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 0صفحة 

 دور التعليم في دعم وتطوير مشاريع التنمية االجتماعية

 منصور عمارة الطيف/ الدكتور
 عادل عمار عطيه/الدكتور                                                                       

 كلية االداب/ قسم الخدمة االجتماعية     
 جامعة طرابلس                                                

 :مقدمة

تمثل الموارد البشرية عنصرا أساسيا من عناصر التنمية االجتماعية واالقتصادية بجانب العناصر األخرى التي لها         
أهميتها خاصة رأس المال والموارد الطبيعية ،  وتعتبر القوي البشرية الركيزة األساسية الستثمار تلك الموارد وتوظيفها لخدمة 

 .إلنسان للرفع من مستوى المعيشة وتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصاديةا

لذلك فإن دور التعليم في بناء وتنمية و تطوير  القدرات  البشرية له أهميته في إنجاح خطط وبرامج التنمية االجتماعية        
ؤهل هو األداة الفعالة لتنفيذ الخطط التنموية من خالل ، فاإلنسان المالغاية والوسيلة لعملية التنمية انطالقا من أن اإلنسان هو

 .المشاركة االيجابية والكفاءة العالية في العمل واإلنتاج والذي تنعكس أثاره علي المجتمع بشكل عام

نمية الموارد ن االهتمام بالتعليم يعني في حقيقة األمر االهتمام باإلنسان باعتباره العنصر الرئيس إلحداث التنمية ، فتإ         
البشرية هي عملية مستمرة من خالل المراحل التعليمية المختلفة، التي تبدأ بالتعليم االبتدائي واإلعدادي ثم المرحلة الثانوية 

ن التعليم الفني والمهني وبرامج التدريب والتأهيل سواء أثناء الخدمة أ وأخيرا التعليم العالي بالجامعات والمعاهد العليا ،كما
سبة للعاملين بمختلف القطاعات أو تأهيل كوادر فنية ومهنية متخصصة في مختلف المجاالت بالنسبة للذين لم يكملوا بالن

 ىاجية عالية، وهذا بدوره ينعكس عليسهم في تحقيق التنمية وتحقيق مستويات إنت ،دراستهم لتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم
 .لى تحقيقهإ التنمية االجتماعية ىتسع المعيشي للمواطنين وهو ما ىتحسين المستو 

لتعليم في دعم وتطوير التنمية االجتماعية من خالل المحاور التالية         :ويتناول هذا البحث دور ا

لتنمية االجتماعية: أوال   .دور التعليم في ا

 .السياسة التعليمية وأثرها في دعم مشاريع التنمية االجتماعية: ثانيا 

 .التنمية االجتماعيةفي برامج دمة االجتماعية الخ دور: ثالثا 
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 6صفحة 

 : أهمية البحث

االهتمام بالتعليم وتطويره  نمية وغايتها، ولتحقيق ذلك فإنتأتي أهمية هذا البحث من أهمية اإلنسان باعتباره أداة الت        
الجتماعي والثقافي والفكري والذي تنعكس  بشكل دائم ومستمر يواكب التغيرات والتطورات وله بالغ األثر في الرفع من المستوي ا

 :أثاره في مختلف المجاالت ، ونكمن أهمية هذا البحث في النقاط التالية

ـ إن االهتمام بقطاع  التعليم من ناحية والتدريب التقني والمهني والفني من  ناحية أخري يشكل قيمة أساسية وركيزة هامة  1
عية واالقتصادية  وذلك بما توفره من كفاءات وخبرات وأيدي عاملة مؤهلة ومدربة قادرة لدعم مشروعات وبرامج التنمية االجتما

 .على النهوض بالمجتمع في مختلف المجاالت

مشروعات  ىوالصحة واإلسكان تنعكس أثاره عل ـ االهتمام بجوانب التنمية االجتماعية خاصة القطاعات الرئيسية مثل التعليم 2
 .المجتمع ككل ىالتنمية االقتصادية وعل

 :أهداف البحث 

تحقيقها من خالل المعلومات والبيانات التي يقوم بجمعها لكي تكون له قيمة علمية وفائدة  ىلكل بحث أهداف يسعى إل       
القرار في وضع السياسات التنموية ،  ورامج التنمية ، ويستفيد منه صانععملية ،ويمكن االستفادة من نتائجه في مجال خطط وب

ينطلق البحث الحالي من هدف رئيس هو التعرف على دور التعليم في دعم وتطوير برامج التنمية االجتماعية ومن خالل هذا و 
 :الهدف نسعى لتحقيق األهداف الفرعية التالية

 .التعرف على دور التعليم في دعم قطاعات التنمية االجتماعية – 1

 يع التنمية االجتماعيةدعم مشار  ىمعرفة أثر السياسة االجتماعية عل-2

 . الكشف عن دور الخدمة االجتماعية في عملية التنمية االجتماعية -3

 :تساؤالت البحث

دور التعليم في دعم وتطوير  برامج هو ما ) يمكن صياغة تساؤالت البحث من خالل التساؤل الرئيسي المتمثل في        
 :رعية التاليةوينبثق عنه التساؤالت الف( التنمية االجتماعية ؟ 

 ما دور التعليم في دعم قطاعات التنمية االجتماعية؟ -1
 ما أثر السياسة االجتماعية في دعم مشاريع التنمية االجتماعية؟ -2
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 ما العالقة بين الخدمة االجتماعية والتنمية االجتماعية؟ -3
 

 :دور التعليم في التنمية االجتماعية: المحور األول 

 ية في مجاالت التنمية المختلفة إلى توجيه االهتمام إليها و إبراز العالقة بين قطاعاتساهمت الدراسات العلم        
، إن أول دراسة تحليلية جادة أوضحت على نحو علمي قياسي اإلسهام االقتصادي المباشر التنمية االقتصادية واالجتماعية

، الفئات، لحساب عائد التعليم على بعض م1221سنة ( ينستريمل)للتعليم تمثلت في تلك التي قام بها العالم السوفيتي 
نتاجي حسب مختلف مستوياتهم التعليمية ممثلة في فئات مختلفة من األفراد ن تفرغ العامل أوبينت دراسته  تهم،اومرتباتهم وا 

ن تدريب العمال ، بينما الفترة المماثلة م%33للدراسة في التعليم االبتدائي لمدة سنة واحدة تزيد من إنتاجيته بمتوسط قدره 
أن الزيادة في اإلنتاجية  ، بمعنى%11- 12بحوالي،  األميين على نظام التلمذة الصناعية ال تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية

 .ضعف نفس الفترة من التدريب الحرفي في ورشة 2,2المترتبة عن سنة دراسية تبلغ 

أهمها نوعية التعليم السائد وحجم العمالة ونوعيتها ومدى  وهناك العديد من العوامل المؤثرة في عملية التنمية من       
توفر التنظيمات الرشيدة في مجال الصناعة والعمل ومختلف المؤسسات والمشروعات االجتماعية واالقتصادية حسب 

 1.األصول العلمية الحديثة

تطلب مؤهال جامعيا تفضيال زائدا على ويفضل طالب البالد النامية الوظائف المكتبية واإلدارية التي يعتقد أنها ت      
حساب الوظائف اليدوية التي تتطلب خبرة عملية وتحتل مكانا وسيطا على سلم السلطة اإلدارية، ومن المعروف أن النوع 
األخير من الوظائف يمثل ضرورة حيوية لدفع خطط التنمية قدما وتنفيذ المشروعات الجديدة التي تحتاجها البالد بشكل 

 2.ملح

، حيث تعاني بعض المجتمعات النامية وخاصة في المجتمع نوعا من الخلل الهيكلي الوظيفيوهذا الوضع خلق       
 .، ونقصا واضحا في األفراد العاملين بالمهن الصناعيةنسبيا من أصحاب المؤهالت  العلياالليبي فائضا 

فراد أن الحصول على وظيفة مكتبية أو إدارية يعطيهم ويرتبط هذا أيضا بالمكانة االجتماعية حيث يرى الكثير من األ     
ـ )مكانة اجتماعية أفضل حتى لو كان العائد أقل من أصحاب المهن الحرفية والصناعية ، ويرى  أن المرء ال ( Bergبيرج ـــ

                                                                 
1
 .0991،021نبيل دمحم السمالوطي، قضايا التنمية والتحديث في علم االجتماع المعاصر، القاهرة، دار المطبوعات الجديدة،  - 
2
م، 0991عبد الهادي والي،السيد عبد الحليم الزيات، مدخل الى علم اجتماع التنمية، االسكندرية،دار المعرفة الجامعية،:ترجمة -أندرو وبستر - 

 .099ص
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ننا في أذلك يوضح فاءة في العمل بدال من يمكن أن يفهم العالقة بين مستوى المؤهل الدراسي ومستوى زيادة اإلنتاجية والك
 1.ما أعلى لكي نجعل الناس مؤهلين لعملحاجة لمؤهالت 

، ولذلك أصبح ينظر الى العملية التعليمية على الوظيفة االجتماعية ويؤدي التعليم وظيفة اقتصادية باإلضافة إلى      
األمم من خالل تعميم فرص التعليم  ، كما أنه يعتبر أحد عوامل تقدممار البشري في العملية اإلنتاجيةأنها نوع من االستث

( أدم سميث)، حيث أشار المجتمع وتحقيق النمو االقتصادي وقد أكد الكثير من المفكرين على أهمية التعليم في تقدم
ن القدرات المكتسبة والنافعة لدى سائر السكان أو أعضاء المجتمع تعتبر أ، فيرى (ثروة الشعوب)التعليم في كتابه  ألهمية
 :ساسيا في مفهوم رأس المال الثابت فيقولركنا أ

، يكلف دائما نفقات في أثناء تعليمه ودراسته وتدريبهفاكتساب مثل هذه القدرات عن طريق رعاية صاحبها  )        
حقيقية تعتبر رأس مال ثابت يتحقق في شخصه ، وهذه المواهب والقدرات وان كانت تعتبر جزءا من ثروة األمم التي ينتمي 

  2(. ها األفرادإلي

، اقتصادياإن البحث لفهم األسباب الحقيقية التي تكمن وراء الفروق االقتصادية بين الدول المتقدمة والمتأخرة         
سنجد أن الفرق ال يرجع إلى اإلمكانيات االقتصادية الطبيعية بقدر ما هو راجع إلى الفرق في مستوى التطور التربوي 

عين من الدول، فلو أخذنا الهند مثال نجدها ال تختلف كثيرا في إمكانياتها االقتصادية الطبيعية عن والتكنولوجي لهذين النو 
الواليات المتحدة األمريكية، ولكن بالرغم من هذا التشابه أو التقارب في اإلمكانيات الطبيعية فإن هناك فرقا شاسعا بين 

مرد هذا االختالف في درجة التقدم االقتصادي هو اختالفهما في هاتين الدولتين في مستوى التقدم االقتصادي الفعلي، و 
 3.مستوى التعليم

 :و دور التربية بمفهومها النظامي المدرسي والموجه الذي تقوم به لتحقيق التنمية يمكن تلخيصه في ثالث نقاط وهي

 .ايجاد قاعدة اجتماعية عريضة متعلمة بضمان حد أدنى من التعليم لكل مواطن -
ة في تعديل نظام القيم واالتجاهات بما يتناسب والطموحات التنموية في المجتمع، وذلك بتعزيز قيمة العمل المساهم -

 .واإلنتاج ونبذ االتكالية والنزعة االستهالكية
 .تأهيل القوى البشرية وا عدادها للعمل في القطاعات المختلفة و على كل المستويات -

توى تعليمها وتدريبها وتنظيمها للطاقات البشرية ، فإن التقدم يمكن أن يعوض والدولة إذا كانت متقدمة في مس        
نقصها في الموارد الطبيعية وخير مثال على ذلك اليابان التي تعتبر فقيرة نسبيا في مواردها الطبيعية ، ولكن ارتفاع 

                                                                 
1
 .091السابق، ص  المرجع - 
2
 .613م، ص 0911عبد الباسط دمحم حسن، التنمية االجتماعية، القاهرة، دار غريب للطباعة، - 
3
 .661م،ص0992عمر التومي الشيباني، التربية وقضايا التنمية والتحديث، بنغازي، دار الكتب الوطنية، - 
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الموارد الطبيعية وتحرز تقدما  مستوى تعليمها وبالتالي مستوى تقدمها العلمي والتكنولوجي جعالها تعوض النقص في
 .اقتصاديا كبيرا

لقد أسهم التعليم في اليابان في خلق وتشكيل طبقة متوسطة ومتعلمة اضطلعت بعملية التحديث وتفاعلت معها         
لية التحديث ودفعت بها إلى أفاق بعيدة ، و يعترف اليابانيون بأهمية الثورة التعليمية والتربوية بوصفها ركيزة أساسية في عم

، ومن المعلوم أن اليابان تعد رائدة في مجال التنمية البشرية ألنها تمكنت من خالل برامجها التعليمية من تكوين كوادر 
مختصة أسهمت في االرتقاء بأداء األجهزة والمؤسسات العامة والخاصة وشركات القطاع الخاص المتعددة اقتصاديا 

داريا وتكنولوجيا وخ اصة التكنولوجيا الرقمية في جميع المجاالت الحياتية وهذا ما جعل مهمة الكوادر في واجتماعيا وا 
 .المجتمع الياباني أكثر فاعلية وأكثر صعوبة

برهانا أضافيا على ( كوريا وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة) لقد قدمت تجربة اليابان والبلدان المصنعة حديثا          
ية بالنسبة للتنمية الشاملة ، فالميزة الفريدة لهذه البلدان تتمثل بالفعل في االستخدام األمثل أهمية تنمية الموارد البشر 

لمواردها البشرية ، وفي الوقت الذي ركزت فيه جميع البلدان المصنعة الحديثة على تنمية الموارد البشرية ، فإن بعض 
م تصبح جميعها دوال صناعية ولذا فإن ما تبينه هذه التجربة ، ل(كالفلبين و سيريالنكا) ز مماثل البلدان التي قامت بتركي

 1.هو أن تنمية الموارد البشرية يبقى شرطا ضروريا ولكن ليس كافيا لتحقيق التنمية المستمرة في الظروف المعاصرة

هارات بالخدمة لتحقيق أهدافها وترتبط هذه الم تتطلب عملية التنمية االجتماعية العديد من المهارات الضرورية       
دارة المؤسسات واستخدام الطرق  االجتماعية من خالل التخطيط االجتماعي و السياسة االجتماعية وتنظيم المجتمع وا 

وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمجتمع ككل العلمية المستخدمة في الخدمة االجتماعية للعمل مع االفراد والجماعات، 
 .واستخدام الموارد المادية والبشرية بما يخدم قظايا المجتمع ويحقق الرفاه البناءه

  

 

 

 

 

 

                                                                 
1
ارة والتنمية في ليبيا، -   .010م،0991بنغازي، منشورات جامعة قار يونس، عمر اكريم عبد النبي العبيدي، االد
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 :ة االجتماعيةالسياسة االجتماعية و أثرها في دعم مشاريع التنمي: المحور الثاني 

يعد االهتمام بالتعليم مطلبا أساسيا إلحداث التنمية االجتماعية واالقتصادية والمطلوبة خاصة في المجتمعات         
النامية ، ولذلك فإن وضع السياسات التعليمية المناسبة والمتطورة تساهم و ال شك في الرفع من المستوى الثقافي 

 . ئجه تنعكس سلبا أو إيجابا على تنمية المجتمع اجتماعيا  و اقتصادياوالحضاري للمجتمع ، كما أن نتا

 تأخذ في االعتبار وقد اهتمت الدول بتخطيط سياسات التعليم التي ال تعتمد على الظروف الحالية فقط، و إنما        
عوامل تتفاعل بحيث  ، وهيوالفني الوضع المحتمل لتكوين المجتمع في المستقبل و ما يصاحبه من مظاهر التقدم العلمي

 1.تؤثر في  االتجاهات االقتصادية

يسهم التعليم في نمو رأس المال البشري من خالل توفير المعرفة الالزمة وتنمية مهارات وقدرات االفراد، وتوفير        
 .الموارد البشرية يساعد على القيام بعمليات التنمية في ضؤ االمكانيات المادية المتاحة

ولذلك فإن وضع اآلثار المستقبلية بعين االعتبار يعد من أهم جوانب سياسات التعليم التي يجب أن نوليها العناية        
الالزمة لالستفادة من مخرجات التعليم في القطاعات المختلفة وفقا لرؤية إستراتيجية وتخطيط مسبق يلبي حاجات المجتمع 

 .ا التنموي في المجتمعويكفل توفير العناصر المؤهلة للقيام بدوره

وتعني االستراتيجية في الخدمة االجتماعية منهج يستخدم لتحقيق األهداف فضال على أنها طريقة أو أسلوب أو        
تحتاج الى فترة زمنية لتحقيق  مدخل لكيفية التعامل مع مشكلة ما، وتعني أيضا بناء العالقات الفعالة مع العمالء والتي

 2.هداف المنشودةاأل

المجتمع =يعد التعليم عنصرا أساسيا يأتي ضمن أولويات استراتيجيات التنمية االجتماعية باعتباره هدفا لبناء       
االنساني يسهم في عملية التنمية، وبذلك تؤكد على حقه في الحصول على التعليم المناسب والرعاية الصحية الالزمة 

 .وتوفير المناخ المناسب للعمل والعطاء

إن تحقيق التنمية االجتماعية يتطلب من الحكومة العمل على نشر التعليم ووضع الخطط المناسبة التي تراعي         
الظروف المكانية والتوزيع الجغرافي للسكان بما يسهم في تلبية الحاجة إلى المدارس والمعاهد والكليات وفقا إلستراتيجية 

 .ميععلمية تساهم في توفير فرص التعليم أمام الج

                                                                 
1
 .013م،0991حسن ابراهيم عيد، دراسات في التنمية والتخطيط االجتماعي، االسكندرية، دار المعرفةالجامعية، - 
2
 .649ص م،2102منى عطية خزام، التنمية االجتماعية في اطار المتغيرات المحلية والعالمية،االسكندرية، المكتب الجامعي الحديث،  - 
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حداث التغييرات الالزمة في النظم التعليمية  بما يواكب         كما يجب االهتمام بالتعليم من حيث المناهج والمضمون وا 
ساليب التقليدية التي تعتمد اسلوب األالتطورات العلمية خاصة في مجال التعليم باستخدام الطرق العلمية الحديثة بعيدًا عن 

نه يساعد على خلق الشخصية التابعة غير القادرة ح االبداع واالبتكار، كما أيشجع على خلق رو  التلقين، وهذا االسلوب ال
 .على التعبير والمشاركة الفعالة في وضع الخطط والمشاريع التنموية

 1:وتقوم سياسة التعليم من  أجل التنمية على مجموعة من العناصر وهي       

 .من خطة التنمية الشاملة اة البد و أن تعترف بأن التعليم البد و أن يكون جزءإن أي سياسة للتعليم من أجل التنمي-1

إن أي سياسة للتعليم من أجل التنمية يجب أن تكون على أسس علمية مخططة حتى يساعد على تحقيق ونشر الفرص -2
 .االقتصادية والعائد لكل جماعات المجتمع

أخذ في حسبانها مطالب القوى البشرية داخل البالد ومستويات التعليم إن إستراتيجية االستثمار التعليمي يجب أن ت-3
القادر على إشباع هذه المطالب وقوة المستويات المختلفة للنظام التعليمي في عالقته باإلسهام في التنمية االجتماعية 

 .االستثمار في التعليم واالقتصادية والقوة النسبية للطلبة وغيرها من العوامل األخرى التي تؤثر على العائد من

إن السياسة يجب أن تأخذ في االعتبار العوامل االجتماعية والثقافية في التعليم والتي تسهم في التنمية االقتصادية -1
 .وتهيئ لها مكانا في التخطيط التعليمي

إستراتيجية تتالءم  ولوضع سياسة تخطيطية سليمة في المجال التعليمي ينبغي أن تسعى كل دولة نامية الى وضع      
مع أوضاعها وظروفها الخاصة ويتطلب ذلك تحديد األولويات حتى يمكن استخدام الموارد المحدودة على أفضل وجه 

 2.ممكن

ن رسم السياسات التعليمية يختلف باختالف الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية لكل بلد، وال ولذلك فإ        
يمكن تعميمه على كافة الدول، كما تساهم تلك السياسات في دعم قطاعات التنمية من خالل يمكن االعتماد على نموذج 

تزويدها بالقوى البشرية الالزمة والضرورية، وال يتأتى ذلك إال من خالل نظام تعليمي يعتمد التخطيط كأسلوب لتنفيذ تلك 
يتم اتاحة فرص التعليم علية لكل قطاع، بحيث السياسات،و يأخذ في االعتبار االمكانيات المتاحة و االحتياجات الف

مام الجميع وتوظيف الطاقة البشرية واالستفادة منها في كافة المجاالت، وخلق التوازن بين مدخالت التعليم والتدريب أ
البشرية  ومخرجاته، واالهتمام بالتعليم المهني والفني والبرامج التدريبية والتأهيلية بما يحقق اقصى استفادة من الموارد
 . وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وهذا يساهم بال شك في الحد من البطالة بشكل كبير بل ويؤدي للقضاء عليها

                                                                 
1
 .211م،ص2111هناء حافظ بدوي، التنمية االجتماعية، رؤية واقعية من منظور الخدمة االجتماعية، االسكندرية، دار المعرفة الجامعية، - 
2
 .619عبد الباسط دمحم حسن،التنميةاالجتماعية، مرجع سابق، ص  - 
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 8صفحة 

وترتبط السياسة االجتماعية بنوعية الحياة وتهتم الحكومات بتحسينها ووضع السياسات الالزمة لتحقيق سياسة        
 .اجتماعية فعالة

أن اإلنفاق على البرامج التربوية والصحية ال يعتبر فقط وسيلة للتنمية االجتماعية بل  ((Hijnezهيجينز  ويعتبر       
 1.أن هذه البرامج نفسها برامج للتنمية االقتصادية

فمن خالل توفير برامج تربوية سليمة يمكنها المساهمة في عملية التنشئة االجتماعية وبناء قدرات بشرية تنعكس      
على  لفرد نفسه من خالل غرس القيم االيجابية و تحفيزه على المشاركة في بناء المجتمع، كما تنعكسأثارها على ا

و الحد من يتبنونها وهذا يؤدي الى التقليل أراده والقيم التي يحملونها واالتجاهات التي المجتمع حيث تظهر في سلوك أف
ن االهتمام ببرامج الرعاية الصحية يسهم في توفير طاقة كما أ نتشار الجريمة في المجتمع، السلوكيات المنحرفة ويحد من ا

ة عات ويساعد على زيادة مستوى الكفاءيجابي على كافة القطاالبذل والعطاء وهذا ينعكس بشكل إ بشرية قادرة على
 .  واألداء

ولين السياسيين واالقتصاديين ه استثمار واستهالك تؤثر على نظرة المسئأننفاق على التعليم على إن النظرة إلى اإل       
نه استهالكي يمثل أولوية متأخرة في سلم توزيع أعليم فعندما ينظرون لإلنفاق على عند تقدير ميزانيات اإلنفاق على الت

المخصصات و االعتمادات المالية، أما إذا نظر المجتمع إليه على أنه استثمار فإنه ينبغي زيادة اإلنفاق عليه في المدى 
 .من أجل النمو االقتصاديالطويل 

خالل الخطط والسياسات التي تتبعها في هذا الميدان حلوال للمشكالت و السلبيات التي تقف أمام  من وتقدم التنمية        
ية في النظام التعليمي اتالتقدم العلمي والتكنولوجي وذلك من خالل ربط العلوم بحاجات ومشكالت المجتمع واعتماد المؤسس

شكل فردي وشخصي من بعض األفراد أو بم سياسات التعليم في مختلف مراحله من خالل مؤسسات وليس بحيث ترس
الجهات ، كذلك البد من أعطاء األهمية البالغة للبحث العلمي ومؤسساته وتوفير األموال والكفاءات الفنية وتشجيع البحث 

  2.العلمي وربطه بواقع وحاجات المجتمع

 

 

 

                                                                 
1
 .069م،ص0990م الثالث، بيروت، دار النهضة العربية،دراسة في اجتماعيات العال -نبيل السمالوطي، علم اجتماع التنمية- 
2
 .01م،ص0990نواف شطناوي، صالح العثامنة، التنمية وخدمة المجتمع المحلي،عمان، المكتبة الوطنية، - 
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 : التنمية االجتماعيةفي برامج الخدمة االجتماعية  دور: المحور الثالث 

الفرق يربط الكثير من الدارسين والباحثين بين مفهومي التنمية االجتماعية وتنمية المجتمع ولذلك ال بد من توضيح        
المتعلقة بالتخطيط عمق وأدق لكل مفهوم، فالتنمية االجتماعية تتضمن مجموعة من العمليات بينهما حتى يتسنى لنا فهم أ 

دارة المؤسسات، ولذلك فهي أ وسع مجاال من تنمية المجتمع ذلك أن نطاقها يشمل والسياسة االجتماعية وتنظيم المجتمع وا 
ن مجالها يقتصر على المجتمع المحلي وتهتم لى للمجتمع، أما تنمية المجتمع فإدارات والمؤسسات على المستوى األعاإل

 .كبرم بدور محدود كجزء من المجتمع األدارات الحكومية وتقو لي بالتنسيق مع اإلالتطوعية لألهابالجهود 

 :ولتوضيح الفرق بين المفهومين يمكن استعراض بعض التعريفات ومناقشتها لتتضح الصورة بشكل افضل     

حداث نوع من هدف إلعمليات المرسومة والمخططة بحيث تعرف التنمية االجتماعية بأنها عبارة عن مجموعة من ا       
 1.يجابي في بناء المجتمع ووظائفه لتحقيق أهداف يحددها المجتمع ذاتهير االجتماعي اإلالتغ

يق تالؤم حداث بعض التغيرات التنظيمية والمخططة من أجل تحقنها تلك العملية التي تنطوي على إكما تعرف بأ        
 2.ياسات االجتماعيةنسانية وبين البرامج والسأفضل بين االحتياجات اإل

مة بين االحتياجات البشرية والسياسات خطيط إلحداث التغيير في ظل المالءويشير التعريف الى ضرورة وجود ت          
 التنموية 

ية اجتماعية دون استثارة جهود ن تحدث تنمالمجتمع بعالقة وثيقة، فال يمكن أوترتبط التنمية االجتماعية وتنمية         
نه ال يمكن تنمية مجتمع من ة لتوظيفها وحسن واستخدامها كما أواالستفادة منها وتوجيهها نحو الموارد المتاح هالياأل

زمة المجتمعات دون رعاية وتوجيه المؤسسات واإلدارات الرسمية التي تضع السياسات االجتماعية وترسم الخطط الال
 .نمية وهو غايتها في ذات الوقتنسان هو وسيلة تحقيق التلتنفيذها، وبذلك يتضح بأن اإل

 :االجتماعية خصائي االجتماعي في التنميةدور األ

ما دوره ية بالبحث عن فرص النمو الكيفي، أفي مجال التنمية االجتماع اهام اخصائي االجتماعي دور يؤدي األ    
مكانية توفير الظروف العالجي فيكون ثانويا، حيث يهتم في هذه المرحلة بالبناء الوظيفي ويرتبط هذا البنا ء باألفراد وا 

تاحة الفرص أمامهم للمشاركة في عمليات التنمية المختلفة، وكذلك بناء المؤسسات وفقا ألسس سليمة  المالئمة للعمل وا 
 .من خالل نظم جديدة تساعد على تحسين مستويات المعيشة، وتحقيق الرفاهية للمواطنين

                                                                 
1
 .249م،ص2101هشام محمود االقداحي، مشكالت التنمية في التجمعات الجديدة والمستحدثة،االسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، - 
2
ة،القاهرة، مكتبة نهضة الشرق،  -   .13م، ص 0991عبد الهادي الجوهري، المنظور التنموي في الخدمة االجتماعي
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 01صفحة 

لمساعدة الضرورية في حاالت الكوارث التي قد تصيب المجتمع، وهذا يتطلب ويقوم االخصائي االجتماعي بتقديم ا    
ة التي يعانيها األفراد ويعمل اتخاذ قرارات سريعة وحلول عاجلة للتخفيف من حدة اليأس واإلحباط أو االثار النفسي

ة الممكنة بما يؤهلهم لالعتماد فراد لتوظيفها وتحقيق االستفاداستثارة القدرات الكامنة لدى األ خصائي االجتماعي علىاإل
 . على أنفسهم

من خالل الطرق  وفعاال ابارز  اتسهم الخدمة االجتماعية في عمليات التنمية االجتماعية المختلفة وتؤدي دور كما        
في ، ويشارك والمنظم خصائي االجتماعي بدور المنمي والمخططومجاالتها المتعددة، حيث يقوم اإلالخاصة بهذه المهنة 

 :وضع السياسة االجتماعية المالئمة التي تستمد مقوماتها االساسية من المجتمع نفسه وتتمثل هذه المقومات في

 الموارد البشرية –الموارد الطبيعية  –. رأس المال -
لكل طريقة مقومات،  نمن االسس العلمية ما يؤيده حيث إ ن الحديث عن التخطيط االجتماعي كطريقة لهإ       
ذا   1:ن التخطيط االجتماعي يعتمد على المقومات التاليةنى عليها تلك الطريقة سنجد أى المقومات التي تبنظرنا إلوا 

لبناء المعرفيوهو : المقوم األول -  :ا
خدمة في العلوم االجتماعية، كما أنه طارا معرفيا ونظريا يستمدها من النظريات العلمية المستحيث يتوفر إ       

خرى في وضع قواعده ومنهجياته ودراسته للمشكالت االجتماعية مثل علم االجتماع والتربية وعلم م األيستفيد من العلو 
 النفس واإلحصاء والجغرافيا والتاريخ 

 :الفهم: المقوم الثاني -
ويرتكز على فهم البناء النظري والتطبيق العملي للمهنة من خالل التدريب المستمر بالمؤسسات المختلفة أثناء     

لتعليم أو بعد التخرج، وذلك للقيام بدوره كمخطط اجتماعي يمتلك الفهم الكافي لممارسة الطريقة بمختلف قطاعات ا
 .الدولة

 :المهارات: المقوم الثالث -
جهوده وتسخيرها للعمل على يستفيد الممارس من التطبيقات المختلفة التي توفرها الطريقة بما يمكنه من استثمار     

ها وعرضها وتحليلها باألساليب ته واستخدام مهارات متعددة في البحث وجمع البيانات وتصنيفمكانياتطوير إ
 .حصائية وتصميم البرامج التي تؤهله للقيام بدور هام على مستوى المجتمع ككلاأل

لنظام التعليمي: المقوم الرابع -  :ا
الخاصة بهذا المقرر يتم من خاللها تزويد ويتوفر بالمعاهد وكليات الخدمة االجتماعية المناهج العلمية         

 .على جوانب نظرية وأخرى تطبيقية الطالب بالمادة العلمية التي تشتمل
 

                                                                 
1
 .014م،ص0991سامية دمحم فهمي، طريقة الخدمة االجتماعية في التخطيط االجتماعي، االسكندرية، المكتب الجامعي الحديث،  - 
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 :برامج ومشروعات تنمية المجتمع المحلي

 :برامج تعليمية 
داف التنمية نسان وخلق القوى القادرة على البناء وتحقيق أهرئيسة لبناء اإلتعد البرامج التعليمية الوسيلة ال        

 :ولذلك فإن تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية يحتاج للعناصر المؤهلة للقيام بدورها في بناء الدولة وذلك من خالل
 .واالهتمام بالتعليم المهني والتقنيالتوسع في مجاالت التعليم المختلفة  -
 .دورات تقوية في المواد التعليمية -
 .ب والتسربالتعامل مع الظواهر السلبية كالغيا -

 :برامج اجتماعية
همها البرامج التي تستوعب كل الطاقات من من البرامج الهادفة ومن أ  بناء المجتمع يحتاج الى منظومة متكاملة      

عداد مثل هذه البرامج تسهم في االستفادة ، إن إ (المعاقين –الشيوخ  –المرأة  –الشباب  –الطفولة ) مختلف الفئات 
 :بشرية ويتم ذلك من خاللمن كل الطاقات ال

مر الذي ينجم عنه نسبة مساهمة المرأة في العمل األ مهات العامالت، وذلك لزيادةإنشاء دور الحضانة لرعاية أبناء األ -
 .ل المحلي والقوميلفي مستوى الخ اارتفاع

انيها المجتمع هالي و رد المظالم خاصة في ظل الظروف التي يعن فض المنازعات والخالفات بين اإلتشكيل لجا -
 .الليبي خالل هذه الفترة

 .نشاء المشروعات االجتماعية بجهود ذاتيةتشجيع المواطنين على إ -
تشجيع المواطنين على الحد من السلوك االستهالكي و زيادة االدخار حيث تتميز مجتمعات البالد النامية بالسلوك  -

 .االستهالكي
 : برامج صحية

لرعاية الصحية الالزمة يساعد غلى استثمار طاقاته بما يؤهله للقيام بدوره في الرفع من باإلنسان وتوفير  ان االهتمام إ
االستقرار لى افراد المجتمع وتسعى لتوفر األمن مستويات االنتاج و تحقيق مستويات معيشية عالية تعود  بالنفع ع

 :واالجتماعي و يمكن القيام بعديد البرامج في هذا المجال منها
 .سرةالتوعية الصحية وتنظيم األ مراكز شاءإن -
 .نشاء المستشفياتالتوسع في إ -
 .مراض من خالل العادات الصحية السليمة واالهتمام بنشر التوعية والتثقيف الصحي لدى المواطنينالوقاية من األ -
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 :برامج ثقافية
المتطلبات الضرورية ، لذلك علينا توجيه االهتمام لكل ساسي لعملية التنميةباعتبار اإلنسان هو المحور األ          

المواهب وتشجع على التي يمكن توفيرها لسد احتياجاته، ولعل من أبرزها الجوانب الثقافية التي تساعد على تنمية 
بداع واالبتكار وهذا بدوره ينعكس إيجابا على مستوى قدراته و عطاؤه ويمكن االهتمام بهذا الجانب من خالل عدة اإل

 :برامج منها
 .تهم المواطن إلبداء الرأي حولهاالمحاضرات التثقيفية للتوعية المجتمعية ومناقشة القضايا التي امة الندوات و ق -
 .ستفيد منها صناع القرارين التصورات والمقترحات التي يمكن أ المشاركة من خالل الحوار الهادف في وضع -
 .أهمية التعليم بمختلف مجاالته وتخصصاتهنشاء المكتبات العامة وتشجيع حركة الثقافة ونشر الوعي بين المواطنين بإ -

  :برامج ترويحية
بحيث ال تقتصر على جوانب وتلبية احتياجاتها وفقا لسلم االحتياجات  ن االهتمام بفئات المجتمع المختلفةإ     

، كذلك انهباعتبارها ضرورية للبقاء مثل الغذاء والمسكن كحاجات ترتبط بجوانب بيولوجيا ال يمكن لإلنسان البقاء بدو 
ثرها الواضح على سلوك الفرد والدافع لإلنتاج بروح عالية في مختلف المجاالت، ولذلك يمكن ية أفإن للجوانب الترفيه

 :توفير الخدمات الترفيهية من خالل
يئة فئات العمرية وذلك بتهاقامة النوادي لكل الفئات والتي توفر مجاال للترويح وممارسة الهوايات المختلفة لمختلف ال -

يعهم وتوفير الظروف المناسبة لتحقيق االستقرار النفسي واالجتماعي وتشجل فئة،إماكن حسب متطلبات كهذه األ
 .مل والرغبة  في بناء مجتمعهم والمساهمة في كل البرامج التي تعمل على تقدمه وتطورهلإلقبال على الحياة بروح األ

شاركة وخلق روح األلفة  والمحبة بين القيم االيجابية كالتعاون والمالقيام بالرحالت الجماعية وذلك ألهميتها في زرع  -
قامة عالقات اجتماعية وتعزيز الروابط فيما بينهم، كما يتيح مثل هذا النوع من المواطنين، كما أنها تفسح المجال إل

 . مختلفةالبرامج الفرصة الكتشاف المواهب و القدرات ومحاولة االستفادة منها في مجاالت التنمية ال
 :برامج خدمية

تحسينها لتحقيق ى الحياة التي يعيشونها ومحاولة بمستو  يحتاج المواطنين للعديد من الخدمات التي ترتبط      
   :يلي ماهم تلك الخدمات داث التنمية االجتماعية ولعل من أ الرفاهية االجتماعية باعتبارها مطلبا ضروريا إلح

 .توفير المساكن الصحية -
  .ساسية التي يحتاجها المواطنوغيرها من الخدمات األ.. ، الهاتف، المياهلخدمات العامة مثل الكهرباءافق امر  -
تشجيع الشباب على المشاركة في مشروعات الخدمة العامة، وذلك بنشر ثقافة التطوع والمساهمة حسب امكانيات  -

ساعد على توفير العديد من الخدمات ج تفهذه البرام ل التعاون والمشاركة الجماعية وقدرات كل شخص، فمن خال
 .والتي يعود نفعها على كل المواطنين

-  
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 :توصيات ومقترحات
التوسع في التعليم وتحسين نوعيته في مختلف مراحله فال يمكن التركيز على مرحلة التعليم االبتدائي مثال وا همال  -

 .بتدائية أو الثانوية بعد إنهاء مرحلة الجامعةاإل فطالب التعليم الثانوي هم مدرسو المرحلة التعليم الثانوي والجامعي
التوسع في المعاهد ومراكز التدريب الفنية المتخصصة لتأهيل الفنيين و الحرفيين من المهنيين المتخصصين في  -

 .مختلف المجاالت
 .يةنتاجلة لرفع مستوى أدائها وكفايتها اإلوضع برنامج تدريبي شامل للقوى العاملة في كل مؤسسات الدو  -
 .رفع مستوى الدخل  بما يتناسب مع الظروف االقتصادية السائدة -
 .غلبهم من حاملي الشهادات العليا  ن ا هاجرين الليبيين في الخارج خاصة أالعمل على عودة الم -
التنسيق الدائم بين التعليم وقطاعات الدولة المختلفة خاصة وزارة العمل، فيما يتعلق باحتياجات تلك القطاعات من  -

 .لموارد البشرية، من خالل منظومة تساعد على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العملا
توفير قواعد البيانات واإلحصائيات الخاصة بأعداد الطالب وتخصصاتهم ومعرفة احتياجات المجتمع لتلك  -

على مستوى  الدولة التخصصات أو غيرها من التخصصات، والتي يمكن االستفادة منها عند وضع السياسات الالزمة 
 . أو القطاعات

 :ما في مجال التنمية االجتماعية فيمكن القيام ببعض البرامج منهاأ
نتاجية الصغرى وتشجيع الشباب على العمل في هذا المجال، وهذا يسهم في توفير فرص عمل إقامة المشروعات اإل -

ا يوفره من موارد تساعد على االحتفاظ بالنقد والقضاء على البطالة، بما يسهم في دعم االقتصاد الوطني من خالل م
 .االجنبي واالعتماد على المنتجات المحلية، وتشجيع االنتاج في المشروعات الزراعية والصناعية 

نشاء المراكز الخاصة بها ومراعاة خصوصية كل فئة سواء من حيث إ  - عداد برامج تهتم بمختلف فئات المجتمع وا 
 .ج الخاصة بهاتصميم تلك المراكز أو البرام
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 :هوامشال

 ،1223نبيل دمحم السمالوطي، قضايا التنمية والتحديث في علم االجتماع المعاصر، القاهرة، دار المطبوعات الجديدة،  -0
سكندرية،دار المعرفة مدخل الى علم اجتماع التنمية، األعبد الهادي والي،السيد عبد الحليم الزيات، :ترجمة -أندرو وبستر -2

 .192م، ص1291،الجامعية
 م،1221عمر اكريم عبد النبي العبيدي، االدارة والتنمية في ليبيا، بنغازي، منشورات جامعة قار يونس، -3
 .112م،1223براهيم عيد، دراسات في التنمية والتخطيط االجتماعي، االسكندرية، دار المعرفةالجامعية،حسن إ -1
المتغيرات المحلية والعالمية،االسكندرية، المكتب الجامعي الحديث،  منى عطية خزام، التنمية االجتماعية في اطار -1

 319م، ص2312
هناء حافظ بدوي، التنمية االجتماعية، رؤية واقعية من منظور الخدمة االجتماعية، االسكندرية، دار المعرفة  -2

 .271م،ص2333الجامعية،
 .319عبد الباسط دمحم حسن،التنميةاالجتماعية، مرجع سابق، ص  -7
دراسة في اجتماعيات العالم الثالث، بيروت، دار النهضة  -نبيل السمالوطي، علم اجتماع التنمية -9

 .139م،ص1291العربية،
 .13م،ص1221نواف شطناوي، صالح العثامنة، التنمية وخدمة المجتمع المحلي،عمان، المكتبة الوطنية،  -2

معات الجديدة والمستحدثة،االسكندرية، مؤسسة شباب هشام محمود االقداحي، مشكالت التنمية في التج -13
 .212م،ص2313الجامعة،

 .12م، ص 1223عبد الهادي الجوهري، المنظور التنموي في الخدمة االجتماعية،القاهرة، مكتبة نهضة الشرق،  -11
جامعي الحديث، سامية دمحم فهمي، طريقة الخدمة االجتماعية في التخطيط االجتماعي، االسكندرية، المكتب ال -12

 .171م،ص1291
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التعليم العالي التقني في مجالي التدريس  يعة لدى أعضاء الهيئة التدريسية فأساليب النمو المهني المتب
 "المعهد العالي للتقنية الزراعية نموذجا"و البحث العلمي 

 :إعداد                                                 
 .الح رمضان ميالدفوزي ص. د
 .مصطفى علي عبد الهادي . أ

 .صالح مصباح علي. أ                    
 الغيران/أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للتقنية الزراعية 

 ليبيا -طرابلس                                               

 

  :ملخص البحث

المهني المتبعة لدى أعضاء الهيئة التدريسية في التعليم العالي التقني  برامج النموعلى تعرف ال البحث إلى  هدفي 
،وبيان و استقصاء أثر كل من الجنس و المؤهل العلمي في أساليب النمو المهني " المعهد العالي للتقنية الزراعية نموذجا"

حيث سعى البحث لإلجابة "لتقنية الزراعية نموذجاالمعهد العالي ل"المتبعة لدى أعضاء الهيئة التدريسية في التعليم العالي التقني 
 :عن األسئلة اآلتية 

المعهد العالي للتقنية الزراعية " أعضاء الهيئة التدريسية في التعليم العالي التقني  لدى ما أساليب النمو المهني المتبعة -1
 ؟" نموذجا 

المعهد العالي للتقنية " في التعليم العالي التقني  التدريسية الهيئة أعضاء لدى المتبعة المهني النمو أساليب تختلف هل -2
 باختالف النوع االجتماعي ،والمؤهل العلمي ؟" الزراعية نموذجا 

نة لتحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء ابالمنهج الوصفي من خالل تطوير استعن هذه األسئلة تم اتباع ولإلجابة 
فقرة جرى التأكد من صدقها وثباتها و تطبيقها ( 22)لعلمي ، احتوت على الهيئة التدريسية في مجالي التدريس و البحث ا

أعضاء هيئة التدريس من التعليم العالي التقني ،وأظهرت نتائج ( 13)بطريقة االختبار و إعادة االختبار ، على عينة ضمت 
 :البحث ما يلي 

 التدريسية الهيئة أعضاء عند  متوسطة لميفي مجالي التدريس و البحث الع المهني النمو كانت درجة توافر أساليب -1
 ".المعهد العالي للتقنية الزراعية نموذجا " في التعليم العالي التقني 

في التعليم العالي  التدريسية الهيئة حصائية  في أساليب النمو المهني المتبعة لدى أعضاءإتوجد فروق ذات داللة  -2
 .إلى كل من النوع االجتماعي ، والمؤهل العلمي ىتعز " جا ي للتقنية الزراعية نموذالمعهد العال" التقني 
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 :مقدمة البحث 

 التدريس ، هيئة أعضاء نوعية من خالل يتحدد أهدافه تحقيق في ونجاحه ونوعيته العالي التعليم مستوى إن  
االت نقل في الجوانب ومتعددة ومسؤولية معقدة بارز دور ولهم التعليم والتدريب ، قادة باعتبارهم  وشعوبهم ، بلدانهم إلى كنولوجي
 لتحقيق به ، يقوم الذي الدور إلى إال إلتفاتة التدريس هيئة عضو أداء بتحسين االهتمام السريع ، وما بالتقدم العلمي ليلحقوا
 . والعلمية التربوية مطالبه

 العلمية االنتاجات من عديدوالمحقق لل و الخبير ، الباحث بدور قيامه حيث من متعددة التدريس هيئة عضو أدوار إن 
 في التدريس هيئة عضو يعتبر لذا لطالبه ، األعلى والمثل المدرس و المربي ، فهو المجتمع ، ومشكالت قضايا لحل المبتكرة

 .اإلنساني وخدمة المجتمع العلمي ، والبحث التدريس ، : هي رئيسة ، وظائف ثالث تحقيق في العنصر الفعال التعليم العالي

ا الهيئة اإلدارية فعلى  ،  المؤدي لالرتقاء بوظائف عضو هيئة التدريس المالئم الالزمة ، والمناخ الموارد توفير العلي
، ونظرا إلى أهمية النمو المهني ألعضاء الهيئة التدريسية في التعليم العالي ، فقد تنبه العديد من مؤسسات التعليم  به واالهتمام

 . األمر وبادرت بإنشاء مراكز متخصصة لرعاية النمو المهني ألعضاء الهيئة التدريسية العالي عالميا وعربيا على هذا 

 :مشكلة البحث 
ء إن  جودة هناك تكون  أن يمكن وال والتدريب، التعليم مخرجات في تجويد فعال دور له لألستاذ الجيد التدريسي األدا

 .    المستمر خالل التدريب من لألستاذ التطوير المستمر يتطلب وهذا التدريس هيئة دون مهارات ألعضاء المخرجات لهذه
علي مؤسسات التعليم  وجب لذا األساسية ، بناء مؤسسات التعليم العالي التقني أركان أحد يعد هيئة التدريس فعضو

داخل مؤسسات  حتلهاي التي واألدوار للجوانب والتطوير التنمية ويحقق أدائه من ما يدفع كل به وتقديم العالي التقني االهتمام
 .التغيرات العالمية المختلفة مواكبة إلى به الوصول في فاعل بشكل تسهم أن ويمكن التعليم العالي التقني ،

 المجاالت من العديد في شامال تطورا( المعهد العالي للتقنية الزراعية) تشهده مؤسسات التعليم العالي التقني  فما
 هيئة عضو أن وبما وغير األكاديميين ، األكاديميين من فيها العاملين أعداد في زيادة تطورال هذا وواكب كالمجال التنظيمي ،

 سهاماتهإو  وظيفته تعتبر حيث العالي التقني ، التعليم تحقيق أهداف هذه المؤسسة العلمية في نجاح ركائز أهم من التدريس
و  التدريس للتطورات هيئة عضو مواكبة فإن العالمي ، تصنيفهو  مستواه العالي التقني ، ورفع تطور التعليم وسائل من وبحوثه

يتطلب معرفة واقع أساليب النمو المهني  الوجه المطلوب على مهامه أداء في االستمرار علي قادرا ليكون  التغيرات المختلفة
 " .الزراعية نموذجا المعهد العالي للتقنية " المتبعة لدى أعضاء هيئة التدريس في المؤسسات العلمية موضوع البحث 

تتحدد مشكلة البحث في التعرف على أساليب النمو المتبعة عند أعضاء الهيئة التدريسية في التعليم العالي عليه 
، ومعرفة أثر بعض المتغيرات كالنوع االجتماعي ،والمؤهل العلمي ، في " المعهد العالي للتقنية الزراعية نموذجا " التقني 

 . المتبعة من جانب أعضاء الهيئة التدريسية  أساليب النمو المهني
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 :البحث التتساؤ 
 :اآلتيين السؤالين عن البحثهذا من المأمول أن يجيب  

المعهد العالي للتقنية " أعضاء الهيئة التدريسية في التعليم العالي التقني  لدى ما أساليب النمو المهني المتبعة – 1
 ؟" الزراعية نموذجا 

المعهد العالي " في التعليم العالي التقني  التدريسية الهيئة أعضاء لدى المتبعة المهني النمو يبأسال تختلف هل - 2
 باختالف النوع االجتماعي ،والمؤهل العلمي ؟" للتقنية الزراعية نموذجا 

 :أهمية البحث 

 :أهمية هذا البحث في النقاط التالية تكمن 
 ".المعهد العالي للتقنية الزراعية نموذجا " في التعليم العالي التقني  ريسيةالتد الهيئة بيان واقع النمو المهني ألعضاء -1
المعهد العالي للتقنية " في التعليم العالي التقني  التدريسية الهيئة تحديد أساليب النمو المهني المتبعة لدى أعضاء -2

 ".الزراعية نموذجا 
المهتمة بقضية التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس  جاء هذا البحث استجابة لتوصيات بعض المؤتمرات و الندوات -3

 العالي التعليم مؤسسات في التدريس هيئة أعضاء تنمية ، وندوة 2312، ومنها المؤتمر الدولي األول لمنتدى العلماء العرب 
 (. 2331التحديات والتطوير )
 .ندرة البحوث والدراسات بالمجتمع الليبي في هذا المجال  -1

 : أهداف البحث

في التعليم العالي  التدريسية الهيئة الهدف الرئيس لهذا البحث التعرف على واقع النمو المهني لدى أعضاء يتمثل
 :، وفي ضوء ذلك تأتي مجموعة من األهداف الفرعية على النحو التالي " المعهد العالي للتقنية الزراعية نموذجا " التقني 

المعهد العالي للتقنية "في التعليم العالي التقني  التدريسية الهيئة عضاءالتعرف عن أهم أساليب النمو المهني أل -1
 .المتعلقة بالبحث العلمي " الزراعية نموذجا 

المعهد العالي للتقنية "في التعليم العالي التقني  التدريسية الهيئة التعرف عن أهم أساليب النمو المهني ألعضاء -2
 .لتدريسية و التدريبية المتعلقة بالجوانب ا" الزراعية نموذجا 

في واقع أساليب النمو المهني لدى أعضاء الهيئة ( النوع االجتماعي ، والمؤهل العلمي ) تعرف أثر بعض المتغيرات  -3
 .  التدريسية 
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 :حدود البحث 

 :يقتصر البحث على 

الغيران للعام / ية الزراعية تم إجراء البحث على جميع أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للتقن: الحدود البشرية  -1
 .عضوا( 12)، وعددهم ( 2311/2312)الدراسي

 .ليبيا _ طرابلس _الغيران / تم إجراء البحث في المعهد العالي للتقنية الزراعية : الحدود المكانية  -2
 (.2311/2312)تم تطبيق أداة البحث في فصل الربيع للعام الدراسي : الحدود الزمانية  -3

  :مصطلحات البحث 

ترجمة للمصطلح  اختالف بين النمو المهني ، والتنمية المهنية لعضو هيئة التدريس فبرغم ما يوجد من  هناك
معا إال أن ثمة اختالف كبير بين " التنمية المهنية"و " النمو المهني " Professional Developmentاإلنجليزي  
مج و األساليب التي تقوم بها مؤسسات التعليم العالي إلكساب يقصد بها مجموعة من البرا :فالتنمية المهنية المصطلحين 

التدريس، البحث العلمي ، )عضو هيئة التدريس مزيدا من المعارف و المهارات و التقنيات المتصلة بممارسة أدواره المهنية 
( بصفر وآخرون )، ويعرفها ( 12: 1222عمارة ،) لرفع مستوى أدائه بما يمكنه من أداء أدواره بصورة جيدة ( خدمة المجتمع 

بأنها عمليات مؤسسية تهدف إلى تغيير مهارات أعضاء هيئة التدريس وسلوكهم و مواقفهم ، لتكون أكثر فاعلية ، و لتحسين 
، أما اليونسكو فتؤكد أن التنمية المهنية تعني بتنمية الشخص في إطار دوره ( 22: 2311بصفر، و آخرون ، ) ثقافة المجتمع 

حضور ورش العمل ، و االجتماعات المهنية ، والمتابعة األكاديمية ، :" وتتضمن تلك التنمية الخبرات الرسمية مثل المهني ، 
، ( 322: 2312الشخيبي ، " )و قراءة أدبيات المهنة ، ومتابعة ما يحدث في المجال األكاديمي من خالل وسائل االتصال

نتاجية ورفع لتدريس عن طريق تحسين كفايتهم اإلدة فاعلية أداء أعضاء هيئة ازيا: النمو المهني هو " هؤ الشخيبي وزمال"وعرف 
مستوى أدائهم في التدريس و التخطيط لتدريس المقررات الدراسية ، والتعلم الفردي أو الذاتي ، ومصادر التعلم و تكنولوجيا 

، فالتنمية ( 39: 2332ه ،ؤ مالالشخيبي وز )لبحث التعليم ، و التقويم و االختبارات التحصيلية في التعليم العالي ، ومناهج ا
المهنية مجموعة من البرامج و األساليب إلكساب عضو هيئة التدريس مزيدا من المعارف و المهارات و التقنيات المتصلة 

 .يدةبممارسة أدواره المهنية في مجالي التدريس و البحث العلمي لرفع مستوى أدائه بما يمكنه من أداء أدواره بصورة ج

كنوع من التعلم الذاتي ، والذي  التدريس ئةهي عضويأتي نموا طبيعيا ذاتيا تدريجيا ، يستند على جهود  النمو المهنيأما 
 التدريس يئةھ عضوو هو عملية فردية يقوم بها  Academic Growthتتطلبه المهنة ، ويسمى أيضا بالنمو األكاديمي      

، فهو تلبية الحتياجاتهم لرفع كفاءاتهم ، ولما سبق ( 23، 2331:حداد )في مجال عمله  من أجل تحقيق التنمية األكاديمية
هو جهد عضو الهيئة التدريسية كنوع من التعليم الذاتي يلبي احتياجاته المهنية لرفع من كفاءته ، : ذكره فالنمو المهني إجرائيا 

رات الدراسية ، والتعلم الفردي ، ومصادر التعلم وتكنولوجيا ومستوى أدائه في التدريس الجامعي ، و التخطيط لتدريس المقر 
 .التعليم ، واعتمد هذا كتعريف إجرائي في هذا البحث

 بأنه هو الشخص التدريس في أغلب أدبيات البحث ، عضو هيئة الباحثين من الكثير عرف:  أعضاء هيئة التدريس
 ، العالي مؤسسات التعليم بإحدى يعمل والذي المعرفة حقول من حقل أي في الدكتوراه أو على شهادة الماجستير الحاصل
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هم جميع أعضاء : فأعضاء هيئة التدريس إجرائيا  المجتمع وخدمة العلمي والبحث هي التدريس  واجباته أو مسؤولياته وتكون 
الماجستير أو الدكتوراه في هيئة التدريس الذين يعملون في مجال التدريس على مستوى التعليم العالي التقني ممن يحملون درجة 

حقل من حقول المعرفة ،و يقومون بتدريس مادة أو أكثر من المواد المقررة ، و يشغلون وظيفة أستاذ ، أستاذ مشارك ، أستاذ 
لسنة ( 131)التدريس ، أو كما ورد بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم  هيئة أعضاء. مساعد ، محاضر ، محاضر مساعد

 . (127)بالمادة  (م2313)ر.و1379

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

 :الدراسات السابقة 

لبحث في النمو والتنمية المهنية لعضو هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي حاولت ا الدراسات السابقة التي تعددت 
، ووضع مقترحات لتطوير ذلك األداء باختالف ما تناولته من حيث مجاالت التنمية المستقبلية ، أو مقترحات لوحدة التنمية 

عضو هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي المهنية لعضو هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي ، أو معرفة اتجاهات 
نحو تصور لبرنامج تدريبي أثناء الخدمة لتحسين األداء التدريسي ،أو الحاجات التدريبية لعضو هيئة التدريس في مؤسسات 

ث إلى البحث ، وهي مرتبة وفق تاريخها من األحد موضوع مجال في بحثت التي والبحوث الدراسات أهم التعليم العالي ، ومن
 :األقدم ، مايلي

لدراسات العربية : أوال   :ا

 في المساندة والهيئة التدريس هيئة أعضاء لدى المهنية التنمية واقع التعّرف عن إلى الدراسة هدفت (5102الغزي )دراسة 
 من كل   لىع أساسي بشكل الدراسة ،واعتمدت(األكاديمية والرتبة والتخصص، الجنس،)بعض المتغيرات ضوء في تبوك، جامعة
 على تطبيقها تم مجاالت، خمسة ضمت فقرة، ( 53 ) من مكونة استبانة المقارن بتطوير الوصفي بالعينة والمنهج المسح منهج
الجنس ، ) عضو هيئة تدريس ، وأظهرت النتائج وجود أثر دال إحصائيا لمتغيري الدراسة  (005)أفرادها  عدد بلغ عينة

 نشر على التدريس هيئة أعضاء تشجيع ضرورة :أهمها من متعددة، توصيات إلى صلت الدراسةتو  ، وقد( والرتبة األكاديمية 
ا الدوريات المتخصصة في بحوثهم  .كافة العلمية والتخصصات المعرفة فروع في كبرى جامعية مكتبة وتأسيس وعالميا ، محلي

هيئة التدريس في كليات التربية في الجامعات واقع التنمية المهنية لعضو  هدفت إلى التعّرف عن( 5105الغامدي )دراسة 
 الباحث استخدم وقد المعلمين، تعليم العتماد الوطني األمريكي المجلس معايير ضوء في لها مقترح تصور السعودية ، وتقديم
 ، وبينت  عليهم أداة الدراسة تطبيق فرًدا ، وجرى قوامها عشرون  عينة اختيار وتم ،"دلفاي" بأسلوب التحليلي ، المنهج الوصفي
 إلى الباحث السعودية ، وتوصل الجامعات في التربية في كليات التدريس هيئة لعضو المهنية التنمية جهود تدني نتائج الدراسة

 في التدريس هيئة ألعضاء المهنية التنمية متخصصة في مراكز تأسيس ضرورة :أهمها من كان من التوصيات ، عدد
 بما ولوائحه ، السعودي العالي التعليم أنظمة معلنة ، وتطوير علمية خطط وفق التنمية برامج وتنفيذ الجامعات السعودية ،

 .التدريس هيئة عضو لدى المهنية يخدم التنمية
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الوطنية  النجاح جامعة في التدريس هيئة أعضاء لدى التنمية المهنية مستوى كشف إلى (5101الشخشير )و هدفت دراسة 
والرتبة  الخبرة، وسنوات والكلية، العلمي، والمؤهل الجنس، والعمر،)  المتغيرات المستقلة عضب ضوء في نظرهم وجهة من

 والمؤهل متغيرات الجنس تؤثر أنه لم النتائج هيئة تدريس وأظهرت عضو ( 130 ) من الدارسة عينة وتكونت  )األكاديمية
 (3.31)الداللة  مستوى عند يةالمهن التنمية مستوى تقدير في والرتبة األكاديمية والعمر العلمي

 في التدريسية الهيئة أعضاء لدى المتبعة المهني برامج النمولى إلى التعّرف ع( 5112العمري و سنقرة )كما هدفت دراسة 
 النمو أساليب في األكاديمية والرتبة والتخصص والمؤهل العلمي الجنس من كل أثر وبيان وتحديدها ، التطبيقية جامعة البلقاء

الوصفي ، وتم تطبيق أداة الدراسة على  المنهج وأتبع الباحث التطبيقية ، البلقاء جامعة في التدريسية الهيئة هني ألعضاءالم
 داللة ذات توجد فروق  ال أنه النتائج وأظهرت تدريسية ، هيئة عضو ( 66 ) عدد أفرادها بلغ عنقودية ، عشوائية عينة

الجنس  :من كل تعزى إلى التطبيقية البلقاء جامعة في التدريسية الهيئة أعضاء عة لدىالمتب المهني النمو أساليب في إحصائية
 .العلمي  والمؤهل والرتبة األكاديمية ، التدريسية ، والخبرة والتخصص ، ،

 ، الرسمية األردنية الجامعات في التدريس هيئة ألعضاء النمو المهني جوانب تحليل إلى   2004 ) السلمان (وهدفت دراسة
 في الخبرة ، و الجنس ، وسنوات األكاديمية ، والرتبة والتخصص ، الجامعة ، من كل أثر المهني، والتعّرف عن النمو وتقويم
 جميع من الدراسة الرسمية ، وتكون مجتمع الجامعات األردنية في التدريس هيئة ألعضاء المهني النمو أبعاد تحقق درجة

 العام من األول الفصل في العاملين من مشارك ، وأستاذ ، وأستاذ مساعد أستاذ رتبة نم األردنيين ، التدريس هيئة أعضاء
 إحصائية عند داللة ذات فروق  وجود عن الدراسة وكشفت عضوًا ، ( 1967 ) عددهم ، والبالغ 2333/2331الجامعي 
 الفروق  وكانت ، اتالجامع الختالف ىتعز  هيئة التدريس ألعضاء المهني النمو أبعاد تحقق درجة ،في (0.05)الداللة  مستوى

المؤسسي والمحلي  المجتمع خدمة وبعد العلمي البحث بعد وفي الهاشمية ، والجامعة الجامعة األردنية لصالح التدريس بعد في
 واألخالق،كما الشخصية بعد في فروق  ولم تظهر البيت ، آل جامعة عدا الدراسة موضوع الجامعات لصالح الفروق  كانت ،

 األكاديمية للرتبة تعزى فروق  وجود إنسانية ، وعن مواد تخصص لصالح وكانت للتخصص ، تعزى فروق  وجود عن تكشف
 عشر إلى سنوات خمس من أكثر الخبرة ذوي لصالح الخبرة لسنوات فروق تعزى وجود وعن المشارك ، األستاذ لصالح

 .للجنس تعزى فروق  عن تكشف سنوات،ولم

لدراسات األجنب: ثانيا   :ية ا

 بجامعة االقتصاد كلية التدريس في ألعضاء هيئة التنمية المهنية قام بالتعرف على أنشطة (   Body, 2009بودا)   دراسة
نوع ) كافية لتحقيق تعليم أمثل للطالب ، باإلضافة إلى الكشف عن أثر متغيرات  كانت إذا ما ومعرفة وتقييمها ، كاليفورنيا ،

في سعي عضو هيئة التدريس للتنمية ( ع ، والتعلم الذاتي ، و الكفاءة الذاتية ، ونوع التنمية المهنية المؤهل ، والخبرة ، و النو 
عضوا ، وأوضحت نتائج ( 562)التدريس بالكلية بلغت حوالي  المهنية ، واستعان الباحث في دراسته بعينة من أعضاء هيئة

أحوج األعضاء للتنمية  موي المؤهالت الدنيا و الجديدة هكما أن ذالتدريس ،  الدراسة أهمية التنمية المهنية ألعضاء هيئة
 .المهنية 

 في فعال توجيه العالي ضمن التعليم في وتطويرهم التدريس هيئة أعضاء أجريت لتدريب Bartley) 2001 بيرتلي )  دراسة
 ( 132 ) على الدراسة وطبقت ، التطوير من لحاجتهم التدريس هيئة إدراك أعضاء مدى عن الكشف إلى أوهايو هدفت والية
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وأن  لديهم ، اإلعداد بمستوى مقتنعون  ، من عينة الدراسة%( 22) أوهايو و خلصت إلى أن والية في مؤسسة (52) من عضواً 
يجري  أن طلبوا العينة أفراد بقية المهني،وأن للتطوير وسيلة الذاتي التعلم وأنهم يفضلون  أدائهم ، عن منهم راضون  %(65)

 .اإلبداع إلى يؤدي فعال أجل تعليم من التدريس ، بفن االرتقاء ومجال التكنولوجيا ، استخدام مجال في نموهم تطوير

قام بدراسة عن تطوير أعضاء هيئة التدريس و عالقته بالرضا عن العمل وثقافة المؤسسة Norvell 2000) نورفل ) دراسة
كلية في والية الباما و تكونت عينتها ( 52)وطبقت الدراسة على  من جهة ، وتطوير أعضاء هيئة التدريس من جهة آخرى ،

، و أشارت النتائج إلى وجود عالقة قوية بين الرضا عن العمل و ثقافة المؤسسة من جهة ، وتطوير  اءعضأ  (512) من
المهني ، و إذا كانت  أعضاء هيئة التدريس ، إذ إن الرضا عن العمل يؤثر إيجابيا في تشجيع أعضاء هيئة التدريس على النمو

 .ثقافة المؤسسة إيجابية فإنها تكون داعمة لتطوير أعضاء هيئة التدريس

 :موقع البحث الحالي من الدراسات السابقة  

ي سعى إلى تحقيقها وهي تنصب تلسابقة في ضوء مجموعة األهداف الموقع البحث الحالي من الدراسات ا يتحدد
الغيران / المعهد العالي للتقنية الزراعية " ألعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي التقني  على رصد واقع أساليب النمو المهني

والبيئات  عناوينها اختالف السابقة على وهو هدف لم تهتم به الدراسات السابقة التي تعرض لها البحث ، و الدراسات" نموذجا 
 وأداء البحث للتعليم العالي التقني به هذا ما يسهم دراسة ، وهذا ةيف عن البحث الحالي ولم تهتم به أتختل فيها ، التي أجريت

التدريس به ، وأنه لم يجد الباحثون دراسة ليبية أو عربية تقوم بتعرف أساليب النمو المهني المتبعة لدى أعضاء  هيئة عضو
 "المعهد العالي للتقنية الزراعية نموذجا " هيئة التدريس في التعليم العالي التقني 

االستفادة من هذه الدراسات هو تحديد منهج البحث ، وتحديد مجتمعه ،وبناء األداة واختيار األساليب  وأوجه
 .اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات 

 البحث بواسطة موضع الظاهرة واقع يعتبر وصف ، والذي( التحليلي)اسُتخدم المنهج الوصفي  :البحث منهج
 لموضوع األنسب هو (استبانة) مباشرة أو غير  )مقابلة)مباشرة  بطريقة منه عينة البحث أو مجتمع أفراد جميع استجواب
 209 ) ، 2007 آخرون، و الرحمن عبد)البحث 

بالمعهد العالي للتقنية ( ذكور و إناث ) جميع أعضاء هيئة التدريس  من البحث تألف مجتمع :مجتمع البحث 
عضوًا ، وقد جرى حصر مجتمع البحث حصرا شامال ، بما صدر عن مدير مكتب ( 12)الغيران و، والبالغ عددهم /الزراعية 

 (.2311/2312)، بعددهم لفصل الربيع العام الدراسي  31/1/2312الشؤون العلمية و التقنية بالمعهد الموافق 
 :لإلجابة عن أسئلة البحث تم اتباع الخطوات و اإلجراءات التالية :  خطوات و إجراءات البحث

المعهد العالي " لمعرفة أساليب النمو المهني المتبعة لدى أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي التقني  :  أداة البحث
التربوي و "تم بناء أداة لجمع البيانات الرئيسية وهي استبانة صممت من واقع األدب النظري " للتقنية الزراعية نموذجا 
على البيانات األولية لمجتمع البحث وتضمنت متغيرات النوع االجتماعي ، المؤهل العلمي ، واشتملت " االجتماعي و اإلداري 

كبير جدا ، كبير ، متوسط : ) ، الرتبة األكاديمية ، الخبرة ، التخصص ، ومقياسا متدرجا من خمس درجات صنفت كما يلي 
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سبعة محكمين من ذوي  ىه األولي علوعرض المقياس في شكل فقرة ، (51)وجاء المقياس في ( ، قليل ، قليل جدا
 :االختصاص ، إذ طلب منهم 

 .متها لموضوع البحث ءصياغة الفقرات ومدى مال -1
 .انتماء الفقرات لكل بعد  -2
 .تحديد مدى وضوح الفقرات وسالمة الصياغة اللغوية  -3
 . خرى تراها ضرورية لتحقيق أهداف البحثأضافة إتعديل أو حذف أو  -1

 (55) عدد فقراتها  أصبح اآلخر ، بحيث للبعض اللغوية الصياغة وتعديل فقرات ،( 8)ستبعاد ضوء مالحظاتهم تم ا وفي
االختبار حيث طبقت استبانة مقياس واقع النمو المهني  وا عادة االختبار طريقة تم استخدام األداة فقرة ، و للتحقق من ثبات

مرتين بفارق عشرة أيام " المعهد العالي للتقنية الزراعية نموذجا " المتبعة لدى أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي التقني 
) أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي التقني ، ومن خارج مجتمع البحث ، وذلك لحساب معامالت  (01)ضمت

 حساب ده ، وجرىبين درجة كل عبارة من عبارات محاور أداة البحث والدرجة الكلية لكل محور على ح( االرتباط بيرسون 
لحساب ثبات أداة البحث ( ألفا كرنباخ)معامل  باستخدام لألداة الداخلي االتساق حساب بواسطة ومجاالتها لألداة معامل الثبات

، ومحور البحث العلمي  ( 82)التساق الفقرات مع محاور األداة فمحور التدريس و التدريب ( ألفا)، حيث بلغت قيم معامل 
(88). 

 :ل البيانات ومناقشة النتائج عرض وتحلي
تم جمع البيانات األولية التالية من أفراد مجتمع البحث ، والتي تشمل النوع االجتماعي ، و : تحليل البيانات األولية  -0

، عدد سنوات الخبرة ، والتخصص ، والغرض من ذلك هو التعرف على ( اللقب العلمي )المؤهل العلمي ، و الرتبة االكاديمية 
 .أفراد مجتمع البحث واقع 

لنوع االجتماعي( 0)الجدول   .يبين توزيع أفراد عينة البحث حسب ا

 النسبة المئوية التكرار النوع االجتماعي

 76.8 43 ذكر

 23.2 13 أنثى

 100.0 56 المجموع

المعهد العالي للتقنية أن غالبية أفراد مجتمع البحث من أعضاء الهيئة التدريسية ب (0)البيانات الواردة في الجدول تشير 
من اإلناث ، ويعود ذلك إلي نوعية المهنة والتخصص  %(23.2)، في حين أن نسبة  %(76.8)الزراعية من الذكور بنسبة 

التي تنبغي أن تكون في مجال الزراعة ، أو ثقافة المجتمع الليبي في عزوف تعلم المرآة التعليم التقني ، وخاصة في مجال 
 .الزراعة
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 .المؤهل العلمي  يبين توزيع أفراد عينة البحث حسب( 5)الجدول 

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 75.0 42 الماجستير

 25.0 14 الدكتوراه

 100.0 56 المجموع

نالحظ أن غالبية أفراد مجتمع البحث من حملة المؤهل العلمي  الماجستير بنسبة  (5)بيانات جدول  من خالل
هم من حملة المؤهل العلمي الدكتوراه ، وهذا متوقع من ناحية أن نشأة المعهد %(  25.0)ين أن نسبة ، في ح%( 75.0)

العالي تعتبر حديثة العهد،  ومجال التخصص ألفراد مجتمع البحث وفي هذا المجال التقني الزراعي يعتبر قليل ، أو متعاونين 
 .العلمي حسب النوع االجتماعي يوضح المؤهل  (5)أغلبهم من حملة الماجستير ،والجدول 

 .حسب النوع االجتماعي يوضح توزيع المؤهل العلمي ألفراد مجتمع البحث( 5)الجدول 

 النوع االجتماعي
 المؤهل العلمي

 الدكتوراه الماجستير

 14 29 ذكر

 0 13 أنثى

يئة التدريسية بالمعهد العالي أن غالبية أفراد مجتمع البحث من أعضاء اله( 5)البيانات الواردة في الجدول تشير 
 للتقنية الزراعية من الذكور يحملون مؤهل علمي الماجستير بنسبة 

من اإلناث ، أما المؤهل العلمي الدكتوراه فهو ذكور  %(55.50) ، من أفراد عينة البحث  ، في حين أن نسبة %(20.28) 
 .توراه من الذكور ، فالبيانات تظهر أن حملة المؤهل العلمي الدك %(52.11)بنسبة 
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 . الرتبة األكاديمية حسب يبين توزيع أفراد مجتمع البحث( 8)الجدول 

 النسبة المئوية التكرار الرتبة األكاديمية

 1.8 1 أستاذ

 5.4 3 أستاذ مشارك

 16.1 9 أستاذ مساعد

 28.6 16 محاضر

 48.2 27 محاضر مساعد

 100.0 56 المجموع

الرتبة األكاديمية ألفراد مجتمع البحث من أعضاء الهيئة التدريسية بالمعهد العالي ( 8)  بينات الجدول أعالهتبين 
رتبته أستاذ ، في حين أن  %(0.8)في حين أن أقل نسبة  %(88.5) للتقنية الزراعية وغالبيتها رتبة محاضر مساعد بنسبة 

رتبتهم أستاذ مساعد ،  %(06.0)محاضر ، و من أعضاء الهيئة التدريسية من أفراد عينة البحث رتبتهم  %(58.6)نسبة 
 .من أفراد عينة البحث هم برتبة أستاذ مشارك%( 2.8)وبنسبة 

 . عدد سنوات الخبرة يبين توزيع أفراد عينة البحث حسب( 2)الجدول 

 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة

 33.9 19 سنوات 2أقل من 

 33.9 19 سنوات 2-01

 32.1 18 اتسنو  01أكثر من 

 100.0 56 المجموع

أن غالبية أفراد مجتمع البحث من أعضاء الهيئة التدريسية بالمعهد العالي للتقنية  (2)البيانات الواردة في الجدول تشير 
، في حين أن نسبة   %(55.2)سنوات لديهم متماثلة وبنسبة  13 -1سنوات و 1الزراعية أن عدد سنوات الخبرة أقل من 

 .سنوات  13كثر من أ %(55.0)
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 . التخصص حسب يبين توزيع أفراد مجتمع البحث( 6)الجدول 

 النسبة المئوية التكرار التخصص

 66.1 37 علوم زراعية

 14.3 8 علوم هندسية

 14.3 8 علوم إدارية

 5.4 3 علوم إنسانية

 100.0 56 المجموع

، في ( %66.0)حث تخصصهم علوم زراعية   بنسبة نالحظ أن غالبية أفراد مجتمع الب (6)بيانات جدول  من خالل
متماثلة لتخصصين هما العلوم الهندسية و العلوم اإلدارية ، أما تخصص العلوم اإلنسانية فهو أقل %(  08.5)حين أن نسبة 

 . %( 2.8) نسبة
بيتهم من الذكور ، تبين أن أعضاء الهيئة التدريسية أفراد مجتمع البحث أن أغل (0،5،5،8،2،6)خالل الجداول ومن  

سنوات و  1ويحملون مؤهل علمي الماجستير ، ورتبتهم األكاديمية محاضر مساعد ، وأن عدد سنوات الخبرة متماثلة ألقل من 
، وأغلب تخصص لديهم هو العلوم الزراعية ، فالمعهد ومن واقع  البيانات األولية ألعضاء الهيئة التدريسية به  13-1من

مة ءلتقنيات الزراعية ، وتطويعها لمالر تقنية و فنية زراعية مؤهلة و مدربة للقيام باستخدام و توطين ايهدف إلى إعداد كواد
 .  البيئة المحلية 

أعضاء الهيئة التدريسية في التعليم  لدى ما أساليب النمو المهني المتبعة :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول  -5
 ؟" لي للتقنية الزراعية نموذجا المعهد العا" العالي التقني 

حساب التكرارات و النسب المئوية الستجابات مجتمع البحث بشكل عام ، وحساب الوسط  :أتبعت الخطوات التالية 
" في التعليم العالي التقني  التدريسية الهيئة المرجح ، و االنحراف المعياري ، لفقرات أساليب النمو المهني المتبعة لدى أعضاء

) ، وتم تثقيل أوزان اجابات الفقرات  ذات البعد الخماسي   هوذلك لكل مجال على حد" ة نموذجا د العالي للتقنية الزراعيالمعه
من : ، وتم تقدير مستوى التطبيق على النحو التالي ( قليل جدا -0قليل ،  -5متوسط ،  -5 كبير ، -8 كبير جدا ،-2
 (5.8)إلي أقل من   (5.6)و من / ضعيف   (5.6)إلي أقل من  (0.8)ومن /  ضعيف جدا   (0.8)إلي أقل من  (0)

 (ت ) عالية جدًا ، وتم استخدام اختبار ( 2)إلي أقل من  (8.5) ومن/ عالية   (8.5)إلي أقل من  (5.8)ومن /  متوسط 
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لتكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد مجتمع البحث( 2)الجدول   ب النمو المهنيعن فقرات مجالي أسالي يكشف ا

 ( .التدريس و البحث العلمي )  

 الفقرات الترتيب
 قليل جدا قليل متوسط كبير كبير جدا

 % ك % ك % ك % ك % ك

0 

حضور 
محاضرات في 
مجال طرائق 

التدريس 
 .والتدريب 

1 1.8 8 14.3 19 33.9 18 32.1 
1
0 

17.9 

5 
الدعم المالي 

لعمل  كاف
 البحوث العلمية

2 3.6 3 5.4 5 8.9 19 33.9 
2
7 

48.2 

5 

القدرة على 
انتاج الوسائل 

التعليمية التقنية 
التي تخدم 

 .التدريب

2 3.6 7 12.5 21 37.5 16 28.6 
1
0 

17.9 

8 

تشجيع 
المتميزين في 
مجال البحث 

 .العلمي 

4 7.1 10 17.9 21 37.5 12 21.4 9 16.1 

2 
القراءة الحرة 

لمتابعة ما هو 
جديد في مجال 

3 5.4 28 50.0 17 30.4 7 12.5 1 1.8 
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التدريس و 
 .التدريب

6 

التخطيط إلجازة 
التفرغ العلمي 
بما يخدم النمو 

 .المهني

1 1.8 14 25.0 16 28.6 23 41.1 2 3.6 

2 

متابعة 
المستجدات 
العلمية في 
مجال التعليم 

والتدريب 
 .التقني

5 8.9 23 41.1 22 39.3 5 8.9 1 1.8 

8 

اإلطالع على 
دة الكتب الجدي
في مجال 
 .التخصص

9 16.1 23 41.1 21 37.5 3 5.4 
0
0 

0.00 

2 

االشتراك في 
برامج التدريس 

والتدريب 
 .التقني

1 1.8 10 17.9 25 44.6 15 26.8 5 8.9 

01 

اإلطالع على 
الدوريات 

العالمية في 
مجال 

 .التخصص

8 14.3 24 42.9 15 26.8 7 12.5 2 3.6 
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00 

االلتحاق 
بالدورات 
 لتطويرالتدريبية 

التعليم والتدريب 
 .التقني

1 1.8 8 14.3 21 37.5 18 32.1 8 14.3 

05 

التنوع في 
استخدام أنظمة 

التدريب و 
 .أساليبه

1 1.8 9 16.1 26 46.4 16 28.6 4 7.1 

05 

الدوريات 
المتخصصة 
متوفرة لنشر 

 .البحوث العلمية

2 3.6 6 10.7 20 35.7 21 37.5 7 12.5 

08 

استخدام 
لمتابعة  اإلنترنت

ما هو جديد في 
مجال التعليم و 
 .التدريب التقني

2
3 

41.1 21 37.5 9 16.1 2 3.6 1 1.8 

02 
توظيف التقنيات 
العلمية لنشر 
 .البحث العلمي 

2 3.6 9 16.1 22 39.3 20 35.7 3 5.4 

06 

التدرب على 
استخدام 
الوسائل 

التعليمية في 

4 7.1 13 23.2 25 44.6 11 19.6 3 5.4 
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المحاضرات 
 .التدريسية

02 

هناك نقص في 
الموارد 

واإلمكانات 
المتاحة ألعضاء 
الهيئة التدريسية 
تؤثر سلًبا في 
 .اإلنتاج العلمي 

1
6 

28.6 11 19.6 1 1.8 14 25.0 
1
4 

25.0 

08 

حضور الندوات 
العلمية في 
مجال التعليم 

والتدريب 
 .التقني

1 1.8 8 14.3 25 44.6 18 32.1 4 7.1 

02 

على  اإلطالع
آخر المستجدات 

في مجال 
 .التخصص

1
0 

17.9 20 35.7 20 35.7 3 5.4 1 1.8 

51 

المشاركة في 
ورشات العمل 

في مجال التعليم 
 .و التدريب

3 5.4 12 21.4 22 39.3 14 25.0 5 8.9 

50 
االستعانة 
بالمكتبة 

لإلطالع على 

1
4 

25.0 19 33.9 16 28.6 6 10.7 1 1.8 
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الكتب والبحوث 
العلمية في 

مجال 
 .التخصص

55 
إجراء البحوث 

العلمية ونشرها  
 .في وقتها

1 1.8 12 21.4 21 37.5 19 33.9 3 5.4 

 

أعضاء الهيئة التدريسية في التعليم العالي التقني  لدى على مستوى أساليب النمو المهني المتبعة (2)الجدول  يكشف
لكبير جدا ، أما  %( 41.1)ليصل إلى ( 1.8%) متفاوتة ، تبدأ بنسبة بنسب مئوية"  المعهد العالي للتقنية الزراعية نموذجا " 

، أما  %( 86.8)لتصل إلى  (1.8%) ، ومتوسط يبدأ بنسبة  % ( 21.1) ليصل إلى نسبة %( 01.2)كبير فيبدأ بنسبة 
 . % (88.5)لتصل إلى  (%1.1)، و قليل جدا يبدأ بنسبة   % ( 80.0)ليصل إلى نسبة  %(5.6) قليل فيبدأ بنسبة 

أعضاء الهيئة التدريسية  أفراد مجتمع البحث ، وعدم  توفر أساليب النمو المهني لدى ىالمئوية تشير إل فالنسب
االعتماد عليها كلها كأساليب للنمو في مجالي التدريس و البحث العلمي وخاصة التي تشير إلى نسبة ضعيفة ، إال بعد تطوير 

 .التدريس و التدريب مجال في المهني النمو األول أساليب: همية النسبية لفقرات المجال يبن األ (8)وتعزيز ذلك ، والجدول 

لتدريب مجال في المهني النمو أساليب: يبن األهمية النسبية لفقرات المجال األول( 8)الجدول   التدريس و ا

 التدريس و التدريب مجال في المهني النمو أساليب: المجال األول 

 الرتبة
م رق

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 المعنوية

مستوى 
 التطبيق

0 08 
استخدام اإلنترنت لمتابعة ما هو جديد في مجال التعليم و 

 .التدريب التقني
 عالي 000. 93541. 4.12

 عالي 000. 85204. 3.46 .متابعة المستجدات العلمية في مجال التعليم والتدريب التقني 2 5

 عالي 000. 85109. 3.44 .القراءة الحرة لمتابعة ما هو جديد في مجال التدريس و التدريب 2 5
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تحتل المرتبة األولى ألسلوب  (08)أن أفراد مجتمع البحث اتفقوا على أن الفقرة  (8) بيانات الجدول أعاله تبين 
 .(111)ومستوى معنوى  .( 25280)، وانحراف معياري ( 1.12)النمو المهني في مجال التدريس و التدريب بوسط مرجح 

يبن  كما، "عة ما هو جديد في مجال التعليم و التدريب التقني استخدام اإلنترنت لمتاب"، وتنص الفقرة  ومستوى تطبيق عال
أعضاء الهيئة  لدى من استجابات أفراد مجتمع البحث على ما هي أساليب النمو المهني المتبعة( 2)أن الفقرة  (8)الجدول 

رتبة الثانية ألسلوب النمو المهني في ، احتلت الم" المعهد العالي للتقنية الزراعية نموذجا " التدريسية في التعليم العالي التقني 
ومستوى تطبيق  .(111)ومستوى معنوى  (85204.)، وانحراف معياري  (5.86)مجال التدريس و التدريب بوسط مرجح 

8 06 
التدرب على استخدام الوسائل التعليمية في المحاضرات 

 .التدريسية
 متوسط 584. 96967. 3.07

 2.89 .المشاركة في ورشات العمل في مجال التعليم والتدريب 51 2
1.0212

0 
 متوسط 436.

 متوسط 063. 91435. 2.76 .االشتراك في برامج التدريس والتدريب التقني 2 6

 متوسط 052. 87368. 2.76 .التنوع في استخدام أنظمة التدريب و أساليبه 05 2

 متوسط 017. 86790. 2.71 .حضور الندوات العلمية في مجال التعليم والتدريب التقني 08 8

 ضعيف 002. 96967. 2.57 التدريبية لتطوير التعليم والتدريب التقني االلتحاق بالدورات 00 2

لتقنية التي تخدم التدريب 5 01  2.55 .القدرة على انتاج الوسائل التعليمية ا
1.0430

7 
 ضعيف 002.

 2.5 .حضور محاضرات في مجال طرائق التدريس والتدريب  0 00
1.0090

5 
 ضعيف 000.

 :تقديرات مستوى التطبيق 

 ضعيف  ( 5.6)أقل من  إلي (0.8)من ________________________ضعيف جدا ( 0.8)إلي أقل من ( 0) من

أقل  إلي( 5.8)من ________________________متوسط ( 5.8)أقل من  إلي  (5.6)من                                      
 عالية ( 8.5)من 

 عالية جدا( 2)أقل من  إلي (8.5)من 
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من استجابات أفراد  (2)، أيضا الفقرة  "متابعة المستجدات العلمية في مجال التعليم والتدريب التقني" ، وتنص الفقرة  عال
المعهد العالي " أعضاء الهيئة التدريسية في التعليم العالي التقني  لدى لبحث على ما هي أساليب النمو المهني المتبعةمجتمع ا

، ( 3.44) ، احتلت المرتبة الثالثة ألسلوب النمو المهني في مجال التدريس و التدريب بوسط مرجح؟" للتقنية الزراعية نموذجا 
القراءة الحرة لمتابعة ما هو " ، وتنص الفقرة  ومستوى تطبيق عال .(111)ى معنوى ومستو ( 85109.)وانحراف معياري 

أن درجة توفر أساليب النمو المهني في مجال التدريس و  (8)وما يشر إليه الجدول   "جديد في مجال التدريس و التدريب
و هذا يعني أن أكثر أسلوب يتبعه أفراد  (8.5) التدريب لدى أفراد مجتمع البحث كانت عالية عند مستوى تطبيق يزيد عن 

مجتمع البحث في مجال التدريس و التدريب لتحقيق النمو المهني لهم هو استخدام اإلنترنت لمتابعة ما هو جديد ، متابعة 
ذا فهب ، المستجدات العلمية في مجال التعليم والتدريب التقني ، القراءة الحرة لمتابعة ما هو جديد في مجال التدريس و التدري

األسلوب هو األسلوب الذاتي  الذي يقوم به عضو هيئة تدريس ، و اتفقت نتائج هذا السؤال مع أدبيات البحث في ضرورة 
االهتمام بتحقيق النمو المهني ألعضاء الهيئة التدريسية في مجال التدريس و التدريب ، وهذا يظهر أن أساليب النمو المهني 

 ال توجد برامج تنموية تقدم لهم لتدريسية  أفراد مجتمع البحث في هذا المجال مازالت محدودة ، و المتبعة لدى أعضاء الهيئة ا
 .أثناء العمل 

وترتيبها ، من خالل استجابات أفراد مجتمع  (08،  05،  2،  51،  06، 2) بالفقرات  (8)يوضحه الجدول  وهذا 
ى استخدام الوسائل التعليمية في المحاضرات التدريسية ، التدرب عل" البحث ، و بما تنص عليه هذه الفقرات من أن 

المشاركة في ورشات العمل في مجال التعليم والتدريب ، االشتراك في برامج التدريس والتدريب التقني ، التنوع في استخدام 
ه استجابات أفراد مجتمع وبما حددت "أنظمة التدريب و أساليبه ، حضور الندوات العلمية في مجال التعليم والتدريب التقني 

 (.5.8)البحث بدرجة التطبيق ال تزيد عن 

يرجع من وجهة نظر الباحثين إلي غياب دور إدارة المعاهد العليا في تقديم برامج للنمو المهني ألعضاء الهيئة  وهذا 
ورشات العمل ، وبرامج  التدريسية ، أيضا عدم اهتمام أعضاء الهيئة التدريسية بحضور الندوات العلمية ، والمشاركة في

 .التدريس و التدريب ، وكذلك عدم قيام اإلدارة العليا بتوفير الدورات الالزمة لذلك رغم أهميتها لهم في عملهم 

االلتحاق بالدورات التدريبية "على    وينص ( 0،  5، 00) خر الترتيب للفقرات آأن  (8)يظهره الجدول  وما 
،القدرة على انتاج الوسائل التعليمية التقنية التي تخدم التدريب ، حضور محاضرات في  لتطوير التعليم والتدريب التقني
لتدريس والتدريب  ،  . (111، . 115، . 115) ومستوى داللة   ( 5.2،  5.22،  5.22) بوسط مرجح   "مجال طرائق ا

 .ضعيف  (5.6)أما مستوى التطبيق  أقل من 

مجتمع البحث بحاجة للرفع من قدراتهم التدريبية ، وسد احتياجاتهم ، من خالل الهيئة التدريسية من أفراد  فأعضاء 
 .إقامة دورات تدريبية  لتطويرهم وتعليمهم انتاج وسائل تعليمية و حضور محاضرات في مجال طرائق التدريس و التدريب 

العلمي ، و  البحث مجال يف المهني النمو ما يحتاجه أعضاء هيئة التدريس أفراد مجتمع البحث من أساليب أيضا
 .العلمي  البحث مجال في المهني النمو يكشف األهمية النسبية لفقرات المجال الثاني  أساليب (2) الجدول
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 .العلمي  البحث مجال في المهني النمو أساليب: يبن األهمية النسبية لفقرات المجال الثاني ( 2)الجدول 

 :العلمي البحث مجال في المهني النمو أساليب: المجال الثاني 

 الرتبة
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 المعنوية

مستوى 
 التطبيق

0 50 
االستعانة بالمكتبة لإلطالع على الكتب والبحوث العلمية في 

 .مجال التخصص
3.69 

1.0254
9 

 عالي 000.

 عالي 000. 81144. 3.67 .اإلطالع على الكتب الجديدة في مجال التخصص 8 5

 عالي 000. 90004. 3.51 .اإلطالع على آخر المستجدات في مجال التخصص 02 5

8 02 
هناك نقص في الموارد واإلمكانات المتاحة ألعضاء الهيئة 

 .التدريسية تؤثر سلًبا في اإلنتاج العلمي 
3.01 

1.6235
9 

 متوسط 935.

 2.96 .تشجيع المتميزين في مجال البحث العلمي  8 2
1.1396

1 
 متوسط 165.

 متوسط 117. 92283. 2.80 .التخطيط إلجازة التفرغ العلمي بما يخدم النمو المهني 6 6

 متوسط 109. 90292. 2.80 .إجراء البحوث العلمية ونشرها  في وقتها 55 2

 2.78 .اإلطالع على الدوريات العالمية في مجال التخصص 01 8
1.0088

9 
 متوسط 000.

 متوسط 063. 91435. 2.76 .توظيف التقنيات العلمية لنشر البحث العلمي  02 2

 ضعيف 001. 97084. 2.55 .الدوريات المتخصصة متوفرة لنشر البحوث العلمية 05 01

 1.82 .الدعم المالي كافي لعمل البحوث العلمية 5 00
1.0463

3 
 ضعيف 000.

 :تقديرات مستوى التطبيق 
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تحتل  (50)الفقرة أن أعضاء هيئة التدريس أفراد مجتمع البحث اتفقوا على أن  (2) بيانات الجدول أعاله تكشف 
 (1.02549)، وانحراف معياري ( 3.69)العلمي بوسط مرجح  البحث مجال المرتبة األولى ألسلوب النمو المهني في

على الكتب والبحوث العلمية في االستعانة بالمكتبة لإلطالع " ، وتنص الفقرة  ومستوى تطبيق عال .(111)ومستوى معنوى 
من استجابات أفراد مجتمع البحث على ما هي أساليب النمو المهني ( 8) أن الفقرة (2)كما يكشف الجدول ،" مجال التخصص 

الثانية ، احتلت المرتبة " المعهد العالي للتقنية الزراعية نموذجا " أعضاء الهيئة التدريسية في التعليم العالي التقني  لدى المتبعة
ومستوى معنوى  (81144.)، وانحراف معياري  (3.67)العلمي بوسط مرجح  ألسلوب النمو المهني  في مجال البحث

من ( 02) الفقرة ، أيضا "اإلطالع على الكتب الجديدة في مجال التخصص " الفقرة ومستوى تطبيق عالي ، وتنص  .(111)
أعضاء الهيئة التدريسية في التعليم العالي التقني  لدى النمو المهني المتبعةاستجابات أفراد مجتمع البحث على ما هي أساليب 

العلمي بوسط مرجح  ، احتلت المرتبة الثالثة ألسلوب النمو المهني في مجال البحث ؟ "المعهد العالي للتقنية الزراعية نموذجا " 
اإلطالع على آخر " ، وتنص الفقرة  ق عالومستوى تطبي.( 111) ومستوى معنوى( 90004.)، وانحراف معياري ( 3.51)

العلمي  أن درجة توفر أساليب النمو المهني في مجال البحث (2)وما يشر إليه الجدول "  المستجدات في مجال التخصص 
و هذا يعني أن أكثر أسلوب يتبعه أعضاء هيئة  (8.5)  لدى أفراد مجتمع البحث كانت عالية عند مستوى تطبيق يزيد عن

العلمي لتحقيق النمو المهني لهم هو االستعانة بالمكتبة لإلطالع على البحوث  س أفراد مجتمع البحث في مجال البحثالتدري
العلمية في مجال التخصص ، و اإلطالع على الكتب الجديدة ، و اإلطالع على آخر المستجدات ، فأسلوب النمو المهني 

العلمي يتأكد أنه مجهود ذاتي وطوعي للحصول على الرتبة  جال البحثلدى أعضاء هيئة التدريس أفراد مجتمع البحث في م
 .األكاديمية ، وبحسب االمكانيات المتوفرة لديهم و بيئة عملهم ، وهذا األسلوب يتأكد في أدبيات البحث 

وترتيبها بحسب استجابات أفراد مجتمع  (02،  01،  55،  6،  8،  02) أن الفقرات  (2) ويكشف الجدول  
هناك نقص في الموارد واإلمكانات المتاحة ألعضاء الهيئة التدريسية تؤثر " حث و بما تنص عليه هذه الفقرات من أن الب

سلًبا في اإلنتاج العلمي ، تشجيع المتميزين في مجال البحث العلمي ، التخطيط إلجازة التفرغ العلمي بما يخدم النمو المهني 
وقتها ، اإلطالع على الدوريات العالمية في مجال التخصص ، توظيف التقنيات العلمية ، إجراء البحوث العلمية ونشرها  في 

مستوى تطبيق  ،ويرجع( 5.8)، وبما حددته استجابات أفراد مجتمع البحث بدرجة التطبيق ال تزيد عن "لنشر البحث العلمي 
فراد مجتمع البحث بنقص الموارد و اإلمكانات هذا األسلوب في مجال البحث العلمي ، وبالدرجة التي كشفت عنها استجابات أ

المتاحة ألفراد مجتمع البحث ، أيضا عدم وجود تشجيع للمتميزين في هذا المجال ، ينعكس بالتأكيد على عدم إجراء البحوث 
 في وقتها ونشرها ، وضعف توظيف التقنيات للنشر ، أيضا عدم االطالع على ماهو جديد في مجال التخصص من الدوريات

 ضعيف  ( 5.6)أقل من  إلي (0.8)من ________________________ضعيف جدا ( 0.8)إلي أقل من ( 0)من 

أقل  إلي( 5.8)من ________________________متوسط ( 5.8)أقل من  إلي  (5.6)من                                      
 عالية ( 8.5)من 

 عالية جداً ( 2)أقل من  إلي (8.5)من 
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 05) أن أخر الترتيب للفقراتين  (2)يبينه الجدول  وماينعكس سلباعلى جودة البحث العلمي وقدرته لدى عضو هيئة التدريس ،
بوسط  " الدوريات المتخصصة متوفرة لنشر البحوث العلمية ، الدعم المالي كافي لعمل البحوث العلمية" على  تنصو  (5،

 .ضعيف  (5.6)، أما مستوى التطبيق  أقل من  . (111، . 110) ومستوى داللة  (  0.85،  5.22)مرجح 

محاولة زيادة فاعلية أداء أعضاء هيئة ( 8،2)ن الدف إليه ، نرى أن ما يوضحه الجدو ر ألهمية البحث وما يهوبالنظ 
تلبية  (5118حداد ) التدريس عن طريق تحسين كفاياتهم بالمجهود الذاتي و الطوعي والتعليم الفردي ، أو كما يراها 

ن غابت التنمية المهنية عن واقع أعضاء هيئة التدريس أفراد مجتمع البحث ، وذلك بغياب البرامج و األساليب  الحتياجاتهم ، وا 
إلكساب عضو هيئة التدريس مزيدا من المعارف و المهارات و التقنيات المتصلة بممارسة أدواره في مجالي التدريس و البحث 

 .ستواه العلمي ، للرفع من م

ن  كان واقع حال ما يجب أن يكون عليه في بعض استجابات أعضاء هيئة التدريس أفراد عينة البحث ، في أحد  وا 
فواقع حال أفراد " التخطيط إلجازة التفرغ العلمي بما يخدم النمو المهني " والتي تنص على ( 6)أساليب النمو المهني الفقرة 

،  % ( 26.2) وبنسبة مئوية تقريبا  (85)برتبة محاضر مساعد ، ومحاضر عددهم  مجتمع البحث من أعضاء هيئة التدريس
تخصص علوم زراعية ، أشادوا بما يجب أن يكون عليه واقع نموهم وليس هو واقع ما كائن أثناء استجاباتهم ( 52)بينهم 

لسنة ( 131)ر اللجنة الشعبية العامة رقم لفقرات أساليب النمو المهني بالبحث الحالي ، ألن إجازة التفرغ وبحسب ما ورد بقرا
 .تمنح لرتبة أكاديمية أستاذ مساعد فما أعلى  (239)بالمادة  (م2313)ر.و1379

نلحظ أهمية البحث و الهدف منه لمعرفة واقع عضو هيئة التدريس لما يجب أن يكون عليه  (8،2)خالل الجدولين  ومن
ا ، وبما تح ،  (م2313)ر.و1379لسنة ( 131)كمه و ينظمه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ليس نموا طبيعيا وذاتيا و تدريجي

نما يجب أن يكون تنمية في إطار المهنة وذلك بحضور ورش العمل و االجتماعات المهنية و المتابعة األكاديمية ، وقراءة  وا 
وسائل االتصال ، والعمل و التعاون جديد أدبيات المهنة ، ومتابعة ما يحدث في المجال األكاديمي من خالل استخدام 

ووجود النمو  (8،2)التنمية المهنية وبرامجها عن واقع أعضاء هيئة التدريس نتيجة تأكده بيانات الجدولين  فغيابالجماعي ،
، وما أوصت به بضرورة تأسيس مراكز متخصصة في التنمية  (5105الغامدي ) الذاتي ، وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة

أن ذوي المؤهالت الدنيا و  ( 5112بودا )أشارت إليه دراسة  ومامهنية ، وتنفيذ برامج التنمية المهنية وفق خطط معلنة ،ال
الجديدة من أعضاء هيئة التدريس هي أحوج للتنمية المهنية ، وهذا ينعكس على أفراد مجتمع البحث من ذوي المؤهل العلمي 

ن،%( 22.1)د مجتمع البحث حوالي الماجستير و الذي تصل نسبتهم من أفرا تؤكد على أن  (5110بيرتلي ) كانت دراسة  وا 
 أفراد عينة دراستها طلبوا أن يجرى تطوير نموهم في مجال التدريس ، وهو ما تؤكد عليه نتائج البحث الحالي و خاصة الفقرة

 (.5.6)وال يزيد عن  اضعيفوالتي نرى مستوى تطبيقها لدى أعضاء هيئة التدريس من أفراد مجتمع البحث  (0)

واقع أساليب النمو المهني لدى أعضاء هيئة التدريس أفراد مجتمع البحث والتي وصل مستوى تطبيقها إلى أقل من  إن
متوسط ، و هو أسلوب يعتمد علي المجهود الذاتي وتلبية الحتياجات أكاديمية تضبطها الئحة تنظيم عمل أعضاء هيئة ( 5.8)

باالهتمام بعد هذه النتائج هو مدى رضا أفراد مجتمع البحث عن واقع عملهم و أدائهم المهني ، وهذا ما  التدريس ، والجدير
و اشارت إلى أن الرضا عن العمل يؤثر إيجابا في تشجيع أعضاء هيئة التدريس على النمو  (5111نورفل ) اهتمت به دراسة 

ن كانت ثقافة المؤسسة إيجابية فإنها تكون  يستوجب االهتمام بعضو  وبذلكداعمة لتطوير أعضاء هيئة التدريس ،المهني ، وا 
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داخل مؤسسات التعليم  يحتلها التي واألدوار للجوانب والتطوير التنمية ، ويحقق أدائه  من ما يدفع كل هيئة التدريس ، وتقديم
 .العالي التقني 

 التدريسية الهيئة أعضاء لدى المتبعة المهني والنم أساليب تختلف هل:النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني -5
 باختالف النوع االجتماعي ،والمؤهل العلمي ؟؟  " المعهد العالي للتقنية الزراعية نموذجا " في التعليم العالي التقني 

  tة بمعرفة االنحراف المعياري ، و المتوسط الحسابي ، و الفرق بين المتوسطين ، وقيم  :أتبعت الخطوات التالية 
" في التعليم العالي التقني  التدريسية الهيئة الجدولية ، و مستوى المعنوية ، لفقرات أساليب النمو المهني المتبعة لدى أعضاء

وذلك لبعض المتغيرات المستقلة بالبحث ، ولدى كل مجال على حده ، وبفرضية " المعهد العالي للتقنية الزراعية نموذجا 
في التعليم  التدريسية الهيئة ذات داللة احصائية  في أساليب النمو المهني المتبعة لدى أعضاء صفرية بأنه ال توجد فروق 

 .تعزى إلى كل من النوع االجتماعي ، والمؤهل العلمي " المعهد العالي للتقنية الزراعية نموذجا " العالي التقني 

بين استجابات أفراد مجتمع ( ت)، ونتائج اختبار يكشف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية( 01)والجدول 
لذكور ،اإلناث) البحث ، وفقا لمتغير النوع االجتماعي   ( ا

الفرق بين  المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتغير المجال
مستوى  الجدولية tقيمة  المتوسطين

 المعنوية

التدريس 
و 

 التدريب

 2.2912 1.2112 ذكور
3.3119 

3.323  -
122. 

-  3.323 3.3333 2.3312 إناث

 البحث
 العلمي

 2.2973 1.1223 ذكور
3.3222 

312 . -
219. 

- .312 3.3932  7.2129  إناث

لمجالي أساليب النمو ( الذكور، اإلناث)تقديرات أفراد مجتمع البحث حسب النوع االجتماعي  (01) الجدول يكشف
، و  (5.2825)بين المتوسطات ، فيوضح مجال التدريس و التدريب للذكور بفروق ( التدريس و البحث العلمي) المهني 
، كما يوضح أيضا  لمجال البحث  (1.1088)وهو عند االنات أكبر منه عند الذكور ، وبفرق بينهما ( 5.1111)االنات 

روق ذات داللة إحصائية إلى وجود ف (01) ، ويشير الجدول ( 1.1266)العلمي بأن عند االناث أكبر منه عند الذكور بفرق 
 α≤)لمجال البحث العلمي عندى مستوى الداللة  .(528)بالنسبة لمجال التدريس و التدريب ، و  .(065)بمستوى معنوي 

جالي التدريس و في درجة توافر أساليب النمو المهني المتبعة لدى أعضاء الهيئة التدريسية أفراد مجتمع البحث في م( 0.05
، وبنسبة مئوية تقدر  ةعضو ( 05)ناث والذي يقدر عددهم حوالي ير النوع االجتماعي لصالح اإلإلى متغ ىالبحث العلمي تعز 

 مؤهل علمي الماجستير ، ورتبة أكاديمية المن أفراد مجتمع البحث ، وترجع هذه النسبة من أن تكون حملة %( 55.5) بحوالي
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وهم أحوج االعضاء للنمو المهني ،أو  (5112بوذا  )الجديدة  محاضر مساعد ،أو محاضر ، وهم من ذوي المؤهالت الدنيا و
لسنة ( 131)ما يلتزم به عضو هيئة التدريس وفقا لدرجته العلمية و ينظمه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

 . (122)بالمادة  (م2313)ر.و1379

من أفراد مجتمع البحث ( إناث)دريسية نشير إلى أن أساليب النمو المهني المتبعة لدى االعضاء من الهيئة الت وهنا
، وهي تعتبر بسيطة جدا وخاصة في مجال ( ذكور)في مجال التدريس و البحث العلمي تختلف عن أعضاء الهيئة التدريسية 

العمري و سنقرة )التدريس و التدريب ، وهنا نقبل بالفرضية البديلة ، وهذه النتيجة تختلف عن بعض الدراسات السابقة كدراسة 
، بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب النمو المهني المتبعة لدى  (5118السلمان ) ، وكذلك دراسة ( 5112

أعضاء الهيئة التدريسية تعزى لمتغير الجنس، ومن ذك يتضح أن نتيجة البحث الحالي مختلفة ولصالح اإلناث ، وقد ترجع 
صه المعرفية ، أو الفترة الزمنية التي تم فيها إجراء البحث ، وبذلك يستوجب تحليل هذه النتيجة لنوعية المجتمع الليبي وخصائ

 .بعض جوانب النمو المهني المتبعة لدى أعضاء الهيئة التدريسية  أفراد مجتمع البحث في مجالي التدريس و البحث العلمي 

بين استجابات أفراد مجتمع البحث ( ت)اختبار يكشف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، ونتائج( 00)والجدول 
 ( .الماجستير،الدكتوراه) ، وفقا لمتغير المؤهل العلمي

 المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتغير المجال
الفرق بين 
 المتوسطين

 الجدولية tقيمة 
مستوى 
 المعنوية

التدريس 
و 

 التدريب

 2.2723 1.9712 الماجستير
3.3132 

193. -
1.77 

- .193 3.3121 1.2212 الدكتوراه

 البحث
 العلمي

 2.2271 1.2132 الماجستير
3.1292 

232. -
 .1.77 

- .232 3.1321 2.1131 الدكتوراه

 يلمجال( 1.1855)بفروق بين المتوسطات ، وهو عند الدكتوراه أكبر منه عند الماجستير بفرق  (00) الجدول يشير 
إلى وجود فروق ذات داللة  (00) لمجال البحث العلمي ، كما يكشف لنا الجدول ( 1.0682)التدريس و التدريب وبفرق 
في درجة توافر أساليب النمو المهني المتبعة ( α 0.05≤)للمجالين عندى مستوى الداللة   ( 2.22)إحصائية بمستوى معنوي 

لعلمي تعزى إلى متغير المؤهل العلمي لصالح في مجالي التدريس و البحث ا لدى أعضاء الهيئة التدريسية أفراد مجتمع البحث
، ويرجع  من أفراد مجتمع البحث %(52.11)عضوا ، بنسبة مئوية تقدر حوالي ( 08)الدكتوراه والذي يقدر عددهم حوالي 

عضوا ، وهم من ذوي المؤهالت الدنيا و الجديدة  كما ذكرت عند  %(22.11) الباقي من حملة الماجستير بما نسبته حوالي 
في مجال  نشير إلى أن أساليب النمو المهني المتبعة لدى أعضاء الهيئة التدريسية أفراد مجتمع البحث ، وهنا( 5112بوذا )
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التدريس و البحث العلمي من حملة المؤهل العلمي الدكتوراه ، تختلف عن أعضاء الهيئة التدريسية من حملة المؤهل العلمي 
ا نقبل بالفرضية البديلة ، وهذه النتيجة تتفق مع بعض الدراسات السابقة  كدراسة الماجستير ، وهي تعتبر بسيطة ، وهن

، بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب النمو المهني المتبعة لدى أعضاء الهيئة التدريسية تعزى  (5118السلمان )
ذه النتيجة إلى أنهم يقمون برفع كفاءاتهم ، وما يتطلبه لمتغير المؤهل العلمي لصالح الدكتوراه من أفراد عينة دراسته ، وترجع ه

التعلم الذاتي ليكونوا راضين على أدائهم المهني و تطورهم أكاديميا ، أيضا لتأهيلهم العالي وسنوات الخبرة التي يمتلكونها 
( م2313)ر.و1379لسنة ( 131)لتحقيق جودة عطائهم وتميزهم المهني ، وبما يحقق التزامه بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 
وكما تشير بعض   %(22.11)  ، ،أما أفراد مجتمع البحث من حملة المؤهل العلمي الماجستير والذين يقدرون بحوالي

هو الكشف على أنشطتهم المهنية لتحقيق  ( 5111، نورفل   5112،بوذا  5101 الشخشير)الدراسات السابقة كدراسة 
مدى مستوى النمو المهني لديهم ، أيضا معرفة ثقافة المؤسسة و مدى تطويرها ألعضاء هيئة  أدوارهم بصورة جيدة ، ومعرفة

 .التدريس 

 :التوصيات 

 .ضرورة تشجيع أعضاء هيئة التدريس لنشر بحوثهم في الدوريات المتخصصة محليا و عالميا -1
 .تأسيس دوريات علمية متخصصة تحمل اسم التعليم التقني  -2
تشجيع تبادل الخبرات بين أعضاء الهيئة التدريسية في التخصص نفسه وبين  ىلتقني علا للتعليم ادارة العليدعوة اإل -3

 .المعاهد بعضها مع بعض 
تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية بالمشاركة في الندوات و المؤتمرات العلمية وبرامج تطوير وتنمية طرق التدريس والتواصل  -1

. 
 .ئة التدريسية بالتعليم التقني إنشاء مركز تطوير أداء أعضاء الهي -1
 .إجراء دراسة مسحية لتحديد حاجات أعضاء الهيئة التدريسية في مجال البحث العلمي و التدريس -2
 .عادة النظر في القانون الذي ينظم عمل أعضاء الهيئة التدريسية بالتعليم العالي لما تتطلبه مرحلة التغيير و التطوير إ  -7

 :المصادر و المراجع

توظيف أساليب التقنية الحديثة في العملية التعليمية في ظل التعليم التقني  المؤتمر الدولي األول  2312، أمينة  إلطيف -
 12/12/2312-11في الفترة " البحث العلمي و التنمية في الوطن العربي و مواجهة التحديات" لمنتدى العلماء العرب حول 

 .مرسى علم البحر األحمر ،مصر 
، التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بالتعليم الجامعي ، مؤسسة طيبة للنشر و  2311ن و آخرون ، بصفر، حسا -

 .التوزيع ، القاهرة 
 ندوة والرقمية، التكنولوجيا التعليمية بين التكامل إطار في الجامعي التدريس هيئة عضو أداء تطوير 2331 عصام، الحسن، -

 الملك جامعة 11/12/2331-11الفترة  في (التحديات والتطوير) العالي التعليم سساتمؤ  في التدريس هيئة أعضاء تنمية
 .الرياض سعود،
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 .، التنمية المهنية ألعضاء التدريس الجامعي ، دراسة مقارنة ، عالم الكتب ، القاهرة 2331حداد ، دمحم بشير ،  -. 
 .الرياض الرشد ، مكتبة النفس ، وعلم التربية البحث في إلى ، المدخل 2337وآخرون ،  هللا، ،عبد الرحمن عبد -
 األردنية الجامعات في هيئة التدريس ألعضاء المهني النمو لمتغيرات تحليلية دراسة ( 2004 ) فؤاد، السلمان، -

 .األردن الجامعة األردنية ، منشورة ، غير دكتوراه الرسمية،رسالة
 وجهة من النجاح جامعة في التدريسية أعضاء الهيئة دىل المهنية التنمية مستوى ، 2010 محمود، حال الشخشير، -

 .الوطنية النجاح جامعة العليا، الدارسات كلية رسالة ماجستير، نظرهم،
 .، آفاق جديدة في التعليم الجامعي العربي ، دار الفكر العربي القاهرة  2312الشخيبي ، علي السيد ،  -
،   2332وعزمي ، نبيل ،.عالم ، بدوي .الجزار ، عبد اللطيف  و.وميناء ،فايز.والناقة ،محمود . الشخيبي ،علي  -

الحقيبة التدريبية لتطوير كفايات أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات العربية ، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ، 
 ومركز تطوير التعليم الجامعي بعين شمس 

المهنية ألعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة األسكندرية من وجهة  ، معوقات التنمية( 1222)عمارة ، سامي فتحي  -
 .نظرهم ، دراسة مقدمة في المؤتمر القومي السادس لمركز تطوير التعليم الجامعي ، جامعة عين شمس ، القاهرة

 عةجام في التدريس هيئة أعضاء لدى المهني المتبعة النمو أساليب ، 2009 جمال ، وسنقر ،صالحة ،  العمري، -
 133/171، ص ( 1-3)، العدد 21دمشق، المجلد  جامعة مجلة التطبيقية ، البلقاء

 في ضوء معايير المجلس التربية كليات في هيئة التدريس لعضو المهنية التنمية ، 2012 سفر، بن عمير الغامدي، -
 السعودية السعودية ، أم القرى ، معةجا منشورة ، غير دكتوراه رسالة .مقترح تصور تعليم المعلمين العتماد األمريكي الوطني

 .المجلس معايير ضوء في
، واقع التنمية المهنية لدى أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المساندة في جامعة تبوك ،  2311الغزي ، سعود بن عيد،  -

 .،  الجامعة األردنية  3، العدد 12بحث منشور بمجلة دراسات العلوم التربوية المجلد  
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 ..الدور القيادي المهني لألخصائي االجتماعي في تنمية وتنظيم المجتمع المدرسي
 ماعيين ببعض مدارس قصر بن غشيردراسة مطبقة على عينة من األخصائيين االجت
 

 نزيهة علي صالح صكح. د                                                      
 ـ أستاذ مساعد بقسم الخدمة االجتماعية

 كلية التربية قصر بن غشير ـ جامعة طرابلس  
 

 :مقدمة 
لـــى تغييـــر أو "     تتجــه مهنـــة الخدمـــة االجتماعيـــة بصــفة عامـــة إلـــى إحـــداث تغيــرات مقصـــودة فـــي البيئـــة لصــالح المـــواطنين ، وا 

إلــى أقصــى حــد ممكـــن، تعــديل اتجاهــاتهم نحــو أنفســهم ونحـــو مجتمعــاتهم، لكــي يتمكنــوا مـــن اســتثمار قــدراتهم ومهــاراتهم وخبـــراتهم 
ولكـــي يعتمـــدوا علـــى أنفســـهم فـــي عــــالج مـــا يتعرضـــون لـــه مـــن مشـــكالت ويعملــــون علـــى مقابلـــة احتياجـــاتهم المتغيـــرة والمتجــــددة، 
مسـتخدمين كـل مـا لــديهم مـن إمكانيـات ومــوارد ماديـة وبشـرية للعمـل علــى تحسـين مسـتوى معيشــتهم اقتصـاديًا واجتماعيـًا وسياســيًا  

 ( .  123، ص  1271سانين ، ح" ) بصفة مستمرة  
والخدمــة ، هــا العلميـة وطرقهـا و مجاالتهــا المختلفـة ؤ م وفـن لهـا أســاليبها الفنيـة ومبادفالخدمـة االجتماعيـة مهنــة إنسـانية ذات علــ   

االجتماعيــــة المدرســـــية إحـــــدى هـــــذه المجــــاالت ، حيـــــث تعتمـــــد فـــــي ممارســـــتها علــــى متخصصـــــون ويطلـــــق علـــــيهم األخصـــــائيون 
وتحتم طبيعـة عملهـم أن يكونـوا ذوي خبـرة ومهـارة مهنيـة وعقليـة وجسـمية ونفسـية تسـمح لهـم بـأن يكونـوا قـادة فعليـين  االجتماعيون،

، قـــادرين علــــى تحقيــــق األهـــداف التــــي تســــعى إليهـــا المهنــــة والعمليــــة التعليميـــة فــــي ذات الوقــــت ، وهـــي االرتقــــاء بمســــتوى األداء 
،  وتحقـــق أكبــــر قـــدر  ممكــــن مـــن العالقــــات المرضـــية و التوافــــق مـــع الظــــروف االجتمـــاعي لألفــــراد و الجماعـــات و المجتمعــــات 

الخارجيـــة لتحقيـــق أكبـــر قــــدر مـــن التكيـــف النفســــي واالجتمـــاعي ، للرقـــي بالمســـتوى التربــــوي و التعليمـــي و االجتمـــاعي و الثقــــافي 
 .بالمجتمع المدرسي 

جتماعيـة عامــة وطريقـة تنميــة وتنظـيم المجتمــع المدرســي وموضـوع القيــادة يعتبـر مــن الموضـوعات الهامــة فـي مهنــة الخدمــة اال   
خاصة، إذ يتوقف عليها العمل علـى تحقيـق األهـداف المهنيـة والتـي تسـاهم بـدورها فـي تحقيـق أهـداف المجتمـع ، أي المسـاهمة فـي 

ذ أن األخصـــــائي إحــــداث التغيـــــر المقصـــــود لتحســــين مســـــتوى أفـــــراد المجتمــــع اقتصـــــاديا واجتماعيـــــا ونفســــيًا وتربويـــــا وتعليميـــــا ، إ
االجتمـاعي وخاصـًة المشـتغل بتنظـيم المجتمـع هـو الـذي يمثـل القائـد المهنـي الـذي يـتم إعـداده علميـًا وعمليـًا لممارسـة دوره المهنـي ، 
لـذلك يجـب أن يقـوم بممارسـة هـذا الـدور علـى أسـاس الفهـم الــواعي والمعرفـة الكاملـة لفلسـفة المهنـة والمجتمـع الـذي يعمـل مـن خاللــه 

مـل الجــاد علــى تحقيــق أهــداف المهنــة التــي تســاهم بـدورها فــي تحقيــق أهــداف المجتمــع ، مســتخدمًا كــل العمليــات واألســاليب ، والع
 .واألدوات والوسائل المهنية الممكنة ، وملتزمًا بمبادئ وأخالقيات المهنة  

دوره بالقـــادة اإلداريــين الموجـــودين واألخصــائي االجتمـــاعي كقائــد مهنـــي فــي المجتمـــع المدرســي عليـــه أن يســتعين فـــي ممارســة    
بالمؤسسة أو الذين يمكنه اكتشـافهم والقـادة الشـعبيين مـن البيئـة المحيطـة بالمؤسسـة التعليميـة ، وأن يسـتغل معرفتـه العلميـة وقدراتـه 

افـه فـي ضـوء وخبراته ومهاراته أحسن استغالل ممكن لممارسة هذا الدور، بوضع سياسة جهاز تنميـة وتنظـيم المجتمـع وتحديـد أهد
السياسـة العامــة للمجتمـع وبمــا ال يتعــارض مـع اللــوائح والقــوانين بالمؤسسـة التعليميــة التــي يعمـل مــن خاللهــا ،  لـذلك جــاءت هــذه 
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الدراسـة لتؤكـد علــى أهميـة القيــادة باعتبارهـا عامــل أساسـي للنهــوض بـالمجتمع المدرســي مـن خــالل الـدور المهنــي والقيـادي للمــنظم 
 .االجتماعي 

 :لة الدراسة مشك
المعروف أن اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه ، وبالتالي  ال يستطيع إشباع احتياجاته  المتطورة والمتجددة دون اعتماده على    

اآلخرين في ذلك ، حيث تتبع مهنة الخدمة االجتماعية بشكل عام ، والخدمة االجتماعية المدرسية بشكل خاص منهجًا علميًا 
يجاد حل ( فرد ـ جماعة ـ مجتمع) طتها لمساعدة الوحدات اإلنسانية المختلفة عند ممارستها ألنش على إشباع  حاجاتها وا 

لمشكالتها ، وتحقيق أكبر قدر ممكن من االعتماد على النفس ، وطريقة تنمية  وتنظيم المجتمع كطريقة ثالثة من طرق الخدمة 
ار المهنية ذات الفاعلية في مواجهة المتطلبات المجتمعية ، والتعامل االجتماعية ظهرت لها العديد من نماذج الممارسة واألدو 

 . مع مشكالتها بشكل علمي ومخطط من أجل تنمية وتنظيم الموارد البشرية 
وقد تناولت العديد من الدراسات السابقة الدور المهني لألخصائي االجتماعي المدرسي وأهميته في تقديم الخدمات والمساعدة    

عوائق الدور المهني ) دراسة أبو بكر علي عبد العزيز بعنوان : مشكالت المجتمع المدرسي من زوايا مختلفة منها في عالج 
لألخصائي االجتماعي في المجال المدرسي دراسة ميدانية مطبقة على عينة من األخصائيين االجتماعيين بمدارس التعليم 

نتائجها أن أبرز العوائق التي تحد من أداء الدور المهني لألخصائي وجاءت أهم   (األساسي والثانوي بمنطقة بني وليد 
االجتماعي بالمجال المدرسي هي المرتبطة به وترجع لألخصائي وهي نقص قدرته على التعامل مع الحاالت الفردية ، وضعف 

ريبية ، وعدم مراعاته لألولوية أثناء اإلعداد المهني أثناء فترة الدراسة ، وضعف متابعته للدراسات والبحوث ، وقلة الدورات التد
نقص مهارات وأساليب االتصال ، تليها في الترتيب العوائق التي ترجع و  الت، وانشغاله بالعمل اإلداري ،التعامل مع المشك

المدرسة ، لإلدارة والمعلمين وأكثرها حدة ندرة تعاون اإلدارة مع األخصائي االجتماعي ، وقلة اقتناع اإلدارة بدور األخصائي ب
سناد أعمال غير مهنية لألخصائي االجتماعي ، ونقص تفهم المعلمين لدوره المهني ، أما العوائق التي ترجع للطالب واألسر  وا 
من أبرزها نقص إدراك الطالب لدور األخصائي االجتماعي وقلة الرغبة في تقبل المساعدة منه ، وتنوع المشكالت التي 

 .مع المدرسة  تواجههم ، وضعف تعاون األسر
دور األخصائي االجتماعي في تفعيل جماعات النشاط المدرسي ومدى تأثيره " وجاءت دراسة العايش سعد قليوان بعنوان  

حيث أشارت نتائج ( دراسة مطبقة على مؤسسات التعليم األساسي و المتوسط بمنطقة تاورغاء)على نضجها وتماسكها 
من % 22الدراسة يؤكدون بأن اإلدارة المدرسة تحملهم أعباء تعيق عملهم ، ونسبة من مجتمع % 12.7 الدراسة إلى أن نسبة

المجتمع الدراسة يؤكدون بأن اإلدارة المدرسية تؤجل مقترحاتهم وهذا يدل على عدم اقتناع إدارة المدرسة بعمل األخصائي 
 .تدريس و األخصائي االجتماعي من مجتمع الدراسة بأن التعاون بطئ بين هيئة ال% 11.7 وأن نسبة .االجتماعي 

بناء على ما جاءت به هذه الدراسات ،ونظرًا لما يعانيه األخصائي االجتماعي المدرسي من صعوبات لتفعيل دوره المهني  
والقيادي بالمؤسسة التعليمية، وضعف نسبة االعتراف المجتمعي بدوره ،  جاءت هذه الدراسة لتركز على األخصائي االجتماعي 

ي كقائد مهني في تنمية وتنظيم المجتمع المدرسي بشكل خاص ، لما للقيادة من فعالية في تحقيق أهداف العملية المدرس
مكانيات وموارد المؤسسة  التعليمية ، والمساهمة في إحداث التغير المقصود ، لتحسين مستوى الطالب بشكل عام بما يتفق وا 

متطلبات التغير والنمو االجتماعي ، حيث أصبح مفهوم الوظيفة االجتماعية المتاحة ، كما تكسبهم خصائص اجتماعية لمقابلة 
 للمدرسة الحديثة يتضمن إعداد النشء 
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 .لإلسهام في كل من التنمية االقتصادية و االجتماعية في المجتمع المحلي 

 :أهمية الدراسة 
 :تتأتى أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية  
 .الجتماعي أو المنظم االجتماعي  المدرسي كقائد مهني تدعيم دور األخصائي ا( 1
تسعى مهنة الخدمة االجتماعية وخاصة في المجتمع المدرسي بدورها لتحقيق أهداف المجتمع بما يتناسب مع القيم ( 2

حقيق التنمية الشاملة ، والمعايير واإليديولوجية السائدة فيه ، وبما يتفق مع إمكانياته وموارده المتاحة ، للنهوض بهذا المجتمع وت
 .من خالل كوادر مهنية متخصصة للتعامل مع المشكالت بشكل علمي ومهني مدروس

يعتبر المنظم االجتماعي أو األخصائي االجتماعي هو القائد المهني الذي يستخدم قدراته ومهاراته العلمية والمهنية والفنية ( 3
ومتطلباته وتنظيم  الجهود المشتركة بمساعدة القيادات المؤسسية ، لتعبئة لمساعدة المجتمع المدرسي ،  للتعرف على حاجاته 

الموارد الموجودة إلشباع هذه الحاجات ، يوجه ويرشد وينظم البرامج ويخطط وينفذ لمواجهة المشاكل التي يواجهها الطالب وفق 
 .الخطط المرسومة وفي حدود سياسته المتبعة 

 : أهداف الدراسة  
التعرف على الدور القيادي المهني لألخصائي االجتماعي في تنمية وتنظيم ) لدراسة لتحقيق هدف رئيسي مفاده تسعى هذه ا   

 :من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية ( المجتمع المدرسي 
 .التعرف على مفهوم القيادة  وأهم نظرياتها ، وسمات القائد الجيد ( 1
 .ي االجتماعي المدرسي التعرف على كيفية إعداد األخصائ( 2
 .التعرف على األدوار القيادية والمهنية للمنظم االجتماعي المدرسي ( 3

 :تساؤالت الدراسة 
ما هو الدور القيادي والمهني لألخصائي االجتماعي في تنمية ) تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن التساؤل الرئيسي المتمثل في   

 :اإلجابة عن التساؤالت الفرعية التالية  من خالل( وتنظيم المجتمع المدرسي ؟ 
 ما مفهوم القيادة  وما هي أهم نظرياتها وأهم سمات القائد الجيد ؟( 1
 كيف يتم إعداد األخصائي االجتماعي المدرسي ؟( 2
 ما هي أهم األدوار القيادية والمهنية للمنظم االجتماعي المدرسي ؟( 3

  :ـ مصطلحات ومفاهيم الدراسة
تعرف الخدمة االجتماعية المدرسية بأنها مجموعة الجهود ( : School Social Work )الجتماعية المدرسية الخدمة ا( 0

ن في المدرسة، لتحقيق أهداف التربية الحديثة ، وتنمية ين االجتماعييذها بواسطة األخصائيوالخدمات وا عداد البرامج وتنفي
بة على دور األسرة في التنشئة االجتماعية من ناحية ، وتساعد الطلشخصية الطالب وتلبية احتياجاته ، كما أنها تستكمل 

. )  حل مشكالتهم  وتهيئة الظروف المناسبة لالستفادة من العملية التعليمية من ناحية أخرىالتكيف مع الجو المدرسي و 
 . ( 233، ص  2332درويش ، وآخر ، 
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بأنهـا طريقــة أخـرى للخدمــة  أحمــد كمــال أحمــديعرفهـا ( :   Community Organization) طريقـة تنظــيم المجتمــع ( 5
 االجتماعية يستخدمها األخصائيون االجتماعيون والمتعاونون معهم ، لتنظيم الجهود 

المسـتويات لتعبئـة المـوارد الموجـودة أو التـي يمكـن إيجادهـا لمواجهـة الحاجـات الضـرورية  حكومية وشعبية وفي مختلف، المشتركة 
 ( 19، ص  1222خضر ، .) ة وفي حدود السياسة العامة ، وفقًا لخطط مرسوم

ــدرانو تعـرف    تنظــيم المجتمـع بأنــه طريقـة مــن طـرق الخدمــة االجتماعيـة  يســتخدمها األخصـائي االجتمــاعي للتـأثير فــي  هــدى ب
، بحيــث يــؤدي هــذا  قـرارات المجتمعيــة التــي تتخـذ علــى جميــع المسـتويات لتخطــيط وتنفيــذ بـرامج التنميــة االجتماعيــة واالقتصـاديةال

 .إلى تقوية الترابط بين أهل المجتمع الواحد وبين المجتمع المحلي 
 (  233، ص  2331علي وآخرون ، ) 
 ( :  Leadership) القيادة ( 5

هـي عمليـة تفاعــل بـين قائــد ومجموعـة مــن النـاس فــي موقـف معــين يترتـب عليهــا تحديـد أهــداف مشـتركة ثــم القيـام بــاإلجراءات     
 (  112، ص  1222حسانين ، .) ة لتحقيق تلك األهداف الفعال
 ( :  Role)   الدور (  8

هو الخط المـنظم أو نمـوذج السـلوك الـذي يتـأثر بـالمركز أو المكانـة االجتماعيـة التـي يقـوم بهـا الفـرد بالعالقـة بشـخص أو بـأخر أو 
 ( . 112، ص 1229الحراري ، . ) أكثر ، وهو االلتزام بأداء واجب وتحمل المسؤولية 

 :ـ القيادة وأهم نظرياتها 
القيادة ظاهرة اجتماعية عرفها اإلنسان منذ بدء الخليقة وأصبحت ضرورة ال يمكن االستغناء عنها ألي جماعة من "    

الجماعات ، أو أي مجتمع من المجتمعات ، وهي أيضًا عملية تربوية هامة إذ عن طريقها يتعود اإلنسان على مواقف القيادة 
التبعية ، فاإلنسان قائد في مواقف وتابع في مواقف أخرى ، كما أنه يصلح للقيادة في بعض المواقف وال يستطيع القيادة في و 

 ( . 113، ص 1222حسانين ، " . ) مواقف أخرى 
ة من األفراد في عليه فإن القيادة ما هي إال عملية يتم فيها التفاعل واالنسجام بين فرد يملك قدرات  تؤهله لتوجيه مجموع   

 . مواقف معينة تربط بينهم أهداف وغايات مشتركة لمساعدتهم على تحقيقها ، بعد أن يكسب ثقتهم وتفهمهم لدوره 
بالرغم من كثرة البحوث التي اهتمت بدراسة القيادة إال أن التراث التنظيمي يكشف عن تباين شديد في وجهات النظر، "    

ث التي عالجت خصائص اإلشراف وسلطة اإلشراف وأسلوب القيادة في مجال التنظيم ، وهناك وتعارض واضح بين نتائج البحو 
 ( . 73، ص  2331الطبيب ، . " ) اتجاهات نظرية تناولت دراسة القيادة كخاصية اجتماعية 

  :ويمكننا إدراج بعض النظريات التي عالجت موضوع القيادة من المنظور السوسيولوجي  باختصار ومنها    
 :نظرية السمات ( 0
لتفسير ظاهرة القيادة ، حيث يعتبرون أن أساس النجاح في القيادة يتوقف على ( جوردن)من أهم أصحاب هذه النظرية "     

سمات معينة تمتاز بها شخصية القائد على غيره بعضها موروث وبعضها مكتسب ونتاج تفاعل هذه السمات تتكون شخصية 
 ( . 71، ص  2331الطبيب ، . " )  القائد 
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أي أن من بين الناس من ينفرد بسمات فردية خاصة تؤهله ألن يكون قائدًا بين أفراد جماعته أو مجتمعه ، كأن يكون ذكيًا "    
مثابرًا طموحًا يقضًا له القدرة على التجديد واالبتكار واثقًا في نفسه متواضعًا مع أفراد جماعته من غير تفريط ، محبوبًا بين 

نه  وله حضور بينهم ، كما أنه قادر على تكوين عالقات سوية مع الغير ، وقد غالت هذه النظرية في إبراز أهمية السمات أقرا
 ( . 213، ص  2333المليجي ، . ") الشخصية دون غيرها 

 :نظرية المواقف ( 5
رى أن ظهور القائد يتوقف على وجود عوامل وتركز هذه النظرية على العوامل البيئية في نشأة القيادة وتفسيرها ، حيث ت"    

 اجتماعية خارجة عنه ، وحتى إذا كانت لديه قدرات ومواهب  فذة  فإن الظروف االجتماعية هي التي تسمح له باستخدام هذه 
ية المواهب أو هي التي تعطلها وتطمسها ، ولكن يعاب  على هذه النظرية مغاالتها أيضًا في تقدير أثر الظروف االجتماع

وا غفالها لالستعدادات الفطرية الالزمة لنجاح القائد ، فالسمات التي تبدو ضرورية في موقف قد ال تبدو كذلك في غيره ، كذلك 
 (.  123، ص  1222العيسوي ، . " ) لكل عصر من العصور خصائص معينة 

 :النظرية التفاعلية ( 5
تماعي بين السمات الشخصية للقائد وعناصر الموقف وخصائص جاءت هذه النظرية لتؤكد على  أهمية التفاعل االج "   

تباعه أو األفراد والجماعات ، بالتالي فإن القيادة تتحقق أواقع تفاعل اجتماعي بين القائد و الجماعة لتنظر هذه األبعاد للقيادة من 
 .كنتيجة تفاعل القائد مع أعضاء الجماعة التي يقودها في ظروف محددة 

هذه النظرية بأنها لم تنكر أهمية نظريتي السمات والمواقف ولكنها حاولت الجمع بينهما ، ألنها ترى عدم  بحيث امتازت   
كفاية كل واحدة منها وحدها كمعيار لتحديد خصائص القيادة ، كما أن النجاح في القيادة  من وجهة هذه النظرية يعتمد على 

ءم ليس فقط مع متطلبات الموقف بل أيضًا مع حاجات أعضاء الجماعة قدرة القائد على اختبار النمط القيادي الذي يتال
 ( . 13، ص  2331الترهوني ، . " ) وتوقعاتهم 

 :نظرية جماعية القيادة ( 8
جاء النظام االشتراكي بنظرية جماعية القيادة ألنه لم يقتنع بالنظريات  السابقة، حيث ترى هذه النظرية أن ظاهرة القيادة  "     
تتضمن مساعدة أفراد المجتمع على إدراك احتياجاتهم ومشاكلهم ، واالتفاق على األهداف  التي يراد تحقيقها لمواجهة   عملية

تلك االحتياجات والمشكالت ، وتوفير الموارد واإلمكانيات الالزمة ، واستخدام كل الوسائل المناسبة لتحقيق تلك األهداف ، 
 .ملية تستلزم وجود جماعة قيادية تمثل سكان المجتمع  للقيام بها ويرى مفكرو هذه النظرية أن هذه الع

أن التفاعل بين أعضاء  ن ى الجماعة القيادية ككل، كما يرو بمعنى أن القيادة ال تتركز في شخص واحد، ولكنها تعتمد عل
. ") ع الذين يقومون بتمثيلهم الجماعة القيادية يقوي الشعور بالوحدة والتضامن والتماسك بينهم ، ومن ثم بين أفراد المجتم

 ( . 112، ص  1222حسانين ،  
يمكننا اعتبار القيادة عامل أساسي لتحقيق أهداف تنظيم المجتمع وبالتالي تحقيق أهداف المجتمع المحلي ، بمعنى تساهم    

يجابية في إحداث التغير المقصود والهادف لتحسين أوضاع المجتمع االقتصادية و   .االجتماعية مساهمة فعالة وا 
لتالية "     لنقاط ا  :ويمكن تلخيص أهمية القيادة في ا
العمل على نشر روح اإلخاء واالنسجام والتماسك  بين أعضاء الجماعات التي يتكون منها المجتمع ، وتكتيل جهودها ( 1

 .وتوجيهها لتحقيق المصالح المشتركة لسكان المجتمع 
 .لى إدراك احتياجاتها ومشكالتها وتحديد األولوية لها تبعًا ألهميتها العمل على مساعدة أعضاء الجماعات ع( 2
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مساعدة الجماعات على االتفاق على األهداف التي يجب تحقيقها ووضع الخطط واختيار الوسائل المناسبة مع توفير ( 3
تماعية سليمة بينهم وبين غيرهم توجيه تفاعل الجماعات لخلق عالقات اج. اإلمكانيات والموارد الالزمة لتحقيق تلك األهداف 

كما تساعد القيادة على استثارة الرغبة المشتركة لدى سكان المجتمع إلحداث  التغير المنشود ، وتوفير الموارد واإلمكانيات 
 ( . 111،  1222حسانين ، . ") الالزمة لوضع الخطط واختيار الوسائل المناسبة إلحداثه 

 :يلي  ومن أهم سمات القائد الجيد فيما
وهنا نجد القادة أميل إلى أن يكونوا أطول من األتباع وأتقل وزنا منهم خصوصًا حين يشترط في القائد أن :  السمات الجسمية

ادة أميل إلى أن يكونوا أكثر حيوية وأوفر نشاط  .مع األتباع  ايكون هدف الجماعة هو القتال مع غيرها ، ونجد أن الق
وهنا نجد أن القادة أكثر تفوقًا من ناحية الذكاء العام من األتباع ، وخاصة من الجماعات التي :   السمات العقلية المعرفية

تكون ذات طبيعة أكاديمية على أنه لوحظ أن القائد التي تزيد نسبة ذكائه عند متوسط دكاء أفراد الجماعة بأكثر من انجراف 
لميول و القيم و االتجاهات مما قد يجعل التفاهم بين القائد واألتباع بين معياريين يكون الفارق بينه وبين األتباع واضحًا في ا

كاء الجماعة مع زيادة غير كبيرة ، وكذلك لوحظ أن القائد يميل إلى أن ذما لو كان ذكاؤه أقرب إلى متوسط أكثر صعوبة م
التنبؤ بالمفاجآت و االستعداد لها ، وأحسن يكون أغنى ثقافة ، وأثرى معرفة ، وأوسع أفقًا ، وابعد نظرا، وأنفذ بصيرة وأقدر على 

تصرفًا ، وأعلى مستوى في اإلدراك والتفكير ، وأفضل من حيث الطالقة اللفظية ، واحكم في الحكم على األشياء ، وأسرع في 
 .اتخاذ القرارات 

و النضج االنفعالي، وقوة اإلرادة ، و  وهنا نجد أن القادة يتصفون بالذكاء االنفعالي ، و الثبات االنفعالي ،:  السمات االنفعالية
 .الثقة في النفس ومعرفة النفس وضبط النفس 

وهنا نجد القادة يتسمون أكثر من األتباع بالذكاء االجتماعي ، والتعاون و تشجيع روح التعاون بين :  السمات االجتماعية
إلى االنبساطية وبت روح الفكاهة و المرح بين األتباع  األعضاء ، و القدرة على التعامل مع الجماعة، كذلك نجد أن القائد أميل

، وأقدر على االحتفاظ بأعضاء الجماعة ومراعاة مشاعرهم ، وكسب ثقتهم فيه وثقتهم في أنفسهم ، والقائد هو أكثر أعضاء 
االجتماعية ، وهو  الجماعة مياًل إلى المشاركة و اإلسهام بشكل إيجابي في النشاط االجتماعي ، وهو أكثر من حيث المهارة

 .أقدر على خلق روح معنوية عالية في الجماعة ، وأبرع في لم شملها و اإلبقاء عليها 
وهذه تشمل حسن المظهر  المعقول ، و السلوك المحافظ ، و المحافظة على الوقت ، ومعرفة العمل و اإللمام :  سمات عامة

معة و التمتع بعادات شخصية حسنة ، والتدين و التمسك بالقيم الروحية و به و االفتخار به ، و المبادأة ، و األمانة وحسن الس
 (.      391، ص1272زهران ، . " ) اإلنسانية و المعايير االجتماعية والتواضع 

بمثابة الموجه لسير عمل الجماعة التي يقودها يتميز بالحكمة والذكاء االجتماعي بحيث يسعى لخلق  بالتالي يعتبر القائد    
 .روح التعاون بين األعضاء لنجاح البرنامج المستهدف 

 : ـ أنواع القادة 
 : تي وتنظيم المجتمع بشكل عام إلى اآل يمكن تصنيف القيادة من حيث النوع طبقًا الهتمامات طريقة تنمية    
ون بها في بعض المواقف وينبعون من المجتمع  وهي قدرة لدى بعض األفراد يتمتع"  :ن  ون أو الشعبييوالقادة الطبيع( 0

الخاصة ، بحيث يكون لهم تأثير على أفراد  الجماعة أو المجتمع لتحقيق أهدافهم عن طريق تعاونهم ومشاركتهم في خطوات 
 .العمل لتتم عمليات النهوض بالمجتمع 

 :والقيادة الشعبية ذات أهمية بالغة في تنمية وتنظيم المجتمع لألسباب التالية    
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 .كة الشعبية مبدأ أساسي من مبادئ تنظيم المجتمع وال تتم هذه المشاركة إال من خالل القيادة الشعبيةـ أن المشار 
 .ـ كما أن القادة الطبيعيين هم حلقة الوصل بين المنظم االجتماعي أو جهاز تنظيم المجتمع والجماهير 

 .ـ وأن عمليات تنظيم المجتمع جميعها ال تتم إال عن طريق المشاركة 
 .وأن عمليات التنمية ال تأتي بثمارها إال إذا بدأت باألهالي ثم  تنتهي إليهم ـ 
وهم القادة الذين يستمدون قيادتهم أي تأثيرهم في المجتمع من المهن التي يشغلونها أو يتخصصون فيها : القادة المهنيون ( 5

جابة  مطالبهم ومقابلة احتياجاتهم على أسس علمية مهنية ، فهي قيادة وظيفية تسعى إلى مساعدة األفراد على حل مشكالتهم وا 
 ( . 211،  2333المليجي ، ) "  .سليمة 

ويعتبـر األخصــائي االجتمــاعي المشــتغل بتنميــة وتنظـيم المجتمــع هــو الــذي يمثــل القائــد المهنـي الــذي يــتم إعــداده علميــًا وعمليــًا    
 .وبة بما يتفق وأهداف المجتمع المحليلممارسة دوره المهني بالوجه المطلوب لتحقيق األهداف المرغ

وبالتالي فإن األخصائي االجتماعي أو المنظم االجتماعي هو القائد المهني الذي يتم إعداده مهنيًا لممارسة دوره المتمثل في    
يجاد حلول  مساعدة األفراد والجماعات على إحداث التغييرات المقصودة في المجتمع بما يحقق لهم إشباع احتياجاتهم وا 

 .لمشاكلهم التي قد يتعرضون لها 
 :إعداد األخصائي االجتماعي كقائد مهني 

في فهم وتحليل المواقف والمشكالت  اتستند الخدمة االجتماعية على قاعدة علمية واسعة ،  تتيح للممارس العام عمق"    
الحاضر أو المستقبل ، ومن خالل ذلك يتحدد  ، سواء كان ذلك في( الفرد أو الجماعة أو المجتمع ) المختلفة التي تواجه 

 .للممارس أو األخصائي االجتماعي أسلوب التدخل المهني المالئم وفق الموقف اإلشكالي
للخدمـة االجتماعيــة ، والمتمثلـة فــي وبالتـالي فـإن القاعــدة العلميـة هـي ألــوان المعرفـة النظريـة التــي ُتبنـى عليهـا الممارســة المهنيـة    

يـات والمفـاهيم والتعميمــات التـي تكـون اإلطـار المرجعــي للممارسـة المهنيـة ، باإلضـافة إلــى مـا تسـتمده مـن نظريــات مجموعـة النظر 
ونمـــاذج علميــــة للعلـــوم التأسيســــية المختلفـــة ، كعلــــم الـــنفس وعلــــم االجتمـــاع وديناميــــات الجماعـــة ، إضــــافة إلـــى العلــــوم السياســــية 

 ( 127، ص  2332سرحان ،  ) . " واالقتصادية 
لخدمة االجتماعية ويتم إعداد األخصائي االجتماعي أو المنظم االجتماعي كــــقائد مهني في معاهد أو كليات متخصصة في ا"  

دراسة مواد أساسية تتضمن مواد مساعدة ترتبط  بالخدمة االجتماعية وتمد األخصائي : ركائز أساسية هي  وتقوم على ثالث
ة مهنته ، ودراسة مواد مهنية تتضمن الطرق المهنية التي يمارسها األخصائي االجتماعي االجتماعي بالمعرفة الالزمة لممارس

في عمله مع الوحدات اإلنسانية ، إضافة للتدريب الميداني في المجاالت المختلفة لمهنة الخدمة االجتماعية ليكتسب الخبرات 
 . "والمهارات الالزمة لممارسة عمله 

 (  112، ص  1222حسانين ، )  
وتقوم طريقة تنظيم المجتمع على مجموعة من العمليات الهامة واألساسية  التي يستوجب على المنظم االجتماعي أن يلم     

الدراسة ، و التشخيص ، واألنصال بأهالي المجتمع ، ووضع الخطة ، والمساهمة : بها في عملية إعداده العلمي والعملي هي 
 .والتقويم  في تنفيذ الخطة،  وأخيرًا المتابعة
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من خالل هذه العمليات يمكن للمنظم االجتماعي المدرسي أن يقوم بدوره بالتعاون مع التخصصات األخرى لتحقيق أهداف    
شباع احتياجاتهم بما يخدم مصلحة المجتمع وفق ظروفه وأهدافه  األفراد والجماعات المدرسية ، والمساهمة في حل مشاكلهم وا 

مكانياته الموجودة   .وا 
وعليه فإن القاعدة العلمية للخدمة االجتماعية التي تعتمد على المعرفة العلمية المستمدة من العلوم المختلفة والمتجددة ،    

والتجارب العلمية واألساليب الفنية الناتجة عن البحوث العلمية الحديثة والمتجددة ، تساعد األخصائي االجتماعي على استخدام 
لمناسبة ، لحل المشكالت بشكل علمي ومهني مدروس ، وعلى قاعدة علمية عريضة من العلوم أساليب التدخل المهني ا

 .المختلفة الناتجة عن التراكم المعرفي 
 تتضمن طريقة تنظيم المجتمع في المجال المدرسي عمليات تعليمية و تربوية ، فهي أشبه  ما تكون بالمجتمع   

مها وأهدافها المبرمجة على أسس علمية ، فيقوم األخصائي االجتماعي لتطبيق ظنوهي بمثابة بيئة اجتماعية لها  المحيط ،
يجاد التعاون بينهما  طريقة تنظيم المجتمع للعمل على أيجاد الترابط بين كل من البيت و المدرسة و المجتمع الخارجي وا 

. نمية مدارك الطالب التعليمية وتكامل شخصيته واستغالل موارد المجتمع في القيام بالنشاطات المختلفة و البيئة االجتماعية لت
 . ( .13، ص 1272حسن وآخرون ، " ) 

ومن خالل عمل األخصائي االجتماعي مع التنظيمات المدرسية التي تخدم أغراض وأهداف تنظيم المجتمع ، وبحكم طبيعة 
الجمعيات التعاونية المدرسية بحيث تقوى  عمله ، منها اجتماعات مجالس اآلباء والمعلمين واتحادات الطلبة ورواد الفصول و

الصلة بين أولياء األمور وهيئة التدريس ، لكي تصبح المدرسة مجتمعًا صغيرًا يشعر كل من الطالب و اآلباء والمعلمين 
 ( . 12، ص1291درويش وآخرون ، . ") بالمسؤولية نحوها و المشاركة في أنشطتها وحل المشاكل التي تعترضها 

ألخصائي االجتماعي المدرسي بدور أساسي مع الطالب ، حيث يركز في ممارسة طريقة من طرق مهنة الخدمة ويقوم ا   
االجتماعية، بينما يستخدم الطرق األخرى تبعًا لما تقتضيه الظروف أو اإلشكالية ، ويجب أن يضع في اعتباره تكامل طرق 

أداء دوره الفعال داخل المدرسة البد من توافر ثالثة مقومات الخدمة االجتماعية ، ولكي يتمكن األخصائي االجتماعي من 
 :أساسية وهي 

 (.المعلم ، الطالب ، األخصائي )تعاون وتكامل بين األنساق الفرعية للمدرسة  -1
 .مهارات مهنية متخصصة  -2
 ( . 111، ص 1221دمحم ، . " )  تقويم دائم للخدمات االجتماعية المدرسية -3
و التوازن وتحقيق رسالة المدرسة يمكن تحديد دور األخصائي االجتماعي في المدرسة بشكل  ولضمان تحقيق الثبات     

 :عام في اآلتي 
 .تقرير ورسم الخطط بمعاونة المدرسين و العاملين في المدرسة لمقابلة احتياجات الطالب  .1
الب لتسهيل القبول المتبادلة مساعدة اآلباء في تفهم مهمة المدرسة وبرامجها ومساعدتهم عن طريق عالقاتهم مع الط .2

 .بين اآلباء 
مكانيات المجتمع الخارجي  .3  .مساعدة المدرسة على االستفادة من موارد وا 
 ( .تنظيم –جماعة  –فرد )يحاول األخصائي تحقيق تواصل إيجابي ناجح بينه وبين من يتعامل معهم  .1
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نتائج البحوث سة بالمعلومات و البيانات و المدر  يتناول اآلراء و المقترحات على المشكالت المدرسية من خالل تزويد .1
 .ووضع الحلول لها 

استثارة وتنشيط وتكوين عالقة مهنية لجعل النسق المدرسي أكثر استعدادًا لضمان تحقيق الثبات والتوازن وتحقيق  .2
 ( . 12، ص 1297صقر ، . ) رسالة المدرسة 

ي المدرسي بناء على النموذج المقترح المقدم من الباحثة في الملتقى ـ بعض األدوار القيادية المهنية لألخصائي االجتماع   
السنوي الثاني لألخصائيين االجتماعيين بمدارس قصر بن غشير الذي أقيم بكلية التربية قصر بن غشير بجامعة طرابلس ، 

غشير خالل العام الجامعي بالتعاون مع شؤون التربية والتعليم وحدة النشاط المدرسي مكتب الخدمة االجتماعية قصر بن 
 :م ، وهذه األدوار هي  5102ـ 5108

خالل هذا الدور يقوم األخصائي االجتماعي بتمكين ومساعدة التالميذ على اكتشاف قدراتهم : ـ دور القائد المساعد 
شباع احتياجاتهم ، ويتضمن هذا الدور  مكانياتهم ، ومساعدتهم في االستفادة منها لتحقيق أهدافهم وا  أيضًا مساعدة  التالميذ وا 

على أداء أدوارهم ومسؤولياتهم ، وتحقيق النمو الثقافي واالجتماعي لديهم من خالل إدماجهم في جماعات تشبع احتياجاتهم 
 .وتتناسب مع إمكانياتهم 

لفة وبين أفراد يعمل األخصائي االجتماعي المدرسي على التنسيق بين مؤسسات المجتمع المحلي المخت: ـ دور القائد المنسق  
 .المجتمع المدرسي للحصول على الخدمات المطلوبة إلشباع احتياجاتهم لتحقيق النمو النفسي واالجتماعي 

يعمل األخصائي االجتماعي المدرسي على تقوية الروابط وتحسين العالقات االجتماعية بين البيئة : ـ دور القائد الوسيط 
ع المحلي ، وبين أولياء أمور التالميذ ، بحيث يكون حلقة الوصل بينهم لمساعدة المدرسية  وبين مؤسسات وهيئات  المجتم

شباع احتياجاتهم   .التالميذ على التغلب على المشكالت التي تعيقهم وا 
داريين ، ) يقوم األخصائي االجتماعي المدرسي بتوعية أفراد المجتمع المدرسي : ـ دور القائد المرشد  مدير ، ومدرسين وا 

بأهمية مهنة الخدمة االجتماعية وما تقدمه من مساعدة في التغلب على المشكالت التي يواجهونها داخل المدرسة ، ( ذ وتالمي
وأن يحفزهم على الشعور بالمسؤولية تجاه المؤسسة التعليمية بكل مكوناتها ، كما يقوم األخصائي االجتماعي المدرسي من 

ر الواضحة للتالميذ أو أعضاء فريق العمل بالمدرسة ، كما يرشد الطالب خالل هذا الدور بتفسير وتوضيح الجوانب غي
للخدمات التي تقدمها المدرسة والمؤسسات المجتمعية ، لالستفادة منها في مواجهة المشكالت التي تعترضهم بجانب إكساب 

 .التالميذ االتجاهات والقيم الدينية والمعايير الثقافية واألخالقية اإليجابية
يسعى األخصائي االجتماعي المدرسي لتمكين التالميذ من المشاركة في وضع البرامج والخطط التي : القائد الممكن ـ دور 

 .تناسبهم لتحقيق األغراض المشتركة ، واألهداف العامة في إطار أهداف المؤسسة التعليمية 
نمية نفسه معرفيًا ومهنيًا بمواكبة االتجاهات يعمل األخصائي االجتماعي المدرسي باستمرار على ت: المنمي   القائد ـ دور

 الحديثة في الخدمة االجتماعية واالستفادة من الخبرات المحلية 
 والقومية والدولية من خالل مشاركته بالندوات والمؤتمرات  والدورات التدريبية على المستوى المحلي والدولي 

 .تنمية المجتمع المحلي  لتطوير أساليب الممارسة المهنية ليساهم من خاللها في
يقوم األخصائي االجتماعي المدرسي بالدفاع عن مهنته ووضع قاعدة أساسية لها ضمن أجهزة المجتمع : ـ دور القائد المدافع 

للتأكيد على أهميتها ومساهمتها بفاعلية في تنمية المجتمع من خالل وسائل اإلعالم المختلفة أومن خالل مشاركته في البرامج 
 .روعات والخطط التي تخدم فئات المجتمع  المدرسي والمش
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يقوم األخصائي االجتماعي المدرسي من خالل هذا الدور بدراسة المشكالت والصعوبات التي تعترض : ـ دور القائد المعالج 
د العوامل التالميذ ، وتحول دون تحصيلهم الدراسي كما تحول دون نموهم النفسي واالجتماعي والثقافي، والعمل على تحدي

المسببة لهذه المشكالت والتوصل إلى إيجاد الحلول لها ، من خالل تنظيم البرامج المختلفة ومحاولة االستفادة من جماعات 
 .النشاط المدرسي والتنظيمات المدرسية ، بالتعاون مع أولياء األمور وفريق العمل بالمدرسة

مدرسي خالل هذا الدور بمطالبة اإلدارة المدرسية بتوفير الموارد الالزمة يقوم األخصائي االجتماعي ال: ـ دور القائد المطالب 
لممارسة البرامج واألنشطة المتجددة ، لتحقيق تنمية التالميذ والطالب ثقافيًا واجتماعيًا كأفراد أو جماعات ، إلى جانب المطالبة 

ء بمتطلبات العملية التعليمية ، ومساعدتهم على إشباع بتوفير المساعدات االقتصادية ألسر التالميذ غير القادرين على اإليفا
    .احتياجات أبنائهم 

 :اإلجراءات المنهجية للدراسة  
 :منهج الدراسة 

المنهج الذي يستهدف "اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي باعتباره أنسب المناهج لتحليل الموضوع ، حيث يعرف بأنه   
تعلقة بطبيعة ظاهره أو موقف أو مجموعة من األوضاع ، وذلك بهدف الحصول على معلومات كافيه دراسة الحقائق الراهنة الم

 ( . 132، ص  1292حمدان ، ) "  دقيقة عنها دون الدخول في أسبابها و التحكم فيها
 :مجاالت الدراسة 
،  ااجتماعي اأخصائي(  23) عينة من األخصائيين االجتماعيين ببعض مدارس قصر بن غشير، وعددهم :  المجال البشري 

 ( .أخصائي اجتماعي على مستوى مدارس قصر بن غشير  79) من المجموع الكلي % 21بنسبة 
 :   مدارس  2بعض المدارس بمنطقة قصر بن غشير ، وهي  :المجال المكاني 

ران بن رابحة ، ردود الزاوية ، فندق الشريف ، التحرير ، أم حبيبة ، الزبير بن العوام ، سوق السبت ، مسعود سويسي ، عم) 
 (.قصر بن غشير 
 .م 2312 – 2311وهي الفترة الزمنية التي تم فيها جمع المعلومات والبيانات خالل العام الدراسي  :المجال الزمني 
 :أدوات الدراسة 

(  23)  هم ر وعددتم تصميم استمارة استبيان موجه لعينة من األخصائيين االجتماعيين ببعض مدارس قصر بن غشي(  1  
 ، كما تم االستفادة من المجال المكتبي المتمثل في المصادر ( مدارس  2) ن على عو موز 

 .الرسائل العلمية لجمع المعلومات إلثراء أدبيات الدراسة  وت و المراجع و الدوريا
ـ :البيانات وتفريغها  ومنها  لتحليل ( SBSS) استخدمت الباحثة بعض الوسائل اإلحصائية من خالل البرنامج اإلحصائي( 2

 .التوزيع التكراري وتحويلها إلى نسب مئوية ،  االنحراف المعياري 
لدراسة وفق الجداول اآلتية :  عرض وتحليل البيانات  ..يمكننا عرض بيانات ا
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 يبين التوزيع التكراري لعينة الدراسة حسب الجنس(  0) جدول رقم 

 استبعاد عند المئوية بةالنس المئوية النسبة التكرار الجنس
 المفقودة القيم

Valid 3.8 3.8 1 ذكر 
 96.2 96.2 25 أنثى

Total 26 100.0 100.0 
من % 3.9هي األعلى من نسبة الذكور والتي جاءت % 22.2يتضح من الجدول السابق أن نسبة اإلناث من عينة الدراسة 

 .سي الذي يتناسب مع ظروفهن االجتماعية حجم العينة ، وذلك لرغبة اإلناث للعمل بالمجال المدر 
 يبين التوزيع التكراري لعينة الدراسة حسب العمر(  5) جدول رقم 

 المئوية النسبة التكرار العمر
 استبعاد عند المئوية النسبة

 المفقودة القيم

 

 إلي سنة 24 من
35 9 34.6 34.6 

 65.4 65.4 17 فوق  فما سنة 35
Total 26 100.0 100.0 

سنة فما فوق هي األعلى، و جاءت  31من عينة الدراسة تتجاوز أعمارهم من % 21.1تضح من الجدول السابق أن نسبة ي
 .من حجم العينة %  31.2كانت  31سنة إلى  21نسبة من كانت أعمارهم من 

 األكاديمي التخصصيبين التوزيع التكراري لعينة الدراسة حسب (  5) جدول رقم 

 استبعاد عند المئوية النسبة المئوية النسبة التكرار التخصص األكاديمي
 المفقودة القيم

Valid 

 36.0 34.6 9 االجتماعية الخدمة
 36.0 34.6 9 اجتماعية علوم
 24.0 23.1 6 النفس علم
 4.0 3.8 1 متخصص غير

Total 25 96.2 100.0 
Missin

g System 1 3.8  

Total 26 100.0  
الخدمة االجتماعية والعلوم االجتماعية من  فيجاءت متساوية بين المتخصصين % 32.3لسابق أن نسبة يتضح من الجدول ا

هم من غير % 1.3تخصصهم علم النفس ، وأقل نسبة وهي % 21.3عينة الدراسة  وهي األعلى ، و جاءت نسبة 
 .المتخصصين  من حجم العينة  ويؤدون دور األخصائي االجتماعي المدرسي 
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 المؤهل العلمييبين التوزيع التكراري لعينة الدراسة حسب (  8) م جدول رق

 استبعاد عند المئوية النسبة المئوية النسبة التكرار المؤهل العلمي
 المفقودة القيم

Valid 11.5 11.5 3 متوسط 
 80.8 80.8 21 جامعي
 7.7 7.7 2 عليا دراسات

Total 26 100.0 100.0 
مؤهلهم متوسط ، وأقل % 11.1، ونسبة  اجامعي من حجم العينة يحملون مؤهال% 93.9 أن نسبة يتضح من الجدول السابق

 .نسبة من هم في الدراسات العليا في مجال تخصصهم
 المهنية الممارسة في الخبرة سنوات عدديبين التوزيع التكراري لعينة الدراسة (  2) جدول رقم 

 عند المئوية سبةالن المئوية النسبة التكرار سنوات الخبرة
 المفقودة القيم استبعاد

Valid 7.7 7.7 2 سنوات 5 إلي 2 من 
 10 إلي 5 من

 30.8 30.8 8 سنوات

 فما سنوات 10 من
 61.5 61.5 16 فوق 

Total 26 100.0 100.0 
للخدمة االجتماعية من عينة الدراسة تتجاوز سنوات الخبرة في الممارسة المهنية % 21.1يتضح من الجدول السابق أن نسبة 

% 7.7سنوات خبرة ، وأقل نسبة وهي  13إلى  1من كانت %  33.9سنوات فما فوق وهي األعلى  و جاءت نسبة  13من 
 .سنوات من حجم العينة  1من سنتين إلى 

 مجال في حضرها التي العلمية والملتقيات التدريبية الدورات حسب عدديبين التوزيع التكراري لعينة الدراسة (  6) جدول رقم 
 التخصص

عدد الدورات التدريبية 
 المئوية النسبة التكرار والملتقيات العلمية

 استبعاد عند المئوية النسبة
 المفقودة القيم

Valid 42.3 42.3 11 3 إلي 2 من 
 50.0 50.0 13 فوق  فما 3 من

 7.7 7.7 2 يوجد ال
Total 26 100.0 100.0 

فما فوق دورات تدريبية وملتقيات علمية في  3من عينة الدراسة قد حضروا من % 50.0سبة يتضح من الجدول السابق أن ن
  .مجال تخصصهم وهي أعلى نسبة من حجم العينة 
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 أهمية اإلعداد المهني لألخصائي االجتماعي المدرسين الوسط الحسابي لفقرات ُبعد ييب( 2) جدول رقم 
 المعياري  االنحراف الحسابي الوسط القيم عدد الفقرات

 000. 3.00 26 التعليمية العملية من أساسي جزء المدرسة في االجتماعي ـ األخصائي0
 إعداده بكيفية مباشر ارتباط يرتبط المدرسة في األخصائي عمل ـ نجاح 5

 501. 2.82 22 االجتماعية الخدمة وكليات بمعاهد المهني

ودور فعال في  ـ لألخصائي االجتماعي أو المنظم االجتماعي أهمية 5
 .تنظيم المجتمع المدرسي 

25 2.96 .200 

ـ عمل األخصائي االجتماعي ضمن فريق عمل متكامل يقلل الصراعات  8
 779. 2.24 25 ويرفع من مستوى أداءه المهني

ـ الشعور بالمسؤولية اتجاه الطالب والعمل من أجلهم هدف أساسي في 2
 368. 2.85 26 .العمل المهني 

 272. 2.92 26 زام بسرية المعلومات عامل أساسي لنجاح العمل المهنيـ االلت 6
ـ يقود األخصائي االجتماعي المدرسي الجماعات الطالبية لمساعدة كل  2

فرد فيها على تنمية مواهبه وميوله وهواياته التي تمكنه من استغالل 
 .أوقات الفراغ 

26 2.92 .272 

التي يعدها األخصائي االجتماعي في ـ العمل التطوعي من أهم البرامج  05
 .البيئة المدرسية 

26 2.54 .508 

ـ يعمل المنظم االجتماعي أو األخصائي االجتماعي على استثمار  02
لبيئة المحيطة لتحقيق أهداف المدرسة   272. 2.92 26 .الموارد واإلمكانيات المتاحة في ا

ماعية بشكل ـ يستخدم األخصائي االجتماعي طرق الخدمة االجت 58
 272. 2.92 26 .تكاملي لمواجهة المشكالت بالمجتمع المدرسي 

ـ يستعين األخصائي االجتماعي بالخبراء والمتخصصين في مجاالت  52
الخدمة االجتماعية عند وجود عائق في حل أي مشكلة تواجهه في عمله 

 .المهني 
26 2.65 .485 

ي مجال الخدمة االجتماعية ـ يسعى جاهدا لمواكبة التطورات العلمية ف 51
. 26 2.88 .326 

Valid N (listwise) 21   

يتضح من الجدول السابق والمتمثل في البعد األول  أهمية اإلعداد المهني لألخصائي االجتماعي المدرسي ، أن الفقرات التي 
 q1الوزن المئوي والتي حصلت عليها وهي حازت على نسبة اتفاق بين عينة الدراسة تتركز في الفقرات المتسلسلة تنازليًا حسب 

  ،q3  ،q6  ،q4 q12, q29 , q2 , q5 , q30 , q28 , q15, q7. 
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 االجتماعي في المدرسة جزء و التي نصت على أن األخصائي( q1)أعلى فقرة في هذا المجال كانت الفقرة  :كما يتضح أن 
على وسط حسابي في هذا المجال لألهمية دور األخصائي أساسي من العملية التعليمية ويعود حصول هذه الفقرة على أ 

و التي نصت على أن ( q4)وأن أدنى فقرة في هذا المجال كانت الفقرة االجتماعي في تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية ، 
اك عدم مما يبين أن هن ه المهنيئقلل الصراعات ويرفع من مستوى أداعمل األخصائي االجتماعي ضمن فريق عمل متكامل ي

 .تعاون مع التخصصات األخرى الموجودة بالمؤسسة التعليمية من وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين 

األدوار القيادية والمهنية لألخصائي االجتماعي في تنظيم المجتمع يبين الوسط الحسابي لفقرات ُبعد (  8) جدول رقم 
 المدرسي

 الحسابي الوسط القيم عدد الفقرات
 االنحراف

 معياري ال
ـ يسعى األخصائي االجتماعي المدرسي وبشكل قيادي لتحقيق التواصل االيجابي بينه  8

 277. 2.92 25 وبين الوحدات اإلنسانية التي يتعامل معها

ـ يعمل األخصائي االجتماعي المدرسي مع التالميذ والطالب الذين يعانون مشكالت تعيق  2
 326. 2.88 26 تحصيلهم الدراسي

واجه األخصائي االجتماعي المدرسي مشكلة في تفاعله مع مدير المدرسة مما ـ ي 01
 272. 2.92 26 يسبب تدني في مستوى أدائه لدوره القيادي المهني

 277. 2.92 25 ـ نقد الذات الشخصية بشكل مستمر يجنب األخصائي االجتماعي الوقوع في الخطاء 00
الطالب خبرات جديدة ومتنوعة في وسط ـ يعمل األخصائي االجتماعي على إكساب  05

 637. 2.62 26 اجتماعي قائم على التفاعل الموجه والمنظم نحو العمل التطوعي

ـ احترام قيم ومعايير المجتمع المحلي وتزويد الطالب بالمعارف والمعلومات والقيم  08
 200. 2.96 25 االيجابية لتكوين شخصيتهم على أساس سليم

ي االجتماعي بشكل قيادي على مساعدة الطالب ليتكيفوا في الجو ـ يعمل األخصائ 06
 المدرسي بدمجهم في األنشطة والبرامج المختلفة

26 2.50 .583 

 200. 2.96 25 ـ يسعى جاهدًا لتنمية القدرات الذاتية لدى الطالب واستغاللها أفضل استغالل 02
 523. 2.76 25 يادة حكيمة  ومهنيةـ التخطيط المنظم لتكوين جماعات النشاط المدرسي بق 08

 368. 2.85 26 ـ يعمل على تنسيق وتنفيذ االحتفاالت الدينية والوطنية والعالمية بشكل منظم وقيادي 02
ـ يعمل على تشجيع الطالب لإلنظمام إلى جماعات النشاط وقيادة هذه الجماعات  51

 واإلشراف عليها
25 2.96 .200 

ماعي على التنظيم والترتيب النعقاد مجلس أولياء األمور بشكل ـ يعمل األخصائي االجت 50
 452. 2.73 26 دائم

ـ يقود األخصائي االجتماعي أو المنظم االجتماعي الزيارات الميدانية التي ينظمها  55
 706. 2.46 26بالتعاون مع الجهات المختصة لتعود بالفائدة على الطالب علميًا وثقافيًا واجتماعيًا خالل 
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 العام الدراسي
ـ يساعد األخصائي االجتماعي الطالب على تكوين عالقات ناجحة فيما بينهم وحثهم  55

 196. 2.96 26 على العمل التعاوني

 514. 2.77 26 ـ يعمل األخصائي االجتماعي المدرسي وفق خطة عمل مرسومة ومحددة 58
محاضرات إرشادية لتوعية ـ يحرص األخصائي االجتماعي باستمرار على إقامة ندوات و  52

 485. 2.65 26 الطالب في كافة المجاالت الحياتية

ـ تواجه المنظم االجتماعي أو األخصائي االجتماعي بعض الصعوبات في أداءه لدوره  56
 508. 2.54 26 القيادي والمهني في المدرسة

نظيمات ـ يعمل األخصائي االجتماعية  بشكل موضوعي دون تحيز عند تعامله مع ت 52
 272. 2.92 26 المجتمع المدرسي

Valid N (listwise) 22   
 

 :يتضح من الجدول السابق 
بوسط  q23,q20,q17,q14أن أعلى فقرة في بعد األدوار القيادية و المهنية لألخصائي االجتماعي المدرسي كانت الفقرات    

و ( q22)، وأن أدنى فقرة في هذا البعد كانت الفقرة  q11,q10,q8, q27، وتأتي في المرتبة الثانية الفقرات  2.22حسابي 
التي نصت على أن يقود األخصائي االجتماعي أو المنظم االجتماعي الزيارات الميدانية التي ينظمها بالتعاون مع الجهات 

ة األخيرة بوسط حسابي لتعود بالفائدة على الطالب علميًا وثقافيًا واجتماعيًا خالل العام الدراسي واحتلت المرتبالمختصة 
، مما يدل أن األخصائي االجتماعي يجد صعوبة في تنفيذ الزيارات الميداني قد يكون السبب عدم تعاون الجهات ( 2.12)

 .المختصة معه في تسهيل األمر 
 : نتائج الدراسة 

لدراسة من خالل تحليل البيانات إلى مجموعة من النتائج العامة هي   :توصلت ا
وأغلبهم متخصصون في الخدمة االجتماعية والعلوم  اجامعي المن حجم العينة يحملون مؤه% 93.9 دراسة أن نسبةأثبتت ال( 1

 .ن إعدادا علميا لتقديم الخدمات االجتماعية لمستحقيها في المجتمع المدرسي و ن معدو تماعية ،مما يبين أنهم قادة مهنياالج
 13اسة تتجاوز سنوات الخبرة في الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية من من عينة الدر % 21.1أثبتت الدراسة أن نسبة ( 2

سنوات فما فوق ، وهذا يؤكد على خبرتهم في المساعدة على مواجهة مشكالت المجتمع المدرسي بالتعاون مع التخصصات 
 .العلمية األخرى الموجودة بالمدرسة 

ة والملتقيات العلمية الجادة في مجاالت الخدمة االجتماعية المختلفة أن الدورات التدريبي% 99.1أثبتت الدراسة وبنسبة ( 3
تساهم في الرفع من كفاءة األخصائي االجتماعي وأدائه المهني وفعاليته في معالجة قضايا ومشكالت المجتمع المدرسي ، من 

 .خالل مواكبته للتطورات العلمية في الخدمة االجتماعية بشكل عام 
 % .133األخصائي االجتماعي ركن أساسي من األركان التي ُتبنى عليها المؤسسة التعليمية بنسبة  أنأكدت الدراسة ( 1

 .أن األخصائي االجتماعي له دور قيادي ومهني مهم في تنمية وتنظيم المجتمع المدرسي % 22.3أكدت الدراسة وبنسبة ( 1
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لى تعاون من التخصصات األخرى الموجودة أن األخصائي االجتماعي يحتاج إ% 21.1أظهرت الدراسة وبنسبة ( 2
 .بالمؤسسات التعليمية لتحقيق األهداف التعليمية والتربوية واالجتماعية 

أن نجاح عمل األخصائي االجتماعي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بكيفية إعداده المهني على قاعدة % 92.1أكدت الدراسة وبنسبة ( 7
 .جاالت الخدمة االجتماعية المختلفة علمية سليمة تواكب التطور العلمي في م

أن األخصائي االجتماعي المدرسي يسعى وبشكل قيادي لتحقيق التواصل االيجابي بينه % 22.3أثبتت الدراسة وبنسبة ( 9
 وبين الوحدات اإلنسانية التي يتعامل معها

 :توصيات الدراسة 
التدريب الميداني األهمية التي يستحقها في العملية التعليمية  تطوير آلية األعداد المهني لألخصائيين االجتماعيين وا عطاء( 1

 للخدمة االجتماعية  المدرسية ، واختيار األساليب والمداخل المهنية المالئمة لظروف المؤسسات 
 .المختلفة لتعليم الخدمة االجتماعية  

لمهنية، وتنمية األخصائيين االجتماعيين مهنيًا العمل الجاد على ربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي أثناء الممارسة ا( 2
 .باالتجاهات الحديثة في الخدمة االجتماعية 

، حيث يتم من ( وسائل التكنولوجيا ) تطوير المؤسسات التعليمية  من خالل تزويدها بالوسائل التعليمية المتطورة والحديثة ( 3
ت واالتجاهات لممارسة مهنية فعالة ، ومن ثم تساهم بدورها في خاللها إكساب طالب الخدمة االجتماعية المهارات والخبرا

 .إعداد األخصائي االجتماعي الكفء لممارسة دوره القيادي المهني بالمجتمع المدرسي 
بين عدد األخصائيين االجتماعيين بكل مدرسة، وعدد الطالب حتى يستطيع اإلشراف  العمل على أن يكون هناك توافق(  1

 .م بسهولة بالتعاون مع التخصصات المختلفة بالمدرسة عليهم ومتابعته
التوظيف الدقيق والواضح لمهام ومسؤوليات األخصائي االجتماعي في المدرسة، بحيث تكون واضحة لجميع العاملين بها ، ( 1

 .حتى تتيح فرصة للتعاون داخل المدرسة
هداف المؤسسة التعليمية من خالل المحاضرات نشر الوعي بأهمية دور األخصائي االجتماعي المدرسي ، لحقيق أ ( 2

 .والملتقيات العلمية الجادة داخل المدرسة 
تضافر كل الجهود بالمؤسسات ذات العالقة بتهيئة الجو المناسب بالمؤسسات التعليمية بالتعاون مع األخصائي االجتماعي ( 7

 .يساهم في بناء المجتمع المحلي  ل األمثل لخلق جيل واعا االستغالللرفع بمستوى تحصيل الطالب ، وتنمية قدراتهم واستغالله
 :الخاتمة 

أن مهنة الخدمة االجتماعية بشكل عام وطريقة تنمية وتنظيم المجتمع المدرسي بشكل خاص ،  يمكن أن تلعب دورا أساسيا    
ن لم توجد مؤسسات تن ظيم المجتمع بمفهومها التقليدي في عملية التحول والتغير االجتماعي الذي يشهده المجتمع  ، وحتى وا 

إال إن  المؤسسات التعليمية في المجتمع وبكل مكوناتها ، يمكن أن تكون أدوات ووسائل تستثمر من قبل األخصائي 
االجتماعي ليؤدي دوره المهني  كقائد من خالل التثقيف واإلرشاد والتوعية بمبادئ وقيم وفلسفة المجتمع المحلي ، لتحقيق 

ية سامية تسعى لها مهنة الخدمة االجتماعية وطريقة تنمية وتنظيم المجتمع وهي تحقيق سعادة اإلنسان ، وحق أهداف إنسان
،  والذي يترتب عليه تحقيق أهدافهم ( األفراد والجماعات والمجتمع ) الفرد في تقرير مصيره لتحقيق التغير المقصود لصالح 

مه ئواالجتماعية ، من أجل احترام حق الفرد في أن يعيش الحياة التي تالفي رفع مستوى معيشتهم من النواحي االقتصادية 
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شباع حاجاته ورغباته إلى أقصى حد ممكن  ويرضاها لنفسه واعتراف المجتمع بحريته الشخصية والمدنية ، لتحقيق أهدافه وا 
 .حسب اإلمكانيات والموارد المتاحة في المجتمع 

القيادي المهني في المجتمع المدرسي مهم جدًا لتنمية وتنظيم هذا المجتمع ، ويساهم  وعليه فإن دور األخصائي االجتماعي   
يجابية في تحقيق التنمية الشاملة من خالل تنفيذ البرامج واألنشطة المختلفة ، مستعينا  في ممارسة هذا الدور  مساهمة فعالة وا 

تغاًل معرفته وقدراته وخبراته ومهاراته أحسن استغالل ممكن بالتخصصات األخرى واإلدارة المدرسية الموجودة في المؤسسة ، مس
 .، لتحقيق أهدافه والتي تساهم بدورها في تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية  

 :المراجع 
 ـ " .نظرة تكاملية لطرق الخدمة االجتماعية " تنظيم المجتمع المعاصر . إبراهيم عبد الهادي المليجي (  1

 . 2333، .الجامعي الحديث المكتب : اإلسكندرية 
الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات : ـ القاهرة .مدخل إلى الخدمة االجتماعية . خليل درويش ، وائل مسعود ( 2

 . 2332بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة ، 
 1222،  2، ط.مكتبة االنجلو المصرية : ـ القاهرة .طريقة الخدمة االجتماعية في تنظيم المجتمع . سيد أبو بكر حسانسن ( 3
. 
 .1271منشورات الجامعة الليبية ، : ـ طرابلس .مقدمة في الخدمة االجتماعية . سيد أبو بكر حسنين ( 1
 . 1222، .الدار الجامعية : ـ  اإلسكندرية .سيكولوجية اإلدارة . عبد الرحمن العيسوي (  1
مركز نشر وتوزيع : ـ حلوان .الخدمة االجتماعية ، مفاهيم ـ طرق ـ مجاالت مدخل . ماهر أبو المعاطي علي ، وآخرون ( 2

 . 2331الكتاب الجامعي ، 
 .     م1292دمحم زيدان حمدان ، البحث العلمي كنظام ، عمان ، دار التربية الحديثة ، ( 7
 .  1297امعي الحديث المكتب الج: نظرية األنساق وتطبيقاتها في خدمة فرد ، القاهرة . دمحم شريف صقر (  9
 . 1229،  1ن ، ج.دمحم عبد هللا الحراري ، أحوال القانون اإلداري ، تنظيم اإلدارة ووظائفها ، د( 2
 . 1222إلجا ، : ـ فاليتا.اإلشراف والتقويم في طريقة العمل مع الجماعات. دمحم علي خضر (  13
 . 1272المكتب التجاري ، : سكندرية ـاإل.الخدمة االجتماعية المدرسية . محمود حسن وآخرون ( 11
 . 2332مجموعة النيل العربية ، : ـ القاهرة .الخدمة االجتماعية المعاصرة . نظيمة أحمد محمود  سرحان ( 12
 .1291المكتب الجامعي الحديث ، : ـ القاهرة .الخدمة االجتماعية المدرسية . يحي حسن درويش  وآخرون ( 13

 :الدوريات 
عوائق الدور المهني لألخصائي االجتماعي في المجال المدرسي دراسة ميدانية مطبقة على . لي عبد العزيز أبو بكر ع( 1

 . 2313،  21جامعة طرابلس ، ع : مجلة كلية اآلداب . عينة من األخصائيين االجتماعيين ،
الطالب وأثر ذلك على العملية التعليمية دور الخدمة االجتماعية في تدعيم العالقة بين المعلم و . كوثر عبد الرحيم دمحم ( 2

 . 1221،  1،  ج  1ـ مجلة القاهرة للخدمة االجتماعية ، ع .التربوية 
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 :الرسائل العلمية 
المواقع القيادية اإلدارية للمرأة في المجتمع الجماهيري كمؤشر من مؤشرات التغير االجتماعي ، . سالمة إبراهيم الطبيب ( 1

 . 2331ة العلوم االجتماعية التطبيقية سابقًا ، جامعة الفاتح ، رسالة ماجستير ، كلي
دور األخصائي االجتماعي في تفعيل جماعات النشاط المدرسي ومدى تأثيره على نضجها " العايش سعد اقليوان بعنوان ( 2

م اإلنسانية، قسم الخدمة ، مدرسة العلو ( دراسة مطبقة على مؤسسات التعليم األساسي و المتوسط بمنطقة تاورغاء)وتماسكها 
 .م 2332االجتماعية ، أكاديمية الدراسات العليا ، جنزور ، 

اثر بعض المتغيرات على دور المرأة  في القيادة اإلدارية ، رسالة ماجستير ، كلية اآلداب ، جامعة . عفاف خليفة الترهوني ( 3
 . 2331الفاتح ، 
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 نميةحقوق االنسان وعالقتها بالت

 سمية عبد القادر سليمان/ د

 كلية اآلداب/جامعة طرابلس

 أستاذ مساعد بقسم الخدمة االجتماعية

 ..مقدمة

قتصادي إلى المفهوم الواسع القائم على لمفهوم الضيق القائم على الكم االعرف مفهوم التنمية تحوالت كبيرة انتقل فيها من ا   
ات من خالل التقارير اإلنمائية الصادر عن برنامج ياسع الجديد مع بداية التسعينمحورية اإلنسان ، أي ظهر هذا المفهوم الو 

م بأن التنمية عملية لتوسيع الخيارات اإلنسانية 1223األمم المتحدة اإلنمائي، حيث جاء في تقرير التنمية البشرية العالمي لسنة 
الكفء لهذه القدرات اإلنسانية في جميع مجاالت النشاط نتفاع بها عن طريق التوظيف اء القدرات اإلنسانية من جهه واالببن

 .اإلنساني من جهه أخرى ، لتمكين األفراد من المشاركة في مختلف مجاالت الحياة اليومية في المجتمع 

كان هذا في الوقت الذي تم فيه التأكيد على فكرة التكامل بين حقوق اإلنسان من خالل إعالن الحق في التنمية لسنة    
قتصادية لة لجميع الجوانب االعتبارها عملية شاما و  م الذي كان له الفضل الكبير في ربط عملية التنمية بحقوق اإلنسان1292
تهاك حقوق اإلنسان حيث رأى اإلعالن أن حقوق والتي ال يجوز استعمالها كحجة الجتماعية والثقافية والسياسية والبيئية ، واال

حمة ومترابطة وأن تعزيز التنمية يستلزم بالضرورة العناية بحقوق اإلنسان كافة وليس بمجموعة اإلنسان والحريات األساسية متال
 .منها دون األخرى 

م أكد بدوره على ما جاء به إعالن 1223كما أن إعالن وبرامج عمل المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان المنعقد في فيينا سنة   
ق التنمية وال يجوز االنتقاص من حقو ائمة على منطق التكامل ومترابطة نسان قم بأن حقوق اإل1292الحق في التنمية لسنة 

 .قتصادية اإلنسان بحجة تحقيق التنمية اال

ن كانت العالقة بين التنمية وحقوق اإلنسان ترجع أصولها إلى عبارة     الواردة في ديباجة اإلعالن ( التحرر من العوز)هذا وا 
ين كل إنسان من التمتع تحرر من العوز والخوف هو السبيل لتهيئة الظروف الضرورية لتمكالعالمي لحقوق اإلنسان ألن ال

ال لممارسة الفرص والقدرة على قتصادية واالجتماعية والثقافية ، وكذلك بحقوقه السياسية والمدنية ، حيث هناك مجبحقوقه اال
 .تعتبر أساس اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  من ميثاق األمم المتحدة التي 11ختيار ، كما ترجع إلى المادة اإل
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البيئة )عالوة على ذلك نستطيع القول بأن توسع مفهوم التنمية ليشمل مختلف الجوانب المتعددة ولو كانت متناقضة كثنائية  
ت اإلنسانية اآلنية جاء ليستوعب مبدأ التكامل والترابط بين حقوق اإلنسان واكتسابه الشمولية التي تقتضيها الحاجا( واالقتصاد

والمستقبلية ولمراعاة حقوق الطبيعة ، أو حماية النظم الطبيعية التي تعتمد عليها الحياة من أجل العيش بكرامة، والسعي للتحرر 
الجيل الحاضر، ) من جهة وجدلية( الفرد، اإلنسان ، المجتمع) من العوز أو الفقر ، أو الخوف فالتنمية تتمحور حول جدلية 

ن أرتباطها بفكرة االستدامة جائتنا بضرورة مراعاة حقوق األجيال وكفالة احتياجاتها إحيث . من جهة أخرى( ل المستقبليةاألجيا
 .األساسية

كما أن جملة التحوالت التي مر بها مفهوم التنمية من المادي إلى اإلنساني ساعدت على إيجاد العديد من العوامل أو النقاط    
ية اإلنسانية وحقوق اإلنسان كاشتراكهما في محورية اإلنسان ، والحرية ، والكرامة اإلنسانية ، ومجموعة المشتركة بين التنم

لة وسيادة حكم القانون التي عززت ءالة االجتماعية والمحاسبة والمساالمبادئ األساسية كالمساواة وعدم التمييز والمشاركة والعد
 .التقارب بينهما

هذا البحث إن كانت التنمية تشكل البيئة المالئمة والتمكينية التي تضمن للجميع التمتع بكامل  نتيجة لذلك استوجب منا   
خاصة للفئات الضعيفة ، ( األستدامة) حقوق اإلنسان واالنتفاع بها أكثر، مع ضمان استمرار االنتفاع لألجيال القادمة 

، المهاجرين ، المغتربين ـ والحاملين للفيروس نقص المناعة كالفقراء ، المرأة ، األقليات ، العمال، األطفال ) والمهمشة 
المكتسب ، والسكان األصليين ، مع محاولة إيجاد السبل الضرورية لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تحول دون االنتفاع 

 .بحقوق اإلنسان

نسان نابعة عن المخاطر والتهديدات الناتجة فأكثر تحديات التنمية في القرن الحالي وأكثرها التصاقا وتأثرا على حقوق اإل   
متجددة، وانتشار األمراض واألوبئة الفتاكة ومخاطر العن العولمة كتدهور نوعية البيئة ، واستنزاف الموارد الطبيعية غير 

ساءة استخدام الموارد، وارتفاع معدالت البطالة ، واتساع الف جوة بين الدخول انتقالها عبر الحدود ، وتصاعد ضغوط الحياة ، وا 
والقدرات ، وغيرها من المخاطر، وهذا ماجعلها محل اهتمام دول العالم في بداية األلفية أي اعتبرت من أهم أهداف هذه األلفية 

 .للتنمية ، حيث رصدت لها العديد من المؤشرات لقياس إنجازاتها في مختلف دول العالم 
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 :مشكلة البحث : أوالً 

قابــــل النســـان غيـــر النـــامي باعتبارهـــا حـــق مـــن حقـــوق اإل بموضـــوع التنميـــة البشـــرية فـــي معظـــم دول العـــالميـــزداد االهتمـــام 
ن تكــافؤ الفــ ألمــم علــى الســواء وحيــث فيهــا أكثــر المــوارد الطبيعيــة ألفــراد الــذين يكونــون اارص فــي التنميــة حــق لألمــم و للتصـرف وا 

مالم تستفيد بـالثروة البشـرية االسـتفادة المثلـى فهـي غيـر قابلـة للشـراء أو التخـزين توافرًا وأقلها استخدامًا وال تتحقق التنمية ألية دولة 
ويمكـــن اســـتثمارها  فـــي التعلـــيم و التـــدريب والصـــحة و التغذيـــة و الســــكن وتـــوفير ميـــاه صـــالحة للشـــرب وكـــذلك تنميـــة القــــدرات و 

اإلنسـان غيـر قابـل للتصـرف وبموجبـه يحـق لكـل  حـق مـن حقـوق " المواهب والمشاركة في الخـدمات الحكوميـة التطوعيـة ، فالتنميـة 
إنســان ولجميــع الشــعوب المشــاركة واإلســهام فــي تحقيــق تنميــة اقتصــادية واجتماعيــة وثقافيــة وسياســية والتمتــع بهــذه التنميــة التـــي 

 1"يمكن فيها إعمال جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية إعمااًل تاماً 

إذ كـان فـي صـراع متواصـل ومسـتمر مـع الطبيعـة ، نسـان منـذ وجـوده علـى هـذه األرض إن التنمية ظاهرة إنسانية رافقت اإل
خضـاعها ألن التنميــة هـي طريــق التطـور االجتمــاعي و االقتصــادي ،فهــي مرتبطـة أشــد االرتبـاط بالــدول الناميـة  ،بهـدف تــدليلها وا 

ذا لــم تـــتم كن هــذه المجتمعــات مــن تـــدارك مــا لــديها مـــن التــي تقضــي علــى ظـــاهرة التخلــف التــي تشــترك بهـــا دول العــالم الثالــث، وا 
مكانـات ماديـة ومـوارد مثـ ،بتكـريناإلمكانات عن طريق ما تمتلكه من قوى بشرية مثمتلـة فـي المبـدعين والموهـوبين والم ل الثـروات وا 

 .الغاز والنفط وغيره فإن مشكلة التخلف ستظل قائمة  ،الطبيعية

كإشـباع ، ي عقـدت لتحديـد مفهـوم التنميـة البشـرية وتحليـل مكوناتهـا وأبعادهـا لذا كثرت الدراسات و البحوث و المـؤتمرات التـ
ند تتســو ، الحاجـات األساسـية و التنميــة االجتماعيـة وتكـوين رأس المــال البشـري أو رفـع مســتوى المعيشـة أو تحسـين نوعيــة الحيـاة 

تـنص علـى كرامـة اإلنسـان الـذي جعلـه هللا خليفـة فـي قيمة اإلنسان  في ذاتـه وبذاتـه إلـى منطلقـات قررتهـا الـديانات السـماوية والتـي 
 .أرضه ليعمرها بالخير والصالح

لية وظفــت فيهــا مفهــوم التنميـــة اســتغال ةإلـــى البلــدان األخــرى نظــر  ةفمنــذ بدايــة عصــر االســتعمار نظــرة الــبالد الغربيــة المتطــور     
 ذاتهـا  بالســيطرة عليهـا وقـد بـرز هــذا بصـورة واضـحة منــهـا الظـاهر عـن رغبتهــا بتطـوير وتنميـة تلـك البلــدان طمعـًا فـي خير ر اعتباب

الحـرب العالميــة الثانيــة وكـان مــن الطبيعــي أن تحــدد الـبالد الغربيــة المســتعمرة المعـايير التــي تفــرق يــن التقـدم و التحضــر وبــين مــا 
فـة و الـبالد المتحضـرة هو متخلف وما هو حضاري حسـب مقياسـها وكـان مـن أهـم المعـايير التـي وضـعت للتميـز بـين الـبالد المتخل

مـدى االزدهــار االقتصـادي و السياســي و العلمـي و الثقــافي و الــذي يـنعكس علــى الوضـع المجتمعــي و المعاشـي لألفــراد و  يحــدد 
 .مدى قوة الدولة وتأثيرها في األحداث العالمية

                                                                 
1
ي، الوثائق الدولية ال  م، 2111، الطبعة الثانية ، "الوثائق العالمية"دار الشروق، المجلد األول : القاهرة . معنية بحقوق اإلنسانمحمود الشريف بسيون

 .932ص 
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اإلنســان وعلـــى اعتبـــار أن كمــا تســـعى الباحثــة إلـــى دراســة العالقـــة بــين التنميـــة وحقــوق اإلنســـان مــن خـــالل مفهــوم حقـــوق 
 نظيفـة ومسـكن خـالمـن التعلـيم و الثقافـة وفـي بيئـة  ي العـيش بصـحة جيـدة وفـي مسـتوى عـالاإلنسان له كيان وكرامة ولـه الحـق فـ

 .من األضرار كما أن له الحق في العيش في مستوى معيشي ودخل جيد

بدايـة تسـعى الباحثـة إلـى تحديـد هـذه المفـاهيم ،  ( سـانالتنميـة وعالقتهـا بحقـوق اإلن)وبما أن موضوع هذه الورقة يتمثل فـي 
يوجـــد  هتعطــي نفــس الداللــة و المعنــى أنــو المصــطلحات المرتبطــة بالتنميــة وتوضــيح مــا المقصــود بهــا؟ وهـــل هــذه المصــطلحات 

 اختالف بين كل مصطلح وآخر؟

 "م بقـــرار2331لعالميــة لعــام لقمــة اأيضــًا ســوف تتعــرض الباحثــة إلــى  عالقــة التنميــة بحقـــوق اإلنســان التــي أكــدت عليهــا ا
فيمـا بينهــا وتـدعم بعضــها نحـن نـدرك بــإن التنميـة والسـالم واألمــن وحقـوق اإلنسـان قضــايا مرتبطـة "  منظمـة الصـحة العالميــة

ومــا هــي النصــوص التــي جــاءت فــي اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنســان التــي تــدعم حــق كــل إنســان فــي المجتمــع فـــي  1"الــبعض
نظر عن دينه ولونـه وجنسـه وعرقـه وأصـله؟ وهـل يكـون التـأثير علـى التنميـة باإليجـاب أم بالسـلب عنـدما يأخـذ كـل التنمية بغض ال

 فرد داخل المجتمع حقوقه أو يمارسها في جميع المجاالت؟

  :أهداف البحث: ثانياً 

 .التنمية التعرف على حقوق اإلنسان الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وا عالن الحق في . 1

  .توضيح العالقة بين كال من التعليم والصحة والعمل كحقوق ودورها في تحقيق التنمية للمجتمعات.2
 .الكشف عن العالقة بين التنمية وحقوق اإلنسان .3

  :تساؤالت البحث: ثالثاً 

 ماهي أهم الحقوق الوارده في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ؟ .1
 قوق اإلنسان ؟ما العالقة بين التنمية وح .2
 ماهي عالقة حقوق اإلنسان بتحقيق ودعم التنمية؟ .3

 

 

                                                                 
1
اإلنسان، حقوق اإلنسان والصحة واستراتيجات الحد من الفقر، منظمة الصحة العالمية، المكتب األقليمي للشرق األوسط ، منظمة األمم المتحدة حقوق  

 مية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان المفوضية السا
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 :المصطلحات والمفاهيم: رابعاً 

يقصــد بتحديــد المفـــاهيم و المصــطلحات تبيـــان مــا تعنيـــه الباحثــة و الباحــث مـــن مقاصــد وتوضـــيح مــا تتضـــمنه مــن معـــان 
فــاهيم وتحديـــدها وذلــك إلزالــة اللــبس و الغمـــوض وتســعى الباحثــة فــي هـــذه الورقــة و الجزئيــة إلــى اإلشـــارة إلــى المصــطلحات و الم

ن المفهــوم الواحـد قــد يحمـل أكثــر مـن معنــى وأل (التنميـة ومــا يـرتبط بهــا مـن مصــطلحات أخـرى)الـذي يعلـق بهــذا الموضـوع البحثــي 
 .فإن الغموض يحفه من كل جانب مما يجعل ضرورة تحديده هامة

 -:التنمية  .1
اقتصاد،إدارة،اجتماع،السياســة : صــطلح بـين اختصاصــي و آخــر حسـب التخصــص تختلـف المعـــــــاني التــي تعطـي لهــذا الم

عمــــل شــــامل يطـــال جميــــع مســـتويات الحيــــاة اإلنســــانية وكـــل حلقــــة مـــن حيــــاة اإلنسان،االقتصــــاد )وهـــي فــــي الحقيقـــة يقصــــد بهـــا 
التنميـة  تخطـيط يقــوم ولـذلك مـن الطبيعـي أن العديـد مـن المصـطلحات كلهـا حسـب التخصـص والمجـال و ( 1)( ،االجتماع،االتصـال
كعملية إدارية يتكاثف خاللها مجتمع ما مـع دولتـه ومؤسسـاته الرسـمية فـي سـبيل تحقيـق قفـزة نوعيـة فـي حقـل )به اإلنسان بإعتباره 

 . ( 2)( من الحقول
 (3)( توجــه إنمــائي يهــدف إلــى تــوفير فــرص حياتيــه أفضــل للجمــاهير)بأنهــا -م22وعرفـت فــي تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 

ويعمــل علــى تحقيــق ثالثــة أهـــداف رئيســة وهــي حيــاة أطـــول وأكثــر صــحة وتمتــع الفــرد و المجتمـــع بالمعرفــة المحــددة أيضــًا إتاحـــة 
مسـتويات معيشــة أفضــل ومريحــة لألفــراد داخـل المجتمــع وال يمكــن تحقيــق ذلــك إال فــي إطـار المنــاخ العــام للتنميــة البشــرية و التــي 

ماعيـــة و السياســية و الثقافيـــة مــن حيـــث اإلبــداع و األفكـــار ويتفــق هـــذا التعريــف مـــع تعريـــف تتضــمن الحريـــة االقتصــادية و االجت
الــذي تعنـي فــي المقـام األول بإتاحــة فرصــة للشـعوب بــأن تحيـا حيــاة  تتسـم بالقيمــة مـا يمكنهــا مــن -ف2332التنميـة البشــرية لعـام 

يـــة البشـــرية فـــي الرؤيـــة العريضـــة المطروحـــة فـــي األهـــداف إمكانياتهــا البشـــرية وفـــي الوقـــت الـــراهن يـــنعكس اإلطـــار المعيـــاري للتنم
قع وتوسـيع نظـام المسـاواة بـين مـدا دوليـًا لوجـود وطـأة مـن الفقـر الالدعائيـة لأللفيـة ومجموعـة األهـداف المحـددة زمنيـًا و المتفـق عليهـ

يـيم عـزم المجتمـع الـدولي علـى قالجنسين و النهوض بفرصـة الصـحة و التعلـيم ويعـد إحـراز تقـدم نحـو هـذه األهـداف نقطـة مرجعيـة لت
تفق هذه التعريفات مـع مـا ورد فـي اإلعـالن العـالمي عـن حـق التنميـة الـذي اعتمـد ونشـر فـي تو  (4)هذه االلتزامات إلى أفعـال  جمةتر 

 عمليــة اقتصـــادية واجتماعيــة وثقافيــة وسياســـية شــاملة تســتهدف التحســـين) ن التنميــة  أم والــذي يعتبـــر 1292ن األول لســنة كــانو 
المســتمر لرفاهيـــة الســـكان بأســرهم و األفـــراد جمـــيعهم علــى أســـاس مشـــاركتهم النشــطة و الهادفـــة فـــي التنميــة وفـــي التوزيـــع العـــــادل 

ن تقريـر التنميـة أو  ،يـات األساسـية متالحمـة ومترابطـةورأى هـذا اإلعـالن أن جميـع حقـوق اإلنسـان و الحر  (5)للفـــــوائد الناجمة عنها 

                                                                 
1
 .821م،ص8991فريدريك معتوق،معجم العلوم االجتماعية،بيروت،أكاديمية انترناشونال ، - 
2
 .891المصدر السابق،ص - 

 .29،ص2001المرأة في الجماھيرية المساواة و االختالف،تقرير التنمية البشرية ،الهيئة العامة للمعلومات، 3-
4
م،إعةداد اللجنةة الوطنيةة لشة وم المةرأة ب مانةة 8991ي حول تطور المرأة العربية الليبيةة المقةدم الةل المة تمر العةالمي الرابةأ للمةرأة،ب ي ،التقرير الوطن - 

 . 7م تمر الشعب العام،ص
5
-
 
 .2،ص.Sgria-aews.Vom 82.1.2001المركز االقتصادي  السوري،. رغدة زيادة،مفاھيم التنمية و التنمية البشرية و االجتماعية  -
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قــدم المســــــاواة ألعمــال وتعزيــز وحمــــــاية الحقــوق المدنيــة و السياســية و الثقافيــة و االجتمــــــاعية و االقتصــادية يؤكــد االهتمــام علــى 
تــم التأكيــد علــى أهميــة التنميـــة فــي معالجــة أبعــاد الفقــر المتعـــدد -م2332-2331والنفســية وبصــدور تقريــر التنميــة فــي العـــالم عــام 

صـبح الفقـر المطلـق هـو عبـارة أمـا فـي السـنوات األخيـرة فقـد أ(امًا من الدخل أو االسـتهالك مستوى منخفض تم)الجوانب فالفقر هو 
القـدرة علــى تحقيــق المعـايير القياســية فيمـا يتعلــق بكــل مـن التغذيــة و الصـحة و التعلــيم و البيئــة و الصـوت المســموح فــي  معـن عــد

نسـتنتج أن اإلنســان هـو الموضــوع األساسـي فــي التنميـة البشــرية ممـا ســبق  (1)( عمليـة اتخــاذ القـرارات التــي تـؤثر فــي حيـاة الفقــراء
لـذلك قــد ازدادت الدراســات و البحـوث و المــؤتمرات التــي تحــدد معنـى ومفهــوم التنميــة ودراســة أبعادهـا ومكوناتهــا وأنواعهــا وغاياتهــا 

واالقتصـادية و االجتماعيـة وينـتج فإشـباع الحاجـات ورفـع مسـتوى المعيشـة ومسـتوى الـتعلم وتحسـين الحيـاة و األوضـاع السياسـية  
أيضًا أن هدفها هو تنمية اإلنسان في المجتمع من جميع المجـاالت السياسـية و االقتصـادية و االجتماعيـة والثقافيـة وجعلـه مسـؤواًل 

نضــج وال عـن مقدراتـه وشـؤونه فهـو غايـة التنميــة ووسـيلتها فـي آن واحـد فهـي يتضـمن كينونــة و الوفـاء بحاجتـه اإلنسـانية فـي النمـو
 .ا ومطورها ومجددهاهن اإلنسان هو محرك الحياة في مجتمعه ومنظمها وقائدأل

-مســتقبلنا للجميــع تنميــة المســتدامة  مــن خــالل تعزيــز نتشــر مفهــوم الإحيــث ، م المســتدامة لمفهــوم التنميــة ويضــاف مفهــو 
ســابق وكــان المفهــوم قــد اتضــح بالتــدريج خــالل الفتــرة رئيســة وزراء النـرويج ال. لجنـة األمــم المتحــدة للبيئــة و التنميــة تقريــر وندالنــد

م فــي هـذا العــام اســتهدف المصـطلح لصــالح التنميــة االقتصـادية مــع التنميــة االجتماعيـة وحمايــة البيئــة 1297-1273الممتـدة بــين 
تــوفير احتياجــات  أن التنميــة المسـتدامة هــي)وصــاغ التقريــر هـذا المفهــوم ببســاطة حيـث يــنص ( 2)و الحفـاظ علــى المــوارد الطبيعيـة

ن اإلنسـان وحقوقـه أويتبـين مـن هـذا  (3)( األجيـال الراهنـة مـن دون حرمـان األجيـال القادمـة مـن حقهـا فـي الحصـول علـى احتياجاتهـا
ن كانــــت األخيـــرة تنظـــر بعــــين االعتبـــار إلــــى ا  ة البشــــرية و التنميـــة المســـتدامة و همـــا المحـــور الــــرئيس و المشـــترك لكـــل مــــن التنميـــ

 .ال القادمة كما أنها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالبيئة على أساس أن اإلنسان يمثل المردود األساسي لعملية التنميةاحتياجات األجي
جميـــع السياســــات : )لبرنـــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي عرفـــت بأنهـــا -م2332وفـــي تقريـــر التنميـــة اإلنســـانية العربيـــة لســـنة 

صــناعية و الزراعيــة واقتصــاديات الطاقــات يجــب أن يــتم صــياغتها و التخطــيط لهــا بحيـــث االقتصــادية و الماليــة و التــــــــجارية و ال
 .(4)( تحمل عنصر التواصل بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا 

تزويــد الفــرد بــالخبرات و المعــارف و االتجاهـات الضــرورية وعلــى إكســابه عــادات مفيــدة فالمعــارف و : )كمـا عرفــت بأنهــا 
بـل البـد مـن أن تكسـب الفـرد عــادات لهـا عالقـة بالمحافظـة علـى المـوارد وخصوصـًا غيـر المتجـددة وحســن الخبـرات وحـدها ال تكفـي 

 . (5) توظيف الرجل و التفكير في اآلخرين المحيطين به و التفكير في مستقبل األجيال التالية

                                                                 
السةاد  لةادارة التنمية البشرية وأثرھا علل التنمية المستدامة المنظمة العربية للتنمية اإلداريةة،أعمال المة تمرات ،بثةوو أوراق عمةم المة تمر العربةي - 1

 .871التنمية البشرية وأثرھا علل التنمية المستدامة شرم الشيخ،ص)البيئية بعنوام 
2
 .11،التنمية االجتماعية،القاھرة،م تبة وھبة،صعبدالباسط دمحم حس  - 
3
السةةاد   التنميةة البشةرية وأثرھةةا علةل التنميةة المسةةتدامة ،المنظمةة العربيةةة للتنميةة اإلداريةة،أعمال المةة تمرات ،بثةوو أوراق عمةم المةة تمر العربةي- - 

  .7لشيخ،صالتنمية البشرية وأثرھا علل التنمية المستدامة شرم ا)لادارة البيئية بعنوام 
4
 .29،ص2001المرأة في ليبيا المساواة و االختالف،تقرير التنمية البشرية ،الهيئة العامة للمعلومات، - 

-
5

 .61المرجأ السابق ،ص 
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الرفــاه  يـة المسـتدامة تتعلـق بتعزيـزنسـتنتج ممـا سـبق ذكـره فـي التعريفـات السـابقة ووفـق مـا جــاء فـي تقـارير التنميـة بـأن التنم
ن مـا يشـكل حيـاة طيبـة هـي عبـارة عـن مسـألة ذاتيـة للغايـة و األهميـة النسـبية المعطـاة لمختلـف نـواحي أاإلنساني على مر الزمن و 

الرفـــاه تختلـــف بـــاختالف األفـــراد و المجتمعـــات و األجيـــال ،وتوضـــح التعريفــــات أيضـــًا الحاجـــة إلـــى الموازنـــة فـــي مصـــالح أجيــــال 
الحاضر و المستقبل في جميع مجاالت التنمية االقتصـادية و االجتماعيـة و السياسـية ، ويختلـف مصـطلح التنميـة عـن النمـو فهـو 

يشير على عملية الزيادة الثابتـة  أو المسـتمرة التـي تحـدث فـي جانـب معـين مـن جوانـب الحيـاة فالزيـادة الثابتـة فـي النسـبة المئويـة ) 
تحقيـــق زيـــادة ســـريعة  نأمـــا التنميـــة فهـــي عبــارة عـــ. (1)( ان مؤشــرًا مـــن مؤشـــرات النمـــو االجتمــاعي للمتعلمــين إلـــى مجمـــوع الســـك

أمــا  ،يحــدث فـي الغالـب األعــم عـن طريــق التطـور البطـيء و التحــول التـدريجي) تراكميـة ودائمــــــة خــالل فتـرة مـن الــزمن و النمــــــــــو 
فهـي تحــيط بكافــة جوانــب  (2)(الــة الركـود و التخلــف إلــى حالـة التقــدم و النمــوحتــاج إلــى دفعـة قويــة لتخــرج المجتمـع مــن حتالتنميـة 

فـالنمو دائمـًا يـرتبط بالزيـادة فـي البعـد األساسـي مثـال  ،الحياة على اختالف صورها وأشـكالها فتحـدث تغيـرات كيفيـة عميقـة وشـاملة
ة أو غيـر مقترنــة بتعـديالت فــي البنـاء أمــا التنميــة الطـول وزيــادة الحجـم و األبعــاد األساسـية لمجموعــة اقتصـادية واجتماعيــة مقترنــ

والنمـو هـو عبـارة عـن تطـور اقتصـادي يحـدث تلقائيـًا دون توجيـه أو مجهـودات مقصـودة .(3)فتتمثل في تطور،انتشار،توسـيع،تزايد 
مي عكـــس التنميـــة فهـــي تحـــدث فـــي المجتمـــع بفعـــل توجيـــه مقصـــود ومســـتهدف ويترتـــب علـــى كـــل منهمـــا زيـــادات فـــي الـــدخل القــــو 

 . الحقيقي

  : التنمية االجتماعية .2
 ايرسم التنمية في علم االجتماع تعتبر فرع جديد من فروع علم االجتماع يعالج قضايا التنمية وقد اعترف به       

 .م1222في المؤتمر الدولي لعلم االجتماع الذي عقد في سنة 

المنظمة و الهادفة والتي تؤدي إلى التغير مجموع العمليات )ومن وجهة نظر علماء االجتماع فإن التنمية هي 
وعرفها الخبراء العرب في مؤتمرهم السادس عشر للشؤون  (4)(الحديثة ال من البنى التقليدية إلى البنياالجتماعي و االنتق
خدمات و عملية مستمرة تهتم بتنمية العالقات و الروابط االجتماعية القائمة ورفع مستوى ال)بأنها -م1271االجتماعية عام 

االهتمام بقضايا ( ويرجع ويلبرت مورونيل سمزز (5)(تحسين المستويات الثقافية وحث أفراد المجتمع على المشاركة الفعالة 
التنمية االجتماعية في الفكر السيوسيولجي المعاصر إلى ما حدث في دول العالم الثالث من تغيرات اجتماعية واسعة النطاق 

 .ن االجتماعيين ودفعتهم الى الدراسة و البحثلفتت إليها أنظار الباحثي

                                                                 
  .6،ص0996المكتب الجامعي الحديث،:سمير كامل أحمد وأحمد مصطفى خاطر،التنمية االجتماعية األطر النظرية ونموذج المشاملة ،اإلسكندرية -1

 .6السابق ، المرجع  - 2

-
3

 .276م،ص8،8996،م6دار العالم الثالث،ط:نوري  زكري،القاھرة.د:كاتري  كوكري،فيدرو ميشي؛التنمية ،ترجمة 

 
4

 .821،صالمصدر السابق -

-
5

  .262،ص8،8992مثجوب عطية الفاندي،مبادئ علم االجتماع و المجتمأ العربي،البيضاء،جامعة عمر المختار،ط 



 

 

 م6102العدد الثاني مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية

ة ي ع ا م ت ج ال ا و ة  ي ن ا س ن ال ا م  و ل ع ل ا ث  و ح ب ة  ل ج  م

 
 25صفحة 

فهـي تهــتم بالعنصــر البشـري وتجعلــه محــو  رأســها وتسـعى إلــى ذلــك عـن طريــق إحــداث تغيــرات اجتماعيـة شــاملة فــي بنــاء 
فـي المجتمع ووظائفه من حيث التركيب السـكاني للمجتمـع وبنائـه الطبقـي ونظمـه االجتماعيـة وأنمـاط العالقـات االجتماعيـة السـائدة 

المجتمـع و القـيم و المعـايير التـي تــؤثر فـي سـلوك األفـراد و التــي تحـدد مكانـاتهم وأدوارهـم فــي مختلـف التنظيمـات االجتماعيـة التــي 
 .(1)ينتمون إليها

تــــوفير الــــتعلم  و الصــــحة و المســــكن المالئــــم و العمــــل المناســــب لقــــدرات ) وتعــــرف لــــدى المصــــلحين االجتمــــاعيين بأنهــــا 
لــذي يــوفر لــه احتياجاتــه وكــذلك األمـــن و التــأمين االجتمــاعي و التــرويح المجــدي و القضــاء علــى االســـتغالل اإلنســان و الــدخل ا

دالء برأيـه فـي كــل مـا ذكـر وفيمـا ينبغــي أن عيـة مـع االحتفـاظ لكــل مـواطن بـاإلوعـدم التكـافؤ الفـرص و االنتفـاع بالخــدمات االجتما
 .(2) (يكون عليه مستوى أدائه

حيد التنمية االجتماعية و األهداف التي تسـعى إليهـا وهـي رفاهيـة اإلنسـان ومعرفـة البنـاء االجتمـاعي مما سبق ذكره يمكن ت
للمجتمــع حتــى يمكــن وضـــع الخطــط و البــرامج الناجحــة لرفـــع مســتوى األفــراد النفســي و الثقـــافي و الصــحي و الســكني و الـــوظيفي 

إصــدار التشــريعات ووضـــع البــرامج االجتماعيــة التــي يقـــوم  وتســعى أيضــًا إلــى إشـــباع الحاجــات االجتماعيــة لإلنســان عـــن طريــق
بتنفيــــذها الهيئـــــات الحكوميـــــة و األهليـــــة وتحســـــين أداء المؤسســـــات االجتماعيـــــة ذات المســـــاس المباشـــــر بخدمـــــة المجتمـــــع حيـــــث 
تتخصـص هــذه المؤسســات فـي التركيــز علــى مشــكالت وقضـايا لفئــات  وشــرائح اجتماعيــة ذات خصوصـية معينــة بهــدف إحــداث 

لتغيـرات المرغوبــة فـي كثيــر مــن المؤشـرات االجتماعيــة كالعــادات وأنمـاط الســلوك االجتمـاعي وفــي الجوانــب الحياتيـة التــي تتصــل ا
 .بمعيشة المجتمع في جميع المجاالت

 :التنمية السياسية  .3
هنـاك وجهــة نظــر ال يوجـد اتفــاق علـى تحديــد مفهـوم التنميــة السياسـية مــن قبــل البـاحثين فقــد اختلفـت وجهــات النظـر حولــه ف

تــربط بـــين التنميــة االقتصـــادية و السياســية ويتفـــق العديــد مـــن علمــاء السياســـة علــى وجـــود عالقــة واضـــحة بــين التنميـــة السياســـية 
لوجهـة النظـر القائلـة بـأن هنـاك عالقـة   اومفهوم التحديث أما وجهة نظر صمونيل هتفون فـي تعريفـه للتنميـة السياسـية جـاء معارضـ

التنميــة السياســية مـــن ناحيــة و التحــديث االجتمـــاعي مــن ناحيــة أخـــرى فجــاء تعريفــه مركـــب يتحــدد فــي ثالثـــة واضــحة بــين مفهـــوم 
و البنيــة السياســـية وارتفـــاع مســتوى المشـــاركة السياســـية و عناصــر رئيســـة ممثلـــة فــي ترشـــيد الســـلطة السياســية و تبـــاين الهياكـــل 

السياسـية التقليديــة علـى أسـس دينيــة وعرفيـة لســلطة سياسـية موحــدة المقصـود ترشـيد الســلطة السياسـية هــو عمليـة احـتالل الســلطة 
أما المقصود بتباين الهياكـل السياسـية فهـو فصـل المجـال السياسـي عـن المجـاالت القانونيـة والعلميـة و  ،ذات طابع وطني أو قومي

 رهـاأو غيـر مباشـر حيـث يعتبل مباشـر فالتنمية السياسية يقصد بها مشاركة جميع أفراد المجتمـع فـي هـذا المجـال بشـك (3)العسكرية

                                                                 
1
  .87اسط دمحم حس ،التنمية االجتماعية ،القاھرة،م تبة وھبه،صعبدالب -

2
 .91السابق ،ص المرجأ - 
3
 .809،ص8،8991،طالوطنية  دار ال تاب:مصطفل عبدهللا خشيم،موسوعة علم السياسة مصطلثات مختارة،بنغازي - 



 

 

 م6102العدد الثاني مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية

ة ي ع ا م ت ج ال ا و ة  ي ن ا س ن ال ا م  و ل ع ل ا ث  و ح ب ة  ل ج  م

 
 22صفحة 

مزيــد مـــن التقــدم نحـــو نمــاذج الديمقراطيـــة و الحكــم علـــى الخــط الحـــديث المعــروف بعدالتـــه ومثاليتـــه التعنـــي )علمــاء السياســـة بأنهــا 
 .(1)( وشموليته

 :التنمية االقتصادية  .4

يــرتبط مفهــوم التنميـــة  (2)( و الخــدمات المزيــد مــن اإلنتــاج االقتصــادي فــي حقلــي الســلع : )يعرفهــا علمــاء االقتصــاد بأنهــا 
فكلمــا زاد اإلنتــاج كـان لــه دور فــي  ،االقتصـادية بمســألة زيـادة اإلنتــاج وتكــون العالقـة بــين زيــادة اإلنتـاج و التنميــة عالقــة طرديـة

ب و التنميــة االقتصــادية و العكــس صــحيح ولكــل إنســان داخــل المجتمـــع حاجــات اقتصــادية وضــرورية متمثلــة فــي األكــل و الشـــر 
المسـكن و الملـبس و المركـوب فسياســة التنميـة االقتصـادية تهــدف إلـى رفـع الكفايــة اإلنتاجيـة ومسـتوى المعيشــة ألكبـر عـدد ممكــن 
مــن أبنــاء المجتمــع المــدني مــع التركيــز علــى أولئــك الــذين يقفــون فــي أدنــى درجــات الســلم االجتمــاعي أو أكثــر الفئــات حرمانــًا مـــن 

،  اج و اإلنتاجيـة صـادي لتحسـين وتطـوير وزيـادة االنتـإحداث تغيرات في الهيكل االقت) فهي  (3)صاديةالنواحي االجتماعية و االقت
حداث تحسينات و التغيرات في مختلف المؤشرات االقتصـادية نحـو األفضـل بهـدف تحسـين مسـتوى معيشـة الفـرد وزيـادة مسـتوى  وا 

هـــي ، ن خاللهـــا يمكـــن الحكـــم علـــى عمليـــة التنميـــة االقتصـــادية و أهـــم المؤشـــرات التـــي مـــ (4)( الرفـــاه االقتصـــادي و االجتمـــاعي 
مســتوى الـــدخل الفـــردي الحقيقــي ومســـتوى المدينونيـــة ،الميــزان التجاري،مســـتوى اإلنتاجيـــة ،أســعار الصـــرف،والعديد مـــن المؤشـــرات 

ادية إلــى الوصـول بهــذه االقتصـادية األخــرى كتوزيـع اإلنتــاج ومسـتوى التوظيــف إذ تسـعى الدولــة مـن خــالل عمليـة التنميــة االقتصـ
المؤشرات إلى الوضع األفضل و األمثل وتهدف التنميـة مـن خـالل اإلشـارة إلـى العديـد مـن القـيم ممثلـة فـي قيمـة اإلنتـاج وذلـك مـن 

وذلك مـن خـالل اسـتخدام الوسـائل الحديثـة فـي شـتى ،خالل رفع مستوى اإلنتاج القومي وقيمة التقنية واستثمارها االستثمار األمثل 
دين االنتــاج الصــناعي و الزراعـــي و الخــدمات أيضــًا قيمــة اإليـــداع و التركيــز عليهــا مــن خـــالل تأهيــل الكــوادر العلميــة وحشـــد ميــا

وأكثـــر فائـــدة أيضـــًا ، جميــع اإلمكانـــات الماديـــة و البشـــرية واســتخدامها فيمـــا يفيـــد ويعـــود علــى المجتمـــع بـــالنفع بأقـــل تكلفــة وجهـــد 
والتشـجيع علــى الصــناعات ، تصـادي و الــتخلص مــن االسـتغالل و التبعيــة و االرتبـاط بــالوطن التركيـز علــى قيمـة االســتقالل االق

مثــل لمــوارد المجتمــع المتاحــة ن التنميــة االقتصــادية هــي االســتغالل الرشـيد و األإومــن وجهــة نظــر الباحثـة ( 5)الوطنيـة و القوميــة 
قافيـًا المجتمـع وتحسـين أحـوال مواطنيـه اقتصـاديًا واجتماعيـًا وثمها مع احتياجـات األفـراد بهـدف إقامـة مجتمـع حـديث ويعتبـر ءتوموا

بــل وتــنعكس بصــورة مباشــرة علــى الميــادين األخــرى ، العوامــل التــي تــؤثر فــي حيــاة وســلوك  األفــراد  موسياسـيًا باعتبارهــا مــن أهــ
لتنميـة خصوصـًا فـي ظـل تنـامي الفكـر و تعتبر مـن الجوانـب المهمـة لـدى الـدول باعتبارهـا الـدخل الرئيسـي لميـادين ا ،لعملية التنمية

 .الرأسمالي و طغيان الفكر المادي ومصالح الدول و األفراد

 

                                                                 
1
  .821،ص8991فريدريك معتوق،معجم العلوم االجتماعية،بيروت،أكاديمية انترناشونال، -

2
ة انترناشونال، -   .821م،ص8991فريد ريك معتوق،معجم العلوم االجتماعية،بيروت،أكاديمي

3
.829دمحم الجوھري،علم االجتماع وقضايا التنمية في العالم الثالث،اإلس ندرية ،دار المعرفة الجامعية،ص -
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829المرجأ السابق ،ص
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 .7م،ص8،8998المثلي ،الم تبة الوطنية ،ط نواف شطناوي،صالح عثامنة،التنمية وخدمات المجتمأ 
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 :حقوق اإلنسان .5

إنسانية التي اقترفت بحق اإلنسانية ، أي ال مية الثانية نتيجة لالنتهاكات لقد عرفت حقوق اإلنسان تطورًا كبيرًا بعد الحرب العال
في اتفاقيات دولية ملزمة تبلورت خاللها حقوق اإلنسان بشكل واضح،  تدوين حقوق اإلنسانبدأت خالل هذه الفترة حركة دولية ل

وأصبح ينظر إليها من منظور واسع وشامل ، حيث صدرت العديد من المواثيق واإلعالنات واإلتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق 
 .اإلنسان شكلت لنا ما يعرف بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان 

والعهدين الدوليين .م 1219م صدر ميثاق األمم المتحدة وأعقبه اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 1211عام  ففي  
تم التوقيع على اتفاقية القضاء  . م1272وفي عام . م 1222للحقوق المدنية والسياسية واإلقتصادية واالجتماعية والثقافيه عام 

أعتمد إعالن .م 1292سنوات كانت اتفاقية حقوق الطفل، وفي عام  أة، وبعد عشريز العنصري ضد المر على جميع أشكال التمي
سان الذي عقد م، وأعلنت ألتزامات أخرى في المؤتمر العالمي لحقوق اإلن1222الحق في التنمية ، وا عالن حقوق األقليات عام 

الت المتخصصة االصادره سواء في إطار الوكوغيرها من االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان   م1223في فيينا سنة 
التابعة لألمم المتحدة كمنظمة العمل الدولية ، ومنظمة اليونسكو ، ومنظمة الصحة العالمية ، أو في إطار المنظمات اإلقليمية 

 .كمنظمة الدول األوروبية ومنظمة الدول اإلميريكية

ختص بدراسة العالقات بين األفراد استنادًا إلى كرامة اإلنسان فحقوق اإلنسان فرع خاص من فروع العلوم االجتماعية ي   
عالمية ـ غير : وتتميز بالخصائص التالية ( رجل ، إمرأة ، طفل)بتحديد الحقوق والرخص الضرورية لرفاهية كل كائن إنساني 

 .ـ واألسثتناءقابلة للتجزئة ـ مترابطة ـ متكاملة ـ وتقوم على اإلعتماد المتبادل ـ وغير قابلة لالنتقاء

هذه المقاربة المتكاملة لحقوق اإلنسان كانت بعد أن ثبت بأن التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ال يكون إال بالتمتع بالحقوق   
االقتصادية واالجتماعية ، فاألصل هو مبدأ التكامل والتوازن بين حقوق اإلنسان ال يجوز إعطاء األولوية لحقوق على أخرى، 

 .ن الخوف والعوز يرتبط بحرية التعبير والمعتقد، والحق في التعليم يرتبط بالصحة فالتحرر م

كما ثبت بأن التعامل مع حقوق اإلنسان من خالل مقاربة تجزيئية الذي تم الفصل فيها بين الحقوق السياسية والمدنية ،    
ين األنظمة السياسية السائدة آنذاك والنظم الغربية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية نتيجة الصراع اإليديولوجي ب

الليبرالية التي تولي الحقوق المدنية والسياسية جل األهمية ، والنظم اإلشتراكية التي تعطي األولوية للحقوق اإلقتصادية 
على انتهاك حقوق واإلجتماعية والتي يرى فيها أصحاب المذهب الليبرالي مجرد أمنيات وأهداف، قد ساعد كثيرا من الدول 

 .اإلنسان بحجة التنمية اإلقتصادية ، مما أثر على عالقة التنمية بحقوق اإلنسان
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صف الثاني من القرن العشرين، تعمل على الزيادة في المعدالت الكمية للنمو اإلقتصادي قد الن حيث كانت الدول منذ   
بب الرئيسي للتدهور البيئي حقوق اإلنسان، وأصبحت تشكل السنتهاك جة الستنزاف الموارد الطبيعية والأعطت لهذه الدول الح

 .نتشار الصراعات والحروب الداخليةالو 

هذا باإلضافة إلى أنه في تلك الفترة سادت الكثير من األنظمة اإلستبدادية والشمولية التي أدت إلى غياب الديمقراطية    
راد من المطالبة بمراعاة حقوقهم اإلنسانية ، وللتأثير على القرارات التي والمشاركة المجتمعية في وضع واتخاذ القرار لتمكين األف

 .تمس جوانب حياتهم 

لكن بعد أن تبين لدى الكثير من الدول في العالم بأن التنمية االقتصادية السريعة بفعل مسار العولمة لم تحقق وعدها برفع    
لسكان ، حيث أظهرت بدال من ذلك نتائج سلبية انعكست على السكان اإلنسانية من الفقر ، ولم تحسن األوضاع اإلجتماعية ل

، وعلى مستوايات المعيشة من ناحية توفير الحاجات الضرورية ودرجة الرفاهية وأدت إلى وجود تراكم من الحرمان األنساني 
لى فروقات كبيرة بينهم أ نعدام سعت دائرة الفقر نتيجة السكان واتجتماعية للعديد من الي تدهورت األوضاع اإلقتصادية واالوا 

المساواة والعدالة في توزيع الدخل بين الدول الغنية والفقيرة ودخل الدول بين األفراد وبين المناطق ، مما أدى إلى تهميش 
قصاء فئات معينه داخل المجتمع خاصة من ال يستطيع التواصل مع الثورة التقنية والمعلوماتية ، أي أزدادت األهمية  وا 

 .تنامية للقدرات والمهارات القائمة على المعرفة الم

- : (جمع حق)الحقوق  . أ

 ته ال يوجـد معنـى محـدد لمصـطلح الحــق فـي الثقافـات و اللغـات المختلفـة فقـد تعــددأنـنقطـة البدايـة فـي هـذا الخصـوص هــي 
 .(1)( الثبوت،و الوجوب،و اللزوم ضد الباطل )المعاني اللغوية لهذا المصطلح وتدور بين 

ح حقــوق اإلنســان يتكـون مــن كلمتــين منـدمجتين أولهــا حقــوق وثانيهــا اإلنسـان فعــرف هــذا المصـطلح فــي اللغــة بأنــه مصـطل
 .(2)(الشيء الثابت بال شك أو هو النصيب الواجب سواء للفرد أو للجماعة)

وســائر أحكــام  علــى وجــه العمــوم بأنــه مــا قــام علــى العدالــة و اإلنصــاف)وفـي المفــاهيم القانونيــة المخصصــة يعــرف الحــق 
ن لفــظ الحـق يشــير فـي أحــد معانيـه إلــى هللا سـبحانه وتعــالى أي الحـق مــن إفــي الشـريعة اإلســالمية فـو  ،  القـانون ومبــادئ األخـالق

حقاقــه وهــو أحــد الــذين ســاهموا فــي صــياغة اإلعــالن العــالمي لحقـــوق رينيــه سماســتان ويعتبــر (3)( أســمائه وجمــع الحــق حقــوق وا 
اء معهــد دولـــي لحقــوق اإلنســان فــي فرنســا ومــن أوائـــل المفكــرين الــذين حــاولوا صــياغة تعريــف محـــدد اإلنســان وصــاحب فكــرة إنشــ

فـرع خـاص مــن فـروع العلـوم االجتماعيـة تخـص بدراســة العالقـات بـين النـاس اســتنادًا ) لحقـوق اإلنسـان حيـث يعـرف الحقــوق بأنهـا 

                                                                 
1
 10م،ص8،8997دار صادر،المجلد الرابأ،ط:اب  منظور،لسام العرب،بيروت -

2
 .21،ص8997فتثي الدريني،الثق ومدى سلطام الدولة في العقيدة،عمام، -

3
  .212المرجأ السابق ،ص -
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سـتنتج أو مـن هـذا التعريـف ن (1)( صـية كـل كـائن إنسـاني ضـرورية االزدهـار بشخخـص أامة اإلنسان و وبتحديد الحقـوق و إلى كر 
ن الحــق هــو عبــارة عــن علــم باعتبــاره فــرع مــن فــروع العلــوم االجتماعيــة ولــه عالقــة بمهــن الخدمـــة إنســتخلص بــأن رينيــه يــرى فــي 

قراها األوروبيـون اسـت driTاالجتماعية وخاصة المبادئ و األهداف التي تـنص علـى احتـرام كرامـة اإلنسـان و أدميتـه وكلمـة حقـوق 
ن نجـد لهـا معنــى مشـابهًا لـدى الشـعوب التــي ال أضـًا مــن األدب اليونـاني وال يمكـن مـن القـانون الرومـاني القـديم وقــد اسـتقراها هـو أي

م أخــرى لتعطــي معنــى أوســع للــذي هــذه الشـعوب التــي تبحــث عــن هــذا المصــطلح مفـاهي، الرومانيــة و عالقـة لهــا بالثقافــة اإلغريقيــة 
 .(2)قانون الروماني به ال ىعن

 :حقوق اإلنسان  . ب

 الجمــع علـى إن مصـطلح حقـوق اإلنسـان ذل علـى مفهـوم كلـي ومركـب متـألف مـن مفهـومين  مختصـين كمفهـوم الحـق صـيغ 
طلــق فيـه كــل األشــياء و إليــه الفــرد اإلنســان الـذرة الوحيــدة الــذي ين)مفــرد أو يقصــد بـه  ال علـى صــيغة ومفهـوم اإلنســان الــذي ورد، 

 .(3)(ه المبتدأ به و المنتهي إليه نإتعود 

فيمـا سـبق تطرقنــا إلـى مصـطلح الحــق وتعريفـه بوجـه عــام لغـة أمــا اآلن نعـرف حقـوق اإلنســان ومـا يتصـل بهــا مـن حريــات 
فمـن ناحيـة  أساسية كمفهوم حقوق اإلنسان هو أحد المفاهيم التي تتسـم بـالغموض و الوضـوح فـي نفـس الوقـت فهـو مفهـوم جـد معقـد

ن كـل مـا يمـس اإلنسـان ويضـره يعتبـر مسـاس لحقوقـه ولكـن مـن ناحيـة أخـرى فـإن هـذا المفهـوم أنـه واضـح و أإليه علـى  يمكن النظر
ولـذا تعــددت التعريفـات و المفـاهيم حيـث يعتبـر هـذا المفهــوم مـن المفـاهيم الحديثـة واسـتخدم  ألول مـرة فــي . (4)هـو غايـة فـي التعقيـد 

مفهـوم حقـوق اإلنسـان و الـذي اسـتخدم قبيـل القـرن العشـرين مـن جانـب المفكـرين السياسـيين الفرن العشرين وكان هناك مفهوم رينيه ل
وهـــو مفهـــوم الحقـــوق الطبيعيــــة وقـــد ظهـــر فـــي أوربــــا نهايـــة القـــرن الرابـــع عشــــر و الـــذي طـــور معـــه القــــانون الـــدولي الهولنـــدي هــــو 

فــرع خـــاص مــن فــروع العلــوم االجتمــــــاعية )هــا وقــد عــرف رينيـــه حقــوق اإلنســان بأن (5)جوجيرتيــوس فــي بدايــة القــرن الســـابع عشــر
يخــتص بدراســـة العالقـــات بــين النـــاس استنـــــــادًا إلــى كـــــرامة اإلنســــــان بتحديــد الحقـــــوق و الـــرخص الضروريـــــة الزدهـــــــار كـــل كـــائن 

يعــيش فــي ظــل الدولــة مــل الــذي علــم يتعلــق بالشــخص و الســيما اإلنســان العا)كــذلك عرفــه األســتاذ كــارل فــازاك بأنــه (6)( إنســاني
ن يسـتفيد مــن حمايـة القـانون عنــد اتهامـه بجريمــة أو عنـد مـا يكــون ضـحية لالنتهــاك عـن طريـق تــدخل القاضـي الــوطني و أويجـب 

 .(7)(المنظمات الدولية كما ينبغي أن يكون حقوق أي اإلنسان والسيما الحق في المساواة متناسقة مع مقتضيات النظام العام 

                                                                 
1
.81،ص2002،(موسوعة الشباب و السياسة)ستراتيجية أحمد حسني،حقوق اإلنسام ،القاھرة ،مركز دراسات السياسة و اإل -

  

2
81م،ص8991،2ساسي سالم الثاج،المفاھيم القانونية لثقوق اإلنسام عبر الزمام و الم ام،بيروت،دار ال تاب الجديد المتجددة،ط، -

  

3
 16،ص8990،12العدد:بيروت،الف ر العربي المعاصر: عياض اب  عاشور،حقوق اإلنسام،أي حق،أي إنسام - 
4
  81،ص81احمد المنيس،حقوق اإلنسام،العدد - 
5
 .82، ص8991م،8عبدهللا خشيم،موسوعة علم السياسة بسرت،دار ليبيا للنشر و اإلعالم،ط مصطفل -

-
6

 . 687م،ص8979لقمام جمعة ،درو  في المدخم إلل العلوم القانونية،القاھرة،دار النهضة العربية ،  
7
 .28م ،ص2002،8 ،حقوق اإلنسام في الوط  العرب،دمشق،دار الف ر ،ط،احمد الرشيدي وعدنام السيد حس -
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بذاتــه وهــو فــرع مــن فــروع  اقائمــ ان التعريــف يؤكــد علــى ثالثــة أشــياء أواًل  حقــوق اإلنســان يعتبــر علمــممــا ســبق نســتنتج أ
العلوم االجتماعية ولـه عالقـة وثيقـة بهـا وبالمبـادئ التـي جـاءت فيهـا مثـل مبـدأ التقبـل ومبـدأ احتـرام كرامـة اإلنسـان و المسـاواة كـذلك 

ســان لـه الحــق فـي الــدفاع عــن مسـتقلة وتــدرس فـي كليــات القـانون باعتبــار أن كـل إنعالقتـه بــالعلوم القانونيـة وتعتبــر مـادة أساســية 
محــدد الحيـــاة الراقيــة وصـــانع الفكــر و صــانع المـــادة ومبتكــر األدلـــة ومكتشــف الوقـــائع و الحقيقــة وغـــازي )ن اإلنســان هـــو أنفســه و 

 .(1)( المجهول بروائع األحالم وهو الذي يجعل جمال الكون أكثر جماالً 

ة نظر دمحم عابد الجابري فإن مفهوم حقـوق اإلنسـان تعتبـر متحـررة مـن التقيـد ومرتبطـة بعالقـة الـتالزم القائمـة بـين ومن وجه
بـــأن الحــــق مـــرتبط بالواجـــب ويســــهم عالقـــة متآلفــــة فـــإذا كانـــت فكــــرة الحـــق علــــى المســـتويين القــــانوني و  :الحـــق و الواجـــب ويقــــول

عالقــة بــين النـاس أو بــين الفــرد و المجتمــع يكــون فيهـا الحــق باعتبــاره نــوع مــن األخالقـي تســتدعي فكــرة الواجــب لكونهـا تعبــر عــن 
نـه إه مـن حيـث هـو إنسـان و لـيس مـن حيـث العوض للواجب ومن وجهـة نظـره فـان حقـوق اإلنسـان بـالمعنى المعاصـر هـي حقـوق لـ

ق طبيعيــة للكــون وتعتبـر فــي هــذا أن ن هـذه الحقــوق هــي حقـوق طبيعيــة تمامـًا مــثاًل أن القــوانين الطبيعيـة هــي حقـو ا  عليـه واجبــات و 
وفــي هـذا يتفــق المفكــر الهولنـدي جوجيرتيــوس فــي  (2)نــه يرجــع إلـى الربــع األخيــر مـن القــرن الثـامن عشــرأنسـبيًا إذًا المفهـوم حــديث 

ي الحقــوق التـــ)أن الحقــوق هــي حقـــوق طبيعيــة فطريـــة ويتفــق هــذا الـــرأي مــع عبـــد المــنعم الحقـــي فقــد عــرف الحقـــوق الطبيعيــة بأنهـــا 
حقـه أن يعمـل ويكتـب وان تكـون لـه زوجـة مـن ن يعـيش فـي حريـة و أالحياة مـثاًل و  تفرضها الطبيعة اإلنسانية لإلنسان كانسان كحق

و تنقســم حقــوق اإلنســان إلــى حقــوق طبيعيــة كمــا أشــار عبـــدالمنعم (3)( وأســرة وأن يكــون لــه ســكن وان يجــد مــا يطعمــه ومــا يشــربه
الحقـــوق التـــي تهيـــئ الســـلطة السياســـية لألفـــراد و المجتمـــع ككـــل وللدولـــة باعتبـــار هـــذه  الحقــي و إلـــى موضوعين،ويقصـــد بهـــا هـــي

 .(4)( السلطة السياسية هي المعبرة عن إرادة المجتمع أو األمة

فها إلـــى حقــوق سياســـية نوتنقســـــم حقــوق اإلنســـــــان إلــى حقـــوق فرديــة وجماعيـــة وهنــاك معيــار التطـــور التــاريخي الـــذي يصــ
الحــق فــي الحيــاة الكريمــة و االنعتــاق و التحــرر مــن الجهــل  و الفقــر و )تصــادية واجتماعيــة و التــي يقصــد بهــا  ومدنيـة وحقــوق اق
الحقــوق  حســـب  وهــذه الحقـــوق االجتماعيــة هــي فـــي الواقــع اتجاهــات حديثـــة لحقــوق اإلنســان وتصـــف هــذه (5)( المــرض و الكســل
ت و وال يجـــوز  التصــرف فيهــا أمـــا الثانيــة فهـــي تــرتبط باإلمكانيـــا ةالتـــزام حيــث يـــرى الــبعض بــأن األولـــى ملزمــالدرجــة االلتــزام و 

أصـلية وعامــة و يمكـن اسـتقامتها مــن  ان هنــاك حقوقـأم وللمجتمـع الـدولي بشــكل عـام كمـا مـة مـن األمــالقـدرات و المـوارد المتاحــة أل
هـر فـي منتصـف القـرن السـابع عشـر وتمتـد فمصطلح حقوق اإلنسان قـد ظ (6) الركائز العامة للحرية و المساواة و الكرامة اإلنسانية

جذوره إلى القـرون الوسـطى فـي نطـاق دراسـة الالهـوت وقـد انتشـر هـذا المفهـوم لـدى فالسـفة التـاريخ التقـدمين الـذين ارجعـوا انتصـاره 
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ق اإلنســان وانتشـار حقــوق اإلنســان إلــى المبــادئ المسـيحية غيــر أن هــذا الــرأي تواجهــه العديــد مـن االنتقــادات علــى اعتبــار ان حقــو 
ليسـت وليـدة التعـاليم المسـحية فقـط ولكـن الحضـارات اإلنسـانية ومفـاهيم وقواعـد العـدل و اإلنصـاف و القـانون الطبيعـي سـاهمت فــي 

 .(1)انتصار وظهور حقوق اإلنسان على مر العصور

ة أم سياسـية يجــب ادية أم اجتماعيــوبمـا أن كــل إنسـان داخــل أسـرة أو مجتمــع أو أمـة أو دولــة لـه حقــوق سـواء كانــت اقتصـ
 .ن يؤديها مقابل أخذه لحقوقه ومسؤوليات عليه تحملها أخذها وعليه واجبات ينبغي أ

جب ن الواجبــات يترتــب عليهــا أداء أو عطــاء وهــذه تســتو أبــأن الحقــوق يترتــب عليهـا مطالــب و  ممـا ســبق ذكــره يمكــن القــول
لــك تصــبح الحقـوق و الواجبــات فــي مهـب الــريح ولــذا تصــبح تبعــد عنهـا المخــاطر وان لــم يتـوفر ذ حمايـة أو حراســة تكــون لهـا ســند

المسؤولية هي الضرورة التي تحقق الحماية أو الحراسـة فالواجـب بـال مسـؤولية ال يمكـن أن يـؤدي بأمانـة وهكـذا حـال الحقـوق إذا لـم 
ة علـى أداء الفعـل أو السـلوك عبـاء المترتبـالمسـؤولية فـي تحمـل المخـاطر أو األتكمـن  نولية ال يمكـن أن تؤخـذ بأمانـة إذتؤخـذ بمسـؤ 

علـى معطيـات أو مسـلمات تسـتوجب  يـةوألنهـا كـذلك فهـي عمليـة عقليـة بن يسـتوجب التحمـل ئـاجبًا ولـذا فهـي عبسواء أكان حقًا أم وا
جـراء الحسـابات الذهنيـة وتسـتوجب التفسـير و التمييـز بـين الخطـأ و الصـواب وبـين الحـالل و الحـرام وبـين القــوة و اإلر  ادة التحليـل وا 

ثم اخذ القرار وتحمل األعباء المترتبة على ذلـك ومـن هنـا تأخـذ المسـؤولية مكانتهـا المتولـدة مـن التخطـيط و التنظـيم ومـن هنـا يمكـن 
االقتصــادية و االجتماعيــة و السياســية و ،القـول بــأن الفــرد داخــل المجتمــع عنــدما يأخــذ حقوقــه بــدون إرادة و تشــبع حاجاتــه كاملــة 

مجـاالت ويشـارك الل يجب عليه القيام بدوره الفعال داخل مجتمعـه ويسـاعد ويسـاهم فـي عمليـات التنميـة فـي جميـع الثقافية في المقاب
 .في تطوير وتقدم المجتمع ويجب عليه مقابل أخذه لحقوقه أن يكون له دور فعال في جميع المجاالت 

ل عالقـة طرديـة أي فـي مقابـل أخـذ كـل فـرد ه من المفترض أن تكون عالقـة كـل فـرد داخـل مجتمعـه لقيامـه بـدور فعـاإنحيث 
شــباعه لحاجاتــه مـن المفتــرض مقابــل هـذه الحقــوق أن يقــوم بواجباتــه فـي تنميــة المجتمــع فـالحقوق مرتبطــة بالتنميــة  مــن . لحقوقـه وا 
مـــن ، و حيــث الحــق فــي التنميــة االقتصــادية لكــل فــرد فــي الحصـــول علــى مســتوى معيشــي مناســب و الحصــول علــى العمــل أيضــًا 

احيـة الثقافيـة و التعليميـة و القضـاء علـى الجهـل و األميـة و التخلـف و العـيش فـي بيئـة صـحية سـليمة وسـوف نسـتعرض عالقـة الن
الحقــوق بالتنميــة وفــق  مــا جــاء فــي اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنســان ونســتعرض المــواد التــي نصــت علــى هــذه الحقــوق لكــل فــرد 

 .ا بالتنمية داخل المجتمعداخل اي مجتمع دون تمييز أو تفرقة وعالقته
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 .التنمية وحقوق اإلنسان : خامساً 
 :إعالن حق التنمية  . أ

عـرف هـذا اإلعـالن بأنـه مسـار اقتصــادي واجتمـاعي وثقـافي وسياسـي شـامل يهــدف إلـى النهـوض المطـرد برفاهـة كــل 
 .الناس باالعتماد على مشاركتهم الفعلية الحرة

ال يتجــزأ مــن منظومــة ا بطـة وبالتــالي أصــبحت حقــًا ، وجــزءالتنميــة متراوأكـد اإلعــالن علــى أن كــل الجوانــب المتعلقــة ب
 .حقوق اإلنسان

ن هـــذه الـــدول أصــبحت مســـؤولة أمـــام شــعوبها عـــن القيـــام بالتنميـــة أل الـــدول الناميــة علـــى هـــذا الحــق وجــاءت موافقـــة 
 .االقتصادية وما يتطلبه ذلك من أبعاد اجتماعية وسياسية وثقافية

أنهـا أصــبحت مســؤولة عــن مسـاعدة الــدول الناميــة التــي  يقدمـة علــى هــذا الحــق فقـد جــاءت لتعنــمتأمـا موافقــة الــدول ال
تفتقــر إلــى المــوارد الماليـــة والفنيــة الكافيــة لتحقيـــق التنميــة االقتصــادية ولـــذلك تــرددت هــذه الـــدول فــي البدايــة وتحفظـــت 

لمي لحقـــوق اإلنســان فـــي فيينــا عـــام وعــادت ورفعـــت هــذه التحفظـــات فــي المـــؤتمر العــا" حـــق فــي التنميـــة"علــى إعــالن 
 .بإعالنها الموافقة على هذا اإلعالن. م 1223

وجـاء برنــامج العمــل الــذي أقــره مــؤتمر فيينــا ليــربط بــين حقــوق اإلنســان والتنميــة كمــا ربــط بينهمــا وبــين الديمقراطيــة ، 
 .ن تجزئتها أو تراتبها وأصبحت التنمية حق من حقوق اإلنسان تترابط مع بقية الحقوق التي لم يعد من الممك

كـذلك أصـبحت الديمقراطيـة حـق مـن حقـوق اإلنسـان كمـا وصـفها أمـين عـام األمـم المتحـدة كـوفي عنـان فـي مـؤتمر قمـة 
الديمقراطيـــة حــق مـــن حقــوق اإلنســـان ال تكتمــل ممارســـتها إال باكتمــال بقيـــة الحقــوق ، ومنـــذ ذلـــك : فيينــا عنـــدما قــال 

 .وق اإلنسان والتنمية والديمقراطية الوقت أصبح هناك تالزم كامل بين حق
مــن حقـــوق اإلنســان ولــيس مجــرد طلـــب يطالــب بــه األفـــراد  ل بــأن إعــالن الحــق فـــي التنميــة حــقممــا ســبق يمكــن القـــو 

مقابلهــا واجبـــات تــؤدى ومســـؤوليات ينبغــي تحملهـــا وعلـــى الحكومــات أن تـــوفر هــذه الحقـــوق وفــق إمكاناتهـــا ومواردهـــا 
 .تمييز أو تحيز  المتوفرة ولكافة األفراد دون 

ديســـمبر / المــؤرخ فـــي كــانون األول  11/129اعتمــد ونشــر علـــى المــأل بموجــب قـــرار الجمعيــة العامــة لألمـــم المتحــدة 
 .م1292

إن الجمعية العامة ، إذ تضع فـي اعتبارهـا مقاصـد ومبـادئ ميثـاق األمـم المتحـدة المتصـلة بتحقيـق التعـاون الـدولي فـي )
بع االقتصـــادي أو االجتمـــاعي أو الثقــافي أو اإلنســـاني، وفـــي تعزيـــز وتشـــجيع احتـــرام حــل المشـــاكل الدوليـــة ذات الطـــا

 .حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين 
ذ تســلم بـــأن التنميـــة عمليـــة اقتصـــادية واجتماعيـــة وثقافيـــة وسياســـية شـــامله تســـتهدف التحســـين المســـتمر    لرفاهيـــة وا 

السكان بأسرهم واألفـراد جمـيعهم علـى أسـاس مشـاركتهم النشـطة والحـرة والهادفـة فـي التنميـة وفـي التوزيـع العـادل للفوائـد 
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ذ تــــرى أنـــه يحــــق لكــــل فــــرد بمقتضـــى أحكــــام اإلعــــالن العــــالمي لحقـــوق اإلنســــان أن يتمتــــع بنظــــام  الناجمـــة عنهــــا ، وا 
 .ات المبنية في هذا اإلعالن إعماال تاما اجتماعي ودولي يمكن فيه إعمال الحقوق والحري

ذ تشـــير إلــــى أحكـــام العهــــد الـــدولي الخــــاص بـــالحقوق االقتصــــادية واالجتماعيـــة والثقافيــــة والعهـــد الــــدولي الخــــاص    وا 
ذ تشــير كــذلك إلــى مــا يتصــل بــذلك مــن االتفاقــات واالتفاقيــات والقــرارات والتوصــيات  بــالحقوق المدنيــة والسياســية ، وا 

خــرى الصــادرة عـن األمــم المتحــدة ووكاالتهــا المتخصصـة فيمــا يتعلــق بالتنميـة المتكاملــة لإلنســان وتقــدم والصـكوك األ
وتنمية جميع الشعوب اقتصاديا واجتماعيا ، بما في ذلك الصـكوك المتعلقـة بإنهـاء االسـتعمار، ومنـع التمييـز، واحتـرام 

الــدوليين، وزيــادة نعزيــز العالقــات الوديــة والتعــاون  ومراعـاة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية، وحفــظ الســلم واألمـن
 .فيما بين الدول وفقا للميثاق 

ذ تشـير إلــى حـق الشــعوب فـي تقريــر المصـير الــذي بموجبـه يكــون لهـا الحــق فـي تقريــر وضـعها السياســي بحريــة،    وا 
ذ تشــير أ يضــا إلــى حــق الشــعوب فـــي وفــي الســعي  إلــى تحقيــق تنميتهــا االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة بحريــة ، وا 

ممارسـة الســيادة التامــة والكاملــة علــى جميــع ثرواتهــا ومواردهـا الطبيعيــة مــع مراعــاة األحكــام ذات الصــلة مــن العهــدين 
 .الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان

ذ تضـــع فــــي اعتبارهــــا االلتـــزام الواقــــع علــــى الــــدول بموجـــب الميثــــاق بتعزيــــز االحتـــرام والمراعــــاة العــــالميين    لحقــــوق وا 
اإلنسـان والحريــات األساســية للجميــع دون تمييــز مــن أي نــوع كــالتمييز بســبب العــرق أو اللــون أو الجــنس أو اللغــة أو 
الـدين أو الــرأي السياســي أو غيــره مـن األراء أو األصــل القــومي أو االجتمــاعي أو الملكيـة أو المولــد أو غيــر ذلــك مــن 

 .األوضاع 
ذ تـــرى أن القضــــاء علــــى االنتهاكــــ   ات الواســــعة النطــــاق والصــــارخة لحقــــوق اإلنســــان الخاصــــة بالشــــعوب واألفــــراد وا 

المتـــأثرين بحـــاالت مثـــل الحـــاالت الناشـــئة عـــن االســـتعمار، واالســـتعمار الجديـــد، والعـــدوان والتهديـــدات الموجهـــة ضــــد 
إيجـــاد ظـــروف الســيادة الوطنيـــة والوحـــدة الوطنيـــة والســـالمة اإلقليميـــة، والتهديـــدات بــالحرب، مـــن شـــأنه أن يســـهم فـــي 

 .مواتية لتنمية جزء كبير من اإلنسانية 
ذ يساورها القلق إزاء وجود عقبات خطيرة في طريق تنمية البشر والشعوب وتحقيـق ذواتهـم تحقيقـا تامـا، نشـأت فـي    وا 

ذ تـــرى أن جميـــع حقــــوق  جملـــة أمـــور عـــن إنكـــار الحقــــوق المدنيـــة والسياســـية واالقتصـــادية واالجتماعيــــة والثقافيـــة ، وا 
إلنسـان والحريـات األساسـية متالحمـة ومترابطـة وأن تعزيـز التنميـة يقتضـي إيـالء االهتمـام علـى قـدم المسـاواة إلعمـال ا

وتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والنظر فيها بصورة عاجلـة وأنـه ال يمكـن 
والحريــات األساســية واحترامهـا والتمتــع بهـا إنكــار غيرهـا مــن حقــوق وفقـا لــذلك أن يبـرر تعزيــز بعـض حقــوق اإلنسـان 

 .اإلنسان والحريات األساسية
ذ تؤكـد مـن جديـد وجـود    ذ ترى أن السلم واألمن الـدوليين يشـكالن عنصـرين أساسـيين إلعمـال الحـق فـي التنميـة ، وا  وا 

الح سـيعزز كثيـرا التقـدم فـي ميـدان التنميـة، وأن عالقة وثيقة بين نـزع السـالح والتنميـة ، وأن التقـدم فـي ميـدان نـزع السـ
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المـوارد المفــرج عنهــا مـن خــالل تــدابير نــزع السـالح ينبغــي تكريســها للتنميــة االقتصـادية واالجتماعيــة لجميــع الشــعوب 
 .ولرفاهيتها وال سيما شعوب البلدان النامية 

ذ تســلم بــأن اإلنســان هــو الموضــع الرئيســي لعمليــة التنميــة ولــذلك فإ   نــه ينبغــي لسياســة التنميــة أن تجعــل اإلنســان وا 
ذ تسـلم بـأن إيجـاد الظـروف المواتيـة لتنميـة الشـعوب واألفـراد  المشارك الرئيسي فـي التنميـة والمسـتفيد الرئيسـي منهـا ، وا 
ذ تـــدرك أن الجهـــود المبذولـــة علـــى الصـــعيد الـــدولي لتعزيـــز وحمايـــة حقـــوق اإلنســـان  هـــو المســـؤولية األولـــى لـــدولهم، وا 

 .دولي جديد  أن تكون مصحوبة بجهود ترمى إلى إقامة نظام اقتصادي ينبغي
ذ تؤكــد أن الحــق فــي التنميــة حــق مــن حقــوق اإلنســـان غيــر قابــل للتصــرف ، وأن تكــافؤ الفــرص فــي التنميــة حـــق    وا 

 .1(لألمم ولألفراد الذين يكونون األمم على السواء
المشــاركة االقتصــادية والسياسـية واالجتماعيــة والثقافيــة مــواد تضـمن حــق اإلنســان فـي  13يحتـوي هــذا اإلعـالن علــى 

وحـق اإلنســان فـي تقريــر مصــيره وأكـد علــى أن اإلنســان هـو الموضــوع الـرئيس لتحقيــق التنميــة وأكـد علــى ضــرورة أن 
يكـون المشــارك فــي الحـق فــي التنميــة والمسـتفيد ، كمــا تضــمن هـذا اإلعــالن ضــرورة القضـاء علــى التمييــز العنصــري 

واإلحتالل واألجنبيين وأكد علـى أهميـة تكـافؤ الفـرص للجميـع فـي جميـع المجـاالت التعلـيم والخـدمات الصـحية  والسيطرة
 2والغداء واإلسكان والعمل والتوزيع العادل للدخل كما أكد على دور المرأة في التنمية 

 :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  . ب
م وكانـــت 1219األول ديســمبر  ن كـــانو  13المـــؤرخ فــي ( 3-د)ألــف  217اعتمــد ونشــر علـــى المــأل بقـــرار الجمعيــة العامـــة 

 :صياغته كالتالي
لمــا كــان اإلقــرار بمــا يجمــع أعضــاء األســرة البشــرية مــن كرامــة أصــلية فــيهم ومــن حقــوق متســاوية وثابتــة يشــكل أســـاس ) 

 .الحرية والعدل و السالم في العالم
ى أعمــال أثـارت بربريتهــا الضـمير اإلنســاني وكـان البشــر قـد نــادوا ولمـا كــان تجاهـل حقــوق اإلنسـان وازدراؤهــا قـد أفضــيا إلـ

 .يزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول و العقيدة و بالتحرر من الخوف و الفاقة كأسمى ما ترونو إليه نفوسهمب
التمـرد  مـر إلـىللبشـر إال يضـطروا أخـر األولما كان من األساس أن يتمتـع حقـوق اإلنسـان بحمايـة النظـام القـانوني إذا أريـد 

علـى الطغيــان و االضـطهاد ولمــا كـان مــن الجـوهري العمــل علـى تنميــة عالقـات وديــة بـين األمم،ولمــا كانـت شــعوب األمـم المتحــدة 
ويتســاوى الرجــال و النســاء فــي الحقــوق اإلنســان  و قــدرة قــد أعــادت فــي الميثــاق تأكيــد إيمانهــا بحقــوق اإلنســان األساســية وبكرامــة

،ولمــا كانــت الـدول األعضــاء قــد ويات الحيــاة فـي جــو مــن الحريـة لنهـوض بالتقــدم االجتمــاعي ويتحسـين مســتوحزمـت أمرهــا علــى ا
تعهـــــدت بالعمل،بالتعــــــاون مـــــع األمــــــم المتحـــــدة علــــــى ضــــــمان تعزيـــــز االحتــــــرام و المراعـــــاة العالميــــــة لحقـــــوق اإلنســــــان و حرياتــــــه 

 .الحريات أمرًا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد األساسية،ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق و
                                                                 

1
م، ص 2111القاهرة، دار الشروق ، المجلد األول الوثائق العالمية،الطبعة الثانية،: الوثائق الدولية المعنية بحقوق االنسان ، محمود شريف بسيوني  
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 :فإن الجمعية العامة
نشـر علـى المـأل هـذا اإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان بوصـفه المثـل األعلـى المشـترك الـذي ينبغـي أن تبلغـه كافـة الشــعوب 

لـى الــدوام،ومن خـالل التعلــيم و التربيـة إلــى وكافـة األمــم فيمـا يســعى أفـراد المجتمــع وهيئاتـه واضــعين هـذا اإلعــالن نصـب أعيــنهم ع
كفلـوا بالتــدابير المطـردة الوطنيـة و الدوليــة ،االعتـراف العـالمي بهــا ومراعاتهـا الفعليــة تتوطيـد احتـرام هــذه الحقـوق و الحريـات وفيمــا ي

 . ( 1)( ة تحت واليتها على السواءشعوب األقاليم الموضوع الدول األعضاء ذاتها وفيما بين فيما بين شعوب
مــادة أشـار فيهــا إلـى أهميــة مجموعــة مـن القــيم متمثلـة فــي قيمــة الحريـة وقيمــة الــزواج و  33يحتـوي اإلعــالن العـالمي علــى 

قيمـة الوقـت و الصـحة والطعـام و قيمـة االقتصـادية و الثقافيـة وقيمـة العمـل الاألسرة أيضًا أشار فيها إلى قيمة الفكر و السـلطة والـى 
 . قة وقيمة الفن و األدب و األهم من هذه القيم أشار إلى قيمة رئيسية وهامة وهي قيمة المجتمع اإلنسانيو التعلم و قيمة الصدا

 :واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان العالقة بين إعالن الحق في التنمية: سادسًا 
 :الحق في العمل  .1

ت فالحاجــات متجـددة ومتطـورة وفقـًا لتطــور جـل إشـباع الحاجـاأإحــدى قـيم العالئـق اإلنتاجيـة مــن  يعتبـر العمـل قيمـة وهـي
القيم وتبدلها ولذا برزه قيمة العمل من خالل اإلنتـاج الـذي فـي أساسـه حاصـل جهـد العامـل الـذي يبـدل فـي سـبيل الحصـول علـى مـا 

 .يشبع حاجاته
ة العمــل و الن فالعمـل أساسـه الحاجــة ولكـي يشـبع اإلنســان حاجاتـه عليــه بالعمـل وتـوفر البيئــة المحيطـة بـالفرد فــي طبيعـ

اإلنسـان كـائن عاقــل فقـد اســتطاع أن يضـع األدوات التــي يسـتخدمها فــي حياتـه لــذلك فالعمـل هــو نتـاج تفاعــل بـين مــا فـي الطبيعــة 
 .من موارد وبين إمكانات عقل اإلنسان الذي يفكر في كيفية االستفادة من هذه الموارد غير المستقلة إلشباع حاجاته

إلنسـان بــه عالقـة رغبــة إلبـراز األنــا والـذات وعالقــة إنتـاج مــن أجـل الوصــول بـالمجتمع إلــى لـذا ينبغــي أن تكـون عالقــة ا
حــداث النقلــة ، كمــا ي ه مــن أجــل ر ســتمرااتظــام والحفــاظ علــى ديمومــة العمــل و اننبغــي أن تكــون العالقــة بــه عالقـة مجتمـع الرفاهيــة وا 

العمــل عالقـــة اســتهالكية ، بطالـــة تكـــون عالقــة اإلنســـان بقيمــة إحــداث التغييــر والتطـــويير وتحقيــق التنميـــة للمجتمــع وال ينبغــي أن 
 .تكالية والبطالة تجعل من المجتمع في حالة تأخر وتخلف وفي حالة ركود اقتصادي تكالية وذلك ألن هذه االاو 

 جـاالت لمفـي إمكانـات الدولـة ويـؤثر علـى جميـع ا راكبيـ اكما ينبغي أن تكون عالقة الفـرد بقيمـة االقتصـاد والـذي يلعـب دور 
مـا باإليجـاب علـى جميـع أفـراد المجتمـع إسـتهالكية ، اعتباطيـة أو ا أكـل وشـرب أو عالقـة عفويـة  في حالة كانـت العالقـة بـه عالقـة 

عنـدما تكــون العالقــة بــه عالقــة لخدمــة جميــع أفــراده فــي كـل المجــاالت ولكــل الفئــات وتكــون العالقــه بــه عالقــة تخطيطيــه وتنمويــة 
حــداث التنميــة المطلوبــه وبالتــالي عرفــة والمهــارات وتأهيــل األفــراد إلكتشــاف والمبتكــار واالع إلــى الخلــق واالسـية تــؤدي بــالمجتموقيا

 .التغيير والتطويير الذي يؤدي إلى إحداث النقله بالمجتمع 

                                                                 
1
 . 27م،ص2001، 2مثمود شريف بسيوني،الوثائق الدولية المعنية بثقوق اإلنسام،القاھرة،دار الشروق،المجلد األول،ط - 
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هــــو الـــذي يميـــز اإلنســــان عـــن الحيـــوان إذ أن اإلنســــان هـــو الـــذي يســــير العمـــل حســــب )مـــاركس نظـــر إلــــى العمـــل بأنـــه 
ويقصـد بالعمــل الفعـل المهنـي أو الصـناعي ويطلــق علـى فعـل يقـوم بــه الفـرد نفسـه دون تـأثير خــارجي  (1)( اتـه ووفـق رغباتـهاحتياج

( العقـل و المهنـة و الوظيفـة)ويطلق أيضًا على التأثير الذي يحدثه الفرد في غيـره وهـذا ينسـجم مـع تعريـف جميـل صـليا للعمـل بأنـه 
(2). 

و الوظيفـة التــي يقــوم بهــا اإلنسـان نتيجــة لوجــوده فــي الطبيعـة المحيطــة بــه ويســتطيع مــن العمـل هــو الــدور و الفعــل  نإذ
جيـــدة ســتطيع مـــن خاللهــا تطـــوير البيئــة المحيطـــة واســتغالل مواردهـــا بطريقــة يياجاتــه الماديـــة والمعنويــة مثلمـــا خاللهــا إشـــباع احت

لحيـوان بالعقــل و القـدرة علـى االبتكــار و اإلبـداع ومـن ثــم ن هللا سـبحانه وتعـالى ميــز اإلنسـان عـن ايسـاعد علـى تطورهـا وتقــدمها أل
ضــر و التطـــور و التقـــدم االختــراع هـــذا كلــه فـــي حالــة اســـتخدام اإلنســان  البيئـــة ومواردهــا االســـتخدام األمثــل الـــذي يــؤدي إلـــى التح

األعمـال أصـل المكاســب و  ناه ذاكـرًا ابـن خلـدون أن العمـل هــو الشـيء الـذي يسـتطيع مــن خاللـه الفـرد إشـباع حاجاتــ ىالعلمـي ورأ
الكسـب ال يحــدث إال بالســعي و القصــد فــي طلـب الــرزق ويجــب علــى الفــرد القيـام باألعمــال و الصــنائع مثــل النجــارة و الحياكــة و 
الزراعـــة وغيرهــــا مـــن األعمــــال التـــي تشــــبع مـــن خاللهــــا حاجاتــــه ويحقـــق ذاتــــه واســـتقالليته مؤكــــدًا أن العمـــل قيمــــة فـــي ذاتــــه وفــــي 

 .(3)منتفعته
عــن طريــق العمــل يســـتطيع اإلنســان باإلضــافة إلـــى إشــباع حاجاتــه المتمحـــورة فــي شــعوره بالحريـــة يحقــق ذاتــه وهويتـــه و 

خـــر فــي حاجتـــه إذا البــد مـــن العمــل و الجهـــد و الســـعي آعمـــل لكــي يكـــون حــرًا ال بـــتحكم أحــد وخصوصــيته واســـتقالليته بالعمــل وي
 .(4)( عملكم ورسوله و المؤمنون وقل اعملوا فسيرى هللا)إلشباع حاجاته يقول هللا تعالى 

العمـل بالنســبة لإلنســان هــو أســاس إلشــباع حاجاتــه الماديــة و المعنويــة ويــؤدي إلــى القضــاء علــى البطالــة ومــن ثــم إذن 
إحـداث التغيــر والتغييــر فــي المجتمــع والتطــور والتقــدم األفضــل، أمــا فــي حالــة عــدم األهتمــام بهــذه القيمــة فــإن المجتمــع ســيظل فــي 

مكاناحالـة ت ســتهالك تــه الماديـة والبشــرية حيـث يحــدث االخلــف وتـأخر اقتصــادي وبـالتلي ســيؤثر ذلــك سـلبًا علــى مـوارد المجتمــع وا 
. نحــراف والجريمـــةع إلــى العديــد مــن المشــاكل مثــال االبــدل اإلنتــاج والبطالــة والركــود االقتصــادي والفقــر الــذي بــدوره يــدخل المجتمــ

ن جـاء التأكيـد علـى حـق كـل اإلنسـان يمتحـدة فـي المـادة الثالثـة و العشـر الصـادر عـن األمـم الوفي اإلعالن العالمي لحقـوق اإلنسـان 
لكـل شـخص الحـق فـي العمـل ولـه حريـة اختيـاره بشـروط عادلـة مرضـية )عاقل في العمل داخل المجتمع اإلنساني بما يشبع حاجتـه 

، كمـا لـه الحـق فـي الحصـول مقابـل (5)(متسـاو للعمـل  يـز الحـق فـي اجـريتم يحمايـة مـن البطالـة ولكـل فـرد دون أكمـا أن لـه حـق ال
هـذا العمـل علـى األجـر والمكافـأة العادلـة التـي تكفـل لـه العـيش الكـريم وألسـرته وهـذا يؤكـد علـى ضـرورة مقابـل أداء الواجبـات إعطــاء 

العـالمي للحـق فـي التنميــة  الحقـوق والعكـس لكـي يـتم تحمـل المسـؤولية بجـداره، ويتفـق اإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان مـع اإلعـالن
ينبغـي للـدول أن تتخـد علـى الصـعيد "والمثمتلـة فـي  9بهذا الخصوص قيمة العمـل وأهميتهـا للفـرد والجماعـة والمجتمـع فـي المـادة رقـم 
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الــوطني جميــع التـــدابير الالزمــة إلعمـــال الحــق فـــي التنميــة ويجـــب أن تضــمن فــي جملـــة أمــور تكـــافؤ الفــرص للجميـــع فــي إمكانيـــة 
إلى الموارد األساسية والتعليم والخـدمات الصـحية والغـداء واإلسـكان والعمـل والتوزيـع العـادل للـدخل ، وينبغـي اتخـاذ تـدابير  وصولهم

فعالـة لضـمان قيــام المـرأة بـدور نشــط فـي عمليـة التنميــة، وينبغـي إجـراء إصــالحات اقتصـادية واجتماعيـة مناســبة بقصـد استئصــال 
 .1"كل المظالم االجتماعية

علـى قيمـة العمـل والجانـب االقتصـادي وا عطـاء أفـراد المجتمـع جميـع حقـوقهم  3كـد إعـالن حـق التنميـة فـي المـادة رقـم كمـا أ
زالــة العقبـــات مقابـــل أداء واجبــاتهم والقيـــام باألعمـــال المطلوبــة فـــي جميـــع المجــاالت للوصـــول بـــالمجتمع إ لـــى مــن إتاحـــة الفـــرص وا 

حــداث النقلــة قامــة نظــام و  التطـور والتقــدم وا  اقتصــادي جديــد مبنــي علـى العــدل والمســاواة وتبــادل المنفعــة كمــا أكــد علــى أهميــة دور ا 
الدولـة فـي ذلـك تجــاه أفرادهـا وذلـك بتــوفير المـوارد واإلمكانـات الالزمــة والحـافز والـدافع والــذي بـدوره يـؤدي إلــى قيـام الفـرد والجماعــة 

زالـة العقبـات التـي تعتـرض التنميـة مـن واجـب الـدول أن تتعـاون بعضـها مـع "بواجبـاتهم علـى أكمـل وجهـه  بعـض فـي تـأمين التنميـة وا 
، وينبغي للدول أن تستوفي حقوقها وتؤدي واجباتها على نحو يعزز عمليـة إقامـة تظـام اقتصـادي دولـي جديـد علـى أسـاس المسـاواة 

 .2"حقوق اإلنسان وا عمالهافي السيادة والترابط والمنفعة المتبادلة والتعاون فيما بين جميع الدول ، ويشجع كذلك مراعاة 
فــي ( العهــد الـدولي الخــاص بـالحقوق االقتصــادية واالجتماعيـة والثقافيــة)ويعتبـر الحــق فـي العمــل أول الحقـوق التــي يقرهـا 

تعتــرف الــدول األطـــراف فــي هــذا العهــد بــالحق فــي العمـــل، "الجــزء الثالــث مــن العهــد والــذي يتنــاول حقـــوق محــددة بــالحق فــي العمــل
لكــل شــخص مــن حـــق فــي أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمـــل يختــاره أو بقلبــه بحريــة ، وتقــوم باتخــاذ تـــدابير الــذي يشــمل مــا 

 .3"مناسبة لصون هذا الحق
 :الحق في التمتع بالصحة و الرعاية الصحية .2

لــيس  عي بمــا يجــبتعمـل الصــحة فــي إشـباع اإلنســان مجموعــة مـن المتطلبــات المؤديــة إلــى تحقيـق الشــفا و المعافــاة و الـو 
خـر وفقـًا لمـا يحــب أن و اآلن الصـحة تمكـن الفـرد مــن العطـاء وتـدور فكـرة الصــحة حـول المعاملـة بـين الــنفس إبمـا هـو كـائن حيــث 

يكون  فالصحة تعتبر من األساسيات في حيـاة اإلنسـان أي السـالمة فـي الظـاهر و الكـامن و المعافـاة مـن اآلالم جميعهـا الجسـمية 
اإلنسـان بالصـحة ال تكـون فقـط فـي البـدن بـل حتـى فـي المعاملـة و ال تكـون لهـا قيمـة مـا لـم يتحقـق فـي  و النفسـية و العقليـة وعالقـة

 .سلوك و أفعال و يجب النظر إليها بمنظور يعود على كيفية تعامل اإلنسان مع نفسه و اآلخر
ن الخـارج أي العاهــات فهـي خلـو اإلنسـان مـن المـرض ووجـود الجسـم فـي حالـة متزنـة دون وجـود أي خلـل سـواء فـي البـدن مـ

أو إصابات في أطراف أو من الداخل أي وجود خلل في أي خلية مـن خاليـا الجسـم و التـي بالتـالي سـوف تـؤثر عليـه تـأثيرًا مباشـرًا 
والصـحة ال يقصـد بهــا الصـحة الجســمية فقـط بــل الصـحة النفســية وهـي خلـو الفــرد مـن أي أمــراض نفسـية وعقليــة أو عقـد أو وجــود 

عقلـي بــه وعالقـة اإلنســان بالصـحة  هــي عالقـة يجــب أن تكـون مبنيــة علـى حفــاظ اإلنسـان علــى جسـمه مــن أي  اكتئـاب أو هــوس
مـرض مهمـا كانـت بسـاطته وعــدم وجـود الضـرر بـه أي وقايــة اإلنسـان نفسـه مـن جميـع األمــراض النفسـية و العقليـة و البدنيـة ففــي 
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لنفســية و الثقـة نتيجــة للتكامـل الصــحي كــذلك يجـب ان تكــون عالقــة حالـة خلــو اإلنسـان مــن هــذه األمـراض تلقائيــًا يشـعر بالراحــة ا
اإلنسـان بالصـحة ليسـت فقــط بالمحافظـة عليهـا و الخلـو مــن المـرض بـل يجــب عليـه أن يكتسـب خبـرة ومعرفــة ويكـون ملمـًا بــبعض 

لخـوف و القلـق عـن نفسـه ا حبعـاد شـبإفرت هـذه الشـروط فـي الفـرد يسـتطيع اإلرشادات الصحية والتوعية و التثقيف الصحي فـإذا تـو 
وعقلـه وألن هــذا سـيؤدي بــه الـى مــايعرف بالوسوسـة النفســية التــي مـن خاللهــا أحيانـًا ينشــأ المـرض النفســي فنجـد أن البيئــة العربيــة 

 .متوسط الحرارة و البرودةو بيئة صحية الن الموقع الجغرافي مالئم 
ع البيولــوجي عــن طريــق أكــل الطعــام الــذي يحتــوي ويســتطيع اإلنســان الحفــاظ علــى صــحته مــن خــالل الطعــام وهــو اإلشــبا

فيتامينـات يســتفيد منهــا الجســم وبـه البروتينــات و الــذي يحتــوي علـى نســبة مــن المــاء و الكالسـيوم وغيــره مــن الفيتامينــات الن هــذه 
عـن طريـق أكــل الفيتامينـات لهـا وظـائف كـل حسـب أهميتهـا فـي بنـاء الجسـم و العظـام و الجلـد و الـدم وفـي حالـة نقـص أي فيتـامين 

األطعمـة غيــر المفيـدة يــؤدي إلـى الخلــل و الضـعف فــي البيئـة الجســمية كـذلك يجــب علـى اإلنســان الحفـاظ علــى صـحته مــن خــالل 
الوجبات في اليـوم وعـدم اخـتالط األصـناف ألنـه فـي حالـة أكـل اإلنسـان بهـذه الطريقـة قـد يضـر بصـحته وتصـيبه وعكـة عدد تنظيم 

ادة الـــوزن أحيانــًا إلـــى أمــراض فـــي الجســم مثـــل الســـكري وتصــلب الشـــرايين وقــد اهـــتم المجتمـــع صــحية ويـــؤدي بــه إلـــى التخمــة وزيـــ
م تشـريع بعـض القـوانين المتعلقـة بالتأمينـات االجتماعيـة فـي حـاالت المـرض و البطالــة 1211البريطـاني بهـذه القيمـة حيـث بـدأ عـام 

اعيـة عـانى منهـا المواطنـون فـي انجلتـرا أدى ذلـك إلـى زيــادة ونتيجـة لنشـؤ الحـرب العالميـة األولـى ومـا نـتج عنهـا مـن مشــكالت اجتم
االهتمـام مــن قبــل الحكومــة علــى تنميــة بـرامج الرعايــة االجتماعيــة فــي مجــاالت الصــحة والرفاهيـة كمــا اهــتم بتــوفير الرعايــة البديلــة 

ى االســـتخدام ن لمســـاعدتهم علــذات المـــدارس الخاصــة بــالمعوقيالــلألطفــال المعــوقين الـــذين اضــطرتهم الظــروف للنبـــذ و الحرمــان وب
ت بنشــر مكاتـب الصــحة المدرسـية ومراكــز المســاعدات الفنيـة التــي تقـوم  بصــرف األلبـان و الوجبــات الغذائيــة دأاألمثـل لقــدراتهم وبـ

 لألطفـال وكــان دور الدولــة اتجــاه هــؤالء األطفــال باإلشــراف علــيهم وتقـديم الرعايــة الصــحية لهــم وتــوفير الغــذاء المناســب لهــم ولمــا
كانت المصانع في انجلتـرا خـالل تلـك الفتـرة تعتبـر بمثابـة بيئـات صـالحة لتكـاثر األمـراض نظـرًا لإلعـداد التـي كانـت تهمـل فـي هـذه 
المصـانع نجــد أن العمــل علــى رفـع مســتوى التنميــة و الرعايــة الصـحية و األمــن الصــناعي وخاصــة فـي مجــال العــاملين بالصــناعة 

هتمام تجاهلهم علـى المسـتوى القـومي كمـا بـدأت بعـض المصـانع الكبـرى إضـافة أنـواع مـن الرعايـة ر االو المعدنية و التعدين بدا بظه
الصـحية للعــاملين بهـا مثــل تـوفير طبيــب كـل أو بعــض الوقـت فــي المصـنع باإلضــافة إلـى هيئــة تمـريض وذلــك لتـوفير الضــمانات 

تـوفرة بـانجلترا وذلـك للفئـات اآلتيـة المكفـوفين ومعاشـات م أصـبحت التأمينـات االجتماعيـة م0252رًا من عام االصحية للعمال واعتب
الشـيخوخة وتأمينــات ضــد البطالــة وتأمينــات صــحية ضــد األمـراض ومعــاش لألرامــل و األيتــام و المحــرومين وصــدر تشــريع عــام 

در مـن المتخصصـين م يتعلق بالخدمات الصحية لتوفير أعضاء هيئة طبيـة وهيئـة تمـريض وبنــــاء المستشفيــــات وا عـداد كـــــا0286
 . (1) في مجال التنمية و الرعاية الصحية

أيضــًا ركــز المجتمـــع البريطــاني علــى هـــذه القيمــة مــن خـــالل البحــوث االجتماعيــة التـــي قــام بهــا أعضـــاء المجلــس المركـــزي 
األمـراض بسـبب سـوء  للفقراء التي كشفت انتشار األمراض المتوطنة بين الفئات الفقيرة وبين ارتباطها بما يصيب الفقـراء مـن بـؤس
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السـكن وعـدم  تـوفر المقومـات الصـحية وسـوء التغذيـة وفـي كافـة انجلتـرا كانـت األحيـاء الشـعبية محرومـة مـن الميـاه النقيـة الصـالحة 
نشــــاء  للشـــرب ونتيجـــة لهـــذا قامــــت الحكومـــات بتطـــوير برنــــامج للوقايـــة مـــن األمــــراض المعديـــة بتـــوفير الميــــاه النقيـــة و المجـــاري وا 

الحــدائق العامـــة الواســعة للتــرويح عـــن أفــراد الشـــعب كــذلك أصــبح التطعـــيم العــام ضــد الكـــوليرا أو التيفــوس و الجـــذري  المنتزهــات و
علــى تكــوين هيئـة عامــة لإلشــراف الصـحي علــى المســتوى القــومي -م1913بالمجـان ونــص قــانون الصـحة العــام الــذي صـدر عــام 

مـــراض المعديــة وتحســـين حالــة المســـاكن و األحيــاء الشـــعبية إلــى جانـــب وتســاهم بتقـــديم معونتهــا إلـــى الســلطة المحليـــة لمقاومــة األ
 .(   1)برامج التثقيف و التوعية الصحية للمحافظة على الصحة العامة 

م قـــانون الضـــمان االجتمـــاعي 0252وفــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة بدايـــة الثالثينيــات مـــن هـــذا القـــرن ثـــم صــدور عـــام 
اعيــة ضــد الشــيخوخة وصـــرف معــاش الشــيخوخة و التــأمين ضــد البطالــة و المســاعدات العامـــة  و واشــتمل علــى التأمينــات االجتم

الرعايـــة الصـــحية و االجتماعيــــة وتشـــمل بــــرامج لخـــدمات األمومــــة والطفولـــة و المعـــوقين مــــن األطفـــال وبــــرامج التأهيـــل المهنــــي و 
رحــى وخاصــة أثنـاء الغــزوات و الفتوحــات اإلســالمية الصـحة العامــة واعتنــى الـدين اإلســالمي بهــذه القيمــة وبرعايـة المرضــى و الج
وعزلــوا المرضـى وكانــت الرعايـة االجتماعيــة ( ابــن سـينا)واهـتم المسـلمون بتقــديم الطـب وبــرز علمـاء مســلمون فـي هــذه المهنـة مثـل 

ة وخاصـة رعايـة الطبية تشمل توفير العالج ونفقات األغذية وفـي حالـة تـوفي المـريض يرعـى بيـت المـال أسـرته أيضـًا اهـتم بالصـح
أيضــًا تـم االهتمــام  (2)متنقلــة واهـتم بتقـدم الطــب والعلـوم الطبيـة وأصــحاب العاهـات فنشـأت مستشــفيات ثابتـة و المرضـى و العجـزة 

أنشـأت لتـدعيم الخـدمات الطبيـة بعـدد مـن البـرامج الصــحية "بالتنميـة الصـحية وذلـك مـن خـالل تقـديم خـدمات الرعايـة الصــحية حيـث 
نهــا بــرامج رعايــة الطفولــة و األمومــة وبــرامج تنظــيم األســرة والصــحة النفســية و العيــادات النفســية ورعايــة مــرض و االجتماعيــة وم

وقــد أشـــار .(3)"الــدرن وتــأهيلهم وكلهــا خــدمات أساســية تقــدمها األجهــزة الطبيــة للمـــواطنين فــي مرحلــة العــالج والنقاهــة وبعــد الشــفاء
الصــحة جـزء ال يتجــزأ مــن التنميـة االقتصــادية واالجتماعيــة " صــحة العالميـة أن م لمنظمــة ال2331_م1222برنـامج العمــل التاسـع 

، ويشـير إلـى أن معظــم 4"ولـئن كانـت الصـحة غايـة أساسـية مـن غايـات التنميـة فـإن القـدرة علـى التنميـة نفسـها تتوقـف علـى الصـحة
ل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة م خفــض معــد2311األهـداف التنمويــة األلفيــة لهــا عالقــة بالصــحة حيــث المطلــوب فـي عــام 

بمقـدار الثلثـين ومعـدل وفيـات األمهـات بمقـدار ثالثـة أربـاع ووقـف أنتشـار فيـروس األيـدز والمالريـا وغيرهمـا مـن األمـراض السـارية 
تاحــة األدويـــة ذين ال يحصــلون علــى ميــاه الشـــرب اآلوخفــض نســبة األشــخاص الـــ منــه وخــدمات الصــرف الصـــحي إلــى النصــف وا 

 .بأسعار ميسورة في الدول الناميةاألساسية 
م الفقــر 1221وأرتـبط مصــطلح الفقــر بالصــحة ولعلــه أكثــر صــله وقــد عرفــت القمــة العالميــة حــول التنميــة االجتماعيــة عــام 

حالــة تتصــف بالحرمـان الشــديد مــن حاجـات اإلنســان األساســية والتــي يشـمل الغــداء ومــاء الشـرب النقــي ومرافــق اإلصــحاح " بأنـه 
نمــا أيضـــا علـــى اإلتاحــة لـــرأس المـــال و هــو اليبنـــي فقـــط علــى الـــدخل المـــادي علـــوم و صـــحية والســـكن والتعلــيم اإلتاحـــة للوالرعايــة ال ا 
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، وقد أوضحت الدراسات والتقارير واإلحصـاءات وجـود عالقـة تبادليـة قويـة بـين الصـحة والفقـر حيـث أكـدت بـإن الفقـر 1"االجتماعي
يمرضــون أكثـــر وأشــد ويموتــون فـــي ســن مبكـــر مــن األغنيــاء فهـــو يــدمر حيـــاة  عامــل مســاعد أو محفـــز إلعــتالل الصــحة فـــالفقراء

" أكبــر عــدو للصــحة فــي الــدول الناميــة" اإلنسـان ، وقــد وصــفه الســيد كــوفي عنــان األمــين العــام لألمــم المتحــدة األســبق الفقــر هــو 
حـــد مـــن قـــدرة الشـــخص علـــى العمــــل تفالـــدول الناميـــة أكبـــر مشـــكلة تواجههـــا هـــو إعـــتالل صـــحة أفرادهـــا الجســـدية والنفســـية والتـــي 

نتاجيــة وتــؤدي بهــم إلــى البطالــة أو القيــام بمهــن هامشــية قــد تضــر بصــحتهم خاصــة وأن معظمهــم أميــون وأعتبــر كــوفي عنـــان واإل
نبالـدعاء فقـط و  كنعمـة ترتجـى سألتطلع إلى اليـوم الـذي سـينظر فيـه إلـى الصـحة لـينني إ" لصحة حق من حقوق اإلنسان بقولها مـا ا 

، وأكــدت الــوزيرة األلمانيــة األتحاديــة لشــئؤون التعــاون االقتصــادي والتنميـــة  2"قــوق اإلنســان ينبغــي النضــال مــن أجلـــهكحــق مــن ح
الحـق فـي التمتـع بـأعلى مسـتوى يمكـن بلوغــه " زيـل بقيمـة الصـحة وحـق التمتـع بهـا وعالقتهـا بالتنميـة بقولهـا _هايـديماري ونكزوريـك

، وقــد أشـارت إلـى أهميــة 3"نمائيـة لأللفيـةة التــي نبـذلها لتحقيـق األهــداف اإلم جهـود التنميـمـن الصـحة البدنيـة والعقليــة يقـع فـي صــمي
نمائيـة التابعـة ة حـول سياسـات اللجنـة المسـاعدة اإلحقوق اإلنسان وعالقتها في التعاون فـي مجـال التنميـة مـن خـالل تبنـي أول ورقـ

م ، وأكـدت علــى أن الفقـر وا عــتالل 2337فــي فبرايـر شــباط ( نميـةحقـوق اإلنســان والت) لمنظمـة التعـاون االقتصــادي والتنميـة حــول 
منــه والعــيش فـي مســكن يفتقــر للشـروط الصــحية كلهــا ونقـص الطعــام المغــذي أو الميـاه اآلالصـحة وثيقــا األرتبـاط ، فــنقص التعلــيم 

للمـرض والعكـس صــحيح  األكبـر ءاني الفقــراء مـن العـبعوامـل كانـت لهـا علـى الـدوام أثـر ســلبي علـى صـحة النـاس وبالمحصـلة يعـ
فالصـحة العليلـة كانـت علــى الـدوام سـببا فــي زيـادة خطـر توريــث الفقـر مـن جيـل إلــى الجيـل الـذي يليــه وهـي بـذلك تتفــق مـع مـا قالــه 

 4نسانعن الفقر وخطر تأثيره على صحة اإلالسيد كوفي عنان األمين السابق لألمم المتحدة 
لألفـــراد حقــًا مــن حقـــوقهم فاإلنســان هــو مصـــدر العمــل و اإلنتــاج وهـــو  ممــا ســبق ذكـــره يمكــن القــول بـــأن الرعايــة الصــحية

العامـل األول فــي االقتصــاد القــومي ولــذا ينبغــي أن يكــون عائــد للتنميــة وقفـًا عليــه وحقــًا مــن حقوقــه وقــد أكــد دســتور هيئــة الصــحة 
 العالمية في كثير من فقراته حق المواطنين في الرعاية الصحية فمن ذلك مثالً 

بالنســبة لجنســه أو دينــه أو عقيدتــه  هحــد الحقــوق الرئيســة لكــل إنســان يعتبــر مــا يميــز أمتــع بــأعلى مراتــب الصــحة إن الت" 
أن الحكومـــات مســـؤولة عـــن صـــحة شـــعوبها ولـــن يتـــأتى لهــــا أن "ومنهـــا أيضـــًا ( 5)"السياســـية أو حالتـــه االجتماعيـــة و االقتصـــادية

وهــذا يتفـق مــع ماجــاء فـي اإلعــالن العــالمي (6)" ار مــن العدالــة االجتماعيـةتضـطلع لهــذه المسـؤولة إال باتخــاذ تــدابير فعالـة فــي إطـ
لكــل شــخص الحــق فــي مســتوى مــن المعيشــة كــان للمحافظــة علــى الصــحة و الرفاهيــة لـــه "بأنــه  (52)لحقــوق اإلنســان فــي المــادة 

ة الالزمــة ولــه الحــق فــي التــأمين وألسـرته يتضــمن ذلــك التغذيــة و الملــبس و المســكن و العنايــة الطبيــة وكــذلك الخــدمات االجتماعيــ
معيشته في حاالت البطالة و المرض و العجـز و الترمـل و الشـيخوخة وغيـر ذلـك مـن فقـدان وسـائل العـيش نتيجـة لظـروف خارجـة 

                                                                 
1
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ينبغــي للـدول أن تتخــد علـى الصــعيد "والمثمتلــه فـي أنـه  9، كمــا يتفـق مــع مـا جــاء فـي إعـالن حــق التنميـة فــي المـادة (1)"عـن ارادتـه
طني جميــع التـــدابير الالزمــة إلعمـــال الحــق فـــي التنميــة ويجـــب أن تضــمن فــي جملـــة أمــور تكـــافؤ الفــرص للجميـــع فــي إمكانيـــة الــو 

وصولهم إلى الموارد األساسية والتعليم والخـدمات الصـحية والغـداء واإلسـكان والعمـل والتوزيـع العـادل للـدخل ، وينبغـي اتخـاذ تـدابير 
شــط فـي عمليـة التنميــة، وينبغـي إجـراء إصــالحات اقتصـادية واجتماعيـة مناســبة بقصـد استئصــال فعالـة لضـمان قيــام المـرأة بـدور ن

 .2"كل المظالم االجتماعية
نسـتنتج ممـا سـبق بــأن الرعايـة الصـحية تعتبـر نوعــًا مـن االسـتثمار البشــري فـي العمليـة اإلنتاجيـة فعــن طريقهـا يمكـن تنميــة 

لكميـة تسـاعد الرعايـة الصـحية علـى تقليـل نسـب الوفيـات بـين األطفـال و الشـباب وهـذا مــن المـوارد البشـرية كمـًا وكيفـًا فمـن الناحيـة ا
شــأنه أن يزيـــد فــي إعـــداد الســـكان فتــزداد بـــذلك القــوى البشـــرية القـــادرة علــى العمـــل و اإلنتــاج ومـــن الناحيـــة الكيفيــة تســـاعد الرعايـــة 

 الصحية على القضاء على األمراض المتوطنة
لتي تضعف حيوية األفراد وتجعل الحيـاة عبئـًا ثقـياًل علـيهم فتتحسـن صـحة األفـراد وتـزداد مقـدراتهم و أمراض سوء التغذية ا 

على العمل سواء بالنسـبة لعـدد السـاعات التـي يشـتغلونها كـل يـوم او بالنسـبة لمقـدار العمـل الـذي يؤدونـه أثنـاء حيـاتهم وبـذلك ترتفـع 
 .معدل الكفاية اإلنتاجية ويزداد إنتاج المجتمع

ن تفتــك أمــراض التــي تضــعف حيويــة الجســم دون جـد نــوعين مــن الرعايــة  الصــحية األولــى تهــدف إلــى القضـاء علــى األيو 
تاريا فهــذا النـــوع مـــن الرعايـــة مـــن شـــأنه ان يزيـــد معـــدل الكفايـــة نبــالفرد وتقضـــي عليـــه قضـــاء ســـريعًا مثـــال ذلـــك المالريـــا و الدوســـ

ن و النـوع الثـاني مـن الرعايـة الصـحية يهـدف إلـى القضـاء علـى األمـراض التــي اإلنتاجيـة دون أن يترتـب عليـه زيـادة فـي عـدد السـكا
تفتك باإلنسان وتقضي عليه بسرعة كالحمى الصفراء و الطاعون وهذا النـوع  مـن الرعايـة مـن شـأنه أن يزيـد فـي عـدد السـكان دون 

 .ان يترتب عليه تغيرات ملحوظة في الكفاية اإلنتاجية
لتـــي تهـــتم بتقــــديم ناحيـــة تقـــديم الرعايـــة الصـــحية الصـــحي يـــؤثر تـــأثيرًا ايجابيــــًا فـــي ذا المجـــال اوفـــي النـــاحيتين االهتمـــام بهـــ

والعنايــة بالخــدمات التــي تــؤثر علــى صــحة اكبـــر ( الوقايــة خيــر مــن العــالج)الوقائيــة و العالجيــة المتمثلــة فــي  الخــدمات الصــحية 
ذيـــة علــــى اعتبـــار أن ســــوء التغذيـــة ينـــتج عنــــه العديـــد مــــن عـــدد ممكـــن مــــن النـــاس و االهتمـــام بالخــــدمات التـــي تتعلــــق بحســـن التغ

، لــذا يجـب أن تكــون عالقـة اإلنســان بقيمـة الصـحة هــي عالقـة تعزيــز أي الوقايـة مــن األمـراض جميعــًا (3) األمـراض مثـل فقــر الـدم
لمـــام  نفســيًا وعلقيـــًا وبـــذنيًا أي بمعنــى التكامـــل الصـــحي الــذي يـــوفر الثقـــة بـــالنفس ويجــب أن تكـــون عالقتـــه بالصــحة علـــى درايـــة وا 

بـــاألمور الصــــحية والتوعويـــة وال ينبغــــي أن تكـــون عالقتــــه بهـــا عالقــــة خـــوف أي التفكيــــر بـــالمرض والوســــواس الـــذي يثيــــر القلــــق 
 .واألستسالم للمرض أو عدم األهتمام بالكشوفات والفحوصات الصحية والمتابعة 
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 :الحق في التعليم  .3
المعــارف التــي تتميـز بالوحــدة و التعمـيم و ال تســتند إلـى فــروق فرديــة أو  العلـم معنــى يـرادف المعرفــة و يطلـق علــى مجمـوع

العلـم إدراك كلـي أي إدراك الماهيـة التـي هـي كليـة بـالقوة "األذواق الشخصية فالعلم عند أرسـطو يـأتي بمعنـى اإلدراك الكلـي فـي قولـه 
،وأيضـًا يطلـق علـى التعقـل أو علـى حصـول الشـيء فـي (1)"وتصـير كليـة العقـل متـى التفـت العقـل إلـى جزيئاتهـا الحقيقيـة و الممكنـة 

الــذهن أو إدراك المســـائل أو حقـــائق األشــياء وعللهـــا وبمـــا انــه مـــرادف للمعرفـــة فانــه يتميـــز عنهـــا بكونــه  مجموعـــة المعـــارف التـــي 
عـد و المعلومـات تكـون ، أيضـًا هـو طريقـة للدراسـة تكـون مبنيـة علـى قواعـد و أدلـة وبراهين،وهـذه القوا  (2)تنصف بالوحدة و التعميم 

خاصـة لالختبـارات و الدراســات لتثبـت صـحتها مــن عـدمها،فالعلم يعتبـر نوعــًا مـن أنـواع المعرفــة البشـرية المنظمـة التــي ترشـدنا إلــى 
بعــض بتسلســـل تــاريخي وزمنـــي  التــراكم المعرفـــي و المــرتبط ببعضـــهكمــا يقصـــد بــه ( 3)الطريــق الصــحيح و الســـليم وفــق أنشـــطتها 

،والعلــم تعتمـد نتائجـه علــى (4)"تـائج بالمقـدمات فــي االسـتدالل السـليمالنتـي تــرتبط بعضـها بـبعض ارتباطــًا معـارف النسـق مــن ال"فهـو
تاريخيـــًا ألي مجتمــع مــن المجتمعــات والتــي يمكــن دراســتها و التحقيــق مـــن الــوعي االجتمــاعي وفــق نســق متطوراً الواقــع فهــو يشــكل 

هـــا قنــه الميـــدان الــذي يكشـــف القــيم ومكانتهـــا وتحقيإ،(5)رة المجتمــع العلميـــة صــدقها وتجديـــدها علــى نحـــو أكثــر دقـــة مــن خـــالل خبـــ
 .للقياس ويضع لها المعايير التي تبين االختبارات المختلفة بين األفراد وفروقهم الفردية

 .جق من صدقها أو كذبها عن طريق النتائواعد وقوانين يمكن قياسها والتحقالعلم هو تلك المعارف المبنية على ق نإذ
تمييـز بــين مـا هـو صـح وخطــأ و ليسـتطيع اإلنسـان مـن خـالل القــيم العلميـة ان يكـون حضـارة تســاعد علـى التقـدم األفضـل ل

جــل التقــدم إلــى األفضـــل دون أن أالعالقـــة بــالعلم عالقــة حضــارية مــن ن أمــا يتناســب مــع احتياجــات المجتمــع و الضــار و النــافع وب
العربـي والـدين اإلسـالمي مثـل عمليـات القضـاء علـى النـوع أو الجـنس البشـري أو  توظف ألغراض سلبية تتعارض مـع قـيم المجتمـع

 .عن طريق االستنساخ البشري
أعطيــت المجتمعــات المصــرية الفرعونيــة القديمــة قيمــة للعلــم ووجــدت العديــد مــن المــدارس التــي كانــت تســمى بيــت الحيـــاة و 

ن و الفنـون وأكـدوا علـى هـذه القيمـة مـن خـالل السـماح للعامـة بـدخول يانو التي كانت ملحقـة بالمعابـد وكـان يـدرس فـي ذلـك الوقـت القـ
ر القــديم هــي اللغــة شــراف وكانــت اللغـة الســائدة فــي مصـألكانــت المراحـل مقصــورة علــى أبنـاء االمرحلـة األولــى للــتعلم مجانـًا بينمــا 

اتــات ولكــل صــورة معنــى أو أكثـــر ي الحــروف المقدســة وكانــت تتكــون مــن عالمــات وصــور مختلفــة لحيوانــات و نبأالهيروغليفيــة 
وركــز فرعــون علـــى هــذه القيمــة مـــن خــالل ترتيبــه لألطفـــال مــن أبنــاء الشـــعب فــي مقــره ويطلـــق علــيهم أطفــال بيـــت فرعــون وكـــانوا 
يدرســون الرياضـــة و الرمايــة و القتـــال ثــم عنـــدما يكبــرون يصـــبحون ضــباط ميـــدان وكانــت المعابـــد تســاهم أيضـــًا فــي تـــدعيم قيمـــة 
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ليميــة فقــد كــان يلحــق بالعمبــد مدرســة يــتعلم فيهــا الشـباب الرســم و الحفــر ونحــت التماثيــل وكانــت بالمعبــد كليــة تحتــوي الرعايـة  التع
 .  (1)على المخطوطات الدينية و األخالقية حيث ركز هذا المجتمع أيضًا على قيمة األخالق

شــراف وكانـت العامــة تعطــي للعمــل الء و األدها مقتصــرة فقــط علـى النــبأمـا بالنســبة لقيمــة العلـم فــي المجتمــع الرومـاني نجــ
شــراف يتمــع بـه األ ا،واهـتم المجتمــع اإلغريقـي بقيمــة الـتعلم والعلـم حيــث كـان اميتـاز  (2)قيمـة باعتبـاره مصــدرًا للـرزق أكثـر مــن العلـم 

 .(3)وحدهم دون سائر أبناء الشعب ولكن هناك ما يشير إلى اهتمام الدولة بتعليم األيتام وخاصة أيتام الحرب 
نشــاء  تونجـد ان مـن ضـمن القــيم التـي ركـز  عليهــا خـدمات الرعايـة االجتماعيـة هــي التعلـيم حيـث اهتمــت بـالتعليم المجـاني وا 

م الكبـــار ودور الحضــــانة يالمعاهـــد الخاصـــة لـــذوي العاهـــات وضــــعاف العقـــول و المعـــوقين وتقـــديم الوجبـــات الغذائيــــة وفصـــول تعلـــ
 ( 4)واستثمار وقت الفراغ

ألوربــي لبريطـاني أيضــًا ركــز علـى هــذه القيمــة حيـث كــان هنــاك اهتمـام ببــرامج التعلــيم االبتـدائي مــن مرحلــة وفـي المجتمــع ا
باإلضـافة إلــى المرحلــة التعليميـة االبتدائيــة و الثانويــة وقــد أنشـأت فــي هــذه الفتـرة مكاتــب توجيــه لمســاعدة ( الحضــانة)قبـل المدرســة

وركـز الـدين اإلســالمي علـى هــذه القيمـة وحــث ( 5)سـب مــع قـدراتهم واحتياجــاتهم الطـالب فـي اختيــار تخصصـاتهم المختلفــة بمـا يتنا
وكـان المســجد ( اطلبــوا العلـم  ولـو فــي الصـين"نــه ال خيـر فـيمن تواتيــه فرصـة وال يـتعلم ألم و اإلشــادة بالعلمـاء وبفضـلهم و علـى الـتع

التعــاليم إلــى المسـلمون ويتلقــون فيــه  البحــث وتلقــي فيـهيقــام فيــه حلقـات  فـي اإلســالم هــو المؤسسـة االجتماعيــة و الثقافيــة و الدينيـة
 .(6)( ويرفع هللا الذين ءامنوا منكم والذين ُأتوا العلم درجات: )العلم وقد كرم هللا العلماء بقوله 

إن التنميـــة االقتصــادية ليســـت الحاجــة البشـــرية "وأشــار ســـان ســيون إلـــى أهميــة هـــذه القيمــة فـــي التنميــة االقتصـــادية بقولــه 
حيـدة فـالفنون و العلـوم األخالقيـة لهــا دور جـوهري يقـوم بـه أيضــًا وعلـى رجـال الصـناعة أن يســيطروا علـى الشـؤون الماليـة ولهــم الو 

الـرأي األخيــر ممــا ينبغـي عملــه ولكــنهم يتلقــون المشـورة مــن العلمــاء و الفنـانين الــذين علــيهم ان  يتعــاونوا فـي تهيئــة التوجيــه الســليم 
يعلــق علــى األهميـــة القصــوى علــى التربيـــة التــي ال يســيطر عليهـــا فــي خطتــه ســـوى العلمــاء وتقــوم علـــى للجميــع وفــي هــذا المجـــال 

 "أساس من التعليم االبتدائي العام الذي يقصد بـه غـرس نظـام سـليم مـن القـيم االجتماعيـة يقابلـه تقـدم المعرفـة فـي نفـوس الشـعب كلـه
(7). 

فقـد أشـار إلـى أن القـدرات المكتسـبة و النافعــة ( ثـروة الشـعوب)كتابـه سـميت تكلـم عـن أهميـة التعلـيم فـي مـواطن كثيـرة مــن   
اكتسـاب مثــل هــذه القــدرات عــن "لـدى ســائر الســكان أو أعضــاء المجتمـع تعتبــر ركنــًا أساســيًا فــي مفهـوم رأس المــال الثابــت فيقــول 

شخصــيته بـر رأس مـال تابــت يتحقـق فـي طريـق رعايـة صــاحبها فـي أثنـاء تعليمــه ودراسـته أو تدريبـه يكلفــه دائمـًا نفقـات حقيقيــة تعت

                                                                 
1
  . 61خدمة االجتماعية نظرة تاريخية مناھج الممارسة و المجاالت،الم تب الجامعي الثديث،صاحمد مصطفل خاطر،ال -

2
  .69المرجأ السابق،ص -

-
3

 .72م،ص8991دمحم سيد فهمي،الرعاية االجتماعية واألم  االجتماعي،اإلس ندرية ،الم تب الجامعي الثديث، 
4
 .17المرجأ السابق،ص - 
5
.78جتماعية نظرة تاريخية مناھج الممارسة و المجاالت،الم تب الجامعي الثديث،صاحمد مصطفل خاطر،الخدمة اال -

 

6
 (88)سورة  المجادلة اآلية  - 
7
 .676م،ص8977القاھرة ،م تبة وھبه ، عبدالباسط دمحم حس ،التنمية االجتماعية،  -
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من ثروة الشـخص إال أنهـا فـي الوقـت ذاتـه تشـكل جـزءًا مـن ثـروة األمـم التـي ينتمـي  ءان كانت تعتبر جز ا  وهذه المواهب و القدرات و 
 . (1)"إليها األفراد
ل علـــى إنمــاء ملكاتـــه نــه يقـــرر اإلنســان المـــتعلم داخــل إطــار التنظـــيم الرأســمالي ليســـتطيع إذا جــد واجتهــد العمـــل وعمــأكمــا 

ذا كســب هـذه المعركــة وأصـبح منظمــًا كفــؤ اوقد  ارتـه اإلنســانية أن يكتسـب معركــة المنافسـة بينــه وبـين زمالئــه فـي نفــس الصـناعة وا 
 .نه الشك سيفيد اإلنتاج في الداخل فيزيد بذلك ثروة البالدإف

فــي العمليـة اإلنتاجيــة و التعلــيم فـي نظــره ســلعة  أمـا الفريــد مارشــال نظـر إلــى التعلــيم كنـوع مــن االســتثمار البشـري الرئيســي
اقتصـادية ألنهـا متصـلة بحاجـات المجتمـع عمومــًا و للقـوى العاملـة علـى وجـه الخصـوص ولهــذا فهـو يؤكـد علـى أهميـة التعلـيم الفنــي 

وهــو يـرى أن ابلــغ أنــواع ير اليـد العاملــة الفنيـة التــي تمـارس كافــة عمليـات اإلنتــاج علـى اخــتالف أنواعهـا بباعتبـاره وســيلة فعالـة لتــد
 .ثمر في اإلنسانتسيرأس المال قيمة هو رأس المال الذي 

ن اإلنسـان بـالعلم و المعرفـة نـاس ال يمكـن أن تعـيش فقيـرة ذلـك ألن فئـة متعلمـة مـن الإ (أصـول االقتصـاد)ويقول في كتابـه 
يســــتطيع أن يســــخر كــــل قــــوى الطبيعـــــة ع الو الــــوعي و الطمــــوح و القــــدرة علــــى العمــــل و اإلنتــــاج و القــــدرة علــــى الخلــــق و اإلبــــدا 

ومصادرها وما في باطن األرض وما فوقها لصالحه و االرتفاع بمستوى معيشته وتوفير الحيـاة الكريمـة لـه وقـد أظهـرت العديـد مـن 
كفايـــة الدراســات بـــأن االســـتثمار فــي التعلـــيم يـــؤدي إلـــى زيــادة العائـــد علـــى األفــراد و المجتمعـــات كمـــا يـــؤدي إلــى ارتفـــاع مســـتوى ال

 .( 2)اإلنتاجية وزيادة معدل اإلنتاج 
مـــن المجتمعـــات ( العلـــم و الـــتعلم)ممــا ســـبق يمكننـــا القـــول بـــأن المجتمعـــات و المفكـــرين و البحـــاث أكــدوا علـــى هـــذه القيمـــة 

غايـة فــي  القديمـة إلـى المجتمعـات الحديثـة مـع اخـتالف نظـرة كـل مجتمـع إلـى هـذه القيمـة وأهميتهـا بالنسـبة للمجتمعـات والـذي تعتبـره
حـد ذاتهــا ووسـيلة لتنميــة الفـرد والمجتمــع وينبـع اإلعتــراف بـه كحــق مــن حقـوق اإلنســان مـن أنــه الغنـى عنــه للمحافظـه علــى كرامــه 
الفـرد وتعزيزهــا وتعتــرف العديــد مــن الصــكوك الدوليــة واإلقليميــة والوطنيـه بــالحق فــي التعلــيم ومنهــا العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق 

وكـذلك اإلعــالن العــالمي  29،22، واتفاقيــة حقـوق الطفــل فـي المــادتين 13،11رقــم  تيناعيــة والثقافيـة فــي المـادواالجتم االقتصـادية
م ويجـب أن يكـون التعلـيم يلكـل شـخص الحـق فـي التعلـ"ن علـى هـذه القيمـة يي ينص في المـادة السادسـة و العشـر لحقوق اإلنسان الذ

ن أن يعمــم التعلـــيم الفنــي و المهنـــي و ن يكــون التعلــيم األولـــي الزاميــًا وينبغـــي أألـــى األقــل بالمجـــان و فــي مراحلــه األولـــى األساســية ع
لزامــي علـى كــل  (3)"يسـير القبـول للتعلــيم العـالي علــى قـدم المســاواة للجميـع وعلــى أسـاس الكفــاءة  يعتبـر اإلعــالن فـي التعلــيم حـق وا 

بتدائيـة واإلعداديــة حيـث يـؤدي فـرض المصـروفات بصــورة أفـراد المجتمـع وعلـى الـدول أن  تتكفـل بــه فجعلتـه مجانيـًا فـي المرحلـة اإل
تعسـفية وتمييزيـة إلـى الحرمــان مـن تكـافؤ الفـرص فيمــا يتعلـق باإللتحـاق بــالتعليم ، األمـر الـذي يمثـل انتهاكــًا أللتزامـات الدولـة الــذي 

يم مـن خـالل ضـمان إمكانيـة اإللتحـاق بـالتعليم فعلـى الدولـة والحكومـات أن تتضـمن التمتـع بـالحق فـي التعلـ تتعلـق بإمكانيـة األلتحـاق

                                                                 
1
.621المرجأ السابق،ص -

  

2
 .612المرجأ السابق،ص - 
3
،القةةاھرة،ايتراك للطباعةة و النشةةر و (اإلعةةالم العةالمي لثقةةوق اإلنسةام)واثيةق و اإلعالنةةات و االتفاقيةات لثقةةوق اإلنسةامالسةيد ابةو الخير،نصةةوص الم -

  .72،ص2001، 8التوزيأ،ط
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بالمؤسسـات التعليميـة القائمــة للجميـع علـى أســاس المسـاواة وعـدم التمييــز،  كمـا يـرى بــأن للفـرد الحـق فــي أن يشـترك فـي أي مجــال 
فؤ فـــي إعـــالن حــق التنميـــة بضـــرورة تكـــا( 9)ثقــافي يتعلـــق بالتقـــدم العلمــي و المســـاهمة فـــي الفنــون واألدب وهـــذا يتفـــق مـــع المــادة 

ينبغـــي للـــدول أن تتخــذ علـــى الصـــعيد الـــوطني جميـــع التـــدابير الالزمــة إلعمـــال الحـــق فـــي التنميـــة ويجـــب أن " الفــرص فـــي التعلـــيم 
تضـمن ، فـي جملــة أمـور ، تكــافؤ الفـرص للجميـع فــي إمكانيـة وصــولهم إلـى المـوارد األساســية والتعلـيم والخــدمات الصـحية والغــداء 

 1"والعمل والتوزيع العادل للدخل
ن أهــي حـق لجميــع األفــراد دون تمييــز و لتعلــيم قيمــة فـي المجتمــع اإلنســاني و لل مــا سـبق ذكــره نســتطيع القــول بـأن مـن خــال

اإلعالنـات و المواثيـق الدوليـة أكـدت عليهـا وعلـى أهميتهـا لهـذا المجتمـع حيـث أعطـت للفـرد الحريـة فـي التفكيـر و االبتكـار و اإلبـداع 
ناثــسـعيًا منهــا وهــدفًا بالوصـول إلــى  إلــى ازدهـار العلــوم وارتقــاء الفنـون و األدب و التشــجيع علــى اســتثمارها  اجميــع أفـراده ذكــورًا وا 
العمـل ونشـر  لمجتمـع متمثلـة فـي تفعيـل المهـارات النـادرة فـي سـوق افـالتعليم لـه مزايـا تعـود علـى . ومنع احتكارها لفئـة أو جهـة معينـة

فـراز أفضــلالقـيم االجتماعيـة اإل المزايـا بـالطبع أكثـر قــدرة  داريـة والتخطـيط وستصـبح هــذهالنـادرة علـى القيــادة اإل العناصـر يجابيـة وا 
على دعم التنميـة المسـتدامة كلمـا وجـد االرتبـاط بـين التعلـيم مـن ناحيـة وحاجـات المجتمـع مـن ناحيـة أخـرى، ويعتبـر التعلـيم والتـدريب 

نتاجيـة تتمثـل دائمـا فــي لوسـيلة التـي يمكــن بهـا الزيـادة اإلأن ا مـن أهـم العناصـر المـؤثرة فـي إنتاجيـة العمــل ونؤكـد الدراسـات المتاحـة
قتصـــادي إلــــى مزيـــد مــــن التطــــور اإلجتمـــاعي إذ أن التــــرابط وثيـــق جــــدا بــــين دم العلمــــي وعندئـــد يــــؤدي التقــــدم االتطبيـــق ثمــــار التقـــ

 2ىالمجاالت العلمية والفنية من ناحية والظروف االجتماعية واالقتصادية من ناحية أخر 
فــي بنــاء وتنميــة القــوة البشــرية فعــن طريقــه يمكــن تنميــة قــدرات األفــراد وتزويــدهم يبــرز  دور التعلــيم  ن القــول بــأنكمــا يمكــ

بـالقيم و االتجاهــات و المعـارف التــي تمكــنهم مـن الخلــق و التجديــد و االبتكـار وترجمــة مفـاهيم الحيــاة العصــرية إلـى ســلوك يترتــب 
ونجــد أن هنـاك عالقــة بـين التنميــة و الـتعلم داخــل أي . و اإلنتــاج مـن األجيــال السـابقةعليـه إنتــاج أجيـال أســعد وأقـدر علــى العمـل 

يمكــن العمـل علــى إزالــة المعوقـات الثقافيــة و خلـق اتجاهــات علميــة جديـدة تســاعد علـى االنتقــال بالمجتمعــات  مـامجتمـع فعــن طريقه
اد علــى الخلــق و االبتكـار ويحفــزهم إلــى تحقيــق التقــدم التقليديـة إلــى مســتوى العصــر كمـا يســاعد علــى اكتشــاف وتنميــة قـدرات األفــر 

(3). 
لـذا يجـب أن تكـون عالقـة الفـرد والجماعـة داخـل المجتمـع عالقـة ألجـل التحضـر وترجمـة المعرفـة إلـى سـلوك والتقـدم والتميــز 

أن تكـون العالقـة بـه عالقـة  وتعلم المطالعة والكتابة والقدرة على األستنتاج والتحليل والتطور لبناء حيـاة ومسـتقبل أفضـل كمـا يجـب
طمـوح وزيـادة المعلومـات ووسـيلة للحصـول علـى العمـل ، المهنـة والوظيفـة التـي مـن خاللهـا يسـتطيع إشـباع حاجاتـه والقضـاء علــى 
الفقــر والبطالــة وتطــور المجتمــع ، كمــا يجــب أن تكــون عالقــة اإلنســـان بــالعلم عالقــة تدمريــة وحشــية القضــاء علــى النــوع والجـــنس 

 .على المجتمعات والقضاء 
 

                                                                 
1
 .934م،ص 2111دار الشروق،المجلد األول ،الطبعة الثانية، :القاهرة. محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان  
2
 .63م ، ص 0990الجامعة األردنية ، رسالة ماجستير ، : عمان . كامل رشيد الثل ، أثر التعليم على النمو االقتصادي حالة األردن  
3
 .621م،ص8977القاھرة ،م تبة وھبه ، عبدالباسط دمحم حس ،التنمية االجتماعية، - 
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 المصادر و المراجع

 
 : المصادر: أوال 

 القرأن الكريم. 1

 .ابن خلدون،مقدمة ابن خلدون ،القاهرة،دار الشعب. 2

 .م1227، 1ط:ابن منظور،لسان العرب،بيروت،دار صادر،المجلد الرابع .3

 .،2332،(موسوعة الشباب و السياسة)أحمد حسني،حقوق اإلنسان ،القاهرة ،مركز دراسات السياسة و اإلستراتيجية . 1
 .جميل صليا،المهجم الفلسفي ،بيروت،دار الكتاب اللبناني،الجزء الثاني. 1
 .دار الكتاب اللبناني،الجزء األول:،لمعجم الفلسفي ،بيروت_______.2
 .م1291، 1سمير كرم،الموسوعة الفلسفية،بيروت ،دار الطليعة ،ط. 7
 .2333، 3شامل لمصطلحات الفلسفة،القاهرة،مكتبة مديولي،طعبد المنعم الحقي،المعجم ال. 9
 .م1229فريد ريك معتوق،معجم العلوم االجتماعية،بيروت،أكاديمية انترناشونال،. 2
 .م 1272، 3دار الثقافة الجديدة ،ط:مراد وهبة ،المعجم الفلسفي، القاهرة. 13
 .1221م،1للنشر و اإلعالن،ط عبدهللا خشيم،موسوعة علم السياسة بسرت،دار ليبيا مصطفى. 11
 .1،1221دار الكتاب الوطنية ،ط:مصطفى عبدهللا خشيم،موسوعة علم السياسة مصطلحات مختارة،بنغازي. 12
 .م1292، 1معن زيادة ،المسوعة الفلسفية العربية،معهد اإلنماء العربي،ط.13
 . 1292، 1ألول،طالموسوعة الفلسفية العربية ،بيروت،معهد اإلنماء العربي ،المجلد ا. 11
 :المراجع: ثانياً 
 .م 2332،1احمد الرشيدي وعدنان السيد حسن،حقوق اإلنسان في الوطن العرب،دمشق،دار الفكر ،ط، .1
 .  احمد مصطفى خاطر،الخدمة االجتماعية نظرة تاريخية مناهج الممارسة و المجاالت،المكتب الجامعي الحديث .2
م،إعـداد اللجنـة الوطنيــة 1221الليبيـة المقــدم الـى المـؤتمر العـالمي الرابـع للمـرأة،بكين، التقريـر الـوطني حـول تطـور المـرأة العربيـة .3

 .لشؤون المرأة بأمانة مؤتمر الشعب العام
التنميـــة البشــــرية وأثرهــــا علــــى التنميــــة المســــتدامة ،المنظمــــة العربيــــة للتنميــــة اإلداريــــة،أعمال المــــؤتمرات ،بحــــوث أوراق عمــــل  .1

الجــامعي المكتــب .التنميـة البشــرية وأثرهــا علـى التنميــة المسـتدامة شــرم الشـيخ)دارة البيئيـة بعنــوان المـؤتمر العربــي السـادس لــإل
  .م1229الحديث،

 .1223، 1رمضان دمحم بن زايد،حقوق اإلنسان دراسة مقارنة ،زليتن،جامعة ناصر كلية االقتصاد و العلوم السياسية،ط .1
نســــــــــان عبـــــــــــر الزمـــــــــــان و المكــــــــــان،بيروت،دار الكتـــــــــــاب الجديـــــــــــد ساســــــــــي ســـــــــــالم الحاج،المفــــــــــاهيم القانونيـــــــــــة لحقـــــــــــوق اإل .2

 .م2،1229المتجددة،ط
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ساســــــــــي ســـــــــــالم الحاج،المفــــــــــاهيم القانونيـــــــــــة لحقـــــــــــوق اإلنســــــــــان عبـــــــــــر الزمـــــــــــان و المكــــــــــان،بيروت،دار الكتـــــــــــاب الجديـــــــــــد  .7
 .م1229،2المتجددة،ط،

 . م2،1227لتوزيع،طسعاد الصباح،حقوق اإلنسان في العالم المعاصر،الكويت،دار سعاد الصباح للنشر و ا .9
 .1223المكتب الجامعي الحديث،:سمير كامل أحمد وأحمد مصطفى خاطر،التنمية االجتماعية األطر النظرية ونموذج المشاملة ،اإلسكندرية .2

تراك ،القــاهرة،اي(اإلعــالن العـالمي لحقــوق اإلنســان)السـيد ابــو الخير،نصــوص المواثيـق و اإلعالنــات و االتفاقيــات لحقـوق اإلنســان
 .2331طباعة و النشر و التوزيع لل

 .م1277عبدالباسط دمحم حسن،التنمية االجتماعية، القاهرة ،مكتبة وهبه ،. 13
 .علي احمد الحوات،أسس التنمية و التخطيط االجتماعي،طرابلس،دار الحكمة . 11
 .1227فتحي الدريني،الحق ومدى سلطان الدولة في العقيدة،عمان،. 12
 .م1،1223،م3دار العالم الثالث،ط:نورين زكري،القاهرة.د:و ميشي؛التنمية ،ترجمةكاترين كوكري،فيدر . 13
 .م1272لقمان جمعة ،دروس في المدخل إلى العلوم القانونية،القاهرة،دار النهضة العربية ،.  11
 . 1222محجوب عطية الفاندي،مبادئ علم االجتماع و المجتمع العربي،البيضاء،جامعة عمر المختار،ط،. 11
  ..دمحم الجوهري،علم االجتماع وقضايا التنمية في العالم الثالث،اإلسكندرية ،دار المعرفة الجامعية. 12

 .م1229دمحم سيد فهمي،الرعاية االجتماعية واألمن االجتماعي،اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث،. 17
رغــدة زيادة،مفــاهيم التنميــة و التنميــة البشــرية و ة ،المكتــب دمحم ســيد فهمي،الرعايــة االجتماعيــة واألمــن االجتماعي،اإلســكندري. 19

 ..Sgria-aews.Vom 12.2.2332المركز االقتصادي  السوري،. االجتماعية 
 .دمحم عبدالمنعم نور،المجتمع اإلنساني،القاهرة،مكتبة القاهرة الحديثة. 12
 .لعربية للطباعة و النشرمحمود حسن،مقدمة في الخدمة االجتماعية،اإلسكندرية،دار النهضة ا. 23
 . م2331، 2محمود شريف بسيوني،الوثائق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان،القاهرة،دار الشروق،المجلد األول،ط. 21
 .2332المرأة في الجماهيرية المساواة و االختالف،تقرير التنمية البشرية ،الهيئة العامة للمعلومات،. 22 

 .م2332، تقرير التنمية البشرية ،الهيئة العامة للمعلومات،1واالختالف طالمرأة في ليبيا المساواة . 23
 .م1،1221نواف شطناوي،صالح عثامنة،التنمية وخدمات المجتمع المحلي ،المكتبة الوطنية ،ط. 21
 :الدوريات: ثالثاً 

 .م1271,221ة الثقافية، العدد،الهيئة المصرية العامة للتأليف و النشر،المكتب:احمد الخشاب،التغير االجتماعي،القاهرة .0
  12احمد المنيس،حقوق اإلنسان،العدد . 2
 .1223،92العدد:بيروت،الفكر العربي المعاصر: عياض ابن عاشور،حقوق اإلنسان،أي حق،أي إنسان. 3
مجلـــة :ضــة الربــاط،دار النه(هــوامش حـــول موضــوع حقــوق اإلنســان)دمحم عابــد الجــابري،الحوار و الواجــب أم الحقــوق الطبيعيــة . 1

 .21،2333العدد( فكر ونقد)ثقافية شهرية 
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 حتياجات التدريبية لألخصائيين االجتماعيين العاملين بالمؤسسات اإليوائية بمدينة طرابلسحديد األت

 دراسة ميدانية مطبقة على دار رعاية الطفل

 

 انتصار السنوسي صالح / إعداد الدكتورة 

 لية االدابك /أستاذ مساعد بقسم الخدمة االجتماعية

 جامعة طرابلس                                                          

 : البحث مشكلة:  أوالً 
يعد مجال الطفولة من المجاالت المهمة التي تتطلب الفهم واإللمام حيث تعتبر هذه المرحلة العمرية      

للشخصية، لذا فإن وضع البرامج الالزمة  أساسية وهامة في حياة اإلنسان وفيها تتشكل المالمح العامة
خاصة وأن رفع مستوى الخدمات والرعاية االجتماعية لألطفال بدأ . لرعايتها والعناية بها يعد مطلبًا ضرورياً 

يحقق نجاحًا في هذا المجال حيث أصبح االعتماد على البحوث العلمية في ميدان رعاية الطفولة سمة 
ي مجتمع يهدف إلى التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة للرفع من مستوى كما أن أ. أساسية لهذا العصر

 .الحياة سعيًا لتحقيق الرفاهية ألبنائه البد أن يعطي الطفولة حقها وأن يتوالها بالعناية والرعاية الالزمة لها
ل نفسه ن الطفولة السوية مؤشر من مؤشرات تقدم ونهضة المجتمع، فهي كذلك بالنسبة للطفإوحيث 

باعتباره محتاجًا لمن يرعاه ويعده للحياة حتى يكون قادرًا على المشاركة في الحياة بإيجابية وتكوين عالقات 
ناجحة مع بيئته، وتعتبر األسرة الطبيعية هي المكان المالئم لرعاية الطفل من النواحي الجسمية والنفسية 

ذا واالجتماعية، فهي الجماعة األولية الهامة لتنشئة اج تماعية سليمة يتعلم من خاللها الطفل كيفية التكيف، وا 
وفقدان األمن وسوء التوافق قد  حدث ما يعوق التنشئة السليمة ألي سبب من األسباب، فإن خلاًل ما كالخوف

 .يتسلل إلى شخصية الطفل ليكون بذلك سببًا لحالة اجتماعية غير سوية وغير متكيفة مع البيئة االجتماعية
ية األطفال، خاصة الذين حرموا ألي سبب من األسباب، من رعاية أبويهم من المجاالت وتعد رعا

اإلنسانية البالغة األهمية، وذلك ألن هؤالء األطفال ال يستطيعون بمفردهم وفي ظل غياب أبويهم أو من 
نفس الوقت  مما يجعلهم يتعرضون للحرمان ويكونون في. يرعاهم رعاية أسرية طبيعية من إشباع احتياجاتهم

 (.1)عرضة لالنحراف مما يؤدي إلى ضياعهم ويشكل خطرًا على مجتمعهم
ن مؤسسات و هيئات أهلية و حكومية إقليمية و دولية تقوم بمساعدتهم و مِد إوكما هو معلوم ف     

فاعل يد العون لهم بهدف إشباع احتياجاتهم األساسية الالزمة لنموهم و حمايتهم و إتاحة الفرص أمامهم للت
وتعتبر عملية تقديم الرعاية  .مع مجتمعاتهم بكفاءة و ايجابية تتعزز معها مشاعر االنتماء والمواطنة الصالحة
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الشاملة لهذه الشريحة من األطفال حقا طبيعيا تكفله الشرائع و القوانين المحلية و الدولية الخاصة بضمان 
ئيًا يجّنب المجتمع الكثير من المصاعب خصوصا وأَن وقا راءً أنها في الوقت ذاته تمثل إج إماحقوق الطفل، 

   هؤالء األطفال هم من أكثر الشرائح عرضة لمخاطر الجنوح و االنحرافات السلوكية و األخالقية المختلفة
خيرية أهدافًا موضوعة و رسالة تسعى إلى إيصالها  ةي االعتبار أن لكل مؤسسة أو جمعيمع الوضع ف

اآلليات المناسبة التي تمّكنها من تقديم الخدمات االجتماعية الممكنة للشرائح للمجتمع من خالل إيجاد 
 (.2)االجتماعية المحتاجة إليها بصور مختلفة وبشكل دوري 

ويعتبر األخصائي االجتماعي هو المهني المسئول عن ممارسة الخدمة االجتماعية في مجال     
واألداة التي من خاللها يتم تحقيق أهدافها من خالل االلتزام  الرعاية االجتماعية داخل المؤسسات االيوائية ،

بفلسفتها ومبادئها ولوائحها الداخلية وبالتالي فإنه يسهم مع غيره من المهنيين في تحقيق الرعاية وتقديم 
مكاناته كأحد المهنيين العاملين في هذا المج األطفالالخدمات االجتماعية لهؤالء  ال ، ولعل تنمية قدراته وا 

االهتمام بها حيث تلعب شخصية األخصائي االجتماعي دورًا هامًا في  ىخذ بعدًا هامًا من حيث الحاجة إلتأ
الذي يعتمد في أدائه علي ( المهاري)ألن الخدمة االجتماعية الزالت تتسم بالطابع الفني، أدائه لعمله المهني 

الجتماعيون أنفسهم في مجال كبير شخصية األخصائي االجتماعي نفسه ، ولذلك يجد األخصائيون ا
للممارسة، حيث تكون هناك حاجة لفهم كل  من األفراد والنسق الكلي للمؤسسة واألسرة والبيئة وكذلك المدرسة 
التي يلتحق بها الطفل أو المركز التعليمي الموجود داخل المؤسسة االيوائية، والتعامل مع التحوالت المتعلقة 

في  األطفال، واالرتقاء بالخدمات الفردية المقدمة لهؤالء األطفالأداء جماعات  ىة علر بالمجتمع المحلي والمؤث
 ( .3)المؤسسة 

ــة     ــ ــا تظهــــر حاجـ ــ ــ ومــــن هنـ ــتمرة إلــ ــ ــاعي المسـ ــ ــائي االجتمـ ــــارف  ىاألخصــ ــــن المعـ ــد مـ ــــاب المزيــ اكتسـ
واإلسهام بدور  أداء مسئولياته ىلمهنية، وبحيث يكون أكثر قدرة علوالمهارات والخبرات بما يصقل شخصيته ا

المؤسسـات االيوائيـة مـن ناحيـة أكثر فاعلية في تحقيق التنميـة فـي المجتمـع مـن ناحيـة وأداء دوره بفاعليـة فـي 
سة ، ولذا من خالل تحسين الممارسة المهنية وتحسين الخدمة المهنية التي يقدمها للعمالء داخل المؤس ىأخر 

خــالل توضــيح المهنيـة التــي تتســم بالفاعليـة، الســيما مـن التركيــز علـي الممارســة  ىظهـرت الحاجــة الماسـة إلــ
األداء المهني، وتعكس شعورًا متزايداً من قبل األخصائيين االجتماعيين بعدم فاعليتهم  ىالعوامل التي تؤثر عل

حساسهم بوجود معوقات تحد من عملهم، باإلضافة إلي عدم اإلشباع الكافي الحتياجـاتهم المهنيـة مـن خـالل  وا 
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ( .1)ة الممارسـ

ولـذلك فــإن اإلعــداد المهنــي لألخصــائي االجتمــاعي يجـب أن يكــون عمليــة مســتمرة فــي إطــار المتغيــرات      
ن التغيرات التي تستجد في عملـه المهنـي تعتبـر احتياجـات تدريبيـة إفة ووفقا لمتطلبات الممارسة حيث المختل
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المتوقـع، كــذلك فــإن التغيـرات الوظيفيــة تحــدد وتسـتلزم نوعــًا مــن التـدريب لمواجهتهــا وذلــك بهـدف فهــم التغييــر 
تحتاج إلي تدريب فإذا نجح التدريب في اإلعداد المهني ( إنسانية أو فنية)أجزاء أو جوانب مهنية في الوظيفة

أفكارهم وتنمية دوافعهم يترتب وتهيئة األخصائيين االجتماعيين لألعمال المنوطة بهم وصقل مهارتهم وتعميق 
كمـا أن اإلعــداد الجيــد لألخصــائي االجتمــاعي . مؤسســة ألهـدافها وكــذلك أهــداف المجتمــعذلــك تحقيــق ال ىعلـ

تسـتطيع المهنــة تحقيـق دورهـا وفاعليتهــا فـي المجتمــع،  حتــىكأحـد مقومـات المهنــة يعـد أمــرًا أساسـيًا وضـروريًا 
لتي تحـدد وتُّكـون ا( المعارف، المهارات، القيم)هي ةويرتبط إعداد األخصائي االجتماعي بجوانب أساسية ثالث

الممارســة بفاعليــة وتكـــوين  ىة لتأهيــل أخصــائي اجتمــاعي قــادر علــشخصــيته وترتكــز عليهــا العمليــة التعليميــ
 ( .1)المجتمع ىصورة ايجابية عن العمل المهني لد

 الثقة وا عطاء (ومهنيًا وتعليمياً  فنياً ) البشرية بالتنمية االرتقاء أشكال من شكالً  التدريب ويمثل
 المتدربين حاجات تلبية على التدريب يعمل وكذلك .األعمال المطلوبة في المشاركة على وتشجيعهم بينللمتدر 

  . المهني أدائهم وتطوير
 التي الصعوبات الممارسين لمواجهة لدى إيجابية اتجاهات تكوين في التدريب أهمية تكمن وكذلك

 علمية أسس ئما علىقا الكوادر هذه أعداد كون ي أن ويتعين عملهم مواقع فى البشرية التنمية إعداد تقابل
  محددة خطة ووفق سليمة

 سد هو من التدريب الرئيسي الهدف نإ حيث التدريبية، باالحتياجات التدريب مفهوم وأرتبط
 عملية بين العالقة بأن القول يمكن االحتياجات، كما ليقلل يصمم أن يجب فالتدريب المتدرب احتياجات
 إذا إال وفعال ناجح تدريب هناك يكون  أن يمكن ال أنه بمعنى عالقة سببية، التدريبية اتواالحتياج التدريب
 .(2)التدريبية  لالحتياجات تحديد وتقدير سبق

 التغيرات مجموعة ألنها تعنى التدريب عملية خطوات أولى التدريبية االحتياجات تحديد يصبح وبذلك
 معنى ال أنه كما منظمته، وأهداف ووظيفته الفرد بين أداء ازن التو  تحقيق بغرض إحداثها المطلوب والتطورات

 (.7)إليه  حقيقى احتياج هناك لم يكن ما تدريبى نشاط ألى
حصر الدراسات والبحوث السابقة الخاصة بتحديد االحتياجات التدريبية  إليوهذا ما دفع الباحثة     

 .االجتماعيين لألخصائيين
 األداء بمستوى االرتقاء في ودورها البشرية الموارد تنمية عنC, Hendry, et. Al 0225)ودراسة    
 من خالل والقدرات بالمهارات واالرتقاء البشرية الموارد وتنمية المؤسسة وتطورها نمو بين الدراسة ربطت حيث
مؤسسات الدراسات المرتبطة بتحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بهذه ال ىمخططة قائمة عل تدريبية برامج

(9). 
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 المهني األداء على زيادة التدريبي البرنامج تأثير عن0222حبيب شحاتة جمال دراسةكما بينت       
 وقد لهم المهنية والتنمية همئأدا في المؤثرة العوامل والتعرف على االجتماعيين لألخصائيين المهنية والتنمية

 معارف وتنمية االجتماعي لألخصائي المهني األداء زيادة إلى أدى البرنامج تطبيق أن إلى توصلت الدراسة
 .(9)االجتماعيين  األخصائيين واتجاهات ومهارات
 في االجتماعيين لألخصائيين التدريبية االحتياجات عن5111 أحمد دمحم فضل دراسةكما أشارت        
الخبرات  اكتساب في اعدتس التدريبية والبرامج التدريبية أن الدورات إلى الدراسة وتوصلت الشباب مراكز

 الفعلية لالحتياجات التدريبيالبرنامج  مةءمال ضرورة أيضاً  وأكدت أدائهم على يؤثر مما والمهارات
 .(10)المؤسسة  أدارةيين وليس كما تراها عاالجتما لألخصائيين

 من ماعييناالجت لألخصائيين الفعالة المهنية التنمية عن5110 إبراه حسنى أحمد أشارت دراسةكما      
على  األخصائيين وتدريب العمل وورش المحاضرات وتكثيف واجتماعات دورية تدريبية دورات عقد خالل

 .(11)االجتماعيين  المهنية لألخصائيين التنمية إلحداث وذلك القرار واتخاذ الندوات وعقد الحرة المناقشة
الطفل )لمتبعة في دور الرعاية االجتماعية عن أساليب التنشئة االجتماعية ا2337دراسة علي دمحم علي دغيم 

 (.12)طرابلس( والبنين والبنات
ن ين والمشرفين االجتماعييت التي تحول دون ممارسة األخصائيمحاولة معرفة الوصول إلى الصعوبا

 .ساليب التنشئة االجتماعية بدور الرعاية االجتماعيةآلت، لدورهم في الممارسة الفعلية لوالمشرفات والمربيا
 نأدائه وتحسين األخصائيات مهارات تنمية بين العالقة عن5118 أحمد دمحم سعيد أسماء ودراسة  

عليها  حصلت التي المهارات أن الدراسة وأكدت لهن، تقدم التي البرامج التدريبية خالل من وذلك الوظيفي
 ومهارة االتصال ، اتالمهار  وأهم الوظيفي أدائهم تحسين في األثر لها كان االجتماعيات األخصائيات
 .(13)التفاوض 
ساليب التنشئة االجتماعية مطبقة في مؤسسات البديلة ودور آعن بعض  2311أمال ميالد احديدان دراسة 

الخدمة االجتماعية في التعامل معها وتوصلت أن معظم األخصائيين االجتماعيين يجتهدون في اختيار 
 .ء المواقف المتعددةاألسلوب الجيد عند تعاملهم مع األطفال إزا

 األقسامهدفت إلى التعرف على االحتياجات التدريبية لرؤساء  دراسة(  5100)كما أجرت العريمية 
إلى دراسة بعض المتغيرات كالجنسية  باإلضافةبكليات جامعة السلطان قابوس من وجهة نظرهم  األكاديمية

ونوع القسم وأثر هذه المتغيرات على درجة االحتياج والجنس والعمر والمؤهل العلمي والخبرة الحالية والسابقة 
رئيس قسم ، وأوضحت نتائج الدراسة وجود درجة احتياج  12التدريبي لهم ، وتكون مجتمع الدراسة من 
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توجد فروق ذات داللة  ، وأنه األكاديميوالمجال  اإلداريتدريبي كبيرة في مجال خدمة المجتمع والمجال 
 (.14)اجات التدريبية ومتغيرات الدراسة سوى متغير الجنسية إحصائية بين درجة االحتي

 :يلى ما يتضح الدراسات تلك وبتحليل
أهداف المؤسسات التي يعملون بها  تحقيق ليتمكنوا من االجتماعيين لألخصائيين المستمر التدريب أهمية -١
. 
 خاصة بصفة االجتماعيينواألخصائيين  عامة بصفة البشرية الموارد تنمية إلى يؤدى التدريب أن -٢

 .المعارف والمهارات وزيادة بالعمل قيامهم من ويمكنهم
 .واالتجاهات المعارف والمهارات هى االجتماعيين لألخصائيين التدريبية االحتياجات أهم من -٣
 في أهمية من للتدريب لما األخصائيين االجتماعيين تدريب أهمية على أكدت الدراسات معظم كانت إذا -٤
 على االحتياجات الوقوف ضرورة ضمنيا أكدت فقد .الوظيفى والرضا التنمية المهنية وتحقيق األداء ادةزي

 االحتياجات هذه مع تتالءم التى التدريبية تصميم البرامج يمكن حتى علمية أسس على وتحديدها التدريبية
  .دريبىت برنامج أى تصميم فى األولى الخطوة التدريبية أن االحتياجات أساس على

 أهمية وبالتالي االجتماعيين التدريب لألخصائيين أهمية على أكدت التى السابقة الدراسات نتائج من وانطالقاً 
 به في تقوم الذى الدور وبالتحديد المؤسسات االيوائية  أهمية من لهم،وانطالقا التدريبية االحتياجات تحديد
 ورالد أهمية من وانطالقا االجتماعية الرعاية مجال
 أهدافها وتحقيق المؤسسات هذه في العامل االجتماعي األخصائي به يقوم الذي
 فى العاملين لألخصائيين االجتماعيين التدريبية االحتياجات تحديد في الدراسة مشكلة حدت أن يمكن

 .االجتماعية  الرعاية مجال في المؤسسات االيوائية
 :الدراسة أهداف :ثانياً   

 :التالية األهداف قيقتح إلى الدراسة تسعى
دار رعاية الطفل بمدينة  في العاملين االجتماعيين لألخصائيينوالمهارية  المعرفية االحتياجات تحديد -1

 .طرابلس
 .طرابلس  الطفل بمدينةدار رعاية  في االجتماعي األخصائي عمل يتطلبها التي الخبرات تحديد -2
االجتماعيين العاملين  لألخصائييناالحتياجات التدريبية  إشباع دون  تحول التي الصعوبات على التعرف -3

 .في دار رعاية الطفل بمدينة طرابلس
 لألخصائيين االحتياجات التدريبية إشباع في يساهم تدريبي لبرنامج مقترح تصور إلى التوصل -1

 .طرابلسالعاملين في دار رعاية الطفل بمدينة  االجتماعيين
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 :الدراسة تساؤالت :ثالثاً 
 :علي التساؤالت التالية اإلجابة إلى الدراسة سعىت
دار رعاية الطفل بمدينة  في العاملين االجتماعيين لألخصائيين المعرفية والمهارية االحتياجات ما  -1

 طرابلس؟
 ؟ي دار رعاية الطفل بمدينة طرابلسف االجتماعي األخصائي عمل يتطلبها التي الخبرات ما  -2
االجتماعيين العاملين بدار  لألخصائييناالحتياجات التدريبية  إشباع دون  تحول التي الصعوبات ما  -3

 رعاية الطفل بمدينة طرابلس ؟
 االجتماعيين لألخصائيين االحتياجات التدريبية إشباع في يساهم تدريبي لبرنامج المقترح التصور ما   -1

 العاملين دار رعاية الطفل بمدينة طرابلس ؟
 :لدراسة مفاهيم ا: رابعًا 
 : مفهوم االحتياجات التدريبية  -0

هو ما  يعرف االحتياج لغة بأنه االفتقار والنقص، والحاجة تعني القصور عن المبلغ المطلوب واالحتياج 
 .( 11)يتطلبه الشيء الستكمال نقص أو قصور فيه 

حداثها في الفرد مجموعة التغيرات المطلوب إ: أما االحتياجات التدريبية فيعرفها درويش وتكال بأنها
والمتعلقة بمعارفه، ومهاراته ، وخبراته، وسلوكه، واتجاهاته لجعله الئقًا لشغل وظيفة أعلى، أو ألداء 

 (.12) اختصاصات وواجبات وظيفته الحالية بكفاءة عالية 
وهناك من يعرف االحتياجات التدريبية بأنها جوانب النقص التي قد يتسم بها أداء العاملين في  
ألي سبب من األسباب والتي يجب أن تتضمنها برامج التدريب المقدمة إلى هؤالء العاملين بما  –ة ما منظم

 (.17) يعمل على تحسين هذا األداء 
وبما أن المهمة األساسية للتدريب هي توفير برامج لتنمية الموارد البشرية، ولضمان تقديم هذه البرامج 

يط وتنفيذ العديد من األنشطة المهمة ضمن عمليات التدريب في الوقت المناسب لذا يجب أن يتم تخط
والتطوير، ومن أهم هذه األنشطة تحديد االحتياجات، وتعتبر عملية تحديد االحتياجات التدريبية عملية مهمة 

 (:19)وحاسمة لنجاح البرامج التدريبية، وذلك ألن تحديد االحتياجات التدريبية يتطلب ما يلي 
 مطلوب تدريبهم ونوع التدريب المطلوب ومدة البرامج والنتائج المتوقعة منهمتحديد األفراد ال. 
  يحدد للتدريب أهدافه بدقة، كما يتقرر في ضوئها تصميم محتوى البرامج التدريبية، والوسائل المستخدمة

 .في التدريب واختيار المتدربين، وكذلك تقييم برامج التدريب
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 نأمل وى الذي يكون عليه المتدرب قبل بدء التدريب، والمستوى الذي يساهم في تحديد المسافة بين المست
ن تقدير االحتياجات التدريبية وقياسها قياسا علميا هو الوسيلة المثلى أوصول إليه عند نهايته، إذ ال

لتحديد القدر المطلوب تزويده للمتدربين كماً  وكيفًا من المعلومات واالتجاهات والخبرات الهادفة إلى 
 .اث التطوير ورفع الكفاءة المهنيةإحد

  يساعد في تشخيص مشكلة ما، ويساعد على عملية التخطيط لحلها، ويبين مدى استحقاقية برامج
 .التدريب من عدمها

  يسهم في تخفيض النفقات والتقليل من اإلهدار من خالل تحقيق أهداف التطوير بصورة شاملة، ورفع
 .ى أعلى من إنتاجية العمل التي يتم تحقيقها عن طريق التدريبمعدل كفاءة األداء والحصول على مستو 

إضافة إلى ذلك فإن المعلومات التي يتم الحصول عليها في عملية تحديد االحتياجات التدريبية يمكن أن 
 .تستخدم في عملية التنبؤ باالحتياجات التدريبية المستقبلية

إلى أن مشاركة    Marshall & Caldwellهذا وقد أشار كل من جون مارشال وساره كالدويل  
المتدربين في تحديد احتياجاتهم التدريبية إنما يؤدي إلى إقبالهم بحماس على حضور الدورات التدريبية وذلك 

 (. 12) التفاق احتياجاتهم التدريبية الحقيقية مع أهدافها ومضمونها 
ريبية التي سيحضرونها واشتراكهم في تحديد المتدربين ألهداف الدورات التد يأن تبن Daleويرى إدجار دال 

هذا فضال عن أن . احتياجاتهم التدريبية يسهم بالفعل في القضاء على السلبيات التي قد تعترض عقدها
نقد الذاتي، ومعرفة المتدربين الذين يشاركون في تحديد احتياجاتهم التدريبية إنما يصبحون أكثر مقدرة على ال

  (.23) سرون عن كل عمل يقومون بهية، ويستفنلطاقتهم المه
 :أهمية تحديد االحتياجات التدريبية_ 5

إن عملية تحديد االحتياجات التدريبية عملية مهمة وحاسمة لفعالية البرامج التدريبية وذلك لألسباب 
 (:21) التالية

تحديد  إن تحديد االحتياجات التدريبية هو األساس لكل عناصر العملية التدريبية وأهمها عملية - أ
. االحتياجات التدريبية، وتصميم محتوي البرنامج التدريبي ونشاطاته، وتقييم البرنامج التدريبي
 .فتحديد االحتياجات التدريبية يعد مؤشرا يوجه التدريب توجيها صحيحا في تلك العمليات الفرعية

 .ساسي من التدريبيساعد تحديد االحتياجات التدريبية في التركيز على األداء الحسن، والهدف األ - ب
يوضح تحديد االحتياجات التدريبية األفراد المطلوب تدريبهم، ونوع التدريب المطلوب، والنتائج  - ت

 .المتوقعة منهم
 . في غياب تحديد االحتياجات التدريبية أو تحديدها بشكل غير دقيق، إضاعة الجهد والوقت والمال - ث
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س عمال سهال كما يظن البعض، فهو عمل مسحي ونظرا لكون عملية تحديد االحتياجات التدريبية لي
منظم يكون في العادة عبارة عن جهد تعاوني جماعي تضطلع به كافة أجهزة المنظمة بغية معاينة وفحص 
الفجوة ما بين أهداف محددة و وضع قائم فعال، ويكون هذا الجهد في صورة برنامج منظم أساسه وغرضه 

قص في ين، والتي تنبع من احتياجهم الفعلي في الجوانب التي يشعرون بنتحديد االحتياجات التدريبية للمتدرب
نه قد يشترك في تحديدها عدد من الجهات ذات العالقة وفقا  لمستوى وموقع إف. معرفتهم أو إتقانهم لها

 . المتدربين المستهدفين، وتبعا للهدف العام المراد تحقيقه
 :مصادر تحديد االحتياجات التدريبية -5

 (:22)ه يمكن لجهة واحدة أو أكثر من الجهات التالية اإلسهام في تحديد االحتياجات التدريبيةنإف 
 .المتدرب ألنه الشخص الوحيد الذي يشعر بجوانب القصور لديه أكثر من غيره - أ
 .الرئيس المباشر الذي يشرف على المتدرب المراد تحديد احتياجاته التدريبية  - ب
متفرغ لشؤون التدريب الفنية والذي تقع على عاتقه اختصاصي التدريب وهو الشخص ال - ت

 .مسؤوليات تحديد االحتياجات التدريبية
الخبير المتخصص والمستشار وهو الشخص الذي ينتمي إلى هيئه تدريبية أو استشارية مستقلة  - ث

 .متخصصة في التدريب وتحديد احتياجه
لعام على المتدرب، ووجود التقارير وذلك بحكم إشرافها ا( المحلية أو المركزية)اإلدارة العليا  - ج

 .الدورية لديها عنه طول فترة عمله في موقعه التابع لها
مراكز التدريب المختصة وهي التي تعتبر بمثابة بيوت الخبرة المتخصصة، و التي تمتلك من  - ح

 .الخبرات الطويلة والتقنيات والطرق المسحية ما يؤهلها للعب دور بارز ومؤثر في شؤون التدريب
جهة من هذه الجهات تحديد االحتياجات التدريبية دون وجود الطرف المباشر   ةولكن  ال يمكن ألي

ال أصبح هدف البرنامج التدريبي المبني على هذا التحديد غير مفهوم تماما عنده، وأصبح  وهو المتدرب، وا 
يفقد قيمته، وال يمكن للقائمين  محتوى البرنامج ال يمس الحاجات الحقيقية له بالصورة الكافية مما يقلل إن لم

 .عليه التأكد فيما بعد من مدى تحقيق أهدافه
 :أنواع االحتياجات التدريبية -8

 (:23) هناك عدة طرق لتصنيف االحتياجات التدريبية منها  
 _:تصنيفها حسب الهدف، أي تصنيفها إلى-0
االجتماعيين المعينين حديثا في  األخصائييناحتياجات عادية لتحسين أداء األفراد، مثل دورات  - أ

 .أصول المدارس أو في المستشفيات
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احتياجات تشغيلية لرفع كفاءة العمل مثل الدورات المتعلقة بكيفية استخدام نظام إداري جديد أو  - ب
 .طريقة عمل جديدة

و احتياجات تطويرية لزيادة فعالية المنظمة، مثل دورات إعداد كوادر متكاملة لتشغيل وحدة فنية، أ - ت
تخصيص منح للراغبين في العمل مستقبال في المنظمة أو العاملين حاليا بهدف تأمين الحصول 

 .على كوادر ماهرة مستقبال حسب خطة االحتياجات من الكوادر
- :تصنيفها حسب الفترة الزمنية، أي تصنيفها إلى-5

 (.غير مخططة-آنية)احتياجات عاجلة 
 (.مخططة) احتياجات قريبة المدى 

 (.خطة بعيدة المدى/تطويرية )جات مستقبلية احتيا
- :تصنيفها حسب حجم التدريب أو كثافته، أي تصنيفها إلى-5
 .احتياجات فردية - أ
 .احتياجات جماعية - ب
- :أي تصنيفها إلى، تصنيفها حسب طريقة التدريب أو أسلوبه-8
 .تطبيقي/ احتياجات لتدريب عملي في الموقع  - أ
 .نظري/احتياجات لتدريب معرفي في قاعات  - ب
- :أي تصنيفها إلى، تصنيفها حسب مكان التدريب أو جهته-2
 .احتياجات تدريبية أثناء العمل اعتماد على الخبرات الداخلية - أ
 .احتياجات تدريبية خارج العمل اعتمادا على مراكز وهيئات تدريبية أو مؤسسات مماثلة - ب

 :تي جرائيًا في هذا البحث باآلإمكن تعريف االحتياجات التدريبية وي
 : تحديد هذه االحتياجات فيما يلي   ويمكن

 .االجتماعي األخصائي في إحداثها المطلوب والتطورات التغييرات -١
 .نظرية معارف بإكسابه التغييرات هذه تتعلق -٢
 .األهلية الجمعيات في االجتماعي األخصائي عمل يتطلبها التي المهارات -٣
 الجمعيات في لعمله االجتماعي األخصائي إليها يحتاج التى الخبرات -٤

 .األهلية
 :تشمل الدراسة هذه في التدريبية واالحتياجات

 :تتضمن معرفية احتياجات -١



 

 

 م6102العدد الثاني مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية

ة ي ع ا م ت ج ال ا و ة  ي ن ا س ن ال ا م  و ل ع ل ا ث  و ح ب ة  ل ج  م

 
 97صفحة 

 .العمل بنظام ترتبط احتياجات -أ
 .بالمستفيدين ترتبط احتياجات-ب
 .الخدمة بتقديم ترتبط احتياجات -ج
 :تضمن( المهنة  العمل مهارات( ة مهاري احتياجات -٢
 .االتصال رةمها -أ
 .المالحظة مهارة-ب
 .التنسيق مهارة -ج
 .المشكلة حل مهارة -د
 المتابعة مهارة -ه
 .التقويم مهارة -و
 .بالخبرات مرتبطة احتياجات -٣
 :االجتماعيين األخصائيينمفهوم  -5

 ذلك الشخص الفني والمهني الذي يمارس) يعرف األخصائي االجتماعي في المؤسسات االيؤائية بأنه      
عمله في المؤسسات االيوائية في ضوء مفهوم الخدمة االجتماعية ، وعلى أساس فلسفتها ملتزمًا بمبادئها 
ومعاييرها األخالقية ، هادفًا إلى مساعدة العمالء الذين يواجهون مشكالت متعددة ، ومساعدة المؤسسة على 

 .(  21)  مستقبل تحقيق أهدافها التربوية والتعليمية  والعالجية إلعداد أبنائها لل
 االجتماعيين األخصائيينبأنهم هؤالء : جرائيًا في هذه الدراسة إاالجتماعيين  األخصائيينويعرف      

العاملين بمؤسسة دار رعاية الطفل بمدينة طرابلس والذين لديهم بعض االحتياجات التدريبية المرتبطة بأداء 
لهم أداء  يتسنى حنيمن البرامج والدورات التدريبية  أدوارهم المهنية ويردون إشباعها من خالل مجموعة

 . أدوارهم بفاعلية في تلك المؤسسات 
 :مفهوم المؤسسات االيوائية  -5
هي شكل من أشكال التفاعل االجتماعي التعاوني بين الناس الذين يشتركون في مواقع عامة بغض  

فضاًل عن . صلحة معينة أو هدف خاصوتقوم مجموعة من األفراد تربطهم م. النظر عن دوافعهم النفسية
 (.21) كونها جماعة منظمة تشكلت لكي تشبع بعض المصالح العامة ضمن تركيبها اإلداري 
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 ( :56) أهداف الخدمة االجتماعية بالمؤسسات االيوائية  

رويحية تهدف الدار إلى توفير أوجه الرعاية االجتماعية والتعليمية والصحية والمهنية والدينية والت     
ذوى الظروف األسرية التي تحول دون أن ينشئوا في أسرهم الطبيعية ويراعى في جميع األحوال   لألطفال

 :عدم الجمع بين الجنسين في مبنى واحد دون فواصل تمنع االختالط بينهما وذلك من خالل

 .تهيئة ظروف أسرية بديلة .0
 .مأوىتوفير إقامة متكاملة مالئمة من حيث الغذاء والكساء وال .2
رعاية األطفال بصورة متكاملة من النواحي االجتماعية والنفسية والتربوية والدينية والصحية  .3

 .والترويحية وفقا لالحتياجات المناسبة لهذه المرحلة العمرية
 .تنمية قدرات األطفال الجسمانية والنفسية واللغوية والعقلية واالجتماعية .1
ــداف المجتمع وقيمه الدينية تهيئة األطفال وجدانيا واجتماعيا لموا .1 جهة الحياة الطبيعية بما يتفق وأهــ

 .والثقافية
 .الترويح عن األطفال باألسلوب المناسب الحتياجات الطفولة  .2

 :جرائي للمؤسسات االيوائية المفهوم اإل -

تمثلة في والم األسريةالمحرومين من الرعاية  لألطفالالرعاية والخدمات  أوجههي تلك المؤسسات التي تقدم 
 .طرابلسدار رعاية الطفل في مدينة 

 :المنهجية للبحث  اإلجراءات: خامساً  
 :والمنهج الدراسة نوع -١

 الوصف على قدرتها فى من الدراسات النوعية هذه به تتميز لما الوصفية الدراسات من الدراسة هذه تعتبر
 الرعاية ميدان في تعمل التي  للمؤسسات الشامل  االجتماعيالمسح  منهج باستخدام الواقع ورصد

 لألخصائيين الشامل االجتماعى االجتماعية وتمثلت في دار رعاية الطفل بمدينة طرابلس والمسح
 . بدار رعاية الطفل بمدينة طرابلس   العاملين االجتماعيين

 .الدراسة عينة -5
 :المعاينة خطة-أ
 :المعاينة وحدة-ب
 .طرابلس في مدينةر رعاية الطفل بدا يعمل الذي االجتماعي األخصائي  -
 .دار رعاية الطفل بمدينة طرابلس  في الخبير -
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 :العينة وحجم المعاينة إطار ج
 21ين بدار رعاية الطفل في مدينة طرابلس وعددهم ياالجتماعيين والنفس خصائييناأل:يليشا حصر 

 .ا ونفسي ااجتماعي اأخصائي
 راسة توضح الباحثة خصائص عينة الد: وفيما يلي 
 من  الدراسةيبين توزيع عينة ( 0) جدول رقم 
 االجتماعيين وفقًا للجنس األخصائيين
 ) % ( النسبة  التكرار البيانات 

 % 3 3 ذكر
 %133 21 أنثى 

 %133 21 المجموع 
   

 إلىيرجع ذلك  ،%133هي  اإلناثاالجتماعيات من  األخصائياتيتضح من نتائج الجدول السابق أن نسبة 
الذي يشعر  األسريلتعويض بعض الحرمان  أخصائياتوضرورة تواجد  األطفاليعة العمل في دار رعاية طب

 .المؤسساتبهذه  األطفالبه هؤالء 
 من  الدراسةيوضح توزيع عينة ( 5) جدول رقم 
 وفقًا للمؤهل الدراسي  ناالجتماعيي ناألخصائيي
 ) % ( النسبة  التكرار البيانات 

 12.1 3 اعيةدبلوم خدمة اجتم
 22.1 7 ليسانس خدمة االجتماعية 
 11.2 13 بكالوريوس علوم اجتماعية

 12.2 1 ليسانس علم نفس
 %133 21 المجموع 
 

من عينة الدراسة حاصلين علي بكالوريوس علوم % 11.2يتضح من نتائج الجدول السابق أن نسبة 
حاصلين %   12.2اجتماعية ، ثم نسبة  حاصلين علي ليسانس خدمة % 22.1اجتماعية  ، بينما نسبة 

أهمية  إلىحاصلين علي دبلوم خدمة اجتماعية ، وهذا يشير %  12.1علي ليسانس علم نفس واخيرًا نسبة 
 .التخصص بالنسبة للخدمة االجتماعية في التعامل مع االطفال بهذه المؤسسات 
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  األخصائيينسابقة من بالمشاركة في دورات تدريبية  قامواعدد من  يوضح( 5)رقم جدول 
 
 ) % ( النسبة  التكرار البيانات 

 93.3 23 نعم
 12.7 1 ال

 %133 21 المجموع 
 

علي بعض الدورات التدريبية ،  حصلوامن عينة الدراسة %  93.3يتضح من نتائج الجدول السابق أن نسبة 
 .ا غير كافية من وجهة نظرهم الرغم من أنه ىتلك الدورات عل ىعدم حصولهم عل إلى%  12.1بينما أشار 

 : أدوات الدراسة  -5
 بدار رعايةاالجتماعيين  لألخصائيينستمارة استبيان لتحديد االحتياجات التدريبية إاستخدمت الباحثة 

-  :وهيعلي أربعة أبعاد أبعاد  ةعبارة مقسم 82اشتملت علي عدد  الطفل،
 .اعيين االحتياجات المعرفية لالخصائيين االجتم:  األولالبعد 

 .االحتياجات المهارية لالخصائيين االجتماعيين : البعد الثاني 
 .الخبرات المهنية لالخصائيين االجتماعيين : البعد الثالث 
 .الصعوبات التي تحول دون تحديد االحتياجات لالخصائيين االجتماعيين : البعد الرابع 

= حد ما  إليأوافق ) ، ( درجات  3= أوافق تمامًا ) ستمارة علي هذه اإل لإلجابةوتم تحديد المقياس الثالثي 
متعارف عليها في وقد اتبعت الباحثة في إعدادها الخطوات العلمية ال (وال أوافق درجة واحدة  )،(  تاندرج 2

ستمارات ، وفي ضوء مراجعة الباحثة لألدبيات في الخدمة االجتماعية وغيرها من إعداد وتصميم اإل
ستمارة حيث عرضتها ثة بإجراء الصدق الظاهري لهذه اإلالباح تة بالبحث ، وقامالموضوعات ذات الصل

ت باألبعاد والمؤشرات الخاصة من أساتذة الخدمة االجتماعية كمحكمين إلبداء الرأي في ارتباط العبارا 1 ىعل
قق احثة بالتحالب ت، وقد قام%  93 ىتي لم تصل درجة االتفاق عليها إلستمارة ، وتم حذف العبارات الباإل

 : من خالل الجدول التالي  ستمارةمن ثبات اإل
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 باستخدام معامل سيبرمان براون للتجزئة النصفية ةدااأليوضح نتائج ثبات (  8) جدول رقم 

 بعــــــــاداأل م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 االرتباط

قوة 
 االرتباط

 قوي 3.91 1.2 139.9 بعد االحتياجات المعرفية - 1
 قوي 3.91 7.2 111 بعد االحتياجات المهارية - 2
 قوي 3.71 3.3 12.1 بعد الخبرات المهنية                        -3
بعد الصعوبات التي تحول دون تحديد - 1

 االحتياجات 
 قوي 3.72 3.1 39.9

 قوي 3.21 13.2 329.9 ستمارة ككل اإل- 1

ستمارة عن طريق احتساب الجذر فقد تم حساب الصدق اإلحصائي لإل ق المحكمينباإلضافة إلي صد   
   0.94التربيعي لمعامل الثبات 

لحساب معامالت  SPSSتم استخدام البرنامج اإلحصائي : األساليب اإلحصائية المستخدمة  -1
 .االرتباطات المختلفة 

 (1)جدول 
ستمارة تحديد االحتياجات التدريبية إل رجة الكليةمعامالت االرتباط البينية بين درجة كل فقرة والد

 االجتماعيين بالمؤسسات االيوائية  لألخصائيين
معامالت  ستمارة  الخاصة بتحديد االحتياجات التدريبية اإلفقرات  م

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

   االحتياجات المعرفية : اوال  
 ** ‘81 فهاعر أ بالقانون الذي يطبق بالمؤسسة ال توجد مواد  1
 ** ‘82 عرفهاأ من حقوقي وواجباتي ال  اكثير  نأ أدرك 2
 ** ‘86 البرامج التي يمكن تنفيذها في المؤسسة  أنواعمعرفة  إلىحتاج أ 3
خري في تحقيق التعاون مع المؤسسات األ أساليبأهمية معرفة  أدرك 4

 المجتمع 
25‘ ** 

 ** ‘85 المحيط أهمية معرفة طرق تحديد موارد المجتمع  أدرك 5
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من بيانات المستفيد من  بالتأكدالخاصة  األساليبمعرفة  إلىحتاج أ 6
 المؤسسة 

68‘ ** 

 ** ‘60 خصوصية العميل   ىالمحافظة عل أساليبمعرفة  إلىحتاج أ 7
 ** ‘21 أهمية معرفة طرق التعامل مع العدد الكبير من المستفيدين  أدرك 8
 ** ‘88 وير الخدمة بالمؤسسة معرفة أساليب تط إلىحتاج أ 9

المؤسسة في تقديم خدمات  إمكانياتستثمار إمعرفة طرق  إلىحتاج أ 10
 .للعمالء 

86‘ ** 

 ** ‘60 .المتاحة  اإلمكانياتالعمل في حدود  أداء ىالتدريب عل إلىحتاج أ 11
خدمات  ىجراءات حصول العميل علإتبسيط  ىالتدريب عل إلىحتاج أ 12

 .المؤسسة 
82‘ ** 

  
 ثانيًا االحتياجات المهارية 

80‘ ** 

   .االتصال الجيد مع العمالء بالمؤسسة  أساليبمعرفة  أهمية 13
 ** ‘21 .أهمية التنوع في وسائل االتصال مع العمالء حسب طبيعتهم  أدرك 11
 ** ‘88 .االتصال في فهم احتياجات العميل  أهمية 11
ام المالحظة في دراسة مشكالت العميل استخد ىالتدريب عل إلىحتاج أ 12

. 
22‘ ** 

 ** ،28 أهمية المالحظة أثناء المقابلة مع العمالء  أدرك 17
المالحظة لمعرفة مدي استفادة العميل من  ىالتدريب عل إلىأحتاج  19

 خدمات المؤسسة 
1.81 ** 

تحديد معوقات العمل في المؤسسة  ىالمالحظة يساعد عل ىالتدريب عل 12
. 

1.28 ** 

 ** 1.85  ىخر نسيق بين مؤسستي والمؤسسات األفة طرق التمعر  إلىأحتاج  23
 ** 1.68 بالمؤسسة  زمالئيالعمل دون تكرراه مع غيري من  أداءاستطيع  21
معرفة طرق تدعيم العالقات االجتماعية مع المستفيدين من  إلىحتاج أ 22

 .المؤسسة
1.62 ** 

 ** ‘62 .نجاز العمل داخل المؤسسة إ ىعية تساعد علالعالقات االجتما إدراك 23
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   االجتماعيين  لألخصائيينالخبرات المطلوبة  :ثالثاً  
 ** ‘22 تطوير الخدمة بالمؤسسة أساليبالعمل يتطلب معرفة  21
 ** ‘62 .معرفة مصادر جديدة لتمويل خدمات المؤسسة  إلىحتاج أ 21
بحوث الخاصة بالمستفيدين من ال إجراء ىالتدريب عل إلىالحاجة  22

 .المؤسسة
26‘ ** 

العالجية لمواجهة مشكالت  األساليب ىالتدريب عل إلىالحاجة  27
 .العمالء

68‘ ** 

 ** ‘80 جمع البيانات  أدوات ىالتدريب عل إلىالحاجة  29
 ** ‘25 .بالمؤسسةالتخطيط والتنفيذ للبرامج العالجية  ىالتدريب عل إلىالحاجة  22
 ** ‘88 .المؤسسةاالجتماعات داخل  وا عدادتنظيم  ىدريب علالت إلىلحاجة ا 33

االستفادة من البيانات والمعلومات المتاحة  ىالتدريب عل إلىالحاجة  31
 في المؤسسة 

22‘ ** 

 ** ‘86 .المؤسسةالمؤثرين داخل  األفرادالتعامل مع  ىالتدريب عل 32
 ** ‘25 د خروجها من المؤسسة طرق متابعة الحاالت بع ىالتدريب عل 33
تقويم البرامج داخل المؤسسة واالستفادة من نتائج  ىأهمية التدريب عل 31

 .التقويم 
85‘ ** 

   الصعوبات التي تحول دون تحديد االحتياجات التدريبية : رابعًا  
اجتماعي عن  كأخصائياختالف االحتياجات التدريبية التي أحددها  31

 رغبة المشرف 
86‘ ** 

 ** ‘25 .عدم توفير وسائل البحث عن االحتياجات التدريبية بشكل كاف   32
 ** ‘85 .االجتماعيين  األخصائييناالستشاريين والخبراء من  بآراءعدم األخذ  37
 .األخصائيينعدم تقبل اإلدارة لألفكار النابعة من  39

 
68‘ ** 

 ** ‘86 .ضيق الفترة المحددة للتدريب 32
 ** ‘25 االحتياجاتالغ عن تنفيذ البرنامج بشكل مفاجئ ال يسمح بدراسة اإلب 13
 ** ‘85 .محدودية مصادر التعرف على االحتياجات التدريبية داخل المؤسسة.  11
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االجتماعي أثناء القيام  األخصائيكثرة األعمال التي يكلف بها  12
 .بالتدريب

68‘ ** 

 المؤسسة داخل  لألدوارعدم وجود تصنيف محدد  13
 

68‘ ** 

التي  واالتجاهاتعدم وجود تصنيف محدد لنوع المهارات والمعلومات  11
 .ن و االجتماعي ن األخصائيو يحتاجها 

80‘ ** 

عدم توفر دراسات استطالعية مسبقة للمساهمة في تحديد االحتياجات  11
 .بدقة لألخصائيينالتدريبية 

25‘ ** 

    
    
 باألخصائيينستمارة االحتياجات التدريبية الخاصة إرات بق أن جميع عبارات فقلجدول السايبين ا ا:ثالثاً 

وهذا يدل على تميز  ،01 ،مستوى، دالة إحصائيًا عند  االجتماعيين بدار رعاية الطفل بمدينة طرابلس 
 .الداخليستمارة باالتساق اإل

 :تحددت مجاالت البحث في التالي: مجاالت البحث : ثالثًا 
 ميع األخصائيين االجتماعيين العاملين في دار رعاية الطفل بمدينة طرابلس  ج :مكانيالالمجال  -1

 : المجال المكاني  - ب
 بوهريدة في مدينة طرابلس أدار رعاية الطفل 
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/  13/  1فترة جمع البيانات والتي استغرقت حوالي أسبوعين بدأت من  الباحثةوتقصد به  :الزمنيالمجال 
 .2312/  13/  11إلي  2312

 
 لألخصائيينيوضح نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالحتياجات المعرفية (  6) الجدول رقم 

 (عيين بالمؤسسات االيوائية  االجتما

ــارات م  أوافق العبــ
) تماما    

3) 

 إلياوافق 
حد ما 

(2) 

ال 
 (1)أوافق

الوسط  المجموع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
1- 

 
التدريب علي تبسيط  إلىحتاج أ

حصول العميل علي  إجراءات
  .خدمات المؤسسة 

29.2% 37.3% 31.1% 133% 1.211 3.723 

من حقوقي وواجباتي  اكثير  نأ أدرك- 2
 عرفهاأ ال 

33.2% 33.2% 32.9% 133% 2.339 3.919 

البرامج التي  أنواعمعرفة  إلىحتاج أ- 3
 يمكن تنفيذها في المؤسسة 

12.1% 29.3% 12.2% 133% 2.121 3.713 

 
1 -

تحقيق التعاون  أساليبأهمية معرفة  أدرك
 في المجتمع  ىاالخر مع المؤسسات 

11.1% 32.1% 22.3% 133% 2.111 3.913 

 
1 -

أهمية معرفة طرق تحديد موارد  أدرك
 المجتمع المحيط 

12.1% 31,2% 22.9% 133% 2.127 3.797 

 
2 -

 بالتأكدلخاصة ا األساليبمعرفة  إلىحتاج أ
 من بيانات المستفيد من المؤسسة 

2.1% 23.1% 27.2% 133% 1.122 3.212 

 
7 -

 ىالمحافظة عل أساليبمعرفة  إلىحتاج أ
 خصوصية العميل  

32.1% 11.1% 23.3% 133% 2.321 3.712 

 
9 -

درك أهمية معرفة طرق التعامل مع العدد أ
 الكبير من المستفيدين 

12.1% 32.3% 11.2% 133% 1.211 3.712 

 3.913 1.939 %133 %11.3 %31.2 %21.9معرفة أساليب تطوير الخدمة  إلىحتاج أ 
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 ملالع بنظام والمرتبطة االجتماعي لألخصائي المعرفية االحتياجات أكثر أن :السابق الجدول من يتضح
من بيانات المستفيد من  بالتأكدالخاصة  األساليبمعرفة  إلىفي االحتياج  تمثلت األول الترتيب احتلت والتي

 التي البرامج أنواع معرفة إلى احتياج هي الثاني الترتيب احتلت التي أما 3‘212معيارى بانحراف المؤسسة
 ىالتدريب عل إلىاالحتياج  فكان األخير بالترتي أما 3‘713.معيارى بانحراف "المؤسسة في تنفيذها يمكن
بعض  أن إلى ذلك يرجع أن ويمكن 3‘912 معياري بانحرافالمتاحة  اإلمكانياتالعمل في حدود  أداء

 متابعة على اإلشراف دورها في يوائية يقتصر المؤسسات اإل على والمتابعة شرافباأل تقوم الجهات التي
 االجتماعي لألخصائي يمكن التي األخرى اإلجراءات وبعض فيها رفالتص وكيفية للمؤسسة المالية الموارد

 لتوجيه  والمتابعة شرافباإل يقوم من لدى الكافي الوقت وجود عدم باإلضافة إلى خبرته لعدم عنها يغفل أن
 مما والخطأ الفهم سوء يحدث هنا بها ، ومن االلتزام وكيفية السلبية اإلجراءات إلى بالمؤسسة األخصائيين

التدريبية خاصة المعرفية ، وهذا يتفق  احتياجاتهم لتحديد االجتماعيين ألخصائيينا احتياج أهمية ذلك ؤكدي
 . 2333، ويوسف عبد الحميد  1227 شحاتةدراسة كل من جمال  إليهمع ما توصلت 

 بالمؤسسة - 2
 

13 
 إمكانياتستثمار إمعرفة طرق  إلىحتاج أ

 .المؤسسة في تقديم خدمات للعمالء 
11.7% 31.1% 22.9% 133% 2.113 3.917 

 
11 

العمل في  أداءالتدريب علي  إلىحتاج أ
 .المتاحة  اإلمكانيات حدود

13.3% 22.9% 22.2% 133% 2.131 3.912 

 
12 

بالقانون الذي يطبق بالمؤسسة ال توجد مواد 
 عرفهاأ 

12.2% 22.1% 11.3% 133% 1.292 3.793 

 3.117 1.291 الكلي 
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 صائيينلألخالمعياري لالحتياجات المهارية يوضح نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف ( 2) الجدول رقم 
 يوائية  ألبالمؤسسات ا االجتماعيين

 
 م

 
ــارات  العبــ

أوافق 
 تماما

  (3) 

 إليأوافق 
حد ما 

(2) 

ال أوافق 
(1) 

الوسط  المجموع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ساليب االتصال الجيد مع آهمية معرفة أ - 1
 .العمالء بالمؤسسة 

21.9% 32.3% 37.2% 133% 1.972 3.722 

ة التنوع في وسائل االتصال مع درك أهميأ- 2
 .العمالء حسب طبيعتهم 

21.9% 29.2% 2.3% 133% 2.192 3.232 

 3.221 2.133 %133 %2.1 %31.3 %12.1 .همية االتصال في فهم احتياجات العميل أ - 3
استخدام المالحظة  ىالتدريب عل ىحتاج الأ- 1

 .في دراسة مشكالت العميل 
22.1% 23.3% 13.2% 133% 2.121 3.222 

درك أهمية المالحظة أثناء المقابلة مع أ- 1
 العمالء 

22.7% 23.9% 2.1% 133% 2.171 3.223 

التدريب علي المالحظة لمعرفة  ىلإأحتاج - 2
 استفادة العميل من خدمات المؤسسة  ىمد

19.1% 32.7% 9.2% 133% 2.121 3.219 

تحديد  ىالمالحظة يساعد عل ىالتدريب عل- 7
 .لعمل في المؤسسة معوقات ا

12.3% 22.2% 19.1% 133% 2.332 3.772 

نسيق بين فة طرق التمعر  ىأحتاج ال- 9
  ىخر مؤسستي والمؤسسات األ

33.2% 33.2% 32.9% 133% 2.339 3.919 

داء العمل دون تكرراه مع غيري أستطيع أ- 2
 مالئي بالمؤسسة ز   من

12.1% 29.3% 12.2% 133% 2.121 3.713 

معرفة طرق تدعيم العالقات  ىلإ حتاجأ- 13
 .االجتماعية مع المستفيدين من المؤسسة 

21.9% 22.1% 11.7% 133% 1.721 3.917 

 ىتساعد علالتي دراك العالقات االجتماعية أ- 11
 .جاز العمل داخل المؤسسة إن

11.1% 33.3% 11.2% 133% 1.231 3.733 

ــــي  ــ  3.111 2.139 الكلـ
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 منه أحياناً  يتطلب المؤسسات االيوائية  فى يعمل الذى االجتماعى األخصائى أن السابق يتضح من الجدول
المؤسسة  أو  فيها توجد الذى المحلى المجتمع فى الموجودة بالمنظمات اتصال على يكون  أن كثيرة

الترتيب  الجيدة، وقد جاء في االتصال أساليب معرفة على ذلك فى نجاحه ويتوقف ن من خدماتها ،و المستفيد
درك أهمية التنوع في وسائل االتصال مع العمالء حسب طبيعتهم وذلك إالول من االحتياجات المهارية هو ا

استفادة العميل من  ىلمعرفة مدالمالحظة  ىالتدريب عل ىلإيليه ، الحاجة . ‘232اري قدره بانحراف معي
 المستفيد مع المؤسسة  فى يعمل عىاالجتما األخصائى نإ حيث. ‘219خدمات المؤسسة بانحراف معياري 

 في أحقيته مدى يحدد أن يستطيع حتى ودراستها حالته بحث االجتماعى األخصائى على يتطلب والذى
 المستفيد حالة دراسة من االجتماعى األخصائى تمكن التى االتصال وسائل ومن . الخدمة على لحصولا

قامة التنسيق بين مؤسستي معرفة طرق  ىلإالحاجة  خير، وجاء في الترتيب األ معه مهنية عالقة وا 
التنسيق والمتابعة  أهمية مهارات ىلإوهذا يشير . ‘919معياري قدره  خري بانحرافوالمؤسسات األ

 وازدواجه العمل تكرار عدم لىإ تؤدى التنسيق مهارة نإ حيث المهارية، لالحتياجات بالنسبة  والمالحظة 
 مهارة أما،  مخطط هو كما العمل تنفيذ ضمان فى أهمية لها المتابعة رةمهاو  ، والجهد الوقت توفير وكذلك

المؤسسة  على يترددون  الذين المستفيدين لمالحظة سلوكيات  وذلكفلها أهمية قصوة أيضًا  المالحظة
وهذا يتفق مع ما أكدت عليه دراسة كل من دراسة فاطمة عبد  االجتماعي األخصائى معهم ويتعامل يوائيةاإل
أهمية المهارات المختلفة كمهارة االتصال والمالحظة  إلىوالتي أشارات  2311 الغريمة، ودراسة  1221 هللا

المطلوبة  عمالواألنجاز المهام إ ىاالجتماعيين والقدرة عل لألخصائيينوالتنسيق في تحقيق الكفاءة المهنية 
 . منهم بجودة عالية 
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ــارات م أوافق تماما  العبــ
 (3) 

 إليافق أو 
 ما  حد
 (2) 

ال أوافق 
(1) 

المجمو 
 ع

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

تطوير الخدمة  أساليبالعمل يتطلب معرفة - 1
 بالمؤسسة

12.7% 31.1% 19.9% 133
% 

1.732 3.779 

معرفة مصادر جديدة لتمويل  إلىحتاج أ- 2
 .خدمات المؤسسة 

27.2% 21.2% 17.2% 133
% 

1.933 3.912 

البحوث  إجراء ىالتدريب عل إلىاجة الح- 3
 .المؤسسةالخاصة بالمستفيدين من 

13.1% 22.7% 21.2% 133
% 

2.292 3.931 

 األساليب ىالتدريب عل إلىالحاجة - 1
 .العمالءالعالجية لمواجهة مشكالت 

37.1% 23.3% 12.2% 133
% 

1.213 3.921 

جمع  أدوات ىالتدريب عل إلىالحاجة - 1
 البيانات 

13.2% 23.2% 32.2% 133
% 

2.332 3.977 

التخطيط والتنفيذ  ىالتدريب عل إلىالحاجة - 2
 .بالمؤسسةللبرامج العالجية 

32.2% 33.2% 37.2 133
% 

1.211 3.937 

 وا عدادتنظيم  ىالتدريب عل إلىالحاجة - 7
 .االجتماعات داخل المؤسسة 

22.2% 22.2% 12.2% 133
% 

1.727 3.932 

ب علي االستفادة من التدري إلىالحاجة - 9
 البيانات والمعلومات المتاحة في المؤسسة 

33.7% 22.1% 13.2% 133
% 

1.232 3.913 

المؤثرين  فراداألالتعامل مع  ىالتدريب عل- 2
 .داخل المؤسسة 

21.1% 22.2% 11.7% 133
% 

1.797 3.913 

13
 -

طرق متابعة الحاالت بعد  ىالتدريب عل
 خروجها من المؤسسة 

22.2% 22.1% 19.1% 133
% 

1.739 3.932 
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ها يوضح نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للخبرات المراد اكتسابها ومعرفت( 8) الجدول رقم 
 الجتماعيين بالمؤسسات االيوائيةا لألخصائيين

  
ن في و االجتماعي ن األخصائيو في الخبرات التي يحتاج  األول الترتيب أن  السابق الجدول من يتضح

تطوير الخدمة بالمؤسسة بانحراف معياري  أساليبالعمل يتطلب معرفة  يف اكتسابها إلىيوائية المؤسسات اإل
 االجتماعية الرعاية خدمات تقدم التي المؤسسات في االجتماعي األخصائي لعم ألن وذلك.  ‘779قدره 

 منه يتطلب ذلك وكل المحلى والمجتمع الموارد دراسة وكذلك الحاالت ودراسة ، باألبحاث القيام منه يتطلب
 انيالث بذلك ، كما جاء في الترتيب للقيام  خبرة لديه يكون  نأ يحتاج فهو ولذلك  األساليبتطوير هذه 
 لديه ليس ولكن. ‘932بانحراف معياري   طرق متابعة الحاالت بعد خروجها من المؤسسة ىالتدريب عل

 يعمل التي المؤسسة أهداف وتحقيق بكفاءة عمله أداء في والمعلومات البيانات هذه من يستفيد أن فى الخبرة
 إلىالحاجة  فهي األخير الترتيب أما  جدوى ، لها ليس يجمعها التى والمعلومات البيانات تصبح وبالتالي فيها

 ى، وكذلك التدريب عل. ‘921معياري العالجية لمواجهة مشكالت العمالء بانحراف  األساليب ىالتدريب عل
 أن يجب التى المهمة الخبرات من األخيرة هذه تكون  المؤثرين داخل المؤسسة ، وقد فراداألالتعامل مع 

 المؤثرين نإ حيث المجال هذا في الباحثة خبرة خالل من وذلك عمله خالل االجتماعي األخصائى يكتسبها
 التى األنشطة وتنفيذ التمويل خالل من المؤسسة ومساعدة هامة بأدوار القيامن يستطيعو  المحلى المجتمع في

 ذلك وأكد وغيرها، المجتمع فى المؤسسة أهداف ونشر معينة صالحيات على والحصول إمكانيات إلى تحتاج
 في تنجح التي وأيضا فعالة وأنشطة برامج تنفيذ في تنجح التي المؤسسة أن على أكدوا حيث المسئولون  أيضا
 المحلى المجتمع أفراد بعض مع وعالقات صلة لديها التي المؤسسات هي للمستفيد دائم بشكل خدمات تقديم
راسة كل من فضل دمحم احمد نتائج د عية في ذلك المجتمع ، وهذا يتفق مالقيادات الطبيعية والتنفيذ مثل

 لألخصائيينالمهني  األداءضرورة تنمية  ىعل اأكدت نتيلوال 2333، ودراسة محمود دمحم محمود  2333
 .االجتماعيين بما يساهم في مواجهة مشكالت المجتمع بشكل دائم 

 
 
 

ل .لتقويمتقويم اال ىأهمية التدريب عل 11
 .المؤسسة واالستفادة من نتائج التقويم 

33.1% 31.3  39.3% 133
% 

1.222 3.922 

 3.212 1.973 الكلــــي 
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 االجتماعيين في تحديد األخصائيينيوضح نتائج الصعوبات التي تواجه ( 2)جدول رقم 
 ياجات التدريبية الخاصة بهم في المؤسسات االيوائية االحت

الوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة "ت" قيمة 

اختالف االحتياجات التدريبية التي أحددها 
  المشرفةاجتماعي عن رغبة  كأخصائي

1.193 3.723  2.111    3.317 

1.213 3.919 

عن االحتياجات عدم توفير وسائل البحث 
 .التدريبية بشكل كاف  

1.727 3.711  1.931 3.322 

2.311 3.792 

االستشاريين والخبراء من  بآراءعدم األخذ 
 .االجتماعيين  األخصائيين

1.911 3.931  3.217 
 

3.112 
1.211 3.939 

عدم تقبل اإلدارة لألفكار النابعة من 
 .األخصائيين

 

1.122 3.129  2.231 3.327  * 
1.721 3.711   

 3.172 1.373  3.773 1.927 .ضيق الفترة المحددة للتدريب
2.312 3.939 

اإلبالغ عن تنفيذ البرنامج بشكل مفاجئ ال 
 .االحتياجاتيسمح بدراسة 

1.913 3.713   2.111 3.332  
* 

2.119 3.912   
محدودية مصادر التعرف على االحتياجات 

 .مؤسسةالتدريبية داخل ال
1.231 3.712  3.721 3.173 
2.322 3.772 

كثرة األعمال التي يكلف بها االخصائي 
 .االجتماعي أثناء القيام بالتدريب

1.919 3.927  1.292 3.232 
2.322 3.772 

عدم وجود تصنيف محدد لالدوار داخل 
 المؤسسة 

 

1.291 3.773  1.272 3.311 
1.291 3.929 



 

 

 م6102العدد الثاني مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية

ة ي ع ا م ت ج ال ا و ة  ي ن ا س ن ال ا م  و ل ع ل ا ث  و ح ب ة  ل ج  م

 
 006صفحة 

االجتماعيين عند تحديد  األخصائيينيوضح الجدول السابق والمرتبط بتحديد الصعوبات التي تواجه    
وبانحراف 1.232االحتياجات التدريبية الخاصة حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي الكلي لبعد الصعوبات 

وبالنظر إلى قيم . البعد مما يشير إلى عدم وجود تباين بين مفردات الدراسة حول هذا 3.199معياري قدره 
االجتماعيين يواجهون جميع  األخصائيينالمتوسطات الحسابية لجميع الصعوبات الواردة في الجدول نجد أن 

قيم المتوسطات الحسابية أقل من ) الصعوبات الواردة في الجدول أعاله عند تحديد االحتياجات التدريبية 
) إلدارة لألفكار؛ حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي لها عدم تقبل ا باستثناء(  1.227وأكبر من 2.331
 .مما يعني أنهم ال يواجهون صعوبة في تقبل اإلدارة ألفكارهم(  3.229) بانحراف معياري (  1.239

مسبقة  استطالعيةوكانت أبرز الصعوبات التي تواجه االخصائيين االجتماعيين هي عدم توفر دراسات    
وبانحراف ( 2.122) وقد كانت قيمة المتوسط الحسابي " تياجات التدريبية لهم بدقة للمساهمة في تحديد االح

التي أكدت على  C, Hendry, et. Al 1223)  وتتفق هذه النتيجة   ودراسة ( 3.912) معياري قدره 
 .شريةضرورة توافر دراسات كافية عن تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالمؤسسات وتنمية الموارد الب
 اختالف" وجاءت بعض هذه الصعوبات متفقة مع بعض الدراسات السابقة مؤكدة لها كما في عبارة 

 اجتماعي مع ما يراه المشرف، كما جاء في دراسة فضل دمحم كأخصائيالتدريبية التي أحددها  االحتياجات
ن أنفسهم و االجتماعي ن و ياألخصائمة االحتياجات التدريبية لما يراه ءوالتي أكدت ضرورة مال 2333أحمد 

 .  دارة المؤسسة إوليس كما تراه 
 العاملين االجتماعيين لألخصائيين تدريبي لبرنامج تمقترحا تصور
  يوائيةالمؤسسات اإل في
 يمكن االجتماعيين لألخصائيين الفعلية التدريبية االحتياجات وتحديد الدراسة إليها توصلت التي النتائج بعد 

 االجتماعي األخصائي يحتاجها التي والمهارات المعارف يكسب أن شأنه من تدريبي امجبرن عناصر اقتراح
 يعمل التي المؤسسة  أهداف وتحقيق المهني أداءه تحسين إلى يؤدى يوائية مماالمؤسسات اإل في العاملين

 .بها

صنيف محدد لنوع المهارات عدم وجود ت 
والمعلومات واإلتجاهات التي يحتاجها 

 .االجتماعيين األخصائيين

1.221 3.712  2.121 3.11  * 
2.311 3.919 

عدم توفر دراسات استطالعية مسبقة 
للمساهمة في تحديد االحتياجات التدريبية 

 .لالخصائيين بدقة

2.331 3.797  1.192 3.239 
2.232 3.932 
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 :البرنامج أهداف :أوالً 
 :في األهداف هذه وتتمثل .بتحديدها راسةالد قامت التي التدريبية االحتياجات على بناء األهداف تحدد
 :على العمل خالل من االجتماعي لألخصائي المهنية التنمية تحقيق -١
 .بالمؤسسات االيوائية  لعمله الالزمة الخبرات إكسابه -أ
 .المؤسسة االيوائية في بعمله ترتبط التي والمعلومات النظرية بالمعارف تزويده-ب
 .عمله لممارسة ةالالزم المهارات إكسابه -ج

 :التدريبي البرنامج محتوى  تصميم :ثانياً 
 البرنامج أهداف ضوء في تحديدها يتم والتي التدريب عملية في تستخدم التي التدريبية المادة هنا والمقصود
 :وتشمل التدريبي

 مهاراتو  معارف من نياالجتماعي لألخصائيين التدريبية باالحتياجات الخاصة العلمية المادة تحديد -أ
 تتناسب وكذلك أهدافه تحقق حتى بالبرنامج الصلة وثيقة تكون  أن المادة هذه في راعىي أن ويجب وخبرات

 .منه لالستفادة المتدرب يجذب بأسلوب وتقدم للبرنامج الزمنية المدة مع وكذلك المتدربين نوعية مع
 ويجب المتدرب إلى التدريبية المادة لنقل تستخدم سوف التي المناسبة والوسائل التدريب أساليب اختيار-ب
 هذه تنوع ويجب األساليب بهذه ملما يستخدمها من ويكون  مناسبة تكون  أن األساليب هذه في يراعى أن

 األساليب هذه ومن التدريبي البرنامج من االستفادة عدم وبالتالي المتدرب ملل إلى يؤدى ال حتى األساليب
 وسائل األساليب بجانب وهناك -األدوار تمثيل -والندوات العمل رشو  -الجماعية المناقشات – المحاضرات

 .والسبورة الممغنطة والشرائح والبصرية السمعية الوسائل منها بالتدريب القائم عليها يعتمد
 :ومكانه التدريب زمان تحديد -٣
 فيه سينفذ الذي الوقتو  المناسب واالنتهاء البدء حيث من التدريبي البرنامج مواعيد يحدد أن يجب :الزمن -أ

 حتى تطول فال التدريب من لالستفادة مناسبة المدة تكون  أن راعىي أن والبد مساء أو صباحاً  سواء البرنامج
 .طويلة مدة عمله بترك للمتدرب تسمح الYو جدوى بدون  تكون  ال حتى قصيرة تكون  وال بالملل يشعر ال

 يكون  أن ويفضل خارجه أو العمل داخل سواء بالتدري مكان أيضا يحدد أن يجب :التدريب مكان - ت
 اإلمكانيات فيه يتوافر بمكان يوائيةالمؤسسات اإل في العاملين االجتماعيين األخصائيين تدريب مكان

 جهد األخصائي يكلف ال حتى ابعيد يكون  الو  واإلضاءة والتهوية المساحة حيث من للتدريب الالزمة
 .االجتماعيين لألخصائيين معروف مكان في يكون  وأن ووقت ومال
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 :المتدربين اختيار -٤
 السن حيث من تجانس بينهم ن و االجتماعي ن و األخصائي وأيضا ، للبرنامج مناسب العدد يكون  أن يتطلب وهنا

 ثالث من أكثر إلى يقسم أن يفضل الدراسة نتائج على وبناء .فيها يعمل التي المؤسسات ونوعية والخبرة
 .البرنامج من التامة االستفادة إلى ويؤدى مثمر بشكل والمناقشة الحوار ميت أن يمكن حتى مجموعات

 :المدربين اختبار -٥
 يكون  أن والبد البرنامج لنجاح الهامة العناصر من ألنه بالتدريب يقوم سوف من اختيار في الدقة يجب

في  خبرة لديهو  تدربين،للم والمعارف المعلومات توصيل على اقادر  يكون  وأن التدريبية المادة في امتخصص
 :اآلتية التخصصات من ن و المدرب يكون  أن البرنامج هذا في ويفضل التدريب عملية
 .االيوائية المؤسسات إدارة فى ن و المتخصص - 
 حل المالحظة، االتصال، (مثل المهارات إلكساب أيضا واألفراد الجماعات مع العمل فى ن و المتخصص -

 .) المشكالت
 (.التقويم المتابعة، التنسيق، (مهارة إلكساب االجتماعى تخطيطال فى ن و المتخصص -
 :البرنامج تنفيذ -٦

 اإلمكانيات توفير وكذلك المحدد والميعاد المكان في مخطط هو كما البرنامج تنفيذ على الحرص يجب
 الدقيق حديدوالت كافية بفترة البرنامج موعد المتدربين وتبليغ البرنامج عن واإلعالن له الالزمة والوسائل
 .التدريب لمكان بالنسبة والوضوح

 :البرنامج تقويم -٧
 الوقوف يمكن حتى .التقويم بعملية القيام من البد البرنامج أهداف من تحقيقه تم ما على التعرف يمكن وحتى
 أو لذلك تعد ستماراتإ أو المناقشة استخدام خالل ذلك ويتم البرنامج في الضعف أو القوة جوانب على
 .وغيرها للتحصيل باراتاخت

 :التقويم ويشمل
 .نتائجه والزمان، المكان محتواه، أهدافه، حيث من :البرنامج -أ
 التي المهارات أو المؤسسة في بعمله مرتبطة معارف من عليها حصل التى المعلومات :المتدرب -ب

 .الخبرات وكذلك اكتسبها
 االجتماعيين األخصائيين لترتيب وفقاً  التدريبية اجاتاالحتي برنامج محتوى يشمل :التدريبي البرنامج محتوى 

  )الدراسة إليه توصلت ما( التالي النحو على الحتياجاتهم
 .بالخبرات المرتبطة االحتياجات -١
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 .المعرفية االحتياجات -٢
 .المهارية االحتياجات -٣

 المراجع المستخدمة في البحث
، ص  2333الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، ليبيا ،  لمدخل لرعاية الطفولة ،:الرازق عبد السالم الد -1

121 . 
المشكالت النفسية واالضطرابات السلوكية السائدة في المؤسسات اإليوائية و سبل الوقاية : دمحم عزام فريد  -2

 –،الجمعية الخيرية الملكية  ٢٠٠٢أبريل  ١١- ١٣من مخاطرها ، المؤتمر الثاني لرعاية األيتام من 
 .المنامة

الحاجات اإلشرافية لتطوير األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين بمجال : أحمد حسين عبد الرازق  -3
الرعاية االجتماعية ، بحث منشور في المؤتمر العلمي السابع عشر، القاهرة، كلية الخدمة االجتماعية، 

 .113ص .2331جامعة حلوان، المجلد الخامس، 
لدورات التدريبية لألخصائيين االجتماعيين في المجال المدرسي نحو تقويم ا: عفاف راشد عبد الرحمن  -1

تصور لتصميم دورة تدريبية متطورة من منظور خدمة الفرد، بحث منشور في مجلة دراسات في الخدمة 
االجتماعية والعلوم اإلنسانية، القاهرة، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، العدد التاسع عشر، 

 .221، ص2331أكتوبر، 
دور برنامج تحسين التعليم في تنمية الممارسة المهنية بالمجال المدرسي، بحث : السيد خطيري ميرفت -1

منشور في مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، القاهرة، كلية الخدمة االجتماعية، 
 .292، ص 2333جامعة حلوان، العدد الرابع عشر، الجزء الثالث،أبريل، 

6-Johnston Robyn: Challenges in human Resource Development 
practitioner preparation, Journal, Articles, 2001. 

، ٢٠٠ 2الهندسية ، الدار مطابع اإلنسانية ،القاهرة، والعالقات األفراد إدارة :وآخرون  السيد دمحم محمود-7
 .19ص 

8- C, Hendry ET. Al: Human resource Development in small medium siz 
Enterprises research paper, London, U: K, Development, journal of sociology, vol. 

14, 1993                                          
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 ،يالمهن أدائهم وتنمية لألخصائيين االجتماعيين تدريبي برنامج تطبيق بين العالقة :حبيب شحاتة جمال - 2
 العدد حلوان، جامعة االجتماعية، الخدمة كلية اإلنسانية، والعلوم االجتماعية الخدمة في دراسات مجلة
 ١٩٩١ أبريل، -الثاني
 ماجستير رسالة الشباب، مراكز في المهنية القيادات كفاءة لرفع تدريبي برنامج نحو :أحمد دمحم فضل - 13
 ,١٩٩١ القاهرة، جامعة م،بالفيو  االجتماعية الخدمة كلية منشورة، غير
 لألخصائيين المهنية التنمية تحقيق في االجتماعي التوجيه دور تقويم :إبراهيم حسنى أحمد - 11

 االجتماعية الخدمة كلية عشر، الثاني العلمي المؤتمر الجديدة، التحوالت ضوء في بالمدارس االجتماعيين
 .٢٠٠١ القاهرة، جامعة بالفيوم،

 أدائهم وتحسين االجتماعيات األخصائيات مهارات تنمية بين العالقة :عوض أحمد دمحم سعيد أسماء - 12
 ، االجتماعية الخدمة كلية االجتماعية، للخدمة والعشرون  الحادى العلمي المؤتمر في منشور بحث ،الوظيفي
   .٢٠٠٢ حلوان، جامعة
، الجزء (ن جواهر القاموسم)شرح القاموس المسمي تاج العروس: محب الدين الواسطي الزبيدي - 13

 .21، ص1221دار الفكر العربي، القاهرة، ، األول
14-Mario, p.,: The lexicon webstrr dictionary, vol.11, (New york: the Delair 

Publising Company. inc., 1983), p.637. 
يونية ( 22)يوط، العدد مجلة كلية التربية جامعة أس. تحديد االحتياجات التدريبية: رداح الخطيب -11

 .223، ص2311
برنامج لتدريب معلمي العلوم بالمرحلة الثانوية العامة في ضوء احتياجاتهم : حمدي عبد العزيز الصباغ-12

، ص 2332مجلة كلية التربية جامعة عين شمس، العدد الثامن عشر، الجزء الثالث، القاهرة . التدريبية
117. 
تدريب والتطوير، ترجمة سعد احمد الجبالي، مراجعة سعيد علي الشواف، تصميم نظم ال: وليم تريسي -17

 .91ن ص1223العامة، المملكة العربية السعودية،  اإلدارةمعهد 
18-Marshall,J.C & Caldwell, S.: How valid are formal, informal needs 
assessment methods for planning staff development programs. NASSAP 

Pullet in, no.15.,2007.p.17. 
19-Dale, E. :Education or training, Programmed learning & educational 

technology, vol. 22, no. 1., feb.,2012, p2 
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التدريب مفهومه ومدخل نظمي له، رسالة المعلم، المجلد الثاني والثالثون، العددان : عبد الهادي درة -23
 .9، ص2331األول والثاني، 

لتدريبية، ورقة مقدمة للدورة التدريبية لمسئولي تدريب المعلمين أثناء الخدمة اجات ااالحتي: يونس ناصر-21
، 1221 أكتوبر 31-21في وزارات التربية والتعليم في البالد العربية، المنعقدة في ليبيا في الفترة من 

 .21_12 ص ص 1221المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 
 . 29، ص  2337علي الدين السيد دمحم ، مقدمة الخدمة االجتماعية ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ،  -22
 .2333األردن، . دار الشروق للنشر والتوزيع. معجم علم االجتماع المعاصر: عمر، معن خليل -23
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 ركيادور األخصائي االجتماعي في تحقيق المساندة االجتماعية للمعاقين ح
 

 انتصار دمحم عبد السالم بريون : كتورةدإعداد ال
ــــم  ـــــ ــة / قســـ ـــــ ـــاعيـ ــــ ــــة االجتمـــ ــــ ــــدمــ ـــــ  كلية اآلداب / الخـــ

 جامعة طرابلس                                                     
 

- :مقدمة
قرن العشرين مالمح كثيرة للتغير االجتماعي ، واتسمت الحياة االجتماعية بدينامكية شهدت الفترة األخيرة من ال              

احترام اإلنسان وتأكيد  ىقات اإلنسانية وتحول االتجاه إلكبيرة ساهمت في تغيير المفاهيم التي كانت تسود العالم بالنسبة للعال
 .حقوقه في أن يعيش حياة كريمة

هم البرامج العلمية التي تستخدم في مجتمعات العالم بنوعياتها المتقدمة ، المتخلفة بقصد وأصبحت الرعاية االجتماعية من أ 
ن و ائه االجتماعي حيث أصبح األخصائيالتدخل الواعي المخطط إلحداث تغيير مقصود به توافق اإلنسان وتحسين أد

 .ن يحتلون مراكز متعددة في أجهزة اإلنتاج والخدمات و اعياالجتم
نسانية وبقدرة لخدمة االجتماعية مع المعاقين نتيجة حتمية للتطور الصناعي والتكنولوجي بل هي إيمان بالكفاية اإلوتعد برامج ا

إن العديد من البحوث النفسية االجتماعية أكدت أن اإلنسان المعاق ينتابه  إعادة التكيف والتفاعل خاصة ىاإلنسان المعاق عل
ء من التركيب الفسيولوجي له وخاصة المعاق حركيا ومن هنا فإن األخصائي شعور بالنقص نتيجة افتقاد أو قصور جز 

مقبول بل وأيضا الغير ا ليس فقط من أجل تعديل السلوك االجتماعي داخل مراكز تأهيل المعاقين يصبح ضرورة الغني عنه
 .لدعم وتحقيق المساندة االجتماعية للمعاقين

- :مشكلة البحث : أواًل 
ل السنوات القليلة الماضية وال يزال عددًا من المتغيرات األساسية والتي طالت مختلف جوانب الحياة لقد شهد العالم خال

المعاصرة ،وأثرت تلك المتغيرات على هيكل القيم ونسق العالقات االجتماعية في كثير من دول العالم إلى الحد الذي يبرر 
ونظرًا لما يتعرض له العالم اليوم من تغيرات ( 13،ص1.)ات عن سابقهيختلف كل االختالف" عالم جديد "القول بأننا نعيش اآلن

اجتماعية تركت أثارها العميقة والخطيرة على اإلنسان والمجتمع وترتب عليها ظهور ت اقتصادية وتكنولوجية وثقافية و وتحوال
،  2. ) ثارهاآأو التعامل معها أو مع  هتهاة والتي تتطلب تدخال مهنيًا لمواجبعمشكالت والظواهر المعقدة والمتشالعديد من ال

 ( 13ص 
بارها الغاية لذا فقد أصبح االهتمام بالتنمية البشرية هو الشغل الشاغل لكافة المهتمين بمجال التنمية في اآلونة األخيرة بإعت 

ة بالنسبة للبشر وكما أنها أساس جيد وفلسفة غاية في األهمي ، دولال يهقتصادى اجتماعي تسعى إلاالنهائية ألي تقدم 
 (  221، ص 3) باعتبارهم قيمة مضافة يجب العمل على استثمارها أفضل استثمار 

أساسي من موارد المجتمع  كما أن االستثمار في الموارد البشرية يحقق إشارة للمواطنين بأن المجتمع يؤمن بأهميتهم كمورد
التركيز على استثمار طاقات كل الفئات داخل المجتمع والعمل استثمارها في تنمية وازدهار المجتمع ، ولذلك يجب  ىيسعى إل

على اكتسابهم المعارف والمهارات والخبرات التي تمكنهم من المشاركة الفعالة في تنمية مجتمعاتهم ، ومن هذه الفئات فئة 
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لمجتمع والمحيطين بهم المعاقين والسيما المعاقين حركيًا باعتبارهم فئة تحتاج إلى مساعدة و مساندة من قبل مؤسسات ا
مكانياتهم المتاحة حتى يكونوا مواطنين صالحين داخل المجتمع  لتأهيلهم وا عادة دمجهم داخل المجتمع واالستفادة من قدرتهم وا 
ولما كانت الرعاية االجتماعية  والنفسية التي يوليها أي مجتمع للفئات الخاصة والمعاقين هو المقياس الحقيقي لتقدم هذا 

، حيث كانت النظرة القديمة لهذه الفئات ترى أن هذه الفئات فئات ضعيفة ال أمل يرجى من ورائها وحتى إذا كان  المجتمع
 ( 7، ص  1) هناك ثمة أمل ضعيف 

مع االتجاهات الفكرية العالمية المعاصرة ، يجب التخلي عن المنطق القديم في  هاتساق فإن التوجه نحو مجتمع المعرفة في
عاقة بإعتبارها مشكلة فردية تنتهي بإعادة التأهيل للمعاقين وذلك عن طريق إعانتهم ومعالجة ما يمكن عالجه من النظر إلى اإل

يجاد  صور عجزهم، والتحول إلى نظرة جديدة تتبنى الدفاع االجتماعي في مواجهة اإلعاقة ، وهذا ال يتم فقط بتأهيل المعاقين وا 
نما  يقضى األمر وجود نظرة شاملة لإلعاقة من حيث ظروفها وعواملها المجتمعية والمواجهة فرص مشاركتهم في الحياة كأفراد وا 
 (11، ص1.)الجزئية والجادة لهذه الظروف والعوامل 

 
ن لها أثار هامة في مواقف الشدة واإلجهاد إسية قديمة قدم اإلنسان نفسه حيث والمساندة االجتماعية ظاهرة اجتماعية نف

تخفيف لنتائج الضغوط والشدائد والمواقف العصبية، وهي مصدر من مصادر األمن النفسي الذي  النفسي، وما توفره من
نه عاجز  يحتاجه الفرد من مجتمعه الذي يعيش فيه عندما يشعر أن هناك ما يهدده ، ويشعر أن طاقته قد استنفدت وأجهدت وا 

 (  137،ص2. ) د وعون ومساعدة اآلخرينعن مواجهة الخطر أو تحمل ما يقع عليه من إجهاد وأنه يحتاج إلى مد
لذلك فقد بات ضروريا توفير كافة أنواع وأشكال المساندة االجتماعية للمعاقين حركيًا من خالل تقديم المساندة المعرفية 

قدراتهم  بناء ىم في الوقت المعاصر ومساعدتهم علوالوجدانية والمادية لهم لتمكينهم من مواجهة التغيرات التي يموج بها العل
 .تمكنهم من تحسين نوعية حياتهم داخل المجتمع ىالت

ومن ثم تسعى العديد من المؤسسات الحكومية واألهلية إلى تقديم خدمات التأهيل الطبي والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيًا 
 .مشكالتهم  وتوفير المساعدات االقتصادية لتوفير المناخ المناسب الذي يمكنهم من إشباع حاجاتهم ومواجهة

وتعتبر مراكز التأهيل للمعوقين من المؤسسات التي تسعى لتحقيق المساندة المعلوماتية والوجدانية والمادية للمعاقين حركيا حيث 
تهدف هذه المراكز إلى تأهيل جميع فئات المعاقين من الجنسين وتوجيههم التوجيه الذي يتفق مع ما تبقى لديهم من قدرات 

 .فسية ومساعدتهم على التكيف واالستقرار ليصبحوا موطنين صالحين يعتمدون على أنفسهم بدنية وعقلية ون
والخدمة االجتماعية تهدف بصفة أساسية إلى إحداث تغييرات مرغوب  فيها في األفراد والجماعات بقصد إيجاد تكيف متبادل 

مساعده األفراد والجماعات  ىنها ، كما أنها تهدف إلمبين األفراد وبيئاتهم االجتماعية لحل المشكالت االجتماعية والوقاية 
 (. 317، ص7. ) والمجتمعات الستثمار أقصى ما لديها من قدرات للوصول إلى مستويات اجتماعية الئقة

كما أن الخدمة االجتماعية كمهنة تحاول دائما أن تستجيب للمتغيرات التي يمر بها المجتمع حتى يكون لها دور فعال مع 
ن المهن األخرى لمواجهة اآلثار السلبية الناتجة عن المتغيرات التي طالت كافة مجاالت الحياة والتي تؤثر على حياة غيرها م

األفراد من ناحية والمجتمع من ناحية أخرى ، خاصة وأن الخدمة االجتماعية لها مجاالتها المتعددة التي تمارس من خاللها 
 ( .31،ص9.)لتحقيق تلك األهداف 

فالخدمة االجتماعية حينما تعمل في مجاالت اإلعاقة تستهدف إزالة العزلة االجتماعية التي يشعر بها المعاق وذلك  ومن ثم
بمساعدته على تغيير أفكاره واتجاهاته نحو ذاته وتقبلها والعمل على حل المشكالت التي تواجهه ، وكذلك إدماجه في جماعات 
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اد نظام للخدمات والموارد يكون قادرًا على توفير الدعم المستمر للمعاق من خالل يشعر معها باألمن والسعادة فضال عن إيج
 (  .233،ص2)األسرة أو المؤسسات التي تقوم برعايتهم 

ــــ) وقد أكدت الدراسة  على ضرورة تكامل الجهود في رعاية وتأهيل المعاقين وتوفير الخدمات الصحية ( 1291فوقية عيسى ــ
مكانياتهم المتبقية لديهم واالجتماعية والنفس ( miller-1291)وأكدت دراسة ( 13)ية واالقتصادية لهم وذلك لتنمية قدراتهم وا 

 ىالتي تقدم تلك الخدمات والعمل علاالستفادة من عمليات التأهيل من خالل المؤسسات  ىضرورة مساعدة المعاقين عل ىعل
 ( 11)توفير الحقوق المختلفة للمعاقين 

إشباع احتياجات المعاقين  ىن تشارك المؤسسات الحكومية علأعل ضرورة ( Rao Vidya-1293)  كما أكدت دراسة
واالهتمام بتوفير خدمات التأهيل المهني والطبي لهم مع تقديم المساعدات االقتصادية لهم وتوفير فرص للتشغيل تتناسب مع 

 (12)قدراتهم 
 ىلألخصائي االجتماعي بحيث يكون علمام بمستوى األداء المهني ضرورة االهت ىعل( 1299 –فاطمة أمين )لت دراسة وتوص

 (13)تساعده علي تقديم خدمات الرعاية المختلفة للمعاقين  ىبكافة الوسائل الت دراية كافية 
ـ ) وأكدت دراسة   سواء على أن المساندة االجتماعية تساعد على تخفيف الضغوط الحياتية للمرأة العاملة (  2337هبه أحمد ـــــ

 ( . 11) اجتماعية أو اقتصادية أو صحية أو نفسية أو ضغوطًا ترتبط باألسرة أو ظروف العمل  اكانت ضغوط
وهكذا يتضح من خالل الدراسات السابقة ضرورة تحقيق المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا من خالل دور الخدمة االجتماعية 

بحث في محاولة  الوصول إلى معرفة دور  األخصائي االجتماعي في تحقيق الهام في هذا المجال وعلى ذلك تحدد مشكلة ال
 المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا ؟

- :أهمية البحث : ثانيا 
االهتمام المتزايد في اآلونة األخيرة على كل األصعدة العالمية واإلقليمية والقومية والمحلية بقضايا المعاقين وتحسين جودة  -1

 .الحياة لهم 
اهتمام الدولة على الصعيدين الحكومي واألهلي برعاية المعاقين حركيا بصفة خاصة االستثمار األمثل لقدراتهم داخل  -2

 .المجتمع 
التزايد المستمر ألعداد المعاقين على الصعيد العالمي مما يتطلب حتمية رعاية وتأهيل ودمج هذه الفئات داخل المجتمع  -3

 .معوقًا لهاو ة المجتمع وليس عبئًا أة في تنميحتى تكون مشارك
اهتمام مهنة الخدمة االجتماعية بتقديم أوجه أشكال المساندة االجتماعية للمعاقين والدفاع عن حقوقهم كمدخل لتحقيق  -1

 .العدالة االجتماعية لهم 
- :أهداف البحث : ثالثا

حقيق المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا وينبثق عن دور األخصائي االجتماعي في ت ىالتعرف عل ىيهدف البحث الراهن  إل 
- :هذا الهدف األهداف الفرعية التالية 

 .مظاهر تحقيق المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا  ىالتعرف عل -1
 .دور األخصائي االجتماعي في تحقيق المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا  ىالتعرف عل -2
 .التي تواجه تحقيق المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا المعوقات  ىف علالتعر  -3
 .المقترحات التي يمكن من خاللها تحقيق المساندة االجتماعية للمعاقين حركياى التعرف عل -1
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- :تساؤالت البحث: رابعا
ساندة االجتماعية وهو مادور األخصائي االجتماعي في تحقيق الم: التساؤل الرئيس  ىاإلجابة عل ىيسعى البحث الراهن إل 

 عند المعاقين حركيا ؟
- :وينبثق من هذا التساؤل مجموعة من التساؤالت التالية 

 ما مظاهر تحقيق المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا ؟ -1
 خصائي االجتماعي في تحقيق المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا ؟األ ما دور -2
 المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا ؟ما هي المعوقات التي تواجه تحقيق  -3
 ما هي المقترحات التي يمكن من خاللها تحقيق المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا ؟ -1

- :مفاهيم البحث : خامسا 
 : مفهوم المساندة االجتماعية  -أ

 (133،ص11)تعرف المساندة االجتماعية في اللغة العربية بأنها السند واالعتماد 
" جانبه  إلى تأييد فرد بالمساعدة أو التشجيع أو االنحياز"ف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية المساندة بأنها كما يعر 

 (112،ص12)
جماعة من الناس في عالقة متبادلة في الموارد والتنظيمات التي تشبع " ويعرف قاموس الخدمة االجتماعية المساندة بأنها 

اء الفرد قعية وأعضاء النسق المساند هم أصدة ومستلزمات الحياة المادية والعاطفية واالجتمااحتياجات الفرد النفسية والمعرفي
المقربون ، وأعضاء األسرة ، األعضاء المهنيين في جماعة الزمالء العمل والمؤسسات التي يمكن أن تساعد الفرد في وقت 

ل مباشر ومنتظم ويسمى بالجماعات المساندة اتصا ىمساند من عدد قليل من األفراد علالحاجة ، ويتشكل النسق ال
 (123،ص17.)

درجة شعور الفرد بتوافر المشاركة العاطفية والمساندة المادية والعملية من جانب " وتعرف المساندة االجتماعية أيضا بأنها 
صيحة واإلرشاد منت هؤالء اآلخرين مثل األسرة واألقارب واألصدقاء وزمالء العمل ورؤساء العمل وكذلك وجود من يزودونه بالن

 (13،ص19.)األفراد ويكون معهم عالقات اجتماعية ناجحة
- :البحث كما يلي  ائي للمساندة االجتماعية طبقا لهذما سبق يمكن للباحثة تحديد المفهوم اإلجرا ىوبناء عل

 .عملية تقديم الدعم والمساعدة للمعاق حركيا عن طريق المؤسسات أو المحيطين به  -1
 .تبصيره بالمؤسسات المعنية برعايته ىالل تقديم المعارف التي تساعد عليتم ذلك من خو  -2
راء إعاقته شعوره بالنقص ج ىا بمشاركة المحيطين به للتغلب علوتوفير الدعم النفسي والوجداني والمادي للمعاق حركي -3

 .مساعدات اقتصادية وأجهزة تعويضية  ىوحصوله عل
رشاد األخصائي اال وذلك بمساندة وتوجيه -1  .التكيف مع بيئته ىجتماعي للمعاق حركيا ومساعدته علوا 
- :مفهوم المعاق حركيا  -ب

عاقه ( إعتاقه)عاقه ،: عن كذا(عوقه)منعه منه وشغله عنه فهو عائق : عن الشيء( عاقة)يعرف المعجم الوسيط اإلعاقة بأنها 
 (223،ص12.)دائهالمنع عن شيء ما والحبس عن أ"عن ومن ثم فاإلعاقة هي

أداء عمله سواء بصفه مؤقتة وهو ما يسمى  ىعدم قدرة الفرد عل"ة المعاق بأنهكما ويعرف معجم مصطلحات العلوم االجتماعي
 (113،ص23.)بالعجز المؤقت أو بصفة مستديمة وهو ما يسمي بالعجز الدائم
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القيام بأعبائه أو وظائفه أو  ىر القادر علالشخص غي"تماعية بأنهويعرف المعاق أيضا في معجم مصطلحات الخدمة االج
 (12،ص21)أعماله لظروف جسمية أو عقلية مؤقتة أو دائمة ، وقد يكون كليا أو جزئيا  

خر أو آفي مزاولة عمله وفي القيام بعمل نفسه  ىلاالعتماد ع ىالشخص الذي أصبح غير قادر عل" ه ويعرف المعاق بأن
. ذلك نتيجة قصور عضوي أو عقلي أو جسمي أو نتيجة لعجز خلقي منذ الوالدة  ىاالستقرار فيه أو نقصت قدراته عل

 (129،ص22)
الفرد الذي يعاني من عجز حركي أو جسمي يحد من نشاطه وحيويته ويعوق حركته نتيجة " كما يعرف المعاق حركيا بأنه 

 .عيب خلقي أو حادث 
- :ئى للمعاق حركيا وفقا لهذا البحث كما يلي جرام يمكن للباحثة تحديد المفهوم اإلما تقد ىعل وبناءً 

 . الشخص الذي يعاني من نوع أو أكثر من أنواع اإلعاقة الحركية  -1
 .أداء أدواره في المجتمع بشكل طبيعي  ىفقد قدرته عل -2
 .مساعدة من قبل المحيطين به والمؤسسات المعنية برعاية المعاقين  ىيحتاج إل -3
 .المعونة النفسية له لكسر حاجز اإلعاقة والتكيف معها وذلك من خالل تقديم  -1
 .توفير الدعم المادي الذي يمكنه من ممارسة حياته الطبيعية داخل المجتمع  ىويحتاج إل -1

- :المنطلق النظري للبحث : سادسا 
 :دور األخصائي االجتماعي في تحقيق المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا 

اختالف أنواعها وتصنيفات اإلعاقة المختلفة ظاهرة اجتماعية هامة وأصبحت لها من  ىاجات الخاصة علد قضية ذوى االحتيتع
 ىاختالف مستوياتها مما يدل عل ىاألفراد والمؤسسات والتنظيمات علاالهتمام والبحث والتنظيم والتفكير واالرتباط الواضح من 

دد المعاقين بالعالم أو تنوع اإلعاقات المختلفة وكيفية مواجهة أن هناك تطورا واضحا يسير بخطى سريعة سواء من حيث ع
 ( 3،ص23)مشكالتهم 

في احترام كرامتهم اإلنسانية بغض النظر عن سبب إعاقتهم أو  اطبيعي اأن لهم حق ىاألهمية بمكان النظر للمعاقين علومن 
الحق في التمتع  ،نين في نفس العمر، ومن تلك الحقوق طبيعتها وتوفير كافة الحقوق اإلنسانية التي يتمتع بها غيرهم من المواط

تحقيق الكفاية الشخصية واالجتماعية والمهنية بغض  ىوتوافر الثقة بقدرة المعاق عل. نبحياة كريمة وطبيعية وكاملة بقدر اإلمكا
صادر عن الجمعية ولقد أكد ذلك اإلعالن بشان حقوق المعاقين ال( 171،ص21. )النظر عن طبيعة اإلعاقة التي يعانيها

لعقلي وضرورة مساعدة ضرورة الوقاية من التعويق البدني وا ىويدعو اإلعالن إل 1271يسمبر عام العامة لألمم المتحدة في د
إدماجهم في  ىعة وضرورة العمل قدر المستطاع علكبر عدد ممكن من ميادين النشاط المتنو أإنماء قدراتهم في  ىالمعاقين عل

ويقر اإلعالن أيضا بأن من حق المعاق أن له نفس الحقوق األساسية التي تكون للمواطنين الذين هم في سنه الحياة العادية ، 
 (33،ص21.)وله الحق في اتحاد التدابير الكافية التي تستهدف تمكينه من بلوغ أقصي قدر ممكن من االستقالل الذاتي 

اقين بتصنيف فئات المعاقين حسب نوع اإلعاقة لكي يتم تقديم لذلك ظهر اهتمام العلماء والمؤسسات المعنية برعاية المع
الخدمات التي تتناسب مع إعاقتهم وتمكينهم من التكيف مع البيئة التي يعيشون فيها ،  حيث يصنف المعاقين حسب مجال 

 (19،ص22)-:اإلعاقة إلي الفئات اآلتية 
البدني بصفه عامة كالكسور والبتر وأصحاب األمراض  وهم من لديهم عجز في الجهاز الحركي أو: المعوقين جسميا  -1

 المزمنة مثل شلل األطفال والدرن والسرطان والقلب والمقعدين وغيرهم 
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 وهم من لديهم عجز في الجهاز الحسي كالمكفوفين والصم والبكم وغيرهم : المعوقين حسيا  -2
 .وهم مرضى وضعاف العقل : المعوقين عقليا  -3
وهم الذين يعجزون عن التفاعل السليم مع بيئاتهم وينحرفون عن معايير وثقافة مجتمعهم كالمتشردين  : اعيا المعوقين اجتم -1

 .والجانحين والمجرمين وغيرهم 
الخدمات المختلفة التي تقدم لهم لتحقيق المساندة  ىحركيا والتعرف علولقد تحددت بؤرة اهتمام هذه البحث في األفراد المعاقين 

 .أداء أدوارهم بإيجابية داخل المجتمع  ىبأشكالها المختلفة لمساعدتهم عل االجتماعية
 ىحتياجات المختلفة لهم والعمل علويتطلب تحقيق المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا ضرورة االهتمام بتحديد ودراسة اال

- :الي ثالثة أنواع وهي كالت ىاالحتياجات األساسية للمعاقين إلإشباعها ،ويقسم البعض 
   -:احتياجات فردية -1

 (521، ص52: )وتتمثل هذه االحتياجات في 
 .مثل استعادة اللياقة البدنية وتوفير األجهزة التعويضية : احتياجات بدنية  -أ
 .التكيف وتنمية الشخصية  ىوامل النفسية والمساعدة علمثل االهتمام بالع: احتياجات إرشادية  -ب
 .ل فتح مجاالت التدريب تبعا لمستوى المهارات ويقصد به اإلعداد المهني للعمل المناسب والالئقمث: احتياجات تدريبية  -ج
 (211،ص29) -:احتياجات اجتماعية  -2
 .مثل توثيق صالت المعاق بمجتمعه وتعديل نظرة المجتمع إليه : احتياجات عالقيه  -أ
 .ية مثل خدمات المساعدة التربوية الماد: احتياجات تدعيميه  -ب
 .مثل تمكين المعاق من الحياة األسرية الصحية : احتياجات أسرية  -ج
  -:احتياجات مهنية  -3

 . ( 002 -008، ص52: )وتتمثل هذه االحتياجات في 
 .مثل تهيئة سبل التوجيه المهني مبكرا واالستمرار فيه لحين انتهاء عملية التأهيل : احتياجات توجيهية  -أ
 .مثل إصدار التشريعات في محيط تشغيل المعاقين وتسهيل حياتهم :  احتياجات تشريعية -ب
 .مثل توفير فرص االحتكاك والتفاعل المتكافئ مع بقية المواطنين جنبا إلي جنب : احتياجات اندماجية  -ج

مساندة واستنتاجا من العرض السابق نجد أن هناك عالقة وطيدة بين إشباع احتياجات المعاقين حركيا وبين تحقيق ال
االجتماعية بكافة أنواعها سواء كانت المساندة المادية أو المعرفية أو الوجدانية ، حيث نجد أن إشباع الحاجات الفردية 
شباع الحاجات اإلرشادية والتوجيهية يؤدي إلي تحقيق  واالجتماعية للمعاق حركيا يؤدى إلي تحقيق المساندة المادية والوجدانية وا 

 .للمعاقين حركيا المساندة المعرفية 
العديد من  ىالوظائف المختلفة يحتاج الناس إلوفي ظل الحياة المعقدة في عصرنا الحالي ، وفي سبيل القيام بالمسئولية و 

إشباع  ىمساعدة الناس عل ىالموارد التي تقوم عل ىحدإتعتبر الموارد مع قدر كبير من المساعدة ، والخدمة االجتماعية 
 (.111ص -33.)بمسئولياتهم داخل المجتمع احتياجاتهم والقيام 

تدعيم وتحسين  ىاألفراد والجماعات والمجتمعات علاألدوار المهنية التي تساعد  ىتمد الخدمة االجتماعية في ذلك علوتع
تكيف ل والاستعادة التفاع ىمساعدة المعاقين عل ىتماعية في مجال المعاقين تهدف إلوظائفهم االجتماعية وتوفير الظروف االج

التخصص في األداء سواء أكان صناعيا أو مهنيا  ىبه العصر الحديث من االعتماد عل ما يتسمبذلك  ىواإلنتاج، وقد ساعد عل
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حتاج في الوقت الحاضر لقدرات يالتخصص وتقسيم العمل الذي ال ىلمعاقين نظرا العتماد الصناعة عللفتح مجاالت أوسع ل
 ( . 222،ص31.)بدنية متعددة ومعقدة

كما أنها تهدف أيضا إلى المساهمة في تعديل اتجاهات أفرد المجتمع لالعتراف بالمعاقين كفئة إنسانية لها حق في الحياة 
الكريمة وأن يعاملوا كمواطنين عاديين وليسوا من الدرجة الثانية وأن يكون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات اجتماعيا 

تحقيق  ىخصائي االجتماعي يسعى إلاألن إف( .  222، ص 32)درة وليس العجز القوسياسيا والتعامل معهم على أساس 
 (.37،ص33)المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا بأشكالها وأنواعها المختلفة  

 . والتي تؤدى إلي إحساس الفرد باالستقرار والراحة النفسية : المساندة الوجدانية  -1
ي المشاركة المادية والوجدانية في المواقف الصعبة التي يتعرض لها أي عضو في شبكة وتتمثل ف: التكامل االجتماعي  -2

 .العالقات االجتماعية 
 وتظهر في دعم شبكة العالقات االجتماعية للفرد حتى بالكفاءة الشخصية وتقدير الذات : مساندة التقدير  -3
 .وتمثيل في تقديم العون المادي : المساعدة المادية  -1
 . وتظهر في عمليات التوجيه واإلرشاد : لمساندة المعرفية ا -1

 : وتهدف المساندة االجتماعية إلى تحقيق ما يلي  
 .العمل على تحقيق وتحسين شبكة العالقات التي توفر لألفراد اإلحساس باألمن واالنتماء  -1
 .ن يشتركون في القيم واالهتماماتألعضاء الديتحقيق التكامل االجتماعي من خالل دعم شبكة العالقات االجتماعية بين ا -2

، ص  31)  -:تي اعية للمعاقين حركيا تتمثل في اآلوهناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها عند تقديم المساندة االجتم
31  ،32 . ) 
ال يجعله أكثر اعتمادية  عند تقديمها حتى البد أن يكون معدل المساندة االجتماعية والنفسية معتدال: كمية المساندة  -1

 . لذاته  وينخفض بالتالي تقديره 
وهذا يحتاج الكثير من المهارة االجتماعية لدى مانحي المساندة حتى تؤدي إلى : اختيار التوقيت المناسب لتقديم المساندة  -2

 .نتائج جيدة لدى المتلقي 
ساندة والتي تتمثل في المرونة والنضج والفهم الكامل ن تتوفر بعض الخصائص لدى مانح المأفال بد : مصدر المساندة  -3

 .لطبيعة المشكلة التي يمر بها المتلقي حتى يساهم بقدر فعال في تقديم المساندة 
أن تعدد المصادر للمساندة االجتماعية والنفسية لدى المتلقى تؤدى سريعًا إلى حل المشكالت التي يمر : كثافة المساندة  -1

ثل هذا في القدرة  والمهارة والفهم لدى مانح المساندة في تقديمها بما يتناسب مع ما يدركه ويرغبه المتلقي من بها المتلقي ويتم
 .تصرفات وسلوكيات تتناسب مع نوع المساندة التي تقدم إليه 

ختلفة المادية وتأسيسا على ما سبق طرحه نجد أن هناك ضرورة حتمية لتقديم المساندة االجتماعية للمعاقين بأنماطها الم
لهم حقوق كغيرهم من  أفراد أنهم ىهم داخل المجتمع والنظر إليهم علوالمعرفية والوجدانية لتمكين المعاقين حركيًا من أداء أدوار 

على اعتبار أنها حق لهم  األسوياء وعليهم واجبات اتجاه المجتمع الذين يعيشون فيه ، وأيضا تقدم المساندة االجتماعية للمعاقين
 .من اآلخرين مع االحترام الكامل لكرامتهم لتحقيق العدالة االجتماعية لهم داخل المجتمع  ةأو من ةس هبولي

لمعلوماتي لهم عن اللمعاقين حركيًا من خالل الدعم  هاما في تقديم الدعم والمساندة اواألخصائي االجتماعي يلعب دور 
رشادهم بالخدمات التي تو  فرها لهم وتوفير الدعم النفسي والوجداني لحماية المعاقين من االنعزال المؤسسات المعينة برعايتهم وا 
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أفرادًا مشاركين بفاعلية في شئون مجتمعهم ، وتوفير الدعم والمساندة المادية لهم من  واأو التهميش ومساعدتهم على أن يكون
رص عمل للمعاقين حركيا تتالءم مع خالل توفير فرص التدريب على عمل يتناسب مع إعاقتهم وكذلك المساهمة في توفير ف

مكانياتهم المتاحة لديهم   .قدرتهم وا 
- :اإلجراءات المنهجية للبحث : سابعًا 

- :نوع البحث  -0
تنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية التي تهدف إلى تقدير خصائص مشكلة معينه ، والسعي إلى دراسة ظروفها 

ئصها وتصنيفها وكشف ارتباطها بمغيرات أخرى ، وذلك بهدف وصف هذه الظاهرة وصفاً المحيطة مع تسجيل داللتها وخصا
 ( .19، ص  31)دقيقًا يتضمن كافة جوانبها 

- :المنهج المستخدم  -5
نه يساعد على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالدراسة والتوصل إلى إعلى منهج المسح االجتماعي ، حيث اعتمدت الدراسة 

 .واستنتاجات وحلول مرتبطة بقضية الدراسة بالبحث اقتراحات 
واعتمدت الباحثة على منهج المسح االجتماعي بالعينة لعدد من المعاقين حركيا المستفيدين من خدمات مركز التأهيل 

 .االجتماعي للمعوقين بمدينة بني وليد 
- :أدوات البحث  -5

طبقت على عينة من المعاقين حركيا  يانت الباحثة استمارة إستبقد استخدماتساقًا مع مشكلة البحث وأهدافها ونوعها ف
 .والمستفيدين من خدمات مركز التأهيل االجتماعي للمعاقين ببني وليد

- :مجاالت البحث  -8 
 . طبق البحث على مركز التأهيل االجتماعي للمعاقين بمدينة بني وليد: المجال المكاني -أ
لتأهيل لعلى عينة عشوائية بسيطة من المعاقين حركيا المستفيدين من خدمات مركز اعتمد البحث : المجال البشري  -ب

 .حركيًا  امعاق( 13)االجتماعي للمعاقين بمدينة بني وليد حيث بلغ عددها 
وحتى 1/1/2312تحدد المجال الزمني لهذا البحث بفترة جمع البيانات من مجتمع البحث وذلك في الفترة : المجال الزمني  -ج
 .م 1/1/2312

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 م6102العدد الثاني مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية

ة ي ع ا م ت ج ال ا و ة  ي ن ا س ن ال ا م  و ل ع ل ا ث  و ح ب ة  ل ج  م

 
 062صفحة 

 
- :عرض البيانات وتفسيرها

 81= يوضح خصائص عينة البحث ن ( 0)جدول رقم 
 الخصائص المتغيرات العدد التكرار

97.1% 

2.1% 

31 

1 

 ذكر

 أنثى

 1النوع   -

 المجموع 81 011%

13% 

13% 

32.1% 

7.1% 

1 

23 

13 

3 

 سنة23أقل من 

 33ألقل من -23

 13ألقل من -13

 فأكثر سنة13

 العمر -5

 المجموع 81 011%

11% 

11% 

13% 

23% 

2 

2 

23 

9 

 أمي

 يقرأ ويكتب

 مؤهل متوسط

 مؤهل عال

 المستوى التعليمي -5

 المجموع 81 011%

 
%( 12.1)نسبة اإلناث بينما %( 97.1)والمتعلق بخصائص عينة البحث أن نسبة الذكور بلغت ( 1)يتضح من الجدول رقم 

العادات  ىن أكثر من اإلناث قد يرجع ذلك إلمؤسسات ومراكز رعاية المعاقي ىال المعاقين من الذكور علن إقبأ ىويدل ذلك عل
اعي إحجام المعاقين من اإلناث عن االستفادة من خدمات مراكز التأهيل االجتم ىخل المجتمع الليبي والتي تؤدي إلوالتقاليد دا

قد ( سنة  33ألقل من  -23)حركيا وفقا للمراحل العمرية أعمارهم تتراوح أن نسبة المعاقين  ى، كما يشير الجدول السابق إل
بينما مثلت أقل نسبة % ( 13) حيث بلغت ( سنة فأكثر  13) قل نسبة أبينما مثلت % ( 13) بة حيث بلغت نس ىعلأ مثلت 
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 ىج في الحياة والحصول علا لالندمامن المعاقين حركي ويدل هذا أن هناك إقباال%( 7.1) حيث بلغت ( سنة فأكثر  13) 
 ىنسبة المعاقين حركيا الحاصلين علن إفيما يتعلق بالمستوي التعليمي ف فرص التدريب المهني من قبل مراكز التأهيل ، أما

 ىوقد يرجع ذلك إل%( 11)مي وبلغت قل نسبة مثلت األأبينما %( 13) يب األول حيث بلغت مؤهل متوسط جاءت في الترت
شهادات  ىن خدمات مراكز التأهيل للحصول علاالستفادة م ىمؤهل متوسط يقبلون عل ىا الحاصلين علأن المعاقين حركي

التأهيل  ىحصولهم عل ىيتناسب مع إعاقتهم ، باإلضافة إلالتأهيل المهني الذي تساعدهم في الحصول فرص للعمل بما 
 . بشكل طبيعيإعاقتهم لممارسة حياتهم  ىالطبي الذي يساعدهم في التغلب علالنفسي و 

 81= يوضح مظاهر تحقيق المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا ن ( 5)جدول رقم 
 ت العبارة أوافق إلي ما حد ال أوافق مجموع األوزان الوزن المرجح الترتيب

مركز التأهيل ن بويساعدني المسئول 02 02 01 82 5.0 6
 افه وخدماتهىاأه ىالتعرف عل

0 

ن بمركز التأهيل ودني العامليساع 52 2 6 22 5.8 5
معلومات  ىجتماعي في الحصول علإلا

 ترتبط بإعاقتي

5 

يقدم مركز التأهيل لي معلومات عن  51 01 - 001 5.2 0
لتعويضية المتوفرة وتناسب  األجهزة ا

 حالتي

5 

جتماعي في إليقدم مركز التأهيل ا 50 05 6 22 5.5 8
 مساعدات مادية كافية ىالحصول عل

8 

ن بمركز التأهيل وئوليوفر لي المس 52 01 2 011 5.2 رمكر  5
جيدة للتدريب تؤهلني  اصر االجتماعي ف
 لعمل يناسبني

2 

يل اجتماعي ن بمركز التأهوالمسئول 02 02 01 82 5.0 مكرر 6
فرص عمل  ىيساعدني في الحصول عل

 تناسب إعاقتي

6 

جتماعي في إعداد إليساهم األخصائي ا 51 01 0 21 5.5 2 2 
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 اث خاصة بتأهيل المعاقين حركياأبح

سر المعاقين حركيا أعقد ندوات إلرشاد  52 00 8 010 5.2 5
 بمشكالت المعاقين المختلفة

8 

 
يقدم مركز التأهيل ) ن عبارة أاندة االجتماعية للمعاقين حركيا والمتعلق بمظاهر تحقيق المس( 2)يتضح من الجدول رقم 

وقد يرجع ذلك إلي ( 2.7)جاءت في الترتيب األول بوزن مرجح بلغ (لمتوفرة وتناسب حالتيمعلومات عن األجهزة التعويضية ا
أن المسئولين في مراكز التأهيل يوفروا البيانات والمعلومات الخاصة باألجهزة التعويضية للمعاقين حركيا من حيث أنواعها 

رشادات استخدامها االستخدام األمثل وذلك يت م من خالل المقابالت مع المعاقين حركيا وتوفير الدليل وكيفية الحصول عليها وا 
بينما جاء في الترتيب الثاني كل من  اإلرشادي لكيفية استخدام كل نوع من أنواع األجهزة التعويضية التي تتناسب مع إعاقتهم ،

عقد ندوات ))وعبارة (( نيبجيدة للتدريب يؤهلني لعمل يناس ان بمركز التأهيل االجتماعي فرصو ال يوفر لي المسئول))عبارة 
جتماعي ن األخصائي االأ ىوقد يرجع ذلك إل( 2.1)بوزن مرجح (( سر المعاقين حركيا بمشكالت المعاقين المختلفةأإلرشاد 

. لمهنة التي تتناسب مع إعاقتهم ا ىوتوجيههم إلفرص العمل المتاحة داخل المجتمع  ىالتعرف عل ىيساعد المعاقين حركيا عل
(( معلومات ترتبط بإعاقتي ىالجتماعي في الحصول علان بمركز التأهيل و يساعدني العامل))الترتيب الثالث في بينما جاء 
أهدافه  ىن  بمركز التأهيل في التعرف علو يساعدني المسئول) وجاء في الترتيب األخير كل من العبارات ( 2.1)بوزن مرجح 

 (.2.1)بوزن مرجح (( فرص تتناسب مع إعاقتي  ىي في الحصول علالجتماعي يساعدوننن بمركز التأهيل او المسئول)) ،(
 

يوضح دور ألخصائي االجتماعي لتحقيق المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا                                                         ( 5)جدول رقم 
 83=ن

 ت العبارة أوافق ما حد  ىإل ال أوافق مجموع األوزان الوزن المرجح الترتيب

التنفيس  ىعل مساعدة المعاقين حركيا 55 8 - 005 5.8 5
 مشاعرهم السلبي ىعل

0 

تقبل  ىحث أسر المعاقين حركيا عل 51 00 2 20 5.5 2
 إعاقتهم

5 

تقبل مراحل  ىمساعدة المعاقين حركيا عل 51 8 5 018 5.2 5
 عملية التأهيل

5 

يا في الحصول عدة المعاقين حركمسا 51 02 2 22 5.5 6 8 
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 فرصة عمل توفر دخال مناسبا لهم ىعل

تقديم خدمات التأهيل الطبي للمعاقين  52 00 8 010 5.2 2
 حركيا

2 

مساعدة المعاقين حركيا في صرف  81 - - 051 5.1 0
 األجهزة التعويضية

6 

إرشاد المعاقين حركيا بخدمات مركز  2 2 51 012 5.6 8
 التأهيل االجتماعي

2 

تبصير المعاقين حركيا بإمكانياتهم  52 05 5 82 0.8 8
 وقدراتهم المتبقية لديهم

8 

 
والمرتبط باألدوار التي يقوم بها األخصائي االجتماعي لتحقيق المساندة االجتماعية للمعاقين ( 3)يوضح الجدول السابق رقم 

وقد ( 3.3)في المرتبة األولي بوزن مرجح بلغ جاءت ( مساعدة المعاقين حركيا في صرف األجهزة التعويضية)حركيا  أن عبارة 
جهاز  ىيكون هدفهم األساسي هو الحصول علمراكز التأهيل  إلىالمعاقين حركيا الذين يتوجهون يرجع ذلك إلي أن معظم 

االجتماعي  ن األخصائيأومباشرة حياتهم بشكل طبيعي و  تعويضي من المركز ليتمكن من الحركة والتعامل مع اآلخرين
ذلك من خالل تعاونه مع فريق العمل داخل المركز أثناء مراحل التأهيل المختلفة ، بينما جاء في  ىهم في الحصول عليساعد

ويرجح ذلك ( 2.9)بوزن مرجح بلغ (( مشاعرهم السلبية  ىالتنفيس عل ىمساعدة المعاقين حركيا عل)) ارة الترتيب الثاني عب
سية للمعاقين حركيا ومساعدتهم وخبراته كممارس مهني في تحقيق المعونة النف أن األخصائي االجتماعي يستخدم مهارته ىإل
بناء شخصيتهم ويستخدم في ذلك أساليب  ىحساس بالعجز الذي يؤثر سلبيا علالتخلص من مشاعر القلق والتوتر واإل ىعل

)) جاء في الترتيب األخير عبارة مواجهة مشكالتهم ، بينما  ىاإلرشاد والتعاطف لمساعدتهم علعالجية مختلفة مثل النصح و 
 ( .1.1)بوزن مرجح بلغ ( تبصير المعاقين حركيا بإمكانياتهم وقدراتهم المتبقية لديهم 

 يوضح المعوقات التي تواجه تحقيق المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا ( 8)جدول رقم 
 81=ن                                                             

 ت العبارة أوافق إلي ما حد ال أوافق مجموع األوزان الوزن المرجح الترتيب

ضعف التأهيل المهني للمعاقين حركيا  52 05 5 28 0.8 2
 التي تؤهلهم لفرصة عمل مناسبة

0 

نقص معارف المعاقين حركيا عن  2 2 51 012 5.6 0 5 
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الخدمات التي يقدمها مركز التأهيل 
 االجتماعي

المعاقين حركيا  قلة معارف أسر 02 51 2 21 0.2 6
 باألسلوب األمثل للتعامل معهم

5 

عدم االهتمام بتحسين الحالة النفسية  08 05 01 25 0.8 2
 السيئة للمعاقين حركيا نتيجة إعاقتهم

8 

عدم توفير برامج التأهيل النفسي  01 02 02 82 5.0 5
 للمعاقين حركيا

2 

دات المالية التي تقدمها ضعف المساع 00 01 02 88 5.5 5
 مراكز التأهيل

6 

عمال التي األ ىنذره فرص التدريب عل 02 05 05 28 0.2 8
 تتناسب مع المعاقين حركيا

2 

قلة المساعدات التي تقدمها األسرة  51 2 02 22 0.8 مكرر 2
 للمعاقين حركيا

8 

 
ا تحقيق المسوالمرتبط بالمعوقات التي تواجه ( 1)يتضح من الجدول السابق رقم  ن عبارة أاندة االجتماعية للمعاقين حركي

وقد يرجع ذلك ( 2.2)مرجح بلغ  بوزن (( نقص معارف المعاقين حركيا عن الخدمات التي يقدمها مركز التأهيل االجتماعي))
هذه  ىعل ات التي تقدمها وكيفية الحصولضعف استخدام وسائل اإلعالم المختلفة لتوضيح دور مراكز التأهيل والخدم ىإل

رشادهم بأنه يمكنه مساعدتهم علالخدمات وتوضح دور األخصائي االجتماعي بهذه المراكز اتجاه المعاقين حركيا  مواجهة  ىوا 
إعادة دمجهم في الحياة داخل المجتمع ، بينما جاء  ىالتأهيل االجتماعي ومساعدتهم عل مشكالتهم المختلفة من خالل تحقيق

وقد ( 1.7)بوزن مرجح بلغ (( المعاقين حركيا باألسلوب األمثل للتعامل معهم قلة معارف أسر) )السادس عبارة  في الترتيب
ألسلوب المناسب للتعامل مع عضوها المعاق وعدم معرفتها بوسائل مساعدته من ا ىإلي قلة خبرة أفراد األسرة عل يرجع ذلك

وتر واالنعزالية لديه، وكيفية المشاركة في تأهيله نفسيا خالل المؤسسات المعينة برعايته وكيفية مواجهة مشاعر القلق والت
والتخلص من االتجاهات السلبية الناتجة عن اإلعاقة لذا يجب تدخل األخصائي االجتماعي بتوعية األسرة علي أساليب التنشئة 

يا فبدال من أن يكونوا االجتماعية الصحيحة وكيفية غرس االتجاهات االيجابية في تكوين الشخصية المتكاملة للمعاقين حرك
 .مشاركين بفاعلية في شؤون مجتمعهم  االمجتمع يصبحوا أشخاص ىعل أعاجزين يمثلون عب اأشخاص
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يوضح المقترحات التي يمكن من خاللها تحقيق المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا                                              ( 2)جدول رقم 

 81=ن
 ت العبارة أوافق إلي ما حد ال أوافق مجموع األوزان الوزن المرجح الترتيب

عقد ندوات لتوعية المعاقين حركيا  51 2 0 012 5.2 5
 باحتياجاتهم ومشكالتهم

0 

عقد ندوات ألسر المعاقين حركيا  52 01 2 011 5.2 2
 لتوعيتهم باألسلوب األمثل لمعاملتهم

5 

ت مع قيادات المجتمع إجراء المقابال 02 08 00 88 5.0 2
 لتوعيتهم بمشكالت المعاقين حركيا

5 

إحساس المعاقين حركيا باالهتمام  52 2 - 002 5.8 5
 والتعاطف عند تقديم الخدمة لهم

8 

ير ر حترام رغبة المعاقين حركيا في تقا 58 01 5 016 5.6 8
 مصيرهم

2 

 مساعدة المعاقين حركيا في التخلص من 52 8 2 015 5.2 مكرر 2
 مشاعر عدم تقدير اآلخرين لهم

6 

ضرورة توفير األجهزة التعويضية  81 - - 051 5.1 0
 للمعاقين حركيا

2 

مج التي تساعد المعاقين تصميم البرا 55 01 2 26 5.8 6
 إعادة دمجهم داخل المجتمع ىحركيا عل

8 

 
)) المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا أن عبارة والمرتبط بالمقترحات التي يمكن من خاللها تحقيق ( 1)يتضح من الجدول رقم 

 ىوقد يرجع ذلك إل( 3.3)مرجح بلغ  جاءت في الترتيب األول بوزن (( ضرورة توفير األجهزة التعويضية للمعاقين حركيا 
 ىينهم علارسة حياتهم الطبيعية وتعاألجهزة التعويضية التي تمكنهم من مم ىاسة للمعاقين حركيا في الحصول علالحاجة الم
ويساعدهم ذلك أيضا في الحصول  كون لديهم اإلحساس بالعجز أمام اآلخرينيفسهم دون مساعدة اآلخرين حتى ال خدمة أن
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فرص عمل تتناسب مع إعاقتهم يمكن من خالل توفير دخل مناسب إلشباع حاجاتهم المختلفة وجاء في الترتيب الثاني  ىعل
رغبة  ىويرجح ذلك إل( 2.9)وزن مرجح بلغ ب(( مام والتعاطف عند تقديم الخدمة لهم إحساس المعاقين حركيا باالهت)) عبارة 

حساسهم بأن  المعاقين حركيا في الشعور بقدر من االهتمام واإلحساس بالتعاون من المحيطين بهم في مواجهة مشكالتهم وا 
، وهذا يتطلب من األخصائي االجتماعي  من اآلخرين عليهم االخدمات التي تقدم لهم هي حق أصيل لهم وليس هبة أو إحسان

رشاد العاملين بمركز التأهيل إلتوجيه و  رشادهم بخدماته بالشكل الذي يشعرهم بأن هناك  ىا  كيفية التعامل مع المعاقين حركيا وا 
عيتهم إجراء المقابالت مع قيادات المجتمع لتو )) لهم وتعاطف مع ظروفهم ، بينما جاء في الترتيب األخير عبارة  تقبال

عدم أهمية مشاركة قيادات المجتمع في تأهيل المعاقين  ىوقد يرجع ذلك إل( 2.1)مرجح بلغ  بوزن (( بمشكالت المعاقين حركيا 
يجاد الحلول للمشكالت التي يعاني  ىن داخل المجتمع ويقع علو قالمعا هاحركيا مهنيا ونفسيا وماديا والمساهمة في اقتراح وا 

ية إقناع المختصين وقيادات المجتمع بضرورة المشاركة الفعالة في تأهيل المعاقين حركيا األخصائي االجتماعي مسئول
رشادهم  دماجهم في الحياة داخل المجتمع ى باحتياجاتهم ومشكالتهم وحثهم علوا   .تقديم يد العون والمساندة لهم إلعادة تأهيلهم وا 

- :توصل البحث إلي مجموعة من النتائج تمثلت فيما يلي
- :النتائج الخاصة بخصائص عينة البحث -أوال

نسبة من المعاقين حركيا عمريا قد مثلت من  ىن أعلأركيا من الذكور أكثر من اإلناث و أن نسبة المعاقين ح ىتوصل البحث إل
مؤهل متوسط فيما  ىن معظم عينة البحث قد تحصلوا علأ، بينما توصلت نتائج البحث ( سنة  33ألقل من -23)أعمارهم من 

 .تعلق بالمستوى التعليميي
- :النتائج الخاصة بمظاهر تحقيق المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا –ثانيا 

ن من أهم مظاهر تحقيق المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا تمثلت في أن مركز التأهيل يقدم للمعاقين حركيا أتوصل البحث 
عقد ندوات إلرشاد أسرهم بمشكالت المعاقين  ىسب مع إعاقتهم باإلضافة إلا يتنامعلومات عن األجهزة التعويضية المتوفرة بم

 .المختلفة 
- :النتائج الخاصة بدور األخصائي االجتماعي لتحقيق المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا  -ثالثا

ن أركيا تمثلت في تماعية للمعاقين حأن من أهم أدوار األخصائي االجتماعي لتحقيق المساندة االج ىتوصل البحث إل
التنفيس عن  ىمساعدتهم عل ىف األجهزة التعويضية باإلضافة إلاألخصائي االجتماعي يساعد المعاقين حركيا من صر 

 .مشاعرهم السلبية وتقبل مراحل عملية التأهيل 
- :النتائج الخاصة بالمعوقات التي تواجه تحقيق المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا  -رابعا

ن من أهم المعوقات التي تواجه تحقيق المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا تمثلت في نقص معارف ى ألبحث إلتوصل ا
المعاقين حركيا عن الخدمات التي يقدمها مركز التاهيل االجتماعي مع ضعف المساندة المالية التي تقدمها قلة المساعدات 

 .التي تقدمها األسرة للمعاقين حركيا 
لتي يمكن من خالل تحقيق المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا الن -خامسا - :تائج الخاصة بالمقترحات ا

ن من أهم مقترحات تحقيق المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا تمثلت في ضرورة توفير األجهزة التعويضية ى أتوصل البحث إل
حساس المعاقين حركيا باالهتمام والتعاطف عند تقديم ال خدمة لهم ، مع عقد ندوات لتوعية المعاقين حركيا وأسرهم لهم ،وا 

 .باحتياجاتهم ومشكالتهم 
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 -:مقترحات البحث
األعداد الفعلية الموجودة ،  ىخاصة المعاقين حركيا ، للتعرف علضرورة إجراء إحصاء شامل لحاالت المعاقين ،   -1

 .يط للرعاية واتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة مما يسهم ذلك في اإلعداد لعمليات التأهيل االجتماعي والتخط
ه ذيا في المجتمع ، ويجب أن تتضمن هوضع إستراتيجية تهدف لعملية إدماج وتأهيل المعاقين حرك ىالعمل عل -2

 .المستوى القريب والبعيد  ىلخطط لعملية اإلدماج والتأهيل علاإلستراتيجية إعداد ا
أسباب حدوث اإلعاقة خاصة اإلعاقة الحركية ، واتحاد  ىتمرة للتعرف علبحوث العلمية المسإجراء ال ىالعمل عل -3

 .كل من المعاقين وأسرهم والمجتمع  ى، للتخفيف من اآلثار السلبية عل التدابير الالزمة للوقاية من هذه األسباب
واقع فاعلية  ىلاكز رعاية المعاقين ، والتعرف عضرورة التقييم المستمر، لكل من عمليات التأهيل ومؤسسات ومر  -1

تحقيقها بصورة مستمرة حتى تفي بمتطلبات الرعاية الشاملة  ىتقديمها والعمل عل ىوكفاءة هذه الخدمات والقائمين عل
. 

توفير الكوادر الفنية والمهنية الالزمة لعالج المعاقين وتأهيلهم في المؤسسات ومراكز التأهيل خاصة فيما  ىالعمل عل -1
أكمل  ىبحيث تقدم الخدمات لمستحقيها عل ئي االجتماعي وأدائه لدوره بصورة صحيحةيتعلق بضرورة وجود األخصا

 .وجه
التعاون بين مؤسسات رعاية المعاقين  ىالنفسي واالجتماعي مع التركيز عليجب تحسين مستويات التأهيل المهني و  -2

 .إيجابية اد أدوارخم في إتيق بينها لإلسهاوخاصة المعاقين حركيا وغيرها من مؤسسات المجتمع األخرى، والتنس
ــــــــــــــش  :الهــــــــــــــــوامـــــــ

 .2331إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية ، القاهرة ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، : على السلمي . 1
ة ، اإلسكندرية ، المكتب قضايا وبحوث واتجاهات حديثة في تعليم وممارسة الخدمة االجتماعي: جمال شحاتة حبيب . 2

 .الجامعي الحديث 
تصورات شباب الجامعة حول حقوق وواجبات المواطنة ، بحث منشور ، المؤتمر الخامس : أحمد عبد الفتاح  ناجي . 3

 . 2331جامعة القاهرة " فرع الفيوم " عشر ، كلية الخدمة االجتماعية 
ة للفئات الخاصة والمعاقين حركيا ، اإلسكندرية ، المكتب الجامعي الرعاية االجتماعية والنفسي: مريم إبراهيم حنا . 1

 .2313الحديث ، 
، القاهرة، ( إطار فلسفي وخبرات عالمية ) تربية المعاقين حركيا والموهبين  ونظم تعليمهم : إبراهيم عباس الزهيرى |. 1

 . 2337دار الفكر العربي ، 
ية كما يدركها المعوقين حركيا بمحافظة غزة وعالقات بصحتهم النفسية ، المساندة االجتماع: عبد الكريم المدهون . 2

 ،  2331مجلة اإلرشاد النفسي ، جامعة عين شمس ، العدد الثامن عشر ، 
الخدمة االجتماعية المعاصرة ، اإلسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث : جمال شحاتة حبيب ، مريم إبراهيم حنا . 7

2311 . 
رؤية مستقبلية لممارسة الخدمة االجتماعية العالمية في مواجهة تحديات القرن الحادي : مي مرعى إبراهيم بيو . 9

والعشرون ، بحث منشور ، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية ، كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة 
 .1222حلوان 
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 ة للفئات الخاصة والمعاقين حركيا ، مرجع سبق ذكره الرعاية االجتماعية والنفسي: مريم إبراهيم حنا . 2
العالقة بين ممارسة العمل مع الجماعات في محيط الخدمة االجتماعية واالستفادة من برامج : فوقية إبراهيم عيسى . 13

 .  1291التدريب المهني للمعوقين ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة حلوان ، 
11. Miller – Kathlean-s ED and others : participation of people with Disabilities , AN international 

perspective , dissab , Reports Descriptve , U. S . A , Michigan , vol 141 ,1981 
 

12. Rao Vidya : services for the handicapped persons organization and pol icy Implications , 
dissab , Journal Articles India – Journal of social , work , vol 1983 

ممارسة سيكولوجية الذات مع مشكالت الطالب المصابين بشلل األطفال وعالقته بالتوفيق : فاطمة أمين أحمد . 13
 . 1299عية ، جامعة حلوان ، الشخصي االجتماعي ، رسالة ماجستير غير منشورة  ، كلية الخدمة االجتما

متطلبات تحقيق المساندة االجتماعية من حدة الضغوط الحياتية للمرأة العاملة من منظور : هيه أحمد عبد اللطيف . 11
  2337االجتماعية ، جامعة حلوان  طريقة تنظيم المجتمع ، بحث منشور مجلة الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية ، كلية

 . 1291مختار الصحاح ،بيروت ، مكتبة لبنان، : ن أبي بكر عبد القادر دمحم ب. 11
 . 1279معجم مصطلحات العلوم االجتماعية بيروت ، مكتبة لبان : أحمد ذكي بدوي . 12
قاموس الخدمة االجتماعية والخدمات االجتماعية ، اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، : أحمد شفيق السكري . 17

2333 
 . 2331المساندة االجتماعية وتطبيقاتها العلمية ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية : على عبد السالم على  . 19
ـــ : مجمع اللغة العربية .  12  .1291، الطبعة الثالثة ، القاهرة ،  2المعجم الوسيط ، جــ
 .  معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ، مرجع سبق ذكره:   أحمد زكي بدوي .  23
 .1229معجم مصطلحات الخدمة االجتماعية ، القاهرة الشركة المصرية العالمية للنشر، : يحي درويش .  21
اعة والنشر اء لدنيا الطبإسهامات الخدمة االجتماعية في المجال الطبي اإلسكندرية ، دار الوف:دمحم سيد فهمي . 22

2312. 
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 رؤية مقارنه ونقدية..المجتمع المدني و عولمة النشاط الخيري و التطوعي

ةالزاوي جامعه   نوري دمحم احمد شقالبو/ دإعدا                                             

حواء الشيباني الذيب           جامعه طرابلس/ د   

 

 :مــلـــــــــخص

بما هو في الغرب  انحلل فيه الواقع الذي يعيشه القطاع الثالث في عالمنا العربي مقارنا يتناول هذا  البحث موضوع           
أن الكثير من الحلول والقضايا الغامضة التي تدور  إذ، ان اإلجابة عليها من التساؤالت  التي يريد الباحث  وليجيب على عدد

حول هذا القطاع لما له من أهميه في حياة المجتمعات ومدى الشكوك التي تحوم حوله خاصة فيما يتعلق بقضايا التمويل 
 .لعولمةاستغالله في صالح الساسة الغرب في ظل مفهوم ا ةالقطاع وأهميته ومحاولوالتعريف بهذا 

 المجتمع المدني ، القطاع الخيري ، العمل التطوعي ، العولمة: مفتاحيه الالكلمات 

 :المقدمة 

باهتمام متزايد من قبل الحكومات ووسائل تحظى  منظمات  المجتمع المدني والتي تسمى أحيانًا بالمنظمات غير الحكومية 
،  ات العامة والسياسية واالقتصاديةحيث تتصدر االهتمام ، ة األمريكيةاإلعالم في البلدان المتقدمة خاصة في الواليات المتحد

 .وهي تشكل اإلطار المؤسسي والوعاء التنظيمي للقطاع الثالث أو العمل الخيري والتطوعي في االقتصاديات المعاصرة

لنشاط الخيري والتطوعي يحتل ولقد شهد القطاع الخيري في البلدان الغربية نموا متسارعا في القرنين الماضيين،حيث أصبح ا
حيزا مهما من الثروة الوطنية في المجتمعات الغربية بما يملكه من أصول، وبما يوفره من خدمات اجتماعية كثيرة وبتمويله 

كالتعليم والصحة والثقافة والفنون والبيئة والبحث العلمي وحقوق   لشبكة واسعة من المؤسسات الخدمية، في مجاالت حيوية عدة
هذا القطاع الثالث في  االخدمات والمنافع العامة، فقد دعنسان واألسرة ورعاية الطفولة والمساعدات الدولية،وغيرها من اإل

وللتغلب على عمليات ، السنوات األخيرة لدعم وتطوير سياسات الرفاهية االجتماعية في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا
التعددية في السويد وتقوية المجتمع المدني واإلسهام في التنمية في الدول النامية ودول شرق إقصاء الفقراء في فرنسا ولدعم 

 .أوروبا
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و من المتوقع أن يزداد دور القطاع الثالث المجتمع المدني في االقتصاديات المتقدمة، وأن يحتل مكانة مرموقة في النظام  
لتي تعمل على نطاق دولي وعالمي ، جزءا من هذا النظام الذي يجري العالمي الجديد،حيث تشكل منظمات المجتمع المدني،وا

البلدان النامية تسيطر عليه فكرا وممارسة   ذلك أن العمل األهلي والتطوعي في تسويقه وتعميمه في بلدان العالم النامي،
 .غير الحكومية النشاط من الغرب الدولية وتمويال شبكة واسعة من المنظمات 

ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمات التطوعية غير الحكومية للمجتمع المدني في العالم : ار نتساءلو في هذا اإلط
المتقدم في عولمة العمل الخيري والتطوعي ؟ وما هو موقع المنظمات غير الحكومية واألهلية المحلية ضمن مفردات النظام 

 .عن موقف هذه المنظمات من عملية العولمة  العالمي الجديد ؟ هذا الدور الذي سوف يأتي معبرا

إن اإلجابة المنهجية على هذا التساؤل تقتضي منا تحديد جملة من المفاهيم ، والمتعلقة أساسا بمفهوم القطاع الخيري  
ت المؤسسي لهذا القطاع وخصائصه ومجاال  والتطوعي، وتحديد موقعه في االقتصاديات المعاصرة ، إضافة إلى تحليل اإلطار

النشاط الخيري،وذلك قبل أن نحدد الدور المنوط بالمنظمات غير الحكومية في ظل العولمة، وهذا ما يشكل تحديا لمنظومة 
 إطاروفي . العمل الخيري والتطوعي في بلداننا العربية واإلسالمية، مما يدعونا للتفكير جادين كباحثين  لمواجهة هذا التحدي

وفي خطوات منهجيه مرحليه من التعريف بالمجتمع المدني ومكانته .. ظمات محليا منهجي استقرائي لدور هذه المن
ى التعريف بالبناء المؤسسي واالقتصادي للقطاع للمجتمع المدني عند الغرب ني ننتقل الثاتصاديات الغربية ثم في الجزء الباالق

هذا البحث  بمنظمات المجتمع المدني وعولمة النشاط ومعرفة أهدافه ومما يتكون وكيف يمول  وفي الجزء الثالث واألخير نذيل 
 .الخيري والتطوعي كخطوة أخيرة للبحث 

 :التعريف بالمجتمع المدني ومكانته باالقتصاديات الغربية: أوال

 :تعريف القطاع الخيري ومنظمات المجتمع المدني   - 0

أو ،فهو قطاع تطوعي أو غير حكومي ، في والبيئي تطلق على القطاع الخيري أسماء عديدة بحسب المنطلق الثقا         
قطاع غير هادف للربح ، وهو أيضا القطاع المستقل أو القطاع الثالث ويسمى أيضا باالقتصاد االجتماعي والقطاع الخفي أو 

لفردية مساحة النشاط االجتماعي،والممارسات العامة وا ىلداللة علالجمعيات الخيرية العامة، كل هذه األسماء تطلق ل
 .والمؤسسية خارج نطاق القطاعين الحكومي وقطاع األعمال والموجهة للصالح والنفع العام

بالواليات المتحدة األمريكية مشروع ( جونز هوبكـنر) في محاولة لوضع تعريف موحد و توحيد تصنيفه تبنت جــامعة         
، ووضع تصنيفا لمؤسسات هذا القطاع ( سة و عملياتهابنية المؤس)بحث مقارن استطاع الوصول إلى تعريف واحد أساسه 



 

 

 م6102العدد الثاني مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية

ة ي ع ا م ت ج ال ا و ة  ي ن ا س ن ال ا م  و ل ع ل ا ث  و ح ب ة  ل ج  م

 
 038صفحة 

حيث عرف القطاع الخيري غير الربحي بأنه مجموعة من المنظمات ذات ( التصنيف الدولي للمنظمات غير الربحية )وأسماه 
 1. والمنفصلة عن الحكومة والتي ال توزع أرباحا والحاكمة لنفسها والتي تقوم على التطوع،الطبيعة المؤسسية

ثل كيانا غير ، تم1221أما  منظمة المجتمع المدني غير الحكومية فهي وفقا لوثائق األمم المتحدة الصادرة في عام         
مواطنون أو جماعات من المواطنين ينتمون إلى دولة واحدة أو أكثر وتتحدد أنشطتهم بفعل اإلرادة ا هادف للربح وأعضاؤه

  2.عضاء واحدة أو أكثر من الجماعات التي تتعاون معها المنظمة غير الحكوميةالجماعية ألعضائها، استجابة لحاجات أ 

أو أي  ال تسعى للربح( شركة)و يشير هذا المصطلح أيضا إلى اتحاد أو جمعية أو مؤسسة أو صندوق خيري أو مؤسسة 
يدار ألغراض تحقيق الربح، حيث شخص اعتباري آخر ال يعتبر بموجب النظام القانوني المعني جزءًا من القطاع الحكومي وال 

 3.ال يتم توزيع أي أرباح تحققت

دنيوية أو دينية وقد ، صغيرة وقد تكون كبيرة أو ( غير ربحي)  كما عرفت المنظمة غير الحكومية بأنها نسيج غير حكومي   
ا اآلخر يعمل على على قضايا محلية وبعضه  تعمل لصالح أعضائها فقط، أو لكل من يحتاج إلى مساعدة، بعضها يركز

 .مستويات وطنية أو إقليمية أو دولية عالمية

تنظيم اجتماعي يستهدف غاية ومن أجل بلوغها تحدد نشاطها في بيئة جغرافية بعينها أو في ميدان نوعي " وتعرف أيضا بأنها 
 4".أو وظيفي متخصص فيه

ر الحكومية تختلف من حيث مهامها وتطبيقاتها العملية وجوهرية تلك التي تشير إلى أن المنظمات غي وأكثر التعريفات واقعية
إال أنها تتضمن بعض الخصائص ،وذلك الرتباطها ، القطاعينواص ، ولكن بالرغم من تميزها عن عن القطاعين الدولة والخ

 .بقوى السوق من خالل األنشطة المولدة للدخل، إلى جانب اهتمامها بقضايا اجتماعية

 
                                                                 

1
ف والمجتمع المدني في الوطن العربي،تحرير إبراهيم البيومي غانم ،مركز دراسات بدر ناصر المطيري، مستقبل الوقف في الوطن العربي،ندوة الوق - 

 .932،ص2333الوحدة العربية واألمانة العمة لألوقاف، بيروت ،
2
نجوى سمك و السيد صدقي عابدين دور المنظمات غير الحكومية في ظل العولمة،الخبرتان المصرية واليا بانية،مركز الدراسات  -

 .19،ص2332لقاهرة،اآلسيوية،ا
3
انين الهيئات دليل الممارسات السلمية بشأن وضع القوانين المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية، مسودة مناقشة، أعدها البنك الدولي، المركز الدولي لقو  - 

ة بحوث التنمية االجتماعية1227أ، مايو 22التي ال تستهدف الربح، بحث رقم  ظمات غير على موقع التميز للمن. ، سلسل
 www.ngoce.org  :الحكومية

 
ارة المعاصرة في المنظمات االجتماعية، المكتب الجلمعي الحديث،االسكندرية،-4  .232ص 2333جابر عوض السيد و أبو الحسن عبد الموجود،اإلد

 

http://www.ngoce.org/
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 :الحكومية تصنيف المنظمات غير  -2

يصنف مفهوم المنظمات غير الحكومية بالمعايير التي استخدمت ،كالحجم والعضوية والوظيفة والتي على أساسها تم        
 :تصنيفها إلى األنماط التالية 

 .منظمات محلية، منظمات وطنية، منظمات أجنبية ودولية: التوزيع الجغرافي -

 .كبيرة، صغيرة: معيار الحجم -

 .ن، عمال ،طبقة وسطىو مزارع: ار الطبقيالمعي -

 .زراعي، خدمي، صناعي أو حرفي: المعيار الوظيفي ونوعية األنشطة -

 .رجال، نساء( : النوع ) المعياري الجندري  -

  1.اثني، ديني، عرفي، قرابي: المعيار الثقافي -

  2:كما أن هناك تقسيمات أخرى للمنظمات تتضمن أربع جوانب هي 

 .وبها موظفين مثل مكاتب الضمان االجتماعي،يضمها تشريع وتمويل حكومي : كوميةمنظمات ح -

 .تقوم بالجهود األهلية و يمولها األهالي مثل الجمعيات الخيرية الخاصة: منظمات أهلية من حيث التمويل  -

 .يشترك في إدارتها وتمويلها الحكومة واألهالي: منظمات مشتركة -

 .مات الرفاهية االجتماعية مثل منظمة اليونسكو والمنظمات التابعة لألمم المتحدةوهي منظ: منظمات دولية -

 : موقع القطاع الخيري والتطوعي في التقسيم االقتصادي الحديث  -3

نمو متسارعًا في األعمال الخيرية واألنشطة التطوعية على مدى القرنين  –أوربا وأمريكا –لقد شهدت المجتمعات الغربية     
حيث أصبح القطاع الثالث المجتمع المدني يشكل أحد القطاعات االقتصادية المهمة في التقسيم ، 3سع عشر والعشرينالتا

 :االقتصادي الحديث الذي أصبح يأخذ الشكل اآلتي 

                                                                 
1
لقة بالمنظ  قدليل الممارسات السلمية بشأن وضع القوانين المتع  مات غير الحكومية ، المرجع الساب
2
 .231جابر عوض السيد و أبو الحسن عبد الموجود، مرجع سابق، ص 

ار الفكر ، دمشق، -3  .13، ص 2331منذر القحف ، الوقف اإلسالمي تطوره إدارته تنميته ، د
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 .القطاع العام بشقيه الربحي وغير الربحي  -

 .وهو قطاع ربحي باألساس   القطاع الخاص -

نما ، بح برعي و الوقفي وهو يختلف عن القطاعين السابقين حيث ال يهدف نظريا إلى تحقيق الر القطاع الثالث بشقيه الت - وا 
 1.يقوم على سبيل التطوع

 :األهمية االقتصادية للقطاع الخيري والتطوعي  -1

جاالت عدة، يحتل القطاع الخيري حيزا مهما من الثروة القومية في بلدان المتقدمة، ويقدم خدمات كثيرة في م           
فالقطاع الخيري الذي تنتمي إليه المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية ، أصبح يشكل رقما هاما في المعادلة 
االقتصادية في الكثير من البلدان الصناعية ،وهو قطاع ثالث شريك للقطاعين اآلخرين في عملية التنمية البشرية،بما يملكه من 

 .شفيات ومؤسسات استثمارية جامعات ومراكز بحثية ومست

تشير إلى أن القطاع الخيري بشقيه  2333فاإلحصائيات الرسمية الخاصة بسنة   ففي الواليات المتحدة األمريكية        
جمعية  233مؤسسة وقفية،ويتم الترخيص يوميا لـ  32333منظمة وجمعية ، و 1111272الوقفي والتبرعي يضم في إطاره 

حوالي ( تبرعات)مليون موظفا بصفة دائمة، ،بينما بلغت إيراداته  11يري ،وينتظم في هذا القطاع قرابة تعمل في القطاع الخ
ساعات عمل  1مليون متطوع في جميع األعمال الدينية واإلغاثية واإلنسانية،بواقع  23إضافة إلى  2.مليار دوالر أمريكي 212

 .أسبوعيا في التطوع في جميع التخصصات

   :عند الغرب اء المؤسسي واالقتصادي للقطاع للمجتمع المدنيالبن:ثانيا  

ن ذكرنا يحتل القطاع الخيري أو التطوعي حيزا مهما من الثروة الوطنية في البلدان الغربية ويقدم خدمات أو  سبق       
ويتم ذلك من خالل ، ة وغيرهاالعلمي والتنمية المحلي اجتماعية نوعية كثيرة في مجاالت حيوية عديدة كالصحة والتعليم والبحث

البناء المؤسسي للقطاع   شريحة واسعة من المؤسسات والهيئات واألنشطة والمنظمات غير الحكومية والتي تشكل في مجموعها
 .الخيري والتطوعي بشقيه الوقفي والتبرعي 

 

 

                                                                 
1
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2
 www.islamtoday.net:عبد الرحمان فرحانه ، معركة العمل الخيري، أنظر موقع  -
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 :الصيغ المؤسسية للعمل الخيري  -0
قفي في البلدان الغربية فإنه من الصعب حصر جميع مؤسسات بسبب اختالف المفهوم القانوني للعمل الخيري والو    

، غير أن المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية المشكلة للقطاع الثالث في البلدان 1القطاع تحت عنوان واحد
  2:والجمعيات ،ونوضحها فيما يأتي  الغربية تتوزع فيما بين المؤسسات الخيرية واألمانات الوقفية الدينية

 : المؤسسة الخيرية  -أ  

من ريعها على أغراض خيرية و منافع عامة  لإلنفاقتقوم هذه الصيغة على أساس وقف أموال معينة من العقارات أو المنقوالت 
أو لإلنفاق على بعض ما يكون موجودا من هذه الهيئات   كإنشاء المستشفيات أو المدارس أو المالجئ، ال تستهدف الربح 

 .بالفعل 

 :االستئمان  -ب

أو يضعها في حيازة أكثر ( األمين)أو جزءا منه في حيازة شخص أخر يسمى  –عقارا أو منقوال –وهو أن يضع الشخص ماله 
 .ليقوم بتوظيف هذا المال ، (مجلس األمناء )من شخص يكونون 

األهلية واألرامل بهدف  خاصة القصر منهم وعديمي، واستثماره لمصلحة شخص أخر أو أكثر من أوالد الوصي أو ذريته 
وقد يكون هدف الموصي هو تحقيق مصلحة عامة يختارها هو (األهلي )صيانة ثروته وعدم تبديدها وهذا ما يسمى باالستثمار 

واألمين أو مجلس األمناء قد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا  (االستئمان الخيري)وهذه الحالة في االستئمان تسمى ، 
دارتها  أألموالالمتخصصة في استثمار  كالمصارف والشركات  .وا 

 : الجمعـية  -ج 

، بدافع حب الخير ( لعدد األعضاء المؤسسين يحدده القانون، كما يحدد مواصفاتهم   بحد أدنى)  يؤسسها عدد من األشخاص
  .أو فئة اجتماعية ما، وخدمة الغير أو خدمة أعضاء الجمعية 

 على اشتراكات األعضاء وتلقي الهبات والحصول علىوتعتمد الجمعية في تمويل أنشطتها  –

وتعتمد الجمعية في تمويل أنشطتها على اشتراكات األعضاء وتلقي الهبات والحصول على المساعدات بما في ذلك  –
 .بخالف المؤسسة الخيرية التي تقوم على أساس اإليقاف، المساعدات الحكومية 

                                                                 
1
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 :دني و المؤسسات الخيرية لمنظمات المجتمع المالخصائص العامة  - 5

تمثل منظمات المجتمع المدني مجموعة من المنظمات و المؤسسات و الجمعيات المتنوعة ذات المهام المختلفة و التي        
 1:تتسم بجملة من الخصائص منها 

 .أن تنشأ مستقلة عن الدولة ، و أن تحكم نفسها من خالل مجلس أمناءالمنظمة -أ 

الصدقات و الهبات النقدية من قبل األفراد و الشركات أو التبرع بالوقت أو استقطاع من الراتب و التركات  أن تستفيد من - ب
. 

 .أن تكون أدوات جلب منافع لآلخرين أي منافع تستفيد منها فئات خاصة أو جميع الناس -ج

 .أن ال تكون مؤسسة ربحية  -د

 .ية صارمة تخضع الهيئات والمؤسسات الخيرية لرقابة ضريب -هـ

في كل زمان   المؤسسات لتقرر  الحرص على ترك مجال واسع من حرية التحرك والمبادرة لمجالس األمناء التي تدير هذه -و
 .أولويات العمل ومواطنه

قيادات الارتباط مؤسسات القطاع الخيري عادة بالضمير الحي لدى العاملين خاصة على مستوى المتبرعين بالعمل وبعض  -ز
ا لهذه المؤسسات ،كما تتسم المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية بأنها أكثر كفاءة وخدماتها أكثر جودة من العلي

 . المؤسسات الحكومية

 .حصول المؤسسة الخيرية على قدر كبير من العمل التبرعي والذي يعتبر أغلى عناصر اإلنتاج في االقتصاديات الغربية -ح

في الرسوم كما تتلقى منحا  يرية دعما حكوميا يأخذ أشكاال مختلفة كاإلعفاءات الضريبية واإلعفاءات تتلقى المؤسسات الخ - ط
 .من الحكومة المركزية إضافة إلى دعم السلطات المحلية

 بالشخصية االعتبارية إضافة  طبقا للتشريعات المدنية في المجتمعات الغربية الحديثة تحظى جميع منظمات القطاع الثالث -ي
 .إلى ضرورة الحصول على إذن السلطة اإلدارية المختصة عند التأسيس واالستثمار لها

                                                                 
 13.بدر ناصر المطيري ، مرجع سابق، ص  - 1
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القيام على أساس مبادرات أهلية واالعتماد على التمويل الذاتي والتمتع باالستقالل اإلداري فضال عن تعدد األنشطة  -ك
 .واألعمال والمشروعات

 :الخيرية مجاالت نشاط منظمات المجتمع المدني والمؤسسات - 5

منظمات المجتمع المدني  من أجل تحقيق أهدافها من خالل قيامها بنشاطات ذات النفع العام في تعمل المؤسسات و       
مجاالت عدة ، خيرية وصحية وتعليمية وترفيهية ورياضية ودينية، اذ تشكل في مجموعها المجال الحيوي للنشاط التطوعي 

كما تؤمن هذه المنظمات بيئة ، م أحيانا في إنتاج السلع في جو ال تجاري وال ربحي حيث تنتج الخدمات وتساه، والخيري 
ويؤمنون ، منظمة للعمل اإلنساني، يعمل فيها الناس باختيارهم الخاص وأحيانا متطوعين بإرادتهم مستقلين عن اإلدارة الحكومية 

وتختلف مجاالت نشاط عمل المنظمات غير . التنظيم الخدمات والتدريب والخبرات ضمن إستراتيجية عمل تلقائي تطوعي ذاتي
ذلك أنها تركز على عدد كبير من االهتمامات االقتصادية واالجتماعية ، الحكومية باختالف أهدافها ووسائلها واهتماماتها 
الحدود الوطنية،  كذلك منها من يتوزع نشاطها محليا ومنها من يتوسع خارج،والصحية والبيئة واإلنسانية على اختالف أنواعها 

 1. ومنها من يكون نشاطها عالميا 

القارئ في أدبيات المجتمع المدني والعمل الخيري والتطوعي، تشير إلى أن التزايد العددي الهائل في عدد  نألى أنخلص ا     
ــه تنوع في المنظمات المدنية غير الحكومية في العقدين األخيرين من القرن الماضي واألدوار واألنشطـــة الوظائف  صاحبــ

ـلع بها المنظمات غير الحكومية، فباإلضافة إلى األنشطة اإلنمائية األساسية كالصحة والتعليم وتوفير  اإلنمائيـــة التي تضطـ
الحاجات اإلنسانية األساسية ،أصبحت المنظمات غير الحكومية تهتم بقضايا جديدة مثل البيئة والعدالة االجتماعية والمرأة 

 .اإلنسان ،ونشر القيم الديمقراطية ،والمشاركة من جانب األفراد في عملية اتخاذ القرارات في تحديد احتياجاتهم التنموية  وحقوق 

 يتم تمويل المنظمات غير الحكومية ؟ كيف -1

ية وتوفيرها من يعتبر التمويل عصب الحياة لمنظمات المجتمع المدني ، فكلما أمكن التغلب على مشكلة شح الموارد المال      
مصادرها المختلفة، كلما استطاعت هذه المنظمات أن تحقق الدور المنوط بها ولقد أثبتت كثير من الدراسات الميدانية التي 

 .طبقت على المنظمات غير الحكومية أن مشكلة التمويل هي من أهم المشاكل التي تعاني منها هذه المنظمات

والتمويل الذاتي من خالل (حكومي)التمويل العام )) مصادر أساسية تتمثل في  ةثالث وبصورة عامة يتم تمويل المنظمات من
أما المصدر التمويلي الثالث (( مساهمات واشتراكات األعضاء والهبات والوصايا إضافة إلى ممارسة األنشطة المولدة للدخل 

لمؤسسات إن تحليل البيانات المالية  2.ظماتفهو التمويل الخارجي ممثال في معونات نقدية أو عينية،تقدمها دول أو من

                                                                 
1
ار النهضة العربية، بيروت، -   .122،ص  2332غسان منير حمزة سنو و علي أحمد الطراح، العولمة و الدولة ، الوطن و المجتمع العالمي،د
 .31ق ،صنجوى سمك و السيد صدقي عابدين، ،مرجع ساب  -2
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التطوعية يكشف أن هناك تنوعا في مصادر تمويلها و مكونات دخلها،وللتعرف على مصادر تمويل هذه  أوالمجتمع المدني 
في  1223نورد ملخصا لمكونات دخلها ورد بدراسة حول اتجاهات الخير عام .المنظمات و الجمعيات الخيرية ومكونات دخلها 

  1.جمعية خيرية ومؤسسة وقفية 133بريطانيا حيث تناولت الدراسة تحليال إليرادات ومصروفات أكثر من 

   :مكونات الدخل  

 . الدخل التطوعي -

 .التركات  -

 .العطاء المخطط من خالل عقود الهبة  -

 . المتاجر الخيرية -

  .ماتالدخل غير التطوعي الناتج عن التجارة و بيع البضائع و الخد -

 .التجارة  -

 .بيع السلع و الخدمات  -

 .الرسوم و المنح و التي تقدمها الحكومة و إداراتها المحلية -

 .المجموعة األوروبية -

 .االستثمارات  -

 .المتبرعون  -

 .الشركات في شكل تبرعات نقدية -

 .1223موظفا خالل عام 339121حيث اشترك في هذا البرنامج : االستقطاعات من الراتب -

 .و يشمل تبرعات الحكومة المركزية و السلطات المحلية: القطاع العام -

                                                                 
 .113ناصر المطيري، من سمات التجربة البريطانية في العمل الخيري والتطوعي ، مرجع سابق، ص   بدر   - 1
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 213,2قدمت هذه المؤسسات للنشاط الخيري منحا بمبلغ إجمالي :  Grant Making Trusts: المؤسسات الوقفية المانحة -
 .1222مليون جنيه عام 

المؤسسات الوقفية الجماعية بجمع األموال للصناديق تقوم هذه :  Community trusts: المؤسسات الوقفية الجماعية -
 الوقفية و التي تقوم بدورها بتقديم منحا لجماعات معينة

 .مليون جنيه 2,1قدمت هذه المؤسسات منحا بلغت  1223ففي عام  

 وظائف منظمات المجتمع المدني و العولمة: ثالثا 

 : ـ مفهوم العولمة أبعادها ومظاهرها  0

واالجتماعي ،والثقافي ،بحت العولمة من أبرز الظواهر في التطور العالمي على المستويات االقتصادي لقد أص       
نظرا لتباين المصالح واختالف زاوية الرؤية واألهداف ، أما مفهومها فقد اتسم بالغموض والتعقيد وتباين اآلراء حوله . والسياسي،

 .وتعدد األبعاد 

بأنها تزايد االعتماد االقتصادي ،م 1227لسنة (آفاق االقتصاد العالمي )لعولمة في تقريره فصندوق النقد الدولي قد عرف ا
وكذلك ،الحدود والتدفقات الرأسمالية الدولية  تنوع معامالت السلع والخدمات عبرزيادة حجم و ،المتبادل بين العالم بوسائل منها 

 . انتشار التكنولوجيا    من خالل سرعة ومدى

من أن العالم " مارشال مالكوهان "إلى تنبؤات عالم االتصال  Globalizationلمفكرين أصل مصطلح العولمة ا بعض  يرجع
بفضل تطور تكنولوجيا االتصال قرية كونية ، حيث تتصل الشعوب ببعضها في كل أوجه حياتها،ثقافيا و سياسيا   أصبح

  1.واقتصاديا وتقنيًا وبيئيا

بأنها العملية التي من خاللها تصبح شعوب العالم متصلة ببعضها في "إدارة العولمة "في كتابه  فيعرف العولمة"جورج لودج"أما 
 2.ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وبيئيا،كل أوجه حياتها 

                                                                 
 .12، ص1222جورج لودج، إدارة العولمة ،عرض دمحم رؤوف حامد، المكتبة األكاديمية ،القاهرة ،  -1

 .12المرجع السابق، ص  - 2
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ودين الغرب الجديد الذي يدعو ،فيرى أن العولمة ماهي إال أمركة السياسة " روجيه غارودي"أما المفكر الفرنسي المسلم 
فأمريكا تحاول ترسيخ مفاهيمها عالميا واختراق اآلخر عبر مؤسسات كثيرة على رأسها ، 1.السوق والربح السريعلوحدانية 

 .صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية دولية النشاط

ـــاألول يرى أن العولمة عملية تبادل وتدويل المنافع بين إفي ضوء هذه المفاهيم يمكن القول  ن مفهوم العولمة يتجاذبه تياران ـ
 .العولمة هيمنة أمريكية على العالم أن الثاني فيرى التيارأما ،  األمم وزيادة االتصال بين شعوب العالم 

العولمة العسكرية،إضافة إلى العولمة البيئية وكظاهرة فإن العولمة تنطوي على عدة أبعاد تتمثل في العولمة االقتصادية و 
 . والعولمة الثقافية واالجتماعية

، الصادر عن البنك الدولي، إلى أن التنمية مرهونة بالمؤسسات الفاعلة و 2333-1222أشار تقرير التنمية العالمية        
لتطبيق إجراءات العولمة، حيث أنيطت لها هذه المتطورة و التي سوف تقع عليها مسؤولية تهيئة البيئة العالمية المالئمة 

لهذه المنظمات، و  اإلستراتيجيةالمسؤولية بالمنظمات غير الحكومية الدولية، مما يعني حدوث تغيرات هامة في التوجهات 
اهتمامات اقتحام مجاالت حيوية كانت من احتكار الحكومات والمنظمات الدولية واإلقليمية الرسمية ،إضافة إلى تبني قضايا و 

 .نوعية كالبيئة وحقوق اإلنسان والحريات السياسية واألسرة والمرأة ونشر القيم الديمقراطية وغيرها

منظمات المجتمع المدني المتمثلة في التطوعية والخيرية مرت بثالث استجابات  لى أنإو المقارنة، تشير  فالدراسات الدولية    
 اسادت الساحة المحلية و الدولية و التي فرضت على هذه المنظمات أدوار  لتحديات و مستجدات اجتماعية و اقتصادية

 :ووظائف جديدة و توجهات إستراتيجية في العمل الخيري والتطوعي،كانت على النحو التالي  

 :اإلغاثة و الرعاية -أ

بدايتها على تقديم خدمات في  world visionو الرؤية العالمية ( care)ركزت منظمات الجيل األول مثل منظمات الرعاية 
و أوضاع الالجئين المتصلة بالفيضانات و  الرعاية للفقراء و لغير المحظوظين في بقاع العالم و كذلك الكوارث الطبيعية

المجاعات و الحروب ، كما اهتمت بتوفير الحاجيات الظرفية كتوزيع الغذاء و إرسال الغرف الصحية و توفير المأوى ، و كل 
 .يتم تمويلها من التبرعات الخاصة و األسر الراعية لهذه المنظمات هذه األعمال

 : التنمية المحلية المعتمدة على الذات  -ب 

في أواخر السبعينيات من القرن الماضي قام العديد من منظمات القطاع الثالث بتنفيذ مشاريع وفق أسلوب تنمية المجتمع    
االعتماد على  وهي تأكيدالرعاية بميزة أساسية،  و ألسلوب عن أعمال اإلغاثةالمحلي في مجاالت متنوعة ،حيث تميز هذا ا

                                                                 
 .13،ص2332جدل الدائر حولها،الوراق للنشر والتوزيع،عمان،فالح كاظم المهند، العولمة وال  - 1
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إضافة إلى هذا بدأ العامل االقتصادي يدخل .الذات ،مع تعمد أن تستمر منافع المشروع لما بعد فترة تقديم المنظمة للمساعدة
المنظمات في هذا اإلطار ركز ه هذط نشان أأي  1.ضمن أعمال هذه المنظمات حيث كان يطلق عليها شبكة األعمال الصغيرة

على المشاريع التي تؤدي إلى زيادة القدرة المحلية على مواجهة االحتياجات ،والسيطرة على الموارد الضرورية لتحقيق التنمية 
 .المتواصلة والمستدامة 

 : تنمية األنظمة المستدامة -ج 

 sustainability ضايا اإلستراتيجية المتصلة بسياسة الديمومة اهتمت مجموعات من منظمات المجتمع بإعادة تقييم الق   
الحكومية بمفردها لن ترجى  وقد أسفر هذا التقييم على أن عمل المنظمات غير. و استعادة المصاريف الجارية واألثر واالنتشار
ت أعداد من هذه المنظمات ويساعدها ارتباط بالمنظمات العامة والخاصة، حيث بدأ افائدة كبيرة ما لم يعضده ةيأمنها 

الحكومية تدرك أنها تحتاج إلى بذل جهد قيادي في معالجة جوانب الفشل التشغيلي في بيئة المؤسسات في المناطق التي تعمل 
 .فيها 

و النظم المؤسسية التي تعمل في إطارها  فهذا الجيل من المنظمات غير الحكومية يعمل على طرح وتطوير السياسات   
فإن اإلستراتيجية اإلنمائية التي محورها األفراد  "Kurten" "كورتن"لتنمية المستدامة، والتي ترتكز على اإلنسان ،ووفقا لـ لتحقيق ا

تقوم على احتياجات األفراد وحقوق األفراد ،خاصة األكثر فقرا واألقل حظا في المجتمع ،وهذه اإلستراتيجية تتطلب ديمقراطية 
كما تعطي هذه اإلستراتيجية أهمية لحماية ،ملة من جانب األفراد في صياغة احتياجاتهم اإلنمائيةصنع القرار والمشاركة الكا

 2.البيئة التي من شأنها دعم الحياة المستدامة لألفراد خاصة الفقراء والمرأة والجماعات المحلية

 :منظمات المجتمع المدني وتوسع نشاطاتها عبر الحدود نمو و انتشار - 2

ت منظمات المجتمع المدني في العقد المنصرم، وزاد عدد أعضائها ،وتنوعت فئاتها ومستويات عملها ، وازدادت لقد نم    
 والموارد إلى منظمات دولية ضخمة ذات منظمات شعبية محدودة اإلمكانات  من ءً اابتد تشابكا واتصاال عبر الحدود الدولية

لى منظمات عالمية أكبر، مثل السالم األخضر،التي تقدر ميزانيتها السنوية العفو الدولية إ وتمويل متوسط كمنظمة  نفوذ كبير
 3.مليون دوالر 133بحوالي 

                                                                 

 .21، ص  2331القاهرة،   علي الدين هالل و آخرون ، إدارة شؤون الدولة و المجتمع ، مركز دراسات و استشارات اإلدارة العامة 1 -

 
 .12نجوى سمك و السيد صدقي عابدين ، ،مرجع سابق،ص  - 2

3
 .71بدين ،  المرجع السابق،صنجوى سمك و السيد صدقي عا   -
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فقد أشار ، تضاعف عدد المنظمات  العالمية للمجتمع المدني أربع مراتالعشرين فخالل العقود الثالثة األخيرة من القرن      
منظمة دولية غير  22333الحكم العالمي إلى أن هناك ما يقرب من ، بشأن إدارة 1221تقرير األمم المتحدة نشر في سنة

 1.، أما المحلية فقد نمت أعدادها بسرعة أكبر*حكومية

منظمة، وفي روسيا هناك  2333333ليصل العدد إلى  %73ففي الواليات المتحدة األمريكية ازداد عدد المنظمات بنسبة      
منظمة غير  233333وأكثر من ، ناك أكثر من مليون منظمة تطوعية مسجلة وفي الهند ه، منظمة  21333ما يقارب من 

أما في إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية فهناك أكثر من ، منظمة في البرازيل  213333حكومية في السويد ، وأكثر من 
 .منظمة غير حكومية  213وفي كينيا مثال ينشأ كل سنة ما ال يقل عن ، منظمة  13.333

أما فيما يخص إنشاء المنظمات غير الحكومية في معظم دول الجنوب، فيتم بالتعاون مع المنظمات العالمية والهيئات      
وهكذا ، الدولية ، حيث تساهم األمم المتحدة في قيام هذه المنظمات بالتمويل والدعم كما ساهمت في ربط بعضها البعض 

نفيذية لبرنامج األمم المتحدة ويدها الطولى في تنفيذ سياستها للتغيير في دول أصبحت المنظمات غير الحكومية أحد األدوات الت
 . العالم، خاصة في العالم الثالث

من الحكومات الغربية،تجد الثقة في المنظمات غير الحكومية  اإضافة إلى هذا فإن المنظمات التمويلية العالمية، وكثير      
بل  2،مصداقية الحكومات وكفاءة استثمارها لألموال المقدمة لها في تحقيق برامجها لتمويل برامجها ، في حين أنها تشكك في

ن المنظمات غير الحكومية بدأت تعمل في الكثير من األحيان بدال عن الوكاالت الدولية للتنمية واإلغاثة في حاالت الطوارئ، إ
تم توزيعها عن طريق منظمات غير  1222سنة" ألبانيا"   ىإل( WFP)فمعظم المواد الغذائية التي قدمها برنامج الغذاء العالمي 

 .حكومية

( 711)أما في إفريقيا،فقد حولت الدول الغربية مساعدتها إلى المنظمات غير الحكومية،فالمساعدات األمريكية البالغة      
،وبين عامي (USA AID)،تذهب يشكل متزايد إلى المنظمات غير الحكومية من خالل منظمة 1222مليون دوالر سنة 

 % 17ارتفعت نسبة مساعدات اإلغاثة التي يقدمها اإلتحاد األوربي عن طريق المنظمات غير الحكومية، من 1223-1221
 3.%  27إلى 

 

                                                                 

 .292،ص2333علي يوسف الشكري، المنظمات الدولية اإلقليمية المتخصصة، ايتراك للنشر والتوزيع ، القاهرة،  1-

2
 122سنو و علي أحمد الطراح ، مرجع سابق، ص   غسان منير حمزة  - 
 .297علي يوسف الشكري ، مرجع  سابق ،ص   -3
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 :مفهوم منظمات غير الحكومية : منظمات المجتمع المدني أحيانا يأتي مرادف لها في هذا البحث  

فقد رصدت لها ، ى خدمات هذه المنظمات وتوسع أنشطتها وتنوع اهتماماتها وأهدافها واستجابة لتزايد الطلب العالمي عل     
مليار دوالر مساعدات عبر البحار  23 دوالر من أصل  نعشرة ماليـيضخمة ، حيث قدمت هذه المنظمات ما مجموعه  أمواال

 . ،و أصبحت هذه المنظمات تؤتمن على مبالغ كبيرة يتم توزيعها عبر العالم 

إن هذا االنتشار والتوسع في إنشاء المنظمات غير الحكومية، واالهتمام المتزايد بها ودعمها، ولد توسعا في اهتماماتها     
حيث ظهرت أنواع جديدة من المنظمات غير الحكومية تركز على الممارسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان و الرأي ،وأنشطتها

  1.بل وصل األمر إلى المطالبة بالتدخل األجنبي  مراقبة االنتخابات والتغير السياسي،وشؤون المرأة وحقوق االقتراع و ،العام 

 : منظمات المجتمع المدني وعالقتها بالحكومات المركزية  -3

نظر في دور الدولة، وحدود تدخلها وتقليص سلطتها كجزء من إجراءات عملية العولمة الفي الوقت الذي تجري فيه إعادة       
حلية ونزعة نحو تقوية المنظمات والمؤسسات غير الحكومية الم اعالمي افإن هناك اهتمام، ي بعدها االقتصادي خاصة ف

نما ها أدوارا مؤثرة على مراكز اتخاذ القرارات السياسية واالقتصادية حتى شمل نفوذها القرى ءها وا عطاءواإلقليمية والدولية ،وا 
،يؤكدون أن جميع "MSF" ألمر الذي جعل مثاًل مؤسسو منظمة أطباء بدون حدودوالمدن واألحياء متخطية سيادة الدولة،ا

  2.المنظمات غير الحكومية الدولية بحكم التعريف تنتهك وتدمر سلطة الدولة

ونظرا لهذا النفوذ واألهمية المتزايدة للمنظمات غير الحكومية، أصبحت الحكومات تعتمد عليها خاصة في األنشطة التي       
ت من اختصاص الحكومات ، ذلك أن هذه المنظمات تستطيع التحرك بسهولة ويسر متخطية الحواجز البيروقراطية لمركزيه كان

 .الحكومات 

وبزيادة االنفتاح والتنسيق بين الحكومات والمنظمات التطوعية ،تزداد قدرتها على العطاء وتقديم المنافع ،وذلك من خالل       
من أموال مصدرها الحكومة،وهذا ما يطرح مشكلة عدم تكافؤ العالقة،والتي تصبح في الغالب عالقة ما تتلقاه هذه األخيرة 

تبعية، نظرا ألن المنظمات غير الحكومية ومن أجل استمرار الدعم الحكومي قد تكيف مصالحها وفقا لما تراها الجهة الحكومية 
 .الممولة

النوع من العالقة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية يتمثل في أن  ن هناك من يرى أن مكمن الخطر في هذاإبل        
همها ليس الدفاع عن حقوق المستضعفين وحقوق  من اآللة السياسية الحاكمة،ا المنظمات يأتي يوم تصبح فيه جزء هذه

                                                                 
1
 .122علي أحمد الطراح ، مرجع سابق، ص سنو و   غسان منير حمزة -

 .72نجوى سمك و السيد صدقي عابدين، ،مرجع سابق ،ص  -2



 

 

 م6102العدد الثاني مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية

ة ي ع ا م ت ج ال ا و ة  ي ن ا س ن ال ا م  و ل ع ل ا ث  و ح ب ة  ل ج  م

 
 051صفحة 

ل أكثر من ذلك أن المنظمات ب اإلنسان أو العمل التنموي الخيري وا غاثة المنكوبين ، ولكن دعم السلطة الحاكمة ومواالتها،
غير الحكومية نفسها قد تنقسم على نفسها إلى معسكرات سياسية وجماعات ضغط متنافسة،كل منها يناور من أجل الحصول 
عل المزيد من المنافع المادية ، واألسوأ من ذلك أن تصبح هذه المنظمات بمثابة دمى في أيدي الدول والمؤسسات المانحة 

 .تعارض وتتناقض مع مهامها وأهدافها،لتحقيق أهداف ت

كما أنه في أحيان كثيرة خاصة في البلدان النامية، تجد هذه المنظمات صعوبة في التعامل مع الحكومات، التي ترى فيها       
منافسًا ومزاحمًا في سلطتها وسيادتها، وخوفا من القمع الحكومي تتحاشى بعض هذه المنظمات الظهور في مظهر التحدي 

تلجأ هذه األخيرة إلى تأييد المواقف  فمن أجل تخفيف حدة التوتر بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية، لحكومة ،ل
الحكومية بشان قضايا عالمية معينة خاصة بشان التجارة الدولية، والحوار بين الشمال والجنوب بشأن السكان والبيئة، ،حيث 

 1.الدولية لصياغة الرؤى المشتركة وتوحيد المواقف الوفد الحكومي في االجتماعاتيشارك العديد من هذه المنظمات كجزء من 

فهذه المنظمات تعتمد  ،هي اتخاذها من المنظمة غطاء ووسيلة لجمع المال ، من االنتقادات أيضا الموجهة لهذه المنظمات و   
وكثيرا ما تعتمد هذه ،ية وأفراد وشركات في ممارسة نشاطها على ما تحصل عليه من دعم وتبرعات من جهات حكومية وخير 

وال أدل على ذلك سعي بعض المنظمات غير  ،المنظمات في جمع المال على الجانب اإلعالمي و الدعائي لنشاطها 
  2.الحكومية إلى القيام بحمالت جديدة والحصول على تمويل جديد بعد انفراج األزمة التي أنشئت من أجلها

 : دني ومظاهر نشاط العولمة منظمات المجتمع الم - 8

سلسلة من التغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية، والتي كان  العشرين شهد العالم في العقود الثالثة األخيرة من القرن     
 من أبرزها تطور قطاع األعمال الخيرية والتطوعية بمؤسساته ومنظماته غير الحكومية، والتي حلت  محل الحكومة المركزية

ليشمل العالم أجمع من خالل برامج  في تقديم الكثير من الخدمات والمنافع العامة، واتسع نشاط عدد كبير منها عبر الحدود ،
لذلك ال .ومشاريع ذات مضامين ليبرالية وقيم رأسمالية ،هي ذات القيم التي يجري تسويقها عبر العالم في إطار عملية العولمة

انتشار وتوسع المنظمات غير الحكومية في الغرب وزيادة النشاط التطوعي والخيري عبر يمكن فصل ظاهرة العولمة عن 
حيث أصبحت هذه المنظمات قوة فعالة على المستوى الدولي، حيث عادلت مواردها وخبراتها للحكومات والمنظمات ، الحدود 

وتقدم الخدمات، وتدافع ،وتحتج وتحرك الرأي العام   الدولية الرسمية،واتسع مجال نشاطها وأعمالها ،فهي تنتج األفكار الجديدة
لسياسات، وتشكل وتطبق ،وتراقب وتنفذ االلتزامات الوطنية  ت،وتقوم بعمل تحليالت قانونية وعلمية وفنية ،وأحيانا تحليال

                                                                 
1
 .71نجوى سمك و السيد صدقي عابدين ، مرجع سابق ،ص -

2
 .299علي يوسف الشكري ، المنظمات الدولية اإلقليمية المتخصصة، مرجع السابق ،ص -
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المتعددة  والدولية،وتغير من المؤسسات والمعايير المجتمعية السائدة،وتعدى تأثيرها الحكومات الوطنية إلى الشركات
  1.الجنسيات،فاألمم المتحدة تقر وتؤكد دور المنظمات غير الحكومية في الشؤون العالمية

ولقد استغلت المنظمات غير الحكومية الربحية الدولية، انحصار سلطة الدولة وعجز الحكومات على احتواء أثر التغيرات  
الدعم الدولي للمشاريع الموجهة للفئات متدنية الدخل والفقراء عبر  حيث ازداد، العالمية على األفراد، وحاجات الناس المتزايدة

المنظمات غير الحكومية ،على اعتبار أن هذه المنظمات أدوات قادرة على التعامل مع اآلثار السلبية لسياسات اإلصالح 
الثالث، ،هذه السياسات التي  االقتصادي التي باشرها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العديد من دول العالم

 2.كانت وطئتها شديدة ، أثرت على الفئات الفقيرة 

إلى إعادة النظر في أهدافه وطرق عمله،   م1221عام   ومن خالل ضغوط مارستها هذه المنظمات، دفعت البنك الدولي    
إلى مناقشاته فيما يتعلق بجدولة الدولية " Oxfam" حيث أصبح البنك الدولي يضم منظمات غير حكومية مثل اوكس فام 

الديون،فحوالي نصف مشروعات اإلقراض الخاصة بالبنك تتضمن بنودا وتدابير خاصة بمشاركة المنظمات غير الحكومية، 
وأصبح الحوار مع هذه المنظمات جزءا أساسيا من عمل البنك الدولي،وفي أحيان كثيرة تؤثر المنظمات غير الحكومية على 

          3.سياساته

فهي تقوم بتمويل المنظمات غير الحكومية ، وتشكل تجمعا ، أما المنظمات العالمية الدولية والشركات المتعددة الجنسيات      
يجاد قويا لهذه المنظمات تحت مظلة عالمية من المنظمات الدولية والشركات العابرة للقارات،حيث استغلت شبكة اإلنترنت في إ

 إستراتيجيةالمعلومات والخبرات وتكوين بنوك المعلومات ،وتخطط بعض هذه المنظمات ضمن  وتبادل  التنسيق فيما بينها
متطورة للتأثير على شبكة اإلنترنت وشبكات التلفزيون والصحف والمجالت من أجل التأثير على الرأي العام حيث استطاعت 

،عن طريق جعلها تهتم بحقوق العاملين ( NIKE)ة بعضها أن تغير في سياسة بعض الشركات المتعددة الجنسيات مثل شرك
حول ( ROYAL DUTCH SHELL)وأيضا شركة( MANSANTO)لديها ،وكذلك مراقبة المنتجات المعدلة جينيا لشركة

 .قضايا البيئة

                                                                 

انية، مرجع سابق ، صنجوى سمك و السيد صدقي عابدين،دور المن   1-  .71ظمات غير الحكومية في ظل العولمة، الخبرتان المصرية والياب

أديب العرابي ،المنظمات غير الحكومية ومشاركة المرأة في بعض مجاالت اإلنتاج الريفي -2 ، رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة األردنية  ،مها شفيع 
 .الحكوميةانظر موقع التميز للمنظمات غير .  17-11ص 

 .27نجوى سمك و السيد صدقي عابدين،،مرجع سابق ،ص  - 3
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ة، ومن مظاهر عولمة نشاط هذه المنظمات، مشاركتها في صياغة الرأي العام العالمي وتأثيرها على منظمات عالمية رسمي 
 1297لعالمية ،بدءا ببروتوكول عام اكما تشارك المنظمات غير الحكومية الدولية بكثافة في نشاطات وبرامج المؤتمرات 

، ثم مؤتمر المرأة 1221إلى مؤتمر القاهرة السكاني عام  1222المتعلق بثقب األوزون، ومؤتمر البيئة بريو دي جانيرو عام 
 .ببكين   1221عام 

وهي تعتبر مصدرا هاما لجمع المعلومات .امتالكها لكم هائل من المعلومات عن الدول التي تنشط فيهاإضافة إلى هذا ،
وهي   دولة ،تمتلك معلومات عن هذه الدول 122مثال، والتي تعمل في  م العالمي، فمنظمة العفو الدوليةواستطالع الرأي العا
؟؟؟ وهي فاتحة للبحث في الكثير من القضايا ومجال فسح للبحث ماذا تقدم ال يهم . المهم ان تقدم  1.جاهزة لمن يطلبها

دولية كثيرة حققت إنجازات إنسانية كبيرة وال حكومية الغير  والمنظمات..العلمي وبموضوعيه تامة في دراسات المجتمع المدني  
. 

العمل الخيري اإلسالمي بهدف وهذا ما يستدعي منا ضرورة رفع التحدي خاصة في وقت ازدادت فيه حدة الهجمة على        
إضعافه وتحجيم دوره ،وذلك بإعادة بناء منظومة العمل التطوعي والخيري على أسس حديثة و استعادة المنابع األصيلة لفكرة 

حياء مؤسسة األوقاف والتى تعتبر منظمه من منظمات المجتمع المدني ودعمها   العمل األهلي التطوعي ببعث نظام الوقف، وا 
  .كانها كأساس لبناء قطاع خيري متميز وأصيل بالمجتمع العربي لتأخذ م

 :الخاتمة

هذا البحث أن نسلط بعض الضوء على قطاع في غاية األهمية في االقتصاديات الحديثة، بما يمثله من  من خالللقد حاولنا  
إلقليمية والمحلية حتى على المستوى منظمات و مؤسسات أصبحت لها نفوذها وتأثيرها الكبير في مجريات األحداث الدولية و ا

السياسي رغم بعد هذه المنظمات على الحكومة والسياسة، فالمنظمات هذه غير حكومية خاصة في البلدان الرأسمالية أذ تتمتع 
 بدعم رسمي و شعبي، كما تستحوذ على إمكانيات مادية و بشرية ضخمة،مما أكسبها قدرة كبيرة على التحرك و المبادرة محليا

منها ذات النشاط الدولي ،ما هي إال إحدى  ودوليا ،وتعبئة الرأي العام العالمي، كل هذا يجعلنا نعتقد أن هذه المنظمات خاصة 
آليات الهيمنة الرأسمالية تعمل إلى جانب المؤسسات الدولية الرسمية كالبنك الدولي و صندوق النقد الدولي و منظمة  التجارة 

  .نفيذ برامج و إجراءات عولمية ، مع اإلشارة إلى وجود منظماتالعالمية على تطبيق و ت

 

 

 
                                                                 

1
 122.سنو و علي أحمد الطراح ، مرجع سابق، ص   غسان منير حمزة - 
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 :المراجع

 .2333البيومي غانم ، األوقاف و السياسة في مصر، دار الشروق القاهرة ،   إبراهيم ـ  1

ة في العمل الخيري والتطوعي، األمانة العامة لألوقاف بدر ناصر المطيري، من قسمات التجربة البريطاني ـ  2
و منذر . 73و 29و إبراهيم البيومي غانم، األوقاف و السياسة في مصر، مرجع سابق ، ص . 97و 93،ص1221،الكويت،

 القحف ، الوقف اإلسالمي تطوره إدارته تنميته ، 

وقف والمجتمع المدني في الوطن العربي،تحرير إبراهيم بدر ناصر المطيري، مستقبل الوقف في الوطن العربي،ندوة ال  -3
 .  2333البيومي غانم ،مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة العمة لألوقاف، بيروت ،

ات االجتماعية، المكتب الجلمعي ـــ جابر عوض السيد و أبو الحسن عبد الموجود،اإلدارة المعاصرة في المنظم1
 . 2333الحديث،اإلسكندرية،

 .1222جورج لودج، إدارة العولمة ،عرض دمحم رؤوف حامد، المكتبة األكاديمية ،القاهرة ، ـ  1

 . 2332فالح كاظم المهند، العولمة والجدل الدائر حولها،الوراق للنشر والتوزيع،عمان، ـ  2

ـ ديفيد كورتن ، العمل الخيري التطوعي و التنمية، استراتيجيات الجيل الثالث من المنظمات غير الحكومية، ترجمة بدر  7
 . 2331ناصر المطيري، األمانة العامة لألوقاف، الكويت،

 2331القاهرة،   ي الدين هالل و آخرون ، إدارة شؤون الدولة و المجتمع ، مركز دراسات و استشارات اإلدارة العامةعل  ـ   9
. 

 . 2333ـ علي يوسف الشكري، المنظمات الدولية اإلقليمية المتخصصة، ايتراك للنشر والتوزيع ، القاهرة، 2

و الدولة ، الوطن و المجتمع العالمي،دار النهضة العربية،  غسان منير حمزة سنو و علي أحمد الطراح، العولمة ـ  13
 . 2332بيروت،

دمحم بوجالل ، دور المؤسسات المالية اإلسالمية في النهوض بمؤسسة الوقف في العصر الحديث ، بحث مقدم للندوة  ـ  11
 . 2333  العلمية الدولية، دمشق

 .2331يته ، دار الفكر ، دمشق،ـ منذر القحف ، الوقف اإلسالمي تطوره إدارته تنم 12

http://www.ulum.nl/b185.htm#_ednref11
http://www.ulum.nl/b185.htm#_ednref4
http://www.ulum.nl/b185.htm#_ednref16
http://www.ulum.nl/b185.htm#_ednref19
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رسالة ماجستير   ،مها شفيع أديب العرابي ،المنظمات غير الحكومية ومشاركة المرأة في بعض مجاالت اإلنتاج الريفي ـ  13
 .انظر موقع التميز للمنظمات غير الحكومية. 17-11ص ، الجامعة األردنية غير منشورة

المنظمات غير الحكومية في ظل العولمة،الخبرتان المصرية واليا بانية،مركز  ــ نجوى سمك و السيد صدقي عابدين دور 11
 .  2332الدراسات اآلسيوية،القاهرة،

دليل الممارسات السلمية بشأن وضع القوانين المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية، مسودة  ـ الشبكة الدولية للمعلومات ،  11
، سلسلة 1227أ، مايو 22ولي لقوانين الهيئات التي ال تستهدف الربح، بحث رقم مناقشة، أعدها البنك الدولي، المركز الد

 www.ngoce.org  :على موقع التميز للمنظمات غير الحكومية. بحوث التنمية االجتماعية

 www.islamtoday.net:الدوليه للمعلومات ، عبد الرحمان فرحانه ، معركة العمل الخيري، أنظر موقعالشبكة  ـ  12

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ngoce.org/
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 البحث العلمي بين طبيعة المشكالت االجتماعية وعدم صدق النتائج
 
 

 /إعـــــــــــداد                                              
 المرابط   عمر فيضي /كتوردال                                                                 

 بكلية اآلداب قسم الخدمة االجتماعية
 

 : مقدمة 
ال يستطيع أحد أن ينكر أهمية البحث العلمي في تطوير النظرية والممارسة في جميع العلوم بصفة عامة والخدمة          

مهنة تقدم وقد كان للبحث العلمي الكثير من اإلنجازات التي نقلت الخدمة االجتماعية من مجرد . االجتماعية بصفة خاصة 
خدمات ومساعدات إنسانية قائمة علي المساعدات االجتماعية واالقتصادية إلي الفقراء والمحتاجين إلي مهنة إنسانية واجتماعية 
لها قاعدتها العلمية والتطبيقية والتي اقتحمت جميع مجاالت العمل اإلنساني وألقت بجذورها فيه وأصبحت لها قيمتها في 

 .المجتمعات المتحضرة 
ولما  كان البحث العلمي يمثل عنصرًا أساسيًا وحاسمًا في بناء الممارسة المهنية الفعالة و تطورها بما يضمن استمرارها     

وتحقيقها ألهدافها في إطار المتغيرات اإلنسانية المتجددة  والمتطورة ، إال أن علي المستوي العربي فإن البحث العلمي الزال 
اصة البحث في الخدمة االجتماعية مما أثر بدرجة كبيرة علي فعالية النتائج التي يتم الوصول إليها من يعاني ضعفًا شديدًا وبخ

ولعل أهم المشكالت التي يعاني منها البحث العلمي في مجتمعاتنا العربية هي . خالل البحوث العلمية المتعددة في هذا المجال 
لنجاح البحث العلمي والوصول إلي النتائج التي يمكن أن يعول عليها بدرجة المشكالت المنهجية التي تمثل الدعامة األساسية 

 .عالية من الثقة وتفيد النظرية والممارسة في الخدمة االجتماعية 
لقد كان لعلماء الدمة االجتماعية في الواليات المتحدة األمريكية فضل السبق في تقييم نتائج بحوث الخدمة االجتماعية     

ور التي أدت إلي التشكيك في صدق النتائج وخاصًة خالل الحقبة المبكرة  التي تلت ظهور مهنة الخدمة وجوانب القص
يرل بابي . االجتماعية  من مقارنى نتائج لعدد    Rubin  A, & Babbie(  2331) ويعتبر ما قام به كل من ألين روبن وا 

أهم اإلشارات إلي أهمية دقة ورصانة البحث العلمي في الوصول  من البحوث العلمية في التدخل المهني للخدمة االجتماعية من
 .إلي النتائج التي تصري الممارسة المهنية 

ومن أهم ما . وقد تعرض الكاتبان لبحوث بعض العلماء البارزين في الخدمة االجتماعية والتي تقيم فعالية التدخل المهني      
وأحدث صدمة في أوساط ممارسة الخدمة االجتماعية  Jel Fischer   (1273  )تناوله الكاتبان البحث الذي قام به فيشر 

وقد وجد . بالواليات المتحدة األمريكية ، عندما قام بتحليل مجموعة من الدراسات التجريبية التي تقيم فعالية طريقة  خدمة الفرد 
وقد تضمنت هذه الدراسات .  1233تلث عام فيشر إحدى عشر دراسة فقط في الواليات المتحدة األمريكية في الفترة التي 

أو جماعات يستخدم ( ضابطة ) مع جماعات ال يتم معها أي تدخل ( تجريبية ) مقارنة جماعات يتم التدخل المهني معها 
كما اعتمدت هذه الدراسات أساسًا علي األخصائيين االجتماعيين . معها أساليب بديلة للتدخل غير الخدمة االجتماعية 
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وقد أشارت نتيجة دراسة فيشر إلي أن هناك ست دراسات من بين الدراسات اإلحدى عشر لم . رسين في إطار خدمة الفرد المما
تظهر أي تأثيرات دالة بين الجماعات التجريبية التي استخدمت معها أساليب التدخل في خدمة الفرد وبين الجماعات الضابطة 

ات األخرى التي قارنت التدخل المهني لخدمة الفرد مع أنواع التدخل األخرى ، أما الخمس دراس. التي لم تتعرض ألي تدخل 
فقد أظهرت ثالث دراسات منها عدم وجود فروق دالة بين الجماعات التي استخدم معها التدخل في خدمة الفرد والجماعات التي 

أما الدراستان . مهني في خدمة الفرد استخدمت معها أشكال تدخل أخرى ، أو أظهرت فروق طفيفة ال ترجح كفة التدخل ال
 .األخيرتان فقد وجد فيشر فيهمنا وجود قصور منهجي يشكك في نتائجهما

ولعل دراسة فيشر ليست هي الوحيدة في هذا اإلطار فقد تعددت الدراسات التي انتقدت فعالية التدخل المهني للخدمة       
نهجية التي اختبرت  برامج التدل المهني ، والبعص األخر انتقد عدم االجتماعية ، فبعض الدراسات انتقد التصميمات الم

 Katherine Wood(  1279) وتعتبر دراسة كاترين وود . وضوح عملية التدل المهني أو عدم مناسبتهما لمشكالت العمالء 
 Scialمة االجتماعية قد ماتت   واحدة من أهم الدراسات والتي بدأتها بعنوان أكثر إثارة وهو هل خدمة الفرد كإحدى طرق الخد 

Casework Did ?  Is   بحثًا تناولوا التدخل المهني للممارسة المباشرة في  22وقد راجعت وود من خالل هذه الدراسة
أيضًا عدم  فعالية الممارسة المباشرة للخدمة االجتماعية في " وود " وقد أظهرت . الخدمة االجتماعية في أربعة مجاالت 

إلي أبعد من ذلك حيث رأت من خالل تحليل الدراسات التي تناولتها وجود جوانب " وود " وقد ذهبت . التي تناولتها المجاالت 
وعومًا . عديدة من القصور في األطر المنهجية لهذه الدراسات والتي قد تكون هي السبب في الوصول إلي نتائج تلك الدراسات 

 .ة التشاؤمية للممارسة المباشرة علي النظر " وود " و " فيشر" اتفق كل من 
وعلي العكس من ذلك ظهرت العديد من بحوث العلماء المعاصرين في الخدمة االجتماعية الذين كانت نتائجها أكثر تفاؤاًل      

دراسة تجريبية  22بمراجعة   Reid & Hanrahan(  1222)فقد قام كل من ريد وهانراهان . من بحوث فيشر وكاترين وود 
وهو نفس ما قام .  1272 – 1273الممارسة المباشرة للخدمة االجتماعية ، حيث أجريت هذه الدراسات خالل الفترة  من تقيم 
 به 
 (1291 )Rubin    وقد أظهرت نتائج . 1293 – 1279دراسة تجريبية ثم نشرها خالل الفترة من  12من خالل مراجعة

ة الممارسة المباسرة للدمة االجتماعية في التعامل مع المشكالت التي تتعامل الدارستين السابقتين وجود درجة مناسبة من فعالي
 .معها في المجتمع 

ام بها العلماء المحدثون والقدامى حول تقييم فعالية الممارسة المباشرة للخدمة االجتماعية       وبمراجعة نتائج الدراسات التي ق
  مع مشكالت العمالء خالل مراحل متفاوتة من الزمن

نجد أن العلماء المحدثين أكثر تفاءاًل من العلماء القدامى حول مستقبل التدخل المهني للممارسة المباشرة والدور الذي يمكن أن 
هذا  Rubin & Babbie وقد أرجح بابي .  يلعبه في التعامل مع مشكالت المجتمع في ضوء النتائج التي توصلوا إليها 

 : ين نتائج العلماء المحدثين والقدامى إلي التفاؤل أو بمعنى أدق اإلتالف ب
اتسم التدل المهني الذي قام بتقييمه العلماء القدامى في الخدمة االجتماعية مثل فيشر وكاترين وود بأنه غير محدد المعالم . 1

قدد حدد مفهوم  بمعني أنه ال يوجد برنامج للتدخل المهني بالمعنى المعروف يمكن تقييمه ، لدرجة أن بعض هؤالء الباحثين
ولكن هل هذه األعمال في إطار خطة أو . التدخل المهني بأنه كل األعمال التي يقوم بها األخصائي االجتماعي المدرب 

وعلي العكس . برنامج مهني ؟ هل يرتبط بنظرية أو إطار نظري معين ؟ بالطبع لم يهتم هؤالء الباحثين بذلك في هذا الوقت 
اء المحدثين أمثال ريد وروبين وبابي تهتم بتقييم برامج التدخل المهني محددة بدقة وتخضع في من ذلك كانت أبحاث العلم
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ومن هنا كانت الفروق بين العلماء القدامى والعلماء المحدثين لصالح . أسسها العلمية لنماذج أو نظريات علمية واضحة 
 .ل المهني المستخدمة العلماء المحدثين في هذا الجانب هو التحديد الدقيق لبرامج التد

إن النتيجتين السابقتين تجعلنا نتساءل عن منهجية البحث التي اعتمد عليها العلماء القدامى ، واألدوات التي استدموها ، .  2
ها ومعايير تقييم األداء التي اعتمدوا عليها ، والتصميمات المنهجية التي اختاروها ، واألسس العلمية أو النظرية التي أسسوا علي

إلي التشكيك في صدق النتائج التي توصلت إليها معظم )   Woodولعل ذلك ما دعا وود .تفسير النتائج التي توصلوا إليها 
الدراسات التي قيمتها في دراستها ، حيث أرجعت ذلك إلي ضعف منهجية هذه البحوث وخاصًة التصميمات التجريبية التي رأت 

 .مهني للخدمة االجتماعية أنها ال تتناسب مع طبيعة التدخل ال
إال أنه بمرور الزمن وحتي األن ال زالت هناك العديد من األخطاء المنهجية التي تتسم بها بحوث الخدمة االجتماعية علي كافة 

من الممكن أن تساعد بدرجة كبيرة في الوصول إلي حلول إلي هذه المشكالت والتي يمكن أن ترفع من القيمة . المستويات 
. لبحوث الخدمة االجتماعية في المستقبل بحيث تكون بصدق أساس تطوير النظرية والممارسة في الدمة االجتماعية  العلمية

 : لذلك أتناول في هذه الورقة الموضوعات التالية 
 .مفهوم البحث في الخدمة االجتماعية وأهدافه ( 1
 .  Metdlogyمنهجية البحث العلمي ومشكالته في بحوث الخدمة االجتماعية ( 2
 .العوامل التي تؤدي إلي المشكالت المنهجية في بحوث الخدمة االجتماعية ( 3
 :أهم المشكالت المنهجية التي تتضمنها بحوث الخدمة االجتماعية وهي ( 1
 .المشكالت المرتبطة بصياغة مشكلة البحث ( أ
 .المشكالت المرتبطة بصياغة المتغيرات والمفاهيم ( ب
 .فروض البحث مشكالت صياغة ( ج
 .المشكالت المرتبطة باختيار منهجية البحث وتصميماته ( د
 .المشكالت المرتبطة بأدوات البحث وخاصًة المقاييس ( هـ
 .المشكالت المرتبطة بالعينة ( و
 .المشكالت المرتبطة بنتائج البحث وتفسيرها ( ز

 :مفهوم البحث في الخدمة االجتماعية 
بأنه الدراسة المنظمة التي تعتمد علي المنهج  ,Bailey D(  1229) لمي بوجه عام وفقًا لبيلي يمكن تعريف البحث الع    

فالبحث العلمي بمعناه العام يستهدف " العلمي لمشكلة معينة بهدف الوصول إلي معرفة جديدة قابلة للتعميم علي نطاق واسع 
علي معطيات المنهج العلمي ، حيث يرتبط مدى تعميم  دراسة مشكلة للوصول إلي حقائق علمية بصدها من خالل االعتماد

 .هذه الحقائق علي مدى إلتزام الباحث بأسس المنهج العلمي في دراسة هذه المشكلة 
ذا أردنا أن نحدد مفهوم البحث العلمي في الخدمة االجتماعية األكلينيكية ، فائننا نجد أن هناك العديد من المحاوالت      وا 

 .ثين في الخدمة األجتماعية لتحديد هذا المفهوم العلمية من الباح
   Margarent Wiliamsومن هذه المحاوالت ما قامت به مارجريت وليم وأخرون 

الدراسة العلمية للمشكالت التي تدخل في إطار اهتمام الخدمة ) من تعريف البحث في الخدمة االجتماعية بأنه (  1227) 
ت تساهم في بناء تعميمات علمية تتضمن فهم طبيعة هذه المكالت ، وكيفية التعامل معها االجتماعية والتي تحتاج إلي إجابا



 

 

 م6102العدد الثاني مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية

ة ي ع ا م ت ج ال ا و ة  ي ن ا س ن ال ا م  و ل ع ل ا ث  و ح ب ة  ل ج  م

 
 058صفحة 

ولعل من اهم تعريفات البحث في الخدمة االجتماعية والتي يرى المؤلف أنها ترتبط بدرجة اكبر بالبحث (  p.17. ) بواقعية 
 ( 1227) في الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية هو تعريف جون وودار سكي  

JOHN S. Wodarski   التطبيق المخطط للمنهج العلمي في ممارسة " والذي يرى أن البحث في الخدمة االجتماعية هو
الخدمة االجتماعية من أجل التحديد الدقيق ألنواع التدخل المهني التي يستخدمها األخصائي االجتماعي في مصطلحات علمية 

. " 
لعلمي في ممارسة الخدمة االجتماعية من خالل تركيزه أساسًا علي صياغة أساليب وتعكس هذه التعريفات أهمية البحث ا    

ولعل استخدام البحث العلمي في بحوث الخدمة . خطط وبرامج التدخل المهني لألخصائيين االجتماعيين في إطار علمي 
وأسهم بدور كبير في تقدم الممارسة  االجتماعية لم يكن وليد العصر الحديث ولكنه واكب المهنة منذ مراحل تطورها األولي ،

وهنا البد أن نشير إلي حقيقة هامة وهيس أن ما يقدمه البحث العلمي من إسهامات إيجابية لممارسة الخدمة . وزيادة فعاليتها 
عرض  االجتماعية يتوقف إلي حد كبير علي مدى قدرة الباحثين في إنجاز أبحاث تتسم بالرصانة والدقة العلمية والواقعية في

 : وفي إطار ذلك يمكن أن نوجز أهداف البحث في الخدمة االجتماعية علي النحو التالي . النتائج ومناقشتها 
 .تفسير المشكالت االجتماعية والسلوكية التي يعاني منها العمالء  (1
 .تقييم برامج تدخل مهني للمشروعات القائمة علي كافة المستويات  (2
 .هني أو مشروعات جديدة علي كافة المستويات اختيار برامج جديدة للتدخل الم (3

 :  Methodologyمنهجية البحث العلمي ومشكالته في بحوث الخدمة االجتماعية 
بداية ال بد أن نشير هنا إلي أننا ال نريد الدخول في الجدل القائم حول المنهج العلمي وهل هو منهج واحد أو     

كيزنا حول منهجية البحث العلمي والتي تشكل األساس الذي يجب أن يعتمد مناهج متعددة ؟ ألننا ال نريد أن نضع تر 
عليه الباحث عند قيامه بإجراء أي بحث وهنا أحاول وضع تعريف محدد وواضح حول مفهوم منهجية البحث يمكن 

 : االتفاق عليه ليكون األساس الذي يعتمد عليه مناقشتنا في هذه الورقة وهو 
قواعد المنهجية التي يعتمد عليها الباحث عند إجراؤه لبحثه والتي تبدأ من اختيار مشكلة مجموعة اإلجراءات وال" 

ولعلنا نجد أن هذه القواعد واإلجراءات متفق عليها في جميع كتب " البحث وحتي الوصول إلي نتائجه ومناقشتها 
ن اختلفت بعض هذه القواعد وفقًا البحث العلمي سواء في الخدمة االجتماعية أو في غيرها من العلوم األخرى ، وا  

 . لطبيعة كل تخصص أو كل علم 
 : ولعل من أهم ما يميز هذه القواعد واإلجراءات ما يلي 

 .أنها تتسم بالوضوح واإلتفاق النسبي بين جميع العلماء المهتمين بالبحث العلمي  (1
 .تقوم علي أسس علمية وتجارب واقعية  (2
 .افق جميع خطوات البحث بدءًا من تحديد المشكلة وحتي الوصول إلي النتائج األتساق بين جميع العناصر بحيث تتو  (3
 .أي خلل في خطوة من خطوات البحث العلمي تؤثر علي جودة البحث العلمي وفي مصداقية النتائج بصفة خاصة  (1

ت المنهجية في بحوث العوامل المرتبطة بالمشكالت المنهجية في بحوث الخدمة االجتماعية قبل البدء في عرض أهم المشكال
الخدمة االجتماعية يمكن التطرق إلي العديد من العوامل التي تسهم في ظهور هذه المشكالت في جميع المجتمعات العربية 

 : ولعل من أهمها 
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التعامل مع منهجية بحوث الخدمة االجتماعية علي أنها أطر نظرية تخضع لوجهات نظر الباحثين والمشرفين والعلماء ،  (1
كأسس منهجية تتسم باالستقرار النسبي وتتطلب االتفاق عليها ، وقد يكون هناك بعض االختالفات ولكن في اضيق وليس 

 .الحدود وال يمس جوهر هذه الخطوات 
فنحن نعيش في في حالة فصام علمي . عدم وجود هوية واضحة للممارسة الخدمة االجتماعية في أغلب الوطن العربي  (2

كنا نسير وفقًا للعالم المتقدم أو نسير وفقًا للممارسة التقليدية التي وجدنا أباءنا عليها عاكفين ومهني ال نعرف ما إذا 
 .الحظ لوائح كليات ومعاهد الخدمة االجتماعية .

التعامل المحدود االهداف مع البحث العلمي في الوطن العربي علي أنه فقط وسيلة للترقية أو الحصول علي الدرجات  (3
 .حصول علي تمويل العلمية أو ال

عدم وجود أي تأثيرات ملموسة لنتائج البحث العلمي في مجاالت الممارسة المتعددة فهي فقط علي رفوف المكتبات  (1
 .يستخدمها الباحثون األخرون كدراسات سابقة 

ا بأخطائها علي أنها النقل غير الواعي لبعض الباحثين الجدد من األبحاث السابقة واعتبارها نماذج يحتذوها وبالتالي ينقلونه (1
 هي الخطوات الصحيحة 

المجامالت الواضحة لدى البعض عند تقييم الرسائل العلمية أو البحوث العلمية سواء في المناقشات ، أو في المؤتمرات  (2
 .وقد يتم نشرها كما هي بأخطائها التي يتبعها الباحثون األخرون . والدوريات العلمية 

وبداًل من ذلك . في بحوث الخدمة االجتماعية وما يتضنها من ضبط أكثر لمنهجية البحث  قلة متابعة التطورات الحديثة (7
يتم األسترشاد بالكتابات القديمة خالل حقبة السبعينات والثمانينات ، وقد أنعكس ذلك في صورة مشكالت واضحة في 

 .المنهجية 
 :  أهم المشكالت المنهجية التي تتضمنها بحوث الخدمة االجتماعية وهي

 :المشكالت المرتبطة بصياغة مشكلة البحث 
مشكلة البحث هي القضية أو الموضوع الذي يتناوله الباحث والذي يستهدف من وراء دراسته له الوصول إلي نتائج علمية     

في البحث  ولعل تناول مشكلة البحث يمثل القضية االولى واألكثر أهمية. تفيد النظرية والممارسة في الخدمة االجتماعية 
فإذا كان طريقة . العلمي نظرًا ألن تحديدها بدقة يمثل أساسًا صحيحًا لجميع الخطوات المنهجية التي يتبعها الباحث بعد ذلك 

أما إذا كانت صياغة مشكلة البحث . اختيار المشكلة صحيح كانت الخطوات التالية واضحة وسهلة التناول من جانب الباحث 
رتب علي ذلك العديد من أهم المشكالت المنهجية والتي قد تقلل كثيرالًا من مصداقية النتائج التي غير دقيقة أو متسرعة ت

 : ولعل من أهم المشكالت الشائعة لصياغة مشكلة البحث ما يلي . توصل إليها الباحث 
احثين يسألون عن الرأي في كثيرًا ما يأتي إلينا ب: أن يبدأ الباحث بتحديد عنوان البحث ثم يصيغ علي أساسه مشكلة بحثه  .1

وعندما تسأله كيف وصلت إلي هذا العنوان؟  تكون اإلجابة واحدة عند ( كلمة غير علمية ) عنوان ما علي أنه أعجبهم 
 .وهكذا ....أخذ الرأي أواًل ثم أقوم بجمع الدراسات السابقة والكتابات عن الموضوع ، أو هذا اقتراح فالن لي " الجميع 

وعندما .... ا السياق ويأتي إليك باحث ليسألك هل يمكن أن أستخدم نموذج تدخل كذا للتعامل مع مشكلة كذا وأيضًا في هذ 
تساله لماذا اخترت هذا النموذج بالتحديد يقول أحد الزمالء أو غيرهم أو أنه يرى أنه مناسب  بل األكثر من ذلك يأتي بأكثر 

الرغم من أنه لم يسأل نفسه سؤااًل واحدًا وهو هذا األسلوب مناسب لهذه ب. من أسلوب اقترحه عليه البعض ويستفتي حوله 
 المشكلة أم ال ؟ 



 

 

 م6102العدد الثاني مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية

ة ي ع ا م ت ج ال ا و ة  ي ن ا س ن ال ا م  و ل ع ل ا ث  و ح ب ة  ل ج  م

 
 021صفحة 

وفي الحقيقة فغن هذه مشكلة كبرى قد يجد الباحثون أنفسهم بعد ذلك حائرين عند القيام بالخطوات العلمية للدراسة ألنه لم يتبع  
عيوب والصعوبات بعد ذلك ويصبح ليس أمامه إال خيارين القواعد الصحيحة في صياغة مشكلة البحث وبالتالي تظهر ال

 . أحالهما مر ،  وهو إما أن يغير عنوان الدراسة لصعوبة دراستها ، أو يستمر فيها بإتباع طرق أخرى 
اع وعمومًا سواء كان عنوان البحث اقتراح من أحد المحيطين بالدارس أو صاغه الباحث تأثرًا بواقع ميداني معين فالبد من إتب

 : الخطوات المنهجية السليمة للتعامل معها والتي يمكن توضيحا  باختصار علي النحو التالي 
  االطالع علي الكتابات النظرية حول الموضوع الذي يرغب في دراسته ليعرف أكثر عنه قبل أن يبدأ في التفكير في دراسته

. 
 نتائج التي توصل إليها هذه الدراسات والتي علي أساسها االطالع علي الدراسات السابقة في هذا الموضوع وتحديد أهم ال

 . يقوم ببناء مشكلة بحثه وبالتالي صياغة العنوان 
  االطالع علي الواقع الميداني للتعرف علي هذه المشكلة ومدى خطورتها وانتشارها ومدى توفر العينة التي يمكن التطبيق

العديد من الجوانب التي تحيط بمشكلة بحثه ، ومن ثم صياغة العنوان  وبذلك يكون قد أكتشف. عليها وفقًا لطبيعة دراسته 
 .بطريقة علمية صحيحة 

  في حال دراسات اختيار أو تقييم برامج التدخل المهني ، فال بد أن يتأكد الباحث أن هذا النموذج أو البرنامج يتناسب مع
تمى إلي نظرية علمية وأن هذه النظرية لها القدرة علي تفسير طبيعة المشكلة التي اختارها ، وأن هذا النموذج أو البرنامج ين

 .المشكلة التي يتعامل معها ونتائج التدخل المهني التي يتوصل إليها 
تكثر هذه المشكلة في الدراسات الوصفية التي تحدد طبيعة العالقات : االختالف حول إنتماء الدراسة إلي الخدمة االجتماعية 

" وقد تعرض الباحثين الذين يجرون هذه الدراسات إلي العديد من األسئلة بل االنتقادات منها مثاًل . يرات االرتباطية بين المتغ
ما الذي يفرق بين الدراسة التي يقوم بها كباحث في الخدمة االجتماعية وبين باحث في علم النفس أو علم االجتماع أو غيره ؟ 

 ومن أمثلة هذه الدراسات . في الخدمة االجتماعية وبالتالي يكون النقد أن هذه الدراسة ليست " 
وهكذا ".... الضغوط النفسة واالجتماعية وعالقتها باكتئاب المسنين " ؟ أو "العالقة بين العالقات االسرية وانحراف المراهقين " 

 : والحقيقة أن التعامل مع هذه المشكالت يتضمن مناقشتها في ضوء االتي 
 ضوء العولمة يتضمن التدخل الواضح بين كافة العلوم حيث يعتبر التكامل بين العلوم أو ما  االتجاه الحديث األن في

والذي ال يمنع تناول الموضوعات والمشكالت في إطار أو تخصص ولكن وفقًا لشروط   Interdisciiplinartyيطلق عليه 
 .معينة 

  وفي هذا اإلطار أشار كل من إيريل بابي وألين روبينAllen Rubin & Earl  (2331  )Babbie   في كتابهما عن
هذه المشكلة  Royes(  1299) عكست دراسة رويز " البحث في الخدمة االجتماعية إلي هذه المشكلة علي النحو التالي 

حيث دار تساؤل مؤداه ما هو الذي يميز بين بحوث الخدمة االجتماعية وغيرها من البحوث في العلوم االجتماعية االخرى 
د تناولت هذه الدراسة إلي استطالع رأي المقاطعات االمريكية حول دعم أو رفض زيادة الضرائب علي هذه وق. 

وقد دار الجدل في ذلك الوقت حول هل ما إذا كانت هذه الدراسة . المقاطعات مقابل زيادة موارد الرعاية االجتماعية 
م من النقاشات حول هذا الموضوع فقد ثم حسم هذه القضية من تنتمي إلي الخدمة االجتماعية أو العلوم السياسية   وبالرغ

خالل تحديد ثالثة معايير لحسم اعتبار االبحاث من بحوث الخدمة االجتماعية أم ال حتي لو ثم إجراؤه في تخصص أخر 
 :وهذه المعايير هي . 
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 .أن يكون الباحث منتميًا ألحد كليات أو أقسام الخدمة االجتماعية  .1
 .ث منشور في دورية علمية متخصصة في الخدمة االجتماعية أن يكون البح .2
 ( .  P.117) إذا كان الهدف من البحث هو الوصول إلي نتائج تفيد النظرية والممارسة في الخدمة االجتماعية  .3
 ن في وعمومًا يمكن أن يقوم الباحث بإجراء مثل هذه األبحاث والتي يمكن أن يقوم بها الباحثين في العلوم االخرى ولك

 :إطار ما يلي 
إذا كان البحث قد ثم إجراؤه في أحد التخصصات األخرى ويمكن أن يفيد النظرية والممارسة في الخدمة االجتماعية فال  -

 .داعي لتكراره مرة أخرى 
إذا وجد الباحث أن الدراسة التي يقوم بها تدخل في إطار الدراسات التي يمكن أن يقوم بها أي تخصص أخر ولكن لم  -

وفر لديه ، أو كانت قديمة ال تصلح نتائجها للوقت الحالي ، أو أنها افتقدت إلي بعض العناصر التي تحتاجها المهنة تت
 .فهنا يستطيع أن إجراءها بدون أي محاذير 

المهم في كل هذه األمور أن يكون واضحًا من صياغة مشكلة البحث ومن أهدافه مدى الفائدة التي تعود علي المهنة من  -
لذلك ال يشترط التزيد بكتابة كلمة الخدمة . اء هذه الدراسة نظريًا وتطبيقيًا وكيفية توظيف نتائجها في هذا الخصوصإجر 

 .االجتماعية أو أي من تخصصاتها في أي عنوان من عناوين البحوث 
الغير قابلة  أحيانًا يتضمن عنوان البحث بعض المفاهيم العامة: عمومية المفاهيم التي يتضمنها موضوع البحث 

" للدراسة نظرًا لعمومتيها وعدم القدرة إلي تحويلها إلي متغيرات غير قابلة للقياس أو الضبط والتحكم مثل ذلك 
ومثل هذه الموضوعات ال يمكن . وغيرها " الممارسة المهنية " أو " الممارسة العامة المتقدمة " أو " الممارسة العامة 

العامة علي سبيل المثال تستخدم كنمط للممارسة يستخدم مقابل للممارسة التقليدية  فالممارسة. أن نسميها متغيرات 
لذلك ال يصلح مثاًل أن نقول فعالية خدمة الفرد أو فعالية خدمة الجماعة أو تنظيم المجتمع أو حتي   يبالغ البعض 

لغير مفهومة أو الفصام الذي تعاني وبقول فعالية الخدمة االجتماعية وبالطبع فإن ذلك يرجع إلي حالة االزدواجية ا
 :لذلك لحل هذه المشكلة يمكن القول . منها الممارسة المهنية في كل أرجاء الوطن العربي والتي أشرنا إليها سابقًا 

  إن المفهوم البد أن يكون محددًا وواضحًا في موضوع البحث وأن يصاغ في صورة متغيرات واضحة ومحددة وال تتضمن
 .فيها المتغيرات المتداخلة متغيرات تتعدد

  إن اختبار أي برنامج للتدخل علي أي مستوي من مستويات الممارسة البد أن يكون في إطار نظرية علمية أو نموذج نابع
 .من نظرية أو حتي نموذج إنتقائي مرتبط بطبيعة المشكلة التي يتعامل معها الباحث 

علمية بالمرة وال يمكن تحديدها أو كتابتها في صورة مفاهيم أو متغيرات مثال يستخدم أيضًا في الكثير من األبحاث مفاهيم غير 
نموذج " مثل ذلك . ليس لها أي مكان في البحث العلمي   Suggwstedفكلمة مقترح " دور مقترح " أو " نموذج مقترح " ذلك 

يعكس أي مضمون علمي للدراسة والغريب أن مثل هذا العنوان ال . للتعامل مع مشكلة السلوك العدواني لدى األطفال " مقترح 
. ونجد أن ما بداخل البحث ال يرتبط بالنموذج المقترح ولكنه البحث كله يتناول المشكلة . الباحثين يعتبرونها دراسة وصفية 

ذا أر . واتي النموذج المقترح في النهاية نظريًا وليس له عالقة بالموضوع ويمكن كتابته بدون إجراء الدراسة  اد الباحث الوصول وا 
 : إلي نموذج للتعامل مع مشكلة معينة فيمكنه القيام بالتالي 

  بناء نموذج للتدخل المهني للتعامل مع مشكلة السلوك العدواني لدى األطفال " يمكن أن يكون العنوان " 
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 ها ، وأسباب المشكلة في هذه الحالة يقوم الباحث بدراسة مشكلة السلوك العدواني جيدًا لنوعية األطفال التي يحدد
 .والمساهمين في حدوثها واألثار المترتبة عليها 

  نموذج التدخل المهني المناسب في ضوء النتائج التي توصل إليها من خالل مصفوفة المشكالت سواء كان  باختياريقوم
 .ينتمى هذا النموذج إلي نظرية معينة أو نموذج إنتقائى 

 وهذه الدراسات تسمى قبل التجريبية ليس الهدف منها . محدودة من األطفال العدوانيين  يقوم بتجربة هذا النموذج علي عينة
 الختبارهأي ضبطه وتحديد جوانب القوى والقصور فيه بحيث يكون صالحًا .كفاءته  اختيارفعالية البرنامج ولكن  اختيار

 . بعد ذلك في دراسات تالية سواء بواسطة الباحث أو بواسطة باحثون أخرون 
 ـ:المشكالت المرتبطة بصياغة المتغيرات والمفاهيم 

بالتأكيد يرتبط جزء كبير من مشكالت صياغة المفاهيم وتحويلها إلي متغيرات يسهل قياسها بما ذكرناه في الجزء الخاص 
 .بصياغة مشكلة البحث ولكن يمكن التركيز هنا علي مشكلتين علي قدر من االهمية في صياغة مفاهيم البحث 

ونجد مثل هذه المشكلة ومتكررة في كثير من : سراف في تعريف المفاهيم من المعاجم اللغوية وخاصًة العربية اإل .1
فيبدأ الباحث في عرض معنى المفهوم من قاموس المصباح المنير أو مختار . الدراسات والبحوث بشكل واضح 

وفي الحقيقة يعتبر ذلك .لموضوع باللغة العربية الصحاح ويسرف في معانيها المختلفة وفي تصريفاتها وكأنه في دراسة 
نوعًا من التزيد والمبالغة وخاصًة إن كان المفهوم الذي يتناوله الباحث له أصوله العلمية ومعروف لكل المتخصصين في 

ب منه ذلك العلم فمثاًل نجد من يعرف االكتئاب أو العالقة المهنية أو العالج أو المجتمع وغيرها بالرغم أنه ليس المطلو 
 :ولكن يمكن التعامل مع هذه المشكلة كالتالي 

  إذا كان المفهوم له أصوله العلمية وسبق استخدامه في الكثير من الكتابات العلمية أو الدراسات والبحوث فهنا ال داعي
 .دات لكلمات الستخدام المعاجم اللغوية ولكن يمكن استخدام المعاجم العلمية التي تقدم تعريفات لمفاهيم وليس مفر 

  إذا كان المفهوم حديث وغير متوفر في الكتابات والدراسات العلمية فيمكن في هذه الحالة استخدام بعض المعاجم اللغوية
 .للتدليل علي معناه اللغوي في أكثر من لغة ثم االنتقال إلي تحديد معناه العلمي 

ض ويقول المفهوم اإلجرائي وهذا تعبير غير علمي ولكن التعبير بدايًة قد يخطئ البع: مشكلة التعريف اإلجرائي للمفاهيم ( 2
المهم تعتبر هذه المشكلة من أخطر األخطاء التي يقع فيها الباحثون وهي أن التعريف .الصحيح هو التعريف اإلجرائي للمفهوم 

كذلك يقوم .كافة المستويات وهذا خطأ شائع عند بعض الباحثين علي . اإلجرائي للمفهوم هو تحليل المفهوم في شكل خطوات 
كوضع  –من وجهة نظرهم طبعًا  –بعض الباحثين بتعريف المفاهيم التي ال تتطلب تعريف إجرائي بوضع تعريف إجرائي لها 

 .لذلك يجب الوضع في االعتبار ما يلي للتعامل مع هذه المشكلة . تعريف إجرائي للمتغير المستقل 
 جرائي للمفهوم هو تحويل المفهوم إلي متغير قابل للقياس من خالل أداة قياس ال بد أواًل من فهم أن التعريف اال

 .منضبطة 
  ال يتم تعريف المفاهيم إجرائيًا إال المفاهيم التي تمثل المتغيرات التابعة أو التي بينها عالقة نريد الكشف عنها من

 .خالل الدراسة 
 الخ ....االحداث  –المسنين  –االطفال  –رائية مثل األسرة هناك مفاهيم ال يجب وضع تعريفات لها ال نظرية وال إج

ال، مثل هذه المفاهيم ال تمثل أي متغيرات للدراسة بقدر ما تمتله من مجتمع للبحث أو إطار للمعاينة يختار منه . 
 .الباحث عينة بحثه 
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 :مشكالت صياغة فروض البحث 
 دوثها وليس لما هو قائمتخمينات علمية لما نتوقع ح" الفروض هي عبارة عن     

بين متغيرين ،  حيث يقوم الباحث بصياغة ( وظيفية  –سببية ) بالفعل  أو هي صياغة محددة تتضمن عالقة 
وبالرغم من أهمية الفروض في بحوث الخدمة االجتماعية سواء " . فروضه بناء علي إطار نظرية  ودراسات سابقة 

يد من المشكالت المنهجية التي تؤثر علي كفاءة بناء الفروض وبالتالي كانت وصفية أو تجريبية إال أن هناك العد
 : ومن أهم هذه المشكالت . اختبارها 

استخدام التساؤالت في الكثير من الدراسات تضعف من قيمتها ، وخاصةً  أن التساؤالت تتضمن متغيرًا واحدًا وهذا ال  .1
" مثال ذلك . ستهدف كل مهما اختيار العالقة بين متغيرين أو اكثر يتناسب مع نوع الدراسات الوصفية والتجريبية والتي ت

ما األسباب النفسية لمشكلة البطالة ؟ أو ما العوامل التي تساهم في تغيب الطالب عن الدراسة ؟ بالطبع مثل هذه 
االستطالعية التي ال وعدًة ما تستخدم التساؤالت في الدراسات الكشفية أو . التساؤالت ال تعكس أي عالقة بين متغيرات 

 .تتوفر فيها الدراسات السابقة أو البيانات الكافية 
فإذا قلنا مثال أن صياغة فرض ما في . صياغة الفروض في الدراسات التجريبية مثل صياغتها في الدراسات الوصفية  .2

فهذا .تحصيل الدراسي للطالب توجد عالقة إيجابية دالة إحصائيًا بين مستوى الذكاء وبين ال" دراسة وصفية مثاًل يتضمن 
. أي يتم قياس كال المتغيرين . فرض جيد ال يتضمن متغيرين يتم قياسهما أو حسابهما ، وأنه كلما زاد أحدهما زاد األخر 

فهذه الصياغة غير مناسبة " اما احصائيًا بين استخدام نموذج سلوكي وزيادة معدل العالقات االجتماعية بين االطفال 
وهذا بالطبع ال يحدث ألن . وم الباحث بقياس المتغيرين النموذج السلوكي والعالقات االجتماعية بين األطفال تتطلب أن يق

 .والمتغير الذي يتم قياسه فقط هو المتغير التابع . المتغير المستقل وهو النموذج السلوكي ال يتم قياسه 
ففرض البحث يتم صياغته في ضوء اتجاه البحث أو .صائية احيانًا ما يخلط الباحثون بين الفروض البحثية والفروض اإلح .3

وقد يفضل " يؤدي النموذج السلوكي إلي زيادة العالقات االجتماعية لدى األطفال " ما يرغب الباحث أن يختبره مثال ذلك 
الفرض أما . وما شابه ذلك " من المحتمل : أو " من المتوقع " البعض أن يسبق هذا الفرض كلمات احتمالية مثل 

اإلحصائي فهو صياغة الفرض بناءًا علي النتائج اإلحصائية التي يتم الوصول إليها نتيجة استخدام المعامالت اإلحصائية 
( وظيفية  –اختبار عالقة سببية ) التي تتناسب مع نوعية البيانات التي يتم الوصول إليها أو بناء علي الهدف من البحث 

ة إحصائيًا بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة توجد فروق دال" ومن امثلة ذلك 
 " لصالح المجموعة التجريبية .....علي مقياس 

يبدو أحيانًا وجود سوء استخدام لدى بعض الباحثين لما يسمى بالفروض الصفرية نتيجة فهم خاطئ للهدف من هذه  .1
ال توجد فروق ) يتكون من فرضين أحدهما يطلق عليه فرض العدم فالفرض الصفري هو فرض إحصائي . الفروض 

وتكمن . وفي حالة رفض فرض العدم يقبل البديل والعكس ....(  توجد فروق ) واألخر يطلق عليه الفرض البديل ....( 
وهذا .باحث المشكلة هنا أن بعض الباحثين يعتقد أن استخدام الفرض الصفري هو بهدف عدم تحيز لنتيجة ما يرغبها ال

ال، الذي يستطيع رفض فرض ما يستطيع أي تبرير قبول فرض أخر وبالتالي ال عالقة . بالضرورة اعتقاد خطئي تمامًا 
 .بالموضوعية أو عدم التحيز هنا 

 : وعمومًا للتعامل مع مشكالت الفروض يجب أن يتبع الباحث ما يلي    
  في أضيق الحدود وال بد أن تصاحبها فروض تجمع عالقة بين متغيرات اال يستخدم التساؤالت في الدراسات الوصفية إال. 
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  أن تكون المتغيرات التي يتضمنها الفرض واضحة جدًا وقابلة للقياس في ضوء االدوات المتاحة في البحث. 
  الفروض  ولكن إذا استخدم. يستطيع الباحث أن يستخدم الفروض البحثية والفروض اإلحصائية معًا أو استخدام أحدهما

 . البحثية فيجب أن يحدد كيفية قياس المتغيرات التابعة والمعامالت اإلحصائية المناسبة لها 
  ال يستخدم كلمة عالقة في الفروض التجريبية ولكن تعكس الفروض مدى تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع. 

 :المشكالت المرتبطة باختيار منهجية البحث وتصميماته 
ولعلنا نركز هنا علي أنها . ق عليها طريقة البحث وأطلق عليها عبد الحليم رضا عبد العال استراتيجيات البحث يطل   

نوعين من الطرق أو المناهج وهي الطرق الغير تجريبية وهي الدراسات التي تختبر عالقات وظيفية بين متغيرين ، حيث 
مثال ذلك العالقة بين المستوى .  ولكن يوجدان معًا في وقت واحد  أن وجودهما معًا ال يعني أن أحدهما سببًا في األخر

أما النوع . حيث يقال هنا أن هناكما يسمى بالمتغيرات الثالثة التي يمكن أن تؤثر علي األثنين معًا . التعليمي والبطالة 
) واالخر تابع ( مؤثر ) ا مستقل الثاني فهو الطرق التجريبية والتي تستهدف اختبار العالقة السببية بين متغيرين أحدهم

وهذه الطرق تتضمن ثالثة مستويات رئيسية هي الدراسات قبل التجريبية والدراسات شبه التجريبية والدراسات ( متأثر 
 . التجريبية الحقيقية 

 : وبالرغم من سهولة ووضوح هذه الطرق إال أن هناك العديد من المشكالت التي ترتبط بها 
 

ئ لدى البعض أن طبيعة العلوم االجتماعية ال تسمح باستخدام الباحثين للدراسات التجريبية الحقيقية الن االعتقاد الخاط .1
 .العلوم االجتماعية تتسم بالتغير وعدم القدرة علي الضبط 

رامج التدخل ويؤدي هذا االعتقاد الخاطئ إلي الحرمان من االستفادة من طريقة هامة جدًا تحتاجها الخدمة االجتماعية لتصميم ب
 المهني والتحقق من صدق النتائج 

صحيح أن العلوم االجتماعية ومنها الخدمة االجتماعية أقل دقة وقدرة علي التحكم في المتغيرات الدخيلة مقارنة بالعلوم 
لخاصية سبباً الطبيعية ، إال أن علماء البحث في العلوم االجتماعية بصفة عامة  والخدمة االجتماعية خاصًو لم يجعلوا هذه ا

في الحرمان من هذه الطريقة التجريبية االثر أهمية لذلك اشترطوا أن يتوفر شرطين رئيسيين لقيام الباحثين في الخدمة 
وهذا لن يتم إال من (  وليس التحكم فيها ) االجتماعية الستخدام الدراسات التجريبية وهما القدرة علي تحييد المتغيرات الدخيلة 

أما إذا لم يستطيع الباحث ذلك فعلية بالطرق شبه ( االختيار العشوائي والتوزيع العشوائي ) اني وهو العشوائية خالل الشرط الث
 .التجريبية

فنج أن بعض الباحثين مثاًل يحدد نوع دراسته بأنها تجريبية ثم . يرتبط بالنقطة السابقة اختيار التصميم التجريبي المناسب  .2
عها تمامًا مثل التجربة القبلية البعدية لجماعة تجريبية واحدة أو تصميم دراسة الحالة يستخدم تصميمات ال تتناسب م

وهذا بالضرورة ال يتناسب مع الدراسات التجريبية الحقيقية التي تتطلب علي األقل استخدام مجموعتين إحداهما . الواحدة 
 .ة إليها تجريبية واألخرى ضابطة بناءًا علي معايير العشوائية السابق اإلشار 

  فإذا كان يريدها . من حق الباحث أن يختا طريقة التجريب التي تتناسب مع دراسته طالما توافرت فيها الشروط الضرورية
دراسة تجريبية فال بد أن يتوفر مجتمع بحث كبير ومتجانس يتم اختيار عينة منه بطريقة عشوائية ، حيث يقوم بتوزيعها 

 . تجريبية واالخرى ضابطة علي ااٌلل  عشوائيًا إلي مجموعتين إحداهما
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  البد من انتقاء التصميمات التجريبية التي تتناسب مع كل نوع أو طريقة م طرق الدراسة ،  فالتجربة الحقيقية كما ذكرنا
تتطلب جماعات تجريبية وجماعات ضابطة ، أما الدراسة شبه التجريبية فتتطلب أي نوع من التصميمات ، ولكن إذا 

ويعتبر . وليست ضابطة   Equivalentجماعتين فأحداهما تكون جماعة تجريبية واالخرى جماعة متكافئة استخدام 
تصميم تجربة الحالة الواحدة أو ما يطلق عليها النسق المفرد من أهم التصميمات التي تستخدم في الدراسات شبه التجريبية 

وليس الهدف منها كما ذكرنا سابقًا التحقق مع فعالية البرامج أو أما الدراسات قبل التجريبية فتستخدم في بناء النماذج . 
 .لكي تكون صالحة لالختيار في دراسات أخرى . النماذج ، ولكن التحقق من كفاءتها وقابلية للتطبيق 
 :المشكالت المرتبطة بأدوات البحث وخاصةً  المقاييس 

ثين في دراساتهم ومنها المقاييس والمالحظات العلمية واالستبيانات االدوات هي وسائل جمع البيانات التي يستخدمها الباح    
غير أن أكثر االدوات المثيرة للجدل هي استخدام الباحثين للمقاييس العلمية وذلك من خالل . والمقابالت المقننة وغيرها 

 : تصميمها وتطبيقها في بحوثهم العلمية مما يوجد العديد من المشكالت لعل أهمها 
درة الباحثين في الخدمة االجتماعية علي تصميم المقاييس نظرًا لضعف إعدادهم العلمي في هذا المجال حيث لم عدم ق .1

 .يدرسونها في جميع مراحل دراستهم االكاديمية بالدرجة التي تساعدهم علي تصميمها 
الضعف المنهجي سواء من خالل الطريقة التي يتم بها تصميم المقاييس بواسطة الباحثين في الخدمة االجتماعية تتسم ب .2

تكوين أبعاد وبنود المقاييس والتي تقتصر في معظم االديان علي تجميع عبارات من مقاييس سابقة تتسم بسوء الصياغة 
 .وعدم االرتباط بواقع الموضوع الذي يدرسونه 

ائي دون الدخول االعتماد علي طرق سطحية لحساب صدق المقاييس مثل صدق المحكمين وما يسمى بالصدق االحص .3
كما . في أساليب علمية عميقة لحساب صدق المقاييس مثل الصدق التجريبي والتحليل العاملي وصدق المحك وغيرها 

أن العينات التي يتم تطبيق الصدق والثبات عليها تعتبر عينات صغيرة جدًا ال يمكن من خاللها التحقق من صدق 
 .المقاييس بطريقة موضوعية ودالة 

بعض الباحثين أساليب غريبة لتحليل نتائج المقاييس في البحث العلمي حيث يلجأ بعضهم إلي تحليل النسب يستخدم  .1
المئوية لكل عبارة أو استخدام ما يسمي بالوزن العاملي المرجح لكل عبارة متجاهلين فكرة أن كل بعد يتكون من مجموعة 

 .اية مدى وجود أو مدى حدته من البنود أو العبارات التي تعتبر مؤشرات تحدد في النه
 . االعتماد علي الدرجات الخام في تحليل نتائج المقاييس وعدم تحويلها إلي درجات معيارية أو درجات مئينية  .1

 : وللتعامل مع هذه المشكالت يجب الوضع في االعتبار ما يلي     
 ا من مراحل بتدريس المقاييس بعمق وتدريب أن تهتم كليات الخدمة االجتماعية بدءًا من مرحلة البكالوريوس وما يليه

 . الطالب علي تصميمها وتطبيقيها 
  أال يسمح ألي طالب في مرحلة الماجستير بتصميم أي مقياس علي االطالق ، أما بالنسبة لطالب الدكتوراه فيمكن ان يتم

 ذلك في أضيق الحدود وبعد التدريب علي تصميم المقاييس من جهات علمية متخصصة 
 ن بلغ األمر أن ي تبع الباحثين الخطوات العلمية في تطبيق المقاييس التي يستخدمونها بناء علي دليل كل مقياس حتي وا 

 .االتصال بالشخص الذي صمم المقياس لالستفسار عن بعض النقاط الهامة في هذا الدليل 
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 : المشكالت المرتبطة بالعينة
مع بيانات بحثه والتي ثمتل قطاع عريض من مجتمع بهدف تعميم النتائج هي المفردات  التي يعتمد عليها الباحث في ج    
طار المعاينة أو إطار العينة ، والعينة سواء كانت . عليه  وبذلك تشمل المصطلحات الخاصة بالعينة كل من مجتمع البحث وا 

ها نوع الدراسة والطريقة أو المنهج وتتبع أهمية العينة من كونها يتحدد علي أساس. أو غير احتمالية ( عشوائية ) احتمالية 
. المستخدم ، بل ومدى صدق النتائج التي يتم الوصول إليها وقدرتها علي التعميم في ضوء حجم العينة وطريقة اختيارها 

 :وهناك العديد من المشكالت المنهجية المرتبطة بالعينة أهمها 
فعادًة ما نجد . لمي أو تحديد السبب في اختيار هذا العدد تحديد بعض الباحثين لحجم العينة دون االعتماد علي أساس ع .1

حاالت هو العدد االكثر شيوعًا في بحوث خدمة الفرد مع اللم أن هناك معادالت إحصائية تساعد في حساب  13أن عدد 
 .حجم العينة 

نها تعتمد علي عينات أحيانًا يستخدم بعض الباحثين عينات صغيرة الحجم في دراساتهم الوصفية والتي من المفترض أ .2
 .كبيرة نسبيًا حتي يمكن االستفادة من نتائجها علي نطاق واسع وعلي مجتمع أكبر 

 .اختيار بعض الباحثين للعينات غير االحتمالية او العمدية في دراساتهم والتي قد تؤدي إلي صعوبة تعميم النتائج  .3
يستخدمونها سواء في الدراسات الوصفية أو الدراسات أحيانًا ما يقوم بعض الباحثين بتوضيح خصائص العينات التي  .1

بالرغم من أن الدراسات التجريبية ال تحتاج إلي خصائص العينة بقدر احتياجها إلي مدى تجانس الجماعات . التجريبية 
 .التي تقسم إليها العينة 

نهم ال يهتمون بتوفر العينة التي تعتبر هذه من أكثر المشكالت التي يعاني منها طالب الماجستير والدكتوراه ، حيث أ .1
وبعد التسجيل يفاجئون بعدم توفرها مما يجعلهم يلجئون إلي أساليب مشروعة . سوف يطبقون عليها بعد تسجيل دراستهم 

 .أو غير مشروعة لحل هذه المشكلة 
 : وللتعامل مع هذه المشكالت البد أن يراعى الباحثون ما يلي      

 لمناسبة لبحثهم في ضوء مجتمع البحث التأكد من توفر العينة ا . 
  استخدام المعامالت اإلحصائية والقوانين التي تسمح بتحديد حجم عينة البحث. 
  أن يقوم الباحث بتحديد خصائص العينة في البحوث الوصفية مع التركيز فقط علي الخصائص التي تساعده في الوصول

 . يرات البحث إلي بعض العالقات بين هذه الخصائص وبين بعض متغ
  في حالة الدراسات التجريبية وخاصًة التي تتضمن أكثر من جماعة عليه أن يحسب التجانس بين الجماعات فيما يتعلق

 .بالمتغيرات التي يريدها تحييدها 
 :المشكالت المرتبطة بنتائج البحث وتفسيرها 

. ها يتم التحقق مدى صدق الفروض من عدمه النتائج هي المستهدف من إجراء الدراسة أو البحث والتي من خالل    
وهنا تتضمن النتائج نوعين أساسيين االول النتائج اإلحصائية والتي تتضمن جداول ومعامالت اختبار الفروض ، والنوع 
الثاني هو التحليل الكيفي للنتائج اإلحصائية ومناقشتها في ضوء الدراسات السابقة واإلطار النظري والخبرة الميدانية 

 : وهناك العديد من المشكالت المرتبطة بصياغة النتائج ومنها.
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المبالغة أحيانًا كثيرة في استخدام الجداول والمعامالت اإلحصائية بدرجة تشتت انتباه القارئ ألنها قد تبعد عن فروض  .1
ئية وكيفية استخدامها ويرجع ذلك في كثير من األحيان إلي عدم المعرفة الكافية للباحثين بالعمليات اإلحصا. الدراسة 

 .وبالتالي يعتمدون علي بعض محترفي اإلحصاء الذين يزيدون من المعامالت اإلحصائية بغرض الربح 
يقوم بعض الباحثين باعتبار تجانس العينة من النتائج بل ويضعون فرضًا مرتبط بعدم وجود فروق بين المجموعة التجريبية  .2

وهذا خطأ ألنه لم ثبت عدم قبول هذا الفرض لرفضت نتائج الدراسة من  .والمجموعة الضابطة في بعض المتغيرات 
 .بدايتها 

ال كانت دراسته فاشلة  .3 ويعتبر ذلك أمرًا في . يعتقد بعض الباحثين أن نتائج الدراسة البد أن تنتهي بقبول جميع الفروض وا 
والبد أن يعرف . كك في صدق النتائج غاية الخطورة ال، معناه أن الباحث يسعى بكل الطرق إلي قبول فروضه مما يش

 .الباحث أن الوصول إلي عدم مقبول الفروض يضيف جديدًا تمامًا مثل الوصول إلي قبول الفروض
فبالرغم . يعتبر بعض الباحثين أن مجرد مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة هو المطلوب فقط وهذا غير صحيح  .1

فيجب أن يوضح الباحث سبب اتفاق أو . لدراسات السابقة إال أنها ليست كل شيء من أهمية مناقشة النتائج في ضوء ا
وكذلك البد أن يفسر سبب نجاح البرنامج مع بعض الحاالت وعدم . اختالف بنتائج دراسته مع نتائج الدراسات االخرى 

والوصول إلي النتائج التي نجاحه مع حاالت أخرى ، وكذلك أهم الصعوبات التي واجهت الباحث عند تطبيقه للبرنامج 
 .توصل إليها 

 : وفي ضوء ما سبق يمكن التعامل مع المشكالت السابقة كالتالي     
  اختيار المعامالت اإلحصائية المناسبة الختيار فروض البحث وهذا ال يتأتى إال من خالل الدراسة العلمية الجيدة

 .والحصول علي الدورات التدريبية في مجال اإلحصاء 
 .ليست كل شيء في البحث ولكن عامل مساعد في اختبار الفروض  فهي

  تجانس العينة في الدراسات التجريبية يوضع في الجزء الخاص بالعينة وال يخصص له فروض. 
  الحيادية واألمانة وصياغة نتائج البحث وفقًا لما تشير إليه النتائج وليس بااللتواء أو اصطناع نتائج تؤدي إلي قبول

 .فالجديد في البحث يأتي من الرفض ومن القبول . الفروض 
  لذلك يجب أن يحدد الباحث أسباب الوصول . مناقشة النتائج ال بد أن تكون عامة وشاملة وتعكس التحليل الكيفي لها

 . إلي أي نتائج واسباب عدم الوصول وكذلك أسباب االختالف مع الدراسات السابقة أو حتي االتفاق معها 
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 ر االجتماعي واالقتصادي والثقافياإلطا: مدينة غات

 إبراهيم الناني الصادق/ الدكتور 

 كلية االداب/ استاذ مساعد بقسم علم االجتماع

 جامعة طرابلس                                                        

 :مقدمة

ن ليبيا في وادي تنزوفت، وتمتد بين جبال مشاك ملت وتادرارات كثيرًا ما نسمع عن مدينة غات التي تقع في الجنوب الغربي م
 –تهاال  -غات –واكاكوس في الشرق ويحدها جبل تاسيلي في الغرب وتشمل منطقة غات المساحة الممتدة من العوينات 

 .البركت إلى إيسين وما بها من المدن األثرية والنقوش في تادرارت والفيوت ودجد واغرم نظاريف

انت ومازالت إحدى المراكز الصحراوية النشطة والهامة في طرق طق والمدن العريقة في ليبيا وهي كغات إحدى المناوتعتبر 
 .القوافل التجارية والسياحية والصحراوية

إن اسم غات جاء : وهناك عدة روايات شفوية يتناقلها األهالي وبعض منها في شكل كتاب حول تسمية غات حيث تقول إحداها
 .وهو رجل صالح ولي من أولياء هللا وهو مدفون بالمسجد العتيق بغات القديمة من غوث

بأنها غياثة وبذلك يكون اسم غات من اإلغاثة، والرواية الثانية تقول إن غرابًا كان ينزل في مكان  (1)"الحشائشي"ويرى الرحالة 
 .(*)رابنعيب الغوضع غاغا ومنه اخذ اسم غات أي من به بعض الماء ودعي هذا الم

وتعتبر غات من أشهر المراكز التجارية وهي ملتقى طرق القوافل وعاصمة طوارق األزجر الممتدة من غدامس إلى مرزق إلى 
جانت بالجزائر، وتعتبر غات جزءًا مهمًا من تاريخ ليبيا لما تختصه من فنون شعبية رائعة وعريقة باإلضافة إلى النقوش 

لمدهشة والشيقة والمناظر الطبيعية من جبال شاهقة ورمال ناعمة وموائد صحراوية وكهوف والرسومات والمناظر الصحراوية ا
ومغارات وكذلك الحفريات التي تعود إلى عصر ما قبل التاريخ باإلضافة إلى عادات وتقاليد موروثة غاية في العراقة ومتأصلة 

لسكاكين والخناجر والحلي الفضية وكذلك الصنعات في القدم، وتشتهر بصناعاتها التقليدية واليدوية كصناعة السيوف وا
 .الجلدية

                                                                 
(1)

ورحلته إلى غات وبالد األيير، منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات  0911-0941" الطبيب األلماني ارقين قون باري"عماد الدين غانم،    

 .16ص(م0991)لتاريخية، ا
(*)

 .مقابلة شفوية أجراها الباحث بمدينة غات  
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منها بغات المدينة وكذلك البركت % 93ألف نسمة يتركز حوالي  21تشكل مدينة غات وضواحيها كثافة سكانية تقدر بحوالي 
" ميالد المسيح"م . ق 3133الواقعة إلى الجنوب من مدينة غات ويضم معالم أثرية عريقة في مواقع متعددة يمتد عمرها إلى 

 .وعندما تزور غات تكتشف الشيق والمدهش واألصيل وهذا بسبب خبايا وأسرار منطقة غات

 :الموقع الجغرافي لمدينة غات: الً أو 

تقع غات في الجنوب الغربي من ليبيا ممثلة الحلقة الشمالية األخيرة من مجموعات الواحات المنتشرة في الصحراء الكبرى 
كم، وعن الثانية بمسافة 192لى الجنوب الغربي من غدامس وسبها ومرزق وتبعد عن األولى بمسافة الوسطى فهي تقع إ

كم كما تقع إلى شمال غرب أوزو وتبعد عنها 1311كم كما تبعد عن طرابلس بمسافة 191كم، وعن الثالثة بمسافة 233
لى الشمال الشرقي من جانت بمسافة 133بمسافة  شمااًل  21،37ائرية وهي تقع على خط عرض الحدود الجز  كم على93كم وا 

 .(1)شرقاً  7،27وخط طول 

لقد أعطى الرحالة األوربيون في القرن التاسع عشر الميالدي تحديدًا دقيقًا لموقع غات وطبيعتها الجغرافية، فالرحالة الفرنسي 
التي استعملها دوفيريه في رحلته  شمااًل وفي الخريطة 11، 17.21قد حددها على أنها تقع على خط عرض  (*)هنري دوفيريه

ـ 17.7حسب خط الطول على أنه   .مترا 722شرقي باريس وحسب ارتفاعها على سطح البحر بــ

ضافة إلى ما سبق اكتشف الرحالة أهميتها القصوى كإحدى المراكز الحيوية في التجارة الصحراوية ولذا فإن غات ذات موقع  وا 
مترًا ويبلغ ارتفاعه في الموضع الذي تقع فيه  227جبل كوكمن الذي يصل ارتفاعه إلى مرتفع نسبيًا إذ أنها تقع على سطح 

 .م عن سطح البحر213غات 

إنها قد بنيت على سفح هضبة منخفضة وعلى قمتها كانت توجد في : م1922لذي قام بزيارة للمدينة سنة ويقول كال برتون ا
األعظم من سكانها قد شيدوا منازلهم على جزء من الهضبة وأن الهضاب  السابق مدينة األولى إال أنها قد دمرت، وأن القسم

وتقع مدينة غات على الطرف الغربي من وادي تنزوفت الذي يمتد عند قاعدتها  (2)المحيطة بها قد تنذر بسقوط صخور كبيرة، 
 .ويستمر مع وادي إيسين حتى تين الكوم وما وراءه

الغالب من األحجار الرملية وفي شرق  يالتي تمتد حتى دواخل تاسيلي فهي تتشكل فوأما األرض الواقعة في غرب المدينة و 
 .كم عن غات 233كاكوس وتبعد حوالي وم جدران جبلية عالية من جبال األالمدينة تق

                                                                 
(1)

ار الفكر، " طرابلس الغرب"دمحم ناجي ودمحم نوري،     .011ص ( 0916)ترجمة دمحم أحسان، طرابلس مكتبة د
(*)

الكتشافات الجغرافية فقام بالعديد من وذهب وهو شاب إلى الجزائر واظهر حماساً شديداً ل 0941فبراير  29رحالة فرنسي ولد بباريس في   
 ً  .الرحالت في الصحراء ومات منتحرا

(2)
، سلسلة تاريخية، طرابلس منشورات مركز جهاد اليبيين، "مدينة غات وتجارة القوافل الصحراوية في القرن التاسع عشر"نجمي رجب ضياف،   

 .12ص( م0999)
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نطقة كم عن غات نجد أعلى م 33وهكذا فإن الطبيعة الجبلية هي المسيطرة على المنطقة التي تقع فيها مدينة غات، وعلى بعد 
 .جبلية تسمى بكهف الجنون والذي يعتقد أهالي غات بأنه مسكون من قبل الجان إلى يومنا هذا

 (*)وهناك أيضًا كتلتان أو سلسلتان جبليتان في نفس االتجاه تقعان على مقربة من وادي تنزوفت هما مساك ملن ومساك ستافن
غربي أوباري ثم تغير اتجاهها " وادي الحياة حالياً "ن وادي اآلجال وتفصلهما كثبان رملية مرتفعة، وتقترب هذه السلسلة أيضًا م

بداًل من امتدادها من الجنوب للشمال نجدها تمتد من الغرب إلى الشرق وفي هذا االتجاه تفصل وادي اآلجال عن وادي يرجوج 
 .(1)وتسمى من هذه الناحية بحمادة مرزق ويصل امتدادها إلى الغرب من مدينة سبها

المعطيات الجغرافية تبين أن مدينة غات تتمتع بموقع على سفح جبلي ينفتح على وادي عريض تتوفر فيه مياه  إن هذه
مكانيات للرعي وتعبر هذه المنطقة مجموعة من الطرق تربط المدينة بالواحات المنتشرة في فز  ن أو بالبلدان المجاورة، اوا 

 .ل ذلك يجعل عامل الموقع ذا أثر إيجابي في نشأة هذه المدينةويضاف إلى ذلك وفرة العيون واآلبار في المنطقة وك

 .إيسين -تهالة -الفيوت -العوينات -البركت -: وتتكون مدينة غات من خمسة مناطق مجاورة وهي

 البركت: 

كم جنوبي غات وقد أقيمت على منحدر صخري غربي الواحات الكبرى التي توجد في طريق يجري 7تقع البركت على مسافة 
 .ه وادي تنزوفت وسميت بهذا االسم لكثرة البرك المائية فيهافي

 العوينات: 

ويقع على المنحدرات الشمالية لجبل تادرارات وتحد هذه المنطقة " سردلس"كم شمااًل وتعرف باسم 123تبعد عن غات بمسافة 
 .لعين الكبيرةمن الغرب والشرق بسلسلتين من الشمال إلى الجنوب وتوجد بالعوينات عين مشهورة تسمى ا

 الفيوت: 

كم إلى الغرب من الواحة المركزية، وتحيط بها التالل من جميع الجهات وتشمل منطقتين أو تجمعين فيوت 12وتبعد عن غات 
 .تين افله وفيوت تين اطرام

 تهالة: 

 .كم شمااًل وهي من أخصب األراضي الزراعية في مدينة غات23وتبعد عن مدينة غات 
                                                                 

 
(*)

 .لتربة السوداءتعني شاك ملن التربة البيضاء ومساك ستافن ا  
(1)

 .02م،ص0912، مركز جهاد اليبيين للدراسات التاريخية طرابلس، "مختصر تاريخ فزان منذ أقدم العصور"دمحم سليمان أيوب،   
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 إيسين: 

كم عن البركت وهي تتبعها إداريًا وهي وادي مجرى السيول وتتفرع منها مجموعة وديان صغيرة أخرى مثل 11تبعد إيسين قرية 
 .ادلس والماكنظار ووادي تبيبيت

ات زاخرة بالحياة الهانئة الوادعة حيث كان أغلب سكان البركت الحاليين يسكنون فيها، ولهم فيها يكانت إيسين في الخمسين
هم البسيطة التي تأويهم وكذلك أرض إيسين كانت ميدانًا لمعارك الجهاد ضد االستعمار الغربي الفرنسي، مزارعهم ومساكن

 .اضطر سكانها للهجرة يضاف إلى ذلك الدمار الهائل الذي لحق بها وهذا ما جعل اسم إيسين يقترن بمعارك الجهاد

 العادات والتقاليد: 

تقاليدهم عن كل سكان الصحراء الكبرى وكذلك الشمال األفريقي الذي يتشابه إلى في عاداتهم و " التوارق "ال يختلف سكان غات 
 .حد كبير في عاداته وتقاليده مع سكان الجزيرة العربية

ويعتبر المجتمع التارقي من المجتمعات المتفتحة في اإلسالم والخالي إلى حد بعيد من العقد والتعقيد، فالشباب والشابات يلتقون 
غيرها دون ان تغطي المرأة وجهها بل على العكس فالرجل التارقي في مثل هذه اللقاءات هو الذي يغطي وجهه في األفراح و 

 .ويحرص على تضييق لثامه حتى ال يظهر منه غير العينين في اللقاءات التي تتواجد فيها المرأة

وهم بالملثمين وتلك سنة لهم يتوارثونها خلفًا وهم قوم يتلثمون وال يكشفون وجهوهم ولذلك سم" عن التوارق " ابن عذارى"ويقول 
عن سلف وسبب ذلك على ما قيل أن حمير كانت تتلثم لشدة الحر والبرد وتفعله الخواص منهم فكثر ذلك حتى صار تفعله 

 .(1)"عامتهم

ن وجد اختالف في أما عن االحتفاالت والمناسبات فهي عادات موروثة منذ القدم ويتداولها األهالي جيال بعد جيل وحتى و  - ا 
هذه العادات فهو بسيط وللمجتمع التارقي في غات مناسبات وأعياد دينية يحتفل بها باستمرار وفي معظمها ال تختلف عما هو 

 .متبع في بقية الواحات

خاصة عند وهو اليوم العاشر من محرم الحرام الذي له مكانة " سبيبأي"فمثاًل يوم عاشوراء ويعرفونه باللهجة التارقية باسم 
التوارق حيث يقومون بصناعة الطعام ويدعى إليها الناس فيأكلون ويشربون ويقرأون القرآن الكريم والمدائح النبوية وسيرة الرسول 

 .ملسو هيلع هللا ىلص وتعتبر هذه العادة شيعية وال تزال بقاياها في شمال أفريقيا من أيام الفاطميين

                                                                 
(1)

 .029، ص0916الجزء الرابع، بيروت، دار الثقافة، " البيان المغرب في اخبار االندلس والمغرب"ابن عذارى   
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ومن ثم يقوم الرجال بزيارة المقابر " بالقناقا"ة بدق الطبول والمزمار بما يعرف عند الطوارق ومن ثم يبدأ االحتفال بهذه المناسب
داخل المدينة ترحمًا على الموتى، وتستمر هذه االحتفاالت لمدة ثالثة أيام، وبعد الزيارة يعود كل الناس إلى مكان عام ويستمر 

 .الحفل بالرقص والنغمات إلى أواخر الليل

م المولد النبوي فيجتمع األهالي لالستماع إلى قراءة القرآن والمدائح النبوية في المساجد وجرت العادة أيضًا على أما عن يو  -
 .(2)قراءة قصيدة البردة للبصيري

إلى جانب ذلك هناك االحتفال باألعياد حيث يقوم األهالي بالصالة في ميدان مكشوف شمال المدينة قرب المقبرة فهذه العادة 
 .ة حتى اآلنمستمر 

عامًا بخالف النساء الالتي يتزوجن  33-21ونجد أنه ممن النادر أن يتزوج الرجال في غات والمناطق القريبة منها قبل سن 
سنة، وجرت العادة أن تطلب الفتاة من أهلها عن طريق رسالة توجه من عائلة العريس إلى أهل العروس وهذه  23-19من سن 

وفي يوم الدخلة يتم ذبح " الفرح"لب يد العروس وعند الموافقة يتم تحديد المهر وموعد العرس الرسالة عبارة عن مبعوث لط
الذبائح قبلها بيوم إلعداد وجبة العشاء ويأتي العريس في المساء مع أصدقائه إلى المنزل ويقرأون سورة يس وتبارك والدعاء لهم 

لعروس، وتطلب صديقة العروس من العريس إعطاءها شيئًا ثميناً ومن ثم يغادر كل الناس ما عدا أصدقاء العريس وصديقات ا
 .حتى يتم رفع الستار عن وجه العروس ويتم ذلك من قبل صديقة الفتاة ويستمر العرس لمدة سبعة أيام

 :حفلة تسمية المولود* 

ذلك األب أو الجد في المولود جرت العادة عند التوارق أهل غات أنهم يحتفلون بتسمية المولود بعد أسبوع من والدته ويتولى 
األول أي البكر ويتم إشهار االسم بالمسجد حيث يتم إعطاء اسمه في ورقة لإلمام ويتم إعالنه عقب صالة الفجر أو المغرب 

 .قرأون سورة الفاتحة وينصرفون يويتم توزيع ما يسمونه بالصدقة على المصلين و 

 :الختان* 

بوع حيث يتم قراءة القرآن الكريم في الجامع أو البيت وفي العادة يكون الختان يوم االثنين أما عن الختان فمناسبته تبقى لمدة أس
أو الجمعة والبعض يقومون بختان جماعي حيث يتم ذبح الذبائح ويتم الختان في أغلب األحيان في فصل الشتاء لسهولة التئام 

 .الجرح

 

                                                                 
(2)

 .016، ص(م0999)الطبعة الثانية ، مركز دراسات وأبحاث شؤؤن الصحراء،" التوارق عرب الصحراء الكبرى"، دمحم سعيد القشاط. د  
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 :المأتم* 

المجتمع التارقي حيث يقومون بدفن موتاهم على الطريقة اإلسالمية بعد غسل ويعتبر المأتم إحدى الظواهر االجتماعية في 
أحدهم بجانب قبر في  مرّ لى الميت، ومن عادات التوارق إذ الميت وتكفينه تتم الصالة عليه ثم دفنه ويتم قراءة القرآن ع

 .ماء الموتى المشهورينالصحراء فإنه يقوم بالطواف عليه ويقرأ الفاتحة وهناك أماكن في الصحراء تعرف بأس

 :اإلطار االقتصادي لمدينة غات* 

لقد ارتبطت نشأة مدينة غات وتطورها االقتصادي بموقعها الجغرافي المتميز حيث إنها تقع على أعلى قمة من جبل كوكمن 
موعات بشرية من قرب وادي تنزوفت وتمتاز بوفرة المياة العذبة وبعيونها العديدة وعشرات اآلبار التي جذبت واستقطبت مج

مناطق مختلفة لتستقر في هذه المدينة على مر السنين حتى صارت إحدى أهم المناطق الصحراوية في اضطراد االستيطان 
 .(1)البشري

وكان لموقع غات الجغرافي أثر كبير في أن تصبح ملتفى لطرق القوافل التجارية الفرعية والرئيسية ومنها طريق برنو وطريق 
 .ط وطريق الحجالسودان األوس

وقد واكب تدفق هذه الطرق التجارية على غات أن أصبحت هي نفسها حلقة وصل ومركزًا رئيسيًا للعالقات االقتصادية 
الصحراوية وأصبحت التجارة شريان الحياة لهذه المدينة والتي تعتمد عليها اعتمادًا كليًا في حياتها االقتصادية حيث أصبحت 

فية قبلة التجارة والقوافل ومستودعًا ألهم السلع الواردة من بالد السودان مثل الجلود وعاج الفيل أسواق غات الشتوية والصي
 .وريش النعام ومن الشمال األفريقي والنيجر وما وراء البحر األبيض المتوسط

تي تعيش في المناطق ولعل من أبرز ما يميز النشاط االقتصادي في غات أنه ليس سوقًا فقط بل هو نقطة اللتقاء القبائل ال
المحيطة بها بل أيضًا للتجارة الصحراوية عامة إنها سوق تجميع وتصريف يفد إليها التجار من مختلف الجهات وتنعقد فيها 

 .أسواق سنوية معروفة أوقاتها لهذا الغرض

ي ليس لها أصواف ولها ذيل باإلضافة إلى ذلك يشتغل التوارق بتربية الحيوانات وخاصة اإلبل والماعز وأنواع من الضأن الت
 .طويل وأجسامها مغطاة بشعر قصير كشعر البقر

كما يتغذون في " التمر المعجون "ويعتمد أهل غات في غذائهم على التمر واللبن واللحم ويصنعون من التمر ما يعرف بالتكرة 
ارق يعتمدون في اقتصادهم ومعيشتهم سنوات األمطار ببعض الحبوب البرية مثل القمح والشعير والقصب والذرة، كما أن التو 

                                                                 
(1)

 .014م، ص0999مرجع سبق ذكره، " مدينة غات وتجارة القوافل الصحراوية خالل القرن التاسع عشر"نجمي ضياف    
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على ما يكفيهم أي انهم يعيشون على الكفاف بالرغم من أن هناك بعض التغيرات التي لحقت باقتصادهم بفضل التنمية 
 .واالرتباط بالسوق العالمي

تبر أساسية لمعرفة وأن دراسة النشاط التجاري لمدينة غات وأية مدينة أخرى تطرح في البداية جملة من التساؤالت التي تع
طبيعة هذا النشاط وحيويته في وجود هذه المدينة، وهناك تساؤل يتعلق فيما إذا كانت غات قد ظلت باستمرار قادرة على تلبية 
الشروط األساسية للتجارة عبر الصحراء أي هل كان دورها في النشاط التجاري موجهًا أكثر لمتطلبات تجارة العبور أم لترويج 

 منتنجاتها؟

فقد استطاعت غات أن توفر الشروط الالزمة للتجارة الصحراوية وقد برزت مجموعة من المتطلبات التي يأتي في مقدمتها 
 .الطلب الذي هو أساس كل نشاط تجاري يليها في الدرجة الثانية سهولة النقل وسرعته ثم أمان الطريق ورخص النقل

قبائل التي تعيش في المناطق المحيطة بها منذ زمن بعيد وتتمثل منتجاتها ومن ثم أصبحت مدينة غات سوقًا رائجًا وملتقى لل
 .(1)في الجلود وعاج الفيل وريش النعام

 :اإلطار االجتماعي لمدينة غات  *

كان للوضع االقتصادي الذي تمزت به غات أثره في وجود بيئة اجتماعية وثقافية متميزة استقطبت العديد من األجناس في 
 .طق للعمل والتجارةمختلف المنا

وتتكون األسرة من األب واألم واألوالد " المجتمع الغاتي"وتعتبر األسرة هي الخلية االجتماعية الصغرى في مجتمع التوارق أي 
وتأتي بعد األسرة العائلة أو العشيرة والتي تتكون من عدد من األسر تربطهم قرابة الدم وعادة ما ينحدرون من جد واحد للعائلة 

 .ون ذلك الجد غير بعيدويك

أما عن المحلة أو الحي في غات فيتكون من مجموعة من العشائر أو العائالت التي ترتبط بروابط الدم مع مجموعة مواليهم، 
كما يؤسس في الحي عند بعض التوارق . أو هي أشبه بالتجمع لدى عرب الصحراء ويتعاون سكان الحي في حل مشكالتهم

للصلوات ويجتمعون فيه، ولم تكن المعلومات الدقيقة حول بنية المجتمع الغاتي متوفرة بشكل واضح إال مسجد للصالة يؤذن فيه 
ثر ر العالقات االجتماعية وهذا له األأن هذا المجتمع ذو بنية اجتماعية قوية ومترابطة تتمثل في االرتباط القوي في أواص

 .العظيم على الوضع االجتماعي خارج المدينة وداخلها

                                                                 
(1)

 .066، ص(م0990)، مجلة البحوث التاريخية، طرابلس، "قرن التاسع عشرتجارة ريش النعام في النصف االول من ال"ماريون جونسون،   
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ما عن القبيلة فتتكون من مجموعة أحياء ينتمي إليها كل فرد وتتجمع في منطقة واحدة متقاربة تضمها منطقة الرعي ومجموعة أ
 -الفقهاء -النبالء"من اآلبار لسقي المواشي، وتضم القبيلة كافة الطبقات االجتماعية التي يتكون منها المجتمع التارقي 

 .حيث يجمعها الوالء المشترك ألحد األحياء في القبيلة" بون المطر  -الحدادون  -دالعبي -الموالي

أما عن الحياة الثقافية في مدينة غات فقد ساعدت البنية االجتماعية على وجود بيئة ثقافية ساهمت في إثراء الحركة الثقافية 
" شاقتما"صة بهم وتسمى لهم لهجتهم الخاو  تمع مسلم من أصل سام ومن المهم هنا أن نشير إلى أن المجتمع التارقي مج

وتكتب بحروف التيفيناغ ويرجع وجود هذه الحروف إلى ثالثة آالف سنة قبل الميالد كما تشهد على ذلك الكتابات والنقوش 
 .(1)التي تمثل الصحراء وأفريقيا الشمالية

لقديمة الموجودة في اليمن على إنها عربية قديمة واللهجة نفسها هي إحدى اللهجات العربية ا: أما عن حروف التيفيناغ فيقال
على أساس مجموعة من النصوص التي جمعها ويرى أنها  (*)سبيل المثال وحظيت هذه اللهجة بدراسة مفصلة قام بها كراوزة

من التمازيغية إحدى فروع الزمرة الحامية السامية التي سادت شمال أفريقيا في القرن الخامس قبل الميالد وكانت تكتب 
وتعرف اللغة التي يتكلم بها أهل غات التوارق بالتماشاق واستعمل كراوزة في دراسته اسم مشاغ ويقصد به عرب بالتيفيناغ 

ويشير الطبيب األلماني أرفين فون باري إلى وجود صخرة كبيرة بالقرب من مدينة غات مليئة بنقوش كتابة . (2)المغاربة والتوارق 
ة الحروف التي تنسب إلى الفينيقين وهم شاميون من العرب نزحوا إلى شمال أفريقيا التيفيناغ فكلمة التيفيناغ تعني بالتارقي

 . (3)واستوطنوا في الهالل الخصيب بعد هجرتهم

 .والتيفيناغ هي حروف يكتب بها التوارق لغتهم وتتكون من اثنين وعشرين حرفًا وتكتب في العادة من اليمين إلى اليسار

ها الكثير من الكلمات العربية الفصحى ونجدها في صميم اللغة ومثال على ذلك التارقي إذا قال نجد ب" التوارق "ولغة أهل غات 
ذا قال لك اجلس قال " اركض"لك أسرع في السير قال لك  ذا نفى " أقيم"وهي كلمة عربية فصيحة وا  وهي عربية من اإلقامة وا 

 .اللة على النفي في اللغة العربية كاّل كالّ وهي نفس الكلمة المستعملة للد" كال كال"التارقي شيئًا قال لك 

ذا قال لك التارقي أنه يبحث عن فكرة في موضوع ما قال الدبارة والدبارة هي التدبير أو الدباره وهي كلمة عربية فصحى  .(4)وا 

                                                                 
(1)

 .032ص( م0919)ترجمة دمحم االسطى، دار المصراتي ،ليبيا، " عبدالقادر جامي، طمن طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى  
(*)

ايسن بألمانيا وبعد دراسته في مايسن التحق بمدرسة توماس بقرب م 0911غوتلوب أدولف كراوزة، رحالة ألماني وعالم اللغات االفريقية ولد سنة   

ً تقارير بمدينة ليبيزيغ وتعلم االغريقية والالتينية والفرنسية واالنجليزية وااليطالية وقد اهتم بأفريقيا وقام بدراسة المؤلفات المتداولة ح ولها وخصوصا

 .0969تى توفي سنة الرحالة وأن دراسته عن غات تعتبر من أوائل أعماله العلمية ح
(2)

 .016ص( م0936)ريمون فيرون، الصحراء الكبرى، ترجمة جمال الدين الدناصورى، مراجعة نصري شكري القاهرة، مؤسسة سجل العرب،   
(3)

 .، مرجع سبق ذكره"التوارق عرب الصحراء الكبرى"دمحم سعيد القشاط،   
(4)

 .41-44ص( 0932)ئر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ، الجزا"عروبة الجزائر عبر التاريخ"عثمان سعدي،   
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ا في تفسير تاريخ ويمكن للباحث اإلشارة إلى مالحظة كراوزة حول النقوش الكتابية في غات باعتبارها تشكل حقيقة لها أهميته
غات القديم إلى الشمال من غات وعلى جبل كوكمن تقوم إطاللة أثرية من هذه الكتابات والصخرة الموجودة بمنتصف طريق 

 .وكل ذلك إشارات واضحة إلى قدم االستقرار في منطقة غات" اين تفيناغ"البركت والتي سميت باسم النقوش  -كم غات7

 :تاإلطار الثقافي لمدينة غا  *

إن بنية المجتمع العربي اإلسالمي تفترض االهتمام بالتعليم وخاصة تعليم القرآن الكريم والكتابة وشئ من الحساب ولم يخرج 
المجتمع التارقي الغاتي عن ذلك، ومن المؤكد أن الطابع التجاري للمدينة قد زاد من االهتمام بوجود شرائح واسعة من المجتمع 

 .وهذا الوضع هو الذي أدى إلى تعدد الكتاتيب وتعليم البنات وتعدد حلقات التعليم في المساجد تستطيع القراءة والكتابة

أمر كل "وصفًا لها بقوله " ف1912-ف1911"فالكتاتيب ظاهرة قديمة ويعطينا ريتشارد سون الذي زار المدينة خالل الفترة 
حجرة صغيرة وهم يتلون في وقت واحد درسهم القرآني،  مساء بمدرسة ليلية في أحد الشوارع حيث يكتظ عدد من األطفال في

وربما بشكل ال يختلف كثيرًا عن بعض رياض األطفال عندنا إن تكرار تالوة سورة من القرآن الكريم أو أي درس آخر وهي 
في منطقة الشمال  طريقة مميزة وهي التي أعطت الفرصة لكل أبناء الواحة من الذكور في تعليم القراءة والكتابة منذ مدة طويلة

 .(1)األفريقي وفي بالد الشرق 

 .وهناك ثالث فترات مستمرة حتى اآلن في تدريس وتعليم القرآن الكريم في المساجد بغات

 .الفترة الصباحية وتبدأ من الصباح حتى الساعة الثانية عشر -
 .الفترة المسائية وتبدأ من بعد العصر حتى المغرب -

 .(*)صالة المغرب وتنتهي بعد صالة العشاءالفترة الليلية وتبدأ من بعد 

أما عن تعليم البنات فال توجد لهن مدارس خاصة غير أنهن يتعلمن القراءة والكتابة والقرآن في منازلهن وفي المدارس 
 .والمساجد

تتم طريقة وهناك أيضًا حلقات دراسية تعقد في المساجد حيث يدرس القرآن والتوحيد والقصائد الفقهية لألطفال الصغار و 
 .التدريس عن طريق األلواح

ونجد أن مدينة غات بها مخطوطات ووثائق موجودة حتى اآلن في معظم المساجد في جنوب ليبيا وفي الصحراء الكبرى بشكل 
 .عام وهذا جعلها مراكز من المراكز الثقافية المعروفة منذ العصور السابقة

                                                                 
(1)

 .690ص( م0996)ترجمة الهادي ابو لقمة، بنغازي منشورات جامعة قاريونس، " ترحال في الصحراء"جميس ريتشاردسون،   
(*)

 .مقابلة شفوية اجراها الباحث بمدينة غات  
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 :الهوامش

ورحلته إلى غات وبالد األيير، منشورات مركز  1977-1911" لماني ارقين قون باريالطبيب األ"عماد الدين غانم، . د( 1)
 .13ص(م1221)يبيين للدراسات التاريخية، جهاد الل

 مقابلة شفوية أجراها الباحث بمدينة غات  (*)
 .111ص ( 1273)ترجمة دمحم أحسان، طرابلس مكتبة دار الفكر، " طرابلس الغرب"دمحم ناجي ودمحم نوري،  ((2)

وذهب وهو شاب إلى الجزائر واظهر حماسًا شديدًا لالكتشافات الجغرافية  1913فبراير  29رحالة فرنسي ولد بباريس في   (*)
 .فقام بالعديد من الرحالت في الصحراء ومات منتحراً 

ة، طرابلس منشورات ، سلسلة تاريخي"مدينة غات وتجارة القوافل الصحراوية في القرن التاسع عشر"نجمي رجب ضياف،   (3)
 .12ص ،(م1222)مركز جهاد اليبيين، 

 .تعني شاك ملن التربة البيضاء ومساك ستافن التربة السوداء  (*)
، مركز جهاد اليبيين للدراسات التاريخية طرابلس، "مختصر تاريخ فزان منذ أقدم العصور"،دمحم سليمان أيوب( 1)

 .12صم،1272
 .129، ص1273الجزء الرابع، بيروت دار الثقافة، " اخبار االندلس والمغرب البيان المغرب في"ابن عذارى ( 1)
، (م1292)اسات وأبحاث شؤؤن الصحراء، مركز در " التوارق عرب الصحراء الكبرى"دمحم سعيد القشاط، الطبعة الثانية . د (2)

 .133ص
، م1222مرجع سبق ذكره، " سع عشرالتامدينة غات وتجارة القوافل الصحراوية خالل القرن "كتاب نجمي ضياف ( 7)

 .131ص
البحوث التاريخية طرابلس،  ، مجلة"تجارة ريش النعام في النصف االول من القرن التاسع عشر"ماريون جونسون، ( 9)
 . 133، ص(م1291)
( م1279)سطى، دار المصراتي ليبيا، ترجمة دمحم اال" عبدالقادر جامي، طمن طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى(2)

 .122ص
بقرب مايسن بألمانيا وبعد دراسته في مايسن  1913غوتلوب أدولف كراوزة، رحالة ألماني وعالم اللغات االفريقية ولد سنة   (*)

ا وقام بدراسة  التحق بمدرسة توماس بمدينة ليبيزيغ وتعلم االغريقية والالتينية والفرنسية واالنجليزية وااليطالية وقد اهتم بأفريقي
ت المتداولة حولها وخصوصًا تقارير الرحالة وأن دراسته عن غات تعتبر من أوائل أعماله العلمية حتى توفي سنة المؤلفا
1239. 

القاهرة، مؤسسة سجل العرب، ريمون فيرون، الصحراء الكبرى، ترجمة جمال الدين الدناصورى، مراجعة نصري شكري ( 13)
 .133ص،( م1223)
 . ، مرجع سبق ذكره"ارق عرب الصحراء الكبرىالتو "دمحم سعيد القشاط، ( 11)
 .11-11ص( 1222)، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، "عروبة الجزائر عبر التاريخ"عثمان سعدي، ( 12)
( م1223)زي منشورات جامعة قاريونس، ترجمة الهادي ابو لقمة، بنغا" ترحال في الصحراء"جميس ريتشاردسون، ( 13)

 .391ص
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 األعراض الشائعة الضطراب الضغوط ما بعد الصدمة النفسية لدى الطالب والموظفين

 دراسة ميدانية/ طرابلس وأعضاء هيئة التدريس بجامعة 

 خ حميدة                        دمحم الشي. د                                                                         

 علي عيسى. د                                                                    

 كلية االداب/ قسم التربية وعلم النفس

 جامعة طرابلس                                                             

 :المقدمة 

لتكنولوجي تعد ظاهرة الصدمة النفسية من أكثر الظواهر النفسية واالجتماعية تعقيدًا وتتزايد هذه الظاهرة مع سرعة التقدم ا
كثير من الضغوط واالضطرابات النفسية خاصة إذا كانت هذه  ىة، ، ويتعرض اإلنسان في حياته إلللمجتمعات اإلنساني

خر من آلان والفقدان، والنوع الالمعاناة ناتجة عن الحروب والكوارث الطبيعية وما تتركه من ردود فعل ناتجة من الخوف والحرم
وما نشاهده يوميا في وسائل اإلعالم ( 2011: 304 ،سوسن شاكر )والخطف والتعذيب واإلبادة  صنع البشر كاألسر واالعتقال

وما تثيره من فزع ورعب في نفوس األطفال والكبار ومشاكل نفسية واجتماعية ومهنية مختلفة، الرتباط ،من ثقافة الحرب واالنتقام
ي واالنفعالي وتسبب الفزع واإلنهاك من وجهت التحليل الصدمة بطبيعة الحدث وتجربة الشخص حسب رؤية االتجاه العقل

 . النفسي
و الصدمة  أصلها من الصدم،أي ضرب الشئ الصلب وهي كلمة تشير إلي الجرح واإلصابة التي تحدت أثناء الحروب أو 

 .الكوارث 
ة لفيتنام تحت اسم عصاب و في أوائل السبعينيات من القرن الماضي تم التعرف على هدا االضطراب أتناء الحرب األمريكي

أصبح يعرف فيما بعد   1221، تم عدل عام  1211القذائف ، تم متالزمة ما بعد الصدمة، ومن بعدها عصاب الصدمة عام 
 .باضطراب الضغوط ما بعد الصدمة النفسية 

ثار مترسبة آدائم بدون لي توازنه الطبيعي والو هي حالة من الضغط النفسي التي تتجاوز قدرة الفرد على تحملها وعودته إ
،فضال عن معايشة أحدات الحرب والتهديد واألزمات وتعرضه للقتل واالعتداء والسرقة واإلكراه واالغتصاب والضرب والقصف 

 .وال تزول بزوال أسبابها بل تضل كامنة تتراكم فيما بعد وتتحول مع الزمن إلي صدمات مزمنة ،بالقنابل واألصوات العالية 
تكرارها  ومقدار تعرض الفرد  فسية ال تؤثر على جميع الناس بنفس الطريقة،إذ يعتمد التأثير على شدة ومدىفالصدمة الن

دراك الفرد وتعميمه وتفسيره للحدث  لأل وأحيانا مصحوبة  بأعراض عامة ( 123عبد العزيز تابت ،)حداث المسببة للصدمة وا 
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سر الشهداء والجرحى آن اكتر المتأثرين بها أالقلق واالكتئاب و لتوتر والخوف و مختلفة مثل الصداع واضطراب النوم وا
 .والمفقودين واألسرى 

تار النفسية واالجتماعية الشائعة  للصدمة الصداع والحزن وضغط الدم والخجل وتشتت ن من بين اآلأ( 1229)كر الموسوي ذو 
بري يستوجب التدخل والمساعدة إليقافها ووضع زمات كاسي وتدمر الشخصية وتعرض الفرد ألاالنتباه و تدني التحصيل الدر 

دالت اضطراب  الضغوط لدى أن معإلى  (2332)وفي نفس اإلطار توصل فرهود .برامج  إرشادية كفيلة للحد منها وعالجها ،
خبرات  ىلإتعرض الطالب  ىالتعليمي ،كما توصل صيدم إللدى منخفضي  المستوى  ىعلأ لك ذمن الذكور،وك ىعلأ نات اإل

 .ة ما بين الشديدة والمتوسطة لصالح الذكورصادم
( 1297)ومن جانب أخر أفادت العديد من الدراسات التي اهتمت باضطراب الضغوط النفسية كدراسة عواد    

عراض  الخوف والعدوانية واالضطرابات النفسية والوجدانية أن من أهم األ(1221)والقطراني (  1221)ونورث (1221)وبكر
( 1297)إضافة إلي  جليتمان %. 13إلي .31سات أخرى أن نسبة وجوده  بين الرجال والنساء ما بين  ،كما أشارت درا

 (.2331)ويس ( 1229)ونيلسون 

ساء بمعدل ا االضطراب بين الرجال والنذوجود ه ىإل2333وتشلسون  1221أجراها ويثن لك الدراسة األمريكية التي ذوأيدت 
أن مستوى اضطراب الضغوط ما بعد الصدمة ما  إلى1222بحوث التربوية بالكويت ، كما توصل  مركز ال% 13 ىإل%  1

 بين الخفيفة والمتوسطة ،

أن النساء اكتر تعرضا من الرجال ( 1221_ 1223)وفي  دراسة أخرى أجريت على عينة من المدنيين  في سراييفو في الفترة
 .للضغوط ما بعد الصدمة 

تميز الطالب بعدة أعراض  ىلتي أجراها عن اضطراب الضغوط ،إلفي الدراسة ا( 2331)وفي نفس اإلطار توصل حسن 
وفي دراسة أخرى أجراها فيجل .ظهرت لديهم مظاهر االنحسار والغرابة واألحالم فقد كالتهور والمخاوف ،أما الكبار 

ألنواع مختلفة من تعرضوا  %91على عينة من طالب المدارس الثانوية العراقية  إن  ما يقارب من (2311)وتوماس
 .االضطرابات الصادمة 

يتعرض لضغوط إال في حالة الموت إال أن  الصدمات المستمرة والسيما في مستواها   را لمأم كبي ولهذا فإننا النتصور طفال
والجسمية  القوى أو الشديد يمكن أن تؤدى إلى االرتباك والعجز في اتخاذ القرار ونقص التفاعل مع أآلخرين واألمراض النفسية 

 .واالضطراب النفسي لدى أفراد المجتمع مثل القلق واالنفعاالت والتبول الالإرادي والتحرش الجنسي واالغتصاب 

الالزمات والصدمات الناتجة عن  او من خالل قراءاتنا للتاريخ اإلنساني أن الشعب العربي  في مقدمة  الشعوب االكتر تعرض
حروب لما يقارب من ربع قرن بسبب التدخل األمريكي أنداك . جية وفي مقدمتها العراق الصراعات والحروب الداخلية والخار 

 .وما خلفه من تدمير للبنية التحتية للماضي والحاضر و تشريد وقتل وسرقة واغتصاب 

 2311فبراير 19ومع انطالق الثورة وتحديدا في   حداث المؤلمة ،أله اهذمع الليبي مند االستقالل  لم يعتد على مثل فالمجت
وقصف بالصواريخ  ،جريح (133)و شهيدا (173)شخصا في بنغازي و( 11)بدأت قوات النظام بقمع المتظاهرين واعتقال 
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لف أ133نزوح ما يقارب من ( 2311)ألمم المتحدة  لشؤون الالجئين تقرير المنضمة الدولية ل ىالمدفعية الثقيلة، ، واستنادا إلو 
تونس  ىلف إلأ 213ر من  ثكأالمخازن العامة ،و هم في المدارس والمباني و ؤ داخل ليبيا تم إيواناطق الحضرية الم  ىشخص إل

عدم اإلقبال على التعليم وتوقف الدراسة في الجامعات وتدني الخدمات اإلدارية والصحية ما تبعه من نهب  ىومصر أدى إل
االقتصادية للبالد ،و ظهور عدة بعضها و توقف الحياة وقتل واعتقال وتعذيب وقطع االتصاالت والكهرباء وعزل المناطق عن 

ات راض لدى كنير من المدنيين وفقا لتقارير المنضمات الدولية  كالشد العصبي والخوف والقلق واالكتئاب لتعرضهم لصدمأع
 .واألصدقاءأاإلخوة  وحد الوالدين أأمؤلمة كموت أو فقدان أو سجن  

ناء أحدات الثورة من حصار ثة لما تعرضت له  المدن الليبية أبر وسائل اإلعالم المختلفومن خالل مشاهدة األحداث اليومية ع
رشاد نفسي  وتدمير وقتل واعتقال وما خلفته من  مشاكل نفسية واجتماعية   وما تتطلبه هده المرحلة من  دعم وتوجيه وا 

وط ما بعد الصدمة النفسية حول اضطراب الضغمرأ ملحا للتعرف على األعراض الشائعة أه الدراسة هذواجتماعي، مما جعل 
 .تغير الجنس والصفة لدى الطالب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس ل وفقا

 :مشكلة الدراسة

كره يسعى  الباحثان للتعرف على األعراض الشائعة الضطراب الضغوط ما بعد الصدمة النفسية لدى ذ علي  ضو ما تم
رحات ، تتحدد مشكلة الدراسة  أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس للوصول إلي النتائج والتوصيات والمقتالطالب والموظفين و 

 :الل التساؤالت التاليةخمن 

 .فراد العينة ؟أسية لدى د الصدمة النفعما أهم أعراض اضطراب الضغوط ما ب-1

 .زى لمتغير الجنس؟هل توجد فروق دالة في اضطراب الضغوط ما بعد الصدمة  النفسية تع-2

 .بعد الصدمة  النفسية تعزى لمتغير الصفة؟ت اوجد فروق دالة في اضطراب الضغوطهل ت-3

 :أهمية الدراسة

- :يمكن تحديد أهمية الدراسة في االعتبارات التالية 

ج بوضح استراتيجيات مجال التوجيه واإلرشاد والعالبإن تحديد أهم أعراض ما بعد الصدمة النفسية يساعد القائمين والمهتمين 
الوقاية والعالج بطرق علمية خاصة للذين تعرضوا الضطرابات ما بعد الصدمة النفسية وآثارها السلبية على توافقهم وتكيفهم 

ن تساهم نتائج هذه الدراسة في توظيف بحوث ودراسات أخرى حول أكما يمكن  االجتماعي والصحة النفسية عامة،و النفسي 
 .سية ببعض المتغيرات ألديموجرافية والثقافية واالقتصادية  واالجتماعية لمختلف الفئات العمرية عالقة الصدمة النف
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 :أهداف الدراسة

- :تهدف الدراسة الحالية إلى 

 .التعرف على أهم األعراض الشائعة الضطراب الضغوط ما بعد الصدمة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة   -1

 .ضطراب الضغوط ما بعد الصدمة النفسية حسب متغير الجنس والصفة التعرف على الفروق في ا -2

 .إعداد مقياس اضطراب الضغوط ما بعد الصدمة النفسية  -3

 :تساؤالت الدراسة 

 :تسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

 راسة ؟ما هي  أعراض اضطراب الضغوط ما بعد الصدمة النفسية لدى أفراد عينة الد  -1

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  أعراض اضطراب الضغوط ما بعد الصدمة النفسية حسب متغير الجنس ؟ -2

 –موظف –طالب )هل توجد فروق داللة إحصائيا في اضطراب  الضغوط ما بعد الصدمة النفسية حسب الصفة       -3
 ؟( عضو هيئة تدريس 

 :حدود الدراسة

عينه من طالب وموظفين وأعضاء هيئة التدريس من الجنسين بجامعة طرابلس للعام الجامعي اقتصرت الدراسة على 
2312/2313  

 :مصطلحات الدراسة

 :الصدمة النفسية

خارجي فجائي غير متوقع يتسم بالحدة ويفجر الكيان اإلنساني حيت التستطيع وسائل الدفاع المختلفة آن تسعف اإلنسان  ثحد
 (.7: 2333ا جري،احمد الحو )للتكيف معه 

 :التعريف اإلجرائي

مجموع الدرجات التي يتحصل عليها الفرد من خالل إجابته على فقرات مقياس اضطراب الضغوط النفسية المستخدم في 
 .الدراسة
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 :الطالب

 الجامعة تبعا لتخصص ىاالنتقال من المرحلة الثانوية إلالشخص الذي سمحت له كفاءته العلمية ب

 (.2332:21فيصل دليو ،.)لكذادة التي تؤهله لرعي بواسطة الشهف

 :التعريف اإلجرائي للطالب

) الجامعة ليتابع دراسته في نخصص علمي معين  ىاالنتقال من المرحلة الثانوية إلالشخص الذي سمحت كفاءته العلمية من 
 (.2312:11حفيظة المخنقر،

 :الموظف

 م اإلداري للمرفق الذي يعمل فيه تبع الدولة ويقوم بوظيفة داخل النظاالشخص الذي يعمل في خدمه مرفق عام ي:يعرفه البحث 

 :التعريف اإلجرائي للموظف

 .كل من يشغل وظيفة مدنية الواردة في ميزانية الدولة ويصدر قرار بتعيينه من الجهة المختصة

 :عضو هيئه التدريس 

ابلس بدرجة التخصصات بأقسام كليات جامعة طر  ىحدإي درجة الماجستير أو الدكتوراه فالمتفرغ للعمل األكاديمي ويحمل 
 .ذستاأمشارك ، ذستاأمساعد، ذستاأمساعد محاضر ، محاضر،

 :التعريف اإلجرائي لعضو هيئه التدريس

 .والدكتوراه ويقوم بالتدريس لتحقيق أهداف الجامعة أكل من يحمل درجة  الماجستير 

 :منهج الدراسة

 .لكذالدراسة بتطبيق المقياس المعد ل مته ألهدافءالوصفي لمالهده الدراسة المنهج  استخدم في

 :عينة الدراسة

 \ 2312وعضو هيئة تدريس بجامعة طرابلس للعام الجامعي  اوموظف اطالب(  223) تم تطبيق المقياس على عينة مكونة من 
 –اآلداب–التربية البدنية  –الطب  –وم العل –االقتصاد ) م وقد تم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبيعية من كليات  2313
 :والمبينة بالجدول التالي( اللغات 
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 .يوضح تكرار ونسب أفراد العينة حسب الصفة والجنس( 0)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

لدراسة   :أداة ا

عداد إ ن اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي باستخدام مقياس اضطراب  الضغوط ما بعد الصدمة النفسية ، م
 .الباحثين 

أبدا ، نادراً ) قة ليكرت الخماسية وهى يفقرة تتم اإلجابة عليها بطر  31ياس في صورته النهائية من يتكون المق:وصف المقياس
 :وتعطى اإلجابات حسب ترتيبها( ، أحيانا ، غالبًا ، دائمًا 

 (3 – 1 – 2 – 3 – 1 .) 

النفس  من أساتذة علمجموعة من المحكمين ملتأكد من صدق المقياس تم عرضه على :  الصدق الظاهري :صدق المقياس 
 .بجامعة طرابلس وأكاديمية الدراسات العليا وقد أوصى المحكمون بصالحية المقياس واستخدامه في هذه الدراسة  

للتحقق من صدق مقياس اضطراب الضغوط ما بعد الصدمة تم حساب معامل االرتباط ما بين كل : صدق االتساق الداخلي 
 .لكذجدول التالي يبين لي للمقياس والمجموع الكالعبارة و 

 

 

 

 

 

 

 الصفة
 الجنس

 المجموع
 إناث ذكور

طالب 
 جامعي

 181 145 36 التكرار
% 13.7 55.1 68.8 

عضو 
هيئة 
 تدريس

 56 22 34 التكرار
% 12.9 8.4 21.3 

 26 14 12 التكرار موظف
% 4.6 5.3 9.9 

 263 181 82 التكرار المجموع
% 31.2 68.8 %100 
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 يوضح صدق االتساق الداخلي لمقياس اضطراب الضغوط ما بعد الصدمة(  5)جدول 

 رقم العبارة

معامل 
االرتباط 
ومستوى 
 الداللة

رقم 
 العبارة

معامل 
االرتباط 
ومستوى 
 الداللة

رقم 
 العبارة

معامل 
االرتباط 
ومستوى 
 الداللة

رقم 
 العبارة

معامل 
االرتباط 
ومستوى 

 لةالدال 

رقم 
 العبارة

معامل 
االرتباط 
ومستوى 
 الداللة

1 **.366 7 **.623 11 *.307 21 **.695 29 **.547 
.001 .000 .005 .000 .000 

2 
**.647 

9 
**.585 

11 
**.560 

22 
**.801 

12 
**.299 

.000 .000 .000 .000 .006 

3 
**.613 

2 
**.485 

12 
**.642 

23 
**.479 

33 
**.457 

.000 .000 .000 .000 .000 

1 **.505 13 **.548 17 **.590 21 **.540 31 **.604 
.000 .000 .000 .000 .000 

 
 

11 
**.494 

19 
**.462 

21 
**.360 

32 
**.519 

 .000 .000 .001 .000 

       1 
**.467 

12 
**.569 

12 
**.453 

22 
**.300 

33 
**.640 

.000 .000 .000 .006 .000 

2 **.624 13 **.372 23 **.654 27 **.695 31 **.753 
.000 .001 .000 .000 .000 

 

أن جميع قيم معامل االرتباط كانت دالة إحصائيا ألن مستويات داللتها المثبتة أسفل كل منها (   1 ) قمر ويالحظ من الجدول 
 .3.3 1 كانت جميعها أقل من مستوى

وهي .( 221)للتحقق من ثبات المقياس استخدم الباحثان طريقة ألفا كرونباخ للثبات وكانت قيمة معامل الثبات  :ثبات المقياس
 .قيمة عالية جدا تؤكد البناء الجيد لعبارات المقياس 

 :باستخدام المعالجات التالية(spss)خصائية للعلوم االجتماعية حليل البيانات من خالل الحزمة األتم ت : األساليب اإلحصائية

 .معامل االرتباط البسيط -1

 .معامل إلفا كرونباخ للتبات_2
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 .لعينة واحدة (ت )اختبار_3

 .لمتوسطين حسابيين مستقلين (ت )راختبا_1

 .اختبار تحليل التباين األحادي_1

 .اختبار توكي للمقارنة بين المتوسطات الحسابية_2

 :الدراسات السابقة

حداث نسانية واألإللمعاناة والمعاملة السيئة والالوالتي بينت أن الطلبة الفلسطينيين ونتيجة ( 0282)التوحيدي وقورة  دراسة -0
المشاجرة والعمل على : ن الطالب يعانون من بعض المشكالت السيكولوجية مثلأالتي تعرضوا لها، و لصادمة الكاريتية ا

وظهور بعض . الشعور بالنقص واللجوء إلى االنطواء: إزعاج اآلخرين، وظهور بعض المشكالت الشخصية مثل
الهلوسة : عراض المرضية مثلألور بعض اوظه. الصداع وآالم الرأس والمفاصل وصعوبات النوم: مثل ةالمشكالت البدني

 .والخوف واالكتئاب

 ( : 0220):دراسة دمحم احمد النابلسي-2

والجسدية الناجمة عن الحرب اللبنانية األهلية  أجريت الدراسة على عينة من اللبنانيين الذين يعانون من االضطرابات النفسية
التمرد  :فراد ومن ابرز اآلثار النفسية النفسي لألباألمن  من اضطرابات شتى تطيح ووجد أن عصاب الحرب وما يفجره

 .وعدم القدرة على العمل المنظم   الثقة بالنفس دمعى في اتخاذ القرارات والمبادرة و وصعوبات قصو 

هدفت الدراسة للكشف عن االضطرابات النفسية والجسمية عند المراهقين الكويتيين الناجمة  (:0225)دراسة خضر بارون -3
طالباً وطالبة يدرسون في المدارس الثانوية،واستخدمت استمارة بيانات ( 113)تكونت عينة الدراسة من .العدوان العراقي عن

اسة عن وكشفت نتائج هذه الدر .اجتماعية عامة،واستبانه معاناة الفرد في أثناء العدوان،وقائمة االضطرابات النفسية الجسمية
ابات النفسية الجسمية بين فترات قبل العدوان وخالله وبعده،حيث زادت هذه االضطرابات االضطر  يوجود فروق دالة إحصائيا ف

في أثناء العدوان عنها قبله،وكذلك انخفضت بعد العدوان عنه قبله،كما لم تتغير متوسطات االضطرابات النفسية الجسمية تبعا 
ق دالة إحصائيًا بين الجنسين في االضطرابات النفسية ،وظهرت فرو (خارج الكويت وداخلها)لمكان اإلقامة في أثناء العدوان 

 .ناتذكور من العدوان كانت أكبر من اإل،على الرغم من أن معاناة ال(متوسط اإلناث أعلى)الجسمية 

 معرفة الضغوط النفسية لدى العاملين في الخدمة النفسية والمرتبطة ىتهدف الدراسة إل :0228دراسة حسن الموسوي  -1
قل أي الخبرة ذو ن األخصائيين أ :هم نتائجهاأ  عامال بالخدمة النفسية بالكويت ومن 121ى عينة مكونة من بالضغوط عل

 .إحساسا بالضغوط مقارنة بزمالئهم األقل خبرة ،كما ال توجد فروق في الضغوط  بين العاملين بالخدمة النفسية 

فردا من  21لية لإلنفجارات أجريت الدراسة على  عينة من  التا الصدمات النفسية (: 5118) دراسة دمحم احمد النابلسي  -1
اء االنفجار هو التخدير أثنعراض أو ردود االنفعاالت سنة ووجد إن من أهم األ 11 - 23ن الذكور وتراوحت أعمارهم مابي
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أفعال مرضية على الحسي ،عدم االستيعاب ، مظاهر هستيرية، مظاهر نفسية جسدية، ردود أفعال قريبة وطويلة المدى، ردود 
الصعيد النفسي، أعراض الشعور بانخفاض مستوى األمن االجتماعي، الشعور بالذنب، المواقف العدائية المتطرفة، ، 

وجسدية،وردود  عدم االستيعاب ، مظاهر هستيرية، ومظاهر نفسية .اضطرابات الوعي، األحالم المزعجة، كلهم من الذكور
عراض الشعور بانخفاض مستوى األمن االجتماعي، الشعور بالذنب، أ  الصعيد  النفسي أفعال قريبة وطويلة المدى، وعلى 

 المواقف
 العدائية المتطرفة، اضطرابات تذكرية، اضطرابات الوعي، األحالم المزعجة

                                              (:  5112،)دراسة رياض خضر وعبد العزيز ثابت _2

 الخبرات الصادمة وأنوعها التي تنشأ على مستوى التعرف إلى هدفت
 عند طلبة الجامعات الفلسطينية في غزة جراء ممارسات االحتالل وعالقتها ببعض
 .متغيرات الصحة النفسية مثل كرب ما بعد الصدمة ، القلق، االكتئاب

من الذكور تعرضوا للصدمة %11.1ناث وبينت النتائج أن من اإل121 ذكور و من ال 121منهم   الباط 323على عينه من 
%  23.1شديدة مقابل  % 31.2من الذكور لديهم خبرات صادمة متوسطة، و%% 12.1ن أمن اإلناث و %19.2مقابل

 عراض   القلق  أ د فروق دالة لصالح الذكور وتوجد جو و لإلناث،و 
رية، مظاهر نفسية جسدية، ردود أفعال واالكتئاب لإلناث أكثر من الذكور و التخدير الحسي ، عدم االستيعاب ، مظاهر هستي

 المواقفوانخفاض مستوى األمن االجتماعي،الشعوربالذنب،.قريبة وطويلة المدى، ردود أفعال مرضية على الصعيد النفسي
 العدائية المتطرفة، اضطرابات تذكرية، اضطرابات الوعي، األحالم المزعجة،

 .االضطرابات السلوكية، الخوف من االنفجارات

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الخبرات الصادمة وأنواعها التي تنشأ عند طلبة  (5118)اسة رياض صيدم در -7
كرب ما بعد : الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة جراء ممارسات االحتالل وعالقتها ببعض متغيرات الصحة النفسية مثل

من الجامعات األربعة في قطاع غزة حيث تم اختيار عينة  وطالبة  ابطال 360 الصدمة، القلق واالكتئاب، واشتملت العينة على
النتائج أن سنة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت  (21-19) بقية ممن تتراوح أعمارهم بين عشوائية ط

بينما بلغت نسبة الطلبة من اإلناث اللواتي تعرضن للصدمة (51.4%) لذين قد تعرضوا للصدمة بلغتنسبة الطلبة الذكور ا
  )وأن52.4% ، ( من الطلبة الذكور لديهم خبرات صادمة متوسطة، بينما اإلناث بنسبة%(  19.2)وأن %( 12.1)بلغت 

 لديهم اضطراب ما بعد الضغوط الصدمة % 3من الطلبة الذكور لديهم خبرات صادمة شديدة، في حين أن%34.9)

 ( : 5101)   اسة علي عكاشةدر -9

تهدف هذه الدراسة لمعرفة السمة العامة المميزة الضطراب ما بعد الصدمة وسط األطفال والمراهقين في معسكرات أردمتا 
والرياض بوالية غرب دارفور، ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق في أعراض االضطراب تبعا لنوع األطفال أو الختالفهم في 

ألطفال والمراهقين بمعسكري أردمتا والرياض بمدينة الجنينة بوالية غرب دارفور اتكون مجتمع الدراسة من و .مستوى التعليم
أنثى  وتوصلت ( 223)ذكرا، و ( 172)  مفحوصا منهم( 321)تم اختيار .طفل ومراهق( 1233)والبالغ عددهم حوالي 
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تسم باالنخفاض بدرجة دالة إحصائيا وسط تاب النفسية الضطر اأن جميع أبعاد : الدراسة لمجموعة من النتائج من أهمها
ة تبعا للنوع ، كذلك كما أنه ال توجد فروق دالة في كل أبعاد أعراض الصدمة النفسي. ب دارفورهقين بوالية غر األطفال والمرا 
انوي وبقية المستويات التعليم الث، لمستويات المتعلمين مستوى  أبعاد االضطرابات النفسية تبعاً  دالة في جميعتوجد فروق 

كما بينت النتائج أن اضطراب ما بعد الصدمة هو األعلى واألكثر شيوعًا، بينما القلق . التعليمية وذلك لصالح المستوى الثانوي
 .هو األدنى شيوعاً 

 (:5100) سوسن شاكر :دراسة-2

لجامعــــــات العراقيـــــة والمقارنــــــة هـــــدفت الدراســـــة إلــــــى التعـــــرف علـــــى الضــــــغوط مـــــا بعــــــد الصـــــدمة ألعضـــــاء هيئــــــة التـــــدريس فـــــي ا
عضــــــو هيئــــــة تــــــدريس مــــــن  197علــــــى عينــــــة مؤلفــــــة مــــــن  ).النــــــوع ، وعــــــدد مــــــرات التعـــــرض لإلحــــــداث (وفـــــق متغيــــــري 

منأعضـــــــاء هيئـــــــة التــــــــدريس يعـــــــانون مـــــــن إعــــــــراض 29.1%الجامعـــــــات العراقيـــــــة وبعـــــــد تحليــــــــل النتـــــــائج تـــــــم التوصــــــــل إلـــــــى أن
رابات الضـــــغوط الصـــــدمية الحـــــادة وان اإلنـــــاث أكثـــــر معانـــــاة مـــــنهم يعـــــانون مـــــن اضـــــط1.1%الضــــغوط مـــــا بعـــــد الصـــــد مـــــة و 

 .مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكور
 91%وان . عــــــــــــــــــــــــــــــــراضيعـــــــــــــــــــــــــــــــانون مــــــــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــــــذه األمـــــــــــــــــــــــــــــــن أعضـــــــــــــــــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــــــــــدريس 12٫٥%وان 

 مـــــــــــــــــــــــــامهم العبـــــــــــــــــــــــــواتأانفجـــــــــــــــــــــــــرت ١١%مـــــــــــــــــــــــــنهم شـــــــــــــــــــــــــاهدوا إحـــــــــــــــــــــــــداث مؤلمـــــــــــــــــــــــــة أثـــــــــــــــــــــــــرت فـــــــــــــــــــــــــي حيـــــــــــــــــــــــــاتهم ، و 
 علــــــــــــــــــــــــــــىســــــــــــــــــــــــــــقطت 13%انفجــــــــــــــــــــــــــــار ســــــــــــــــــــــــــــيارة مفخخــــــــــــــــــــــــــــة ، و  واشــــــــــــــــــــــــــــاهد 12 %الناســــــــــــــــــــــــــــفة أو الالصــــــــــــــــــــــــــــقة و 

 حــــــــــــــــــــــــدأنهم تــــــــــــــــــــــــم اغتيـــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــ32%منـــــــــــــــــــــــازلهم  وآمــــــــــــــــــــــــاكن عملهـــــــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــــــــذائف وصـــــــــــــــــــــــواريخ الكاتيوشــــــــــــــــــــــــا، و 
 حــــــــــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــــــــــدقائهم المقــــــــــــــــــــــــــربين،أاالبــــــــــــــــــــــــــن أو  وخــــــــــــــــــــــــــوة ســــــــــــــــــــــــــرة المقــــــــــــــــــــــــــربين كــــــــــــــــــــــــــالزوج أو األب واإلفـــــــــــــــــــــــــراد األأ
 فـــــــــــــــــــــــرادأحـــــــــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــــــــنهم تعــــــــــــــــــــــرض 12%اقــــــــــــــــــــــتحم منـــــــــــــــــــــــزلهم مــــــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــــــــل مليشـــــــــــــــــــــــيات مجهولــــــــــــــــــــــة، و 56.4%))و

 14%للتهديـــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــــــــل جهــــــــــــــــــــــــــات مجهولـــــــــــــــــــــــــــة، و او تعرضــــــــــــــــــــــــــ17%األســــــــــــــــــــــــــرة إلــــــــــــــــــــــــــى االختطــــــــــــــــــــــــــاف، و 
 إن هــــــــــــــــــــــذه اإلحـــــــــــــــــــــداث المؤلمـــــــــــــــــــــة كانــــــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــــا التــــــــــــــــــــــأثير .قســــــــــــــــــــــري مـــــــــــــــــــــن منـــــــــــــــــــــازلهم التعرضـــــــــــــــــــــهم للتهجيـــــــــــــــــــــر 

 الكبيــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــى حيــــــــــــــــــاة أعضـــــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــدريس واســــــــــــــــــتمرت المعانـــــــــــــــــــاة معهــــــــــــــــــم وذلــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــتمرار تزايـــــــــــــــــــد
 .إحداث العنف والقتل واالختطاف 

 (: 5105) دراسة بلقيس عبد حسين -13

( إناث _ ذكور ) لمتغير الجنس " لضغوط الصدمية لدى المراهقين تبعاا لحالي إلي قياس اضطرا ب  ما بعدالبحث ا يهدف
ال يعانون من اضطراب ما بعد الضغوط الصمدية  وطالبة وكانت نتائجها بشكل عام  اطالب(  31)على عينة مكونة من 
 .وكذلك القلق االجتماعي

 تعقيب على الدراسات السابقة

حدات ين تعرضوا  ألذفراد اللنفسية والشخصية لألعراض المشكالت اأ اض الدراسات السابقة يالحظ وجود من خالل استعر 
ن ألفروق بين الجنسين، أشارت بعضها الصدمة النفسية بدرجات متفاوتة بين المتوسطة والشديدة ، مع وجود  اختالف في ا

ى و عراض الواضحة انخفاض مستبرز األأن من أنات ، و األخرى لصالح اإل بينما أفادت ، نات ر معاناة من األثكأالذكور 
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عراض م والقلق االجتماعي وبعض األآالات ، وعدم القدرة على العمل  و األمن االجتماعي والشعور بالذنب والخوف من االنفجار 
 .المرضية كالخوف واالكتئاب والهلوسة

ستمارة العامة ومقياس ي طبقت عليها كاالستبانة واإلتات والعينات النوع األدو  ىعراض اضطرابات  إلأ وقد يرجع تباين 
 .الضغوط النفسية والقلق واالكتئاب 

فراد على االحتفاظ بتوافقهم النفسي واالجتماعي بما يجنبهم ية  فهم الضغوط النفسية تساعد األن أهمإوعلى  ماسبق ف
ن موضوع اضطراب الضغوط النفسية لم يلق االهتمام أوالنفسية ،خاصة و ية واالنفعالية لإلصابة باالضطرابات السلوكية والمعرف

بالدراسة والبحت من قبل الباحتين في المجتمع الليبي مما يؤكد  أهمية  الدراسة الحالية واالستفادة منها في بحوت ودراسات 
 .الحقة

 :عرض النتائج 

الدراسة استخدم الباحثان مقياس اضطراب الضغوط للتعرف على اضطرابات الضغوط ما بعد الصدمة لدى أفراد عينة  
ولغرض تحديد مستوى اضطرابات الضغوط ما بعد .ما بعد الصدمة المتكون من أربعة وثالثين عبارة تمثل اضطرابات مختلفة 

ضطرابات الصدمة لدى أفراد عينة الدراسة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة الدراسة على ا
دائما ، غالبا ، )وبما أن االستجابة على اضطرابات الضغوط كانت وفق متصل خماسي . الضغوط الواردة في أداة الدراسة

وبذلك تكون درجة المتوسط الفرضي (. 1،3،2،1،3)فقد توزعت عليها خمسة درجات هي على التوالي ( أحيانا ، نادرا ، أبدا 
 (. 2(/3+1))2بديل لإلجابة مع درجة أدنى بديل لإلجابة مقسوما على  وهي حاصل جمع درجة أعلى( 2.3)هي 

وللتعرف على اضطرابات الضغوط التي يعاني منها أفراد عينة الدراسة تم حساب قيم المتوسطات الحسابية 
توسط العينة وتؤشر درجة م. واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس اضطرابات الضغوط ما بعد الصدمة

التي تقترب أو تفوق على درجة المتوسط الفرضي على وجود االضطراب بينما إذا انخفضت درجة متوسط العينة عن درجة 
 .المتوسط الفرضي فإن ذلك يؤشر على ضعف أو عدم وجود االضطراب

وللتحقق من وجدود  ؟"ما هي أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة  :التساؤل األول
لعينة واحدة بين متوسط العينة  (ت )أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة تم استخدام اختبار

 .على كل اضطراب  ( 2.3)ودرجة المتوسط الفرضي 

 بعد الصدمة النفسيةا يوضح اختبار ت بين متوسط العينة الكلية والمتوسط الفرضي لمواقف الضغوط ما ( 5)جدول 

المتوسط  العبارة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الفرق بين 
 المتوسطين

قيمة اختبار 
 ت

مستوى 
 الداللة

أشعر بآالم عضوية عند التفكير في  1
 .الحادث أو تذكره

1.3688 1.24 -.63118 **-
8.210 

.000 
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لدي أفكار مزعجة و متكررة مرتبطة  2
 .بالحادث الصادم

1.5057 1.25 -.49430 **-
6.364 

.000 

عمل أ فقدت المتعة و اإلحساس بما  3
 .عليه  اكما كنت معتاد

1.3346 1.32 -.66540 **-
8.157 

.000 

أشعر بكل اآلالم الجسمية و النفسية  1
 .بمجرد تفكيري فيه فقط

1.2548 1.24 -.74525 **-
9.710 

.000 

لدي إحساس بأنني سوف أتعرض  1
 .أخريللحادث الصادم مرة 

1.2776 1.28 -.72243 **-
9.116 

.000 

أتجنب األشياء و األماكن و الشوارع  2
 .التي تذكرني بالحادث

1.4867 1.38 -.51331 **-
5.992 

.000 

 نيأتجنب األشخاص الذين يذكرون 7
 .بالحادث الصادم 

1.4144 1.38 -.58555 **-
6.834 

.000 

أتصور تكرار الحادث الصادم الذي  9
 .حدث لي 

1.3270 1.31 -.67300 **-
8.329 

.000 

لدي كوابيس مزعجة عن الحادث  2
 .الصادم 

1.1179 1.25 -.88213 **-
11.417 

.000 

ال استطيع النوم عندما أفكر في  13
 .الحدث الصادم

1.2015 1.21 -.79848 **-
10.664 

.000 

أصبحت أجد صعوبة في النوم و  11
 .استيقظ أكثر من مرة

1.1293 1.28 -.87072 **-
10.976 

.000 

شعر باالنفصال عن أأصبحت  12
 .أصدقائي و اآلخرين

.8859 1.23 -1.11407 **-
14.648 

.000 

أقاوم التفكير في المواقف أو الحادث  13
 .الصادم 

1.4943 1.34 -.50570 **-
6.086 

.000 

 000.-** 76046.- 1.25 1.2395مل أعفقدت المتعة و اإلحساس بما  11
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 9.788 .عليه ا داكما كنت معت

أصحبت أكثر عصبية و توترًا منذ  11
 .تعرضت للحادث الصادم

1.3954 1.34 -.60456 **-
7.298 

.000 

-** 73764.- 1.33 1.2624 .أصبحت  سريع الغضب  12
8.961 

.000 

لدي إحساس بأن الحادث الصادم له  17
 .مستقبلي  ىسلبي علالالتأثير 

1.1939 1.29 -.80608 **-
10.098 

.000 

فزع بسرعة عند حدوث أي أأصبحت  19
 .شيء فجأة

1.8707 1.49 -.12928 -1.402 .162 

أخاف بشدة عند االقتراب من األماكن  12
 .التي وقع بها الحادث الصادم

1.3308 1.35 -.66920 **-
7.999 

.000 

شعر بالخوف كلما اقترب موعد أ 23
 .الحدث

1.2129 1.36 -.78707 **-
9.333 

.000 

-** 63498.- 1.38 1.3650 .شئ يشبه الحادث الصادمأتجنب أي  21
7.432 

.000 

اشعر بالخوف و القلق عندما أتذكر  22
 .الحادث الصادم 

1.1711 1.19 -.82890 **-
11.292 

.000 

مشاعر ذنب عالية منذ تعرضي  يدل 23
 .للحادث الصادم

.9163 1.20 -1.08365 **-
14.628 

.000 

و غير مسرور في  اينأصبحت حز  21
 .حياتي 

.8517 1.23 -1.14829 **-
15.124 

.000 

شعر بأنني لن أعيش أصبحت أ 21
 .طويال

1.0190 1.36 -.98099 **-
11.646 

.000 

شعر بأنني ليس لدي القدرة أأصبحت  22
 .حب األشخاص المقربين ىعل

.7681 1.19 -1.23194 **-
16.703 

.000 
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ر في لدي خوف شديد عند التفكي 27
 .المستقبل 

1.3878 1.33 -.61217 **-
7.440 

.000 

ن الحادث لم يحدث في الواقع بأشعر أ 29
. 

1.1939 1.32 -.80608 **-
9.667 

.000 

-** 49810.- 1.40 1.5019 .أتجنب الحديث عن الحادث الصادم 22
5.757 

.000 

تفاصيل الحادث الصادم تفرض نفسها  33
 .على تفكيري بشكل مسلط

1.2852 1.32 -.71483 **-
8.734 

.000 

أتجنب الحديث عن الذي حدث لي  31
 .عن الحادث الصادم 

1.3840 1.37 -.61597 **-
7.259 

.000 

أخاف بشدة و ينتابني القلق عندما  32
 .أتذكر ما حدث لي

1.4106 1.33 -.58935 **-
7.139 

.000 

أشعر بالقلق عندما أتعرض لشيء  33
 .يذكرني بالحادث الصادم

1.5513 1.36 -.44867 **-
5.315 

.000 

أصبحت أشعر كثيرًا                   31
 بصداع

1.3846 1.26 -.61538 *-2.476 .020 

 3.31قيمة اختبار ت دالة عند مستوى داللة ** 

ة تقل تبين أن جميع قيم المتوسطات الحسابية ألفراد عينة الدراس( 3)ومن المعطيات اإلحصائية الواردة في الجدول 
 .مما يؤشر ضعف امتالك أفراد العينة من أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية(.2.3)كثيرا عن قيمة المتوسط الفرضي 

وللتعرف على الفروق الدالة إحصائيا بين درجة متوسط العينة على كل مشكلة ودرجة المتوسط الفرضي  
تائج أن جميع قيم االختبار كانت دالة إحصائيا ولصالح قيمة المتوسط فقد تم تطبيق اختبار ت لعينة واحدة وأظهرت الن( 2.3)

الفرضي حيث يالحظ أن قيم اختبار ت كانت سالبة مما يدل على أن قيم متوسطات العينة أقل بكثير من قيمة المتوسط 
ضعف امتالك أفراد  ومن ذلك نستدل على.3.31وكانت جميع قيم مستويات الداللة لقيم اختبار ت أقل من مستوى .الفرضي 

 .العينة الكلية للدراسة من أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية
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 يبين اختبار ت بين متوسط عينة الطلبة والمتوسط الفرضي لمواقف الضغوط  ما بعد الصدمة النفسية (8)جدول 
 ت

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الفرق بين 
 المتوسطين

قيمة اختبار 
 ت

مستوى 
 الداللة

أشعر بآالم عضوية عند التفكير  1
 .في الحادث أو تذكره

1.2652 1.23 -.73481 **-8.023 .000 

لدي أفكار مزعجة و متكررة  2
 .مرتبطة بالحادث الصادم

1.4199 1.24 -.58011 **-6.257 .000 

فقدت المتعة و اإلحساس بما  3
 .عليه  اعمل كما كنت معتادأ 

1.2707 1.35 -.72928 **-7.249 .000 

أشعر بكل اآلالم الجسمية و  1
 .النفسية بمجرد تفكيري فيه فقط

1.3536 1.33 -.64641 
**-6.508 .000 

لدي إحساس بأنني سوف أتعرض  1
 . للحادث الصادم مرة أخري

1.1657 1.19 -.83425 
**-9.393 .000 

أتجنب األشياء و األماكن و  2
 .   ثالشوارع التي تذكرني بالحاد

1.2983 1.34 -.70166 
**-7.016 .000 

أتجنب األشخاص الذين يذكرون  7
 . بالحادث الصادم 

1.4365 1.37 -.56354 
**-5.512 .000 

أتصور تكرار الحادث الصادم  9
 .الذي حدث لي 

1.4696 1.40 -.53039 
**-5.080 .000 

لدي كوابيس مزعجة عن الحادث  2
 .الصادم 

1.3425 1.31 -.65746 **-6.710 .000 

ال استطيع النوم عندما أفكر في  13
 .الحدث الصادم

1.1657 1.27 -.83425 **-8.797 .000 

أصبحت أجد صعوبة في النوم و  11
 .استيقظ أكثر من مرة

1.1989 1.23 -.80110 **-8.754 .000 

 000. 8.692-** 85635.- 1.32 1.1436شعر باالنفصال عن أأصبحت  12
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 .    أصدقائي و اآلخرين

أقاوم التفكير في المواقف أو  13
 .الحادث الصادم 

.8840 1.26 -1.11602 **-
11.900 

.000 

فقدت المتعة و اإلحساس بما  11
 .  عليه  اعمل كما كنت معتادأ 

1.4530 1.35 -.54696 **-5.444 .000 

أصحبت أكثر عصبية و توترًا منذ  11
 .تعرضت للحادث الصادم

1.2541 1.27 -.74586 
**-7.847 .000 

 000. 6.239-** 60773.- 1.31 1.3923 .أصبحت  سريع الغضب  12

دث الصادم لدي إحساس بأن الحا 17
 .تأثير سلبي علي مستقبلي له 

1.3370 1.36 -.66298 **-6.544 .000 

فزع بسرعة عند حدوث أأصبحت  19
 .   أي شيء فجأة

1.1713 1.27 -.82873 **-8.729 .000 

أخاف بشدة عند االقتراب من  12
األماكن التي وقع بها الحادث 

 .الصادم

1.8729 1.49 -.12707 
-1.144 .254 

اشعر بالخوف كلما اقترب موعد  23
 .الحدث

1.4088 1.42 -.59116 **-5.595 .000 

أتجنب أي شئ يشبه الحادث  21
 .الصادم

1.3757 1.41 -.62431 **-5.919 .000 

القلق عندما شعر بالخوف و أ 22
 . أتذكر الحادث الصادم 

1.4309 1.41 -.56906 **-5.396 .000 

لدي مشاعر ذنب عالية منذ  23
 . تعرضي للحادث الصادم

1.2818 1.22 -.71823 **-7.910 .000 

و غير مسرور في  اأصبحت حزين 21
 .حياتي 

.9669 1.24 -1.03315 **-
11.188 .000 
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 اشعر بأنني لن أعيشأ أصبحت 21
 .طويال

.8287 1.21 -1.17127 **-
13.019 .000 

شعر بأنني ليس لدي أأصبحت  22
القدرة علي حب األشخاص 

 .المقربين

1.0939 1.36 -.90608 
**-8.904 .000 

لدي خوف شديد عند التفكير في  27
 .المستقبل 

.8564 1.28 -1.14365 **-
11.993 .000 

ن الحادث لم يحدث في أشعر بأ 29
 . الواقع 

1.3315 1.32 -.66851 
**-6.808 .000 

أتجنب الحديث عن الحادث  22
 .الصادم

1.3591 1.40 -.64088 
**-6.151 .000 

تفاصيل الحادث الصادم تفرض  33
 .نفسها على تفكيري بشكل مسلط

1.5967 1.45 -.40331 
**-3.717 .000 

أتجنب الحديث عن الذي حدث  31
 .لي عن الحادث الصادم 

1.3702 1.37 -.62983 
**-6.146 .000 

أخاف بشدة و ينتابني القلق عندما  32
 .أتذكر ما حدث لي

1.4199 1.37 -.58011 **-5.661 .000 

أشعر بالقلق عندما أتعرض لشيء  33
 .يذكرني بالحادث الصادم

1.4475 1.34 -.55249 **-5.534 .000 

 020. 2.476-* 61538.- 1.26 1.3846 أصبحت أشعر كثيرًا بصداع     31

 3.31قيمة اختبار ت دالة عند مستوى داللة ** 

تبين أن جميع قيم المتوسطات ( 1)ن المعطيات اإلحصائية الواردة في الجدول فإوبخصوص عينة الطلبة فقط 
راض مما يؤشر ضعف امتالك أفراد العينة من أع(.2.3)الحسابية ألفراد عينة الدراسة تقل كثيرا عن قيمة المتوسط الفرضي 

أصبحت أفزع بسرعة عند حدوث أي شيء ( " 12)اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية ، ما عدا االضطراب ذات التسلسل 
ولذلك لم تكن ( 2.3)وهذه القيمة قريبة من قيمة المتوسط الفرضي ( 1.972)حيث أن قيمة متوسط عينة الطلبة كان " فجأة



 

 

 م6102العدد الثاني مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية

ة ي ع ا م ت ج ال ا و ة  ي ن ا س ن ال ا م  و ل ع ل ا ث  و ح ب ة  ل ج  م

 
 092صفحة 

وهذا يؤشر امتالك عينة  3.31أكبر من مستوى . ( 211) ستوى داللتها دالة إحصائيا ألن م(  1.111) قيمة اختبار ت  
 .الطلبة لهذا االضطراب وبمستوى متوسط

هذه المعطيات اإلحصائية تمكننا من االستنتاج على مستوى أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية لدى الطلبة  
 .كان ضعيفا 

عضاء هيئة التدريس والمتوسط الفرضي لمواقف الضغوط ما بعد بين متوسط عينة أ( ت  )يوضح اختبار ( 2)جدول 
 الصدمة النفسية

المتوسط  العبارة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 المتوسطين

قيمة اختبار 
 ت

مستوى 
 الداللة

أشعر بآالم عضوية عند التفكير في  1
 .الحادث أو تذكره

1.5000 1.23 -.50000 **-
3.028 .004 

فكار مزعجة و متكررة مرتبطة لدي أ 2
 .بالحادث الصادم

1.6071 1.30 -.39286 *-2.257 
.028 

عمل أ فقدت المتعة و اإلحساس بما  3
 .عليه  اكما كنت معتاد

1.4464 1.33 -.55357 **-
3.106 .003 

أشعر بكل اآلالم الجسمية و النفسية  1
 .بمجرد تفكيري فيه فقط

1.5714 1.38 -.42857 *-2.313 
.024 

لدي إحساس بأنني سوف أتعرض  1
 . للحادث الصادم مرة أخري

1.4643 1.38 -.53571 **-
2.889 .006 

أتجنب األشياء و األماكن و الشوارع  2
 .   التي تذكرني بالحادث

1.1786 1.23 -.82143 **-
4.968 .000 

 نيأتجنب األشخاص الذين يذكرون 7
 . بالحادث الصادم 

1.5714 1.34 -.42857 *-2.382 .021 

أتصور تكرار الحادث الصادم الذي  9
 .حدث لي 

1.3393 1.35 -.66071 **-
3.657 .001 

لدي كوابيس مزعجة عن الحادث  2
 .الصادم 

1.4464 1.36 -.55357 **-
3.044 .004 
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ال استطيع النوم عندما أفكر في  13
 .الحدث الصادم

.9821 1.22 -1.01786 **-
6.201 .000 

د صعوبة في النوم و أصبحت أج 11
 .استيقظ أكثر من مرة

1.1071 1.13 -.89286 **-
5.866 .000 

أصبحت اشعر باالنفصال عن  12
 .     أصدقائي و اآلخرين

1.1607 1.18 -.83929 **-
5.289 .000 

أقاوم التفكير في المواقف أو الحادث  13
 .الصادم 

1.1071 1.21 -.89286 **-
5.494 .000 

عمل أ و اإلحساس بما  فقدت المتعة 11
 .  عليه  اكما كنت معتاد

1.7321 1.36 -.26786 -1.465 .149 

أصحبت أكثر عصبية و توترًا منذ  11
 .تعرضت للحادث الصادم

1.1607 1.21 -.83929 **-
5.158 .000 

-** 69643.- 1.34 1.3036 .أصبحت  سريع الغضب  12
3.868 .000 

 هلدي إحساس بأن الحادث الصادم ل 17
 .تأثير سلبي علي مستقبلي 

1.2857 1.35 -.71429 **-
3.936 

.000 

فزع بسرعة عند حدوث أي أأصبحت  19
 .   شيء فجأة

1.2857 1.41 -.71429 **-
3.790 

.000 

د االقتراب من األماكن أخاف بشدة عن 12
 .ها الحادث الصادمفيالتي وقع 

1.7321 1.54 -.26786 -1.299 .199 

كلما اقترب موعد شعر بالخوف أ 23
 .الحدث

1.0893 1.13 -.91071 **-
6.017 

.000 

-** 1.26786- 1.10 7321. .أتجنب أي شئ يشبه الحادث الصادم 21
8.597 

.000 

 000.-** 98214.- 1.18 1.0179شعر بالخوف و القلق عندما أتذكر أ 22
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 6.212 . الحادث الصادم 

لدي مشاعر ذنب عالية منذ تعرضي  23
 . لصادمللحادث ا

.9464 1.10 -1.05357 **-
7.152 

.000 

و غير مسرور في  اأصبحت حزين 21
 .حياتي 

.7857 1.09 -1.21429 **-
8.331 

.000 

شعر بأنني لن أعيش أأصبحت  21
 .طويال

.6964 1.12 -1.30357 **-
8.657 .000 

شعر بأنني ليس لدي القدرة أأصبحت  22
 .علي حب األشخاص المقربين

.8036 1.25 -1.19643 **-
7.125 .000 

لدي خوف شديد عند التفكير في  27
 .المستقبل 

.5893 .910 -1.41071 **-
11.600 .000 

شعر بان الحادث لم يحدث في الواقع أ 29
 . 

1.3750 1.30 -.62500 **-
3.594 .001 

-** 1.21429- 1.07 7857. .أتجنب الحديث عن الحادث الصادم 22
8.462 .000 

الحادث الصادم تفرض نفسها  تفاصيل 33
 .على تفكيري بشكل مسلط

1.5179 1.27 -.48214 **-
2.821 .007 

أتجنب الحديث عن الذي حدث لي  31
 .عن الحادث الصادم 

1.0893 1.17 -.91071 **-
5.777 .000 

أخاف بشدة و ينتابني القلق عندما  32
 .أتذكر ما حدث لي

1.2321 1.29 -.76786 **-
4.443 .000 

أشعر بالقلق عندما أتعرض لشيء  33
 .يذكرني بالحادث الصادم

1.0714 1.21 -.92857 **-
5.701 .000 

 020. 2.476-* 61538.- 1.26 1.3846 أصبحت أشعر كثيرًا بصداع   31

 3.31قيمة اختبار ت دالة عند مستوى داللة *      3.31قيمة اختبار ت دالة عند مستوى داللة ** 
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تبين أن جميع قيم ( 1)ن المعطيات اإلحصائية الواردة في الجدول إضاء هيئة التدريس فقط فص عينة أعوبخصو 
مما يؤشر ضعف امتالك أفراد العينة (.2.3)المتوسطات الحسابية ألفراد عينة الدراسة تقل كثيرا عن قيمة المتوسط الفرضي 

فقدت المتعة و اإلحساس ( " 11)راب ذات التسلسل من أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية الناجمة ، ما عدا االضط
د االقتراب من األماكن التي وقع أخاف بشدة عن( 12)وكذلك االضطراب ذات التسلسل .   " عليه  اعمل كما كنت معتادأ بما 
يمة وهذه القيمة قريبة من ق( 1.732)و أن قيمة متوسط عينة أعضاء هيئة التدريس على كل منهما كان " ها الحادث في

وهذا  3.31ولذلك لم تكن قيمتي اختبار ت  دالة إحصائيا ألن مستوى داللتهما أكبر من مستوى ( 2.3)المتوسط الفرضي 
 .يؤشر امتالك عينة أعضاء هيئة التدريس لهذا االضطرابيين وبمستوى متوسط 

 
 .غوط بعد الصدمة النفسيةبين متوسط عينة الموظفين والمتوسط الفرضي لمواقف الض(ت  )يوضح اختبار(  6)جدول 

 
المتوسط  العبارة ت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الفرق بين 
 المتوسطين

قيمة 
 اختبار ت

مستوى 
 الداللة

أشعر بآالم عضوية عند التفكير في  1
 .الحادث أو تذكره

1.8077 1.29 -.19231 -.756 .457 

لدي أفكار مزعجة و متكررة مرتبطة  2
 .بالحادث الصادم

1.8846 1.21 -.11538 -.486 .631 

عمل أ ا فقدت المتعة و اإلحساس بم 3
 .عليه  أكما كنت معتاد

1.5385 1.06 -.46154 *-
2.206 .037 

ة و النفسية ميأشعر بكل اآلالم الجس 1
 .بمجرد تفكيري فيه فقط

1.9231 1.32 -.07692 -.296 .770 

لدي إحساس بأنني سوف أتعرض  1
 . للحادث الصادم مرة أخري

1.4231 1.23 -.57692 *-
2.375 .026 

أتجنب األشياء و األماكن و الشوارع  2
 .   التي تذكرني بالحادث

1.3462 .935 -.65385 **-
3.563 

.002 

 نيأتجنب األشخاص الذين يذكرون 7
 . بالحادث الصادم 

1.6538 1.59 -.34615 -1.104 .280 
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أتصور تكرار الحادث الصادم الذي  9
 .حدث لي 

1.1923 1.38 -.80769 **-
2.971 .006 

لدي كوابيس مزعجة عن الحادث  2
 .الصادم 

.9615 1.11 -1.03846 **-
4.758 .000 

ال استطيع النوم عندما أفكر في  13
 .الحدث الصادم

1.0769 1.16 -.92308 **-
4.045 .000 

أصبحت أجد صعوبة في النوم و  11
 .استيقظ أكثر من مرة

1.4231 1.27 -.57692 *-
2.316 .029 

شعر باالنفصال عن أأصبحت  12
 .     أصدقائي و اآلخرين

.9615 1.24 -1.03846 **-
4.242 .000 

أقاوم التفكير في المواقف أو الحادث  13
 .الصادم 

.4231 .945 -1.57692 **-
8.505 .000 

عمل أ فقدت المتعة و اإلحساس بما  11
 .  عليه ا كما كنت معتاد

1.2692 1.25 -.73077 **-
2.979 .006 

أصحبت أكثر عصبية و توترًا منذ  11
 .تعرضت للحادث الصادم

1.3077 1.25 -.69231 **-
2.807 

.010 

 225. 1.244- 38462.- 1.57 1.6154 .أصبحت  سريع الغضب  12

دي إحساس بأن الحادث الصادم له ل 17
 .تأثير سلبي علي مستقبلي 

.6923 .928 -1.30769 **-
7.184 .000 

فزع بسرعة عند حدوث أي أأصبحت  19
 .   شيء فجأة

1.1538 1.18 -.84615 **-
3.627 .001 

د االقتراب من األماكن أخاف بشدة عن 12
 .ها الحادث الصادمفيالتي وقع 

2.1538 1.40 .15385 .558 .582 

شعر بالخوف كلما اقترب موعد أ 23
 .الحدث

1.3077 1.31 -.69231 *-
2.675 .013 
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أتجنب أي شئ يشبه الحادث  21
 .الصادم

1.1154 1.30 -.88462 **-
3.453 .002 

اشعر بالخوف و القلق عندما أتذكر  22
 . الحادث الصادم 

1.6538 1.46 -.34615 -1.202 .241 

لدي مشاعر ذنب عالية منذ تعرضي  23
 . للحادث الصادم

.8846 1.07 -1.11538 **-
5.312 .000 

ر مسرور في و غي اأصبحت حزين 21
 .حياتي 

.8462 1.15 -1.15385 **-
5.091 .000 

شعر بأنني لن أعيش أأصبحت  21
 .طويال

1.3462 1.49 -.65385 *-
2.230 .035 

شعر بأنني ليس لدي القدرة أأصبحت  22
 .علي حب األشخاص المقربين

.9615 1.56 -1.03846 **-
3.391 .002 

لدي خوف شديد عند التفكير في  27
 .ل المستقب

.5385 1.06 -1.46154 **-
6.985 .000 

ن الحادث لم يحدث في أشعر بأ 29
 . الواقع 

1.8077 1.47 -.19231 -.667 .511 

-** 1.07692- 1.35 9231. .أتجنب الحديث عن الحادث الصادم 22
4.055 

.000 

تفاصيل الحادث الصادم تفرض  33
 .نفسها على تفكيري بشكل مسلط

.8077 1.05 -1.19231 **-
5.741 

.000 

أتجنب الحديث عن الذي حدث لي  31
 .عن الحادث الصادم 

1.1154 1.24 -.88462 **-
3.628 

.001 

أخاف بشدة و ينتابني القلق عندما  32
 .أتذكر ما حدث لي

1.4615 1.55 -.53846 -1.766 .090 

 683. 413.- 11538.- 1.42 1.8846أشعر بالقلق عندما أتعرض لشيء  33
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 .يذكرني بالحادث الصادم

أصبحت أشعر كثيرًا                   31
 بصداع

1.3846 1.26 -.61538 *-
2.476 

.020 

 3.31قيمة اختبار ت دالة عند مستوى داللة *      3.31دالة عند مستوى داللة  (ت)قيمة اختبار ** 

تبين أن جميع قيم المتوسطات ( 1)ن المعطيات اإلحصائية الواردة في الجدول إوبخصوص عينة الموظفين فقط ف
مما يؤشر ضعف امتالك أفراد العينة من أعراض (.2.3)الحسابية ألفراد عينة الدراسة تقل كثيرا عن قيمة المتوسط الفرضي 

أشعر بآالم عضوية عند التفكير في ( 1)اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية ، ما عدا تسعة اضطرابات وهي ذات التسلسل 
بالحادث  نيأتجنب األشخاص الذين يذكرون( 7)لدي أفكار مزعجة و متكررة مرتبطة بالحادث الصادم ( 2)رهالحادث أو تذك

اشعر ( 22)أخاف بشدة عند االقتراب من األماكن التي وقع بها الحادث ( 12)أصبحت  سريع الغضب ( 12)الصادم 
أخاف بشدة و ينتابني القلق ( 32)م يحدث في الواقع ن الحادث لأشعر بأ( 29)عندما أتذكر الحادث الصادم بالخوف و القلق 

ن قيم متوسطات عينة الموظفين إأتعرض لشيء يذكرني بالحادث حيث  أشعر بالقلق عندما( 33.)عندما أتذكر ما حدث لي
لتهما ولذلك لم تكن قيم اختبار ت  دالة إحصائيا ألن مستوى دال( 2.3)على كل منهما كان قريبة من قيمة المتوسط الفرضي 

 .وهذا يؤشر امتالك عينة الموظفين لهذه االضطرابات وبمستوى متوسط  3.31أكبر من مستوى 

 

- :التساؤل الثاني

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة " 
 ؟"بحسب الجنس 

صدمة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة من الطالب فقط وبحسب ود أعراض اضطرابات ما بعد الللتحقق من وج
 .الجنس تم استخدام اختبار ت لمتوسطين حسابيين مستقلين وعلى كل اضطراب

 
 يوضح نتائج اختبار ت  بين متوسطي الطالب والطالبات على مواقف الضغوط  ما بعد الصدمة النفسية(   2)جدول 

 ت
 الجنس العبارة

حجم 
 العينة

سط المتو 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ا ت المعياري 

مستوى 
 الداللة

أشعر بآالم عضوية عند التفكير في  1
 .الحادث أو تذكره

. 

 255. 1.142- 1.21 1.0556 36 ذكور

   1.23 1.3172 145 إناث

و متكررة مرتبطة لدي أفكار مزعجة  2
  بالحادث الصادم 

 779. 281. 1.20 1.4722 36 ذكور
   1.26 1.4069 145 إناث
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عمل كما أ فقدت المتعة واإلحساس بما  3
 علية امعتاد كنت

 707. 377.- 1.23 1.1944 36 ذكور
   1.38 1.2897 145 إناث

ة و النفسية ميسجأشعر بكل اآلالم ال. 1
 بمجرد تفكيري فيه فقط

 919. 101.- 1.19 1.3333 36 ذكور
   1.37 1.3586 145 إناث

أنني سوف أتعرض لدي إحساس ب 1
 .للحادث الصادم مرة أخري

 538. 617.- 1.06 1.0556 36 ذكور
   1.22 1.1931 145 إناث

أتجنب األشياء و األماكن و الشوارع  2
 التي تذكرني بالحادث

 178. 1.351- 999. 1.0278 36 ذكور
   1.41 1.3655 145 إناث

 نيأتجنب األشخاص الذين يذكرون 7
 مبالحادث الصاد

 758. 309. 1.25 1.5000 36 ذكور
   1.40 1.4207 145 إناث

رار الحادث الصادم الذي أتصور تك 9
 حدث 

 782. 277. 1.23 1.5278 36 ذكور
   1.44 1.4552 145 إناث

لدي كوابيس مزعجة عن الحادث  2
 الصادم

 222. 1.226 1.36 1.5833 36 ذكور
   1.30 1.2828 145 إناث

تطيع النوم عندما أفكر في ال اس 13
 الحدث الصادم

 888. 141.- 1.01 1.1389 36 ذكور

   1.33 1.1724 145 إناث
أصبحت أجد صعوبة في النوم و  11

 استيقظ أكثر من مره
 437. 780.- 1.06 1.0556 36 ذكور

   1.26 1.2345 145 إناث
أصبحت اشعر باالنفصال عن  12

 أصدقائي و اآلخرين
 273. 1.100 1.31 1.3611 36 ذكور

   1.32 1.0897 145 إناث
أقاوم التفكير في المواقف أو الحادث  13

 الصادم
 363. 911. 1.09 1.0556 36 ذكور

   1.29 8414. 145 إناث
عمل أ فقدت المتعة و اإلحساس بما  11

 عليه اكما كنت معتاد
 201. 1.285- 1.03 1.1944 36 ذكور

   1.41 1.5172 145 إناث
أصحبت أكثر عصبية و توترًا منذ  11

 تعرضت للحادث الصادم
 902. 124. 1.11 1.2778 36 ذكور

   1.32 1.2483 145 إناث
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 560. 585.- 1.03126 1.2778 36 ذكور أصبحت  سريع الغضب  12
   1.37269 1.4207 145 إناث

دي إحساس بأن الحادث الصادم له ل 17
 قبليتأثير سلبي علي مست

 129. 1.526- 999. 1.0278 36 ذكور

   1.43 1.4138 145 إناث
فزع بسرعة عند حدوث أي أأصبحت  19

 .  شيء فجأة
 753. 315.- 918. 1.1111 36 ذكور

   1.35 1.1862 145 إناث
أخاف بشدة عند االقتراب من األماكن  12

 التي وقع بها الحادث الصادم
 072. 1.809- 1.08 1.4722 36 ذكور

   1.56 1.9724 145 إناث

شعر بالخوف كلما اقترب موعد أ 23
 الحدث

 538. 617.- 1.03 1.2778 36 ذكور
   1.50 1.4414 145 إناث

 746. 324. 1.10 1.4444 36 ذكور أتجنب أي شئ يشبه الحادث الصادم 21
   1.48 1.3586 145 إناث

اشعر بالخوف و القلق عندما أتذكر  22
 حادث الصادمال

 131. 1.516- 1.03 1.1111 36 ذكور
   1.49 1.5103 145 إناث

  
اشعر بالخوف و القلق عندما أتذكر  23

 الحادث الصادم
 435. 783.- 899. 1.1389 36 ذكور
   1.28 1.3172 145 إناث

و غير مسرور في  اأصبحت حزين 21
 حياتي

 048. 1.994* 1.04 1.3333 36 ذكور
   1.27 8759. 145 إناث

 858. 179. 1.01 8611. 36 ذكور شعر بأنني لن أعيش طويالأأصبحت  21
   1.25 8207. 145 إناث

شعر بأنني ليس لدي القدرة أأصبحت  22
 علي حب األشخاص المقربين

 723. 355. 1.13 1.1667 36 ذكور
   1.42 1.0759 145 إناث

لدي خوف شديد عند التفكير في  27
 لمستقبلا

 754. 314. 1.07 9167. 36 ذكور
   1.33 8414. 145 إناث

 881. 150. 1.17 1.3611 36 ذكور ن الحادث لم يحدث في الواقعأشعر بأ 29
   1.35 1.3241 145 إناث

 188. 1.322- 1.22 1.0833 36 ذكور أتجنب الحديث عن الحادث الصادم 22
   1.43 1.4276 145 إناث

 341. 954.- 1.20 1.3889 36 ذكوريل الحادث الصادم تفرض نفسها تفاص 33
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   1.51 1.6483 145 إناث على تفكيري بشكل مسلط
أتجنب الحديث عن الذي حدث لي  31

 عن الحادث الصادم
 209. 1.262- 1.16 1.1111 36 ذكور
   1.42 1.4345 145 إناث

أخاف بشدة و ينتابني القلق عندما  32
 ا حدث ليأتذكر م

 410. 825.- 1.25 1.2500 36 ذكور
   1.40 1.4621 145 إناث

أشعر بالقلق عندما أتعرض لشيء  33
 يذكرني بالحادث الصادم

 262. 1.125- 1.01 1.2222 36 ذكور
   1.40 1.5034 145 إناث

 373. 893.- 1.27 1.4444 36 ذكور أصبحت أشعر كثيرًا بصداع   31
   1.41 1.6759 145 إناث

 

 أن ليس هناك فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في أعراض اضطرابات ما بعد( 7)ويتبين من الجدول رقم  
ن جميع قيم اختبار ت غير دالة إحصائيا ألن مستويات داللتها جميعها إدراسة الطالب حيث  الصدمة النفسية لدى أفراد عينة

حيث ( عند تعرضي للحادث الصادم لدي مشاعر ذنب عالية( )21)اب ذات التسلسل ما عدا االضطر  3.31ن مستوى أكبر م
وكانت الفروق لصالح  3.31أقل من مستوى . ( 319) دالة إحصائيا ألن مستوى داللتها ( 1.221)ن قيمة اختبار ت إ

 .ن مستوى هذا االضطراب لديهم أعلى من اإلناثأالذكور أي 

متوسطي أعضاء هيئة التدريس حسب الجنس على مواقف الضغوط  ما بعد الصدمة نتائج اختبار ت  بين (  8)جدول 
 ةالنفسي

ت   الجنس العبارة 
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
اختبار 
 ت

مستوى 
 الداللة

1 

أشعر بآالم عضوية عند التفكير في 
 .الحادث أو تذكره

. 

 495. 693. 1.34 2.0000 12 ذكور

   1.27 1.6429 14 ثإنا

2 
متكررة مرتبطة لدي أفكار مزعجة و 

 بالحادث الصادم 

 1.00 2.5000 12 ذكور
*2.6
79 

.013 

   1.15 1.3571 14 إناث
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3 
عمل أ فقدت المتعة و اإلحساس بما 

 علية اكما كنت معتاد

 581. 559. 1.15 1.6667 12 ذكور

   1.01 1.4286 14 إناث

1 
ة و النفسية ميسجال أشعر بكل اآلالم. 

 بمجرد تفكيري فيه فقط

 396. 864. 1.40 2.1667 12 ذكور

   1.26 1.7143 14 إناث

1 

لدي إحساس بأنني سوف أتعرض 
 .للحادث الصادم مرة أخري

. 

 1.11 1.1667 12 ذكور
-

.976 
.339 

   1.33 1.6429 14 إناث

2 
أتجنب األشياء و األماكن و الشوارع 

 الحادثالتي تذكرني ب

 717. 1.1667 12 ذكور
-

.902 
.376 

   1.09 1.5000 14 إناث

7 
 نيأتجنب األشخاص الذين يذكرون

 بالحادث الصادم

 1.80 2.0000 12 ذكور
1.02

3 
.316 

   1.39 1.3571 14 إناث

9 
رار الحادث الصادم الذي أتصور تك

 حدث 

 1.20 1.0000 12 ذكور
-

.647 
.524 

   1.54 1.3571 14 إناث

2 
لدي كوابيس مزعجة عن الحادث 

 الصادم

 937. 8333. 12 ذكور
-

.536 
.597 

   1.26 1.0714 14 إناث

- 778. 6667. 12 ذكورال استطيع النوم عندما أفكر في  13
1.73

.097 
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 0 الحدث الصادم

   1.34 1.4286 14 إناث

11 
أصبحت أجد صعوبة في النوم و 

 استيقظ أكثر من مره

 376. 902. 1.30 1.6667 12 ذكور

   1.25 1.2143 14 إناث

12 
شعر باالنفصال عن أأصبحت 

 أصدقائي و اآلخرين

 449. 769. 1.40 1.1667 12 ذكور

   1.12 7857. 14 إناث

13 
أقاوم التفكير في المواقف أو الحادث 

 الصادم

 709. 377. 1.16 5000. 12 ذكور

   744. 3571. 14 إناث

11 
عمل أ المتعة و اإلحساس بما  فقدت

 عليها ادكما كنت معت

 395. 867. 1.31 1.5000 12 ذكور

   1.20 1.0714 14 إناث

11 
أصحبت أكثر عصبية و توترًا منذ 

 تعرضت للحادث الصادم

 1.26 1.8333 12 ذكور
*2.1
04 

.046 

   1.09 8571. 14 إناث

 أصبحت  سريع الغضب 12
 882. 151. 1.77 1.6667 12 ذكور

   1.45 1.5714 14 إناث

17 
ي إحساس بأن الحادث الصادم له لد

 تأثير سلبي علي مستقبلي

 79. 5000. 12 ذكور
-

.977 
.338 

   1.02 8571. 14 إناث

19 
فزع بسرعة عند حدوث أي أأصبحت 

 .شيء فجأة

 961. 050. 1.11 1.1667 12 ذكور

   1.29 1.1429 14 إناث
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19 
عند االقتراب من األماكن أخاف بشدة 

 التي وقع بها الحادث الصادم

 1.30 2.6667 12 ذكور
1.79

8 
.085 

   1.38 1.7143 14 إناث

20 
شعر بالخوف كلما اقترب موعد أ

 الحدث

 1.26 1.1667 12 ذكور
-

.497 
.624 

   1.39 1.4286 14 إناث

21 
اشعر بالخوف كلما اقترب موعد 

 الحدث

 1.44 1.5000 12 ذكور
1.41

8 
.169 

   1.12 7857. 14 إناث

22 
 

 أتجنب أي شئ يشبه الحادث الصادم

 1.59 2.0000 12 ذكور
1.11

9 
.274 

   1.33 1.3571 14 إناث

23 
شعر بالخوف و القلق عندما أتذكر أ

 الحادث الصادم

 1.11 8333. 12 ذكور
-

.222 
.826 

   1.07 9286. 14 إناث

21 
مسرور في و غير  اأصبحت حزين

 حياتي

 1.40 1.1667 12 ذكور
1.32

9 
.196 

   851. 5714. 14 إناث

 شعر بأنني لن أعيش طويالأأصبحت  21
 1.55 2.3333 12 ذكور

**3.
906 

.001 

   759. 5000. 14 إناث
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22 
حت اشعر بأنني ليس لدي القدرة أصب
 حب األشخاص المقربين ىعل

 1.94 1.8333 12 ذكور
**3.
039 

.006 

   425. 2143. 14 إناث

27 
لدي خوف شديد عند التفكير في 

 المستقبل

 1.26 8333. 12 ذكور
1.32

4 
.198 

   825. 2857. 14 إناث

 شعر بان الحادث لم يحدث في الواقعأ 29
 1.30 2.6667 12 ذكور

**3.
240 

.003 

   1.20 1.0714 14 إناث

 أتجنب الحديث عن الحادث الصادم 22
 1.15 1.3333 12 ذكور

1.46
2 

.157 

   1.45 5714. 14 إناث

33 
تفاصيل الحادث الصادم تفرض نفسها 

 على تفكيري بشكل مسلط

 797. 5000. 12 ذكور
-

1.39
7 

.175 

   1.20 1.0714 14 إناث

31 
أتجنب الحديث عن الذي حدث لي 

 عن الحادث الصادم

 419. 822. 1.43 1.3333 12 ذكور

   1.07 9286. 14 إناث

32 
أخاف بشدة و ينتابني القلق عندما 

 أتذكر ما حدث لي

 544. 615. 1.77 1.6667 12 ذكور

   1.38 1.2857 14 إناث

 1.52.140 1.55 2.3333 12 ذكورأشعر بالقلق عندما أتعرض لشيء  33
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 7 يذكرني بالحادث الصادم

   1.22 1.5000 14 إناث

 أصبحت أشعر كثيرًا بصداع    34
 1.37 1.2353 34 ذكور

-
.968 

.338 

   1.29 1.5909 22 إناث

 
ود أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس فقط للتحقق من وج

ليس ( 9)ويتبين من الجدول  رقم . وبحسب الجنس تم استخدام اختبار ت لمتوسطين حسابيين مستقلين وعلى كل اضطراب
راسة من هناك فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية لدى أفراد عينة الد

  3.31ن جميع قيم اختبار ت غير دالة إحصائيا ألن مستويات داللتها جميعها أكبر من مستوى إأعضاء هيئة التدريس حيث 
 .ت لدى أعضاء هيئة التدريس بمستوى ضعيف بغض النظر عن الجنسومن ذلك نستدل أن مستوى االضطرابا. 

بوضح نتائج اختبار ت  بين متوسطي الموظفين حسب الجنس على مواقف الضغوط  ما بعد الصدمة (  2) والجدول رقم 
 النفسية

 
 ت

 الجنس العبارة
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
اختبار 
 ت

مستوى 
 لداللةا

1 

أشعر بآالم عضوية عند التفكير 
 .في الحادث أو تذكره

. 

 495. 693. 1.34 2.0000 12 ذكور

   1.27 1.6429 14 إناث

2 

و متكررة لدي أفكار مزعجة 
 مرتبطة بالحادث الصادم 

 

 1.00 2.5000 12 ذكور
*2.6
79 

.013 

   1.15 1.3571 14 إناث

 581. 559. 1.15 1.6667 12 ذكورفقدت المتعة و اإلحساس بما  3
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   1.01 1.4286 14 إناث علية امل كما كنت معتادعأ 

1 
ة و ميسجأشعر بكل اآلالم ال. 

 النفسية بمجرد تفكيري فيه فقط

 396. 864. 1.40 2.1667 12 ذكور

   1.26 1.7143 14 إناث

1 

لدي إحساس بأنني سوف أتعرض 
 .للحادث الصادم مرة أخري

. 

 1.11 1.1667 12 ذكور
-

.976 
.339 

   1.33 1.6429 14 إناث

2 
أتجنب األشياء و األماكن و 
 الشوارع التي تذكرني بالحادث

 717. 1.1667 12 ذكور
-

.902 
.376 

   1.09 1.5000 14 إناث

7 
أتجنب األشخاص الذين 

 بالحادث الصادم نييذكرون

 1.80 2.0000 12 ذكور
1.02

3 
.316 

   1.39 1.3571 14 إناث

9 
أتصور تكرار الحادث الصادم 

 الذي حدث 

 1.20 1.0000 12 ذكور
-

.647 
.524 

   1.54 1.3571 14 إناث

2 
لدي كوابيس مزعجة عن الحادث 

 الصادم

 937. 8333. 12 ذكور
-

.536 
.597 

   1.26 1.0714 14 إناث

13 
ال استطيع النوم عندما أفكر في 

 الحدث الصادم
 778. 6667. 12 ذكور

-
1.73

0 
.097 
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   1.34 1.4286 14 إناث

11 
أصبحت أجد صعوبة في النوم و 

 استيقظ أكثر من مره

 376. 902. 1.30 1.6667 12 ذكور

   1.25 1.2143 14 إناث

12 
شعر باالنفصال عن أأصبحت 

 أصدقائي و اآلخرين

 449. 769. 1.40 1.1667 12 ذكور

   1.12 7857. 14 إناث

13 
التفكير في المواقف أو  أقاوم

 الحادث الصادم

 709. 377. 1.16 5000. 12 ذكور

   744. 3571. 14 إناث

11 
فقدت المتعة و اإلحساس بما 

 عليه اعمل كما كنت معتادأ 

 395. 867. 1.31 1.5000 12 ذكور

   1.20 1.0714 14 إناث

11 
أصحبت أكثر عصبية و توترًا 
 منذ تعرضت للحادث الصادم

 1.26 1.8333 12 ورذك
*2.1
04 

.046 

   1.09 8571. 14 إناث

 أصبحت  سريع الغضب 12
 882. 151. 1.77 1.6667 12 ذكور

   1.45 1.5714 14 إناث

17 
دي إحساس بأن الحادث الصادم ل

 تأثير سلبي علي مستقبليله 

 79. 5000. 12 ذكور
-

.977 
.338 

   1.02 8571. 14 إناث

19 
بسرعة عند حدوث  فزعأأصبحت 

 .أي شيء فجأة

 961. 050. 1.11 1.1667 12 ذكور

   1.29 1.1429 14 إناث

 1.79.085 1.30 2.6667 12 ذكورد االقتراب من أخاف بشدة عن 19
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ها الحادث فياألماكن التي وقع 
 الصادم

8 

   1.38 1.7143 14 إناث

20 
شعر بالخوف كلما اقترب موعد أ

 الحدث

 1.26 1.1667 12 ذكور
-

.497 
.624 

   1.39 1.4286 14 إناث

21 
شعر بالخوف كلما اقترب موعد أ

 الحدث

 1.44 1.5000 12 ذكور
1.41

8 
.169 

   1.12 7857. 14 إناث

22 

 

أتجنب أي شئ يشبه الحادث 
 الصادم

 1.59 2.0000 12 ذكور
1.11

9 
.274 

   1.33 1.3571 14 إناث

23 
ما شعر بالخوف و القلق عندأ

 أتذكر الحادث الصادم

 1.11 8333. 12 ذكور
-

.222 
.826 

   1.07 9286. 14 إناث

21 
و غير مسرور  اأصبحت حزين

 في حياتي

 1.40 1.1667 12 ذكور
1.32

9 
.196 

   851. 5714. 14 إناث

21 
شعر بأنني لن أعيش أأصبحت 

 طويال

 1.55 2.3333 12 ذكور
**3.
906 

.001 

   759. 5000. 14 إناث

 006..3** 1.94 1.8333 12 ذكورشعر بأنني ليس لدي أأصبحت  22
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القدرة علي حب األشخاص 
 المقربين

039 

   425. 2143. 14 إناث

27 
لدي خوف شديد عند التفكير في 

 المستقبل

 1.26 8333. 12 ذكور
1.32

4 
.198 

   825. 2857. 14 إناث

29 
ن الحادث لم يحدث في أشعر بأ

 الواقع

 1.30 2.6667 12 كورذ
**3.
240 

.003 

   1.20 1.0714 14 إناث

22 
أتجنب الحديث عن الحادث 

 الصادم

 1.15 1.3333 12 ذكور
1.46

2 
.157 

   1.45 5714. 14 إناث

33 
تفاصيل الحادث الصادم تفرض 
 نفسها على تفكيري بشكل مسلط

 797. 5000. 12 ذكور
-

1.39
7 

.175 

   1.20 1.0714 14 إناث

31 
أتجنب الحديث عن الذي حدث 

 لي عن الحادث الصادم

 419. 822. 1.43 1.3333 12 ذكور

   1.07 9286. 14 إناث

32 
أخاف بشدة و ينتابني القلق 
 عندما أتذكر ما حدث لي

 544. 615. 1.77 1.6667 12 ذكور

   1.38 1.2857 14 إناث

33 
أشعر بالقلق عندما أتعرض 

 حادث الصادملشيء يذكرني بال
 1.55 2.3333 12 ذكور

1.52
7 

.140 
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   1.22 1.5000 14 إناث

 1.37 1.2353 34 ذكور أصبحت أشعر كثيرًا بصداع      34
-

.968 
.338 

  

ود أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة من الموظفين فقط وبحسب الجنس تم للتحقق من وج
أنه ال فروق دالة إحصائيا (  2)ويتبين من الجدولين  . ت لمتوسطين حسابيين مستقلين وعلى كل اضطراباستخدام اختبار 

ن جميع قيم إد عينة الدراسة من الموظفين حيث بين الذكور واإلناث في أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية لدى أفرا
( 11)ما عدا االضطراب ذات التسلسل .3.31أكبر من مستوىات داللتها جميعها اختبار ت غير دالة إحصائيا ألن مستوي

دالة إحصائيا ألن مستوى ( 2.131)حيث إن قيمة اختبار ت ( عليه افقدت المتعة واإلحساس بما أعمل كما كنت معتاد)
وكانت الفروق لصالح الذكور، أي إن مستوى هذا االضطراب لديهم أعلى من  3.31أقل من مستوى . ( 312) داللتها 
 .ومن ذلك نستدل أن مستوى االضطرابات لدى الموظفين بمستوى ضعيف وبغض النظر عن الجنس. اإلناث

 :التساؤل الثالث
 

هل هناك فروق ذاله إحصائيا في أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة بحسب  
لتدريس ، موظف)"الصفة   ؟(طالب ، عضو هيئة ا

لدراسة بحسب الصفة على بقية نت(01)جدول رقم  ائج اختبار تحليل التباين األحادي بين متوسطات أفراد عينة ا
 "".مواقف الضغوط  النفسية

حجم  الصفة العبارة ت
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
اختبار     

 ف

1 

أشعر بآالم عضوية عند 
 .التفكير في الحادث أو تذكره

 

طالب 
 جامعي

181 1.2652 1.2321
4 

2.577 

 

عضو هيئة 
 تدريس

56 1.5000 1.2358
3 

.078 

 1.2967 1.8077 26 موظف
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4 

2 

و متكررة لدي أفكار مزعجة 
 مرتبطة بالحادث الصادم 

 

طالب 
 جامعي

181 1.4199 1.2474
2 

1.789 

عضو هيئة 
 تدريس

56 1.6071 1.3028
4 

.169 

1.2108 1.8846 26 موظف
5 

 

3 

اإلحساس بما متعة و فقدت ال
 علية اعمل كما كنت معتادأ 

طالب 
 جامعي

181 1.2707 1.3534
6 

.718 

عضو هيئة 
 تدريس

56 1.4464 1.3337
5 

.489 

1.0669 1.5385 26 موظف
9 

 

1 

أشعر بكل اآلالم الجسيمة . 
و النفسية بمجرد تفكيري فيه 

 فقط

طالب 
 جامعي

181 1.3536 1.3361
8 

2.296 

عضو هيئة 
 دريست

56 1.5714 1.3863
9 

.103 

1.3243 1.9231 26 موظف
3 

 

لدي إحساس بأنني سوف  1
أتعرض للحادث الصادم مرة 

 .أخري

طالب 
 جامعي

181 1.1657 1.1949
6 

1.500 

 1.3877.225 1.4643 56عضو هيئة 
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 9 تدريس

1.2384 1.4231 26 موظف
9 

 

6 

أتجنب األشياء و األماكن و 
 كرني بالحادثالشوارع التي تذ

 

طالب 
 جامعي

181 1.2983 1.3455
5 

.225 

عضو هيئة 
 تدريس

56 1.1786 1.2374
0 

.798 

  93562. 1.3462 26 موظف

7 

أتجنب األشخاص الذين 
 بالحادث الصادم نييذكرون

طالب 
 جامعي

181 1.4365 1.3754
2 

.409 

عضو هيئة 
 تدريس

56 1.5714 1.3464
7 

.665 

1.5985 1.6538 26 موظف
6 

 

8 

أتصور تكرار الحادث الصادم 
 الذي حدث لصادم

 

طالب 
 جامعي

181 1.4696 1.4045
2 

.555 

عضو هيئة 
 تدريس

56 1.3393 1.3521
3 

.575 

1.3862 1.1923 26 موظف
0 

 

لدي كوابيس مزعجة عن  2
 الحادث الصادم

طالب 
 جامعي

181 1.3425 1.3181
7 

1.259 
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عضو هيئة 
 تدريس

56 1.4464 1.3607
4 

.286 

1.1128 9615. 26 موظف
6 

 

13 

ال استطيع النوم عندما أفكر 
 في الحدث الصادم

 

طالب 
 جامعي

181 1.1657 1.2759
0 

.473 

عضو هيئة 
 تدريس

56 .9821 1.2283
2 

.624 

1.1635 1.0769 26 موظف
5 

 

 

أصبحت أجد صعوبة في  11
 النوم و استيقظ أكثر من مره

 

طالب 
 جامعي

181 1.1989 1.2311
7 

.601 

عضو هيئة 
 تدريس

56 1.1071 1.1390
4 

.549 

1.2703 1.4231 26 موظف
7 

 

12 

أصبحت اشعر باالنفصال 
 عن أصدقائي و اآلخرين

طالب 
 جامعي

181 1.1436 1.3255
3 

.248 

عضو هيئة 
 تدريس

56 1.1607 1.1874
6 

.781 

1.2483 9615. 26 موظف
8 
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13 

في المواقف أو  أقاوم التفكير
 الحادث الصادم

طالب 
 جامعي

181 .8840 1.2617
5 

2.768 

عضو هيئة 
 تدريس

56 1.1071 1.2162
3 

.065 

  94543. 4231. 26 موظف

11 

فقدت المتعة و اإلحساس بما 
 عليه أعمل كما كنت معتادأ 

 

طالب 
 جامعي

181 1.4530 1.3516
5 

1.323 

عضو هيئة 
 تدريس

56 1.7321 1.3683
6 

.268 

1.2508 1.2692 26 موظف
5 

 

11 

أصحبت أكثر عصبية و 
توترًا منذ تعرضت للحادث 

 الصادم

طالب 
 جامعي

181 1.2541 1.2786
9 

.159 

عضو هيئة 
 تدريس

56 1.1607 1.2177
0 

.853 

1.2575 1.3077 26 موظف
9 

 

12 

 أصبحت  سريع الغضب

 

طالب 
 جامعي

181 1.3923 1.3105
3 

.478 

هيئة عضو 
 تدريس

56 1.3036 1.3473
2 

.621 

 1.5767 1.6154 26 موظف
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5 

17 
 

لدي إحساس بأن الحادث 
تأثير سلبي علي  الصادم له

 مستقبلي

طالب 
 جامعي

181 1.3370 1.3630
9 

2.697 

عضو هيئة 
 تدريس

56 1.2857 1.3580
0 

.069 

  92819. 6923. 26 موظف

18 

فزع بسرعة عند أأصبحت 
 .يء فجأةحدوث أي ش

طالب 
 جامعي

181 1.1713 1.2773
5 

.180 

عضو هيئة 
 تدريس

56 1.2857 1.4105
4 

.836 

1.1897 1.1538 26 موظف
0 

 

 

12 
أخاف بشدة عند االقتراب من 
األماكن التي وقع بها الحادث 

 الصادم

طالب 
 جامعي

181 1.8729 1.4945
8 

.705 

عضو هيئة 
 تدريس

56 1.7321 1.5432
1 

.495 

1.4054 2.1538 26 موظف
8 

 

 

اشعر بالخوف كلما اقترب  23
 موعد الحدث

طالب 
 جامعي

181 1.4088 1.4215
5 

1.192 

.305 

عضو هيئة 
 تدريس

56 1.0893 1.1326
0 
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1.3196 1.3077 26 موظف
7 

 

21 

اشعر بالخوف كلما اقترب 
 موعد الحدث

طالب 
 جامعي

181 1.3757 1.4190
2 

**4.95
3 

 عضو هيئة
 تدريس

56 .7321 1.1035
7 

.008 

1.3062 1.1154 26 موظف
0 

 

22 

أتجنب أي شئ يشبه الحادث 
 الصادم

طالب 
 جامعي

181 1.4309 1.4188
9 

2.558 

عضو هيئة 
 تدريس

56 1.0179 1.1830
8 

.079 

1.4681 1.6538 26 موظف
2 

 

23 

اشعر بالخوف و القلق عندما 
 أتذكر الحادث الصادم

طالب 
 جامعي

181 1.2818 1.2216
3 

2.562 

عضو هيئة 
 تدريس

56 .9464 1.1023
9 

.079 

1.0705 8846. 26 موظف
9 

 

و  اأصبحت حزين          21
 غير مسرور في حياتي

طالب 
 جامعي

181 .9669 1.2423
1 

.533 
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عضو هيئة 
 تدريس

56 .7857 1.0906
9 

.587 

1.1555 8462. 26 موظف
9 

 

ي لن أصبحت اشعر بأنن 21
 أعيش طويال

طالب 
 جامعي

181 .8287 1.2103
5 

2.605 

.076 

عضو هيئة 
 تدريس

56 .6964 1.1268
6 

 

1.4951 1.3462 26 موظف
2 

 

أصبحت اشعر بأنني ليس  22
لدي القدرة علي حب 
 األشخاص المقربين

طالب 
 جامعي

181 1.0939 1.3691
1 

.992 

عضو هيئة 
 تدريس

56 .8036 1.2565
4 

.372 

1.5615 9615. 26 موظف
6 

 

لدي خوف شديد عند التفكير  27
 في المستقبل

طالب 
 جامعي

181 .8564 1.2829
3 

1.605 

عضو هيئة 
 تدريس

56 .5893 .91008 .203 

1.0669 5385. 26 موظف
9 
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شعر بان الحادث لم يحدث أ 29
 في الواقع

طالب 
 جامعي

181 1.3315 1.3210
1 

1.456 

عضو هيئة 
 تدريس

56 1.3750 1.3012
2 

.235 

1.4702 1.8077 26 موظف
2 

 

أتجنب الحديث عن الحادث  22
 الصادم

طالب 
 جامعي

181 1.3591 1.4017
0 

**4.54
3 

عضو هيئة 
 تدريس

56 .7857 1.0738
9 

.011 

1.3542 9231. 26 موظف
0 

 

تفاصيل الحادث الصادم  33
تفرض نفسها على تفكيري 

 بشكل مسلط

طالب 
 جامعي

181 1.5967 1.4597
5 

**3.67
3 

عضو هيئة 
 تدريس

56 1.5179 1.2790
8 

.027 

1.0590 8077. 26 موظف
3 

 

أتجنب الحديث عن الذي  31
حدث لي عن الحادث 

 الصادم

طالب 
 جامعي

181 1.3702 1.3788
1 

1.195 

عضو هيئة 
 تدريس

56 1.0893 1.1797
8 

.304 
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1.2434 1.1154 26 موظف
4 

 

بشدة و ينتابني القلق  أخاف 32
 عندما أتذكر ما حدث لي

طالب 
 جامعي

181 1.4199 1.3785
8 

.442 

عضو هيئة 
 تدريس

56 1.2321 1.2932
1 

.643 

1.5551 1.4615 26 موظف
4 

 

أشعر بالقلق عندما أتعرض  33
لشيء يذكرني بالحادث 

 الصادم

طالب 
 جامعي

181 1.4475 1.3432
0 

*3.564 

عضو هيئة 
 تدريس

56 1.0714 1.2189
0 

.030 

1.4234 1.8846 26 موظف
3 

 

أصبحت أشعر كثيرًا     31
 بصداع 

طالب 
 جامعي

181 1.6298 1.3908
4 

.955 

عضو هيئة 
 تدريس

56 1.3750 1.3424
9 

.386 

1.2673 1.3846 26 موظف
4 

 

 

حسابية ألفراد عينة الدراسة بحسب الصفة يتبين التقارب في قيم المتوسطات ال( 13)ول من النتائج الواردة في الجد 
وللتعرف على الفروق بين أفراد عينة الدراسة في أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة . في أعراض االضطرابات ما بعد الصدمة
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وتشير (  ف)استخدم الباحثان اختبار تحليل التباين األحادي ( طالب ، عضو هيئة تدريس ، موظف ) النفسية حسب الصفة 
مما يعني أن  3.31ى ن جميع قيم اختبار  ف كانت غير دالة إحصائيا ألن مستويات داللتها أكبر من مستو إلى أنتائج ال

،  21)عراض كان متقاربا لدى أفراد عينة الدراسة بغض النظر عن الصفة ما عدا االضطرابات ذات التسلسل مستوى هذه األ
 قد سجل الطالب أعلى المتوسطات الحسابية في االضطرابات الثالثةو . حيث أن قيم االختبار دالة إحصائيا( 33، 22

 :تفسير النتائج  

لدراسة ؟يفراد عأضغوط ما بعد الصدمة النفسية لدى ما هى أعراض اضطراب ال: التساؤل األول   نة ا

لدى أفراد العينة الكلية نه  ال توجد أعراض اضطراب الضغوط ما بعد الصدمة النفسية أيتبين (  3) من خالل الجدول رقم و 
وكانت جميع قيم المتوسطات ( 2333)حسين ةوبلقيس عبد(2331()1221)،واختلفت نتائج الدراسة مع دراسة دمحم النابلسي 

 .الحسابية أقل من قيمة المتوسط الفرضي بمستوى ضعيف 

بناء على ما ورد في الدليل و يعزى الباحتان ذلك إلى الفترة الزمنية التي أجريت فيها الدراسة بعد األحداث و 
ودة يستمر ن اغلب الحاالت تشفى منه بينما نسبه محدأأشهر و  2ب الصدمة ال يتجاوز مدة إن اضطرا(1222)التشخيصي

األسابيع األولى ويشفى منه في نفس الفترة وتبدآ األغراض في االنخفاض  ةاالضطراب في  األربع ذامعها لسنوات، ويظهر ه
واضحا على أفراد العينة وزوال كثير من اآلثار واختفاء المواقف لطول الفترة ه ر أثث كان ن وفت الحدساعة م 19-21مابين 

 .مما قلل من تلك األعراض وظهورها بمستوى ضعيف لدى أفراد العينة الكلية 

عيفة ماعدا وسطات الحسابية كانت ضتن جميع قيم  المأ(   1) الطالب يوضح الجدول رقم  أما بالنسبة  ألفراد عينة 
وخضر بارون (1293)واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة التوحيدي وقورة .اضطراب الخوف والفزع كان واضحا لدى الطالب 

 . عراض التي ظهرت الخوف والقلق من االنفجارات أن من بين األ(2337)

رة حيث أصبحت األصوات العالية لك  إلى مشاهدة  الطالب ومتابعتهم لما يجرى من أحداث بصورة مستمذويفسر الباحتان 
صابته حداث  م بمشاعر الخوف والفزع عند حدوث شئ مفاجئ ومشابه للمواقف واألواالنفجار تمثل ارتباطاً  شرطياً  لديهم ،وا 

 .الصادمة 

ب ن من بين األعراض الواضحة ألفراد العينة اضطراأ(  1) دريس يالحظ من الجدول رقم عينة أعضاء هيئة الت-وفيما يخص
وبدرجة متوسطة  حيث اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ، شئ مفاجئ فزع عند حدوت ألتفكير في المواقف الصادمة ،مقاومة ا

.   عراض بسبب مشاهدة أحدات مؤلمه أ ن أعضاء هيئة التدريس يعانون من م%91أن نسيه (  23 11)دراسة سوسن شاكر
اكتر قدرة على استيعاب المواقف الصادمة وحماية ووقاية أنفسهم وتوافقهم  ويعتقد الباحثان أن ذوى المستوى التعليمي المرتفع

النفسي واالجتماعي والسيطرة على المواقف بصالبة من ذوى المستوى المنخفض مما قلل لديهم ظهور أعراض اضطراب ما 
 .بعد الصدمة النفسية

موعة من األعراض لدى الموظفين بمستوى متوسط ظهور مج(  2) أما بالنسبة لعينة الموظفين حيث يتضح من الجدول رقم 
 مقارنة بعينة الطالب وأعضاء هيئة التدريس ومن بين هذه األعراض، الشعور باأللم عند التفكير في الحادث الصادم واألفكار
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ث بالحادث الصادم ، وسرعة الغضب والخوف عند االقتراب من أماكن الحاد نيونر كذالمزعجة ،ونجنب األشخاص الدين ي
هرت عليهم اإلعراض بدرجة متوسطة واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة ظالصادم ،و  ثفزع والقلق عند تذكر الحادالصادم ،ال

 .أنة ال توجد فروق بين العاملين في محال الخدمة ( 1229)واختلفت مع دراسة الموسوي (2337)ثابت 

لوسائل اإلعالم وما تعرضه من دمار وخراب وقصف للمدن والقتل  إن المشاهدة والمتابعة المباشرة: ويفسر الباحتان  ذلك 
والتعذيب واالعتقال ،  وتوضح هده النتيجة إن  الموظفين دوي الخبرة األقل اكتر عرضة لإلصابة باضطرابات الصدمة من 

 ضعرار هده األاث الصادمة ساهم  في ظهو وضعف مرونة وقدرة اإلناء في تحمل  ومواجهة األحد. دوي الخبرة والكفاءة

 :التساؤل الثاني

 .عراض اضطراب ما بعد الصدمة النفسية حسب متغير الجنس؟أهل توجد فروق دالة إحصائيا في 

مما يدل على وجود فروق . المتعلق بقيم الطالب ، يالحظ أن  جميع القيم دالة إحصائيا لصالح الذكور (  7)ومن الجدول رقم 
النفسية بين الذكور واإلناث وبذلك يتحقق صحة التساؤل ولو جزئيًا واتفقت نتائج هذه في اضطراب الضغوط ما بعد الصدمة 
ن األنات أ( 2311)سوسن شاكر ( 2331) سة طه بينما اختلفت مع درا(  2337) الدراسة مع ما توصل إليه  صيدم وثابت 

نه ال توجد فروق في أ(2313) دراسة عكاشةنما لم تتوافق مع يب.كور في أعراض اضطراب الضغوط النفسيةذل\ر معاناة من ثكأ
 .االضطراب ونوع الجنس

أن الذكور  أكثر عرضة ومعاناة من األنات في تحمل المواقف واألحداث الصعبة والصادمة،كما أن النظام : ويرى الباحثان 
إضافة إلى .لصدمة وانتشارهاكبر للنساء من الرجال ،  ونقص الدعم يزيد من تفاقم اأماعي السائد يعطي دعما ومساندة  االجت

 .االغتصاب  وأخوفا عليهن من التعرض لالعتداء هن في البيت ءجتماعية والدينية التي تتطلب بقاالعوامل اال

نه التوجد أيع األعراض كانت بمستوى ضعيف ، و ن جمأ( 9) لتدريس يتضح من الجدول رقم وفيما يتعلق لعينة أعضاء هيئة ا
ابت ثوخضر و ( 2332)، والخطيب (  2331 )دريس من الجنسين وهذا يتفق مع دراسة طه فروق بين أعضاء هيئة الت

 ( .2311)واختلفت مع دراسة بلقيس عبد حسين ( 2337)

ويعتقد الباحثان آن المستوى التعليمي ألعضاء هيئة التدريس ، والتحضير واإلعداد الجيد وقدرة األنا في السيطرة والتحكم في 
توى ه النتيجة توضح أنة كلما ارتفع المسذكانت أولية أم مصاحبة لديهم ،وه ي ظهور تلك األعراض سواءعواطفهم مما قلل ف

 .عراض اضطراب الصدمة لديه أ التعليمي للفرد انخفض ظهور  

بالطالب نه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث مقارنة أ(  2) ظفين يالحظ من الجدول رقم أما بالنسبة لعينة المو 
( عليه افقدت المتعة واإلحساس بما أعمل كما كنت معتاد) وأعضاء هيئة التدريس حيث كانت جميعها ضعيفة ماعدا اضطراب

 .مقارنة األحداث الصادمة لصالح الذكور 

مواقف واألحداث إلى الطبيعة النفسية والبيولوجية واالجتماعية للذكور وقدرتهم على تحمل ال:  وربما يعزى ذلك كما اشرنا سابقا
 .الصعبة من اإلناث 
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 :التساؤل الثالث 

 .؟(موظف  –عضو هيئة تدريس –طالب ) هل توجد فروق ذات داللة إحصائيا ما بعد الصدمة النفسية بحسب الصفة 

ث، نه ال توجد فروق جوهرية داله إحصائيا ماعدا اضطراب الخوف عند  اقتراب موعد الحدأ(  13)  ومن بيانات الجدول رقم 
شعر بأنني لن أعيش طويال ،حيث تميزت هذه األعراض الثالثة لدى الطالب أدت الصادم ،اوالشعور بالذنب عند تعرضي للح

 .مقارنة بأعضاء هيئة التدريس والموظفين 

 :ويعتقد الباحثان 

يحملونه من وظفين وما ومشاركته في األحداث بصورة مباشرة ومتكررة من أعضاء هيئة التدريس والم آن الطالب أكثر تفاعال
واقف الصعبة والقاسية  وتجاوز وضعف الجهاز المناعي لديهم  في مواجهة الم. ل وأهداف نحو المستقبلطموحات وآما

 .حداث التي شاهدوها مع شدتها وتكرارها لفترة طويلة ربما ساعد في ظهور اإلعراض لديهماأل

 :التوصيات

المؤلمة كان لها األثر الواضح على الموظفين بالجامعة نتيجة معاناتهم االقتصادية حدات ان الضغوط النفسية المرتبطة باإلـ1
 .والنفسية 

 .ـ إعداد محاضرات تهتم بالثقافة النفسية لمواجهة اآلثار النفسية المؤثرة على النواحي العقلية والنفسية للطالب والموظفين2

 . خت إشراف وزارة التعليم  العالي ـ إقامة  ندوا ت ورش عمل إرشادية للطالب والموظفين ت3

عراض الصدمة أ رامج إرشادية وعالجية لتخفيف من ـانشاء مكاتب للتوجيه واإلرشاد النفسي بالكليات بجامعة طرابلس إلعداد ب1
 .ة مختصين ذساتأالنفسية بإشراف 

 :المقترحات

 .مغيرات أخرى ـأ إجراء دراسة حول اضطراب الصدمة النفسية على األطفال والمراهقين مع1

 .ـ إجراء دراسة مسحية شاملة لمعرفة حجم انتشار اضطراب الصدمة النفسية في المجتمع الليبي2

 . ضغوط الصدمة النفسية للنازحين في مناطق مختلفةـ إجراء دراسة حول 3

سات التعليمية نية واالجتماعية للطالب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالمؤسهـ إجراء دراسات حول الضغوط الم1
 . والجامعية

 .ـ االهتمام بالتأمين الصحي الشامل ألعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات الليبية 1
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ـ معالجة المشاكل التي تواجه  الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين داخل الجامعة بما يمكنهم من أداء دورهم العلمي 2
 .واإلداري وتحقيق أهداف الجامعة

 :  لمراجعا

دراسة ميدانية على العراقيين في ( اضطراب ما بعد الصدمة ) ـ رشا خيرك ، الصدمات النفسية على العراقيين بعد الحرب 1
 .2339دمشق ،رسالة ماجستير منشورة ، جامعو دمشق ، 

ر غير منشورة ، الجامعة ـ احمد الحوا جري ، مدى فعالية برنامج إرشادي مقترح للتخفيف من اثأر الصدمة ، رسالة ماجستي2
 (.2333) اإلسالمية غزه، 

سوسن شاكر اضطراب الضغوط ما بعد الصدمة التي يعاني منها أعضاء هيئه التدريس في الجامعات العراقية ،مجلة الفتح -3
 .17،2311،ع

جامعات الفلسطينية في تآتير الصدمة النفسية الناتجة عن ممارسات االحتالل على الصحة النفسية لطلبة ال: رياض صيد م -1
 .2339قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية الجامعة اإلسالمية غزة

 .2313،  11بلقيس حسن اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية وعالقته بالقلق االجتماعي لدى المراهقين مجلة الفتح ،ع -1

 .2331، 1للعلوم التربوية ع دمحم النابلسي الصدمة التالية لالنفجارات ،مجلة شبكة  ا-2

عالقة الضغوط والتعامل معها بالخصائص العصابية لدى طلبة الجامعة،رسالة دكتوراه غير منشورة ،الجامعة :اسعد اإلمارة -7
 .2331المستنصرية بغداد،

غزة ،رسالة  اضطراب الضغوط ما بعد الصدمة وعالقته بالتوحد لدى عينة من اسر الشهداء في قطاع: ميساء أبو شريف -9
 .2311ماجستير ،الجامعة اإلسالمية غزة ،

 خطاب الحياة اليومية لدى الطالب الجامعي ،رسالة ، ماجستير:تحفيظه مخنقر-2

 .2312غي منشورة ،كلية العلوم اإلنسانية جامعة سطيف الجزائر ،

في قطاع غزة ،مجلة شبكة العلوم الصدمة النفسية لالحتالل واترها على الصحة النفسية للطلبة :رياض خضر وآخرون -13
 .22،2337التربوية والنفسية ،

 .2332المشاركة الديمقراطية في تسيير الجامعة ،مختبر علم االجتماع واالتصال ، جامعة منتسوري ،:فيصل دليو -11

 .2331، القاهرة ،3الشخصية السوية والمضطربة ، االنجلو مصرية ،طب :زينب شقير --12

 .1221.اآلثار النفسية للعدوان واالحتالل على الطفل العراقي مجلة العلوم النفسية،االنترنت:دمحم النابلسي-13



 

 

 م6102العدد الثاني مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية

ة ي ع ا م ت ج ال ا و ة  ي ن ا س ن ال ا م  و ل ع ل ا ث  و ح ب ة  ل ج  م

 
 669صفحة 

 .1292القدس.ال االنتفاضة، دراسة توثيقية ،وكالة أبو عرفة للطباعة والنشرفاط: التوحيدي وآخرون -11

مراهقين بمعسكرات النازحين بوالية اضطراب ما بعد الصدمة وسط األطفال وال:عبد الباقي دفع اله،علي ألجيلي عكاشة -11
 .12،2313غرب دار فور، دراسات افريقية،جامعة إفريقيا العالمية،ع

الصدمة النفسية والصمود كعنصر وسط ا ألطفال  الفلسطينيين في قطاع غزة ،برنامج غزة للصحة :عبد العزيز تابت-12
 .2331النفسية،

 .17،1229مجال الخدمة النفسية ،المجلة التربوية النفسية ،عدد الضغوط النفسية لدى الطلبة في:حسين الموسوي-17
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 البيئة التعليمية و جودتها في التعليم المفتوح والتعليم عن بعد

 أمنة عبد الحفيظ عبدالقادر الكوت. أ                            
 التجارة االلكترونية  –كلية االقتصاد والعلوم السياسية                              

     جامعة طرابلس                                                        
   

 :المستخلص

بــة فــي التعلــيم التــي ألتســـمح التعلـــيم عــن بعــد الــذي يخاطــب كافــة أفـــراد المجتمــع الراغو إن أهميــة هــذا النــوع مــن التعلــيم المفتــوح   
ظـروفهم الخاصـة فـي االنخـراط فـي التعلـيم النظـامي ظهـر مفهـوم التعلـيم المفتـوح والتعلـيم عـن بعـد مسـتخدمًا كافـة الوسـائط التعليميـة 

ن أ  يناريوهات تعلـيم المسـتقبل ،كمـاحـد سـأن و الحديثة من االتصاالت ونظم المعلومـات وشـبكات االلكترونيـة وغيرهـا ممـا أهلـه ليكـ
هــذا التعلـــيم يفـــرز التعلـــيم االلكترونـــي و أيضـــا قـــدرات خبـــراء التكنولوجيـــا المتقدمـــة وخبـــراء التربيـــة والتعلـــيم فـــي مخاطبـــة جمـــاهير 

قيـود المسـافة وغيــاب التـرابط والتواصـل مــع المتعلمـين بعضــهم  ىبتنويـع أنمــاط التـدريس للتغلـب علــ مختلفـة مـن المتعلمــين والسـماح
 .ميهم وأطراف عملية التعليم األخرى من خالل طرق تدريس تتسم باالبتكار واإلبداعببعض بينهم وبين معل

كمــا تهـــدف الدراســـة إلـــي التعــرف علـــى البيئـــة التعليميـــة المســـتحدثة فــي التعلـــيم المفتـــوح والتعلـــيم عــن بعـــد وتحديـــد معـــايير الجـــودة 
 .النوعية في البيئة التعليمية وتمثلت مشكلة الدراسة بالسؤال األتي

ل الجامعـات التـي تتبنـي نظـام التعلـيم المفتـوح والتعلـيم عـن بعـد تهـتم بجـودة ونوعيـة البيئـة التعليميـة فـي برامجهـا المقدمـة للدارسـين هـ
 عن بعد؟

 :المـــقدمــــة

األساســية  يمثـل التعلــيم العــالي أهــم المرتكــزات الرئيسـة لزيــادة التنميــة الشــاملة ،ويعتبــر مـن نطــاق السياســة التربويــة مــن األدوات  
التي تساهم في تكـوين المجتمـع وتحقيـق طموحاتـه فـي الحاضـر والمسـتقبل ومعـارض طـرق النمـو السـليم الالزمـة فـي مسـيرتها نحـو 

وفــي مختلــف الميــادين االقتصــادية واالجتماعيـــة وذلــك بمــا تمثلــه مــن مكانــه فــي إعــداد األطــر الفكريـــة .أهــدافها فــي التقــدم واألمــن 
جــراء البحـوث العلميــة  ىدوره فــي الوصـول إلــ ىظمــات المجتمـع باإلضــافة إلـنيـة لمنوالعلميـة والمه المعرفـة وتطويرهــا واسـتخدامها وا 

وخدمـة المجتمـع لهـذا منحـت مؤسسـات التعلــيم العـالي امتيـازات واعتبـارات خاصـة ويميــزه للقيـام بأدوارهـا ووظائفهـا وظلـت مجالســها 
جهـة خارجيــة ورغــم هـذه الخصوصــية التــي  ةاألكاديميــة دون تــدخل مـن أيــ العلميـة وهــي المرجعيـة األولــى فــي كـل شــؤون الجامعـة

مــال المجتمـع وتطلعاتـه فــي إعـداد الجامعـات إضــافة إلـى ظهــور آان حاجــة الفـرد وطموحـه و  الّ إالتعلـيم العـالي تتمتـع بهـا مؤسســات 
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 GATSصــغيره واتفاقيــات العولمــة مثــل قريــة  ىلخــاص فــي التعلــيم وتحــول العــالم إلـأنـواع وأنمــاط جديــدة مــن التعلــيم واالسـتثمار ا
نـــوع مــن المحاســبة والمراقبـــة  ىالحاجــة إلــ ىللجـــودة  كــل هــذه المعطيـــات أدت إلــ بقــاء فيــه إال لتــي جعلــت العــالم ســـوقًا مفتوحــًا الا

 لمجتمـعول المناقشـة مـن جهـة نظـر اوالمساواة والتقديم والتفصيل بين المؤسسـات وظهـر مفهـوم الترتيـب العـالمي للجامعـات فـي جـدا
تــدني مخرجـــات التعلـــيم   ظهـــر مفهــوم ضـــمان الجــودة فـــي التعلـــيم الجــامعي كنتيجـــة لالنتقــادات المتصـــاعدة إلعــالم الطـــالب ،ثــم 

وانتشـــرت لــــذلك .وعـــدم مواكبتهـــا لســـوق العمـــل ،التنـــافس العـــالمي بـــين مؤسســـات التعلـــيم العـــالي كنتيجـــة للتوجـــه العـــالمي للعولمـــة 
جـودة البـرامج فـي التعلــيم العـالي ،والتـي عملــت علـى تحديـد سياسـات المعـايير لضــمان  ة فــي التعلـيمالهيئـات العالميـة لضـمان الجـود

 .وأصبح لزامًا على مؤسساته األخذ بها  وتحقيقها في برامجها كمتطلب  أساسي لالعتراف بها واعتمادها .

تركيــز نصــيب ل أوح ومبرراتـه وضــرورة األخــذ بـه وبــدولقـد تجــاوز العــالم اليـوم مســألة مناقشــة أهميـة التعلــيم عــن بعـد والتعلــيم المفتــ
مســألة تجويــد نوعيتـه وتحســين كفايــة مخرجاتـه ليــرتبط عضـويًا باحتياجــات الدارســين وسـوق العمــل ومســتلزمات  ىأكثـر فــأكثر علـ

وفهم الخاصــة فــي تســمح ظـر جتمـع الراغبــة فــي التعلـيم والتــي الفــراد المأمــن التعلـيم الــذي يخاطــب كافـة  وألهميــة هـذا النــوع.النتيجـة 
 .لحديثهامستخدمًا كافة البيئة التعليمية االنخراط في التعليم النظامي التقليدي فظهر التعليم المفتوح والتعليم عن بعد 

 :مشكلة الدراسة 
بمعـــايير  المفتــوح والتعلــيم عــن بعــد يجــب أن تــرتبط ارتباطــًا وثيقــاً  للتعلــيمن كفايــة ومصــداقية الجامعــات التــي تقــدم بــرامج تعليميــة إ

الجـودة النوعيـة لعناصــر هـذه البـرامج مــن حيـث وضـوح أهــدافها وخصـائص الفئـات المســتهدفة ،ومعـايير الجـودة النوعيــة فـي أعــداد 
يم الطــالب ومصــادر تحويـــل يــالمــواد التعليميــة ،والبيئــة التعليميــة وخــدمات دعــم الطـــالب األكاديميــة واإلداريــة وأســاليب وأدوات وتق

مشـكلة فـي السـؤال الرئيسـي الهـذه الدراسـة علـى البيئـة التعليميـة فـي التعلـيم المفتـوح والتعلـيم عـن بعـد ،وتتمثـل  تلـك البـرامج ،وتركـزت
هــل الجامعــات التــي تتبنــى نظــام التعلــيم المفتــوح والتعلــيم عـــن بعــد تهــتم بجــودة ونوعيــة البيئــة التعليميــة فــي برامجهــا المقدمـــة  .هــو

 للدارسين عن بعد؟

 :ـدراســـة أهـــداف الــــــ 
 .البيئة التعليمية المستخدمة في التعليم على التعرف  -1
 .معرفة مدى حوافز بعض اإلمكانات في البيئة التعليمية -2
 .تحديد معايير الجودة النوعية في البيئة التعليمية -3
 .التعرف على فاعلية التعليم المفتوح والتعليم عن بعد في التحصيل العلمي -1
 .مؤسسات التعليميةالالتعليم المفتوح والتعليم عن بعد في  التعرف على متطلبات تطبيق -1
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 :أهميـــــــة الـــــــدراســـة 
 تكمن أهمية الدراسة في 

 .معرفة معايير الجودة النوعية في البيئة التعليمية في التعليم -1
 .قد تفيد هذه الدراسة القائمين على التعليم العالي في تحسين األداء في برامج التعليم -2
 .استخدام جودة نوعية في البيئة المستخدمة  -3
 .تبنى نظام التعليم المفتوح والتعليم عن بعدتمن هذه الدراسة التي  الجامعات استفادة -1

 : تساؤالت  الـــــــدراســـة  
 ماهي البيئة التعليمية المستخدمة في التعليم ؟ -1
 ماهي معايير الجودة النوعية في البيئة التعليمية؟ -2
 نيات في البيئة التعليمية ؟ماهي إمكا -3
 ماهي فاعلية التعليم المفتوح والتعليم عن بعد في التحصيل العلمي ؟ -1

 : منهـــــج الـــــــدراســـة  
المـــنهج الوصــفي القـــائم علــى الدراســـات التحليليــة باإلضـــافة إلـــي تحليــل وتفســـير النتــائج فـــي ضــوء مـــا جــاء مـــن اإلطـــار  اســتخدم
 .النظري

 : ــدراســـة مصطلحات الـــــ 
 : التعليم عن بعد

ن المـتعلم شـبه الـدائم مــع يعـرف بأنـه نظـام تعليمـي ال يخضــع إلشـراف مباشـر ومسـتمر مـن قبــل المعلـم أي يـتم بانفصـال المعلـم عــ
ئيـة الوسـائل التعليميـة المسـموعة والمر  وة بمـا فيهـا الكلمـة المطبوعـة تواصـل ثنـائي متبـادل وحـوار بينهمـا عبـر وسـائط متعـددإيجـاد 

 (.1229الكيالني،)
 :المعايير-2

هي أوعية المعلومات التي تصدرها الهيئـات الدوليـة الوطنيـة صـاحبه الشـأن لتحديـد المسـتويات فـي المـواد والمصـنوعات وفـي كثيـر 
 .من أوعية النشاط الفكري والثقافي

 :الجودة النوعية -3
لموثـوق نتائجهـا والتحليـل المخبـرى للوصـول إلـي نتـائج دقيقـة هي عمل الشئ الصحيح بطريقة صـحيحة وباسـتخدام الطـرق العلميـة ا

 .ومضبوطة بمعايير ثابتة
 :المحتوى االلكترونية -1

 .المعلومات التي يتم نقلها للطالب رقميًا ومن أشكال المحتوى االلكتروني،النظر ،الصوت ،الفيديو،المحاكاة وغيرها
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 :المقررات االلكترونية-1
بالفصــول التقليديـــة مــن حيــث وجــود المعلــم والطـــالب ولكنهــا علــى الشــبكة العالميـــة  ةفـــي فصــول شــبيه يقصــد بهــا تــدريس المقــرر

 .للمعلومات الدولية 
 :الكتاب االلكتروني -2

رات صـوتيه ولقطــات ثومـؤ  عـرض المعلومـات بمـا يتضــمنه مـن نصـوص ورسـومات وأشـكال وصـورعـن طريـق هـو أسـلوب جديـد 
 .نسخه على األقراص المدمجة أو الفيديو هيئة كتاب متكامل يتم ىفيلميه عل

 : نشأه والتطوير الالتعليم المفتوح والتعليم عن بعد 
 :التعليم المفتوح: أوالً 

التطـوير فــي التعلــيم بالمراسـلة والتعلــيم عــن بعـد أدى إلــي ظهــور التعلـيم المفتــوح والــذي اسـتفاد مــن كــل التجـارب الســابقة واســتجابة 
ه التقنيــــة فــــي مجــــال التعلــــيم أنشــــئت تـــومواكبــــة للتطـــور االلكترونــــي وعــــالم االتصــــاالت الــــذي أحدث لرغبـــات المجتمــــع فــــي التعلــــيم

م والجامعــة البريطانيــة  1212الجامعـات المفتوحــة فــي العديــد مــن دول العــالم وكانــت تجربــة جامعــة جنــوب أفريقيــا المفتوحــة عــام  
مـــن دول العــالم إلتبـــاع هــذا المـــنهج الــذي تكـــون  اوشـــجعت كثيــر  م والتـــي تعتبــر رائـــدة فــي هـــذا المجــال1222للتعلــيم المفتـــوح عــام 

 .الجامعة حيث يكون الطالب وفي الزمان الذي يحدده الطالب 
م وكمــا فــي تجربــة  1222وانتشـر هــذا المفهــوم فــي المنــاطق المتــأثرة بالنزاعــات مثــل جامعــة القــدس المفتوحــة والتــي تأسســت عــام 

ت تجربتهــا فــي جامعـة اإلذاعــة والتلفزيــون ومـن التجــــــــارب األخــــــــرى وجــــــامعة الهــــــــواء فــي جنـوب أفريقيــا ، وفـي الصــين والتــي تمثلـ
يران وغيرها  .اليابان وجامعات وكليات تايالند وتايوان وهنج كنج والهند وباكستان وايطاليا وهولندا واسبانيا وفنزويال واندونيسيا وا 

 :التعليم عن بعد :ثانياً 
شــارًا فــي عشـــرينيات  م عــن بعــد كتعلــيم بالمراســلة فــي العقــدين الســابع والثـــامن مــن القــرن التاســع عشــر وأصــبح أوســع انتالتعلــي أبــد

 (.2331شمو،) نيالقرن العشر 
ات ومــن المؤسســـات التعليميــة الرائـــدة التــي اســـتخدمت يإضــافية تـــم دخــل التلفـــاز ألول مــرة فــي الخمســـين ةتــم أصــبحت اإلذاعـــة أدا 

معهــــد توســـــان 1992مــــا فــــي كنــــدا كانــــت جامعــــة كــــونيز أم ،1971امعــــة الواليــــة فــــي ايلنيـــــوا لواليــــات المتحــــدة جالمراســــلة  فــــي ا
التــــي درســــت اللغـــات بالمراســــلة المعهــــد الســــويدي  ىمعاهـــد األولــــاليعتبــــر مــــن   1912لنخيشـــيرت فــــي بــــرلين الــــذي تأســـس عــــام 

ســن القبـول الطبيعــة ذلــك تلبيـة الحتياجــات الطـالب فـي  و لبيرهومـوذر هنالـك جامعــات تقليديـة قـد أخــذت فـي توســيع نطـاق عملهـا
مـن ســلك  لمتابعـة دروسـهم فـي داخلهـا وكانـت جامعـة لنـدن او لحـرم المؤسسـة  ىون لسـبب أو ألخـر الحضـور إلـعطولكـنهم ال يسـت

للتعلــــيم  كـــان اســــم التعلـــيم بالمرســــلة موجـــودًا حيــــث كـــان المجلــــس العـــالمي 1292حتـــى عــــام  1919الســـبيل إذا بــــدأت منـــد العــــام 
جــد مفهــوم التعلــيم عــن بعـد دفعــة قويــة واهتمامــًا مــن و وقـد .المفتـوح والتعلــيم عــن بعــد يمثــل اسـم المجلــس العــالمي للتعلــيم بالمراســلة 

خــذ المفهــوم بعـــدا أو هكــذا  ايـــر م والتــي حققــت نجاحــًا كب 1222خــالل حــدثين األول ظهــور الجامعـــة البريطانيــة المفتوحــة فــي عـــام 
وشـــملت الدراســـة عرضـــًا ( مـــاكنزي)م التــي ســـجلت فـــي كتـــاب التعلـــيم المفتــوح بقيـــادة 1272ســـة اليونســـكو عـــام جديــدًا بظهـــور درا

حـــاء العــالم ممـــا وضــح أهـــم معــالم المفهـــوم وجعلــه يجـــد العنايــة مـــن الــدول والمؤسســـات أفـــي جميــع يال لعــدد مـــن الممارســات وتمــا
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مزيـــدا مـــن االهتمـــام  بـــالتطور التقنـــي الهائـــل الـــذي ظهـــر فــــي وقـــد وجـــد هـــذا الـــنمط فـــي التعلـــيم دفعـــة جديــــدة و  (2331الصـــديق،)
الســنوات األخيـــرة وظهــرت شـــبكة االنترنـــت وممارســات عديـــدة متطـــورة فــي مجـــال التعلــيم عـــن بعـــد االلكترونــي وظهـــرت الجامعـــة 

 .من البرامج والممارسات من هذا التطور التقني الهائل  ااالفتراضية واستفادت كثير 
 .المؤسسات االفتراضية  ىن إلآلاوالمؤتمرات بالحاسوب والتي تطورت  تعمال البريد االلكترونياس أبد 1291وفي عام 

عـــادا جديــدة وقـــد اســتدعي  تطـــور تقنيـــة أبتــوح والـــذي أعطــى التعلـــيم عــن بعـــد وقــد اتســـع المفهــوم أكثـــر بظهــور مفهـــوم التعلـــيم المف
صــبح المجلـــس العــالمي للتعلـــيم المفتـــوح والتعلــيم عـــن بعـــد يانيـــة لاالتصــاالت والمعلومـــات المجلــس العـــالمي لتغييـــر اســمه للمـــرة الث

عـن بعـد والتعلـيم المفتـوح باعتبارهمــا وظلـت أدبيـات التعلـيم عـن بعـد فـي المراجـع ال تفـرق بـين مصـطلحي التعلـيم (2331الصـديق ،)
ن أهــو األصـل والتعلـيم المفتـوح الفــرع  و  عـدن التعلـيم عـن بأى الشــائع بـألـة وال يـزال الـر خــر لفتـرة طويحـدهما مقـام اآلأمتـرادفين يقـوم 
ن التعلـيم عـن أ حيـث فـرق بـين المصـطلحين واعتبـر( 2331شـمو،)شـمل والثـاني نمـط مـن أنماطـه ويؤكـد هـذا االتجـاه األول هـو األ

ي ال يتقيــد مــا التعلـيم المفتــوح فيتعلــق بـالتعليم الــذأالــدارس ، س والوســيلة والتـي يــتم بواســطتها محـل الــدرس إلـير بعـد يركــز علـى الــد
 .بالفصل التقليدي أو مجتمع الجامعة 

ليــات توصــيله آفـيض مــن المصـطلحات التــي تــرتبط بهـذا المجــال ونظمـه و فــي فالباحـث فــي مجـال التعلــيم عــن بعـد يجــد نفسـه إمــا 
لمباشـر والدراسـة غيــر غيــر المباشـر والتـدريس غيــر االمراسـلة والتعلـيم للمـادة الدراسـية وتاريخـه فهنالــك التعلـيم بالمراسـلة والدراســة ب

المباشـرة والدراســة مـن الخــارج والتعلــيم المسـتقل والدراســة بــالمنزل والتـدريس بالبريــد والتعلــيم المفتـوح والتعلــيم عــن بعـد التــدريس بعــد 
 (.2331بكر،)والدراسة عن بعد 

 :العالقة بين التعليم المفتوح والتعليم عن بعد
ا متــرادفين ولكـن لهمــا الكثيــر مـن الصــفات المشـتركة بينمــا بقيــة الدراسـات والبحــوث التــي إن التعلـيم المفتــوح ،والتعلـيم عــن بعــد ليسـ

ال عالقـة بـين التعلـيم  نمـوذج أنـه اطلع عليها الباحـث لـم تحـدد عالقـة واضـحة بـين التعلـيم المفتـوح والتعلـيم عـن بعـد حيـث يـرى هـو 
ن إفــ، سياسـة القبـول وتحتـوى التعلـيم ببجـداول زمنيـة مرنـة تتعلــق إذا كـان االنفتــاح متصـاًل أو مرتبطـا  :  عـن بعـد والمفتـوح ويقـول

عـن بعــد مفهــوم  مفهــوم التعلــيم"ن إ. مــا راحيــل خيـرى أ( 2331الكيالنـي،)ن تكــون مغلقــة أبعـض مؤسســات التعلـيم عــن بعــد يمكـن 
 ىلـيم المفتـوح قـد يحتـوي علـطلح التعن مصـا  لدارسـين ال أكثـر  و للـيم نـه يصـف أسـلوبا مـن أسـاليب تقـديم التعا  حيادى في مضمونه و 

وممــا ســبق يمكــن النظــر للتعلـيم المفتــوح والتعلــيم عــن بعــد مــن "بعـض اللــبس مــا لــم يشــير الـنص إلــي أبعــاد االنفتــاح المتصــلة بـه 
فمــن منظـور الــدارس يعنـي التحــرر مـن قيــود الزمــان والمكـان ،مؤيــدا مـن الفــرص التعليميـة ومرونتهــا ومـن منظــور الدولــة :زاويتـين 
يصــال التعلـيم والتــدريب إلــحقــق ديمقراطيــة التعلــيم وذلـك بزيــادة عــن الدافإنـه ي جماعــات ال تتـوفر لهــا فــرص مــن التعلــيم  ىرســين وا 

 .والتدريب
 

 :أهداف التعليم المفتوح والتعليم عن بعد
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إلبداعيـــة تزويــد المتعلمــين بـــالفرص التعليميــة التـــي تســاعد علــي اســـتمرار تعلــيمهم فـــي بيئــتهم الخاصــة وتطـــور القــدرة ا-1
 .للمتعلم ،وتنمية قدرات المتعلمين علي التعليم الموجه فرديًا ،وتنمية النصح المطلوب لشخصية المتعلم

 .توظيف التقنية الحديثة وحسن استخدامها في التوصيل الفعال للبرامج األكاديمية-2          
 .ة والمدربةتلبية متطلبات خطط التنمية من الكوادر البشرية المؤهل -3          
تـوفير فـرص التعلــيم والتـدريب والتأهيــل المسـتمر للمــوظفين والقـائمين علـى تحــديث مهـاراتهم ومعلومــاتهم فـي مختلــف  -1

 .مجاالت التخصص
 .تأهيل مجاالت العلوم التقنية في اللغتين العربية واالنجليزية واالهتمام باللغات األخرى والبرمجة -1 
 .دة دخلهم من خالل زيادة مهاراتهم ومعارفهم وهذا ينعكس ايجابيًا على الدخل القوميمساعدة العاملين على زيا -2
تقـديم  الخــدمات التعليميـة لمــن فـاتهم فــرص االلتحــاق بمؤسسـات التعلــيم العـالي ألســباب تتعلـق بظــروفهم الشخصــية  -7

 .أو العائلية أو االجتماعية أو المكانية أو الزمانية 
 .مية المالئمة والتي تتناسب حاجات الدارسين لالستمرار في التعليمإيجاد الظروف التعلي -9
 .تحقيق مبادئ وديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص التعليمية والمساواة بين الموطنين دون التمييز فيما بينهم -2
وتعلـيم الكبـار مـن معوقـات تقلـل اإلسهام في محو األمية وتعليم الكبار نظرًا إلـى مـا يعتـرض تنفيـذ بـرامج محـو األميـة -13        

مــن انخــراط هــذه الفئــة عــن بعــد التغلــب علــى المعوقـــات وتقــديم الخدمــة التعليميــة لالميــين والكبــار دون الحاجــة إلــي االنضــمام فـــي 
 .صفوف دراسية

 :مكونات الجودة التي ينبغي التركيز عليها في التعليم المفتوح والتعليم عن بعد
 :ياإلسناد واإلشراف األكاديم

مـن المؤكـد إن طالـب التعلـيم عـن بعـد حسـب توقعاتـه وحاجاتــه يحتـاج إلـى المشـرف األكـاديمي ليخاطـب بعـض المواقـف والظــروف 
 .التي تعتريه ويقدم له بالتالي مختلف أنواع اإلسناد والدعم وغالب ما تتخلص مهام المشرف ومسئولياته إلى 

 :اإلرشاد األكاديمي-0
للدارسـين حــول اختيــار المقــرر الدراســي والخيــارات المتاحـة لالســتمرار فــي برنــامج دراســي معــين أو  وتتمثـل هــذا فــي تقــديم النصــح

 .إكمال المقررات الدراسية التي تؤهل لنيل درجات علمية معينة أو التأهيل لمجاالت وظيفية 
 :التعليم والتدريب -5

لدراسـة عنـد الضـرورة أو تطـوير مصـادر إضـافية أو مـواد ويشمل هذا اإلجابة عن أسئلة الدارسـين وتوضـيح محتـوى مـواد المقـرر ا
 .إشرافية مساعدة الدارسين الكتساب مهارات معينة
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 :التيسير األكاديمي-5
ويـتخلص هـذا التــوفير المعلومـات عــن مصـادر إضـافية للدارســين الـذين يريــدون إن يـدركوا جانبـًا يعنــي باهتمـام معــين يتعمـق اكتــر 

نقـــاش وســـط الدارســـين ســـواء كـــان وجهـــا لوجـــه أو بواســـطة تقنيـــات تعليميـــة كـــالمؤتمرات اإلذاعيـــة إضـــافة إلـــي التخطـــيط وقيـــادة ال
 .والفيديو
 : التقييم األكاديمي-8       

 .ويكون هذا عبر اآلليات اآلتية 
 .وضع التقنيات الدراسية لتقييم الطالب. أ
 .توضيح معايير كتابة وتقييم التعيين الدارس للطالب. ب
 .غذية الراجعة للدارسين حول تقنياتهم الدراسيةتوفير الت. ج
 .مراقبة االمتحانات. د
 .تصحيح االمتحانات . ه
 .تقوية وتعزيز االتصال االسنادي مع الطالب  -2

ويتمثـل هــذا فــي المبــادرة باالتصــال مــع الطـالب فــي بدايــة تقــديم المقــرر الدراســي ،والحفـاظ علــي االتصــال المنــتظم بهــم مــن اجــل 
 .حل المشكالت التي قد تعيق تقدمهم في المقرر الدراسي اإلسهام في

 . حفظ السجالت اإلدارية واالتصال بالهيئة اإلدارية-6
 :ويشمل هذا المجاالت اآلتية

 .فحص سجالت الطالب في بداية التدريب. أ
وتســليم هــذه الســجالت  الحفـاظ علــى ســجالت تصـحيحية دقيقــة لعمــل كـل طالــب بمــا فــي ذلـك التقنيــات التعليميــة واالمتحانـات. ب

 . للقسم المعني
تفهــم اإلجـــراءات اإلداريــة والتقـــويم الدراســـي والمواقيــت المحـــددة التــي تـــؤثر علـــى الطــالب مثـــل اإلجــراءات والتوقيتـــات النهائيـــة . ج

 . المحددة للتغير أو االنسحاب من المقرر الدراسي المعني
المهــارات الالزمـة لفهــم واســتيعاب وتطبيـق المحتــوى الدراسـي وقــد يقتــرح يكـون المشــرف ميسـرًا للمــتعلم ومسـاعد الطــالب فــي تنميـة 

المشرفون كيف يتناول الطالب ذلك المحتوى ويعملـون معـه وأحيانـًا يعطـون لكـنهم نـادرًا مـا يعرضـون المحتـوى عـن طريـق التـدريس 
يـة الطالـب المــتعلم وتنظـر يصـوره خاصــة تقــوم عمليـه االتصـال  فــي التعلـيم عـن بعــد والتعلـيم المفتـوح علــي رؤ .المباشـر للدارسـين 

إلي أساليب تعلم الكبار في التعليم المفتوح والتعليم عن بعـد وتتخـذ هـذه العمليـة مكانهـا فـي الوسـائط بصـورة رئيسـية لـذلك تركـز فـي 
 .يم عن بعد المادة المطبوعة تم المذاعة والتسجيلية ودور التقنيات الحديثة في التعلم المفتوح والتعليم المفتوح والتعل
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- :معايير الجودة في استخدام البيئة التعليمية في التعليم المفتوح والتعليم عن بعد

 
  :معايير الجودة في البيئة التعليمية:أوال 
تعتمـد العمليـة التعليميـة فــي التعلـيم علـى التكامــل بـين الوسـائط الرئيسـية المســتخدمة وهـي المـواد المطبوعــة التـي تسـاندها مــواد      
عية أو مرئيــة مثــل أشـــرطة الكاســيت واالســطوانات والشــرائح والفيـــديو ،أو تقــديم البــرامج الســمعية والمرئيـــة عــن طريقــة اإلذاعـــة ســم

والتلفزيون كما يعد الحاسوب وسيطًا رئيسًا في بعض نظم التعلـيم عـن بعـد وال يقتصـر بـرامج التعلـيم عـن بعـد والتعلـيم المفتـوح علـى 
يمثــل عنصــرًا جوهريــًا ويــتم ذلــك عبــر اللقــاءات أو  و المشــرف الدارسـيني فاالتصــال التنــائي االتجــاه بــين تقـديم مــواد للتعلــيم الــذات

والبريــد االلكترونـــي وقــد صـــنف .عبــر قنــوات االتصـــال المختلفــة ومنهـــا الهــاتف واســتخدام مـــؤتمرات الفيــديو ومـــؤتمرات الحاســوب 
مباشـرة ومنهــا مــا هـو تقليــدي شــائع االســتخدام ومنهـا مــا هــو حــديث  البيئــة  التعليميــة إلـي وســائط مباشــرة وغيــر(5112،األمـين)

 .وجديد حيت يتضمن الوسائط المباشرة وهي 
 .المراكز الدراسية  -1
 .اللقاءات التوجيهية والفردية  -2
 .المؤتمرات وحلقات البحث -3
 .الندوات والحلقات الدراسية -1
 .ن والمشاغل التدريبية و الدارس -1
 .ة المشروعات والنشاطات الميداني -2
 .االتصاالت التلفزيونية  -7
 .غير المباشرة هيالوسائط اما 

 .المطبوعات والكتب األدلة -1
 .المجالت الدورية ذات الصلة -2
 .مواد إذاعية وأشرطة سمعية -3
 .مواد مرئية وشرائط فيديو -1
 .برامج حاسوبية -1
 .حقائب تعليمية  -2

كترونيــــة علـــى مســــتويات عـــدة تســــتخدم جميعهـــا لســــد وســـائط ال :مـــا النـــوع الثــــاني فيتضـــمن الوســــائط التعليميـــة الحديثــــة وتضـــم أ
التقليديـة كالمــادة ي الوســائل أعكـس الوسـائط  ىنائيـه االتجـاه علــثنهـا تــوفر خطـوط اتصــاالت إاحتياجـات التعلـيم ومتطلباتــه حيـث 
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أهـم هـذه الوســائط والراديـو والتلفـاز واألشـرطة السـمعية والبصـرية وغيرهـا مــن وسـائل االتصـال ذات االتجـاه الواحـد ومـن  ةالمطبوعـ
 (1229الكيالني،)هي 

 .المؤتمرات المرئية  -1
 .المؤتمرات المسموعة  -2
 .المؤتمرات بواسطة الحاسوب -3
 .الهواء ىالنقاش المباشر عل -1
 .شبكة االتصاالت -1
 .الكتب االلكترونية -2
 .البريد االلكتروني -7
 .برامج القمر الصناعي -9
 :معايير استخدام البيئة التعليمية: ثانياً 
 :ة الوسيط لألهدافمءمال :أوال

ائط أفضــل مــن غيرهــا فــي تسـتطيع معظــم الوســائط مســاعدة الدارســين نحــو تحقيــق معظــم األهــداف التعليميـة ومــع ذلــك توجــد وســ
سـبيل المثـال قـد تكـون كافيـة لـدارس يـتعلم قـراءة اللغـة االنجليزيـة وكتابتهـا  ىتحقيق أهداف معينـة فـالمواد المطبوعـة علـ ىقدراتها عل

عد الـدارس علـى معرفــة كيفيـة اسـتخدام اللغـة فــي الحـوار وكـذلك نطقهـا الصـحيح للكلمــات فعندئـذ يكـون اسـتخدام مــواد ،ولكـن ال تسـا
ن يــتم عبــر صـــور أمكــن إضــافية ســمعية أو أشــرطة فيــديو مـــن المفيــد بــل إن التفاعــل البشـــري فــي هــذه الحالــة يكــون ضـــروريا وي

هـا يكـاديمي أو بـين الدارسـين ،فالوسـائط المختلفـة لهـا خصـائص مميـزة تعطمختلفة من  لقاءات مباشـرة بـين الدارسـين والمشـرف األ
 .موجهات تذكر منها (  QAA،1222)أفضلية لتحقيق أهداف معينة ، في إطار هذا المفهوم أوردت 

ة عـد نظــم التعلـيم بصــور ن تأ ىراتيجية واضـحة لتحقيــق األهـداف علــن يكــون تقـديم البــرامج الدراسـية للتعلــيم لـه إســتأيجـب  -1
 .ها بفاعليهذاختمكن من أت

لنظــام التعلـيم المفتــوح والتعلــيم عـن بعــد واضـعين فــي االعتبــار األهـداف التعليميــة للبــرامج  ىتحديـد  البيئــة التعليميـة المثلــ -2
ت المقدمـة وا عــداد  وســائل مناســبة لنظــام التعلـيم يظــم التغذيــة الراجعــة ومراجعــة إعـداد كــل العناصــر ودمــج نتــائج العمليــا

المتحــدة األمريكيــة  مــا المنظمــة المركزيــة الشــمالية لمؤسســات التعلــيم العــالي بالواليــاتأة ضــبط الجــودة وتعزيزهــا فـي إدار 
 . تي فقد أوضحت اآل

 .التقنية المتخذة مالئمة لطبيعة وأهداف البرامج نّ أن تتأكد ألتعليم المفتوح والتعليم عن بعد المؤسسة المقدمة ل ىعل -1
 .نابعًا من األهداف المقرر ومتقدما علميان يكون اختيار الوسائط أ -2
ن تكــــون مرتبطــــة بصـــورة مباشــــرة بــــالمحتوى أورة مناســــبة مـــن جملــــة مــــن الوســـائط و أن تســـتفيد البيئــــات التعليميـــة بصــــ -3

 .واألهداف التعليمية مع مراعاة البيئات التعليمية المحلية
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التفاعــــل بــــين الدارســــين ونظــــراتهم والمشــــرفين يجـــب أن تطبــــق بــــرامج التعلــــيم باألهــــداف التقليديــــة عــــن طريقــــة اســــتيفاء  -1
 .واالكاديمين

 .يجب أن يعتمد اختيار واستخدام البيئة التعليمية على مقدرة الدارسين في استخدام لدعم األهداف التعليمية المحددة -1
 .يجب أن يأخذ عملية اختيار البيئة في االعتبار تنوع قدرات الدارسين في استخدام هذه الوسائط -2
 :مة الوسيط للدارسين ءمال :ثانياً 

أي قـدرة الدارســين علــى الوصــول إليــه ســواء كــانوا يتعلمــون فــي مركــز دراســي أو فــي منــزل أو فــي مكــان العمــل فيكــون مــن المهــم 
تهم للتفاعــل غيل الفيــديو ،أو االلتقــاء مــع نظــر ا لهــم اسـتخدام الحاســوب أو أجهــزة تشــحــوســيط المتــاح لهــم فقــد ال يكــون متامعرفـة ال
 ً.معهم
 :المهارات والتفضيالت : ثالثاً 

معظـم الدارســين عــن بعــد يمكــنهم القـراءة واالســتفادة مــن الوســائط المســموعة والمرئيــة إذا كانـت هــذه الوســائط هــي المتداولــة ولكــن 
ضـوع كيفيـة الـتعلم مـن الوسـيط قبـل اسـتخدامه فـي تـدريس أي مو  ىب المتعلمـين علـتـدري ىتخدام تكنولوجيـا متقدمـة تحتـاج إلـعنـد اسـ

ن تضـمن المؤسسـة أو ( 2331زيتـون،)متعـة بالنسـبة لهـم لهم ، ويعتمد ذلـك علـى خبـراتهم السـابقة ومـواهبهم أو مـا قـد يجدونـه أكثـر 
ن تقـــدم مســـاعدات للدارســـين الـــذين أالبرنــامج و  ن الطــالب الدارســـين لـــديهم المعرفـــة األساســية الســـتخدام التقنيـــات المســـتخدمة فـــيأ

 .يواجهون مشكالت في ذلك
 :م المعلمينئما يال : ابعاً ر 

 .تياآل( ,1222Ihest)في هذا الموضوع أوردت 
ن يسـتفيدوا مــن ألتعلـيم المفتـوح والتعلــيم عـن بعــد علـى أعضـاء هيئــة التـدريس الــذين تسـند إلـيهم مهمــة  توصـيل مقــررات ا -1

 .التطورات والخبرات المهنية التي تستجد في هذا المجال
ا تجـارب ناجحـة فـي اسـتخدام وسـائط هـالتعـاون والتفاعـل بـين المؤسسـات التـي ل ن تبحـث عـن فـرصأهيئة التـدريس  ىعل -2

 .متعددة للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد
تقــويم واختيـار البرمجيــات التعليميـة المســتخدمة فـي بــرامج التعلـيم المفتــوح والتعلـيم عــن  ىعلـى هيئــة التـدريس المشــاركة فـ -3

 .بعد
 :تكلفة  الوسائط: خامساً 
لفــة احــد القيــود التـــي ال يمكــن تجاهلهــا عنــد اختيـــار الوســيط فهنالــك تكلفــة رأســمالية تتحملهـــا  المؤسســة كمــا هنــاك تكلفـــة تعــد التك

خــر ويضــاف لــذلك تكلفــة يتحملهــا الــدارس الــذي يســتخدم هــذه لــالزم إلعــدادها وتختلــف مــن وســيط آلالوقــت ا     المـواد المختلفــة 
 .ايير اآلتيةمراعاة المعيجب الوسائط ولهذه األسباب 

 .ن تمتلك المؤسسة المعدات والخبرة الفنية المطلوبة لبرامج التعليم عن بعد والتعليم المفتوحأ-1
 .مالية طوال فترة دوام الطالب وعلى مستوى يتضمن الجودةمن خطط مؤسسة التعليم التزامات تضت نأيجب -2
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ال  واقعيـة ولهـا القـدرة علـى التعامـل معهـا لكـي  ئفـي حسـبانها طـورا تراعـي ماليـة واضـحة ان تصنع المؤسسة خططأ-3
 .المعايير األكاديمية ىتؤثر عل

ن أة حســب طبيعــة المحتــوى والبرنــامج و الوسـائط التعليميــة المختلفــ ىحصــول الدارســين علــ ىن تــــؤمن المؤسســـــة علــأ-1
 (. QAA،1222) تراعي في ذلك التكلفة المالية للمؤسسة والدارسين

 :   دد الـــوســـائطتعـــ: ســـادساً 
لـك الوســائط فالوسـائط المختلفــة لهــا جوانـب قــوة مختلفــة ونـادرًا مــا يســتطيع ت تيـار الوســائط دراســة أفضـل مــزيج مــنينبغـي عنــد اخ

ين والجمــع ســب دارسـين آخـر ب بعــض الدارسـين قـد اليناوسـيط واحـد تقـديم كــل مـا يحتـاج إليــه الـدارس ،كمـا إن الوســيط الـذي يناسـ
اســتيفاء  نّ إن التعــدد وحــده ال يكفــي فــأبينهــا األســلوب الــذي يناسـبه ،كمــا ن يجــد مــن أن كــل فــرد يمكـن أيؤكــد علــى بـين الوســائط 
 (.2331زيتون،)تقديم برنامج للدارسين عن بعد يتطلب معايير الجودة 

معــايير الجــودة لط نــه البــد مــن اســتيفاء هــذه الوســائأد اختيــار هــذه الوســائط التعليميــة فــي هــذه الدراســة بعــ الباحثــة وتــرى         
نتاجها وتقـديمها للدارسـين عـن بعـد لتعويضـهم عـن غيـاب المعلـم ومـن أهـم المعـايير الواجـب توفيرهـا  النوعية عند إعدادها وتقييمها وا 

 .في المادة المطبوعة
 .م المادة المطبوعة مستوى الطالب العلمي وخصائصهم الثقافية واالجتماعية والنفسيةءن تالأيجب : مة ءالمال-1
التطـــور العلمـــي ويناســـب التعلـــيم يســـاير  ن يكـــون المحتـــوي العلمـــي للمـــادة المطبوعـــة مناســبًا لألهـــداف وأ:المحتــوى -2

 .الذاتي 
االهتمــام بشــكل المــادة المطبوعــة مــن حيــت اإلخــراج أي مراعــاة كــل جوانــب اإلعــداد الفنـــي : شــكل المــادة المطبوعــة -3
 (.1229سالمة ،)

 :توح والتعليم عن بعدمصادر ووسائط التعليم المف
تتعـدد طــرق االتصــال مـع المتعلمــين فــي التعلــيم المفتـوح والتعلــيم عــن بعـد فقــد يتصــل المتعلمــون مباشـرة بالمشــرف األكــاديمي وقــد 
يتصلون بعضهم ببعض مباشرة أو من خالل وسائط أخرى كـالتليفون والرسـائل باإلضـافة إلـي ذلـك فقـد تسـتخدم وسـائط إذاعيـة أو 

 .و تسجيلية أو اليكترونية أو من خالل الشبكة العنكبوتية تلفزيونية أ
 :التعليم والتعلم بوسائط المادة المطبوعة -0

تمثـل المــواد المطبوعــة وضـعًا مركزيــًا فــي مقـررات التعلــيم المفتــوح والتعلـيم عــن بعــد وهـي ذات أهميــة عاليــة لفهـم كيفيــة اســتخدامها 
 نأ للطـالب علـى الـتعلم الفعـال وبمـا هجيـة التأكـد مـن تشـجيع مـوادهم التـي يكتبونهـاقبل التعليم وكيف يستطيع كتاب النصوص المن

خـذ هـذه العوامـل فــي أخبـراتهم الحياتيـة فالبــد مـن  ىهم الخاصـة فـي الــتعلم اسـتنادًا إلـسـاليبآولهـم   طـالب التعلـيم يغلـب علـيهم طــابع
ســاليب الــتعلم لــديهم وطــرائقهم ومهــاراتهم والســياق آر إلــي لــذلك البــد مـن النظــ .االعتبـار عنــد كتابــة أي نــص تعليمــي وتصــحيحه 

 .الذين يتعلمون في إطاره والذي يتحكم في تصميم المادة المطبوعة 
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شـكاال محـدده السـتخدامها بواسـطة طــالب يعيشـون فـي شـبه عزلـة ،فإنهـا تحتـاج لتوجيـه عمليـة الــتعلم وأ ومادامـت المـواد تتحـد أطـرا
 اشـر فـي غـرف الصـف وذلـك تختلــف هـذه المـواد بدرجـة كبيـرة عـن الكتـب المنهجيـة المألوفـة، وعلــىبصـورة قريبـة مـن التـدريس المب

 .ساليب التعليمية وجه التحديد تحتوى مجموعة من اآل
خاصـة تـأثير اللغــة ، الـتعلم  ىيقـة تـأثير هـده المظـاهر علـطر  ىل والتقيـيم والبـد مـن االنتبـاه إلــتضـمن األهـداف والمحتـوي والتفاعـتو 

ن الطــالب هنـــا يتفــاعلون مــع المــادة المطبوعــة مـــن أن تأخــذ فــي االعتبــار أعلــيم لــذلك البــد للمـــادة المطبوعــة يحات فــي التوالتوضــ
ى وجــه التحديــد ن تسـعى المــادة المطبوعـة لبنــاء بعــض المظـاهر التفاعليــة وعلـألتفكيـر فــي المحتـوى وبــالطبع البــد خـالل القــراءة وا

مسـاعدة الطالـب علــى الفهـم واألسـلوب التفــاعلي  يجعـل المــادة التفاعليـة قـادرة عــل مليــة ،وهـذاو القيـام بمهـام عأفـي أنشـطة للتفكيــر 
 .تيي دراسة المادة المطبوعة يحقق اآلف

 .تعزيز المادة ويقرب الدارس من المؤلف  ىيعمل عل -1
 .يحفز القدرة على التعليم العميق -2
 .يركز انتباه الدارس ويشجع على األداء -3
 .اريساعد على ربط األفك -1

نــه يـزود المــتعلم أطبيعـة أدائــه ومهمـة مــا يقـرأ ،كمـا وللتقـويم أهميـة فــي المـادة المطبوعــة ألنـه يمثـل التغذيــة الراجعـة للمــتعلم فتعـرف 
جــل التقــويم الــذاتي ويكشــف للقــائمين بــأمر التعلــيم عــن بعــد عــن مــدى فاعليــة أاإلجابــة عــن األســئلة إذا كانــت مــن  ىبتــدريبات علــ

فــي الصـــياغة  امناســب ان يتبــع أســـلوبأفهــم المــتعلم للــنص المكتـــوب البــد  جــل تعزيـــزأالمقدمــة للطـــالب ،ومــن ت المطبوعــة المقــررا
 .ها والكلمات والمصطلحات الفنية والفقرات واألسلوب المباشر في مخاطبة الدارساؤ يراعي طول الجملة وبن

 :التعليم والتعلم خالل وسائط اإلعالم  -0
 اإلذاعة والوسائط المسجلة -1
نــه يغطـي مسـاحة كبيـرة مــن االسـتفادة مـن التطـور الهائـل فــي تقنيـة االتصـاالت خـالل العقــدين أايـا البـت اإلذاعـي مـن مز  -2

تميــــز البـــث اإلذاعـــي بالفوريــــة حيـــث يقــــدم يي و عـــر مــــن الدارســـين فـــي مــــدى البـــث اإلذا الماضـــيين ولـــذلك يقــــع عـــدد كبيـــ
 :تي يها مع األخذ في االعتبار اآللمشاركة والرد علحداث فور وقوعها وتتيح البرامج اإلذاعية فرص اعلومات واألالم
 المصادر   -2نــــوع المستمعين                          -1
 وقات البث ألالبرمجة   -7األهـــــداف                                -2
 التقويم   - 9المحتوى للمادة التعليمية                  -3
 التكلفة المالية  - 2               الشكــــــل      .اإلطـــــار -1
 المــــــواد الداعمـــة -1
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 :األشرطة السمعية _ 2
ر االنـدماج النشـط مـن قبـل الـدارس فـي العمليـة التعليميـة سـيعمليـة التعليميـة وتالتكمن قوتها في إتاحـة الفـرص للـتحكم فـي 

طة بالمــادة المطبوعـــة  فتضــمن اســـتخدام م ظـــروفهم ويمكــن ربــط األشـــر ئــلمــين  االســـتماع فــي أي وقـــت يالوتتــيح للمتع.
مـن ثـم يـتحكم فـي اسـتخدام و خـر فـي أي وقـت يشـاء آ ىللـدارس حريـة االنتقـال مـن وسـيط إلـحاستي السمع والنظر وتنتج 

 .الوسائط
 :البث التلفزيوني -5

نتـ  إالخـر ن اآلسـمعية ورغـم اخـتالف كـل وسـيط عـال إلذاعيـة ورطة اااألشـاج يتبع فيها نفس األسلوب في تخطيط وتصميم وا 
 .ن هناك جوانب تشابه بينهما أ

 .يعتبر التلفزيون وسيطًا سمعيًا وبصرياً : أوال           
 .الفورية ويعطى شعورًا بالمشاركة   ىيقوم التلفزيون مثل اإلذاعة عل: ثانيا     
خيـره اإلذاعيـة حيـث تقـوم اآل ب المشـاركةالمشـاركة مـع اخـتالف ضـعيف عـن أسـلو  ىدين علـيحفـز التلفزيـون المشـاه: ثالثـاً     
 ( 1291الكلوب،)كل من اإلذاعة والتلفزيون خصائص أهمها لخبرة التمثيل و العين العقلية لكن  ىعل
 .عرض الخبرات والتجارب المباشرة -1
 .يوضع المبادئ التي تشمل الحركة  -2
 .يوضع  األشياء من خالل نماذج مادية -3
 .بعاد الثالثية يوضع األشياء ذات األ -1
 .المدمجة ذات الحركة البطيئة  أو تسريع الفيلم أو شريط الفيديو  األقراص اماستخد -1
 .تدريس بعض المفاهيم العملية والتقنية المتقدمة   -2

قــد تكــون هــذه العــروض أو المهــام التــي يؤديهــا التلفزيـــون التعليمــي وســيلة لتعزيــز التــدريس وبــنفس القــدر قــد يكـــون دور 
ن  أإال .فــي تقيـيم المـواد اإلذاعيــة  المـواد التلفزيونيــة والفيـديو نفـس الخطــوات التـي تتبـع األشـرطة البصـرية وتتبـع فــي تقيـيم

ونظـرًا للتكلفـة العاليـة ألجهـزة إرسـال البـث التلفزيـون . متشـابهة  ىلكـن المبـادئ األساسـية تبقـ ، هنالـك بعـض االختالفـات
 (.1229سالمة ،)في بداية تحتاج لدعم الدولة في شراء المعدات الالزمة 

 :أشرطة الفيديو واألقراص المدمجة -8
جـــل مزيـــد مـــن الفهـــم واالســـتيعاب وتســـمح لهــــم أعـــده مـــرات حســـب حاجتــــه للمتابعـــة مـــن  اهـــذه المعـــدات للـــدارس فرصـــ يحتـــت

كبـر عــدد مــن اللقطــات فــي أيق بالمتابعـة حســب ســرعة تعلمهــم للمـادة التعليميــة وعنــد التقيــيم يؤخــذ فـي االعتبــار تجميــع وتنســ
 .لموضوع المقدم إطار وحدة ا
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 :معايير الجودة النوعية في البرمجيات الحاسوبية

 :البرمجية التعليمية
نتاجهـا فـي صـورة بـرامج مية متعددة للوسائط المعبرة عن هي تلك الوسائل التعلي محتوى الـدارس وأنشـطته والتـي يـتم إعـدادها وا 

ولكــن توصــف البرمجيــة التعليميــة بأنهـــا ( 2333م ، ســال)حاســوب فــي ضــوء معــايير محــددة ووفقــًا ألهــداف تعليميــة محــددة 
 .جيدة بشرط توفر مجموعة من معايير لهذه البرمجية منها

مجموعـة أهـداف سـلوكية أخــرى  ىاسـتخدامها تــم ترجمـة هـذا الهـدف إلــتحديـد الهـدف العـام مـن البرمجيــة التعليميـة ومجـال  -1
 .يمكن قيامها ومالحظتها

 .مية لميول ومستويات وقدرات الفئة المستهدفةمة البرمجية التعليءالتأكد من مال -2
 .أو وصف المتطلبات السابقة عند المتعلم ألهميتها في تحديد نقطة البدء في اإلعداد       تحديد السلوك -3
 .توفير عامل التفاعل بين المتعلم والبرمجية وفقًا لطبيعة المحتوى -1
 .ةب والتشويق واإلثارة في البرمجية المنتججذلتوفير عنصر ا -1
 .تحديد نمط التحكم في البرمجية من جانب المتعلم أو العكس وحجم هذا التحكم     
 .توفير أمثلة وأنشطة بديلة ومتنوعة تناسب مستوى الفئة المستهدفة  -2
 .توفير مجموعة من التمارين والتدريبات في البرمجية بالمحتوى التعليمي -7
 .توفير التغذية الراجعة وتنوع أساليب تقديمها  -9
 .اعاة التنظيم السيكولوجي والمنطقي في عرض المحتوى التعليميمر  -2
 :ولضمان الجودة النوعية في البيئة التعليمية الحديثة اقترح المعايير اآلتية   

لــزوم معرفـــة مميـــزات وخصـــائص الوســـائط االلكترونيـــة قبـــل اســـتخدامها ،وذلـــك مـــن اجـــل اســـتغالل خـــواص القـــوة لكـــل  -1
 .كما يجب إن يناسب اختيار الوسائط طبيعة وموضوع المقرروأهدافها ،تالفي نقاط الضعف 

ضرورة وجود هيئة أكاديمية مدربة تـدريبًا جيـدًا علـي كيفيـة اسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة والقـادرة علـي التعلـيم بفاعليـة مـن  -2
 .خالل التفاعل عن بعد مع الدارسين أو المشرفين

هـارات أساسـية السـتخدام الوسـائط االلكترونيـة الحديثـة كـي يسـتطيعوا يجب علي الدارسين عن بعـد إن يتعلمـوا مجموعـة م -3
 .المشاركة في العملية التعليمية

ضـرورة وجـود منتجـين ومعـدين ومبـرمجين للعمـل مـع الهيئـة األكاديميـة فـي تطـوير المـواد التعليميـة التـي تسـتخدم األجهـزة  -1
 .االلكترونية الحديثة

ت الدراســـي المختلفـــة والســـيما عنـــد اســـتخدام التكنولوجيـــا االتصـــاالت المتزامنـــة تنظــيم أوقـــات اإلرســـال لتتوافـــق مـــع أوقـــا -1
 .كالمؤتمرات المسموعة والمرئية والمحادثات المباشرة وغرف الصف االفتراضية
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 :التجارب العربية في مجال الجودة واالعتماد 
تعنــي بضــمان جــودة التعلــيم وبعمليــات ات هيئــات ومراكــز ومؤسسـات عامــة وخاصــة يانتشـرت فــي العــالم منــذ مطلــع التســعين

مخرجـات التعليميـة ومتابعـة جـودة ال ىيير عمليـة وضـوابط محـدده وصـوال إلـمعـاى معتمـدة بـذلك علـللمخرجات    يم الذاتيالتقو 
عليميـــة ومســـاعدتها علـــى رفـــع عمالهـــا فـــي فتـــرات متعاقبـــة للتأكـــد مـــن تـــوفر المقومـــات األساســـية ألداء المؤسســـات التأ نتـــائج 
 .غراضها من خالل مخرجاتها أ أهيلها لتحقيق ئها وتادأمستوى 

هــا يجابيــة فـي معظـم البلــدان العربيـة نحـو إنشــاء هيئـات لضـمان الجــودة واتخـذت هـذه الهيئــات عـدة أنمـاط منإهنالـك توجهـات 
الـوطن العربـي  هيئـة فـي ةعشـر  ت مسـتقلة ،وبلـغ عـدد الهيئـات ثـالثمجالس الوزراء أو هيئال ما هوماهو للتعليم العالي ومنها 

ن هنالـك شـبكات ومجـالس إقليميـة عربيــة تعنـي بـالجودة مثـل مجلـس العربــي للجـودة واالعتمـاد باتحـاد الجامعـات العربيــة أكمـا 
   :ص لبعض الهيئات مثللخن أن م والشبكة العربية لجودة التعليم العالي ويمكن 2337والذي تأسس عام 

 :ليبيا_عليمية مركز ضمان الجودة واالعتماد للمؤسسات الت -0
، وهـو الجهـة المعنيـة قانونـًا بموضـوع ضـمان الجـودة واالعتمـاد بمؤسسـات التعلـيم 2332لسـنة ( 121)ه بموجب قرار رقم ؤ تم إنشا

ن يكــون مرجعيـــة ألمســتمر فــي كافـــة قطاعــات التعلــيم و جــل التحســـين والتطــوير اأويقــدم المركــز إســـهامات فعالــة مــن  العــالي بليبيــا
 .عالمياً  بيوت الخبرة والمركز المعترف به حدأة و ودقيادية لضمان الج

 :مصر -الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد -5
دراســة لتطــوير  عــدتأ للمجلــس القــومي للتعلــيم العــالي و  م وتتبــع 2331تـم إنشــاء أول لجنــة قوميــة لضــمان الجــودة واالعتمــاد عــام 

م بموجـــب القـــانون 2332ها فـــي الخـــامس مـــن يونيـــو ئصــدر قـــرار إنشـــاو هيئـــة مســـتقلة تتبـــع لمجلـــس الـــوزراء  ىاللجنــة القوميـــة إلـــ
م وتـم تعيـين مـديرها بدرجــة وزيـر ويعاونـه ثالثـة نـواب يعييـنهم رئــيس الجمهوريـة واحـد للتعلـيم العـالي والثــاني 2332لسـنة ( 92)رقـم

مشــاريع  لتطـــوير  2مســتمر مـــن خــالل جــودة التعلـــيم وتطــويره الضــمان  ىلتعلـــيم التقنــي ،وتهــدف الهيئـــة الــللتعلــيم العــام والثالــث ل
عـــد تمليــون دوالر و  333غ حجــم تمويلهـــا بلــ قـــدالصـــناديق العربيــة والعالميــة و  التعلــيم والتــي تـــم تمويلهــا مــن البنـــك الــدوالي وبعــض

 .نجح التجارب العربيةأالهيئة من 
 :تونس -الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واالعتماد -5
 .كهيئة مستقلة تتولي عملية التقييم وضمان الجودة واالعتماد بالتعاليم العالي 2339لسنة ( 12)رقم ها بموجب القانون ؤ تم إنشا
 :األردن–مؤسسات التعليم العالي هيئة اعتماد  -8

حيــث تأسسـت كمجلــس اعتمــاد لمؤسســات  2331لســنة ( 1)ت فــي األردن بموجــب قـانون التعلــيم العــالي والبحــث العلمـي رقــم ئأنشـ
وبــدأت بمفهـــوم وضــع معـــايير اقــرب إلـــى تــرخيص مزاولـــة  2331يتبـــع لــوزارة التعـــاليم العــالي والبحـــث العلمــي عـــام  التعلــيم العــالي

كسـابها صـفة  ىن جودتـه دفـع نحـو تحويـل المجلـس إلـالعمل إال أن الطموح لتحسين نوعية التعلم وضـما هيئـة مسـتقلة عـن الـوزارة وا 
ر ويعنـي بــإدارة ملكيـة وتتميـز هـذه الهيئــة بالرقابـة ومتابعـة المؤسسـات التعلــيم المؤسسـة وتتبـع لمجلـس الـوزراء ومــديرها بدرجـة وزيـ

 .العالي
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 :اتحاد الجامعات العربية –مجلس ضمان الجودة واالعتماد  -2
ومباركـــة مــن المـــؤتمر العـــام  1222اعتمـــاد الجامعــات العربيـــة فــي األمانـــة العامــة لالتحـــاد عــام تقــديم  و تــم إنشـــاء مكتــب تنســـيق

راء التعــاليم العـالي والبحــث العلمــي فـي الــوطن العربــي ،حيــث قامـت األمانــة العامــة لالتحـاد باتخــاذ الخطــوات اإلجرائيــة السـابع لــوز 
ي الجامعـــات إلنشــاء المكتـــب وكلفـــت لجنــة مـــن المتخصصـــين قامــت بوضـــع دليـــل مفصــل للتقـــويم الـــذاتي والخــارجي واالعتمـــاد فـــ

اء ،وتابعــت إنشـاء وحــدات التقــويم الــذاتي والخــارجي بالجامعــات وعقــد ورشــات الجامعــات العربيــة األعضــ ىالعربيـة ثــم توزيعــه علــ
دراكـــا مـــن األمانــة العامـــة التحـــاد الجامعــات بأهميـــة قيـــام هيئـــة .العمــل التعريفيـــة لنشـــر ثقافــة الجـــودة وتوضـــيح مهــام وواجبـــات  وا 

قـرار ضـمان الجـودة واالعتمـاد وثـم إالتعـاون مـع هيئـة مستشـارين بتقـدير دراسـة إلنشـاء مجلـس لبلضمان الجودة فقـد قامـت  نشـاء وا 
ليتطلــــع بمهمــــة مســـــاعدة  2337ان مــــالتنظيمــــي  وتحديـــــد مهــــام ووحــــدات المكتــــب التنفيــــذي لـــــه فــــي ع هنظامــــه األساســــي وهيكلــــ

الجامعــات العربيــة لتطـــوير التعلــيم العــالي وتحســـين جودتــه مـــن خــالل نشــر ثقافـــة الجــودة وتــوفير اإلطـــارات المرجعيــة لمؤسســـات 
 .يم العالي وبرامجها وتقديم الخدمات االستشارية والتدريبية الداعمة لهذه العملية واعتماد مؤسساتهالتعل

 :( ARO&A)–المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم  -6
ربحيــة هـي جمعيـة دوليـة غيـر ( الشـبكة العربيـة لضـمان الجـودة واالعتمـاد فــي التعلـيم )المنظمـة العربيـة لضـمان الجـودة فـي التعلــيم 
التركيــز  و وغايتهــا األساسـية النهــوض بمسـتوى جــودة التعلـيم العــالي بشـكل عــام 2337تأسسـت فــي بلجيكـا فــي شـهر يوليــو عـام 

 .العالم العربي بشكل خاص والهدف منها ىعل
 .تبادل المعلومات حول ضمان الجودة -1
 .ضمان الجودةلبناء هيئات جديدة  -2
 .وضع معايير جديدة إلنشاء هيئات الجودة -3
 نشر الممارسات الجيدة في ضمان الجودة  -1
 .هيئات ضمان الجودة في البلدان المختلفةتعزيز االتصال بين  -1

- :النتائج 
 .البيئة  التعليمية فيوالتعليم عن بعد على التكامل  تعتمد العملية التعليمية في التعليم المفتوح -1
بيئــة تعليميـــة متعــددة فعالـــة ومناســـبة و علـــيم عــن بعـــد علـــيم المفتــوح والتضــرورة اســـتخدام الجامعــات المقدمـــة لبــرامج الت -2

 .لبيئات الفئات المستهدفة
 .الوحدة الدراسية هي المطبوعة المعتمدة في معظم الجامعات العالمية المفتوحة ولها معايير تضبط جودتها -3
قـويمي يقـوي العالقـة بـين للتحسـينات الدراسـية أهميـة أساسـية فـي التعلـيم المفتـوح والتعلـيم عـن بعـد ألنهـا وسـيط تعليمـي ت -1

 .الدارس والمشرف والمؤسسة التعليمية
 .بروز مجتمعات المعرفة ىية المعلومات واالتصاالت أفضت إلتقن في العولمة ثورة -1
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حـــد الــدعامات الرئيســية لمجتمعـــات أمفتــوح والتعلـــيم عــن بعــد اآلثــار المترتبــة علـــى مجتمعــات المعرفــة وبـــروز التعلــيم ال -2
 .المعرفة

- :التوصيات
لمؤسســات الجامعيـــة التقليديــة والطـــالب الدارســين بنظـــام الطـــالب ارنــة بـــين مســتوى التحصـــيل الدراســي إجــراء دراســـة مق -1

 .التعليم المفتوح والتعليم عن بعد
تنسـيق الجهــود بــين الجامعــات فــي مجــال التعلــيم المفتــوح والتعلـيم عــن بعــد واالســتفادة مــن المــوارد المشــتركة خاصــة فــي  -2

 .ة التعليميةحل مشكالت البيئ
ة معـايير الجـودة ألة فـي هـذه الدراسـة والمرتبطـة بمسـإجراء دراسات متعمقة حول بعض المؤشرات واإلجراءات غيـر الـوارد -3

 .النوعية في مؤسسات التعليم المفتوح والتعليم عن بعد 
تعلـيم المفتــوح والتعلـيم عــن كترونيــة الشـاملة لجميــع المجـاالت وتطــوير أسـاليب التقــويم المسـتخدمة فــي الإاالبنـاء المنـاهج  -1

 .بعد
ب الحلـــول  ودراســـة قضـــاياه وتجريــــب نســـأالمفتـــوح والتعلـــيم عـــن بعـــد لتحديـــد تشـــجيع البحـــث العلمـــي فـــي مجـــال التعلـــيم  -1

 .برمجياته
تــوفير الـــدورات التدريبيـــة وورش العمـــل ألعضـــاء هيئــة التـــدريس لتمكـــين الجميـــع مـــن اســتخدام هـــذه الخدمـــة فـــي العمليـــة  -2

 .التعليمية
 :ئمة المراجعقا
أساســيات نظــام التعلــيم المفتــوح ،التعلــيم عــن بعــد وجودتــه النوعية،الشــركة المصــرية العالميــة للنشـــر :الكيالنــي ،تيســير زيــد -1

 .2331،بيروت،
التعلـيم عـن بعـد الكترونيـًا أنمـاط وخصــائص ورقـة قـدمت لمـؤتمر التعلـيم عـن بعـد فـي السـودان خــالل :األمـين ،صـالح مـن  -2

 .1/2/2331-33/1الفترة 
-33/1جامعــة جوبـــا خـــالل الفتـــرة :تقنيــات التعلـــيم عـــن بعــد ورقـــة مقدمـــة لمـــؤتمر التعلــيم عـــن بعـــد :خليفــة ،احمـــد هاشـــم  -3

1/2/2331. 
 .2333تقرير التنمية اإلنسانية العربية ،: UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -1
تقريـر زيــارات االســتطالعية للجامعــات الحكوميــة : المركـز الــوطني لضــمان الجــودة واعتمـاد المؤسســات التعليمــة والتدريبيــة -1

 .27/2/2313-23خالل المدة من 
التعريــف باالنترنيـت والوسـائل االلكترونيــة المختلـف واسـتخداماتها فــي العمليـة التعليميـة وتكنولوجيــا :الباز،جمـال دمحم قاسـم  -2

 .2331ح الوطنية ،نابلس جامعة النجا:مؤتمر العملية التعليمية في عصر االنترنيت :التعليم 
 .2331جامعة أفريقيا العالمية :سلسة إصدارات كلية التربية :التعليم المفتوح والتعليم عن بعد : شمو، علي دمحم   -7
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 .1227التعليم عن بعد والتعليم المفتوح ،فلسطين جامعة القدس ،:نشوان ،يعقوب حسين  -9
ورقـة عمـل جامعــة : هدافـه وخصائصـه بـين القبـول والـرفض التعلـيم عـن بعـد فـي عصـر المعلوماتيــة أ :حربـي ،منيـر عبـدهللا  -2

 .2332طنطا ،
 .دراسة خليفة:الخطيب ،دمحم بن شحات  -13
 .2331دار الوفاء : بكر ،عبدالجواد ،قراءات في التعليم عن بعد ،اإلسكندرية  -11
 .1222ق ،عمان ،دار الشرو : التكنولوجيا في عملية التعلم والتعليم الطبقة الثانية .الكلوب ،بشير عبدا لرحيم  -12
القــاهرة ، عـــالم الكتــب ،الطبقــة الثانيـــة : تكنولوجيــا التعلـــيم فــي عصــر المعلومـــات واالتصــال : زيتــون ،كمــال عبـــدا لحميــد  -13

،2331. 
 .2333منظومة تكنولوجيا التعليم ،مكتبة الرشد ، الرياض،:سالم ،احمد ،دمحم وسريا ،عادل  -11
 مفهومة ،فلسفته ،أهدافه ، أهميته :عن بعد حمدان ،دمحم سعيد والتعليم المفتوح والتعليم  -11
وســـائل االتصــــال والتكنولوجيـــا فـــى التعلــــيم ،الطبعـــة الثانيـــة ،دار الفكــــر للطباعـــة والنشـــر ،عمــــان :ســـالمة، عبـــدالحافظ دمحم _ 12
،1229. 

د فـى الســودان نظـام دعـم الطـالب فـى مؤسسـات التعلـيم عـن بعـد ورقـة قـدمت لمـؤتمر التعلـيم عـن بعـ:الصـديق ،مختـار عثمـان _17
 .2331يونيو1مايو الى 33،الحاضر والمستقبل ،جامعة جوبا باالشتراك مع سوداتل فى الفترة 

18 _ (QAA) guiudelines quality assurance agency for higher educations on the quality assurce 
of distance Learning. 
19_(ihets) Indiana higher education telecommunications system (1999) guiding .principles for 
faculty in distance leaning.   

LEARNING.HTM-WWW.ABAHE.CO.UK/DISTANCE -20 
.UNICTIONTWWW.COLORODO.EOLU/COM.M -21 

.WWW.FACALTY.KSU.EDU.SA/MSHM -22 
MAROLAN.COM-WWW.HUSSEIN -23 

.WWW.MANSU.MANS.EDU.EG -24 
 

  

 
 

http://www.abahe.co.uk/DISTANCE-LEARNING.HTM
http://www.colorodo.eolu/COM.MUNICTIONT
http://www.facalty.ksu.edu.sa/MSHM
http://www.hussein-marolan.com/
http://www.mansu.mans.edu.eg/
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ــــــالقنــــــــــــشرعية االختالف في ) ــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ  (بين اإلباحة والمنع ــوتـــ
 

 مختار دمحم العماري عبد القادر . د
 أستاذ مساعد

 راسات اإلسالميةقسم الد        
 :تمهيـــــد

الحمـد   رب العـالمين والصـالة والسـالم علـى الهـادي بـإذن ربـه إلـى سـواء السـبيل،فإن مسـألة القنـوت فـي صـالة الصــبح  
وفــي غيــره مســألة اختلــف فيهــا أهــل العلــم والفقهــاء منــذ القــديم، ومــن الفقــه ومــا يجــب علــى أهــل العلــم عنــد التفصــيل فــي مثــل هــذه 

خالفية؛ أن يكون الحديث بأسـلوب أدب الخـالف فـي فـروع الفقـه المعروفة،بعيـدا عـن التشـنيع والتضـليل والتبـديع،وال ُتثـار المسائل ال
فأهـل :"الفـتن بـين أفـراد المجتمـع المسـلم لمـا فيـه سـعة ورحمـة ألن ذلـك يخـالف مـنهج أهـل السـنة، قـال ابـن القـيم فـي كتابـه زاد المعـاد

ويقولــــون ِفعلــــه ......وبــــين مــــن اســــتحبه عنــــد النــــوازل وغيرهــــا ، -صــــد مــــن داوم علــــى فعلــــهيق–الحــــديث متوســــطون بــــين هــــؤالء 
سـنة،وتركه سـنة، ومــع هـذا فـال ُينِكــرون علـى مـن داوم عليــه، وال يكرهـون فعلـه، وال يرونــه بدعـة، وال فاِعلـه مخالفــا للسـنة، كمــا ال 

 .(1)ًا مخالفًا للسنة،بل من قنت فقد أحسن،ومن تركه فقد أحسنُينكِرون على من أنكره عند النوازل،وال يرون تركه بدعة،وال تارك

يقنت في صالة الصبح،وذلك بحضور الصحابة وغيـرهم،والخالف فـي هـذا األمـر يّتسـع  -رضي هللا عنه-وقد كان عمر
 .(2)للجميع،ألن هذا يعّد من الخالف وال ينكر فيه على رأي المخالف

الف بــين علمــاء المــذاهب الفقهية،والـذي هــو واقــع ال محالــة،كما ذكــر ابــن ولعـل اختيــاري لهــذا البحــث الــذي هـو محــل خــ
كيـف  -رحمكـم هللا  –فتـأملوا :" -رحمـه هللا  -؛ وقـال الشـاطبي (3)"فإنه أمر البـد منـه فـي النشـأة اإلنسـانية:"  -رحمه هللا  –القيم 

فـي كثيـر مـن المســائل  –رضـوان هللا علـيهم  –ابة ، للتأكيـد علـى أن الخـالف جــرى بـين الصـح (4)"صـار االتفـاق محـااًل فـي العـادة
الفقهيـة، وكـل واحـد مـنهم يسـوغ لصـاحبه اجتهـاده، مـن غيـر لــوم وال تعنيـف لمـن خالفـه، فمـا وقـع بـين الصـحابة مـن االخـتالف فــي 

لتبـاين األنظــار  المسـائل الشـرعية، ومــا وقـع بـين غيــرهم مـن المجتهدين،البــد منـه لوجـود الظنّيــات فـي الشــريعة، والتـي تكـون مجــاالً 
حكـــم بحكمتــه أن تكـــون فــروع هـــذه الملــة قابلـــة لألنظــار، ومجـــااًل للظنــون، وقـــد ثبــت عنـــد  -تعــالى -فـــإن هللا "واخــتالف المــدارك،

النظــار أن النظريــات ال يمكــن االتفــاق عليهــا عــادة، فالظنيــات عريقــة االخــتالف، لكــن فــي الفــروع دون األصــول، وفــي الجزئيــات 
نمـا (5)"ك ال يضر هذا االختالفدون الكليات، فلذل ؛ وال شك أن الخـالف الفقهـي فـي ذاتـه كمـا يقـول ال ينـتهض إلحـداث الفرقـة، وا 

                                                                 
1
 .م0999،طبعة دار التقوى،0/001زاد المعاد،البن القيم  -

2
 islamweb,net/إسالم ويب/مركز الفتوى 2111-6-24/دعاء القنوت،معناه وحكمه/6694بتصرف عن فتوى رقم -

3
 .02/109.الصواعق المرسلة،البن القيم-

4
 .0/411االعتصام للشاطبي ،-

5
 .2/039االعتصام،للشاطبي-
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؛ لبيـان أوجـه الخـالف وأتبـاع اآلداب التـي يجـب مراعاتهــا (1)"تتسـبب الفرقـة عـن ضـيق الصـدور، واسـتحكام الهوى،والتعصـب للـرأي
 .أنهم تعمدوا ترك الحق الذي بان لهم،بل يلتمس لهم العذر في ذلكعند الخالف، بإحسان الظن بالعلماء وأن ال يعتقد 

 الفصل األول
 في تعريف القنوت ومشروعيته

 

- :تعريف القنوت لغة واصطالحًا ، وفيه مطلبان: المبحث األول
 تعريفه لغة : المطلب األول

ـــوت لغــة ويطلــق القنــوت فـي اللغــة علــى معـان  كثيــرة منهــا  مشــتق مـن الفعــل الثالثــي َقَنـَت،ويجمع علــى ُقن ـت،: القنــــــــــــــ
ِإن  اْلُمْســـــِلِميَن َواْلُمْســـــِلَماِت َواْلُمـــــْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَنـــــاِت َواْلَقـــــاِنِتيَن َواْلَقاِنَتـــــاِت  :الطاعــــة، وهـــــذا هـــــو األصــــــــــــــــــــل، ومنــــــــــــــه قولـــــه تعالــــــــــــــــى

ـــــاِدَقاِت وَ  ـــــاِدِقيَن َوالص  ــــــَوالص  ـــــاِئِميَن َوالص  َقاِت َوالص  ِقيَن َواْلُمَتَصـــــدِّ ـــــاِبَراِت َواْلَخاِشــــــِعيَن َواْلَخاِشـــــَعاِت َواْلُمَتَصـــــدِّ ـــــاِبِريَن َوالص  اِئَماِت الص 
 .(2)  َرًة َوَأْجًرا َعِظيًماَواْلَحاِفِظيَن ُفُروَجُهْم َواْلَحاِفَظاِت َوالذ اِكِريَن َّللا َ َكِثيًرا َوالذ اِكَراِت أََعد  َّللا ُ َلُهْم َمْغفِ 

َحــاِفُظوا  :كنـا نـتكلم فـي الصـالة يكلـم الرجــل صـاحبه وهـو إلـى جانبـه حتـى نزلـت: )السـكوت، قـال زيـد بـن أرقـم: والقنـوت
اَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ّلِل ِ َقاِنِتين َلَواِت َوالص   .(4)(ن الكالم رنا بالسكوت و ُنهينا عن الكالم فأمسكنا عمِ فُأ (3)َعَلى الص 

وحقيقــة القانــت أنـــه القــائم بــأمر هللا فالـــداعي إذا كــان قائمـــًا : المشـــهور فــي اللغــة أن القنـــوت الــدعاء، وقـــال: قــال الزجــاج
- قانت؛ ألنه ذاكر   وهو قائم على رجليه، فحقيقة القنوت العبادة والدعاء   : ُخص بأن يقال له

 .القيام: هاأصل القنوت في أشياء فمن: قال أبو عبيد

 .الصالة ويقال للمصلي قانت : والقنوت أيضاً 

 .القنوت القيام بالطاعة التي ليس معها معصية : وقيل

قامة الطاعة، والسكوت: القنوت على أربعة أقسام: قال ابن األنباري  .الصالة، وطول القيام، وا 

ذا تواضع   تعالى، كلها: وأقنت ذا أطال الغزو، وا   .عن ابن األعرابي إذا أدام الحج، وا 

، وقد نظمها زين الدين العراقي في ثالثة أبيات  :(5)وذكر ابُن العربي أن القنوت ورد لعشرة معان 

 ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد        مزيدا على عشر معاني مرضيـــه

ـــــــ ـــــــ ــراره بالعبوديــــــ ــــةدعاء خشوع والعبادة طاعـــة          إقامتها إقــ ـــــــ  ـــــــ

ه ــ  سكوت صالة والقيــام وطوله          كذاك دوام الطاعة الرابح القنيـ
                                                                 

1
 .64مراعاة الخالف ، -

2
ة -   .61سورة األحزاب ، اآلي
3
 .261سورة البقرة ، اآلية - 
4
 .، باب ال الم في الصالة 78/8268/ 2: رواه مسلم  - 
5
 .2/491فتح الباري البن حجر،-
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 تعريفه اصطالحًا : المطلب الثاني

، والمـراد بــه هنـا الـدعاء فــي :"هــو الـدعاء فـي الصــالة، قـال ابـن حجــر: القنـوت فـي االصـطالح القنـوت يطلـق علــى معـان 
 .( 2)"والمراد بالقنوت الدعاء في آخر الصالة:"قال الباجي (1)الصالة على محل مخصوص من القيام

 .(3)القنوت بالعرف مستعمل في دعاء مخصوص: قال الماوردي

 .(4)اسم للدعاء في الصالة في محل مخصوص من القيام: وقيل

يــراد بـه إطالــة ، و (5)(أفضـل الصـالة طــول القنـوت: )ويـرى ابـن القــيم أن القنـوت يطلــق علـى إطالـة القيــام للقـراءة؛ لحــديث
 - (6)-القيام للدعاء، والثنــــــاء كما فعله رســـــــــول هللا 

 :مشروعية القنوت وفيه ثالثة مطالب: المبحث الثاني

  القائلون به وأدلتهم عليه: المطلب األول

أبــو بكــر، –لراشـدون ذهـب إلــى القـول بــالقنوت الكثيـر مــن الصــحابة والتـابعين، وأكثــر أهـل العلــم، فمــن الصـحابة الخلفــاء ا
وأنــس بـــن مالـــك وأبـــو هريــرة، وابـــن عبـــاس والبــراء بـــن عـــازب، وأبـــو موســى األشـــعري وغيـــرهم، ومـــن  –وعمــر، وعثمـــان، وعلـــي 

أبـو حنيفــة : سـعيد بـن المسـيب، ودمحم بـن سـيرين، وعـروة بـن الزبيـر، وعمــر بـن عبـد العزيـز وغيـرهم، ومـن األئمـة الفقهـاء: التـابعين
ومــذهب أبــي (7)"القنــوت واجــب عنـد أبــي حنيفــة: "عي، واألوزاعـي، وأحمــد بــن حنبــل وغيرهم،قـال الكاســانيومالـك بــن أنــس، والشــاف
 .وهو قول المالكية،والشافعية، والحنابلة،والظاهرية، ولكنهم اختلفوا في وقته كما سُنبين الحقا(8)يوسف ودمحم أنه سنة

 :استدل القائلون بمشروعية القنوت بأدلة منها

 .(9)(قنت شهرًا بعد الركوع في صالة الفجر يدعو على بني عصية  --أن النبي ) : --عن أنس 

 (10).كان يوتر فيقنت قبل الركوع-ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسول هللا-رضي هللا عنه-وعن ُأبي بن كعب

، اللهــم إنـي أعــوذ برضـاك مــن ســخطك: )كــان يقـول فــي آخـر الــوتر --أن النبــي :  --وعـن علــي بـن أبــي طالـب 
 .(1)(وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

                                                                 
1
 .المصدر السابق-

2
 .0/290المنتقى،-

3
 .2/810الثاوي ال بير : ينظر  - 
4
 .2/216حاشية الجمم علل المنهج : ينظر  - 
5
أفضم الصالة طول القنوت 8101، برقم  2/871: رواه مسلم  -   .، باب 
6
 .8/212زاد المعاد : ينظر  - 
7
 .0/216بدائع الصنائع للكاساني، -

8
سنة هدي ، وتركها يوجب إساءة وكراهية كالجماعة واألذان واإلقامة ونحو ذلك وسنة زوائد، وتركها ال يوجب ذلك كسير :السنة عند الحنفية نوعان -

اً،وسميت سنة زوائد ألنها -ملسو هيلع هللا ىلص-السجود،وهي بهذا المعنى ما واظب عليه النبيفي لباسه وتطويله القراءة والركوع و-ملسو هيلع هللا ىلص–النبي  عليها ولم يتركها إال أحيان
انظر .ليست من مكمالت الدين وشعائره بخالف سنة الهدي،فهي من السنن المؤكدة القريبة من الواجب التي يضلل تاركها ألن تركها استخفاف بالدين

 .0/016المحتار، ابن عابدين،رد
9
 .، باب استجاب القنوت في جميأ الصالة إذا نزلت بالمسلمي  نازلة  8110:برقم  2/861:رواه مسلم  - 
10
-وهو ابن أبي عروبة-وقد أعله بأن جماعة رووه عن زبيد، وآخرون عن سعيد.0421:،كتاب القنوت في الوتر،حديث رقم2/31سنن أبي داود، -
ولم يذكروا فيه القنوت؛وصححه األلباني معتبراً إعالل أبي داود ليس "سم ربك األعلى وقل ياأيها الكافرون وقل هو هللا أحدسبح ا)كان يوتر بـ :"بلفظ

 .423حديث رقم039-2/031األلباني،إرواءالغليل،:بشيء التفاق الجماعة من الثقات على رواية هذه الزيادة،انظر
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 .(2)(يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا --مازال رسول هللا : )قال  --وعن أنس 

 .(3)(ال يصلي صالة مكتوبة إال قنت فيها  --كان رسول : )قال --وعن البراء بن عازب 

يقنـــت فــي الركعــة األخـــرة مــن صــالة الظهـــر،  --فكــان أبــو هريــرة  --ألقــربن صــالة النبـــي : قـــال  -- وعــن أبــي هريــرة
 .(4)وصالة العشاء، وصالة الصبح، بعدما يقول سمع هللا لمن حمده، فيدعوا للمؤمنين ويلعن الكفار

 .(5)(كان يقنت في صالة الصبح والمغرب --أن النبي : ) --وعن البراء بن عازب 

صـالة الغـداة، فلمـا رفـع رأسـه مـن الركعـة الثانيـة قـام  --حـدثني مـن صـلى مـع النبـي : قـال --ن دمحم بن سيرين وع
 .(6)هنيهة 

كـان إذا أراد أن يــدعو علـى أحــد أو يـدعو ألحــد قنـت بعــد الركـوع فربمــا قــال، إذا  --أن النبــي  --وعـن أبــي هريـرة 
اللهـم أنـج الوليـد ابـن الوليـد، وسـلمة بـن هشـام، وعبـاس بـن أبـي ربيعـة، والمستضـعفين (: ربنا ولك الحمد )سمع هللا لمن حمده : قال

 .(7)من المؤمنين، واشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف

 .(8)قنت حتى مات، وأبو بكر حتى مات وعمر حتى مات --أن رسول هللا :  --وعن أنس 

 أدلتهم عليه المانعون من القنوت و : المطلب الثاني

عبــد هللا بــن عمـر والزهــري والليــث بـن ســعد، والشــعبي، : ذهـب إلــى منــع القنـوت جماعــة مــن الصـحابة وأهــل العلــم، مـنهم
، وذهــب -صــاحب اإلمـام مالــك –يحيـى بــن يحيــى الليثـي : وحكـى بعــد أهـل العلــم أن الشـعبي أنكــره، وممــن ذهـب إلــى المنـع أيضــاً 

هــو : ر بعـض أهــل العلـم أنهـم يكرهـون القنــوت فـي الفجـر مطلقـًا عنــد النـوازل وغيرهـا، ويقولـون إلـى المنـع أيضـًا  علمــاء الكوفـة وذكـ
 .منسوخ، وفعله بدعة

 .(9)ما قنتُّ منذ أربعين عامًا أو خمسة وأربعين عامًا، إال وراء إمام يقنت -رحمه هللا–قال الليث بن سعد 

 :استدل المانعون من القنوت بأدلة منها

وأبــي بكـر وعمــر وعثمــان وعلــي  --يـا أبــت قــد صـليَت خلــف رســول هللا : قلــت ألبــي: جعي قــالعـن أبــي مالــك األشـ
 .(10)أي بني محدث: أكانوا يقنتون؟ قال نا بالكوفة قريبًا من خمسين سنة هاه

                                                                                                                                                                                                                 
1
 .ما جاء في القنوت  م باب 8879:برقم  8/676: رواه اب  ماجة  - 
2
 . 82117:، برقم 20/90: رواه أحمد في المسند  
3
ورواه الدار قطني في سننه  2986: ، برقم 2/891:رواه البيهقي في سننه  -  ، باب  2:، برقم 2/67: ، باب القنوت في الصلوات عند نزول نازلة ، 

 .القنوت وبيام موععه
4
 .ب استجاب القنوت في جميأ الصالة إذا نزلت بالمسلمي  نازلة، با 8171: برقم  2/861: رواه مسلم  - 
5
 .، باب القنوت في صالة الفجر  208، برقم  2/218: ،ورواه الترمذي  8117: م برقم  2/867: المصدر نفسه - 
6
 .م باب القنوت في الصلوات 8221: ، برقم  8/128: رواه أبو داود في سننه  - 
7
 " .اجعلها عليهم سني  كسني يوسف : "  --، باب دعاء النبي  8001:برقم  ، 2/621: رواه البخاري  - 
8
 .قومثالقنوت ، ورواه البزار ورجاله مو، باب  2/668: مجمأ الزوائد  - 
9
 .8/820بداية المجتهد : ينظر  - 
10
 .،باب ترك القنوت  202: ، برقم  2/212: رواه الترمذي في سننه  - 
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ف أبـي بكـر فلـم يقنـت، وصـليُت خلـف لـفلـم يقنـت، وصـليُت خ --صليُت خلف رسول هللا : قلت : وفي رواية النسائي
 .(1)يا بني إنها بدعة: ،وصليُت خلف عثمان فلم يقنت، وصليُت خلف علي فلم يقنت ثم قالتيقن عمر فلم

 .(2)(فـي شــــــيء من صـــــــــالته --ما قنت رسول هللا : )قال --وعن ابن مسعود

ظـه عـن أحـد مـن إنـي ال أحف: مـا منعـك مـن القنـوت، فقـال: صليُت خلف ابـن عمـر فلـم يقنـت، فقلـت: وعن أبي ِمْجلز قال
 .(3)أصحابي

 .(4)أن ابن مسعود كان ال يقنت في صالة الغداة: وبما رواه علقمة واألسود

 .(5)أن عبد هللا بن عمر كان ال يقنت في شيء من الصالة: وبما رواه مالك عن نافع

أيامـا ثـم  --هللا إنمـا قنـت رسـول : ويعجـب ويقـول! مـن أيـن أخـذ النـاس القنـوت؟: وبما ُروي عن الزهري أنه كان يقـول
 .(6)ترك ذلك

َبُهْم َفِإن ُهْم َظاِلُمونَ  :وبقولـه تعالــــى  .(7)َلْيَس َلَك ِمَن اأْلَْمِر َشْيٌء َأْو َيُتوَب َعَلْيِهْم َأْو ُيَعذِّ

 --زعـم بعــض الكــوفيين أن هـذه اآليــة ناسـخة للقنــوت الـذي كــان النبــي : فـي تفســيره–رحمــه هللا–قـال اإلمــام القرطبـي 
يقـــــــــــــــــــــــــــــــول فــــي  --يفعلـــه بعـــد الركـــوع فـــي الركعـــة األخيـــرة مـــن الصـــبح، واحتجـــــــــــــــــــــــوا بحـــديث ابـــن عمـــر أنـــه سمـــــــــــــــــــــــع النبـــي 

فـأنزل ( العـن فالنـا وفالنـا أاللهـم : ) ثـم قـال ،(اللهـم ربنـا لـك الحمـد فـي اآلخـرة : ) صالة الفجر بعد رفع رأسه من الركـــــــــــــــــــــــوع فقـال
َبُهْم َفِإن ُهْم َظاِلُمونَ  :هللا تعالى قوله  (8) َلْيَس َلَك ِمَن اأْلَْمِر َشْيٌء َأْو َيُتوَب َعَلْيِهْم َأْو ُيَعذِّ

 الردود على أدلة المانعين : المطلب الثالث

 .ِر َشْيءٌ َلْيَس َلَك ِمَن اأْلَمْ : مناقشة دليل النسخ، وقوله 

نمـا نبــه هللا نبيـه : " فـي تفسـيره –رحمــه هللا–قـال اإلمـام القرطبـي  علـى أن األمـر لــيس  --ولـيس هــذا موضـع نسـخ، وا 
: إليـه، وأنـه ال يعلــم مـن الغيــب شـيئا إال مــا أعلمـه، وأن األمــر كلـه   يتــوب علـى مــن يشـاء، ويعجــل العقوبـة لمــن يشـاء، والتقــدير

 مــا فـي السـماوات ومــا فـي األرض، دونـك ودونهــم، يغفـر لمـن يشــاء، ويتـوب علـى مــن يشـاء، فــال لـيس لـك مــن األمـر شـيء، و 
 .(9)نسخ وهللا أعلم

-أمــا الروايـة عــن رســول هللا : " قـائالً –رحمــه هللا  –أمـا بالنســبة لحـديث أبــي مالـك األشــجعي، فقـد علــق عليـه ابــن حـزم 
-  وأبي بكر وعمر وعثمـان وعلـي وابـن عبـاس-- لـم يقنتـوا فـال حجـة فـي ذلـك علـى النفـي؛ ألنـه قـد صـح عـنهم جميعـًا  بـأنهم

                                                                 
1
 .، باب ترك القنوت 8079، برقم 2/261: ه رواه النسائي في سنن - 
2
 .، باب م  لم ير القنوت في صالة الصبح2972: برقم  2/286:رواه البيهقي  - 
3
 .2921، برقم  2/286: المصدر نفسه  - 
4
 .، باب القنوت  2917: ، برقم 6/880: رواه عبد الرزاق في المنصف  - 
5
 .، باب القنوت في الصبح  679، برقم  802:رواه مالك في الموط  ، ص - 
6
 .، باب القنوت  2921: ، برقم  6/801رواه عبد الرزاق في المنصف ، - 
7
 .821: سورة آل عمرام اآلية  - 
8
 .818-6/810-2الجامأ ألح ام القرآم لامام القرطبي  - 

 .818-6/810-2الجامأ ألح ام القرآم لامام القرطبي  - 9
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ففعلـه حسـن وتركــه مبـاح أمــا قـول والــد  - -أنهـم قنتـوا، وكــل ذلـك صــحيح قنتـوا وتركـوا، فكــال األمـرين مبــاح، والقنـوت ذكــر   
 .لم ال فيمن ال يعلمأنه بدعه؛ فلم يعرفه، ومن عرفه أثبت فيه ممن ال يعرفه والحجة فيمن ع: أبي مالك األشجعي

نمـا جـاء أنـه كـان ال يقنــت فـي الفجـر فقـط، وهـذا مبــاح،  --أمـا ابـن مسـعود  فلـم يــأت عنـه كرهـه وال أنـه نهـى عنــه، وا 
 . --وقد قنت غيره من الصحابة 

 .(1)وأما ابن عمر فلم يعرفه كما لم يعرف المسح على الخفين، وليس ذلك بقادح في معرفة من عرفه

 .(2)كان ابن عمر يقنت مع أبيه ولكنه نسيه:  --ن المسيب وقد قال سعيد ب

وأما الزهري فجهل القنوت ورآه منسوخًا، كمـا صـح عنـه مـن تلـك الطريـق نفسـها أن كـون زكـاة البقـر فـي كـل ثالثـين تبيـع 
ي نســخ زكــاة ، وفـي أربعــين مســنة منســوخ، وأن زكاتهـا كزكــاة اإلبــل، فــإن كـان قــول الزهــري حجــة فـي نســخ القنــوت، فهــو حجـة فــ

 .(3)البقر

الحـديث يــدل علــى مشــروعية : " علــى حــديث أبـي مالــك األشــجعي قــائالً  -رحمـه هللا تعــالى–وقـد علــق اإلمــام الشــوكاني 
قـد : القنوت، ذهب إلى ذلك أكثـر أهـل العلـم كمـا حكـاه الترمـذي فـي كتابـه، ح العراقـي عـن أبـي بكـر وعمـر وعلـي وابـن عبـاس وقـال

ذا تع  .(4)"ارض اإلثبات والنفي قدم المثبتصح عنهم القنوت وا 

 الفصل الثاني

 أربعة مباحث  وفيه في وقت القنوت ومحله ولفظه

- :القنوت في صالة الصبح، وفيه ثالثة مطالب: المبحث األول

  القائلون بالقنوت صالة الصبح وأدلتهم: المطلب األول

القنوت فــي صـــالة الصــبح جماعــة مــن الصـــحابة اختلــف العلمــاء حــول وقــت القنـــوت ومحلــه ولفظــه فــذهب إلـــى القــول بــ
وقــد ذكــر صــاحب تحفــة   --والتــابعين وأهــل العلــم، وهــو مــروي عــن الخلفــاء الراشــدين، وأكثــر مــا روي فــي القنــوت عــن عمــر 

: اتفـــق أهــل العلــم علــى تـــرك القنــوت مــن غيــر ســـبب فــي أربــع صــلوات وهـــي: قــال الحـــازمي فــي كتــاب االعتبــار: األحــوذي قــائالً 
واختلــف النـــاس فــي القنـــوت فــي صـــالة الصــبح، فـــذهب أكثــر النـــاس مــن الصـــحابة : والعصــر، والمغـــرب، والعشــاء، قـــالالظهــر، 

وممــن روينـا ذلـك عنــه مـن الصــحابة الخلفـاء الراشــدين : والتـابعين فمـن بعــدهم مـن علمــاء األمصـار علـى إثبــات القنـوت فيهــا، قـال
ر بـن ياسـر، وأبـّي بـن كعــب وأبـو هريـرة، والبـراء بـن عـازب، وأنـس بــن عمـا: أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي، ومـن الصــحابة أيضـاً 

مالــك، وأبــو حليمــة معــاذ بــن الحــارث األنصــاري، وســهل بــن ســعد الســاعدي، ومعاويــة بــن أبــي ســفيان، وعائشــة الصــديقة، ومـــن 
ســعيد بـن المســيب، : عينأبـو رجــاء العطـاردي، وســويد بـن غفلــة، وأبـو عثمــان النهـدي، وأبـو رافــع الصـائغ ومــن التـاب: المخضـرمين

والحســن بـــن الحســـن، ودمحم بـــن ســـيرين، وأبـــان بـــن عثمـــان، وقتـــادة وطــاووس، وعبيـــد بـــن عميـــر، والربيـــع بـــن خيـــثم، وأبـــو أيـــوب 
السـختياني، وعبيــدة الســلماني، وعــروة بـن الزبيــر، وزيــاد بــن عثمــان، وعبـد الــرحمن بــن أبــي ليلــى، وعمـر بــن عبــد العزيــز، وحميــد 

                                                                 
 .2/826المثلل : ينظر - 1
 .2/812الثاوي ال بير : ينظر  - 2
3
 .2/826المثلل : ينظر  
4
 .2/692نيم األوطار : ينظر  - 
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أبــو إســحاق، والحكــم بــن عتيبـــة، وحمــاد، ومالــك بــن أنــس، وأهــل الحجــاز، واألوزاعــي، وأكثــر أهـــل : ة الفقهــاءالطويــل، ومــن األئمــ
 .(1)الشام، والشافعي وأصحابه، وعن الثوري روايتان، وغير هؤالء خلق كثير

،وابن أبــــي وأمــــا الفقهــــاء الــــذين دارت علــــيهم الُفتيــــا فــــي األمصــــار فكــــان مالــــك:"-رحمــــه هللا-قــــال الحــــافظ ابــــن عبــــدالبر
بعـد الركوع،وقــال مالـك قبــل :قــال الشـافعي وأحمــد.ليلى،والحسـن بـن حي،والشــافعي،وأحمد بـن حنبــل، وداود،يـرون القنــوت فـي الفجـر

 )2(...الركوع

 .(3)القنوت في الفجر سنة ماضية: وفي المدونة الكبرى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى

 .(4)أما القنوت في الصبح فنعم :وُسئل مالك عن القنوت في الصبح فقال: قال أشهب

وقنـوت ســرًا بصــبح فقـط، وقبــل الركــوع، : " فــي بـاب فــرائض الصــالة وسـننها ومنــدوباتها -رحمــه هللا–قـال الشــيخ خليـل 
 . (5)......."اللهم إنا نستعينك : ولفظه

يــه، كغـالء ووبــاء، ، أي ال بــوتر وال يفعـل فـي ســائر الصـلوات عنــد الحاجـة إل"بصــبح فقـط : " قـال فـي حاشــية الدسـوقي
 .(6)خالفًا لمن ذهب لذلك، لكن لو وقع ال تبطل الصالة به كما قال سند، والظاهر أن حكم القنوت في غير الصبح الكراهة

 :قال البشار في فضائل الصالة

 (7)قنوتنا بلفظه المسمـــــــــــــوع                        بالصبح سرًا سابق الركوع

ال قنــوت فــي شـيء مــن الصــلوات إال الصــبح، إال أن تنــزل بالمســلمين نازلــة :  -رحمــه هللا تعــالى–ي قـال اإلمــام الشــافع
 .(8)فيقنت في الصلوات كلهن إن شاء اإلمام

نما قنت رسول هللا: وقال أيضاً  حين جـاءه قتـل أهـل بئـر معونـة خمـس عشـر ليلـة يـدعو علـى قـوم مـن المشـركين  --وا 
ت فـي الصـلوات كلهـا، فأمـا فـي صــالة الصـبح فـال أعلـم أنـه تركـه، بــل نعلـم أنـه قنـت فـي الصــبح فـي الصـلوات كلهـا، ثـم تـرك القنــو 

 .(9)كلهم--أبو بكر وعمر وعثمان وعلي --قبل قتل أهل بئر معونة وبعد، وقد قنت بعد رسول هللا 

ة ســنة عنـدنا بــال خــالف، القنــوت فـي الصــبح بعـد رفــع الــرأس مـن ركــوع الركعـة الثانيــ: -رحمــه هللا –قـال اإلمــام النـووي 
ســواء نزلـت نازلــة أو لـم تنــزل، وبهـذا قــال أكثـر أهــل السـلف ومــن بعــدهم،  –أي الصـبح –مــذهبنا أنـه يســتحب القنـوت فيهــا : وقـال

ورواه البيهقـي بأســانيد  --أبـو بكــر الصـديق وعمــر بـن الخطــاب وعثمـان وعلـي وابــن عبـاس والبــراء بـن عــازب : وممـن قـال بــه
 .(10)ن التابعين من بعدهم خالئق، وهو مذهب مالك والحسن وأبي داودصحيحة، وقال به م

                                                                 
1
 .262-2/268تثفة األحوذي : ينظر  - 
2

 .م2112، طبعة دار الكتب العلمية،2/294البن عبد البر،: االستذكار
3
 .819/ 8المدونة ال برى   - 
4
 .2/71االستذكار : ينظر - 
5
 .8/60مختصر خليم  - 
6
 .8/221حاشية الدسوقي  - 
7
 .18مصباح السالك شرح نظم أسهم المسالك ص: ينظر - 
8
 .8/261األم : ينظر - 
9
 .7/821األم : ينظر- 
10
 .211-6/211المجموع : ينظر  - 
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 .(1)"القنوت عندنا سنة في صالة الصبح أبدا: "  -رحمه هللا –قال الماوردي 

 .(2)وقال مالك والشافعي ومن تبعهما يسن القنوت في الصبح في جميع األزمان: قال ابن قدامة في المغني

إنــه ســنة، وهـــو : ي صــالة الفجــر، وروي عـــن الشــافعي، وقــال الحســن وابــن ســحنون إنــه مســتحب فــ: وقــال مالــك وغيــره
 .(3)مقتضى رواية علي بن زياد عن مالك بإعادة تاركه للصالة عمداً 

 : استدل القائلون بمشروعية القنوت في صالة الصبح بأدلة منها

 .(4)(لم يزل يقنت حتى فارق الدنياقنت شهرًا يدعو عليهم، ثم ترك، فأما الصبح ف)  --أن النبي:  --عن أنس 

 .(5)(كان يقنت في صالة الصبح والمغرب ) --أن النبي :  --وعن البراء بن عازب 

 .(6)نعم بعد الركوع يسيرا: في صالة الصبح ؟ قال –-هل قنت رسول هللا : قلت ألنس: وعن ابن سيرين قال

 .(7)حتى فارق الدنيايقنت في الفجر  --مازال رسول هللا : قال --وعن أنس 

بعـد الركــوع، قلـت عمــن؟ قـال عــن أبـي بكــر : سـألت أبــا عثمـان عــن القنـوت فــي الصـبح، قــال: وعـن العـوام بــن حمـزة قــال
 .(8)وعمر وعثمان

 .(9)في الفجر --قنت علي : وعن عبد هللا بن معقل قال

 .(10)عنه من وجوه متصلة صحاح وذكر الحافظ ابن عبد البر أن أكثر القنوت في الفجر كان عن عمر، وروى ذلك

واستدلوا أيضًا بما رواه مالك عن هشام بن عروة، أن أبـاه كـان ال يقنـت فـي شـيء مـن الصـالة وال فـي الـوتر، إال أنـه كـان يقنـت 
 .(11)في صالة الفجر قبل أن يركع الركعة اآلخرة إذا قضى قراءته

قنـوت فـي صـالة الصـبح؛فذهب أكثـر النـاس مـن الصـحابة والتـابعين وقـد اختلـف النـاس فـي ال:"قـال اإلمـام الحـافظ أبـوبكر الحـازمي
وخـالفهم فــي ذلـك نفــر مـن أهــل العلـم ومنعــوا مـن شــرعية القنــوت ...َفَمـن بعــدهم مـن علمــاء األمصـار إلــى إثبـات القنــوت

 )12(.أهـ"في الصبح،وزعم نفر منهم أنه كان مشروعًا ثم ُنِسخ،وتمسكوا في ذلك بأحاديث ُتوِهم النسخ

 

 

                                                                 
1
 .2/818الثاوي ال بير : ينظر  - 
2
 .8/128المغني  - 
3
 .2/226مواھب الجليم : ينظر  - 
4
لم يترك أصم القنوت في صالة الصبح إنما ترك الدعاء  2921: برقم  2/208: رواه البيهقي  -   .، باب الدليم علل أنه 
5
 .م  ھذا البثث  1ص: سبق تخريجه ينظر  - 
6
 .، باب استجاب القنوت في جميأ الصالة إذا نزلت بالمسلمي  نازلة  8171: برقم  2/861: رواه مسلم  - 
7
 .م  ھذا البثث  2ص: سبق تخريجه ، ينظر  - 
8
لم يترك أصم القنوت  2960: برقم  2/202: رواه البيهقي  -   .، باب الدليم علل أنه 
9
 .2961: برقم  2/202: المصدر نفسه  - 
10
 .292،  2/296االستذكار : ينظر  - 
11
 .2/296: المصدر نفسه  - 
12
 .دائرة المعارف العثمانية.، ط 90/6-91االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار،-
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 المانعون من القنوت في صالة الصبح وأدلتهم : ب الثانيالمطل

ابـن عمـر، وابـن مسـعود وأبـو حنيفـة وأصـحابه، : ذهب إلى المنع من قنوت الفجـر جماعـة مـن الصـحابة وأهـل العلـم، مـنهم
أحمـد بـن : أيضـاً والليث بن سعد، وابن شـرمة، ويحيـى بـن يحيـى الليثـي والثـوري فـي روايـة، والشـعبي، وعلمـاء الكوفـة، ومـن العلمـاء 

سحاق بن راهويه  .حنبل، وا 

 :واستدل المانعون على مذهبهم بأدلة منها

 .(1)قنت شهرًا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه - -أن النبي --عن أنس 

 .(2)قنت بعد الركوع في صالته شهرا يدعو لفالن ثم ترك الدعاء لهم --أن النبي --وعن أبي هريرة 

وأبــي بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي هاهنــا  --يـا أبـت إنــك قـد صـليت خلـف رسـول هللا : قلـت ألبـي: وعـن أبـي مالـك األشـجعي قــال
 !.؟(3)أي بني محدث: بالكوفة نحوًا من خمسين سنة فكانوا يقنتون في الفجر قال

 .(4)عن القنوت في الفجر --نهى رسول هللا : قالت–رضي هللا عنها –وعن أم سلمة 

 .(5)في صالة الصبح إال شهرا لم يقنت قبله وال بعده --ما قنت رسول هللا : قال --ن ابن مسعود وع

 .(6)إن القنوت في صالة الفجر بدعة: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: وعن سعيد بن جبير قال

 .(7)ال أحفظه عن أحد من أصحابي: وبما قاله ابن عمر

صـليت خلـف أبـي بكـر سـنين، وخلـف عمــر :  --وقـال أبـو عثمـان النهـدي : ئالً ذكـر السرخسـي فـي كتابـه المبسـوط قـا
 كذلك، فلم أر واحدًا منهما يقنت في صالة الفجر 

قنـت فـي صـالة المغـرب كمـا  --ورووا القنوت، ورووا تركه كذلك، ففعلـه المتـأخر ينسـخ فعلـه المتقـدم، وقـد صـح أنـه 
 .، وقد ذكر الطحاوي كالمًا مثل هذا(8)اق  فكذلك اآلخريقنت في صالة الفجر، ثم انتسخ أحدهما باالتف

 :الردود على أدلة المانعين : المطلب الثالث 

بـــأن (: ثــم تركــه: )فـــي قولهمــا-رضــي هللا عنهمــا–تعليقـــًا علــى حــديث أبــي هريـــرة وأنــس –رحمــه هللا –قــال اإلمــام النــووي 
القنـوت أو تـرك القنـوت فـي غيـر الصـبح، وهـذا التأويـل متعــين؛  المـراد تـرك الـدعاء علـى أولئـك الكفـار ولعـنهم فقـط، ال تـرك جميـع

صـحيح صـريح فيجـب الجمـع بينهمـا، وهـذا الـذي ذكرنـاه ( لـم يـزل يقنـت فـي الصـبح حتـى فـارق الـدنيا: ) ألن حـديث أنـس فـي قولـه
 .متعين للجمع

 .وجب تقديمهمإن الذين أثبتوا القنوت معهم زيادة علم، وهم أكثر، ف: وأجاب عن حديث األشجعي بقوله
                                                                 

ذا نزلت بالمسلمي  نازلة  8171: برقم  2/867:رواه مسلم  - 1  .، باب استجاب القنوت في جميأ الصالة إ
 .8172:برقم  2/861: المصدر نفسه  - 2
 .م  ھذا البثث  1ص: ينظر : سبق تخريجه  - 3
 .ععيف : ، باب صفة القنوت وبيام موععه ، وقال  2/61رواه الدارقطني في سننه  - 4
 .إسناده ععيف : وقال  8/892الدراية في تخريج أحاديث الهداية : ينظر  - 5
6
ي  -   .، باب صفة القنوت وبيام موععه 28:برقم  2/28:رواه الدار قطن
7
 .م  ھذا البثث  1ص:سبق تخريجه ، ينظر  - 
8
 .8/608المبسوط للسرخسي  - 
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وأجـاب عـن حــديث ابـن مسـعود بأنــه حـديث ضــعيف جـدًا، وألن حـديث أبــي هريـرة نفــي، وحـديث أنـس إثبــات؛ فقـدم لزيــادة 
 .العلم، وأجاب أيضًا عن حديث ابن عمر، بأنه لم يحفظه أو نسيه، فقد حفظه أنس، والبراء بن عازب، وغيرهما فقدم من حفظ

، وممـن ضـعفه الـدار (1)وقد روينا عن ابن عباس أم سلمة بأنه ضـعيف: وقال وعن حديث ابن عباس بأنه ضعيف جدًا،
 .قطني

وتـرك القنـوت :  -رحمـه هللا تعـالى–وأما عن النسخ الذي ذكره السرخسي، وتمسـك بـه الطحـاوي، فقـد قـال اإلمـام الشـافعي 
اختلـف، فأمــا القنـوت فـي غيـر الصــبح فـي الصـلوات سـوى القنــوت فـي الصـبح ال يقـال لــه ناسـخ، إنمـا يقـال للناســخ والمنسـوخ مـا 

لـم يقنـت فـي غيـر الصـبح قبـل قتـل أهـل بئـر معونـة، ولـم يقنـت بعـد قتـل أهـل بئـر  --فمباح أن يقنت وأن يدع؛ ألن رسـول هللا 
 .(2)معونة في غير الصبح، فدل على أن ذلك دعاء مباح كالدعاء المباح في الصالة، ال ناسخ وال منسوخ

 --أجمعـوا علـى أنـه : مسألة ترك القنوت فـي الصـبح؛ ألنـه منسـوخ بتركـه فـي المغـرب فقـالوقد عارض بعض العلماء 
 .(3)قنت في الصبح، ثم اختلفوا هل ترك؟ فنتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه

الصــبح  علـى ســائر الصــلوات فـال يصــح؛ ألن –يعنـي تــرك القنــوت –وأمــا قياســه : وقـد قــال المـاوردي فــي كتابــه الحـاوي
 .(4)مخالفة لها، لما يختص من تقدم األذان لها والتثويب في أذانها، وكذلك القنوت

بـاب الـدليل علـى أنـه لـم يتـرك أصـل القنـوت فـي صـالة الصـبح ، : ولذلك بّوب اإلمام البيهقي فـي سـننه الكبـرى بابـا سـماه
 .(5)إنما ترك الدعاء لقوم أو على قوم آخرين بأسمائهم أو قبائلهم 

 :رجيحالت

 -رحمــــه هللا–هـــذه المســــألة كمــــا تبــــين لنــــا مـــن ســــياق أدلــــة األقــــوال السالفة،مســــألة شـــائكة ،حتــــى قــــال الحــــافظ العراقــــي 
ابن وبالجملـة فمســألة القنــوت مـن مســائل االخــتالف التـي تعارضــت فيهــا األدلـة، وأفردهــا النــاس بالتصنيف،فصـنف بعضــهم كــ:"

 .(6)نه سنة،واألدلة متعادلةإ:حاكم تصنيفًا في استحبابه، وقالف أبو عبدهللا النه بدعة، وصنإ:منده تصنيفًا في إنكاره وقال

أن القـــول بــــالقنوت فــــي الفجــــر مشـــروع لثبوتــــه فــــي األحاديــــث :-وهللا تعــــالى أعلــــم بالصــــواب-والـــراجح فــــي هــــذه المســـألة
إنــه ال "و ومــا يـراه؛ ولــذلك قــالوا الصـحيحة، وأمــا مــن يـرى عــدم مشــروعيته اســتنادًا إلـى األحاديــث التــي وردت فــي هـذا الشــأن فهــ

مـادام لكــل  دليلــه وحجتـه ،ومــن هنــا ال إنكـار علــى مــن يقنـت فــي الفجــر وال إنكـار علــى مــن ال يقنــت؛ ألن :أي" إنكـار فــي الفــروع
ال إنكــار فــي "كـاًل منهمــا عارفــا بمذهبــه عــامال بــه،فيعمل كــل بمذهبــه،وليس لـه االعتــراض علــى اآلخــر، ألن القاعــدة األصــولية 

نما ينكر المجمع عليه ، درءا للفرقة والشقاق واألمر باالجتماع"ال ينكر المختلف فيه"وقاعدة " سائل االجتهادم  .، وا 

 

 
                                                                 

1
 .6/217المجموع : ينظر  - 
2
 .8/122اختالف الثديث للشافعي : ينظر  - 
3
 .2/116فتح الباري : ينظر  - 
4
 .2/812الثاوي ال بير  - 
5
 .2/208السن  ال برى : ينظر  - 
6
 .211طرح التثريب شرح التقريب،ص -
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- :القنوت في صالة الوتر، وفيه مطلب واحد : المبحث  الثاني 

 القائلون بالقنوت في الوتر وأدلتهم : المطلب األول 

ابــن مســعود ، وعلــي بــن أبــي طالـــب ، : لصـــحابة وأهــل العلــم  مــنهم ذهــب إلــى القــول بــالقنوت فــي الــوتر جماعــة مــن ا
وأبـّي بـن كعـب ، وابـن عمـر ، والحســن ، والنخعـي ، وأبـو ثـور ، وأبـو حنيفـة وأصــحابه ، والشـافعي ، وروايـة عـن مالـك ، وأحمــد 

سحاق ، وغيرهم   .بن حنبل وابن المبارك ، وا 

هم إلــى القنـــوت فـــي الــوتر فـــي الســـنة كلهــا ، وهـــو قـــول ابـــن لكــنهم اختلفـــوا فـــي وقــت القنـــوت فـــي الــوتر ، فـــذهب بعضـــ
سـحاق ، وهـو قـول الحنيفـة يقنـت فـي الـوتر فـي جميـع :" قـال السرخسـي . مسعود ، والحسن ، وسفيان الثوري ، وابـن المبـارك ، وا 

 .(1)"السنة عندنا

ذا المنصــــوص عنـــــد القنــــوت مســــنون فــــي الـــــوتر فــــي الركعــــة الواحــــدة فـــــي جميــــع الســــنة،ه:"وجــــاء عــــن ابــــن قدامـــــة أن
 . (2)"أصحابنا

أمـا أنــا فــال : فمـا تختــار ؟ قــال : إن شـاء ، وقيــل لــه : وقـد ُســئل اإلمـام أحمــد عــن القنـوت فــي الــوتر السـنة كلهــا قــال 
إذا كـان يقنـت النصــف اآلخـر فمتــى : أقنـت إال فـي النصــف البـاقي ، إال أن أصـلي خلــف إمـام  يقنـت فأقنــت معـه، وُسـئل أيضــًا 

 .(3)إذا مضى خمس عشرة ليلة : يبتدئ ؟ قال 

 .(4)ال يقنت في الوتر جملة وهو مروي عن ابن عمر وطاووس:  وقالت طائفة : وقال أبو العباس القرطبي 

 .(5)أبي يوسف ، ودمحم بن الحسن الشيباني: والقنوت واجب عند أبي حنيفة ، سنة عند الصاحبين 

نــدنا ، وعنـــد الشـــافعي ال يقنــت إال فـــي النصــف األخيـــر مـــن يقنـــت فــي الـــوتر فـــي جميــع الســـنة ع: قــال فـــي المبســوط 
 .(6)رمضان

يقنـت فـي الـوتر فــي النصـف مـن رمضـان وال يقنـت فـي الـوتر فـي سـائر الســنة : أمـا الشـافعي فقـال فيمـا رواه الزعفرانـي 
 .(7)إال في النصف اآلخر من رمضان

ال يحفـظ عنـه قـط ، وحسـبك بالشـافعي : ؟ فقـال  يقنـت فـي الـوتر --أكان رسـول هللا : سألت الشافعي : قال المزني 
 .(8)يقول هذا على أنه إن كان روي فيجوز أن يكون في مدة الشهر حين كان يقنت

فــي القنـوت إنمــا هـو فــي الفجـر لمــا  --إن كــل شـيء ثبـت عــن النبـي: وقـال أحمـد بــن حنبـل فــي روايـة ابنــه عبـد هللا 
 .(9)في القنوت الوتر قبل أو بعد شيء --د الركوع ، ولم يصح عن النبي رفع رأسه من الركوع ، وقنوت الوتر اختاره بع

                                                                 
1
 .0/034المبسوط للسرخسي، -

2
 .0/921المغني البن قدامة،

3
 . 621-2/622تثفة األحوذي  - 
4
 .2/602المفهم ألبي العبا  القرطبي  - 
5
 .8/276أ الصنائأ بدائ: ينظر  - 
6
 .8/600المبسوط  - 
7
 .2/77االستذكار : ينظر  - 
8
 .2/292الثاوي ال بير : ينظر  - 
9
 .92-8/98مسائم أحمد ب  حنبم رواية ابنه عبد هللا  - 
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 .(1)في القنوت في الوتر حديث مسند  --ال يصح عن النبي : قال أبو عمر ابن عبد البر 

ووجـه هـذه الروايـة أن الـوتر صـالة د،فلـم (2)وروى ابن القاسم وعلي عـن اإلمـام مالـك قولـه بنفـي القنـوت فـي الـوتر جملـة
 )4(،والمشهور من مذهب المالكية كراهة القنوت في الوتر(3)ن القنوت مشروعًا فيها كالمغربيك

ولكـن كـان عمـر يقنـت مـن الســنة  --لـيس يـروى فيـه عـن النبـي: فـي القنـوت فـي الـوتر ؟ فقـال : وقيـل ألبـي عبـد هللا 
 .(5)إلى السنة 

 .(6)أنه قنت في الوتر  --ولم يحفظ عنه: قال ابن القيم 

- :تدل القائلون بالقنوت في الوتر بأدلة منهااس

 .(7)كان يوتر فيقنت قبل الركوع  –ملسو هيلع هللا ىلص -أن رسول هللا  –رضي هللا عنه  –عن ُأبّي بن كعب -1

اللهـــم أهـــدني فـــيمن : )كلمــات أقـــولهن فـــي قنـــوت الــوتر --علمنـــي رســـول هللا : قـــال  --عــن الحســـن بـــن علــي-2
عافيــت وتــولني فــيمن توليــت ، وبــارك لــي فيمــا أعطيــت ، وقنــي شــر ماقضــيت فإنــك تقضــي وال يقضـــي هــديت ، وعــافني فــيمن 

نه ال يذل من واليت ، تباركت ربنا وتعاليت   .(8)(عليك ، وا 

 .(9)(وال يعز من عاديت( : )وال يذل من واليت: ) وزاد البيهقي والطبراني بعد قوله 

اللهـم إنـي أعـوذ برضـاك مـن ســخطك ، : )كـان يقـول فــي آخـر وتـره  --وعـن علـي بـن أبـي طالـب أن رسـول هللا -3 
 .(10)(وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 

 .(11)قنت في الوتر قبل الركوع  –ملسو هيلع هللا ىلص –أن النبي  –رضي هللا عنه  –عن ابن مسعود -1

 .(12)كان يوتر فيقنت قبل الركوع  --بن كعب أن رسول هللاوعن أبّي -1         

 .(13)وكان يقنت في النصف اآلخر -يعني في رمضان–وروى أبو داود بسنده أن أبّي بن كعب أم هم 

                                                                 
1
 .2/77االستذكار : ينظر  - 
2
 .0/201المنتقى،للباجي،  -

3
 المصدر نفسه -

4
 .0/219منح الجليل،عليش، -

5
 .8/662المعاد زاد : ينظر  - 
6
 .8/622: المصدر نفسه  - 
7
وهو  -، وقد أعله بأن جماعة رووه عن زبيد، وآخرون عن سعيد 0421:، كتاب الصالة، باب القنوت في الوتر، حديث رقم2/31سنن أبي داود ، -

ولم يذكروا فيه القنوت ،وصححه األلباني معتبرا ،( "سبح اسم ربك األعلى وقل يأيها الكافرون وقل هو هللا أحد)كان يوتر بـ :"بلفظ -ابن أبي عروبة

 .039-2/031األلباني ،إرواء الغليل،: انظر. إعالل أبي داود  ليس بشيء التفاق الجماعة من الثقات على رواية هذه الزيادة 
8
 .، باب القنوت في الوتر 8227برقم  8/161: رواه أبو داود  - 
9
 .2708برقم  6/76، باب دعاء القنوت ، والطبراني في ال بير  2917: برقم  2/209: رواه البيهقي في السن  ال برى  - 
10
 .، باب في دعاء الوتر 6111برقم  1/118: رواه أبو داود  - 
11
أ 1988برقم  2/97: رواه اب  شيبة في مصنفه  -  م الركوع  سنده و"،2/811قال األلباني في اإلرواء، 1988، حديث  رقم بعده  م، باب في القنوت قب

 ." صثيح
12
 .، باب ما جاء في القنوت قبم الركوع وبعده820برقم  2/212: رواه اب  ماجة  - 
13
ي الوتر ، قال أبو داود  8260برقم  8/161رواه أبو داود  -   .ععيف: ، باب القنوت ف
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وروى أيضًا بسنده أن عمر بن الخطاب جمـع النـاس علـى أبـّي بـن كعـب فكـان يصـلي لهـم عشـرين ليلـة ، وال يقنـت بهـم 
 .(1)أَبَق أبيٌ : الباقي ، فإذا كان العشر اآلواخر تخلف فصلى ببيته فكانوا يقولون ، إال في النصف 

ِإْذ َأَبــَق : هـرب عنــا ، قـال الطيبــي فـي قــولهم أبـق إظهــار كراهيـة تخلفــه فشـبهوه بالعبــد اآلبـق كمــا فـي قولــه تعـالى : أي 
حيـــث --زا ، ولعـــل تخلــف أبـــّي كــان  تأســـيا برســول هللا ســمى هـــرب يــونس بغيـــر إذن ربــه إباقـــا مجــا (2)ِإَلــى اْلُفْلــِك اْلَمْشـــُحونِ 

 .(3)صالها بالقوم ثم تخلف انتهى 

،وهـو قـول اإلمـام مالـك فـي روايـة ابـن (4)ومذهب الشافعية أن القنـوت فـي الـوتر يكـون فـي النصـف األخيـر مـن رمضـان
 .(5)حبيب

- :، وفيه ثالثة مطالب (6)القنوت في النوازل : المبحث الثالث 

 القائلون بقنوت النوازل وأدلتهم : األول المطلب 

، وعنـد غيــرهم  (8)، وفـي ســائر الصـلوات عنـد الشــافعية (7)يشـرع القنـوت للنازلــة ال مطلقـًا ، فـي الجهريــة فقـط عنــد الحنفيـة 
 .ال يشرع في صالة الجمعة اكتفاء في خطبتها (9)في الصبح فقط ، وعند الحنابلة

 : ل بأدلة منهااستدل القائلون بالقنوت في النواز 

 .(10)قنت شهرا يدعوا على أحياء من أحياء العرب ثم تركه  --أن النبي --عن أنس 

 .(11)دعا على الذين قتلوا أهل بئر معونة ثالثين صباحًا  --أن رسول هللا  --وعن أنس 

 .(12)القراء شهرا يدعوا على أناس قتلوا أناسًا يقال لهم  --إنما قنت  رسول هللا : قال --وعن أنس 

شـهرا متتابعــًا فـي الظهــر والعصـر والمغــرب والعشـاء والصــبح فـي دبــر  --قنـت رســول هللا : قــال --وعـن ابــن عبـاس
كل صالة إذا قـال سـمع هللا لمـن حمـده مـن الركعـة األخيـرة يـدعوا علـى أحيـاء مـن بنـي سـليم علـى رعـل وذكـوان وعصـية ، وُيـَؤّمُن 

 .(13)من خلفه 

                                                                 
1
 .8268: برقم  8/161المصدر نفسه  - 
2
ة -   .820سورة الصافات ، اآلي
3
 .2/607عوم المعبود : ينظر  - 
4
 .6/101المجموع،للنووي، -

5
 .0/201المنتقى ،للباجي،-

6
 .(نزل)مادة 276مختار الصثاح للرازي،ص:جمأ نازلة ،وھي الشديدة م  شدائد الدھر تنزل بالنا ،انظرالنازلة  - 
7
 .2/00رد المحتار ،البن عابدين،-

8
 .491-496-6/414المجموع ،للنووي ،-

9
 .0/926المغني ،البن قدامة،-
10
 .م  ھذا البثث  81سبق تخريجه ، ينظر ص - 
11
 .، باب غزوة الرجيأ  2091: برقم 1/807:رواه البخاري  - 
12
 .، باب استجاب القنوت في الصالة إذا نزلت بالمسلمي  نازلة  8118برقم  2/861: رواه مسلم  - 
13
 .، باب القنوت في الصلوات  8221: برقم  8/128:رواه أبو داود  - 



 

 

 م6102العدد الثاني مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية

ة ي ع ا م ت ج ال ا و ة  ي ن ا س ن ال ا م  و ل ع ل ا ث  و ح ب ة  ل ج  م

 
 620صفحة 

: كـــان إذا أراد أن يـــدعوا علـــى أحـــد أو يـــدعوا ألحـــد قنـــت بعـــد الركـــوع فربمـــا قــــال  --ن النبـــي أ- -وعـــن أبـــي هريـــرة 
اللهـم انـج الوليـد بـن الوليـد ، وسـلمة بـن هاشـم ، وعبـاس بـن أبـي ربيعـة ، والمستضـعفين ( ربنـا ولـك الحمـد ( )سمع هللا لمن حمده)

 .(1)ن كسني يوسف من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر ، واجعلها عليهم سني

فكــان أبـــو هريــرة يقنــت فـــي الركعــة اآلخــرة مـــن صــالة الظهـــر ،  --ألقــربن صـــالة النبــي: قــال  --وعــن أبــي هريـــرة 
 .(2)سمع هللا لمن حمده ، فيدعوا للمؤمنين ، ويلعن الكفار : وصالة العشاء، وصالة الصبح بعدما يقول 

يسـن القنـوت فـي النـوازل فيـدعوا بمـا يناسـب الحادثـة ، : بعـض العلمـاء  ومن هنا قـال:  -رحمه هللا –قال اإلمام الصنعاني 
ذا عرفت هذا فـالقول بأنـه يسـن القنـوت فـي النـوازل حسـن تأسـيًا بمـا فعلـه النبـي فـي دعائـه علـى أولئـك األحيـاء مـن العـرب  --وا 

(3). 

ه دليـل علــى جــواز الـدعاء فــي القنــوت الحــديث األول فيــ: بعــد ذكـر حــديثي أبــي هريـرة  –رحمــه هللا –قـال اإلمــام الشـوكاني 
لَضَعَفِة المسلمين لتخليصهم مـن األسـر ، ويقـاس عليـه جـواز الـدعاء لهـم بالنجـاة مـن كـل ورطـة يقعـون فيهـا ، وفيـه جـواز الـدعاء 

 .(4)على الكفار بالجذب والبالء 

ل مالــك فـــي الحــديث الـــذي يـــذكره،ما وقـــا:"، جــاء فـــي المدونــة قولـــه(5)وال يقنــت للنازلـــة تنــزل بالمســـلمبن فــي قـــول المالكيـــة 
لــيس عليـه العمــل،وال أرى أن يعمـل بـه،وال يقنــت فـي رمضــان وال فـي غيــر :أدركـت النـاس إال وهــم يلعنـون الكفــرة فـي رمضـان،قال

 .(6)رمضان، وال في الوتر أصالً 

 .قنوت النوازل في صالة الصبح : المطلب الثاني 

 .لوتر إال النازلة فيقنت اإلمام في الصالة الجهريةأنه ال يقنت في غير ا: يرى فقهاء الحنفية 

 .(7)إنما ال يقنت عندنا في الفجر من غير بلية، فإذا وقعت فتنة أو بلية فال بأس به : قال الطحاوي 

( ونـدب قنـوت بصـبح فقـط: )قال في حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر للشـيخ الـدردير المـالكي فـي شـرح قـول المصـنف
ال يفعــل فــي ســائر الصــلوات عنــد الحاجــة إليــه كغــالء أو وبــاء ، خالفــًا لمــن ذهــب إلــى ذلــك لكــن لــو وقــع ال : ةقـال فــي الحاشــي

 .(8)والظاهر أن حكم القنوت في غير الصبح الكراهة: تبطل الصالة به، ثم قال

 .(9)ة الصبحإن نزل بالمسلمين نازلة فلإلمام أن يقنت في صال: قال اإلمام أحمد : قال ابن قدامه في المغني 

قنـت شــهرا بعــد  --أن النبــي --اسـتدل القــائلون بقنـوت النــوازل فـي صــالة الصـبح فقــط ، بمــا رواه مسـلم عــن أنـس 
 .(1)الركوع في الفجر يدعوا بني عصية

                                                                 
1
 .م  ھذا البثث  1جه ، ينظر صسبق تخري - 
2
 .م  ھذا البثث 1سبق تخريجه ، ينظر ص - 
3
 .8/210سبم السالم شرح بلوغ المرام : ينظر  - 
4
 .2/200نيم األوطار : ينظر  - 
5
 .0/420المدونة،لإلمام مالك،-

 .المصدر نفسه-3
7
 .2/88حاشية اب  عابدي  : ينظر  - 
8
 .8/221حاشية الدسوقي  - 
9
 .8/162المغني  - 
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 .(2)كان يقنت في الصبح والمغرب --أن الرسول --وعن البراء بن عازب 

 .(3)باب القنوت في الصالة إذا نزلت بالمسلمين نازلةباب استح: ولذلك بّوب اإلمام مسلم بابًا سماه 

 قنوت النوازل في جميع الصلوات : المطلب الثالث 

وأما غير الصـبح مـن المكتوبـات فهـل يقنـت فيهـا ؟ فيـه ثالثـة أقـوال والصـحيح والمشـهور الـذي  -رحمه هللا–قال النووي 
ال فال قطع به الجمهور إن نزلت بالمسلمين نازلة كخوف أو قحط أو ب  .اء أو جراء ذلك قنتوا في جميعها وا 

 .الصحيح في مذهبنا أنها إذا نزلت بالمسلمين نازلة قنت في جميع الصلوات: وقال أيضًا 

وهـذا : لـم يقـل أحـد مـن العلمـاء بـالقنوت فـي غيـر الصـبح مـن الصـلوات غيـر الشـافعي ، قـال أو حامـد : وقـال الطحـاوي 
 - -، ودليلنــا علـــى مــن خالفنــا األحاديــث الصــحيحة المشــهورة فــي الصــحيحين أنـــهبصــفين  --غلــط منــه ، بــل قنــت علــي 

 .-(4)-قنت شهرا لقتل القراء 

أضـف إلـى قــول أبـي حامــد هـذا أن ممــن قـال بــالقنوت فـي جميـع الصــلوات إن نزلـت بالمســلمين نازلـة اإلمــام ابـن جريــر 
 . (5)الطبري

قنـت رسـول هللا : قـال  -رضـي هللا عنهمـا–صـلوات بحـديث ابـن عبـاس واستدل القائلون بـالقنوت فـي النازلـة فـي جميـع ال
- -  ســـمع هللا لمــن حمـــده مـــن : شــهرا متتابعـــًا فــي الظهـــر والعصــر والمغـــرب والعشــاء والصـــبح فــي دبـــر كــل صـــالة إذا قــال

 .(6)الركعة اآلخرة يدعوا على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ، وُيَؤّمن من خلفه

فكان أبو هريـرة يقنـت فـي الركعـة اآلخـرة مـن صـالة الظهـر  --ألقربن صالة رسول هللا : قال --هريرة وعن أبي 
 .(7)سمع هللا لمن حمده ، فيدعوا للمؤمنين ويلعن الكفار: وصالة العشاء وصالة الصبح ، بعدما يقول 

نـوازل ال يخــتص بـبعض الصــلوات، فيـه أن القنــوت لل: بعــد ذكـر حــديث ابـن عبــاس –رحمــه هللا تعـالى –قـال الشـوكاني 
 .(8)فهو يرد على من خصصه بالفجر

 .(9)القنوت عند النوازل مشروع في الصالة كلها: وقال جمهور أهل الحديث

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 
1
 .م  ھذا البثث  2ص :سبق تخريجه ، ينظر  - 
2
 سبق تخريجه ، ينظر  - 
3
 .2/862:صثيح مسلم  - 
4
 .8/217المجموع : ينظر  - 
5
 .6/818-2الجامأ ألح ام القرآم ال ريم للقرطبي : ينظر  - 
6
 .م  ھذا البثث  26سبق تخريجه ، ينظر ص  - 
7
 .م  ھذا البثث  1سبق تخريجه ، ينظر ص - 
8
 .2/200نيم األوطار : ينظر  - 
9
 .8/271المهي  في كشف أسرار الموط  : ينظر  - 
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 :محل القنوت، ولفظه، وفيه مطلبان: المبحث الرابع

 محل القنوت : المطلب األول

، ومــنهم مــن يــرى أنــه بعــد الركــوع فــذهب الحنفيــة اختلـف العلمــاء فــي محــل القنــوت ، فمــنهم مــن يــرى أنــه قبــل الركــوع
 .)1)والمالكية إلى أن القنوت يكون قبل الركوع، وجوز أحمد وغيره كال األمرين إال أنهم اختاروا القنوت بعده ألنه أكثر وأقيس

عزيـز، المشـهور عـن مالـك قبـل الركـوع، وهـو قـول إسـحاق، وابـن أبـي ليلـى وعمـر بـن عبـد ال: قال أبو العباس القرطبي
 .(2)رضوان هللا تعالى عليهم –وروى عن عمر وعلي وابن مسعود 

وروى أيضًا عن عثمـان بـن عفـان، وأبـّي بـن كعـب، وأبـي موسـى األشـعري، والبـراء بـن عـازب وأنـس ابـن مالـك، وابـن 
 .عباس

 .(3)يقنت قبل الركوع ن ووجه عند الشافعية: قال مالك وأبو حنيفة: قال ابن قدامه

 .(4)كل ذلك واسع والذي آخذ به في خاصة نفسي قبل الركوع: لك في المدونةقال اإلمام ما

 .(5)، وتعليل ذلك كما جاء في الحاشية لما فيه من الرفق بالمسبوق "وقبل الركوع : " قال الشيخ خليل

واألفضـــل فيــــه الركــــوع رفقــــًا بالمســــبوق ولمــــا فيـــه مــــن عــــدم الفصــــل بــــين الركــــوع : قـــال الشــــيخ خليــــل فــــي التوضــــيح
 .(6)السجودو 

 :استدل القائلون بالقنوت قبل الركوع بأدلة منها

ال، : سـأل رجــل أنسـًا عـن القنــوت أبعـد الركـوع أو عنـد فــراغ مـن القـراءة ؟ قــال: مـا رواه البخـاري عـن عبــد العزيـز قـال
 .(7)بل عند فراغ من القراءة

قبــل الركــوع ، قــال : د الركـوع فقــالســألته عــن القنـوت قبــل الركــوع أو بعــ: وبمـا رواه مســلم عــن عاصــم عـن أنــس قــال
شـهرًا يـدعوا علـى أنـاس قتلـوا أناسـًا  --إنمـا قنـت رسـول هللا : قنت بعد الركوع، فقـال--قنت فإن ناسًا يزعمون أن رسول هللا 

 .(8)يقال لهم القراءُ 

الركــوع أو قـد كــان القنـوت، قلــت قبـل : عـن عاصــم قـال ســألت أنـس بــن مالـك عــن القنـوت فقــال: وفـي روايـة البخــاري
بعــد الركــوع شــهرًا أراه  --كـذب، إنمــا قنــت رسـول هللا: فــإن فالنــًا أخبرنـي أنــك قلــت بعـد الركــوع، فقــال: قبلــه، قـال: بعـده ؟ قــال

                                                                 
1
 239/22،011/26الفتاوى،:ابن تيمية -

2
 .2/602المفهم : ينظر  - 
3
 .6/278،والمجموع للنووي،120، /8المغني  - 
4
 .8/11المدونة ال برى  - 
5
 .22مختصر خليم ص - 
6
 .8/627التوعيح  - 
7
 .، باب غزوة الرجيأ  2011برقم  1/802:اري رواه البخ - 

ذا نزلت بالمسلمي  نازلة 8118: برقم  2/861: رواه مسلم - 8  .، باب استجاب القنوت في جميأ الصالة إ
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عهــد،  --كـان بعـث قومــًا يقـال لهـم القــراء ُزَهـاَء سـبعين رجــاًل إلـى قــوم مـن المشـركين دوَن أولئــك، وكـان بيـنهم وبــين رسـول هللا
 .(1)شهرا يدعوا عليهم --فقنت رسول هللا

 .(2)كان يوتر فيقنت قبل الركوع --أن رسول هللا: وعن أبّي بن كعب

 .(3)كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع --أن ابن مسعود وأصحاب النبي: وعن علقمة

 .(4)وهو وجٌه عند الشافعية والمذهب عندهم. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القنوت يكون بعد الركوع

مــذهبنا أن محـــل القنــوت بعـــد رفــع الـــرأس مــن الركـــوع، وبهــذا قـــال أبــو بكـــر وعمـــر   -رحمــه هللا تعـــالى–قــال النـــووي 
 .(5)ورواه البيهقي عن أنس  -رضوان هللا عنهم –وعثمان وعلي 

إلــى  أنــا ذاهـب: ويقنـت بعــد الركـوع، نــص عليـه أحمــد، وبـه قــال الشـافعي، ورُوى عــن أحمـد أنــه قـال: قـال ابـن قدامــة 
 .(6)أنه بعد الركوع، فإن قبله فال بأس

 :استدل القائلون بالقنوت بعد الركوع، بأدلة منها

 )7(كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع-ملسو هيلع هللا ىلص –أن ابن عمر، وابن مسعود وغيرهما من أصحاب النبي 

 في الصبح ؟  --قنت رسول هللا : قلت ألنس : عن ابن سيرين قال 

 .(8)نعم ، بعد الركوع يسيرا: قال 

 .(9)قنت شهرا بعد الركوع في الفجر يدعوا على بني عصية -أن النبي --وعن أنس 

إذا رفــع رأســـه مــن الركـــوع فــي الركعـــة األخيــرة مـــن  --أنـــه ســمع رســـول هللا –رضـــي هللا عنهمــا –وعــن ابـــن عمــر 
َلـْيَس َلـَك ِمـَن اأْلَْمـِر : ] لمـن حمـده، ربنـا ولـك الحمـد، فـأنزل هللا تعـالىسـمع هللا: اللهم العن فالنًا وفالنًا بعدما يقـول: الفجر يقول 

 .(10)[َشْيءٌ 

 .(11)بعد الركوع : كيف القنوت؟ قال: فقلت  --إنما قنت النبي: قال --وعن عاصم عن أنس 

فــي أشــهر --دون ورواة القنــوت بعــد الركــوع أكثــر وأحفــظ، فهــو أولــى، وعلــى هــذا درج الخلفــاء الراشــ: قــال البيهقــي
 .(12)الروايات عنهم وأكثرها

                                                                 
 .، باب الوتر في السفر 8002برقم  2/21رواه البخاري  - 1
2
 .م  ھذا البثث 28سبق تخريجه ، ينظر ص - 
3
 .ھذا البثث م   28سبق تخريجه، ينظر ص- 
4
 .410-6/461المجموع للنووي،:ينظر-

5
 .6/211المجموع : ينظر  - 
6
 .8/120المغني  - 
7

 .094،وحسنه عن ابن مسعود ابن حجر في الدراية2/610،612أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف
8
 .م  ھذا البثث  82سبق تخريجه ، ينظر ص  - 
9
 .م  ھذا البثث 2سبق تخريجه ، ينظر ص - 
10
ء  ]، باب  2019، برقم  1/99: واه البخاري ر -  ِر َشْي  [لَْيَس َلَك ِمَن اْلَْم
11
ه يقنت بعد الركوع  2918: ، برقم  2/201:رواه البيهقي  -   .، باب الدليم علل أن
12
 .2/201: المصدر نفسه - 
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مجمـوع مـا جاءنـا عـن أنـس مـن : وقد جمع الحـافظ ابـن حجـر بـين كـون القنـوت قبـل الركـوع، والقنـوت بعـد الركـوع فقـال
ذلــك أن القنــوت للحاجـــة بعــد الركــوع ال خـــالف عنــه فــي ذلـــك، وأمــا لغيـــر الحاجــة فالصــحيح عنـــه أنــه قبــل الركـــوع، وقــد اختلـــف 

 .(1)في ذلك، والظاهر أنه من االختالف المباحالصحابة 

 .(2)كل ذلك واسع قبل الركوع وبعد الركوع:  -رحمه هللا–وأفضل ما قيل في هذا المبحث ما قاله اإلمام مالك 

 لفظ القنوت : المطلب الثاني

 .(3)وال وقوف مؤقت ليس في القنوت دعاء معروف:  -رحمه هللا-اختلفت اآلراء حول ألفاظ القنوت، قال اإلمام مالك 

والصــحيح أنـــه ال يتعــين فيـــه دعــاء مخصـــوص،بل يحصـــل بكــل دعـــاء وفيــه وجـــه أنــه ال يحصـــل إال بالـــدعاء :"قــال النـــووي
اللهـم أهـدني فـيمن هـديت وعـافيني فـيمن عافيـت، وتـولني فــيمن توليـت، وبـارك لـي فيمـا أعطيـت، وقنـي شـر مـا قضــيت، : )المشـهور

نه   .والصحيح أن هذا مستحب ال شرط (4)(ال يذل من واليت ، تباركت ربنا وتعاليت فإنك تقضي وال يقضى عليك، وا 

اللهـــم : )كلمــات أقــولهن فـــي الــوتر --علمنــي رســـول هللا: قــال–رضــي هللا عنهمـــا –ودليلــه مــا روي عـــن الحســين بــن علـــي 
 .(5)الحديث.....( اهدني فيمن هديت 

إن هــذا الــدعاء الــذي كـان أبــي يــدعوا بــه فــي صــالة : أبــي طالـب قــالوفـي روايــة البيهقــي عــن ابــن الحنفيـة دمحم بــن علــي بــن 
 .(6)الفجر في قنوته

 :وقد وردت في السنة ألفاظ مختلفة في الوتر ومنها

 .(7) –رضي هللا عنهما –ويستحب أن يقول في قنوت الوتر ما روي عن الحسن بن علي : قال ابن قدامه

اللهـم إنـا نسـتعينك ونسـتهديك ونسـتغفرك، ونـؤمن بـك، ونتوكـل عليـك، : " ظـهوأورد ابن قدامه الدعاء الـذي جـاء عـن عمـر ولف
ليـك نسـعى ونحفـد ، نرجـو رحمتـك ونخشـى عـذابك، إن  ونثني عليك الخير كله وال نكفرك، اللهم إيـاك نعبـد، ولـك نصـلي ونسـجد، وا 

 .(8)"عذابك الجد بالكفار ملحق 

اللهـم اهـدني فـيمن هـديت وعــافني :كلمـات أقـولهن فـي الــوتر–ملسو هيلع هللا ىلص –علمنـي رسـول هللا :"وماجـاء فـي حـديث الحسـن بـن علي،قــال
فــيمن عافيــت، وتــولني فـــيمن توليت،وبــارك لــي فيمـــا أعطيــت، وقنــي شـــر ماقضــيت،إنك تقضــي وال ُيقضـــى عليك،إنــه ال يــذل مـــن 

 .(9)واليت تبارك ربنا وتعاليت

                                                                 
1
 .2/116فتح الباري : ينظر  - 
2
 .8/11المدونة ال برى : ينظر  - 
3
 .8/11 برى المدونة ال: ينظر  - 
4
 .6/219المجموع : ينظر  - 
5
والمجموع  266/8روعة الطالبي  :، وانظر ايضا 871/1شرح صثيح مسلم،:، وانظر النوويسبق تخريجه ، ينظر ص     م  ھذا البثث  - 

 .110/2للنووي
6
 .، باب دعاء القنوت  2/209: رواه البيهقي في سننه ال برى  - 
7
 .8/128المغني : ينظر  - 
8
 .8/128: المصدر نفسه  - 
9
 .0623-0421أخرجه أبوداود في السنن،رقمالحديث،-



 

 

 م6102العدد الثاني مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية

ة ي ع ا م ت ج ال ا و ة  ي ن ا س ن ال ا م  و ل ع ل ا ث  و ح ب ة  ل ج  م

 
 622صفحة 

يــدعوا علــى مضـــر إذ جــاءه جبرائيـــل فأومــأ إليـــه أن  --هللا بينــا رســـول: وقــد روى البيهقــي عـــن خالــد بـــن أبــي عمــران قـــال
نمـا بعثـك رحمـة، ولـم يبعثـك عـذابًا : اسكت، فقال .........[ َلـْيَس َلـَك ِمـَن اأْلَْمـِر َشـْيءٌ ]يـا دمحم إن هللا لـم يبعثـك سـبابا وال لعانـا، وا 

خلــع ونتــرك مــن يكفــرك، اللهــم إيــاك نعبــد، ولــك اللهــم إنــا نستعينكونســتغفرك، ونــؤمن بــك، ونخضــع لــك، ون: ثــم علمــه هــذا القنــوت
ليك نسعى ونحفد، نرجوا رحمتك ونخشى عذابك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق  .(1)نصلي ونسجد، وا 

 .(2).......(اللهم إنا نستعيك : )ولفظه: ، حيث قال في مختصره --واختار الشيخ خليل القنوت الوارد عن سيدنا عمر 

ال فليقتصر على رواية الحسن بن علي: وويقال الن  .(3)يستحب الجمع بين قنوت عمر، وما روى عن الحسن بن علي، وا 

اللهـم اهــدني فــيمن "واختلـف أهــل العلـم فــي دعـاء القنــوت هــل يبـدأ بالحمــد والثنـاء أم يبــدأ بمـا جــاء فــي حـديث الحســن بـن علــي
 :على قولين" هديت

 :بالحمد والثناء واستدلوا بعدة أدلة منهاأن السنة عدم ابتداء القنوت : األول

 .حديث الحسن ابن علي الذي سبق ذكره ولم يذكر فيه أنه علمه الحمد والثناء -
 .أنه بدأ القنوت بالحمد  -ملسو هيلع هللا ىلص–أنه لم ينقل عن النبي  -
اج إلــى دليـل خــاص ولـم يــرد دليــل أن القنـوت عبــادة توقيفيـة ال يشــرع فيهـا إال ماشــرعه هللا فــالقول بأنـه يبــدأ بالحمـد يحتــ -

 .بذلك كما في أدعية الصالة

 .أن السنة ابتاء القنوت بالحمد وهو مذهب الحنابلة : والثاني

وأمـا دعــاء القنـوت فلـيس فــي القنـوت دعــاء مؤقـت كـذا ذكــر الكرخـي فـي كتــاب الصـالة؛ ألنــه روى : قـال فـي بــدائع الصـنائع 
 .عن الصحابة أدعية مختلفة في حال القنوت

أنـه إن كـان منفـردًا فهـو بالخيـار إن شـاء جهـرًا وأسـمع غيـره، : وأما صفة دعاء القنوت من الجهـر والمخافتـة ففـي الفقـه الحنفـي
ن كان إمامًا يجهر بالقنوت لكن دون الجهر بالقراءة ن شاء أسّر كما في القراءة، وا  ن شاء جهر وأسمع نفسه، وا   .(4)وا 

وهــو قــول : ال يجهــر، قلــت: يجهــر بالــدعاء فــي القنــوت إمامــًا كــان أو غيــر إمــام؟ قــالفــل : قلــت البــن القاســم: وفـي المدونــة
 .(5)هو رأيي: مالك؟ قال

يجهــر : يعنــي أن المطلــوب فــي القنــوت اإلســرار بــه، وهــذا هــو المشــهور، وقيــل" ســراً : " ، قولــه "وقنــوت ســرًا : " قــال خليــل 
 .(6)به

ن كان إمامًا فعلى وجهينإن كان المصلي منفردًا أسّر به، و : وفي الحاوي  :ا 

ُقــِل اْدُعــوا َّللا َ َأِو اْدُعـــوا الــر ْحَمَن َأيدـــا َمــا َتـــْدُعوا َفَلــُه اأْلَْســـَماُء : ]يســر بـــه؛ ألنــه دعـــاء وموضــعه اإلســـرار قــال تعـــالى: أحــدهما
 .(1)[اْلُحْسَنى َواَل َتْجَهْر ِبَصاَلِتَك َواَل ُتَخاِفْت ِبَها َواْبَتِغ َبْيَن َذِلَك َسِبياًل 

                                                                 
 .، باب دعاء القنوت ، وھذا مرسم كما قال البيهقي ، وراه البيهقي موصوال ع  عمر ب  الخطاب  2918: برقم  2/280: رواه البيهقي في سننه  - 1
 .6/218المجموع : ينظر  - 2
 .22مختصر خليم ص - 3
 .2/621نفسه المصدر - 4
 .8/811المدونة  - 5
 .2/226مواھب الجليم : ينظر  - 6
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 .(2)ولكن دون جهر القراءة( سمع هللا لمن حمده : )يجهر به كما يجهر بقوله : والثاني

ن نسـي القنـوت فـي الـوتر، ثـم ذكـر بعـد مـا رفـع رأسـه مـن الركـوع لـم يقنـت؛ ألنـه سـنة : وأما نسيان القنوت ففي الفقـه الحنفـي وا 
 .ي محله يكون بدعة في غير محلهفاتت عن موضعها، فإن أوان القنوت قبل الركوع، وما كان سنة ف

ن تـذكر القنــوت وهــو راكــع ففيــه روايتــان فــي إحــداها يعــود؛ ألن حالــة الركــوع كحالــة القيــام، وفــي الروايــة األخــرى ال يعــود : وا 
للقنـوت؛ ألن الركــوع فـرض، وال يتــرك الفـرض بعــد مـا اشــتغل بـه للعــود إلــى السـنة، وعليــه سـجود الســهو علـى كــل حـال عــاد أو لــم 

 .(3)قنت أو لم يقنت؛ لتمكن النقصان في صالته لسهوه يعد،

 .(4)السهو عليه: وقال مالك فيمن نسي القنوت في صالة الصبح قال: وفي المدونة

إن نســي قبـل الركــوع فإنـه يقنــت بعــد الركـوع، وال يرجــع مـن الركــوع إذا تــذكره : قـال الشــيخ يوسـف بــن عمـر فــي شــرح الرسـالة
 .(5)ألنه ال يرجع من الفرض إلى المستحب هناك، فإذا رجع أفسد صالته؛

: لــو تـرك اإلمـام القنــوت والمنفـرد ناسـيًا فعليــه سـجود الســهو، ولـو تركـه عامــدًا كـان فـي ســجود السـهو وجهــان: وعنـد الشـافعية
 .(6)بهعليه سجود السهو؛ ألنه لما لزمه الساهي كان العامد أولى : ال سجود عليه للسهو؛ ألنه ليس بساه، والثاني: أحدهما

إن دخــل المصــلي يريــد الــوتر ولــم يكــن أوتــر وقــد فاتتــه ركعتــان مــع : وأمـا مــا يتعلــق بقنــوت المســبوق ففــي الفقــه الحنفــي
ألنـه يقضـي : اإلمام وهو في الركعة األخيرة فأوتر معهم أو أدركهـم ركوعـًا فركـع معهـم، ثـم قـام فقضـاهما فلـيس عليـه أن يقنـت، قـال

ذا فـي بـاب الصـالة أنـه فــي حكـم القنـوت يجعـل مـا أدرك مــع اإلمـام آخـر صـالته؛ ألن القنـوت لــم أول صـالته، وقـد بـّين المؤلـف هــ
يشرع مكررًا فـي وتـر واحـد، فـو جعلنـا مـا أتـى بـه مـع اإلمـام أول صـالته كـان يقنـت فيمـا يقضـي فيـؤدي إلـى تكـرار القنـوت، وكـذلك 

يجعــل إدراكـــه محـــل القنــوت مـــع اإلمـــام بمنزلــة القنـــوت مـــع إن أدركهــم فـــي الركــوع؛ ألنـــه مـــدرك لهــذه الركعـــة وهـــي محــل القنـــوت، ف
 .(7)اإلمام

 .من أدرك القنوت بعد ركوع اإلمام قنت إذا قضى، ولو أدرك ركعة، معه وقنت لم يقنت في قضائه: وسمع ابن القاسم

 .إن أدرك ركوع الثانية لم يقنت في قضائه أدرك قنوت اإلمام أم ال: ابن رشد

 .(8)وقنت معه أنه، أدرك الركعة دون القنوت قنت، خالف قول ابن رشد: مفهوم قول مالك: قلت

 .(9)والمسبوق بركعة يقنت في ركعة القضاء على المشهور

 .(10)لم يقرأ القنوت فيما يقضيه –يعني األخيرة  –ولو قنت معه في هذه الركعة : وعند الشافعية

                                                                                                                                                                                                                 
1
 .809: سورة اإلسراء ، اآلية   - 
2
 .2/812الثاوي ال بير  - 
3
 .8/260المبسوط : ينظر  - 
4
 .8/811المدونة  - 
5
 .2/222مواھب الخليم : ينظر  - 
6
 .2/812الثاوي ال بير : ينظر  - 
7
 .2/877المبسوط : ينظر  - 
8
 .2/222مواھب الجليم : ينظر  - 
9
ه : ينظر  -   .8/287الفقه المال ي وأدلت
10
 .2/892الثاوي ال بير : ينظر  - 
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 الخاتمــــــة
 :ــــــة البحث وما يتعلق به من مباحث ومطالب يمكن تلخيصه في اآلتيبعـــــــــــد االنتهـــــــاء من كتابــ

 .أن مسألة القنوت مسألة خالفية -1
 .إن االختالف في مسألة القنوت هو من قبيل االختالف المباح أو االختالف في الفروع وال يصل إلى درجة التبديع -2
 .حسن وتركه مباح والقنوت ذكر هللا ففعله: في القنوت–رحمه هللا –يقول ابن حزم  -3
ذا جاز في الفريضة ففي النافلة من باب أولى -1  .مشروعية القنوت في الصالة المفروضة عند بعض األئمة،وا 
االعتــراض علـــى قنـــوت الفجــر بحجـــة أنـــه غيــر صـــحيح اعتـــراض غيــر صـــحيح،واتهام القائـــل بــه بعـــدم فهـــم النصـــوص أو  -1

 .لين بهبالجهل هو في الحقيقة سوء أدب  مع السلف الصالح القائ

 ...وبناء عليه

فـاألمر مبنـٌي علــى أن مـن قنـت فــي الفجـر فقـد قلــد مـذهب أحــد األمـة المعتبـرين المتبــوعين الـذين ُأمرنـا باتبــاعهم فـي قولــه 
ْكِر ِإْن ُكْنـُتْم اَل َتْعَلُمــونَ  :)تعـالى فـال يحــق لــه  ومـن كــان مقلـدًا لمــذهب إمــام آخـر يــرى صـوابه فــي هـذه المســألة (1)(َفاْســَأُلوا أَْهـَل الــذِّ

اإلنكـار علـى مــن يقنت؛ألنـه ال يجـوز اإلنكــار فـي المختلــف فيـه ولـذلك علــى المسـلمين أال يختلفــوا فـي هـذا وأمثالــه، وعلـى العلمــاء 
والمفتـين أال يثيـروا الخـالف بـين النـاس بــاالختالف فـي الفتـاوي فـي فـروع ال تضـر بالعبــادة وأال يطلقـوا لفظـة البدعـة علـى مـا كــان 

 (.2[)ُيِريُد َّللا ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسرَ : ]لقتها األمة بالقبول فا  قد يسّر هذا الدين، قال تعالى سنة متبعة ت

إن هذا الدين يسـر ولـن يشـاد هـذا الـدين أحـد إال غلبـه، فسـددوا وقـاربوا وأبشـروا واسـتعينوا بالغـدوة : )  - -ويقول النبي
 .(3)(دلجة والرواح وشيء من ال

إن هـــذا الـــدين متـــين فأوغـــل فيـــه برفـــق، وتكرهـــوا عبـــادة هللا إلـــى عبـــاده، فـــإن المنبـــت ال يقطـــع ســـفرًا وال : ) وقــال أيضـــاً 
 .(4)(يستبقي ظهرًا 

 

 وهللا سبحانه وتعالى أعلم

 

 

 

                                                                 
1

 .46:سورة النحل، اآلية 
2
 .812: سورة  البقرة ، اآلية   - 
3
 .رواه اب  حبام في صثيثه  - 
4
 .رواه البيهقي - 
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 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم -1
 .الطبعة الثالثة–بيروت –لمية دار الكتب الع -البن عبد البر –االستذكار  -2
 .م1293-هـ  1133 –الطبعة الثانية  –دار الفكر  –للشافعي –األم  -3
 .الطبعة األولى –م 1291 -هـ  1131-مؤسسة الكتب الثقافية  -–للشافعي -اختالف الحديث -1
 (.ت.د)،القاهرة،دار الكتاب اإلسالمي2هـ،ط121المنتقى،سليمان بن خلف الباجي،ت -1
 .م1292-دار الكتاب العربي–للكاساني–في ترتيب الشرائع  بدائع الصنائع -2
 .م2331 -هـ 1121-دار الحديث  –البن رشد الحفيد  –بداية المجتهد ونهاية المقتصد  -7
 .دار الهداية–للزبيدي  –تاج العروس من جواهر القاموس  -9
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 "الفقهاء في معرفة مصارف الزكاة جهود "

 

 فرج عثمان الشكرى  دمحم/  األستاذإعداد                                                                            

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية                                                                   

 جامعة طرابلس                                                             

 :المقدمة

د   الذي أسعد وأشقى، وأمات وأحيا ، وأضحك وأبكى، وأوجد وأفنى ، وأفقر وأغنى ، وأضر وأقنى ، الذي خلق الحيوان الحم
من نطفة تمنى ، ثم تفرد عن الخلق بوصف الغنى ، ثم خصص  بعض عباده بالحسنى فأفاض عليهم من نعمه ما أيسر به 

دى إظهارًا لالمتحان واالبتالء ثم جعل الزكاة للدين أسسًا ومبنى ، وبين وأحوج إليه من أخفق في رزقه وأك. من شاء واستغنى
 .أن بفضله تزكى من عباده من تزكى، ومن غناه زكى ماله من زكى  

 .والصالة على دمحم المصطفى سيد الورى ، وعلى آله وأصحابه المخصوصين بالعلم والتقى 

 :وبعد

 -ملسو هيلع هللا ىلصوة اإلسالمية حسب رأيه واجتهاده، ولكن بعد تشكيك بعض المنافقين بعدله يقسم الصدقات في بداية الدع -ملسو هيلع هللا ىلصفكان الرسول 
ْن َلْم ُيْعَطْوا ِمْنها ِإذا ُهْم َيْسَخُطوَن : قوله  -في قسمته ، أنزل هللا َدقاِت َفِإْن ُأْعُطوا ِمْنها َرُضوا َواِ   1﴾﴿َوِمْنُهْم َمْن َيْلِمُزَك ِفي الص 

مستحقيها حسب ما ورد في اآلية الكريمة ، ونهج الصحابة الكرام منهج  على  تقسيم الزكاة بعدها في  -ملسو هيلع هللا ىلص .فبدأ رسول هللا 
 .وعليه أجمع المسلمون  -ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

وفي ضوء ذلك بحث في مصارف الزكاة وجهود الفقهاء المعاصرة حولها ، ملم بآراء الفقهاء األربعة ، وبعض اجتهادات الفقهاء 
والتي دعت الحاجة إليها ، وحيث غفل عن مسائل صرفها كثير من الناس في المجتمع المعاصرين؛ ألهمية دراسته ، 

 .اإلسالمي

                                                                 
1
 . 19: اآلية : سورة التوبة  
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ولما انتشر الجهل بفقه الزكاة، وهو ما دل عليه بعض البحوث والمنشورات في بعض المجالت العلمية ، األمر الذي جعل  
 .بعض الناس  يتساءل إلى  من تصرف الزكاة ومن هم مستحقوها

هذه مشكلة ظاهرة يعاني منها العالم اإلسالمي اليوم ، ولهذا كان سبب اختياري لهذا الموضوع، أماًل إفاقة الناس  وقد أصبحت
َدقاُت ِلْلُفَقراِء َواْلَمساِكيِن  :الهؤالء،  في قوله تعالى  واالنتباه لمصارف الزكاة ولمستحقيها التي خصصها هللا  ﴿ِإن َما الص 

ِبيِل َفِريَضًة ِمَن َّللا ِ َواْلعاِمِليَن َعَليْ  يَن َوِفي َسِبيِل َّللا ِ َواْبِن الس  َؤل َفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرِّقاِب َواْلغاِرِم ؛  1﴾.  َوَّللا ُ َعِليٌم َحِكيمٌ ها َواْلُم
 .ولحكمة عظيمة لصالح اإلسالم والمسلمين 

 . مع تحليالتها فى هذا الجانب وقد نهجت في دراستي في هذا الموضوع ،  نقل بعض أراء الفقهاء 

  . نسأل هللا العلى القدير أن أكون قد أفدت هذا البحث للقاري بما كان يسأل عنه 

 : تعريف مصارف الزكاة-

 .  تعريف الزكاة لغة وشرعاً -

زكو زكاء ، وقد زكا الزرع يزكو زكوًا إذا نما ، وكل شيء يزداد فهو ي: الزكاة لغة من زكا ، زكاء ، وزكوا ، فيقال :  لغة
البركة والنمو والزيادة ، والصالح ، والطهارة ، والمدح : استعملت الزكاة في القرآن الكريم والسنة النبوية في عدة معان منها 

(2. ) 

َفال َيْرُبوا ِعْنَد َّللا ِ َوما آَتْيُتْم ﴿َوما آَتْيُتْم ِمْن ِربًا ِلَيْرُبَوا ِفي َأْمواِل الن اِس : فمن استعالماتها في البركة والنمو والزيادة قوله تعالي 
 .3ِمْن َزكاة  ُتِريُدوَن َوْجَه َّللا ِ َفُأولِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفوَن ﴾

فالزكاة في هذه اآلية يراد بها تزيد المال وتنميه وتزيد األجر والثواب لمن يخرجها وهو يقصد بها وجه هللا تعالي كما جاء في 
ا تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إال أخذها الرحمن بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم وم: )) الحديث الصحيح 

 .4((فلوة أو فصيلة حتى تصير التمرة أعظم من أحد 

َرْدنا َأْن ُيْبِدَلُهما َربُُّهما َخْيرًا ِمْنُه َزكاًة َوَأْقَرَب ُرْحم: ومن استعماالتها في معنى الصالح قوله تعالي   .5ًا ﴾﴿َفَأ

  1اآلية﴾... ﴿قد َأْفلح من زكاها : ومن استعماالتها في معنى الطهارة قوله تعالي 
                                                                 

 . 19 :اآلية : سورة التوبة  1

 . 21، وأساس البالغة ص 463، والمصباح المنير ص  2/61لسان العرب : ينظر 2
 . 69: اآلية : سورة الروم  3
باب قبول الصدقة من  –كتاب الزكاة  –، ومسلم «  0461» باب الصدقة من كسب طيب وقم  –كتاب الزكاة  –أخرجه البخاري في صحيحيه  4

 «  1121» الكسب الطيب وتربيتها رقم 

 . 90: اآلية : سورة الكهف  5
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يِهْم : أي طهرها من الذنوب ، وقوله تعالي   ُرُهْم َوُتَزكِّ  .  2اآلية﴾ ... ﴿ُخْذ ِمْن َأْمواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

ْنُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم ِبَمِن ات قى ﴾َفال ُتَزكُّ  ﴿:ومن استعماالتها في معنى المدح  قوله تعالي   .3وا َأ

 .4"إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابًا لمستحقه إن تم الملك وحال الحول:" والزكاة في االصطالح-

أخرج زكاة مالك ، ذكر شيوخنا في ذلك : وقد ذكر في المنتقي أن الزكاة في كالم العرب هي النماء فقول القائل  
ويقال زكا مال فالن إذا كبر، وزكا الزرع إذا أحسن . وهو أن ما يخرج علي هذا الوجه يطهر هللا به األموال وينجيهاوجهًا ، 

 . 5وكبر ريعه، وفالنًا زكى إذا كان كثير الخير

من جهة المال الذي تجب فيه الزكاة ، والمخرج وهو : تظهر من عدة جهات والعالقة بين المعنى الشرعي واللغوي 
زكي ، واألخذ وهو الفقير فالجزء المخصوص سبب في تنمية المال وتطهيره في الدنيا واآلخرة، وهو ينمو عند هللا تعالي الم

 . بسبب اإلخراج وبسبب دعاء األخذ، وينمو في الدنيا بحفظ هللا له من اآلفات وملوثات الحرام كما ينمو باألرباح المباركة

والفقير يتطهر بأخده .  سبب في تطهيره من الذنوب واآلثام ومن البخل والشح والمزكي يتطهر بإخراج الزكاة، فهي 
للزكاة، فهي سبب في تطهيره من الحقد والحسد والعدوان على  األغنياء، فالمحتاج إذا لم يكن له من ذوي المال نصيب كان 

 .خطرًا عليهم وعلى المجتمع بشكل عام

 : المصارف لغة-

َف، فيقالمفردها مصرف وجاءت من الف ََ َف الشيء : عل صَر ََ َفاْنَصَرَف، : فَصَرَفُه َصْرفًا . أي صرفه عنه: صَر
َقْد َرِحَمُه َوذِلَك اْلَفْوُز اْلُمِبيُن ﴾: كما في قول هللا تعالى. وصارف نفسه عن الشيء َصْرفهًا عنه  . 6﴿ َمْن ُيْصَرْف َعْنُه َيْوَمِئذ  َف

 .إليها زكاته ، التي نص هللا عليها في القرآن الكريم وبينها تفصياًل  هي التي يدفع المسلم:  المصارف شرعاً -

 

 
                                                                                                                                                                                                                 

 9اآلية : سورة الشمس  1
 016: سورة التوبة  2

 62اآلية : سورة النجم  3

 .2/1 ي، الصادق الغريانيو مدونة الفقه المالك الحبيب بن طاهر، المالكي وأدلته،الفقه  :ينظر4
ةالقروي، العربي دمحم: ية المؤلفالمالك السادة مذهب على الفقهية ، و الخالصة 2/1: والفقه المالكي وأدلته ار الكتب العلمي  .031لبنان ص  -د

 

: المتوفى األندلسي الباجي القرطبي التجيبي وارث بن أيوب بن سعد بن خلف بن سليمان الوليد أبو إلمام القاضي الموطأ شرح المنتقى :ينظر  4

 .6/021م ، 0999هـ  0421بنان ،ط األولى ، ،  تحقيق دمحم عبد القادر أحمد عطا  ، دار الكتب العلمية  ل هـ414

 . 2/219،ومدونة الفقه المالكي وأدلته  6/021المنتقى : ينظر  5

 03: سورة األنعام اآلية 6
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 : شروطها  -

 :اشترط الفقهاء في مستحق الزكاة شروطًا خمسة ، كا آلتي 

 .1أن يكون المستحق فقيرًا إال العامل فإنه يعطي ولو كان غنيًا ، وفي سبيل هللا-

إن هذه الصدقة ، إما هي أو »  -ملسو هيلع هللا ىلص –، لقوله  2ال إذا ضاقت بهم السبلأال يكون المستحق من بني هاشم ، وبني المطلب، إ
نها ال تحل لدمحم وال آل دمحم   . 3« ساخ الناس، وا 

 .4أن يكون المستحق للزكاة مسلمًا ، إال المؤلفة قلوبهم في رأي المالكية والحنابلة-

 .أال يكون المستحق ممن تلزمه نفقته 

وال (. ما دون السابعة ) حرًا ، فال تجزئ الزكاة لعبد اتفاقًا، وال تجزئ عند الحنفية لصغير  أن يكون المستحق بالغًا عاقالً -
 . 5مجنون إال إذا قبض عنهما وليهما

واشترط الشافعية أن يكون قابض الزكاة رشيدًا، وهو البالغ العاقل، وحسن التصرف ، واشترط المالكية أن يكون عامل الزكاة 
 . 6لزكاة لقاصر ، أما الحنابلة أجزوا دفع الزكاة إلى  الكبير والصغير بالغًا ، فال تعطى ا

 :مقدار صرف الزكاة -

 :اختلف في المقدار الذي يصرف لهم من الزكاة ما بين مضيق و موسع على  ثالث مذاهب

 .ذهب األحناف إلى  أن يصرف لهما نصاب الزكاة، أو دونه بقليل من الزكاة

 .نابلة وبعض الشافعية، أن يأخذ المحتاج ما يتم كفايته من وقت أخده سنة أما المالكية وجمهور الح

وأما المذهب القائل أن ُيعطى الفقير والمسكين كفاية العمر، هذا ما نص عليه اإلمام الشافعي، واختاره أكثر 
 .1أصحابه

                                                                 
واالستذكار، الجامع لمذاهب فقهاء . 413-414/ م ص2110/،0القاهرة، ط -، مؤسسة المختارلعبدالرحمن الجزيري، ط: فقه المذاهب األربعة: ينظر 1
بي عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد البر النمري القرطبي لألمصار وعلماء األقطار فيما تطمنه الموطأ من معاني الرأي واآلثار اإلمام الحافظ ا

 .211-6/214م 2113ه 0421معوض،ط الثالثة، دار الكتب العلمية لبنان،  على  سالم دمحم ودمحم / هـ ، تح436:المتوفى

 .6/269ى ،المنتق:ينظر  2

 . 2160رقم  –باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة  –كتاب الزكاة  –أخرجه مسلم  3

 .03-2/01، ومدونة الفقه المالكي وأدلته 6/0910: ينظر الفقه اإلسالمي وأدلته 4

 .المرجع السابق:ينظر 5

 .المرجع السابق: ينظر 6
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وقال في . نا حد معلوم قال ليس لهذا عند: وقد جاء قول مالك في االستذكار فيمن تحل له الصدقة من الفقراء
اً   . 2المسكين ، األمر فيه مردود إلى  االجتهاد من غير توقيت، وقد روي عنه أنه يعطى من له درهمًا أو َعْدلها ذهب

 . بيان مصارف الزكاة  -

 .3هو الذي ال يملك ما يسد كفايته عند المالكية والحنفية: والفقير :الفقير -

من ال مال له وال حرفة تقع منه موقعًا زمنًا كان أو غير زمن، سائاًل كان أو . وهللا أعلم  -الفقير: وقال الشافعي في األم 
 .4منتفعاً 

ِفيَنُة َفكاَنْت ِلَمساِكيَن : هو أشد حاجة؛ ألن هللا تعالى ، بدأ بهم، واستدل بقول هللا تعالى: وفي الكافي الفقير ا الس  ﴿ َأم 
 -ملسو هيلع هللا ىلص –فأخبر للمساكين سفينة في البحر، وربما ساوه جملة ؛ وألن النبي دمحم  5اآلية﴾... ُت َأْن أَِعيَبها َيْعَمُلوَن ِفي اْلَبْحِر َفَأَردْ 
فدل على  أن الفقير أشد، . 6«اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا، وأحشرنى في زمرة المساكين »: أستعاد من الفقر فقال

 . 7والمسكين له ذلك . ن مكسب وال غيرهفالفقير من ليس له ما يقع موقعًا من كفايته م

الذي ليس له مال وال قدرة  له على  الكسب ، فإن كان معه قوت يومه وكسوة حاله : هو. وفي أحياء علوم الدين 
 .  8فليس بفقير ولكنه مسكين، فإن كان معه نصف قوة يومه فهو فقير

وقال . فقير الذي له البلغة من العيش ال تقوا بهال: وذكر الباجي في المنتقى قول مالك والشافعي ، فقال مالك
 .9إن الفقير أسوا حااًل من المسكين: الشافعي

 :المسكين  -

وقول . 1َأْو ِمْسِكينًا َذا َمْتَرَبة  ﴾ في سورة البلد  ﴿: هو الذي ال يملك شيئًا أصاًل، ومنها قول هللا تعالى: المسكين 
 . 2«الذي يطوف على  الناس ترده اللقمة واللقمتان والثمرة والثمرتانليس المسكين الطواف »  -ملسو هيلع هللا ىلص –النبي دمحم 

                                                                                                                                                                                                                 
 بالماوردي الشهير البغدادي، البصري حبيب بن دمحم بن دمحم بن علي الحسن ،ألبي لشافعيا اإلمام مذهب فقه في الكبير الحاوي: كتاب: ينظر 1

والزكاة، ودورها  .م 0999- هـ 0409 -0الموجود، ط  عبد أحمد عادل الشيخ - معوض دمحم علي الشيخ: تحبيروت،  ـ دار الفكر (هـ411: المتوفى)

 .23-21-ه، ص0421القاهرة، ط  -القرضاوي، دار الشروق في عالج المشكالت االقتصادية وشروط نجاحها، يوسف
وفى) القرطبي النمري عاصم بن البر عبد بن دمحم بن هللا عبد بن يوسف عمر ال أبي: االستذكار 2 معوض  علي دمحم عطا، دمحم سالم: ، تح(هـ436: المت

 .201/ 6، 2111 – 0420 األولى،: لبنان ، ط – العلمية الكتب ،دار

 .0/493الشرح الكبير، ط، دار الحياة الكتاب العربي  على  الشرح الكبير، للعالمة شمس الدين الدسوقي  على  شية الدسوقي حا:ينظر  3

 .0/10طبعه دمحم زهرى النجار، دار المعرفة لبنان  على  م أشرف 214هـ ،011:لإلمام أبي عبد هللا دمحم بن إدريس الشافعي المتوفى األم: ينظر  4
       19:اآلية سورة الكهف 5

 . 4/111،والترمدى باب ما جاء  أن فقراء 1/204، و ابن ماجه في سننه ، باب مجالس الفقراء 01/011أخرجه البخاري باب فضل الفقر 6

م 2111هـ ، 0423ان،الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ،ألفه شيخ اإلسالم أبي دمحم ُموفق الدين عبد هللا بن قدامة المقدسي، دار الفكر لبن: ينظر7

0/614 . 

 . 0/619م المطبعة العصرية لبنان ، 0999 -هـ0421،  4/هـ ، ط111إحياء علوم الدين لإلمام أبي حامد دمحم بن دمحم الغزالي المتوفى . ينظر  8

 . 6/263المنتقى : ينظر 9
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 .3(الذي ال يجد ما يغنيه وال يفطن به : ) قيل فما المسكين يا رسول هللا ؟ قال

المسكين من له، مال أو حرفة ال تقع منه موقعًا، وال تعنه، سائاًل كان أوغير سائل، إن كان : وقول الشافعي في األم
 . 4أو مسكينًا فأغناه كسبه، أو حرفته فال يعطى واحد من الوجهين شيئًا ألنه غني بوجهفقيرًا، 

بأنه الذي ال يفي دخله بخرجه ، فقد يملك ألف درهم وهو مسكين ، وقد ال يملك إال فأسا : وعرف الغزالي المسكين
 . 5وحباًل وهو غني 

 . 6نما الشافعية والحنابلة عكس ذلك والمسكين عند األحناف والمالكية أشد حاجة من الفقير، بي

 .العاملون عليها-

قيل هم الذين يعملون على  جمع الزكاة، ويعطون من الزكاة بقدر أجرهم، بشرط العدالة والعلم بفقه : العاملون عليها
 .الزكاة

اتب والمستوفى والحافظ هم السعاة الذين يجمعون الزكوات ويعطون من الزكوات بقدر أجورهم، ويدخل فيه العريف والك: وقيل
 .والنقال، وال يزيد واحد منهم على  أجرة المثل، بشرط العدالة، وفقه الزكاة

  :المؤلفة قلوبهم-

 .هم المسلمون ويعطون؛ ليتمكن إيمانهم: هم الكفار الذين تميل قلوبهم إلي اإلسالم يعطون ترغيبًا في اإلسالم، وقيل

كفار ومسلمون، فالكفار من يرجى إسالمهم، أو يخاف : ي عشائرهم، وهم ضربانهم السادة المطاعون ف: وجاء في الكافي
 .شرهم

 : والمسلمون أربعة أضراب

 .منهم من له شرف، يرجى بإعطائه إسالم نظيره-

 .وضرب نيتهم ضعيفة في اإلسالم، فيعطون لتقوى نيتهم فيه-

                                                                                                                                                                                                                 
 .03: سورة البلد اآلية 1
باب المسكين الذي ال يجد غنى وال يفطن له  -،ومسلم كتاب الزكاة6/0116(سألون الناس إلحافاال ي)باب قوله تعالى -كتاب الزكاة   -أخرجه البخاري 2

 «  2441» رقم  -فيتصدق عليه

 .تخريجه المرجع السابق : ينظر   3

 .10:/2األم : ينظر 4
 .0/619: أحياء علوم الدين: ينظر 5

 .6/263المنتقى ، و0/614،و الكافي 0413: المذاهب األربعة على  الفقه : ينظر 6
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 .وقوم إذا أعطوا قاتلو ودفعوا عن المسلمين-

وا الزكاة ، ممن ال يعطيها إال أن يخاف، فكل هؤالء ال يجوز الدفع إليهم من الزكاة ؛ ألنهم داخلون في اسم وقوم إذا أعطوا جب-
 .1المؤلفة 

وقد أعطى للمؤلفة قلوبهم  -ملسو هيلع هللا ىلص –واختلف العلماء في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة حال كونهم كفارًا في عهد النبي
 .2صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسالمه ترغيبًا له في اإلسالم -ملسو هيلع هللا ىلص –من المسلمين والكفار، وأعطى النبي

 . 3«ِإنِّي ألُْعِطي ِرَجااًل ُحَدَثاَء َعْهد  ِبُكْفر  َأَتَأل ُفُهْم »  -ملسو هيلع هللا ىلص –وقال 

أما الحنفية والشافعية؛ ال يعطي الكافر من الزكاة ال لتأليف وال لغياله، وكان هذا في صدر اإلسالم، فقد عز اإلسالم 
 .4واستغنى بهم عن تأليف الكفار.  -ملسو هيلع هللا ىلص –ه، ما بعد رسول هللاوأهل

 : -ملسو هيلع هللا ىلص –المؤلفة قلوبهم ما بعد رسول هللا -

 هل باق  كما كان أو سقط ونسخ ؟:  -ملسو هيلع هللا ىلص –اختلف الفقهاء في سهم المؤلفة قلوبهم من عد زمن النبي

وال ُيعطى اآلن لمثل حالهم ،  -ملسو هيلع هللا ىلص –ذهب األحناف إلى  القول  أنه نسخ سهمهم وذهب ، ولم يعطوا شيئًا بعد النبي
 .5رضي هللا عنهم -ما أعطا المؤلفة قلوبهم شيئًا من الصدقات ، ولم ينكر أحد من الصحابة - -فإن أبا بكر وعمر

 :قوالن - -أما المنصوص عليه في مذهب اإلمام مالك

 .بانقطاع سهم المؤلفة قلوبهم بعز اإلسالم :أحدهما

ْساَلُم َغِريًبا، َوَسَيُعوُد َغِريًبا َكَما َبَدَأ» -ملسو هيلع هللا ىلص  -يؤيده قولهوهو ما .  6ببقائه: الثاني  .7«َبَدَأ اإلِْ

أن الكفار إن جاز تأليفهم فإنما يعطون من سهم المصالح من الفيء ونحوه، وال : وما ذكره اإلمام النووي عن الشافعي        
 . 8يعطون من الزكاة 

                                                                 
 .0/611: ينظر الكافي  1

 .2/19، واألم 0/611ينظر المرجع السابق  2
اإلسالم  على  باب إعطاء المؤلفة قلوبهم  –كتاب الزكاة  –، و مسلم «  4611» –باب غزوة الطائف ، رقم  –كتاب المغازي  –أخرجه البخاري  3

 . «  2496» رقم  –وتصبر من قوى إيمانه 

: المتوفى) العثيمين دمحم بن صالح بن لدمحم قدامه البن الكاف على عثيمين ابن تعليقات ،و0/611، والكافي 0/0913ه اإلسالمي وأدلته،الفق: ينظر 4

 .6/12 (هـ0420
وي، ،=دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة، يوسف : فقه الزكاة : ينظر  5  .2/3300القرضا
  العربي بن بكر أبو هللا عبد بن دمحم لقاضيل: آنالقر أحكام: :ينظر 6
  649باب اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً  ، رقم  –اإليمان  كتابأخرجه مسلم  7

 .2/301فقه الزكاة : ينظر 8
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 :-ملسو هيلع هللا ىلص  -هم، فعنده قوالن في إعطائهم بعد النبي وأما المسلمون من المؤلفة قلوب        

 .ال يعطون؛  ألن هللا أعز اإلسالم ، فأغنى عن التأليف بالمال: األول -

 . 1-ملسو هيلع هللا ىلص  -يعطون  ُسهمهم لم يسقط بعد النبي : الثاني-

 .2أن حكمة باق  لم يلحقه نسخ وال تبديل: أما الحنابلة       

 :في الرقاب -

 .3يق الذي يشتري ويعتق، ويكون والؤهم للمسلمين عند المالكية والحنابلةهم الرق: الرقاب       

ال نعلم بين أهل العلم خالفًا في حق ثبوت الرقاب، وال يختلف المذهب في المكاتبين من الرقاب : وقد جاء في المغني        
م الرقاب في إعتاق العبيد، وال يعجبني أن إنما يصرف سه: وخالفهم مالك، فقال. بجواز صرف الزكاة إليهم، وهو قول الجمهور

 .  4هوخالف أيضا ظاهر اآلية ؛ ألن المكاتب من الرقاب؛ ألنه عبد ، واللفظ عام، فيدخل في عموم. يعاني منها مكاتب

ن دفع ذلك الوالي إلى  من يعتقهم ف: وفي األم        حسن، هم من جيران الصدقة، فإن اتسع لهم السهم أعطوا حتى يعتقوا، وا 
ن ضاقت السهمان دفع ذلك إلى  المكاتبين فاستعانوا بها في كتابتهم ن دفع إليهم أجزاه، وا   . 5وا 

 . 6وأما عند األحناف ، والشافعية هم المكاتبون المسلمون الذين ال يجدون وفاء ما يؤدون        

  :الغارم -

أو أقل منه، لكن ما وراءه ليس بنصاب، كما ذهب إليه هو الذي عليه الّدين أكثر من المال الذي في يده أو مثله،       
 .  7األحناف

هو من فدحه الّدين للناس في غير سفه وال فساد، أي من ليس عنده ما يوفي به دينه، إذا كان : والغارم عند المالكية        
كفيه، وتوسع في اإلنفاق بالدين كشرب الخمر  وقمار، ولم يستدن ألخذ الزكاة، كأن يكون عنده ما ي: الدين في غير معصية

                                                                 
 .2/301المرجع السابق : ينظر 1

 .2/301المرجع السابق : ينظر 2

والفقه اإلسالمي وأدلته . 0/631.هـ191: المتوفى لحفيدا رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد، البن: ينظر 3

 .3/411 : قدامة البن المغني ، و0/0913
 .3/411المرجع السابق : ينظر 4

 2/12األم : ينظر 5
 .2/12، واألم2/61 الحنفي ئيالشرائع للكسا ترتيب بدائع الصنائع، في: ينظر 6
 .2/41 الصنائع بدائع: ينظر 7

 .6/0911ي وأدلته ، الفقه اإلسالم: ينظر 7
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ألجل أن يأخذ من الزكاة، فاليعطى منها؛ ألنه مذموم، بخالف فقير استدان للضرورة، ناويًا األخذ من الزكاة، فإنه يعطى قدر 
 . 1لكن إن تاب من استدان لمعصية، أو بقصد ذميم، فإنه يعطى على  األحسن. دينه منها لحسن قصده 

عندهم الغارمون هم المدينون، سواء استدان المدين أم ال، وسواء أكان دينه في طاعة أم : والحنابلة  أما الشافعية         
ن استدان إلصالح ذات البين، ولو بين أهل ذمة، بسبب إتالف نفس  معصية، فإن استدان لنفسه لم يعط إال إذا كان فقيرًا ، وا 

: ال تحل الصدقة لغني إال خمسة» : -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًا، واستدل بقول الرسولأو مال أو نهب، فيعطى من سهم الغارمين، ولو كان غني
لغاز في سبيل هللا ، أو لعامل عليهم ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ،أو لرجل له جار مسكين ، فتصدق على  المساكين ، 

 .2«فأهدى المسكين إليه

 : في سبيل هللا -

ال أعلم خالفًا في أن المراد بسبيل هللا ها هنا  :" وقال ابن العربي في إحكام القرآن. هو الجهاد في نصرة اإلسالم: في سبيل هللا
 .3"إنه الحج :  الغزو، ومن جملة سبيل هللا، إال ما يؤثر عن أحد أنه قال

والدليل . هو الحج: وقال ابن حنبل. ، فهو الغزو والجهاد(في سبيل هللا ) وجاء قول مالك وجمهور الفقهاء في المنتقى        
فهو الغزو ،  4اآلية﴾... ﴿ ِفي َسِبيِل َّللا ِ : على  ما نقوله أن هذا اللفظ إذا أطلق ، فإن ظاهره الغزو، ولذلك قال هللا تعالى

ِتُلوا ِفي َسِبيِل َّللا ِ  ﴿: ولذلك قال تعالى  . 6، وال خالف أن المراد به الجهاد 5اآلية ﴾... َوُق

ذا ثبت ذلك، فإنه ال       ن لم يأخذ ذلك فهو  وا  ن كان معه ما يغنيه وهو غني يده، وا  بأس أن يعطى من الزكاة للغازي، وا 
 . 7ال يعطى للغازي الغني شيء من الصدقة، وال يحل له أخدها: وقول أبو حنيفة. أفضل له، هذا قول مالك، والشافعي

 :ابن السبيل-

طاعة غير معصية، فيعجز عن بلوغ مقصده إال بمعونة، والطاعة وهو المسافر أو من يريد السفر في : ابن السبيل         
 . 8مثل الحج والجهاد وزيارة مندوبة، ويعطى المسافر ولو كان في بلده غنيًا ، إال إذا وجد في سفره من يسلفه

 
                                                                 

 .6/0911المصدر السابق ،  1

باب أخد الصدقة ومن  –كتاب الزكاة  –ومالك في الموطأ «  0902» رقم  –هر غني ظباب من سأل عن  –كاتب الزكاة  –أخرجه ابن ماجه .  2

 .6/240، واإلنصاف  6/0911الفقه اإلسالمي وأدلته : وينظر« 311» يجوز له أخدها رقم 
 .2/166حكام القرآن البن العربي، أ: ينظر 3
 . 31اآلية : سورة التوبة  4

 .4اآلية : ، ودمحم039سورة آل عمران ، اآلية  5
 . 6/241المنتقى : ينظر 6
 .2/166وأحكام القرآن البن العربي  6/0911، والفقه اإلسالمي وأدلته  6/241المرجع السبق : ينظر 7
، وحاشية الدسوقي 0/600علوم الدين وإحياء ، 0/244الجواهر الثمينة، وعقد0919لفقه اإلسالمي وأدلتها، و2/31الفقه المالكي وأدلته :ينظر 8

0/499. 
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 هل يجوز صرف الزكاة علٰى صنف واحد أم يجب صرفها علٰى السوية ؟  -     

 :على  هذا الوجه إلى  قولين قد اختلف الفقهاء في صرف الزكاة

أنه يجوز أن توضع الصدقة في صنف واحد من األصناف  -وقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية واألحناف والحنابلة        
 .1وزاد المالكية أنه ال يتجاوز كفاية سنة. المذكورين في اآلية؛ يضعها اإلمام فيمن شاء من تلك األصناف على  حسب اجتهاده

أعلمهم أن عليهم صدقة  تؤخذ من أغنيائهم، فترد على  » لمعاد بن جبل : -ملسو هيلع هللا ىلص  -ل الجمهور على  قولهم هذا قوال النبي ودلي
 .،  فأخبر أنه مأمور برد جملتها على  الفقراء، وهم صنف واحد 2«فقرائهم 

:  تعالى األصناف ، واحتجوا بقول هللايجب أن يقسم على  زكاة كل صنف من ماله على  الموجود من : أما قول الشافعية        
يَن َعَلْيها َواْلُمَؤل َفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرِّقاِب َوالْ  راِء َواْلَمساِكيِن َواْلعاِمِل َدقاُت ِلْلُفَق ِبيِل َفِريَضًة ﴿ ِإن َما الص  غاِرِميَن َوِفي َسِبيِل َّللا ِ َواْبِن الس 

يٌم َحكِ  سمعت رسول هللا : ما روى عن زياد بن الحارث           الصدائي أنه قال: -ملسو هيلع هللا ىلص  -، وقول النبي 3يٌم ﴾ِمَن َّللا ِ َوَّللا ُ َعِل
، وأخبر هللا أن الصدقات 4«مارضي هللا بقسمة أحد  في الصدقات حتى قسمها على  األصناف الثمانية» يقول  -ملسو هيلع هللا ىلص  -

ى  كل صنف، ولو ثالثة من كل صنف، إذ ثالثة أدنى لألصناف المذكورين في اآلية على  الشركة يجب إيصال كل صدقة إل
 .5الجمع الصحيح

 هل تعطى الزكاة لغير هذه األصناف ؟ -

 .6اتفق جماهير الفقهاء المذاهب على  أنه ال يجوز صرف الزكاة إلى  غير  ما ذكر في اآلية الكريمة        

 هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلٰى بلد آخر ؟  -

بكراهة نقل الزكاة إلى  غير بلد المزكي ، إال أن : لعلماء في نقل الزكاة عن موضع وجوبها ، فمنهم من قال اختلف ا        
 .7كان موضع الزكاة ليس فيه مستحق ، لكن حاجة غيره أشد ، هذا ما قال به األحناف 

                                                                 
 .2/43، وبدائع الصنائع  6/211االستذكار : ينظر 1
كتاب  -،  ومسلم« 0120»  ، كتاب الزكاة باب أخد الصدقة من األغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا ، رقم( فقرائهم  على  ) أخرجه البخاري بلفظ  2

 .  «  061» رقم  –باب الدعاء إلى  الشهادتين وشرائع اإلسالم  –اإليمان 

 .31اآلية : سورة التوبة 3
 .اقف عليهلم   4
 . 6/211،واالستذكار  2/339قدامة   البن المغني :ينظر 5
 . 2/911،وأحكام القرآن البن  العربي  0/494بيرالشرح الك على  ، وحاشية الدسوقي  6/0919الفقه اإلسالمي وأدلته : ينظر  6

 .0/413المذاهب األربعة  على  و الفقه  249-0/241عقد الجواهر الثمينة : ينظر  7
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ع وجوبها أو قربه ، وال يجوز نقلها إلى  وقول المالكية والحنابلة في هذه المسألة ، يتعين عندهم تفرقة الزكاة في موض       
مسافة القصر فأكثر ، إال أن يكون أهل ذلك الموضع أشد حاجة من أهل محل الوجوب ، فيجب نقل األكثر لهم ، فإن استغنى 

 . 1عنه فقراء أهل بلدها جاز نقلها ، هذا ما نص عليه اإلمام أحمد 

ن الصدقة شيء عن بلده الذي أخدت به قل أو كثر، إال إذا أخرجها اإلمام، اليخرج م: وقال الشافعي في نقل الزكاة         
 . 2فيجوز نقلها 

عبارة عن جميع القرب ، فيدخل . 3ِفي َسِبيِل َّللا ِ﴾ ﴿: إن الزكاة ُتصرف لهم حيث فسروا قول هللا تعالى : وقال األحناف      
 . 4اجًا فيه كل ما سعى في طاعة هللا وسبيل الخيرات إذا كان محت

 .والذي أميل إليه في هذه المسألة ، أنه يجوز إخراج الزكاة إذا كان اإلخراج لمصلحة شرعية معتبرة        

 هل تصرف الزكاة في األعمال الخيرة وما في حكمها؟ -

المفتي أو القاضي ، إال ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ، إلى  القول بعدم صرفها لهم سواء للعام أو       
صالح الطرقات ،  إذا منعوا حقهم من بيت المال ، وال تصرف إلى  بناء المساجد والجسور والقناطر والسقايات و كري األنهار وا 

األضياف، وعداد وسائل الجهاد بجميعها ، ونحو ذلك من القرب التي لم  على  وتكفين الموتى ، وقضاء الدين ، والتوسعة 
إنما الصدقت للفقراء والمسكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ﴿: قال  الى مما ال تمليك فيه ؛ ألن هللا تعيذكرها هللا

للحصر واإلثبات ، تثبت المذكور وتنفي ما عداه ،  «إنما  »، وكلمة 5﴾ والغرمين وفي سبيل هللا فريضة من هللا وهللا عليم حكيم
 . 6هذه الوجوه ؛ ألنه لم يوجد التمليك أصاًل  فال يجوز صرف الزكاة إلى  

 :جهود الفقهاء المعاصرين حول مصارف الزكاة -

بذل الفقهاء المعاصرون جهودهم حول مصارف الزكاة ، األمر الذى أدى إلى  توسيع نطاقها، ؛ ألن الظروف المعيشة في      
اه ازداد بشكل كبير ، وهذا شيء مالحوظ للكل ، ومن تم قد حال اليوم أصبحت صعبة ومعقدة إلى  حد  كبير، ومتطالبات الحي

 :حاولت أن  أبرز بعض جهودهم  حسب العناصر األتية 

 

                                                                 
 .313-2/332، و المغني البن قدامه  6/012الذخيرة : ينظر 1

 .2/004األم : ينظر  2

 .31: اآلية : سورة التوبة  3
 . 2/41البدائع والصنائع، . ينظر  4
 . 31: اآلية : سورة التوبة  5

 .0/419، وحاشية الدسوقي  2/339، والمغني البن قدامه  6/0919الفقه اإلسالمي وأدلته : ينظر  6
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 :سهم الفقراء والمسكين -
ذا تفرغ قادر على الكسب : ويشمل          اليتامى ، واألرامل ، والمسنين ، والمرضى ممن ال يجدون ما يدفعون به فقرهم ، وا 

عليمه فإنه يعطى من الزكاة؛ ألن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل هللا، ونفعه متعد، وال مانعًا شرعًا  أن لطلب العلم أو ت
ُتصرف الزكاة لهم من خالل إنشاء صناديق خاصة من أموال الزكاة؛ لسد حاجات هؤالء الذين هم في رتبتي الفقراء 

 .1والمساكين
 : العاملون عليها-

 على  املين عليها اليوم يتمثل في المؤسسات والمرافق واإلدارات ، لتحصيل الزكاة من األغنياء، وتوزيعها إن سهم الع        
ذا حدث عجز لمثل هذه المؤسسات يتم سداده من الخزانة العامة للدولة ، وضرورة أن تتمتع  الفقراء وفق الضوابط الشرعية ، وا 

 .الدولةمؤسسة الزكاة استقاللية إدارية عن باقي أجهزة 

 . 2ويبرأ ذمة المزكي بتسليم الزكاة إلى تلك المؤسسات     

 :والمؤلفة قلوبهم-

أما سهم المؤلفة قلوبهم اليوم ، فهو باق  لم يسقط ولم ينسخ لقد أجاز الفقهاء اليوم تقديم يد مد العون إليهم،            
الذي يحدث فيها الكوارث الطبيعية ، من زالزل وفيضانات والمساعدة من أموال الزكاة، إلزالة الضرر عنهم ، في المناطق 

 على  ومجاعات، لتأليف قلوبهم إلى  اإلسالم ، ويصرف جزء منها في دعم وسائل اإلعالم والكتاب لدفاع عن اإلسالم، وللرد 
 .3المفترين عليه، وجدب غير المسلمين إلى  الدخول فيه

ير المسلمين؛ لدرء المفاسد والمخاطر عن المسلمين ، وخاصة إذا كان يرجى منهم وكذلك أجازوا أن تدفع الزكاة إلى  غ        
بعطائهم  النصح والجهاد، أو الدفع عن المسلمين ،بأن كانوا في الثغور أطراف ابالد اإلسالم ، أو كف شرهم كالخرواج ونحوهم 

اليات اإلسالمية؛ لتمكينها من ممارسة شعائر اإلسالم ، وكما أجازوا تقديم المعونات للحكومات غير اإلسالمية لتوفير األمن للج
أراضيها ، كبناء مساجد ومدارس وجمعيات خيرية، وغيرها من األعمال  على  ، والسماح للمسلمين بإقامة مشاريع إسالمية 

 .4األخرى ؛ وذلك لحفظ الطابع اإلسالمي والعقيدة اإلسالمية  في نفوس أبنائها ،

 

 

                                                                 
م  2119ه ، 0429، ت ط  00أحمد السالوس ، مكتبة دار القرآن ، مصر، ط  على  لموسوعة القضايا الفقهية المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي ، : ينظر 1

 .339، ص 
 . 339المرجع السابق، ص : ينظر  2

 . 321فقه الزكاة ، ص ، : ينظر  3

 .2100 -6/2113الفقه اإلسالمي وادلته : ينظر  4
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 :في الرقاب والغارمين -

 .1يرى الفقهاء اليوم أن هذا السهم يتمثل في افتداء األسرى المسلمين ، فأجازوا دفع الزكاة لهم لتحرير المختطفين من أسرهم 

القاتلين خطأ ممن ليس لهم عالقة ، وديون الميت إن لم  على  وأما سهم الغارمين فإنه يلحق به تسديد الديات المترتبة        
 . 2نه ، وكما أجازوا إنشاء صندوق خاص بالغارمين يكن له تركة يوفي منه دي

 :في سبيل هللا-

في سبيل  »إن السهم في سبيل هللا قد توسع في مفهومه في وقتنا المعاصر ، فيصرف جزء من أموال الزكاة من سهم        
إلسالم والمسلمين ،من خالل وسائل ألصحاب األ قالم واأللسنة؛ لتحسين النظرة إلى  ا «المؤلفة قلوبهم  »، أو من سهم «هللا 

األعالم بجميع انواعها ، وكما أجاز الفقهاء المعاصرون دفع جزء من الزكاة إلى  مواقع شبكة المعلومات العالمية من أجل حفظ 
الم الغربي، الشبهات التي يثيرها اإلع على  اإلسالم ، والدفاع عن قضايا المسلمين الوطنية واالجتماعية في أنحاء العالم ، وترد 

 .3 -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأعداء اإلسالم في حق القرآن الكريم ، وفي حق رسول هذه األمة 

 :ابن السبيل -

أما سهم ابن السبيل في عصرنا الحاضر ، يتمثل في إنشاء صندوق يخصص لمساعدة النازحين داخل أوطانهم        
ومساعدة طالب . هم ، وغير ذلك من قساوة الحياة وخارجها ؛ بسبب الحروب التي أجبرتهم على التخلي عن ديارهم وأوطان

العلم الفقراء الذين ليس لهم منح دراسية خارج بالدهم ، والمهجرين المقيمين إقامة غير نظامية في بلدانهم ، وانقطعت به السبل 
4 . 

 :الخاتمة -

 :إليه من نتائج  تنهاية بحتي هذا أبرز أهم ما توصلفي 

 .ها األصناف الثمانية التي تصرف لهم الزكاة ما الحكمة التي خصص هللا ب -1
 .ما هي الشروط التي يجب أن تصرف بها  لمستحقي الزكاة  -2

 .أراء الفقها في نقل الزكاة من بلد صرفها إلى  بلدان أخرى  -3
                                                                 

 . 311موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ، ص : ينظر  1
 .المرجع السابق : ينظر  2

 .2101-6/2104 المرحع السابق ، و الفقه اإلسالمي وأدلته: ينظر  3

 . 311موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ، ص : ظر ين 4
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 .هل تصرف الزكاة لغير األصناف المذكورة  -1
 . منها أراء الفقه المعاصر في صرف الزكاة في الوقت الحاضر ، وما موقف الشرع -1

 . أهم التوصيات التي توصلت إليها 

رشادهم في هذا الجانب في وسائل األعالم المختلفة   . نوصي الدولة بتوعية الناس وا 

 .نوصي الدولة باالهتمام بمصارف الزكاة ، في جميع البالد -

 . مانعي الزكاة ، والمتخلفين عن أدائها  على  فرض بعض العقوبات -

 .جميع البلديات ، ووضع لجان مراقبة في صرف الزكاة  نوصي بفتح مؤسسات في-

 .يجب وضع قوانين وتشريعات لحماية أموال الزكاة -

- المصادر والمراجع -

 .القرآن الكريم برواية قالون عن نافع المدني -

 هـ 1117: بدون ط : عبد هللا المعروف بابن العربي : أحكام القرآن البن العربي -

 .بيروت، بدون ط، ت –، دار المعرفة (هـ131: المتوفى)، أبي حامد دمحم بن دمحم الغزالي الطوسي إحياء علوم الدين -
 1 -أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ، ط . االستذكار -

 . 2 -ط –األم ، لإلمام أبو عبد هللا بن إدريس الشافعي -

، دار الكتب (هـ197: المتوفى)الشرائع، لعالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكسائي الحنفي  بدائع الصنائع في ترتيب -
 .م1292 -هـ 1132، 2العلمية، ط

 .2331: ، بدون ط« بالحفيد» لدمحم بن أحمد بن دمحم أحمد بن راشد القرطبي الشهير . بداية المجتهد ونهاية المقتصد -

 .بدون دار نشر ، وبدون ط، ت. دمحم بن صالح بن دمحم العثيمين : كاف البن قدامه لمؤلفتعليقات ابن عثيمين على ال -

 .، بدون ت2أبو إسحاق إبراهيم الفيش،ط: الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد هللا القرطبي، تح-

 .، دار الفكر، بدون ط، ت(هـ1233: المتوفى)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لدمحم بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي  -
الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، أبو الحسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصري  -

 .، بدون تح1البغدادي، الشهير بالماوردي ، ط 
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 .بيروت، بدون ط، ت –مية الخالصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، لدمحم العربي القروي، دار الكتب العل -
دمحم حجي وغيره، دار : تح. أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي : الذخيرة -

 . م 1221، 1بيروت، ط -الغرب اإلسالمي
 . هـ1127القاهرة، ط  -الزكاة، ودورها في عالج المشكالت االقتصادية وشروط نجاحها، يوسف القرضاوي، دار الشروق -
ِجْستاني  - : المتوفى)سنن أبي داود، ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

 .م 2332 -هـ  1133، 1مَحم د كاِمل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط -شَعيب األرنؤوط : ، تح(هـ271
دمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء : ، تح(هـ273: المتوفى)د هللا دمحم بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، البن ماجة أبو عب -

 .بدون ط، ت. فيصل عيسى البابي الحلبي -الكتب العربية 
: المتوفى)سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي  -

 .هـ1123، 1تب تحقيق التراث، دار المعرفة ببيروت، طمك: ،تح(هـ333
أبو تميم : ، تح(هـ112: المتوفى)شرح صحيح البخارى البن بطال، البن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك  -

 .م2333 -هـ 1123، 2السعودية، الرياض، ط -ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد 
مصورة )دمحم زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة : أبو عبدهللا البخاري الجعفي، تحصحيح البخاري، لدمحم بن إسماعيل  -

 .هـ1122، 1، ط(عن السلطانية بإضافة ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي
 (هـ221: المتوفى)لإلمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري : صحيح مسلم -
 ..بيروت، بدون ط، ت –لعربي دمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث ا: تح
أبو دمحم جالل الدين عبد هللا بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي :عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة  -

 .، بدون ت1المالكي ، ط 
 .الفقه اإلسالمي وأدلته، الشامل لألدلة الشرعية واآلراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية-

 .عبد الرحمن الجزيري . المذاهب األربعة  الفقه على  -

 .م2337 -1/ط. الفقه المالكي وأدلته، الحبيب بن طاهر، دار مؤسسة المعارف للطباعة والنشر -

 ،2القونين الفقهية ،لإلمام أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن دمحم ُجزي الكلبي ،ط -

 .بدون ت
بن دمحم بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامه الكافي ، لدمحم موفق الدين عبد هللا بن أحمد -

 (.هـ 223المتوفى )المقدسي 

 . 2313، 1ليبيا ، ط -مدونة الفقه المالكي، للصادق عبد الرحمن الغرياني ، دار ومكتبة بن حمودة زليتن -

، تح شعيب (هـ211: المتوفى)نبل بن هالل بن أسد الشيباني مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ألبي عبد هللا أحمد بن دمحم بن ح -
 .م 2331 -هـ  1121، 1عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط -األرنؤوط
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المغني البن قدامة، لدمحم موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير  -
 .، مكتبة القاهرة، بدون ط، ت(هـ223: المتوفى)بابن قدامة المقدسي 

 .بدون ت. 11موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي ، على  أحمد السالوس ، ط-
 -بشار عواد معروف : ، تح(هـ172: المتوفى)موطأ اإلمام مالك، لمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني  -

 .هـ 1112سالة، بدون ط، محمود خليل، مؤسسة الر 
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 تفسير سورة القدر                 

 لإلمام دمحم بن دمحم بن أحمد األمير المالكي
 دراسة وتحقيق وتعليق

 
 عمر الشيباني الطيب أبوخريص/ للدكتور

 جامعة طرابلس –كلية اآلداب  –قسم الدراسات اإلسالمية 
 
 

 :المقدمة
 الم على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين ، الحمد   رب العالمين، والصالة والس

 أما بعد،

فنظرا للواجب الذي صار فرضا بالنسبة لنا، وخاصة بعد اطالعي على الكم الهائل من المخطوطات، التي مازالت باقية مركونة 
يت أن أشارك ولو برسالة في أدرج و أرفف المكتبات العامة والخاصة ، في أرجاء العالم اإلسالمي عامة والعربي خاصة، فرأ

قصيرة إن لم يكن في كتاب كبير، فظللت ابحث عن ضالتي حتى وجدت هذا المخطوط الصغير في الحجم، والكبير في قيمته 
لدمحم األمير ،ضمن فهارس األزهر الشريف، بعنوان تفسير سورة القدر، والذي اليتجاوز ثماني لوحات، والمخطوط تحصلت على 

هو دمحم بن دمحم بن : تفسير سورة القدر، لمؤلفه : ، وباسم  327312تفسير  : )األزهر الشريف تحت رقم  نسخة منه من مكتبة
مزين بالحمرة في عنواناته، بخط النسخ . ثماني ورقات، في كل ورقة ثالثة وعشرون سطراً : وعدد لوحداته. أحمد األمير المالكي

والمؤلف هو دمحم بن دمحم بن أحمد بن عبدالقادر بن دمحم بن ( . هـ1211)سنة العادي، وتاريخ النسخ كان في حياة المؤلف وذلك 
، وهو لقب جده ، أصله من المغرب، ولد بسنو من أعمال منفلوط، بمديرية (1)عبد العزيز السنباوي، المالكي الشهير باألمير

 .هـ( 1232)ة سنة هـ، وتوفي بالقاهرة في العاشر من ذي الحج( 1111)أسيوط ، في ذي الحجة من سنة 

أما علمه فقد كان عالما مشاركا في العلوم، وفقيها على  المذهب المالكية، ختم القرآن، فجوده على الشيخ المنير، وتتلمذ على 
اإلمام نور الدين أبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي المالكي، والشيخ أحمد الملوي : كبار علماء األزهر الشريف ، منهم

: --من مؤلفاته . هير السمرقندي، والشيخ عبد السالم شهاب الدين ابن الشيخ أحمد الجوهري، وغيرهمصاحب الشرح الش

                                                                 
 (.3/222ج:، حلية البشر 319ص/2ج: ، وهدية العارفين172ص/3ج:، وعجائب اآلثار71ص/7ج:واألعالم للزركلي -1
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كتاب المجموع، ذكره صاحب كتاب اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، وضوء الشموع على شرح المجموع، وحاشية على المجموع، 
 .ثين ومائتين وألف من الهجرة، فرحمه هللا تعالىوكانت وفاته بالقاهرة في العاشرة من ذي الحجة سنة اثنتين وثال

الحمد   الذي جعل لكل شيء قدرا، وأنزل القرآن رحمة وشفاء وذكرا، وحث فيه على حسن التدبر والذكرى، والصالة والسالم 
أجابته، أدخلنا هللا  على سيد األنام المختص بمواكب ليلتي القدر واإلسراء، وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه طرا، وجميع أمة

 . آمين -من فضله معهم، وحشرنا في زمرتهم يوم القيامة غرا

هذا ما يسره هللا تعالى خدمة لسورة : -عفا هللا تعالى عنه وغفر له ولطف به آمين-أما بعد، فيقول الفقير دمحم بن دمحم األمير 
 .-مره هللا بذكره، وزاد في تشريفه، ورفعة قدره آمينع -القدر جعلته عدة للمذاكرة فيه بالجامع األزهر والمسجد األنور

 :فأقول وبا  المستعان 

 .، فلعله تكرر نزولها تنبيهًا على شرف ليلة القدر(1)ورجح بعضهم أنها مكية، سورة القدر األرجح أنها مدنية

 ،ا أساطير : من تلقاء نفسي، وقالوا: قد قالواإن  يؤتي بها للتأكيد؛ ردًا على منكر، أو شاك، والمخاطبون فيهم ذلك، ف ِإن ـ
سناد اإلنزال : األولين، وقالوا تنزلت به الشياطين، فرد على جميع ذلك بذكر اإلنزال؛ ألنه مختلق، وال من أساطير األولين، وا 

 .لحضرته العلية معبرًا بضمير العظمة المناسبة ذلك للمقام

َياِطيُن نحن على ما نحن عليه من العظمة أنزلناه، : أي ِإن ُهْم ( 211)َوَما َيْنَبِغي َلُهْم َوَما َيْسَتِطيُعوَن ( 213)َوَما َتَنز َلْت ِبِه الش 
ْمِع َلَمْعُزوُلونَ  َعِن الس 

والنجم ، فضاًل عن أن ينزلوا به، وقد أورد بعضهم بحثًا في نظير ما نحن فيه، وهو التأكيد بالقسم في  2
إذا هوى

ين يصدقون خبر المولى بال قسم وال تأكيد، والكافرون يعاندون ولو تعددت األقسام والتوكيد، فما ، وهو أن المؤمن 3
 فائدة القسم والتأكيد في القرآن؟

                                                                 
 .133ص/1ج:، وتفسير ابن كثير191ص/2ج:زاد المسير 1-

 .212-213سورة الشعراء، اآلية  - 2

 .1اآلية: سورة النجم - 3
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منع األخير، فإن عادتهم االنقياد لألقسام والتأكيدات، فربما حصل لهم هداية بسبب ذلك، على أن : (1)والجواب كما قال النبتيتي
، (4)، نقاًل عن الشيخ عبد القاهر(3)في المطول (2)صر في التأكيد للرد، بل قد تكون لغير ذلك، كما بسطه السعدفائدة أّن ال تنح

 .كالترغيب في تلقي الخبر، والتنبيه بعظيم قدره وشرف حكمه

ألميننزل به الروح ايحتمل أنها للمتكلم ومعه غيره، فإن هللا أنزله، والمالئكة لهم مدخلية في إنزاله  ناو
5 ، قل نزله روح

القدس من ربك بالحق
أن هللا و مالئكته يصلون على النبي، فيكون نظير 6

7. 

أي أنا ومالئكة قدسنا أنزلناه، وعلى فرض أن اإلسناد للمالئكة مجازي، فال مانع من الجمع بين الحقيقة والمجاز العقلي في 
يعترض بالجمع بين القديم، والحادث في تعبير واحد، فإنه حاصل في ضمير اإلسناد، كأن يقال بنا األمير وعملته المدينة، وال 

أليس هللا بأ حكم الحاكمينيصلون، 
8
فتبارك هللا أحسن الخالقين

 .ونحوه 9

طب ، فألن الخ(من يطع هللا ورسوله فقد هدي ومن يعصهما فقد غوى: )لما قال (10)(بئس الخطيب: )وأما قوله ملسو هيلع هللا ىلص للخطيب
 .وقف على قوله، ومن يعصهما قبل الجواب: محل أطناب، وقيل( المخاطب)

ن كانت في المعظم نفسه ( نا)ويحتمل أن  للمعظم نفسه، فإن كانت مشتركة حقيقة في المعظم نفسه كمن معه غيره فظاهر، وا 
لكلية والجزئية محاالت في حقه تعالى؛ ألنه مجازًا تشبيهًا له بالجماعة أو استعمااًل السم الكل في الجزء فال يرد أن التشبيه وا

إنما يلزم المحال لو كانت مشابهة وكلية وجزئية حقيقية، وهذا أمر اعتباري، يعتبر عالقة مصححة لالستعمال، وهذا كما أجاز 

                                                                 
األعالم . وغيرهم، توفي في نيف وستين وألف علي بن القادر النبتيتي المضري الحنفي، أخذ عن أبي النجا السنهوري، وأبي بكر الشنواني، وعنه العبد المنعم النبتيتي، ودمحم الدمشقي هو 1-

 .331ص/3ج:للزركلي

 . 112ص/2ج:الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. نين وتسعين وسبعمائةمسعود بن عمر بن عبد هللا بن سعد الدين التفتاواني الشافعي، توفي سنة اث 2-

 .شرح على تلخيص المفتاح للقزويني: هو  3-

 .112ص/1ج: طبقات الشافعية الكبرى. عبد القاهر الجرجاني، شافعي، متكلم، توفي سنة اربع وسبعين وأربعمائة للهجرة 4-

 .123سورة الشعراء، اآلية  - 5

 .132لنحل، اآلية سورة ا - 6

 . 12سورة األحزاب، اآلية  - 7

 .9سورة التين، اآلية  - 8

 .11سورة  المؤمنون، اآلية  - 9

 -العوامة، طبعة دار القبلة: تح.71ص/ 2ج: مصنف ابن ابي شيبة: أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه من طريق عدي بن حاتم به - 10
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لكن هذه األشاعرةوصفه تعالى بصفات األفعال الحادثة كالخلق والرزق واإلماتة واإلحياء، مع أن اتصافه بالحوادث محال 
 .أوصاف اعتبارية، ال صفات حقيقية قائمة بالذات حتى يلزم المحذور

أنزلناه هذه الهاء بواو اإلشباع على أصله، وغيره يقصرها، والضمير للقرآن (2)من السبعة (1)يصل ابن كثير. 

 ".ه لجبريل، أو غيره؛ لضعفهإن: وكأنه لم يعتد بقول من قال: "(4)قال الشهاب الخفاجي. اتفاقاً : (3)قال اإلمام الرازي

على عظم قدره وشهرة أمره حتى كأنه ال يغيب، وال : " (5)وفي اإلضمار من غير تقدم ذكر تنبيه كما قال القاضي البيضاوي
 يحتاج للتصريح كما عظمه بإسناد إنزاله لحضرته بعنوان العظمة وتأكيد االعتناء سابقًا، والحقًا بتعظيم الليلة التي أنزل فيها،

نها تنزل فيها المالئكة والروح المأذون لهم ال الشياطين المعزولون كما زعموا فإن قلت كون الضمير للقرآن : " قال الشهاب". وا 
والضمير من جملة القرآن يقتضي عوده على نفسه، كما أن اإلشارة في نحو ذلك الكتاب يقتضي اإلشارة بذلك؛ لذلك نفسه فإن 

 (6)، قلت قال أستاذ مشايخنا السيد عيسى الصفوي"أيضًا اإلخبار بجملة إنا أنزلناه عن نفسها لفظ ذلك من الكتاب، ويقتضي 
 .قدس سره أنه ال محذور فيه؛ لجواز قولك أتكلم مخبرًا عن التكلم بقولك أتكلم، وفيه كالم

لجملة وقد ال يتكلم بغيرها كالمي صدق يشمل نفس هذه ا: بالتأليف، ومن ذلك قول المتكلم  (7)وقد أفرده الجالل الدواني 
أن التفت للوجود الفرضي، أو أريد بها  للدور نعم؛ والظاهر أنها ال تكفي في وجود الموضوع الذي يتوقف صدق الموجبة عليه

 .تصدق بنفي الموضوع، فليتأمل( فما سالبة)سلب الكذب، فالسالبة، وفي نسخته الثانية من المخطوط 

                                                                 
ق -1  (.1/312)،ومناهل العرفان (1/27)ومعرفة القراء الكبار (11/129)تهذيب الكمال : راء السبعة ينظركان إمام الناس في القراءة بمكة وأحد ال

 (.312_1/311)مناهل العرفان : أصحاب القراءات السبع ينظر  -2

 .131، 133ص/21ج:ذهبيسير أعالم النبالء لل. يقال له ابن خطيب، المعروف بالفخر الرازي من الري بخرسان، توفي سنة ست وستمائة للهجرة  -3

 .239ص/1ج:األعالم للزركلي. مصري حنفي، تولى منصب قاضي القضاة، شرح تفسير البيضاوي، توفي سنة تسع وستين وألف للهجرة - 4

 .113ص/1ج:تفسير البيضاوي5

 .229ص/9ج: لذهبشذرات ا. عيسى بن دمحم بن عبيد هللا الشريف الحسن الحسيني، توفي سنة ثالث وخمسين وتسعمائة للهجرة -6

 .133ص/7ج:الضوء الالمع . جالل الدين دمحم بن أسعد الصديقي، الدواني، كان قاضيا في فارس، وتوفي سنة ثماني وعشرين وتسعمائة للهجرة -7
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المندرج في جملته من  (إنا أنزلناه)بـ باعتبار جملته بقطع النظر عن أجزائه، فيخبر عن الجملة  يرجع الضمير للقرآن،: أو يقال
أبدلها في النسخة الثانية  -حيث –نظر له بخصوصه، والجزء من ( فيخبر)، (غير)مكان ( كتب)وفي نسخته الثانية  -غير –
 . الشيء في نفسه غيره مع غيره هو مستقل مغاير له من حيث هو في ضمن الكل، كما يقال( ناحية)ب

أي السورة كلها، أي فال يلزم جعل الشيء ( قل هو هللا أحد)قرأت : كما يقال" الجزء قد يجعل علمًا للكل : "(1)ولذا قال الكرماني
ما قال علمًا على نفسه، وال يلزم الدور؛ لتقدم الجزء على الكل، وتأخر االسم عن المسمى؛ ألن تأخره من حيث كونه اسمًا ك

2سورة أنزلناهااسم السورة مثاُل، ونظيره لفظ سورة في لفظ ( الم)في كون : البيضاوي
 وقال في نسخته الثانية ، في سورة إنا

 .واألولى أصح : أنزلناها

 .ولفظ القرآن الواقع في نظم القرآن

ومبشرًا برسول : أصل البحث ومستند المنعلكن أورد على القاضي أنه وقع جزءًا من حيث كونه اسمًا فبقي البحث؛ ولذا منع 
يأتي من بعدي اسمه أحمد

، والتأويل وجعلها تسمية (سمي بفكر قبل وجوده)، وقد سمي به قبل وجوده، وفي نسخته الثانية  3
 .معلقة خالف الظاهر 

وصف الجزئية في نسخته وأجاب الشهاب عما أورد على القاضي بأن جزئيته من حيث كونه اسمًا، إنما ينتج تأخره من حيث 
إنا الضمير راجع له ماعدا قوله : ، وهذا ال ينافي تقدم ذاته في نفسه، فليتأمل، وال حاجة ألن يقال(الجزئية وصف)الثانية 
يضاح ( غير العربية_ في نسخته الثانية )بل ال حاجة في العربية (. أنزلناه لمثل هذا التعمق من أصله، انتهى ببعض زيادة وا 

 .وتصرف

ثم اإلنزال، إن كان إنزاله في صحف مطهرة منسوخة من اللوح المحفوظ بأيدي سفرة كرام بررة من المالئكة، حتى وضع في 
 .وغيره (4)بيت العزة من سماء الدنيا جملة واحدة فظاهر، وما ذكرناه من أن بيت العزة في سماء الدنيا، هو ما في الدر المنثور

                                                                 
كتاب شرح صحيح البخاري، وتوفي سنة س وثمانين دمحم بن يوسف بن علي الكرماني البغدادي، كان مولده سنة سبع عشرة وسبعمائة للهجرة، تتلمذ على  القاضي عضد الدين، له  -1

 . 22ص/2ج:الدرر الكامنة. وسبعمائة للهجرة

 .1سورة النور، اآلية -2

 .2سورة الصف، اآلية - 3

 .117ص/1ج: الدر المنثور 4-
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أنه في السماء السابعة فلعله متعدد، ثم أنزل مفرقًا بحسب الوقائع في عشرين سنة أو ثالث : وفي الشيخ زاده على البيضاوي  
قم فأنذر فتور الوحي بين اقرأ والمدثر، ليستفيق ويتشوق، ثم نزل ( في نسخته الثانية بمدة، وهي أصح )وعشرين، عدة

؛  1
إقرأبيانًا للمراد من 

2. 

ن المراد إقرأ على قومك فهي نبو  ة ورسالة معًا خالفًا لمن قال بتأخر الرسالة، وعاد بتوقيف إلى ترتيبه الذي في اللوح المحفوظ وا 
كأسماء السور بتوقيف، فإن جبريل كان يدارسه إياه كل عام في رمضان فيمحو هللا ما يشاء ويثبت، حتى كان عام وفاته دارسه 

تلك الليلة بناء على أن البعثة في رمضان، وال  -ملسو هيلع هللا ىلص -زاله على دمحمالمعنى ابتدأنا إن: مرتين إشارة لثبات األمر هو هو، وقيل
 .بإلغاء الكسر أو جبره: ولد في رمضان، وعلى أنه في غيره كربيع، قيل: ينافيه قولهم على رأس أربعين سنة، فقد قيل

المراد أنزلناه في : قيليرى تنقل ليلة القدر في غير رمضان، و _ أسقط في النسخة الثانية على أن بعضهم _على أن بعضهم 
 .شأن ليلة القدر، والتنبيه على شرفها

ولم يجبه؛ لشغل، فركض  -ملسو هيلع هللا ىلص -، لما كرر نداء النبي (3){}والقرآن اسم للقدر المشترك بين الكل وأبعاضه، فيكون كقول عمر
 .(4)"لقد خشيت أن ينزل في قرآن: " دابته، وقال

ني أل: "في قصة اإلفك - (5) -وقول عائشة   .(6)" حقر في نفسي من أن ينزل هللا فّي قرآنًا يتلىوا 

  .7وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساءوفي القرآن  

: " إلى  أخر ما نصه على النسخة التي بيدي منه.. الحمد   الذي أنزل : قال الشهاب عند قول القاضي في ديباجة التفسير 
ن استعمل في األجسام و  أي )األعراض ال يوصف به األلفاظ إال باعتبار محالها، والقرآن من األعراض الغير القارة والنزول، وا 

نزل حكم األمير من القصر، أو : ، فال يتصور إنزاله ولو بتبعية المحل، فهو مجاز متعارف على مبلغه، كما يقال (المستقرة
وز في الظرف، أو اإلسناد، أو ما رأيت فيه، وفي نسخته التنزيل مجاز عن إيجابه من األعلى رتبة إلى عبده تدريجًا، فالتج

القرآن كالم هللا تعالى مقروء باأللسنة، ومحفوظ في : ، وال يخلو عن شيء، والذي يظهر أن نقول(انتهى ما رأيته فيه)الثانية 
عراض غير القارة، كما قال ، أن الكالم لفي الفؤاد، فأما الكالم اللفظي، فهو من األ-(الصدر)في النسخة الثانية  -الصدور 

                                                                 
 .2 ، اآليةالمدثرسورة  -1

 .1، اآلية العلقسورة 2-

 .زيادة المحقق3-

 .(7144)أخرجه البخاري -4

 .ققزيادة المح -5

 . (2442)ومسلم ( 2661)أخرجه البخاري  6

 .124، اآلية النساءسورة -7
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الشهاب، وال يصح أن يعتبر حال النزول الذي حقيقته حركة من األعلى إلى األسفل، وال باعتبار محله، إال إذا ثبت أن الملك 
في ( ذلك ثبت) ، ودونه خرط القتاد، فإن-ملسو هيلع هللا ىلص–حال حركة النزول متكلم بألفاظ القرآن الذي نزل به قبل الوصول إلى النبي 

الحركة إما كونان، أو كون أول في حيز ثان، وكل جزء من اللفظ إنما له كون : فيقال. ، واألولى أصح(تمت)النسخة الثانية 
 .، واألولى أصح(الغرض)أول في محله، وهو في حيزه األول باعتبار كون العرض، وفي النسخة الثانية كتبت 

إن قلنا بعدم بقاء  -األمثال( بتجدد)وفي الثانية _بياض الجسم؛ لقراريته، ولو بتحد فال تعقل حقيقة الحركة بالتبعية، كما في 
 .األعراض

نعم المحل في ذاته يتحرك، وأما إن اعتبرنا الكالم النفسي، فالظاهر أنه قار الذات قائم بالنفس إجمااًل أو تفصياًل، على أن 
ذا نظرت إليه ببصرك شاهدتها دفعة، فكذلك الذهن يقوم به المفصل، ومما يقرب لك ذلك أن رسم البسم لة مثاًل يكون تدريجيًا، وا 

ارتسام األلفاظ في النفوس، فالكالم النفسي قار، كالبياض يوصف بالحركة تبعًا لمحله لكنه ال يخرج عن المجاز وفي النسخة 
 (.المجازين)الثانية 

سفينة يتحرك بتبعيتهما، وينسب له التحرك حقيقة استنادا لقياس مع والقول بأن التبعية ال تنافي الحقيقة كما في راكب الدابة وال
الفارق، فإن الراكب جسم، والعرض لو اتُصف بالحركة حقيقة لزم قيام العرض بالعرض، والمشهور منعه، وأما التجوز في 

عدم قبول النفس شرعًا، الظرف بحمل التنزيل على اإليحاء فظاهر نعم الظاهر بعد ذلك كله أنه صار حقيقة شرعية، بدليل 
نزال الوحي مجهول لنا على الحقيقة  ومن عالمات المجاز صحة النفي على أن هذا كله باعتبار أحوالنا، وحال نزول الملك وا 

ن  والتفصيل، فتدبروا أصل اإلنزال ما كان دفعيًا، والتنزيل تدريجي هذا هو الغالب عند التجرد عن القرائن، والهمزة والتضعيف وا 
( في ليلة القدر. )أخوين في أصل التعدية، لكن الفرق بينهما بذلك معهود، كما في أعلمته الخبر، وعلمته الحساب، فليتأمل كانا

 .وهي أصح ( زادوا ياء )وفي النسخة الثانية _الليلة واحدة الليالي، زادوا يأتي

زيادة الياء : (1)وفي مغنى اللبيب. كبير أخوانجمعهما على غير قياس، كما زادوها في تصغيرها لييليه؛ ألن التصغير والت 
 .(2)، بمعنى ليلة، كما في القاموس(ليالت)مبنية على لياله وفي نسخته الثانية 

 وقيل تصغيرها على األصل      كمـــا في قــول أبي الطيب

ـــة بالتنــــاد   أحـاد أم سداس في آحـــــاد       ليلتنا المنوطــ

 :لغيطيفي       قصة اإلسراء نقاًل عن ابن حجروفي النبتيتي على ا
                                                                 

 (.73ص)مغني اللبيب البن هشام  1

 (.11/237)انظر لسان العرب  2
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ـــل       األرض للراحة وليس في السماء  أن الليــل قاصر على أهـ

يسبحون الليل والنهار: وقوله تعالى 
 . كناية عن الدوام انتهى  1

 ( 137:هود) ما دامت السموات واألرضفهو نظير بعض ما قيل في 

كالنور ( عرض)ة األرض في ضوء الشمس، وهو مخروط يمتد في شيء من فلك القمر، فهو الليل ظل كر : وقال أهل الهيئة
 :(3)في شرح كبراه (2)يقوم بالهوي، واألشعة نور قوي، ومن البعيد قول السنوسي

لخ منه وآية لهم الليل نس: أنها جواهر متصاغرة متضامة، ومعرفة السابق خلقًا من الليل والنهار يحتاج لسمع، وقوله تعالى 
النهار

( 13:يس) وال الليل سابق النهارال يدل ألحدهما، وقد تعرضنا لذلك في تفسير الفلق مما كتبناه للمعوذتين، وأما  4
نعم إن قلنا الظلمه عدمية أي عدم النور )فمعناه أنه ال يأتي قبل ما قدر له، وأما ظلمة العدم فشيء آخر،وزاد في نسخته الثانية 

ضاف( فسابقة أما بمعنى الشرف والعظم، أو بمعنى تقدير األمور، أي إظهار تلك الشؤون في دواوين المأل األعلى ( للقدر(تها ،وا 
ن كان المولى قضى األمور أزال كما علم  .ومواكبهم، وا 

ن كان أصله اإليجاد، والتقدير تعلق القدرة حادث عند األشاعرة، والقضاء قديم كما في نظم األجهوري( القدرو المشهور،  (5)وا 
( 12:الفجر) فقدر عليه رزقهلكنهما نظير الفقير والمسكين والظرف والجار والمجرور، وقيل القدر بمعنى الضيق من قوله 

أيحسب إن لن يقدر عليه (1:البلد )لضيق القضاء بازدحام مواكب المالئكة فيها. 

ن قلنا  . ال مانع أنهم يتشكلون في مواكبها بال تداخل إظهار البهتهاإن المالئكة جواهر نورانية لطيفة تتشكل وتتداخل، ف: وا 

ذا وقف القارئ على  نعم، إن وقف . وثقل استصحاب السبب -أعني الكسر -، فاألرجح التفخيم؛ لزوال علة الترقيقالقدروا 
وم أو وجد سبب الترقيق كالياء في الخير والكسرة في الذكر واإلمالة في الدار رقق،   بالر 

 : (6)"حرز األماني ووجه التهاني"في قال 

                                                                 
 .23سورة األنبياء، اآلية - 1

 .13ص/1األعالم للزركلي ج. عبدهللا دمحم بن يوسف بن عمرو بن شعيب السنوسي،  كان مالكيا، توفي سنة خمس وثالثين وثمانمائة للهجرة -2

 . وهي عقيدة التوحيد الكبرى -3

 . 37سورة يس، اآلية  - 4

واألثبات. عبدالرحمن بن عبدهللا بن حسن المالكي، توفي سنة ثماني وتسعين ومائة وألف للهجرة -5  .739ص/2ج:فهرس الفهارس 

 .17ص: حرز األماني ووجه التهاني -6
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 وترقيقها مكسورة عند وصلهم         وتفخيمها في الوقف أجمع أشمالً 

ال  ولكنها في وقفهم مع غـــــيرها         ترقق بعد الكسر أو ما تميــــــ

 أو الياء تأتي بالسكون ورومهم        كما وصلهم قابل الذكاء مصقاًل 

 (1)(خرجت ألعلمكم بليلة القدر فتالحا فالن وفالن فرفعت)ى الصحيح خالفًا لمن قال برفعها، لحديث وليلة القدر باقية عل

إذ رفعها  (وعسى أن يكون خير لكم فالتمسوها في العشر األواخر)ورّد بأن الذي رفع تعيينها بدليل أن في آخر الحديث نفسه 
 .بالمرة ال خير فيه، وال يتأتى معه التماس

هو كالبالء الحاصل بشؤم معصية : رفع بسبب المالحاة يقتضي أنه من شؤم المالحاة، فكيف يكون خبرا؟ قلتال: إن قلت
فما هو الذي فات بشؤم المالحاة؟ وما هو الخير الذي حصل؟ : إن قلت. بعض العصاة، فإذا تلقى بالرضي والتسليم صار خيراً 

تهاد في خصوصها، والخير الذي حصل هو الحرص على التماسها الفائت بمعرفة عينها حتى يحصل غاية الجد، واالج: قلت
ليلة القدر في الليالي؛ لتحيى جميعها، وساعة : أخفى الرب أمورًا في أمور لحكم: حتى يحيي ليالي كثيرة في الجملة قالوا

عظم في أسمائه؛ ليدعى اإلجابة في الجمعة؛ ليدعوا في جميعها، والصالة الوسطى في الصلوات؛ ليحافظ على الكل، واالسم األ
بالجميع، ورضاه في طاعاته؛ ليحرص العبد على جميع الطاعات، وغضبه في معاصيه؛ لينزجر عن الكل، والولي في 

منها ( واألولى أصح_ للخوض_في نسخته الثانية )المؤمنين؛ ليحسن الظن بكل منهم، ومجيء الساعة في األوقات للخوف 
 . ن دائمًا على أهبةدائمًا، وأجل اإلنسان عنه؛ ليكو 

 .فعلى هذا يحصل ثوابها لمن قامها ولو لم يعلمها 

حيث لم يعينها،  -ملسو هيلع هللا ىلص -، قالوا ويسن لمن علم بها أن يكتمها ووجهه االقتداء برسول هللا(2)نعم العالم بها أكمل، هذا هو األظهر
ثم اختلفوا في لزومها ليلة، فقيل أنها آخر ليلة  (3)(تخلقوا بأخالق هللا): أعلمه هللا بكل ما أخفي عنه، بل في الحديث: وقد قالوا

من رمضان للعتق فيها بقدر ما مضى، وقيل أول ليلة منه، وقيل ليلة النصف من شعبان، وتنقلها في العشر األخير أو تارة، 
 .لهوهل العدد باعتبار ما مضى أو ما بقى، فيختلف بكمال الشهر ونقصانه، أو في جميع رمضان أو في العام ك

                                                                 

 ( .2323ص/ 12ج: ق عبادة بن الصامت بهأخرجه البخاري في صحيحه من طري -1

لوات، وفي الجلة أخفى هللا علم هذه الليلة على األمة، ليجتهدوا في العبادة ليالي رمضان، طمعا في إدراكها، كما أخفى الصالة الوسطى في الص( : "13/211)قال الثعلبي في تفسيره  2

 ".ة، وغضبه في المعاصي، ورضاه في الطاعات، وقيام الساعة في األوقات، رحمًة منه وحكمةواسمه األعظم في األسماء، وساعة اإلجابة في ساعات الجمع

 .تخريج 3
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حتى لو علق طالق امرأته أو عتق عبده على ليلة القدر ال يقع ما لم تنقض سنة من حين حلفه، : قال الخطيب في تفسيره 
 .انتهى (1)يروى ذلك عن أبي حنيفة

 المالكية ال يوافقون على ذلك في الطالق، ألن قاعدة مذهبهم تجيز ما علق على مستقبل محقق الوقوع؛ لئال يكون كنكاح: قلت
أنها ليلة السابع و العشرين، وهي الليلة كانت صبيحتها وقعة  (3)، والمشهور عن أبي ابن كعب وابن عباس وكثير(2)المتعة

بدرالتي أعز هللا بها الدين، وأنزل مالئكته فيها مددًا للمسلمين، وأيده بعضهم بطريق اإلشارة بأن عدد كلمات السورة ثالثون كأيام 
ن احتوت على ( يه)رمضان، واتفقا كلمة  تمام سبعة وعشرين، وأراد الكلمات األدائية التي ينطق بها في أداء التالوة دفعة، وا 

 .أنزلناهكلمات كـ 

 .وطريق آخر هو إن حروف ليلة القدر تسعة، وقد ذكره في السورة ثالث مرات، وثالثة في تسعة بسبعة وعشرين

ن أيام األسبوع، ومع كونه ال مستند له في الحديث قد أخر طريق ونقل عن بعض أهل الكشف ضبطها بضبط أول الشهر م 
 .أقوالهم فيه أيضاً 

ويدعوا بما أحب لنفسه وألحبائه أحياًء وأمواتًا، ويتصدق بما تيسر له، ويحفظ جوارحه من المعاصي هذا هو األحياء الذي  
ال : وغيره (4)وقال سيدي أحمد زروق . القبول والرحمة بفضلهيغفر به ما تقدم من ذنبه ال أنواع اللهو واللعب، نسأل هللا التوفيق و 
، وفي تفسير الخطيب، عن أبي الحسن الشاذليأن كان (5)تفارق ليلة جمعة من أوتار آخر الشهر، ونقل نحوه عن ابن العربي

لثالث سبع وعشرون، أوله األحد فليلة تسع وعشرين، أو االثنين فإحدى وعشرين، ثم استعمل الترقي، والتدلي في األيام فا
أن من ): واألربعاء تسعة عشر، والخميس خمس وعشرون، والجمعة سبعة عشر، والسبت ثالث وعشرون، وورد في الحديث

 .فإن العافية المعافاة مما يكره في الدين والدنيا واآلخرة (6)(والعافية أحسن ما يدعي به في تلك الليلة العفو

                                                                 
 (.1/211" )السراج المنير"ينظر تفسير الخطيب الشربيني  1

 .12ص/1ج: مواهب الجليل -2

 . 213ص/2ج: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق زر بن حبيش به - 3

 . 239ص/1ج: الةمعجم المؤلفين لكح  -4

 .21ص/2ج: نفح الطيب في أخبار األندلس الرطيب - 5

سائي"ورد بهذا المعنى عند  -6  (.9/193)وزاد نسبته السيوطي إلى أحمد والترمذي وصححه ودمحم بن نصر والبيهقي ( 2/1221( )13732)في السنن الكبرى برقم " الن 



 

 

 م6102العدد الثاني مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية

ة ي ع ا م ت ج ال ا و ة  ي ن ا س ن ال ا م  و ل ع ل ا ث  و ح ب ة  ل ج  م

 
 697صفحة 

من صلى العشاء في جماعة، )، وورد (1)(ماعة فقد أخذ بحظ وافر من ليلة القدرمن صلى المغرب والعشاء في ج)وورد 
 .(2)(فكأنما قام شطر الليل، فإذا صلى الصبح في جماعة، فكأنما قام شطره اآلخر

 (3)آنكآية الكرسي، فقد ورد أنها أفضل آية في القر : وينبغي لمن شق عليه طول القيام أن يتخير ما ورد في قراءته كثرة الثواب
، وكسورة إذا زلزلت، ورد أنها تعدل (4)(من قام بهما في ليلة كفتاه: )، وكالثالث، أو اآليتين من آخر سورة البقرة، فقد ورد 

، وكسورة الكافرون تعدل ربع القرآن، واإلخالص تعدل ثلث القرآن، ويس ورد أنها قلب القرآن، وأنها لما قرأت  (5)نصف القرآن
، ويدعو بما أحب لنفسه، -ملسو هيلع هللا ىلص -تغفار، والتسبيح، والتحميد، والتهليل، وأنواع الذكر والصالة على النبيله، وبكثير من االس

وألحبابه أحياء وأمواتا، ويتصدق بما تيسر له، ويحفظ جوارحه عن المعاصي، هذا هو اإلحياء الذي يغفر به ما تقدم من ذنبه، 
 .والرحمة بفضله ال أنواع اللهو واللعب، نسأل هللا التوفيق والقبول

وما أدراك ما ليلة القدر  أي ما مقدار شرفها؟ بدليل ما بعده ال ما حقيقتها كمدة مخصوصة من الزمن، وفي حقيقة الزمن
إنه من موافق العقول، ومزالق الفحول، كالروح والمكان ونظائرهما سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا، : خالف مشهور حتى قيل

على جوهرة  (6)لطول لسقنا في ذلك شيئًا من النقول وما نقول، وقد تعرضنا لذلك في حواشي الشيخ عبد السالمولوال خوف ملل ا
: إن كل ما في القرآن من قوله:  (8)قال سفيان بن عيينة. ، واالستفهام هنا للتفخيم، والتعظيم، كأنه ال يحاط بقدرها(7)التوحيد

وما أدراك لم يعلمه به، ولما نقل البخاري في صحيحه هذا الكالم عن ( وما يدريك)فيه، وما  -ملسو هيلع هللا ىلص -أعلم هللا به نبيه
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(2)، تعقبه بعض شراحه بقوله تعالى في حق ابن أم مكتوم(1)سفيان
:وما يدريك لعله يزكى

3 ، وما يدريك لعل الساعة تكون
4قريباً 
هللا تعالى بوقت الساعة، وبكل ما أخفى عنه مما يمكن البشر لم يخرج ملسو هيلع هللا ىلص من الدنيا حتى أعلمه : ، ونحوه، وقد قالوا

الظاهر أن مراد سفيان إعالم هللا تعالى في : أقول. علمه، وأما التسوية بين علمه، وعلم هللا تعالى، فكفر، كما وضح في محله
وما أدراك ما الحطمةذلك السياق نفسه، كما هنا، وكما في آية القارعة، وآية 

5  ،راك ما العقبةوما أد
6 ، وما أدراك ما

يوم الدين
8وما أدراك ما الحاقة، ونحوها ، فال يرد البحث إن قلت يرد  7

قوله : ، فأنه لم يعلم بها في نفس السياق، قلت
كذبت ثمود وعاد بالقارعة

إنه إظهار في موضع اإلضمار؛ : (10)إعالم بها؛ ألنها التي تفزع القلوب، وقد قال المفسرون   9
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة: لبيان وصفها، ولما تم استطراد طائفة من المكذبين بها بينت بقوله تعالى

11. 

ليلة القدر خير من ألف شهر  وأورد أن هذه المدة ال بد فيها من ليالي قدر، فيلزم تفضيل الشيء على نفسه وغيره، وأجيب
مورد للسؤال من أصله إال لو كان المراد ألف شهر من مدد هذه األمة، وليس بأن المراد ألف شهر ليس فيها ليلة قدر؛ وال 

 . بالزم إال أن يكون هذا مراد المجيب أي التفضيل على مطلق العدد في ذاته

وثمانون سنة أخبر ملسو هيلع هللا ىلص باسرائيلي عبد هللا، أو جاهد هذه المدة، وهي ثالث : "المقصود منها مطلق الكثرة، وقيل: واأللف قيل
ال بد من تقدير األمور : ، وال يقال(12)"وثلث، فكأنه استقصر أعمار أمته، فأعطي ليلة القدر؛ فهي من خصائص هذه األمة

لغير هذه األمة أيضًا ؛ألنا نقول الالزم المشترك التقدير األزلي، وأما إظهار تلك الشؤون في المأل األعلى على الوجه 
حكمة تخصيص العدد أنه ملسو هيلع هللا ىلص رأى بني أمية في صورة قردة تثب على منبره : ن الخصوص، وقيلالمخصوص، فال ما نع فيه م
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الشريف في بعض مرائيه المنامية التي عبرت له ،فكأنه تأسف على مدة ملكهم، وهي هذا القدر؛ فأعطي ليلة القدر جبرا لذلك، 
 .في الدر المنثور، وغيره (1)ذكره السيوطي

جابة الدعوات؛ وكثرة النفحات؛ والتجليات ونزول الرحمن؛ وغير ذلك وتفضيله ا لما احتوت عليه من مضاعفة ثواب الحسنات؛ وا 
ن تساوت حقائق األزمنة واألمكنة، لكن يفضل ما شاء بما شاء، وقد اختلف في المفاضلة  مما فصل بعضه أو كله يعد، وا 

ليلة اإلسراء : الكالم، وليلة اإلسراء؛ رأى فيها المتكلم هلالج لج حتى قال بعضهمبينهما وبين ليلة اإلسراء؛ فإن هذه شرفت بنزول 
أفضل في حقه؛ وليلة القدر أفضل في حق أمته، وكذا الخالف بين الليلتين، وبين ليلة مولده الشريف، فأنه مبدأ كل فضل؛ 

 .ومظهر كل تشريف

تفضيل خصوص تلك الليلة التي ولد فيها : )ليلة القدر معناهوعلى تقدير تفصيل إحدى الليلتين على : قال بعض المحققين
بعينها، وخصوص تلك الليلة التي أسري فيها، أما نظيرتهما من كل عام، فليلة القدر أفضل، فال ثمرة في ذلك باعتبار الحرص 

نما هو مجرد معرفة قدر؛ واعتقاد ال حرج فيه إن شاء هللا  (.على األعمال، وا 

تنزل قال في الخالصة أصله تتنزل : 

 وما بتأين ابتدي قد يقتصر         فيه على تكتبين العبر

يشدد بإدغام التاء في التاء إذا وصله بما قبله، فيلزم التقاء الساكنين مع تنوين شهر،  -راوي ابن كثير من السبعة (2)والبزي
دغام حرف قبله صح ساكن عسير وباإلخفاء: ويجري قول صاحب حرز األماني  ، أي إخفاء السكون حتى (3)طبق مفصال وا 

 .كأن هناك حركة خفية

المالئكة ذا حذفت امتنع صرفه، وبه يلغز، فيقال كلمة إذا حذف من آخرها حرف : جمع ملك، والتاء فيه لتأنيث الجمع، وا 
 : وقد ورد على األصل قول الشاعر: قال الشهاب في تفسير سورة البقرة. امتنع صرفها، وأصل ملك مالك

 (4)وليست ألنسي ولكن لمالك      تنزل من جو السما فصوبا
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مفعل من الكه أرسله : فعال، فالهمزة زائدة، ومادته تدل على الملك والقوة والتمكن، وقيل: (1)واختلف في وزنه فقال ابن كيسان
 .مقلوب من اآللوكة، وهي الرسالة: كما في القاموس، وقيل

والروح خلق : نوع مخصوص منهم، وقيل: ملك آخر عظيم الخلقة، وقيل: ف خاص لشرفه، وقيل، فهو عط (2)جبريل: قيل
وكذلك أوحينا إليك : القرآن، قال تعالى: عيسى ينزل مع المالئكة، وقيل: أرواح بني آدم، وقيل: آخر غير المالئكة، وقيل

روحًا من أمرنا
 .إلى غير ذلك  3

فيها ورد؛ وبذلك يتحدث الناس عنها ممن يرى بعض ذلك ؛ وتستطع األنوار؛ ويحصل  فتفتح فيها أبواب السماء للتنزل كما
 .تجل عظيم؛ حتى قيل تعذب المياه الملحة في البحار؛ ويطلع هللا من شاء؛ ويحجب من شاء

بإذن ربهم قد تعرضنا في شرح رسالة البسملة؛ لتعريف كلمة رب، وما يتعلق بها. 

من كل أمر  قرئ شاذًار  من كل أم أي من أجل شأن كل إنسان، وما قدر له. 

سالم هي أي ذات سالمة من اآلفاق ال يقدر فيها إال الخير، والتوقف بأنه يقع فيها آفات ال بد من تقديرها مردود بما علمت
نعم، والخيرات، أن التقدير الالزم العام أزلي، والمراد هنا إظهار المقادير في مواكب المأل األعلى، وجاء تخصيصه بأنواع ال

المراد سالم : بما قبله، أو يقدر له، وقيل سالمبما بعده ، وربط  هيوبدائع التفضل؛ وعظائم النفحات، ويحتمل ربط 
أتجعل فيها من يفسد فيها: المالئكة على المؤمنين في زيارتهم إياهم، واستغفارهم لهم؛ تداركًا لقولهم

؛ لما بين هللا لهم من  4
 .منين ما ال يفعلون حاالت المؤ 

حتى مطلع الفجر  وما بعد (6)، وفخمها منهم ورش(5) بكسر الالم، والباقون يفتحونها -من السبعة  -قرأ الكسائي ،حتى 
يومها في الفضل كليلتها، وأن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان : داخل حكمًا فيما قبلها، فقد ورد كما في الدر المنثور أن

ليلة القدر، وتكون صافية نقية؛ وال ينافيه تصفيد الشيطان في رمضان كما توهم ؛ إذ قد تطلع بين قرنيه وهو  إال صبيحة

                                                                 
 .172ص/1: النشر -1

 (.2/313)الماوردي  -2

 .12سورة الشورى، اآلية - 3

 .33سورة البقرة، اآلية  - 4

 .179ص/3ج: ر العلومبح - 5

 .113ص/1ج:النشر -6
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من قال ال إله إال هللا الحليم الكريم سبحان هللا رب السموات : )مصفد، على تسليم عموم التصفيد على حقيقته، وقد ورد 
 ، فينبغي اإلتيان بذلك كل ليلة،  (1)(ك ليلة القدرالسبع ورب العرش العظيم ثالث مرات كان كمن أدر 

ونسأل هللا تعالى من فضله العفو والعافية، فأنه عفو كريم يحب العفو آمين، وصلى هللا على سيدنا دمحم النبي األمي، وعلى آله 
 .وصحبه، وسلم تسليما، وسالم على المرسلين، والحمد   رب العالمين

 :الهوامش

 (.3/222ج:، حلية البشر 319ص/2ج: ، وهدية العارفين172ص/3ج:، وعجائب اآلثار71ص/7ج:ركليواألعالم للز   -1

 .133ص/1ج:، وتفسير ابن كثير191ص/2ج:زاد المسير -2

 .212-213سورة الشعراء، اآلية  - 3

 .1اآلية: سورة النجم - 1

األعالم . ، وأبي بكر الشنواني، وعنه العبد المنعم النبتيتي، ودمحم الدمشقي وغيرهم، توفي في نيف وستين وألفهو علي بن القادر النبتيتي المضري الحنفي، أخذ عن أبي النجا السنهوري 5-

 .331ص/3ج:للزركلي

 . 112ص/2ج:الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. مسعود بن عمر بن عبد هللا بن سعد الدين التفتاواني الشافعي، توفي سنة اثنين وتسعين وسبعمائة-2

 .شرح على تلخيص المفتاح للقزويني: هو 7-

 .112ص/1ج: طبقات الشافعية الكبرى. عبد القاهر الجرجاني، شافعي، متكلم، توفي سنة اربع وسبعين وأربعمائة للهجرة -8

 .123سورة الشعراء، اآلية  -9

 .132سورة النحل، اآلية  -01

 . 12سورة األحزاب، اآلية  - 1

 .9ة سورة التين، اآلي - 12

 .11سورة  المؤمنون، اآلية  - 13

 -العوامة، طبعة دار القبلة: تح.71ص/ 2ج: مصنف ابن ابي شيبة: أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه من طريق عدي بن حاتم به - 11

قراء السبعة ينظر -11  (.1/312)،ومناهل العرفان (1/27)ومعرفة القراء الكبار (11/129)تهذيب الكمال : كان إمام الناس في القراءة بمكة وأحد ال

 (.312_1/311)مناهل العرفان : أصحاب القراءات السبع ينظر  -12

 .131، 133ص/21ج:سير أعالم النبالء للذهبي. يقال له ابن خطيب، المعروف بالفخر الرازي من الري بخرسان، توفي سنة ست وستمائة للهجرة  -17

 .239ص/1ج:األعالم للزركلي. تفسير البيضاوي، توفي سنة تسع وستين وألف للهجرة مصري حنفي، تولى منصب قاضي القضاة، شرح -19

 .113ص/1ج:تفسير البيضاوي-12

 .229ص/9ج: شذرات الذهب. عيسى بن دمحم بن عبيد هللا الشريف الحسن الحسيني، توفي سنة ثالث وخمسين وتسعمائة للهجرة -23

 .133ص/7ج:الضوء الالمع . ي، كان قاضيا في فارس، وتوفي سنة ثماني وعشرين وتسعمائة للهجرةجالل الدين دمحم بن أسعد الصديقي، الدوان -21

                                                                 
 . 133ص/2ج: كنز العمال -1
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البخاري، وتوفي سنة س وثمانين دمحم بن يوسف بن علي الكرماني البغدادي، كان مولده سنة سبع عشرة وسبعمائة للهجرة، تتلمذ على  القاضي عضد الدين، له كتاب شرح صحيح  -22

 . 22ص/2ج:الدرر الكامنة. رةوسبعمائة للهج

 .1سورة النور، اآلية -23

 .2سورة الصف، اآلية - 21

 .117ص/1ج: الدر المنثور -21

 .2سورة المدثر، اآلية  -22

 .1سورة العلق، اآلية  -27

 .زيادة المحقق -29

 .(1177)أخرجه البخاري  -22

 .زيادة المحقق -33

 . (2773)ومسلم ( 2221)أخرجه البخاري  -31

 .127سورة النساء، اآلية -32

 (.73ص)مغني اللبيب البن هشام  -33

 (.11/237)انظر لسان العرب -31

 .23سورة األنبياء، اآلية -31

 .13ص/1األعالم للزركلي ج. عبدهللا دمحم بن يوسف بن عمرو بن شعيب السنوسي،  كان مالكيا، توفي سنة خمس وثالثين وثمانمائة للهجرة -32

 . التوحيد الكبرىوهي عقيدة  -37

 . 37سورة يس، اآلية  -39

 .739ص/2ج:فهرس الفهارس واألثبات. عبدالرحمن بن عبدهللا بن حسن المالكي، توفي سنة ثماني وتسعين ومائة وألف للهجرة -32

 .17ص: حرز األماني ووجه التهاني -13

 .( 2323ص/ 12ج: أخرجه البخاري في صحيحه من طريق عبادة بن الصامت به -11

لوات، وفي الجلة أخفى هللا علم هذه الليلة على األمة، ليجتهدوا في العبادة ليالي رمضان، طمعا في إدراكها، كما أخفى الصالة الوسطى في الص( : "13/211)قال الثعلبي في تفسيره  -12

 ".طاعات، وقيام الساعة في األوقات، رحمًة منه وحكمةواسمه األعظم في األسماء، وساعة اإلجابة في ساعات الجمعة، وغضبه في المعاصي، ورضاه في ال

 .تخريج -13

 (.1/211" )السراج المنير"ينظر تفسير الخطيب الشربيني  -11

 .12ص/1ج: مواهب الجليل -11

 . 213ص/2ج: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق زر بن حبيش به -12

 . 239ص/1ج: معجم المؤلفين لكحالة  -17

 .21ص/2ج: يب في أخبار األندلس الرطيبنفح الط -19

سائي"ورد بهذا المعنى عند  -12  (.9/193)وزاد نسبته السيوطي إلى أحمد والترمذي وصححه ودمحم بن نصر والبيهقي ( 2/1221( )13732)في السنن الكبرى برقم " الن 

 .9221:، رقم 212ص/2ج: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه -13

 .212:، بقم111ص/1ج:  حيحهأخرجه مسلم في ص -11
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 .913:رقم: أخرجه مسلم في صحيحه -12

 .937: أخرجه مسلم في صحيحه -13

 .2922:رقم: أخرجه الترمذي ف سننه -11

 .331ص: شجرة النور الزكية -11

 .223ص/1ج: كشف الظنون  -12

 .32ص/1ج: الجرح والتعديل -17

 .739ص/2ج: اخرجه البخاري في صحيحه -19

 .211ص/1ج: ريفتح البا -12

 .3سورة عبس، اآلية  -23

 .23سورة األحزاب ، اآلية  -21

 .1سورة الهمزة، اآلية  - 22

 .12سورة البلد، اآلية  - 23

 .19سورة االنفطار، اآلية  - 21

 .3سورة الحاقة، اآلية  -21

 .1سورة الحاقة ، اآلية  - 22

 .232ص/1ج: الكشاف  -27

 إلخ. 13سورة الحاقة، اآلية  - 29

 (.223ص/33ج: ذكره الطبري في جامع البيان -22

 .329ص/1ج: البدر الطالع في أعيان القرن  -73

 .121ص/1ج: النشر -71

 .33ص: حرز األماني -72

 .112ص/2ج: حاشية الشهاب -73

 .172ص/1: النشر -71

 (.2/313)الماوردي  -71

 .12سورة الشورى، اآلية -72

 .33سورة البقرة، اآلية  - 77

 .179ص/3ج: حر العلومب -79

 .113ص/1ج:النشر -72

 . 133ص/2ج: كنز العمال -93
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 اللهجات العربية في قراءة ابن كثير والتعليل لها

 محمـد خليفة محمـد مفتاح الحجاجي. د                                                                 

 الجامعة المفتوحة/ عربية قسم اللغة ال/ محاضر                       

 :المقّدمة 

إّن اللهجات العربية القديمة لها صلٌة وثيقة بالقراءات القرآنية ؛ إذ أنها تمّثل واقعًا لغويًا نطق بها العرب في مختلف بئاتهم 
نقلت إلينا القراءات اللغوية البدوية والحضرية ، ثّم جاءت القراءات القرآنية موّثـقًة لمثل هذه النصوص وهذه اللهجات ، فقد 

هو ما نقله جمٌع عن جمع  اليمكن : ) بطريق التواتر، ولذا سّميت بالقراءات المتواترة ، والتواتر كما يعّرفه أهل الّصنعة بقولهم 
 وليس من شكّ  في أن القراءات القرآنية تمّثل منهجًا في: ) ، وكما يقول الدكتور عبده الّراجحي ( 1( )تواطؤهم على الكذب 

) ،  وهذا البحث يدرس هذه اللهجات من خالل قراءة ( 2( )الّنقل ال يصل إلى وثاقته علٌم آخر مهما يكن حتى منهج الحديث 
 .قارئ مّكة الذي يمثل البيئة الحجازية ( ابن كثير 

 :أهداف البحث 

ّنما هي لغٌة ُتمّثل مستوى يهدف البحث إلى توضيح الفرق بين اللهجة واللغة ، وأّن اللهجة  ليست هي اللهجة المتد اولة اآلن ، وا 
من الفصاحة والبالغة بدليل تسجيلها في القراءات القرآنية ، ويهدف البحث أيضًا إلى توضيح أشهراللهجات العربية التي 

 . لهجية سجلتها قراءة ابن كثير ، وتوجيهها لغويًا، وكيف أّن القراءات كانت وال تزال سجالد حافظًا لمثل هذه الظواهر ال

 :منهجية البحث 

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي حيث يصف القراءة كما وردت في كتب القراءات أو اللغة كما وردت في كتب اللغة 
والمعاجم ، ثّم محاولة االنتقال إلى المنهج التعليلي عندما يحاول التعليل ، أو االنتصاف لقراءة ابن كثير بما ورد في كتب 

تجاج  ككتاب الحجة في القراءات البن خالويه ، والكشف عن وجوه القراءات وعللها لمكي بن أبي طالب وغيرهما التعليل واالح
 :ولذا قّسم البحث على ثالثة أقسام ..... 

 .التعريف بالقارئ وشيوخه ورواته ، وتعريف اللهجة واللغة، وكيفية استعماالتهما :القسم األول 

 .العربية الواردة في قراءة ابن كثير ، واالستشهاد لها  أشهر اللهجات :القسم الثاني 
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الخاتمة والنتائج التي توصل إليها الباحث ُمرِدفًا بالمصادر والهوامش التي توّثُق البحث ، وحسبي في ذلك أني  :الفسم الثالث 
 .بذلت جهدي ، ومنتهى غايتى خدمة كتاب هللا العزيز ، فأرجو من هللا التوفيق 

 :رئ ابن كثيرترجمة القا

هو عبد هللا بن كثير بن المطلب الّداري ، إمام أهل مّكة في القراءة ، وقيل ُكنيته الّداري ألنه كان عّطارًا ، والعرب ُتسّمي 
يب ، ُوِلد بمّكة سنة خمس وأربعين هجرية ، ولقَي بها ع بد العّطار داريًا ِنسبًة إلى دارين ، وهو موِضٌع بالبحرين ُيجَلُب منه الطِّ

هللا بن الزبير ، وأبا أيوب األنصاري ، وأنس بن مالك ، وأخذ القراءة عرضًا عن عبد هللا بن الّسائب وغيره ، كان رحمه هللا 
، ذكره اإلمام الشاطبي ( 3)عالما بالعربية ، وهو اإلمام المجتمع عليه في القراءة بمّكة حتى مات سنة عشرين ومئة هجرية  

 (1: )بقوله  رحمه هللا في المّيِتهِ 

 ومّكة عبد هللا فيها ُمقامه           هوابن كثير كاثر القوم ُمعتال                 

 :ُرَواُته 

 :إّن اإلمام ابن كثير قد اشُتِهَر بالّرواية عنه ، ولكن  أشهَر ُرواته اثنان هما 

ن نافع بن أبي بز ة ، وهو إمام ضابط ثقة انتهت إليه وهو أبو الحسن أحمد بن محمـد بن عبدهللا بن القاسم ب ـ  اإلمام البّزيّ 0
 ( .1)مشيخة اإلقراء بمّكة ، وهو إمام المسجد الحرام ، توّفي سنة مئتين ومسين هجرية  

محـمد بن عبد الرحمن بن محـمد بن خالد المخزومي المّكي ، ُيلّقُب بُقْنُبل لشّدته ، وهو إمام ضابط : وهو  اإلمام قنُبلـ   2
، يقول عنهما اإلمام الشاطبي ( 2)ٌن ، ينتمي إلى أهل بيت في مّكة ُيعرف بالقناِبلة ، ُتوّفي بمّكة سنة ثمانين ومئتين هجرية متقِ 

 (7: )رحمه هللا 

 َرَوى أحمـد البّزيُّ له ومحمـٌد              على َسَنٍد وهو الملّقُب ُقنُبال                      

 :تعريف اللهجة 

مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة  خاصة ، ويشترك في هذه الصفات جميع : ) في المصطلح الحديث هي اللهجة 
 ( .9( )أفراد هذه البيئة 
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 :تعريف اللغة 

، وقد كان ( 2( )حّد اللغة أصوات يعّبر بها كّل قوم عن أغراضهم : ) اللغة َأعّم وأشمل ، وهي كما يعّرفها ابن جّني بقوله 
ْنِذِريَن ِبِلَسان  َعَرِبيّ  : بداًل من كلمة اللغة بمدلولها اآلن ، قال تعالى ( اللسان ) عرب األوائل يستعملون كلمة ال ﴿  ِلَتُكوَن ِمَن اْلُم

ِبين  ﴾ الشعراء  ﴿ : ، وقوله تعالى  1/ ﴾ إبراهيم ﴿ َوَما َأْرَسْلَنا ِمن ر ُسول  ِإال  ِبِلَساِن َقْوِمِه ِلُيَبيَِّن َلُهْم : ، وقوله تعالى  121/مُّ
وم  َمَوِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلُف َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلَواِنُكْم ﴾ الرُّ  .                               ، َألسنتكم ؛ أْي ُلغاِتكم   21/ َوِمْن َءاياِتِه َخْلُق الس 

مّيزها عن غيرها ، وأّن هذه اللهجات  تشترك في مجموعة من واللغة تضمُّ عادًة العديد من اللهجات ، وكّل لهجة لها ما ي
وقد كان القدامى ( : ) في اللهجات العربية ) الّصفات اللغوية ، والعادات الكالمية ، وكما يقول الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه 

، يقول سيبويه مثاًل في ( 13( )حن حينًا آخر حينًا ، وبالل" اللغة " من علماء العربية يعّبرون عّما نسّميه اآلن باللهجة  بكلمة 
ا َيِعُظُكْم ِبِه ﴾ فحّرك العين فليس على لغة من قال ِنْعَم فأسكن العين ، : )كتابه  وأما قول بعضهم في القراءة ﴿ ِإن  َّللّاَ ِنِعم 

وهذه أقّل : ) ، وقوله في موضع  آخر  (11( )ولكّنه على لغة من قال ِنِعم فحّرك العين ، وحّدثنا أبو الخّطاب أّنها لغة هذيل 
، وهو يريد اللهجات التي نعنيها نحن اآلن ، وال يقِصُد غيرها ، فمن أين جاءت اللهجة إذْن ؟  بالرجوع إلى ( 12( )اللغات 

: فهو َلِهٌج والهٌج ، ويقال  :ُأولع به فثابر عليه واعتاده : باألمر ـ َلَهجًا " لهج : ) " ُوِجَد أّنها تعني ( لهج )المعجم وتتّبع ماّدة 
؛ أْي بمعنى اللزوم والّشغف والمثابرة واالعتياد ، ومنه ُأخذت اللهجة بمعنى ( 13( )تناول ضرعها يمتّصه : لهج الفصيل أّمه 

طرفه و ـ لغة اللسان ، أو : اللهجة ) اللغة ؛ ألّن اإلنسان مولٌع بلغته ال ينفّك عنها ، ويعتاد عليها ، وقد جاء في المعجم أيضًا 
، فكّل طريقة من طرق األداء في اللغة ( 11( )وـ طريقة من طرق األداء في اللغة ........ اإلنسان التي ُجِبل عليها فاعتادها 

تسّمى لهجة ، ومنه جاءت لهجات القبائل العربية التي نطق بها العرب في مختلف بيئاتهم في شبه الجزيرة العربية ، ومكانها 
في الجزء الجنوبي الغربي من آسيا ، وهي جزيرة يحيط بها الماء من ثالث جهات : )دكتور أحمد علم الدين الجندي كما يقول ال

 :، ويالحظ أّن اختالف اللهجات العربية القديمة تتضّمن اآلتي ( 11( )، البحر األحمر ، المحيط الهندي ، والخليج العربي 

  اللغوية األصواتـ اختالف في مخارج بعض  1

 ـ اختالف في وضع أعضاء النطق مع بعض األصوات 2

 ـ اختالف مقاييس بعض أصوات اللين كالطول والقصر في المدود 3

 ـ تباُين في الّنغمة الموسيقّية للكالم كالفتح واإلمالة بأنواعها المختلفة 1

 .ير الرجعي في اإلدغام ـ اختالف في قوانين التفاعل بين األصوات المتجاورة كالتأثير التقّدمي ، والتأث 1
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وهناك اختالف في اللهجات على مستوى آخر ، وهي عادات انفردت بها كل  لهجة من اللهجات سّجلتها كتب اللغة والمعاجم 
كداللة تفّرد  وتمّيِز هذه اللهجة عن غيرها كاالختالف في الضمائر وأسماء االشارة ، وأداة الر بط بين الُجَمل  ، واالختالف في 

ني كثير من الكلمات ذات الّدالالت القديمة  ، وسنالحظ العديد منها في هذه الدراسة التي سّجلتها قراءة ابن كثير كمرجع  معا
ُموث ق  بأعلى درجات التوثيق ، وهو التواتر ، ثّم إّن هذه االختالفات ليس من الضروري أن نجدها في كّل لهجة من اللهجات ؛ 

، ولست اآلن بصدد الكالم .... ، وترك الهمزة للهجة الحجاز ، واإلمالة والهمز في لهجة نْجد  وهكذا بل نجد شيئًا منها كالفتح 
ا  ، وجاءت القراءة  عن أسباب  تكّون اللهجات واختالفاتها ؛ إنما أردت الكالم عن وصف اللهجات كما نطقها أهلها في بيئة  ّم

 .موافقة لها   

 :قراءة ابن كثيرأشهر اللهجات في : القسم الثاني 

كَ   الّلذان ـ الّلذانِّ ـ اللذينِّ ـ هذانِّ ـ هاتينِّ ـ فذانِّ

قد وردفيها أكثر  المؤنثوهي أسماٌء موصولة خاّصة بالمثّنى المذّكر في حالتي الرفع والّنصب ، وأسماُء إشارة  خاّصة بالمثّنى 
تسكن شبه الجزيرة العربية ، ولفصاحتها سّجلتها القراءات  لغة  سّجلتها كتب اللغة والمعاجم ، ونطقت بها قبائل من لهجة أو
إنه قد ورد فيها العديد من : األلسن كابرًا عن كابر  وصاغرًا عن صاغر  ، وأبدأ باألسماء الموصولة فأقول  هاتوتواتر القرآنية ، 

في المفرد عند التثنية وتثبت مكانها األلف في  اللهجات ، ولكن القراءات القرآنية لم تسّجلها جميعًا  ، فمنها أن ُتسِقط الياء التي
المشهور في الغالب والمتداول وقد سّجلتها القراءات  وهذا هو( اللذْيِن ) ، وبالياء في حالتي الّنصب والجر (الّلذان ) حالة الّرفع 

وقد سّجلتها القراءات ( لذآنِّ ـ  اللذْينِّ ال) القرآنية ، غير أّنه قد ورد فيها لهجة ُأخرى هي تشديد الّنون في حالتي الرفع والّنصب 
﴿ َوال َذآنِّ ّيْأِتَياِنَها ِمْنُكْم َفَئاُذوُهَما ﴾ النساء : القرآنية أيضًا من خالل قراءة ابن كثير منفردًا دون غيره من القراء في قوله تعالى 

، والّدليل على ذلك قول اإلمام الشاطبي رحمه هللا في المّيته  29/  ﴿ َرب َنا ّأْرَنأ ال َذْينِّ َأَضال َنا ﴾ فّصلت: ، وقوله تعالى  12/
(12 : ) 

 وهذان هاتين اللذان اللذين ُقل          ُيشّدد للمّكّي فذانك ُدْم َحال                

وكذلك الحال في  ومعنى هذا البيت أّن المّكّي وهو ابن كثير قارئ مّكة قد قرأ بتشديد النون في هذه األسماء الموصولة  ،
﴿ ِإنِّي ُأِريُد َأْن ُأْنِكَحَك : ، وقوله تعالى  12/ ﴿ َهَذآنِّ َخْصَماِن اْخَتَصُموْا ِفي َربِِّهْم ﴾ الحج : أسماء اإلشارة في قوله تعالى 

﴿ : قوله تعالى في موضع واحد  فقط وهو ( 17)، ووافقه اإلمام أبو عمرو البصري  27/ إْحَدى اْبَنَتي  َهاَتْينِّ ﴾ القصص 
بَِّك ﴾ القصص  َك ُبْرَهاَناِن ِمْن ر  ، وقد عّلل ابن عقيل في شرحه ( 19)، وقرأ الباقون بالتخفيف في كّل المواضع  32/ َفَذآنِّ

ن شئت شّددت النون ـ عوضًا من الياء المحذوفة ـ فقلت : ) بقوله ( اللذانِّ ـ اللذينِّ ) أللفية ابن مالك في  ، " وا  ، " واللتانِّ اللذانِّ
َرب َناَأْرَنا ال َذْينِّ : ) وقد قرئ .......... ويجوز الّتشديد أيضًا مع الياء ـ وهو مذهب الكوفيين ( والل َذآنِّ َيْأِتَياِنَها ِمْنُكْم : ) وقد قرئ 

وعوضًا عن الياء في  ، فيجعلون الّتشديد عوضًا عن الياء المحذوفة هو سبب التشديد في الموصول( 12( )ـ بتشديد النون 
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إن  هذان " من األلف في ..... أنه جعل التشديد عوضًا : فالحجة لمن شّدد: ) أسماء اإلشارة ، يقول ابن خالويه في الحّجة 
، ويترّتب عن تشديد النون وجود سبب المّد ( 23( )ليفّرق ماقد سقط منه حرف ، وبين ما قد ُبني على لفظه وتمامه " لساحران 
 .سكون ، فيمّد األلف مّدًا مشبعًا ، ويسّمى عندئذ  مّدًا الزمًا مثّقاًل وهو ال

وهناك لهجات أخرى في األسماء الموصولة لم تسّجلها القراءات ، ولكن سّجلتها أشعارهم ، وما كانوا يستوثقون به على سالمة 
في حالة الرفع ( الذين ) عمال االسم الموصول اللغة العربية التي لم تختلط بغيرها من األمم ، منها على سبيل المثال  است

ــــــــون    (21: )في حالة الرفع ، ويستشهدون على ذلك بقول الشاعر ( ال ذوَن :  ) بالواو بداًل من الياء فيقولــ

َخْيلِّ غارة مِّلحاحا                 نحن اللُذوَن صّبحوا الّصباحا             يوم النُّ

، ( 22)ي عقيل ، وقد اختلف في نسبة هذا البيت فقيل لرجل من بني عقيل ، وقيل لرؤبة بن عجاج وهي لهجة ُتنسب لبن
جاء ذو قام ، جاء : ) بداًل من األسماء الموصولة كلها عاقال أو غير عاقل تقول ( ذو ) كلمة ( طيء)ومنها استعمال لهجة  

 (23: )، ويستشهدون لذلك بقول الشاعر( ذو قمن  ذو قامت ، جاء ذوقاما ، جاء ذو قامتا ، جاء ذو قاموا ، جاء

 فإما كراٌم موسرون لقيتهم        فحسبي من ذي عندهم ماكفانيا    

 (21: )أو كقول الشاعر 

 فإّن الماء ماء أبي وجّدي          وبئري ذو حفرت وذوطويت        

 .اولها إن شاء هللا في بحث  مستقلآنية سنتلم تسجلها القراءات القر ( 21)وهناك لهجات أخرى في أسماء اإلشارة 

 :تحقيق الهمز وتخفيفه

( 22()الهمزة حرف خفّي ألنه أدخل الحروف إلى الحلق : ) الهمز من أصعب الحروف مخرجًا ، يقول صاحب شرح المفصل 
، فقد ... واإلبدال والنقل وغيرها ، ولذا تنّوعت اللهجات العربية في طريقة نطقه تحقيقًا وتخفيفًا بشّتى أنواع التخفيف كالتسهيل 

: عن ابن عمر قال : ) ؛ أي ترك التحقيق ، وقد نقل عن اإلمام السيوطي قوله ( 27)اشتهر عن أهل الحجاز منهج التخفيف 
نما الهمز بدعة ابتدعوها من بعدهم  وال أبوبكر والملسو هيلع هللا ىلص همز رسول هللا  ما ، وهناك حديث آخر ( 29( )عمر وال الخلفاء ، وا 
نبيء هللا ،  يا: فقال ملسو هيلع هللا ىلص جاء أعرابّي إلى رسول هللا : ) جه الحاكم في المستدرك عن أبي األسود الدؤلي عن أبي ذر قال أخر 

تنبر باسمي ، وهو حديث ضّعفه أهل الحديث لعدم الثقة في راويه ؛ إذ  ؛ أْي ال( 22( )لست بنبيء هللا ، ولكن نبّي هللا: فقال 
ن كان األكثر ميلهم إلى التخفيف ، وابن كثير من خالل قراءته لم الصحيح أّن التحقيق والّتخفي ف قد وردا في لهجة الحجاز ، وا 

ُيمّثل لهجة بيئته ، فقرأ بالهمز في كثير من المواضع التي قرأها غيره من القراء بالتخفيف ؛ أْي على لهجة تميم ، وأسد ، وقيس 
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أّن ابن كثير قارئ مكة لم ُيرَو عنه شيء من التسهيل في هذه القراءات كلها : ) ، وهذا الذي جعل الدكتور عبده الراجحي يقول 
 :، ومن مواضع التحقيق أبرزها ( 33( )تصّور بيئته بحال  ، ومعنى أن ذلك قراءته ـ من هذه الناحية ال

  كثير بلهجة التحقيق في الهمزتين في حين أّن ، فقد قرأ ابن (َأَرَأْيُتْم ـ َأَرَأْيَتُكْم ـ َأَرَأْيَت : ) الهمزة المفتوحة بعد فتح نحو
 ( .33)بغير همزوال ألف (  32)قرأ بالتسهيل في الهمزة الثانية بين الهمزة واأللف ، وقرأ الكسائي (  31)نافعًا 

  همزة ياًء حيث قرأها اإلمامان أبو جعفر والكسائي بإبدال ال( هنيئًا  ـ  مِريئًا  ـ بريء : ) الهمزة متحركة وقبلها ياء نحو
دغام الياء التي قبلها فيها ، وقرأابن كثير ومعه عدٌد من القراء بتحقيق الهمز ، وُعلَِّل لصاحب التحقيق بأنه ( 31)، وا 

قرأ على األصل ؛ إذ األصل هو نطق الهمز ، والفرع هو التخفيف باإلبدال أوغيره ، وفي مثل هذه الحالة وافقت قراءة 
 لهجته بحكم جانب الّرواية وصحة السند ، ابن كثيراألصل ، ومخالفته ل

وكل ما صّح سنده واستقام وجهه في العربية ، ووافق لفظه خّط : ) حكاية عن العاّلمة الكّواشي ( 31)يقول ابن الجزري 
نزل : ) ؛ أْي السبعة األحرف التي وردت في الحديث الشريف ( 32( )المصحف فهو من السبعة المنصوص عليها 

، فمن قرأ بالهمز فقد وافق لهجة من لهجات العرب يقول صاحب شرح ( 37()سبعة أحرف أّيها قرأت أصبت القرآن على 
، ثّم إّن بيئة ( 39( )والتحقيق لغة تميم وقيس ، قالوا ألّن الهمزة حرف فوجب اإلتيان به كغيره من  الحروف : ) المفصل 

وقد بلغنا أّن قوما من أهل الحجاز من أهل : ) ه في الكتاب الحجاز ليست كلها معتمدة على لهجة التخفيف يقول سيبوي
، فمعنى هذا أن أهل الحجاز منهم من يحقق الهمزة في بعض ( 32()التحقيق يحققون نبيء وبريئة وذلك قليل رديء 

عبدة الراجحي أّن أهل وقد رّجح الدكتور (  13()النبيئين ، النبيُء ، البريئة ) المواضع ، وقد قرأ اإلمام نافع  بهذه القراءة 
التحقيق من أهل الحجاز هي القبائل التي كانت تسكن أطراف الحجاز مجاورة ألهل البادية من وسط شبه الجزيرة وشرقها 

(11 . ) 

 أكثر من لهجة  ، منها قراءتها ( ساقيها ) ، فقد ورد في كلمة  11/ ﴾ الّنمل  َو َكَشَفْت َعْن َسْأَقْيَها﴿ : قوله تعالى
، وهي القراءة المشهورة ، ووردت أكثر القراءات بها ، وهناك لهجة أخرى ، وهي لهجة بني أسد ( َساَقْيَها ) همز بدون 

، وقد قرأ ابن كثير بالهمز من رواية قنبل دون غيره من القّراء في ( سْأقيها : ) ينطقون مثل ذلك بالهمز فيقولون 
ْؤقِّ  ﴿ :    ، وقوله تعالى  11/ ﴾ النمل  ْأَقْيَهاَو َكَشَفْت َعْن سَ ﴿ : موضع النمل قوله تعالى  َق َمْسحًا بِّالسُّ َفَطفِّ

، وقد ُعلَِّل للقراءة بالهمز ، وهي قراءة  22/ ﴾ الفتح َفاْسَتَوى َعَلى ُسْؤقِّهِّ ﴿ : ، وقوله تعالى  32/ ﴾ ص  َواأَلْعَناقِّ 
من حروف " ابن كثير " حروف المّد واللين فأبدل أّن العرب تبدل من الهمز : ) ابن كثير على وجه التحديد بقولهم 

بِدلون األلف والواو والياء همزة فيقولون ( 12( )المّد واللين همزة تشبيهًا بذلك  يْأجوج : ، ثم إّن قبيلة بني أسد ُي
                                                                                      (                                           13: )الشاعرقوله  عن ُرِويَ ،فقد.موخْأت ومْأجوج ، وعْألم 

ٌف هامة هذا العْألمِّ                     يا دار سلمى ياسلمي ثّم اسلمي ندِّ  فخِّ
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ِئذ  ال  " يقرُأ سمعت عمرو بن عبيد : ) ومّما يروى أيضًا أّن أبا زيد األنصاري قال    ْنٌس و اَلَجْأنٌّ ُيسْ  َفَيْوَم فظننته " َأُل َعْن َذْنِبِه ِإ
 ( .11( )دْأبة وشْأبة : قد لحن حتى سمعت العرب تقول 

   ْئَزى  ﴿ :قوله تعالى ْلَك إذًا قِّْسَمٌة ضِّ ) ، فقد ورد فيها أكثر من لهجة  ، منها قراءتها بدون الهمز   22/  ﴾ الّنجم  تِّ
، وهما لغتان أو لهجتان ( 11)، وقد تفّرد بها ابن كثير دون غيره من القراء ( ِضْئَزى ) ، وقراءتها مهموزة ( ِضيَزى 

فأما من كسر أولها : ) ، وقد عّلل ابن خالويه في الحّجة بقوله ( الَجْوِر ) بمعنى ( ضأز) و(      ضاز ) من الفعل 
ن كان جعلها وصفًا فال وجه لذلك ؛ فقد أصاب ، وا  ( شعرى ) و( ذكرى ) أن يجعلها اسمًا كـ : وهمز ، فإن كان أراد 

 ( .12( )ألنه لم يأت عن العرب وصٌف لمؤنت  على وزن ِفعلى بكسر الفاء 
   أُلْخَرى ﴿ : قوله تعالى أكثر من لهجة أوقراءة بالهمز ( َوَمَناَة ) ، فقد ورد في لفظ  23/  ﴾ الّنجم  َوَمَناَة الثَّالَِّثَة ا

عّلل ابن خالويه  في  ، وقد( 17( )َوَمَنآَءَة : ) وبالمّد هكذا  ابن كثير بقراءته بالهمز وبدونه ، والمّد وتركه ، وقد تفّرد
أنه جعل األلف زائدة ال منقلبة ، وأتى بالهمزة بعدها لئال : والحجة لمن مد  : ) الحّجة لمن قرَأ بالهمز وبالمّد بقوله 

، وقد أشرت ( 12)كانوا يعّظمونها ( خزاعة ) خرة لقبيلة ص: اسم لصنم  ، وقيل ( مناة ) ، و( 19( )يجمع بين ألفين 
 .سابقًا إلى أّن النطق بالهمز لهجة قبائل أسد وقيس وتميم ، وبعض  من لهجة الحجاز

   ْكَرى لِّْلُمتَّقِّينَ ﴿ : لفظ الّضياء في قوله تعالى َياًء ّوذِّ  ، حيث ورد فيه لهجتان ؛ لهجة الهمز 19/ ﴾ األنبياء  َو ضِّ
) ، فيكون في الكلمة همزتان  ؛ ألن الفعل ( 13)بالهمز  وبالمّد  وقد قرأ ابن كثير وحده دون سائر القراءوتركه ، 
، والحقيقة أنهما لهجتان من لهجات العرب ، فكتب التعليل تشير إلى أنهما لغتان فاشيتان ( ضاء ) وليس  (  أضاء 

ضاء : أنه أخذه من قولهم : فالحجة لمن قرأه بهمزتين : )  يقول ابن خالويه( ِضئَآَء ) و ( ِضَياء : ) عند العرب 
ومن قرأه بياء وهمزة : ) ، ثّم يأتي بعد ذلك ليعّلل ألصحاب اللهجة األخرى بقوله ( 11( )القمر ضوءًا أو أضاء 

مام ابن كثير ، وتجدر اإلشارة إلى أّن اإل( 12( )َبْحر وِبَحار ، وهما لغتان : ، وضياء كقولك ( ضوء )جعله جمعًا لـ 
 .لم ُيشتهر عنه التحقيق في الهمز فقط ؛ بل إنه قرأ بالتحقيق وبالتخفيف كما سنلحظ ذلك 

 :بالتخفيف في الهمز( ابن كثير) ما قرأه 

منفردًا يجعل العرب تِفرُّ منه إلى تخفيفه ، فكيف إذا اجتمع همزتان في كلمة ، أوفي كلمتين  ، فنرى  إّن ثقل صوت الهمز
 : ابن كثير قد جمع بين التحقيق والتخفيف عندما تجتمع الهمزتان في كلمة أوفي كلمتين على النحو التالي القارئ 

  وقس عليه فإّن ابن كثير قارئ مكة قد قرأ ( َأَأْنَذْرَتُهْم ـ َأَأَمْنُتْم ـ َأَأْنُتْم : ) إذا اجتمعت همزتان مفتوحتان في كلمة نحو ،
 (11: )، يقول اإلمام الشاطبي رحمه هللا ( 13)ل الثانية بين الهمزة  واأللف بتحقيق الهمزة اأُلولى وتسهي

 وبذات الفتح خلٌف لتجُمال ( سما ) وتسهيل ُأخرى همزتين بكلمة              
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لتسهيل هو وهم نافع وابن كثير وأبوعمرو البصري قد قرُءوا بالتسهيل في الهمزة الثانية ، ومعنى ا( سما ) فالمرموز لهم بالّرمز 
تخفيف نطق الهمزة الثانية ، وجعلها بين الهمزة واأللف إن كانت مفتوحة ، وجعلها بين الهمزة والياء إن كانت الثانية مكسورة 

ُئُكْم ـ َأُؤْنِزَل : ) وِقس عليه ، وجعلها بين الهمزة والواو إن كانت الثانية مضمومة نحو ( َأِئّنُكْم ـ َأِئَذا : ) نحو  .وِقس عليه ( َأُؤَنبِّ

  َجآَء ُأم ًة  ، ُشَهَدآَء ِإْذ  ،  َنَشآُء َأَصْبَناُهْم  ، َهؤآلِء أَْهَدى  ، اْلَمأُل : ) إذا اجتمعت الهمزتان وكانتا في كلمتين نحو
ع ، وِقس عليه ، فقد قرأ ابن كثير في كلِّ ذلك بتخفيف الهمزة الثانية ، وما ذلك إاّل للهروب من ذلك التهوّ ( ِإنِّي 

أّنه كره الجمع : فالحجة لمن قرأ بالهمزة والتعويض : ) المصاحب لنطق صوت الهمزة  يقول ابن خالويه في الحّجة 
، ولم يكن هناك خالف بين القراء في تحقيق ( 11( )بين همزتين متواليتين ، فخّفف الثانية ، وعّوض عنها مّدة 

 إنما الخالف بينالهمزة اأُلولى ؛ ألنها داخلة لمعنى  االستفهام ؛ 

القراء كان في الهمزة الثانية بين محقق لها ، وهي لهجة الكوفة ومن جاورها ، وبين مسّهل  لها ومخّفف ، وهي لهجة 
الحجاز ، ويكون اإلمام ابن كثير في مثل هذا قد وافق بيئته من حيث التخفيف ، وتجدر اإلشارة إلى أّن القارئ يّتبع جانب 

 .، وليس بيئته التي ينتمي إليها  الرواية وصّحة الّسند

   قراءته بالهمز، وهي لهجة : لهجتان ، إحداهما  حيث وقع في القرآن الكريم ، وردت فيه قراءتان ، أو(  القرءان) لفظ
َراِن ) قراءته بالتخفيف هكذا : تميم  ، وقيس  ، وأسد وما جاورها ، واألخرى  ( ابن كثير ) ، وقد قرأ بهذه القراءة  ( الُق

، وهو من السبعة ، وحجته في التخفيف ( 12)دون غيره من القّراء ، ووافقه في حالة الوقف اإلمام حمزة الّزيات فقط 
 .أنه كره االستثقال الحاصل في الّتحقيق ، والتخفيف أيضًا هو لغة الحجاز 

  يَن ) لفظ يِّ بِّ قراءته بالهمز ، واألخرى بدون همز  : حيث ورد في القرآن الكريم ، وردت فيه قراءاتان ، إحداهما ( النَّ
، ( الرِّفعة ) بمعنى ( نبا ـ  ينبو ) ِمن ( 17)، ومعه كثير من القّراء ( ابن كثير ) على التخفيف ، وقد قرأ بالّتخفيف 

 وحجتهم في ذلك أّن كّل مافي القرآن من: ) ويقال للنبّي نبّيًا الرتفاع شرفه ومنزلته عند هللا يقول صاحب الحجة 
" همز، كما جمع  وفي ذلك الحجة الواضحة على أّن الواحد منه بغير" أنبياء هللا " نحو " أفِعالء " جميع ذلك على 

 (  .19" ( )ولّي وأولياء ، ووصّي وأوصياء 

  :جزم المضارع المعتّل بالسكون 

لم يّتق هللا : ) حرف العّلة كقولك  أشهرهما حذف: هناك لهجتان من لهجات العرب ــ حسب علمي ــ في جزم المضارع المعتل 
فعل مضارع مجزوم ، وعالمة جزمه حذف حرف العّلة ، وهناك من العرب من يجِري (  يّتق ) ، فالفعل (  من أفزع العباد

: المعتّل مجرى الفعل الصحيح  ، فيجزمه بالسكون ، وليس بحذف حرف العلة ، ولهم في ذلك شاهد ودليل يقول الشاعر 
(12) 
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 ألم يأتيك واألنباء تنمي                بما القت َلُبون بني زياد         

يجنيك ) وهو مجزوم بلم ، وأثبت الياء في ( يأتيك ) الجني ، فقد أثبت الشاعر الياء في  يجنيكهّزي إليك الجذع : وقول آخر 
﴿ : فيقرأ في مثل قوله تعالى   اري هذه اللهجةتج ابن كثير، وقراءة ( هّزي ) مجزوم لوقوعه جوابًا للطلب من الفعل  ، وهو( 

﴿ َأْرِسْلُه َمَعَنا َغدًا َيْرَتِعي َوَيْلَعْب : ، وكذلك في قوله تعالى ( 23)بإثبات الياء في الحالين  23/ِإن ُه َمْن َيت قي َوَيْصِبْر ﴾ يوسف
ابن كثير " عن " قنبل " للجزم بالشرط إال مارواه القراءة بكسر القاف وحذف الياء عالمة : ) يقول ابن خالويه . 12/ ﴾ يوسف 

( لم يأتي زيد : أّن من العرب من يجري الفعل المعتّل مجرى الصحيح فيقول : أحدهما : بإثبات الياء، وله في إثباتها وجهان " 
 .والوجه اآلخر هو اإلشباع، ( 21)

 :(هاء الكناية ) مّد الّصلة في 

فيه ، عليه ، لديه ، منه  ، اجتباه ، هداُه  : ) ، ويقال لها هاء الّضمير مثل ( 22( )هاء الكناية ) ُتسّمى في كتب القراءات ِبـ 
شباع ، واختالٌس ، وقد قرأ ابن كثير وحده باإلشباع في ( إلخ .... ، أرجه ، فألقه  ، فقد ورد فيها أكثر من لهجة  ، قصٌر ، وا 

، وذلك فيما إذا وقعت بين ساكن ومتحّرك ( إلخ ....... تباهو ، هديهو ، لديهي ، منهو ، فيهي اج) هاء الضمير، فُتنَطق 
، وقرأ الباقون بترك الّصلة ، يقو ل اإلمام الشاطبي  ...... ( َعَقُلوُهو َوُهْم ، ِفيِهي ُهًدى ، اْجَتَباُهوَوَهَداُهو :            ) نحو 

  ( 23: )رحمه هللا 

 بن كثيرهم       وفيه مهانا معه حفص أخو وِّال وما قبله التسكين ال               

أْي لم يوافقه من القراء في مّد الصلة عندما يقع قبله ساكن إاّل حفص عن عاصم في موضع واحد في القرآن الكريم ، وهو قوله 
يِهي ُمَهانًا ِإال  َمْن َتاَب ﴾ الفرقان : تعالى  متحركين ، فكل القّراء مّتفقون على ، أّما إذا كان هاء الضمير وقعت بين   22/ ﴿ ِف

، ولست اآلن بصدد تتّبع قراءة القراء  في مواضع الّصلة ، فكتب القراءات تزخر بالكالم مع التدقيق في ( َلُه ُهَو : ) مّده نحو 
اللهجة  العربية تنّوع اللهجات في القراءات  ، وموافقة قراءة ابن كثير لمثل هذه  مثل هذه الموضوعات ، ولكّن الذي يهمنا هو

بإشباع الهاء يصلها بياء ، " عليهي "و " فيهي " قرأ ابن كثير: ) الفصيحة ، وقد عّلل علماء االحتجاج لمد الّصلة بقولهم 
" فيهي وعليهي ، وقرأ أيضًا : ، ثّم قلبوا الواو ياًء للياء التي قبلها وكسروا الهاء ، فصارت " وعليهو" فيهو" وحجته أّن أصلها 

فإن كان : ) فيقول ( سيبويه)، أّما اإلمام ( 21( )بإشباع الهاء يصلها بواو  على أصلها " منهو " و " ا اضربوهو ببعضها فقلن
، فجعل اإلتمام ؛ أي الزيادة ( 21( )واإلتمام عربّي ....... قبل الهاء حرف لين  فإّن حذف الياء والواو في الوصل أحسن 

ْه ، ُنَولِّْه ، ُنْصِلْه : ) وأحسن لموافقتها األصل  ، وهناك اإلسكان في الهاء في مثل  لهجة من لهجات العرب ، وهي أتمّ  .... ُيَؤدِّ
 .وهناك االختالس ، وهو اإلتيان بثلثي الحركة ، فتكون كسرةٌ قصيرة الغير (  إلخ 
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 :ضّم ميم الجمع مع الّصلة

فُتنَطق ساكنة ، وُتنَطق متحّركة ( عليِهْم  ، إليِهْم  ، لهْم ، منهْم : ) ورد في ميم الجمع لهجتان ، وقرأ بهما القّراء وذلك في مثل 
، وقد قرأ ابن كثير بما يوافق لهجة الّصلة في ميم الجمع في مثل ( إلخ .....عليهمو ، إليهمو ، لهمو ، منهمو : ) بالّضم نحو 
ا َرَزْقَناُهُمو ُيْنِفُقوَن﴾ البقرة : قوله تعالى  والحجة لمن ضّم الميم وألحقها : ) وقد عّلل أصحاب االحتجاج بقولهم ،  2/ ﴿ َوِمم 

قد قرأ على األصل ، وذلك : ، فكأنه أراد أن يقول ( 22( )أنه جعل الواو علمًا للجمع كما كانت األلف علمًا للتثنية  : الواو 
، وهي ماتمّثل بيئته وواقعه اللغوي ، وما ( 27)يقّويه ، وقد ُنسبت هذه اللهجة إلى قريش ، وأهل الحجاز عمومًا وفصحاء اليمن 

ْبُطُل عندما يقرأ بقراءة تخالف بيئته ، فتكون الرواية وصّحة الّسند أ سلم  ، َدَرَج به لسانه طفال وشاّبًا وكهاًل ، ولكّن هذا التعليل َي
ة الفصيحة التي ينطبق عليها قول الحّق تبارك ِإن القراءات القرآنية هي الِمْرآة الصادقة لّلهجات العربي: وأوثق ، وأكتفي بالقول 

، وأّن هذه اللهجة سواء كانت لقريش أو لغيرها ، فهي لهجة  2/ ﴿ ِإن ا َأْنَزْلَناُه ُقْرَءانًا َعَرِبّيًا ل َعل ُكْم َتْعِقُلوَن ﴾ يوسف : وتعالى 
 .  قة القراءة لوجه  من وجوه العربية فصيحة بدليل وجودها في القراءات التي جعل العلماء ِمن صّحة قبولها مواف

 :التخّلص من التقاء الساكنين

إّن ِمن ُسنن العربية عند نطقها أن تِفر  من وجود ساكنين متتاليين خاّصة عندما يكون أحدهما في نهاية الكلمة اأُلولى ، 
، وقوله  172/ ُطر  َغْيَر َباغ  و اَل َعاد  ﴾ البقرة ﴿ َفَمِن اْض : والساكن الثاني في بداية الكلمة الثانية ، كما ورد في قوله تعالى 

ولكِن اْنُظْر ، وَأِن اْحُكْم ، ُقِل اْدُعوْا : ) ، وقس على ذلك مثل  21/ ﴿ َأِن اْقُتُلوْا َأْنُفَسُكْم َأِواْخُرُجوْا ِمْن ِدَياِرُكْم ﴾ النساء : تعالى 
تخّلصون من التقاء الساكنين بالكسر ، وهناك لهجة أخرى عند العرب أنهم ، فِمن عادة العرب أوأشهرها أنهم ي(  إلخ .....، 

َفَمُن اْضُطر  ، َأُن اْقُتُلوْا  ، َوَلِكُن اْنُظْر ، َوَاُن اْحُكْم  ، ُقُل اْدُعوَّللْاَ ، : ) يتخّلصون من التقاء الساكنين بالّضّم فينطقون ذلك 
، وُتنسب إلى لغة  من لغات العرب ، وُيعل ُل لها بأن االنتقال من الكسر إلى  ن كثيراب، وهي القراءة التي قرأ بها (  إلخ ..... 

 الّضّم ثقيل على اللسان ، واللسان العربّي يجنح إلى الخّفة في الّنطق ، وليعمل اللسان على وجه  واحد  ُضم  الساكن األّول إتباعاً 
عة منسجمة على نسق  واحد  ليس فيها انتقال من ثقيل  إلى أثقل  ، ولم لحركة الحرف الثالث من الفعل ، فتكون األصوات متتاب

وُقِرئ بضّم األّول إتباعًا لضّم الحرف : ) ُيعتد  بالساكن بينهما لضعفه يقول صاحبا قالئد الفكر في توجيه القراءات العشر 
اجز غير حصين  ، أوُيضمُّ للّداللة على أّن حركة همزة الثالث من الكلمة التي تلي هذا الساكن ، ولم ُيعتد  بالساكن الثاني ألنه ح

، وأرى باّن هذا التعليل يؤّيد قراءة ابن كثير ويقّويها على قراءة الكسر ، ويعّلل مّكيٌّ في ( 29( )الوصل المحذوفة كانت ضّمة 
اهرة التخلص من التقاء الساكنين ، وينبغي أن ُأشير إلى أّن ظ(  22( )فإنه كره الخروج من كسر  إلى ضّم : ) الكشف بقوله 

 :  ليس دائمًا في كّل الحاالت ، فهناك من المواضع التي ُيغتفر فيها التقاء الساكنين ، ولكن بوجود ُمسّوغ  لها منها 

، فالساكن األول هو حرف المّد ، ثم ( إلخ .....الضاّلين ، داّبة ، شآّبة : ) الحرف المشّدد إذا سبقه حرف مّد نحو    (1)
د ذلك حركة المضّعف ، وهو ما ُيمّثل الساكن الثاني ، ومسّوغه في هذه الحالة أّن المدغم المشّدد وهو حرف الالم بع
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هو بمثابة المتحّرك ؛ ألّن اللسان يرتفع بهما دفعة واحدة ( شآّبة ) أو الباء في ( دآّبة ) أو الباء في ( الضاّلين ) في 
ن : ) ه هي حقيقة اإلدغام ، يدّل على ذلك ما ذكره سيبويه في الكتاب قوله ، وال ُينطق بساكن  ثّم متحّرك ، وهذ وا 

رادُّ ، ومادُّ ، والجاّدة : كانت قبل المسّكنة ألف لم ُتغّير األلف ، واحتملت ذلك األلف ؛ ألنها حرف مّد ، وذلك قولك 
لساكن األول لتقوم المّدة مقام الحركة ، ُيمّد ا: ) ، وذكر مّكيُّ في الكشف قوله ( 73( )، فصارت بمنزلة المتحّرك 

، فعّلل بذلك ( 71( )وذلك نحو دآّبة وصآّخة ...... فتحول بين الساكنين ، ويتوّصل بالمّد إلى الّنطق بالساكن الثاني 
تعليال آخر ، وهو إطالة المّد ، فكان ُمسّوغًا للنطق بالساكنين ، ومع ذلك فقد آثرت العرب في بعض لهجاتها أن 

﴿ : شْأبة ، ودْأبة ، وهناك من القّراء من قرأ قوله تعالى : حّلص من النطق بالساكنين بهمز حرف المّد ، فيقولون تت
ْأليَن ﴾ الفاتحة   ( .72)، وأشار إليها مّكّي بأنها لغة قليلة  7/ َواَل الض 

، ويكون الساكن ( لمؤمنون ، الكتاب نستعين ، ا: ) التقاء الساكنين عند الوقف ، ويكون األول حرف مدّ  أيضًا مثل   (2)
 . الثاني عارضًا للوقف ، وليس وصاًل في الكالم 

                              :إسكان حرف المضارع من الفعل في حالة الوصل

المضارع ، وأّن  إّن نظام اللغة العربية ُيقّرر الفراَر ِمن توالي األمثال في الكلمة ، ويقرر أّن التاء هو حرٌف من حروف الفعل
التفاعل يبدُأ بتاء  زائدة ، فإذا دخلت تاء التفاعل على الفعل المضارع المبدوء بالتاء ُيصِبُح الفعل مبدوءًا بتائين ملحقتين  ، 

قوله تاء التفاعل ، فلتوالي األمثال يلجؤون إلى حذف التاء الثانية ، وهي تاء التفاعل نحو : تاء المضارعة ، وثانيهما :  أولهما 
اَلَتَيم ُموْا ، اَلَتَفر ُقوْا ، : )  ، فإذا حدث َأن كان فاء الكلمة هي أيضًا تاء مثل  11/ ﴿ َواَل َتَناَبُزوْا ِباألَْلَقاِب ﴾ الحجرات : تعالى 

حتى تكون مستساغة ،  ، فتصبح هناك ثالث تاءات  ، وعندئذ  ُيلِزُمنا الذ وق العربي  بحذف تاء التفاعل( إلخ ..... اَلَتَعاَوُنوْا 
 : ، والحقيقة أّن العرب قد نطقت هذه األفعال بلهجات  متعّددة منها ( 73)وأخّف في الّنطق 

ُمواْ : ) القراءة بتشديد التاء في حالة الوصل ألنه ُيدغم التاء اأُلولى في الثانية نحو (1) ، فكيف  بالمّد واإلدغام (آَلتََّيمَّ
: ) المثلين ؟ يقول المعّللون ومنهم صاحبا قالئد الفكر في توجيه القراءات العشر حدث هذا اإلدغام ولم ُيسّكن أول 

تعّذر إدغام الثانية في تاليها فنزِّل اّتصال اأُلولى بسابقها َمنِزَلَة اّتصالها بكلمتها ، فُأدغمت في الثانية تحقيقًا مراعاة 
ِه ، وهي القراءة التي قرَأ بها ابن كثي( 71( )لألصل والّرسم  ر ، وذلك في مواضع ذكرها الشاطبّي مفّصلة في المّيِت
 (71: )التي يقول فيها 

 وفي الوصل للبّزّي شّدد تيّمموا        وتاء توّفى في الّنسا عنه مجمال         

ــال           وفي آل عمران له التفّرقــــــوا          وااَلنعاُم فيها فتفّرق مّثـــــــ

 ..................................قود التاء في ال تعاونوا         وعند الع       
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       ...................................      ................................... 

ُموْا ) : القراءة الثانية ، وهي القراءة بالتخفيف ، وُترسم تاء واحدة نحو   (5)  (اَل َتَيمَّ

لقّراء ، وهي األشهر في اللسان العربّي ، غير أننا إذا َعِلْمَنا بأّن هناك تاء محذوفة هي تاء التفاعل ، فإّن وهي قراءة غيره من ا
 .قراءة اإلدغام هي الموّضحة لتلك التاء التي ُأدغمت في غيرها ، أوغيرها أدغم فيها ، واإلدغام يكون في حالة الوصل فقط 

  :الوقف على حرف االستفهام بالهاء

علماء اللغة الهاء من أحرف الزيادة ، فإذا ُأوتي بها في حالة الوقف زائدة فإنما جيء بها لمعنى ، واألصل أن يوقف على  عدّ 
ذا دخل حرف الجّرعلى  يَم ، ِبَم ، : ) االستفهامّية  ُحذف ألفها فيقولون ( ما )أخر الحرف في الكلمة بالسكون ،  وا  عم  ، ِلَم ، ِف

يْم ، ِبْم ، ِممّْ : ) عليها بالسكون ، فيقولون ، ويقفون ( ِمم    ، فإذا وصلوا حذفوا األلف ، وهي اللهجة المشهورة ، ( َعمّْ ، ِلْم ، ِف
: ) بعد ميم االستفهام  عند الوقف فيقولون ( هاء السكت ) وقرأ بها أكثر القّراء ، وهناك لهجة ُأخرى عند العرب إْذ ُيْلِحُقوَن 

، وقد قرأ بهذه اللهجة ابن كثير   من رواية البّزّي بُخلف  عنه في حالة الوقف فقط  ، وقد عّلل ( ِفيَمْه ، ِبَمْه ، ِمم ْه َعم ْه ، ِلَمْه ، 
 صاحب الكشف لمن وقف 

يدلُّ  في الوقف ِلُتثِبَت الفتحة وال ُتحذف ، فيكون في الكالم ما " هاء"فكرَِه ذلك بعض العرب ، فأدخل : ) بالهاء ساكنة  بقوله 
ما )، ولم يقفوا على األلف ِمن ( 72( )على األلف المحذوفة ، ولئاّل َيِخل  بالكلمة على ِقّلة حروفها فتحِذَف منها حرفًا وحركة 

 . ألنه ُحِذَف للتفريق بين االستفهام والخبر (

ليها الباحث  لتي توّصل إ  :الخاتمة والنتائج ا

للغوي العربّي قبل اإلسالم وبعده ، فالقراءات القرآنية ُتعدُّ مصدرًا ومنهاًل لكثير  من اللهجات إّن هذه الّدراسة محاولٌة لفهم الواقع ا
التي ُتمّثل الفصاحة والبالغة للغتنا العربية الخالدة ، وجِليٌّ أنني أقصد اللهجات كما كانت مستعملة قديمًا ، وليس بداللتها 

هذه الّدراسة بأّن قراءة ابن كثير قد سّجلت العديد من هذه الظواهر اللهجّية ، وقد ، وقد الحظت من خالل ( العاّمّية ) الحالّية 
تعّمدت أن أستعمل مصطلح اللهجة واللغة والقراءة بمعنى واحد  ؛ ألّن هذا هو المقصود ، وقد كان مجهود علمائنا األوائل في 

رفة أسماء القبائل التي كانت تلهج بمثل هذه اللغة أو تلك ، جمع اللغة من مصادرها ، ونسبتها إلى قبائلها أمرًا ساعدنا على مع
ولكّن العديد من اللهجات أو اللغات ُسّجلت دون تحديد  اِلْسم القبيلة التي كانت تنطق بها ، ويكتفون في نسبتها بأنها لغة 

رت لبعض العرب ، ولعدم استعمالها وانتشارها في البيئة القريبة منهم يصفونها بأنها لغة ردي ئة أوشاّذة الُيقاس عليها ، كما ُصوِّ
في كتاب سيبويه مثاًل ، ولكن بحمد  من هللا ونعمته أن سّخر لنا جهابذة من العلماء حرصوا كّل الحرص بمقاييَس وضوابط 

العربية جعلوها دقيقًة لحفظ القراءات القرآنية من اللحن والخطأ ، فساهموا بذلك بحفظ اللهجات العربية التي كّونت لغتنا 
الفصيحة المعّجزة التي اختارها هللا من بين كّل لغات العالم لتكون ِوعاًء لمعانيه وكالمه الذي يبقى معجزة إلى أن يرث هللا 
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األرض ومن عليها ، وقد وصلت إلى نتائج أحسب أنها تفيد القارئ ، وتفتح آفاق البحث لمزيد  من التعّرف على نفائس اللهجات 
 : ءات القرآنية  ، وهي كاآلتي العربية في القرا

  قراءة ابن كثير مليئة باللهجات العربية  التي تمّثل جانبًا ِمن الفصاحة ، وأنني لم أدرس منها إاّل ما كان بارزًا ، وهناك
 .العديد من اللهجات األخرى التي لم تسَمْح مساحة البحث بدراستها 

  ّه التزم جانب الّرواية ، فخالف بعض قواعد لهجته كما في الهمز تحقيقًا القارئ ابن كثير ُيمّثل البيئة الحجازية ، ولكن
 .وتخفيفًا ، وقد بّينت ذلك في موضعه 

  ( ال ذوَن ) القراءات القرآنية لم تسّجل كّل اللهجات التي نطق بها العرب كاستعمال االسم الموصول في حالة الّرفع ،
 ........بمعنى الذي وغيرها ( ُذو)و

  اءة ابن كثير الظاهرة وضّدها كتحقيق الهمزة وتخفيفها في لهجة الحجاز سّجلت قر. 
  تفّرد ابن كثير بعدد  من لهجات العرب من خالل قراءته ، فقرأ بما لْم يقرأبه غيره كقراءة  هذه الكلمات بالهمز ( :

 .... ( .َمَناَءة ، ِضئَاًء ، ِضئَزى ، 
 جات  ُيمّثل جانب الفصاحة ، وهي أوثُق شاهد  لهاكّل ماَوَرَد في القراءات القرآنية ِمن له. 

وأخيرًا ُيوصي الباحث بتدريس القراءات القرآنية كماّدة أساسية  في مرحلة الجامعة والّدراسات العليا ، وذلك ألنها تمّثل المصدر 
 .األساسي الموث ق بأعلى مراتب الّتوثيق لهذه اللهجات العربية 

 :ههوامش البحث وثبت مصادر    

ـ اإلتقان في علوم القرآن لجالل الدين السيوطي ، تحقيق العاّلمة الشيخ شعيب األرنؤوط واعتنى به وحققه مصطفى شيخ 1
 .م ، نشر مؤسسة الرسالة ـ دمشق ـ سوريا  2339األولى عام / ، الطبعة  122: مصطفى ، ص

م ، نشر ـ دار المعرفة  1222عام /، الطبعة  1: ـ اللهجات العربية في القراءات القرآنية للدكتور عبده الراجحي ص 2
 . الجامعية 

ـ  113: ، ص  1/براجسستراسر ج.ـ ينظر ترجمته في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء البن الجزري ،عنى بنشره ج 3
 .م ، نشرـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان  1292الثالثة ، عام / ، الطبعة  111

 . م ، نشر ـ دار الفكر ـ بيروت 2332/ ، طبعة  9: ئ المبتدئ البن القاصح ، ص ـ سراج القار  1

/ ، الطبعة  17: ـ ينظر كتاب التيسير في القراءات السبع لإلمام أبي عمرو الداني ، عنى بتصحيحه أوتويرتزل ، ص  1
 .م نشر ـ محمـد بيضون ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان  2331الثانية عام 
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 . 19: ـ ينظر المصدر السابق ، ص  2

 . ، م ـ س  9: ـ سراج القارئ المبتدئ البن القاصح ، ص  7

، نشر ـ مكتبة األنجلو المصرية /  2333الثالثة ، عام / ، الطبعة  11: ـ في اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس ، ص  9
 . 

األولى ، نشر دار الهدى للطباعة / ، الطبعة  33: ، ص  1/  ـ الخصائص البن جّني ، تحقيق دمحم علي النجار ، ج 2
 .والنشر 

 .، م ـ س  11: ـ في اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس ، ص  13

األولى ، نشر ـ دار الجيل ـ / ، الطبعة  113ـ  132: ، ص  1/ ـ كتاب سيبويه تحقيق وشرح عبد السالم هارون ، ج  11
 .بيروت 

 . 111: السابق ، ص  ـ  المصدر 12

 .دار المعارف / ، طبعة ( لهج ) ، مادة  911: ، ص  2/ ـ المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، ج  13

 .ـ المصدر السابق والصفحة نفسها  11

ر ، نشر ـ دا 1293عام / ، طبعة  12: ، ص  1/ـ اللهجات العربية في التراث للدكتور أحمد علم الدين الجندي ، ج  11
 .العربية للكتاب 

/ ، الطبعة  121: ـ شرح الشاطبية في القراءات السبع للعالمة محمـد علي الضّباع وحققه جمال السيد رفاعي ، ص  12
 .م ، نشر ـ دار العربية للكتاب  2312األولى ، عام 

قراءات ، وهو أحد القراء السبعة الذين زّبان بن العالء بن عمار العريان المازني البصري ، عالم بالنحو وأوجه ال: ) ـ  هو  17
 . 13ـ  31هجرية ، ينظر كتاب طبقات اللغويين والنحويين ألبي بكر الزبيدي من صفحة  111تواترت قراءاتهم ، توفي سنة 

 .، م ـ س 122: ـ  ينظر كتاب شرح الشاطبية لمحمـد علي الضباع  ، ص  19

م ،  1293العشرون عام / ، الطبعة  111: ، ص  1/ بد الحميد ، ج ـ شرح ابن عقيل ، تأليف محمـد محي الدين ع 12
 . نشر وتوزيع ـ دار التراث 
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م ،  2337األولى عام / ، الطبعة  121: ـ الحجة في القراءات السبع البن خالويه ، تحقيق عبد العال سالم مكرم ، ص  23
 .نشر ـ عالم الكتب 

 .، م ـ س 111: ، ص  1/ـ  هذا البيت موجود في شرح ابن عقيل ج21

 .، م ـ س  111: ، ص  1/ـ ينظر الهامش في كتاب شرح ابن عقيل ج  22

 .،  م ـ س  113: ص  1/ـ  ينظر كتاب شرح ابن عقيل ج 23

 .ـ ينسب البيت لسنان بن الفحل الطائي ، وهو من شواهد  شرح ابن عقيل  21

 .ـ وما بعدها   117من صفحة  1/ـ ينظر إلى مثل هذه اللهجات في كتاب شرح ابن عقيل ج 21

 . عالم الكتب ـ بيروت / ، طبعة  73:، ص  2/ـ  شرح المفصل البن يعيش ج 22

 . 137: ـ  ينظر المصدر السابق ، ص  27

 .، م ـ س  232: ـ اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي ، ص  29

 .ـ المصدر السابق ،والصفحة نفسها  22

 .، م ـ س  22: راءات القرآنية للدكتور عبده الراجحي ، ص ـ اللهجات العربية في الق 33

أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي ، أصله من أصفهان ، وتوفي بالمدينة سنة تسع : ـ نافع المدني هو  31
، بال   7: فتاح القاضي ، ص وستين ومائة هجرية ، ينظر ترجمته في كتاب البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لعبد ال

 .معلومات إضافية 

هجرية ، 192ـ هو علي بن حمزة النحوي مولى لبني أسد ، لّقب بالكسائي ألجل أنه أحرم في كساء ، وتوفي برنبويه سنة  32
 .، م ـ س  12: ينظر ترجمته في كتاب التيسير في القراءات السبع ألبي عمروالداني ، ص 

 . ، م ـ س  311: الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لعلي عبد الفتاح القاضي ، ص  ـ ينظر كتاب البدور 33

 . 72: ـ المصدر السابق ، ص  31
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هـ ، عالم في القراءات ، وفي شتى الفنون ، صاحب 711محـمد بن محمـدبن علي بن يوسف الجزري ، ولد سنة : ـ هو  31
،  2/هـ ، ينظر ترجمته في طبقات القراء ج933هاية في طبقات القراء، توفي سنة كتاب النشر في القراءات العشر ، وغاية الن

 م ، نشر ـ دار الكتب العلمية  بيروت  1227الثالثة عام / ، الطبعة  217: ص 

م ـ نشر ـ  2332عام /، طبعة  11: ، ص  1/ـ  النشر في القراءات العشر البن الجزري قدم له علي محمـد الضباع ج  32
 .الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان دار 

م  2337عام /، طبعة  11: ص  1/ـ نقال من كتاب الكشف لمكي بن أبي طالب ، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الطرهوني ج 37
 .، منشورات ـ دار الحديث 

 .، م ـ س  137: ، ص  2/ـ شرح المفصل البن يعيش ج  39

 .، م ـ س  173: ، ص  2/ـ الكتاب لسيبويه ج 32

 . ، م ـ س  23: ـ  ينظر كتاب التيسير في القراءات السبع ألبي عمرو الداني ، ص  13

 . ، م ـ س  132: ـ ينظر كتاب اللهجات العربية في القراءات القرآنية للدكتور عبدة الراجحي  ، ص  11

 .، م ـ س  272: ـ الحجة في القراءات السبع البن خالويه ، ص  12

 . ، م ـ س  13: ، ص  13/لمفصل البن يعيش جـ ينظر كتاب شرح ا 13

 .ـ المصدر السابق والصفحة نفسها  11

 . ، م ـ س  332: ـ ينظر كتاب البدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي ، ص  11

 . ، م ـ س  332: ـ الحجة في القراءات السبع البن خالويه ، ص  12

 .، م ـ س  122: مرو الداني ، ص ـ ينظر كتاب التيسير في القراءات السبع أل بي ع 17

 . ، م ـ س  332: ـ الحجة في القراءات السبع البن خالويه ، ص  19

 .ـ المصدر السابق والصفحة نفسها  12

 . ، م ـ س  29: ـ ينظر كتاب التيسير ألبي عمرو الداني ، ص  13

 . ، م ـ س  193: ـ الحجة في القراءات السبع البن خالويه ، ص  11
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 . لمصدر السابق والصفحة نفسها ـ ا 12

 . ، م ـ س  32: ـ ينظر كتاب التيسير ألبي عمرو الداني ، ص  13

 . ، م ـ س  11: ـ  شرح الشاطبية  لعلي محمـد الضباع ، ص  11

 .، م ـ س  22: ـ الحجة البن خالويه ، ص  11

 . ، م ـ س  29: ـ  ينظر كتاب التيسير ألبي عمرو الداني ، ص  12

 . ، م ـ س  23: ينظر المصدر السابق ، ص ـ  17

م ـ نشر ـ   1227الخامسة ، عام / ، الطبعة  22: ـ الحجة في القراءات ألبي زرعة ، تحقيق سعيد األفغاني ، ص  19
 . مؤسسة الرسالة 

 . ، م ـ س  129: ـ ُينسب البيت لقيس بن زهير ، وهو موجود في كتاب الحجة في القراءات السبع البن خالويه ، ص  12

 .، م ـ س  137: ـ ينظر كتاب التيسير ألبي عمرو الداني ، ص  23

 . ، م ـ س  129: ـ الحجة في القراءات السبع البن خالويه ، ص  21

 .، م ـ س  119: ، ص  1/ـ ينظر كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب  ج 22

 . ، م ـ س  11: لقراءات السبع ، ص ـ شرح الشاطبية في ا 23

 . ، م ـ س  93: ـ حجة القراءات ألبي زرعة ، ص  21

 . ، م ـ س  192: ، ص  1/ـ الكتاب لسيبويه ج  21

 . ، م ـ س  23: ـ الحجة في القراءات السبع البن خالويه ، ص  22

 . ، م ـ س  122: ص ـ ينظر كتاب اللهجات في القراءات القرآنية للدكتور عبدة الراجحي ،  27

عام / ، طبعة  23: ـ  قالئد الفكر في توجيه القراءات العشر لألستاذين قاسم الدجوي ومحمـد الصادق قمحاوي ، ص  29
 .م ، نشر ـ دار السعادة للطباعة ـ مصر  2339

 . ، م ـ س  321: ، ص  1/ ـ  الكشف لمكي بن أبي طالب  ج 22
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 . ، م ـ س  329 :، ص  2/ ـ الكتاب لسيبويه  ج 73

 .  ، م ـ س  322: ، ص  1/ـ الكشف لمكي بن أبي طالب ج  71

 .ـ المصدر السابق والصفحة نفسها   72

ـ نشر ـ دار الثقافة ـ الدار  1221/، طبعة   229: ـ  ينظر كتاب اللغة العربية معناها ومبناها للدكتور تمام حسان ، ص  73
 .البيضاء ـ المغرب 

 . ، م ـ س  29: قالئد الفكر في توجيه القراءات العشر للدجوي وقمحاوي ، ص  ـ  ينظر كتاب 71

 .، م ـ س  113: ـ شرح الشاطبية لعلي محمـد الضباع ، ص  71

 .، م ـ س  233: ، ص  1/ـ الكشف لمكي بن أبي طالب ج  72
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 ة للسّكانعلى الخصائص الديموغرافيفي ليبيا وانعكاساتها  السّكانيالت النمو تراجع معدّ 

 ابراهيم دمحم فايد.د                                                                                              

 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات

 جامعة طرابلس /كلية اآلداب

 :مةمقدّ

بها العديد من  التي تهتمّ  السكّانيةبرز المشاكل و بعدد من دول العالم من أت النمالوارتفاع معدّ السكّانيمشكلة النمو  تعدّ

ّ الدراسات المتعلّ  القدرة على إعالةاألعداد المتزايدة  كوال تمتلالموارد، صف بمحدوديةقة بهذا المجال خاصة في تلك التي تت

التي  السكّانيةهذا الصدد العديد من النظريات وظهرت في  ،بمتوالية هندسية السكّانيالت النمو بسبب ارتفاع معدّ للسكّان

ز وما تالها من نظريات أخرى تركّ ،ومن أبرزها نظرية مالتوس ونظرية قارب النجاة ،ل هذه المشكلةر وتحلّ حاولت أن تفسّ 

 . السكّان ومحدودية المواردقة بنمو على نفس اإلشكاليات المتعلّ 

مشكلة التناقص  ن  إف ،المشكالت التي تعاني منها العديد من دول العالم مّ من أه تعدّ السكّانيمشكلة التزايد  وكما أنّ 

ّ وتراجع معدّ السكّاني برز المشاكل من أ ساع الرقعة الجغرافية يعدّصف بوفرة الموارد واتّ الت النمو ببعض المجتمعات التي تت

ّ  التي لم تحسّ  سكّاني وخاصة التي تقع داخل حزام  ،تلك الدولخاذ القرارات ببها عدد من الحكومات والجهات المسئولة عن ات

ّ كثيف كما هو الحال في ليبيا،  السكّانيالت النمو صف بارتفاع معدّفنتيجة لموقعها الجغرافي بين عدد من الدول الجارة التي تت

ر مع بعض باإلضافةإلى الجزائ، كما هو الحال في مصر والسودان وتونس وتشاد والنيجر ،وانخفاض الموارد االقتصادية

 .السكّانية واالقتصادية لألخيرة عن سابقاتهاالفوارق 

ّ  موقع ليبيا إنّ  ا محّط أطماع يجعلهالسكّان صف به من وفرة في الموارد االقتصادية يقابلها ندرة في الجغرافي هذا وما تت

االقتصادي التي تعاني ج المشكل الوحيد لعال وقد يرى فيها بعض القادة السياسيين لتلك الدول الحلّ  بعض سكّان تلك الدول،

وذلك بتوفير  ع سكّان تلك الدول على الهجرة صوبها،ية تشجّ سكّانما سيفرض على هؤالء القادة انتهاج سياسات  منه دولهم،

ّ  نات اآلمنة لتسهيل حركة المهاجرين غير الشرعييبعض الممرّ   .السكّاني الكبير على الموارد المحدودةخفيف من الضغط للت

حيث  ضّرسة؛خر أشبه بحركة المياه المتساقطة على المناطق المتآفي انتقالهم وهجرتهم من مكان إلى السكّانة فحرك

كذلك الهجرات البشرية تأخذ نفس  المحصورة بين تلك التالل، تنحدر من المرتفعات العالية صوب المناطق السهلية واألودية

ّ  للسكّانأكثر المناطق طردا  فيالحظ أنّ  ،الطابع وفي المقابل أكثر  ،ة المواردالكبير وقلّ  باالكتظاظ السكّاني صفهي تلك التي تت

 ّ ّ الجهات استقباال للمهاجرين تتمث ونقص في األيدي السكّان  صف بوفرة الموارد وتعاني من ندرة فيل في المناطق التي تت

 .العاملة
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أنظار  ا يجعلها محطّ لبالد في الفترة الحالية ممّ به ا في ليبيا هشاشة الوضع السياسي الذي تمرّ  ويزيد األمر خطورة

ألطماع العديد من الدول التي تعاني من الزيادة السكّانية العالية مقابل محدودية الموارد؛ ما سيترتب عليه حدوث تغيّر كبير في 

 .الخصائص الديموغرافية لسكّان ليبيا بالمستقبل

التي  السكّانيخطورة عن مشكلة التزايد  ببعض الدول ال تقلّ  السكّانيو الت النممشكلة تراجع معدّ ا سبق نستنتج أنّ ممّ 

 . د من الدراسات السكّانيةزت عليها العديركّ 

 :لة الدراسة في التساؤالت التاليةويمكن تلخيص مشك

0 ّ  في ليبيا ؟ السكّانيالت النمو جاه تسير معدّـ نحو أي ات

 في ليبيا ؟ السكّانيالت النمو ت إلى تراجع معدّبرز العوامل التي أدّأـ ما 2

6 ّ  بليبيا ؟ السكّانيالت النمو بة عن تراجع معدّـ ما هي اآلثار الديموغرافية المترت

ها النتائج العامة بمشكلة البحث اعتمدت هذه الورقة على مجموعة من المصادر أهمّ  ةولإلجابة عن تلك التساؤالت الوارد

كما اعتمد في عملية المقارنة بين  إجراء المسوحات السكّانية الشاملة،لتي شهدت فيها البالد ليبيابالسنوات ا سكّانللتعداد العام ل

ا مع سنوات لة بدوريات اإلحصاءات الحيوية المتوافقة في تاريخهعلى أعداد المواليد والوفيات المسجّ  السكّانيعناصر النمو 

 .التعداد العام للسكّان

 :محاورثالثةوتم تقسيم الورقة إلى

 .ـ النمو السكّاني ومكوناته0

 .ـ الزيادة الطبيعية للسكّان2

 .للسكّانـ الخصائص الديموغرافية 6

 :في ليبيا السّكانالـنمو أوّ 

األمور التي ترتكز عليها عمليات التخطيط بالمجتمعات  من أهمّ  للسكّانوالتطور العددي  السكّانيدراسة النمو  تعدّ

كما يعتمد عليها المخططون في وضع  التخطيط في شتّى مجاالت الحياة، ية في تحديد أولوياتأهمّ مة لما لها من المتقدّ السكّانية

 .تحديد النسل وأة زياد عة على المشجّ  السكّانيةالخطط والسياسات 

بصورة  السكّانيةمة علىأهميةإجراء المسوحات والتعدادات ز أنظار المخططين بالدول المتقدّواعتمادا على ماسبق تركّ 

ّ  تي تفيدهم في التخطيط المستقبلي،الهائل من المعلومات ال ر الكمّ دورية لكونها توفّ  المصادر  ل أهمّ وباتت تلك التعدادات تمث

ما  لبحثية تّم االعتماد بشكل كامل علىوفي هذه الورقة ا احثين والدارسين في مجال السكّان،للحصول على المعلومات للب
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ّ للسكّان ره بيانات التعداد العام توفّ  الت النمو جاه العام الذي تسير نحواإلحصاءات الحيوية في دراسة وتحليل االت وه معدّ

 .السكّاني بليبيا

وقاد سابق هاذا التعاداد تعادادان أولياان م، 0914للسكّان في ليبياا حصال سانة ل تعداد عام رسمي أوّ  نّ أوتجدر اإلشارة هنا إلى

،والثااني فاي الحاادي والعشارين م 0960بريال سانة أ ل كان فاي الحاادي والعشارين مانوّ األ:جاءا في فترة االحتالل االيطالي لليبيا

س سانوات الممتادّة فاي فتارة الخما للساكّانالزيادة العددياة هماأوضاحاأن  ة بياناتهماا إال  وباالرغم مان عادم دقّا م، 0963من أبريل سنة 

 736973ليصال إلاى  الساكّانزاد عادد  ثامّ  ،نسامة 254702ياا قاد بلاغ ليب ساكّانعادد  أنّ ن ل تبايّ، فمان التعاداد األوّ ما بين التعدادين

ح الااذي يوّضاا(  0) وماان بياناات الجاادول رقام ، (0)نسامة  19211الساكّان قااد زاد بمقاادار عاادد  أن   :أي م؛ 0932نسامة فااي تعاداد 

ليبياا قااد  ساكّانعادد  ن أنّ تباايّ لساكّانيةافيمااا باين مجموعاة التعادادات  الساكّانيةفاي ليبيااا ومقادار ونسابة الزياادة  الساكّانر عادد تطاوّ 

تارة التعدادياة فقاد تباينات ماا باين ال الساكّانيةمقادار ونسابة الزياادة  أن   إال   الساكّانيةر بشكل كبير فيماا باين مجموعاة التعادادات تطوّ 

دة عدديااة مقااادارها بزيااا% (  4337)  م 0934ـاا 0914السااكّانية مااا بااين تعاادادي فبينمااا لاام تتجاااوز نساابة الزيااادة  ،واألخاارى

شاهدت أعلاى ارتفااع لهاا فاي يفاة فاي الفتارة التعدادياة الثانياة، ونسبة الزيادة قاد ارتفعات بصاورة طف :أي ؛، نجدهانسمة 475492

ويعاود سابب االرتفااع إلاى تحسان األحاوال  ،بقليال% (  20) م متجااوزة  0994ـ 0916ة بين عامي الفترة التعدادية الثالثة الممتدّ

ن عاودةللدولاة ومااا ترتّا االقتصاادية ا مـــا الت الازواج وبالتااالي زياادة عاادد ، وارتفااع معاادّللسااكّان المهااجرين ماان جهاة ب عليهــاـا

ب عان هاذا ، وترتّاا كانات علياهة عّمان األحاوال الصاحيّل الوفياات العاام اساتجابة إلاى تحسّاانخفاض معدّ، وأخرىالمواليد من جهة 

نسابة الزياادة  أخاذتم فقاد  0991ـا 0994ة ماابينفاي الفتارة التعدادياة الممتادّ اأّما، نسامة 0388650بمقادار  السكّانه زيادة عدد كلّ 

، % ( 6019)  لتفاي االنخفااض حياث تراجعات إلاى قراباة نصاف ماا كانات علياه فاي الفتارة التعدادياة الساابقة لهاا فسااجّ  الساكّانية

، هاذه الظاروف الثااني مان هاذه الفتارة التعدادياة ي النصافت بهاا ليبياا فاالظروف السياسية التاي مارّ  ويعود سبب هذا التراجع إلى

 ّ كبيار فاي األساعار  ب عليهاا ارتفااع، هاذه العقوباات ترتّالية والتي من بينها الحصار الجويلة في فرض بعض العقوبات الدوالمتمث

ثاالث دوالرات أمريكياة فاي فتارة ، فبينماا كاان الادينار الليباي يعاادل ة أماام الادوالر األمريكايفاي قيماة العملاة المحليّا وتراجع حااد

تراجاع ي ارتفااع كبيار فاي تكااليف المعيشاة، ونجم علياه بالتاال دوالرا في فترة التسعينات، 1221الثمانينات نجده قد تراجع ليعادل 

العملاة  كماا عمال هاذا التراجاع فاي قيماة، ا كاان علياه ساابقال الوفياات قرياب مّمامع بقاء معادّ ،الت الزواج والمواليدواضح في معدّ

الااذي  إلاى الحاادّ السااكّانيةى بالتاالي إلااى تراجااع نسابة الزيااادة ا أدّمّماا، المحلّيّاة علااى هجارة عاادد كبياار مان العمالااة األجنبيااة الوافادة

خياارة متااأثرا باانفس الظااروف فااي الفتاارة التعدادياة األ السااكّانيةونساابة الزياادة  مقاادارالتراجااع فااي  اهاذ ، وقااد اسااتمرّ وصالت إليااه

ة باين عاامي فاي الفتارة الممتادّ% (  0912) ى بلغات محتّا0914دناي مساتوى لهاا منادعام أ نسبة الزيادة تسجل أخذت حيثالسابقة،

 .م 2113ـ 0991

م قاد  0934عاام  الساكّاني مناذل النماو معادّ ن أن  فاي ليبياا يتبايّ الساكّانيالت النماو ر معادّح تطاوّ ضّ يوالذي (  0) ومن الشكل 

 ّ ة ماا بااين ل النماو فاي الفتاارة الممتادّ، فبينماا كااان معادّنتصاف التساعينات ماان القارن الماضايى مي حتّاجاه نحاو االرتفااع التاادريجات

                                                                 
(2)

 .01م، ص  0916أ، أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، مصلحة اإلحصاء والتعداد، سلسلة الدراسات واإلحصاءات التحليلية، . ش. ل. ع. ج
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النمااو  لمعادّ ، هاذا وقااد اساتمرّ % ( 411)  نجااده قاد ارتفاع فااي الفتارة التعدادياة الثانيااة ليبلاغ% (  613) يسااوي  م 0934ـا 0914

، ويعازى ذلاك إلاى االنتعااش االقتصاادي الاذي م 0994ـا 0916ة ماا باين دّفي الفتارة الممتا% (  414) في االرتفاع ليبلغ  السكّاني

، دورها خلقات العدياد مان فارص العمالالتاي با ياد مان المشااريع فاي شاتّى المجااالتللعد ب علياه مان ظهاورشهدته الدولة وماا ترتّا

فااع معادّل النماو الساكّاني بالدولاة، هاذا ترت بادورها فاي ار، والتاي أثّاعدياد مان األيادي العاملاة األجنبياةالحاجاة إلاى ال ا استدعىممّ 

الاذي لعباه ارتفااع معادّل الموالياد الخاام والتراجاع الاذي شاهده معادل الوفياات الخاام فاي ارتفااع معادّل النماو ال يمكن إغفال الادور و

 .في تلك الفترة التعدادية السكّاني

 في ليبيا السكّانيالنمو  لومعدّالسكّان تطور أعداد ( 0) جدول 

 السنة السكّانعدد  %ل النمو معدّ مقدار الزيادة الزيادةنسبة 

 0954 0199916 ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ

4611 
495474 

613 0134639 0924 

4619 
464646 

411 2249261 0973 

3012 0699210 414 6361499 0984 

6019 
1141599 

211 4199131 0995 

0912 916933 011 1316160 6112 

 .للسكّانمجموعة التعدادات السنوية  إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر
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) ى بلاغ مان القارن العشارين حتّا األخياربليبيا في التراجع بصورة واضاحة مناذ بداياة العقاد  السكّانيل النمو خذ معدّأهذا وقد 

فاي الفتارة التعدادياة األخيارة متااأثرا % (  011) ك إلاى وتراجاع بعاد ذلا ،م 0991ـا 0994ة باين عااميفاي الفتارة الممتادّ% (  211

 :رة إليها مسبقااإلشا بمجموعة العوامل التي تمّ 

 :ـ المواليدأ

وتااوزيعهم  السااكّانلنمااو  د الاارئيسالمحاادّ هااا تعاادّألنّ  ة فااي الدراسااات السااكّانية؛دراسااة المواليااد أحااد الجوانااب المهّماا تعاادّ

اإلنجااب يختلاف  نّ فياات مان األماور الحتمياة والفردياة، فاإ، فاإذا كانات الوا من الوفياتفهماً في تحليله وهي أصعب ،وخصائصهم

ّ م البشري وللتحكّ  المواليد خاضعةنّ عنها تماما؛ أل إذا و ،واالجتماعياة والنفساية والسياساية ر بمجموعاة مان العوامال االقتصااديةتتأث

فااي سااّن  الالئاايال يحاادث إال للنساااء المتزوجااات و نجاااباإل ن  فااي أي عماار فااإكاناات الوفيااات تحاادث ألي فاارد ماان المجتمااع و

 .(0)الحمل

ّ  إنّ   ، ولكان الالساكّان فاي أي جهاة مان العاالمب عليهاا زياادة عادد لاون قيماة اإلضاافة التاي يترتّاالمواليد بأعدادهم المطلقاة يمث

ي ، وخاصاة إذا كاان الفارق فافاي النماوسارعة  قالّ أأيهاا التجدياد و أخرىفاي القادرة علاىتعطي مؤشّر قوي للمقارنة بين أي منطقة و

ل المواليااد اساتخدام مجموعااة ماان الصايغ والمعااادالت الرياضاية كمعاادّ ، وعلااى هااذا األسااس ثاامّ عادد السااكّان باين المنطقتااين كبيار

 سقاايياالساتعانة بمجموعاة هاذه الم ، وقاد ثامّ الخاصة وغيرهاا فاي دراساة المواليادالعمرية النوعية ل الخصوبة العامة والخام ومعدّ

اف عليها وعلى اختالفها مان فتارة زمنياة التعرّ  في دراسة المواليد بليبيا ليتمّ  ّ أخرىإلى  الت جااه الاذي تساير نحاوه معادّ، ومعرفاة االت

ّ الموالياد مان فتارة زمنياة إلاى أخارىالت رت علاى اخاتالف معادّالعوامال التاي أثّا المواليد بالدولة، مع محاولة إبراز أهامّ  لاة ، والمتمث

االجتماعياة والصاحية والثقافياة التاي يظهار تأثيرهاا واضاحاً فاي مادى ف والقيم والعادات والتقاليد والعوامال االقتصاادية والعرفي 

 .ات ذلك على معدّالت النمو السكّانيوانعكاسالزواج بين المجتمعات، ر سنّ م أو تأخّ تقدّ

لعالقاة باين عادد الموالياد س الموالياد كوناه يعبار عان ابساط مقااييوالاذي يعتبار مان أ ومن دراسة معدل المواليد الخام في ليبياا

فيهااا  وذلاك باالعتماااد علاى مجموعاة اإلحصاااءات الحيوياة للسانوات التااي تامّ  ،فاي منتصااف السانة الساكّانإجماالي عاادد األحيااء و

قااد شاهدت تذبااذب كبيار بااين الت المواليااد الخاام معادّ نااأنّ ومناه تبيّ(  2) أمكاان إعاداد الجاادول  ،فااي ليبياا الساكّانيةإجاراء التعاادادات 

فااي األلااف عااام ( 63.9)تراجااع إلااى ثاامّ  ،فااي األلااف(  6935) م  0914ل المواليااد الخااام ساانة حيااث بلااغ معاادّ ،الزيااادة والنقصااان

ة التساجيالت الخاصاة بالموالياد والوفياات نظاراً لعادم دقّا ا؛تهملين مشاكوك فاي صاحّ هاذين المعادّ الجادير بالاذكر هناا أنّ ، وم 0934

ّ  ،الفتاارةفاي تلااك  وعاادم  غونظاارا لمحدوديااة مراكااز التبلياا ،غ عنهااا فقااطتسااجيل الموالياد والوفيااات المبلّاا ه كااان يااتمّ نّااأضااح حيااث ات

خاااارج  غلاااب الاااوالدات فاااي تلاااك الفتااارة تاااتمّ أ خاصاااة أنّ  ،ة التساااجيل لحااااالت الموالياااد والوفيااااتبأهميّااا الساااكّانإحساسااابعض 

وا بااالتبليغ عان حادوث بعااض ن بالجهااات البعيادة عان مراكاز التسااجيل لام يهتّمابعاض األهااالي وخاصاة القااطني نّ ، فاإالمستشافيات

 .الت المواليدة معدّسلبا على دقّ  جعل ذلك ينعكسا ممّ  ،حاالت الوالدة

                                                                 
(0)

 .090، ص 2113ة، الزبطية، ، دار المعرفة الجامعيالسكّانفايز محّمد العيسوي، أسس جغرافية 
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 م 6112ـ0954ة من ل المواليد الخام في األلف للفترة الممتدّمعدّ تطّور(6)جدول 

ا  السنة ليبي

2911 0954 

2619 0924 

4310 0973 

41.. 0984 

2110 0995 

2612 6112 

 :على  إعداد الباحث اعتمادا : المصدر

 .م 0991 0994ـ 0916ـ0934 ـ0914ـ الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق،مجموعة اإلحصاءات الحيويةلألعوام 0

 .للسكّانالنتائج النهائية للتعداد العام  ،مصلحة اإلحصاء والتعداد ،ـ أمانة التخطيط2

 

نااا فإن   ،الت الموالياد الخاام الخاصااة ببااقي التعاادادات األخارىموتتبعناا معاادّ 0914،0934بعااامي  قاساتثنينا مااا يتعلّاوإذا ماا 

ّ معاادّ نالحااظ أنّ  ل المواليااد الخااام معاادّ نالحااظ أنّ (  2) فمن الشااكل البياااني ،جهاات نحااو التراجااع التاادريجيالت المواليااد الخامقااد ات

ع مان لفي التراجاع هاذا المعادّ اساتمرّ  ثامّ  ،م 0994فاي األلاف سانة (  4539) م إلاى  0916أللاف سانة فاي ا(  4230) بليبيا قد تراجـا

ويعااود ساابب هاذا التراجااع إلااى  ،فااي األلاف(  6130)ل المواليااد الخااممعاادّ حياث لاام يتعادّ ،م 0991لااه عااام  ضدنااي انخفااأ لليساجّ 

الت البطالةتشاكل نساابة عاليااة فااي ت معاادّأالاابالد، حياث بااد ة بهااا الاابالد وانعكاسااتها علااى اقتصااادياتاألزماة السياسااية التااي مارّ 

وبالتاالي ، ه انخفااض فاي عادد حااالت الازواج فاي فتارة التساعيناتب علاى هاذا كلّاترتّا، وحسب النشاط االقتصاادي السكّانتوزيع 

تعليماي لإلنااث وانخاراط هاذا وال يمكان إغفاال دور ارتفااع المساتوى ال .ل فاي عماوم ليبيااانعكس على عدد الموالياد وتراجاع المعادّ

ل المواليااد وانعكاسااات ذلاك علاى معادّ ،ا كانات عليااه فاي الفتارات التعدادياة الساابقةالمارأة فاي مجاال العمال بنساابة أعلاى بكثيار عّما

 .الخام في كافة أنحاء ليبيا
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ّ معدّ ن أنّ هذا وقد تبيّ في األلف ( 6336) بلغ  م حيث2111ام ع جه نحو االرتفاع التدريجيمجددا منذل المواليد الخام قد ات

بها  ة التي كانت تمرّ ين األحوال االقتصادية بعد انفراج األزمة السياسوقد جاء هذا االرتفاع استجابة لتحسّ  ،م 2113عام 

ية م على توزيع عدد كبير من القروض السكن 2114الدولة قد عملت منذ عام  كما أنّ  ،الدولة في التسعينات من القرن الماضي

الزواج  لفنتج عليها بالتالي ارتفاع معدّ ،الزواج كبر المشاكل التي تواجه الشباب في سنّ أأزمة السكن التي تعتبر من  لحلّ 

هذا االرتفاع البسيط لم  نّ أ الّ إ، م  0991ا كان عليه في عام ل المواليد الخام عمّ بالتالي ارتفاع معدّ وزيادة أعداد المواليد و

يمكن ، م 2113اد سكّاني بالدولة منذ عام وبالرغم من عدم إجراء أي تعد، خفاض من جديدى بدأ في االنحتّ  يستمر لفترة طويلة

على تراجع  قة بأعداد المواليد تدلّ المؤشرات المتعلّ  أنّ  إالّ ، ل المواليد الخام للسنوات األخيرةفي استخراج معدّ االعتماد عليه

االقتصاد  الدولة وانعكاساتها المباشرة على بها رة بالظروف السياسية التي تمرّ أخرىمتأثّ الت المواليد بشكل كبير من سنة إلىمعدّ

 .السكّانيةل الزواج والخصوبة ة وانعكاسات ذلك على معدّوالصحّ 

 

 

 (6) شكل 

 األلفل المواليد الخام في ر معدّتطوّ 
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 :ل الخصوبة العاممعدّ -ب 

مجموع اإلناث التي تقع  ه يهملنّ أكما  السكّانحيث يستبعد مجموع الذكور من عدد  ،من المقياس السابق وهو يعتبر أدقّ 

ّ ،سنة 49ـ 01ة من خارج الفئات العمرية الممتدّ  :ويحسب بالصيغة الرياضية التالية  ،اإلنجاب ل عدد اإلناث في سنّ والتي تمث

 

 =ل الخصوبة العام معدّ* 

 

 :التوصل إلى إعداد الجدول التالي ل على المواليد بمنطقة زليتن تمّ ومن تطبيق هذا المعدّ

 ل الخصوبة العام في ليبيامعدّ(3)  جدول

 السنة ل الخصوبة العام في األلفمعدّ

064 0954 

9219 0924 

216 0973 

241 0984 

9119 0995 

01311 6112 

 :على  إعداد الباحث باالعتماد : المصدر

 .م 0991 0994ـ 0916ـ 0934ـ 0914ـ الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، مجموعة اإلحصاءات الحيويةلألعوام 0

 .للسكّانالنتائج النهائية للتعداد العام  ،مصلحة اإلحصاء والتعداد ،أمانة التخطيط ـ2

تراجااع فااي عااام  ثاامّ  ،فااي األلااف(  034) م حااوالي  0914ل الخصااوبة العااام قااد بلااغ عااام معاادّ ن أنّ تباايّ( 6)ماان الجاادول 

الخاصاة  إلاى وجاود خلال فاي التساجيالت دأي مبارر، وربماا يعاووهاذا التراجاع ال يوجاد لاه  ،في األلف(  9638) م ليسجل 0934

(  653) حياث ساجل  ،دل الخصاوبة العاام أعلاى مساتوى لاهم فقاد شاهد معّا 0916ا فاي سانة أّما ،نالتعادادي حدبالمواليد في بيانات أ

 عدد المواليد األحياء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في منتصف السنة 49ـ  01عدد اإلناث في مرحلة العمر  

 

 

 

 

 

 

 

 ت 

 

X0111 
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عليماي لإلنااث وانخاراط فاي األلاف متاأثرا بارتفااع المساتوى الت( 653)م ليبلاغ  0994تراجاع بصاورة بسايطة عاام  تمّ  ،في األلف

 . المرأة في مجــال العـمل

 

 

 

اماارأة  0111 ل لكالّ اطفاأ(  8539)لام يتعادّ م، حياث 0991أدناي انخفااض لاه فاي عاام ل الخصاوبة العاام قاد شاهد معادّوهاذا  

لمجموعااة ماان  ل الخصااوبة العااام قااد جاااء نتيجااةهااذا التراجااع فااي معاادّ والحقيقااة التااي ينبغااي اإلشااارة إليهااا أنّ  ،الحماال فااي ساانّ 

ّ نّا، لهذا فإت بها الدولةفي فترة التسعيناتالظروف الطارئة التي مرّ  ل جااه الاذي يساير نحاوه معادّه ال يعطاي إشاارة حقيقياة عان االت

 .م 2113في األلف عام (  01311) ل ليسجلد ذلك هو عودة ارتفاع هذا المعدّوالذي يؤكّ  ،الخصوبة العام

 :ةة الخاصل الخصوبة العمريّ معدّ -ج

ح مادى االخاتالف باين النسااء فاي قادرتهن علاى اإلنجااب فااي كوناه يوّضا ؛ة مان المعادلين الساابقينل أكثار دقّاهاذا المعادّ يعادّ

 قاالّ أماان عشاارين ساانة  إلااى الفئااة العمريااة األقاالّ  ننتماايالنساااء الالتااي ي ففااي عامااة المجتمعااات يالحااظ أنّ  ،المختلفااة فئااات الساانّ 

نسابة مسااهمة هاذه  أنّ  إالّ  ،سانة(  29ـا 21)ة ماا باين للفئاات العمرياة الممتادّ ننتمايالتاي يناث المساهمة في عملية اإلنجاب من اإل

وتانخفض فاي  ،الازواج عناد اإلنااث م فيهاا سانّ فعادتاا ماا ترتفاع فيالمجتمعاات الريفياة التاي تتقادّ ،خارآالفئة تختلف من مجتماع إلاى 

 ّ غياره أنّاه ينساب الموالياد إلاى النسااء فاي ساّن ل عان ز هذا المعادّوالذي يميّ ،الزواج سم عادتا بتأخر سنّ المجتمعاتالحضرية التي تت

 الساكّانية،باين مجموعاة التعادادات  للساكّانثار اخاتالف التركياب العماري أفيتالشاى بالتاالي  الحمل وفي كّل فئاة عمرياه علاى حادا،

 .ة وأخرىفترة تعداديّ ل الخصوبة للمجتمع الواحد بين كلّ ى مقارنة معدّوبالتالي يتسنّ 

 

 

معدّل الخصوبة (  3) شكل 

 األلفالعام في 
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 .م0995ـ 0973الخصوبة العمرية الخاصة في األلفبليبيا في عامي معدل(  4) جدول 

 الفئة العمرية 0916 0991 0916% النسبة  0991% النسبة 

 61ـ  05 222 411 2111 011

 64ـ 61 692 1113 2913 2110

 69ـ 65 613 062 26 2110

 34ـ  31 239 091 0111 2913

 39ـ  35 061 063.9 910 0411

 44ـ  41 4919 93 214 311

 49ـ  45 22 2219 119 011

اد العام للسكّان وإعداد الباحث اعتمادا عل: المصدر  .م 0991 ـ16اإلحصاءات الحيوية لعامي ى بيانات التعد

تااه عنااد الفئااة م يأخااذ شااكل الناااقوس قمّ  0916ساانة  للسااكّانل الخصااوبة العمااري معاادّ ن أنّ تباايّيالجاادول السااابق خااالل مان 

الخصاوبة تصال إلاى أعلاى مساتوى لهاا  مشايراً باذلك إلاى أنّ  ،ويميل جانبه األيمان إلاى االنحادار التادريجي ،سنة 24ـ 21العمرية 

 .في األلف(  396) ل الخصوبة عندها حيث سجل معدّ ،عند هذه الفئة العمرية

ز مجتماع الدراساة فاي تلاك الفتارة يتميّا ة إلاى أنّ ظهور منحنى الخصوبة بالصاورة التاي هاو عليهاا يعطاي إشاارة واضاح إنّ 

 سانةم ماع منحناى الخصاوبة العماري ل 0916سانة  للساكّانالخصاوبة العماري  ، ومان مقارناة منحناىالزواج لدى اإلناث م سنّ بتقدّ

 24ـا21ة ل الخصاوبة لإلنااث التاي تقاع فاي الفئاة العمريابسابب تراجاع معادّ ،م نالحاظ وجاود اخاتالف كبيار باين المنحنياين 0991

ة المنحنااى ى إلاى حاادوث إزاحاة فااي قّماهاذا التراجااع أدّ ،م 0916فاي األلااف فاي عااام (  396) فاي األلااف بادال ماان (  7532) إلاى 

ّ خاذ فاي االنحادار الشاديد كلّ أالمنحناى  كماا أنّ  ،سانة 64ـا  61الناقوسي نحو اليمين لتصبح عند الفئاة العمرياة جهناا نحاو اليساار ماا ات

 .( 4)ن في الشكل سنة كما هو مبي24ّمن  ل الخصوبة عند فئات العمر األقلّ متأثرا بانخفاض معدّ
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 .ل الخصوبة العمريّة للسكّانمعدّ(4) شكل 

 

الازواج  ر سانّ ماا هاو إشاارة واضاحة علاى تاأخّ مإنّ  0991فاي سانة  ةر الذي طرأ على منحنى الخصوبة العمريّاهذا التغيّ إنّ  

ى إلاى انخفااض نسابة مشااركة األمار الاذي أدّ ،نت علياه فاي السابعينات مان القارن الماضايا كالدى اإلناث في فترة التسعينات عمّ 

ويعااود ،م 0991ساانة %  6633م إلااى  0916ساانة %  5030ساانة فااي عمليااة اإلنجاااب ماان 24عماارهن عاان  اإلناااث الالتااي يقاالّ 

الازواج بسابب  نااث وبالتاالي تاأخر سانّ سبب تراجع نسبة مشاركة هذه الفئة في عملية اإلنجاب إلاى ارتفااع المساتوى التعليماي لإل

ل عناد اإلنااث متوساط عمار الازواج األوّ  ن أنّ م تبايّ 0991سانة  للساكّانفمان النتاائج النهائياة للتعاداد العاام  ،االنخاراط فاي الدراساة

 .م على التوالي 0994،0991سنة في عامي  69سنة من ثمّ  63م إلى  0916عامسنة  09قد ارتفع من 

 .الوفيات -د

وتبااين  الساكّانحياث تشاترك ماع الموالياد والهجارة فاي تحدياد حجام  الساكّاني،ا مان عناصار النماو الوفيات عنصرا هامّ  تعدّ

 .خر ومن فترة زمنية إلى أخرىآمن مكان إلى  السكّانيةالكثافة 

بداياة  الساكّان مناذ فاي مساتوى الوفياات باينمة منها والنامية على حاد ساوى انخفاضاا هذا وقد شهدت معظم دول العالم المتقدّ

 .بين أقاليم القارات المختلفة اسريع االذي شهد انتشار م الصحيّ النصف الثاني من القرن العشرين، بسبب التقدّ

 ويهاتمّ  ،التها مان فتارة زمنياة إلاى أخارىوتبااين معادّ المكااني حول توزيعها اهتمام الجغرافي في دراسته للوفيات ينصبّ  إنّ 

ّ ن بالتاالي مان الحكام عليهاا ولياتمكّ  ،ية لهاا ومادى ارتباطهاا باالظروف البيئياة الساائدةالمؤدّ ةبدراسة األسباب الرئيس جاههاا علاى ات

 الساكّانالتاي جارت عاادة البااحثين فاي مجاال جغرافياة  ساساتخدام عادد مان المقاايي وللحكم على مستوى الوفيات بليبيا تامّ  .مستقبال

 :ثّل فيهذه المقاييس تتم، وقة بهامها لمعرفة مجموعة الحقائق المتعلّ اعلى استخد
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 .ل الوفيات الخاممعدّ -0

 حيااث يشاير إلاى نسابة عادد الوفيااات فاي سانة معيناة لكاالّ  ،أكثرهاا شايوعاالمقااييس و ماان أيسارمعادّل الوفياات الخاام يعتبار 

 (0).نسمة من السكّان 0111

تعتارف بوجااود قصااور ونقاص فااي البيانااات دوريااات اإلحصااء والتعااداد المنشااورة فاي ليبيااا  ويجاب اإلشااارة هناا إلااى أنّ 

ى بالتااالي ا أدّمّماا ،م 0934 ،0914ماان تعااداد  ل كاالّ ساايما فااي الفتاارة التعداديااة األولااى والثانيااة التااي تمثّاابالوفيااات،ال الخاصااة 

 لهاذا تامّ ؛منطقي بكثيار مان الواقاع إلاى درجاة ال يمكان أن نجاد لهاا تفساير قلّ أل الوفيات الخام بالدولة في تلك السنوات ظهور معدّإلى  

ولاة تفساير وتعليال اماع مح ،ة مان ساابقتهام كونهاا أكثار دقّا 0934التاي جااءت بعاد عاام  الساكّانيةاالعتماد على بياناات التعادادات 

 .م 2113ى عام ل الوفيات الخام حتّ مجموعة التغيرات التي حدثت على معدّ

ل حيااث ساجل معاادّ ،م 0916 سانةا كاان عليااه م عّماا 0994ل الوفيااات الخاام قااد تراجاع سانة معادّ تبااين أنّ ( 1) مان الجادول 

ّ هاذا المعادّ واساتمرّ  ،م 0916فاي األلاف عاام (  837) في األلفبدال من (  239) الوفيات الخام  ) جااه نحاو التراجاع ليساجل ل فاي االت

ّ م فقد شهد ارتفاع في معدّ 2113ا تعداد أمّ  ،م 0991في األلف عام (  330  .في األلف(  612) غ ى بلل الوفيات الخام حت

 .تطّور معدّل الوفيات الخام في األلف(  5) جدول 

 ل الوفيات في ليبيامعدّ
 السنة

 م0973 911

 م0984 319

 م0995 610

 م6112 612

ن األحاااوال م جااااء اساااتجابة لتحسّااا 0916ا كاااان علياااه فاااي عااام م عّمااا 0994ل ساانة هااذا التراجاااع الاااذي شاااهده المعااادّ إن  

وزاد بالتاالي  ،ية التي بدأت أعدادها في الزيادة واالنتشاار األفقاي فاي كافاة أنحااء ليبيااالمراكز الصحّ  روتطوّ  ،ليبيافي  ةاالقتصادي

مناااطق ليبيااا  انخفاااض أعاداد حاااالت الوفاااة بأغلاب فترتااب عان ذلااك للساكّان،ة يّهااذه المراكااز مان خاادمات صااحّ  همامقادار مااا تقدّ

جح أن يكااون بسابب ارتفااع نسابة الملوثاات و تقصااير ، فاالمرم 2113ل الوفياات سانة معادّا ارتفاااع أّما ،مقارناة بفتارة السابعينات

هاذا عاالوة علاى ارتفااع  ،ى بالتاالي إلاى انتشاار العدياد مان األماراضا أدّمّما ،في القياام بعملهاا ةفة بحماية البيئبعض الجهات المكلّ 

بته مان ازدحاام فاي الطرقاات لياة فاي اآلوناة األخيارة وماا سابّنسبة حوادث السير على الطرقات بسابب ازديااد أعاداد المركباات اآل

                                                                 
(0)

 .11م، ص  0999، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، السكّانطه حمادي الحديثي، جغرافية 
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 ،الهائال مان المركباات اآللياة بسابب عادم االهتماام بهاا فاي عملياات التطاوير والتوسايع قادرة على استيعاب هذا الكمّ  تالتي ما عاد

 ،ث السااير مان سانة إلاى أخاارىل الوفياات هاو زياادة نساابة الوفياات الناتجاة عان حاوادمعادّ فاي ارتفاااعد دور الحاوادث والاذي يؤكّا

عدد الوفياات بسابب حاوادث الساير علاى الطرقاات العاماةفي ليبياا قاد بلاغ  دت أخر إحصائية صادرة عن مراكز المرور أنّ حيث أكّ 

الت الوفيااات فاي ليبياا فااي االرتفااع بصااورة هاذا وقااد أخاذت معادّ، م 2111حالااة وفااة فاي شااهر سابتمبر مان عااام 211أكثار مان 

اعااات السياسااية والقبليااة و العشاارية الثانيااة ماان القاارن الحااالي بساابب النزاعااات المساالحة بفتاارة الثااورة والنز كبياارة ماان بدايااة

وسااتظهر أثااار هاذه النزاعااات فااي المسااتقبل ، التااي حصاادت العدياد ماان األرواح وخاصااة عناد فئااة الشااباب ماان الاذكور، الجهوياة

ّ ، قريب على المجتمع السكّاني الليبيال وبالتاالي سايحدث تراجاع  ي معادّالت العنوساة لادا اإلنااثا ارتفاع كبيار فاب عليهحيث سيترت

 .هذا عالوة على العديد من المشكالت االجتماعية األخرى، الت المواليد بالدولةكبير في معدّ

 .ل وفيات الرضعمعدّ -6

من الجنسين الذين لم  لسنّ قة بصغار ابدراسة الوفيات المتعلّ  ويهتمّ  ،وهو أحد المقاييس المعتمدة في دراسة الوفيات

ّ  ،تتجاوز أعمارهم السنة الواحدة وبصفة  ،ل الوفيات في كافة المجتمعاتصف بارتفاع معدّكون هذه الفئة العمرية عادة ما تت

أعمارهم عن  ل من قسمة عدد الوفيات من األطفال الذين تقلّ ويمكن الحصول على هذا المعدّ ،خاصة في دول العالم النامية

 ،ية بالمجتمعم الخدمات الصحّ ل عن مدى تقدّ ا المعدّر هذويعبّ ،عدد المواليد أحياء خالل نفس السنة مضروبا في ألفسنة على 

ّ أكما يعتبر  ل الوفيات الرضع ارتفاع معدّ أنّ  :أي ؛لين عالقة طرديةكون العالقة بين المعدّ ،ل الوفيات الخامر على معدّكبر مؤث

 .ت الخام والعكس صحيحل الوفياينجم عليه ارتفاع معدّ

 تطور معدل الوفيات الرضع في األلف( 2)جدول 

ا  ليبي
 السنة

1011 0973 

01210 
1764 

0910 0995 

2011 6112 

 .م 2113ـ0991 ـ0994ـ 0916حيوية للسكّان لألعوام اإلحصاءات ال:على  إعداد الباحث اعتمادا  -المصدر
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ل وفيااات حياث ارتفاع معادّ ،وفياات الرضاع قاد شااهد تذباذب ماا باين الزياادة والنقصاان لمعادّ ن أنّ مان بياناات الجادول الساابق يتبايّ

كاون األحاوال  ؛روهاو ارتفااع غيار مبارّ  ،م 0994فاي األلاف عاام 05630م ليصال إلاى  0973فاي األلاف عاام  1011الرضع من 

ود بعااض األخطااء فاي السااجالت ماا يعاود الساابب إلاى وجاوربّ ،م 0916ا علياه عااام ية فاي ليبياا كاناات فاي حاال أحساان مّماالصاحّ 

ا كاان ل الوفياات الرضاع فاي ليبياا تراجعاا كبيارا عّمام فقاد شاهد معادّ 0991ا في عام أمّ  ،الخاصة بالمواليد والوفيات في تلك الفترة

فاي مجاال  ر كبيار وساريعوجاود تطاوّ  علاى ماا يادلّ ذلاك علاى شايء إنّ  ن دلّ ، وإفاي األلاف 0910حياث لام يتعادّ،م 0994عليه عاام 

 .في األلف( 2011)م 2113ل قد عاد إلى االرتفاع مجددا حيث سجل عام هذا المعدّ أنّ  إالّ ، ّحة العامة في ليبياالص

 .الزيادة الطبيعية -ثانيا

ّ  سكّانيرتبط نمو  كونهاا  ،ل الهجارة فاي حساابهال الفارق باين الموالياد والوفياات دون أن تتادخّ العالم بالزيادة الطبيعة التي تمث

 ّ ّ  ،في العالم ككل السكّاننمو  ر فيال تؤث ه نّاالكثافاة الساكّانية مان قطار إلاى آخار؛ لهاذا فإالتوزياع الجغرافاي وتبااين  ر علاىبينماا تاؤث

وانحساارت الفجااوة بااين  ،الطبيعااة ةمااا زاد مقاادار الزيااادل الوفيااات فااي أي قطاار ماان العااالم كلّ ل المواليااد عاان معاادّماا ارتفااع معاادّكلّ 

ل الموالياد يفاوق دائماا معادّ ناأنّ فقاد تبيّ الزياادة الطبيعياة للساكّان بليبياا ا عانأّما للساكّان،الزيادة الطبيعية  ما تراجع مقدارلين كلّ المعدّ

ماع وجاود فاارق بسايط فاي نسابة الزياادة الطبيعياة باين منطقاة وأخارى  للساكّانفهناك دائماا زياادة طبيعياة  ومن ثمّ  ،ل الوفياتمعدّ

 .خيرةمن مناطق البالد في سنوات التعداد األ

 تطّور الزيادة الطبيعية في ليبيا في األلف(7)جدول 

 ليبيا
 السنة

6114 0973 

6911 0984 

0111 0995 

2111 6112 

 ( 9)  ،( 1) إعداد الباحث باالعتماد على الجدول : المصدر

الثانيااة مان مراحال النمااو بالمرحلاة  مجتماع الدراساة فااي فتارة السابعينات والثمانينااات يمارّ  ن أنّ تباايّ( 1) الجادول خاالل مان 

ّ ة التااي تتميّاار أو المرحلااة الديموغرافيااة الشااابّالمبكّاا السااكّانيالتااي تعاارف بمرحلااة التزايااد  السااكّاني لي ساااع الهااوة بااين معاادّز بات

لي علاى ر بالتااثّاأا ل الموالياد مرتفاع مّمال الوفيات في فتارة زمنياة ساريعة ماع بقااء معادّوذلك بسبب تراجع معدّ ؛المواليد والوفيات

 ّ ّ ل الوفياات أدّهاذا التراجاع الساريع فاي معادّ إنّ  ،ن فاي محاور التراكيابكماا سايتبيّ الساكّانياع قاعادة الهارم ساات سااع الهاوة ى إلاى ات

 6911م و 0916فاي األلاف سانة 6114حياث ساجلت  ،بالدولاة مرتفعاة للساكّانفجااءت الزياادة الطبيعياة  ،ل المواليادبينه وبين معادّ
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المواليااد الخاام فااي ليبياا بصااورة كبياارة ماا كااان علياه فااي عااام  ترجاع معاادلم فقااد  0991ا فااي عاام أّماا ،م 0994سانة  األلااففاي 

لي المواليااد والوفيااات فتراجعاات ر،حيااث انحساارت الهااوة باين معاادّالمتأخّ  السااكّانيوبهاذا دخلاات المنطقااة مرحلااة التزاياد  ،م 0994

 .في األلف0111إلى للسكّاننسبة الزيادة الطبيعية 

 ر الزيادة الطبيعية للسكّانتطوّ (5) شكل 

 

م باالرغم ماان  2113خاذ فااي الصاعود مجاددا عااام ليبيااا قاد أفاي  للساكّانالزياادة الطبيعيااة  منحناى ن أنّ يتباايّ(  1) مان الشاكل 

قاد رافقااه ل الوفيااات هاذا االرتفاااع فاي معادّ أنّ  إالّ  ،م 0991ل الوفياات فااي المنطقاة بهااذا العاام عان عااام االرتفااع الاذي شااهده معادّ

وباالرغم مان عادم ، فاي األلاف 2111بلغات النماو الطبيعاي للساكّان إلاى أنى إلاى زياادة نسابة ل المواليد الخاام أدّكبر في معدّأارتفاع 

ارتفااع إعاداد  إلاىقاة بأعاداد الموالياد والوفياات تشاير البياناات المتعلّ  أنّ  م إالّ  2113بعاد تااريخ  للساكّانقيام الدولة باأي تعاداد عاام 

بينمااا لام تشااهد أعااداد المواليااد حسااب سااجالت . م 2103نهايااة  إلااى 2100ة ماان وفياات بصااورة كبياارة ساايما فااي الفتارة الممتاادّال

ّ  ،ر بالزيااادةتطااوّ أياألحااوال المدنيااة  لي الموالياااد علااى انحسااار الفجااوة بااين معاادّ وهااذا ياادلُ  ،جهاات نحااو التراجااع الطفيااافباال ات

م إذا ماا ساامحت  2109لسانة  للساكّانوهاذا األمار ساتبرزه نتاائج التعاداد العاام  .للساكّانة ل الزياادة الطبيعياوتراجع معادّ،والوفياات

 .د لهالظروف من إجراء هذا التعداد في الوقت المحدّ

 .الخصائص العامة للسّكان -ثالثا

 للساكّانة ألي مجتماع مان المجتمعاات يانعكس مباشارة علاى الخصاائص العاما الساكّانيالت النمو تغير يحدث على معدّ أيإن

الناتجاة عان  للساكّانالت الزياادة الطبيعياة زبارتفااع معادّفالمجتمعاات التاي تتميّ، ة بالتركيب العمري النوعي للساكّانقخاصة المتعلّ 

ّ ارتفاااع معاادّ ويطلاااق  السااكّان،سااابة نبساابب زيااادة  الساااكّانيصااف بقاعاادة عريضاااة للهاارم الت الموالياااد وانخفاااض الوفياااات تت

الت الموالياد بصاورة كبيارة فيظهار الهارم ا المجتمعاات التاي تتراجاع فيهاا معادّوأّما، مصاطلح المجتماع الشاابلاك المجتمع آنا ذعلى  

لام  الساكّانيةوهاذا الناوع مان األهرام ،ويطلق علاى تلاك المجتمعاتمصاطلح المجتماع الكهال،الخااص بهاا بقاعادة محصاورة الساكّاني

ّ  ،بشااكل تااادريجي الساااكّانياحااال النماااو ت بمرمااة والتاااي مااارّ عااادد مااان الااادول المتقدّ صاال إليهاااإالّ ت صااافت فاااي المرحلاااة حياااث ات



 

 

 م6102العدد الثاني مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية

ة ي ع ا م ت ج ال ا و ة  ي ن ا س ن ال ا م  و ل ع ل ا ث  و ح ب ة  ل ج  م

 
 337صفحة 

وشااهدت  ،الت الوفيااتالت الموالياد مرتفعاة ماع تراجاع معادّوالثانياة تميازت ببقااء معادّ ،الت الموالياد والوفيااتاألولىبارتفااع معادّ

الت المواليااد لتقتاارب ماان يهااا معاادّانتقلاات للمرحلااة الرابعااة التااي تراجعاات ف ماان ثاامّ ، الت النمااو السااكّانيبتلااك الفتاارة أعلااى معاادّ

ّ  ،الت الوفيااتمعادّ الت الزيااادة الطبيعياة ماان لين لتقتاارب معادّصاف بتراجااع كاال المعادّوانتقلاات فيماا بعااد للمرحلاة األخيارة التااي تت

ة قّماا بتلاك المجتمعاات إلاى الساكّانيلات قاعادة الهارم حيااث تحوّ ، تمعاات المجتماع الفرنساي والياباانيلاك المجت ومان أمثلات .الصافر

 .الهرم

فبينماا ، مرحلاة مان مراحال النماو الساكّاني ل فاي قصار الفتارة الزمنياة الفاصالة باين كالّ والفارق هنا في المجتمع الليبي يتمثّا

الساكّان  ماسااهم فاي زياادة أعاداد، بالمجتمعاات الساالفة الاذكر أطاول مراحال النماو الساكّانيكانت المرحلة الثانية من مراحل النمو 

ت بااين عاماا امتااد00ّث لاام تزياد عاان ياقصار مراحاال النمااو فاي ليبيااا بحأة كانات ماان هااذه المرحلاة المهّماا نجاد أنّ  ،بصاورة كبياارة

 .م0994، 0916عامي 

ة الاادول مقارناة ببقيّا الساكّانالمرتفاع فااي ليبياا لام تشاهد الابالد زياادة كبياارة فاي أعاداد  الساكّانيونتيجاة لقصار مرحلاة النماو 

ة ية عاليااة بااالرغم ماان قلّااسااكّانوتشااهد زيااادة  ،بالمرحلااة الثانيااة ماان مراحاال النمااو تااي مازالاات تماارّ وال ،المحيطااة جغرافيااا بليبيااا

 .الموارد االقتصادية

 ةن بشاكل دقياق تاأثير التغيارات الحاصالسنة من سانوات التعاداد بليبياا يتبايّ لكلّ  السكّانيمن خالل المقارنة بين صور الهرم 

 أيبهااا  أفضاال سااجل لمجموعااة التغياارات الديموغرافيااة التااي يماارّ برتيعخاار كونااه آ د إلااىماان تعاادا السااكّانيالت النمااو علااى معاادّ

ّ ، مجتماع سااكّاني طاوال الفئااات العمريااة تذبااذب أ اأّما، ل الخصااوبةسااع قاعاادة الهارم علااى سابيل المثااال تشااير إلاى ارتفاااع معادّفات

حاد أطرافاه يشاير بشاكل لهارم مان أانبعااج وساط ا كما أنّ ،ىل الوفيات باألعماراألولالقريبة من قاعدة الهرم فتشير إلى ارتفاع معدّ

ّ  أنّ إلى  واضح  ّ المجتمع يتأث  .ل في الهجرةر بالعامل الغير طبيعي المتمث

للمجتمااع فااي فتاارات زمنيةمتالحقااة يصاابح ماان اليسااير التنبااؤ  السااكّانيكباار عاادد ممكاان ماان صااور الهاارم أ وعنااد مقارنااة

 وفاي هاذا فائادة كبيارة كوناه يساهل علاى جهاات التخطايط باالمجتمع، عي العمري للسكّانها التركيب النوبالصورة التي سيكون علي

ّ أالتي يجب  السكّانيةويمكن من خاللها تحديد نوع السياسة ، عملية وضع الخطط التنموية للدولة  .بعها الدولةن تت

بالمرحلااة  م مااايزال يماارّ  0914نة مجتمااع الدراسااة فااي ساا نّ أن لليبيااا تبايّ السااكّانيومان خااالل المقارنااة بااين صااور الهاارم 

ّ  السكّانيالثانية من مراحل النمو  حياث  الساكّان،مان  ي فئاة صاغار السانّ فاوخاصاة ، الموالياد والوفياات ليصف بارتفاعمعادّالتي تت

ل عادّالمجتماع باالرغم مان ارتفااع م ساكّانمان جملاة %  112 بالنسابة لصاغار السانّ  واإلنااثلم يتجاوز طول الفئة العمرية للذكور 

 .المواليد الخام
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ّ  0994،  0934ة بين عامي ا الفترة الممتدّوأمّ  ّ الساكّاني ة الهارم دجاه قاعمفيالحظ بشكل عام ات ا كاان سااع نسابيا عّماإلاى االت

 لكالّ % 01ليبلاغ حادود ،م 0934سانة %  9سانوات قاد زاد  4ـ  1ة مان حياث زاد طاول الفئاة العمرياة الممتادّ ،م 0914عليه سانة 

هااذا  إنّ  م إالّ  0916، 0934لعاامي  السااكّانيوباالرغم ماان التشاابه الكبيار بااين صاور الهارم ، م  0916ور واإلناااث سانة مان الاذك

زهاا عان غيرهاا بابعض الصافات الناتجاة عان صاورة مان الصاور مايميّ لكالّ  حيثاأنّ ، درجة التطابق والتماثل التشابه لم يصل إلى

عاان نظيااره لعااام م  0934لعااام  السااكّانيز الهاارم باارز مااا يميّااوأ، ماعيااة للمجتمااعة والسياسااية واالجتر األوضاااع االقتصاااديتغيّاا

ّ كاون األوّ م  0916 ل الوفيااات والتاي يعاود سااببها إلىارتفااع معادّ، عمرياة الواقعااة وساط الهارم السااكّانيصاف بتذبااذب الفئاات الل ات

ي للفئاات العمرياة م فيظهار علياه الاتقلص التادريج 0916 المتعلاق بعاام الساكّانيا الهارم وأمّ ، وزيادة نسبة الهجرة الدولية المغادرة

 .ز بانعدام التذبذب بين الفئات العمريةكما يتميّ، مع زيادة العمر

لسانوات التعاداد الساابقة كماا هاو  الساكّانيوصاور الهارم م  0994لسانة  الساكّانيهذا ومن خالل المقارنة بين صورة الهرم 

ّ رم قاد أخااذت تتّ صاورة الهاا نّ أيالحااظ ( 3) واضاح بالشاكل  هااذا  أنّ  إالّ ، الهارم السااكّاني علاى حساااب القاعادة سااع وسااطصاف بات
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 ّ ّ االت دور ارتفاااع  وباالرغم مان ذلاك لام يخاف، ل الموالياادبسابب ارتفااع معادّ الساكّانير بشاكل كبيار علاى قاعاادة الهارم سااع لام ياؤث

ل مان الناحياة اليسارى التاي تمثّا الساكّانياج وساط الهارم انبعا علاىفعمال  الساكّانيالت الهجرة الدولية الوافدة على شاكل الهارم معدّ

 .الذكور من الشباب

 ،بليبيااا لفتاارة زمنيااة طويلااة السااكّانيالت النمااو التااي شااهدت أعلااى معاادّ ةالمرتفعاا السااكّانيمرحلااة النمااو  هااذا ولاام تسااتمرّ  

ّ  ،للمجتمع الليبي السكّانير شكل الهرم فسرعان ما تغيّ  بحياث لام تتعادّ ،ة بشاكل كبيار وساريع جاداصاف بانحساار القاعادوأصبح يت

وقاد قابال هاذا االنحساار فاي ، ت الموالياد الخاامالمتأثرة باالتراجع الكبيار لمعادّ،للذكور واإلناث%  3. 1ية األولى نسبة الفئة العمر

بسابب تراجااع م  0994ا كاان عليااه سانة ص الفاارق باين جاانبي الهاارم عّماوتقلّاا ،قاعادة الهرمانبعااج فاي وسااطه بالنسابة للجنساين

هاذا  أنّ  ل الموالياد الخاام فاي بداياة األلفياة الثانياة إالّ وبالرغم مان الزياادة البسايطة التاي شاهدها معادّ، الت الهجرة الدولية الوافدةمعدّ

فاي السانوات السااابقة الت الموالياد م بساابب التراجاع الكبيار فاي معاادّ 2113لسانة  الساكّانين لام يانعكس علاى صااورة الهارم التحسّا

ّ ، التعداد لسنة قابال هاذا ، العمرياة القريباة مان قاعادة الهارم لفئااتالنحسار فاي قاعادة الهارم الساكّاني لب على ذلك زيادة درجة اترت

 ّ  .ساع في الوسط العلوي من الهرماالنحسار ات

م تتمحااور  2113،  0914ة باين عاامي ليبياا للفتارة الممتاادّ سااكّانقاة بة المتعلّ ا سابق نسااتخلص العدياد مان الحقااائق المهّمامّما

 :في النقاط التالية

 .الت المواليد الخامفي ليبيا تسير نحو التراجع السريع متأثرة بانخفاض معدّ السكّانيالت النمو معدّ نّ إـ 0

اإلنااث مان ل عناد الاذكور والازواج األوّ  ر سانّ جااء نتيجاة لتاأخّ  اتراجعاا كبيار للساكّانالت الخصاوبة العاماة ـ شاهدت معاد2ّ

 .السكّان

ّ ـ ب6 ّ اهاا عاأنّ  م إالّ  0916ل الوفياات نحاو االنخفااض بالتعادادات التاي جااءت بعاد عاام جاه معدّالرغم من ات جااه نحاو ودت االت

ا بساابب الصااراعات الوفيااات بشااكل كبيار جاادّ الحاليااة إلااى ارتفااع معاادّل عوتشاير الوقااائ، م  2113الزياادة بصااورة طفيفااة ساانة 

 .المسلحة التي تشهدها البالد

الخصاائص على  قاد انعكاس بصاورة مباشارة  الساكّانيةوالهجارة ، لي الموالياد والوفيااتر الذي حصل على معدّالتغيّ هذا نّ إـ 4

 .للسكّانالنوعية العمرية 

ّ ل هاذا التغيّاتمثّا، آخارمان تعاداد إلاى  ارا كبيرتغيّ السكّانيت صور الهرم ـ شهد1 رم بفتارة السابعينات سااع قاعادة الهار فاي ات

 .سار القاعدة بشكل كبير في الفترات التعدادية األخيرةوانح، والثمانينات

ّ  السااكّانيالت النمااو ت معادّـ إذا مااا اسااتمرّ  3 ة هااذا ساينعكس ساالبا علااى الخريطااة المسااتقبلي نّ إجاااه نحاو التراجااع فاافااي االت

 .بليبيا للسكّان
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ّ اعتمادا على الحقائق السابقة فإنّ  عة علاى زياادة المشاجّ  الساكّانيةاساات خااذ مجموعاة مان السيناا نوصاي الجهاات المسائولة بات

 ّ بتحساين الوضاع االقتصاادي  ذلاك إالّ  وال ياتمّ ، اج المبكّار وزياادة أعاداد المواليادل تلك السياسات في التشجيع على الازوالنسل تتمث

اعدة الشاباب ومسا الساكّانيةع فاي إنشااء الوحادات وتوفير فرص العمل للشباب والقضااء علاى البطالاة االقتصاادية والتوسّا للسكّان

 .على الزواج

 :المصادر والمراجع

  0999 وتطبيقات،دارالمعرفةالجامعية، أسس ،جغرافيةالسكاندمحم فتحي، ابوعيانةـ  0        

 م 0999والنشر، للطباعة دارالكتب السكان،مديرية حمادي،جغرافية طه، الحديثي ـ  2        

  2113الجامعية،الزبطية، ن،دارالمعرفةفايزدمحم،اسسجغرافيةالسكا، لعيسويـ ا  6        

مطبعاة ، م  0914النتائج النهائية للتعداد العام للسكان سانة ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، ـ الهيئة الوطنية للتوثيق والمعلومات  4

 م 0913طرابلس ، اإلحصاء والتعداد 

مطبعاة ، م  0934النتائج النهائية للتعداد العام للسكان سانة ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، ـ الهيئة الوطنية للتوثيق والمعلومات  1

 م 0939طرابلس ، اإلحصاء والتعداد 

مطبعاة ، م  0916النتائج النهائية للتعداد العام للسكان سانة ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، ـ الهيئة الوطنية للتوثيق والمعلومات  3

 .م 0911طرابلس ، اإلحصاء والتعداد 

مطبعاة ، م  0994النتائج النهائية للتعداد العاام للساكان سانة ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، الوطنية للتوثيق والمعلومات ـالهيئة  1

 م 0991طرابلس ، اإلحصاء والتعداد 

مطبعاة ، م  0991النتائج النهائية للتعداد العام للسكان سانة ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، ـ الهيئة الوطنية للتوثيق والمعلومات  9

 م 0993طرابلس ، اإلحصاء والتعداد 

مطبعة ، م  2113النتائج النهائية للتعداد العام للسكان سنة ، مصلحة اإلحصاء و التعداد ، ـ الهيئة الوطنية للتوثيق والمعلومات  9

 م 2119طرابلس ، اإلحصاء والتعداد 

مطبعة اإلحصاء والتعداد ، . 0916ت واإلحصاءات التحليلية، وزارة التخطيط، مصلحة اإلحصاء والتعداد، سلسلة الدراساـ  01

 طرابلس، 

مطبعة ، 0994أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، مصلحة اإلحصاء والتعداد، سلسلة الدراسات واإلحصاءات التحليلية، ـ  00

 اإلحصاء طرابلس

مطبعة ، 0991اد، سلسلة الدراسات واإلحصاءات التحليلية، ـ أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، مصلحة اإلحصاء والتعد 02

 اإلحصاء طرابلس

مطبعة ، 2113ـ أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، مصلحة اإلحصاء والتعداد، سلسلة الدراسات واإلحصاءات التحليلية،  06

 اإلحصاء طرابلس

جامعة عين شمس ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، ية كارتوجرافيةالسكان بمنطقة زليتن دراسة جغراف، ابراهيم دمحم ، ـ فائد  04

 .م  2101القلهرة ،
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 (5116-0288)التوزيع المكاني لسكان بلدية قصر بن غشير للفترة من 

 دراسة في جغرافية السكان

 مراد سالم دمحم الزائدي.د: إعداد 

 محاضر بالجامعة المفتوحة  عضو هيئة التدريس

 :المقدمة 

منطقة وتغيره من فترة إلى أخرى من أولى الموضوعات التي تهتم بها جغرافية  ةدراسة التوزيع المكاني للسكان ألي تعد
ه وال يقتصر االختالفات بصورة متساوية على جمـــيع َأجزائال يتوزعون العالم اليوم أن  السكان  رالسكان ، ولعل من أبرز مظاه
نما هي ظا هرة بارزة في كل مكان تقريبا ، ويتمثل هدف البحث الوقوف على نمط التوزيع المكاني السكاني على مواقع معينة وا 

في بلدية قصر بن غشير بحسب التعدادات السكانية المتعاقبة باالعتماد على المنهج اإلحصائي التحليلي الوصفي ، واستعمال 
لق بمصادر البحث فقد تم االعتماد على البيانات واإلحصائيات أساليب بيانية وخرائطية في تحليل البيانات الرقمية وفيما يتع

الجغرافيين  مثل هذه التعدادات أهمية خاصة لدى، حيث ت 2332إلى  1291التي وفرتها التعدادات السكانية منذ عام 
 . ات السكانية والمخططين والباحثين لدقتها وشموليتها للبيانات السكانية التي يمكن االعتماد عليها في إجراء الدراس

رغم ما تحقق في السنوات األَخيرة من تطور في التوزيع المكاني لسكان بلدية قصر بن غشير شانها شأن بقية البلديات 
في ليبيا الذي يمثل انعكاسا للهجرات المتزايدة للمنطقة وارتفاع مّعدل النمو السكاني ، وباتت المعلومات المتعلقة بهذا التوزيع 

ما توافرت لها المعلومات الديموغرافية الكافية ، وللكشف عن طبيعة التوزيع المكاني لسكان بلدية  ئق أهمية إذامن أكثر الحقا
ـــى لورنز وقرينة : قصر بن غشير فقد تم االعتماد على بعض المؤشرات التركز المكاني مثل  نسبة التركز السكاني ومنحنــ

ـدية للــــتركز أو التشتت ولعل في هذا البحث المتواضع ما يفيد متخذو القرار لورنز التي تكشــــــف بوضـــوح مدى م بلــــ يل ســـكان ال
 .وينبههم إلى بعض مواضع الخلل في توزيع السكان ألجل وضع حلول لها بما يساعد على تقدم البلدية وتطورها 
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 :مشكلة البحث 

ـــاط الــــــتوزيـــع السكـ -1 ـــــــ ــر بن غشـــير للفـــــترة ما هي أنمــ ـدية قصـــ ــــــ وما هي التغيرات التي حدثت في  2332-1291ــاني في بلـ
 أنماط التوزيع خالل هذه الفترة  ؟

 كيف يتوزع سكان بلدية قصر بن غشير ؟ ، وما هي مناطق التركز السكاني في البلدية ؟ -2

 هنالك ارتفاعًا في بعضها وانخفاضًا في البعض اآلخر؟ أن  ؟ أم لمحالت السكاني  متوازن بين ل العدد المطلق والنسبيهل  -3

 ما حجم التباين في الكثافة العامة بين محالت بلدية قصر بن غشير ؟ -1

 :أهداف البحث 

 .التعرف على تطور حجم السكان في بلدية قصر بن غشير  -1

ي البلدية ، ومدى تباين ذلك التوزيع بين سنوات التعداد ضمن إبراز صورة التوزيع المكاني للسكان على مستوى المحالت ف -2
 .مدة البحث الزمنية 

 .دراسة التغير في أنماط توزيع السكان وكثافتهم في البلدية  -3

 .إبراز كيفية تركز السكان وتشتتهم في البلدية  -1

 :أهمية البحث 

ة في مجاالت تخص السكان ، ولرسم السياسات السكانية لخدمة ُيفيد هذا البحث الجهات المعنية وأصحاب القرار في البلدي -1
 .  برامج التنمية المكانية وألغراض التخطيط بالبلدية 

 :فرضيات البحث 

 .محالت بلدية قصر بن غشير  العدد المطلق والنسبي للسكان غير متوازن بين أن   -1

 .ة قصر بن غشير هناك تفاوت وتباين في طبيعة التوزيع المكاني لسكان ببلدي -2

 .مركز البلدية الكثافة السكانية تكون مرتفعة جدًا في  أن   -3

 . في هذه النسبة المحالت، ووجود تباين كبير بين  ارتفاع قيمة نسبة التركز السكاني -1
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 :منهجية البحث 

من خالل التعامل سكانية الوصفي والمنهج الكمي التحليلي بهدف معالجة وتحليل الظواهر المنهج العلى  الباحثعتمد أ 
م تحويلها إلى لغة الجغرافيا ممثلة بالخرائط واألشكال البيانية معتمدين في ذلك على ومن ثّ ، مع البيانات التي تم جمعها رياضيا 

 .لي برامج متقدمة بالحاسب اآل

 :مجاالت البحث 

 32ْ  19َو   32ْ  21َدائرتي عرض  تقع بلدية قصر بن غشير شمال غرب ليبيا بين:  (المكاني)الجغرافي المجال 
ا وتضم البلدية ست  213شرقًا وتشغل مساحة تقدر بحوالي  13ْ  32َو   13ْ  27َشمااًل وبين خطي طول  كيلومتر مربًع

 . (1)محالت هي بئر التوتة وردود الزاوية والعوانين وخويلد والمطار وسوق السبت 

 (2332-1221-1291)لسكان تعدادات اويشمل : ( السكاني)المجال البشري 

حيث بدأت عملية جمع البيانات الالزمة بداية ،  أربعة أشهربمدة  البحثتم تحديد المدة الزمنية الالزمة للقيام ب: المجال الزمني 
 . 2312 اكتوبر وانتهت في شهر يوليوشهر 

 :الدراسات السابقة 

أوضحت الدراسة أن   1291 - 1211زي خالل الفترة عن التغيرات السكانية في بلدية بنغا( 1227) العماري دراسة 
بلدية بنغازي تعد منطقة جذب سكاني سواء من داخل البالد أو من خارجها ، وأن  االتجاه العام لنمو السكان كان من النوع 

 . (2)في جميع التعدادات % 13 - 13المرتفع السريع ؛ إذ تراوح معدل المواليد ما بين 

عن التغيرات السكانية في منطقة الكفرة توصلت دراسته إلى أن  الزيادة الطبيعية للسكان تتجه ( 2331) حمودةأُ  دراسة
، كما الحظ  1291في األَلف عام  31إلى  1222في األَلف عام  13نحو االنخفاض ، حيث تراجعت معدالت المواليد من 

، كما الحظ كذلك اختالف  1291عام % 13لتصل إلى  تزايد اتساع قاعدة الهرم السكاني نتيجة الرتفاع نسبة صغار السن
 . (3)في التركيبة السكانية فيما بين التعدادات 

عن مظاهر السطح وأثرها على توزيع السكان بمنطقة المرقب ، وتوصلت الدراسة إلى أن  التوزيع ( 2331) فائددراسة 
من جملة السكان يتمركزون في مساحة % 21.1منطقة حيث الجغرافي يميل نحو التركز الشديد ، وليس التبعثر على مساحة ال

من مساحة المنطقة ، وتوصلت الدراسة كذلك إلى أنه كلما زاد االرتفاع وزادت حدة التضرس ، وتباعدت % 33.3ال تتجاوز 
 . (1)المسافة عن الساحل قل  عدد السكان والتجمعات السكنية 
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في  اكبير  ان منطقة تاجوراء ، وتوصلت الدراسة إلى أن  هناك تباينعن التحليل المكاني لسكا( 2331) غومةدراسة 
توزيع السكان بين محالت منطقة الدراسة ، ويرجع ذلك إلى تأثير العوامل الطبيعية والبشرية باإلضافة إلى أن  المحالت الواقعة 

، وقد أخذ يتجه نحو االنخفاض التدريجي ضمن المخطط الحضري أكثر كثافة سكانية كما أن  التركز السكاني كبير بشكل عام 
نتيجة تزايد حركة السكان المتجهة من  1221عام % 71.1لتصل إلى  1291عام % 71.2إلى  1273عام % 93.1من 

 . (1)المحالت ذات الكثافة العالية إلى المحالت أقل كثافة الواقعة خارج الحيز الحضري 

نية في منطقة نالوت ، وتوصلت الدراسة إلى أن  للعامل الطبيعي عن التغيرات السكا( 2313) عبد الرحيمدراسة 
من سكان % 92.1له تأثير في توزيع السكان واستقرارهم إلى جانب ارتفاع عدد سكان الحضر الذي بلغ نسبتهم ( التضاريس)

 .  (2)لة عدد السكان المنطقة ، وأن  الكثافة العامة في المنطقة منخفضة ، والسبب في ذلك هو اتساع رقعة اأَلرض وق

براز األنماط المكانية لتوزيع السكان في بلدية قصر بن غشير سيقتصر البحث على   :لدراسة وا 

 .تطور عدد السكان قصر بن غشير خالل التعدادات السكانية الرسمية  -1

ه الكثافات وصواًل إلى تقسيم في البلدية بهدف معرفة ورسم درجات التفاوت في هذ( العامة والصافية)الكثافات السكانية  -2
 .البلدية إلى أقاليم كثافة للسكان ، وتحديد نمط تدرج الكثافة السكانية في البلدية وتفسير ذلك 

 ( نسبة التركز ، منحنى لورنز)هي قياس درجة تركز السكان وتشتتهم داخل البلدية من خالل اتباع طرق إحصائية معروفة و  -3

 :مقاييس توزيع السكان 

ي يتم التعرف على مدى التشتت والتركز داخل حدود بلدية قصر بن غشير البد من تحليل الصورة التوزيعية للسكان لك
من خالل المقاييس االحصائية التي تظهر العالقة العددية والنسبية بين السكان والمساحة ، ففي جغرافية السكان عدة صيغ 

األساليب الكثافة الحسابية ، والكثافة الزراعية والريفية لذا سيتم االعتماد في هذا للتعبير عن كثافة السكان وتوزيعهم ، ومن تلك 
 .المجال على الكثافة العامة للسكان ومن بين األساليب االخرى التي اعتمدها البحث هي نسبة التركز وقرينة لورنز 

لتوزيع العددي والنسبي : أوال   :لسكان بلدية قصر بن غشير ا

ت معين ؛ أي أن  هذا المفهوم توزيع العددي بعدد السكان الذين تّم عدهم وحصرهم في منطقة معينة ، ووقيتحدد مفهوم ال
في األساس الكمي والحجمي المعيار األساسي في تصنيف المناطق وتحديد مستوياتها ومراتبها دون األخذ في االعتبار  يرى

ـــبة الكلية لسالمعيار النسبي لما يشكله هذا العدد أو الحجم من النس ـكان البلدية أو المحـــ على  ىـــبي يبنـــلة ، وأما التوزيع النســ
ــلة أو الظاهرة المرادـــتحوي ــدية أو المحـ  ل تلك األعداد أو االحجام إلى نســـب مــئوية تشكـــل بمجموعها النسبة الكلية لســكان البلــ
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في البـحث بحسب درجة إسهامــها أو نصيبها من إجمالي السكان البلدية ، والجدير  دراستــــها وبالتالي صنفت المحالت العمرانية
  (7)بالذكر أن  النسب المئوية هي األوسع استعماال في الدراسات الجغرافية والسكانية بشكل خاص للمقارنة بين الظواهر المختلفة 

، حيث بلغ عدد سكانها  1291شير خالل تعداد حجم ونسبة السكان بلدية قصر بن غ( 1)والشكل ( 1)يوضح الجدول 
من إجمالي سكان منطقة قصر بن غشير التي % 19.3من إجمالي سكان ليبيا ونسبة % 1.1نسمة ؛ أي بنسبة  12319

فقد ارتفع حجم السكان في  1221تضم كالد من بلدية قصر بن غشير ، والسائح ، وسوق الخميس ، واسبيعة ، وأما في عام 
من سكان منطقة % 11.1من مجموع سكان ليبيا و% 1.3نسمة ، وتراجعت نسبتها إلى  21222بن غشير إلى  بلدية قصر

من % 1.1وبنسبة تصل إلى  1221نسمة عام  92222ارتفع عدد السكان ليصل إلى  2332قصر بن غشير ، وفي عام 
لمطار المرتبة األولى في حجم ونسبة من إجمالي منطقة قصر بن غشير ، وفي حين احتلت محلة ا% 12.2سكان ليبيا و 
ـدية ، ثم ارتفع حجم السكان % 22.1نسمة ، وبنسبة  11131بحجم سكاني بلغ  1291السكان عام  من إجمالي ســــكان البلــ

من إجمالي سكان البلدية ، ثم ارتفعت النسبة مرة أخرى % 23.1وانخفضت نسبة المحلة إلى  1221نسمة عام  11122إلى 
 .نسمة  19223بعدد سكان % 21.3لتصل إلى  2332عام 

نسمة ما  11371ثم يأتي في المرتبة الثانية في التوزيع العددي للسكان محلة ردود الزاوية ، حيث بلغ عدد السكان 
، وهو يمثل المركز التجاري الهام في البلدية إال أن  هذه النسبة  1291من إجمالي عدد سكان البلدية عام % 22.1نسبته 

نسمة ، وكذلك الحال في تعداد السكان  11122رغم ارتفاع عدد السكان إلى  1221في تعداد السكان % 22.3نخفضت إلى ا
 .من إجمالي عدد سكان بلدية قصر بن غشير % 21.2حيث انخفضت نسبتهم إلى  2332

ما مجموعه  1291عام % 12.1وفيما يخص محلة العوانين فقد جاءت بالمرتبة الثالثة من حيث نسب السكان البالغة 
ي تنشط فيه الوظيفة الخدمية والتعليمية والصحية ؛ إال أن  النسبة السكانية انخفضت نسمة وهو من المراكز الحضرية الت 2132

على التوالي رغم الزيادة في عدد السكان البالغة % 17.1و % 17.2حتى بلغت  2332وتعداد عام  1221خالل تعداد 
نسمة ، وقد يفسر هذا االنخفاض في  11321إلى  2332، وارتفع العدد كذلك في تعداد  1221د نسمة في تعدا 11911

نسبة السكان في هذه المحلة إلى االنتقال السكني للسكان إلى المحالت المجاورة نتيجة صغر مساحة مخطط المحلة وضعف 
 .المخططات العمرانية بها 

من % 19.1بلدية جاءت محلة سوق السبت التي بلغت نسبة السكان الب وفي المرتبة الرابعة من حيث النسب السكانية
ليصل عدد  1221في تعداد سكان % 23.3وارتفعت النسبة إلى ، نسمة  2132بعدد سكان  1291مجموع سكان البلدية عام 

د السكان رغم ارتفاع عد% 19.9لتصل إلى  2332وانخفضت النسبة مرة أخرى خالل تعداد ، نسمة  13329السكان إلى 
 .تجارية والزراعيةنسمة وهي محلة تشكل قطب جذب السكان من مركز البلدية إليها بقصد المنفعة ال 12211إلى 
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وفيما يخص محلة بئر التوتة فقد جاءت في المرتبة الخامسة من حيث نسب السكان فيالحظ على هذه المحلة زيادة في 
نسمة بنسبة تصل إلى  2132ما مجموعة  1291لغ عدد سكان المحلة عام عدد السكان وزيادة كذلك في نسبة السكان ، فقد ب

، وارتفع العدد كذلك في  1221عام % 11.3نسمة بنسبة  2131من مجموع سكان البلدية ، ثم ارتفع العدد إلى % 13.3
حلة إلى أنها ، ويرجع ارتفاع نسبة وعدد سكان الم% 12.2نسمة بنسبة تصل إلى  11122ليصل إلى  2332تعداد السكان 

تمثل امتداًدا طبيعًيا لمخطط محلة العوانين مركز البلدية ، وتشكل كذلك قطب جذب سكاني النتشار المخطط البناء العشوائي 
 .بها 

السكان  من حيث عدد ةمحلة خويلد وهي محلة صغير في وعدد السكان  ةوفي المرتبة السادسة واألخيرة من حيث نسب
من % 1.1نسمة بنسبة  2123ما مجموعه  1291بلغ عدد سكانها في تعداد و  ، دية السوانيبلوالمساحة تقع على حدود 

واستمرت نفس النسبة في تعداد السكان ، % 1.3بنسبة  1221نسمة عام  3213ثم ارتفع العدد إلى ، مجموع سكان البلدية 
 ( .1)والشكل ( 1)نسمة جدول  1337ليصل عدد السكان إلى  2332عام 

لتوزيع العددي والنسبي لسكان بلدية قصر بن غشير بحسب المحالت العمرانية خالل تعدادات السكان ا( 0)جدول 
(0288-0222-5116) 

 المحلة
 عدد السكان
0288 

نسبة 
% 

عدد السكان 
0222 

النسبة
% 

عدد السكان 
5116 

النسبة 
% 

 21.2 18360 22.3 11122 22.1 11371 ردود الزاوية
 21.3 18223 23.1 13122 22.1 11131 المطار

 19.9 16255 23.3 13329 19.1 2132 سوق السبت
 17.1 15065 17.2 11911 12.3 2132 العوانين
 12.2 14429 11.3 2131 13.3 2132 بئر التوتة
 1.3 4337 1.3 3213 1.1 2123 خويلد

 133 86669 133 21222 133 12319 بلدية قصر بن غشير
 1.1 5657692 1.3 1222321 1.1 3212172 عدد سكان ليبيا

 12.2 153012 11.1 119717 19.3 91319 عدد سكان منطقة القصر
جمعت واحتسبت من قبل الباحث بناء على بيانات الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق النتائج األولية والنهائية : المصدر 

 ( . 2332-1221-1291)للتعدادات السكانية للسنوات 
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 توزيع العددي والنسبي للسكان بلدية قصر بن غشير حسب تعدادات السكانية ال( 0)شكل 

 

 :التغير المطلق والنسبي لسكان بلدية قصر بن غشير 

الشك أن  التوزيع العددي والنسبي للسكان يبقى دوما ُعرضة للتغير بسبب اختالف األهمية االقتصادية والسياسية 
هنا معرفة أعداد السكان وتوزيعهم في كل محلة من محالت  ويقصد بهللمراحل الزمنية ،  واالجتماعية للمناطق والبلديات تبعا
لغرض معرفة التغير في العدد المطلق أو النسبي فمن خالل ( 2332،  1221،  1291)البلدية على مدى سنوات التعداد 

لقد بلغ  1221 – 1291حلة األولى من نجد أن  التغير المطلق لسكان بلدية قصر بن غشير خالل المر ( 2)معطيات جدول 
نسمة ويتضح من  23717فقد ارتفع معدل التغير المطلق إلى  2332 – 1221نسمة أما المرحلة الثانية  12171نحو 

كذلك أنه لم تتوزع أعداد التغير المطلق ونسبته بصورة عادلة على المحالت البلدية إذ يمكن تمييز أربع مستويات ( 2)الجدول 
 ( .2)و ( 1)للتغير المطلق وهي بمجموعها تشير إلى التغير الموجب كما يتضح من الخريطة  بالنسبة

ومحلة  1221-1291وتمثله محلة سوق السبت حسب المرحلة األولي من التغير ( نسمة 1331أكثر من )المستوى االول 
 .2332-1221المطار وبئر التوتة في المرحلة الثانية من التغير 

ــ  1333من )ي المستوى الثان ويضم كالد من محلة ردود الزاوية ، وبئر التوتة في المرحلة األولى ، ومحلة ( نسمة 3331ـــــــ
 .ردود الزاوية والعوانين في المرحلة الثانية من التغير 

2 
2222 
7222 
6222 
8222 
12222 
12222 
17222 
16222 
18222 
22222 

ردود 
 الزاوية

سوق  المطار
 السبت

ة العونين  خويلد بئر التوت

 1.87عدد السكان 

 5..1عدد السكان 

 2226عدد السكان 
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ــــــ  3333من )المستوى الثالث  سوق السبت في وتمثله محلة المطار والعوانين في المرحلة األولى ومحلة ( نسمة 2331ـــ
 .المرحلة الثانية 

 ( .2)وتنفرد بها محلة خويلد دون غيرها في المرحلة األولى والثانية جدول ( نسمة فأقل 2333)المستوى الرابع 

 :أما التغير النسبي فهو اآلخر امتاز ببروز أربعة مستويات وهي 

بنسبة بلغت  1221 – 1291ألولى من التغير تنفرد به محلة خويلد في المرحلة ا%(  13أكثر من : )المستوى األول 
 . %12.2أما في المرحلة الثانية تنفرد بها محلة بئر التوتة بنسبة ،% 13.1

% 12.2وتشمل كالد من محلة سوق السبت والعوانين في المرحلة األولى بنسبة %( 13 ــــــــ 13من : )المستوى الثاني 
 .على التوالي % 17.2و

ــــ  33من : )المستوى الثالث  وأما في المرحلة % 31.2وتنفرد بها محلة ردود الزاوية  في المرحلة األولى بنسبة % ( 32ـــــ
 % .33.1ومحلة خويلد بنسبة % 31.7الثانية فتضم كالد من محلة المطار بنسبة 

على التوالي في % 21.3و %    21.9ويشمل هذا المستوى محلة المطار والعوانين بنسبة %( 33اقل من )المستوى الرابع 
والعوانين % 21.2وسوق السبت بنسبة % 22.1محالت ردود الزاوية بنسبة  ، وفي المرحلة الثانية تضم ثالث المرحلة األولى

 % .27.2بنسبة 

وفي ضوء ما تقدم يمكن القول بأن  هناك تفاوًتا بين المحالت في معدل التغير المطلق والنسبي فبعض المحالت مثل 
المطار والعوانين وردود الزاوية  ،خرىفي عدد السكان بينما المحالت األ بت ، وبئر التوتة ، وخويلد تميزت بارتفاعسوق الس

 . شهدت انخفاضا سكانيا واضحا وَأقل نسبة للتغير النسبي والمطلق 
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 م 5116-0288التغير المطلق والنسبي لسكان بلدية قصر بن غشير للمدة ( 5)جدول 

 المحلة
0288- 0222 0222- 5116 

التغير المطلق 
 (نسمة)

التغير 
 %النسبي 

مؤشر 
 التغير

التغير المطلق 
 (نسمة)

التغير 
 %النسبي 

مؤشر 
 التغير

-  3.9 22.1 3931-  3.1 31.2 3119 ردود الزاوية
 3.1 31.7 1221-  2.3 21.9 2121 المطار

-  1.1 21.2 2997 1.2 12.2 1222 سوق السبت
-  3.1 27.2 3211-  1.1 21.3 2332 العوانين
 2.3 12.2 1221 1.3 17.2 3322 بئر التوتة
 3.3 33.1 1397 3.2 13.1 1323 خويلد

بلدية قصر بن 
-  31.1 23717-  33.2 12171 غشير

 ( .1)جمعت واحتسبت من قبل الباحث بناء على جدول : المصدر 

 ( .التعداد األول -الثاني التعداد )تم استخراج التغير المطلق وفق القانون اآلتي 

 R( = p2-p1/p1)×  100  :َأما التغير النسبي فكان وفق ما يأتي 

 . (9)التعداد األول =  P1التعداد الثاني ، =  P2معدل التغير النسبي ، =   Rن  حيث إ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 م6102العدد الثاني مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية

ة ي ع ا م ت ج ال ا و ة  ي ن ا س ن ال ا م  و ل ع ل ا ث  و ح ب ة  ل ج  م

 
 351صفحة 

 0222 -0288التغير المطلق لسكان بلدية قصر بن غشير للمدة ( 0)خريطة 

 

 5116 -0222غير المطلق لسكان بلدية قصر بن غشير للمدة الت( 5)خريطة 
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 :بلدية قصر بن غشير توزيع الكثافة العامة لسكان : ثانيا 

التي  األرضلى جملة مساحة إبسط مقاييس الكثافة حيث تنسب عدد السكان أو الكثافة الحسابية من أتعد الكثافة العامة 
و ، أالصحراوية  األرضمها حيث تدخل في حسابها او عدم استخدأ ألرضايعيشون عليها بغض النظر عن استخدام تلك 

فائدته  أن  هذا النوع من الكثافة ال يعطي إال فكرة بسيطة عن مدى تركز السكان في المنطقة كما  أن   إالالبور وغيرها ؛  األرض
المناطق ذات الكثافة السكانية  أن  و فكلما اتسعت المساحة انخفضت الكثافة السكانية ، تتناسب عكسيا مع حجم المساحة 

 . (2)المنخفضة هي تلك التي تتميز باتساع في المساحة 

حياء العمرانية وغالبا ما تكون ضح تباين التوزيع السكاني بين األحد المؤشرات المهمة التي تو إكما تعد الكثافة السكانية 
عن مقدار الضغط الحقيقي للسكان على الرقعة المساحية التي لى حد كبير باعتبارها غير معبرة إنتائج هذه الكثافة مضللة 

 .على طبيعة توزيع السكان  العامة مفيدا في اعطاء تصور عام  وعلى الرغم من ذلك يبقى مقياس الكثافة، يعيشون عليها 

في  2كم/ سمة ن 71.2الكثافة السكانية ببلدية قصر بن غشير قد ارتفعت تدريجيا من  إلى أن  ( 3)حيث يشير الجدول 
وذلك يعود  2332في تعداد  2كم/ نسمة  133.3بينما سجلت  1221في تعداد   2كم/ نسمة  131.1إلى  1291تعداد 

مر الذي ينعكس األمن جهة أخرى الرتفاع معدل النمو السكاني في البلدية من جهة فضال عن ثبات واستقرار البلدية مساحيا 
 .على الكثافة فيها 

حيث ، هناك تباينا مكانيا على مستوى المحالت العمرانية المكونة لها  ن  إالكثافة العامة في البلدية زمانيا فونتيجة لتباين 
 :ما يلي (  1،  1،  3) الخريطة و ( 2)الشكل توضح 

 ( :2كم/ نسمة  233كثر من أ)نطاق الكثافة العالية جدا  -1

شتمل على افقد  2332ما في  تعداد ، أ 1221و  1291محلة ضمن هذا النطاق خالل تعداد السكان  يةألم تقع 
ن من اتالمحل اتانعلى التوالي وتعد ه 2كم/نسمة  231، و2كم/نسمة  231.9وردود الزاوية بكثافات بلغت  العوانينتين محل
لما تملكه بالسكان بسبب صغر المساحة قياسا بالسكان فضال عن قدرتها على الجذب السكاني  امحالت البلدية ازدحامً كثر أ

 .متنوعة  من مقومات خدمية

 ( :2كم/ نسمة  233 -113)نطاق الكثافة العالية  -2

نسمة  191.7،  121.1بكثافات بلغت  1221في تعداد السكان  العوانينشتمل هذا النطاق على محلة ردود الزاوية و او 
 . 2كم/ نسمة  111.2اق بكثافة سكانية بلغت لى هذا النطإفقد انضمت محلة المطار  2332على التوالي أما في تعداد  2كم/ 

 ( :2كم/ نسمة  113 -133)نطاق الكثافة المتوسطة   -3
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بينما  2كم/ نسمة  112.2،  123.3بكثافة  1291حسب تعداد السكان  العوانينضم هذا النطاق محلة ردود الزاوية و 
وانضمت كذلك محلة بئر  2كم/ نسمة  121.7لغت بكثافة سكانية ب 1221لى هذا النطاق حسب تعداد إانضمت محلة المطار 

 . 2كم/ نسمة  113.1بكثافة مقدارها  2332التوتة لهذا النطاق حسب تعداد 

  التعدادات السكانية التوزيع الكثافي للسكان بالمحالت بلدية قصر بن غشير حسب ( 5)جدول 

 التعداد
 

 المحلة

المساحة 
 5كم

0288 0222 5116 

عدد 
 السكان

فة  الكثا
 5كم/نسمة

عدد 
 السكان

الكثافة  
 5كم/نسمة

عدد 
 السكان

الكثافة  
 5كم/نسمة

 231 18360 121.1 11122 123.3 11371 23 ردود الزاوية
 111.2 18223 112.7 13122 22.1 11131 123 المطار

 97.2 16255 72.2 13329 12.2 2132 191 سوق السبت
 231.9 15065 191.7 11911 112.2 2132 21 العوانين
 113.1 14429 72.2 2131 12.3 2132 133 بئر التوتة
 72.3 4337 11.2 3213 32 2123 23 خويلد
 133.3 86669 131.1 21222 71.2 12319 213 المجموع

جمعت واحتسبت من قبل الباحث بناء على بيانات الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق النتائج األولية والنهائية : المصدر 
 ( . 2332-1221-1291)لتعدادات السكانية للسنوات ل

 ( : 2كم/ نسمة  133اقل من )نطاق الكثافة المنخفضة  -1

وتراوحت ،  1291بحسب تعداد  محالت   ربعأإذ بلغ عددها ؛ غلب محالت بلدية قصر بن غشير أ لى هذا النطاق إوقد انضم 
في محلة خويلد ، أما في  2كم/ نسمة  32في محلة المطار و  2كم/ نسمة  22.1الكثافة السكانية في هذا النطاق ما بين 

وتراوحت الكثافة في هذا النطاق ما بين ، محالت  لى ثالثإفقد انخفض عدد المحالت الواقعة ضمن هذا النطاق  1221تعداد 
ت الواقعة ضمن كذلك انخفض عدد المحال، في محلة خويلد  2كم/ نسمة  11.2في محلة بئر التوتة و  2كم/ نسمة  72.2

على   2كم/ نسمة  72.3و  97.2من سوق السبت وخويلد بكثافة بلغت  ثنين وتضم كالد الى إ 2332هذا النطاق خالل تعداد 
  .التوالي 
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 - 0222 - 0288التوزيع الكثافي للسكان بالمحالت العمرانية في بلدية قصر بن غشير حسب تعداد عام ( 5)شكل 
5116 

 

 0288الكثافي لسكان محالت بلدية قصر بن غشير حسب لتعداد عام  التوزيع( 5)خريطة 

 

 0222التوزيع الكثافي لسكان محالت بلدية قصر بن غشير حسب لتعداد عام ( 8)خريطة 

2 

52 

122 

152 

222 

252 

ردود 
 الزاوية

سوق  المطار
 السبت

بئر  العونين
 التوتة

 خويلد

 1.87كثافة السكان 

 5..1كثافة السكان 

 2226كثافة السكان 
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 5116التوزيع الكثافي لسكان محالت بلدية قصر بن غشير حسب لتعداد عام ( 2)خريطة 

 

 :لسكان بلدية قصر بن غشير( الريفي الحضري )التوزيع البيئي : ثالثا 
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ِإن  التوزيع البيئي يقوم على أساس التمييز بين المجتمع الحضري والمجتمع الريفي لما له أهمية من خالل إعطاء صورة 
 اإلنسانثر في دقة الكشف عن العالقة بين له َأبين المناطق الريفية والحضرية وهذا النوع من التوزيع واضحة للتوزيع السكاني 

 إلىساسه السكان أو معيار يصنف على أ أساسوقد اختلفت الدول في وضع ، في التخطيط والتنمية  كذلك أهميتهوله ، يئة والب
فالتجمع السكاني الذي يزيد عدد ،  ز بين المناطق الريفية والحضريةيللتمي أساًسافي ليبيا يعتمد الحجم السكاني ، فحضر وريف 
ويطلق على سكان الحضر كذلك السكان الذين يعشون  .(13) اريفً يعد قل من ذلك َأا هو وم انسمة يعد حضرً  1333سكانه عن 

أفرادها بالزراعة وفي الحرف  كان الريف فهم السكان الذي يعملضمن حدود البلديات ؛ أي المركز اإلداري للبلدية ، أما س
  . (11)األخرى المتصلة بالزراعة مثل الرعي 

 (5116-0288)بلدية قصر بن غشير بحسب البيئة للمدة توزيع السكان في ( 8)جدول 

 %النسبة  سكان الريف %النسبة  سكان الحضر مجموع السكان السنة
0288 12319 17199 21.2 2123 1.1 
0222 21222 22272 21.1 3213 1.2 
5116 92222 92332 21.3 1337 1.3 

الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق النتائج األولية والنهائية  جمعت واحتسبت من قبل الباحث بناء على بيانات: المصدر  
 ( . 2332-1221-1291)للتعدادات السكانية للسنوات 

في تعداد % 21.2بنسبة ( نسمة 17199)حجم سكان الحضر في بلدية قصر بن غشير بلغ  أن  يظهر ( 1)فمن جدول 
مما  2332في تعداد % 21.3بنسبة ( نسمة 92332)لغ وب 1221في تعداد % 21.1بنسبة ( نسمة 22272)وبلغ  1291

المحدد من  المعيارزيادة عدد السكان فوق  إلىويرجع ذلك ،  عالية جداً  ببلدية قصر بن غشير نسبة التحضر أن  يدل على 
بينما بلغ حجم من جهة ثانية ، و لى زيادة في حجم النشاط التجاري والخدمي في البلدية ا  و ، والتعداد من جهة  صاءحاإلمصلحة 

،  1221في تعداد % 1.2بنسبة ( نسمة 3213)وارتفع إلى  1291في التعداد % 1.1بنسبة ( نسمة 2123)السكان الريف 
 .سكان الريف هنالك زيادة طفيفية في نسبة  أن  أي ؛ % 1.3بنسبة ( نسمة 1337)إلى  2332رتفع كذلك في تعداد او 

للتعدادات السكانية تصنف  افوفقً ، في التوزيع البيئي  اواضحً  اهناك تباينً  أن  فنالحظ ية للبلدما على مستوى المحالت العمرانية أ
على عدد سكانها  رتفاعاوبئر التوتة والمطار ضمن المناطق الحضرية نتيجة ، وسوق السبت ، وردود الزاوية ،  العوانينمحلة 
 ( .2)اض عدد سكانها عن المعيار المحدد خريطة تصنف ضمن المناطق الريفية النخفنسمة بينما محلة خويلد  1333
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 التوزيع البيئي للسكان بلدية قصر بن غشير حسب تعداد ( 6)خريطة 

(0288- 0222-5116) 

 

 

- :بلدية قصر بن غشير بمظاهر التباين المكاني للسكان : رابعا 

، ل ومعايير تحدد نمط التركز السكاني وخرائطية تعتمد جداول وأشكا، ستعمل الباحثون الجغرافيون عدة طرق إحصائية ا
محالت العمرانية ومساحة االرض التي يعشون عليها ، تم الوإلبراز العالقة بين سكان بلدية قصر بن غشير ب، و تشتته أ

لى إمحددة تؤكد وتوضح مدى ميل سكان البلدية  أرقاملى إوبالتالي الوصول ،  استخدام بعض المؤشرات لقياس توزيع السكان
 . و التشتتأتركز ال

 :( مؤشر التركز) نسبة التركز السكاني  -0

في منطقة أو التشتت لى التركز إمدى ميل السكان  تعد نسبة التركز السكاني مقياسًا إحصائيًا مهمًا في التعرف على
ـكان في الوال و البلدية دون سواها أمعينة داخل حدود الدولة  يات المتحدة األمريكيــة ولقد وضع هوفر هذا المؤشر لفحص الســ
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ـلق عليه أحيانًا مؤشـــر هوفر  ويهدف هذا المؤشر إلى إظهار مدى العدالة في توزيع السكان بين الوحدات اإلدارية  (12)لذلك يطـ
وتحسب نسبة التركز من خالل حساب نصف دولة أو جزء منها بغض النظر عن تباين هذه الوحدات في المساحة ،  ةألي

 :هوفر الذي يساوي  بين النسبة المئوية للمساحة والنسبة المئوية لعدد السكان حيث تقاس باستخدام معامل الفرق الموجب

 : ِإن  ، حيث ( ص -س )مج  2/1= نسبة التركز 

 .لى جملة مساحة البلدية المدروسة الكلية إالنسبة المئوية لمساحة المحلة  =س 

 .ملة سكان البلدية الكلية لى جإسكان المحلة النسبة المئوية لعدد  =ص 

 . (13) السالبة اإلشارة إلىدون النظر بعضها وبعض مجموع الفرق الموجب بين هذه النسب  =مج 

ومعنى ذلك أن  نسبة التركز تساوي إحصائيا نصف مجموع الفرق الموجب بين النسبة المئوية لعدد السكان والنسبة 
ية وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على شدة التركز واالكتظاظ وعلى العكس المئوية للمساحة في كل محلة من محالت البلد

ينتج عن و  (11)من ذلك كلما انخفضت هذه النسبة فِإن  التركز يبدأ في االنخفاض ويصبح التشتت والتبعثر هو الظاهرة السائدة 
وتتراوح من  ، عرف باسم معيار درجة التركزتطبيق معادلة نسبة التركز نماذج مختلفة من النسب تقاس حسب مؤشرات رقمية ت

 :ويمكن تمثيلها بالدرجات االتية  ، % 133قرب من أكبر نسبة ألى إصفر القرب من أقل نسبة أ

 (ميل السكان لالنتشار المتساوي على امتداد البلدية)متساوي التوزيع % 21 - 3

 (د ماميل السكان للتركز إلى ح)لى حد ما إمتساوي التوزيع % 13 - 21

 (ي ميل السكان للتركز إلى حد ما أ)متوسط التركز % 71 - 13

 ( ي ميل السكان للتركز الشديدأ)شديد التركز % 133 - 71

كان ذلك النسبة وكلما ازدادت  اذا كانت نسبة التركز تساوي صفرً إِ التوزيع المكاني للسكان يكون مثاليا  ِإن  طبقا لهذه الطريقة ف
 . (11)التشتت  وليس نحويميل نحو التركز غير متساوي ، و ع السكان توزي أن  لى إمؤشرا 
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توزيع عدد السكان والمساحة على مستوى المحالت في بلدية قصر بن غشير خالل التعدادات السكانية ( 2)جدول 
(0288-0222-5116) 

 5المساحة كم المحلة

 (12) 
 عدد السكان
0288 

عدد السكان 
0222 

عدد السكان 
5116 

 18360 11122 11371 23 الزاويةردود 
 18223 13122 11131 123 المطار

 16255 13329 2132 191 سوق السبت
 15065 11911 2132 21 العوانين
 14429 2131 2132 133 بئر التوتة
 4337 3213 2123 23 خويلد

 86669 21222 12319  213 بلدية قصر بن غشير
بناء على بيانات الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق النتائج األولية والنهائية  جمعت واحتسبت من قبل الباحث: المصدر 

 ( . 2332-1221-1291)للتعدادات السكانية للسنوات 

 التوزيع النسبي للسكان محالت بلدية قصر بن غشير حسب تعدادات السكان( 5)شكل 

 (0288- 0222- 5116) 
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 خويلد بئر التوتة العونين سوق السبت المطار ردود الزاوية

 2226% السكان  5..1% السكان  1.87% السكان 
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 السكانيةقصر بن غشير خالل تعدادات نسب التركز السكاني في بلدية ( 6)جدول 

 5116 0222 0288 التعداد

المساحة  المحلة
%  

السكان 
%  

الفرق 
 الموجب

المساحة 
%  

السكان 
%  

الفرق 
 الموجب

المساحة 
%  

السكان 
%  

الفرق 
 الموجب

- 7.1 21.2 13.9- 9.2 22.3 13.9- 9.2 22.1 13.9 ردود الزاوية
- 2.1 21.3 19.1- 2 23.1 19.1- 1 22.1 19.1 المطار

 2.7 19.9 29.1 9.2 23.3 29.1 13.1 19.1 29.1 سوق السبت
- 7.1 17.1 13.3- 7.2 17.2 13.3- 2.3 12.3 13.3 العوانين
 3.1 12.2 23.3 1.7 11.3 23.3 7 13.3 23.3 بئر التوتة
 1.2 1.3 2.2 1.2 1.3 2.2 1.9 1.1 2.2 خويلد

بلدية قصر بن 
 31.2 133 133 32.2 133 133 13.9 133 133 غشير

 ( .1)ات جدول بيان جمعت واحتسبت من قبل الباحث بناء على: المصدر 

 %(21.2=  13.9×  3.1=  1291نسبة التركز لعام ) 

 %(19.1=  32.2×  3.1=  1221نسبة التركز لعام )

 %(17.3=  31.2×  3.1=  2332نسبة التركز لعام )

يمكن ( 2332-1221-1291)دية قصر بن غشير خالل تعدادات السكان وعند حساب معامل التركز لسكان بل
 1291فعند تطبيق المعادلة الستخراج نسبة التركز لسكان بلدية قصر بن غشير عام ( 2)مالحظة ذلك من خالل الجدول 

البلدية ألنه كلما ة مساحالسكان يميلون  لالنتشار المتساوي على امتداد  أن  لى إوهذه النسبة تشير %( 21.2)نجدها تساوي 
وهي % 19.1دليل التركز بلغ  ن  أنالحظ  1221وفي عام ، لى تشتت السكان ومثالية التوزيع إاقتربت النسبة من الصفر تشير 
 أي؛ لى العامل االقتصادي إويعود ذلك ، السكان اتجهوا نحو االنتشار  أن  وهذا يعني ،  1291نسبة قليلة اذا ما قورنت بعام 

ـــكان من مركز البلدية ومن البلديات المجاورة  نحو المناطق الهجرة الس ـــى مناطــف العمراني علــزحالريفية الزراعية و ـ ق كانت ـــ
وجعل السكان ينتشرون على مناطق واسعة في البلدية بقصد ، ر ذلك من شكل التوزيع اطق زراعية مما غيَ ــــل منــالصأفي 

 .شوائية استغاللها في بناء المساكن الع
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 األوضاعسن لى تحّ إكثر نحو التشتت ويعود ذلك أوهي  نسبة اتجهت %( 17.3)بلغت نسبة تركز السكان  2332وفي عام 
لى هجرة إى ذلك أدّ وانتشار المقسمات السكنية الجديدة ، وتحصل غالبية السكان على القروض السكنية ، االقتصادية للبلدية 

 .السكان إليها بأعداد كبيرة 

سجلت في محلة سوق السبت البالغة على التوالي ( 2332-1291)أعلى نسب للتركز للفترة  أن  ب( 2)نالحظ من جدول  كما
غلب أراضيها لإلنتاج الزراعي سببا في تركز السكان أ ويمكن اعتبار سعة مساحة المحلة وصالحية ، ( 2.7 ، 9.2،  13.1)

 .فيها 

ومما يشجع هذا ( 7.1،  7.2،  2.3)من حيث نسبة التركز البالغة على التوالي  بالمرتبة الثانية العوانينثم جاءت محلة 
مركز البلدية يمثل في هذه المحلة والذي يمتاز بتوفر الخدمات بأنواعها كافة فضال عن توفر المؤسسات  أن  التركز هو 

 .ب سكاني ذالحكومية فيها مما يجعلها تشكل منطقة ج

ويعود ، ( 7.1،  9.2،  9.2)لة ردود الزاوية حيث بلغت نسبة التركز فيها على التوالي وللمدة نفسها والمرتبة الثالثة احتلتها مح
ومنطقة جذب سكاني  لتوفر فرص العمل التجاري ، حد لى كونه مركز خدمات التسويق الزراعي ببلدية لوجود سوق األإذلك 

 .فيها رغم صغر مساحتها في البلدية 

لى قلة الخدمات في تلك المحالت وعدم توفر نشاط خدمي إقل مما تم ذكره ويعود ذلك أنسب تركز ثم جاءت بقية المحالت ب
 .فيها  

 : (منحنى لورنز)التوزيع النسبي للسكان والمساحة  -5

حد األساليب أهو يعد منحنى لورنز من المنحنيات البيانية التي تعتمد أساسا على دراسة المتجمعات الصاعدة النسبية و 
وهل هي ، العدالة في توزيع السكان على المساحة شكل ومدى ولبيان ، لقياس درجة التركز السكاني  الكارتوجرافيةية و الكم

فهو يمكن من معرفة ، ويستخدم المنحنى للكشف على الصورة التي يتوزع بها السكان في منطقة ما ،  (17)مبعثرة أم مركزة 
فهي تبين  مساحة المحصورة بين خطي التوزيعن التوزيع المتوازن وذلك بمالحظة المقدار اقتراب أو ابتعاد التوزيع الفعلي ع

ا فيدل على زيادة التركز السكاني موكلما اقترب الخطان كلما قلت درجة التركز أما ابتعاده، درجة تركز السكان من عدمه 
المساحة المحصورة بين خط التوزيع المثالي وبين كلما كبرت و ، وعدم عدالة التوزيع وانطباقها تماما يعني أن  التوزيع عادل 

كلما صغرت  أي ؛التركز هو السائد في المساحة المدروسة والعكس صحيح  أن  التوزيع ليس مثاليا و  أن  منحنى لورنز دل على 
لدينا  أن   باعتماد منحنى لورنز يمكن مالحظة . (19)واسعة  أرضيةالمساحة المحصورة دل على انتشار السكان فوق مساحة 

احتماالت  أن  وبسبب ، والمتغير التابع هو السكان ألنه يراد معرفة عالقته بالمساحة ، هما مستقل واألخر تابع دا حأإن يمتغير 
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ول الوحدات المساحية رتبت تصاعديا حسب قيم المتغير األ أن  كما ، قل حدوثا خالل الزمن من السكان أالتغير في المساحة 
 . لسكان فيه لالتركز المكاني لقيم المتغير الثاني  المراد قياس مدى

فقد تم تطبيقه في معرفة تركز السكان في بلدية قصر بن غشير وأظهرت النتائج كما في ، ألهمية مقياس منحنى لورنز 
من % 71.1وأن   1291من سكان البلدية بحسب تعداد % 12.1من المساحة يسكنها % 33ويالحظ منه أن  ( 7)جدول 

من سكان % 21.2من مساحة البلدية يسكنها % 11.1وأن   1221من سكان البلدية  حسب تعداد % 91.2لمساحة يسكنها ا
-1221-1291لتعدادات ( 2)و ( 1)و ( 1)ويالحظ كذلك من أشكال منحنى لورنز ،  2332البلدية حسب تعداد السكان 

لسكان البلدية على مر الذي يعكس درجة االنتشار األ ؛ ثالياقتراب خط التوزيع الفعلي للسكان من خط التوزيع الم 2332
وأكثر  1221في حين نالحظ زيادة اقتراب المنحنى لورنز من خط التوزيع المثالي خالل تعداد  1291مساحة خالل تعداد 

غشير يميل إلى األمر الذي يعكس درجة عالية من االنتشار أي أن  توزيع السكان في بلدية قصر بن ؛   2332خالل تعداد 
نتشار السكان على محالت ا في زيادة درجة اأساسيً  اأن  التوسع الحضري للبلدية لعب دورً  إلى التساوي والتوازن والبد من االشارة

 . البلدية 

التوزيع المئوي التصاعدي التراكمي للمساحة والسكان في بلدية قصر بن غشير حسب المحالت العمرانية لعام ( 2)جدول 
0288 - 0222 - 5116 

 التجمع الصاعد المحلة
 المساحة

0288 0222 5116 
 التجمع الصاعد

 السكان
 التجمع الصاعد

 السكان
 التجمع الصاعد

 السكان
 5.0 5.0 1.1 2.2 خويلد
 22.4 22.9 23.7 12.2 العوانين

 43.6 44.9 12.1 33 ردود الزاوية
 64.6 65.4 29.2 11.1 المطار
 81.2 79.7 91.2 71.1 بئر التوتة
%133 سوق السبت  133%  133%  133%  

 ( .2)ات جدول بيان جمعت واحتسبت من قبل الباحث بناء على: المصدر 

 

 

 



 

 

 م6102العدد الثاني مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية

ة ي ع ا م ت ج ال ا و ة  ي ن ا س ن ال ا م  و ل ع ل ا ث  و ح ب ة  ل ج  م

 
 326صفحة 

 0288منحنى لورنز لسكان بلدية قصر بن غشير حسب تعداد السكان ( 8)شكل 

 

 

 0222منحنى لورنز لسكان بلدية قصر بن غشير حسب تعداد السكان ( 2)شكل 
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 5116منحنى لورنز لسكان بلدية قصر بن غشير حسب تعداد السكان ( 6)شكل 

 

 

 :قرينة لورنز لقياس تركز سكان بلدية قصر بن غشير 

 أيضاكما يستخدمونها و ن قرينة لورنز ألغراض متعددة منها قياس درجة التركز في التوزيعات المكانية و يستخدم الجغرافي
قياس مدى اختالف التوزيعات التكرارية عن أيضا ومن االستخدامات الرئيسة لها ، لقياس مدى االنتشار في تلك التوزيعات 

 : اآلتيةوفق المعادلة قصر بن غشير بلدية نة لورنز لقياس تركز السكان في ونقوم بحساب قري (12)التوزيع المنتظم 

 التكرار الصاعد المنتظممجموع التكرار الصاعد للتوزيع الفعلي ـــ مجموع                                 

ـــــــ=  (معامل جيني)قرينة لورنز  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــ

ـــ مجموع التكرار الصاعد المنتظم  المركز مجموع التكرار الصاعد للتوزيع                                    ـ

عدالة في )المتماثل وتكون قيمة قرينة لورنز تساوي صفًرا في حالة التوزيع  133و  وتتراوح قرينة لورنز بين صفر
ل وكلما ابتعد معامل جيني عن الصفر دّ ، وكلما كانت النتيجة قريبة من الصفر دل ذلك على عدم التركز واالنتشار ، ( التوزيع

ذاذلك على عدم عدالة التوزيع   . (23)لظواهر المدروسة دل على التركز ل 133من  كانت قريبة وا 
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 من اقتراب البلديةالنتيجة  أظهرت( 13)، ( 2)، ( 9)حسب جدول  البحثوعند التطبيق قرينة لورانز على منطقة 
 1221فيما بدا االقتراب تدريجيا من صفر في تعداد  %21قدرها لورنز قيمة سجلت قرينة  أنهابدليل  1291الصفر في تعداد 

مما يدل على التوزيعات  %12بقرينة بلغت  2332في حين سجلت انخفاض في تعداد % 21حيث سجلت قرينة لورنز 
م الواضح مع نسبة التركز مما يظهر التوافق واالنسجا؛ لتركز لليس و ميل إلى التشتت تبلدية قصر بن غشير بللسكان  ةالمكاني
 . لبلدية سكان 

 0288غشير لسنة  قرينة لورنز لتوزيع عدد السكان في بلدية قصر بن( 8)جدول 

 المحلة

عدد 
 السكان

التكرارات 
 النسبية 

التكرارات 
النسبية 
مرتبة 
 تنازليا

التكرارات 
النسبية 
التراكمية  

A 

توزيع 
 منتظم

توزيع 
منتظم 
 Rتراكمي 

توزيع 
 مركز

توزيع 
مركز 
تراكمي 

M 
 133 133 12.22 12.22 22.1 22.1 22.1 11371 ردود الزاوية
 133 3 33.32 12.22 11.2 22.1 22.1 11131 المطار

 133 3 12.29 12.22 21.2 12.3 19.1 2132 سوق السبت
 133 3 22.21 12.22 92.2 19.1 12.3 2132 العوانين
 133 3 93.3 12.22 21.9 13.3 13.3 2132 بئر التوتة
 133 3 22.22 12.22 133 1.1 1.1 2123 خويلد
 233  312.92  113  133 12319 المجموع
للتعداد جمعت واحتسبت من قبل الباحث بناء على بيانات الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق النتائج األولية والنهائية : در المص

 . 1291السكان 

 لتوزيع المكاني لعدد سكان بلدية قصر بن غشير ( معامل جيني)ة لورنز ينحساب قر 

I=(A-R)/(M-R)100 (21) 

 :حيث إنّ 

= I ز قرينة لورنز للترك. 

= A  ( .113)المجموع العام للتكرارات التراكمية للتوزيع الفعلي 

= R  (312.92)المجموع العام للتكرارات التراكمية للتوزيع المنتظم 
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= M  (233)المجموع العام للتكرارات التراكمية للتوزيع المركز 

I= (410-349.86/600-349.86)100 =%24 ( 1291حساب قرينة لورنز لتعداد السكان) 

 0222قرينة لورنز لتوزيع عدد السكان في بلدية قصر بن غشير لسنة ( 2)جدول 

للتعداد جمعت واحتسبت من قبل الباحث بناء على بيانات الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق النتائج األولية والنهائية : المصدر 
 . 1221السكان 

I=(403-349.86/600-349.86)100= %21 ( 1221حساب قرينة لورنز لتعداد السكان) 

 5116قرينة لورنز لتوزيع عدد السكان في بلدية قصر بن غشير لسنة ( 01)جدول 

 المحلة
التكرارات  عدد السكان

 النسبية 
التكرارات 
النسبية 
ا ازلي  مرتبة تن

التكرارات 
النسبية 
 Aالتراكمية  

توزيع منتظم  توزيع منتظم
 Rتراكمي 

توزيع 
 مركز

توزيع 
مركز 
 Mتراكمي 

 011 011 06.66 06.66 50.5 50.5 50.5 18360 ردود الزاوية
 011 1 55.55 06.66 85.5 50.1 50.1 18223 المطار

 011 1 82.28 06.66 60 08.8 08.8 16255 سوق السبت
 011 1 66.68 06.66 28.8 02.8 02.8 15065 العوانين
 011 1 85.5 06.66 22 06.6 06.6 14429 بئر التوتة
 011 1 22.26 06.66 011 2.1 2.1 4337 خويلد
 611  582.86  522.8  011 86669 المجموع

 المحلة

عدد 
 السكان

التكرارات 
 النسبية 

التكرارات 
النسبية 
مرتبة 
 تنازليا

التكرارات 
النسبية 
التراكمية  

A 

توزيع 
 منتظم

توزيع 
منتظم 
 Rتراكمي 

توزيع 
 مركز

توزيع 
مركز 
تراكمي 

M 
 133 133 12.22 12.22 22.3 22.3 22.3 11122 ردود الزاوية
 133 3 33.32 12.22 12.1 23.1 23.1 13122 المطار

 133 3 12.29 12.22 22.9 23.3 23.3 13329 سوق السبت
 133 3 22.21 12.22 93.7 12.2 17.2 11911 العوانين
 133 3 93.3 12.22 21 11.3 11.3 2131 بئر التوتة
 133 3 22.22 12.22 133 1.3 1.3 3213 خويلد
 233  312.92  133  133 21222 المجموع
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للتعداد جمعت واحتسبت من قبل الباحث بناء على بيانات الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق النتائج األولية والنهائية : المصدر 
 . 2332السكان 

I=(397.8-349.86/600-349.86)100 = %19 (2332ان حساب قرينة لورنز لتعداد السك) 

التوزيع العددي والنسبي والكثافة العامة للسكان ، مؤشر )والجدير باإلشارة هنا إلى أن  نتائج جميع المقاييس المستخدمة 
قد ظهرت متطابقة مع بعضها ، وكلها تؤشر على وجود االنتشار ( التركز ، نسبة التركز السكاني ، منحنى لورنز ، قرينة لورنز

 .محالت البلدية ولكن بنسب متفاوتة خالل التعدادات السكانية المتعاقبة المكاني للسكان بين 

 :النتائج 

سكان بلدية قصر بن غشير خالل الفترة الزمنية مية التحليلية للتوزيع المكاني لفي ضوء ما تم عرضه في الدراسة الك
 :مكن الكشف عن مجموعة من الحقائق وذلك كما يأتي أ 2332لى إ 1291الممتدة من 

نسمة ،  11131بحجم سكاني بلغ  1291تبين أن  محلة المطار قد احتلت المرتبة األولى في حجم ونسبة السكان عام   -1
 . 1291نسمة في عام  2123أما أقل محلة فقد تمثلت في خويلد بحجم سكاني لم يتجاوز 

بين وحداتها اإلدارية من حيث الحجم أظهرت خرائط التوزيع الجغرافي لسكان بلدية قصر بن غشير تباينا واضحا وكبيًرا  -2
من سكان البلدية على التوالي في حين ال % 21.3و % 21.2السكاني بدليل أن  محلة ردود الزاوية ، والمطار استقطبت 

 . 2332من إجمالي السكان البلدية حسب تعداد % 1.3تشكل محلة خويلد سوى 
% 21 أن  حيث تبين ، غشير هذا ما أظهره التوزيع البيئي للسكان الظاهرة الحضرية هي السائدة في بلدية قصر بن  أن   -3

في مناطق ريفية حسب تعداد % 1شون حسب تصنف مصلحة اإلحصاء والتعداد في مناطق حضرية  و يمن سكان البلدية يع
2332 . 

التركز في البلدية بلغت نسبة  أن  تشير النتائج المترتبة عند تطبيق أسلوب التركز السكاني في بلدية قصر بن غشير إلى  -1
 2332وبلغت عام %( 19.1)لتصبح  1221في عام % 3.9وانخفضت هذه النسبة بمقدار %( 21.2) 1291عام 

 .في البلدية بشكل عام  للتشتتمما يدل على النزعة الواضحة %( 17.3)
ألسلوب المعروف بمنحنى شدة التركز السكاني باستخدام أسلوب آخر لدراسة التركز السكاني وهو ا لبحثا أوضحكما  -1

عنه  ، ولم يختلف الحال كثيراً  1291عام % 33سكان البلدية يتركزون في مساحة قدرها من % 12.1أن  لورنز حيث تبين 
على التوالي من السكان البلدية يتركزون في مساحة ال تزيد عن % 13.2و %  11.2 أن  حيث تبين  2332و 1221عام 
 .من مساحة البلدية % 33
ين من البحث بأن  هناك محالت عمرانية حققت تغيرات موجبة بينما األخرى حققت تغيرات سالبة حيث احتلت بئر تب -2

نسمة بينما سجلت عدة محالت تغيًرا سالباً  1221بحوالي  2332-1221التوتة المرتبة األولى بزيادة موجبة خالل المدة من 
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 1221نسمة وذلك خالل الفترة  3211نسمة والعوانين  2997وق السبت نسمة وس 3931في أعداد سكانها وهي ردود الزاوية 
– 2332 . 
( 2332-1291)أن  بلدية قصر بن غشير إحدى البلديات التي تتميز بصغر حجم سكانها نسبيا طول الفترة الممتدة من   -7

ن مجموع سكان منطقة قصر م% 12.2من حجم سكان ليبيا و% 1.1بدليل أن  حجمها السكاني لم تصل نسبته المئوية إلى 
 .بن غشير التي تضم كاًل من بلدية ِإسبيعة وسوق الخميس والسائح والقصر 

 - 1221 - 1291)في تعداد  17.3و 19.1و 21.2بلغت قيمة نسبة التركز السكاني في بلدية قصر بن غشير  -9
 . على التوالي ( 2332

 2كم/نسمة% 72ما مجموعه  1291ة فيها والتي بلغت في تعداد تميزت بلدية قصـــر بن غشير بارتفاع الكثافة السـكاني  -2
ولم  2كم/نسمة 133لتصل إلى  2332ثم ارتفعت مرة أخرى في تعداد  2كم/نسمة 131لتصل إلى  1221ثم ارتفعت في تعداد 

أما أقل  2كم/مةنس 232تتوزع هذه الكثافة بصورة متساوية بين المحالت حيث كانت أعلى كثافة في محلة العوانين حيث بلغت 
 . 2332خالل تعداد  2كم/ نسمة 72كثافة فكانت في محلة خويلد 

 - 1291)خالل تعداد السكان % 12و % 21و % 21لوحظ انخفاض كبير لقرينة منحنى لورنز إذ بلغت قيمته  -13
إلى ليس و لتشتت سكان بلدية قصر بن غشير يميل إلى االمكاني ل أن  التوزيعمما يدل على على التوالي ( 2332 - 1221
 .التركز

 :التوصيات 
إعادة توزيع الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية على محالت بلدية قصر بن غشير بصورة منتظمة ومتوازنة  -1

 .حسب حجم السكان لكي تغني سكانها عن الهجرة نحو التجمعات الحضرية  
 .لسابقة الستيعاب األعداد المتزايدة من السكان المهاجرين إليها إعادة تخطيط العمراني للبلدية ، وتنفيذ المخططات ا -2
تشجيع الهجرة من المحالت ذات الكثافة السكانية العالية إلى المحالت المخلخلة سكانيا وذلك من خالل وضع سياسة  -3

 .سكانية تهدف إلى إعادة توزيع السكان في البلدية 
مشكلة الزحف العمراني المتزايد على حساب األراضي الزراعية ،  وضع مخطط الستعمال األراضي بالمنطقة لمعالجة -1

 .والعمل على تنظيم وتخطيط األراضي المعدة للبناء مستقبال 
العمل على دعم وتوفير كافة اإلمكانيات الالزمة لتطوير وتحسين األراضي الزراعية ببلدية ووضع الحلول المناسبة  -1

 .للمشاكل التي تعاني منها 
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 :الهوامش 

االستشعار عن بعد ونظم  ستخدامابالمحبس ، منطقة قصر بن غشير بليبيا ، دراسة في جغرافية الزراعة  أدمحمرشا المهدي  -1
 . 7-2، ص ص  2312داب ، قسم الجغرافيا ، جامعة عين شمس ، المعلومات الجغرافية ، رسالة دكتوراه ، كلية اآل

رسالة دكتوراه غير منشورة ،  1291 - 1211بلدية بنغازي خالل الفترة  دمحم مختار العماري ، التغيرات السكانية في -2
 . 391-371، ص ص  1227جامعة اإلسكندرية ، كلية اآلداب ، 

، رسالة ماجستير غير  2333-1211إسماعيل عبد الغني احمودة ، التغيرات السكانية في منطقة الكفرة خالل الفترة  -3
 . 192-127، ص ص  2331اب والعلوم ، منشورة ، جامعة ناصر ، كلية اآلد

إبراهيم دمحم فائد ، مظاهر السطح وأثرها على توزيع السكان بمنطقة المرقب ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة  -1
 . 193-127، ص ص  2331طرابلس ، كلية اآلداب ، 

ة خرائطية رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة خالد دمحم غومة ، التحليل المكاني لسكان منطقة تاجوراء ، دراسة تحليلي -1
 . 2331المرقب ، كلية اآلداب والعلوم ، قسم الجغرافيا ، 

المبروك عبد هللا عبد الرحيم ، التغيرات السكانية في منطقة نالوت ، رسالة ماجستير غير منشورة ، األكاديمية الليبية ،  -2
 . 2313مدرسة العلوم اإلنسانية ، قسم الجغرافيا ، 

عبد الفتاح إمام حزين ، جغرافية السكان دراسة في االسس والتطبيقات ، مكتبة االنجلو المصرية ، الطبعة االولى ، القاهرة  -7
 .  12، ص 2331، 

 . 71، ص  2333فتحي دمحم مصيلحى ، جغرافية السكان االطار النظري وتطبيقات عربية ، الطبعة االولى ، القاهرة،  -9

بولقمة و سعد خليل القزيري ، الدار أ الكيخيا ، الجماهيرية دراسة في الجغرافيا ، تحرير الهادي مصطفي منصور دمحم -2
 . 313، ص  1221الجماهيرية للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، سرت ، 

 . 23ص  1221ان النتائج النهائية للتعداد السك مصلحة اإلحصاء والتعداد الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، -13

 . 39، ص  1292احمد نجم الدين ، جغرافية العراق ، جامعة بغداد ، الطبعة األولى ، بغداد ،  -11

 11، ص  1223، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية  ، أسس وتطبيقات فتحي دمحم أبوعيانة ، جغرافية السكان  -12

 . 13،ص  1292عرفة الجامعية ، اإلسكندرية  ، ، دار المفتحي دمحم أبوعيانة، جغرافية السكان -13
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 12، ص  1293عباس فاضل السعدي ، دراسات في جغرافية السكان ، منشاة المعارف باإلسكندرية ،  -11

طه حمادي الحديثي ، جغرافية السكان ، طبعة ثانية منقحة ومزيدة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ،  -11
 . 211، ص 2333

االستشعار عن بعد  ستخدامابالمحبس ، منطقة قصر بن غشير بليبيا ، دراسة في جغرافية الزراعة  أدمحمرشا المهدي  -12
 . 7-2، ص ص  2312، قسم الجغرافيا ، جامعة عين شمس ،  اآلدابونظم المعلومات الجغرافية ، رسالة دكتوراه ، كلية 

، ص  1297شرية ، أسس وتطبيقات ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، فايز دمحم العيسوي ، خرائط التوزيعات الب -17
131 . 

،  1222عيسى علي إبراهيم ، األساليب اإلحصائية والجغرافيا ، دار المعرفة الجامعية ، طبعة الثانية ، اإلسكندرية ،  -19
 . 131ص 

 1227ب ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، نعمان شحاته ، األساليب الكمية في الجغرافيا باستخدام الحاسو  -12
 . 237، عمان ، األردن ، ص

الطبعة األولى ، الرياض ،  ناصر عبد هللا الصالح ، دمحم محمود ، الجغرافيا الكمية واإلحصائية ، مكتبة العبيكان ، -23
 . 212، ص  2333

، ص  1227ام الحاسوب ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، نعمان شحادة ، األساليب الكمية في الجغرافية باستخد -21
232 . 
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 مبدأ الخصوصية في المساكن الليبية قديمها وحديثها

 انتصار دمحم ميالد الزنان/ الدكتورة

 

 :مقـــدمة

ير عليـه كمـا أن لهـا تنظـيم اجتمـاعي تسـ.  أغلب المجتمعات العربيـة اإلسـالمية لهـا ثقافتهـا وعاداتهـا وحضـارتها الخاصـة
فكــل هـــذه . ليــنظم حياتهــا االجتماعيــة، إضــافة إلــى مجموعــة مــن القواعــد التـــي حكمــت أوجــه الحيــاة اليوميــة التــي يعيشــها اإلنســان

األمور أدت دورًا هامًا ومميـزًا أثـر علـى التكوينـات العمرانيـة والمعماريـة للمدينـة، وأكسـبتها الخصوصـية التـي أُتخـدت كمبـدأ أو قيمـة 
 . في تلك المجتمعات اجتماعية مهمة

ففـي العهـود القديمـة مـثاًل كــان هنـاك فصـل بـين الرجــال والنسـاء فـي الحيـاة العائليـة، هــذه العالقـة االسـتثنائية تفـردت بهــا 
المجتمعـات العربيـة اإلســالمية عـن غيرهـا، وكانــت هـذه العالقـة أحــد العوامـل المحـددة لــنمط وشـكل الحيـاة االجتماعيــة فيهـا، والــذي 

فقــد كــان أهــم مــا يضــعه المخططــون فــي تخطــيط المــدن فــي الســابق .  ره علــى الفراغــات ســواء فــي المســكن أو المدينــةانعكـس بــدو 
عالقــات حســـن الجـــوار التــي يهـــدف منهـــا تقويـــة العالقــات االجتماعيـــة فيمـــا بيــنهم، وهـــذا ســـاعد علـــى إيجــاد نســـيج متماســـك مـــن 

 . س بدوره على الشكل الخارجي للمدينةالعالقات االجتماعية داخل المسكن أو خارجه، والذي انعك

اال أن المالحــظ علـــى مـــدننا ومســـكننا اليـــوم هــو غيـــاب الـــرابط االجتمـــاعي بـــين ســكان المدينـــة أو بـــاألحرى بـــين ســـكان 
الشــارع الواحـــد، وحتـــى داخــل المســـكن نفســـه، والســبب هـــو دخـــول أنمــاط تخطيطيـــة ومعماريـــة حديثــة بعيـــدة كـــل البعــد عـــن بيئتنـــا 

 .وثقافتنا

فيمــا تضـمنتها ثنايــا الطـرح الســابق وفرضـتها معطيــات العمـارة المعاصــرة وتحديـدًا نمــط الطــراز محـور إشــكالية البحـث تت
الغربــي، ومـــا ترتــب عليـــه مـــن صــياغة للوظيفيـــة التشــكيلية األمـــر الـــذي أوجــد خـــالاًل فــي الجوانـــب الحـــس األدراكــي نتيجـــة لعمـــارة 

قرتهــا حداثــة العمــارة المعاصــرة، وأفرزتهــا متغيــرات الواقــع التــي يمكــن اســتقرائها فـــي المســاكن وظيفيــًا وتعبيريــًا فــي صــورتها التــي أ
خصائص العديد من النمـاذج المعماريـة الموجـودة اآلن، والتـي بـدأ يظهـر فيهـا نـوع مـن االنفصـام تجـاه حاجـة األنسـان واالعتبـارات 

عيــة والقيميـــة التـــي تالشـــت معهـــا الخصوصـــية كمبـــدأ للعمـــارة، التــي ســـجلتها متواليـــة التـــاريخ والتغيـــرات الفكريـــة والثقافيـــة واالجتما
 .  وتبددت فيها العالقات االجتماعية كأحد بواعث الهوية وتغيبت عالقار الجوار

ومـــدي تـــأثير األســـالم علـــى الحيـــاة . مــن هنـــا كانـــت أهميـــة إدراك معنـــي الخصوصــية كمبـــدأ لعمـــارة مســـاكننا فـــي مــدننا
ودور الحـــراك الثقــافي االجتمـــاعي فـــي تغيـــر . وعالقتهـــا بالعناصـــر التكوينيـــة للمدينــة والمســـكنالحضــرية، وعلـــى العمـــارة الســكنية 

مضـمون هـذا المعنــي وفـي صــياغة مفـرادت المسـكن كمــدخل السـتعادة العديــد مـن القـيم والمبــادئ اإلسـالمية التــي اغفلتهـا معطيــات 
 . الجتماعية والفكريةالواقع المعاصر وباعدت بيننا وبينها فرضياته الثقافية وتبعاتها ا
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 :الخصوصية كمبدأ -أوالا 

 البد معرفة معنى الخصوصية ومن أين أتت؟  في البداية

مـن (( أن يكـون المـريء غيـر معـرض أو مكشـوف لمسـامع وأنظـار النـاس مـن خـارج المسـكن)) يمكن القول بأن الخصوصـية هـي 
ـــي هــذا التعريــف نستشـــف أن هنــاك نوعــان مـــن الخصوصــية  ـــةمعية خصوصــية ســـاألول وقــد حـــث القــرآن الكـــريم . بصــرية والثاني

 ﴿ ي  واآلحاديــث النبويــة الشــريفة عــن أهميــة الخصوصـــية فــي قولــه تعــالي 
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 ﴾72﴿ن  رو  ك

السـكان والعـادات والتقاليـد )) فقـد امتـازت المـدن القديمـة بتصـاميم ُرعـي فيهـا المحـددات الطبيعيـة واالجتماعيـة التـي تشـمل  
وهــي عملـــت علــى تــأمين الخصوصــية البصـــرية (( والــدين والســمات التاريخيــة والقــيم واألنشـــطة االجتماعيــة واالقتصــادية وغيرهــا 

 (.المدينة)داخل المسكن وخارجه  والسمعية وخاصة

وما هو موجود في واقع مـدننا القديمـة هـو أن فـي داخـل المسـكن هنـاك عـزل للرؤيـة عـن أفـراد العائلـة،  على سبيل المثال
فهــذا الســمة أُخـذت كمبــدأ أو أســاس فـي تصــميم المســاكن لـيس فــي المــدن القديمــة . وذلـك لغــرض حمايــة النسـاء عــن أعــين الرجـال

حيــث نـرى المحــاور البصــرية التــي تسـمح بكشــف اآلخــرين ضــمن المســاكن . إنمــا حتــى فـي المــدن اإلســالمية األخــرى بليبيـا فقــط،
التقليديــة محظــورة ســواء كانــت مــن خــالل األبــواب أو النوافــذ أو نتيجــة ارتفــاع المســاكن المجــاورة وغيرهــا، وهــذا يؤيــد مــا جــاء بــه 

ا هامًا في تحديد كل ما هـو مقبـول ومرفـوض اجتماعيـًا فـي قولـه تعـالي القران الكريم سواء بشكل ضمني أو صريح كان عامالً    ﴿ ي 

ان     ء  آس 
 
ان  ال ا   ى  ب 

 
 ل

 
  ن  سا 

 
 ك
 
اأ ا ا د  ح     ن  م 

 
ااالن   ن  إ   ء  آس 

 َ  ياق  ا
 
اا ن   

 
 ف

 
اَ   ل اا عن  خض    ول   لق  ب 

 
اي  ف اا ع  طم 

 
ىذ  ال   ىف 

 
اق اا ه  لب   و   ض  ر  م 

 
ا لان  ق ا

 
 م  ق

غ
﴿عرو  ول

غ
اا﴾و  27فا 

 
 ق

  ى  فا رن 
اب  ا  وَ  ي 

 
 و   ن  ك

 
 ل

  ة  ي  ل   ه  الج   ج     ب  َ   جن     ب  َ  
 
 لا

 
 ﴾22﴿ .....ىول

نظـرة علــى المســاكن القديمـة بمدينــة غــدامس، وغـات، هــون، ســوكنه نجـدها مخططــة علــى أسـاس وجــود فصــل  الـو القينــ
بالنســبة ( نـة المدي) فهنـاك قســم مخصـص للنســاء واآلخـر للرجـال، أمــا العـالم الخــارجي . بـين النسـاء والرجــال حتـى داخــل المسـكن
 .من دون أن ُترى( األسطح ) غير أنها تستطيع مراقبة الوصول إليه من داخل المنزل . للمرأة غير مرغوبًا فيه أو مشجعًا عليه

فالخصوصـية داخــل الحيـاة العائليــة يمكــن التعبيـر عنهــا بشـكل مــادي وملمــوس مـن خــالل تشـكيل الفراغــات العمرانيــة  إذاً 
 .فصل التشكيل عن دالالته االجتماعية والثقافية امدينة حيث ال يمكننالمعمارية في المسكن وال

 :تأثير الثقافة على خصوصية المناطق السكنية: ثانياً 

وهــي . للمنــاطق الســكنية بصــفة عامـة فــي داخــل المــدن القديمــة يالحــظ الفصـل بــين الفراغــات الخاصــة والعامــة وبتحليــل
العربــي ككـل، حيــت نالحــظ التـدرج الهرمــي لهـذه الفراغــات وانتقالهــا مـن الخــاص إلــى سـمة أساســية للثقافـة اإلســالمية فــي المجتمـع 

 .العام ضمن المنطقة السكنية 
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ــارة ــة عب مكانيــة  فالمدين عــن نظـام ثالثــي للفراغــات مـن عــام إلــى شـبه عــام وخــاص حيـث تختلــف فيــه درجـة االنغــالق وا 
فـــالتنظيم العمرانـــي لتوزيــع الفراغـــات مـــا هــو إال ترجمـــة ماديـــة . موهــذا إن دل فإنمـــا يـــدل علــى فـــن العمـــران والتنظــي. الوصــول إليـــه

للتوازن في نظام اجتماعي يؤكـد خصوصـية الحيـاة االجتماعيـة التـي تخلـق جـوًا اجتماعيـًا حيـث أنهـا تضـبط حركـة المـرور وتخفـف 
 (.0)منها داخل هذه الفراغات باتجاه المساكن داخل المدينة  شكل 

) مـن خــدمات ووظـائف، ومــن الفـراغ العــام  هام فــي العـادة يضـم المســجد والسـوق ومــا يحتويـويالحـظ أيضـا أن الفــراغ العـ
تتفــرع منهـا شـوارع رئيسـية تصــل إلـى المنـاطق الســكنية وهـي فراغـات شـبه عامــة أو شـبه خاصـة، ومنهــا ( المنطقـة العامـة للسـوق 

 .تتفرع األزقة والطرق الضيقة التي تصل إلى المساكن وهي فراغات خاصة

التـي تسـتعمل كمكـان للقـاءات االجتماعيـة حيـث تخلـق هـذه المنطقـة انتقـااًل تــدريجيًا ( السـوق ) بـر منطقـة الفـراغ العـام تعت
المــؤدي إلــى الحــارات الســكنية ومنهــا إلــى األزقــة واألفنيــة  -الشــارع الرئيســي الواســع  ثــم الشــارع الثــانوي -مـن العــام إلــى الخــاص 

 .كونات أوجدت مظهر المدن فيزيائيًا وأعطت صبغة إسالمية واضحة لها فكل هذه العناصر أو الم. الداخلية

. فصاًل  أخـرًا  بـين األمـاكن التجاريـة والمنـاطق السـكنية وهـي أيضـا أحـدى السـمات التـي تميـزت بهـا المـدن القديمـة هناك
 نجـد البـاب الرئيسـي للمسـكن فمـثالً . فقد نجد بعض المناطق السـكنية مجـاورة للسـوق مباشـرًة ، ومـع هـذا نجـد نـوع مـن الخصوصـية
 .يفتح بعيدًا عن السوق داخل ممر صغير يعمل كفراغ فاصل بين الشارع والفناء الداخلي للمسكن
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 *ايجابيات تواجد الخصوصية  في المدينة والوحدة السكنية ( 1)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 .إعداد الباحثة : المصدر *

الشوارع 

 الضيقة 

 

 المسجد

 

 المسكن

 

 السوق

 الحي السكنى

يشكل نواة المدينة وهو الكيان 

 االجتماعي والثقافي لها

هو المنبع الذاتي 

ستقلالية واال

الذاتية              

 (الخصوصية ) 

هي التي تعطي مفهوم 

المحتوي الفراغي 

 واالجتماعي

هو التركيبة المغلقة للسوق المركزي الذي نجد 

 بداخله المحلات التجارية
وهو يعتبر الجسم الحياتي واالقتصادي 

 والتنظيمي 

لممارسة النشاطات االجتماعية 

 والثقافية  

تطور العلاقات 

 االجتماعية

 اإلحساس

 باالحتواء

وتقوية الترابط 

 تماعياالج

حساس برباط اإل

الجوارواالنتماء 

االجتماعي للفرد 

ضمن سكان 

 المجموعة

 

 فراغات داخلية

الساحات 

 العامة
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) تيته نجدها محققة في المـدن القديمـة ، ولكنهـا تشـترك فـي أطاللهـا وتعاملهـا مـع الخـارج إذًا أن خصوصية المسكن وذا  ∴
 (.من إطاللة الحي واستفادة المسجد والسوق وغيرها ... إي 

 -:الخصوصية والعناصر المعمارية للمسكن التقليدي القديم  -ثالثاً 

اإلنسـان ليمــارس فيـه نشــاطاته اليوميـة، ويحقــق فيـه كافــة  لقـد أُعتبــر المسـكن منــذ القـدم المــأوى والمسـتقر الــذي يلجـأ إليــه
 .بالتالي فإن المسكن بفراغاته المختلفة يعتبر ترجمة مباشرة الحتياجات اإلنسان األساسية. احتياجاته الحياتية

لوظــائف ألن ا. فالمسـكن قـديمًا كـان بســيطًا فـي تكوينـه عميقـًا فــي المعنـى والغـرض فيمـا يتعلــق بالعناصـر المعماريـة فيـه
عــالوة علــى أنـه حقــق أهــم الشــروط التــي . التـي تؤديهــا األســرة فــي تلـك الفراغــات كانــت مرنــة وكافيــة إلسـتعاب األنشــطة المتعــددة

الخصوصـية ، مراعــاة روح الجـوار، بسـاطة التكــوين، مرونـة فـي العالقــات ) يشـملها المسـكن فــي المجتمـع العربـي اإلســالمي منهـا 
( والمرونــة فـي حجـم المسـكن وتناسـبه مــع التغيـر فـي إمكانيـات وحجـم األســرة الليبيـة فـي تلـك الفتــرة بـين عناصـر الوحـدة السـكنية، 

إال أن هنــاك عــدة عوامــل بيئيــة ومناخيــة ودينيــة واجتماعيــة وثقافيــة كــان لهــا تــأثيرًا كبيــرًا ســواء علــى النســيج العمرانــي للمدينـــة أو 
ي المنطقـة متداخلــة مـع بعضــها الـبعض مـن دون حــدود أو عالمـات، وكأنهــا فمـثاًل تجــد أن جميـع المبــاني فـ. المسـكن فـي حــد ذاتـه

فتحقيق مبـدأ الخصوصـية ضـمن نسـيج عمرانـي عـالي الكثافـة أمـرًا فـي غايـة األهميـة، . عليها عنسيج متكامل يلغي الفردية وال يشج
فالحيـاة االجتماعيـة والثقافــة . ية منهـاألن هـذه الدرجـة مـن الخصوصـية نجـدها تميـزت بهـا المــدن القديمـة وخاصـة العربيـة واإلسـالم

اإلسـالمية داخـل المسـكن هـي التــي فرضـت قـيم ومبـادىء اجتماعيـة اعتمــدت علـى الخصوصـية الشخصـية، وبـاألحرى خصوصــية 
 .العائلة ذلك كون القرآن الكريم هو العامل الرئيسي والمحدد لشكل الحياة، والذي أوجد موقفًا موحدًا تجاه وظيفة وشكل المسكن

 : المسطحات المسقوفة  -0

. والكفــاءة العمليــة همـن المالحــظ أن المســاكن القديمــة تمتــاز بخاصـية مميــزة وهــي تعــدد المســطحات مـع تميزهــا بالمرونــ
عـالوة .كافـة األنشـطة والوظـائف المتعلقـة بأسـلوب وطريقـة المعيشـة فـي تلـك الفتـرة بمدى قدرتها علـى اسـتيعا نالحظلها  وبتحليلنا

بـه مـن بسـاطة ووضـوح وخلـو مـن التعقيـد، كـذلك قـدرتها الواضـحة علـى التكييـف مـع الظـروف االجتماعيـة والثقافيـة  زعلى ما تمتـا
 .للمجتمع

 : المدخم  -2

فراغاا خاص سواء في البيوت الغدامسية أو البيوت الطرابلسية ذات الفناء الوسط، هذا ( السقيفة ) يعتبر مدخل المسكن 

ألنه ينكسر ( المسكن ) والداخل ( الشارع ) بمثابة فراغ انتقالي، وعنصر رابط مابين الخارج الفراغ يقع ضمن المسكن وهو 

 .لهذا تجد أغلب المدن الليبية القديمة صممت بهذا الشكل( وسط المسكن ) ليحجب الرؤية عن الفراغ الداخلي 
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 :المدخم وعالقته بالفراغ الداخلي  -8-2

فالفراغ المؤدي إلى سقيفة البيت . ساكن الغدامسية ذلك بحكم انفتاحه على شوارع مظلمةيعتبر هذا الفراغ مظلم بالنسبة للم

تفتح فيه عناصر الدور األرضي، وهي في الغالب عبارة عن مخزن وسلم يؤدي إلى الدور األول، ومنه يبدأ فراغ البيت وهو 

به  يتواجده، ومنه إلى فراغ السطح الذي حيث تفتح فيه الحجرات ودورة الميا( وسط الحوش المسقوف) الفراغ الرئيسي

 .وكذلك الجزء المخصص للنوم الصيفي (  المطبخ وعناصر االتصال األخرى بالبيت)الخدمات اليومية للبيت 

 :المدخم وعالقته بالفراغ الخارجي  -2-2

الصـغيرة الضـيقة التــي لـو تمعنـا النظـر فـي مخططـات المـدن القديمـة نالحـظ أن المـدخل يفـتح عـادة علـى األزقـة والشـوراع 
والفـراغ ( المسـكن ) فعالقـة الفـراغ الـداخلي . كانت توفر الخصوصية واالنتمـاء لعـدد مـن األسـر التـي تقـع مسـاكنها علـى هـذه األزقـة

خصوصـية السـكان  وال تحـد مـن  حعالقـة غيـر مباشـرة، أي عـن طريـق مـداخل وردهـات البيـوت التـي ال تجـر ( الزقاق ) شبه العام 
لكااان فاااي (   2) شـــكل. المــدخل وتـــؤدي إلـــى الفـــراغ الـــداخلي هلمـــداخل تـــؤدي إلـــى ردهـــات تنتهـــي بفتحـــة جانبيـــة لتواجـــحــريتهم، فا

ممـا ( مـن عـام إلـى شـبه خـاص إلـى خـاص ) اختلفـت المعالجـة لـذلك الفـراغ، ولـم يعـد يوجـد تـدرج فـي الفراغـات المساكن المعاصرة 
 . لى إزعاج خصوصية وحرية السكان أدى إ

 مفهوم األزقة  كمحتوي فراغي واجتماعي(  5) شكل 

 
 إعداد الباحثة، استنادًا على مخطط أحد المدن الليبية القديمة، مكتب غدامس : المصدر   
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 .لالستشارت الهندسية    

ومـــا نالحظـــه علـــى مخططـــات مســـاكن مدينـــة غـــدامس مـــن وجـــود تبـــاين األرتفاعـــات بـــداخلها بحيـــث يتعـــين علـــى كــــل  
شـكل .ع درجات لينتقل من غرفة ألخـرى متصـلة بهـا حتـى يمـنح المسـكن أكبـر قـدر مـن الخصوصـية شخص صعود أو نزول بض

(6 ). 

 القديم مخطط يبين عناصر المسكن الغدامسي(  5) شكل 

 

 .مكتب غدامس لالستشارات الهندسية –إعداد الباحثة ، من واقع مخططات البيوت الغدامسية : المصدر      
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بـأن احتـواء المدينــة والمسـاكن القديمـة علـى فراغـات وأفنيـة مفتوحـة أيـن كـان موقعهـا داخلهمــا  مـن هنـا يمكـن القـول     
فأنهـا تمثـل رمــزًا للحيـاة االجتماعيــة المحافظـة، ومكــان اللتقـاء العائلــة وقضـاء وقــت راحتهـا، كــذلك مكـان للعــب األطفـال وممارســة 

تعتبــر عنصـــر معمــاري فــرض نفســه وأصــر علـــى جانــب ذلــك فأنهــا إلــى ، الكثيــر مــن األعمــال المنزليــة والمناســبات االجتماعيـــة 
وهـذا أن دل فإنمـا يـدل علـى دالالتـه االجتماعيـة وتـأمين خصوصـية عاليـة تـتالءم وطريقـة الحيـاة . التواجد في جميـع هـذه المسـاكن

ارتفاعــات المســاكن وعــدم فـي المجتمعــات اإلســالمية، وقـد ُرعــي المخططــين مبـدأ التنســيق واالنســجام فـي النســيج العمرانــي وتوحيـد 
كمــا إن اســتخدام . الـتمكن مــن كشــف األفنيــة والفراغــات الداخليــة مــن الســطوح المجــاورة جميعهــا تعــزز توجــه المســكن نحــو الــداخل

كـــذلك نـــرى إن اخـــتالف المســـاحات داخـــل .الســطوح ســـاعد علـــى التواصـــل االجتمـــاعي فـــي كثيـــر مـــن المـــدن مثـــل مدينـــة غـــدامس
ألكثــر مـن غـرض وهـذا يعطــى ُبعـد اجتمـاعي وجمـالي حيــث أنـه يـدعم األولويـة المعطــاة للعائلـة فـي حيــاة المسـكن تتعـدد اسـتعمالها 

 .المجتمع اإلسالمي التي تتأثر وتتشكل بكثير من العبادات اإلسالمية

أن وجــود هـــذه المســاحات واألفنيـــة فــي عمارتنـــا العربيــة تشـــير إلــى العالقـــة الوطيــدة بـــين البيئـــة  إذًا يتضـــح ممـــا ســـبق
كمــا تبــين هــذه العالقـة مســتوى الفهــم العميــق للتــوازن بــين المبــاني والمســاحات (. المســكن ) والبيئــة الداخليــة ( المدينــة ) الخارجيـة 

الداخليـة فــي العمــارة، إضــافة إلــى ذلــك فأنهـا توضــح براعــة اإلبــداع فــي توزيــع المسـاحات والفراغــات والغــرف وغيرهــا مــن مكونــات 
 .أساسي وهو تأمين استخدام الفضاء الداخلي بكفاءة لخلق بيئة وخصوصية للحياة األسرية  المسكن كأنها خاضعة لمبدأ

 :الخصوصية والتغيرات االجتماعية  -رابعاً 

وهـي تغيـرات جذريـة حصـلت تبعــًا . أن التغيـرات التـي حـدتث علـى المـدن القديمــة هـي تغيـرات حصـلت مـن وقـت إلــى أخـر
يهــا المســـاكن متصـــلة تتجمــع فـــي أزقـــة شــبه خاصـــة تشـــكل نموذجــًا أمثـــل لالحتكـــاك ففـــي الوقــت الـــذي كانـــت ف. لظــروف مختلفـــة

االجتماعي والبيئي المباشر بين سكان هذه األزقة والتي تؤكد على روح الجوار بيـنهم، ومكانـًا شـبه خاصـة لمجموعـة مـن المسـاكن 
تجــدها اليــوم نتيجــة إلتســاع حجـــم . والثقافيـــة التــي تطــل عليهــا ممــثاًل محتــوى اجتمـــاعي ترفيهــي لســكانها وتفــاعالتهم االجتماعيــة 

المدينـة ، واتسـاع النطـاق العمرانـي الحـديث بنماذجـه المختلفـة والتـي تـم تخطـيط وتصـميم أغلبهـا بطـرق تختلـف عـن أسـلوب تخطـيط 
تــب عليــه النسـيج العمرانــي القــديم الــذي يعتمــد فــي تصـميمه علــى مبــادىء إســالمية منهــا الخصوصــية التـي فقــدتها هــذه المــدن، فتر 

) ظهور وحدات سكنية حديثة في أشكال مختلفة تقع علـى شـوارع متعامـدة وموزعـة بطـرق هندسـية مختلفـة محـددة، كمـا فـي الشـكل 
مـن الرتابـة والتكــرار، وكـذلك تكثـر بهـا المســاحات المفتوحـة التـي تفتقـد إلــى التبعيـة واالرتبـاط بالوحـدات الســكنية  ووهـي ال تخلـ(  4

شــارع الواحـد والتــي ســاهمت فـي انعــدام اإلحســاس بـرابط الجــوار واالنتمــاء االجتمـاعي للفــرد ضــمن ســكان فتضـاعفت معهــا روح ال
حسـاس االحتـواء فـي التجمعـات السـكنية الحديثـة مثـل مـا هـو موجـود فـي نمـاذج العمـارات السـكنية  رالمنطقـة ، كمـا ال تـوف شـعور وا 

كان خاصـــة أنهــا أصــبحت اآلن نمــاذج متكــررة فــي كــل المــدن الليبيـــة، التــي لــم يراعــى فيهــا االحتياجــات النفســية واالجتماعيــة للســ
فعلـــى ســـبيل المثـــال العمــــارات .  ودون مراعـــاة للظـــروف البيئيـــة والمناخيـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة، وكــــذلك طبيعـــة الموقـــع وغيرهـــا

أضــافت الكثيـــر مــن األمـــراض وظـــروف البيئــة  ىالســكنية الموجــودة فـــي ســبها وغــدامس هـــذه النمــاذج المســـتحدثة والتــي ال تتماشــ
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االجتماع�ـة السـائدة، وأغفلـت تحقيــق أهـم شـروط تواجــدها وهـو خلـق روح الجــوار، وكـذلك تزعزعـت الكثيــر 

مـــع طب�ع�ـــة  قه�م التقليد�ـــة وظهـــرت انســاقًا ق�م�ـــة مســـتوردة مــن مجتمعـــات أخـــرى ال تتفــمــن القـــ�م والعـــادات والمفــا

 .مجتمعاتنا العر��ة اإلسالم�ة 

 . انظم واساليب التجم�ع للوحدات السكن�ة الحديثة) 4( شكل 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 .م2000مصلحة التخط�ط العمراني ، تقار�ر غير منشورة، : المصدر 

التفكك والتشـك�ك فـي األنسـاق الق�م�ـة التقليد�ـة، ولـم تسـتطع  اوعمران�ة مستجدة  فظهر معهوظهرت نماذج معمار�ة 

ت المجتمعات العر��ة لعوامل ثقاف�ة وحضار�ة أن تتكيف مع تلك األنساق المسـتوردة وهـو مـا أفـرز �عـض التصـدعا

 .االجتماع�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةي الح�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االجتماعيــة الســـائدة، وأغفلـــت تحقيـــق أهـــم شـــروط تواجـــدها وهـــو خلـــق روح الجـــوار، وكـــذلك تزعزعـــت الكثيـــر مـــن القـــيم والعـــادات 
 .مع طبيعية مجتمعاتنا العربية اإلسالمية  قوالمفاهيم التقليدية وظهرت انساقًا قيمية مستوردة من مجتمعات أخرى ال تتف

 

 . ظم واساليب التجميع للوحدات السكنية الحديثةان( 8) شكل 

 

 

 

 

 

 .م2111مصلحة التخطيط العمراني ، تقارير غير منشورة، : المصدر       

التفكــك والتشـكيك فـي األنســاق القيميـة التقليديـة، ولــم تسـتطع المجتمعــات  اوظهـرت نمـاذج معماريــة وعمرانيـة مسـتجدة  فظهــر معهـ
رية أن تتكيـف مــع تلـك األنســاق المسـتوردة وهــو مـا أفــرز بعـض التصــدعات فـي الحيــاة االجتماعيــة العربيـة لعوامــل ثقافيـة وحضــا

 ( .1) شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل 
 *العوامل التي ساعدت على فقدان الخصوصية في المدينة والمسكن(  2) شكل 
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0Fالعوامل التي ساعدت على فقدان الخصوص�ة في المدينة والمسكن)  5( شكل 

* 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصوصيتهاكلما كبرت واتسعت المدينة ومساكنها كلما فقدت ∴

 

 

 

                                                                 
 .إعداد الباحثة: المصدر  *

 

اتساع حجم    

 الشوارع واألزقة

 

أنماط عمرانية ة مستوردة 
 .وغريبة عن البيئة األصلية

 )البيئة العربية اإلسالمية ( 

عوامل ادات إلى فقدان 
 الخصوصية في البيئة السكنية

 )المدينة والمسكن( 

ضعف العالقات والترابط االجتماعي 
 وافتقاد مفهوم التكافل والتفاعل االجتماعي

زوال واختفاء القيم والعادات 
واألعراف التقليدية وظهور أنساق 

 قيمية وأعراف مستوردة

وجود خلفيات ثقافية 
وعرقية واجتماعية 
 واقتصادية مختلفة

المفهوم والتكوين  اتغير معه
 والمحتوي

ضعف االنتماء وتخلخل 
 الضبط االجتماعي

 

زيادة معدالت 

الداخلية الهجرة 
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اتساع حجم    

 الشوارع واألزقة

 

أنماط عمرانية ة مستوردة 

 .وغريبة عن البيئة األصلية

 (يئة العربية اإلسلامية الب) 

عوامل ادات إلى فقدان 

 الخصوصية في البيئة السكنية

 (المدينة والمسكن) 

ضعف العالقات والترابط االجتماعي 

 وافتقاد مفهوم التكافل والتفاعل االجتماعي

زوال واختفاء القيم والعادات 

واألعراف التقليدية وظهور أنساق 

 قيمية وأعراف مستوردة

وجود خلفيات ثقافية 

وعرقية واجتماعية 

 واقتصادية مختلفة

المفهوم والتكوين  اتغير معه

 والمحتوي

ضعف االنتماء وتخلخل 

 الضبط االجتماعي

 

زيادة معدالت 

الداخلية الهجرة 

 والخارجية
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 :االستنتاجات

 -:بعد التناول التحليلي لمبدأ الخصوصية في عمارة مدننا ومساكننا الليبية خلص البحث إلى االستنتاجات التالية     

اخـتالف فــي خصـائص وأشــكال الوظــائف بمجمـل عناصــر المسـكن علــى اخــتالف انماطـه التعبيريــة تغيـرت علــى أثرهــا  -0
 .صائص تشكله ومردوده االدراكيصورة ومفردات الحيز الفراغي، وخ

نتيجـة مـا أملتهـا الفرضـيات . اختالف في البنـاء التعبيـري للعمـارة ، وتبـاين فـي مرجعيـة التنـاول التراثـي لمفـردات عناصـره -2
ومـــــا اســــتتبعها مـــــن تغيــــر فـــــي . والتقنيـــــة لمعطيــــات الواقـــــع المعاصــــر( القــــيم والعـــــادات والتقاليــــد) الثقافيــــة واالجتماعيـــــة

 .الرغباتاالحتياجات و 

خلل في خصائص المؤامة التشكيلية البيئية والثقافية، والتي ارتبطت بنتـاج تفاعـل اإلنسـان مـع متغيـرات الواقـع مـن حولـه  -6
 .وبدره انعكس سلبًا على أنماط السلوك االجتماعي ، 

تتضـمنه مـن معـايير  تغير في منظومة القيم واالعراف االجتماعية التي تشكلت في سـياقها مسـاكننا بالمـدن القديمـة، ومـا -4
كانـت األسـاس فـي البنـاء المـتالحم لبيئـة عمرانهـا قـد تغيـرت نتيجـة لمـزج ثقـافي اجتمـاعي تضـمن صـراعًا بـين قـيم وأفكـار 

 . يجسدها الماضي وأخري نسجتها معطيات واقع مبهر مس المدينة عامة والمسكن خاصة
 :الخاتمــــــــة 

ننـا مجتمـع إسـالمي يحـتم علينـا ذلـك أن إثبات مبدأ الخصوصية  صفوة القول      . في بناء مدننا ومساكننا أمر حتمـي خاصـة وا 
كمــا أن االلتـــزام بالســـلوك اإلســالمي فـــي الحيـــاة االجتماعيــة أســـاس للبنـــاء العمرانــي فـــي المـــدن، وأيضــًا أن النظريـــات التخطيطيـــة 

لــذلك البــد مــن البحــث . ة فـي بنــاء مــدننا الحديثــةوالمعماريـة البــد وأن تعكــس المقومــات التخطيطيــة والخصــائص المعماريــة الســائد
الجــاد عـــن القــيم الحضـــارية وفهــم المجتمـــع وثقافتـــه وتراثــه حتـــى نحقــق حلـــواًل معماريـــة وتخطيطيــة حديثـــة تلبــي متطلبـــات العصـــر 

صـــبغة وتالئــم حاجاتـــه االجتماعيـــة والروحيــة، ألن الصـــبغة الحاليـــة المفروضــة كمـــا ســـبق وأن ذكــرت علـــى مـــدننا وعمارتنــا هـــي 
هنـا اســتخدام  دمسـتوردة طمسـت مالمـح طابعنـا األصـيل وهويتنـا المحليـة بعيـدًا عـن االسـتمرار مـابين الماضـي والحاضـر، ال أقصـ

العناصــر المعماريــة القديمــة بــل تطويرهــا ومحاولــة إعــادة االتــزان الــذي كــان موجــودًا واســتمر قــرون طويلــة بــين مقومــات اإلنســان 
 .معطيات البيئة المحلية المادية والفكرية والروحية و 

ـــراً   هــو العمــران الــذي يتســع ليشــمل ... فــإن تخطــيط المدينــة بشــوراعها وطرقهــا وأزقتهــا، والمســاكن داخلهــا وخارجهــا ....  وأخيــــــــ
 .إي أنها المساحات التي نتحرك داخلها وتتحرك داخلنا.... أنماط حياتنا، ويؤثر على شكل عالقتنا االجتماعية 
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 :ــــــعالمراجـ

 .66-62، وسورة األحزاب، األية 21القرأن الكريم، سورة النور، اآلية  -0

 .علي بن سالم بن عمر، تحسين بيئة اإلحياء السكنية لسالمة األطفال، شبكة المعلومات الدولية -2

السابع ،قسم  جبر، دمحم إبراهيم ، العمارة دالئل واعتبارت دراسة في مردود ظاهرة التثاقف،المؤتمر المعماري الدولي -6
 .م2111العمارة ، جامعة أسيوط ، اكتوبر 

 .م2113عبد هللا النعيم، مشاري، تجربة التغير في البيئة السكنية السعودية، كلية والتخطيط، جامعة الملك فيصل،  -4

، م0996المدينة العربية، نشرة دورية متخصصة تصدرها منظمة المدينة العربية ، العدد السابع، السنة الثانية،  -1
 .صفحات متعددة

 .   مخططات المدن القديمة، مكتب غدامس لالستشارت الهندسية، طرابلس  -3

 .م2111معماريون، مجلة نقابة المهندسين األرديين، سنة  -1

 . م0919ندوة تقنية المبني السكني، سنة -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 م6102العدد الثاني مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية

ة ي ع ا م ت ج ال ا و ة  ي ن ا س ن ال ا م  و ل ع ل ا ث  و ح ب ة  ل ج  م

 
 386صفحة 

 التطور المكاني لنطاقات الكثافة السكانية بمنطقة سوق الجمعة
  أبوعنيزة ربيع عبدهللا دمحم. أ

 حنان دمحم األطرش . أ
 قسم الجغرافيا بكلية األداب والعلوم بمسالته 

 :مقدمة

من المعروف عالميًا أن العالم اليوم يمر بمرحلة تزايد سكاني كبير وهذا التزايد قد أصبح مدعاة الهتمام الكثير من 
والبحوث والندوات والمؤتمرات المتخصصة بقصد تحليل  البّحاث والدارسين األمر الذي أدى إلى انتشار العديد من الدراسات

تطور النمو السكاني ومكوناته ونتائجه المتعددة،وتعتمد الدراسات السكانية على مجموعة من المصادر لعال أبرزها التعدادات 
 .السكانية والمسوح السكانية واإلحصاءات الحيوية المتعلقة بالمواليد والوفيات والزواج والطالق

من أهمية دراسة الكثافة السكانية في عالقتها القائمة بين العدد والمساحة وذلك لكونها أحد المعايير واألسس التي وتك
يتم االعتماد عليها في التخطيط سواًء على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو القومي وذلك من خالل تحليل البيانات السكانية ، 

تكز على ثالثة محاور رئيسية هي النمو السكاني والتوزيع السكاني خالل حيز مكاني وخالصة القول أن جغرافية السكان تر 
 .معين ،وتركيب السكان في إطار مكاني وزماني محدد

تتناول هذه الدراسة موضوع الكثافة السكانية بمنطقة سوق الجمعة وهي أحد أحياء طرابلس الكبرى وذلك لمعرفة حجم 
وقد احتوت هذه الدراسة عل ( م2332-1273)وتوزيعهم خالل الفترة الزمنية الممتدة من  التغير في عدد السكان وكثافتهم

ثالثة محاور رئيسية للبحث تتمثل في التوزيع العددي والنسبي للسكان خالل الفترة المذكورة وقد تناول المحور الثاني الكثافة 
ستقبل الخريطة السكانية بالمنطقة ،ثم تليها الخاتمة التي السكانية في منطقة الدراسة ،أما المحور الثالث فقد تمركز حول م

 .اشتملت على مجموعة من النتائج والتوصيات

لدراسةد حدو   :منطقة ا

منطقة سوق الجمعة بشمال غرب ليبيا على ساحل البحر المتوسط ، يحدها من الشمال البحر المتوسط وجنوبًا تقع 
  2كم31.2منطقة تاجوراء ،ومنالغرب مركز مدينة طرابلس ،وتبلغ مساحتها  منطقة عين زارة ،أما من ناحية الشرق فتحدها

شمااًل ، وتقع بين ( 13ْ.19َ.32ً، 13ْ.12َ.21ً) تقريبا،أما الموقع الفلكي فهي تقع بين خطي طول
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 سوق الجمعة توضح الموقع الجغرافي والفلكي لمنطقة( 1)شرقًا ،والخريطة رقم ( 32ْ.11َ.11ً،  32ْ.11َ.37ً) دائرتي عرض

 الموقع الجغرافي والفلكي بمنطقة سوق الجمعة( 0)خريطة 
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 (م5116-0225)التوزيع العددي والنسبي للسكان خالل الفترة  -:المحور األول 

تكلمنا عن دراسة السكان فإنه يمكن القول بأنها من الدراسات الواسعة المجال والمتعددة  إذا
وم التي تهتم بالدراسات السكانية كعلم الديموغرافية وعلم الجغرافيا وعلم التخصصات ،وهنالك العديد من العل

االجتماع وغيرها من العلوم،ولكن أهم مايميز الدراسات الجغرافية في دراستها للسكان أنها تهتم بدراسة النوع 
القتها باألقاليموذلك والعدد وعالقتها بالبيئة الطبيعية للوصول إلى الحقائق التي توضح إعداد السكان من جهة وع

من حيث الظروف المناخية واالرتفاع واالنخفاض عن مستوى سطح األرض،وكذلك نوع التربة ووفرة المياه من 
 .عدمها وغيرها من الظروف الطبيعية المتعلقة بالبيئة

كل العالقات التي ذكرت سابقا اليمكن الربط بينها وبين السكان إال عن طريق الجغرافي باعتباره 
لشخص الوحيد الذي يستطيع الربط بين العوامل الطبيعية والبشرية في أي بقعة على سطح األرضللتعرف على ا

 .العالقات المتبادلة فيما بين اإلنسان والبيئة الطبيعية التي يسكنها

ومما سبق ذكره يمكن القول أن توزيع السكان وهو مانحن بصدد دراسته في هذا المحور هو ظاهرة 
وثر فيها عدة عوامل طبيعية وبشرية ،لذلك يالحظ عند النظر إلى خريطة التوزيع الجغرافي للسكان أنهم جغرافية ت

ال يتوزعون بالتساوي فوق الحيز اليابس من سطح الكرة األرضية؛والسبب يرجع في ذلك إلى اختالف الظروف 
الساحلية والغير صحراوية لتوفر  الجغرافية الطبيعية فمثاًل نجد أن أغلب سكان العالم يعيشون في المناطق

الظروف المالئمة لقيام التجمعات السكانية ، وعند الحديث عن منطقة سوق الجمعة الواقعة في شمال غرب ليبيا 
، بحيث يتوزع السكان عليها بنسب متفاوتة بين محالتها التسعة وذلك  2كم31.2والتي تقدر مساحتها تقريبًا 

ركز الخدمات العامة والخاصة في كل منها ،ومن تتبع البيانات المتعلقة حسب المساحة للمحالت ،ومدى ت
م بمحلة الجهاد 1273بالتعدادات السكانية الخاصة بالمحالت العمرانية للمنطقة تبين لنا أن عدد السكان في سنة 

زيع من جملة سكان المنطقة وبالنظر إلى الخريطة الخاصة بتو % 22.17نسمة أي مايعادل  12117قد بلغ 
السكان على المحالت نجد أن هذه المحلة تكاد تكون من المحالت المتوسطة المساحة إذ ما قورنت بمحلة 
الشرفة والحارات ، هذا ونجد محلة عمر بن العاص تأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد السكان والتي يبلغ 

سكان خالل نفس العام،وبالنظر إلى من إجمالي عدد ال% 23.99نسمة أي ما نسبته  13333عدد السكان بها 
من سكان المنطقة قد استحوذت عليه هاتين المحلتين % 17.1مجموع سكان المحلتين السابقتين نجد أن مانسبته 

،أي مايعادل نصف سكان المنطقة تقريبًا ؛والسبب يرجع في ذلك إلى وجود هاتين المحلتين في مركز المنطقة 
وتأتي محلة الساحل وعقبة بن نافع وشهداء الهاني في المرتبة الثالثة والرابعة  تقريبًا ولتوفر الخدمات بهما ،

من إجمالي عدد السكان لمحلة الساحل وبلغ % 12.27والخامسة على التوالي في عدد السكان ،أي مايعادل 
اني فقد من إجمالي سكان المنطقة ،أما محلة شهداء اله% 2نسمة أي مايعادل  1231عدد سكان عقبة بن نافع 

نسمة  1173م،حيث وصل عدد السكان فيها 1273تصدرت المرتبة الخامسة في عدد السكان خالل العام 
% 2.1ـ % 1في المراتب األخيرة بنسب متفاوتة مابين ( النصر)،وتأتي محلة عرادة والجالء والحارات والشرفة

( 1)محلة الجهاد بمفردها ،والجدول رقم من إجمالي سكان المنطقة ،أي أن هذه المحالت األربعة التعادل سكان 
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 (1)(م 2332ـ  1221ـ  1291ـ  1273)يوضح التوزيع العددي والنسبي لسكان المنطقة خالل السنوات 
 .م1273توضح التوزيع العددي والنسبي لسكان منطقة سوق الجمعة خالل العام (2)والخريطة رقم 

 م0225ان منطقة سوق الجمعة لسنة التوزيع العددي على مستوى المحالت لسك( 5)خريطة 

 

 1273لسنة ( 1)بالجدول رقم  اعداد الباحثان باالعتماد على البيانات الموجودة: المصدر

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 .م2113ـ  0991ـ  0994ـ  0916الهيئة القومية للبحث العلمي، النتائج النهائية لتعدادات ( (1
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 (م5116-0225)التوزيع العددي والنسبي للسكان حسب المحالت بالمنطقة خالل الفترة(0)الجدول

 
 المحلة

 التوزيع العددي والنسبي
 م5116 م0222 م0288 م0225

 % العدد % العدد % العدد % العدد
 13.12 12133 13.12 13233 11.92 12211 23.99 13333 عمرو بن العاص
 13.23 13372 12.13 12232 12.11 13133 9.79 1173 شهداء الهاني
 2.19 11211 2.19 2293 7.33 1722 1.31 3329 الحارات
 13.21 12119 2.39 2173 7.27 2192 2.21 1112 عراده
 9.11 13311 7.22 9311 7.11 2112 2.13 3292 الجالء

 2.12 11719 9.97 9229 9.21 7211 2.33 1231 عقبة بن نافع 
 2.27 7712 2.22 2321 1.73 1211 1.32 2129 "النصر"الشرفة

 12.32 12719 11.92 11291 11.33 12172 12.27 7211 الساحل
 11.21 12117 12.93 17332 12.21 11231 22.19 12117 الجهاد
 133 122929 133 131312 133 91379 133 22213 المجموع

إعداد الباحثان اعتمادا على بيانات الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق،النتائج النهائية :المصدر
 (.م2332 -1273)للتعدادات

ب النتائج النهائية لتعداد هذا العام نسمة تقريبًا حس 91379م فقد بلغ عدد السكان بالمنطقة 1291أما في تعداد 
أن محالت الجهاد وعمرو بن العاص قد بقيت في نفس المرتبة كما هو الحال في ( 1)والمالحظ من الجدول 

سنة % 22.19م من حيث عدد السكان ،إال أن نسبة السكان قد انخفضت في محلة الجهاد من 1273عام 
في محلة عمرو بن العاص حيث انخفضت نسبة السكان م، واألمر كذلك 1291عام % 12.21م إلى 1273
م،والسبب في ذلك يرجع إلى أن هاتين المحلتين كما ذكرنا سابقًا تقع 1273عام %23.9بداًل من % 11.9إلى 

في مركز المنطقة األمر الذي أدى إلى تمركز الخدمات العامة واألنشطة الخدمية واالقتصادية في جزء من مباني 
تقريبًا % 1إلى % 3.31،أما باقي المحالت فقد تراوحت الزيادة الطبيعية للسكان فيها مابين  هاتين المحلتين
 .م1291توضح التوزيع العددي والنسبي على مستوى المحالت خالل العام (3)والخريطة رقم 
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 م0288التوزيع العددي على مستوى المحالت لمنطقة سوق الجمعة لسنة ( 5)الخريطة 

 

 م1291التوزيع العددي لسنة ( 1)اعداد الباحثان باالعتماد على البيانات الموجودة بالجدول رقم : المصدر  

م فقد تبين أن عداد السكان بالمنطقة في زيادة 1221ومن خالل النتائج الخاصة بالتعداد العام للسكان سنة 
الحارات التي بلغ عدد نسمة ،وقد كانت نسبة الزيادة ملحوظة في محلة  131312،حيث وصل العدد إلى 

م ،مع أخد العلم أن محلة الجهاد 1221نسمة سنة  2293م ، ليصل إلى 1291نسمة في عام  1722سكانها 
الزالت تحتل المرتبة االولى في عدد السكان رغم انخفاض النسبة المئوية فيها بالنسبة لباقي المحالت ،أما عند 

م فيظهر ذلك واضح 1221توزيع السكان بالمنطقة عام  الحديث عن التغير الواضح والملحوظ على خريطة
نسمة خالل هذا العام ،وبذلك  11291وجلي في محلة الساحل التي أرتفع عدد السكان بها إلى أن وصل إلى 

تصبح ثاني محالت المنطقة من حيث عدد السكان لتحل محل محلة عمرو بن العاص التي حازت على الترتيب 
، ويرجع السبب في ذلك إلى عامل الهجرة الداخلية (م1291ـ  1273)ت الماضية الثاني خالل العشر سنوا

توضح التوزيع ( 1)والخارجية من جهة ونظرًا لكونها تمثل مركزًا اقتصاديًا وخدميًا من جهة أخرى ،والخريطة رقم
محالت في عدد م ،وتليها باقي ال1221العددي والنسبي على مستوى المحالت بمنطقة سوق الجمعة خالل العام 

، بحيث أصبحت محلة عمرو بن العاص في المرتبة الثالثة (1)السكان على التوالي كما هو مبين بالجدول رقم
ومحالت شهداء الهاني والحارات وعرادة وعقبة بن نافع والجالء في المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة 

 .ز األخيرفي المرك"النصر"والثامنة ،وتأتي محلة الشرفة 
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 م0222التوزيع العددي والنسبي للسكان على مستوى المحالت بالمنطقة لسنة(8)الخريطة

 

 م1221التوزيع العددي لسنة( 1)اعداد الباحثان باالعتماد على البيانات الموجودة بالجدول رقم : المصدر  

عدد السكان بالمنطقة حوالي م فقد بلغ 2332أما من خالل النتائج النهائية للتعداد العام للسكان سنة 
نسمة ،ومن المالحظ أن عدد السكان بمحلة الساحل قد تطور إلى أن احتلت الترتيب األول في عدد  122929

من إجمالي عدد السكان بالمنطقة ،وهذه الزيادة أدت إلى تراجع % 12نسمة أي مايعادل  12719السكان بعدد 
 12117لة الجهاد في المرتبة الثانية والبالغ عدد سكانها نسبي بسيط في المحالت األخرى بحيث جاءت مح

من إجمالي سكان المنطقة ،وجاءت محلة عمرو بن العاص والبالغ عدد % 11.21نسمة وبنسبة تقدر بحوالي 
نسمة في المرتبة الثالثة ،ومن ثم تأتي محلة شهداء الهاني وعرادة في الترتيب الرابع والخامس  12133سكانها 

على التوالي ،وتأتي محلة عقبة بن نافع في المرتبة السادسة بنسبة % 13.21و % 13.23بحوالي  بنسب تقدر
من إجمالي سكان المنطقة ،وجاءت محلة الجالء والحارات في المرتبة التي تليها بعدد سكان % 2.12تقدر 

تيب األخير بعدد نسمة على التوالي ،وبقيت محلة الشرفة على ماهي عليه في التر  13311نسمة و  11211
 .تبين التوزيع العددي والنسبي كبقية السنوات السابقة لمحالت المنطقة( 1)نسمة،والخريطة رقم 7712
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 م5116التوزيع العددي والنسبي للسكان بالمنطقة سنة (2)خريطة

 

 م2332ة ، التوزيع العددي لسن(1)إعداد الباحثان باإلعتماد على البيانات الموجودة بالجدول : المصدر

 تطور الكثافة العامة للسكان بمنطقة سوق الجمعة -:المحور الثاني

المحاور التي ترتكز عليها الدراسات السكانية هو معرفة حجم السكان في مساحة معينة من األرض  من
بهدف تحليل التوزيع السكاني في هذه المساحة وذلك الن السكان ال يتوزعون بانتظام داخل حيز مكاني معين 
ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل منها طبيعية وأخرى اقتصادية واجتماعية ،أي أن األخيرة لها عالقة 
باإلنسانوتختلف النسبة المئوية لهذه األسباب من مكان إلى أخر ،ومن كل ما ذكر يمكن القول أن تداخل هذه 

أو انعدامهم في مناطق أخرى، ولعل  العوامل مع بعضها البعض يؤثر في تركز السكان في منطقة ما وتبعثرهم
أبرز واسهل المقاييس التي يمكن استخدامها في تحديد العالقة بين السكان والمساحة التي يقطنها هؤالء السكان 

 :هي

 (:الكثافة الحسابية)الكثافة السكانية العامة .0

دة مساحية معينة على تعتبر أبسط المقاييس الحسابية للسكان وتعني ببساطة جملة عدد السكان في وح 
- :المساحة اإلجماليةلهذه الوحدة وهي على الصيغة الرياضية اآلتية
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 إجمالي عدد السكان في منطقة ما                            
ــــــ= الكثافة الحسابية   ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  (1)ـ

 المساحة الكلية للمنطقة                        

من خالل تطبيق هذه المعادلة الرياضية على منطقة سوق الجمعة بطرابلس تبين أن الكثافة الحسابية 
م ،ثم تطورت 1273في سنة  2كم/نسمة 1232تقريبا،لم تتعدى  2كم32.2ا للسكان بهذه المنطقة والبالغ مساحته

م فقد شهدت 1221، أما في سنة  2كم/نسمة 2131م إلى أن وصلت إلى 1291الكثافة العامة للسكان في سنة 
م 1221وعام  1291المنطقة تطورًا كبيرًا يشير إلى ارتفاع معدل النمو السكاني خالل الفترة الممتدة مابين عام 

،وهذا كله يشير ألى  2كم/نسمة 3117م إلى 1221،حيث وصلت الكثافة العامة للسكان أو الحسابية في عام 
تحسن الظروف االقتصادية وارتفاع المستوى المعيشي وتطور الخدمات الصحية بالمنطقة ،ثم تطورت الكثافة 

 .2كم/نسمة 3929م إلى أن وصلت إلى 2332العامة للسكان سنة 

مقارنة الكثافة العامة للسكان بمنطقة سوق الجمعة مع الكثافة العامة للسكان في ليبيا أتضح ولكن عند 
أن الكثافة العامة للسكان على مستوى الدولة جاءت أقل بكثير من الكثافة العامة للسكان بمنطقة الدراسة في كل 

رنة بالمساحة الكلية للدولة أواًل التعدادات السابقة؛وربما يرجع السبب في ذلك إلى صغر مساحة المنطقة مقا
،ولموقع منطقة الدراسة ضمن المناطق الساحلية ثانيًا،ولوجود مساحات كبيرة من الدولة ضمن النطاقات 

يوضح الكثافة العامة للسكان من ( 2)الصحراوية والشبة الصحراوية اليقطنها سكان من جهة أخرى والجدول 
 .في منطقة سوق الجمعة وعلى المستوى القومي م بالنسبة لكل كيلومتر مربع1273-2332

 5كم/م ن5116الى  0225الكثافة العامة للسكان خالل الفترة (5)جدول 

 ليبيا سوق الجمعة السنة

 1.1 2كم/ن 1232 م1273
 2.2 2كم/ن 2131 م1291
 2.2 2كم/ن 3117 م1221
 3.1 2كم/ن 3929 م2332

 .تائج النهائية للتعدادات العامة للسنوات المذكورة بالجدولإعداد الباحثان استنادًا على  الن:المصدر

لم تتجاوز  2كم 1221333من الجدول السابق أتضح أن الكثافة العامة لليبيا والبالغ مساحتها حوالي 
 2.2م إلى أن وصلت إلى 1291م ،ولكنها ارتفعت بشكل بسيط في عام 1273في سنة  2كم/نسمة 1.1
ومن ثم  2كم/نسمة2.2م تطورًا بسيطًا لتصل إلى 1221فة العامة للسكان بليبيا سنة ،وقد شهدت الكثا 2كم/نسمة

                                                                 
 .69م،ص2،0991تحي دمحم أبو عيانة ،جغرافية السكان أسس وتطبيقات،دار المعارف الجامعية،طف( 1)
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م ،ولكن عند دراسة منطقة الدراسة كان البد من تقسيم المنطقة إلى 2332في سنة  2كم/نسمة 3.1تطورت الى 
ة ووضوح عن عدد من الوحدات االدارية الصغير أو مايعرف المحالت العمرانية ؛وذلك إلعطاء صورة أكثر دق

يوضح الكثافة العامة للسكان على مستوى المحالت بالمنطقة خالل الفترة ( 3)الكثافة العامة للسكان والجدول
 .م2332ـ  1273الممتدة من 

 الكثافة العامة للسكان على مستوى المحالت بمنطقة سوق الجمعة(5)الجدول 

 
 اسم المحلة

 المساحة
 5كم

 5كم/الكثافة العامة للسكان ن

0225 0288 0222 5116 
 7271.9 2321.2 2332.1 2312.1 2.11 عمروبن العاص
 9132.1 9112.2 2137.1 3122 1.11 شهداء الهاني
 1727.2 1139.2 929.2 131 2.12 الحارات
 2132 1293 3332.2 2111.3 1.22 عرادة
 1232.9 3222.7 2131.2 1231.9 2.11 الجالء

 2322.7 1129.2 3719.1 2973.9 1.21 عقبة بن نافع
 912.2 272.1 123.2 229.1 2.11 "النصر"الشرفة

 1731 3933.3 2221.1 1932.3 1.17 الساحل
 13171.1 2121.1 9111.1 9211.3 1.91 الجهاد

 .إعداد الباحثان استنادًا على التعدادات العامة للسكان بالسنوات الواردة بالجدول:المصدر

عدد أربع محالت من إجمالي محالت المنطقة التسعة قد جاءت بكثافة  تبين أن(3)من خالل الجدول 
م ،أما باقي المحالت الخمسة الباقية 1273سكانية أقل من المتوسط العام للكثافة على مستوى المنطقة في عام 

م فقد جاءت بكثافة سكانية أعلى من المتوسط العام بالمنطقة ،وفي التعدادات الخاصة بالمحالت خالل العا
م فقد جاءت ثالثة محالت بكثافة سكانية أقل من المتوسط العام للكثافة على مستوى المنطقة وهي محلة 1291

م جاءت محلة الحارات والشرفة بكثافة سكانية أقل من 1221والجالء ،وفي عام " النصر"الحارات والشرفة 
ة الحارات والشرفة بكثافة أقل من م بحيث بقيت محل2332المتوسط واستمر الحال على ما هو عليه حتى عام 

 .المتوسط العام للكثافة على مستوى المنطقة

ذا ما تم تقسيم الكثافة العامة للسكان بالمنطقة إلى ثالثة مستويات فإننا نالحظ األتي  :هذا وا 

عرادة وتشمل محلة الشرفة والجالء والساحل وعقبة بن نافع والحارات و :محالت الكثافة السكانية المنخفضة  -1
 .2كم/نسمة1333وشهداء الهاني والتي لم تصل الكثافة السكانية فيها إلى 
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ويشمل هذا المستوى محلة عمرو بن العاص وتبلغ الكثافة بهذا المستوى :محالت الكثافة السكانية المتوسطة -2
 .2كم/نسمة( 9333ـ  1331)مابين

 9333جهاد والتي زادت فيها الكثافة عن وتشمل محلة ال:المحالت ذات الكثافة السكانية المرتفعة  -3
 .2كم/نسمة

وعند الحديث عن التوزيع الجغرافي للسكان بالمنطقة نجد أنه يتجه نحو التركز الكبير في بعض المحالت دون 
غيرها وهذا يؤدي إلى عدم التجانس في توزيع السكان على مساحة المنطقة،والمالحظ أيضًا هو تطور الكثافة 

طقة مع مرور الزمن ،إال أن نسبة التطور قد جاء مختلفة من محلة إلى أخرى نتج عن ذلك حدوث السكانية بالمن
التي صنفت (2ـ  9ـ  7ـ  2)تغيرات بسيطة على خريطة الكثافة العامة للسكان من فترة إلى أخرى والخرائط رقم
ا الكثافة السكانية على مستوى المحالت خالل التعدادات سالفة الذكر وكما هو مو  ضح في دليل الخرائط يبين لن

قد اقتصرت على محلة 2كم/نسمة 9333أن نطاقات الكثافة السكانية المرتفعة والتي يزيد عدد السكان فيها عن
م أما محالت الكثافة السكانية المتوسطة والتي شملت محلة عمر بن العاص  1273الجهاد هذا حسب تعداد عام 

وعند الحديث عن محالت الكثافة السكانية المنخفضة  2كم/نسمة 9333-1331فيتراوح عدد السكان بها مابين 
فهي تشمل محلة كل من الشرفة والجالء والساحل وعقبة بن نافع والحارات وعرادة وشهداء الهاني وهذه المحالت 

 .توضح ذلك(2)والخريطة  2كم/نسمة 1333ال يزيد عدد السكان فيها عن 

 م0225لمنطقة سوق الجمعة على مستوى المحالت للعام  توزيع الكثافة السكانية(6)خريطة  

 
 (3)إعداد الباحثان باإلعتماد على البيانات الموجودة بالجدول : المصدر
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والتي توضح الكثافة العامة للسكان لمنطقة سوق الجمعة على مستوى المحالت لسنة ( 7)أما الخريطة 
ية ،وأيضًا زيادة في عدم التجانس في توزيع السكان بين م فإنها تفيد أن هناك زيادة في الكثافة السكان1291

المحالت،حيث زادة نسبة المدى بين أكبر وأصغر كثافة سكانية بين المحالت العمرانية ومن ثم تغير تصنيف 
المحالت على اساس مستويات الكثافة السكانية حيث بقيت محلة الشرفة والجالء والساحل والحارات وعرادة وعقبة 

،بينما  2كم/نسمة 1333ضمن محالت الكثافة السكانية المنخفضة والتي اليزيد عدد السكان فيها عن بن نافع
شملت الكثافة السكانية المتوسطة محلة كل من عمرو بن العاص وشهداء الهاني والتي تتراوح الكثافة السكانية 

شملت محلة الجهاد بحيث ارتفعت  أما محالت الكثافة السكانيةالعالية فقد 2كم/نسمة 9333-1331فيها مابين 
 .توضح ذلك( 7)والخريطة رقم  2كم/نسمة 9333الكثافة السكانية فيها أكثر من 

 م0288توزيع الكثافة السكانية لمنطقة سوق الجمعة على مستوى المحالت للعام (2)خريطة 

 
 (3)إعداد الباحثان إعتمادا على بيانات الجدول : المصدر

يمكن القول أن هناك زيادة في الكثافة ( 7)بقًا وما يمكن استنتاجه من الخريطة وبناًءا على ماذكر سا
م وذلك على حساب محالت الكثافة السكانية 1291ـ 1273السكانية لمحلة عقبة بن نافع وعرادة خالل الفترة من 

طة ،ويرجع السبب المتوسطة ، وانتقال محلة شهداء الهاني من نطاقات الكثافة السكانية المنخفضة إلى المتوس
في ذلك إلى زيادة الكثافة السكانية في هذه المحلة والتي يرجع السبب فيها إلى قيام الدولة في تلك الفترة بإنشاء 
وحدات سكنية جديدة بالمحلة وقد سميت هذه المساكن بالمساكن الشعبية،أما عند الحديث عن توزيع الكثافة 
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م فمن خالل الخريطة التالية نستنتج أن هناك 1221المحالت لسنة السكانية لمنطقة سوق الجمعة على مستوى 
 .تغير في مستويات الكثافة السكانية على المحالت حسب هذا التعداد

 

 م0222توزيع الكثافة السكانية لمنطقة سوق الجمعة على مستوى المحالت لسنة (8)خريطة

 
 (3)الجدول إعداد الباحثان إستنادا على البيانات الموجودة ب: المصدر

حيث تبين أن محالت الكثافة السكانية المنخفضة تشمل محلة الشرفة والحارات والساحل والجالء 
،أما محالت الكثافة السكانية المتوسطة فشملت محلة عرادة وعقبة  2كم/نسمة 1333وبلغت الكثافة فيها أقل من 

،وقد شملت محالت 2كم/نسمة 9333ـ  1331بن نافع وعمر بن العاص ،وتبلغ الكثافة السكانية فيها مابين 
 9333الكثافة السكانية المرتفعة محلة كاًل من الجهاد وشهداء الهاني بحيث كانت الكثافة فيها أعلى من 

 .2كم/نسمة

م تبين أن محالت الكثافة السكانية المنخفضة قد تقلصت لتشمل محلة الشرفة 2332وفي عام 
،أما محالت الكثافة السكانية المتوسطة فقد شملت  2كم/نسمة 1333دون والحارات والتي كانت الكثافة فيها ما

ولم  2كم/نسمة 9333محلة الجالء والساحل وعمر بن العاص وعرادة وعقبة بن نافع والتي لم تتعدى الكثافة فيها 
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،ولكن في محالت الكثافة السكانية المرتفعة والتي يزيد فيها عدد السكان  2كم/نسمة 1331تنقص عن 
 .م  مقتصرة على محلة الجهاد وشهداء الهاني1221فقد بقيت على ماهي عليه في عام  2كم/نسمة 9333نع

 

 م5116توزيع الكثافة السكانية لمنطقة سوق الجمعة على مستوى المحالت لسنة (2)خريطة

 
 (3)إعداد الباحثان باإلعتماد على بيانات الجدول : المصدر

 :التركز السكاني -5

 (1)ز السكاني مدى ميل السكان للتركز أو التشتت في منطقة واحدة داخل حدود اإلقليميقصد بالترك
،والسبب في ذلك الن دراسة التوزيع السكاني ال تهتم بالتوزيع العددي المطلق للسكان في أجزاء اإلقليم بل تهتم 

ددي ومساحة الرقعة الجغرافية بدراسة توزيع الكثافة في هذه األقسام والتي توضح مدى العالقة بين التوزيع الع
المأهولة بالسكان، ويحسب التركز السكاني بعدة طرق إحصائية من أهمها ما يعرف بنسبة التركز السكاني التي 

 :تتمثل في الصيغة اإلحصائية اآلتية

 
                                                                 

 .40فتحي دمحم أبو عيانة ،مصدر سابق ،ص ( ( (1
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                    0             
ــــ مج =  نسبة التركز  ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ص  ıــــــ  ı(1)س ــ

                    5  
ومعنى ذلك أن نسبة التركز تساوي نصف مجموع الفرق بين النسبة المئوية للمساحة والنسبة لعدد السكان في كل 

 .جزء من أجزاء اإلقليم أو المنطقة المدروسة ،مع إهمال اإلشارة السالبة
بالمنطقة يتميز باالنتشار حيث بلغت  ومن تطبيق هذه المعادلة على منطقة سوق الجمعة تبين أن توزيع السكان

م لوحظ أن هناك مياًل نحو التركز حيث كانت 1291وفي سنة %( 12.1)م حوالي 1273نسبة التركز عام 
م فقد تبين أن ظاهرة االنتشار السكاني في طريقها إلى التجانس 1221،أما في سنة %(12.7)نسبة التركز 

م فقد زادت النسبة 2332ل هذا العام ،وكذلك الحال في عام خال%( 13.9)بشكل تدريجي حيث بلغت النسبة 
 %(.9.2)في االنخفاض إلى أن وصلت 

 :منحنى لورنز -5

وهو أحد الطرق اإلحصائية المستخدمة في معرفة مدى التساوي أو عدم التساوي في توزيع السكان 
يوضح النسبة المئوية للسكان المتركزين  داخل منطقة الدراسة ،وعلى امتداد فترات زمنية متعاقبة ومن مميزاته أنه

في نطاق المساحة الجغرافية التي تمثل إقليم الثقل السكاني أو الكثافة العالية للسكان ،لهذا فهو أكثر دقة ووضوح 
 (2).في الداللة على توزيع السكان

 م5116يبين التوزيع المئوي التراكمي للمساحة والسكان بمنطقة سوق الجمعة لسنة (8)جدول

 
 المحلة

 
 المساحة

 المتجمع الصاعد للمساحة والسكان %التوزيع المئوي 
 السكان المساحة السكان المساحة

 01.6 8.8 01.6 8.8 0.22 شهداء الهاني
 56.2 0.2 02.2 2.2 0.82 الجهاد

 56.0 06.2 2.6 6 0.22 عقبة بن نافع
 86.5 55.6 01.5 6.0 0.26 عرادة

 22.2 52.5 05.8 6.2 5.02 عمرو بن العاص
 68.0 56.2 8.8 2.6 5.88 الجالء
 88.5 21.1 06.0 05.0 8.02 الساحل
 25.2 21.6 2.2 51.6 6.22 الحارات
 011 011 6.5 52.8 2.80 الشرفة

                                                                 

 .42فتحي دمحم أبو عيانة ،مصدر سابق ،ص ( 1) 
جلة كلية اآلداب ،جامعة إبراهيم دمحم فائد،االتجاه المكاني لتطور نطاقات الكثافة السكانية بمنطقة تاجوراء، م (2) 

 .091، ص  22طرابلس ،العدد 
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 .م2332إعداد الباحثان استنادًا على المعلومات التي تم الحصول عليها من النتائج النهائية للتعداد :المصدر

 مستقبل الخريطة السكانية بمنطقة سوق الجمعة -:ثالمحورالثال

ان التغيراالحاصلة في البنية الديمة غرافية للسكان يوضح لنا مجموعة من الحقائق االيجابية والسلبية للتطور في 
 معدالت نمو السكان ي بالمنطقة 

االسقاطات السكانية المناسبة وباالعتماد على التغيرات السكانية المتالحقة أصبح بالمكان استخدام مجموعة من  
 .للتنبؤ بما سيكون عليه مستقبل الخريطة السكانية لمنطقة الدراسة 

وباعتبار ان دراسة مستقبل السكان والتغير في حجمهم وتركيبهم وتوزيعهم من االساسيات العلمية الي يعول عليها 
انية تقوم علي تقديم تنبؤ مستقبلي تم فان معظم االسقاطات السك.عند اجراء أي تخطيط اقتصادي او اجتماعي 

 . 2322و  2312تخصيص هذا المحور لدراسة عدد السكان بمنطقة سوق الجمعة في المستقبل لعلمي 

يبين تطور إعداد السكان ومعدالت النمو في منطقة سوق الجمعة للسنوات                ( 2)جدول
 م(0225-0288-0222-5116)

 مقدار الزيادة نمومعدل ال عدد السكان السنة
ــ 65525 0225 ــ ـ  ـ
0288 80528 1.158 02052 
0222 010102 1.151 02680 
5116 055828 1.108 50822 

 .إعداد الباحثان اعتمادًا على النتائج النهائية للتعدادات العامة للسكان للسنوات المذكورة في الجدول:المصدر

وكان  3.321م قد بلغ 1291عدل النمو السكاني في عام من خالل بيانات الجدول السابق تبين أن م 
نسمة وكان  12211فقد كان مقدار الزيادة  1221نسمة، أما في عام  12121مقدار الزيادة في نفس السنة 
وكان مقدار الزيادة  3.319م فقد بلغ معدل النمو 2332،بينما في عام  3.323معدل النمو خالل هذه السنة 

 .نسمة 21972هذا العام  في عدد السكان خالل

م كسنة أساس إلجراء اإلسقاطات السكانية وذلك بافتراض أن 2332بناءًا عليه فقد تم اتخاذ سنة  
اتجاهات السكان قد تتغير تدريجي وليس فجأة مع االخد في االعتبار عدم حدوث أي تطورات مفاجئة وغير 

ستقرار المستقبلي لقيم المؤشرات الديموغرافية محسوبة على معدالت النمو السكاني،أي نفترض وجود بعض اال
م وأنه سوف تبقى بنفس المستوى في المستقبل بغض النظر عن أي تأثير على هذه 2332السائدة عام 

المؤشرات ونظرًا لعدم معرفة ظروف المستقبل فقد تم استخدام ثالث احتماالت لمعدالت الخصوبة والوفيات وهذه 
 ـ:االحتماالت تمثلت في
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 كما جاء بمعدل النمو عام  3.321وفيه نفترض أن يرتفع معدل النمو السكاني إلى  :حتمال االولاال
 .م1291

 كما هو الحال في معدل النمو المستخرج سنة  3.323وفيه يكون معدل النمو :االحتمال الثاني
 .م1221

 كما هو الحال في  3.319وفيه يكون معدل النمو السكاني ضعيف بنسبة ال تزيد عن :االحتمال الثالث
 .م2332تعداد السكان سنة 

ولتقدير حجم السكان المتوقع لسنة قادمة أو مجموعة سنوات توجد عدة طرق لحساب حجم السكان في المستقبل 
 :من بينها الطريقة اآلسية وفق المعادلة اآلتية

Pn =Po  (1 + r)n 

 .عدد السكان المتوقع للسنوات المستقبلية:Pnحيث 

Po:(.أي في سنة آخر تعداد)ان الحاليعدد السك 

r:معدل النمو السكاني. 

n:(1).عدد السنوات الفاصلة بين سنة أخر تعداد والسنة المستقبلية 

تجدر اإلشارة إلى أن حساب حجم السكان في المستقبل لسنوات قادمة على أساس هذه الطريقة ال 
دير كان ذلك على حساب مصداقية التوقع ،وذلك سنة ألنه كلما طالت فترة التق 21يكون لفترة طويلة تتجاوز 

لعدم ضمان ثبات معدل النمو السكاني بسبب تداخل العوامل المؤثرة في المعدل والتي يصعب التنبؤ بها على 
 2312وجه الدقة،وعند تطبيق هذه المعادلة على سكان منطقة سوق الجمعة لمعرفة حجم السكان في سنة 

م بنفس معدل 2322نسمة،بينما كان عدد السكان المتوقع لسنة  111722سكان فقد بلغ عدد ال 3.321وبمعدل 
كما هو الحال في تعداد  3.323،أما االحتمال الثاني والذي يفترض معدل نمو يصل الى 127192النمو هو 

نسمة ،بينما في سنة  112912م هو 2312م فقد تبين إن عدد السكان المتوقع لسنة 1221السكان بالمنطقة 
نسمة ،وعند تطبيق معدل النمو المستخرج عام  192223م فيحتمل إن يصل عدد السكان المتوقع إلى 2322
نسمة ولكن  112291م إلى 2312فيحتمل إن يصل عدد السكان المتوقع خالل عام  3.319م والبالغ 2332

 .نسمة 171333م فيحتمل إن يصل عدد السكان إلى 2322في سنة 

مؤشرات الموجودة على ارض الواقع تشير إلى االستقرار النسبي للوضع وبما أن كافة الدالئل وال
م لذا فقد تم االعتماد على االحتمال األخير الذي يفترض أن 2332الديموغرافي على ماهو عليه خالل العام 

وبناءًا عليه سوف يتم تطبيق هذا المعدل على كل محالت المنطقة  3.319معدل النمو السكاني بالمنطقة هو 

                                                                 

 (1).421مصطفى الشلقاني ،طرق التحليل الديموغرافي ،مطبوعات جامعة الكويت،بال تاريخ أو عدد،ص
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ـ  2312لمعرفة التقديرات السكانية المستقبلية لمحالت المنطقة خالل عامي  م وباستخدام المعادلة السابقة 2322ـ
- :أمكن التوصل إلى النتائج اآلتية

التوزيع الجغرافي التقديري لسكان منطقة سوق الجمعة على مستوى المحالت لعامي         (6)جدول
 م(5156 -5106)

حسب تعداد عدد السكان  المحلة
 م5116

عدد السكان المتوقع 
 م5106لسنة 

عدد السكان المتوقع 
 م5156لسنة 

 55222 02256 06215 عمرو بن العاص
 08685 02651 05126 شهداء الهاني
 06686 05256 00620 الحاراث
 02258 08222 05288 عرادة
 08281 05562 01582 الجالء

 06285 05852 00228 عقبة بن نافع
 00102 2508 2205 (النصر)فةالشر 

 58502 55612 02288 الساحل
 52285 55522 02222 الجهاد
 022555 086682 055828 المجموع

 .م2332إعداد الباحثان اعتمادًا على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لسنة :المصدر

م لم يتغير 2322 - 2312نوات من تتبع بيانات الجدول تبين أن التوزيع الجغرافي للسكان خالل الس
م رغم الزيادة العددية في عدد السكان في كل المحالت،حيث حافظت محلة 2332عما كان عليه في عام 

نسمة ويحتمل  23231م إلى2312الساحل على ترتيبها األول في عدد السكان والذي يحتمل ان يصل في عام 
م تأتي بعدها محلة الجهاد لتحتل المرتبة الثانية في م ث2322نسمة في سنة  29211أن يزيد العدد ليصل إلى 

نسمة  27212نسمة وأن يصل إلى  23377م إلى 2312عدد السكان التقديري والذي يحتمل وصوله في عام 
م ،ثم تليها محلة عمرو بن العاص لتحتل المرتبة الثالثة والتي يحتمل وصول عدد السكان فيها 2322في عام 

م وتليها في المرتبة 2322نسمة في سنة  23172م ويزداد العدد ليصل إلى 2312نسمة لسنة  12722إلى 
الرابعة محلة شهداء الهاني والمرتبة الخامسة محلة عرادة والسادسة محلة عقبة بن نافع وتأتي محلة الحارات في 

ل أن يزداد م ويحتم2312نسمة في سنة  13222المرتبة السابعة والتي يحتمل أن يصل عدد السكان بها إلى 
نسمة ،وتأتي محلة الجالء في المرتبة ماقبل األخيرة باحتمال يصل  12212م الى 2322العدد ليصل في عام 

م، 2322نسمة خالل سنة  11793نسمة وباحتمال يصل إلى  12321م إلى 2312فيه عدد السكان في سنة 
نسمة في  2219يصل عدد السكان بها إلى فتأتي في المرتبة األخيرة بحيث يتوقع أن ( النصر)أما محلة الشرفة 

 .م2322نسمة في سنة  11312م إلى 2312سنة 
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( 7)وعند الحديث عن الكثافة السكانية والتغيرات التي سوف تطرأ عليها فهذا يظهر واضحًا جليًا في الجدول 
 2312تين التقديريتين وذلك لكونه يهتم بدراسة تطور الكثافة السكانية على مستوى المحالت بالمنطقة خالل الفتر 

 .م2322ــ 
 م(5156-5106)الكثافة المتوقعة لسكان سوق الجمعة عامي ( 2)جدول 

 م5156لسنة  5كم/ن م5106لسنة  5كم/ن 5المساحة كم المحلة
 01262 2022 5.02 عمرو بن العاص
 05125 01188 0.22 شهداء الهاني
 5256 5005 6.22 الحاراث
 2082 2625 0.26 عرادة

 6122 2168 5.88 جالءال
 8885 2122 0.22 عقبة بن نافع

 0020 281 2.80 (النصر)الشرفة
 6266 2660 8.02 الساحل
 02018 05656 0.82 الجهاد
 2282 8685 50.6 المجموع

سية م بإستخدام الطريقة الهند2332اعداد الباحثاناعتمادًا على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لعام :المصدر
 .لدراسة عدد السكان المتوقع مستقبالً 

من خالل الجدول تبين أن نطاقات الكثافة السكانية المتخصصة والتي ال تزيد فيها الكثافة السكانية عن  
م، أما فيما يخص محالت 2322ـ-2312قد تمثلت في محالت الحارات والشرفة خالل العام  2كم/نسمة 1333

فقد تمثلت في محلة  2كم/نسمة 9333-1331تي يتراوح عدد السكان فيها مابين الكثافة السكانية المتوسطة وال
م بحيث شمل هذا 2322م وقد اختلف الحال في عام 2312الجالء و عرادة وعقبة بن نافع والساحل خالل العام 

فيها  النطاق محالت كل من الجالء والساحل وعند الحديث عن محالت الكثافة السكانية المرتفعة والتي تزيد
فهي تتمثل في محلة كل من عمرو بن العاص وشهداء الهاني والجهاد  2كم/نسمة 9333الكثافة السكانية عن 

م فقد حدث  تغير بسيط يتمثل في زيادة عدد السكان المتوقع لمحلة 2322م أما  خالل العام 2312خالل العام 
م وبذلك 2322خالل العام 2كم/نسمة 9193ومحلة عقبة بن نافع ليصل الى 2كم/نسمة 2117عرادة ليصإللى

 .م2322ـ -2312يعتبر التغير طفيف على خريطة الكثافة السكانية بين عامي 
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 :الخاتمة

من خالل هذه الدراسة المتعلقة بالتوزيع العددي والنسبي والكثافة السكانية والزيادة المتوقعة للسكان 
جراء بعض المقارنات بين خرائط لسنوات قادمة ومن خالل دراسة العالقة بين السكان والم ساحة الجغرافية وا 

التوزيع السكاني والكثافة السكانية في التعدادات سالفة الذكر ،وذلك لمعرفة التغير الذي طرأ على خريطتي التوزيع 
السكاني والكثافة السكانية لمحاولة الوصول إلى الصورة التي يمكن أن يكون عليها سكان هذه المنطقة في 

 .ل ،فقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائجالمستقب

أن أعداد السكان في اغلب محالت المنطقة في تزايد ملحوظ مع السنوات،إال أن نسبة الزيادة جاءت متفاوتة  -1
 .بين كل تعداد وأخر وذلك الختالف معدل النمو بين كل فترة تعدادية وأخرى

مثلة في محلة الجهاد وعمرو بن العاص قد انخفضت نسبة الزيادة من الدراسة تبين أن بعض المحالت والمت -2
السكانية بهما ؛ والسبب يرجع في ذلك إلى وجود هاتين المحلتين في مركز المنطقة الذي أدى إلى تمركز 

 .الخدمات العامة وبعض األنشطة االقتصادية بهما على حساب األراضي السكنية

ن يتجه نحو التركز في اغلب محالت المنطقة نظرًا لتركز الخدمات العامة تبين من الدراسة أن توزيع السكا  -3
 .والخاصة بهذه المنطقة

من خالل دراسة التقديرات المستقبلية ألعداد السكان بمنطقة سوق الجمعة أذا ما استقرت معدالت النمو على  -1
نسمة  171333،وسيصل إلى م 2312نسمة لسنة  112291ما هي عليه،فإنه سيرتفع عدد السكان ليصل إلى 

 .م2322في سنة 

وبناءًا على ما توصل إليه الباحثان من نتائج فأننانوصي بتعميم هذه الورقة البحثية على كافة الجهات العامة 
والقطاعات الخاص ذات العالقة بالمنطقة لالخد في االعتبار التقديرات المستقبلية للسكان بالمنطقة وخاصة فيما 

 ية األساسية للمنطقة في المستقبلالتعليم والصحة والبن يتعلق بمشروعات
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 :قائمة المراجع والمصادر

 .م1227أبو عيانة ، فتحي دمحم ، جغرافية السكان أسس وتطبيقات ،دار المعرفة الجامعية ،الطبعة الثانية،.1

عداد العام للسكان سنة الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،مصلحة اإلحصاء والتعداد،النتائج النهائية للت.2
 .م1273،1291،1221،2332

فائد، إبراهيم دمحم ،االتجاه المكاني لتطور نطاقات الكثافة السكانية بمنطقة تاجوراء ،بحث منشور ،مجلة كلية .3
 .م2313،" 22"اآلداب جامعة طرابلس ،العدد 

  تاريخ أو عدد للطبعة،ص الشلقاني ،مصطفى ،طرق التحليل الديمغرافي ،مطبوعات جامعة الكويت ،بال.1

ـ  2333مفتاح دمحم، دراسة في جغرافية السكان بمنطقة زليتن ،رسالة ماجستير غير منشورة ، البطاع ،.1
 .م2331
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