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 مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية

مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن المنظمة الليبية الدولية لألخصائيين       
االجتماعيين والنفسيين, تهدف إلى تشجيع الباحثين على النشر والمساهمة في دعم الحركة 

 .العلمية في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 أوال: قواعد وشروط قبول النشر:

 تنشر المجلة البحوث والدراسات العلمية باللغة العربية أو االنجليزية أو الفرنسية.  -1

أن يتسم البحث باألصالة والقيمة العلمية, وتتوافر فيه شروط البحث العلمي واستخدام  -2
 الطرق المنهجية المتعارف عليها .

ائل ال تنشر المجلة المقاالت والتقارير وملخصات اطروحات الدكتوراه أو رس -3
 الماجستير. 

 أن يكون البحث مكتوبا بلغة سليمة , خالية من األخطاء اللغوية أو المطبعية. -4

البحوث والدراسات المقدمة تعبر عن رأي أصحابها, وال تعبر بالضرورة عن رأي  -5
 المجلة أو أعضائها.

 ثانيا: مواصفات البحث:

 سم(. 22/21(, بأبعاد )A4استخدام تنسيق ورق ) -1

 صفحة. 22صفحة وال يزيد عن  15صفحات البحث عن ال يقل عدد  -2

كتابة بيانات البحث في الصفحة األولى بحيث تشتمل على: اسم الباحث, الدرجة  -3
الجامعة أو المركز البحثي(, رقم  –الكلية  –العلمية, المؤسسة التابع لها ) القسم 

لباحث بمتن الهاتف, البريد االلكتروني, مع مراعاة عدم ذكر البيانات الشخصية ل
 البحث.

( غامق للعنوان الرئيس, 14, وحجم الخط )simplified Arabic ) استخدام خط ) -4

 ( للمتن.12و)

 يشار للمراجع بمتن البحث , يذكر ) لقب المؤلف, سنة النشر: رقم الصفحة(. -5

 كتابة المراجع في نهاية البحث على أن ترتب هجائيا. -6



 ثالثا: إجراءات النشر:

 ى مجلة البحوث اإلنسانية واالجتماعية.إرسال البحوث إل -1

 ترسل نسختين من البحث مطبوعة, ونسخة على قرص مضغوط.  -2

 يرفق ملخص باللغة العربية للبحوث المكتوبة باللغة االنجليزية أو الفرنسية. -3

يحق ألصحاب البحوث المنشورة بالمجلة الحصول على نسختين من العدد المنشور به  -4
 بحوثهم.

ء رائيهم من حيث قدمة للتحكيم العلمي من ذوي االختصاص إلبداتخضع البحوث الم -5
صالحيته للنشر احث بقواعد البحث العلمي وتحديد للبحث ومدى التزام البالقيمة العلمية 

 من عدمه.

يخطر الباحث بقبول بحثه من عدمه في غضون شهرين من تاريخ استالم البحث كحد  -6
 أقصى. 

المحكمين يلتزم الباحث بإجراء التعديالت وإعادة البحث في حالة وجود مالحظات من  -7

 ( يوما.15في فترة ال تتجاوز )

 رابعا: رسوم النشر:

 ( دينار ليبي أو ما يعادله من العمالت األخرى.152يتم دفع رسوم النشر ) -1

 ال يتم استرجاع القيمة سواء قبل البحث للنشر أو لم يقبل.  -2

 للتواصل يمكنكم االتصال على:

00218 928824677 
00218 928824965 

 البريد االلكتروني:
    Mansour.amarah@yahoo.com 
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 الفتتاحيةا

اللهم وسلم  لم يعلم وصلي الذي علم بالقلم علم االنسان ماالحمد هلل 

 وصحبه أجمعين محمداَ وعلى أله  وبارك على سيدنا

 وبعد

يسر هيئة التحرير ان تتقدم باسمى عبارات الشكر والعرفان لكل من أسهم في    
 ،وأبحاث علمية متخصصة اتهم القيمة من خالل دراساتاثراء هذه المجلة بمشارك

صة في مختلف بموضوعات علمية متخص العدد الخامسلكل المهتمين نقدم 

المجاالت, تهدف الى اثراء المعرفة العلمية والمساهمة في عرض المشكالت 

 االجتماعية والنفسية واقتراح الحلول العلمية لها.

ان الدراسات العلمية المتعمقة لمختلف جوانب الحياة السياسية واالقتصادية       

ً مستقالً بعيدا واالجتماعية والنفسية تمثل تراثا معرفيا يمكن ان يؤسس  لبناء نظريا

عن أي أيديولوجيا ال تخدم قضايا المجتمع, كما ان بالعلم والبحث الجاد والدراسات 

الحديثة يمكن ان نكون كيانا علميا, ال يخضع لسيطرة فكر ال يستجيب لواقعنا بل قد 

 يكون عائقا امام احداث أي تغيير أو تطوير لمجتمعنا.

زيدا من البحث تفرضها ظروف واقعية وموضوعية, وبالتالي فالدعوة لم      

تستوجب العمل على طرح رؤى وأفكار جديدة تنطلق من واقع المجتمع وتسعى 

لتزويده بالقوة الكامنة بداخله, لتكشف اإلمكانات المتاحة والطاقات غير المستغلة 

 دم.التي يمكن ان تنهض بالمجتمع وتخرجه من براثن التخلف الى رحاب العلم والتق

 

 اسرة تحرير المجلة
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 لخدمة االجتماعيةللعمل في مجال االمهنية  اتالضغوط

- : دادــــاع

 يمحمد عبد اهلل الكموش /كتوردال

 عمارة الطيفمنصور / الدكتور

 :مقدمة

مهام عملهم المهني في إطار تفاعل العاملين في مجال الخدمة االجتماعية يمارس  

الممارسة وتساندها وتفضي بها مجموعة من المتغيرات والعوامل التي من شأنها أن تدعم تلك 

إلى تحقيق معدالت عالية من الكفاءة والجودة والفاعلية وتساعد على تنميتها وتطويرها والرقي 

 .بأبعادها عناصرًا وآليات ونتائج

 مختلف المجاالت فياالجتماعية  فإن الممارسة المهنية للخدمة ىأخر  ناحيةومن  

لمعطيات السلبية التي تؤلف مجتمعة واقعًا معرقاًل لتلك قد تواجه العديد من ا المجتمع الليبيب

ويحد من قدرتها على إحداث التأثيرات ، يعوق ما تصبو لتحقيقه من نتائج وغايات  ، الممارسة

المهنية المرغوبة في حياة الوحدات االجتماعية التي تتعامل معها سواء كأفراد أو جماعات أو 

 .مجتمعات

 من كفاءة ن مخرجات الممارسة المهنية للخدمة االجتماعيةوتأسيسًا على ما سبق فإ 

بالعديد من العمليات المهنية  قيام اإلختصاصي االجتماعيوفاعلية وجودة ما هي إال محصلة 

، وهذا  المتفاعلة مع مجموعة من المعطيات والظروف التي تعد بمثابة مدخالت لتلك الممارسة

ما هي االجتماعية أن مخرجات الممارسة المهنية للخدمة ما يقود إلى االعتقاد بصحة االفتراض ب

إال دالة ونتاج التفاعل بين التدخالت المهنية التي يقوم لها االختصاصيين االجتماعيين وجملة 
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ضمن دائرة قدرتها على الفعل ف والمعطيات التي تتم في إطارها تلك الممارسة وتقع الظرو 

 .والتأثير

اإلنعكاس واألثر الذي يحدثه واقع الممارسة المهنية للخدمة وتجدر اإلشارة إلى أن مدى  

يتعدى دائرة فاعلية وكفاءة وجودة تلك الممارسة ويتجاوز حدودها ليطال المكون  االجتماعية

تتعلق بالبناء مقومات معطيات و من خالل ما ينتج عنه من  الشخصي لإلختصاصي االجتماعي

، والتي عقلية الو  واالجتماعيةنفسانية العضوية و عاده الوالتكوين الشخصي للممارس في جوانبه وأب

وتعينه  ، إما أن تتجه صوب دعم وتأكيد مقومات الشخصية المهنية لإلختصاصي االجتماعي

على تحقيق نجاحات مهنية متميزة تؤكد جدوى الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية وتدعم قيمتها 

في أبعادها المتعددة خصية المهنية الش هالسلبي على مقوماتوأهميتها، وأما أن تنحو تجاه التأثير 

ممارسته ألدواره عن  ةومجسدة حالة من االحساس والشعور باالرهاق والتعب والضيق الناتج

الضغوط "مهنية وقيامه بأداء مهام عمله المهني وهي الحالة التي يطلق عليها مصطلح ال

 ".المهنية

ينجم عنها  قد ارسة المهنية للخدمة االجتماعيةوخالصة ما سبق تنحصر في أن المم 

التي تكون نتاجًا ، و جتماعيين الا نختصاصيياال والشعور بالضيق التي يعانيهاحالة من الضغط 

إلى ، وتفضي  تعد بمثابة أسباب ومصادر لتلك الضغوطومتفاعلة لعوامل ومعطيات متعددة 

 . والمجتمع ككل تماعي والمؤسسةشمل االختصاصي االجسلبية تأثار إنعكاسات ونتائج و 

المهنية للعمل في إلى دراسة وتحليل الضغوطات  يعمد الباحث  من خالل هذا البحثو  

- : التالية خالل تناول القضايا البحثية من وذلك،  مجال الخدمة االجتماعية

 . للعمل في مجال الخدمة االجتماعيةهنية الم اتطو مفهوم الضغ -1

 .هنية للعمل قي مجال الخدمة االجتماعيةلما اتمصادر الضغوط -2
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 .للعمل قي مجال الخدمة االجتماعيةالمهنية  اتآثار الضغوط -3

- :الخدمة االجتماعية اللعمل في مجال  المهنية اتطو الضغامفهوم  -1

المهنية وذلك  اتال يوجد حتى وقتنا الراهن إتفاق بين المتهمين حول مفهوم الضغوط 

في عديد من (   The stress)هتمام بدراسة وتحليل موضو  الضغوط بالرغم من تنامي اال

مجاالت المعرفة اإلنسانية خاصة تلك التي تهتم بتناول قضايا السلوك اإلنساني كعلم النفس وعلم 

اإلجتما  وعلم اإلدارة وغيرها من العلوم التي إهتمت بدراسة وتحليل مظاهر السلوك البشري في 

 .مختلف مجاالت العمل

وفي سياق تحديد مفهوم الضغط فإن المعنى اللغوي لهذا المصطلح يشير إلى التعب  

ليدل (   stres) واإلنعصاب، كما يستخدم مصطلح ضغط كترجمة لمصطلح  واإلجهادوالمشقة 

على بدائل متعددة كالكرب والشدة واإلجهاد والضائقة واالنعصاب والتوتر والمشقة والصرا  

 .(1)سيواألزمة والتأزم النف

ويشير مفهوم الضغط في بعض القواميس اإلنجليزية إلى القوة الخارجية التي يتعرض لها  

اإلنسان الذي يجهد نفسه من خالل ما يقوم به من محاوالت لمقاومتها ويشعر باإلرهاق نتاج 

 .(2)لذلك

ومن خالل هذا فإن المدلول اللغوي لمصطلح الضغط يشير إلى حالة من الشعور  

س بالتعب واإلرهاق والشدة والضيق والمشقة واإلجتهاد والتوتر التي يتعرض لها اإلنسان واإلحسا

 .نتاجًا للعديد من المعطيات الذاتية والموضوعية التي تشكل واقع حياته

ويرتبط مصطلح الضغط في هذا البحث بمصطلح المهنية ليشير إلى نمط محدد من  

سة الفرد لما يتطلبه عمله المهني من مهام وواجبات الضغوط وهو ذلك النمط الذي ينتج عن ممار 

 .وأعمال وأنشطة
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ولقد عرفت الضغوط المهنية بالعديد من التعريفات التي عكست صعوبة الوصول إلى  

 .تعريفًا واحدًا جامعًا مانعًا لهذا المصطلح يحدد جميع جوانبه ومضامينه

لتوثر نها الظروف المرتبطة باالضغوط المهنية على أ(  Mandler –ماندلر  )فقد عرف  

التي تستلزم نمطًا من إعادة التوافق عند الفرد والتي تنتج والتغيرات والشدة الناتجة عن المتطلبات 

من المعطيات السلبية من بيئته العمل كصرا  الدور والعبء الوظيفي ومشكالت اتخاذ القرار 

 .(3)عمل والقلق وسرعة ضربات القلبويؤدي إلى إستجابات سلبية لدى الفرد لعدم الرضا عن ال

ضغوط العمل بأنها حالة (  Beer and Neuman _ ونيومانر بي )كما عرف كل من  

ناشئة عن تفاعل الظروف المتعلقة بالعمل مع الفرد لكي تتغير حالة البدنية والعقلية وبحيث يجبر 

 .(4)على التحول عن ممارسته لعمله بصورة طبيعية

إلى أن الضغوط المهنية هي مواقف تتفاعل فيها العوامل  ( ودكشر عمار  )ويشير  

الوظيفية لدى العامل مما يتسبب عنه تغيرًا من حالته النفسية والجسمية ويجعله ينحرف عن عمله 

 .(5)االعتيادي

الضغوط المهنية على أنها حالة من االجهاد العقلي  ( جبريل فاروق) عرف كذلك فقد و  

لحوادث أو نتاجًا لعدم الرضا أو تبعًا للصفات العامة التي تسود بيئة والجسمي الناتجة عن ا

 .(6)العمل أو التي تحدث نتاجًا للتفاعل بين هذه المسببات جميعاً 

وبالنظر في جملة ما تضمنه هذا التعريف من معاني ودالالت يمكن أن نستخلص عدة  

في المجتمع الليبي االجتماعيين  حقائق نحدد من خاللها مفهوم الضغوط المهنية لدى المختصين

 :باعتبارها
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حالة من اإلجهاد والتعب واإلرهاق والتوتر التي قد يمر بها االختصاصي االجتماعي، وتعد - أ

بمثابة عراقيل وصعوبات ومشكالت تعترض قيامه بمهام دوره المهني وتعوق إستمراريته 

 .من أدائه

جتماعيين نتاجًا لعديد من العوامل والمتغيرات تنشأ الضغوط المهنية لدى االختصاصيين اال- ب

والمعطيات التي يتفاعل معها اإلختصاصي االجتماعي عند قيامه باألنشطة والمهام 

واألعمال التي يتطلبها أدائه لدوره المهني، والتي تعد بمثابة مسببات ومصادر للضغوط 

 .المهنية لديه

االجتماعي، وذلك تبعًا لما لها من آثار تؤثر الضغوط المهنية سلبيًا على االختصاصي - ج

نعكاسات سلبية تجبره على التحول عن ممارسة مهام عمله المهني بصورة طبيعية،  وا 

وتدفعه إلى اإلحساس بعدم االرتياح والقلق واالستياء وتؤدي إلى إحداث تغيرات سلبية في 

صورة االعتيادية حالته الجسمية والنفسية تحد من قدرته على ممارسة عمله المهني بال

وتدفعه إلى البحث على األساليب والوسائل التي يمكن بواسطتها إيجاد الحلول المناسبة 

 .لها

للعمل بمجال الخدمة إلى أن مفهوم الضغوط المهنية  اإلشارةيمكن  السياق وفي هذا 

 ةتماعياالج إلرهاق الناتجة عن تفاعل الممارس للخدمةيشير إلى حالة من التعب وا االجتماعية

، والتي ينتج عنها تغيرًا  مع الظروف والمعطيات الواقعية التي تمثل الوسط الذي يعمل في إطاره

في حالته الجسمية والعقلية واالجتماعية والنفسية تجعله ينحرف عن ممارسة عمله المهني 

يجاد الحلول المناسبة لهاا إلىعتيادية وتدفعه بالصورة اال  .لعمل على إزالتها وا 

 

 



 

81025 

 

 
8102

- : للعمل في مجال الخدمة االجتماعية نية مصادر الضغوط المه -2

تتعدد األسباب والعوامل التي قد تكون مصدرًا بضغوطات العمل، وفي هذا االطار يشير  

إلى أن ضغوطات العمل ترجع إلى أسباب داخلية وأخرى خارجية حيث تكون (  Millerميلر  )

ون نابعة من األفكار الخاطئة والمعتقدات أسباب الضغوطات المهنية داخلية حينما تك

واالفتراضات غير الواقعية، فاإلنسان في حياته تقابله حاجات متعددة ومشاكل كثيرة ومحاولته 

العيش فوق قدراته الشخصية تفضي به إلى الضغوطات وتكون أسباب الضغوطات المهنية 

لمعتقدات والصرا  بين العادات خارجية حينما تكون نتاجًا للمواقف كضغوط القيم والمبادئ وا

 .(7)والتقاليد التي يتمسك بها الفرد وبين الواقع

- : أسباب ضغوطات العمل إلى نوعين هما ( عسكرسمير ) كما قسم 

العوامل الشخصية المرتبطة بنمط الشخصية ومصدر الضبط والقدرات والحاجات ومعدل - أ

 .األقربالتغير في حياة الفرد وغيرها من السمات الشخصية 

العوامل التنظيمية التي منها غموض الدور واالختالف المهني تعارض الدور عبء العمل - ب

المسؤوليات المستقبل الوظيفي ضعف مستوى لمشاركة وعدم توفر المساندة 

 .(8)االجتماعية

مسببات ضغوط العمل في صنفين رئيسيين  ( حمدي ياسين وآخرون) صنف كذلك فقد و  

ى عوامل ذات عالقة بيئية العمل متمثلة في متطلبات العمل والتعارض في علأولهما مل تيش

األدوار وعدم وضوح المسؤوليات وزيادة العبء الوظيفي وقلته، والمسؤولية عن اآلخرين وغياب 

ويتضمن الدعم االجتماعي من الزمالء وغياب المشاركة في القرارات وبيئة العمل المادية، 

عالقة بسمات الفرد وخصائصه الشخصية الشخصية ذات الوامل عال عدد منالصنف الثاني 



 

81026 

 

 
8102

كنمط الشخصية والفروق الفردية ومركز التحكم وخبراته الشخصية وقدراته وحاجاته اإلنسانية 

 .(9)ومدى قدرته على التوافق مع متطلبات التنظيم

أن أسباب الضغوط المهنية تنتظم في أربع مجموعات (  كويك وكويك )ويرى كل من  

يتعلق البعض منها بمتطلبات العمل المهني ويتعلق البعض األخر بمتطلبات الدور المهني في 

حين يتعلق المجموعة الثالثة بمتطلبات محيط العمل أما المجموعة الرابعة فتتعلق بالعالقات في 

 .(11)بيئة العمل

قعات غموض الدور والتو  المهنية في العوامل المسببة للضغوط( فونتانا ) ويحدد  

نعدام سلطة إتخاذ القرار واإلفتقار إلى التأييد والمساندة  والدعم االجتماعي وعدم المرتفعة للذات وا 

وجود القيادة الحكيمة وعدم كفاءة التدريب على المهارات الوظيفية وعدم القدرة على أداء مهام 

 .(11)يةالعمل الوظيفي إضافة إلى المشكالت الشخصية واألسرية واإلجتماعية والمال

ولقد إهتمت العديد من الدراسات والبحوث العلمية بدراسة وتحليل مصادر الضغوطات  

المهنية لدى فئات مختلفة من العاملين، وأسفرت على العديد من النتائج العلمية التي حددت 

وفي مؤسسات  متعددةمهنية مصادر الضغوطات المهنية التي يتعرض لها العاملين في مجاالت 

 & Stora_ستورا وكوبر  )، حيث تبين من الدراسة التي قام بها كل من وعة عمل متن

Cooper  ) أن من أبرز مصادر ضغوطات العمل التي يتعرض لها المديرون في الشركات

اإلدارية التي تبرزها التعرض لالنتقادات  اإلستراتيجيةالفرنسية الضغوطات المترتبة على تطبيق 

رتكبونها وعدم مكافئتهم على النتائج الجيدة واالنجازات التي يحققونها التي ي األخطاءواللوم على 

إضافة إلى الضغوطات المتعلقة بتنظيم عالقات العمل وخاصة فيما يتعلق بشعورهم بأنهم 

على إيجاد الحلول للخالفات والمنازعات والصراعات التي تحدث بين العاملين تحت  المسئولون

مع العمالء والعمل على إرضائهم، كما تبين من الدراسة ذاتها أن  والدخول في مفاوضات إشرافهم
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المديرون بالشركات الفرنسية يتعرضون إلى ضغوطات عمل مترتبة على التعامل مع األحداث 

 . (12)اليومية واتخاذ القرارات وتنفيذ قرارات اإلدارة العليا ومتابعة التغيرات التقنية

أبرز مصادر ضغوطات و  أن اهم( أبولبادة  هند) بهاكما إتضح من الدراسة التي قامت  

العمل لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة اليرموك باإلردن تتمثل في الضغوطات المتعلقة 

بطبيعة مهنة التدريس الجامعي وطبيعة العمل اإلداري والعالقات مع الزمالء والطالب إضافة 

 .(13)إلى مقومات البيئة التدريسية

أن (  Scherer & goyer –سكرر وجوير  )ن من الدراسة التي قام بها وكذلك فقد تبي 

من أهم مصادر ضغوطات العمل لدى العاملين في عدة شركات مالية وصناعية المهام الجديدة 

التي يكلفون بها والعالقات مع الرؤساء، وعدم وضوح معايير األداء، والسلوك المتقلب للمشرفين، 

أداء العمل، واالجهاد والناتج عن العبء الوظيفي، وعدم كفاية عدد  وتدخل اإلدارة المستمر في

 .(14)العاملين، وضعف مستوى التدريب للموظفين الجدد، والعالقات مع الزمالء والعمالء

أن أهم مصادر ضغوطات العمل التي  ( فائزة الفاعوري) وتبين من الدراسة التي أجرتها 

المعانين من خصائص ردن تتمثل من ظروف العمل مع تواجه معلمات التربية الخاصة في األ

 .(15)ع الزمالءمت قاالمتعلمين، والمناهج واألدوات والوسائل التعليمية، وخصائص المعلمة، والعال

أن أهم مصادر ضغوطات العمل ( خالد الكخن ) ينت الدراسة التي قام بها بفي حين 

ية بفلسطين تتمثل في الدخل والمناهج التي تواجه معلمي التربية الخاصة من الضفة الغرب

الدراسية وفرص النمو المهني والمكانة االجتماعية وظروف العمل وعبء العمل والعالقات مع 

 .(16)الزمالء
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أن من أهم مصادر ضغوط العمل  ( سمير عسكر) كما اتضح من الدراسة التي أنجزها 

ة المتحدة حجم العمل وفرص النمو لدى العاملين في قطا  المصارف في دولة االمارات العربي

 .(17)والتقدم المهني وهيكل الوظيفة ونوعية العمل وغموض الدور وصرا  األدوار

ومن خالل مراجعة نتائج الدراسات السابقة ومقارنتها يتضح أن مصادر ضغوط العمل قد 

مجاالت إختلفت وتنوعت بإختالف وتنو  فئات العاملين وطبيعة األعمال التي يمارسونها وال

 .المكانية والزمانية والبشرية التي أجريت فيها تلك الدراسات

إال أنه وبصورة عامة يمكن اإلشارة إلى أن أبرز مصادر ضغوطات العمل التي  

أوضحتها تلك الدراسات تتمثل في المقومات اإلدارية بمؤسسة العمل متمثلة في االستراتيجية 

راف اإلداري المناسب وطرق التحفيز المتوفرة للعاملين اإلدارية وسياسات العمل ومدى توفر االش

ونمط العالقة مع الرؤساء إضافة إلى طبيعة العمل وحجمه وما يتطلبه من مهام وواجبات وما 

يترتب عليه من مسؤوليات والعائد المادي المتحصل عليه ومدى توفر الوسائل واألدوات الالزمة 

ه وما يرتبط به من خالفات وصراعات، إضافة إلى النجازه ومدى ووضوح الدور المترتب علي

نمط العالقات مع الزمالء والعمالء وما يتميزون به من خصائص وبيئة العمل المادية 

فسية وما تتضمنه من مقومات وظروف ، اضافة الى جملة المصادر الشخصية واالجتماعية والن

از به من خصائص وسمات المتعلقة بالبناء الشخصي للفرد متضمنا نمط شخصيته ومايمت

 .عضوية واجتماعية ونفسانية وعقلية 

ضغوطات العمل في مجال الخدمة  وأسبابمصادر  أهمفانه يمكن تبيان  وفي هذا السياق

- : فيمايلياالجتماعية 

ة في مجموعة المتغيرات المتعلقة بالسمات والخصائص والمتمثل -:الذاتية  المصادر -1

النو  ، ، والتي من بين أبرزها ، دمة االجتماعية الشخصية للعاملين في مجال الخ
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والعمر ، والحالة الزواجية ، ونمط الشخصية ، والفروق الفردية ، ومستوى االنفعالية ، 

ونمط التفكير، والقدرات العقلية ، والخبرات السابقة ، ومركز التحكم ، والحالة الصحية 

وماسوها من سمات  ، جتماعية والعقليةوالقدرات والمهارات واالستعدادات اال ، والبدنية

وخصائص فارقة بين العاملين في مجال الخدمة االجتماعية ، والتي يمكن التعرف 

عليها من خالل توجيه البحث العلمي إلجراء البحوث والدراسات العلمية الهادفة الى 

تحليل وتفسير ضغوطات العمل في مجال الخدمة االجتماعية بالمجتمع الليبي في 

 . وء المتغيرات الشخصية للممارسين ض

ويندرج ضمنها جملة المتغيرات الموضوعية التي تشكل : المصادر الموضوعية   -2

العاملين في  إطارهالمحيط المادي واالجتماعي والثقافي والنفساني الذي يمارس في 

ويتفاعلون معها بصورة دائمة ومستمرة ،  أعمالهممجال الخدمة االجتماعية مهام 

المتغيرات التنظيمية المتعلقة بطبيعة العمل ومتطلبات ي يمكن أن نبين أبرزها في والت

المترتبة عليه ونمط العالقات  توالمسؤولياوكم العبء  ، أدوارهمهامه وطبيعة  أداء

التي تسود بيئة العمل ، ومدى المجال المتاح للمشاركة فيه ، ومدى توفر المقومات 

 .مارسة لظروف المادية الالزمة للموا

ضرورة القيام بدراسات وبحوث علمية تستهدف الكشف على  تجدر اإلشارة إلى ومن هنا 

المصادر الموضوعية للعمل في مجال الخدمة االجتماعية في المجتمع الليبي ، وبغرض 

  .تشخيصها 

- : للعمل في مجال الخدمة االجتماعيةالضغوط المهنية أثار  -3

إهتمت العديد من ام العلمي بدراسة ضغوطات العمل في سياق تطور وتنامي االهتم 

، وما تؤدي إليه من تغييرات  سلبية وأثارانعكاسات من بتبيان ما ينتج عنها الدراسات العلمية 
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ومن خالل مراجعة نتائج ،  غير مرغوبة على الجوانب الشخصية للعاملين وعلى مؤسسة العمل

 يان أهم اآلثار الناجمة على ضغوطات العملعرض وتب يمكنماتوفر من دراسات وبحوث علمية 

 :فيما يليبصورة عامة 

والتسرب ، توجد عالقة قوية بين مستوى الضغط المهني ومعدالت التغيب عن العمل - 1

 .(18)الوظيفي بين العاملين

توجد عالقة عكسية بين مستوى الضغوط المهنية ومعدالت األداء واالنتاجية فكلما زاد - 2

 .(19)المهني إرتفاعًا بشكل حاد كلما إنخفض معدل االداء واالنتاجيةمستوى الضغط 

توجد عالقة طردية بين مستوى الضغط المهني ومعدل ترك الخدمة واالنسحاب من - 3

 .(21)العمل

تؤدي الضغوطات المهنية إلى ارتفا  معدالت التغيب عن العمل بين العاملين، وزيادة - 4

تخاذ قرارات غير حوادث العمل، وضيا  الوقت وال نخفاض مستوى جودة الخدمة، وا  جهد وا 

دقيقة، وفساد العالقات بين العاملين وبينهم وبين العمالء، وتدني مستوى االداء 

 .(21)واالنتاجية

تؤدي الضغوط المهنية إلى ظهور الكثير من المشكالت التي تحمل مؤسسة العمل - 5

تكاليف الناجمة عن ارتفا  ومعدالت وضيا  للوقت نتاجًا لل ، تكاليف وخسائر مالية

نخفاض معدالت  ، الغياب  .(22)نفقات العالجارتفا  و ،  األداءوا 

وعدم القدرة على التحمل ، توجد عالقة دالة بين االحساس بالضغط المهني وسمات القلق - 6

 .(23)والميل لالغتراب بين األفراد، ، والعصابية  وعدم الثقة من النفس، 
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وقرحة ، والصدا  النصفي ، مباشرة بين الضغوط المهنية وأمراض القلب  توجد عالقة- 7

ضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء، الربو مرض و ، المعدة  وزيادة نشاط الغدة  ، وا 

 .(24)الدرقية واألمراض الجلدية

، وسهولة إثارته النفسي ، إن الضغوط المهنية تؤدي إلى إحساس الفرد بعدم االستقرار - 8

نعدام إحساسه بالصحة والسعادة،  ونزوعه إلى الشكوى التخيلية ، تقلب مزاجهو  ، وا 

، وزيادة معدالت القلق  واإلهمال ،والتحول من إتسامه بالدقة والحرص إلى الالمباالة 

 .(25)وضعف القيود األخالقية واالنفعالية، والوساوس ، والعدوانية  المفرطة ، والحساسية

الكوابيس و ، والفز  الليلي ، واألرق ، نية إلى إضطرابات النوم تؤدي الضغوط المه- 9

والشك في ، وقلة الحماس  ، وكثرة التخيل ، الذهنوشرود ، واألحالم المزعجة 

 .(26)الزمالء

 ، تعاطي الفرد للمخدرات والكحول والتدخينزيادة احتمال تؤدي الضغوط المهنية إلى - 11

وتفقده ، ويصبح غير قادر على مواجهة مشكالته ، ة وتجعله يتخلى عن أهدافه في الحيا

وغير مبال باآلخرين واألحداث  ، وعدوانياً ، وتجعله سريع الغضب واالنفعال ، حماسه 

 .(27)، وتفقده االهتمام بمظهره الشخصي سة هواياتهر مما االجتماعية، ويتوقف عن

رد سواء بفقدان الشهية أو تؤدي الضغوط المهنية إلى إضطرابات األكل والشرب لدى الف- 11

في األكل أو بالتركيز على نو  واحد من األطعمة أو التركيز على وجبة  بزيادة الرغبة

 .(28)واحدة

وعدم قدرته على التركيز ، إن من بين اآلثار السلبية للضغوط المهنية ميل الفرد للغضب - 12

 .(29)ونظرته السوداوية للحياة، 
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رون بالتعب واالرهاق واالكتئاب ال يتمتعون عادة باالخالص إن العاملين الذين يشع- 13

 .(31)للمهنة التي يمارسونها

ضطرابات ، والصدا   ، وفقدان الشهية ، تؤدي الضغوط المهنية إلى إرتفا  ضغط الدم- 14 وا 

 .(31)والحساسية الجلدية ، واالنهاك الجسمي، الجهاز الهضمي 

العائلي والطالق خاصة في حالة عمل كل من تؤدي الضغوط المهنية إلى التفكك - 15

 .(32)الزوجين

ويقلل من  ، يؤدي إرتفا  معدل الضغوط المهنية إلى إضعاف جهاز المناعة عند الفرد- 16

 .(33)قدرة جسمه على مقاومة اإلصابة بالكثير من األمراض المزمنة والخطيرة

فيعمدون  ، اس في السلوك الهدامإن الضغوط المعنية قد تجعل األفراد أكثر عرضة لإلنغم- 17

إلى إنتهاج السلوك التخريبي الذي يكلفهم ويكلف مؤسسة العمل والمجتمع موارد مالية 

 .(34)كبيرة

نعزاله عن الوسط االجتماعي الذي يعيش ، تؤدي الضغوط المهنية إلى إنسحاب الفرد - 18 وا 

نعدام تحمله للمسؤولية في إطاره ته اليومية والتزاماته المعتادة، وفشله في أداء واجبا ، ، وا 

 .(35)وتدهور إنتباهه وتركيزه وضعف ذاكرته، وحدوث إضطرابات في نمط تفكيره

تترتب على الضغوطات المهنية للعاملين  قد التي اآلثار أهمنوجز  أنيمكن  ماسبقومن خالل 

- : األتيفي مجال الخدمة االجتماعية في 

والصحة الجسمية للعاملين في مجال لعضوية تؤثر الضغوط المهنية على النواحي ا -1

 وارتفا  الجسمي واإلنهاكالخدمة االجتماعية من خالل مالها من عالقة بالتعب 

القلب والصدا  النصفي والقرحة والقالون العصبي وضغط  بإمراض إصابتهماحتماالت 

اتجة على الصدرية الن واألمراضالغدة الدرقية  وأمراض الجلدية واألمراضالدم والسكري 
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ضعافالتدخين  بالعديد  اإلصابةجهاز المناعة مما يقلل من قدرة الجسم على مقاومة  وا 

ماقد ينتج عنها من سلوكيات غير صحية  إلى إضافةالخطيرة والمزمنة  ضاألمرامن 

 .كتعاطي المخدرات والخمور 

ل الخدمة للضغوط المهنية انعكاساتها السلبية على الجوانب االجتماعية للعاملين بمجا -2

االجتماعية ، حيت قد تحد تلك الضغوط من قدرتهم على التفاعل االجتماعي االيجابي 

وفساد عالقاتهم بغيرهم وتدني قدرتهم على التكيف االجتماعي وتكوين  اآلخرينمع 

االنعزال واالغتراب وعدم المباالة كما قد  إلىعالقات ايجابية ومثمرة مما قد يدفعهم 

 .التفكك العائلي والطالق  إلىية تفضي الضغوط المهن

تدهور الصحة النفسية  إلىتؤدي الضغوط المهنية للعمل في مجال الخدمة االجتماعية   -3

واالستقرار  األمنمتمثلة في ارتفا  معدل االنفعالية والشعور بعدم للعاملين بهذا المجال 

عدم الثقة بالنفس و  والعصابيةوالقلق وتقلب المزاج وفقدان الحماس وعدم الرضا  واألرق

والعصبية كالدهان والوسواس والهلوسة  النفسانية باألمراض اإلصابة إلىوقد تفض 

 .واالنفصام العقلي 

السلبية  اآلثارينجم عن الضغوط المهنية للعمل في مجال الخدمة االجتماعية العديد من  -4

 وانعدام هنبشرود الذ إلىعلى الصحة العقلية للعاملين بهذا المجال ، فهي قد تفضي 

واتجاهات سوداوية وسلبية وهدامة واضطراب التفكير  أفكارالقدرة على التركيز وتكوين 

 الذاكرةوالتحليل السليم وتدهور االنتباه وضعف  والتذكروعدم القدرة على الفهم  واإلدراك

ومن خالل هذا تجدر اإلشارة إلى أهمية توجيه البحث العلمي المحلي نحو دراسة وتحليل 

آلثار المترتبة على الضغوط المهنية للعمل في مجال الخدمة االجتماعية في المجتمع ا

 .يالليب
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 اتجاهات الطالب المعلم نحو مهنة التعليم بين الواقع والطموح 

                                 

        نجوى علي أبومعوال .أ

    إنتصار علي مذكور.أ  

 

:ملخص الدراسة  
هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات المعلمين نحو مهنة التعليم، كما هدفت إلى التأكيد على  هدفت     

مهنة ضرورة تكوين اتجاهات طلبة كلية التربية نحو مهنتهم المستقبلية، والتعرف على اثر االتجاهات نحو 

التدريس على النحو المهني للمعلمين، كما هدفت إلى الكشف عن أهمية االتجاه نحو المهنة في رفع من 

مستوى قدرات واستعدادات وعطاء المعلمين، ووضع التوصيات في ضوء نتائج الدراسات والتي تسهم في 

.االرتقاء بمختلف جوانب اإلعداد لمنتسبي هذه المهنة  

الدراسة أنه يمكن تمهين التعليم وجذب العناصر الممتازة لمهنة التعليم وتكوين وأظهرت نتائج        

اتجاهات نحو مهنة التعليم يحتاج إلى العديد والعديد من الدراسات وبخاصًة في الوطن العربي، فالحاجة 

ق تثقيف تدعونا إلى رفع التعليم إلى مهنة تتمتع بالمزايا التي تتمتع بها المهن األخرى، وذلك عن طري

سهامه  المجتمع بأهمية مهنة التربية والتعليم في تكوين األجيال التي ينشئها وأثره في تطوير حاضرة األمة وا 

في تحديد سمات ومستقبلها، وعلينا تكوين اتجاهات إيجابية لدى المعلمين نحو مهنة التعليم وذلك ألهميتها 

ناء إعداده في كليات التربية، المميزة وهذا عن طريق غرسها في الطالب المعلم أي أث  

كما توصلت إلى أن هناك خطوات لتحسن اتجاهات المعلمين نحو مهنة التعليم وهي من خالل        

تحسين ظروف المعلم االقتصادية، وتحسين الظروف االجتماعية والمعنوية للمعلمين، وتحسين ظروف 

ب المعلم بصفًة خاصة والمعلم بصفًة عامة العمل المدرسي، وهي مهمة في عملية تحسين اتجاهات الطال

.نحو مهنة التعليم   



 

810219 

 

 
8102

  :منها هذه النتائج توصلت الدراسة إلى توصيات ومقترحاتوفي ضوء 

ضرورة العمل تحديد معايير الختيار الطالب المعلمين األكفاء من الراغبين في االنتساب لكليات .1   

 .بمراعاة ميول الشباب ورغباتهم في مهنة في المستقبل التربية، من خالل تطبيق مبادئ التوجيه المهني،

 . االهتمام بالحالة المادية للمعلمين، وتقديم الحوافز والمكافآت للمعلمين المتميزين.2

ضرورة توجه القائمين على تنفيذ برامج إعداد االهتمام نحو التعرف على أسباب التي أدت إلى التدني في .3

حو مهنة التعليم والعمل للتغلب على تلك األسباب لما ذلك من انعكاسات على اتجاهات الطلبة المعلمين ن

 .مخرجات العملية التعليمية

السعي في عملية االرتقاء بمهنة التعليم، وذلك من خالل اإلعداد السليم للمعلمين، وأن ال يقتصر اإلعداد .4

نما يتعداها إلى بناء االت جاهات االيجابية نحو مهنة التعليم، وذلك من على الجوانب المعرفية و المهارية، وا 

 .أجل الرقي بهذه المهنة

العمل على وضع مهنة التعليم في مكانها الحقيقي، في صدارة المهن؛ ألنها بحق أم المهن جميعًا، فما .5

.من مهنة إال ويمكن أن نعد كوادرها من مخرجات مهنة التعليم  

:مقدمة   

وحيدة للتقدم والبناء والعمران وما من شك بأن مهنة التعليم قديمة قدم اإلنسان يعتبر التعليم الوسيلة ال       

ن كان قد تغيرت أساليبها وطرائقها بناءًا على تسار  المتغيرات الزمنية والمكانية، ولذلك كان الحرص  وا 

لزمنية والمكانية، الشديد من كافة دول العالم والمجتمعات بإعداد المعلم القادر على مسايرة جميع التغيرات ا

ذلك أننا إذا أردنا فردًا متميزًا على إطالق وظيفته أو مهنته ينبغي أن يوفر له معلمًا متميزًا يفتح له مغاليق 

العلم ويستنهض قدراته ويستحث طاقاته للتعلم وعلى ذلك فإن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التربوية 

[    485م،2119:ونمرسي وآخر ]  .تصلح بصالحه وتهن بوهنه  
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فاالهتمام بالمعلم يرجع إلى أن مهنة التعليم تعٌد أساسًا لجميع األنشطة االجتماعية واالقتصادية والثقافية   

في حركتها التطورية لمجتمع من مجتمعات، وكما قيل قديما من الفلسفة بأنها أم العلوم فإن مهنة التعليم 

مهن كافة ما هم إال من مخرجات النظم التعليمية بمختلف هي أم المهن جميعا؛ ألن العاملين في ال

مستوياتها، كما إنها المهنة المعنية ببناء اإلنسان وهذا أهم عمليات البناء على اإلطالق ومعينة باستثمار 

الموارد البشرية الذي يعد من أكثر االستثمارات عائدا؛ ومن خالل هذا البناء لإلنسان نتمكن من تنفيذ 

جيات والخطط التي تنهض بالمجتمع وتحقق تطلعات وموقعه الحضاري، فالجهد التربوي األصيل االستراتي

المطلوب في الوطن العربي لتفجير حضارة عربية أصيلة  البد أن تقوده أجيال المعلمين، حيث يزداد يوما 

ربية ترتد إلى عجزها عن بعد يوم اليقين بان أزمة المجتمع العربي ترتد إلى أزمة التربية أوال، وان أزمة الت

[17م، 1991: عبدالدليم]    .تكوين اإلنسان المنشود  

كما أصبحت كلمة معلم غير مناسبة للتعبير عن مهامه الجديدة المتمثلة في تصميم بيئة التعلم وتسهيل    

رشادهم وتوجههم نحو تحقيق األهد اف عملية التعلم لدى طلبته وتشخيص مستوياتهم، ومتابعة تقدمهم وا 

المنشودة، ويتعاظم هذا الدور في كونه  باني األجيال وباني المستقبل المنشود ألي أمة، فهو يعد العالم 

والعامل والطبيب والمحامي والمهندس والقاضي وكافة أفراد المجتمع األمر الذي يوجب االهتمام به بحجم 

تؤهله للقيام  بعمله خير قيام،  الدور الملقى على عاتقه، وضرورة إعداده على أساس خصائص ومتطلبات

ومن أهم هذه الخصائص إكتسابه اتجاهات إيجابية نحو مهنة التعليم، ولما كان التأهيل بكليات التربية 

لى  يهدف إلى رفع مستوى الملتحقين في جميع البرامج التي تقدمها تلك الكليات، إلى مستوى البكالوريوس وا 

            [         3م،2114: حسن. ]ة اتجاهاتهم نحو مهنة التعليمتنميتهم علميا ومهنيا ووظيفيا وتنمي

فاتجاهات المدرسين نحو مهنة التعليم من أهم العوامل التي تساعده على انجاز كثير من األهداف          

تعليم من التربوية وهذا يدعونا إلى حسن اختيار طلبة كلية التربية بناًء على رغباتهم واتجاهاتهم نحو مهنة ال

ناحية وتنمية هذه االتجاهات من ناحية أخرى حيث إن الطالب ذا االتجاه اإليجابي نحو مهنة التعليم 
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باإلضافة إلى الخصائص األخرى يحقق أهداف الكلية والفرد والمجتمع ككل، لذلك جاءت هذه الدراسة 

.لتكشف عن اتجاهات الطالب المعلم نحو مهنة التعليم  

-: مشكلة الدراسة  
نظرا ألهمية أن تكون هناك اتجاه نحو مهنة التعليم لدى المعلمين والمعلمات، فان هذه الدراسة هي    

:محاولة لإلجابة على بعض التساؤالت عليه فإن مشكلة الدراسة تكمن في اإلجابة على  التساؤالت التالية   

ما هي أهم مكونات االتجاهات نحو مهنة التعليم ؟            -1  

ف يمكن تمهين التعليم وجذب العناصر الممتازة لمهنة التعليم؟كي -2  

ما هي خطوات تحسن اتجاهات المعلمين نحو مهنة التعليم؟ -3  

: أهمية الدراسة  

:تبرز أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية      

تحقيق إسهامه في إلقاء الضوء حول أهمية تكوين اتجاهات مهنية لدى المعلم وذلك لكي ينجح في -

.األهداف التربوية المنشودة  

.التعرف على أهمية مهنة التربية والتعليم في بناء اإلنسان على نحو عام -  

تسهم هذه الدراسة في لفت نظر القائمين على العملية التعليمية إلى أهمية االتجاه نحو مهنة التعليم في -

نجاح المعلم في مهنته وأدائه لدور بحب وحماس نجاح العملية التربوية، وذلك لدور االتجاهات وأهميتها في 

.دفعه آلفاق من اإلبدا  واالجتهادورغبة ت  

: أهداف الدراسة  

:تهدف هذه الدراسة إلى    

.التعرف على اتجاهات المعلمين نحو مهنة التعليم  -1  

.التأكيد على ضرورة تكوين اتجاهات طلبة كلية التربية نحو مهنتهم المستقبلية -2  
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.ف على اثر االتجاهات نحو مهنة التدريس على النحو المهني للمعلمين التعر -3  

.الكشف عن أهمية االتجاه نحو المهنة في رفع من مستوى قدرات واستعدادات وعطاء المعلمين-4  

وضع التوصيات في ضوء نتائج الدراسات والتي تسهم في االرتقاء بمختلف جوانب اإلعداد لمنتسبي -5

.هذه المهنة  

: الدراسةمنهج   

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي والذي يهتم بتصوير ما هو كائن، أي الوضع الراهن أو    

الحادثة، فهو يصف خصائصها ومركباتها وتصف العوامل التي تؤثر عليها، والظروف التي تحيط بها، 

طالقًا من هذا التصوير الشامل ويحدد العالقات االرتباطية بين المتغيرات التي تؤثر على تلك الظاهرة، وأن

[96-95م،2119:المغربي]. يمكن التنبؤ واالستنتاج باألوضا  المستقبلية التي ستؤول إليه هذه الظاهرة  

:مصطلحات الدراسة  

استعداد وجداني مكتسب ثابت نسبيًا يحدد شعور الفرد وسلوكه نحو موضوعات معينة ليتضمن :"االتجاه

". فض قد تكون أشياء أو أشخاصًا أو أفكارًا لذات الفرد نفسهحكمًا عليها بالقبول أو الر   

[4، 2111: الركابي ومحمد]                                                                                 

ق مجموعة من المهام أو األعمال أو الوظائف والمستويات التي يتطلب أداؤها بنجاح وفاعلية، وتحقي:"مهنة

أهدافها القريبة والبعيدة وامتالك كفايات، أي مهارات معينة، ويتطلب إتقان تلك المهارات التدريب عليها في 

[4م،2119التميمي وآخرون،". ]مؤسسات خاصة  

شعور وجداني لدى الطالب المعلم، أي مجموعة من التصورات والمشاعر التي : االتجاه نحو مهنة التعليم

ة استجابات القبول أو الرفض التي يبديها حيال القضايا الجدلية والتي تتعلق يحملها ويظهرها في صور 

.  بالعمل في مهنة التعليم  
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بأنها موقف يعبر عن محصلة استجابات الفرد نحو موضوعات  لالتجاهات نحو مهنة: التعريف اإلجرائي

.المادة المتعلمة إما بالقبول والموافقة أو الرفض والمعارضة للموضو   

إلطار النظريا    

:مفهوم االتجاهات  

عبارة عن نزعات تؤهل الفرد لالستجابة بأنماط سلوكية محددة نحو أشخاص أو أفكار أو :"االتجاهات   

  ".حوادث أو أشياء معينة، وتؤلف فيما بينها نظامًا معقدًا تتفاعل فيه مجموعة كبيرة من المتغيرات المتنوعة

[ 365م،2113:سالمة]  

استعداد نفسي أو تهيؤ عقلي عصبي متعلم لالستجابة الموجبة أو السالبة نحو "بأنها مد زهرانحاويعرفها    

". أشخاص أو أشياء أو موضوعات أو مواقف أو رموز في البيئة االجتماعية التي تستثير االستجابة  

تقاده فيما الحالة الوجدانية القائمة وراء رأي الشخص أو اع"بأنها  1975 مصطفى سويفكما يعرفها    

".             يتعلق بموضو  معين، من حيث رفضه لهذا الموضو  أو قبوله ودرجة هذا الرفض أو القبول

[113م،2113:إبراهيم]                                                                               

:لالتجاهات ثالثة مكونات وهي: مكونات االتجاهات  

: (الوجداني، االنفعالي)طفي مكون عا.1  

يشير هذا المكون إلى أسلوب شعوري عام يؤثر في استجابة قبول االتجاه أو رفضه، وقد يكون هذا    

الشعور غير منطقي على اإلطالق، ويتألف هذا المكون من العواطف والمشاعر التي تظهر لدى صاحب 

ه ذلك الموضو  من درجة ما، أو نفوره منه من االتجاه في تعامله مع موضو  االتجاه، إنها تظهر في حب

[113م،2113:إبراهيم]   .درجة ما كذلك  
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:مكون معرفي أو عقلي.2  

يشتمل هذا المكون على المعلومات والمعارف التي تنطوي عليها وجهة نظر الشخص صاحب االتجاه     

ومات والحقائق حول موضو  االتجاه نحو شيء أو الحادثة أو الفكرة ذات العالقة بموقفه، وكلما زادت المعل

فالطالب الذي يمتلك اتجاهًا ايجابيًا قويًا نحو ، وكانت دقيقة وصحيحة، كان االتجاه مبنيًا على أسس سليمة

موضو  دراسي أو تخصصه مثاًل وعرف دوره في مجال خدمة المجتمع وضرورة دراستها وتطويرها حتى 

[365م،2113:ةسالم. ]تتحسن الحياة اإلنسانية بشكل عام  

: (أدائي)مكون سلوكي.3  

يشير إلى طريقة االستجابة التي يقوم بها الفرد، فعندما يمتلك الفرد مثاًل  اتجاهات سلبية نحو أشخاص    

معينين فأنه سوف يسعى إلى تجنب االلتقاء بهم وتحاشيهم، والعكس لو كان اتجاهه نحوهم ايجابيًا فسوف 

وهم، أي أن هذا المكون يتضمن جميع االستعدادات السلوكية المرتبطة باالتجاه نجده يسلك سلوكًا ايجابيًا نح

والمتمثلة باالستجابات الناتجة من تبلور المركبين المعرفي والوجداني، أو من المحصلة الناتجة من التفاعل 

عليم، مما قد يؤدي في بين المكونين بحيث يسلك المعلم سلوكًا ايجابيًا أو سلبيًا إزاء استخدام التقنيات في الت

[116م،2113:إبراهيم]  . النهاية إلى الوصول لدرجة من ميل أو رغبة نحو المهنة  

: خصائص االتجاهات  

.االتجاهات مكتسبة وليست مورثة أي يمكن تعليمها للفرد كما يمكن تعديلها بالتعلم والتعليم  – 1  

ت العلمية ، يمكن أن تكون اتجاهاته منبئات االتجاهات تنبئ بسلوك الفرد ، فالطالب ذو االتجاها – 2

.لسلوكه العلمي   

.مع أن االتجاهات ثابتة نسبياً  إال أنها قابلة للتعديل والتغيير وذلك ألنها مكتسبة  – 3  

االتجاهات قابلة للقياس وذلك باستخدام مقاييس االتجاهات المختلفة اللفظية أو من خالل مالحظات  – 4

.استجابات األفراد   
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[29م،2115:الهويدي]  . االتجاهات استعدادات لالستجابة عاطفيا –5  

: تغيير االتجاه  

من خالل ما ورد في تعريف االتجاه بأنها تنظيم ثابت نسبيًا، ويمكن تغيير صيغة االستجابة نحو    

لنفس، موضو  ما في حالة تغيير معلومات الفرد نحو ذلك الموضو ، بينما يخالف هذا الرأي بعض علماء ا

)، 1972" روكيش"فمثاًل يرى  ROKEACH أن االتجاه تنظيم ثابت من االعتقادات يتعلق بموضو  أو ( 

موقف يجعل الفرد مياال إلى االستجابة بأسلوب تفضيلي، وهو رأي يخالف مجمل اآلراء السابقة التي تؤيد 

لثقافي للفرد، فمن خالل نو  أن االتجاه تنظيم ثابت نسبيًا، أي قابل للتغيير بتغير المحيط الفكري وا

المعلومات التي يتعرض لها المعلم أثناء دراسته يمكن توقع نو  االستجابة التي يميل إليها في النهاية 

دراسته، أي أن السلوك المستقبلي يمكن تعديله والتنبؤ به، بتعديل الخبرات والمعلومات التي يتعرض لها 

.هم في تغيير المشاعر الوجدانية نحو حب المهنةأثناء تواجده بالكلية والتي بدورها تسا  

أننا من الممكن أن نفعل الكثير في )في مشكلة تغيير االتجاهات في العبارة التالية" ليفين وجراب" ويلخص  

في أنه يمكن إكساب وتعليم  ،وهذا ما تراه نظريات التعلم(تغيير أو تعديل المجال السيكولوجي للفرد

[112م،2113:إبراهيم] .إكساب وتعليم أي شيء آخر االتجاهات مثلما يمكن  

: قياس االتجاهات  

أهم أسباب قياس االتجاهات هو أن قياسها ييسر التنبؤ بالسلوك المستقبلي، ويلقي األضواء على صحة    

أو الدراسات النظرية القائمة، ويزود الباحث بميادين تجريبية مختلفة، وبذلك تزداد معرفته بالعوامل التي 

تؤثر في نشأة االتجاه وتكوينه وتنميته واستقراره وثبوته وتحوله وتغيره، كما يالحظ أن قياس االتجاهات مقيد 

بصفة خاصة إذا أردنا تعديل أو تغيير اتجاهات األفراد نحو موضو  معين وتعرف مدى، ذلك التعديل أو 

قياس االتجاهات بصفة عامة التغيير أو التطور في االتجاه نحو ذلك الموضو ، ويمكن تصنيف طرق 

: بغض النظر عن الطرق الكثيرة التي تتدرج تحت كل صنف إلى األصناف التالية  
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وهي األكثر انتشارًا العتمادها على االستفتاء ولحصولها على إجابات : طرق تعتمد على التعبير اللفظي.1

.عديدة في وقت قصير  

وقتًا طوياًل، وتستلزم المالحظة في ظروف مختلفة، وتتطلب : طرق تستند على مالحظة السلوك الحركي.2

.كالحكم على اتجاهات إنسان بمالحظتنا مواظبته على قراءته نوعًا معينًا من الكتب  

.طرق تعتمد على قياس المتغيرات االنفعالية وتدرس ردود الفعل للفرد على مجموعة من المؤثرات.3  

[114م،2113:إبراهيم]  .استخدام اختبارات االتجاهات.4  

فاالتجاهات نحو مهنة التعليم ذات دور هام بالنسبة للمعلمين؛ ألن مشاعر المتعلمين واتجاهاتهم نحو    

المواد الدراسية، وكذلك اتجاهاتهم نحو زمالئهم ومعّلميهم، ونحو ذاتهم تؤثر في قدرتهم على تحقيق 

جاهات نفسية مناسبة لدى المتعلمين يكون األهداف التعليمية المنشودة؛ وألن التعليم الذي يؤدي لتكوين ات

فيه أكثر جدوى من التعلم القائم على اكتساب المعرفة فقط، والمعلم أيضا يحمل معه اتجاهاته وميوله 

.وخبراته مع طالبه، ولهذه االتجاهات الدور الكبير في العملية التعليمية  

ة والتي يقوم بها الفرد، وهذه المهنة لها نظام فالمهنة تتشكل من مجموعة من األعمال والمهارات المترابط   

المهن تتطلب معرفة متخصصة، فالخبرة ال تكفي _ وغالباً _ معرفي نظري ونظام مهارتي تطبيقي سلوكي

لممارسة المهنة، كما أن المهنة تحتاج إلي قرى بشرية معدة إعدادًا جيدًا حتى تتمكن هذه القوى من ممارسة 

م فتشير إلى عمل فني راق تتطلب نوعًا من القدرة والكفاية التي يمكن تحقيقها عن المهنة، أما مهنة التعلي

عداد مسلكي منظم، ومعزز بالتدريب  طريق إعداد مهني خاص يشتمل  على إعداد أكاديمي معرفي وا 

العملي وكان االعتماد السائد في النصف الماضي أنه كيف يعرف المعلم شيئًا يزيد قلياًل عما هو مكلف 

[145-142م،2118:أبوشعيرة]   . إيصاله أو تلقينه للمتعلمين كي يكون معلماً ب  
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: متطلبات مهنة التعليم  

لتعرف على متطلبات مهنة التعليم يستوجب منا بدايًة تحديد مفهوم المهنة، وتحقيقًا لهذه الغاية فسوف ل   

:نستعرض فيما يلي عددًا من التعريفات ومنها  

لمهنة باعتبارها ميل واستعداد شخصي يدفع صاحبه إلى ممارسة عمل خاص مقنع هناك من يشير إلى ا-

عمل منظم يقتنع به المرء ويحاول أن ينهض من خالله "والمهنة من هذا المنظور هي.. له نفسيًا وأدبياً 

".بمسئوليات ومطالب وظيفية محددة يلزم في أدائها بمعايير خلفية معينة  

لمهنة على أنها عمل عام، ال يسعى من يزاولها إلى تحقيق نفع خاص، وأن كما أن هناك من ينظر إلى ا-

ومن ثم فإن ... مزاولتها تتطلب مهارات وقدرات عقلية وجسمية  تكتسب من خالل التعليم والدرية والمران

أعمال خدمية تطبق فيها مجموعة من المعارف والمهارات "مفهوم المهنة من هذا المنظور يشير إلى أنها

".حل مشكالت يقدرها المجتمع على  

ويشار إلى المهنة من وجهة نظر ثالثة، على أنها مجموعة من المهام والوظائف المحددة التي يؤديها -

وعلى هذا األساس فإن مفهوم المهنة يشير إلى ... موظفون لينهضون بها وفق نماذج سلوكية محددة

".طلب تحقيقها مهام ونماذج سلوكية معينةأعمال محددة تجمع أشخاصًا حول أهداف مشتركة يت"أنها  

مجموعة من المهام واألعمال أو "إلى أن المهنة هي شبل بدران وسعيد سليمانوستخلص كل من -

الوظائف والواجبات والمسئوليات، التي تتطلب أداؤها بنجاح وفاعلية، وتحقيق أهدافها القريبة والبعيدة، 

[76-75م،2119:بدران وسليمان]    ". لتعليم والتدريب في مؤسسات خاصةامتالك كفايات وقدرات يستلزم إتقانها ا  

هي الوظيفة الذي يسعى الفرد الوصول إليها، وتعد وسيلة لكسب العيش " خالد أبوشعيرةكما يعرفها -

واستمرار الحياة، وهي تتطلب علمًا وتدريبًا يتصل بالمهمات والمهارات المحددة التي يتطلبها أداء العمل، 

[24م، 2118: أبوشعيرة]  "لتدريبوا  
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وظيفة تتطلب إعدادًا طوياًل، نسبيًا ومتخصصًا على مستوى "في معجمه التربوي بأنها( جود)ويعرفها -

[ 2112،28:المجيدل وسعد]   ". التعليم العالي، يرتبط أعضاؤها بروابط أخالقية محددة  

تقاء بمستوى عملية التعليم ذاتها من خالل ما توفره فاالتجاهات اإليجابية نحو مهنة التعليم تسهم في االر    

للمعلم من دافعية وحب لمهنته تنعكس بدورها على أداء المعلم وفعاليته داخل الصف، وعلى األنشطة 

والمهام التي يقدمها لطالبه، ويسعى إلكسابهم تلك األنشطة والمهام مما ينعكس بدوره على أداء الطالب، 

يمية، ويساعد في تحقيق األهداف المنشودة، ويؤدي إلى تخرج جيل مبد  قادٍر على ويرتقي بالعملية التعل

مواجهة التحديات المقبلة، لديه اتجاهات إيجابية نحو نفسه واآلخرين، نحو المدرسة والمعلم، نحو المجتمع 

لطالب للمادة، والتي ككل، إذًا فاتجاهات المعلم االيجابية منها والسلبية لها تأثيراتها الواضحة على اندفا  ا

[2112،28: المجيدل وسعد]  .يدرسونها، أو عدم االهتمام بها والوصول بهم إلى كره المادة وابتعادهم عنها  

:تمهين التعليم وجذب العناصر الممتازة لمهنة التعليم  

عقود يتطلب تمهين التعليم درجة عالية من الكفاءة خاصة وأن مطالب جديدة عقدت عمل المعلم في ال   

األخيرة، حيث دخلت التكنولوجيا الحديثة إلى المدارس، و ازداد الطلب على التدريس، وأصبحنا نجد في 

الصف متعلمين مختلفين من حيث القدرات العقلية والمعرفية والمهارات واالتجاهات والمنشأ االجتماعي، 

ين أن مستوى إعداد المعلم يجب أن ويتطلبون تكيفًا مستمرًا مع حاجاتهم المتباينة، ويرى كثير من المرب

يكون معاداًل لمستوى إعداد الطبيب والمهندس وغيرهما، وأن يتم القضاء على التمييز الموجود في المالك 

الوظيفي وسلم الرواتب ومعايير الترفية لمختلف فئات المعلمين فكما أنه ال يمكن أن نتصور طبيب األطفال 

ال يجوز التمييز بين المعلمين على أساس عمر المتعلمين الذين يعلمهم أقل راتبه من طبيب الكبار، كذلك 

.ألن جوهر وظيفة المعلم واحدة مهما كان المستوى الذي يعلم فيه  

وهكذا ترّكز الدعوات المعاصرة إلصالح مهنة التعليم وعلى تمهين التعليم من خالل تطوير إعداد    

شراكهم في عمليات اتخاذ القرارات، حيث يصبح التدريس مهنة المعلمين وتدريبهم وتمكينهم وتفعيل دورهم  وا 
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بكل ما لهذه الكلمة من معنى، باعتبار أن تمهين التعليم يشكل األساس المناسب لعمليات التطوير 

واإلصالح، إذ أنه يشكل ضابطًا للنوعية قي برامج تربية المعلمين، ويشعر المعلمين بأنهم مهنيون ذوو 

في المجتمع مثلهم مثل سائر ممارسي المهن المرموقة كالطب والهندسة والمحاماة، ويزيد  استقاللية ومكانة

دافعيتهم، ويؤدي إلى االعتراف بالدور الحيوي الذي يؤذونُه في المجتمع، وبالتالي إلى رفع مكانتهم 

ديات كثيرة ينبغي االجتماعية واالقتصادية، فإذا نظرنا إلى اختيار المعلم في الوطن العربي نجد أن فيه تح

مواجهتها فمهنة التعليم مليئة بالمشكالت التي تصرف العناصر الممتازة عنها، ومن أمثلتها تدني المرتبات 

الشهرية، والظروف العمل غير المشجعة، وعدم التقدير االجتماعي المناسب، وغير هذه من العوامل التي ال 

[ 69-67م،2115:األحمد]   . تجتذب العناصر الممتازة إلى مهنة التعليم  

إن عملية تمهين التعليم وتكوين اتجاهات نحو مهنة التعليم يحتاج إلى العديد  ونستخلص مما سبق    

والعديد من الدراسات وبخاصًة في الوطن العربي، فالحاجة تدعونا إلى رفع التعليم إلى مهنة تتمتع بالمزايا 

ثقيف المجتمع بأهمية مهنة التربية والتعليم في تكوين التي تتمتع بها المهن األخرى، وذلك عن طريق ت

سهامه في تحديد سمات ومستقبلها، وعلينا تكوين  األجيال التي ينشئها وأثره في تطوير حاضرة األمة وا 

اتجاهات إيجابية لدى المعلمين نحو مهنة التعليم وذلك ألهميتها المميزة وهذا عن طريق غرسها في الطالب 

:وتكمن أهمية االتجاهات نحو التعليم في التاليإعداده في كليات التربية،  المعلم أي أثناء  

تساعد الطالب المعلم على التقدم في المجاالت المعرفية، وتجعله أكثر إقبااًل على المادة التي يدرسها، .1

.فيشعر بسهولتها ومتعتها له  

.تؤثر في اختياره لتخصصه المستقبلي.2  

ية الطالب المعلم على المثابرة، وحب االستطال ، والدافعية نحو تطوير األداء تحث االتجاهات اإليجاب.3

.بشكل متواصل  

.االتجاهات ذات قيمة في التنبؤ بتحصيل المتعلم.4  
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تمكن المتعلم من اتخاذ القرارات، وتوجيه استجابته لألشخاص والموضوعات، وتجعله يفكر بطريقة محددة .5

.تجاه الموضوعات الدراسية  

.حدد أسلوب التعامل بين المعلم والمتعلمت.6  

[2112،28: المجيدل وسعد] .تحقيق التفاعل الكامل بين المعلم والمادة الدراسية والمتعلمين داخل بيئة التعلم.7  

:خطوات تحسن اتجاهات المعلمين نحو مهنة التعليم وهي    

: تحسين ظروف المعلم االقتصادية.1  

علمين ومنحهم المكافآت المالية العالية وترقيتهم المالية والوظيفية بشكل وذلك برفع مستوى رواتب الم   

.مستمر وجعل الراتب التقاعدي للمعلمين متميزاً   

: تحسين الظروف االجتماعية والمعنوية للمعلمين.2  

ألن زيادة رواتب المعلمين ال تكفي وحدها لجعل مهنة التعليم أكثر جاذبية بل البد من االعتراف    

جتماعي بالمعلمين، واعتبار مهنتهم مهنة مرموقة، وتوفير الظروف الموضوعية التي ترفع من صورة اال

الذات المهنية لديهم فالثقة بالمعلمين واالعتبار االجتماعي للمهمة الصعبة التي يقومون بها يجد بأن للمهنة 

ما لديهم من كفايات لتحقيق أفضل  أشخاصًا ذوي كفاءات عالية يتحلون بااللتزام والدافعية، ويوظفون أفضل

.النتائج التربوية  

: تحسين ظروف العمل المدرسي.3  

وذلك من خالل توفير بيئة مدرسية جيدة داخل المؤسسات التعليمية تمكن المتعلمين من العمل بشكل    

عليمية الالزمة فعال، مع تطوير اإلمكانات للمؤسسات التعليمية، بتزويدهم باألدوات واألجهزة والتقنيات الت

للتعليم الجيد، وتكنولوجيا المعلومات وشبكة االتصاالت، وتوفير خدمات اإلرشادية والتوجيه والقياس النفسي 

والخدمات المساعدة التي تتطلبها إنتاجية المعلمين ومنح المعلمين االستقاللية النسبية في العمل، والتعامل 

اتخاذ القرارات المدرسية وفي إدارة العملية التربوية، وذلك  معهم بأسلوب ديمقراطي، وزيادة مشاركتهم في
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.  لتشجيع المعلمين على االهتمام بالمشكالت التربوية وعلى إدارة التغيير التربوي بشكل أكثر فاعلية

[             69-67م،2115:األحمد]  

:بمجال الدراسة فيما يلي مجموعة من الدراسات العربية المرتبطةالدراسات السابقة  : الثالث  

(  1892: سعيد حميد وآخرون ) دراسة  –1  

وهدفت الدراسة إلى " اتجاهات طلبة إعداد المدرسين في جامعة بغداد نحو مهنة التدريس"عنوان الدراسة  

ما هي اتجاهات طلبة كليتي التربية والتربية الرياضية وأقسام وفرو  إعداد : اإلجابة عن التساؤالت ومنها

في جامعة بغداد نحو مهنة التدريس؟، وهل تختلف هذه االتجاهات تبعا لمتغير الجنس؟ وما هي المدرسين 

اتجاهات لدى الطلبة نحو مهنة التدريس وبخاصة طلبة كل كلية أو قسم ؟، وهل تختلف هذه االتجاهات في 

طالبا ( 226)ة منهمطالبا وطالب( 436)كل كلية أو قسم تبعا لمتغير الجنس؟، وبلغت العينة الكلية للدراسة

طالبة وتوصلت النتائج الدراسة إلى أنه االتجاه نحو مهنة التدريس إيجابياً  لدى أفراد عينة الدراسة ( 211)و

الكلية بمستوى معتدل، كما توصلت إلى أنه تتميز اتجاهات طلبة كل كلية أو قسم بنزعة إيجابية نحو مهنة 

منهم ذوو اتجاه ذوو اتجاه  31كلية الفنون الجميلة، إذ ظهر أن التدريس باستثناء طلبة إعداد المدرسين في 

سالب نحو مهنة التدريس، وأنه ليست هناك فروق في االتجاه نحو مهنة التدريس بين الذكور واإلناث بوجه 

.عام  

(: م1881دراسة مهدي احمد الطاهر ؛)-2  

، وهدفت هذه الدراسة إلى "غيرات الدراسة االتجاه نحو مهنة التدريس وعالقتها ببعض المت"عنوان الدراسة    

البحث عن االتجاه نحو مهنة التدريس وعالقته بالمستوى الدراسي والتخصص والتحصيل لدى طالب كلية 

مقياس اتجاهات المعلمين نحو "التربية بجامعة الملك سعود بالرياض، كما تم استخدام أداة لقياس اتجاهات 

( 6.3)، والذي تم تطبيقه على عينة بلغ عدد أفرادها (1974ت زكي عنايا)، من إعداد "مهنة التدريس

طالبا من كلية التربية، وانتهت الدراسة للنتائج وهي وجود فروق بين متوسطات اتجاهات طالب المستوى 



 

810232 

 

 
8102

الدراسي األول والرابع لصالح المستوى األول، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة 

وسطات اتجاهات طالب التخصصات األدبية وطالب التخصصات العلمية نحو مهنة إحصائية بين مت

التدريس، كم أن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب كَل من المستوى األول والرابع األدبي 

ح واألول والرابع العلمي، غير أن هناك عالقة دالة بين طالب المستوى األول العلمي والمستوى الرابع  لصال

[5-4م،1991: طاهر] .طالب المستوى األول العلمي  

 ( م2222يحيى هارون محمد أبوعاجة، )دراسة -3  

وهدفت هذه ، "دراسة ميدانية بوالية الخرطوم اتجاهات معلمي المرحلة الثانوية نحو مهنة التعليم"بعنوان    

لى الفروق الفردية في اتجاهاتهم الدراسة إلى التعرف على اتجاهات معلمي المرحلة نحو المهنة والتعرف ع

استخدمت ، والتعرف على اتجاهات المعلمين نحو مهنتهم، (المؤهل، النو ، مدة الخدمة:)تبعا للمتغيرات

ومن أهم النتائج التي ، المنهج الوصفي مع استخدام اختبارات اإلشارة كأداة إحصائية لتحليل البيانات

ابية نحو مهنة التعليم في عالقة المعلم برؤسائه وطالبه وزمالئه وجهة اتجاهات المعلمين ايج: توصلت إليها

، واتجاهاتهم سلبية في الرضا الوظيفي والمدرسة كمكان للعمل والمنهج الدراسي,والدور االجتماعي للمهنة

كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في االتجاهات بين المعلمين ذو الخدمة الطويلة والخدمة القصيرة 

القة المعلم برؤسائه والطالب والرضا الوظيفي والمدرسة كمكان للعمل والدور االجتماعي للمهنة في ع

كما ال توجد فروق ، وجود فروق في عالقة المعلم بزمالئه لدى المعلمين والخدمة الطويلة، والمنهج الدراسي

  .اعيةنحو المهنة في مدة الخدمة والنو  والمساق والمؤهل التربوي والحالة االجتم

 [181م،2222:أبوعاجة] 

( 2221دراسة رائد بايش الركابي وحسين طالب محمد، ) -4  

اتجاهات طلبة علوم الحياة في كلية التربية أبن الهيثم دراسة االتجاه نحو مهنة التدريس "عنوان الدراسة

الدراسة إلي البحث ، وهدفت هذه "لدى طالب كلية التربية ( األكاديمية)وعالقته ببعض المتغيرات الدراسية
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طالبا وطالبة من ( 613)دراسة طلبة عن االتجاه نحو مهنة التدريس، كما تكونت عينة الدراسة من

جامعة بغداد، من طالب كلية التربية / كلية التربية ابن الهيثم/ الصفوف األولي والرابعة في قسم علوم الحياة

اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، التاريخ، )دبية، وشملت جميع المستويات الدراسية، ضمن التخصصات األ

، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق (أحياء، الرياضيات، كيمياء الحاسب اآللي)ومن العلمية( الجغرافيا

بين متوسطات اتجاه طالب المستوى الدراسي األول والرابع الصالح المستوي األول عند مستوي 

اسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات اتجاه ، كما أسفرت الدر (1.15)داللة

التخصصات األدبية وطالب التخصصات العلمية نحو مهنة التدريس، وأنه ال توجد فروق ذات داللة 

إحصائية بين طالب كل من المستوى األول والرابع األدبي واألول والرابع العلمي، غير أن هناك عالقة دالة 

ى األول العلمي والمستوى الرابع لصالح طالب المستوى األول العلمي، عدم وجود بين طالب المستو 

اتجاهات لدى الطلبة نحو مهنة التدريس وبخاصة من الفترة الممتدة من تسعينيات القرن الماضي حتى 

[2111،231:الركابي ومحمد(. ]2113)سقوط النظام عام  

(م 2221أل عمرو األكلبي ؛)دراسة - 5  

، وهدفت إلى استطال  اتجاهات المشرفين "تجاهات المشرفين التربويين نحو مهنة التدريسا"بعنوان  

التربويين التابعين لإلدارة العامة لتعليم البنات بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وقد توَصل 

تدريس كانت إيجابية بشكل الباحث إلى عدد من النتائج منها أن اتجاهات المشرفين التربويين نحو مهنة ال

عام، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم تأثر اتجاهات المشرفين التربويين نحو مهنة التدريس بأي من 

المتغَيرات التي شملتها الدراسة، وفي ضوء هذه النتائج توَصل الباحث إلى استنتاجات متعُددة من 

التربويين في أثناء الخدمة عن تحقيق أحد أهَم  عجز التأهيل العلمي والمهني الذي ُيقًدم للمشرفين:أهمها

األهداف المرجَوة منه، والمتمثلة في استمرارية نمو اتجاهات المشرف التربوي نحو مهنة التدريس، كما 

أوصى الباحث بالتأكيد على االستمرارية في تقويم وتطوير برامج التأهيل العلمي والتربوي التي تقدم 
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      .لخدمة وفي أثنائها، وذلك لضمان استمرارية نمو اتجاهاتهم نحو مهنة التدريسللمشرفين التربويين قبل ا

[2111،7األكلبي،]                                                                                                                                            

  (2222الكندري مريم محمد احمد )دراسة .6

، وتكًونت عينة "دراسة ميدانية االتجاهات طلبة جامعة الكويت نحو مستقبلهم المهني والوظيفي"بعنوان 

طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وقد أظهرت النتائج أن الطلبة يرون أن ( 463)الدراسة من 

المهنية مقارنة بالقطا  العام، وبأن   القطا  الخاص أكثر جذبا لهم، وهو األقدر على تحقيق طموحاتهم

هناك اختالفا بين اتجاهات الذكور و اإلناث نحو المهن الحرفية، كما كشفت الدراسة ثقافة وظيفية ذكورية 

[942 – 913م،2114:الكندري] .تؤكد حالة التأطير الوظيفي لكل من الجنسين وفق ما هو سائد في الثقافة المحلية  

( م2226يدل ؛عبدهلل المج)دراسة -7  

وقد هدف البحث إلى "اتجاهات طلبة كليات التربية في سلطنة عمان نحو مهنة التعليم "عنوان الدراسة   

تقصي اتجاهات الطلبة المعلمين في كليات التربية نحو مهنتهم المستقبلية ؛ وتقويم  أداء كليات التربية في 

نحو مهنة التعليم ؛ووضع المقترحات والتوجيهات في  مجال بناء االتجاهات اإليجابية لدى الطلبة المعلمين

ضوء نتائج البحث التي تسهم في االرتقاء بمختلف جوانب اإلعداد لمنتسبي هذه المهنة، وقد شكل طلبة 

طالبا ( 331)كلية التربية بصاللة وطالباتها المجتمع األصلي للبحث، حيث اشتملت العينة العشوائية على

من المجتمع األصلي، وتوصًل الدراسة إلى عدد من النتائج % 32.6بحث ما نسبته وطالبة، ومثلت عينة ال

لى أنه ال  منها، عدم وجود فروق دالة إحصائيا بالنسبة لالتجاهات بين الذكور واإلناث نحو مهنة التعليم ، وا 

ممارسة الكَلية  توجد فروق بين اتجاهات الطلبة والطالبات نحو المهنة تبعا لسنوات الدراسة، مما يعني عدم

لي أنه هناك فروق في  في فترة اإلعداد والتأهيل أي دور في بناء االتجاهات اإليجابية نحو المهنة، وا 

االتجاهات نحو المهنة تبعا للتخصص لصالح التخصصات األدبية، ولم تلحظ فروق في االتجاهات نحو 

.التراكمي في الكلية  المهنة تبعا لمتغيري معدل الدرجات في الثانوية، وكذلك المعدل  
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(  م2228حاتم جبر أبو سالم ؛)دراسة -9  

" اتجاهات طلبة كلية التربية الرياضية بجامعة األقصى نحو العمل بمهنة التدريس والتدريب "عنوان    

وهدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات طالب كلية التربية الرياضية في جامعة األقصى نحو العمل 

طالبا وطالبة من كال الجنسين، وتًم اختيار العينة  95والتدريب، وكانت عينة الدراسة  بمهنة التدريس

، وكانت أهم النتائج %42.1من اإلناث بنسبة  41،و% 57.9من الذكور بنسبة 55القصدية، حيث بلغت 

ث، وكان أن هناك اتجاهات إيجابيا عاما لدى عينة الدراسة نحو مهنة التدريس وكانت الفروق لصالح اإلنا

             . اتجاه إيجابي لدى عينة الدراسة نحو العمل بمهنة  التدريب، ولم توجد فروق بين كال الجنسين

  (2228خليفة إبراهيم الفقيه؛)دراسة-8 

" اتجاهات طالبات كلية المعلمين بمصراته نحو مهنة التدريس وعالقتها بالتحصيل الدراسي " عنوان الدراسة 

إلى التعُرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد  وهدفت الدراسة

العينة على مقياس اتجاهات ودرجات التحصيل الدراسي وفق متغير التخصص الدراسي، والتعُرف عما إذا 

ودرجات كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس االتجاهات 

التحصيل الدراسي وفق متغير السنة الدراسية، كما هدفت إلى التعُرف عما إذا كانت هناك عالقة ذات داللة 

إحصائية بين فرو  مقياس االتجاهات نحو مهنة التدريس ودرجات التحصيل الدراسي، والتعرف على مدى 

راسة إلى النتائج ومنها أن اتجاهات إسهام االتجاه نحو مهنة التدريس في التحصيل الدراسي، وتوًصلت الد

؛ وبانحراف معياري 39.112طالبات المعلمين بمصراته بشكل عام إيجابية، وبدرجة جيدة بمتوسط حسابي 

بين طالبات السنة األولى والسنة الرابعة في  1.11، وظهرت فروق دالة إحصائيا عند مستوى 11.63قدره 

عة، في حين لم يتبَين وجود فروق دالة إحصائيا بين طالبات متغير التحصيل لصالح طالبات السنة الراب

.                                                          السنة األولى والرابعة في بقية مجالت الدراسة 
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( 2228نجوى يوسف أبو راس ؛ ) دراسة  -11  

، وهدفت "صصي وعالقتها بالرضا الوظيفياتجاهات المعلمين نحو التعليم الثانوي التخ"عنوان الدراسة 

ما هي اتجاهات المعلمين نحو التعليم الثانوي التخصصي وعالقتها : الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤل وهو

بالرضا الوظيفي؟، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة اإلناث في العمل بمجال التعليم الثانوي التخصصي 

وأن أغلب المشاركين في العمل بمجال التعليم الثانوي التخصصي مدة خبرتهم أقل من عشر سنوات، 

، وأن المواد الدراسية بالثانويات التخصصية شائقة (بكالوريوس و ليسانس)متحصلون على مؤهل علمي 

وضمن مجال تخصص المعلمين، وأن المناهج الدراسية بالثانويات تراعي الفروق الفردية ومستوى نمو 

اهج الدراسية الثانويات التخصصية تراعي حاجات المجتمع ومناسبة للمتعلمين، وأن المتعلمين، وأن المن

أهداف المناهج الدراسية بالثانويات التخصصية تراعي المهارات االجتماعي، وتركز على فتح مجال 

.التخصص المبكر ؛ وأن اتجاهات معلمي الثانويات التخصصية نحو المناهج الدراسية إيجابية  

م 2228ياسين علوان التميمي وآخرون ؛)دراسة -11  

، وهدفت هذه الدراسة "مفهوم الذات الجسمية كدالة للتنبؤ باالتجاهات نحو مهنة تدريس التربية الرياضية "

، لدى طالب كلية (االتجاهات نحو مهنة التدريس، مفهوم الذات الجسمية)إلى التعرف على الفروق في

لى استنباط معادلة تنبؤية  التجاهات طالب جامعة بابل، على –التربية الرياضية  وفق المراحل الدراسية، وا 

،كما توصلت الدراسة إلى أن اتجاهات (مفهوم الذات الجسمية)جامعة بابل، على وفق/ كلية التربية الرياضية

طالب كلية التربية الرياضية نحو مهنة التدريس ترتبط بعالقة دالة، مع مفهومهم لذاتهم الجسمية، كما 

االتجاهات )، يصاحبه زيادة في قيمة متغير (مفهوم الذات الجسمية)وصلت إلى أن الزيادة في قيمة متغيرت

، كما لم تظهر فروقات في االتجاهات نحو مهنة تدريس التربية (نحو مهنة تدريس التربية الرياضية 

   . الرياضية ؛ ومفهوم الذات الجسمية، على وفق المراحل الدراسية
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(م2212عبداهلل المجيدل وسعد الشريع؛) دراسة-12  

جامعة الكويت /اتجاهات طلبة كليات التربية نحو مهنة التعليم دراسة ميدانية مقارنة بين كلية التربية"  

وهدفت الدراسة إلى تقَصي اتجاهات الطلبة المعَلمين في " )جامعة الفرات أنموذجا/ وكلية التربية بالحسكة

جامعة الفرات نحو مهنتهم المستقبلية، وتوًصلت / ويت وفي كلية التربية بالحسكةجامعة الك/ كلية التربية

نتائج الدراسة إلى أَن لمتغير الجنس تأثير اتجاهات الطلبة المعَلمين نحو مهنة التعليم في كال عينتي 

طلبة البحث، وهذه الفروق لصالح الطلبة من اإلناث، ولم يكن لمتغير التخَصص تأثير على اتجاهات ال

المعَلمين نحو مهنة التعليم في كال عينتي الدراسة، كما لم يتبين لمتغير السنة الدراسية أي تأثير على 

جامعة الكويت بينما كان له تأثير على عينة الطلبة / اتجاهات عينة الطلبة المعلمين في كلية التربية

ن اتجاهات عينة الطلبة المعلمين في كلية جامعة الفرات، وتوجد فروق بي/المعلمين في كلية التربية بالحسكة

جامعة الفرات نحو / جامعة الكويت وبين اتجاهات عينة الطلبة المعَلمين في كلية التربية بالحسكة/التربية 

مهنة التعليم، وهذه الفروق في االتجاهات فروق بسيطة من جهة وفروق إيجابية من جهة ثانية مما يدَل 

                      .  يا لدى مجمل أفراد عينتي البحث نحو مهنة التعليم على أَن هناك اتجاها إيجاب

(2212عبدالحكيم محمد أحمد حسن ؛)دراسة  -13  

، وهدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات "اتجاهات طلبة كلية التربية جامعة تعز نحو مهنة التدريس" 

ت وللغة اإلنجليزية بكلية التربية جامعة نحو مهنة الطلبة المعلمين في المستوى الرابع بقسمي الرياضيا

التدريس، كما هدفت إلى التعرف فيما إذا كان هناك فرق دال إحصائيا بين متوسط اتجاهاتهم يعزى 

، وتكونت عينة الدراسة (أساسي،عام)وللبرنامج الذي يدرسون فيه( رياضيات ؛لغة انجليزية)للتخصص

طالب وطالبة ( 59)طالب وطالبة رياضيات و( 71)ا للتخصص بواقعطالبا وطالبة، موزعين وفق( 129)من

، (عام)طالبا وطالبة تعليم ثانوي( 69)طالبا وطالبة تعليم أساسي و( 61)لغة انجليزية، ووفقا للبرنامج

وأظهرت النتائج إن اتجاهات أفراد العينة نحو مهنة التدريس إيجابية بشكل عام، إال أنها لم تصل للنسبة 
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من الدرجة الكلية على المقياس أو على كل مجال من مجاالت الفرعية %( 81)ة تربويًا والمحددة  بالمقبول

في اتجاهات عينة الدراسة يعزى ( 1015)كل على حدة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فرق دال إحصائيا 

              ( أساس، عام)أو للبرنامج الملتحقين للدراسة فيه( رياضيات، لغة انجليزية)للتخصص

[م،2114:حسن]  

 : التعقيب على الدراسات السابقة  

 :بعد اإلطال  على الدراسات السابقة يتضح التالي  

أنها ركزت على دراسة اتجاهات الطلبة المعلمين نحو مهنة التعليم وفقًا لعوامل متعددة التأثير، كما كانت -

 .ومن ثم استخالص النتائج( ينة الدراسةأي من خالل تصميم مقياس وعرضه على ع)أدواتها مستقلة

مكانيات تغييرها وتعديلها عن طريق - هناك تأثير واضح على أهمية االتجاهات في مجال المهنة وا 

المعلومات التي يحصل عليها الطالب المعلم أثناء اإلعداد في كليات التربية، مما يزيد من ميله والرضا 

 .نحو مهنة التعليم

على أهمية المشرف التربوي ودوره البارز في عملية تكوين اتجاهات لدى الطالب هناك دراسات تؤكد -

.المعلم نحو مهنتهم المستقبلية من خالل توعيتهم بأهمية الدور يقوم به  

 الفصل الرابع النتائج والتوصيات

 :لإلجابة على التساؤل األول.1
إلطار النظري وبعض الدراسات الذي ينص على معرفة أهم مكونات االتجاهات ونستنتج من خالل ا

 :السابقة مكوناتها والتي تتمثل في التالي

:(الوجداني، االنفعالي)مكون عاطفي 1.  

:مكون معرفي أو عقلي.2  

 :(أدائي)مكون سلوكي.3
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 :لإلجابة على السؤال الثاني-2   
الذي ينص كيف يمكن تمهين التعليم وجذب العناصر الممتازة لمهنة التعليم؟     

كيف يمكن   تمت اإلجابة عنه من خالل اإلطار النظري والدراسات السابقة ذلك بمعرفةو     

تمهين التعليم وجذب العناصر الممتازة لمهنة التعليم؟، ويمكن إن عملية تمهين التعليم وتكوين اتجاهات نحو 

اجة تدعونا إلى رفع مهنة التعليم يحتاج إلى العديد والعديد من الدراسات وبخاصًة في الوطن العربي، فالح

التعليم إلى مهنة تتمتع بالمزايا التي تتمتع بها المهن األخرى، وذلك عن طريق تثقيف المجتمع بأهمية مهنة 

سهامه في تحديد سمات  التربية والتعليم في تكوين األجيال التي ينشئها وأثره في تطوير حاضرة األمة وا 

ى المعلمين نحو مهنة التعليم وذلك ألهميتها المميزة وهذا عن ومستقبلها، وعلينا تكوين اتجاهات إيجابية لد

 طريق غرسها في الطالب المعلم أي أثناء إعداده في كليات التربية، 

  :لإلجابة على السؤال الثالث -3

 الذي ينص على ما هي خطوات تحسن اتجاهات المعلمين نحو مهنة التعليم؟ 

:التعليم وهيخطوات تحسن اتجاهات المعلمين نحو مهنة و  

.تحسين ظروف المعلم االقتصادية.1  

.تحسين الظروف االجتماعية والمعنوية للمعلمين.2     

.تحسين ظروف العمل المدرسي.3     

وهناك دراسات تأكد وتوصي على أهمية تحسين اتجاهات الطالب المعلم بصفًة خاصة والمعلم بصفًة عامة 

اتجاهات طلبة "بعنوان ( م2112ش الركابي وحسن طالب محمد،رائد باي) نحو مهنة التعليم ومنها دراسة 

"قسم علوم الحياة في كلية التربية ابن الهيثم نحو مهنة التدريس  

طالبًا (98)وهدفت البحث إلى دراسة اتجاهات الطلبة نحو مهنة التدريس، وتكونت عينة البحث من 

جامعة بغداد، / ة التربية ابن الهيثمكلي/وطالبة من الصفوف األولى والرابعة في قسم علوم الحياة
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وتوصلت الدراسة إلى النتائج ومنها عدم وجود اتجاهات لدى الطلبة نحو مهنة التدريس وبخاصة من 

:م وقد يعزى ذلك إلى2113الفترة الممتدة من التسعينيات القرن الماضي حتى سقوط النظام عام   

.ضعف األحوال المادية والمعيشية للمعلم.1  

اجتماعية وما يسمعه الطلبة من كالم سلبي نحو مهنة التدريس التي تتمثل بآراء فردية متعلقة  أسباب.2

.بالرغبات الشخصية واعتقادهم بأنه ال يحقق المكانة االجتماعية المرموقة وال تحقق الطموح الشخصي  

.قلة الدراسات الخاصة بشأن أسباب عزوف الطلبة نحو مهنة التدريس.3  

.لتشجيع والتحفيز للطلبة نحو ممارسة مهنة التدريسقلة الدعم وا.4  

ال وجود لمعالجات للمعوقات والمشكالت التي تواجه الطلبة أثناء دراستهم في كلية التربية وما يتعلق .5

.باإلعداد التربوي  

.عدم إلحاق المعلمين بدورات تدريبية داخل وخارج البلد لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.6  

236ص: الدراسة بما يليوأوصت   

.االهتمام بالحالة المادية والمعيشية للمعلمين.1  

.تقديم الحوافز والمكافآت للمعلمين المتميزين.2  

.دعم الطلبة وتشجيعهم على االلتحاق بكليات التربية كون مهنة التدريس مهنة إنسانية مهمة.3  

.تدريب الطلبة خالل إعدادهم على برمج حديثة ومتنوعة.4  

.لحاق المعلمين بدورات تدريبية داخل وخارج البلد لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجيإ.5  

يمكن االستفادة من نتائج الدراسة في تطبيق المقياس على الطلبة المقبولين في أقسام كليات التربية .6

.للتعرف على اتجاهاتهم نحو مهنة التدريس والسعي إلى تغييرها أو تعديلها  

ستفادة من نتائج الدراسة في تقويم البرامج التربوية المتبعة من قبل األقسام المختلفة لكليات يمكن اال. 7

.التربية ودورها في تغيير اتجاهات طلبتها نحو مهنة التدريس  
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ينبغي للجهات المسؤولة دراسة الفقرات التي تسبب إطفاء اتجاه الطلبة نحو مهنة التدريس لغرض .8

[236_228م،2112الركابي و طالب محمد،.  ]ناجحة للتغلب عليهاالتوصل إلى الوسائل ال  

من خالل توصياتها بضرورة توجيه القائمين ( م2114عبدالحكيم محمد أحمد حسن، )و كما تؤكد دراسة 

على تنفيذ البرنامجين اهتمامهم نحو التعرف على أسباب التي أدت إلى التدني في اتجاهات الطلبة 

دريس والعمل على التغلب على تلك األسباب لما في ذلك من انعكاسات على المعلمين نحو مهنة الت

[13م، 2114أحمد حسن، . ]مخرجات العملية التعليمية  

 : توصيات الدراسة ومقترحاتها

 :من خالل عرضنا لإلطار النظري والدراسات وعرض النتائج نستخلص التوصيات التالية   

الطالب المعلمين األكفاء من الراغبين في االنتساب لكليات التربية، ضرورة العمل تحديد معايير الختيار .1

 .من خالل تطبيق مبادئ التوجيه المهني، بمراعاة ميول الشباب ورغباتهم في مهنة في المستقبل

 . االهتمام بالحالة المادية للمعلمين، وتقديم الحوافز والمكافآت للمعلمين المتميزين.2

لى تنفيذ برامج إعداد االهتمام نحو التعرف على أسباب التي أدت إلى التدني في ضرورة توجه القائمين ع.3

اتجاهات الطلبة المعلمين نحو مهنة التعليم والعمل للتغلب على تلك األسباب لما ذلك من انعكاسات على 

 .مخرجات العملية التعليمية

السليم للمعلمين، وأن ال يقتصر اإلعداد  السعي في عملية االرتقاء بمهنة التعليم، وذلك من خالل اإلعداد.4

نما يتعداها إلى بناء االتجاهات االيجابية نحو مهنة التعليم، وذلك من  على الجوانب المعرفية و المهارية، وا 

 .أجل الرقي بهذه المهنة

ما العمل على وضع مهنة التعليم في مكانها الحقيقي، في صدارة المهن؛ ألنها بحق أم المهن جميعًا، ف.5

 .من مهنة إال ويمكن أن نعد كوادرها من مخرجات مهنة التعليم
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 "مقاربة نظرية بين التنمية االقتصادية والعنف السياسي" 
 "سيولوجي لعالقة التنمية االقتصادية بالعنف السياسيتحليل سو "

 
 سعاد ناجي الزريبي/ كتورةدال

 أستاذ مساعد بقسم علم االجتماع
 جامعة طرابلس/ كلية اآلداب

 
ةمقدم                                          

التنمية  مو شهدت الكتابات العربية حول التنمية في منتصف السبعينيات حملة نقدية لمفه   
في دول أمريكا الالتينية أهمها مدرسة  حولها بالمدارس الفكرية باراءبعضونماذجها ، وتأثرت 

من حصولها على االستقالل السياسي بأنه  التبعية التي تفسر حالة التخلف لهذه الدول بالرغم
تحقيق بحالة ترتبط فيها الدول المهمشه بدول المركز، وبالتالي فإن تحقيق التنمية مرهون 

التبعية االقتصادية والثقافية االستقالل والتحرر من نظام  . 
فيما يخص التطور التاريخي لمفهوم التنمية  م1998حيث أشار تقرير التنمية البشرية لعام  

البشرية ، أنه مع انتهاء الحرب العالمية الثانية واستقالل معظم الدول النامية في الخمسينيات من 
ذه الحقبة وال سيما في بدايتها باهتمام كل البلدان بالشأن االجتماعي رغم هذا القرن تميزت ه

اختالف نماذج التنمية المتبعة التي تراوحت بين االعتماد الراجح بشدة على تدخل الدولة المركزية 
لدفع التنمية ، وبين إطالق الحرية آلليات السوق مع مالحظة األثر المهم للسياسات الفكرية 

االجتماعية المختلفة في التدخل اإليجابي لموازنة حرية السوق المطلقة ، وقـد انطبع والسياسات 
المشهد التنموي بين الخمسينيات وأواخر التسعينيات بما يمكن تسميته اليوم بالنظريات التقليدية 

  (1). للنمو 
اية التسعينيات إلى أدت التغيرات السريعة التي شهدها العالم في أواخر الثمانينيات وبد وقـــــد  

التأكيد على هذا المعني الجديد للتنمية وتبنى أساليب مؤشرات تعطى الجوانب االجتماعية 

                                                 
 .  19 - 17، ص  1998برنامج األمم المتحدة ، تقرير التنمية البشرية ،  (1)
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واإلنسانية قدرا أكبر من الحركة في صنع التنمية وقياسها ، ومن هنا يجب نسج التنمية حول 
  (2). جلهم الناس وليس نسج الناس حول التنمية ، وينبغي أن تكون للناس وبواسطتهم ومن أ

الجديدة للتنمية ال تنظر إلى عملية التنمية بوصفها غاية بل بوصفها وسيلة  وأداة  فالرؤية  
إلجراء العمليات التنموية التي تزيل الفقر الذي الزم حياة شعوب العالم الثالث فترة طويلة وتوسيع 

عادة توزيع الدخل ف .رص العمل وا   
بعاد وتتضمن إعادة توجيه النظام االقتصادي واالجتماعي عملية متعددة األ" فالتنمية تعنى  

الكلى في البلد ، وتحسين مستوى الدخل القومي واإلنتاج فضال عن تضمنها تغييرات كبيرة في 
(1) . "التركيب المؤسسي واالجتماعي واإلداري لالقتصاد الوطني   

الدولي الراهن هى االنتقال من  فطرح الرؤية الجديدة لمفاهيم التنمية وذلك حسب العرف وبالتالي 
حال أدنى إلى حال أفضل لخير كل إنسان وكل الفئات ورفاهيتهم بالنظر إلى كل القطاعات ، 
وهذا يعنى أن التنمية هي عالقات متداخلة بين الجوانب االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية 

. واإلنسانية والفكرية   
ركيزة أساسية في تحقيق االستقرار في العالم العربي، وتجّنب  التنمية االقتصادية واالجتماعية أن 

آفة العنف السياسي، وتقتضي هذه التنمية اعتماد نموذج اقتصادي قوامه تحقيق العدالة 
االجتماعية أفقًيا وعمودًيا، وتحّمل الدولة مسؤوليتها في النهوض باألوضا  االقتصادية لإلنسان 

حقاق المواطنة الحقيقية والكاملةالعربي بغية تحقيق تطلعاته وآم اله وا  . 
منها ، العنف السياسي مستوى بالذكر أن هناك العديد من المؤشرات الدالة على ارتفا   والجدير 

 وغياب الديمقراطية، ما يرتبط بالتنمية االقتصادية كمتغير مفسر للعنف إضافة الى عدم المساواة
وسوء بعض ، ا يصاحبه من قضايا ومشكالتوم، فسوء األحوال االقتصادية لبعض الشعوب 

النظم السياسية التي تتجاهل األساليب الديمقراطية والمشاركة الشعبية في قيادة الدولة وتسيير 
 –ظروف معينة  اللذين  نشؤوا أو عاشوا في –وقد يحدث أن تتولد لدى األفراد  ،أحوالها

كيل جماعات تناهض الدولة وتسعى لى تشافيعمدوا ، االستيالء على السلطة طموحات تستهدف 

                                                 
 . 27 - 26، ص  1991برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، تقرير التنمية البشرية ،  (2)
سالم توفيق النجفى ، محمد صالح القريشى ، مقدمة في اقتصاد التنمية ، وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل ،  (1)

 . 29، ص  1988العراق ، 
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ن هذة المحاولة إف... عليه .، وبالتالي تصاعد أعمال العنف (2)الى اإلطاحة بالسلطة القائمة
من خالل  البحثية تحاول التطرق الى معرفة العالقة بين التنمية االقتصادية والعنف السياسي

.تحليل سوسيولوجي  
" لظاهرة العنف السياسي وعالقته بالتنمية  لوجيتحليل سوسيو : وسوف تتطرق لعدة محاور وهي

من خالل مقــــــــــــــــــــــــــاربة نظرية، أهم مفاهيم الواردة في البحث كالتنمية ، والتنمية االقتصادية 
تفسير العالقة بين العنف السياسي وعالقته  والعنف السياسي والعنف الرسمي، وغير الرسمي ،

.من وجهة نظر بعض علماء االجتما بالتنمية االقتصادية   
:مشكلة البحث:  أوالا   

   ظاهرة العنف ظاهرة مركبة لها جوانبها السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية تعتبر   
والنفسية ، فالعنف ظاهرة عرفتها كافة المجتمعات اإلنسانية بمختلف أشكاله وأنواعه عبر مراحل 

.رة متعددة المتغيرات والصور واألشكال التاريخ المختلفة ،فهو ظاه     
إال انه في اآلونة األخيرة شهدت العديد من الدول العربية انتشار ظاهرة العنف السياسي نتيجة   

العديد من العوامل واألسباب لعل أهمها التداعيات السلبية الناتجة علي ثورات الربيع العربي في 
.ا سوريا وليبيا العديد من األقطار العربية وعلى رأسه  

بالذكر أن ظاهرة العنف السياسي ، ليست ظاهرة حديثة العهد فهي ظاهرة عرفتها والجدير   
المجتمعات البشرية كافة وبدرجات متفاوتة ،ولعل ذلك يكمن في األسباب المؤدية إليها، وكذلك 

.اآلليات واألساليب المتبعة في التعامل معها   
ات مالمح مرحلة جديدة في النظم العربية أهم يمطلع السبعين شهدت البلدان العربية في فقد

 معالمها تجذر الدولة القطرية ، وانكسار حركة المد القومي علي مستوي الفكر والممارسة ،
وتنامي النزاعات الطائفية واالنعزالية في بعض األقطار العربية وازدياد نشاط الحركات اإلسالمية 

  ( 1)  .دي للنظم القائمة التي ترفع راية الرفض والتح

                                                 

جرائـي ، بحـث مقـدم فـي نـدوة محمد قباج ، دور المنظمـات الدوليـة فـي تطـوير مفهـوم التنميـة مـن التنظيـر األكـاديمي إلـى الهـاجس اإل (2)
 . 15، ص  1993التنمية االجتماعية ، واقع وآفاق ، طرابلس ،

الدراســـات اإلســـالمية وأثرهـــا فـــي االســـتقرار السياســـي فـــي العـــالم العربـــي، مركـــز اإلمـــارات للدراســـات والبحـــوث : مجموعـــة بـــاحثين  ( 1) 
 .    8-7، ص 2112، 1اإلستراتيجية، اإلمارات، أبوظبي ، ط
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أما علي المستوي االقتصادي فقد شهدت هذه المرحلة اتجاه عدد من األقطار العربية تبني  
سياسات انفتاحية  قوامها تدعيم القطا  الخاص وزيادة االعتماد علي المؤسسات الدولية، كما 

ياسي لبعض من البلدان سشهدت هده المرحلة ارتفاعًا في أسعار النفط أدي إلي زيادة الوزن ال
الي عدم التناسق والمكانة بين أعضاء النظام العربي باإلضافة الي توقيع مصر  ىالعربية أد

سرائيل ، كل تلك العوامل أدت إلي حالة من الفوضى  اتفاقية كامب ديفيد واتفاقية السالم مع وا 
ل هذه المرحلة ،مما واالنقسام والتردي ، فتعمقت بعض الصراعات العربية وزادت حدتها خال

ترتب عليه تدخل بعض الدول العربية في شؤون بعضها البعض الداخلية بشكل مباشر أو غير 
( 2) . اإلقليمية والدولية  ىرص االختراق الخارجي من بعض القو مباشر مما زاد ف  

كل تلك األسباب والتطورات انعكست علي ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية   فشهدت  
العديد من الدول العربية حالة من العنف السياسي نتيجة استخدام الكثير األنظمة العربية العنف 

.واإلكراه والقوة لفرض حالة من االستقرار السياسي الظاهري   
ن عمليات التحديث والتنمية السريعة أوجدت مجموعة من التناقضات إاحية أخري فومن ن 

ن أن تمثل مصادر للتوثر وعدم االستقرار في هده واالختالالت في هذه المجتمعات يمك
ها التخصص في أنتاج وتصدير سلعة واحدة قابلة للنضوب وهي النفط ، ز ومن أبر المجتمعات ، 

األقطار ،  بعض ومن تم أصبح القطا  النفطي المحرك األساسي لمجمل النشاط االقتصادي في
. تبعيتها للخارج لذلك تزايدت درجة انكشافها االقتصادي ومن تم درجة   

جانب منظومة  ىزدواجية داخل هذه المجتمعات ،فإلكما أن عمليات التنمية أوجدت حالة من اال 
ت حديثة في الثقافة واالقتصاد االقيم والقطاعات االقتصادية التقليدية ، برزت أنماط قيم وقطاع
كاك والتوتر بين النمطينت لالحتوالتعليم وغيرها من القطاعات األخري ، األمر الذى خلق مجاال  

نفاقها اعديد من االقطار العربية وزيادة نها الاوعلي الرغم من طموح البرانج التنموية التي تتب 
تمكين المجتمع وتنو  قاعدته االنتاجية  ىقي بمعنياها الحقالعام ، اال أنها لم تنجز التنمية بمعن

مكانياته  ستغاللا  و نتاجيتها، إحجم االصول المنتجة ورفع معدالت وزيادة  محتلف طاقاته وا 
ة في العديد ستمرار التنمية بعض نضوب النفط ، حيث قامت العديد من البرامج التنمويإلضمان 

                                                 

م، 1999، 2 ظــاهرة العنــف السياســي فــي الــنظم العربيــة، بيــروت، لبنــان، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط:  حســين توفيــق إبــراهيم ( 2) 
 . 29 –28 ص
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تها في المجال الصناعي ، يهمال الزراعة وتخبط الممارسة وعشوائا ىمن الدول العربية عل
ومن أمثلة ذلك  لب الدول العربيةضافة الي النمو االقتصادي السريع والجمود السياسي في أغباإل

.بعض دول الخليج التى حققت نموًا اقتصاديًا مع جمود علي المستوى السياسي   
شـــــــــار بعض علماء االجتما  والسياسة إلى وجود عالقة سلبية بين التنمية أوعليه فقد  

ايدات درجة اإلصالح االقتصادية والعنف السياسي بمعني أنه كلما زادت التنمية االقتصادية وتز 
ان العنف ينخفض في النظم أي االقتصادي أنحسرت مظاهر العنف السياسي ومعدالته ، 

السياسية التي تعتمد الحداثة واإلصالح نظرا لوجود مؤسسات سياسية واجتماعية واقتصادية 
.وسيطة تنظم العالقة بين الحاكم والمحكوم  وتضبط ظاهرة الحراك االجتماعي   

اإلطار أكدت العديد من الدراسات أن العنف السياسي يتزايد في بلدان العالم الثالث  هذا وفي  
التي تعاني من مشكالت التخلف بينما ينخفض في الدول المتقدمة التي تمكنت من تحقيق 

.معدالت من التنمية سمحت بإشبا  الحاجات األساسية لمواطنيها  وتطلعاتهم المتجددة   
خفاق برامج التنمية االقتصادية في تحقيق مطالب عدم وجود عدال إنكما  ة اجتماعية وا 

المواطنين مع زيادة التفاوت الطبقي وعجز الدولة عن مقابلة وتلبية الحاجات األساسية للمواطنين 
وفشلها في إدارة األزمات المجتمعية كل هذا يمثل مصدرًا للعنف السياسي مما يؤكد وجود عالقة 

.االجتماعي والعنف السياسي  سببية بين فقدان العدل  
ممارسة العنف لالحتجاج علي لفالقوي االجتماعية التي لم تستفيد من عوائد التنمية قد تلجاء  

النظام باعتباره المسوؤل علي عملية التوزيع ،التي ال تتناسب مع حجم مساهمته في التنمية ،كما 
ب من النظام لية ، االمر الذي يتطقتصاداجتماعية و الب أن عملية التنمية تؤدي الي خلق مطا

وأجهزته ومؤسساته مواكبة االحتياجات والمطالب المتجددة واالستجابة لها ،أما في حالة أخفاق 
ن احتماالت إياسي ويتماشي مع عملية التنمية فالنظام من خلق توازن بين عملية التطور الس

  .وث حتمال للحداكون أكثر العنف السياسي الرسمي وغير الرسمي ت
:أهمية ومبرارت البحث :تانياا   

: ما يليفي تبرز أهمية ومبررات القيام بهذا البحث  
أن معظم الدارسات التي تناولت دراسة العنف السياسي  وعالقته بالتنمية االقتصادية ،  -1

" اغلبها غير عربية  حسب علم الباحثة  فيما عدا دراسة الدكتور حسنين توفيق ابراهيم 
 ".لسياسي في النظم لعربية ظاهرة العنف ا
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واالجتماعية  التداعيات االقتصادية واالسياسيةمحاولة لمعرفة ل أهمية البحث في أنه تمثت -2
 .ألحداث ووقائع العنف التى تشهدها المنطقة العربية وخاصة في األونة األخيرة

 .تقديم تصور معرفي عن معنى العنف عامة والعنف السياسي بشكل خاص  -3
: ف البحثأهدا/ تالثاا   
.     التعريف بمفهوم العنف عامة والعنف السياسي بشكل خاص -1  
.التنمية االقتصادية والعنف السياسي ين معرفة العالقة ب - 2  
.التعرف علي  أهم انوا  وأشكال العنف السياسي -3  

:تساؤالت البحث/ رابعاا   
؟ ماالمقصود بالعنف والعنف السياسي -1  

ماالعالقة-2 العنف السياسي ؟ وة االقتصادية التنمي بين   
.؟ما  أهم انوا  وأشكال العنف السياسي-3         
 :المنهج المستخدم في البحث -خامساا 

المنهج الوصفي التحليلي وذلك ألن عملية التحليل هي  بحثواستخدمت الباحثة في هذه ال"  
ت ومظاهر وأحوال امتداد لعملية الوصف، وتسمى بالدراسات الوصفية الهتمامها بوصف سما

المجتمعات، وحين ُيجري الباحث دراسة وصفية فالغرض منها أن ثمة دراسات سابقة عديدة قد 
مهدت له الطريق وأمدته بقدر وفير من البيانات األساسية التي ترسم صورة عامة يستطيع 

  (1)"الباحث أن يضع لدراسته الوصفية أهدافًا محددة
قه يتم الوصول المناسب لمعالجة مشكلة البحث، والذي عن طري الوصفي المنهج المنهجويعتبر    

.لوصول إلى المعرفة اهدف ب،  كيفياً  وتجميعها ووصفها وتنظيمها وتحليلها بحثإلى بيانات ال  
بل أنه أسلوب يتطلب البحث والتقصي مجرد وصف لألشياء الظاهرة للعين، لوهو منهج ليس "  

لذلك فهو أسلوب فعال في جمع البيانات .ظاهرة الملموسةوالتدقيق في األسباب والمسببات لل
فهذا ، والمعلومات، وبيان الطرق، واإلمكانيات التي تساعد في تطوير الوضع إلي ما هو أفضل

، سواء كانت تلك بحثالمنهج يزود الباحث بوصف للمتغيرات التي تتحكم في الظواهر قيد ال
  (2)."خال...الظواهر تربوية أو اجتماعية أو نفسية

                                                 

 .00، ص 0121، 3عمر التومى الشيبانى، مناهج البحث االجتماعي، مجمع الفاتح للجامعات، طرابلس، ط (1)
ـــة، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــكامـــل محمـــد المغربـــي، أســـاليب ا   (2) ، 8ع، األردن، ط، لبحـــث العـــالمي فـــي العلـــوم اإلنســـانية واالجتماعي
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كما يعد اإلطال  على الدراسات السابقة ذات العالقة بموضو  الدراسة من المسائل المهمة "
" على أهمية تعرف الباحث على البحوث السابقة لدراسته أبيلسون والمفيدة للباحث؛ كما يؤكد 

ساس ويري بأنها بمثابة حجر األساس الذي ترتكز عليه آية دراسة في بداية األمر كما أنها أ
 (3).التحليل الذي تنتهي به الدراسة

قدر كبير من المعلومات والبيانات "  فمن خالل المنهج الوصفي يمكن للباحث أن يحصل على 
. (4)" األساسية التي ترسم صورة عامة للمشكلة أو الظاهرة المدروسة   

بل  حثبغير أن الباحثة لن تكتفي بمجرد وصف البيانات التي تحصلت عليها من خالل ال
ستحاول تحليلها وتفسيرها وتطويرها بغرض الوصول إلى تفسيرات واستنتاجات وتعميمات تتعلق 

.السياسي وعالقته بالتنمية االقتصاديةببعض مظاهر العنف   
 

: التحديد النظري للمفاهيم   
:المعنى اللغوي للمفهوم   -أ   
و الخرق باألمر وقلة الرفق به ، وه( ف. ن. ع)كلمة عنف في اللغة العربية، تتكون من الجذر " 

" إن اهلل تعالى يعطي على الرفق ماال يعطي على العنف " وهو عنيف أن لم يكن رفيقًا في أمره 
أخذه بشدة وقسوة والمه وعيره ، وأعتنف األمر، أخذه بعنف ، : وعنف به ، وعليه عنفًا وعنافه 

كرهها وأعتنفته األرض نفسها بنت : رض وأتاه ولم يكن على علم ودراية به، وأعتنف الطعام واأل
في اللغة العربية "  عنف" التعبير واللوم والتوبيخ والتقريع، وهكذا تشير كلمة  : عليه، والتعنيف

األساس ، فإن العنف قد يكون سلوكًا   إلى كل سلوك يتضمن معاني الشدة ، القسوة ، وعلى هذا 
  ( 1) ". فعليًا أو قوليًا 

" لكلمة  الالتينياإلنجليزية فإن األصل أما في اللغة    Violence وهي مشتقة من الكلمة " 
Vis "الالتينية  LATVS أي اللجوء إلى القوة أما الفعل"  وهو ماضي كلمة   Fero والتي تفيد  

Violence معنى يحمل عليه ، وعلى هذا فإن كلمة عدادها تجاه شخص   تشير إلى حمل القوة وا 
ستخدام غير المشرو  للقوة المادية، بأساليب متعددة إللحاق األذى ومعناها االما أو شيء ما، 

                                                 

 . 82، ص 0119محمد الغريب عبد الكريم، البحث العلمي التصميم واإلجراءات، مكتبة نهضة الشرق،   (3)
 .504م، ص  5891، دار الشرق ، عمان،  مناهج البحث في علم االجتما ، معن خليل عمر ( 4)
م،  1999، 2ط  بيروت، لبنانلعربية، حسين توفيق إبراهيم ، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، ، مركز دراسات الوحدة ا (1) 

 . 41ص 
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واإلضرار بالممتلكات، ويتضمن ذلك معاني االغتصاب ، والتدخل في حريات  باألشخاص
(2) . اآلخرين   

ممارسة القوة البدنية إلنزال األذى باألشخاص " بأنه  قاموس إكسفوردفي حين يعرف في   
الفعل أو المعاملة التي تحدث ضررًا جسمانيًا أو التدخل في حريته ، كما يعتبر والممتلكات
  ( 3)" . الشخصية 

" هيمنوانيأما    Hemenawy "  ألبرت ليستروزميله "  Lester فقد ذهب إلى القول بأن " 
يشير إلى تلك القوة الجسدية التي تستخدم إزاء شخص ما، مما يوقع اإليذاء واإلصابة  العنف

  (4). بفعل هذه القوة 
استخدام القوة الجسدية والنفسية بوسائل شرعية أو غير  هبأنعرفه فقد  علم االجتماعقاموس  أما 

لظاهرة اجتماعية تتميز " شرعية لتقليل  أو للحفاظ أو لتدمير عالقات القوة والنفوذ ، وهو شكل 
  ( 5) ."  بالعدائية

في اللغة االنجليزية أو اللغة األلمانية يتضح من خالل االشتقاق اللغوي لمفهوم العنف سواء  حيث
استخدام القوة المادية ، اتجاه اآلخرين إللحاق األذى بهم أو  إلى، أن العنف سلوك يشير 

.بممتلكاتهم بطريقة غير مشروعة   
يتضح مما سبق إن المعنى اللغوي لكلمة عنف في اللغة العربية له دالالت أوسع من  كما  

ليزية ، حيث ال يقتصر المعنى اللغوي لكلمة العنف في اللغة العربية على دالالته في اللغة اإلنج
الذي يتضمن سلوكًا قوليًا بالتهديد " العنف  القولي "  أيضاً استخدام القوة المادية بل يتضمن 

والتقريع والتوبيخ ، إال إن التعريفات االصطالحية سواء في اللغة العربية أو اإلنجليزية يتجاوز 
اللغوية ، حيث يتضمن العنف استخدامًا مباشرًا للقوة المادية  أو التهديد باستخدامها، كما  دالالتها

يتضمن اإلرغام والقهر، الذي قد يكون ناتجًا عن التناقضات والكامنة في البناء االجتماعي أو 
                                                 

لدى عنية البيئة والعنف دراسة لبعض الدالالت البيئية االجتماعية السلوك العنيف :أحمد مصطفى العتيق، حاتم عبد المنعم أحمد  (8)
م، ص  1996من الشباب المصري، في محمد الجوهري وآخرون، المشكالت االجتماعية، دار المعرفة الجامعية، ، اإلسكندرية 

76 . 
 . 155م، ص  1999االغتراب والتطرف نحو العنف، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، : محمد خضر عبدالمختار  (3) 

يل أنظر لمزيدامن التفاص (4)  Hemenway and Lester Violence and Vande Lism، in، School dissertation 
Abstracts international،Volm 41،no. 

 1981   (8)
ي، القاهرة، جامعة الدول العربية، يمنعنف لدى األطفال في المجتمع الاألبعاد االجتماعية لظاهرة ال: محمد عبده الزغير  

. 24م، ص  2111ت العربية، قسم الدراسات االجتماعية، رسالة ماجستير، منشورة، والدراسا معهد البحوث  
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أي ، هو العنف السياسي ، ا البحث وما يهمنا في هذ(  1) . "االقتصادي أو السياسي لمجتمع ما 
.ا وفيما  يلي تعريف بالمفهوم المرتبط بالحصول على   السلطة أو االحتفاظ به  

  :التعريف بمفهوم العنف السياسي  -ب
شبة اتفاق بين اغلب الدارسين لظاهرة العنف السياسي على عن العنف يصبح سياسيا  ثمة  

طبيعة هذه األهداف عندما تكون أهدافه أو دوافعه سياسية رغم االختالف بينهم في تحديد 
استخدام القوة أو " ُعرَف العنف السياسي بأنه ، ومن هنا ، ونوعيتها وطبيعة القوى المرتبطة بها 

ر باآلخرين لتحقيق أهداف سياسية التهديد باستخدامها إللحاق األذى والضر   . 
دامها من النظام استخدام القوة المادية أو التهديد باستخ" بأنه   وتعرف الباحثة العنف السياسي  

" .  تجاه المواطنين أو عناصرمعينة منهم لغرض تحقبق أهداف سياسية   
البد من تعريف العنف السياسي  لعنف السياسي كانوحيث أن هذة الورقة تتناول ظاهرة ا 

.الرسمي وغير الرسمي   
ه الذي يمارس  ىكافة أشكال العنف و القوة واألذ ويتضمن:  العنف السياسي الرسمي -ج

: النظام ضد الموطنين أوعناصر منهم من خالل أجهزة أو مجموعة من اإلجراءات  مثل 
االعتقاالت السياسية ، واالحكام بالسجن المرتبط بقضايا سياسية أو أستخدام قوات من األمن أو 

.الجيش لمواجهة أحداث العنف غير الرسمي   
كومي الذي يمارسه المواطنون ويقصد به العنف غير الح :العنف السياسي غير الرسمي -د

نقالبات أوجماعات أو تنظيمات معينة ضد النظام ويثمتل في المظاهرات وأعمال الشغب واال
وفي أطار العالقة االرتباطية بين العنف السياسي و التنمية  ،واالغتياالت واإلضرابات 

: االقتصادية  كان البد من تعريف المفاهيم ذات العالقة كما يلي   
:لتنمية االقتصادية ا -ثالثاا   
التنمية االقتصادية أحد أبعاد التنمية الشاملة وهي تشير الي مجموعة التغيرات االساسية  تعتبر 

التي تحدث في هياكل وقطاعات االنتاج التي يكون من شأنها تحقيق زيادة في الناتج المحلي 

                                                 
 (0 )

 . 45 – 44، ص ذكره ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، مرجع سابق: حسين توفيق إبراهيم  
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الزمن وهذا يعني أن االقتصاد  اإلجمالي ، ومن تم في الدخل الفردي الحقيقي عبر فترة ممتدة من
  ( 1) . أصبح قادرًا علي النمو الذاتي 

بأنها توفير حد أدنى من مستوى المعيشة بين األفراد، وتحقيق " كما تعرف التنمية االقتصادية 
الرفاهية االجتماعية مع خلق اقتصاد قادر على النمو الذاتي، وهناك من يرى أن التنمية هي 

والموارد الطبيعية المتاحة لهم أي استغالل الناس لمواردهم الطبيعية، التفاعل بين الناس 
( 2) ". والمفروض من التنمية أن تحقق رفاهيتهم  

:مؤشـــــــــــــــــــــــــــرات التنمية االقتصادية: رابعاا   
ل نمو معدمنها  (3): العديد من المؤشرات يطرحها االقتصاديون لقياس التنمية االقتصادية هناك  
ونسبــة العاملين في الزراعة،  خل الفردي الحقيقي،الدمحلي اإلجمالي ومعدل نمو الاتج الن
جمالي قوة العمل ونصيب استهالك الفرد من الطاقة ، ونسبة مساهمة ا  و  نتاجية وحدة العمل  وا 

كان ، الصناعة التحويلية في الناتج المحلي، ومعدل سوء التغدية ونسبة االطباء لكل ألف من الس
.ونسبة وفيات االطفال، وتوقع العمر عند الوالدة   

( 2) : براهيم ، أربعة مؤشرات للتنمية االقتصادية هي االدكتور حسنين توفيق فيما طرح     
معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ويعرف الناتج المحلي حسب نو  النشاط االقتصادي " -1

قتصاد الة في فرو  االنتاج المختلفة في ت االنتاج العامالقتصاد ما بأنه القيم المضافة لكل وحدا
.معين   

.متوسط استهالك الفرد من الطاقة -2  
نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي وهي عمليات التصنيع التي  – 3

في قياس  الناتج القومي اإلجمالي ويعد حساب قيمة هذا الناتج من المؤشرات الُمستخَدمة تقوم
التّنمية االقتصادية في الدول؛ إذ يشير إلى قيمة الخدمات والسلع المنتجة باالعتماد على تأثير 

".العوامل االقتصادّية المتنّوعة في فترة زمنية معينة، تشكل جزءًا من اإلنتاج العام في الدولة   
                                                 

ـــة االقتصـــاديةلمزيـــد مـــن التفاصـــيل حـــول مفهـــوم التنميـــة االقتصـــادية أنظـــر ميرالـــد مـــايروروبرت بـــولين، التنم ( 1)   -تاريخهـــا-نظريتهـــا: ي
 .  1962سياستها، ترجمة يوسف العيان، ، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان 

، 2111إسـكندرية،  -أبو الحسن عبد الموجود إبـراهيم، التنميـة وحقـوق اإلنسـان، نظـرة اجتماعيـة، الكتـب الجـامعي الحـديث األزاريطـة ( 2) 
 . 21ص

 العربية الواقع الراهن والمستقبل، سلسلة كتب المستقبل العربي، مركـز دراسـات الوجـدة العربيـة، بيـروت،التنمية : عادل حسين وآخرون ( 3)
 . 219، ص  1984

 .286مرجع سبق ذكره، ص  ظاهرة العنف السياسي في النظم العربيةحسنين توفيق إبراهيم،  ( 4)
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:الدراسات السابقة / سادساا    
،  العداد البحوث العلمية في مختلف المجاالتي مسيرة فكبيرة لسابقة أهمية تمثل الدراسات ا  

وتتزايد هذه األهمية في علم االجتما  نتيجة ظروفه الخاصة من حيث أزمة النظرية واالفتقار إلى 
مقوالت تفسيرية موحدة ، وأيضًا من حيث التباين في الوحدات التحليلية واألطر المنهجية التي يتم 

عود إلى العديد من األسباب أبرزها أنها تتيح تءاتها  أما أهميتها فاالستناد عليها وتنفيذ إجرا
للباحث التعرف على الجهود البحثية التي بذلت حول إشكالية دراسته والوقوف على ما هو ثابت 

.خاصةوما هو متغير فيما يتعلق بالفروض والنتائج بصفة   
(1)م1111ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية ،:راهيمدراسة حسنين توفيق اب-1  

طبيعة العالقة قتصادية والعنف السياسي ،وذلك بتحليل العالقة بين التنمية اال تناولت الدراسة
بينهما في األقطار العربية ومحدداتها من خالل المقارنة المباشرة بين ترتيب االقطار العربية من 

درجة شدتها من جانب ،وترتيبها من حيث مؤشرات التنمية حيث تكرارت أحداث العنف و 
باطية بينهما كمًا وذلك من خالل االقتصادية من جانب أخر وكذلك من خالل قياس العالقة االرت

.ستخدام معامل االرتباط الخطي البسيط ومعامل االرتباط الجزئيإ  

:1866دراسة أولسن ،النمو االقتصادي والعنف السياسي  -2  
الي أن معدل العنف السياسي يتزايد في البلدان التي  أولسن ها انتائج الدراسة التي أجر  أكدت  

قتصاديًا سريعًا ، مما يؤدي الى زيادة  عدم االستقرار السياسي  أى زيادة معدل افيها نموًا يحدث 
 العنف السياسي 

الذي ينتج عنه  األمر ،نعكاسه علي األوضا  االجتماعية واالقتصادية في المجتمعانتيجة 
.ستفادة البعضا  
 
 
 
 
 

 . 0111، 8ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، بيروت، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، ط : حسين توفيق إبراهيم (0)
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من هذه التغييرات، وتضرر البعض األخر فيكون كاًل من المستفيد والمتضرر مصدرًا لعدم 
ستعادة أوضاعهم السابقة  وتحقيق العدالة ، إررون سوف يحاولون لسياسي، فالمتضاألستقرار ا

وتحسين أوضاعهم االقتصادية ، كما أن المستفيدين أيضًا مع مرور الوقت سيطالبون بالمشاركة 
ة أن لم يتكمن النظام في السلطة بما يتناسب مع أوضاعهم االقتصادية ، وفي هده  الحال

ين مطالب كاًل من المجموعتين من خالل التوفيق بين خلق حالة من التوازن ب منالسياسي 
( 1) . مطالب كاًل منهم ، قد يدفعهم الي األنخراط في أعمال العنف لتحدي النظام القائم   

، الذي قام بدراسة حاول من خاللها الوقوف على صورة واضحة عن دراسة كرين برنتون -3
خاصة بدراسة أربعة أحداث هامة تعرف  لقد اهتم برنتون بصورة. نشأة الحركات االجتماعية

: كثورات، وحاول الوقوف على أسباب هذه الثورات ومقارنتها بعضها ببعض، وهذه الثورات األربع
، والثورة األمريكية التي حدثت في نهاية القرن الثامن 0961الثورة اإلنجليزية التي حدثت في عام 

. 0102وأخيرًا الثورة الروسية عام  ،0221عشر، والثورة الفرنسية التي حدثت في عام   

الحظ برنتون أن الظروف االقتصادية في الدول األربع على قدر كبير من التحسن  -
واإلصالح؛ ففي أمريكا مثاًل لم يتوصل إلى دليل للفقر والبؤس، بل الحظ أن الظروف التي 

ليله لبعض المشاركين سبقت الثورة تنم كلها عن الرخاء والرفاهية، فضاًل عن ذلك فقد جاء تح
ذوي الفاعلية في الحركات الثورية بأنهم كانوا على قدر كبير من الثراء والرفاهية، بل ويتجهون 

.إلى تحقيق المزيد من الثروات  
هو  -في المرحلة الثورية–فإن أحد المظاهر التي يمكن مالحظتها في البلدان األربع  – وأخيراا 

ولكن رغم ذلك . تحاول السلطات الحاكمة قمع المخالفين عدم فاعلية الجهاز الحكومي ، حيث
ويتذبذب أصحاب السلطة في . فإن الثورة تحدث في مرحلة أخرى متأخرة، وتكون أكثر قوة وعنفاً 

. سياستهم لعدم قدرتهم الحقيقية على إصدار األوامر لتوجيه دفة األمور وفقًا للسياسة الصحيحة
أرصدتها، وتلجأ إلى اتخاذ بعض اإلجراءات االستثنائية لسد  وتبدأ الحكومة في المعاناة من نقص

                                                 
 (1 )  Mancur olson (jr) “ Rapid Crowth as aDestababilizing Force” in Jason L.Finkle and Richard 

W.Cable, political Derelopment aand social change ( NEW YORK : London :  John wiley . 1996 , PP 
551- 568 . 

ألهم  دراسة وصفّية تحليلّية، مع إشارة خاصة) هند أحمد األحمر، الحركات االجتماعية المعاصرة ودورها في التغير االجتماعي (2)
، 2118، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم علم االجتما ، كلية اآلداب، جامعة طرابلس ، ( الحركات االجتماعية في الوطن العربي

17-16ص  
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وال شك أن مثل هذه السياسة تعمل . النقص عن طريق فرض الضرائب الباهظة على المواطنين
(8).على إثارة الناس بشتى الطرق، والثورة ضد النظام  

وجهة نظر بعض  تفسير العالقة بين العنف السياسي وعالقته بالتنمية االقتصادية من: خامساا 
  -:علماء االجتماع

 السياسي الرواد األوائل في فرديتهم وجماعتهم لم يقدموا آراء مباشرة حول العنف إنويمكن القول  
 ،بسبب اهتمام كل منهم بنشأة هذا العلم الجديد وعالقته بالتنمية االقتصادية ، كظاهرة اجتماعية

ي واألسباب الكامنة وراء عدم استقراره أحيانًا االجتماع النظاموبالتالي طرح قضايا كبرى حول 
ومحاولة الوصول بالبناء االجتماعي نحو الثبات النسبي، سواء من خالل اإلصالح لدى بعضهم 

أو الثورة لدى بعضهم اآلخر، عالوة على عدم االنفصال المعرفي بصورة مطلقة عن التحليل 
ة المجتمعات البشرية أو باألدق شمولية أفكارهم العاملي للظواهر أحيانًا ومحاولة التعميم على كاف

وبالرغم من ذلك فإن تبني المقاربات النظرية والمنهجية مع ما تم  ، ( 0)  في كثير من األحيان
العالقة السببية بين التنمية االقتصادية والعنف بتحليل  للباحثطرحه من جانب كل منهم يسمح 

.السياسي  
يؤدي  االقتصاد والمجتمع، فالعنف هنا تعبير بنائي تاريخي حيث في ضوء العالقة الجدلية بين  

الوجود االجتماعي إلى بلورة أشكال دون أخرى من الوعي االجتماعي تعد انعكاسًا مباشرًا لهذا 
الوجود، كما أن هذا الوعي يتضمن العديد من القيم واإلدراكات والمشاعر تظهر من خالل 

في إطار السياسي  فهم العنفليعد هذا اإلسهام ضرورة ث البحوقياسًا بموضو   ،(8)السلوك
السياق االجتماعي االقتصادي، ونظريًا يتمثل في ضرورة طرح كافة العوامل، خاصة 

استخالص وذلك من خالل السياسي،  االقتصادية، ودورها في تشكيل أسباب وعوامل العنف
السياسي وعالقته بالتنمية  عنفال ظاهرة المقوالت النظرية التي يمكن أن تساعد على تفسير

  :وذلك علي النحو التالي 
العام،  هإشبا  الحاجات األساسية وتحسين نوعية الحياة مطلبًا أساسيًا في فكر ماركس اعتبر  -

ويظهر ذلك في نقده للمجتمع الطبقي وما يتضمنه من أساليب وأشكال للتفاعل والعالقات 

                                                 
  . 88 – 81ص  .م 0128نحو نظرية اجتماعية نقدية، القاهرة، مطابع سجل العرب، : السيد الحسين  (0) 
الجتماعي العربي في إطار نظرية التبعية، دراسة ميدانية في ضوء التحليل السوسيولوجي للعالقة الوعي ا: شكري عبدالمجيد صابر  (8)

 .21 – 20م، ص  0118بين المثقف والسلطة، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، 
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كما يتأكد  ،( 3)  أيضاً  فقط بل في مضمونها اإلنسانياالجتماعية، ليس في محتواها اإلنتاجي 
ذلك في رفضه المطلق لوجهة النظر الذاهبة إلى وجود تناقص بين اإلنسان والمجتمع والتي روج 

  . لها البعض بغرض تبرير أشكال من االستغالل االقتصادي واإلنساني التي يمارسها البعض
 تماعية من حيث مصادرها األساسية والعوامل التياهتمامًا خاصًا بالقيم االج ماركسأبدى  -

أحد مكونات البناء الفوقي مرتبطة بكل من األخالق والتربية ( القيم)تشكلها وتوجهها، فهي 
 ( 6)  والثقافة والسياسة وتتفاعل جدليًا وبصورة تاريخية مع البناء التحتي المتمثل في االقتصاد

القيم الروحية إال أن تحليل هذه الممارسات البد وأن أتي بسبب غياب يوبناء عليه فإن العنف 
أو باألحرى في ضوء العالقة  يأتي في ضوء مجموعة كبيرة من الظواهر االجتماعية الكلية 

 . الجدلية بين االقتصاد والمجتمع
أن العنصر األساسي في الصرا  االجتماعي والمحرك الرئيسي للتاريخ كارل ماركس يرى  -

 .في تولد الثورة وأعمال العنفا  بين الطبقات وبعده العامل الفعال البشري هو الصر 
التاريخ المختلفة لالضطهاد الذي وقع حقب طوال  الل االقتصادي كان المصدر الرئيسأن االستغ       

 .ومن تم هومصدرًا للعنف والصرا  بين الطبقة الحاكمة والطبقة المحكومة على الطبقات الفقيرة 
، يكون مصدره خلل في المعايير االجتماعية ن العنف السياسيإف  أميل دور كايمراء وفقًا ال -   

الموجودة في ( وهو ما يعرف بالقيم األخالقية)والقيم االجتماعية ذات المضمون األخالقي 
المجتمع، حيث تنخفض أهمية الضمير الجمعي مقابل انتشار األنانية والتسلط والمصلحة 

ونسق ينتج ها يكون مصدر العنف باعتباره ليس مجموعة من األفراد بل الخاصة، فالمجتمع هن
 ( 0) .  عنه تفاعل معين

المجتمع يتجه نحو المزيد من العنف أو باألحرى نحو معدالت أكبر من االنتحار عندما  إن -   
و ، إال أنها سرعان ما تدفع المجتمع كبناء نحقتصاديةة واف اجتماعيو يسوده حالة األنومي كظر 

                                                 
 (3 )

 46 – 44م، ص  5895الطبعـة الثالثـة،  علم االجتمـا  وقضـايا التنميـة فـي العـالم الثالـث، القـاهرة، دار المعـارف،: محمد الجوهري  
. 

 (6 )
  . 12 – 15م، ص 5891التنمية والتخلف، دراسة تاريخية بنانيه، القاهرة، دار المعارف، الطبعة الثالثة، : السيد الحسين  

 (0)
 – 26، ص م 1005ول، المـرأة فـي مصـر، القـاهرة، المجلـس القـومي للمـرأة، التقريـر األ: عبدالباسط عبدالمعطي : حول هذا المعني  

45  . 



 

810258 

 

 
8102

كون أحد المظاهر السياسي يالعنف  إنالتوازن االجتماعي، بمعنى آخر  لالمعيارية والخلل فيا
  ( 8) .  لالمعيارية وفقدان التوازناالدالة على تعايش الفئات االجتماعية حالة 

من العلماء الذين قاموا بتحليل العالقة بين المشكالت السياسية والتنمية، مع فهو   هنتنجتنأما  - 
أخذ العوامل االجتماعية في االعتبار، ويرى أن التغير االقتصادي في المجتمعات التقليدية، 

  . التنفيذ يجعلها مضطرة إلى وضع المشاركة السياسية الشعبية موضع 
العسكريين  ما تكون من اً على أن المشكلة تكمن في الصفوة الحاكمة وغالب هنتنجتنوأكد  -

ويرى ، ن الكوادر وتكون له اليد العليا في تنظيم المشاركة السياسيةالذين يقومون بإنشاء حزب م
واألخذ بأساليب التنمية ، أصحاب نظرية التحديث ضرورة توافر شروط االستقرار السياسي

(3)  . المتوازنة كأساس لتطبيق نظرياتهم
  

تمع، تعقبها أن هناك فترة من الفترات يتحقق فيها اإلصالح السريع للمج جيروم ديفز يرى -3 
حالة من التناقضات تكون كفيلة بدفع الحالة العقلية التي تقود إلحداث للثورة والعنف ومن أجل 
اختبار هذه النظرية حاول ديفز أن يبحث في الظروف االقتصادية التي سبقت بعض أشكال 

ة المصرية ، الثور 0102الثورة الروسية  التي حدثت عام: التمرد والثورات، ومن بين هذه الثورات
م، وقد الحظ في هاتين الحالتين جهود اإلصالح أو الثورة التي تبعت 0188التي وقعت عام 
( 0) . والنمو  ود والهبوط في االرتقاءعمليات الصع  

:نتائج البحث/سادساا   
بين التنمية االقتصادية ارتباطية عالقة علي ما سبق يمكن القول أن هناك  تأسيساا  -  

ر مؤسساتي وسياسي تلبية للمطالب الجديدة التي نمية اقتصادية يرافقها تطو فأي ت والسياسية
برزت في فترة االنتعاش االقتصادي وتنامي الوعي في قطاعات الجماهير والمطالبة بالحقوق 
السياسية هذا التالزم لم تستوعبه الدول العربية جيدًا وكان بمثابة شراره نهوض العنف حيث 

                                                 
 (8)

 . 552، صم 1001العنف ضد المرأة من منظور مختلف، غزة، مركز شؤون المرأة، : شكري عبدالمجيد صابر  
(3)

ابريـل ، مؤسسـة فريـد ريـش ايبـرت 5دد ـــــــــالع، مجلـة تنميـة المجتمـع، نظريات في إستراتيجية التنميـة سعد جمعة، مجلة تنمية المجتمع، 
1978 . 65ص  ،   

 
دراسة وصفّية تحليلّية، مع إشارة خاصة ألهم ) هند أحمد األحمر، الحركات االجتماعية المعاصرة ودورها في التغير االجتماعي (1) 

، 2118، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم علم االجتما ، كلية اآلداب، جامعة طرابلس ، ( الحركات االجتماعية في الوطن العربي
  . 27ص 



 

810259 

 

 
8102

على سلطه القرار والضغط  اسية لممارسة بعض أشكال العنف للتأثيراتجهت بعض القوى السي
. حداث تطوير سياسيعليها إل  

الحرمان االقتصادي وفشل البرامج التنموية في تحقيق  العدالة االقتصادية ، تؤدي في  أن -
 حاالت كثيرة إلى الغضب والتفكير الهجومي ضد المجتمع، مما قد يقود الي التمرد و االحتجاج 

واالستياء من الظروف القائمة، سعيًا إلى  مردوالعنف علي القوى الحاكمة للتعبير عن حاالت الت
.تحقيق ظروف حياة أفضل   

ترتبط العالقة اإليجابية بين التنمية االقتصادية والعنف السياسي لدى كل من أولسن ،حسنين  -
يترتب عليها من ظهور قوى اقتصادية توفيق ابراهيم باالثار الناتجة عن التغيرات االقتصادية وما 

وسياسية جديدة لها مطالب جديدة بحيث تشكل ضغظًاعلي النظام السياسي وغالبًا ما يلجاء 
النظام للقوة والعنف للتعامل مع هذه القوى وخاصة في الدول العربية ،وخاصة أن لم يستحدث 

عليه ظهور عنف مضاد للعنف النظام أليات جديدة للتعامل وأستيعاب هذة القوي ، مما يترتب 
.الذى يستخدمه النظام  

أشارت نتائج دراسة الدكتور حسين ابراهيم أن العالقة بين مؤشرات التنمية وشدة  ودرجة  -
. العنف الرسمي وغير الرسمى ليست ذات أتجاه واحد فهي يمكن أن تكون ايجابية او سلبية   

وقيام الثورات  ارتباطًا بالحركات االجتماعيةأكثر  السياسيةا أكدت دراسة برنتون أن الظروف -
العامل الفعال  والعنف الرسمى او غير الرسمي، فيما يشير ماركس الى أن الصرا  الطبقى هو

فإن برنتون يشير بصورة أكثر قوة للظروف السياسية التي  وعليه،العنف في تولد الثورة وأعمال
ن أن كثيرًا من المحللين وجدوا أن هذه تساعد في ظهور الحركات أكثر من ماركس، فضاًل ع

النظرة الخاصة ُتعّد أكثر نفعًا وفائدة في إيضاح الحركات السياسية أو التي يكون لها نتائج 
.ة وظهور العنفولكن في الواقع الظروف االقتصادية أكثر ارتباطًا بالحركات االجتماعي سياسية  

 
ين مشكالت التطور السياسي واالقتصادي تؤكد أغلب الدراسات أن هناك عالقة متداخلة ب -

واالجتماعي من ناحية وخاصة في البلدان العربية وعلي رأسها أزمة التنمية االقتصادية وبين 
العنف السياسي من ناحية أخري، فإذا كانت المشكالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية تخلق 

السياسي الغير مستقر  خهذا المنافإنه في ظل مناخًا مناسبًا لوالدة العنف السياسي وزيادة شدته ،
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الذى يترتب  رومواجهتها األممن الصعب حل األزمات واإلشكاليات االجتماعية واالقتصادية 
. عليه تعقدها وزيادة مخاطرها عبر الزمن   

،حيث ترتبط مظاهر وفاعليتهاألداء النظم السياسية  أن العنف السياسي وشدته يعتبر مؤشراً -
ختلف أشكاله الرسمي وغير الرسمي ،بفشل أغلب النظم العربية فى تحقيق االستقرار العنف بم

. السياسي واالقتصادي واالجتماعي  
 

:المراجع   
:الكتب باللغة العربية : أوالً    

نظرة اجتماعية، الكتب الجامعي ، التنمية وحقوق اإلنسان، أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم -1
 .  8111كندرية، إس -الحديث األزاريطة

البيئة والعنف دراسة لبعض الدالالت البيئية  :أحمد مصطفى العتيق، حاتم عبد المنعم أحمد  -2
االجتماعية السلوك العنيف لدى عنية من الشباب المصري، في محمد الجوهري وآخرون، 

 .م  0119اإلسكندرية ( 0)المشكالت االجتماعية، دار المعرفة الجامعية ط 
ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، بيروت، لبنان، مركز : وفيق إبراهيم حسين ت -3

 . 0111، 8دراسات الوحدة العربية، ط 
التنمية العربية الواقع الراهن والمستقبل، سلسلة كتب المستقبل العربي، : عادل حسين وآخرون -4

 . 0126بيروت، مركز دراسات الوجدة العربية، 
فى ، محمد صالح القريشى ، مقدمة في اقتصاد التنمية ، وزارة  التعليم العالي سالم توفيق النج -5

 .، 1988الموصل ، العراق ،  والبحث العلمي ، جامعة
االغتراب والتطرف نحو العنف، القاهرة، دار غريب للطباعة : محمد خضر عبدالمختار  -6

 .  م 0111والنشر والتوزيع، 
االجتماعية لظاهرة العنف لدى األطفال في المجتمع التيمي،  األبعاد: محمد عبده الزغير  -7

القاهرة، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم الدراسات االجتماعية، 
 .م  8111رسالة ماجستير، منشورة، 

سف سياستها، ترجمة يو  -تاريخها-نظريتها: ميرالد مايروروبرت بولين، التنمية االقتصادية -8
 . 0198العيان، بيروت، لبنان، مكتبة لبنان، 

محمد قباج ، دور المنظمات الدولية في تطوير مفهوم التنمية من التنظير األكاديمي إلى  -1
 1993الهاجس اإلجرائي ، بحث مقدم في ندوة التنمية االجتماعية ، واقع وآفاق ، طرابلس ،
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 . 1998ية ، برنامج األمم المتحدة ، تقرير التنمية البشر -11
 ..1991برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، تقرير التنمية البشرية ، -11
 

:الكتب باللغة اإلنجليزية : ثانياً    
 1- Hemenway and Lester Violence and Vande Lism in school 

dissertation Abstracts international Volm 41- no 1981. 

2- Mancur olson (jr) “ Rapid Crowth as aDestababilizing Force” in Jason 

L.Finkle and Richard W.Cable political Derelopment aand social change ( 

NEW YORK : London :  John wiley . 1996 . 
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 التحضر سوسيولوجيا
 قراءة مفاهيمية في ماهية التحضر واتجاهاته الفكرية

 البشتيبهية القمودي . د
 قسم علم االجتماع/ اآلدابكلية 

 :مقدمة
يختلف المفهوم الحضري عند تناوله حسب االختالف النمطي ألسلوب المعيشة في حد 

وبدوية، وكذلك حسب اختالف ركائزه في المجتمع المتقدم  –حضرية  –ذاته، من ريفية 
يجعل أمامنا مجموعة من الختالفات مستويات المعيشة، األمر الذي  ووفقاً  ،والمتخلف والنامي

ل عملية فهم التحضر كمفهوم أو آلية أو ميكانزم، وهذه المداخل سهّ المداخل أو األبواب التي تُ 
تتباين بين ما هو اقتصادي، إلى ايديولوجي، وديموغرافي، وقيمي ثقافي، وسوسيولوجي يعتمد 

عالمية ظاهرة التحضر، ف .على التركيبة االجتماعية للبناء االجتماعي للمجتمع المدروس ككل
 ،وعوامل لتكوينها، تمثلت في تنو  آثارها ونتائجها ومن ثمّ  ومظاهراً  هي التي جعلت لها صوراً 

التعرض له في هذه الورقة البحثية  كالتي سيتمتنو  المداخل المعرفية لتناولها من زوايا مختلفة، 
ئيسية في علم االجتما  بمناقشة أهم المداخل من زوايا متخصصة، ومن مبدأ وجود فرق ر 

كالماكروسوسيولوجي الذي يهتم أصحابه بالتركيز على الظروف والعمليات الكبرى كالتصنيع 
والعولمة والتحضر على نطاق واسع، والمايكروسوسيولوجي الذي يركز أتباعه على نطاق صغير 
. من عمليات التفاعل مع اآلخرين، كالعالقات االجتماعية والتفاعالت الفردية

فالماكروسوسيولوجيا، تتناول عملية التحضر باعتبارها عملية تحويلية، يهاجر فيها الناس من 
المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، وتتغير من ثّم طريقة حياتهم وتفاعلهم مع بيتهم، في 

 .حين تهتم  المايكروسوسيولوجيا، بدراسة كيفية التحضر واألشكال والتفاعالت االجتماعية
في المفهوم واالستدراك، وذلك لكونه غير واضح  ما أن  مصطلح التحضر اليزال واسعاً وب 

الحدود والمدلوالت كنتيجة الختالف الدول وخاصة المعاصرة، والباحثين والمختصين، في االتفاق 
يوجد شبه ؛ لذا فإنه يمكن أن يطلق عليه حضراً  ، وماعد ريفاً يُ  حول معايير محددة للتمييز بين ما

جما  بين رواد الدراسات الحضرية، على أن طبيعة المجتمعات ذاتها من حيث التقدم والتطور إ
ودرجة النمو، هي التي يمكن من خاللها االعتماد على وضع تعريف مناسب للتحضر في كل 

 . منها
فالمعايير المستخدمة في التمييز بين الريفي والحضري في الدول العربية، على سبيل 

مد على التعريف الديموغرافي للتحضر، بعكس المعايير المستخدمة في الدول المتقدمة المثال، تعت
صناعيا واقتصاديا، والتي يمكن وصف األوضا  في أريافها بأنها تمتاز بتوافر مستلزمات الحياة 
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الحضرية فيها بشكل يتفوق على مستلزمات الحياة الحضرية المتوافرة في كثير من حضر الدول 
لذلك البد من مراعاة االختالف والفروق بين التحضر في الدول النامية والتحضر في النامية، 

ولصعوبة حصر المعايير المستخدمة في تعريف التحضر كمفهوم . iالدول المتقدمة
حوله في  ما وردبالتطرق إلى أبرز  االكتفاءسوسيوديموغرافي، والتعرض لها بالتفصيل، يمكن 

قبل الولوج في  ته ببعض المفاهيم السوسويولوجية المتداخلة معه،، وعالقالتراث السوسيولوجي
عرض أهم التفسيرات من وجهة نظر العلماء في و  الحديث حول أهم المداخل النظرية في دراسته

لذا سنتناول في بحثنا الموسوم . شكل قالب نظري وفلسفي أكثر منه رؤية محلية محددة
 :المواضيع التالية" سوسيولوجية التحضر"

 .Urbanization التحضر مفهوم: أوال 
 .عالقة مفهوم التحضر بغيره من المفاهيم: ثانيا
 .المداخل السوسيولوجية لدراسة التحضر: ثالثا

 :Urbanization التحضر مفهوم: أوال
إن المتفحص للتحضر كمفهوم، يدرك تماما أن له معاني متعددة، بتعدد المدارس  

لقضايا المتعلقة بمصدر المعرفة ونو  الثقافة، باإلضافة إلى طبيعة والنظريات، تثير العديد من ا
وهي  :Urban الالتينية  الكلمة من تشتق "التحضر" كلمةف .العالقة بين الحضر والواقع

والمعروف أن  .روما مدينة المدينة وبخاصة على للداللة يستخدمونه الرومان كان اصطالح
حل، تاباتهم للتفريق بين السكان المستقرين والسكان الرّ العرب قد استخدموا هذا المصطلح في ك

وفي اللغة اإلنجليزية، يشير لفظ الحضر . ولهذا فإن كلمة الحضر كانت عندهم تقابل البداوة
 . (ii)لسكان المدن، ولفظ الريف لسكان القرى

ئم أن مفهوم التحضر مأخوذ من لفظ ُيقصد به التواجد والحضور الدا: وورد في لسان العرب
واالستقرار واالقامة في المدن أو القرى، وهذا خالف للبداوة التي تركن دائما للحركة والتنقل 

 (iii.بحسب توفر مكان الرزق الذي فيه غالبا الماء والعشب
ضد غاب، " حضر" أما في منجد اللغة والعلوم واآلداب، فإن مفهوم التحضر أشتق من كلمة 

 .في مكان واحدويقصد بها االستدامة في االستقرار 
) هناك الكثير من التعريفات المقدمة على بساط البحث لمدلول فأما من الناحية االصطالحية، 

 :، نذكر منها مايلي(Urbanizationالتحضر 
هو تجمع االفراد وتفاعلهم معًا وينجم عن هذا التفاعل مجموعة من "..التحضر لدى ابن خلدون 

، وهذا التعريف "(iv)لسياسي، واالقتصادي، والتربوي، والدينيالظواهر واألنساق والنظم كالنظام ا
  .للمجتمع البشري بصفة عامة يشمل تعريفاً  جامعاً  الخلدوني، يعد تعريفاً 
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االنتقال من الحياة الريفية إلى المدن " على أنه  ر يعرفالتحضففي قاموس علم االجتما ، أما 
نبغي على الشخص أو الجماعة التكيف مع للعيش، ويكون هذا االنتقال بسبب الهجرة، حيث ي

النظم والقيم السائدة في المدينة، وقد يترتب في حالة انعدام التكيف تدهور الحالة المادية 
فالتحضر حسب ماجاء في معجم العلوم االجتماعية،  .(v)"والمعنوية، ومنها العودة إلى القرية

طق الريفية إلى مناطق حضرية، واجتماعيا مفهوم ديناميكي يشير فيزيقيا إلى عملية تحويل المنا
عملية ونتيجة في آن واحد، تمثل عملية من ، فهو (vi)يشير إلى عملية التغير في أنماط الحياة

 .عمليات التغير االجتماعي، يتم من خالله انتقال سكان الريف إلى المدن والعيش فيها
 يتركز التي ره العمليةالتحضر باعتبا مصطلح البريطانية المعارف دائرة حددت كما 
 من : متباينتين وهما بطريقتين العملية هذه وتتم الحضرية أو المناطق المدن في السكان خاللها
 أي أن التحضر .فيها السكان المقيمين حجم زيادة خالل من الحضرية، و المناطق زيادة خالل
 وهي ، المدن في اتالمجتمع أحد سكان من نسبة متزايدة تحتشد بمقتضاها التي العملية هو

 . Industrialization (vii)التصنيع  بعملية ترتبط ال أو ترتبط عملية قد
في تعريفه للتحضر  Kinggsley Davisدافيز  كينجزلى االجتما  األمريكي عالم  ويؤكد 
 في المدن تنمو قد وبالتالي .معين مجتمع في المدن في يعيشون الذين نسبة السكان نمو على أنه
 ففي هامة، نقطة أكبر، وتلك بمعدل الريفيين السكان تزايد عدد ام إذا تحضر حدوث وند الحجم

 في ،أما الحضرية الضخمة الريفية الهجرة إلى راجعاً  السريع الحضري النمو معدل أوروبا كان
 من بالرغم السريعة الزيادة في الريف مستمرون سكان ألن بطئا أكثر فالتحضر الثالث العالم
 .المدينة ىإل الهجرة

 أو الريف أهل انتقال طريق عن تتم التغير االجتماعي عمليات من عملية التحضريعد و 
قامتهم إلى المدينة البادية  إلى الريف من توزيع السكان إعادة عملية هي بمعنى بمجتمعها، وا 
 .(viii)األخرى الحضرية والمراكز المدن

 عملية عن يعبر معنوي مفهوم" بأنه تحضرلل  الباقي عبد زيدان ونشير هنا إلى تعريف الدكتور
 عناصر مع الحي الكائن لبناء الالزمة والبنائية الوظيفية التغيرات من سلسلة من تتكون حركية

 هذه في النمو من تمكنه وبطريقة حضرية وأساليب وسائل باستخدام بيئته، وذلك
 العمل تبدل أو الحضر الى يفالر  من النهائي االنتقال بالضرورة ال  يستدعي والتحضر(ix)"البيئة

 (x).والتفكير السلوك في التغير إنما هو  فالتحضر ، التجارة او بالصناعة في الزراعة
األنثروبولوجي كاليد ميتشيل  ويعرف الدليمي ومحسن مفهوم التحضر كما ورد عند

Klyde Mitchelعية ، بأنه التحول إلى حضر، ويتم من خالل حركة الناس وعملياتهم االجتما
 .(xi)إلى المناطق الحضرية
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 هوب إليه عالمة االجتما  ذهبت ما منها كثيرة ومتعددة بمعاني التحضر مفهوم كما ارتبط
 حالة من للسكان حركة تتضمن عملية أنها إلى تعريفها للحضرية في  Hope  Tisdallتيسدال  
  .(xii)تركيزاً  أكثر آخر إلى تركيزاً  أقل أو موقف
 المناطق سكان كثير من الدراسات، وخاصة الديموغرافية، نموويقصد بالتحضر في  
 سكان زيادة الى يشير الذي الحضري النمو مع مقارنة ككل الدول سكان الى نسبة الحضرية

 الخدمات لتأمين المدينة تشغلها التي االرض رقعة زيادة عليها يترتب والذي المختلفة المدن
 .(xiii) .لزيادةا تلك على المترتبة المختلفة واالنشطة

إلى أن المقصود بالتحضر هو حصيلة  John Childويشير عالم اإلقتصاد جون تشايلد 
 (xiv).والتقدم التكنولوجي زيادة التحول االقتصادي

إلى الجوانب السلوكية في الحياة الحضرية، أي انتشار أنماط القيم  لتحضركما يشير ا
أرياف، ومدى ممارسة خصائص العيش والسلوك الحضري في المجتمعات المصنفة على أنها 

ويركز أصحاب هذا التعريف، على الجوانب النفسية واالجتماعية للحياة . الحضري في المدينة
 .الحضرية

 Level of تحضر، مستوى التحضر من المجتمع إليه يميل الذى المستوى على ويطلق
Urbanization التحضر  أو درجة Degree of Urbanization  نسبة عادة ماويقصد به 

 سكان مجمو  إلى نسمة ألف عشرين على يزيد حجمها عمرانية بمراكز يعيشون الذين السكان
أي أنه هو عبارة عن النسبة المئوية للسكان المقيمين في المدن من جملة سكان الدولة  .الدولة

السكان هو عملية التزايد في نسبة : فالتحضر بمعناه الديموغرافي. وعند نقطة معينة زمنيا
المقيمين في المناطق الحضرية من جملة سكان الدولة، أما التحضر بمعناه الشامل، باإلضافة 

 أنه الطبيعي ومن. إلى التعريفات السابقة، هو حالة مالزمة للنمو االقتصادي والتغير االجتماعي
يها ف ترتفع خاصة حاالت هناك أن التحضر، غير زادت درجة الحضر سكان نسبة ارتفعت كلما
 التحضر، درجة في زيادة على ال ينعكس ذلك أن إال معينة فترة خالل بالمدن السكان أعداد
 .المعدل بنفس الريف أصاب قد يكون ارتفاعاً  أن إلى في ذلك السبب ويرجع

 عن التعبير في داالً  Rate of Urbanization التحضر مؤشر معدل كان هنا ومن
وكلما  مئوية بنسبة التغير هذا ويقاس معينة، زمنية فترة خالل التحضر درجة يصيب الذى التغير
 التحضر عملية وتوصف .التحضر بالتالي درجة زادت التريف معدل على التحضر معدل ارتفع
 على ثابتاً  يظل ال التحضر رصيد أن بذلك ويقصد Accumulative تراكمية عملية بأنها دائما
نما يتعرض عليه هو ما  الدائمة واالستقرار عن اإلقامة تنجم وزيادات إلضافات باستمرار وا 



 

810266 

 

 
8102

 إلى ويضيفها يوم بعد يوما اإلنسان انجازات يحققها من بذلك يرتبط ما مع محدد مكاني بنطاق
 xv.لمجتمعه الحضاري التراث

نما فوق ،فقط سكانية زيادة هنا بالتراكم نعني وال هؤالء  لدى وخبرة موارد زيادة هو ذلك وا 
فمن الخطأ الشائع اعتبار أن التحضر هو مجرد نمو  (xvi).منها واإلفادة هااستغالل على السكان
،حيث يمكن أن تنمو المدن دون أن ينتج ذلك أي ارتفا  في درجة City Growthالمدن 

التحضر، ويحدث ذلك عندما ينمو عدد سكان الريف بمعدل مساو أو أكبر من معدل نمو سكان 
ي بمعناه الديموغرافي، فيعبر عنه النمو السكاني للقطا  أما النمو الحضر .  الحضر في فترة ما

أما . الحضري دون األخذ بعين االعتبار النمو السكاني للقطا  الريفي، أو النمو العام للسكان
 Physical Growthالنمو الحضري بمعناه العمراني، فيعني التوسع أو االمتداد العمراني 

إذا تساوى أو قّل معدل : ويمكن القول . "فة خاصةللقطاعات الحضرية بصفة عامة والمدن بص
نمو سكان الحضر عن معدل النمو اإلجمالي لسكان الدولة، فإن هذه الدولة تعرف نموا حضريا 
بالمعنى الديموغرافي، أما إذا ارتفع نمو السكان الحضر عن المعدل اإلجمالي لسكان الدولة، فإن 

ويرتبط مفهوم النمو الحضري ارتباطا وثيقا   ".الدولة تشهد ارتفاعا في معدالت تحضرها
ويزداد  .إذ تتسم المدينة بقيام اإلنتاج على المنتجات الصناعية. بالتصنيع  في البالد الصناعية

  .(xvii)النمو الحضري بازدياد المصانع والمنتجات األدبية والفنية واألعمال اإلدارية
 البنائي التغير من ضروب ضرب هبوصف تحديداً  أكثر بشكل التحضر تعريف يمكن وهكذا

 الزراعي العمل من التحول أو الحضر الى الريف من النهائي االنتقال بالضرورة ال يستدعي الذي
 أو تفكير الناس تشمل أساسية تغيرات أيضا يتضمن ولكنه الصناعي أو التجاري، إلى العمل
 (xviii) .االجتماعية وقيمهم سلوكهم
 :ره من المفاهيمعالقة مفهوم التحضر بغي: ثانيا

تأسيسًا على ماسبق، يمكن القول على أن التحضر كمفهوم يعتريه التداخل والغموض، 
بدون تسليط الضوء على المفاهيم المتداخلة معه في المعنى  الذي ال يمكن أن ينجلي أو ُيفهم

لورقة في هذه اكالحضرية والتحديث والحداثة والتصنيع، وهذا ماسنتناوله بالتوضيح  ،والتفسير
 .البحثية
 :Urbanism  الحضرية مفهوم

 إقامة وتعني البشرية كل المجتمعات تشهدها كمفهوم في كونها ظاهرة الحضرية تتجسد 
 النوعي الذى التغير في وتتبلور  )المدن شكل تأخذ قد( تجمعات حضرية في واستقرارهم الناس
 .والحضرية القائمة التنظيمات ونمو األنشطة السائدة تجاه وسلوكهم تفكيرهم أنماط في يحدث
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في موسوعة علم  Gordon Marchalجوردن مارشال  عند الحضرية مفهومب ُيقصد
 الحضرية المناطق في المقيمين بالسكان ترتبط التي الحياة االجتماعية أنماط االجتما ،  إلى
 والعالقات االجتماعية الرسمية العالقات وانتشار الدقيق والتخصص العمل تقسيم والتي تتضمن

 األهمية وزيادة االجتماعي الصرا  وزيادة عملية والعلمانية الطوعية الروابط وزيادة القرابية
 بالمعيشة التي تتصل الكيفية الجوانب كل تتضمن الشكل وبهذا .(xix)االتصال لوسائل االجتماعية

 .حضرية مشكالت بذلك من يرتبط ما مع المدينة في
 الحياة أسلوب إلى االجتما ،  علماء معظم عام، وعند لبشك الحضرية مصطلحكما يشير 

 "ويرث لويس"استخدم  المعنى وبهذا الحضرية، الظروف ظل في مميزة بصورة ينشأ الذي
 المظاهر هي والسطحية الزوال سرعة أن واعتبر" للحياة كأسلوب الحضرية" مقالته في المصطلح

 مع المعيشة أن وأكد الحضري، الوسط في الشخصي العنصر من الخالية للعالقات المميزة
 على وتعمل حتمية وأنها الصفات هذه ولدت التي هي ومتنافرة ومكتظة كبيرة سكانية جماعات

 وبين المدن تنامي بين خالف هو والتحضر الحضرية بين ما والخالف ،(xx) الناس تكيف
 .الحضري التوسع في التضخمية

 أن المتصور ومن الحياة، في أو طريقة يةكيف أو حالة إلى تشير فالحضرية هذا وعلى
 .الحضري المحلي المجتمع أو للمدينة خاصية مميزة تكون
  Urbanism والحضرية Urbanizationالعالقة بين التحضر -

بعد أن تعرفنا على مفهوم التحضر  في مفهومه العام  كونه  ظاهره تتعلق بالحياة في 
مو المدينة وسيادة التخصص وتقسيم العمل،  إال أن المدن، والحضرية كونها عملية مرتبطة بن

 . درجت عليه معظم الدراسات الحضرية وهذا مايزال قائما في استخدام المفهومين،  الخلط ما
. والحضرية المفهومين أي التحضر بين الوقوف على التداخل كان من الضروري، لذا

 عن مغاير ُيفهم بشكل  -ورأيناكما سبق  -تحديده صعوبة بالرغم من حيث أن مصطلح التحضر
 من عمليات عملية فهو الوقت ذات في ونتيجة عملية كونه عن يخرج ال أنه الحضرية، إال

قامتهم المدينة البادية إلى أو الريف أهل انتقال طريق عن تتم االجتماعي التغير  بمجتمعها وا 
 الحضرية والمراكز لمدنا إلى الريف من السكان إعادة توزيع عملية هو آخر وبمعنى المحلي،
اهتزازا في الهياكل  االجتماعية التغير يفالمجتمع الحضري هو الذي ُتحدث فيه ديناميك .األخرى

القديمة، حيث إن عملية التصنيع التي تحدث في المدن، توجد مناطق جذب سكاني من الريف 
النشاطات  إلى المدينة بسبب ظهور فرص العمل الجديدة، فيتم استيعاب المهاجرين في

 .(xxi)الصناعية
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البشرية،  المجتمعات كل تشهدها ظاهرة في يتجسد اتجاه بينما الحضرية والتي ُيقصد بها  
 التغير في وتتبلور )شكل المدينة تأخذ قد ( حضرية تجمعات في واستقرارهم الناس إقامة وتعني
 التنظيمات موون السائدة األنشطة تجاه تفكيرهم وسلوكهم أنماط في يحدث الذي النوعي
 .(xxii)القائمة

 عملية هو للحياة، بينما التحضر طريقة أو حالة إلى يشير الحضرية بمعنى أن مفهوم
 المناطق إلى وانتقالهم الناس حركة خالل ذلك من يتم حيث المدن، إلى السكاني الحراك

 .الحضرية
 إلى ةالريفي المناطق من السكان إلى حركة يشير باعتباره للتحضر إن وضع تعريف

 عن الحضرية المناطق في المقيمين السكان نسبة تزايد ذلك من يتبع وما الحضرية، المناطق
 أنماط ؛ يرافقه بالضرورة في كثير من األحيان، انتشار ريفية مناطق في الذين يقيمون نسبة

 نشر الثقافة في االتصال وسائل تلعبه الذي الدور عن فضالً  الحضرية وأساليب الفكر السلوك
أثناء "  فرانسيس كوستيللو"، نستذكر ماقام به الصدد هذا وفي .الريفية المناطق إلى الحضرية

 : (xxiii)وهما عنصرين أساسيين إلى التحضر، عند تقسيمه لها دراسته لعملية
 .السكان الديموغرافية وحركة أماكن اإلقامة به ويعنى الطبيعي التحضر -1
 الثقافة طريق عن الناس التي يكتسبها االجتماعية تالعمليا به ويعني االجتماعي التحضر -2

 .للمدينة مميزة خصائص تمثل التي والتفكير أنماط السلوك أو المادية وغير المادية
، إلى أن التحضر يعد بمثابة عملية John Bergelوكغيره من العلماء، يشير جون بيرجل 

ائمة، بمعنى أن التحضر عملية ، أما الحضرية فهي الحالة أو الظروف القProcessمتتابعة 
 .(xxiv)انتقالية ديناميكية، أما الحضرية فهي نمط وأسلوب حياة ثابت ومستقر

جوانب التداخل بين مفهومي التحضر  في علم االجتما  الحضري، ويلخص الباحثون
 : (xxv)والحضرية في النقاط التالية

اطق متباعدة في المدن يخضع الناس لعملية التحضر الفيزيقي من خالل تنقلهم من من -1
والمراكز والحضرية، األمر الذي يجعلهم في حاجة إلى التأقلم مع الوسط الحضري الجديد بكل 

 .مكوناته
تتوفر في  تحمله من خصائص ال تعتبر المدن مواطن جذب سكاني منذ األزل، بسبب ما -2

لمدن، بكونها شخصيات مناطق الريف، وتتميز الفئات السكانية المهاجرة للمناطق الحضرية أي ا
 .ذات طموح وقدرات ورغبة في تعلم أساليب حياتية جديدة

انطالقا من الخصائص التي تحملها الشخصيات التي انتقلت للسكن في المدن، يتم اعتبارها  -3
 .قوى عاملة تحتاج إلى تدريب من أجل أن تتوافق والبيئة التكنولوجية الصناعية في الحضر
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سته للمجتمع الحضري، إلى أن هناك فجوة تاريخية ضخمة بين ويشير الكردي في درا
الظاهرة والعملية، أي بين الحضرية والتحضر؛ فالحضرية كظاهرة نوعية، تفوق بدرجات العملية 

ن فالحضرية (xxvi).الكمية أي التحضر المدن،  من انبثاقها إلى طياتها اإلشارة في تحمل كانت وا 
وسماته  الخاصة طريقته له سلوك أي وحسب، السلوك في طريقة مجرد الواقع في أنها إال

 إنساناً  المدن، فقد نجد في على الحياة مقصوراً  تعبيراً  ليست وهي غيره عن تميزه التي الخاصة
المدن  أحياء أكثر في يحيا آخر ونجد الريف،  في بينما يحيا حضري الكلي وسلوكه متحضراً 
 إذن فالمسألة ، سلوكه وفي بل وطريقة معيشته هتفكير  في قرويا يزال ال هذا مع وهو تحضراً 
 .مظهر مسألة سلوك وليست مسألة

 :Modernisem والحداثة Modernizationمفهومي التحديث - 
المفاهيم المتداخلة في المعنى والمضمون في  يعتبر مفهومي التحديث والحداثة من أبرز

مكن اإللمام بمضامين الحداثة كمفهوم، ميدان السوسيولوجيا، والتي ترتبط بمفهوم التحضر، فال ي
ونظرا . دون التعرف بعمق على مفهوم التحديث، حتى نتمكن من تمييزهما عن مفهوم التحضر

للتعقيد الذي يشوب عملية تعريف المفاهيم وخاصة السوسيولوجية المتداخلة مع مجاالت العلوم 
السهل، لذا نجد له عدة األخرى؛ فإن وضع تعريف محدد لمفهوم التحديث ليس من العمل 

فحظي . تعريفات حاول أصحابها تمييزه من خاللها عن غيره من المفاهيم المتداخلة معه
التحديث، كمفهوم، رغم حداثته، وظهوره بعد الحرب العالمية الثانية، باهتمام الكثير من علماء 

 . خاص بهاالجتما  واألنثروبولوجيا، وعلماء االقتصاد، وكّل تناوله من منظوره ال
ينظر علماء االجتما  واألنثروبولوجيا للتحديث من خالل عملية التباين التي ُتشّخص 
. المجتمعات الحديثة، ويهتمون بدراسة اآلثار المترتبة على عملية التحديث وخاصة السلبية منها

من  فينظرون إلى التحديث من منظور األخذ والتطبيق للتكنولوجيات التيأما علماء االقتصاد، 
 .(xxvii)شأنها السيطرة على موارد الطبيعة

ولقد طور الباحثون االجتماعيون عدة تعريفات للمجتمعات التقليدية والمجتمعات الحديثة، 
. مستخدمين فيها مؤشرات مستمد من الثورة الصناعية في إنجلترا، والثورة السياسية في فرنسا

العملية التي اقترنت بالثورة : "على أنهالتحديث  Sir Blackوانطالقا من هذا، عّرف سير بالك 
العلمية، ومن خاللها أصبحت كافة النظم التي تطورت عبر التاريخ مهيأة لمواجهة التغيرات 

وفي ذات  (xxviii)".الوظيفية المتسارعة التي نجمت عن تزايد معرفة اإلنسان ببيئته وسيطرته عليها
ل متسلسلة، حتى يصل إلى درجة محددة على مسلمة أن المجتمع يمر بمراح" بالك"الوقت، يركز 

من التحديث، وتلك المراحل مترابطة ببعضها، وتتدرج من مرحلة المجتمع التقليدي التي أسماها 
بمرحلة اإليقاظ، أي التي تطالب فيها فئات من المجتمع بالتجديد والتطور، ومرحلة الكفاح 
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إلى نظام حديث، ثم مرحلة التحول السياسي، وهي التي تتطلب تغير النظام السياسي التقليدي 
من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي الحديث، وأخيرا، مرحلة إعادة تنظيم أساس البناء 

 .(xxix)االجتماعي التي شهدها المجتمع، وهي مرحلة متقدمة جدا ومن أهم المراحل على اإلطالق
لمية في مختلف توظيف للمعرفة الع"بأنه : التحديث Max Weberويعرف ماكس فيبر

جوانب الحياة، واألخذ بالنظام الرأسمالي، ونظام الديمقراطية البرلمانية، مع توظيف للعقالنية في 
 (xxx)".أنشطة الحياة، للوصول إلى تحديث اجتماعي واقتصادي وسياسي شامل

وصفا للمجتمع الحديث  ، صاحب اإلتجاه الكالسيكي، فقّدم D. Lernerأما دانيال ليرنر 
 The Passing Of Traditional 1951دي انحسار المجتمع التقلي)        بهفي كتا

Society ) بأنه المجتمع المتميز بانتشار سكنى المدن، والتعليم، ووسائل المواصالت، واستخدام
اآلالت والمصنوعات وارتفا  درجة الحراك االجتماعي فيه، من خالل مشاركة األفراد في 

أي أنه عملية تغير اجتماعي لمجتمعات أقل تطورا تطمح   .(xxxi)لسياسيةاالقتصادية وا: الحياتين
 . (xxxii)ألن تقلد المجتمعات األكثر تطورا منها

يختلف كثيرا عن تعريف ليرنر  تعريفا للتحديث ال Wilbert Mooreولبرت مور ويعطي 
لوجيا قبل الحديث إلى أشكال التكنو  بأنه التحول الشامل للمجتمع التقليدي أو ما: مؤداه

والتنظيمات االجتماعية المرتبطة به التي تميز الدول المتقدمة المزدهرة اقتصاديا والمستقرة 
 .(xxxiii)سياسيا في العالم الغربي

تتضمن  أن التحديث عبارة عن عملية معقدة John. Aterner في حين يرى جون اتيرنر
 .  (xxxiv)والعلمانية والترشد ،والتحضر، التصنيع

، على أنه العملية التي يتحول بها األفراد من الشكل التقليدي للحياة، كما ُيعّرف التحديث
 .(xxxv)كثر حداثة وتقدما، وتتسم بالتغير والتقدم التكنولوجيأإلى نمط 
التحديث، وفقا لذلك، عبارة عن مرحلة اجتماعية يمر بها المجتمع، من مرحلة تختلف عن ف

تكم إلى الثقافة المحلية في التمييز بين ويح. مراحل اجتماعية أخرى مّر بها المجتمع نفسه
 وتوصف المرحلة األخرى بأنها تحديث بناءً . المراحل االجتماعية المختلفة التي يمر بها المجتمع

 .(xxxvi)على مقاييس وتعريفات تضعها الثقافة السائدة في المجتمع
ى المجتمع الحديث في زيـادة المرونة، واالنفتاح علويلخص المهتمون أهم خصائص 

المجتمعات األخرى، وزيادة  القدرة على حل مشكالت النمو بالغة التعقيد والتغلب عليها ، إضافًة 
 . إلى زيادة القدرة على حل المشكالت والتغلب عليها 

كما يرى بعض العلماء أن التحديث يؤدي إلى أن هنـــاك ارتباط بين التحـــديث والتصنيع؛  
ث، ومن الممكن أن تتم عملية تحديث المجتمع دون االعتماد إال أن التصنيع أحد أوجه التحدي
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يجب أن ال يسبق ) على التصنيع، ولكن من غير الممكن أن تتم عملية تصنيع بدون تحديث، أي
 (.التصنيع التحديث 

تقوم عملية التحديث على جملة من العناصر األساسية التي تعد بمثابة مسلمات أساسية، و 
ول للمشكالت اإلنسانية من أجل تحقيق مستوى معيشي أفضل لألفراد، فهو يؤدي إلى إيجاد حل

ولكي يتم تحقيق هذا الهدف، البد من بذل الجهد على مستوى األفراد، وعلى مستوى المجتمع، 
من خالل إيجاد تنظيمات لها أهداف معينة، وتؤدي إلى وجود مجموعة من التحوالت والتغيرات 

 .ل القيمسواء كانت اجتماعية، أو في مجا
وبالرغم من التعارض بين الباحثين في تعريف التحديث؛ والتباين في المؤشرات التي قدمت 

إما كعملية تمايز : لهذا المفهوم، إال أن أغلبها تتفق على إمكانية قياسه من خالل ثالثة أبعاد
ى بنائي، أي نتاج لتمايزات بنائية، أو االنتقال من مجتمع متجانس إلى مجتمع يقوم عل

التخصص في الوظائف وتقسيم العمل، وانتشار الصناعة، وأن هذا التحول يتم في قطاعات 
كما يمكن قياس . حيوية كالتكنولوجيا والزراعة والصناعة وزيادة الحراك االجتماعي والسكاني

التحديث، بكونه عملية تغير اجتماعي يتحول بموجبها المجتمع إلى اكتساب الخصائص المتميزة 
 . (xxxvii)ات المتحضرة، ومنها التحضر، والتعليم واالعالم الجماهيري، والمساهمة السياسيةللمجتمع

 ؟ واآلن، وبعد أن كّونا فكرة عن مفهوم التحديث، البد وأن ندرك ماذا تعني الحداثة
يشير الكثير من رواد مدرسة التحديث، إلى أن التحديث يكون على المستوى المادي، أما 

المستوى الشخصي، ونظرا للترابط الكبير بينهما، فإن حدوث أحدهما مقترن  الحداثة، فتكون على
يمكن من دون بلوغ أمد البأس به من التحديث  بوجود اآلخر؛ من حيث أن الوصول للحداثة، ال

وبالرغم من أسبقية ظهور مفهوم التحديث عن مفهوم الحداثة عند . على مختلف المستويات
 فهم المعنى اللغوي للحداثة من دون النظر في كلمة حديث أو كل مايمكن  الكثيرين، إال أنه ال

 . هو جديد وُيفهم على أنه حداثوي
والحداثة، في مضمونها، تتمثل في كونها عملية انتقالية، تشتمل على التحول من نمط 
 معرفي إلى آخر، يختلف عنه جذريا، وهي انقطا  عن الطرق التقليدية واألسطورية، لفهم الواقع،

حاللها بأنماط علمية فكرية جديدة أي أنها مرحلة تبلغها المجتمعات من خالل عملية . (xxxviii)وا 
التراكم التاريخي، والجهود التي يبذلها أبناء المجتمع في سبيل الخروج عن القصور الذي يقترفه 

مكاناته في سبيل البناء  .اإلنسان في حق نفسه، وعجزه عن استخدام عقله وا 
أن المقصود بها هو النهوض بأسباب : بدوي، تعريفات للحداثة أهمها ويقدم عبدالرحمن

العقل والتقدم، كما أنها تعني ممارسة السيادة على الطبيعة وعلى المجتمع واإلنسان، باإلضافة 
وُيقصد . إلى تعريف خاص به، وهو وضعه لمفهوم الحداثة كمقابل جامع مانع لمفهوم االبتكار
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ن العرب كالتريكي، أنها مجموعة من العمليات التي ُتطّور المجتمع بها عند غيره من المفكري
بتطور اقتصاده، وأنماط حياته، وتفكيره، وتعبيراته المتنوعة، معتمدة في ذلك على جدلية العودة 

يشل  والتجاوز، أي جدلية العودة إل الموروث الديني والثقافي بعين فاحصة ، وتجاوز كل ما
 .(xxxix)عن التعقلالفكر عن العمل والعقل 

كما يفسر الكثير من مفكري السياسة تحديدا، مفهوم الحداثة بكونها مؤشرا للديمقراطية، وأن 
هناك عالقة طردية تربط بين مستوى الحداثة، مع انبثاق مبادئ حقوق اإلنسان والتقدم 

 .االجتماعي
صورته  تي كنتيجة للتحديث فيأوسوسيولوجيًا، يمكن القول بأن الحداثة هي مرحلة ت

المادية، والتي تتمظهر كسمات عامة على مستوى الشخصية المتغيرة بتحوالتها المختلفة، 
فالحداثة كعملية عند عالم االجتما  الليبي . والمتكيفة مع متطلبات العصر المتغير المتجدد

مصطفى التير، هي انتقال من نمط معرفي يعتمد بدرجة كبيرة على احترام التقاليد، واألفكار 
يصادفه المرء في يومه من قضايا، وأنشطة  القديمة، والتفسيرات الغيبية واألسطورية لمعظم ما

 (.xl)ومشكالت
 :التحديث و العالقة بين التحضر

مما ال جدال فيه، أن المجتمعات الحديثة لها مستويات عالية من التحضر من معدالت 
ري ما هو إال إحدى نواتج إن النمو الحض. عادة ما يصاحب التحديثالتحضر، فالتحضر 

 .العملية التحديثية في أغلب مراحل التحول

ونظرا لما يكتسي مفهوم التحديث من معاني عديدة، نجد أن المعنى الكثر قربا للمنطق، 
عند توضيح عالقته بالتحضر؛ هو برؤيته من زاوية كيفية، أي بتمظهراته في منظومة القيم 

ن كنا ال نملك إال العامة، التي تحدد أحكام الفرد و  الجماعة تجاه استحقاقات الحاضر المديني، وا 
 (xli .بالقبول بكونه اقتباسات من جملة المعارف والمهارات المنجزة في الغرب

إلى أن المجتمعات  Simon Kuznetsويشير عالم اإلقتصاد األمريكي سيمون كوزنتز  
أن العالقة بينهما تكاد تكون طردية التي تطبق برامج التحديث، ترتفع فيها معدالت التحضر، و 

لتلك العالقة الترابطية مجموعة عوامل تؤدي إليها؛ منها أن أغلب " كوزنتز"ويضع . بدرجة كبيرة
برامج التحديث تركز باألساس على إقامة أساسيات التصنيع بكافة أشكاله، وهذه في الغالب تُنّفذ 

ق تصنيع؛ فهي بالتالي تكون مناطق جذب داخل مناطق حضرية، وباإلضافة إلى أن كونها مناط
فاإلقامة في مجتمع حضري وخصوصا في . (xlii)سكاني متعدد األسباب اقتصاديا واجتماعيا

مجتمعات العالم الثالث من شأنها أن تجعل األفراد أقرب إلى التكيف مع ظروف الحياة العصرية، 
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لتي تعد هي المكان الوحيد الذي مما يسهل عملية اندماجهم في النشاط االقتصادي في المدينة، ا
 .تتوفر فيه فرص التعرض إلى عوالم التحديث، كونها شرطا أساسيا لعملية التنمية االقتصادية

ومن جهة أخرى، يرى بعض المفكرين أن حالة التخمة الحضرية التي تشهدها المدن في 
 Overدة المجتمعات العربية على سبيل المثال، والتي توصف بأنها عملية تحضر زائ

Urbanization  ،؛ أخّلت أواًل بالبنية المكانية للمدينة، ونتج عنها خلل واضح في منظومة القيم
المختزلة في مفهوم التحديث، ويعتبرون حالة التحديث مأزومة بفعل تأزم عملية التحضر نفسها، 

دل التحضر من ثم، فإن العالقة بينهما رغم تأزمهما معا، هي عالقة عكسية، فكلما ارتفع مع
Degree Of Urbanization في  ، قل معه مستوى التحديث في عقلية غالبية األفراد، متمثال

تكون بحالة القيم  حالة من الصرا  السوسيوثقافي بين منظومة القيم الحضرية، التي أشبه ما
 .(xliii)الحضرية؛ وبين ريفية القيم والمكان التي تطبع سلوك اإلنسان الحضري المهاجر تحديدا

ن كان يظهر . ايهإن عالقة التحضر بالتحديث، تُفهم في سياقات تختلف باختالف متناول وا 
عليها االستناد على المعنى الثقافي للتحديث، الذي ُيعد عند البعض أحد المعيقات لتأكيد حضرية 

ات اإلنسان في المدينة، فتلك الحالة المستنبطة، تفرض عليه سلوكا يحدد انسياقه الطبيعي لمثير 
التحضر، ومن ثم فإن هذا السلوك الحضري، من شأنه أن يعمل على استقرار المكان الحضري، 

 .(xliv)إلخ...فهو يفرض تسامحا اجتماعيا، يراعي فيه قدسية الجماعات العرقية، والدينية،
 :Industrailizationمفهوم التصنيع 

معناه بدقة، ويرجع  عند استخدام مفهوم التصنيع، يصبح من الضروري االنتباه إلى كشف
 .ذلك إلى الترادفات في استعماله مع مصطلحات ومفاهيم أخرى كالتحديث والتنمية

إن مفهوم التصنيع، ُيشتق ومرتبط  بمصطلح الصناعة، وقد بدأ استعماله منذ أربعين سنة 
على  باالعتمادمضت، عندما بدأت الدول تنتهج منهج التنمية االقتصادية واالجتماعية، 

ويقصد به االستخدام المكثف لمصادر القوة االقتصادية الكامنة لدى المجتمع، والتي . عةالصنا
تقوم على تكنولوجيا اآلالت، وسوق العمالة اليدوية، وتجميع العمال بشكل مكثف في مؤسسة 
صناعية واحدة، ووجود أنماط اجتماعية محددة لنشوء فئة من المنظمين أو رجال األعمال الذين 

التنسيق بين الموارد المختلفة التي ينتج عن تجميعها، إنتاج سلع معينة، وأخيرا، تواجد يقومون ب
من  لالنتقالسبق، يؤهل المجتمع  وكل ما. الظروف الخاصة المناسبة لظهور أسواق تنمو بسرعة

 .حالة البدائية والكفاف، إلى نمط االنتاج الممكن علميا والمنظم عقالنيا
في معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، بأنه تحويل اقتصاد  ويعّرف التصنيع كمفهوم

إقليم أو الدولة إلى اقتصاد صناعي، أو زيادة عدد المصانع واالنتاج الصناعي عما كان عليه، 
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يستتبع هذا التحويل من ظهور مشاكل اقتصادية واجتماعية، ويقاس مدى التصنيع إما بنسبة  وما
 (xlv).ناعة إلى جملة المشتغلين، أو بقيمة اإلنتاجعدد العمال الذين يشتغلون في الص

، أن  Wiliam Form ووليام فورم Delbert Millerعالمي االجتما  ديلبريت ميلر  ويرى
التصنيع هو سياسة اقتصادية شاملة ذات اهداف اجتماعية ترسمها الدولة في شكل تخطيط 

دي، وتشمل السياسة االقتصادية للتصنيع االستقالل السياسي واالقتصامتدرج التنفيذ، ويهدف إلى دعم 
 (xlvi).تنمية جميع القطاعات االقتصادية بالمجتمع

كان زراعيًا، أو رعويًا، أو  أي أنه تحويل المجتمع من حالته األولى التي هو عليها إذا ما
مجتمعا لصائدي األسماك، إلى مجتمع صناعي، يتصف بالدينامية العالية، وشمولية العالقات 

ال وأرباب العمل، وتفعيل قوى االنتاج تقنيا بشكل متواز مع القيم االقتصادية في بين العم
 .(xlvii)المجتمع

من  الواقعي بأنه اإلنتقال Clark Keerكما يعرفه كالرك كير عالم اإلقتصاد األمريكي 
المجتمع التقليدي إلى ظاهرة الصناعة، ولهذا فهو ُيستخدم لوصف نمو مجتمع من المجتمعات 

الصناعة بالدور الرئيسي من خالل استثمار رؤوس األموال في المصانع، وتطبيق ه تقوم في
 .(xlviii)األساليب الصناعية، وزيادة اإلنتاج
 :العالقة بين التحضر والتصنيع

 التصنيع عمليتي أن والصناعي االجتما  الحضري علم في والبحوث الدراسات أكدت 
. به ويتأثر اآلخر يؤثر في منهما كل وأن كة،ومتشاب متداخلة اجتماعية تمثل عمليات والتحضر

 نمو وأن ومعدالته، النمو االقتصادي درجة على وتأثيرهما نموهما يتوقف كما أنهما كعمليتين،
 وما معينة، في مرحلة معين لمجتمع االجتماعي التغير ودرجة مستوى يحدد كل منهما وتطور

 .خاص بشكل حضرية شكالتوم عام بشكل مشكالت اجتماعية من التغير يعكسه ذلك
 بين العالقة تحكم اتجاهات ثالث وتوجد في مجال الدراسات الحضرية واالقتصادية،

 :(xlix)وهي والنمو االقتصادي والتصنيع التحضر
 المنتج النظام القومي من جزء أنها إذ ، طيباً  شيئا ونموها المدينة ويعتبر :األول االتجاه -1

قليمية وميةق محركات هي وبالتالي، فالمدينة  الثقافي لإلبدا  االقتصادي ومراكز للنمو وا 
 .والتكنولوجي

 هذا وقد أدان واآلثام، الشرور من للعديد مصدر وحياتها المدينة أن ويرى :الثاني االتجاه -2
 .الخصوص وجه على الحجم كبيرة المدينة االتجاه

 توجد ى بالمراكز الحضرية، حيثويرى أن التصنيع قد ارتبط منذ نشأته االول: االتجاه الثالث -3
 إلقامة مالئماً  مكاناً  المناطق الحضرية تبدو وبالتالي ، الضرورية والمرافق العمل وقوة األسواق
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 من مزيداً  تتيح التي الثقافية المراكز بمثابة البالد النامية في المدن وتبدو الصناعية، المشروعات
 تنعكس أن فيه المأمول ومن أفضل، جيدة أساليب على والتدريب واالنفتاح التعليم فرص

 ذاته حد ذلك في يكون وقد ، سكانها حياة أساليب على الثالث العالم مدن تشهدها التطورات التي
 . ما يوما الغربية أوروبا دول حدث في كما تماماً  الحجم صغيرة فكرة األسرة النتشار مناسباً  ظرفاً 

 مستقالن أنهما متغيران إال النواحي، من ثيرك في بالتصنيع يرتبط التحضر كان إذا ولكن
 وفي معًا، وتطورا جنب إلى جنباً  مع التحضر التصنيع سار البالد بعض ففي ،بعضهما عن

 عن أحدهما نمو يزداد وقد معًا، وينموان يتطوران والتصنيع مازال التحضر األخرى البالد بعض
 كما كان التصنيع، يوجد أن دون دالبال بعض في التحضر يوجد قد أخرى ناحية اآلخر، ومن

 . صناعة أية فيها تقوم أن دون الكبيرة المدن ظهرت إذ الصين، في الحال
 ألن بعض ، ما نوعا واضحة غير عالقة والتحضر التصنيع فإن العالقة بين ثّم، ومن 

 ال وقد نسبيا، الصناعية غير كل البالد في توجد قد الدقيق، العمل تقسيم مثل التصنيع خصائص
الذي  النظام ذلك من وشموالً  وتركيزاً  تفصيالً  أكثر العمل نظام لتقسيم وجود السهل من يكون
 درجة أي معه توجد أن السنين دون من آالف عدة الوجود في استمر الذي الطوائف نظام يتطلبه
 ديموغرافية حقيقة ليس التحضر كما تشير الدراسات إلى أن. (l)والتصنيع التحضر من هامة

يكولوجيةو   مركبات إلى الريفية المناطق بعض تتحول أسلوب للحياة، إذ أيضا هو بل فحسب ا 
 وبذلك السريعة، واالنتقال االتصال وسائل بفضل الريفية من خصائصها كثير وتفقد متروبوليتية،

 الزراعي وبين النظام بين االختالفات تصبح وقد الذاتي واكتفاءها عزلتها هذه المناطق تفقد
 من الريفي يختفي اإلنسان وقد وطفيفة، صغيرة الحياة أسلوب في التجاري الصناعي امالنظ

 .(li)الصناعي التقدم استمر الريفية إذا الحياة صفات تستمر أن يمكن ال ذلك وعلى الوجود،
 عشر التاسع خالل القرن الصناعية، األوربية المدن عرفته الذي الحضري النمو فإن لذا،

 المدن، هذه في العمل فرص جذب ولقوة الحتياجات التصنيع، استجابة جاء قد العشرين، والقرن
 النمو وبخاصة العشرين القرن منتصف منذ النامية البلدان تشهده الحضري الذي النمو لكن

 إليها قاصرة دفعت وسكانية اقتصادية لسياسات نتاجاً  يعد الكبرى، والمدن المتزايد للعواصم
 نجاح فإن ذلك ضوء ، وفي(طرد عوامل( الريفية المجتمعات منه تعاني الذي الفقر ظروف

 هذه تستطيع ما وبقدر ، بالزراعة النهوض على إنما يعتمد النامية الدول في التصنيع مشروعات
 يكون سوف صناعات جديدة إقامة على إقدامها فإن المجال، هذا في انجازاً  أن تحقق الدول
 يمكن حتى النامية البلدان في الزراعي تكثيف االستقالل يتعين لذلك المخاطر، محسوبة مغامرة
 الصناعة تستطيع والصناعة، حينئذ الزراعة قطاعي بين المتبادل الذاتي من الدعم قدر تحقيق

 فإن ، لذا المصنعة السلع على متزايداً  طلباً  بالتالي يخلق مما العمالة الزراعية فائض استيعاب
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 السريعة الكبيرة المستوطنات نشأة في عاماًل أساسياً  كونه حيث من بالتحضر يرتبط التصنيع
 .(lii)وسكانا مساحة ونموها المدينة عمران أسباب من نشيطاً  وسببًا قوياً  النمو،

ويسهم التصنيع في تنمية القدرات اإلنتاجية لألفراد بشكل ينعكس بالضرورة على تنويع 
 في الفرد معيشة ارتفا  مستوى فياإلنتاج من جهة، ومن جهة أخرى، يظهر أثره المباشر 

هاجروا لتحسين أوضاعهم االقتصادية بالدرجة  جذب للمهاجرين تعد مركز  المدينة، لكونها
ومدن  حضرية تجمعات لظهور اجتماعية فرعية عمليات إلى التصنيع ومن هنا، يؤدي. االولى

 جديدة، ونمو الحضر، مما سيؤدي إلى خلق مجتمعات إلى الريف الهجرة من جديدة، بفعل
 .مدن إلى القرى بعض وتحويل الكبيرة، المدن وتطور

 تطور بين ارتباط مباشر عاملمُ  وجود على األدلة من ولّب القول، أن هناك العديد
 يوجد أنه من الرغم وعلى ، سببًا لآلخر أحدهما يبدو قد لدرجة أنه التصنيع وتطور التحضر

 قد تمامًا، كذلك واضحة بينهما ليست السببية العالقة نأ إال والتحضر التصنيع بين تالزم واتفاق
 وال التحضر عن التصنيع يتميز ثم ومن من التحضر، عالية درجة توجد أن دون التصنيع يوجد

 حتمي معامل ارتباط يوجد ال وفي ذات الوقت، ، اآلخر محل المصطلحين أحد يمكن استخدام
 .(liii)واحدآن  في يحدثان أنهما مع والتحضر التصنيع بين

وكنتيجة لهذا التداخل بين التحضر كمفهوم وغيره من المفاهيم األخرى، كانت الحاجة 
ماسة لتوضيح أهم االتجاهات الفكرية التي تناولته بالشرح والتحليل في شكل مداخل 

 .سوسيولوجية كما سيلي عرضها
 :المداخل السوسيولوجية لدراسة التحضر: ثالثا
ا في هذا الصدد، أن المداخل الحديثة في دراسة التحضر من أكثر المالحظات صدقإن 

نما تمتد جذورها في المداخل والنظريات القديمة، ولكنها مع ذلك تكشف عن  ليست جديدة كلية، وا 
ودقة النتائج، وزيادة قيمتها  األمبيريقينمو متزايد من حيث السالمة المنهجية وعمق التحقيق 

رضيات وتنمية أدوات البحث إلي جانب الكفاءة الفنية واالتجاه العلمية التي تستند إلي وضوح الف
تقوم على  تحضرفخير طريقة لدراسة ال.  نحو إثراء النظرية العلمية السوسيولوجية بوجه عام

تهيئ لنا االتصال المباشر بمعين الفكر ومصادره ،  التي ،القراءة الناقدة لمراجعه الكالسيكية
درب أذهاننا على الفهم المستقل ، ألن هذه المراجع إنما يعبر كل سرعان ما تثير خيالنا ، وتو 

منها على تجربة مباشرة ، في محاولة جادة لدراسة قضايا المجتمع على أسس من التصورات 
المتتبع لألصول التاريخية والدراسات الحالية للتحضر كظاهرة؛ يالحظ تلك النقلة و . السائدة

إلى التعامل معه كآلية أو  انتهاءً ، " كغاية في حد ذاته " هتمام به النوعية في تناوله، بدًأ من اال
 .لفظ الحضرية ميكانزم يقود إلى وصول المجتمع إلى حالة من التطور يطلق عليها منهجياً 
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المداخل المهمة  فقد تباينت اتجاهات النظر السوسيولوجية حول التحضر في تصنيف أبرز
ح أوجه التداخل وااللتقاء والتناقض بينها كلما سنحت في تحليل مضمونه وأبعاده، مع توضي

سيتم  لذا الفرصة لذلك لغرض اإللمام بأكبر قدر ممكن من تلك االتجاهات النظرية الموجودة، 
والهدف من ذلك أن ، في هذه الورقة البحثية التعرض ألهم االتجاهات النظرية في دراسة التحضر

وفقًا   وسنعرضها. نب أخرى للتحضر بشكل أكثر تركيزايكون بداية لدراسات الحقة تتناول جوا
كأساس ُيعتمد عليه في تحديد مفاهيم التحضر، حيث   Eric Lampardلتصنيف ايرك المبارد 
اتجاهات نظرية  أربعةالنظريات في علم االجتما  الحضري على  1963صنف المبادر سنة 

 : (liv)مفسرة لعملية التحضر، وهي
 المدخل الديموغرافي-1

 المدخل البنائي -2
 –اتجاه المتصل الريفي  -ب اتجاه الثنائيات-أ: مدخل التنظيم االجتماعي السلوكي -3
 .الحضرية كطريقة للحياة -ج .الحضري
 .النظريات ونماذج االنظمة -2

 :المدخل الديموغرافي: أوال
 يستند المختصون أصحاب هذا المدخل في تفسيرهم لظاهرة التحضر على عملية تركز

 : عنصرين هما Tisdaleالسكان، وتحدد لها تيسدال 
 .تضاعف مواقع التركيز السكاني أي نمو مراكز حضرية متعددة -1
تزايد حجم التمركز الفردي، أي الزيادة في حجم المواقع القائمة بذاتها، وبذلك تزداد نسبة  -2

معنى انتشار  فقد رفضت تيسدال التعريف الذي يضّمن التحضر. سكان األماكن الحضرية
لألفكار والخبرات من المراكز الحضرية إلى نحو المناطق المحيطة بها، وذلك ألن هذا التعريف 
باعتقادها ال يقدم تفسيرا لنشوء المدينة ونموها، كما أنه يصور المدينة سببا للتحضر ومصدرا له 

سكاني، في حين أن ومن هنا نجد أن الريف يعتبر منطقة تخلخل . lvنتيجة لعملية التحضر ذاتها
ثالثة عوامل ديموغرافية  F.Hauserويضع فيليب هوسر . (lvi)المدينة تمثل منطقة تمركز سكاني

الزيادة الطبيعية، وصافي الهجرة، والمجال الحضري : لها أثر كبير في عملية التحضر وهي
 .للمدينة المكّون من امتدادها، وانضمام األرياف المجاورة لها

انية والمتمثلة في التركيب السكاني كالنو ، والعمر، والحالة إن الخصائص السك 
الخ، وفقا لهذا المنظور، تعكس كلها نوعية السكان طبقا لمجموعة من المتغيرات ....الزواجية

التي يختلف حيالها السكان ويتباينون، وينبغي أن ُتدرس في حدود مجتمع حضري له مقوماته 
 .وأنشطته الخاصة



 

810278 

 

 
8102

عليم، فلم يتطرق لها مؤيدي المدخل الديموغرافي، األمر الذي يعني عدم أما المهنة والت
إمكانية التعرف على وجود حياة حضرية، علما أن هناك من يؤكد أن االنتقال من الريف إلى 
الحضر إلى المدينة ال تعني بالضرورة جعل الفرد متحضرا، بل إن باإلمكان التحضر في نفس 

ولم . المصانع، أو عن طريق استعمال وسائل االتصال المختلفة مكان تواجد الفرد، كأن تقام
في دراسة التحضر من التعرض ألوجه النقد حتى من  –اإلحصائي  –يخلو المدخل الديموغرافي 

بين رواده، فقد اكتشفوا أن أبحاثهم ودراساتهم لم يتمكن المخططون ومتخذوا القرار من االستفادة 
 .(lvii)عيا وراء التوصل إلى حلول عملية لمشكالت التحضر والمدنيةمنها في الجوانب التطبيقية س

:المدخل البنائي: ثانيا  
تمر المجتمعات بعمليات تحول من تنظيمات بسيطة إلى تنظيمات أكثر تعقيدا، هذه 
المسلمة التي ينطلق منها اصحاب المدخل البنائي عند دراستهم للتحضر كظاهرة، األمر الذي 

القتصاد البشري، أي االنتقال التدريجي من مجتمعات تعتمد على الصيد يظهر في شكل تطور ل
 .والزراعة، إلى مجتمعات تعتمد على العمل الصناعي، والتجاري، والخدماتي

ن هذا التحول أدى  بمعنى آخر، إن عملية التحضر مرتبطة أساسا بالتحول االقتصادي، وا 
ا من البناء المهني والحرفي للسكان، فنتج إلى تسار  عملية التحضر ألنه جلب معه تبدال واضح

عنه جذب آلالف األيدي العاملة من األرياف والمراكز الحضرية البسيطة للعمل في المدن 
 .(lviii)الرئيسية الكبرى

، من L. Risman، وليونارد ريزمان Schumpeter، وشومبيتر Hoseltizويعد هوسلتز 
اتجاهين للعالقة بين التنمية االقتصادية  فقد ميز ريزمان، بين. أبرز أصحاب هذا االتجاه

والتحضر، يؤكد األول أن التحضر مرافق للتصنيع، وتغير البناء االجتماعي كما في دول أوربا، 
والثاني يؤكد فيه على  أن التصنيع والتنمية االقتصادية تسبق عملية التحضر كما في الدول 

ياس وهي النمو السكاني، والتصنيع، ونشوء ويحدد أربع متغيرات يمكن استعمالها كمق. النامية
 .(lix)الطبقة الوسطى، وأخيرا متغير التغير االجتماعي بسبب النهوض القومي

أما أصحاب االتجاه التكنولوجي كفر  من فرو  االتجاه البنائي، يرون أن التقنية هي 
قنية على ، التOgprn أوجبرن و  Haooli ويعرف هاولي. المعيار لظهور ونمو وتطور المدن

، أي (المعرفة) Sjoberg رج بويطلق عليها سجو . أنها األدوات أو الطاقة  أي الظروف المادية
 . معرفة كيفية صنع األدوات واستعمالها وتتدرج بتدرج المستوى المعرفي للتقنية

مدن ما قبل الصناعة وتمتاز بالتكنولوجية البسيطة : يقسم أصحاب هذا االتجاه المدن إلى
والمدن االنتقالية، . نمو األسرة الممتدة التقليدية، وتنتشر فيها األمية والحرف اليدويةوسيادة 

وأخيرا، . وتعتمد على الطاقة فيحدث تغير في أشكالها التقليدية وتندرج في الظهور واالختفاء
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المدن الصناعية، وتصل فيها التكنولوجيا إلى أعلى مراتبها من االستخدام والتخصص، وتظهر 
 .lxسرة النواة، وتتغير معالم المدينة االجتماعية واالقتصاديةاأل

فالمدينة حسب وجهة نظر مؤيدي هذا االتجاه، هي نتاج مباشر للتزايد السريع والتواصل في 
اإلنتاج الزراعي والتطبيق الواسع للتكنولوجيا في القرن الثامن عشر، من جراء تراكم رأس المال 

أثرت في التحضر، فكانت مدن القرن العشرين هي النتيجة ومصادر الطاقة الجديدة التي 
 .lxiالستخدام التكنولوجيا بأنواعها

، (shnor شنور و Denkan دنكان)كولوجيين من أمثال يومن رواد االتجاه البنائي، نجد اإل
اللذين تتمحور وجهة نظرهما في أن درجة تحضر المجتمع تتناسب طرديا مع طبيعة نظام تقسيم 

مجتمع الحضري، فطبيعة البيئة تستمر بإعادة التجديد نتيجة للتقنية المتغيرة والتنظيم العمل بال
االجتماعي المتغير، ويؤثر التوزيع الجغرافي للمراكز الحضرية بمنطقة ما تأثيرا بالغا ومباشرا 

ويرتكز التأثير بصفة خاصة في مجاالت معينة . على النمط الحضري ككل في هذه المنطقة
كل التحضر، ونمطه، فالبيئة الجغرافية تؤثر بشكل واضح وتحدد نوعية الموارد الطبيعية ش: أهمها

ويرتبط االتجاه . (lxii)التي يعتمد عليها تحضر المنطقة وبالتالي تحدد نمط التحضر فيها
االيكولوجي باالتجاه الجغرافي، فمن الصعب الفصل بينهما ألنهما مكمالن لبعضهما من حيث 

لتوزيع المكاني للسكان والنشاطات ضمن المساحات التنظيمية للمدينة، واهتمام اهتمام األول با
ويؤخذ على هذه االتجاهات التابعة لالتجاه  .الثاني بالمكان ودراسة حياة المجتمعات بهذا المكان

البنائي ككل؛ كونها قاصرة ألنها لم يتعد اإلطار التصوري لها محاولة فهم األبعاد األخرى المؤثرة 
عملية التحضر من ناحية، ولم تتطرق إلى الواقع الفعلي للمجتمعات الحضرية من ناحية  في

 .lxiiiأخرى
  :مدخل التنظيم االجتماعي السلوكي: ثالثا

ينطلق أصحاب هذا المدخل في تفسيرهم لظاهرة التحضر من خالل اعتبار التحضر نوعا 
فية التي تطرأ على الوافدين إلى المدينة من أنوا  التغيرات االجتماعية، والثقافية، واألدوار الوظي

 : وساكنيها، وتتمثل وجهات نظرهم كنظريات من خالل اتجاهات فرعية وهي
 .اتجاه الثنائيات-1
 .الحضري –اتجاه المتصل الريف  -2
 .الحضرية كطريقة للحياة  -3

أو المقابلة بين نموذج أو تصور معين للمجتمع الحضري، ونموذج  الثنائياتويقصد بحالة 
ويعد ابن . (lxiv)تصور مقابل له للمجتمع الريفي، واالهتمام بأبرز السمات المميزة لكل نموذج منها

خلدون أول من وضع ثنائية للتمييز بين مجتمعين، مستخدما البداوة كقطب أول، والحضر 



 

810280 

 

 
8102

الحياة البدوية والحياة المدنية من خالل ما : كقطب آخر، وقد ميز بين نوعين من الحياة وهي
سماه بالعمران البدوي والعمران الحضري من عدة نواح كالنشاط االقتصادي الذي يتحدد عن أ

ويعطي ابن خلدون للعصبية عند البدو الدور الكبير في . طريقه تقسيم العمل وممارسة العيش
تحديد وتنميط العالقات االجتماعية من حيث القوة والضعف، والترابط والتماسك بين أفراد القبيلة 

واحدة، بينما تكون ضعيفة عند الحضر، الذي تشكل الدولة األساس السياسي فيها، والمبني ال
 .(lxv)على أنماط من العالقات المرتكزة على السيادة والتبعية

وبعد عدة قرون، ظهرت محاوالت ثنائية أخرى تدور في نفس المضمون أال وهو التقسيم 
قد  Sir Henry mainهنري مين السير نجد الثنائي لتفسير ظاهرة التحضر في المجتمعات، ف

، أحدهما المجتمع الريفي 1871( القانون القديم)ميز بين نموذجين من المجتمعات في كتابه 
ساس المكانة االجتماعية، والمجتمع الحضري القائم على أساس التعاضد، أالذي يقوم على 

نية واألسرية، إلى مجتمع يعتمد فالمجتمع يتحول من مجتمع ذو عالقات قرابية تعتمد على المكا
 .(lxvi)على التنظيم التعاقدي والمواطنة وتحول السلطة من األسرة إلى الدولة

المجتمع المحلي )فقد حدد في كتابه  Ferdinand Tonnies 1855أما فرديناند تونيز
ا ، الفرق بين المجتمعات الريفية والحضرية، مقدما بذلك نموذج1877الذي صدر عام ( والمجتمع

حيث يرى إن العالقات تكون (lxvii)لنوعين متباينين من الحياة االجتماعية والعالقات االجتماعية،
عالقات غائية وذات أهداف،  Gemenschaftمن النمط األول الذي أسماه بالمجتمع المحلي 

أما في المجتمع . وتتميز بدرجة عالية من فهم اآلخرين، واالشتراك باألهداف والقيم والمعتقدات
Gesellsvhaft  الذي يعرفه تونيز بأنه مجموعة من األفراد الذين يعيشون جنبا إلى جنب، حيث

يعيش كل فرد بمقتضى إرادته العقالنية الواعية الخاصة، وتبعا لتفكيره وحساباته الخاصة، فهو 
لما أعطاه أو  –على األقل  –مساويا أيضا ال يعطي شيئا أو يتناول عن شيء دون مقابل يكون 

 .وفي هذا النمط يتميز األفراد بأعلى درجات الفردية والمنفعة والعالقات التعاقدية. (lxviii)ل عنهنز 
التي تمثل اتجاها غريزيا  Essential willويتميز المجتمع المحلي باإلرادة الطبيعية 

دافع وراء أي سلوك إنساني، وتتمظهر في سلوكيات ونمط الحياة القروية بما وعضويا بمثابة 
 .من عالقات قرابية وجوارتحويه 

أما حياة المجتمع، فأهم ما يميزها عموميتها، وارتباطها بالمهنة والعلم في األساس، 
، وهي التي تحدد النشاط اإلنساني، وتعتبر Arbitrary willوتسيطر عليه اإلرادة العقالنية 

الرغم من أن  ، وعلى(lxix)الطابع المميز لنشاط طبقة رجال األعمال، والعلماء ورجال السلطة
كتاب تونيز قد قدم أساسا منطقيا للدراسات الحضرية وخاصة في علم االجتما  الحضري؛ إال 

من حيث أن وصف تونيز للمجتمع  Heberleأنه لم يسلم من النقد، كالذي قدمه له هيبرل 
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المحلي والمجتمع ما هي إال مفاهيم خالصة مثالية ال تتحقق في الواقع المعاش، شأنها شأن 
ميل  G.Zimel ، وجورج زيملM.Weber ، وماكس فيبرT.Koli تصنيفات تشارلز كولي وا 

، والتي في مجملها أرجعت التحضر إلى ظواهر نفسية من صنع األفراد E.Dorkhaim دوركايم
وألغت وجود ظواهر اجتماعية ال يصح أن تنسب إلى األفراد ألنها ناشئة عن العالقات والتفاعل 

 .(lxx)واقف كما عند زيملالفكري وتوحد الم
ومن االنتقادات األخرى التي وجهت للمنظور الثنائي في تفسير التحضر، ما وجهه إليه 

، في كونه قاصرا عن استيعاب مختلف أنماط المجتمعات اإلنسانية التي Botomor بوتومور
معات توجد بالفعل، أو التي ُوجدت في مراحل تاريخية مختلفة، مؤكدا تأثرهم بخصائص المجت

التي عاشوا فيها، كما أن التحضر يصاحبه  نو  من االغتراب ال ينطبق على البلدان النامية 
لوجود الجماعات األولية التي تحقق الضمان واألمان، وهو عكس ما هو موجود في البلدان 

 .(lxxi)األخرى
وتحليالته لخصائص المجتمع الحضري المعاصر،  المتصل الريفي الحضريأما اتجاه 

أن هذا المدخل يقوم على مبدأ التداخل بين الريف والحضر، وكونهما أنه لم ينشأ أي منهما  نجدف
من فراغ، بل يتوغل أنصار هذا االتجاه لدرجة تصوير كل من الريف والحضر على أنهما في 

ضري، الذي يتصل فيه ححضر وأسموه بالمتصل الريفي الطرفي قطب بدايته ريف ونهايته 
 .ا، والريفية إلى أدنى مستوى لهاالحضرية إلى قمته

وثنائيته حول  Red Fieldولعل أبرز إسهام لهذا االتجاه نجده من خالل نظرية ردفيلد 
من منظور  Urban Societyوالمجتمع الحضري  Folk Society( الفولك)المجتمع الشعبي 

لمجتمع وتجانسه ثقافي إيكولوجي الذي انطلق في تحليلهما من مسلمة رئيسية مؤداها أن عزلة ا
يعتبران معا متغيرين مستقلين، أما تكامل الثقافة أو تفككها والفردية فهي متغيرات تابعة أو 

 .فالعزلة وفقدانها حالة الالتجانس ماهي إال أسباب للتفكك والفردانية. معتمدة
في )لقد سعى ردفيليد منذ البداية إلى تحديد خصائص هذين المجتمعين وفهم التغيرات 

التي قد تحدث عندما يتحول المجتمع ( يم، المعتقدات، السلوك درجة التخصص وتقسيم العملالق
من حالة الفولك إلى حالة الحضري، فأشار إلى أن المجتمعات تتحول عبر متصل يتمثل أحد 

الطرف اآلخر للمتصل المجتمع الحضري في حين تمثل بقية طرفيه مجتمع الفولك ويمثل 
 .(lxxii)ها نقطة متميزة على طولهاالمجتمعات التي تدرس

كما توصل إلى صياغة عدة متغيرات لقياس درجة التحضر، ومن أبرزها حسب وجهة 
 .نظره زيادة التفكك الثقافي والعلمانية والفردية والالشخصية واالنقسامية والنفعية
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، (lxxiii)لقد تعرض اتجاه ردفيلد كغيره من االتجاهات إلى النقد من قبل غيره من المفكرين
بالرغم من أن  أبرز إسهام قدمه هو تأكيد أهمية متصل الفولك حضري كأداة تصورية لتحليل 

إال أن . المجتمع المحلي الحضري، وتوضيح التغيرات المرتبطة بعملية التحضر توضيحا امبريقيا
فحص إسهاماته في هذا المجال تكشف عن ثغرات عديدة، ولعل أول نقد يمكن أن يوجه إلى هذا 

فإذا كان هذا التحول ممكنا إال أنه . على مجتمع الفولك( تقضي)هام ما زعمه أن الحضرية اإلس
من الخطأ إرجا  كل التغيرات التي تطرأ على مجتمع الفولك إلى التحضر فقط، ألن مثل هذا 
التصور يغفل في الواقع، بعض القوى الهامة التي يمكن أن تلعب دورا بارزا في هذا المجال، 

 .الزراعيةكالثورة 
كما أن معالجته لفكرة التغير، يشوبها القصور من خالل وجود تناقض فيها، ذلك ألن 

، أي االنتقال الحتمي من مجتمع الفولك إلى (ثوريا)ردفيلد لم يدرك أن التغير الثقافي ليس دائما 
 .مجتمع حضري

وقراطية في ثقافة آخر مؤداه أن ردفيلد أهمل دراسة البير  ويضيف السيد عبد العاطي ، نقداً 
سهاماتها الحضرية، إلى جانب أن نظرته إلى الثقافة القروية نظرة جزئية  .المدينة وا 

الحضرية وبعد العرض السابق للثنائيات المشهورة في تسيير ظاهرة التحضر نصل إلى 
: في مقالته الحضرية المشهورة Louis Wierthكما صورها وصاغها لويس ويرث كطريقة للحياة

، والذي اعتبر 1983التي نشرها عام  Urbanizim as way of lifeية كطريقة للحياة الحضر 
كما سبق ورأينا  مع البيئة أو الطبيعية، ويرث من خاللها أن التحضر أسلوب حياة وليس تكيفاً 

ألن اإلنسان ليس كالحيوان الذي يتكيف مع  عند الحديث حول عالقة مفهوم التحضر بالحضرية،
إنما اإلنسان يبد  المدينة، فكل مدينة لها طابعها ومن تم فالتمدن مسألة إبدا   الطبيعة فقط،

 (lxxiv).وليس تكيف مع المجال البيئي أو الطبيعي
وبشكل عام، يعطينا مقال ويرث على الحضرية بعض األفكار األساسية عن الحياة الحضرية 

نها مجموعة من التنظيمات في المجتمع، حيث نجد أنه قد فرق بين الحضرية التي تُفهم على أ
االجتماعية، واالتجاهات وأنماط السلوك التي تبرز إلى الوجود حين يقيم الناس بصفة دائمة في 

إال أن  . بكونه الوجود الفيزيقي للمدينة مجتمعات كبيرة وكثيرة وغير متجانسة؛ وبين التحضر
ن، ألن أثر المدينة يمكن أن ويرث، لم يقصد بالحضرية كطريقة للحياة اقتصارها على سكان المد

يمتد أبعد من حدودها اإلدارية، كما أن سكان المدينة ليسوا جميعا حضريين ألن الكثير منهم 
مهاجرين إليها، ولم يكتسبوا سمات الحضرية، لهذا يفترض عدم الربط بين وجود السكان في 

 .lxxvالمدينة وبين اتباعهم لطرق حضرية في الحياة
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ه المذكورة، إلى عدد من السمات اعتبرها مرتبطة أو الزمة للحياة ويشير ويرث في مقالت
الحضرية ، كونها تؤدي إلى ضعف الروابط القرابية العائلية، وكما أنها تؤدي إلى ظهور صور 
جديدة من التنظيم االجتماعي أثرت في الظواهر التقليدية للزواج ومكانة المرأة والحجم األمثل 

بالحضرية كطريقة للحياة يتجلى بوضوح من خالل تناوله لها اميريقيا إن اهتمام ويرث . لألسرة
 :lxxviمن خالل ثالث منظورات ترتبط فيما بينها ارتباطا كبيرا وهي

يكولوجية : المنظور األول - النظر إلى الحضرية كبناء فيزيقي يتضمن أبعاد سكانية وا 
 .وتكنولوجية

يم االجتماعي يتضمن بناًء النظر إلى الحضرية كنسق من التنظ: المنظور الثاني -
 .اجتماعيا مميزا، ومجموعة من النظم االجتماعية، ونمط محدد من العالقات االجتماعية

النظر إلى الحضرية كمجموعة من االتجاهات واألفكار تشترك في : المنظور الثالث -
 . تكوين نمط السلوك الجمعي الخاضع آلليات خاصة من الضبط االجتماعي

 : (lxxvii)ث كغيرها من المداخل مجموعة انتقادات أهمهاوجهت لنظرية وير 
ألنه يستند إلى بعض  ،مجرد تصنيف نموذجي ويرثالذي صاغه ( النموذج المثالي)يعتبر  -

ها من واقع المدينة األمريكية، فضال عن انطوائه على قاستااالنطباعات والبيانات الواقعية التي 
 .كثير من األحكام القيمية

عالقات التبعية وخاصة العالقات المتبادلة بين المدينة و ، التاريخيةالظروف  رثويتغفل نظرية  -
 .الثقافي الشامل التي هي جزء منه –والنسق االجتماعي 

ن االنتقال من إ ،P. Mannيرى بيتر مان  ، حيثويرثعدم دقة بعض القضايا التي أثارها  -
هو ، ينطوي على عالقات ثانوية حضريلى مجتمع إ المجتمع الريفي المتميز بعالقاته األولية

شبكة العالقات األولية التي يكّونها الحضري أوسع من شبكة العالقات  إن طالما، حكم غير دقيق
يكّون عالقات أولية وثانوية مع الوحدات القرابية  ،األولية التي يكّونها الريفي، كما أن هذا األخير

ال يؤدي بالضـرورة ( الحضرية)إلى ( الريفية)ل من االنتقا، هذا باإلضافة إلى أن .داخل القرية
نه من أ  O.Lewisويؤكد أوسكار لويس  . إلى إحالل العالقات الثانوية محل العالقات األولية

انتقال من  بر، يمر ع"Continuum " الصعب وضع المجتمعات الريفية والحضرية على متصل
اإلشارة إلى أن المدينة  ؛ه لم يغفل في انتقاده هذاالعالقات األولية إلى العالقات الثانوية، إال أن

 إضافًة إلى أن ،تتيح للفرد مدى واسعا من البدائل على خالف القرية التي يضيق فيها هذا المدى
 .ما يميز العالقات الحضرية هو تنوعها وكثرتها، وليس كونها ثانوية فقط

اهبة إلى سيطرة الروح البيروقراطية الذ ويرثال يؤيد واقع مدن البلدان النامية وجهة نظر  -
 كما أن .الرسمية، بسبب تداخل الحياة القبلية التقليدية مع عناصر الحياة الحضرية الحديثة
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التحضر في كثير من المدن قد أضعف العالقات والروابط التقليدية، بينما أدى في بعضها إلى 
 .تقوية االنتماء إلى القبلية

دون االنهيار الكلي للروابط األسرية الحضرية، األمر الذي يدفع هناك عناصر ثقافية تحول  -
إلى القول بأن كثيرا من مدن البلدان النامية قد تشهد ما ذهب إليه ويرث من سيطرة السطحية 

وبالرغم من االنتقادات التي وجهت لهذا المدخل، إال أنه يمكن من  .والالشخصية واالنتقالية
 من سواء السريع التغيرك ر،التفكي ونمط الحياة في كطريقة ريةحضلل خالله الخروج بمميزات 

 حيث من أو، االقتصادية أو، االجتماعية النظم في التغير حيث من أو السكانية الحركة حيث
 الكثير من الدراسات أن   حاولت، ولقد الحياة إلى والنظرة والتقاليد والعادات القيم في التغير
 : في النقاط التالية الحضري المجتمع خصائص تلخص

 .السكان عدد طرديًا مع تتناسب الحضرية -1
 يشكل بحيث بالتباين يتسم بناء مهني على يعتمد لكى العمل لتقسيم تعقيدا أكثر نسق تطوير -2

 .التغير االجتماعي الالتجانس أو ، والطبقي االجتماعي التدرج لنسق أساساً 
بين  تقوم التي العالقات االجتماعية شكل ، وداألفرا بين المتبادل والتساند الوظيفي االعتماد -3

 .العمل ونو  الناس
جانب  إلى الشخصي وغير السطحي بالطابع االجتماعية يتسم العالقات من نسق وسيطرة انتشار -4

و أحيث توفر المدينة . التسامح االجتماعي، و االجتماعية األدوار على االنقسامي الطابع سيطرة
 عالم :ولاأل : وهما مختلفين اجتماعيين عالمين في العيش ةفرص لسكانها المجتمع الحضري

 الذين الغرباء من عالم: والثاني. الوثيقة األولية العالقات عالم أو ناحية من والمعارف األصدقاء
 ويستطيع. االجتماعية الناحية من عنه بعدا أكثر ولكنهم يكونون قرب عن فيزيقيا به يرتبطون
 بأن وذلك يريد، عندما األولية للجماعة الضبط القهري من يهرب أن لذلك نتيجة الحضر ساكن
 تحرر والتي حياة المدينة بها تتميز التي الغفلة خاصية هي وتلك( الغرباء بحر من في يختفي
 الالمباالة من يهرب أن الوقت نفس في يستطيع ولكنه.)الصارم األخالقي الضبط من سكانها

 األصحاب من أو شلة األسرة كجماعة أولية جماعة إلى ينتمي بأن الشخصية والعالقات غير
مجرد  وليس اجتماعي كائن بأنه وشعوره العاطفي ويشبع إحساسه أمنه يسترد لكى واألصدقاء

 .تافهاً  شخصا أو رقما
 االجتماعي، ولقد للضبط المباشرة غير االساليب على االعتماد، و الرسمي والثانوي سيطرة الضبط -5

نما فقط المدن قاصرة على ليست الخصائص هذه نأ الباحثين بعض الحظ  انتشارها يمكن قد وا 
 المناطق إلى تحضر أدى الذى األمر ، المجاور الريف جوانب إلى المدن خارج حدود انتقالها أو

 . محدودة بدرجة ولو الريفية
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 تأكيد على وباستمرار تشجعالحضرية ، فيتسم سكان المجتمع الحضري بالفردية ، حيثالفردية -6
 الثانوي والطابع الحضري المجتمع البشرية في الجمو  من الهائل فالحشد ، الفردية روح

 الحراك أو التنقل وسهولة وتنوعها الفرص تعدد جانب الحضرية إلى للروابط والطوعي واالختياري
 .توجد بينهم التي المصالح وتعدد األفراد إليها ينتمي قد التي الجماعات االجتماعي وتنو 

 يتنبأ  ما سرعان التكيف يستطيع ال فالفرد الجامد  الذى، ز الحياة الحضرية بالتكيف السريعتمتا -7
 الذى المتفاعل هو المتكيف الفرد ولكن ، ي الناجم عن عدم التأقلمالنفس بالمرض له الباحثون

 أهم ذهه .الناجحة الحضرية للحياة شرط أساسي السريع فالتكيف ، المدينة في البقاء يمكنه
هذه  في اختزالها يمكن ال الحضرية فالحياة ومع هذا عام، بشكل الحضرية الحياة صائصخ

 .تماماً  حصري بشكل خصائصها أن تحدد من أوسع بل هي ط،فقالسبعة  الخصائص

:النظريات ونماذج األنظمة: رابعا  
تحضر، تعتبر هذه النظريات والنماذج من أكثر المحاوالت النظرية شمولية في تفسير ظاهرة ال

وتقوم مفاهيم هذه النماذج على اعتبار أن . كما تعد من أحدث المحاوالت العلمية في هذا المجال
ظاهرة التحضر ال يمكن دراستها وتوضيحها ضمن مجموعة مستقلة ومنفصلة عن العوامل، فمثال 

مل االقتصادية امن الصعب رد ظاهرة التحضر إلى عوامل ديموغرافية منفصلة عن العو 
فهم مثل هذه الظاهرة على دراستها كوحدة مترابطة مع  في تماعية األخرى، ولذلك تعتمدواالج

 . بعضها البعض
دراسة ظاهرة التحضر على أساس العالقات التي (  Bryn Bree  براين بري)ولقد حاول 

 .(lxxviii)تشد نظام المدينة على أنظمة أخرى مترابطة بنظام المدينة
في التحضر أحدث االتجاهات المعاصرة في محاولة ( Fridmanن فريدما)وتعتبر نظرية 

ربط ظاهرة التحضر بجميع العوامل الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، ويقوم البناء 
الرئيسي لنظريته على أساس أربعة عمليات تحضيرية فرعية تشكل بمجموعها الديناميكية الكلية 

ت للمراكز الحضرية بالمناطق المحيطة بها، بواسطة عملية لظاهرة التحضر، وترتبط هذه العمليا
االنتشار، عملية السيطرة أي سيطرة المركز الحضري على المناطق الواقعة في خلفيته أو 

 .(lxxix)ظهيرته، عملية الهجرة وعملية االنتشار
 :خاتمة

يجمع المختصون بالدراسات الحضرية على أنه لتطوير نظرية حول التحضر كظاهرة 
ولوجية؛ البد أن نأخذ بعين االعتبار حدود وخصائص المجتمع المحلي والحضرية والمدنية سوسي

فالمشاكل مازالت قائمة حول توحيد رؤية واحدة  ،والمجتمع الحضري وااليكولوجيا االجتماعية
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لتفسير التحضر وتشكيل نظرية حوله، وما تعدد المداخل والمدارس الفكرية إال ناتج عن البيئة 
ة والمادية لالتجاه نفسه، ونالحظ ذلك جليا من خالل االختالفات في التناول التي تم الفكري

 .عرضها
فالمدرسة الحضرية تتمحور فكرتها في االنتقال من الريف إلى الحضر عن طريق االنتقال 

وباألبعاد االجتماعية المكانية في . من الزراعة أو االقطا  إلى الصناعة أو الوضع الحضري
 . لظواهر السلوكية في مجال التفاعل االقتصادي واالجتماعي على أسس ايكولوجيةتفسير ا

والمدرسة األيكولوجية التي ترى أن درجة التحضر في المجتمع لها عالقة تكاد تكون 
طردية مع نظام تقسيم العمل والتكنولوجيا، وهذه األخيرة بدورها مثلت مدخال تفسيريا ينطلق من 

 .ير كبير في التحضر وتطور المدنفكرة أن للتصنيع تأث
أما المدخل القيمي الثقافي، فيستند في رؤيته على الفكرة الفيبرية التي تعطي القدسية 
للمدينة من منطلق القيم الروحية التي تلعب دورا مهما في تنظيم النشاط االقتصادي واالجتماعي 

ي التفسير لظاهرة التحضر، حيث هذا المدخل ال يختلف كثيرا عن المدخل االقتصادي ف. لسكانها
يرى أن للتصنيع قوة كبيرة في تحول المجتمع من مجتمع إقطاعي إلى مجتمع رأسمالي ومدينة 

 .اشتراكية
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    تجدر اإلشارة هنا، إلى أن هناك مفاهيم اخرى تُفهم في كثير من األحيان على أساس أنها مرادفات
قد يؤدي التحديث إلى  لمفهوم التحديث، كالنمو والتقدم والتطور، إال أنها ليست مرادفات له، وفي ذات الوقت

التقدم والنمو والتطور، من منطلق كونه آلية من آليات تحول المجتمعات البسيطة إلى مجتمعات حديثة، لها من 
السرعة في التغير مايميزها ويجعل عملية تقبل األفكار الجديدة فيها ما يمكنها من تطبيق كل ما هو جديد من 

 . إلخ...تقنية وأفكار وعلمنة، وربحية
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   جتماعية قريبا من نموذج تونيز ولكنه قـائم علـى تقسـيم العمـل، مـا أوجـد قدم دور كا يم نموذجا للحياة اال
الــذي يقــدم الــروابط االجتماعيــة علــى التشــابه والمماثلــة، والتضــامن  Mechanical solidarityالتضــامن اآللــي 

 .الذي يقوم على اختالفات فردية بين الناس ناتجة عن التخصص وتقسيم العمل Organic Solidarityالعضوي 
أمــا مــاكس فيبــر فقــد حــاول إيجــاد أســلوب يســتطيع مــن خاللــه جعــل المدينــة تقــوم بالــدور اإليجــابي بخلــق أســاليب 
متنوعة للحياة تترافق مع وجود أفراد ذوي اتجاهات مختلفة تظهر بتأثير قـوى اقتصـادية  وغيـر اقتصـادية متضـمنة 

عـن دوركـايم وفيبـر وتـونيز، حيـث أكـد علـى أن  وفي ذات السياق، نجد جورج زيمل لم يذهب بعيدا. في الرأسمالية
الحضــري يتعــرض فــي حياتــه اليوميــة لتــوترات وضــغوط تــدعوه إلــى عقلنــة تصــرفاته حتــى يســتطيع مقاومتهــا، أي 
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وميز هوارد بيكر بدوره بين نـوعين . تطوير عقلية حضرية تتسم بسيطرة العالقات الشخصية والفردانية وحب المال
 (.ويمتاز بالحضرية)، والمجتمع العلماني (ويمتاز بالريفية)جتمع المقدس الم: من المجتمعات وهما
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lxxix(lxxix)  119 – 118: ص اسحاق يعقوب القطب، مرجع سبق ذكره، ص. 
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م8102يونيو                                      لخامسالعذد امجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية                       

الغيران / جنزور من وجهة نظر  –واقع الرضا عن الحياة التدريسية بالمعهد العالي لمتقنية الزراعية 
 الطمبة

 رمضان ميالد الدكتور/ فوزي صالح                                                          
 عمي عبد الهادياالستاذ/ مصطفى                                                         

 جنزور -المعهد العالي لمتقنية الزراعية                                                             
الي نظرا عميم العي مجال التفاليامة  عية لمطمبة من المواضيعاالجتما عن األوضاعالبحث  برتعي : المقدمة

 ي تطوير وتقدم المجتمع.فىذه الشريحة ساىم بو تلمدور اليام الذي 
بتوضيح أىمية البحث و  ناولم يحظ ىذا النوع من البحوث بأىمية كبري لمجتمعنا ومن أجل ذلك قم   

و اليدف الذي نريد تحقيقو من إجراء البحث ، كما حددنا إشكالية ختيار ىذا البحث األسباب التي دفعتنا ال
 البحث وفرضياتو و أىم المفاىيم التي تعمقت بالبحث.

إن التطوير ضرورة تفرضيا الظروف التي يمر بيا العالم إذ نعيش في عصر المعمومات و  مشكمة البحث :
المعمومات و االتصاالت التي غيرت مفاىيم كثيرة في تكنولوجيا  المعارف الكثيفة إضافة لمثورة الراىنة في

العممية اإلدارية و اإلنتاجية و االقتصادية الراىنة ، وىذا التطور ينعكس عمي مؤسسات التعميم العالي ، حي 
ية أن أىم وظيفة لممؤسسات التعميم العالي تتمثل في إجراء وتطوير البحوث العممية و إعداد الكوادر ، وتنم

 اإلنتاجية. المعرفة العممية المتخصصة و اإلسيام في حل المشكالت العممية و الفنية لممؤسسات
عمى أىمية المناخ التعميمي ، و أثره الفعال في الرضا عن الحياة  عمماء االجتماع و التربيةوبذلك يؤكد 

قين والبحث عن أنجح الوسائل لنقل دراسة و التمم العالي ، والتي لم تعد مكان البالمؤسسات التعمي سيةيدر الت
المعرفة إلى عقول مرتادييا ، وذلك ألن وظيفتيا تجاوزت ذلك إلى تحقيق النمو المتكامل لشخصية مرتدييا ، 

 وتوفير مناخ نفسي مالئم مما يؤدي إلى مخرجات تربوية اجتماعية لمعمل وبناء الوطن.

م لألحداث و المواقف الحياتية المختمفة ، فالرضا ىو فالرضا يمثل عامال أساسيا في توافق األفراد وتقبمي     
اإلنسان ، و أن الشخص الراضي يكون أكثر تكيفا مع محيطو مما ينعكس أحد العوامل األساسية في إنتاجية 

 (.5002نشاطاتو ويجعمو أكثر تكيفا مع بيئتو ) األبيض:عمى مختمف 

( "العالقة 5000وصديق  عمى بعض أدبيات البحث كدراسة )غزال االطالعومن خالل       
تفعيميا بالجامعات السعودية   اتو الحياة الجامعية و معوقبين المتغيرات النفسية و االجتماعية 

ومعوقات الجامعية الحياة في الطالب حقوق( 5002 النوح) ودراسة ، الطالب نظر وجية من  
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  أدبيات البحثوغيرها ، يتضح أن أغلب تفعيلها بالجامعات السعودية من وجهة نظر الطالب 
، وهنا يعتبر الموضوع جديد لم يرد ذكره سابقا تناولت جزئيات مختلفة و لم تأخذ كل  الجوانب  

 .في حدود علم الباحث 

وأثره التدريسي وما يؤكد عليه العديد من العلماء وباختالف تخصصاتهم علي أهمية المناخ 
ها المعاهد لم تعد مكانا الفعال في الرضا عن الحياة التدريسية ، فمؤسسات التعليم العالي ومن

للدراسة و التلقين و البحث عن أنجح الوسائل لنقل المعرفة إلى عقول مرتاديها ، وذلك ألن 
وظيفتها تجاوزت ذلك إلى تحقيق النمو المتكامل لشخصية الطالب وتوفير مناخ اجتماعي ونفسي 

 .دمتا لنفسه ووطنه ها الطالب خبمالئم يؤدي إلى مخرجات تربوية واجتماعية ومعرفية يعمل 

كمؤسسة من جنزور / الغيران  –المعهد العالي للتقنية الزراعية  على الحالي سينفذالبحث ف
مؤسسات التعليم العالي التقني بليبيا ، وهنا يتيح لإلدارة التنفيذية بتطوير كوادرها بما يعود بالنفع 

لهيئة التدريسية على معرفة سبل علي الطلبة ومخرجات التعليم التقني العالي ، وسيساعد أعضا ا
تطوير عالقاتهم مع أبنائهم الطلبة ، وذلك لتحقيق الفائدة لهم ولطالبهم ، باإلضافة إلى شعور 

 .الطلبة بالرضا عن الحياة التدريسية بالتعليم التقني 

 عيةالمعهد العالي للتقنية الزرا)مؤسسة التعليمية الن دور الطالب في عالقتهم بأومما الشك فيه 
كبير وذلك ببدل جهودهم وتطويرها من خالل الحياة التدريسية داخل المعهد  (جنزور/ الغيران  –

ومالية و التي  ددة من أكاديمية واجتماعية و إداريةعومن جوانبها المت، العالي للتقنية الزراعية 
، والشك  تعد مصادر للضغوط و المواقف التي يتعرض لها الطالب في أثناء حياتهم الدراسية

في أن هناك اختالف بين الطلبة في مستوى الرضا عن الحياة التدريسية بالتعليم التقني األمر 
الذي يكون له األثر األكبر على نجاحهم األكاديمي ، ومما يزيد األثر هو توقعات الطالب 

 إلنجاح يةلتدريساأعضاء الهيئة  هالمتعلقة بتحقيق الرضا عن الحياة الدراسية بالمعهد بما يقدم
واقع الرضا عن الحياة  في التعرف علىوبالتالي تتلخص مشكلة البحث الحياة التدريسية 

 .من وجهة نظر الطلبة  جنزور/ الغيران  – التدريسية بالمعهد العالي للتقنية الزراعية

 :ةاآلتي ئلةساأل عن  من المأمول أن يجيب  البحث الحالي : البحث أسئلة
 جنزور/ الغيران  –حياة التدريسية بالمعهد العالي للتقنية الزراعية ما واقع الرضا عن ال -0

 من وجهة نظر الطلبة ؟ 
/ الغيران  –الرضا عن الحياة التدريسية بالمعهد العالي للتقنية الزراعية ما مستوى  -5

 من وجهة نظر الطلبة ؟  جنزور
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بالمعهد العالي ية الرضا عن الحياة التدريسهل تختلف استجابات أفراد عينة البحث حول  -3
 من وجهة نظر الطلبة ؟  جنزور/ الغيران  –للتقنية الزراعية 

تقنية من مؤسسات التعليم العالي ية تعليميعتبر البحث مهم ألنه يخدم مؤسسة :أهمية البحث 
، وسبل  جنزور/ الغيران  –معلومات عن واقع المعهد العالي للتقنية الزراعية  التقني ، فهو يوفر

نحو األفضل و التميز ، وهو يفيد أطراف العملية  التدريسية و التدريبية بالمعهد ممثلة تطويره 
 .ةالتعليم ةالمؤسس فأهدابأعضاء الهيئة التدريسية و الطلبة ، فهو يوجه الجميع لتحقيق 

 :كما يستمد البحث أهميته من حيث 

عالي التقني على يكتسب البحث الحالي أهميته من كونه بحث حديث يتعلق بالتعليم ال -0
المستوى المحلي أو العربي على حد علم الباحث من خالل إطالعه على األبحاث االجتماعية 

 .و التربوية و الدراسات السابقة 
في هذه المؤسسة ، من أجل الرضا عن الحياة التدريسية جاء البحث ليؤكد على أهمية  -5

مصدر معرفي جديد يقدم فائدة  كونه ، باإلضافة إلىالنهوض بطلبتنا وتحسين وجودة مخرجاتهم 
 .للكثيرين من الباحثين في هذا المجال 

ينبع البحث من واقع الميدان ، فهو يتعامل مع شريحة مؤثرة وفاعلة في العمل التعليمي  -3
و التدريبي ، وهي شريحة الطلبة يقع عليهم تنفيذ أداة البحث من التدعيم الحقيقي لنتائج و 

 .فيد القائمين على التعليم التقني في ليبيا أغراض البحث التي قد ت

الرضا عن الحياة التدريسية واقع لتعرف االهدف الرئيس لهذا البحث  يتمثل :أهداف البحث  
وفي ضوء ذلك تأتي  ،من وجهة نظر الطلبة  جنزور/ الغيران  –بالمعهد العالي للتقنية الزراعية 

 : مجموعة من األهداف الفرعية على النحو التالي

بين طلبة المعهد العالي للتقنية الزراعية الرضا عن الحياة التدريسية التعرف إلى مستوى  -0
 . نظرهممن وجهة جنزور / الغيران  –
الرضا عن الحياة التدريسية التعرف على مدى الفرق بين فقرات كل مجال من مجاالت  -5

 .هم جنزور من وجهة نظر / الغيران  –بالمعهد العالي للتقنية الزراعية 
 .تقديم بحث جديد و حديث يعالج قضايا اجتماعية تعليمية ضرورية و ملحة  -3

بين  ( = 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة   :فرضية البحث 
 ( . 3)  و المعيار الرضا عن الحياة التدريسية متوسطات واقع 
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 .ى طلبة المعهد العالي للتقنية الزراعية تم إجراء البحث عل: الحد البشري  -0 :حدود البحث 

 . 5006تم تطبيق أداة البحث في الفصل الدراسي ربيع : الحد الزماني  -5
/ الغيران  –بالمعهد العالي للتقنية الزراعية تم إجراء البحث : الحد المكاني  -3

 .جنزور

الحياة هي الرضا المتوقع في  :الدراسية بالمعهد  الرضا عن الحياة : مصطلحات البحث
كاديمية الهامة له ، وبأنه تقديرات بالمعهد للفرد عن طريق تحقيق األهداف و التطلعات األ

حياته بالمعهد من خالل رضاه عن أساتذته وعن المواد التي يقوم  هتجا( الطالب) المستجيب 
 .به وتهدف إلى تحقيق االستقرار لديهبدراستها و البيئة المحيطة 

المعهد العالي بالطلبة المسجلين للدراسة باألقسام العلمية :  تقنية الزراعيةطلبة المعهد العالي لل
 .5006الدراسي ربيع  ، للفصلجنزور / الغيران  –للتقنية الزراعية 

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

بشكل الرضا عن الحياة  حاولت البحث في الدراسات السابقة التي تعددت : الدراسات السابقة
ولمجاالت ،  من نواحي مختلفة عام ، وبعضا منها في مفهوم الرضا عن الحياة الجامعية ،

حدث الدراسات فيما يتعلق ألحصول على لسعى ومتباينة ، ونمتغيرات مختلفة  و،متنوعة 
مجتمع البحث ،أداة جمع : ضرورة التنويع بين الدراسات من حيث مع بموضوع البحث ، 

 مجال في بحثت التي والبحوث الدراسات أهم منالبيانات ، ومكان الدراسة  ، منهج الدراسة ، و 
 :حدث إلى األقدم ، ما يلي بحث ، وهي مرتبة وفق تاريخها من األال موضوع

التفاؤل و التشاؤم و عالقتهما باإلنجاز األكاديمي و الرضا عن ( " 1122)ي دراسة بسيون
هدفت إلى التعرف على العالقة " الحياة لدى عينة من الطالبات الجامعيات بمكة المكرمة 

الحياة كما هدفت إلى اإلرتباطية بين كل من التفاؤل و التشاؤم ومتغيري االنجاز ، والرضا عن 
إعداد مقياس للتعرف على سمتي التفاؤل و التشاؤم ،وتكونت عينة الدراسة من عينة قوامها 

طالبة ،ينتمون إلى مستويات تعليمية مختلفة ، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ( 343)
لى مقياس على مقياس التفاؤل ودرجاتهن ع ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين درجات الطالبات

على األفراد  تؤثر، وتوصي الدراسة بعمل دورات وبرامج الرضا عن الحياة و االنجاز األكاديمي 
 .تجاه حياتهم المستقبلية ، وبالتالي يزداد شعورهن بالتفاؤل نحو الحياة 
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مدى رضا طلبة كلية االقتصاد في جامعة حلب عن مستوى األداء ( "1112)دراسة الحسنية 
هدفت الدراسة إلى قياس مستوى رضا طلبة كلية االقتصاد في  "كاديمي لكليتهم اإلداري و األ 

جامعة حلب عن األداء اإلداري و األكاديمي لكليتهم ، واستخدمت االستبانة كأداة للقياس على 
طالبا و طالبة من السنوات األربع و الدراسات العليا ، وقد بينت النتائج ( 520)عينة مؤلفة من 

العام للرضا عن المجاالت العشرة المدروسة كان يتراوح بين الجيد في مجال أداء  أن المستوى
الهيئة التدريسية ، ومقبول في مجال البحث العلمي ، وضعيف في المجاالت األخرى  ضاءعأ

جميعها ، كما بينت النتائج أنه ال توجد فروق جوهرية في مستوى الرضا تعود إلى المتغيرات 
أن يؤخذ رضا الطلبة بالحسبان كأحد مكونات الجودة  وتوصي الدراسةدراسة ، الديموغرافية و ال

 و االعتمادية ، وأن تسعى اإلدارات الجامعية المختلة إلى سد احتياجات الطلبة وتلبية توقعاتهم

حقوق الطالب في الحياة الجامعية و معوقات تفعيلها بالجامعات "  (1112)دراسة النوح 
حقوق الطالب في الحياة  ديدتحهدفت الدراسة إلى   " الطالب  السعودية من وجة نظر

ن معوقات تفعيل  حقوق عة نظر الطالب والكشف هالجامعية بالجامعات السعودية من وج
  جهمنالم دختسا ونظر الطالب ، هاتالطالب في الحياة الجامعية بالجامعات السعودية من وج

طالب ، وأصت الدراسة ( 0221)ية مكونة من عينة عشوائية طبق الباحث ارتخا و،  فيصو ال
، ومحاسبة أعضاء هيئة التدريس عند انتهاك هذه  بتوعية أعضاء هيئة التدريس بحقوق طالب

 . الحقوق ، وعمل لقاءات بهم لتقصي مشكالتهم وعالجها أول بأول

متغيري التخصص  ءالرضا عن الحياة الجامعية الدراسية في ضو ( " 1112)دراسة األبيض 
" كلية المعلمين بالمملكة العربية السعودية  األكاديمي والصف الدراسي لدى عينة من طالب

األكاديمي والصف الدراسي في الرضا التخصص  الكشف عن أثر اختالف هدفت الدراسة إلى
عن الحياة الجامعية الدراسية و الكشف عن أثر التفاعل بين التخصص األكاديمي والصف 

ن الحياة الجامعية الدراسية لدى عينة البحث ، استخدم الباحث مقياس الدراسي في الرضا ع
مشاركا ، ونتجت الدراسة ( 516)الرضا عن الحياة الجامعية الدراسية ، و كانت عينة الدراسة 

إلى وجود فروق في متغير الصف التخصص األكاديمي لصالح طالب القسم األكاديمي لصالح 
الحياة الجماعية الدراسية ، و أوصت الدراسة بإشاعة جو  طالب القسم العلمي في الرضا عن

من المناخ النفسي القائم علي بث ثقة الطالب بنفسه و العمل على عقد لقاءات تبادلية بين 
 .، وذلك لكسر الحاجز النفسي وحل مشكالت الطالب   ساتذتهمأالطالب و 

" ة اإلمارات العربية المتحدةاألكاديمية لدى طالب جامعالمشكالت ( " 1112)دراسة العامري
، و الفروق بين   جامعة اإلماراتهدفها الكشف عن طبيعة وماهية المشكالت لدى طلبة 
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الجنسين وبين الجنس الواحد وفقا لتباينهم من حيث المستوى الدراسي االول و الثاني ، محل 
( 0120)طالبا و  (652)، واشتملت العينة على ( السكن الجامعي مع األسرة )إقامة الطالب 

مشكلة أكاديمية على أفراد العينة حيث ( 41)من مختلف الكليات ، ثم تطبيق قائمة تضم 
أشارت النتائج لى أن الطالب و الطالبات يواجهون مشكالت أكاديمية متنوعة كما أظهرت 

 .النتائج أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين المجموعات ، وأن أغلبها لصالح الطالبات 

درجة رضا طلبة الدفعة األولى التي التحقت بالجامعة الهاشمية ( " 1111)دراسة أبو قديس
إلى معرفة درجة رضا الدفعة هدفت الدراسة " عن الخبرات و الخدمات التي تقدمها الجامعة 

األولى من الطلبة الذين التحقوا بالجامعة الهاشمية عن الخبرات و الخدمات التي قدمتها الجامعة 
ارج األعمال الصفية ، مجال الخبرات العامة و الخبرات التخصصية و الخبرات الجامعية خ في

طالبا و طالبة من أقسام الكلية جميعها ، و أظهرت النتئج أن ( 444)وبلغت عينة الدراسة 
درجة الرضا عن الخبرات االجتماعية كانت األعلى تقديرا و أن الخبرات الترويحية كانت األدنى 

، وكانت درجة الرضا متدنية بالنسبة لإلرشاد في اختيار المساقات و االعمال الكتابية ،  تقديرا
 .كما كانت درجات الرضا الخبرات التي اكتسبها الطلبة خارج األعمال الصفية متدنية جدا 

هدفت " تقييم مدى رضا طالب الجامعات مع تخصصاتهم األكاديمية ( " 1112)دراسة نوتا 
لتحقق من تقييم الرضا لدى طالب الجامعة و عالقته بتخصصاتهم األكاديمية ، الدراسة ألى ا

طالبا جامعيا في جامعة تقع في الوسط الغربي للواليت ( 534)وتكونت عينة الدراسة من 
المتحدة يدرسون مقررات في علم النفس و تنوعت التخصصات التي ينتمي إليها الطالب 

استخدمت الدراسة مقياس الرضا عن التخصص وتركزت حول التخصصات التربوية و 
األكاديمي ، وأشارت النتائج لى وجود عالقة ارتباطية دالة بين المقياس و فاعلية الذات 

    .المرتبطة باختيار المهنة ، وارتبط بصورة سلبية مع القلق المرتبط باختيار المهنة 

دراسة حالة :جامعات سعداء ما الذي يجعل طلبة ال( " 1112)دراسة هيرفونين و مانجلوج 
هدفت الدراسة إلى التعرف على األسباب التي تؤثر في الرضا عن " على الطلبة المعيدين 

يت في فنلندا ، وتكونت العينة من  الحياة الجامعية الدراسية و السعادة لدى طالب الجامعة أجر 
ة الجامعية وهي ، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك أسباب تؤثر في الرضا عن الحيا (456)

التعليم و التدريس الجيد ، واالهتمام بالدراسة و البيئة الجيدة للطالب و العالقات االجتماعية و 
 .التغيرات في األفكار و الجنس و السن و االطمئنان بالدراسة و عدم سلبية المعلمين 

هدفت  "استكشاف مصادر الرضا عن الحياة في الجامعات الكورية ( "1112)دراسة كين 
الجنس ، االنجاز ، الدين ، ضبط ) الدراسة إلى تحديد مستوى الرضا عن الحياة وفقا للمتغيرات 
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، إيجاد العالقة بين الرضا عن الحياة ومعنى الحياة ، ( الذات ، الصحة البدنية ، و العمر 
على أنة طالبا من الجامعات الكورية ، وتوصلت الدراسة ( 626)وتكونت عينة البحث من 

توسط الفئة األكبر عمرا و اإلناث و الفئة الدينية أعلى وبداللة احصائية عن الحياة وهناك م
 .عالقة موجبة ودالة بين الرضا عن الحياة ومعنى الحياة 

 : جوانب اإلفادة من هذه الدراسات

 .وتحديد اتجاههاالبحث فادت في اختيار مشكلة أنتائج واتجاهات هذه الدراسات  -
بحث الحالي في ضوء نتائج الدراسات السابقة ، في ضوء االختالف و تفسير نتائج ال -

 .االتفاق بين نتائج الدراسات السابقة وهذا البحث ، ليمكن توجيه النتائج وتقديم التوصيات
االستفادة من الدراسات السابقة لتحديد منهج البحث ،ومجتمعه ، وبناء أداة البحث ،  -

 .سبة لمعالجة البيانات واختيار األساليب اإلحصائية المنا
ينصب على الحاضر و يتناول المنهج الوصفي  :بحثال منهج: أوال  واإلجراءات الطريقة

أشياء موجودة للكشف عنها بغرض االستعانة بها في التخطيط للمستقبل و التنبؤ العلمي وهو ما 
 (.000:  0216عامر ، )يسعى إليه هذا البحث 

طلبة  المعهد العالي للتقنية الزراعية  جميع  منبحث ال تمعمجتألف : مجتمع البحث : ثانيا 
تسجيل الوفق إحصاءات مكتب ( 314)وقد بلغ عدد الطلبة   1026 (ربيع ) في الفصل الثاني

يبن توزيع مجتمع البحث وفق متغيري المستوى ) 2)و الدراسة و االمتحانات ، و الجدول 
 (. التخصص)الدراسي و القسم 

 (.التخصص)وزيع مجتمع البحث وفق متغيري المستوى الدراسي و القسم يبن ت) 1)جدول 

 المستوى الدراسي          
 القســم

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 الثالث

الفصل 
 الرابع

الفصل 
 الخامس

الفصل 
 السادس

 المجموع

 22 2 4 22 2 8 4 اإلنتاج الحيواني
 22 21 8 8 24 21 12 اإلنتاج النباتي

 224 8 8 24 22 21 42 كنة الزراعيةالمي
 212 11 2 21 28 14 11 التصنيع الغذائي
 12 2 1 2 21 2 11  تربة علوم النحل 
 28 11 11 11 11 11 28 وقاية النبات
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إدارة األعمال و 
 42 11 11 11 11 11 42 المشروعات الزراعية

 412 21 12 21 81 12 222 المجموع
 :البحث عينة : ثالثا  

 تتكون استطالعية عينة على البحث أداة بتطبيق بداية الباحث قام :االستطالعية العينة - 

 وقدطلبة من مجتمع البحث ، و ذلك بهدف التأكد من صدق أداة البحث و ثباتها ، ( 00)من

عتبر أ  حيث  ، الرئيسة العينة سحب عند مجتمع البحث من االستطالعية العينة هذه استبعدت
( الفصل السادس) الستطالعية من الطلبة الذين يقومون بإعداد مشروع التخرج أفراد العينة ا

 .بدون مواد دراسية 

تم االختيار بطريقة عشوائية من خالل سحب : طريقة سحب عينة البحث الرئيسية  -
المفردة األولى بطريقة القرعة ألن األعداد لم تكن كبيرة ، ثم بعد ذلك ومن خالل النسب المحددة 

كل ثالثة مفردة لكل قسم وفصل من أفراد المجتمع األصلي تم سحب  تقريبيا %(12)لي حواب
من مجتمع البحث ، وبلغ  تقريبيا%( 52)حوالي حتى وصل أفراد العينة إلى نسبة لكل قسم ، 
عينة  الرئيسة البحث عينة، وبذلك تعتبر هي  طالب وطالبة( 001) العينة حواليعدد أفراد 

 .يطةعشوائية طبقية بس

عبارة عن الوسيلة التي يستخدمها الباحث في جمع المعلومات  بحثأداة ال :رابعا أداة البحث 
، ويوجد العديد من األدوات المستخدمة في مجال البحث بحث الالزمة عن الظاهرة موضوع ال

على إعداد  بحثال اهذ أعتمد، وقد بحث العلمي للحصول على المعلومات والبيانات الالزمة لل
واقع الرضا عن الحياة التدريسية )وتم توضيح العبارات التى تقيسبحث خاصة إلجراء ال ستمارةا

داة أبناء تم ولقد ، من وجهات نظر الطلبة  جنزور-الغيران/العالي للتقنية الزراعية بالمعهد 
 :الخطوات التاليةببحث ال

طالع على لى اإلإ ةباإلضافاالطالع على العديد من الدراسات المتعلقة بموضوع البحث  -0
 .، وذلك لالستفادة منها فى إعداد أداة جمع البيانات الدراسات السابقة

ن بحذف بعض ياوصى المحكم توزيع االستبانة على بعض المختصين للتحكيم و   -5
ضافةالعبارات  عادةعبارات جديدة  وا   ةالصياغة اللغوية فى بعض البنود ليتوافق مع فرضي وا 

 :على قسمينداة على أن تشمل األم االتفاق ثو ،  بحثال
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،  العمرالنوع االجتماعي ،  : وهى البحث يشمل البيانات الخاصة بأفراد عينة  : األولالقسم 
 . (التخصص) القسم،  المستوى الدراسي

والتى من خاللها يتم  جاالتم ثالثةوهى :  األساسية بحثوشمل متغيرات ال:  القسم الثانى
 : ما يلىل وفقا فقرة( 42)علىيشتمل هذا القسم  و ،البحث  يةفرض على التعرف

 توزيع فقرات اإلستبانة(  1) جدول
 عدد الفقرات بحثمحاور ال جالرقم الم

 50 الرضا عن أعضاء هيئة التدريس األول جالالم
 04 الرضا عن المواد الدراسية الثاني جالالم

 00 الرضا عن البيئة المحيطة الثالث المجال
 42 قراتفاجمالي ال

سي،والذى الخما( Likert Scale) فى إعداد هذا القسم على مقياس ليكرت  وقد اعتمد الباحث
ـــ قليلة جداً ) يتراوح بين  ــ إعطاء ب بحث، وقد تم تصحيح المقياس المستخدم فى ال(  كبيرة جدًا ـ

 بير، ك(2)كبيرة جدا : سي وزن ترجيحى كاآلتى كل درجة من درجات مقياس ليكرت الخما
( 3)عليه كلما ارتفع الوزن المرجح عن  اوبناء ،(0)، قليل جدا(5)، قليل (3)، متوسط (4)

 .كانت هنالك عدم موافقة( 3)جح عن كانت هنالك موافقة وكلما قلَّ الوزن المر 
 المقاييس خالل من القياس أدوات واختبار تقييم يتم :بحث ال اةأد تقييم: خامسا 
 :التالية

،  استقرار المقياس وعدم تناقضه مع نفسه)يقصد بالثبات : ات أداة البحث اختبار ثب( 2) 
أي أن المقياس يعطي نفس النتائج باحتمال مساو لقيمة المعامل إذا ا عيد تطبيقه على نفس 

، وقد أخذ (Cronbach,s Alpha" )معامل الفا كرونباخ" ويستخدم لقياس الثبات  ، (العينة
 لتحقق من ثباتاو من ثبات المقياس الذي قام ببنائه قبل استخدامه  الباحث في اعتباره التأكد

" معامل الفا كرونباخ " وحساب استطالعية العينة علىالتجزئة النصفية  طريقة تم استخدام األداة
(Cronbach,s Alpha) كما يبين الجدول التالى فقرات األداة، عن: 

 ة ألفا كرونباخمعامالت الثبات لعبارات المقياس بطريق( 2)جدول 
 معامل الثبات فقراتعدد ال جالالم

 .2361 50 الرضا عن أعضاء هيئة التدريس
 .1440 04 الرضا عن المواد الدراسية
 .1221 00 الرضا عن البيئة المحيطة

 SPSSالمصدر إعداد الباحث باستخدام برنامج 
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كبر من أ بحثال جاالتم ةغالبينتائج اختبار الثبات أن قيم الفأ كرنباخ  ل( 3)من الجدول 
 .االستبانة فقراتمن الثبات الداخلى لجميع " وتعنى هذة القيم توافر درجة عالية جدا%( 60)

من خالل تقييم  ستبانةاال فقراتتم اجراء اختبار صدق المحتوى ل :كمين المحصدق  (1)
لى اختالف إ ماإصالحية المفهوم وصالحية أسئلته من حيث الصياغة والوضوح والتى قد ترجع 

لى أخرى حيث قام الباحث إالمعانى وفقا لثقافة المجتمع أو نتيجة لترجمة المقاييس من لغة 
بعرض االستبيان على عدد من المحكمين األكاديميين والمتخصصين فى مجال الدراسة والبالغ 

ات ، لتحليل مضامين عبارات المقاييس ولتحديد مدى التوافق بين عبار  محكمين( 4 )عددهم 
كل مقياس ثم قبول وتعديل بعض العبارات  ، وبعد استعادة االستبيان من المحكمين ثم إجراء 

وتم توزيع ،  وبذلك تمَّ تصميم االستبانة في صورتها النهائية  ، التعديالت التي اقترحت عليه
رجاع تم استخدامها في التحليل بنسبة است، و سليمة كاملة و  هاوتم استرجاع ستبانةا( 218) عدد

 :( 4)بالجدول بيانها ( % 000)بلغت 
 االستبانات الموزعة والمعادة( 4)جدول 
 النسبة العدد البيان

 %000 001 استبانات تم إعادتها بعد تعبئتها كاملة
 %0 0 استبانات لم يتم إعادتها

 %100 001 إجمالي االستبانات الموزعة
 :عرض وتحليل البيانات ومناقشة النتائج : سادسا 

تم جمع البيانات األولية التالية من أفراد عينة البحث ، والتي  :تحليل البيانات األولية  -1
، والغرض من ذلك ( صصالتخ)، المستوى الدراسي ، القسم تشمل النوع االجتماعي ، العمر 

فراد عينة أوفيما يلى التوزيع التكرارى لخصائص هو التعرف على واقع أفراد مجتمع  البحث ، 
 :من نتائج االستبيان  لبحثا

 النوع اإلجتماعي* العمر ييبين توزيع أفراد عينة البحث وفق متغير ( 5)الجدول 

 %النسبة
 النوع االجتماعي العمر

 المجموع
 أنثى ذكر من ىإل

18.2% 22 11 
52 22 47 
70.3 % 29.7 % 100.0 % 

11.2% 24 22 
23 6 22 
79.3 % 20.7 % 100.0 % 

4.1% 22 24 
7 1 5 
80.0 % 20.0 % 100.0 % 

 101 22 42 المجموع 100.0%
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ومن خالل نتائج االستبيان أن النوع االجتماعي لعينة البحث أكثرهم من  (5)الجدول  يبن
، في %(  73.1)طالبا ، وبنسبة مئوية لتصل إلى ( 92)الذكور حيث وصل عددهم حوالي 

، %(  26.9)طالبة ، وبنسبة مئوية تصل إلى ( 82)قي عينة البحث من اإلناث حين وصلت با
المعهد ب  ( 1026 ربيع) الثاني فالجدول يكشف أن مجتمع البحث والمقيدين بالفصل الدراسي

ومن خالل استجابات أفراد عينة البحث أن أعمارهم من  (5)الجدول  يبنو أغلبهم من الذكور ،  
وبعدد ( %8682)،وما نسبته %( 6289)بنسبة مئوية تصل إلى  طالبا99بلغت ( 02-88)
طالب فقط تراوحت ( 9)وبعدد%( 986)، وما نسبته ( 89-89)طالبا يبلغ أعمارهم مابين ( 82)

ومن خالل بياناته  يكشف أن أعمار أفراد عينة البحث  (5)، فالجدول (98-89)أعمارهم من 
هو أمر متوقع من خالل متطلبات عمر الطالب كأعلى نسبة ، و ( 88)و( 02)من سن عهد بالم

يكشف توزيع أفراد عينة البحث بحسب المستوى  (6)المنتظم لاللتحاق بالتعليم العالي ،والجدول 
 . االجتماعيالنوع  * العلمي

 النوع اإلجتماعي*  العلميالمستوى  ييبين توزيع أفراد عينة البحث وفق متغير ( 6)الجدول 

 المجموع
 ماعيالنوع االجت

 %النسبة العلمي المستوى
 ذكر أنثى

 %24.2 الفصل األول 20 4 24
100.0 % 18.9 % 81.1 % 

 %22.2 الثاني الفصل 11 4 15
100.0 % 26.7 % 73.3 % 

 %22.4 الفصل الثالث 15 6 21
100.0 % 28.6 % 71.4 % 

 %22.1 الفصل الرابع 10 7 17
100.0 % 28.6 % 71.4 % 

 %2.4 الفصل الخامس 6 2 1
100.0 % 25.0 % 75.0 % 

 %21.1 الفصل السادس 7 6 13
100.0 % .276% 53.8 % 

101 22 42 
 %100.0 المجموع

100.0 % 29.9 % 73.1 % 

 ذكورالعدد  حيث بلغ عدداً  أكثر أن أفراد عينة البحث من الفصل األول (6)الجدول  يبين
%( 18.9)طالبات بنسبة تصل إلى  (9) ناثإلا وعدد%(  (81.1طالبا بنسبة تصل إلى( 91)

 وعدد%(  71.4)طالبا بنسبة تصل إلى  (15) ذكورالعدد  بلغ،  وجاء بعده الفصل الثالث 
 ذكورالعدد  حيث بلغ،ثم الفصل الثاني %(   28.6)بنسبة تصل إلى  تطالبا (6) ناثإلا
بنسبة تصل  تطالبا( 9) ناثإلا وعدد اتقريب%(  73.3)طالبا وبنسبة مئوية تصل إلى  (00)

%(    71.4)بنسبة تصل إلى  طلبة (01)ذكور ال ، ويليه الفصل الرابع بعدد%(   26.7)إلى 

4231 % 29.9 % 10030 % 
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عدد  حيث بلغالفصل السادس  وبعده، %(  28.6)بنسبة تصل إلى  تطالبا (9) ناثإلا وعدد
ت بنسبة تصل إلى طالبا (6) ناثإلا وعدد%(  (53.8طالبا بنسبة تصل إلى( 9) ذكورال
بنسبة تصل  طلبة( 6) ذكورالعدد  حيث بلغ عدداً  ل، والفصل الخامس هو أق%( 296.)

 %(. 25.0)طالبتان بنسبة تصل إلى  (2) ناثإلا وعدد%(  (75.0إلى

تشير إلى أن المستوى التعليمي ألفراد العينة قد جاء بالمرتبة األولى الفصل  (6)فبيانات الجدول 
تقريبا، وهذا يعتبر إقبال الطلبة على التسجيل %( 9989)مئوية تصل إلى و بنسبة  األول

إدارة األعمال و واالنخراط في التعليم التقني الزراعي ، ووجود تخصصات جديدة بالمعهد ك
، وجاء في المرتبة األخيرة الفصل الخامس ويرجع ذلك لمستوى الطلبة في  المشروعات الزراعية

تقريبا ،أما الفصل %( 989)زامهم بالتعليم و التدريب بنسبة مئوية تحصيلهم العلمي ومدى الت
الثاني و الفصل الرابع و الفصل السادس مستوى الطلبة متقارب جدا من خالل النسب المئوية و 

تقريبا ،أما الفصل الثالث فقد جاء في المرتبة الثانية  %( 0881%( )0981%( )0982)هى 
تقريبا ، وهذا يرجع إلى ميول الطلبة للتخصص العلمي %( 0289)وبنسبة مئوية تصل إلى 

 الميكنة الزراعية،ونوع التدريب والمهنة لكل نوع اجتماعي كانخراط الطلبة الذكور بتخصص 
النوع * يكشف توزيع أفراد عينة البحث بحسب التخصص ( 9)، والجدول  اإلنتاج الحيوانيو 

 . اإلجتماعي

 النوع اإلجتماعي( * التخصص)القسم  يالبحث وفق متغير يبين توزيع أفراد عينة ( 7)الجدول

 المجموع
 النوع االجتماعي

 %النسبة (التخصص)لقسم ا
 ذكر أنثى

 %22.2 إدارة األعمال و المشروعات الصغيرة 2 2 12
100.0 % 25.0 % 75.0 % 

 %22.1 اإلنتاج النباتي 14 2 12
100.0 % 10.5 % 89.5 % 

 %11.2 الزراعيةالميكنة  22 0 22
100.0 % .0 % 100.0 % 

 %1.2 علوم النحل 7 2 4
100.0 % 42.9 % 57.1 % 

 %12.1 التصنيع الغذائي 6 21 24
100.0 % 77.8 % 22.2 % 

 %2.2 اإلنتاج الحيواني 10 0 10
100.0 % .0 % 100.0 % 

 %2.2 وقاية النبات 7 0 7
100.0 % .0 % 100.0 % 

101 22 42 
 %100.0 المجموع

100.0 % 29.9 % 73.1 % 

فنالحظ ومن خالل ( القسم )توزيع أفراد عينة البحث وفق تخصصهم العلمي  (7)يبن الجدول 
 حيث بلغت نسبتهم في العينة المبحوثة ميكنة زراعية متخصصين غالبية افراد العينةالبيانات أن 
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يليها ،  %( 100.0)طالبا بنسبة مئوية ( 52) يتقريبا ،وهم من الذكور بعدد حوال%( 56.2)
تقريبا ، وهم من اإلنات بعدد %( 52.0)متخصصين التصنيع الغذائي حيث بلغت نسبتهم نسبة 
من الطلبة %( 22.2)تقريبا وباقي النسبة حوالي %( 77.8)بنسبة مئوية  طالبه (50) يحوال

تقريبا ، وهم من الذكور بعدد %( 04.6)االنتاج النباتي بنسبة متخصصين  الذكور ، ثم يليها
من الطلبة %( 10.5)تقريبا وباقي النسبة حوالي %( 89.5)طالبا بنسبة مئوية ( 04) يحوال

تقريبا وهم من الذكور %( 00.0)ادارة األعمال بنسبة متخصصين  هم من اإلناث ،  ويليها
من الطلبة هم %( 25.0)، وباقي النسبة حوالي %( 75.0)طالبا بنسبة مئوية ( 2) يبعدد حوال

تقريبا وهم من الذكور بعدد %( 2.3)بنسبة  متخصصين االنتاج الحيوانى من اإلناث ، ويليها
بنسبة  متخصصين علوم النحل ، ثم يليها%( 100.0)طلبة بنسبة مئوية ( 00) يحوال

، وباقي %( 57.1)طالبا بنسبة مئوية ( 4) يتقريبا ، وهم من الذكور بعدد حوال%( 6.2)
بنسبة  متخصصين وقاية النباتمن الطلبة هم من اإلناث ، وأخيرا  %( 42.9)ة حوالي النسب

، فالجدول %( 100.0)طلبة بنسبة مئوية ( 4) يتقريبا ، وهم من الذكور بعدد حوال%( 3.4)
و بياناته تشير إلى تقارب في النسب المئوية لدى أفراد العينة بتخصصهم العلمية وهذا  (2)

 . اختيار عينة البحث يرجع إلى عملية 

 ،لبحث البيانات األساسية لتحليل :  ةتحليل البيانات واختبار الفروق في االستجاب -2
  :لبحث وذلك وفقا للخطوات التاليةا يةللتمكن من مناقشة فرض

وذلك من خالل  : بحثال جاالتالتوزيع التكراري إلجابات الوحدات المبحوثة على م -
والتي توضح قيم كل متغير لتوضيح أهم المميزات األساسية  ،تلخيص البيانات في جداول 

يوضح مقياس االستجابات  (8)فقرات االستبانة ،الجدول للعينة في شكل أرقام ونسب مئوية ل
 .ألفراد العينة وما يقابلها من تحليل لفقرات االستبانة 

 .لفقرات االستبانة  يبين مقياس االستجابات ألفراد العينة وما يقابلها من تحليل( 8)الجدول

 .الموافقين  - .كبير جدًا و كبير -
 .المحايدين  - .متوسط  -
 .الغير موافقين  - .قليل و قليل جدًا  -

 االنحرافوذلك من خالل تقدير المتوسط و  : ية البحثفرض فقراتالتحليل اإلحصائي ل -
، هميتها حسب أ فقراتوترتيب ال بحثعينة ال اتجاهلمعرفة  بحثالمعياري لجميع محاور ال
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لفقرات  يوضح تقديرات مستوى التطبيق (2)ومستوى تطبيقها ألفراد عينة البحث ، الجدول 

 .لدى أفراد عينة البحثاالستبانة 

 .يبن تقديرات مستوى التطبيق لفقرات االستبانة لدى أفراد عينة البحث( 9)الجدول 

 الدرجة
 التقدير                 

 من أقل      إل من            

 ضعيف جدا     1.8        1        

 ضعيف 2.6         1.8         

 متوسط  4.3         2.6         

 عالية 3.2          4.3          

 عالية جدا     5          3.2         

متغيرات والختبار وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  : ( 1𝝌اختبار ) اختبار الفروق بـــ -
 (.فقرات االستبانة ولكل مجال) ، البحث يةفرض

المتوسط و  ،التوزيع التكرارى  : الرضا عن أعضاء هيئة التدريس:  تحليل بيانات المجال األول
، ومستوى  الرضا عن أعضاء هيئة التدريس المجال األولفقرات ل المعياري االنحرافو المرجح ، 

 .(21)تطبيقها ، وترتيبها يكشفها الجدول 
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يبين التوزيع التكراري ،و المتوسط المرجح ،و االنحراف المعياري الستجابات  (21)الجدول
، ومستوى  الرضا عن أعضاء هيئة التدريسأفراد عينة البحث على فقرات المجال األول 

 .تطبيقها وترتيبها 

 

  218= ن  
 الرضا عن أعضاء هيئة التدريس: المجال األول 

ال
سل

سل
ت

 

 راتالفق

 درجة الواقع

 االنحراف قليل جدا قليل متوسط كبير كبير جدا

 المعياري

المتوسط 

 المرجح

 مستوى

ب التطبيق
تي
تر

ال
 % ك % ك % ك % ك % ك 

1 

تحلي عضو هيئة 
التدريس بأخالق 

 .عالية

 
41 

 
22.1 

 
22 

 
21.2 

 
11 

 
28.2 

 
4 

 
2.2 

 
2 

 
 2 عالية 2.22 2.112 4.1

2 

ة معاملة عضو هيئ
التدريس للطلبة معاملة 

 .حسنة
 1 عالية 2.14 2.248 1.2 2 8.2 2 12.2 18 22.2 21 12.2 18

3 
يراعي عضو هيئة 
 التدريس مشاعر الطلبة

 22 متوسط 2.21 2.212 1.2 2 22.2 22 22.1 41 12.2 18 21.2 28

4 

استمتع بشرح عضو 
هيئة التدريس للمواد 

 .الدراسية
 22 متوسط 2.28 2.141 2.1 1 21.2 28 42.4 42 22.4 12 22.1 24

5 

يشرح عضو هيئة 
التدريس المواد 
 .التدريسية بمرونة

 2 متوسط 2.24 2.111 1.2 2 2.2 21 42.2 42 12.1 12 22.2 22

6 

يتسم عضو هيئة 
التدريس بطالقة 

 .اللسان
 21 متوسط 2.22 2.122 4.1 2 22.2 22 28.1 42 12% 12 21.2 28

7 

يناقش عضو هيئة 
تدريس رأيه مع ال

 .الطلبة
 2 عالية 2.44 2.282 2.4 8 21.1 22 21.4 22 12.1 12 12.2 12

8 

يعدل عضو هيئة 
التدريس بين الطلبة في 

 .التعامل 
 24 متوسط 2.21 2.122 24.8 21 22.1 24 21.4 22 12.1 12 24.8 21

9 

يتعامل عضو هيئة 
التدريس بموضوعية 

 .مع الطلبة
 متوسط 2.28 2.222 21.1 22 22.2 22 22.2 21 12.8 21 22.1 24

22
 م

11 
يلتزم عضو هيئة 

التدريس بالمواعيد في 
21 متوسط 2.22 2.221 8.2 2 24.8 21 12.1 21 12.1 21 22.1 22
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 م .المحاضرات 

11 

يرحب عضو هيئة 
التدريس بالطلبة خارج 

 .وقت المحاضرة
 2 وسطمت 2.22 2.112 2.2 21 21.1 22 24.1 22 12.2 12 12.2 12

12 
أتمنى أال تنتهي 

 .المحاضرة
 28 متوسط 1.21 2.112 12.1 21 22.2 22 21.2 22 21.1 22 8.2 2

13 

ُيحسن عضو هيئة 
التدريس إدارة 
 .المحاضرة 

 21 متوسط 2.21 2.121 1.2 2 21 22 42.2 42 12 12 24.8 21

14 

يتقبل أعضاء هيئة 
التدريس انتقادات 

 .الطلبة
 22 متوسط 1.22 2.122 21 22 22.1 22 42.2 42 11.4 11 8.2 2

15 

تعجبني المواقف التي 
يتخذها أعضاء هيئة 
التدريس تجاه األحداث 

 .و االنشطة بالمعهد

 21 متوسط 2.12 2.121 22.2 22 22.2 22 21.4 22 11.1 14 22.2 22

16 

أعتقد أن أعضاء هيئة 
التدريس على مستوى 
عاٍل من المعرفة في 

 .تخصصاتهم

 1 عالية 2.42 2.222 2.2 21 21.1 22 12.1 21 21.1 22 11.4 11

17 

يتسم أعضاء هيئة 
التدريس باإلطالع 

 الواسع لما يدور حولهم 
 8 متوسط 2.21 2.121 4.1 2 22.2 22 21.2 22 22.2 24 22.2 22

18 

يحمل أعضاء هيئة 
التدريس قيما اجتماعية 

 .و تعليمية حسنة 
 2 عالية 2.22 2.122 1.8 2 21.1 22 22.1 41 12.1 21 11.4 11

19 

يتعاون أعضاء هيئة 
التدريس في المعهد 
 لمصلحة المعهد

 4 عالية 2.41 2.181 21.1 22 21.1 22 12.2 18 12.1 12 11.2 12

21 

يجدد أعضاء هيئة 
التدريس في محتوى 
المواد الدراسية و 

 .التدريبية 

 
 
22 
 

 
22.1 

 
12 

 
22.4 

 
22 

 
21.2 

 
22 

 
22.2 

 
21 

 
 22 متوسط 2.22 2.122 22.2

فقرات المجال األول وهى على أن استجابات أفراد عينة البحث على  (21)يكشف الجدول  
جاءت بنسب مئوية مختلفة و انحراف معياري  بالمعهدالرضا عن أعضاء هيئة التدريس 

ترتيبها ومتوسط مرجح مختلف أيضا ، وبذلك االختالف يتبين مستوى التطبيق لفقرات المجال ،و 
فقرات المجال األول لوالتحليل  (21)خالل الجدول  من، و  من وجهة نظر أفراد عينة البحث
 :ما يلي يتضح بالمعهدالرضا عن أعضاء هيئة التدريس 
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 من  بالمعهدالرضا عن أعضاء هيئة التدريس  األولالمجال التي تعبر عن  فقراتال أغلبأن
وهذه النتيجة تدل على موافقة  ،( 3)الوسط الفرضي  يزيد متوسطها عنالبحث وجهة نظر عينة 

 .بالمعهدالرضا عن أعضاء هيئة التدريس  المجال األول فقراتعلى جميع البحث  أفراد عينة
 من وجهة نظر  بالمعهدالرضا عن أعضاء هيئة التدريس  المجال األول فقراتمن فقرة أهم

جابات أفراد عينة ستحيث بلغ متوسط ا( ليةتحلي عضو هيئة التدريس بأخالق عا)هي البحث عينة 
وأقل ،  (0.063)معياري  بانحرافبمستوى تطبيق عالية ، و ( 3.24)هذه الفقرة  علىالبحث 

هذه  علىالبحث جابات أفراد عينة ستحيث بلغ متوسط ا ( أتمنى أال تنتهي المحاضرة)هي  فقرة
 .(0.563)معياري  بانحرافبمستوى تطبيق متوسط ، و  (5.40)الفقرة 
من وجهة نظر عينة  بالمعهدالرضا عن أعضاء هيئة التدريس   المجال األول ترتيب فقرات

 : (22)البحث ، من خالل متوسطها المرجع و مستوى تطبيقها يوضحها الجدول 

من وجهة  الرضا عن أعضاء هيئة التدريسيبين ترتيب فقرات المجال األول  (22)الجدول
 .ل متوسطها المرجح ،و مستوى تطبيقها، من خال البحث نظر عينة 

تسلسل 
 11 22 28 22 21 22 24 22 21 22 21 2 8 2 1 2 4 2 1 2 الفقرة

 02 4 3 1 6 06 4 05 01 4 م00 م03 04 2 00 2 03 11 2 1 ترتيبها

الختبار وجود فروق ذات  : الرضا عن أعضاء هيئة التدريس:  للمجال األولاختبار الفروق 
اختبار يبين  (21)جدولالوفيما يلي  ،لداللة الفروق (  5𝝌 )اختبار استخدامتم  داللة إحصائية

 .البحثمن وجهة نظر عينة الرضا عن أعضاء هيئة التدريس فقرات الفروق ل

 من وجهة نظر عينة الرضا عن أعضاء هيئة التدريسفقرات الفروق ل( 5𝝌)اختباريبين  (21)الجدول
 البحث

ا
سل
سل
لت

 

ـالفق ـــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ مستوى  1𝝌قيمة  راتـــــــــــ
 الداللة المعنوية

لتدريس بأخالق عالية 1  قبول .111 21.212 .تحلي عضو هيئة ا

 قبول .111 21.122 .معاملة عضو هيئة التدريس للطلبة معاملة حسنة 2

 قبول .111 21.121 يراعي عضو هيئة التدريس مشاعر الطلبة 3

 قبول .111 42.222 .استمتع بشرح عضو هيئة التدريس للمواد الدراسية 4

 قبول .111 48.121 .يشرح عضو هيئة التدريس المواد التدريسية بمرونة 5

 قبول .111 22.222 .يتسم عضو هيئة التدريس بطالقة اللسان 6
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 قبول .111 11.282 .هيئة التدريس رأيه مع الطلبة يناقش عضو 7

 قبول .114 22.142 .يعدل عضو هيئة التدريس بين الطلبة في التعامل  8

 قبول .111 12.211 .يتعامل عضو هيئة التدريس بموضوعية مع الطلبة 9
 قبول .112 22.221 .يلتزم عضو هيئة التدريس بالمواعيد في المحاضرات  11
لتدريس بالطلبة خارج وقت المحاضرةيرحب ع 11  قبول .111 12.122 .ضو هيئة ا
 قبول .111 22.822 .أتمنى أال تنتهي المحاضرة 12
 قبول .111 42.444 .ُيحسن عضو هيئة التدريس إدارة المحاضرة  13
 قبول .111 21.444 .يتقبل أعضاء هيئة التدريس انتقادات الطلبة 14
 قبول .124 21.221 .تخذها أعضاء هيئة التدريس تجاه األحداث و االنشطة بالمعهدتعجبني المواقف التي ي 15
 قبول .111 11.412 .أعتقد أن أعضاء هيئة التدريس على مستوى عاٍل من المعرفة في تخصصاتهم 16
 قبول .111 22.211 يتسم أعضاء هيئة التدريس باإلطالع الواسع لما يدور حولهم  17

 قبول .111 42.212 .ئة التدريس قيما اجتماعية و تعليمية حسنة يحمل أعضاء هي 18

 قبول .111 24.412 يتعاون أعضاء هيئة التدريس في المعهد لمصلحة المعهد 19

 قبول .112 22.222 .يجدد أعضاء هيئة التدريس في محتوى المواد الدراسية و التدريبية  21
من وجهة نظر عينة  ا عن أعضاء هيئة التدريسالرضفقرات اختبار الفروق ل (21)جدولال يبين

 ، (000.)بمستوى معنوية و  (21.212) ولىاأل فقرةلل(  5𝝌) البحث ، حيث بلغت قيمة 
وعليه فإن ذلك يشير الى وجود فروق ذات داللة  (0.02)وهذه القيمة أقل من مستوى المعنوية 

تحلي عضو هيئة التدريس بأخالق إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على 
وهذه ،  (.112)بمستوى معنوية و ( 22.222) خيرةاأل فقرةلل(  5𝝌) بلغت قيمة ، بينما  .عالية

وعليه فإن ذلك يشير الى وجود فروق ذات داللة  (0.02)القيمة أقل من مستوى المعنوية 
عضاء هيئة التدريس في يجدد أ إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على أن

 .محتوى المواد الدراسية و التدريبية

من وجهة نظر  الرضا عن أعضاء هيئة التدريسلفقرات  ( 5𝝌) يوضح قيمة  (21)فالجدول 
، وهي داللة مقبولة  (0.02)وهي مختلفة فيما بينها ، وبمستوى معنوية أقل من  البحثعينة 

 الرضا عن أعضاء هيئة التدريسعلى فقرات  لدى كل أفراد عينة البحث لصالح الموافقين
 .بالمعهد

البحث من وجهة نظر عينة  الرضا عن أعضاء هيئة التدريسإن فقرات  :  مناقشة الفرضية
فإن ذلك يشير الى وجود فروق ، (0.02)وهي مختلفة فيما بينها ، وبمستوى معنوية أقل من 

لة مقبولة لدى كل أفراد عينة البحث وهي دال  ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة
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فيقبل الفرض بالمعهد ،  الرضا عن أعضاء هيئة التدريسلصالح الموافقين على فقرات 
 (.0.02)وذلك عند مستوى معنوية ، (Ho)الصفري

 ،التوزيع التكرارى  : المعهدب الرضا عن المواد الدراسية:  الثانيتحليل بيانات المجال 
 الرضا عن المواد الدراسية الثانيالمجال فقرات ل المعياري النحرافاو المرجح ، المتوسط و 
 .(22)، ومستوى تطبيقها ، وترتيبها يكشفها الجدول  المعهدب

يبين التوزيع التكراري ،و المتوسط المرجح ،و االنحراف المعياري الستجابات  (22)الجدول
المعهد ، ومستوى ب د الدراسيةالرضا عن المواأفراد عينة البحث على فقرات المجال الثاني 

 .تطبيقها وترتيبها 

 218= ن 
 في المعهد الرضا عن المواد الدراسية:  ثانيالمجال ال

ال
سل

سل
ت

 

 الفقرات

 درجة الواقع

 االنحراف قليل جدا قليل متوسط كبير كبير جدا

 المعياري

المتوسط 

 المرجح

 مستوى

ب التطبيق
تي
تر

ال
 % ك % ك % ك % ك % ك 

1 

تشجع المواد 
والتدريبية  الدراسية

 على االبداع

 

15 

 

1232 

 

27 

2135 
 

72 
 

 

2131 

 

11 

 

1032 

 

6 

 

536 
 4 متوسط 2321 13020

2 

تتسم المواد 
الدراسية و 
 .بالروتين التدريبية

 

16 

 

1731 

 

25 

 

2237 

 

41 

 

38.0 

 

11 

 

10.2 

 

5 

 

4.6 
 2 عالية 2372 13016

3 

المواد الدراسية و 
تتناسب تدريبية ال

 .مع ميولي العلمية
12 1131 25 2231 50 7632 11 1634 2 231 2523  2 متوسط 2322 

4 

 تتسم المواد
الدراسية و 

 .التدريبية بالواقعية
 2 متوسط 2322 13172 7.4 8 14.8 16 32.4 35 2837 31 1637 11

5 

تساعد المواد 
الدراسية و 

التدريبية في بعض 
 .مشكالتي 

 10 متوسط 2322 13276 17.6 19 1634 11 34.3 37 19.4 21 12 13

6 

ترتبط المواد 
 6 متوسط 2325 13221 13 14 13 14 31.4 34 21.3 23 21.3 23الدراسية و 
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التدريبية بحاجات 
 .السوق 

7 

مواد تكسب ال
الدراسية والتدريبية 

 مهمةخبرات  
 1  عالية 2351 13212 6.5 7 15.7 17 27.1 26 27.8 30 25.9 28

8 

لد راسية تثير المواد ا
و التدريبية اهتمام 

 لموضوعاتهاالطلبة 
 1 متوسط 2312 13112 9.3 10 13.9 15 38 41 26.8 29 12 13

9 

تلبي المواد 
التدريبية الدراسية و 

طموح الطلبة و 
 تطلعاتهم

م1 متوسط 2312 13171 9.3 10 17.6 19 29.6 22 21.5 27 12 13  

11 

تتسم المواد 
دريبية التالدراسية و 

 بالتكرار لمحتوياتها
م6 متوسط 2325 13027 5.6 6 14.8 16 39.8 43 28.7 31 11.1 12  

11 

ترتب المواد 
الدراسية و 

التدريبية بشكل 
 .منظم

 2 عالية 2377 13112 5.6 6 1232 15 2036 22 2135 27 1135 20

12 

تشعر المواد 
الدراسية و 

التدريبية الطلبة 
 .باالستمتاع

 2 متوسط 2302 13167 12 13 12 17 42.6 76 1135 20 1232 15

13 

تشعر المواد 
الدراسية و 

التدريبية الطلبة 
 .باإلحباط

 12 متوسط 2342 13121 14.8 16 32.4 35 30.6 33 10.2 11 12 13

14 

تكسب المواد 
الدراسية و 

التدريبية الطلبة 
 .الشعور بالملل

 22 متوسط 2311 13112 13 14 24.1 26 38 41 12 13 13 14

وهى الثاني فقرات المجال على أن استجابات أفراد عينة البحث على  (22)يكشف الجدول 
جاءت بنسب مئوية مختلفة و انحراف معياري ومتوسط  المعهدب الرضا عن المواد الدراسية
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مرجح مختلف أيضا ، وبذلك االختالف يتبين مستوى التطبيق لفقرات المجال ،وترتيبها من 
الرضا  الثانيفقرات المجال لوالتحليل  (22)خالل الجدول  من، و  ظر أفراد عينة البحثوجهة ن
 :ما يلي يتضح المعهدب المواد الدراسيةعن 

 من وجهة  المعهدب المواد الدراسية الرضا عن المجال الثانيالتي تعبر عن  فقراتال أغلبأن
هذه النتيجة تدل على موافقة أفراد و  ،( 3)يزيد متوسطها عن الوسط الفرضي البحث نظر عينة 

 .المعهدب المواد الدراسيةالرضا عن  المجال الثاني فقراتعلى جميع البحث  عينة
 من وجهة نظر عينة  المعهدب المواد الدراسية الرضا عن المجال الثاني فقراتمن فقرة أهم

جابات أفراد ستسط احيث بلغ متو  (تكسب المواد الدراسية والتدريبية خبرات  مهمة)هي البحث 
،  (0.502)معياري  بانحرافبمستوى تطبيق عالية ، و ( 3.20)هذه الفقرة  علىالبحث عينة 
جابات أفراد ستحيث بلغ متوسط ا (طشعر المواد الدراسية و التدريبية الطلبة باإلحبات)هي  فقرةوأقل 
 .(0.021)معياري  بانحرافبمستوى تطبيق متوسط ، و  (5.45)هذه الفقرة  علىالبحث عينة 
البحث ، من وجهة نظر عينة  المعهدب المواد الدراسية الرضا عن الثانيالمجال  ترتيب فقرات

 : (24)من خالل متوسطها المرجع و مستوى تطبيقها يوضحها الجدول 

من وجهة نظر عينة  المواد الدراسيةالرضا عن  الثانيالمجال يبين ترتيب فقرات  (24)الجدول
 .خالل متوسطها المرجح ،و مستوى تطبيقها، من البحث 

تسلسل 
 24 22 21 22 21 2 8 2 1 2 4 2 1 2 الفقرة

 00 05 2 5 م00 م1 1 0 6 00 2 4 3 4 ترتيبها

الختبار وجود فروق ذات داللة  : المواد الدراسيةالرضا عن :  الثانيللمجال اختبار الفروق 
اختبار الفروق يبين  (22)جدولالوفيما يلي  ،روق لداللة الف(  5𝝌 )اختبار استخدامإحصائية تم 

 .البحثمن وجهة نظر عينة  الرضا عن المواد الدراسيةفقرات ل
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من وجهة نظر  المواد الدراسيةالرضا عن فقرات الفروق ل(  5𝝌)اختباريبين  (22)الجدول
 .البحثعينة 

ا
سل
سل
لت

 

ـــالفق ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ مستوى  1𝝌قيمة  راتـــــــــ
 الداللة المعنوية

لدراسيةتشجع المواد  1 لتدريبية على االبداع ا  قبول .111 44.821 .وا

 قبول .111 42.248 .بالروتين الدراسية و التدريبيةتتسم المواد  2

 قبول .111 28.222 .تتناسب مع ميولي العلمية تدريبيةالمواد الدراسية و ال 3

 قبول .111 12.122 .الدراسية و التدريبية بالواقعية تتسم المواد 4

لدراسية و التدريبية في بعض مشكالتي  5  قبول .114 22.222 .تساعد المواد ا

لدراسية و التدريبية بحاجات السوق  6  قبول .122 21.148 .ترتبط المواد ا

 قبول .111 21.212 .مهمةمواد الدراسية والتدريبية خبرات  لتكسب ا 7

لد 8  قبول .111 22.121 .لموضوعاتهاراسية و التدريبية اهتمام الطلبة تثير المواد ا

 قبول .111 11.122 .التدريبية طموح الطلبة و تطلعاتهمتلبي المواد الدراسية و  9
 قبول .111 41.128 .لمحتوياتهاالتدريبية بالتكرار تتسم المواد الدراسية و  11
 قبول .111 11.222 .ترتب المواد الدراسية و التدريبية بشكل منظم 11
 قبول .111 22.221 .تشعر المواد الدراسية و التدريبية الطلبة باالستمتاع 12

 قبول .111 14.412 .تشعر المواد الدراسية و التدريبية الطلبة باإلحباط     13  
 قبول .111 12.122 .لمواد الدراسية و التدريبية الطلبة الشعور بالمللتكسب ا 14  

البحث من وجهة نظر عينة  المواد الدراسيةالرضا عن فقرات اختبار الفروق ل (22)جدولال يبين
وهذه  ، (000.)بمستوى معنوية و  (44.821) ولىاأل فقرةلل(  5𝝌) ، حيث بلغت قيمة 

وعليه فإن ذلك يشير الى وجود فروق ذات داللة  (0.02)ة القيمة أقل من مستوى المعنوي
تشجع المواد الدراسية والتدريبية على إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على 

وهذه ،  (.111)بمستوى معنوية و  (12.122) خيرةاأل فقرةلل(  5𝝌) بلغت قيمة ، بينما االبداع
وعليه فإن ذلك يشير الى وجود فروق ذات داللة  (0.02)القيمة أقل من مستوى المعنوية 

تكسب المواد الدراسية و التدريبية إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على أن
 .الطلبة الشعور بالملل

من وجهة نظر عينة  المواد الدراسيةالرضا عن لفقرات  ( 5𝝌) يوضح قيمة  (22)فالجدول 
، وهي داللة مقبولة لدى كل  (0.02)فيما بينها ، وبمستوى معنوية أقل من  وهي مختلفة البحث

 .بالمعهد المواد الدراسيةالرضا عن أفراد عينة البحث لصالح الموافقين على فقرات 
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البحث من وجهة نظر عينة  الرضا عن أعضاء هيئة التدريسإن فقرات :  مناقشة الفرضية
فإن ذلك يشير الى وجود فروق ، (0.02)عنوية أقل من وهي مختلفة فيما بينها ، وبمستوى م

وهي داللة مقبولة لدى كل أفراد عينة البحث   ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة
 (Ho)فيقبل الفرض الصفريبالمعهد ،  المواد الدراسيةالرضا عن لصالح الموافقين على فقرات 

 (.0.02)وذلك عند مستوى معنوية ،

المتوسط و  ،التوزيع التكرارى  : البيئة المحيطة الرضا عن  : الثالثنات المجال تحليل بيا
،  المعهدب الرضا عن البيئة المحيطة الثالثالمجال فقرات ل المعياري االنحرافو المرجح ، 

 .(21)ومستوى تطبيقها ، وترتيبها يكشفها الجدول 

و االنحراف المعياري الستجابات يبين التوزيع التكراري ،و المتوسط المرجح ، (21)الجدول
المعهد ، ومستوى ب البيئة المحيطةعن الرضاالثالث أفراد عينة البحث على فقرات المجال 

 .تطبيقها وترتيبها 

 218= ن 
 في المعهد البيئة المحيطةالرضا عن : ثالث الالمجال 

ال
سل

سل
ت

 

 الفقرات

 درجة الواقع

 نحرافاال قليل جدا قليل متوسط كبير كبير جدا

 المعياري

المتوسط 

 المرجح

 مستوى

ب التطبيق
تي
تر

ال
 % ك % ك % ك % ك % ك 

1 

التحاقي بالمعهد 
العالي للتقنية 

 الزراعية
 1 عالية 2362 13142 7.4 8 4.6 5 30.6 33 26.9 29 30.6 33

2 

حياتي التعليمية في 
المعهد العالي 

 .للتقنية الزراعية 
25 23.1 28 25.9 38 35.2 13 12 

43

.7 
 2 عالية 2352 13012 

3 

المشاركة في 
األنشطة الترفيهية 

 .بالمعهد
 6 متوسط 2316 0.502 15.7 17 22.2 24 34.3 37 15.7 14 12 12

4 

حضور الندوات 
الثقافية و 

المحاضرات النوعية 
 .العلمية بالمعهد 

 4 متوسط 2311 0.324 23.1 25 17.6 19 28.7 31 1537 17 14.8 16

 10 متوسط 2367 0.320 27.8 30 18.5 20 21.7 31 12 12 12 17المشاركة الفعالة  5
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في الرحالت العلمية 
 .منها و التدريبية 

6 

المشاركة في 
المسابقات التي 

 .ها المعهدب مو يق
 8 متوسط 2347 0.541 20.4 22 23.1 25 31.5 34 12 12 12 17

7 

تنمية مواهبي 
الفنية بالمشاركة 

 .باألنشطة 
 7 متوسط 2327 0.512 15.7 17 22.2 24 20.6 22 15.7 17 15.7 17

8 

ممارسة النشاط 
الرياضي لتحقيق 

 .اللياقة البدنية
 11 متوسط 2361 0.526 25.9 28 22.2 24 26.9 29 14.8 16 10.2 11

9 

تطلع المعهد لمزيد 
من الحرية لتفعيل 
النشاطات الفكرية 

 .و الثقافية

 5 متوسط 2314 0.546 16.7 18 21.3 23 33.3 26 15.7 17 13 14

11 

المعهد عناية  عطييُ 
خاصة بالمبدعين 

النشاطات  في
 .المختلفة 

 9 متوسط 2362 0.540 25 27 15.7 17 33.3 36 16.7 18 2.3 10

11 

بايجابية حدث الت
عن معهدي أمام 

 .أفراد المجتمع
وسطمت 2322 0.562 10.2 11 19.4 21 27.8 20 22.2 24 20.4 22  2 

وهى الثالث فقرات المجال على أن استجابات أفراد عينة البحث على  (21)يكشف الجدول 
جاءت بنسب مئوية مختلفة و انحراف معياري ومتوسط مرجح  البيئة المحيطةالرضا عن 

مختلف أيضا ، وبذلك االختالف يتبين مستوى التطبيق لفقرات المجال ،وترتيبها من وجهة نظر 
البيئة الرضا عن الثالث فقرات المجال لوالتحليل  (21)خالل الجدول  من، و  لبحثأفراد عينة ا
 :ما يلي يتضح المحيطة

 من وجهة  البيئة المحيطةالرضا عن الثالث وهى المجال التي تعبر عن  فقراتال أغلبأن
 ءوسطية اراوهذه النتيجة تدل على ( . 3) متوسطها عن الوسط الفرضي  قليالبحث نظر عينة 

 .الرضا عن البيئة المحيطةأفراد العينة على جميع عبارات محور 
  من وجهة نظر العينة هي   الرضا عن البيئة المحيطة الثالثالمجال  فقراتمن فقرة أهم
هذه الفقرة  علىالبحث جابات أفراد عينة ستاحيث بلغ ( التحاقي بالمعهد العالي للتقنية الزراعية)
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ممارسة النشاط )هي  فقرةوأقل  ،(0.043) معياري  بانحرافية و بمستوى تطبيق عال( 3.62)
( 5.60)هذه الفقرة  علىالبحث جابات أفراد عينة ستاحيث بلغ ( الرياضي لتحقيق اللياقة البدنية
 (. 0.526)معياري  بانحرافبمستوى تطبيق متوسط  ، 

 لرضا عن البيئة االثالث وهى المجال التي تعبر عن  فقراتالاغلب على  وسطية  هناك
الرضا عن الثالث المجال  ترتيب فقراتو ، (  3) عن  قلث نجد متوسط الموافقة يحي المحيطة

البحث ، من خالل متوسطها المرجع و مستوى من وجهة نظر عينة المعهد ب المواد الدراسية
 : (22)تطبيقها يوضحها الجدول 

من وجهة نظر عينة  البيئة المحيطة الرضا عن الثالثالمجال يبين ترتيب فقرات  (22)الجدول
 .، من خالل متوسطها المرجح ،و مستوى تطبيقهاالبحث 

تسلسل 
 الفقرة

2 1 2 4 2 1 2 8 2 21 22 

 3 2 2 00 4 1 00 4 6 5 0 ترتيبها

الختبار وجود فروق ذات داللة  : البيئة المحيطةالرضا عن :  لثالثاللمجال اختبار الفروق 
اختبار الفروق يبين  (28)جدولالوفيما يلي  ،لداللة الفروق (  5𝝌 )اختبار استخدامإحصائية تم 

 .البحثمن وجهة نظر عينة  البيئة المحيطةالرضا عن فقرات ل

من وجهة نظر  البيئة المحيطةعن الرضا فقرات الفروق ل(  5𝝌)اختباريبين  (28)الجدول
 .البحثعينة 

ا
سل
سل
لت

 

ـــــــالفق ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ مستوى  1𝝌قيمة  راتــــ
 الداللة المعنوية

 قبول .111 22.882 التحاقي بالمعهد العالي للتقنية الزراعية 1

 قبول .111 21.148 .المعهد العالي للتقنية الزراعية حياتي التعليمية في  2
 قبول .111 21.121 .ركة في األنشطة الترفيهية بالمعهدالمشا 3
لنوعية العلمية بالمعهد  4  رفض .228 2.221 .حضور الندوات الثقافية و المحاضرات ا
 قبول .112 22.224 .المشاركة الفعالة في الرحالت العلمية منها و التدريبية  5
 قبول .118 22.222 .ها المعهدب مو المشاركة في المسابقات التي يق 6
 رفض .121 2.111 .باألنشطة تنمية مواهبي الفنية بالمشاركة  7
 قبول .112 22.221 .ممارسة النشاط الرياضي لتحقيق اللياقة البدنية 8
 قبول .112 22.244 .تطلع المعهد لمزيد من الحرية لتفعيل النشاطات الفكرية و الثقافية 9
 قبول .112 28.222 .النشاطات المختلفة  ين فيالمعهد عناية خاصة بالمبدع عطييُ  11
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 رفض .112 8.222 .بايجابية عن معهدي أمام أفراد المجتمعحدث الت 11
البحث من وجهة نظر عينة  البيئة المحيطةالرضا عن فقرات اختبار الفروق ل (28)جدولال يبين

وهذه  ، (000.)بمستوى معنوية و  (22.882) ولىاأل فقرةلل(  5𝝌) ، حيث بلغت قيمة 
وعليه فإن ذلك يشير الى وجود فروق ذات داللة  (0.02)القيمة أقل من مستوى المعنوية 

التحاقي بالمعهد العالي للتقنية إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على 
وهذه ،  (.112)بمستوى معنوية و  (8.222) خيرةاأل فقرةلل(  5𝝌) بلغت قيمة ، بينما  الزراعية
وجود فروق ذات داللة  عدموعليه فإن ذلك يشير الى  (0.02)من مستوى المعنوية  كبرالقيمة أ

بايجابية عن معهدي حدث التموافقين على غير إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح ال
 بمستوى معنويةو  (2.111) سابعةال فقرةلل(  5𝝌) بلغت قيمة بينما و  ، أمام أفراد المجتمع

وجود  عدموعليه فإن ذلك يشير الى  (0.02)من مستوى المعنوية  كبروهذه القيمة أ،  (.121)
تنمية مواهبي على  موافقينغير الفروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح 

) بمستوى معنوية  (2.221) رابعةللعبارة ال(  5𝝌) بلغت قيمة و  ،باألنشطة الفنية بالمشاركة 
وجود  عدم  وعليه فإن ذلك يشير الى% ( 2) من مستوى المعنوية  كبروهذه القيمة أ (.228

حضور الندوات على موافقين غير الولصالح فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة 
 .الثقافية و المحاضرات النوعية العلمية بالمعهد 

من وجهة نظر عينة  عن البيئة المحيطة الرضالفقرات  ( 5𝝌) يوضح قيمة  (28)فالجدول 
، وهي داللة مقبولة لدى كل  (0.02)وهي مختلفة فيما بينها ، وبمستوى معنوية أقل من  البحث

، عدا ثالث  بالمعهد الرضا عن البيئة المحيطةأفراد عينة البحث لصالح الموافقين على فقرات 
  ( 00- 4 – 4) وهي  (0.02)من  كبرأبمستوى معنوية فقرات 

البحث وهي من وجهة نظر عينة  الرضا عن البيئة المحيطةإن فقرات  :  مناقشة الفرضية
فإن ذلك يشير الى وجود فروق ، (0.02)بمستوى معنوية أقل من وأغلبها مختلفة فيما بينها ، 

وهي داللة مقبولة لدى كل أفراد عينة البحث   ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة
 (Ho)فيقبل الفرض الصفريبالمعهد ،  الرضا عن البيئة المحيطةالموافقين على فقرات  لصالح

 (0.02)من  كبرأعدا الفقرات الثالث بمستوى معنوية  ، (0.02)وذلك عند مستوى معنوية ،
 .للفقرات الثالث (Ho)وبذلك نرفض الفرض الصفري ، ( 00- 4 – 4) وهي 
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 واقعمن مقياس البحث واستجابات أفراد العينة عن  نتائج البحث تظهر :أهم نتائج البحث 
 جنزور من وجهة نظر/ الغيران  –عن الحياة التدريسية بالمعهد العالي للتقنية الزراعية الرضا 
كبير و كبير )مجاالت الرضا الثالثة  يظهر لحساب الموافقين عن  همومن خالل استجابات الطلبة
عن الحياة التدريسية بالمعهد العالي للتقنية  مستوى الرضا ماأ، التدريسية بالمعهد عن الحياة( جدا

لمجاالت الرضا  همومن خالل استجابات الطلبةمن وجهة نظر  جنزور/ الغيران  –الزراعية 
 ( 4.5و أقل من  5.6أكبر من ) بمستوى تطبيق مابين المتوسط والعالي  بدرجة  الثالثة يظهر
بالمعهد العالي الرضا عن الحياة التدريسية عينة البحث حول استجابات أفراد  الختالف، وبالنسبة 

ستجابات أفراد عينة جنزور فهي ال توجد و إن وجد تفاوت و تباين ال/ الغيران  –للتقنية الزراعية 
جال م، والرفض لثالث فقرات فقط من فقرات  الرضاجاالت مفقرات  بالقبول لجميع ، البحث
للفقرات الثالث ، ويقبل لجميع  (Ho)لك نرفض الفرض الصفريوبذ عن البيئة المحيطة ، الرضا
 .جنزور/ الغيران  –عن الحياة التدريسية بالمعهد العالي للتقنية الزراعية  الرضاجاالت مفقرات 

 :بالرجوع لنتائج البحث نوصي بالتالي  :توصيات ال 

 . اتخاذ القرارات المتعلقة بدراستهم إشراك الطلبة في عملية -0

ء هيئة التدريس بالمعهد علي مشاركة الطلبة في النشاطات المختلفة حث أعضا -5
 . والمتعددة

 .ات التعليم العالي التقنيسؤسطلبة كمكون من مكونات جودة مالعمل علي رضا ال -3

 :المصادر والمراجع 
الرضا عن الحياة الجامعية الدراسية في ضوء ( 8119)، عادل عبد المعطي  األبيض -

والصف الدراسي لدى عينة من طالب كلية المعلمين بالمملكة العربية  التخصص األكاديمي
 .029_089، ص 082السعودية ، مجلة كلية التربية ، جامعة ، األزهر ، ع 

درجة رضا طلبة الدفعة األولى التي التحقت بالجامعة الهاشمية ( 8118)أبو قديس ، محمود -
 69، ع 06لمجلة التربوية ، جامعة الكويت ، م، اعن الخبرات و الخدمات التي تقدمها الجامعة 

 .29_99، ص 
مدى رضا طلبة كلية االقتصاد في جامعة حلب عن مستوى ( 5002)الحسنية ، سليم إبراهيم -

 89، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية ، م األداء اإلداري و األكاديمي لكليتهم
 .908_829، ص 8، ع
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المشكالت األكاديمية لدى طالب جامعة اإلمارات العربية ( 5003)سالم العامري ، فاطمة -
  .041_002، ص 01، ع 50المتحدة ، مجلة كلية التربية ، جامعة اإلمارات ، م

حقوق الطالب في الحياة الجامعية و معوقات تفعيلها ( 8112)النوح ، مساعد بن عبد اهلل -
،  2مجلة كلية التربية ، جامعة اإلسكندرية ، مبالجامعات السعودية من وجهة نظر الطالب ، 

 .091_99، ، ص 0ع
التفاؤل و عالقتهما باإلنجاز األكاديمي ( 5000)بسيوني ، سوزان بنت صدقة بن عبد العزيز -

، مجلة اإلرشاد النفسي ،  و الرضا عن الحياة لدى عينة من الطالبات الجامعيات بمكة المكرمة
 .009_62، ص 82مركز اإلرشاد النفسي ، ع

عامر ، نوال محمد ، مناهج البحث االجتماعية و االعالمية ، القاهرة ، مكتبة اإلنجلو -
 .0226المصرية ، 

العالقة بين المتغيرات النفسية و ( 8101)غزال ، عبد الفتاح علي ، وصديق ، رحاب محمود -
 2ية في علم النفس ، ماالجتماعية والحياة الجامعية لطلبات كلية رياض األطفال ، دراسات عرب

 .299_ 992، ص  9، ع
- Hirvonen,T& Mangeloja, E (2005).What makes University students 
happy? A finish Follow-up study.International Review of Eco 

Education. Vol,10(3),PP.1-26. 

- Kin ,M(2001): Exploring sources of life meaning among Koreans, 

trinity western university published master thesis. 
- Nauta,M.M.(2007). Assessing college students satisfaction with their  

academic majors. Journal of Career Assessment, 15(4),446-462. 
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 ُمقترح نموذج ُمبتكر في حل الُمشكالت في مجال        
 ُممارسة العامة الُمتقدمة في مهنة الخدمة االجتماعية ال       

 يعتمد على تقنية التحليل الُرباعي وفقا  لفلسفة التخطيط االستراتيجي
 .ليلى إبراهيم الالفي: الدكتورة

 جامعة طرابلس / عضو هيئة تدريس
رقصر بن غشي/ كلية التربية 

 

تقديم  ... 

ــر بــه اآلخــرين نطالقـًا مــن الفرضــية العامــة التــي ما ــر ون غيو نن لــم نوتغيي ــر وا  فادهــا أنَّ العـالم م تغيو

ــذا هــــي ســـنتخلف، وألنَّ  ــانية حيويـــة، لــ ــة إنســ ــة مهنــ ــة االجتماعيــ ــالم تغييرات الخدمــ ــأثر بــ األخــــرى تتــ

االقتصـادية واالجتماعيــة والثقافيـة التــي شــهدها العـالم ومــا ترتـب عليهــا مــن تحـديات واجهــت هــذه 

ــذا المهنـة اإلنســانية، ولهـ وأن ال يــتم  ه نشــاطها وخـدماتها إلــى مجـاالت معينــةيتحــتم األمـر أال ي وجو

حتـى ي مكننــا االرتقــاء قضـاياها جامعــة ال مانعـة، لــذا التقييـد بمــداخل عالجيـة م حــددة لكونهـا مهنــة 

ألجـل تجديـد وتوظيفهـا إيجابيـًا بجودة الم مارسة المهنية ينبغي لنـا تـوطين التقنيـة ومواكبـة الحداثـة 

تبعــة فــي دراســة وتن ويـع المــداخل واألســاليب العالجيــة بمـا ي ســهم فــي تطــوير وتجويـد المنهجيــة الم 

 .الحاالت وتحليلها وتشخيصها والتمكُّن من الوصول إلى معالجات موضوعية

الغفلة عن توظيف مهـارات تقنيـة لذا تمركزت اإلشكالية البحثية في هذه الورقة العلمية علـى     

 : في حل المشكالت، ولهذا تم تحديد هدف رئيس تمثل في الصياغة اآلتيةالتحليل الُرباعي 
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تقديم ُمقترح نموذج ُمبتكر في حل الُمشكالت في مجال الُممارسة العامة الُمتقدمة في مهنة ) 

الخدمة االجتماعية يعتمد على تقنية التحليل الُرباعي وفقا  لفلسفة التخطيط االستراتيجي ُيسهم 

 (. ة مهنة الخدمة االجتماعية وتجّدد وتنوُّع أساليبهافي جودة ُممارس

عليه ترى الباحثة بأنَّ هذه المحاولة هـي األولـى مـن نوعهـا فـي طـرح هـذه التقنيـة نظريـا ،     

وبأنَّ هذه التقنية التحليلية تمنح الفرصة لالختبار والتطبيق عملياً في مجاالت الخدمة االجتماعية 

ة أنساق التعامل من م مارسين، ومهنيين، وأكـاديميين، ووحـدات إنسـانية، المتنوعة، إذن ي مكن لكاف

ــدة متطــــورة  ــارات جديــ ــنهم اكتســــاب معــــارف ومهــ ــًا ي مكــ ــا ومؤسســــات وم جتمعــــات، جميعــ ي مكــــن نقلهــ

ومواجهة التحدييات تعتمد تلك المعارف والمهـارات علـى تقنيـة التحليـل وتعلُّمها في حل الم شكالت 

بــاعي وفقــًا لفلســ فة التخطــيط االســتراتيجي، هــذه التقنيــة التــي ت عــدو عالميــًا بوابــة الــدخول لقيــاس الر 

وهو ما وهنا يكمن دور االختصاصي االجتماعي الفرص والتحديات ونقاط القوة ونقاط الضعف، 

ـــو ى والتمكـــين فــي الم مارســة العامـــة للخدمــة االجتماعيـــة، وي عــدوان مـــن  ُيطلــق عليـــه منظـــوري القت

ــن الوحـدات اإلنســانية مــن االتجاهـات الحد يثــة التـي ترتكــز علـى مجموعــة مــن االسـتراتيجيات ت مكي

إذن مهنـة الخدمــة االجتماعيـة مـا لــم تكـن مهنـة ُمتطل عــة تواكـب حركــة تحقيـق التوافـق السـليم، 

 .  !!!التغير والتطور تصبح هي في ذاتها حالة تحتاج إلى دراسة 

 :اإلطار المنهجي   

مهارات التحليل الرباعي في حل الُمشكالت في مجال الُممارسة العامة م قترح  قبل التطرق إلى      

تحديد إطارا  يستوجب المقام  الُمتقدمة في مهنة الخدمة اجتماعية وفقا  لفلسفة التخطيط اإلستراتيجي

وصـياغة  ُمتغي ـرات وُمرتكـزاتالنتهاج وتتبع خ طـوات علميـة إلنجـاز موضـوع البحـث يتضـمن  منهجيا  
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عليهــا تأســس الموضــوع البحثــي كــي ت ضــفي عليــه داللــة ووضــوح تجعالنــه ممكنــًا  داف وفرضــياتأهــ

 : تضمن اإلطار المنهجي المحاور والُخطوات العلمية البحثية التاليةلالستيعاب واالستنباط لذا 

 :  ُمتغيرات وُمرتكزات البحث: المحور األول

يصيب اإلنسان افة المجتمعات دون استثناء؛ فال شك في أنَّ التغيير أمر حتمي يطرأ على ك    

وأنَّ التعامل اإليجابي مع التغييرات والنظم االجتماعية واألدوار والوظائف والمراكز االجتماعية 

لم تنشأ من فراغ وال ظهرت وليدة مهنة الخدمة االجتماعية وألنَّ يعني الوعي بالسنن الكونية، 

األخرى تتأثر تضرب بجذورها في التراث اإلنساني، لذا هي  الم صادفة؛ فهي مهنة إنسانية متطورة

بالم تغييرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي شهدها العالم وما ترتب عليها من تحديات 

 ه نشاطها وخدماتها إلى مجاالت معينةيتحتم األمر أال ي وجو واجهت هذه المهنة اإلنسانية، ولهذا 

مع مكين م مارسيها من القيام بدور فعوال وبما ي   اخل عالجية م حددة،وأن ال يتم التقييد بمد

 .قضاياها جامعة ال مانعةالوحدات اإلنسانية كونها مهنة 

إنَّ مفهومنا عن "  -نقاًل عن السيد عبد الحميد عطيه -(GRESS TAFFT)فقد ورد عن    

اظ لهذه المهنة على األقل ميدان الخدمة االجتماعية ينبغي أنن يظل في تحرك مستمر لالحتف

زاء أمثل الطرق لمواجهتها  . 1"بذهن م تفتح إزاء المطالب اإلنسانية المتغييرة وا 

عليه أال ي صبح من الضرورة م راجعة أ طرها العلمية وأساليبها ومداخلها العالجية، والعمل     

مكامن الضعف والقوة على تقييمها وتقويمها على أ سس ومهارات التخطيط السليم والوقوف على 

 فيها ألجل تحقيق جودة الم مارسة المهنية ؟
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وألنَّ الخدمة االجتماعية ت عدو مهنة نامية متطورة بفعل الم تغييرات الطارئة، لذا عمل م مارسوها    

وال زالوا على تطوير وتجويد نماذج متعددة للممارسة ألجل زيادة فاعلية التدخل المهني مع أنساق 

 .هي الوحدات اإلنسانية الم ستهدفةالتعامل و 

نا نعيش في عالم متغير ال يعرف الثبوت أو االستقرار مما يفرض على " ذلك أنَّه      الشك في أنَّ

تابعتها بالبحوث التقييمية والدراسات  كافة العلوم وخاصة العلوم اإلنسانية م الحقة هذه الم تغييرات وم 

ــواًل إلــــى تنظيــــر علمـــي قـــة وصــ ــان الم تعمو ــان ومكــ ــداقيتها فــــي كـــل زمــ ــد مصــ ــًا 2"يؤكــ يــــؤمن " ، وأيضــ

ــاليب  األخصــائي االجتمــاعي بقــدرة األشــخاص علــى تغييــر اتجاهــاتهم وســلوكهم، ويــؤمن بــأن األسـ

ــا  -عنـــدما يرغبـــون فـــي إحـــداث التغييـــر  -العلميـــة التـــي تســـاعد النـــاس علـــى التغييـــر  يمكـــن نقلهــ

 .3"وتعليمها 

جــودة م مارسـة مهنــة الخدمـة االجتماعيــة ينبغـي لنــا تـوطين التقنيــة إذن حتـى ي مكننــا االرتقـاء ب    

في مجال م مارسة مهنة الخدمة االجتماعية ألجل تجديد وتنويع وتوظيفها إيجابيًا ومواكبة الحداثة 

تبعـة فـي دراسـة الحــاالت  المـداخل واألسـاليب العالجيـة بمـا ي سـهم فـي تطــوير وتجويـد المنهجيـة الم 

 .والتمكُّن من الوصول إلى معالجات موضوعية وتحليلها وتشخيصها

عليـه يمكـن لكـل أنسـاق مهنـة الخدمـة االجتماعيـة مـن م مارسـين ومهنيـين وأكـاديميين ووحـدات     

ي مكـن نقلهــا وتعلُّمهـا فــي إنسـانية ومؤسسـات وم جتمعــات اكتسـاب معــارف ومهـارات جديـدة متطــورة 

مهـــارات تقنيـــة تلـــك المهـــارات ومـــن بـــين  حــل الم شـــكالت فـــي مجـــال مهنـــة الخدمـــة االجتماعيـــة،
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هذه التقنية التي ُتعـّد عالميـا  بوابـة الـدخول لقيـاس الفـرص والتحـديات ونقـاط ، التحليل الرباعي

علـى جميـع مجـاالت م مارسـة القوة ونقـاط الضـعف، لـذا ُيمكننـا توظيـف هـذه المهـارات وتطبيقهـا

ــر األفضـل لكــل مهنـة الخدمــة االجتماعيـة وانتهــاج األسـاليب والط ــرق ال علميـة ألجــل إحـداث التغييي

نسـق الفــرد، ونسـق الجماعــة، ونسـق األســرة، ونسـق البيئــة، ونسـق المؤسســة ): مسـتويات التعامــل

هذه األنساق هي ما يتوالها م مارسو المهنة بالدراسة والبحث وي شركونها في تبيين ( ونسق المجتمع

ــانية؛ و  ــا اعتبـــارًا للكرامـــة اإلنسـ ــا واستبصـــار أمرهـ ــة لكونهـ القـــوة الم حققـــة للتقـــدم والتغيييـــر وهـــي الغايــ

 .والوسيلة إلحداث التنمية الم ستدامة والتقدم بالم جتمعات اإلنسانية

فــي حاجــة إلــى النضــج لـذا تشــير إحـدى الدراســات العلميـة إلــى أنَّ مهنــة الخدمـة االجتماعيــة     

ثـراء المهـارات التــي تتطلبهـا ُممارســة المهنـة المجتمعـات اآلن تحتـاج إلـى مهنــة  ، وبخاصــة أنَّ وا 

قادرة على توفير خدمات جديدة تتناسب مع االحتياجات الحديثة والمعاصرة، ولن يـتم ذلـك إال مـن 

خـالل تـوافر اختصاصـيين اجتمـاعيين ذوي مهـارات ومعـارف يكتسـبونها عـن طريـق اإلعـداد الجيــد 

هـي إحـدى المكونـات التـي  هـذه المهـارات وأنَّ والتدريب الذي ي مكينهم مـن م مارسـة عملهـم بفعَّاليـة، 

 .   4توجه المسارات الصحيحة وتوضح هويتها المهنية واإلنسانية 

إذن قد ال يوفق م مارسو المهنة في فعَّالية العالج والحلول ما لم يعرفوا ويتعرفوا على مصادر     

ة في تعلوم واكتساب الجديد في مهارات حل المشكلة،  تكمن اإلشكالية البحثية وهنا ومكامن القوو

في هذه الورقة العلمية التي تتمركز على الغفلة عن توظيف مهارات تقنيةالتحليل الُرباعي في 

بخاصًة ونحن نعيش عالمًا يعاني حل المشكالت في ُممارسة مهنة الخدمة االجتماعية، 

مًا وتعقيدًا من السابقة، األمر الذي يستوجب إعادة النظ ر في المداخل م شكالت أكثر تأزو
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واألساليب العالجية لتقييمها وتقويمها بما ي سهم في تفهُّم الحاالت والتمكُّن من الوصول لم عالجات 

 .موضوعية

لذلك فإنَّ مهنة الخدمة االجتماعية ما لم تواكب حركة التغير والتطور تصبح هي في ذاتهـا     

ضـوعيًا يتمركـز علـى منهجيـة واضـحة وعليـه فـاألمر يتطلـب بحثـًا مو  !!!حالـة تحتـاج إلـى دراسـة 

وطريقة ذات خ طوات تمكـن مـن تحليـل اإلشـكالية وتشـخيص متغيراتهـا إليجـاد م عالجـات ت سـهم فـي 

 .   جودة مداخل وأساليب مهنة الخدمة االجتماعية ألجل تحقيق غاياتها اإلنسانية

ا ُيمك ن الباحثة من عليه يتمركز موضوع البحث على تعلُّم مهارات تقنية التحليل الرباعي بم

تقديم ُمقترح نموذج ُمبتكر في حل الُمشكالت في مجال الُممارسة العامة الُمتقدمة في مهنة 

وهنا تكمن أهمية موضوع البحث في ، الخدمة اجتماعية وفقا  لفلسفة التخطيط اإلستراتيجي

  :المسوغات التالية وفقا  للمحور الثاني

- :المحور الثاني أهمية الموضوع

تكمن أهمية هذا البحث في التعرُّف على مهارات تقنية التحليل الر باعي وفقًا لفلسفة التخطيط   .1

ي سهم في م ساعدة الم تخصصين في االستراتيجي، وكيفية توظيفه وتطبيقه في حل الم شكالت بما 

تنَّ جودة أدبيات المهنة وتراثها العلمي مما اقتصر عليه عقودًا من الزمن وكأ غيير الرئيس ه هو الم 

 .   الفاعل والمؤثر في ممارسة المهنة

يتزامن هذا البحث مع االهتمامات المتزايدة على المستوى العالمي باستراتيجية التحليل  .2

تعتمد فهي لكونها السر في نجاح المؤسسات؛ في جميع المجاالت الحياتية؛   (SWOT)الر باعي

حيطة داخليا  وخارجيا  مما ُيهيأ غدا  أفضل على تحليل وتشخيص شامل دقيق موزون للبيئة المُ 

 .للُمستهدفين
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تقديم ُمقترح نموذج في تمتد أهمية هذا البحث إلى تقديم إسهاٍم أكاديمٍي م تواضٍع يتمثل  .3

ُمبتكر في حل الُمشكالت في مجال الُممارسة العامة الُمتقدمة في مهنة الخدمة االجتماعية 

ي سهم في تطوُّرها باعي وفقا  لفلسفة التخطيط االستراتيجي يعتمد على استراتيجية التحليل الرُ 

ومن هنا ُيعّد هذا البحث ذا أهمية علمية نظرية وأخرى علمية تطبيقية تتلخص وتنوُّع مداخلها، 

 :وفقا  لما يلي

تكمن في أنَّ هذا البحث ي سهم في جودة أدبيات المهنة وأ طرها  :األهمية العلمية النظرية .أ

ثراء بعض المفاهيم ذات التأثير تضمينها لمهارات م بتكرة في حل الم شكالتحيث المعرفية من  ، وا 

 .في الم مارسة المهنية

استراتيجية التحليل الُرباعي م قترح العتماد تكمن في تقديم  :األهمية العلمية التطبيقية  .ب

هنة الخدمة نموذجا  ُمبتكرا  في حل الُمشكالت في مجال الُممارسة العامة الُمتقدمة في م

 :االجتماعية وفقا  لفلسفة التخطيط االستراتيجي، وذلك سعيا  لتحقيق األهداف التالية

في هذه الخطوة العلمية المنهجية تم إبراز القيمة العلمية لموضوع البحث، والجديد الذي إذن     

عية للجهود سيضيفه للمعرفة اإلنسانية في مجال الع لوم االجتماعية، وتوضيح المبررات الموضو 

التي يبذلها كل باحث في مجاله لتبيان مدى تفرد هذا البحث وتميزه عن غيره من األبحاث، ألن 

قنـاع اآلخرين بالجـدوى العلميـة من وراءه  " هذا التميز هو المبرر الحقيقي لتناول البحث باإلجراء وا 

ب أو آخر من جوانب الحياة لذا أهمية مشكلة البحث تتمثل في وجودها فعاًل ومدى تأثيرها في جان

 .5"التي يعيشها المجتمع
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- :األهداف: المحور الثالث

 :في هذه الخطوة البحثية تم تحديد هدف رئيس تمثل في الصياغة اآلتية        

تقديم ُمقترح نموذج ُمبتكر في حل الُمشكالت في مجال الُممارسة العامة الُمتقدمة في مهنة ) 

على تقنية التحليل الُرباعي وفقا  لفلسفة التخطيط االستراتيجي ُيسهم  الخدمة االجتماعية يعتمد

 (.في جودة ُممارسة مهنة الخدمة االجتماعية وتجّدد وتنوُّع أساليبها 

ا يلي  : أما األهداف الفرعية فقد تم تحديدها وفقا  لتم 

ا واالستفادة وكيفية نقلها وتعلُّمه( SWOT)التعرُّف على ماهية تقنية التحليل الرباعي   .1

 من هذه المصفوفة في مجال الم مارسة العامة الم تقديمة ؟

الكشف عن أهمية مهارات تقنية التحليل الر باعي في حل الم شكالت في مجال الم مارسة  .2

وعالقتها بمفهوم الجودة في الم مارسة العامة الم تقديمة في مهنة الخدمة االجتماعية 

 .  المهنية

قة االرتباطية الث الثية بين م رتكزات التحليل الر باعي وم رتكزات التعرُّف على العال .3

 . الم مارسة العامة الم تقدمة وم رتكزات نظرية النسق االجتماعي

اإلسهام في تحديث وجودة مهارات م مارسو المهنة في التعامل مع الوحدات اإلنسانية  .4

ائرة الممكن وال تغفل عن وفق قواعد علمية منهجية ال تقتصر على د( أنساق التعامل)

 .  مؤثرات الم طلق، بما ينعكس على جودة الم مارسة المهنية

في مجال م مارسة مهنة الخدمة وتوظيفها إيجابيًا توطين التقنية ومواكبة الحداثة  .5

االجتماعية ألجل تجديد وتنويع المداخل واألساليب العالجيةبما ي سهم في تطوير وتجويد 



 

8102082 

 

 8102

ي دراسة الحاالت وتحليلها وتشخيصها والتمكُّن من الوصول إلى المنهجية الم تبعة ف

 . معالجات موضوعية

- :الفرضيات: المحور الرابع

بتكـرًا ي مكـن نقلـه وتعلُّمـه فـي حـل الم شـكالت  .1 ت عدو مهارات التحليل الر باعي نموذجًا علميـًا م 

 . في مجال مهنة الخدمة االجتماعية

االجتماعية مهارات الوعي التخطيطي السليم وأساليب كلما اكتسب م مارسي مهنة الخدمة  .2

 .   التفكير االستراتيجي أسهم ذلك في تطوير وجودة األداء المهني

أال توجد عالقة ارتباطية ث الثية بين م رتكزات التحليل الر باعي وم رتكزات الم مارسة العامة  .3

 !الم تقدمة وم رتكزات نظرية النسق االجتماعي؟

 :الُمصطلحات والمفاهيم: المحور الخامس

 : مهارات .1
بأنَّهـا نظـام سـلوكي  -جـالل الـدين الغـزاوي. نقـاًل عـن د -عرَّف علم االجتماع مفهوم المهارة      

مركب يتكون لدى اإلنسان أواًل ثم يأخذ بعد ذلك في النمـو معـه تـدريجيًا عـن طريـق الـتعلُّم، وعـادة 

هدف معين، أو االستعانة به في التركيز عند القيام  ما يتم استخدام هذا النوع من السلوك لتحقيق

بنشاط م حدد، كما تعني المهـارة قـدرة اإلنسـان علـى القيـام بأنشـطة تسـتند أساسـًا إلـى قاعـدة معرفيـة 

ــة  ــتعدادات الخاصــ ــلبة تــــدعمها الخبــــرة واالســ ــة فهــــي. 6صــ ــارة المهنيــ ــا المهــ ــ ــائي : " أمَّ قــــدرة األخصــ

واألهــداف المهنيـــة الم الئمــة للموقــف وتفاعــل ذلــك مــع القـــيم االجتمــاعي علــى اختيــار المعلومــات 

 . 7"المهنية وتطبيقها في الم مارسة المهنية بأنشطة مهنية م ناسبة 
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ي مكيـــن مـــن فعَّاليـــة وجـــودة الم مارســـة المهنيـــة؛ لكـــون الجـــودة فلســـفة إذن تعــدد وتنـــوُّع المهـــارات     

االجتماعي م مارسًا مهنيًا ماهرًا  االختصاصيكون ابتكارية وطريق تفكير قياسية م قننة، لذا لكي ي

يستوجب أالو ي غفل في إعداده على أ سـس تنـوع وتعـدد المهـارات؛ ففـي تنـوع وتنميـة المهـارات تنـوع  

ــن مـــن الوصــول إلــى نتــائج تحقــق الكفــاءة والجـــودة  فــي الخبــرات واألســاليب والمعالجــات، بمــا ي مكي

نة الخدمة االجتماعية، حتى يستطيعوا الدخول في ميـادين المهنية ويؤهول إلى مستقبل أفضل لمه

 .الم نافسة الحرة وفقًا للتخصص والتأهيل والمهارة

وال شك في أنَّ تنويع وتجديد أساليب الم مارسة المهنية ال يتأتىو صدفة، بل بدوره يقتضي أن     

لخبــرات فـي كافـة فــروع يكـون م مارسـو المهنـة م تطلوعــين ل خـرين قـادرين علــى التواصـل مـع ذوي ا

المعرفة الذي ي مكين من تعدد وتنووع الخبرات والمهارات، مـا ي سـهم فـي إحـداث الن قلـة فـي مسـتويات 

األفضـل وتحقيـق جـودة األداء المهنـي، األمـر الـذي بـدوره  ألجـل إحـداث التغييـرالتفكيـر اإلنسـاني 

 .ينعكس إيجابًا على حاضر ومستقبل الوحدات اإلنسانية

الجـدير باإلشـارة إليـه أنَّ بــذل الجهـد والم مارسـة المرجـوان ال يتوقفــان عنـد حـد المهــارات أنَّ  إال    

ألجل الجديد الم فيد إنَّما األمر يستوجب رغبة جادة لتهيئة االستعدادات وتنمية القدرات المهنية، 

عداد البـرامج الفعَّالـة الهاد فـة بمـا ي مكيـنهم مـن في الدراسة والبحث وفي رسم الخ طط الموضوعية، وا 

أن يكــون م مارســو المهنـة علــى قــدٍر عــاٍل مــن الرغبــة واالســتعداد أي تجويـد أدائهــم وظيفيــًا وتقنيــًا 

ال تغفل الكتساب مهارات متنووعة بالتدريب والتطوير وتبادل الخبرات المتنووعة مع ذويها؛ مهارات 

ــًا تقــي بالكفـــعــن تقـــدير وأهميــة مهـــارة التخطــيط التحليلـــي الـــذي ير  اءة المهنيــة وجـــودة األداء معرفيـ

 .وقيمياً 
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إذن م مارسـو المهنــة كـي يتمكنــون مـن الم ســاهمة فــي إحـداث التغييــرات فـي السياســات العامــة     

نــوا مـــن  يــر اإليجــابي ينبغــي لهــم أنن يتمكو نــة مــن إحـــداث التغيي ورســم الخ طــط واالســتراتيجيات الم مكي

ومســتوى االســتعدادات وكيــف ت هيــأ ومتــى؟ ومــا هــي  معرفـة مســتوى الق ــدرات وكيــف ت نمــى ومتــى؟

ــوى القــادرة علــى  ــوى الم ســتهدفة والقة اإلمكانـات وكيــف ت ــدعم ومتــى؟ ومــاهي المســتويات القيميــة للقة

تنمية القدرات، وتهيئة االستعدادات، وتدعيم اإلمكانات؟ وما هي األهداف التي يود لها أنن تتحقق 

 .من وراء كل ذلك؟

   :  ة الُمتقدمةالُممارسة العام .2
ــاد األكـــاديمي  الُممارســـة العامـــة الُمتقد مـــةي شـــيير م صـــطلح       ــايير االعتمـ ـــت معـ ـــا نصَّ ــًا لةمو وفقـ

أساسـًا علميـًا لبــرامج  الُممارسـة العامــةلمجلـس تعلـيم الخدمـة االجتماعيـة بأمريكــا، علـى أنن تكـون 

ا مرحلتي  ضم تخصصات دقيقة تحـت تخصـص ت( الدكتوراه –الماجستير)مرحلة البكالوريوس، أمَّ

حيث يشير إلى الفهم إلى أنُّه مفهوم أكثر عمقًا من الم مارسة العامـة،  الُممارسة العامة الُمتقدمة

ــب مـــن نمـــاذج  األعمـــق لــدى الم مـــارس العــام لتطـــوير فهــٍم أكثـــر ع مقــًا لكيفيـــة تطبيــق أفضـــل م ركَّ

ة التي تواجه مختلف الوحدات اإلنسانية، واتجاهات التدخل المهني للتعامل مع الم شكالت الم تعدد

ـــزة والُمتخصصـــة لمهنــة الخدمـــة  لـــذا الُممارســـة العامـــة الُمتقد مـــة تشـــير إلـــى الُممارســـة الُمتمي 

االجتماعية وبهذا ت عدو اتجاهًا للم ساعدة يعكس التزام مهنـة الخدمـة االجتماعيـة بالتقـدير والتخطـيط 

لبيئـة االجتماعيـة علـى كفـاءة حيـاة اإلنسـان ورفاهيتـه، حيـث الشـاملين، وي حـدد هـذا االتجـاه تـأثير ا

يضـع الم مـارس المهنـي ذلـك فـي اعتبـاره عنـدما يقـوم بتقـدير م شـكلة النسـق وق دراتـه وجوانـب القةـوىو 
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فيه، لذا ينبغي أنن يتسم التخطيط والتدخل المهني بالشـمول فـي تحديـد العوامـل التـي تمنـع النـاس 

 .8من تحقيق أهدافهم

ا سبق أنَّ الممارسة العامة الم تقديمة ترتكز على أنَّ اإلنسان نسق يتعرض إلـى           نستقرأ ممَّ

ــأنها إحــداث مشـــكالت متداخلــة تجعــل اإلنســـان فــي حالـــة  ــرات مــن شـ ــرات تركيبيــة، وهـــذه التوغيُّ توغيُّ

نـه مـن الم شـاركة واتخــاذ القـرار، لـذا عمليتــي  م عانـاة، إالَّ أنُّـه يمتلـك مــن القـوة والقـ درة واإلرادة مــا ي مكي

التقدير والتخطيط تقتضيان المهارة والقدرة على التعامل مع كافة مستويات األنساق ومع أكثر من 

 .نسق وليس نسق الفرد فقط

أنَّ حاجـات اإلنسـان دائمـة أو : ذلك أنَّ تلك المشكالت والتحديات قد تنحصر فـي ب عـدين همـا    

قبات م فاجئة أو م زمنة تعرقل حياة اإلنسان، وبما أنَّ تلك الحاجات عارضة ال ت شبع، وأنَّ هناك ع

إذن أصـبح ال ُيمكـن النظـر إلـى م تغييرة بفعل توغيُّر الزمن وتطوره تقد مًا أو تراجعًا وكميًا أو كيفيـًا؛ 

لل والُمسـببات  مشكالت اإلنسان من مجرد مستوى األعراض السطحية الظاهرة، بل إلى تلك العت

أي قضــية األنسـاق المتشــابكة ذات العالقـة التــي مــن  معــة فــي وحــدة إشــكالية واحــدة،هــي ُمجت

 يقتضي تفكير استراتيجي وتعلُّـم مهـارات ُمتعـددةخاللها ي مكن الوصول إلى الحلول، وهذا بـدوره 

بـة تتوافــق وطبيعـة هــذه  ووضـع خطـط تتســم بـالع مق والشــمول وتطبيـق أسـاليب واســتراتيجيات م ركَّ

 . التحديات الم عقَّدةالم شكالت و 

 :النسق .3
مجموعـة مـن العناصـر التـي توجـد فـي حالـة : أنَّـهع ريف م صطلح النسق في الم مارسـة العامـة ب    

من التفاعل الدائم، وهذا يعني أنَّ النسق الكل الذي يتكـون مـن أجـزاء أو وحـدات تـرتبط بعالقـات 
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متفاعلــة أي األنسـاق الفرعيــة م عتمـدة علــى فيمـا بينهــا لتحقيـق أغــراض معينـة، وأنَّ هــذه األجـزاء ال

بعضها البعض، وكل جزء أو م كون يتأثر إلى حد ما بجميع األجزاء األخرى، كما أنَّ التغيير في 

جـزء واحــد ســيكون لــه تــأثير علــى األجــزاء أي األنسـاق األخــرى، وهــي فــي مجموعهــا تتفاعــل مــع 

 .9ف النسق الك ليبعضها كي تؤدوي بعض الوظائف والمهام التي تحقق أهدا

ا أنَّ االختصاصي االجتماعي يتفاعل مع عدة مستويات من األنساق   األصغر، واألوسط، : وبةمو

قد ترتبط بأكثر من مستوى، حيث أنوها  الوحدة اإلنسانيةالمشكلة التي تعترض  نَّ واألشمل، فإ

ة، والجماعة، تتأثر بالظروف الم حيطة وبالتفاعالت التي تحدث على مستوى الفرد، واألسر 

ال يمكن دراسة أية ظاهرة منفردة أو بشكل جزئي إال في اإلطار والمؤسسة، والمجتمع، لذلك 

الشمولي للنسق الم ستهدف بالبحث والدراسة حتى يتحقق التغيير إلى األفضل على أ سس من 

ا الُممارسة العامة الُمتقدمةوهذا ما ُيطلق عليه الفهم األعمق واألشمل،  ت عليه  وفقًا لةمو نصَّ

 .معايير االعتماد األكاديمي لمجلس تعليم الخدمة االجتماعية بأمريكا الم شار إليه أعاله

ي شير مفهوم التخطيط االستراتيجي إلى العملية المتعلقة بوضع : التخطيط االستراتيجي .4

األهداف ومن ثم تحديد الطرق الم ناسبة للوصول إلى هذه األهداف، وحتى يمكن لمنظمة ما 

أو مؤسسة ما تحقيق األهداف بكفاءة وفعَّالية عالية فإنَّه ينبغي أن يكون لديها التفكير 

االستراتيجي الذي يؤمن بالتخطيط االستراتيجي  وبضرورة رسم الم ستقبل اعتمادًا على وقائع 

 .10الماضي وأحداث الحاضر

ألهداف وطرق تحقيقها يتضح مما سبق أنَّ التخطيط االستراتيجي عملية تتعلق بتحديد ا      

بأسلوب التفكير االستراتيجي، وبما أنَّه عملية، إذن بالضرورة والوجوب أن يتضمن خ طوات 
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أهم ُمرتكزات وُمتطلبات م نظمة ينبغي تحديدها واختيارها بطريقة واعية مبتكرة، أي أنَّ من 

لم شاركة ويرتكز على المبني على مبدأ االتخطيط االستراتيجي هو ُأسلوب التفكير االستراتيجي 

مفاهيم حرية التفكير واإللهام واإلبداع، التي تتحقق من خالل توفير ودراسة البدائل والخيارات 

بم شاركة جميع األطراف ذوي العالقة؛ فال يتحقق التفكير االستراتيجي إال بحرية التفكير، وال 

ما تعددت الخيارات وتنوعت البدائل تتحقق حرية التفكير ما لم ت طرح البدائل وتتعدد الخيارات؛ فكل

تحققت حرية التفكير واالختيار الواعي وبالتالي يسود أ سلوب التفكير االستراتيجي الذي ينتقل من 

التركيز على الم شكلة إلى أساليب العالج، وهكذا يكون التفكير االستراتيجي أ سلوبًا م تسقًا موجهًا 

 .   نحو الغايات

ار إلى أنَّ أساس التفكير االستراتيجي هو التوجه نحو الم ستقبل باالستفادة وفي هذا الشأن ي ش    

من وقائع الماضي وم عطيات الحاضر، واالنطالق نحو التعامل مع األمور الكلية بمنظور 

اتساقي من األعلى إلى األسفل، واالعتماد على الق درات البشرية وخاصة الطاقات والق درات 

 . 11العقلية

مهارات المتنوعة والقدرات العقلية والكسب المعرفي هي من السمات والميزات إذن ال    

رأس المال الفكري اإليجابية التي ُتحدث التفاوت والتمايز ما بين المؤسسات وما بين األفراد 

المبدع الم بتكر، وهكذا بالنسبة لم مارسي المهنة الذين يتطلعون إلى المزيد المعرفي والمهاري 

لهذا غرس روح التطلُّع إلى اآلخر ي مكين من معرفة الجديد والم تجدد، والحديث و والقيمي، 

والم ستحدث واختيار ما ي فيد وينفع، وحث اآلخرين على معرفته والوعي به حتى ال ت قابل بالرفض 

 كلما كان م نفتحًا وم تطلعاً رأس المال الفكري فوهكذا يرتقي لمجرد أنَّه جديد وغير م عتاد عليه، 
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إيجابيًا ومؤمنًا بالتفكير االستراتيجي، تمكن من تحقيق األهداف المرسومة على جميع المستويات 

 .الفردي والجماعي والم جتمعي

 : "SWOT"التحليل الُرباعي .5
إلى أنَّ بناء التحليل الر باعي يعتمد على   –نقاًل عن عزة جالل م صطفى  –تشير نادية العارف 

" ي رمز له بـ "  "Strengthوالفرص والتهديدات، حيث ع نصر القوة  تحكيم عناصر القوة والضعف

S " وع نصر الضعف ،Weakness"  " ي رمز لـه بــ"W" وع نصـر الفـرص ،"Opportunities" 

ـا ع نصـر التهديـــدات"O"ي رمـز لـه بـــ  ويـتم تحكــيم تلـك العناصــر  "T"ي رمـز لــه بــ   "Threats"، أمَّ

بـراء حيـث يسـاعد هـذا التحكـيم علـى حسـاب األوزان الم رجحــة األربعـة مـن خـالل مجموعـة مـن الخ  

لهـذه العناصـر بهــدف إبـراز العناصــر ذات األهميـة بالنسـبة للظــاهرة موضـوع البحــث مـع اســتبعاد 

العناصر عديمة األهمية والتأثير، وبعد حساب األوزان الم رجحة للعناصر األربعة فإنُّه يـتم وضـع 

لر باعي بهدف دمج تحليل البيئة الداخليـة والخارجيـة مـن خـالل هذه العناصر في جدول التحليل ا

ــة  ــة للرؤيــ ــاء الضـــوء علــــى المالمـــح العامــ ــا إلقــ فحـــص التفــــاعالت األربعـــة التــــي يمكـــن مــــن خاللهـ

االستراتيجية واألهداف والبدائل االستراتيجية الم قترحة لتحقيق هذه الرؤية حيث تتمثل التفاعالت 

 :كاآلتي

 .(S/O)(MM" Maxi-maxi strategy")نقاط القوة × الفرص  .0

 .(O/W)(Mm" Maxi-mini strategy")نقاط الضعف × الفرص  .5

 .(T/S)(mM" Mini-maxi strategy")نقاط القوة × التهديدات  .3

 .12 (T/W)(mm" Mini-mini strategy")نقاط الضعف × التهديدات  .4
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ــا ســبق يتضــح أنَّ  للتحليــل االســتراتيجي؛ لكونهــا  ت ســتخدم مقياســاً تقنيــة التحليــل الربــاعي إذن ممَّ

منهجيـة ترتكــز علـى تحليــل وتشـخيص شــامل دقيـق عــن الُمسـتهدف والتركيــز علـى المــؤثرات 

ولـذلك ت عـدو إحـدى األدوات الشــائعة  الداخليـة والخارجيـة للظــاهرة الُمسـتهدفة بالدراسـة والتحليــل،

نجـاح المشــروعات االسـتخدام والتطبيـق فــي مجـاالت عديــدة وأشـهرها فــي مجـال التخطــيط إلد ارة وا 

على مستوى المؤسسات والم نظمـات االقتصـادية خاصـة، وذلـك بهـدف جمـع أكبـر قـدر ممكـن مـن 

المعلومـات والبيانــات عـن المؤسســة المعنيــة والعمـل علــى إبــراز الم تغييـرات ذات األهميــة واحتمــال 

نَّاع القرار من ات  .خاذ القرارات الرشيدةاستمرار أثرها رقميًا وترجمتها إلى حقائق ت مكين ص 

فـي التعــرُّف علــى مهـارات تقنيــة التحليــل  إذن هنــا تكمــن األهميــة والهــدف مــن هــذا البحــث    

بــاعي وفقــًا لفلســفة التخطــيط االســتراتيجي، وكيفيـــة توظيفــه وتطبيقــه فــي حــل الم شــكالت وفـــي  الر 

ــا هـــي ــة الخدمـــة االجتماعيــــة، ومــ تقديمـــة فــــي مهنــ ــة الم  ــة العامــ االتجاهــــات واأل طــــر  مجـــال الم مارســ

الم تخصصـين مـن التـدخل المهنـي العميـق الشـمولي وم ســاهمتهم النظريـة ذات العالقـة التـي ت مكيـن 

 .في االرتقاء بجودة أدبيات المهنة وتراثها العلمي

ضمن اإلطار النظري  -تم في المحور التالي ألجل فهٍم أعمق ي دعم هذا البحث؛ فقد عليه و     

تحليل أهم مفاهيمها وم رتكزاتها؛ لكون النظرية و  ية النسق االجتماعينظر عرض وتناول  -

ذات عالقة ارتباطية ُمباشرة نَّها حيث أرتأت الباحثة أالمصادر المعرفية والعلمية، مصدرًا من 

مع التركيز على مفاهيم هذه بمفاهيم التحليل الُرباعي ومفاهيم الُممارسة العامة الُمتقد مة، 

كزاتها وتحليل عالقة هذه المفاهيم والم رتكزات بم تغيورات هذا البحث وفقًا للمحور النظرية وم رت

  :  التالي
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 :اإلطار النظري

ترجع جذور هذه النظرية إلى التراث الفكري اليوناني  :نظرية النسق االجتماعي: المحور األول

من أجزاء م ترابطة مفصليًا ووظيفياً؛  المنضوي على رؤية األحداث االجتماعية بأنَّها م تكونة

اًل للجزء اآلخر، وتم استعارة هذا المعنى من قبل الع لوم الطبيعية والفيزيائية  فيكون كل جزء م كمي

وعلم الضبط ونظرية المعلومات والبحوث اإلجرائية، ونظرية األنساق االقتصادية، إذ ط بوقت على 

حيث إنَّ النسق ( في جسم اإلنسان)والنسق العصبي ( في الكون)النسق اإللكتروني والشمسي 

متكون من مجموعة كينونات متصلة بعضها ببعض على أشكال بناء م ترابط،، وكل كينونة 

، ولهذا 13تمتلك صفة خاصة بها م تممة لصفات الكينونات األخرى الم رتبطة بها والم تفاعلة معها

ةأرتأت الباحثة أنَّ هذه النظرية متناسقة فكرة ب ة بح جو  .فكرة وح جو

ا في م عجم علم االجتماع؛ يشير مفهوم النسق االجتماعي إلى أنَّه يتكون أساسًا من فردين أو  أمَّ

أكثر يتفاعالن في موقف م حدد بصورة م باشرة أو غير م باشرة، وقد يكون للنسق حدود فيزيقية أو 

األفراد يوجهون نحو بؤرة م شتركة  إقليمية ولكن النقطة المرجعية السوسيولوجية األساسية هي أنَّ 

أو عدة بؤر م تشابكة، ولذلك من الم ناسب النظر إلى هذه المجموعات من العالقات التي تتمثل 

في الجماعات الصغيرة، واألحزاب السياسية والم جتمعات الك لوية باعتبارها أنساقًا اجتماعية، وهي 

 .      14خرى وتستجيب لها في صورة أفعال تأتي بهاأنساق مفتوحة تتبادل المعلومات مع األنساق األ

نستقرأ من مفهوم النسق أنَّه يتمركز على قيم الترابط والتمام واالتصال بين أجزائه التي هي     

األخرى ت عدو أنساقًا فرعية م ترابطة متصلة غير منفصلة بفعل التفاعل مع بعضها البعض؛ 

ناء أو النظام وهكذا بالنسبة لألحداث االجتماعية وفقًا لهذا فت عطي الشكل الم تكامل للنسق أو الب
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الفكر ي نظر لها على أنَّها م كُّون من أجزاء م ترابطة م تفاعلة في عالئق م شتركة اعتمادية تبادلية؛ 

البناء االجتماعي ال يؤسس وال تنتظم عالئق أفراده وجماعاته، إال بقووة  نَّ ال شك في أإذن 

ة الفرد وعندما روابطهم االجتما عية، والقانونية، والدينية والعرقية، ولهذا قووة الجماعة أكثر من قوو

تتضاعف قووة األفراد والجماعات تصبح القووة أكثر على مستوى المجتمع، وهكذا يتماسك البناء 

ته أو تنقص وفقًا لنسبة الترابط الذي عليه  االجتماعي ويزداد قووة في تماسكه وبنائه وتزداد قوو

حالة الوحدات اإلنسانية، وعليه كيف يمكن أنن يكون للمجتمع قيمًة ما لم يكن له وحدة م ترابطة 

! وكيف يمكن أنن يكون المجتمع م تطلعًا للمستقبل ما لم يكن له قووة م مكونةة من بلوغه؟! م تماسكة؟

 .ن من بلوغهولهذا ال ترابط إال ألجل مستقبل وال مستقبل أفضل بدون ترابط وقووة ي مكينا

ا ما يتعلق بسلوك الفرد     فإنَّ نظرية النسق االجتماعي تنطلق من رؤيتها لسلوك الفرد : " أمو

على أنَّه غير م ستقل عن م حيطه االجتماعي ألنَّه يتحرك وينفعل، ويتعوق وينحرف حسب 

من عقله فقط أو المؤثرات الم حيطة اإليجابية والسلبية، وهذا يعني أنَّ اإلنسان ال يتصرف بوحي 

إدراك إحساساته فحسب؛ بل ما يؤثر على عقله وحواسه من عوامل تأثيرية كامنة في الحياة 

االجتماعية التي يحيا فيها، ومن ثم يتصرف حسب ما ي فكر به عقله اجتماعيًا وما يدركه 

 . 15"اجتماعياً 

نَّما في عال     قاته مع النسق الم حيط به وعليه فإنَّ التركيز لم يكن فقط على الفرد كنسق، وا 

وهو في حالة تفاعل معه كاألسرة، والجماعة، والرفاق، والجيران واألقارب وغيرهم من بيئته 

الم حيطة به وممن تربطهم به عالئق تفاعلية التي تشتمل النسق األكبر نسق الم جتمع؛ فاإلنسان 

التي يفضلون أنن يروها  يدخل في تفاعل مع اآلخرين المحيطين به وفقًا لمنظومة التوقعات
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مجسدة في معتقداته وسلوكه، وهذا وفقًا للمؤثرات اإليجابية والسلبية التي لها األثر في سلوكياته 

وأفعاله، وهذا يؤكد مدى تأثير المحيط في تكوين نسق ذات الفرد ومدى إدراكه لذاته، ولهذا نسق 

جتماعي و جةد خالل عملية التفاعل الذات ليس نسقًا نفسيًا ال شعوريًا فقط، بل نسق شعوري ا

 .االجتماعي

 : ومن أهم قيم ومفاهيم نظرية النسق االجتماعي        

  .بيئة النسق. 3   .النسق الفرعي. 5  .النسق األكبر . 0

 . الفعل االجتماعي. 6   األهداف. 2  .القيم والمعايير. 4

   .التوافق. 2  . الوظيفة والدور. 1    .التوقوعات. 4

 .التوازن. 05   .التدعيم. 00   . التكامل. 00

    (. الداخلية والخارجية)التغذية العكسية . 03

ا أبرز رواد نظرية النسق االجتماعي    -Talkott Parsons 2211تالكوت بارسونز ) أمَّ

 اتجاهًا م عاكساً ( كامبردج -هارفارد )في جامعة ( تالكوت بارسونز)اتخذ الم فكور حيث ، (2222

للنهج السائد غداة الحرب العالمية الثانية، حيث كانت السوسيولوجيا األمريكية ملتزمة بشكل حازم 

: في طريق التحقيقات اإلمبريقية الك برى، فقد مضى ينشر مقاربًة للسوسيولوجيا مختلفة تماماً 

تصورية وتوليفية ال تبغي أقل من صياغة نظرية عامة عن المجتمع، وخالل بضع سنوات 

 . 16بابًا للسوسيولوجيا األمريكية( تالكوت)كتيار م ضاد للنزوع اإلمبريقي أصبح و 
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ا أ     قد شغف بالنظرية الوظيفية وتفسيرات روادها؛ ( تالكوت)الم نظور األمريكي الحديث  نَّ وبةمو

فصاغ أهم قضايا األنساق االجتماعية في االتجاه الوظيفي الم حدث، حيث تمركزت تنظيراته 

أي تحليل نظام األفعال االجتماعية لنسق اإلنسان وعالقته بنسق ( ق الفعل االجتماعينس)على 

 . نظام المجتمع

 -نقاًل عن عبد الهادي الجوهري –م 0234/وفي كتابه ب نية الفعل االجتماعي الصادر عام 

ذه تضمن أعظم التصورات ش هرًة عن الوحدات الرئيسة لألنساق االجتماعية وعن العالقات بين ه

م تعبيرًا حديثًا عن تخطيط عام 0260/الصادر عام( نظريات الم جتمع)وكان كتابه . الوحدات

 .17النسق االجتماعي

فه الم فكور      ( م0220)في كتابه النسق االجتماعي ( تالكوت)وعليه فإنَّ مفهوم النسق كما عرَّ

ذين يتفاعل أحدهم مع اآلخر النسق االجتماعي يتكون من عدد من الفاعلين األفراد ال: " هو أنَّ 

في أحد المواقف في حركهم الميل إلى الحصول على أكبر قدر من اإلشباع، ويتم تحديد عالقتهم 

بمواقفهم بما في ذلك أحدهم باآلخر، ويتم التوفيق بينهم في ضوء نسق من الرموز الم شتركة 

تتكون من جماعات وأدوار ترتبط  الم تكونة ثقافيًا، ولذا فإنَّ الوحدات الرئيسة للنسق االجتماعي

قواعد تحكم أداء الدور في سياق قيم )والمعايير ( غايات أو موجهات الفعل)معًا من خالل القيم 

فإنَّ النسق االجتماعي م كُّون جمعي اجتماعي ( تالكوت)إذن وفقًا لمنظور الم فكور . 18("النسق

ي موقف ما، وهو تفاعل م رٍض في منظومة بفعل عملية تفاعل الفاعلين الم كًّونين لهذا النسق ف

رادة على  القيم والمعايير التي توجه الفعل نحو الهدف، فتتهيَّأ استعدادات الفاعلين لإلقدام برغبة وا 
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أداء أدوارهم الواجبة والمتوقوعة األداء وفقًا للقيم والمعايير التي تشرَّبوها واستوعبوها من المجتمع، 

 .التي ت حدد التزامات تلك األدواروتلك القيم والمعايير هي 

تفسيرًا لتكامل األفراد والجماعات في التنظيم، ذاهبًا إلى أنَّ هذا ( تالكوت)وقدوم الم فكور     

التكامل يتحقق من خالل النسق القيمي السائد في الم جتمع، ومن خالل أهداف التنظيم ذاتها، 

صبح م الئمة لتوقوعات أعضاء التنظيم تلك وبتحقق هذا التكامل تتحدد األدوار التنظيمية لت

التوقوعات التي يكتسبها األفراد من خالل عملية التنشئة االجتماعية ويتدعم هذا التكامل بوجود 

أنماط معيارية م حددة تنظم العمليات المختلفة التي من خاللها يتم مواجهة المتطلبات الوظيفية 

 .     19التي يفرضها النسق

تبادل واالعتبار للشخصيات الم تفاعلة  إذن هكذا       أفعال التفاعل اإلرادي تحقق التقدير الم 

الم شاركة بإرادة، خاصًة إذا كان هناك انسجام بين قيم النسق وقيم الم جتمع النسق األكبر الذي 

ا يجعلهم في حالة وحدة وعلى التمام يؤثرون في غيرهم ويتأثرون بهم  .ينتمي له هذا النسق ممَّ

أنَّ الحلول التي قدمتها الفلسفة االجتماعية ال تكفي من أجل ( بارسونز)وقد صرَّح الم فكور     

حماية النظام االجتماعي؛ فالسلوكيات واألفعال االجتماعية ليست م حددة فقط عن طريق 

وهذا  ما الفعل االجتماعي م حدد أيضًا بالقيم والمعايير،نَّ المصلحة األنانية أو الخضوع للقوانين، إ

أنَّ نسق ( بارسونز)، لذا يعتقد الم فكور 20هو الحل والجواب الذي يكشف عنه التقليد السوسيولوجي

القيمة في الم جتمع يلعب دورًا حاسمًا؛ فاالتفاق العام حول مجموعة القيم األساسية هو مصدر 

ذا أضفنا المعا يير الم حددة التكامل االجتماعي، وهي العامل األساس المسؤول عن األنساق، وا 
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ألداء األدوار التي تعين السلوك في مواقف م حددة إلى نسق القيمة؛ فإنَّ ذلك ي فسر مسألة الدعم 

الكامل للنسق الم جتمعي ككل
21. 

لةمفهومي القيمة والمعيار فإنَّ القيم والمعايير الم جتمعية ( بارسونز)إذن وفقًا لرؤى الم فكور     

الفرد وفي األنساق ذات العالقة؛ فكلما كان هناك اتفاقًا عامًا  ذات فعل اجتماعي يؤثر في نسق

على القيم والمعايير أدى ذلك إلى تحقيق التكامل والتوافق االجتماعي على مستوى النسق الفردي 

إذن القيمة في حد ذاتها قوة ت ستمد من اإلطار المرجعي م قدَّرة بم رضيات ، والجماعي والم جتمعي

فنسق الفرد بالثبات النسبي الرصين وفقًا لم تغيرات الزمان والمكان والموضوع؛  المجتمع لذا تتسم

وبيئته يشكال معًا نسقًا متفاعاًل باستمرار، ولهذا التخطيط ألجل إحداث التغييير بتوظيف م تغييرات 

نظرية النسق االجتماعي يأخذ في االعتبار انعكاس التغييير على كل األنساق المتفاعلة ذات 

عليه ووفقا  العالقة بدءو بنسق الذات على المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي فالم جتمعي، 

ا تم عرضه وتحليله أعاله ص  عن تحديد مصطلح التحليل الُرباعي وماهيته وبأنَّ ( 22)لتم 

منهجية ترتكز على تقنية ذات نموذج التحليل الرباعي ُيستخدم كأداة تحليل استراتيجي؛ لكونه 

حليل وتشخيص شامل دقيق عن بيئة عمل المؤسسة والتركيز على المؤثرات الداخلية ت

والخارجية للظاهرة الُمستهدفة بالدراسة والتحليل، وبأنَّ نظرية النسق االجتماعي ترتكز على كل 

، Person -in- environment approachبيئة –في–األنساق التي تستهدف الفرد 

نَّ التغي رات التي تط رأ على جزء واحد من النسق يؤثر في كامل األجزاء األخرى للنسق؛ فالفرد وا 

 .بيئة يكون في حالة تفاعل واتصال ال في حالة تنافر وانفصال –في –
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 :   وعليه فإنَّ تساؤالت ُتطرح

  كيف ي مكننا توظيف تقنية التحليل الر باعي في مجال الم مارسة العامة الم تقديمة في مهنة

 !.  جتماعية؟الخدمة اال

  هل توظيف تقنية التحليل الر باعي ي سهم في جودة المنهجية الم تبعة في دراسة الحاالت

ننا من تحديث وجودة م مارسة مهنة الخدمة االجتماعية ؟  !.وتحليلها وتشخيصها وي مكي

  كيف ي مكننا تجويد أساليب م مارسة مهنة الخدمة االجتماعية ما لم نتطلوع إلى األفضل

في مجال م مارسة مهنة وتوظيفها إيجابيًا رص على توطين التقنية ومواكبة الحداثة ونح

 !. ؟ الخدمة االجتماعية

  أال ي صبح من الضرورة على م مارسي المهنة التطلع الكتساب مهارات التفكير

االستراتيجي والحرص على االستباق للع لوم والمعارف الم تقدمة التي ت مكينهم من تقييم 

 !.يم الم مارسة المهنية ألجل تطويرها وتجويدها؟وتقو 

إنَّ معرفة أبعاد ما ي جيب على هذه التساؤالت يقتضي أنن ال نغفل عن فلسفة المهنة ومبادئها   

مهنة إنسانية حيوية استيعابية؛ فهي تستوجب تطلوعًا ي سهم في تجويد فلسفتها وأهدافها كونها 

من الزمن وكأنوه هو الم تغيور الرئيس الفاعل والمؤثر في  وم مارستها غير ما اقتصر عليه عقوداً 

م مارسة المهنة، بما ينعكس إيجابيًا على أنساق الوحدات اإلنسانية وي مكين من م مارسة المهنة 

وفق أساليب متنوعة ومتجددة، ولهذا غرس روح التطلُّع إلى اآلخر ي مكين من معرفة الجديد 

لهذا تأسست هذه الورقة البحثية على دث وانتقاء ما ي فيد وينفع، والم تجدد، الحديث والم ستح

التحليل الُرباعي ُتعّد نموذجا  علميا  ُمبتكرا  ُيمكن نقله وتعلُّمه في حل فرضية مؤداها أنَّ تقنية 

، وهكذا يتحقق الُمشكالت في مجال الُممارسة العامة الُمتقدمة في مهنة الخدمة االجتماعية
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هنة وتمكينهم من التطلوع إلى معرفة كل جديد بإيجابياته وسلبياته والوعي بأهميته حث م مارسو الم

، وبما ي مكينهم من دراسة ومدى تأثيره حتى ال ي قابل بالرفض لمجرد أنَّه جديد وغير م عتاد عليه

الحاالت الم حالة إليهم عن طريق المؤسسات االجتماعية أو التي يتوجه إليها من خالل برامج 

لذا كان من بين أهداف تدريب المهني بمهارات وأساليب حديثة فعَّالة تختصر الوقت والجهد، ال

الكشف عن أهمية مهارات التحليل الُرباعي في حل الُمشكالت في مجال الُممارسة هذا البحث 

 وجودة ُأطرها المعرفية وُممارساتها المهنية التيالعامة الُمتقدمة في مهنة الخدمة االجتماعية 

تم تبي نها من خالل العالقة االرتباطية بين ُمرتكزات وأبعاد التحليل الُرباعي وُمرتكزات وأبعاد 

    :الُممارسة العامة الُمتقدمة وفقا  للمحور التالي

 العالفة االرتباطية بين ُمرتكزات التحليل الُرباعي  وُمرتكزات الُممارسة: المحور الثاني

 :العامة الُمتقدمة وفقا  لُمرتكزات نظرية النسق االجتماعي

 بين ُمرتكزات التحليل الُرباعي وُمرتكزات الُممارسة العامة الُمتقدمة  عاد الُمقارنة ونقاط اإللتقاءأهم أب
 وُمرتكزات نظرية النسق االجتماعي

 ية النسق االجتماعينظر  الم مارسة العامة الم تقديمة التحليل الُرباعي

2 

دراسة وتحليل الظاهرة بطريقة 
استراتيجية شمولية من 
ناحيتين؛ فاألولى تتعلق 

بتفاعل نسق اإلنسان في ذاته 
والثانية تتعلق بتفاعل نسق 
 .اإلنسان مع البيئة الم حيطة

0 

اإلنسان نسق يتعرض لتوغيُّرات 
تركيبية ويواجه تحديات 
نَّ العة  لل وم شكالت م تداخلة وا 

والم سببات التي تواجه النسق 
هي م جتمعة في وحدة إشكالية 

 .واحدة

0 

تنطلق من رؤيتها لسلوك الفرد 
على أنَّه غير م ستقل عن م حيطه 
االجتماعي ألنَّه يتحرك وينفعل 
ويتعوق وينحرف حسب المؤثرات 

 .الم حيطة اإليجابية والسلبية

1 
دمج تحليل م تغييرات البيئة 

غييرات البيئة الداخلية وم ت
 الخارجية 

5 
البيئة االجتماعية والم حيطة 
لها تأثيرها على كفاءة حياة 

 .اإلنسان ورفاهيته
5 

ال يمكن دراسة أية ظاهرة منفردة 
أو بشكل جزئي إال في اإلطار 

 .الشمولي للنسق الم ستهدف
إحداث التغييير يأخذ في االعتبار  3إحداث التغييير المنشود يتحقق  3التعامل والتفاعل مع أنساق  2
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إنسانية متنوعة بدًء من تحليل 
جتمع األكبر الذات حتى الم  

ألجل إحداث التغيييرات 
اإليجابية التي تؤدي إلى زيادة 

 .األداء االجتماعي

من خالل الشمول والتكامل 
في كافة عمليات التدخل 

 .المهني

انعكاس التغييير على كافة 
القة األنساق المتفاعلة ذات الع

بدءو بنسق الذات على المستوى 
الفردي إلى المستوى الجماعي 

 .فالم جتمعي

4 
يعتمد على تحكيم عناصر 
القوة والضعف والفرص 

 .والتهديدات
4 

 التركيز على جوانب القوة 
في النسق الم ستهدف 
 .واستثمارها لصالحه

4 
نسق القيم والمعايير في الم جتمع 

كامل ي عدو قوة ومصدرًا للدعم والت
 .االجتماعي للنسق الم جتمعي

2 

الحالة هي الم شاركة وحجر 
الزاوية في عمليات التحليل 
الر باعي مع إشراك وم شاركة 
 .كافة األطراف ذوي العالقة

2 

النسق الم ستهدف يمتلك من 
القوة والق درة ما ي مكينه من 

الم شاركة واتخاذ القرار بإرادة 
 .واعية

2 

ون جمعي النسق االجتماعي م كُّ 
اجتماعي يمتلك الرغبة واإلرادة 
والق درة على الم شاركة وأداء 
 .األدوار الواجبة والمتوقوعة األداء

إذن وفقا  لكل ما سبق فإنَّ ُممارسي المهنة ُيمكنهم تجديد وتنويع أساليب التدخل المهني     
ا  : يتضمنه الُمقترح التالي وتطوير مهاراتهم من خالل توظيف تقنية التحليل الُرباعي وفقا  لتم 

م قترح نموذج م بتكر في حل الم شكالت من خالل تطبيق مصفوفة التحليل : القسم الثالث 
 الر باعي في مجال الم مارسة العامة الم تقدمة في مهنة الخدمة االجتماعية

 وفقا  لفلسفة التخطيط االستراتيجي 

 هاُيسهم في جودة الُممارسة المهنية وتنوُّع أساليب

فإنُّه ُيمكن وضع تصور ُمقترح لكيفية تطبيق تقنية التحليل الُرباعي في تأسيسًا على ما تقدم     
لتحقيق جودة الم مارسة المهنية  مجال الُممارسة العامة الُمتقدمة في مهنة الخدمة االجتماعية

 :    وتنووع أساليبها

 : ل الُرباعياألسس التي اعتمد عليها ُمقترح تقنية التحلي_  أوال  

 .األطر النظرية لم مارسة مهنة الخدمة االجتماعية 2

 .الم عطيات واألطر النظرية للم مارسة العامة الم تقديمة في مهنة الخدمة االجتماعية 1
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 .فلسفة التخطيط االستراتيجي 2

 :أهداف ُمقترح مصفوفة التحليل الُرباعي_ ثانيا  

و وضع خطوط إرشادية وخ طوات عملية آلليات تطبيق إنَّ الهدف الرئيس من تقديم الم قترح ه    

مصفوفة التحليل الر باعي في مجال الم مارسة العامة الم تقدمة في مهنة الخدمة االجتماعية تحقيقًا 

 :لألهداف الفرعية التالية

تضمينها لمهارات اإلسهام في االرتقاء بجودة أدبيات المهنة وأ طرها المعرفية من حيث    1

ثراء بعض المفاهيم ذات التأثير في الم مارسة المهنيةل الم شكلة م بتكرة لح  .وا 

تمكين م مارسو المهنة من تعلوم مهارات التحليل الر باعي وتطبيق أدوات التخطيط االستراتيجي  2

وتوظيفها في مجال مهنة الخدمة االجتماعية بشكل خاص وفي المجال بطريقة منهجية وعملية 

أنساق )تحديث وتجويد مهاراتهم في التعامل مع الوحدات اإلنسانية  ألجلاالجتماعي بشكل عام 

 (.  التعامل

في مجال الم مارسة العامة الم تقديمة في مهنة وتوظيفها إيجابيًا توطين التقنية ومواكبة الحداثة  3

الخدمة االجتماعية بما ي سهم في جودة المنهجية الم تبعة في دراسة الحاالت وتحليلها وتشخيصها 

 .والتمكُّن من الوصول إلى معالجات موضوعية

 :الُمسلَّمات التي يقوم عليها ُمقترح مصفوفة التحليل الُرباعي_ ثالثا  

قضايا مهنة الخدمة االجتماعية قضايا جامعة ال مانعة، جامعة لكل الفضائل اإلنسانية والقيم   .1

 . االجتماعية وغير مانعة ألي فئة من الفئات اإلنسانية

تغييير األفضل يتطلب رؤية شمولية تكام لية وهذا ما ترتكز عليه ك لًّ من تقنية التحليل إنَّ ال  .2

الر باعي والم مارسة العامة الم تقديمة في دراسة وتحليل الظاهرة الم ستهدفة وذلك من ناحيتين؛ 
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يئة فاألولى تتعلق بتفاعل نسق اإلنسان في ذاته والثانية تتعلق بتفاعل نسق اإلنسان مع الب

الم حيطة، لذا أثناء تناول الحالة بالدراسة والبحث ينبغي أالَّ ي غفل عن تتبُّع التداخل والترابط بين 

 .الجزء والم تجزئ والكل

إنَّ أساليب وط رق التدخل المهني التي تأسست عليها الم مارسة المهنية التي كانت تناسب زمن   .3

فهي مهنة إنسانية حيوية تطلُّعية في حاجة دائمة ظهورها قد ال ت عدو دائمًا مناسبة لكل زمان؛ 

 .إلى تقييم وتقويم أ طرها المعرفية ومفاهيمها العلمية

إنَّ المعارف واألساليب العلمية التي ت مكين الناس من التغييير لألفضل ي مكن نقلها وتعليمها   .4

بقيم العلم والمعرفة انًا إيم وتوظيفها عندما يرغبون ويتهيؤون في إحداث التغييير بإرادة واعية

 .على أ سس من التبيين والوعي والتطلوع إلى اآلخر

 :الفلسفة التي يقوم عليها ُمقترح مصفوفة التحليل الُرباعي_ رابعا  

إنَّ نموذج التحليل الرباعي نموذجًا أكثر مرونة واستجابة وانسجامًا من حيث تطبيقه في  .1

أداة تحليل استراتيجي يرتكز على لخدمة االجتماعية؛ لكونه الم مارسة العامة الم تقدمة في مهنة ا

تحليل وتشخيص شامل دقيق عن الحالة الُمستهدفة والتركيز على المؤثرات الداخلية 

الُممارسة وهنا مركز التالقي مع  والخارجية للظاهرة الُمستهدفة بالدراسة والتحليل والتخطيط،

التي ترتكز على التقدير والتخطيط الشاملين القائمين العامة الُمتقدمة في الخدمة االجتماعية 

، وذلك استنادًا على إطاًر على البيئة االجتماعية وتأثيراتها على كفاءة حياة اإلنسان ورفاهيته

 –في–التي تستهدف الفرد  نظرية النسق االجتماعي التي ترتكز على كل األنساقنظريًا هو 

 .Person -in- environment approachبيئة 
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الحكمة ضالة االختصاصي االجتماعي أينما وجدها فهو أولى بها، لذا ينبغي لم مارسي  .2

المهنة أنن يكونوا على قدٍر عاٍل من الرغبة والتهيُّؤ واإلرادة واالستعداد ليتمكنوا من االرتقاء 

 بمستوى كفاءاتهم ومهاراتهم؛ فيحرصون على استثمار كل ما من شأنه أنن يحقق  جودة األداء

 .وي حفوز على العطاء

نفتحــًا وم تطلعــًا إيجابيــًا مؤمنــًا بــالتفكير االســـتراتيجي؛ رأس المــال الفكــري يرتقــي    .3 كلمــا كــان م 

 .فيتمكن من تحقيق األهداف المرسومة على جميع المستويات الفردي والجماعي والمجتمعي

 :   م حتوى التصوُّر الم قترح:خامسًا 

 ؟ SWOT(سوات ) عي ما هي تقنية التحليل الربا. 2

منهجية ترتكز على هي تقنية تحليل استراتيجي شامل في مجاالت عديدة ومتنوعة؛ لكونها     

تحليل وتشخيص شامل دقيق من حيث المؤثرات الداخلية والخارجية للظاهرة الم ستهدفة بالدراسة 

ت عديدة بهدف جمع والتحليل، ولذلك ي عدو إحدى األدوات الشائعة االستخدام والتطبيق في مجاال

عتمد تقنية التحليل الر باعي تأكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات عن النسق الم ستهدف، و 

براز الم تغييرات ذات األهمية والم حتمل  على تحكيم عناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات، وا 

يرمز ن اتخاذ القرارات الرشيدة، و استمرار أثرها رقميًا وترجمتها إلى حقائق ت مكين صناع القرار م

ا يلي SWOTكل حرف من كلمة   :  إلى قسم من تقسيمات هذه التقنية وفقًا لةمو

  ع نصر القوةStrength"  " ي رمز له بحرف"S". 
  ع نصر الضعفWeakness"  " ي رمز له بحرف"W". 
  ع نصر الفرص"Opportunities"  ي رمز له بحرف"O". 
 ع نصر التهديـداتats" "Thre  ي رمز له بحرف"T". 
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 :أهمية توظيف تقنية التحليل الُرباعي في مجال الممارسة العامة المتقدمة. 1

التمكُّن من التركيز على مكامن الضعف والقصور ومكامن القوة والتمييز في النسق الم ستهدف  .أ

شكل م باشر أو غير م باشر الستثمارها داخليًا وخارجيًا، أي مجموعة القةوىو والم تغييرات التي تؤثر ب

وهنا يكمن دور االختصاصي  ألجل إحداث التغييير في النسق ذاته وفي نسق البيئة الم حيطة،

في الم مارسة العامة للخدمة االجتماعية،  وهو ما ُيطلق عليه منظوري القتو ى والتمكيناالجتماعي 

مجموعة من االستراتيجيات التي تساعد الوحدات وي عدوان من االتجاهات الحديثة التي ترتكز على 

 . اإلنسانية على تحقيق التوافق السليم

ي مكين التحليل الر باعي م مارسو المهنة من ابتكار أدوات وتقنيات غير تقليدية للتدخل المهني   .ب

لم ستهدفة وتطبيق استراتيجيات أكثر فاعلية واكتساب مهارات التحليل الدقيق الواعي الم تقن للظاهرة ا

تحديث بطريقة منهجية علمية وعملية ألجل  أو للنسق أو لمجموعة األنساق المعنية بالدراسة والبحث

 .وتجويد مهاراتهم

تكمن أهمية تطبيق هذه التقنية في مهنة الخدمة االجتماعية في أنَّها ترتكز على اإليمان بفلسفة   .ت

فيما يتعلق بها من أمر وأخذ الرأي بعد الشورى مع أنساق الوحدات اإلنسانية ومنحها الفرصة 

 .استيضاحه وت مكنها من الوعي بمكامن القوة والضعف فيها
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تكمن أهميته أيضًا في اإليمان بفلسفة االستشارة، أي العمل ضمن فريق عمل م تعدد التخصصات   .ث

ستهدف والخبرات والمعارف المتطورة المتنوعة ك ل في مجال تخصصه يتحمل مسؤولية التغيير الم  

 .والم شاركة في إدارة تنفيذ إستراتيجية التدخل بخ طوات علمية منظمة ألجل إحداث التغيير الم خطط له

ي مكن التحليل الر باعي من دراسة وتحليل الظاهرة الم ستهدفة بطريقة استراتيجية ورؤية شمولية تكام لية   .ج

ه والثانية تتعلق بتفاعل نسق اإلنسان وذلك من ناحيتين؛ فاألولى تتعلق بتفاعل نسق اإلنسان في ذات

 .مع البيئة الم حيطة

 :أنساق التعامل التي يتفاعل معها م مارسو المهنة. 2

أنساق من خالل توظيف مهارات التحليل الر باعي ي مكن لم مارسي المهنة التعامل والتفاعل مع    

حداث التغيييرات اإليجابية التي تؤدي إنسانية متنوعة بدًء من تحليل الذات حتى الم جتمع األكبر ألجل إ

ا أنَّ الم مارسة العامة الم تقدمة تتمركز على تفاعل  إلى زيادة األداء االجتماعي ألقصى حد ممكن، وبةمو

باإلمكان ذن إ، بالدراسة والبحثأنساق م تعددة وم تنوعة م ستهدفة القضايا الشخصية والبيئية وتعمل مع 

 : ل الُرباعي مع األنساق التاليةتوظيف وتطبيق تقنية التحلي

 .نسق الجماعة. ث    .نسق الفرد .أ
 .نسق البيئة. ج    .نسق األسرة .ب
  . نسق الم جتمع. ح  .الم نظمة -نسق المؤسسة  .ت

وهكذا ي مكن لم مارسي المهنة إحداث التغييير األفضل والتعامل مع عدة مستويات؛ علمًا بأنَّ   

ارات واألساليب التي يستخدمونها مع كافة تلك المستويات لكون ه ناك عالقة ارتباطية بين المه

الم مارسة العامة الم تقديمة تقوم على أساس الترابط بين أنساق المستويات من الناحيتين النظرية 

 .   والتطبيقية

 



 

8102091 

 

 8102

 :  الُمنطلقات النظرية. 4

ذات العالقة االرتباطية والمنظورات يمكن لةم مارسي المهنة االنطالق من بعض النظريات       

تتفق وتنسجم مع ُمتغي رات وُمرتكزات ُكل من الُممارسة العامة  أرتأت الباحثة أنَّهاالم باشرة التي 

فت شكول إطارًا نظريًا وتوجيهيًا للتدخل المهني ولم مارس الُمتقدمة ومع تقنية التحليل الُرباعي؛ 

ستويات األنساق وفقًا لحاجات ومشكالت تلك األنساق المهنة؛ فت مكينه من مهارة التعامل مع كافة م

 : وهي ، الم ستهدفة بالتغيير إلى األفضل

 .نظرية النسق االجتماعي. ب       .النظرية الوظيفية .أ
 .منظور التمكين. ث (.البيئي)المنظور النسقي األيكولوجي  .ب

 .منظور القةوى. ج

 في مجال SWOT Analysis (سوات ) ُخطوات تطبيق تقنية التحليل الُرباعي .  2

 :الممارسة العامة المتقدمة في مهنة الخدمة االجتماعية 

  تحليل البيئة الداخلية /الخطوة األولى: 

تستهدف هذه الخ طوة البيئة الداخلية الخاصة بالنسق الم ستهدف بالدراسة والبحث، وي قصد     

الفعلية الموجودة في النسق  مكامن الضعفالُمتغي رات ومكامن القوة و بالبيئة الداخلية مجموعة 

ويمكن  تدخل في نطاق السيطرةالم ستهدف ولها تأثيرها بالشكل الم باشر أو غير الم باشر التي  

العمل على تغيييرها أو تعديلها أو السيطرة عليها من خالل اإلرادة الواعية، أي ترتكز هذه الخ طوة 

 :  ن هماإلى اتجاهيعلى تصنيف البيئة الداخلية 

 ""Strengthبشكل فعَّال  التمي ز أو القوةالفحص الشامل الواقعي والتحليل الدقيق لجوانب  .أ

وهي تلك المميزات الفعلية التي يتميز بها النسق الم ستهدف بالدراسة والبحث ولها  "S"وي رمز لها 
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لنسق الم ستهدف، تأثيرها اإليجابي على أداءه وكفاءته وت سهم في تحقيق األهداف لصالح هذا ا

 وينبغي تحديد مكامن القوة من وجهة نظر داخلية وخارجية، أي من وجهة  نظر النسق الم ستهدف

 .ذاته، وأيضًا ت حدد من وجهة نظر البيئة الم حيطة وهم ذوي العالقة بهذا النسق الم ستهدف

 ""Weaknessلبشكل فعَّالجوانب القصور أو الضعف الفحص الشامل الواقعي والتحليل الدقيق  .ب

وهي تلك العيوب الفعلية وأوجه النقص التي لها تأثيرها السلبي فتعيق توافق النسق  "W"وي رمز لها 

الم ستهدف بالدراسة والبحث، وينبغي تحديدها من وجهة نظر داخلية وخارجية، أي من وجهة  نظر 

ذوي العالقة بهذا النسق  ذاته، وأيضًا ت حدد من وجهة نظر البيئة الم حيطة وهم النسق الم ستهدف

الم ستهدف، كما ينبغي أن ت حدد مكامن الضعف والقصور بصدق وشفافية وأمانة وموضوعية حتى 

 .يمكن تجاوزها أو التغلب عليها بسهولة أو الحد منها

  تحليل البيئة الخارجية  /الخطوة الثانية: 

لم ستهدف بالدراسة والبحث، وي قصد تستهدف هذه الخ طوة البيئة الخارجية الم حيطة بالنسق ا   

الفعلية الُمتغي رات ومكامن الفُرص الُمتاحة ومكامن التهديدات والمخاطر بالبيئة الخارجية مجموعة 

الموجودة في البيئة الخارجية الم حيطة بالنسق الم ستهدف، وتكمن البيئة الم حيطة في الم تغييرات 

والسياسية، والقانونية، التي لها تأثيرها بالشكل الم باشر أو غير االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، 

إلى ، أي ترتكز هذه الخ طوة على تصنيف البيئة الخارجية وتخرج عن نطاق السيطرةالم باشر، 

 :اتجاهين هما

بشكل الفُرص اإليجابية الُمتاحة الفحص الشامل الواقعي والتحليل الدقيق لمكامن   .أ

وهي تلك الف رص الم تاحة الحالية أو الم توقع إتاحتها  "O"ي رمز لها و"Opportunities"فعَّال

وحدوثها م ستقباًل في البيئة الخارجية الم حيطة بالنسق الم ستهدف التي تتمثل في الظروف والمواقف 
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ة الم حيطة ولها تأثيرها اإليجابي وي مكن اغتنامها لالستفادة منها واستثمارها في تحقيق أهداف إيجابي

 .إضافية لصالح النسق الم ستهدف

وهي  "T"وي رمز لها  "Threats"لمكامن التهديدات الفحص الشامل الواقعي والتحليل الدقيق  .ب

تلك التهديدات والتحديات الم توقعة حاليًا أو م ستقباًل ذات التأثير السلبي التي تواجه النسق 

ذاتها، أي من البيئة الخارجية الم حيطة  الم ستهدف بالدراسة والبحث، التي تأتي من مصادر الفرص

بالنسق ويتم تحديد تلك التهديدات والتحديات نتيجة للتغيييرات الراهنة أو الم توقعة في البيئة 

 . الخارجية

إذن وفقا  للُخطوات السابق ذكرها، فإنُّه من المُمكن تطبيق تقنية التحليل الُرباعي    
مارسة العامة المتقدمة في مهنة الخدمة االجتماعية في مجال الم  SWOT Analysis(سوات)

 : ثمان ُخطوات إجرائية وهي( 8)في 
تحديد وكتابة نقاط القوة داخل النسق الم ستهدف بالدراسة والبحث وترجمتها إلى أهداف ومن ثم  .1

 .تحديد الكيفية التي توصلنا إلى تحقيقها أي خطوات التنفيذ

سق الم ستهدف بالدراسة والبحث وترجمتها إلى أهداف ومن تحديد وكتابة نقاط الضعف داخل الن .2

 .ثم تحديد الكيفية التي توصلنا إلى تحقيقها أي خطوات التنفيذ

تحديد وكتابة ال فرص الخارجية وترجمتها إلى أهداف ومن ثم تحديد الكيفية التي توصلنا إلى  .3

 .تحقيقها أي خطوات التنفيذ

رجمتها إلى أهداف ومن ثم تحديد الكيفية التي توصلنا إلى تحديد وكتابة التهديدات الخارجية وت .4

 .تحقيقها أي خطوات التنفيذ

× الفرص )الجمع بين نقاط القوة والف رص، وبناًء عليه يتم وضع اإلستراتيجية التنفيذية الم ناسبة  .5

 .. (S/O)(MM" Maxi-maxi strategy")نقاط القوة 
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الفرص )يه يتم وضع اإلستراتيجية التنفيذية الم ناسبة الجمع بين نقاط الضعف والق رص، وبناًء عل .6

 .(O/W)(Mm" Maxi-mini strategy")نقاط الضعف × 

الجمع بين نقاط القوة والتهديدات، وبناًء عليه يتم وضع اإلستراتيجية التنفيذية الم ناسبة  .7

 .(T/S)(mM" Mini-maxi strategy")نقاط القوة × التهديدات )

عف والتهديدات، وبناًء عليه يتم وضع اإلستراتيجية التنفيذية الم ناسبة الجمع بين نقاط الض .8

 .(T/W)(mm" Mini-mini strategy")نقاط الضعف × التهديدات )

ا سبق ُيمكننا إسقاط الخطوات السابقة في مصفوفة ترتيبية  : وفقا  لتم 

ئة الداخلية وتحليل البيئة بعد االنتهاء من تطبيق التحليل البيئي من خالل خطوتي تحليل البي    

الخارجية للنسق الم ستهدف بالبحث والدراسة وتصنيفها، يليها تأتي خطوة تحديد وكتابة الم تغييرات 

اإلستراتيجية لنقاط القوة ونقاط الضعف وللف رص والتهديدات حتى ي مكن إدراجها في مصفوفة 

ا يلي  :عددية وفقًا لةمو

لنقاط القوة ونقاط الضعف والُمتغي رات  تغي رات اإلستراتيجيةتحليل وتصنيف المُ تقنية : أوال  
 (:2)اإلستراتيجية للفُرص والتهديدات كما هو ُمبي ن في الجدول رقم 

يوضح مصفوفة الم تغييرات اإلستراتيجية بعد تحليلها وتصنيفها إلى نقاط القوة  (0)جدول رقم 
لى الفرص و ( البيئة الداخلية )  ونقاط الضعف   (البيئة الخارجية ) التهديدات وا 

 تحليل وتصنيف البيئة الداخلية
 نقاط الضعف الداخلية ت نقاط القوة الداخلية ت
2  0  
1  5  
2  3  
4  4  
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2  2  
1  6  
2  4  

 تحليل وتصنيف البيئة الخارجية
 التهديدات الخارجية ت الف رص الخارجية ت
2  0  
1  5  
2  3  
4  4  
 

 –للتنويه فإنَّ الُمتفق عليه وفي الغالب ُيفضل أْن تكون العناصر العددية للمصفوفة و  
كما هو ُمبي ن في الم تغييرات اإلستراتيجية ذات حد أقصى وحد أدنى لعدد  –الجدول أعاله 
 :الجدول التالي

 الحد األدنى الحد األقصى المصفوفة
 2 00 (نقاط القوة)البيئة الداخلية 

 2 00 (نقاط الضعف)الداخلية البيئة 
 5 4 (الُفرص)البيئة الخارجية 
 5 4 (التهديدات)البيئة الخارجية 

 04 51 المجموع
لمواطن القوة والضعف والُمتغي رات اإلستراتيجية للفُرص  تحديد الُمتغي رات اإلستراتيجيةتقنية : ثانيا  

     (:                                 1)ي ن في الجدول رقم والمخاطر ووضع إستراتيجية للدمج والتحويل كما هو ُمب
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 (1)جدول رقم 

 يوضح تحديد الُمتغي رات اإلستراتيجية لمواطن القوة والضعف وللفُرص والمخاطر

جية
خار

ت ال
را غيٍّ
لُمت
ا

 

 الُمتغيٍّرات الداخلية
 تحديد الم تغييرات اإلستراتيجية لتحليل البيئة الداخلية

ص
لفر

ا
 

 مواطن القوة الداخلية

 

 مواطن الضعف الداخلية
إستراتيجيات مواطن القوة الداخلية التي 

 تتوافق مع الف رص الخارجية
 إستراتيجيات الف رص الخارجية لتقليص مواطن 

 الضعف الداخلية
0 . 0 . 
5 . 5 . 
3 . 3 . 
4 . 4 . 

 البيئة الخارجية تحديد الم تغييرات اإلستراتيجية لتحليل

 
طر

مخا
ال

 

إستراتيجيات مواطن القوة الداخلية  
 لتفادي وتجنب المخاطر  الخارجية

 

إستراتيجيات تقليص مواطن الضعف الداخلية 
 لتجنب 

 المخاطر الخارجية
0 . 0 . 
5 . 5 . 
3 . 3 . 
4 . 4 . 

ا يلي  :إذن تتم التفاعالت بين الُمتغيٍّرات وفقا  لتم 

 .(S/O)(MM" Maxi-maxi strategy")نقاط القوة × الفرص   .1
 .(O/W)(Mm" Maxi-mini strategy")نقاط الضعف × الفرص   .2
 .(T/S)(mM" Mini-maxi strategy")نقاط القوة × التهديدات   .3
 .(T/W)(mm" Mini-mini strategy")نقاط الضعف × التهديدات   .4
ــرات للم تغييـ التقيـيم المــوزونتقنيـة : ثالثـا   رات اإلسـتراتيجية لمـواطن القـوة ومـواطن الضـعف والم تغيي

بحيـث يـتم تثبيــت  وفقـًا للتـدرج الخ ماســي ووفقـًا لألهميـة واألولويـةاإلسـتراتيجية للفـ رص والتحـديات 
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ــرات ( 2) درجـات للم تغييـر أو النقطــة ذات األهميـة الكبيــرة واألولويـة وهكــذا يـتم ترتيــب بـاقي الم تغيي
بـيين فـي الجـدول رقــم ( 0)يـة واألولويـة األقـل فاألقــل حتـى نصـل إلـى الدرجـة وفقـًا لألهم كمــا هـو م 

(3:) 

 (2)جدول رقم 

يوضح مصفوفة التقييم الموزون للُمتغي رات اإلستراتيجية لمواطن القوة ومواطن الضعف 
 والُمتغيٍّرات اإلستراتيجية للفُرص والتحديات وفقا  لألهمية واألولوية

تغي رات اإلستراتيجية للبيئة مصفوفة  المُ 
 الداخلية والخارجية

 األوزان

 2 4 3 5 0 :مواطن القوة الداخلية
      . أ
      . ب
      . ج
      . د

 2 4 3 5 0 :مواطن الضعف الداخلية
      . أ
      . ب
      . ج
      . د

 2 4 3 5 0 :الفُرص الُمتاحة الخارجية
      . أ
      . ب
      . ج
      . د

 2 4 3 5 0 :التحديات الخارجية
      . أ
      . ب



 

8102099 

 

 8102

      . ج
      . د

وترتيب أولوياتها وفقًا لنتائج أوزان الم تغييرات الم درجة في الجدول  بناء األهداف الذكية: رابعا  
 :السابق في منظومة م تكاملة وفقًا لمنظومة التحليل الر باعي كما يلي

  والعمل على تعزيزها وتنميتها مواطن القوةاالستناد إلى . 
  أو التخلص منها مواطن الضعفم عالجة        . 
  والبحث عنهاالفُرص استثمار. 
  المخاطرتجنب مواطن . 

من خالل الربط بين نقاط  ُمتغي رات التحليل الرباعيوهكذا يتم إتقان واستثمار العالقات بين     

ين نقاط الضعف والفرص، وبين نقاط القوة والتحديات، وبين نقاط الضعف القوة والفرص، وب

ومن ثم تحديد اإلستراتيجية  -كما تمت اإلشارة آنفًا  -والتحديات، ويتم ترجمتها إلى أهداف 

 ماذا؟ هل؟ متى؟ من؟ أين؟ كيف؟ كم؟؟؟: أي خطوات التنفيذ والكيفية التي توصلنا إلى تحقيقها

يتم تحويل وترجمة األهداف الذكية إلى خطط إجرائية تنفيذية تفصيلية  حيثالتنفيذ : خامسا  

 : تتضمن الخ طوات التالية

 اإلستراتيجيات. 

 البرامج الم حققة لإلستراتيجيات للبدء في التنفيذ والتطبيق. 

 تحديد م تغيورات الزمان الالزمة لتنفيذ كل برنامج  . 

 تحديد األطراف المسؤولة الم نفذة للخطة . 

 ديد الموارد التنفيذية البشرية والمالية والتقنيةتح . 

  تحديد مؤشرات اإلنجاز الدالة على النجاح أو الفشل، وللتوضيح أكثر فإنَّ مؤشرات اإلنجاز

ت عدو من العناصر الرئيسة والمهمة الدالة على مستوى اإلنجاز من حيث النجاح أو الفشل أي 
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ذ األهداف والخطط وهكذا ت ساعد مؤشرات اإلنجاز على تحديد نسبة فعَّالية وكفاءة ومستوى تنفي

ستراتيجية  .التفكير بطريقة واقعية وا 

 (4)جدول رقم    

 يوضح العناصر الرئيسة للخطة اإلجرائية

 اإلستراتيجية 
البرامج 
الُمحققة 
 لإلستراتيجية

زمن اإلنجاز 
الالزم لتنفيذ كل 

 برنامج

المسؤولون 
 عن التنفيذ

 الموارد التنفيذية 
البشرية والمالية 

 والتقنية

مؤشرات 
 اإلنجاز

      
ينبغي إشراك وُمشاركة كافة األطراف ذوي العالقة في وضع هذه المصفوفة  وللتنويه هنا    

 .  ُمشاركة فعَّالة ومسؤولةذه الكي تكون ه

 : التقييم والتطوير: سادسا  
 اخلي وخارجي للخطة اإلستراتيجية ويتم في هذه المرحلة تقييم ذاتي وموضوعي أي د  :التقييم

وفقًا لمعايير ومؤشـرات قياسـية لقيـاس اإلنجـاز الفعلـي للبـرامج فـي الخطـة فـي أوقـات م حـددة م سـبقًا 

مـع م قارنــة اإلنجــاز الفعلـي باإلنجــاز الم توقــع والم خطــط لـه مــع الســماح بهـامش م حــدد مقبــول بــين 

إجراء هذه المرحلة التقييمية التطويرية بدء من  ، بحيث يستمراإلنجاز الفعلي واإلنجاز الم خطط له

أولــى عمليــات تنفيــذ الخطـــة اإلســتراتيجية حتــى نهايـــة التنفيــذ بهــدف الوقـــوف علــى مكــامن الخلـــل 

ــادًا علــى المؤشــرات القياســـية الموضــوعية للنجــاح فـــي الخطــة اإلجرائيـــة،  واالنحرافــات، وذلــك اعتمـ

علـــى عمليــة الم قارنـــة إذا وقـــع اإلنجــاز الفعلـــي خـــارج  وعليــه يـــتم اتخــاذ اإلجـــراءات التقويميـــة بنــاءً 

 .هامش السماح الم حدد أي وفقًا للهامش الم حدد المسموح به
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 ــيم تــتم عمليتــيي الم راجعــة والتعـــديل لبنــود الخطــة وبالتــالي عمليتـــيي  :التطــوير وفقــًا لنتــائج التقيـ

وذلك بناء  ر على نتائج مرحلة التقييم التقويم والتطوير الم ستمر، وهكذا ترتكز مرحلة إجراء التطوي

 : على ما يلي

 بناًء على التغذية الراجعة التي تصطحب سير تنفيذ الخطة . 

 بناًء على الم تناقضات والم ستجدات التي قد تؤثر في سير الخطة اإلستراتيجية. 

ئ بحـدوث حتـى ال ن فـاج وهنا الُمتناقضات والُمسـتجدات هـي التـي ينبغـي لنـا التركيـز عليهـا    

تناقضـات أو عكـس التوقعــات المأمولـة؛ لكــون الخدمـة االجتماعيــة مهنـة اســتباقية تسـبق وقــوع  الم 

مــات انطالقـا مــن فلسـفة تتمركــز  األحـداث المتعلقــة بـالفرد والجماعــة والمجتمـع كــي ال تحـدث التأزو

م، لـذا هـذا الخـوف هـو الـذي جعـل مـن الخدمـة اال جتماعيـة على قيمة الخوف على اإلنسان الم كرَّ

مهنـة اسـتباقية أي مـا تخــاف عليـه ت جنبـه أنن يقــع فيمـا ي خـاف منـه، لــذا كانـت الضـرورة والحــرص 

الذي قد يكون في  وضع ُخطط بديلة استباقية تقديرا  لُمتغي ري الزمان والمكان وكسبا  للوقتعلى 

ة والبحــث فــي حالــة فقــدان يترتــب عليــه مواقــف لــم تكــن فــي االعتبــار والحســبان، لــذا عنــد الدراســ

الحاالت والظواهر والمشكالت قد يواجه م مارس المهنة بمواقف غير م توقوعـة، ومـن هنـا وحتـى ال 

ــر األفضــل يقتضــي  تناقضــات أو عكــس التوقعــات المأمولـة فــإنَّ تحقيــق التغييي ي فـاجئ بحــدوث الم 

ف المرسومة الحرص على صياغة فرضيات في دائرة المتوقوع وغير المتوقوع ألجل تحقيق األهدا

 .في زمانها ومكانها

ا سبق فإنَّ الدراسة ي مكن أنن تكون على احتمالين هما      احتمال الدراسة الُمالحقة: إذن وفقًا لةمو

ــا  ــ ــــى أداء وظائفهـ ــانية إلـ ــ ــــدات اإلنسـ ــــل عــــودة الوحـ ــــات وألجـ ــــل اإلصـــــالحات أو الم عالجـ وهــــي ألجـ

نــاط بهــا فهــي بهــذا مهنــة م الح قــة، إذن مهنــة الخدمــة االجتماعيــة الســائدة االجتماعيــة وأدوارهــا الم 

وهـي التــي تسـتمد م فرداتهــا مـن فلســفة  واحتمــال الدراســة االســتباقيةحاليـًا هـي المهنــة الم الحقـة، 
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المهنة التي تتمركز على م تغير رئيس هو اإلنسان كونه قيمة في ذاته ألجل مستقبل أفضل فهي 

 .بهذا مهنة استباقية

لباحثة تحقيقا  للهدف الرئيس الذي تمركزت عليه هذه الورقة البحثية وذلك ما تسعى إليه ا    

 :في الصياغة اآلتيةالُمتمثل 

تقديم ُمقترح نموذج ُمبتكر في حل الُمشكالت في مجال الُممارسة العامة الُمتقدمة في مهنة ) 

االستراتيجي الخدمة االجتماعية يعتمد على إستراتيجية التحليل الُرباعي وفقا  لفلسفة التخطيط 

 (.ُيسهم في جودة ُممارسة مهنة الخدمة االجتماعية وتنوُّع أساليبها

 المصادر والمراجع 

 :المصادر: أوال  
مصــر، المكتـب الجـامعي الحــديث، : اإلسـكندرية. عبـد الهـادي الجـوهري، م عجــم علـم االجتمـاع .2

0222. 
 :المراجع العربية: ثانيا  
مصر، مكتبة : اإلسكندرية. مارسة في العمل االجتماعيجالل الدين الغزاوي، مهارات الم .1

 .5000ومطبعة اإلشعاع الفنية، 
ــة العمـــل مــــع الحــــاالت الفرديــــة .2 ــة المعاصــــرة لطريقــ ــالق، المالمـــح النظريــ ــد الخــ ــدين عبــ . جـــالل الــ

 .5003مصر، المكتب الجامعي الحديث، : اإلسكندرية
اته على على نجاح م تطلبات زكريا الدوري، وأحمد صالح، الفكر االستراتيجي وانعكاس .4

 .5002األردن، دار اليازوري العلمية، : عمان. األعمال
: اإلســـكندرية. الســـيد عبـــد الحميـــد عطيـــه، مفـــاهيم وأساســـيات فـــي طريقـــة العمـــل مـــع الجماعـــات .2

 .5003مصر، المكتب الجامعي الحديث، 
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 اإلغتياالت السياسية في األسرة القرمانلية

 حسن علي ابراهيم الشيخي/الدكتور                                          

 طرابلـس/الجامعـة المفتوحـة                                                 

 //توطـئة

ف هذا البحث الى إلقاء الضوء على تاري  أسرة القرمانلي التي حكمت إيالة طرابلس يهد         

الغرب ما يقارب قرنًا وربع القرن  الزمان ،بذل مؤسسها أحمــد القـرمانلـي جهدًا مضاعفًا من أجل 

غير أن تاري  هذه األسرة كان  .إقامة دولة عسكريةـ إقطاعية بعد أن قضى على عربدة اإلنكشارية

، في الوقت الحاكمة ملطخا بالدماء والقتل الممنهج وتصفية الخصوم ولو كانوا من أبناء األسرة

 .الذي أهملت فيه شؤون اإليالة والمواطنين

سنحاول في هذه الورقة إماطة اللثام على تلك العالقات التي كانت سائدة بين أفراد أسرة        

والها، لما شابها من غدر واغتياالت في سبيل القرمانلي الحاكمة التي لم تكن في أحسن أح

 .الوصول الى السلطة

وفي سبيل تحقيق هذه الغاية سيتم استخدام المنهج التاريخي واستعمال وسائله ، خاصة         

عادة تقاطعه مع ما جاء في مصادر تاريخية وقياسه ثم توظيفه  فيما يتعلق بالتحقق من الحدث وا 

إلى تثبيت حقائق ونفي السرديات الواهية، ومما الشك فيه أن  بغرض االستنتاج ، للوصول

الوسائل المتعارف عليها في استخدام ا لمنهج التاريخي ، وال سيما التحليل والمقارنة ، ستكشف 

لذلك . عليها أو على األقل تكون قابلة للتطوير في اإلتجاه الصحيح  االعتمادلنا حقائق يمكن 
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التحليلي وذلك للكشف عن حقيقة هذه العالقات في سياق تاريخي سنستخدم المنهج التاريخي 

منسق لمعالجة عناصر هذه الورقة ، ومن ثم معرفة ما ستؤول اليه هذه العالقات المثيرة للجدل 

 .وانعكاسها على اإليالة

 | أصل القـرمانليين

القرمانليين مجرد باألناضول ، فقد كان جد " قرمان" يرجع أصل القرمانليين إلى مدينة         

من مواليد قرمان ، (563،ص 0212؛ شارل فيرو،  ابن غلبون، ص) واسمه مصطفى قرصان 

قدم إلى طرابلس في زمن والية درغوث باشا كان جنديًا حيث تملك بستانًا في ضاحية المنشية 

اسم  نأبوتزوج من إحدى نساء المنطقة العربيات ؛ ولقد توارثت ساللة هذا القرصان من أب إلى 

جدهم األول الملقب بالقرمانلي ، غير أن أبناءهم استمروا في مصاهرة العرب حيث امتزج دمهم 

فإن :" بهم ، لذلك لم يمض وقت طويل حتى اختفت منهم الصبغة التركية ،وفي ذلك يقول فيرو

مرور قرن ونصف من الزمان  على تأصلهم واستقرارهم في طرابلس ، وارتباطهم بوشائج 

ة مع الطرابلسيين جعلت األهالي ينظرون اليهم على أنهم من أصل عربي أكثر مما هم المصاهر 

 ( .63 2، ص 1998شارل فيرو".  )من أصل تركي

وأثناء حكم الباشوات والدايات كانوا يتبوءون المناصب في منطقة المنشية التي كانت تعد        

 .ي عمل أبيه يوسف وأصبح عاماًل عليها مكان إقامتهم االعتيادي حتى تولى أحمـــد القـرمانلـ

لقد كان أحمــد القرمانلي يتمتع بحيوية متنامية ، لذا كان يحظى بحب وعطف سكان        

طرابلس الغرب ، األمر الذي أقلق محمــود أبوميـس وهو الوالي آنذاك ، فدبر له مكيدة غادرة 

في مهمة خاصة تتعلق بإخضاع ليتخلص منه ، وذلك بأن كلفه بالتوجه إلى  حاكم غريان 
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وحيث أن ابن غلبون كان من معاصري بدايات أحداث أسرة القرمانلي، فقد  . المتمردة هناك 

، بإرساله إلى *أورد تفاصيل عن وصول هذه األسرة للحكم، وكيف أراد أن يغدر به أبوميس

 كانغريان لغرض التخلص منه، إال أن أحمد القرمانلي كشف موضوع الرسالة الذي 

يتضمن أمرًا رسميًا موجهًا إلى شي  غريان يقضي بقتله بمجرد وصوله إليه ، فقرر العودة إلى 

طرابلس وتمكن من القضاء على أبوميس، وتتفق أغلب المصادر التاريخية مع ما أورده إبن 

،ص 0262؛ برنيا،512-514ت، ص-؛األنصاري،د501،ص0264إبن غلبون،)غلبون 

، غير أن صاحب الحوليات ،له رأي آخر فهو (006-002،ص5000؛ بروشين،525-523

يذكر  أن أحمـد القـرمانلي قام  باستبدال هذا المكتوب بمكتوب آخر حرره بخط يده ، وتفيد 

صيغة الرسالة وفق الرواية ، بأن أهالي غريان قوم مشاغبون وأن الداي الجديد يريد منهم 

بعث  عدد من أكابر المنطقة يحتفظ بهم ضمانات تكفل خضوعهم له ، ويطلب من شيخهم أن ي

 (.264، ص   0221شارل فيرو ،) كرهائن لضمان والءهم له 

ولم يذكر فيرو المصدر الذي استقى منه هذه المعلومات على الرغم من أنها مخالفة لما        

ذكره ابن غلبون واألنصاري، غير إن جميع المصادر تتفق على إنه عاد إلى طرابلس وقضى 

 .آخر الوالة في العهد العثماني األول على

 :اعتالء أحمـد القرمانلي سدة الحكم

لم يعتل  أحمد القرمانلي سدة الحكم في ظروف جيدة ومالئمة،فبعد أقل من عشرة أيام وفق      

ما أورده األنصاري قدم الوالي األسبق خليــل باشـا األرناؤطي في أسطول  محماًل بفرمان من 

بتكليفه واليًا على طرابلس وكان يرافقه ثمانمائة مقاتل ،فمنعه أحمد القرمانلي من الباب العالي 
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الدخول الى طرابلس، فغير مساره إلى مدينة زوارة ونزل بجنوده فيها ،ووفدت عليه جموع من 

األعراب، كما وفد عليه الشي  أحمد بن نوير في جمع من المحاميد ،ودارت معركة حامية 

،وفرت باقي (م1711اغسطس 3o/هـ1123)ثرها خليل باشا في شهر رجب الوطيس قتل على أ

 (.285م،ص1984؛األنصاري، 523، ص،0264ابن غلبون، )الفلول إلى األستانة 

،أرسل السلطان العثماني محمد رايس باشا (م1712/هـ1124وفي جمادي اآلخرة عام      

فاستقبله أحمـد القرمانلي بحفاوة بالغة لغرض التحقق من مقتل خليــل باشا ( جـانم خواجة)الملقب 

وأكرم وفادته  ،غير أن أحمد القرمانلي لم يتح له فرصة االلتقاء بالناس ولم يمكنه من اإلطالع 

 .على مجريات األمور في طرابلس، فقفل راجعًا الى بالده  دون أية  نتائج

لطان العثماني أحمد خـان الثالث استمر أحمد القرمانلي بالوالية الى ان أتاه الفرمان من الس     

،فاستقر له األمر ونفذت أوامره ودانت له (بكلربكي)بتقليده الوالية ومنحه رتبة 

 (.286،ص1984األنصاري،)البالد

:اإلنطالق في اإلغتيـال   

في مستهل هذه الورقة اعتقد أنه من الضرورة اإلشارة إلى أن مؤسس هذه األسرة وصل         

مدًا على أسلوب القتل الممنهج، وهي السياسة التي سيتبعها كل طامح للسلطة الى السلطة معت

من هذه العائلة  طيلة قرن من الزمان تقريبًا من الغدر والقتل في سبيل الوصول الى الحكم 

،إذا كان  وجود أحدهم  يشكل تهديدًا له دون النظر الى مصلحة البالد وال للروابط،  .وإلحتفاظ به 

 .االجتماعية
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فقد استهل احمد القرمانلي حكمه باستئصال شأفة مناوئيه من خالل خطط غادرة، سواء        

 .كانوا من االنكشارية أو من الذين  يشك في اخالصهم له

في ان يقضي خالل اربع وعشرين  -دون  وقوع أي اضطرابات  -هذا وقد نجح احمد باشا      

والي بروشين بثالثمائة ضابط ساعة على جميع العسكر االتراك،حددهم نيك

؛أما فيرو فيذكر انهم ينيفون على عدة مئات (107م،ص،2001/بروشين،)انكشاري

،حيث أقام لهم في قصره القائم في المنشية  قرب المدينة مأدبة عشاء (272،ص1998فيرو،)

قصر ، دعا اليها جميع الضباط األتراك ؛وقام بقتل ثالثمائة منهم بمجرد وصولهم الى سقيفة ال

وبذلك تمكن جنود احمد القرمانلي من اغتيال الضباط األتراك الواحد تلو اآلخر فيما كانوا 

وفي .يعبرون السقيفة ؛ثم يبادرون في الحال الى إخفاء جثثهم الى أن تم القضاء عليهم بالكامل

ي اليوم  التالي  كانت طرابلس خالية من كل األتراك الذين كانوا يشكلون عبأ على الوال

 (.272،ص1998فيرو،)الجديد

وبعد أن جمع القرمانلي ثروات ضحاياه، اشترى بها هدية الى السلطان الذي تقبلها بكل     

 (.107م،ص،2001بروشين،)سرور ، وبهذه مهد طريقه الى السلطة

ومن الجدير بالذكر ان احمد القرمانلي بعدما حصل على الباشوية من الباب العالي       

اإليالة أخمد ما  دعيم سلطته داخل البالد وخالل أربع وتالثين عاما  من حكمه فيانصرف الي ت

ويخوض العديد من الحروب في الصحراء ( 001،ص5000بروشين،)عشرين انتفاضةيزيد على 

كما في البحر ضد الفرنسيين كما تعرضت طرابلس في عهده الى التخريب والتدمير من قبل 

 (  290، ص1998رو، شارل في) 1728الفرنسيين عام 
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وفي اخر أيامه ، وعندما شعر بأنه أصبح يفتقد قواه يومًا عن يوم ، أخد يضع الخطط       

وتشاء الظروف ان . لضمان تنفيد وصيته بأن يكون ابنه األصغر محمد بن احمد خليفة له 

هد من تكون نهاية احمد القرمانلي دموية ، حيث تمكن من اإلنتحار بطلقة من غدارة على مش

ابنه بالتبني البك عبداهلل ،البالغ من العمر أحد عشر عامًا، وهكذا قضى أحمد القرمانلي نحبه 

 ( . 304،ص1998فيرو، )بعد حكم دام أربع وثالثين عامًا 

رحل أحمد القرمانلي تاركًا وراءه دولة إقطاعية تكونت فوق أراض  ذات جهاز إداري قوي،       

وهو ما ساعد أحمد القرمانلي على أن يؤمن الدولة من . ف حساب وجيش ،وأسطول يحسب له ال

العدو االجنبي و إقرار النظام في دواخل البالد ، وأن يضمن في الوقت نفسه وصول الموارد 

المستمرة ، التي كانت مصادرها الرئيسية ، القرصنة وجباية األتاوات من الدول األروبية الصغرى 

 ( .118، ص 2001بروشين ، ) لداخلية في البالد والضرائب من سكان المناطق ا

، وبايعه اعضاء 1745وفي عهد محمد بن احمد القرمانلي الذي اعتلى العرش عام       

الديوان ورؤساء تشاركيات القرصنة وكبار قادة الجيش، إضافة الى إقراره من قبل أخيه محمود 

لصعيد الداخلي والخارجي ، وقد بلغت األول ومنحه لقب الباشوية ، سار على نهج والده على ا

طرابلس مبلغًا من االزدهار نتيجة ازدياد عمل القرصنة البحرية من خالل تدعيم اسطوله البحري 

، وعقد كثيرًا من االتفاقيات مع بعض الدول األوربية مما أتاح لها التدخل في شؤون البالد ؛ 

بمصالح البالد فقامت ضده مؤامرة بقيادة التي اعتبرها  كثيرون أنها قادت الى تنازالت أضرت 

، غير أن هذه المؤامرة أحبطت  1752محمد  باشا نائب أميرال اسطول القرصنة في يوليو عام 

 (.124،ص 5000بروشين ، )من قبل عساكر من األهالي المقيمين في ضواحي طرابلس 
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للسـلم طيلــة فتـرة حكمــه ،  لـم يكـن محمــد القرمـانلي ميـااًل للحــروب مثـل والـده ، فظــل يجـنح       

وكان حريصًا على قواته البحريـة أن تكـون فـي حالـة جيـدة ، وقـد تمتعـت بـالده ، مـن حيـث قوتهـا 

بســمعة طيبـــه ويرجــع الفضــل فـــي ذلــك  الـــى أمــراء األســاطيل الـــذين تميــزوا بالشـــجاعة ، البحريــة 

ــــر الم ــ ــــواحل البحــ ــ ــداء بســ ــ ــ ــــى األعــ ــ ــــراكبهم علــ ــ ــــون بمــ ــ ــانوا يهجمــ ــ ــ ــذين كــ ــ ــ ــدام والــ ــ ــ ــــط واإلقــ ــ ــــن )توســ ــ ابــ

،أما فيرو فإنه كـان أكثـر تحديـدًا لجنسـية هـؤالء األمـراء عنـدما ذكـر انهـم (245،ص1984غلبون،

 رعـب ألعـداء اإليالـة؛ راألتراك الذين كانوا في خدمتـه وعلـى رأسـهم صـالح بـك، الـذين كـانوا مصـد

الـى إبــرام وهكـذا فـإن األجانــب وقـد أدركـوا مــدى األخطـار التـي تهــدد سـفنهم علـى الــدوام، اضـطروا 

ــــط ــ ــ ــ ــ ــ ــالبحر المتوســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراكبهم بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالمة مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمان سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم لضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدات معهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف المعاهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارل )مختلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ

 .317)،ص،1998فيرو،

ومـن الجــدير بالــذكر ان الفتــرة الوحيــدة التــي خلــت مــن الخيانــة واالغتيــاالت هــي فتــرة حكــم       

رتـه مـن محمـد ابن أحمـد القرمانلي، باستثناء مؤامرة القرصان األرناؤوطي الذي كشفت خيـوط مؤام

قبــل األهــالي ، فقفــزوا علــى معظــم األرنــاؤوط وأبــادوهم فــي حــين هــرب البــاقون الــى ســفنهم وســـط 

البحر المتوسط ، وتمكن زعيمهم من االسـتجارة بأحـد بيـوت النصـارى ثـم تمكـن مـن الهـرب متنكـرًا 

 (.316،ص1998شارل فيرو،)في زي لعله راهب الى ظهر أحد السفن

م الــى 1729قيـة جديـدة مـع الفرنســيين وادخـال مـادة جديـدة فـي معاهـدة وقـد أدى ابرامـه اتفا       

تعاظم دور قنصلي بريطانيا وفرنسا في شؤون إيالة طرابلس الغرب والى تفاقم التنافس بين هاتين 

الدولتين على التأثير على حكم اإليالة مما يعني تضييق الخناق على نشاط القرصنة وهو ما أدى 

 رصنة البحرية، مما انعكس سلبًا على الجيش واألسطول الذي يعد مصدرالى تقلص  واردات الق

 (.124م، ص2001بروشين، )  االستبداد العسكري لألسرة القرمانلية
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وبعد هذه الخطوات التي اتخذها الوالي شعر األهـالي أن  الـوالي ال يعمـل إال لمصـلحته ،        

ع محمـــد القرمـانلي ان يحفــظ هيبتـه ، لــذلك فاضـطربت الـبالد وظهــرت الرشـوة والفســاد، ولـم يسـتط

أخـذ أوالده وأقاربـه يكونــون كـتاًل حتــى يسـتأثروا بالســلطة ممـا مهـد الســبيل الـى شــق صـف األســرة، 

ــام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانلي عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد القرمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوفي محمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاكل تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذه المشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي بدايــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ1167وفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م 1754/هـ

ــاري،84،89م،ص1961رودولفــــو،) ــ ــه (294،295م،ص0214؛األنصـ ــ ــده ابنـ ــم بعــ ــ ، وتــــولى الحكـ

 .لبكرا

:اإلستطراد في اإلغتيال  

ــد ان           ــ ــ ــنة بعـ ــ ــلوب القرصــ ــ ــاج اســ ــ ــ ــــي انتهـ ــده فــ ــ ــة والــ ــ ــــج سياســ ــ ــــى نهـ ــــي داي علــ ــتمر علــ ــ اســ

ــة ــ ــــزواتهم البحريـ ــتئناف غــ ــ ــنته باسـ ــ ــــمح لقراصـ ــاراتهم  سـ ــ ــاة ومجــ ــ ــم بالمحابـ ــ ــم تتسـ ــ ــه بهــ ــ وكانـــــت عالقتـ

ــــن  ــــد ضــــحى مـ ــة، فقـ ــــالمة اإليالــ ــــاب ســــمعته وسـ ــــت علــــى حسـ ــــى ولــــو كانـ ــــل تصــــرفاتهم حتـ فــــي كـ

ــة، أجل ــ ــنة البحريـ ــاليب القرصــ ــته ألســ ــــرف بمعارضــ ــة الــــذي عـ ــــك والــــي درنــ ــه خليــــل بـ ــابن عمــ ــم بــ هــ

ــده ــ ــالي ضـ ــ ــــى تأليــــب األهـ ــا أدى الـ ــ ــدة اغتيــــاالت ممـ ــ ــــك عـ ــًا، وأعقــــب ذلـ ــ ــــل خنقـ ــارل )حيــــث اغتيـ ــ شـ

 (.318م،ص1998فيرو،

ــم ان        ــ ــ ــــك وعلـ ــ ــــود بـ ــــى محمــ ــ ــازي الـ ــ ــة وبنغــ ــ ــ ــم درنـ ــ ــ ــانلي حكـ ــ ــــي القرمــ ــ ــند علـ ــ ــد ان أســ ــ ــ ــذا وبعـ ــ هــ

ــد ــ ــ ــــن ال يريــ ــ ــاك مــ ــ ــ ــد  هنـ ــ ــ ــــؤامرة ضــ ــ ــــت مــ ــ ــــث حيكــ ــ ــم، حيــ ــ ــ ــــي الحكــ ــ ــتمرار فـ ــ ــ ــة االســ ــ ــ ــــرة القرمانليــ ــ لألســ

ــام  ــ ــ ــ ــــع عـ ــ ــــي مطلــ ــ ــام فــ ــ ــ ــ ــانلي، فقـ ــ ــ ــــود القرمــ ــ ــة 1756محمــ ــ ــ ــ ــــيس البحريـ ــ ــــي رئــ ــ ــ ــازن ونفـ ــ ــ ــــق الخــ ــ م بخنــ

 (.محفوظات القنصلية اإلنجليزية بطرابلس)

ــــطفى        ــ ــا مصــ ــ ــ ــــي دبرهـ ــ ــــك التـ ــ ــانليين ،تلـ ــ ــ ــد القرمـ ــ ــ ــــت ضـ ــ ــــي حيكـ ــ ــــؤامرات التـ ــ ــــر المـ ــ ــــن أخطـ ــ ومـ

ــ ــ ــ ــ ــــب األسـ ــ ــ ــاكر قريـ ــ ــ ــارة أبوشــ ــ ــ ــ ــ مرون اثـ ــ ــ ــ ــاول المتـ ــ ــ ــ ــدما حـ ــ ــ ــــراهيم المكاني،عنــ ــ ــ ــــرة ابـ ــ ــ ــة وأسـ ــ ــ رة القرمانليــ
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ــــى ــ ــــبض علـ ــ ــم القـ ــ ــ ــه تـ ــ ــ ــــل ،إال أنـ ــ ــاء الليـ ــ ــ ــاحل أثنـ ــ ــ ــية والسـ ــ ــ ــكان المنشـ ــ ــ ــاكر" سـ ــ ــ ــــي شـ ــ ــــه،وزج " أبـ ــ وقتلــ

ــــجن ــ ــــي السـ ــ ــاني فــ ــ ــ ــــرة المكـ ــ ــــل أســ ــ ــين،.ن.)بكامـ ــ ــ ــــي،054،ص5000بروشــ ــ ــــوري روســ ــ م، 5002؛ اتـ

 (325ص

ــنة        ــ ــــل ســ ــ ــــهر ابريـ ــــي شــ ــــ0460وفــ ــــي القرمــ ــ ــــدر علـ ــــع م أصــ ــ ــه مـ ــ ــد اخوتــ ــ ــــل أحــ ــ ــرًا بقتـ ــ انلي أمــ

ــــوى  ــة ســ ــ ــذه االمذبحــ ــ ــــن هــ ــنج مــ ــ ــم يــ ــ ــه، ولــ ــ ــــه وعرشــ ــــن حياتــ ــدفاع عــ ــ ــة الــ ــ ــه بحجــ ــ ــــن أعمامــ ــة مــ ــ أربعـ

ــال ــ ــــذي .  األطفـ ــنهج الــ ــ ــال الممـ ــ ــلوب اإلغتيــ ــ ــــات اسـ ــــن حلقــ ــة مـ ــ ــــعة حلقــ ــة االبشـ ــ ــذه الجريمــ ــ ــأتي هـ ــ تــ

ــذه الجريمــــة ردود  ــد أثــــارت هــ ــة طــــرابلس، وقــ ــ ــم إيالـ ــتبدادية فــــي حكــ ــذه األســــرة االســ ــه هــ ــــل اتبعتــ فعـ

ــــورة  ــ ــــدالع ثـ ــــى انــ ــ ــــؤدي الـ ــادت ان تــ ــ ــ ــة كـ ــ ــــرة الحاكمــ ــ ــــى األسـ ــــاخطة علــ ــــرو،.)ســ ــ ــارل فيـ ــ م، 0221شــ

 (302ص

هـذا وقــد تعرضــت أســرة علـي القرمــانلي ألحــداث خطيــرة ،مزقـت نســيجها االجتمــاعي، حيــث      

كان لعلي القرمانلي ثالثة أوالد ،حسـن ،أحمـد ويوسـف وكان حسـن وهو أكبر اخوته مهيئًا للحكـم، 

ــإنه يحكــم زوارة أمــا يوســـف فإنــه يحكــم جنــزورأمــا  ؛محمـــد 345م،ص0221شــارل فيــرو،.)أحمـــد فـ

 (451سلطان،د،ت،ص

ومن الجدير بالذكر أن علي باشا القرمانلي في أواخر أيامـه فقـد السـيطرة علـى حكـم الـبالد،       

حسـن  حتى إنه أصبح عاجزًا عن فرض سيطرته واحترامه على الناس، في الوقت الذي كان ابنه

بـك يتطلــع الــى خالفتــه، ألنـه يفــوق والــده فــي قـوة الشخصــية وخشــية النــاس منـه، وهــو غالبــًا مــن 

يهمـه مصــدره، وقـد لــوحظ أنـه كــان يتفــرد  يسـتغل نفــوذه لحسـابه الخــاص، كمـا أنــه محـب للمــال ال

ًا ان باحتكار السلع الغذائية وبيعها بأغلى األسعار ،في فترة تفشـت فيهـا المجاعـة فـي الـبالد؛ علمـ

 (030م،ص5000بروشين،.ن.)والده وبقية أهله كادوا أن يموتوا جوعاً 
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ــــعين،          ــة مــــن المــــوظفين الجشـ ــعيفة المكونــ ــادي المتــــردي، واالدارة الضــ ان الوضــــع االقتصــ

وعجـز علــي القرمــانلي عــن تســيير األمــور، كــل ذلـك أوصــل نظامــه الــى حافــة الكارثــة، لــذلك بــدأ 

نكشــارية ممــن كونــوا ثــروات علــى حســاب القرصــنة وتجــارة العبيــد، وجهــاء اإليالــة وبعــض قــادة اال

بالتفكير في أسلوب للمحافظة على ممتلكاتهم بعد أن، فقدوا ثقتهم في علي القرمانلي في السيطرة 

ــذا الــوالي بـــاإلدارة المباشـــرة  علــى الـــبالد، وهكــذا لجـــأ وجهــاء وأعيـــان اإليالـــة الــى خيـــار اســتبدال هـ

 (035م،ص5000بروشين،.)ية أو بممثل قوي من األسرة القرمانلية باإلمبراطورية العثمان

وقد دار الصراع بين فيئتين متصارعتين على السلطة، الفئة األولى تتكون من االقطاعيين        

ورؤســاء القبائــل المرتبطــة باإلمبراطوريــة العثمانيــة، وقـــد كانــت تســعى الــى إخضــاع الحكــم للبـــاب 

ــانلي قـــد ورثــوا عنـــه قصـــوره العــالي، وكـــان ممثلــوا هـــذا ا ــاه متخــوفين مـــن أن أبنـــاء علــي القرمـ التجـ

قـرار اإلدارة المباشـرة للبـاب  اإلداري، وبذلك كانوا يسعون الى إبعاد األسرة القرمانلية عن السـلطة وا 

 (300م، ص0214النائب األنصاري،.)العالي

ية، لذلك كانوا يدعمون أبناء علي أما الفئة الثانية  فقد كانت مناوئة لإلمبراطورية العثمان         

القرمانلي الثالثة والذين كانوا يتنافسون على الوصول الى منصب الوالد العاجز، وكانـت مختلـف 

تجمعات اإلقطاعيين وشيوخ القبائل تؤيد حق هذا أو ذاك من أبناء القرمانلي فـي السـلطة، األمـر 

ــــف ا ــ ــ ــ ــ ــأ لمختلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبالد، وهيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الـ ــ ــ ــ ــ ــاع فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاقم األوضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن تفــ ــ ــ ــ ــ ــــذي زاد مـ ــ ــ ــ ــ ــائس الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــؤامرات والدســ ــ ــ ــ ــ لمـ

 (035،033م،ص،5000بروشين،.)بالقصر



 

8102098 

 

 8102

:المجاهرة باإلغتيال    

ولمـا علــم يوســف القرمــانلي بنوايــا الفئـة األولــى التــي طلبـت نجــدة البــاب العـالي، فكــر فــي        

اجــراء اســتباقي واإلســتالء علــى الســـلطة قبــل أن يخــرج مــن يــد أســـرته، فخاطــب خليفــة بــن عـــون 

د نوير المحاميد، أقوى قبائل البالد إلعالمهم بما  آل إليه حال البالد، وطمع المحمودي شي  أوال

األجانب في االستيالء عليها بسبب عجز إدارة والده، ووعده في حالة مساعدته في الوصـول الـى 

سدة الحكم، بأن ال يخـرج عـن توجيهاتـه، وأن ينفـذ كـل رغباتـه والعمـل ب رائـه  ؛ فقبـل الشـي  بـذلك 

وقبــل وصـوله إلـي قبيلـة المحاميـد رأى أنـه أصـبح مــن .اإلسـراع فـي اإللتحـاق بالقبيلـة وطلـب منـه 

الضروري إزالة العقبة الكبررى التـي تحـول دون وصـوله الـى سـدة الحكـم وهـو وجـود أخويـه حســن 

 (025م، ص0262؛  عزيز سامح،300م ص،0214النائب األنصاري، .)وأحمـد

لمرشح األقوى لخالفة والده ، كما  كان يشغل آنـذاك ولـي وحيث إن حسـن القرمانلي كان ا       

عهد والده علي القرمانلي ويحكم باسمه إيالة طرابلس الغرب، لذلك فكر يوسف في التخلص منه، 

سياسية ،وحب فئـات معينـة مـن سـكان المدينـة لـه، أمـا أحمـد  بإمكانياتوال سيما أنه  كان يتمتع  

يحكـم مدينـة مصـراتة، وكـان يراقـب الصـراع المحتـدم علـى  القرمانلي الضعيف الشخصـية فقـد كـان

أن اإلخـوة الثالثـة كــانوا ( (Mac-Carthyيـذكر مـاك كــارتي .السـلطة بـين شـقيقيه يوســف وحسـن

ــاد الفطــر التـــي تعــودت فيـــه  شــديدي الكــره لبعضـــهم الــبعض، ويـــدلل علــى ذلـــك أنــه فـــي أحــد  اعيـ

يـة والتهــاني للعـرش، أن األخــوة الثالثـة أقبلــوا الحاشـية والمقربـون اإلقتــراب مـن العــرش وتقـديم التح

ــاعهم المــــدججين بالتحيـــة الوا ــد مرفــــوقين بأتبــ ــنقهم وكــــرههم لــ ــذ أدرك النــــاس مــــدى حــ لســـالح؛ عندئــ

لبعضـهم وحـدث أنـه فـي اليـوم التـالي للصـيد، قـدم حسـن القرمـانلي الـى الـبالط، حيـث كـان يجتمـع 

فقام بتحذير أخويه بعدم إثارة غضبه عليهمـا  والده بأخويه أحمد ويوسف وبعدد من أفراد الحاشية،
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؛  وأكد لهما أنه قادر على إخراسهما ولو كان بالمبارزة وجهًا لوجـه حيـث إنـه ال يبـالي بأنصـارهما 

وال شـدة والئهــم لهمـا، وكــان الهـدف مــن هـذا التصــرف أن يبـرهن لهمــا عـن مــدى القـوة التــي يتمتــع 

قاعة ،وهكذا تبخـرت آمـال الوالـد فـي اإلصـالح والتوفيـق بها، ثم أدى واجب التحية لوالده وغادر ال

   ) Mac--Carthy,P,272 .)بين اإلخوة

لقـد زادت كراهيـة األميـرين ألخيهمـا حســن، واتضــح ذلـك عنـدما مـرض والـدهم وغـاب عــن         

ــــن  ــة مـ ــــى حالــ ــة الـ ــــت المدينــ ــالهم وتحولـ ــــالق محــ ــادروا الــــى إغـ ــ ــه تــــوفي، فبـ ــ الــــوعي،فظن النــــاس أنـ

بعد أن تحالف األخوان يوسـف وأحمـد ضد شقيقهما حسـن وأعلنا له عن عداءهما،  الفوضى،وذلك

علمـًا أنهمـا كانــا ال يجـرؤان علـى اإلفصــاح عـن نواياهمـا أمامــه قبـل ذلـك، وعنــدما علمـت والــدتهما 

الاللة حلـومة بما جرى بين اإلخوة أقسمت أنها ستنتحر حالما يتوفى الباشا علي القرمـانلي، حتـى 

وفي اليوم . المذابح المريعة التي ستشهدها القلعة بين األشقاء من أجل سلطة دنيوية زائلةال ترى 

التـالي لمــرض الباشـا الــذي لـم تظهــر عليــه أيـة عالمــات تحسـن، اســتعد األخـوان وســلحا أعوانهمــا 

 (344م،ص،0221شارل فيرو،.)تحسبًا ألية تطورات قد تحدث في حالة وفاة الباشا

عنـدما ضـمن والء خليفـة بـن عـون وتأييـد قـادة القبائـل المحليـة، أخـذ يجمــع  إن يوسـف باشـا      

، ولكـن قبــل (300م،0214األنصـاري، ص)حولـه سـكان الجبـل الغربـي لكـي يعلـن عـن خلـع والـده

 .ذلك البد  من إزاحة أخويه الذين يقفان عائقًا دون وصوله الى سدة العرش

رة أن يصـلح بـين الشـقيقين، غيـر أن طمـوح األخ حاول الباشا علي القرمانلي أكثر مـن مـ        

األصغر يوسف للوصـول الـى السـلطة، لـم يقـف حـائاًل دون تحقيـق رغباتـه الجنونيـة وذلـك بإزاحـة 

 (034بروشين،ص.)والده وولي عهده حسن عن طريقه
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هـذا وقـد حـدثت مشــادة بـين األخـوين الصــغيرين يوسـف وأحمـد الـذين كانــا قـد تعاهـدا علــى        

وكــان سـبب هـذا الخـالف أنـه عنــدما أمـر يوسـف  بضـرب أحـد خــدم . ف ضـد أخيهمـا حســنالوقـو 

أخيه أحمد ومن ثم قتله،وقع اضطراب في القصر حيث كادت ان تحدث مجزرة بين األخوين لوال 

خروج الوالد المريض الذي حال دون وقوع الكارثة، إذ امتثل أحمد ألوامر والـده، أمـا يوسـف الـذي 

ظل واقفـًا أمـام الباشـا ومـن حولـه أنصـاره االـذين  يتزايـد عـددهم شـيئًا فشـيئًا، فـي  عرف بعناده فقد 

إشارة الى تحـدي والـده، ووفـق مـا أورده فيـرو فـإن، علـي باشـا لـم يوجـه اللـوم للمتحـدي يوسـف، بـل 

، وعنـدما تمـادى األب فـي توبيخـه دون أن (342شـارل فيـرو،ص)إلبنه أحمد الذي امتثـل ألوامـره 

:" فاع عن نفسه، على الرغم من أن يوسف هو المعتدي رد عليه وفق رواية فيرو قائالً يستطيع الد

انك أنت الذي وهبتنـي الحيـاة، فـإذا كنـت ترضـى بـأن يسـلبني أخـي هـذه الحيـاة علـى مشـهد منـك،  

ليك أسلحتي...فإنني ممتثل لرغبتك هذه ، عندئذ نادى الباشا ابنه يوسف (342شارل فيرو،ص")وا 

عد ان تصالحا قبال طـرف منامـة ابيهمـا ثـم هـم كالهمـا باإلنصـراف، غيـر أن الوالـد وصالحهما، وب

ليرفرف السالم بينكما، بجاه النبي وبجاهي وبجاه :" أصر على أن يشبك يدا األخوين بيمناه قائاًل 

 (400،405م ، ص0266توللي ريتشارد،".)أكفكما وبجاه يدي التي تشبكهما

دثــة القصـر التقــى علـي باشــا بالقنصـل الفرنســي فـالليير الــذي الــذي وفـي اليــوم التـالي لحا        

حذره من ابنه األصغر يوسف، لصلفه وتعطشه لسفك الدماء، وتلهفه على السـلطة، ومبالغتـه فـي 

 (346شارل فيرو،ص.)معاداة أخويه األكبرين ونصحه بإبعادهم عن بعضهم وعن  القصر

رنسي الحكيمة، وأصدر األوامر إلبنيه يوسف وأحمد اقتنع علي باشا بنصائح القنصل الف        

ــتئناف أعمالهمــا بالمنــاطق المكلفـــين  بــأن يعــود األول الــى مصـــراتة، والثــاني الــى زوارة، وذلــك السـ

بها؛ غير أن الهدوء لم يستمر طوياًل، حيث اشتكى أهالي مصراتة من المعاملة السيئة التي كـان 
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تظلماتهم الى حسن باشا الذي شجب أعمال أخيه ووجه له يعاملهم بها يوسف، فقام األهالي برفع 

توبيخــًا شــديد اللهجــة  األمـــر الــذي جعــل يوســـف يتــرك مصـــراتة  ويعـــود الــى طــرابلس علـــى رأس 

 (346م، ص0221شارل فيرو،.)مائتين من الفرسان المؤيدين له

الـــده يــذكر عمـــر بــن علـــي بــن اســـماعيل،انه عنــدما وصـــل يوســف الـــى طــرابلس، اكتفـــى و        

بتوقيفه في بستانه بالمنشية، غير انه تمكن من رشوة حرس القصر الذي يقيم فيه حســن باشـا،ثم 

توجـه الـى الغرفـة التـي تقـيم فيهــا لـال حلومـة وأقنعهـا بأنـه يريــد التصـالح مـع أخيـه حسـن ،غيــر أن 

يــر األميـر حسـن الــذي لـم يكـن يطمــئن لشـقيقه  يوســف قـد أبلـغ والدتــه عـن طريـق خادمــه، بأنـه غ

راغب في  هذا اللقاء، إال أنه نزل عند رغبة والدته وزوجته اللتين تسعيان الى تنقية األجواء بين 

األخوين،وتعانق الشقيقان، غير ان يوسف مالبث ان طلـب مـن خادمـه شـيئًا مغطـى أوهـم بـه أمـه 

أنه مصحف لكي يقسم عليه على الصدق في الوعد، وفي حقيقـة األمـر كـان مسدسـًا حيـث أطلـق 

النـار علـى أخيــه الـذي فـر مــذعورًا لإلحتمـاء بوالدتـه التــي أصـيبت هـي األحــرى فـي يـدها، فتــدخل 

ــام مــرأى مـــن والدتـــه وزوجتــه م ، 0266ابـــن اســـماعيل،.)الحــرس وأجهـــزوا علـــى حســن،  وقتلـــوه أمـ

 (20،25ص

ويضيف فيرو، ان يوسف عنـدما تأكـد ن مقتـل أخيـه، وهـو خـارج مـن القلعـة قابلـه الكاهيـة        

فـي القصـر، فلـم يكـن مـن يوسـف  االضـطرابعبداهلل ، الذي سأله عن سـبب  لكبير عمه العجوزا

الذي أصبح مهووسًا بسفك الدماء إال أن سلمه الى حرسه وأمرهم بقتله ثم  اتجه الى بسـتان والـده 

 (344شارل فيرو،ص.)يتبعه عدد كبير من مؤيديه ،الذين سيصبحون شركاء له في كل ثرواته

د ان قام يوسف بجريمته اختفى في بستان والده بالمنشية، وبدأ أنصاره يضغطون عليه وبع      

فــي : "فـي اتجـاه الحجـر علـى والــده ونقـل السـلطة اليـه، وفـي هــذا الصـدد يقـول النائـب األنصـاري 
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هـــ، قــدم الشــي  خليفــة بــن عــون الــى طــرابلس فــي جمــوع مـــن 0504ثالــث عشــر ذي القعــدة ســنة 

ليـة يوسـف بـك وحاصـروا لمنشـية والسـاحل وأجمعـوا علـى تو اليهم أهـالي ا بان الضواحي وانضمعر 

والحـرب قائمـة علـى سـاقها، وخـرج الكثيـر  علـي باشـا فـي المدينـة ثمانيـة وثالثـين يومـاً  زالبلـد فحجـ

 (300م ،ص0214األنصاري،".)من أهلها فرارًا من الفتن وعواقبها 

يوســف بــل صـب جــل اهتمامــه علــى مراســم لـم يتخــذ علــي باشــا القرمـانلي أي إجــراء ضــد        

المئات من اإلعراب  فقتهمد الذي رجع الى المدينة وبر عزاء ابنه القتيل، كما قام باستدعاء ابنه أح

 .الذين خيموا في ضواحي المدينة

يفسـر فيـرو سـرعة عـودة أحمـد باشـا الـى طـرابلس، أي فـي يـوم مقتـل شـقيقه، أنهـا قـد تكـون        

يمكن إال أن يكون في صالحه كونه اإلبن  في مقتل أخيه، ألن مقتل حسن الداللة على اشتراكه 

شـارل .)األوسط، وألنه في عيون اتباع أخيه المغدور به  وكذلك المواطنين بريء من مقتل أخيه 

 (341م ، ص0221فيرو،

ى علـ الءيلالسـتفي هذه األثناء كان يوسـف وأنصـاره المتجمعـين فـي المنشـية يعـدون العـدة        

طـرابلس وعـزل الوالـد علـي باشـا، وقـد حـاول محاصـرة المدينـة ومهاجمتهـا غيـر انـه عـدل عـن ذلــك 

ألن المنـاوئين لـه كــانوا متمركـزين فـي الخطــوط الخلفيـة بـدءًا مــن تـاجوراء فـي انتظــار اإلشـارة مــن 

ــالي  ــالي اذا مـــا طلـــب أهــ ــاه هـــو تـــدخل البـــاب العـ ــا كـــان يخشـ ــانلي، إال ان أكثـــر مـ علـــي بـــك القرمـ

 (032بروشين،ص.)بلس منهم النجدة، لذلك قرر ان يتريث قلياًل وتظاهر بالتصالح مع ابيهطرا

ــقيقه        ــانلي كـــان يتطلـــع الـــى إنــــزال أشـــد االعقوبـــات علـــى شــ وعلـــى الـــرغم مـــن ان احمـــد القرمــ

يوســف، فإنـــه رضــ  لرغبـــة والــده فـــي التســامح مـــع يوســف، وذلـــك خوفــًا مـــن تفــاقم األوضـــاع فـــي 

طالـب أبــاه تعيينـه وليـًا للعهـد بــداًل مـن أخيـه المغـدور بــه  فكـان شـرط الوالـد أخــذ  الواليـة، غيـر انـه
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وين، ولتحقيق ذلك نظم لقاء يجمع الشقيقين لتنقية خحتى يضع حدًا للعداء بين األمشورة يوسف 

األجـواء بينهمــا، وفعــاًل تـم لــه مــا أراد مـن تصــالح واعتــراف يوسـف ألخيــه بواليــة العهـد، وهكــذا تــم 

م 5000م ، ص؛بروشين،3140221فيرو،.)م0420يوليو  52احمد باشا بيكًا جديدًا في اعالن 

 (032،036، ص

هذا وقد ظل األميـران حـذرين مـن بعضـهما،وان كانـا قـد حرصـا علـى اخفـاء ذلـك بمظـاهر         

 .ع تارة أخرىدذب تارة، وبمراعاة االحترام الخاالتودد الكا

يها خيـرًا بالصـلح الـذي حـدث بـين األخـوين علـى أمـل ان استبشر اهالي طرابلس وضواح        

يكون مقدمة  للقضاء على النزاعات التي مزقت البالد ودمرت اقتصادها المتهالك أساسًا، وعادت 

الحياة في المدينة الى مجراها الطبيعي، وفتحت أبواب الحوانيت ودبت الحياة فـي األسـوااق غيـر 

 (036م ، ص5000بروشين،.)ان  ذلك لم يدم طويالً 

من الطبيعي ان يكون لهذه األحداث تأثيرها السلبي على علي باشا إضافة الى تقدمه في         

ون البالد، وبدأ عاجزًا عـن تنفيـذ األنظمـة الموضـوعة للتنسـيقات العسـكرية ؤ شالعمر، حيث أهمل 

ــنة بســـبب اال ــا؛ وتنـــاقص مــــوارد الـــبالد التــــي كانـــت ترتكــــز علـــى القرصــ تفاقيــــات والمحافظـــة عليهــ

والمعاهدات، مما أدى الى عجز في دفع مرتبات الجند والحصول على تموينهم، األمر الذي أدى 

الى عزوف الشبان عـن االلتحـاق بالتشـكيالت العسـكرية، ولـم يبـق فـي سـلك العسـكرية اال الشـيوخ 

ا على والمرضى، ونتيجة لذلك اجتمع  بعض من أرباب الحمية المشفقين من هذا االنهيار واجمعو 

م ، 0214النائـب األنصــاري،.) الـبالد إلنقــاذتخلـيص الـبالد وذلـك بطلــبهم تـدخل الدولـة العثمانيـة 

 (522ص
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ولما علم يوسـف بطلـب تـدخل البـاب العـالي وتوقـع عـزل والـده وتنصـيب وال آخـر؛ صـمم        

حمـودي، شـي  على أخذ زمام المبادرة وعزل والده، وال سيما بعد ان أيده الشي  خليفة بـن عـون الم

م 0214النائـب األنصـاري،. )قبيلة بني نوير، الذي أبدى استعداده لمؤازرته عندما تسنح الفرصـة

 (300، ص

وبينمـا كانــت االســرة القرمانليـة تنهــار وتتفكــك بســبب خالفاتهـا الداخليــة واســتنزاف الحــروب       

ل مباغت واقتحامها بسهولة، األهلية قواها، قد جعلت االستيالء عليها ال يتطلب سوى القيام  بعم

ي هــذه اإلنقسـامات داخــل األسـرة القرمانليــة، فطلـب مــن األســتانة اســتغل علـي برغــل الجزائـر لـذلك 

عادة طرابلس الى حضن الدولة العثمانية،  السماح له بالتوجه الى طرابلس للسيطرة على الوضع وا 

الخاصـة، ألن البـاب العــالي  وافـق البـاب العـالي باحتشـام علـى طلبـه شــرط ان يعتمـد علـى وسـائله

،  علمـًا انـه لـم يتحصـل علـى الموافقـة (324شـارل فيـرو،ص)سوف لن يزوده بـأي مـؤن وال عتـاد 

إال بعد تدخل أخيه القبـودان باشا الذي زوده بأحد خدمه على أنه الشاوش المكلف بحمل الفرمان 

 (    324م، 0221فيرو، ؛300م ، 0214األنصارري،ص.)من الباب العالي والذي قد يكون مزوراً 

وبمجـرد حصـوله علـى عهـد الواليـة جمـع عسـكرًا أغلـبهم مـن األرنـاؤوط، وقـام بإيجـار تسـعة        

مـن ذي  50مراكـب وجهـزهم بمـا يلـزم مـن المـؤن والسـالح، وأبحـر فـي اتجـاه طـرابلس فوصـلها فـي 

علـي برغــل  هــ، وبينمـا كانـت المدينـة محاصــرة مـن يوسـف وقواتـه، رسـت سـفن0504الحجـة عـام 

قبالة طرابلس وأبلغهم أنه يحمل أمر سلطاني من الباب العالي بوالية طرابلس الغرب، وأن الدولـة 

العثمانية بكامل قوتها تسانده؛ فاجتمع أعيان وعلماء المدينة وأجمعوا على تجنيب المدينة ويـالت 

المؤمنين حسـب  الحرب ، وتمكين علي برغل من تولي زمام األمور ألن الخروج عن طاعة أمير

رأي علماء المدينة هو نقضًا للبيعة، لذلك سمحوا له بدخول المدينـة؛ فـأنزل معداتـه وذخـائره، وفـر 
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علي القرمانلي الى تونس طالبًا اللجوء الى أميرها حمـودة باشا الذي بينه وبين والي الجزائر شقيق 

 (300،305األنصاري،ص.)علي برغل عداوة قديمة

ق بــه ابنيــه وعاشــت األســرة الجئـــة عنــد حمــودة باشــا الــذي بــالغ فــي إكـــرامهم هــذا وقــد لحــ        

أما علي برغل فقد احتـل طـرابلس باسـم السـلطان العثمـاني  دون أي  مقاومـة وال  . واإلحسان اليهم

خسائر، ثم ما لبثت المدينة أن أعلنت اعترافها بالوالي الجديد ورف عت األعالم العثمانية على قلعة 

 (326م ، ص0221فيرو،.)ادت والية عثمانيةطرابلس وع

:التوقف عن اإلغتيـاالت   

، غيـر أن ، ساد الهـدوء اإليالـة بعد رجوع األسرة من تونس بعد اإلنتصار على علي برغل       

الصـراع علـى السـلطة بـين األخوين،وطمـوح يوسـف المتزايـد للوصـول للحكـم، أعمـى بصـيرته عـن 

ة طالما أن ذلك سيحقق له مبتغاه والصعود الى  سـدة الحكم،وألنـه لـم قرابة الدم والعالقات اإلنساني

يرق له بقاء شقيقه واليًا على طرابلس، بدأ يعد العدة إلزاحته عن الحكم، فاستغل كثرة انصاره بين 

القبائل، واعتمادهم عليـه فـي كـل مشـورتهم ومشـاكلهم،لثقتهم المتزايـدة فـي امكانياتـه؛ ولمـا تأكـد مـن 

ــاد علــى انــه بإمكانــ اعيــان المدينـــة ومشــاهير العلمــاء أحـــذ يقــف بصـــورة ســافرة ضـــد  تأييـــده االعتمـ

سياسـة أخيـه، كمـا أنـه تمكـن مـن اللعـب بعواطـف أهـل اإليالـة الـذين وصـلوا الـى حافـة الفقـر جـراء 

دفع األتاوات التي دفعها أحمد باشا الى الجيش التونسي الذي كـان عليـه العـبء األكبـر فـي طـرد 

 (020م ، ص5000روشين،ب.)علي برغل

ن  كـان       وفي واقع الحال ان يوسف يمكن ان يكون مصيبًا في بعض أرائه في أخيه حتـى وا 

الهـدف مــن ذلـك عزلــه عـن الحكــم، فاستســالم أحمـد باشــا لملذاتـه ولمعاقرتــه الخمـر، يعــد مســلكًا ال 
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عنه الجميع ، ينقل يليق بأمير مثله، وهو ما استغله يوسف باشا وأشاعه بين الناس حتى يتخلى 

، معلومــات مفادهـا ان أحمــد باشـا بمجــرد (ســيمون لوكـاس)أتـوري روســي عـن القنصــل اإلنجليـزي 

تنصـيبه واليـًا لجـأ الـى اللهـو ومجالسـة عشــيقاته وأهمـل شـؤون الحكومة،وأضـاف بـأن يوسـف باشــا 

ــقيقه أحمــد مـــن حيـــث الشخصــية، فلـــم يكـــن يعــرف الســـجائر وال شـــرب  كــان علـــى النقــيض مـــن شـ

لخمر، وأجاد فهم فن الحكـم وكسـب محبـة الرعيـة، وحـاول باالتفـاق مـع قـادة وأعيـان المدينـة علـى ا

م 5002أتـوري روسـي،.)انقاذ البالد من الدمار الكامل، فتمكن من انتزاع الحكـم منـه بشـكل سـلمي

 (345، ص

ن، وفـي ضـريح األوليـاء فـي منتصـف شـعبا زيـارةعـام كانت األسرة القرمانليـة معتـادة كـل         

م، توجه أحمد القرمانلي صحبة يوسـف باشـا وأعضـاء األسـرة 0422الحادي عشر من يونيو عام 

الـى تــاجوراء، وفـي الطريــق تسـلل يوســف وعــاد الـى طــرابلس خلسـة ؛ وأمــر أنصـاره بــإغالق بــاب 

ــًا عــن العصـــيان ضـــد أخيـــه أحمـــد الـــذي فـــر الـــى  طـــالق رشـــقة فـــي الهـــواء لتكـــون اعالنـ المدينــة وا 

 (300النائب األنصاري،ص.)نها الى جزيرة مالطا بعد قضاء اربعة أشهر في الحكممصراتة وم

أشــهر شخصــية مــن ســاللة القرمــانلي، حكمــت ( م0131- 0466)يعــد يوســف القرمــانلي        

، وقد تميزت فترة حكمه بخلوها مـن اإلغتيـاالت داخـل (0135- 0422)سنة  31طرابلس طيلة 

فرضــها منــذ البدايــة، فقــد كــان حاكمــًا طموحــًا أكــد ســيادة ليبيــا األسـرة؛ بفضــل قــوة شخصــيته التــي 

علـى مياههـا االقليميـة، وطالـب الـدول البحريـة المختلفــة بـدفع رسـوم المـرور عبـر تلـك الميـاه؛ كمــا 

م بزيــادة الرسـوم علــى السـفن اإلمريكيــة مقابـل تــأمين سـالمتها عنــد مرورهــا 0103طالـب فــي عـام 

فضـت تلبيـة طلبـه اسـتولى علـى أحـد سـفنها ،ففـرض  الحصـار علـى وعنـدما ر .عبـر الميـاه الليبيـة 

ــفينتهم  ــار وأســـروا ســ ــة ذلـــك الحصــ ــوا مـــن مقاومــ طـــرابلس وضــــربها بالقنابـــل ، ولكــــن الليبيـــين تمكنــ
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م ، 5002أتوري روسـي،)م ،وبذلك خضعوا  لمطالب يوسف باشا0102عام ( فيالدلفيا)المشهورة 

يوسف أن يوفر أمواالً طائلة نتيجة تأمين ، وهكذا استطاع (010م ،ص5000؛بروشين،310ص

 .سفن الدول البحرية بالمياه اإلقليمية الليبية

وكعادة أمراء هـذه األسـرة ، أنهـم وفـي فتـرات ضـعفهم ينغمسـون فـي ملـذاتهم تـاركين شـؤون         

يلجـأون الـى االسـتدانة مـن الـدول األوربيـة، بعـد  -ومن افراطهم فـي الصـرف علـى شـهواتهم-البالد

ن ينهار اقتصادهم الذي هو في األصل يعتمد على مصدر رخيص وغير قانوني وهـو القرصـنة ا

البحرية، وهو األمر نفسه الذي جعل يوسف باشا يسقط تحت تأثير الدول األجنبية وخاصة منها 

انجلترا وفرنسا اللتين كان قنصالهما ينفذان سياستهم الممنهجة في طرابلس الغـرب، مـع العلـم ان 

بين هاتين الدولتين كان من أجل السيادة على طرق التجارة البحرية في البحر و السيطرة  الصراع

علـى بلــدان الشــمال اإلفريقــي؛ فكـان يجــري تحــت ذريعــة محاربــة القرصـنة وتجــارة العبيــد فــي هــذه 

 (530م ،ص5000بروشين،.)المنطقة

مســئولة، وال سـيما بعــد كـان السـلطان العثمــاتي قـد ســئم مـن تصــرفات يوسـف باشــا غيـر ال        

ــانيين عــام  م، وفــي هـــذه األثنــاء قامــت ضـــد 0152رفضــه مســاعدة الســلطان فـــي حربــه ضــد اليونـ

القرمانليين ثورة عارمة بقيادة عبدالجليل سيف النصر، واشـتد ضـغط الـدول األوربيـة علـى يوسـف 

ائب، ممـا أثـار لتسديد ديونه المتراكمة، ولما كانت خزائنـه فارغـة، اتجـه الـى فـرض مزيـد مـن الضـر 

ولما عجز يوسف علـى إيجـاد حلـول للمشـاكل التـي . غضب الناس وعمت الثورة كل أرجاء البالد

تتزايـد كـل يـوم، دعـى الـديوان وممثلـي الفئـة العليـا مـن الجنـد ورجـال الـدين الـى االنعقـاد فـي الثـاني 

م قدرتـــه م، وأعلــن أمـــامهم أنــه نظــرًا لتقدمــه فــي العمــر وعــد0152عشــر مــن شــهر اغســطس عــام 
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ابــن .)علــى قيــادة الــبالد، فإنــه يتنــازل عــن العــرش البنــه علــي بــك ويعــين ابنــه ابــراهيم وليــًا للعهــد

 (566اسماعيل،ص

في هذه الوضع في البالد قد بلغ درجـة مـن التـردي اسـتحال معهـا اإلصـالح، وعلـى الـرغم مـن ان 

اليًا على طرابلس، فإن قد اعترف بعلي بك و ( 0132-م0101)السلطان العثماني محمـود الثـاني 

اهتمامـه كــان منصــبًا علــى كيفيــة المحافظــة علــى مــا تبقــى مــن ممتلكــات اإلمبراطوريــة العثمانيــة، 

وبعد تفكير ودراسة مستفيضة للوضـع فـي . م0130خاصة بعد ضياع بالد اليونان والجزائر عام 

ادس والعشــرين مــن طـرابلس قــرر السـلطان التــدخل واسـتعادة ســلطة اإلمبراطوريــة عليهـا؛ وفــي السـ

م وصـل األســطول التركـي الـى طــرابلس وألقـي القـبض علــى علـي بـك القرمــانلي 0132مـايو عـام 

ــاء قـــرن وربـــع مـــن الزمـــان ــانليين الـــذي دام زهـ ــا؛ وانتهـــى بـــذلك حكـــم القرمـ أتـــوري .)ونقـــل الـــى تركيـ

ئل ، ذلك الحكم الذي كانت االغتياالت آلية من آلياته عندما تضيق الوسا(400،405روسي،ص

األخــرى بمــن يريـــد أن يحمــي عرشــه مـــن األمــراء، أو مــن يريـــد أن يثــب علــى ســـلطة قريبــه الـــذي 

يحكمـه، ولــو كــان أبـاه أو أخــاه، ولكننــا ال نــذهب بعيـدًا، لنــزعم أن مــا قــام بـه أحمـــد القرمــانلي مــن 

ــــي  ــلوك المرضـ ــده يوســــف هــــو ضــــرب مــــن الســ ــانلي أو ابــــن حفيــ ــده علــــي القرمــ اغتيــــاالت أو حفيــ

شخصية غير السوية، هو ليس ضربًا من السادية بل عمل يقوم به كل حاكم مستبد المصاحب لل

حـريص علــى العـرش أكثــر مــن حرصـه علــى حفـظ النفــوس وحقــن الـدماء، ولكــن لـم يكــن أي مــن 

ــا أن ســـيرهم تــدل علـــى أن طفـــولتهم  ــًا أو دراكــوال، كمـ ــانليين الممارســين لإلغتيـــال نيرونـ الــوالة القرمـ

قد المرضية، ولـم يكـن االغتيـال إال ضـرورة فـي أنظـارهم، فلـم يكـن أحـدهم كانت خالية من تلك الع

بقتل أمه وزوجته ومعلمه إلى عدد آخر من األقرباء " مثل نيرون المتوحش في ابتسامته الذي قام 



 

8102029 

 

 8102

ــذلك  ــ ــ ــ ــ ــًا كـ ــ ــ ــ ــ ــانًا جبانـ ــ ــ ــ ــ ــان إنسـ ــ ــ ــ ــ ــد كـ ــ ــ ــ ــ ــال، فقـ ــ ــ ــ ــــن االغتيــ ــ ــ ــ ــــب مـ ــ ــ ــ ــــي رعـ ــ ــ ــ ــــيش فـ ــ ــ ــ ــان يعـ ــ ــ ــ ــ ــدقاء، كـ ــ ــ ــ واألصــ

("E/H/Gombrch,1913,p136)همًا بإحراق مدينة روما، بل كان مت. 

ن مارسوا االغتيال فمن أجل التخلص      إن هؤالء الوالة لم يكونوا كثيرون ومن على شاكلتهم  وا 

من منافسيهم على السلطة، كما فعل من بعدهم محمد علـي باشـا فـي مصـر، ومـن بعـده مـن الـوالة  

بــين القرمــانليين أن مــا فعلـــه والملــوك والرؤســاء علــى الــرغم مــن التكــتم علــى ذلــك، والفــرق بيــنهم و 

ــًا فـــي تــراجمهم ومـــن أرخ لهـــم مـــن  ــًا لـــدى النـــاس فــي عهـــدهم، مكتوبـ أمــراء هـــذه األســـرة كــان معلومـ

 .المسلمين والمستشرقين

ــة ـــ ـ ــ ـ ــ ــ  :خاتمـ

لقــد كـــان تــاري  هـــذه األســرة التـــي حكمــت أكثـــر مــن قـــرن مــن الزمـــان ملطخــًا بالـــدم والقتـــل        

نفسه، في الوقت الذي أهملت فيه كليًا  اإليالة إال ما كان عائداً على خزائن الممنهج داخل البيت 

 . اإليالة من األتاوات والضرائب والمكوس

اتضـح ذلـك فـي سـعي الحكـام الـذين تتـابعوا علـى حكـم هـذه اإليالـة فـي بسـط نفـوذهم وتـأمين       

خل عائلة علي القرمانلي عروشهم؛ ولو كان ذلك على حساب حياة أقرب أقاربهم مثل ما حدث دا

ــادية التـــي لـــو لقيـــت  مــن قتـــل مقصـــده اإلنفـــراد بالســلطة، وفـــي المقابـــل لـــم يهتمـــوا بــالموارد اإلقتصـ

اهتمامًا من الحكام لدرت أموااًل هائلة على اإليالة؛ فلم يهتموا بالثروة الزراعية والحيوانية، والتجارة 

أن تســاهم فــي دعـم اقتصــاد اإليالــة بمــا  والحـرف األخرى،والصــيد البحــري  التـي كــان مــن الممكـن

توفره من ثروات لهـا بـداًل مـن حرفـة القرصـنة المنبـوذة عالميـًا، وهنـاك تـالزم سـلوكي بـين القرصـنة 
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ــادرًا فـــي كثيــــر مــــن  ــًا، غــ ــااًل مـــاكرًا مراوغــ ــفات القرصـــان أن  يكــــون محتــ واالغتيـــال، إذ أن مــــن صــ

 . صنة أمراء، وأمراء قراصنةاألحوال، لذلك كان من حكام الدولة القرمانلية قرا

ن كـان االغتيـال قـد فشـى أسـلوبًا عنــدهم، وال سـيما يوسـف باشـا الـذي مارسـه أكثـر مــن     ولكـن وا 

مـرة، فإنــه لــم يكــن ظــاهرة سياســية، بــل اقتصــرت حــدوده الســلوكية فــي كونــه آليــة يلجــأ إليهــا عنــد 

قانونيـًا، ولكـن فـي منظـور السياسـة الضرورة القصوى التي قد ال تكون مبررة إنسـانيًا أو شـرعيًا وال 

حينئذ كانت من لوازم العمل الميكافيلي في التعامل داخل الدولة المستبدة كالدولة القرمانلية، التي 

ألجأهـا الضـغط الـداخلي بثــورات القبائـل، والطـوق الخـارجي األوربــي المقـاوم للقرصـنة أو المنــافس 

هيمنتهـا المباشـرة علـى اإليالـة، ألجأهـا كـل ذلـك إلـى فيهـا، وكـذلك رغبـة الدولـة العثمانيـة فـي إعـادة 

أن تكون سياسة ميكافيلية توظف كل الوسائل سلمية، ودموية، مهما كانـت مسـتقبحة فـي الشـعور 

 .األخالقي

 :المصــادر والمــراجع

ابن غلبون،ابوعبداهلل محمد بن خليل، التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من األخيلر، -

 م0264، مكتبة النور،طرابلس (لطاهر الزاويا: تحقيق)

 م0266ابن إسماعيل، عمر علي، إنهيار األسرة القرمانلية، مكتبة الفرجاني، طررابلس -

األنصاري، أحمد  النائب، المنهل العذب في تاري  طرابلس الغرب، مكتبة الفرجاني، طرابلس -

 م0263

يوسف باشا القرمانلي والحملة الفرنسية  /الوافي، محمد عبدالكريم، في تاري  العرب الحديث-

 م0214على مصر، المنشأة العامة للنشر والتوزيع، طرابلس 



 

8102029 

 

 8102

، دار الفرجاني (خليفة التليسي : ترجمة) ،0120 – 0200برنيـاكوستانزيو، طرابلس من -

 م0262للنشر، طرابلس، 

ى مطلع القرن بروشين، نيكوالي إيليتش، تاري  ليبيا من منتصف القرن السادس عشر حت-

 م5000، دار الكتاب الجديد المتحدة، لبنان 5، ط(عماد حاتم: ترجمة) العشرين

، مكتبة الفرجاني، (عمر ابوحجلة:ترجمة) توللي، ريتشارد، عشر سنوات في بالط طرابلس-

 م0266طرابلس 

، 3،ط( خليفة محمد التليسي:ترجمة )0200روسـي ، أتوري ، ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة -

 م5002الدار العربية للكتاب، تونس، 

، (د ، م)، (عبدالسالم أدهم : ترجمة) سامح، عزيز، األتراك العثمانيون في شمال إفريقيا،-

 م0262

، (ت-د)سلطان،محمد، تاري  العرب الحديث، منشورات مكتبة طرابلس العلمية العالمية -

 طرابلس

، منشورات جامعة 4عربي حتى الغزو اإليطالي، طفيرو، شارل، الحوليات الليبية منذ الفتح ال-

 م0221قاريوونس، بنغازي 

، منشورات (طه فوزي: ترجمة)ميكاكي، رودولفو، طرابلس الغرب تحت حكم أسرة القرمانلي،

 م0260الجامعة العربية، القاهرة 
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-E/H/Gombich  ،ابتهال الخطيب، الكويت، المجلس الوطني : ترجمة)،مختصر تاري  العالم

 400م، سلسلة عالم المعرفة، رقم 0203لثقافةوالفنون واآلداب، مايو، ل

-Mac> Carthy, “voyage a Tripoli, au relation d,un sejours de dix annee 

en Agrique, Paris, 1819 

-Tully, Richard, “ Narrative of years residence at Tripoli, London, 1817  
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 الشاطئ وادي مناطق بعض في باألمالح المتأثر الترب عوتوزي انتشار

  علي هاشم محمد فضيلة : الباحثة

 جامعة سبها                                                          

 :مستخلص     

 ببالجنو  الشاطئ وادي مناطق ببعض الملحية الترب وتوزيع انتشار معرفة بهدف الدراسة هده اجريت       

 وتمسان وونزريك العرايسيه وقصر والزهراء وبرقن وقطه ومحروقه واقار وبراك اشكده مناطق وتحديدا الليبي

 التحاليل منها المأخوذة العينات علي واجريت منطقه لكل قطاع بواقع قطاع عشر احدي اختيار وثم وادري

 . مبدئيا اوتصنيفه مورفولوجيا وصفها بعد ودلك األزمة والفيزيائية الكيميائية

 السطحية الطبقات في وخصوصا المناطق بعض في شديد تملح وجود الي عليها المتحصل النتائج تشير        

 في ( سم/ملليسمينز) بين 1:1 مستخلص في الكهربائي التوصيل درجة تراوحت حيث السطح من القريبة و

 ربما المناطق بعض في الجبس انتشار ليا النتائج تشير كما .تمسان في( سم/ملليسمينز)  (175.8)و محروقه

 ومحروقه اقار من كل في وتحديدا المناطق هده بعض ترب في التفاعل درجة انخفاض هو اليه االشارة تجدر ما

 . الترتيب علي ( 4.9 ,  5.3)  ,   3.9) قيم السطحية تحت االفاق بعض في سجلت حيث وقطه

 الملوحة مختبر عن المعدلة الصناعي النهر بمشروع تربةال دراسات وفق الترب هده تصنيف يمكن وعموما

 التصنيف نظام وفق تصنيفها يمكن كما الملوحة شديدة الي متوسطة بدرجة ملحيه بين تتراوح بانها االمريكي

  Entisols واالنتيسولز   Aridisols االريديسولز رتبة تحت تندرج بأنها االمريكي

 :لمقدمةا

 كثير في الزراعية والتنمية التطور تعرقل التي المشاكل اكبر من الحاضر وقتنا في ةالملوح مشكلة تعد       

 . الزراعة في رئيسية كوسيلة الري علي تعتمد والتي الجافة وشبه الجافه المناطق في وخاصة العالم دول من

 أهم من كونها في التربة تمثله لما ونظرا , فيه العجز وتغطية الغداء تأمين مشكلة حل في الزراعة ألهمية ونظرا
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 بصفة ليبيا لموقع ونظرا , الزراعية المحاصيل فيه تنمو الدي الوسط تعتبر حيث الغداء لتوفير االنتاجية الموارد

 هده في التفكير من فالبد لدلك الجافة شبه او الجافة المناطق هده ضمن خاصة بصفة الليبي والجنوب عامة

 االقتصادية التنمية ثم ومن الغداء انتاج علي السلبي تأثيرها من والحد اله الحلول ايجاد ومحاولة المشكلة

  . اليها نطمح التي واالجتماعية

 نقطة يعد مكان أي في ونشاتها تكوينها اليات علي التعرف وكدلك وتشخيصها المشكلة هده علي التعرف ولعل

 إلدارتها الالزمة والتدابير عليها والتغلب مشكلةال لمعالجة المالئمة االساليب واختيار البرامج وضع نحو البداية

 توفر ما الي باإلضافة , المجال هدا في العلمية المعلومات من الكثير الحاضر الوقت في تجمعت وقد خاصة

ا االماكن من الكثير في مفيدة تطبيقية معلومات من  مما وانطالقا , وتبنيها اختيارها يمكن والتي وخارجيا داخلي

 ( .الشاطئ  وادي مناطق ببعض الملحية الترب وتوزيع انتشار( الدراسة هده موضوع اختيار تم فقد تقدم

  الدراسة لمنطقة العام الوصف -1 -: البحث وطرق المواد

  كيلومتر 40-20 وباتساع شماال 27 41 23 ,27 23 04 عرض خطي بين المنطقة تقع :الموقع •

 بلدة تقع , كيلومتر 130 حوالي وبطول الغرب الي الشرق من يمتد شرقا 13 34 الي 13 طول وخطي •

 الحجر من جبلية هضبة شماال ويحده الغربية حدوده علي ادري وبلدة الشرقية حدوده علي اشكدة

 ارتفاعها يصل التي الرملية الغرود من سلسلة يحده الجنوب ومن , القرقف جبال باسم تعرف الرملي

 (1) بالشكل كما عون قبر منطقة بكثبان جنوبا يرتبط الدي بالزالق وتعرف متر 40 حوالي الي

 صغيرة هضاب تشغلها االرض من مسطحة بقعة علي المنطقة تقع -: المنطقة طوبوغرافية •

 تلك بين صغيرة منخفضة وديان وجود الي اضافة النخيل من كثيفة اشجار داخلها ومنخفضات

 80 ارتفاعه ويبلغ شكاك ابو جبل عليها يطلق نسبيا مرتفعة منطقة براك منطقة علي ويشرف الهضاب

   . البحر سطح من تقريبا متر

 والنهار بالليل الحرارة درجة بين الفرق ويبلغ الجفاف شديد الصحراوي الجو لمناخ نموذج المنطقة مناخ -: المناخ

 صفرال تحت ما الي تصل قد جدا منخفضة الحرارة درجة تكون الشتاء اشهر وخالل مئوية درجة 30 حوالي
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 حوالي الي وتنخفض 47 الي تصل ان الي الشمس سطوع ساعات خصوصا الصيف فصل في الحرارة وترتفع

 احيانا انها اال منعدمة تكون تكاد االمطار اما , ( سبتمبر و اغسطس) شهري حرارة الشهور واشد الليل اثناء 17

 . جدا قصير لوقت غزيرة بكميات تسقط واحيانا قليلة بكميات تسقط ما

 الي صيفا غربيه شمالية تكون ما وغالبا السنة اشهر خالل شديدة لرياح معرضة المنطقة -: الرياح •

ا والعواصف الرياح وتسبب شتاء شرقية شمالية   الوديان قاع في والحصي الزلط تاركة للتربة انجراف

 المراد المنطقة لتربة اعاتالقط مواقع تحديد تم الحقلية الزيارات من بعدد القيام بعد -: الحقلية االعمال -2

 ثم عليها المتعارف الطرق وفق الحفر وبعد قطاع 11 وحفر GPS ال بجهاز احداثياتها تسجيل وتم دراستها

 . لها المجاورة المناطق ووصف وصفها

 , المورفولوجيا االختالفات حسب قطاع كل داخل التربة وطبقات افاق تحديد علي المورفولوجي الوصف واشتمل

 الجدور انتشار مثل بالقطاع األخرى المورفولوجيا والخصائص االفاق بين الفاصلة الحدود نوعية تدوين وكدلك

 كل وسمك اعماق تدوين وتم التربة في الحية الكائنات واثر االمعة االسطح وظهور الجيرية التكوينات وتواجد

 واخدت القوران ودرجة والتماسك لبناءوا القوام تحديد الي اضافة اللون حيث من حده علي افق كل وفحص منها

 . عينة 47 العينات عدد وبلغ عليها التحاليل اجراء لغرض افق كل من عينات

  المختبرية والتحاليل القياسات -3

 مدق بواسطة وطحنها تفتيتها ثم المعمل حرارة درجة في هوائيا تجفيفها تم المعمل الي العينات احضار بعد

 مم 2 من واالكبر مم 2 من االقل الحبيبات فصلت ومنها مم 2 ثقوبه سعة غربال لخال تمريرها تم بورسالن

  : تشمل والتي الناعمة المكونات علي التحاليل واجريت

 الفيزيائية القياسات   3-1-

 القوام مثلث من القوام وتحديد , كالجون ومحلول وميتر الهيد طريقة اتبعت : التربة قوام 3-1-1- 

 . التربة أللوان منسل دليل بواسطة تحديدها تم : تربةال لون - 3-1-2
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 : الكيميائية التحاليل - 3-2

 ),(EC Meter) جهاز بواسط 1:1 تربة  مستخلص في قياسها تم : الح:PH محتوي تقدير -  3-2-1

Black 1965 ) 

 PH Meter).( Black جهاز باستخدام  1:1 تربة مستخلص في تقديرها تم : PH التفاعل درجة 3-2-2

1965 )) 

 ( ( Black 1965 . الخلفية المعايرة بطريقة تقديرها ثم : الكلية الكالسيوم كربونات مكافئ -3-2-3

 الكالسيوم من كال قيس حيث 1:1 تربة مستخلص في تقديرها تم : الدائبة الكاتيونات تقدير -3-2-4

  (Black 1965) .( Flam Photo meter) مباستخدا والبوتاسيوم والصوديوم الفيرسينات بواسطة والماغنيسيوم

 بالمعايرة الكلوريدات تقدير ثم حيث 1:1 تربة مستخلص في تقديرها ثم : الذائبة االنيونات تقدير -3-2-5

 بالمعايرة والبيكربونات الكربونات تقدير تم كما (%5) البوتاسيوم كرومات ودليل الفضة نثرات محلول بواسطة

 تقديرها ثم الكبريتات اما برتقالي والميثيل  ph ph دليل وجود في المخفف يتيكالكبر  حمض محلول بواسطة

 (( Black 1965 . الباريوم كلوريد بواسطة بالترسيب

 .) بالك – والكلي( طريقة بواسطة تقديرها تم :العضوية المادة تقدير -3-2-6

 الصوديوم ازاحة ثم ومن الصوديوم خالت بواسطة التشبع بطريقة : الكاتيونية التبادلية السعة تقدير -3-2-7

 ( Black 1965) . االمونيوم بخالت

 . المركزي الطرد وجهاز االمونيوم خالت بواسطة تقديره تم : ESP المتبادل الصوديوم تقدير -3-2-8

 ( Black 1965) . االسيتون بطريقة تقديره ثم : الجبس تقدير -3-2-9

 نظام وفق التربة تصنيف ثم النتائج علي والحصول السابقة التحاليل اتخذت ان بعد : المكتبية االعمال -4

 العمق في الكهربي التوصيل درجة متوسط حساب بعد االمريكي الملوحة مختبر وفق تم االمريكي التصنيف

  .  )سم (100 المؤثر
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 التحاليل

  دةاشك بمنطقة تربة لقطاع التربة قوام يبين (1) رقم جدول                     

 القوام  الطين  السلت الرمل cm العمق

% 

 رملي طمي 17.8 16.4 65.8 0-20

 رملي طمي 19.3 23.4 57.3 20-42

 رملي طمي 15.4 18.3 66.3 42-55

 رملي طمي 10.0 13.4 76.6 55-70

 رملي طمي 10.8 12.9 76.3 70-94

 

 اشكده بمنطقة تربة قطاع في(1:1) لمستخلص الكيميائية الخواص يبين(2)جدول

 cmالعمق

 

PH EC 
ds/m 

Na Ca Mg K CL SO4 HCO4 CO3 

Meq/l 

0 -20 7.0 55.3 542.6 76.4 75.2 28.2 541.0 179.5 0.4 ND 

20-42 7.5 124.9 1029.5 169.0 320.8 105.1 1609.0 14.4 0.3 ND 

42- 55 6.7 20.4 149.5 46.2 43.0 25.6 189.0 75.6 0.1 ND 

55- 70 6.7 8.5 52.2 31.4 14.2 9.2 49.8 56.6 0.7 ND 

70- 94 6.8 7.3 43.5 30.8 14.0 8.2 39.8 55.9 0.7 ND 
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 اشكده بمنطقة تربه قطاع في(1:1) لمستخلص الكيميائية الخواص يبين (3) جدول                    

 CEC ESP CaCO3 CaSO4.2H2O OM المتبادل cm Na العمق

Meq/100gsoil       %                          

0 -20     1.4 8.8 15.9 ND ND 0.4 

20-42 3.0 9.2 32.6 ND 2.96 1.2 

42- 55  1.1 8.8 12.5 ND ND 0.3 

55-70 0.3 6.5 4.6 ND ND 0.2 

70-94 0.3 6.6 4.5 ND ND 0.1 

 

   براك قةبمنط قطاع في التربة قوام يبين (4) جدول                                  

 القوام الطين السلت الرمل  cm  العمق

% 

 طمي رملي 9.0 6.3 84.7 0-10

 طمي رملي 9.0 6.5 84.5 10-23

 طمي رملي 9.0 10.0 81.0 23-38

 طمي رملي 7.7 17.3 75.0 38-70
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 براك بمنطقة لقطاع 1:1 تربة لمستخلص الكيميائية الخواص بعض يبين (5) جدول

 العمق

cm 

PH EC 

ds/m 

Na Ca Mg K Cl SO4 HCO3 CO3 

Meq/l 

0-10 7.0 3.38 8.17 28.36 6.9 1.54 6.0 22.0 0.1 ND 

10-

23 

7.8 1.98 6.96 8.72 3.2 1.15 5.8 14.1 0.6 ND 

23-

38 

6.6 4.30 9.22 40.9 6.3 2.05 6.2 51.8 0.4 ND 

38-

70 

6.7 3.66 8.35 38.52 6.0 1.67 4.6 49.2 0.5 ND 

 

 براك بمنطقة قطاع لتربة الكيميائية الخواص بعض نيبي (6) جدول

 CEC ESP CaCO3 CaSO4.2H2O O.M المتبادل cm Na العمق

Meq/100soil % 

0-10 1.5 5.5 27.5 0.5 ND 0.32 

10-23 0.6 5.4 11.1 1.0 ND 0.10 

23-38 1.6 5.7 28.1 1.0 2.72 0.07 

38-70 1.2 7.1 16.9 0.5 2.70 0.05 
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 اقار بمنطقة لقطاع التربة قوام يبين (7) جدول

 القوام الطين السلت الرمل cm العمق

% 

 رملي طمي 17.4 23.4 59.2 0-18

  رملي طيني طمي 23.8 18.9 57.3 18-29

 رملي طيني طمي 21.6 20.9 57.5 29-45

 رملي طيني طمي 21.1 22.4 56.5 45-80

 رملي طمي 18.2 21.6 60.2 80-100

 

 اقار بمنطقة تربه قطاع في(1:1) لمستخلص الكيميائية الخواص يبين(8) جدول

 cm PH ECالعمق

ds/m 

Na Ca Mg K CL SO4 HCO4 CO3 

Meq/l                                        

0- 18 6.3 10.59 76.5 25.6 30.8 15.4 40.8 107.5 0.3 ND 

18- 29 5.1 50.11 288.7 147.7 329.7 20.5 391.2 397.9 0.3 ND 

29-45 4.5 26.07 128.7 ND 290.0 0.8 137.2 281.1 0.3 ND 

45-80 4.7 6.03 21.6 31.52 6.88 0.5 19.4 41.0 0.2 ND 

80-100 3.9 6.27 26.7 30.8 4.2 0.1 24.4 36.2 ND ND 
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 اقار بمنطقة تربه قطاع في(1:1 )لمستخلص الكيميائية الخواص يبين(9) جدول

 CEC ESP CaCO3 CaSO4.2H2O OM المتبادل cm Naالعمق

Meq/100soil                         % 

0-18 0.5 8.7 5.7 ND 3.2 0.3 

18-29 0.8 8.1 9.8 ND 5.5 0.2 

29-45 0.6 7.6 7.8 ND 8.5 0.2 

45-80 0.4 7.0 5.7 ND 15.2 0.1 

80-100 0.4 6.9 5.8 ND 9.4 0.1 

 

 محروقه بمنطقة لقطاع تربةال قوام يبين (10)جدول

 القوام الطين السلت   الرمل   cmالعمق

% 

 طمي رملي 8.6 6.4 85.0 0-28

 رملي طيني طمي 29.0 15.0 56.0 28-44

 رملي طيني طمي 23.0 12.0 65.0 44-70

 رملي طيني 48.5 1.4 50.1 70-100
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 محروقه بمنطقة لقطاع 1:1 تربة لمستخلص الكيميائية الخواص بعض يبين (11) جدول

 cm PH ECالعمق

ds/m 

Na Ca Mg K CL SO4 HCO4 CO3 

Meq/l                                                 

0-28 6.8 45.9 530.1 79.0 74.0 20.1 500.9 201.0 0.5 ND 

28-44 6.7 4.6 16.0 34.0 7.6 1.8 15.2 46.2 0.2 ND 

44-70 6.1 3.8 11.5 32.2 5.2 1.3 7.2 42.5 0.2 ND 

70-

100 

5.3 4.3 15.3 32.6 7.2 1.5 9.6 46.0 0.1 ND 

       

 محروقه بمنطقة تربه قطاع في(1:1 )لمستخلص الكيميائية الخواص يبين(12)جدول

 CEC ESP CaCO3 CaSO4.2H2O OM المتبادل cm Naالعمق

Meq/100soil                           % 

0-28 2.5 9.4 26.6 ND 2.72 0.7 

28-44 1.6 15.8 10.1 ND 2.47 0.2 

44-70 0.6 15.6 3.8 ND 2.20 0.1 

70-100 0.5 13.0 3.8 ND 2.58 0.1 
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 قطة بمنطقة لقطاع التربة قوام يبين (13) جدول

 القوام الطين السلت الرمل cm العمق

% 

  رملي طيني طمي 32.45 7.31 60.24 0-15

 رملي طيني 39.76 9.28 50.96 15-35

 رملي طيني طمي 32.48 11.4 56.12 35-50

 رملي طيني طمي 31.48 17.4 51.12 50-70

 رملي طيني طمي 35.76 17.28 46.96 70-95

 

 قطة بمنطقة تربه قطاع في(1:1 )لمستخلص الكيميائية الخواص يبين(14) جدول

 cm PH ECالعمق

ds/m 

Na Ca Mg K CL SO4 HCO4 CO3 

Meq/l                                  

0-15 6.3 29.17 253.9 37.8 36.8 22.56 225.5 125.0 0.25 ND 

15-35 5.7 6.81 45.2 25.8 13.4 5.38 24.6 64.6 0.36 ND 

35-50 4.9 6.53 41.74 24.6 12.8 4.62 24.4 59.9 0.24 ND 

50-70 4.9 5.77 31.3 29.8 10.6 3.85 24.2 51.1 0.18 ND 

70-95 5.0 5.40 27.83 31.2 4.8 3.08 23.8 34.4 0.26 ND 
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 قطة بمنطقة تربه قطاع في(1:1) لمستخلص الكيميائية الخواص يبين(15) جدول

 CEC ESP CaCO3 CaSO4.2H2O OM المتبادل cm Naالعمق

Meq/lsoil                         % 

0-15 3.0 16.75 17.9 ND 2.45 0.25 

15-35 1.7 16.52 10.2 ND 2.48 0.15 

35-50 1.6 17.0 9.4 ND 2.74 0.10 

50-70 1.3 16.3 7.9 ND 2.68 0.06 

70-100 2.0 17.2 11.6 ND 2.46 0.05 

 

  برقن بمنطقة لقطاع التربة قوام يبين (16)جدول                    

 القوام الطين السلت الرمل cm العمق

% 

 طمي رملي 11.8 3.3 84.9 0-25

 رملي 6.8 4.3 88.9 25-50

 رملي 7.1 4.3 88.6 50-80

 

 برقن بمنطقة تربه قطاع في(1:1) لمستخلص الكيميائية الخواص يبين(17) جدول                   

 cm PH ECالعمق

ds/m 

Na Ca Mg K CL SO4 HCO4 CO3 

Meq/l                                     

0-25 6.9 9.8 76.5 29.8 12.2 4.9 54.2 69.1 0.7 ND 

25-50 6.9 4.9 25.4 8.2 29.2 6.7 14.4 50.2 0.6 ND 

50-80 7.1 0.7 4.4 1.8 0.6 0.5 2.4 4.4 0.6 ND 
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 برقن بمنطقة تربه قطاع في(1:1) لمستخلص الكيميائية الخواص يبين(18) جدول

 CEC ESP CaCO3 CaSO4.2H2O OM المتبادل cm Naالعمق

Meq/100soil                             % 

0-25 0.15 3.13 4.8 ND 0.32 1.3 

25-50 0.09 2.78 3.2 ND 0.50 0.3 

50-80 0.12 3.65 3.3 ND 0.57 0.1 

 

 الزهرة بمنطقة لقطاع التربة قوام يبين (19)جدول

 القوام الطين السلت الرمل cm العمق

% 

 رملي 2.3 9.0 88.7 0-25

 طمي رملي 4.5 13.0 82.5 25-56

 طمي رملي 2.2 16.0 81.8 56-80

 طمي رملي 9.2 12.0 78.8 80-115
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 الزهرة بمنطقة تربه قطاع في(1:1 )لمستخلص الكيميائية الخواص يبين(20) جدول

 cm PH ECالعمق

ds/m 

Na Ca Mg K CL SO4 HCO4 CO3 

Meq/l                                       

0-25 6.9 3.87 10.4 33.6 4.6 1.30 9.4 40.7 0.6 ND 

25-56 6.8 3.66 8.7 33.2 4.2 1.03 12.4 34.9 0.4 ND 

56-80 6.7 4.67 17.4 27.6 15.8 1.54 15.8 45.7 0.5 ND 

80-

115 

6.8 9.14 69.6 28.0 12.0 3.33 22.0 61.8 0.5 ND 

 

 الزهرة بمنطقة تربه قطاع في(1:1) لمستخلص الكيميائية الخواص يبين(21) جدول

 CEC ESP CaCO3 CaSO4.2H2O OM المتبادل cm Naالعمق

Meq/100soil                         % 

0-25 ND 2.7 ND 1.8 1.96 0.19 

25-56 ND 4.8 ND ND 1.07 0.15 

56-80 ND 2.6 ND ND 2.25 0.0 

80-115 ND 4.0 ND 23.0 0.01 0.03 
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 العرايسيه قصر بمنطقة لقطاع التربة قوام يبين (22) جدول

 القوام الطين السلت الرمل cm العمق

% 

 طمي رملي 12.7 1.3 86.0 0-25

 رملي طمي 10.6 23.4 66.0 25-50

  رملي طمي 9.8 22.3 67.9 50-70

 رملي طمي 17.8 13.3 68.9 70-90

 

 العرايسيه قصر بمنطقة تربه  قطاع في(1:1 )لمستخلص الكيميائية الخواص يبين(23) جدول

 cm PH ECالعمق

ds/m 

Na Ca Mg K CL SO4 HCO4 CO3 

Meq/l                                       

0-25 7.5 99.3 1078.3 33.2 17.8 115.4 872.8 330.0 0.58 ND 

25-50 7.3 31.2 26.2 45.1 22.3 105.1 243.4 189.0 0.34 ND 

50-70 7.5 49.2 391.3 37.3 59.1 197.4 378.8 208.0 0.36 ND 

70-90 7.8 32.6 278.3 72.2 34.5 130.8 237.4 234.0 0.48 ND 
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 العرايسيه قصر بمنطقة قطاع في(1:1) لمستخلص الكيميائية الخواص يبين(24) جدول

 CEC ESP CaCO3 CaSO4.2H2O OM المتبادل cm Naالعمق

Meq/100soil                          % 

0-25 0.2 4.53 4.4 ND 2.67 0.067 

25-50 0.21 3.83 5.5 ND 5.5 0.050 

50-70 0.28 4.74 5.91 ND 1.35 0.050 

70-90 0.229 6.04 3.8 ND 0.0 0.050 

 

 ونزريك بمنطقة لقطاع التربة قوام يبين ( 25) جدول

 القوام الطين السلت الرمل cm العمق

% 

 ليرم 8.3 6.5 85.2 0-10

 رملي 6.8 5.3 87.9 10-50

 رملي 1.2 9.3 89.5 50-80

 رملي 1.2 8.3 90.5 80-115
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 ونزريك بمنطقة تربه قطاع في(1:1) لمستخلص الكيميائية الخواص يبين(26) جدول

 cm PH ECالعمق

ds/m 

Na Ca Mg K CL SO4 HCO4 CO3 

Meq/l                                         

0-10 8.1 53.14 556.6 37.6 36.4 55.7 447.0 22.0 0.72 ND 

10-50 9.3 2.46 21.91 0.56 0.28 2.18 16.6 4.18 1.74 1.9 

50-80 7.3 2.32 20.87 0.52 0.26 1.67 18.2 5.06 0.76 ND 

80-

115 

6.9 2.52 22.61 0.64 0.32 2.31 17.8 7.76 0.54 ND 

 

 ونزريك بمنطقة تربه قطاع في(1:1) ستخلصلم الكيميائية الخواص يبين(27) جدول

 CEC ESP CaCO3 CaSO4.2H2O OM المتبادل cm Naالعمق

Meq/100soil %                              

0-10 0.65 6.3 10.3 0.32 1.45 0.1 

10-50 0.61 5.0 12.2 0.41 ND 0.1 

50-80 0.71 4.2 16.9 0.20 ND 0.1 

80-115 0.51 3.1 16.5 ND 1.02 0.1 
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 تمسان بمنطقة لقطاع التربة قوام يبين (28) جدول

 القوام الطين السلت الرمل cm العمق

% 

 رملي طمي 19.1 4.3 76.6 0-15

 طمي رملي 12.1 13.8 74.1 15-30

 طمي رملي 6.5 18.0 75.5 30-50

 طمي رملي 7.5 19.4 73.1 50-78

 طمي رملي 11.5 15.4 73.1 78-95

 

 تمسان بمنطقة تربه قطاع في( 1:1)لمستخلص الكيميائية الخواص يبين(29) جدول                    

 cm  PH ECالعمق

ds/m 

Na Ca Mg K CL SO4 HCO

4 

CO

3 

Meq/l                                       

0-15 7.

2 

175.

8 

2017.

4 

69.

0 

77.

0 

102.5

6 

2292.

0 

15.3 0.54 ND 

15-30 6.

6 

29.7 274.7

8 

43.

0 

14.

0 

25.64 237.4 119.

5 

0.38 ND 

30-50 6.

5 

19.9

2 

191.3 39.

6 

10.

8 

17.95 160.8 98.5 0.4 ND 

50-78 7.

0 

10.1

9 

83.48 28.

4 

10.

6 

10.26 51.6 81.0 0.68 ND 

78-95 6.23.8 599.537.15.12.82 184.8 111.0.52 ND 
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7 7 6 2 9 

 

 تمسان بمنطقة تربه قطاع في(1:1 )لصلمستخ الكيميائية الخواص بين(30) جدول

 CEC ESP CaCO3 CaSO4.2H2O OM المتبادل cm Naالعمق

Meq/100soil                         % 

0-15 1.2 5.6 21.4 2.0 2.82 1.3 

15-30 0.9 5.1 17.6 4.5 2.46 0.2 

30-50 0.50 4.6 10.9 5.5 3.12 0.2 

50-78 0.45 4.5 10.0 0.8 0.01 0.2 

78-95 0.60 6.4 9.4 4.5 0.47 0.1 

  

 ادري بمنطقة لقطاع التربة قوام يبين (31) جدول

 القوام الطين  السلت الرمل cm العمق

% 

 طمي رملي 1.76 10.0 88.24 0-15

 طمي رملي 8.9 19.0 72.1 15-30

 طمي رملي 6.9 14.0 79.1 30-50

 طمي رملي 9.9 10.0 80.1 50-82

 

 

 



 

8102816 

 

 8102

 ادري بمنطقة تربه قطاع في(1:1) لمستخلص الكيميائية الخواص يبين(32) جدول               

العمق

cm 

PH EC 

ds/m 

Na Ca Mg K CL SO4 HCO

4 

CO

3 

Meq/l                                        

0-15 6.

4 

165.

9 

1808.

7 

116.

0 

74.

0 

164.1 2082 77.

6 

0.28 ND 

15-30 6.

4 

149.

9 

1669.

6 

102.

0 

59.

0 

120.5

1 

1888 63.

9 

0.26 ND 

30-50 6.

7 

24.8 191.3 52.2 6.6 25.1 209.

2 

60.

5 

0.4 ND 

50-82 6.

9 

24.4 19.57 49.6 6.2 192.3 208.

6 

56.

8 

0.56 ND 

 

 ادري بمنطقة تربه قطاع في(1:1) لمستخلص الكيميائية الخواص يبين(33) جدول                  

 cm Naالعمق

 المتبادل

CEC ESP CaCO3 CaSO4.2H2O OM 

Meq/100soil                                    % 

0-15 2.1 6.1 34.4 ND 2.45 1.7 

15-30 2.0 6.4 31.2 4.3 2.58 1.5 

30-50 1.2 6.7 17.9 ND 1.86 0.3 

50-82 0.6 7.0 8.5 1.3 0.05 0.3 
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 العامة المناقشة

 اندماجها بضعف وتتميز واضح هو كما خفيف المناطق اغلب في التربة قوام ان الي (34) جدول نتائج تشير

 الترب هده تتمتع ومتماسك ثقيل قوامها التي المناطق في بينما . الصحراوي لمناخها راجع ودلك تفككها وشدة

ـ وارتفاع – بالماء االحتفاظ علي قدرتها مثل الجيدة الصفات ببعض  النوعي السطح مساحة وكبر (CEC) ال

 شدة -: مثل الزراعية الناحية من مرغوبة الغير الصفات بعض التربة اكساب الي يؤدي الطين دةزيا ولكن

 في الحرارة درجة انخفاض – التهوية سوء – الرطوبة بزيادة االلتصاق شدة – والتشقق الجفاف عند التماسك

ةال اضافة -: التالية االساليب باتباع الترب هده مثل استصالح ويمكن الشتاء فصل  الحراثة – العضوية ماد

 فقد القوام الي باإلضافة . زراعية دورات واتباع الزراعة تنظيم – الري تنظيم – صرف شبكات انشاء– والعزيق

 يكون قد ودلك اقار في وخاصة ( منخفض الي متعادل من) التفاعل درجة في بانخفاض المناطق هده تميزت

 بالجدول الموضحة النتائج ومن والومنيوم والمنجنيز بريتاتالك مثل حامضي تأثير دات عناصر لوجود نتيجة

ـ دات المناطق في وخاصة مرتفعة نسبتها الكبريتات بان يتضح السابق  هده ان وحيث . المنخفضةPH  ال

 الي يتحول تأكسده عند والدي FeS الحديد كبريتيد ينتج الكبريتات مع الحديد تفاعل فعند بالحديد غنية المناطق

ـ ويخفض النباتات نمو علي يؤثر بدوره والدي ريتيككب حامض  سوء بسبب وكدلك 1985 ) ,هنريPH (ال

 مختزلة حالة في بالتربة والمنجنيز الحديد يصبح حيث االكسجين نسبة في انخفاض من صاحبة وما الصرف

 Gleyed , ال االختز  بأفق يسمي ما مكون وقطه اقار منطقة في كما مسود او مزرق رمادي الي لونها ويتحول

Horizon 

فأن بعض ، وادا كانت الظروف متدبدبة بين االكسدة واالختزال والتي قد تنتج من تدبدب مستوي الماء االرضي  

الحديد يتأكسد مكون الوان صفراء بنية او بنية محمرة وفي هده الحالة فأننا نجد مظاهر االكسدة واالختزال 

ين مظاهر االكسدة واالختزال بالتبقع اما في حالة ارتفاع مستوي الماء مجتمعة باالفق نفسه ويسمي هدا الخلط ب

االرضي فأن مظاهر االكسدة واالختزال قد تمتد لتشمل كل القطاع وهدا التحول كما هو معروف يصاحبه 

 العمق متوسطة تعتبر المنطقة  في هده التربة إلعماق بالنسبة .   1987 )يوسف)انخفاض في درجة التفاعل 

 مناطق اغلب في المؤثر العمق عند جدا عالية ملوحة وجود الي النتائج تشير (32)جدول  في.  عامة ةبصف
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 االمور من ولكن , الملوحة فمتوسطة وونزريك الزهرة اما , ضعيفة ملوحة دات فهي وبرقن براك ماعدا الدراسة

 لنمو ضررا اكثر كان السطح من ريبق كان فكلما الملحي االفق عمق هو الترب هده في معرفتها الواجب الهامة

 هده من التخلص يمكن . ادري – تمسان – القصر- برقن– قطه– محروقه -اقار– اشكده في كما النبات

 تسببه الدي الضرر مدي في تتباين التربة هده في االمالح نوعية ان كما . الجيد والصرف بالغسيل المشكلة

 االمالح ازاله فان (%15) عن ESPالـ بها يزيد التي الصوديه الحاالم هي للنباتات ضرر فأكثرها , للنباتات

 جيدة تبقي قد الصوديه الترب ان من الرغم وعلي , فقط ملحية التربة كون حالة في منه اكبر تحديا يعتبر منها

 امر غسيلال في االستمرار يصبح االمالح تركيز تقليل وبمجرد انه اال االمالح بها وجدت طالما والنفاذية البناء

 إلزالة الالزمة التدابير اخد دون صودية ملحية ترب غسيل محاولة عدم ضرورة الي االشارة وتلزم , ممكن غير

 , الصوديوم محل يحل لكي الجبس مثل مصلحة مواد اضافة يجب انه حيث , داته الوقت في المتبادل الصوديوم

 واكثرها   (35) الجدول في الواضحة المناطق في كما الكلوريديه االمالح الضرر في الصوديه االمالح وتلي

 عادة لألمالح تراكم يحدث . الملحية الشائعة الترب من الدراسة مناطق ترب وتعتبر الكبريتية االمالح هي مالئمه

 نتجت وقد البخر طريق عن الماء فقد داتيا تشجع التي الحالة وهي الصرف سوء من تعاني التي الترب في

 او مناسب غسيل توفير دون مالحة ري مياه إلضافة نتيجة الدراسة مناطق من اماكن عدة في ملحية ظروف

 المناطق بهده المستنقعات انتشار ان كما االرضي الماء مستوي ارتفاع الي ادي مما بكثرة الماء اضافة بسبب

 افاق وجود روريالض من ليس ) , 5شكل  (ملحية قشور مكونة السطح علي االمالح تتزهر جفافها عند والتي

 استكمال من التربة تتمكن وال الملوحة تتأرجح قريب ارضي ماء مستوي وجود فعند التملح عالية الترب في ملحية

 , ادري وكدلك , الملحي االفق بها يتكون لم هدا ومع الملوحة شديدة تعتبر اقار فمنطقه االفاق تكوين متطلبات

 تحتوي فهي المناطق باقي اما , الصودي االفق بها يتكون ولم راكب مثل الصوديه عالية األخرى االفاق وبعض

 يسمي والدي المتصلب الجبسي افق بها ظهر فقد اقار منطقه اما . ملحية سطحية تحت تشخيصيه افاق علي

Petro Gypsic Horizon  , 70) العمق عند متصلبة طينيه طبقة بها الحفر اعاق قد محروقة منطقة اما-

 مراحل حدوث احتمال فهناك قطة منطقة اما . االصل مادة C الطبقة انها اساس علي يصنف والدي (سم100

 من انه حيث (سم( 35-15) العمق عند الظهور علي قارب او Argilic Horizon الطيني االفق لتكوين تطور

 (%39.7) الي وصلت وهنا (%40) الي الطين نسبة وصول الطيني االفق متطلبات الستكمال الواجبة الشروط
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 االمريكي التصنيف يبين والدي (41) بالجدول موضح هو كما) Argilic Horizon طيني افق نعتبره فقد لدا

 . المناطق هده لترب الحديث

 المدروسة للقطاعات المؤثرة لألعماق النهائية النتائج يوضح (34) جدول

 سطحي تحت االفق العمق PH السائد القوام المنطقة

 ملحي 94 متعادلة يرمل طمي  اشكده

 يوجد ال 70 متعادلة طمي رملي براك

 الحموضة من قريبه رملي طيني طمي اقار

  حامضيه الي

 الجبسي 100

 – طمي رملي محروقه

 رملي طيني

 الي متعادل من

 مائل

 الكامبيك 100

 التعادل من قريبة رملي طيني طمي  قطة

 من قريبه الي

  الحامضية

 طيني 95

 يوجد ال 80 متعادلة طمي رملي-رملي برقن

 يوجد ال 115 متعادلة طمي رملي-رملي  الزهرة

 طمي– طمي رملي  القصر

 رملي

 ملحي 90 قلويه الي متعادلة

 يوجد ال 115 قلويه الي متعادلة رملي ونزريك

 رملي– رملي طمي تمسان

 طمي

 ملحي 95 متعادلة

 ملحي 82 التعادل من قريبه طمي رملي ادري
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 القطاعات جميع في االمالح توزيع يوضح (35) جدول

 العمق المنطقة
 المؤثر

EC 
 من تتراوح

 العمق
 االكثر
 ملوحة

ESP الكبريتية االمالح الكلورديه االمالح 

- 7.3 44.7 اشكده
124.9  

 -------------- اشكده >15 20-40

-1.9 2.4 براك
4.30 

 براك --------- 15 > 23-38

-6.03 17.6 اقار
50.11 

 اقار ---------- 15 > 18-29

-3.8 18.3 محروقه
54.9 

 محروقه ----------- 15 > 0-18

-5.4 9.22 قطه
29.17 

 قطه ------------ 151 > 0-15

-0.7 3.93 برقن
9.8 

 برقن ----------- 15 > 0-25

-3.6 5.05  الزهرة
9.14 

80-
115 

 الزهرة ---------- 15 >

-31.2 49.2 القصر
99.3 

 ---------- صرالق 15 > 0-25

-2.3 7.5 ونزريك
53.14 

 ------------ ونزريك 15 > 0-10

-10.2 41.7 تمسان
175.8 

 ---------------- تمسان 15 > 0-15

-24.4 62.0 ادري
165.9 

 ---------------- ادري   15 > 0-15
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ABSTRACT 

this study was conducted with the objective in mind is to know the spread  and 

distribution of the saline soils in some areas of Wadi Alshati specifically , in Ashkdh 

,Braque  ,Agaar ,Mahrooga, Goota,Brguen ,Alzra ,Gaswr Aeraise ,Wnzureik Tumsan, 

and Adree. A soil profile representing each area was selected . Soil samples were 

collected from each horizon in these profiles for physical and chemical tests and the 

areas surrounding them were described the results obtained from this study indicate 

that there is a very high salinization especially in the surface or near the surface 

layers of the soils in some of these areas  the electrical conductivity  of the 1:1 soil 

water extract variesin these high salinity layers from 54.9 ds/m in Mahrogh to 175.8 

ds/m in Tumsan. 

Gypsum also was found in high percentages in some of these areas. interestingly , 

the PH in subsurface layers of Agar Mahrgh and Goota as low as 3.9 , 5.3 and 4.9 

, respectively.  . 

Generally , and according to the Great Man-Made River soil studies guidelines 

these soils belong to the orders of Aridsols and Entisols according the American soil 

taxsonomy system . . 
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ــــق ــــ ـــــ ـــــ  المالحــــ

 االمريكي الملوحة مختبر تصنيف يبين (36) جدول

 للصوديوم المئوية النسبة  التربة تفاعل الكهربي التوصيل التربة صنف
 المتبادل

 15 من اقل 8.5 من اقل 4 من اقل ملحيه غير تربة
 15 من اقل 8.5 من اقل 4 من اكثر  ملحية تربة
 15 من اكثر 8.5 من اقل 4 من اكثر صودية ملحية تربة
 15 من اكثر 8.5 من اكثر 4 من اقل صودية تربة

  ( 1954 االمريكية المتحدة بالواليات التربة ملوحة معمل تقسيم حسب)

 التربة في العضوية المادة درجات يبين (37) جدول

 % العضوية المادة الدرجة
 1.5 من اقل منخفضة
 3 - 1.5  متوسطة
 3 من اكبر مرتفعة
 (1987 )الصناعي النهر دراسات

 التربة في الكالسيوم كربونات درجات يبين (38) جدول

 % الكالسيوم كربونات الدرجة
 0.5 من اقل جيريه غير
  5 -0.5 جدا ضعيفة بدرجة جيرية
 10 – 5  ضعيفة بدرجة جيرية
 15 -10  جيرية
 25- 15  متوسطة بدرجة جيرية
 50 -25 مرتفعة بدرجة جيرية
 50 من اكبر جدا جيرية
 (( 1987 الصناعي النهر دراسات
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  المحاصيل وانتاج بنمو الملوحة عالقة يبين  (39)جدول                         

 18 من اكبر 18 - 8 8 - 4 4 -2 2- 0
 وعادة ملحية غير
 تأثير ليهم ما

 االمالح

 قد بسيطة ملوحة
 علي تؤثر

 الحساسة المحاصيل
 للملوحة

 متوسطة ملوحة
 معظم علي تؤثر

 المحاصيل

 قد عالية ملوحة
 فقط تتحملها

 التي المحاصيل
  الملوحة تتحمل

 قد جدا عالية ملوحة
 قليلة نباتات تتحملها
 الملوحة تقاوم

 ((1995محمود بن     

 

 للملوحة اتاتالنب تحمل يبين (40)جدول

 الخضروات المحاصيل الفاكهة اشجار التحمل درجة
 الجزر , البنجر القطن,الشليم,البنجر النخيل عالية

 ,االرز ,البيضاء الدرة الزيتون,العنب,التين,الرمان متوسطة
 البرسيم, الكتان ,القمح

 الخس ,القرنبيط ,الكرنب
 الطماطم , البصل ,

 الفول , البازالء ,البطاطا الصفراء الدرة التفاحيات , الحمضيات منخفضة
 (  (1995محمود بن                                 

  القطاعات هده لترب االمريكي التصنيف يبين (41)جدول                           

 المجموعة تحت  العظمي المجموعة  الرتبة تحت الرتبة المنطقة
 Aridisols Salids Torri Salids Typic Torri اشكدة

Salids 
 Entisols Orthints Torri Orthints Typic Torri براك

Orthints 
 Aridisols Petro Gypsid Torri Petro اقار

Gypsid 
Typic Torri 
Petro  Gypsid 

 Aridisols Cambids Haplo محروقة
Cambids 

Typic Haplo 
Cambic 

 Aridisols Argids Torri Argids Typic Torri قطة
Argids 

 Entisols Orthints Torri Orthints Typic Torri برقن
Orthints 

 Entisols Orthints Torri Orthints Typic Torri الزهراء
Orthints 
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 Aridisols Salids Torri Salids Typic Torri العرايسية قصر
Salids 

 Entisols Psamments Torro ونزريك
Psamments 

Typic Torri 
Psamments 

 Aridisols Salids Torri Salids Typic Torri تمسان
Salids 

 Aridisols Salids Torri Salids Typic Torri ادري
Salids 

 

ــع ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ  :المراجـ
 : ةالعربي المراجع 

 .المساحة مصلحة , 1ط التخطيط امانة اصدار (1978) لليبيا الوطني االطلس 1-

 . ( الزراعية االمكانية , خواصها ’ تصنيفها , تكوينها ) الليبية الترب (1995) رمضان حالد محمود بن 2-
 . ليبيا , العلمي للبحث القومية الهيئة

 التفصيلية التربة دراسات. الصناعي النهر مشروع وادارة تنفيد جهاز (1987) الصناعي النهر دراسات 3-
 . وسرت وسواوه القرضابية سهل لمنطقة

 ترجمة , نيويورك , وابنائه وايلي جون دار (السادسة الطبعة) التربة علم اساسيات (1985) فوت دز هنري-4
 . العابدين زين عبداهلل انجي مراجعة . مصطفي طاهر احمد

ا و نشأة (1987) فوزي احمد يوسف- 5  جامعة– المكتبات شئون عمادة : الناشر , االراضي وتقسيم مورفولوجي
 . اضالري – سعود الملك
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1-Black , C.A,  D.D Evans , J.L.. E.Clark.(1965)  Methods of Soil Anaiyss , Part 2 

 chemical and microbiological properties  Wite,L E Ensminger , and F. American 

society of agronomy  , Inc , Pubisher , Madison Wisconsin U S  . 
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 في منطقة مسالتة( المدارس)التوزيع المكاني للخدمات التعليمية 

 

 يوسف مفتاح طالب    3 د

    ربيع عبد هللا ابوعنيزة3 أ

 كلية اآلداب والعلوم مسالتة    

 جامعة المرقب 

 

 :  مقدمة

 ُتعد الخدمات التعليمية من أهم الخدمات في أي منطقة ، لذلك اهتمت أغلب الدول

بذلك لما لها من دور كبير في التنمية البشرية وبالتالي من المخططات والبرامج 

 .التنموية بشكل عام 

كما ُتعتبر الخدمات التعليمية إحدى مالمح التحضر في المجتمعات المعاصرة، 

وواحدة من المواضيع الحيوية التي تشغل بال المخططين وصانعي القرار، وتشير 

بأنها تغيير في المجتمع لتحقيق رفاه الفرد من جيل إلى جيل،  إحدى تعريفات التنمية

من أجل توسع خياراته في الصحة والتعليم والدخل، وتوسيع حرياته وفرض 

(22)مشاركاته الفعالة في المجتمع
 . 

 دور) مراحلها بكافة التعليمية المؤسسات توفير إلى جاهدة الحكومات تسعى لذلك

 تقدمها عجلة تسريع أجل من( امعاتج مدارس،، أطفال رياض حضانة،

 ألفرادها، خدمات من يتوفر بما الشعوب وتحضر تقدم درجة تقاس إذ وازدهارها،

 مطابقتها ومدى الخدمات هذه بنوعية وإنما فقط الخدمات هذه بكمية ليس لكن

 .الدولية والمواصفات للمعايير

ى إلى االهتمام ومع ارتفاع مستوى التحضر على مستوى العالم ، األمر الذي أ دَّ

بنمط توزيع خدمات التعليم ، فهناك مدارس تعاني من مشاكل سواًء في اختيار 

مواقعها أو عدم تناسب أحجامها مع عدد طالبها أو صعوبة الوصول إليها، ونتيجًة 

لزيادة معدالت التحضر مع زيادة أعداد السكان في منطقة مسالتة فمن المفروض 

الخدمات التعليمية وتوزيعها بشكل يتماشى مع أعداد  أن تواكب هذه الزيادة في
                                                                 

22
 

) - 
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السكان وتوزيعهم في المنطقة ، وبناًء على ذلك تظهر مشكلة البحث في هذا التساؤل 

 .إلى أي مدى يتوافق التوزيع المكاني للمدارس مع توزيع السكان وكثافتهم ؟ 

هذه الدراسة، فمن خالل التساؤل سالف الذكر يتجلى للقارئ األهداف المرجوة من 

حيث تسعى إلى التعرف على أهمية توزيع المدارس بالمنطقة بما يتماشى مع توزيع 

السكان، حيث الكثافة السكانية بالمنطقة تشتد في بعض القرى، وقد تكون معدومة 

في غيرها، فالهدف من الدراسة هو توضيح الواقع لتوزيع المدارس وطرحها على 

ذها في عين االعتبار في الخطط المستقبلية جهات االختصاص والمسؤولة ألخ

 .للمنطقة من الخدمات التعليمية 

ومن خالل تحقيق األهداف تبرز األهمية لهذه الدراسة التي تكمن في أهمية 

الموضوع الذي تتناوله ومن تم التوصل إلى نتائج ومقترحات، وللوصول إلى ذلك 

تمدت هذه الدراسة على المنهج يجب أن يتبع البحث منهجاَ علميَا دقيقاً، لذا اع

الوصفي، باإلضافة إلى استخدام المنهج التحليلي الذي يعتمد على جمع البيانات 

والمعلومات من مصادرها المختلفة ثم عرضها باألساليب االحصائية لغرض 

الوصول إلى النتائج المطلوبة، والمنهج التاريخي وذلك لسرد المراحل التاريخية 

 .دمات التعليمية بالمنطقة التي مرت بها الخ

 :الموقع الجغرافي والحدود والمساحة -

 09.  09 – 09.  92منطقة مسالته تقع في شمال غرب ليبيا بين خطي طول 

شماالً، كما هو مبين في  98.  96 – 98.  89شرقاً، وبين دائرتي عرض 

(0)الخريطة
 . 

جبل الغربي الممتد على كما تتمركز المنطقة على الحافة الشمالية الشرقية من ال

شكل قوس من عند الحدود التونسية في منطقة وازن إلى رأس المسن على البحر 

المتوسط غرب مدينة الخمس، ومن تم فإن منطقة الدراسة هي منطقة جبلية يبلغ 

م فوق مستوى سطح البحر، حيث يحدها من جهة الشمال  991متوسط ارتفاعها 

ترهونة ومن الشرق منطقة الخمس وزليتن  منطقة الخمس، ومن الجنوب منطقة

ومن الغرب منطقة قصر األخيار والقره بوللى، وهذا الموضع المتميز سهَّل لها 

االتصال بالمدن األخرى بل التداخل أحياناً بينها وبين المناطق المجاورة وال سيما 

 .منطقة ترهونة الواقعة على نفس امتداد الجبل الغربي 

كم 0191سالتة حوالي تبلغ مساحة منطقة م
8

وتنقسم هذه إلى أربعة أقسام إدارية  

 : رئيسية وهي 
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وتسمى المدينة أو السوق أحياناً ، وقديما القُُصبات  : منطقة الوسط وضواحيها - 1

 -المسيد  -الدوكالي  -األشراف  -القلعة  -وتشمل محالت سكنية وهي ، السوق 

 . وادي أوعيني  -الفاسي 

 -المعطن  -وهي تشتمل على ثالثة محالت وهي ، القطارة  :مرة منطقة العما - 2

 .الوادي 

 . قصر الجديد  -وتشمل محلة الخشش  :منطقة قصر الجديد  - 4

 . سم الديس  -وهي تشمل بناصر  :منطقة بناصر  - 3

وبذلك فمنطقة مسالتة تشمل أربعة عشر محلة وهذا ما هو معتمد لذا السجل المدني 

 . بالمنطقة 
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 : السكان  -

تعد دراسة السكان ذات أهمية كبيرة في تخطيط وتطوير المدن ودراسة األقاليم 

التابعة لها ، حيث تبرز أهمية هذا النوع من الدراسة في تباين وتوزيع وتركيب 

السكان ، اختالف الكثافة ، والحجم والتنمية االقتصادية واالجتماعية ألي بلد ، حيث 

المتعلقة بالسكان أن العنصر البشري يمثل األداة الفعالة في أشارت بعض الدراسات 

وعليه فإن السكان هم أداة التخطيط .البناء االقتصادي السياسي واالجتماعي للدول 

وهم في الوقت نفسه هدفه وغايته ، أما من حيث توزيع خدمات التعليم فمعرفة عدد 

 .السكان وخاصة النوعي فهو ذات اهمية 

نسمة، بعد أن كان في سنة  92106م بلغ 0229مسالتة في  إن سكان منطقة

نسمة ، وبمعدل زيادة سكانية  09962نسمة ، أي بزيادة سكانية  99892م 0229

، وهو مرتفع في حينه عن معدل النمو في ليبيا بصفة عامة في ذلك  988بلغت 

ادية الوقت ، وذلك لطبيعة المنطقة ذات الطابع الريفي مع تحسن لظروف االقتص

نسمة أي  61111م بلغ عدد سكان المنطقة حوالي 8116واالجتماعية ، وفي سنة 

م أي بمعدل نمو 0229نسمة عما كانت في سنة  01229بزيادة سكانية مقدارها 

082  والمالحظ أن فترة النمو المرتفع تميزت بهذه الفترة التي بلغت ما بين ،

، ويرجع سبب  9األولى  م التي بلغت في الفترة0229 -م 0229 -م 0299

االنخفاض في الفترة األخيرة إلى ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة ودخولها مجال 

ى إلى تأخير سن الزواج، باإلضافة إلى ارتفاع مستوى المعيشة  العمل األمر الذي أدَّ

ورغبة الشباب في االنفصال عن األسرة ، كل هذه األسباب ساعدت على تأخير سن 

 .الزواج 

 " : كثافة السكان"

ُتعبر كثافة السكان عن درجة العالقة بين السكان ومساحة األرض وبحسب الكثافة 

العامة للسكان بقسمة مجموع عدد السكان على إجمالي مساحة المنطقة ، أي أنه ُكلما 

اتَّسعت المساحة انخفضت الكثافة السكانية ، في األغلب مساحة المناطق اإلدارية 

 .السكان في تزايد ، وهذا يعني أن الكثافة السكانية في تزايد كذلك ثابتة وأعداد 

والكثافة هي أداة فاعلة ومساعدة في تحليل اختالف توزيع اإلنسان في المكان ، كما 

أنها من المقاييس المهمة في الدراسات السكانية حيث أنها تشير إلى درجة تركز 

ت السكان في المنطقة وسوف السكان في منطقة معينة أو العكس أو درجة تشت

 .م 8116نحاول توضيح الكثافة العامة لسكان مسالتة حسب المحالت بالنسبة لتعداد 
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 وهي ، مربع متر الكيلو في نسمة 99 تقريباً  فهي الدراسة لمنطقة العامة الكثافة فإن

 التباين يتضح ( 0)والشكل  ( 0)  الجدول إلى وبالنظر عامة بصفة منخفضة ُتعتبر

 . المحالت بين السكانية الكثافة توزيع في بيرالك

 وهي للمنطقة العامة الكثافة من أقل إلى السكانية الكثافة بها تنخفض محالت فنجد

 وأخيراً  ، والخشش الجديد وقصر والفاسي والمسيد والدوكالي األشراف محالت

 82 هي بها السكانية الكثافة حيث انخفاضاً  المحالت أكثر ُتعتبر التي الوادي محلة

 . الخدمات قلة مع الرعوية المنطقة لطبيعة ذلك ويرجع ، 8كم/  نسمة

م2116 مسالتهالكثافة العامة بمحالت (    1)  جدول   

(2كم/ نسمة )الكثافة العامة للسكان  المحلة  

 1179 السوق

 58 القلعة

 41 األشراف

 113 وادي أوعيني

 39 الدوكالي

 44 المسيد

 45 الفاسي

الجديدقصر   43 

 111 بن ناصر

 111 سم الديس

 82 الخشش

 67.5 القطارة

 31 المعطن

 28 الوادي

 م2116من عمل الباحث استنادا علي بيانات تعداد : المصدر                       
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أما باقي المحالت فالكثافة السكانية ترتفع عن معدل الكثافة العام بالمنطقة وُتعتبر 

المحالت ارتفاعاً في الكثافة السكانية حيث وصلت بها إلى حوالي  محلة السوق أكثر

كم/ نسمة  0192
8

، وهذا راجع إلى أن هذه المحلة هي مركز المنطقة وبها  

الخدمات الرئيسية مع وجود المساكن المتعددة األدوار كما أن أغلب العمالة األجنبية 

 .قة من حيث الكثافة السكانية تتمركز بها ، إذاً هناك تباين واضح بين محالت المنط

 يبن الكثافة السكانية في محالت منطقة مسالتة( 0)شكل 

 

 ( 2)من عمل الباحث استنادا على الجدول رقم 

 : التعليم وتطوره في منطقة مسالتة  -

منطقة مسالتة ذات الطابع الريفي مرت بمراحل من التطور في الحالة التعليمية ، 

لخمسينات ِسوى مدرستين ابتدائيتين فقط وكانت أولى حيث لم تتوفر في فترة ا

م 0266وبلغت عدد المدارس في سنة ( النصر ) المدارس هي مدرسة الهادي دومة 

مدارس  ، ولم يكن بالمنطقة أي مدرسة ثانوية حيث أن التالميذ الذين يصلون  2، 

ك ألنها اقرب الى المرحلة الثانوية عليهم أن يواصلوا تعليمهم في مدينة الخمس وذل

المدارس للمنطقة ، وهذا من أهم األسباب التي أدت إلى قطع التالميذ لدراستهم في 

مراحلها األولى ، حيث تم افتتاح أول مدرسة ثانوية في المنطقة كانت العام الدراسي 

 . م باسم مدرسة عثمان القيزاني 99/0299

2079السوق   

58القلعة   

30.8االشراف   

204.4وادي اوعيني   

48.7الدوكالي   

34.6المسيد   

35.3الفاسي   

34قصرالجديد   

200.3بن ناصر   
99.5سم الديس   

81الخشش   
67.5القطارة  42المعطن    

18الوادي   
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ثانوي  -إعدادي  -ئي مدرسة ابتدا 98م بلغت عدد المدارس حوالي 8111وفي سنة 

باإلضافة إلى المعاهد الفنية والمهنية والعليا ، وتطورت حتى وصلت أخيراً في سنة 

متوسط ، فإذاً التعليم في منطقة مسالتة مثلها مثل  -مدرسة ، أساسي  99م ، 8102

باقي مناطق ليبيا قد مرَّ بمراحل تطور عبر سنين عديدة ، هذا من حيث عدد 

حيث عدد الطلبة لقد تم اختيار بعض السنوات التي توضح التطور المدارس أما من 

 ( 8)والزيادة في إعداد التالميذ وهي موضحة في الجدول 

 عدد طالب مراحل التعليم المختلفة في منطقة مسالتة(  8) جدول 

 %نسبة الزيادة  عدد الطالب السنة

 11 699 الخمسينيات

 99 0229 م0266

 96 9991 م0299

 98 2800 م0229

 90 09219 م0222

 29 02129 م8106
 م2118مكتب مراقبة التعليم بلدية مسالته : المصدر         

 

 

 

 

 (2)من عمل الباحث استنادا على الجدول رقم 
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 ( المدارس)مكاني لخدمات التعليم التوزيع ال -

لى إن دراسة التوزيع المكاني لخدمات التعليم يهدف إلى التعرف ع          

االختالفات المكانية في توزيع المدارس على محالت منطقة مسالتة ، مما يساعد 

متخذي القرار على التخطيط للخدمات التعليمية ، وفقاً لالحتياجات الحالية ، 

والمستقبلية للسكان عن طريق تقليلها من مناطق تزايدها وتركزها ، محاولة سد 

، أي الوصول إلى توازن مكاني على العجز في المناطق التي تعاني من قلتها 

(23)مستوى قاعدة التنمية الحضرية
 . 

وقبل دراسة التوزيع يجب اإلشارة هنا إلى معايير تخطيط الخدمات التعليمية ، إذ 

(24)يعتمد عليها في إعداد كوادر فنية ومهنية تعمل على تنمية الوطن
 . 

عليمية من دولة إلى أخرى فمن الطبيعي أن تختلف المعايير والمعدالت للخدمات الت

ولكن  ،بل من مدينة إلى أخرى وذلك بسبب الظروف المحلية الخاصة بكل تجمع 

(25)من خالل زيادة مكتب التعليم بمنطقة مسالتة اتضح
أنه ال توجد معايير تخطيطية  

واضحة وإن وجدت فال تنفذ ، وبما أن هذه الدراسة هي التوزيع المكاني للخدمات 

ي لمنطقة مسالته فأنها تعتمد هذه الدراسة على توزيع المدارس على التعليم االساس

 المحالت ومدى تناسبها مع إعداد وكثافة السكان لكل محلة  ، 

الذي يبين نسبة عدد المدارس ونسبة عدد سكان المحالت (  8) فمن خالل الجدول 

س للتعليم يتبين لنا أن توزيع المدار(  9) بمنطقة مسالته وبالنظر إلى الخريطة 

من (  06) األساسي ال يتماشى مع نسبة عدد السكان فإن محلة سم الديس تضم 

 982جملة مدارس التعليم األساسي في حين نسبة سكانها من إجمالي المنطقة حوالي 

 بلغت حين في األساسي التعليم مدارس من(  %09)  بناصر بمحلة ويتوطن 

 السكان عدد حيث من المنطقة محالت أكبر تعتبر وهي(  %0982)  سكانها نسبة

ومن األسباب التي جعلت محلة سم الديس االستحواذ على عدد أكثر من غيرها من 

المحالت االخرى المجاورة لها تركز أغلب فروع الخدمات بها مثل مكتب التعليم 

 من المحالت أكبر وهي السوق محلة أما ،والبريد والكهرباء وغيرها من الخدمات 

 يعادل بما القطارة محلة أن كما ،مدارس ثالثة إال بها يوجد ال السكانية لكثافةا ناحية

 توزيع فإن تم ومن سكانها عدد قلة من بالرغم المنطقة مدارس إجمالي من 00%
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 المعايير على يستند وال وكثافتهم السكان أعداد على يرتكز ال عشوائي فهو المدارس

 . التخطيطية

م1128 مسالته منطقة محالت على األساسي التعليم مدارس توزيع(  2) جدول  

 السكان المدارس المحلة
 % العدد % العدد

 05.4 4414 2 3 السوق 
 2.3 2122 6 4 القلعة
 00.6 6621 2 6 األشراف

 2.5 3521 5 0 وادي اوعيني
 2 3055 00 4 الدوكالي
 4.2 5100 2 3 المسيد
 4.6 5200 3 5 الفاسي

 4.4 4154 00 4 قصر الجديد
 03.2 1464 03 1 بناصر

 2.1 3660 06 00 سم الديس
 5.1 0432 - - الخشش
 2.1 6046 6 4 المعطن
 4.2 4614 00 4 القطارة
 0.2 265 5 0 الوادي
%000 63 االجمالي  65124 000%  

 م2118مكتب مراقبة التعليم مسالتة: المصدر

 

لمتوسط أي الثانوي العام والمهني  فمن هذا بالنسبة للتعليم األساسي ، أما التعليم ا

نالحظ أن توزيعها ال يشمل جميع محالت المنطقة بل (  9) خالل بيانات الجدول 

يتركز في سبعة محالت رئيسية فنجد أن محلة السوق وسم الديس والمعطن يوجد 

مدارس تعليم متوسط وأما محلة وداي أوعيني والدوكالي (  8) بكل منها عدد 

يد وبناصر يوجد لكل محلة مدرسة واحدة ، أما باقي المحالت فال توجد وقصر الجد

في  لهم المدارس أقرب إلى للذهاببها مدارس تعليم متوسط ،ومن ثم فهم مطالبون 
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 وهذا للوصول ووقت جهد إلى يحتاج األمر وهذا ،المحالت السكنية المجاورة

 . اليونيسكو منظمة رمعايي مخالفة إلى باإلضافة لديهم العلمي التحصيل يضعف

 مخططات على يستند وال معايير على مبنياً  ليس للمدارس المكاني فالتوزيع إذاً 

 وهذا العشوائية على مبني بل التعليم في التخطيط مكاتب إلى راجع وهذا ، مستقبلية

 ، العلمي التحصيل على سلبية نتائج يعطي بدوره

 م5001محالت منطقة مسالته  علىتوزيع مدارس التعليم المتوسط ( 4)جدول 

 اجمالي السكان المدارس المحلة
 % العدد % العدد

 50 4414 50 5 السوق 
 2 3521 00 0 وادي اوعيني
 1 3055 00 0 الدوكالي

 03 4154 00 0 قصر الجديد
 53 1464 00 0 بناصر

 00 3660 50 5 سم الديس
 06 6046 50 5 المعطن
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 %000 34605 %000 00 االجمالي
 م2118مسالتة التعليم مراقبة مكتب: المصدر

 

 -:ولذا يوصي الباحث على اآلتي 

إعداد خطط ومعايير تستند عليها مكاتب التعليم في توزيع المؤسسات التعليمية  - 0

 .في المنطقة 

االبتعاد عن العشوائية ووضعها في إطار التنفيذ مع محاولة إعادة توزيع  – 8

 .فير وسائل النقل للطلبة التي تبعد عن سكناهم المؤسسات المؤسسات القائمة مع تو

 .التخطيطية المعايير مع يتالءم بما التعليمية الخدمات وتطوير لتنمية خطة وضع -9

 مواقع اختيار عند العمراني التطور اتجاهات االعتبار بعين األخذ ضرورة. 9

 .الجديدة المدارس

 طبيعة ولتناسب حالًيا المتبعة المعايير اسبتن بحيث القديمة المدارس تأهيل إعادة -9

 . الحديثة المناهج

 من وذلك المهتمين لكل التعليمية بالخدمات الخاصة البيانات توفير ضرورة -6 

 .االلكترونية الصفحات على عرضها خالل

 المراجع  

م 8109م تقرير التنمية الشاملة البشرية 8109مج األمم المتحدة اإلنمائي ، برنا - 0

 . 69األمم المتحدة ، نيويورك ص

مفاهيم نظرية وأبعاد سكانية ، الملتقى  -أحمد محمد عبدالعال ، جغرافية التنمية  - 8

 .  89م ، ص8112الخامس للجغرافيين العرب ، الكويت 

فتحي محمد مصلحي ، جغرافية الخدمات اإلطار النظري وتجارب عربية ،  - 9

 . 929م ، ص8111 -المنوفية 

فالطين  -نابلس  -سام أحمد سرحان ، المعايير التخطيطية في تطوير المدارس ب - 9

 . 22 – 29م ، ص8118جامعة النجاح  -رسالة ماجستير 

 



 

م8102يونيو   العدد الخامس     مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية   226 

 

                                 العدد الخامسمجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية                     
    

م8102يو يون  

 

نحو ذوى  ةالديالو تفعيل دور الخدمة االجتماعية في تعديل االتجاهات    
  االحتياجات الخاصة

 
                                         المصباحيأ.سالمة سالم        
  المقرحي أبو بكرد.سعاد   

 ـ  قسم الخدمة االجتماعية
 كلية التربية قصر بن غشير

 :قدمةم
في رعاية ذوي مجاالت الخدمة االجتماعية لما له من أثر  أبرزيعتبر مجال ذوي االحتياجات الخاصة أحد   

 تقدمه من خدمات لهذه الفئة.من خالل ما االحتياجات الخاصة 
األخصائي االجتماعي المعد أعداد هني للخدمة االجتماعية ومن خالل ويتم ذلك من خالل التدخل الم   

نظريًا وعلميًا في مواجهة ما قد يعانيه ذوي االحتياجات الخاصة من ضغوط ذاتية سواء كانت جسمية أم 
 .1)ية " )مادغوط بيئة سواء كانت اجتماعية أو نفسية وض

منننن أهنننم هنننذه الضنننغوجات التننني تواجنننه ذوي االحتياجنننات الخاصنننة هننني االتجاهنننات الوالدينننة وخاصنننة  ولعـــل  
 .لسلبية نحوه ا
قتصر علي المعاق فحسنب  ولننهنا تمتند  لني جمين  ت عنها الأن عواقب اإلعاقة والمشكالت الناجمة  خاصة   

حيث أن اإلعاقة قد تترك بعض اآلثار النفسية بين أفراد األسرة وخاص عندما  أفراد األسرة بدرجات متفاوتة  
 تحول هذه اإلعاقة دون كفاية الفرد في أداء دوره االجتماعي المنوط به وتحمل اآلخرين أعباء هذه األدوار.

 رية االيجابينةلعالقنات األسنالتنوازن وهنو المسنتوي األمثنل للقاعندة  ي يخضن باعتبنار أن األسنرة بنناء اجتمناعيو 
التنني تتميننز بالتسنناند واالسننتمرار وتننزداد درجننة اإلعاقننة بت نينند مشنناعر عنندم التقبننل مننن قبننل الوالنندين وبالتننالي 

                                                           
ديث، ـ محمد السيد فهمي ،السيد رمضان ، الفئات الخاصة من منظور الخدمة االجتماعية )المجرمين ـالمعوقين( االسكندرية :المكتب الجامعي الح 1

 .021ف، ص 0111سنة 
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  ويننن ثر هنننذا السنننلوك للوالننندين علننني التننننوين العقلننني واإلهمنننال بيشنننعر ذوي االحتيننناص الخننناص بشنننعور النننذن
 .االجتماعية وعالقاتهعالمة المادي والنفسي لشخصية ذوي االحتياص الخاص التي تنمو محددة 

النتننائا المترتبننة  ألهميننةنظننرا  ةالرئيسننيمننن الموضننوعات  اإلعاقننةولهندا فننان موضننوج االتجاهننات الوالديننة نحننو 
ينة منن المسنتقبلية   وهننا يبنرز دور الخدمنة االجتماع حياتنهو  شخصنيتهعلي تربية الجفنل المعناق فني تننوين 

 ا االتجاهات الوالدية وخاصة تلك التي تميز بالرفض وعدم القبول.خالل عملية التدخيل في تعديل 
 :مشكلة البحثتحديد 

بدرجنة انبنر  األسنريةالضنغوجات كبينر حند   لنيذوي االحتياجنات الخاصنة يضناع  ن وجود جفل من ا     
 األسنننري النسننن   ألعضننناءيمثنننل صننندمة شنننديدة   عاقنننةالعننناديين ولهنننذا فنننان منننيالد جفنننل ذو  األجفنننالمنننن اسنننر 

وبات ومشنننكالت نفسنننية واجتماعينننة ومادينننة وتربوينننة منننا نجنننوي علننني صنننع غالبنننا اإلعاقنننة أنوالجننندير بالنننذكر 
األمنننننور للمشنننننكالت المصننننناحبة لجفنننننل منننننن ذوي االحتياجنننننات الخاصنننننة تختلننننن  بننننناختال   أوليننننناءواسننننتجابة 

التننني تفرضنننها منننن بعنننض المشنننانل الجفنننل نفسنننه ك هيعانينن الشخصننية لننندو كنننل واحننند مننننهم باإلضنننافة  لننني منننا
اإلعاقنننة وكنننذلك اتجاهنننات الوالننندين نحنننوه واتجاهنننات اآلخنننرين منننن حينننث القبنننول أو النننرفض ومنننا يشنننبه هنننذه 
االتجاهات من اضجرابات تصاحب شخصية الجفل المعاق ومنهنا الشنعور بنالقل  وعندم االجمئننان والتنوترات 

 اآلخرين.  والتشاجر مالعصبية والخجل واالنجواء وظهور بعض األعراض السلوكية مثل القسوة 
هننننذه المشننننكالت خاصننننًة وأن مجننننال ذوي  أثننننر تنننندخل مهنننننة الخدمننننة االجتماعيننننة لتخفينننن  ممــــا يســــتوج   

احتياجاتنه وتوعينة األسنرة علني د مجاالت الخدمة االجتماعية من خنالل التعنر  علني  االحتياجات الخاصة أح
ي يفية التعامل م  الجفنل وتحققني النمنو الشخصنفهم حالة الجفل ومعرفة مشكالته واحتياجاته وتوعية األسرة بك

 وجبة .م ةوالديواالجتماعي وتوجيه األسرة نحو اتجاهات 
االتجاهات الوالدية نحو ذوي لخدمة االجتماعية في تعديل بعض البحث حول تفعيل دور ا يتمحورولهذا     

 .االحتياجات الخاصة
  البحث :أهمية 
 .نحو ذوي االحتياجات الخاصة ةاالتجاهات الو الديتنمن األهمية في التعر  علي  .1
 تحتاص وأنها الخاصة والبحوث الدراسات حيث  ن المجتم  من الشريحة المجتم  الليبي بهذه اهتمام .2

 . الفئة لهذه وأعم  أفضل فهم إليجاد والدراسات البحوث بإجراء واإلنماء التجوير  لى
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 الوالدين ب ساليب توعية خالل من مبكرة سن في األجفال من الفئة لهذه المناسبة الرعاية توفير  ن .3
 وجاقة مستهلنة فئة وليس المجتم  رقي في وتساهم منتجة فئة الفئة هذه من تجعل التنشئة االجتماعية

 (1" ) المجتم  رفاهية تعوق  هدامة
 .العربية المكتبة  ليها تفتقر قد الخاصة الحاجات دوي  رعاية مجال في مهنية معرفية قاعدةتوفير -4    .

 أهداف البحث :
 ؟دوي االحتياجات الخاصةنحو  الو الديةواق  االتجاهات التعر  علي  .1
 .نحوه الو الديةرة على االتجاهات في األسمعاق اثر وجود جفل التعر  علي  .2
 نحو دوي االحتياجات الخاصة . ةالديالو دور الخدمة االجتماعية في تعديل االتجاهات عن  التعر  .3

 تساؤالت البحث :

 ؟ دوي االحتياجات الخاصةما واق  االتجاهات الوالدية نحو  -1س
 في األسرة على االتجاهات الوالدية نحوه ؟معاق ما اثر وجود جفل  -2س
 دور الخدمة االجتماعية في تعديل االتجاهات الوالدية نحو دوي االحتياجات الخاصة ؟ما  -3س

 المنهج المستخدم:

ة بالسبة اختيار منها البحث الذي سيتم استخدامه في هذا البحث من العمليات األساسي عملية أن   
ناوله البحث لنيفية  جراءاته وتحليله وتحكم عملية اختيار المنها عادًة جبيعة الموضوج الذي سيت

(2 واألهدا  النامنة وراءه"  

يتم جمعها  نها المستخدم لالستفادة من البيانات والمعلومات التيقيمة  ي بحث تعتمد علي الم والن  
أحد أنثر أساليب  والذي يعتبر التحليلي الوصفي هذا البحث استخدام المنها وتحليلها وتفسيرها ف ن

 المناها المستخدمة في العلوم االجتماعية.

 

 

 

                                                           

 . 01  ص 0194  مكتبة األنجلو المصرية  القاهرة  4خدمة الفرد والمجتم  المعاصر ط عبد الفتاح عثمان  (0)

 .001،ص8118العجيلي سركز، عياد سعيد إمطير،البحث العلمي أساليبه وتقنياته،طرابلس:الجامعة المفتوحة ، (8)
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البحث : اتـمصطلحو    مـمفاهي  

االجتماعية الخدمة :  1-  

 واالقتصادية واالجتماعية النفسية والمجتمعات والجماعات األفراد قدرات تعزيز على تعمل التي المهنة هي   
يجاد القدرات هذه من الفاقد استعادة أو   والعلمية  أداء على يساعدهم الذي المالئم االجتماعي الوض  وا 
 المهنة ومبادئ بقيم امااللتز  تتجلب االجتماعية الخدمة وممارسة   مناسبة بصورة االجتماعية وظائفهم
 النفسي العالص وتوفير واإلرشاد التوجيه وتوفير المختلفة الخدمات على للحصول األفراد مساعدةل وأساليبها
 .( 1 )والصحية االجتماعية الخدمات وتجوير تحسين في المجتمعات ومساعدة والجماعات واألسر لألفراد

االجتماعية للخدمة اإلجرائي لتعريفا -2    

نشائية ووقائية عالجية صفة ذات مهنية خدمات هي   لي صولللو  وجماعات ك فراد مساعدتهم  لى تهد  وا 
 هيئات أو م سسات في لمحتاجيها معنوية أو مادية خدمات تقديم جري  عن وظيفتها وت دي كريمة حياة

 خاصة قوانين مهاتنض والتي المجلوبة بالمس وليات للقيام وعلميا نظريات  عداد معدين مهنيين بواسجة خاصة
. عاتقها على أخذتها التي الرسالة تحق  كي   

 

 

 

 

 

عبد المجيد بن جاش محمد نيا زي . مصجلحات ومفاهيم  نجليزية في الخدمنة االجتماعينة .نن الريناض    (1
 . 242  ص  2222مكتبة العبيكان   
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الدية الو االتجاهات :   3-  

 الحياة مواق  في الجفل توجيه  لي يهد  الذي أبنائهم نحو اآلباء واالستجابات الظاهري  التعبير هي  
( 1) المختلفة  

الدية الو لالتجاهات اإلجرائي التعريف   :   4-  

 لألجفال االجتماعية ةالتنشئ ب ساليب يتعل  فيما أجفالهم م  التعاون  في الوالدين يتبناه أسلوب هي  
. اإلعاقات من يعانون  الذين    

   :   الخاصة االحتياجات وي ذ -5

 في لعاديا السلوك ممارسة عن أو جزئيا أو كليا العمل عن يعيقه دائم نقص من يعاني فرد كل هي  
 مكتسبا أو قياخل كان وسواء الجسدية أو الحسية أو النفسية أو العقلية القدرة في النقص كان سواء المجتم 

(2 ) ). 

  الخاصة االحتياجات لذوي  اإلجرائي لتعريفا -6 : 

 جاقته تعجيل في ويسبب المجتم  في به المنوط بدوره الفرد قيام عدم  لي ي دي الذي المستمر العجز ب نها 
 أو خلقيا العجز ذلك كان  وسواء الجسدية أو الحسية أو العقلية القدرة في لعجز نتيجة اإلنتاجية وقدراته
 . مكتسب

 

 

 المفتوحة الجامعة وتقنياته جرابلس أساليبه العلمي  مجير البحث سعيد عياد  كزسر  العجيلي -1
 .111 ص2222 

  مرج  ساب  االجتماعية  الخدمة في  نجليزية ومفاهيم مصجلحات.نيارزي  محمد جاش بن المجيد عبد -2 
 . 232  ص 
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 : الدراســــــات السابقــةأهم 

 (1)ف 1991دراسة عياد سعيد أمطير ( 1

 . 1111 دراسة عن المجتم  الليبي "  –آثار الجفل المعاق على أداء األسرة لوظائفها  بعنوان "

أسرة لديها جفل معاق واحد على األقل   111شملت هذه الدراسة عينة من أسر األجفال المعاقين وعددها 
 تي  وجاءت أهم نتائجها في اآل سواء كان الجفل المعاق يعيش في  جار األسرة أو مودج في م سسة

أظهرت الدراسة وجود عالقات ارتباط عالية في اتجاهات اآلباء واألمهات نحو كل من قبول اإلعاقة   .1
أساليب رعاية المعاق  قيمة الحياة العائلية  المشناركة والتعناون فني مواجهنة األزمنات التسنليم بالقضناء 

(   ن هنننذا  2.122والقننندر  حينننث وصنننلت درجنننات االرتبننناط فننني أغلنننب االتجاهنننات  لنننى أنثنننر منننن ) 
االرتباط العالي في العالقنات قند يكنون منن العوامنل التني سناعدت أسنر المعناقين فني هنذه العيننة علنى 
الظهنننور بهنننذا التنننرابا األسنننري والتنافنننل والقننندرة علنننى التوافننن  وأداء وظنننائ  ومسنننتويات األسنننرة نحنننو 

 أعضائها بشكل مناسب  رغم وجود جفل معاق في األسرة.
يتصننفون بالقنندرة علننى االسننتجابة للمعنناق والتعامننل اإليجننابي معننه   وأنهننم يحملننون  ن أشننقاء المعنناق  .2

  اتجاهات ايجابية نحو المعاقين بصورة عامة   وذلك من خالل تقرير الوالدين.
( منن أسنر المعناقين تعناني بعنض التقييند فني تفاعلهنا االجتمناعي  % 21أظهرت الدراسة أن نسنبة )  .3

ماعيننة  منن  هننذا التقيينند فنني التفاعننل االجتمنناعي  ال أن عالقننات األسننرة علننى وتنقالتهننا وزياراتهننا االجت
 قدر كبير من النثافة والغنى م  أسرة المنش  واألقارب.

يالحظ أن عالقات أسرة المعاق م  الجيران تق  فني أسنفل الترتينب مقارننة بالعالقنات من  أفنراد األسنرة  .4
وقنند يفسننر ذلننك أن أسننرة المعنناق تتصنن  بالحساسننية العاليننة   خاصننة  الممتنندة واألقننارب واألصنندقاء  

عندما يوجه أي نقد للجفل المعاق   وبهذا تحاول أسرة المعاق  خفاء حالة اإلعاقة قدر اإلمكان خوفنًا 
 التي قد ت ثر على مكانة األسرة وعالقاتها.  ( Stigmaمن الوصمة االجتماعية السلبية ) 

( م المعاقين وقت  جراء الدراسة ملتحقين  % 23هيل المعاقين  فإن أنثر من ) فيما يتعل  بتعليم وت  .2
( مننن  % 1..2ببنراما دراسننة ضننمن التعلننيم العننام   منن  دراسنة غيننر المعنناقين   وبهننذا فننإن حننوالي ) 

  وهنذا يعجني لألمهنات وبقينة أفنراد  ةالمعاقين ملتحقنين بم سسنات تربوينة وت هلينة خنالل الفتنرة النهارين
رة وقنننت لاللتفنننات  لنننى بعنننض شننن ونهم الشخصنننية وشننن ون بقينننة أفنننراد األسنننرة واحتياجننناتهم   فنننإذا األسننن

                                                           
 . 0119الليبي ،رسالة دكتوراة غير منشورة، عياد سعيد إمطير ،أثار الطفل المعاق على أداء األسرة لوظائفها،دراسة على المجتمع( 0
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أضنفنا  لننى النسنبة السننابقة مننن المعناقين ممننن يتلقنون التعلننيم خننالل وقنت  جننراء الدراسنة   تلننك النسننبة 
التي تصل من المعاقين الذين سب  لهم الحصول على خدمات البراما التربوية والت هيلية في الساب  و 

(  نجنند أن المعنناقين مننن أفننراد العينننة الننذين تننوفرت لهننم فننرص التعلننيم والت هيننل  % 12 لننى حننوالي ) 
 ( من المعاقين وهي نسبة عالية. % 13تصل  لى حوالي ) 

منن  أن آبنناء وأمهننات المعنناقين يتصننفون بدرجننة عاليننة مننن الحساسننية   ال أنهننم عبننروا عننن اتجاهنناتهم  .1
  النذي يعيشنون فينه   منن حينث مندو الحصنول علنى المسناعدة والمسناندة عنند اإليجابية نحو المجتمن

األزمات   وانتشار اتجاهات التسامح م  المعاقين   كما أن آباء وأمهات المعاقين عبروا عن الحاجنة 
 لى وجود تنظنيم ألسنر المعناقين ينوفر لنه الندعم والمسناندة علنى المسنتوو النفسني واالجتمناعي  الماسة

ي   مننننن خنننالل التشنننناور وتبنننادل الخبننننرات وكسنننر جننننوق العزلنننة   وكيفيننننة مواجهنننة بعننننض واالقتصننناد
 المناسبة. المشكالت أو الحصول على الخدمات

 ،بعنــوان أ ــر المعلومــات فــي تايــر االتجــاي نحــو المعــاقين(1)   1991دراســة عبــد العايــا الشــخ    (2  
بنننراما المعلومنننات المتعلقنننة بنننالمعوقين فننني تغينننر وهننندفت الدراسنننة  لنننى معرفنننة التننن ثير النننذي يمكنننن أن تحدثنننه 

 اتجاهات أولياء األمور وتالميذ المدارس والمعلمين نحو المعاقين.

وتنونت عينة الدراسة من مجموعة من الدراسات التي استخدمت معلومات عن المعوقين في تغير االتجاهنات 
وقننام الباحننث بمراجعننة نتننائا الدراسننات التنني اسننتخدمت معلومننات تتضننمن المفنناهيم المتعلقننة بننالفروق  نحننوهم 

الفرديننة  واإلعاقننة وفئننات المعننوقين وخصائصننهم  باإلضننافة  لننى مفهننوم التربيننة الخاصننة  وأسنناليبها فنني تغيننر 
مقررات الدراسية وحلقات المناقشة اتجاهات األفراد المذكورين نحو المعوقين  والتي تم تقديمها لهم من خالل ال

 مكانيننة اسننتخدام هننذه المعلومننات فنني تغيننر  لننى أهــم النتــائج   وأشننارت والقننراءة الحننرة وأفننالم الفيننديو والمنن ثرات
اتجاهات مختل  أفراد المجتم  العربي نحو المعاقين لتصبح أنثر  يجابية  كما أشارت النتائا أيضًا أن جرق 

ة بنالمعوقين تختلن  حسنب ظنرو  األفنراد وجبيعنة عملهنم  وتشنمل المقنررات الدراسنية تقديم المعلومات المتعلق
وحلقننات المناقشننة والقننراءات والزيننارات الميدانيننة والننندوات والمنن تمرات  باإلضننافة  لننى وسننائل اإلعننالم المختلفننة 

                                                           

عبد العزيز السيد الشخص  أثر المعلومات في تغير االتجاهات نحو المعوقين  مجلة جامعة الملك سعود للعلوم التربوية  المجلد الثاني   (0)
 . 99  ص   0111الرياض   
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و بحاجنة  لنى مثنل وغيرها من الوسنائل التني تسنهم فني نقنل هنذه البنراما لمعظنم أفنراد المجتمن  العربني النذي هن
 1991  (1)(   .Shaver , et.alدراسة شافر وآخرون ) ( 3 .هذه البراما

وتهند   لنى تعنديل االتجاهنات نحنو األفنراد المعناقين منن خنالل تحلينل ول تعديل االتجاهات نحو المعاقين: ح
واسننتخدمت الدراسننة  مننن الجننالب المعنناقين 213نتننائا التقننارير والمقننابالت معهننم  وتنونننت عينننة الدراسننة مننن 

 النتائج التالية: مقياس االتجاهات نحو المعاقين  وأسفرت الدراسة عن
جود فروق أو اختالفات في عينة الدراسة ترج   لى عدم تقديم المعلومنات بجريقنة صنحيحة للمعناقين  و  -1

 باإلضافة  لى ظهور عامل الذاتية في تفسير هذه المعلومات.
تعديل االتجاهات نحو األفراد المعاقين يتوق  على تحديد األهدا  والمهارات في كيفية التعامل م   أن -2

 حجم اإلعاقة ومدو تجوير البراما الخاصة بالمعاقين.
  :    اإلعاقة تأ يراتوتشكيل شخصية المعاق والحد من في نمو  األسرةدور  ـ

  فمحبنة الوالندين وقبولهمنا عنامالن ين ثران علنى المعناقرة وخاصنة األم لنمنو الجفنل ال يوجد أهم من األس
ل وجريقة معاملة الوالدين لجفلهما عام تنش  بين الوالدين والجفل المعاق نمو الجفل حيث أن نوج العالقة التي

الننذي نشنن  فنني ظننل الحننب  شخصننية الجفننل المعنناقفهننناك فننرق بننين  هننام ينندخل فنني تشننكيل شخصننية المعنناق
في جو من القسوة وعدم استيعاب الوالندين إلعاقتنه ومعاملتنه علنى أسناس أننه عقناب والعج  وجفل آخر نش  

 من هللا تعالى.

هناك فرق بين هذين الفردين فني سنلوكهما وسنماتهما الشخصنية وهنذا الفنرق منرده  لنى حند كبينر  لنى ننوج 
 العالقة بين الوالدين والجفل.

تحنول نمنوه  لنى شنخص يسنتجي  أن يثن  فني غينره ألننه في جو أشب  بالحب والثقة  فإذا ما نش  الجفل المعاق
 عاش في جو من الثقة.

                                                           
نقاًل عن خيري أحمد حسين  اتجاهات معلمين التربية الخاصة نحو مشكالت تالميذهم    0129شافر وأخرون  تعديل االتجاهات نحو المعاقين  (0)

  مركز اإلرشاد النفسي  جامعة عين 00  مجلة اإلرشاد النفسي  ج   0112المعاقين وأثر برناما ارشادي "جمعي فردي" في تعديل تلك االتجاهات 
 . 004 ص   0111شمس 
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الذي نش  فني جنو يزخنر بالحرمنان منن الحنب وعندم تقبلنه منن قبنل والدينه ورفضنهما لنه اتمعاق أما الجفل 
 سينمو فرد أناني وعدواني وال يستجي  أن يجتاز أثر  عاقته عليه.

شنننكلة يواجههنننا كثينننر منننن أبننناء ذوي األجفنننال منننن ذوي وفننني هنننذا الصننندد ينننرو جننناك سننني سنننيتورت أن أول م
االحتياجننات الخاصننة هنني قبننول الحقيقننة بنن ن جفلهننم يعنند معاقننًا حيننث يجمننح النثيننر مننن اآلبنناء لر يننة أجفننالهم 
يعيشون حياة سعيدة وناجحة مما يزيد من تعقيد المشكلة وعادة منا ينرو اآلبناء أجفنالهم كامتنداد لهنم ولهنذا منن 

ا بمننرارة خيبننة األمننل أن الجفننل المعنناق يضنن  والديننه تحننت الضننغا فنني مراحننل مختلفننة مننن الجبيعنني أن يشننعرو 
  وصرح كل من كرنبك  فريدريك وجرينرص "ب ن أثر اإلعاقة حياتهم.

نما ي ثر على أعضاء األسر القريبة والممتدة بدرجات متفاوتة".  (1)ليس مقصورًا على األشخاص المعاقين وا 

هنننا أنننه كمننا تنن ثر العالقننة بننين الوالنندين والجفننل المعنناق  فنني تنميننة شخصننيته كننذلك ويمكننننا القننول أيضننًا 
   وبننين اخوتننة ةتنن ثر العالقننات بننين  الوالنندين والجفننل المعنناق  فنني تنميننة شخصننيته كننذلك تنن ثر العالقننات بيننن
  عنهنا ه بمنا ينشنفكلما كانت هذه العالقة منسجمة وكلما خلت من تفضنيل دوو االحتيناص الخناص  علنى أخوتن

وال بند منن االعتنرا  بن ن أخنوات الجفنل دوو االحتيناص  محبة والفنة من أنانية وغيره كلما كانت  العالقة عالقة
سواء كانوا أصنغر سننًا أو أنبنر غالبنًا منا يتن ثرون باإلعاقنة وبنناء علنى ذلنك معظنم المراننز والمندارس  الخاص

ة األخوة في البراما التربوينة مثنل التحندث عنن التي تعنى باألجفال دو االحتياص الخاص تحرص على مشارك
اإلعاقننة بصننراحة وجلننب مسنناعدتهم فنني دمننا الجفننل المعنناق ولنننن أحيانننًا ال يتقبننل هنن الء األخننوة هننذه اإلعاقننة 

 ويعاملون دو االحتياص الخاص معاملة سيئة.
  األخــوةالعوامــل التــي تســهم فــي ســو  ت يــف  أن هننناك عنندة مننن Seliemen 11.3 والحننظ سننيلجمان
 ومن هذه العوامل 

الدرجننة التنني يعنند فيهننا األخننوة مسننئولين عننن األخ المعنناق أو األخننت المعاقننة ينننتا عنهننا    المســؤولية .1
 عالقة قوية لمفاهيم ومشاعر األجفال المتعلقة بإخوانهم.

                                                           
الصمد قائد اآلعبري   فريدة عبد الوهاب    رشاد اآلباء ذوي األجفال غير العاديين   السعودية   جامعة الملك جاك سي سيتورت   ترجمة عبد  (0)

 . 012 – 011  ص   ص    0111سعود 
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حننين يكننون هننناك  صننابة باإلعاقننة يشننعر األجفننال الصننغار بانتقننال العنندوو لهننم    اإلصــابة باإلعاقــة .2
صنننابتهم باإلعاقنننة ويزيننند القلننن  المتعلننن  بنننذلك حنننين يعرفنننون أن سنننبب اإلعاقنننة هنننو منننرض الحصنننبة و  ا 

 األلمانية أو االلتهاب السحائي.
قنند يعنناني أخننوة األجفننال المعنناقين مننن الغضننب أنثننر مننن أخننوة األجفننال  : الاضــ  والشــعور بالــذن  .3

فهنذا يتوقن  علنى تنظنيم معقند منن مشناعرهم أو عبنروا عنهنا بالغضنب والنرفض  العاديين وسواء أخفوا
 العوامل.

هننناك بعنننض مننا يثبنننت أن األخننوة العننناديين يتنن ثرون باالتجاهنننات األبويننة نحنننو :  االتجاهــات األبويـــة .4
 الجفننل المعنناق وتبنندو درجننة االتصننال المفتننوح حننول الجفننل المصنناب فنني األسننرة منن ثرًا ممتننازًا فنني هننذه

 (1)االتجاهات.
سننرة تلعننب دورًا هامننًا للغايننة فنني تشننكيل سننلوك الجفننل المعنناق وتنيفننه فنني مرحلننة  ذًا يمكننننا القننول بنن ن األ   

الجفولنننننة فاألسنننننرة ال تلبننننني الحاجنننننات الفسنننننيولوجية فحسنننننب المعننننناق ولننهنننننا تلبننننني أيضنننننًا الحاجنننننات النفسنننننية 
 واالجتماعية.

هامننة علننى صننعيد تنشننئة الجفننل وبوجننه عننام يسننتجي  أبنناء وأمهننات األجفننال المعننوقين القيننام بعنندة أدوار 
 جرة الوالدين  لى اإلعاقة ت ثر ايجابيًا أو سلبيًا على المعاق.المعاق فن

 فإذا تعامل الوالدين م  اإلعاقة بواقعية وحاوال  يجاد الجرق المناسبة لتخفي  ت ثراتهما فإن الجفل سيفعل ذلك.
نهننا تمثننل حجننر الزاويننة فنني نمننوه علننى مختلنن   ذًا يجننب التركيننز علننى األسننرة فنني البننراما الموجهننة المعنناق أل

 المستويات بخاصة المستويات النفسية واالجتماعية التي ت دي للتواف  النفسي واالجتماعي.
 :الخاصة االحتياجاتنحو دوى   العوامل المؤ رة في اتجاهات اآلبا ـ 

بنن ن لنننل خبراتننه الخاصننة التنني يسننتخدمها فنني التعامننل منن  المواقنن   وآبنناء  إبــراهيم اريقــاتيننرو النندكتور 
األجفال المعاقيًن هم أيضًا لديهم معتقداتهم وخبراتهم الخاصنة  وتتن ثر اتجاهنات اآلبناء نحنو أجفنالهم المعناقين  

 ( 2)بعوامل منها 

                                                           
 019جاك سي سيتورت   مرج  ساب    ص  (0)
 . 818،810  ص ص 8111التربوية دار الميسرة للنشر والتوزي   راهيم عبد هللا زريقات  اإلعاقة البصرية المفاهيم األساسية واإلعتبارات ب (8)
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كنذلك األم  ذا كنانوا   فني الوقنت الحاضنر فنإن معظنم األسنر عاملنة  فناألب يعمنل و  األسرة ةتغير حال .1
 م هلين  لى ذلك  وهذا التقيد يعود  لى األعباء االقتصادية الملقاة على عات  األسرة.

حيث أن ميالد جفل معاق يفتنرض مجموعنة منن التحنديات    جبيعة ردود الفعل االنفعالية لدو اآلباء .2
 رالخاصة باآلباء وأعضاء األسرة.

فنننإن لشننندة اإلعاقنننة  تننن ثير علنننى اتجاهنننات ومشننناعر اآلبننناء  فنننإن األجفنننال المعننناقين     شننندة اإلعاقنننة .3
 يعانون من ضغوط اجتماعية والتي من أهمها 

 التعزيز القادم من استخدام أساليب تنشئة أسرية م  أجفالهم.ن 
 الوقت المستغرق م  أجفالهم.ن 
 الحاجات الصحية لألجفال.ن 
 الجفل المعاقً . انعزال األسرة عن األصدقاء واآلخرين.توقعات اآلباء حول مستقبل ن 
 مدو تنفيذ األنشجة الترويجية وكم تحدد اإلعاقة القيام بذلك.ن 

  يعننناني أسنننر األجفنننال المعننناقينً  منننن مشنننكالت مالينننة بسنننبب منننا تفرضنننه جبيعنننة  الصنننعوبات المالينننة .4
ى رعاينننة صنننحية دائمنننة  وقننند االحتياجنننات الخاصنننة بالجفنننل المعننناق وأسنننرته  فهننن الء قننند يحتننناجون  لننن

 يتجلبون أدوات ومواد فرضتها اإلعاقة.
  فننبعض اآلبنناء ال يملنننون الوقننت النننافي لقضننائه منن  أجفننالهم  وهننذا ينن دي بهننم  لننى الغضننب الوقننت  .2

 وصعوبة تحقي  حاجات جفلهم وحاجاتهم.
عناق وقند حندد   ت ثر بعض األحداث الحرجنة علنى حيناة األسنرة التني تمتلنك جفناًل م األحداث الحرجة .1

 ستة مواق   Hammerهامر 
 ميالد الجفل أو توق  اإلعاقة.ن 
 تشخيص اإلعاقة وخضوعها للعالص.ن 
 استعداد الجفل لدخول البرناما المدرسي. ن 
 وصول الجفل مرحلة البلوغ.ن 
 وصول الجفل مرحلة التخجيا المهني.ن 

 وتزايد القل  حول مستقبل الجفل المعاق .    تقدم اآلباء بالعمر .1
وكنتيجننة لهننذه العوامننل تحنندث ردود فعننل مننن ناحيننة اآلبنناء  حيننث أن أول مشننكلة يواجههننا كثيننر مننن آبنناء 
ذوي األجفال المعاقين هي  نكار الحقيقة ب ن جفلهم يعد معاقًا  حينث يجمنح النثينر منن اآلبناء لر ينة أجفنالهم 
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ادة ما يرو اآلباء أجفنالهم كامتنداد لهنم  ولهنذا منن الجبيعني أن يشنعروا بمنرارة يعيشون حياة سعيدة وناجحة وع
 خيبة األمل حين يعرفون أن جفلهم يعاني من قصور معين.

 ن الجفل المعناق يضن  أبوينه وأسنرته تحنت الضنغا فني مراحنل مختلفنة منن حيناتهم  والتشنخيص هنو  ..
سلسلة متتابعة من ردود األفعال  ويرو سعيد  عادة أول مرحلة الضغا  فاآلباء غالبًا ما يمرون خالل

   أن أهم ردود األفعال هي  2222حسني العزة 
   الصدمة -1

ينندهش األهننل ويصننابون بالصنندمة نتيجننة عنندم تننوقعهم فنني أن يكننون لننديهم جفنناًل معاقننًا  وقنند يننذهلوا لهننذا 
ومنناذا سننيكون موقنن  اآلخننرين منننهم  وهننل سنني ثر  السننبب ويصننيبهم القلنن  والخننو  علننى مسننتقبل هننذا الجفننل 

ذلننك علننى عالقنناتهم منن  اآلخننرين  وهننل سننيجد مننن يعتننني بننه ويقنندم لننه العننون والمسنناعدة  هننذه األسننئلة ومننا 
 تحتاجه من  جابات عليها وما يترتب عليها من آثار تنتا عن شعور األهل بالصدمة وخيبة األمل.

يميننل األهننل  لننى عنندم تصنندي  اإلعاقننة عننن الجفننل  ويسننتنكرون ذلننك  فهننم يننذهبون  لننى    النكــران -2
ذا ما أفناد بن ن هنذا الجفنل معاقنًا فني جاننب منن جواننب جسنمه كعقلنه أو بصنره أو  الجبيب لتشخيص حالته  وا 

 سمعه فإنهم يميلون  لى عدم تصديقه  ومن ثم يذهبون  لى جبيب ثاني 

 صابة جفلهمالث وراب  لني ينفوا  وث
 لوم الذات والشعور بالذن  : -3

يبنندأ الزوجننان فنني تحميننل المسنن ولية  لننى الننزوص أو الزوجننة أو أصننولهما  علننى أسنناس أن سننبب اإلعاقننة 
وراثيًا  وتبدأ المشاحنات والنزاعات ويسود األسرة جنو منن التنوتر وعندم الشنعور باالسنتقرار  حينث يعتبنر النزوص 

أو يعتبر الزوجة نفسها مسئولة   وقد يعيرها الوالدان ب نهنا عقناب الهني علنى منا ارتنبناه منن  أنه هو المسئول 
 أخجاء بح  هللا  أو بحقوق العباد أو بسبب التقصير في العبادات وت دية حقوق اآلخرين.

 مشاعر الاض  والتوتر : -4
تقبننننل والننننرفض والنكننننران تسننننود أسننننرة الجفننننل المعنننناق بصننننريًا مشنننناعر الغضننننب والتننننوتر وعنننندم الرضننننا وال

واالسننتهجان واالسننتغراب والمشانسننات والمشنناحنات بننين الوالنندين  والحساسننية الزائنندة  فقنند يثننور الوالنندين ألتفننه 
 األسباب  وتسود العالقات األسرية التوتر وعدم وجود الجو األسري المريح  ثم تبدأ في التحسن التدريجي.
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 مشاعر الحان والشعور بالدونية : -2

ر األهل بالحزن العمي  تجاه الجفنل المعناق  فيبكنون ويعتصنرهم األلنم  ويشنعروا بمقندار األذو النذي يشع
لح  بهم وبجفلهم  ويشعرون باألخجار التي سو  يتعرض لها  فيشفقوا عليه ألنهم يعتبرون أنفسهم مسئولين 

 ن يلح  به األذو.عن  عاقته  ولذلك يشرعوا في تقديم الحماية الزائدة له  حرصًا وخوفًا من أ
يعتبر األهل ب ن وجود جفل معاق ب نه عار أو عيب قياسًا م  األسر التي مشاعر الخجل والخاي : -1

 ال يوجد عندها مثل هذا الجفل  لذلك يشعر األهل بالعيب والحرص على 

 اعتبار أن هذه األسر لديها وراثية تسبب العجز والنقص.
   اليأس -1

وهننو مرحلننة متنن خرة مننن ردود أفعننال األسننرة  حيننث تنننون األسننرة قنند بننذلت جمينن  جهودهننا مننن أجننل تقننديم 
المسنناعدة للجفننل  وذهبننت مننن جبيننب آلخننر جلبننًا للعننالص  وعننندما ال تتحسننن حالننة الجفننل يينن س األهننل مننن 

  مكانية الشفاء.
   التقبل -.

بعننند أن يعنننر  األهنننل ب ننننه ال منننناص لهنننم منننن االعتنننرا  بإعاقنننة الجفنننل  بعننند أن يكوننننوا قننند اسنننتنكروها 
واعترتهم المشاعر المختلفة  يبدءون بتقبل الحالنة واالعتنرا  بهنا كحالنة مفروضنة علنيهم  وأمنر واقن  البند منن 

 التعامل معه.
   الت يف -1

ءون بنننالتني  معهنننا والتعنننايش مننن  الجفنننل ومشنننكالته بعننند أن يعتنننر  األهنننل بإعاقنننة الجفنننل وتقبلهنننا  يبننند
واحتياجاتنه والعمننل علنى تلبيتهننا  سنواء كانننت تربوينة أو ماديننة  ويتقبلنون مشننكالته بغنض النظننر عنن أسننبابها  

 ويحاولون مساعدته والعمل على ت هيله مهنيًا وزواجيًا  ذا كان الجفل قادر على ذلك.
 :كالت التي تواجه أسر ذوي االحتياجات الخاصةالعامل مع المش التدخل المهني للخدمة االجتماعية فيـ 

سنلبًا علننى العديند مننن المشنكالت االجتماعيننة والنفسنية والتني تنن ثر  تواجنه أسنر ذوي االحتياجننات الخاصنة
أشننكااًل متعننددة ومتباينننة منهننا مننا يتعلنن  ت مكننننا فنني هننذا السننياق أن نشننير  لننى أن للمشننكالحينناتهم اليوميننة  ي

  يتصل بكيفية التعامل م  هذا المعاقبكيفية تقبل هذا االضجراب ومنها ما 
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 وكيفية تهيئته للحياة داخل المجتم  مما يخل  العديد من المشكالت سواء كانت اجتماعية أونفسية.
منر يتجلنب وجنود كينان اختصاصني عليه بات من الضروري التصدي لمواجهنة هنذه المشنكالت  وهنذا األ

لمواجهة هذه المشكالت ويتمثل هذا النيان في وجود مهنة انسانية تساعد في الحد من المشكالت سواء كاننت 
اجتماعينننة أو نفسنننية  وهنننني مهننننة الخدمنننة االجتماعيننننة التننني تركننننز علنننى اإلنسنننان كمحننننور فننني التعامننننل دون 

ة تسناعد فني التخفين  منن حندة المشنكالت  ومنن ثنم التن ثير اعتبارات اخرو  حيث أن مهنة الخدمة االجتماعين
في عوامل وجودها إليجاد الحلول المناسبة وتحقي  أنبر قدر ممكن منن التوافن  والتنين  من  المجتمن   وينرو 
النندكتور محمنند سننيد فهمنني أن الخدمننة االجتماعيننة كمهنننة تسننتند علننى نتننائا العلننوم االنسننانية وقوانينهننا  تلننك 

ي تحكم التغير في شتى المجاالت فهني قنادرة علنى  حنداث التغينرات المجلوبنة علنى عندة مسنتويات القوانبن الت
سننواء كننان علننى مسنننتوو األفننراد أو الجماعننات أو المجتمعنننات لهننا أسنناليبها الفنينننة ومبادئهننا وجرقهننا المختلفنننة 

  (1)وتعتمد في ممارستها على متخصصين يجل  عليهم األخصائيون االجتماعيون.
نا برزت أهمية الخدمة االجتماعية من خالل التدخل المهني للخدمنة االجتماعينة ب سناليبها العلمينة ومن ه

ارسنننته المهنينننة مننن  أسنننر ذوي الم سسنننة علنننى قاعننندة معرفينننة يمتلنهنننا األخصنننائي االجتمننناعي منننن خنننالل مم
ة والنفسية من خالل   وبالتالي فالبد من تجوير أساليب التعامل م  المشكالت االجتماعياالحتياجات الخاصة

برناما التدخل المهني للخدمة االجتماعينة والنذي يشنتمل علنى قاعندة معرفينة وأسناليب فنينة تسنتجي  بواسنجتها 
ولعنل مننن أبنرز هنذه النمناذص النمنوذص السننلوكي كالت التني قنند تعتنرض حيناة اإلنسنان   التعامنل من  كافنة المشن

 المعرفي.

 :النموذج السلوكي المعرفيـ 
يوص  القرن الحالي ب نه عصر االنفجار المعرفي  وبذلك وصل الترانم المعرفي درجة هائلة عجز فيها 
اإلنسان عن مالحقة حتى ما يدور حوله في مجال تخصصه  وهذا التقدم الهائل في المعرفة لنم يقتصنر علنى 

د هنذه العلنوم التني تواننب مجال دون غيره بل أننه جنال جمين  فنروج العلنم  ولعنل مهننة الخدمنة االجتماعينة أحن
كننل تجننور وتسننتفيد منننه فنني قاعنندتها المعرفيننة للتنندخل منن  الحنناالت سننواء كننانوا أفننراد أو جماعننات أو مجتمنن   
وظهننرت العدينند مننن النمنناذص للتنندخل منن  الحنناالت ولعننل مننن أبننرز هننذه النمنناذص النمننوذص السننلوكي المعرفنني  

 .امل م   ذوي االحتياص الخاصي مساعدة األسرة للتعوالذي يسهم مساهمة كبيرة ف
                                                           

 .00 – 08م، ص ص 0112محمد سيد فهمي، أسس الخدمة االجتماعية، اإلسكندرية : المكتب الجامعي،  (1) 
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 الجذور التاريخية للنموذج السلوكي المعرفي:

يمكن القول ب ن تجور العالص السلوكي المعرفي قد مر عبر ثالث مراحل أوالهما ظهور العالص السلوكي 
والمرحلة الثانينة يمثلهنا نمنو العنالص المعرفني بالوالينات المتحندة  في كل من الواليات المتحدة والمملنة المتحدة 

فنني منتصننن  السنننتينات ومنننا بعننندها  أمنننا المرحلنننة الثالثنننة فتتمثنننل فننني دمنننا كنننل منننن العنننالص السنننلوكي والعنننالص 
المعرفي في العالص السلوكي المعرفي في نهاية الثمانيات وهي المرحلة التي استقر عليها هذا الننما العالجني 

 ذ ذلك التاريخ وحتى الوقت الحاضر.من
 المرحلة األولى/ 

خنارص  Karl popperوظهر فيها العالص السلوكي كرد فعل على التحليل النفسي الذي اعتبره كارل بوير 
وقنند ظهننر العننالص السننلوكي فنني بريجانيننا منن  بدايننة الخمسننينات مننن القننرن  نجنناق العلننم الفتقنناره للنندليل العلمنني 

وتقنننندم النظريننننة السننننلوكية تفسننننيرات لهننننا مكانننننة كبيننننرة فنننني فهننننم  الماضنننني متنننن ثرًا ب فكننننار بننننافلو  وواجسننننون.
االضننجرابات  وتعتمنند هننذه التفسننيرات السننلوكية أساسننًا علننى عمليننات االشننتراط التقلينندي  واالشننتراط االجرائنني 

لى االشتراط االجرائي في تفسير األعراض.مس  (1)تند  لى االشتراط التقليدي في تفسير االضجراب وا 
المعروفة  Raynerو رينر  Watsonوكانت أهم التجبيقات المبكرة للمبادئ السلوكية هي تجربة واجسون   

تران ظهرو الحيوان على الجفل )ألبرت( حينما أظهرا  مكانية تعليم ألبرت  استجابة الخو  عن جري  اق
 األلي  بإحداث صوت عال مزعا يثير الخو .

وم  بداية الستينيات من القرن الماضي بدأ المعالجون السلوكيون في تجبي  مبادئ االشتراط 
 .(1)اإلجرائي

وفي هذا الصدد وص  هربرت استخدان األساليب السلوكية م  العديد من مشكالت األجفال وحدد 
العالقة بين التعديل السلوكي والخدمة االجتماعية السلوكية كالتالي "الخدمة االجتماعية كل من ت ثير وهدسون 

السلوكية هي نموذص يستخدمه اإلخصائيون االجتماعيون يتنون من أساليب فنية تقوم على أساس تجبيقات 
 "(2)نظريات التعلم والتي يتضمن االشتراط االجرائي واالشتراط االستيجابي.

 

                                                           
 .002م، ص 8110( 0بشير الرشيدي، سلسلة تشخيص االضطرابات النفسية، الكويت، مكتب االتحاد العربي، ط ) (1) 

 
 .11 – 11م، ص ص 8111عمر المختار، أبو بكر المنصوري، العالج السلوكي المعرفي للذهان، البيضاء: منشورات جامعة  (8
 .108حسين حسن وآخرون، مرجع سابق ذكره، ص   (0)
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 انية/المرحلة ال 

م  بداية سبيعينات القرن الماضي بدأ يظهر االستياء من األفكار السلوكية الصارمة  فقد انتقد 
 بشكل خاص ما أسماه األفكار الميكانيكية التي تحكم ممارسة العالص السلوكي. Lazarusالزاروسن 

وم  نهاية العقد الساب  من القرن الماضي تنبه المعالجون السلوكيون  لى ظاهرة فشل العالص 
 السلوكي م  بعض المرضى رغم النفاءة التي قدم بها هذا العالص.
حيث اتف  االثنان على أن  يبك أروتو  أليس ن أهم شخصين من رواد العالص المعرفي هما ألبرت 

 لى المعالجات المعرفية الخاجئة التي يجب أن يتجه العالص المعرفي  لى  ها رجاعمعظم االضجرابات يمكن 
 تصحيحها بالتركيز على المشانل الحاضرة وجرق التفكير الحالية.

 المرحلة ال ال ة/
أما المرحلة الثالثة من تجور العالص السلوكي المعرفي فهي المرحلة الحالية والتي تم فيها دما 

 سلوكي في منهجي عالجي جديد يسمى بالعالص السلوكي المعرفي.االتجاهين المعرفي وال
لقد أدو تبني وقبول األفكار المعرفية  لى تحول كبير وأصبحت المفاهيم واللغة المعرفية مسموحًا 
بها  بل وضرورية  وبهذا أصبح الموق  مهيئًا لظهور شكل من العالص تجم  االتجاهين المعرفي والسلوكي  

لسلوكي المعرفي أنثر اهتمامًا وانصاتًا لمخاو  ومشاعر المريض وفهم وتفسير األحداث وأصبح المعالا ا
 (1)نتيجة تبني األساليب المعرفية.

 األسس النظرية للعالج السلوكي المعرفي:
برز العالص المعرفي السلوكي كنتيجة لدما النموذص المعرفي والنموذص السلوكي  ولقد تضمن هذا 

 يتين النموذص فكرتين أساس
 اإليمان ب ن العمليات  المعرفية ت ثر على كل من السلوك والدواف . -أ
 استخدام الفنيات العالجية لتغيير السلوك بجريقة عملية. -ب

 ولعل من أهم نماذص النموذص المعرفي السلوكي نموذص أليس ونموذص مايكينوم.
 :ويمكن تلخيصه في النقاط التالية/ نموذج اليس 
A. . ينفرد اإلنسان بكونه كائنًا عقالنيًا و العقالنيًا في آن واحد 
B.  رب من تفكير اإلنسان الالعقالني.تفكيره المنجقي بينما ينش  االضجتنش  سعادة اإلنسان من 
C. .تمتد جذور التفكير الالعقالني  لى مراحل النمو المبكرة 

                                                           
 .11 – 12أبو بكر مفتاح المنصوري، مرجع سابق ذكره، ص ص  (1) 
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D. بل بسبب الحديث الداخلي  تستمر حالة االضجراب عند الشخص ليس بسبب األحداث الخارجية
 السلبي.

E. (2)صدر االضجراب أي األفكار السلبية يقوم العالص العقالني االنفعالي مهاجمة م 
  : فيركز على ثالثة مفاهيم/نموذج بيك 

وهي سلسلة األفكار التي نملنها  وهذه األفكار من السهل استدعا ها  فهي   األحداث المعرفية: -1
 يقافه  ولهذا أسماها بيك باألفكار التلقائية  وهي أفكار غامضة تظهر تلقائيًا وبشكل يصعب 

وقهرية تظهر دون  رادة الشخص الذي ال يمكنه  يقافها حتى ولو كانت غير منجقية  وهي التي 
 تثير االنفعاالت وت ثر على السلوك.

لى العمليات العمليات المعرفية -2 ي  وتشمل آليات للنظام المعرف اآللية  وتشير  لى كيفية التفكير وا 
 البحث والتخزين وعمليات االستنتاص واالستدعاء.

وتشير  لى البناء المعرفي أو المنظومة المعرفية التي  ت ثر على انتباهنا  البنا ات المعرفية: -3
وتفسيرنا لألحداث  وهي تفسر مقدرتنا المحدودة على االنتباه وتسمح لنا بملء الفراغ في حالة 

 (1)المعلومة الناقصة.
التوجه العالجي الثالث داخل اإلجار المعرفي السلوكي هو  نموذج مايكينوم السلوكي المعرفي:ـ 

اتجاه مايكينوم  جور نموذجه بناءًا على تعلم سلوك الحديث الصحي المفهوم باستخدام مبادئ 
بما يقوله الناس ألنفسهم ودور ذلك في تحديد  االشتراط السلوكي االجرائي  وتهتم نظرية مايكينوم

سلوكهم  ورغم أن مايكينوم لم يقلل من أهمية األحداث البيئية على السلوك  ال أن هذه األحداث 
ليست ب همية العامل المعرفي  ولذلك فاألساليب السلوكية لتعديل السلوك تصبح أنثر فاعلية  ذا ما 

ب التوجيه الذاتي  وقد وظ  مايكينوم هذه الفكرة في أسلوبه أضي   ليها األساليب المعرفية ك سلو 
 العالجي المسمى عالص التخصصين.

 وذص العالجي ثالث مراحل هي مويتضمن هذا الن

حيث يقوم كل من المريض والمعالا باستنشا  اتجاهات مرحلة اإلعداد المعرفي:  -1
 ومعتقدات المريض حول المشكلة وما تقود  ليه هذه المعتقدات.

 وتتضمن انتساب وتعلم المهارات الجديدة. المرحلة ال انية : -2

                                                           
 .19 – 11م، ص ص 0114نظريات اإلرشاد والعالج النفسي، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،  محمد محروس الشناوي، )2( 
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 )واالستراتيجيات الجديدة في المواق  العملية. المهارات  وهي استخدام  المرحلة ال ال ة -3
2 ) 

والجدير بالذكر هنا أن هذه النماذص تنجوي في نهاية األمر تحت عنوان واحد وهو العالص السلوكي 
جمي  الفنيات المختلفة التي ابتنرتها هذه االتجاهات العقلية والسلوكية من أجل المعرفي الذي يشمل دما 

 ت مين أسلوب عالجي أنثر فاعلية.
 خطوات العالج السلوكي المعرفي:

يتب  العالص السلوكي المعرفي خجوات محددة ومتتابعة بشكل منظم في تعامله م  المشانل 
 السلوكية للعمالء والمرضى وهي 

تحديد المشكلة بالتحليل المعرفي السلوكي لها من أجل تحديد المعرفة المشوهة والخاجئة  .1
المسئولة عن اضجراب المريض االنفعالي والسلوكي  أما وسيلة أو أداة التحليل المعرفي 

 للمشكلة فهي المراقبة الذاتية بتسجيل األفكار المرغوبة أو غير المرغوبة وظرو  حدوثها.
   باالتفاق م  المريض.تحديد األهدا .2
 تحديد المهارات الجديدة المرغوبة. .3
 التدريب على المهارات الجديدة. .4
 ممارسة المهارات الجديدة من قبل المريض وتعميمها على الواق  الخارجي. .2
 المتابعة والتقويم. .1

 :العالج السلوكي المعرفي الضطرا  التوحد ـ 
 عدة خجوات ومن أهمها ما يلي  االحتياجات الخاصةعالص السلوكي المعرفي لذوي يتضمن ال

 صياغة الحالة/
صياغة الحالة هي المبدأ األول في العالص السلوكي المعرفي  ويقصد بصياغة الحالة الفرضيات 

وتحوي  التي يضعها المعالا حول مسببات ومثيرات مشانل المريض السلوكية والتفاعلية واالجتماعية 
 صياغة الحالة عدة عناصر هي 

 المعلومات الشخصية والمقصود بها البيانات األولية للمريض مثل األسم والعمر والجنس. .1
 . تماعية التفاعلية ومشانل التواصلقائمة المشكالت وتحوي قائمة كاملة للمشكالت االج .2
 يواجهها المريض.التشخيص والهد  منه معرفة نوعية المشكالت التي يمكن أن  .3
 جوانب القوة. .4

                                                           
 .19محمد محروس الشناوي، مرجع سابق ذكره، ص  )2( 
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 خجة العالص. .2
 اإلنصات والتعاطف الوجدانيـ 

لمعالا ومعايشته لحالة ذوي  ن ما يميز العالقة العالجية الجيدة هو توفر جو من التعاج  تفهم ا
   وهذا التفهم للحالة هو الذي يوجه توقيت ومضمون التدخل العالجي.االحتياص الخاص

 بنا  عالقة عالجية
يعتبر بناء عالقة عالجية جيدة عنصر هام في أي نوج من أنواج العالص  ورغم أن بعض المعالجين 

المعرفين ال يعلقون أهمية كبيرة على دور العالقة العالجية   ال أنها تساهم في  حداث بعض  نالسلوكيي
 التغيرات االيجابية ومنها 

 .قد تزيد من الثقة في المعالا 
 حضور جلسات عالجية أنثر.قد تزيد من دافعية ل 
   اآلخرينقد تساعد المريض في تعلم كيفية تنوين عالقات جيدة م. 
 .(1)يتجلب العالص السلوكي المعرفي انجاز واجبات منزلية 

  فبناء ص اضجراب التوحد لدو ذوي االحتياجات الخاصة ذًا تعتبر العالقة العالجية مهمة جدًا لعال
في المعالا  باإلضافة  لى الدافعية لحضور جلسات الحضور  من ثقة المعاق لعالجية الجيدة تزيدالعالقة ا
 .اآلخرينمحاولة لتعليمه كيفية  قامة عالقة تفاعلية وتواصلية م   أيضا

 هذا وتتضمن العالقة العالجية ثالثة مكونات أساسية وهي 
 أوال : االتفاقات/

ة العالجية   حيث يقوم كل منهما ب داء دوره وهي االرتباجات التعاقدية التي تنش  بين جرفي العالق
 الذي تم تحديده من قبل المعالا للوصول  لى تحقي  األهدا .

  انيا : األهداف/ 
 وهي ما ي مل الجرفان في تحقيقها من خالل العملية العالجية.

  ال ا : المهام/
 (1)وهي األنشجة التي يتم أدا ها من قبل كل جر .

 قول ب ن نموذص العالص السلوكي المعرفي من أهم النماذص التي يجبوفي هذا الصدد يمكن ال
من خالل  يتجلب مساهمة كبيرة من أسرة ا المعاق  وهذا استخدامها في عالص ذوي االحتياجات الخاصة

                                                           
 .11 – 10م، ص ص 8111اض: دار الزهراء، ناصر بن ابراهيم المحارب، المرشد في العالج االستعرافي السلوكي، الري (1) 
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براما  رشاد الوالدين التي تسهم في تخفي  المعاناة والضغوط المفروضة على األسرة ب نملها بسبب  عاقة 
  أن يفهم الوالدين بشكل أنبر حاجات أجفالهم المعاقين وأن يتزودوا بمعلومات حول مس ولياتهم جفلها بهد

كآباء ألجفال غير عاديين  باإلضافة  لى مساعدة أجفالهم على أن يتعلموا السلوكيات التي تناسب البيئة 
لتدريب المقدمة ألجفالهم في براما ا  بد من مساهمة آباء أجفال ذوي االحتياجات الخاصةالمحيجة  فال

  ألن ذلك يعود على األسرة بفوائد كثيرة فقد حددها كوهين و دووناالن كما أوردها الشناوي و المعاقين
 التويجري فيما يلي 

تساعدهم على  نسابهم خبرات وأفكار جديدة تسهم  في براما تدريب أجفالهم المعاقين مشاركة اآلباء .1
 في تقليل آثار التجارب الم لمة وتحسن حياة األسرة.

استخدام المهارات السلوكية والمعرفية الجديدة بشكل ناجح يفيد اآلباء في استعادة الثقة بالنفس  .2
 وتقدير الذات وتوجيه حياتهم وحياة أجفالهم.

المهارات الجديدة يترتب عليه انخفاض القل  والتوتر عند  لمعاقيناآلباء في تعليم أجفالهم انجاح  .3
لألباء في رعاية أجفالهم من اآلباء ويضع  اإلحباط الذي تولد خالل المحاوالت األولى الفاشلة 

 .ذوي االحتياجات الخاصة
شعور وجود المرء م  جماعة من األباء يشاركونه المشكلة نفسها يمكن أن يحق  الشعور بالعزلة وال .4

 بالحزن.
تخفي  المشاعر المتعلقة باإلحساس بالذنب والقل  عند معرفة أن هذه المشاعر منتشرة عند باقي  .2

 (1)اآلباء الذين لديهم مشانل مشابهة سواء كانت موجهة ناحية الجفل أو ناحية أنفسهم.
 أهم النتائج :

 حتياجات الخاصة .نتائج التساؤل األول: التعرف على اإلتجاهات الوالدية نحو ذوي اإل

  او االهمال اوالحماية الزائدةتتخد عدة مفاهيم ام التقبل عاقة اإلاهات الوالدية نحو  ن االتج

 او الرفض او التفريقة

 

 
                                                           

النفسي، جامعة عين شمي، الشناوي محمد والتويجري محمد، إرشاد والدي أطفال ذوي الحاجات الخاصة، المؤتمر الدولي الثاني لمركز اإلرشاد  (1) 

 .110ص 
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 التساؤل ال اني: التعرف على أ ر وجود طفل معاق في األسرة . نتائج
نتائا الي ان هناك عوامل ت ثر في اتجاهات الوالدين نحو ذوي االحتياجات الخاصة أشارت ال -0

ولعل من اهمها تغير حالة االسرة والجرو  االقتصادية وشدة االعاقة والوقت واالحداث الحرجة 
 التي يمر بها جفل من ذوي االحتياجات الخاصة

ومشاج الغضب والتوتر افعال منه الصدمة  اسر اجفال ذوي االحتياجات الخاصة برودود تمر -8
 ومشاعر الحزن والياس والتقبل والتني 

نتائج التساؤل ال الث حول دور الخدمة االجتماعية في تعديل االتجاهات الوالدية نحو ذوي االحتياجات 
 الخاصة .
 . ةيل االتجاهات الو الديفي تعد خدمة االجتماعية دور هام أند البحث ب ن لل -1
علننى  ن بننراما التوعيننة التنني تقنندمها مهنننة الخدمننة االجتماعيننة لهننا دور كبيننر فنني  البحننثأننند  -2

 تعديل االتجاهات الوالدية نحو ذوي االحتياجات الخاصة .
البحث على أن الخدمة االجتماعية لها القدرة في اجتياز الوالدين مرحلة النكران واالعتنرا   أند -3

 بوجود جفل من ذوي االحتياجات الخاصة .
للخدمة االجتماعية دور كثير في تقوية عدد كبير من ذوي االحتياجات الخاصة وهذا ي كند أن  -4

 مما يجعل األسرة تهتم بذوي االحتياص الخاص . ةقدرتها على تعديل االتجاهات الو الدي
لألوليننناء أمنننور ذوي االحتياجنننات الخاصنننة فننني البحنننث علنننى مسننناعدة الخدمنننة االجتماعينننة  أنننند -2

 لقوانين التي سنت لالستفادة من الخدمات .االستفادة من ا
 :التوصيـــات والمقترحـــاتن أهم 

 : ( التوصيات 1
الجتماعي  يوصي البحث بت نيد دور االختصاصي النفسي واالجتماعي في تقديم اإلرشاد النفسي وا .1

داخل األسرة ومساعدتهم على  امل م  ردودهم النفسية لوجود معاقللتع والتوعية لوالدي المعاق
 في األسرة. ران واالعترا  بوجود الجفل المعاقاجتياز مرحلة النك

يوصي البحث بتوفير الرعاية المناسبة لهذه الفئة من األجفال في سن مبكرة من خالل توعية الوالدين  .2
 ب ساليب التنشئة االجتماعية  تجعل من هذه الفئة فئة منتجة.



 

م8102يونيو   العدد الخامس     مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية   247 

 

                                 العدد الخامسمجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية                     
    

م8102يو يون  

 جتماعية لتوعية أفراد أسرة المعاقعلى ضرورة فتح مكاتب استشارية نفسية وا يوصي البحث بالت نيد .3
 .بكيفية التعامل م

في المدارس العامة  تجبيقًا لمبدأ الدما  دما ذوي االحتياجات الخاصةيوصي البحث بضرورة  .4
 على التواصل م  أفراد مجتمعهم. المعاقين واالندماص الشامل  وكذلك مساعدة

كفتح نوادي خاصة بهم وب ولياء  اقين بضرورة وض  خجا وبراما خاصة بالمعيوصي البحث  .2
 أمورهم.

  اإلعاقةمجال رعاية ذوي ب يوصي البحث بضرورة  عداد مدربين م هلين في .1
  وزيعها على أولياء أمور المعاقينقيام مكتب الخدمة االجتماعية بإعداد نشرات توعوية وت .1

 م  توضيح قدراتهم اإليجابية.المعاق تتضمن كيفية التعامل م  
يوصي البحث بت نيد دور االختصاصي النفسي واالجتماعي في تقديم اإلرشاد النفسي واالجتماعي   ..

والتوعية لوالدي النفي  للتعامل م  ردودهم النفسية لوجود كفي  داخل األسرة ومساعدتهم على 
 ران واالعترا  اجتياز مرحلة النك

 : المقترحات( 2

 واالستفادة من نتائجها في المجتم  .بذوي اإلعاقة الخاصة  العلمية  المجال أمام الدراسات فتحن 

ودور ممارسة الخدمة االجتماعية في تغيير  التجاهات المجتمعية نحو المعاقين جراء دراسات بحثية تبين ان 
  هذه االتجاهات.
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 : المراج ـ 

 أواًل / النتب والمصادر .
 براهيم عبند هللا زريقنات  اإلعاقنة البصنرية المفاهيم األساسنية واإلعتبنارات التربوينة دار الميسنرة للنشنر  .1

 . 2221والتوزي  
أبو بكر المنصوري  العالص السلوكي المعرفي للذهان  البيضاء  منشورات جامعة عمر  .2

 م.2221المختار 
( 1ت  مكتب االتحاد العربي  ط )بشير الرشيدي  سلسلة تشخيص االضجرابات النفسية  النوي .3

 م.2221
جننناك سننني سنننيتورت   ترجمنننة عبننند الصنننمد قائننند اآلعبنننري   فريننندة عبننند الوهننناب    رشننناد اآلبننناء ذوي  .4

 . م 1111سعودية   جامعة الملك سعود األجفال غير العاديين   ال
ية   المكتنب السيد رمضان   سهامات الخدمة االجتماعية في مجال رعاينة الفئنات الخاصنة  اإلسنكندر  .2

 .م  1112الحديث الجامعي 
السنننيد صنننبحي  الرعاينننة االجتماعينننة للنفيننن  فننني بحنننوث ودراسنننات رعاينننة وت هينننل النفيننن   المركنننز  .1

 م . 2222لعالمية للتجليد والجباعة لرعاية وتوجيه المكفوفين  القاهرة   دار ا يالنموذج
 رشاد والدي أجفال ذوي الحاجات الخاصة  الم تمر الدولي الثاني  الشناوي محمد والتويجري محمد  .1

 ز اإلرشاد النفسي  جامعة عين شمس   ) د . ت ( .لمرك
 م..2222عادل محمد عبد هللا   العالص المعرفي السلوكي  أسس وتجبيقات  القاهرة  دار الرشاد   ..
 .1114ألنجلو المصرية  القاهرة    مكتبة ا4عبد الفتاح عثمان  خدمة الفرد والمجتم  المعاصر ط .1
 الخدمنننننننة فننننننني  نجليزينننننننة ومفننننننناهيم مصنننننننجلحات.نينننننننازي  محمننننننند جننننننناش بنننننننن المجيننننننند عبننننننند .12

 .2222العبيكان  مكتبة االجتماعية الرياض
العجيلي سركز  عياد سعيد  مجير البحث العلمي أسناليبه وتقنياته جرابلس الجامعنة المفتوحنة  .11
 2222.. 
الفئنننننات الخاصنننننة منننننن منظنننننور الخدمنننننة االجتماعينننننة  محمننننند السنننننيد فهمننننني  السنننننيد رمضنننننان  .12

  . 1111المعوقين( اإلسكندرية  المكتب الجامعي الحديث  -)المجرمين 
 م..111محمد سيد فهمي  أسس الخدمة االجتماعية  اإلسكندرية   المكتب الجامعي   .13
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م8102يو يون  

القاهرة  محمد محروس الشناوي  نظريات اإلرشاد والعالص النفسي  دار غريب للجباعة والنشر   .14
 م.1114

 م.2222في السلوكي  الرياض  دار الزهراء  معر محارب  المرشد في العالص الناصر بن ابراهيم ال .12
 الرسائل العلمية:  انيا  :

اتجاهننات     نقنناًل عننن خيننري أحمنند حسننين 11.1شننافر وأخننرون  تعننديل االتجاهننات نحننو المعنناقين  .1
معلمنين التربينة الخاصنة نحننو مشنكالت تالمينذهم المعنناقين وأثنر برنناما ارشنادي "جمعنني فنردي" فني تعننديل 

اد النفسنني  جامعننة عننين شننمس   مركننز اإلرشنن11   مجلننة اإلرشنناد النفسنني  ج  .111تلننك االتجاهننات 
 م . 1111

عنوقين  مجلنة جامعنة الملنك سنعود عبد العزيز السيد الشخص  أثر المعلومات في تغير االتجاهات نحو الم .2
 م . 1112المجلد الثاني  الرياض    للعلوم التربوية 

عيننناد سنننعيد  مجينننر  أثنننار الجفنننل المعننناق علنننى أداء األسنننرة لوظائفها دراسنننة علنننى المجتمننن  الليبننني  رسنننالة  .3
 .1111دكتوراة غير منشورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


