممن امممرأة واحممدة ويعتبممر مممن أكثممر  أنممماط الممزواج شمميوعا، والممنمط الثمماني يتمثممل فممي الممزواج و 

المتعممدد ويحتممل هممذا النمموع نسممبة ال بممأس بهمما بممين السممكان خاصممة فممي سممنوات التعممداد األولممى؛ حيممث أن العائممد مممن 

النوع من الزواج قد أخذت في التراجع الملحوظ منذ إنجابا  ألطفال يفوق التكاليف المترتبة عليه،إال  أن نسبة هذا 

منتصممف الثمانينيممات مممن القممرن الفممارط؛ وذلممك بسممبب ارتفمماع تكمماليف الممزواج مممن جهممة وتراجممع العائممد مممن إنجمماب  

 .األطفال مقابل ارتفاع تكاليف اإلنجاب

م؛  2116ت ممما عممدا عممام وتعتبممر نسممبة المتممزوجين مممن السممكان أعلممى نسممبة فممي التركيممب الزواجممي بكافممة التعممدادا

؛  وهممذا التراجممع يعطممي مؤشممرا خطيممرا علممى القممدرة اإلنجابيممة للمممرأة، % 93.3حيممث تراجعممت نسممبة المتممزوجين إلممى 

 .وينعكس بالتالي على معدل المواليد الخام في المستقبل

                                                           
(1)

ور العلوم اإلنسانية في مجلة كلية اآلداب، عدد خاص بمؤتمر كلية اآلداب تحت شعار د) إبراهيم دمحم فائد، تطور نسبة األمية بليبيا 

 .م 2711معالجة قضايا المجتمع،
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واج النمموعي م تبممين أن معممدل الممز  2116م و  8459ومممن مقارنممة  المعممدالت العمريممة النوعيممة للممزواج بممين عممامي 

سنة قد شمهد تغيمرا كبيمرا فمي الفتمرة الفاصملة بمين التعمدادين، يتمثمل ذلمك  31م  85عند الفئات المرية التي تمتد من 

م بصورة كبيرة عما كان عليه بسب تغير معدل العممر  2116التغير في تراجع معدل الزواج النوعي العمري سنة 

 .لزواج بسبب اختالف األوضاع االجتماعية واالقتصادية للسكانعند الزواج األول لكل من الجنسين وتأخر سن ا

 .معدل الزواج النوعي العمري النسبي    (3) جدول 

 م 2776 م 1114 الفئة العمرية

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

 276 471 770 1570 2475 271 09ـ 05

 1572 2571 271 4171 5575 1170 74ـ 71

 5775 4471 1175 07.3 1274 4572 79ـ  75

 1270 1676 4570 5570 1575 0471 34ـ 31

 0571 6076 5772 5171 1272 56 39ـ  35

 5175 0171 1175 5175 5071 1171 44ـ  41

 5175 5571 1476 5075 5276 1271 49ـ  45

 5074 0576 1672 5174 0771 1275 54ـ  51

 54 0171 1671 5775 6070 1271 59ـ  55

 0171 6175 1675 65 4175 1771 64ـ  61

 0575 1170 1171 6475 4271 50 69ـ 65

 1172 2575 5171 4171 1071 5171 ـ فأكثر 21

 (.بتصرف) بيانات التعداد العام للسكان حسب السنوات الواردة بالجدول : المصدر
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 (1) شكل 

 

 ( 3) جدول  بيانات: المصدر

م  2116نجمده تراجمع سمنة %  2.5م 8459سمنة  84م  85بالفئمة العمريمة  فبينمما بلمغ معمدل المزواج عنمد المذكور

%  2.4إلممى %  85.7قممد انخفممض مممن  29م  21كممما أن معممدل الممزواج عنممد الفئممة العمريممة    %.  1.7إلممى 

، وقد ظهرت حدت التراجع عند اإلناث بصورة % 85.1إلى %  91.2من           24م  25وتراجع عند الفئة 

%  29.1سمنة ممن  84م 85نهما عنمد المذكور؛ حيمث تراجمع معمدل المزواج عنمد اإلنماث بالفئمة العمريمةأكبمر بكثيمر م

%  42.9،وانخفمض ممن % 23.5إلمى %  13.3سنة ممن  29م 21، وتراجع عند الفئة الممتدة من % 9.5إلى 



 م7102يونيو   مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية         العدد الثالث 

 

 165 م7102مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية      العدد الثالث         يونيو 

مجممل الفئمات  سنة، هذا وشهد معدل الزواج العممري تغيمرا ملحموظ فمي 24م  25عند الفئة العمرية %  99.4إلى 

سمنة، لعمدم تمأثر تلمك الفئمات  31العمرية األخرى،إال أن نسبة التغير جاءت أقل من الفئات العمرية التي تقمل عمن 

العمرية بالتغيرات الحاصلة على الحالة التعليمية للسكان، و إنمما يعمود التغيمر الحاصمل عليهما إلمى مما حمدث علمى 

 .دينمعدلي الطالق والترمل من تغير بين التعدا

م بمممدأ باالرتفممماع  8459وممممن تحليمممل بيانمممات الشمممكل السمممابق تبمممين أن منحنمممى المممزواج العممممري لإلنممماث سمممنة 

سمنة، ثمم بمدأ فمي  39م  31سمنة ليصمل المنحنمي إلمى قمتمه عنمد الفئمة العمريمة  29م  24السريع عنمد الفئمة العمريمة 

نسممبة الترمممل والطممالق عنممد الفئممات العمريممة سممنة متممأثرا بارتفمماع  99م  91االنخفمماض السممريع عنممد الفئممة العمريممة 

 .المتقدمة في السن

 .نمو السكان على المستوى القومي  -ثانيا

م وسبق هذا التعداد تعمدادين أوليمين جماءا فمي فتمرة االحمتالل  1954جاء أول تعداد رسمي للسكان في ليبيا سنة  

م والثاني في الحادي والعشرين من أبريل  1931األول كان في الحادي والعشرين من أبريل سنة : اإليطالي لليبيا

م، ورغم عدم دقة بياناتهما إال أنها أوضحت الزيادة العددية للسكان فمي فتمرة الخممس سمنوات الممتمدة  1936سنة 

نسمممة، ثممم زاد عممدد السممكان  654716ممما بممين التعممدادين، فمممن التعممداد األول تبممين أن عممدد سممكان ليبيمما قممد بلممغ 

، وممن (39)نسممة 71257أن عمدد السمكان قمد زاد بمقمدار : م؛ أي 1936نسممة فمي تعمداد  732973ليصل إلى 

الممذي يوضممح تطممور عممدد السممكان فممي ليبيمما ومقممدار ونسممبة الزيممادة السممكانية فيممما بممين (  8) بيانممات الجممدول رقممم 

ة السمكانية قمد تباينمت إال أن مقمدار ونسمبة الزيماد عمام التعدادات السكانية تبين أن عدد سكان ليبيما قمد تطمور بشمكل

 43.7) م  8469مم 8459ما بين الفترة التعدادية واألخرى، فبينما لم تتجاوز نسبة الزيادة السكانية ما بين تعدادي

نسمممبة الزيمممادة قمممد ارتفعمممت بصمممورة طفيفمممة فمممي الفتمممرة : نسممممة، نجمممدها؛ أي 475496بزيمممادة عدديمممة مقمممدارها % ( 

م متجماوزة  8419م 8473لها في الفترة التعدادية الثالثة الممتدة بين عامي  التعدادية الثانية، وشهدت أعلى ارتفاع

،ويعممود سممبب االرتفمماع إلممى تحسممن األحمموال االقتصممادية للدولممة وممما ترتممب عليهممممما ممممممن عممودة للسكمممان % ( 61) 

،مقابمل انخفماض الممهاجرين خمارج البالد ممن جهمة وارتفماع معمدالت الخصموبة وزيمادة عمدد المواليمد ممن جهمة أخرى 
                                                           

(
39

أ،أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، مصلحة اإلحصاء والتعداد، سلسلة الدراسات .ش. ل. ع. ج(
 .10م،ص  1105واإلحصاءات الحيوية،
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معدل الوفيات العام استجابة إلى تحسن األحوال الصحية عما كانت عليه، وترتب عن هذا كله زيادة عدد السكان 

 نسمة 1388251بمقدار 

 تطور أعداد السكان ومعدال النمو السكاني في ليبيا    ( 4) جدول 

 السنة عدد السكان %معدل النمو  مقدار الزيادة نسبة الزيادة

 8459 8111173 مممممممممممممم ممممممممممممم ممممممممممممم

93.7 
475496 

3.6 8569364 8469 

93.1 
684868 

9.1 2294237 8473 

68.2 8311258 9.9 3637911 8419 

38.4 
1161577 

2.5 9744165 8445 

81.2 173466 8.5 5673138 2116 

 .ات السنوية للسكانمجموعة التعداد ىإعداد الباحث باالعتماد عل: المصدر

م فقممد أخممذت نسممبة الزيممادة السممكانية فممي االنخفمماض؛  8445ممم 8419أممما فممي الفتممرة التعداديممة الممتممدة ممما بممين     

، ويعممود % ( 38.4) حيممث تراجعممت إلممى قرابممة نصممف ممما كانممت عليممه فممي الفتممرة التعداديممة السممابقة لهمما، فسممجلت 

رت بهمما ليبيمما فممي النصممف الثمماني مممن هممذه الفتممرة التعداديممة، تلممك سممبب هممذا التراجممع إلممى الظممروف السياسممية التممي ممم

الظروف المتمثلة في فرض بعمض العقوبمات الدوليمة والتمي ممن بينهما الحصمار الجموي، همذه العقوبمات ترتمب عليهما 

ليبممي ارتفماع كبيمر فممي األسمعار وتراجممع حماد فممي قيممة العملممة المحليمة أمممام المدوالر األمريكممي، فبينمما كممان المدينار ال

دوالر فممي فتممرة التسممعينيات، نجممم  1.27يعممادل ثممالث دوالرات أمريكيممة فممي فتممرة الثمانينممات نجممده قممد تراجممع ليعممادل 

عليه بالتالي ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة، وتراجع واضح في معدالت الزواج والمواليد مع بقاء معمدل الوفيمات 

فممي قيمممة العملممة المحليممة علممى هجممرة عممدد كبيممر مممن العمالممة قريممب مممما كممان عليممه سممابقا، كممما عمممل هممذا التراجممع 

األجنبيممة الوافممدة مممما أدى بالتممالي إلممى تراجممع نسممبة الزيممادة السممكانية إلممى الحممد الممذي وصمملت إليممه، وقممد اسممتمر هممذا 
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أخمذت التراجع في مقدار ونسبة الزيمادة السمكانية فمي الفتمرة التعداديمة األخيمرة متمأثرا بمنفس الظمروف السمابقة؛ حيمث 

فمممي الفتمممرة الممتمممدة بمممين عمممامي % (81.2) م حتمممى بلغمممت8459نسمممبة الزيمممادة تسمممجل أدنمممي مسمممتوى لهممما منمممذ عمممام 

 .م 2116م 8445

 ( 7) شكل 

 

 (. 4) بيانات الجدول : المصدر

الذي يوضح تطور معمدالت النممو السمكاني فمي ليبيما يتبمين أن معمدل النممو السمكاني منمد عمام (  2) ومن الشكل  

م قد اتجه نحو االرتفاع التدريجي حتى منتصف التسمعينيات ممن القمرن الماضمي، فبينمما كمان معمدل النممو  8469

) نجمده قمد ارتفمع فمي الفتمرة التعداديمة الثانيمة ليبلمغ % (  3.6) م يسماوي  8469مم 8459في الفترة الممتدة ما بين 

فمممي الفتمممرة الممتمممدة مممما بمممين % (  9.9)   ، همممذا وقمممد اسمممتمر معمممدل النممممو السمممكاني فمممي االرتفممماع ليبلمممغ% ( 9.1

م، ويعزى ذلك إلى االنتعاش االقتصادي الذي شهدته الدولة وما ترتب عليه من ظهور للعديد من  8419م 8473

المشاريع في شتى المجاالت، هذه المشاريع التي خلقت العديد من فرص العمل، مما اسمتدعى الحاجمة إلمى العديمد 

لعاملممة األجنبيممة، والتممي أثممرت بممدورها فممي ارتفمماع معممدل النمممو السممكاني بالدولممة، هممذا وال يمكممن إغفممال مممن األيممدي ا

 ليبياتطور معدل النمو السكاني في  ( 0) شكل 
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الممدور الممذي لعبممه ارتفمماع معممدل المواليممد الخممام والتراجممع الممذي شممهده معممدل الوفيممات الخممام فممي ارتفمماع معممدل النمممو 

 .السكاني في تلك الفترة التعدادية

ي بليبيمما فممي التراجممع بصممورة واضممحة منممذ بدايممة العقممد األخيممر مممن القممرن هممذا وقممد أخممذ معممدل النمممو السممكان

% (  8.5) م، وتراجع بعد ذلك إلى  8445م 8419في الفترة الممتدة بين عامي % (  2.5) العشرين حتى بلغ 

سمممتوى فمممي الفتمممرة التعداديمممة األخيمممرة متمممأثرا بتراجمممع أعمممداد العمالمممة الوافمممدة، وانخفممماض الخصممموبة بسمممبب ارتفممماع الم

 .التعليمي لإلناث، وزيادة نسبة مساهمة النساء في مجمل األنشطة االقتصادية وخاصة الخدمية منها

 :المواليد -أ

تعد دراسة المواليد أحد الجوانب المهممة فمي الدراسمات السمكانية؛ألنها تعمد المحمدد المرئيس ممع الوفيمات لنممو 

هممما ممممن الوفيمممات، فمممإذا كانمممت الوفيمممات ممممن األممممور السمممكان وتممموزيعهم وخصائصمممهم، وهمممي أصمممعب فهممممًا فمممي تحليل

الحتميممة والفرديممة، فممإن اإلنجمماب يختلممف عنهمما تماممما؛ ألن المواليممد خاضممعة للممتحكم البشممري وتتممأثر بمجموعممة مممن 

ذا كانممت الوفيممات تحممدث ألي فممرد مممن المجتمممع وفممي أي  العوامممل االقتصممادية واالجتماعيممة والنفسممية والسياسممية،وا 

 .(8)ال يحدث إال للنساء المتزوجات والالئي في سن الحمل عمر فإن اإلنجاب

إن المواليمممد بأعمممدادهم المطلقمممة يمثلمممون قيممممة اإلضمممافة التمممي يترتمممب عليهممما زيمممادة عمممدد السمممكان فمممي أي جهمممة ممممن  

العممالم،وال تعطممي مؤشممر قمموي للمقارنممة بممين أي منطقممة وأخممرى فممي القممدرة علممى التجديممد وأيهمما أقممل سممرعة فممي النمممو، 

إذا كان الفرق في عدد السكان بين المنطقتين كبير، وعلى هذا األساس ثم اسمتخدام مجموعمة ممن الصميغ  وخاصة

والمعادالت الرياضية كمعدل المواليمد الخمام ومعمدل الخصموبة العاممة والعمريمة النوعيمة الخاصمة وغيرهما فمي دراسمة 

بليبيا ليتم التعرف عليهما وعلمى اختالفهما ممن فتمرة المواليد،وتم االستعانة بمجموعة هذه المقاييس في دراسة المواليد 

زمنية ألخرى، ومعرفة االتجماه المذي تسمير نحموه معمدالت المواليمد السمكانية بالدولمة، ممع محاولمة إبمراز أهمم العواممل 

د التي أثرت على اختالف معدالت المواليد من فترة زمنية إلى أخرى، والمتمثلمة فمي العمرف والقميم والعمادات والتقاليم

والعوامل االقتصادية واالجتماعية والصحية والثقافية التي يظهر تأثيرها واضحًا في مدى تقدم أو تأخر سن الزواج 

 .بين المجتمعات وانعكاسات ذلك على معدالت النمو السكاني
                                                           

 .151 م،ص2776فايز دمحم العيسوي، أسس جغرافية السكان،دار المعرفة الجامعية، االزبطية، (1)
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قمة ومن دراسة معدل المواليد الخام لدولة ليبيا والذي يعتبر من أبسط معدالت المواليمد كونمه يعبمر عمن العال

جمممالي عممدد السممكان فممي منتصممف السممنة، وذلممك باالعتممماد علممى مجموعممة اإلحصمماءات  بممين عممدد المواليممد أحيمماء وا 

ومنمممه تبمممين أن (  5) الحيويمممة للسمممنوات التمممي تمممم فيهممما إجمممراء التعمممدادات السمممكانية فمممي ليبيممما، أمكمممن إعمممداد الجمممدول 

ادة والنقصمان؛ حيمث بلمغ معمدل المواليمد الخمام سمنة معدالت المواليد الخام بالدولمة قمد شمهدت تذبمذب كبيمر بمين الزيم

م، والجممدير بالممذكر هنمما أن هممذين  8469فممي األلممف عممام ( 23.1)فممي األلممف، ثممم تراجممع إلممى ( 24.5)م  8459

المعدلين مشكوك في صحتهما، نظرًا لعدم دقة التسجيالت الخاصة بالمواليمد والوفيمات فمي تلمك الفترة؛حيمث اتضمح 

اليممد والوفيممات المبلممغ عنهمما فقممط، ونظممرا لمحدوديممة مراكممز التبليممغ وعممدم إحسمماس بعممض السممكان أنممه يممتم تسممجيل المو 

بأهمية التسجيل لحماالت المواليمد والوفيمات، خاصمة أن أغلمب الموالدات فمي تلمك الفتمرة تمتم خمارج المستشمفيات، فمإن 

لتبليغ عن حمدوث بعمض حماالت بعض األهالي وخاصة القاطنين بالجهات البعيدة عن مراكز التسجيل لم يهتموا با

 .الوالدة، مما انعكس ذلك سلبا على دقة معدالت المواليد

 م 7116 ـ 0954 تطور معدل المواليد الخام في األلف للفترة الممتدة من  ( 5) جدول 

 السنة ليبيا

 م 0954 2171

 م 0964 2575

 م 0923 4671

 م 0984 4171

 م 0995 2771

 م 7116 2274

 .عداد الباحث اعتمادا علىإ: المصدر

 الواردة بالجدول لألعوام  الحيوية تااإلحصاءـ الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق،مجموعة 5

 .النتائج النهائية للتعداد العام للسكان ،مصلحة اإلحصاء والتعداد ،ـ أمانة التخطيط3 
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المواليد الخام الخاصة بباقي م وتتبعنا معدالت  8459،8469أما إذا ما استثنينا ما يتعلق بعامي 
التعدادات األخرى، فإننا نالحظ أن معدالت المواليد الخام  قد اتجهت نحو التراجع التدريجي فمن الشكل البياني 

في األلف (  95.4)م إلى  8473في األلف سنة ( 96.8)نالحظ أن معدل المواليد الخام قد تراجمع من (  3)
م، حيث لم يتعد معدل  8445دل في التراجع ليسجل أدني انخفاض له عام م، ثم استمر هذا المع 8419سنة 

في األلف، ويعود سبب هذا التراجع إلى األزمة السياسية التي مرت بها البالد وانعكاساتها (  21.8)المواليد الخام
اط على اقتصاديات السكان؛ حيث بدأت معدالت البطالة تشكل نسبة عالية في توزيع السكان حسب النش

االقتصادي، وترتب على هذا كله انخفاض في عدد حاالت الزواج في فترة التسعينات؛ حيث ارتفعت نسبة من لم 
 8473عام % 84.9م بدال عن        8445عام %  97.1يسبق لهم الزواج من السكان لتسجل نحو

 .م،وبالتالي انخفاض عدد المواليد وتراجع معدل المواليد الخام 

 

 ( 5) نات الجدول بيا: المصدر 

هذا وال يمكن إغفال دور ارتفاع المستوى التعليمي لإلناث وانخراط المرأة في مجال العمل بنسبة أعلى 
بكثير عما كانت عليه في الفترات التعدادية السابقة في التأثير على معدل المواليد الخام في كافة أنحاء ليبيا 

وهذا ما تأكد تماما من دراسة الحالة التعليمية للسكان .سنة 31 وخاصة فيما يخص الفئات العمرية التي تقل عن
بليبيا؛ حيث تراجعت نسبة األمية لإلناث بالفترات التعدادية األخيرة إلى ربع ما كانت عليه في التعدادات األولى، 

%  3.9م بدال عن  8445عام %  4.82ورافق هذا التراجع ارتفاع في نسبة مساهمة اإلناث في العمل لتصل 
 .م 8473سنة 

هذا وقد أشارت اإلحصاءات الحيوية للسكان إلى أن معمدل المواليمد الخمام قمد اتجمه نحمو االرتفماع التمدريجي 

م، وقممد جمماء هممذا االرتفمماع اسممتجابة لتحسممن  2116فممي األلممف عممام ( 22.9)م حتممى بلممغ 2111مجممددا منممذ عممام 



 م7102يونيو   مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية         العدد الثالث 

 

 161 م7102مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية      العدد الثالث         يونيو 

ت تمر بها الدولة في التسمعينات ممن القمرن الماضمي، كمما األحوال االقتصادية بعد انفراج األزمة السياسة التي كان

م على توزيع عدد كبيمر ممن القمروض السمكنية لحمل أزممة السمكن التمي تعتبمر  2119أن الدولة قد عملت منذ عام 

مممن أكبممر المشمماكل التممي تواجممه الشممباب فممي سممن الممزواج، فنممتج عنهمما ارتفمماع معممدل الممزواج وزيممادة أعممداد المواليممد و 

 .م 8445ارتفاع معدل المواليد الخام عما كان عليه في عام بالتالي 

 .معدل الخصوبة العام -ب

وهو يعتبر أدق من المقياس السابق حيث يستبعد الذكور من عدد السكان كما أنه يهمل مجموع اإلناث التي تقع 

 .سنة والتي تمثل عدد اإلناث في سن اإلنجاب 94م 85خارج الفئات العمرية الممتدة من 

 بليبيامعدل الخصوبة العام    ( 6)جدول 

 السنة معدل الخصوبة العام في األلف

154 1114 

1571 1164 

212 1105 

240 1154 

55.9 1111 

175.1 2776 

 .إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

 .5991 5901ـ 5912ـ 5911ـ 5911الحيويةلألعوام  تااإلحصاءـ الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، مجموعة 5

 .النتائج النهائية للتعداد العام للسكان ،مصلحة اإلحصاء والتعداد ،ـ أمانة التخطيط3

 

فمي األلمف، (  134) م حموالي         8459تبين أن معدل الخصوبة العام قد بلغ عمام ( 6)من الجدول 
إلمى وجمود خلمل فمي التسمجيالت فمي األلمف، وهمذا التراجمع ربمما يعمو ( 93.1) م ليسمجل 8469ثم تراجع فمي عمام 

م فقد شهد معدل الخصوبة العام أعلمى مسمتوى  8473الخاصة بالمواليد في بيانات إحدى التعدادين، أما في سنة 
فممي األلممف متممأثرا (  247)م ليبلممغ  8419فممي األلممف، تممم تراجممع بصممورة بسمميطة عممام (  252) لممه حيممث سممجل 

لمرأة فمي مجمممال العمممل وتمأخر سمن المزواج، وخيمر دليمل يمكمن االسمتناد بارتفاع المستوى التعليمي لإلناث وانخراط ا
سممنة فممي  29م  85منممه فممي ذلممك هممو ارتفمماع نسممبة اإلنمماث التممي لممم يسممبق لهممن الممزواج فممي األعمممار الممتممدة مممن 



 م7102يونيو   مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية         العدد الثالث 

 

 107 م7102مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية      العدد الثالث         يونيو 

م بسممبب زيممادة أعممداد المنخرطممات ممممنهن فممي الدراسممة الجامعيممة، وبصمممفة 8419التعممدادات التممي جمماءت بعممد عمممام 
سنة، حيث تراجعت نسبة المتزوجات بهذه الفئمة العمريمة  84م 85لدى اإلناث التي تتراوح أعمارهن ما بين خاصة 

وفي المقابل تبين (8)م، 2116سنة %  83م  لتصل إلى  8473سنة % 99.1م إلى 8469سنة %  16.7من 
ي قد شهدت فمي الفتمرات األخيمرة أن نسبة وأعداد  اإلناث المنخرطات بالدراسة في مراحل التعليم المتوسط والجامع

 .ارتفاعا كبيرا عما كانت علية في السابق، وتراجعت نسبة األمية لدى  اإلناث بصورة عالية جدا

أطفممال لكممل ( 83.9)م؛ حيممث لممم يتعممد 8445هممذا وقممد شممهد معممدل الخصمموبة العممام أدنممي انخفمماض لممه فممي عممام 

إليها أن هذا التراجع فمي معمدل الخصموبة العمام قمد جماء  أنثى في سن الحمل، والحقيقة التي ينبغي اإلشارة 8111

نتيجة لمجموعة من الظروف الطارئة التي مرت بها الدولة  في فترة التسعينات،وتداعياته االقتصادية على السكان 

لهمذا فإنمه ال يعطمي إشمارة حقيقيمة عمن االتجماه المذي يسممير نحموه معمدل الخصموبة العمام بليبيما والمذي يؤكمد ذلمك هممو 

 .م 2116في األلف عام (  815.1) ودة ارتفاع هذا المعدل ليسجل ع

 ـ معدل الخصوبة العمرية الخاصة 3

يعتبر هذا المعدل أكثر دقة وتفصيال للظاهرة  من المعدلين السابقين كونه يوضح مدى االختالف بمين النسماء فمي 

حمظ أن النسماء الالتمي ينتممين إلمى الفئمة قدرتهن على اإلنجاب في فئات السن المختلفة، ففي عامة المجتمعمات يال

العمرية األقل من عشرين سنة أقل مساهمة في عملية اإلنجاب ممن اإلنماث الالتمي ينتممين للفئمات العمريمة الممتمدة 

سمممنة إال أن نسمممبة مسممماهمة همممذه الفئمممة تختلمممف ممممن مجتممممع إلمممى آخمممر، فعمممادة مممما ترتفمممع فمممي  (  24مممم 21)مممما بمممين 

نخفض فيها سن الزواج عند اإلناث وتنخفض في المجتمعات الحضمرية التمي تتسمم عمادة المجتمعات الريفية التي ت

بتأخر سن الزواج، والذي يميز هذا المعدل عن غيره أنمه ينسمب المواليمد إلمى النسماء فمي سمن الحممل وفمي كمل فئمة 

ات السمممكانية عمريمممه علمممى حمممدا، فيتالشمممى بالتمممالي أثمممر اخمممتالف التركيمممب العممممري للسمممكان بمممين مجموعمممة  التعمممداد

 .وبالتالي يتسنى مقارنة معدل الخصوبة للمجتمع الواحد بين كل فترة تعدادية وأخرى 

وفممي هممذه الدراسممة تمممت المقارنممة مممابين معممدلي الخصمموبة العمريممة الخاصممة للسممكان باالعتممماد علممى اإلحصمماءات 

ممممن %  71أكثمممر ممممن  م، كمممون  2116م، وتمممم اسمممتبعاد بيانمممات 8445م، 8473الحيويمممة المتزامنمممة ممممع تعمممدادي 

 .بالنسبة ألعمار  األمهات( غير مبين ) المواليد اإلحياء لم يتم نسبتهم إلى عمر األم وتم إدراجهم في خانة 

                                                           
(1)

 .م 2776، 1154،1111، 1164،1105النتائج النهائية للتعدادات العامة للسكان للسنوات  
 



 م7102يونيو   مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية         العدد الثالث 

 

 101 م7102مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية      العدد الثالث         يونيو 

 اآللفمعدل الخصوبة العمرية الخاصة في    (7) جدول 

 الفئة العمرية 0923 0995 0923% النسبة  0995% النسبة 

 11ـ  11 257 471 16.4 0.71

 24ـ 27 515 02.1 28.4 11.6

 21ـ 21 576 122 21.8 19.4

 54ـ  57 261 151 18.6 30

 51ـ  51 150 154.5 9.78 21.4

 44ـ  47 45.8 56 3.48 13.7

 41ـ  41 27 27.1 1.43 3.26

 .م0995ـ23الحيوية لعامي  اإلحصاءاتعلى بيانات التعداد العام للسكان و  إعداد الباحث اعتمادا: المصدر

 ( 2) بيانات الجدول : درالمص

م يظهر بقيمة مبكرة عند الفئمة العمريمة  8473من الجدول السابق تبين أن معدل الخصوبة العمري للسكان سنة  

سنة، ويميل جانبه األيمن إلى االنحدار التدريجي مشيرًا بذلك إلى أن الخصوبة تصمل إلمى أعلمى مسمتوى  29م 21



 م7102يونيو   مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية         العدد الثالث 

 

 102 م7102مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية      العدد الثالث         يونيو 

فمي اآللمف  21في األلف، بينما لم يتعد (  398) معدل الخصوبة عندها  لها عند هذه الفئة العمرية؛ حيث سجل

 .سنة 95عند اإلناث التي تزيد أعمارهن 

إن ظهور منحنى الخصوبة بالصمورة التمي همو عليهما يعطمي إشمارة واضمحة إلمى أن مجتممع الدراسمة فمي تلمك الفتمرة 

م ممع منحنمى  8473ة العمري للسكان سنة يتميز بانخفاض سن الزواج لدى اإلناث، ومن مقارنة منحنى الخصوب

م نالحظ وجود اختالف كبير بين المنحنيين، بسبب تراجع معدل الخصوبة لإلنماث  8445الخصوبة العمري لعام 

م، همذا  8473فمي األلمف فمي عمام (  341)فمي األلمف بمدال ممن ( 72.4)إلمى  29م21التي تقع في الفئة العمرية 

سمنة، كمما أن  39م  31قممة المنحنمى نحمو اليممين لتصمبح عنمد الفئمة العمريمة  التراجمع أدى إلمى حمدوث إزاحمة فمي

المنحنممى أخممذ فممي االنحممدار الشممديد كلممما اتجهنمما نحممو اليسممار متممأثرا بانخفمماض معممدل الخصمموبة عنممد فئممات العمممر 

 ( 9)سنة، كما هو مبين في الشكل 29األقل من 

م  إنمما همو إشمارة واضمحة علمى تمأخر  8445فمي سمنة إن هذا التغيمر المذي طمرأ علمى منحنمى الخصموبة العممري  

سن الزواج لدى اإلناث في فترة التسمعينات عمما كانمت عليمه فمي السمبعينات ممن القمرن الماضمي، األممر المذي أدى 

سمممنة %  44.1سمممنة فممي عمليممة اإلنجممماب مممن 29إلممى انخفمماض نسمممبة مشمماركة اإلنممماث الالتممي يقممل عممممرهن عممن 

م،ويعممود سممبب تراجممع نسممبة مشمماركة هممذه الفئممة فممي عمليممة اإلنجمماب إلممى  8445سممنة %  12.38م إلممى  8473

ارتفمماع المسممتوى التعليمممي لإلنمماث وبالتممالي تممأخر سممن الممزواج بسممبب االنخممراط فممي الدراسممة، فمممن النتممائج النهائيممة 

عممم  سممنة 19م تبممين أن متوسممط عمممر الممزواج األول عنممد اإلنمماث قممد ارتفممع مممن  8445للتعممداد العممام للسممكان سممنة 

 .م على التوالي 8419،8445سنة في عامي 29سنة ثم  23م إلى  8473

 النتائج

التغير في تراجع نسبة  دت الحالة الزواجية للسكان  تغيرا كبير من فترة تعدادية الى اخر تمثل هذاهم ش8

السكان  ت نسبة المتزوجون من جملةجحيث تراج، ع نسبة غير المتزوجين المتزوجين من السكان مقابل ارتفا

م من  8445سنة % 99.5م لتصل الى    8459سنة %  79.7كثر من  أسنة ف 85لذين تتراوح اهمارهم من ا

 م 2116سنة  92.7ثم بلغت 
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 105 م7102مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية      العدد الثالث         يونيو 

م أن التغيرات الحاصلة على الحالة الزواجية قد انعكست بشكل مباشر على معدلي المواليد والخصوبة حيث  2

لمتزوجين من السكان انخفاض واضح في معدالت المواليد الخام شهدت السنوات التي اتصفت بتراجع نسبة ا

 .بالدولة 

دور واضح في تراجع في معدالت  ةسن 24م  85 متدة منلزواج عند الفئات العمرية المم اثر التأخر في سن ا 3

فئة العمرية بحيث تراجع معدل الخصوبة النوعية العمرية عند ال، الخصوبة العمرية النوعية بتلك الفئات العمرية 

م كما تراجع عند الفئة العمرية  2116في األلف سنة  9.5م إلى  8473في األلف إلى سنة  231من 84م  85

 .في اآللف 72.4في اآللف ليصل الى  341من 29م 21

وتطور المستوى التعليمي للمرأة ، لعمل االقتصادي وتدني األحوال االقتصادية للسكان ان ام من الدراسة تبين  9

باإلضافة إلى تدخل بعض التغيرات الحاصلة على العادات ، انا أهم العوامل المسببة في ارتفاع نسبة العنوسة ك

 والتقاليد بالمجتمع الليبي بصورة بسيطة في ارتفاع معدالت العنوسة بين السكان 

 التوصيات             

 ادة النسل لرفع معدل النمو السكاني م  ضرورة اتخاذ الدولة بعض السياسات السكانية المشجعة على زي8

م توفير مستلزمات الطفل  3 3م االهتمام بصحة األم والطفل بإنشاء عدد من وحدات الرعاية الصحية المجانية  2

 .واألم بأسعار رمزية مدعومة و إعطاء المنح  لألسر الكبيرة

 .  بالسكن والزواج م تشجيع السباب على الزواج المبكر عن طريق تقديم القروض المخصصة  9

 المراجع والمصادر

 8419م الهيئة الوطنية للتوثيق والمعلومات ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان  8

 .م  8416م ، مطابع اإلحصاء والتعداد ، 

 8445لنهائية للتعداد العام للسكان م الهيئة الوطنية للتوثيق والمعلومات ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، النتائج ا 2

 م 8441م ، مطابع اإلحصاء والتعداد ، 
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 104 م7102مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية      العدد الثالث         يونيو 

 2116م الهيئة الوطنية للتوثيق والمعلومات ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان  3

 م 2114م ، مطابع اإلحصاء والتعداد ، 

 8419لحة اإلحصاء والتعداد ، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان م الهيئة الوطنية للتوثيق والمعلومات ، مص 9

 .م  8416م ، مطابع اإلحصاء والتعداد ، 

م ،  8445م الهيئة الوطنية للتوثيق والمعلومات ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، اإلحصاءات الحيوية للسكان  5

 م 8441مطابع اإلحصاء والتعداد ، 

م ،  2116توثيق والمعلومات ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، اإلحصاءات الحيوية للسكان م الهيئة الوطنية لل 6

 .م 2114مطابع اإلحصاء والتعداد ، 

 .   م  2116االزبطية ، ، |م العيسوي ، فائز دمحم ، أسس جغرافية السكان ، دار المعرفة الجامعية  7

جغرافية كارتوجرافية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة  فائد ، إبراهيم دمحم ، السكان بمنطقة زليتن دراسةم  1

 .م 2188عين شمس ، 

مجلة كلية اآلداب، عدد خاص بمؤتمر كلية اآلداب تحت ) تطور نسبة األمية بليبيا ، م فائد،  إبراهيم دمحم  4

 .م 2185شعار دور العلوم اإلنسانية في معالجة قضايا المجتمع،

 .م  8454م ، طرابلس  8459عداد ، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان م مصلحة اإلحصاء والت 81

م ، مطابع مصلحة  8473وزارة التخطيط م مصلحة اإلحصاء والتعداد ، اإلحصاءات الحيوية للسكان  م88 

 .التعداد 

م ، مطابع  8473م وزارة التخطيط م مصلحة اإلحصاء والتعداد ، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان  82

 .مصلحة التعداد 
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 (واقع المكتبات المدرسية في مدارس التعليم الثانوي ببلدية درج

 عيسى حسن غالم   : د.ا                                                                                

                                                          بالجامعة المفتوحة. عضو هيئة التدريس                                                                             

 عضو هيئة التدريس  رمضان حسن  غالم: د                                                                         

 جامعة الجبل الغربي/درج  بكلية التربية                                                                              

 

 :المقــــدمـــــة         

تعد المكتبة المدرسية من أهم الوسائل التي يستعين بها النظام التعليمي في التغلب على كثير من المشكالت    

لصعيد الدولي والمحلي في التطوير التكنولوجي واالكتشافات التعليمية التي حدثت نتيجة للتغيرات الطارئة على ا

العلمية،وكذلك تطور وسائل االتصال التي ساعدت على نقل المعرفة والثقافة والمعلومات بين األمم والشعوب، 

وكذلك تعتبر المكتبة المدرسية من المرافق الحيوية والتي تقوم بدور الشريان النابض في المدرسة من خالل 

رها للمصادر التعليمية والتربوية التي يعتمد عليها المتعلمون والتربويون، وكلما تطور التعلم برز دور المكتبة توفي

 في اإلسهام في تحقيق هذا التطور، وذلك عن طريق خدماتها وأنشطتها المتنوعة،

م، والتي تعتمد على الحوار والمكتبة المدرسية تعمل على مساندة أساليب التعلم الحديثة القائمة على نشاط المتعل

كما تعمل على مساعدة الطلبة بمختلف مستوياتهم العقلية على . وحل المشكالت، والتعلم التعاوني والتعلم الذاتي

القيام بمشروعات وبحوث فردية وحلقات دراسية تخدم المواد الدراسية،وتساعدهم على استخدام الكمبيوتر ومواقع 

مات ، والكشممف عن الكتب والتراجممم ورسممممممممممممممممم الخرائممممط من األطالس والملخصممات من باستدعاء المعلو ( االنترنت)

 (.145:  1999عبد الهادي وآخرون، )الكتممب والمقاالت 

والمكتبة المدرسية وسيلة تربوية هامة لدعم المنهج الدراسي وممارسة اإلنسان لشخصيته واكتساب مواهبه وقدراته 

صول إلى مستوى ذهني واجتماعي وتعليمي وتربوي يمكنه من ممارسة الدور االيجابي في المجتمع بهدف الو 

كفرد فعال في إطار المجموعة، وبذلك تقع على المعلم مسؤولية تشجيع الطلبة على ارتياد المكتبة المدرسية إذ 

م على صلة بأمين المكتبة لتزويده  يساعدهم  في اختيار الكتب المالئمة لمستواهم العقلي والزمني، ويكون المعل

بقوائم الكتب المتوفرة، ويتحدد دور المعلم في تفعيل المكتبة المدرسية من خالل مجاراته للتقدم الحاصل في تفعيل 
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دورها في العملية التعليمية، وذلك عن طريق التنوع في طرائق التدريس ومحاولة بناء موضوع درسه باعتماده 

وتهيئته للمعلومات المناسبة من الكتاب المدرسي ومصادر المعلومات المختلفة في المكتبة  عناصر وأفكار معينة،

المدرسية، واقتراح المراجع المختلفة ذات العالقة بمادته وتبليغ أمين المكتبة بها في بداية كل عام دراسي، 

ع تخدم المادة الدراسية، والمواد باإلضافة إلى التعرف على إمكانيتها المختلفة وما يتوفر فيها من مصادر ومراج

األخرى بالمكتبة الدراسية كالدوريات والمواد السمعية والبصرية التي لها ارتباط بمادته، وهذا بالطبع يتطلب منه 

أن يكون ملما بأهمية المكتبة المدرسية وأهمية محتوياتها وبالدور الكبير الذي تؤديه في استيعاب أكبر عدد من 

 .لدراسيةالطالب للمادة ا

- :مشكلة الدراسة 

إن واقع المكتبات المدرسية في المدارس الليبية وباألخص في التعليم األساس والثانوي مرير ومهمل جدا        

مقارنة باالنفجار المعرفي السريع في هذا العصر ولقد أصبح من الضروري جدا أن يكون الطالب مسلحا بعلوم 

الذي أصبح قرية صغيرة المدى سقطت فيه الحدود بين دول العالم وتفتحت  المستقبل في هذا المجتمع العالمي

 .الفضائيات  وامتزجت الثقافات

والمكتبة المدرسية في مراحل التعليم األساسي والثانوي مازالت ضعيفة وقاصرة على الدور المسند إليها        

ماعية المناسبة لمستويات نمو الطالب العقلية فهي تشكو من افتقار الكتب والمراجع التربوية والثقافية واالجت

والمعرفية والثقافية،وكذلك تعاني من عدم وجود موظفين مختصين في علم المكتبات يستطيعون التعامل مع 

وما يالحظ فيأغلب األحيان وجود موظف عادي في المدرسة أو مدرس مستغني .الطالب ويستجيبون لمتطلباتهم

درس مكلف للقيام بهذا العمل خالل ساعة واحدة أو ساعتان في اليوم، وقد تبقى عن خدماته في التدريس أو م

المكتبة مغلقة لعدة شهور وفي بعض األحيان ال توجد قاعة مناسبة ومريحة للمطالعة، وال مزودة باألثاث، وال 

الخصوص وعدم  اإلضاءة المناسبة، وهذا يرجع إلى عدم اهتمام المعلمين وأمين المكتبة ومدير المدرسة بهذا

نما التركيز كله على الكتاب المدرسي وحفظه عن ظهر قلب  تشجيعهم علىالقراءة والمطالعة داخل المكتبة وا 

 .والدخول إلى االمتحانات

من خالل تطبيق برنامج التربية العملية الميدانية لطلبة التعليم العالي بالمنطقة الحظنا عدم االستخدام        

تبة المدرسية داخل المدارس وهذا بدوره يؤدي إلى صعوبة فهم واستيعاب طالب مرحلة التعليم واالستفادة من المك
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الثانوي لبعض المفاهيم والحقائق المتعلقة بالمقررات الدراسية والتي تتسم بتجريدها وبعدها عن اإلدراك 

 .في تدريس تلك الموادالحسيوالذي يقابله العجز الواضح والقصور الملموس في استخدام المكتبة المدرسية 

يصالها بأقل جهد وأسرع وقت وبطريقة يعتمد فيها        ولما للمكتبة المدرسية دور كبير في ترسيخ المعلومة وا 

الطلبة على تعليمهم الفردي والتعاوني حسب قدراتهم واستعداداتهم، ومن هذا المنطلق زاد إحساسالباحثين 

ما واقع المكتبات : ديد مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي بالمشكلة وأهميتها ومن ثم فإنه يمكن تح

 المدرسية في مدارس التعليم الثانوي في بلدية درج من وجهة نظر المدرسين والمدرسات فيها؟

 :تساؤالت الدراسة

ما واقع المكتبات المدرسية في مدارس التعليم الثانوي في بلدية درج من وجهة نظر المدرسين  -

 ؟فيهاوالمدرسات 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في واقع المكتبات المدرسية في مدارس التعليم الثانوي ببلدية  -

 درج وفقا لمتغير الجنس؟

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في واقع المكتبات المدرسية في مدارس التعليم الثانوي ببلدية  -

 درج وفقا لمتغير المنطقة التعليمية  ؟

ذات داللة إحصائية في واقع المكتبات المدرسية في مدارس التعليم الثانوي ببلدية  هل هناك فروق  -

 درج وفقا لمتغير المؤهل العلمي  ؟

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في واقع المكتبات المدرسية في مدارس التعليم الثانوي ببلدية  -

 درج وفقا لمتغير سنوات الخبرة  ؟

 :ــــــن أهميـــــــــة الدراســــــــــــــــــــة  في أنهاتكمـــــ -:أهمية الدراسة 

 .قد تفيد نتائج الدراسة كاًل من المتخصصين والمشرفين في التخطيط لتدريس المقررات بالمدارس -8

 قد تفيد نتائج الدراسة المختصين في مجال المناهج من مصممين ومطورين إلدارة التربية والتعليم في -2

 .اد والجوانب القيمة للمقررات الدراسية عند تصميمها وتطوريهاصياغةاألبع
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 .قد تساعد في إثراء المجال التربوي والعملية التعليمية -3

 .قد توفر معلومات للباحثين فيما يتعلق بالمكتبة المدرسية لمواصلتهم في خدمة النشاط -9

- :ــــــة للتعــــــــــــــــرف علــــــــــــــــــــــى اآلتيتهدف الدراســــــــــــــــــــــــــــــ -:أهداف الدراسة 

 واقع المكتبات المدرسية في مدارس التعليم الثانوي في بلدية درج من وجهة نظر المدرسين والمدرسات  -*
 .فيها
 فقا لمتغير الفروق ذات الداللة اإلحصائية في واقع المكتبات المدرسية في التعليم الثانوي ببلدية درج و  -*

 .الجنس   

 الفروق ذات الداللة اإلحصائية في واقع المكتبات المدرسية في التعليم الثانوي ببلدية درج وفقا  لمتغير  -*

 .للمنطقة التعليمية   

 الفروق ذات الداللة اإلحصائية في واقع المكتبات المدرسية في التعليم الثانوي ببلدية درج وفقا  لمتغير  -*

 ل العلميالمؤه   

 الفروق ذات الداللة اإلحصائية في واقع المكتبات المدرسية في التعليم الثانوي ببلدية درج وفقا  لمتغير -*

 .سنوات الخبرة

- :حدود الدراسة

 .واقع المكتبات المدرسية في مدارس التعليم الثانوي : الحد الموضوعي -*

 .المدرسين والمدرسات :الحد البشري  -*

 .بلدية درج :يالحد المكان -*

 .2186/2187العام الدراسي  :الحد الزماني -*

- :مصطلحات الدراسة

تعرف بأنها مؤسسة علمية ثقافية تربوية تهدف إلى جمع مصادر المعلومات بأشكالها -: المكتبة المدرسية -1
وتصنيفها وترتيبها وتنظيمها ( التبادل -اإلهداء -الشراء)المختلفة المطبوعة وغير المطبوعة بالطرق المختلفة، 

وتقديمها للمجتمع المكون من المدرسي المكون من التالميذ والمهتمين واإلداريين والمدرسين من خالل عدد من 
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وذلك عن طريق أمين مكتبة متخصص متدرب في مجال ( والتصوير –واإلرشاد  –كاإلعارة ) الخدمات المكتبية 
 (.115:  2111عليان، ) المكتبات 

هي وسيلة تربوية هامة لدعم المنهج المدرسي داخل المبنى -:اإلجرائي للمكتبة المدرسية والتعريف  -2
المدرسي يشتمل على الكتب والمراجع والمصادر السمعية والبصرية والمطبوعة  وغير المطبوعة بهدف اطالع 

عليمي وتربوي الطلبة والمدرسين وبهدف اكتساب مواهبهم وهوياتهم والوصول إلى مستوى ذهني اجتماعي وت
يمكنهم من ممارسة الدور االيجابي في المجتمع ويقوم فيها األخصائيون بتنظيمها لتيسير تداولها لطالب 

 .والمدرسين على اختالف تخصصاتهم

هي المرحلة  التي تأتي بعد مرحلة التعليم األساسي وتسبق مرحلة التعليم الجامعي  -:مرحلة التعليم الثانوي  -3
ها ثالث سنوات السنة األولى عامة والسنوات الثانية والثالثة تنقسم إلى قسمين القسم العلمي والقسم ومدة الدراسة ب

 . األدبي

كم اتجاه (511)هي إحدى بلديات المنطقة الغربية بليبيا تبعد عن العاصمة طرابلس حوالي  -:بلدية درج -4
 .بلدية نالوت وجنوبا الحمادة الحمراء الجنوب وتحدها شرقا بلدية القريات وغربا بلدية غدامس وشماال

- :الدراسات السابقة 

تعددت الدراسات التي تناولت المكتبات المدرسية وتفعيل دورها وتطويرها ومعرفة المعوقات التي تعترضها        
في مراحل التعليم  المختلفة األساسي والثانوي والجامعي، ويعرض الباحثان الدراسات  ذات الصلة بموضوع 

هدفت إلى الكشف  التي (2111)دراسة الزماميالدراسة الحالية وفقا لتسلسلها الزمني ومن بين تلك الدراسات 
عن التصور المثالي للمكتبة المدرسية في مساندة العملية التعليمية في المرحلة الثانوية ومعرفة األسباب الحقيقية 

الخطة الدراسية ال تلزم وال تشجع األستاذ وال الطالب  التي تحد من استخدام المكتبة المدرسية، وتوصلت إلى أن
على استخدام المكتبة المدرسية، وكذلك ال يوجد تعاون بين األساتذة وأمين المكتبة وذلك بسبب ضيق وقت 

 .األستاذ في ظل الجدول الدراسي

ية بالمملكة العربية في التعرف على إسهام إدارة المدرسة الثانو (2111)باجودة جاء الهدف من دراسةو       
 : السعودية في تفعيل أداء المكتبة المدرسية في الجوانب التربوية والفنية واإلدارية، وتوصلت إلى

هناك إسهاما جيدا واهتماما كبير من قبل المدرسة الثانوية في تفعيل المكتبة المدرسية من وجهة نظر       
إلقاء الضوء على واقع المكتبات  (2114)سليمانراسة في حين كان الهدف من د مديري المدارس والمكتبات

لى المقارنة بين مدى توافر مقومات وجود  المدرسية في بعض الدول النامية وفي بعض المجتمعات المتقدمة وا 
وجود ارتباط وثيق بين : المكتبات المدرسية وخدماتها ومواردها وأنشطتها في هذين المجتمعين وأسفرت إلى

ة والمنهج الدراسي في معظم الدول المتقدمة على عكس ذلك في الدول العربية كانت العالقة المكتبة المدرسي
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ضعيفة أو تكاد تكون معدومة في بعض األحيان، ووجود تفاوت في نوعية الخدمات واألنشطة، وتبين أن 
التي تمتاز خدماتها  الخدمات واألنشطة المكتبية في الدول العربية هزيلة وقاصرة بالمقارنة مع الدول المتقدمة

 .وأنشطتها بالتنوع واستخدام األساليب الحديثة

الكشف عن واقع المكتبة المدرسية في المدارس الثانوية في مدينة  (2115)الشماسوكان الهدف من دراسة     
ظيف دمشق ، وتبيان مدى استخداماتها واالستفادة منها من قبل الطلبة والمدرسين وتوصلت الدراسة إلى عدم تو 

مراجع المكتبة المدرسية مع المقررات الدراسية،وعدم توافر قاعة خاصة للمطالعة، وأمين المكتبة ال يحمل مؤهال 
جامعيا في اختصاص المكتبات، والمكتبة المدرسية قاصرة في تنمية القدرات القرائية للطلبة وال تدفعهم إلى البحث 

 .واإلطالع

فقد هدفت إلى التعرف على الواقع الحالي للمكتبات المدرسية وسبل  (2116)دراسة دمحم وعبد الهاديأما       
تطويرها من خالل استعراض البيانات الخاصة بالمكتبة المدرسية وتحليلها في حين كان الهدف من دراسة 

الكشف عن واقع استخدام المكتبة المدرسية في تدريس مقرر مادة التاريخ من وجهة نظر (2119)الشنبري 
ات ومعرفة دور مقرر المكتبة والبحث في تحقيق وتكوين اتجاهات ومهارات التربية المكتبية للطالبات المعلم

ن دور : وتوصلت الدراسة إلى إن دور معلمة التاريخ في استخدام المكتبة المدرسية ال يتم بالصورة المأمولة،وا 
 .الطالبات كان مرتفع مقرر المكتبة والبحث لتكوين اتجاهات ومهارات التربية المكتبية لدى

 -:اإلطار النظري 

 ترتبط المكتبة المدرسية بعالقة قويةمع العملية التعليمية في المدارس،وذلك-:مفهوم المكتبة المدرسية : أوال 

للدور الكبير الذي  تؤديه  في تعزيز المناهج الدراسية، وتنشيط اذهان الطلبة والخروج بهم وراء الحدود 

اهيم التي تشتمل عليها الكتب المدرسية، فالمكتبة المدرسية تعد مجموعة من المواد المطبوعة الصفيةللمعرفة والمف

عبد الهادي وآخرون، )والسمعية والبصرية والمركزية في المدرسة تحت إشراف اختصاصيين مهنيين مؤهلين

1999 :19.) 

( مصادر ومعلومات)أي  أيضا بأنها المجموعات المنظمة من مواد مطبوعة، ومواد غير مطبوعة وتعرف

 (. 59:  1997العلي، )الموجودة في مكان واحد تحت إشراف فني متخصص 

- :والمكتبة المدرسية تعد من أهم المكتبات في الوقت الحاضر وذلك العتبارات عدة من أهمها

 قف إن المكتبة المدرسية هي أول نوع من المكتبات التي يتعامل معها الفرد في بداية حياته وقد يتو 
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 .استخدام األنواع األخرى من المكتبات على نجاحه في استخدام المكتبة المدرسية واالستفادة منها

كثرة عدد المكتبات المدرسية عن أي نوع أخر من المكتبات بسبب كثرة عدد المدارس وانتشارها ومن تم  -2
 .فهي تحتل مساحة واسعة في نظام المكتبات بأي بلد

هو دور المكتبة المدرسية التربوية الكبير في تكوين فكر الطالب ودعم ثقافتهم فهي التي هناك اعتبار أخر و  -3
 (. 7:  1995همشري، ). تثري المناهج الدراسية وتدعم األنشطة التربوية والثقافية

رس من أبرز وأهم أهداف المكتبة المدرسية هو إحداث التأثير في كل من المد: أهداف المكتبة المدرسية: ثانيا 

والطالب من خالل المعارف والخبرات والتجارب التي يكتسبها الفرد في إطار المكتبة، باإلضافة إلى األهداف 

 : التالية

توفير الكتب والمواد األخرى بما يحقق مطالب المنهج الدراسي ويلبي احتياجات التالميذ على اختالف ميولهم  -

 .مال فعاالوقدراتهم وأن تنظم هذه المواد بحيث تستعمل استع

 .إرشاد التالميذ إلى اختيار الكتب والمواد التعليمية األخرى لتحقيق الغايات الفردية وأهداف المنهج -

تنمية المهارات الالزمة الستخدام الكتب والمكتبات ومصادر المعلومات لدى التالميذ وتشجيع عادة البحث  -

 .التربوي 

سي بين مواضيع مختلفة إذ المقصود إشعارهم بأن القضاء على تقسيمات جامدة يصطنعها الجدول المدر  -

العملية التربوية تتم بكل بساطة من خالل تنفيذ البرنامج المدرسي لتوظيف المهارات والهويات والتعاون بين 

 .الكل

.) تشجيع التعلم مدى الحياة ويتحقق ذلك عن طريق االستغالل الدائم لمواد المكتبة المطبوعة وغير المطبوعة -

 (.25 -24:  2115العلي وعيسوي، )و (116:  2112، الناتوت

- :وظائف المكتبة المدرسية : ثالثا 

تعد المكتبة المدرسة في الوقت الحاضر مركز العملية التعليمية وقد أطلق عليها الخبراء في هذا الجانب 

وأصبح دورها من مركز معلومات التعليم،  –المكتبة الشاملة  –مركز مصادر التعلم  –تسميات عديدة منها 

- :أساسيات العملية التعليمية والتربوية وتحدد وظائف المكتبة المدرسية في
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دعم المنهج الدراسي وتغذيته وتوفير المزيد من المواد الشارحة لهذه المواد لكي تلتصق بذهن التالميذ وتوسع  -8
 .مداركهم

 .ةتدعيم المناهج الدراسية بتدريب الطلبة على استخدام المكتب -2

 .توفير المصادر التعليمية والتربوية المقروءة والسمعية والبصرية -3

 .تلبية احتياجات الطالب ورغباتهم من خالل دراسة ميولهم القرائية -9

تدعيم األنشطة التربوية لكونها مجاال خصبا لتنمية ميول الطالب الفردية والجماعية وميولهم الشخصية خارج  -5
 .المقررات الدراسية

 .اإلسهام في التنشئة االجتماعية للتالميذ بحيث يكون الطالب عضو فعال في الجماعة المنتمي إليها -6

مساعدة المعلمين في المدرسة في قراءاتهم وتنمية مهارتهم وقدراتهم في العملية التعليمية والتربوية، وذلك  -7
 .تحقيق األهداف المرجوة باعتبار المعلم هو حجر الزاوية في هذه العملية وأساس نجاحها في 

االهتمام بالتربية المكتبية وخلق الجو المالئم لنمو عادة القراءة لتزويد الطلبة بالقدر الكافي من المعلومات  -1  
 (. 211: 2111عبدهللا، )بغرض التعليم الذاتي والتعليم المستمر

 :تتحدد ادوار المكتبة المدرسية في:أدوار المكتبية المدرسية 

 -:ر المكتبة المدرسية في دعم المنهج المدرسي دو  -أ 

، ووسيلة من وسائل إكساب التالميذ مهارات التعلم الذاتي ةالمكتبة المدرسية هي قناة ثقافية ورافد تعليمي      
التي أصبحت من المهارات األساسية في التعليم اليوم والغد ومسئولية المنهج المدرسي ربط الطالب بالمكتبة 

إلى القراءة وذلك بتخصيص جزء من نشاط المادة يكلف فيه الطالب بالبحث والدراسة بنفسه من خالل لتحفيزه 
 .وضع بعض األسئلة المتعلقة بالمادة يطلب منه البحث عن إجابات لها باستخدام مصادر المعلومات

خالل أو من  ومن المعروف أن المعلومات التي يتحصل عليها الطالب من خالل الكتاب المدرسي        
قدرا يسيرا إذا ما قورنت بالحجم الكبير للمعرفة األساسية ونموها المستمر ومن ذلك يجب  عملية التدريس ال تمثل

أن ينظر إلى الكتاب المدرسي بداية تحصيل المعرفة وليس النهاية وال يمكنه منفردا أن يكسب الطلبة الخبرات 
عبد الهادي بأنه يجب أن يوظف الكتاب المدرسي كإطار عام يحدد والمهارات الكافية لنموه الشامل حيث يؤكد 

االتجاهات والمفاهيم األساسية ويترك الحرية للطالب للبحث والتنقيب عن المعلومات بنفسه في المصادر التعليمية 
: 1997عبد الهادي، ).الموجودة بالمكتبة المدرسية حتى يكتسب األساس السليم للتعلم الذاتي والتعلم المستمر

- :للخدمات التالية  ويتحدد دور المكتبة المدرسية في دعم المنهج من خالل تقديمه (11
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توفير  الكتب والمراجع ودوريات في المواد السمعية والبصرية التي تحتاج إليها المناهج والمقررات  -* 
 .الدراسية المختلفة

 إلى الحقائق والمعلومات باستخدام تقديم خدمات اإلرشاد المرجعي للطالب ومساعدتهم للوصول  -*

 .المراجع إلنجاز أبحاثهم   وتكليفاتهم الدراسية

 مساعدة المعلمين في الحصول على المعلومات التي تعمل على إثراء معلوماتهم المهنية حمممممممممممممممممممممممول -*

 هجهم الدراسية ومنشطها المناهج والمقررات الدراسية عنطرق تقديم مصادر المعلومات التي تتصل بمنا

 .( 73 -72:  1997العلي، . )

- :دور المكتبة المدرسية في دعم عملية التثقيف  -ب

من المؤكد أن الطالب يتعلم وينمو ثقافيا من خالل اتصاله بالبيئة الثقافية وطبيعية واالجتماعية، لذلك يجب 
بناء الذات الثقافية للطالب عبر توظيفها في خدمته التركيز على االستفادة من إمكانيات وسائل االتصال الحديثة ل

وتسخير كافة اإلمكانيات الحديثة في المكتبة المدرسية لتلبية احتياجات المستفيدين طالبا ومعلمين عن طريق 
توفير المصادر المطبوعة والمحددة كدوريات وتوفير األجهزة والتقنيات الحديثة كاإلنترنت التي تفتح األفاق أمام 

 (.85: 2112الناتوت، )ستفيد منها الم

 -:دور المكتبة المدرسية في دعم وترسيخ القيم االجتماعية  -ج

من خالل المكتبة المدرسية ومحتوياتها من الكتب التي تدعو إلى التحلي باألخالق الحميدة وروح التآخي، لهذا  
الب عن طريق الكتاب الجيد والمصادر يعمد أمين المكتبة سعيا إلى إبراز هذه الخصال وتقريبها إلى ذهن الط

السمعية والبصرية كما يمكن ألمين المكتبة تحقيق ذلك بطرق مختلفة عبر وظائف المكتبة كالمعارف وحصة 
 ( . 91:  2112الناتوت، ) المطالعة أو عن طريق اإلذاعة المدرسية 

  :دور المكتبة المدرسية في دعم األنشطة التربوية -د

مختلف مراحلها تسعى إلى تشكيل فرق متعددة للنشاط المدرسي لمساعدة الطالب على تنمية المدارس على     
سلوكهم االجتماعي بشكل يساعدهم على التكيف مع المجتمع  ومن هذه الفرق فرقة أصدقاء المكتبة الذين 

ة ومن أبرزها النشاط يتعاونون مع أمين المكتبة ويشاركنه في العديد من النشاطات التي تقدمها المكتبة المدرسي
الثقافي والنشاط العلمي، وتتمثل األنشطة التي تقدمها المكتبة المدرسية بيئة تربوية غنية تيسر للفرد ممارسة 
خبرات متنوعة تمثلها من مهارات التعلم الذاتي والمستمر  تكسبه المعارف والمهارات واالتجاهات المرغوبة التي 

     ، وحتى تتمكن المكتبة المدرسية من القيام بدورها في دعم األنشطة التربوية تسهم في تكوين شخصيته المتكاملة
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) البد أن تتمتع بها ستة مصادر للمعلومات تتكامل فيما بينها لتقديم المعلومات الالزمة لمساندة األنشطة وهي 
كما عليها تيسير ( لليزر وأقراص ا –ملفات البيانات اآللية  –المواد السمعية والبصرية  –الدوريات  –الكتب 

 (. 41: 1991عبد الشافي، )استخدامها واالطالع عليها وتوفير سبل الراحة للحصول على المعلومات

على ما سبق ينبغي التأكيد على أهمية دعم المكتبة المدرسية لألنشطة التربوية وباألخص في المرحلة  وبناء
على اإلدارة المدرسية ومعلميها تشجيع الطالبوتحفيزهم لممارسة الثانوية التي يحتل فيها النشاط مكانا بارزًا، و 

 .األنشطة المكتبية ورصد الجوائز والمكافآت المادية للطالب الممارسين لألنشطة التربوية 

- :المعوقات التي تحول دون استخدام المكتبة المدرسية

 -:ايعترض استخدام المكتبة من قبل مستخدميها عدة صعوبات ولعل من أبرزه

عدم وجود قوائم بالمراجع التي يمكن لكل طالب استخدامها في المنهج المدرسي، وعدم إرشاد المعلم للطالب  -8
لوجود مراجع بالمكتبة  يمكن أن تخدمه في إعدادالبحوثأو قراءة المزيد من الموضوعات ذاتالعالقة بالمنهج 

 .المدرسي

 .المكتبة عدم ربط المنهج بالمواد المكتبية المتاحة في -2

عدم توفر عوامل الجذب من حيث الموقع، واألثاث، و أجهزة التكيف  المناسبة مما أدى إلي ابتعاد الطالب -3
 .عن المكتبة

 .جهل الطالب بالمهارات المكتبية وبأهميتها وعدم فهمه لدور المكتبة مما افقدها أهميتها -9

 .ع الخارجي في التدريسعدم وجود معلمين مدربين على استخدام مصادر االطال -5

 .ضيق وقت الحصة  الدراسية   -6

التركيز في التقويم النهائي على النمو في جانب واحد وهو الجانب المعرفي رغم أن الهدف األساسي  -7
 .لالمتحانات هو معرفة مدى تقدم ونمو الطالب من جميع الجوانب

ضرورة استخدام  مصادر المكتبة المدرسية المتنوعة  عدم التشجيع من قبل المشرفين التربويين للمعلمين على -1
في التدريس وهذا أدىإلى عدم تحمس المعلم لها خاصة وأن هناك شعورا سائد بأن هذه المصادر ليس لها عالقة 

 .باالمتحانات

س إن بعض المعلمين يعتبرون المكتبة المدرسية والجهد المبذول بها من قبل الطالب هو من باب النشاط ولي -4
 .له عالقة بالمادة الدراسية
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ندرة توفر أمناء المكتبة من المعلمين المتخصصين في هذا الجانب رغم أهمية جهودهم داخل المكتبة  -81
 .لخدمة الباحثين والطالب

قصور في الجانب اإلعالمي في التوعية بأهمية المكتبة المدرسية ومردودها التربوي واالجتماعي على الفرد  -88
 .والمجتمع

وعيسوي،  العلى). افتقار بعض المدارس إلى خطط داخلية شاملة ودقيقة توضح أهداف المكتبة المدرسية -82
 (  92- 91: 2111حميدة وآخرون، )و ( 151 – 141:  2115

هناك العديد من العوامل التي ساهمت -:العوامل األساسية التي أدت إلى االهتمام المتزايد بالمكتبات المدرسية 

- :كبير باالهتمام بالمكتبة المدرسية ومن بينهابشكل 

التغير الهائل الذي حصل في عالم النشر وفي صناعة الكتب والتدفق الكبير للمعلومات في جميع  -8

التخصصات اآلمر الذي أدى إلى ظهور ثورة تكنولوجية، مما أدى إلى تشجيع القراءة وزيادة عدد المترددين على 

 .ال عنهاالمكتبة المدرسية والسؤ 

الطرق الحديثة في تنظيم طرائق التدريس والمنهج ساعد على زيادة االهتمام بالنشاط المكتبي والثقافي بين  -2

 .الطالب وهذا أدى إلى دفع الجميع إلى القراءة واالطالع وتحصيل المعلومات من المكتبة المدرسية

في االستطالع لدى كل طالب ورغبته في اكتساب  األخذ بالنظريات الحديثة التربوية التي تشجع على الرغبة -3
المعلومات ومنافسة زمالئه من خالل تنقل العملية التربوية من تعليم وتعلم ومن تلقين إلى بحث وتحصيل ذاتي، 
حيث تركز التربية الحديثة في هذا الجانب على توثيق الصلة بين المنهج الدراسي والمكتبة المدرسية، وحرص 

 .الب على حب االطالع ومساعدتهم على تنمية مهارتهم الشخصية واألساسيةالمعلم على الط

االهتمام  بالنواحي التربوية والثقافية والتعليمية إذ أحسن االستفادة منها ومن اإلمكانيات المتوفرة لها ماديا  -9
فعه إلى الذهاب للمكتبة وتقنيا لتحقيق مبدأ المصالحة بين الطالب والمكتبة، بحيث يشعر بالحاجة الماسة التي تد

للتزود بالكتب والمراجع التي يحتاجها في معالجة أي موضوع من الموضوعات أو مسألة من المسائل التي 
 .تواجهه ويشعر بالمتعة بحيث يتردد عليها يوميا

 .كذلك عدد الكتب والصحف التي تطبع وتوزع في كل يوم من عالمات التقدم -5
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ات العامة للمكتبات المدرسية وذلك بوضع األسس العامة للتزويد تراعي فيها المعايير زيادة االهتمام باإليراد -6
والحقائق المعمول بها بهذا الخصوص وتزويدها بالوسائل المناسبة من أجهزة  حاسوب ومعدات وأجهزة تكنولوجية 

 .متطورة سمعية وبصرية مناسبة لمستوى الطالب الذهني والعملي في كل مراحل التعليم

 .وجود فهارس تفيد المعلمين والتالميذ وتسهل عملية البحث عن مصادر المعلومات المختلفة -7

  -:مصادر المعلومات في المكتبة المدرسية 

يتميز العصر الحاضر بكثرة مصادر التعلم وشمولها وتنوعها سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية، فلم يعد     

لمدرسي فقط بل تعداها إلى جميع المواد التي يمكن حصول المعلومات عن المصدر التعليمي محدود بالكتاب ا

طريقها، منها المطبوعة والغير مطبوعة وهذه المصادر هي التي يستقي منها الطالب والمعلم المعلومات والبيانات 

كتبة المدرسية التي يمكن أن تلبي احتياجاته وترضي اهتمامه وهي أيضا الركيزة األساسية التي تعتمد عليها الم

 :وتتمثل مصادر المكتبة في .في تقديم خدماتها وأنشطتها المتنوعة

المصادر المطبوعة وهي العمود الفقري لخدمة المكتبة والتي تلعب دورا هاما في حفظ وتسجيل المعرفة :أوال 
  -: والثقافة على مر العصور واألجيال وتظم 

ة وهي تشكل أكبر نسبة من المصادر التي تقتنيها المكتبة الكتب وهي السجل الدائم للحضارة والثقاف -*
 :المدرسية ومن أهم هذه الفئة هي 

وهي التي تتناول موضوعا معينا بجوانبه المختلفة وتسمى بكتب الحقائق أو كتب :الكتب الموضوعية -1
 .اإلعالمية 

عي ترابط وحداتها فكريا كترتيب الهجائي وهي الكتب الشاملة التي ترتب مادتها ترتيبًا ال ير  :الكتب المرجعية  -2
. 

وهي قوائم تعطي بيانات من مواد منشورة أو غير منشورة يتم تجميعها وفقا للصلة من نوع ما : الكشافات  -3
 .تربط بين هذه المواد 

 تعرف بأنها تمثيل مختصر ودقيق لمحتويات الوثيقة دون تفسير أو نقد وبدون تمييز لكاتب :المستخلصات  -4
 .المستخلص 

صممت بهدف معاونة المستفيدين في الحصول على المعلومات ذات الصلة بموضوعاتهم  :الببليوجرافيا  -5
 .وبحوثهم بأسرع وقت وبأقل جهد ممكن
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 وتنقسم إلى :المصادر غير المطبوعة : ثانيا

شتمل على مجموعة وهي المصادر التي يتم االستفادة منها عن طريق حاسة البصر وت :المصادر البصرية -1
 –والكرات األرضية  –كبيرة من المصادر التعليمية ومن أهمها وأكثرها استخدما في العملية التعليمية النماذج 

 (.الصور الفوتوغرافية  –والرسوم التعليمية 

وقد انتشرت انتشار كبيرا في زمنا المعاصر واستخدمت لتحقيق عدة أهداف تعليمية : المصادر السمعية  -2
 .ترفيهية في أغراض شته لألفراد والمجتمعات و 

وهي التي تعتمد في استقبالها على حاستي السمع والبصر معا في وقت واحد  :المصادر السمعية والبصرية  -3
وتشمل ( التسجيالت المرئية  –البرامج التلفزيونية  –الصور المتحركة ) وتشتمل على األفالم السينمائية الناطقة 

 (51:  1992عبد الهادي والشافي، ).رائح واألفالم الثابتةأيضا على الش

 :المصادر اإللكترونية : ثالثا

وهي مصادر المعلومات التقليدية مخزنة إلكترونيا على وسائط ممغنطة أو ليزرية وهي المصادر الالورقية 

 – 37:  1999، عبد الهادي آخرون ) و( 181 – 175:  2112الناتوت، ) .المخزنة إلكترونيا يتم إنتاجها

51 .) 

 :دور المعلم في تفعيل المكتبة المدرسية

للمعلم دور كبير في مساعدة الطالب على ارتياد وزيارة المكتبة فهو الذي يستطيع إفهام الطلبة بان المكتبة  

المدرسية هي مصدر المعلومات وتنمية الفكر، وينقل حرصه واهتمامه إلى طلبته كي يصبحوا شغفين باالطالع 

لى كل جديد من المعارف المختلفة، وهو اقدر أفراد المجتمع المدرسي على معرفة ميول الطلبة وقدراتهم و ع

 .توجيه هذه الميول واالتجاهات ورعايتها

باإلضافة إلى دوره الهام في تنشيط المكتبة ومساعدتها على تحقيق رسالتها التربوية والتعليمية وذلك ألن التدريس 

ين بل هو مناقشة وتفكير وتحليل واستنتاج لموضوعات عدة، ولهذا يتطلب منه أن يكون مؤمن لم يعد عملية تلق

برسالة المكتبة ودورها في العملية التعليمية، ويجب أن يكون قادر على اإللمام بكل ما في المكتبة وباألخص ما 

يبرز دوره في المشاركةالفاعلة في  يتعلق بمادته الدراسية،وعلى دراية بمجموعاتها وان يقف على كل جديد بها،وان

اإلعدادللندوات والبحوث والتقارير، ويكون ملما وقادر على استخدام المراجع والمعاجم واألطالس والخرائط 

 ( 213 - 211: 2113سعداوي، )والموسوعات والبحث عن المعلومة واستخراجممممها بسرعمممة ودقة 
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- :اإلجراءات المنهجية للدراسة

الذي يعمل على دراسة الواقع أو الظاهرة كما  اعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي للدراسة: سةمنهج الدرا

  ".توجد في الواقع  كما أنه يسهم في إلقاء الضوء على طبيعة المشكلة ويوضح أبعادها المختلفة

ي في بلدية درج والبالغ تكون مجتمع الدراسة من جميع مدرسي ومدرسات مرحلة التعليم الثانو  :مجتمع الدراسة
 :مدرس ومدرسة كما هو مبين في الجدول التالي ( 897)عددهم 

 يبين عدد أفراد مجتمع الدراسة وفقا للمدارس والمناطق ببلدية درج( 1)جدول رقم
 النسبة المئوية عدد المدرسين اسم المدرسة المنطقة
%84 21 ابن خلدون  درج  
 %84 21 ابن سيناء درج
 %82 81 الثانوية ماترس ماترس
 %23 33 تقطه الثانوية تقطه
 %82 81 الشعواء الثانوية الشعواء
 %85 22 سيناون الثانوية سيناون 
 %811 897  المجموع

 
عينة عشوائية من بين المدرسين والمدرسات العاملين مع الدراسة قام الباحثان باختيار تحديد مجتبعد :عينة الدراسة

 :ببلدية درج وذلك على النحو التالي  بمدارس التعليم الثانوي 
 يبين عدد أفراد عينة الدراسة وفقا للمدارس والمناطق ببلدية درج( 2)جدول رقم

 النسبة المئوية حجم عينة المدرسين اسم المدرسة المنطقة
 32.2% 38 ابن سيناء/ ابن خلدون  األولى
 40.7% 48 تقطه الثانوية/ ماترس الثانوية الثانية
 27.1% 32 سيناون الثانوية/ الشعواء الثانوية ةالثالث

 100.0% 118--------------------  المجموع
مدرس ومدرسة وتم توزيعهم وفق ثالث مناطق حيث شكل ( 881)أن عدد أفراد العينة بلغ ( 2)يتبين من الجدول 

من بين% 91.7و المنطقة الثانية شكلت نسبة % 32.2عدد المدرسين في المنطقة األولي نسبة   
% 27.8مجموع أفراد عينة الدراسة وكانت نسبة أفراد المنطقة الثالثة   

لغرض التعرف على واقع المكتبات المدرسية في المدارس الثانوية ببلدية درج ، تطلب األمر  -: أداة الدراسة
( 2115)الشماس دراسةوجود أداة مناسبة وللتعرف على ذلك قام الباحثان بمراجعة عدة  دراسات  من بينها 

باإلضافة إلى مراجعة األدب النظري وتصفح بعض المواقع في االنترنت  ذات العالقة  (2119)والشنبري 
( 2115)الشماسبموضوع الدراسة وحصل الباحثان على مقياس عن واقع المكتبات المدرسية المعد من قبل

 ( .ير موافق، وال رأي ليموافق ، وغ)المتكون من تسعة عشر فقرة وأمام كل فقرة ثالث بدائل 
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 يعرف الصدق بأنه مدى مالئمة المقياس وصالحيته لبيئة الدراسة ولما اعد لقياسه، وعمد: صدق األداة

الباحثان إلى اعتماد الصدق الظاهري لالستبانة، وذلك من خالل عرضها على مجموعة من  أعضاء هيأة 
ق االستبانة، ومدى صالحية فقراتها، واالقتراحات التدريس في كلية التربية درج،وطلب منهم التأكد من صد

والتعديالت التي يمكن إضافتها، وأجابوا بصالحية اغلب الفقرات،وبإجراء تعديالت على أخرى بما يتناسب والبيئة 
) فقرة و إزاء كل فقرة ثالث بدائل هي( 84)المحلية، وبذلك أصبح عدد فقرات االستبانة في صورتها النهائية

 (  غير موافق –افق لحد ما مو –موافق 

يعرف الثبات بأنه االتساق في فقرات األداة، إذ تعتمد صحة المقياس العلمية على مدى ثباتها، -:ثبات األداة 
واستخدم الباحثان معامل الفاكرونباخ والذي . وا عطائها نتائج متقاربة أثناء استخدامها في المرات المتعددة للقياس

 .ي تمثل قيمة مقبولة للثقة في ثبات المقياس المستخدموالت( 1.42)بلغت قيمته 
( 826)بعد إن أكمل الباحثان تجميع االستبيانات من المدرسين والمدرسات والبالغ عددها :إجراءات التصحيح

استبانة  قاما بفرزها والتأكد من إن جميعها مستوفي ( 891)استبانة من العدد اإلجمالي الذي تم توزيعه وهو
استبيانات غير صالحة وبالتالي تم حذفها ، وقاما بإعطاء رقم تسلسلي ( 1)، حيث وجدو عدد البيانات 

) استبانة، وتم إعطاء البدائل الثالث درجات على النحو التالي( 881)لالستبيانات الصالحة، والتي كان عددها
واحدة، حتى يسهل التعامل درجتان، والبديل غير موافق درجة ( 2)درجات، والبديل لحد ما( 3)البديل موافق 
 .معها إحصائيا

لعينتين مستقلتين ، ( ت)واختبار  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري،: )اعتمد الباحثان-:الوسائل اإلحصائية
 (وتحليل التباين األحادي 
 :عرض وتحليل البيانات
 :عرض وتحليل البيانات

 س التعليم الثانوي في بلدية درج؟ما واقع المكتبات المدرسية في مدار   :السؤال األول -
قام الباحثان بحساب المتوسطات الستجابات أفراد العينة كما هو مبين في الجدول  :لإلجابة على السؤال األول

 :التالي
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يبين المتوسط العام والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ( 3)جدول
 مكتبات المدرسية ببلدية درجحول واقع ال

  

( 11.61899)واالنحراف المعياري ( 39.2034)يتبين من الجدول السابق  أن المتوسط الحسابي العام بلغ
و الذي يشير إلى أن واقع المكتبات المدرسية ببلدية درج مقبول لحد ما ( 31)وبمقارنته بالمتوسط الفرضي والبالغ 

على وال بالجيد وذلك يتعزز من خالل النظر لفقرات االستبانة والتي تشير إلى أن المكتبة تعمل ليس بالسيئ 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرات ت

 11.61899 39.2034 المتوسط العام  
.تغرس المكتبة عادة القراءة عند الطلبة  8  2.7034 .58921 
.تسهم المكتبة في إغناء المعارف العامة عند الطلبة  2  2.5508 .71129 
.الستفادة من المكتبةيشجع المدرس الطلبة على ا  3  2.2627 .84153 
.تتوافر في المكتبة كتب متنوعة للثقافة  9  2.2203 .80740 
.تثري المكتبة المواد الدراسية في المنهاج 5  2.1610 .83687 
.تتوافر في المكتبة قاعة للمطالعة  6  2.1186 .87871 
.تحتوي المكتبة مراجع تدعم المنهاج الدراسي 7  2.1186 .89795 

يأخذ آمين المكتبة بآراء المدرسين والطلبة لتحسين   1
.مجموعات المكتبة  

2.0847 2.91643 

.يستعين المدرس بمراجع من المكتبة ويطلع الطلبة عليها  4   2.0678 .85464 

تساعد المكتبة الطلبة في اختيار الدراسة أو المهنة   81
.مستقبال  

2.0424 .78875 

.المكتبة عند كتابة الموضوعاتيلجا الطلبة إلى   88  2.0000 .79529 
.الكتب في المكتبة مصنفة ومفهرسة بطريقة علمية  82  2.0000 .91521 
.يكلف المدرس الطلبة بموضوعات تستدعي ارتياد المكتبة  83  1.9746 .85196 
.يساعد أمين المكتبة الطلبة في تامين الكتب  89  1.8983 .91884 
.كتبة الطلبة على الكتب الحديثةيطلع أمين الم  85  1.8559 .89896 
.يتردد الطلبة على المكتبة المدرسية باستمرار 86  1.8559 .82974 
.يرتاد الطلبة المكتبة في أثناء الدوام الرسمي 87  1.8305 .79856 
(قسم المكتبات)يحمل أمين المكتبة إجازة جامعية 81  1.8136 .84681 
.ارات الحديثة من الكتب والمراجعتواكب المكتبة اإلصد 84  1.6441 .85260 
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و تسهم في إغناء المعارف العامة عند الطلبة باإلضافة إلي تشجع المدرس طلبته ،غرس عادة القراءة عند الطلبة
تتوافر ، و كتبة المواد الدراسية في المنهاجتثري الم وتوافر الكتب المتنوعة للثقافة، و .على االستفادة من المكتبة
وهذه الفقرات حصلت على متوسطات .تحتوي المكتبة مراجع تدعم المنهاج الدراسي و.في المكتبة قاعة للمطالعة

وهي تفوق المتوسط الحسابي لكل فقرة وتبين بان المدارس ( 2.1186)و ( 2.7034)حسابية تراوحت بين 
درسات فيها على دور المكتبة في زيادة قدرة الطالب على فهم المنهاج الدراسي إلى الثانوية يعمل المدرسين والم

 .دورها في زيادة الوعي الثقافي لديهم
يستعين المدرس بمراجع من  و يأخذ آمين المكتبة بآراء المدرسين والطلبة لتحسين مجموعات المكتبة،أما الفقرات 

ة الطلبة في اختيار الدراسة أو المهنة مستقبال، و يلجا الطلبة إلى وتساعد المكتب. المكتبة ويطلع الطلبة عليها
،والكتب في المكتبة مصنفة ومفهرسة بطريقة علمية هي األخرى كانت .المكتبة عند كتابة الموضوعات

يكلف المدرس في حين كانت الفقرات (.2.0000)و ( 2.0847)حيث تراوحت بين( 2)متوسطاتها اكبر من 
يساعد أمين المكتبة الطلبة في تامين الكتب،و يطلع أمين المكتبة  ، وتستدعي ارتياد المكتبة الطلبة بموضوعات

الطلبة على الكتب الحديثة،و يتردد الطلبة على المكتبة المدرسية باستمرار،و يرتاد الطلبة المكتبة في أثناء الدوام 
ب المكتبة اإلصدارات الحديثة من الكتب تواك ،و(قسم المكتبات)الرسمي،و يحمل أمين المكتبة إجازة جامعية

وهي اقل من المتوسط وتعكس واقع ( 1.6441)و ( 1.9746)تراوحت متوسطاتها الحسابية بين .والمراجع
المكتبات في المدارس على الرغم من بعض االيجابيات التي تحضي بها بعض المكتبات إال أن بعضها ينقصه 

راف عليها مدرس في تخصص بعيد عن علم المكتبات وبالتالي األخصائي في علم المكتبات ومكلف باإلش
تنقصه الخبرة في إدارة المكتبة و غير ملم بأنواع التصنيف المعتمدة في المكتبات كتصنيف ديوي العشري 
للمكتبات ، وكذلك تعاني المكتبات من قلة التزويد بالكتب والمراجع والمصادر والدوريات الحديثة وهذا ما أكده 

 أفراد العينة في المكتبات المدرسية في مدارس التعليم الثانوي ببلدية درج اغلب 
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في  واقع المكتبات المدرسية في مدارس التعليم الثانوي ببلدية :السؤال الثاني

 ؟وفقا لمتغير الجنس  درج
الستجابات أفراد العينة حول واقع المكتبات ( تي)قام الباحثان بحساب اختبار   :لإلجابة على السؤال الثاني

 :المدرسية ببلدية درج وفقا لمتغير الجنس كما هو مبين في الجدول التالي
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 الجنسللفروق في استجابات أفراد عينة البحث وفقا لمتغير (  T)يبين قيمة اختبار ( 4)جدول رقم   
عدد        الجنس

 العينة
 المتوسط الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 (ت)قيمة  درجة الحرية
مستوى 
 الداللة

 10.87140 36.3889 36 ذكور
116 

72.129 
-1.759   

 
 إناث 596.

82 40.4390 11.78417 

واالنحراف ( 36.3889)يتبين من الجدول السابق إن المتوسط الحسابي  ألفراد العينة من الذكور بلغ   
واالنحراف ( 40.4390)ط الحسابي ألفراد العينة من اإلناث في حين كان المتوس( 10.87140)المعياري 
عند ( 1.759- )والبالغ قيمتها ( تي)وبالمقارنة بين المتوسطان باستخدام اختبار ( 11.78417)المعياري 

يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  بين كل من المدرسين والمدرسات حول ( 1.15)مستوى داللة 
 .ارسهم نظرتهم للمكتبة بمد

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في  واقع المكتبات المدرسية في مدارس التعليم الثانوي :السؤال الثالث  
 ؟وفقا لمتغير المنطقة التعليمية ببلدية درج

قام الباحثان بحساب اختبار تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد العينة حول   :لإلجابة على السؤال الثالث
 :المكتبات المدرسية ببلدية درج وفقا لمتغير المنطقة التعليمية كما هو مبين في الجدول التالي واقع
 

 المنطقة التعليمية يبين قيمة تحليل التباين األحادي في استجابات أفراد عينة البحث وفقا لمتغير( 5)جدول رقم

 (ف)قيمة متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
مستوى 
 الداللة

 423.367 2 846.733 بين المجموعات
3.257 

 
.042 

 
 129.986 115 14948.385 داخل المجموعات

  117 15795.119 المجموع
 

وهي  داله إحصائيا  (  1.192) عند مستوى الداللة( 3.257)بلغت ( ف)يتبين من الجدول السابق أن قيمة 
وفقا للمنطقة التعليمية ، وللتأكد إلي ( 1.15)لة إحصائية عند مستوى داللةوبذلك تشير إلى  وجود فروق ذات دال

للمقارنات المتعددة وذلك كما هو مبين ( شيفيه)أي منطقة تعليمية كانت الفروق قام الباحثان بإجراء حساب اختبار
  : في الجدول التالي
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 دةللمقارنات البعدية المتعد( شيفيه)يبين قيمة اختبار ( 6)جدول رقم

 المتوسط الحسابي عدد افراد العينة المنطقة التعليمية 
 40.5000 38 درج

 36.0833 48 ماترس ونقطة
 42.3438 32 سيناون والعشواء

 060.  مستوى الداللة
سيناون )يتبين من الجدول أعاله بان المتوسط الحسابي األكبر كان للمنطقة التعليمية الثالثة منطقة      

وبمقارنته بالمتوسطات الحسابية في المناطق األخرى يتضح بان الفرق لصالح ( 42.3438) بلغ حيث( والشعواء
المنطقة الثالثة وهذا يرجع من وجهة نظر الباحثان إلى إن المدارس الثانوية فيها حديثه بالمقارنة مع المنطقة 

بان المكتبة المدرسية فقيرة في  األولى واقل عدد من حيث عدد المدرسين ووفقا الستجابات افراد العينة تبين
 . محتوياتها وال يوجد بها  متخصص في المكتبات

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في  واقع المكتبات المدرسية في مدارس التعليم الثانوي :السؤال الرابع  
 ؟وفقا لمتغير المؤهل العلمي ببلدية درج

اب اختبار تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد العينة حول قام الباحثان بحس  :لإلجابة على السؤال الرابع
 :واقع المكتبات المدرسية ببلدية درج وفقا لمتغير المؤهل العلمي كما هو مبين في الجدول التالي

 يبين قيمة تحليل التباين األحادي في استجابات أفراد عينة البحث وفقا لمتغير المؤهل العلمي( 6)جدول رقم

 (ف)قيمة متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات باينمصدر الت
مستوى 

 الداللة
 122.778 2 245.557 بين المجموعات

.908 
 

.406 
 

 135.214 115 15549.562 داخل المجموعات
  117 15795.119 المجموع

 
ي  غير داله إحصائيا  وه(  1916) عند مستوى الداللة( 908.)بلغت ( ف)يتبين من الجدول أعاله أن قيمة 

بين المدرسين والمدرسات في (  1.15)وبذلك تشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
مدارس التعليم الثانوي وفقا لمتغير المؤهل العلمي ، وذلك الن جميعهم يشتغلون في بيئة مدرسية تنقصها 

 االهتمام بالمكتبة   
ك فروق ذات داللة إحصائية في  واقع المكتبات المدرسية في مدارس التعليم الثانوي هل هنا:السؤال الخامس  

 ؟وفقا لمتغير سنوات الخبرة ببلدية درج
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قام الباحثان بحساب اختبار تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد العينة حول   :لإلجابة على السؤال الخامس
 :لمتغير سنوات الخبرة كما هو مبين في الجدول التاليواقع المكتبات المدرسية ببلدية درج وفقا 

 .يبين تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد العينة وفقا لمتغير سنوات الخبرة( 7)جدول رقم

 (ف)قيمة متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
مستوى 

 الداللة
 12.430 2 24.860 بين المجموعات

.091 
 

.913 
 

 137.133 115 15770.259 داخل المجموعات
  117 15795.119 المجموع

وهي  غير داله (  1483) عند مستوى الداللة. ( 148) بلغت ( ف)أن قيمة ( 6)يتضح من الجدول رقم   

 (  1.15)إحصائيا  وبذلك تشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 -:النـتائج

 :نتائج تتعلق بالشق النظري للدراسة وهي :أوال

دقيقة والمدرس ملتزم بعدد من الموضوعات المقررة والتي  91ضيق وقت الحصة الدراسية ، حيث ال يتجاوز  -8

 .يجب أن ينتهي منها في عدد من الحصص األسبوعية

 .خرى التركيز على االمتحانات النهائية  وعلى الجانب المعرفي أكثر من الجوانب األ -2

 .افتقار بعض المدارس إلى الخطط الداخلية لألنشطة الصفية واستخدام المكتبة الدراسية -3

قصورالجانب اإلعالمي لمركز اإلعالم بوزارة التربية والتعليم في التوعية بأهمية المكتبة المدرسية ومردودها  -9

 .التربوي واالجتماعي على الفرد والمجتمع 

 .لمشرفون التربويون للمدرسين على ضرورة استخدام مصادر المكتبة المدرسيةعدم التشجيع من قبل ا -5

 .عدم توفير عوامل الجدب في المكتبة المدرسية من حيت الموقع واألثاث والشكل  -6

 .جهل الطلبة بالمهارات المكتبية وعدم فهم دور المكتبة -7

 .عدم ربط المنهج بالمصادروالمراجع المتاحة داخل المكتبة -1
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 :نتائج تتعلق بالشق الميداني للدراسة وهي: ثانيا

 .واقع المكتبات المدرسية في مدارس التعليم الثانوي ببلدية درج متوسط -8

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في واقع المكتبات المدرسية في مدارس التعليم الثانوي ببلدية درج ترجع  -2

 .لمتغير جنس المدرسين

ت داللة إحصائية في واقع المكتبات المدرسية في مدارس التعليم الثانوي ببلدية درج ترجع توجد فروق ذا -3

 .لمتغير المنطقة التعليمية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في واقع المكتبات المدرسية في مدارس التعليم الثانوي ببلدية درج ترجع  -9

 .لمتغير المؤهل العلمي

ة إحصائية في واقع المكتبات المدرسية في مدارس التعليم الثانوي ببلدية درج ترجع ال توجد فروق ذات دالل -5

 .لمتغير عدد سنوات الخبرة

- :التوصيات: ثانيا

ضرورة تعيين أمناء مكتبات متخصصين في مجال المكتبات، يعملون على االرتقاء بخدمة المكتبة المدرسية  -8

 .إلى مراتبها

في كل مكتبة مع ضرورة التأكيد ( االنترنت ) اصة على شبكة المعلومات الدولية العمل على إنشاء مواقع خ -2

 .على التكامل بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة وبين المناهج الدراسية المقررة

لتي زيادة االهتمام بالنشطات الثقافية واالجتماعية وذلك من خالل المواد المعروضة بالمكتبة المدرسية وا -3

تالءم الطلبة في كل مرحلة من مراحل التعليم لغرس القيم والعادات االجتماعية مثل األمانة والتعاون الجامعي 

 .واحترام اآلخرين والحرص على الكتاب المدرسي

تشجيع الطلبة وتشويقهم الستخدام المكتبة عن طريق إجراء مسابقات ثقافية وربطها بمصادر ومراجع موجودة  -9

 .المدرسية بحيث تؤدي إلى تحفيز الطالب على المطالعة بالمكتبة

ضرورة تزويد أمناء المكتبات المدرسية بأغلب المواد التي تخدم حقل المكتبات المدرسية وا عطائهم دورات في  -5

 .مجال الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات للتعرف عن قرب ألحدث البرامج التعليمية والتثقيفية
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 :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراجع المــــــــــ

، المكتبة المدرسية ووظيفتها في تحقيق أهداف المنهج  الدراسي (2111)الزمامى سلطان عبدا هلل، . -8

 .في المرحلة الثانوية، دراسة ميدانية على مدارس البنين بمدينة الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية

، المكتبات المدرسية في الدول المتقدمة والدول العربية، مجلة عالم (2119)سليمان أمبارك بن سعد،  -2

 .،الرياض9 – 3، الطبعة رقم 2الكتب دار ثقيف، مجلد رقم 

، مكتبة 2، مهارات التخطيط  وا عدادوأداء الدروس اليومية ، مجلد رقم (2113)سعداوي هني عبدهللا ،  -3

 . الملك فهد الوطنية ، جدة 

 .، مجموعات مصادر المكتبة الحديثة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة(8444)عبد الشافي حسن دمحم  -9

، المكتبة المدرسية ودورها في نظم التعليم المعاصرة، الدار (8444)عبد الهادي دمحم فتحي ، وآخرون  -5

 .المصرية اللبنانية، القاهرة

بة المدرسية، المجلة العربية ، االستخدام التربوي والتعليمي للمكت(8447)عبد الهادي دمحم فتحي،  -6

 .للمعلومات، القاهرة 

 .،  المواد السمعة والبصرية في مكتبات الثانوية(8441)عزيز حمزة عزيز، -7

، الدار 2،  المكتبات المدرسية والعامة، األسس والخدمات واألنشطة، ط (8447)العلي أحمد عبدهللا، -1

 .المصرية اللبنانية، القاهرة 

المكتبات المدرسية وأهدافها وبرامجها وكيفية تطويرها، دار الكتاب الحديثة،  ،(2115)العلي وعيسوي، -4

 .القاهرة

، المكتبة المدرسية واقعها وتوظيفها وتطويرها ، دراسة ميدانية تقويمية (2115)عيسى الشماس،-81

ة وعلم النفس، للمكتبات المدرسية في الثانويات العامة بمدينة دمشق، مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربي

 .المجلد الثالث، العدد األول

 .،  المكتبات المدرسية مراكز التعلم، دار الفكر، عمان(2118)عليان يحي مصطفى،  -88   

،  توظيف المكتبة المدرسية في المرحلة االبتدائية في مساندة المنهج الدراسي، (8441)المانع عزيزة،  -82  

 .مجلة جامعة أم القرى، جامعة أم القرى، مكة المكرمةسلسلة البحوث التربوية والتقنية، 
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، واقع المكتبات المدرسية في مدراس المديرية العامة للتربية وسبل (2116)دمحم موسى، ومهند عبد الهادي، -83

 .تطويرها، بغداد الكرخ الثالثة، بغداد

 .بيروت،  المكتبة المدرسية المتطورة، دار النهضة العربية، (2112)الناتوت، -89

،إسهام إدارة المدرسة الثانوية في المملكة العربية السعودية في تفعيل  أداء (2111)بالجودة دمحم عبدهللا ، -85

 .المكتبة المدرسية،رسالة دكتورة غير منشورة ،كلية التربية،جامعة أم القرى بمكة المكرمة

المدرسية في تدريس مقرر التاريخ بصف ، واقع استخدام المكتبة (2114)راية بنت صالح ماغيث الشنبري،-86

الثانية ثانوي األدبي من وجهة نظر معلمات مادة التاريخ ومادة المكتبة والبحث بمدارس مكة المكرمة،رسالة 

 .ماجستير مكمممة المكرمة

 
 


