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 مجمة بحؽث العمؽم االندانية واالجتساعية
مجمة عمسية محكسة نرف سشهية تردر عن السشظسة الميبية الدولية لألخرائيين       

تيدف إلى تذجيع الباحثين عمى الشذر والسداىسة في دعم الحركة  والشفديين،االجتساعيين 
 .العمسية في مجال العمهم اإلندانية واالجتساعية

 أوال: قؽاعد وشروط قبؽل الشذر:

 تشذر السجمة البحهث والدراسات العمسية بالمغة العربية أو االنجميزية أو الفرندية.  -1

تتهافر فيو شروط البحث العمسي واستخدام و  العمسية،أن يتدم البحث باألصالة والقيسة  -2
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وال تعبر بالزرورة عن رأي السجمة  أصحابيا،أي البحهث والدراسات السقدمة تعبر عن ر  -5
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 ثانيا: مؽاصفات البحث:

 سم(. 22/21(، بأبعاد )A4استخدام تشديق ورق ) -1

 صفحة. 20صفحة وال يزيد عن  15ال يقل عدد صفحات البحث عن  -2

الدرجة  الباحث،كتابة بيانات البحث في الرفحة األولى بحيث تذتسل عمى: اسم  -3
رقم  البحثي( ،الجامعة أو السركز  –الكمية  – )القدمالسؤسدة التابع ليا  العمسية،

 الياتف، البريد االلكتروني، مع مراعاة عدم ذكر البيانات الذخرية لمباحث بستن البحث.

( غامق لمعشهان الرئيس، 14، وحجم الخط )simplified Arabic ) استخدام خط ) -4
 ( لمستن.12و)

 ، يذكر ) لقب السؤلف، سشة الشذر: رقم الرفحة(. يذار لمسراجع بستن البحث -5

 كتابة السراجع في نياية البحث عمى أن ترتب ىجائيا. -6

 ثالثا: إجراءات الشذر:

 إرسال البحهث إلى مجمة البحهث اإلندانية واالجتساعية. -1

 وندخة عمى قرص مزغهط.  مطبهعة،ترسل ندختين من البحث  -2



 السكتهبة بالمغة االنجميزية أو الفرندية.يرفق ممخص بالمغة العربية لمبحهث  -3

يحق ألصحاب البحهث السشذهرة بالسجمة الحرهل عمى ندختين من العدد السشذهر بو  -4
 بحهثيم.

ء رائييم من حيث تخزع البحهث السقدمة لمتحكيم العمسي من ذوي االختراص إلبدا -5
صالحيتو لمشذر ديد احث بقهاعد البحث العمسي وتحلمبحث ومدى التزام البالقيسة العمسية 

 من عدمو.

يخطر الباحث بقبهل بحثو من عدمو في غزهن شيرين من تاريخ استالم البحث كحد  -6
 أقرى. 

في حالة وجهد مالحظات من السحكسين يمتزم الباحث بإجراء التعديالت وإعادة البحث  -7
 ( يهما.15في فترة ال تتجاوز )

 رابعا: رسؽم الشذر:

 يشار ليبي أو ما يعادلو من العسالت األخرى.( د150يتم دفع رسهم الشذر )  -1

 ال يتم استرجاع القيسة سهاء قبل البحث لمشذر أو لم يقبل.  -2
 للتواصل ميكيكه االتصال على:

00218 928824677 

00218 928824965 

لربيد االلكرتوىي:ا  
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 االفتتاحية

 رب العاملنياحلند هلل 

به وصحذلندَا وعلى أله  والصالة والسالو على سيد اخللق أمجعني سيدىا 

 أمجعني

 ...وبعد

 الثقافة يف دلتنع متغري

رحمة وىي  ,يحتاج لمبحث والتقري طؽيللعمػ ترتقي االمػ وتبشى الحزارة فالطريق با     
يقؽد لمحاضر والسدتقبل, ليشعػ االجيال بفكر جديد ثسارىا  عمسية شاقة ولكشيا مستعة تؤتي

 لمتغيير والتجديد.

تعبر عؼ ثقافات متعددة وتطرح التي سعمؽماتية اليذيد العالػ طفرة حزارية و عرر      
الرسؽد و مؽاجية التيارات الفكرية والسشاظرات رؤى مختمفة تحتاج الى بشاء ثقافة تدتطيع 

ا و التأكيد عمى أىسية العمؽم االندانية في ىذه العمسية, وال سبيل امامشا اال تؽحيد جيؽدن
 السرحمة, لسؽاجية االزمات التي تجتاح العالػ.

تؽسع ان التغير في السفاهيػ والقيػ التي تؽجو الدمؽك االنداني تحتاج الى بشاء معرفي و     
ثقافي, يفتح االفاق امام الجسيع لمتفكير العمسي الجاد, والتحميل السؽضؽعي لمعؽاىر واالحداث, 

 و العسل عمى استذراف السدتقبل بالعمػ والسعرفة. 

تزسؼ ىذا العدد مؽضؽعات متشؽعة في مجاالت العمؽم االندانية واالجتساعية, أسيػ في    
ميبية, وبيذه السشاسبة نتقدم ليػ جسيعا بجزيل الذكر ساتذة مؼ مختمف الجامعات الاثراءه أ

وععيػ االمتشان عمى جيؽدىػ العمسية ألثراء السكتبة العمسية بسؽضؽعات تيػ الفرد والسجتسع 
 سعيا لبشاء مجتسع السعرفة والثقافة.

 اسرة حترير اجمللة
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 الخرػبة الدكانية وأثخىا عمى معجل الشسػ الدكاني في ليبيا

 (2017-1973خبلل الفتخة )

 

 كخيسة اليادى الجويبي الجكتػرة/ 
 جامعة شخابمذ/ كمية اآلداب

 قدع الجغخافيا                                                                
 

 مقجمة:

لسدؤكؿ األكؿ عغ الشسػ الدكاني ، فسع التقجـ الصبي الحالي ا ىيإف الخرػبة الدكانية        
كتشاقز معجؿ الػؼيات أصبحت الخرػبة الدكانية السجاؿ األساسي لتخؽيس معجالت الشسػ 

كؼيات ك الجراسات الدكانية ) مػاليج ك  فيساسيًا الدكاني، فالخرػبة الدكانية تذكل جانبًا أ
 الستسخار الحيػؼ لمسجتسع.ضاىخة معقجة كمدؤكلة عغ ا فيي(، ىجخة

سشة  فيكالخرػبة الدكانية ضاىخة يرعب التشبؤ بيا مدتؿببًل، إذ أف زيادة عجد السػاليج      
الدشة القادمة، كعميو فإف الخرػبة قج تتعخض لمتغيخ  فيمعيشة ال يعشي بالزخكرة زيادة مساثمة 

 غ حيغ الى أخخ.عمى مجػ القريخ، شالسا إنيا تخزع لتأثيخ عػامل عجة تتغيخ م

ليبيا تخاجعا ممحػضًا مغ مشترف  فيكقج شيجت الخرػبة الدكانية كمعجؿ الشسػ الدكاني 
ات حتى الػقت الحالي، كتذيخ بعس الجراسات الدكانية الى استسخار ىحا االتجاه شيالثساني

تساعية التشازلي ، كقج يخجع ىحا االنخفاض الى تجاخل العجيج مغ الستغيخات  االقترادية كاالج
 كالدياسية كالرحية كالتعميسية كغيخىا.

كنطخا لسا تترف بو معجالت الخرػبة مغ تغيخ مدتسخ، يشبغي دراستيا بيغ فتخة الى أخخػ، 
تخصيط السذاريع  فيألىسيتيا الكبيخة باعتبارىا أحج عشاصخ الشسػ الدكاني الحػ يعتسج عمييا 

 االقترادية كاالجتساعية.
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 -مذكمة الجراسة:

 الجراسة االجابة عمي عجد مغ التداؤالت كىى: تحاكؿ

 ؟ ليبيا  في االرتفاع  نحػ ىل تديخ الخرػبة الدكانية نحػ االنخفاض أك 1س

 ليبيا؟  فيىل النخفاض معجؿ الخرػبة الدكانية عبلقة بانخفاض معجؿ الشسػ الدكاني  2س

 ؟خبلؿ فتخة الجراسة ليبيا فيتكسغ كراء انخفاض الخرػبة الدكانية  التيماىي العػامل  3س

 -أىجاف الجراسة:

 تيجؼ الجراسة الي :

خبلؿ الفتخة  ليبيا  في حجثت عمى مدتػػ الخرػبة الدكانية التيرصج كتحميل التغيخات -1
(1973-2017.) 

أدت الى انخفاض الخرػبة  التيدراسة الستغيخات) االقترادية كاالجتساعية كالتعميسية( -2
 سات سكانية السػجية ليحا الجانب.ضل غياب الديا فيالدكانية 

 -أىسية الجراسة:

 :االتي فيتكسغ أىسية الجراسة 

التعخؼ عمى أسباب السدؤكلة عغ انخفاض الخرػبة الدكانية خبلؿ فتخة الجراسة ، كمجػ -1
 تأثيخ ىحه االسباب عمى انخفاض معجؿ الشسػ الدكاني.

 بة الدكانية ،كما قج تدببو مغ أثارمعجالت الخرػ  فيتشبيو الى ضاىخة االنخفاض السدتسخ -2
 سمبية عمى السجتسع مدتؿببًل.
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 -فخضيات الجراسة: 

 تقػـ الجراسة عمي فخضيات التالية :

 .ليبيا  فيادػ الى انخفاض معجؿ الشسػ الدكاني  انخفاض معجؿ الخرػبة الدكانية -1

تعميسية الى حجكث انخفاض الشػاحي االقترادية كاالجتساعية كال فياثخت الستغيخات الحاصمة -2
 ليبيا. فيمعجالت الخرػبة الدكانية  في

 مشيجية الجراسة:

مرادره كمخاجعو عمى السشيج الػصفي التحميمي مغ خبلؿ ما أصجرتو الييئة  فياعتسج البحث 
العامة لمسعمػمات كالتػثيق كمرمحة االحراء كالتعجاد مغ تقاريخ سكانية كاحرائيات حيػية 

مشطسة ة العامة، باإلضافة الى الكتيب االحرائي الدشػؼ ، كبعس مشذػرات كتعجادات سكاني
 لمدكاف. الستحجة  األمع

 دة مشو في االستشباط كاالستشتاج،رائي الستفاىحه الجراسة أسمػب التحميل االح فيكقج استخجمت 
فادة مشيا رتبتيا كقست بخسع بعس االشكاؿ البيانية لبلست التيمعتسجة عمى الججاكؿ اإلحرائية  

 كاالستشتاج كمعخفة أثخ الستغيخات عمى الخرػبة الدكانية. لتحمي في

كقج تع تقديع الجراسة الى ثبلث مباحث  ذات عبلقة بسػضػع البحث، حيث يذسل كل مبحث 
كتحميميا لغخض تحقيق أىجاؼ البحث، فقج تشاكؿ دراستيا  ي سيتع مجسػعة مغ السدائل الت

(،أما 2017-1973يخي لسعجؿ الشسػ الدكاني فى ليبيا خبلؿ الفتخة )السبحث األكؿ التصػر التار 
السبحث الثاني يجرس تصػر معجالت الخرػبة الدكانية كعبلقتيا بسعجؿ الشسػ الدكاني، كييتع 
السبحث الثالث  بجراسة العػامل السؤدية الى انخفاض معجالت الخرػبة الدكانية فى ليبيا ، ثع 

  الشتائج كتػصيات الجراسة.
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 مشصقة الجراسة: 

(  33ْ 10َ( ك)  18ْ  45َالػسط الذسالي مغ قارة أفخيؿيا بيغ دائختي عخض)  فيتقع ليبيا     
( شخقًا، كتذخؼ عمى البحخ الستػسط مغ الذساؿ بداحل شػلو 9ْ 25ْشػؿ ) شسااًل، كبيغ خصي

تي تذاد ، كمغ الجشػب جسيػري كع، كيحجىا مغ الذخؽ جسيػريتي مرخ ك الدػداف1900
مميػف كيمػمتخ مخبع، أنطخ  1.8كالشيجخ، كمغ الغخب جسيػريتي تػنذ كالجدائخ، كتبمغ مداحتيا 

 (.2017-1973(. أما السجاؿ الدمشي لمجراسة يتسثل فى الفتخة الدمشية)1الخخيصة رقع)

 
 مرمحة التخصيط العسخاني ،جشدكر.السرجر: 
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 السبحث األول:

 (:2016-1973) عجل نسػىع خبلل الفتخةأواًل: تصػر حجع الدكان وم

مشصقة ما، أما نسػ الدكاف فيػ مرصمح يصمق  فييقرج بحجع الدكاف عجدىع السصمق       
حجع الدكاف كعشاصخ نسػ الدكاني كىي )مػاليج ك كؼيات  فيلمجاللة عمى التغيخ الحػ يصخأ 

لعػامل، كقج يتغيخ التػازف بيغ كىجخة(، كال يتغيخ الشسػ الدكاني بعامل كاحج كانسا بجسيع تمظ ا
 ".1"ىحه العػامل مغ كقت ألخخ

مدتسخًا  خبلؿ القخف العذخيغ، فسغ خبلؿ ك ليبيا ارتفاعا تجريجيًا  فيلقج شيج نسػ الدكاف     
عجد الدكاف ليبيا  في( يبلحع أف ىشاؾ زيادة مدتسخة 1( كالذكل رقع)1بيانات الججكؿ رقع)

ندسة خبلؿ  5673031ندسة الى  2249237عجد الدكاف مغ   باألرقاـ السصمقة ، فقج ازداد
 6541948نحػ  2017االرتفاع أذ بمغ عاـ  في( كاستسخ عجد الدكاف 2006-1973الفتخة )

-1973%( خبلؿ الفتخة )190.8)ندسة  بشدبة  تغيخ  4292711ندسة ، بتغيخ مصمق بمغ 
2017.) 

( نبلحع زيادة كاحجة 2خبلؿ الذكل رقع) معجؿ الشسػ الدكاني، فسغ فيبيشسا نجج العكذ     
ات أذ بمغ اقرى ارتفاع يفتخة مشترف الثسانيش فيليبيا، متسثمة  فيمعجؿ الشسػ الدكاني  فيفقط 

ات ،أذ ياالنخفاض التجريجي  بعج مشترف الثسانيش في،  ثع بجأ 1984%( عاـ 4.5لو نحػ )
 .2017%( عاـ 1.6، كاستسخ الى أف بمغ )2006%( عاـ 1.7بمغ )

 بدبب (1984-1973) كمسا سبق يتبيغ اف  ارتفاع معجؿ الشسػ الدكاني خبلؿ الفتخة    
تشفيح  فينياية الخسديشيات كبجاية الدتيشيات كالذخكع  فيعج ضيػر الشفط االنتعاش االقترادؼ ب

غيخ أدت الى زيادة الصمب عمى العسالة )ليبيػف ك  التيمذاريع التشسية االقترادية كاالجتساعية، 
مدتػػ السعيذة كالتعميع كالرحة كتقجيع الخجمات األساسية  فيمسا تختب عميو تصػر  ليبيغ(

 لمسػاششيغ.

                                                             
1
عباس فاضل السعدي، نمو السكان فى لٌبٌا إلى أٌن ٌتجه، وماهً عوامل مكوناته، مجلة البحوث الجغرافٌة، كلٌة التربٌة  البنات،  

 24، ص 2003، 3جامعة الكوفة، العدد 
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كبعج مشترف الثسانيشيات بجأ معجؿ الشسػ الدكاني  يذيج انخفاضًا حادًا كمدتسخًا خبلؿ      
سشا ( كىػ ما يسكغ أف يكػف ناتجًا عغ سبب متػاصل الحجكث، مع عم2017-1973الفتخة)

ليبيا خبلؿ فتخة الجراسة، فإف األمخ يربح أكثخ ججية  فيبػياب سياسات سكانية محجكدة السعالع 
 لمجراسة كالبحث.

أف الشسػ الدكاني يتأثخ بثبلث متغيخات رئيدة كىى ) الخرػبة، كالػؼيات كاليجخة(      
 في 9.0) فالػؼيات استقخت عشج مدتػيات مشخفزة ، أذ انخفس معجؿ الػؼيات الخاـ مغ

(، كاليجخة ال تكػف كبيخة كذات أثخ 2017-1973األلف( خبلؿ الفتخة) في 3.6األلف( الى نحػ)
كاضح إال عشجما تكػف جساعية، أما العامل األىع كالحػ يعج سببًا لمشسػ الدكاني كيؤثخ ؼيو مغ 

 حيث االرتفاع كاالنخفاض ىػ عامل الخرػبة الدكانية. 

حققت نسػا كبيخًا في العجيج مغ الجػانب التشسػية ،  التيبيغ الجكؿ مغ  ليبيايبلحع أف        
السدتقبل ، األمخ الحػ ييجد  فيكلكشيا ستػاجو تحجيًا كبيخًا بدبب انخفاض معجؿ الشسػ الدكاني 

السجتسع الميبي بالذيخػخة ، كبارتفاع معجؿ اإلعالة أذ استسخ ىحا االنخفاض بالػتيخة نفديا، 
ليبيا الى انخفاض الحاد فالخرػبة  فييدي النخفاض معجؿ الشسػ الدكاني كيخجع الدبب الخئ

 الدكانية.
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 (2017-1973ليبيا خبلل الفتخة ) في ( تصػر عجد الدكان ومعجل نسػىع1)ججول رقع

 *معجل الشسػ الدكاني* عجد الدكان بالسبلييغ  الدشػات

1973 2249237 4.1 

1984 3642576 4.5 

1995 4799065 2.5 

2006 5673031 1.7 

2017* 6541948 1.6 

السرجر: مغ إعجاد الباحثة اعتسادا عمى الييئة الػششية لمسعمػمات كالتػثيق، الشتائػج الشيائية لمتعجاد العاـ لدكاف في سشػات 
 السحكػرة .

 ، مرمحة االحراء كالتعجاد.2017الكتيب االحرائي الدشػؼ  *
سكانً باستخدام المعادلة اآلتٌةتم استخراج معدل النمو ال **

(1): 

434.N

Po

PN

Logr










  

  r . الديادة العامة =    PN . عجد الدكاف في آخخ تعجاد =      PO . عجد الدكاف عشج أكؿ تعجاد = 

،دار السعخفة الجامعية،  السعادلة: دمحم فتحي ابػ عيانة، مجخل التحميل اإلحرائي في الجغخاؼيامرجر 
 .92،ص1981،االسكشجرية
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 ثانيًا: تصػر التخكيب العسخي والشػعي لدكان ليبيا:

إف التخكيب العسخؼ كالشػعي ذك داللة ميسة أبخزىا التعخؼ عمى مجػ مقجرة السجتسع     
( يتبيغ أف ىشاؾ 2"، كمغ خبلؿ الججكؿ رقع)2االيجابية، كىػ يؤثخ عمى مدتػيات الدكانية"

( فقج كانت 2017-1973ى الفئات العسخية لدكاف ليبيا خبلؿ الفتخة)تغيخات جػىخية شخأت عم
سشة( كىى فئة صغار  15فئتي صغار الدغ كسغ العسل، فالفئة )أقل مغ  ىيأكثخ الفئات تغيخًا 

-1973%( مغ اجسالي الدكاف خبلؿ الفتخة )28.5%(  الى )49.5الدغ انخفزت مغ )
رف سكاف ليبيا ، ككاف اليـخ الدكاني في ليبيا (، فقج كانت ىحه الفئة تذكل تقخيبًا ن2017

 يسثل الفتػة كالشزج كلكغ  مغ بعج مشترف الثسانيشيات أصبحت تذكل الثمث تقخيبًا . 

 

 (2017-1973( تصػر إجسالي عجد الدكان فى ليبيا خبلل الفتخة )1شكل رقع)

 
 (.1ججكؿ رقع) السرجر: مغ إعجاد الباحثة اعتسادا عمى       

                                                             
 .195،ص1986، جامعة دمشك، مؤسسة الثمافة الجامعٌة، دمشك،  فاضل األنصاري، جغرافٌة السكان، الطبعة األولى– 1
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(.2017-1973ليبيا خبلل الفتخة ) فيتصػر معجل الشسػ الدكاني ( 2)شكل رقع

 
 (.1ججكؿ رقع) السرجر: مغ إعجاد الباحثة اعتسادا عمى       

حجع فئة سغ العسل  فيحجع فئة صغار الدغ، قابمو  زيادة  فيأف ىحا االنخفاض  اال      
 مغ اجسالي الدكاف، %(67.1%( الى )47.6( سشة، فقج ارتفعت الشدبة مغ )64-15مغ)

 .(2017-1973خبلؿ الفتخة ) %(19.5) كقجرهبسعجؿ زيادة 

( سشة محافطة عمى ندبتيا كلع يحجث فييا تغيخ 65بيشسا ضمت الفئة العسخية )أكبخ مغ     
-1973%( مغ إجسالي الدكاف خبلؿ الفتخة )4.3حجع ىحه الفئة ،أذ تذكل نحػ ) فيجػىخؼ 
(، كىي ندبة مشخفزة بذكل عاـ مقارنة بالفئتيغ 2017-1973خبلؿ الفتخة ) (.2017

 الدابقتيغ.
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 (2017-1973( التصػر الشدبي لفئات الدكان العسخية خبلل الفتخة )2) ججول رقع

الفئات العسخية 
 /الدشػات

1973 1984 1995 2006 2017 

 28.5 29.7 37.6 45.5 49.5 سشة15أقل مغ 

 67.1 66.2 58.9 51.7 47.6 سشة 15-64

 4.3 4.2 3.4 2.8 2.9 فسا فػؽ  65

الييئة الػششية لمسعمػمات كالتػثيق، الشتائػج الشيائية لمتعجاد العاـ لدكاف  إعجاد الباحثة اعتسادا عمىالسرجر: الشدب مغ 
 ، مرمحة االحراء كالتعجاد.2017الكتيب االحرائي الدشػؼ  ك في سشػات السحكػرة .

 
يتزح أف ندبة صغار  (4ك) (3)ي اليـخ الدكاني رقسشكل ( ك 3) كمغ خبلؿ الججكؿ رقع      
%( مغ إجسالي سكاف ليبيا ، بيشسا شكمت فئة مغ ىع في سغ 28.5أصبحت تذكل نحػ )الدغ 
( كبالتالي تحػؿ الدكاف في 2017-1973%( خبلؿ الفتخة)67.1سشة نحػ ) (64-15العسل)

)فئة سغ العسل( ، أف بالفتػة كالذباب ليبيا مغ سكاف يتسيدكف برغخ الدغ الى سكاف يتسيدكف 
الديادة الدكانية في سغ العسل ليا أثخ إيجابي في االستثسار كالجخل مغ خبلؿ التذغيل ، كربسا 
يكػف ليا أثخ سمبي بدبب عجـ قجرة سػؽ العسل عمى استيعاب ىحه الديادة كعجـ مػاكبة الجكلة 

اكل كثيخة كالتفذي البصالة كمذكمة الدكغ لستصمبات ىحه الفئة ،األمخ الحػ يؤدؼ الى حجكث مذ
 كغيخىا.

أدت الى انخفاض معجؿ الشسػ  التينفديا  ىيأدت الى حجكث ىحا األمخ  التيأف االسباب      
الخرػبة الدكانية كتأثيخىا عمى معجؿ الشسػ  فيكالستسثل في انخفاض الحاد الدكاني في ليبيا، 

  خبلؿ فتخة الجراسة. الدكاني كالتخكيب العسخؼ لدكاف في ليبيا
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-1973( تصػر التخكيب العسخي والشػعي لدكان ليبيا خبلل الفتخة )3ججول رقع)
2017.) 

 2017 1973 التعجاد
 اناث ذكػر اناث ذكػر فئة العسخ

0-4 
270474 260923 329906 312303 

9-5 
215460 208501 334484 317577 

14-10 
158749 154625 306080 290961 

19-15 
122236 118691 280636 268018 

24-20 
104288 97529 276052 267938 

29-25 
91462 75676 285503 282488 

34-30 
84931 68935 293806 293182 

39-35 
73038 61067 291623 286043 

44-40 
63599 52448 276914 264931 

49-45 
53693 45272 228481 216733 

54-50 
43847 38097 163297 159650 

59-55 
31485 29066 102122 108116 

64-60 
23198 22314 71002 77380 

69-65 
17148 16135 51290 57284 

74-70 
10423 10922 35440 41167 

 فأكبخ 75
9622 9118 45461 60573 

 3255123 3325601 1057900 1191337 السجسػع
تيب اإلحرائي لدشة ، كالك1973لدشة  الشتائػج الشيائية لمتعجاد العاـ لدكاف كالتعجاد، اإلحراء السرجر: مرمحة    

2017. 
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 .1973( اليخم الدكاني في ليبيا عام 3شكل رقع )

 
 (.1ججكؿ رقع) ر: مغ إعجاد الباحثة اعتسادا عمىالسرج                   

 .2017( اليـخ الدكاني في ليبيا عاـ 4شكل رقع )

 

 (.1ججكؿ رقع) السرجر: مغ إعجاد الباحثة اعتسادا عمى              
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 السبحث الثاني:

 في ليبيا:دكانية الخرػبة ال

س الخرػبة بعجة مقاييذ الخرػبة مغ العشاصخ اليامة في الشسػ الدكاني، كتقا تعج     
 متشػعة، ككل مشيا يتصمب بيانات معيشة ، كمغ أىع مقاييذ الخرػبة االتي:

 اواًل: معجل السػاليج الخام:

معجؿ السػاليج الخاـ بعجد األشفاؿ السػاليج في سشة معيشة مقدػمًا عمى إجسالي الدكاف  يقاس     
فًا لسشاقذة السدتػػ العاـ لمخرػبة، في مشترف الدشة نفديا، كقج أصبح ىحا السؿياس معخك 

 ".3"كذلظ لسداياه الكثيخة مشيا سيل الفيع كإنو يتصمب قجر قميل مغ البيانات كيديل حدابو،

( يتزح أف معجؿ السػاليج في ليبيا بجأ يتجو نحػ االنخفاض 4كمغ خبلؿ الججكؿ رقع)     
خبلؿ األلف(  في 35.6ك)  في األلف( 48.9) حيث ارتفع معجؿ السػاليج كبمغ  التجريجي،

 (، كىحا االرتفاع ىػ ما يفدخ الشسػ السزصخد لعجد الدكاف خبلؿ الفتخة1984-1973الفتخة)
%( كىػ أعمى معجؿ نسػ 4.5شسػ الدكاني الى )ارتفع فييا معجؿ ال التي (، ك1973-1984)

ثسانيشات، أذ كصمت إليو ليبيا، ثع بجأ معجؿ السػاليج في االنخفاض التجريجي بعج مشترف ال
في األلف(  19.4األلف( كاستسخ في االنخفاض حتى بمغ نحػ) 24.3نحػ ) 1995كصل عاـ 

، كىحا ما يبعج ليبيا  مغ خانة الجكؿ ذات معجالت السػاليج السختفعة، كيزعيا مغ بيغ 2017عاـ 
 شخفزة.معجالت مػاليجىا مُ  التيالجكؿ 

 الخام: ػفيات: معجل الثانياً 

شرخ في عسمية الشسػ الدكاني، كىػ يؤثخ بجرجة كبيخة في معجؿ الشسػ كىػ ثاني ع     
( يتبيغ أف معجالت الػؼيات الخاـ في ليبيا مشخفزة كلع ترل الى 4الدكاني، فسغ ججكؿ رقع)

 9.0أذ بمغ ) 1973(، فأقرى ارتفاع كاف في عاـ 2017-1973في األلف( خبلؿ الفتخة) 10)
أنطخ الذكل ،2017في األلف( عاـ  3.6ًا حتى بمغ )في األلف( ، ثع بجأ يشخفس تجريجي

 ( .5رقع)

                                                             
 .115، ص2010موسى سمحة، جغرافٌة السكان، الشركة العربٌة المتحدة للتسوٌك، الماهرة، الطبعة الثانٌة،- 3
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تعتبخ ليبيا مغ ضسغ الجكؿ ذات معجؿ كؼيات مشخفزة ، كىى معجالت تذبو الجكؿ       
تتستع بالطخكؼ االقترادية كالرحية نفديا،  التيالستقجمة، كنادرًا ما تػجج في الجكؿ العخبية، 

في ليبيا الى التحدغ السمحػظ في الخجمات الرحية كيعػد سبب االنخفاض في معجؿ الػؼيات 
 كارتفاع مدتػػ السعيذة كاالىتساـ برحة األـ كالصفل.

الفخؽ بيغ معجؿ السػاليج كمعجؿ الػؼيات ، كقج أخجت تعشي  فييأما الديادة الصبيعية       
صبيعية مختفعة عاـ الديادة الصبيعية نفذ اتجاه معجؿ السػاليج كمعجؿ الػؼيات، فقج كانت الديادة ال

 %(.1.6، ثع اتجيت الى االنخفاض حتى بمغت )1973( عاـ %3.9أذ بمغت ) 1973

 (.2017-1973( تصػر معجل السػاليج والػفيات والديادة الصبيعية  خبلل الفتخة )4ججول رقع)

 معجل الديادة الصبيعية% معجل الػفيات في األلف معجل السػاليج في االلف الدشػات
* 

1973 48.9 9.0 3.9 

1984 35.6 6.1 2.9 

1995 24.3 4.7 1.9 

2006 21.5 4.5 1.7 

2017 19.4 3.6 1.6 

 : االحراءات الحيػية ، مرمحة االحراء كالتعجاد، لدشػات السحكػرة،السرجر    

 .2018* تقخيخ البشظ الجكلي ، الدكاف، ليبيا، 

 

 

 

 

 



 
 

 

مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية   العدد التاسع             
                         

2020يونيو   

22 

 (.2017-1973بيا خبلل الفتخة )تصػر معجل السػاليج والػفيات فى لي( 5شكل رقع )

 

 

 

 

 

 

 ثالثًا: معجل الخرػبة الكمي:

يفزل استخجاـ معجؿ الخرػبة الكمي كسؤشخ أكثخ دقة مغ معجؿ السػاليج الخاـ، ألف       
( سشة، ذك داللة أكثخ كاقعية لصبيعة تكاثخ الدكاف 49-15ندبة السػاليج لئلناث في سغ الحسل)

 ".4كنسػىع"

( يبلحع  أف معجؿ الخرػبة الكمية اتجو بذكل عاـ الى االنخفاض 5) رقع كمغ الججكؿ    
، الى  1973( أشفاؿ لكل أنثى عاـ 8.1حيث انخفس معجؿ الخرػبة الكمي لمسخأة الميبية مغ )

(، كىحا األمخ يزع ليبيا في مػقع 6، أنطخ الذكل رقع)2017( أشفاؿ لكل أنثى عاـ 2.3)
عجؿ الخرػبة الكمي، كمغ متػقع أف يدتسخ انخفاض الخرػبة البمجاف األسخع انخفاضًا في م

يسكششا  ". كمسا سبق5"( 2030 -2025( أشفاؿ لكل أنثى في ليبيا خبلؿ الفتخة )1.4لى)الكمية ا
أف أستسخ انخفاض الخرػبة الكمية لمسخأة الميبية عمى ىحا السشػاؿ، سػؼ تجج الببلد نفديا  القػؿ

 التيغ انخفاض حاد لمخرػبة الدكانية ، فميبيا مغ دكؿ الشفصية أماـ مشدلق سكاني حاد ناتج ع
ال تعاني مغ مذكمة الديادات الدكانية، بل تقػـ الجكلة الميبية بتذجيع عمى اإلنجاب  بصخؽ 
متشػعة ، لخفع معجالت الخرػبة، كلكغ ما ييسشا ىػ معخفة اسباب انخفاض الخرػبة الدكانية 

   الدكانية.تذجع عمى زيادة الخرػبة  في ليبيا ، في الػقت أف الببلد

                                                             
4
 .189،ص1980فتحً أبو عٌانة، جغرافٌة السكان، مؤسسة الثمافة الجامعٌة، االسكندرٌة، الطبعة الثانٌة،   

 .2018(، 2(، تمرٌر عن احصاءات السكان وتولعات السكانٌة العالمٌة)UNPDألمم المتحدة )ا  5
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 (.2017-1973خبلؿ الفتخة ) ( تصػر الخرػبة الكمية في ليبيا5ججكؿ رقع)

قترادية كاالجتساعية لجكؿ غخب أسيا، العجد الثاني، نيػ تقخيخ األمع الستحجة ، الدكاف كالتشسية ، تقخيخ المجشة االالسرجر: 
 .2012يػرؾ،

 ،2019*تقخؼ البشظ الجكلي، 

 (.2017-1973خبلؿ الفتخة )( تصػر الخرػبة الكمية في ليبيا 6شكل رقع)

 

 (.5ججكؿ رقع) السرجر: مغ إعجاد الباحثة اعتسادا عمى              

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1973 1984 1995 2006 2017

 معدل الخصوبة الكلي

 معجل الخرػبة الكمية لكل أنثى  الدشػات

1973 8.1 

1984 6.4 

1995 3.6 

2006 2.5 

2017* 2.3 



 
 

 

مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية   العدد التاسع             
                         

2020يونيو   

24 

 رابعًا: تصػر الخرػبة العسخية :

بالتكػيغ العسخؼ داخل فتخة الخرػبة لئلناث ، كيذيخ ىحا السؿياس  أف ىحا السعجؿ يتأثخ      
مغ اإلناث في فئة عسخية معيشة،  كيقترخ ىحا السؿياس  تحجث لكل ألف التي الى عجد الػالدات

( سشة، ليحا فيػ مغ مقاييذ الخرػبة الدكانية، األكثخ دقة 49-15عمى اإلناث في سغ الحسل)
 ".6اقعية"كك 

( يتبيغ حجكث تغييخ في الدمػؾ اإلنجابي لئلناث في ليبيا في 6كمغ خبلؿ الججكؿ رقع)      
حيث يبلحع أف معجالت الخرػبة العسخية (، 2017-1973خبلؿ الفتخة) كل الفئات العسخية

( سشة، كيفدخ ذلظ بتأخخ الحسل عشج الفتاة 19-15تبجأ عمى نحػ مشخفس في الفئة العسخية)
تدكجة في سغ مبكخة بدبب عػامل فديػلػجية، باإلضافة الى انخفاض ندبة الستدكجات بيغ الس

اإلناث ألقل مغ عذخيغ سشة، فقج بمغ أقرى ارتفاع لسعجؿ الخرػبة العسخية في ىحه الفئة نحػ 
-30، ثع يبجأ السعجؿ في االرتفاع حتى ترل ذركتيا  في سغ )1984( باأللف عاـ 49.6)

بعجىا معجالت الخرػبة العسخية باالنخفاض التجريجي، لترل الى أدنى ( سشة، لتأخح 34
 ( سشة.49-45مدتػياتيا  في الدغ )

( سشة الى رغبة في 34-30فئة)كيخجع سبب ارتفاع معجالت الخرػبة العسخية في ال       
الى  إنجاب العجد السصمػب مغ األبشاء في سغ مبكخ، كمغ ثع التفخغ لتخبية األشفاؿ ، باإلضافة

األسباب الفديػلػجية الخاصًة مغ الشاحية الجدجية كالشفدية، حيث تكػف السخأة خبلؿ ىحه 
 األعسار بأفزل السخاحل الرحة البجنية كالقجرة عمى الحسل كاإلنجاب.

( سشة، الى 49-45في حيغ يخجع سبب انخفاض معجالت الخرػبة العسخية في الفئة )       
نجاب ألنيا حرمت عمى عجد كاٍؼ مغ األبشاء، كحلظ الى أف بعس الشداء تتػقف عغ اإل

صعػبة العشاية باألشفاؿ كرعايتيع نطخًا لتقجـ السخأة بالعسخ، كما يريب السخأة مغ حاالت مخضية 
 .سبق  نتيجة لتكخار الحسل في ما

 

 
                                                             

 .67، ص1999عمان،  خالد زهدي، خواجة، إحصاءات الخصوبة ، المعهد العربً للتدرٌب والبحوث االحصائٌة، الطبعة األولى،  6
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 (2017-1973خبلل الفتخة ) معجالت الخرػبة العسخيةتصػر ( 6) ججول رقع

الفئات العسخية 
 دشػات/ال

1973 1984 1995 2006 2017 

 6.1 6.3 11.7 49.6 132 سشة15-19

 79.5 76.4 86.9 157.2 214.5 سشة 24 -20

 112.5 121.2 197.7 325 414.2 سشة 25-29

 141.2 152.1 219.1 302.4 304.1 سشة 30-34

 120.2 129.8 185.4 252.7 248.2 سشة 35-39

 53.1 57.2 94.6 130.7 105.7 سشة 40-43

 10.5 11.3 22.8 40.1 32.0 سشة 49 -45

الييئة الػششية لمسعمػمات كالتػثيق، الشتائػج الشيائية لمتعجاد العاـ لدكاف  إعجاد الباحثة اعتسادا عمىالسرجر: الشدب مغ 
 ، مرمحة االحراء كالتعجاد.2017الكتيب االحرائي الدشػؼ  ك في سشػات السحكػرة .

 

جسيع  فياالنخفاض بجأت تتجو نحػ   ف معجالت الخرػبة العسخيةيتبيغ مسا سبق أ      
( 2017-2006%( خبلؿ الفتخة )50مخاحل الفئات العسخية بجكف استثشاء، فقج انخفزت بشدبة )

( كىحا يعشي أف انخفاض فى معجالت الخرػبة 1984-1973عسا كانت عميو خبلؿ الفتخة )
معجؿ الخرػبة الكمية ، كىحا  تالي انخفاضالكبمعجؿ السػاليج  فيالعسخية  أدػ الى انخفاض 

 نعكذ بذكل سمبي عمى معجؿ الشسػ الدكاني مسا أدػ الى انخفاضو.
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 خامدًا: معجل الرافي لئلنجاب:

كيقرج بو عجد السػاليج اإلناث )أميات السدتقبل( المػاتي يػلجف لكل ألف امخأة خبلؿ سشػات      
كمغ خبلؿ الججكؿ  ".7"ليج اإلناث فقط، كليذ مجسػع مػاليجاالعتبار مػا في  حسميا، كىػ يأخح

( مػلػدة لكل امخأة عاـ 3.3االنخفاض مغ ) في( نجج أف معجؿ الرافي لئلنجاب بجأ 7رقع)
 .2017( مػلػدة لكل امخأة عاـ 1.1الى نحػ) 1973

غ ( سشة م49-15سغ اإلنجاب مغ) فيكمسا تججر اإلشارة إليو ىػ انخفس عجد اإلناث      
، كسا انخفس معجؿ الخرػبة 2017أنثى عاـ  226223الى نحػ 1973أنثى عاـ  377354

(، 2017-1973األلف خبلؿ الفتخة ) في 144.2األلف الى نحػ  في 266.6العامة مغ 
األلف عاـ  في 19الى  1973األلف عاـ  في 118كتخاجع معجؿ كؼيات األميات مغ 

2017"8". 

 جاب الرافي والخرػبة العامة فى ليبيا خبلل الفتخة اإلن ي( تصػر معجل7) ججول رقع

(1973-2017) 

 2017 2006 1995 1984 1973 الفئات العسخية /الدشػات

 1.1 1.2 1.9 2.9 3.3 مػلػدة/امخأة 

 فيمعجؿ الخرػبة العامة 
 األلف 

266.6 262.4 190.5 153.2 144.2 

  الشتائػج الشيائية لمتعجاد العاـ لدكاف في سشػات السحكػرة .ك  ، رمحة االحراء كالتعجادمالسرجر: االحراءات الحيػية 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7

 .25،ص 0202ة ،طرابلس ، الطبعة األولي ، علي الشريف ، السكان والتعليم والقوى العاملة ، الجامعة المغربي-

8
، 2019برنامج األمم المتحدة اإلنمائً، الصندوق العربً لألنماء االلتصادي واالجتماعً، تمرٌر التنمٌة اإلنسانٌة العربٌة للعام  - 

 .35-34ص
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 السبحث الثالث:
 الخرػبة الدكانية: فيالعػامل السؤثخة 

ليبيا ىػ انخفاض معجؿ الخرػبة الكمية خبلؿ فتخة  فيأف سبب تجني معجؿ الشسػ الدكاني     
 الجراسة

ليبيا  فيى تجني الخرػبة الدكانية أدت ال التيلحلظ يجب معخفة أسباب  ( 1973-2017)
 االتي: فيتسثل  كالتي

 
 حجع األسخة:-1

تأثيخ عمى الخرػبة الدكانية ، فقج انخفس حجع األسخة الميبية ال فيلؤلسخة دكر كبيخ        
( ، حيث بجأت 8( أنطخ الججكؿ رقع)2017-1973( فخد خبلؿ الفتخة)4.8( فخد الى )6.0مغ )

عجد األشفاؿ بدبب العامل االقترادؼ، ألف تكمفة تخبية االشفاؿ تذكل  تقميل فيرغبة الدكجيغ 
شػاؿ الشيار خارج السشدؿ، كل عسل الدكجيغ  عبئًا ثؿيبًل عمى دخل األسخة الميبية، باإلضافة الى

  تقميل حجع االسخة. فيىحه العػامل تداىع 
 

 (2017-1973ليبيا خبلل الفتخة ) في( تصػر حجع األسخة الميبية 7ججول رقع )

 
  لمسعمػمات كالتػثيق، الشتائػج الشيائية لمتعجاد العاـ لدكاف في سشػات السحكػرة . عامةالييئة الالسرجر: مغ         

 
 
 
 

  متػسط حجع األسخة الدشػات

1973 6.0 

1984 6.8 

1995 6.3 

2006 5.7 

2017 4.8 
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 السدتػى التعميسي لمسخأة:-2
مدتػػ الخرػبة، فكمسا تقجـ السجتسع فى عسمية التشسية  فيعكديًا ًا يسارس التعميع تأثيخ       

كالتصػر يربح العبلقة عكدية بذكل كاضح ، حيث تشخفس الخرػبة مع ارتفاع مدتػػ التعميع 
لمسخأة، كعشج السدتػيات العميا مغ التعميع تزعف العبلقة بيغ انتذار التعميع كمعجؿ الخرػبة ، 

سع يدتصيع أف يؤثخ عمى سمػؾ الخرػبة، فالخرػبة الكمية عشج الشداء السدتػؼ التعميسي لمسجت
 ".9"( مػلػدًا عغ غيخ الستعمسات2.6الحاصبلت عمى تعميع عالي تشخفس بسعجؿ )

سغ أصغخ، كسا  فيسغ أكبخ كيتػقفغ عشو  فيبسعشي أف الشداء الستعمسات يبجأف اإلنجاب      
 فيتعساؿ مػانع الحسل ، فسغ الػاضح أف التعميع يؤثخ اس فيأف الشداء الستعمسات يخغبغ غالبًا 

 مدتػػ الخرػبة مغ خبلؿ تفاعمو مع متغيخات أخخػ مثل الدغ عشج الدكاج كالتخصيط العائمي.
اإلناث بالسخاحل التعميسة السختمفة ) أساسي  التحاؽ( يتبيغ ارتفاع ندبة 8فسغ الججكؿ رقع) 

 خبلؿ الفتخة%( 89.8ليبيا  الى ) فيإلناث %( مغ جسمة ا51.1كإعجادؼ كثانػؼ(  مغ )
مغ  ليبيا بذكل كبيخ ججاً  في، كسا انخفزت ندبة األمية بيغ اإلناث  (1973-2017)
 .(2017-1973) %( خبلؿ الفتخة10.2ليبيا الى ) في%( مغ جسمة اإلناث 48.9)

 1091تفع العجد مغ كسا ازداد اؾباؿ الفتيات الميبيات عمى مػاصمة تعميسيع الجامعي ، فقج ار     
%( مغ 51.7%( الى )13.3، أؼ مغ ) 2006شالبة عاـ  118272الى  1973شالبة عاـ 

 ". 10( "2006-1973إجسالي عجد الصبلب السدجميغ خبلؿ الفتخة )

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

لعربً للدراسات واألبحاث السٌاسٌة، هاشم نعمة فٌاض، الخصوبة السكانٌة فً العراق، تطورها والعوامل المؤثرة فٌه، المركز ا - 9

 .23، ص2013، 3العدد 
 .9، ص2008منظمة األمم المتحدة ، تمرٌر عن تطور التعلٌم فى لٌبٌا، - 10
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 بالسخاحل التعميسية السختمفة  التحاق( ندبة 8ججول رقع )

 (2017-1973فى ليبيا خبلل الفتخة )وندبة األمية لجى اإلناث 

لمسعمػمات كالتػثيق، الشتائػج الشيائية لمتعجاد العاـ لدكاف في  عامةإعجاد الباحثة اعتسادا عمى الالسرجر: الشدب مغ      
 شػات السحكػرة.س

 العسخ عشج الدواج األول ومجة الحياة الدوجية: -3
عكدية ك بيشيسا عبلقة يتشاقز عجد األشفاؿ السشجبيغ مع تأخخ سغ الدكاج، فالعبلقة     

تكػف فييا السخأة قادرة عمى  التييشصبق عمى مجة الدكاج، كالدبب ىػ تقميل السجة  الذيء نفدو 
خ زكاجيا أك قرخ مجتو)الصبلؽ أك التخمل( كىحا التأخخ سببو غالبًا الحسل كالػالدة ، بدبب تأخ

متابعة السخأة لتحريميا العمسي، كبالتالي قجرتيا عمى السذاركة في اتخاذ القخارات الخاصة 
 بأسختيا كالتحكع بيا.

يبلحع تأخخ سغ الدكاج لكل مغ الحكػر كاإلناث عمى حج سػاء في ( 9كمغ الججكؿ رقع)    
( سشة ، كاما اإلناث 35( سشة الى )23بلؿ فتخة الجراسة ، فقج تأخخت بالشدبة لحكػر مغ )ليبيا خ

كىحا ، ( 2017-1973) ( سشة خبلؿ الفتخة34( سشة الى ) 19فقج تأخخت سغ الدكاج مغ )
تأخخ في سغ الدكاج انعكذ بذكل سمبي عمى متػسط عسخ السخأة الحامل ، إذ تأخخ سغ 

 2017( سشة عاـ 33.2الى ) 1973( سشة عاـ 29.3امل في ليبيا مغ )اإلنجاب لجػ السخأة الح
. 
 
 
 
 

 % األمية   ة ي% التحاؽ بالسخاحل التعميس الدشػات

1973 51.1 48.9 

1984 63.2 36.8 

1995 73.0 27.0 

2006 82.7 17.7 

2017 89.8 10.2 
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فى ليبيا خبلل الفتخة و متػسط عسخ السخأة الحامل متػسط سغ الدواج ( 9ججول رقع )
(1973-2017). 

 لمسعمػمات كالتػثيق، الشتائػج الشيائية لمتعجاد العاـ لدكاف في سشػات السحكػرة. عامةال الييئةالسرجر:      
 

كسا يؤثخ عسخ األـ الحالي عمى مدتػيات الخرػبة ، إذ يدداد عجد األبشاء كمسا زاد عسخ       
قجمة في الدغ يكػف ليا عجد أكبخ مغ األبشاء، عكذ الشداء الرغيخات ألنيا في األـ، فاألـ الست

ىحه الحالة تكػف قج امزت زمغ أشػؿ كىى متدكجة، إضافة الى أف السخأة األكبخ أك متقجمة في 
 دغ يكػف مدتػاىا التعميسي متجنيًا، كأف كثخة عجد األبشاء ىػ ضساف ليا في شيخػختيا.ال
 ي الشذاط االقترادي:مداىسة السخأة ف-4

لمتقجـ السدتػػ التعميسي لئلناث في ليبيا كما أحجثة التقجـ االقترادؼ كاالجتساعي مغ نطخًا      
في حياة السػاشغ الميبي، مسا أدػ الى انخخاط السخأة في ـيكل الشذاط  تغيخات جػىخية

( يبلحع 10ججكؿ رقع )كمغ الاالقترادؼ، مع تدايج معجالت االلتحاؽ بالتعميع بجسيع مخاحمو، 
%( مغ إجسالي السذتغميغ بالشذاط االقترادؼ، 7أف ندبة اإلناث السذتغميغ قج ارتفعت مغ )

%( مغ إجسالي العامميغ بالشذاط االقترادؼ في ليبيا، كيعػد الدبب الى ارتفاع 34.8الى)
نخخاط في تجبخ السخأة عمى اال التيمدتػػ السعيذة كمغ ثع زيادة ضغػط الحياة االقترادية 

سػؽ العسل، حيث تبقى السخأة في عسميا بعيجة عغ السشدؿ لداعات محجدة سػاء كانت ىحه 
الػضيفة حكػمية أك في القصاع الخاص، ليحا البقاء خارج السشدؿ أثخ كبيخ في متػسط إنجاب 

بيغ  ، بغس الشطخ عغ نػع الػضيفة التى تسارسيا، فقج ال تدتصيع السخأة العاممة التػفيقالسخأة 
"، لحلظ تشخفس خرػبة السخأة العاممة 11عسمو خارج السشدؿ كدكرىا بػصفيا أمًا داخل السشدؿ"

                                                             
11

منى ٌونس بحري، أسباب امتناع األمهات العامالت عن اإلنجاب، مجلة كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة، العراق،  - 

 .32،ص1987بغداد،

 عسخ السخأة الحامل سغ الدواج اإلناث  سغ الدواج الحكػر   الدشػات

1973 23 19 29.3 

1984 27 23 31.3 

1995 31 28 32.4 

2006 34 31 32.8 

2017 35 34 33.2 
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لعجة أسباب مشيا، أف الصفل يحتاج الى رعاية مدتسخة حتى يربح في سغ الجراسة ، أك ألسباب 
 ؼيو.متعمقة بالسخأة نفديا مثل السحافطة عمى كضعيا الرحي كرشاقتيا بالذكل السخغػب 

 
 (.2017-1973الشذاط االقترادي  خبلل الفتخة ) فيتصػر مداىسة السخأة ( 9ل رقع )ججو

لمسعمػمات كالتػثيق، الشتائػج الشيائية لمتعجاد العاـ لدكاف  عامةال الييئة مغ إعجاد الباحثة اعتسادًا عمى السرجر:     
 في سشػات السحكػرة.

 
 

 نتائج الجراسة:
ىحه الجراسة معخفة أثخ الخرػبة الدكانية عمى انخفاض معجؿ الباحثة مغ خبلؿ حاكلت    

 ( كتػصمت الى نتائج التالية:2017-1973ي ليبيا خبلؿ الفتخة )الشسػ الدكاني ف
كذفت ىحه الجراسة أف مدتػػ الخرػبة الدكانية في ليبيا يتأثخ بسجسػعة مغ الستغيخات -1

 االقترادية كاالجتساعية كالجيسػغخاؼية.
عمى أف معجالت الخرػبة في ليبيا تذيج انخفاضًا حادًا خبلؿ فتخة الجراسة ، مسا يتصمب -2

جيات السدؤكلة كضع سياسات سكانية كاضحة حتى يتدشى ليا دقة تػقع االنخفاض أك زيادة 
 كمحاكلة تكييف ىحا التغيخ مع السػارد ك اإلمكانيات الستاحة مدتؿببًل.

أكجت الجراسة أف الػضع االقترادؼ ألسخة لو تأثيخ عمى مدتػػ الخرػبة الدكانية في ليبيا، -3
ترادؼ ألسخة مختفعًا كمسا ارتفع مدتػػ الخرػبة ، بدبب قجرة األسخة فكمسا كاف الػضع االق

 ذات الػضع االقترادؼ السختفع عمى تحسل تكاليف تخبية األبشاء.
بيشت الجراسة أف عسخ السخأة عشج الدكاج لو أثخ جػىخؼ في الخرػبة الدكانية في ليبيا، حيث -4

أؼ بسعشي  أخخ أف العسخ عشج الدكاج لو  أف مدتػػ الخرػبة يشخفس مع ارتفاع ىحا الستغيخ ،

 % اإلناث السذتغميغ مجسػع العامميغ    العامبلتعجد اإلناث   الدشػات

1973 28619 408333 7.0 

1984 84618 655924 12.9 

1995 172874 905551 19.1 

2006 477472 1675880 28.5 

2017 634588 1823700 34.8 
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تأثيخ عكدي عمى شػؿ الحياة الدكجية، كبالتالي تشعكذ بذكل كبيخ عمى مدتػػ الخرػبة، 
فالحياة الدكجية الصػيمة تسكغ الدكجة مغ إنجاب عجد كبيخ مغ األشفاؿ مقارنة بالحياة الدكجية 

 القريخة.
لحالة التعميسية لمسخأة  كمدتػػ الخرػبة، فقج أكضحت الجراسة بأف ىشاؾ عبلقة عكدية بيغ ا-5

تبيغ إنو يدداد انخفاض إنجاب السخأة الستعمسة مع ارتفاع مدتػػ تعميسيا، فالسخأة التى لع تحع 
 بشريب كافخ مغ التعميع تشجب في الستػسط عجدًا أكثخ مسا تشجبو السخأة الستعمسة .

فتخة الجراسة، أدػ الى انخفاض في ندبة أف انخفاض معجؿ الشسػ الدكاني في ليبيا خبلؿ  -5
-15كزيادة ندبة الدكاف مغ فئة سغ العسل)( سشة، 15الدكاف مغ فئة صغار الدغ )أقل مغ 

( سشة ، كىحا يعتبخ مؤشخ سمبي في السدتقبل ، فاستسخار انخفاض معجؿ الشسػ الدكاني قج 64
 ي ؾيسًا سالبة.يؤدؼ الى انخفاض عجد الدكاف ، أؼ قج يأخح معجؿ الشسػ الدكان

أدت الى انخفاض  التيزيادة مداىسة السخأة الميبية في الشذاط االقترادؼ ىػ أحج االسباب  -6
 معجالت الخزػبة الدكانية.
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 الجراسة:تػصيات 
 تػصمت الجراسة الى مجسػعة مغ التػصيات كىي:

مى مدتػػ السحمي كالػششي أف مػضػع الخرػبة الدكانية بحاجة الى مديج مغ البحث ع - 1
كعمى مدتػػ السحبلت ، نطخًا الى شح الجراسات السعسقة التى تتشاكؿ الخرػبة الدكانية بذكل 

أف تكػف ليع مداىسة مسيدة في دراسة  مفرل، كيفتخض عمى الجغخافييغ فى مجاؿ الدكاف
 الخرػبة الدكانية.

الدكاج كاالنجاب مغ خبلؿ كجػد  أىسية كجػد سياسات سكانية مغ شأنيا تذجيع الذباب عمى-2
 مخاكد تشطيع األسخة ، بحيث يكػف معجؿ الشسػ الدكاني في الحجكد السقبػلة.

 
 :السرادر والسخاجع

دمحم فتحً ، جغرافٌة السكان، مؤسسة الثمافة الجامعٌة، االسكندرٌة، الطبعة  أبو عٌانة، .1

 .1980الثانٌة، 

رائي في الجغخاؼيا ،دار السعخفة الجامعية، أبػ عيانة، دمحم فتحي ، مجخل التحميل اإلح .2
 .1981االسكشجرية،

، أسباب امتشاع األميات العامبلت عغ اإلنجاب، مجمة كمية اآلداب مشى يػنذبحخؼ ، .3
 .1987كالعمػـ اإلندانية، العخاؽ، بغجاد،

خالج زىجؼ، إحراءات الخرػبة ، السعيج العخبي لمتجريب كالبحػث االحرائية،  خػاجو، .4
 .1999األكلى، عساف، الصبعة 

سسحة، مػسى ، جغخاؼية الدكاف، الذخكة العخبية الستحجة لمتدػيق، القاىخة، الصبعة  .5
 .2010الثانية،

ىاشع نعسة ، الخرػبة الدكانية في العخاؽ، تصػرىا كالعػامل السؤثخة ؼيو، السخكد  ؼياض، .6
 .2013، 3العخبي لمجراسات كاألبحاث الدياسية، العجد 

فاضل ، نسػ الدكاف فى ليبيا إلى أيغ يتجو، كماىي عػامل مكػناتو، مجمة عباس لدعجؼ، ا .7
 .2003، 3البحػث الجغخاؼية، كمية التخبية  البشات، جامعة الكػفة، العجد 

الذخيف، عمي ، الدكاف كالتعميع كالقػػ العاممة ، الجامعة السغخبية ،شخابمذ ، الصبعة  .8
 . 2010األكلى ، 

ة الدكاف، الصبعة األكلى ، جامعة دمذق، مؤسدة الثقافة ألنرارؼ، فاضل ، جغخاؼيا .9
 .1986الجامعية، دمذق، 

بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي، الرشجكؽ العخبي لؤلنساء االقترادؼ كاالجتساعي، تقخيخ  .10
 .2019التشسية اإلندانية العخبية لمعاـ 
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ة كاالجتساعية لجكؿ تقخيخ األمع الستحجة ، الدكاف كالتشسية ، تقخيخ المجشة االقترادي .11
 .2012يػرؾ،د الثاني، نيػ غخب أسيا، العج

 .2008مشطسة األمع الستحجة ، تقخيخ عغ تصػر التعميع فى ليبيا،  .12
 .0751 مرمحة اإلحراء كالتعجاد، نتائج التعجاد العاـ .13
 .0226رمحة التخصيط العسخاني، شخابمذ، م .14
، 0773،0224، 0751،0762االحراءات الحيػية، مرمحة االحراء كالتعجاد لدشػات .15

0205. 
(، 2(، تمرٌر عن احصاءات السكان وتولعات السكانٌة العالمٌة)UNPDاألمم المتحدة ) .16

2018. 
 .0773ة الػششية لمسعمػمات كالتػثيق، الشتائج الشيائية لمتعجاد العاـ لمدكاف لدشة ئاليي .17
 .0224ة العامة لمسعمػمات، الشتائج األكلية لمتعجاد العاـ لمدكاف ئاليي .18
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 الجغخافيا مفيػميا ومجاالتيا

       سسيخة دمحم العياشيالجكتػرة/                                                       

 / كمية اآلداب  جامعة شخابمذ                                                

 قدع الجغخافيا ونطع السعمػمات الجغخافية 

 :مقجمة

في  الخػضجو الباحث في الجغخاؼيا شبيعة ىحا العمع الحؼ يخغب الرعػبة التي تػا تكسغ     
حتى ال يجج نفدو  كتذعبيا؛ مشو التجقيق في خصػرة التساس تمظ الجركبكالتي تتصمب  دركبو،

كانت ىحه البيانات أسػاء  ياالتي يجسعيا كيخمط بيش السعمػمات كالبياناتأماـ ىحا الكع مغ 
دراساتو  كػف تبسكغ اف لجرجة كيقع في حيخة مغ أمخه ك اجتساعية أاقترادية ، تاريخية ،يةجغخاؼ
 .سختمفةال ىاغيخ متجانذ مغ السعمػمات التي تع تجسيعيا مغ مرادر  اخميص

ف الجغخاؼيا ليدت أاعتقج البعس  حيثسيتو، أىقمل مغ شأف ىحا العمع ك بمخ ىحا األإف       
 عجـ تسكغ بعس الجغخافييغ مغ شبيعة إلىشيج معيغ، كبخجع ذلظ عمسًا لو ميجاف كمدمظ كم

جاه شبلبيع خاصة في تكتداىميع  األساتحة تياكف بعس إلىضافة إىجافو، أ ك  تخرريع
نطخا ف نفيع شبيعتو أ يوؼ بحارقبل اإللداما عميشا  فأصبحالجراسات العميا عمى حداب ىحا العمع، 

متصػرات التكشػلػجية يتصمب االمخ مػاكبتيا لجغخاؼيا متغيخة فصبيعة عمع ال .لجيشاميكية ىحا العمع
 كالتي ساىست بذكل كبيخ في تصػر جل العمػـ.

ىجافو العجيج مغ التغيخات التي أ فسشح خسديشيات القخف الساضي شخأ عمى مشيج الجغخاؼيا ك      
ار الرشاعية كما قسأسيع التصػر الحجيث في استخجاـ األفقج ، االعتباربعيغ  أخحىاتحتع عميشا 

حجثو مغ ثػرة في االتراالت كالرػر الفزائية كغيخىا في تدايج تحجيث عمع الجغخاؼيا كتصػره أ
لي باإلضافة إلى دكر استخجاـ الحاسب اآل ،كاستخخاج الحقائق اساليب التخخيطكانعكاسو عمى 

 في تحميل الكثيخ مغ الحقائق الجغخاؼية الحجيثة.
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 :مذكمة البحث

ليو نطخة ديشاميكية فتفديخ مذاكل الحاضخ كالسدتقبل ال يتع إف يشطخ أ شبغيعمع ي ااؼيخ غالج     
دت إلى كاقع ىحا أال مغ خبلؿ التعخؼ جيجا عمى الػضع الخاىغ كدراسة التصػرات التي إ

الحاضخ، فمػ نطخنا إلى ىحا العمع مغ خبلؿ عبلقة الحاضخ بالساضي مغ ناحية كعبلقتو 
نمسذ تجاخل الكثيخ مغ العػامل كتخابصيا في  أفندتصيع  ػ خخ أمغ ناحية  ةيسدتقبمتػقعات البال

جعل كاقعشا الحاضخ عمى ىحه الرػرة كالشسط، كمغ ىحا السشصمق ستحاكؿ ىحه الجراسة تدميط 
 الزػء عمى ماـية الجغخاؼيا كمجاالتيا كذلظ مغ خبلؿ التداؤالت اآلتية:

 مفيػـ عمع الجغخاؼيا كمجاالتو؟ىػ ما  .1

 دكر العمساء الجغخافييغ في تحجيج ماىيتو؟ػ ىما  .2

 بيغ العمػـ االخخػ ؟الجغخاؼيا  ىػ مػقعما  .3

تيجؼ إلى تػضيح كتعديد دكر عمع الجغخاؼيا في اف ىحه الػرقة  تججر االشارة إلى       
‘ خخػ إلزالة الذكػؾ حػؿ ماـية ىحا العمع كمجاالتوندانية كعبلقتيا بالعمػـ األالسجتسعات اإل

، كالسشيج هعمى السشيج الػصفي لجراسة ماـية ىحا العمع كالسشيج التاريخي لبياف تصػر  سجكتعت
 كمكانتو العمسية.  حومبلم بيافل االستقخائي

  ة:يػيتمظ الفي تحجيج الجغخافييغ  مالية عمع الجغخافيا ودور    

كالسعصيات  لكل عمع مغ العمػـ مػضػع يبحث ؼيو مغ خبلؿ جسمة مغ العسميات الحىشية     
ف بعزيا يعتسج عمى مػضػعيا أالعمسية كال تختمف العمػـ عغ بعزيا البعس في ذلظ إال 

كثخ أخخ عمى العسميات العقمية البعس اآل ، كيعتسجعمع الشبات كالحيػاف كالتخبةك )السادة(
 12عمع.تجكر حػؿ مزسػف ال جسيعياك كعمع الجغخاؼيا كالفمظ كالجيػلػجيا كاآلثار كغيخىا  )الرػرة(

                                                             
12 .  21(، ص 2000جغخاؼية  مػضػعيا كمشاىجيا كأىجافيا، )دمذق: دار الفكخ، صفػح خيخ، ال   
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نيا عمع أ( بEratosthenes) *عمع قجيع عخفيا الفيمدػؼ اليػناني ايخاتػستيغ ياالجغخاؼ     
( Geographyسساه الجغخاؼيا )أرض" كتسكغ مغ كضع كتاب في الجغخاؼيا الػصؽية "كصف األ

رض  ك ( تعشي : األGeoمعخكؼ فػ ) ػكىػ تعبيخ يتكػف مغ كمستيغ يػنانيتيغ كسا ى
(Graphyتعش )التي يتػصل فييا اإلنداف إلى اصصبلح كمسة  ىكلكتعج السخة األ ي : كصف

 13رضية.عغ كصف الطػاىخ األ كالجاللة )جغخاؼيا( كاستخجاميا لمتعبيخ

 ف استثشاء( كالحؼ كانت كتاباتو مخررة لمجسيع دك Straboكال نشدى ما قاـ بو ستخابػ )     
أكج اف الجراسة الجغخاؼية تيجؼ إلى  **(Geographicaشمق عميو )أكفي مقجمة كتابو كالحؼ 

مػر مثاؿ رجاؿ الجيغ كالجكلة كىع مغ يتػلػف زماـ األأخجمة الشاس الحيغ يذغمػف السخاكد العميا 
  14في الجكؿ كيقػدكف الفتػحات.

اشتقت ىحه ك ( Chorologyقاليع السختمفة )نيا دراسة األإكقج عخؼ ستخابػ الجغخاؼية عمى      
ؼ إقميع صغيخ أ( كتعشي رقعة كاضحة السعالع كالحجكد، Choreكمسة اليػنانية )الكمسة مغ ال

 محجد السعالع.

خخ الجغخافييغ في العرػر آكالحؼ يعج  (Claudius Ptolemyأما كمػديػس بصميسػس )     
نيا "تسثيل بالرػرة لكل العالع السعخكؼ كالطػاىخ التي يذتسل بأقج عخؼ الجغخاؼيا فالقجيسة 

ىجاؼ عمع الجغخاؼيا كجعميا تجكر حػؿ مفيػـ السػقع الجغخافي كالعبلقة أ كحجد مفيػـ ك  ،15"عمييا
 ** رض.ماكغ عمى سصح األكالتخابط الستبادؿ بيغ مختمف األ

ف أعمى  اكجأكاستصاع ستخابػ كبصميسػس مغ بعجه تحجيج مفيػـ الجغخاؼيا بجقة بالغة حيث      
 .كالعبلقات الستبادلة اىتساـ الجغخاؼيا يتخكد حػؿ السػقع

                                                             
، كلج ىحا العالع في يصمق البعس عميو األب الحؿيقي لمجغخاؼية عمى اعتبار أنو أكؿ مغ استخجـ كمسة جغخاؼيا لمجاللة عمى ىحا العمع. *

Cyrene) مجيشة سيخيغ ( كالتي كانت مدتعسخة يػنا  نية  آنحاؾ.)مجيشة شحات اليـػ  
13 .43(، ص 1407عبجالعميع عبج الخحسغ خزخ، السدمسػف كعمع الجغخاؼيا ، )ججة: مؤسدة السجيشة لمرحافة كالصباعة كالشذخ،    

ستخابػبمغ عجد الكتب  **  (Strabo( في الجغخاؼيا سبعة عذخ كتابا كجسيعيا يحسل اسع )Geographica). 
14 .109(، ص 1987رػر القجيسة كالػسصى، )الكػيت: مكتبة الفبلح، دمحم عمى الفخا، الفكخ الجغخافي في الع   

 ألكثخ مغ ألف سشة. ارتػغخاؼيا كاستسخ تأثيخ كتاباتواشتيخ بكػنو فمكيا كجغخاؼيا كك   
15 .115السخجع الدابق ، ص    

يعج بصميسػس أشيخ جغخافي العرخ الخكماني كالحؼ عاش في القخف الثاني بعج السيبلد. **  
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 ػدأمخ الحؼ كركبي، األة عمى الفكخ األدالكشي تفقج سيصخ  ***ىأما في العرػر الػسص     
غمبيع بسؤلفات السؤرخيغ القجامى أ إلى رحيل معطع العمساء كالسفكخيغ إلى القدصشصيشية كاىتع 

يع الجغخاؼية مشو ألنو يعج مغ فكارىع كآرائأىسمػا الجغخاؼية كاتجيػا إلى الكتاب السقجس الستمياـ أ ك 
كاكبخ دليل عمى سيصخة الكشيدة في تمظ الفتخة ضيػر خخيصة ىع مرادر العمع في تمظ الفتخة، أ 

 T- in - O " " كاشمق عمييا اسع خخيصة " T العالع عمى شكل دائخة  يتػسصيا حخؼ " 
كشسدت بحلظ كل شة القجس، تتزسغ قارات العالع الثبلث )اسيا كاكركبا كافخيؿيا( كتتػسصيا مجي

السعارؼ الجغخاؼية مشح بجاية القخف الخابع لمسيبلد كامتجت ىحه العرػر السطمسة كسا يفزل 
 كركبي.حيانا الدبات األأالبعس تدسيتيا لعجة قخكف كىػ ما يصمق عميو 

في سبلمية كسا ذكخىا )الفخا( كفي نفذ تمظ الفتخة عمى الرعيج العخبي امتجت الجكلة اإل     
شمدي غخبا، كتابو "الفكخ الجغخافي في العرػر الػسصى" مغ الريغ شخقا كحتى السحيط األ

عشج  فخيؿية جشػبا، كلع تشذأ الجغخاؼياكمغ فخندا شساال كحتى جشػب الدػداف كقمب القارة األ
مثل اليشػد كالفخس  ػ كعمع خاص لو قػاعجه كمشاىجو إال بعج احتكاكيع بحزارات اخخ  السدمسيغ

مخ الحؼ تذجيع عمى شمب العمع األإلى جانب الجكر الحؼ لعبو اإلسبلـ في ال غخيق كالخكمافكاال
خخيغ مغ خبلؿ دراسة كاقعيع لمتأكج مسا ذكخ في كتب آلاسفخ عمى التخحاؿ لمتعخؼ عمى حياة ا

بغ جبيخ صاحب الخحمة التي دكنت في كتابو إبػ الحدغ أمثاؿ رحمة أمغ سبقػىع مغ العمساء 
يع المػاتي كالسعخكؼ بإبػعبجهللا بغ أبغ جبيخ" ككحلظ "رحمة   16بغ بصػشة.مقب ابخـا

كغيخىا مغ الكتب التي اتخحت  *كتألقت مجرسة )البمخي( كضيخت سمدمة السدالظ كالسسالظ     
حدغ التقاسيع في أقاليع( لمبمخي ك)مثل )صػر األ آنحاؾقاليع عشػانا لجسيع الكتب الرادرة مغ األ

رض( البغ الحػقل، كتاب بػ الفجا، ك)صػرة األ، تقػيع البمجاف أل**ليع( لمسقجسيقامعخفة األ

                                                             
تخة الدمشية السستجة مغ القخف الخامذ كحتى القخف الخامذ عذخ كالتي تسيدت بديصخة الكشيدة عمى كل الفكخ كالثقافة في كىي الف ***

 اكركبا.  
 اختصار للكلمتٌن الالتٌنٌتٌٌن     Orbis Terrarum 

16 .144 - 141دمحم عمى الفخا، مخجع سابق، ص ص    
عمى اف ىحه الكتب جغخاؼية ترف الببلد كالصخؽ السؤذية إلييا كىػ ما يصمق عميو اليـػ  تع استخجاـ مرصمح السدالظ كالسسالظ لمجاللة*

 بالجغخاؼية االقميسية.
اعاد السقجسي تقديع العالع اإلسبلمي إلى أقاليع متجرجة قائسة عمى اسذ شبيعية كبذخية.**  
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قاليع( لبلصصخخؼ، كغيخىع مغ عمساء العخب الحيغ كاف ليع دكر في صقل مرصمح )األ
 الجغخاؼيا مغ خبلؿ مؤلفاتيع.

خؼ كقج استخجـ مرصمح الجغخاؼيا عشج عمساء السدمسيغ ألكؿ مخة في القخف الخابع اليج     
شبلع عمى الفكخ الجغخافي رض، كاستصاع العمساء السدمسيغ اإلنيا عمع صػرة األأكعخفت عمى 

سبلـ كالحؼ ساىع في ازدىار ىحا الفكخ كاشتيخت ىحه الفتخة بالثخاء في العالسي بعج انتذار اإل
تخجسة  حخكة التخجسة كبحلظ انتقمت السعخفة الجغخاؼية كالفمكية عشج اليػناف إلى العخب عغ شخيق

 كتب بصميسػس ككبلكديػس كغيخىع مغ عمساء اليػناف.

رض كبخز ذلظ بػضػح صبح مجلػؿ الجغخاؼية لجػ العمساء السدمسيغ يعشى صػرة األأكبحلظ      
رض" لمخػارزمي، ككتاب "مخكج الحىب كمعادف الجػىخ" لمسدعػدؼ، كياقػت في كتاب "صػرة األ

ف السعخفة اليػنانية أع مغ العمساء العخب كيسكغ القػؿ ب"معجع البمجاف" كغيخى والحسػؼ في كتاب
بعاد ججيجة لعمع الجغخاؼيا كبخؤية أبعج تخجسة أدبياتيا الجغخاؼية ساىست بذكل كبيخ في كضع 

 .كاضحة السعالع عمسية

 (Bernard Varniusكضع بخنارد فارنيػس ) (1650في مشترف القخف الدابع عذخ )     

صػلية ؼية كالتي يقاؿ عشيا قػاعج عمسية سميسة حيث مدج بيغ الجغخاؼية األقػاعج الجراسة الجغخا
شمق عمى دراسة الطاىخات الصبيعية كالبذخية ألنحاء األرض اسع أقميسية )الخاصة( ك )العامة( كاإل

شمق عمييا اسع أرض قميسية لجدء محجد مغ سصح األما الجراسات اإلأالجغخاؼية العامة، 
ساسية اعتبخه البعس السؤسذ الحؿيقي لمعمع كمغ خبلؿ ىحه القػاعج األ)الجغخاؼية الخاصة( 

يعج  Geographia Generalis))17ف كتابو السعشػف الجغخاؼية العامة أالجغخافي عمى اعتبار 
ف نصمق أ يسكغ فسغ خبللو تع كضع مفيػـ ،ركبيك عبلمة فارقة في تاريخ الفكخ الجغخافي األ

فزل السفاـيع التي قجمت لمجغخاؼيا مشح انتياء عيج أيعج مغ  عميو كامل الشزػج لمجغخاؼية ك
 غخيق كالخكماف.  األ

الحيغ تخكػا برساتيع في الفكخ الجغخافي لمقخف الثامغ عذخ ككانت  عمساءخخ المغ آككاف      
حجد الحؼ ( Kantلكتاباتيع اثخًا في تبمػر الفكخ الجغخافي الحجيث الفيمدػؼ عسانػئيل كانت )

                                                             
  .1650( في امدتخداـ عاـ لفارنيػس  )تاب الجغخاؼيا العامة صجر ك   Varnius 

17 .157(، ص 1987شاكخ خرباؾ، تصػر الفكخ الجغخافي، )الكػيت: مكتبة الفبلح،    
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نداف كعبلقتو بالبيئة بذكل كاضح كجاء بسفيػـ ججيج لػضع اإل الجغخاؼيا بحث فيمجاؿ ال
رض، كاعتبخ الصبيعية كاعتبخه مغ العشاصخ االساسية التي تدبب في التغيخات عمى سصح األ

خخػ، كقدع الجغخاؼية إلى مجسػعة مغ ساسا لجسيع الفخكع الجغخاؼية األأالجغخاؼية الصبيعية 
كالجغخاؼية الخياضية كالخاصة بجراسة السجسػعة الذسدية، كالجغخاؼية الحقػؿ الجغخاؼية 

االجتساعية كالتي تيتع بجراسة العادات كالرفات التي تتسيد بيا الجساعات البذخية، كالجغخاؼية 
الجغخاؼية التجارية ك الدياسية كالتي تخكد عمى العبلقة بيغ الػحجات الدياسية كالبيئة الصبيعية، 

قصار، ىحا كلسذ قمة الدمع في األ أكغ خبلليا تشاكؿ العػامل التي تؤدؼ إلى كفخة م يسكغكالتي 
(Kant جانبا )يسكغ لمجغخاؼية أف تعصي رأييا ؼيو كالستسثل في الجغخاؼية الجيشية كالتي  آخخ

كؿ مغ ميد أ تجرس التغيخات في العقائج الجيشية في البيئات الجغخاؼية السختمفة. كبيحا يكػف 
 18محجدة مغ حقػؿ الجراسات الجغخاؼيةانساشًا 

دخمت الجغخاؼيا في مصمع القخف التاسع عذخ عمى مخحمة ججيجة مغ مخاحل تصػرىا ك      
شمق عمييا اسع الجغخاؼية كالتي أ( Hartshoronىارتذػرف )كذلظ مغ خبلؿ كتابات التاريخي 

( Visible landscape( حيث اعتبخ السطيخ السخئي )Classical Geographyالكبلسيكية )
فكار بجاية اعتبخت ىحه األبحلظ ك  ،قميسية مػضػع عمع الجغخاؼياالحؼ يذسل كل الطاىخات اإل

الجغخاؼيا الحجيثة كالتي تعتسج عمى التحميل كالخبط كالتعميل كلع تعج مجخد كصف لمسطيخ 
)كارؿ  مثاؿ )الكدشجر فػف ىسبػلت( كألساف فكار األأالصبيعي كتحقق ىحا التصػر مغ خبلؿ 

 غ في فخندا كبخيصانيا كالػاليات الستحجة كركسيا.      يخخ آريتخ( إلى جانب عمساء 

في تصػر  رعبلـ الجغخاؼية الحجيثة الحيغ كاف ليع دك أ  بعس عمىفي ىحه الجراسة سُشعخج ك      
 :مغ خبلؿ مجارسيع الجغخاؼية الفكخ الجغخافي الحجيث

 

 

 

                                                             
18 .163السخجع الدابق، ص    
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 :لسانيةأواًل السجرسة األ 

نصبلقة عمسية حجيثة ليحا العمع كال يسكغ تجاىميا السانية نقصة بخ الكتابات الجغخاؼية األتعت     
لسانية عمى سبيل عشيا،  كمغ الجغخافييغ الحيغ كاف ليع دكرا في صقل الجغخاؼية األ التغاضيك أ

 السثاؿ ال الحرخ: 

 :(Alexander Von Humboldtالكدشجر فػن ىسبػلت ) .1

نو اعتبخ بأكؿ لسا يحدب ليحا العالع ىسبػلت ىػ رائج الجغخاؼية الحجيثة األيسكغ القػؿ باف      
ضافات ىسبػلت إلى السشيج إخز أبساس الكتابات الجغخاؼية الرحيحة ك أالبحث السيجاني 

كالحؼ اتخحه كسيمة لمكذف عمى العبلقات الدببية كيعج أكؿ  اإلستقخائيتباعو لؤلسمػب إالجغخافي 
 19غ في الفكخ الجغخافي.مغ أدخل سببية نيػت

 : (Karl Ritterكارل ريتخ ) .2

كثخ أىسية كتأثيخا في الفكخ الجغخافي أنو كاف أكاف معاصخا ليسبػلت كيعتقجه البعس      
ف العبلقة التي إنداف مخكد اىتساـ الجراسة الجغخاؼية كقاؿ "الحجيث مغ ىسبػلت، جعل ريتخ اإل

نو سمع أال إسمػب السبلحطة أكاتبع في دراستو عمى  كثق العبلقات"،أنداف مغ رض كاإلتخبط األ
ف أف التقجـ العمسي يسكغ أ" ذكخ حيث سا يدسى في ذلظ الػقت بشطخية )الحتع الجغخافي(لفكاره أ

ف يحخره تسامًا مغ أنداف أقل اعتسادًا عمى العػامل الجغخاؼية، كلكغ ذلظ ال يسكغ يجعل اإل
  20آثارىا".

 :(Friedrich Ratzelفخدريظ راتدل ) .3

تأثخ راتدؿ بالعامل الصبيعي كعامل حاسع في تفديخ كجػد كتػزيع الطاىخات الجغخاؼية عمى      
ىسية العشرخ البذخؼ كمكانتو في الجراسات الجغخاؼية أ نو أعاد حداباتو في أال إرض، سصح األ

تباعو بذكل أاىا آراء راتدؿ في حتسية البيئة الصبيعية قج تبش أفال إكالتي فقجت بعج غياب ريتخ، 
 (.Ellen Sempleكبيخ كالجغخاؼية االمخيكية أليغ سسبل )

                                                             
19 .18(، ص 1998، )شخابمذ : مشذػرات جامعة الفاتح، االرغيخ باحسي، الجغخاؼيا تعميسيا كتعمسي   

   نداف بذكل كبيخ لبيئتو الجغخاؼية.تؤمغ نطخية الحتع الجغخافي بخزػع اإل 
20 .170 – 169شاكخ خرباؾ، مخجع سابق، ص ص    
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 :(Alfred Huttnerألفخد ىتشخ ) .4

ف يجسع بيغ الجراسات الصبيعية كالبذخية  أفي نياية القخف التاسع عذخ استصاع ىتشخ      
نيا أعمى  ةكرفس الفرل بيشيسا كتخؾ برساتو في الفكخ الجغخافي السعاصخ كعخؼ الجغخاؼي

قاليسيا عمى اعتبارىا مختمفة أرض ك ، كمػضػعيا ىػ السعخفة بسشاشق األ)إقميسي( عمع كػركلػجي
أكج عمى إف البحث الجغخافي قاليع، ك ال يتجدأ مغ شبيعة ىحه األ انداف جدءؼيسا بيشيا كيعتبخ اإل

 في الدماف التصػر، العبلقات القائسة بيغ األشياء  :يجب أف يشطخ إلى الحؿيقة مغ ثبلث زكايا
 .التشطيع كالتػزيع في السكافك 

 : ثانيًا السجرسة الفخندية

 يغ :يبخز الجغخافييغ الفخندأيزا في تصػر الفكخ الجغخافي كمغ أساىست السجرسة الفخندية      

 :( Vidal de la Blacheفيجال دي ببلش ) .1

ف الجغخاؼيا عمع إج عمى أكتخ، ك تأثخ بآراء ىسبػلت كريالحؼ رائج الجغخاؼية الفخندية الحجيثة ك      
الجغخافي  ضافاتو لمفكخإنداف في بيئتو كأعطع عسمي كاعتخؼ بالجكر الكبيخ الحؼ يقػـ بو اإل

كج عمى كجػد تػازف لمتفاعل بيشيسا كاف أنداف ك الحجيث ىػ تأكيجه لمعبلقة بيغ البيئة الصبيعية كاإل
عج فيجاؿ دؼ ببلش رائج السجرسة يفكار يحه األكل مغ العػامل الصبيعية كالبذخية دائسة التغيخ، كب

 كيعج مدؤكاًل عمى دفع الجغخاؼية الفخندية نحػ دراسة ميجاف الجغخاؼية البذخية.   االمكانية

 :( Albert Demangeonألبخت ديسانجػن ) .2

يعتبخ مغ اقصاب الجغخاؼية البذخية في فخندا كعخفيا بانيا "دراسة الجساعات البذخية في      
نيار كتصػيخ نباتات بار االرتػازية كالديصخة عمى األقتيا البيئية بػسائل السػاصبلت كاآلعبل

 21نداف".ججيجة ترمح غحاء لئل

 
                                                             

 .1821كؿ جسعية جغخاؼية في فخندا عاـ أانذئت    

 كقفت ىحه السجرسة في كجو السجرسة الحتسية كالتي حجدىا  لػسياف ؼبفخ)  Febver نداف ليذ عبجًا لمبيئة كانو يختار ما يذاء فييا اإل 
الصبيعية. تيجة افكاره كمجيػداتو في البيئةن مىقترادية عمى سصح االرض عتبعًا لسدتػاه الحزارؼ كالتقشي ككل الشذاشات اال  

21 .190شاكخ خرباؾ، مخجع سابق،    
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 :( Raoul  Blanchardeراؤول ببلنذارد ) .3

 خ العػامل الصبيعية في االقتراد البذخؼ.أكضح أث الحؼبخز قادة الجغخاؼية الصبيعية ك أمغ      

 :(Sorreماكذ سػر ) .4

كضح ماكذ في كتابو قػاعج الجغخاؼية البذخية اتجاىًا ججيجا لع يكغ معخكفا سابقا لمجغخاؼية      
شياء التي الفخندية كاف اليجؼ مشو تػثيق الخكابط بيغ عمع الجغخاؼية كالعمػـ البيػلػجية فجرس األ

ة كالصبية كحتى في ذلظ بالحقائق الدراعية كالشباتية كالحيػاني انداف ببيئتو مدتعيشتخبط اإل
كضح أنداف ك عزاء اإلأ خ العػامل السشاخية عمى أثيزا في ىحا الكتاب أنتخكبػلػجية كحمل األ

 جل البقاء.أنداف مغ الجكر الحؼ يقػـ بو اإل

 :نجميديةثالثًا السجرسة اإل  

 ضافة لمفكخ الجغخافي كالجغخاؼيا في بخيصانيا حتى نياية القخف التاسع عذخإ يذ ىشاؾ أؼل     
فكار ريتخ كىسبػلت تذاع في كسط أصبحت كأبحاتو  صبحت في ىحا القخف عمسا مدتقبلأ حيث

 نجميديةالجسعية الجغخاؼية اإل ةف نذأأجسيػر الستعمسيغ كتحجيجا عشج بجاية الدبعيشات فقط رغع 
ف كؿ دعع الفكخ الجغخافي بقجر ما كاف تشذيط الكذكانت قبل ذلظ بكثيخ كالتي لع يكغ ىجفيا األ

 نجميدؼ عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ:شيخ ركاد الفكخ الجغخافي اإلأالجغخافي كمغ 

 :(R. Murchinsonالديخ رودريظ مخشيشدػن ) .1

ليذ لجعع الفكخ الجغخافي بل كاف  ىاشيار إتػلى رئاسة الجسعية الجغخاؼية كالحؼ جاء      
خاؼية كاىتع بالسدػحات نطار نحػ عسمية الكذػفات الجغلتشذيط الكذف الجغخافي ككجو األ

 أؼف أكج عمى أال يسكغ الفرل بيشيسا ك  افعمس اف الجغخاؼيا كالجيػلػجيأالجيػلػجية ألنو يعتبخ 
قػالو في ىحا السزسار "إف أشيخ أسذ الصبيعية لمجغخاؼية كمغ ف تقػـ عمى األأدراسة البج مغ 

 . 22كىي الجغخاؼية الصبيعية" صميةضافات لمسادة األإخخػ ما ىي إال جسيع أنػاع الجغخاؼيا األ

 

                                                             
 كىػ زمغ مبكخ لتكػيغ الجسعيات الجغخاؼية في بؿية دكؿ العالع.  1828نجميدية في عاـ انذئت الجسعية الجغخاؼية اإل   

 
 22 .194السخجع الدابق ، ص    



 
 

 

مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية   العدد التاسع             
                         

2020يونيو   

44 

 :(H. Mackinderىالفػرد ماكشجر ) .2

نجميدية ماـ الجسعية الجغخاؼية اإلأكاره كآرائو العمسية التي تع شخحيا في محاضختو أفتعج      
نجميدؼ كالتي مغ ساليب الجغخاؼية( عبلمة نيخة في تصػر الفكخ الجغخافي اإلأبخرػص )مجاؿ ك 

اكدفػرد كبحلظ تدعع )ماكشجر( الفكخ جامعة كخسي لمجغخافي في خبلؿ نتائجيا تع انذاء 
ساس الجغخافي لمتأريخ( اىتساـ )األ 1904مقالتو التي نذخىا عاـ  تار ثنجميدؼ كقج االجغخافي اإل

عاد أ ( كالتي Heart Land) )نطخية قمب األرض( بػخخاج ما يعخؼ إ أثسختالجسيػر العمسي ك 
 Democratic idealsالسعشػف السثل الجيسقخاشية كالػاقع ) وكتابنذخىا بعج تصػيخىا كصقميا في 

and Reality حج ركاد الجغخاؼية الدياسية. أصبح أ( كبيحه الشطخية 

 :(Herbertsonىخبختدػن ) .3

تو في الستخكلػجيا كاالثشػغخاؼيا كاشتيخ بتصػيخ اغمب كتابأ بالفكخ الفخندي ككانت  اكاف متأثخ      
ىتساـ  بالتزاريذ ىساؿ التقديسات الدياسية كاالإ ج عمى ضخكرة أكيعية( حيث قاليع الصبفكخة )األ

ثخا في الفكخ الجغخافي أقميسية نػاع السشاخ كالشبات الصبيعي ككانت ألفكاره اإلأكاالرتفاعات ك 
ميسية قصبحت الجراسة اإلأقاليع ىخبختدػف كتػسيعيا ك أنجميدؼ كحاكؿ البعس بعجه مغ تصػيخ اإل

 كلى. خاصة بعج الحخب العالسية األ انجمتخ إاؼ الجغخاؼية في ىجأ ىجفا مغ 

 :(L. Dudley Stampددلي ستامب ) .4

و تسع الجغخاؼية التصبيؿية لحل السذاكل العسمية لمببلد خاصة بعج ما شيجإدخل ما يعخؼ بأ     
ج بزخكرة السدح السيجاني كرسع خخائط أككلى، ك نجمتخا مغ دمار بعج الحخب العالسية األإ

رض بسداعجة بعس الجغخافييغ كقج ستثسار األدار السدح البخيصاني الأراضي ك ستعساالت األإل
عادة تخصيط بخيصانيا، كقج عخؼ إ ستفادة مغ ىحه الخخائط بعج الحخب العالسية في اإل تتس

يج جاه يشقل السشت" كبالتالي ىحا اإلبشطختيا كفمدفة بسعالجتيا كفغ بسادتيا عمع"نيا أالجغخاؼيا عمى 

                                                             
 . كاف مغ يديصخ عمى قمب االرض يتحكع 2. اف مغ يديصخ عمى شخؼ اكركبا يتحكع في قمب االرض. 1قػؿ : فحػػ ىحه الشطخية ت 

. كاف مغ يديصخ عمى جديخة العالع يديصخ عمى العالع بآسخه. 3في جديخة العالع.   
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فكار الخصيشة السبشية عمى قػاعج الجغخافي مغ مخحمة السعخفة إلى مخحمة ججيجة مغ التفكيخ كاأل
 23عمسية.

 :السجرسة األمخيكية

إنجمتخا، فقج كانت الجسعية بمخيكا عمى نطيختيا أختمف بجاية تصػر الفكخ الجغخافي في تال      
تػزيع كافة السعمػمات ك خبلليا تجسيع  مخكدا لمبحث الجغخافي كيتع مغ *مخيكيةالجغخاؼية األ

خخ ف معطع خمفيتيع جيػلػجية كالبعس اآلأمخيكاف الجغخاؼية، كمغ السبلحع عمى الجغخافييغ األ
 بخز عمسائيا: أمتخكلػجيغ كعمساء نبات كمغ 

 :( Karl Sauerكارل ساور ) .1

يا دراسة نأ، كعخؼ الجغخاؼيا عمى **تجاه الكػركلػجيباإل ىفكاره ما يدسأعخضت      
ماكغ الفخيجة "الجغخاؼيا كخست نفديا في الساضي لػصف األ أفكج عمى أ، ك اإلقميسيةلبلختبلفات 

رض كمػقع اإلنداف إال أف الجغخافييغ يدعػف إلى صياغة تعسيسات تفدخ ضػاىخ سصح األ
 24فييا".

 :((Richard Hartshorneريتذارد ىارتذػرن  .2

( The Nature of Geographyعة الجغخاؼيا )بعشػاف شبي اصجر ىارتذػرف كتابأ     
 واستػعب ؼيو العجيج مغ كجيات الشطخ الجغخاؼية لكبار الجغخافييغ بذكل مػضػعي كيعتبخ كتاب

"دراسة تختيب  عخؼ الجغخاؼيا عمى أنيامخيكي، عبلمة حؿيؿية لتصػر تأريخ الفكخ الجغخافي األ
الخخيصة ىي أحج األدكات الفشية الزخكرية  فأيزًا أىارتذػرف  اعتبخ، ك 25الطاىخات في السكاف"

لمباحث الجغخافي، في قػلو بأنيا: األسمػب الػحيج الحؼ ارتقى بو الجغخافيػف بسجسػعة عطيسة 
 مغ التفاصيل الػفيخة.

                                                             
23 .22(، ص 1969جمػ السرخية، )القاىخة : مكتبة االن شخيف دمحم شخيف، تصػر الفكخ الجغخافي، الجدء األكؿ العرػر القجيسة،   

.1852عاـ  األمخيكيةانذئت الجسعية الجغخاؼية  *  
( عمع دراسة األماكغ كاألقاليع) ** Chorology )  **( يقرج بعمع الكػركلػجيا .  

24 .18الرغيخ باحسي ، مخجع سابق، ص    
25 (، 1973)القاىخة : مكتبة االنجمػ السرخية، ركجخ مشذل، تصػر الجغخاؼيا الحجيثة، )تخ( دمحم الديج غبلب ك دكلت احسج صادؽ،  

.46ص   
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 :(Elkbawالكبػ ) .3

كمغ خبلؿ ذلظ  نيا "عمع السكاف مغ حيث خرائرو كعبلقاتو"إعمى عخؼ الجغخاؼيا      
نداف، ساسي لمجراسة الجغخاؼية كالسشبثق مغ العبلقة بيغ البيئة كاإللسحػر األصبح السكاف ىػ اأ

 26.غمبيا حػؿ دراسة السكافأ كميسا تشػعت تعاريف الجغخاؼية فإنيا تجكر 

 :السجرسة الدػفيتية

عت اف تشسي استصاكانت السجرسة الدػفيتية مشغمقة عغ نفديا بدبب ضخكؼ الحخب كقج      
فكار أعقاب ثػرة اكتػبخ االشتخاكية، ككاف تأثيخ أ ؿ الػاقع الحؼ عاشتو رثيا العمسي مغ خبلإ

نذئت الجسعية أال خبلؿ الخبع االخيخ مغ القخف التاسع عذخ ك إلسانية لع يكػف الجغخاؼية اإل
جانب كنذخت العجيج مغ عمى يج )أرسيشيف( كعجد مغ العمساء األ 1845الجغخاؼية الخكسية عاـ 

 ئيا:بخز عمساأالكتب كمغ 

 :(P.P. Semenov-Tyan-Shanskyبيتخ بتخوفير سسيشدػف تيان شاندكي ) .1

السشطع ألكؿ  يعج حمقة كصل بيغ عمساء السخحمة الكبلسيكية كعمساء الفتخة الحجيثة ككاف     
قميسية كاستخجـ الجغخاؼية تعجاد سكاني في ركسيا، ككتب العجيج مغ الكتب في الجراسات اإل

ىسية العسمية و يؤكج عمى األأنكيعشى ذلظ  ىكلفبلحيغ بالجرجة األكػسيمة إلصبلح حاؿ ال
 لمجراسات الجغخاؼية. 

 :(Aleksandr Ivanovich Voeykov الكدانجر إيفانػفير فػيكػف ) .2

الجغخاؼيا  كشارؾ في البحث فيمشح الجغخاؼية الخكسية شابعيا السسيد بأفكاره الشيخة،      
زالة الغصاء إة التي تتختب عغ يضخار البيئؤللنطار خرػصًا عمع السشاخ كلفت األ الصبيعية

نداف لؤلرض آلثار الدمبية الستخجاـ اإلكتاباتو عغ اضافاتو لمسجرسة الخكسية إخز أبالشباتي، ك 
 ة.نداف عمى البيئة الصبيعيكج عمى ضخكرة االىتساـ بجراسة تأثيخ اإلأك 

 

                                                             
 .54-42،  ص ص 2000صفػح خيخ، الجغخاؼية مػضػعيا كمشاىجيا كأىجافيا، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ، سػريا،  26

https://mimirbook.com/ar/47c5cc39b00
https://mimirbook.com/ar/47c5cc39b00
https://mimirbook.com/ar/47c5cc39b00
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 :(V . V. Dokuchievدوكذيف  ) .3

ف التخبة تعكذ التفاعل السعقج لمسشاخ أقجـ دراسات رائجة كمسيدة عغ التخبة مؤكجا عمى      
فكار التي تؤمغ عمى صمية، كأيج األنحجار كالشبات كالحيػاف مع التكػيشات الرخخية األكدرجة اإل

 رض.ت عمى سصح األمل الخئيدي لكل ما يجخؼ مغ تغيخاانداف ىػ العف اإلأ

 :(Baranskiباراندكي ) .4

ج عمى ضخكرة تصبيق السشيج أكتخأس القدع الججيج لمجغخاؼية االقترادية في مػسكػ ك      
ضافات إ كضع عمى حج قػلو الصخيقة الػحيجة التي تدتصيع بيا الجغخاؼية هقميسي عمى اعتبار اإل

العمساء إال انو انترخ عمييع كنست ججيجة كىامة لمسذاكل االقترادية كقج عارضو العجيج مغ 
مغ الجغخافييغ آرائو  اكائل الثبلثيشات مغ القخف الساضي كتبشى عجدأكاخخ العذخيشات ك أفكاره مشح أ
 قميسي.يجكا مشيجو األأك 

كار ككتابات عمسائيا الحيغ أفكمغ خبلؿ ىحا الدخد التاريخي لتصػر الجغخاؼيا مغ خبلؿ      
ف الجغخاؼية شيجت ألتحجث عغ جميع في ىحه الػرقة يسكغ القػؿ با يكػف مغ الرعػبة بسكاف

عمى الخغع مغ ف حتى كصمت إلى ما ىي عميو اآلمحاكالت عجيجة لتحجيج مػضػعيا بات ك ذتجا
ف مػضػعيا لع يتحجد بجقة كسا سبق أنداف إال أف ىحا العمع يعج مغ أقجـ العمػـ التي عخفيا اإل

ف الجغخاؼيا في إالقخف الثامغ عذخ، كعمى الخغع مغ ذلظ فالحجيث إال في الشرف الثاني مغ 
ياف نتيجة لعجـ دراية حفي كثيخ مغ األىي مغ التغييخات التي  ةالعرخ الخاىغ تذيج مػج

خ الحؼ يحتع عمى جسيع مسداراتيا كحساسيع السفخط مغ ضياع كيشػنتيا األبلباحثيغ الجغخافييغ  ا
ػف السكاف كالدماف يكف أؿياـ بالجراسات الجغخاؼية كيجب الجغخافييغ بزخكرة تػخي الححر عشج ال

 دراسة جغخاؼية.  ألؼ اساسأنداف كالعبلقة القائسة بيشيع كاإل

  :عبلقة الجغخافيا بالعمػم األخخى 

عمى الخغع مغ تمظ الجيػد التي بحلت كالتي ال تداؿ تبحؿ لمسحافطة عمى اليػية الجغخاؼية،      
ك أك دراسة التبايغ السكاني أرض ك كصف األأء عخفت بعمع السكاف كرغع تعجد تعخيفاتيا سػا

ك غيخىا مغ التعخيفات التي سبق الحجيث عشيا عشج شخح أنداف كالبيئة دراسة العبلقة بيغ اإل
ال بالجسع بيغ مزسػنيا كمشيجيا إفكار العمساء الجغخافييغ يطل تعخيفيا بذكل عمسي ال يتأتى أ
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االمخ الحؼ قج ك غيخ مباشخة بالجغخاؼيا أالتي ليا عبلقة مباشخة خخػ كاالستفادة مغ العمػـ اال
ف يتيو الباحث الجغخافي بيغ ىحه السدارات الستذابكة مع بعزيا البعس خاصة مع أيؤدؼ إلى 

 ىحا الدخع كالتصػر العمسي في العجيج مغ مجاالت العمػـ.

حبلؿ ثػرة عمسية في إخخ في آبمغ ىحه العمػـ ساىع بذكل اك  اكبيخ  اف جدءأال نشكخ ب     
بعس مجاالت الجغخاؼيا فالثػرة الكسية عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ ساىست إلى ضيػر ما 

تع االستفادة مغ ىحه حيث  .يزا ساىست في تصػر جغخاؼية الدكافأيعخؼ بالجغخاؼية الكسية ك 
يع في اشار جغخافي محكع، الشقمة الشػعية في البيانات الخقسية كشػعيا العمساء الجغخافييغ لرالح

قصاب العالع مغ ضياع أف ليذ في ليبيا فحدب بل في جسيع اآل الجغخاؼيا إال اف ما تعاني مشو
ال يكػف ليع الجراية ك ف بعس الباحثيغ الجغخافييغ في بجاية مداراتيع العمسية أليػيتيا خاصة ك 

يقف  أفالشقصة التي يجب  الػاؼية لساـية الجغخاؼيا كمجاالت البحث فييا بحيث ال يقف عشج
عشجىا بل يغػص في بعس الجدئيات الرغيخة البعيجة عغ الجغخاؼيا كيتخؾ صمب تخررو، 

قداـ العمسية في الجامعات في مختمف بقاع العالع ىحا كيقع العبء عمى الجسعيات الجغخاؼية كاأل
امة الشجكات قإضيار كيشػنية الجغخاؼية لمسحافطة عمييا عغ شخيق إلترحيح ىحا السدار ك 

 كر ىحا العمع.حكالسؤتسخات ككرش العسل العمسية لسشاقذة ىحه السػضػعات التي ليا عبلقة بج

 ػندانية كالتصبيؿية فيعمع لو عبلقات متبادلة بيشو كبيغ العجيج مغ العمػـ اإلكف الجغخاؼيا إ     
‘ دتفيج يفيج ك ي ىػك ليذ بسعدؿ عشيا كتخبصو عبلقات متذابكة كمتجاخمة مع العجيج مغ العمػـ 

فكثيخ مغ العمػـ األخخػ يسجىا عمع الجغخاؼيا باألسذ التي تشصمق مشيا، فالباحث الجغخافي البج 
عصاء عمع الجغخاؼيا حقو كعجـ االندبلخ عشيا كالتعامل مع مادتيا كمزسػنيا كمشيجيا إ لو مغ 
سية كتصػيعيا جغخاؼيا، ثخ دقة كمػضػعية كيسكشو االستفادة مغ شتى فخكع السعارؼ العمأكبذكل 

فعمى سبيل السثاؿ ال الحرخ الباحث في جغخاؼية الدكاف يدتصيع اف يعتسج عمى االرقاـ 
بتػزيع )عمع الدكاف( ف الجغخاؼية الدكانية تسج الجيسػغخافي أالدكانية عشج الجيسػغخافي في حيغ 

حلظ الباحث في رض ليتسكغ مغ تصػيعيا في عمسو، ككىحه الطاىخات الدكانية عمى سصح األ
( يػضح 1كالذكل رقع ) رصاد الجػية كتػضيفو مكانيا،الجغخاؼية السشاخية يعتسج عمى عمع األ

 .العبلقة بيغ عمع الجغخاؼيا ببؿية العمػـ األخخػ 
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في  ك تسج عمى السبلحطة كالتجخبة كالتحميل كالتعميل عف يأكمع كل ما ذكخ فعمى الجغخافي      
ا باستخبلص قػانيغ عمسية ثابتة كسا ىػ الحاؿ في بعس فخكع العمػـ غيخ ممـد دائس نفدو الػقت

 التصبيؿية.          
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 .العبلقة بيغ عمع الجغخاؼيا ببؿية العمػـ األخخػ  ( 1شكل رقع ) 

 

 

 البذخية

 

 الصبيعية  

 

 

 

 

 )بترخؼ( .18(، ص 1998فاتح، ، )شخابمذ : مشذػرات جامعة الاالرغيخ باحسي، الجغخاؼيا تعميسيا كتعمسيالسرجر : 

العلوم 

 العسكرية

الجغرافيا 

 العسكرية

 علم االقتصاد

الجغرافيا 

ةاالقتصادي  

العلوم 

 السياسية

الجغرافيا 

 السياسية

 علم التاريخ

الجغرافيا 

 التاريخية

علم النفس 

 االجتماعي

الجغرافيا 

 السلوكية

 علم السكان

جغرافية 

 السكان

الجغرافيا 

 الكمية

الجغرافيا 

 الطبية

غرافياوالطب  

 الجيولوجيا

الجغرافيا 

 المناخية

الجغرافيا 

 الحيوية

الجغرافية 

 الفلكية 

 الجـــــغـــــــرافيــــــــــــــــــا
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 :خاتسة ال

نساط السكانية كاكتذاؼ العبلقات ؼيسا بيشيا ف  فمدفة الجغخاؼيا تتحجد مغ خبلؿ شخح األإ      
نداف قاليع السختمفة في البيئات بعشاصخىا السختمفة كعبلقة اإلكجو التبايغ كالتذابو بيغ األأضيار إك 

 نساط الجغخاؼية.كدكره في تمظ األ

فيي عمع قائع بحاتو لو شخريتو السدتقمة كيجب السحافطة عمييا مغ الزياع بيغ دىاليد العمػـ      
خػ قج خفاالندياؽ كراء بعس العمػـ األ الدابقيغ األخخػ حتى ال تزيع جيػد العمساء الجغخافييغ

 تي:باآليجعل الباحث الجغخافي يقع في مدارات يرعب عميو الخخكج مشيا كعميو تػصي ىحه الػرقة 

 رث الحؼ خمفو العمساءقتزيو األيالسحافطة عمى اليػية الجغخاؼية كالجفاع عشيا مصمب عمسي  .1
 . الجغخافييغ الدابقيغ

قامة نجكات كمؤتسخات ككرش عسل لكافة السختريغ الججد حتى يتدشى ليع فيع ماـية إ .2
 الجغخاؼية.

از دكر التخرز في شتى مذاركة الجغخافي كانخخاشو في الجكائخ الحكػمية لمجكلة إلبخ  .3
 السجاالت التصبيؿية.     

 :السخاجع

 (.1998الرغيخ باحسي، الجغخاؼيا تعميسيا كتعمسيا، )شخابمذ : مشذػرات جامعة الفاتح،  .1

 (.2000صفػح خيخ، الجغخاؼية  مػضػعيا كمشاىجيا كأىجافيا، دمذق: دار الفكخ ،  .2

ا ، )ججة: مؤسدة السجيشة لمرحافة عبجالعميع عبج الخحسغ خزخ، السدمسػف كعمع الجغخاؼي .3
 ق(. 1407كالصباعة كالشذخ، 

ركجخ مشذل، تصػر الجغخاؼيا الحجيثة، )تخ( دمحم الديج غبلب ك دكلت احسج صادؽ، )القاىخة  .4
 (.1973: مكتبة االنجمػ السرخية، 

 (.1987شاكخ خرباؾ، تصػر الفكخ الجغخافي ، )الكػيت: مكتبة الفبلح،  .5
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ر الفكخ الجغخافي، الجدء األكؿ العرػر القجيسة ،) القاىخة : مكتبة شخيف دمحم شخيف، تصػ  .6
 (.1969االنجمػ السرخية، 

دمحم عمى الفخا، الفكخ الجغخافي في العرػر القجيسة كالػسصى، )الكػيت: مكتبة الفبلح،  .7
1987 .) 
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 (ليبيا فيالتحجيات والعػامل السؤثخة في جحب االستثسارات الدياحية )

 االستاذ/ وسام عبجهللا الشجار                                                                                    
 االستاذة/ نعيسة بذيخ األزرق                                                                                    

 الجكتػر/ اسساعيل مرباح حسدة
 عة شخابمذ/ كمية اآلدابجام

 قدع الجراسات الدياحية
 

 : مقجمة-1

يػاجو قصاع الدياحة في ليبيا صعػبات كتحجيات عجة بجءا بسػاقع الجحب الدياحي التي تػاجو      
تحجيات كثيخة شبيعية كبذخية تخجع إلى شبيعة مكػناتيا كمػقعيا الجغخافي كالعػامل الصبيعية 

الدكاف السحمييغ كالدياح أك إجخاءات القصاعات العامة السعشية بالبشية كالتجخبلت البذخية مغ قبل 
األساسية الفشية حيث أدػ ذلظ إلى عجـ استقخار ـيكمية القصاع كعجـ تشفيح بعس المػائح السشطسة 
لؤلنذصة كمحجكدية التسػيبلت البلزمة لتشفيح بخامجو كمذخكعاتو كالشقز الذجيج في مخافق اإليػاء 

كسا أف  لدياحية كسًا كنػعًا كنقز السػارد البذخية السؤىمة لتدييخ ىحه السخافق،كالخجمات ا
االستثسارات الدياحية الشاشئة تتصمب مديجًا مغ الجعع . كنتيجة ليحه السحجدات فإف مداىسة القصاع 
د في الشاتج السحمي كانت صغيخة ججًا كسا ال تداؿ مذخكعات التشسية السكانية محجكدة مغ حيث العج

 كالتػزيع السكاني رغع تخخيط عجد كبيخ مغ مشاشق التشسية الدياحية عمى شػؿ الداحل الميبي.          

استعخض البحث األىسية االقترادية ليحا القصاع كقجرتيا عمى استقصاب االستثسارات لكػف     
ة ،استتبع ذلظ الشذاط الدياحي يختبط بذكل مباشخ كغيخ مباشخ بكافة األنذصة اإلنتاجية كالخجمي

 .العبلقة السباشخة كغيخ السباشخة بالزخكرة تحميل تأثيخه عمى العجيج مغ الستغيخات االقترادية ذات
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 مذكمة البحث :-2

ركدت مذكمة ىحا البحث عمى  التحجيات كالعػامل السؤثخة في االستثسار الدياحي في ليبيا       
ياحي في ليبيا  كأىع السعػقات التي تػاجو االستثسار ك حيث تع إلقاء الزػء عمى دكافع االستثسار الد

 مغ التداؤالت التي حاكلت ىحه الجراسة اإلجابة عمييا ىي :

 ماىي الرعػبات التي تػاجو االستثسار الدياحي في ليبيا ؟

 أىجاف البحث :-3

ؿ مشح استيجفت الجراسة كيؽية دعع االستثسار الدياحي كقصاع الدياحة بذكل أفزل مغ خبل     
السدايا كاإلعفاءات كاالمتيازات لبلستثسار ك دراسة معػقات االستثسار الدياحي في ليبيا  مبيشة مجػ 
حاجة ليبيا ليحا الشػع مغ االستثسار لمشيػض بالقصاع الدياحي كسعت الي فتح أفق البحث كالشقاش 

رات كرسع الدياسات في ىحا الخرػص كسا أنو مغ السسكغ االستفادة مغ نتائجيا في اتخاذ القخا
االقترادية، كعمى ىحا األساس فأف ىحا السػضػع مغ األىسية بسكاف خرػصًا في ضل التحػالت 
االقترادية الخاىشة التي تحتع عمى الجكؿ الشامية عسػمًا كليبيا تحجيجًا ضخكرة إيجاد مرادر ججيجة 

 لمجخل كالتذغيل .

 فخضية البحث :-4

 -استشج ىحا البحث عمى :

االستثسار السػجو لرشاعة الدياحة في ليبيا يعتبخ مغ أحجؼ السعػقات التي تحج مغ فاعمية  .تجني1
 ىحا القصاع في االقتراد القػمي .

 .التشسية الدياحية ذات تأثيخ إيجابي عمى التشسية االقترادية .2
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 أىسية البحث: -5

شسية االقترادية كبعس السؤشخات سعي ىحا البحث في السقاـ األكؿ إلى إضيار أىسية الدياحة في الت
 االقترادية كعمى ىحا األساس تكسغ أىسية البحث ؼيسا يمي :

.التعخؼ عمى كاقع القصاع الدياحي كالخؤية السدتقبمية بجراسة مخصط كزارة الدياحة ك تدميط 1
 الزػء عمي العجيج مغ الجػانب التشسػية كالتي ليا الجكر الفعاؿ في إثخاء الحخكة الدياحية.

.يسكغ أف يداىع قصاع الدياحة في خمق عبلقات اقترادية بيغ الدياحة كالقصاعات األخخػ لتشفيح 2
 خصط التشسية الدياحية الذاممة كسا ىػ الحاؿ في بعس الجكؿ.

 مشيج البحث : -6

اعتسج ىحا البحث عمى السشيج الػصفي التحميمي في جسع كترشيف كتبػيب البيانات كالسعمػمات التي 
رػؿ عمييا، كسا اعتسج عمى السشيج الكسي في تحجيج بعس السؤشخات التي يتع االحتكاـ إلييا تع الح

في تحجيج تأثيخ عشاصخ الجحب الدياحي عمى االستثسار الدياحي كمعخفة التحجيات كالسعػقات 
 السؤثخة عمى ذلظ .

 نصاق البحث : -7

ؿ تحميل البيانات الستاحة كإعجاد تشاكؿ ىحا البحث أىسية قصاع الدياحة في ليبيا كذلظ مغ خبل
 التػقعات السدتقبمية .
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 مرصمحات الجراسة: -8

 االستثسار:  -

يعخؼ االستثسار بأنو " ذلظ الجدء مغ الشاتج السحمي لجكلة ما الحؼ لع يدتخجـ في االستيبلؾ الجارؼ 
الخأسسالية لديادة  في سشة ما معيشة ، كإنسا تع استخجمو في اإلضافة إلى رصيج السجتسع مغ األصػؿ

قجرة الجكلة عمى إنتاج الدمع كالخجمات ، كزيادة اإلشباع في السدتقبل ، كىحا يعشي أف اليجؼ 
الخئيدي ىػ خمق شاقات إنتاجية مثل إنذاء السرانع كالسعجات كاآلالت الججيجة أك إقامة مذخكعات 

لشاتج القػمي مغ الدمع كالخجمات في البشية التحتية األساسية التي تداىع بصخيقة أك بأخخػ في زيادة ا
 (1فتخة الحقة  " )

اف يكػف استثسارًا داخميًا )كششي( أك استثسارا خارجيا )اجشبي( كيقرج  فأماكاالستثسار نػعاف: 
 باالستثسار االجشبي كل استثسار خارج الحجكد الػششية لمبمج السدتثسخ ؼيو .

 ىشاؾ نػعاف مغ االستثسار االجشبي: 

  :االجشبي السباشخ االستثسار -

كىػ استثسار شػيل االجل كيتزسغ مرمحة دائسة كسيصخة كياف مؿيع في اقتراد ما )متسثبًل        
بالذخكة السقخ( عمى مذخكع مقاـ في اقتراد اخخ كىشا يسارس السدتثسخ االجشبي درجة ميسة مغ 

 التأثيخ عمى ادارة السذخكع السقاـ في بمج اخخ غيخ بمجه االـ .

 :ثسار االجشبي الغيخ السباشخاالست -

كيأخح شكل تسمظ االجانب لبلسيع كالدشجات الخاصة اك الحكػمية في البمج السزيف بقرج        
السزاربة كاالستفادة بالتالي مغ فخكؽ االسعار اك لمحرػؿ عمى ارباح تجرىا الدشجات ذات الفائجة 

يخػليع حق ادارة السذخكع كيتسيد ىحا الشػع  الثابتة اك االسيع بذخط اال يحػز االجانب مغ االسيع ما
 بانو قريخ االمج احيانًا يستج الى اشيخ اك حتى اسابيع معجكدة . 

                                                             

 . 1 .291،  289،ص ص  1، ط 1975، أحسج جامع، الشطخية االقترادية ، دار الشيزة العخبية ، بيخكت ،    
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 السشاخ االستثساري: -

" مجسل األكضاع كالطخكؼ السؤثخة عمى اتجاه تجفق رأس الساؿ كتػضيفو ، حيث تذسل ىحه  
كفعالية التشطيسات اإلدارية التي يجب أف  الطخكؼ األبعاد الدياسية ، كاالقترادية كاألمشية ككفاءة

 (.1تكػف مبلئسة كمشاسبة لجحب كتذجيع االستثسارات السحمية كاألجشبية ")

 (2) التشسية الدياحية: -9 

تعخؼ التشسية الدياحية بأنيا اتداع قاعجة التدييبلت كالخجمات لكي تتبلقى مع احتياجات      
الترشيع الستكامل الحؼ يعشي إقامة كتذييج مخاكد سياحية الدائحيغ كىي بيحا السعشى تأخح شابع 

تتزسغ مختمف الخجمات التي يحتاج إلييا الدائح أثشاء إقامتو بيا بالذكل الحؼ يتبلءـ مع القجرات 
 السالية لمفئات السختمفة مغ الدائحيغ . 

ل في أساسيا جدء ال كبالخغع مغ تعجد مفاـيع التشسية الدياحية إال أف التشسية الدياحية تط       
يتجدأ مغ التشسية االقترادية ، كلسا كاف حجخ الداكية في التشسية االقترادية ىػ الشسػ الستػازف فإف 

نسػ الشذاط الدياحي سػؼ يتحقق شبيعيًا تبعًا لتجفقات العشاصخ اإلنتاجية الستخررة سػاء رأسساؿ 
عسل أك مػارد شبيعية ككحلظ تبعًا  في شكل مشذآت سياحية أك ديشية أك سياسية سياحية أك قػػ 

 لديادة إنتاجية ىحه العشاصخ . 

كيبلحع أف الشسػ الدياحي يؤدؼ إلى زيادة الجخل الستػلج مغ الشذاط الدياحي كلكغ قج يتع        
تدايج الجخل بسعجالت مشخفزة بدبب انخفاض تجفقات عشاصخ اإلنتاج البلزمة لمشذاط الدياحي أك 

ع إنتاجيتيا، كسا قج ال يدتسخ ىحا الجخل في التدايج بدبب الدمبيات التي قج تشذأ عجـ القجرة عمى رف
مغ التػّسع العذػائي في الشذاط الدياحي أك زيادة الزغط عمى األماكغ الدياحية الشاجحة كتمػث 

البيئة  كىػ ما يتزسغ أف التشسية الدياحية ال بج أف تتزسغ تجخبًل إيجابيًا مغ جانب الييئات 
سسية السدئػلة إلعصاء األىسية الشدبية البلزمة لقصاع الدياحة مغ حيث معجالت االستثسار كقػة الخ 

 العسل السشاسبة كمغ حيث دفع عسمية التقّجـ التقشي . 

                                                             

. 1 ت،حخبي عخيقا  : .1988كاقع مشاخ االستثسار في الػشغ العخبي ، مؤتسخ العمـػ السالية كالسرخؼية ، اليخمػؾ ،    
2 Douglas. Pearce. Tourist Development. Zand. Ed. Newyork: Long man 1989.p142 
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كسا قج يتزسغ معشى التعبيخ الييكمي داخل القصاع الدياحي أيزًا إعصاء أكلػية لبلستثسار       
الػاعجة أك األكثخ إدرارًا لمجخل . فسثبًل قج تكػف سياحة التدّػؽ أك  كالتػضيف في األنذصة الدياحية

سياحة السؤتسخات أكثخ إدرارًا لمجخل بالسقارنة بغيخىا كمغ ثع يؤدؼ تحػيل مديج مغ العسل كالسػارد 
 التسػيمية إلييا إلى تشسية سياحية بسعجالت أعمى . كتعتسج  التشسية الدياحية عمى تشسية مختمف السػارد
السػجػدة بالسشصقة مغ مػارد زراعية كصشاعية كاجتساعية بيا كليذ مجخد االىتساـ بالعخض كالصمب 

 الدياحي فقط.

كسا تشصمق التشسية الدياحية أساسًا مغ ىجؼ رئيدي ىػ تعطيع قجرة الببلد عمى اجتحاب أكبخ       
تخاتيجيات تختكد عمى قجر مسكغ مغ حخكة الدياحة العالسية كذلظ مغ خبلؿ تشفيح مخصصات كاس

سياسات كبخامج ىامة تدعى إلى جحب الدياح كاالستثسار الدياحي، كتعشى بتشسية السػارد الصبيعية 
 كالحزارية كالبذخية كإحجاث تصػرات عمى البشية األساسية . 

 كسا تمعب الدياحة دكرًا ىامًا في تحقيق الشسػ الستػازف بدبب شبيعتيا السخكبة التي تذتسل عمى   
صشاعات الشقل كاإلقامة كالسدارات كاألغحية كالتخؼيو كغيخىا، كسا تقػـ بتحقيق جانب ىاـ مغ جػانب 
التشسية االقترادية كاإلقميسية كالبشية التحتية لمجكلة كذلظ يخمق مشاشق كمجتسعات عسخانية كسياحية 

تشسية الدياحية ججيجة تداىع في خمق فخص عسل كتدسح باالستيصاف الجائع كىشا تكسغ أىسية ال
 (1كفػائجىا . )

 : صشاعة الدياحة-10

تحػؼ صشاعة الدياحة عمى مجسػعة متكاممة مغ السعصيات االقترادية كاالجتساعية كالجغخاؼية      
كالسقػمات الصبيعية كالبذخية التي تجعل مشيا  ركيدة كقاعجة اقترادية يسكغ االعتساد عمييا في جمب 

مغ تع تحديغ أكضاع مػازيغ السجفػعات كمعالجة مذكمة البصالة العسبلت األجشبية الرعبة ك 
كتحخيظ عجمة الشسػ االقترادؼ . كمغ ىشا أضحت فاعمية الشذاط الدياحي تدتحػذ عمى اىتساـ 

العجيج مغ االقترادييغ كرجاؿ الساؿ كاألعساؿ كالداسة كصشاع القخار في العجيج مغ الجكؿ كأفخدت 
ية كشخؽ شتى شسمت كل العشاصخ التي تقػـ عمييا أك تترل بيا مغ لتخكيجيا كتصػيخىا جيػد مزش

 رأس الساؿ.
                                                             

1
.150، ص 7لعجد امجمة البحػث الدياحية، التشسية الدياحية،  :عبج الخحسغ سميع  -1 
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 (1)كيفية صشاعة الدياحة:-

تعػد األىسية االقترادية لرشاعة الدياحة إلى ما تجحبو إلى البمج مغ عسبلت صعبة تديج مغ      
بمة إلى التػسع االستثسارات كتقمل مغ ندبة البصالة كتعسل عمى تشسية االقتراد لكػنيا سػؽ قا

كمختبصة  بكافة السجاالت االقترادية األخخػ كالتجارة كالرشاعة كالدراعة كالخجمات السكسمة لمسشتج 
 الدياحي .

كبالخغع مغ أىسية الدياحة لكل االقتراديات إال أف تحؿيقيا يتصمب درجة مغ الشسػ تدسح        
عاني مغ التخمف كيذكػ الفقخ كتجني مدتػػ بؿياميا، إذ مغ غيخ الستػقع أف تتحقق في ضل اقتراد ي

السعيذة كمدتػػ الجخل . فسغ السعخكؼ أف لكل مدتيمظ ججكؿ شمب يتختب تبعًا لسدتػػ دخمو كفقًا 
ألىسية الدمعة أك الخجمة التي يصمبيا، كبالتالي فإنو عشجما تكػف اإلمكانيات السادية لمسدتيمظ 

ية فقط كلغ يتحػؿ لذخاء الدمع كالخجمات الكسالية متػاضعة فدػؼ يكتفي بذخاء الحاجات الزخكر 
كمشيا الدياحة التي تقع في أسفل سمع تفزيمو، إال بارتفاع دخمو بجرجة تبخر أف يرل إلى مدتػػ 

 مادؼ  يدتصيع بسػجبو أف يسارس األنفاؽ الدياحي . 

في جانب العخض كبقجر ما تشعكذ اإلمكانيات السادية عمى جانب الصمب الدياحي تؤثخ أيزًا      
الدياحي، فتصػر العخض الدياحي يتػقف عمى تصػر االستثسار الدياحي الحؼ يتػقف بجكره عمى 

حجع االدخار كمغ تع الجخل . كىحا يعشي أف الجخل كاالدخار يؤثخاف بذكل فعاؿ في الشذاط الدياحي  
ذاط الدياحي كفي مغ خبلؿ الصمب كالعخض الدياحي . ففي فتخات الكداد االقترادؼ يتخاجع الش

 فتخات الخخاء االقترادؼ تشتعر الدياحة .

 

 

 

                                                             
1    20-17ص ص ،.2005، مكتبة بدتاف السعخفة، اإلسكشجرية، 1ة: مجخل في عمع الدياحة، طيزؼ ممػخاحسج فػ  -1
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 العػامل السؤثخة عمى تصػيخ صشاعة الدياحة في ليبيا:  -

 -يعتسج تصػر صشاعة الدياحة برفة عامة عمى جسمة مغ العػامل مغ أىسيا:

  العػامل االقترادية: -العػامل االجتساعية.         ج -العػامل الصبيعة.       ب-أ

كبالخغع مغ تػافخ العجيج مغ العػامل التي ساعجت عمى تقجـ الدياحة في ليبيا إال أف العامل األساسي 
في تصػرىا يأتي نتيجة إدراؾ  الجكلة ألىسية الدياحة . كيسكغ عسػمًا تمخيز تمظ العػامل الجاعسة 

  -لديادة االىتساـ بالدياحة في:

ح االقترادؼ كارتفاع كثيخة االىتساـ لجػ الذعب بالثقافة، الخغبة في اإلصبل العػامل االيجابية: -1
كتحدغ مدتػيات السعيذة كتعجد أنػاع الججب الدياحي الصبيعية كالثقاؼية كتحدغ معجالت الشسػ في 

الدػؽ لميبي  كارتفاع درجة التصػر التكشػلػجي سػاء ؼيسا يتعمق بأنطسة الجعاية كالتخكيج أك ؼيسا 
 ت كاالتراالت كتحدغ الخجمات كالبشية األساسية  . يتعمق بأنطسة السػاصبل

ىشاؾ جسمة مغ العػامل التي عسمت كتعسل عمى خفس حجع الدياحة كبالتالي  العػامل الدمبية:-2
تؤثخ سمبًا عمى التشسية الدياحية، مغ أىع تمظ العػامل: الرػر الدمبية لجػ بعس شعػب الجكؿ 

كنقز البشية التحتية   الثقافيكالتخخيب كضعف السدتػػ كاإلساءة إلى اآلثار عغ شخيق اإلتبلؼ 
كالشػاحي البيئية كتجىػر الحياة الصبيعة كتجني مدتػيات األماف  بدبب االضصخابات كالرخاعات 
الدياسية كارتفاع معجالت التزخع كتخاجع معجالت الشسػ كزيادة معجالت  البصالة كعجـ االستقخار 

 االقترادؼ  . 
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 (1)التحتية لمدياحة:البشية  -11

تقػـ البشية التحتية لمدياحة بجكر ميع في إنتاج كتدػيق السشتجات كالخجمات الدياحية، كفي السقابل 
يسثل االستغبلؿ األمثل لمثخكات الدياحية عشرخ مغ العشاصخ السيسة في تكػيغ البشية التحتية 

 لبلقتراد الػششي.

ت الػضيؽية لعشاصخ البشية التحتية لمدياحة في يسكغ أف ترشف العبلقة التي تفخضيا العسميا
مجسػعتيغ تزع األكلى أساليب العسل كالتي تذسل العشاصخ التي تستاز بسحجكدية دكرىا في إنتاج 
كتقجيع البزائع كالخجمات الدياحية كاآلالت كالتجييدات التي ال تذارؾ في عسمية اإلنتاج الدياحي 

ية مػاد العسل كتذسل السػاد األكلية كالشرف مرشعة . تشجمج الدمعي بذكل مباشخ، بيشسا تزع الثان
ىاتيغ الػضيفتيغ كتتكامبلف في إشار تذغيل السخافق كالسشذآت الدياحية مغ كسائل نقل كمخافق إيػاء 
كالصعاـ كالتخؼيو  كتجييدات الخجمات كالذبكات التجارية كالتجييدات الخياضية كالصبية كمخافق تقجيع 

ية كاإلعبلمية كالسخافق اإلضاؼية األخخػ التي تعتسج أكاًل كأخيخًا عمى البشية التحتية . الخجمات الثقاؼ
كىػ ما يعشي ضخكرة تػافق مػاقع االماكغ الدياحية مع البشية التحتية لمدياحة، أك بسعشى آخخ أف 

 البشية التحتية أحج أىع عشاصخ نجاح أؼ مذخكع سياحي .

 (2)وسائل الجحب الدياحي :-12

صمب عسمية تحجيج عشاصخ الجحب الدياحي في بمج أك إقميع ما إجخاء مدح شامل لحلظ البمج أك تت
اإلقميع كتحجيج السػاقع الدياحية كتسثيميا عمى خخائط خاصة كإعجاد قػائع معمػمات كاؼية عشيا 

(. إذ تذكل عشاصخ الجحب الدياحي أسذ السشتج 1كعخضيا بذكل شامل كمشطع )انطخ الذكل رقع 
دياحي الحؼ بجكنو لغ تكػف ىشاؾ سياحة . كبالخغع مغ تعجد ترشيفات عشاصخ الججب الدياحي ال

 إال أف أكثخىا انتذارًا الترشيف القائع عمى أساس نػعيا كالحؼ يذسل: 

 

 
                                                             

1 46-44عساف، ص ص 1994، دار مججالكػ، عساف، 1مخكاف محدغ الدكخ: الدياحة مزسػنيا كأىجافيا، ط   

2
.92-89ص ،  1999، دار الرفاء، عساف،  1عثساف دمحم غشيع كآخخكف: التخصيط الدياحي، ط   
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 : كتزع كافة الؿيع الجسالية الصبيعية كالسخاكد الرحية الصبيعية .عشاصخ جحب شبيعية -أ

: تذكل نفقات سفخ كانتقاؿ الدياح إلى السػاقع الدياحة ككحلظ اإلقامة  نفقات الدفخ واإلقامة -ب
كاستخجاـ السخافق كالخجمات الدياحة عشرخ جحب سياحي ميع ، ك لحلظ يػصى دائسًا بجراسة كتقييع 

 ىحه الشفقات كالعسل عمى تخؽيزيا إذا كانت مختفعة . 

شخيقة معيذة الذعػب كعاداتيا : كتزع اآلثار التاريخية ك اإلندان عشاصخ جحب مغ صشع -ج
كتقاليجىا ككحلظ الكشػز األثخية كالسادية كصشاعة التحكارات الدياحية كالسشاسبات الحزارية كاألنذصة 

 االقترادية السدمية كاألنساط الثقاؼية السسيدة . 

: كتذسل العػامل التي تحث الدائح عمى زيارة مكاف بعيشو لمػقػؼ عمى عشاصخ الجحب العمسي –د
 حقائق تتعمق بالعمع كالسعمػماتية أك تحقيق سبق عمسي .

كعسػمًا يسكغ القػؿ أف عشاصخ الجحب الدياحي مجتسعة تتزسغ السغخيات التاريخية التي تزع      
السشاشق التاريخية القجيسة كأماكغ الحزارات كأماكغ األحجاث التاريخية، كالسغخيات الثقاؼية كالعخؾية، 

ػب كعاداتيا كتقاليجىا كالسغخيات العبلجية كاالستذفائية التي تعتبخ مغ أكائل كتذسل شخؽ حياة الذع
عشاصخ الجحب الدياحي، كالسغخيات الجيشية كتذسل السشاشق الجيشية كالسقجسة، كسا تشصػؼ أيزًا عمى 

 (. 1مغخيات األعساؿ التي غالبًا ما تتخكد في السجف الكبخػ )

 

 

 

 

 

 

                                                             

.60-57ص،   195 5ة الثقافة الجامعية، اإلسكشجرية ، مؤسد 1نبيل الخكبي: نطخية الدياحة، ط -1  
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 ت السختمفة لعشاصخ الجحب الدياحي:( التقديسا1يػضح الذكل رقع )
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 مقػمات جحب االستثسار الدياحي في االقتراد الميبي:  -13  

يعتبخ قصاع الدياحة في ليبيا قصاعًا ناشئًا يستمظ بعس السػارد الجاخمية، مثل السػاقع         
ػحات  الفديفداء  في التاريخية كالثقاؼية كالجيشية كالصبيعية كالحزارية كالرحخاكية  كالسعابج  كل

السجف  السصمة عمى  السياه  الدرقاء  لمبحخ الستػسط، كالتي تذكل ميدة تشافدية لجمب الدياح إلى بمج 
كيمػمتخ ، كسا تستمظ ليبيا كشػزا مغ العرػر القجيسة مشيا خسدة مػاقع  1900تستج سػاحمو نحػ 

ة خبلبة، مغ ىحه السػقع عمى سبيل سجمتيا اليػندكػ كسػاقع مغ التخاث العالسي كمشاضخ صحخاكي
السثاؿ ال الحرخ: عل الداحل الذخقي السجف اإلغخيؿية كالخكمانية مثل قػريشا )شحات( كابػليشا 

)سػسو( كيػرسبخيجس )بشغازؼ( كعمى الداحل الغخبي السجف الفيشيؿية كالخكمانية مثل لبجة كصبخاتو 
 كاكيا )شخابمذ( أك الكيػؼ في الجبل الغخبي.

كسا تستمظ ليبيا أيزا بعس آثار ما قبل التاريخ كتتسثل في الشقػش كالخسػـ الرخخية كسا في        
ػيشات، ىحا باإلضافة إلى الػاحات الرحخاكية مثل كاحة كػس، كآبار مجي، كالذخشارة، كالعجباؿ اكا

يسة إذا غجامذ، كغات، كمخزؽ، كالجغبػب كشبلؿ درنة. ك تسثل ىحه السػارد عػامل جحب سياحية م
 ما تع تػضيف كل اإلمكانيات كالسقػمات الدياحية بذكل جيج يخجـ تػجيات الجكلة .

كسا أف إشخاؾ السجتسعات السحمية في عسمية التشسية الدياحية كذخيظ استخاتيجي كفاعل،        
ممة الساىخة كدفعيا إلى إبخاز نذاشاتيا كثقافاتيا كتخاثيا كاألفكار الخبلقة لجييا، كتػفيخ األيجؼ العا

كالخجمات السدانجة، مسا يشعكذ عمى خمق استثسار حؿيقي يعسل عمى خمق فخص عسل ججيجة في 
ىحا القصاع، كتحديغ مدتػػ دخل السػاشغ، كتصػيخ البشى التحتية الدياحية لمسشصقة، باإلضافة إلى 

ميبية، كزيادة مشافدة تػفيخ إمكانية كجػد استثسار سياحي يعسل عمى زيادة أعجاد الدياح في الجكلة ال
ليبيا كدػؽ سياحي غشي لجحب اكبخ عجد مسكغ مغ الدياحة العالسية، كسا تذيخ العجيج مغ الجراسات 

كالتقاريخ إلى أف ليبيا تحػػ كشػز كثخكات أثخية سياحية أخخػ لع تدتغل بذكل أفزل لتأخح دكرىا 
 كمكانتيا عمى خخيصة أكلػيات سػؽ العسل الدياحي في ليبيا. 

ضيخت دراسة أعجىا العاممػف في قصاع الدياحة كنذخت في التقخيخ العالسي لدػؽ القصاع الدياحي أ
في السائة يعتقجكف أف ليبيا لجييا كل السقػمات لتربح كجية سياحية رئيدية  56أف  2012لعاـ  

 (. 10بسجخد تستع الببلد باالستقخار الدياسي كتحدغ البشية االساسية)
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 ( 1):  دياحية في ليبيااالستثسارات ال-14

يذجع قانػف االستثسار االستثسارات الدياحية أصحاب رؤكس األمػاؿ األجانب كالميبييغ عمى      
حج سػاء كيقجـ إعفاءات جسخكية كضخيبية حيث تع تحجيج العجيج مغ السػاقع ذات الجحب الدياحي 

الربغة الدياحية عمييا بسػجب كالتي تقع عمى الداحل الميبي كتع تخخيط عجد كبيخ مشيا كإضفاء 
 . الربلحيات السسشػحة لمييئة العامة لمدياحة كالرشاعات التقميجية

الدياحية عمييا عمى مدتػى لججول التالي يػضح عجد السػاقع التي تع تخخيصيا وإضفاء الربغة ا
 ( 2)ليبيا

 ( يػضح السػاقع السخخشة والسحجدة1ججول )

 ىكتار 24,169,000 لسػاقع السخخشةمداحة ا 95 عجد السػاقع السخخشة

 ىكتار 10,134,803 مداحة السػاقع السحجدة 64 عجد السػاقع السحجدة

 ىكتار34,303,803  159 اإلجسالي

 الييئة العامة لدياحة   2010السرجر: التقخيخ اإلحرائي لدشة 

ييغ كاألجانب حيث تفدح ىحه السداحات استثسارات ضخسة ججا كتتدع لمسدتثسخيغ الميب        
كتخمق فخص عسل لميبييغ كتجعع االقتراد الػششي بالعسبلت األجشبية كتديج في القجرة االستيعابية 
لمدياح بديادة أماكغ اإليػاء كاإلقامة ، حيث تع التعاقج عمى مجسػعة مغ السذاريع كالتي كاف مغ 

فخصة عسل  12801حيث تفدح ىحه االستثسارات  حػالي  1/9/2009السفتخض افتتاحيا في 
غخفة. إال انو لع يشجد مشيا إال صيانة فشجؽ الػداف كإنذاء فشجؽ  8282مباشخة كبقجرة استيعابية 

 قرخ غجامذ كمجيشة الشخيل .

 

 
                                                             

1 الييئة العامة لدياحة  2010التقخيخ اإلحرائي لدشة -1  

- التمرٌر اإلحصائً لسنة   2010 2- .  
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 يػضح السذاريع الستعاقج عمييا  ) 2 (ججول 

 عجد العسالة عجد الغخف  مػقع السذخوع السذخوع  الخقع

 900 600 فتحشخيق ال مخكب بخج البحخ الدياحي 1

 462 308 ميجان الغدالة مذخوع فشجق الغدالة الدياحي 2

 165 110 الطيخة تخميع وإدارة  فشجق الػدان 3

 1500 1000 األنجلذ الدياحي مذخوع مخكب األنجلذ الدياحي 4

 2580 1720 تاجػراء مذخوع مخكب السشارة الدياحي 5

 1200 800 تميل مخكب تميل الدياحي 6

 468 312 مميتا ميتا الدياحيةقخية م 7

 2700 1800 تميل مشتجع الشػرس الدياحي 8

 255 170 جشدور  مذخوع قخية أويا الدياحي 9

 1035 690 جشدور مذخوع مجيشة الشخيل الدياحية 10

 600 200 ىانيبال ( GTIمذخوع فشجق قرخ لبجة الكبخى  )  11

   الصػيبية مشتجع الصػيبية الدياحي 12

   غجامذ جق قرخ غجامذ     فش 13

 12801 8282  اإلجسالــي 14

 الييئة العامة لدياحة  2025-2009السرجر: السخصط العام 

 ) مشاشق التشسية الدياحية  الذاشئية السدتيجفة (.
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 مؤشخات الدياحة الميبية: -15

، كمعجؿ  الشسػ  الدشػؼ  تذيخ البيانات الحكػرة في الججكؿ ادناه الى حجع  االستثسارات الدياحية    
لقصاع الدياحة ،  كحجع  التدييبلت  السرخؼية السػجية لقصاع الدياحة، كمعجؿ نسػ الشاتج السحمي 

  (3)الججكؿ رقع  2008الى  2000اإلجسالي خبلؿ الفتخة مغ 

 ( يػضح أىع السؤشخات االقترادية لمدياحة في ليبيا خبلل الفتخة3ججول )

ج معجا نسػ الشات الدشو 
االجسالي 
 الحؿيقي

حجع 
 االئتساف

 )ديشار(

معجؿ 
الشسػ 
 الدشػؼ 

 حجع االيخادات

 )دكالر(

2000 - 42483 - 11389840 

2001 -4.3 49354 16.2 11389840 

2002 -1.3 57243 16.0 11242000 

2003 13.0 61008 6.6 12896240 

2004 4.4 60044 -1.6 23877280 

2005 9.9 38213 -36.4 45538640 

2006 5.9 45288 18.5 29982920 

2007 6.0 89979 98.7 26731760 

2008 3.8 219574 144.0 27863290 

 السرجر: الييئة العامة لمسعمػمات والتػثيق، اكتاب اإلحرائي، أعجاد مختمفة
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 الحخكة الدياحية في ليبيا:-16

نذصة االقترادية التي تكػف في يختبط عجد الدياح القادميغ كعجد الفشادؽ سشػيًا بسختمف األ    
مجسميا أساسًا لمقاعجة الدياحية الستشػعة كالستػفخة في ليبيا مغ خبلؿ الدياحة التاريخية كالثقاؼية 

كالجيشية كالرحية كالعبلجية كالسشاخية كالخياضية كالسؤتسخات العمسية كاالستثسارية كغيخىا، يداىع كل 
ث تذيخ أحجث البيانات عغ عجد مة زمشية معيشة. حيياحية ضسغ سمدذلظ في تصػيخ الحخكة الد

 .  4. السػضح في الججكؿ رقع  2008-2000القادميغ إلى ليبيا كعجد الفشادؽ فييا خبلؿ الفتخة  

 (4الججول رقع )                                            

 (2008-2000عجد الدياح القادميغ إلى ليبيا وعجد الفشادق فييا )

 عجد الفشادق اح )األلف سائح (يدعجد ال شو الد

2000 174000 194 

2001 20339 194 

2002 20075 194 

2003 23029 194 

2004 42638 266 

2005 81319 212 

2006 41542 256 

2007 38025 268 

2008 29783 271 

 السرجر: الييئة العامة لمسعمػمات والتػثيق، كتاب اإلحرائي، أعجاد مختمفة
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عسػما يسكغ القػؿ أف االستثسارات الدياحية في ليبيا مػجو لمدياحة التقميجية، ذلظ أف الجدء          
األكبخ مشيا يتخكد في بعس انػاع الدياحة العبلجية كالتعميسية كالجيشية، فزبل عغ سياحة السعارض 

 تحطى باالىتساـ الكافي، كالسؤتسخات كالخياضية كالرحخاكية كالبيئية، أما غيخىا مغ السجاالت  فبل
ألسباب تتعمق بشقز الخبخة كضعف القجرة عمى إدارة  السذاريع، كعجـ كجػد الكفاءات الستخررة 

لئلشخاؼ عمييا ، كقمة الحػافد كضعف بخامج التدػيق، التي تعج مغ مقػمات االستثسار الدياحي 
ع سياحية، كالفشادؽ كالسشتجعات الشاجح كتديع في تػفيخ رؤكس األمػاؿ كتػجيييا إلى إقامة مذاري

كالقخػ الدياحية كالسصاعع كالستشدىات كالسدارات الجيشية كشخكات الشقل الدياحي كغيخىا، إضافة 
لتفعيل الصمب  الدياحي مغ خبلؿ السعارض كشخكات التدػيق كالتخكيج كاإلعبلـ كغيخىا، باإلضافة 

 إلى شخكات كككاالت الدياحة كالدفخ. 

لجحب رؤكس األمػاؿ الػششية  ةنػنية كالتذخيعية السيدخة كالسخنبق فأف األشخ القاإضافة إلى ما س
كالسػاقع الدياحية،  لمسشذآتكاألجشبية تديع في تػفيخ مشاخ استثسارؼ مبلئع لتصػيخ البشى األساسية 

مغ  كسا أف تػفيخ دراسات ججكػ اقترادية لمسذاريع الدياحية مبشية عمى الحػافد السذجعة، كالتسكيغ
الحرػؿ عمى السعمػمات الستعمقة بالدياحة بذفاؼية، كتصػيخ نطع اإلدارة العامة تعج العشاصخ مغ 

 األساسية لحفد كجحب االستثسارات إلى القصاع الدياحي الميبي كتصػيخه في كافة السجاالت 

ة مغ يتزسغ تذجيع االستثسار الدياحي في ليبيا عمى مجسػعة مغ اإلجخاءات والبخامج التشفيحي
 أىسيا:

إعجاد األدلة االستثسارية لمسػاقع الدياحية ، كتصػيخ الخجمات الدياحية في تمظ السػاقع  -1
كاالرتقاء بسػاصفاتيا، كأساليب تقجيسيا، كتصػيخ ما يترل بيا مغ أنذصة، كيتزسغ ذلظ 

 تصػيخ قشػات تػزيع الخجمات الدياحية، سػاء عبخ أنطسة التػزيع االلكتخكني أك عبخ ككبلء
ي البخامج الدياحية أك مغ خبلؿ االتحادات البيئية كالجسعيات سسياحييغ ، أك عبخ مشط

الحكػمية ، حدب أنساط الدياحة السعخكفة دكليًا )التاريخية، البيئية، العبلجية، الجيشية، 
الثقاؼية ....الخ(، ذلظ أنو كمسا كانت عسميات التػزيع ناجحة كانت أقجر عمى تحقيق الفعالية 

 صة لبيع البخامج الدياحية ، كزيادة التعاقجات التي تتع عمييا.الشذ
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االىتساـ بالخجمات السرخؼية كتصػيخىا، باإلضافة إلى تعديد كدعع االستثسار في البشى التحتية  -2
كالتجييدات األساسية كالتقشيات الحجيثة في االتراالت كنطع السعمػمات، عمسًا بأف ضعفيا يعج أىع 

اءة التدػيق الدياحي، كسا أشار تقخيخ لرشجكؽ الشقج الجكلي السعشػف "ليبيا بعج الثػرة: تحجؼ يػاجو كف
التحجيات كالفخص"، حيث حجد الخبخاء عجدًا مغ التحجيات التي تػاجو نسػ االقتراد الميبي كمغ 

ية مػحجة  متكاممة،  كتعديد الذفاؼ استخاتيجيةأىسيا كيؽية إصبلح أكضاع الدياسة السالية ضسغ  
يخ أيزًا عمى ضخكرة سيادة مفاـيع الحػكسة، العجالة االجتساعية، كيؤكج التقخ كالسحاسبة كالسدئػلية ك 

اإلصبلحات القانػنية كالتذخيعية الشاضسة لمقصاع الدياحي بكافة مجاالتو، إضافة إلى الحالة  كإجخاء
مل التي تمقي بطبلليا عمى اإلقميسية كالجعاكػ االنفرالية، كغيخىا مغ العػا كاالضصخاباتاألمشية 

 .تثسار الدياحي كالشيػض باالقترادفخص االس

ضخكرة كجػد دائخة أك مؤسدة معشية )كييئة تشذيط الدياحة( تعشى بستابعة قزايا كمذاكل  -3
 كافة العؿبات كالتعقيجات التي تػاجو السدتثسخيغ في ىحا القصاع . كإزالواالستثسار الدياحي 

سياحية ليبية مذتخكة مع دكؿ العخبية، كالتشديق مع السؤسدات السالية  إنذاء شخكات تشسية -4
قاعجة بيانات لمسػاقع القابمة لمشسػ الدياحي  كإعجادكالسرخؼية السعشية بتسػيل السذاريع الدياحية، 

 كالذخكات االستثسارية بالسشذآت الدياحة.

دياحية ، مغ خبلؿ دعع مشاخ تفعيل دكر مذتخؾ بيغ الغخؼ التجارية كالييئات السشطسة لم -5
ممتقى سشػؼ لعخض  كإقامةاالستثسار الدياحي بسا يشعكذ عمى سيػلة إقامة السشذآت الدياحية 

السذاريع الدياحية، كتقجيع التدييبلت الجسخكية لبلستثسار الدياحي، كتشديق القػانيغ كاألنطسة 
 كالتذخيعات الخاصة باالستثسار في قصاع الدياحة.
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 (1) قات والتحجيات التي تػاجو القصاع الدياحي:السعػ -17

ـ غيخ أنيا ال تداؿ 1975بالخغع مغ اف ليبيا عزػ مؤسذ في مشطسة الدياحة مغ عاـ        
غائبة عغ خارشة الدياحة الجكلية حيث أف عشاصخ الجحب الدياحي لع تكغ كاؼية لتفعيل كتحديغ 

 ل القػمي .ىحا القصاع الحؼ مغ شأنو السداىسة في رفع الجخ

 كمغ ىحه السذاكل كالسعػقات التي كانت كراء الحيمػلة دكف تصػيخه في الدشػات الدابقة ما يمي: 

تػاضع اإلنفاؽ العاـ عمى القصاع الدياحي كأيزا عجـ اىتساـ بالبشية التحتية كتجني خجمات  .1
ة بالحجائق العامة كمذكمة السياه كالرخؼ الرحي كخاص االعتشاءالبمجية حيث عجـ 

 بالسشاشق السكتطة بالدكاف.

لمقصاع الخاص في األنذصة الدياحية السختمفة كذلظ  كاالستثساراتمدتػػ اإلنفاؽ  انخفاض .2
كذلظ لشسصية  االستثسارات(عمى ىحه تأفخاد، شخكابدبب عجـ إؾباؿ القصاع الخاص )

 الخاص كعجـ كجػد ضسانات قانػنية لتذجيع إقامة السخافق الدياحية. االستثسار

%مقارنة بالجكؿ 2كبيخ في شاقة اإليػائية )الفشادؽ، القخػ الدياحية(فيي ال تتعجػ  نخفاضا .3
الدياحية األخخػ كعبلكة عمى مذكمة تجىػر مدتػػ الخجمات السقجمة في بعس الفشادؽ 

                                                                          كالقخػ الدياحية.

 ات التي تصاؿ البيئة كايزا إىساؿ تخميع السجف األثخية.التجاكز  .4

 مدتػػ أسعار السشتجات السعخكضة عمى مختمف الفرػؿ. اختبلؼ .5

ضعف تعجد كسائل الشقل في ليبيا كىي بمج متخامي األشخاؼ ذات شخيط ساحمي شػيل كىحا  .6
 ما يفدخه أعجاد القادميغ بخا أكثخ مغ بحخا.

كالفشية كتخصيط كتشفيح السذاريع  االقتراديةذات الفائجة عمى الجراسات  االعتسادعجـ .7
                                                                                 الدياحية.

                                                             
1 (.2002رٌا  للطباعة والنشر )سعد خلٌل المزٌري،السٌاحة فً لٌبٌا اإلمكانٌات والمعولات ،جامعة لارٌونس، دار أسا -1  
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 والثقافية: االجتساعيةالسعػقات  - 

ية التغييخ كالتحديشات الجارية عمى البش انعكاسإف تصػر الشذاط الدياحي في البمج ىػ  .1
الثقافي ، كسا يعكذ مجػ  االجتساعيبالعادات كالتقاليج كالسػركث  االىتساـك  االجتساعية

فإف سػء معاممة الدياح األجانب كعجـ التحمي بالمباقة  تصػر الذعػب، كعمى الجانب االخخ
سمبي لمدياح كىحا دليل عمى قمة كعي السػاشغ بفػائج  انصباعكالججية معيع أدػ إلى إعصاء 

 ع الدياحي لمببلد.القصا

 كالثقاؼية السختمفة في الببلد. االجتساعيةقمة السؤسدات  .2

 السعػقات اإلدارية الدياحية:-

تبحؿ كزارة الدياحة جيجا كبيخا في إعجاد الخصط كتصػيخ التذخيعات الدياحية كبالخغع مغ  .1
ية كالتصبيق ذلظ بدبب تػاضع مػاردىا السالية كحجكد األداءذلظ فيي تعاني مغ ضعف 

 الربلحيات القانػنية السسشػحة ليا كقمة مدتػػ الكفاءات البذخية.

 التدػيؿية لييئة الدياحة. ةاالستخاتيجيمحجكدية نتائج  .2

األماكغ األثخية كاألركقة كالداحات في إقامة األنذصة كالفعاليات الفشية  استغبلؿعجـ  .3
 مشيا لخجمة الدياحة. كاالستفادة

 خكءة أك السدسػعة أك السخئية .ضعف كسائل اإلعبلـ سػاء السق .4

ضعف العبلقات الػضيؽية بيغ القصاع الدياحي كبؿية القصاعات األخخػ كالرشاعة كالدراعة  .5
 كالخجمات االخخػ 

 عجـ تػفخ الكػادر الستخررة في السجاؿ الدياحي. .6

خاكية كالسؤتسخات كالبحث بسختمف األنػاع الدياحية كدياحة السغامخات الرح االستستاعقمة  .7
 لعمسي.ا
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 السعػقات القانػنية:-

 اإلجخاءات الجسخكية السعقجة. .1

 القيػد السفخكضة عمى صخؼ العسبلت األجشبية في الجاخل. .2

 األجشبية في األنذصة الدياحية السختمفة. االستثساراتالتذخيعات السختبصة بإقامة  .3

 السعػقات عمى صعيج التعاون الدياحي اإلقميسي الجولي:-

صار العالع الدياحي مغ ية بيغ اقصار العخب بػجو خاص كبيغ اقضعف العبلقات الدياح .1
 .جية عامة

 ضعف التعاكف العخبي في ميجاف التدييبلت كالتأشيخات الدياحية . .2

 ضعف التعاكف السذتخؾ في مجاؿ الذخكات السذتخكة كالسكاتب الدياحية. .3

 (1) في القصاع الدياحي بميبيا: االستثسارالعػائق التي حالت دون تصػر -18

عمى رغع مغ تػفخ مدايا عجيجة لمدياحة كالعجيج مغ مقػماتيا في ليبيا، إال أف ىشاؾ بعس العػائق 
  -التي حالت دكف تصػر كنسػ القصاع الدياحي كمغ أىسيا:

القػانيغ كالتذخيعات السباشخة كالغيخ السباشخة بالقصاع الدياحي تعسل عمى تدييل اإلجخاءات  .1
جانب، كبالتالي عجـ كضػح القػانيغ كالتذخيعات لجػ بعس الجيات األ بالسدتثسخيغالستعمقة 

التذخيعات  استقخارالسشفحة ليا أدػ إلى خمق عائق ضج تشامي قصاع الدياحة  كىحا يتصمب 
بذكل عاـ. كعميو يجب مخاجعة التذخيعات السعسػؿ بيا حاليا كالتي قج  باالستثسارالستعمقة 

المغة األجشبية، قانػف حساية شػاشئ  استعساؿل السثاؿ )تتعارض مع قانػف الدياحة عمى سبي
كالعسل عمى إصجار لػائح كقػانيغ تتػافق مع تحقيق  البحخ ،التخصيط ، السمكية العقارية(

 األىجاؼ الذاممة لتشسية القصاع الدياحي كخمق مشاخ مشافذ لؤلسػاؽ السجاكرة الدياحية.

                                                             
1

86مخطط تنمٌة السٌاحٌة ،الهٌئة العامة لسٌاحة ،  ص -1   
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ارؼ التجارية في تسػيل القصاع الفشجقي دكر السر اقترخؼيسا يتعمق بالقصاع الدياحي  .2
بذكل محجكد، كتعج صعػبة الحرػؿ عمى القخكض بالسرارؼ التجارية ضسغ العػائق، 

بذكل عاـ  االقتخاضكمعجالت الفائجة العالية، كسا أف سػؽ  االقتخاضكذلظ بدبب شخكط 
ت مع القصاع يتدع بتخكيده عمى القخكض الستػسصة كقريخة األجل كال تتػافق ىحه الستصمبا

الدياحي الحؼ تتدع مذخكعاتو بصػؿ األجل، كضخامة التسػيل ،كبالتالي مغ الزخكرؼ 
دراسة األنطسة الستعمقة بعسل السرارؼ لمسداىسة في مشح التسػيل البلـز لسػاجية متصمبات 

 القصاع الدياحي بسبالغ ضخسة كبأسعار فائجة مشاسبة.

كالخجمات الرحية  تكاالتراالسية كأنطسة الشقل بالبشية التحتية األسا االىتساـإف عجـ  .3
كالرخؼ الرحي كالكيخباء كالصخؽ كالسياه كغيخىا في العجيج مغ السشاشق الجحب الدياحي 

تعتبخ عػائق ضج تشامي القصاع الدياحي كعميو يجب تػفيخ  لبلستثسارأك السػاقع السعخكضة 
 ض بيحا القصاع.البشية التحتية البلزمة كتييئة السشاخ السشاسب لمشيػ 

 عجـ مشح القصاع الدياحي األكلػية في البخامج التشسػية الدابقة. .4

اإلجخاءات  كاتخاذـيكمة إدارة القصاع حاؿ دكف تػفخ جية تتػلى اإلشخاؼ  استقخارعجـ  .5
 الكفيمة بتشفيح بخامج تشسية القصاع.

جتسع كتذجيع عجـ تبشي كسائل اإلعبلـ الدياحي لشذخ الثقافة الدياحية بيغ أفخاد الس .6
 األجشبي في القصاع الدياحي. االستثسار
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 الشتائج :-19

أضيخت الجراسة أف ليبيا تستمظ مقػمات سياحية ىائمة كأف قصاع الدياحة يسكغ أف يديع في  -1
 تشػيع مرادر الجخل إذا ما تست العشاية بيحا القصاع كتحليل الرعػبات التي تػاجيو.

كتصػره بالعجيج مغ العػامل االقترادية كاالجتساعية كالبيئية كالثقاؼية، يتأثخ نسػ قصاع الدياحة  -2
 كسا أنيا مقػمات أساسية لتصػر الدياحة بكل أنػاعيا عمى مدتػػ كل دكلة.

عجـ تػفخ األمغ كاألماف بزعف أداء الذخشة الدياحية في حساية آثار سػاء السجف األثخية أك  -3 
 خية داخل الستاحف كالتي أصبحت معخضة لمتيخيب كالدخقات .السػاقع السفتػحة اك القصع األث

ضعف البشية التحتية كالفشية األساسية خاصة بالسشاشق الشائية التي تعتبخ ضخكرية إلقامة  -4
 الدياحة كتديل عسمية االستثسار الدياحي .

خقابة ك تجني الثقافة ضعف األداء اإلدارؼ كانتذار البيخكقخاشية كالفداد اإلدارؼ كعجـ االىتساـ بال -5
 االستثسارية مغ قبل السجتسع أدػ إلى ىخكب السدتثسخ . 

مميار سشػيًا شبقًا إلحرائيات  15ارتفاع معجالت العائجات الدياحة العخبية لترل سشػيًا إلى -6
السشطسة العالسية لمدياحة مسا يبيغ بأف قصاع الدياحة مغ السسكغ أف يكػف قاشخة التشسية االقترادية 

 في ليبيا.

تقجـ تشسية الدياحة الحمػؿ لمعجيج مغ الجكؿ كخاصة الجكؿ الشامية في مػاجية السذاكل -7
االقترادية مثل العجد في السيداف التجارؼ ك نقز األرصجة األجشبية الشقجية كالتخؽيف مغ حجة 

 مذكمة البصالة. 

، كتػقف بعس عجـ كصػؿ بعس السذخكعات الدياحية إلى الحج األدنى مغ التذغيل -8
السذخكعات لعجـ اعتسادىا عمى سػؽ حؿيقي إلنتاجيا ، نتيجة عجـ كجػد تشديق كاضح كشفاؼ بيغ 

 مختمف قصاعات الجكلة مع مػضػع االستثسار االجشبي .

ال زالت الدياحة الميبية تعاني معػقات عجيجة مغ أىسيا عجـ االستقخار الدياسي كاالستثسارؼ  -9
 خصط كالدياسات الدياحية  كانخفاض مدتػػ الثقافة الدياحية السحمية.كاألمشي  كعجـ كضػح ال
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 التػصيات:-20

يتػجب العسل عمى تدخيع كتيخة االستقخار األمشي كالدياسي لخفس درجة السخاشخة في الشيػض  -1
بالدياحة ، كتػجيو السدتثسخيغ العخب كاألجانب مغ خبلؿ تحخيخ االقتراد كضساف حخية انتقاؿ 

 كالعسالة ، كالحج مغ القيػد كالذخكط السعقجة السػجػدة حاليًا.األمػاؿ 

تحجيث القػانيغ كالتذخيعات، كتأميغ السشاخ االستثسارؼ ، كتذجيع العقػد التفزيمية في مجاؿ  -2
جحب السدتثسخيغ محميًا كعخبيًا كدكليًا مغ خبلؿ بشاء مخاكد تخفييية متسيدة عمى غخار السخاكد 

 .السعخكفة في العالع

االىتساـ بتػفيخ البيانات الزخكرية  عغ الدياحة كالدفخ كاعجاد خخيصة إلكتخكنية كنذخىا عبخ  -3
 االنتخنت بذكل دكرؼ مدتسخ كبجقة كمػضػعية خجمة لمسدتثسخيغ الباحثيغ عغ فخص استثسارية.

ي تصػيخ البشى التحتية كسبل استخجاـ التقشية الحجيثة في االتراالت كنطع السعمػمات ف -4
القصاعات االقترادية الخجمية السؤثخة  عمى الدياحة مثل: قصاع الشقل كالسػاصبلت كاالتراالت 

 كاإلنذاءات كالسرارؼ. 

تكثيف التعميع الدياحي كالفشجقي، كالذخكع في كضع قاعجة معمػمات كاسعة لستابعة تصػر  -5
 حي بيحه االحتياجات.احتياجات الدػؽ السحمي كربط مخخجات التعميع كبخامج التجريب الديا

 كدكليًا. كإقميسياتفعيل دكر ىيئات تشذيط الدياحة محميًا  -6

تذجيع االكاديسييغ كالباحثيغ كالجارسيغ عمى الؿياـ بإجخاء السديج مغ الجراسات كالبحػث  -7
يغ االستخاتيجية حػؿ تصػيخ كتشسية القصاع الدياحي كالفشجقي كتػفيخ مخاكد لمسعمػمات كالبيانات، كتأم

الكػادر السجربة سياحيًا مغ خبلؿ إنذاء كميات  لتجريذ الدياحة في الجامعات كدعع السعاىج 
 كالسجارس الدياحية السػجػدة حاليا. 

مشح إعفاءات كامتيازات كتدييبلت أكثخ مغ تمظ التي تػجج في قػانيغ االستثسار الػششي ،كذلظ -8
استخجاميا مدتؿببًل في مجاؿ الدياحة كالعسل  مغ أجل استيخاد أؼ تجارب عسل ججيجة متصػرة يسكغ

 عمى إصجار قػانيغ خاصة باالستثسار الدياحي.
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التخكيج لسشاخ االستثسار الميبي مغ خبلؿ تشذيط دكر كسائل اإلعبلـ بسختمف أنػاعيا ك تعديد -9
د ، الشجكات كالمقاءات ككرش العسل التي تػضح فخص االستثسار األجشبي في قصاع الدياحة بالببل

كزيادة أعجاد بعثات ككفػد كرجاؿ األعساؿ الميبييغ إلى السحافل الجكلية لعخض الشساذج الشاجحة 
 لبلستثسارات كالسذخكعات التي تحققت عمى األرض الميبية.

تحجيث السخصط العاـ لمتشسية الدياحية ليػاكب تصػرات التشسية الدياحية العالسية، ك ضخكرة -10
دياحية يكػف متخرز في تػفيخ التسػيل الكافي لسختمف لسذخكعات إنذاء صشجكؽ لمتشسية ال

 الدياحية الرغيخة كانت أك الستػسصة  .

اعتبار قصاع الدياحة قصاعيًا قػميًا ذك شبيعة خاصة كالعسل عمى تحييجه عغ السسارسات -11
إعبلمية  الدياسية أك إخزاعو ليا كالعسل عمى كضع خصة متكاممة لفخص االستثسار كإلنذاء شخكات

 متخررة  تتػلى ميسة التدػيق كالتخكيج  لمسشتج الدياحي الميبي  إقميسيا كعالسيا .

جحب كتذجيع السدتثسخيغ األجانب عمى إقامة مذخكعات سياحية ججيجة في مختمف السشاشق -12
الشائية مغ أجل إيجاد فخص العسل ، كفي نفذ الػقت تصبيق البلمخكدية كتػفيخ قجر كبيخ مغ 

نة في تقجيع الخجمات بسا يؤدؼ إلى رفع القجرات التشافدية لبلقتراد الميبي في مػاجية السخك 
 االقتراديات السشافدة في الجكؿ السجاكرة.

ضخكرة إنذاء أك تفعيل السجمذ األعمى لمدياحة ، كذلظ ألىسيتو لسشاقذة القزايا الدياحية -13
لدياحي في الػقت الحالي خرػصًا أف صشاعة السختمفة ،كلتحجيج السذخكعات التي يحتاجيا القصاع ا

 الدياحة في ليبيا ال تػاكب التصػرات اليائمة في مختمف السشاشق في العالع أك حتى الجكؿ السجاكرة.

 

 

 

 

 



 
 

 

مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية   العدد التاسع             
                         

2020يونيو   

78 

 السخاجــــــــــــــع :-21

أحسج ممػخية، اقتراديات الدياحة ، مكتبة بدتاف السعخفة  لمشذخ كالتػزيع كالصباعة ،  .1
 .2005 اإلسكشجرية ،

 1، ط 1975أحسج جامع ، الشطخية االقترادية ، دار الشيزة العخبية ، بيخكت ،  .2
، مكتبة بدتاف السعخفة، اإلسكشجرية، 1احسج فػزؼ ممػخة: مجخل في عمع الدياحة، ط .3

2005،. 
عخيقات حخبي ، كاقع مشاخ االستثسار في الػشغ العخبي ، مؤتسخ العمػـ السالية كالسرخؼية ،  .4

 .1988اليخمػؾ ، 
 . 1999، دار الرفاء، عساف،  1عثساف دمحم غشيع كآخخكف، التخصيط الدياحي، ط .5
 .150، ص 7عبج الخحسغ سميع: التشسية الدياحية، مجمة البحػث الدياحية، العجد  .6
سعج خميل القديخؼ،الدياحة في ليبيا اإلمكانيات كالسعػقات ،جامعة قاريػنذ، دار أساريا   .7

 (.2002لمصباعة كالشذخ )
 1994، دار مججالكػ، عساف، 1مخكاف محدغ الدكخ، الدياحة مزسػنيا كأىجافيا، ط .8

 عساف.
 .  1995، مؤسدة الثقافة الجامعية، اإلسكشجرية،  1نبيل الخكبي، نطخية الدياحة، ط .9

 الييئات والسشطسات الحكػمية :-
 الييئة العامة لمسعمػمات كالتػثيق، اكتاب اإلحرائي، أعجاد مختمفة. .1
الييئة العامة لدياحة  )مشاشق التشسية الدياحية  الذاشئية  2025-2009العاـ السخصط  .2

 السدتيجفة(.
 2009مخصط تشسية الدياحية ،الييئة العامة لدياحة .3

4. Douglas. Pearce. Tourist Development. Zand. Ed. Newyork: Long 
man 1989.p142 
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 آثـــــار استخجام مػاقع التػاصل االجتساعي

 تحريل العمسي لصمبة الجامعةال ىعم

                                                                       شبلب كمية اآلداب بجامعة شخابمذ دراسة مصبقة عمى بعس

 نعيسة عمي الشجار  كتػرة/جال                                                                    

 كمية اآلداب  –الجتساعية قدع الخجمة ا

             جامعة شخابمذ                                                                 

 مقجمة :

إف التصػرات التكشػلػجية الحجيثة التي بجأت في مشترف تدعيشيات القخف الساضي ىي ثػرة          
االنتخنت في كل أرجاء العالع ، كاخترخت  حؿيؿية في عالع االتراالت ، حيث انتذخت شبكات

السدافات بيغ السجتسعات عمى رقعة الكخة األرضية ، كسيمت التعارؼ كتبادؿ األفكار كاآلراء مغ 
خبلؿ مترفح ليحه الذبكات عبخ الػسائط الستعجدة كالستاحة فييا ، كمع تصػر ىحه الذبكات 

كنات الذخرية ، كشبكات السحادثة ، كأصبح التكشػلػجية ضيخت عجة مػاقع االلكتخكنية  ، كالسج
التػاصل بيغ الذعػب السختمفة مغ مدتخجمييا سيبل كغيخ مكمف ، كأصبحت الذبكات العشكبػتية 
السكاف الحؼ يجسع الذباب عمى مػاقع التػاصل االجتساعي ، كقج أتاحت ىحه السػاقع االجتساعية 

عمى األخبار ، كتبادؿ الخسائل بيغ السذاركيغ لسدتخجمييا الفخصة بػضع ممفات شخرية ، كالتعميق 
، ثع تصػرت كاتدعت آفاؽ ىحه السػاقع كدخل الؽيدبػؾ الحؼ يسكغ مدتخجميو مغ تبادؿ السعمػمات 
ما بيشيع  كأتاح ليع الفخصة أماـ األصجقاء لمػصػؿ إلى ممفاتيع الذخرية ، كىػ يعتبخ احج السػاقع 

قت الدمشي الحؼ ندتغخقو في التػاجج عمى ىحه السػاقع جانب تػيتخ حيث أصبح الػ  ىالسيسة إل
مديصخا عمى تشطيع كقتشا نفدو ، األمخ الحؼ يجعػنا إلى التػقف كالتفكيخ مميا بذبابشا في الجامعات 

كيعج ، كاآلثار التي تتخكيا ىحه السػاقع عمى مدتقبميع خاصة كأنيع عساد بشاء مدتقبل السجتسعات 
صل االجتساعي كالؽيدبػؾ برفة خاصة حالة مخضية ، فيي أصبحت تسج إدماف مػاقع شبكات التػا

السجتسعات بثقافات دكف حػاجد ، حيث امتجت كاتدعت بعج إف كانت الحرػؿ عمى السعمػمات مغ 
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خبلؿ مكتبات تزع الكتب كالسجبلت السكتػبة  لتربح كميا مترفحات عمى الذبكات العشكبػتية ، 
عالسيع خاليا مغ الػرؽ ،  كذلظ سيؤدؼ إلى ضعف المغة العخبية  مسا يذيخ إلى إف الذباب سيكػف 

التي يسثل استخجاميا بذكل صحيح عمى مػاقع التػاصل االجتساعي بشدبة ضعيفة ، كبسا إف مػاقع 
 التػاصل االجتساعي ىي عالع افتخاضي فيػ يشيي التػاصل السباشخ بيغ األشخاص .

 اإلشار الشطخي لمجراسة :

 لجراسة وأىسيتيا :مذكمة ا أوال :

إف استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي انتذخت بذكل كبيخ كسخيع في مجتسعاتشا العخبية ،      
 كتدداد كل يػـ إؾبااًل أكثخ مغ اقتشاءىع لمكتب كالسجبلت السكتػبة .

عغ ارتفاع عجد مدتخجمي شبكات التػاصل االجتساعي الخئيدية  2012كقج أشارت دراسة في      
مميػف مدتخجـ عخبي ،  70.3شبكة االنتخنت ) الؽيدبػؾ كتػيتخ ( ، ليدجل مؤخخا ما مجسػعو  عمى

لجييع صفحات الكتخكنية ، كمقاشع  17-12كاف أكثخ مغ نرف أشفاؿ السخحمة العسخية مابيغ 
فيجيػ كمجكنات الكتخكنية ، كمػاقع تػاصل اجتساعي خاصة بيع ، كيرل عجد الداعات التي يقزييا 

 ، ص (1.) ء أماـ األجيدة االلكتخكنية كمػاقع التػاصل االجتساعي إلى ثساني ساعات يػميا ىؤال

كالتقشيات الحجيثة االتراؿ ، ليا ) الفيدبػك وتػيتخ (  كتعتبخ مػاقع التػاصل االجتساعي مغ      
في  تأثيخ مباشخ عمى التحريل الجراسي لصمبة الجامعة ، كتدخؽ كقتا زمشيا شػيبل مشيع يزيع

الجمػس أماـ تمظ األجيدة مسا يتختب عميو انذغاليع عغ مخاجعة محاضخاتيع ككتابة كرقات العسل 
كالبحػث التي يكمف بيا الصالب الجامعي ، كسا يؤثخ عمى صحتيع الجدجية كالحدية مغ إنياؾ 

كتعب كضعف في الشطخ ، خاصة مغ يدتخجمػف مػاقع التػاصل االجتساعي حتى كقتا متأخخا مغ 
 لميل .ا

كبشاء عمى ذلظ كاف ىحا حافدا لجراسة ىحا السػضػع فقج تحجدت مذكمة الجراسة الخاىشة في      
التعخؼ عمى آثار استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي عمى التحريل الجراسي لصمبة الجامعة ، دراسة 

 مصبقة عمى شبلب كمية اآلداب بجامعة شخابمذ .
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 ا تع عخضو فإن أىسيتو تكسغ في اآلتي :أما عغ أىسية السػضػع في ضػء م

تعتبخ الجراسة مػجية نحػ فئة الذباب كاستخجاميع ليا بسا ليا مغ آثار سمبية كايجابية عمى  -1
 مدتقبميع العمسي .

مػاقع التػاصل االجتساعي مفتػحة بجسيع قشػاتيا كفي متشاكؿ كل الفئات العسخية كأصبح تأثيخىا  -2
 السختمفة . كاضح عمى ثقافات الذعػب

تقجيع السداعجة لمستخرريغ كمحاكلة التخؽيف مغ تمظ اآلثػػار الدمبية ليحه الطاىخة كتػجيييا  -3
 نحػ االستخجاـ االيجابي ، كرفع التحريل الجراسي بسا يخجـ العسمية التعميسية .

ايجابي  قج تديع نتائج ىحه الجراسة مغ خبلؿ التػصيات في تحديغ استخجاـ ىحه السػاقع بذكل -4
 لجػ التخبػييغ كشمبة الجامعة .

 أىجاف الجراسة : ثانيا :

التعخؼ عمى اآلثار الدمبية الستخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي عمى التحريل العمسي لصمبة -1
 الجامعة  .

التعخؼ عمى اآلثار االيجابية  الستخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي عمى التحريل العمسي لصمبة  -2
 .الجامعة

 ثالثا : تداؤالت الجراسة :

 ما اآلثار الدمبية الستخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي عمى التحريل العمسي لصمبة الجامعة  ؟ -1

ما اآلثار االيجابية  الستخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي عمى التحريل العمسي لصمبة  -2
 الجامعة  ؟
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 رابعا : مرصمحات الجراسة :

جة تتختب عمى حادث أك ضاىخة في عبلقة سببية ، أك آثخ حادث حالة مغ بأنو نتي اآلثار : -1
 ( 253، ص2.) اإلشباع أك عجـ إشباع عمى رابصة أك رباط متعمع

: مشطػمة مغ الذبكات االلكتخكنية ، التي تدسح لمسذتخؾ فييا  مػاقع التػاصل االجتساعي -2
تساعي الكتخكني مع أعزاء آخخيغ لجييع بإنذاء مػاقع خاصة بيع ، كمغ ثع ربصو مغ خبلؿ نطاـ اج

 ( 23،ص  3) االىتسامات كاليػايات نفديا ، أك مع أصجقاء الجامعة أك الثانػية 

: يعتبخ مغ أىع السػاقع االجتساعية عمى االنتخنت ، أسدو شالب في جامعة ىارفخد  الفيدبػك -3
)  مميػف دكالر . 915تو مميػف مدتخجما تقجر ؾيس 75كأالف تحطى عجد مدتخجميو   2004 عاـ

 ( 23، ص 4

: ىػ مػقع شبكات اجتساعية يقجـ خجمة تجكيغ مرغخ ، التي تدسح لسدتخجميو بإرساؿ   تػيتخ -4
حخؼ لمخسالة الػاحجة ، كذلظ مباشخة عغ شخيق 140عغ حالتيع بحج أقري  Tweetsتحجيثات 

السحادثة الفػرية أك التصبيقات  أك بخامج sms))مػقع تػيتخ أك عغ شخيق إرساؿ رسالة نرية قريخة 
( كتطيخ تمظ التحجيثات في صفحة السدتخجـ كيسكغ  الفيدبػك وتػيتخالتي يقجميا السصػركف مثل ) 

لؤلصجقاء قخاءتيا مباشخة مغ صفحتيع الخئيدية أك زيارة ممف السدتخجـ الذخري ، ككحلظ يسكغ 
 (88، ص5)استؿباؿ الخدكد ك التحجيثات.

: مفيػـ التحريل الجراسي مغ االتداع بحيث يذسل جسيع ما يسكغ أف يرل  سيالتحريل الجرا -5
 (184، ص 6)التغييخ . ىإليو الصالب في تعمسو كقجرتو عم

 

 

 

 



 
 

 

مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية   العدد التاسع             
                         

2020يونيو   

83 

 خامدا : األسذ الشطخية لمجراسة :

 أوال : نذأة مػاقع التػاصل االجتساعي :

تساعي في الطيػر كاالنتذار في مشترف تدعيشيات القخف الساضي بجأت مػاقع التػاصل االج        
بيجؼ ربط زمبلء الجراسة ككحلظ  1995في سشة  Classmates. Com) حيث أنذئ مػقع )

الحؼ ركد عمى الخكابط السباشخة بيغ األشخاص ،  1997( في عاـ SixDegrees.comمػقع )
عة مغ كأضيخت تمظ السػاقع السمفات الذخرية لمسدتخجميغ كخجمة إرساؿ الخسائل الخاصة لسجسػ 

 ( 5، ص 7)  األصجقاء .

( إلى Googleالتي حققت نجاحا دفع) ( Friendster)ضيخت  2002كمع بجاية عاـ       
لكغ لع يتع التػافق عمى شخكط االستحػاذ ، كفي الشرف الثاني مغ العاـ  2003محاكلة شخائيا عاـ 

 شبكة كامل إلىكسشرة لمتجكيغ ، ثع تحػلت بذكل   (Sky rock)، ضيخت في فخندا شبكة 
 ، كقج استصاعت بدخعة تحقيق انتذار كاسع لترل، حدب إحرائيات يشايخ 2007اجتساعية عاـ 

 ( 9، ص 8)إلى السخكد الدابع في تختيب الذبكات االجتساعية حدب عجد السذتخكيغ . 2008
ضيخ مػقع " ماؼ سبيذ " األمخيكي الذييخ الحؼ تفػؽ عمى جػجل في عجد  2005كفي بجاية 

اىجات صفحاتو كيعتبخ مػقع "ماؼ سبيذ" مغ أكائل الذبكات االجتساعية كأكبخىا عمى مدتػػ مذ
كالحؼ كاف قج بجا في االنتذار الستػازؼ مع " Face book "العالع كمعو مشافدو الذييخ "الؽيدبػؾ 
ادة بإتاحة تكػيغ تصبيقات لمسصػريغ ، كىحا أدؼ إلى زي 2007"ماؼ سبيذ " حتى قاـ "ؼيدبػؾ" في 

إعجاد مدتخجمي "ؼيدبػؾ" بذكل كبيخ ، كعمى مدتػػ العالع ، كنجح بالتفػؽ عمى مشافدو المجكد 
لتدتسخ  "  you tube " twitter " ، أيزا ضيخت عجة مػاقع أخخػ  2008"ماؼ سبيذ " عاـ 

 ( 47، ص9. ) ضاىخة مػاقع الذبكات االجتساعية في التشػع كالتصػر 
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 اصل االجتساعي :أىع أنػاع مػاقع التػ  -

 :  Face bookالفيدبػك  -1

 : ويتسيد الفيدبػك

فعشجما تذتخؾ بالسػقع عميظ أف تشذئ ممفا شخريا يحتػػ عمى :  profileالسمف الذخري  -
معمػماتظ الذخرية ، صػرؾ ، أمػر مفرمة لظ ، ككميا معمػمات مفيجة مغ اجل التػاصل مع 

 . لتي تخيج أف نعمغ لظ سمعيا بالتحجيجاآلخخيغ ، كحلظ يػفخ معمػمات لمذخكات ا

ك بيا يدتصيع السدتخجـ إضافة أؼ صجيق كاف يبحث عغ أؼ فخد :  add frindإضافة صجيق  -
 مػجػد عمى شبكة الؽيدبػؾ بػاسصة بخيجه االلكتخكني .

تدتصيع مغ خبلؿ خاصية إنذاء مجسػعة الكتخكنية عل االنتخنت أف  : groupsإنذاء مجسػعة  -
جتسعا الكتخكنيا يجتسع حػؿ قزية معيشة ، سياسية كانت أـ اجتساعية ..، كتدتصيع جعل تشذئ م

االشتخاؾ بيحه السجسػعة حرخيًا بالعائمة أك األصجقاء ، أك عامة يذتخؾ بيا مغ ىػ ميتع 
 بسػضػعيا .

كىي عبارة عغ مداحة مخررة برفة السمف الذخري ألؼ مدتخجـ ، بحيث  : wall ةلػح -
 ىحا السدتخجـ . ىجقاء إرساؿ الخسائل السختمفة إلتتيح لؤلص

بعس  ىمشيا يتاح لمسدتخجميغ إرساؿ نكده افتخاضية إلثارة انتباه بعزيع إل:  pokes الشكدة  -
 كىي عبارة عغ إشعار يخصخ السدتخجـ باف احج األصجقاء يقػـ بالتخحيب بو .

تحسيل األلبػمات كالرػر مغ  كىي الخاصية التي تسكغ السدتخجميغ مغ:  photos الرػر  -
 السػقع كعخضيا . ىاألجيدة الذخرية إل

التي تتيح لمسدتخجميغ إمكانية إببلغ أصجقاءىع بأماكشيع كما يقػمػف بو مغ :  status الحالة  -
 أعساؿ في الػقت الحالي .
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ث الرفحة الخئيدية لجسيع السدتخجميغ حي ىالتي تطيخ عم:  newsfeedالتغحية اإلجبارية  -
تقػـ بتسييد بعس البيانات مثل التغيخات التي تحجث في السمف الذخري ، ككحلظ األحجاث السختؿبة 

 كأعياد السيبلد الخاصة بأصجقاء السدتخجـ .

أصجقاءىع تطيخ عمى السمف  ىميدة تتيح لمسدتخجميغ إرساؿ ىجايا افتخاضية إل:gifts   اليجايا -
 .ليجية الذخري لمسدتخجـ الحؼ يقػـ باستؿباؿ ا

كىػ السكاف أك الفدحة االفتخاضية الحؼ يتيح لمسدتخجميغ نذخ :  market place  الدػق  -
 إعبلنات مبػبة مجانية .

يتيح لظ أف تخكج لفكختظ أك حدبظ أك جخيجتظ كيتيح  : face bookمػقع   إنذاء صفحة عمي -
ا في السجكنات ككحلظ يتيح السػقع أدكات إلدارة ترسيع الرفحة ، كلكشيا ليدت أدكات متخررة كس

ىحا اإلعبلف السػصل  ػ كالتي تجفع مقابل كل مدتخجـ يخ " face book"أدكات التخكيج الرفحة مع 
 عمى صفحتظ في الؽيدبػؾ .

كىي سسة متعمقة بالتجكيغ ، تدسح بإضافة العبلمات كالرػر : face book notes  التعميقات  -
مغ جمب السجكنات مغ السػاقع األخخػ التي تقجـ خجمات  التي يسكغ تزسيشيا ، كتسكغ السدتخجميغ

 ( 8،ص 10. )التجكيغ 
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 :Twitterالتػيتخ  -

 مسيدات التػيتخ : -

 لمتجويغ عبخ مػقع التػيتخ مسيدات مفيجة وعجيجة أىسيا :

ؼبسجخد إدخالظ لبخيجؾ االلكتخكني تربح مذتخكا مغ السػقع كتدتصيع أف تبجأ سيل وسخيع :  -
كيغ كإرساؿ الخسائل القريخة ، كسا يتيح لظ السػقع إرفاؽ صػرة شخرية لظ ك شعار مع كل بتج

 تجكيشو قريخة.

فسػقع تػيتخ يعتبخ مغ مػاقع التػاصل االجتساعي السحسػلة ، أؼ مغ السػاقع محسػل ومتحخك :  -
السحسػلة كمغ أؼ  التي تجعع كتتيح أدكات التجكيغ ، كإلرساؿ الخسائل كالرػر القريخة عبخ اليػاتف

 مكاف في العالع .

فإرساؿ التجكيشات القريخة عبخ تػيتخ ىػ مجاني ، بعكذ الخسائل القريخة العادية عبخ مجاني :  -
السحسػؿ ، كىي خاصية مكشت السبلييغ مغ تجكيغ كإرساؿ الخسائل الفػرية عغ كل مجخيات حياتيع 

 كىحا ما ساىع في نذخ تػيتخ حقا .

فكػف التجكيغ الخاص بالتػيتخ يسكغ إرسالو مغ الحاسػب تػاصل مع العالع : أداة فعالة لم -
السحسػؿ أك الياتف السحسػؿ بديػلة كيدخ مسا يتيح التػاصل مع مجسػعة كبيخة مغ األصجقاء 

 كالسعارؼ أك الستابعيغ لظ عمى السػقع كفي لحطات .

تفعمو أالف ، فيي تعصي شابعا تجكف ما  ظ أففالتػيتخ يتيح لمشاسب لمتػاصل االجتساعي :  -
شخريا لمخسالة القريخة التي تخيج أخبارىا لمسيتسيغ بظ ، فاليجؼ الشيائي ىػ التػاصل عمى صعيج 

 شخري باستخجاـ ىحا السػقع .

فالتجكيغ القريخ كالفػرؼ عبخ التػيتخ يدسح لظ أداة فعالة لتعخيف الشاس بظ وباىتساماتظ :  -
جسيع الستابعيغ لظ ،  ىخسائل الدخيعة كالفػرية عغ مػضػع تيتع بو ، إلبشذخ ما تفعمو أك إرساؿ ال

كجػجل فاف البحث كسا يداىع بشذخ أفكارؾ أك بسذاركة الغيخ الىتساماتظ كحلظ فاف اليػـ محخكات 
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تجكيشاتظ القريخة عمى تػيتخ ستطيخ عمى محخؾ البحث ضسغ الشتائج فػر إرساليا ، مسا يزاعف 
 كارؾ أك رسائمظ ألكبخ عجد مسكغ مغ السيتسيغ .مغ إمكانيات نذخ أف

فاليػـ صار تػيتخ يدتخجـ مغ قبل الذخكات كالسعمشيغ لمتخكيج عغ مشتجاتيع  أداة تدػيق فعالة :  -
كعخكضيع الججيجة ، فبخسالة قريخة كمجانية تدتصيع أف تعمغ عغ مشتجظ لمعالع اجسع مجانا ، كسا 

 سالة .يدسح لظ بشذخ شعارؾ الذخري مع كل ر 

يػفخ التػيتخ إمكانية تحسيل صػر خاصة لذعار يسيدؾ عغ  :unique badgeشعار مسيد :  -
  أك  javaاآلخخيغ عشج التجكيغ ، كيدسح إف يكػف ىحا الذعار صػرة عادية أك بمغة بخمجة مثل

html ، . مسا يعصي شابعا شخريا مػثقا مع كل تجكيشة 

"التػيتخ" األساسية ىػ خاصية التتبع ، إؼ إف التتبع  فسغ ميدات: followingميدة التتبع :  -
لسجكف معيغ عمى السػقع لكي ترمظ تجكيشاتو أكال بأكؿ ، ككحلظ يسكغ لمغيخ أف يتتبعػؾ بسجخد 

، كمع الفتخة يربح لجيظ شبكة معارؼ كمتتبعػف خاصػف بظ ليع  followالزغط عمى زر التتبع  
 (233، ص 11. )تخكة اىتساماتظ نفديا كيجسع بيشكع ىسػـ مذ

 اآلثار االيجابية والدمبية الستخجام مػاقع التػاصل االجتساعي :-

أف استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي فتحت مجاال لبلتراؿ لع يكغ مػجػدا في            
الساضي عشجما أصبح يتسيد بخاصية السحادثة كالتي أدت إلى بشاء عبلقات خارج السجتسع الحؼ 

الفخد ، بل كأصبحت ىحه السػاقع مرجرا أساسيا لمسعمػمات كالسرادر السعخؼية كالتي قج يشتسي لو 
تسثل الجانب االيجابي ليحه السػاقع كلكغ بالخغع مغ ايجابياتيا فأف ليحه السػاقع أيزا سمبيات قج تمقي 

 بطبلليا عمى مجتسعاتشا كتؤثخ بذكل مباشخ .

جتساعي إلى التخؽيف مغ القيػد كالحجكد التي كانت تقػـ فقج أدؼ استخجاـ شبكة التػاصل اال       
بعسمية ضبط الدمػؾ ألسعمػماتي ، كأصبح مغ السسكغ تجاكز الؿيع كالسعاييخ كالزػابط االجتساعية 

 (19، ص 12.)

نداف عغ ديشو كعاداتو فيشاؾ مػاقع إباحية تعسل عمى تجميخ الؿيع كاألخبلؽ كتشسي الخذيمة ، كتبعج اإل
كتجفعو الرتكاب الجخائع كفعل السحخمات ، كبالخغع مغ بعس الحمػؿ التكشػلػجية لسشع  ،هكتقاليج
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 العثػر عمى تمظ السػاقع )الفمتخة ( إال إف الكثيخ مغ مترفحي االنتخنت قادركف عمى الػصػؿ إلييا .
 ( 22، ص 13)

 : اآلثار الثقافية الدمبية الستخجام  مػاقع التػاصل االجتساعي -

استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي بجكف ىجؼ محجد قج يؤدؼ إلى إضاعة الػقت كيؤثخ إف      
سمبا عمى مدتخجميو شبلبا أك غيخىع يؤدؼ إلى إىساؿ كاجباتيع االجتساعية ، كسا أف مػاقع التػاصل 
االجتساعي قج يؤدؼ إلى التعخؼ عمى أشخاص غيخ أسػياء أخبلؾيا ؼيكتدب مشيع ثقافة غيخ سػية 

بة عغ بيئتو كمجتسعو كحلظ قج يتخدد عمى مػاقع إباحية مسا يؤدؼ إلى تفذي أمخاض اجتساعية كغخي
 في السجتسع .

فاستخجاـ شبكة ىحه الذبكات الحؼ اتدع عمى نصاؽ كاسع ككبيخ في العالع ال يخمػ مغ مزار       
زت تأثيخات الذبكة كسمبيات في جػانبو الستعجدة ، الثقاؼية كاالجتساعية كالشفدية كغيخىا ، كبخ 

كمخاشخىا كبخاصة عمى قصاعات كبيخة مغ السجتسعات ليا أىسيتيا كبخاصة عمى قصاع الصفػلة 
 كالذباب .

 ولعل أىع ىحه التأثيخات الثقافية الدمبية ما يمي :

الذخخ الثقافي الحؼ سيحرل بيغ مدتخجمي الذبكة كباقي شخائح السجتسع بدبب االرتباط -1
تػفخىا لو مجسل االستخجامات التي يتيحيا استخجاـ الذبكة كالتي تجعمو في غيخ  بسشطػمة ؾيع ججيجة

 حاجة ماسة لمسشطػمة الؿيع السعتسجة في السجتسع العخبي .

الذخخ الثقافي سيجفع إلى حالة مغ االغتخاب الحؼ ستتعاضع خصػرتو بدبب غياب كضعف كجو -2
 الثقافة القػمية .

مػضعيا كىحا يعشي نػعا ججيجا مغ التشذئة يسكغ اف يكػف دعامة  الذخخ الثقافي سيتػسع ليكػف -3
لتكػيغ شبقي ججيج بجأت معالسو تطيخ في بعس أقصار العالع العخبي يذكل ؼيو مدتخجمي معصيات 

 حج كبيخ عغ تمظ التي يحسميا أبشاء األمة . ىالسعمػماتية شبقة ججيجة تحسل ؾيسا تبتعج إل
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مدتخجمي معصيات السعمػماتية كالسؤسدات التخبػية ؼيسا إذا تباشأت سيتػسع الذخخ الثقافي بيغ  -4
ىحه السؤسدات في التكيف مع السشطػمة الؿيسية الججيجة التي ستفخضيا السعمػماتية كبذكل خاص 

 (151-150، ص14). عمى األسخة

 اآلثار االيجابية الستخجام مػاقع التػاصل االجتساعي : -

العجيجة التي ادخميا االنتخنت عمى نسط الحياة ، `ليائمة كااليجابيات ال يسكغ أف نشكخ الثػرة ا   
كالتبادؿ الثقافي بيغ الذباب كمحاكلة التقخيب بيغ الحزارات ، باإلضافة إلى كفخة السعمػمات في 
شتى حقػؿ العمع كالسعخفة مسا يتصمب تػضيف ىحه السعارؼ لرالح اإلبجاع كالتقجـ العمسي كتشسية 

ابية ، كسا أنيا تتيح الفخص لمتعبيخ الحخ مغ خبلؿ السػاقع السدتقمة كمغ ىحه اآلثار القجرات الذب
 االيجابية ما يمي :

سي كتدييل االتراؿ بيغ سخعة كصػؿ السعمػمات إلى الجساىيخ ككحلظ زيادة التصػر البحث العم -1
االنتخنت كىي خجمة كتعج خجمة البخيج االلكتخكني مغ أكثخ الخجمات استعساال في شبكة ، العمساء

 تدسح بإرساؿ كاستؿباؿ رسائل عغ شخيق ىحا البخيج متزسشة ؾيسة تحقق الفائجة .

تسكغ الذباب مغ البحث عغ السػضػعات السيسة التي تخجـ دراستيع في كافة السجاالت  -2
لتي كالتعخؼ عمى كل ججيج كتشسية مياراتيع كىػاياتيع ، ككحلظ يسكشيع االلتحاؽ بإحجػ الجامعات ا

 تقجـ خجمة التعميع عغ بعج .

تعتبخ شبكة السعمػمات االنتخنت ثػرة معخؼية ليا أثارىا الستعجدة في شبيعة السعخفة اإلندانية بسا  -3
 تػفخه لمباحثيغ مغ إمكانية االشبلع عمى مختمف السعارؼ كمغ مختمف السرادر .

 زيادة التقجـ العمسي في العمػـ  عسػما . -4

يغ معمػمات متعجدة مبخمجة حجيثة كسخيعة  بتكمفة قميمة ججا كبصخيقة ال تزاىييا تػفخ لمستعمس -5
 في ذلظ كسيمة أخخػ مغ كسائل اإلعبلـ .

 زيادة كسائل التخؼيو كالتدمية ، كذلظ لذغل أكقات الفخاغ . -6
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تعتبخ حقيبة معمػمات شخرية متشقمة مع الفخد السدتخجـ ، حيث إف كل شخز قادر عمى بشاء  -7
الػصػؿ إلى ىحا السػقع في أؼ  ىػقع يتزسغ السػضػعات كالسعمػمات التي يخيجىا ألنو قادر عمم

 مكاف مغ العالع .

االنتخنت مكتبة لؤلفخاد مغ ضسغ ما تحتػيو شبكة السعمػمات الجكلية مغ الكتب الستشػعة كفي  -8
الحاسػب الذخري ، كىحا مختمف العمػـ كاآلداب ، يسكغ قخاءتيا كشباعتيا أك ندخيا بأكسميا عمى 

يسشح كل شخز فخصة استخجاـ الذبكة كسكتبة شخرية لو يدتصيع مغ خبلليا االشبلع عمي 
 السػضػعات التي يخغب فييا .

تداعج الذباب عمى قبػؿ القزايا السختمف عمييا كتداعج عمى التعمع مغ خبلؿ الخصأ  كالتجخبة  -9
لسدتخجـ لمعسل كالتصبيق العسمي كحتى العسل كالسحتسل كالسجيػؿ ، كىي تييئ الفخص أماـ ا

 االستكذافي .

زيادة التجارة االلكتخكنية بيغ دكؿ العالع ، كعقج الرفقات التجارية كالتعخؼ عمى أسعار  -10
 البػرصة .

 مختمف أنحاء العالع . ىتتيح لظ إجخاء مكالسات ىاتؽية إل -11

 ججد مغ مختمف األجشاس .تتيح لظ تكػيغ صجاقات ججيجة متعجدة مع أشخاص  -12

تدسح شبكة االنتخنت باف تتع السذاركة في األعساؿ مغ األساتحة كالصمبة  مغ العالع كذلظ قج  -13
 يكػف في كقت كاحج .

 –تدسح الذبكة السعمػماتية بإضيار السعمػمات بأشكاؿ مختمفة أؼ بػسائط عجة بخرػص  -14
ي السجاالت التي تدعى إلييا في الػقت الفخد بتػضيفيا ف صػت حيث يقػـ –صػر كرسػمات 

 .(  530، ص 15.) نفدو تجعع ىحه السجاالت 
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 اإلجخاءات السشيجية :

نسط الجراسات الػصؽية التحميمية التي تدتيجؼ التعخؼ  ىإل جراسةال هتسي ىحتش: نػع الجراسة -1
 .بة الجامعةالتحريل العمسي لصم ىعم التػاصل االجتساعي آثػػػػػار استخجاـ مػاقع ىعم

إلى نسط الجراسات الػصؽية التحميمية التي تدتيجؼ التعخؼ عمى  تشتسي  السشيج السدتخجم : -2 
 آثار استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي عمى التحريل العمسي لصمبة الجامعة .

 مشيا : كتع استخجاـ مشيج السدح االجتساعي بصخيقة العيشة السقرػدة "العخضية " كذلظ لعجة اعتبارات

 مبلئسة ىحا السشيج لمجراسات الػصؽية . -1

 يرمح لمكذف عغ األكضاع القائسة . -2

 ضخامة مجتسع الجراسة كصعػبة جسع البيانات مغ السجتسع ككل . -3

تع اعتساد استسارة االستبياف لصمبة كمية اآلداب بجامعة شخابمذ كأداة لجسع  أداة جسع البيانات : -3
 ع استسارة االستبياف متزسشة التالي :البيانات ، كتع ترسي

اآلثار الدمبية الستخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي عمى التحريل العمسي لصمبة  البعج األول :
 الجامعة .

اآلثار االيجابية الستخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي عمى التحريل العمسي لصمبة البعج الثاني :
 الجامعة .

( محكسيغ مغ أعزاء ىيئة التجريذ 9تع عخض االستسارة عمى عجد ) اختبار صجق االستسارة: -4
، كقج تع التعجيل في في تقشية السعمػماتالستخرريغ   مغبكمية اآلداب جامعة شخابمذ كبعس 

 %( .90بعس األسئمة كفقا لجرجة االتفاؽ كالتي كانت بشدبة )
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 مجاالت الجراسة : -5

لسيجانية في كمية اآلداب بجامعة شخابمذ كالستسثمة في األقداـ : تع إجخاء الجراسة االسجال السكاني -
السكتبات كذلظ  –عمع االجتساع  –الجراسات الدياحية  –عمع الشفذ  –التالية : الخجمة االجتساعية 

أف الباحثة تعسل بيحه الكمية مسا يزسغ تػفيخ الػقت كالجيج ، كحلظ إف ىحه الكمية تسثل كثافة عالية 
 لمصبلب .

( 100): تحجد السجاؿ البذخؼ لمجراسة الخاىشة في اختيار عيشة قرجية قػاميا  لسجال البذخي ا -
 مفخدة تع اختيارىا مغ بيغ شمبة كمية اآلداب بجامعة شخابمذ كيسثمػف أقداميا السختمفة .

 2016-12-25م إلي 2016-10-1: استغخقت الجراسة الفتخة الدمشية مغ  السجال الدمشي-

 الجراسة السيجانية :عخض نتائج -4

 :جراسةنتائج تتعمق بػصف مجتسع ال -أوال

                       حدب الدغ . جراسة( يػضح خرائز عيشة ال1ججول )                   
 100ن = 

 الشدبة العـــــــجد الســــتغيــخات الخرــائز

 

 الدــــــغ-1

 20اقل مغ

20- 22 

22- 24 

 24أكثخ مغ 

13 

40 

30 

17 

13% 

40% 

30% 

17% 

 %100 100  السجسػع
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( إلى أف أعمى ندبة مغ شمبة الجامعة الحيغ يدتخجمػف مػاقع التػاصل 1يذيخ الججكؿ رقع )
%( ، كتمييا الفئة العسخية 40( حيث بمغت ندبتيع )22-20االجتساعي في الفئة العسخية ) مغ 

( كبمغت ندبتيا 24عسخية )أكثخ مغ %( ،كتمييا الفئة ال30( حيث بمغت ندبتيع )22-24)
حا يبيغ الفئة العسخية %(  ، كى13( كبمغت ندبتيا )20%( ، كتمييا الفئة العسخية )اقل مغ 17)

 .مغ شمبة الجامعة  لمسبحػثيغ

 ( يػضح خرائز عيشة البحث حدب الشػع .                               2ججول رقع )

 100ن =   

 الشدبة عجدال الستغيخات الخرائز

 

 الشػع-2   

 

 ذكـــخ

 أنثى

 

41 

59 

 

41% 

59% 

 %100 100  السجسػع

 

( كقج بيشت الجراسة أف أعمى  ندبة كانت مغ اإلناث حيث بمغت ندبتيا 2يػضح الججكؿ رقع )
%( ، كىحا يبيغ أف اغمب أفخاد العيشة ىع مغ 41%( ، تمييا الحكػر حيث تسثمت ندبتيع )59)

 اإلناث .
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 حدب الفرل الجراسي . جراسة( يػضح خرائز عيشة ال3رقع ) ججول

 الشدبة العجد الستغيخات الخرائز

 

 

 الفرل الجراسي-3   

 

 

 

 

 

 

 

 األول

 الثانــــي

 الثالــــث

 الــــخابع

 الخامذ

 الدادس

 الدـــابع

 الثامــــغ

 التاسع

13 

12 

9 

7 

16 

11 

10 

8 

14 

13% 

12% 

9% 

7% 

16% 

11% 

10% 

8% 

14% 

 %100 100  جسػعالس

  

( تذيخ الجراسة أف أعمى ندبة لمسبحػثيغ كانت متسثمة في الفرل 3مغ خبلؿ الججكؿ رقع )      
%(  ، تمييا 14%( ، يمييا الفرل الجراسي التاسع بشدبة )16الجراسي الخامذ حيث بمغت ندبتيع )

لثاني ككانت ندبتيع %( ، تمييا الفرل الجراسي ا13الفرل الجراسي األكؿ حيث بمغت ندبتيع )
%( ، كتمييا الفرل الجراسي الدابع بشدبة 11%( ، تمييا الفرل الجراسي الدادس متسثل بشدبة )12)

%( ، كتمييا الفرل الجراسي 9%( ، تمييا الفرل الجراسي الثالث حيث بمغت ندبتيع ) 10بمغت )
 ( .%7%( ، تمييا الفرل الجراسي الخابع كجاءت ندبتيع )8الثامغ بشدبة )
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حدب القجرة عمى استخجام مػاقع التػاصل  جراسة( يػضح خرائز عيشة ال4ججول رقع )
 االجتساعي.

 الشدبة العجد الستغيخات الخرــائز

 

القجرة عمى استخجام مػاقع -4
 التػاصل االجتساعي

 مستـاز

 جيــج ججا

 جيـــج

 مقبـــػل

 ضــعيف

45 

34 

16 

5 

- 

45% 

34% 

16% 

5% 

0% 

 %100 100  السجسػع

 

( تبيغ الجراسة القجرة عمى استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي إف أعمى ندبة 4الججكؿ رقع )      
%( ، تمييا جيج 34%( ، كتمييا جيج ججا كبمغت ندبتيا )45كانت مستاز حيث بمغت ندبتيع )

%( ، تمييا ضعيف حيث بمغت 5%( ، كتمييا مقبػؿ كبمغت ندبتيع )16ككانت متسثمة بشدبة )
 %( .0ندبتيع )
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حدب عجد الداعات التي يقزييا يػميا في  جراسة( يػضح خرائز عيشة ال5ججول رقع )
 .استخجام االنتخنت

 الشدبة العجد الستغيخات الخرائز

 

عجد الداعات التي تقزييا  -5
 يػميا في استخجام االنتخنت

 اقل مغ ساعتيغ

 ساعة 2-4

 ساعة 5-7

 ساعات 7اكثخ مغ 

 ىحه السػاقع يػميا ال استخجم

11 

25 

32 

17 

15 

11% 

25% 

32% 

17% 

15% 

 %100 100  السجسػع

 

( تػضح الجراسة أف عجد الداعات التي يقزييا شمبة الجامعة يػميا في استخجاـ 5مغ الججكؿ )
ساعة( كبمغت  4 -2%( ، تمييا )32ساعة( حيث بمغت ندبتيع ) 7-5االنتخنت ككانت أعمى ندبة )

%( ، تمييا ) ال استخجـ مػاقع 17ساعات( ككانت بشدبة ) 7، كتمييا )أكثخ مغ %( 25ندبتيع )
%( ، كتمييا )اقل مغ ساعتيغ ( كبمغت ندبتيع 15التػاصل االجتساعي يػميا ( حيث بمغت ندبتيع )

(11. )% 
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 حدب  السػقع الحي تدتخجمو. جراسة( يػضح خرائز عيشة ال6ججول رقع )

 الشدبة العجد الستغيخات الخرائز

 

 اي السػقعيغ الحي تدتخجمو-6

 الفيدبػك

 تـــــػيتخ

 االثشان معا

60 

17 

23 

60% 

17% 

23% 

 %100 100  السجسػع

 

(  تذيخ الجراسة إلى أؼ السػقعيغ األكثخ استخجاما بيغ السبحػثيغ كانت أعمى 6الججكؿ رقع )      
دتخجمي الؽيدبػؾ كتػيتخ معا %( ، تمييا م60ندبة لسدتخجمي الؽيدبػؾ حيث بمغت ندبتيع )

 %( .17%( ، كتمييا مدتخجمي تػيتخ حيث كانت ندبتيع )23كجاءت بشدبة )

 حدب شخيقة استخجام ىحه السػاقع. جراسة( يػضح خرائز عيشة ال7ججول رقع )

 الشدبة العجد الستغيخات الخرائز

 

شخيقة استخجامظ ليحه  -7
 السػاقع

 الكسبيػتخ الذخري

 الياتف الجػال

 االثشان معا

13 

55 

32 

13% 

55% 

32% 

 %100 100  السجسػع

( بيشت الجراسة شخيقة استخجاـ السبحػثيغ ليحه السػاقع حيث كانت أعمى ندبة 7ججكؿ رقع )     
%( ، تمييا  استخجاـ الكسبيػتخ كالياتف الشقاؿ معا ككانت 55لمياتف الجػاؿ حيث بمغت ندبتيع )

 %( .13الكسبيػتخ كبمغت ندبتيع ) %( ، تمييا استخجاـ32ندبتيع )
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اآلثار الدمبية الستخجام مػاقع التػاصل االجتساعي عمى التحريل الجراسي لصمبة  -(8ججول رقع )
                                                                                                       .الجامعة

 100ن=

 

 ــــــــارةالعبــــــــــــــ

إلي حج       نعع
 ما

درجة  ال
الحج
 ة

تختي
ب 
الحج
 ة

 % ك % ك % ك

 

1 

تجني التحريل العمسي لمصالب الجامعي 
بدبب استخجام مػاقع التػاصل االجتساعي 

 بذكل مفخط.

7
7 

 

77
% 

13 13
% 

1
0 

10
% 

2.6
7% 

11 

تعتبخ مػاقع التػاصل االجتساعي مكانا  2
 لبث اإلشاعات والتدويخ.

4
2 

42
% 

28 28
% 

3
0 

30
% 

3.3
8% 

7 

مػاقع التػاصل االجتساعي فييا انتياك  3
 الحقػق الخاصة والعامة .

6
0 

60
% 

20 20
% 

2
0 

20
% 

4.2
% 

3 

مػاقع التػاصل االجتساعي تعخض مػاد  4
 إباحية تخجش الحياء.

5
0 

50
% 

30 30
% 

2
0 

20
% 

3.8
% 

9 

مػاقع التػاصل االجتساعي تقػم بشذخ  5
خالف أعخافشا وقيسشا مفاليع ومرصمحات ت

 اإلسبلمية.

7
9 

79
% 

12 12
% 

9 9
% 

5.0
7% 

1 

تتدبب في إىسال السػاد الجراسية  6
والػاجبات نتيجة استخجام مػاقع التػاصل 

 االجتساعي .

5
0 

50
% 

24 24
% 

2
6 

26
% 

3.7
4% 

5 
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اإلفخاط في استخجام الميجة العامة مسا  7
يؤثخ عمى استخجام المغة العخبية 

 الفرحى.

4
0 

40
% 

16 16
% 

4
4 

44
% 

3.1
6% 

8 

اخترار الكمسات بخمػز مخترخة مسا  8
يؤثخ عمى مخدون الكمسات بالمغة العخبية 

 الدميسة.

3
3 

33
% 

45 45
% 

3
2 

32
% 

3.2
% 

10 

مػاقع التػاصل االجتساعي تشذخ ثقافات  9
غخيبة عغ مجتسعاتشا العخبية  بيغ 

 الذباب .

6
5 

65
% 

25 25
% 

 

1
0 

10
% 

4.5
% 

2 

1
0 

دجي واإلرىاق بدبب االستخجام التعب الج
 أجيدة الكسبيػتخ واالنتخنت لػقت شػيل.

5
4 

54
% 

22 22
% 

2
4 

24
% 

3.9
2% 

4 

1
1 

مذكمة إدمان مػاقع التػاصل االجتساعي 
واألمخاض الشفدية التي تشجع عغ سػء 
 استخجام االنتخنت كالقمق واالكتئاب .

 

4
4 

 

44
% 

 

26 

 

26
% 

 

4
0 

 

40
% 

 

3.5
6% 

6 

 

( إلى أف أىع اآلثار الدمبية الستخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي 8ائج الججكؿ رقع )تذيخ نت       
عمى التحريل الجراسي لصمبة الجامعة ، كفي ضػء حداب درجة الحجة كمدتػػ تختيبيا فاف السدتػػ 

مػاقع التػاصل االجتساعي تقػـ بشذخ مفاـيع كمرصمحات تخالف أعخافشا كؾيسشا  األكؿ لمتختيب ىػ
%( ، يمييا تختيب العبارة في السدتػػ الثاني )مػاقع التػاصل 5.07سبلمية( بجرجة الحجة )اإل

%( ،كيمييا تختيب 4.5االجتساعي تشذخ ثقافات غخيبة عغ مجتسعاتشا العخبية بيغ الذباب( بشدبة )
(بشدبة العبارة في السدتػػ الثالث )مػاقع التػاصل االجتساعي فييا انتياؾ الحقػؽ الخاصة كالعامة 

%(، كالسدتػػ الخابع في العبارة )التعب الجدجؼ كاإلرىاؽ بدبب االستخجاـ أجيدة الكسبيػتخ 4.2)
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%(، بيشسا السدتػػ الخامذ )تتدبب في إىساؿ السػاد الجراسية 3.92كاالنتخنت لػقت شػيل(كبشدبة )
ا تختيب العبارة في %(، كيميي3.74كالػاجبات نتيجة استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي ( كبشدبة )

السدتػػ الدادس )مذكمة إدماف مػاقع التػاصل االجتساعي كاألمخاض الشفدية التي تشجع عغ سػء 
%(، كالسدتػػ الدابع في العبارة )تعتبخ مػاقع 3.56استخجاـ االنتخنت كالقمق كاالكتئاب( كبشدبة )

(، كيمييا تختيب العبارة في %3.38التػاصل االجتساعي مكانا لبث اإلشاعات كالتدكيخ( كبشدبة )
( .السدتػػ الثامغ )اإلفخاط في استخجاـ الميجة العامة مسا يؤثخ عمى استخجاـ المغة العخبية الفرحى

%(، بيشسا السدتػػ التاسع )مػاقع التػاصل االجتساعي تعخض مػاد إباحية تخجش 3.16كبشدبة )
عاشخ )اخترار الكمسات بخمػز مخترخة مسا %(، كيمييا العبارة في السدتػػ ال3.8الحياء.( كبشدبة )

%(، كالسدتػػ الحادؼ عذخ )تجني 3.2يؤثخ عمى مخدكف الكمسات بالمغة العخبية الدميسة( كبشدبة )
التحريل العمسي لمصالب الجامعي بدبب استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي بذكل مفخط( 

 %(.2.67بشدبة)
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اآلثار االيجابية الستخجام مػاقع التػاصل االجتساعي عمي التحريل الجراسي لصمبة  -( 9ججول )
 100ن =                الجامعة .          

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة           

إلي حج  نعع
 ما

درجة  ال
الحج
 ة

تختي
ب 
الحج
 ة

 % ك % ك % ك

تخجام مػاقع التػاصل االجتساعي يشسي قجرات الصالب اس 1
 في الحػار .

4
3 

43
% 

2
7 

27
% 

30 30
% 

3.4
2% 

6 

استخجام مػاقع التػاصل االجتساعي يػفخ فخص االشبلع  2
 عمى الخبخات التعميسية السختمفة .

5
0 

50
% 

3
3 

33
% 

17 17
% 

3.8
3% 

4 

استخجام مػاقع التػاصل االجتساعي تسكغ الصالب  3
 ي مغ التػاصل مع زمبلئو ومشاقذة محاضخاتيع.الجامع

 

2
8 

 

28
% 

 

4
0 

 

40
% 

 

32 

 

32
% 

 

2.8
% 

9 

استخجام مػاقع التػاصل االجتساعي تسكغ الصالب  4
الجامعي مغ التػاصل مع أستاذ السادة خارج ساعات 

 الجوام.

 

2
5 

 

25
% 

 

4
5 

 

45
% 

 

30 

 

30
% 

 

2.7
% 

 

10 

الصالب استخجام مػاقع التػاصل االجتساعي تداعج  5
الجامعي عمى السحاكخة البشاءة مغ خبلل تقجيع تجريبات 

 متشػعة ومتكاممة .

 

2
2 

 

22
% 

 

3
5 

 

35
% 

 

43 

 

43
% 

 

2.4
5% 

 

7 

استخجام مػاقع التػاصل االجتساعي يشسي السيارات  6
 السختمفة لمصالب الجامعي .

 

2

 

28

 

3

 

30

 

42 

 

42
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8 % 0 % % % 

ت وأنذصة في الجامعة متابعة ما يدتجج مغ معمػما 7
 عغ شخيق استخجام مػاقع التػاصل االجتساعي .

 

7
5 

 

75
% 

 

1
2 

 

12
% 

 

13 

 

13
% 

 

4.8
7% 

 

1 

تذجيع شمبة الجامعة عمى إنذاء وترسيع تصبيقات  8
ججيجة عمي شبكات التػاصل االجتساعي تخجم السادة 

 العمسية .

4
4 

44
% 

2
6 

 

26
% 

30 30
% 

3.4
6% 

5 

سية عمى مػاقع التػاصل متابعة السدابقات العم 9
 االجتساعي تثخي الحريمة العمسية لجى شمبة الجامعة .

1
9 

19
% 

1
6 

16
% 

65 65
% 

2.1
1% 

8 

1
0 

استخجام مػاقع التػاصل االجتساعي يشسي التفكيخ 
 اإلبجاعي لصمبة الجامعة .

6
9 

69
% 

2
0 

20
% 

11 11
% 

4.6
5% 

2 

1
1 

 استخجام مػاقع التػاصل االجتساعي يدتفيج مشيا شمبة
 الجامعة في عسل البحػث .

5
9 

59
% 

3
6 

36
% 

5 5% 4.3
1% 

3 

( إلى أف أىع اآلثار االيجابية الستخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي 9تذيخ نتائج الججكؿ رقع )     
عمى التحريل الجراسي لصمبة الجامعة ، كفي ضػء حداب درجة الحجة كمدتػػ تختيبيا فاف السدتػػ 

ما يدتجج مغ معمػمات كأنذصة في الجامعة عغ شخيق استخجاـ مػاقع  )متابعة األكؿ لمتختيب ىػ
%(، يمييا تختيب العبارة في السدتػػ الثاني )استخجاـ 4.87التػاصل االجتساعي( بجرجة الحجة )

%( ،كيمييا تختيب 4.65مػاقع التػاصل االجتساعي يشسي التفكيخ اإلبجاعي لصمبة الجامعة( بشدبة )
الثالث )استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي يدتفيج مشيا شمبة الجامعة في عسل العبارة في السدتػػ 

%(، كالسدتػػ الخابع في العبارة )استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي يػفخ 4.31البحػث( بشدبة )
%(، بيشسا السدتػػ الخامذ )تذجيع 3.83فخص االشبلع عمى الخبخات التعميسية السختمفة( كبشدبة )

امعة عمى إنذاء كترسيع تصبيقات ججيجة عمى شبكات التػاصل االجتساعي تخجـ السادة شمبة الج
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%(كيمييا تختيب العبارة في السدتػػ الدادس )استخجاـ مػاقع التػاصل 3.46العمسية( كبشدبة )
%(، كالسدتػػ الدابع في العبارة )استخجاـ 3.42االجتساعي يشسي قجرات الصالب في الحػار( كبشدبة)

التػاصل االجتساعي تداعج الصالب الجامعي عمي السحاكخة البشاءة مغ خبلؿ تقجيع تجريبات  مػاقع
%(، كيمييا تختيب العبارة في السدتػػ الثامغ )متابعة السدابقات 2.45متشػعة كمتكاممة( كبشدبة )

العمسية عمى مػاقع التػاصل االجتساعي تثخؼ الحريمة العمسية لجػ شمبة الجامعة( كبشدبة 
%(،بيشسا السدتػػ التاسع )استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي تسكغ الصالب الجامعي مغ 2.11)

%(، كيمييا العبارة في السدتػػ العاشخ 2.8التػاصل مع زمبلئو كمشاقذة محاضخاتيع(كبشدبة )
)استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي تسكغ الصالب الجامعي مغ التػاصل مع أستاذ السادة خارج 

%(، كالسدتػػ الحادؼ عذخ )استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي يشسي 2.7ات الجكاـ( كبشدبة )ساع
 %(. 2.7السيارات السختمفة لمصالب الجامعي( بشدبة )
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 :جراسةالشتائج العامة لم

 استشجت الجراسة السيجانية عمى العجيج مغ الشتائج السيسة يسكغ مغ خبلليا اإلجابة عمى تداؤالت
 الجراسة عمى الشحػ التالي :

 -ؼيسا يترل بخرائز عيشة الجراسة يتزح اآلتي :

أف أعمى ندبة مغ شمبة الجامعة الحيغ يدتخجمػف مػاقع التػاصل االجتساعي في الفئة العسخية )  -1
( حيث بمغت ندبتيع 24 -22%( ، كتمييا الفئة العسخية )40( حيث بمغت ندبتيع )22-20مغ 

%( ، كتمييا الفئة العسخية )اقل مغ 17( كبمغت ندبتيا )24الفئة العسخية )أكثخ مغ %( ،كتمييا 30)
 %( ، كىحا يبيغ الفئة العسخية لمسبحػثيغ مغ شمبة الجامعة . 13( كبمغت ندبتيا )20

%( ، تمييا الحكػر حيث تسثمت 59تبيغ أف أعمى  ندبة كانت مغ اإلناث حيث بمغت ندبتيا ) -2
 حا يبيغ أف اغمب أفخاد العيشة ىع مغ اإلناث .%( ، كى41ندبتيع )

%( 16أف أعمى ندبة لمسبحػثيغ كانت متسثمة في الفرل الجراسي الخامذ حيث بمغت ندبتيع ) -3
%(  ، تمييا الفرل الجراسي األكؿ حيث بمغت ندبتيع 14، يمييا الفرل الجراسي التاسع بشدبة )

%( ، تمييا الفرل الجراسي الدادس 12دبتيع )%( ، تمييا الفرل الجراسي الثاني ككانت ن13)
 %(.10%( ، كتمييا الفرل الجراسي الدابع بشدبة بمغت )11متسثل بشدبة )

تذيخ الجراسة إلى أف القجرة عمى استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي بأف أعمى ندبة كانت مستاز  -4
، تمييا جيج ككانت متسثمة %( 34%( ، كتمييا جيج ججا كبمغت ندبتيا )45حيث بمغت ندبتيع )

 %(.0%( ، تمييا ضعيف حيث بمغت ندبتيع )5%( ، كتمييا مقبػؿ كبمغت ندبتيع )16بشدبة )

يتزح مغ نتائج الجراسة أف عجد الداعات التي يقزييا شمبة الجامعة يػميا في استخجاـ  -5
ساعة( كبمغت  4 -2%( ، تمييا )32ساعة( حيث بمغت ندبتيع ) 7-5االنتخنت ككانت أعمى ندبة )

%( ، تمييا ) ال استخجـ مػاقع 17ساعات( ككانت بشدبة ) 7%( ، كتمييا )أكثخ مغ 25ندبتيع )
%( ، كتمييا )اقل مغ ساعتيغ ( كبمغت ندبتيع 15التػاصل االجتساعي يػميا ( حيث بمغت ندبتيع )

(11.)% 
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انت أعمى ندبة لسدتخجمي تبيغ الجراسة إلى أؼ السػقعيغ األكثخ استخجاما بيغ السبحػثيغ ك -6
%( 23%( ، تمييا مدتخجمي الؽيدبػؾ كتػيتخ معا كجاءت بشدبة )60الؽيدبػؾ حيث بمغت ندبتيع )

 %(.17، كتمييا مدتخجمي تػيتخ حيث كانت ندبتيع )

بيشت الجراسة شخيقة استخجاـ السبحػثيغ ليحه السػاقع حيث كانت أعمى ندبة لمياتف الجػاؿ حيث  -7
%( ، تمييا 32%( ، تمييا  استخجاـ الكسبيػتخ كالياتف الشقاؿ معا ككانت ندبتيع )55)بمغت ندبتيع 

 %(.13استخجاـ الكسبيػتخ كبمغت ندبتيع )

 -كيسكغ استعخاض الشتائج العامة لمبحث مغ خبلؿ اإلجابة عمى التداؤالت الخاصة بو كسا يمي :

الستخجام مػاقع التػاصل االجتساعي عمى  والحي مفاده) ما اآلثار الدمبية -التداؤل األول :      
 التحريل الجراسي لصمبة الجامعة؟

تبيغ مغ نتائج الجراسة أف أىع اآلثار الدمبية الستخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي عمى التحريل 
 الجراسي لصمبة الجامعة مختبة حيث درجة الحجة كمدتػػ تختيبيا  لكل مشيا كسا يمي :

تيب ىػ مػاقع التػاصل االجتساعي تقػـ بشذخ مفاـيع كمرصمحات تخالف السدتػػ األكؿ لمتخ  -
%( ، يمييا تختيب العبارة في السدتػػ الثاني )مػاقع 5.07أعخافشا كؾيسشا اإلسبلمية( بجرجة الحجة )

 %( .4.5التػاصل االجتساعي تشذخ ثقافات غخيبة عغ مجتسعاتشا العخبية بيغ الذباب( بشدبة )

عبارة في السدتػػ الثالث )مػاقع التػاصل االجتساعي فييا انتياؾ الحقػؽ الخاصة يمييا تختيب ال -
%(، كالسدتػػ الخابع في العبارة )التعب الجدجؼ كاإلرىاؽ بدبب االستخجاـ 4.2كالعامة (بشدبة )

 %(.3.92أجيدة الكسبيػتخ كاالنتخنت لػقت شػيل(كبشدبة )

د الجراسية كالػاجبات نتيجة استخجاـ مػاقع التػاصل أف السدتػػ الخامذ )تتدبب في إىساؿ السػا -
%(، كيمييا تختيب العبارة في السدتػػ الدادس )مذكمة إدماف مػاقع 3.74االجتساعي ( كبشدبة )

التػاصل االجتساعي كاألمخاض الشفدية التي تشجع عغ سػء استخجاـ االنتخنت كالقمق كاالكتئاب( 
 %(.3.56كبشدبة )
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في العبارة )تعتبخ مػاقع التػاصل االجتساعي مكانا لبث اإلشاعات كالتدكيخ( السدتػػ الدابع  - 
%(، كيمييا تختيب العبارة في السدتػػ الثامغ )اإلفخاط في استخجاـ الميجة العامة مسا 3.38كبشدبة )

 %(.3.16( كبشدبة ).يؤثخ عمي استخجاـ المغة العخبية الفرحى

جتساعي تعخض مػاد إباحية تخجش الحياء.( كبشدبة السدتػػ التاسع )مػاقع التػاصل اال - 
%(، كيمييا العبارة في السدتػػ العاشخ )اخترار الكمسات بخمػز مخترخة مسا يؤثخ عمي 3.8)

%(، كالسدتػػ الحادؼ عذخ )تجني التحريل 3.2مخدكف الكمسات بالمغة العخبية الدميسة( كبشدبة )
                   %(.2.67التػاصل االجتساعي بذكل مفخط( بشدبة)العمسي لمصالب الجامعي بدبب استخجاـ مػاقع 

والحي مفاده )ما اآلثار االيجابية الستخجام مػاقع التػاصل االجتساعي عمى  -التداؤل الثاني:      
 التحريل الجراسي لصمبة الجامعة؟ (

االجتساعي عمى التحريل تبيغ مغ نتائج الجراسة أف أىع اآلثار االيجابية الستخجاـ مػاقع التػاصل 
 الجراسي لصمبة الجامعة مختبة حيث درجة الحجة كمدتػػ تختيبيا 

إف السدتػػ األكؿ لمتختيب ىػ)متابعة ما يدتجج مغ معمػمات كأنذصة في الجامعة عغ شخيق  -
%(، يمييا تختيب العبارة في السدتػػ الثاني 4.87استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي( بجرجة الحجة )

 %( .4.65)استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي يشسي التفكيخ اإلبجاعي لصمبة الجامعة( بشدبة )

تختيب العبارة في السدتػػ الثالث )استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي يدتفيج مشيا شمبة الجامعة  -
ل %(، كالسدتػػ الخابع في العبارة )استخجاـ مػاقع التػاص4.31في عسل البحػث( بشدبة )

 %(.3.83االجتساعي يػفخ فخص االشبلع عمى الخبخات التعميسية السختمفة( كبشدبة )

تبيغ أف السدتػػ الخامذ )تذجيع شمبة الجامعة عمى إنذاء كترسيع تصبيقات ججيجة عمى شبكات  -
%(كيمييا تختيب العبارة في السدتػػ الدادس 3.46التػاصل االجتساعي تخجـ السادة العمسية( كبشدبة )

 %(.3.42استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي يشسي قجرات الصالب في الحػار( كبشدبة))

السدتػػ الدابع في العبارة )استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي تداعج الصالب الجامعي عمي  -
%(، كيمييا تختيب العبارة 2.45السحاكخة البشاءة مغ خبلؿ تقجيع تجريبات متشػعة كمتكاممة( كبشدبة )
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ي السدتػػ الثامغ )متابعة السدابقات العمسية عمى مػاقع التػاصل االجتساعي تثخؼ الحريمة العمسية ف
 %(.2.11لجػ شمبة الجامعة( كبشدبة )

بيشسا السدتػػ التاسع )استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي تسكغ الصالب الجامعي مغ التػاصل مع  -
كيمييا العبارة في السدتػػ العاشخ )استخجاـ مػاقع %(، 2.8زمبلئو كمشاقذة محاضخاتيع(كبشدبة )

التػاصل االجتساعي تسكغ الصالب الجامعي مغ التػاصل مع أستاذ السادة خارج ساعات الجكاـ( 
%(، كالسدتػػ الحادؼ عذخ )استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي يشسي السيارات 2.7كبشدبة )

 %(.2.7السختمفة لمصالب الجامعي( بشدبة )

 يات الجراسة:تػص

ضخكرة التخشيج كاالستخجاـ السعتجؿ لذبكة االنتخنت مغ قبل شمبة الجامعة الذباب بيجؼ تحقيق  -1
 أغخاض محجدة ككاضحة .

عقج كرش عسل لتجريب الذباب عمى استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي حتى يتع استخجاميا  -2
 بذكل ايجابي .

ػلػجية حجيثة لسخاؾبة السػاقع السسشػعة كاليجامة بحيث ضخكرة كضع قػاعج كضػابط ككسائل تكش -3
 ال تسكغ السدتخجميغ لمذبكة مغ الجخػؿ إلييا .

تػضيف تكشػلػجيا االتراالت الحجيثة في عسميتي التعميع كالتعمع ، كالتفاعل التعميسي ، كالبحث  -4
 ة التعميسية .العمسي ، لسا لحلظ مغ أثار ايجابية عجيجة تديج مغ فاعمية ككفاءة العسمي

تشطيع دكرات تػعية لمذباب الجامعي عمى حدغ استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي كاستثسار  -5
 الفػائج العمسية كالثقاؼية كاالجتساعية .

أف يعسل أعزاء ىيئة التجريذ عمى استخجاـ تكشػلػجيا االتراالت الحجيثة في السشاىج التي  -6
صة التعمع تكميفات يػضف الصالب في أداءىا تكشػلػجيا يقػمػف بتجريديا ، كاف تتزسغ أنذ

 االتراالت الحجيثة .

 نذخ الػعي بأىسية التساسظ األسخؼ كالحخص عمى الجمػس كالحػار بيغ أفخادىا حػؿ استخجاـ  -7
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 (  حتى ال تؤثخ مػاقع التػاصل  االجتساعي سمبا عمى األسخة .  الؽيدبػؾ كتػيتخ (

اقع التػاصل االجتساعي كأبعادىا االجتساعية السختمفة حتى تكػف الشتائج إجخاء الجراسات عغ مػ  -8
 قابمة لمتعسيع بذكل أفزل .

           :السخاجع

جسيػر الستمقيغ ، دراسة مقارنة لمسػاقع  ىعبج هللا مشرػر ، تأثيخ شبكات التػاصل االجتساعي عم-1
رسالة ماجدتيخ في اإلعبلـ كاالتراؿ مجمذ االجتساعية كالسػاقع االلكتخكنية " العخبية أنسػذجا " 

 . 2012كمية اآلداب كالتخبية ، األكاديسية العخبية في الجنسارؾ ، 

عبجالسشعع الحفشي ، مػسػعة عمع الشفذ كالتحميل الشفدي ، بيخكت ، مشذػرات مكتبة مجبػلي ،  -2
 .1978الجدء الثاني ، 

،  15في العالع العخبي ، مجمة التخبية ، عجد  زاىخ راضي ، استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي-3
       . 2003جامعة عساف األىمية ، عساف ، 

، جامعة البتخاء  14عامخ عبجهللا ، الؽيذ بػؾ كعالع التكشػلػجيا ، مجمة العمػـ التكشػلػجية ، عجد 4
        . 2007، عساف . 

         عبجهللا مشرػر  ، مخجع سابق  -5

 .1999كاشة ، الرحة الشفدية ، مصبعة الجسيػرية ، اإلسكشجرية ،مرخ ، محسػد فتحي ع-6

 . 2008ـبة دمحم خالج ، مػاقع الذبكات االجتساعية ، مشتجيات اليدار لمسكتبات كالسعمػمات ،  -7

،  22صبلح عسار ، أنساط كدكافع استخجاـ الذباب السرخؼ لمؽيدبػؾ ، مجمة األىخاـ ، عجد  -8
 . 2010مرخ ، 

عادؿ أميشة  ك ـبة خميفة ، الذبكات االجتساعية كتأثيخىا عمى األخرائي كالسكتبة ، دراسة  -9
                            شاممة لمتػاجج كاالستخجاـ لسػقع  ، ب ت.
                                        



 
 

 

مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية   العدد التاسع             
                         

2020يونيو   

109 

قف عمى الؽيدبػؾ ىل مياب نرخ ، "الفايدبػؾ " صػرة السثقف كسيختو العرخية ، كجػه السث -10
نػفسبخ  3،  13446تعيج إنتاج صػرتو أـ ترشع أفقا مقابخا ؟ جخيجة الؿبذ الكػيتية اليػمية ، العجد 

2010 ، 

سميسة رابحي ،الحسبلت االنتخابية كشبكات التػاصل االجتساعي في الجدائخ بيغ كسائط  -11 
حػؿ شبكات التػاصل االجتساعي ، بدكخة ، االتراؿ الججيجة كأنساط التبميغ التقميجية ، ممتقى دكلي 

 .2012سبتسبخ . /109

يعقػب يػنذ خميل االسصل ، السذكبلت الشفذ اجتساعية كاالنحخافات الدمػكية لجػ الستخدديغ  -12
عمي مخاكد االنتخنت بسحافطة خاف يػنذ ، رسالة ماجدتيخ ، كمية التخبية ، الجامعة اإلسبلمية بغدة 

 .  2011، فمدصيغ ، 

احسج ابػبكخ قشيصة ، اآلثار الدمبية الستخجاـ االنتخنت مغ كجية نطخ شمبة الجامعة اإلسبلمية  -13
بغدة كدكر التخبية اإلسبلمية في عبلجيا ، رسالة ماجدتيخ ، كمية التخبية ، الجامعة اإلسبلمية بغدة 

 . 2011فمدصيغ ، 

ية عمي الصفل العخبي ، السدتقبل صبخؼ مرصفى البياتي ، السعمػماتية كانعكاساتيا الدمب -14
 . 2004( ، مخكد دراسات الػحجة العخبية ، بيخكت ، 308العخبي ، العجد )

خميل صابات ، جساؿ عبج العطيع ، كسائل االتراؿ نذأتيا كتصػرىا ، مكتبة االنجمػ السرخية  -15
   .2001، القاىخة ، 
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 ة االجتساعية لسػاجيتيااآلثار االجتساعية لمحخوب والتجخل السيشي لمخجم

 

 االستاذة/ نجى محسػد الشصاح                                                       

 / كمية اآلداب قدع الخجمة االجتساعية

 جامعة شخابمذ                                                                  

 -مقجمة: 

ة إندانية قجيسة قجـ األزؿ كىي عسمية ارتبصت بطيػر البذخية كإذ أف تعج ضاىخة الحخب ضاىخ       
الحخكب دائسا يخافقيا مآسي كفػاجع صحية كنفدية كاجتساعية كاقترادية، كسا أنيا تدتشدؼ شاقات 

كمػارد بذخية كمادية كصحية نتيجة االستغخاؽ في دكامة العشف، كالججيخ بالحكخ أف ارتفاع 
خجاـ القػة السدمحة في الشداعات خبلؿ العقػد األخيخة يعج أمخ بالغ الخصػرة إذ السدتػيات العامة الست

غالبا ما ارتبط ذلظ بإىجار كافة الزسانات التي تفخضيا قػاعج الذخعية الجكلية لحقػؽ االنداف 
 كالقانػف الجكلي كاإلنداني.

شداعات السدمحة كالحخكب مغ كقج اىتع السجتسع الجكلي مغ خبلؿ مؤسداتو السعشية بسا تدببو ال      
تأثيخ كاصح عمى الحياة االجتساعية كاالقترادية لمجكؿ فقج تدايج االىتساـ بالعسل عمى تقخيخ حساية 

خاصة بجأت مبلمحيا تتزح مغ خبلؿ صياغة العجيج مغ الػثائق الجكلية التي تكفل حساية السجنييغ 
كباستفحاؿ التجاعيات  1الشداعات السدمحة.كتحاكؿ الحج مغ اآلثار الدمبية الشاتجة عغ الحخكب ك 

الدمبية لمحخكب يدداد الججؿ حػؿ كيؽية إيجاد الحمػؿ السشاسبة ليا اك التخؽيس مغ حجتيا عمى أقل 
تقجيخ إذ تػاجو األنطسة االجتساعية في ىحه الجكؿ تحجيات تزعيا اماـ مدؤكلية كبيخة تتصمب حذج 

 ة ضخكؼ السجتسع.الجيػد السجتسعية لسا يمبي كيخفف مغ حج

كإذ تتسيد الخجمة االجتساعية بالتعامل مع االنداف كالبيئة مغ مشطػر شسػلي كمتكامل كىػ ما       
يسيدىا عغ غيخىا مغ السيغ التي تتعامل في أغمب األحػاؿ مع االنداف مغ مشطػر التخرز 

                                                             
1

103، ص:2005احمد على، أطفال حاصرتهم الحرب دراسة والع الطفولة فً الدول العربٌة، دار الشروق، الماهرة، -1   
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بسكػناتو الشفدية  الزيق، فالخجمة االجتساعية تشطخ لئلنداف ككل بػصفو كحجة كاحجة ال تتجدأ
كاالجتساعية كالجدسية العقمية ككحلظ تشطخ لمبشاء االجتساعي نطخة شسػلية بأنداقو كنطسو الستعجدة 
كالستخابصة كتعتسج بحلظ عمى دراسة السؤثخات كالتفاعبلت كالعػامل السحيصة باإلنداف كافة كتعسل 

 1ؼية التي تعخقمو.عمى إزالة العػائق كالعؿبات االقترادية كاالجتساعية كالثقا

تأسيدًا عمى ما سبق يتبمػر دكر الخجمة االجتساعية في السجتسعات التي تعاني مغ كيبلت       
الحخكب في مػاجية السذكبلت كاآلثار الشاجسة عشيا كىحا ما يتصمب مغ الخجمة االجتساعية اف 

عمى تفعيل دكرىا في تصػر نفديا كتػاكب التغيخات التي حجثت في تمظ السجتسعات كذلظ بالعسل 
جسيع السدتػيات كالسجاالت في ضل ىحه الطخكؼ بسا يحقق الحج مغ اآلثار الدمبية الشاجسة عغ 
الحخكب كالشداعات السدمحة مغ خبلؿ عسل اخرائييغ اجتساعييغ معجيغ االعجاد السيشي البلـز 

 لمعسل في ىحه الطخكؼ.

جتساعية لمحخكب كالتجخل السيشي لمخجمة كلحا فإف البحث يتشاكؿ بالخرػص اآلثار اال       
 االجتساعية في مػاجيتيا.

اال أنو يججر بشا قبل أف نتشاكؿ ىحه اآلثار بالذخح أف نذيخ إلى مفيػـ الحخب كذلظ عمى الشحػ      
 التالي:

 أوال مفيػم الحخب:

اك أكثخ تعخؼ الحخب في العمػـ االجتساعية بأنيا "فتخة شػيمة مغ القتاؿ بيغ جير دكلتيغ  
 2في أماكغ مختمفة"

كسا تعخؼ الحخب بأنيا "قتاؿ يشذب في العادة بيغ الجكؿ اك داخل دكلة اك إقميع معيغ حيث يتع 
 المجػء إلى استخجاـ القػة السدمحة بجرجات كمدتػيات مختمفة".

                                                             
1

153، ص:1418ماعٌة، الماهرة، دار النهضة العربٌة، احمد السنهوري، مداخل ونظرٌات ونماذج الممارسة المعاصرة للعلوم االجت-1   
2 52، ص:2006ولٌد نبٌل، استراتٌجٌة الصراعات والحروب البشرٌة، مكتبة االنجلو المصرٌة، الماهرة،  -2  
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ع اك كسا يسكغ القػؿ أيزا بأنيا "اعمى اشكاؿ الرخاع لحل التشاقزات بيغ الصبقات اك األم       
الجكؿ اك السجسػعات الدياسية عشجما تتصػر تمظ التشاقزات إلى مخحمة معيشة كقج كججت ىحه 

 1الطاىخة مشح بدكغ السمكية الفخدية كتكػف الصبقات".

كقج يتخح تحميل ضاىخة الحخب كجيات نطخ مختمفة فسشيا ما ىػ فمدفي كاخخ سياسي اك       
كنطخا الف الحخب بحج ذاتيا تذكل ضاىخة مغ أكثخ  اقترادؼ اك نفدي اك اجتساعي اك قانػني

الطػاىخ االجتساعية تعقيجًا كتذعبًا يرعب بسا كاف تفديخىا في ضػء عامل كاحج عبلكة عمى ذلظ 
 فإف تحميل ضاىخة الحخب يختمف باختبلؼ األزمشة كالعرػر.

خة الحخب إلى كفي ىحا الرجد فإف كجية الشطخ االجتساعية تعصي األىسية في تفديخ ضاى     
العػامل االجتساعية كالثقاؼية كقج رأػ كلياـ جيسذ أف الدبلـ يسكغ اف يحل محل الحخب إذا كجيت 

 الجكؿ الذباب نحػ االعساؿ السفيجة.

كفي ىحا اإلشار فإف اميل دكركايع أشار إلى أف الحخب تعشي مسارسات اجتساعية تشذأ نذأة       
ب العسل السػجػدة خارج شعػر الفخد كحؿيقة دائسة تشفرل عغ االجتساع كىي أيزا أسمػب مغ أسالي

تجدجاتيا الفخدية كأنيا ليدت مغ صشع الفخد كحجه بل مغ صشع السجتسع كىكحا فإف الحخب كفقًا ليحا 
 السػقف الشطخؼ إرادة اجتساعية مجتسعية.

الجتساعية كآثارىا كندتخمز مغ ىحه اآلراء أف ضاىخة الحخب ضاىخة اجتساعية ليا خمؽياتيا ا      
عمى السجتسع كيتكخر حجكثيا بيغ فتخة كأخخػ، كاف كقػعيا يؤثخ عمى مجخيات الحياة االجتساعية 

كالسادية كالحزارية لعجد كبيخ مغ الشاس كسا اف ليا جحكرىا كاسبابيا االجتساعية كتبعاتيا 
الفخاد كالجساعات كانعكاساتيا التي ال تؤثخ عمى الصخفيغ السترارعيغ فحدب بل تؤثخ عمى ا

 2كالسؤسدات االجتساعية األخخػ.

 

 

                                                             
1

170، ص:2001عبد الوهاب الكٌالً، الموسوعة السٌاسٌة، المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر، بٌروت،-1   
2 74، ص:1998االجتماع السٌاسً، لضاٌا العنف والحرب والسالم، دار المستمبل، عمان،  دمحم توهٌل، علم -2  
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 ثانيا اآلثار االجتساعية لمحخوب:

يججر بشا اف نذيخ قبل التصخؽ إلى اآلثار االجتساعية الشاجسة عغ الحخكب إلى الحؿيقة التي       
كالثقاؼية مفادىا كجػد تجاخل كتذابظ كتأثيخ متبادؿ بيغ الجػانب االجتساعية كاالقترادية كالدياسية 

في أؼ مجتسع سػاء كاف عمى السدتػػ الػششي اك العالسي كفي ىحا الجدء سشدتعخض اآلثار 
 االجتساعية لمحخكب كسا يمي:

 آثار الحخوب عمى األسخة: -1

يأتي في مقجمة اآلثار االجتساعية لمحخكب آثارىا عمى األسخة باعتبارىا الشػاة األىع في البشاء      
كؿ في السؤسدات االجتساعية كلعل ابخز ىحه اآلثار ضاىخة التفكظ األسخؼ االجتساعي كالسؤثخ األ

كالحؼ مغ أسبابو فقجاف العائل لؤلسخة كفقجانيا لسرجر رزقيا كالسدكغ الحؼ كاف يأكييا كضيػر 
مذكمة الشدكح كما ليا مغ انعكاسات خصيخة عمى كياف األسخة مسا أدػ إلى تفاقع ضاىخة البصالة كلع 

عمى االنعكاسات السادية فقط فسغ نتاج الحخكب كالشداعات السدمحة كتأثيخاتيا عمى األسخة يتػقف ذلظ 
اف ضيخ جميا تسدؽ الشديج االجتساعي إذ انتذخت الرخاعات كالعجاكات بيغ األقارب مسا أدػ إلى 

 1حجكث القصعية بيغ األسخ كسا يحجث في الحخكب االىمية.

انعكاسات الحخكب عمى األسخة انيا أدت إلى ضعف اىع كضيفة كسا تججر اإلشارة إلى أف أىع       
لؤلسخة اال كىي كضيفة التشذئة االجتساعية إذ ضعف دكر سمصة األب نتيجة لزعف اشكاؿ الدمصة 
في السجتسع مسا زاد مغ حجة السذكبلت االجتساعية في السجتسع كالدخقة كانحخاؼ االحجاث كانتذار 

 افات.ثقافة العشف كغيخىا مغ االنحخ 

ىحا كتتجمى اآلثار الخصيخة لمحخكب عمى كياف األسخة كالشاتجة عشيا كجػد ضحايا بيغ افخادىا        
سػاء كانػا جخحى اك معاقيغ اك ارامل اك ايتاـ اك قتمى اك مفقػديغ كل ىحه الحاالت أدت إلى تفاقع 

 األعباء السمقاة عمى عاتق األسخة مسا زاد مغ حجة مذاكميا.

ة إلى ذلظ نجج تفذي العػارض الشفدية بيغ افخادىا كالقمق كاالكتئاب كالػحجة كاالرؽ إضاف     
كاإلحباط كىحا ما اشارت اليو الباحثة ىجػ زريق في دراستيا بخرػص االزمة المبشانية كتأثيخىا عمى 

                                                             
1

128، ص:2000، 3غادة موسى، وضع األطفال فً ظل النزاعات المسلحة، مجلة الطفولة والتنمٌة، العدد التاسع، مجلد -1   
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( عاما مغ ىحه 60-40صحة األسخة حيث اشارت إلى ارتفاع معاناة الحكػر كاالناث في سغ )
 1رض كأف الشداء ابجيغ معاناة اشج مسا يشعكذ عمى مدتػػ عشايتيغ بأسخىغ.العػا

كفي ذات الدياؽ كنتيجة لدػء األحػاؿ االقترادية لمسجتسعات الػاقعة تحت شائمة الحخكب         
مسا أدػ إلى خخكج السخأة بذكل غيخ مجركس لمعسل كذلظ لدج احتياجات األسخة االمخ الحؼ انعكذ 

 قخار األسخة كتػازنيا.سمبا عمى است

 آثار الحخوب عمى الصفل: -2

ال شظ أف األشفاؿ يذكمػف أكثخ شخائح السجتسع تأثخًا بالحخكب التي تذيجىا كال تداؿ تذيجىا        
عجة مشاشق في العالع تمظ اآلثار التي تتسثل ؼيسا قج يتعخض لو ىؤالء األشفاؿ مغ قتل كتذػيو 

كغيخىا مغ الجخائع التي تختكب ضج الفئة األكثخ ضعفا في  كعجد كتذخد كتذتت أسخػ كيتع كخصف
 2السجتسع، فاألشفاؿ ىع اكؿ ضحايا الحخكب.

ىحا ما اشارت اليو السسثمة الخاصة لؤلميغ العاـ لؤلمع الستحجة السعشية باألشفاؿ كالحخكب       
عامة في الجكرة إلى الجسعية ال 2006أغدصذ  17كالشداعات السدمحة في تقخيخىا السقجـ بتاريخ 

( حيث قجرت عجد األشفاؿ الحيغ قتمػا في حاالت الرخاع السدمح حػؿ العالع بأكثخ مغ مميػني 61)
 شفل كأصبح أكثخ مغ ستة مميػف اخخيغ معاقيغ برفة دائسة.

كمغ أخصخ مطاىخ االستغبلؿ الحؼ تتعخض لو ىحه الفئة ىػ تجشيجىع كاستخجاميع في االعساؿ       
اثبتت اإلحراءات خبلؿ الدشػات األخيخة اف السجتسع الجكلي يعاني ارتفاعا كبيخا في الحخبية كقج 

معجالت األشفاؿ السجشجيغ، ككفقا إلحرائيات مشطسة اليػنيدف فقج كصل عجد األشفاؿ السجشجيغ 
 3شفل حػؿ العالع.  250.000إلى أكثخ مغ 

سا تحجثو الحخكب مغ تأثيخ كاضح عمى كقج اىتع السجتسع الجكلي مغ خبلؿ مؤسداتو السعشية ب      
السجنييغ بذكل عاـ كاألشفاؿ بذكل خاص فقج تدايج االىتساـ بالعسل عمى تقخيخ حساية خاصة ليؤالء 

                                                             
1 79، ص:1988الفكر العربً، عمان ، هدى زرٌك، االزمة اللبنانٌة وآثارها على بنٌة األسر اللبنانٌة، منتدى -1  

2
40، مكتب الٌونٌسف اإلللٌمً، عمان، ص:2005الطفولة مهددة، وضع األطفال فً العالم  -2  

3 أشرف عمران، جرٌمة تجنٌد األطفال واستخدامهم فً االعمال الحربٌة فً المانون الدولً الجنائً بحث منشور فً مجلة العلوم  -3

46، ص:2015(، 6رهونة، عدد )المانونٌة، كلٌة المانون ت  
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األشفاؿ تمظ الحساية التي بجأت مبلمحيا تتزح مغ خبلؿ صياغة العجيج مغ الػثائق الجكلية التي 
 تكفل حساية األشفاؿ الستزخريغ جخاء الحخكب.

كالججيخ بالحكخ اف خصػرة آثار الحخكب عمى األشفاؿ ليذ فقط ؼيسا يطيخ كقت الحخب بل       
يتعجػ ذلظ لسا يطيخ في جيل كامل نذأ عمى ثقافة العشف كالجمار جيل يعاني العجيج مغ اآلثار 

 1الدمبية جدجيا كنفديا كاجتساعيا مسا ييجد حياة الصفل كحقػقو كييجد مدتقبل السجتسع بأكسمو.

اة عمى عاتق كل ما سبق ذكخه يبيغ لشا حجع تأثيخ الحخكب عمى األشفاؿ كحجع السدؤكلية السمق    
 السجتسعات حياؿ ذلظ.

 اليجخة كأثخ مغ آثار الحخوب: -3

 -تعخؼ اليجخة بأنيا انتقاؿ الفخد مغ مكاف إلى مكاف اخخ ليجؼ معيغ، كلميجخة مطيخاف ىسا: 

 ىجخة داخمية في حجكد الػشغ الػاحج. .1

ىجخة خارجية أؼ مغ الػشغ لبمج اخخ خارج الحجكد الدياسية كتتزسغ اليجخة الخارجية  .2
 ثبلثة أنػاع:

 ىجخة مؤقتة ألجل محجكد كيكػف في قجرة السياجخ العػدة إلى كششو. . أ

 ىجخة مػسسية يقػـ بيا السياجخكف في مػاسع معيشة. . ب

 2ىجخة دائسة كيكػف ىجفيا االستيصاف الشيائي في بمج السيجخ. . ج

كيتشاكؿ ىحا البحث اليجخة كالشدكح مغ مشطػر اجتساعي كذلظ بالبحث في مػضػع اليجخة كأحج 
اآلثار االجتساعية الشاتجة عغ الحخكب كالشداعات السدمحة ألناس اختاركا االنتقاؿ مغ مكاف إلى اخخ 

 فخارا مغ األخصار.

                                                             
1

34، ص:2005حسنٌن الدمحمي بوادي، حموق الطفل بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والمانون الدولً، دار الفكر الجامعً، اإلسكندرٌة، -1   
2

، 1994دراسات فً لضاٌا التنمٌة ومشكالت المجتمع، المكتب الجامعً الحدٌث، اإلسكندرٌة،  –دمحم شفٌك، التنمٌة االجتماعٌة -2 

160ص:  
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تسػا إلى نػعيغ أساسييغ كجب كبالتسعغ في قزية السياجخيغ الفاريغ مغ كيبلت الحخكب نجج انيع يش
 1التفخيق بيشيسا كاآلتي:

اليجخة الجاخمية )الشدكح(: كىع األشخاص الحيغ اجبخكا عمى مغادرة مشازليع اك مشاشق سكشيع  . أ
اك الحيغ اضصخكا إلى اليخب مشيا في سبيل الشجاة مغ نداع مدمح اك تجشب اآلثار الشاجسة 

الجاخمية القدخية األكؿ االكخاه أؼ اف تكػف اليجخة عشو، كيذتخط تػافخ عشرخاف لؿياـ اليجخة 
 ناجسة عغ أسباب قدخية كالثاني عجـ تجاكز الشازحيغ الحجكد الدياسية لبمجانيع.

اما اليجخة الخارجية )البلجئيغ(: ىع األشخاص الحيغ اجبختيع ضخكؼ الحخب عمى اليجخة  . ب
 القدخية ليجتازكا حجكد بمجىع كيؿيسػا في بمج اخخ.

في الػضع الخاىغ تخحؿ القػانيغ كالدياسات الجكلية السياجخيغ سػاء كانػا مغ الشازحيغ اك ك      
البلجئيغ كذلظ بحخمانيع مغ حقػقيع كتجاىل احتياجاتيع فالبلجئػف اك الشازحػف ىع اشج الشاس ضعفا 

يع يحخمػف في العالع فسشيع مغ يعير في احياء فقيخة كمشيع األشفاؿ في مخاكد االحتجاز كالكثيخ مش
 مغ السجارس التي تػفخ ليع مبلذا أمشًا.

كقج بمغ السياجخيغ بدبب الحخكب كالشداعات السدمحة أعمى مدتػػ لو مشح نياية الحخب       
( مميػف الجئ تحت حساية مفػضية األمع الستحجة لذؤكف البلجئيغ 19.9العالسية الثانية إذ يػجج )

( مميػف الجئ فمدصيشي حػؿ العالع في 415شة كيػجج )س 18%( مشيع عغ 52كتقل اعسار حػالي )
مخيسات كمخاكد جساعية تفتقج ألدنى السقػمات الرحية باإلضافة إلى ذلظ أدت الشداعات السدمحة 

( مميػف نازح داخمي يعير اكبخ عجد مشيع في سػريا ىحا كيعير الشازحيغ في ضل 40إلى ندكح )
الشازحػف داخميا اكثخ عخضة مغ غيخىع لبعس السخاشخ ضخكؼ محفػفة بالسخاشخ فقج كاف األشفاؿ 

السترمة بالشداعات السدمحة بسا في ذلظ التجشيج القدخؼ كالرجمات الشفدية كاالجتساعية كاالنفراؿ 
عغ عائبلتيع كيعاني الشازحػف داخميا يػميا خصخ السػت مغ اجل الحرػؿ عمى الزخكريات 

 2خضع.كالخعاية الرحية بسا في ذلظ األميات كال

                                                             
1

2009(، ٌولٌو 33مركز دراسات الالجئٌن، نشرة الهجرة المسرٌة العدد )-1   
2

، مركز رصد النزوح الداخلً، مجلس الالجئٌن النروٌجً، 2009النزوح الداخلً، الملخص العالمً لالتجاهات والتطورات للعام -2 

2010 



 
 

 

مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية   العدد التاسع             
                         

2020يونيو   

117 

كنطخا ليحه الطخكؼ الرعبة لجأ البلجئػف كالشازحػف إلى مجسػعة مغ األنذصة السجرة لمجخل       
مثل العسالة اليػمية اك التجارات الرغيخة كالتي غالبا ال تسثل كسيمة ثابتة لكدب الخزؽ كسا يشتقل 

 1األشفاؿ لمعسالة مغ اجل كدب دخل لسداعجة أسخىع.

 جتساعية الشاجسة عغ الحخوب:الفقخ كأحج اآلثار اال -4

إف الفقخ يعشي "حالة مغ الحخماف السادؼ تشعكذ سساتو بانخفاض االحتياجات األساسية مغ       
الغحاء كما يختبط بو مغ تجني الحالة الرحية كالتعميسية كتجني الستصمبات الدكشية عغ مدتػاىا 

 2السبلئع".

ج أنيا تذكل عامبل ميسا في تفاقع حجة الفقخ نتيجة كعمى خمؽية الحخكب كالشداعات السدمحة نج     
الجمار الحؼ تخمفو عمى مدتػػ البشى التحتية كالسشذآت األساسية كالسػارد كتعج عامل شارد 

لبلستثسارات األجشبية ناـيظ عغ الحاالت اإلندانية التي تخمفيا مغ الجئيغ كنازحيغ كارامل كمفقػديغ 
ا يشتج عغ تمظ الرخاعات مغ تجني أكضاع التشسية البذخية خاصة كمعاقيغ كايتاـ، باإلضافة إلى م

 3التعميع كالرحة كالخعاية االجتساعية.

كمغ اآلثار البارزة لمحخكب كمغ السدتججات االقترادية التي رافقتيا ضيػر مجتسعات تجفع ثسشا      
ع فخص االستثسار كالتي باىطا في االنفاؽ العدكخؼ الحؼ أثقل ميدانيتيا كالحؼ يؤدؼ بجكره إلى ضيا

كاف يسكغ أف تدتغل في زيادة الصاقة اإلنتاجية لبلقتراد كالشتيجة ستكػف تزخر الفئات الفقيخة في 
 ىحه السجتسعات.

ككثيخا ما أدت الحخكب إلى ندكح األسخ كتيجيخىع بسا يسثل معاناة قاسية لتمظ األسخ كبالتالي       
خ الياربة مغ العشف تخكػا كل ما يسمكػنو مغ مداكغ زيادة ندبة الفقخ كذلظ ألف أغمب األس

كمستمكات كمرادر عير كعاشػا في اماكغ تفتقخ لجسيع مرادر الخجمات كمدتمدمات الحياة مسا 
 4اكجج كػارث إندانية تصاؿ ىحه األسخ.

 
                                                             

1
70.71، ص:2002جئٌن الفلسطٌنٌة، المكتبة االكادٌمٌة، الماهرة، دمحم عبد المنعم عامر، اإلرهاب الصهٌونً ومأساة الال-1   

2
17، ص:2002حمزة كرٌم دمحم واخرون، الفمر والغنى فً الوطن العربً، بٌت الحكمة، بغداد، -2   

3
97، ص:2005دمحم الرمانً، الفمر حمٌمته واسبابه، دار الورلات العلمٌة، الرٌاض، -3   

4
75حمٌدي، العنف والفمر فً المجتمع الجزائري، دار الفجر، الماهرة، ص:بالماسم سالطنٌة، سامٌة ال-4   
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 ثالثا التجخل السيشي لمخجمة االجتساعية لسػاجية اآلثار االجتساعية الشاجسة عغ الحخوب:

مة االجتساعية ميشة إندانية جػىخ اىتساميا االنداف إذ تيتع بعبلقاتو بغيخه كبتفاعمو مع الخج 
بيئتو كضخكفو الستغيخة بيجؼ اشباع أكبخ قجر مغ حاجاتو في ضل السػارد كاالمكانيات الستاحة في 

 بيئتو.

في التخؽيف مغ ككفقا لسا سبق فإف السسارسة السيشية لمخجمة االجتساعية تيجؼ إلى السداعجة      
 1حجة السذكبلت التي تحػؿ دكف اشباع االنداف الحتياجاتو.

إف ما يتعخض لو االنداف في الحخكب كالشداعات السدمحة مغ تذخد كندكح كفقخ كفقجاف لؤلسخ       
كبتخ لؤلعزاء كانييار لمخكح السعشػية كما إلى ذلظ مغ مآسي كفػاجع كما يتختب عمييا مغ آثار 

جػانب الشفدية كاالجتساعية كالرحية كاالقترادية، كىي تسثل بحلظ كػارث كأزمات تقع تصاؿ كافة ال
عمى االفخاد كالجساعات كالسجتسعات الستزخرة مسا يحتع عمى الخجمة االجتساعية أف تتجخل تجخبًل 
عمسيا مشطسًا لحساية ىؤالء الشاس بسا يعسل عمى تحديغ مدتػػ ضخكفيع كأدائيع االجتساعي كيعيج 

 يع تػازنيع في أسخع كقت.ل

كبشاء عمى ما تقجـ كاف التجخل السيشي لمخجمة االجتساعية لسػاجية اآلثار الشاجسة عغ الحخكب      
حاجة ضخكرية كذلظ باستخجاـ آليات التجخل الدخيع كالفػرؼ كىػ مجخل يعبخ عشو العبلج القريخ 

را كادرس ؼيسا بعج كمبجأ إنقاذ ما يسكغ بعيجا عغ خصػات التجخل التقميجية مع االخح بسبجأ ساعج فػ 
 إنقاذه.

كمغ ىحا السشصمق ىشاؾ اعتبارات يجب عمى االخرائي االجتساعي مخاعاتيا عشج التجخل        
السيشي في مػاجية االزمات كالكػارث كاخز بالحكخ تمظ الشاجسة عغ الحخكب كيسكغ تمخيريا في 

 2اآلتي:

                                                             
1

112، ص:2000طلعت مصطفى السروجً، الخدمة االجتماعٌة األسس النظرٌة والممارسة، اإلسكندرٌة، المكتب الجامعً الحدٌث، -1   
2

مة االجتماعٌة، مكتبة االنجلو المصرٌة، الماهرة، هشام سٌد عبد المجٌد واخرون، التدخل المهنً مع االفراد واألسر فً إطار الخد-2 

22، ص:2008  
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خريغ لؤلخرائي االجتساعي إذ يسيمػف اليو ألنيع عشج حجكث الكارثة تكػف تبعية الستز .1
يذعخكف بالحاجة لسداعجتو، كعمى االخرائي االجتساعي أف يداعجىع عمى مداعجة أنفديع 

 في مػاجية آثار الكارثة مسا يديج مغ اعتسادىع عمى أنفديع كتقل درجة تبعيتيع لو.

ب تكػف السقاببلت متبلحقة ال التجخل السيشي عشج الكػارث دائسا ما يكػف حاضخا كليحا الدب .2
 يفرل بيشيا الكثيخ مغ الػقت.

 يكػف التجخل أكثخ نجاحا عشجما يبجأ مع بجاية ضيػر الكارثة اك االزمة. .3

 األخح بسبجأ الدخعة لتقجيع السداعجة لمستزخريغ بسا يعسل عمى استعادتيع لتػازنيع. .4

 ي حاالت الخصػرة.عمى االخرائي االجتساعي أف يمتـد بالرخاحة مع الستزخريغ ف .5

يسكغ االستعانة بفخيق عسل لمتجخل السيشي كالتعامل مع الحاالت التي تحتاج إلى السداعجة  .6
 قج يذسل عجد مغ الستخرريغ كفقا لشػع الكارثة اك األزمة.

 الحاضخ ىػ األساس لسػاجية الحالة فبل مكاف لجراسة الساضي القجيع. .7

لسيشي لسػاجية الكػارث كاألزمات في زمغ الحخكب كسا أف ىشاؾ متصمبات تشطيسية في التجخل ا
 مسكغ تمخيريا كاالتي:

تبديط اإلجخاءات بحيث يتع تقجيع الخجمات الفػرية دكف اخزاع إجخاءاتيا لقػاعج السيشة  .1
 التقميجية.

تفػيس الدمصة لؤلخرائي االجتساعي لكي يدتصيع الؿياـ بجكره بدبلسة كسخعة بسا تقتزيو  .2
 ضخكؼ السخحمة.

 ة استسخار تقجيع الخجمات عمى مجار الداعة إلى حيغ انتياء االزمة اك الكارثة.ضخكر  .3

 الخجمات العيشية كالسادية كاجبة التشفيح فػرا دكف انتطار. .4

بعس السػاقف تتصمب فخض الخجمة عمى العسيل إذا استجعى االمخ كذلظ مغ اجل  .5
 مرمحتو.



 
 

 

مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية   العدد التاسع             
                         

2020يونيو   

120 

 1ؼ ألماكغ الكػارث.تػفيخ اإلمكانيات التي تداعج عمى سخعة التشقل الفػر  .6

بشاء عمى ما تقجـ فإف التجخل السيشي لسػاجية االزمات كالكػارث في زمغ الحخكب يعج أسمػب مغ 
أساليب العبلج القريخ الحؼ ارتكد عمى أسذ نطخية كضعت لحلظ كقج قجمت كإشار لسػاجية 

 السػاقف الصارئة في حياة االنداف.

ي االجتساعي السعج لمعسل في مجاؿ االزمات كسا أف ىشاؾ صفات كجب تػفخىا في االخرائ
 كالكػارث تتمخز في االتي:

أف تكػف لجيو خرائز انفعالية يتسثل في رباشة الجأش كىجكء االعراب كالقجرة عمى  .1
 امتراص التػتخ.

 دقة االدراؾ كسخعة المسح كسخعة اتخاذ القخارات الحاسسة. .2

 الفيع الػاعي لترشيفات الكػارث كآثار كل مشيا. .3

 2اية تامة بسرادر الخجمات ككيؽية استثسارىا.در  .4

بشاء عمى ما تقجـ فاف التجخل السيشي لمخجمة االجتساعية في مػاجية اآلثار الشاجسة عغ الحخكب 
يدعى إلى التأثيخ اإليجابي كالفعاؿ عمى مدتػػ الفخد كالجساعة كالسجتسع كىػ يعبخ عغ نسط 

 ي بيجؼ تقجيع السداعجة الفػرية لزحايا الحخكب.العسميات كاإلجخاءات العبلجية في إشار شسػل

كفي ىحا اإلشار يسكغ تدميط الزػء عمى مخاحل التجخل السيشي لمخجمة االجتساعية في مػاجية 
 3االزمات كالكػارث كسا يمي:

تدتمـد عسمية التجخل في االزمات تقجيخ كبل مغ السػقف االزمػؼ  -مخحمة تقجيخ السػقف:  .1
 التعخؼ عمى عجة نقاط تتمخز في: كدرجة خصػرة مغ خبلؿ

 معخفة شبيعة االزمة. . أ

                                                             
1

262، ص:1998دمحم السٌد فهمً، أسس الخدمة االجتماعٌة، المكتب الجامعً الحدٌث، اإلسكندرٌة، -1   
2

234، ص:2009عبد المنعم ٌوسف السنهوري، خدمة الفرد االكلٌنٌكٌة، المكتب الجامعً الحدٌث، الماهرة، -1   
3

أسالٌب ادارتها، لدرء مخاطرها والتدخل المهنً للخدمة االجتماعٌة لمواجهتها، المبس للخدمات  –الم شتوان، الكوارث واألزمات علً س-2 

153، ص:2019 – 2018اإلعالمٌة، بنغازي،   
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 جسع البيشات كالسعمػمات عشيا. . ب

 معخفة الستأثخيغ باألزمة كعسق تأثيخىا. . ج

 التعخؼ عمى السداعجات التي حرل عمييا الستأثخكف باألزمة. . د

ىشا يتع التعخؼ عمى مػاشغ القػة لجػ الستزخريغ مغ  -مخحمة التخصيط لمتجخل العبلجي:  .2
زمة كحلظ تحجيج اإلمكانيات كالسػارد التي يسكغ االستفادة مشيا في عسمية التجخل السيشي اال

 كسا يتع تحجيج األىجاؼ العبلجية التي يدعى االخرائي االجتساعي إلى تحؿيقيا.

كىشا يتع البجء في تشفيح خصة التجخل السيشي مع  -مخحمة التجخل العبلجي وتشفيح الخصة:  .3
 فقا لسقتزيات الػاقع.مخاعاة كضح بجائل ك 

كىي السخحمة التي تخف فييا حجة السذاعخ  -مخحمة التػصل لحل الكارثة او االزمة:  .4
 الدمبية كييجأ فييا الستزخريغ بسا يداعجىع عمى مػاجيتيا.

كىشا يتع تحقيق أىجاؼ التجخل السيشي كالعسل عمى  -مخحمة تقػيع وانياء التجخل السيشي:  .5
 تجخل.تقػيسو كمغ ثع إنياء ال

تأسيدا عمى ما سبق تتحجد أدكار االخرائي االجتساعي في مػاجية االزمات كالكػارث تحجيجا تمظ 
 1-الشاجسة عغ الحخكب كاآلتي: 

 الجراسة االستصبلعية الفػرية التي تزسغ معخفة سخيعة ككاضحة الحتياجات الحالة. .1

 تيجة الحخكب.العسل عمى تحؽيف حجة السذاعخ الدمبية كالتػتخ لجػ الستزخريغ ن .2

 تقجيع السداعجات العيشية الفػرية التي يحتاجيا الستزخريغ. .3

 استثارة مػاشغ القػة لجػ الستزخريغ كالعسل عمى تجعيسيا. .4

 ارشاد كتػجيو أسخ الزحايا لحالة ذكييع مع تقجيع السعػنة الشفدية السشاسبة. .5

                                                             
1

58كره، ص:هشام سٌد عبد المجٌد وآخرون، التدخل المهنً مع األفراد واألسر فً إطار الخدمة االجتماعٌة، مرجع سبك ذ-1   
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 تحػيل الحاالت الستزخرة فػرا إلى السؤسدات الستخررة. .6

خبلؿ استعخاض أىع اآلثار االجتساعية الشاجسة عغ الحخكب تبيغ لشا حجع التكمفة ختاما كمغ 
اإلندانية ليا بسا سببتو مغ ضحايا كميجخيغ كمعاقيغ كفقخاء حيث أف ىحه السآسي كالفػاجع ستمقي 

بطبلليا عمى مدتقبل األجياؿ القادمة بسا تخمفو مغ دمار كاستشداؼ لمسػارد كتفدخ لمؿيع كتفكظ 
 عي.اجتسا

ككفقا لسا تقجـ فإف الخجمة االجتساعية أصبحت مدؤكلة بأف تقػـ بتصػيخ اساليبيا كشخقيا كاستحجاث 
السجاالت لتػاكب متصمبات السجتسع كحاجاتو كليكػف ليا دكر فعاؿ في الحج مغ ىحه اآلثار كالعسل 

 عمى التحؽيف مغ حجة ىحا الػاقع كحل السذكبلت الشاتجة عشو.

 :التػصيات

 ل العخض الدابق تػصي الباحثة باآلتي:مغ خبل 

العسل عمى تجعيع دكر الخجمة االجتساعية في مػاجية آثار الحخكب كالشداعات السدمحة كذلظ مغ  -1
 خبلؿ تجريب االخرائييغ االجتساعييغ العامميغ في ىحا السجاؿ.

 لسػاجيتيا.إجخاء الجراسات عمى آثار الحخكب ككيؽية تفعيل التجخل السيشي لمخجمة االجتساعية  -2

العسل عمى تصػيخ كميات كأقداـ الخجمة االجتساعية مغ حيث السشاىج كآليات التجريب بسا يحقق  -3
 االعجاد السيشي الجيج لؤلخرائييغ االجتساعييغ.

العسل عمى نذخ الػعي كذلظ بتعجيل األفكار كاالتجاىات كتشسية ركح الػالء كاالنتساء لجػ أفخاد  -4
السحاضخات ككسائل االعبلـ كالتي تجعع بجكرىا الشدق الؿيسي السجتسع مغ خبلؿ الشجكات ك 

 لمسجتسع بسا يحج مغ انتذار ثقافة العشف.

إقامة بخامج اجتساعية متخررة بجعع الفئات الستزخرة مغ الحخكب كالشداعات السدمحة  -5
 كالعائبلت الشازحة كضحايا االشتباكات كاألرامل كاأليتاـ كغيخىع.

اتخاذ القخار عمى ضخكرة تصبيق تذخيعات حقػؽ االنداف كالسعاىجات حث القائسيغ عمى مخاكد  -6
 الجكلية ؼيسا يخز ضحايا الحخكب.
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العسل عمى تحميل كتقػيع الدياسات االجتساعية لتحجيج مجػ فاعميتيا في حاؿ حجكث االزمات  -7
 كالكػارث كمغ ثع العسل عمى تعجيميا.

 :السخاجع

اقع الصفػلة في الجكؿ العخبية، دار الذخكؽ، احسج عمى، أشفاؿ حاصختيع الحخب دراسة ك  .1
 .2005القاىخة، 

احسج الدشيػرؼ، مجاخل كنطخيات كنساذج السسارسة السعاصخة لمعمػـ االجتساعية، القاىخة،  .2
 .1418دار الشيزة العخبية، 

كليج نبيل، استخاتيجية الرخاعات كالحخكب البذخية، مكتبة االنجمػ السرخية، القاىخة،  .3
2006. 

 .2001لػىاب الكالي، السػسػعة الدياسية، السؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخ، بيخكت،عبج ا .4

دمحم تػصيل، عمع االجتساع الدياسي، قزايا العشف كالحخب كالدبلـ، دار السدتقبل، عساف،  .5
1998. 

غارة مػسى، كضع األشفاؿ في ضل الشداعات السدمحة، مجمة الصفػلة كالتشسية، العجد التاسع،  .6
 .2000، 3مجمج 

ىجػ زريق، االزمة المبشانية كآثارىا عمى بشية األسخ المبشانية، مشتجػ الفكخ العخبي، عساف  .7
،1988. 

 ، مكتب اليػنيدف اإلقميسي، عساف.2005الصفػلة ميجدة، كضع األشفاؿ في العالع  .8

أشخؼ عسخاف، جخيسة تجشيج األشفاؿ كاستخجاميع في االعساؿ الحخبية في القانػف الجكلي  .9
 .2015(، 6جشائي بحث مشذػر في مجمة العمػـ القانػنية، كمية القانػف تخىػنة، عجد )ال

حدشيغ السحسجؼ بػادؼ، حقػؽ الصفل بيغ الذخيعة اإلسبلمية كالقانػف الجكلي، دار  .10
 .2005الفكخ الجامعي، اإلسكشجرية، 
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ع، دراسات في قزايا التشسية كمذكبلت السجتس –دمحم شفيق، التشسية االجتساعية  .11
 .1994السكتب الجامعي الحجيث، اإلسكشجرية، 

، مخكد رصج 2009الشدكح الجاخمي، السمخز العالسي لبلتجاىات كالتصػرات لمعاـ  .12
 .2010الشدكح الجاخمي، مجمذ البلجئيغ الشخكيجي، 

دمحم عبج السشعع عامخ، اإلرىاب الرييػني كمأساة البلجئيغ الفمدصيشية، السكتبة  .13
 .2002، االكاديسية، القاىخة

حسدة كخيع دمحم كاخخكف، الفقخ كالغشى في الػشغ العخبي، بيت الحكسة، بغجاد،  .14
2002. 

 .2005دمحم الخماني، الفقخ حؿيقتو كاسبابو، دار الػرقات العمسية، الخياض،  .15

بالقاسع سبلششية، سامية الحسيجؼ، العشف كالفقخ في السجتسع الجدائخؼ، دار الفجخ،  .16
 القاىخة.

خكحي، الخجمة االجتساعية األسذ الشطخية كالسسارسة، شمعت مرصفى ال .17
 .2000اإلسكشجرية، السكتب الجامعي الحجيث، 

ىذاـ سيج عبج السجيج كاخخكف، التجخل السيشي مع االفخاد كاألسخ في إشار الخجمة  .18
 .2008االجتساعية، مكتبة االنجمػ السرخية، القاىخة، 

لسكتب الجامعي الحجيث، اإلسكشجرية، دمحم الديج فيسي، أسذ الخجمة االجتساعية، ا .19
1998. 

عبج السشعع يػسف الدشيػرؼ، خجمة الفخد االكميشيكية، السكتب الجامعي الحجيث،  .20
 .2009القاىخة، 

أساليب ادارتيا، لجرء مخاشخىا كالتجخل  –عمي سالع شتػاف، الكػارث كاألزمات  .21
 – 2018مية، بشغازؼ، السيشي لمخجمة االجتساعية لسػاجيتيا، الؿبذ لمخجمات اإلعبل

2019. 
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اإلرشاد الشفدي في تشسية ميارات السػىػبيغ والستفػقيغ مغ شمبة مخحمة  جدور بخام
 التعميع األساسي .

 ليام يػنذ رمزان السرخي  الجكتػرة/

 قدع رياض األشفال ـ كمية التخبية                                                    

 جامعة بشي وليج                                                  

 مقجمة :      

يعج السػىػب ثخكة كششية ككشدا ألمتو كعامبل مغ عػامل نيزة مجتسعو فى مجاالت الحياة    
العمسية كالسيشية كالفشية كمغ تع فاف استغبلؿ قجراتو استغبلال فكخيا كتخبػيا يعج ضخكرة حتسية كلعل 

نفعا كاعع فائجة  أفزلالثخكة البذخية  أفعمى  خالتي تذيكبيخ بالسدمسة البجييية  الجسيع يؤمغ الي حج
استغبلليا لحا يبلحع اليػـ  كأحدغ إعجادهما ارتقى  إذا األخخػ عائجا مغ جسيع الثخكات السادية  كأكثخ،

  بيغكالسػىػ الستفػقيغ  األبشاءكالبمجاف في الكذف عغ  األمعبذكل ضاىخ تدابق السجتسعات كسعي 
،كانيا تتقجـ عمى غيخىا بعقػؿ  السبجعيغ  بعجد السػىػبيغتعمػ  أنساتمظ الجكؿ  أدركتكرعايتيع فمقج 

الصمبة الستفػقيغ يدتصيعػا شق شخيقيع بأنفديع  إفكقج يعتقج البعس ، عمسائيا كمفكخييا كمختخعييا 
بيؤال الصمبة الحيغ  مغ دكف عشاء اك اية مداعجة خاصة كقج يذظ البعس اآلخخ بججكػ االىتساـ

 مشحػا قػة كقجرة لع تسشح لغيخىع.

 (1997)الخصيب كالحجيجؼ :    

عكذ ذلظ تساما حيث كذفت حقائق عمسية كأرقاـ  أثبتتلكغ الجراسات التخبػية الستتابعة       
 % مغ ىؤالء الصمبة لجييع20 أف إلىالدخكر  أشارتىؤالء الصمبة الستفػقيغ كقج  إىساؿمخيفة سببيا 

مذكبلت نفدية كاجتساعية زانو يػجج بعس الستفػقيغ في السدتذؽيات العقمية كسا يػجج البعس 
 (34:1998 ،)الدخكر. اآلخخ في الدجػف 
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كأكجت العجيج مغ الجارسات عمى أىسية التعخؼ عمى السذكبلت التي يعاني مشيا الستفػقيغ        
 أفكانبثت ىحه الجراسات ، استسخار إبجاعاتيع  تعػؽ إنتاجيع اإلبجاعي كتحػؿ دكف  التيكالسػىػبيغ 

حاجة ىحه الفئة مغ الصمبة إلي الخعاية كاالىتساـ كاإلرشاد كالتػجيو ال تقل عغ حاجة الصمبة العادييغ 
تقترخ عمى  كأف اإلخفاؽ في مداعجتيع لبمػغ أقرى شاقاتيع ربسا تعتبخ مأساة  ،كسا اف رعايتيع ال

ة كالتعميسية التى تعشى بتشسية استعادتيع العقمية كمػاىبيع الخاصة حدب البخامج التخبػي إعجادمجخد 
كإنسا ىحه الخعاية يجب اف تكػف شاممة مغ جسيع الشػاحي العقمية كالسعخؼية كالجدسية كالسداجية 
كاالنفعالية كالشفدية كاالجتساعية كبسا يحقق لذخرياتيع الشسػ الستكامل الستػازف كحتى تدتسخ 

  .( 2005022)الذػبكي : كإبجاعوتسيده السػىػب في 

الصمبة السػىػبيغ يػاجيػف في سغ السخاىقة نفذ السذكبلت  أف إلىالشفدي  األدبكسا يذيخ       
ىشاؾ بعس السذكبلت كالحاجات التي تبخز لجػ السػىػب  أف إال ف العاديػ يػاجييا الصمبة  التي

كحتى  األسخيةبعبلقاتو  أكتػقعات الػالجيغ بالبيئة السجرسية اك  أماكتتعمق  كأكضح اكبخ بذكل
)الخيحاني الشقج.مذكبلت داخمية السرجر مثل الدعي نحػ الكساؿ كالحداسية العالية كالسبالغة في 

 إفكنطخا الف الصمبة السػىػبػف يشتسػف الى فئة ذكػ االحتياجات الخاصة فاف مغ حقيع  (1998:30
 كذكييعقجراتيع كىع يذكمػف تحجيا خاصا لسعمسييع  تشدجع مع متكافئةعمى فخص تخبػية  ف يحرمػ 

 إال أنيعكميسا اختمف السػىػبػف عغ غبخىع مغ الصمبة  أخخػ كلمسخشجيغ الشفدييغ مغ جية 
 (2010:322)الخيحاني  .يذاشخكنيع الكثيخ مغ الرفات كالخرائز العادية

 اإلرشاديةالبخامج  إعجاد إلىخكرة كلؤلخح بيج الصمبة السػىػبيغ إلى بخ األماف الشفدي، جأت الز      
التي تتشاسب كخرائريع الشفدية، "فقج ركدت السبادرات العالسية في تصػيخ معاييخ جػدة بخامج 
السػىػبيغ عمى عجة معاييخ كاف مغ ضسشيا اإلرشاد كالتػجيو الشفدي كاالجتساعي كالتخبػؼ كيعتبخ 

لخعاية الكاؼية مغ السحيصيغ بيع، كتقبُُّميع كتمبية السػىػبػف مغ الفئات السعخضة لمخصخ إذا لع يججكا ا
احتياجاتيع السختمفة، كتصػيخ شخؽ تعميسيع كمحاكلة إرشادىع كإرشاد السحيصيغ بيع نفديًا نطخًا لمحالة 

كمغ ىحا السشصمق فإف األمخ يتصمب معخفة دكر ،  الػججانية االنتقالية التي تسيدىع عغ العادييغ
 متأخخاكالستفػقيغ  غلمسػىػبي اإلرشاديةصمبة السػىػبيغ كقج بجا االىتساـ بالحاجات البخامج اإلرشادية  لم

التخبػية كالتعميسية كيعػد الفزل بجاية فى اثارة  عبحياتيمغ ثبلثة عقػد مغ بجاية االىتساـ  بأكثخ
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الزؤ عمى التي ساىست في تدميط  (،ليتا ىػليشغػيخث)لمباحثة كالسخبية  اإلرشاديةاالىتساـ بحاجاتيع 
 . كاإلرشاديةىحه الفئة كإحجػ الفئات الخاصة مغ الشاحيتيغ التخبػية 

 مذكمة البحث:

جدِء أساسيا مغ بخامج السػىػبيغ كالستفػقيغ كرعايتيع سػاء كاف البخنامج  اإلرشادتعج خجمات      
عيسو بخجمات فانو يبقى قاصخا عغ تمبية حاجات الصمبة ما لع يتع تجتدخيعيا  أكالتخبػؼ إثخائيا 

كشسػحاتيع كعبلقاتيع السدتقبمية  لئلنجاز دافعتييعكإىساؿ ىحه الخجمات يؤثخ عمى  إرشادية، 
الستفػقيغ  إرشاد آفكحيث ،  راسي كالسيشيجكنجاحيع ال الدػؼ كتقجيخىع لحاتيع كنسػ مػاىبيع بالذكل 

 إلىكيخجع ذلظ  ،لخيارؼ ا اإلرشادبؿية الفئات مغ حيث استخجاـ شخؽ  إرشادكالسػىػبيغ مثمو مثل 
في  الحثكانجح الصخؽ في عبلجيا كتتسحػر مذكمة  كأسبابيانػع السذكمة التي يعاني مشيا السػىػب 

 .  ( ؟ الصمبة السػىػبيغ ميارات شسيةتي فاإلرشادية بخامج  ال)ماىػ دكر  يالتالالتداؤؿ 

 البحث : أىسية

داخل  اإلرشادية الشفديةالبخامج  أىسيةككحلظ  فئة الصبلب الستفػقيغ ألىسيةالبحث  أىسيةتخجع    
  : في الشقاط التالية  تحجيجىاالبيئة السجرسية كيسكغ 

 .تشاسب الصمبة السػىػبيغ كالستفػقيغ  إرشاديةاستحجاث بخامج  أىسيةعمى  ػءتخكيد الز-1

مغ الصمبة  تػجيو نطخ القائسيغ عمى العسمية التعميسية بزخكرة االىتساـ السبكخ بيحه الذخيحة-2
 .ليع  اإلمكانياتكتػفيخ كل 

الشفدي كالجعع الشفدي ككفقا  اإلرشاديدايخ ىحا البحث االتجاىات الحجيثة في مجاؿ  -3
 أىسية إلىيذيخ  الحؼالشفدي بػزارة التعميع  كاإلرشادع عيشادؼ بيا مكتب الج إلىلتػجييات 

 دكر السخشج الشفدي داخل السجرسة .
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 البحث :أىجاف 

 ا السػىػبيغ  داخل السجرسة يعاني مشيا الصمبة الستفػقيغ ك  عمى السذكبلت التي التعخؼ. 

  تقف دكف ؾياـ السخشج الشفدي الؿياـ بجكره داخل السجرسة  التيالتعخؼ عمة العػائق. 

 رات الصمبة السػىػبيغجالتي تداعج في تشسية ميارات كق اإلرشاديةالبخامج  التعخؼ عمى دكر. 

 خحات التي تديع في جعل البخامج االرشادية اكثخ فاعمية ككثخ فائجة في التعخؼ عمى السقت
 .ىح السجاؿ 

  تداؤالت البحث:

 ؟ا السػىػبيغ  داخل السجرسة يعاني مشيا الصمبة الستفػقيغ ك  ماىي  السذكبلت التي 

 ؟تقف دكف ؾياـ السخشج الشفدي الؿياـ بجكره داخل السجرسة  التيىي العػائق  ما 

 ؟رات الصمبة السػىػبيغ جالتي تداعج في تشسية ميارات كق اإلرشاديةلبخامج ىػ دكر ا ما 

  ماىي  السقتخحات التي قج تديع في جعل البخامج االرشادية اكثخ فاعمية ككثخ فائجة في ىح
 ؟السجاؿ 

 مرصمحات البحث:

خ مغ عمى أنيع " األشفاؿ كالذباب الرغار الحيغ يستمكػف كاحجة أك أكثيعخؼ  -: الستفػقيغ 
القجرات الستصػرة بذكل الفت عغ أقخانيع في السخحمة العسخية كالتعميسية أك مغ يتػسع فييع تشسية ىحه 
القجرات . كىحا التعخيف يذجع السجارس عمى التخكيد عل الستعمسيغ السػىػبيغ أك الستفػقيغ بالشدبة 

ؼ أضيخ قجرة متصػرة بالفعل أك ألقخانيع في نفذ السخحمة العسخية أك الجراسية، كىػ يتزسغ الصفل الح
يتػسع ؼيو تشسية ىحه القجرة أيًا كانت شبيعة ىحه القجرة كسا أف ىحا التعخيف يتشاقس مع الخؤية 

 % الحيغ يسثمػف صفػة التبلميح10 – 5التقميجية التي تشطخ لمسػىػبيغ كالستفػقيغ عمى أنيع ندبة الػ 
  (.Leading Teacher for Gifted and Talented, 2007: 2في السجرسة )
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كيعخؼ السػىػبيغ بانيع ىع الحيغ يسمكػف استعجادات فصخية كقجرات غيخ عادية اك اداء متسيد عغ 
 ، (12:2009بؿية اقخانيع في مجاؿ اكاكثخ مغ السجاالت التي يقجرىا السجتسع. )الكيبلني .

نػاع الشذاط التي تقخر اتخاذىا يعخؼ البخنامج اإلرشادؼ بأنو البشياف الكمي أل البخامج االرشادية :
لمؿياـ بعسل إرشادؼ معيغ اك ىػ بياف عغ السػاقف كاألىجاؼ كالسذكبلت كالحمػؿ اإلرشادية السقتخحة 

 . لسقابمة ىحه السذكبلت

بأنو "بخنامج عمسي مخصط كمشطع لتقجيع مجسػعة   (البخنامج اإلرشادؼ1986يعخؼ حامج زىخاف ) -
اشخة ك غيخ السباشخة فخديا ك جساعيا لمسدتخشجيغ ليجؼ مداعجتيع في مغ الخجمات اإلرشادية السب

تحقيق الشسػ الدػؼ كتحقيق الرحة الشفدية ك التػافق الشفدي التخبػؼ االجتساعي بذكل سميع حيث 
يقػـ بإعجاده ك تخصيصو كتشفيحه فخيق مغ السختريغ في العسل اإلرشادؼ . السخشج الشفدي 

االجتساعي مجيخ السجرسة معمع السخشج أكلياء األمػر أؼ أف بخنامج  األخرائي الشفدي األخرائي
التػجيو ك اإلرشاد الشفدي كباالخترار ماذا كلساذا ككيف كمغ ك أيغ كمتى عسمية اإلرشاد 

  (1994: 34)زىخاف،.   الشفدي

 ف السػلبة :يتعخ 

دبية أك عمسية كمغ قج بخزت عجة تعخيفات مشيا تعخيفات عامة كتعخيفات مختبط بسجاالت ا     
التعخيفات العامة ،تسيد انداف ما في فغ مغ الفشػف المتبلكو استعجادات معيشة تيدخ لو الشبػغ كالتسيد 

 (1995:167في فئة إذا ما كججت السحفدات السشاسبة .  )حشػرة ،

 Superior تتعجد السرصمحات التي تعبخ عغ مفيػـ الصفل السػىػب، مثل مرصمح الصفل الستفػؽ  
Child كالصفل العبقخؼ ، Genius Childكالصفل الستسيد ، Talented Child كيعتبخ مرصمح ،

 (.1999ىػ أكثخ السرصمحات شيػعًا. )فاركؽ الخكساف،  Gifted Child الصفل السػىػب
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ـ( الستفػؽ بأنو: "الصفل الحؼ يعتبخ فػؽ العادة بالشدبة لعجد مغ 1973كيعخؼ كارتخ جػد )   

جرات، خاصة تمظ الستعمقة باألشفاؿ الحيغ يبجكف قجرات ذكاء مسيدة، كتصػر اجتساعي الرفات كالق
 . (1992كعزػؼ أكثخ مغ العادؼ.  )أبػ سساحة كآخخكف، 

في معجع كبدتخ إلى مغ لجيو قجرة أك استعجاد شبيعي، كسا  Talented كيذيخ مرصمح مػىػب    
خ إلى مغ لجيو قجرة أك استعجاد شبيعي، كلعل يذي Gifted يحكخ ىحا السعجع إلى أف مرصمح متفػؽ 

 .(Webster, 1979) .ذلظ يذيخ إلى استخجاـ مرصمحي متفػؽ كمػىػب كستخادفيغ

أما في السعاجع العخبية فتذيخ كمسة مػىػب إلى أنيا "خاصية ترف الفخد الحؼ يكػف لجيو قجرة      
يرف ىحا الفخد، إال أنو غالبًا ما  عالية غيخ عادية، كحتى اآلف لع يدتقخ عمى معجؿ ذكاء معيغ

درجة فسا فػؽ، كعادة ما يقتخف ىحا السدتػػ العقمي باالبتكار أك يدتخجـ كسعيار لو،  120يكػف مغ 
 (1987مع كجػد بعس الخرائز األخخػ لجػ الفخد".)األشػؿ،

بة تعتبخ قجرة أك اس      تعجادًا فصخيًا لجػ كبذكل عاـ تتفق السعاجع العخبية كاإلنجميدية عمى أف السـػ
الفخد، أما مغ الشاحية التخبػية كاالصصبلحية فيشاؾ صعػبة في تحجيج كتعخيف السرصمحات الستعمقة 
بة، فتبجك أكثخ تذعيبًا كيدػدىا الخمط كعجـ الػضػح في استخجاميا، كيعػد ذلظ إلى  بسفيػـ السـػ

بة تعخيف ،تعجد مكػنات السػىب مكتب التخبية الحؼ تبشاه التذخيع  كمغ أكثخ التعاريف شيػعًا لمسـػ
ـ، كالحؼ أصبح يعخؼ بعج ذلظ بتعخيف 1971الفيجرالي لؤلفخاد السػىػبيغ في الػاليات الستحجة عاـ 

ميخالنج كالحؼ يقػؿ بأف األشفاؿ السػىػبيغ أك الستسيديغ ىع الحيغ يتع الكذف عشيع مغ قبل أشخاص 
اضحة كمقجرة عمى اإلنجاز السختفع كيحتاج ىؤالء ميشييغ كمتخرريغ، كالحيغ تكػف لجييع قجرات ك 

األشفاؿ إلى بخامج تخبػية خاصة، كخجمات أكثخ مغ تمظ السقجمة لمصبلب العادييغ في بخامج السجرسة 
العادية، مغ أجل تحقيق مداىساتيع لحكاتيع كلمسجتسع، كىؤالء األشفاؿ باإلضافة إلى أنيع يتستعػف 

ديسي، فإنيع يبخزكف في كاحجة أك أكثخ مغ القجرات التالية: )قجرة بجرجات عالية مغ التحريل األكا
قجرة ؾيادية، إنجاز فشي أك برخؼ،   -تفكيخ إبجاعي أك إنتاجي -استعجاد أكاديسي محجد -عقمية عامة

السػىػب إذف ىػ (. 2000، الدخكر،1999الحخكب  -1998قجرة حخكية )ميكانيكية(. )الدخكر،
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سيدًا، مقارنة مع السجسػعة العسخية التي يشتسي إلييا، في كاحجة أك أكثخ مغ الفخد الحؼ يطيخ أداء مت
 :األبعاد التالية

 (.القجرة العقمية العالية )حيث تديج ندبة الحكاء عغ انحخاؼ معيارؼ كاحج أك انحخافيغ معيارييغ. 1

  .القجرة اإلبجاعية العالية .2

  .القجرة عمى التحريل األكاديسي السختفع .3

 .القجرة عمى الؿياـ بسيارات متسيدة، )مػاىب متسيدة كالسيارات الفشية أك الخياضية آك المغػية .4

القجرة عمى السثابخة كااللتداـ، كالجافعية العالية، كالسخكنة، كاالستقبللية في  .5
 .)1998)الخكساف،   شخرية عقمية تسيد السػىػب عغ غيخه(  التفكيخ...)كدسات

بأف ىشاؾ تجاخبًل في استخجامات السرصمحات لمجاللة عمى   يسكغ االستشتاج قالسشصم مغ ىشا    
نفذ الفئة أحيانًا، عمى فئات متقاربة في الخرائز كالدسات العامة. لحلظ، فإف استخجاـ مرصمح 

بة ربسا يكػف أكثخ دقة  .السـػ

 : ـالخرائز السعخفية واالنفعالية لمسػىػبيغ والستفػقيغ

السػىػبػف كالستفػقػف عقميًا بخرائز سمػكية معخؼية تسيدىع عغ أقخانيع في  يتسيد األشفاؿ     
مخحمة مبكخة مغ نسػىع. كتمعب التشذئة األسخية كالطخكؼ السحيصة دكرًا ىامًا في استسخار تشسية ىحه 

 .الخرائز بدبب حداسية السػىػب كالستفػؽ، كقج تؤدؼ إلى جعميا قػػ سمبية معيقة لمتعمع
بة كالتفػؽ عشج كاألشفاؿ ال  سػىػبػف كالستفػقػف ليدػا مجتسعًا متجاندًا، فكمسا ازدادت درجة السـػ

 .الفخد ازدادت درجة تفخده عغ غيخه
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 :يمي ومغ أبخز الخرائز السعخفية لمسػىػبيغ والستفػقيغ ما

المغػية  إدراؾ الشطع الخمدية كاألفكار السجخدة: فيع يطيخكف قجرة فائقة عمى تعمع الشطع   -:أكال
كالخياضية كمعالجتيا في مخحمة مبكخة مغ العسخ، كسخعاف ما ُيعخفػف لجػ الػالجيغ كالسعمسيغ 

 .بسياراتيع في ىحه الجػانب

حب االستصبلع: فيع يكذفػف في سغ مبكخة عغ رغبة قػية في التعخؼ عمى العالع مغ -ثانيًا: 
غيخ مشدجسة مع مدتػاىع العسخؼ أك  حػليع كفيسو مغ خبلؿ قػة مبلحطتيع كشخحيع تداؤالت تبجك

 الرفي األمخ الحؼ يتصمب ججية الخاشجيغ في االستجابة ليحه التداؤالت التي تعتبخ عشرخًا ىامًا في
 .بشاء الذخرية االستكذاؼية كتقػيتيا لجػ الصفل

ء بصخيقتو االستقبللية: فالسػىػب كالستفػؽ يتسيد بشدعة قػية لمعسل مشفخدًا كالكتذاؼ األشيا -ثالثًا:
الخاصة بأقل قجر مغ التػجيو مغ قبل السعمسيغ أك الػالجيغ، كىحا يذيخ إلى كجػد دكافع داخمية 

 .بجالً مغ الجكافع الخارجية التي تدتشج إلى أساليب السكافأة كالعقاب كسا ىػ لجػ الصالب العادؼ
كيد عمى السذكمة أك السيسة التي قػة التخكيد: فالسػىػب كالستفػؽ يتستع بقجرة فائقة عمى التخ  -رابعًا: 

يقػـ بسعالجتيا، كيخافق ىحه القجرة عمى التخكيد شػؿ مجة االنتباه. كتمعب ىحه القجرات دكرًا ميسًا في 
تحقيق إنجازات عمى مدتػػ السيشة أك التخرز في السدتقبل. كتذيخ الجراسات إلى أف العبلقة 

  .شخدية بيغ الحكاء كبيغ عجد ساعات التخكيد

قػة الحاكخة: يػصف األشفاؿ السػىػبػف كالستفػقػف باتداع معارفيع كعسقيا كقجرتيع عمى  -مدا: خا
 .. كتججر اإلشارة إلى أف الحاكخةاكتداب كع ىائل مغ السعمػمات حػؿ مػضػعات متشػعة كاختدانيا

عالية بيغ  القػية تعتبخ أعطع سبلح عقمي يستمكو الفخد. كتذيخ الجراسات إلى أف معامبلت االرتباط
 .الحكاء كالحاكخة كالشجاح في االمتحانات

الػلع بالسصالعة: يػصف ىؤالء األشفاؿ بأنيع ميػكسػ كتب مػلعػف بالقخاءة كقخاءاتيع  -سادسًا: 
متشػعة متبحخة، كيفزمػف قخاءة كتب في مدتػػ كتب الخاشجيغ. كسا أف استعجادىع لمقخاءة يطيخ في 

 .ثةسغ مبكخة قج يكػف في سغ الثال
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تشػع االىتسامات: فيع يترفػف بتشػع اىتساماتيع كىػاياتيع ككثختيا، كمغ أبخزىا تجسيع -سابعًا: 
 .األشياء كتختيبيا مثل الصػابع كالعسبلت القجيسة كالبصاقات البخيجية كالرخػر كالرػر كغيخىا

رة المفطية، كتكػف تصػر لغػؼ مبكخ: فيع يطيخكف مدتػيات متقجمة مغ التصػر المغػؼ كالقج -ثامشًا: 
حريمتيع مغ السفخدات متقجمة عمى أبشاء عسخىع أك صفيع، كيدتخجمػف تعابيخ لغػية في جسل مفيجة 

 .كتخاكيب معقجة، كيتدع سمػكيع المفطي بالصبلقة كالػضػح
أما الخرائز االنفعالية لمسػىػبيغ كالستفػقيغ فتتسثل في أنيع يتستعػف باستقخار عاشفي     

ذاتية، ككثيخكف مشيع يمعبػف أدكارًا ؾيادية عمى السدتػػ االجتساعي في شتى مخاحل كاستقبللية 
مغ األشفاؿ العادييغ كيبجكف سعجاء  كالعرابية الحىشيةدراستيع، كسا أنيع أقل عخضة لبلضصخابات 

 :يحبيع زمبلؤىع. كسا أنيع يترفػف بسا يمي

قػؼ لسفيػـ العجالة في عبلقاتيع مع اآلخخيغ،  : الشزج األخبلقي السبكخ: حيث يكػف لجييع إدراؾأوالً 
كيشذغمػف بشذاشات مختبصة بالعجالة االجتساعية كالسداكاة، كسا أنيع ييتسػف بسذكبلت اآلخخيغ 
كيسيمػف لتقجيع السداعجة ليع، كتكػف لجييع قجرات عمى التسييد بيغ الرػاب كالخصأ، كيتصػر لجييع 

أنيع يبالغػف في نقج الحات كنقج اآلخخيغ، كيفزمػف المعب مع نطاـ مغ الؿيع في مخحمة مبكخة، كسا 
  .مغ ىع أكبخ مشيع سشاً 

فيع يمجأكف إلى استخجاـ الشكتة البلذعة أك السبصشة، كقج يطيخ ذلظ مغ خبلؿ ثانيًا: حذ الجعابة: 
  .التػاصل المفطي أك عمى شكل رسػمات أك كتابات أك تعميقات ساخخة مغ دكف أف يقرج بيا

 .فيع يستمكػف قجرة غيخ عادية عمى التأثيخ عمى اآلخخيغ أك إقشاعيع أك تػجيييع -ًا: الكيادية:ثالث
رابعًا: الحداسية السفخشة كالحجة االنفعالية: فيع يطيخكف عادة حداسية شجيجة لسا يجكر حػليع، ككثيخًا 

العادييغ، كيتسيد ما يذعخكف بالزيق أك الفخح في مػاقف قج تبجك عادية لجػ غيخىع مغ األشفاؿ 
بعزيع بحجة االنفعاالت في استجاباتيع، األمخ الحؼ يعخضيع لسذكبلت في البيت كالسجرسة كمع 
الخفاؽ. كتعتبخ ىحه الدسة السطيخ األكثخ كضػحًا في الشسػ العاشفي لمصفل السػىػب كالستفػؽ، كىي 

بة   .القػة السحخكة لمسـػ
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يخ بسشصق كل شيء أك ال شيء، كأنيع يزعػف معاييخ كأبخز ما يسيدىع التفكخامدًا: الكسالية: 
متصخفة غيخ معقػلة، كيدعػف بذكل قيخؼ لبمػغ أىجاؼ مدتحيمة، كيؿيسػف ذكاتيع عمى أساس 

 ( . 2008)جخكف ،مدتػػ اإلنجاز كاإلنتاجية 

( أف الصبلب السػىػبيغ بحاجة إلى بخامج تخبػية كخجمات متسايدة عغ 2008كيخػ جخكاف )   
 . ج كالخجمات التقميجية الستػافخة في السجارس العاديةالبخام

 :بخامج إرشاد الصمبة السػىػبيغ والستفػقيغ  ثالثا:

اإلرشاد جدءًا أساسيًا مغ بخامج تعميع السػىػبيغ كالستفػقيغ كرعايتيع. كسػاء كاف  تسثل خجمات      
فإنو يبقى قاصخًا عغ تمبية  Acceleration أك تدخيعياً  Enrichment البخنامج التخبػؼ إغشائياً 

احتياجات الصمبة ما لع يتع تجعيسو بخجمات إرشادية مشطسة كمتكاممة. كذلظ ألف إىساؿ ىحه الخجمات 
برػرة سمبية عمى: دافعيتيع لمتعمع كاإلنجاز، كشسػحاتيع السدتقبمية، كتقجيخىع  –ال محالة– يؤثخ

نسػىع السيشي، كاختياراتيع الجراسية أك السيشية. كسا لحاتيع، كنسػىع العاشفي، كعبلقاتيع االجتساعية، ك 
أف خجمات اإلرشاد ضخكرية لسداعجة الصمبة السػىػبيغ كالستفػقيغ عمى التكيف مع حقائق عالسيع 
الخارجي التي تكػف محبصًة في بعس األحياف، كمع مكػنات عالسيع الجاخمي بسا يحػيو مغ قجرات 

     كدكافع كميػؿ كؾيع كاتجاىات.

 : خرائز بخنامج اإلرشاد    أواًل:

تطيخ السخاجعة الػاؼية لمكتابات كالجراسات الستعمقة بخجمات اإلرشاد لمصمبة السػىػبيغ       
كالستفػقيغ أف بخنامج اإلرشاد الستكامل كالفعاؿ يشبغي أف تتػافخ ؼيو مجسػعة مغ السػاصفات 

 كالذخكط مغ أىسيا:

مبشيًا عمى الحاجات التصػرية لمصمبة السػىػبيغ كالستفػقيغ، كقج سبقت أف يكػف البخنامج   -أ          
 اإلشارة إلى نسػذج مغ ىحه الحاجات في بجاية الفرل.

 أف يكػف البخنامج شامبًل يغصي جػانب الشسػ في السجاالت السعخؼية كاالنفعالية كالسيشية.  -ب       

 كاإلرشاد الجسعي معًا. أف تدتخجـ ؼيو أساليب اإلرشاد الفخدؼ  -ج       



 
 

 

مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية   العدد التاسع             
                         

2020يونيو   

135 

أف يتزسغ البخنامج بعجًا كقائيًا لتحاشي الػقػع في السذكبلت الستػقعة حدب الفئة   -د         
 امل مع السذكبلت السػجػدة فعبًل.العسخية، كبعجًا عبلجيًا لمتع

كاألىجاؼ أف تدتخجـ ؼيو أساليب اإلرشاد كتكتيكاتو السختمفة حدب ما تقخره شبيعة الحالة  -ق      
 السػضػعية.

أف يكػف البخنامج مبشيًا عمى خرائز الصمبة السػىػبيغ كالستفػقيغ في السجاالت  -ك         
 السعخؼية كاالنفعالية.

أف يتزسغ البخنامج مادة تعميسية تعخؼ في األدب التخبػؼ بالسشياج    -ز         
 ػـ الحات، كالشسػ األخبلقي.الحؼ يذسل التخبية الؿيادية، كمفي Affective االنفعالي

أف تدتخجـ في تصبيقو أساليب التقييع االختبارية كغيخ االختبارية مثبًل مقاييذ تقجيخ   -ح        
السيػؿ كالذخرية كقػائع الذصب، كذلظ حتى يسكغ جسع ما يمـد مغ السعمػمات بصخؽ أكثخ 

 مػضػعية مغ السبلحطات غيخ السقششة.

 : اإلرشادأىجاف بخنامج    ثانيًا:

تيجؼ بخامج اإلرشاد السعجة لمصمبة السػىػبيغ كالستفػقيغ إلى مداعجتيع عمى الشسػ الدػؼ      
كالتكيف اإليجابي في السجاالت االنفعالية كالسعخؼية كالسيشية، باإلضافة إلى مداعجة الػالجيغ 

احتياجاتيع. أما كالسعمسيغ عمى فيع خرائريع كتصػيخ أساليب فعالة في التعامل معيع كتمبية 
 األىجاؼ التفريمية لبخنامج اإلرشاد فتذسل ما يمي:

تصػيخ مفيػـ الحات ليكػف أكثخ كاقعية كإيجابية، كتقبل الحات كاالعتخاؼ بعشاصخ    -أ          
 الزعف كالقػة الحاتية كالعسل عمى تصػيخىا، كتصػيخ مدتػػ الزبط الحاتي.

 إلندانية كتصػيخ ميارات االتراؿ مع اآلخخيغ.تصػيخ مفيػـ العبلقات ا   -ب       

تشسية ميارات حل الرخاعات كالسذكبلت كاتخاذ القخار كالتفكيخ الشاقج كاإلبجاعي كأساليب   -ج        
 خفس القمق كالتػتخ.
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 تشسية السيارات الؿيادية كالحذ بالسدؤكلية االجتساعية.   -د         

  تعمسية، كتحسل السدؤكلية في الدعي نحػ التسيد كليذ الكساؿ. تقبل األخصاء كخبخات   -ق        

 تشسية مدتػػ الشزج السيشي كالسداعجة في اتخاذ قخارات دراسية كميشية سميسة. -ك         

 تحديغ مدتػػ التحريل السجرسي كاإلنجاز األكاديسي كغيخ األكاديسي.  -ز         

بة السػىػبيغ كالستفػقيغ كأساليب الكذف عشيع كحل تػعية السعمسيغ بخرائز الصم -ح        
 مذكبلتيع.

تػعية الػالجيغ بخرائز الصمبة السػىػبيغ كالستفػقيغ كاحتياجاتيع ككيؽية التعامل مع  -ط        
 مذكبلتيع كمداعجتيع عمى التكيف مع أشقائيع )إف كججكا( كرفاقيع في محيط األسخة.

شباعة نذخات مػجية لمسعمسيغ كالػالجيغ كالصمبة كغيخىع لذخح تصػيخ مػاد إرشادية ك   -ؼ        
 أىجاؼ بخامج تعميع الصمبة السػىػبيغ كالستفػقيغ كالجفاع عشيا.

 : عشاصخ بخنامج اإلرشاد   ثالثًا:

يتكػف بخنامج اإلرشاد الستػازف لمصمبة السػىػبيغ كالستفػقيغ مغ عجة عشاصخ يسكغ ترشيفيا في      
ئيدة تغصي مجاالت الشسػ االنفعالي كالسعخفي كالسيشي، كلكغ التخكيد عمى ثبلث مجسػعات ر 

مجسػعة مغ ىحه العشاصخ دكف غيخىا قج يتقخر مغ قبل السخشج في ضػء احتياجات الصمبة كمدتػاىع 
الجراسي أك فئتيع العسخية. كليذ مغ الستػقع مثبًل أف يخكد السخشج في مخحمة الجراسية االبتجائية أك 

ية عمى مجسػعة العشاصخ اإلرشادية السترمة بالشسػ كاالختيار السيشي. أما في مجالي الشسػ األساس
االنفعالي كالشسػ السعخفي فقج تطل الحاجة قائسة لمتعامل مع معطع العشاصخ أك بعزيا بجءًا مغ 

لعخبية مخحمة رياض األشفاؿ مخكرًا بالسخحمتيغ االبتجائية كالستػسصة أك األساسية في بعس الجكؿ ا
كانتياًء بالسخحمة الثانػية، كقج تفخض الحاجة التخكيد عمى عشرخ أك أكثخ عشجما يتعمق األمخ 

 باإلرشاد الفخدؼ أك اإلرشاد الػقائي.
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 :أساليب اإلرشاد الفخدي

بالخغع مغ كجػد خرائز مذتخكة بيغ الصمبة السػىػبيغ كالستفػقيغ عسػمًا، إال أنيع مغ كجية       
ادية كالتخبػية ال يعجكف مجتسعًا متجاندًا كسا قج يتبادر لؤلذىاف. كإذا أخحت مدتػيات الشطخ اإلرش

بة أساسًا لمسقارنة، فإف الفخكؽ الفخدية بيغ الصمبة السػىػبيغ كالستفػقيغ أنفديع قج ال تكػف أقل   السـػ

ستخجاـ أساليب مغ الفخكؽ الفخدية بيشيع كبيغ الصمبة العادييغ. كليحا الدبب كغيخه ال غشى عغ ا
اإلرشاد الفخدؼ التي تييئ مشاخًا آمشًا لمصالب كي يعبخ عغ مذاعخه كيكذف عغ مذكبلتو. كسا إف 

10 

عجدًا مغ السذكبلت يسكغ معالجتيا برػرة أكثخ فاعمية عغ شخيق اإلرشاد الفخدؼ، كيفزل استخجاـ 
لعاشفي كالدمػكي. كمغ بيغ األساليب الفخدية عشجما يكػف اإلرشاد عبلجيًا في حاالت االضصخاب ا

 السؤشخات التي تداعج عمى تحجيج الحاالت التي تتصمب إرشادًا فخديًا نحكخ ما يمي:

 السشافدة السحسػمة مع الخفاؽ؛ -

 العدلة االجتساعية أك االنصػائية؛ -

 اختبلؿ العبلقات داخل األسخة؛ -

 الة الغزب؛عجـ القجرة عمى الزبط عشج الغزب أك التعبيخ عغ الشفذ في ح -

 االكتئاب أك السمل السدتسخ؛ -

 تجني التحريل السدمغ؛ -

 الرجمة لػفاة عديد مغ األسخة أك األقارب أك األصجقاء؛ -

 .االنحخاؼ الدمػكي كالعاشفي -
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  أمـا أساليب اإلرشاد الفخدي فتزع: 

التعامل مع السذكبلت ذات  تعج السقابمة مغ أىع أساليب اإلرشاد كأكثخىا فاعمية في -:السقابمة    أكاًل:
الصابع الذخري التي تتصمب تجخبًل مخكدًا كاىتسامًا مباشخًا مغ قبل السخشج أك السخشجة، كتقجـ خبيخة 

( عجدًا مغ االقتخاحات السػجية Silvermen, 1993إرشاد الصمبة السػىػبيغ كالستفػقيغ سيمفخماف )
ة جمدة السقابمة اإلرشادية، كتزع ىحه االقتخاحات لمسخشجيغ أك السعمسيغ السخشجيغ لسداعجتيع في إدار 

 ما يمي:

ابجأؼ السقابمة بدؤاؿ مفتػح يذجع السدتخشجة عمى التعبيخ عغ مذاعخىا، ألف الدؤاؿ الحؼ يجاب  -
 . بػ "نعع" أك "ال" ال يخجـ ىحا الغخض

 .استسعي باىتساـ، كاستخجـ إشارات الػجو كحخكة الخأس إلضيار اىتسامظ -

أسئمة سابخة لمحرػؿ عمى مديج مغ السعمػمات حػؿ السذكمة، مثل األسئمة التي تبجأ بػ كّجيي  -
 "كيف؟" ك"لساذا؟"

 أعيجؼ صياغة السعمػمات التي أكردتيا السدتخشجة لمتأكج مغ فيسظ لمسػضػع أك السذكمة؛ -

ية شجعي السدتخشجة عمى التعبيخ عغ عػاشفو التي يسكغ أف تتغيخ أك تتعجؿ مغ خبلؿ عسم -
 اإلرشاد، كذلظ بتػجيو أسئمة مثل: "بساذا تذعخيغ اآلف؟"

 شاشخؼ السدتخشجة بعس خبخاتظ الذخرية السذابية لخبخاتيا؛ -

أكجؼ عمى عشاصخ القػة لجػ السدتخشجة كشجعيو عمى استخجاـ قػاىا الحاتية كتغييخ معتقجاتيا  -
 كسمػكاتيا السحبصة أك السؤذية ليا؛

دكف أف تتبشى مػاقفيا حتى تسكشييا مغ استجبلء جسيع جػانب السػضػع دعسي مذاعخ السدتخشجة  -
 أك السذكمة؛

 حاكلي اكتذاؼ العشاصخ اإليجابية في السػقف أك السذكمة؛ -

 ساعجؼ السدتخشجة عمى تػضيح مذكمتو كالتعخؼ عمى جسيع جػانبيا؛ -
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 حدب األكلػية؛ساعجؼ السدتخشجة عمى تحميل السذكمة كتختيب القزايا التي يجب حميا  -

 ساعجؼ السدتخشجة عمى تحجيج ما الحؼ يجب تغييخه حتى يتحدغ الػضع؛ -

 زكدؼ السدتخشجة بػجيات نطخ ججيجة مغ كاقع خبخاتظ؛ -

 ساعجؼ السدتخشجة عمى فحز بعس االفتخاضات األساسية حػؿ السذكمة؛ -

 إلفتي نطخ السدتخشجة إلى الفجػات أك التشاقزات في حيثيات السذكمة؛ -

 ساعجؼ السدتخشجة عمى تحجيج أىجاؼ مخحمية كالتفكيخ في بعس الحمػؿ السسكشة؛ -

 اؼ أفزل الخيارات؛ساعجؼ السدتخشجة عمى تػليج أفكار كحمػؿ كاستكذ -

 كّجيي السدتخشجة إلى رصج سمػكو كمبلحطتو خبلؿ فتخة معيشة قبل أف يحاكؿ تغييخه؛ -

 خبلؿ عسمية التغييخ؛ زكدؼ السدتخشجة بالجعع كالتغحية الخاجعة -

 حّػلي السدتخشجة لمجية السشاسبة إذا كججت أف السذكمة أكبخ مغ أف تعالجيا؛ -

تدتخجـ الكتابة التعبيخية قبل السقابمة أك بعجىا لتذجيع السدتخشج عمى  -:التعبيخ الكتابي   ثانيًا:
مف الصمبة السػىػبيغ الكذف عغ مذاعخه كعػامل قمقة كمذكبلتو بػجو عاـ. كيدتصيع السخشج أف يك

كالستفػقيغ بالكتابة حػؿ مػضػعات مثل: "مغ أنا؟ ماذا أريج أف أكػف؟ ما أحب كأكخه؟ أحبلمي! ما 
الحؼ يزايقشي في السجرسة؟" كذلظ حتى يتسكغ مغ التعخؼ عمى مذكبلتيع كاتجاىاتيع كميػليع قبل 

الكتابات تذكل  مغعمييا السخشج أف يبشى خصصو اإلرشادية الجسعية. كسا أف السعمػمات التي يحرل 
مادة ميسة لو في التحزيخ لسقاببلتو اإلرشادية الفخدية، كفي تقييع التقجـ الحؼ تحقق في معالجة 

كال يقترخ التعبيخ الكتابي   ،السذكبلت الفخدية بعج نياية عسمية اإلرشاد أك بعج فتخة مغ بجايتيا
بل يذسل أيزًا التعبيخ عغ شخيق الكاركاتيخ كالخسع اإلرشادؼ عمى الكتابة السقالية أك اإلبجاعية، 

الحخ كعمى السخشج أف يدتخجـ األسمػب السشاسب لمفئة العسخية أك السدتػػ الجراسي لمصمبة السػىػبيغ 
كالستفػقيغ كجدء مغ خصتو اإلرشادية ألنو قج يكػف األسمػب الػحيج الحؼ يسكشو مغ الكذف عغ 

ة الكامشة التي يتخدد الصمبة في التعبيخ عشيا أك يحجسػف عغ بعس السذكبلت الفخدية أك الجسعي
 التعبيخ عشيا بأساليب أخخػ لدبب أك آلخخ.
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 Mentorship التمسحة   ثالثًا:

تعخؼ التمسحة بأنيا عبلقة مخحمية ذات شابع أكاديسي أك ميشي بيغ شالب عمع كخبخة كبيغ معمع       
في مجاؿ عسمو أك تخررو، كذلظ بيجؼ مداعجة الستعمع ناصح مذيػد لو بالخبخة كالتسيد كالحكسة 

عمى استذخاؼ مدتقبمو السيشي عغ شخيق استخجاـ قجراتو كتصػيخىا إلى أقرى حج مسكغ بتػجيو 
كيعج مفيػـ التمسحة مغ أقجـ السسارسات التي استخجمت  مباشخ كمتابعة حثيثة مغ قبل السعمع الشاصح

جياؿ الذابة كالتابعيغ. كنعخؼ مغ الحزارة اليػنانية أف سقخاط لشقل عمػـ األقجميغ كمعارفيع إلى األ
مثبًل كاف معمسا ألفبلشػف، كأفبلشػف بجكره كاف معمسا ألرسصػ، كأف أرسصػ كاف معمسا لئلسكشجر 

 مشح فجخ –األكبخ. أما في الحزارة اإلسبلمية، فإنشا نعخؼ أف ضاىخة التمسحة كانت الػسيمة األمثل 

مػـ القخآف الكخيع كالحجيث كالفقو كالمغة كغيخىا مغ صحابة رسػؿ هللا صمى هللا لتمقي ع -اإلسبلـ
 مخ العرػر. كقج كاف الباحثػف عغ عميو كسمع، كمغ بعجىع التابعيغ كأتباعيع كبؿية العمساء عمى

العمع يختحمػف في سبيمو مدافات شػيمة حتى يأخحكه عغ أصحابو كمغ مشابعو. كمغ عمساء الحجيث 
يع السذيػر بػ "ابغ راىػيو"، ككاف مثبًل ن جج أف اإلماـ البخارؼ قج تتمسح عمى يج شيخو اسحق بغ إبخـا

 اإلماـ البخارؼ معمسًا لئلماـ مدمع، كسا تتمسح الحدغ البرخؼ عمى يج اإلماـ أنذ بغ مالظ.

جـ السعمع لو كيقػػـ السعمع في بخنامج التمسحة بجكر الشاصح كالسخشج كالشسػذج كالرجيق لمستعمع. كيق  
خبخة مغ الصخاز األكؿ لمستعمع في مجاؿ االىتساـ. كإذا تع تشطيع بخنامج التمسحة برػرة مجركسة فإنو 
يسكغ أف يحقق أىجافًا تذسل مجاالت اإلرشاد الثػبلث: االنفعاليػة كالسعخفيػة كالسيشيػة. كقػج لخز 

اـ أسمػب التمسحة في بخامج تخبية كتعميع الباحثاف إدلشج كىايشدمي الفػائج التي يسكغ تحؿيقيا باستخج
تديج مغ معارؼ   تداعج الستعمع في التخصيط السيشي؛  السػىػبيغ كالستفػقيغ عمى الشحػ التالي:

تعسل عمى تصػيخ السعاييخ األخبلؾية  الستعمع كترقل ميارتو خارج إشار التعمع مغ الكتب السجرسية؛
تداعج   تعدز تقجيخ الحات كتبشي الثقة بالشفذ؛    ،ت اإلبجاعتقػؼ ميارا   كآداب السيشة لجػ الستعمع؛

كيشرح عػجد مػغ  عمى إقامة عبلقة صجاقة متيشة كمثسخة بيغ الستعمع كبيغ ذكؼ الخبخة كاالختراص؛
الباحثيغ باستخجاـ أسمػب التمسػحة في اإلرشاد السيشي كاإلرشػاد األكاديسي كخاصػة لسرمحة الصمػبة 

ػقيغ مغ الفئات السحخكمة أك الحيغ لجييع دافعيػة قػيػة لمتعمع الستقجـ فػي مجػاؿ السػىػبيغ كالستف
دراسي أك بحثي معيغ. كسا يشرح بأف تتمسح الفتيػات عمى أيجؼ نداء متسيدات في مجاالت عسميغ 
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د كخاصًة في الحقػؿ العمسيػة. كقػج يشطع السخشػج بخامج التمسحة ألغخاض التدخيع األكاديسي كاإلرشػا
الشفدي لمصمبػة مػغ مدتػػ السخحمػة االبتجائية العميػا فسا فػؽ. كيسكغ أف تشطع لقاءات الصالب بالسعمع 
خارج أكقات الجكاـ السجرسي كأثشاء العصل السجرسية كالريؽية. كسا يسكغ أف يكػف مغ بيغ أكلياء 

ؼ حاؿ يشبغي إشخاؾ أكلياء أمػر الصمبة مغ يدتصيع الؿياـ بجكر السعمع الخبيخ لبعس الصمبة. كعمى أ
 .األمػر كأخح مػافقتيع عشج تخصيط بخامج التمسحة كتشفيحىا 

بة   -:ةالشذخات اإلرشادي   رابعًا: يحتاج السعمسػف كاآلباء كاألميات إلى تػعية حػؿ معشى السـػ
كالتفػؽ، كحػؿ أىع خرائز الصمبة السػىػبيغ كالستفػقيغ، كنػعية السذكبلت التي يسكغ أف 

جيػىا، كأفزل األساليب التخبػية التي يسكغ استخجاميا لسداعجة شمبتيع كأبشائيع عمى التكيف مع يػا
محجدات الػاقع في السجرسة كالسشدؿ كالسجتسع. كتعج الشذخات اإلرشادية كسيمًة عسميًة يسكغ استخجاميا 

مع مذكبلت شمبتيع في عسميات اإلرشاد الفخدؼ كالجسعي لسداعجة السعمسيغ كالػالجيغ عمى التعامل 
 تخرريغ في مجاؿ تعميع السػىػبيغ كأبشائيع برػرة ناجعة. كيسكغ االستعانة بس

كالستفػقيغ إلعجاد نذخات إرشادية مبدصة تغصي كل نذخة مشيا أحج السػضػعات التالية عمى سبيل 
أساليب   مذكبلت الصمبة السػىػبيغ كالستفػقيغ؛ خرائز الصمبة السػىػبيغ كالستفػقيغ؛  السثاؿ:

دكر العبلقة بيغ السجرسة كاألسخة في رعاية الصمبة  الكذف عغ الصمبة السػىػبيغ كالستفػقيغ؛
معشى   ماذا تفعل لتخؽيف التػتخ كالقمق عشج الصالب السػىػب كالستفػؽ؟  السػىػبيغ كالستفػقيغ؛

بة كالتفػؽ؛ قيغ مباشخًة تتشاكؿ يسكغ إعجاد نذخات إرشادية مػجية لمصمبة السػىػبيغ كالستفػ  كالسـػ
دليل التخررات   شيع. كمغ أمثمة ىحه السػضػعات:مػضػعات مذتخكة تيع مجسػعًة كبيخًة م

شخكط كإجخاءات االلتحاؽ بالجامعات   دليل السيغ السدتقبمية؛  الجراسية في الجامعات الػششية؛
كسػاء كانت السشذػرات   مةميارات اتخاذ القخار كحل السذك  إدارة الػقت كإدارة االمتحاف؛ األجشبية؛

مػجية لمصمبة السػىػبيغ كالستفػقيغ أك لسعمسييع أك لػالجييع، فإنيا يجب أف تكػف معجة بإتقاف، كتبتعج 
عغ استخجاـ التعبيخات الفشػية الغامزة، كأف تكػف متػافخة في الػقت السشاسب كأف تدتشج إلى أفزل 

 السخاجع كأحجث الجراسات كالسعمػمات.
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  ي:اإلرشاد الجسع أساليب

تتسيد أساليب اإلرشاد الجسعي بخرائز فخيجة ربسا تجعميا أكثخ فاعمية في تعجيل الدمػؾ      
كتصػيخ االتجاىات كتشسية ميارات االتراؿ االجتساعية كفيع الحات كتقجيخىا ضسغ إشار الجساعة، 

لقزية السصخكحة. كقج يكػف ألف اإلرشاد الجسعي يخكد عمى خبخات أفخاد السجسػعة كمػاقفيع إزاء ا
في السجسػعة مغ ىػ أقجر مغ السخشج عمى استجخار االستجابات كاإلقشاع. كسا أف التفاعل بيغ أفخاد 
السجسػعة يداعجىع عمى تبادؿ الخبخات، كاستكذاؼ مذاعخ اآلخخيغ، كاختبار السذاعخ كاالتجاىات 

معالجة قزايا اإلرشاد الػقائي الذخرية. كتدتخجـ أساليب اإلرشاد الجسعي برػرة خاصة في 
السبشية عمى الحاجات الستػقعة لمصمبة، كفي اإلرشاد السيشي، كفي التعامل مع بعس عشاصخ الشسػ 

 االنفعالي كالسعخفي لمصمبة.

 دراسات سابقة :

 كالسػىييغفي مجاؿ الستفػقيغ  اإلرشاديةالبخامج  بإعجاداىتست  كىشاؾ العجيج مغ الجراسات     
 مشيا :عاني مشيا الصمبة السػىػبيغ كالستفػقيغ ي السذكبلت التي عظ أىككحل

 VanTassel-Baska & Stambaugh (2005:). دراسة "فان تاسل باسكا وستامبػج" 

السعػقات الخئيدية التي تعػؽ السعمسيغ عغ تقجيع تعميع متسيد لمسػىػبيغ  تشاكلت الجراسة          
سة إلى أف أىع ىحه السعػقات يتسثل فى: عجـ إلساـ السعمع في الفرػؿ الشطامية. كخمرت الجرا

بالسعخفة البلزمة في السادة الجراسية، عجـ تػافخ ميارات إدارة الفرل لجػ السعمع، اتجاىات السعمسيغ 
كمعتقجاتيع حياؿ التعمع، عجـ تػافخ السعخفة البلزمة لتعجيل السشيج، صعػبات االستخجاـ الفعاؿ لمسػقع 

جـ كجػد خصة كاضحة مغ قبل السعمع أك السجرسة لتعميع السػىػبيغ، كعجـ إلساـ السعمسيغ كالسػارد، ع
باألصػؿ التخبػية البلزمة لتعميع السػىػبيغ، كقج قجمت الجراسة بعس الستزسشات التخبػية لسحاكلة 

ريب عبلج تمظ الرعػبات، كاف مغ أىسيا : اإلعجاد الجيج لمسعمسيغ مغ خبلؿ بخامج التشسية كالتج
 السيشي، ك تبشي خصة كاضحة مغ قبل السجرسة الكتذاؼ كرعاية السػىػبيغ.

سعت دراسة الحالة ىحه لمكذف عغ كضع كتصػيخ  Swanson (2007:)دراسة " سػاندػن" ـ 
كتشفيح سياسات تعميع السػىػبيغ في جشػب كاركليشا مغ ثبلثة مشطػرات رئيدية ىي : صشاع الدياسة  
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كقج اعتسجت الجراسة عمى مخاجعة الػثائق كالسقاببلت الفخدية  ،يغ لمدياساتحمقات الػصل، كالستبش
كالجساعية السخكدة مع صشاع الدياسة كالسػضفيغ كمجيخؼ السجارس كالسعمسيغ في سياؽ عسمية جسع 
البيانات. كقج أضيخت الشتائج أف إصبلح التعميع العاـ قج نجع عشو تغيخًا في تعميع السػىػبيغ كتػفيخ 

كسا اتزح أف  ارد البلزمة لتصػيخ بخامج السػىػبيغ كتػفيخ فخصًا متداكية كفقًا لسعاييخ محجدة.السػ 
التغيخ األساسي كاف في العبلقات الدياسة كالؿيادية مغ جانب القائسيغ عمى إدارة ىحه البخامج مسا 

 أدػ إلى دفعة نػعية في تقجميا. 

خؼ عمى درجة مسارسة السياـ السعتسجة مغ قبل ىجفت الجراسة إلى التع (:2007دراسة مريخي ) ـ 
كزارة التخبية كالتعميع الدعػدية في اكتذاؼ كرعاية السػىػبيغ بسجارس التعميع العاـ. كأكجت نتائج 
الجراسة أف اإلدارة العامة لخعاية السػىػبيغ تقػـ أحيانا بػضع الخصط كتتابع تشفيحىا، ككضع 

يب اكتذاؼ كرعاية السػىػبيغ، كتأىيل الكػادر البذخية التذخيعات السشطسة لتصبيق كافة أسال
كتتبادؿ الخبخات مع الجيات  كتتػسع في إنذاء مخاكد السػىػبيغ، الكتذاؼ كرعاية السػىػبيغ،

السعشية في مجاؿ رعاية السػىػبيغ، كأنو نادرا ما تقػـ اإلدارة العامة لخعاية السػىػبيغ بإنذاء قاعجة 
بة كتشد معمػمات لمسػىػبيغ، يق العبلقة بيغ مخاكد السػىػبيغ كمؤسدة السمظ عبج العديد لمسـػ

 كاإلبجاع.

بة لجػ شمبة مغ كجية نطخ مجراء :( 2009الدعجي )دراسة - بعشػاف دكر السجرسة في تشسية السـػ
بة   السجارس الحكػمية في محافطة جشيغ :ىجفت ىحه الجراسة الي معخفة دكر السجرسة في تشسية السـػ

 ي كعجد سشػات الخبخة في االدارة ء كتحجؼ اثخ الجشذ كالسؤىل العمسبة كسا يجركيا السجرالجػ الصم

( مجيخا كمجيخة 200كتكػف مجتسع البحث مغ مجيخؼ السجارس الحكػمية في السحافطة كالبمغ عجدىع )
 ىع ما تػلت ػائية الصبؿية ككاف ا مجيخا كمجيخة كتع اختيارىع بالصخيقة العذ 80كتع اخج عيشة الجراسة ـ 

سجرسية ( يمعب دكر السعمع _البيئة ال–اليو مغ نتائج ،اف دكر السجرسة بعشاصخىا الثبلث )السشيج 
 .اساسي في رعاية الصمبة كتشسية مػاىبيع 

بعشػاف أىسية دكر االرشاد كالتػجيو في تشسية القجرات االبجاعية  :( 2009ـ دراسة عبج الجيار )
 ىحه الجراسة الي: لمسػىػبيغ كالستفػقيغ ىجفت 
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 التعخؼ عمى أىع السذكبلت الشفدية كالتخبػية كاالجتساعية التي تػاجو السػىػبيغ كالستفػقيغ .-أ

التعخؼ عمى بعس االنعكاسات الستختبة عمى اإلغفاؿ كاإلىساؿ بدبب االعتقادات الخاشئة  -ب
أىسية  العشاية بالسػىػبيغ التأكيج عمى -1كالدائجة حػؿ ىحه الفئة ،كتػصمت أىع ىحه الشتائج الى 

كالستفػقيغ كتبريخ الجسيع بجكر ىحه الفئة ككضيفتيا كذلظ مغ خبلؿ ترػيب السفاـيع الدائجة 
مغ جية األسخة  عاإللساـ الكامل بسذكبلت السػىػبيغ كالستفخقيغ كاحتياجاتي-2كالخاشئة حػليا 

 كالسجرسة ككل السيتسيغ بالعسمية التخبػية بالسجتسع .

ىجفت الجراسة إلى تقجيع مقتخحات لتصػيخ دليل السشطسة العخبية لمتخبية  :(2008عصا هللا ) دراسةـ 
كالثقافة كالعمػـ، كفي سبيل ذلظ قامت الجراسة بتقجيع إشار نطخؼ عغ عسمية الكذف عغ األشفاؿ 

ييا السػىػبيغ كتػجياتيا السعاصخة خاصة مجخل السحكات الستعجدة، متشاكلًة األخصاء التي تقع ف
عسمية الكذف عغ األشفاؿ السػىػبيغ، كمحكات الكذف عغ السػىػبيغ، ككسائل كأساليب الكذف 
عغ السػىػبيغ، كالسخاحل العسخية السشاسبة لمكذف عغ السػىػبيغ، كمخصصات الكذف عغ السػىػبيغ 

الجليل ( مقتخحًا لتحديغ 25السعتادة، كخبلصة لجليل السشطسة، ثع تػصمت الجراسة مغ كل ذلظ الى )
( مقتخحًا فشيًا تخز : األدكات كاألساليب 18( مقتخحات إجخائية عامة، ك )7كتحجيثو، مغ بيشيا )

كالػسائل كالتحقق مغ فاعميتيا ككفاءتيا، كالفئات التي يجب أف تذسميا عسمية الكذف، كمخاحل 
ييا عسمية الكذف، كاستخاتيجيات معالجة بيانات الكذف عغ السػىػبيغ، كالسذكبلت التي تقع ف

الكذف، كتقػيع عسمية الكذف عغ السػىػبيغ، كذلظ في سبيل أف يكػف الجليل مخشجًا عسميًا لمسيشييغ 
     العامميغ في ىحا السجاؿ.

قاـ الباحث باختبار مشطػرات كرؤػ معمسي السجارس  Galitis  (2008:)دراسة " جاليتيذ " ـ 
احية ميمبػرف، ؼيسا يتعمق بفمدفة كأىجاؼ تعميع االبتجائية كالسجيخيغ كالسػضفيغ السختريغ في ض

 السػىػبيغ. كقج تع جسع البيانات عغ شخيق إجخاء السقاببلت مع معمسيغ كمجيخيغ كمػضفيغ في 

شاركت في بخنامج تشسية ميشية لتعميع السػىػبيغ . كخمرت الجراسة إلى أىع  التيإحجػ السجارس 
زعف التي يجب العسل عمى تحديشيا في سياؽ تصبيق الشجاحات التي يجب إبخازىا ككحلظ نقاط ال

 ية الصبلب السػىػبيغ في السجرسة.بخنامج اكتذاؼ كرعا



 
 

 

مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية   العدد التاسع             
                         

2020يونيو   

145 

كضفت الجراسة نسػذج " فاف تاسل باسكا"  Shane, et al. (2011:). دراسة " شيغ وآخخون" 
Van Tassel Baska اسات الخساسي لدياسات تعميع السػىػبيغ عالية الجػدة في تحميل كتقػيع سي

تعميع السػىػبيغ في ىػنج كػنج. كقج ركدت الجراسة عمى شبيعة الدياسات الستبعة في تعميع 
السػىػبيغ. كخمرت إلى أنو ىشاؾ العجيج مغ نقاط الزعف التي يجب العسل عمى تحديشيا ؼيسا 

 يتعمق الدياسات كإدارة تعميع السػىػبيغ. 

إلى أف الشساذج الشاجحة في اكتذاؼ كرعاية كتعميع  الجراسات التي تست مخاجعتيا ىحه تذيخ نتائج    
متكاممة الكتذاؼ  إستخاتيجيةالسػىػبيغ مغ الصبلب كانت تعتسج عمي سياسة كاضحة كشاممة كخصة 

كالعشاية بيحا الفئة اليامة مغ الصبلب؛ التي تسثل رأس ماؿ بذخؼ حؿيقي يجب استثساره عمى الشحػ 
التخخج كااللتحاؽ بدػؽ العسل في كضائف تدتفيج كتدتثسخ  تىكحاألمثل، مشح االلتحاؽ بالسجرسة 

بخامج لمػاىبيع كقجراتيع بػية الجفع بعجمة تقجـ السجتسع.كسا أكضحت الجراسات كأكجت عمى أىسية ا
 يدعى البحث الحالي إليكانصبلقا مغ كل ما سبق  .كالستفػقيغ  رعاية السػىػبيغاإلرشادية في 

ذكبلت التي يعاني مشيا السػىػبيغ ككحلظ العػائق التي تقف إماـ ؾياـ الس التعخؼ عمى الػقػؼ عمى
كعخض مقتخحات تداعج في  األساسيكرعاية الصبلب السػىػبيغ في مجارس التعميع  السخشج الشفدي

التي يقع عمى عاتقيا مدؤكلية الفئة مغ الصبلب  كرعاية ىحه  إنجاح بخامج اإلرشاد الشفدي لمسػىػبيغ 
 كازدىاره . تقجـ السجتسع
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 البحث :مشيجية 

عمى السشيج الػصفي التحميمي لجراسة كتحميل أىع ما كرد في الكتب كالسخاجع العخبية  يعتسج البحث   
كاألجشبية كالجكريات كاإلحرائيات كالشذخات الخسسية ،كالجراسات الدابقة الستخررة في مجاؿ 

 كالتػصيات. البحث بيجؼ إثخاء البحث كالخخكج بأفزل الشتائج 

عجد مغ السقاببلت  مع عجد  كأداة لمحرػؿ عمى البيانات البلزمة مغ خبلؿالسقابمة كتع استخجاـ   
،أثشاء كليج  بشيبسجيشة  األساسيالسػجػدات في مجارس التعميع  يالبلت الشفديات( مغ السخشجات 20)

  إلييع اآلتية األسئمةو كذلظ بتػجيالتي أعجت لمسخشج الشفدي  ةتػاججىع في الجكرات التجريبي

 ؟السػىػبيغ  داخل السجرسة ك  يعاني مشيا الصمبة الستفػقيغ ىي  السذكبلت التي ماػ 

 ؟تقف دكف ؾياـ السخشج الشفدي الؿياـ بجكره داخل السجرسة  التيىي العػائق  ماػ 

 .غ رات الصمبة السػىػبيجماىػ دكر البخامج االرشادية التي تداعج في تشسية ميارات كقػ 

 .ؿىحا السجااكثخ فاعمية ككثخ فائجة في  اإلرشاديةالسقتخحات التي قج تديع في جعل البخامج  يماىػ 

كبعج االنتياء مغ اجخاء السقابمة مع عجد السخشجات الشفديات كإجابتيغ عمى تداؤالت البحث  كاالمخ 
ة الباحثة في التعخؼ عمى الججيخ بحكخ ىشا ىػ استجابتيغ لمشقاش كإعصاء العجيج مغ األفكار كمداعج

السذكبلت التي يعاني مشيا الصمبة الستفػقيغ كالسػىػبيغ ككحؿ التعخؼ اكثخ عمة الرعػبات التي 
كالتأكج مغ مجػ فيسيا لسدئػلياتيع إضافة الي السقتخحات التي أضافػىا كاثخك بيا البحث  عتػاجيي

دية لمصمبة السػىػبيغ كالستفػقيغ كلتحميل كلديادة القاء الزؤ عمى مجػ أىسية كفائجة البخامج االرشا
نتائج السقاببلت تع أعادة قخأت ليغ األسئمة عجة مخات كتػضيح البخامج االرشادية ليغ كمجػ الحاجة 

 الييا في الػقت الحالي كتع مشاقذتيا مع بعس االساتحة السيتسيغ بيحا السجاؿ.
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 * نتائج البحث ومشاقذتيا :

 ماىي  السذكبلت التية بالتداؤؿ االكؿ كمشاقذتيا : كالحؼ نرو )اكال : الشتائج الستعمق 
 ؟السػىػبيغ داخل السجرسة ك  يعاني مشيا الصمبة الستفػقيغ

  اف الصفل السػىػب كالستفػؽ يعاني أضيخت نتائج تحميل السقاببلت مع السخشجات الشفديات
تمخيز ىا في  مغ عجة مذكبلت تحػؿ دكف زيادة تفػقو كتقجمو العمسي احيانا كيسكغ

 : اآلتي

 التيالسجرسة (حيث تختبط معطع السشاىج  –السعمع –مذكبلت تتعمق بالبيئة التعميسية )السشيج -1
 يتجرس بالصمبة العادييغ االمخ الحؼ ال يخاعي ؼيو خرائز السػىػبيغ كال يذبع تحجييع كرغبتيع ف

ابجاعية كميارات تفكيخ كعميا  العمع كذلظ لسا يترف بو الصفل السػىػب مغ سخعة بجيية كميارات
تجريدية  تككحلظ عجـ كجػد معمع مػىػب مبجع قادر عمى استخجاـ كسائل تعميسية حجيثة كاستخاتيجيا

حل السذكبلت كأسمػب العرف الحىشي ككحلظ البيئة السجرسية السحبصة لمعمع  كاستخاتيجيةمتصػرة 
 ال تتػفخ فييا التقشيات الحجيثة  التي

شفديات الى اف معطع الصمبة بالسحيط االجتساعي حيث أشارت معطع السخشجات ال مذكبلت تختبط-2
أخج مػاىبيع عمى محسل الجج االمخ  ـكالستفػقيغ يعانػف مغ عجـ تقجيخ ذكييع ليع كعج ف السػىػبػ 

كالشفػر مغ ىحه  باإلحباطالحؼ يعػد سمبا عمييع الف عجـ تقجيخ السػاىب لجييع يؤدؼ الي شعػرىع 
بة  لجرجة  غكمحاكلة تخبئتيا اك عمى العكذ ىشاؾ اىالي يغالػ باالىتساـ بأبشائيع السػىػبيالسـػ

بالغخكر ا عمى أبشائيع الستفػقيغ كمصالبتيع بتحقيق اعمى السعجالت كالجرجات  اتجعميع يرابػ 
 كالتختيبات األكلى  مسا يدبب ليع إرىاؽ بالحات لػ غاب الحافد كالتقجيخ كالثشاء لؤلبغ

العاشفي كالػججاني  بت تتعمق بالجػانب الشفدية كاالنفعالية كالحػ يتسثل في االضصخامذكبل-3
ككجػد مذاعخ متزاربة لذعػرىع  بانيع مختمفيغ عغ غيخ نتيجة معاممتيع بصخؽ مختمفة مغ قبل 
 األىل اك عجـ تقجيخه مغ قبميع ككحلظ نتيجة التصػر العقمي الدخيع لجييع نججىع احيانا يترخفػف اكبخ

االمخ الحؼ يشتج عشو عجـ تحقيق  مغ عسخىع  حيث يخغب السػىػبػف عادة في مخافقة األكبخ سشا
مصالب الشسػ لجييع كفق كل مخحمة كبذكل سمذ مقارنة بالصمبة العادييغ كتتصمب ىحه السذكبلت 
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تخاعى  كمغ خاال مشاقذتيا مع السخشجات الشفديات الؿياف بأعجاد بخامج إرشادية خاصة ليؤالء الصمبة
فييا كل ىحه السذاكل كمحاكلة إيجاد كسائل لتجريبيع عمى تحقيق التكيف مع البيئة السحيصة كالتػافق 

 الشفدي الجاخمي مع قجراتيع التى يستازكف عغ غيخىا .

تقف دكف ؾياـ السخشج الشفدي الؿياـ  التيماىي العػائق إجابة التداؤؿ الثاني كالحؼ نرو ) -ثانيا :
كبعج تحميل استجابات أفخاد العيشة  الثانيالستعمقة بالتداؤؿ  ج؟(كأضيخت الشتائسجرسةبجكره داخل ال

الحطت الباحثة اتفاؽ معطع السخشجات الشفديات عمى كجػد عػائق تحػؿ دكف ؾياميغ بجكرىغ عمى 
بسياـ ليدت مغ اختراصو  ةتكميف السخشج الشفدي داخل السجرس –أكسل كجو كاىع ىحه العػائق ىػ 

بعس اإلدارة السجرسية لمسخشج الشفدي كعجـ اقتشاعيع مغ ججكػ كجػده داخل السجرسة كعجـ  رفس –
سساح اإلدارة أك السجيخ ليع بالؿياـ بسياميع رفس السعمسات داخل السجرسة التعامل معو السخشج 

افتقاد معطع السخشجات الي -الشفدي حتى في الحاالت عجـ تػفيخ مكاف خاص ليغ داخل السجرسة  
لخبخة العسمية نتيجة لعجـ مداكلتيغ لسياميغ كعجـ قجرتيغ عمى إعجاد البخامج االرشادية  السشاسبة ا

كحؿ عجـ إدراؾ أكلياء أمػر الصمبة السػىػبيغ كالستفػقيغ إلي حاجات أبشائيع –لمصمبة  مشح فتخة شػيمة 
 الشفدية كالتي تحتع عمييع االىتساـ كالخعاية مغ قبل السختريغ . 

التي تداعج  اإلرشاديةىػ دكر البخامج  ما ) كأضيخت نتائج تحميل التداؤؿ الثالث كالحؼ نرو.ثالثا:
؟( مغ خبلؿ إجابة السخشجات الشفديات تع التأكيج عمى رات الصمبة السػىػبيغقجفي تشسية ميارات ك 

ع اعجاد أىسية البخامج االرشادية كذلظ لسا لسدػه مغ تحدغ عشج شمبة السػىػبيغ في مجارس خاصة ت
أف السخشج يقػـ بخامج إرشادية ككحلظ مغ خبلؿ الخمؽية األدبية ليغ مغ مجاؿ تخرريغ كذلظ 

بسداعجة الصبلب السػىػبيغ عمى الشسػ الدػؼ كالتكيف اإليجابي في السجاالت االنفعالية كالسعخؼية 
ىػبيغ كتصػيخ كالسيشية، باإلضافة إلى مداعجة الػالجيغ كالسعمسيغ عمى فيع خرائز الصمبة السػ 

أساليب التعامل معيع. كختامًا تػصي الجراسة بزخكرة : تػعية السعمسيغ بخرائز الصبلب 
السػىػبيغ كأساليب الكذف عشيع. التعاكف مع لجشة السػىػبيغ بالسجرسة إلصجار نذخات مػجية 

السػىػبيغ خعاية جعل جيات خاصة للمسعمسيغ كاآلباء كالصبلب لمتعخيف ببخامج رعاية السػىػبيغ . 
. السداىسة في الكذف السبكخ عغ الصبلب كالتػجيو اإلرشادبالسجرسة كتفعيل دكرىا مغ خبلؿ بخامج 

السػىػبيغ كتخشيحيع لمجشة رعاية السػىػبيغ بالسجرسة . تصػيخ مفيػـ الحات لجػ الصالب السػىػب 
ػة الحاتية كالعسل عمى ليكػف أكثخ دافعية كإيجابية ، كتقبل الحات كاالعتخاؼ بعشاصخ الزعف كالق
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تصػيخىا مع تصػيخ مدتػػ الزبط الحاتي. تصػيخ مفيػـ العبلقات اإلندانية كتصػيخ ميارات 
االتراؿ مع اآلخخيغ. تشسية السيارات الؿيادية كالحذ بالسدؤكلية االجتساعية كتقبل األخصاء كخبخات 

شسية مدتػػ الشزج الحىشي تعميسية كتحسل السدئػلية في الدعي نحػ التسيد كليذ الكساؿ . ت
كىحا ال يتع اال مغ خبلؿ بخامج اإلرشاد الخاصة بالصمبة  كالسداعجة في اتخاذ قخارات دراسي

 دراسيا . غالسػىػبيغ كالستفػقي

السقتخحات التي قج تديع في جعل البخامج  يماىكلئلجابة عغ الدؤاؿ الخابع كالحؼ نرو )-رابعا:
؟( كبعج تحميل إجابة إفخاد العيشة أضيخت الشتائج  ؿىحا السجائجة في فا كأكثخفاعمية  أكثخ اإلرشادية

اتفاؽ  معطع السخشجات عمى اقتخاحات أشارت الى أنيا ليا دكر كبيخ فى إنجاح دكر السخشج الشفدي 
كالبخامج اإلرشادية  كحلظ أكجكا أيزا عمى ضخكرة تػفيخ متخرريغ في مجاؿ إعجاد البخامج 

جريبيع عمى أعجاد ىحه البخامج كخرػصا الستعمقة بتشسية السػاىب كرعاية بت ف اإلرشادية كيقػمػ 
االىتساـ بالعسمية االرشادية كالعسل عمى تػعية السعمسات بجكر السخشج الشفدي كالعسل –الستفػقيغ 

تػعية أكلياء األمػر كتعخفيع بسا يقػـ بو السخشج –جشب الى جشب الي جشب إلنجاح العسمية التعميسية 
ػفيخ معمسيغ متخرريغ في تالعسل عمى  -كرعاية ألبشائيع الصمبة  ا غي داخل السجرسة مالشفد

 غتػفيخ كسائل تداعج في الكذف عمى الصمبة السػىػبي–تعميع الصمبة السػىػبيغ كالستفػقيغ دراسيا 
 كالستفػقيغ مغ مقاييذ كأدكات عمسية .
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 التػصيات والسقتخحات :

 ، يسكغ كضع التػصيات كالسقتخحات اآلتية:البحثبشاء عمى ما تػصل إليو 

كحرخ السذاكل التي يعاني مشيا  غػ العسل عمى إعجاد بخامج إرشادية مقجمة خاصة لمسػىػبي1
  السػىػبيغ كالعسل عمى تػفيخ الحمػؿ ليا .

جسيع نػاحي الشسػ   لكالستفػقيغ تذس غػ إعجاد بخامج إرشادية شاممة كفق مخصط مجركس لمسػىػبي2
الشفدي كاالجتساعي كالعقمي كاالنفعالي لتحقيق تػافقو العمسي كالسيشي مدتؿببل كتذتسل عمى بخامج 

 كقائية كعبلجية .

مياـ ليدت مغ ضسغ  باؼػ تكثيف الجكرات لمسخشجيغ الشفديغ كالتأكيج عمى عجـ تكميفيع 3
 تخرريع . 

د داخل السجرسة كذلظ كفقا لعجد ػ العسل عمى زيادة تػفيخ الستخرريغ في مجاؿ التػجيو كاإلرشا4
 إىساؿ لبعس الصمبة كعجـ حرػليع عمى خجمات اإلرشاد الشفدي . عالصمبة حتى اليشت

عقج دكرات تجريبية لتعخيف مجراء السجارس لتعخيفيع بالسسارسات اإلدارية البلزمة الكتذاؼ كرعاية ػ 5
 الصبلب السػىػبيغ كالستفػقيغ.

عمسيغ  تداعجىع عمى التعخؼ عمى السػىػبيغ ، ككيؽية رعايتيع ككيؽية عقج بخامج تشسية ميشية لمسػ 6
 األكاديسيالبخنامج  فيباإلضافة إلى مخاعاة ذلظ كمو  ترسيع كتشفيح األنذصة كالبخامج اإلثخائية ليع،

 كميات كمعاىج التخبية.   فيلمسعمسيغ 

كإدارييغ كعامميغ، عغ شخيق نذخ ثقافة اإلبجاع بيغ أعزاء السجتسع السجرسي شبلبا كمعمسيغ ػ 7
 الشجكات كاالجتساعات .
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 :      السخاجع

( دار 2008الصشصاكؼ، رمزاف عبج الحسيج ،السػىػبػف أساليب رعايتيع كأساليب تجريديع ،)    -  
  .الثقافة ،عساف 

(. سيكػلػجية السػىػبيغ الستسيديغ كذكؼ االحتياجات الخاصة. 2005الجاىخؼ، صالح حدغ ) -
 دار كائل. عساف:

عساف، ] االردف  لتجخل السبكخ : مقجمة في التخبية الخاصة/ ،... الحجيجؼ ، مشى الخصيب جساؿ -
 [ : دار الفكخ 

 (. أساليب الكذف عغ السػىػبيغ كرعايتيع. عساف: دار الفكخ.2002جخركاف، فتحي ) -

 دار الفكخ. (. مجخل إلى تخبية الستسيديغ كالسػىػبيغ. عساف:2003الدخكر، ناديا ىايل )  -

بة، التفػؽ العقمي، اإلبجاع. 2002الذخبيشي، زكخيا، كصادؽ، يدخية ) - (. أشفاؿ عشج القسة: السـػ
 القاىخة: دار الفكخ العخبي.

 (. مجخل إلى التخبية الخاصة. عساف: دار كائل.2005الطاىخ، قحصاف أحسج )

بة كالتفكيخ االبجاعي ف2009الكيبلني، حديغ عبج الحؽيع ) - ي التعميع . عساف: دار (. السـػ
 .دجمة

 (. تخبية السػىػبيغ كالستفػقيغ. عساف: دار صفاء.2000عبيج، ماججة الديج ) -

السػىػبيغ كالستفػقيغ، مجمة  (. تجخبة مرخ في مجاؿ رعاية2001أحسج، سييخ كساؿ )      - -
                                                .229-203(: 1)4الصفػلة كالتشسية، 

       (. 3(. سيكػلػجية ذكؼ االحتياجات الخاصة )ط2001القخيصي، عبجالسصمب أميغ )      -
 القاىخة: دار الفكخ العخبي

بة كالتفػؽ. عساف: دار الفكخ.2003السعايصة، خميل، كالبػاليد، دمحم ) -  (. السـػ
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بة. 2011األحسجؼ، دمحم عميثة. ) -    أشفاؿ الخميج، متاحة(. تعخيف مفيػػـ السـػ
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=2&id=10 

76 

2- Leading Teacher for Gifted and Talented. (2007). identifying gifted 
and talented students, Working Papers of Westminster Institute of 

Education: Oxford Brooks University.  
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 مدتػى القمق الشفدي لجى معمسات األشفال التػحجييغ

عمى عيشة مغ معمسات األشفال التػحجييغ بسخكد شخابمذ  استكذافية "دراسة ميجانية
 لحوي اإلعاقة"

 بمعيج عمي السذيخي  الجكتػر/                               عادل الكػني البيالجكتػر/

 أستاذ مداعج قدع التجريذ             أستاذ مذارك قدع االرشاد والعبلج الشفدي         

 كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة    كمية اآلداب / جامعة شخابمذ                        

 جامعة  شخابمذ                                                                       

 مقجمة الجراسة:

التعميع  مخخجات بيغ بالسػائسة يقػـ حيث البذخية السدتجامة، التشسية عشاصخ أىع مغ السعمع يعج  
 ليع تقجـ الحيغ اإلعاقة ذكؼ  األشخاص عجد في زيادة ىشاؾ أف كمع. الستعمسيغ كحاجات

 إيبلء كالسؤسدات في السخاكد ىحه لجػ كاضحة إستخاتيجية تػجج فبل كالتجريبية، سيةالتعمي الخجمات
 .عمى السعمسيغ سمباً  يشعكذ مسا أدكاره، كتػضيح حاجاتو كتمبية كاالىتساـ العشاية السعمع

 كالتصػر ارتفع، اإلعاقة األشفاؿ ذكؼ  أسخ لجػ الػعي كمدتػػ  بالتغيخ، آخحه اإلعاقة لحكؼ  فالشطخة   
 السؤتسخ تػصيات دعت كقج. السجتسعات تغيخ تغيخًا مغ كأسخع أشج يكػف  ربسا كالتكشػلػجي لعمسيا

 االلتداـ إلى إسبانيا في سامشكا مجيشة في (1994) عاـ عقج الحؼ « لمجسيع التخبية» العالسي التخبػؼ 
 (Houston,1997:99). العادؼ التخبػؼ  الشطاـ ضسغ لمجسيع التعميع لمجسيع، كتػافخ التخبية بسبجأ

 أف األىجاؼ كسا العامة، التخبية أىجاؼ عغ تختمف الخاصة، التخبية أىجاؼ أف نشدى فبل نشدى كإف  
 أف إلى إضافة العادييغ، األشفاؿ عغ تختمف السعػقيغ األشفاؿ لجػ كاالجتساعية التعميسية، التخبػية،

 كمو فحلظ (،8: 2000مرصفى،  أبػ) العادؼ. السعمع دكر عغ يختمف الخاصة التخبية معمع دكر
 لمسياـ، الػاجبات نتيجة كنػعية، مختمفة، العسل في ضغػشاً  الخاصة التخبية معمع يذكل لجػ

:  مثل الخاصة، التخبية فئات رعاية في لو السػكمة كالتأىيمية االجتساعية، التخبػية، التعميسية،
 الحالي، التحريمي األداء:  مغ كل كتحجيج السؤسدة، في األشفاؿ تذخيز تقييع السذاركة في"
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التخبػؼ،  البخنامج كالتعميسية، التخبػية األىجاؼ شفل، لكل الخاصة كاألكاديسية االحتياجات التخبػية
شفل،  لكل التعميسية الػسائل السرادر، السػاد، كمدتػياتيا، التعميسية الخصة الفخدؼ، التعميسي،

قبل  الصفل ألداء السدتسخ التجريذ،التقييع عسمية فيحتش شفل، لكل السشاسبة كالصخؽ  التجريذ أساليب
 (6: 2000 مرصفى، أبػ)." أثشائو، كبعجه التجريذ،

 مػاجية متصمبات عمى قجرتو بعجـ إدراكو عشج السعػقيغ األشفاؿ معمع لجػ الزغػط الشفدية كتشعكذ 
 مغ معجاًل عالياً  لجيو ؼيحجث لحاتو، تيجيجاً  يذكل الحؼ السخسػمة، األمخ لمبخامج كتصبيقو ميشتو،

 لتمظ الزغػط. تشبييي فعل كخد فديػلػجية، تغيخات تراحبيا كالقمق كالتي الدمبية، االنفعاالت
 (2: 2008)عبجات،

كلعل ما يقاؿ عغ حجع الزغػط الشفدية لجػ معمع األشفاؿ ذكؼ اإلعاقة، ال يسكغ مقارنتو بحجع    
تػحجييغ، فصبيعة اإلشفاؿ التػحجييغ تختمف أختبلفًا الزغػط الشفدية التي يمقاىا معمع األشفاؿ ال

 أكثخ مغ ججريُا عغ شبيعة باقي اإلعاقات األخخػ، كذلظ ألف اضصخاب شيف التػحج يعج
كالذخرية، حيث  األداء معطع جػانب عمى سمباً  انعكاسو نتيجة صعػبة، الدمػكية االضصخابات

 غيخ المفطية الستسثمة الدمػكيات استخجاـ في اً كاضح كقرػراً  ضعفاً  التػحجييغ األشفاؿ جسيع يػاجو
 لمحالة السشاسبة الػجو في تعبيخات ككحلظ كالتخكيد، كاالنتباه اآلخخيغ، مع البرخؼ  التػاصل في

 السدتخجمة الجدجية كاإليساءات إلى األكضاع إضافة. الصفل ؼيو يعير الحؼ السػقف أك االنفعالية
(، كىحا بجكره سيمقي بزبللو عمى جسيع القائسيغ عمى 19: 2013كالتفاعل)دلذاد، التػاصل في

رعاية ىؤالء األشفاؿ، كالحؼ مغ ضسشيع فئة السعمسات، الحيغ يقع عمى عاتقيع العبء األكبخ في 
تجريب كتعميع ىؤالء األشفاؿ، مسا يجعل مغ أمخ كقػعيع فخيدة لمقمق أمخ ال يسكغ أغفالو نتيجة 

 صعػبة كشجة ىحا االضصخاب.

أسيدًا عمى ما سبق، يدعى الباحثاف مغ خبلؿ ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى مدتػػ القمق ك ت   
 لجػ عيشة مغ معمسات األشفاؿ التػحجييغ بسخكد شخابمذ لحكؼ اإلعاقة إف كجج.
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 مذكمة الجراسة:

 العجيج أكج كإذ كالباحثيغ، العمساء اىتساـ عمى حازت التي السػضػعات مغ اإلعاقة يعج مػضػع   
فإف  السشصمق ىحا كمغ لؤلمع، كالتصػر الحزارة مؤشخات إحجػ تسثل بالسعاقيغ العشاية أف مشيع عمى

 السعاقيغ حقػؽ  أىسية عمى يؤكج نبيل كحزارؼ  إنداني مبجأ بسثابة تعج األفخاد مغ الفئات ىحه رعاية
 (48 : 1999 )إماـ، كأسخىع. اإلعاقة مغ ذكؼ 

 لجػ اإلحباط مذاعخ أف تخمق يسكغ التي السيغ مقجمة في أتيي اإلعاقة ذكؼ  مع العسل كلعل     
 الحيغ العادييغ، غيخ األشخاص مغ فئات متشػعة مع متصمبات مغ السيغ ىحه تقتزيو لسا العامميغ،

 كل يعتبخ حيث الستعجدة، اإلعاقات أك كالبرخية، كالعقمية، كالدسعية، الحخكية، اإلعاقات مغ يعانػف 
أف  إلى باإلضافة كالسدانجة، كالتجريب كالتعميع الخجمة مغ خاصاً  نسصاً  خاصة تتصمب حالة شخز

 مغ العجيج لجػ قج يػلج أحياناً  كحجتيا مذكبلتيع كتشػع باإلعاقة السرابيغ األشخاص قجرات انخفاض
 أف شأنو مغ الحؼ األمخ أك الشجاح، باإلنجاز الذعػر كضعف باإلحباط، الذعػر معيع العامميغ

 كفقا كشأتيا كثقل حجتيا تتػقف كالتي الشفدية كالسيشية، بالزغػط العامميغ ىؤالء شعػر إلى يؤدػ
 (247: 2001الفخح،) ىحه الفئة. مع العامميغ شخرية لدسات

كبالحجيث عغ معمسي اضصخاب شيف التػحج، نجج أف دكرىع يختمف كثيخًا عغ معمسي فئات    
أشفاؿ يطيخكف قجرًا كبيخًا  نيع يتعاممػف معجػىخؼ يكسغ في كػ  اختبلؼاإلعاقات األخخػ، فيشاؾ 

الشسائية، مسا يجعل ميستيع أكثخ صعػبة، فيع في سعي دائع إلى تقجيع ما يتشاسب  تاالنحخافا مغ 
كمدتػيات األشفاؿ كضخكفيع السختمفة، إضافة الختبلؼ األدكار التي يقػمػف بيا، كزبط الرف، 

صؽية، كحلظ التعاكف مع أكلياء األمػر كإرشادىع،  كاالكالتخصيط لمتجريذ، كتشطيع االنذصة الرؽية 
كمع أعزاء الفخيق متعجد التخررات في عسميات التقييع، كالتذخيز، كاقتخاح البخامج العبلجية، ك 

خار.)العخكؼ ك كضع الخصط التخبػية الفخدية التي تشاسب قجرات كل شفل، كمتابعتيا باستس
 (. 247: 2020قػاسسة،

مغ أمخ العسل مع االشفاؿ التػحجييغ أمخًا غاية في الرعػبة، قج يشعكذ سمبًا عمى كل ذلظ جعل     
 نفدية العامميغ معيع كربسا يقػدىع إلى الػقػع في مدتشقع القمق كاالكتئاب.
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 مػاقف متعجدة، مغ ؼيو بسا التػحجييغ األشفاؿ مع التجريذ ميشة في العسل أف يتزح سبق كمسا   
قجراتو، كإمكاناتو،  تفػؽ  العسل، في ضغػشاً  لمسعمع يدبب عاتقو، قج عمى عتق مدئػليات مغ لو كما

مشو  تعاني الحؼ الشفدي القمق مدتػػ  معخفة إلى تيجؼ كالتي الجراسة ىحه كمغ ىشا جاءت إشكالية
 :التالي التداؤؿ عغ اإلجابة خبلؿ مغ كذلظ معمسات األشفاؿ التػحجييغ،

 اإلعاقة؟ لحكؼ  شخابمذ بسخكد التػحجييغ األشفاؿ معمسات لجػ ( سسة – حالة) القمق درجة مدتػػ  ما

 : الجراسة أىجاف

 :التالي اليجؼ تحقيق إلى الجراسة ىحه تدعى

 لحكؼ  شخابمذ معمسات األشفاؿ التػحجييغ بسخكد لجػ( سسة -حالة) القمق درجة مدتػػ  ؾياس -1
 ؟ اإلعاقة

 :الجراسة أىسية

 معمسات لجػ درجة القمق الشفدي مدتػػ  عمى الػقػؼ محاكلة في الحالية الجراسة أىسية تكسغ   
  .القمق أـ ال مغ يعانػف  اذا كانػا ك ما األشفاؿ التػحجييغ

دراسات  غياب في غاية األىسية خاصة في لسػضػع تشاكليا في الجراسة الحالية أىسية تتجمى كسا   
أف شخيحة معمسات  باعتبار مغ كل جػانبو، السػضػع تشاكلت -الباحثاف عمع حج عمى - محمية

األشفاؿ التػحجييغ مغ الذخائح التي يجب االعتشاء بيا، خاصة كأنيا يقع عمى عاتقيا تجريب كتعميع 
فئة صعبة تعاني مغ مذاكل سمػكية كمعخؼية ليذ مغ الديل التعامل معيا، مسا يذكل ضغصًا عمى 

، كىحا ما يجعل مغ أمخ إجخاء دراسات ىؤالء السعمسات ربسا يقػدىع لمػقػع في بخاثغ القمق الشفدي
 تتشاكؿ الرعػبات التي يعانيغ مشيا غاية في األىسية.

األشفاؿ  معمسي لجػ السػضػع ىحا تشاكلت التي الجراسات لقمة ك عصفًا عمى ما سبق، ك نطًخا   
لقخار ا أصحاب مداعجة في أىسية مغ لسا ليا الجراسة ىحه أىسية تأتي درجاتيع، باختبلؼ التػحجييغ

 ال كمسا معمسات األشفاؿ التػحجييغ. عشج الشفدي درجة القمق ارتفاع مغ لمحج البلزمة التجابيخ باتخاذ
 لسا السشاسبة الحمػؿ ضع ك ك العسمية البخامج بشاء في تديع الجراسة سػؼ ىحه نتائج بأف ؼيو شظ
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 حاؿ في فديالش القمق درجة مغ كتخميريع السيجاف في ىحا العاممػف  السعمسػف  يعانيو
 (139، 2006كجػده.)القخيػتي ك الخصيب،

 : الجارسة حجود

 أك أخخػ  مشاشق إلى تتعجاىا كال فييا السدتخجمة كاألداة  بالعيشة، كنتائجيا الحالية الجراسة تتحجد   
 :اآلتية الحجكد كفق كذلظ أخخػ، عيشات

 معمسات االشفاؿ مغ سةمعم (64) قػاميا مجسػعة مغ الجارسة عيشة تكػنت: البذخية الحجكد •
 .اإلعاقة لحكؼ  شخابمذ بسخكد التػحجييغ

 .ليبيا/ شخابمذ بسجيشة اإلعاقة لحكؼ  شخابمذ مخكد مغ الجارسة عيشة اختيخت: السكانية الحجكد •

 يػـ إلى ـ2019/  18/11 يػـ مغ أداتيا كشبقت الجارسة، ىحه أجخيت: الدمشية الحجكد •
   ـ.20/11/2019

 :الجارسة مرصمحات

 :Anxietyالشفدي القمق-1

 كبالتالي كالشطخيات، الجراسػات حػلو اختمفت الحؼ الشفدية الرحة مرصمحات أىع مغ القمق يعتبخ  
 ىػ ك لخصخ فعل رد بأنو(: "Freud فخكيج) عخفو فقج. السختريغ ك العمساء تشاقزات مغ يدمع لع

 (.58: 1985 الفيػمي") الشػع ذلظ مغ خصخ حالة حجثت كمسا لمطيػر يعػد

 يكػف  قج لخصخ تيجيج بأنو( فخكيج) قالو لسا إضافة تعخيفو، في( زىخاف الدبلـ عبج حامج) كيديج  
 أك فيديػلػجية أعخاض شكل عمى تطيخ كأعخاض مطاىخ تراحبيا الحالة ىحه أف ك رمدؼ، أك فعمي،

 حجكث تػقع ك تيجيجبال كالذعػر نفدية كأعخاض كاالرتعاش كالعخؽ  القمب، نبزات زيادة مثل جدسية،
 . بالعدلة كالذعػر الذجيج، كالزغط السرائب

 سيبمبخج مؿياس كفق السعمسة عمييا تحرل التي الكمية الجرجة فيػ إجخائياً  القمق تعخيف أما  
 .سسة( –لمقمق)حالة 
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 : Autism Spectrum Disorder   (ASD)التػحج شيف اضصخاب -2

 نسػ جػانب عمى كمي تأثيخ ذات كىي السبكخة، شفػلتيع في األشفاؿ تريب شاممة نسائية إعاقة ىػ  
 الجليل مغ الخامدة الصبعة أكردت كقج كافة، الحدية الحخكية، الشفدية، االجتساعية، العقمية، الصفل

 االضصخابات مطمة ضسغ(  ASD)التػحج شيف اضصخاب الشفدي لمصب االمخيكي التذخيري
 االضصخابات: التػحج  شيف اضصخابات فئة جانب إلى التالية الفئات تتزسغ التي العربية، الشسائية
 السحجدة، التعمع كصعػبات الدائج، كالشذاط االنتباه كضعف التػاصل، كاضصخابات العقمية،

 (APA,2013. )الحخكية كاالضصخابات

 التػحج شيف باضصخاب السذخريغ األشفاؿ بأنيع: إجخائياً ( ASD) التػحجييغ األشفال ويعخف  
 .اإلعاقة لحكؼ  شخابمذ بسخكد تحقػف السم

 Autism Spectrum Disorderمعمسات األشفال ذوي اضصخاب شيف التػحج -3
Teachers: 

يسكغ تعخيفيغ إجخائيًا بأنيغ جسيع السعمسات بسختمف مؤىبلتيع العمسية كالحيغ يعسمػف في تقجيع     
 خكد شخابمذ لحكؼ اإلعاقة.الخجمة التخبػية لؤلشفاؿ السرابيغ باضصخاب شيف التػحج في م

 الجراسات الدابقة:

 ك كجية( أ) الدمػؾ نسط عمى التعخؼ اجخيت ىحه الجراسة بػية(: 2002) البببلوي  دراسة -1
 معمسي لجػ ليا السراحبة األعخاض كزممة العسل بيغ ضغػط العبلقة في كسيصة كستغيخات الزبط
 في الخاصة التخبية بسجارس كمعمسة معمساً  (176) مغ عيشة الجراسة تكػنت الخاصة، كقج التخبية

 ضغػط بيغ إحرائياً  داؿ ارتباط كجػد:  الجراسة نتائج بيشت الدقازيق، كقج بسجنية الذخؾية محافطة
 كجػد الجراسة نتائج بيشت كسا الخاصة، التخبية معمسي لجؼ ليا األعخاض السراحبة كزممة العسل
 عدؿ بعج التخبية معمسي لجػ ليا السراحبة األعخاض مةكزم العسل ضغػط إحرائيًا بيغ داؿ ارتباط

 (2: 2002الزبط.)البيببلكؼ، ك كجية ،(أ) الدمػؾ نسط:  مغ كل عمى مؿياس درجاتيع

 امج إرشادؼبخن فاعمية مجػ إلى التعخؼ استيجفت ىحه الجراسة:  (2014) أحسج الحمبي دراسة -2
 العامة، حالتيع الشفدية عمى كأثخه عقمياً  يغالسعاق األشفاؿ لسعمسي الشفدي القمق حجة خفس في
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 لمسعمسيغ، الشفدي مؿياس القمق الباحث كاستخجـ كمعمسة، معمساً  (22مغ)  الجراسة عيشة كتألفت
 نتائجيا في الجراسة كتػصمت السعخفي الدمػكي، اإلرشادؼ كالبخنامج العامة، الشفدية الحالة كمؿياس

 عيشة لجػ العامة الشفدية الحالة مدتػػ  كارتفاع عة التجخيبية،لمسجسػ  الشفدي القمق حجة انخفاض إلى
 (2014:16)الحمبي،.السجسػعة التجخيبية في الجراسة

 عمى أجخيت ىحه الجراسة بػية التعخؼ :Brady, et al (2008) بخادي وآخخون  دراسة -3
 عيع، كقجم كالتفاعل إحداسيع بصمبتيع كمجػ الخاصة التخبية معمسي لجػ العسل ضغػط مطاىخ
 الػججاني االستقخار عجـ مغ عغ حالة الجراسة نتائج بيشت كقج معمسًا،( 118) مغ الجراسة عيشة تألفت
 Brady, et)السعاقيغ.  نحػ العصف  مغ قػية مذاعخ كجػد الجراسة نتائج بيشت كسا السعمسيغ، لجػ

al,2008:527) 

 العسل ضغػط عغ الكذف إلى ىجفت الجراسة :Ron, et al (2001) وآخخون  ، رون  دراسة -4
 عغ: الجراسة نتائج كذفت ( معمسًا، كقج145الجراسة ) عيشة بمغت كقج الخاصة، التخبية معمسي لجػ

 مع جيج بذكل تفاعميع عمى أثخ الحؼ(  الػاضح السيشي )اإلجياد مغ الجراسة عيشة معاناة
 Ron, et)شبلبيع.

 al,2001:134)  

 السيشية الزغػط عمى التعخؼ ىجفت ىحه الجراسة إلىLazuras (2006:) الزوراس دراسة -5
 اليػناف، في العادييغ كالسعمسيغ الخاصة التخبية مغ معمسي لكل البجنية الرحة عمى الدمبية كآثارىا

 أكثخ الخاصة التخبية معمسي أف الجراسة نتائج أضيخت معمسًا، كقج( 70) مغ الجراسة عيشة تألفت كقج
 صحة عمى سمباً  تؤثخ الزغػط تمظ كأف العادييغ، السعمسيغ مغ السيشية لمزغػط تعخضاً 

   (Lazuras,2006:204)السعمسيغ.

 معمسي لجػ الشفدي االحتخاؽ عمى الجراسة إلى التعخؼ ىجفت(: 2013عسار مخيدات) دراسة -6
ث البح عيشة كتكػنت. الديكػسػماتية باألعخاض كعبلقتو الدائجة كالحخكة االنتباه ذكؼ تذتت أشفاؿ

 تصبيق مؿياس كتع األصمي، السجتسع مغ القرجية بالصخيقة اختيارىا تع كمعمسة، معمساً  (86) مغ
 كقج ،-التعجيل بعج -كالديكػسػماتية  العرابية لبلضصخابات كػرنل قائسة كمؿياس الشفدي االحتخاؽ
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 درجة أف إلى ثالبح نتائج إحرائيًا أشارت البيانات معالجة كبعج كثباتيسا، صجقيسا مغ التحقق جخػ 
 الديكػسػماتية األعخاض درجة أف الشتائج كسا أشارت السعمسيغ، لجػ متػسصة كانت الشفدي االحتخاؽ

 بؿية كفي كاليزسي، التشفدي كالجياز البػلية، كاألعخاض الدسع كالبرخ، مجاالت في مختفعة جاءت
 في إحرائية داللة ذات فخكؽ  كجػد إلى الشتائج دلت ذلظ إلى باإلضافة جاءت متػسصة، السجاالت

بيغ  شخدية عبلقة لػجػد الشتائج دلت كسا )اإلناث(، لرالح الجشذ لستغيخ تبعاً  االحتخاؽ الشفدي
 (15: 2013)مخيدات،.كاألعخاض الديكػسػماتية الشفدي االحتخاؽ مدتػيات

 ك بالسدئػلية الذعػر عمي التعخؼ الي الجراسة ىحه ىجفت(: 2015دراسة مشال حدغ عثسان) -7
 السشيج الباحثة اتبعت ذلظ لتحقيق ك. بػالية الخخشػـ الخاصة التخبية معمسات لجػ الحات تقجيخ

 عيشة مغ السعمػمات لجسع كأدكات تقجيخ الحات ك بالسدئػلية الذعػر مقاييذ بشاء خبلؿ مغ الػصفي
 البحث خمز قج ك. العذػائية البديصة بالصخيقة العيشة اختيار تع حيث معمسة، (220) حجسيا بمغ
 االحتياجات بسخاكد ذكؼ  الخاصة التخبية معمسات لجؼ بالسدئػلية الذعػر يتدع: التالية الشتائج إلي

 االحتياجات الخاصة ذكؼ  بسخاكد الخاصة التخبية معمسات لجؼ الحات تقجيخ يتدع. باالرتفاع الخاصة
الخاصة  التخبية معمسات لجؼ حاتال تقجيخ ك بالسدئػلية الذعػر بيغ ارتباشية عبلقة تػجج. باالرتفاع

 معمسات لجؼ الحات تقجيخ في احرائية داللة ذات فخكؽ  تػجج ال. الخاصة االحتياجات ذكؼ  بسخاكد
 داللة ذات فخكؽ  تػجج ال. الخبخه لدشػات تبعا الخاصة االحتياجات ذكؼ  بسخاكد التخبية الخاصة

 لمحالة تبعا الخاصة االحتياجات ذكؼ  اكدبسخ  الخاصة التخبية معمسات لجؼ تقجيخ الحات في احرائية
 الخاصة التخبية معمسات لجؼ بالسدئػلية الذعػر في احرائية ذات داللة فخكؽ  تػجج ال. االجتساعية

 عمي بشاءً  الشتائج مشاقذة تست ككسا. لمحالة االجتساعية تبعاً  الخاصة االحتياجات ذكؼ  بسخاكد
 التػصيات مغ مجسػعة الباحثة ككسا قجمت الدابقة، ساتكالجرا الشطخؼ  االشار كفخىا التي االدبيات

 (16: 2015البحثية .)عثساف، كالسقتخحات

 في الفخكؽ  عمى التعخؼ إلى البحث ىحا ىجؼ(: 2016دراسو فؤاد الجػالجه و سييخ التل)  -8
  (90) مغ البحث عيشة كتكػنت كالتػحج، التعمع أشفاؿ صعػبات معمسي بيغ الديكػسػماتية األعخاض

 شيف التػحج، اضصخاب لحكؼ  ( معمساً 46ك ) التعمع صعػبات لحكؼ  ( معمساً 44) مشيع: كمعمسة معمساً 
 بعج األعخاض الديكػسػماتية مؿياس تصبيق األصمي، كتع السجتسع مغ بالصخيقة القرجية اختيارىا تع

 خاضمدتػػ األع أف إلى: الشتائج أشارت البيانات معالجة كبعج كثباتو، صجقو مغ التحقق
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 كمدتػػ األعخاض متػسط، بسدتػػ  جاء التعمع صعػبات أشفاؿ معمسي لجػ الديكػسػماتية
 في داللة إحرائية ذات فخكؽ  ككجػد مختفع، بسدتػػ  جاء التػحج أشفاؿ معمسي لجػ الديكػسػماتية

 داللة ذات كجػد فخكؽ  كعجـ التػحج، اضصخاب ذكؼ  معمسي لرالح ككل الديكػسػماتية األعخاض
 ك ؽ أكصي لستغيخ الجشذ، تعدػ  الديكػسػماتية األعخاض في البحث عيشة استجابات في ةإحرائي
الجاعسة ليع.)الجػالجه  الشفدية الخجمات كتقجيع التػحج اضصخاب معمسي بفئة باالىتساـ الباحث
 ( 172: 2015كالتل،

 ضغػط عمى التعخؼ إلى الجراسة ىجفت: Russell , et al (2001) وآخخون  راسل دراسة -9
 ميشتيع، في الخاصة التخبية معمسي بقاء تعدز التي العػامل كعمى الخاصة، التخبية مجاؿ في العسل

 يتمقػف  الحيغ السعمسيغ أف: الجراسة نتائج كأكضحت معمسًا،( 887) مغ الجراسة عيشة تكػنت كقج
 السيشية طالزغػ  حجة مغ التخؽيف عمى ذلظ يداعجىع السجرسة، كمجيخ الدمبلء مغ كل مغ الجعع
 ( Russell et al,2001: 549.) يػاجيػنيا التي

 الشفدي االحتخاؽ مدتػػ  عغ الكذف إلى الجراسة ىحه ىجفت(:  2001) الفخح عجنان دراسة -10
( 122) مغ مكػنة عيشة عمى القصخية، السؤسدات في الخاصة الحاجات ذكؼ  مع العامميغ لجػ

 أف ك متػسصة، كانت العيشة أفخاد لجػ الكمية الشفدي االحتخاؽ درجة أف الشتائج كأضيخت مذاركًا،
 تجريب ك عبلج في السختريغ أف ك السعمسات، مغ باإلنجاز الذعػر بشقز أكثخ إحداسا السعمسيغ

 كسا الخاصة، التخبية في السختريغ ك السعمسيغ فئتي مغ احتخاقاً  أكثخ ىع الخاصة الحاجات ذكؼ 
 لستغيخ أك التعميسي، السدتػػ  لستغيخ تعدػ  إحرائية لةدال ذات فخكؽ  كجػد عجـ الجراسة أضيخت
 تبمج مغ يعانػف  الستعجدة اإلعاقات ذكؼ  الصمبة مع العامميغ أف الجراسة كأضيخت الخبخة، سشػات
 (33: 2001الفخح،.)الحخكية ك الحدية ك العقمية اإلعاقة مع العامميغ مغ أكثخ الذعػر

 لجػ الذخرية سسات ببعس كعبلقتو الشفدي االحتخاؽ فبعشػا(: 2008) الدىخاني نػال دراسة -11
 االحتخاؽ بيغ العبلقة شبيعة معخفة الى الجراسة ىحه ىجفت. الخاصة االحتياجات ذكؼ  مع العامبلت

 معخفة ككحلظ( السدؤكلية– الديصخة– االجتساعية–االنفعالي الثبات) الذخرية سسات كبعس الشفدي
 عيشة كتكػنت الشفدي االحتخاؽ درجات متػسصات في ائيةاحر داللة ذات فخكؽ  ىشاؾ كانت اذا

 :الى الجراسة تػصمت.  عذػائية بصخيقة اختيارىع تع عاممة(150) مغ الجراسة
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 مع العامبلت مغ الشفدي، االحتخاؽ كمشخفزات مختفعات بيغ إحرائية داللة ذات فخكؽ  تػجج ال -
 داللة ذات فخكؽ  كجػد عغ الجراسة كذفت سابيش االنفعالي، الثبات سسة في الخاصة االحتياجات ذكؼ 

 كالجرجة ،السدؤكلية ،الديصخة االجتساعية) سسات في االحتخاؽ كمشخفزات مختفعات بيغ احرائية
 ( . الكمية

 الذخرية سسات كبعس الشفدي االحتخاؽ بيغ احرائية داللة ذات عكدية ارتباشية عبلقة تػجج -
 ىشاؾ اف الجراسة اثبتت ، كسا(0.05)معشػية مدتػػ  عشج( خةالديص– االجتساعية– االنفعالي الثبات)

 . السدؤكلية سسة كبيغ الشفدي االحتخاؽ بيغ احرائية داللة ذات عكدية ارتباشية عبلقة

 ذكؼ  مع العامبلت لجػ الشفدي االحتخاؽ درجات متػسصات في احرائية داللة ذات فخكؽ  تػجج -
 (20: 2008 الدىخاني،) . العسخ الختبلؼ نتيجة الخاصة االحتياجات

 السذكبلت عمى التعخؼ إلى الجراسة ىحه ىجفت(: 2015دراسة مشحر حسج أهلل و أنػر راشج) -12
 كتأثيخ عساف كالخياض، مغ كل في التػحج اضصخاب شيف ذكؼ  االشفاؿ معمسي لجػ السيشية

ىحه  عمى السادؼ لالجخ كمدتػػ  كالعسخ، التعميسي، كالسدتػػ  كالخبخة، كالجشذ، الجكلة،: متغيخات
الخياض،  ( مغ83) كمعمسة، مشيع معمسا ( 671) مغ الجراسة عيشة كحمػليا. كتكػنت السذكبلت

 مػزعة ميشية مذكمة (44) تزسشت الغخض ليحا أداة  بتصػيخ الباحث كقج قاـ. ( مغ عساف93ك)
 السذكبلت أف الجراسة نتائج أشارت .السقارف  الػصفي السشيج الجراسة استخجمت.أبعاد تدعة عمى

 )بخرائز األشفاؿ الستعمقة السذكبلت السادؼ(  كُبعج بالجخل الستعمقة )السذكبلت ُبعج في السيشية
/ بالسعمع الستعمقة )السذكبلت كُبعج الصمبة( أمػر كأكلياء )بأسخ الستعمقة السذكبلت( كُبعج التػحج( ذكؼ 

 )مذكبلت ُبعج في إحرائياً  دالة فخؽ  كجػد تبيغ كسا. السعمسيغ السعمسة( ىي االكثخ إنتذارًا بيغ
. االناث لرالح (باإلدارة تتعمق )مذكبلت ُبعج كفي .ً االردف معمسي لرالح العسل( بطخكؼ تتعمق
 لرالح الشفدية( )السذكبلت كالزغػط التعميسية( كُبعج كالػسائل بالسشاىج تتعمق )مذكبلت ُبعج كفي

نحػ  الجراسة عيشة أفخاد استجابات متػسصات بيغ ةإحرائي داللة ذات فخكؽ  تػجج ال كأنو. الحكػر
 فخؽ  يػجج كسا. التعميسي السدتػػ  كمتغيخ العسخ، متغيخ باختبلؼ السيشية لمسذكبلت التدعة االبعاد

 السيشية لمسذكبلت التدعة االبعاد نحػ الجراسة عيشة أفخاد متػسصات استجابات بيغ إحرائياً  دالة
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)حسج .(باإلدارة تتعمق ُبعج) مذكبلت الجخل في مدتػػ  كمتغيخ ة،الخبخ  سشػات عجد متغيخ باختبلؼ
 (1: 2015هللا ك راشج،

  :الدابقة الجراسات عمى تعقيب

 الحالي، البحث بسػضػع االشبلع عمييا كالستعمقة مغ الباحثاف تسكغ التي الدابقة الجراسات إف      
يحه الجراسة إال كىػ )القمق الشفدي( ُجميا تتحجث عغ متغيخات ليدت بعيجة عغ الستغيخ االساسي ل

الحؼ لع يشل نريبًا مغ الجراسات حػلو، كبالتالي يجعل مغ أىسية دراستو أمخًا في غاية االىسية، 
خاصة في السجتسع الميبي الحؼ لع يججا الباحثاف أؼ دراسات تتشاكؿ ىحا الستغيخ لجؼ معمسات 

 اسات الدابقة ساعجت الباحثاف كثيخًا في تكػيغالتػحجييغ، إال أف ىحه الجراسات أؼ الجر  األشفاؿ
 كمشاىج كشخؽ  أساليب مغ الدابقػف  الباحثػف  اتبعو ما خبلؿ كذلظ مغ البحث لسػضػع شامل ترػر
 إشكالية صياغة يسكغ كعميو عشيا. اإلجابة عمى الباحثاف ساعج مسا مغ نتائج إليو تػصمػا كما بحثية
 :  لتاليا التداؤؿ عغ االجابة في الجراسة ىحه

مغ ذكؼ اضصخاب شيف  االشفاؿ معمسات بيغ(  سسة – حالة)  القمق انتذار مدتػػ  ما -1
 ؟ اإلعاقة لحكؼ  شخابمذ بسخكد التػحج
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 :اوإجخاءاتي الجارسة مشيج

 :الجراسة مشيج -1

 دراستيا سخادال السذكمة بػصػػف السػػشيج ىػػحا يقػػػـ حيػػث السدػػحي الػصػػفي السػػشيج الباحثاف أتبع  
 .كتفديخىا حػليا البيانات كجسع

 :الجراسة مجتسع -2

 السرابيغ باضصخاب شيف التػحج األشفػاؿ كل معمسات عمى الحالية الجراسة مجتسع أشتسل  
( 64) لمسعمسات الكمي السجتسع حجع بمغ حيث شخابمذ، بسجيشة اإلعاقة لحكؼ  شخابمذ العامميغ بسخكد

 .معمسة

  : اختيارىا شخيقةو  الجراسة عيشة -3

 عمى الجراسة أداة  تصبيق خبلؿ مغ كذلظ( قرجية) عسجية بصخيقة الجراسة عيشة الباحثاف أختار     
 ثبلثة أياـ متتالية، مجة خبلؿ شخابمذ لحكؼ اإلعاقة مخكد معمسات األشفاؿ التػحجييغ العامبلت جسيع
 .معمسة( 64) إلى بالسخكد أياـثبلثة  لسجة الباحثاف تػاجج شيمة الجراسة عيشة كصمت كبحلظ

 :الجراسة أدوات -4

 :لمقمق سبيمبخجخ مكياس

 كىػ ،(كسسة حالة) القمق ؾياس مجاؿ في الريت دائعة السقاييذ مغ"  سبيمبخجخ" مؿياس يعج      
 قائسة  عغ عبارة كىػ القمق، كسسة القمق حالة ؾياس عمى تعسل التي البشػد مغ مجسػعة عغ عبارة
 ىحا أستخجـ كقج( 1970)عاـ( Husheene , gorsuush, Spielberger: )مغ كل أعجىا

 ىحه تسيدت حيث الشفدييغ، كالسخضى باألسػياء الخاصة كاالبحاث الجراسات مغ الكثيخ في السؿياس
 ىحه في اعتسجناىا التي الشدخة تخجست كقج معًا، القمق( كحالة سسة) بسؿياس غيخىا عغ القائسة
 (4: 1985جػرستر، سبيمبخجخ.) البحيخؼ  الخقيب عبج تػرالجك شخؼ مغ الجراسة

 :القمق حالة مفيػم -1
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 كتتسيد اإلنداف، كياف تعتخؼ  متغيخة، انفعالية حالة أك كطخؼ نطخيا القمق حالة ترػر        
 العربي الجياز في الشذاط كيراجبيا بػعي الفخد يجركيا كالتػجذ التػتخ مغ ذاتية بسذاعخ
 (4: 1985جػرستر، سبيمبخجخ. )الدمغ عبخ كتتحبحب شجة في القمق حالة يختتغ كقج السدتقبل

 : القمق سسة مفيػم -2

 ميميع في الشاس بيغ االختبلفات إلى تذيخ لمقمق، القابمية في فخكؽ  إلى فتذيخ القمق سسة أما       
 القمق كسسة. القمق شجة في بارتفاع كذلظ ميجدة كسػاقف يجركػنيا التي السػاقف اتجاه اإلستجابة عمى

 كقج" الجكافع"أتكشذ عمييا أشمق السكػنات مغ كمجسػعة خرائز، ليا سيكػلػجي كسفيػـ
 التي باإلستعجادات الجكافع تمظ تشكذ عخؼ كقج مكتدبة، سمػكية إستعجادات أنيا عمى"كامبل"أشار
 ( 4: 1985جػرستر، سبيمبخجخ. .)خارجية مؤشخات تشذصيا حتى كامشة، تبقى

 : كياسالس وصف

 كالسسارسة العمسي، البحث في إستخجاما كأكسعيا القمق، لتقجيخ القػائع أكثخ مغ القائسة ىحه إف      
 صػرتيغ، مغ القائسة كتتكػف  الجيج، لمسؿياس الديكػمتخية الخرائز بجسيع تترف ألنيا العيادية،

 . ( عبارة20) عمى تحتػؼ  صػرة ككل

 كضع ليا بحيث اآلنية، الػضعية في السفحػص يعيذيا التي القمق حالة تؿيذ: األولى الرػرة( أ
 بخرػص 04 إلى 01 مغ كتدمدل القمق، درجة تحجد إيجابية صياغة مراغة، عبارة (20)

 انخفاض عغ تعبخ فيي السػجبة العبارة كانت كإذا ، 10  إلى  04 مغ تدمدل الدالبة أما السػجبة
 الحؽيع، عبج مقجـ.)دائسا غالبا، دائسا، مصمقا،: تياآل التختيب اإلجابات ىحه كتتبع القمق، درجة

1993 :78) 

 عبارات ثسانية في مراغة أنيا فشجج ندبيا ثابتة حالة كىي القمق سسة تؿيذ: الثانية الرػرة( ب
 حدب كالتدمدل القمق درجة تحجد إجابات، أربع مشيا كل يقابل. سمبية الباؾية عذخ كاثشي إيجابية،
: 1993 الحؽيع، عبج مقجـ.)دائساً  غالبًا، أحيانًا، مصمقًا،: التختيب ىحا كتتبع ىاألكل الرػرة تدمدل

78) 

  :الترحيح شخيقة
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 أما ، 01 إلى 04 مغ فالسػجبة الدالبة كالعبارات السػجبة، العبارات تشؿيط عغ سابقا كضحشاأ كسا   
 اس.( يػضح شخيقة ترحيح السؿي1.كالججكؿ رقع ) 04 إلى 01 مغ فتشقط الدالبة

 السكياس ترحيح كيفية يػضح( 1) رقع ججول

 

 

 

 

 

 

 

 مسا عالية، درجة عمى ككانت اسالسؿي كثبات صجؽ لحداب دراسات عجة سبيمبيخجخ أجخػ  كقج   
 بيغ القمق سسة ثبات تخاكح كقج مختمفة، كثقافات أعسار كمغ عيشات عمى أستخجامو عمى شجع

( 0.77 – 0.76) الثبات بمغ فقج االناث أما الحكػر، عشج( 0.86 – 0.84)
(Spielberger,1983: 22كسا ) فييا ادأع دراسات ثبلث في الكبار عشج القمق سسة ثبات كاتل أيج 

 (1972:79Cattell عالية.) معامبلت ثبات الى كتػصل مخات عجة السؿياس

 ك الخالق عبج احسج ك(  1978)  كاضع أميشة شخؼ مغ العخبية البيئة إلى القائسة ىحه نقمت لقج     
 سسة ثبات ؾيع كانت حيث كاضع أميشة شخؼ مغ السؿياس ثبات حداب تع قج ك. البحيخؼ  الخقيب عبج

 معامبلت ؾيع أما.  لئلناث(  0.77ك 0.76)  بيغ ك ، لمحكػر(  0.86 ك 0.73) بيغ تتخاكح القمق
(  0.31 ك 0.16) بيغ ك لمحكػر،(  0.54ك 0.33)  بيغ تخاكحت فقج القمق حالة لسؿياس الثبات
 تخجسيا التى السؿياس ليحا العخبية الشدخة الباحثاف تبشى كقج( 2110:149مديمة، كخيسة،. )لئلناث

 .البحيخؼ  الخقيب عبج قششياك 

 مدتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــػى  الجرجة الفئة

 خالية مغ القمق 20-0 

 قمق شبيعي 20-40 

 قمق فػق الستػسط 40-60 

 قمق شجيج 60-80 
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 :األداة صجق

 الباحثاف أف إال مشاسبة، كثبات صجؽ بجالالت العخبية برػرتو السؿياس تستع مغ الخغع عمى     
 في الخبخة ذكؼ  مغ محكسيغ( 7) عمى عخضو خبلؿ مغ السؿياس لبشػد السحتػػ  صجؽ بإجخاء قاما

 جامعة اآلداب بكمية الشفذ كعمع الشفدي عبلجكال االرشاد بقدسي الشفدية كالرحة الشفذ عمع مجاؿ
 الجراسة، ألىجاؼ كمشاسبتيا المغػؼ، ككضػحيا السؿياس فقخات صبلحية عمى لمحكع كذلظ  شخابمذ،

 البشػد بعس عمى المغػية التعجيبلت بعس إجخاء مع السؿياس، صبلحية عمى جسيعيع أتفق حيث
 .لؿياسو صسع ما يؿيذ كأنو السؿياس صجؽ عمى جسعييع أتفقػا أنيع إال قخاءتيا، يديل حتى

 :االختبار ثبات

 عمى مشيا كالميبيةػ العخبية الجراسات مغ العجيج في فعبلً  أستخجـ قج السؿياس أف مغ عمى الخغع       
 إعادة شخيقة الباحثة أستخجمت حيث( 2013) ابػلقاسع عمي رحاب دراسة الحرخ، ال سبيل السثاؿ

 الجبلء بسدتذفى حامل امخأة ( 35) مغ مكػنة عيشة عمى السؿياس صبيقت مغ خبلؿ كذلظ االختبار
 العيشة نفذ عمى الثانية لمسخة التصبيق أعيج األكؿ، التصبيق مغ أسبػعيغ كبعج ليبيا، بصخابمذ لمػالدة
 عشج داؿ كىػ(  0.95)  ؾيستو فكانت( بيخسػف ) االرتباط معامل حداب تع ثع الطخكؼ، نفذ كتحت
 إال إلييا، الخكػف  يسكغ ثبات معامبلت كىي( 13-12: 2013أبػلقاسع،%(.) 0.01 ) داللة مدتػػ 

 ألفا معامل بمغ حيث لبلختبار، الثبات معامل بحداب كقاما السعامبلت بيحه يكتؽيا لع الباحثاف أف
 .عمسياً  عمييا االعتساد يسكغ معامبلت كىي%( 75) كحالة كالقمق ،%(84) كدسة لمقمق كخكنباخ

 . عمييا االعتساد يسكغ مخضية سيكػمتخية بذخكط يتستع القمق مؿياس أف يتزح قسب مسا  
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 : االحرائية االساليب

 : االتية االحرائية الػسائل الباحثاف استخجـ

 الجراسة أدة ثبات لحداب كخكنباخ ألفا معامل -1

  الحدابي الستػسط -2

  السعيارؼ  االنحخاؼ -3

 :ومشاقذتيا الجارسة نتائج

 االشفاؿ التػحجييغ معمسات بيغ( سسة - حالة) القمق درجة انتذار مدتػػ  ما: سؤاؿ الجراسة نتائج   
 ؟اإلعاقة لحكؼ  شخابمذ بسخكد

 السعيارية كاالنحخافات الحدابية الستػسصات باحتداب الباحثاف قاـ الدؤاؿ ىحا عغ لئلجابة   
 .ذلظ يػضح( 2)رقع كالججكؿ السؿياس درجات  لستػسط

 (سسة – حالة) القمق درجة لستػسط السعياري  واالنحخاف الحدابي الستػسط يػضح( 2)قعر  ججول

 االنحخاف السعياري  الستػسط الحدابي ن الستغيخ

 8.66 55.75 64 القمق)حالة(

 9.10 47.37 64 القمق )سسة(

    

 درجات مؿياس لستػسط( 2) رقع الججكؿ في البيانات تذيخ كسا الحالية الجراسة نتائج أضيخت      
 لمقمق )كحالة( ندبة الحدابي بأعمى الستػسط بمغ حيث السعمسات، عيشة لجؼ القمق كسسة القمق حالة

بمغ  مقارنة بالستػسط الحدابي لمقمق  )كدسة( الحؼ( 8.66)يقجر  معيارؼ  كبانحخاؼ( 55.75)
 لجػ مختفعاً  كاف( حالة) القمق أف إلى يذيخ (، كىحا9.10) معيارؼ بمغ ، كبانحخاؼ(47.37)

مغ القمق  ارتفاعاأقل ( سسة) القمق لجرجة الحدابي الستػسط كاف بيشسا معمسات األشفاؿ التػحجييغ،
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ىحه  اتفقتمعمسات األشفاؿ التػحجييغ، حيث  بيغ( سسة) القمق يذيخ أيزًا إلى انتذار )سسة( إال أنو
( ك 2008راسة نػاؿ الدىخاني)ك د (2014) الحمبي أحسج الشتائج مع ما تػصمت إليو دراسات كل مغ

 Ron, et كآخخكف ركف  كدارسة  (،2016(، ك دراسة الجػالجة ك التل)2015دراسة حسج هللا ك راشج)
al(2001ك دراسة عجناف ،) حيث يسكغ تفديخ ىحه الشتيجة إلى أف شبيعة األشفاؿ ( 2001) الفخح ،

، كالدمػكيات ADHDلحخكي الدائج التػحجييغ كما يعانػنو مغ مذاكل تكيؽية مغ مثل: االفخاط ا
الشسصية التكخارية، كالعجكاف، كميا تذكل ضغصًا عمى معمسات ىؤالء األشفاؿ، مسا يقػدىع إلى 
يربحػا قمقيغ شػاؿ الػقت، ناـيظ عغ أف ىحه السذكبلت التي يعاني مشيا ىؤالء األشفاؿ قج تجعل 

 مغ بيئة عسل السعمع بيئة متػتخة كضاغصة.

مشحر حسج هللا ك أنػر راشج في دراستيع  شتيجة تؤكج ما أشار إليو كل مغأف ىحه الكيسكغ القػؿ  
 متػتخ عسل جػ إيجاد عمى ىي بيئة تعسل ( عمى أف بيئة العسل مع األشفاؿ التػحجييغ2015)

 كعمى شخرياً  كعميو زمبلئيع عمى األشفاؿ لبعس العجكانية الدمػكيات مغ السعمع لخذية كقمق، نطخاً 
 التػاصل ميارات في األشفاؿ ليؤالء كالػاضح الذجيج أف القرػر كسا أنفديع، العجكانييغ األشفاؿ
 التعبيخ مغ كسيسشعيع زمبلئيع السعمع كمع مع التفاعل عمى قجرتيع مغ سيحج االجتساعي كالتفاعل

تعمسيع  أماـ تقف حاجداً  األشفاؿ ليؤالء المغػية الرعػبات كسا أف كرغباتيع، احتياجاتيع عغ
 كاكتدابيا المغة كتعمع االجتساعية، السيارات تشسية عمى شظ ببل تؤثخ فالمغة االجتساعية، لمسيارات

 يعتبخ الفيع عمى التػحج ذك الصفل قجرة عجـ أف كسا االجتساعي، عمى التفاعل الصفل قجرة مغ يديج
 األشفاؿ قافإت ضعف أف إلى إضافة مع اآلخخيغ، التفاعل عمى تؤثخ التي الخئيدية العػامل مغ

 لصبيعة نطخاً  السعمع الزاغصة عمى العػامل مغ يعتبخ اليػمية الحياة كميارات بالحات العشاية لسيارات
 تحتاج أنيا إلى إضافة تقبميا، أك معيا التعامل السعمسيغ بعس عمى يرعب التي السذكبلت ىحه

 التي السػاتية غيخ األكضاعك  األعخاض مغ جسمة ىشاؾ أف كسا التجريب، في كالػقت الجيج لمكثيخ مغ
 التػحجؼ الصفل ثقة تعديد جاىجاً  يحاكؿ الحؼ السعمع عمى كتمقي بطبلليا التػحج ذكك مشيا يعاني
 -التعمسية العسمية جػىخ ىػ الصفل أف ىحا كبخاصة كقابميات، قجرات مغ لجيو ما كتصػيخ بشفدو

 كيحسمو السعمع بالفذل الصفل عخيذ التقجـ درجات أدنى تحقيق في السعمع فذل كأف التعميسية،
 (1: 2015راشج، ك هللا حسج) .لحلظ تباعاً  السدؤكلية
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 إلى( 2008) فخج عبجالمصيف يذيخ حيث اإلندانية، الشطخية السقاربة مع الشتيجة ىحه تتفق كربسا   
 أك كشسػحاتو، إمكانياتو بيغ التعارض يجج حيغ بالقمق يذعخ اإلنداف أف يخػ  Rogersركجخز" أف
 يكػف  عشجما تحجث لمقمق القابمية فأف كباخترار السثالية، الحات كبيغ كالسسارسة الػاقعية الحات  بيغ

 (14: 2008فخج،)الحات. مفيػـ كبيغ العزػؼ  الكائغ يعيذو ما بيغ تعارض ىشاؾ

 :خاتسة

 بسخكد يغالتػحجي االشفاؿ معمسات بيغ(  سسة – حالة) القمق انتذار إلى الجارسة نتائج أشارت       
االعاقة، كىحا ربسا راجع إلى كػف األشفاؿ التػحجييغ كشبيعة إعاقتيع قج تذكل بيئة  لحكؼ  شخابمذ

ضاغصة عمى السعمسات، نطخًا لكػف ىحه اإلعاقة عادة ما يراحبيا نػع مغ السذكبلت الدمػكية 
 كالسيشية،  الشفدية الذعػر بالزغػط السعمسات ىؤالء لجػ يػلج أف شانو مغ الحؼ البلتكيؽية، األمخ

لبلضصخابات  ربسا يقػدىع أيزًا لمػقػع فخيدة كالحؼ الشفدي، الػقػع تحت بخاثغ القمق كبالتالي
نقصة ضػء ربسا تديع بذكل أك بأخخ في  إال ىي ما الجراسة ىحه أف القػؿ، يسكغ ىشا كمغ الشفدية.

ة ية الرعبة، خاصة في البيئاإلندانإجخاء السديج مغ الجراسات حػؿ ىحه الفئة مغ فئات السيغ 
 السحمية التي ال زالت تتصمب إجخاء دراسات كاسعة، عمى عيشات أكسع ك أكبخ.

 تػصيات الجراسة: 

 مغ عيشة لجػ القمق مدتػػ  بؿياس خاصة نتائج، مغ الحالية الجراسة عشو أسفخت ما ًعمى بشاء     
 التي التػصيات ببعس يتقجماف الباحثاف فإف اإلعاقة، لحكؼ  شخابمذ بسخكد التػحجييغ األشفاؿ أميات
  األشفاؿ، مشيا:ىؤالء بتعميع  بالعشاية ُتعشى التي السؤسدات في مشيا االستفادة يسكغ

إجخاء السديج مغ الجراسات السدحية لمػقػؼ عمى مجػ أنتذار القمق الشفدي بيغ معمسات األشفاؿ  -1
 جغخاؼية متعجدة كمتشػعة. التػحجييغ، كمعخفة مرادره، عمى عيشات أكبخ كفي رقع

 الشفدي، القمق مغ لمػقاية إجخاء السديج مغ الجراسات التي تدتيجؼ بخامج إرشادية كعبلجية  -2
األشفاؿ  معمسي لجػ مغ آثاره لمحج البلزمة الخصػات كاتخاذ كأعخاضو األكلية، ككذف مرادره،

 .التػحجييغ
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تػعية السدئػليغ بزخكرة تفيع  خبلؿ مغ ييغ،العسل مع األشفاؿ التػحج بيئة العسل عمى تحديغ -3
 كالسكافآتمتصمبات معمسات ىؤالء األشفاؿ كتحديغ ضخكؼ عسميغ، كمشحيغ العجيج مغ الحػافد 

 حتى يتدشى ليغ العسل بعيجًا عغ الزغػط كالقمق مسا يشعكذ إيجابًا عمى األشفاؿ التػحجييغ.

لسجابية حجة الزغػط الشفدية  انتياجيااجب معمسات األشفاؿ التػحجييغ باألساليب الػ  تػعية -4
كالسيشية التي قج يتعخضغ ليا، كمداعجتيغ عمى كيؽية التعامل مغ تمظ الزغػط بصخؽ فعالة تكفل 

  ليغ االستقخار كالدبلـ الشفدي.

السخاكد التي ُتعشى بتجريب كتأىيل األشفاؿ التػحجييغ بكل كسائل كسبل الخاحة كالتخؼيو،  تييئة -5
 شأف ذلظ أف يخفف مغ حجة ضغػط العسل. حيث مغ

 :والسخاجع السرادر 

 محافطة الذيجاء، مكتبة الخاصة، التخبية إلى السجخل(: 2000) عػدة نطسي مرصفى، أبػ -

 .10-7ص ص فمدصيغ، يػنذ، خان

 في وسيصة كتغيخات الزبط ووجية(  أ)  الدمػك نسط(:  2002)  العديد عبج إيياب البببلوي، -
 التخبية معمسي لجى ليا السراحبة األعخاض وزممة العسل ضغػط غبي العبلقة

 .1ص ،www.faculty.ksu.eduالخاصة،

 بيغ الديكػسػماتية األعخاض في الفخوق (: 2016)مسجوح سييخ والتل، عيج، فؤاد الجػالجه، -
 السجمج  ،واالجتساعية االندانية لمعمػم الذارقة جامعة مجمة والتػحج، التعمع صعػبات أشفال معمسي

 .الستحجة االمارات(1) العجد ،13

 لسعمسي الشفدي القمق حجة خفس في إرشادي بخنامج فاعمية مجى(: 2014)أحسج الحمبي، -
 جامعة مشذػرة، غيخ ماجدتيخ رسالة العامة، الشفدية حالتيع عمى وأثخه عقمياً  السعاقيغ األشفال
 .دمذق
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 سسات ببعس وعبلقتو الشفدي االحتخاق(: 2008) احسج بغ عثسان بشت نػال الدىخاني، -
 التخبية، كمية مشذػرة، غيخ ماجدتيخ رسالة الخاصة، االحتياجات ذوي  مع العامبلت لجى الذخرية

 .القخى  أم جامعة

 سسات ببعس وعبلقتو الشفدي االحتخاق(: 2008) احسج بغ عثسان بشت نػال الدىخاني، -
 التخبية، كمية مشذػرة، غيخ ماجدتيخ رسالة اصة،الخ االحتياجات ذوي  مع العامبلت لجى الذخرية

 .القخى  أم جامعة

 تػاجو التي السيشية السذكبلت(: 2020)ربو عبج كػثخ قػاسسة، و سسيخ بشت نػرا العخوي، -
 ،والسػلبة اإلعاقة لعمػم العخبية السجمة ججة، مجيشة في التػحج شيف اضصخاب ذوي  األشفال معمسي
 .(11)العجد الخابع، السجمج

 الخاصة الحاجات ذوي  األشخاص مع العامميغ لجى الشفدي االحتخاق(: 2001)  عجنان الفخح، -
 .28 السجمج ، 2 العجد ،األردنية الجامعة دراسات مجمة قصخ، دولة في

 الخاصة الحاجات ذوي  األشخاص مع العامميغ لجى الشفدي االحتخاق(: 2001)  عجنان الفخح، -
 .28 السجمج ، 2 العجد ،األردنية الجامعة دراسات مجمة قصخ، دولة في

 مغ عيشة لجى الشفدي االحتخاق(:2006)مرصفى فخيج الخصيب، و أميغ إبخاليع القخيػتي، -
 اإلمارات جامعة ،التخبية كمية مجمة باألردن، الخاصة االحتياجات وذوي  العادييغ الصبلب معمسي
 ( .23)العجد والعذخون  الحادية الدشة الستحجة، العخبية

 ذوي  الصمبة معمسي لجى السيشية السذكبلت(: 2015)أحسج أنػر راشج، و إبخاليع مشحر هللا، حسج -
 لمجراسات العالسي السعيج مجمة والخياض، عسان بيغ مقارنة ميجانية دراسة التػحج، شيف اضصخاب
 .4( 1)العجد ،والبحػث

 مغ عيشة لجى المفطية غيخ الدمػكات لتشسية تجريبي بخنامج فاعمية(: 2013)عمي دلذاد، -
 (. 1)،العجد(21) السجمج ،دمذق جامعة مجمة التػحجييغ، األشفال



 
 

 

مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية   العدد التاسع             
                         

2020يونيو   

173 

 وكيفية السعاقي األشفال معمسي يػاجو التي والسيشية الشفدية الزغػط(: 2008) روحي عبجات، -
 .3-2 ص ص ،www.Jazan.org،–مػاجيتو

 التخبية معمسات لجى الحات بتقجيخ عبلقتو و بالسدئػلية الذعػر(: 2015) حدغ مشال عثسان، -
 .والتكشػلػجيا لمعمػم الدػدان جامعة ،4( 16)العجد ،التخبػية العمػم مجمة الخخشػم، بػالية الخاصة

 والحخكة االنتباه تذتت ذوي  أشفال معمسي لجى الشفدي االحتخاق(: 2013)عسار مخيدات، -
 .األردن عسان، العخبية، عسان جامعة يخ،ماجدت رسالة الديكػسػماتية، باألعخاض وعبلقتو الدائجة

 Brady, et al (2008) : What teacher factors influence their attributions 
for-, British Journal of Educationalchildren's difficulties in learning?   

544.-, 78 (4) PP.527 Psychology 

- Houston, W. (1997). Competency Based Teacher Education, 
Chicago Science Research Association, Inc.  

-Lazuras , L (2006): "Occupational stress : Negative affectivity and 

physical health in special and general education in Greece " British 

209.-, 33 ( 4 ) , pp 204 Journal Special Education 

- Ron, et al (2001): Sources of Occupational Stress for Teachers of 

Journal ofStudents with Emotional and Behavioral Disorders,  

130-, 9 (2), PP 123Emotional and Behavioral Disorders 

-Russell , G ,et al ( 2001 ): Working and special education : factors 

that enhance special educators intent to Exceptional children 67(4) 

pp549-567. 
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 في السجتسع الميبي التشذئة االجتساعية  انعكاساتو عمىاألسخي و  التفكظ

 الشاني الرادق.  إبخاليع الجكتػر/

 الجكتػرة/ فاشسو عبج الدبلم بشػر.

 قدع عمع االجتساع / كمية اآلداب

             جامعة شخابمذ                                                      

 :مقجمة 

السجتسعات اإلندانية فميذ  تعج مؤسدة األسخة الخمية األكلي كضاىخة عامة في أؼ مجتسع مغ       
ىشاؾ مجتسع ببل أسخة، فيي كشطاـ اجتساعي لو كضائفو الخاصة في غاية األىسية، تحخص عمي 

مغ  اإلندانيةالسحافطة عمي تساسكيا كل الجيانات الدساكية كجسيع الذخائع كالسػاثيق شائيا ك بسبلمة 
السؤسدة الصبيعية في السجتسع  باعتبارىاأؼ تفكظ أك انييار أك تفدخ في العبلقات بيغ مكػناتيا، 

 أسذك الستسخار الشػع اإلنداني كحفع الشدل كالسؤىمة بتشذئة أفخاده عمي أساليب الحياة كالسعيذة، 
االجتساعية الدائجة لتكػيغ ىػية  كاألعخاؼبسجتسعيع، كفقا لمعادات كالتقاليج  اآلخخيغالتػاصل مع 

السجتسع، كلتحقيق ذلظ البج أف تكػف األسخة متساسكة كمتخابصة مسا يشعكذ بالزخكرة عمي تخابط 
 كتساسظ السجتسع كتػازنو كاستقخاره .

سي كأقجس السعامبلت عمى كجو األرض كىي تبجأ كالبحرة الشظ أف العبلقات األسخية ىي مغ أس     
الدكجية في شخيعة  ةفأساليب السعاممالصخفيغ،  غاألصيار مكتستج لتذكل  األبشاءبيغ الدكجيغ لتشتج 

التػافق بيغ الدكجيغ كالتساسظ األسخؼ كالدعادة الدكجية الػحجة الشفدية كالدكغ  تقػـ عمياإلسبلـ 
اة الدكجية السذتخكة التي تقػـ عمى شعػر كل مغ الصخفيغ بأنو مع األخخ، كالخحسة، كالحق في الحي

كبالتالي فسغ غيخ السترػر أف يكػف البيت ساحة لمرخاع بيغ الدكجيغ لديصخة شخؼ عمى آخخ، إذ 
الدعادة تعتبخ العبلقة بيغ الدكجيغ كما يتختب عمييا مغ تفاعل أمخ ال غشي عشو لتحقيق 

 .(57، 2002)الخصيب،ةاألسخي
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قج تصػؿ أك  البيئة التي تدتقبل الصفل مشح الػالدة كتدتسخ معو مجة ياجتساعي فيفاألسخة كشدق 
مجاؿ  يلمذخرية، في األكلىكالجعائع  األساسيةتقرخ، يكتدب مغ خبلليا الخرائز االجتساعية 

غ بو مغ كما تؤم وكاقترادية كتػاصميشامل لكل أنػاع العػامل االجتساعية مغ كججانية كثقاؼية 
 األكلىمعتقجات كمأثػرات تخاثية، كالتي تؤثخ مباشخة عمى سمػؾ األشفاؿ كميػليع، لكػنيا السؤسدة 

شاره الثقافي، كتعميسو إالتشذئة االجتساعية .إلدماج الصفل في  لمتثؿيف االجتساعي)التخبية( لمصفل أؼ
حيث يتعمع أكؿ  ليو،إحؼ يشتدب شخؽ التفكيخ كنساذج الدمػؾ السختمفة التي تتساشى كؾيع السجتسع ال

فعمو كما ال يجب الؿياـ بو  درس في الرػاب كالخصأ كالحدغ كالحبلؿ كالحخاـ كالقبيح كما يجػز
كااللتداـ  ككيؽية كدب رضا الجساعة، كالتعػد عمى كبح بعس الجكافع غيخ السخغػبة أك الحج مشيا،

كالػضائف االجتساعية التي يخسسيا أك يؤشخىا  رباألدكابالعادات كالصخؽ االجتساعية السبلئسة كالؿياـ 
السجتسع لو، كاألسمػب الحؼ يجب أف يتبعو في ترخفاتو مع الجساعة عمى مدتػػ ضخكؼ حياتو 

الحؼ قج يؤدؼ إلى تشاغع العبلقات االجتساعية بيغ أفخد  األمخ(. 14، 1972،عبج الػاحجالسعيذية .)
كتأثيخه عمي  األسخؼ  ظمػضػع التفكساعة، كسػؼ نتشاكؿ األسخة الػاحجة في أساليب التعامل مع الج

 .األبشاء مغ خبلؿ عسمية التشذئة االجتساعية .

 -مذكمة الجراسة :

مخ العرػر عمى حيد كبيخا مغ االىتساـ  خبلؿلقج حطي مػضػع األسخة في عمع االجتساع       
لفيع ىحا الشطاـ اإلنداني، كلكغ رغع أنو ليذ لجيشا تاريخ شامل لمسحاكالت التي بحلت عبخ التاريخ 

مغ خبلؿ استقخاء عمع االجتساع األسخػ، أف ىشاؾ نساذج مغ الجراسات تأثخت بسشاىج العمع مغ 
سادت األفكار التصػرية  19الدياسية كالجيشية مغ ناحية أخخػ ففي بجايات القخف  اكباأليجيػلػجيناحية 

ػضػعات البحث تتسحػر حػؿ اإلجابة عغ عجد مغ الستأثخة بالجاركيشية عمى مػضػع األسخة ككانت م
األسئمة مثل، ىل السجتسعات اإلندانية مغ حيث األصل تأخح بشطاـ الػحجانية أك السختمط ؟ أك 

كمػرجاف( كنتيجة لمتغيخات االقترادية  مارؾ )دراسات كستخ  مغ حيث الشدب أبػية أـ أمية؟  األسخ
عجه تحػؿ االىتساـ إلى دراسة مذاكل األسخة السعاصخة التي كاالجتساعية الدخيعة في آخخ القخف كما ب

شغمت باؿ بعس السفكخيغ مغ مختمف االتجاىات الفمدؽية كاالجتساعية كالشفدية كالتخبػية، 
 األسخؼ،العشف  ،كاالقترادية كالقانػنية )الفقخ، الصبلؽ، عسل السخأة، السذاركة، حقػؽ السخأة 
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جتسع، بشاء الس أساساز كالتعحيب ..( مغ مشصمق إف األسخة ىي االغتراب، زكاج القاصخات كاالحتج
 السفكظ . ؼ أساس السجتسع الدميع كاألسخة السفككة ىي نػاة السجتسع الفػضػ  يى كاألسخة الستساسكة

كتعتبخ مخحمة الدكاج مغ الشاحية االجتساعية مخحمة قمقة كمزصخبة في كثيخ مغ األحياف كذلظ 
جيغ لتبجؿ مذاعخىا كأحاسيديا برػرة ججيجة بعيجة عغ االفتعاؿ كالسػاربة لبلحتكاؾ الفعمي بيغ الدك 

التي عاشاىا خبلؿ فتخة الخصػبة، إما إيثار كتعاكف يجعساف الحياة الدكجية كُيصيل أمجىا، كإما أنانية 
كصخاع كحب الديصخة كتدمط كل شخؼ عمى األخخ يقزي بانفراـ إرادؼ كانتياء العبلقة الدكجية 

النعجاـ االندجاـ بيغ الدكجيغ، إما ألسباب خارجية كتجخل األىل كاألقارب أك ألزمات بالصبلؽ 
داخمية كتجخل السجاؿ األسخػ في شئػنيسا األسخية، مسا قج يؤدػ إلى إخفاؽ غيخ متعسج في أداء 

ىحه  رات، كثسخةجاألدكار كاألمخاض الشفدية كاالكتئاب كاليخكب مغ الػاقع بالمجػء إلى االنحخاؼ كالسخ
 العبلقات كالرخاعية أف األبشاء ىع الزحية األكلى لشتائج الخبلفات األسخية.

كفي السقابل فأف التػافق األسخؼ يعج الطاىخة الدػية الستسخارية حياة األسخة كتػافقيا مع نفديا 
 ، كالتخبػؼ، كالعسل في كافة جػانب الحياة االجتساعية كالشفديةاإلنجابيكالسجتسع كأداء دكرىا 

، كمغ ىحا ( 16، 1999) بيػمى، كالتخبػية، مسا يؤدؼ إلى االستقخار الشفدي كاالجتساعي لؤلنباء
السشصمق فإف حل مذكبلت كأسباب التفكظ كسػء التػافق األسخؼ مغ أجل دعع التشذئة الخشيجة 

 ىع مقتزيات أمغ السجتسع ألف التشذئة االجتساعية الديئة تشتج جيل غيخأ لؤلشفاؿ أصبحت مغ 
 سػؼ تشعكذ آثاره عمى السجتسع بسذكبلت اجتساعية متعجدة..

عمي التشذئة  األسخؼ كبالتالي تكسغ مذكمة ىحه الجراسة في معخفة أثخ التفكظ أك االنفراـ  
 األسخةعمي  انعكاساتمغ  األسخؼ االجتساعية لؤلبشاء في السجتسع الميبى .كذلظ لسا لطاىخة التفكظ 

 كأمغ السجتسع.

 -:أىسية الجراسة

السذاكل الشاتجة عغ التفكظ األسخؼ كأثخىا  كشبيعةتكسغ أىسية ىحه الجراسة التعخؼ عمي أسباب      
عمي التشذئة االجتساعية لؤلبشاء، حيث يذيج السجتسع السعاصخ تحػالت اجتساعية كاقترادية 

بشاًء  مي األسخةكمعخؼية كمعمػماتية ميسة أثخت عمي حياة الشاس رجااًل كنداًء، كسا انعكذ تأثيخىا ع
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ككضيفة، األمخ الحؼ قيج يكػف مؤشخًا عمى عجـ التكيف كاالندجاـ داخل األسخة، كتأثيخه عمي عسمية 
 التشذئة االجتساعية لؤلبشاء.

 -أىجاف الجراسة :

مغ التداؤؿ الخئيذ ليحا البحث )ما ىي أىع انعكاسات التفكظ األسخػ عمي تشذئة  انصبلقاً         
ليجؼ مغ كراء دراسة مػضػع التفكظ األسخؼ كعبلقتو بالتشذئة االجتساعية لؤلبشاء، األبشاء( فإف ا

أسبابو كمذكبلتو الشاجسة عمي عجـ استقخار األسخة، كعبلقة ذلظ ، التعخؼ عمى شبيعة التفكظ األسخؼ 
 رتحميمية لؤلدكاكيؽية كصؽية  لؤلبشاء دراسةبجكرىا ككضيفتيا االجتساعية في التشذئة االجتساعية 

مغ خبلؿ ما يتػفخ لمباحثة مغ بيانات كمعمػمات  االجتساعية كذلظالػالجية في عسميات التشذئة 
مكتبية متاحة حػؿ مػضػع الجراسة كالجراسات التي سبق إجخاؤىا، كالسخاجع كالكتب كالجكريات 

كافة  كالذبكة الجكلية لمسعمػمات، كمبلحطات الباحث، بيجؼ كصف الطاىخة كصفًا دؾيقا شامبًل مغ
 جػانبيا لتحجيج أبعادىا السختمفة. 

ف عسمية التشذئة أكتختكد معصيات ىحا البحث عمى أدبيات كفمدفة الفكخ البشائي الحػ يخػ       
الفخد يمتـد بؿيع كمعاييخ كمبادغ  كتػازنو كأفساعية تقػـ بالسحافطة عمى الشدق االجتساعي تاالج

التي يقػـ فييا اإلباء بشقل التخاث الثقافي كاالجتساعي محجدة أكتدبيا خبلؿ التشذئة االجتساعية 
 لؤلبشاء مشح مخاحل الصفػلة السبكخة، كيخاقبػف تصبيق ما تشذئػا عميو .

بارسػند خسذ ميكانيدمات أساسية لعسمية التشذئة  كمغ خبلؿ نطخية الفعل قجـ تالكػت     
الدمػكيات  غع كالكففل السخغػب فييا، يتع تجعيع سمػكيات الص ذإ التجعيعاالجتساعية، تتسثل في، 

سمػكو ليكػف أكثخ تػافقا مع أفخاد  وكتػجي اإلبجاؿلعجد مغ عسميات  ليتعخض الصفغيخ السخغػبة، ثع 
، لمعشاصخ الثقاؼية كالسيارات الدمػكية التي التقميج كالسحاكاةالسجتسع، مع أف الصفل يكتدب مغ خبلؿ 

مع جساعتو االجتساعية مسا يحقق لو االمتثاؿ لؿيع  يتػحجك بشجاح،  كالتفاعل تسكشو مغ التكيف
(، فسعالجة بارسػند لعسمية التشذئة االجتساعية ىحه  Parsons &Bales .1955كمعاييخ مجتسعو.)

تتزسغ معشياف: األكؿ، أنيا تسثل عسمية انجماج داخمي لمثقافة السعصاة عغ شخيق األسخة الرغيخة، 
ة تتع مغ خبلؿ القائسيغ بيا، إعجاد شخرية الفخد ليأخح دكرًا مدتقبمي في كثانييسا أنيا عسمية اجتساعي

 . ةكاإلدراكية كالمغػيالػججانية  االثقافة بعشاصخىبعج تسثمو  السجتسع،
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( مع أراء بارسػند في مجاؿ التعمع االجتساعي مغ أف األشفاؿ Banadura) كتتفق دراسات بانجكرا
دمػؾ كاالتجاىات ..كأف التقميج ال يقترخ عمى الػالجيغ فقط بل يسيمػف إلى محاكاة الػالجيغ في ال

كالسجرسيغ كالفشانيغ كأحيانا الذخشي  -_ األسػياء كغيخ األسػياء يذسل األصجقاء كرفاؽ المعب
..كأف التجعيع كاالرتباط كالتقميج مغ أىع أساليب التعمع إلشباع الصفل حاجاتو كشيخ السدججكالبائع 

  .(72، 1970ساعية كالشفدية، )حمسى، البيػلػجية كاالجت

 و السرصمحات: السفاليع 

 ابغ مشطػر  ؿالبعس قاتفكظ الذيء أؼ انفرمت أجدائو عغ بعزيا ": التفكظ األسخي لغة
كفككت الذيء خمرتو ككل مذتبكيغ فرمتيسا عقج فككتيسا ككحلظ التفكيظ قاؿ: ابغ سيجه 

، ب ت ،ل بيغ السذتبكيغفظ الذيء يفكو فكًا فانفظ فرمو، التفكيظ الفر  .( 475، ) مكـخ

  :يخاد بطاىخة التفكظ انييار كحجة اجتساعية كتجاعي بشائيا كاختبلؿ التفكظ األسخي اصصبلحا
كضائفيا كتجىػر نطاميا سػاء كانت ىحه الػحجة شخز أك جساعة أك مؤسدة أك أمة بأسخىا، 

 (103،  1975مغ األساتحة السرخييغ، كىػ عكذ التخابط كالتساسظ )نخبة

بأنو انييار الػحجة األسخية كتحمل نديج األدكار االجتساعية عشجما ويعخفو أحسج يحي عبج الحسيج 
يخفق فخد أك أكثخ مغ أفخادىا في الؿياـ بالجكر السشاط بو عمي نحػ سميع كبسعشي أحخ ىػ رفس 

 (111، ي، ب تالتعاكف بيغ أفخاد األسخة كسيادة عسميات التشافذ كالرخاع بيغ أفخادىا)ليم

األسخية كل  كىغ أك سػء تكيف كتػافق أك انحبلؿ يريب الخكابط التي تخبط الجساعةويعخفو غيث 
غ ىحه الخكابط عمى ما قج يريب العبلقة بيغ الخجل كالسخأة بل قج يذسل ىمع األخخ كال يقترخ ك 

 (161، ب ت،  عبلقات الػالجيغ بأبشائيسا)غيث يزًا أ

 -:كظلمتف اإلجخائيالتعخيف 

نػع مغ الرخاع كعجـ  ةىػ عبارة عغ انييار في مكػنات الحياة األسخية، حيث يدػد في بشاء األسخ    
 الػئاـ كالتفاىع كالدكيشة بيغ أفخادىا،  الحػ قج يشذأ عشو انفراـ كترجع العبلقات االجتساعية. 
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 أنػاع التفكظ األسخي :

 ىشاك نػعان مغ التفكظ األسخي ىسا :

الػالجاف مػجػديغ جدجيًا كلكغ ىشاؾ  ف حيث يكػ  ؼ بالتفكظ السعشػ كيدسي  :يالتفكظ الشفد -1
بحقػؽ  ـكعجـ االىتساخبلفات مدتسخة أماـ األبشاء، مسا يقمل ؾيسة االحتخاـ بيغ أفخاد األسخة 

األبشاء باالنتساء في محيط أسخة متشاغسة مشدجسة األفكار كالسبادغ كاألدكار األفخاد ليذعخ 
ف تقػـ بيا األسخة تجاه تشذئة أبشائيا تشذئة سميسة، كفي حالة التفكظ أيجب  االجتساعية التي

األسخػ السعشػؼ يطيخ االضصخاب الحؼ يدػد العبلقات بيغ إفخاد األسخة كسػء التفاىع الحاصل 
بيغ الػالجيغ كانعكاساتو عمى شخرية األبشاء لجيل الػالجيغ بأساليب التخبية الدميسة .)جعفخ، 

1994 ،62) 

( كيشذأ مغ غياب الػالجيغ، 56 ،2002،لتفكظ البشائي كيدسي أيزا بالتفكظ السادؼ )البجيػػ ا -2
كيطيخ ذلظ عادة داخل األكساط االجتساعية الفقيخة كغيخ السدتقخة في معيذتيا ذات الجخل 
السحجكد، كالتي تفتقخ لعجد مغ ضخكريات الحياة، ناـيظ عغ كػف ىحه الفئة غالبا ما تكػف ذات 

دخل معيذي بديط مسا يؤدػ إلى  عاإلنجاب مػ ثقافي محجكد مع ما يتختب عميو كثخة مدتػ 
كالسذاكل الحؼ يجعميا عخضة لجسيع التيجيجات كالسخاشخ  األمختخدػ الحياة السعيذية لؤلسخة، 

حيث تربح ضػاىخ االنحبلؿ كالتفكظ  ،شعكذ سمبا عمى األسخة كالبشاء االجتساعي ككلت يالت
تساعية يذيجىا السجتسع كيربح االنحبلؿ ال يخزع ألػ رقابة مشتذخًا في الػسط سسة اج األسخؼ 

  االجتساعي.

 ىشاك ترشيف آخخ لمتفكظ األسخي: 

التفكظ األسخؼ الجدئي الشاتج عغ حاالت االنفراؿ كاليجخ الستقصع حيث يعػد الدكجاف إلى الحياة 
كاالنفراؿ لمػلجيغ أك أحجىسا بالسػت أك األسخية غيخ أنيا تبقي حياة ميجدة مغ كقت آلخخ باليجخ 

األسخة  –السحافطة  األسخفي كثيخ مغ  ( كىحا قج يتفذى15 ، ب ت ،الصبلؽ أك االنفراؿ )ماىخ 
حيث الؿيع كاألخبلؽ االجتساعية التقميجية الستػارثة ؼيو جيل بعج جيل، كعجـ تخمى -السستجة مثبل 

غ، في الػقت الحػ ال ُيسكَشو الجخل الذيخؼ مغ االبغ في حالة زكاجو عغ الدكغ ببيت الػالجي
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، فالدكاج في مثل ذلظ قج تكتشفو عجد مغ الرعػبات األبػؼ الحرػؿ عمى مدكغ بعيجا عغ البيت 
لسا يتختب عميو مغ مذاكل كعخاقيل عمى السدتػػ  الستسخاريتومبخر  أؼالتي قج ترل إلى عجـ بقاء 

بيغ أسختي الدكج كالدكجة، كبخكز اختبلفات كمذاكل  العائمي مشح يػمو األكؿ، الختبلؼ الصبائع
 األمخ الحػ  ،أك بيغ األخػات كزكجة أخييغ، بدبب الغيخة كالحدج، معيذية بيغ الحساة كزكجة االبغ 

يؤثخ في العبلقة الدكجية كاستسخاريتيا، ثع في العبلقات العائمية، مسا قج يؤدػ إلى حجكث كتفجخ قج 
 إلى اليجخ كاالنفراـ كتفكظ األسخة كتذخد األبشاء . نداعات بيغ الدكجيغ تفزي

التفكظ األسخؼ الكمي الشاتج عغ الػفاة أك الصبلؽ أك قتل أحج الػالجيغ أك كبلىسا )العسخك،  -
2007 ،14).  

 -أسباب التفكظ األسخي:

 الصبلؽ. لعجـ التػافق الجشدي بيغ الدكج كالدكجة. -

 ات الكحػلية .دماف أحج الػالجيغ عمى السخجرات كالسذخكب -

 انخفاض دخل األسخة بدبب البصالة أك انخفاض الجخل الذيخؼ لؤلسخة .  -

 تجخل بعس األقارب كأىل الدكج أك الدكجة في شئػف األسخة .  -

 في حالة التعجد الدكجات . عجـ العجؿ كالسداكاة بيغ الدكجات، -

 سخة.سكغ بعس األقارب مع األسخة كمذاركتيسا لحالة السادية كالسعشػية لؤل -

 حاالت الشداع كالذجار بيغ أفخاد األسخة كخاصة بيغ الػالجيغ . -

الػياب االضصخارؼ لؤلب بدبب الػفاة كالكػارث كالحخب كاليجخة كالدجغ مسا يؤدؼ إلى  -
 (.68، 2001)الجابخػ،  غياب الشسػذج الخجػلي في األسخة .

فيجيػ التي قج تزخ ال كألعابإدماف أحج الدكجيغ استخجاـ كسائل التػاصل االجتساعي   -
مبلحطتشا بخكز ضاىخة زكاجيو أصبحت تفخض نفديا في ضل تدعدع  عاألسخية مبالعبلقات 

الغخب بكل ؾيسيا  ةاالجتساعي كحزار الؿيع كالتأثيخ الثقافي الحؼ تسارسو كسائل التػاصل 
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كعاداتيا االستيبلكية عمى السجتسع الميبي، إذ نبلحع شيػع ضاىخة الدكاج خارج سمصة 
، كاالختيار عغ شخيق كسائل التػاصل االجتساعي، كالحػ يعج في نطخ الؿيع ألسخةا

االجتساعية نػاة زكاج غيخ مقبػؿ، كُيحكع عميو في أغمب األحياف بالقصيعة سػاء في حالة 
 االستسخار أك الفذل. 

 كىشاؾ عػامل أخخؼ ساىست بذكل أك بآخخ إلى إحجاث شخخ في العبلقات األسخية في السجتسع
الشدعات السدمحة مسا أدؼ إلى مػت الكثيخ مغ اآلباء  ةاالجتساعي نتيجالميبي ىػ غياب األمغ 

كالتيجيخ كالشدكح مغ مشاشق االشتباكات مغ مشازليع، كتأجيخ مداكغ في مشاشق أخخػ مع غخباء 
عمى كغيخ متجانديغ، مسا قج يؤدػ بصبيعة الحاؿ إلى تخاكع السذاكل كتعقجىا التي قج تؤثخ سمبا 

الديخ العادؼ لحياة األسخة، في ضل محجكدية الجخل كتأخخه كقمة الديػلة، كارتفاع أسعار أيجار 
الدكغ كالسػاد االستيبلكية مسا يجعل األسخة غيخ قادرة عمى الػفاء بستصمبات األبشاء، كعجدىا عغ 

خادىا مسا يؤدؼ حتسًا إلى الؿياـ بػاجباتيا، مثل التشذئة االجتساعية كالتخبية الدميسة كتمبية حاجات أف
التفكظ األسخؼ، كمآسي اجتساعية خصيخة خرػصا عمى األشفاؿ في حالة األسخ التي تتسيد بكثخة 
اإلنجاب، فقج يمجأ األب إلى اليجخ نتيجة حجة شبيعة ىحه السذاكل كعجـ قجرتو عمى اإلنفاؽ كتحسل 

 يربح ىشاؾ أؼ رابط بيغ ال السدؤكلية، كل ىحه العػائق كغيخىا تدبب في تفكظ األسخة حيث
 .إفخادىا

 مخاحل التفكظ األسخي:

 تذيخ باؾ إلى أف التفكظ األسخؼ يسخ في العادة بعجة مخاحل ىي:

مخحمة الكسػف كىي فتخة محجكدة قج تكػف قريخة ججاً ال يسكغ مبلحطتيا، كالخبلفات فييا سػاء  .1
 قعيو .كانت صغيخة أك كبيخة ال يتع مشاقذتيا أك التعامل معيا بػا

مخحمة االستثارة كفييا يذعخ أحج الدكجيغ أك كبلىسا بشػع مغ االرتباؾ كبأنو ميجد كغيخ قانع  .2
 باإلشباع الحؼ يحرل عميو .

مخحمة االصصجاـ كفييا يحجث االصصجاـ نتيجة لؤلفعاؿ الستخسبة حيث تطيخ االنفعاالت  .3
 السكبػتة لسجة شػيمة .
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الرخاع كالخغبة في االنتقاـ فإف األمػر تدداد حجة كيؤدؼ مخحمة انتذار الشداع إذا زاد التحجؼ ك  .4
ذلظ لديادة العجاء كالخرػمة بيغ الدكجيغ كالشقج الستبادؿ بيشيسا، حيث يكػف ىجؼ كل شخؼ ىػ 
االنترار عمى الصخؼ اآلخخ دكف محاكلة الػصػؿ إلى التدػية كيشطخ كل مشيسا إلى نفدو عمى 

 خؼ اآلخخ .أنو اإلنداف الستكامل عمى حداب الص

مخحمة البحث عغ الحمفاء إذا لع يدتصع الدكجاف حل السذكمة بسفخدىسا فإنيسا يبحثاف عسغ  .5
يداعجىسا في تحقيق ذلظ مغ األىل كاألقارب فإف الؿيع كالسعاييخ التي تحكع بشاء األسخة تربح 

البجيمة  ميجدة كقج يمجأ أحج الصخفيغ أك كبلىسا لمحرػؿ عمى إشباع مغ خبلؿ السرادر األخخػ 
مثل التخكيد عمى االىتساـ باألشفاؿ أك السذاركة في األنذصة االجتساعية كالتخكيد كالشجاح في 

 العسل عمى حداب اإلشباع الحؼ يتحقق داخل األسخة .

مخحمة إنياء الدكاج عشجما يكػف لجؼ الدكجيغ عمى األقل الجافعية كالخغبة لتحسل مدؤكلية القخار  .6
جأ إجخاءات االنفراؿ كالتي تعشي عجـ التفكيخ في العػدة مخة أخخػ لمحياة الستعمق باالنفراؿ، تب

 (167ليمى ، ب ت ،الدكجية كىشا قج يػكل أحج الصخفيغ أك كبلىسا محاميًا لحلظ كيمجأ لمقزاء.)

كسػؼ تتحجث الباحثة عغ األسخة باعتبارىا أساس التشذئة االجتساعية لؤلبشاء كذلظ كصػاًل إلى 
 لتفكظ األسخؼ كانعكاساتو عمى التشذئة االجتساعية .العبلقة بيغ ا

 :األسخة- 

ذات أدكار كمخاكد اجتساعية مثل زكج، زكجة،  تعشي كمسة أسخة بػجو عاـ، مؤسدة اجتساعية      
الجـ أك التبشي، كتذتخؾ في سكغ كاحج تتعاكف معا ك أب، أـ، ابغ، ابشة، يخبصيا رباط الدكاج، 

 اجتساعيا كاقتراديًا .

فالشسط التقميجؼ لؤلسخة في العادة يزع الدكجيغ كأشفاليع، إال أف ذلظ ال يسشع مغ كجػد أنساط       
أخخػ فالسخأة السصمقة كأشفاليا تعتبخ أسخة، ككحلظ الدكج السصمق كأشفالو يعتبخكف أسخة، كاألرمل 

مثل الشداء كالخجاؿ كاألرممة كأشفاليسا، كسا تػجج بعس الشساذج األخخػ في الببلد الغخيبة كأمخيكا 
 (.43 ، 1998،الحيغ لع يتدكجػا إشبلقًا إال أنيع أصبحػا أباء األشفاؿ غيخ شخعييغ)بيخػ 
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كىي الػحجة األساسية لمتشطيع االجتساعي كيعخفيا بخجذ كلػؾ حدب قامػس عمع االجتساع        
احجًا كيتفاعمػف سػيًا كلكل دكره بأنيا " جساعة مغ اإلفخاد يخبصيع الدكاج كالجـ أك التبشي يؤلفػف بيتًا ك 

 (، 91، 1998السحجد كدكج أك زكجو أب أـ أخ أخت مكػنيغ ثقافة مذتخكة ")الجػىخؼ،

أما عغ األسخة في السجتسع الميبي فيى ال تختمف كثيخا عغ بؿية السجتسعات اإلندانية، فيي        
صغيخة تدسى األسخة، كأف كاف، في  كحجة اجتساعية كبيخة تدسى العائمة كتشقدع إلى كحجات اجتساعية

(، كفييا الػالجاف 228، 1990الػاقع يرعب كضع حجكد بيغ الشػعيغ، األسخة، كالعائمة )الحػات، 
ىسا أكؿ مغ يتربلف بالصفل اجتساعيا في أعػامو األكلى التي تكػف حاسسة في تصػره االجتساعي 

كأتداع كعييغ كخبختيغ إلى زيادة  كنسػ شخريتو، خاصة في الػقت الحاضخ أدػ تعميع األميات
التقارب بيغ الدكجيغ ؼيسا يتعمق بتشذئة األبشاء، كقج أثخ ذلظ في شبيعة العبلقة بيغ الػالجيغ 

 كقجرتيع عمى االستقبلؿ كنسػ شخرياتيع . األبشاءكأبشائيسا، األمخ الحػ زاد في كعى 

ع الميبي قج تأثخت بسدتػػ التعميع كبػجو عاـ فإف عسمية التشذئة االجتساعية في السجتس        
لمػالجيغ كمجػ كعييع باألساليب التخبػية السخغػبة في تػجيو األبشاء، كسا تأثخت بالسدتػػ االقترادؼ 

حتى تتاح ليع فخص الشجاح كاإلبجاع، فقج  لؤلبشاءكاالجتساعي لؤلسخة كإدراكيا لمخرائز السصمػبة 
ء كتػجيييع كاالىتساـ برحتيع كالتعخؼ عمى مذاكميع مشح تعجدت جيػد اإلباء أنفديع لتشذئة األبشا

كسخاكد ذكػ االحتياجات  -الػالدة، كما إذا كاف في حاجة لمتعامل مع مؤسدات التخبية الخاصة
، كمجارس التعميع الخاصة .. حتى تتع تشذئتيع في ضخكؼ تييئ -الرع كالبكع كالتػحج  -الخاصة 

 دميع .ليع الشسػ االجتساعي كاالنفعالي ال

كيججر بالحكخ أف األب الحػ حرل عمى قجر كاؼ مغ التعميع كالثقافة يكػف أكثخ قجرة عمى        
التعامل بحكسة كركية مع مذكبلت أبشائو، كسا أنو قج يخبييع بصخيقة سميسة مغ خبلؿ تعاكنو مع إالـ، 

عشج األب قج يؤذػ  مسا يجعل األبشاء أكثخ قػة عمى الرعيج الذخري، فالجيل كالتدخع كالعربية
 ..  كاإلحباطاألبشاء نفديا كيخمق لجييع إعاقة فكخية كنفدية مثل اليأس كالتذاؤـ 

كمغ جية أخخػ فإف التشذئة االجتساعية الخاشئة )كأسمػب التجليل التعػيزي( كالتحبحب في        
ط سمػكو فإف ىحه كاضح، أك عشجما يعامل الصفل بذجة لزب تخبػؼ عيار سالسعاممة، كعجـ االلتداـ ب
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كاالجتساعي كاإلحباط كاالكتئاب لؤلبشاء، حيث  يتمعب دكرا ميسا في تكخيذ التػتخ الشفد األساليب
 يتيع كتقتل إبجاعاتيع كمغ ىحه السسارسات :ريتعخض السخاىقػف مشيع لسسارسات تخبػية تذػه شخ

 عجـ التداـ اإلباء بالؿيع الجيشية )فقجاف القجكة (. -

ى األبشاء بالتيجيج كاالستيداء كالتخػيف كاإلىساؿ كأحيانا بالعقاب البجني تدمط اإلباء عم -
 كالدمػؾ التعدفي.

الحكػر كاإلناث  األخػةالسحاباة بيغ األبشاء في السعاممة بػجو عاـ، أك التسييد بيغ  -
ية بيغ  كالسػاربة بيغ التجليل كالتحليل ،مسا قج يتختب عمى دلظ مغ مذاعخ الحقج كالكخـا

 ..عاألبشاء كآبائيكبعزيع البعس كبيغ  األخػة

 ، كتقييج حخيتيع . آرائيععجـ احتخاـ شخرية األبشاء كتجاىل  -

تشاقس تػجييات اإلباء كاألميات لؤلبشاء، كعجـ االلتداـ بسعيار تخبػؼ كاضح نحػىع،  -
مسا يؤدػ إلى اضصخاب ثقافة األبشاء، األمخ الحػ قج يؤثخ عمى دكرىع التخبػؼ 

 بًا أك أمًا.أجما يكػف السدتقبمي عش

، األبشاءتشسية ندعة األنانية كاالتكالية، كعجـ تحسل السدئػلية كاحتخاـ القػانيغ عشج  -
 بانتياج األسخة أسمػب التجليل السفخط كالحساية الدائجة في التخبية .

الخبلفات الدكجية كما تحجثو مغ ضغط نفدي يجفع األبشاء نحػ العدلة كاليخكب مغ  -
 صػاء .البيت كاالن

كالثقافي لؤلسخة، الحػ يجب أف يقػـ بجكره في تػجيو  األخبلقياختبلؿ البشاء الحىشي  -
السبادغ كالحياة االجتساعية كالثقاؼية كاالقترادية، بدب ما تقجمو التيارات الثقاؼية 

 اإلعبلـ كالتػاصل االجتساعي . لالرشاعية ككسائالػافجة مغ بخامج، بػاسصة األقسار 

، بسا يذعخىع بالجكنية األبشاءعغ إشباع احتياجات  األسخةالفقخ كعجد ىشاؾ مذكمة  -
كاليأس كالخػؼ مغ السدتقبل، فتشيار ثقتيع بأنفديع كتزصخب شخرياتيع ؼيديل 

  .(43، 1997، اسساعيلكالتأثيخ عمييع مغ رفاؽ الدػء.)  استيػائيع
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ىػ عبارة عغ الدمصة التي يسارسيا  كعادة ما تحجد األسخة لعشاصخىا القانػف االجتساعي الحػ       
عمى أبشائو في اتجاه تحجيج سمػؾ الحبلؿ كسمػؾ الحخاـ، كىحا القانػف عبارة عغ ندخة أسخية  األب

قجكة  األب) األبشاءحػؿ إلى مخجع بالشدبة لدمػؾ تىػ أف ي األبتعتسج صػرة قانػف السجتسع، كدكر 
 إفبسعشى  –ية(، كيقػؿ السثل الذعبي _الديل لو جخه االجتساع ةكالسكانة كالدمصألبشائو في الدسعة 

أك غيخ مػجػد، أما إذا غاب  مػجػداً  األباالبغ عمى خصى أبيو، يقتجؼ بو كيححكا ححكه، سػاء أكاف 
جدجيا دكف أف يتخؾ أثخا في تخبية أبشائو فإف مخجعيتو تختل كيختل سمػؾ أبشائو كيجشحػف نحػ  األب

إلجخاـ بكافة إشكالو كالدخقة كالقتل كالحخابة كالتسذيط كالخصف خاصة الدمػؾ االنحخاؼ كالعشف كا
 في حالة الفػضى كغياب مؤسدات تصبيق القانػف االجتساعي . 

كالتقميج عمى الرعيج الحىشي  يكاذا كاف األب يسمظ سمصة القانػف االجتساعي كخمد لمتساى        
طخا لمسػركث الفكخؼ كاالعتقاد لجػ الخجل لمديصخة كالعسمي، كالتي يدتسجىا مغ كػنو العائل لؤلسخة ن
في  ؼ صاحبة الدمصة العاشؽية، كالجكر التخبػ  يعمى مجخيات األمػر داخل األسخة، فإف إالـ ى

التي تؤمغ حخارة العبلقة األسخية، فتبعث في األبشاء الحشاف كالحب كاالشسئشاف كاألمغ  ي، فياألسخة
تخضعيع الحشاف مع  يالصفل كحشانيا، كأكثخ معخفة بذئػنو، فيكاألماف كاالنتساء، لقخب إالـ مغ 

الحميب بجاية كمع الصعاـ بعج ذلظ، كبالتالي فإف شخرية الفخد تتغحػ مغ مخجعية سمصة األب، كمغ 
كالسشتجة لمغحاء كالكداء كالتصخيد، كتذكل الزسانة  -األمػمة –حشاف عاشفة إالـ، صانعة الحياة 

 (. 212، 2007لؤلبشاء )مكى،  ػجػديةلمتبادالت العاشؽية كال

كفى السقابل فإف سػء التغحية الشفدية في األسخة قج يؤدػ إلى الدمػؾ السشحخؼ بالتفكظ أك        
االنحخاؼ الحػ يريب ديشامكية الحياة األسخية، أك ضعف الذخرية كمخضيا أك انحخافيا سمػكيا، 

بأف األىل يعاممػف  في حؿيقة شعػرىع الفعمي،األبشاء لشػاىي كأكامخ أىميع،  انرياعحيث يكسغ 
أبشائيع سػاسية كبالعجؿ كالسداكاة، كدكف تشاقس في السعاممة، لكى يدتصيع الفخد أف يشجمج في 
مجتسعو كيربح فاعبل ؼيو كيحتل مػقعا في الحياة االجتساعية، كاذا لع تتع عسمية التكيف االجتساعي 

ليعير ىامذيا، كيدقط  ع ؾيع الجساعة، فإف الجساعة تمفطو،أك االنجماج، أك يتشاقس سمػؾ الفخد م
، كقج تتراعج كاإلجخامي النحخافيبيحا الخفس كاليامذية في متاىات السخض الشفدي، كالدمػؾ 

حاالت االنحخاؼ كالجشػح عشج بعس الذباب ُمتخحة أشكاؿ متبايشة كالتكديخ كالتجميخ كاالعتجاء عمى 
، بأبذع كسائل التجميخ كالتخخيب كالعشف الحػ يرل إلى حج القتل، اإلفخاد كاألمبلؾ، كالسؤسدات
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كتخجع الباحثة انتذار ىحه األساليب السشحخفة أيزا إلى فػضى انتذار الدبلح في أيجػ الذباب، 
معصيات أرػ أنيا  االنتخنيت، كالدػؽ الدػداء لبيع التكشػلػجيا السدخكقة عبخ كالياتف السحسػؿ،

شعػر بالعيب أك  ؼدخقات، كالتي تحرل حتى بيغ األصجقاء كاألقارب دكف أساىست في كثيخ مغ ال
 اإلحداس بالحنب كالخصأ. 

 -أنػاع األسخة:

عمى الخغع مغ أف جسيع السجتسعات كعبخ العرػر السختمفة تػجج بيا األسخة، إال أف ىحه األسخة      
كاألكقات كالثقافات  تختمف في شكميا كحجسيا حيث أف عجة األسخ تختمف باختبلؼ الذعػب

 .(201، 1990)القائجػ، 

 -األسخة الشػاة:

يعخفيا كلياـ أكجبخف بأنيا "رابصة اجتساعية قػاميا زكج كزكجة كأشفاليسا أك بجكف أشفاؿ، أك زكج     
بسفخده مع أشفالو، أك زكجو مع أشفاليا " كىي تتكػف مغ جيميغ الدكجيغ كاألبشاء مختبصيغ بخكابط 

 .كيذتخكاف في سكغ كاحج كيكػناف كحجة اقترادية بة كالتبشي،القخا الجـ أك

كنعخفيا بأنيا كحجة أكلية متساسكة، تؿيع  ف ىحا الشػع مغ األسخة ىي أسخة السدتقبلأخػ الباحث يك     
بسشدؿ مدتقل، تعسل عمى تشسية التفاعل بيغ الدكجيغ كاألبشاء، كتذكل مرجرا لئلشباع العاشفي 

كتتسيد بسذاركة الدمصة بيغ الدكجيغ، حيث تدػد  أفخادىا. غكالسعخفي بي دؼكاالجتساعي كاالقترا
 .ل بيشيسا خاصة الدكجيغ السثقفيغركح التعاكف كالتكام

 :األسخة السستجة 

األسخة السستجة كاألسخة السخكبة غالبًا ما تكػف أكبخ مغ األسخة الشػاة، حيث تستج عبخ عجة        
كفي بيػت متجاكرة تخبصيع ركابط الدكاج كالشدب أك التبشي فقج أجياؿ يعيذػف تحت سقف كاحج أ

يعير الخجل كزكجتو كأشفاليسا مع أحج أبشائيسا الستدكجيغ كأسختو كأحفادىسا، كيتعاكف الجسيع مغ 
 (19، 17، 1990، األحسخأجل تػفيخ حاجات األسخة كمتصمباتيا)
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الدراعية كالبجكية الخعػية، كحتى في بعس كيطيخ ىحا الشسط التقميجؼ في السجتسعات القبمية ك      
السشاشق الحزخية في ليبيا عشجما تدكغ مجسػعة مغ األسخ الشػكية بجػار بعزيع في اإلحياء 
الحزخية الحجيثة، ففي ىحه الػضعية يجسعػف ما بيغ استقبللية األسخة الشػكية، كالحفاظ عمى قػة 

ق أمشيع كتزامشيع كالتعاكف الستبادؿ كتأميغ الحاجات الخابصة العائمية كاالجتساعية الستسثمة في تحقي
كتشذئة األبشاء. كلكغ يبقي تداؤؿ ما اليػية الديكػلػجية التي  السذتخكة كخعاية الكبار كالسخضى

يشسييا األبشاء في الػسط الحزخؼ كما ىي الستسثبلت التي يكػنيا ذات الصفل عغ ىػيتو في الػاقع، 
محيصو االجتساعي التقميجؼ في مقابل العرخؼ أك الحزخؼ، ؼ عغ كضعيتو الذخرية داخل أ

األمخ الحػ قج يػقع األبشاء في نػع مغ االرتباؾ في اليػية مسا قج تعكذ كاقعا غيخ إيجابي أك 
َمَخضيا متعمقا باالنحخاؼ لجػ األشفاؿ، حيث يتعخضػف لسسارسات تخبػية تذػه شخريتيع، كتقتل 

 إيجاعاتيع. 

 :األسخة السخكبة- 

قج تتكػف األسخة السخكبة أك السذتخكة مغ أسختيغ نػكيتيغ أكفي الحاالت التي يكػف لمخجل        
زكجتاف أك أكثخ، يدكغ في مدكغ كاحج، كعمى الخغع مغ أف تعجد الدكجات ضاىخة معخكفة في 
السجتسع الميبي، إال أف كجػد جسيع الدكجات في مدكغ كاحج، قج أخح في التبلشي في الػقت 

ضخ، كخاصة بعج أف يكػف لكل زكجة مغ ىحه الدكجات مجسػعة مغ األشفاؿ، كىي ضاىخة الحا
 (.202، 2001،تشتذخ برفة عامة في السشاشق الخيؽية )القائجػ 

كعمى الخغع مغ أف بعس السجتسعات تػجج فييا األسخة األمػية أؼ األسخة التي خزعت فييا        
ب تحتع عميو الريج كالخعي بعيجًا عغ السشدؿ، كسا أف األسخة لدمصة األـ، حيت كانت ضخكؼ األ

 األكالد في بعس السجتسعات يشدبػف إلى قبيمة األـ، كيقاتمػف إلى جانبيا، إال أف الفكخ االجتساعي
األبػية )البصخيكية(  ةبشسػذج األسخ متسدكا  ؿالثقاؼية مازا كأدبياتوفي السجتسع الميبي مغ خبلؿ تخاثو 

)شخابي، ، األب أك أكبخ أفخادىا سشا، كيشتسي فييا األكالد إلى قبيمة األب كعربيتوالتي يديصخ عمييا 
1987 ،9) 

كسا كانت األسخة الميبية في الساضي تقػـ بكل الػضائف االجتساعية كاالقترادية كالجيشية         
الدمشأدػ إلى ضيػر كالتخبػية كالثقاؼية كالقزائية كالجفاعية، إال أف نسػ السجتسع البذخؼ كتصػره عبخ 
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تقديع العسل في  –كتغيخ نسػذج العسل القجيع  القخػ كالبمجات كالسجف كضيػر السجتسع الرشاعي،
جعل األسخة تفقج كثيخا مغ كضائفيا التقميجية كأصبحت تقترخ عمى عجد محجد  –السجتسع الحجيث 

خبػية أخخػ عامة أك مشيا، خاصة التشذئة االجتساعية التي شاركتيا فييا مؤسدات اجتساعية ت
 (. 72- 70،  1998،خاصة. )بيخػ .

 األسخة في السجتسع الميبي :

ىي الشػاة التي يتكػف مشيا السجتسع، كىى السدئػلة  تعج األسخة في معطع السجتسعات اإلندانية      
لتي عغ تكػيغ نسط شخرية الفخد كأخبلؾياتو، كاإلشار العاـ الحػ يغصى جسيع األدكار االجتساعية ا

فإف  الفخد في الحياة، كحى األساس الحػ يحيط باستجابات الفخد تجاه بيئتو التي يعير فييا يمعبيا
صمحت صمح السجتسع كمو، كىي الحزانة التي تخبي كيتخعخع في أحزانيا األبشاء بالجيغ فيع رجاؿ 

ألسخة ىي صانعة الغج كالحيغ تؤؿ إلييع ال محالة السدؤكلية االجتساعية كالدياسية كاألسخية، فا
األجياؿ كىي التي تتػلي صشاعة شخرية الصفل كىػيتو االجتساعية، مشح نعػمة أضافخه حيث تتػاله 

 (. 155، 2009بالخعاية كالعشاية كاإلشخاؼ كالتػجيو كالتخبية .)العيدػؼ، 

ة متأخخة، إذا كقج بجأت الجراسات االجتساعية كاألنثخكبػلػجيا العمسية في السجتسع الميبي في فتخ        
(، 1920-1917ما استثشيشا دراسة أكغدصتي لدكاف بخقة كشخابمذ التي تست في أكائل ىحا القخف )

ككسا أف معطع الجراسات االجتساعية كاألنثخكبػلػجيا التي نذخت مع قمتيا لع تيتع بسػضػع األسخة 
 ( 63، 1990)األحسخ اىتسامًا كبيخاً  بل تصخقت إلييا كجدء مغ دراسة القخابة برػرة عامة .

كعمى الخغع مغ أف األسخة الميبية كحجة اجتساعية متساسكة كمتجاندة إلى حج ما، فإف ليا        
خرائريا العخبية كاإلسبلمية، كشابعيا التخاثي الحؼ يسيدىا عغ غيخىا مغ األسخ العخبية، فإنو 

أشكاليا، كلكل نػع مشيا سساتو يرعب الحجيث عغ األسخة الميبية كشسط كاحج كذلظ لتعجد أنػاعيا ك 
فيشاؾ حدب كجية نطخ عمى الحػات، األسخة البجكية، األسخة الخيؽية، األسخة الحزارية،  كخرائرو،

 ،(19،ص84لحػات عجد ااألسخة االنتقالية، األسخة ذات االمتجاد العالسي . )

عخبي برػرة عامة . كمغ أىع فاألسخة البجكية تعج مغ أقجـ أنػاع األسخ في ليبيا كفي الػشغ ال       
خرائز األسخة البجكية التخحاؿ ثع احتفاضيا بالؿيع كالسعاييخ األخبلؾية، كقػاعج الدمػؾ التي تسثل 
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لسكػناتيا  األدكارالثقافة البجكية، خاصة التساسظ الثقافي، كالتخابط القبمي، كالتزامغ األسخؼ، كتحجيج 
 لمكبار كالرغار، كلمشداء كالخجاؿ .

أما األسخة الخيؽية كىي التي نذأة أك كلجت مغ األسخة البجكية بعج استقخارىا كمسارستيا لمدراعة       
 معيذي ثع اقترادؼ . كشذاط

ي حيغ األسخة الحزخية، ىي األسخة التي تدكغ السجف كيعسل أفخادىا في الرشاعة كالتجارة ف     
 كاإلدارات الحكػمية كمؤسدات السجتسع العامة كالخاصة .

أما األسخة االنتقالية، ىي نػع مغ األسخ الميبية التي تتكػف مغ خمؽيات ريؽية كحزخية         
كبجكية، كتتكػف أيزا مغ مديج الدمػكيات الحزخية بسفيػميا السعخكؼ في الجكؿ الرشاعية كالحياة 

يج كالعادات مغ مسيداتيا تغيخ نطختيا لمتقال يالعخبي كالتالحزخية بسفيػميا السعخكؼ في الػشغ 
 ثاألسخة حيالدابقة كدخػؿ عادات كتقاليج ججيجة، كتغيخ في األدكار األسخية كتقمز دكر األب في 

كتحخر  تقمرت بعس سمصاتو، النذغالو بأعسالو، كتخكو أمػر األسخة لمدكجة، مسا زاد مغ نفػذ إالـ،
لظ نعمع السخأة كالتحاقيا يزاؼ إلى ذ األبشاء برػرة تختمف عسا كانت عميو في األسخة التقميجية،

معو جشبا إلى جشب  فالخجل كتقبالعسل قج اثخ عمي كياف األسخة كالحؼ كلج إلييا شعػرا بأنيا تذارؾ 
أف تعير في  ةأدػ باألسخ في تحسل السدئػلية االقترادية كالديصخة داخل األسخة، الذيء الحؼ 

الدابقة كبيغ مػاكبة التصػر كتغيخ األدكار، كترجع بيغ التسدظ بالتقاليج كالؿيع  صخاع، كعجـ استقخار،
األمخ الحؼ قج يؤثخ عمي نفدية الصفل كتشذئتو مسا يؤدػ إلى انتذار ضاىخة انحخاؼ اإلحجاث 

 .كالصبلؽ كتذخد األبشاء كعجـ استقخارىع نتيجة ضعف رقابة األبشاء في األسخة

مغ خارج السشصقة أك  كػف فييا الدكجةأما نسط األسخة ذات االمتجاد العالسي، فيي غالبا ما ت       
 مغ الغخب أؼ بأجشبية مغ الغخب برػرة عامة، أك يكػف فييا أحج األبشاء متدكج ؼالقبيمة أك أجشبية أ

 .(17، 43)الحػات،،

في  يعتسج أكالإال إف معخفة دكر األسخة كخاصة )األب كإالـ( في عسمية التشذئة االجتساعية        
الثقافة اإلسبلمية التي يشتسي إلييا السجتسع الميبي، كسا أف دراسة بعس القزايا  إشاره، السخجعي عمى
بالتشذئة االجتساعية إنسا يعػد لمبيئة االجتساعية السحمية كتفاعميا، كالتي ال  كالسذكبلت السختبصة
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ف نحجد (.كىشا يسكغ أ 59 ، 84، عجد تشفرل مصمقا عغ البيئة االجتساعية كالثقافة العامة . )الحػات
 كسقاربة دكر كل مغ إالـ كاآلب في تشذئة الصفل كتخبيتو في السجتسع أليبي .

 أوال :دور إالم:

يتسثل دكر إالـ في األمػمة كإشباع حاجات الصفل الفديػلػجية، كرعايتو صحيا، كتػفيخ      
السشدؿ  عمي شئػف البيت مغ إعجاد الصعاـ إلى تشطيف اإلشخاؼمتصمباتو كاإلشخاؼ عمى تغحيتيع 

كتختيبو، كتػلي ميدانية األسخة كالترخؼ فييا في األكجو التي تحتاجيا األسخة، ناـيظ عغ متابعة 
األبشاء لجركسيع ككجباتيع السشدلية كالجركس الخرػصية بالتعاكف مع السجرسة كاألساتحة، ىحا في 

 .ةكتعميسا كحخيالػقت الحؼ أصبحت ؼيو السخأة أكثخ كعيا 

 : دور األب :ثانياً 

كالدمصة داخل األسخة، فيػ  السدئػلية السادية في مجتسعشا الميبي عادة ما يتحسل األب عبء        
العمسي ألبشائو في كثيخ مغ  العائل األساسي ألفخاد أسختو، كلو دكر السػجو كالسخشج كالستابع لمتحريل

ألب في الػقت اافة إلى إف إض األحياف بالسجرسة إذا استصاع التػفيق بيغ ذلظ كإعسالو كانذغاالتو،
الحاضخ يعسل باستسخار نتيجة لزغػط اجتساعية كنفدية مغ أجل تأميغ مدتقبل أبشائو كحتى 

 أبشائو أياـ العصل السجرسية.  ألحفاده، كسا أصبح األب يمعب دكرا ميسا في التخكيح كالتخؼيو عغ

عتساد عمي نفدو كاالىتساـ بالتحريل كبالتالي فقج أصبح ىشاؾ اىتساـ بتخبية الصفل مغ ناحية اال     
الجراسي، كسا بجا الػالجاف محاكلة االشبلع كتتبع حياة الصفل مشح الػالدة، كمعخفة مخاحل الشسػ لجيو 

في التأثيخ عمي تقػيع التشذئة  أىسية الؿيع الجيشية كدكرىا كمتصمباتيا الشفدية كاالجتساعية، مع مخاعاة
 الجيغ كفخائزو. لؤلشفاؿ مغ خبلؿ تعميسيع أصػؿ 

كبعج ىحا العخض لؤلسخة كأنػاعيا كدكرىا التخبػؼ في السجتسع الميبي، إال إف ىشاؾ سمبيات        
متعجدة في كثيخ مغ الجػانب، كسػؼ نعخض لبعس السذكبلت األسخية، مغ حيث أسبابيا كأثخ 

 التفكظ األسخؼ عمى األبشاء. 
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 السذكبلت األسخية :

الجشذ أك البيئة التي يعيذػف فييا عجيج مغ  الختبلؼإثشاء نسػىع كنتيجة يػاجو األبشاء        
ال حرخ ليا  السذكبلت، كالتي ليدت امخأ ججيجا أك حجيثا، فيشاؾ بحػث كدراسات ككتبا عجيجة

حجدت حاجات كمذكبلت مخاحل حياة األبشاء ابتجاء مغ الصفػلة إلى السخاىقة كالذباب كاألزمات التي 
بيا، مشيا مذكبلت نفدية كعاشؽية كالذعػر بالشقز كالزيق كالتػتخ كفقجاف الثقة  ف يسخكاأيسكغ 

بالشفذ كاالضصياد كالشبح، كنقز الحساس لمعسل، الذعػر بالزياع كفقجاف الحساية كالكآبة كاالنصػاء 
إضافة إلى السذكبلت الجشدية التي يجب التكيف معيا مغ خبلؿ التخبية الدميسة باالستقامة ككبح 

مغ  ابتجاءً أسخية  تتتسثل السذكبلساح الشفذ كالتدامي بيا كاالنترار عمى شيػتيا، في حيغ ج
قج ترل إلى نقصة حخجة خاصة في بجاية مخحمة  يبأسخىع الت -بشيغ ك بشات  -عبلقة األبشاء

بالشبح كاالضصياد كتقييج الحخية كالحخماف مغ  رالشطخ كالذعػ حيث االختبلؼ في كجيات ، الذباب
إضافة ، بيغ الجشديغ كالتفخقة في السعاممةكالجكنية بالشدبة لمفتاة ،اء الخأؼ، كاإلحداس بالزياع، إبج

اليػية كالتي ىي مغ أىع مذكبلت الذباب  ارموالفقخ كالدكاج السبكخ كالصبلؽ كاليجخ ناـيظ عغ الى 
 (.136، 1993في فتخة السخاىقة.)العجيمي،  في األسخة

ة مغ السعصيات األسخية التي قج تؤثخ عمي سمػكيات األبشاء كتؤدػ إلى كيسكغ تحجيج مجسػع      
 -:االتيحجكث بعس السذكبلت األسخية في 

عجـ تػافخ السقػمات األساسية لسعيذة األسخة سػاء مغ الشاحية االقترادية أكمغ ناحية عجـ  -
 الدكجيغ في الحياة . االستقخار الختبلؼ فمدفة كبل

اب الدمػؾ آدمدكجيغ كاختبلفيسا في السعاييخ الستعمقة بالجيغ كاألخبلؽ ك اختبلؼ األفق الثقافي ل -
 كالحكؽ العاـ كىحه األمػر تطيخ بػضػح مغ االحتكاؾ كالتعامل الججؼ في نصاؽ األسخة .

شػياف شخرية أحج الدكجيغ عمى األخخ بذكل ممسػس كضيػر االتجاىات الفخدية كاألنانية  -
ـ كجػد أؼ نػع مغ الػفاء كالرجؽ كالػضػح في السعامبلت كالسيػؿ الجشدية، إضافة إلى عج

 الدكجية.
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الترخفات الذاذة نتيجة الزعف العقمي كاالنييار العربي .اإلمخاض السدمشة كالعادات الزارة  -
 كاالنحخاؼ الذاذ كمطاىخ الدمػؾ التي تتشافي مع اآلداب العامة كانعجاـ العػاشف األسخية .

جعمت كثيخ مغ األسخ  يالدكغ التلدكج أك أىل الدكجة نتيجة أزمة الدكغ مع األىل سػاء أىل ا -
الحػ قج ُيثيخ  خمدتقل األمالشػكية تدكغ مع أقاربيا، كذلظ لعجـ قجرتيا عمى الحرػؿ عمى سكغ 

لرجيقي، ااألسخة كنذخد األكالد ) تدبب الصبلؽ ألسباب تافية تؤدؼ إلى تفكظ كثيخ مغ السذاكل.
2001 ،86 ) 

ترادؼ الحػ يشذأ بيغ الدكجيغ، حػؿ مجػ تعاكف الدكجة العاممة مع زكجيا الرخاع االق -
 كإسياميا في تحسل نفقات األسخة .

انجفاع السخأة الستدخع كتسكشيا بذيء مغ التحجؼ بالحقػؽ القانػنية السداكية لحقػؽ الخجل كمسا   -
ات خصيخة في كحجة الشظ ؼيو أف التخكيد عمى األدكار الستداكية بيغ الدكجيغ يؤدؼ إلى ترجع

 األسخة كتساسكيا.

تجخل األقارب أك األصجقاء أك الجيخاف في الذؤكف الخاصة لحياة األسخة، مسا قج يؤثخ في زيادة  -
 حجة الرخاع األسخؼ.

كالسراريف  التفاخخ بالسطاىخ الدائفة، كغبلء السيخ، كالتشافذ عمى إحزار اليجايا غالية الثسغ -
 ج .الباىطة إلقامة مشاسبة الدكا

عجـ التكافؤ كالتجانذ في الدغ كالصباع)مذكمة الدكاج السبكخ(كسػء التكيف خاصة بالشدبة لمفتاة  -
الرغيخة عشجما تتدكج بخجل يكبخىا سشا دكف حب أك اقتشاع، ككحلظ الذباب عشجما يتدكجػف مبكخا 

 قج يعانػف مغ الحب غيخ الستكافئ الحؼ يشتيي باالنفراؿ .

بو مغ مذكبلت تؤدؼ إلى التػتخ في محيط األسخة مثل عجـ العجالة تعجد الدكجات كما يترل  -
، ب ت )الجسيمي، في معاممة الدكجات كالعصف عمى كلج دكف اآلخخ كعجـ الػفاء بسصالب األسخة

،92 ) 
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 أثخ التفكظ األسخي عمى األبشاء :

في بيػت مفككة في ىحا السجاؿ أف السخاىقيغ الحيغ كانػا يعذػف  لقج أثبت بعس الجراسات      
كانػا يعانػف مغ السذكبلت العاشؽية كالدمػكية كالرحية كاالجتساعية بجرجة أكثخ مغ السخاىقيغ الحيغ 
كانػا يعيذػف في بيػت عادية، كقج ثبت أف غالبية السصخكديغ مغ السجرسة بدبب سػء التكيف كانػا 

رل أبػاىسا كشمقا، ضيخ عشجىع ميل مغ بيغ أبشاء البيػت السفككة، كحلظ اتزح أف األشفاؿ الحيغ انف
شجيج لمغزب كرغبة في االنصػاء، كسا كانػا اقل حداسية لمقبػؿ االجتساعي كأقل قجرة عمى ضبط 

 (. 91، 2001)الفانجػ، الشفذ كأكثخ ضيقاً 

فالتفكظ األسخؼ يزعف شعػر األبشاء باألماف كاالستقخار داخل األسخة، فأحيانا قج يمجأ أحج         
 ء إلى تحقيق األىجاؼ السخجػة مشو بصخؽ كسمػكيات غيخ مذخكعة أك بشػع مغ التيػر كالعجائيةاألبشا

إضافة إلى ذلظ قج يؤدػ التفكظ األسخؼ باألبشاء إلى التذخد في الذػارع كبيع الدجائخ كتعاشي 
كظ األسخؼ، فييا أحيانا، كبالتالي فإف فيشاؾ عبلقة كثيقة بيغ تذخد األبشاء كالتف كاإلتجاررات جالسخ

كالحؼ يدبب أيزا في أمخاض نفدية متعجدة كاالضصخاب الشفدي كاالنصػاء كاالكتئاب، كالقمق 
كىشا البج مغ الحجيث عغ التشذئة  لجرجة اليمػسة، نتيجة غياب األمغ كاالستقخار األسخػ  السدتسخ

كالعسل، ككسائل االجتساعية كأثخىا عمى األبشاء، ككيف تؤثخ األسخة كالسجرسة كجساعة األصجقاء 
بو كتفاعمو معيا، لو تأثيخ  اإلعبلـ كاالتراؿ كالتػاصل االجتساعي، ككل ما يتعمق بالبيئة السحيصة

 .شبيعة حياتيع كتكيفيع االجتساعيميع عمى سمػكيات األبشاء ك 

 :التشذئة االجتساعية

شخرية الصفل إلى  تعج التشذئة االجتساعية عسمية كاقعة عمي األسخة كالتي مغ خبلليا تقػـ ببشاء
جانب دكر السؤسدات االجتساعية األخخػ، كعميو فإف التشذئة االجتساعية ىي عسمية ميسة لمفخد 
كالسجتسع يتع مغ خبلليا تمقيغ الفخد ؾيع كمقاييذ كمفاـيع مجتسعو الحػ يعير ؼيو بحيث يربح قادرا 

 (.225، 1981نسط سمػكو اليػمي.) ميتذل،  عمى شغل مجسػعة أدكار تحجد

فالتشذئة االجتساعية فيي التي تعبخ عغ الفعاليات الجمية إما بػاسصة التخبية كالتعميع، أك         
كمعتقجاتيا كأنساط سمػكيا، مغ أجل  الخؽية مغ أجل دمج الفخد في الجساعة كفق أعخافيا كاتجاىاتيا
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ية السصمػبة مشو أف يحقق نزجو الكامل في ضخكؼ مشاسبة تجعمو يقػـ بأداء األدكار االجتساع
كيتحكع في ممكاتو ُمذبعا حاجاتو البيػلػجية كالشفدية كاالجتساعية مغ خبلؿ التقميج كالسحاكاة 

(، في 63، 1991كقج استػعب الشسػذج الحؼ شب عميو.)غالب  شخيقو لآلخخيغ،، كىػ بيحا يذق
تدعي لدمخ قج  التىبيجؼ اإلساءة ليػيتو ككيانو االجتساعي، ك  كحزارؼ  غدك ثقافي ػمػاجية ا

 الفخد مغ نسػذجو السجتسعي األصيل .

فالتشذئة االجتساعية تحجث أثخىا في اإلنداف مشح نعػمة أضافخه ألنيا مغ العسميات اليادفة        
يجابيًا أـ كاف ذا شبيعة إكالسداعجة لمصفل في تحقيق الشسػ الشفدي كاالجتساعي، سػاء كاف ىحه الشسػ 

اعية، إذا تست في ضخكؼ سيئة، كمػرست بصخيقة مشحخفة أك معتمة فدتكػف سمبية، فالتشذئة االجتس
ليا أثار سمبية في الغالب، كعشجما تحجث في ضخكؼ حدشة كتسارس بصخيقة سػية فإف أثخىا سيكػف 

 .(114، 1994في الغالب األعع إيجابيا )الحكيبى، 

قج تتخح صػرًا شعػرية أك ال  كالتشذئة االجتساعية ليدت كاحجة في شكميا كمزسػنيا فيي       
شعػرية أك قج تكػف مشطسة أك غيخ مشطسة، مثاؿ ذلظ إالـ التي تعمع شفميا شخيقة الكبلـ كالسذي أك 

كنطاـ التعميع مغ الخكض إلى السجرسة كالجامعة تمظ أمثمة لمتشذئة الذعػرية  كيف يتشاكؿ الصعاـ
مغ خارجيا كما يتعمسو مغ ميارات كمعاني  أماما يكتدبو الصفل مغ جساعة الخفاؽ في السجرسة أك

مغ خبلؿ  كمعاييخ كسعاييخ الحق كالػاجب أك معاييخ الشجاح كالحب فيحه يقتبديا الصفل ال شعػريا
 -: تفاعمو مع محيصو االجتساعي، كيسكغ رصج عسمية التشذئة االجتساعية في نػعيغ ىسا

 : التشذئة االجتساعية السقرػدة (1

غ التشذئة في كل مغ األسخة كالسجرسة، فاألسخة تعمع أبشاءىا المغة كآداب يتع ىحا الذكل م     
الحجيث كالدمػؾ كفق نطاميا الثقافي كمعاييخىا كاتجاىاتيا، كتحجد ليع الصخؽ كاألساليب كاألدكات 

كسا أف التعميع السجرسي في مخاحمو السختمفة يكػف  قل ىحه الثقافة كؾيسيا كمعاييخىا،ثالتي تترل ب
سًا مقرػد األىجاؼ بصخقو كأساليبو كنطسو كمشاىجو التي تترل بتخبية األفخاد كتشذئتيع تشذئو تعمي

 . اجتساعية معيشو
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 :التشذئة االجتساعية غيخ السقرػدة (2

كيتع ىحا الذكل مغ التشذئة مغ خبلؿ السؤسدات التعميسية كالسؤسدة الجيشية )السداجج كالدكايا      
ككسائل اإلعبلـ كغيخىا مغ السؤسدات التي عادة ما تديع في التشذئة  كالكتاتيب( كجساعة الخفاؽ،

سمػكيات السجتسع كؾيسو  االجتساعية، حيث يتعمع الفخد فييا السيارات كالسعاني، إذ يكتدب الفخد فييا
ابتجاء مغ المغة كاإلشارات كالخمػز، االتجاىات كالعادات السترمة باألخبلؽ العامة كالدمػؾ الحسيج 

كالحب كالكخه كالجشذ كالشجاح كالفذل كالمعب كالتعاكف كالػاجب كالسذاركة  كالػفاء ؽ كاألمانةكالرج
كسا يكتدب الفخد العادات السترمة بالعسل كاإلنتاج كاالستيبلؾ،  كالػججانية كتحسل السدؤكلية،

 (. 40، 1999)خاشخ، 

 : -األسخة وتأثيخ آليات التشذئة االجتساعية عمى الفخد

األسخة  فصغخه كتكثالتشذئة االجتساعية عمى غخس البعج االجتساعي كالثقافي في الفخد مشح تعسل     
شباعاتو األساسية سػاء أكانت عمى ا ية األساليب التي تسكشو مغ تحفيدجيػدىا عمي تجريبو كتشس

لتداـ الفخد االجتساعي كالشفدي أك البيػلػجي، بالتمقيغ السباشخ أك بالتخغيب كالتخىيب لتأكيج ا السدتػػ 
كانزباشو بؿيع كمعاييخ سمػكية كأخبلؽ محجدة، حيث أف كل مجتسع يزع صػرة لمصفل، كيعاممو 

 تمظ الرػرة . بالتالي انصبلقا مغ

كبالتالي فإف انجماج الصفل كتكييفو اجتساعيا كنفديا مع معصيات الحياة االجتساعية عادة ما يتع       
التشذئة ثخ األسخة في أشفاليا تأثيخا ميسا مغ خبلؿ عسميات في ا لغالب عغ شخيق األسخة، حيث تؤ 

االجتساعي داخل مؤسدة األسخة، كاف اإلباء )األسخة( ىع أ كؿ كأىع مرجر لتييئة بعس  لكالتفاع
 :حاجات الصفل كنسػه كتفاعمو مع محيصو االجتساعي مغ خبلؿ االتي عالسبلئسة إلشباالطخكؼ 

ؿ عمى اإلشباع عغ شخيق لشفدي، ففي األسخة يحرل األشفاتييئ الطخكؼ السشاسبة لئلشباع ا -
 .الػالجيغ

  .تييئ األسخة السػاقف االجتساعية كالشفدية التي مغ خبلليا يشسي الصفل قجراتو كيدتثسخىا -

 .تييئ األسخة الطخكؼ السبلئسة لتكيف الصفل مع اآلخخيغ في السجتسع . -
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 يؿيسيا أعزاء األسخة .الذخرية التي  تتحجيج االتجاىاتعسل األسخة عمى  -

 تييئ األسخة الطخكؼ التي يتقبل فييا الصفل ذاتو . -

يكتدب الصفل مغ خبلؿ خبخاتو األسخية أكؿ عادات الحياة الف كثيخًا مغ ىحه العادات األكلية  -
 (.57، 48عجد الحػات، ) .تدتسخ خبلؿ مخاحل الحياة التالية .

ؤثخاف عمى تكيف الصفل كنسػه الشفدي إف لمػالجيغ أىسية كبيخة عمى صحة الصفل حيث ي -
 كاالجتساعي الدائج في األسخة الستكػنة مغ الػالجيغ كاألخػة كاألخػات .

تعتبخ األسخة السزصخبة بيئة نفدية سيئة لمشسػ فيي تكػف بسثابة مختع خرب لبلنحخافات  -
 .الدمػكية كاالضصخابات الشفدية االجتساعية كالجشػح 

 ليع كأخػة ليع كاستذارتيع في أمػر األسخة كاألخح بخأييع .عمى الػالجيغ معاممة أشفا -

عمى الػالجيغ تعميع أبشائيع األخبلؽ الحسيجة كالجيغ الرحيح كالعادات كالتقاليج كالؿيع حتي يعذػا  -
 (. 194، 192، 1999شعباف، ، )حياة سعيجة 

كاألفكار التي تجؿ  كلؤلسخة كضيفة أخخؼ فعغ شخيقيا يتعمع الصفل الكثيخ مغ العقائج كالسخاكؼ -
 (. 32، 1979عمى التدامح أك التعرب )فيسي، 

كمسا يديج مغ قػة تأثيخ األسخة كأدكات التشذئة الستعجدة عمى الصفل كتعامميا معو في أصعب        
 ،  1994، الصفػلة كالتي فييا تتحجد أىع مبلمح شخريو الفخد . )الحكيبى  ةالحياتية كسخحممخاحمو 

فخىا مع دكر كل مغ السجرسة ككسائل اإلعبلـ كرفاؽ المعب، عمى التأثيخ في (كذلظ بتزا119
كعاداتيع كتػجياتيع كعبلقتيع كؾيسيع،  يسمػكيع السجتسعالتكػيغ االجتساعي كالشفدي لؤلبشاء كرسع 

 -السؤسدات التالية: غمؤسدة ممغ خبلؿ فعاليات التشذئة االجتساعية كالتصبيع االجتساعي لكل 
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 :سة في عسمية التشذئة االجتساعيةجر دور الس .أ 

إذا كانت التخبية الحجيثة السشدػبة إلى السجرسة تجعػ إلى السعخفة الشدبية لقػاعج التعمع         
العرخؼ كشخكشو، كإذا كاف اإلباء قج تسكشػا في الساضي مغ كضع شخؽ كأساليب لتعميع الحكػر 

شات أشغاؿ البيت، فالتشذئة الساضية كانت مدئػلية مبادغ الحخب كالخعي كالعسل الدراعي، كتعميع الب
جساعية تداىع فييا جساعة األقارب كالجيخاف كإفخاد كشيخ السشصقة كالذخشي ...أما التشذئة الحجيثة 

كجػد نطاـ  التي مازالت لع تدتصع بعج أف تكػف ذات داللة بيغ ىحه كتمظ مسا خمق فخاغا في غياب
 تػفخ استيعابا سيبًل لؿيع الثقافة مغ األشفاؿ، تخبػؼ مشدق كمشطع ندبيا لتشذئة

كتعج السجرسة إحجػ السؤسدات األساسية لمتصبيع االجتساعي، ككسيمة لمتخقي االجتساعي في        
بعس السجتسعات، فيي معجة أساسا لتكسل ما قامت بو األسخة كما تقػـ بو في ىحه العسمية، بتعميع 

ع حريمتو مغ السعمػمات الثقاؼية كبتسكيشو مغ مسارسة العبلقات الصفل السيارات األكاديسية كبتػسي
االجتساعية ؼيطل إشخافيا كتػجيييا أكثخ قجرة عمى مػاجية السذكبلت الستدايجة التي تعتخض شخيقة 

 نحػ الخشج كيتػقف دكر السجرسة في عسمية التشذئة االجتساعية عمى العػامل اآلتية :

الحػ  األمخبالفرل  عذلظ ازدحاميتبلميح بيا، كما يتختب عمى فزاء السجرسة كالسقرػد بو عجد  -
 قج ال يداعج عمى تكػيغ شخرياتيع أك بث ركح الثقة في نفػسيع .

أعسار التبلميح كىػ عامل ميع في التأثيخ عمى التكػيغ االجتساعي لمسجرسة مغ حيث عبلقة  -
 يخ األسخية كالسجرسية،حتى ال تتػلج تشذئة متعارضة بيغ السعاي التبلميح بعزيع ببعس.

ع ئالفػارؽ االجتساعية بيغ التبلميح فالصفل الحؼ يشتسي لصبقات اجتساعية فقيخة يجج صعػبة ليبل -
نفدو مع البيئة السجرسية نطخًا لمسخكد االجتساعي الحؼ تختز بو أسختو الفقيخة كالحؼ ال يمقي 

 (.279، 278، 2000كمكارؼ،  االىتساـ أك االحتخاـ .)الرفصي

في عجد مغ السذاكل كالسذاغل كالجكنية التي ألحقت بو، ابتجاء مغ  سعمع الحػ مازاؿ يتخبطال -
، كالطخكؼ الديئة السختبصة بالحياة االجتساعية كالثقاؼية لمسجتسع، حيث يعير في وإجخاءات تعيش

االعتبار لشفدية الصفل .كليحا فاف إعادة  اىتسامايعيخ  قصيعة مع أكلياء التبلميح مسا قج يجعمو ال
لمسعمع كالعمع كالسعخفة قج تربح ضخكرية كمدالة حيػية كأساس لتجعيع ؾيسة التعميع كػضيفة 
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الزخكرية لمسجرس، كتجعيع ؾيسة التعمع كسيشة لمستعمع، كذلظ باعتبارىسا أساسيغ إلشباع الحاجة 
بخ التعميع في بشاء الحات . فعبلقة التعميع باألخبلؽ عبلقة عزػية كشيجة، حيث يعت ةالسداىس

السجاؿ السشاسب لتخسيخ األخبلؽ التي يػافق عمييا السجتسع في ترخفات كسمػكيات األبشاء، 
غيخ إف ؾيسة األخبلؽ كأىسيتيا داخل مجاؿ تعميسشا تتحجد انصبلقا مغ بعس السسارسات كاآلفات 

جد بتحػليا االجتساعية التي بجأت تطيخ صيغيا كصػرىا داخل السجتسع، بل تتفاقع أحيانا مسا يي
إلى عادات دائسة، فشحغ نبلحع انتذار إحجاث العشف داخل الداحات التعميسية، كمسارسة الغر، 
كانعجاـ احتخاـ التبلميح لمقائسيغ عمى رعايتيع كتعميسيع، كازدراء العمع كالسعخفة، ىحه السسارسات 

 جييا الستعمسػف بالشتائجالديئة تعبيخ كاضح عغ األزمة األخبلؾية، تتدامغ مع البلمباالة التي يب
 الكارثية ليحه الترخفات. 

 -دور جساعة الخفاق في عسمية التشذئة االجتساعية: .ب 

ذات أىسية في عسمية التشذئة االجتساعية، كيعشي اصصبلح الخفاؽ ىع  تعج جساعة الخفاؽ         
سي كفي صفات أكلئظ األشفاؿ الحيغ يذبيػف الصفل في السدتػؼ االجتساعي كاالقترادؼ كالتعمي

أخخؼ كالدغ، كبصبيعة الحاؿ فإف عبلقة الصفل بأسختو تختمف عغ عبلقتو بجساعة الخفاؽ، حيث 
تتدع عبلقتو بالػالجيغ بالكثافة كالجيسػمة كاالستسخار أكثخ مغ عبلقتو بالخفاؽ،كيدداد تأثيخ الخفاؽ عمي 

يع في الشسػ السعخفي كإشباع الصفل عغ شخيق المعب الحػ يعتبخ المعب ميسًا لمصفل كذلظ بأنو يد
حاجات الصفل في حب االستصبلع كرغبتو في استكذاؼ مػجػدات العالع الخارجي، كسا يديع في 
تشسية الكفاءة االجتساعية لجؼ الصفل، كبالتالي فجساعة الخفاؽ تحقق بعس األىجاؼ لمصفل مغ بيشيا. 

.فتقجـ لمصفل التعديدات عمي سمػكو الصيب تعميع الصفل كيؽية المعب كفق قػاعج السباريات االجتساعية 
كتػفخ لو السثل األعمى أك الشسػذج السثالي الحؼ يقتجؼ بو، حيث أف جساعة الخفاؽ تييئ لمصفل 

 ( .214، 198فخصا جيجة لمتقميج كتقجـ لو معاييخ السقارنة االجتساعية .)العيدػػ، 
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 -:اإلعبلم في عسمية التشذئة االجتساعية دور وسائل-ج 

بصخيقة معيشة مغ  ىػ كل ناقل لمسعمػمات كالسعارؼ كالثقافات الفكخية كالدمػكية،:يعخؼ األعبلـ      
خبلؿ أدكات ككسائل اإلعبلـ كالشذخ الطاىخة كالسعشػية ذات الذخرية الحؿيؿية أك االعتبارية، يقرج 

أك لغخائدىا ككسائل  بالتأثيخ سػاء عبخ مػضػعيا أكلع يعبخ سػاء أكاف التعبيخ لعقمية الجساىيخ
 .األسصػانات الكتاب، التمفديػف، اإلذاعة، اإلعبلـ متعجدة مشيا الرحافة،

كنتيجة لمتقجـ العمسي كالتقشي تصػرت كسائل اإلعبلـ كالتػاصل كسا كنػعا، فيشاؾ كسائل سسعية     
كالرحف  ككسائل مقخكءة كجياز اإلذاعة السدسػعة، ككسائل برخية مثل جياز اإلذاعة السخئية،

كالسجبلت كالكتب، ككسائل اإلعبلـ الثابتة مثل الستاحف كالسعارض، كنحغ حاليًا نعير عرخ 
العػلسة كتقشيات التػاصل االجتساعي ثع عرخ السعخفة الحػ ساىست ؼيو الذبكة الجكلية لمسعمػمات 

ضخكريات )اإلنتخنت( فجخمت في شتى مجاالت حياة الفخد الذخرية كاليػمية، كأصبحت ضخكرة مغ 
 .تعاممو االجتساعي كاالقترادؼ كالتعميسي كفي عبلقاتو مع األخخ كالعالع 

لقج نجحت كسائل اإلعبلـ نجاحا ميسا غيخ مدبػؽ كأدكات لمتعميع كالتجريب لتخكيح كنذخ كاقع      
فقج أصبحت مغ الػسائل السيسة، كذلظ . حياتي معيغ ليتسيد بالحاتية أكثخ مسا يترف بالسػضػعة

جة لمتقجـ العمسي الكبيخ كثػرة تكشػلػجيا االتراالت التي تعاضست خبلؿ القخف الحالي فرار في نتي
مقجكر ىحه الػسائل أف تبلحق اإلنداف في كل مكاف بالكمسة كالرػرة كالرػت، لتشقل لو الحقائق 

مغ كالسعمػمات كالسذاىجة الحية مغ كل مكاف كنفذ الدماف، فتشسي عقمو كتخكػ عػاشفو كتديج 
خبخاتو، كسا تعسل كسائل اإلعبلـ عمى نقل كاكتداب الؿيع كالقػاعج التي يتفق عمييا السجتسع لتشطيع 

 .( 335، 1998العبلقات االجتساعية بيغ كل جيل كآخخ. )الفخا، 

كبالتالي فإف كسائل اإلعبلـ يسكغ أف تكػف خبخة مفيجة لؤلبشاء إذا أحدغ تػجيييا، فتدسػ       
أحدغ ما بو مغ أفكار كابتكار كخياؿ خرب مشتج، كسا أنيا تكػف كسيمة ضارة بالعقل لتخخج 

كىحا يقػد إلى رقابة  . كخصيخة عمى ؾيسة كقػاعجه األخبلؾية كالجيشية إذا لع يحدغ اختيارىا كتػجيييا
اإلباء كزخكرة ممحة لتػجيو عشاية فائقة إلى بخامج ىحه الػسائل كالفمدفة التي تقػـ عمييا بحيث 

 ( 31، 1996بػالسجج، أدجع ىحه البخامج مع شبيعة السجتسع كثقافتو كحاجاتو. )تش
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نيا إكمغ ناحية أخخؼ فإذا أىسمت أك أسئ استخجاميا كلع تػجو تػجييًا صحيحا بإشخاؼ مخكد ف     
تربح سبلحا ىجامًا يعخقل التشذئة االجتساعية الدػية كيداعج عمى االنحبلؿ كاالنحخاؼ كيثيخ الغخائد 

( كمغ ثع فػسائل األعبلـ ىي سبلح ذك حجيغ فقج 148، 1999خاصة الجشدية مشيا .) شفيق، ك 
تكػف كسيمة نافعة مغ كسائل الثقافة كالعمع كالدسػ بالخمق كنقل السعخفة كاألفكار فتقجـ أكبخ الشفع 

ارؼ كالثقافة كالعمسية كالحاجة إلى السعمػمات كالتخؼيو كاألخبار كالسع لمفخد إلشباع حاجاتو التقشية
العامة كدعع االتجاىات الشفدية كتعديد الؿيع كالسعتقجات كتعجيميا، كالتػافق مع الدمػكيات كالسػاقف 

 الثقافات األخخػ بسا تقجمو مغ مػاضيع إندانية ىادفة .كاالستفادة مغ الججيجة

 -أىع السذاكل الشاتجة عغ التفكظ األسخي في السجتسع الميبي : -

لئلنداف كخاصة في السخاحل  ةاجتساعية بالشدباـ اجتساعي ىي أىع مؤسدة األسخة كشط       
األكلي مغ عسخه، فالفخد يػلج كيتخعخع كيذب في نصاؽ األسخة، كسا اف سبلمة الفخد الحىشية كالعقمية 
تعتسج اعتسادا تاما عمى كيؽية عسل األسخة، كعبلقة الػالجيغ بالصفل كعبلقاتيسا مع بعزيسا خاصة 

ػات األكلي مغ حياة ذلظ الصفل، كتزصمع األسخة بالجكر الخئيدي في عسمية التشذئة في الدش
االجتساعية لمصفل كال يقترخ دكرىا عمى السيبلد البيػلػجي لو كإنسا يسخ الصفل في إشار األسخة بسا 

ف السيبلد البيػلػجي لمفخد ليذ ىػ األمخ الحاسع في كجػده إأشمق عميو السيبلد الثاني،بسعشي 
تكػيشو كذخرية اجتساعية ثقاؼية تشتسي إلى  ؼكاستسخاره، كإنسا العامل الحاسع ىػ السيبلد الثاني أ

مجتسع بعيشو كتجيغ بثقافة بحاتيا، كاألسخة ىي صاحبة الفزل في تحقيق ىحا السيبلد )الحػلي 
 ( 323، 1991كآخخكف، 

غيخ كالتصػر كالتعجيل كالحخكة كليذ كاألسخة عبارة عغ كائغ، تتدع بالجيشامكية كالتفاعل كالت      
كلحلظ يؤثخ كل عزػ فييا كيتأثخ باألعزاء اآلخخيغ كبدمػكياتيع كاستجاباتيع  الدكػف أك الجسػد،

كاتجاىاتيع كميػليع كأىجافيع، كالحياة األسخية كحجه متكاممة متفاعمة، كلحلظ يشبغي تشقيتيا مغ 
خضية كالحخص عمى تػفيخ جػ الجؼء كالحب كالحشاف الذػائب كالسذاعخ الدمبية كاالتجاىات غيخ الس

كالتفاىع كالتآزر كاإلخاء كالسػدة كالرجاقة بيغ جسيع أعزائيا كيؤثخ الجػ األسخؼ تأثيخًا بالغًا عمى 
كخاصة إف السشازعات أك التشافخ  ( 14، 2009الرحة الشفدية لؤلعزاء األسخة . )العيدػؼ، 

ية كالخراـ كالذجار ألدكاجي يزفي عمى الحياة األسخية ج ػًا مغ التعاسة كالذقاء كالسمل كالكخـا
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كالججاؿ العشيف مثل ىحا الجػ غيخ صحي لبيئة صحية لؤلبشاء كباعث عمى األزمات كالسخض 
 ( 19، 2009كالرخاعات ) العيدػؼ، 

لتي مسا ال شظ ؼيو أف سػء التػافق بيغ الدكجيغ يشذا أساسا مغ أساليب التػاصل الخديئة اك         
يتعامبلف بيا مع بعزيسا كحتي استفحاؿ األمخ بيشيسا لجرجة تجعميسا في اتجاىيغ متزاديغ يؤدؼ 

شخيق مدجكد كىشاؾ عػامل كثيخة خمف ىحه األساليب الخديئة لمتػاصل بيغ الدكجيغ إلى بكل مشيسا 
يخه عميو كمذكبلت مشيا مذكبلت الثقافات السدتػردة الجخيمة عمى نطاـ الؿيع الدائجة في السجتسع كتأث

االنحخافات الدمػكية كمذكبلت التفاكت في السدتػيات التعميسية كنقز السػارد كسػء التػافق الجشدي 
كعجـ كضػح األدكار االجتساعية، كتجاىل حقػؽ اؼ مشيسا عمى األخخ ككاجباتو نحػه كالتقميج األعسى 

كتجخل األقارب في الحياة  لثقافات السدتػردة، كاعتداز كبل الصخفيغ بسكانتو االجتساعي
 ( 375الدكجية.)ماىخ، ب ت، 

كىشاؾ عػامل عجيجة يسكغ اف تؤدؼ إلى حجكث السذكبلت األسخية التي تؤدؼ إلى التفكظ        
األسخؼ سػاء كاف مشيا قائسا بيغ الدكجيغ أك متعمقا بالعبلقة مع األبشاء، كىحه السذاكل تتخجع عمى 

كل ىحه السذاكل تؤثخ سمبا  يغ الدكجيغ أك العير في حالة مغ الرخاع،األبشاء بالصبلؽ أك انفراؿ ب
 عمى األبشاء. كيتخجسػنيا سمػكيا .

األسخ بعزيا عغ بعس، كلحلظ  ؼكآلياتيا باختبلكتختمف أساليب عسمية التشذئة االجتساعية        
قعاتشا ىي خبختشا يػجج في الحياة أشخاصا يترخفػف اجتساعيا بصخيقة مختمفة عسا نتػقعو ألف تػ 

، ىحه عكبيئتيع معيكترخفاتيع ىي خبختيع، كعشجما يذب األشفاؿ فإنيع يحسمػف خبخات أسخىع 
كما ىػ  اإليجابيالخبخات محسمة بسا تحجده األسخة مشح البجاية حػؿ ما ىػ الذعػر أك الدمػؾ 

 الدمبي.

االنغساس في الفخدية كالديصخة  فقبػؿ الدمصة أك الخخكج عمييا كقبػؿ التعاكف مع اآلخخيغ أك      
عمى الذعػر الدمبي كالغزب كالحدج أك الغيخة أك عجـ الديصخة عمى مثل ىحا الذعػر كل ذلظ 
يخضعو الصفل مغ أسختو كيتعمسو في سشػاتو األكلي، كإذا كاف ثسة انحخاؼ سمػكي لمصفل في 

، 1991)الحػلي كآخخكف، السدتقبل فإنو يتكػف تحت سسع الػالجيغ كبرخىسا أك بدبب سمػكيسا 
(،فالشسػ االجتساعي لمصفل مشح الػالدة حتي سغ الثانية تحكسو دكافع فيديػلػجية ال تشفرل عغ  333
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يكػف عمى الصفل أف  لمصفل الكمع بجاية الربا السبكخ  شخز األـ كحجىا كدكرىا في مجه بالحشاف،
أف الصفل يتقسز أكال أمو ثع أباه ثع يتػافق فقط مع أمو، بل مع أبيو كإخػتو كأخػاتو كأسخة حيث 

جساعات مختمفة، كفي ىحه السخحمة يفعل األشياء التي تجمب لو الدخكر كيتجشب تمظ التي تعػد عميو 
 ( 401،  ب ت باأللع .) الجسػقي

كمغ ثع يسكغ القػؿ أف السذكبلت االجتساعية في األسخة ىي نتيجة لػياب التػافق األسخؼ         
كاجي .كالسجتسع الميبي كغيخه مغ السجتسعات العخبية تتعجد كتختمف ؼيو أسباب التفكظ كالتسازج ألد 

األسخؼ كالشتيجة في الشياية ىي كقػع األبشاء ضحية األمخاض الشفدية مسا قج يؤدؼ بيع إلى الجخيسة 
ي ال مغ خبلؿ التسازج االجتساعإكاالنحخاؼ كالتسدؽ خرػصا كاف شخرية الصفل ال تتشامى كتتكػف 

كاالحتكاؾ باآلخخيغ، يزاؼ إلى ذلظ التصػر االقترادؼ السفاجئ عشج بعس األسخ مكغ الصفل مغ 
امتبلؾ الػسائل التي تسكشو مغ االنحخاؼ مع الديادة في ندب الصبلؽ كاليجخاف كاالضصخابات 
األسخية، كاألزمة الدياسية كالحخكب كالشدعات السدمحة التي أنتجت عجـ االستقخار السجتسعي 
كقػضت بعس الؿيع األخبلؾية في السجتسع، األمخ الحػ أفخز العجيج مغ السذكبلت األسخية كالصبلؽ 

بدبب سػء األحػاؿ االقترادية كالشدكح كالتيجيخ  كالتفكظ األسخؼ كاالغتراب كالخصف كالحخابة
مثبل،  كالزغط الشفدي التي تسخ باألسخة الميبية، كقج أتبشت اإلحرائيات تدايج عجد ندب الصبلؽ

فسعجؿ  2014فكتغ معجؿ الصبلؽ الخاـ لكل ألف مغ الدكاف حدب تقخيخ الكتيب اإلحرائي لدشة 
( 0.54)2011( كسشة 0.77) 2010( كسشة 0.7) 2009( كسشة 0.54) 2008الصبلؽ في سشة 

( . كمغ ىحا السشصمق فإف حل مذكبلت التفكظ األسخؼ كسػء التػافق 2014،اإلحرائي)الكتيب 
 عع التشذئة االجتساعية الخشيجة لؤلبشاء كالتي أصبحت مغ أىع مقتزيات أمغ السجتسع .األسخؼ بج

الستشاغسة كالحياة الشفدية لؤلبشاء ذات عبلقة قػية بيغ التخبية  كأىسية التخبية االجتساعية        
يجب  كالحياة الشفدية حيث اف ىجؼ التخبية يجب اف يكػف قائسا عمى تحقيق الرحة الشفدية، لحلظ

ف تكػف ىشاؾ عبلقة كشيجة بيغ الصخفيغ كالػاقع، حيث اف السذاكل التي يتعخض ليا الصفل في أ
سشػاتو األكلي تعػد في اغمبيا إلى أسباب متعمقة باألسباب العربية كالشصق كالحالة الجراسية 

لحؼ األشفاؿ كسا  كالجشدية، فالتخبية الشاجحة تعتسج اعتسادًا كميا عمى االستعجادات الشفدية كالعربية
 ف لمبيت كالسجرسة كاإلعبلـ أدكارًا متكاممة في تحقيق ىحه التخبية السثالية .أ
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 :ييم ندتشتج مغ الجراسة ما-نتائج الجراسة :

أف يكػف االختيار الدكاج قائع عمى أسذ مغ التقارب في السدتػػ االقترادؼ كاالجتساعي  .1
 كالفكخؼ بيغ شخفي األسخة،

مغ حيث السدتػػ التعميسي كالثقافي كالعسخؼ كالسيػؿ  "الدكج كالدكجة"دبي بيغضخكرة التكافؤ الش .2
 كاالتجاىات كالعادات الدمػكية .

سيادة ركح السذاركة كالتعاكف كالسػدة بيغ أفخاد األسخة كتبادؿ الشريحة، كمخكنة الترخؼ بيغ  .3
 اإلباء كاألبشاء لو تأثيخ عمي تشذئة األبشاء تشذئة سميسة.

ى الخصاب الجيشي لسا لو دكر مؤثخ في عسمية التػافق األسخؼ بيغ األبشاء كتخشيج التخكيد عم .4
 تشذئتيع.

 .ؼيسا يخجـ التخبية كالتشذئة االجتساعية لؤلبشاء، كحل السذاكل األسخية تػجيو السػاد اإلعبلمية .5

 -التػصيات:

عسمية التشذئة  ياألسخة فدكر  مغ خبلؿ الشتائج التي كذفت عشيا ىحه الػرقة نخػ أىسية    
 -االجتساعية فقج كضعت التػصيات اآلتية :

بالحياة الدكجية كبديكػلػجية السخأة  ةاإلرشادات الستعمقإنذاء مكاتب اإلرشاد ألدكاجي لتقجيع  .1
 كالخجل كتخشيج أسمػب السعاممة الدكجية كصػال لتحقيق التػافق بيغ الدكجيغ

الجتساعية الف دكره ال يقل أىسية عغ ضخكرة مذاركة الدكج )األب( في عسمية التشذئة ا .2
 دكر)إالـ( في الجػانب السؤىل ليا في عسمية التشذئة .

تػعية اآلباء بزخكرة مذاركتيع في التشذئة االجتساعية كإعصاء أبشائيع، االىتساـ البلـز بعسمية . .3
يا التشذئة االجتساعية في شتى جػانب الحياة االجتساعية، كاستيعابيع سيكػلػجيا كاجتساع

 كعاشؽيًا.
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التخكيد عمى دكر الخصاب الجيشي في عسمية التػافق األسخؼ كاالختيار لمدكاج كأىسيتو بالشدبة  .4
 لعسمية التشذئة االجتساعية لؤلبشاء

عقج كرش العسل في مجاؿ الرحة األسخية كالشفدية كتػجيو خصاب إعبلمي ىادؼ يشسى الػعي  .5
 غيخات السعاصخة . لجؼ الذاب بيػيتو كتخاثو كأصالتو في ضل الست

عمى السؤسدة التعميسية اف تشسي لجؼ األبشاء ركح تحسل السدئػلية كاالعتساد عمي الشفذ كتشسية  .6
 االتجاه نحػ الجكر في السدتقبل

 -:السخاجع قائسة

 في االجتساعية لمخجمة السيشية السسارسة كذظ، جاد تدمحم بيج، ىأحسج مرصف خاشخ .1
 .1999الحجيث،اإلسكشجرية،  يالسكتب الجامعالتعميسي، السجاؿ

الكتب  ،دارخكالػاقع التغي خبيغ التشطي، ةاجتساع األسخ  ،عمعأحسج  خاألحس .2
  1990.،بشغازؼ،ليبياةالػششي

 سػسيػنفدية، مقاربة لمصفل كالذخري الشفدي البشاء عمي كأثخه األسخؼ  التفكظ ايجيػ ،، ليمي .3
 . ت ب الجدائخ، لغخك،خشذمو، سجامعة عبا

 .1991 ةالسعخفة الجامعي العائمي،دار ععمع االجتسا في دراسات ،كآخخيغ حدغ الحػلي .4

 . 1971الدعػدية،ججة،  كالحياة يالصب الشفد السالح، حدغ .5

 االنجمػ كالتصبيق،مكتبة الشطخية ةاألسخة العخبي ،إسساعيل جبلؿ حمسى  .6
 .1997السرخية،القاىخة،

 ،.1981 ةدار الصميع الحدغ،بيخكت دمحم إحداف ،تخجسة ععمع االجتسا ،معجع ،ميتذل ديكغ .7

 .2002السعاصخ،القاىخة، ععمع االجتسا ينطخة فعبجالحسيج ، سمػػ ،الخصيب  .8

السكتب ، ةالخجمة االجتساعي مشطػر مغ كالدكاف ةقزايا األسخ ، ألرجيقي عثساف .سمػػ  .9
 . 2001،مرخ،  اإلسكشجرية ، الحجيث يالجامع
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 .1984العخبية،  ةدار الشيز  يخكتب العائمية، ةاألسخة كالحيا سشاء ، الحػلي .10

 لمصباعة ةدار الصميعالسعاصخ، العخبي السجتسع في البصخيكية،بحث البشية ىذاـ، شخابي. .11
 .1987،بيخكت كالشذخ

 .1994، يدار السمتق مشذػرات كالصفل بذيخ ،اإلسبلـ الدبلـ الجكيبي عبج .12

 .1994مذ، شخاب السفتػحة، االجتساعي،الجامعة ذعمع الشف،..............  .13

 .1998الثقافة،األردف،  كاالتراؿ،مكتبة التعميع تكشػلػجيا عسخ عبج هللا الفخا، .14

اإلسكشجرية الجامعي، الفكخ دار ،ةالتشذئة االجتساعي سيكػلػجية ، غعبج الخحسالعيدػؼ  .15
 .1985،مرخ، 

 .2009كالشذخ،األردف،عساف،  لمصباعة أسامة دار األسخؼ، الشفذ ،عمع.............. .16

 يالسكتب الجامع االجتساع، عمع قامػس ، ؼعبج اليادجػىخؼ ال .17
 ..1998، 3،مرخ،طاإلسكشجريةالحجيث،

 ةالمجشة الذعبي األمشي يكتاب الػع ةأىسية الجراس ،يالتفكظ العائم، اليادؼ الحػات عمى .18
 .1991،شخابمذ،  ـلؤلمغ العا العامة

،شخابمذ،ليبيا، ةمعة السفتػحالجا مشذػرات ،ععمع االجتسا ،مبادغ.................... .19
1990. 

 فاليتا، الجا، شخكة ،مشذػرات أساسيةاتجاىات  ةالشطخية االجتساعي،................. .20
 ت مالصا،ب

 ةلمشذخ كالصباع ءدار صفا لمصفل، ةالرحة الشفدي، تيع خعبج الجاب،ج الفخ  شعباف كاممة .21
 .1999األردف،عساف،  كالتػزيع،

 كالشذخ،بيخكت ةالعخبية لمصباع ةدار الشيز ،قكدراسة التػاف ذعمع الشف، الجسػقي كساؿ .22
 ،لبشاف، ب ت .
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 عسخ جامعة مشذػرات الخيفي، كالسجتسع ععمع االجتسا مبادغ ، عصية الفانجؼ محجػب .23
 .1992السختار،البيزاء، 

 .ب ت  صادر،بيخكت العخب،دار مشطػر،لداف بغ بغ دمحم مكـخ .24

بيخكت،لبشاف،  كالتػزيع، كالشذخ لمجراسات الجامعية دةالسشحخفػف،السؤس ،األحجاث جعفخ دمحم .25
1994. 

 لكميارات التعام ةاالجتساعي كالذخري الدمػؾ في تالدمػكية تصبيقا العمػـ ، شفيق دمحم .26
  . 1999الحجيث،اإلسكشجرية،مرخ، يالسكتب الجامع كاإلدارة،

 عية،اإلسكشجرية،بالجام ةدار السعخف، ةالعبلقات االجتساعي عسخ،سيكػلػجية محسػد ماىخ .27
 .ت

ب  الجامعية،مرخ السعخفة ،داراإلنحخافي ؾاالجتساعية كالدمػ  ،السذاكل عاشف غيث دمحم .28
 . ت

 ةدار السعخف ،ةحساية البيئ في االجتساعية ةدكر الخجم ، عامخ دمحم جأبػ السج  .29
 . 1996الجامعية،اإلسكشجرية، 

 . 1999كالتػزيع،  لمشذخ ؾباء دار، الدكاجية تسيكػلػجية العبلقاخميل، دمحم دمحم بيػمي  .30

 .2000،مرخ،ةالسعخفة الجامعي الشسػ،دار نفذ مكارػ،عمع نبيمة ، الرفصي مرصفى .31

 .1972الستشبي،  اإلسبلـ،مرخ،مكتبة في األسخة ، مرصفى جعبج الػاح  .32

 .1991اليبلؿ،بيخكت،لبشاف،  مكتبة دار كالسخاىقة، الصفػلة سيكػلػجية ، مرصفى غالب  .33

 .1979الخانجي،القاىخة،  كاالجتساعي،مكتبة الذخري التػافق ، فيسي مرصفى .34

 العامة السرخية الييئة مصابع االجتساعية، العمػـ معجع السرخييغ، األساتحة مغ نخبة .35
 .1975لمكتاب،مرخ،
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 الجامعة العائمي، ،مشذػرات االجتساع عمع في مقجمة كالدكاج، األسخة ، أحسج الػحيذي ببخؼ  .36
 .1998شخابمذ،  السفتػحة،
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 حقػق السخأة ودورىا في التشسية االجتساعية

 

 رحػمة عمي سميسان.االستاذ/                                    
 قدع عمع االجتساع. كمية اآلداب. جامعة الدنتان. 

 أسامة جسعة العجسي. الجكتػر/                                         

 داب. جامعة غخيانجتساع. كمية اآلقدع عمع اال 

 :السمخز

( أة كدكرىا في التشسية االجتساعيةمحاكلة متػاضعة لمبحث في مػضػع ) حقػؽ السخ  تعج ىحه     
ىع الحقػؽ التي يجب أف تتحرل عمييا ي التشسية االجتساعية ،كذلظ لتػضيح أ مفدخًا دكر السخأة ف

ذاشات االجتساعية التي يجب أف تذارؾ السخأة داخل السجتسع ، سػاء االقترادية أك االجتساعية كالش
فييا ، كإف السخأة  بالخغع مغ تعمسيا كمذاركتيا في السجتسع إال أنيا مجخد تابعة ألخييا الخجل في 
السجتسع الميبي في العيػد الدابقة ، لعجـ إدراكيا ألىسية تسدكيا بحقػقيا كلعجد فيع دكرىا ، 

عمى كاقع حقػؽ السخأة كدكرىا في تشسية السجتسع كالعؿبات  كانصبلقًا مغ أىسية السػضػع كإللقاء الزػء
الجكر  شا سشحاكؿ مغ خبلؿ ىحا البحث تذخيز كل ىحه الجػانب لمكذف عغالتي تػاجييا ، فإن

لتصػرات التي حجثت لمسخأة عبخ مخاحل تاريخية ، كاعتسج ىحا البحث السصمػب مغ السخأة كذلظ بتتبع  ا
لئلجابة عمى تداؤالت البحث ، مغ خبلؿ شخح بعس الجراسات  عمى السشيج الػصفي التحميمي

الدابقة كبعس األدبيات السعشية بالسػضػع ، لغخض تػضيح ىحه الحقػؽ التي تجعل السخأة جدء فعاؿ 
في السجتسع يسكشيا السداىسة في عسميات التشسية االجتساعية كاالقترادية، كتجشب الرعػبات التي 

لتشسية كزيادة في تصػرىا كتعمسيا، كإف السخأة العاممة ليا حقػؽ كحقػؽ تػاجييا في السذاركة في ا
الخجل في السجتسع، كال شظ إف تعميع السخأة كارتفاع درجة الػعي لو تأثيخ إيجابي في مذاركة السخأة 
 في التشسية االجتساعية كاالقترادية، كإف تصػيخ الخجمات التعميسية كالتخبػية كاإلرشادات كنذخ الثقافة

يػسع لمسخأة مجاؿ مسارسة أعساليا كمذاريعيا داخل السجتسع دكف قيػد إجتساعية، ككحلظ حاكلت في 
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ىحا البحث تػضيح كتحميل السحتػػ الحؿيقي لدياسات التشسية االجتساعية فيي أداة تدعى إلي معخفة 
ة في جسيع الجػانب االنعكاسات التي أحجثتيا السخأة في نصاؽ التشسية االجتساعية، كتعخيف بجكر السخأ 

سػاء االقترادية كاالجتساعية كالدياسية كأىع الحقػؽ التي يجب أف تتحرل عمييا كنطخة السجتسع 
لمسخأة العاممة، كمذاركتيا في السجتسع كمدئػلياتيا في السجتسع كحقيا في السذاركة الػششية كالدياسية 

 ، خاتسًا ىحا البحث ببعس الشتائج كالتػصيات .

مة  :مقجِّ

في إشار االىتساـ بقزية التشسية الذاممة، كانصبلقا مغ أف التشسية تختكد في مشصمقاتيا عمى       
بالسخأة  االىتساـحذج الصاقات البذخية السػجػدة في السجتسع دكف تسييد بيغ الشداء كالخجاؿ، يربح 

تأثيخىا السباشخ في  كبجكرىا في تشسية السجتسع جدًء أساسيًا في عسمية التشسية ذاتيا باإلضافة إلي
الشرف األخخ مغ السجتسع ، ذلظ أف الشداء يذكمغ نرف السجتسع كبالتالي نرف شاقتو اإلنتاجية، 
كقج أصبح مغ الزخكرؼ أف يداىسغ في العسمية التشسػية عمى قجر السداكاة مع الخجاؿ، لقج أصبح 

عمى السذاركة في التشسية االقترادية تقجـ أؼ مجتسع مختبصًا ارتباشًا كثيقا بسجػ تقجـ الشداء كقجرتيغ 
 (.21، 1977كاالجتساعية، كبقزاء ىحا السجتسع عمى كافة أشكاؿ التسيد ضجىغ )رؼيقة، 

ناضمت السخأة العخبية مشح عقػد خمت مغ أجل تحقيق السداكاة بيغ السخأة كالخجل في جسيع السياديغ، 
كليذ مغاالة القػؿ،  –ية في العالع الغخبي دكف أف يرادفيا الشجاح نفدو الحؼ حققتو الحخكات الشدػ 

بأف السخأة العخبية ىي مغ أكثخ الصاقات السيسذة في عسمية التشسية، فبل زالت حتى اليػـ ال تتستع، 
في معطع السجتسعات العخبية، بشفذ الحقػؽ التي يتستع بيا الخجل كضمت الشطخة األكثخ انتذارًا تمظ 

صفيا كائشًا ال يرمح سػػ إلنتاج الخاـ البذخؼ، حيث أنو بخغع دخػلشا الشطخة التي تشطخ إلي السخأة بػ 
كعخب األلؽية الثالثة، إال أنو ال يمسذ في كاقع الحاؿ أؼ تقجيخ كبيخ في حل قزايانا التشسػية كفي 
مقجمتيا قزايا السخأة العخبية كبالتحجيج دكرىا في التشسية الذاممة. لكغ ما يجعػ إلي التفاؤؿ إف ىحه 

شطخة، قج بجأت في التغييخ شيئًا فذيئًا كسط ضغػط احتياجات العرخ لمسديج مغ السػارد البذخية ال
السجربة كالسؤىمة لمترجؼ لجسيع التحجيات التي يحسميا العرخ بيغ ثشاياه، كيطل كشششا العخبي 

الخامية بػضعو الحالي أكثخ حاجة الشتخاؾ ندائو في خصط كعسميات التشسية كإدماجيغ في مذاريعيا 
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إلي تحديغ نػعية الحياة كتأسيذ بيئة أفزل لشسػ الجشذ البذخؼ بحيث يستمظ التعميع كالتجريب 
 كالتأىيل السبلئع لسجابية تحجيات العرخ الثقاؼية، االجتساعية االقترادية كالدياسية كغيخىا.

 أوال : تحجيج السذكمة :

كنالت الشريب الػاسع مغ الجراسة  مغ القزايا التي حطيت باىتساـ السجتسعات السعاصخة    
كالبحث في قزية تيسير مكانة السخأة في عسميات التشسية االجتساعية في مقجمة القزايا التي يشبغي 
أف تشاؿ اىتساـ الجراسيغ كالباحثيغ لتحقيق تحػؿ كبإسياـ في عسمية التشسية كيشصمق البحث مغ 

 التداؤؿ التالي : 

قترادية التي تستعت بو السخأة في السجتسع كعدزت دكرىا في كاال االجتساعيةما أىع الحقػؽ 
 ؟ االجتساعيةمداىستيا في عسميات التشسية 

 :أىسية البحث ثانيا:

 :  االتيتكسغ أىسية البحث في  

 لمسخأة كعبلقاتيا بعسميات التشسية. كاالقترادية االجتساعيةالتعخؼ عمى أىسية الحقػؽ  .1

صػؿ السخأة إلي حقػقيا اإلجتساعية كاإلقترادية التي تعدز التعخؼ عمى بعس السؤشخات حػؿ ك  .2
 مذاركتيا في عسميات التشسية اإلجتساعية . 

كسا يدعى ىحا البحث إلي تقجيع إضافة  عمسية متػاضعة مغ خبلؿ إستخجاـ السشيج العمسي في  .3
ية البحث كالػصػؿ إلي نتائج سميسة يسكغ مغ خبلليا تفعيل دكر السخأة في عسميات التشس

 اإلجتساعية . 
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 : أىجاف البحث :  ثالثا 

 ييجؼ ىحا البحث إلي :     

التعخؼ عمى السخاحل التاريخية التي مخت بيا السخأة، كعخض أىع الحقػؽ التي تستعت بيا  .1
 لتػضيح مدتػػ حجع التصػر في التذخيعات كفي تصبيقيا . 

 قتيا بعسميات التشسية االجتساعية. التعخؼ عمى الحقػؽ اإلجتساعية كاإلقترادية لمسخأة كعبل .2

التعخؼ عمى بعس الرعػبات التي حالت دكف تستع السخأة بحقػقيا التي كفمتيا التذخيعات  .3
 كالقػانيغ .

 : تداؤالت الجراسة :  رابعا

 كمغ التداؤؿ الدابق تتفخع مجسػعة مغ التداؤالت :    

 عالة في عسميات التشسية االجتساعية؟ما أىسية ىحه الحقػؽ التي تسكغ السخأة مغ السداىسة الف .4

ما ىي العؿبات التي تػاجو السخأة لشيل حقػقيا االجتساعية كاالقترادية كتحج مغ تستعيا بيحه  .5
 الحقػؽ ؟ 

 ما الرعػبات التي تػاجو السخأة كتحج مغ مذاركتيا في عسميات التشسية االجتساعية ؟ .6

 ما ىي السخاحل التاريخية التي مخت بيا السخأة ؟ .7

 ما ىي التذخيعات التي كفمت حق السخأة ؟ .8
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 خامدًا : السفاليع السدتخجمة في البحث :  

السػجيات األساسية ليحا  لجراسة ىحا السػضػع ال بج مغ تحجيج السفاـيع األساسية التي تعج مغ    
 البحث:

يسكغ بيا تػحيج عخفت األمع الستحجة تشسية السجتسع بأنيا العسميات التي  مفيػـ تشسية السجتسع : .1
جيػد السػاششيغ كالحكػمة لتحديغ األحػاؿ اإلقترادية كاإلجتساعية كالثقاؼية في السجتسعات 
كلسداعجتيا عمى االنجماج في السجتسع كالسداىسة في تقجيسو بأقرى قجر مدتصاع )محسػد، 

2002/11. ) 

ت كالتػقعات السحجدة مفيػـ الجكر : ّعخفت نادية جساؿ الجيغ الجكر بأنو : مجسػعة مغ الرفا .2
إجتساعيًا كالسختبصة بسكانة معيشة كالجكر لو أىسية إجتساعية كتتبع نساذج سمػكية محجدة، فالسخأة 
في إمختيا تذغل مكانة إجتساعية معيشة، كيتػقع مشيا الؿياـ بسجسػعة مغ األنساط الدمػكية تسثل 

 السصمػب مشيا . 

كجة كأـ ، أؼ الجكر الحؼ يتػقعو مشيا السجتسع كيشتطخ مشيا كبالشدبة لمسخأة فالجكر ليا كإمخأة كز    
 (45،  2002الؿياـ بو، يتفق إتفاقًا كبيخًا مع دكرىا الفعمي إف لع يتصابق معو )عدكز ، 

مفيػـ الجكر االقترادؼ : ىػ كل نذاط تؤديو السخأة داخل أك خارج السشدؿ بيجؼ إشباع  .3
يق فائجة اقترادية، بسعشى أف ىحا الشذاط لو ؾيسة احتياجات األسخة أك السجتسع مغ خبلؿ تحق

 إقترادية يسكغ ؾياسيا أك تقجيخىا . 

مفيػـ الجكر االجتساعي : ىػ األنذصة التي تقػـ بيا السخأة في نصاؽ محجكد كخاصة بسا يتعمق  .4
بتخبية أبشائيا كعبلقة أسختيا بغيخىا مغ األسخ األخخػ خبلؿ عسمية نذاشيا اليػمي االجتساعي 

  (.11،  2002محسػد، )

مفيػـ الجكر الثقافي : ىػ قجرة السخأة عمى تقييع ما تتمقاه مغ معارؼ كمعمػمات مغ كسائل  .5
عمى العالع الخارجي،  كاالنفتاحاالعبلـ السختمفة بسا يجعع دكرىا في معايذتيا قزايا العرخ 

دصًا أكبخ مغ التعميع كمسا كيمعب التعميع دكرًا ىامًا في ىحا السجاؿ حيث أنو كمسا نالت السخأة ق
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كانت أكثخ فيسًا كإدراكًا كمقاكمة لئليحاءات كالتأثيخات الدمبية التي قج يشقميا اإلتراؿ بالعالع 
 ( . 105، 1984الخارجي )الجراسات االجتساعية، 

مفيػـ الجكر الدياسي : ىػ األنذصة التي تقػـ بيا السخأة كتتسثل في مسارستيا لحقػقيا الدياسية  .6
سجنية مثل حق الترػيت في االنتخابات كالتخشيح لمسجالذ الشيابية ، كالسذاركة في الشقابات كال

 كالتشطيسات الشدائية، كحخية التعبيخ عغ الخأؼ كالسداكاة أماـ القانػف . 

ككسا كاف الجيغ اإلسبلمي أكثخ تقجمًا مغ أؼ ديغ أخخ بالشدبة لسذاركة السخأة في السجتسع، فالقخآف 
كالتفديخ كاإلجتيادات السختمفة تعصي السخأة مكانة خاصة تتخجع عمسيًا إلي أعخاؼ تذخيعية كالحجيث 

 ( . 109، 1995تسمي عمييا حقػقيا ككاجباتيا سػاء كانت إبشة أك زكجة أك عاممة ) مرصفي، 

 سادسًا : السشيج السدتخجم في البحث :

لتداؤالت ، فالجراسة تدتيجؼ فحز يعتسج البحث السشيج الػصفي التحميمي لئلجابة عمى ا     
بعس األدبيات السصخكحة في عمع إجتساع التشسية كتحجيجًا التي ليا عبلقة بجكر السخأة في التشسية 
اإلجتساعية، كأبعادىا اإلقترادية كالدياسية، يسكغ القػؿ ىشا في ضػء ىحا السشيج إف اليجؼ البعيج 

 سكغ اإلفادة مشيا في دراسات الحقة . لمبحث ىػ الػصػؿ إلي صياغات نطخية كمشيجية ي

 الجراسات الدابقة : 

  :أوال: الجراسة السحمية

الجراسة التي قامت بإعجادىا " عػاشف أبػ القاسع األبيس بعشػاف ) الحقػؽ االجتساعية    
 كاالقترادية لمسخأة كعبلقتيا بعسميات التشسية االجتساعية في السجتسع الميبي ( )أكاديسية الجراسات

 ( . 2009العميا، ليبيا، 

ىحه الجراسة قزية مذاركة السخأة في عسميات التشسية االجتساعية في مقجمة القزايا التي يشبغي أف    
تشاؿ اىتساـ الجارسيغ كالباحثيغ لتحقيق تحػؿ حؿيقي في كاقعيا كتسكيشيا مغ نيل حقػقيا االجتساعية 

تسع كبإسياميا في عسميات التشسية، كىػ ما يشتج كاالقترادية التي يشبغي أف تكػف عمييا في السج
 ( .رعشو إخخاجيا مغ حاالت التيسي
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 : إلي العجيج مغ الشتائج كىي ما يميكتػصمت الجراسة 

أكضحت الجراسة كجػد عبلقة بيغ التعميع كمذاركة السخأة في عسميات التشسية االجتساعية  .1
 سية الػعى لجييغ .داخل السجتسع، كىحا يذيخ إلي التعميع يداعج عمى تش

أثبتت نتائج الجراسة كجػد عبلقة بيغ عسل السخأة كمذاركتيا في عسميات التشسية االجتساعية ،  .2
 كالعسل قج أتاح ليا فخص التحخر مغ جسيع أشكاؿ القيػد التي كانت مفخكضة عمييا .

يات تػصمت الجراسة إلي أف تفريل دكر السخأة في الحياة كالحخية الذخرية يديع في عسم .3
التشسية اإلجتساعية كجكرًا بارزًا في تذجيع السخأة كمذاركتيا في عسميات التشسية كلمتعميع دكرًا 

 في مداىستيا في عسميات التشسية اإلجتساعية . 

تػصمت الجراسة أف لمسخأة حق التسمظ بسفخدىا أك باالشتخاؾ مع غيخىا في مجاالت العسل  .4
مة مغ صشػؼ اإلضصياد كالحخماف مغ غياب السخأة السختمفة ألنيا كانت تعاني لفتخات شػي

كنيل حقػقيا االجتساعية كاإلقترادية كليا الحق في مداكلة األنذصة اإلقترادية السختمفة، كسا 
أف دخػليا لسيجاف العسل يسكشيا مغ نيل كافة حقػقيا كمداكاتيا بالخجل كانزساميا لمشقابات 

مية التشسية اإلجتساعية كيتسثل ىحا االىتساـ ؼيسا كاإلنتخابات كالخكابط السيشية يديع في عس
تزسشتو ىحه الشطة مغ تأكيج عمى حقػؽ السخأة التي شخعيا هللا ليا كاممة دكف نقراف 

 كمداكاتيا بالخجل في كافة الحقػؽ باعتبارىا تسثل نرف السجتسع.

كحقػقيا في التعميع  تعميق:  إف ىحه الجراسة تتفق مع البحث  الخاىغ عمى جانب إثبات دكر السخأة 
كاإلقتراد ، كدكرىا في السجتسع ، كركدت عمى تفريل دكر السخأة في الحياة كالحخية كالدبلمة كالحق 

 في الخعاية الرحية كليا الحق في السداكاة بيشيا كبيغ الخجل .
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 :ثانيا : الجراسة العخبية 

( تشاكلت 1999عيغ شسذ ،  إجبلؿ إسساعيل محـخ : السخأة كالعسل ) كمية اآلداب، جامعة .1
الجراسة األدكار اإلجتساعية التي تقػـ بيا األميات العامبلت ذكػ السؤىل العالي في السجاليغ 

( امخأة عاممة متدكجة، 334الػضيفي كاألسخؼ ضسغ عيشة البحث : ثبلثسائة كأربعة كثبلثيغ )
ى عمى اشتغاليا سشتاف أك سبق ليا الدكاج كلجييا أشفاؿ ) شفل كاحج عمى األقل( ، كقج مز

كقج استخجمت الجراسة استسارة بحث اشتسمت عمى العجيج مغ السذكبلت التي يسكغ أف 
 تػاجييا السخأة العاممة في السجاليغ الػضيفي كاألسخؼ .

 كقج تػصمت الجراسة إلي العجيج مغ الشتائج أىسيا : 

 مجالي األسخة كالعسل .مػاجية السخأة لمعجيج مغ السذاكل نتيجة لتعجد مدؤكلياتيا في  .1

 تذكل نطخة الخجل لمسخأة عائقًا يحػؿ دكف تقجميا في عسميا أك شغل مشاصب رئاسية ؼيو  .2

أدػ اشتغاؿ السخأة إلي تزاعف عجد ساعات العسل اليػمية كاألسبػعية ليا في البيت كالعسل  .3
. 

بجيل يخعى  تتعخض األـ العاممة لكثيخ مغ السذاكل السختبصة باألبشاء كأىسيا عجـ كجػد .4
 األشفاؿ أثشاء عسميا أك أثشاء تعخضيع لمسخض . 

تعميق :  أىع ما تشاكلتو الجراسة ىي السذكبلت التي تػاجو السخأة العاممة كالتي تؤثخ فييا كقج تؤثخ في 
تخبية أبشائيا ككاجباتيا السشدلية ، كىحه الجراسة تتفق مع دراسة تحميل ىحه السذكبلت التي تػاجو السخأة 

 اممة .الع

 :م ، بعشػان ) السخأة في السجتسع (  1990دراسة قامت بيا ) سامية دمحم فيسي (  .2

اىتست بأدكار السخأة في تشسية السجتسعات السدتحجثة ، كذلظ مغ حيث التػسع في الجراسات التي      
  أؾيع تكذف عغ حياة السخأة الخيؽية كاحتياجاتيا كمذاكميا ، كقج كاف لسخكد تشسية السخأة الحؼ

سداعجة خبخاء ىيئة التغحية الدراعية لؤلمع الستحجة دكر جػىخؼ في تجريب السخأة في مجاالت التشسية ب
في سػريا ، ككحلظ بخزت مياديغ البحػث التثؿيؽية كاالحتياجات التجريبية لمسخشجيغ كالسخشجات في 
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ج العجيج مغ البخامج الثقاؼية مرخ ، كقج كاف ليحه البخامج دكر جػىخؼ في تشسية السخأة الخيؽية كيػج
كاإلعبلمية لمتػصل إلى بخامج كأساليب اإلرشاد لسقابمة احتياجات األـ الخيؽية ، كقج اىتست ىحه 
الجراسة بأىسية السقتخحات السختبصة بتشسية السخأة كاحتياجاتيا التجريبية كاإلرشادية كأساليب تقػيسيا 

فخكؽ الثقاؼية كالجغخاؼية كاالجتساعية بيغ األقصار عمى مدتػيات كمحاكر متعجدة ، مع مخاعاة ال
 العخبية عمى الشحػ التالي :

 القزايا العامة التي ليا أكلػية في تشسية السخأة العخبية الخيؽية ػ -1

 قزية نقل التكشػلػجيا أك تػليجىا بالجيػد الحاتية ػ -2

 قزايا السخأة الخيؽية الستعمقة بالتخصيط كالتشفيح كالخصج كالتقييع ػ -3

 سبل تحديغ إنتاجية السشاشق الخيؽية ػ -4

 سبل تحديغ السدتػػ السعيذي لمسخأة الخيؽية ػ -5

 كقج تػصمت الجراسة إلى التػصيات كالسقتخحات التالية :

 حرخ االحتياجات التجريبية كاإلرشادية بسقارنة األدكار الحالية تشسػيًا ػ -1

 قترادية كالدراعية ػالتعخؼ عمى شبيعة أدكار السخأة في السجاالت األسخية كاال -2

 تخشيج السخأة في مجاالت التعميع األسخؼ كالخعاية لؤلبشاء ػ  -3

 التخشيج االستيبلكي كاإلنفاؽ ػ          -4

 ثالثًا: الجراسات األجشبية : 

عمى  –أجخػ استفتاء في الػاليات الستحجة األمخيكية يدسى استفتاء بيججػف  1952كفي عاـ    
 يعمسغ عزػات في االتحادات . ثبلثة أالؼ كثسانسائة سيجة

 فتبيغ مشو أف ثبلثة أرباع السجسػعة تعسل أساسًا مغ أجل إعانة األسخة . 
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ـ جاء تقخيخ ))شػستيظ(( أنو تبيغ مغ نتائج السدح الحؼ تع عغ شخيق البخيج عمى 1953كفي عاـ 
قبل أنيا يعسمغ  إف تمتي مجسػعة الستدكجات البلتي كغ يعسمغ مغ –قسة األؼ امخأة حجيثة التخخج 

تمظ  1961مغ أجل مدانجة دخػؿ ازكاجيغ كفي دراسة )يارك( عغ عسل االـ كتخبية الصفل عاـ 
الجراسة التي اجخيت عمى خسديغ أما مغ الصبقة الػسصة كالعميا كالبلئي يتخدد أبشاؤىغ عغ السجارس 

حية كثقاؼية كعسمية الفخاد % مغ االميات يعسمغ مغ أجل تػفيخ أىجاؼ ص25االبتجائية تبيَّغ مشيا أف 
األسخة ال يسكغ تػافخىا إال إذا عسمت االـ كساىست عغ شخيق دخميا في رفع ىحه السدتػيات 

 ( 129 – 1990)كاميميا، 

 مكانة السخأة في اإلسبلم :

سيصخت السخأة في العرػر القجيسة كالحجيثة في السجتسعات اإلسبلمية أسصخ مغ نػر في جسيع     
ث كانت ممكة كقاضية كشاعخة كفشانة كأدبية كفقيية كمحاربة كركائية لؤلحاديث الشبػية السجاالت حي

 الذخيفة .

كإلي األف ما زالت السخأة في السجتسعات اإلسبلمية تكج كتكجح كتداىع بكل شاقاتيا في رعاية بيتيا   
ة، كىي الدكجة التي تجيخ كأفخاد أسختيا، فيي األـ التي تقع عمى عاتقيا مدؤكلية تخبية األجياؿ القادم

البيت كتػجو اقترادياتو، كىي بشت أك أخت أك زكجة، كىحا يجعل الجكر الحؼ تقػـ بو السخأة في بشاء 
 (.23، 1997السجتسع دكرًا ال يسكغ إغفالو أك التقميل مغ خصػرتو )رؼيقة، 

إلييا كاإلعتخاؼ بؿيستيا كلكغ قجرة السخأة عمى الؿياـ بيحا الجكر تتػقف عمى نػعية نطخة السجتسع    
كدكرىا في السجتسع، كتستعيا بحقػقيا كخاصة ما نالتو مغ تثؿيف كتأىيل كعمع كمعخفة لتشسية 
شخريتيا كتػسيع مجاركيا كمغ تع يسكشيا مغ الؿياـ بسدؤكلياتيا تجاه أسختيا، كعمى دخػؿ ميجاف 

 ( .125، 1972العسل كالسذاركة في مجاؿ الخجمة العامة )السؤتسخ اإلقميسي، 
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 . السخأة في اإلسبلم 

  أوال : الجور اإلقترادي :

     -اإلسبلم وعسل السخأة :

تتستع السخأة في اإلسبلـ مشح أربعة عذخ قخنًا بذخريتيا اإلقترادية السدتقمة كحخيتيا الكاممة        
تبيع كتتاجخ كتعقج في الترخؼ بأمػاليا دكف إذف زكجيا، ألنيا كالخجل سػاء بدػاء، ككحلظ ليا أف 

الرفقات كتؤجخ البيػت كتخىشيا، كليا الحق في أف تستيغ أؼ ميشة تحبيا كتختارىا، كليا أف تشتخب 
كتشتخب في أؼ مجمذ تذخيعي أك سياسي ػػ اقترادؼ، كليا القزاء بل ليا أف تفتي في الشاس 

مشيغ تفتي الرحابة في بأحكاـ الذخيعة إذا كانت عميسة بيا، مثمسا كانت الديجة عائذة أـ السؤ 
السدائل التي عخفتيا كغابت عشيع، أؼ أف الجيغ اإلسبلمي أجاز عسل السخأة في كافة السيغ بسا 
يرػف كخامتيا كال يدئ إلي أنػثتيا، كاف هللا يثشي عمى مغ يتمقى أجخَأ نطيخ عسل، فالعاممػف 

َمْغ داكؼ بيغ الجشديغ إذ يقػؿ : ))كالعامبلت ليع عشج ربيع أجخًا عطيسَا، كفزبًل عغ ذلظ فإف هللا ي
غ َذَكٍخ َأْك ُأنَثٰى َكُىَػ ُمْؤِمٌغ َفَمُشْحِيَيشَُّو َحَياًة َشيَِّبًةۖ  َكَلَشْجِدَيشَُّيْع َأْجَخُىع  ِبَأْحَدِغ َما َكاُنػا َعِسَل َصاِلًحا مِّ

الخجاؿ(. فالسخأة في  (( كالحجيث الذخيف ) إنسا الشداء شقائق97(( )) سػرة الشحل اآلية َيْعَسُمػَف 
 الذخيعة شؿيقة الخجل، ليا مثمو داخل األسخة كخارجيا.

 ثانيًا : الجور االجتساعي والثقافي : 

 -نطخة اإلسبلم لسكانة السخأة االجتساعية :

لسا كاف اإٌلسبلـ ىػ ديغ الغالبية العطسى مغ سكاف دكؿ العالع اإلسبلمي، كأحج العػامل الكبخػ     
رة العخبية اإلسبلمية ماضيًا كحاضخًا كمدتؿببَل، فإف األمخ يقتزي أف نخكد عمى في حخكة الحزا

مكانة السخأة االجتساعية في اإلسبلـ، فإف اإلسبلـ قج ساكػ بيغ الخجل كالسخأة في الكخامة اإلندانية 
ية البشت، كحـخ كأدىا، كسا كاف متبعًا في الج  اىمية.كاستخمفيسا معا لعسخاف الكػف كسا نيى عغ كخـا
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إف القخآف الكخيع قج ساكػ بيغ الخجاؿ كالشداء في الػاجبات الجيشية كفي السدؤكلية كفي التػاب     
ُثعَّ ُيْجَداُه   َسْعَيُو َسْػَؼ ُيَخػٰ  َكَأفَّ  َكَأف لَّْيَذ ِلئْلِنَداِف ِإالَّ َما َسَعىٰ كالعقاب حيث ذكخ في محكع آياتو ))

 كاإلنداف ىشا يذسل كبل مغ الحكػر كاإلناث بصبيعة الحاؿ .  39(( سػرة الشجع اآلية  اْلَجَداَء اأْلَْكَفىٰ 

اة في معاممة الحكػر، في الحجيث الذخيف : ساككا بيغ كسا أكجت الدشة الشبػية عمى السداك     
أكالدكع في العصية فمػ كشت مفزبًل أحجًا لفزمت الشداء " كالسداكاة في العصاء تستج مغ تخبية 
األشفاؿ كرعايتيع إلي إتاحة الفخص الستكافئة ليع نسػًا كعسبًل كالسذاركة مغ خبلؿ ما يتستعػف بو مغ 

ؤكليات كيقخر الخسػؿ  : ىحه السداكاة بيغ الحكخ كاألنثى بشريحتو حقػؽ كما يتحسمػنو مغ مد
لمشداء، البلئي جئغ لستابعتو يػـ فتح مكة : مغ كانت لو أنثي فمع يئجىا كلع ييشيا كلع يؤثخ عمييا 

 ادخمو هللا الجشة . 

خجل كلحقيا في خبلصة : أف اإلسبلـ يخسي قاعجة متيشة لسكانة السخأة بالشدبة لكخامتيا كلسداكاتيا بال
السذاركة الفعمية العخيزة في شؤكف الحياة، كسا فعمت كثيخ مغ فزميات الشداء في كثيخ مغ حقب 

 التاريخ .

 -. السخأة ... وقجرتيا عمى التػفيق بيغ األدوار االجتساعية :

ت السخأة في إف السخأة تستمظ القجرة عمى الؿياـ بأدكار عسمية متعجدة في الحياة االجتساعية، فقج لعب   
العالع عمى مخ العرػر أدكارًا متعجدة، مشيا ما أحتل الرجارة كؾيادة السجتسعات البذخية، كأف الذكل 
الشيائي ألداء السخأة تقخره نطع السجتسع، كما يفخضو عمييا مغ أدكار كفي العرخ الحجيث، تؤدؼ 

ىا تذكل نرف السجتسع، كإذا نطخنا السخأة دكرًا فاعبًل في عسمية التشسية االجتساعية ، كذلظ باعتبار 
لمػضع الحالي لمسخأة العخبية في السجتسع السعاصخ، نجج أنيا ما زالت تػاصل العصاء البذخؼ كالبشاء 
االجتساعي، كتحسل السدؤكليات رغع السعػقات التي تعتخض سبيميا، كخاصة األمية التي تخزح تحتيا 

ج بعس البحػث الحجيثة، إلي أف السخأة العخبية تدتصيع ندبة عالية مغ الشداء العخبيات ، كتذيخ نتائ
أف تحقق تػافقًا بيغ أدكارىا سػاء داخل السشدؿ اتجاه الدكج كاألبشاء، كدكرىا كخبة مشدؿ، كبيغ دكرىا 
كعاممة، مسا يداىع في تساسظ األسخة، كسا إف العسل الخارجي يخجـ السخأة كيجعميا أكثخ تفيسًا لجكرىا 

القخارات األسخية. كميسا يكغ فإف مذاركة السخأة في العسل يؤدؼ إلي زيادة تقجيخىا  كدكجة تذارؾ في
لحاتيا كإمكانياتيا، كبالتالي يؤدؼ إلي اكتدابيا خبخات كتجارب ؾيسة تجعميا أكثخ استجابة في عسمية 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura53-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura53-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura53-aya41.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura53-aya41.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura53-aya41.html
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أيزًا، أف تحكيع العقل كالتبريخ عشج دراسة األمػر الستعمقة بأسختيا كقج أثبتت البحػث اإلجتساعية 
العسل لو تأثيخ إيجابي في اتجاه السخأة نحػ تشطيع األسخة، كذلظ مغ أجل الشيػض بالسدتػػ السعيذي 
كتػفيخ مدتػػ أفزل لؤلشفاؿ، كالشظ أف الشطخة العادلة كالسشرفة إلي كضع السخأة العخبية تؤكج عمى 

ألسخة، كاألـ السخبية لمشاشئة أنيا تقػـ بأدكار عجيجة، فيي الدكجة كالذخيظ في تكػيغ كاستسخار ا
كالسعمسة األكلى لؤلبشاء، كىي السسخضة السخمرة في حاالت الحاجة الرحية، كىي التي تخعي 
ميدانية األسخة، كتػفق بيغ الجخل كاإلحتياجات السشدلية، كىي مشدقة العبلقات العامة لؤلسخة، ىحه 

سع أيا كاف كضعيا كمكانتيا، كىي تقػـ بجسيع األدكار كميا تسثل اإلشار العاـ لحخكة السخأة في السجت
ىحه األدكار الستعجدة بالفصخة كاإلكتداب )أؼ السعمع( مغ األميات األكبخ سشًا كاكثخ خبخة، الخبخات 

 ( . 64، 1994كالؿيع االجتساعية الستعمقة بسكانتيا في السجتسع )مشطسة العسل الجكلية، 

 دور السخأة .. في الشذاشات االجتساعية :

لع تتػقف مذاركة السخأة في الشذاشات اإلجتساعية السختمفة، كأف اإلعتخاؼ بالسداكاة بيغ السخأة        
كالخجل لع يكغ لو أف يتحقق كاقعًا ممسػسًا، لػال الشزاؿ الحؼ خاضتو السخأة مغ أجل التحخر مغ 

لغابخة، حيث كانت أفكار الطمع اإلجتساعي كاإلقترادؼ القاسي الحؼ كاف مديصخًا في الحقب الدمشية ا
البخجػازية تييسغ عمى الحخكة الشدائية، لكغ اليػـ تغيخ الػاقع، كاصبحت دساتيخ الشطع الدياسية 
العخبية تجعػ إلي مبادغ السداكاة كاإلعتخاؼ في بعس البمجاف باألمػمة كالصفػلة، كتسشح السخأة حقػؽ 

العخبية إحجػ قزايا الحخكة اإلجتساعية سياسية، بحيث صارت قزية السخأة كحقػقيا في البمجاف 
السصخكحة التي لع يتػقف عمى حميا الرائب نجاح الحخكة الجيسقخاشية عسػمًا، كاصبح الججؿ حػؿ 

 (.70سل الجكلية ، السخجع الدابق، قزية السخأة أحج بشػد الرخاع الفكخؼ الدياسي القائع )مشصسة الع

ظ أف مذاركة السخأة في الشذاشات اإلجتساعية تسثل حجخ كمدألة سياسية اجتساعية ىامة كال ش      
الداكية في قزية تحخيخ السخأة إجتساعيًا كإقتراديًا، كتمظ العسمية معقجة كشائكة، حيث أف دخػؿ السخأة 
ميجاف الحياة اإلقترادية، يداىع في دعع القصاع العاـ. كيشبغي إعصاء السخأة فخصة كاؼية لئلسياـ في 

سجتسع، كخاصة أف السخأة في معطع البمجاف العخبية، أخحت حقيا في التعميع كالعسل، كافة مجاالت ال
إال أف ىشاؾ ضخكفًا ال زالت تعيق استكساليا ألخح حقػقيا في العسل اإلجتساعي، األمخ الحؼ يقتزي 
ضخكرة التعخؼ أكثخ عمى السذكبلت التي تعتخض أك تعيق مداىسة السخأة في السجاالت اإلجتساعية 
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اإلقترادية كالدياسية كالتذخيعية، كتحجد خرائز السخأة في ىحه السجاالت مغ أجل إيجاد حمػؿ ك 
 لمسذكبلت التي تعيق عسمية التسية االجتساعية الذاممة . 

 -السخأة والسذاركة في الحياة العامة :

ة األجشبية، كسا قامت السخأة بأدكار نزالية مغ أجل استقبلؿ بمجاف العالع اإلسبلمي مغ الديصخ        
أنيا حسمت الدبلح في صفػؼ السقاتميغ، كما زالت تقػـ بجكرىا الشزالي في الكفاح السدمح لمذعب 
الفمدصيشي مغ أجل استخداد حقػقو مغ العجك الرييػني، كىشاؾ صفحات مذخقة لمسخأة في تاريخ 

ؽ الدياسية، اكتدبت السخأة الحخكات الػششية الحجيثة كمع ضيػر االتحادات الشدائية كالسصالبة بالحقػ 
حق الترػيت كالتخشح لمسجالذ التذخيعية في العجيج مغ الجكؿ، كتػلت في بعزيا مشاصب عميا في 
الدمصة التشفيحية كمع ذلظ فإف مذاركة السخأة في الحياة الدياسية في البمجاف اإلسبلمية تتخاكح بيغ السج 

 ية .كالجدر، كذلظ يتػقف عمى عجة عػامل داخمية كخارج

كبالخغع مغ الدتار الحؼ فخضتو التقاليج عمى الشداء، فقج بخز عجد مشيغ كعائذة التيسػرية        
التي غجت شاعخة كأدبية، كممظ ناصف أك باحثة البادية التي كاف ليا دكر بارز في ميجاف السذاركة 

 ( . 71الدياسية )مشطسة العسل، مخجع سابق، 

 -سع :مدؤولية السخأة في تشسية السجت

تختبط عسمية التقجـ اإلجتساعي ارتباشًا كثيقًا بالسخأة العاممة، حيث أنو كمسا تصػر السجتسع،        
زادت فخص السخأة في السذاركة في عسمية بشاء السجتسع كذلظ مغ حيث التستع بحقػقيا الصبيعية، كأف 

نرف السجتسع، كنرف  تخمف السجتسع يشعكذ عمى كضع السخأة ))سمبًا(( كذلظ باعتبارىا تذكل
القػؼ البذخية، كبالتالي فإنو إذا حجبت )السخأة( عغ السذاركة في التشسية اإلجتساعية الذاممة، فإنيا 
تربح مدتيمكة لسا يشتجو الخجل، كالسعمػمة أف ىجؼ عسمية التشسية ىػ إحجاث تغييخات في السجتسع 

ة ال تدتصيع تأدية العسل كسا يفعل الخجل تصػر السخأة كالخجل معًا، ككثيخًا ما يذاع مغ أف السخأ 
كالسذاركة في عسمية التشسية اإلجتساعية كالحؿيقة التي ال يسكغ تجاىميا ىي أف السخأة قج شاركت 
الخجل في الساضي كالحاضخ كل مجاالت الحياة، كمغ ضسشيا السذاركة في صشع الخأؼ الدياسي، 

ندانية كانيا تداكت مع الخجل في الكدب السادؼ، السجتسعات اإل كليا إسيامات مذيػد بيا في تصػر
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حيث ال يفخؽ بيشيسا في الخبح كال في إنتاج األرض مغ الفبلحة، كليذ صحيحًا القػؿ بأف السخأة عالة 
لتشسية  ةعمى السجتسع، فالسخأة لجييا الحخية في كدب الخزؽ كالخجل، كالعسل يسثل الػسيمة األساسي

تساعية كاالقترادية كالدياسية، كبالتالي يتعيغ عمى السجتسع أف يدتغل الفخد في كافة السجاالت االج
) مشطسة العسل      شاقات أفخاده في كافة السجاالت لخفع مدتػػ السعيذة كتخؾية السجتسع في ذاتو

 (.72الجكلية، السخجع الدابق، 

 -العػائق التي تحج مغ مداىسة السخأة في التشسية االجتساعية :

تشسية االجتساعية، استغبلؿ السػارد البذخية كالسادية لتػفيخ الرحة كالغحاء كالثقافة يقرج بال    
كالتعميع كالعسل كالحخية كالعجالة لجسيع أفخاد السجتسع برخؼ الشطخ عغ الجشذ، كىشاؾ العجيج مغ 

ق العػائق كالعخاقيل التي تعتخض شخيق مداىسة السخأة في التشسية االجتساعية، كىي نفذ العػائ
كالعخاقيل التي تعتخض مديخة السجتسع مع الخجاؿ كالشداء لتحقيق التشسية، كبسا أف السخأة تذكل نرف 
السجتسع، كنرف السػارد البذخية، في أؼ مجتسع مغ العالع، فإف التشسية لغ تتحقق بجكف مذاركة 

مغ مذاركتيا بكل السخأة فييا، كاف غياب الشطخة العمسية لػضع السخأة، كتعخقل حخكة السخأة كتحج 
شاقاتيا في أعساؿ التشسية االجتساعية، حيث ال تداؿ ىشاؾ أفكار سائجة تفخض عمى السخأة العخبية 
قيػدًا في الفكخ كالحخكة، مسا يعصل عسميا السشتج، كيذل مغ قجرتيسا عمى العصاء، كالسخأة نفديا 

نًا( كلحلظ فالسخأة تعاني أكثخ كأف تتحسل نتائج فذل التشسية لكػنيا تخزع لديصخة كتدمط الخجل )أحيا
نريبيا مغ الجيل كالسخض كاإلرىاؽ أكثخ مغ الخجل، كال شظ أف التشسية الحؿيؿية تعشي تػفيخ الخاحة 
لمسخأة، كفخص التعميع كالتجريب كتدكيجىا بالسيارات الججيجة، كتػفيخ الرحة الشفدية ليا كالسحافطة 

إلجتساعية يتصمب باألساس تحخيخ السخأة ثقاؼيًا كإقتراديًا، عمى حقػقيا، باعتبار أف نجاح التشسية ا
كتحخيخىا مغ تدمط الخجل، كفتح جسيع األبػاب كالسجاالت أماميا لكي تذارؾ بجيجىا كعقميا في 

 تشسية السجتسع . 

كسا أف ىشاؾ عػائق كمعيقات تعتخض سبيل السخأة، فيي ال تسمظ حق إصجار القخار سػاء في    
اخل أسختيا، أف القخار دائسا يبقى لمخجل، ككحلظ الحاؿ بالشدبة لمقيخ اإلقترادؼ السجتسع أك د

السسارس عمى السخأة حيث أف غالبية الشداء العامبلت ىغ مشتجات خارج السشدؿ كداخمو فالشداء 
المػاتي يعسمغ في الدراعة مثبًل، يدداد قيخىغ ألنيغ مشتجات، كىغ محخكمات مغ التأميشات 
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كغيخ محدػبات ضسغ قػة العسل الشدائية، ككحلظ الحاؿ بالشدبة لمشداء العامبلت في  اإلجتساعية،
السشازؿ أك السكاتب كالخيف مسغ ال تذسمغ التأميشات اإلجتساعية أك قانػف الشقابات العسالية كىؤالء 
الشداء يعذغ تحت سيصخة الخجل كحقػقيغ تبقي ميجكرة، بحيث ال يسمكغ حق الترخؼ في أنفديغ، 

بالتالي تيسل احتياجاتيغ في السجتسع كاألسخة، كسا ال يسكغ اغفاؿ في ذلظ العادات كالتقاليج ك 
االجتساعية السػركثة كالدائجة في معطع السجتسعات العخبية كالتي تحػؿ )أحيانا( دكف خخكج السخأة 

التعامل مع لمعسل، أك الدساح ليا بالعسل فقط في كضائف محجدة، كالتجريذ، كالػضائف البعيجة عغ 
الخجاؿ، إلي جانب ذلظ ثسة عػائق أخخػ كالعػائق االجتساعية كالثقاؼية كالتخبػية، حيث أف التقاليج 
كاألعخاؼ ال زالت تذكل عائقًا عمى حخكة السخأة كتفديخىا كمذاركتيا بأعساؿ التشسية اإلجتساعية خارج 

كاإلناث ( كاعتبار  –ديغ )الحكػر السشدؿ، كسا أف التخبية في بعس األسخ ال زالت تفخؽ بيغ الجش
السخأة أقل شأنًا مغ الخجل، كىحه الشطخة السشغمقة فكخيًا )لؤلسف( تؤدؼ إلي الكثيخ مغ السذاكل الشفدية 
كاالجتساعية لجػ الجشذ األخخ، كتذكل عائقًا حؿيؿيًا أماـ مداىسة السخأة في عسمية التشسية 

 .( 72االجتساعية الذاممة )السخجع الدابق ، 

 -السذاركة الػضيفية العامة :

إف إرساء مبجأ السداكاة القانػنية بيغ الجشديغ كفل لمسخأة الميبية الحق في تػلي الػضائف العامة        
التي ىي خجمة لمسجتسع تكميف كليدت تذخيف، كمع ذلظ فإف الػضائف اإلدارية الؿيادية ال زالت 

داكية، كىػ ماال يشدجع مع السعاييخ السػضػعية التي قرخًا عمى الخجل كلع تتػاجج السخأة بشدب مت
قخرتيا القػانيغ السشطسة لمػضائف كالسيغ بسختمف أنػاعيا لحلظ لع تتعجػ مذاركتيا بحدب إحراء 

( كارتفعت في إحراء 29، 1995% ) تقخيخ السخأة، 0.1ـ في الػضائف الؿيادية ندبة 1992
جاث مشرب األميغ السداعج الحؼ لع يدتسخ العسل ـ بالشطخ لمترعيج الذعبي كاستح2004 – 2003

بو شػيبًل، لتختفع مذاركة السخأة في أمانات السؤتسخات الذعبية سابقًا كالػضائف الؿيادية إلي ندبة 
ـ عغ عذخ سيجات، كضل تػاججىا صجفة أك 2004% كلع يديج عجد مغ تع اختبارىغ الذعبي 0.06

 ( . 78، 2008سبتي أك شخري ) فائدة ، صفة أك استثشاء خجمة لطخؼ سياسي أك مشا
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 أواُل : الػضيفة العامة : 

عخؼ القانػف السػضف العاـ بأنو : كل مغ يذغل إحجػ الػضائف كلقج استخجـ قانػف الخجمة        
السجنية لفع السػضف بالشدبة لمجشديغ، فالسخأة كالخجل مػضف، ككبلىسا خزع  لؤلحكاـ السشرػص 

ػف، كلقج استخجـ مرصمح ليبييغ كاجانب في التعييغ بعقػد ليذسل الجشديغ مسغ عمييا في ىحا القان
تػافخت ؼيو الذخكط السػضػعية الستصمبة قانػنًا ؼيسغ يتقجـ لمحرػؿ عمى الػضيفة كلقج كاف لدياسة 

ية التذخيع التي تبجا التسييد كارتفاع السدتػػ التعميسي لمسخأة دكرًا في دخػليا كافة السجاالت الػضيؽ
كانت قرخًا عمى الخجل الرتباشيا بسفيػـ الػالية في اتفاؾية مشاىزة التسيد ضج السخأة لتتحج الجكؿ 
لمسذاركة في صياغة سياسة الحكػمة كتشفيح ىحه الدياسة، كفي شغل الػضائف العامة كتأدية جسيع 

ا تتخحه الجكؿ مغ تجابيخ السياـ العامة عمى جسيع السدتػيات الحكػمية كالسادة الخابعة التي لع تعتبخ م
 ( . 82، 2008خاصة تدتيجؼ التعجيل بالسداكاة الفعمية بيغ الخجل كالسخأة تسييدًا ) فائدة، 

 السدؤوليات السيشية واإلدارية : 

إف ارتفاع السدتػػ التعميسي بيغ االناث أدػ إلي تدايج أعجادىغ في األعساؿ اإلدارية كالتشطيسية    
القخارات التشسػية، كتسكشت السخأة مغ الديصخة عمى مجاؿ التعميع عمى كجو التي قج تديع في صشع 

 –الخرػص بدبب تبشي الجكلة الميبية لدياسة تأنيث التعميع في مخاحمو األكلى األساسي االبتجائي 
 االعجادؼ . 

 ثالثَا : الػضيفة القزائية واألمشية :    

دة التي مشحت السخأة حق تػلى الػضائف القزائية فشجج ليبيا مغ الجكؿ االسبلمية كالعخبية السعجك     
نداء قاضيات كأخخيات في مجاؿ الشيابة العامة كالتفتير القزائي كالخقابة الذعبية كلع تقترخ 
كضيفتيغ عمى القزاء اإلدارؼ أك مجاؿ األحػاؿ الذخرية أك الشيابة اإلدارية بل أخزعت لمسعاييخ 

كرجاؿ الشيابة العامة ، مسا يعج تجاكز لمتقاليج كاألعخاؼ التي  السػضػعية التي يخزع ليا القزاة
كانت سائجة كأدت إلي حطخ ؾياـ السخأة ببعس الػضائف التي اقترخت عمى الخجل لسجة ليدت 

ـ لمسخأة أف تكػف محاـ شعبي، 1989( لدشة 8بالقريخة مغ الدمغ كىػ ما دعع برجكر القانػف رقع )
مػف السداعجة القانػنية لمسػاششيغ دكف مقابل يتقاضػف مغ مػكمييع كىع فئة السحامػف الحيغ يقج
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باعتبارىع مػضفيغ عامػف لجػ الجكلة يتبعػف إدارة السحاماة الذعبية التابعة إلي المجشة الذعبية العامة 
مغ القانػف السحكػر فإف )أعزاء السحاماة الذعبية تابعػف  19لمعجؿ )سابقًا(، بحدب السادة 

ختيب درجاتيع تع لػزيخ العجؿ( كسا قج تعيغ السخأة السجازة قانػنًا محامي في إدارة قزايا لخؤسائيع بت
، 2008بذأف حق السخأة في تػلى الػضائف القزائية ) فائدة،  8الجكلة كىػ ما نز عميو القانػف رقع 

92. ) 

 حق السخأة في التعميع : 

ة مجتسعية قػاميا، التشذئة كالتعميع كاإلعبلـ الحق في اكتداب السعخفة يتصمب االىتساـ بعسمي       
كالتخجسة ألف ما يشتقز مغ ؾيسة التعميع التخدؼ الشػعي، الفتقار الستعمسيغ لسمكات الشقج كالتحميل 

ـ أف ما يعػؽ التشسية في الػشغ العخبي 2002كاإلبجاع، كلقج أشار تقخيخ التشسية اإلندانية العخبية 
، كفي الحخية، كالحكع الرالح كتسكيغ الشداء كجاء في تقخيخ التشسية ىي نػاقز في اكتداب السعخفة

ـ أف السداكاة بيغ الجشديغ في مجاؿ التعميع تداعج الشداء عمى تأميغ الػضيفة 2003البذخية لعاـ 
خارج السشدؿ كعمى اكتداب القػة الدياسية، مسا يديج مغ فعاليتيغ في الحقل العاـ ) السخجع الدابق ، 

131. ) 

كالججيخ بالحكخ أف تعميع السخأة كإسياميا في بشاء كتييئة أجياؿ السدتقبل كتأثيخه في التشسية    
االقترادية يجب أف يختبط ىحا اإلسياـ بخخكجيا لدػؽ العسل ألف عسل السخأة داخل السشدؿ ال يقل 

تو كيخاه أقل أىسية عغ دكرىا في الخارج كىػ ما لع يتع تقػيسو بساؿ مسا جعل البعس يدتييغ بؿيس
ججكػ كليقجر مجػ إسيامو في عسمية التشسية كاغفمشا أف األـ الستعمسة التي تخبي كتشذئ األجياؿ عمى 
الؿيع كالسبادغ فإنيا تخسي دعائع السعخفة كتصمع بجكر أكثخ أىسية كخصػرة مغ دكر السخبي السمقغ 

ذ لبشاء كنيزة األمع، شخط أال تحـخ بالسجرسة الحؼ ال يخػ في كضيفة التعميع إال تمقيغ ال تخبية تؤس
السخأة مغ حقيا في االختيار، ألف إكخاىيا عمى العسل في السشدؿ يعج انتياكًا لحقيا في مسارسة العسل 

 الحؼ يخضييا كالحؼ كفمو ليا القانػف الميبي في مػاضيع كثيخة . 
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 أسباب مذكمة تجني مدتػى التعميع لمفتاة : 

الفتاة بالتعميع االبتجائي مقارنة بالبشيغ، ككحلظ مذكمة  لتحاؽمعجالت ا تتسثل مذكمة تجنى       
رسػب لمبشات خاصة في ىحه الفتخة في نزخة األسخة كاألـ برفة خاصة لجكر الفتاة خارج التعميع 
عمى أنو أكثخ نفعًا ليا كألسختيا مغ دكرىا كتمسيحة في التعميع، كيشتج ىحا االعتبار مغ تفاعل مجسػعة 

 امل التالية : العػ 

بقايا التخاث الثقافي كالتقاليج التي سادت السجتسع بعدؿ السخأة كاالعتقاد بأف شبيعة السخأة  .1
 كضخكفيا البيػلػجية كالرحية ال تسكشيا سػػ مغ العسل السشدلي .

غ حراد مخحمة اإلقصا ) دمحم نبيل، تخاث األمية التقبل الحؼ كرثتو السخأة برفة خاصة م .2
1993 ،94 ) 

 سػلية كتقل الرعب األدائي لجكر السخأة الخيؽية . ش .3

 حق السذاركة الدياسية وششيًا :  -

تعتسج األمع الستحجة مقاييذ خاصة لسعخفة مجػ تصػر كتقجـ الجكؿ تختكد أساسًا عمى التشسية     
البذخية، كتسكيغ السخأة في الػضائف العامة خاصة الؿيادية مشيا، كمذاركتيا في كضع القخار 

ياسي، كأصبح دفع السخأة لمسذاركة ككأنو كاجب لمػفاء بالتدامات دكلية ترخ الجكؿ عمى التأكيج الد
عميو في مشاسبات احتفالية، لحلظ ال غخابة في تغييب السخأة عغ الدمصة التشفيحية إف مسارسة الدمصة 

خ الثاني : في أؼ دكلة تعتسج عمى عشرخيغ أساسييغ العشرخ األكؿ : درجة كعى السجتسع، كالعشر
صحة الشطاـ الدياسي في الجكلة، كإذا أغفمشا ما يحيط بالعشرخ األكؿ مغ مسارسات تقميجية كأعخاؼ 
تؤثخ في تشذئة السخأة فتختزى االندكاء كعجـ السذاركة في التشسية، فإف العشرخ الثاني كرغع أىسيتو 

األساسية ال تحقق السخجػ مشيا القرػػ إال أف التذخيعات التي تعصى اإلنداف مكانو التستع بحقػقو 
إذا لع يسارس اإلنداف ذكخ أك أنثى حقػقو كيحخص عمى السحافطة عمييا إليسانو بأىسية دكره ككائغ 

 ( . 95،  1993يتفاعل مع محيصو كيرشع قخارتو ) نبيل ، 

لتجخبة كيصخح مػضػع مذاركة السخأة في كضع القخار الدياسي العجيج مغ التداؤالت التي أفخزتيا ا   
كاإلجابة عشيا بذفاؼية ستجعع مكانة السخأة ألنشا سشتسكغ مغ إقخار سياسات كاقعية، كمغ بيغ تمظ 
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التداؤالت : ىل التفكيخ بقخار سياسي حقق لمسخأة السكانة كعدز تػاججىا،؟ أـ أنشا نحتاج إلي تحجيج 
تعديد مكانتيا بكخامة،  ندبة مذاركتيا، لزساف تػاجج الشداء، أـ أف الػاقع يؤكج عجـ الشجاح في

كيطل الػالء الدياسي أك العائمي أك السرمحي أحج الجعائع لتسكيغ السخأة كالخجل بغس الشطخ عغ 
فاعميتيا كقجرتيا، كىل تتجنى ندبة السذاركة الدياسية، ألف الشداء البلئي أسشجت إلييغ أدكار سياسية 

مة إلييغ، بل مشيغ مغ عدز الشطخة لع تتسكغ مغ فخض كجػدىغ كفذميغ في أداء السياـ السػك
الجكنية لمسخأة خاصة كأف مسارسة حقػقيا يؤكج مبجأ السداكاة بيغ الخجل كالسخأة باعتبارىا إنداف ليا ما 
لمخجل مغ حقػؽ كعمييا االلتدامات ذاتيا ما لع تتعارض مع شبيعتيا البيػلػجية كىػ ما ال يسذ 

ذخيعة اإلسبلمية، كالحؼ جاء متفقًا في معطع األحياف مع السداكاة اإلندانية الحؼ يجج أساسو في ال
تأكيج اتفاؾية القزاء عمى التسييد ضج السخأة عمى السبجأ كحث الجكؿ عمى أف تجدجه في دساتيخىا 

 (.78، 2008كتذخيعاتيا الػششية )فائدة ، 

 الحخيات الذخرية ومبجأ السداواة واإلنراف :

 أواًل: الحق في السداواة :

ة : في المغة الدػاء العجؿ، يقاؿ ساكػ الذيء إذا عادؿ كفي االصصبلح : عخؼ بأف السداكا  .1
تساثل أماـ القانػف، كتكافؤ كامل إزاء الفخص، كتػازف بيغ الحيغ تفاكتت حطػضيغ مغ الفخص 
الستاحة لمجسيع السداكاة أماـ القانػف أؼ أف يتداكػ األفخاد في الحقػؽ كالػاجبات بغس الشطخ 

ؽ بيشيع، في حيغ ركد السحىب االشتخاكي عمى السداكاة السادية بيغ األفخاد كتحقيق عغ الفػار 
( كمفيػـ السساثمة يعبخ في اعتقادنا عغ حالة السداكاة 90، 1979تكافؤ الفخص )عبج الحكيع، 

 السصمقة . 

 مفيػـ اإلنراؼ : استخجـ كبجيل عغ السداكاة في التقخيخ الخاص بالسبلحطات الختامية لجكلة .2
الخأس األخزخ كاعتبخ ذلظ مغ الجػانب االيجابية مغ قبل المجشة الجكلية لمقزاء عمى التسييد 
ضج السخأة مغ حيث أف تدسية معيج كضع السخأة في ىحا البمج بسعيج السداكاة كاإلنراؼ بيغ 

 الجشديغ .
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 السػقف الجولي مغ السداواة : 

ية السخأة إلفخاشيا في االنحصاط بػضعية السخأة الحق أف حزارة اإلغخيق دفعت فعبًل إلي كخ         ـا
إلي أدنى درجة، فشجج الخبات اإلناث في األساشيخ اإلغخيؿية كلجف مغ ربة األرض كىي مغ الميل، 
فارتبصت لجييع السخأة في البلكعي بالطبلـ، السختبط بجكرة بعالع الفػضى كالذخ كالسػت كالجحيع، فقاؿ 

عتبخىا )ىديػدس( شخ جسيل، في الحالتيغ ىي شخ، كبخر ذلظ أف )يػربيذ( أنيا شخ مدتصيخ كا 
 السخأة غيخ قادرة عمى التحكع في نفديا كإتباع الفزيمة بل البج أف تأتسخ بأمخ الخجل.

حقػؽ الشداء  1869الحؼ نذخ  1861كلقج شالب جػف ستيػارت في كتابة استبعاد الشداء عاـ     
ت كالسداكاة أماـ القانػف كالترخؼ في أمػاليغ كحق الػصاية في التعميع كالتثؿيف الذامل كالترػي

عمى أشفاليغ كاعتبخ أف خزػع الشداء شكبًل مغ أشكاؿ االستبعاد التي شيجتيا البذخية، كلكشو 
يختمف في أف الخاضع )الشداء( يقبمغ الخزػع كال يتحمخكف بل كيذاركغ ؼيو بخضاىغ كاف السديصخ 

ؿ كالسشفعة كالصاعة، كلقج استخجـ الخجل جسيع الػسائل الستبعاد عقػد ال يخيج فقط الخجمة كاالستغبل
 ( .105، 2004الشداء مشيا التخبية كالتشذئة كاالخبلؾيات )فخانكمييغ، 

ألف امخأة بحقػؽ  15ـ رمد اليػـ العالسي لمسخأة عشجما شالبت 1908مارس  8كاصبح يػـ    
تخؽيس ساعات العسل الحق في الترػيت كالتذكيل  كاضحة كمحجدة لمسخأة ىي : السداكاة في األجخ

الشقابي كالحج مغ عسالة األشفاؿ، كنرت عميو اتفاؾية مشاىزة التسييد في أكثخ مغ مػضع، فحثت 
عمى أف : تتخح الجكؿ في جسيع السياديغ الدياسية كاالجتساعية كاالقترادية كالثقاؼية كل التجابيخ 

صػر كتقجميا الكامميغ، كذلظ لتزسغ ليا مسارسة حقػؽ اإلنداف السشاسبة بسا ذلظ التذخيع لكفالة ت
األساسية كالتستع بيا عمى أساس السداكاة مع الخجل كاكجت عمى إقخار الحساية القانػنية عمى قجـ 
 السداكاة بيغ الخجل كالسخأة بسا في ذلظ حقيا في السثػؿ أماـ السحاكع كالسؤسدات العامة دكف تسييد .
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 اريخي والسعاصخ لجور ومكانة السخأة في السجتسع الميبي التصػر الت

  أ / مكانة السخأة الميبية في العرػر الساضية :

عاش السجتسع الميبي ضخكؼ قاىخة ككقػعو تحت سيصخة االستعسار التي كانت ليا أثار سمبية    
 كثيخة كىي : 

 قجـ . زرع أفكار كعادات بالية تحكع سمػؾ البذخ كتزعف مغ التصػر كالت -

) كلكػف السخأة انداف أك جدء مغ ىحا السجتسع فأنيا تأثخت بيحه العادات كاالفكار التي كبمت 
شخريتيا ككقفت ضج مذاركتيا في بشاء مجتسعيا مسا جعميا حبيدة لمسشدؿ بأعتبارىا السكاف 

 ( 45 – 1983الصبيعي ليا كدكرىا يقترخ عمى رعاية زكجيا كاشفاليا . )الحخابي، 

لى جانب ذلظ فإف السجتسع ساىع عمى إعاقة دكر السخأة خارج البيغ كذلظ بعجـ تػفيخه إ     
لمسؤسدات التي تكػف ليا فاعمية في أف تأخحه السخأة قجرًا مغ التعميع كتذارؾ في بشاء مجتسعيا 

بي قج كخزعت السخأة الديصخة الخجل سػاء أكاف أبَا أـ أخًا أـ زكجَا كالسعخكؼ لجيشا أف السجتسع المي
عاش تحت سيصخة االستعسار فتخة ال بأس بيا كىحا شل حخكة التصػر كالشسػ عشجه كىحا بالصبع يجعل 
مجاالت العسل أك فخض العسل غيخ كاؼية كانتذار البصالة داخل السجتسع لو أثخ كبيخ في عجـ 

ؿ أزمشة شػيمة  مذاركة السخأة لمخجل ألف فخص العسل ال تكفي الخجاؿ كبيحا ضمت السخأة حبيدة السشد 
تخضخ لدمصاف االب قبل الدكاج كسمصاف الدكج بعج زكاجيا فتحسل مدؤكلية بيتيا كتتدع ىحه 

 السدؤكلية بإنجابيا لؤلشفاؿ . 

 ب / مكانة السخأة الميبية السعاصخة : 

لقج حجثت العجيج مغ التحػالت سػاء في الجػانب االجتساعية أك الجػانب التشسػية          
دية كعسل السجتسع الميبي عمى اقامة السذاريع التشسػية في جسيع جػانب السجتسع كمجاالتو كاالقترا

فقامت بتذييج السؤسدات كفتحت مياديغ شتى في التعميع كالرحة إلى غيخىا مغ السؤسدات التشسػية 
ديغ أماميا كبإعتبار السخأة جدء مغ السجتسع فقج شسل ىحا التغيخ في مكانتيا فؿياـ السجتسع بفتح السيا

يديج مذاركتيا في بشاء السجتسع كتحرمت بيحا عمى قجر كافي مغ التعميع فأصبحت اليػـ ميشجسة 
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كمجرسة شبيبة كمحامية كجشجية، بحيث شاركت أخييا الخجل ككقفت معو جشبًا إلى جشب كتحخرت مغ 
كالخجل كزرع افكار  القيخ االجتساعي كاالفكار البالية التي زرعيا االستعسار مغ تفخقة بيغ السخأة 

مدتبجة في عقل الخجل كال نشدى مداىسة السجتسع كمداعجتو لمسخأة، حيث عسل عمى تػفيخ فخص 
 العسل ليا مسا شجعيا عمى أف تكػف ليا مذاركة فعالة في بشاء مجتسعيا . 

في كأف مدألة تػفيق السخأة بيغ عسميا داخل السشدؿ كخارجو يتػقف عمى مجػ مداىسة السجتسع      
مداعجتيا مغ خبلؿ اقامة مؤسدات تكفل رعاية االشفاؿ مغ دكر حزانة كرعاية، ككحلظ اسياـ 
السؤسدة التعميسية عمى تشطيع أكقات عسل السخأة بذكل يتشاسب مع ضخكفيا حتى تػفق في عسميا 

خيخ داخل البيت كخارجو كال تيسل كاجباتيا الستسثمة في كػنيا زكجة كأـ )كارتبط تحخيخ الػشغ بتح
السخأة مسا جعل لسكانو السخأة الخقى كالتصػر كلع يتخكد تحخرىا عمى الجانب االجتساعي فقط بل يتبعو 
أيزًا مذاركة فعالة لمسخأة في الجػانب الدياسية كاصبح ليا دكرًا في اتخاذ القخارات أبتجاًء مغ أسختيا 

كحياة مجتسعيا الميبي كبيحا كتصػرت حتى أصبحت تذارؾ في اتخاذ القخارات التي تتعمق بحياتيا 
تربح السذاركة الدياسية حقًا شبيعيًا لمسخأة كسا ىي لمخجل كتذاركو في اتخاذ قخاراتيا كتحخرت مغ 

 ( 44 – 1983سمصة الخجل . )عبج القادر، 

 نطخة السجتسع لعسل السخأة : 

انت بالخفس أك دة فعل سػاء كالسخأة ىي نرف السجتسع كؾياميا بأؼ عسل البج أف تكػف لو ر    
 يج كخاصة دكرىا خارج البيت . التأي

اؼ ىل ثقافة السجتسع تعتخؼ بيحا العسل أـ ال ؟ كىل البيئة الثقاؼية تؤكج دكر السخأة ؟ فقج مخ 
السجتسع بسخاحل تصػر شػيمة اختمفت فييا كجيات الشطخ القائمة بعسل السخأة كرغع ىحا التصػر 

ا يشطخ إلى السخأة عمى أنيا خمقت كائغ لمخاحة كالبقاء في السشدؿ كاالختبلؼ ففي اعتقادنا أف مجتسعش
كتجبيخ الذئػف السشدلية، فالسخأة مغ االندب ليا أف تيتع بأشفاليا كتخعاىع كترخؼ نطخىا عغ العسل 

 خارج السشدؿ ألف ذلظ ال يعتبخ مغ تخرريا . 

" أف السخأة ممظ لدكجيا كبيتيا  سػراؼ الحؼ يقػؿجؿ عمى ذلظ في التاريخ مغ قانػف ح)كيسكغ أف تدت
 كيدتصيع الخجل أف يترخؼ في زكجتو حدب ما يخيج . 
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كقج تخػ العادات كالتقاليج كالسجتسع أف مكاف السخأة كدكرىا يتسثل في داخل السجتسع كأف خخكجيا 
 لمعسل يتختب عميو أثار سمبية .

تختبة عمييا كخاصة في االسخ فقج نبلحع بعس االتجاىات العامة حػؿ اشتغاؿ االـ كاالثار الس
العخبية التي تتسيد بالخكابط كالتساسظ عمى خبلؼ االسخ األكركبية التي تتسيد عبلقاتيا بالفتػر 
كبالتالي تتعخض االسخة لمتفكظ كعخقمة الحياة فييا كحخماف اشفاليا مغ الحشاف كالعصف كيفقج زكجيا 

 تؤدؼ إلى انفراؿ الحياة الدكجية بيشيع" الدكيشة الشفدية مسا يتختب عمييا السذاحشات التي 

كبالخغع مغ ىحه الشطخة الذائعة إال أف ىشاؾ بعس االستذارات، فيشاؾ بعس االسخ تعسل عمى تأثيخ 
 خخكج السخأة لمعسل كتييئة الطخكؼ السبلئسة لكي تخػض السخأة مجاالت العسل . 

قػة العسل انسا ىػ دعع ألسختيا كتتؿيفيع كأخيخًا ليذ بالزخكرة أف يكػف اسياـ السخأة في الجخػؿ في 
 ىػ اساس تشسية السجتسع كرؾية .

 ة في ليبيا:مذاركة السخأة في القػى العامم

بالشدبة إلى مداىسة السخأة في القػػ العاممة في ليبيا فقج زادت زيادة كبيخة في الدشػات االخيخة،     
ألف عاممة أؼ ما يقارب ندبتو  44ا يديج مغ حيث تجج أف مذاركة السخأة في القػػ العاممة بمغت عس

ألف مشتج في عاـ  300مغ % مغ جسمة القػػ العاممة الػششية الحؼ كاف عجدىع ما يديج 15مغ 
1980 . 

ىحا يعشى أف مذاركة السخأة لمقػػ العاممة في ليبيا قج زادت بسا يقارب مغ ثبلث مخات في عاـ    
 ـ .  1973ـ  عسا كاف عميو 1980

ألف عاممو مقابل ما  15ـ ما يقارب مغ 1973انت مذاركة السخأة في القػػ العاممة في عاـ فقج ك
 ـ . 1980ألف مشتجو عاـ  44يديج عغ 

تذيخ فقط إلى العامميغ كالعامبلت في القصاع العاـ  1980ىحه االحرائية لحرخ قػػ العاممة لدشة 
ـ كأف فئة السيغ العسمية كالفشية يذكمػف 1980باإلضافة إلى ذلظ تجؿ إحرائية القػػ العاممة لدشة 

% مسخضات 9% مشيغ مجرسات ك 37% مغ مجسػعة القػػ العاممة الشدائية الػششية حيث أف 47
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% أما ندبة السػضفات فتبمغ ما يقارب 35كمداعجات مسخضات كندبة العامبلت في الخجمات تبمغ 
 العاممة الشدائية .  % مغ مجسػع القػػ 96% حيث تذكل أماـ السيغ الثبلث 13مغ 

أف كثخة عجد االناث في ىحه السيغ ال يعشى أف الشداء الميبيات دخمغ ىحه السياديغ مغ السيغ بقرج 
دـ )االختبلط( كذلظ كسا ذكخ مغ بعس الباحثيغ التقميجيغ في تفديخىع ليحه الطاىخة لمسجتسعات 

الجتساعي لمسجتسع العخبي الميبي العخبيةػ كلكغ استجابة لصبيعة التقجـ االقترادؼ كالدياسي كا
حاجة  السعاصخ فقج دخمت اعجاد كبيخة مغ السػاششيغ الخجاؿ مشيع كالشداء مختمف السيغ بقرج سج

 السجتسع مغ القػػ العاممة.

ألف مػاشغ مغ أصحاب  97ـ لمقػػ العاممة لمدكاف في ليبيا ما يقارب 1980كتذيخ احرائية 
ألف أؼ ما  21% تقخيبًا ذكػر كمسا يديج عغ 69ألف أؼ  46ارب السيغ العمسية كالفشية كاف ما يق

 .( 46 – 1990% اناث )زيشب زىخؼ، 31يديج عغ 

كىشاؾ العجيج مغ الرشاعات التسػيمية الستصػرة التي تشتج فخص عسل عجيجة لمسخأة داخل السجتسع 
شاعات الجمجية كاألدكية كالرشاعات الغحائية بجسيع مجاالتيا كالغدؿ كالشديج كالسبلبذ كالتبغ كالر

عية كمغ السعمػـ أف فخص الػضائف التي يجنية كالكيخبائية ذات الصبيعة التذكالرشاعات االلكتخك 
تتجيا ىحه الشذاشات لمسخأة ال تتصمب إال قميل مغ التجريب حيث أف السسارسة كالخبخة ليا دكر كبيخ 

 في تصػيخ السيارة بيحه الػضائف  . 

ز أىسية كدكر السخأة العاممة لجفع عسمية التشسية كاسياميا في االنذصة كفي ضػء ىحا كمو تبخ 
االقترادية كاالجتساعية عمى حج سػاء إلى جانب أخييا الخجل مع ما يتشاسب كقجرتيا الجدسية 
كالشفدية كمسا ال ريب ؼيو أف تصػرات كبيخة ككثيخة ججًا قج تحققت في الدشػات األخيخة بخرػص 

خأة الميبية في الشذاط االقترادؼ، حيث ارتفعت ندبة الشداء العامبلت في الشذاط مدتػػ التػضيف لمس
مغ السجسػع العاـ لمقػػ العاممة  1989% عاـ 1704إلى نحػ  1970% سشة 62الرشاعي مغ 

فاكثخ مغ  15الػششية كارتفعت ايزًا ندبة العامبلت اقتراديًا إلى السجسػع العاـ لمشداء مغ سغ 
ـ كارتفع ايزًا العجد السصمق لمشداء العامبلت مغ 1989% عاـ 11.6إلى  ـ1983% عاـ 4.7

% أؼ أف عجد الشداء 9.4ـ بسعجؿ نحػ مدتػػ مخكب قجره 1989ألف امخأة في عاـ  24.8
السذاركات في الحياة االقترادية كاالجتساعية تزاعفت ما يقارب الخسديغ مخات خبلؿ ثسانية عذخ 
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ػرات التي تحققت في مجاؿ مداىسة السخأة في الشذاط االقترادؼ إال سشة كبالخغع مغ كل تمظ التص
أنو ما يداؿ ىشاؾ مجاؿ كاسع لبحؿ السديج مغ الجيج لخفع مدتػػ مداىسة السخأة في القػػ العاممة مع 

 ما يتشاسب كمجؼ تسثيميا لمجانب الجيسػجخافي في الببلد . 

  :نتائج البحث

ثل عائقًا في سبيل نجاحيا في عسميا أك تػلييا مشاصب ؾيادية إف نطخة الخجل الدائجة لمسخأة، تس .1
 في الجكلة .

يسكغ لمسخأة العاممة استخجاـ األساليب التقميجية كالحجيثة كالتي ال تخالف ثقافتيا كثقافة مجتسعيا  .2
 في تشذئة أشفاليا كأداء التداماتيا السشدلية . 

االقترادية كاالجتساعية، يداىع في تقجـ أؼ إف تقجـ السخأة كقجرتيا عمى السذاركة في التشسية  .3
 مجتسع كيذكل رباشًا كثيقًا لحلظ . 

ال شظ إف السخأة العاممة ال تعسل عمى تحديغ كضعيا االقترادؼ فقط، بل تدعى إلثبات ذاتيا  .4
 كعزػ فاعل في السجتسع . 

لحؼ يتصمب مغ السبلحع أف نطخة الخجل لمسخأة قج أخحت في التغيخ تشسية الحتياجات العرخ ا .5
 اشخاؾ العشاصخ السجربة كالسؤىمة كزيادة السػارد البذخية بإشخاؾ السخأة إلى العسمية التشسػية .

تػجج بعس السعػقات التي تعخقل اسياـ السخأة في عسميات التشسية مثل عجـ حرػليا عمى حقػؽ  .6
 متداكية مع الخجل، كبعس القيػد االجتساعية االخخػ . 

 تقاليج االجتساعية ليا دكر كبيخ في اتجاه السخأة إلى قصاعات معيشة ػاتزح بأف العادات كال .7
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  :التػصيات

 تػصل البحث إلي مجسػعة مغ التػصيات التي يسكغ عخضيا عمى الشحػ التالي : 

العسل عمى نذخ ثقافة السداكاة كتكافؤ الفخص في العسل بيغ الخجل كالسخأة عمى أكسع نصاؽ  .1
ز عبخ كسائل االعبلـ السكتػبة كالسدسػعة كالسخئية كدكر الثقافة كبسختمف الػسائل كباألخ

كبخنامج تعميع كإدراج مادة حػؿ حقػؽ اإلنداف عسػمًا كحقػؽ السخأة خاصة في كافة مخاحل 
 التعميع كالتجريب السيشي . 

أف تعسل السخأة عمى إثبات ذاتيا مغ خبلؿ تستعيا بحقػقيا كذلظ عشجما تعصي الفخص السشاسبة  .2
 ال تجعل العسل مجخد مكاف لقزاء كقت الفخاغ . ك 

التأكيج كالعسل عمى إزالة األفكار كالقشاعات التقميجية السػجػدة حػؿ نيل السخأة لحقػقيا كمذاركتيا  .3
 في تشسية مجتسعيا . 

التأكيج عمى تصبيق التذخيعات كالقػانيغ الميبية التي جاءت لتجفع بالسخأة لمعسل كتعصييا كافة  .4
 تصالبيا بػاجباتيا .حقػقيا ك 

تعجيل صػرة السخأة الدمبية كإتاحة الفخصة أماميا لتتستع بحقػقيا كبجكرىا الحؿيقي في السجتسع  .5
  كإقشاعيا بقجرتيا عمى الؿياـ بأؼ مدؤكلية كبأىسية مذاركتيا في عسميات تشسية السجتسع .
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 دور الدياسة االجتساعية في التشسية البذخية لمسجتسع الميبي

 وفقا لقصاع التعميع والرحة

 آمال سالع غبار الجكتػرة/ 

 االستاذ/ دمحم أبػرقيبة

 مقجمة:

ت كاالبحاث االجتساعية ألنيا مغ السػاضيع ذات أىسية في الجراساتعتبخ الدياسة االجتساعية      
غ الخعاية االجتساعية كتحقيق الخفاه االجتساعي لمسػاششيغ مغ خبلؿ تشسية السيارات يتيجؼ لتحد

كالسعارؼ كالخبخات في مػاجية مذكبلت الحياتية بالتخكيد عمى قجرات األفخاد كاالختيارات الستدعة 
 كع في حياتيع.التي يتستعػف بيا مسا يسكشيع مج نصاؽ الديصخة كالتح

كلحا أكضح بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي أىسية التشسية البذخية باعتبار أف البذخ ىع الثخكة     
 ة لؤلمع، كأف التشسية البذخية ىي عسمية تػسيع الخيارات أماـ البذخ.يالحؿيؿ

أف أساس  ذات أىسية كمحػر اىتساـ في كافة السجتسعات باعتباركسا تعتبخ التشسية البذخية    
كمحػر التشسية اإلنداف .. كليحا تختكد التشسية البذخية عمى تشسية القجرات كاإلمكانيات في سبيل 
تحقيق مدتػػ عاؿ مغ الخفاـية كتسكغ اإلنداف مغ مػاجية احتياجاتو كالعسل عمى إشباعيا مغ 

 خبلؿ تشسية لمسيارات كاإلمكانيات...

بالتعميع كتػفخ فخص باالىتساـ ت االجتساعية في السجتسع كىحا يتصمب العسل مغ خبلؿ الدياسا     
العسل كالرحة كاإلسكاف كالزساف االجتساعي...لكػنيا األسذ كاالحتياجات األساسية لمفخد كاألسخة 
كالسجتسع ، كسا تعج األساس في تحقيق مدتػػ مغ التشسية البذخية التي تتيح الفخص لئلبجاع كاختيار 

 ما ىػ أفزل لمفخد ...
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كليحا يتع البحث في أىسية الدياسة االجتساعية كدكرىا في تحقيق مدتػػ مغ التشسية البذخية       
بسا يتفق كقجرات السجتسع كاإلمكانيات كالسػارد الستػفخة، كما يشز عميو تقخيخ األمع الستحجة 

 لحلظ. بخرػص التشسية البذخية، كذلظ مغ خبلؿ دراسة لمخصط التشسػية كاإلحرائيات الستػفخة

 -البحث: ػضػعأواًل: م

بسا أف الدياسة االجتساعية تسثل مجسػعة مغ القخارات الرادرة مغ الييئات الستخررة التي        
تزع الخصط كالبخامج التشسػية التي يشبغي العسل بيا إلحجاث التقجـ في السجتسع كمكػناتو، كالتي 

عي كالثقافي، كأنػاع السذكبلت االجتساعية تتصمب مخاعاتيا بسا يتفق مع مياديغ الشذاط االجتسا
كالسجتسعية ذات العبلقة، إذا فيػ مشياج كأسمػب العسل المحيغ يشبغي اتباعيسا لتحقيق االىجاؼ 

 .1العامة لمدياسة االجتساعية ألؼ مجتسع إنداني

طسة كالدياسة االجتساعية عشج ألبػرت كسا كرد في دائخة السعارؼ االجتساعية تسثل" اتجاىات مش
كممدمة لتحقيق األىجاؼ االجتساعية، كتػضح السجاالت كتحجد االساليب التي يجب أف تدتخجـ في 

 .2العسل االجتساعي"

ألف األنداف يسثل عرب التشسية كىجفيا ككسيمتيا مغ خبلؿ السداىسة الفاعمة في إحجاث التقجـ ك      
معات في السجتسع، إذًا فإف الدياسة اجلمسجتسع مغ خبلؿ تشسية ميارات كقجرات كمعارؼ األفخاد، كال

االجتساعية تشبع مغ كاقع السجتسع كثقافتو كحزارتو، كؾيسو بسا يتزسشو مغ معتقجات كتػجيات، 
كتػضح مجاالت العسل االجتساعي بسختمف نػاحيو كفئاتو عمى السدتػييغ الػششي كالسحمي، بأسمػب 

ا كالتي تتسثل بإشباع حاجات سكانو، عمسي مػضػعي: أىجاؼ السجتسع التي يدعى إلى تحؿيقي
كالكيؽية التي يتع بيا تحقيق ىحه االحتياجات مغ خبلؿ بخامج كخصط تشسػية تدتيجؼ الفخد في االسخة 

 .3كالجساعة، في الحي أك السجرسة أك السجتسع ككل

                                                             
، 2005منى عوٌسه، عبله كامل، التخطٌط االجتماعً والسٌاسة واالجتماعٌة بٌن النظرٌة والتطبٌك. الماهرة: دار الفكر العربً،  - 1

 .151ص
2
            .                      151، ص2008فٌصل محمود الغرابٌة، الخدمة االجتماعٌة، البحرٌن: دار االوئل للنشر، الطبعه الثانٌة،  - 

 .                                                                                                                            188المرجع السابك، ص -
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كنطخًا ألف السجتسع الميبي قج مخ بسخاحل انتقالية مغ عجة جػانب سياسية كاجتساعية       
كاقترادية، مسا قج أثخ سمبًا كإيجابًا في البخامج التشسػية التي تدتيجؼ االفخاد كالجساعات داخل 

 السجتسع الميبي، كسا قج أثخ عمى فاعمية الدياسة االجتساعية في الخصط كالبخامج التشسػية.

عميو فإف  لمدياسة االجتساعية دكرًا في تػضيح السعالع كتشديق األدكار، كتحقيق التكامل بيغ ك    
كحجات كمؤسدات السجتسع، كايجاد سبل التعاكف السذتخؾ بيغ مؤسداتو لتشرب الجيػد جسيعيا في 

مسداىسة في تحقيق األىجاؼ العامة لمسجتسع، كالتي مشيا تشسية الصاقة البذخية كاستثسارىا، كتجريبيا ل
 بشاء السجتسع، كإحجاث التقجـ في كافة السجاالت كالسدتػيات السحمية كالعالسية.

كليحا فإف التشسية البذخية تدعى لتحديغ نػعية الحياة اإلندانية مغ خبلؿ إشباع االحتياجات،    
نداف، كذلظ مغ خبلؿ تسكيغ السخصصيغ لتحجيج االكلػيات عشج كضع الخصط التي تدتيجؼ تشسية اال

تدكيج األفخاد بالسيارات كالسعارؼ ك كالتي تتسثل في التعميع كالرحة كاإلسكاف، كالخعاية االجتساعية،  
كيتع ذلظ بالسذاركة الفعمية في كضع الدياسات لمتشسية االجتساعية، كرسع خصصيا كتشفيح بخامجيا 

سادية الستػفخة، كما يسكغ تػفيخه كتقػيع نتائجيا، كتػفيخ الرػرة األفزل الستثسار السػارد البذخية كال
كبالتالي تديع في تػجيو ، في تحجيج خصػط التعاكف كالعبلقات بيغ الشطع كاألنداؽ داخل السجتسع

 أفخاد السجتسع نحػ السػارد السشاسبة، كالتي تداعج عمى تعجيل سمػكيع كتختيب احتياجاتيع السعيذية.

تقػـ بالجكر اإلنسائي برقل القجرات البذخية  كبشاء عمى ما سبق فإف الدياسة االجتساعية    
باستخجاـ الصاقات الستػفخة كالكامشة، كالجكر الػقائي إذ بو تقي الفئات السعخضة أك األكثخ عخضة 
لبلنحخاؼ أك الحخماف أك العجد، كالجكر العبلجي بالتعخؼ عمى السذاكل كالرعػبات لتجليميا مغ 

 التشسية الذاممة لمسجتسع. كإحجاثأجل السداىسة الفاعمة في بشاء 

كعميو فإف " تتسذ" يػضح  بأف الدياسة االجتساعية خصة حكػمية تكػنت نتيجة لمسحاكالت      
بحلت لجراسة السػاقف، كتقجيخ لمسدتقبل، كتحجيج لبلتجاىات لتبلفي متاعب متػقعة كغيخ متػقعو، 

شبغي أف تبخز إرادة السجتسع كأىجافو، مغ ، كليحا  ي1كلمتحكع بيا لتحقيق الخفاـية االجتساعية لمسجتسع
خبلؿ البخامج التشسػية كالتي تعكذ إرادة األفخاد كالجساعات مغ خبلؿ الؿيادات الفاعمة في السجتسع، 
مسا يتصمب الحاجة إلي إحجاث التعاكف بيغ الييئات الستخررة  في التخصيط لتجشب ما قج يتختب 

                                                             
 151، 2005ماهرة: دار الفكر العربً، ،ال منى عوٌسة، عبله كامل، التخطٌط االجتماعً والسٌاسة االجتماعٌة بٌن النظرٌة والتطبٌك  1 -
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، كليحا فإف لمدياسة االجتساعية أىسية  في إحجاث التكامل مغ أخصاء، أك سػء إدارة في تشفيح الخصط
كالتخابط بيغ مختمف مؤسدات السجتسع، كالػاقع االجتساعي لمفخد عشج كضع الخصط كتشفيحىا، 

كمحاكلة إليجاد الحػار السذتخؾ بيغ القائسيغ  عمى التخصيط السادؼ كاالنداني، كبيغ السشيج العمسي 
،  لحا فإف الجراسة التي قاـ بيا "عمى عبجهللا دمحم فخحات 1ز الخصط التشسػيةك األجيدة التشفيحية إلنجا

بعشػاف "التشسية االجتساعية في ليبيا"، عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ اذ يػضح مخررات قصاع 
الرحة في  الخصط التشسػية  حيث أكضحت دراستو بأنو تع تخريز مبالغ كصمت الى 

مميػف ديشار ليبي سشػيا،  56.61، بستػسط 2000//1970ات مميػف ديشار خبلؿ الدشػ 1755.2
كذلظ لتػفيخ الخجمات الرحية كرفع مدتػاىا، كزيادة ندبة العامميغ الميبييغ في مجسػع القػػ العاممة 

في السجاؿ الرحي، كمغ اجل الػصػؿ الى السعجالت السصمػبة  في عجد أفخاد اآلسخة، كإنذاء 
لتخكيد عمى مذخكعات الرحة الػقائية: بتحريغ األفخاد ضج السخاكد العبلجية، كمغ أجل ا

األمخاض، كنذخ الػعي الرحي، كالغحائي الدميع، كاستئراؿ األمخاض الدارية كالستػششة، كتصػيخ 
كتجعيع السؤسدات الرحية كالصبية القائسة كغيخىا، كبالشطخ إلى حجع ىحه السخررات كؾياسا إلى 

قبػلة في حجىا األدنى ، معمبًل ذلظ بانيا غيخ كاؼية تساما، ألنيا األرقاـ العالسية فإنيا تكػف م
استبعجت جانب الريانة لميياكل اإلنذائية كالبشية التحتية لسشجداتيا، كاىتست بالسخررات لمرحة 

العبلجية عمى حداب الرحة الػقائية، مسا يجؿ عمى كجػد خمل كنقز في السخررات تؤخح عمى 
 .2عاتق التخصيط"

لسؤشخات التشسية البذخية عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ "إف التستع بالخجمات العامة، تقاس ككفقًا 
بجراجات الػصػؿ إلى الخجمات الرحية، كالخجمات التعميسية، كخجمات االسكاف، كالجعع االجتساعي، 

امكانية كاالعانات كالسشح كالحػافد التي تقجميا الجكلة كالسؤسدات العامة، فإف أغمب السجتسع لجيو 
، مسا يتزح أف ليبيا ترشف ضسغ 2006الػصػؿ الييا كاالستفادة مشيا كفقًا لتقخيخ التشسية البذخية

 3البمجاف دات االنجاز الستقجـ"

كليحا فإف مغ أغخاض الدياسة االجتساعية رفع  السدتػػ السعيذي لؤلفخاد كالسجتسع سػاء عغ     
الػسائل الػقائية كالتشسػية التي يشبغي أف تكػف عميو شخيق تقجيع الخجمات الرحية كالتعميسية، كب

                                                             
156المرجع السابك، ص .-
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 .128ف، ص2010: مركز الدراسات االجتماعٌة،  على عبدهللا دمحم فرحات، التنمٌة االجتماعٌة فً لٌبٌا . طرابلس 2-

.94، ص 2006تمرٌرالتنمٌة البشرٌة، المرأةفً لٌبٌا المساواة مع االختالف، الهٌئة العامة للمعلومات،  - 3  
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خصط التشسػية بكافة مدتػياتيا، كبشاًء عمى ما تقجـ  فإف الخمل الشاتج قج يكػف نتيجة لعجـ التػازف 
بيغ خصط التشسية كالسػارد الستاحة  في السجتسع، كقج تؤثخ سمبا في كقاية األفخاد كالجساعات 

ابيع ميارات كمعارؼ تسكشيع مغ التعامل مع السػاقف الحياتية، كتسكشيع كالسجتسع مغ الزغػط، كإكد
مغ اإلبجاع كالتصػر كتػفيخ سبل الخفاـية لمسجتسع، كليحا فإف التشسية البذخية كفقًا" لتقخيخ األمع 

 الستحجة تعشي تسكيغ البذخ مغ اآلتي:

 ًا.ًا كعقميًا كنفدييالعير كالحياة الصػيمة كفي حالة صحية جيجة جدس -

 التسكغ مغ الػصػؿ لسرادر التخبية كالتعميع كالسعخفة. -

التسكغ مغ الػصػؿ إلى فخص العسل البلزمة لمعير في مدتػػ الئق يميق بكخامة اإلنداف  -
 كحياتو.

 التسكغ مغ حخية االختيار. -

 .1السداكاة بيغ الجشديغ)الخجاؿ كالشداء(" -

حجة ِإْذ يخكد عمى تشسية قجرات البذخ، كتسكيشيع مغ كالتي تتفق مع أىجاؼ األلؽية الثالثة لؤلمع لست    
 التغمب عمى كل ما يعيق نسػىع كبذخ كمذاركتيع في مجتسعاتيع كاإلفادة مغ خبخاتيا كثخكاتيا.

كبشاء عميو كضعت األمع الستحجة مجسػعة مغ السؤشخات كالسقاييذ كسية كنػعية لتؿيذ بيا    
ية، كالتي مشيا نذخ التعميع األساسي بيغ األشفاؿ، كتخؽيس فاعمية البخامج التشسػية لمتشسية البذخ 

معجالت الػؼيات االشفاؿ كالخضع، ككصػؿ مياه صالحو لمذخب، كذلظ مغ خبلؿ " تحقيق األىجاؼ 
 التالية:

 القزاء عمى الفقخ الذجيج كالجػع. -

 .2015تسكيغ األشفاؿ في كل مكاف مغ إتساـ مخحمة التعميع االبتجائي بحمػؿ  -

 السداكاة بيغ الجشديغ كتسكيغ السخأة.تعديد  -

                                                             
.17،ص2010على الحوات ، التنمٌة البشرٌة فً عالم متغٌر "دراسة على المجتمع اللٌبً"، طرابلس: منشورات المركز اإلفرٌمً،  -

1  
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 تخؽيس معجالت الػؼيات لحػ االشفاؿ بسقجار الثمثيغ.  -

 تخؽيس معجالت الػؼيات اإلنجابية بسقجار ثبلثة أرباع. -

 مكافحة فيخكس نقز السشاعة السكتدب، كالسبلريا كغيخىا مغ األمخاض. -

 ضساف االستجامة البيئية. -

، كليحا يشبغي أف  1ة، كتحقيق استخاتيجية عالسية مػحجة"اقامة شخاكة عالسية مغ أجل التشسي -
تكػف لمدياسة االجتساعية في ليبيا دكر في تػفيخ دراسات مشطسة كبيانات كإحراءات دؾيقة، 
كتفكيخ عسيق بسا يتشاسب مع  القػػ البذخية كإمكانياتيا كاستشياض لمصاقات الكامشة بسا تتفق 

الجتساعية، مغ خبلؿ كضع الخصط التشسػية كفقًا لمستػقع كاالشار السخجعي لمسجتسع كثقافتو ا
 .كغيخ الستػقع لمدياسات الخاىشة في ليبيا

كبسا أف التشسية تكسغ في االستغبلؿ الخشيج لمسػارد بيجؼ إقامة مجتسع حجيث قادر عمى الترشيع     
البذخية الستسثمة في الفخد كاالستقبللية كالفاعمية كالتسيد بالقػة البذخية مغ خبلؿ االىتساـ بالسػارد 

كالجساعة كالسجتسع كمؤسدات السجتسع السجني، فإف ذلظ يتصمب إشخاؾ كل الػحجات اإلندانية 
كاالجتساعية في بشاء السجتسع عمى اسذ عمسية لمسذاركة اإليجابية، كليحا فإف مغ أدكار الدياسة 

فقًا لسشطػمة مغ الؿيع العامة الستفق االجتساعية رعاية أبشاء السجتسع، كتسكيشيع مغ بشاء مجتسعيع ك 
عمييا كتابيا أك شفييًا الستسثمة في األعخاؼ كالعادات كالتقاليج كالسعتقجات الجيشية كالدياسات العامة 

التي يتبشاىا السجتسع، باعتبار أف االنداف صانع التشسية كاالقتراد كالثخكة الحؿيقة ألػ مجتسع، كذلظ 
 .2التشسية الحؿيؿية مالع يكغ ىػ صانعيا كالسدتفيج مشياآلنو ال يسكغ تحقيق الشسػ ك 

كيتزح مغ خبلؿ التصػر في الجراسات كالبحػث العمسية في الدياسات االجتساعية بأف التشسية     
االجتساعية تختبط بالدياسات االجتساعية، كالتذخيعات كالسؤسدات كالبخامج االجتساعية السختبصة بيا 

تعتسج أساسًا عمى السيارات السختمفة لئلنداف أك السػارد البذخية كضساف تسكيغ كالتي تشفحىا عسميًا، ك 

                                                             
                .                                                                                                          18/19المرجع السابك، ص -
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اإلنداف مغ السذاركة اإليجابية في بشاء مجتسعو، مغ خبلؿ التشسية البذخية بتعديد جػانب اإلبجاع 
كالحخية كاالختيار كالعير بعقل خبلؽ مبجع، كبرحة جيجة كبيئة شبيعية كاجتساعية آمشو تخمػ مغ 

صخ كالتيسير كاالستعباد،  كليحا فإف أىجاؼ التشسية البذخية ُتعج عمى أساس الفخد، كتكػيشو مشح الخ
تعميسيو االبتجائي إلى الحياة السيشية، مسا يتصمب تػفخ الخصط السشصمقة مغ الػاقع االجتساعي كالثقافي 

د  اإلنداني كتػفيخ لمسجتسع ككل مغ حيث التعميع كالرحة كالخعاية االجتساعية، كمغ حيث اإلعجا
 . 1السػارد البذخية

تسثل في فاعمية الدياسة االجتساعية في ليبيا كفقًا يالبحث  ػضػعكبشاء عمى ما سبق يتزح أف م    
لسا مخت بو مغ خبلؿ مخاحل التغييخ في تحقيق أىجافيا في التشسية البذخية )الخأس الساؿ االجتساعي( 

ميع كالرحة في ليبيا، كتكسغ في التحميل الجقيق لمخصط مغ خبلؿ خصط التشسية في قصاعات التع
التشسػية كمجػ تػافقيا مع السػارد الستاحة في السجتسع الميبي مسا قج يؤثخ سمبًا عمى كقاية األفخاد 
كالجساعات كالسجتسع مغ الزغػط كالعؿبات مسا قج يتختب عميو عجـ تػفيخ الخفاـية لكافة فئات 

فاعمية البخامج التشسػية التي تع تشفيحىا كالتي لع يتع تشفيحىا كفقا لمدياسة  السجتسع، كسا تكسغ في مجػ
عجـ تفاعل األفخاد كالجساعات لمسذاركة في مغ ما قج يتختب عمييا ك االجتساعية الستبعة في ليبيا، 

 " تتسثل في رسع تشسية السجتسع كتصػيخه باعتباره العشرخ األساس في التشسية، فالتشسية السجتسعية
أك بذخية بػية الػصػؿ الى     األىجاؼ الذاممة لمسجتسع، كفق السػارد الستاحة لو، مادية كانت  

حجع مغ التغيخات البشائية كالػضيؽية، مسا يكػف ليا األثخ في تحقيق الخفاـية االقترادية كاالجتساعية 
 .2لمسجتسع"
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 -ثانيًا: أىسية البحث:

العبلقة الكامشة بيغ دكر الدياسات االجتساعية كتحقيق  تكسغ أىسية البحث في الكذف عغ    
متحميل العمسي شخيقة تتصمب" ربط الطاىخ بالكامغ، كربط الثابت لالتشسية البذخية  في ليبيا، كألف 

، فأصالتو تشبع مغ 1بالستحخؾ، كىحا األسمػب ىػ الحؼ يجعمو مشيجًا إنتاجيًا يكتذف الججيج كيصػره"
 .                                                                          2بلت التي يثيخىا، كالسػضػعات التي يتشاكليا، كالسجاالت التي يستج إليياأىسيتو، كأىسية السذك

كليحا استشبصت أىسية البحث مغ دكر الدياسات االجتساعية في تحقيق التشسية البذخية في ليبيا.      
  تي:كالتي تتسثل  في اآل

تكسغ أىسية البحث في دكر الدياسات االجتساعية، كأىسيتيا كمختكداتيا في إحجاث التشسية  -1 
البذخية، كما تحسمو مغ أىجاؼ كغايات كاغخاض بعيجة السجػ في إحجاث التقجـ كالخفاـية لمسجتسع. 

ػنيا ندبية كالتي تديع في إضافة الججيج لسيشة الخجمة االجتساعية كشخيقة تشطيع السجتسع، لك
 كتختمف عشج الذخز ؼيسا يخز حاجاتو كرغباتو.                                                           

كباعتبار أف لمدياسات االجتساعية دكرًا في ليبيا  إال أف فاعميتيا غيخ كاضحة السعالع نطخا  -2
لى البحث كالتحميل لمتعخؼ عمى ما ىي لمتغيخات التي مخ بيا السجتسع الميبي مسا تصمب الزخكرة ا

عميو...كما يشبغي أف تكػف عميو،  فيي تحجد أنساط الدمػؾ الػاجب عمى األفخاد إتباعيا في السجتسع 
الحؼ يشتسػف إليو، بذكل يشطع تعايذيع مع بعزيع البعس، كيسجىع بقجر مغ الشطاـ الحؼ يذبع 

ة لكػنيا  لع تسذ بالبحث كالتحميل العمسي حاجاتيع بسا يجعل األىسية تدتػجب البحث كالسعخف
 الجقيق، لفيع الدياسة االجتساعية كفاعميتيا في تحقيق التشسية البذخية في ليبيا.             

أىسية فيع كتحميل لجكر الدياسات االجتساعية في السجتسع كفقًا لمخصط التشسػية التي تدتيجؼ  -3 
 يا االبجاعية في بشاء السجتسع.  الػحجات االندانية كامكانياتيا كقجرات

تعج الدياسة االجتساعية مغ السػاضيع ذات أىسية في كضع القػاعج العامة التي تػضع عمى  -4 
 أساسيا الخصط كالبخامج كالسذخكعات التشسػية لمسجتسع.

                                                             
.106ف، ص1996عمٌل حسٌن عمٌل، منهج تحلٌل المعلومات وتحلٌل المضمون. مالطا: منشورات ألجا،  - 
1  

.170ف، ص2000غازي حسٌن عناٌة، مناهج البحث. اإلسكندرٌة : مؤسسة شباب الجامعة،   -
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اعي التشسية البذخية باعتبارىا تختكد عمى اإلنداف الحؼ يسثل قػة مادية تتزح في السكػف االجتس -5
 التي تقاس بو غشى السجتسعات مغ عجمو.

تكسغ األىسية في تحميل كتفديخ التشسية البذخية، كأىسيتيا، كأىسيتيا، كأىجافيا، كمؤشخاتيا كفقًا  -6
 لمدياسة االجتساعية في السجتسع الميبي.

اب مكػناتيا الدياسة االجتساعية ُتعُج مغ السػاضيع التي تحتاج إلى التحميل كالشقج البشاء الستيع -7
 كدكرىا في تحقيق التشسية لؤلفخاد كالجساعات السكػنة لمسجتسع. 

 -ثالثًا: أىجاف البحث:   

اليجؼ الخئيدي لمبحث" التعخؼ  فإفكليحا  1اليجؼ لغًة " الغخض أك السصمب يػجو إليو القرج"      
بي " كالحؼ تشبثق مشو عمى دكر الدياسات االجتساعية في تحقيق التشسية البذخية في السجتسع المي

                  -األىجاؼ الفخعية التالية:

التعخؼ عمى مفيػـ الدياسة االجتساعية، كأىسيتيا، كأىجافيا، كعشاصخىا، كدكرىا في السجتسع -1
 الميبي.

 التعخؼ عمى فاعمية الدياسات االجتساعية في تحقيق التشسية البذخية في ليبيا. -2

 كأىسيتو كفقًا لدياسة االجتساعية في السجتسع الميبي. التعخؼ عمى التخصيط -3

 جافيا  في تحقيق التقجـ لمسجتسع.التعخؼ عمى مفيػـ التشسية البذخية كأىسيتيا كمختكداتيا كاى-4
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 -رابعًا: تداؤالت البحث:

ي بسا أف التداؤؿ الخئيدي لمبحث يتسثل في " ما ىػ دكر الدياسات االجتساعية كفاعميتيا ف     
 -: تحقيق التشسية البذخية في السجتسع الميبي؟ " كالحؼ تشبثق مشو التداؤالت الفخعية التالية

 ما ىي  الدياسة االجتساعية كأىسيتيا ؟ كما أىجافيا، كعشاصخىا، كدكرىا في السجتسع الميبي؟ 1 -

 ما ىي فاعمية الدياسات االجتساعية في تحقيق التشسية البذخية في ليبيا؟2-  

 ا ىػ التخصيط كأىسيتو كفقًا لدياسة االجتساعية في السجتسع الميبي؟م 3-

 جافيا  في تحقيق التقجـ لمسجتسع؟ما ىي التشسية البذخية؟ كما أىسيتيا كمختكداتيا كأى - 4

 -مشيج البحث: :خامداً     

ة ضاىخة أك بسا أف السشيج الػصفي ىػ السشيج الحؼ يتزسغ دراسة الحقائق الخاىشة الستعمقة بصبيع    
، ليحا يػضح "ىػيتي" أف السشيج الػصفي يجب أف يكػف  1مػقف لمسجسػعة مغ الشاس أك األحجاث

قاصخًا أك مخترخًا أك مخترًا ببحث الطػاىخ، أك الػقائع في الػقت الخاىغ، كسا إنو يتزسغ دراسة 
باحثة السػضػع ، كليحا ُتخزع ال2الحقائق الػقتية السترمة بسجسػعة مغ األكضاع أك األحجاث 

بالتحميل العمسي لجكر الدياسات االجتساعية التي تعج معيارًا يشبغي االلتداـ كالعسل مغ خبلليا، كنطخًا 
ألىسية فيع كاستيعاب غايات كاغخاض الدياسات االجتساعية لتحقيق التشسية البذخية  مغ خبلؿ تحميل 

ت التشسية عمى الفخد كالجساعة كاالسخة لدياسات قصاعات التعميع كالرحة كما تع تحؿيقو مغ مدتػيا
كالسجتسع، ليحا ُيعُج دليبًل كمخشجًا في البحث كالتقري كالتحميل لمسعمػمات كالبيانات لمػصػؿ إلى 

 الشتائج.
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 -ًا: مرصمحات ومفاليع البحث:دسسا

 -أواًل: الجور:

تػقعات كالسحخمات بأنو السصالب السعشية بحكع تخكيب الجساعة كالسعاييخ كاليّعخف "       
 .                     1"كالسدؤكليات السختبصة بػضع اجتساعي معيغ

 .                                                                    2"بأنو" تػجيو أك تفيع عزػ الجساعة بالجدء الحؼ يشبغي أف يمعبو في التشطيع وقج يعخف     

 ثانيًا: الدياسة:

أك       " مرجر ساس، كىي تشطيع أمػر الجكلة، كتجبيخ شؤكنيا، كقج تكػف شخعية  لدياسةا   
تكػف مجنية، فإذا كانت شخعية كانت أحكاميا مدتسجة مغ الجيغ، كإذا كانت مجنيو كانت مدتسجة مغ 

 .3الحكسة العسمية كىي الحكسة الدياسة أك عمع الدياسة"

ساعة ما  تجبيخًا يغمب ؼيو معشى االحداف، كيقرج بيا لغًة" تجبيخ أمخ عاـ في جوالدياسة  
 .4اصصبلحًا تجبيخ أمػر الجكلة"

 الدياسة االجتساعية: ثالثًا:

بأنيا" مجسػعو مغ القخارات الرادرة مغ الدمصات السخترة في السجتسع لتحقيق أىجافو  تعّخف       
شسية االجتساعية، كاالتجاىات السمدمة االجتساعية العامة، كتػضح ىجه القخارات مجاالت الخعاية كالت

كأسمػب العسل كأىجافو، كيتع تشفيج الدياسة بخسع الخصط التي تحػؼ عجدا مغ البخامج كمجسػعو مغ 
 .5السذخكعات الستخابصة الستكاممة"

عبج العديد مختار" بأنيا محرمة التفكيخ السشطع الحؼ يدتشج إلى أيجيػلػجية السجتسع  ويعخفيا     
إلى تحجيج األىجاؼ االستخاتيجية شػيمة األجل، كتػضيح مجاالت خجمات كبخامج كمذخكعات كيدعى 

                                                             
.                                   148، ص1984سكندرٌة: المكتب الجامعً الحدٌث، أحمد مصطفى خاطر، طرٌمة تنظٌم المجتمع، اال -

1  
.148المرجع السابك، ص -

2  
.                                                                679،ص1979جمٌل صلٌبا، المعجم الفلسفً، بٌروت: دار الكتاب اللبنانً،  -

3
  

.                                      327، ص1975ر، معجم العلوم االجتماعٌة، الماهرة: الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، ابراهٌم مذكو -
4  
 .110: دار الحكمة، صسعلى الحوات، اسس التنمٌة والتخطٌط االجتماعً. طرابل  5- 
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الخعاية االجتساعية كسا يػضح كيحجد التفكيخ السشطع لبلتجاىات العامة التي تحكع جيػد التخصيط 
 . 1لخجمات كبخامج كمذخكعات الخعاية"

 : رابعًا: التشسية

 2الجيػد السشطسة التي يقػـ بيا اإلنداف لتحقيق أىجاؼ معيشو" " الشسػ الستعسج الحؼ يتع عغ شخيقىي

  خامدًا:  التشسية االجتساعية   

عشج السرمحيغ االجتساعييغ بأنيا" تػفيخ التعميع كالرحة كالسدكغ السبلئع كالعسل السشاسب  تعّخف
التخكيح السججؼ، لقجرات اإلنداف، كالجخل الحؼ يػفخ لو احتياجاتو، كاألمغ كالتأميغ االجتساعي، ك 

كالقزاء عمى األستغبلؿ كعجـ تكافؤ الفخص، كاالنتفاع بالخجمات االجتساعية، مع االحتفاظ لكل 
 .      3مػاشغ باإلدالء بخأيو في كل ما ذكخ كؼيسا يشبغي أف يكػف عميو مدتػػ ادائو"

ة متتابعة مشيج عمسي كاقعي يدتخجـ في إحجاث سمدمأما سامية فيسي فتعخفيا بأنيا "       
كمدتسخة مغ التغيخات البشائية كالػضيؽية التي تدتيجؼ االستثسار كالتػضيف الكامل لئلمكانيات 

كالسػارد البذخية كالسادية الستاحة كتشسية ىحه اإلمكانيات كالسػارد بسا يحقق التػازف الجيشامي السدتسخ 
لسدتسخ ألسمػب حياة كمعيذػة بيشيا كبيغ الحاجات كالسذكبلت السجتسعية بسػا يحقق االرتقاء ا

 . 4"الشاس

 سادسًا: التشسية البذخية:

" تشسية الشاس مغ أجل الشاس  وليحا فيي، 5" عسمية تػسيع خيارات الشاس" تعّخف بأنيا      
 .6كبػساشة الشاس"

                                                             
 ظ .309المرجع السابك،ص 1-

 .89، ص1998اعٌة. الماهرة: مكتبة وهبه، عبد الباسط دمحم حسن، التنمٌة االجتم 2-

 .95،ص 1998عبد الباسط دمحم حسن، التنمٌة االجتماعٌة. الماهرة: مكتبة وهبه،  3-

 -94ف ، ص 1985سامٌة فهمً وآخرون، طرٌمة الخدمة االجتماعٌة فً التخطٌط االجتماعً،اإلسكندرٌة: المكتب الجامعً الحدٌث، ، 4-

95. 

م فاٌز ابو حلو، مدخل الى التخطٌط والتنمٌة االجتماعٌة، الماهرة: الشركة العربٌة المتحدة للتسوٌك والتورٌدات، ماجد حسنً صبٌح، مسل -
2010 ،30.

5  
.30المرجع السابك، ص -

6  
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خية لؤلمع الستحجة التشسية البذخية" بأنيا عسمية تػسيع القجرات البذ وقج عخف البخنامج اإلنسائي     
كاالنتفاع بيا، ، كمغ ىحا السشصمق فإف التشسية البذخية ليا جانباف األكؿ: يتسثل في تكػيغ القجرات 
عغ شخيق االستثسار في الرحة كالتعميع كالتجريب، كالجانب الثاني: االستفادة مغ ىحه القجرات بسا 

 .1يحقق الشفع لئلنداف"

 .2جيػد التشسية"" بأنيا تشسية تجعل رفاـية البذخ محػر كسا تعخف

 

                                                             االشار الشطخي لمبحث:

ماسمػ لمحاجات باعتبار االتجاىات الشطخية السفدخة لسػضػع البحث حيث اعتسج عمى نطخية أواًل:   
ذخرية اإليجابية السبجعة أف الفخد يحتاج إلى دافع إلحجاث التغييخ في ذاتو لسا ىػ أفزل، كتخمق ال

 كالسجركة لسا ليا مغ قجرات كإمكانيات لتصػيخىا، كىحا الجافع ناتج عغ احتياجات ممحة لحػ الفخد.

كألف تقجـ السجتسعات يعتسج عمى الفخد السدكد بالسعخفة، كالحؼ يدعى إلى تحقيق ذاتو مغ خبلؿ      
اس تقجـ السجتسعات بسا تستمكو مغ الخأس الساؿ ذات الجساعة التي يشستي إلييا في السجتسع، كليحا يق

البذخؼ كما لجيو مغ ميارات كإمكانات كخبخات متصػرة مبجعة كمشتجة بشاءة لمسجتسع، كقج أكضح 
البخنامج اإلنسائي لؤلمع الستحجة بأف التشسية البذخية بأنيا تيجؼ إلى تػسيع القجرات البذخية كاالنتفاع 

ياجات األفخاد لكي يتع تحفيدىع كدفعيع إلى تشسية مياراتيع كقجراتيع بيا، أؼ أنو يشبغي إدراؾ احت
إليجاد مدتػػ أفزل لحياتيع، كليحا فإف التشسية البذخية تيجؼ إلى جعل رفاـية البذخ محػر جيػد 

 التشسية.

 

 

 

                                                             
..14، ص2012سعد طه عالم، فرٌد أحمد عبد العال، التصادٌات التنمٌة البشري، الماهرة: مكتبة االنجلو المصرٌة،  -  

.14السابك، ص  المرجع -
1  

.15، ص 2013احمد عبد الرؤوف دروٌش، لضاٌا التنمٌة فً الدول النامٌة، االسكندرٌة: دار الوفاء،  -
2  
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 :نطخية الحاجات

بخز مسثميو بجأ في الخسديشات مغ ىحا القخف ضيػر محىب ججيج كىػ السشطػر اإلنداني كمغ أ    
، كُتعج مغ 1943ابخاىاـ ماسمػ ككارؿ ركجخز، حيث قجـ ابخاىع ماسمػ نطخيتو "تجرج الحاجات" عاـ 

أكثخ الشطخيات شسػاًل ؼيسا يتعمق بحاجات اإلنداف الخاشج الستستع برحة نفدية، كيسكغ أف نػجد 
 آراءه  في عخض لمسدمسات األساسية التي تشصمق مشيا الشطخية كىي:

داف خّيخ بصبعو كأؼ مطيخ غيخ ذلظ ىػ حالو شارئة كىي مطيخ مخضي يسكغ التخمز اإلن -1
 مشو.

 اإلنداف حخ في اختيار سمػكو كقخاراتو، كىػ يسمظ اإلرادة ألنو يسمظ الػعي. -2

 يدعى اإلنداف دائسا نحػ الشسػ باتجاه األفزل. -3

أؼ أف لكل فخد مجاال إدراكيا اإلنداف يسمظ خبخات خاصة بو، كيجركيا كفق شخيقتو الخاصة،  -4
 .1يختمف عغ اآلخخيغ، كيتأثخ سمػؾ الفخد بيحا السجاؿ اإلدراكي

إف لمفخد حاجات متعجدة كمختمفة كمصمػب مشو اشباعيا، كيتحكع في إشباعيا ضخكؼ متعجدة  -5
ذاتية كبيئية مسا يرعب إشباع كل ىحه الحاجات دفعة كاحجة، كاليجؼ جعل الفخد في حالة تييئة 

 لمصاقة.

إف الحاجات تتجاخل ؼيسا بيشيا فحاجة اإلنداف ال تختفي كال تتػقف عغ اإلشباع...فميذ ىشاؾ  -6
 إشباع كمي لمحاجات كإنسا جدئي.

البذخ متساثمػف في األساس رغع أنيع يدمكػف شخقا شتى نحػ نفذ اليجؼ، كالغايات مذتخكة  -7
 رغع اختبلؼ الصخؽ لتحؿيقيا.

ترمة ال تتػقف أبًجا، كىي عسمية معقجة، كالبيئة بكل مكػناتيا تمعب دكرا في الجافعية عسمية م -8
 تذكيل الدمػؾ.

                                                             
1

 .25ف،  ص1998موسً جبرٌل، نزٌهة حمدي، التكٌف والرعاٌة الصحٌة. األسكندرٌة: المكتب الجامعً الحدٌث،  - 
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البذخ ال يذعخكف باالكتفاء أك اإلشباع الكامل أبًجا، كتبجك الحاجات ككأنيا مشتطسة في شكل  -9
 متدمدل كفقًا لؤلىسية.

 لحياة.تسثل الخغبات لجػ اإلنداف دكافع لتحقيق حاجات كأىجاؼ في ا -10

 : 1لقج انصمقت  نطخية الحاجات لساسمػ مغ مجسػعة مغ السختكدات اعتبخت كسدمسات تسثمت في   

 كيعشي األخح بشطخة كمية لمحاجات فالذخز كل كليذ فقط جدء. أواًل: مبجأ الكمية:

جػىخه ىػ كتعشي األخح بشطخة ديشامية الحاجات الستغيخة كالستصػرة فالدمػؾ في  ثانيًا: مبجأ الجيشامية:
 سمػؾ متعجد الحاجات، حيث إف أؼ سمػؾ يسكغ أف يذبع حاجات كثيخة في ذات الػقت.

كيقػـ عمى األخح بشطخة الػضيؽية الجيشامية لشطاـ الحاجات اإلندانية التي تتججد  ثالثًا: مبجأ الػضيفية:
 نداف.في مبجأ التراعج اليخمي لمحاجات أك الديصخة الحؼ تعسل بو الحاجات كشطاـ في اإل

كسا تبشى ماسمػ مفيػـ التراعج اليخمي لتشطيع الحاجات كي ييدخ فيع نطاـ الحاجات كعسميا       
السخكب، كليحا يعشي السفيػـ أف الحاجة ذات السدتػػ األرقى       ال تطيخ حتى يتع إشباع حاجة 

ا فييجؼ إلى إشباع أخخػ أكثخ غمبة كسيصخة، فالحاجة التي يتع إشباعيا ال ُتعج حاجة بعج إشباعي
حاجات أخخػ مجفػعًا ليا، كبالخغع مغ أف ماسمػ يؤكج عمى كمية الفخد إال أنو يترػر الحاجات مختبة 

كفقا لشطاـ ىخمي يستج مغ أكثخ الحاجات أىسية كىي الحاجات الفديػلػجية إلى أكثخىا نزجا 
 كإندانية مغ الشاحية االجتساعية الشفدية. 

في ستو مدتػيات ىخمية تبجأ مغ قاعجة اليـخ بالحاجات األكلية يرشف ماسمػ الحاجات    
البيػلػجية، ثع يمييا حاجات األمغ تع حاجات الحب كاالنتساء، ثع حاجات تأكيج الحات ثع حاجات 

 .2تحقيق الحات

: فيي حاجات مدتقمو ندبيا كتختبط بأجيدة عزػية داخل جدع اإلنداف أواًل: الحاجة الفديػلػجية
 حاجة الصعاـ كالساء كاليػاء كالجشذ كالجؼء كتعتبخ أقػػ مجسػعات الحاجات جسيعًا. كتتسثل في

                                                             
1

 .16-15، ص1979ز ولٌاسها. الماهرة: مكتبة االنجلو المصرٌة، ابراهٌم لشموش، طلعت منصور، دافعٌة االنجا - 
2

 .111، ص2009حمدي على الفرحاوي، نظرٌة الركائز االربعة للبناء النفسً. عمان: دار الصفاء،  - 
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: تعج مغ الحاجات االجتساعية كتتسثل في تجشب األخصار ثانيًا: الحاجة  إلى األمغ  واالستقخار 
الخارجية أك أؼ شيء قج يؤدؼ الفخد كالتي تشسػ مع الفخد مشح الرغخ  يعتبخ مغ الحاجات الشفدية 

كالتي تثيخ التػتخ لجػ الفخد يذبع مغ خبلؿ التشذئة األسخية، كباستسخار كنسػ الفخد كانتقالو مغ مخحمة 
إلى أخخػ يشسػ معو الذعػر باألمغ كالصسأنيشة كحيغ يحتظ بالخفاؽ كيتعامل معيع  فإحداسو باألمغ 

عمى تذكيل شخرية معيع يعتسج عمى إشباع ىحه الحاجة  في التشذئة األسخية الرحيح مسا تداعج 
 .1صحية متػافقة لمسعيار االجتساعي الدائج في السجتسع

تعج مغ أىع الحاجات الجافعية لمدمػؾ اإلنداني أؼ أنو بحاجة إلى بشية اجتساعية صجيقة كدكدة      
 كأف يذعخ الفخد بأف اآلخخيغ يحبػنو كيحتخمػنو مسا يعشي القبػؿ االجتساعي لو.. 

كيعج مغ الحاجات الشفدية التي تتدع بالحب كالتػاد كالتعاشف  لحب واالنتساء:ثالثًا: الحاجات إلى ا
كاالىتساـ الحؼ يبجأ عادة مغ األسخة، فيي حاجاتو التي تشسػ عغ رغبو الفخد في االرتباط باآلخخيغ 
كقبػلو اجتساعيا بالتفاعل السدتسخ معيع بالتعاكف كالتدانج مع اآلخخيغ. إف استخجاـ مفيػـ التػاد 

كاالنتساء "يعشى السذاركة الػججانية فيي حاجة تشسػ عغ االئتبلؼ مع اآلخخ بالتعاكف الستبادؿ في 
 إشار مغ االندجاـ كالرجاقة كالسحبة". 

يعج مغ الحاجات االجتساعية التي تحقق عبلقات لمفخد  رابعًا: الحاجة إلى التقجيخ واالحتخام:
د متستع بسيارات التػاصل كتقبل اآلخخ، كسا يشبغي أف بالتػاصل باآلخخ، كليحا يفتخض أف يكػف الفخ 

يحتـخ كيقجر اآلخخ مسا يشعكذ إيجابا بتقجيخه لحاتو كلآلخخ، كبالتالي يحطى بسكانو اجتساعية في 
السجتسع، كفي ىحا السدتػػ مغ الحاجات تشقدع إلى قدسيغ حيث يختبط القدع األكؿ  بالخغبة في 

كاالستقبللية كالحخية، بيشسا يكسغ الثاني في اكتداب تقجيخ اآلخخيغ لو القػة كاإلجادة، كالثقة بالشفذ 
 .2كاالعتخاؼ بو كسكػف فعاؿ في السجتسع

فيي حاجة نفدية تشسػ عغ حاجة الفخد في تكتيف شاقاتو  خامدًا: الحاجة إلى تحقيق الحات:
تبط باإلنجاز كالتحريل كإمكاناتو كاستعجاده في اإلنجاز كاالبتكار كبسا يحقق لو الشجاح، كليحا يخ 

                                                             
 .232، ص2001فوزي دمحم جبلً، علم النفس العام. االسكندرٌة: المكتب الجامعً الحدٌث،   1 -

2
 .54، ص2011علم النفس االداري. العراق: دار الحامد، سامً محسن الختاتنة،  - 
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كالتعبيخ عغ الحات، كبالتالي في ىحا السدتػػ يكػف الذخز مبجعًا كمشتجًا، فيي حاجات يكتدبيا 
 . 1اإلنداف كيتعمسيا بالتشذئة االجتساعية

حاجة نفدية، كىػ عبارة عغ دافع الحرػؿ عمى األشياء السفيجة   سادسًا: الحاجة إلى التسمظ:
اجة إلى التسمظ يكتدبيا اإلنداف مغ بيئتو التي يعير فييا فيتعمع أف لو حق كالجحابة كاقتشائيا كح

تسمظ بعس األشياء، كىشا يكسغ دكر التشذئة األسخية في تعميع الفخد ماىي مستمكاتو الخاصة 
كمستمكات غيخه، ككيؽية الحفاظ عمييا كال يتعجػ عمى مستمكات اآلخخيغ، كىي بحلظ تعمسو نسط 

، كيسيل معطع العمساء  إلى اعتبار دافع التسمظ دافعا 2إلى األمانة كاحتخاـ اآلخخيغ سمػكي يجفع دائسا
نفديا مكتدبا يتع إشباعو في إشار التشذئة االجتساعية كالبيئية، كيراحب إشباع دافع التسمظ شعػر 

باألمغ أؼ يخجـ الجافع لؤلمغ االقترادؼ أك عجـ االحتياج لمغيخ، كيخجـ أيزا شعػر اإلنداف 
 .3بالحفاظ عمى ذاتو

كىي حاجة ثقاؼية، يدسى بالفزػؿ أؼ ميل الفخد إلى   سابعًا: الحاجة إلى االشبلع والسعخفة:
اكتذاؼ معالع البيئة السحيصة كمحاكلة التعخؼ عمى كل ما ىػ غامس     أك مدتتخ، فيي حاجة 

في التعمع كتحريل  مكتدبة يتعمسيا، كيداعج إشباع حب االستصبلع عشج الفخد عمى تشسية رغبتيع
السعخفة كيػدؼ إلى الذعػر باألمغ في عبلقاتو بسغ حػلو  كيديج مغ فيسو لشفدو كلمبيئة مغ حػلو، 

فتشسػ ثقتو بالشفذ كباآلخخيغ، كسا يداعج عمى تشسية الحكاء كالقجرات اإلبجاعية، كالثقة بالشفذ 
 .4كيؤدؼ إلى التػافق الحدغكالشزػج االجتساعي، كالسثابخة كالتفػؽ  في التحريل الجراسي، 

يختبط باالستعجاد الفصخؼ لجػ اإلنداف في التعمع ذلظ الحؼ يسثل ركيدة مغ ركائد  البشاء الشفدي     
كيشتسي إلى القابميات السعخؼية في اإلنداف لكشو يتأثخ في تشسية كاستثارتو كسبل إشباعو بتشذئة الفخد 

 االجتساعية، كمثيخات البيئة حػلو.

ف دافع الفخد إلى االستدادة السعخؼية ناتجة مغ تشافخ السعمػمات كفي إشباعيا يحجث التشاسق كأل    
كاالندجاـ السعخفي مسا يؤدؼ بالفخد إلى تشسية استعجاداتو العقمية كالسعخؼية كتحقيق ذاتو، ألف بالسعخفة 
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 .16، ص1979ابراهٌم لشموش، طلعت منصور، دافعٌة االنجاز ولٌاسها. مرجع سابك،   
2

 .230-229، ص 1990مجدي احمد دمحم عبدهللا، علم النفس العام. االسكندرٌة: دار المعرفة الجامعٌة،  - 
3

 .136-135، ص2009ائز االربعة للبناء النفسً. مرجع سابك، حمدى على الفرحاوي، نظرٌة الرك - 
4

 .93، ص2009وداد الموصلً، حسٌن عبد الغنً محمود، الصحة النفسٌة. عمان: دار زهران،  - 
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يصخة كالتأثيخ كتبؤ مخكد يستمظ الفخد بعس مرادر القػة السادية كالسعشػية التي تسشحو القجرة عمى الد
 .1اجتساعي مبلئع في السجتسع

الحاجة إلى اإلنجاز مغ الحاجات الفخدية اليامة، كيقرج باإلنجاز ىػ   ثامشًا: الحاجة إلى اإلنجاز:
سعي  الفخد الستػاصل كجيػده السكثفة لمحرػؿ أك السحافطة  عمى السكانة العالية كالتي يحجدىا 

 مع قجراتو كإمكاناتو كاستعجاداتو في الشذاط أك العسل الحؼ يسارسو.بسدتػػ مغ الصسػح يتشاسب 

فاإلنداف  الدػؼ دائسا مغ خبلؿ عسمو يحجد لشفدو مدتػػ مغ الصسػح يتشاسب مع قجراتو العقمية     
كاستعجاداتو كإمكاناتو السختمفة، كلمػصػؿ إلى ىحا الصسػح يقػـ ببحؿ الجيج الستػاصل كاألنذصة حتى 

ازًا معيشًا مسا يجفعو إلى السديج مغ الجيج لتحقيق اليجؼ الشيائي، كمغ خبلؿ فذمو يبحث يحقق إنج
عغ مػاشغ الزعف ليتخصاىا كيرل أيزا إلى ىجفو، ككل ىحه االنذصة التي يبحليا ىي بيجؼ 

تحقيق كإشباع حاجة اإلنجاز كالتي تعج ميسة ألنيا تؤدؼ إلى تأكيج الحات، ألف نجاح الفخد في عسمو 
كػف باالبتكار كاإلبجاع كالػصػؿ إلى تأكيج الحات كتقجيخىا مسا يجفعو إلى مديج مغ اإلنجاز كنجاح ي

 .2أكبخ

كالحاجة إلى اإلنجاز ُتعج مغ الحاجات البذخية السعقجة كالسخكبة تتدع بالصسػح كالستعة في      
بة كالتحكع في األفكار السشافدة كاالستقبلؿ، كتفزيل السخاشخة  كالحخص عمى تحقيق األشياء الرع

مع حدغ تشاكليا كتشطيسيا فيػ يكتدب في مخاحل العسخ السبكخة كيجعع باستحداف األسخة كالسجتسع 
لمشجاح أك العقاب لمفذل، لحلظ  يطل ثابتًا في شخرية الفخد خبلؿ مخاحل عسخه التالية كيكػف لو قػة 

مختمف السجاالت كاالستعجاد لمتعاكف مع  محخكة كمػجية لدمػكو، كبحلظ يتدع بالقجرة عمى التفػؽ في
اآلخخيغ مسا يديج مغ انتسائو لمجساعة كتساسكيا مسا يشعكذ عمى ازدىار السجتسع كتقجمو اجتساعيًا 

كاقتراديًا، فيػ مفيػـ يجفع الذخز إلى الشذاط كالعسل كاإلنجاز، كلتجريب السيارات كتشسية القجرات، 
تفػؽ كالذعػر بالكفاءة كمغ تع الحرػؿ عمى تقجيخ اآلخخيغ، كاكتداب الخبخات كتحقيق الشجاح كال

كتحسل السدؤكليات كاتخاد القخارات كجػدة أدائو كإنجاز كاجباتو كاألنذصة ذات أىسية ليشاؿ التقجيخ 
 كاالعتخاؼ.
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 .142-134ص ،2009، مرجع سابكحمدى على الفرحاوي، نظرٌة الركائز االربعة للبناء النفسً.  - 
2
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يشذأ الجافع إلى اإلنجاز عغ حاجات مشيا الدعي كراء التفػؽ، كتحقيق األىجاؼ الدامية الشجاح     
ياـ، كمغ أىع معػقات اإلنجاز تػقع الفذل كمذاعخ اليأس كفقج الثقة بالشفذ، حيث عخؼ في الس

ىشخؼ مػراؼ  الحاجة إلى اإلنجاز "أف نتغمب عمى الرعػبات كأف نسارس القػة كأف ندعى إلى أف 
أؼ أف شجة الحاجة إلى اإلنجاز تطيخ مغ  1نقػـ بذيء صعب عمى نحػ شيب كسخيع بقجر اإلمكاف"

ي الفخد الؿياـ بأعساؿ الرعبة بإتقاف كميارة، كسا يتزسغ تخصي الفخد لسا يقابمو مغ خبلؿ سع
عؿبات ككصػلو إلى مدتػػ مختفع مغ اإلنجاز، كليحا فيي تعشي أف يحتل الفخد مكانًا في السجتسع 

 مقبػاًل.

لجػ  كآخخ الحاجات أىسية  في مجرج ماسمػ ىي الحاجات  الفيع كالسعخفة فيي حاجات تػلج     
، كما 2الفخد باستقبلؿ إمكانياتو كقجراتو في االستدادة بالسعخفة كىحه رغبة تقع في قسة السجرج اليخمي

تقجمو مغ إضافة إلى قجرة اإلنداف في التعامل مع الحياة كضخكب التججد بسا يكفل تشطيع الحياة 
دؼ إلى تذكيل أساليب الدمػؾ االجتساعية كانتذار الثقافة اإلنتاجية كتشسية الذخرية الثقاؼية بسا يؤ 

 اإلنتاجي. 

كألف الحاجة ىي افتقاد الكائغ لذيء معيغ ذا أىسية فيي نقصة البجاية في إثارة دكافع الكائغ الحي     
 .3كالتي تجفع لبحؿ الجيج كالصاقة في االتجاه الحؼ يحقق اإلشباع

لفديػلػجية باعتبارىا فصخية كبسا أف جسيع األفخاد يذتخكػف في بعس الحاجات كخاصة مشيا ا     
مػركثة إال أف باقي الحاجات يكتدبيا األفخاد مغ البيئة السحيصة بو مسا تعصي الخرػصية لكل فخد 
بسا يستاز بو الفخد مغ ميارات كإمكانيات يتسيد بيا عغ اآلخخيغ ككمسا سعى الفخد في تدكيج مياراتو 

 قف كالقجرة عمى التعامل معيا كفقا لحلظ.كإمكانياتو كمعارفو أزداد تسيدًا كادراًكا لمسػا

كعمى الخغع مغ كجػد اختبلؼ في تحجيج مفيػـ الحاجة كتختيب كترشيف ىحه الحاجات ككضيفة     
السجتسع األساسية مقابمة كمحاكلة إشباع الحاجات ألنيا مغ أسباب تشطيع اإلندانية في السجتسعات، 

ات إلى حاجات أكلية كأخخػ ثانػية، فيي تذتخؾ في كقج صشف بخنامج األمع الستحجة لمبيئة الحاج
مجسػعة مغ الخرائز باعتبارىا متعجدة كمتشػعة إال أف أساسيا الجافع الحؼ يجفع اإلنداف إلى 
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إشباعيا، كيعج تقجيخ الحاجات مغ السخاحل األكلى لتخصيط بخامج تشسػية أك خجمات تذبع كتخضي 
خبلؿ جسع بيانات عغ احتياجات أفخاد السجتسع، كعغ  ، كيسكغ تحجيج حاجات السجتسع مغ1اإلنداف

مرادر الستاحة في السجتسع، مثبل معمػمات ؼيسا يخز قصاع الرحة كمغ ىحه البيانات التعخؼ 
عغ اإلحرائيات التي تتعمق بسعجؿ الػؼيات، كندبة اإلصابة باألمخاض الستػششة في السجتسع مسا 

تي يحتاجيا السجتسع لتػفيخ الخعاية الرحية ألفخاده مغ يتختب عمييا تػفيخ االحتياجات الرحية ال
، إذ يعتبخ قصاع الرحة مغ القصاعات التي ليا 2تػفخ السدتذؽيات كاألدكية كالتصعيسات كغيخىا

نريب مغ التخصيط كالدياسة العامة لمجكلة، ككحلظ قصاع التعميع كالحؼ يدتيجؼ تشسية السعخفة 
 و كإتاحة الفخص كالخيارات أمامو، فيػ ُيعج مغ الحاجات االساسيةكالػعي لحػ اإلنداف لتشسية ميارات

 لمفخد كالسجتسع الحؼ يعكذ مجػ تقجـ السجتسع كرؾيو.

 االجتساعية لقصاعات التعميع والرحة في ليبيا: اتالدياسثانيًا: 

 الدياسة االجتساعية لمتعميع في ليبيا: -1

دًا مغ مختكدات التشسية باعتبارىا تقػـ أساسًا عمى يعج التعميع مغ الحاجات األساسية لمفخد كمختك     
تشسية العشرخ البذخؼ، كالتعميع ُيعج الخكيدة كالسشصمق لتصػيخ العشرخ البذخؼ لتحقيق التشسية البذخية، 
حيث إف شاقات الفخد كقجراتو كنذاشو تشسػ كتتصػر بإيجابية مغ خبلؿ العسمية التعميسية، التي تكدب 

ي ميارات التفكيخ العمسي كالقجرة عمى تحميل السعمػمات كإتخاذ القخارات  خبلؿ الفخد القجرات كتشس
السخاحل العسخية كسا ُيعج السؿياس الثاني الحؼ بو يسكغ إجخاء الؿياس لسدتػػ التشسية البذخية لسا 

 لمتعميع مغ أىسية في تكػيغ قجرات الفخد كتػسيع الخيارات.                

 لتعميع في ليبيا عمى األسذ التالية:لحا ارتكدت سياسة ا

التعميع ىػ األداة الفاعمة إلعجاد القػػ البذخية الزخكرية لتحقيق التشسية االقترادية ك  -1
 االجتساعية.
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، ص 1998طلعت السروجً، رٌاض حمزاوي، سٌاسات الرعاٌة االجتماعٌة والحاجات االنسانٌة. دار الملم: االمارات العربٌة المتحدة،  - 

133-132. 
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 .41ابراهٌم الزروق الشرٌف، الرعاٌة االجتماعٌة. المكتبة العربٌة للكتاب، ص - 
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إف السعخفة ىي أداة اإلنداف لمتشسية كاإلبجاع كاالستثسار مغ خبلؿ ما أتيح لو في الحياة مغ  -2
 خيارات كفخص.

ميع ىػ استثسار في الخأس الساؿ البذخؼ كاالجتساعي، كالبجيل إف االستثسار في مجاؿ التع -3
 األفزل لمسػارد الصبيعية غيخ الستججدة.

التعميع أداة التشسية في السجتسع بيا يتسكغ مغ إشباع احتياجاتو كمػاجية مذكبلتو كإحجاث التقجـ  -4
 الحزارؼ.

ػػ العالسي سػاء االقترادية إف التعميع ىػ الدبيل إلى الػعي بالتغييخات التي تحجث عمى السدت -5
 .1أك الدياسية أك االجتساعية كالثقاؼية

كسا ييجؼ التعميع في ليبيا إلى تسكيغ الصبلب مغ فيع الؿيع االسبلمية السدتسجة مغ القخآف الكخيع     
كالدشة الشبػية، تسكيغ الصالب مغ اكتداب القجرات السشاسبة مغ السعارؼ كالسيارات كالؿيع الثقاؼية 

الجتساعية التي تمبي احتياجاتو كتحقق شسػحات السجتسع الحزارؼ، كتػفيخ فخص التعميع لمجسيع كا
كمداعجة الصبلب عمى اختيار التخرز الحؼ يتفق مع ميػليع كقجراتيع، كيمبي احتياجات السجتسع 

ل العمسي في تحقيق التشسية البذخية، كدعع كتػفيخ أنساط ججيجة مغ التعميع، كإكدابيع ميارات التحمي
لسػاكبة مدتججات التقشية الحجيثة، كتشسية ركح السبادرة كاالبتكار كتسكيغ الصبلب مغ استخجاـ مرادر 

متشػعة مغ السعخفة، كتسكيغ الصبلب مغ فيع مبادغ األمغ كالدمع االجتساعي كحقػؽ اإلنداف 
عة الجكلية كتذجيعيع عمى بشاء مجتسع الحػار كالتدامح بإدراؾ حقػؽ مجتسعيع ضسغ السجسػ 

 .       2كاالعتداز بأمتيع كدكرىا في بشاء الحزارة اإلندانية

 نطام التعميع في ليبيا يشقدع إلى السخاحل التعميسية التالية: 
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جنٌف  47والثمافة والعلوم، تطور التعلٌم فً الجماهٌرٌة، التمرٌر الوطنً الممدم الى مؤتمر التربٌة الدولً، الدورة  اللجنة الوطنٌة للتربٌة - 

 .10-9م، ص2004، طرابلس 8-11/9/2004
2

-25، جنٌف 48ورة اللجنة الشعبٌة العامة للتعلٌم، تطوٌر التعلٌم، التمرٌر الوطنً للجماهٌرٌة الممدم الى مؤتمر التربٌة الدولً، الد - 

 .6-5، ص28/11/2008
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مخحمة رياض األشفاؿ يمتحق بيا األشفاؿ مغ سغ الثالثة كحتى الخامدة كتعج مخحمة إعجاد  -1
شالبا ،  39ـ  1969/1970لسمتحقيغ في سشة كتجييد لمسخحمة اإلبتجائية إذ بمغ عجد الصبلب ا

 . 1شالبا 10429 1998/1999، كفي سشة 16000ـ بمغ عجدىع 1986/1987كفي سشة 

ـ ما مجسػعو 1970/ 1969مخحمة التعميع األساسي حيث بمغ عجد الصبلب السمتحقيغ سشة  -2
ـ بمغ 1995/1996بمغ شالبًا،  سشة 1174586ـ 1989/1990شالبا كفي سشة  347162

 شالبًا، كتشقدع  ىحه السخحمة إلى:  11603152ـ بمغ 1998/1999، كفي سشة 1364900

السخحمة اإلبتجائية كتدتغخؽ ىحه السخحمة فتخة ست سشػات مغ التعميع كتبجأ عشجما يكػف  -
 الصفل في سغ الدادسة.

السخحمة اإلعجادية تدتغخؽ ثبلث سشػات مغ التعميع كتشتيي بسشح الصالب شيادة إتساـ  -
لجراسة اإلعجادية ...كتعتبخ مخحمتي التعميع اإلبتجائي كاإلعجادؼ تعميع إلدامي كذلظ بسػجب ا

 .3ـ1975القانػف الرادر في عاـ 

مخحمة التعميع الستػسط حيث بمغ  عجد الصبلب السمتحقيغ كفقا لمشذخة اإلحرائية لدشة  -3
، كفي 8304(ـ 1969/1970 ذكػر كإناث4) 64018 (ـ حيث بمغ عجد الصبلب 83/1984

، كفي سشة )278114(ـ بمغ  1995/1996، كفي سشة )113683 (ـ بمغ1990/1991سشة 
 شالبا ، كتشقدع ىحه السخحمة إلى : )244070(ـ بمغ 1998/1999

السخحمة الثانػية: كتدتغخؽ ثبلث سشػات، كيذتخط أف يكػف الصالب متحرل عمى الذيادة  -
شيادة ثانػية، التي تعج ضخكرة لجخػلو  اإلعجادية، كتشتيي ىحه السخحمة بحرػلو عمى

 .5لمسخحمة الجامعية أك السعاىج العالي

                                                             
1

 الطبعة مصراتة،: للنشر الجماهٌرٌة دار .1999-1969صبحً دمحم لنوص وآخرون، التحوالت السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة  -

 .509، ص 1429 الثانٌة،
2

 .511المرجع السابك، ص  -
3

 .44مرأة فً الجماهٌرٌة المساواة مع االختالف. ص، ال2006الهٌئة العامة للمعلومات، تمرٌر التنمٌة البشرٌة   -
4

  الدراسً للعام العامة الثانوٌة المرحلة الثالث المسم االحصائٌة النشرة التربوي االحصاء لسم والمتابعة للتخطٌط العامة االدارة التعلٌم امانة -

 .2،مصدر سابك، ص 1983/1984
5

 1979 نوفمبر طرابلس والتعلٌمٌة الصحٌة الخدمات لطاعً فً دورها على التركٌز مع بٌالٌ فً التنمٌة فً المرأة دور، التخطٌط امانة -

 20ص 
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الثانػيات التخررية كمجتيا أربع سشػات تدتيجؼ إكداب الصبلب حخفة تسكشيع مغ  -
 .1دخػؿ سػؽ العسل مع تأىميو لمجراسة في مخاحل تعميسية عميا

شي كضعت الدياسة التعميسية في إشارىا كؼيسا يتعمق  بالتخكيد عمى العمػـ كالتعميع السي       
مغ مخخجات الذيادات اإلعجادية إلى مجخبلت التعميع الثانػؼ العاـ الحؼ %50السػسع بحيث يتػجو 

مغ مخخجات الدشة األكلى لمسخحمة  %75يؤدؼ إلى مجخبلت السخحمة  الجامعية عمى أف يتع تػجيو 
إلى القدع األدبي، أما  %25ػجيو باقي الشدبة الثانػية لمجراسة في القدع العمسي، في حيغ يتع ت

مغ مخخجات السخحمة اإلعجادية فيتع تػزيعيع عمى تخررات التعميع %50بخرػص ما ندبتو 
 .2السيشي بسا في ذلظ معاىج السعمسيغ

كألف مغ سياسة التعميع في ليبيا االىتساـ بالتعميع العالي كذلظ بيجؼ تصػيخ إمكانياتو بسا يتسذى     
لتقجـ العمسي كالتقشي كلتػفيخ اإلشارات الستعمسة كالسجربة تجريبا عاليا مسغ يحتاج إلييع لتحقيق مع ا

 التشسية االقترادية كاالجتساعية برػرة سخيعة كمثالية كيشقدع التعميع العالي إلى:

التكػيغ السيشي يعج ذات أىسية في ليبيا كخصة التعميع  السعاىج والسخاكد السيشية العميا: -
نت نتيجة لمحاجة السمحة لمعشاصخ الفشية السجربة تجريبا عاليا، ليحا خررت لو ميدانية كا

كاؼية لتدييخه كتصػيخه كيشقدع إلى ثبلثة أقداـ كىي السعاىج العميا إلعجاد السعمسيغ، السخاكد 
 السيشية، السعاىج الرحية العميا.

ـ إال أف البحث العمسي 1955اـ يعػد إنذاء أكؿ جامعة ليبية ع مخحمة التعميع الجامعي: -4
كالجراسات العميا لع يكغ ليا مكاف في الجامعات الميبية إال في الدشػات األخيخة كذلظ لحخص السجتسع 
الميبي عمى أف تقػـ الجامعة كالجامعات التي تأسدت ؼيسا بعج بأداء كضيفة التجريذ كالتعميع قبل كل 

لجػ % 99ك % 95األشخ الفشية في الببلد بيغ الخجاؿ  شيء لتتسكغ مغ تأميغ الحاجة الستدايجة مغ 
ـ تقديع الجامعة الميبية إلى جامعة شخابمذ في 73/1974الشداء...كليحا نجج أنو قج تع في العاـ 

، فكاف عجد الصبلب في ىحه الجامعات مغ 3مجيشة شخابمذ، كجامعة قاريػنذ بسجيشة بشغازؼ 
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 .515، ص مصدر سابك.1999-1969صبحً دمحم لنوص وآخرون، التحوالت السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة -
2

،  1979 نوفمبر طرابلس والتعلٌمٌة الصحٌة الخدمات ًلطاع فً دورها على التركٌز مع لٌبٌا فً التنمٌة فً المرأة دور التخطٌط، امانة -

 .20ص مصدر سابك
3

 .23، صالمصدر السابك -
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.إال أنو قج أصبحت عجد 79/19801عاـ  )16173(ـ إلى 78/1979شالبًا عاـ  )14112(
قدسًا عمسيًا في العاـ الجامعي  553كمية   ك  86جامعة تحتػؼ عمى  14الجامعات 

 عزػ ىيئة تجريذ. )5514(ك   شالبًا   )165376(ـ كبيا 1998/1999

مة سابقا كانت الجامعات الميبية تعاني نقز في تأميغ األشخ العمسية البلز  :الجراسات العميا -5
 لمتجريذ فقج اتخحت ليبيا إجخاءات لتأميغ ىحه األشخ كذلظ باتباع شخيقتيغ متػازييغ ىسا:

 االىتساـ ببخامج الجراسات العميا بالكميات الجامعية في الجاخل. .1

 التخكيد عمى اإليفاد لستابعة الجراسات العميا خارج الببلد. .2

ية خاصة بالجراسات العميا فدشت ليا ـ عشا 1979فأكلت لحلظ الجيات السخترة في شيخ مايػ     
التذخيعات كالسبلكات الخاصة بيا، كاعتسجت خصة مالية خاصة ليا، كسا عسمت الجامعات الميبية 

عمى ابخاـ عقػد لبخامج التعاكف العمسي مع مختمف الجامعات في العالع... حيث بمغ االنفاؽ الدشػؼ 
شار ليبي كىحا عكذ مجػ االىتساـ بتكػيغ مميار دي 16ـ مبمغا فاؽ 1978عمى السػفجيغ  عاـ 

 .2األشخ الستخررة العميا

 وعميو فإن الدياسة العامة لمتعميع في ليبيا تيجف إلى:

 القزاء عمى أمية القخاءة كالكتابة ككحلظ محػ األمية السيشية لجسيع أفخاد السجتسع.  -1

 رة مؤسدات السجتسع.تشسية السػارد البذخية كتكػيشيا بالذكل الحؼ يجعميا تداىع في إدا -2

 .3اتخاذ اإلجخاءات البلزمة لسعالجة الفاقج في جسيع مخاحل التعميع  كالتجريب -3

االستسخار في نذخ التعميع األساسي كالثانػيات التخررية كالثانػيات السيشية كتصػيخ مشاىج  -4
 الحفع.كشخؽ التجريذ كالتكػيغ لتشسية القجرة عمى التحميل كالتقييع كاإلبجاع بجؿ اإلحاشة ك 
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 تونس تحلٌلٌة دراسة 80-79 العربً الوطن فً العلمً التطور ، والمعلومات التوثٌك ادارة ، والعلوم والثمافة للتربٌة العربٌة المنظمة -

 .25، ص1981
2

 .27-26-25ص  المرجع السابك، - 
 .507ص،مصدر سابك  .1969/1999صبحً دمحم لنوص وآخرون، التحوالت السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة  -3
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تصػيخ كمػاءمة السخخجات التعميسية  السيشية كاألكاديسية مع متصمبات سػؽ العسل تجريجيا   -5
مغ خبلؿ تذجيع الفخكع ذات اإلختراصات العمسية العامة كإدارة األعساؿ كالسعمػماتية 

 كغيخىا التي تؤىل الستخخج لمتعامل عمى جبية تقشية كاقترادية كاسعة.

الجامعات كالسعاىج العميا كالفشية بسباشخة العسل إال بعج الحرػؿ  عجـ الدساح لغيخ خخيجي -6
. كإنذاء جياز تكػف ميستو تشديق كتخصيط عسمية نقل التقشية مغ الخارج  عمى التجريب البلـز

ككضع سياسة العمػـ كالتقشية في ليبيا كيذخؼ عمييا كيشدق بيغ مختمف الييئات العمسية 
 .1كػادر مغ العمساء كالباحثيغ الميبيغكمؤسدات البحػث كتعسل عمى خمق 

 الدياسة االجتساعية لمرحة  في ليبيا : -2

تعج الرحة مغ الحاجات األساسية لئلنداف كمختكدًا لمتشسية البذخية باعتبار أف الفخد أساس       
لسشاسبة التشسية كالتي بو  كمغ أجمو تحقق التشسية، فإف الدياسة الرحية تيجؼ لتقجيع الخعاية الصبية ا

لجسيع السػاششيغ كتػضيف كل اإلمكانيات كالسػارد الستاحة لتقجيع الخجمة الصبية السشاسبة لمجسيع، 
باعتبارىا السؿياس األكؿ لمتشسية البذخية كالتي تذجع الدياسة الرحية باالىتساـ بالرحة الػقائية مع 

 رفع كفاءة الخجمات كالتدييبلت الرحية كالعبلجية.

ليبيا إنجازات كبيخة في مجاؿ الخعاية الرحية كالشيػض بالخجمات الرحية العامة كقج حققت      
كتصػيخىا مسا يشعكذ عمى الفخد كالسجتسع كمغ تع الشسػ االقترادؼ كاالجتساعي لمسجتسع، كلقج بجأ 

بسعجؿ نسػ سشػؼ  % 86.7ـ بديادة في األسّخة ترل إلى 1970/1979التصػر ممحػضا مشح سشة 
 . 2  %7.2قجره 
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 137/139. الجزء األول،  ص  1981/1985اللجنة الشعبٌة العامة للتخطٌط، خطط التحول لسنة  - 
2

 نوفمبر طرابلس،. والتعلٌمٌة الصحٌة الخدمات لطاعً ًف دورها على التركٌز مع لٌبٌا فً التنمٌة فً المرأة دور التخطٌط، امانة - 

 .16، مصدر سابك،  ص1979
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 : 1وليحا فإن الدياسة العامة لمرحة في ليبيا  تتسثل في اآلتي

اتخاذ الػسائل التشطيسية كاإلدارية كالتذخيعية التي تكفل التخابط بيغ الخجمات الرحية  -1
كالخجمات األخخػ ذات العبلقة السباشخة  كالسكسمة ليا مثل خجمات التغحية كاإلسكاف كحساية 

 العامة كتػفيخ األمغ الرشاعي كغيخىا.البيئة كمخاؾبة السحبلت 

تػفيخ الخجمات الرحية كالخفع مغ مدتػاىا كسا ككيفا لمػصػؿ إلى معجالت مثمى تشافذ بيا   -2
 الجكؿ األخخػ في عجد االسخة كالسشذآت  كالسخافق الصبية كالفئات الصبية السختمفة كغيخىا.

ا كالػقائية بيغ مشاشق ليبيا مع إعصاء أكلػية مخاعاة عجالة تػزيع الخجمات الرحية العبلجية مشي -3
 تمظ الخجمات لمسشاشق الشائية.

 التخكيد عمى مذخكعات الرحة الػقائية بتحريغ مختمف األفخاد في السجتسع ضج األمخاض. -4

 نذخ الػعي الرحي كالغحائي الدميع بيغ الشاس، كاتخاذ اإلجخاءات البلزمة لسكافحة التمػث. -5

 األمخاض الدارية كالسدتػششة كأمخاض الجرف كالبميارسيا كالتخاكػما كغيخىا.القزاء عمى  -6

 تجييد كتصػيخ كتجعيع السؤسدات الرحية القائسة بأكثخ األجيدة حجاثة كفاعمية كتصػيخا. -7

التػسع في إيفاد البعثات العمسية كالتجريبية لتػفيخ احتياجات السخافق الرحية مغ السيارات  -8
مػفجا في مختمف  1380ـ 1998مغ عجد السػفجيغ الحيغ أنيػا دراستيع حتى عاـ الػششية إذ ب

 التخررات الصبية.

 8545ـ 1988االىتساـ بالسعاىج الرحية كمجارس التسخيس كقج بمغ عجد الخخيجيغ حتى عاـ  -9 
 خخيجا في مختمف التخررات.

حية كالعػامل االقترادية كالشفدية االىتساـ بالبحػث كالجراسات العمسية الستعمقة بالخجمات الر -10
كاالجتساعية التي تؤثخ عمى السدتػػ الرحي كذلظ لبلستفادة مشيا في تصػيخ نػع الخجمات 

 كتحديشيا. 
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 التشسية البذخيةثالثًا: 

 مفيػم التشسية البذخية:

اإلنداف  التشسية البذخية تػجو إنسائي لتػفيخ فخص حياتيو، كصشع البيئة السبلئسة لكي يتستع       
بحياة كخيسة، فيي ليدت مجخد تحديغ لمقجرات البذخية مغ خبلؿ التعميع كالرحة كالتغحية، كإنسا 

 انتفاع البذخ بقجراتيع كشاقاتيع كإبجاعاتيع كالعسل عمى تحديشيا كتصػيخىا في كافة مجاالت الحياة.

ة، إذ كاف يشرب عمى لقج حجث تصػر في بجاية الخسديشيات مغ القخف الساضي لسفيػـ التشسي    
االستخجاـ األمثل لمسػارد الستاحة في السجتسع بحيث يتدشى الحرػؿ عمى أكبخ إنتاج دخل بأقل 
تكمفة، كمع بجاية الدتيشات أضيف إلى ما سبق مفيػـ عجالة التػزيع، إال أف في الدبعيشيات تغيخ 

ي السػارد الصبيعية، مسا يعشي أف السفيػـ إلى التشسية السدتجامة التي تحفع لؤلجياؿ القادمة حقيا ف
التشسية مازالت مشحرخة في مفيػميا عمى البعج االقترادؼ فقط، إال أنو في مشترف الثسانيات 
كبجاية التدعيشيات اتزح لمقائسيغ عمى التشسية كلمسشطسات الجكلية أف عسمية التشسية ال تحجث إال 

تشسية كال يتع ذلظ إال بتمبية ىػ أساس عسمية البالفخد كلمفخد، كبالتالي فإف تشسية العشرخ البذخؼ 
 . 1حتياجاتو االقترادية كاالجتساعية كالرحية كالثقاؼية السعخؼية كالتعميسية كالشفديةا

كعميو فإف التشسية البذخية شبقًا لسا كرد في تقاريخ التشسية البذخية الرادر عغ البخامج اإلنسائي     
تيارات الشاس كتتحجد بسحجدات اقترادية كاجتساعية كثقاؼية لؤلمع الستحجة ىي عسمية تػسيع اخ

كسياسية، باإلضافة إلى ما يسكغ أف يكػف متاحًا مغ سمع كخجمات كمعارؼ لتمبية ىحه االختيارات 
التي يستج مجاليا مغ الحاجات الفديػلػجية إلى الرحية كالسعخؼية، فإف الشاس يتصمعػف دائسا إلى 

السعارؼ، كالتدكيج بالسيارات كالقجرات التي تفتح ليع أبػاب الحرػؿ األفزل مغ الرحة كتحريل 
 عمى السػارد التي تحقق ليع مدتػػ مغ الخفاـية كحج أقرى ككحج أدنى مدتػػ مغ الحياة الكخيسة.

كألف التشسية البذخية عسمية تيجؼ إلى زيادة الخيارات الستاحة أماـ الشاس كىحه الخيارات ببل      
بسخكر الػقت كتختكد عمى ثبلث خيارات أساسية تتسثل في حياة أشػؿ، كالتستع بالسعخفة  حجكد كتتغيخ

الستججدة، كإتاحة مدتػيات معيذية مختفعة، كألف ىشاؾ خيارات أخخػ ييتع بيا اإلنداف كالتي تدتسج 
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خ مغ الخبخات الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية إلى فخص الخمق كاإلبجاع كاالستستاع بالتقجي
 كاالحتخاـ الحاتي كضساف حقػقو كأداء كاجباتو كتحسل مدؤكلياتو. 

ليحا فإف التشسية تيتع باإلنداف، فيػ مخكد التشسية كمحػرىا كىجفيا، كالتشسية البذخية تختكد عمى     
تكػيغ كبشاء اإلنداف، كبشاء قجراتو البذخية بالتعميع كالرحة، كضخكرة استخجاميا في أنذصة إنتاجية 

استسخارية التشسية، كالتػزيع العادؿ لثسارىا، كتػسع اختياراتيع كتعسيع مذاركتيع في اتخاد  تزسغ
 . 1القخارات، فالتشسية البذخية رؤية شاممة كتصخح استخاتيجية تبجأ كتشتيي باإلنداف

كقج أكضحت تجارب التشسية خبلؿ نرف القخف األخيخ بأنو بغس الشطخ عغ باقي السػارد التي     
كيا السجتسع، فإف الفخد قادر عمى تحقيق التشسية مغ تمظ السػارد مع ما لجيو مغ قجرات كإمكانيات يستم

كميارات ذاتية، كليحا دعت الزخكرة إلى االىتساـ بالفخد مغ خبلؿ تشسية مػارده باعتباره ركيدة التقجـ 
الحرػؿ عمى   عغ شخيق تحديغ نػعية  الحياة، كتػسيع الخيارات الستاحة أمامو، ليتسكغ مغ

، كأف 2السػارد البلزمة التي تدكده بالسعارؼ كالسيارات التي تسكشو مغ استخجاميا لتحديغ نػعية حياتو
 .  3"تتجو الجيػد كالبخامج اإلنسائية إلى االرتقاء بشػعية حياة اإلنداف "

كالجيشية  كرفع مدتػػ الخرائز الشػعية لو كخاصة  الجػانب الرحية كالتعميسية كالسيارية     
كالذبابية كالتخكيحية، مغ خبلؿ زيادة كسية كنػعية كعجالة تػفخ خجمات التشسية البذخية، مع تحقيق 

زيادة السذاركة الفعالة لمسخأة في جيػد التشسية السحمية، كتعطيع االعتساد عمى الذباب في كافة 
 . 4ي نديج السجتسع ككلأنذصتو كتحقيق األماف لمصفػلة كإدماج الفئات االجتساعية اليامذية ف

كقج ضيخ مفيػـ آخخ يخكد عمى اإلنداف مغ الجانب اقترادؼ كىػ رأس الساؿ البذخؼ، حيث     
في االقتراد األمخيكي ، كأكؿ ما كتب عشو نػبل بخيد حيث ركد عمى استثسار  1961ضيخ عاـ 

، إذ يختكد السفيػـ عمى رأس الساؿ البذخؼ باعتباره أساس التشسية كالقػة السحخكة لمشسػ االقترادؼ
تشسية السيارات كالخبخات كالسعارؼ لتحقيق مدتػػ مغ اإلنتاج أعمى مسا يتختب عميو زيادة في الجخل 
القػمي لمسجتسع، كقج أضاؼ البعس مغ عمساء االقتراد ضخكرة تشسية اإلحداس بالسدؤكلية، كرأػ 

                                                             
1

 .    102-100ص ،2013 االسكندرٌة،: الحدٌث الجامعً المكتب. المحلً المجتمع وتنمٌة البشرٌة الموارد محمود، طلعت منال - 
2

 .14ص ،2012 ،مرجع سابك. البشرٌة التنمٌة التصادٌات  العال، عبد احمد فرٌد ، عالم طه سعد - 
3

 .205ص ،2006االسكندرٌة،: الحدٌث الجامعً المكتب.  اجتماعٌة نظرة االنسان وحموق التنمٌة ابراهٌم، ودالموج عبد الحسن ابو - 
4

 .41 ص ، 2012 االسكندرٌة،:  الحدٌث الجامعً المكتب. الشاملة التنمٌة فً الحدٌثة االتجاهات ، على المعاطً ابو ماهر - 
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عخؼيًا ك مياريًا كصحيًا كاجتساعيًا كذلظ البعس بأف رأس الساؿ البذخؼ ييتع كيدتثسخ البذخ فكخيًا كم
بتمبية احتياجاتيع لفتح فخص لتصػيخ ذاتيع كتػفيخ فخص الحياة الكخيسة، كبالتالي نجج بأنو يحسل ذات 

 .            1مفيػـ التشسية البذخية كأىجافيا كاالختبلؼ فقط في السدسى

قخف الساضي مغ تصػر أسيع ؼيو كبشاء عمى ما شيجتو الدبعيشيات كالثسانيشيات مغ ال     
االقتراديػف االكاديسيػف الحيغ يشتسػف في أصػليع كفي اىتساماتيع بجرجة متفاكتة إلى العالع الثالث، 
في الػصػؿ إلى كضع تقاريخ لمتشسية البذخية صجرت عغ األمع الستحجة كمغ أىسيع اماريتاس الحػ 

ساضي عمى تصػيخ السفيػـ االقترادؼ كعبلقتو ركد عمى العجيج مغ إسياماتو الفكخية في العقج ال
 . 2بالدمع السشتجة كاإلنداف

  األىجاف التي تدعى إلييا التشسية البذخية: 

 :3تدتيجف التشسية البذخية تحقيق األىجاف التالية

تفعيل السذاركة اإليجابية لمسػاششيغ مغ خبلؿ إكداب السبجأ كالذعػر بالثقة بالشفذ بجال مغ  -1
 االعتسادية.الدمبية ك 

تشسية القجرة عمى حل السذكبلت السختمفة التي تػاجو األفخاد كالجساعات كالسجتسعات مغ  -2
 خبلؿ التعخؼ عمى أسذ السذكمة كأسبابيا الحؿيؿية.

 اكتذاؼ كتشسية مختمف السػاىب كالقجرات كالصاقات كاعتبارىا مجاال لتحقيق الحات. -3

مغ خبلؿ تدميحيع بالخبخات كالقجرات التي تسكشيع مغ بشاء الذخرية الستكاممة لؤلفخاد  -4
 الشجاح في الحياة العسمية.

تشسية الػالء كاالنتساء لجػ الجساعة لػششيع، كىحا يتصمب تطافخ كل الجيػد لحدغ استغبلؿ  -5
 كاستثسار القجرات.

 ذخية.تجريب أفخاد السجتسع عمى التعامل مع السػارد السختمفة سػاء أكانت مادية  أك ب -6

                                                             
1

  .122ص ،2009 الماهرة،: المصرٌة االنجلو مكتبة.  االجتماعً المال راس السروجً، طلعت - 
2

 .204ص ،2002 بٌروت،: الفكر دار. االلتصادي والنمو البشرٌة التنمٌة الدعجمة، ابراهٌم - 
3

 .217ص 2010عمان،  المسٌرة: البشرٌة. دار والتنمٌة االدارٌة المٌادة فً الحدٌثة االتجاهات العجمى، حسنٌن دمحم - 
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 أما غايات التشسية البذخية فتتسثل في :

 .1990/2015إنقاص ندبة الحيغ يقل دخميع عغ دكالر في اليػـ إلى الشرف بيغ عاـ  -1

 .1990/2015إنقاص ندبة الحيغ يعانػف الجػع إلى الشرف بيغ عامي  -2

ضساف كػف االشفاؿ في كل مكاف الربياف كالبشات عمى نحػ مساثل قادريغ بحمػؿ العاـ  -3
 عمى إكساؿ السقخر التعميسي لمسجارس االبتجائية. 2015

، كفي جسيع 2005إزالة الفػارؽ بيغ الجشديغ في التعميع االبتجائي كالثانػؼ بحمػؿ  -4
 .2015مدتػيات التعميع في فتخة ال تتجاكز 

 .1990/2015خفس ندبة كؼيات األشفاؿ دكف سغ الخامدة بسقجار الثمثيغ بيغ عامي  -5

لشداء إباف الحسل كالػضع بشدبة ثبلثة أرباع بيغ عامي خفس معجؿ كؼيات ا -6
1990/2015. 

كقف نيائي لحجكث السبلريا كأمخاض رئيدة أخخػ، ككقف نيائي  2015بحمػؿ عاـ  -7
 النتذار فيخكس نقز السشاعة اإليجز، كمتابعة ما بجؼ في مزادتيا.

 رة السػارد البيئية.دمج مبادغ التشسية السدتجامة في سياسات البمج كبخامجو كمزادة خدا  -8

إنقاص ندبة السشعجـ فخصة الحرػؿ عمى مياه لذخب السأمػنة الى 2015بحمػؿ عاـ   -9
 الشرف.

تحدغ ىاـ في حياة ما ال يقل عغ مئة مميػف مغ القاششيغ في  2020بحمػؿ عاـ  -10
 أحياء فقيخة.

مديج مغ التصػيخ لمشطاـ تجارؼ كمالي مشفتح، متػقع الدمػؾ، غيخ تسييدؼ، يذسل  -11
 االلتداـ بالحكع الرالح كالتشسية كتخؽيس الفقخ.
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معالجة االحتياجات الخاصة ألقل البمجاف نسػا؛ بسا في ذلظ إمكانات الرادرات  -12
السعؽية مغ التعخيفات كالحرز السحجدة، كبخامج معدزة لمتخؽيف مغ أعباء الجيػف 

 بتخؽيس الفقخ. الثشائية الخسسية، كمداعجات إنساء رسسية أكثخ سخاء لمبمجاف السمدمة

معالجة االحتياجات الخاصة لمبمجاف السحاشة باليابدة كالجكؿ الجدرية الرغيخة  -13
 الشامية.

التعامل عمى نحػ شامل مع مذكبلت ديػف البمجاف الشامية، مغ خبلؿ إجخاءات  -14
 قصخية كدكلية لجعل الجيػف قابمة لمتحسل عمى األمج الصػيل.

تخاتيجيات إلتاحة العسل البلئق كالسشتج لسغ ىع التعاكف مع الجكؿ الشامية لتصػيخ اس -15
 في سغ الذباب.

التعاكف مع شخكات األدكية لتأميغ إمكاف الحرػؿ عمى عقاقيخ جػىخية في البمجاف  -16
 الشامية بأسعار محتسمة.

التعاكف مع القصاع الخاص بجعل فػائج التقشيات الججيجة كخاصة تقشية السعمػمات  -17
 كاالتراالت متػفخة.

، 2030دكلة عزػا ألمع الستحجة حاليا رسسيا أجشجة التشسية السدتجامة لدشة  193ج اعتسجت ك ق    
كمجسػعة مغ األىجاؼ العالسية الجخيئة الججيجة، كالتي أشار إلييا األميغ العاـ لؤلمع الستحجة باف كي 

اف كي مػف في مػف بأنيا تسثل رؤية شاممة كمتكاممة كتحػيمية مغ أجل عالع أفزل، كقج قاؿ الديج ب
افتتاح قسة األمع الستحجة لمتشسية السدتجامة "األجشجة الججيجة كىي تسثل تعيج مغ القادة لجسيع الذعػب 

ىي خصة  –في كل مكاف. كبأنيا بخنامج مغ أجل البذخية، لمقزاء عمى الفقخ في جسيع أشكالو 
ىجفا ك  17سدتجامة عمى  لمتشسية ال 2030لكػكب األرض، عالسشا السذتخؾ". كيتزسغ ججكؿ أعساؿ 

غاية لمقزاء عمى الفقخ كمكافحة عجـ السداكاة كمعالجة السشاخ عمى مجػ الخسدة عذخ سشة 169
 . 1السقبمة

                                                             
1- http://static.un.org/News/dh/photos/large/2015/September/09-09-A-SDGPoster.jpg 
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كبالتالي فإف التشسية البذخية في أؼ السجتسع تتحقق مغ خبلؿ مجسػعة مغ السختكدات التي تقػـ      
يا يعج مغ معػقات التشسية البذخية، كبالتالي عمييا كيتع العسل مغ خبلليا، كإغفاليا  البعس مش

يشعكذ عمى كل اآلليات التشسػية في السجتسع، إال أنيا ندبيو كفق متغيخات كتصػرات السجتسعات، 
 :1ومغ ىحه الخكائد

 تحقيق التعميع األساسي الذامل كالقزاء عمى األمية . -1

 تحديغ األحػاؿ الرحية لمسخأة كالصفل. -2

 نقز السشاعة كاألمخاض الستػششة. مقاكمة أمخاض -3

 تسكيغ السخأة كتحقيق السداكاة في الشػع. -4

 تحقيق بشية تحتية سميسة. -5

 وتتسثل مؤشخات التشسية البذخية في اآلتي:

 أواًل: مؤشخ التعميع والسعخفة: 

تسع ، تسيد يختكد التعميع عمى التشذئة الثقاؼية كالعقمية الفكخية السبجعة التي تمتـد بؿيع كثقافة السج   
الفخد كعشرخ فاعل في إحجاث التشسية، مسا يعكذ ضخكرة كجػد بشية تخبػية فاعمة ليا استخاتيجيات 

 محجدة.

كإذ تجاعست البشية التخبػية التعميسية عمى أىجاؼ تشسي شخرية الفخد كتدكده بسيارات فشية في     
عمى احتخاـ اإلنداف لحاتو، كفغ الحػار التعامل مع شؤكف الحياة االجتساعية ك الثقاؼية، كالتي تختكد 

كاحتخاـ آراء اآلخخ، كميارة الشقج كالتعامل مع السذكبلت الحياتية، كإثارة ركح التحجؼ كالسػضػعية، 
 كتأكيج أسبؿية اإلبجاع في العسل اإلنتاجي.

نػعية فإف استخاتيجية بشاء رأس الساؿ البذخؼ يختكد عمى تػفيخ التعميع األساسي،  كتخؾية       
التعميع، كتػفيخ الػسائل السداعجة لحلظ مغ زيادة كفاءة كفاعمية التػاصل بيغ السؤسدات التعميسية 

                                                             
1

 .21ص، 2012، مرجع سابك .البشرٌة التنمٌة التصادٌات، العال عبد احمد عالم، فرٌد طه سعد - 
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كالسشطػمة االجتساعية كاالقترادية كالػسائل الحجيثة لمخبط بيغ السشاىج الجراسية كالبيئية السجتسعية 
 . 1لسجتسعبأبعادىا السختمفة لمسداىسة الفاعمة في بشاء كتشسية اإلنداف في ا

كألف التعميع يعج كاحجا مغ محجدات التشسية البذخية فيػ في حج ذاتو أحج مجخبلت عسمية التشسية 
البذخية كمخخجاتيا، فالتعميع كشاتج يجعل الفخد أكثخ إنتاجية كصحة كقجرة عمى االبتكار كمغ ثع 

 . 2يربح أكثخ غشى في كل نػاحي الحياة

كسرجر لخأس الساؿ البذخؼ، فسغ ناحية يشبغي دائسا استكساؿ ما كليحا فالتعميع دكر ال يشفرل     
يجرس بالسجرسة بالسسارسة العسمية ذاتيا، باستيعاب كل السيارات كالسعارؼ اليامة التي قج تطيخ 

كبالتالي يعج دليل التعميع ك السعخفة العشرخ الثاني  ،3بذكل مدتقل أثشاء التعمع مغ خبلؿ العسل
رقاـ  الجالة عمى ندبة  اإللساـ بالقخاءة كالكتابة، كىي الخصػة األكلى في الخئيذ، كيحدب مغ األ

مجاؿ التعميع  ككدب السعخفة، لحا تعج األرقاـ الجالة عمى ندبة السمسيغ بالقخاءة كالكتابة مغ السعاييخ 
ت األساسية في ؾياس التشسية البذخية، كلكغ مغ الزخكرؼ أيزا تعميق األىسية عمى ناتج السدتػيا

التعميسية العالية، كمع ذلظ  فإف اإللساـ بالقخاءة كالكتابة يدتحق أكبخ درجة مغ االىتساـ ؼيعصي كزنا 
 . 4باقي لستػسط عجد الدشػات الجراسةكيعصي الثمث ال 2/3تجريجيا 

كألف القجرة اإلنتاجية ألؼ دكلة  تعتسج عمى الخصيج الستػفخ لجييا مغ رأس الساؿ البذخؼ، لحا       
تدب التعميع أىسية خاصة في سياسات التشسية لتحقيق ىجؼ مددكج يتسثل في تمبية شمب االقتراد يك

لقػة العاممة القادرة عمى تصػيخ إمكانياتيا كالتستع بقجرات عالية تديل ليا الحرػؿ عمى ميارات 
خ كتحقيق ججيجة تداعجه عمى تػسيع مجاؿ السعخفة برػرة مدتسخة كسا يعسل التعميع عمى تقميل الفق

 . 5العجالة االجتساعية

كليحا يتألف عشرخ التعميع في دليل التشسية البذخية مغ مقاييذ ىي متػسط سشػات الجراسة،    
كسشػات الجراسة الستػقعة، كاألىع مغ سشػات الجراسة ىي نػعية التعميع التي ىي عامل أساسي في 

                                                             
1

 .309-308 ص ،2012االسكندرٌة،: الحدٌث الجامعً المكتب. العولمة الى الحداثة من االجتماعٌة التنمٌة السروجً، طلعت - 
2

 .64 ص ،2013 االسكندرٌة،: الوفاء دار. النامٌة الدول فً التنمٌة لضاٌا دروٌش، الروؤف عبد احمد - 
3

 .8-9ص ، االسكندرٌة: للكتاب االسكندرٌة مركز. البشري المال راس الحناوي، حمدي - 
4

 .47 ص ،2013 ، االردن: والتوزٌع للنشر لحاورا دار. الدولً الفمر دلٌل ولٌاس البشرٌة التنمٌة فً اضاءات حسن، الرازق عبد وسن - 
5

 .141ص ،2006االسكندرٌة،: الجامعٌة الدار. االلتصادٌة التنمٌة ، واخرون عجٌمة العزٌز عبد دمحم - 
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بمجا كإقميسا في عاـ  63ي لمصبلب الحؼ يذسل تػسيع اإلمكانات البذخية، ككفقا لبخامج التقييع الجكل
 . 1ـ، اتخح العجيج مغ البمجاف خصػات ىامة في تحديغ نػعية نتائج التعميع2009

إذ يمحع التصػر في الخصيج التعميسي لميبيا مغ خبلؿ السعجالت الستراعجة لبللتحاؽ السجرسي       
نتيجة لتػسيع القاعجة التعميسية كتػفيخ سشة  24-6الرافي بيغ الفئة العسخية في الدغ السجرسي 

عاـ %64البشية األساسية كاإلشار التأسيذ حيث يمحع ارتفاع االلتحاؽ داخل تمظ الفئة العسخية مغ 
، كفي السدتػػ اإلعجادؼ كالثانػؼ كالعالي فقج ارتفعت معجالت 1995عاـ %75إلى  1973

لظ بالشدبة لمسدتػييغ الثانػؼ كالعالي ، ككح%66إلى  %18االلتحاؽ في السخحمة اإلعجادية  مغ 
عمى التػالي عاـ %4.2ك %50إلى  1973عاـ  %3.8ك%7.6حيث تراعجت تمظ السعجالت مغ 

ـ كالتي 1973ـ، كسا يمحع في السدتػػ االبتجائي بأف الفجػة االلتحاؽ بيغ الجشديغ عاـ 1995
تداكت معجالت االلتحاؽ لكبل لرالح الحكػر، قج تع إغبلقيا بالكامل كبحيث  %21.5كانت بحجكد 
مقابل %23.4نحػ  1973، فسعجالت االلتحاؽ لمحكػر قج بمغت عاـ 1995الجشديغ عاـ 

 %64مقابل  %68تداكؼ  1995مغ اإلناث، حيث أصبح معجؿ االلتحاؽ اإلناث في عاـ 11.2%
اث لعاـ لمحكػر، كال يختمف عشو في السدتػػ الثانػؼ فقج كانت معجالت االلتحاؽ الحكػر كالش

لرالح اإلناث مقابل  %46لتربح  1995عمى التػالي، كقج تغيخت عاـ  %5ك %10نحػ1973
 . 2لمحكػر 43%

 ثانيًا: مؤشخ الرحة:

يجب الشطخ لمرحة اإليجابية التأثيخ عمى الحالة البجنية كاالجتساعية كالشفدية كالعقمية لئلنداف      
جكرىا عمى نػعية حياة اإلنداف، كلحا يجب أف تخكد كاالرتقاء السدتسخ بشػعية الرحة التي تؤثخ ب

 االستخاتيجيات في ىحا السحػر عمى: 

الرحة اإليجابية لمجسيع كمؤشخات نػعية الرحة كعائج رعايتيا كاالرتقاء بيحا العائج برفة   -1
 مدتسخة.

 تحديغ نػعية الرحة كمؤشخاتيا في كل أشػار دكرة حياة اإلنداف في السجتسع.  -2

                                                             
1

 .35،ص2013البشرٌة التنمٌة تمرٌر - 
2

 .121، طرابلس، ص 1999الهٌئة العامة للتوثٌك والمعلومات، لٌبٌا تمرٌر التنمٌة البشرٌة  - 
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دة في الخعاية الرحية كبشية مؤسداتيا كالتػجو األمثل لبلستثسار في الخعاية تحقيق الجػ   -3
الرحية، كيسكغ االعتساد أيًزا عمى حداب اإلنفاؽ عمى الرحة كخصط التاميغ الرحي 

 كتشطيع األسخة كسؤشخ لمؿياس، كحداب ندبة السحرشيغ مغ األشفاؿ .

محجكدة الجخل بشفذ الجػدة باعتبارىا  تحقيق العجالة في الخعاية الرحية كالػصػؿ إلى فئات -4
 . 1أكثخ حاجة مغ ناحية، كأكثخ عخضة لمتأثيخ في السجتسع مغ ناحية أخخػ 

فسؤشخ الرحة يختبط بعجة مؤشخات أخخػ مثل الشدبة السئػية لمسػاليج الحيغ يػلجكف تحت       
عخات الحخارية السداكية إشخاؼ أشباء أك مسخضات، كنريب الفخد مغ الدعخات الحخارية يػميا أؼ الد

لرافي اإلمجادات الغحائية في بمج مقدػمة عمى عجد الدكاف يػميا، كمعجؿ انتذار كسائل مشع الحسل 
 .2لمبمجاف ذات الكثافة العالية لمدكاف

 ثالثًا: مؤشخ السدتػى السعيذي:

ئع كالئق لكي إف أفخاد السجتسع البج أف يحرمػا عمى السػارد البلزمة لتحقيق مدتػػ معيذي مبل   
يحيػا حياة كخيسة، كلحلظ فإف رفع مدتػػ الجخل الحؿيقي لؤلفخاد يعتبخ مغ أىع الخيارات التي تختكد 

 .  3عمييا استخاتيجية التشسية البذخية

 

 

 

 

 

 

                                                             
1

 .310 -309،ص2012 ،مرجع سابك. العولمة إلى الحداثة من االجتماعٌة التنمٌة السروجً، طلعت - 
2

 .121، طرابلس، ص1999الهٌئة العامة للتوثٌك والمعلومات، لٌبٌا تمرٌر التنمٌة البشرٌة  - 
3

 .141-140 ص ،2006 ،مرجع سابك. االلتصادٌة التنمٌة خرون،وآ عجمٌة العزٌز عبد دمحم - 
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 20041-1993السؤشخات الحيػية لدشة  (1) ججول 

 2004 1993 وحجة الكياس 

 73.8 63.4 سشة العسخ الستػقع عشج الػالدة

 81.7 73.7 % ندبة الدكان البالغيغ القادريغ عمى القخاءة والكتابة

ندبة التدجيل اإلجسالية في التعميع األولى والثانػي 
 والعالي

% 88.0 94.0 

 0.798 0.792  دليل التشسية البذخية

 

عامل، كليحا نجج أف مؤشخ الجخل يختبط مع العجيج مغ السؤشخات الفخعية األخخػ مثل دخل ال      
كاإلنفاؽ الحكػمي، كالشاتج السحمي اإلجسالي كالشاتج القػمي، كمعجؿ التزخع، كخط الفقخ الحؿيقي، 

كنريب الفخد مغ اإلنفاؽ، كالبصالة، كحجع السجخخات السحمية، باإلضافة إلى معجؿ الخرػبة، كاألمغ 
ع، كالكثافة الدكانية، كندبة الغحائي، كالفجػة بيغ الشداء كالخجاؿ، كاإلنفاؽ العدكخؼ، كأشفاؿ الذػار 

 . 2سكاف األرياؼ إلى سكاف السجف، كتػفيخ الدكغ كغيخىا

تكسغ زيادة الجخل االجتساعي لمفخد عغ شخيق تصبيق سياسات اجتساعية شاممة لتػفيخ الخجمات      
تساعية، السجانية التعميسية كالرحية لمسػاششيغ كتصػيخ األكضاع الدكشية كإتاحتيا لجسيع الذخائح االج

فسغ خبلؿ تتبع مؤشخات التغيخ الشػعي الحؼ شخأ عمى االكضاع الدكشية خبلؿ عقػد مزت حيث 
مغ جسمة البشية الدكشية، إال أف خصط  %45كانت السداكغ اليامذية كتجسعات األكػاخ تذكل نحػ 

يثة الستسثمة في التحػؿ استيجفت إزالتيا كإعادة بشاء أحياء سكشية، إذ يمحع ارتفاع ندبة السداكغ الحج
كلترل 1995عاـ  %16.7إلى  1964عاـ  %1.7الدكغ العسػد الذقق فقج زاد رصيجىا مغ 

 1964عاـ %1.4، كالؽيبلت حيث ارتفعت ندبتيا مغ %20ندبتيا في السشاشق الحزخية إلى 

                                                             
1

 .31، مصدر سابك، ص1999تمرٌر التنمٌة البشرٌة  - 
2

 .39 ص دمحم عبد العزٌز عجمٌة وآخرون، التنمٌة االلتصادٌة، مرجع سابك،  - 
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مغ   %85.1مغ السداكغ في الحزخ ك   %96كسا يمحع بأف 1995عاـ  %10.8لترل 
 .1تغصى ارضيتيا بالببلطالسداكغ في الخيف ت

إلى أف مؤشخات  2012-2008كبشاء عمى ما سبق إذ تذيخ البيانات كفقا لخصة التحػؿ        
التشسية البذخية حققت تقجما إيجابيا في مجالي تصػر اإلسكاف كالرحة كالتعميع الكسي في ليبيا، إذ 

إلي  1993سشة عاـ  63دة مغ ارتفاع متػسط العسخ الستػقع عشج الػال(1) يتبيغ مغ الججكؿ  رقع
أما  %18.3إلى  %26.2، كانخفاض معجؿ األمية خبلؿ ذات الفتخة مغ 2004سشة عاـ  74حػالي 

 .2004عاـ  %94إلى  1993عاـ  %88ندبة السدجميغ في مخاحل التعميع الثبلثة فقج قفد مغ 

ية األلؽية الستبشية  مغ كتذيخ ىحه السؤشخات إلى إنجاز مشاسب لسجسػعة ميسة مغ أىجاؼ التشس    
قبل األمع الستحجة، كمغ ناحية أخخػ التصػرات في الرحة كالتعميع فإف دليل التشسية البذخية حافع 

، كاستسخ تختيب ليبيا مغ ضسغ الجكؿ 2004-2003-1993بيغ عامي  0.80عمى مدتػاه بحجكد 
     .2ذات التشسية البذخية الستػسصة

 ة البذخيةالدياسات االجتساعية والتشسي

 سياسات التشسية البذخية: 

التشسية البذخية تيجؼ إلى صشع البيئة السبلئسة لكي يتستع اإلنداف بحياة كخيسة، كاعتبخ البخنامج      
اإلنسائي لؤلمع الستحجة بأف العبلقة بيغ الجكلة كالتشسية البذخية يشبغي أف تكػف إيجابية شخدية ال 

التشسية   ال تحقق بجكف سياسة جيجة، كالدياسة ال يسكغ أف يسكغ فرل أحجىسا عغ اآلخخ، ألف 
تكػف جيجة مالع تكفل إشخاد التشسية كتزع البذخ في قمبيا، كشبقًا لمبخنامج اإلنسائي لؤلمع الستحجة 

 تتصمب سياسة التشسية البذخية في أؼ دكلة اآلتي :

لتعبيخ عغ مرالحيع كإعبلف السذاركة بأف يكػف لمشاس دكر فعاؿ في إدارة شئػف مجتسعيع، كا -
 رأييع في الشتائج الستػقعة مغ قخارات معيشة. 

                                                             
1

 .91، طرابلس، ص 1999الهٌئة العامة للتوثٌك والمعلومات، لٌبٌا تمرٌر التنمٌة البشرٌة  - 
2

 .30، ص 2012-2008عً أمانة التخطٌط، خطة التحول االلتصادي واالجتما- 
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الذفاؼية كيقرج بيا تػافخ السعمػمات كسيػلة الحرػؿ عمييا مغ جانب السػاششيغ فزبل عغ  -
 صحة السعمػمات كدقتيا كاكتساليا.

رستيع لمدمصات السحاسبة بأف يكػف السػضفػف العسػميػف خاضعيغ لمخقابة كالسداءلة عمى مسا  -
 . 1السسشػحة ليع، كأف يتقبمػا تحسل مدؤكلياتيع

 :2وليحا فيي تخسع سياستيا وفقا لمستغيخات اآلتية

 الرحة كبخاصة في مجاالت األمػمة كالصفػلة. -1

 التعميع كالتعميع األساسي كالثانػؼ كالعالي. -2

 التغحية كعمى األخز الفئات الحداسة. -3

 أكضاع السخأة.أىجاؼ خاصة لمشيػض ب -4

 عسل مشتج كمتدايج لحكؼ الجخػؿ السشخفزة. -5

 سياسة سكانية مشجمجة تساما مع االستخاتيجية الكمية. -6

تحقيق التػازف في التػزيع  لمقػة  البذخية بيغ السشاشق  كالسجف لمتقميل مغ اليجخة مغ الخيف إلى   -7
 السجف كبالتالي تػفيخ فخص العسل بذكل متكافئ. 

كتحجد سياسات التشسية البذخية األىجاؼ التي بجكرىا تحجد إشارات العسل أماـ السخصصيغ، التي       
يتع تخجستيا إلى جيػد كبخامج كنتائج، كبجكف ىحه األىجاؼ تكػف سياسة التشسية البذخية أدبيات نطخية 

جتسع كعقيجتو الجيشية ليذ ليا عبلقة بالػاقع السعاش، كلحا يتع تحجيج األىجاؼ في إشار أيجيػلػجية الس
كؾيسو الخكحية كمثمو العميا كما يخجػ إلى أف يرل إليو في السجػ البعيج مغ تصػر الحياة االجتساعية 

 :3كبمػغ السدتػػ األفزل السشذػد مغ خبلؿ

 تحجيج كاقع التشسية البذخية في السجتسع، مغ حيث مطاىخ الحخماف البذخؼ كالفقخ البذخؼ. -أ

                                                             
1

 .100ص ،2013 ،مرجع سابك: االسكندرٌة. المحلً المجتمع وتنمٌة البشرٌة الموارد محمود، طلعت منال - 
2

 .94المرجع السابك، ص  - 
3

 .21-20ص ،2012 ،مرجع سابك. البشرٌة التنمٌة التصادٌات العال، عبد حمدأ فرٌد ، عالم طه سعد - 
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التعميسية كالرحية كالغحائية كاالقترادية بجقة، مع تحجيج التكمفة لتحقيق تحجيج األىجاؼ  -ب
 األىجاؼ كججكاىا.

 إعصاء التخصيط لمتشسية البذخية السكانة كاالىسية في ـيكمية خصط كبخامج التشسية الذاممة.  -ج

 :1ان تختكد سياسة التشسية البذخية عمى مجسػعة مغ الكيع التالية -د

 كقجراتو. اإليساف باإلنداف -1

 التػاصل كاالستجامة لجسيع الدياسات االجتساعية كاالقترادية ك صياغتيا كالتخصيط ليا. -2

 زيادة الخيارات الستاحة أماـ الشاس. -3

 تستع الفخد بالحخيات الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية بسا في ذلظ الحخية الذخرية. -4

زمة لمسذاركة الفعمية في الحياة بشاء كتكػيغ ميارات اإلنداف بسا في ذلظ السيارات البل -5
 االجتساعية.

 االىتساـ بالفئات االجتساعية الزعيفة كالسيسذة، كاحتخاـ حقػؽ السخأة كالصفل. -6

 بشاء مجتسع السعخفة الحؼ يعتسج أساسًا عمى نذخ التعميع بكل مدتػياتو. -7

 التشسية البذخية عسمية نابعة مغ الثقافة السحمية لمشاس. -8

 شاقات البذخ بسا يدتػجب لحاجاتيع كميػليع الفخدية كالجساعية.العسل عمى تػضيف   -9

 تأكيج أىسية الحخاؾ الفكخؼ كالثقافي الستػاصل.  -10

 آليات التشسية البذخية في خمق كتكػيغ جدخ التػاصل بيغ األصالة كالحجاثة.   -11

سجتسع كتعسل كلحا التشسية البذخية تػجو إنسائي ييجؼ إلى تػفيخ فخص حياتية أفزل لمفخد كال      
عمى تحقيق أىجافيا الستعجدة ، كال يتحقق ذلظ إال في إشار السشاخ العاـ لمتشسية البذخية، كالحؼ 

يتزسغ الحخية االقترادية االجتساعية كالدياسية كاإلبجاع كاالحتخاـ الستبادؿ كتقبل األخخ، كليحا 

                                                             
1

  .116-111ص ،2010 االفرٌمً، المركز منشورات: طرابلس. اللٌبً المجتمع فً دارسة متغٌر عالم ًف التنمٌة الحوات، على - 
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لياتو تجاه مقجراتو كشؤكنو فيػ غاية تيجؼ التشسية البذخية إلى االرتقاء بإندانية اإلنداف لتحسل مدؤك 
   .1التشسية ككسيمتيا في آف كاحج

 سياسات التشسية البذخية وفق خرػصية السجتسع الميبي:

تيتع سياسات التشسية البذخية التي تذتق قشاعاتيا كمدتيجفاتيا مغ الخؤية الكمية لبلعتساد عمى      
ى االيجيػلػجية الدائجة في السجتسع الميبي كؾيسو الحات بتبشي تػجو تشسػؼ قائع عمى الخرػصية، كعم

كفمدفتو، كعمى استثسار السػارد الصبيعية الغشية، كبالذكل الحؼ يؤدؼ إلى إشباع الحاجات االجتساعية 
الستججدة لمفخد كالسجتسع، كإقامة الييكل اإلنتاجي البلـز في كل ما يتعمق باإلنتاج كاالستيبلؾ 

ترجيخ كاألسعار كغيخ ذلظ مغ الطػاىخ االقترادية  السصمػبة لتػفيخ ما كاالستثسار كاالستيخاد كال
 يذبع تمظ الحاجات بعج تحجيجىا كفقا لسػارد السجتسع كأكلػياتو.

كألف مبجأ االعتساد عمى الحات يأتي عمى قسة الؿيع السصمػبة لتحقيق التشسية البذخية السدتجامة     
مى السجػ البعيج مغ إنجازىا، حيث إف الخصط اإلنسائية بالشدبة لمسشطػر الميبي؛ كحتى يتسكغ ع

الدابقة قج حققت مدتػػ مغ الصسػح السجتسعي كقج أعصى التقخيخ الػششي رسع استخاتيجية كششية 
لمتشسية البذخية كتحجيج بخامج عسل لستابعتيا كتحػيميا إلى مذخكعات كنذاشات تجخل في إشار 

 . 2الخصة االنسائية البلحقة

ف الدياسة االقترادية لع يعج ليا تمظ األىسية كالجكر الحؼ كانت تقػـ بو     في العقػد كأل    
الدابقة، كحيث أثبتت التجارب التشسػية الجكلية إف الدياسة االقترادية بسفخدىا ال تؤدؼ إلى تحقيق 

لتي ىي جدء التشسية إنسا يعصي الجكر الخئيدي لتحقيق التشسية إلى مجسػعة الدياسات االجتساعية كا
 أساسي مغ الدياسة العامة  لمجكلة كالتي تختبط باالستخاتيجية كاألىجاؼ السحجدة لمسجتسع الميبي.

فالبعج البذخؼ في التخصيط  اإلنسائي يتصمب دمج ىجفي اإلنتاج كالتػزيع، كأف يكػف برػرة      
تع إنتاجو، كإنسا بخصط متداكية، كعميو فإف الخصط اإلنسائية ال يسكغ أف تقترخ عمى تحجيج ما ي

كيؽية تػزيعو، كىحا يعشي أىسية رسع الدياسة الػششية بالخبط بيغ التشسية البذخية كالدياسة 
االجتساعية، مسا يتصمب أف يتدامغ مع عسمية التخصيط، خاصة كإف الصخؽ السثمى لتحديغ الخجمات 

                                                             
1

 .8صطرابلس، ،1999 لٌبٌا البشرٌة التنمٌة تمرٌرالهٌئة العامة للتوثٌك والمعلومات،  - 
2

 26-7 صطرابلس،  ،1999 البشرٌة التنمٌة تمرٌرالهٌئة العامة للتوثٌك والمعلومات، لٌبٌا  - 
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ة  لخمق مػاشغ ججيجة لمعسل االجتساعية كتػزيع الجخل كتحقيق نسػ اقترادؼ؛ ىي التشسية البذخي
كتحقيق معجالت استخجاـ عالية بجاًل مغ المجػء إلى بخامج الجعع االجتساعي، كألف أىجاؼ الخصة 

اإلنسائية يتػجب التعبيخ عشيا بالحاجات البذخية األساسية كمغ ثع تخجستيا إلى أىجاؼ انتاجية 
ة كالتعميع كالعسل كالرحة كاإلسكاف كاستيبلكية، أؼ أف تكػف ىشاؾ أىجاؼ كاضحة لسعجالت التغحي

كالسػاصبلت كحج أدنى، إذ يشبغي  تخجستيا إلى كاقع تخصيصي كأف يدتشج عمى تحميل كاسع 
لمسخصصيغ كمحممي الدياسات حػؿ رسع السفاضبلت كالسذاىج ؼيسا يخز العبلقة بيغ مدتػػ 

جرة الذخائية الدائجة كمعجالت كنػعية الحاجات األساسية التي يسكغ أف يػفخىا السجتسع مغ خبلؿ الق
الجخل الستاحة لمفخد الػاحج ك مقابل معجالت الجخل الستػقعة كبعج ذلظ يتع تحػيل الحاجات األساسية 

 . 1في خصط تفريمية

إف التشسية البذخية في ليبيا كغاياتيا السجتسعية تختكد عمى سياسات كششية مبشية عمى عجة      
مغ الذخكط التي تتبلءـ مع الفمدفة االجتساعية التي تجعػ إلى  محاكر متذابكة، كتػفخ مجسػعة

تخكيد الجيػد في تحقيق التشسية السدتجامة كالػصػؿ إلى حالة االعتساد عمى الحات كالحفاظ عمى 
 السػارد الػششية البذخية كالصبيعية كالسادية كالبيئية بحيث تشجح في تثبيت استقخار السجتسع الميبي. 

خخ فإف األىجاؼ بعيجة السجػ في مخحمة التحػالت يجب أف يحتػؼ عمى ندق متبلئع مغ جانب آ    
مغ الدياسات الستػجية نحػ عجد كبيخ مغ األكضاع االقترادية، كالتكشػلػجية، كاالجتساعية، 

كالثقاؼية التخبػية كالسؤسدية كالدياسية، كالتي يجب أف تتعخض لمسػاءمة كالتكييف لتحقيق الغايات 
 .2ية كسياسات إعادة الييكمة بأقل تكاليف اجتساعية مسكشةاإلنسائ

 

 

 

 

                                                             
1

 .11، صالمصدر السابك - 
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 : 1األسذ فيأسذ تشصمق مشيا وتتسثل ىحه ولدياسات التشسية البذخية في السجتسع الميبي عجة 

 السجتسع الميبي مجتسع مدمع متجانذ. -1

قجـ السجتسع الميبي لو كاقع متسيد في شػر الشسػ كيتحػؿ بفعل التشسية إلى مجتسع عرخؼ مت -2
 كحجيث.

إنتاج السعخفة كالتعامل معيا مغ خبلؿ التفاعل بيغ اآلراء كاألفكار كالترػرات كالسثل كالؿيع  -3
 التي يشتجيا العقل البذخؼ ضسغ عسمية ججلية بيغ الفخد كالسجتسع.

يجب الشطخ إلى الدياسات العامة كػحجة شاممة تتكػف مغ كحجات كأجداء ليا كضائف كمياـ  -4
 حية، لحلظ يجب أف يتػفخ ليحه الدياسات ما يمي:كخصط كبخامج تشفي

 خصط كششية كاضحة األىجاؼ، كبخامج محجدة األساليب. -

 قاعجة معمػمات كششية. -

 حػار إيجابي متػاصل، كتغصية إعبلمية مشاسبة، كارتباط بالعالع إقميسيا كدكليا. -

 ميدانيات مالية كاؼية، كإدارات ليا القجرة كااللتداـ كالتشفيح.  -

التقخيخ الجكلي لمتشسية البذخية ليبيا مغ بيغ مجسػعة البمجاف ذات اإلنجاز العالي في فاعمية  يرشفك 
عمى 1998سشة  (0.806 )التشسية البذخية في ليبيا، حيث يأتي تقجيخ ؾيسة األداء الميبي بجرجة 

نجاز في تدمدل اإل ) 64 (مسا يجعميا تحتل السختبة (0-1)متجرج ؾياسي إلنجاز الجكؿ يقع بيغ 
بمجًا صشاعيًا كناميًا، فالخصيج التشسػؼ في السجاؿ الرحي قج ساىع  (174)البذخؼ العالسي مغ بيغ 

عاما مقارنة   بػ  (65)في ارتفاع مؤشخ تػقع شػؿ العسخ عشج الػالدة بالدشػات حيث كصل إلى 
حالة لكل   (118) ـ، كقج كاف معجؿ الػؼيات الخضع في ليبيا يرل إلى 1970عاما في سشة (46)

ـ، كعمى مدتػػ البيئة 1995في اآللف عاـ  24.4ـ حيث انخفزت إلى 1973ألف كالدة عاـ 
الرحية فإف الغالبية العطسى مغ أفخاد السجتسع الميبي أصبح ليع إمكانية االستفادة مغ تمظ الخجمات 

ـ % عا45% في حيغ كانت ال تتجاكز 95حيث بمغت ندبة الحيغ يحرمػف عمى ىحه الخجمات 
                                                             

1
 .164-162ص ،2010مرجع سابك،. متغٌر عالم فً البشرٌة التنمٌة الحوات، على - 
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 (ـ، كؼيسا يخز التغحية حيث أف إمجادات الدعخات الحخارية بالشدبة لمفخد الػاحج يػميا بشحػ1973
ـ، كال تقل السؤشخات التي تحققت في مجاؿ اإلصحاح البيئي كمداىستيا 1973سعخة عاـ ) 2439

%مغ الدكاف الميبييغ يتستعػف 76في تحديغ الػضع الرحي أىسية حيث تجؿ السؤشخات عمى أف 
ـ في 1973لكبل السؤشخيغ عمى التػالي عاـ  %17ك %61بخجمات الرخؼ الرحي مقارنة بشدبة 

تقجيخ لتظ الخجمات، كسا إف مغ إنجازات خصط التحػؿ في التشسية البذخية إرساء قاعجة السجتسع 
حالي يرل الستعمع بتعسيع التعميع، حيث سجمت ليبيا إنجازًا متسيدًا في انتذار التعميع، إذ أف الخصيج ال

% مغ الدكاف البالغيغ يجيجكف القخاءة كالكتابة بفارؽ كبيخ عغ الػضع الستجني الحؼ  77.5نحػ 
%، كىي مؤشخات عغ حجكث 39ـ، فيي لع تتجاكز أكثخ مغ 1973كانت عميو تمظ الشدبة عاـ 

يج ـ ارتفعت ندبة صافي الق1995-1973قفدات كبيخة في ندب القيج في السجارس، ففي الفتخة مغ 
%، كارتفعت ندبة صافي القيج في السخحمة 91.3% إلى 78.7في مخحمة التعميع األساسي مغ 

%، كسا تحقق تقجـ إيجابي في تعميع السخأة إذا ارتفعت ندبة قيج 88.1% إلى 63.1الثانػية مغ 
 .1ـ لكبل السخحمتيغ التعميع األساسي كالثانػؼ 1995% في 73إلى  1973%  في  51.1اإلناث مغ 

 وفقا لقصاع التعميع والرحةشاًء عمى السؤشخات الدابقة سشحمل إنجازات التشسية البذخية في ليبيا وب
 التي ذكخت سابقًا وحجدىا بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي لمتشسية البذخية:

 أواًل: قصاع التعميع:ـ 

ع كل مجتسع التعميع لمجسيع مبجأ قبمت بو السجتسعات اإلندانية في الػقت الحاضخ، لحا كض
استخاتيجية لسحػ أمية أبشائو، كتػفيخ التعميع في مختمف مجاالتو كمخاحمو لكل راغب ؼيو، فعشجما 

ليبيًا يحسل  14ـ لع يكغ في ليبيا سػػ 1951أعمشت األمع الستحجة استقبلؿ ليبيا في أكاخخ عاـ 
خز، إف التعميع ش 5000شيادة جامعية، كلع يدد عجد مغ تحرل عمى أؼ مدتػػ مغ التعميع عغ 

الجيشي ىػ الحؼ كاف سائجا في السجتسع الميبي ككاف محجكدًا مغ حيث االنتذار كمغ حيث السدتػػ، 
كانت البجاية متػاضعة  1944-1943إال أف التعميع أعيج التخصيط لو بعج انتياء الحخب في العاـ 

السؤسدات التعميسية فػؽ مدتػػ  إال أنيا أخحت في تدايج مخاحل التعميع االبتجائي مسا قاد إلى إنذاء
مخحمة التعميع االبتجائي مغ السعاىج إلعجاد السعمسيغ كمعاىج ميشية كالسجارس الثانػية، فكاف أكؿ 

                                                             
1

، 2009.مركز المهارى للخدمات االعالمٌة، 2009-1969عمر دمحم المٌب وأخرون، مسٌرة العمل االجتماعً فً لٌبٌا خالل اربعٌن عام - 
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ـ، كبجأ التعميع الثانػؼ 1952ـ كإلعجاد السعمسات عاـ 1950معيج إلعجاد السعمسيغ افتتح عاـ 
خ مغ األربعيشيات كصمت إلى أربع الحجيث بفرل دراسي كاحج ثع فرميغ، كفي الشرف األخي

 1585مجارس، كدخمت الببلد بيحه السجارس إلى الشرف الثاني مغ القخف العذخيغ لترل إلى 
مجرسة ثانػية... كنتيجة لمػعي بأىسية التعميع كلسكانتو  لجػ السػاششيغ مشح األياـ األكلى لشذأة 

مػاد تعج الخكيدة التي انصمق مشيا  ـ ثبلث8/10/1951الجكلة، فقج تزسغ الجستػر الحؼ نذخ في 
ـ، كفي القانػف الحؼ صجر 1952لعاـ  5ؼيسا بعج أكؿ قانػف لمتعميع السعخكؼ بالقانػف 

ـ بإلدامية التعميع لمسخحمتي اإلبتجائي كاإلعجادؼ، كأف الجكلة ستتحسل جسيع 29/10/1970
 .1السراريف لجسيع أنػاع كمدتػيات التعميع

ـ بمغ 1944-1943ة فإف أكؿ مجسػعة أمكغ تدجيميع في العاـ الجراسي كبشاء عمى ىحه األىسي 
تمسيحة،  2942تمسيحة، كبعج خسذ سشػات زاد عجدىع ليرل  344ككاف مغ ضسشيع  6700حػالى 

ك ليحا الغخض ندتعيغ  بسخاجعة أرقاـ اإلنفاؽ االستثسارؼ في الخصط كالبخامج اإلنسائية الستعاؾبة 
%  مغ إجسالي 11خجمات االجتساعية( الرحة كالتعميع قج استأثخ بشحػ لشتعخؼ عمى أف قصاع )ال

ـ، 1996ػ  1986% خبلؿ الفتخة 51.7ـ، ك بشحػ 1985 – 1973ميدانية التشسية خبلؿ الفتخة  
ـ،  فقج نجح التػسع الكسي بالخجمات التعميسة بتحقيق 2000ـ إلى عاـ1986%  مشح عاـ 19كبشحػ 

خه لمجسيع؛ كذلظ مغ خبلؿ االنتذار األفقي لمقاعجة التعميسية ك تػفخ البشية مبجأ تعسيع التعميع ك تػفي
األساسية كاألشخ التجريدية كتػزيع الفخص التعميسية عمى السشاشق الجغخاؼية ، ريفًا كحزخًا، كحدب 

 . 2الجشذ ذكػرًا كإناثاً 

كالصالبات في مختمف  ـ إلى ارتفاع عجد الصمبة1995-1994كتذيخ البيانات الستاحة عغ العاـ     
ـ بديادة كقجرىا 1994-1993شالبا كشالبة في العاـ  1501947مخاحل التعميع عجا الجامعي / مغ 

ـ، كيبلحع أف 1994-1993عغ العاـ  %4.9شالبا كشالبة؛ محققا بحلظ ندبة زيادة قجرىا  73493
، كبإضافة عجد %27.1ندبة الصمبة بسختمف السخاحل التعميسية إلجسالي الدكاف بمغت نحػ 

متجربا يختفع إجسالي الصمبة  93972الستجربيغ في مخحمتي التجريب األساسي كالستػسط كالبالغ  
شالبا  1669412ـ إلى 1995-1994كالستجربيغ السمتحقيغ بسختمف مخاحل التعميع كالتجريب عاـ 

                                                             
1

 .44، ص 2006برنامج االمم المتحدة االنمائً، تمرٌر التنمٌة البشرٌة  - 
2

، مصدر 2002 ،لٌبٌا. البشرٌة للتنمٌة الوطنً التمرٌر، الشامل التحول اطار فً الالمركزٌة مستمبلالهٌئة العامة للتوثٌك والمعلومات،  - 
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مى الشدب العالسية كتعتبخ مغ أع %29كمتجربا كتختفع تبعا لحلظ ندبتيع إلجسالي الدكاف إلى نحػ 
كتعكذ ضخامة السػارد التي يتعيغ تػفيخىا لتغصية  مدتمدمات ىحا الشذاط  بإضافة عجد الصمبة في 

شالبا  1813793ـ إلى 1995-1994مخحمة التعميع الجامعي كقج ارتفع عجد الصمبة في العاـ 
إلى ارتفاع عجد  كعمى مدتػػ التعميع الجامعي تذيخ اإلحراءات األكلية%31.4كشالبة كبشدبة 

شالبا  144318ـ إلى 1994-1993شالبا كشالبة في العاـ  118869الصمبة في التعميع العالي مغ 
عغ العاـ الجراسي الدابق. مغ  % 21.4ـ كبشدبة زيادة قجرىا  1995-1994خبلؿ العاـ الجراسي 

 .   1إجسالي الدكاف

%  مغ إجسالي 22.4كمػف إال ندبة كسا إف مغ يحسمػف الذيادة الجامعية فسا فػؽ ال يذ    
السجرسيغ العامميغ في مخحمتي التعميع األساسي كالثانػؼ، في حيغ أف الغالبية العطسى ھع مغ 

%، كإذا أضفشا لحلظ مدتػيات شيادة السعاىج 52خخيجي معاھج السعمسيغ بسدتػػ الذيادة الثانػية  
%  مغ السجرسيغ العامميغ 75ف نحػ %، فحلظ يعشي أ 5%، ك معاھج دكف الجامعة 18الستػسصة 

في مخاحل التعميع العاـ ھع ضسغ ھحا السدتػػ مغ اإلعجاد، كبسكغ حدابيع في عجاد السجرسيغ 
 . 2نرف السؤھميغ

كمغ بيغ السؤشخات العامة التي يسكغ االستذياد بھا لمتعخيف بتصػر التعميع ھػ تخاجع معجالت      
%  بعج أف كانت تتجاكز نحػ 14ـ أكثخ مغ 2001اـ األمية حيث ال تتعجػ كفق إحراءات ع

ـ، كلعل الجالئل األھع في ھحا الدياؽ ھػ ما نبلحطو مغ تراعج في معجالت 1973%  عاـ 61
 64( سشة، حيث ارتفعت مغ  24 -6االلتحاؽ بالسجارس  بيغ الفئة العسخية في الدغ السجرسة )

 .3ـ2001%  عاـ77ـ إلى نحػ  1973%عاـ 
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. 1425-1423تجارة، تمرٌر متابعة التنفٌذ فً مٌزانٌة السنة االولى من البرنامج الثالثً اللجنة الشعبٌة العامة للتخطٌط وااللتصاد وال - 

 .43-42الهٌئة الوطنٌة للمعلومات والتوثٌك، ص 
2

،مصدر  2002  -لٌبٌا– البشرٌة للتنمٌة الوطنً الشامل التمرٌر التحول اطار فً الالمركزٌة مستمبلالهٌئة العامة للتوثٌك والمعلومات،  - 

 .307سابك ص
3

. مصدر 2002-لٌبٌا–مستمبل الالمركزٌة فً اطار التحول الشامل التمرٌر الوطنً للتنمٌة البشرٌة ، والمعلومات للتوثٌك العامة الهٌئة - 

 .322سابك، ص
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  1عجد السجارس والصبلب والسعمسيغ خبلل أربع سشػات ( 2) ججول رقع          

العام 
 الجراسي

 السعمسػن  الصبلب السجارس

 السجسػع الستػسط االساسي السجسػع الستػسط االساسي

2005-
2006 

3345 881 4226 1088120 348872 1436992 300814 

2006-
2007 

3303 950 4253 1082105 333628 1415733 331482 

2007-
2008 

3461 1128 4589 1047160 236690 1283850 242655 

2008-
2009 

3346 899 4245 1030991 207471 1238462 239054 

 

ـ عشو 2009بيشسا يبلحع  في الججكؿ الدابق التدايج تجريجيًا لصبلب التعميع األساسي لدشة      
 %75.72أؼ ما يعادؿ 1088120 ـ إلى نحػ 2006- 2005ـ إذ بمغ عجد الصبلب في 2005

أؼ ما  348872، كما يقابمو في الستػسط ليرل إلى %83.3أؼ ما يعادؿ  1030991ليرل إلى 
، ليقابميا مغ %16.8أؼ ما يعادؿ  207471ـ إلى 2009-2008، ليرل في عاـ%24.3يعادؿ 

لجراسي في عاـ ا 239054ـ ليرل إلى 2006-2005في العاـ الجراسي  300814السعمسيغ نحػ 
 ـ.2008-2009
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 .127، صللمعلومات العامة الهٌئة عن تصدر سنوٌة نشرة، 2008الهٌئة العامة للتوثٌك والمعلومات، الكتٌب االحصائً   - 
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 1( تػزيع الدكان الميبييغ الحيغ ىع في سغ التعميع حدب الشػع ومكان اإلقامة 3ججول )

السخحمة 
 الجراسية

مكان 
 االقامة

 عجد الدكان السمتحقيغ بالجراسة

 السجسػع الكمي غيخ لبييغ ليبيػن 

السجسػ  إناث ذكػر السجسػع إناث ذكػر
 ع

 السجسػع إناث ذكػر

دتػى الس
االول مغ 

مخحمة 
التعميع 

 االساسي

29429 حزخ
2 

2809
71 

57526
3 

1255
5 

1204
7 

2460
2 

3068
47 

2930
18 

59986
5 

3832 40159 ريف
0 

78479 940 944 1884 4109
9 

3926
4 

80363 

السجسػ 
 ع

33445
1 

3192
91 

65374
2 

1349
5 

1299
1 

2648
6 

3479
46 

3322
82 

680 

السدتػى 
مغ  الثاني

مخحمة 
التعميع 

 الساسي ا

17741 حزخ
1 

1625
64 

33997
5 

6860 6341 1320
1 

1842
71 

1689
05 

35317
6 

2317 25208 ريف
9 

48387 499 422 921 2570
7 

2360
1 

49308 

السجسػ 
 ع

20261
9 

1857
43 

38836
2 

7359 6763 1412
2 

2099
78 

1925
06 

40248
4 

مخحمة 
التعميع 

19368 حزخ
5 

1915
39 

38522
4 
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 .26، ص المصدر السابك - 
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سشة  30-4كسا يتزح في الججكؿ الدابق تػزيع الدكاف الحيغ تتخاكح أعسارىع ما بيغ        
السمتحقيغ بالجراسة كفق لسجسػع السخحمة الجراسية كنػع التجسع الدكاني ريفي كحزخؼ ليرل عجد 

فقا ، ك %49.5أؼ ما يعادؿ  888981، كإناث إلى %50.4أؼ ما يعادؿ  903818الحكػر إلى 
ـ، ما يؤكج عمى فاعمية التشسية في السجتسع الميبي كسجخبلت العسمية التعميسة مغ حيث 2006لتعجاد 

تحقيق أىجفيا مغ إلدامية التعميع كمجانيتو، ك إذا ما نطخنا إلى مدتػيات االلتحاؽ مغ زاكية الفجػة 
امل، إذ تتداكػ حاليًا بيغ الحكػر كاإلناث حيث قمل التػسع التعميسي في إغبلؽ تمظ الفجػة بالك

ـ، أما عمى 1973% لرالح الحكػر عاـ 21.5معجالت االلتحاؽ لمجشديغ بعج أف كانت بحجكد 
 78.5السخاحل السختمفة لمتعميع العاـ فقج كصمت معجالت إلتحاؽ اإلناث بالتعميع األساسي إلى نحػ  

%مغ 23اث، مقابل  %مغ اإلن 11لمحكػر بعج أف كانت ال تتعجػ 80.4ـ مقابل  %2001%عاـ 
،  كال يختمف األمخ كثيخًا بالشدبة لمػضع عمى السدتػػ 1ـ1973الحكػر لكل مشھسا عمى التػالي عاـ 

%عمى التػالي، 5%، ك10ـ نحػ  1973الثانػؼ، فقج كانت معجالت االلتحاؽ لمحكػر كاإلناث عاـ 
 % لمحكػر. 77.3% لرالح اإلناث مقابل   84.9كتغيخت حاليًا لتربح 

% مغ السجتسع 37قج أشارت دراسات التشسية البذخية  كاإلحراءات في نياية التدعيشيات  إلى أف ك 
الميبي ىع شبلب يجمدػف عمى مقاعج الجراسة  في مدتػيات كمخاحل تعميسية مختمفة... باإلضافة إلى 

مغ  %41ك السبلحع أف نحػ   %  قج تع تكميفيع بإعجاد اإلشار التجريدي في قصاع التعميع،4
الدكاف في ليبيا مشيسكيغ في العسمية التعميسية بذكل أك آخخ، كمغ بيغ السؤشخات عغ تصػر ذلظ 

الخصيج ك التغييخ الحؼ شخأ عمى الييكل التعميسي لمدكاف الميبييغ ىػ السعجالت الستراعجة لبللتحاؽ 
ػسيع القاعجة سشة( نتيجة لت 24ػ  6)  العسخية في الدغ السجرسية  السجرسي الرافي مغ الفئة

التعميسية، كتػفيخ البيئة السشاسبة حيث ارتفع معجؿ االلتحاؽ داخل كل فئة عسخية بشدب كبيخة، كقج 
ـ نحػ 2000 -1970بمغ إنفاؽ خصط التحػؿ التشسػية عمى نذخ التعميع كالسعخفة خبلؿ الدشػات 

ميمػف ديشار  17.1ـ نحػ 1970مميػف ديشار، حيث بمغت مخررات قصاع التعميع عاـ  1493.6
مميػف أنفقت كميا كزاد عمييا  249.3ـ إلى  2000مميػف، في حيغ كصمت في عاـ  6.6أنفق مشيا 

                                                             
1

، مصدر سابك،  2002،  -لٌبٌا– البشرٌة للتنمٌة الوطنً التمرٌر  الشامل التحول اطار فً الالمركزٌة مستمبل ،للمعلومات العامة الهٌئة - 

 .322 ص
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مميػف ديشار، مسا يعصي مؤشخ اىتساـ الخصط بشذخ السعخفة كالتعميع فتحقق ليا ضساف إكتساؿ  10.7
لجراسة مع بجاية الخصة % مغ أبشاء السجتسع الميبي الحيغ تدامغ التحاقيع با65التعميع لسا ندبتو 

%مسغ اكتفى بالتعميع االبتجائي، كما  17.7التشسػية األكلى، إذ لع يتخمف عغ ذلظ إال ما ندبتو 
 . 1% مسغ تدخبت مغ الشطاـ التعميسي كتخؾ الجراسة قبل إنياء السخحمة االبتجائية17.3ندبتو 

 .2ـ2010-1969عجد الصبلب بسخحمة التعميع األساسي مغ الفتخة  ( 4)ججكؿ 

 عجد الصمبة الدشة عجد الصمبة الدشة

1969-1970 347162 2001-2002 1172051 

1985-1986 1036446 2004-2005 1082397 

1995-1996 1460442 2005-2006 1088120 

1997-1998 1214975 2006-2007 1047421 

1998-1999 1160315 2007-2008 1047160 

2000-2001 1176834 2009-2010 920208 

   

يبلحع مغ خبلؿ الججكؿ الدابق التصػر السمحػظ ألعجاد الصبلب بسخحمة التعميع   
األساسي، كيشعكذ ذلظ عمى مجػ الجيػد السبحكلة الستيعاب الصبلب، كتػفيخ السجارس كالفرػؿ 

، كفقا الجراسية السجيدة باإلمكانيات التي تديع في نجاح العسمية التعميسة مع تجييد الكادر التعميسي
لبلستخاتيجيات التي كضعتيا خصط التشسية كفقا لقصاع التعميع، مسا يعكذ األىجاؼ الكسية، مغ خبلؿ 

السعخفي مغ القخاءة  اإللساـااللتداـ بسجانية التعميع ليتسكغ كل أفخاد السجتسع مغ تحقيق درجة مغ 
 لبذخية.ابيا مغ مؤشخات التشسية اكالكتابة كمحػ األمية كالحؼ ُيعج مؤشخا إيج

                                                             
1

 .153-152 ص ،2010 ،مرجع سابك. لٌبٌا فً االجتماعٌة التنمٌة فرحات، دمحم عبدهللا على - 
2

 .129، ص 2010الكتاب اإلحصائً السنوي، هٌئة الوطنٌة للتوثٌك والمعلومات، ال -
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( مقارنة أعجاد الصالبات )ذكػر وإناث( بسخحمة التعميع الثانػي خبلل الفتخة مغ 5ويػضح الججول )
 .1م2009-2008م إلى 1995-1996

 عجد الصمبة الدشة

 )ذكػر وإناث(

 عجد الصمبة الدشة

 )ذكػر وإناث(

1995-1996 251275 2004-2005 337091 

1997-1998 217548 2005-2006 348881 

1998-1999 244070 2006-2007 231898 

2000-2001 284004 2007-2008 236690 

2001-2002 295552 2008-2009 207471 

       

 3296إلى تحقيق نسػ في عجد السجارس الحكػمية لترل إلى  2012كسا تذيخ مدتيجفات عاـ      
 47315ؿ السدتيجفة كاف ، كبمغ عجد الفرػ % 92.6إذا بمغ معجؿ اإلنجاز نحػ  3558مغ أصل 

كبمغ معجؿ  2012فربل عاـ  45892بيشسا الفرػؿ الجراسية الستاحة بمغت  2012فربل في عاـ 
، إال أنو ُيمحع أف بعس الفرػؿ الجراسية لع تشجد كفق السعاييخ %97.0اإلنجاز ليحا اليجؼ نحػ 

معمسا  162754ألساسي نحػ السحجدة، كاستيجؼ أف يبمغ عجد السجرسيغ كالسجرسات بسخحمة التعميع ا
ـ، ككشتيجة التخاذ  قخارات إعادة مغ تع تحػيميع كفائس مبلكات كالبالغ عجدىع 2012كمعمسة بشياية 

مقارنة  2012ألف مجرس كمجرسة، فإف عجد السجرسيغ كالسجرسات يقجر أنو قج زاد عاـ  128نحػ 
 843عمسا بأف السدتيجؼ ىػ  مجرسة، 682، كفي التعميع الثانػؼ بمغ عجد السجارس 2011بعاـ 

مسا ىػ مدتيجؼ، كبمغ عجد  %80.9، فإف ما تع إنجازه يقجر بشدبة 2012مجرسة مع نياية 
، كندبة اإلنجاز في ىحا ال 8318نحػ  2010/2011الفرػؿ السدتيجفة بشياية العاـ الجراسي 

افة الفرل مسا ، ككشتيجة لمقرػر في تحقيق ما ىػ مدتيجؼ فقج أثخ سمبيا في كث%57.2تتعجػ 
                                                             

1
 .57، ص2009اللجنة الشعبٌة العامة للشئون االجتماعٌة، حول "تنفٌذ اتفالٌة حموق الطفل"،  الدوري صالح الحوٌج، التمرٌر الوطنً -
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يعكذ القرػر في اإلمكانيات الستاحة كمغ ضعف في أداء العسمية التعميسية، ككشتيجة لمقخار السبلؾ 
كذلظ  2011عاـ  28274إلى نحػ  2007عاـ  80224الػضيفي قج انخفس عجد السجرسيغ مغ 

 .1كفائس مبلكات %66بدبب إحالة ما يقارب مغ 

 ثانيًا: قصاع الرحة :ـ  

الرحي في السجتسع الميبي تحدشًا كبيخًا مشح مصمع العقج الدابع  مغ القخف العذخيغ،  شيج الػضع
فييا اعتسجت ليبيا سياسات الخعاية الرحية كالعبلج كشسػليتيا بذخيا كمكانيًا أؼ بيئيًا، كتقخر تبشي 

مى االستفادة استخاتيجية العالسية لتػفيخ الرحة لمجسيع كبالجسيع، إف الشطاـ الرحي في ليبيا قائع ع
مغ التقشيات الرحية كالعبلجية الرالحة كالستصػرة كتػفيخىا لكافة األسخ كاألفخاد في السجتسع، كقج 
غصى بخنامج تفعيل االستخاتيجية الػششية بتذكيل لجاف كششية متخررة حيث حققت مغ خبلليا 

 مجسػعة إنجازات ىي اآلتية:

 .%100بية ندبة ـ التغصية بالخجمات الص 1999كصمت مشح العاـ  -1

أك أكثخ في أغمب األمخاض السدتيجفة  %90بمغت ندبة التغصية بالتصعيسات  -2
 بالتحريغ ذكػرًا كإناثًا.

زاد مدتػػ الػعي العاـ في شمب الخجمات الرحية كالصبية بجسيع أنػاعيا كخاصة  -3
 الستعمقة باألمخاض السعجية.

كمب كمخض الكداز الػليجؼ استئراؿ العجيج مغ األمخاض مشيا شمل األشفاؿ كداء ال -4
 كغيخىا.

كألف الرحة تعج مغ االحتياجات الزخكرية لمفخد، فإف الخصط التشسػية اىتست بدبلمتو الجدجية 
كالعقمية كاالجتساعية مغ خبلؿ تػفيخ كعبلج األمخاض الستػششة ككضع آليات لسػاجية مذكبلت 

 التدييخ الرحي، كباعتساد مبجأ الخعاية الرحية حق لمجسيع.

                                                             
1

 .3-1، ص2012-2010متابعة تنفٌذ مشروعات التنمٌة فً لطاعات التنمٌة البشرٌة  - 
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ـ  1987-1970كليحا خررت ميدانية ليحا القصاع في خصط التشسية كالحؼ بمغ مجسػعيا خبلؿ 
مغ السجسػع الكمي، ليكػف  84.4مميػف بشدبة  799.3مميػف ديشار، أنفق مشيا  946.8نحػ 

مميػف شيخؼ، كقج بمغت حرة ىحا  3.7مميػف ديشار سشػيا، بسقجار  44.4متػسط اإلنفاؽ الكمي 
مميػف، أؼ  9.8ـ نحػ  1970مميػف ديشار في حيغ كانت في سشة  150نحػ  1998القصاع في 
 .1ضعفاً  13ما يديج عغ 

كليحا يمحع بأف ليبيا قج قصعت شػشا كبيخا في قصاع الرحة ، ؼبعج أف كانت الػؼيات بيغ السػاليج 
كفاة لكل  24.4أصبح ىحا االحتساؿ ىػ  1970مػلػد حي عاـ  1000لكل  105ترل إلى 

التي تفيج بأف معجؿ الػؼيات  1996، إال أنو كفقا إلحرائيات عاـ 2005مػلػد حي عاـ  1000
 17.4كؼيات أؼ أف ندبة الػؼيات بيغ السػاليج الخاـ قج زادت بشدبة  7مػلػد ىي  1000بيغ كل 

اة كف 13قج بمغت  2003حالة كفاة لكل ألف مػلػلج، بيشسا بمغت ندبة الػؼيات بيغ السػاليج في عاـ 
، أما بالشدبة لسعجالت كؼيات األشفاؿ دكف 2004مػلػد حي عاـ  1000كفاة لكل  18كارتفعت إلى 

كفاة  16إلى  1970شفل دكف الخامدة عاـ  1000حالة كفاة لكل 160سغ الخامدة فقج قمت مغ 
، أما ؼيسا يخز معجؿ 2004شفل ما بيغ عسخ الدشة كالخسذ سشػات في ليبيا عاـ  1000لكل 
عشج األميات ما بعج الػالدة كخبلؿ فتخة الشفاس فشبلحع أف اإلحرائيات خبلؿ األعػاـ  الػفاة

 77مػلػد كىي  100000، تعصيشا مؤشخا ثابتا لسعجالت الػفاة لكل 1985،2000،2003،2004
 .2حالة كفاة
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 . 156 -155ص ص2010 ،مرجع سابك. لٌبٌا فً االجتماعٌة فرحات،التنمٌة دمحم عبدهللا على - 
2

السٌاسات اللٌبٌة لتحسٌن مستوٌات المعٌشة لراءة فً ضوء استراتٌجٌة االمم المتحدة لمحابة الفمر، هالة ابراهٌم احوٌو، ابحاث مؤتمر  - 

 .401-400، ص14/6/2007-12السٌاسات العامة ، بنغازي 
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 20071السؤشخات الحيػية لعام  ( 6)الججول 

 11.0 معجل الدواج الخام

 0.5 معجل الصبلق الخام

 23.7 معجل السػاليج الخام

 3.7 معجل الػفيات الخام

 11.1 ندبة الستػفيغ الخضع الحيغ أعسارىع أقل مغ سشة

 

ـ 2000كمغ السؤشخات التي تؤكج ارتفاع معجؿ تػقع الحياة عشج الػالدة ليرل كفق إحراءات عاـ  
ـ، كلعل 1970سشة عاـ 46شحػ سشة مقارنة بالسعجؿ الستجني الحؼ كاف عميھ كالسقجر ب 70إلى نحػ 

األھع مغ ذلظ ھػ ما حجث مغ انخفاض مذيػد في معجالت كؼيات األشفاؿ الخضع خبلؿ العقػد 
األربع الساضية، األمخ الحؼ جعل التجخبة الميبية في السدتػػ الرحي الغحائي كالتحريغ ضج 

ـ 1973باأللف عاـ  118غ األمخاض مغ التجارب السسيدة في البمجاف الشامية، فقج انخفس السعجؿ م
ـ،  خبلؿ تشفيح الخصط التشسػية مسا جعل ليبيا في مراؼ الجكؿ 1995باأللف عاـ  24.4إلى 

الستسيدة بيغ الجكؿ الشامية في مجاؿ التشسية البذخية، كيعػد ذلظ إلى االنتذار األفقي الػاسع الحؼ 
لحزخية كالخيؽية كالرحخاكية تحقق لقصاع الرحية، كإتاحة خجماتو لمدكاف في جسيع السشاشق ا

ـ ( قج 1995الشائية... كمغ السؤشخات عمى ذلظ أف السدح السيجاني لرحة الصفل الميبي لدشة ) 
% مغ الدكاف في شتى السشاشق تتاح لھع الخجمات الرحية مقارنة بالشدبة الستجنية 95أثبت بأف 

غ الدكاف،  كقج شسل ىحا % م 45ـ كالتي تشحرخ في نحػ 1973لمتغصية التي أفخزىا إحراء 
االنخفاض كبًل مغ سكاف السجف ك األرياؼ عمى حج سػاء مسا يجؿ عمى التػسع األفقي الكبيخ في 
الخجمات الرحية ك تػزيعيا بذكل عادؿ بيغ السشاشق، كقج كصل إلى حج تخريز كحجة صحية 

                                                             
1

، نشرة سنوٌة تصدر عن الهٌئة العامة للمعلومات والتوثٌك،مصدر سابك ص 2008الكتٌب االحصائً ، والتوثٌك للمعلومات العامة الهٌئة - 

67. 
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ع مدتػػ الحالة ، كتفيج دراسات التشسية البذخية ارتفا1ساكغ 1000لكل تجسع سكاني يقل عغ 
سعخًا حخاريًا كىػ معجؿ  3787الغحائية لمسجتسع الميبي حيث أتاحت كفخة الغحاء لمفخد الميبي الػاحج 

سعخ  2400عاؿ يفػؽ بكثيخ السعجؿ الجكلي الستفق عميو لمبالغيغ مغ الحكػر كاإلناث الحؼ يقجر بػ 
ـ تػضح 1998فإف إحراءات عاـ حخارؼ كسا يختفع فػؽ معجؿ البمجاف األكركبية، كمغ جانب آخخ 

% مغ قػة العسل اإلجسالية كباستبعاد السيغ 5أف القػػ العاممة في القصاع الرحي تذكل نحػ 
% مغ الحاصميغ عمى تجريب شبي كصحي متخرز يذكمػف السػارد 89اإلدارية  كالحخؼية ىشاؾ 

 شبيب 7100ىشاؾ نحػ  ارد ، كسا أف% مغ تمظ السػ 47البذخية الرحية، أما الشداء ؼيذكمغ نحػ 
مسخضة، كرغع ذلظ ىشاؾ نقز في الصب التخرري مسا يؤدؼ إلى االعتساد عمى  23000ك 

ك  اصات األشعة ككحلظ األنف ك األذف% في اختر92العشرخ غيخ الميبي حيث يرل إلى 
% 89ك   % في األمخاض الرجرية 87% في حالة جخاحة األعراب ك 91الحشجخة كسا يرل إلى 

 4.2األمخاض الشفدية  ك العربية ...أما ؼيسا يتعمق بقجرة السدتذؽيات االستيعابية ىشاؾ  في حالة
ـ، كسا ترل ندبة التحريشات  ك التصعيع 1998مػاشغ كفق إحراءات عاـ  1000سخيخ لكل 

% بيغ األشفاؿ ك ال تختمف ىحه الشدب بيغ 97ضج أمخاض الجرف ك الذمل ك الحربة إلى أكثخ مغ 
 . 2ف ك الحزخمشاشق الخي

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1
،مصدر سابك، ص 2002 -لٌبٌا-مستمبل الالمركزٌة فً اطار التحول الشامل التمرٌر الوطنً للتنمٌة البشرٌة ،للمعلومات العامة الهٌئة - 

321. 
2

 .110-103. مصدر سابك، ص1999 -لٌبٌا–الهٌئة الوطنٌة للمعلومات والتوثٌك، تمرٌر التنمٌة البشرٌة  - 
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 1عجد العشاصخ الصبية والصبية السداعجة واإلدارية بالقصاع  ( 7)ججول 

أشباء  أشباء التخرز
 أسشان

تسخيس  صيادلة
 وقاببلت

فشييغ 
 صحييغ

إدارية 
 وخجمية

 السجسػع

عجد العشاصخ 
العاممة 

 بالسدتذفيات

6533 120 504 13169 6117 14460 40903 

عجد العشاصخ 
بالذعبيات العاممة 
 "سابقا"

2560 1202 443 24936 9877 19646 58664 

 99567 34106 15994 38105 947 1322 9093 السجسػع

 

 71.85يبلحع مغ الججكؿ الدابق بأف عجد العشاصخ العاممة بالسدتذؽيات مغ األشباء ترل ندبتيع 
األسشاف العامميغ في  %، كمغ أشباء28.15%بيشسا عجدىع في الذعبيات "سابقا" ترل ندبتيع إلى 

%، 90.9بيشسا ترل ندبتيع كفقا لمذعبيات "سابقا"   إلى  9.1السدتذؽيات ترل ندبتيع إلى نحػ 
%، كفي الذعبيات "سابقا"  53.22كبالشدبة لمريجالني ترل ندبتيع لمعامميغ في السدتذؽيات إلى 

ي السدتذؽيات إلى حػالي %، كبالشدبة لمتسخيس كالقاببلت ترل ندبتيع ف46.77ترل ندبتيع إلى 
%، كؼيسا يتعمق بالفشييغ العامميغ في 65.44إلى  الذعبيات "سابقا"%، بيشسا في 34.55

%، بيشسا تختفع ندبتيع في الذعبيات "سابقا"   لترل إلى 38.24السدتذؽيات ترل ندبتيع إلى 
في الذعبيات  %، كتديج42.39%، كمغ اإلدارييغ ترل ندبتيع في السدتذؽيات إلى حػالى 61.75

مسا يعكذ مجػ االىتساـ بالبعج الكسي السدتيجؼ مغ خصط التحػؿ  %57.6"سابقا"  لترل إلى  
كفقا لقصاع الرحة مغ تجييد الكػادر الصبية كتػزيعيا لترل إلى كل أفخاد السجتسع، لتقجـ الخجمات 

تداعج ىحه الكػادر لتقجيع  العبلجية كالػقائية ألفخاد السجتسع، إال أنو نتيجة لقمة اإلمكانيات التي
                                                             

1
، نشرة سنوٌة تصدر عن الهٌئة العامة للتوثٌك والمعلومات، مصدر سابك، 2008، الكتٌب االحصائ والتوثٌك للمعلومات العامة الهٌئة - 

 .92ص
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الخجمات انعكدت عمى السػاشغ الميبي سمبا مسا دعت بو الزخكرة لمعبلج خارج الببلد، كليحا نجج أف 
 خصط التحػؿ لع تحقق البعج الكيفي بالرػرة السشذػدة كفقا الستخاتيجياتيا التي كضعتيا.

بييغ كالحؼ أثبتتو إحرائيات التعجاديغ كسا يعكذ التغيخ اإليجابي في معجؿ الشسػ الدشػؼ لمدكاف المي
ما يعكذ بجاية االستقخار الحؼ شيجتو ليبيا خبلؿ  3.8حيث ارتفع الى  1954،1964األكؿ كالثاني 

الخسديشيات كبجاية الدتديشيات مغ القخف العذخيغ، كاتجاه معجالت الػؼيات إلى االنخفاض مع 
تفاع السمحػظ في الشسػ الدكاني خبلؿ الفتخة الفاصمة استسخار ارتفاع معجالت السػاليج كىػما يفدخ االر 

كىحا ما يعكذ أىجاؼ الخصط التشسػية التي نفحت  4.2إذ سجل  1973،1984ما بيغ تعجادؼ 
كركدت عمى نذخ الخجمات الرحية كالتعميسية كتػفيخ السدكغ الرحي، خاصة الخصة التشسػية لدشة 

يات بذكل يفػؽ ما حققو معجؿ السػاليج مغ مغ أىع نتائجيا انخفاض معجؿ الػؼ 1980-1985
خبلؿ الفتخة بيغ التعجادؼ  2.8انخفاض، بيشسا يمحع انخفاض الشسػ الدكاني ليرل إلى 

1984،19951 . 

 2م 2007-2001عجد السػاليج الميبييغ حدب الشػع خبلل الدشػات ( 8)الججول 

 السجسػع اناث ذكػر الدشة

2001 51685 47502 99187 

2002 56655 52429 109084 

2003 56919 53569 110488 

2004 61739 57894 119633 

2005 62072 58927 120999 

2006 65902 58639 124541 

                                                             
1

، اكادٌمٌة الدراسات العلٌا، مجموعة النٌل العربٌة: الماهرة، المتغٌرات 22/11/2004-21مؤتمر الوطنً حول السكان والتنمٌة ولائع ال - 

 .303،304السكانٌة، منصور دمحم الكٌخٌا، ص
2

ت والتوثٌك، مصدر سابك، ، نشرة سنوٌة تصدر عن الهٌئة العامة للمعلوما2008، الكتٌب االحصائً والتوثٌك للمعلومات العامة الهٌئة - 

 .76ص 
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2007 65975 62363 128338 

 

 72، كالتي مغ بيشيا تشفيح  2012كقج حجد قصاع الرحة أىجافا كسية يدتيجؼ تشفيحىا بشياية 
مدتذفى، كلع يتع تحجيج بعس األىجاؼ الشػعية  74ما يقارب  مدتذفى عاـ مخكدؼ كقج تع إنجاز

السيسة مثل معجؿ كؼيات األميات ككؼيات الخضع مغ سشة فأقل ككؼيات األشفاؿ كمعجالت التحريغ 
ضج بعس األمخاض السعجية   أك السشقػلة، نطخا لبلعتساد عمى األىجاؼ ذات الجانب السادؼ، مثل 

العشاصخ الصبية بسختمف مدتػياتيا  دكف اإلشارة إلى مجػ انعكاس كل اإلنذاءات كالتجييدات كتػفيخ 
 .1تمظ الجيػد عمى الحالة الرحية لمسػاشغ في شكل مؤشخات نػعية

 :االستشتاجات

تيتع سياسات التشسية البذخية بتبشي تػجو تشسػؼ قائع عمى إشباع حاجات األفخاد إلتاحة  -1
 الخيارات أماميع. 

تشسية البذخية ليبيا مغ بيغ مجسػعة البمجاف ذات اإلنجاز العالي في يرشف التقخيخ الجكلي لم -2
( 0.806)     فاعمية التشسية البذخية في ليبيا، حيث يأتي تقجيخ ؾيسة األداء الميبي بجرجة

( مسا يجعميا تحتل السختبة 0-1عمى متجرج ؾياسي إلنجاز الجكؿ يقع بيغ    )1998سشة 
 ( بمجًا صشاعيًا كناميًا.174العالسي مغ بيغ ) (  في تدمدل اإلنجاز البذخؼ 64)

إف قصاع التعميع ُيعج مغ السؤشخات ذات األىسية في خصط التحػؿ  ك التشسية االقترادية   -3
مميػف ديشا  3641نحػ  2000-1970كاالجتساعية إذ بمغ حجع مخرراتو مغ سشة 

خررات مميػف ديشار في كل سشة، كاذ رصجت أعمى حجع في الس 117.45بستػسط 
، كذلظ ألىسية قصاع التعميع في الشيػض بالتشسية 829.3إذا بمغت  1985-1981ميدانية 

 البذخية مغ خبلؿ تدكيج بالسعارؼ كالسيارات التي تتيح فخص أكسع الختيارات.

%  بعج أف 14أكثخ مغ  2001تخاجع معجالت األمية حيث ال يتعجػ كفق إحراءات عاـ  -4
، كلعل الجالئل األھع في ھحا الدياؽ ھػ ما نبلحطو 1973%  عاـ 61كانت تتجاكز نحػ 

                                                             
1

 .21،مصدر سابك،  ص2012-2010متابعة تنفٌذ مشروعات التنمٌة فً لطاعات التنمٌة البشرٌة   - 
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( 24 -6مغ تراعج في معجالت االلتحاؽ بالسجارس  بيغ الفئة العسخية في الدغ السجرسة )
 .2001%  عاـ77إلى نحػ  1973%عاـ  64سشة، حيث ارتفعت مغ  

لصبلب في إذ بمغ عجد ا 2005عشو  2009التدايج  التجريجي لصبلب التعميع األساسي لدشة  -5
أؼ  1030991% ليرل إلى 75.72أؼ ما يعادؿ  1088120إلى نحػ  2006- 2005

%، 24.3أؼ ما يعادؿ  348872%، كما يقابمو في الستػسط ليرل إلى 83.3ما يعادؿ 
%، ليقابميا مغ السعمسيغ 16.8أؼ ما يعادؿ  207471إلى  2009-2008ليرل في عاـ

في عاـ الجراسي  239054ليرل إلى  2006-2005في العاـ الجراسي  300814نحػ 
2008-2009. 

مغ خبلؿ خصط التحػؿ كالتشسية االقترادية كاالجتساعية التي نفحت في ليبيا مشح سشة  -6
تع التعخؼ عمى عجة مؤشخات اجتساعية، التي تتزح بخفع متػسط العسخ الستػقع مغ  1963

ذلظ فإف دليل التشسية ـ، إضافة إلى 2005سشة في عاـ  74إلى نحػ 1970سشة في عاـ 51
البذخية الستحقق في ليبيا قج تصػر بحيث دفعيا بخصػات مشاسبة مقارنة بالجكؿ األخخػ ، إذ 

في عاـ  64كأصبح  1993في عاـ  73بمغ تختيب ليبيا بيغ دكؿ العالع بسػجب ىح السؤشخ 
2004. 

رل إلى إف خصط التحػؿ كالتشسية قج أكلت عشاية بقصاع الرحة إذ خررت لو مبالغ ت -7
مميػف ديشار سشػيا،  56.61بستػسط  2000-1970مميػف ديشار خبلؿ الدشػات  1755.2
مميػف أؼ  2.9مميػف ديشار كلع يرخؼ مشيا إال  6.9لع تتجاكز ميدانية  1969كفي عاـ 

بمغت مخررات قصاع الرحة  1998%، ففي عاـ 43أف ندبة التشفيح لع ترل إلى 
 1981% إذ يعتبخ معجاًل مشخفزًا إذ في عاـ 91.8فػؽ مميػف ديشار أؼ بشدبية ت 55.50

%، كذلظ مغ أجل 10.1التي فاقت الشدبة  1979% عغ عاـ 10.9فاقت ندبة الرخؼ 
 تػفيخ الخجمات الرحية كالخقي مغ مدتػػ أدائيا.

كمغ السؤشخات التي تؤكج ارتفاع معجؿ تػقع الحياة عشج الػالدة ليرل كفق إحراءات عاـ  -8
سشة  46سشة مقارنة بالسعجؿ الستجني الحؼ كاف عميھ كالسقجر بشحػ  70 إلى نحػ 2000

، كلعل األھع مغ ذلظ ھػ ما حجث مغ انخفاض مذيػد في معجالت كؼيات 1970عاـ
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األشفاؿ الخضع خبلؿ العقػد األربع الساضية، األمخ الحؼ جعل التجخبة الميبية في السدتػػ 
لتجارب السسيدة في البمجاف الشامية، فقج الرحي الغحائي كالتحريغ ضج األمخاض مغ ا

،  خبلؿ تشفيح 1995باأللف عاـ  24.4إلى  1973باأللف عاـ  118انخفس السعجؿ مغ 
الخصط التشسػية مسا جعل ليبيا في مراؼ الجكؿ الستسيدة بيغ الجكؿ الشامية في مجاؿ التشسية 

 البذخية.

ؽيات مغ األشباء ترل ندبتيع يبلحع الشسػ الكسي في عجد العشاصخ العاممة بالسدتذ -9
%، كمغ أشباء األسشاف 28.15%بيشسا عجدىع في الذعبيات ترل ندبتيع إلى  71.85

بيشسا ترل ندبتيع كفقا لمذعبيات إلى  9.1العامميغ في السدتذؽيات ترل ندبتيع إلى نحػ 
%، كفي 53.22%، كبالشدبة لمريجالني ترل ندبتيع لمعامميغ في السدتذؽيات إلى 90.9

%، كبالشدبة لمتسخيس كالقاببلت ترل ندبتيع في 46.77الذعبيات ترل ندبتيع إلى 
%، كؼيسا يتعمق بالفشييغ 65.44%، بيشسا في الذعبيات إلى 34.55السدتذؽيات إلى حػالي 

%، بيشسا تختفع ندبتيع في الذعبيات 38.24العامميغ في السدتذؽيات ترل ندبتيع إلى 
%، 42.39رييغ ترل ندبتيع في السدتذؽيات إلى حػالى %، كمغ اإلدا61.75لترل إلى 

% مسا يعكذ مجػ االىتساـ بالبعج الكسي السدتيجؼ 57.6كتديج في الذعبيات لترل إلى  
مغ خصط التحػؿ كفقا لقصاع الرحة مغ تجيد الكػادر الصبية كتػزيعيا لترل الى كل أفخاد 

السجتسع، إال أف نتيجة لقمة اإلمكانيات  السجتسع، لتقجـ الخجمات العبلجية كالػقائية لؤلفخاد
التي تداعج ىحه الكػادر عمى تقجيع الخجمات انعكدت عمى السػاشغ الميبي سمبا مسا دعت 

بو الزخكرة لمعبلج خارج الببلد، كليحا نجج أف خصط التحػؿ لع تحقق البعج الكيفي بالرػرة 
 السشذػدة كفقا الستخاتيجياتيا التي كضعتيا.
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 الشسط الكيادي الدائج لجى رؤساء األقدام العمسية في كميات التخبية

 (قرخ بغ غذيخ انسػذجا )عة شخابمذ بجام

 

                                              ػري سعاد عبجهللا العاكالجكتػرة/                                                      

 ىيئة تجريذ جامعة شخابمذ عزػ

    ناصخ مفتاح الدرزاحالجكتػر/                                                        

    ىيئة تجريذ جامعة السخقب                                          عزػ                         

 :السقجمة

أصبحت الجامعات كمؤسدات التعميع العالي ىي مخاكدا إلشعاع الحؿيقي ألؼ مجتسع ، مغ      
خبلؿ تحقيق كضائفو االخئيدية كىي التعميع كالبحث العمسي كخجمة السجتسع ، كىحه السياـ التخخج عغ 

ف ، كسا اف ىحه  الػضائف اشار مياـ كميات التخبية فيي السعشية باألدكار االجتساعية كبشاء االندا
العامة التختمف باختبلؼ الدمانا كالسكاف كىي بسثابو محػر االرتكازا لحؼ تجكر حػليا ىجاؼ الجامعة 

 (115،ص1994كسياساتيا كاستخاتيجياتيا كخصط عسميا.)الدػيجؼ .كضحى،

كالتججيج فييا ال  نطخًا ألىسية تصػيخ مؤسدات التعميع العالي خاصًا كميات التخبية ، فإف التصػيخ   
يكػف إال مغ خبلؿ الؿيادة الشاجحة التي تسارس نسصًا ؾياديُا يؤدؼ بفخيق العسل إلى الشجاح في العسل 
السؤسدي حيث أف الؿيادة الفاعمة ىي التي تتجو إلى التخكيد عمى عسمية الػتأثيخ في نذاشات األفخاد 

( ، كيعتبخ رؤساء األقداـ بكميات 70: 2001كسمػكيع لتحقيق األىجاؼ التي يخسسيا القائج )عصػؼ ،
التخبية قادة إدارييغ كتخبػييغ عمى درجة كبيخة مغ األىسية في إنجاح السؤسدة التعميسية التخبػية 
لجكرىع األكبخ في نجاح الػحجات العمسية التي يتػلػف ؾيادتيا في الجامعة كيداىسػف في تحقيق 

داـ ،كسا تعج الؿيادة الفعالة أحج العشاصخ الشادرة التي يعاني األىجاؼ السشاط بيع تحؿيقيا في تمظ األق
 (.  33: 2006مغ نقريا السجتسعات الشامية كالستقجمة عمى حج سػاء)عياصخة ،
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لحلظ تمعب األنساط الؿيادية التي يتبشاىا رؤساء األقداـ العمسية في تعامميع مع أعزاء ىيئة     
إيجاد مشاخًا إيجابيًا يديع في إدارتيع كتػجيييع ليع بشجاح فيثيخكف التجريذ في أقداميع دكرًا كبيخًا في 

لجييع الجافعية كحب العسل بسا يداعجىع عمى إشبلؽ شاقاتيع كإبجاعاتيع كيؤدؼ إلى تقػية العبلقات 
بيشيع ، كيؤدؼ أيزا إلى تدييل السيسات السػكمة إلييع ، كيداعج أعزاء ىيئة التجريذ في تشفيح 

مة إلييع بشجاح ضسغ مشاخ عسل تشطيسي إيجابي محفد عمى العسل كالعصاء ، يحقق ليع السياـ السػك
درجة عالية مغ الخضا الػضيفي يؤدؼ إلى تحديغ العسمية التخبػية كالحؼ يشعكذ بجكره عمى الصمبة ، 
كيكػف لو األثخ األكبخ في تحقيق أىجاؼ الجامعة كسياستيا بشجاح فالؿيادة عالية التأىيل ىي 

دؤكلة عغ تػفيخ السشاخ السبلئع الحؼ يذجع كيحفد العامميغ الستخجاـ أقرى شاقاتيع كامكاناتيع الس
مغ االستجابة الحؿيؿية  انصبلقاالبذخية لخجمة السشطسات اإلدارية كمداعجتيا لتحقيق أىجافيا 

 (.2: 2001لسعصيات العرخ كالسشاخ العالسي الحؼ يؤثخ في السشطسة بذكل مباشخ)القحصاني ،

 في ساطاألنالتخبػية يربح التعخؼ عمى  اإلدارةكفى ضػء اىتساـ الباحثيغ كالسيتسيغ بأمخ       
ىسية ، عمى اعتبار أف الشسط الؿيادػ يذكل دكراً  الؿيادية امخا فذل النجاح أكً  كبيخاً  بالغ ا

 (196: 1995السؤسدات بػجو عاـ ، كالسؤسدات التخبػية بػجو خاص . )آؿ ناجي ،

كلعجـ كجػد دراسات ) عمى حج عمع الباحثيغ( تشاكلت األنساط الؿيادية الدائجة في كميات التخبية       
بجامعة شخابمذ ، كلكػف الباحثيغ يعسبلف في جامعتيغ مختمفتيغ ىسا  شخابمذ كالسخقب ، كمغ 

يغ رؤساء خبلؿ تفاعميا مع زمبلئيسا مغ أعزاء ىيئة التجريذ ، كما لسداه مغ تفاكت في العبلقة ب
كثيخ مغ رؤساء األقداـ كأعزاء ىيئة التجريذ تبعا لمشسط الؿيادؼ لكل مشيع جاءت ىحه الجراسة ، 
كالتي تتحجد مذكمتيا في الدعي لمكذف عغ الشسط الؿيادؼ الدائج لجػ رؤساء األقداـ العمسية مغ 

 بكميات التخبية بجامعة شخابمذ . كجية نطخ أعزاء ىئية التجريذ
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 الجراسة : تداؤالت -

 تحاكؿ  الجراسة الحالية اإلجابة  عغ األسئمة اآلتية :

مغ كجية  في كمية التخبية قرخ بغ غذيخ العمسيةما الشسط الؿيادؼ الدائج لجػ رؤساء األقداـ  - 1
 نطخ أعزاء ىيئة التجريذ ؟

ؼ الدائج التجريذ لمشسط الؿياد ىيئةىل تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في استجابات أعزاء  - 2
 في كمية التخبية قرخ بغ غذيخ تعدػ لستغيخ )الجشذ( ؟ العمسيةلجػ رؤساء األقداـ 

التجريذ لمشسط الؿيادؼ الدائج  ىيئةىل تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في استجابات أعزاء  - 3
 في كمية التخبية قرخ بغ غذيخ تعدػ لستغيخ )السؤىل العمسي( ؟ العمسيةلجػ رؤساء األقداـ 

التجريذ لمشسط الؿيادؼ الدائج  ىيئةىل تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في استجابات أعزاء  - 4
 في كمية التخبية قرخ بغ غذيخ تعدػ لستغيخ)سشػات الخبخة(؟ العمسيةلجػ رؤساء األقداـ 

 أىجاف الجراسة :

 تدعى ىحه الجراسة إلى تحقيق األىجاؼ التالية :

في كميات التخبية بجامعة  العمسيةؼ الدائج لجػ رؤساء األقداـ التعخؼ عمى الشسط الؿياد - 1
 شخابمذ مغ كجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ .

الكذف عسا إذا كاف ىشاؾ فخكؽ دالة إحرائيًا بيغ استجابات أعزاء ىيئة التجريذ لمشسط  - 2
ػ لستغيخات ) الجشذ ، بكميات التخبية بجامعة شخابمذ تعد  العمسيةالؿيادؼ الدائج لجػ رؤساء األقداـ 

 السؤىل العمسي ، كسشػات الخبخة العسمية (.
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 أىسية الجراسة : -

 يسكغ تػضيح اىسية الجراسة مغ خبلل استعخاض الشقاط التالية :

يؤمل اف يدتفيج مغ نتائج ىحه الجراسة رؤساء االقداـ العمسية بحرػليع عمى تغحية راجعة مغ  -1
زاء ىيئة التجريذ عغ نسط الؿيادة الدائج لجييع لتصػيخ اداءىع خبلؿ التعخؼ عمى كجية نطخ أع

 مغ تسكشػا ،ليكتحديغ مياراتيع . كتقجـ ليع حافدا لمتعخؼ عمى االنساط الؿيادية التي يشبغي اتباعيا 
 تحقيق أىجاؼ الجامعة. نجاحا في أكثخ ليكػف  نسصيع تعجيل

لتػصية بتغييخىا إلى االنساط الؿيادية الفعالة تدميط الزػء عمى األنساط الؿيادية كالعسل عمى ا - 2
كيداعجىا عمى تحقيق  األقداـ ىحه فعالية زيادة في بسا يداىعكحث رؤساء األقداـ عمى مسارستيا 

 تحؿيقيا . إلى الجامعة تدعى التي كاألىجاؼأىجافيا 

عمى الشسط الؿيادؼ  تتبجػ اىسية الجراسة في انيا تداعج صشاع القخار بكميات التخبية في التعخؼ - 3
الدائج لخؤساء االقداـ لترػيبو اذا ما كاف يحتاج الى ذلظ اك تعديده اذا كاف ايجابيا كذلظ بػضع 

 بخامج تجريبية لخؤساء االقداـ في الجامعات تتعسق بتعديد الدمػؾ الؿيادؼ الفعاؿ لجييع.

ة في التعخؼ عمى االنساط يسكغ لستخحؼ القخار في الجامعة االستفادة مغ نتائج ىحه الجراس - 4
الؿيادية الدائجة بكميات التخبية كعمى كاقع مسارستيا مغ رؤساء االقداـ مسا يػفخ لجييع تغحية راجعة 

عشج كضع  االعتباركيعصييع صػرة شاممة ككاؼية عغ أنساط الؿيادة السشاسبة التي يسكغ أخحىا بعيغ 
سع سياسة لكيؽية تػضيفيع كتعيشيع لخؤساء األقداـ التػصيات السشاسبة التخاذ القخارات السشاسبة في ر 

. 
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 حجود الجراسة : -

 تقترخ ىحه الجراسة عمى السحجدات التالية : 

 السحجد البذخؼ : تقترخ الجراسة عمى اعزاء ىيئة التجريذ . - 1

 قرخ بغ غذيخ بجامعة شخابمذ. -السحجد السكاني : تقترخ الجراسة عمى كمية التخبية  - 2

 . 2019السحجد الدماني : الفرل الجراسي خخيف  - 3

 مرصمحات الجراسة : -

 الشسط الكيادي : - 1

ىػ " شخيقة القائج كأسمػبو في التأثيخ عمى األفخاد العامميغ معو في القدع في كميات التخبية لتحقيق 
التأثيخ عمى  أنو"قجرة الفخد في Likertكيعخفو  ليكخت  األىجاؼ التي يدعى إلييا بكفاءة كفاعمية

شخز أك مجسػعة تػجييع مغ أجل كدب تعاكنيع كحفدىع عمى العسل بأعمى درجة مغ الكفاية في 
 ".(likert,1961:P3)سبيل تحقيق األىجاؼ السػضػعة

بأنو " الجرجة الكمية التي يتحرل عمييا  ويعخف الباحثيغ  الشسط الكيادي إجخائيًا في ىحه الجراسة
س السدتخجمة في الجراسة الحالية كالتي أعجاه لؿياس األنساط الؿيادية الدائجة السدتجيب عمى أداة الؿيا

 لجػ رؤساء األقداـ العمسية بكميات التخبية بجامعة شخابمذ مغ كجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ .

 رؤساء األقدام العمسية : - 2

أك ماجدتيخ في اختراص ه كلجييع مؤىل عمسي بجرجة دكتػرا  ىع أحج أعزاء ىيئة التجريذ بالقدع ،
التجريذ بالقدع عغ شخيق االنتخاب رئيدًا يجيخ شؤكنو ،  ىيئةالقدع ، يتع اختيارىع مغ بيغ أعزاء 

كيذخؼ عمى سيخ العسل كانتطامو بالقدع ، كىػ كحلظ عزػ في )عسادة الكمية( ، كىػ حمقة اتراؿ 
الكمية مغ جية اخخػ)العاكػرؼ  بيغ القدع العمسي بأساتحتو كشمبتو كمػضؽيو مغ جية كبيغ عسادة

،2016 :22 .) 
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ىػ كل مغ يقػـ بالتجريذ في الجامعة مغ حسمة شيادة  عزػ ىيئة التجريذ في الجامعة : - 3
 الجكتػراه أك الساجدتيخ ، كيداىع في تحقيق أىجاؼ الجامعة. 

 كميات التخبية : - 4

لسعمسيغ كالسعمسات ، كتأىيميع لسسارسة ىي مؤسدات عمسية لمتعميع التخبػؼ العالي تيجؼ إلى إعجاد ا
ميشة التعميع في مخاحل التعميع السختمفة بميبيا بكفاءة كفاعمية ، بسا يكفل تخخيج أجياؿ مغ السعمسيغ 
تتػفخ لجييع الكفاءات كالقجرات السشاسبة لسػاجية متصمبات العسل التخبػؼ بالببلد تحؿيقا لؤلىجاؼ 

 .ت العرخالتخبػية السشذػدة في ضػء متصمبا

 جامعة شخابمذ :  - 5

ىي ىيئة عمسية تختز بالتعميع الجامعي كالجراسات العميا كالبحث العمسي مغ خبلؿ الكميات كاألقداـ 
( كمية بيغ 20العمسية كمخاكد البحػث في كافة السجاالت ، كىي اكبخ الجامعات الميبية كتزع عجد )

 . 2004( لدشة 200رقع ) تخرز عمسي كأنداني.)قخار المجشة الذعبية العامة

 الجراسات الدابقة :-

األنساط الؿيادية لجػ مجيخ السجرسة اإلبتجائية بمػاء عدة ، “ (:بعشػػاف 1999دراسة )خسيذ العؽيفي 
الكذف عغ الشسط الؿيادؼ الذائع لجػ  :ىجفت الجراسة إلى “كعاالقتيا بخضا السعمسيغ عغ العسل

مغ كجية نطخالسعمسيغ ، ككحلظ معخفة أثخ كل مغ متغيخ الجشذ  مجيخؼ السجارس اإلبتجائية بمػاء غدة
مشيج الجراسة :  . كمجة الخجمة التعميسية في ترػر السعمسيغ ألشساط الؿيادة لجػ مجيخؼ تمظ السجارس

(معمع كمعمسة يعسمػف 350عيشة الجراسة : شسمت عيشة الجراسة عمى ) .أتبع الباحث السشيج الػصفى
أداة الجراسة : إستبانتيغ االػلى لؿياس أنساط الؿيادة كالثانية لؿياس الخضا  .ئية(مجرسة إبتجا59في )

أف الشسط الجيسقخاشي . 1 :كقج تػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج كالتي مغ أىسيا .عغ العسل
ىػ الشسػ الدائج بيغ الشسط األتػقخاشي  ثع التخسمي كسا  يػجج فخكؽ ذات دالمة إحرائية تعدػ 

تغيخ الجشذ كتػجج عالقة إرتباشية مػجبة ذات داللة إحرائية بيغ الشسط الجيسقخاشي كمدتػػ رضا لس
  .السعمسيغ عغ العسل
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 (2012دراسة ) ابػعبجة 

ىجفت الجراسة لتعخؼ عمى األنساط الؿيادية التخبػية الدائجة لجػ رؤساء األقداـ بالجامعات          
التعخؼ عمى   أثخ متغيخات الجراسة )الخبخة،الدغ،مكاف العسل( الفمدصيشية فى محافطة غدة ككحلظ 

فى ترػر أعزاء ىيئة التجريذ أللشساط الؿيادية لجػ رؤساء األقداـ كالكذف عغ أثخ الشسط الؿيادػ 
التخبػؼ الدائج لجػ رؤساءاألقداـ بالجامعات الفمدصيشية فى محافطة غدة عمى تفعيل أداء أعزاء 

نطخىع ،كاستخجمت الباحثة االستبياف كاداة رئيدية لمجراسة ككانت عيشة  ىيئة التجريذ مغ كجية
الجراسة مغ اعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات الفمدصيشية بسحافطة غدة ككاف مغ اىع نتائج الجراسة 
ىػ اف الشسط الجيسقخاشي ىػ الدائج لجػ رؤساء األقداـ العمسية بالجامعات الفمدصيشية كحلظ  ال يػجج 

( في ترػر أعزاء ىيئة التجريذ بالشدبة   0.05ات دالمة إحرائية عشج مدتػػ دالمة )فخكؽ ذ
 .قداـ بالجامعات الفمدصيشية بسحافطة غدة يعدػ لستغيخ الخبخة كالدغ كمكاف العسلأللخؤساء ا

  (2011دراسة ) الخاشجي 

ميع الثانػؼ بسحافطة ىجفت الجراسة إلى الكذف عغ األنساط اإلدارية الدائجة لجػ مجراء التع     
شساؿ الباششة كسا يجركيا السعمسػف ككحلظ التعخؼ عمى أثخ كل مغ الجشذ كالخبخة كالسؤىل لمسعمسيغ 
في األنساط اإلدارية الشختمفة حيث استخجـ الباحث اإلستبياف كاداة رئيدية لجسع البيانات كتكػنت 

لشتائج مشيااف السجراء يدتخجمػف ( معمع كتػصمت الجراسة لسجسػعة مغ ا350عيشة الجراسة مغ) 
جاء استخجاـ الشسط الجيسقخاشي بجرجة اكبخ ثع  اط االدارية كلكغ بجرجات متفاكتى حبثسدميع االن

يميو الشسط التدمصي تع الشسط التديبي كسا كذفت الجراسة أنو التػجج فخكؽ ذات داللة احرائية تبعا 
 (.182، : 2011،سي  )مجمة األنجلذلستغيخؼ الخبخة كالسؤىل العم

 (2012دراسة )عخيبات -

ىجفت ىحه الجراسة: إلى التعخؼ عمى أنساط الؿيادة التخبػية الدائجة لجػ رؤساء األقداـ         
األكاديسية في جامعة البمقاء التصبيؿية، كأثخىا عمى األداء الػضيفي ألعزاء ىيئة التجريذ: كلتحقيق 

رًا ألغخاض ىحه الجراسة، إذ تكػنت مغ أربع مجاالت ىحا اليجؼ؛ تع ترسيع استبانة أعجت خري
لؿياس األنساط الؿيادية الدائجة: )الجيسقخاشي، التقميجؼ، التدمصي، كالتخسمي "التػداىمي"( كمجػاؿ 
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)مغ أعزاء الييئػة  222خامذ لؿياس مدتػػ األداء الػضيفي، كقج تكػف مجتسع الجراسة مغ )
ؿية / كمية اليشجسة التكشػلػجية. كقج تػصمت الجراسة إلى كجػػد التجريدية في جامعة البمقاء التصبي

مدتػػ مختفع مغ األداء لجػ أعزاء ىيئة التجريذ إذ أضيخت الشتائج أف الستػسط الحدابي الكمي 
)كبانحخاؼ  01.4الستجابة أفخاد عيشة الجراسة عمى فقخات استبانة الجراسة الستعمقة باألداء قج بمغ )

كتبيغ كجػد أثخ لشسصي الؿيادة: )الجيسقخاشي كالتخسمي( عمى أداء العامميغ، كعجـ ،) 85.0معيارؼ )
كجػد أثخ لشسصي الؿيادة: )التقميجية كالتدمصية( عمى أداء العامميغ، كفي ضػء ىحه الشتائج؛ أكصػت 
الجراسة: بزخكرة إجخاء تجريب خاص كمكثف لخؤساء األقداـ األكاديسية عشج استبلميع لسشاصبيع؛ 

غ أجل نذخ التػعية كالسعخفة بأىسية استخجاـ األنساط الؿيادية السختمفة، كأثخ كل مشيا عمػى أداء م
 .العامميغ تحت ؾيادتيع

 الصخيقة واإلجخاءات :

يتشاكؿ ىحا الجدء مغ البحث اإلجخاءات السيجانية مغ خبلؿ استعخاض مشيج الجراسة ، كمجتسع       
جخاءات تصبيقيا ، ثع عخض نتائج الجراسة كتحميميا ، كذلظ عمى الشحػ كعيشة الجراسة، كأداة الجراسة كإ

 التالي :

 مشيج الجراسة :  -اواًل 

الباحثاف باستخجاـ السشيج الػصفي التحميمي ، لسبلئستو لصبيعة الجراسة كأىجافو ، كىػ السشيج  قاـ     
فديخىا كربصيا بالطػاىخ الحؼ ييجؼ إلى كصف الطاىخة كسا ىي في الػاقع ، كمغ ثع تحميميا كت

كذلظ مغ خبلؿ دراسة الشسط الؿيادؼ الدائج لجػ رؤساء األقداـ األكاديسية مغ كجية نطخ األخخػ ، 
 أعزاء ىيئة التجريذ بكمية التخبية قرخ بغ غذيخ.

 مجتسع الجراسة:  -ثانيًا 

 -بية قرخ بغ غذيخ تكػف السجتسع الجراسة مغ جسيع أعزاء ىيئة التجريذ القاريغ بكمية التخ       
( عزػ 139مغ حسمة السؤىل العمسي ) دكتػراه كماجدتيخ( ، كالبالغ عجدىع ) -جامعة شخابمذ 

( حدب إحرائية  2019ىيئة تجريذ قار مػزعيغ عمى جسيع التخررات لمعاـ الجامعي ) خخيف 
 .2019لمعاـ الجراسي خخيف مكتب أعزاء ىيئة التجريذ بالكمية 
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 اسة :عيشة الجر  -ثالثًا 

 جسيع في الستسثل مجتسع الجراسة األصمي الصبؿية مغ الجراسة بالصخيقة العذػائية عيشة اختيار تع
 بمغ كقج ، 2019الجامعي  العاـ مغ الخخيف فرل خبلؿ التخبية ىيئة التجريذ القاريغ بكمية أعزاء

 25، مشيع ) الخارج( ) بجكف السػفجيغ لمجراسة بتجريذ قار ىيئة عزػ (70الحيغ ) العيشة أفخاد عجد
،  لمجراسةاألصمي   السجتسع %(مغ50ندبتو ) ما ( مغ اإلناث ، كىع يسثمػف  45( مغ ذكػر ، ك ) 

 ( يبيغ تػزيع عيشة الجراسة كفقا لستغيخات الجشذ كالسؤىل العمسي كسشػات الخبخة . 1كالججكؿ رقع ) 

، والسؤىل العمسي ، وسشػات  ( الخرائز الجيسغخافية ألفخاد العيشة حدب الجشذ1ججول رقع )
 الخبخة .

 الشدبة السئػية    العجد    الخرائز         الستغيخات الجيسغخاؼية  

 35.7          25     ذكػر           الجشذ      

 64.3           45     إناث          

 100.0       70      السجسػع        

 50.0       35      ماجدتيخ         السؤىل العمسي    

 50.0       35      دكتػراه          

 100.0           70      السجسػع        

 12.9       9      سشػات 5أقل مغ       سشػات الخبخة     

 54.3       38      سشػات10 - 5مغ     

 32.9       23      سشػات 10أكثخ مغ     

 100.0       70      لسجسػعا       
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( كالحؼ يبيغ تػزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب الستغيخات الجيسغخاؼية أف  1يتزح مغ الججكؿ رقع ) 
%( كانػا مغ الحكػر مػزعيغ عمى مختمف 35%( مغ أفخاد العيشة كانػا مغ اإلناث ، بيشسا )64)

يتداكػ أفخاد العيشة في السػىل التعميسي بيشسا التخررات السػجػدة بكمية التخبية قرخ بغ غذيخ ، 
% ( 50حيث بمغت ندبة أفخاد عيشة الجراسة مغ الحاصميغ عمى مؤىمي )الساجدتيخ كالجكتػراه ( )

مػزعيغ عمى مختمف التخررات السػجػدة في كمية التخبية ، أما سشػات الخبخة مغ لكل مشيسا 
( ، 54.3سشػات بمغت ) 10 - 5راسة مغ مغ خبلؿ الججكؿ اعبله كانت أعمى ندبة ألفخاد عيشة الج

 %( 12.9سشػات بشدبة ) 5غ ( ثع األقل م32.9سشػات بشدبة ) 10يمييا أكثخ مغ 

 متغيخات الجراسة : -ثالثًا 

 اشتسمت الجراسة الحالية عمى متغيخيغ أساسييغ ىسا :

 الي :الستغيخات السدتقمة : كىي عبارة عغ ثبلثة متغيخات محجدة عمى الشحػ الت - 1

 أنثى (. -الجشذ : ) ذكخ  -أ 

 السؤىل العمسي : كقج حجد بجرجة ) ماجدتيخ _ دكتػراه(. -ب

سشػات _ أكثخ مغ  10 - 5سشػات _ مغ  5الخبخة التعميسية : كاشتسمت الخبخة عمى ) أقل مغ  -ج 
 سشػات(. 10

 الستغيخ التابع :  - 2

لدائج لجػ رؤساء األقداـ األكاديسية مغ كجية حجد ىحا الستغيخ في ىحه الجراسة بالشسط الؿيادؼ ا
ة الجراسة السعجة لجراسة الشسط الؿيادؼ الدائج لجػ ا نطخ أعزاء ىيئة التجريذ ، كقج تع ؾياسو بأد

 رؤساء األقداـ األكاديسية بكميات التخبية مغ كجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ .
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 أداة الجراسة : -رابعًا 

ؼ الجراسة ، قاـ الباحثاف ببشاء أداة الجراسة ) االستبانة ( لمتعخؼ عمى مغ أجل تحقيق أىجا     
الشسط الؿيادؼ الدائج لجػ رؤساء األقداـ األكاديسية بكميات التخبية مغ كجية نطخ أعزاء ىيئة 
التجريذ مغ كذلظ بجسع البيانات الستعمقة بالجراسة مغ أفخاد عيشة البحث ، حيث تكػنت أداة الجراسة 

 ( فقخة مػزعة عمى ثبلثة محاكر كالتالي : 36مغ ) 

 ( فقخة .12السحػر األكؿ : الشسط التدمصي ، كعجد فقخاتو ) 

 ( فقخة .12السحػر الثاني : الشسط الجيسقخاشي ، كعجد فقخاتو ) 

 ( فقخة .12السحػر الثالث : الشسط التديبي ،  كعجد فقخاتو ) 

 ي )دائسا ، غالبا ، احيانا ، نادرا ، أبجا (.كتتع اإلجابة عمييا كفق مؿياس ليكخت الخساس

 صجق األداة : -خامدًا 

مغ أجل التأكج مغ صجؽ أداة الجراسة كصبلحيتيا لتحقيق أىجاؼ الجراسة تع التحقق مغ الرجؽ     
( محكسيغ مغ ذكؼ 6الطاىخؼ بعخضيا في صيغتيا األكلية عمى مجسػعة مغ السحكسيغ بمغ عجدىع )

جامعة  -ي مجاؿ التخبية كاإلدارة التخبػية في كمية التخبية قرخ بغ غذيخ كالخبخة ف االختراص
إلبجاء آرائيع كمبلحطاتيع حػؿ فقخاتيا مغ حيث مجػ مبلئستيا لسجاالت الجراسة كاليجؼ  -شخابمذ 

أك  ححؼمغ الجراسة ، كمجػ صبلحيتيا كسبلمتيا مغ ناحية الرياغة المغػية ، كآية تعجيبلت مغ 
مشاسبة ، كبشاء عمى آراء كمبلحطات السحكسيغ تبيغ أف الفقخات كاف ارتباشيا  إضافة يخكنيا

%( ، بحيث أصبحت أداة الجراسة 95بسجاالتيا عالية حيث بمغت ندبة االتفاؽ بيغ السحكسيغ )
 ( فقخة مػزعة عمى ثبلثة مجاالت . 36بريغتيا الشيائية مكػنة مغ )
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 ثبات األداة : -سادسًا 

( فخدا مغ السجتسع األصمي لمجراسة 20غ ثبات االستبانة ، تع تصبيقيا عمى عيشة مغ )لمتحقق م     
( Cronbach 's Alpha Coeffcientتع استبعادىع الحقا ، كتع حداب معامل كخكنباخ ألفا لمثبات 

( كىي ؾيسة عالية مسا يعشي تستع األداة بجرجة ثبات عالية 0.817حيث بمغت ؾيسة معامل الثبات ) 
 اسبة ألغخاض البحث .كمش

( كلبلستبانة  0.955 - 0.860أما ؾيسة معامل الثبات لسحاكر االستبانة فقج تخاكحت بيغ )      
( كىي ؾيسة معقػلة إلى حج كبيخ كندبة ثبات عالية في التحميل اإلحرائي ،  0.8ككل فقج بمغت )  

فإف األداة السدتخجمة في جسع بيانات  حيث يعتبخ ىحا السعامل مغ الشاحية العسمية مشاسبُا ، كبالتالي
 ( يػضح ذلظ : 2البحث عمى درجة عالية مغ الثبات كالسرجاؾية ، كالججكؿ رقع ) 

 ( قيع معامبلت الثبات ألداة البحث باستخجام معادلة ألفا كخونباخ 2ججول ) 

 معامل الثبات         ابعاد السؿياس              السحاكر     

 0.860        الشسط التدمصي         كؿالسحػر األ    

 0.955        الشسط الجيسقخاشي        السحػر الثاني    

 0.952        الشسط التديبي           السحػر الثالث    

 0.772        الجرجة الكمية    
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 السعالجة اإلحرائية :   -سابعًا 

لسػزعة عمى أفخاد العيشة ، اجخيت السعالجة اإلحرائية لمبيانات بعج تفخيغ االستبانات الرالحة كا     
( ، كاستخجاـ مقاييذ الشدعة السخكدية SPSSباستخجاـ حدمة البخامج اإلحرائية لمعمػـ االجتساعية ) 

( لجاللة الفخكؽ بيغ استجابات عيشة   t)الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية ( كاختبار )
( بيجؼ اإلجابة عغ الشسط الؿيادؼ الدائج لجػ رؤساء  ANOVAالتبايغ االحادؼ ) البحث ، كتحميل

األقداـ األكاديسية مغ كجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ بكمية التخبية لكل فقخة مغ مجاالت البحث ، 
 كفي ضػء ذلظ يتع الػصػؿ إلى نتائج الجراسة كتفديخىا كتحميميا.    

 ذتيا :نتائج الجراسة ومشاق -ثامشًا 

بعج إجخاء السعالجات اإلحرائية لمبيانات التي جسعت تع رصج الشتائج في صػرة ججاكؿ      
إحرائية كالتعميق عمييا كتفديخىا ، كذلظ بالتعخؼ إلى الشتائج الخاصة بالشسط الؿيادؼ الدائج لجػ 

ت عمى الشحػ كالتي جاء -جامعة شخابمذ  -رؤساء األقداـ العمسية بكمية التخبية قرخ بغ غذيخ 
 التالي :

 السحظ السعتسج في الجراسة :

لتحجيج السحظ السعتسج في الجراسة ألغخاض تفديخ الشتائج تع تحجيج شػؿ الخبليا في مؿياس ليكخت 
( ، كمغ ثع تقديسو عمى أكبخ 4=  1 -5الخساسي، مغ خبلؿ حداب السجػ بيغ درجات السؿياس ) 

( كبعج ذلظ تع إضافة ىحه الؿيسة 0.80= 5/4ة أؼ ) ؾيسة في السؿياس لمحرػؿ عمى شػؿ الخمي
إلى أقل ؾيسة في السؿياس )بجاية السؿياس ( كىي) الػاحج صحيح ( ، كذلظ لتحجيج الحج األعمى ليحه 

 ( :  3الخمية ، كىكحا أصبح شػؿ الخبليا كسا ىػ مػضح في الججكؿ التالي رقع ) 
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 حظ السعتسج في الجراسة( الس3ججول رقع )                        

ما يقابميا مغ درجة        الخأؼ الدائج          شػؿ الخمية           
 السػافقة

 قميمة ججا      ابجا              1.80 - 1مغ         

 قميمة        نادرا              2.60 - 1.80أكبخ مغ      

 متػسصة     احيانا             3.40 - 2.60أكبخ مغ      

 كبيخة      غالبا             4.20 - 3.40أكبخ مغ     

 كبيخة ججا   دائسا            5 – 4.20أكبخ مغ    

 

كلتفديخ نتائج الجراسة كالحكع عمى مدتػػ االستجابة ، اعتسج الباحثاف عمى تختيب الستػسصات       
الفقخات في كل مجاؿ ، كقج حجد الباحثاف درجة الحدابية عمى مدتػػ السجاالت لؤلداة ككل كمدتػػ 

 السػافقة حدب السحظ السعتسج في الجراسة .
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 نتائج البحث :

 ؼيسا يمي عخض لمشتائج التي تع التػصل إلييا مغ خبلؿ إجابة أفخاد عيشة الجراسة عغ االستبانة:   

 إجابة الدؤال األول :

الدائج لجػ رؤساء األقداـ األكاديسية في كمية التخبية نز الدؤاؿ األكؿ عمى " ما الشسط الؿيادؼ 
 قرخ بغ غذيخ مغ كجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ ؟

كلئلجابة عمى ىحا الدؤاؿ تع حداب الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية لؤلنساط الدائجة لجػ 
 (.4ججكؿ رقع ) رؤساء األقداـ األكاديسية مغ كجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ ، كسا يبيغ

( الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية لؤلنساط مختبة نتازليا حدب 4ججكؿ رقع )          
 الستػسصات الحدابية 

الخأي  الختبة االنحخاف السعياري  الستػسط الحدابي السجال م
 الدائج

درجة 
 السسارسة

 كبيخة غالبا  1   14.40 3.87 الشسط الجيسقخاشي 1

 قميمة نادرا 2   1.36 2.16 سط التديبيالش 2

 قميمة نادرا 3    1.51 2.15 الشسط التدمصي 3

 

( أف الشسط الدائج لجػ رؤساء األقداـ األكاديسية مغ كجية نطخ 4يتبيغ مغ الججكؿ رقع )     
أعزاء ىيئة التجريذ في كمية التخبية قرخ بغ غذيخ ىػ الشسط الجيسقخاشي ، كنبلحع أيزًا أف 

شسصيغ التديبي كالتدمصي متقارباف ججا في درجة الستػسط الحدابي ، كسا تعكذ االنحخافات ال
السعيارية العالية تبايشا في تقجيخ أفخاد العيشة لسسارسة رؤساء األقداـ ليحه األنساط الؿيادية حيث 

 جسيعيا زادت عغ الػاحج الرحيح .
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( بخأؼ  3.87كحرل عمى متػسط حدابي )حيث جاء في السختبة األكلى الشسط الجيسقخاشي،     
( ، يميو الشسط التديبي ، 14.40سائج )غالبا( أؼ بجرجة مسارسة )كبيخة( كانحخاؼ معيارؼ بسقجار )

( بخأؼ سائج )نادرا( أؼ درجة مسارسة )قميمة( كانحخاؼ معيارؼ 2.16كحرل عمى متػسط حدابي )
( بخأؼ سائج  2.15لتدمصي بستػسط حدابي )  ( ، كجاء في السختبة األخيخة الشسط الؿيادؼ ا1.36)

 (.  1.51)نادرا( أؼ بجرجة مسارسة )قميمة( كانحخاؼ معيارؼ ) 

كيعج الشسط الجيسقخاشي أفزل األنساط الؿيادية السسارسة مغ قبل القادة اإلدارييغ ) رؤساء      
لتعميع العالي التي األقداـ ( التي تزسغ نجاح السؤسدات في تحقيق أىجافيا خاصًا في مؤسدات ا

يعتسج تحقيق رسالتيا كأىجافيا عمى الؿيادات التي تسارس الشسط الؿيادؼ الجيسقخاشي باألقداـ 
 األكاديسية التي ىي الشػاة األساسية لسؤسدات التعميع العالي. 

حيث أف ىحا الشسط يجج قبػؿ لجػ اعزاء ىيئة  1999كىحا يتفق مع دراسة خسيذ عؽيفي      
سا لو مغ دكر في تشسية الخضا الػضيفي ك شعػر عزػ ىيئة التجريذ بجكره اإليجابي في التجريذ ل

السؤسدة التعميسية  ، كألف الشسصيغ التديبي كالتدمصي عادة ما يشتج عشيع صخاع األدكار الحؼ يدبب 
عميسية الدخط كانعجاـ الػالء لمعسل خاصة اذا كانت السؤسدة  تسثل ارقى سمع تعميسي  في العسمية الت

. 

كقج تع حداب الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية الستجابات أفخاد عيشة الجراسة عمى      
 انت عمى الشحػ التالي :فقخات كل مجاؿ عمى حجة ، حيث ك

 السجال األول : الشسط الجيسقخاشي : 

الجراسة عمى فقخات ىحا  تع حداب الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية الستجابات أفخاد عيشة
 ( .5السجاؿ ككانت الشتائج كسا في الججكؿ رقع )
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الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابات أفخاد العيشة عمى فقخات  (5ججول رقع )
 الشسط الجيسقخاشي مختبة تشازليا حدب الستػسط الحدابي

ر.
 ف 

الػسط  الفقخة                          
 ابيالحد

االنحخاف 
 السعياري 

الخأي  الختبة
 الدائج

 درجة

 مسارسة

 كبيخة غالباً  1   1.173 4.04 يتعامل مع أعزاء ىيئة التجريذ كفقا لسبادغ العبلقات اإلندانية 3

يصخح القزايا الستعمقة بالقدع كيشاقذيا مع أعزاء ىيئة التجريذ  10
 بكل شفاؼية

 كبيخة غالباً  2   1.251 4.00

 كبيخة غالباً  3   1.110 3.99 شخيقة العسل مع أعزاء ىيئة التجريذ كيأخح بأقتخاحاتيع يشاقر 5

يخاعي ضخكؼ أعزاء ىيئة التجريذ كقجرة كل مشيع عشج تػزيع  4
 السدؤكليات

 كبيخة غالباً  4   1.115 3.94

 كبيخة غالباً  5   1.151 3.91 يذارؾ جسيع أعزاء ىيئة التجريذ في اتخاذ القخرات 6

 كبيخة غالباً  6   1.284 3.87 يحث الجسيع عمى العسل الجساعي بخكح الفخيق 8

 كبيخة غالباً  7   1.231 3.86 يتعامل مع أعزاء ىيئة التجريذ بعجالة 1

يدتسع إلى زمبلئو كيداعجىع في التغمب عمى السذكبلت التي  11
 تػاجييع

 كبيخة غالباً  8   1.247 3.84

 كبيخة غالباً  9   1.179 3.83 تصبيق القػانيغ كاألنطسة يعتسج مبجأ السخكنة في 7

 كبيخة غالباً  10  1.219 3.81 يذجع الدمبلء عمى تشفيح السياـ السػكمة إلييع كيحفدىع عمى ذلظ 12

يفػض بعس الربلحيات الستعمقة بالعسل ألعزاء ىيئة  9
 التجريذ

 كبيخة غالباً  11  1.218 3.71

 كبيخة غالباً  12  1.192 3.64 لشقج مغ أعزاء ىيئة التجريذيعتخؼ بأخصائو كيتقبل ا 2
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 كبيخة غالبا  14.40 3.87 السجاؿ ككل 

 

( أف مسارسة الشسط الجيسقخاشي مغ قبل رؤساء األقداـ العمسية في كمية 5يتبيغ مغ الججكؿ رقع )     
ذ بمغ متػسصيا الحدابي التخبية قرخ بغ غذيخ جاء بخأؼ سائج )غالبا( أؼ بجرجة مسارسة )كبيخة( ، إ

 ( . 14.40( كبانحخاؼ معيارؼ )3.87)

كىحه الشتيجة تعكذ االتجاىات الحجيثة في اإلدارة التخبػية بذكل عاـ كالتي تجعػ إلى دكر      
ؾيادؼ لقائج القدع بعيجا عغ الجكر اإلدارؼ الخكتيشي  ، مسا يجعل مغ رئيذ القدع قائجًا ديسقخاشيًا 

التجريذ في القخارات كيحتـخ آراءىع كمذاعخىع كيقجر جيػدىع كيػفخ ليع السشاخ يذارؾ أعزاء ىيئة 
السخيح ، السبشي عمى التعامل باحتخاـ متبادؿ في جػ تدػده ركح الحخية كالسداكة كالعجالة ، كسا أف 
شبيعة مشرب رؤساء االقداـ كإدارييغ كأعزاء ىيئة تجريذ في الػقت ذاتو ، ىحا يجعميع يتسيدكف 

كإدارييغ ، فيي كضيفة يتع تبادليا في  عكمخؤكسييقات شيبة مع زمبلئيع كأعزاء ىيئة تجريذ بعبل
الغالب بيغ أعزاء ىيئة التجريذ بذكل دكرؼ كل فتخة زمشية ، أؼ أنو كميميع بالجرجة األكلى كىػ 

ؼيسا  لجييع مغ مذاكل مسا يداعج في تػشيج العبلقة عمى معخفة تامة بسا لجييع مغ احتياجات كما
 بييع كالتعاكف في تقديع أعباء القدع .

كقج يعػد الدبب في تمظ االستجابات السختفعة إلى شعػر أعزاء ىيئة التجريذ بقػة العبلقات      
اإلندانية كاالجتساعية مغ السػدة كاالحتخاـ مغ قبل رؤساء االقداـ ، كبشفذ الػقت حث أعزاء ىيئة 

يتعامل مع أعزاء ات " يالقدع ، كيؤكج ىحا مجيء الدمػك التجريذ عمى تصػيخ كتحديغ العسل في
ىيئة التجريذ كفقا لسبادغ العبلقات اإلندانية ، يصخح القزايا الستعمقة بالقدع كيشاقذيا مع أعزاء 

،  يشاقر شخيقة العسل مع أعزاء ىيئة التجريذ كيأخح بأقتخاحاتيعىيئة التجريذ بكل شفاؼية ، ك 
لتجريذ كقجرة كل مشيع عشج تػزيع السدؤكليات كيحث الجسيع عمى كيخاعي ضخكؼ أعزاء ىيئة ا
 العسل الجساعي بخكح الفخيق " .

كسا أف بعس أعزاء ىيئة التجريذ يذعخكف بػجػب إشخاكيع مغ قبل رؤساء األقداـ في عسمية     
ج ىحا اتخاذ القخارات كحل السذكبلت ، كسا يجب أف يتع تػزيع السياـ عمييع بعجالة كمداكاة كيؤك
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ات " يذجع الدمبلء عمى تشفيح السياـ السػكمة إلييع كيحفدىع عمى ذلظ ، ك يفػض يمجيء الدمػك
بعس الربلحيات الستعمقة بالعسل ألعزاء ىيئة التجريذ ، ك يعتخؼ بأخصائو كيتقبل الشقج مغ 

مل كفقا لسبجأ كذلظ بإقامة عبلقات إندانية ايجابية ككثيقة معيع مغ خبلؿ التعاأعزاء ىيئة التجريذ" 
العبلقات اإلندانية مسا يديع في زيادة فخص التعاكف بيغ جسيع أعزاء ىيئة التجريذ تحت ؾيادتو ، 

يتزح مغ الشتائج أف كسا  باإلضافة أنو سػؼ كيتيح الفخصة لمتعبيخ عغ آرائيع برػرة ايجابية ،
خاشي حيث تخاكحت الستػسصات ىشاؾ تقاربا كبيخا في استجابات أفخاد عيشة الجراسة عمى الشسط الجيسق

-1.173( كبانحخاؼ معيارؼ تخاكح ما بيغ )3.64 - 4.04بيغ ) الحدابية لفقخات ىحا السجاؿ ما
كجاءت  يتعامل مع أعزاء ىيئة التجريذ كفقا لسبادغ العبلقات اإلندانية "( ، كأف الفقخة " 1.192

( بخأؼ سائج )غالبا(بجرجة 1.173( كانحخاؼ معيارؼ )4.04في السختبة األكلى بستػسط حدابي )
" جاءت في يعتخؼ بأخصائو كيتقبل الشقج مغ أعزاء ىيئة التجريذمسارسة )كبيخة( ، كأف الفقخة " 

 ( .1.192( كانحخاؼ معيارؼ ) 3.64السختبة األخيخة بستػسط حدابي ) 

 الشسط الكيادي التديبي : -السجال الثاني 

ت السعيارية الستجابات أفخاد عيشة الجراسة مغ أعزاء ىيئة تع حداب الستػسصات الحدابية كاالنحخافا
 ( يػضح ذلظ .6التجريذ عمى فقخات ىحا السجاؿ ، كالججكؿ رقع ) 
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الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابات أفخاد العيشة عمى فقخات  (6ججول رقع )
 الشسط التديبي مختبة تشازليا حدب الستػسط الحدابي

ر.
 ف

الػسط  الفقخة
الحدا

 بي

االنحخاف 
 السعياري 

الخأي  الختبة
 الدائج

 درجة

 مسارسة

 قميمة نادرا 1  1.528 2.31 ييتع بالعبلقات اإلندانية عمى حداب مرمحة العسل 3

 قميمة نادرا 2 1.368 2.31 يتخدد في إتخاذ القخارات 6

 قميمة نادرا 3 1.346 2.31 يفػض كثيخا مغ الدمصة ألعزاء ىيئة التجريذ 9

1
1 

يقػـ بجكر االستذارؼ فقط عشج ضيػر السذكبلت كاليعسل عمى حميا 
 إال عشجما تربح ججية

 قميمة نادرا 4 1.411 2.26

 قميمة نادرا 5 1.336 2.20 يتداىل مع أعزاء ىيئة التجريذ السقرخيغ بػاجباتيع 1

 ميمةق نادرا 6 1.369 2.16 يتداىل في تصبيق القػانيغ كاألنطسة 7

ييسل اإلقتخاحات التي يقجميا أعزاء ىيئة التجريذ بخرػص  5
 الخصط كالبخامج التي يصخحيا القدع

 قميمة نادرا 7 1.315 2.16

يتعامل مع أعزاء ىيئة التجريذ دكف مباالة لسا يقػمػف بو أك  8
 يقتخحػنيسغ أعساؿ

 قميمة نادرا 8 1.413 2.13

ديب مغ أعزاء ىيئة التجريذ يداكؼ في التعامل بيغ السجج كالست 2
 في تشفيح السياـ كالػاجبات

 قميمة نادرا 9 1.353 2.10

يػزع السياـ كاألعساؿ بيغ أعزاء ىيئة التجريذ دكف مخاعاة  4
 لمسرمحة العامة

 قميمة نادرا 10 1.309 2.10
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1
0 

يحجع عغ تقجيع كجية نطخه في السػضػعات كالقزايا السصخكحة في 
 القدع

 قميمة نادرا 11 1.268 2.04

1
2 

 قميمة نادرا 12 1.318 1.94 كال يتابعيا يكمف أعزاء ىيئة التجريذ باعساؿ في القدع

 قميمة نادرا  1.36 2.16 السجاؿ ككل 

( أف مسارسة الشسط التديبي مغ قبل رؤساء األقداـ العمسية في كمية 6يتبيغ مغ الججكؿ رقع )     
)نادرا( أؼ بجرجة مسارسة )قميمة( ، إذ بمغ متػسصيا الحدابي  التخبية قرخ بغ غذيخ جاء بخأؼ سائج

 ( . 1.36( كبانحخاؼ معيارؼ )2.16)

كسا يتبيغ مغ الججكؿ أف ىشاؾ تقاربا كبيخا في استجابات أفخاد عيشة الجراسة عمى الشسط التديبي      
انحخاؼ معيارؼ ( كب1.94 - 2.31حيث تخاكحت الستػسصات الحدابية لفقخات ىحا السجاؿ مابيغ )

 ييتع بالعبلقات اإلندانية عمى حداب مرمحة العسل( ، كأف الفقخة  " 1.318-1.528تخاكح ما بيغ )
( كبجرجة مسارسة 1.528( كانحخاؼ معيارؼ )2.31" جاءت في السختبة األكلى بستػسط حدابي )

" جاءت في السختبة ا كال يتابعي يكمف أعزاء ىيئة التجريذ باعساؿ في القدعنادرا ، كأف الفقخة " 
 ( . 1.318( كانحخاؼ معيارؼ ) 1.94األخيخة بستػسط حدابي ) 

كذلظ لسا لمعبلقات اإلندانية مغ دكر رئيذ في خمق اندجاـ بيغ العامميغ في السؤسدة الػاحجة      
ـ ، ككانت باقي الفقخات غيخ ذات داللة مسا يعصيشا اشارة إلى أف ىحا الشسط غيخ متػاجج في األقدا

ػجػد أثخ لشسصي الؿيادة: ل تػصمت التي ( 2012عخيبات  العمسية بالكمية كىحا يتفق مع )دراسة
 .)الجيسقخاشي كالتخسمي( عمى أداء العامميغ
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 السجال الثالث : الشسط الكيادي التدمصي : 

عمى فقخات تع حداب الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية الستجابات أفخاد عيشة الجراسة     
 ( يػضح ذلظ .7اؿ ، كالججكؿ رقع )ىحا السج

الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابات أفخاد العيشة عمى فقخات  (7ججول رقع )
 الشسط التدمصي مختبة تشازليا حدب الستػسط الحدابي

ر.
 ف

الػسط  الفقخة                 
 الحدابي

 االنحخاف    

 السعياري 

الخأي      الختبة
 الدائج

درجة  
 مسارسة

يصمب مغ اآلخخيغ تشفيح األعساؿ السػكمة إلييع دكف تقجيع  12
 السعشػية  السادية أك الحػافد

 متػسصة أحيانا  1   4.154 2.70

يػزع السدؤكليات كالسيسات ألعزاء ىيئة التجريذ دكف مخاعاة  4
 لطخكفيع

 قميمة نادرا   2   1.482 2.49

أعزاء ىيئة التجريذ باعتباره األكثخ خبخة كدراية يتعامل مع  3
 بذؤكف العسل

 قميمة نادرا 3   1.466 2.38

 قميمة نادرا 4   1.342 2.37 يحخص عمى تصبيق القػانيغ دكف األخح بسبجأ السخكنة 7

 قميمة نادرا 5   1.266 2.19 يتريج األخصاء ألعزاء ىيئة التجريذ 1

يتقبل الشقج مغ أعزاء ىيئة  يخفس االعتخاؼ بأخصائو كال 11
 التجريذ

 قميمة نادرا 6   1.382  2.13

 قميمة نادرا 7   1.296 2.13 يشتقج عزػ ىيئة التجريذ أماـ زمبلئو في القدع 2

 يفػض بعزيا بالربلحيات الستعمقة بالعسل لشفدو كال يحتفع 9
 التجريذ  ألعزاء ىيئة

 قميمة نادرا 8   1.208 2.07
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كمقتخحاتو عمى أعزاء ىيئة التجريذ  دكف األخح  يفخض آراءه 5
 بخأييع

 قميمة نادرا 9   1.214 2.06

يشفخد بإتخاذ القخارات الستعمقة بالقدع دكف إشخاؾ أعزاء ىيئة  6
 التجريذ

 قميمة نادرا 10  1.290 2.04

يدتخجـ أسمػب الفػؾية كاإلستعبلء في التعامل مع أعزاء ىيئة  8
 التجريذ

 قميمة ججا أبجا 11   1.136 1.69

يعتبخ السشاقذة في القزايا الستعمقة بالقدع كإبجاء الخأؼ مزيعة  10
 لمػقت

 قميمة ججا أبجا 12   .951 1.63

 قميمة نادرا  1.51 2.15 السجاؿ ككل 

 

( أف مسارسة الشسط التدمصي مغ قبل رؤساء األقداـ العمسية في كمية 7يتبيغ مغ الججكؿ رقع )    
رخ بغ غذيخ جاء بخأؼ سائج ) نادرا( أؼ بجرجة مسارسة )قميمة( ، إذ بمغ متػسصيا الحدابي التخبية ق

 ( . 1.51( كبانحخاؼ معيارؼ )2.15)

كسا أف ىشاؾ تقاربا كبيخا في استجابات أفخاد عيشة الجراسة عمى الشسط التدمصي حيث تخاكحت     
( كبانحخاؼ معيارؼ تخاكح ما بيغ 1.63 - 2.70الستػسصات الحدابية لفقخات ىحا السجاؿ مابيغ ) 

.(  كجاءت معطع فقخات ىحا السجاؿ بخأؼ سائج )نادرا( أؼ درجات مسارسة  )قميمة( 951 - 4.154)
يصمب مغ اآلخخيغ تشفيح األعساؿ السػكمة إلييع دكف تقجيع الحػافد السادية أك ، حيث أف الفقخة "

( ، بيشسا 4.154( كانحخاؼ معيارؼ ) 2.70ابي )جاءت في السختبة األكلى بستػسط حد السعشػية "
" في السختبة  يعتبخ السشاقذة في القزايا الستعمقة بالقدع كإبجاء الخأؼ مزيعة لمػقتجاءت الفقخة " 

 .( .951( كانحخاؼ معيارؼ ) 1.63األخيخة بستػسط حدابي )

ييسا  يؤكج عمى عجـ ككم 2012كدراسة ابػعبجة  ( 2012كتتفق ىحه الشتائج مع دراسة ) عخيبات 
 عزػ ىيئة التجريذ . كجػد اثخ ألنساط الؿيادة التدمصية عمػى أداء
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 إجابة الدؤال الثاني : 

 ىيئةنز الدؤاؿ عمى "ىل ىشاؾ فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات استجابات أعزاء 
بغ غذيخ تعدػ  في كمية التخبية قرخ العمسيةالتجريذ لمشسط الؿيادؼ الدائج لجػ رؤساء األقداـ 

 لستغيخ )الجشذ(؟

التجريذ حػؿ الشسط  ىيئةكلئلجابة عغ ىحا الدؤاؿ فقج تع استخجاـ اختبار )ت( الستجابات أعزاء 
الؿيادؼ السسارس مغ قبل رؤساء األقداـ العمسية في كمية التخبية قرخ بغ غذيخ كفقا لستغيخ 

بيغ متػسصيغ مدتقميغ عمى الشحػ التالي )الجشذ( ، كقج كانت نتائج استخجاـ اختبار )ت( لمسقارنة 
 (: 8كسا يبيغ ججكؿ رقع ) 

( نتائج اختبار )ت( لمفخوق بيغ متػسصات استجابات أفخاد العيشة عمى مجاالت األداة 8ججول رقع )
 تبعا لمجشذ

الستػسط  العجد الجشذ السجال  
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

درجات 
 الحخية

مدتػى  قيسة )ت(
 الجاللة

 68 1.04 2.13 25 ذكخ   شسط التدمصيال

55.40 

-.76 

-.97 

.36 

 3.71 2.71 45 انثى  

 68 0.99 4.05 25 ذكخ   الشسط الجيسقخاشي

48.49 

1.16 

1.15 

.85 

 0.96 3.77 45 انثى  

 68 1.29 2.36 25 ذكخ   الشسط التديبي

39.43 

1,10 

1,02 

.10 

 0.97 2.06 45 انثى  

 

= &( بيغ  0.05( عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ ) 8الججكؿ رقع ) يتبيغ مغ
متػسصات استجابات أعزاء ىيئة التجريذ بكمية التخبية قرخ بغ غذيخ لؤلنساط الؿيادية الدائجة 
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لجػ رؤساء األقداـ في ) الشسط الجيسقخاشي ، كالشسط التدمصي ، كالشسط التديبي تبعا لمجشذ، 
( كالتي ذىبت إلى أف ىشاؾ فخكؽ ذات  1999ه الشتيجة مع دراسة )خسيذ العؽيفي) كتختمف ىح

داللة إحرائية تعدػ لستغيخ الجشذ كيعمل الباحثاف ذلظ إلى أنو شالسا الشسط الجيسقخاشي ىػ الدائج 
فيحا يداعج عمى كالء اعزاء ىيئة التجريذ ألقداميع ألف ىشاؾ ارتياح كبيخ ألداء رؤسائيع مسا 

العسل بخكح الفخيق الػاحج كخاصة لجػ أعزاء ىيئة التجريذ الحكػر حيث كانت أعمى  ؾيسة  يجعل
 ( .3.77( كاإلناث )4.05لمستػسط الحدابي  كىي )

 إجابة الدؤال الثالث : 

التجريذ لمشسط الؿيادؼ الدائج لجػ  ىيئةىل تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في استجابات أعزاء 
 في كمية التخبية قرخ بغ غذيخ تعدػ لستغيخ )السؤىل العمسي(؟ يةالعمسرؤساء األقداـ 

بكمية التخبية قرخ  العمسيةلؿياس أثخ متغيخ السؤىل العمسي عمى األنساط الؿيادية لجػ رؤساء األقداـ 
(إلى 9كيذيخ الججكؿ رقع )  (one way anova)بغ غذيخ تع اجخاء اختبار التبايغ األحادؼ 

 اإلنحخافات السعيارية لؤلنساط الؿيادية الدائجة تبعًا لستغيخ السؤىل العمسي الستػسصات الحدابية ك 
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(الستػسصات الحدابية واإلنحخافات السعيارية لؤلنساط الكيادية الدائجة لجى رؤساء 9ججول رقع )
 األقدام العمسية

  

 

 

 

 

اإلنحخاؼ  الستػسط العجد 
 السعيارؼ 

 التدمصي

 4.18758 2.7491 35 ماجدتيخ

 1.06995 2.2689 35 دكتػراه 

    

 ديسقخاشي

 81854. 4.1569 35 ماجدتيخ

 1.05186 3.5860 35 دكتػراه 

    

 تديبي

 1.17797 2.0546 35 ماجدتيخ

 1.02252 2.2834 35 دكتػراه 
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تبايغ األحادؼ كلسعخفة داللة الفخكؽ بيغ ىحه الستػسصات الحدابية تع اجخاء اختبار تحميل ال   
(يػضح نتائج اختبار تحميل التبايغ األحادؼ لجاللة الفخكؽ في متػسط ات 10كالججكؿ التالي رقع )

 بكمية التخبية. العمسيةاألنساط الؿيادية الدائجة لجػ رؤساء األقداـ 

تغيخ ( نتائج تحميل التبايغ الحادي لجاللة الفخوق في متػسصات األنساط الكيادية تبعًا بس10ججول )
 السؤىل العمسي

متػسط  العجد السؤىل العمسي السجال
 السخبعات

مجسػع 
 السخبعات

درجات 
 الحخية 

قيسة 
 )ف(

مدتػى 
 الجاللة

الشسط 
 التدمصي

 51. 43. 43. 4.037 4.03 35 بيغ السجسػعات

 635.142 9.38 35 داخل السجسػعات

الشسط 
 الجيسقخاشي

 014. 6.42 6.42 5.703 5.70 35 بيغ السجسػعات

 60.398 88. 35 داخل السجسػعات

الشسط 
 التديبي

 38. 75. 75. 917. 91. 35 بيغ السجسػعات

 82.727 1.21 35 داخل السجسػعات

 

 

( بيغ 0.05كجػد فخكؽ دالة إحرائيا  عشج السدتػػ داللة )عجـ  (10يتزح مغ الججكؿ رقع)    
السؤىل العمسي  كىحا يعشي  تذابو كجيات نطخ أعزاء  متػسصات استجابات أفخاد عيشة البحث تعدػ 

 ىيئة التجريذ بسختمف مؤىبلتيع حػؿ مسارسة رؤساء األقداـ العمسية لمشسط الؿيادؼ  بكمية التخبية.
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 اكالتي ذىبت 2012( كدراسة ابػعبجة سشة  2011كتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة )سعيج الخاشجؼ سشة 
العيشة تبعا لستغيخ السؤىل حػؿ استجابات افخاد العيشة عمى تقجيخىع  ادألفخ الى عجـ كجػد فخكؽ تعدػ 

 االدارية مػضػع الجراسة . لؤلنساط

 إجابة الدؤال الخابع :

التجريذ لمشسط الؿيادؼ الدائج  ىيئةىل تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في استجابات أعزاء      
 بغ غذيخ تعدػ لستغيخ)سشػات الخبخة(؟ في كمية التخبية قرخ العمسيةاألقداـ ء ارؤكسلجػ 

( فكانت الشتائج كسا Anovaلئلجابة عغ ىحا الدؤاؿ قاـ الباحثاف بحداب بحداب التبايغ االحادؼ )
 (:11ىي مػضحة في الججكؿ رقع ) 

( نتائج التبايغ االحادي لجاللة الفخوق بيغ متػسصات استجابات أفخاد العيشة عمى 11ججول رقع )
 تبعا سشػات الخبخة مجاالت االداة

 

الشسط 
 الكيادي

 اإلنحخاف السعياري  الستػسط الحدابي الخبخة

اقل   التدمصي
 5مغ 

1.86 .92 

-5مغ 
10 

2.35 1.17 

اكثخمغ  
10 

3.01 5.09 

 72. 4,04 5اقل مغ  الجيسقخاشي

 1.05 3.67 10-5مغ
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 89. 4.13 10مغ  اكثخ

 1.22 2.23 5اقل مغ  التديبي

 1.14 2.34 10-5مغ

 94. 1.85 10مغ  اكثخ

 

كلؿياس أثخ متغيخ الخبخة عمى األنساط الؿيادية الدائجة لجػ رؤساء األقداـ العمسية بالكمية تع    
( الى الستػسصات 11يذيخ الججكؿ رقع )حيث (one way anova)اجخاء اختبار التبايغ األحادؼ 

كلسعخفة داللة ،  الدائجة لخؤساء األقداـ العمسيةالحدابية كاإلنحخافات السعيارية لؤلنساط الؿيادية 
( الى نتائج تحميل التبايغ األحادؼ 12الفخكؽ بيغ الستػسصات الحدابية يذيخ الججكؿ التالي رقع )

 .لؤلنساط الؿيادية تبعًا لستغيخ الخبخة
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 ( نتائج تحميل التبايغ األحادي تبعًا لستغيخ الخبخة12ججول رقع )

جر مر السجال
 التبايغ

متػسط 
 السخبعات

مجسػع 
 السخبعات

درجات 
 الحخية 

مدتػى  قيسة )ف(
 الجاللة

الشسط 
 التدمصي

بيغ 
 السجسػعات

5.28 10.57 .43 ..563 .572 

داخل 
 السجسػعات

9.38 628.60 

الشسط 
 الجيسقخاشي

بيغ 
 السجسػعات

1.69 3.379 6.42 1.805 .172 

داخل 
 السجسػعات

.93 62.722 

الشسط 
 التديبي

بيغ 
 السجسػعات

1.73 3.473 .75 1.451 .242 

داخل 
 السجسػعات

1.19 80.170 

 

كبالشطخ الى الججكؿ الدابق يتزح أنو ال تػجج فخكؽ ذات داللة احرائية عشج السدتػػ الجاللة    
الخبخة كىحا يجؿ  .( بيغ أنساط الؿيادة اإلدارية التي يسارسيا رؤساء األقداـ العمسية تعدػ لستغيخ05)

عمى تذابو أعزاء ىيئة التجريذ بسختمف خبخاتيع حػؿ مسارسة رؤساء األقداـ لؤلتساط اإلدارية 
 . 2012كدراسة ابػعبجة   2011الثبلث كىحا يتفق مع دراسة الخاشجؼ سشة 
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 التػصيات :

 مغ خبلؿ استعخاض نتائج الجراسة يسكغ اقتخاح عجد مغ التػصيات ، كىي كاآلتي :

تػصمت الشتائج إلى أف الشسط الجيسقخاشي جاء في السختبة األكلى بيشسا جاء الشسط التديبي  - 1
كالتدمصي في السختبة األخيخة عمى التػالي بستػسط حدابي متقارب ، كفي ضػء ذلظ يػصي الباحثاف 

قداميع لسا لو في إدارتيع كؾيادتيع أل اتباعورؤساء األقداـ إلى االنتباه لمشسط الجيسقخاشي كاستسخار 
 كالتعاكف بيغ أعزاء ىيئة التجريذ . كااللتداـمغ دكر فعاؿ في تشسية ركح العسل 

تفعيل األىجاؼ العامة لئلدارة الحاتية كإعصاء رؤساء األقداـ صبلحيات أكبخ داخل أقداميع  – 2
ا تقتزيو خاصة ؼيسا يتعمق بأعزاء ىيئة التجريذ لديادة الجكر الؿيادؼ لخؤساء القداـ نطخًا لس

 مرمحة الصالب كالقدع عمى حج سػاء .

األقداـ كأعزاء ىيئة  لخؤساءبعقج دكرات تجريبية حػؿ الؿيادة التخبػية الشاجحة  االىتساـضخكرة -3
 الحجيثة في اإلدارة التخبػية . باالتجاىاتالتجريذ كتدكيجىع 

تخاذ اء مبجأ الذػرػ في ليات عمى السخؤكسيغ ، كالحخص عمى بشاؤك حيات كالسدبلتػزيع الر. - 3
 .كالتعرب لو بالخأؼستبجاد العغ ا كاالبتعادالقخارات 

 .الكفاءة كذلظ بػضع الخجل السشاسب في السكاف السشاسبالقجرات ك تػزيع السشاصب الؿيادية حدب -4

 السقتخحات :

 اجخاء دراسة لسعخفة الشسط الؿيادؼ الدائج لجسيع كميات جامعة شخابمذ .

عبلقة الشساط الؿيادية بالخضا الػضيفي كالػالء التشطيسي بكمية التخبية قرخ بغ  اجخاء دراسة عغ
 غذيخ
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 السرادر والسخاجع :
العاكػرؼ ،سعاد ، القجرة عمى الؿيادة اإلدارية كأثخىا عمى التشسية اإلدارية بسؤسدات التعميع  -

ة ، كمية العمػـ ، رسالة دكتػراه غيخ مشذػر  -جامعة شخابمذ انسػذجا  -العالي بميبيا 
  2016القانػنية كاالقترادية كاالجتساعية ، جامعة عبجالسالظ الدعجؼ ، 

 . 2001التحػؿ نحػ نسػذج الؿيادة العالسي، الخياض،  -القحصاني،  سالع ، الؿيادة اإلدارة  -
أبػعبجة ،كفاية يػسف ،األنساط الؿيادية في الجامعات كانعكاسيا عمى تفعيل أداء العامميغ  -

  /file:///C:/Users/Administratorلة ماجدتيخ مشذػرة ،رسا
 110(الجامعةكدكرىاؼيسجااللبحثالعمسي ،مجمةالتػجية ، العجد1994الدػيجػ ،كضحى ) -

 ، قصخ. 1994ستسبخ 23الدشة 
" األشساط الؿيادية لسجيخؼ السجارس، كعالقتيا  1995آؿ ناجي، محسػد الحدغ السفيجؼ  -

، مجمة كمية التخبية، جامعة عيغ “السعمسػف كالسعمسات في اإلحداءبالجافعية لمعسل كسا يخاىا 
 ،القاىخة  19،ع 4شسذ، ج

 .2006عياصخة ، عمي ، الؿيادة كالجافعية في اإلدارة التخبػية، عساف، دار الحامج،  -
 .2001جػدت عدت عصػؼ،اإلدارةالتعميسيةكاالشخاؼ التخبػؼ،أصػلياكتصبيقاتيا،الجارالجكلية،  -
أنساط الؿيادة التخبػية الدائجة لجػ رؤساء األقداـ األكاديسية في ، 2012خ ،عخيبات،بذي -

جامعة البمقاء التصبيؿية، كأثخىا عمى األداء الػضيفي ألعزاء ىيئة التجريذ ) كمية اليشجسة 
التكشػلػجية دراسة حالة(مجمة الجامعة اإلسبلمية لمجراسات التخبػية كالشفدية، السجمج 

 . 2012يػنيػ  736ص– 705ثاني، صالعذخكف، العجد ال
،األنساط اإلدارية الدائجة لجػ مجراء التعميع مابعج االساسي كعبلقتيا  2011سعيج الخاشجؼ ، -

بالخضا الػضيفي لمسعمسيغ بدمصشة عساف ،مجمة األنجلذ لمعمػـ االندانيةكاإلجتساعية 
 . 2018ديدسبخ – 5السجمج-30العجد

- likert,Rensis,(1961), NewPatterns of    Management , N.Y,Mc 
Graw.hill book co 
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 مفيػم الجولة في الفكخ اإلسبلمي

 

 فصيسة دمحم الشػيجي                             كتػرة/ جال

 فاتح مرصفى نرخالجكتػر/  

 كمية اآلداب / قدع الفمدفة  

                       جامعة شخابمذ                                                                       
 تػشئة عامة : 

ُيثار عادًة التداؤؿ حػؿ مزسػف الجكلة في بعجِه الدياسي، فيػاجيشا مفيػـ الجكلة كأيجكلػجية،      
أؼ كفكخة مدبقة ككسعصى بجييي، يصمب مشا أف نقبمو ببل نقاش، كسا نقبل حاجتشا إلي األكل 

بل كجػد دكلة كاالنؿياد ليا كاالنرياع ألكامخىا التي يذخِّريا دائًسا السجتسع، كالشػـ...مثبًل، كسا ُيق
فشجج مغ السؤرخيغ السدمسيغ مغ أشمق قجيسًا عمى كشسٍط معّقج مغ الصبقات كالشخب الدياسية،

الخبلفات الدمصانية الستعاؾبة، التي تعاقبت عمى الحكع اسع ِدكؿ، حيث ربط )أبغ خمجكف( بيغ مفيػـ 
لة كالعربية، التي انتقل الُسمظ إلييا بيحا السعشى التاريخي اإلسبلمي لمجكلة، لكغ لسفيػـ الجكلة الجك 

ىشا صمة بالدمصة أك بالعربية الستغِمبة، غيخ أنو ليذ لو أؼ صمة بالسفيػـ الحجيث لمجكلة؛ لحلظ ال 
خ اإلسبلمي حػؿ مفيػـ يداؿ الججؿ قائسًا بيغ مفكخك الفمدفة الدياسة كالقانػف كاالجتساع كالتاري

ففكخة الجكلة كأؼ تداؤؿ عشيا يعشي بالزخكرة تداؤاًل عغ األصل كاليجؼ، مغ حيث أنيا دائًسا الجكلة، 
كانت تجديجًا لعجة نخب مجتسعية تتسػضع في مؤسدات معيشة؛ ألنيا تسذ حياة البذخ في الجكلة، 

  ،(1)كأؼ تداؤؿ عشيا يتزسغ تداؤؿ عغ مدتقبميا كتصػرىا

 السفيػم الفكخي لمجولة ؟  فسا

 

                                                             

 .  7، ص  2014،  10السغخب ، ط  –الجار البيزاء  –السخكد الثقافي العخبي  –عبجهللا العخكؼ ، مفيـػ الجكلة  -1
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 أواًل: مفيػم الجولة :-*

 مغ الشاحية المغػية : -

الجكلة  الجكلة تعشي االستيبلء كالغمبة، الجكلة جسع كبيخ مغ األفخاد يقصغ برفة دائسة إقميسا معيًشا 
ح في الحخب، كالُجكلة : العؿبة في الساؿ كالحخب سػاء ، كقيل : الُجكلة بالزع في الساؿ، كالَجكلة بالفت

كقيل: يزساف كيفتحاف، كقيل بالزع في اآلخخة، كبالفتح في الجنيا، كقيل : ىسا لغتاف فييسا، كالجسع 
 . (1)ُدَكُؿ كِدكُؿ . 

 السعشى االصصبلحي : -

إف مرصمح الجكلة مغ مرصمحات التي يسكغ القػؿ انو يدتحيل كضع تعخيف جامع مانع لو      
كالسفكخيغ كىحا راجع إلي تعجد السحاىب الفكخية كاأليجيػلػجيات كالسػاقف  أك تعخيف يتفق حػلو الفقياء

الدياسية كالسرالح السختمفة كلقج تداءؿ الكثيخ مغ الفبلسفة كالسفكخيغ عغ ماـية الجكلة، ىل تذكل 
كياًنا مادًيا، أـ ىي مجخد شيء معشػؼ نذعخ بو دكف أف ندتصيع تحجيجه . كألف الجكلة عمى ىحا القجر 

غ األىسية فسغ الصبيعي أف تكػف مػضػع ججؿ بيغ مجارس الفكخ كتياراتو، فكيف تبمػر مفيػـ م
 الجكلة في الفكخ الدياسي.        

أما مرصمح "دكلة" بالسفيػـ الدياسي يصمق عمى مجسػعة مغ الشاس تؿيع عمى كجو الجكاـ عمى     
ا التشطيع يحتاج إلي سمصة مشطسة كىح (2)أؼ تخزع لحكػمة  –إقميع معيغ كتخزع لدمصة سياسة 

تخزع ليا الجساعة ؛ إذا ال يسكغ ترػر السجتسع الدياسي بغيخ سمصة حاكسة تشطسو ، كتزع لو 
القػاعج فكسا يقػؿ الكاتب اإلنجميدؼ تذيدختػف : " لػ أف جساعة كانت كميا قادة أبصااًل مثل ىانيباؿ 

كاحج ؛ لحلظ فإف الشطاـ الدياسي يفتخض حتًسا  كنابميػف ، فسغ األكثق إال يحكسػا جسيًعا في كقت
 .  (3)كجػد سمصة تتػلى إدارة الجساعة كتيديخ شئػنيا 

                                                             

 . 90، ص  ،1ـ رحاح،ال مختار الخازؼ، بكخ ابي بغ دمحم -2
يع الغازؼ ، تاريخ القانػف في كادؼ الخافجيغ كالجكلة الخكمانية ، بغجاد ،  -3   10، ص  1986إبخـا
  12، ص  1986القاىخة ،  –ثخكت بجكؼ ، الشطع الدياسية ، دار الشيزة العخبية  -4
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كىكحا تشذأ الجكلة عشجما يحجث فييا ما يدسيو فقياء القانػف باالختبلؼ الدياسي كالتسايد الدياسي 
ترجر القخارات كاألكامخ أؼ عشجما يشقدع السجتسع إلي فئتيغ : فئة حاكسة  تتػلى الدمصة الدياسية ك 

 .  (1)كفئة أخخػ محكػمة ال يكػف ليا إاّل الصاعة كالتشفيح 

كلقج تجاعست ىحه الدمصة الدياسية داخل الجساعة اإلندانية التي سسيت بالجكلة ، كإف تغيخت أشكاليا 
جاية كصػرىا كبقى مبخرىا القجيع كسا ىػ : تحقيق األمغ كاالستقخار حتى ُسسيت ىحه الجكلة في ب

تصػرىا بالجكلة الحارسة، أؼ التي تقػـ أساًسا بحساية األمغ في الجاخل ، كصج الغارات عغ الحجكد 
، كبيحا يتفقػف عمى نحػ أك آخخ مع )ىػبد( الحؼ أشار ألباف حياة الفػضى يديصخ (2)في الخارج 

شي الجائع أك عمييا الخػؼ الجائع حيث يخذى الشاس خصخ السػت العشيف كىػ حالة مغ العشف العم
، كليحا كاف البج مغ الخخكج مغ ىحه الحالة " حالة االضصخاب (3)ىػ سيف مدمط عمى رقابشا جسيًعا

 كالفػضى " إلى التشطيع الدياسي كالتسدظ بيحا الشطاـ الحؼ يزسغ ليع األمغ كاالستقخار .

إلى أؼ حج تقف عشجه أّما ألؼ مجػ يمتـد األفخاد في دكلة تتصابق الدمصة فييا، بعبارة أخخػ     
الخخكج عمى سمصات الجكلة  –مجسػع الذعب  –سمصات الجكلة ككيف تتحجد ، كىل يسمظ األفخاد 

كشاعتيا ، إذا تجاكزت حجكد سمصاتيا ؟، فحلظ متعمق بشػع نطاـ الحكع في الجكلة ، إذ أف ىحا ما 
فالحجكد التي يقف عشجىا سمصاف  يتػلى تشطيع ذلظ كفًقا لمفكخة األساسية التي يقػـ عمييا نطاـ الحكع،

دكلة تأخح بالشطاـ القائع عمى إرادة األغمبية، ىي غيخىا في دكلة ليذ لدمصانيا مجػ مشطػر في ضل 
 نطاـ حكع ديكتاتػرؼ تتحكع ؼيو األقمية بسريخ كإرادة األغمبية .

تبلًفا بيشا عغ األكلى بيشسا حجكد سمصاف الجكلة القائسة عمى العقيجة اإلسبلمية كشخيعتيا تختمف اخ   
ممدمػف بصاعة الدمصة القائسة عمى أساس العقيجة  –شعب الجكلة اإلسبلمية  –كاألخخػ، فاألفخاد 

 .  (4)اإلسبلمية ، مادامت ىحه ممتدمة بالحجكد السبيشة في القخآف كالدشة

ىي : اإلقميع ، الذعب كإذا كاف فقياء القانػف يحىبػف إلي أف األركاف الثبلثة األساسية في ؾياـ الجكلة 
، الدمصة ، فأنيع يحىبػف إلى القػؿ انو إذا كاف عشرخ الدمصة الدياسية ىػ الحؼ باكتسالو مع 
                                                             

  46ص  ، 2006،  1القاىخة ، ط  –إماـ عبج الفتاح إماـ ، الصاغية ، نيزة مرخ  -5
   13، ص  1969بيخكت ،  –يحي الجسل ، األنطسة الدياسية السعاصخة ، دار الشيزة العخبية  -6
  328، ص  1985،  2بيخكت ، ط  –إماـ عبج الفتاح ، تػماس ىػبد ، دار التشػيخ  -7
  195، ص  2005، 1القاىخة ، ط  –صابخ شعسية ،الجكلة كالدمصة في اإلسبلـ ، مكتبة مجبػلي  -8
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الخكشيغ الدابقيغ تقػـ الجكلة ، فإف ىحا العشرخ ىػ الحؼ يعتبخ حجخ األساس بالشدبة إلي الجكلة كما 
الغالب إلي الحجيث عغ الدمصة  فييا مغ أنطسة سياسية ، كالحجيث عغ نذأة الجكلة يشرخؼ في

 . (1)الدياسية 

ىحا ؼيسا يتعمق بسفيػـ الجكلة كالحؼ اقترخنا ؼيو عمى الجانب الدياسي مشو فقط، فسا السقرػد 
 باأليجيػلػجيات؟ 

 ثانيًا: مفيػم األيجيػلػجي:-*

ي، حيث لقج اكتدب مفيػـ األيجيػلػجي حزػًرا شاغًيا في الدجاؿ الدياسي العالسي كالعخب     
أصبح الرخاع األيجيػلػجي بيغ األفكار الستعارضة امتجاًدا لمرخاع الصبقي الذامل في الِجكؿ ، 
كاسُتعسمت األيجيػلػجيات بجالالت كثيخة متشاقزة ؛ حيث احتسمت في مجسميا مشطػمة فكخية عقائجية 

لتعخيف ذاتيا كغيخىا  لمتشطيسات االصصشاعية كالحدب كالصبقة كالجكلة بجاللة كجػدىا كىػيتيا فكخياً 
 بالدمب أؼ بسغايخة األخخ لتبخيخ االنقداـ الرخاع الفكخؼ  .

إف كمسة أيجيػلػجيا دخيمة عمى جسيع المغات الحية، تعشي لغػًيا في أصميا الفخندي عمع األفكار      
لفخندية ، كلكشيا لع تحتفع بالسعشى المغػؼ ، إذ استعارىا األلساف كضسشػىا معشى آخخ ثع رجعت إلى ا

 . (2)فأصبحت دخيمة حتى في لغتيا األصمية 

بة، بأنيا ناتج عسمية تكػيغ ندق فكخؼ عاـ       كُتعخؼ األيجيػلػجية في السعجع الفمدفي لسخاد ـك
مغ األفكار الدياسية كالخمؿية كالجسالية كالجيشية، تفدخ شبيعة العبلقة ما بيغ الػجػد االجتساعي 

أنيا مػقف فكخؼ معيغ يخبط األفكار في مختمف السجاالت الفكخية  كالػعي االجتساعي، بسعشى
كالدياسية كاألخبلؾية الفمدؽية، كىي العقيجة الدياسية لحدب معيغ أك حكػمة ما كىي مجسػعة 
السبادغ الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية كالؿيع األخبلؾية التي يشتيجيا ذلظ الحدب أك تمظ الحكػمة 

 . (3)يقيا كتشفيحىا بالتخغيب كاإلكخاه كالديخ عمى ىجفيا في الحاضخ كالسدتقبلحتى يدتعاف لتحؿ

                                                             

 . 14يحي الجسل ، األنطسة الدياسية السعاصخة ، ص  -9
 . 9، ص 2012،  8السغخب، ط  -الجار البيزاء  –عبجهللا العخكؼ ، مفيـػ األيجيػلػجية ، السخكد الثقافي العخبي  -10
بة، السعجع الفمدفي، دار ؾباء لمصباعة كالشذخ، القاىخة، ط -11  .121-120ـ،ص2007، 5بترخؼ: مخاد ـك
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كقج شاعت كمسة أيجيػلػجيا في الخصاب الدياسي العخبي السعاصخ، كىػ مرصمح يشتسي كسا يخػ    
)عبج الػىاب السديخؼ( لمغات األكربية كىػ مكّػف مغ مقصعيغ أصميسا إغخيقي" أيجيا " كتعشي فكخة، 

جػس " كتعشي حخؼًيا " كمسة " كلكشيا تعشي أيزًا دراسة أك عمًسا، ككمسة أيجيػلػجيا مختبصة ك" لػ 
الرمة بالشدق المغػؼ كالفكخؼ، كىي باإلضافة إلي ذلظ ُتعج كمسة مختمصة الجاللة في لغتيا األصمية 

ا حتى يحل محل ، كقج شػر مفكخك الفكخ الفمدفي السعاصخ ىحا السفيػـ ليا تصػيًخا عمسًيا ججيجً  (1)
السشيج القجيع غيخ العمسي لجراسة الشطاـ الدياسي كاالجتساعي، كىحا السفيػـ يسثل السخحمة األكلى مغ 

 مخاحل تصػر كاستخجاـ مفيػـ األيجيػلػجي . 

كىشاؾ مغ عّخؼ األيجيػلػجية بأنيا معخفة مػسػعية شاممة، قادرة عمى تحصيع التحيد كذات قجرة عمى 
 مية اإلصبلح االجتساعي .االستخجاـ في عس

يقػؿ )أنتػني جيجند( في تعخيفِو لؤليجيػلػجية بأنيا مجسػعة مغ األفكار كالسعتقجات السذتخكة      
التي تعسل عمى تبخيخ مرالح الجساعات السيشية، كتػجج األيجيػلػجيات في كافة السجتسعات التي 

ط مفيػـ األيجيػلػجي ارتباًشا كثيًقا بسفيػـ تػجج بيا نطع راسخة لعجـ السداكاة بيغ الجساعات، كيختب
القػة، ألف الشطع األيجيػلػجية تعسل عمى إضفاء السذخكعية عمى تبايغ القػة التي تحػزىا الجساعات 

 .  (2)االجتساعية 

كلعل ىحا ما يتفق مع مفيػـ األيجيػلػجي عشج )كارؿ ماركذ(، فيي تعشي عشجه الػعي الدائف     
ل الصبقي لمسجتسع، كىحا الػعي الدائف يعسل عمى سخ التشاقزات الصبؿية إلتاحة الشاجع عغ التذكي

الفخصة الستسخار الػضع القائع كأف األيجيػلػجية أك الػعي الدائف أمخ مبلـز لمسجتسع الصبقي كال 
يسكغ القزاء عميو اال بتغيخ كاقع السجتسع مغ مجتسع شبقي إلي مجتسع تدكؿ ؼيو الصبقات جسيًعا 

(3)  . 

                                                             

– blogs.  2018 – 1 – 25جالػىاب السديخؼ ، كيف نفيع مرصمح األيجيػلػجيا في سياقشا العخبي ، مجكنات الجديخة ،عب -12
aljazeera.net . 

انتػني جيجيد ، مقجمة نقجية في عمع االجتساع ، تخ : احسج زيجاف كاخخكف ، مصبػعات مخكد البحػث الجراسات االجتساعية ،     كمية  -13
 ـ.2002عة القاىخة ، جام–اآلداب 

- 5-1، ص  1980يػنيػ ، –، مايػ  15رشيج مدعػد ، مبلحطات حػؿ الفيع الفمدفي لؤليجيػلػجيا ، محكسة الفكخ العخبي ، العجد  -14
54-  71. 
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غيخ أف ىشاؾ مغ رفس ككصف األيجيػلػجيا بالػعي الدائف كمشيع السفكخ اإليصالي )غخامذي(،    
حيث يعتقج أف األيجيػلػجية قج تدػء في السجتسع قبل الػصػؿ إلي الدمصة كىحا يعشي أنو يسكغ أف 

أف السديحية تكػف أيجيػلػجيا الصبقة السديصخة ليدت ىي األيجيػلػجية الدائجة، فالتاريخ يخبخنا 
كأيجيػلػجيات قج سادت أرجاء اإلمبخاشػرية الخكمانية عذخات الدشيغ قبل إعبلف اإلمبخاشػر الخكماني 
آنحاؾ السديحية ديًشا رسسًيا لمجكلة، حيث يخػ غخامذي أنيا ليدت أيجيػلػجيا شبقة بل أيجيػلػجيا 

ف ضخكرؼ لمسجتسع كال تشتيي بشياية السجتسع ال صبقي، أؼ يخفس مقػلة أنيا كعي مجتسع كأنيا مكػَّ
 .  (1)زائف 

مسا سبق نبلحع إف اتجاًىا عمسًيا مشيجًيا كاف أساًسا كمشبًعا لؤليجيػلػجيات، سيبقى ىػ الخيط الخابط 
بيغ مختمف التعخيفات التي تقرج في مقارناتيا لمسرصمح، إلي االعتساد عمى األفكار الػاقعية، 

ف يجانب الػاقع في مشصمقاتو ، كمغ خبلؿ تبشي األيجيػلػجي لمتػجو كاالبتعاد تسامًا عغ كل مغ شأنو أ
العمسي كسشصمق ككأجخاء ، فأنيا صارت دعػة صخيحة إلي حخية التفكيخ كالتحخر مغ سمصة 
السيتافيديقا التي فخضت كقالب جاىد ، كمشيج تفكيخ صاـر غيخ قابل لمتخصي، فيي نقصة انقبلب 

 . (2)لسدبقة التي يعتقج الصػياف أنيا الزمة لحسايتو كدعسو كقصيعة كتحمل مغ " األحكاـ " ا

فاأليجيػلػجيات ىشا ال تجؿ فقط عمى السعتقجات التي تػجج لجػ الشاس، أك الشدق الؿيسي ليع أك      
محرمة األىجاؼ كالسعاييخ لجييع ، كإنسا تتزسغ كل ىحه الجػانب مجتسعة؛ باإلضافة إلي نطخة 

صة بو كالترػر الحؼ يذكمو عغ العالع كىي في الػقت نفدو تذيخ الي اإلنداف لؤلشياء السحي
 . (3)مجسػعة الخبخات كاألفكار كاآلراء التي يدتشج عمييا في تقػيسو لمطػاىخ السحيصة بو 

كاف ذلظ مفيػـ الجكلة كاأليجيػلػجيات فسا ىػ الذكل الدياسي العاـ لمجكلة في األيجيػلػجية      
حتى يتدشى لشا اإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ البج لشا اف نتصخؽ الي مػضػع تصػيع العخبية القجيسة ؟ ك 

 الشز لمتأكيل الدياسي مغ خبلؿ اتجاىيغ ىسا البعج الجيشي كالبعج الدياسي لو في الفكخ العخبي.

                                                             

ار التشػيخ لمصباعة ، عمي مختار ، إشكالية العبلقة بيغ األيجيػلػجية كالعمـػ االجتساعية ، تحخيخ احسج خميفة ، سييخ لصفي ، بيخكت ، د-15
 كما بعجىا . 131، ص  1984، 1ط 
 .23مفيـػ األيجيػلػجيا ، ص  –عبجهللا العخكؼ  -16
، ص 1983-ة كالفشػػف اآلداب ، الكػيػت عبجالػىاب السديخؼ ، األيجيػلػجية الرييػنية ، سمدمة عالع السعخفة ، السجمذ الػششي لمثقاف -17

135. 
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 ثالثًا: البعج الجيشي لمخصاب الدياسي .  -*

 ابغ سيشا( –)الفارابي 

كالعقجؼ بيغ السدمسيغ بجأ عشج أخحىع بتصػيع الشز أك تأكيل  الشظ أف جحكر االختبلؼ الفكخؼ      
الشرػص فطيخ صخاع التأكيل بيغ الجساعات اإلسبلمية بعج كفاة الخسػؿ ) صمى هللا عميو كسمع(، 
فكاف أكؿ خبلؼ كقع بيشيع حػؿ قزية تعييغ اإلماـ أك الخميفة مغ بعجه مسا نتج عشو ججاؿ حاد 

ة كضمت كل شائفة تتحخػ الحؿيقة في كبلـ هللا فقامػا يفدخكنو كيؤكلػنو أدػ إلي انقداميع ُسشة كشيع
ليزفػا عمى مقػالتيع البخىاف، كلع يتػقف الرخاع حػؿ ىحه القزية عشج حِج الججؿ الفكخؼ بل احتجـ 
بيشيع الرخاع حتى قيل أف سيػؼ السدمسيغ لع ُتدلَّ في قزية مغ القزايا كسا ُسّمت كُجخدت في 

 اإلمامة كالحكع كخبلفيع حػؿ أصػلو كأحقيتِو .صخاعيع عمى 

كتسثل الدشة كالذيعة أىع الصػائف التي اىتست بالفكخ الدياسي مدتشجة إلي التأكيل الجيشي ، ككاف     
مػقف أىل الدشة مغ التأكيل يتسثل في أنو إذا كافق الكتاب كالدشة قبمػه ، كإذا خالف رفزػه، أؼ 

ي تحخيف الشرػص أك تعصيميا تحت ذريعة الطاىخ كالباشغ، أما يتخكػف التأكيل الحؼ يػدؼ إل
الذيعة فعسجت إلي تأكيل نرػص القخآف تحت قاعجة لكل ضاىخ باشغ كلكل تشديل تأكيل، كتعج 
قزية التأكيل مغ أىع القزايا التي شخحت في تاريخ الفكخ اإلسبلمي قجيًسا كحجيًثا، فيحه القزية 

أك الخبلؼ الفكخؼ كالعقجؼ عشج السدمسيغ كىحا يخجع إلي شبيعة  شكمت عامبًل رئيدًيا لبلختبلؼ
 الشز القخآني الحؼ يذسل آيات تتفاكت في كضػحيا كغسػضيا كفيع السخاد مشيا . 
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 أواًل الفارابي :-

ق ( كاف كليج نطاـ سياسي كثقافي شخقي يقػـ ؼيو عمى تساثل  339 –ق  259إف الفارابي )      
ؼ بجكره كاف متأثخا بالفكخ الدياسي السرخؼ القجيع، إال إف الفارابي أقخب ما يكػف مع أفبلشػف الح

إلي الفكخ الذخقي كالسرخؼ جدء مشو ، إذ ىشاؾ عسمية جسع بيغ الخاعي الدياسي كالخاعي اإلليي ، 
ث فيػ كاسصة بيغ الدساء كاألرض، كبيحا يكػف الفارابي أكؿ مغ أضيخ السفيػـ الفمدفي لئلمامة ، حي

يعتبخ أكؿ مغ تحجث عغ الخئاسة الفمدؽية في مجيشتو الفاضمة مقخًبا صفاتيا مغ صفات اإلماـ عشج 
الذيعة ، حيث ال يختمف عشيع ااّل بالسفخدات التي استخجمت في كصف الخئيذ ، لقج  تأمل  الفارابي 

رب السحىبي ، كفيمدػؼ في حالة السجتسع اإلسبلمي الحؼ كاف يعاني مغ االستبجاد الدياسي كالتع
كانقداـ الجكلة اإلسبلمية إلى دكيبلت متعجدة .أف كل ىحه األسباب أدت إلي ضعف مؤسدة الخبلفة 
كىازلة رئيديا الخميفة الحؼ أصبح أسيخ قػه قبمية جاءت مغ خارج الحجكد لتدتػلي عمى عاصسة 

ريل العمع قبل أف يدارع إلي تمظ السجيشة التي انتقل إلييا الفارابي ساعًيا كراء تح –بغجاد  –الخبلفة 
ىجخىا مخة أخخػ . كلكي يتجشب الفارابي الزغػط الدياسية ، كمخاعاة كضعو بعج انتقالو مغ بغجاد 
ليكػف تحت رعاية سيف الجكلة الحسجاني ، زعيع الجكلة الحسجانية الذيعية في حمب ، شخح رؤيتو 

األنبياء حتى بالشدبة إلى الػحي حيث الفمدؽية إلماـ السدمسيغ ، كاصًفا إياه برفات تقتخب مغ 
.فيػ األعمع  (1)يترل الخئيذ بالعقل الفعاؿ عغ الػحي كىػ الحؼ يشبغي أف يقاؿ ؼيو انو يػحى إليو 

حرمت لو العمػـ كالسعارؼ كال يحتاج إلى تػجيو إنداف أخخ " فالخئيذ األكؿ عمى اإلشبلؽ ىػ الحؼ 
ف ، بل يكػف قج حرمت لو العمػـ كالسعارؼ بالفعل كال ال يحتاج كال في شيء أصبًل أف يخأسو إندا

تكػف لو بو حاجة في شيء إلى إنداف يخشجه كتكػف لو قجرة عمى جػدة إدراؾ شيء مسا يشبغي أف 
يعسل مغ الجدئيات كقػه عمى جػدة اإلرشاد لكل مغ سػاه إلى ما يعمسو كقجرة عمى استعساؿ كل مغ 

ل الحؼ ىػ معج نحػه كقجرة عمى تقجيخ األعساؿ كتحجيجىا سبيمو أف يعسل شيء ما في ذلظ  العس
كتدجيجىا نحػ الدعادة كإنسا يكػف ذلظ في أىل الصبائع العطيسة الفائقة إذا اترمت نفدو بالعقل 

 . (2)الفعاؿ " 

                                                             

يع مجكػر ، في الفم -18  .  142، ص 1947بيخكت ،  –مشيج كتصبيق ، دار إحياء الكتب العخبية  –دفة اإلسبلمية إبخـا
 . www.alwaraq.net/p1-indcxz.htm 20الفارابي ، الدياسة السجنية ، ص ،  -19

http://www.alwaraq.net/
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كعمى ضػء التحجيج الدابق لدسات الخئيذ يقتخب الفارابي مغ مفيػـ الذيعة لئلماـ ، حيث      
نطخ كاستجالؿ ، كلو سمصة مصمقة ، كىػ األعمع كال يحتاج إلى تػجيو احج ، أف يكػف يعتبخ اإلمامة 

بالفصخة كالتصبع معًجا لمخئاسة ، كىحا الذخز يجب أف يكػف حكيًسا فيمدػًفا بسا يمقاه عقمو مغ ؼيس 
بغي ، كعشجما يبمغ الخئيذ مدتػػ الكساؿ يش (1)كبسا تتمقاه مخيمتو مغ صػر ؼيعقل كل ما ىػ إليي 

أف يقاؿ ؼيو انو يػحى إليو ، فإف اإلنداف إنسا يػحى إليو إذا بمغ ىحه الختبة، كذلظ إذا لع يبق بيشو 
 . (2)كاسصة  –هللا  –كبيغ العقل الفّعاؿ 

إفَّ ىحا الخئيذ األكؿ الفاضل إنسا تكػف ميشتو ممكية مقخكنة بػحي مغ هللا إليو " كإنسا قجر      
السمة الفاضمة بالػحي، كذلظ بأحج كجييغ أك بكمييسا : أحجىع أف تػحي إليو  األفعاؿ كاآلراء التي في

ىحه كميا مقجرة، كالثاني أف يقجرىا ىػ بالقػة التي استسجىا ىػ عغ الػحي كالسػحي تعالى حتى 
تكذفت لو بيا الذخائط التي بيا يقجر اآلراء كاألفعاؿ الفاضمة أك يكػف بعزيا بالػجو األكؿ كبعزيا 

، كقج تبيغ في العمع الشطخؼ كيف يكػف كحي هللا تعاؿ إلي اإلنداف الحؼ يػحى  (3)و الثاني " بالػج
إليو ككيف تحرل في اإلنداف القػة عغ الػحي كالسػحى، كبيحه الرفات لمخئيذ نجج الفارابي يقتخب 

ألنيا ترجر مغ صفات اإلماـ عشج الذيعة باعتبار أف اإلماـ ىػ القادر عمى ؾيادة السجتسع كسمصتو، 
 عغ اإلرادة اإلليية ، كعمسو يحرل عغ شخيق اإللياـ الخباني .

 قزية اإلمامة ( .ابغ سيشا ) ثانيًا: 

ق ( كرغع عجـ انذغالو بالتفكيخ الدياسي ، مثل معمسو الفارابي،  428كاف الفيمدػؼ ابغ سيشا ) ت 
لذيعة، إذ يصخح ابغ سيشا ، كجػب إالَّ أف آراءه الدياسية بخرػص الشبػة كاإلمامة قخيبة مغ آراء ا

الشبػة كاإلمامة عمى هللا، كالذيعة يقػلػف بحلظ، كسا يذارؾ الذيعة في عرسة األنبياء كإنسا كل ما 
يقػلػف يرجر عغ كحي ، يقػؿ أبغ سيشا : " االستخبلؼ أصػب فاف ذلظ ال يؤدؼ إلي االختبلؼ 

مغ يتػلى اإلمامة التي يؤمغ بيا الذيعة، ، كسؿياس ألحؿية (4)كالتذعب مبجأ األفزل كالسفزل " 

                                                             

 488، ص  1969القاىخة ،  –، دار السعارؼ  اإلمامةاحسج محسػد صبحي ، نطخية  -20
 . 7الفارابي ، الفرػؿ الستشػعة ، ص  -21
 .44، ص  1991،  2بيخكت ، ط  –كنرػص أخخػ ، دار السذخؽ  السمةالفارابي ، كتاب  -22
 492، ص  اإلمامةأحسج محسػد صبحي ، نطخية  -23
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يؤيج ابغ سيشا رأييع في ذلظ حيث يقػؿ: " كُيدغ عمييع أنيع إذا افتخقػا كتشازعػا لميػػ كالسيل أك 
 . (1)جسعػا غيخ مغ كججكا الفزل ؼيو كاالستحقاؽ لو فقج كفخكا باهلل"

ارابي كالذيعة ، فيػ بشطخه " سمصاف أما ؼيسا يختز برفات الخئيذ اإلماـ يخػ ابغ سيشا رأؼ الف     
، كقج كافق الذيعة بقػلو إف اإلماـ مشرػص عميو مغ قبل الشبي ؼيقػؿ (2)العالع األرضي كخمفو هللا " 

: " أف ىحا الذخز الحؼ ىػ الشبي ليذ مسا يتكخر كجػد مثمو في كل كقت ، فإف السادة التي تقبل 
 محالة أف يكػف الشبي         ) صمى هللا عميو كسمع كساؿ مثمو تقع في قميل مغ األمدجة، ؼيجب ال

، فكيف يجػز لمشبي (3)( قج دّبخ لبقاء ما يدششو كيذخعو في أمػر السرالح اإلندانية تجبيًخا عطيسًا" 
، كقاؿ أيًزا : " أف (4)تخؾ ما يجب عميو كسا يقػؿ الطالسػف ؟ ؼيجب أف يكػف كصيو مشرػًصا 

هللا تعالى ، ككاجب في الحكسة اإلليية إرسالو ، كأف جسيع ما يدششو فإنسا  الشبي مغ عشج هللا كبإرساؿ
، كىحا صخيح  (5)ىػ مسا كاجب مغ عشج هللا أف يدششو ، كأف جسيع ما يدششو مغ عشج هللا تعالى " 

محىب اإلمامة عشجه؛ ألف الشبي ) صمى هللا عميو كسمع ( ال يشصق عغ اليػػ كبالتالي فاإلماـ مثمو 
مشرػص عميو مغ قبل الشبي، كعمى الخئيذ أف يفخض شاعة مغ يخمفو كإال يكػف االستخبلؼ ألنو 

إاّل مغ جيتو أك لسغ ثبت عشج الجسيػر أنو مذتغل بالدياسة كأنو أصيل العقل حاصل عمى األخبلؽ 
 الذخيفة كأنو عارؼ بالذخيعة حتى ال أعخؼ مشو، كعمى الخئيذ أف يجاىج السخالفيغ كالسبصميغ كأىل

 .  (6)الطبلؿ كيفخض عمييع عقػبات كحجكد ليسشع بحلظ معرية الذخيعة

فابغ سيشا كإف كاف يدمِّع لمشبي )صمى هللا عميو كسمع( بسعخفة حجسية تمقائية ، كبحلظ يزعو في      
مختبو أعمى مغ الفيمدػؼ، فإف الفارابي يخػ أف الَسِمظ إماـ الجكلة كىػ الفيمدػؼ، ثع يزع الفيمدػؼ 

ختبة تقتخب مغ مختبة الشبي ألنو في ترػيخه ىحا الخئيذ الفيمدػؼ يخمع عميو كل الفزائل التي في م
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 .648الثالث عذخ في اإللييات ، السقالة العاشخة ، ص  ، الفغ 2ابغ سيشا ، كتاب الذفاء، ج  -26
 .649السرجر الدابق ، ص  -27
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تتػفخ في األنبياء، كسا أف الشبي لو دكر في سغ الذخائع كنطخية الشبػة عشجه أساس الدياسة 
 .(1)كاالجتساع، كأف األساس االجتساعي كالدياسي لمشبػة يقػـ عمى أساٍس أخبلقي " 

 ؟البعج الدياسي في لمجانب الجيشي يسا يتعمق مغ البعج الجيشي في الخصاب الدياسي فساذا عغىحا ؼ  

 الُبعج الدياسي لمخصاب الجيشي)ابــغ رشــج(: -*

عاش ابغ رشج في بيئة سياسية متقمبة تخمػ مغ العجالة أحيانًا كثيخة ، كسا سادىا الطمع الدياسي      
فبلسفتيا كمفكخييا بدبب ضيػر حدب تعبيخ ابغ رشج فئة الحؼ شغى عمى كثيخ مغ عمسائيا ك 
 . (2)الدفدصائييغ القائسيغ عمى أمخ السجف " 

كل ىحا جعل ابغ رشج يقػـ بجكره نحػ ىحا الشطاـ مغ الحكع الحؼ كصفو بالستدمط، كبيحا انصمق      
العمع كالجيغ خصابو الدياسي مغ مشصمق الرػت السعارض لمحكع الطالع كالسدتبج في عرخه باسع 

ميجًدا مفيػـ الحكع كالدياسة كما تحتػؼ عميو مغ مفاـيع كمقػمات ديشية كأخبلؾية كفمدؽية كما الغاية 
؛ غيخ أف ىشاؾ مغ أنكخ كجػد (3)مغ كجػد الخئيذ  الحؼ يحكع السجيشة كالذخكط كالػاجب تػافخىا ؼيو
فكخ ابغ رشج الدياسي ال يشصػؼ  فكخ سياسي عشج ابغ رشج كمشيع ) آرندت ريشاف ( الحؼ يدعع بأف

 . (4)عمى شيء سػػ مجخد تفػيس الحكػمة لمذيػخ ، كأف ميسة الجير تشحرخ في حخاسة األمة 

لكغ حجيث ) أرندت ريشاف ( ىحا مخدكد عميو مغ خبلؿ مؤلفات ابغ رشج العجيجة في مجاؿ      
مخيز الجسيػرية ألفبلشػف الدياسة مغ خبلؿ كتبو ككتاب )تمخيز كتاب األخبلؽ ألرسصػ( ، ك)ت

 (، ىحا باإلضافة إلي كتابِو الؿّيع)فرل السقاؿ( كغيخىا . 

لقج بجأ ابغ رشج خصابو الدياسي بتحجيج أنطسة الحكع الرالحة ثع تحجيج رئيذ السجيشة كالغاية      
ثع بعج  مغ كجػده كالذخكط الػاجب تػافخىا ؼيو، كيشصمق ابغ رشج مغ ضخكرة كجػد الخئيذ لمجكلة أكالً 

ذلظ تأتي العجالة كىحا يخجع إلى ضخكرة كجػد إلو مجبخ ليحا الكػف فارًضا نطاًما لمعجالة ، فقج شبو 
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السجيشة بالعالع كالحاكع أك الخئيذ باإللو عمى أف يكػف عسل الخئيذ تقميًجا لعسل هللا ؼيقػؿ في ىحا : 
كتعالى، كأنو ليحا األمخ قامت الدسػات  إف األمخ بحخكة األفبلؾ ىػ السبتجغ األكؿ، كىػ هللا سبحانو

في السجيشة قامت جسيع األكامخ العبادية مسغ جعل  –الخئيذ  –كاألرض، كسا انو بأمخ السمظ األكؿ 
 . (1)لو السمظ الػالية أمخ مغ أمػر السجيشة الي جسيع مغ فييا مغ أصشاؼ الشاس 

سذ إليية، كيسكغ القػؿ بأف ابغ رشج كمغ كىحا ما يػافق ؼيو الفارابي في تذييج مجيشتو عمى أ     
قبمو الفارابي قَمبا الخصاب الدياسي األفبلشػني كفبلسفة الفكخ اليػناني في خصابيع الدياسي مغ 
الدياسة إلى هللا ، حيث لجأ ابغ رشج إلى استبجاؿ آراء أفبلشػف في تمخيز الدياسة مغ تعجيل 

فبلشػف أف يرشع ـيكبًل لتخبية الجشج لتحػيل ما في شباع الييكل التعميسي كالتخبػؼ عشجه حيشسا أراد أ
الجشج كما في أنفديع لحرػؿ الفزائل لجييع، يتحػؿ ىحا األمخ عشج ابغ رشج إلى تخبية الجسيػر 

 .(2)كبياف الصخيقة التي تسكشيع مغ الحرػؿ عمى الفزائل كعجـ االقترار في التخبية عمى الجشج فقط

ة في مفيػميسا الحؿيقي تقػـ عمى تجبيخ نفػس الجساعة كتحديغ سمػكيع، لقج اعتبخ ابغ رشج الدياس 
مسا يعشي أف الدياسة يجب أف تتخكد عمى خجمة الذعب، كأعصى آراء في شبيعة الحاكع الطالع فخأػ 
ؼيو الذخز الحؼ يحكع الذعب مغ أجل نفدو كليذ مغ أجل الذعب ذاتو، كإف اشج أنػاع الطمع ىػ 

 اء الدبلشيغ أنفديع .الطمع اآلتي مغ فقي

رغع محاكالت ابغ رشج لمتػفيق ما بيغ الفمدفة كالجيغ، إاّل أف أفكاره كانت كال تداؿ مػضع رفس      
مغ التيارات التقميجية، فابغ رشج متيع بأف دعػتو لتحكيع العقل أكصمت عسمًيا إلي الجعػة لفرل 

اآلخخ أك مدألة التعجدية كالحق الذخيعة عغ الحكسة، كأف ىحه مخجعو إلى عجـ قبػؿ الخأؼ 
 باالختبلؼ . 

فالقبػؿ بسشصق التأكيل ىػ قبػؿ بالخبلؼ في الخأؼ كالدساح بتعجد كجيات الشطخ في قخاءة      
الشز الجيشي، كىػ أمخ رفزتو السؤسدة الجيشية السشيجية في الدابق؛ لحلظ كاف ابغ رشج يذجد عمى 

بيغ )الجيغ كالفمدفة(،عبخ استخجاـ العقل في تيحيب ما يترل التػفيق ما بيغ )الحكسة كالذخيعة ( أك 
باألدياف كميا مغ تفديخات بعيجة عغ السشصق، كمتدسة باألكىاـ كاألساشيخ في ىحه السدألة؛ لحلظ لع 
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يقجـ ابغ رشج تشازاًل لرالح السشصػؽ الجيشي بل ضل أميًشا ألفكاره في دكر الفبلسفة كالفمدفة، كمغ 
ذخائع الجيشية أك األحكاـ اإلليية جدء مغ الرشائع الزخكرية التي تؤخح مبادئيا مغ القائميغ بأف ال
الفيمدػؼ جل تخكيده في العمػـ الشطخية عمى القرج األكؿ ، عمى ؛ مغ ىشا ّصب(1)العقل كالذخع 

حدب شخكط أربعة عجدىا في كتابِو )البخىاف( ، كأحج أىع ىحه الذخكط أف يكػف لو القجرة عمى 
، كيحرل تعمسيا بصخيقتيغ، أحجاىسا : تعميع الخاصة ، كىػ الحؼ يكػف باألقاكيل البخىانية ، تعمسيا

 .(2)كالثانية : تعميع الجسيػر، فيػ الحؼ يكػف بالصخؽ اإلقشاعية كالذعخية 

لقج كاف شغل ابغ رشج الذاغل قزية التػفيق ما بيغ )الحكسة كالذخيعة ( أك بيغ )الجيغ      
و عانى مغ محاكلة الفرل التي كاف يتدعسيا رجاؿ الجيغ كالفقياء كعمساء الكبلـ في كالفمدفة(؛ ألن

االلتداـ بالشز الحخفي، كسا عانى في السقابل مغ رجاؿ الدمصة الحيغ كانػا يذجعػف رجاؿ الجيغ 
 الحيغ كقفػا في كجو أؼ اجتياد عقمي أك كقفػا في كل كجو كل ما ىػ ديشي فقاؿ في ذلظ : 

ع الستحابتاف بالجػىخ كسة صاحبة الذخيعة كاألخت الخضيعة...كىسا السرصمحاف بالصببأف " الح
 .(3)كالغخيدة 

مغ ىشا كاف ابغ رشج أكثخ فبلسفة اإلسبلـ كعيا بالػضيفة الدياسية لمذخيعة اإلسبلمية ، بػصفيا 
اف يخػ أف الدمػؾ دستػرا لمجكلة اإلسبلمية ، كليحا كصفو )ركزنتاؿ( بالفيمدػؼ الجيشي لئلسبلـ كسا ك

 (4)الحدغ في الحياة ىػ الدبيل الػحيج لربلح البذخ . 

 الخاتسة :   

إف أىع أسباب اإلشكاالت الستعمقة بالتأكيل في الشز الجيشي ىػ االختبلؼ الفكخؼ لمتيارات 
كاالتجاىات الفكخية اإلسبلمية كٌل حدب انتسائيا العقجؼ كالدياسي السختمف باختبلؼ شكل كشبيعة 

حكع في الجكؿ اإلسبلمية، كالتي تسحػرت في مجسميا حػؿ مدائلَ أحؿية الحكع كالخبلفة، كمشيا ال
نتجت خبلفات حػؿ مدائل فكخية كثيخة؛ خاصًة بعج دخػؿ الفكخ الفمدفي عمى خط الججؿ في بعس  
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باسي(،حيث السدائل كالقزايا الجيشية التي أثارتيا بعس الِفخؽ اإلسبلمية في العيجيغ   ) األمػؼ كالع
لع يكغ الرخاع عمي الدمصة في بجاياتِو األكلى صخاًعا ديشيًا نابًعا مغ الجيغ نفدو، بسعشى أنو لع يكغ 
في قزايا ديشية بعيشيا، كإنسا كاف صخاًعا سياسيًا حػؿ مغ يتػلى الدمصة أك الخبلفة بعج كفاة الشبي ) 

ة الخبلفة كاإلمامة إلي اتجاىيغ، اتجاه رأػ صل هللا عميو كسمع (، بسا أثاره انقداـ اآلراء حػؿ مذكم
أّف لمسدمسيغ حق اختيار الخميفة كسصمب سياسي شبيعي، كاتجاه آخخ مزاد رأػ أّف قجسية الشز 
الجيشي أشارت إلى خبلفة أك إمامة شخز بعيشِو بعج كفاة الشبي ) صل هللا عميو كسمع (،فيحيغ 

ؼيسا بعج  -ياسي كالرخاع الفكخؼ الحؼ تبمػر أكثخاالتجاىيغ كاف ليسا الدبق في ترجر السذيج الد
في قزايا فمدؽية عجة، كقزية الحكسية كالتأكيل كشكل الجكلة، كسا اعتبختا ؼيسا بعج مرجرًا لمفخؽ  -

 اإلسبلمية في الفكخ اإلسبلمي السستج مشح العرخ الػسيط إلى يػمشا ىحا .

 :السخاجع 

يع مجكػر ، في الفمدفة اإلسبلمية -1 بيخكت،  –مشيج كتصبيق ، دار إحياء الكتب العخبية  – إبخـا
 ـ. 1947

 أحسج محسػد صبحي ، نطخية اإلمامة .  -2

، 10السغخب ، ط  –الجار البيزاء  –السخكد الثقافي العخبي  –عبجهللا العخكؼ ، مفيػـ الجكلة  -3
 ـ .2014

 يحي الجسل ، األنطسة الدياسية السعاصخة . -4

 8السغخب، ط  -الجار البيزاء  –مفيػـ األيجيػلػجية ، السخكد الثقافي العخبي  عبجهللا العخكؼ ، -5
 ،2012. 

بة، السعجع الفمدفي، دار ؾباء لمصباعة كالشذخ، القاىخة، ط -6  .2007، 5بترخؼ: مخاد ـك

عبجالػىاب السديخؼ ، كيف نفيع مرصمح األيجيػلػجيا في سياقشا العخبي ، مجكنات الجديخة  -7
2018  .blogs –aljazeera.net . 
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انتػني جيجيد ، مقجمة نقجية في عمع االجتساع ، تخ : احسج زيجاف كاخخكف ، مصبػعات مخكد  -8
 ـ.2002جامعة القاىخة ، –البحػث الجراسات االجتساعية ،     كمية اآلداب 

،  15لعجد رشيج مدعػد ، مبلحطات حػؿ الفيع الفمدفي لؤليجيػلػجيا ، محكسة الفكخ العخبي ، ا -9
 . 1980يػنيػ ، –مايػ 

عمي مختار ، إشكالية العبلقة بيغ األيجيػلػجية كالعمػـ االجتساعية ، تحخيخ احسج خميفة ، سييخ -10
 . 1984، 1لصفي ، بيخكت ، دار التشػيخ لمصباعة ، ط 

 .مفيػـ األيجيػلػجيا  –عبجهللا العخكؼ  -11

يػنية ، سمدمة عالع السعخفة ، السجمذ الػششي لمثقافة عبجالػىاب السديخؼ ، األيجيػلػجية الري -12
 . 1983-كالفشػف اآلداب ، الكػيت 

 ، 1دمحم بغ ابي بكخ الخازؼ، مختار الرحاح، ـ -13

 . www.alwaraq.net/p1-indcxz.htmالفارابي ، الدياسة السجنية ،  -14

 . 1969القاىخة ،  –نطخية اإلمامة ، دار السعارؼ  احسج محسػد صبحي ، -15

 الفارابي ، الفرػؿ الستشػعة . -16

 . 1991،  2بيخكت ، ط  –الفارابي ، كتاب السمة كنرػص أخخػ ، دار السذخؽ  -17

 ، الفغ الثالث عذخ في اإللييات ، السقالة العاشخة . 2ابغ سيشا ، كتاب الذفاء، ج  -18
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 مية في ليبياالسخاشخ وادارتيا في السرارف االسبل
 دراسة عسمية تحميمية عمى مرخف الجسيػرية

 ابخاليع عمي احسػدة ابخاليعالجكتػر/ 
 جامعة :  سبيا ـ ليبيا

 عبجالدبلم دمحم عبجالدبلم  العػدالجكتػر/ 
 جامعة : السخقب  ـ ليبيا

 إبخاليع عمي سميسان ارحػمة الجكتػر/
 ليبيا -جامعة السخقب

 السمخز : 

رؤية مدتقبمية كاضحة تديب في إرساؿ قػاعج السرارؼ اإلسبلمية بالذخيعة مداىسة في تذكيل 
اإلسبلمية في ليبيا كتقجيخا لمسخاشخ كالتحػط ضجىا بسا ال يؤثخ عمي ربحية السرخؼ ىجفت ىحه 
الجراسة الي تػضيح كتبياف حؿيقة إدارة السخاشخ بالسرارؼ اإلسبلمية في مرخؼ الجسيػرية بميبيا 

فخضية ) مخاشخ الديػلة كاالئتساف كالثقة كالتذغيل ( كقج تػصمت الجراسة الي اف  كالتي ركدت عمي
ىشاؾ مخاشخ فعمية يتعخض ليا مرخؼ الجسيػرية بميبيا متسثمة في مخاشخ الديػلة كالتذغيل 

 كاالئتساف كالثقة .

The aim of this study is to clarify and explain the reality of risk management 
in Islamic banks in the Libya, which focused on liquidity risk in Islamic 

banks  in the Goumhuriyya Bank in Libya.  

The study  focused on the hypothesis of liquidity, credit, trust and operating 
risks. 

The study concluded that there are actual risks to which the Goumhuriyya 
Bank in Libya is exposed, represented by liquidity, operating, credit and 

trust risks. 



 
 

 

مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية   العدد التاسع             
                         

2020يونيو   

350 

 مقجمة:

أضحت السخاشخ السحجقة بالسرارؼ االسبلمية تتدايج كتتغيخ شبيعتيا في ضل التصػرات        
ات تعخضا لمسخاشخ السيسا في كالتحخر السالي الشظ أف الرشاعة السرخؼية تعج مغ أكثخ الرشاع

عالسشا السعاصخ، حيث تعاضست ىحه السخاشخ كتغيخت شبيعتيا في ضل تصػرات كمدتحجثات العسل 
السرخفي كتشامي استخجاـ أدكات مالية ججيجة ساعج عمى خمقيا التقجـ التكشػلػجي اليائل في 

عتيا أىسية متدايجة لجػ الرشاعة السرخؼية ، كمغ ىشا فقج اكتدب مػضػع إدارة السخاشخ كمخاج
 السرارؼ.

كتسذيا مع االتجاىات العالسية بجأت السرارؼ اإلسبلمية بذكل خاص مؤخخًا في انتياج سياسات 
إلدارة السخاشخ كمخاجعتيا كاستحجاث إدارات متخررة يكػف ىجفيا التحكع في درجات السخاشخ 

سبلمية :  ىػ " مؤسدات مالية التي تتعخض ليا أعساؿ السرخؼ عمى تشػعيا كتعخؼ السرارؼ اإل
استثسارية ذات رسالة تشسػية كإندانية كاجتساعية تدتيجؼ تجسيع األمػاؿ كتحقيق االستخجاـ األمثل 

،  2001لمسػارد بسػجب قػاعج كاحكاـ الذخيعة اإلسبلمية لبشاء مجتسع التكافل اإلسبلمي "  )صػاف ، 
ر قخار مغ السؤتسخ الػششي بسشع استخجاـ (  كمغ ىشا اصبحت البشػؾ في ليبيا بعج اصجا 90ص

الفػائج الخبػية في جسيع السرارؼ كلكغ حؿيقة التداؿ السرارؼ الميبية ضعيفة مغ ناحية الكػادر 
 السيشية كالتقشية كاالسذ التذخيعية التي تبشي عمييا السرارؼ اإلسبلمية .

اشخ التي يتعخض ليا مرخؼ كمغ ىحا السشصمق يسكغ صياغة السذكمة  في التالي ماىي اىع السخ
  .؟ الجسيػرية في ليبيا

 أىجاف البحث : 

السداىسة في تذكيل رؤية مدتقبمية كاضحة تديب في إرساؿ قػاعج السرارؼ اإلسبلمية  -1
 بالذخيعة اإلسبلمية في ليبيا.

 تقجيخ السخاشخ كالتحػط ضجىا بسا ال يؤثخ عمي ربحية السرخؼ . -2

 التعخيف بالسخاشخ التي تعاني مشيا السرارؼ اإلسبلمية . محاكلة مغ الباحثاف الي -3
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 أىسية البحث : 

اف معخفة السخاشخ كتقػيسيا كادارتيا مغ العػامل الخئيدية في نجاح السرارؼ كالسيسا السرارؼ 
اإلسبلمية  كازدىارىا كتحؿيقيا ألىجافيا بسثابة صساـ األماف لمسؤسدات السالية ؼبسعخفة السخاشخ 

ييا السرارؼ كالتعخؼ عمييا كبالتالي ادارتيا كإيجاد الحمػؿ  السشاسبة ليا يدتبعج تعخض التي تػاج
 السرارؼ الي الكداد اك الخدائخ التي قج ال تتسكغ معيا مغ السزي قجما في أداء مياميا . 

 مجتسع الجراسة :

يقػمػف باإلجخاءات يتكػف مجتسع الجراسة مغ مجراء االدارات كرؤساء االقداـ كالسػضفيغ الحيغ     
 مفخدة  عيشة الجراسة :   35االدارية كالسالية الخاصة بالسعامبلت السالية االسبلمية كعجدىع 

استخجـ اسمػب السدح الذامل نطخا لقمة عجد افخاد مجتسع الجراسة بحيث تع تػزيع استسارة     
 االستبياف عمى كل مفخدات مجتسع الجراسة .

 لسرارف اإلسبلمية : السخاشخ التي تتعخض ليا ا

السخاشخ ىي ضػاىخ كاحجاث تيجد انجاز األىجاؼ ،كقج تؤثخ سمبا عمي استسخارية السؤسدة      
اليادفة الي تحقيق رسالتيا ، كاما السخاشخ السرخؼية فيي ضػاىخ كاحجاث تؤدؼ الي خدارة مالية ، 

ت السػضػعة لمسرخؼ كالتي تعيق دكف الحرػؿ عمي العائج الستػقع كفق األىجاؼ كالدياسا
 كالسخاشخ العالسية االساسية التي تعاني مشيا السرارؼ االسبلمية:

ىي السخاشخ التي تختبط بالصخؼ السقابل في العقج أؼ قجرتو عمي الػفاء بالتداماتو مخاشخ االئتسان : 
 (.30،ص 2003التعاقجية كاممة كفي مػعجىا كسا مشرػص في العقج ) خاف ،

ىي مجػ قجرة السرخؼ عمى مػاجية التداماتو الصارئة دكف التعخض لخدائخ ك  مخاشخ الديػلة :
جديسة اذ ال تدتصيع ىحه السرارؼ مغ تأخيخ صخؼ شيظ مدحػب عمييا اك دفع كديعة عشج 
االستحقاؽ ، ألنو لػ حجث ىحا كذيع الخبخ بيغ الستعامميغ كالسػدعيغ النيالت عمييا شمبات الدحب 

السرخؼ الؿياـ بسػاجية ىحه الصمبات لحرمت الكارثة، مسا قج يعخض السفاجئة كاذا لع يدتصع 
إلعبلف حالة اإلفبلس ، كالذػاىج عمى ذلظ كثيخة ، كتحخص السرارؼ االسبلمية اكثخ مغ غيخىا 
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عمى ىحه الخاصية )الديػلة( ألنيا ال تدتصيع كغيخىا مغ البشػؾ التقميجية االقتخاض مغ السؤسدات 
اف السرارؼ االسبلمية تفتقخ الى ما يدسى السقخض  االخيخ اك بعبارة اخخػ السالية االخخػ، حيث 

( . 3، ص  2007عجـ كجػد بشظ مخكدؼ اسبلمي يخعى السرارؼ االسبلمية )الخفاعي كعارضة ، 
كىػ يعتبخ اىع السخاشخ التي تعاني مشو حاليا السرارؼ في ليبيا مغ شحة في الديػلة كالتي 

مشيا الببلد بدبب عجة ضخكؼ سياسة كاقترادية قاىخة ال تخفى عمي  أصبحت مذكمة عامة تعاني
 القاصي كالجاني .

تكػف مخاشخ التذغيل نتيجة األخصاء البذخية اك الفشية اك الحػادث كىي مخاشخ  مخاشخ التذغيل :
الي الخدارة السباشخة كغيخ السباشخة الشاتجة عغ عػامل داخمية كخارجية كتعػد العػامل الجاخمية اما 

 (. 8عجـ كفاية التجييدات اك االفخاد اكالتقشية ) لقميصي كغخبي ، ص 

تعتبخ الثقة في السسارسة السرخؼية السشزبصة بأحكاـ الذخيعة   مخاشخ الثقة :             
اإلسبلمية عشرخا ىاما مغ عشاصخ الشجاح الحؼ صاحب مديخة العسل السرخفي مشح نذأتو كحتي 

قة تسثل صساـ األماف لمعسل السرخفي ، كسا اف الخبخة اإلدارية كالكفاءة السيشية كقتشا الحاضخ كاف الث
تحقق مخاتب متقجمة مغ نجاح العسل ، كيشعكذ ذلظ خيخا كنساء كزيادة في أمػاؿ السػدعيغ ، فتتعسق 

 ىحه الثقة كيزصخد الشجاح . 

    ادارة السخاشخ في السرارف االسبلمية اسذ

نيا " العسمية التي تتخكد كل مسارستيا عمى تخسيغ اك تقييع تأثيخ الستغيخات بأ تعخف ادارة السخاشخ
 في عػامل الخصخ السختمفة عمى ؾيسة االصػؿ" 

" تشطيع متكامل ييجؼ الي مجابية السخاشخ بأفزل الػسائل كاؽ  ويسكغ تعخيف ادارة السخاشخ بانيا
شخ كتحجيج كسائل مجابيتيا ، كذلظ ؿ التكاليف كذلظ مغ خبلؿ اكتذاؼ كتحميل كؾياس ىحه السخا

 (  55، ص  2007مغ خبلؿ اختيار اندب ىحه الػسائل لتحقيق اليجؼ السصمػب " ) سبلـ ، مػسى 

اف ادارة السخاشخ ليدت بالعسمية الديمة كالبديصة انسا ىي عسمية معقجة كتحتاج الي اسذ كمعاييخ 
السخاشخ ، كلقج عسل مجمذ  إلدارةل تداعج تحؿيقيا كتذكل االساس الستيغ لبشاء نطاـ متكام

الخجمات االسبلمية كىػ الييئة الجكلية التي تزع معاييخ لتصػيخ كتعديد صشاعة الخجمات السالية 
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معاييخ مغ اىسيا  ) عبج الحي  تابية كمبادػ ارشادية ، كلقج اصجر االسبلمية عمى اصجار معاييخ رق
 ( :  58، ص 2010

 سدات التي تقجـ خجمات مالية اسبلمية ػ معيار كفاية رأس الساؿ لمسؤ 

 ػ معيار االفراح لتعديد الذفاؼية كانزباط الدػؽ 

 ػ االرشادات الستعمقة بالعشاصخ الخئيدية في اجخاءات الخقابة اإلشخاؼية  

 :الجراسة السيجانية

 :اإلشار العام لمسشيجية الستبعة في الجراسة السيجانية

صػات التي اتبعيا الباحثاف في سبيل إجخاء الجراسة السيجانية، معخفة الخ ىسبحث إلييجؼ ىحا ال   
 :  االتيكلقج تع تحجيج ىحه الخصػات في 

 -تتسثل فخضيات الجراسة في الفخضيات التالية :  -:فخضيات الجراسة

 يتعخض مرخؼ الجسيػرية في ليبيا إلى مخاشخ .    -الفخضية الخئيدية :       

 :الفخضيات  الفخعية   

 يتعخض مرخؼ الجسيػرية في ليبيا إلى مخاشخ الديػلة -خضية الفخعية األكلى :الف

 يتعخض مرخؼ الجسيػرية في ليبيا إلى مخاشخ الثقة. -الفخضية الفخعية الثانية :

 يتعخض مرخؼ الجسيػرية في ليبيا إلى مخاشخ التذغيل  -الفخضية الفخعية الثالثة :

 خؼ الجسيػرية في ليبيا مخاشخ االئتساف يتعخض مر -الفخضية الفخعية الخابعة :
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 -بيئة ومجتسع وعيشة الجراسة :

  .تتسثل بيئة الجراسة في مرخؼ الجسيػرية في ليبيا  -بيئة الجراسة:

يتسثل مجتسع الجراسة في مجراء اإلدارات كرؤساء األقداـ كالسػضفيغ الحيغ يقػمػف  -مجتسع الجراسة:
لخاصة بالسعامبلت السالية اإلسبلمية بسرخؼ الجسيػرية كالحيغ عجدىع باإلجخاءات اإلدارية كالسالية ا

 شخز .    35

 : أداة جسع البيانات

اعتسجا الباحثاف عمى استسارة االستبياف لمحرػؿ عمى البيانات التي تداعجىسا عمى اختبار      
كلمتحقق مغ صجؽ فخضيات الجراسة الستعمقة بسػضػع الجراسة حيث قاما بترسيع استسارة استبياف. 

 Constructاستسارة االستبياف تع استخجاـ شخيقة صجؽ السحتػػ بأسمػب صجؽ السحكسيغ ) 
Validity عمى نخبة مغ الستخرريغ كبعج أف تع جسع أراء كمبلحطات جسيع ىؤالء الستخرريغ )

الفقخات حتى  عمى فقخات استسارة االستبياف تع إجخاء التعجيبلت البلزمة سػاء بالححؼ أك اإلضافة في
 تع التػصل إلى الرػرة التي أعجت لمتصبيق.

 -كبعج التحكيع أصبحت استسارة االستبياف تزع خسذ مجسػعات رئيدية مغ األسئمة كىي كاألتي :

أسئمة شخرية وتذسل الجشذ والسؤىل العمسي والػضيفة وعجد  3وتزع  -:السجسػعة األولى 
 سشػات الخبخة والسدتػى الػضيفي

 عبارات حػل مخاشخ الديػلة. 3وتذسل  -:الثانيةالسجسػعة 

 عبارات حػل مخاشخ الثقة. 3وتذسل  -السجسػعة الثالثة:

 عبارات حػل مخاشخ التذغيل.  3وتذسل  -السجسػعة الخابعة:

     عبارات حػل مخاشخ االئتسان. 3وتذسل  -السجسػعة الخامدة:

االستبياف عمى جسيع مجراء اإلدارات كرؤساء كبعج عسمية التحكيع قاما الباحثاف بتػزيع استسارات 
األقداـ كالسػضفيغ الحيغ يقػمػف باإلجخاءات اإلدارية كالسالية الخاصة بالسعامبلت السالية اإلسبلمية 
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استسارة استبياف مغ االستسارات السػزعة.  21بسرخؼ الجسيػرية كبعج فتخة تع الحرػؿ عمى عجد 
 االستبياف السػزعة كالسدتخجعة كندبة السدتخجع مشيا  ( يبيغ عجد استسارات1كالججكؿ رقع )

 ( االستسارات السػزعة كالسدتخجعة كندبة السدتخجع مشيا 1ججكؿ رقع )

 ندبة السدتخجع % السدتخجع السػزع

35 21 60 

% مغ جسيع استسارات االستبياف  60( نبلحع أف ندبة السدتخجع الكمية 1مغ خبلؿ الججكؿ رقع )
 دبة كبيخة .السػزعة كىي ن

 وصف وتحميل البيانات :

بعج تجسيع استسارات االستبياف استخجما الباحثاف الصخيقة الخقسية في تخميد البيانات حيث تع تخميد  
 ( التالي :2اإلجابات كسا بالججكؿ رقع )

 ( تػزيع الجرجات عمى اإلجابات الستعمقة بالسكياس الثبلثي2ججول رقع)

 ػافقم محايج غيخ مػافق اإلجابة

 3 2 1 الجرجة

( . فإذا كاف متػسط درجة  2(  يكػف متػسط  درجة السػافقة ) 2مغ خبلؿ الججكؿ رقع )       
فيجؿ عمى ارتفاع درجة السػافقة . أما إذا كاف متػسط درجة  2إجابات مفخدات العيشة يديج معشػيا عغ 

السػافقة ، في حيغ إذا كاف فيجؿ عمى انخفاض درجة  2إجابات مفخدات العيشة يقل معشػيا عغ 
فيجؿ عمى أف درجة السػافقة متػسصة  2متػسط درجة إجابات مفخدات العيشة ال تختمف معشػيا عغ 

أـ ال. كبعج   2كبالتالي سػؼ يتع اختبار ما إذا كاف متػسط درجة السػافقة تختمف معشػيا عغ 
 SPSSالبخمجيات الجاىدة االنتياء مغ تخميد اإلجابات ك إدخاؿ البيانات باستخجاـ حدمة 

Statistical Package for Social Science تع استخجاـ ىحه الحدمة في تحميل البيانات كسا ))
 -يمي:
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 خرائز مفخدات عيشة الجراسة : 

 تػزيع مفخدات عيشة الجراسة حدب السؤىل العمسي

 السؤىل العمسي حدب ( التػزيع التكخاري والشدبي السئػي لسفخدات عيشة الجراسة3ججول رقع )

 الشدبة % العجد السؤىل العمسي

 52.4 11 بكالػريػس

 9.5 2 ماجدتيخ

 4.8 1 دكتػراه 

 33.3 7 مؤىل أخخ

 100.0 21 السجسػع

( نبلحع أف معطع مفخدات عيشة الجراسة مغ مؤىبلتيع العمسية بكالػريػس 3مغ خبلؿ الججكؿ )
سة تع يميو مسغ مؤىبلتيع العمسية مؤىبلت أخخػ % مغ جسيع مفخدات عيشة الجرا52.4كيسثمػف ندبة 
% مغ جسيع مفخدات عيشة الجراسة . تع يميو مسغ مؤىبلتيع العمسية ماجدتيخ 33.3كيسثمػف ندبة 
% مغ جسيع مفخدات عيشة الجراسة كالباقي مسغ مؤىبلتيع العمسية دكتػراه كيسثمػف 9.5كيسثمػف ندبة 

 .سةسيع مفخدات عيشة الجرا% مغ ج4.8ندبة 
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 تػزيع مفخدات عيشة الجراسة حدب الػضيفة :

 ( التػزيع التكخاري والشدبي السئػي لسفخدات عيشة الجراسة حدب الػضيفة4ججول رقع )

 الشدبة % العجد الػضيفة

 23.8 5 رئيذ إدارة

 57.1 12 رئيذ قدع

 19.0 4 مػضف

 100.0 21 السجسػع

      

أف معطع مفخدات عيشة الجراسة مسغ كضيفتيع رئيذ قدع ( نبلحع 4مغ خبلؿ الججكؿ رقع )  
% مغ جسيع مفخدات عيشة الجراسة تع يميو مسغ كضيفتيع رئيذ إدارة كيسثمػف 57.1كيسثمػف ندبة 

% 19% مغ جسيع مفخدات عيشة الجراسة كالباقي مسغ كضيفتيع مػضف كيسثمػف ندبة 23.8ندبة 
 مغ جسيع مفخدات عيشة الجراسة.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية   العدد التاسع             
                         

2020يونيو   

358 

 ع مفخدات عيشة الجراسة حدب عجد سشػات الخبخة :تػزي

 ( التػزيع التكخاري والشدبي السئػي لسفخدات عيشة الجراسة حدب عجد سشػات الخبخة5ججول رقع )

 الشدبة % العجد سشػات الخبخة

 9.5 2 سشػات 5مغ سشة إلى 

 81.0 17 سشػات 10إلى  5مغ 

 9.5 2 سشػات فأكثخ 10مغ 

 100.0 21 السجسػع

 10إلى  5( نبلحع أف معطع مفخدات عيشة الجراسة سشػات خبختيع مغ 5مغ خبلؿ الججكؿ رقع)
 5% مغ مفخدات عيشة الجراسة . كالباقي مسغ سشػات خبختيع مغ سشة إلى 81سشػات كيسثمػف ندبة  

% لكل مغ الفئتيغ مغ جسيع مفخدات عيشة 9.5سشػات فأكثخ كيسثمػف ندبة  10سشػات كمغ 
  الجراسة. 

 اختبار الفخضيات الفخعية لمجراسة : 

 مخاشخ الديػلة :

( يبيغ التػزيع التكخارؼ كالشدبي السئػؼ إلجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى العبارات 6الججكؿ رقع )
 .كدرجات السػافقة عمييا حدب أسمػب التػزيع الشدبي الستعمقة بسخاشخ الديػلة
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لشدبي السئػي إلجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى العبارات ( التػزيع التكخاري وا6الججول رقع )
 الستعمقة بسخاشخ الديػلة ودرجات السػافقة عمييا حدب أسمػب التػزيع الشدبي

 ـ
غيخ   العبارة

 مػافق
 مػافق محايج

درجة 
 السػافقة

1 
ال يػاجو مرخفكع أؼ صعػبة في 

 الحرػؿ عمى الجيػف السدتحقة
  3 1 17 التكخار

 مشخفزة 14.3 4.8 81.0 الشدبة%

2 
لمسرخؼ عجة مرادر لمحرػؿ عمى 

 الديػلة
  00 2 19 التكخار

 مشخفزة 0.0 9.5 90.5 الشدبة%

3 
السرخؼ يحافع بشدبة محجدة الديػلة 

 مغ اجل التداماتو
  00 3 18 التكخار

 مشخفزة 0.0 14.3 85.7 الشدبة%

قة عالية عمى جسيع العبارات الستعمقة بسخاشخ ( نبلحع أف درجات السػاف6مغ خبلؿ الججكؿ رقع )
 الديػلة

كالختبار معشػية درجة السػافقة عمى كل عبارة مغ العبارات الستعمقة بسخاشخ الديػلة تع استخجاـ 
( حيث كانت الفخضية 7( فكانت الشتائج كسا في الججكؿ رقع )2اختبار كلكػكدػف حػؿ الستػسط ) 

 ة عمى الشحػ التاليالرفخية كالبجيمة ليا لكل عبار 

 (2متػسط درجة السػافقة عمى العبارة ال يختمف معشػيا عغ متػسط السؿياس )  -الفخضية الرفخية:

 (2تمف معشػيا عغ متػسط السؿياس ) متػسط درجة السػافقة عمى العبارة يخ -مقابل الفخضية البجيمة:
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مفخدات عيشة الجراسة عمى ( نتائج اختبار ولكػكدػن حػل متػسصات إجابات 7الججول رقع )
 العبارات الستعمقة بسخاشخ الديػلة

 
 العبارة

االنحخاؼ  الستػسط
 السعيارؼ 

إحرائي 
 االختبار

الجاللة 
السعشػية 
 السحدػبة

ال يػاجو مرخفكع أؼ صعػبة في الحرػؿ عمى  1
 الجيػف السدتحقة

1.33 .730 -3.130 .002 

 000. 4.359- 301. 1.10 لمسرخؼ عجة مرادر لمحرػؿ عمى الديػلة 2

السرخؼ يحافع بشدبة محجدة الديػلة مغ اجل  3
 التداماتو

1.14 .359 -4.243 .000 

 0.05( نبلحع أف الجالالت السعشػية السحدػبة أكبخ مغ مدتػؼ السعشػية 7مغ خبلؿ الججكؿ رقع )
ات الستعمقة ( لجسيع العبار 2كمتػسصات إجابات مفخدات عيشة الجراسة تديج عغ متػسط السؿياس )

 بسخاشخ الديػلة

لحلظ نخفس الفخضيات الرفخية ليحه العبارات كنقبل الفخضيات البجيمة ليا كحيث أف متػسصات 
( فيحا يجؿ عمى 2إجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى ىحه العبارات تقل عغ متػسط السؿياس )

 درجات السػافقة عمى ىحه العبارات انخفاض

األكلى الستعمقة بسخاشخ الديػلة تع إيجاد الستػسط العاـ إلجابات مفخدات  كالختبار الفخضية الفخعية
( فكانت 2حػؿ متػسط السؿياس )  Tعيشة الجراسة عمى جسيع العبارات الستعمقة كاستخجاـ اختبار

 -( حيث كانت الفخضية الرفخية كالبجيمة ليا عمى الشحػ التالي :8الشتائج كسا بالججكؿ رقع )

ة: ػ الستػسط العاـ لجرجة السػافقة عمى العبارات الستعمقة بسخاشخ الديػلة ال يختمف الفخضية الرفخي
 (2معشػيا عغ متػسط السؿياس ) 
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الفخضية البجيمة: ػ الستػسط العاـ لجرجة السػافقة عمى العبارات الستعمقة بسخاشخ الديػلة يختمف 
 ( 2معشػيا عغ متػسط السؿياس ) 

حػل الستػسط العام إلجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى جسيع   Tر( نتائج اختبا8الججول رقع )
 العبارات الستعمقة بسخاشخ الديػلة

 العبارة
االنحخاؼ  الستػسط

 السعيارؼ 
إحرائي 
 االختبار

درجات 
 الحخية

الجاللة 
 السحدػبة

مخاشخ 
 الديػلة

1.1905 .41595 -8.919- 20 .000 

بجاللة معشػية محدػبة  8.919-يسة إحرائي االختبار ( نبلحع أف ؾ8مغ خبلؿ الججكؿ رقع )     
لحلظ نخفس الفخضية الرفخية كنقبل الفخضية البجيمة  0.05كىي أقل مغ مدتػػ السعشػية  0.000

( فيحا 2كىػ يقل عغ متػسط السؿياس )  1.1905كحيث أف الستػسط العاـ إلجابات مفخدات العيشة 
تعخض إلى مخاشخ الديػلة كتتسثل ىحه السخاشخ ؼيسا يذيخ إلى أف مرخؼ الجسيػرية في ليبيا ي

 -:يمي

 يػاجو مرخؼ الجسيػرية صعػبة في الحرػؿ عمى الجيػف السدتحقة .1

 ليذ لسرخؼ الجسيػرية مرادر لمحرػؿ عمى الديػلة .2

 .مرخؼ الجسيػرية ال يحافع بشدبة محجدة لمديػلة مغ اجل التداماتو .3
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 مخاشخ الثقة :

التػزيع التكخارؼ كالشدبي السئػؼ إلجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى العبارات ( يبيغ 9الججكؿ رقع )
 كدرجات السػافقة عمييا حدب أسمػب التػزيع الشدبي الستعمقة بسخاشخ الثقة

( التػزيع التكخاري والشدبي السئػي إلجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى العبارات 9الججول رقع )
 ات السػافقة عمييا حدب أسمػب التػزيع الشدبيالستعمقة بسخاشخ الثقة ودرج

 ـ
  العبارة

غيخ 
 مػافق

مػافق 
إلى حج 

 ما
 مػافق

درجة 
 السػافقة

1 
لمسرخؼ تجابيخ )خصط لمصػارغ( لسػاجية 

 الكػارث
  00 2 19 التكخار

 مشخفزة 0.0 9.5 90.5 الشدبة%

2 
  3 1 17 التكخار يدتخجـ االحتياشي في تغصية عجد الديػلة

 مشخفزة 14.3 4.8 81.0 لشدبة%ا

3 
كجػد عامميغ سبق ليع العسل في السرارؼ 
التجارية )الخبػية( يؤثخ عمى مػقف العسبلء اتجاه 

 السرخؼ اإلسبلمي

  5 3 13 التكخار

 مشخفزة 23.8 14.3 61.9 الشدبة%

عمقة بسخاشخ ( نبلحع أف درجات السػافقة عالية عمى جسيع العبارات الست9مغ خبلؿ الججكؿ رقع )
 الثقة 

كالختبار معشػية درجة السػافقة عمى كل عبارة مغ العبارات الستعمقة تع استخجاـ اختبار كلكػكدػف 
( حيث كانت الفخضية الرفخية كالبجيمة 10( فكانت الشتائج كسا في الججكؿ رقع )2حػؿ الستػسط ) 

 ليا لكل عبارة عمى الشحػ التالي

 (2ة السػافقة عمى العبارة ال يختمف معشػيا عغ متػسط السؿياس ) متػسط درج -الفخضية الرفخية:



 
 

 

مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية   العدد التاسع             
                         

2020يونيو   

363 

 (2تمف معشػيا عغ متػسط السؿياس ) متػسط درجة السػافقة عمى العبارة يخ -مقابل الفخضية البجيمة:

( نتائج اختبار ولكػكدػن حػل متػسصات إجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى 10الججول رقع )
 خ الثقةالعبارات الستعمقة بسخاش

 
 العبارة

االنحخاؼ  الستػسط
 السعيارؼ 

إحرائي 
 االختبار

الجاللة 
السعشػية 
 السحدػبة

 000. 4.359- 301. 1.10 لمسرخؼ تجابيخ )خصط لمصػارغ( لسػاجية الكػارث 1

 002. 3.130- 730. 1.33 يدتخجـ االحتياشي في تغصية عجد الديػلة 2

التجارية  كجػد عامميغ سبق ليع العسل في السرارؼ 3
)الخبػية( يؤثخ عمى مػقف العسبلء اتجاه السرخؼ 

 اإلسبلمي
1.62 .865 -1.886 .059 

 ( نبلحع أف10مغ خبلؿ الججكؿ رقع )

كمتػسصات إجابات مفخدات عيشة  0.05الجالالت السعشػية السحدػبة أقل مغ مدتػؼ السعشػية  -1
 -( لمعبارات التالية :2الجراسة تقل عغ متػسط السؿياس )

 مسرخؼ تجابيخ )خصط لمصػارغ( لسػاجية الكػارثل .1

 يدتخجـ االحتياشي في تغصية عجد الديػلة .2

لحلظ نخفس الفخضيات الرفخية ليحه العبارات كنقبل الفخضيات البجيمة ليا كحيث أف متػسصات 
( فيحا يجؿ عمى 2إجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى ىحه العبارات تقل عغ متػسط السؿياس )

 جات السػافقة عمى ىحه العباراتانخفاض در 

 -لمعبارة التالية : 0.05الجاللة السعشػية السحدػبة أكبخ مغ مدتػػ السعشػية 
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كجػد عامميغ سبق ليع العسل في السرارؼ التجارية )الخبػية( يؤثخ عمى مػقف العسبلء  .1
 اتجاه السرخؼ اإلسبلمي

ى أف درجة السػافقة عمى ىحه العبارة لحلظ ال نخفس الفخضية الرفخية ليحه العبارة كىحا يجؿ عم
 متػسصة

تع إيجاد الستػسط العاـ إلجابات مفخدات  كالختبار الفخضية الفخعية الثانية الستعمقة بسخاشخ الثقة
( فكانت 2حػؿ متػسط السؿياس ) Tكاستخجاـ اختبار  عيشة الجراسة عمى جسيع العبارات الستعمقة

 -نت الفخضية الرفخية كالبجيمة ليا عمى الشحػ التالي :( حيث كا11الشتائج كسا بالججكؿ رقع )

الفخضية الرفخية: ػ الستػسط العاـ لجرجة السػافقة عمى العبارات الستعمقة بسخاشخ الثقة ال يختمف 
 (2معشػيا عغ متػسط السؿياس ) 

يختمف معشػيا الفخضية البجيمة: ػ الستػسط العاـ لجرجة السػافقة عمى العبارات الستعمقة بسخاشخ الثقة 
 ( 2عغ متػسط السؿياس ) 

حػل الستػسط العام إلجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى جسيع  T( نتائج اختبار 11الججول رقع )
 العبارات الستعمقة بسخاشخ الثقة

 العبارة
االنحخاؼ  الستػسط

 السعيارؼ 
إحرائي 
 االختبار

درجات 
 الحخية

الجاللة 
 السحدػبة

 000. 20 -6.105- 48849. 1.3492 مخاشخ الثقة

بجاللة معشػية محدػبة  6.105-( نبلحع أف ؾيسة إحرائي االختبار 11مغ خبلؿ الججكؿ رقع )
لحلظ نخفس الفخضية الرفخية كنقبل الفخضية البجيمة  0.05كىي أقل مغ مدتػػ السعشػية  0.000

( فيحا 2السؿياس )كىػ يقل عغ متػسط  1.3492كحيث أف الستػسط العاـ إلجابات مفخدات العيشة 
 -يذيخ إلى أف مرخؼ الجسيػرية يتعخض إلى مخاشخ الثقة حيث أف:

 ليذ لسرخؼ الجسيػرية تجابيخ )خصط لمصػارغ( لسػاجية الكػارث .1
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 ال يدتخجـ مرخؼ الجسيػرية االحتياشي في تغصية عجد الديػلة .2

مى مػقف كجػد بعس العامميغ سبق ليع العسل في السرارؼ التجارية )الخبػية( يؤثخ ع .3
 العسبلء اتجاه السرخؼ اإلسبلمي

 مخاشخ التذغيل : -1

( يبيغ التػزيع التكخارؼ كالشدبي السئػؼ إلجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى العبارات 12الججكؿ رقع )
 كدرجات السػافقة عمييا حدب أسمػب التػزيع الشدبي الستعمقة بسخاشخ التذغيل

دبي السئػي إلجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى العبارات ( التػزيع التكخاري والش12الججول رقع )
 الستعمقة بسخاشخ التذغيل ودرجات السػافقة عمييا حدب أسمػب التػزيع الشدبي

 ـ
غيخ   العبارة

 مػافق
 مػافق محايج

درجة 
 السػافقة

1 
قمة استخجاـ التقشية كبخامج الحػاسيب 
بالسعامبلت اإلسبلمية يديج مغ مخاشخ 

 التذغيل

  16 2 3 خارالتك

 عالية 76.2 9.5 14.3 الشدبة%

2 
كجػد عامميغ غيخ مؤىميغ )نقز 

 الكػادر كالخبخات بالسرخؼ(
  3 6 12 التكخار

 مشخفزة 14.3 28.6 57.1 الشدبة%

3 
عجـ الخبخة كاإلىساؿ يكبج السرخؼ 

 بعس السخاشخ

  5 7 9 التكخار

 مشخفزة 23.8 33.3 42.9 الشدبة%

 

 ( نبلحع أف 12ججكؿ رقع )مغ خبلؿ ال

 درجة السػافقة عالية عمى العبارة التالية  -1
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 قمة استخجاـ التقشية كبخامج الحػاسيب بالسعامبلت اإلسبلمية يديج مغ مخاشخ التذغيل .1

 درجات السػافقة مشخفزة عمى العبارات التالية  -2

 كجػد عامميغ غيخ مؤىميغ )نقز الكػادر كالخبخات بالسرخؼ( .1

 ىساؿ يكبج السرخؼ بعس السخاشخعجـ الخبخة كاإل .2

تع استخجاـ  عمى كل عبارة مغ العبارات الستعمقة بسخاشخ التذغيل كالختبار معشػية درجة السػافقة
( حيث كانت الفخضية 13( فكانت الشتائج كسا في الججكؿ رقع )2اختبار كلكػكدػف حػؿ الستػسط ) 

 : الرفخية كالبجيمة ليا لكل عبارة عمى الشحػ التالي

 (2متػسط درجة السػافقة عمى العبارة ال يختمف معشػيا عغ متػسط السؿياس )  -الفخضية الرفخية:

 (2تمف معشػيا عغ متػسط السؿياس ) متػسط درجة السػافقة عمى العبارة يخ -مقابل الفخضية البجيمة:
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ة الجراسة عمى ( نتائج اختبار ولكػكدػن حػل متػسصات إجابات مفخدات عيش13الججول رقع )
 العبارات الستعمقة بسخاشخ التذغيل

 
 العبارة

االنحخاؼ  الستػسط
 السعيارؼ 

إحرائي 
 االختبار

الجاللة 
السعشػية 
 السحدػبة

قمة استخجاـ التقشية كبخامج الحػاسيب  1
 بالسعامبلت اإلسبلمية يديج مغ مخاشخ التذغيل

2.62 .740 -2.982 .003 

قز الكػادر كجػد عامميغ غيخ مؤىميغ )ن 2
 كالخبخات بالسرخؼ(

1.57 .746 -2.324 .020 

عجـ الخبخة كاإلىساؿ يكبج السرخؼ بعس  3
 السخاشخ

1.81 .814 -1.069 .285 

 ( نبلحع أف13مغ خبلؿ الججكؿ رقع )

كمتػسط إجابات مفخدات عيشة  0.05الجاللة السعشػية السحدػبة أقل مغ مدتػؼ السعشػية  -1
 -( لمعبارة التالية :2لسؿياس )الجراسة يديج عغ متػسط ا

 قمة استخجاـ التقشية كبخامج الحػاسيب بالسعامبلت اإلسبلمية يديج مغ مخاشخ التذغيل .1

لحلظ نخفس الفخضية الرفخية ليحه العبارة كنقبل الفخضية البجيمة ليا كحيث أف متػسط إجابات 
درجة  فيحا يجؿ عمى ارتفاع (2مفخدات عيشة الجراسة عمى ىحه العبارة يديج عغ متػسط السؿياس )

 السػافقة عمى ىحه العبارة.

 -لمعبارة التالية : 0.05الجاللة السعشػية السحدػبة أكبخ مغ مدتػػ السعشػية  -2

 عجـ الخبخة كاإلىساؿ يكبج السرخؼ بعس السخاشخ .1
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 لحلظ ال نخفس الفخضية الرفخية ليحه العبارة كىحا يجؿ عمى أف درجة السػافقة عمى ىحه العبارة
 متػسصة

كمتػسط إجابات مفخدات عيشة  0.05الجاللة السعشػية السحدػبة أقل مغ مدتػؼ السعشػية  -3
 -( لمعبارة التالية :2الجراسة يقل عغ متػسط السؿياس )

 كجػد عامميغ غيخ مؤىميغ )نقز الكػادر كالخبخات بالسرخؼ( .1

ا كحيث أف متػسط إجابات لحلظ نخفس الفخضية الرفخية ليحه العبارة كنقبل الفخضية البجيمة لي
( فيحا يجؿ عمى انخفاض درجة 2مفخدات عيشة الجراسة عمى ىحه العبارة يقل عغ متػسط السؿياس )

 .السػافقة عمى ىحه العبارة

كالختبار الفخضية الفخعية الثالثة الستعمقة بسخاشخ التذغيل تع إيجاد الستػسط العاـ إلجابات مفخدات 
( فكانت 2حػؿ متػسط السؿياس )  Tارات الستعمقة كاستخجاـ اختبارعيشة الجراسة عمى جسيع العب

 -( حيث كانت الفخضية الرفخية كالبجيمة ليا عمى الشحػ التالي :14الشتائج كسا بالججكؿ رقع )

الفخضية الرفخية: ػ الستػسط العاـ لجرجة السػافقة عمى العبارات الستعمقة بسخاشخ التذغيل ال يختمف 
 (2السؿياس )  معشػيا عغ متػسط

الفخضية البجيمة: ػ الستػسط العاـ لجرجة السػافقة عمى العبارات الستعمقة بسخاشخ التذغيل يختمف 
 .( 2معشػيا عغ متػسط السؿياس ) 
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حػل الستػسط العام إلجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى جسيع  T( نتائج اختبار 14الججول رقع )
 غيلالعبارات الستعمقة بسخاشخ التذ

 العبارة
االنحخاؼ  الستػسط

 السعيارؼ 
إحرائي 
 االختبار

درجات 
 الحخية

الجاللة 
 السحدػبة

 1.000 20 000. 31623. 2.0000 مخاشخ التذغيل

بجاللة معشػية محدػبة   0.000( نبلحع أف ؾيسة إحرائي االختبار 14مغ خبلؿ الججكؿ رقع )
نخفس الفخضية الرفخية فيحا يذيخ إلى لحلظ ال  0.05كىي أكبخ مغ مدتػػ السعشػية  1.000

 -مرخؼ الجسيػرية يتعخض إلى بعس مخاشخ التذغيل حيث أف:

 قمة استخجاـ التقشية كبخامج الحػاسيب بالسعامبلت اإلسبلمية يديج مغ مخاشخ التذغيل .1

 عجـ الخبخة كبعس اإلىساؿ يكبج السرخؼ بعس السخاشخ .2

 مخاشخ االئتسان: -2

يع التكخارؼ كالشدبي السئػؼ إلجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى العبارات ( يبيغ التػز 15الججكؿ رقع )
 كدرجات السػافقة عمييا حدب أسمػب التػزيع الشدبي. الستعمقة بسخاشخ االئتساف
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( التػزيع التكخاري والشدبي السئػي إلجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى العبارات 15الججول رقع )
 سان ودرجات السػافقة عمييا حدب أسمػب التػزيع الشدبيالستعمقة بسخاشخ االئت

 ـ
غيخ   العبارة

 مػافق
 مػافق محايج

درجة 
 السػافقة

1 
لجػ السرخؼ صيغ تسػيمية مختمفة 

 لتمبية احتياجات العسبلء
 17 2 2  

 مشخفزة 9.5 9.5 81.0 

2 
كجػد مخاجعة دكرية لمدقػؼ االئتسانية 

 السسشػحة لمعسبلء
 7 5 9  

 عالية 42.9 23.8 33.3 

3 
يقػـ السرخؼ بجراسة مدتؽيزة 

 لمسذاريع التي يقػـ بتسػيميا

 12 4 5  

 عالية 23.8 19.0 57.1 

 ( نبلحع أف 15مغ خبلؿ الججكؿ رقع )

 درجات السػافقة عالية عمى العبارات التالية  -1

 كجػد مخاجعة دكرية لمدقػؼ االئتسانية السسشػحة لمعسبلء .1

 بجراسة مدتؽيزة لمسذاريع التي يقػـ بتسػيميا يقػـ السرخؼ  .2

 درجة السػافقة مشخفزة عمى العبارة التالية 

 لجػ السرخؼ صيغ تسػيمية مختمفة لتمبية احتياجات العسبلء .1

كالختبار معشػية درجة السػافقة عمى كل عبارة مغ العبارات الستعمقة بسخاشخ االئتساف تع استخجاـ 
( حيث كانت الفخضية 16( فكانت الشتائج كسا في الججكؿ رقع )2سط ) اختبار كلكػكدػف حػؿ الستػ 

 الرفخية كالبجيمة ليا لكل عبارة عمى الشحػ التالي
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 (2متػسط درجة السػافقة عمى العبارة ال يختمف معشػيا عغ متػسط السؿياس )  -الفخضية الرفخية:

 (2تمف معشػيا عغ متػسط السؿياس ) متػسط درجة السػافقة عمى العبارة يخ -مقابل الفخضية البجيمة:

( نتائج اختبار ولكػكدػن حػل متػسصات إجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى 16الججول رقع )
 العبارات الستعمقة بسخاشخ االئتسان

 
 العبارة

االنحخاؼ  الستػسط
 السعيارؼ 

إحرائي 
 االختبار

الجاللة 
السعشػية 
 السحدػبة

ة لتمبية لجػ السرخؼ صيغ تسػيمية مختمف 1
 احتياجات العسبلء

1.29 .644 -3.441 .001 

كجػد مخاجعة دكرية لمدقػؼ االئتسانية السسشػحة  2
 لمعسبلء

2.10 .889 -.500 .617 

يقػـ السرخؼ بجراسة مدتؽيزة لمسذاريع التي  3
 يقػـ بتسػيميا

1.67 .856 -1.698 .090 

 ( نبلحع أف16مغ خبلؿ الججكؿ رقع )

 -لمعبارات التالية : 0.05السحدػبة أكبخ مغ مدتػػ السعشػية  الجالالت السعشػية -1

 كجػد مخاجعة دكرية لمدقػؼ االئتسانية السسشػحة لمعسبلء  .1

 يقػـ السرخؼ بجراسة مدتؽيزة لمسذاريع التي يقػـ بتسػيميا .2

لحلظ ال نخفس الفخضيات الرفخية ليحه العبارات كىحا يجؿ عمى أف درجات السػافقة عمى ىحه 
 ات متػسصةالعبار 

كمتػسط إجابات مفخدات عيشة  0.05الجاللة السعشػية السحدػبة أقل مغ مدتػؼ السعشػية  -2
 -: ( لمعبارة التالية2الجراسة يقل عغ متػسط السؿياس )
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 لجػ السرخؼ صيغ تسػيمية مختمفة لتمبية احتياجات العسبلء  .1

ليا كحيث أف متػسط إجابات  لحلظ نخفس الفخضية الرفخية ليحه العبارة كنقبل الفخضية البجيمة
( فيحا يجؿ عمى انخفاض درجة 2مفخدات عيشة الجراسة عمى ىحه العبارة يقل عغ متػسط السؿياس )

 السػافقة عمى ىحه العبارة

كالختبار الفخضية الفخعية الخابعة الستعمقة بسخاشخ االئتساف تع إيجاد الستػسط العاـ إلجابات مفخدات 
حػؿ متػسط   Tلعبارات الستعمقة بسخاشخ االئتساف كاستخجاـ اختبارعيشة الجراسة عمى جسيع ا

( حيث كانت الفخضية الرفخية كالبجيمة ليا عمى 17( فكانت الشتائج كسا بالججكؿ رقع )2السؿياس )
 -الشحػ التالي :

ختمف الفخضية الرفخية: ػ الستػسط العاـ لجرجة السػافقة عمى العبارات الستعمقة بسخاشخ االئتساف ال ي
 (2معشػيا عغ متػسط السؿياس ) 

الفخضية البجيمة: ػ الستػسط العاـ لجرجة السػافقة عمى العبارات الستعمقة بسخاشخ االئتساف  
  .( 2يختمف معشػيا عغ متػسط السؿياس ) 
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حػل الستػسط العام إلجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى جسيع   T( نتائج اختبار17الججول رقع )
 بارات الستعمقة بسخاشخ االئتسانالع

 العبارة
االنحخاؼ  الستػسط

 السعيارؼ 
إحرائي 
 االختبار

درجات 
 الحخية

الجاللة 
 السحدػبة

 000. 20 -5.048- 28822. 1.6825 مخاشخ االئتساف

بجاللة معشػية محدػبة   5.048-( نبلحع أف ؾيسة إحرائي االختبار 17مغ خبلؿ الججكؿ رقع )
لحلظ نخفس الفخضية الرفخية كنقبل الفخضية البجيمة  0.05غ مدتػػ السعشػية كىي أقل م 0.000

( فيحا 2كىػ يقل عغ متػسط السؿياس ) 1.3492كحيث أف الستػسط العاـ إلجابات مفخدات العيشة 
 -حيث أف:يذيخ إلى أف مرخؼ الجسيػرية يتعخض إلى مخاشخ االئتساف 

 احتياجات العسبلء ليذ لجػ السرخؼ صيغ تسػيمية مختمفة لتمبية .1

 عجـ كجػد مخاجعة دكرية ثابتة لمدقػؼ االئتسانية السسشػحة لمعسبلء .2

 ال يقػـ السرخؼ في بعس األحياف بجراسة مدتؽيزة لمسذاريع التي يقػـ بتسػيميا .3

 اختبار الفخضية الخئيدية :

ليبيا تع إيجاد الختبار الفخضية الخئيدية الستعمقة بالسخاشخ التي يتعخض ليا مرخؼ الجسيػرية في 
الستػسط العاـ إلجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى جسيع العبارات الستعمقة بيحه الفخضية كالستسثمة 

  Tفي ) مخاشخ الديػلة ، مخاشخ الثقة ، مخاشخ التذغيل كمخاشخ االئتساف ( كاستخجاـ اختبار
ت الفخضية الرفخية ( حيث كان18( فكانت الشتائج كسا بالججكؿ رقع )2حػؿ متػسط السؿياس )

 -كالبجيمة ليا عمى الشحػ التالي :

الستػسط العاـ لجرجة السػافقة عمى العبارات الستعمقة بالسخاشخ التي يتعخض ليا  الفخضية الرفخية: ـ
 (2مرخؼ الجسيػرية في ليبيا ال يختمف معشػيا عغ متػسط السؿياس ) 
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مى العبارات الستعمقة بالسخاشخ التي يتعخض ليا الفخضية البجيمة: ػ الستػسط العاـ لجرجة السػافقة ع
 ( 2مرخؼ الجسيػرية في ليبيا يختمف معشػيا عغ متػسط السؿياس ) 

حػل الستػسط العام إلجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى جسيع  T( نتائج اختبار 18الججول رقع )
 العبارات الستعمقة بالسخاشخ التي يتعخض ليا مرخف الجسيػرية في ليبيا

 العبارة
االنحخاؼ  الستػسط

 السعيارؼ 
إحرائي 
 االختبار

درجات 
 الحخية

الجاللة 
 السحدػبة

السخاشخ التي يتعخض ليا مرخؼ الجسيػرية 
 في ليبيا

1.5556 .33054 -6.162- 20 .000 

بجاللة معشػية محدػبة   6.162-( نبلحع أف ؾيسة إحرائي االختبار 18مغ خبلؿ الججكؿ رقع )
لحلظ نخفس الفخضية الرفخية كنقبل الفخضية البجيمة  0.05مغ مدتػػ السعشػية  كىي أقل 0.000

( فيحا 2كىػ يقل عغ متػسط السؿياس ) 1.5556كحيث أف الستػسط العاـ إلجابات مفخدات العيشة 
 -:يذيخ إلى أف مرخؼ الجسيػرية يتعخض إلى مخاشخ كتتسثل ىحه السخاشخ في السخاشخ التالية

 مخاشخ الديػلة .1

 اشخ الثقةمخ .2

 بعس مخاشخ التذغيل .3

 .مخاشخ االئتساف .4
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 الشتائج والتػصيات : 

  :الشتائج -أوال :

 :تػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ استشتاجات كمغ أىسيا

 :نتائج البيانات األولية لمسبحػثيغ -1

 .%(52.4أتبت الجراسة أف أعمى ندبة السؤىل العمسي عشج بكالػريػس كندبتو ) .1

  .%( 57.1أف أعمى ندبة لستغيخ الػضيفة عشج رئيذ قدع كيسثمػف ندبة )تؤكج الجراسة  .2

سشػات( بشدبة )   10إلى  5أما أعمى ندبة لستغيخ لعجد سشػات العسل عشج الفئة )مغ  .3
81)%. 

 :نتائج اختبار فخضيات الجراسة -2

 -:يتعخض مرخؼ الجسيػرية إلى مخاشخ كتتسثل ىحه السخاشخ في السخاشخ التالية

 الديػلة مخاشخ -1

 .مخاشخ الثقة -2

 .بعس مخاشخ التذغيل -3

 .مخاشخ االئتساف -4
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  :التػصيات -ثانيا :

 -يػصي الباحثاف إدارة بسرخؼ الجسيػرية في ليبيا بسا يمي:

 العسل عمى تحريل الجيػف السدتحقة .4

 البحث عغ مرادر أخخػ لمحرػؿ عمى الديػلة .5

 الحفاظ بشدبة محجدة لمديػلة مغ اجل التداماتو .6

 تجابيخ )خصط لمصػارغ( لسػاجية الكػارثعسل  .7

 استخجاـ االحتياشي في تغصية عجد الديػلة .8

 استخجاـ التقشية كبخامج الحػاسيب بالسعامبلت اإلسبلمية  .9

 تجريب العامميغ استخجاـ التقشية كبخامج الحػاسيب بالسعامبلت اإلسبلمية .10

 كضع صيغ تسػيمية مختمفة لتمبية احتياجات العسبلء .11

 دكرية ثابتة لمدقػؼ االئتسانية السسشػحة لمعسبلءعسل مخاجعة  .12

 الؿياـ بجراسة مدتؽيزة لمسذاريع التي يقػـ بتسػيميا .13
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 السرادر والسخاجع :

( ،  إدارة السخاشخ في السرارؼ  2007غالب عػض الخفاعي ، ؼيرل صادؽ عارضة ، )  -1
 االسبلمية ، السؤتسخ العمسي الجكلي الدشػؼ الدابع  .

ممتقي   –دراسة ميجانية  –خزخ لقميصي ، حسدة غخبي ، إدارة السخاشخ في البشػؾ اإلسبلمية األ -2
 أسذ كقػاعج الشطخية السالية اإلسبلمية .

( ، إدارة السخاشخ تحميل قزايا في الرشاعة السالية اإلسبلمية، ججة  2003شارؽ خاف هللا ، )  -3
 ، البشظ اإلسبلمي لمتشسية  .

( ، اساسيات العسل السرخفي اإلسبلمي، عساف ، دار كائل لمشذخ  2001اف ،)محسػد حدغ صػ  -4
 كالتػزيع .

( ، ادارة السخاشخ كالتأميغ ، عساف ، دار حامج لمشذخ  2007ػ اسامة سبلمة ، شقخؼ مػسى ، ) 4
 كالتػزيع .

سالة ( ، ادارة السخاشخ في السرارؼ االسبلمية ، ر  2010ػ دمحم عبجالحسيج عبج الحي ، )  5
 . ماجدتيخ ، جامعة حمب
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 حساية السال العام في الذخيعة اإلسبلمية دراسة مقارنة

 الدواماالستاذ/ السبخوك 

 االصابعة -كمية اآلداب 

 جامعة الجبل الغخبي

 :السقـجمــــة

عامة مغ السذاكل السؤثخة في تقجـ الجكؿ ، مذكمة عجـ امتبلؾ القجرة الكاؼية عمى حساية األمػاؿ ال   
، كالتي تسثل نقصة االرتكاز األساسية في مديخة تقجـ أؼ دكلة مغ الجكؿ ، مخجع ذلظ تخمف الفيع 
الجقيق لسا تعشيو كمسة األمػاؿ العامة في حج ذاتيا ، ككيف أنيا معػؿ بشاء ، إذا أحدغ ترخيفيا في 

 السعشى الحؼ أعجت مغ أجمو .

كثخ مغ األمػاؿ الخاصة ، سػاء بالدخقة ، أك عجـ صحيح أف األمػاؿ العامة عخضة لبلعتجاء أ    
االستغبلؿ الػضيفي ، أك االستخجاـ بجكف كجو حق ، أك عجـ الجراية ، كما إلى ذلظ ... كسبب ذلظ 

شائعة ، عكذ األمػاؿ  ، كبالتالي فيي مدئػلية أف السدئػؿ عغ حساية الساؿ العاـ جسػع السدمسيغ
ساية ليحه األمػاؿ أدؽ مغ سابقييا ، فاإلنداف عمى استعجاد تاـ الخاصة السختبصة بأشخاص ، فإف الح
 بحساية مالو كلػ ىمظ في سبيل ذلظ .

إف السحافطة عمى األمػاؿ العامة مغ األمػر الرعبة كيدداد األمخ صعػبة كسػءًا ، إذا ضعفت الؿيع 
ككيف أنيا صساـ أماف الخكحية كاألخبلؾية ، كعجـ اإلحداس الجقيق بسا تعشيو عبارة الساؿ العاـ ، 

 لتقجـ السجتسع كازدىاره .

لحا فقج أحاشت الذخيعة اإلسبلمية الساؿ العاـ بعشاية تامة ، فأعجت عمى سبيل ذلظ نطاـ الحدبة ، 
كديػاف السطالع كغيخىا ... بحيث ارتبط االعتجاء عمى األمػاؿ العامة ، باالعتجاء عمى مجسػع األفخاد 

ظ جاء القخآف الكخيع حاثًا السدمسيغ عمى األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السكػنيغ لمسجتسع ، عمى ذل
ٍة ُأْخِخَجْت ِلمشَّاِس َتْأُمُخكَف ِباْلَسْعُخكِؼ َكَتْشَيْػَف  السشكخ ، مجدجًا ذلظ في قػلو تعالى :  ُكشُتْع َخْيَخ ُأمَّ
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صفات شيبة ، مغ أمخىع بالسعخكؼ  ، مجحػا بسا امتازكا بو مغ  (1)َعِغ اْلُسشَكِخ َكُتْؤِمُشػَف ِباهلّلِ 
 كنيييع عغ السشكخ .

 َكاْلُسْؤِمُشػَف َكاْلُسْؤِمَشاُت َبْعُزُيْع َأْكِلَياء َبْعٍس َيْأُمُخكَف ِباْلَسْعُخكِؼ َكَيْشَيْػَف َعِغ اْلُسشَكِخ  كقاؿ تعالى : 
(2) . 

مشيغ كالسشافقيغ ، فجؿ ذلظ عمى فجعل هللا تعالى األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ ، فخقًا بيغ السؤ 
أف أخز أك صاؼ السؤمشيغ األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ ، كمعخكؼ أف ذلظ األمخ يختز 
بو الحاكع متى كانت إقامة الحجكد إليو ، كالتعديد إلى رأيو ، كالحبذ كاإلشبلؽ لو ، كالشقي كالتغخيب 

 . (3)شًا يأمخه      كحلظ ، فيشرب في كل بمجة رجبًل صالحًا قػيًا عالسًا أمي

كقج ىالتي ما يذاىج في عرخنا الحاضخ ، مغ عجـ االىتساـ بالساؿ العاـ كعجـ تػضيفو التػضيف 
 الجقيق الحؼ يخجـ الػشغ كالسػاشغ كمغ جخأة غيخ مدبػقة ، لمتبلعب بيحا الساؿ كاعتباره مغشسًا .

عغ الشطخيات العجيجة بيحا الذأف ،  دمع العمع أف ىحه الجراسة تكاد تكػف محجكدة ، باالبتعا
كاالقترار عمى السقرج الحؿيقي الحؼ أرمي إليو مغ خبلؿ ىحا البحث ، كىػ التػجيو العاـ ، الحتخاـ 

 ىحا الساؿ ، كتػضيفو ؼيسا أعج لو ، كصيانتو ، كصػنو مغ العبث تحت أؼ سبب أك مدسى لحا .

 العاـ في الذخيعة اإلسبلمية دراسة مقارنة .فقج ناسب أف يكػف مػضػع ىحا البحث : حساية الساؿ 

 وقج قدع ىحا البحث إلى مبحثيغ :

 السبحث األكؿ : تشاكلت ؼيو التعخيف بالساؿ العاـ .

 كالسبحث الثاني : خررتو لحساية ىحا الساؿ ، أك باألحخػ ضسانات ىحا الساؿ 

 وهللا مغ كراء القرج

 الباحث   
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 لعامالسبحث األول : التعخيف بالسال ا

 أواًل : التعخيف المغػي :

)الساؿ( معخكؼ ، كرجل )ماؿ( أؼ كثيخ    الساؿ  –: )ـ.ك.ؿ(  (4)جاء في مختار الرحاح  
 . )تسػؿ( صار ذا ماؿ ، ك)مّػلو( غيخه (تسػيبًل( .

الساؿ :  ما ممكتو مغ كل شيء ، جسع أمػاؿ ، كممت  –: )ـ.ك.ؿ(  (5)كجاء في مختار القامػس 
 ت كتسػلت : كثخ مالظ . كمػلو غيخه . كرجل ماؿ : كثيخة .تساؿ ، كِممْ 

 في لداف العخب بأنو : " ما ممكتو مغ جسيع األشياء ، كالجسع أمػاؿ . (6)كعخفو ابغ مشطػر  

 ثانيًا : التعخيف االصصبلحي :

لقج آثخت في التعخيف الفقيي عجـ سخد كل األقػاؿ ؛ ألف السجاؿ ال يدع لحكخىا تسذيًا مع  
عة البحث ، ألف الفقياء في تعخيف الساؿ العاـ كردت عشيع عبارات كثيخة مختمفة              شبي

في ألفاضيا ، متقاربة في مفيػميا كمعشاىا ، فكل كاحج يخيج أف يبيغ معشى ىحا المفع ،     كيحجد 
يل ؼيو : " إف السخاد مشو ؛ ألف الذارع تخكو مغ غيخ تحجيج لسعشاه ، كلعل أقخب تعخيف كأحدشو ما ق

 . (7)الساؿ ما يسكغ حيازتو كإحخازه ، كاالنتفاع بو انتفاعًا معتادًا " 

كىحا التعخيف يفيج بأف الحيازة كاالنتفاع شخشاف أساسياف في اكتداب صفة العسػمية ،  
    كبالتالي تخخج األشياء التي ال يسكغ حيازتيا ، كاالنتفاع بيا انتفاعًا معتادًا ، كحخارة         

 الذسذ ، كالفاسج مغ األشياء ، أك االنتفاع بيا انتفاعًا غيخ عادؼ كحبة أرز ، أك قسح   كنحػىا .

قاؿ : " ال يسشع  أف الشبي  (8 )كاألصل في األمػاؿ العامة ، ما ركؼ عغ أبي ىخيخة  
 .( 9)الساء ، كالكؤل ، كالشار " 

لسدمسػف شخكاء في ثبلثة : في قاؿ : ا عغ بعس أصحاب الشبي  (10)كعغ أبي خخاش  
 .( 11)الساء ، كالكؤل ، كالشار 
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كىحه األحاديث تشيس بعسػميا فتجؿ عمى االشتخاؾ في األمػر الثبلثة مصمقًا ، كال يخخج عغ  
 . (12)شيء مغ ذلظ إال بجليل يخز بيا عسػميا 

ى عرخ ، كيسكغ أف يقاس عمى الثبلثة أشياء أخخػ ، فالزخكريات قج تختمف مغ عرخ إل 
كمغ بيئة عغ بيئة كلكغ الؿياس يجب أف يكػف مدتػفي األركاف ، متفقًا مع مبادغ اإلسبلـ كقػاعجه ، 
كإلى جانب ىحه السمكية العامة كجج نػع آخخ مغ السمكية العامة أيزًا ىػ ممكية الجكلة ، كأراضي 

بل عامة الشاس دكف بيت الساؿ ، التي كانت تخعى فييا إبل الرجقة ، كاألراضي التي جعمت إل
 . (13)أغشيائيع 

كمع التقجـ اليائل غيخ السعيػد كالحؼ شيجتو الداحة الجكلية برفة عامة ، أمكغ القػؿ بأف  
ما كاف معيػدًا في فتخة زمشية سابقة ، أضيفت إليو مداحات أخخػ ، كذلظ باالتداؽ مع التصػر 

مػاؿ العامة ، بحيث عسع اإلسبلـ االنتفاع الدمشي ، كتذابظ الحياة كمتصمباتيا ، فتػسعت دائخة األ
بسرادر الصاقة بػجو عاـ ، كالشطخ بسا ىػ ججيخ بذسػؿ الفائجة لمسجتسع اإلسبلمي ، أك بعبارة 

 أخخػ الشفع العاـ لمسجتسع .

كىحا كإف دؿ عمى شيء ، فإنسا يجؿ عمى نطخة اإلسبلـ الخامية إلى تعسيع الفائجة مغ السخافق  
إلنداف بجعميا ممكًا لؤلمة ، ال يختز بيا األفخاد ، بل يسشع برخيح العبارة احتكار ما الحيػية لبشي ا

 مغ شأنو الذسػؿ كالعسػـ ، كسرادر السياه ، كالسخاعي ، كالشار .

كبسكغ تخجسة ذلظ بأسمػب العرخ الحجيث مغ أنيا تعشي ، مرادر الصاقة الكيخبائية  
ادر مياه ، كاألنيار كاآلباء كالسعادف كاألراضي الدبخة كالغابات بسا فييا مغ أشجار ككؤل ، كمر

 . (14)التي يدتخخج مشيا السمح

ثبلثة : في الساء  : " السدمسػف شخكاء في كل ذلظ يسكغ إدراجو ؼيسا ركؼ عغ الشبي  
 .( 15)" كالكؤل كالشار

خكرؼ كاألشياء التي ذكخت في الحجيث الدابق ، السقرج مشيا الؿياس عمييا ؼيسا ىػ ض 
لحياة الجساعة مغ حيث شسػؿ الشفع ، كىحا يعشي تػضيف الصاقة مغ أجل مرمحة األمة برفة 

 عامة .
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كقج أبخزت القػانيغ الحجيثة لؤلمػاؿ العامة مداحة ىامة ، مغ ذلظ ، ما نز عميو السذخع  
لو : " تعتبخ ـ بقػ 1970( لدشة 38( السعجلة بالقانػف رقع )87الميبي في القانػف السجني في السادة )

أمػااًل عامة العقارات كالسشقػالت التي لمجكلة أك لؤلشخاص االعتبارية العامة ، كالتي تكػف مخررة 
لسرمحة عامة بالفعل ، أك بسقتزى قانػف أك مخسػـ . كىحه األمػاؿ ال يجػز الترخؼ فييا ، أك 

 الحجد عشيا ، أك تسمكيا بالتقادـ " .

( مغ القانػف السجني عمى انو : " تعتبخ أمػااًل 87ي مادتو )كمغ قبل ذلظ السذخع السرخؼ ف 
تكػف مخررة لسشفعة  ارية العامة ، كالتي عامة العقارات كالسشقػالت التي لمجكلة أك األسخ االعتب

 . (16)عامة بالفعل أك بسقتزى قانػف أك مخسػـ أك قخار مغ الػزيخ    السختز " 

اإلنداف ، جاء ذكخه في القخآف الكخيع بأكثخ مغ مػضع مغ ذلظ كألىسية الساؿ باعتباره أىع ضخكرات 
اِلَحاُت َخْيٌخ ِعشَج َربَِّظ َثَػابًا َكَخْيٌخ َأمَ  قػلو تعالى :  ْنَيا َكاْلَباِؾَياُت الرَّ  بًل اْلَساُؿ َكاْلَبُشػَف ِزيَشُة اْلَحَياِة الجُّ

(17) . 

 (19): " الحدب  قاؿ : قاؿ رسػؿ هللا  (18)كفي الدشَّة السصيخة جاء في حجيث سسخة بغ جشجب 
 . (20)الساؿ ، كالكـخ التقػػ " 

كإذا كانت األمػاؿ العامة كالخاصة بيحه األىسية ، فاألمخ يمـد اتخاذ كافة التجابيخ لرػنيا ، كالشأؼ 
أعجت لو ، كلتحقيق ذلظ كانت الزخر بيا ، كتػجييا في غيخ ما  بيا عغ كل ما مغ شأنو ، إلحاؽ

 حساية ليا كالػسيمة السشذػدة ، كىػ ما يعالج في السبحث الثاني ... .ال
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 السال العامالسبحث الثاني : حساية 

تشفخد األمػاؿ العامة بقػاعج خاصة : عجـ جػاز الترخؼ فييا ، عجـ خزػعيا لمتقادـ ، عجـ الحجد 
تحتميا ، باعتبارىا صساـ أماف  عمييا ، تسيدىا عغ غيخىا مغ األمػاؿ ؛ نطخًا لؤلىسية الكبخػ التي

 لمجكلة ، تدعى مغ خبلليا إنذاء التقجـ كالخقي ، لتحتل مكانًا يميق بيا بيغ الجكؿ .

لمشيب بكل صػرة ،  –األمػاؿ الخاصة  –كىحه األمػاؿ باعتبار عسػميتيا تكػف عخضة دكف غيخىا 
سا السدئػؿ عغ األمػاؿ الخاصة كبالتالي فسدئػلية الحفاظ عمى ىحه األمػاؿ مدئػلية شائعة ، بيش

فسدئػليتو محجكدة بحدب الفصخة التي تقزي بأف يقاتل اإلنداف في سبيل مالو حتى كلػ فقج الحياة 
 بذأنو .

أما األمػاؿ العامة فقج حخمت الذخيعة الغخاء كل صػر االعتجاء عمييا ، مغ سخقة كاستغبلؿ كإتبلؼ 
ل مغ تدػؿ لو نفدو السداس بالساؿ العاـ كالشيل مشو ، ... الخ ، بفخض العقػبات كالجداءات عمى ك

الجكلة ، بػاسصة األجيدة السشبثقة عشيا ، كمغ  عمى ىحه األمػاؿ تقع عمىكبالتالي فسدئػلية السحافطة 
 خبلؿ الشطع كاإلجخاءات السعسػؿ بيا لتحقيق ىحه الغاية .

جات متفاكتة ، تبعًا لطخكؼ العرخ كعمى مخ العرػر كالساؿ العاـ عخضة لبلختخاقات كإف كانت بجر 
 كالعسق الجيغ .

ففي الػقت الحؼ انخفزت ندبة االعتجاءات عمى الساؿ العاـ في الدمغ األكؿ مغ اإلسبلـ ، نججىا 
في كقتشا الحاضخ ارتفعت ارتفاعًا ممحػضًا ، مخد ذلظ ضعف الؿيع اإليسانية ، كشيػع الفداد األخبلقي 

االقترادؼ ، فزبًل عغ القرػر الػاضح في تصبيق السبادغ التي ، كالدياسي ، كاالجتساعي ، ك 
 يشادؼ بيا التذخيع اإلسبلمي .

فالساؿ العاـ كعمى مختمف حقب التاريخ لع يكغ في يػـ مغ األياـ بسشأػ عغ االعتجاءات كإف تغيخت 
اد بيحا الساؿ صػرًة ، كشكبًل ، كأسمػبًا ، فيي ذات مزسػف كاحج مفاده ، استئثار فخد أك مجسػعة أفخ 

 دكف كجو حق .
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 وفيسا يمي تػضيح لرػر ىحه الحساية :

 أواًل : تحخيع الدخقة :

جاء في مفيػـ الدخقة لغػيًا : سخؽ مشو مااًل يدخؽ بالكدخ سخقًا بفتحتيغ ، كاالسع الدخؽ  
كقخغ إف ابشظ كالدخقة بكدخ الخاء فييسا ، كربسا قالػا : سخؽ مااًل ، كسخقة تدخيقًا ندبة إلى الدخقة ، 

 .( 20)سخؽ ، كاستخؽ الدسع ، جعمو متخؽيًا 

كعشج الفقياء : أخح مكمف نرابًا أك أكخ مغ ماؿ محتـخ لغيخه ، ببل شبية قػية خؽية ،  
 .( 21)بإخخاجو مغ حخز غيخ مأذكف ؼيو 

 . (22)أك ىي : أخح ماؿ الغيخ مدتتخًا مغ غيخ أف يؤتسغ عميو  

 غيخ سػاء ماؿ الفخد ، أك الجساعة ، أك ماؿ األمة .كالسقرج ىشا ىػ اخح ماؿ ال 

يجب الػقػؼ  فداد السالي الحؼ فيي بيحا التعخيف محخمة ؛ ألنيا تسثل صػرة مغ صػر ال 
اِرُؽ  تعالى :  ختكب ىحه الجخيسة في قػلو في كجيو ، جاء ذلظ صخيحًا بالتذجيج عمى م َكالدَّ

اِرَقُة َفاْقَصُعػْا َأْيِجَيُيسَ  َغ ّللّاِ َوّللّاُ َعِديدٌ  ا َجَداء ِبَسا َكَدَبا َنَكاالً َكالدَّ  .  (23) َحِكيعٌ  مِّ

يج   لمشز الدابق كذلظ بقصع  حج الدخقة تصبيقًا فعميًا امتثاالً  كقج شبق رسػؿ هللا  
،  الشبي  مع ليك(  25)التي تدعيخ الستاع كتجحجه ، حيغ كمع أىميا أسامة بغ زيج  (24)السخدكمية 

مغ حجكد هللا عد كجل ال أراؾ تذفع في حج  : يا أسامة مع أسامة التي في ذلظ ، فقاؿ لو الشبي فك
خصيبًا فقاؿ : إنسا أىمظ مغ كاف قبمكع بأنو إذا سخؽ فييع الذخيف تخكػه ، كإذا  ، ثع قاـ الشبي 

، فقصع  (26) بشت دمحم لقصعت يجىا  انت فاشسة سخؽ فييع الزعيف قصعػه ، كالحؼ نفدي بيجه لػ ك
يج السخدكمية كفي ىحا الحجيث دليل عمى تحخيع الذفاعة في الحجكد ، كىػ مقيج بسا إذا كاف قج كقع 
الخفع إلى اإلماـ ال قبل ذلظ فإنو جائد ... كسا أف اليبلؾ كاقع بدبب تزييع الحجكد ، ؼيكػف السخاد 

 .( 27)بالعسػـ ىحا الشػع الخاص 

يو حساية لؤلمػاؿ كي ال تؤكل بالباشل ؛ ألف االعتجاء عمى إف القصع في جخائع الدخقة ؼ 
دكرة الحياة  ؿ عرب الحياة الحؼ يؤدؼ إلىالساؿ يؤدؼ إلى اإلخبلؿ باألمغ كاالئتساف كالثقة ، كالسا
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االقترادية كانتعاشيا ، ؼيحتاج تحخيكو كالتعامل بو إلى مشاخ مغ الصسأنيشة ، كاالستقخار ، ليحقق 
مغ تذجيج عقػبة الدخقة ، دكف ... كىشا تطيخ الحكسة دىار الحياة كرفاـية الشاس اليجؼ مشو كىػ از 

غيخىا مغ جخائع االعتجاء عمى األمػاؿ ، ىػ حخص الذارع عمى صػف الساؿ ، كاستئراؿ دابخ ىحه 
غ ، كلع تألػا القػاني (28)الجخيسة الخصيخة ؛ ألنيا تعتسج عمى االختفاء           كالتخكيع كالتخىيب 

( 148الحجيثة جيجًا في معاؾبة مختكبي فعل الدخقة ، حيث   أصجر السذخع الميبي القانػف رقع )
، كالحؼ أكضح في مادتو الثانية بقصع يج الدارؽ  ـ بذأف إقامة حجؼ الدخقة كالحخابة1972لدشة 

 اليسشى ، كىحا ما استميسو مغ أحكاـ الذخيعة الغخاء بيحا الذأف .

ة يعج بحق كسيمة فعالة لحساية الساؿ العاـ ، لسا يسثمو مغ قػة تأثيخية إف تصبيق حج الدخق 
مغ أعزائو ( 29)عمى مختكب ىحه الجخيسة مغ الشاحيتيغ الرحية كالشفدية ، ففقج اإلنداف لعزػ 

 كفيل بكػنو رادعًا لو كلغيخه الحؼ تتػؽ نفدو الرتكاب جخيسة الدخقة .

اكس التي تجفع اإلنداف لسجخد التفكيخ في الدخقة ؛ فخؤية يج الجاني مقصػعة يشيي كل الػس 
ليقف بججية عمى أف الحجكد السأمػر بيا إلييًا ما ىي إال كسيمة ناجحة لئلصبلح كالتقػيع كليذ لميجـ 

 كالتغخيع .

 ثانيًا : تحخيع االختبلس واالنتياب :

غ الػجػه ، ألنو مغ أجل صيانة األمػاؿ العامة كحسايتيا حـخ االختبلس كالشيب بأؼ كجو م 
َيا َأيَُّيا  يؤدؼ إلى أكل أمػاؿ الشاس بالباشل ، وهللا سبحانو كتعالى يػجيشا الػجية الدميسة بقػلو : 

 .  (30)... الَِّحيَغ آَمُشػْا اَل َتْأُكُمػْا َأْمَػاَلُكْع َبْيَشُكْع ِباْلَباِشِل 

ىػ أف يأخح الساؿ سمبًا  ياية :سمب الساؿ عغ شخيق الخمدة ، كقاؿ في الش واالختبلس ىػ : 
 . (31)كمكابخة

 . (32)فيػ أف يأخح الساؿ عيانًا كيعتسج عمى القػة كالغمبة  أما الشيب : 

كاالختبلس كاالنتياب مغ صػر أكل أمػاؿ بالباشل ، لحا فقج أكجب السذخع اإلسبلمي  
ظ بالشطخ إلى حؿيقة الفعل االقتراص مغ مختكبيسا ، كمعاقبتو بتصبيق حج الدخقة أك التعديخ ، كذل

القاضية بتصبيق حج القصع ، كىحا الحكع يصبق عمى األمػاؿ العامة  (33)كمجػ تػفخ األركاف 
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َربِّ اْجَعْل َىػََحا َبَمجًا آِمشًا  كالخاصة ؛ ألنو مقػض لسبجأ االستقخار كالعير باشسئشاف ، كفي الجعاء : 
 .  (34)...  َكاْرُزْؽ أَْىَموُ 

ار ، كاالشسئشاف ، كاألماف ، كميا مقجمة عمى الخزؽ ح باعتبارىا أساسيات كقػاعج فاالستقخ  
تبشى عمييا الجساعات البذخية ؛ لتشصمق في البشاء بخغبة كاشسئشاف كصفاء ذىغ ، بعيجًا عغ السكجرات 
 التي تبلزميا ، كتعكخ مداجيا ، كترخفيا عغ السقرج الحؼ مغ أجمو تشصمق الحياة دكف تمكؤ ، أك

 ممل .

ألىسية ذلظ فقج أدرج السذخع الميبي عقػبات تصاؿ السختمذ لؤلمػاؿ العسػمية   كالخاصة  
( عقػبات عمى أف : 230عقػبات تحج مغ استذخاء ىحه الطاىخة ، مغ ذلظ ما نز عميو في السادة )

 " يعاقب بالدجغ مجة ال تدكيج عمى عذخ سشػات ، كبغخامة تػازؼ ؾيسة الذيء السختمذ ، كل
مػضف عسػمي يكػف في حيازتو بحكع كضيفتو أك خجمتو ، أك ميشتو ، نقػد أك أؼ ماؿ مشقػؿ آخخ 

 مغ أمػاؿ اإلدارة العامة أك األفخاد كاختمديا أك أدعى ممكيتيا أك ممكيا لغيخه " .

( مغ قانػف العقػبات اإليصالي كالسادة 315( ك السادة )314كىحا الشز يقابل السادة ) 
 .( 35)( مغ قانػف العقػبات السرخؼ 112نػف العقػبات الفخندي ، كالسادة )( مغ قا169)

كاتفاؽ ىحه الشرػص كغيخىا يبخىغ بجبلء عمى خصػرة ىحه األفعاؿ ، كسببيا في انييار  
السشطػمة األخبلؾية ، كسا يػجو إلى مشاداة الذخيعة اإلسبلمية مغ قبل استرجار ىحه القػانيغ ، 

كافة األقصار اإلسبلمية ، كمحاربة ىحه الطػاىخ ؛ باعتبارىا مجعاة لمتخمف ،  بزخكرة بدط األمغ في
 كخمق لمفػضى كاالضصخاب .

ليحا كمغ ىحا السشصمق ، البج مغ تزافخ الجيػد لمػقػؼ ضج ىحه األعساؿ ، كعمى الجكلة  
يا كىيبتيا ، بقػت  ي كسعيا مغ أجل إشعار العامةباعتبارىا الحارسة لمػشغ كالسػاشغ أف تبحؿ ما ف

 مغ ثسغ .حه األفعاؿ ، ميسا كمف ذلظ كالعسل عمى تصبيق الشرػص السجخمة لي
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 ثالثًا : تحخيع خيانة األمانة :

لمساؿ العاـ كالخاص حخمة كقجسية ، لحا فبل غخابة أف يػجو الذارع الحكيع الشاس إلى احتخامو  
َأِمَغ َبْعُزُكع َبْعزًا َفْمُيَؤدِّ الَِّحؼ اْؤُتِسَغ َأَماَنَتُو  َفِإفْ  خاصًا كعامًا ، كمغ التػجيو الخاص قػلو تعالى : 

 .  (36)... َكْلَيتَِّق ّللّاَ َربَُّو 

كنيى جمت  ،( 37)يقػؿ القخشبي : كاف ىحا نرًا قاشعًا عمى مخاعاة حفع األمػاؿ كتشسيتيا  
لَِّحيَغ آَمُشػْا اَل َتُخػُنػْا ّللّاَ َكالخَُّسػَؿ َيا َأيَُّيا ا قجرتو عغ خيانة األمانة برفة عامة بقػلو تعالى : 

 .  (38) َكَتُخػُنػْا َأَماَناِتُكْع َكَأنُتْع َتْعَمُسػفَ 

كاألمانات : األعساؿ التي ائتسغ هللا عمييا العباد ، كسسيت أمانة ؛ ألنيا يؤمغ معيا مشع  
 .( 39)كعار  الحق مأخػذة مغ األمغ ... كأنتع تعمسػف ما في الخيانة مغ ؾبح

كاألضيخ في األمانة أنيا لفع عاـ ، يتشاكؿ جسيع الشاس ، فيي تتشاكؿ الػالة ؼيسا إلييع مغ  
 . (40)األمانات في قدسة األمػاؿ كرد السطالع ، كالعجؿ في الحكػمات ... 

ػاؿ : قػػػاؿ رسػؿ              قػػػ  (41)كخيانة األمانػػػػػػػة مغ صفػػػػػػػات السشافقػػػػػػػيغ فعغ أبي ىخيػػػػػػػخة  
       : " آيػػػػػة السشافػػػػػػػق ثبلثػػػػػػػة : إذا حػػػػػػػجث كحب ، كإذا كعػػػػػػػػػػج أخمػػػػػف ، كإذا أكتسػػػػػغ                هللا 

 . (42)خػػػػػاف " 

 كىشاؾ العجيج مغ صػر خيانة األمانة في عرخنا الحاضخ ، نحكخ مشيا : 

 تعييغ غيخ السبخمج والسجروس في الػضائف العامة :ال  -1

إذ تسكغ مغ خبلؿ ذلظ كصػؿ قميمي الكفاءة كالخبخة ، كفاقجؼ الؿيع كاألخبلؽ إلى ىحه الػضائف  
 بدبب الػساشة كالسحدػبية كالسجاممة رغع كجػد البجيل األفزل .
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 تػضيف األشياء العامة في األغخاض الخاصة :   -2

يارات السرمحة ، أك الييئة أك الذخكة ، في تشقبلتيع ، كتشقبلت أسخىع ، مغ ذلظ استخجاـ س
كاستخجاـ الياتف كاألدكات كالسصبػعات ، كاألجيدة ألغخاضيع الذخرية ، كىحا كمو يعتبخ مغ قبيل 

( 233خيانة األمانة كاستغبلؿ السػضف لػضيفتو لمسرمحة الخاصة ، كفي ىحا الذأف تشز السادة )
: " يعاقب بالحبذ مجة ال تقل عغ ستة أشيخ كل مػضف عسػمي يحرل لشفدو ،  عقػبات عمى أف

سػاء مباشخة أك عغ شخيق غيخه ، أك بأفعاؿ مختمفة عمى مشفعة مغ أؼ عسل مغ أعساؿ اإلدارة التي 
 يسارس فييا كضيفتو " .

األعساؿ  فيحا الشز يعاقب كل مػضف عسػمي كضعت الجكلة ؼيو ثقتيا فخانيا ، كاستغل كضيفتو في
( مغ القانػف 175الذخرية الخاصة بو أك بغيخه ، كقج استميع السذخع الميبي ىحا الشز مغ السادة )

 .( 43)( مغ القانػف السرخؼ 116الفخندي كالسادة )

إف االستغبلؿ الػضيفي لمساؿ العاـ مغ األمػر الذائعة في عالع اليػـ كإف كاف ما  يحجث في بمجاف 
مسا في غيخه ، كأف كانت في ذاتيا بجرجات متفاكتة ، كىحا مخجعو ، انعجاـ الخقابة العالع الثالث أكثخ 

 الزسيخية كضعف الػازع الجيشي ، كانييار الؿيع اإلندانية كاألخبلؾية كالبعج عغ الحذ الػششي .

لحا كجب مػاجية ىحا االنحخاؼ غيخ السدبػؽ ، كذلظ بسخاجعة الدمع الػضيفي           بعشاية 
ػعية كتجخد ، كإحكامو ، كتحجيج السدئػلية بجرجة دؾيقة ، مع مخاعاة مبجأ التخرز كتحجيج كمػض

 الكفاءة كالشطخ إلى مرمحة الػشغ بججية ، مع تكثيف الخقابة ، كمحاسبة السقرخ .

 استذخاء بعس الطػاىخ الديئة باالستغبلل الػضيفي :  -3

ث بالػضيفة العامة ؛ ألف السػضف بيحا إف اتجار السػضف بأعساؿ كضيفتو ىػ مغ أخصخ صػر العب
الفعل ييبط بػضيفتو إلى مدتػػ الدمع ، فتربح محبًل لمسداكمة ، كىحا يشعكذ سمبًا عمى ىيبة الجكلة 
كاحتخاميا في نطخ األفخاد ، فزبًل عغ انييار الؿيسة العجلية بخمتيا ، كالتي تجعػا إلى التداكؼ بيغ 

 الجسيع حدب األحؿية السشصؿية .

بػؿ الخشػة مقابل تقجيع عسل ما مغ السػضف األميغ عمى الساؿ العاـ يعج انتياكًا صارخًا لسبجأ فق
 رعاية األمانة السكمف بيا .
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 كالتدكيخ في تقاريخ الكفاءة كالذيادات كما في حكع ذلظ ، خيانة لمػشغ قبل أف تكػف خيانة لؤلمانة .

ج مغ الخصػرة بسكاف في تبحيخ الساؿ العاـ ، كالتبلعب في العصاءات كما يراحبيا مغ مجامبلت تع
 ككضعو في غيخ مػضعو .

كإفذاء األسخار مغ قبل السػضف السختز إلى أناس ، ليدتفيجكا مشيا بسديج مغ الخبح يعج ىػ اآلخخ 
 ضخبًا مغ خيانة األمانة .

ما يشتج عغ ذلظ ليحا فإف الزابط لحلظ يحجد أف : " إساءة استخجاـ األمػاؿ العامة السدمسة لمعساؿ ك 
 . (44)مغ ضياعيا بالتمف أك اإلسخاؼ مغ أفعاؿ خيانة األمانة " 

سػاء بالتقريخ ، كعجـ مخاعاة العامل تعميسات الريانة فتتمف اآلالت أك االستيبلء ، كاستيبلء 
العامميغ بسذخكع ما عمى األمػاؿ السدمسة بحكع كضائفيع كترخفيع فييا برػرة شخرية خجمة 

 لسرالحيع .

أك تعسج األضخار باألمػاؿ العامة لبلستفادة بإخفاء السقرج الحؿيقي مغ ذلظ ، كحخؽ السخازف أك 
إغخاقيا أك سػء التخديغ العسجؼ ، كما إلى ذلظ مغ الػسائل التي يمجا إلييا لبلستفادة مغ افتعاؿ 

 الجخيسة .

ذارًا بالجرجة األكلى ، كثانيًا ؛ كيعج ما ذكخ سابقًا مغ أكثخ صػر إضاعة الساؿ العاـ ؛ ألنو األكثخ انت
ألف الفاعل ىػ السػضف الحؿيقي ذاتو ، األميغ عمى الساؿ العاـ ، كالحؼ يفتخض ؼيو حساية الساؿ ال 
انتياكو ، كىشا تكسغ الخصػرة في اكتذاؼ الجخيسة ، خاصة كإنو يراحب ىحا الفعل ، تدكيخ 

خ السرجر الخئيدي لمبيانات كالسعمػمات التي تعتسج البيانات كالتبلعب بالجفاتخ السحاسبية ، كالتي تعتب
 .( 45)عمييا أجيدة الخقابة 

كلخصػرة ىحه الترخفات السؤدية إلى خيانة األمانة ، فقج جاء اإلسبلـ بأمخ كجػبي مفاده أداء األمانة 
كْا اأَلَماَناِت ِإلَ  بريغة األمخ ، يقػلو تعالى :  ى أَْىِمَيا َكِإَذا َحَكْسُتع َبْيَغ الشَّاِس َأف ِإفَّ ّللّاَ َيْأُمُخُكْع َأف ُتؤدُّ

 .  (46)... َتْحُكُسػْا ِباْلَعْجؿِ 
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َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػْا اَل َتُخػُنػْا ّللّاَ َكالخَُّسػَؿ َكَتُخػُنػْا َأَماَناِتُكْع  كتحخيع خيانتيا بقػلو تعالى :  
 .  (47) َكَأنُتْع َتْعَمُسػفَ 

 خيع عجم الػفاء بالعيػد والعقػد :رابعًا : تح

 الغاية .العاـ تػضيفًا يخجـ ىحه  لكي تمبي الجكلة احتياجات مػاششييا ، تقػـ بتػضيف الساؿ  

مغ أجل ذلظ تقػـ بإبخاـ العجيج مغ العقػد مع السػرديغ ، أك السقاكليغ أك العامميغ ، كفي ىحا  
عمى مدئػليتو ، إدارة مخفق عاـ اقترادؼ ، بسقتزاه ك  –فخدًا كاف أك شخكة  –يتػلى السمتـد 

كاستغبللو مقابل رسػـ يتقاضاىا مغ السشتفعيغ ، مع خزػعو لمقػاعج األساسية الزابصة لديخ 
 . (48)السخافق العامة ، فزبًل عغ الذخكط التي تزسشيا اإلدارة 

التي تبخميا الجكلة  ما ذكخ أعبله مثااًل لعقج امتياز السخافق العامة ، كىشاؾ الكثيخ مغ العقػد 
 مثل : عقج التػريج ، عقج الشقل ، عقػد البيع كالذخاء ، عقػد العسل ، ... .

إف اإلخبلؿ بالذخكط التي يتزسشيا العقج ، كعجـ الػفاء بسا أتفق عمى تشفيحه ، يعج إخبلاًل  
 بالتداـ كاف يجب أداؤه كفق شخكط متفق عمييا .

كالتكالب في سبيل الحرػؿ عمى عقج ما تحت ذريعة  إف ما يجخػ اليػـ مغ إبخاـ لمعقػد 
 خجمة الرالح العاـ ، يطيخ في كاقع األمخ مخالفًا لمغاية كاليجؼ الحؼ مغ أجمو ُأبـخ .

كىحا السدمظ مخالف لسا أتت بو الذخيعة اإلسبلمية ، مغ مبادغ كؾيع تديخة ، يقػؿ الحق  
 .  (49)...  ْا َأْكُفػْا ِباْلُعُقػدِ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػ  تبارؾ كتعالى : 

كتقػؿ العخب عيجنا أمخ كحا ككحا أؼ عخفشاه ... كعيج هللا إلى الخمق ، إعبلمو بسا ألدميع ،  
كتعاقج القػـ : أؼ أعمغ بعزيع إلى بعس بسا التدمو لو ، كارتبط معو إليو كأعمسو    بو ... فالػفاء 

 . (50)ػارد مشو سبحانو كتعالى عميشا في األمخ بالػفاء بو بو الـز بعسػـ ىحا القػؿ السصمق ، ال

كأثشى سبحانو كتعالى عمى عباده باإليفاء بسا عاقجكا عميو غيخىع ، كجعل ذلظ مجعاة باف  
 الَِّحيَغ ُيػُفػَف ِبَعْيِج ّللّاِ َكاَل ِيشُقُزػَف اْلِسيَثاؽَ  يكػنػا أصحاب عقػؿ سميسة كتفكيخ راجح ؛ ألنيع : 

(51) . 
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يو التي كمف هللا                بسعشى أنيع يتسػف عيج هللا الحؼ كصاىع بو ، كىي أكامخه كنػـا
بيا عباده ، كال يخالفػف بسا كثقػه عمى أنفديع ، مغ العيػد السؤكجة بيشيع كبيغ هللا ، كبيغ العباد 

(52). 

" السدمسػف عمى :  بقػلو  –الػفاء  –كعدزت الدشَّة ىحا الجانب األخبلقي الخؼيع  
 (53)" شخكشيع

 كمغ صػر عجـ الػفاء بالعيػد في مجاؿ الساؿ العاـ :

 عجـ االنزباط بالػقت السحجد لمعسل .  -1

 التسارض بػية الحرػؿ عمى إجازات بجكف مختب .  -2

 التباشؤ كأحيانًا عجـ االلتداـ في تشفيح العيػد التي ُأْبخمت .  -3

ة متعسجة ، كاعتجاء عمى السمكية ، كىحا مشتذخ في كبدبب عجـ الػفاء بالعيػد ، خدارة فادح
 السذخكعات كالذخكات العامة ، كالجكاكيغ الحكػمية ، فزبًل عغ األضخار بالفخد .
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 الخاتســـــــــة

 أمـا بعــــج :

فقج أجسمشا ؼيسا نقجـ خصػشًا عخيزة تتعمق بسعشى الساؿ العاـ في مبحث أكؿ ، ككيؽية  
بيا في بحث  العامة ، فإف اإللساـ ث ثاف ، كنطخًا التداع دائخة الحجيث عغ األمػاؿ حسايتو في مبح

مرغي كيحا يبجك مغ الرعػبة بسكاف ، كلكغ ما قجـ لعمو يػقع اليسع ، كيميب السذاعخ ، ؼيجج ؼيو 
كيع الذخعية ، ككيف ال ؟ كالذخع الح ىحا الساؿ ، كترخيفو في شخيقو القارغ الغيخة الجافعة لحساية

 سمظ مدمكيغ تجاه األمػاؿ العامة كالخاصة ، تخغيبًا كتخىيبًا .

فالتخغيب ؼيكدب الساؿ الحبلؿ ، كالتشفيخ مغ كدب الساؿ الحخاـ . كذلظ بعج أف بيغ لمشاس  
 أف الكدب الحبلؿ ىػ الحؼ ال يزخ الشفذ كال الغيخ .

إلى التطالع كاالعتجاء كأف الكدب الحخاـ ىػ الكدب الحؼ يزخ الشفذ أك الغيخ ، كيؤدؼ  
 . (54)كيػغخ الشفػس كالرجكر 

كمع ما يتعخض لو الساؿ العاـ في ىحا الػقت مغ مخاشخ ، فقج سخدت في شيات الػرقة  
كسائل حسايتو ، كالسحافطة عميو  –حساية الساؿ العاـ في الذخيعة اإلسبلمية دراسة مقارنة  –البحثية 

ع ، فشطخية الساؿ العاـ قابمة لمتصػر أحيانًا ، يقابل ذلظ التفشغ ، كإف كانت ليدت بالقجر الذامل كاألع
 في إبجاع الػسائل السؤثخة في الساؿ العاـ بصخيق سمبي .

كسا أف الػسائل الحسائية رغع تشػعيا إال إنيا لع تفمح في تأدية السأمػؿ مشيا ؛ ألف تصبيقيا  
. كلقج رأيت التأكيج برػرة ججية عمى  يحتاج إلى الغيػر الحؼ يشأػ بشفدو عغ حب الشفذ كاليػػ 

 ىحه الحساية مغ خبلؿ :

التأكيج عمى  التخبية الخكحية ، كاألخبلؽ الحدشة ، كالدمػؾ السدتؿيع ؛ ألنيا تسثل القاعجة  أواًل :
 ****الستيشة كالسشصمق األفزل لحساية الساؿ العاـ .

ات ما يجعمو ججيخًا ليحه السيسة مغ  أف يكػف الحارس عمى الساؿ العاـ مالكًا مغ الرف ثانيًا :
****ذلظ أف يكػف لو : " قػة في ديغ ، كحدمًا في ليغ ، كإمامًا في يقيغ ، كحمسًا في عمع ، 
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ًا في ماؿ ، كإعصاُء في حق ، كقرجًا في غشي ، كتجسبًل في فاقة ، كإحدانًا في  ****ككيدِّ
بة ، كتعففًا في جيج ، كصبخاً  في شجة ، كقػة في السكاره ، ... كال  ****قجرة ، كتػرعًا في ـر

****يدخؽ ، كال يقتخ ... كالشاس مشو في رجاء ، ال يخػ في خمقو كال إيسانو لبذ ... يخشجه 
 . (55)****مغ استذاره ، كيدعج بو صاحبو " 

ما يجب أف يكػف عميو السدئػؿ عغ الساؿ العاـ مغ  –ثانيًا  –****لقج أجسمت ىحه الفقخة 
 التي إف اترف بيا يحق أف يػصف بأنو الحارس األميغ حقًا .****الرفات 

التأكيج عمى دكر األجيدة السشبثقة عغ الجكلة بحساية الساؿ العاـ ، كالتي يجب أف تكػف  ثالثًا :
****في مدتػػ السدئػلية السمقاة عمى عاتقيا ، سػاء كانت رقابة : شعبية أك أمشية ، أك 

كرغع كجػد ىحه األجيدة كالشذأة بقػانيغ محجدة ليا نصاؽ  ****إدارية ، أك قزائية ، ...
****تصبيق اختراصيا إال أف دكرىا لع يتزح بعج ، كىشا يمـد الخجػع إلى الفقخة الثانية لشخػ 

 ****ىل باإلمكاف أف نجج مغ تتػفخ ؼيو تمظ الرفات كي يحسي الساؿ العاـ ؟ 

بشاء الجيشي ، كتكخيذ الخقابة الحاتية السشبعثة مغ كىشا البج مغ اإلشارة إلى ضخكرة التخكيد عمى ال
 الحذ الزسيخؼ الػاعي ، الحؼ يشطخ إلى الػشغ بأنو العخض الحؼ يجب أف يراف .
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أبػ فخاس الدمسي كقيل اإلسبلمي ، كاسسو حجرد ، قالو أبػ نعيع ، كركاه عسخ بغ مدمع ،  -10
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أبي أنذ ، عغ أبي  غ الػليج ، عغ عسخاف بغ ليج بابغ كىب عغ حيػة ، عغ أبي عساف الػ 
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 . 46الكيف : اآلية  -17
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 . 78،  2/77لظ ، اإلصابة في تسييد الرحابة ، 1سقط في قجر مسمػء ماء حارًا ، كقيل قبل ذ



 
 

 

مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية   العدد التاسع             
                         

2020يونيو   

396 

بو ديشو ، كقي مالو ،ة كالخجل حديب الحدب : ما يعجه اإلنداف مغ مفاخخ أبائو ، كقيل حد -19
، كبابو ضخؼ حدب ، ... حدبظ درىع أؼ كفاؾ ، كشيء حداب أؼ كاؼ ، مختار الرحاح ،  

 ( .4، مخجع سابق ، البيانات كاممة ، بخقع ) 135ص

 ( .4، بخقع ) 296مختار الرحاح ، مخجع سباؽ ، ص -20

بة الدحيمي ، العقػبات الذخعية ، كاألقزية كالذيادات  -21 ، مشذػرات كمية الجعػة اإلسبلمية ـك
 . 4/49ـ ، 1991، 

أبػ الػليج دمحم بغ أحسج بغ دمحم بغ أحسج بغ رشج القخشبي ، الذييخ بابغ رشج ، الحفيج ،  -22
ىػ ، بجاية السجتيج كنياية السقترج ، ترحيح : دمحم شاكخ ، مكتبة الخانجي ، 595الستػفى سشة 

 . 2/372ـ ، 1994 -ىػ 1415،  3القاىخة ، ط

 . 38السائجة : اآلية  -23

السخدكمي : ىي : فاشسة بشت األسػد بغ عبج األسج السخدكمية ، ىي التي قصع رسػؿ هللا  -24
  يجىا ؛ ألنيا سخقت ، كتكمست قخيذًا فييا إلى أسامة بغ زيج ، ليذفع فييا عشج رسػؿ هللا 

حج ، فإنو إذا فع في  " يا أسامة ال تذ:  كىػ غبلـ ، فذفع فييا أسامة ، فقاؿ رسػؿ هللا 
يجىا ، االستيعاب في معخفة  ت دمحم سخقت لقصعتانتيى لع يكغ ؼيو تخؾ ، كلػ أف فاشسة بش

، الصبقات ، البغ سعج ، تحقيق :    دمحم عبج القادر عصا ، دار الكتب  4/891األصحاب ، 
 . 8/206ـ ، 1990 -ىػ 1440،  1العمسية ، بيخكت ، ط

بغ زيج بغ حارثة بغ شخاحيل بغ عبج العدػ بغ امخؤ الؿيذ ابغ  أسامة بغ زيج : ىػ أسامة -25
عامخ بغ الشعساف بغ عامخ بغ عبج كد بغ عػؼ بغ كشانة بغ بكخ بغ عػؼ ... ، يكشى أبػ دمحم 

، قاؿ ابغ سعج : كلج أسامة في اإلسبلـ ، كمات  كيقاؿ أبػ زيج كأمو أـ أيسغ حاضشة الشبي 
عمى جير  ابغ أبي خيثسة : ثساف عذخة ، ككاف أمخَّه الشبي كلو عذخكف سشة ، كقاؿ  الشبي 

قبل أف يتػجو ، فأنفحه أبػ بكخ ، ككاف عسخ يجمو كيكخمو ، كفزمو في  عطيع ، كمات الشبي 
العصاء عمى كلجه عبج هللا بغ عسخ ، كاعتدؿ أسامة الفتغ بعج مقتل عثساف ، إلى أف مات في 

ىػ أربع كخسدػف ، كقج ركػ 54عبج البخ أنو مات سشة أكاخخ خبلفة معاكية ، كصح عغ ابغ 
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كابغ عباس ، كمغ كبار التابعيغ : أبػ عثساف اليشجؼ  غ الرحابة : أبػ ىخيخة ، عغ أسامة م
كآخخكف ، كفزائمو كثيخة كأحاديثو شييخة ، اإلصابة في تسييد الرحابة ، البغ العدقبلني ، 

ىػ ، الصبقات ، البغ سعج ، 1412،  1بشاف ، طتحقيق : عمي دمحم البجاكؼ ، دار الجيل ، ل
 . 2/391تيحيب ابغ عداكخ ، 

 . 6/162، مدشج أحسج بغ حشبل ،  1688، حجيث رقع  3/1315صحيح مدمع ،  -26

 ( .12، رقع ) 345نيل األكشار ، مخجع سابق ، ص -27

بة الدحيمي ، مخجع سابق ،  -28  ( .21، رقع ) 4/54ـك

ه اليسشى في الدخقة األكلى ، كرجمو اليدخػ في الثانية اتفق العمساء عمى أف الدارؽ تقصع يج -29
 ، فإذا سخؽ مخة ثانية أك أكثخ فممعمساء في ذلظ رأياف : 

الحشؽية كالحشابمة : إنو ال يقصع أصبل بعج اليج اليسشى كالخجل اليدخػ ، كلكشو ****يزسغ  األول :
، أنو ****أتي بدارؽ فقصع  السدخكؽ ، كيعدر ، سشجىع في ذلظ ما ركؼ عغ عمي كـخ هللا كجيو

يجه اليسشى ، ثع أتي بو الثانية كقج سخؽ فقصعت رجمو اليدخػ ، ثع ****أتى بو الثالثة ، فقاؿ عمي 
كـخ هللا كجيو : ال أقصعو ، إف قصعت يجه فأؼ شيء ****يأكل ، بأؼ شيء يتسدح ، كإف قصعت 

 خذبة كحبدو .رجمو ، ؼبأؼ رجل يسذي ؟ إني ألستحي مغ ****هللا ، فزخبو ب

كيخػ السالكية كالذافعية : إنو إذا سخؽ الثالثة قصعت يجه اليدخػ ، ثع إذا سخؽ  الثانية :
****الخابعة قصعت رجمو اليسشى ، ثسغ يعدك ؛ ألنو معرية ليذ فييا حج كال كفارة ، ****فعدر 

 فييا .

 ( .21، ببياناتو رقع ) 57األقزية كالذيادات ، مخجع سابق ، ص

 . 29: اآلية الشداء  -30

 ( ، البيانات كاممة .12، بخقع ) 344نيل األكشار ، مخجع سابق ، ص -31
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نقبًل عغ : دمحم عبج الحميع عسخ ، الخقابة عمى األمػاؿ في الفكخ اإلسبلمي ، رسالة دكتػراه ،  -32
( 12، بخقع ) 343، ككحلظ مشتقى األخبار ، مخجع سابق ، ص 149ـ ، ص1982 -ىػ 1402

 .، البيانات كاممة 

األركاف التي يجب تػافخىا لجخيسة الدخقة السعاقب عمييا حجًا تتسثل في : أخح الساؿ ، كاألخح  -33
عمى سبيل االختفاء كاالستتار ، أف يكػف الساؿ في حخز ، أف يرل السأخػذ  نرابًا ، األقزية 

 ( ، البيانات كاممة .21، بخقع ) 50كالذيادات ، مخجع سابق ، ص

 . 126البقخة : اآلية  -34

إدكار غالي الحىبي ، جخائع السػضفيغ في التذخيع الميبي السقارف ، السكتبة الػششية ، ميجاف  -35
 . 105ـ ، ص1975،  1الججادة ، بشغازؼ ، ليبيا ، ط

 . 283البقخة : اآلية  -36

 ( .3، البيانات كاممة بخقع ) 4/417القخشبي ، مخجع سابق ،  -37

 . 27األنفاؿ : اآلية  -38

 ( .3، البيانات كاممة بخقع ) 7/395القخشبي ، مخجع سابق ،  -39

 ( .3، البيانات كاممة بخقع ) 5/256القخشبي ، مخجع سابق ،  -40

 ( .8أبػ ىخيخة ، سبقت تخجستو ، بخقع ) -41

يع عصػة عػض ، دار  -42 عيدى دمحم عيدى بغ سػرة ، الجامع الرحيح ، تحقيق : إبخـا
 . 2631، حجيث رقع  5/19الحجيث ، القاىخة ، 

 ( .35، بياناتو بخقع ) 145التذخيع الميبي ، مخجع سابق ، ص جخائع السػضفيغ في -43

،  157دمحم عبج الحميع عسخ ، الخقابة عمى األمػاؿ في الفكخ اإلسبلمي ، مخجع سابق ، ص -44
 ( .32ببياناتو بخقع )

 . 158نفذ السخجع ، ص -45
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 . 58الشداء : اآلية  -46

 . 27األنفاؿ : اآلية  -47

ـ ، 1991مصبعة عيغ شسذ ، ط معقػد اإلدارية ،سميساف دمحم الصساكؼ ، األسذ العامة ل -48
  108ص

 . 1السائجة : اآلية  -49

أبػ بكخ دمحم بغ عبج هللا السعخكؼ بابغ العخبي ، أحكاـ القخآف ، تحقيق : دمحم عمي البجاكؼ ،  -50
 . 526مصبعة عيدى البابي الحمبي كشخكاه ، القدع الثاني ، ص

 . 20الخعج : اآلية  -51

التفاسيخ ، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ، بيخكت ، لبشاف  دمحم عمي الرابػني ، صفػة -52
 . 2/75ـ ، 1998 –ىػ 1419،  2، ط

ركاه أبػ داكد ، كأحسج ، كالجار قصشي ، عغ أبي ىخيخة مخفػعًا ، كصححو الحاكع ، كعمق  -53
ييد عميو البخارؼ مشو : " السؤمشػف عشج شخكشيع " زاد مابو عبج الخحسغ بغ عمي بغ دمحم ، تس

الصيب مغ الخبيث ؼيسا يجكر عمى ألدشة الشاس مغ الحجيث ، دار الكتب العمسية ، بيخكت ، 
 . 172، ص 1281ـ ، حجيث رقع 1981ط

أحسج يػسف ، الساؿ في الذخعية اإلسبلمية بيغ الكدب كاإلنفاؽ ، التػريث ، دار الثقافة  -54
 . 28ـ ، ص1991 – 1990لمشذخ كالتػزيع ، القاىخة ، 

دار    : مرصفى مفمح القزاة ،بغ أبي الجنيا ، إصبلح الساؿ ، تحقيق كدراسة أبػ بكخ  -55
 305ص  ـ ، 1990 –ىػ 1410،  1الػفاء لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ، السشرػرة ، ط
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 مدبلتو ببمجيةتػزيع الدكان  فيثخ التزاريذ أ

 

 أ. حشان دمحم حدغ األشخش                                                                   

    أ. ربيع عبجهللا دمحم أبػعشيدة                                                               

 قدع الجغخافيا ــ كمية اآلداب والعمػم /مدبلتو

 مقجمة :ــ

ت السكانية أف  العشرخ األساسي في جغخاؼية الدكاف يتسثل في كػنيا تيتع بجراسة االختبلفا    
لتػزيعيع كتخاكيبيع كنسػىع كحخكتيع ، كالكذف عغ أكجو التبايغ السكاني لمدكاف حدب شبيعة 

 تجسعيع في تمظ السشاشق . 

كمغ العػامل التي تؤثخ في تػزيع الدكاف التزاريذ أك التبايغ في مطاىخ الدصح كذلظ مغ    
ككحلظ االرتفاع  لدصح كاستػائو،خبلؿ التبايغ في تخكيب كنػعية التخبة ، كدرجة انحجار ا

، فالسشاشق الديمية كضفاؼ األنيار كاألكدية تسثل مشاشق جحب لمدكاف ، كالسشاشق كاالنخفاض
 السختفعة كالذجيجة االنحجار كالتزخس يرعب استثسارىا فيي مشاشق شاردة لمدكاف .   

ب ليبيا إذ يدسى بأسساء الجبل الغخبي يعتبخ مغ الدسات التزاريدية البارزة في شساؿ غخ       
محمية ندبة إلى السشاشق الػاقعة عمييا كسختفعات غخياف  ك تخىػنة كمدبلتو ) مشصقة الجراسة ( 

( كع ، كىحه 500كتستج السختفعات مغ الحجكد الغخبية لميبيا حتى مشصقة الشقازة غخب الخسذ بصػؿ )
ـ ،  981ػ 350خاكح ارتفاعيا مابيغ  السختفعات ىي جدء مغ الحافة الذسالية لميزبة األفخيؿية يت

كنطخا لػجػد مشصقة الجراسة ضسغ نصاؽ الجبل الغخبي فيحا يعشي إف سصح السشصقة يغمب عميو 
الصابع الجبمي حيث تشتذخ السختفعات كالتبلؿ التي تقصعيا مجسػعة مغ األكدية السػسسية ، كال يسكغ 

لرحيح حيث أنيا ال تقع ضسغ مشصقة كعخة  ك ترشيف الػضع العاـ لمسشصقة بأنيا جبمية بالسعشى ا
متزخسة ، كلكغ يسكغ القػؿ بأنيا ذات شابع تزاريدي ىزبي ذك انحجار بديط كمؤثخ في تػزيع 
ككثافة الدكاف كالتغيخات الدكانية بسشصقة مدبلتو التي قدست إداريا إلى أربع عذخة محمة ، كتبمغ 
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 (1)( ندسة53561ا ، كيرل إجسالي سكانيا )تقخيب 2(كع1047.54مداحتيا اإلجسالية حػالي )
 ـ .2006حدب تعجاد عاـ 

كتػجج عبلقة قػية بيغ التزاريذ كتػزيع الدكاف كبذكل عاـ يسكغ القػؿ إف الدكاف          
في السشاشق الديمية كيقل عجدىع في السشاشق الجبمية كمشصقة مدبلتو أحج ىحه السشاشق ،  ف يتسخكدك 

في األحػاض التي ال يتخكد فييا الدراع )الدكاف السيتسيغ كالسستيشيغ  ف جك فالدكاف عادة ما يتػاج
لسيشة الدراعة ( فقط بل يتػاجج فييا الدكاف اآلخخيغ أيزا، كال تؤثخ التزاريذ في تػزيع الدكاف 
فقط بل ككحلظ تحجد كإلى حج كبيخ اتجاه نسػ القخػ كالسجف فسجيشة مدبلتو معطع مشاشق نسػىا في 

 .ة الذساؿ نطخا لتزخس ىحه السشصقةلجشػبي كالغخبي كالذخقي كنسػ السجيشة محجكد ججا ناحياالتجاه ا

كتيجؼ ىحه الجراسة إلى تدميط الزػء عمى اثخ التزاريذ في تػزيع الدكاف بالسشصقة ، كمعخفة     
 أىع الشصاقات التي يتخكد فييا الدكاف كعبلقتيع بيا .

في مطاىخ الدصح كأثخه عمى تػزيع الدكاف ككثافتيع بسشصقة  كتكسغ أىسيتيا في تػضيح التبايغ   
مدبلتو نطخا الف ذلظ يعج مغ القزايا السيسة الججيخة بالجراسة ، كحلظ تدميط الزػء عمى التحميل 
السكاني لمدكاف مغ كاقع الرػر الفزائية كالخخائط الكشثػرية ، كتػضيفيا بالذكل األمثل كاالستفادة 

ػ مذابية ،كأيزا معالجة السذاكل الستختبة عمى اثخ التزاريذ في تػزيع مشيا في دراسات أخخ 
 الدكاف ، كالتي ربسا تكػف مبلئسة لجراسات مدتقبمية أخخػ.

 مذكمة الجراسة : ـ 

ىشاؾ في مشصقة مدبلتو  تبايغ كاضح في تػزيع الدكاف حيث نجج تخكد أعجاد كبيخة مشيع في     
 يسكغ صياغة مذكمة الجراسة في  شخح التداؤالت التالية :ػمشاشق دكف غيخىا كعمى ضػء  ذلظ 

 ػ ما مجػ تأثيخ التزاريذ في تػزيع الدكاف بسشصقة مدبلتو؟ 1

 ػ ما ىي أىع السذكبلت الستختبة عمى تػزيع الدكاف بالسشصقة ؟ 2

 

                                                             
1

.  113، ص  46م ، جدول رلم  2010ــ  2006ت والمؤتمرات سابما خالل الفترة ـ اإلسماطات السكانٌة للسكان اللٌبٌٌن حسب الشعبٌا   
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 ـ مػقع التجسعات الحزخية بالسشصقة : ــ1

السعخكؼ بالقربات الحؼ يذسل أربع محبلت  تتخكد التجسعات الحزخية في مخكد السشصقة       
إضافة إلى محمة السعصغ  بالعسامخة كالستبايشة في الحجع كمداحة األرض كمتذابية في السػقع 
بالشدبة لجكائخ العخض كخصػط الصػؿ ، ككحلظ السػضع كدرجة ارتفاع الدصح ،كقج حجدت التجسعات 

ع السحبلت حزخ كريف ، كيسكغ تختيبيا حدب الحزخية باالعتساد عمى التعجادات الدكانية كتقدي
السداحة كاآلتي : ػ محمة األشخاؼ ثع السعصغ كمغ ثع  القمعة  فالدػؽ ك الجككالي ، كألىسية كل مغ 
السػقع كالسػضع كدرجة ارتفاع الدصح ثع تدميط الزػء عمى التجسعات الحزخية بالسشصقة الستخكدة 

 شساال مع  ْ 32 30جسعات تقع عشج تبلقي دائخة عخض في مخكد السجيشة ، حيث تبيغ أف ىحه الت
شخقا ، أؼ أنيا تقع في الذساؿ كجدء مغ كسط السشصقة ، كتبعج ىحه التجسعات    14ْ 50خط شػؿ

كع ، كإف الدصح فييا أقل تزخسا أؼ أنو ال يترف بالتزخس مقارنة  15عغ ساحل البحخ بحػالي 
مية الشسػ كالتصػر في اتجاىات مختمفة األمخ الحؼ بالسحبلت األخخػ السجاكرة ، كىػ ما سيل عس

 بسػجبو تكاد تشعجـ إمكانية العثػر عمى أراضي فزاء .

 ـ مداحة التجسعات الحزخية :  2

تتبايغ مداحة التجسعات الحزخية ؼيسا بيغ محبلتيا حيث تذكل مداحة محمة األشخاؼ التي      
ة السشصقة الحزخية ، كنجج السعصغ قج % مغ إجسالي مداح36ما ندبتو  2كع146.3ترل إلى 

 107.3% مغ إجسالي السداحة الحزخية ، كذلظ بسداحة بمغت 27احتمت السختبة الثانية بشدبة 
 2كع 59.8، كتأتي محمة القمعة كثالث تجسع حزخؼ مغ حيث السداحة إذ بمغت مداحتيا  2كع

% مغ  12كبشدبة  2كع 48.4% ، ثع محمة الدػؽ التي جاءت رابعا بسداحة بمغت  15كبشدبة 
% 10كبشدبة  2كع  41.7إجسالي السداحة الحزخية ، كأخيخا تأتي  محمة الجككالي بسداحة بمغت 

 مغ إجسالي السداحة الحزخية بالسشصقة .
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 كقج تع معخفة ىحه الشدب باستخجاـ القانػف اآلتي : ػػ        

 إجسالي مداحة التجسع الحزارؼ                                                                  

 100ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  *                                                           

 الي مداحة السشصقةإجس                                                                    

 

 ( مداحة التجسعات الحزخية 1ججول )  

السداحة  اسع التجسع
بالكيمػ متخ 

 السخبع

ندبة مداحة التجسع مغ 
إجسالي مداحة السشصقة 

 الحزخية %

ندبة مداحة  التجسع 
مغ إجسالي مداحة 

 السشصقة %

 13.9 36 146.3 األشخاؼ

 10.2 27 107.3 السعصغ

 5.7 15 59.8 القمعة

 4.6 12 48.4 لدػؽ ا

 3.9 10 41.7 الجككالي

 %38.3 %100 403.5 السجسػع

 1047.54 مجسػع مداحة السشصقة 

  ـ 2009التخصيط العسخاني مدبلتو ، سشة  أعجاد الباحثاف باالعتساد عمي بيانات مكتبالسرجر : 
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زخؼ مداحة  قج ( تبيغ أف أكبخ تكتل ح 1كمغ خبلؿ بيانات الججكؿ الدابق كالخخيصة )       
، مغ إجسالي مداحة  2كع 253.6تسثل في كٍل مغ التجسع الحزخؼ األشخاؼ كالسعصغ بسداحة تقجر

% مغ إجسالي  38.3كبشدبة كصمت إلى حػالي   2كع 403.5التجسعات الحزخية التي بمغت 
السشاشق السداحة  الكمية لمسشصقة ، كإف حؿيقة السذكمة تكسغ في كػف ىحه التجسعات قج اتخحت مغ 

التي يسكغ كصفيا بأنيا سيمية أك أقل تزخسًا بالشدبة لبؿية السحبلت ، ككػنت بحلظ بؤرة مخكدية 
تتػفخ بيا الخجمات ، كعسمت عمى جحب الدكاف مغ مجسل أنحاء السشصقة لمدكغ فييا أك بالقخب 

كتختب عغ  مشيا ، مسا تدبب في حجكث عجـ تػازف في تػزيع الدكاف عمى مداحة مشصقة الجراسة ،
ذلظ كمو ضيػر جيات مددحسة بالدكغ كالدكاف لػجػد الخجمات كأخخػ خالية تسارس فييا بعس 
األنذصة الدراعية في حيغ أىسمت األراضي الدراعية في بعزيا األخخ كسا بالجيات الجشػبية 

ـ تػفخ كالجشػبية الغخبية  حيث يػجج السذخكع الدراعي مدبلتو ، كقج أىسمت األراضي ؼيو بدبب عج
السياه كبعس اإلمكانيات الدراعية األخخػ ، كاعتساد معطع السدارعيغ فييا عمى زراعة بعس 
السحاصيل البعمية السعتسجة عمى مياه األمصار ، أما الجيات الذسالية كالػسصى التي تخكدت بيا 

دة في التجسعات الحزخية تتػفخ بيا الخجمات برػرة أفزل ، كشكمت بؤرة تجسع سكاني تصمب زيا
عجد السداكغ كالخجمات األمخ الحؼ أدػ إلى الدحف عمى األراضي الدراعية بالسشاشق السحيصة بيا ، 
إذ نجج مجيشة مدبلتو تشسػ كتتػسع نحػ الزػاحي التي تتسيد باألراضي الديمية فتشسػ ناحية الذساؿ 

جاد اتجاه قخية الدعفخاف  في اتجاه قخية بشي مدمع )محمة السديج ( ، أما ناحية الغخب فقج ضيخ االمت
)محمة الجككالي( كجشػبا ناحية قخية كادنو )محمة األشخاؼ( ، كإف ىحا الشسػ نحػ األشخاؼ التي تتسيد 
بالدصح السدتػؼ قج تدبب في  الدحف العسخاني عمى حداب  األراضي الدراعية كذلظ لديػلة 

 عسميات البشاء عمييا  .
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 ف ؼيأخح شكػػل أذرع تتبػع مجػػارؼ األكديػػة كركافجىا حيث نجج الدكاف يتسخكدك  أما نسػ مشصقػػة العسامػخة      
في األماكغ الديمية كعمى حافات األكدية كيقل تخكدىع في األماكغ السختفعة ىحا في الجدء الذسالي كالػسط ، 

سكانيا كقمة  أما في الجدء الجشػبي كرغع كجػد أراضي سيمية كمجارؼ أكدية جافة إال أنيا تتسيد بشجرة
تػزيعيع ، آؼ أف الكثافة الدكشية كالدكانية تقل باالتجاه جشػبا كذلظ بدبب قمة كسيات األمصار في الجشػب 

 حيث كانت السشصقة تعتسج عمى الدراعة كالخعي .

عمى األراضي السشخفزة  ف أما سكاف محبلت  الذعافييغ ك  قخية سيشجاره فشججىع  كانػا يتسخكدك      
كدية السػسسية ، أما بعج تشفيج  الصخيق الػاصل بيغ مدبلتة ك قرخ األخيار بفخعيو بجأ الدكاف كضفاؼ األ

باستخجاـ بعس اآلالت كالجخافات  في تدػية التبلؿ كاألراضي السحاذية لمصخؽ كإجخاء عسميات البشاء حيث 
يو في الدابق حيث أنذئت بعس ُيبلحع خبلؿ الفتخة األخيخة زيادة تػزيعيع بياتيغ السشػػصقتيغ مسا كانتا عم

 السحاؿ التجارية كبعس السدػػاكغ التي لع تكغ مػجػػػدة مغ قبل.

كمغ خبلؿ البيانات السجسعة مغ عيشة الجراسة حػؿ  أثخ التزاريذ عمى تػزيع الدكاف بالسشصقة كما      
لدكغ بأماكغ تتدع ندسة يفزمػف ا 70مغ أسباب تفزيل الدكاف لسكاف إقامتيع  اتزح أف حػالي  وتتزسش

ندسة كانت تفزل الدكغ بالسشصقة التي يغمب عمييا الصابع الذبو  الجبمي  73باستػاء الدصح بيا ، ك
ندسة فكانػا يفزمػف الدكغ بالسشاشق التي تتػفخ بيا الخجمات ، كقج كانت ىحه العيشة  82كاليزبي أما 

تع إيجاد الؿيسة السحدػبة  0.95يداكؼ ندسة ، كمغ خبلؿ استخجاـ مخبع كاؼ كبسدتػػ ثقة  225تسثل 
، كاتزح أنو يتبايغ تػزيع الدكاف ككثافتيع مغ محمة ال خخػ تبعا لمطخكؼ الصبيعية  1.039كالتي بمغت 

الستسثمة في التزاريذ كأثخىا عمى تػزيعيع كبيحا يسكغ القػؿ أنو ىشاؾ تأثيخ قػؼ لمتزاريذ في تػزيع 
 الدكاف بسدبلتو.
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 شصقة  :ــــ تزاريذ الس 3

إذا ما تع الشطخ إلى الخخيصة الكشثػرية  لسشصقة الجراسة ؼيسكغ تقديع الدصح فييا عمى الشحػ            
 :  ياآلت

القدع الغخبي الػاقع عميو محمة الدػؽ ك الجككالي ك السديج ك بشاصخ كسع الجيذ ك الخذر ك قرخ  ـ   
التزخس حيث تتػاجج التبلؿ كاليزاب كالتي تستج عمى  الججيج ك الفاسي ، ُيبلحع عمى ىحا القدع نػع مغ

ىيئة سمدمة  شبو جبمية متزخسة كمعقجة كتدداد حجة التزخس في السشصقة الػاقعة بيغ كادؼ مقجاؿ ك 
ـ ، كسا يدداد التزخس في السشصقة الػاقعة أقرى شساؿ 300العرل ، حيث يرل االرتفاع  بيا إلى حػالي 

ـ ، كسا تختفع  350مغ قرخ األخيار كالتي يرل االرتفاع فييا إلى حػالي غخب السجيشة كالتي تقتخب 
ـ غخب قخية مؤمغ ثع تدداد شجة  300ـ عشج قخية قخيػػع ، كترل إلى  200السشصقة ابتجاًء مغ محمة الخذر 

ـ فػؽ مدتػػ سصح  431الػعػرة في مشصقة سيجؼ أبػشعفة  ترل إلى أقرى ارتفاع خارج السشصقة حػالي 
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حخ ، كتختخؽ ىحه اليزاب كالتبلؿ العجيج مغ األكدية كالتي أىسيا كادؼ قخيع كالعرل كالعخائذ كتػرغت الب
 .(1)كغيخىا

أما مخكد السجيشة السػجػد بو التجسعات الحزخية فإنو يتسيد بدصح غيخ معقج أؼ سيمي في أكثخه        
القمعة كتمظ السشصقة السجاكرة  لزىا جبـ ىحا كتػجج بعس التبلؿ لعبل أبخ  60حيث ال يقل االرتفاع عغ 

 لمجعاريغ ك كادنو .

أما القدع الذخقي الػاقع عميو السحبلت اآلتية :  األشخاؼ ، السعصغ ، القمعة ، كادؼ أكعيشي ، القصارة   ــ   
معة ، الػادؼ ، ؼيقل ؼيو االرتفاع ندبيا كفي ىحا القدع تستج سمدمة مغ الجباؿ مغ الذساؿ الغخبي لسحمة الق

حتى الذساؿ الذخقي لسحمة الػادؼ ، كتشحجر ىحه الجباؿ  انحجار بديط نحػ الجاخل كتدسى ىحه الدمدمة 
بعجة تدسيات محمية ، باإلضافة إلى كجػد عجد مغ السختفعات الستفخقة بيحا الجدء مثل جبل القصارة الحؼ 

ـ كسا تػجج عجة  220مغ ارتفاعيا ـ ، كمختفعات الكفخ الحؼ يب 332ـ ، كجبل المبػة  350يبمغ ارتفاعو 
، ىحا كإف األحػاض كالسشاشق السشبدصة ال تذكل إال ندب (2)ـ 50ىزاب متشاثخة ال يديج ارتفاعيا عغ 

ضئيمة مغ السداحة اإلجسالية بالسشصقة كتتػزع ىحه السداحة بذكل غيخ عادؿ أك مشتطع في مػاضع كثيخة 
 مغ محبلت السشصقة .

                                                             
1

م وعدلت بواسطة شركة  1962ـ مصلحة المساحة الخرٌطة الطبوغرافٌة ، لرٌة الملٌل ، أعدت من فبل مصلحة الخرائط للجٌش األمرٌكً 

مكانً لإلنتاج الزراعً والحٌوانً فً مدٌنة مسالته ، رسالة ماجستٌر غٌر التحلٌل ال، نمال عن المهدي صالح المهدي ،  1972بولٌسرفٌس البولندٌة 

.30م، ص 2004داب والعلوم لسم الجغرافٌا منشورة ، جامعة المرلب ،كلٌة اآل  

2
م ، نمال عن 2002ـ الشركة العامة للمٌاه والصرف الصحً ، فرع العمامرة ، دراسة مٌدانٌة إلنشاء الخزانات العلوٌة لتصرٌف المٌاه فً المنطمة  

منطمة العمامرة ، دراسة فً جغرافٌـــة السكـــان ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، جامعة المرلب ، كلٌة اآلداب والعلوم مصطفى عبد السالم المبرد ، 

. 31م.، ص 2004لسم الجغرافٌا ،   
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 عمى تػزيع الدكان : ــ ــ أثخ  التزاريذ  4

إف شكل سصح األرض كمطاىخه الصبػغخاؼية لو تأثيخ كاضح عمى تػزيع الدكاف كإف العبلقة بيغ       
التزاريذ كالدكاف ليدت عبلقة بديصة كمباشخة أك ثابتة بل ىي مخكبة مباشخة ك غيخ مباشخة كمتصػرة ، إذ 

ف كارتفاع الكثافة الدكشية كىي فكخة معقجة في حج نجج أف الديل يعج ضابط سكاني يذجع عمى تخكد الدكا
حيث  إذا تجاخمت عػامل أخخػ قج تمعب دكرا ميسا في التػزيع الدكاني كالتخبة ، كالسشاخ ، كالتخكيب ذاتيا 

تػزيع الجيػلػجي ، ككحلظ كجػد السدصحات السائية أك القخب كالبعج عشيا ،فكل ىحه األمػر تؤثخ عمى 
الدكاف بسشصقة سيمية كاحجة ، كالتي تترف بشفذ الرفات الصبيعية ، كمغ ذلظ ندتشتج أف ىشاؾ تأثيخا 

 مباشخ كغيخ مباشخ لمتزاريذ عمى تػزيع الدكاف بسشصقة الجراسة  .

كتبخز اآلثار السباشخة لسطاىخ الدصح في التزخس كأثخه عمى تػزيع الدكاف فإذا نطخنا إلى الخخيصة       
الكشثػرية كخخيصة كثافة الدكاف بالسشصقة  نجج أف الجيات التي تتسيد بأنيا أكثخ ارتفاعًا كتزخسًا تترف 
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بتػزيع سكاف متخمخل كتبجك بسثابة جدر سكانية فقيخة كاألرقاـ اآلتية تحجد الكثافة الدكانية لمجيات السختفعة 
يمػ متخ السخبع باألجداء الغخبيػػػػػة مغ السشصقة ندسة في الك 48بالسشصقة حيث ال تديج الكثافة الدكانية عغ 

( متخ فػؽ مدتػػ سصح البحخ كالتي تتسيد بتقارب خصػط  431ػػ  300كالتي يتػػػخاكح االرتفػػػػاع فيػػيا مػػػغ ) 
الكشتػر مغ بعزيا البعس كجليل عمى شجة التزخس كاالنحجار حيث تػجج بيحه الجية محمة بشاصخ التي ال 

ندسة في الكيمػ متخ السخبع كمحمة سع الجيذ التي بمغت كثافتيا الدكانية حػالي  48.4فة فييا عغ تديج الكثا
ندسة في  33.2ندسة في الكيمػ متخ السخبع ، كمحمة الخذر التي تشخفس الكثافة الدكانية  بيا إلى  47.9

 الكيمػ متخ السخبع .

( متخ فػؽ 340ػػ  200ي يكػف االرتفاع فييا مغ ) في حيغ نجج أف الجيات الجشػبية كالجشػبية الغخبية الت
ندسة في الكيمػ متخ السخبع كسا   64ػ  48مدتػػ سصح البحخ كالكثافة الدكانية فييا تكػف متػسصة  مابيغ 

ندسة في الكيمػ متخ السخبع كمحمة السعصغ حيث بمغت كثافتيا  54.6نججىا في محمة كادؼ اكعيشي حػالي 
ي الكيمػ متخ السخبع ، أك تكػف الكثافة مشخفزة كسا في محمة القصارة حيث بمغت ندسة ف 57.2الدكانية 

ندسة في، الكيمػ  41.9ندسة في الكيمػ متخ السخبع، أما محمة األشخاؼ فتكػف الكثافة الدكانية بيا  48.2
 متخ السخبع.

ىا في الجيات األخخػ ، إذ أما الجيات الذسالية مغ السشصقة فإنيا تتسيد بانخفاض الدصح عسا سػا          
ـ  311ـ بالخغع مغ كجػد بعس الجباؿ الستشاثخة البالغ ارتفاعيا حػالي  60نجج أف االرتفاع فييا ال يقل عغ 

، إال أف سصحيا العاـ يتسيد باالستػاء في كثيخ مغ السػاقع ، كقج مثمث أكثخ جيات السشصقة كثافة سكانية 
ندسة في الكيمػ متخ السخبع في محمة الدػؽ كفي محمة الفاسي التي  135حيث تديج الكثافة الدكانية عغ 

ندسة في الكيمػ متخ السخبع كبسحمة القمعة حيث تتجاكز فييا الكثافة الدكانية  90.3بمغت كثافتيا حػالي 
ندسة في الكيمػ متخ السخبع  65.01ندسة في الكيمػ متخ السخبع كترل في محمة السديج إلى حػالي  88.9

. 

السشاشق الديمية ال تػجج إال بشدبة قميمة داخل السشصقة كبأجداء متشاثخة في اغمب السحبلت كإف أغمب ىحه  أما
األماكغ ىي التي يتع استغبلليا في الدكغ ، أما األكدية السػسسية ففي فتخات سابقة ال يتع التسخكد فييا خػفا 
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كبعج تحبحب األمصار كقمتيا عسا كانت عميو  مغ الديػؿ في فرل الذتاء كالستػقعة مغ األكدية الرغيخة ،
 في تمظ الفتخات حيث بجأ الدكاف يتػزعػف داخل مجارؼ األكدية كعمى ضفافيا .

 

 

ىحا كقج بجأت التكشػلػجيا الحجيثة تمعب دكرًا ليذ بكبيخ في تػزيع الدكاف في بعس السشاشق         
تكػف مختفعػة ك في الدشػات األخيخة بجأ الدكاف  الستزخسة نطخا الرتفاع تكمفة الخجمات التي عادة ما

يتخكدكف  عمى الصخيق العاـ لسشصقة سيشجاره الػاصل بسشصقة قرخ األخيار في حيغ نجج أغمب الجيات 
الستزخسة بيحه السشصقة لع يتع استغبلليا ، كسا ساىع الصخيق الخئيدي بسشصقة الذعافييغ بعج كصميا بسشصقة 

شذاط التجارؼ كسخعة التشقل فييا إلى استغبلؿ الدكاف لبعس األراضي السختفعة قرخ األخيار كزيادة ال
 السختبصة بشسػ بعس األشجار كالشباتات .

كسا بجأت اآلالت الحجيثة تعسل عمى تدػية بعس التبلؿ كاستخجاميا كأراضي لمدكغ كسا ىػ الحاؿ        
 ييغ كسيشجارة األكثخ تزخسا. في محمتي السعصغ كالقمعة ، عكذ ما يحجث بسشصقتي الذعاف
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كبيحا يسكغ القػؿ أف ارتفاع تكاليف التكشػلػجيا كاآلالت الحجيثة لع يعسل عمى تخكد الدكاف بذكل         
كبيخ بسشصقة مدبلتو خاصة بالسشاشق الستزخسة الدابق ذكخىا ، كالزالت لمتزاريذ تأثيخ فعاؿ كأساسي في 

 تػزيعيع 

لمتزاريذ دكر كبيخ في انخفاض الكثافة الدكانية كعجـ تخكد الدكاف في  كمسا سبق يتزح أف         
اغمب مشاشق مدبلتو خاصة التي تتسيد بذجة التزخس ، كعمى سبيل السثاؿ ال الحرخ نجج محمة بغ ناصخ 

( متخ فػؽ مدتػػ سصح البحخ قج  431ػػ  300ذات الدصح الستزخس كالتي يتخاكح االرتفاع فييا بيغ ) 
ندسة في الكيمػ متخ السخبع في حيغ محمة الدػؽ التي تتسيد باستػاء  48.4فتيا الدكانية حػالي بمغت كثا

 ندسة في الكيمػ متخ السخبع . 90.3سصحيا قج بمغت الكثافة الدكانية فييا إلى حػالي 

 (1)ندسة 60321كمغ خبلؿ الجراسة السيجانية باستخجاـ  عيشة مغ  مجتسع الجراسة البالغ عجدىع حػالي      
% 53.91% مغ مجسػع مجتسع الجراسة اتزح أف حػالي  2.5ندسة أؼ ما يعادؿ  1508، كبحجع عيشة 

مغ مجسػع عجد العيشة الغيخ مختاحيغ في إقامتيع داخل السشصقة ، كقج ارجع ذلظ لعجة أسباب مغ أىسيا 
 ( يػضحا ذلظ . 1(  كالذكل ) 2التزاريذ السػجػدة بالسشصقة كالججكؿ ) 

 ( رضي الدكاف عغ درجة ارتياحيع بالسشصقة ككاف الدبب في ذلظ التزاريذ السػجػدة2ؿ )ججك 

 الشدبة % العجد ىل أنت راضي بإقامتظ

 53.91 813 نعع

 46.06 695 ال

 99.97 1508 السجسػع

 السرجر: ػ إعجاد الباحثاف اعتسادا عمى الجراسة السيجانية

 

                                                             
1

م . 2006ـ التعداد العام للسكان  لٌبٌا    
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 تياحيع بسكان اقامتيع( ندبة رضى الدكان عغ درجة ار  1شكل ) 

  

 (. 2السرجر: ـ بيانات الججول رقع )              

 

ندسة مغ مجسػع العيشة مختاحيغ لئلقامة بسشصقة  813كمغ خبلؿ الججكؿ الدابق اتزح أف حػالي        
امتيع مدبلتو  كلع يذكل التزاريذ عائق الرتياحيع بيا، في حيغ بمغ عجد األفخاد الغيخ مختاحيغ بسكاف إق

ندسة مغ عجد أفخاد العيشة ككاف ىحا بدبب التزاريذ كعامل رئيدي في ذلظ ، أؼ حػالي  695حػالي 
 % مغ جسمة السدتجػبيغ . 46.06

( يػضحاف أىع األسباب التي أدت لعجـ ارتياح الدكاف في ىحه السشصقة ،  2( كالذكل ) 3كالججكؿ )    
ريذ كالدبب الخئيدي في نطخىع كاف يخجع إلى أسباب كالحيغ ال يخجعػف عجـ ارتياحيع بدبب التزا

% مغ 35.39% كجاءت ثانيا األسباب االجتساعية بشدبة  39.71اقترادية حيث بمغت ندبة ذلظ حػالي 
% ، كجاءت أخيخا ألسباب أخخػ 23.30عجد أفخاد العيشة ، ثع بدبب الشقل الػضيفي التي جاءت ندبتيا 

 الي عجد العيشة .% مغ إجس1.58مختمفة بشدبة بمغت 
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 ( األسباب التي أدت لعجم ارتياح الدكان3ججول )

 الشدبة % العجد أسباب عجـ ارتياح الدكاف

 39.71 276 أسباب اقترادية

 35.39 246 أسباب اجتساعية

 23.30 162 نقل كضيفي

 1.58 11 أخخػ تحكخ

 99.98 695 السجسػع

 راسة السيجانيةالسرجر: ػ إعجاد الباحثاف اعتسادا عمى الج

 ( ندبة أسباب عجم ارتياح الدكان فاإلقامة بالسشصقة2شكل )

 

 (.3السرجر:ـ استشادا عمى بيانات الججول )
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سباشخة لمتزاريذ عمى تػزيع الدكاف فتكسغ في تأثيخ مطاىخ الدصح عمى بعس الغيخ أما اآلثار        
ائية كمغ تع أثخت ىحه الطػاىخ عمى التػزيع الجغخافي الطػاىخ الصبيعية األخخػ كالتخبة كالسشاخ كالسػارد الس

 لمدكاف بالسشصقة 

 أ ــ التزاريذ والتخبة : ــ 

تعج التخبة نتاجا لعػامل شبيعية أخخػ تفاعمت مع بعزيا البعس  لتعصي أنػاعًا مختمفة مغ التخب ،      
ة مغ جية ألخخػ ، حيث تتحكع في كالتزاريذ تعتبخ مغ العػامل التي تمعب دكرًا كبيخًا في اختبلؼ التخب

كسية الساء التي تشفح خبلؿ الدصح نطخا لتأثيخىا عمى الجخياف الدصحي فتعسل عمى اختبلؼ درجة رشػبة 
التخبة كنػعيتيا بيغ مطاىخ الدصح بالسشصقة ، فكمسا زاد االرتفاع كاشتج االنحجار قمت عسمية تدخب السياه إلى 

تمفة التي تتكػف في أحػاض األكدية كالديػؿ حيث تحتػؼ عمى ندبة مغ التخبة فيشتج نػع مغ التخب السخ
الخشػبة أعمى بكثيخ مغ التخب الستكػنة بالسشاشق الستسيدة بالتزخس كاالنحجار ، كإف ىحا االختبلؼ في ندبة 

 . (1)الخشػبة بالتخبة نجع عشو اختبلؼ في التخكيب الفيديػػػائي لمتخبػػة كالعشاصػخ الغحائية ػبيػػا

كنطخا لسا لمتزاريذ مغ تأثيخ عمى تبايغ أنػاع التخبة مغ مكاف ألخخ نجج أف ىشاؾ بعس األنػاع          
مغ التخب بالسشصقة مثل الخسػبية كالجيخية كالسحسخة ، كأف ليحا التبايغ تأثيخ عمى التػزيع الجغخافي لمدكاف 

خفزة كالديمية كخاصة بالقخب مغ األكدية بالسشصقة حيث نجج أف أغمب الدكاف يتػزعػف في األحػاض السش
الجافة السػسسية التي تتسيد بتخبة رسػبية جيجة لئلنتاج الدراعي كتسثل ىحه السشصقة أكثخ الجيات ارتفاعا في 

 الكثافة الدكانية خاصة في الجيات الذسالية كالػسصى بالسشصقة .

 ب ــ التزاريذ والسياه :ــ  

بيخة بعسق السياه الجػؼية كبجرجة سسظ الصبقات الحاممة لمسياه ، كمغ إف لمتزاريذ عبلقة ك         
السعخكؼ أف العبلقة بيغ الدصح كعسق السياه عبلقة شخدية فكمسا زاد االرتفاع عغ مدتػػ سصح البحخ زاد 

                                                             
1

، ص م  1984ت جامعة الفاتح ))سابما(( ، لٌبٌا، دراسة التربة والحمل ، منشورارشٌد الجندٌل ،  ـ خالد رمضان بن محمود ، عدنان 

189.  
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كنطخا لكػف تزاريذ السشصقة جبمية أكثخ مسا ىي سيمية فشجج أف مرادر  1سسظ الصبقة الحاممة لمسياه.
اه تشحرخ في مياه األمصار أكثخ مغ السياه الجػؼية كأثخ ىحا بػضػح في تػزيع الدكاف حيث نبلحع أف السي

مشح بجاية استقخار الدكاف بيحه السشصقة  كىع يتسخكدكف في الجيات الذسالية كيشحر كجػدىع في الجشػب حيث 
ستغبلؿ األمثل ألنو مغ الرعب تقل كسيات األمصار ، أما السياه الجػؼية فإنيا الزالت غيخ مدتغمة اال

ـ  تقخيبا األمخ الحؼ يجعل استخخاجيا  400ػػ  200الحرػؿ عمييا بدبب السشدػب الحؼ يتخاكح عسقو بيغ 
يحتاج إلى تكاليف مادية كبيخة ، كىحا يبيغ أف لسياه األمصار أثخ كبيخ في تػزيع الدكاف كتخكدىع في 

ا مياه األمصار كتكػف ذات إنتاجية عالية بعكذ السياه الجػؼية السشاشق الديمية كالسشخفزة التي تتجسع فيي
 التي لع يكغ ليا األثخ الكبيخ في تػزيع الدكاف بالسشصقة .

 جـ ـ التزاريذ والسشاخ : ــ 

لمتزاريذ تأثيخ كبيخ عمى السشاخ كنتيجة لحلظ ضيخت أقاليع مشاخية عجيجة يتسيد كل مشيا بسيدات         
غ األقاليع األخخػ حيث تعسل التزاريذ عمى تبايغ درجة بعس عشاصخ السشاخ ، فسغ تختمف عغ غيخىا م

السعخكؼ أف درجة الحخارة كأحج عشاصخ السشاخ تأخح في االنخفاض كمسا زاد االرتفاع عغ مدتػػ سصح 
متخ فػؽ مدتػػ سصح البحخ ، كسا تمعب التزاريذ  150البحخ حيث تشخفس درجة مئػية كمسا ارتفعشا 

في اختبلؼ درجة سخعة  الخياح مغ جية ألخخػ ، فالسشاشق التي تتسيد بالتزخس الذجيج تعسل عمى  دكرا
تكديخ الخياح كالحج مغ سخعتيا ، أما السشاشق التي تتسيد باستػاء الدصح فشجج أف سخعة الخياح فييا تكػف 

جية إلى أخخػ داخل  أكثخ مغ الجيات الستزخسة  كأيزا تؤثخ التزاريذ في تبايغ كسيات األمصار مغ
السشصقة الػاحجة ، حيث أف الجيات السختفعة السقابمة لمخياح السحسمة بالخشػبة كبخار الساء تشاؿ نريبا أكبخ 
مغ كسية التداقط عغ تمظ الػاقعة في ضل السصخ كسا لمبعج كالقخب عغ الداحل الحؼ يعج مطيخًا مغ مطاىخ 

ع عغ مدتػػ سصح البحخ في التأثيخ عمى تبايغ السشاخ ، كذلظ الدصح دكرًا ال يقل أىسية عغ درجة االرتفا
لسا لو مغ تأثيخ عمى السجػ الحخارؼ ، كدرجة الخشػبة الشدبية مغ جية ألخخػ ،  كبسػجب ىحا التأثيخ 
لسطاىخ الدصح عمى السشاخ نجج أف مشصقة الجراسة ككقػعيا بالكامل ضسغ اإلقميع السشاخي لمبحخ الستػسط 

بيا تبايغ في العشاصخ السشاخية مغ جية إلى أخخػ ، فشجج أف كسيات السصخ الدشػؼ بسشصقة  إال انو يطيخ
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مدبلتو تشقز كمسا اتجيشا جشػبا كفي نفذ الػقت تختفع درجة الحخارة األمخ الحؼ جعل األجداء الجشػبية مغ 
لسشصقة حيث نجج السشصقة ذات تخمخل سكاني ، كسا أف تأثيخ السشاخ يبجك كاضحا في تػزيع الدكاف با

كع  ارتفاعًا في الكثافة الدكانية ، بيشسا  15باألجداء الذسالية كالتي تبعج عغ ساحل البحخ الستػسط بحػالي 
 تقل كثافتيع باالتجاه جشػبا .

كىحا يؤكج أف تأثيخ التزاريذ عمى السشاخ بسشصقة الجراسة قج انعكذ برػرة مباشخة عمى تػزيع        
حيث نجج أف األجداء الذسالية كالػسصى أكثخ كثافة سكانية لػقػعيا ضسغ مشاخ البحخ  الدكاف بالسشصقة ،

الستػسط ، في حيغ ُنبلحع أف األجداء الجشػبية ذات السشاخ الذبو الرحخاكؼ تقل األمصار فييا كسا تختفع 
الدصح عمى سمػؾ درجة الحخارة األمخ الحؼ جعميا متخمخمة سكانيا ، كلمتأكيج عمى مجػ درجة تأثيخ مطاىخ 

فخدًا تع فييا الصمب  1508األفخاد في اختيارىع لسكاف اإلقامة تع تػجيو سؤاؿ لعيشة مغ سكاف السشصقة بمغت 
مغ مجسػعة أفخاد العيشة تحجيج نػع الطاىخة التزاريدية التي يفزمػنيا عغ غيخىا كسػضع لئلقامة 

 كاالستقخار فتع التػصل إلى اآلتي : 

 الدكان لمسشاشق الستزخسة( تفزيل  4ججول ) 

 الشدبة % العجد نػع التزاريذ

 5.3 80 مشصقة جبمية متزخسة

 6.3 95 مشصقة مختفعة متسيدة باالستػاء

 18.8 283 عمى ضفاؼ األكدية السػسسية

 60.5 913 مشصقة مشبدصة ذات تخبة زراعية

 9.1 137 مشصقة مشبدصة ذات تخبة غيخ زراعية

 100 1508 السجسػع

 رجر: ػ إعجاد الباحثاف اعتسادا عمى الجراسة السيجانيةالس
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 (  ندبة عجد الدكان اتجاه التزاريذ كسػضػع لمدكغ 3شكل ) 

 

 (4السرجر : بيانات الججول رقع ) 

مغ الججكؿ  كالذكل الدابقيغ تبيغ أف ىشاؾ تأثيخًا كبيخًا لمتزاريذ عمى سمػؾ األفخاد اتجاه اختيار         
( فخدًا مغ مثمػا مجتسع الجراسة أؼ  913مغ الدصح ليكػف مكانا لبلستقخار كاإلقامة حيػث أف ) الشسط السبلئع

% مغ جسمة السدتجػبيغ تبيغ أنيع يفزمػف الدكغ بالجيات السشبدصة ذات التخبة الدراعية  60.5ما يعادؿ 
ية مغ حيث درجة التفزيل ، أما السشاشق الػاقعة عمى ضفاؼ األكدية السػسسية فقج جاءت في السختبة الثان

% رأكا فييا السكاف أك الجية السشاسبة لمدكغ  18.8( فخدًا مغ أفخاد العيشة ما يعادؿ  283حيث أف )
كاإلقامة كىحا التفزيل قج يخجع إلى أنو ليذ ىشاؾ البجيل أك أف مدقط الخأس ال يخغبػف تفزيل غيخه كقج 

% مغ أفخاد  9.1ية عمى السختبة الثالثة كأخحت ندبتيا حازت الجيات السشبدصة ذات التخبة الغيخ الدراع
مجتسع الجراسة كقج كججكا فييا أندب الطخكؼ السبلئسة لئلقامة كالدكغ ، أما الجيات السختفعة الستسيدة 

% مغ أفخاد العيشة ، أما السشاشق الجبمية السختفعة فقج مثمت أقل الجيات  6.3باالستػاء فجاءت رابعا بشدبة 
% ، كىحا يبيغ أف لمتزاريذ كشجة االنحجار أثخ كبيخ عمى تػزيع  5.3دكغ حيث مثمت ندبتيع تفزيل لم

الدكاف فكمسا زاد التزخس كاالنحجار قمت مشفعة السكاف بالشدبة لمدكغ نتيجة لمعػائق الصبيعية بيا كيدتثشى 
  التفزيل .
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 ( مجى رغبة الدكان في االنتقال إلى مكان آخخ5ججول )

 الشدبة العجد االنتقاؿ   ىل تخغب في

 54.57 823 نعع

 45.42 685 ال

 99.99 1508 السجسػع

 السرجر: ػ إعجاد الباحثاف اعتسادا عمى الجراسة السيجانية

 ( ندبة مجى رغبة الدكان فاالنتقال إلى مكان آخخ4شكل)

 

 (.5السرجر:ـ بيانات الججول رقع )

فخدا مغ  823عجد الدكاف الخاغبيغ في االنتقاؿ بمغ حػالي  ( اتزح أف 4( كالذكل ) 5كمغ الججكؿ )      
% مغ ندبة السدتجػبيغ ، أما الغيخ راغبيغ فاالنتقاؿ فبمغ عجدىع  54.57مجسػع أفخاد العيشة آؼ ما يعادؿ 

 % مغ مجسػع أفخاد العيشة . 45.42ندسة مغ جسمة أفخاد العيشة ، كشكمت ندبتيع  685
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 تػزيع الدكان:  ـ السذاكل الستختبة عمى 5

تبيغ مسا سبق أف تػزيع الدكاف بسشصقة الجراسة يتأثخ تأثيخًا مباشخًا بالتزاريذ ، كتأثيخًا غيخ مباشخ        
جاء نتيجة ألثخ التزاريذ عمى مجسػعة العػامل الصبيعية األخخػ كالتي مغ ثع أثخت بجكرىا عمى تػزيعيع ، 

سشصقة الػسصى مغ مشصقة الجراسة يػجج بيا تخكد سكاني مختفع حيث نجج أف الجيات الذسالية كأجداء مغ ال
مقارنة باألجداء األخخػ مغ السشصقة ، كقج أخحت متصمبات استعساالتيع السختمفة تدحف عمى السداحات 
الدراعية السجاكرة لمسخاكد الحزخية ، أما الجيات الجشػبية كالغخبية التي تتسيد بكثافة سكانية مشخفزة 

مدتػػ الخجمات فييا ضعيف ، كأخحت األراضي الدراعية فييا تتعخض لئلىساؿ كعجـ  كمتػسصة فإف
االستفادة مشيا نتيجة لعجـ تػفخ السياه حيث تقترخ زراعة أجداء مشيا  عمي الدراعة البعمية سشة بعج أخخػ ، 

 ىحا كنتيجة لعجـ التػزيع الستساثل لمدكاف عمى رقعػػة السشصقة فقػػج نتج األتي : ػ 

 ـ مذكمة الدحف الحزخي عمى األراضي الدراعية : ــ  أ

إف سكاف مشصقة مدبلتو شيجكا  تصػرًا كبيخًا في عجدىع خبلؿ العقػد األخيخة ، نتيجة لمتحدغ الحؼ شخأ       
عمى اقتراد الجكلة ككل ، مسا أدػ إلى تحدغ الطخكؼ السعيذية كالرحية كانخفاض عجد الػؼيات كارتفاع 

، كنطخا لتبايغ الطخكؼ الصبيعية بالسشصقة كتجخل بعس العػامل األخخػ أصبح التػزيع  معجؿ السػاليج
الجغخافي لمدكاف يسيل نحػ التخكد عمى بعس أجداء السشصقة ، كباتت الجيات التي تتسيد بتخكد أعجاد كبيخة 

خاصة  مغ الدكاف تطيخ كتجسعات حزخية حيث بجأت تذيج نسػا سخيعا عمى حداب األراضي الدراعية
السجاكرة ليا ، كذلظ نتيجة لػجػد بعس السيدات التي جعمت مشيا ممجأ لكثيخ مغ الدكاف ، كأف ارتفاع 
تكاليف البشاء في السشاشق السختفعة جعمتيع يتجيػف ناحية السشاشق الديمية ، كأيزا نجرة الخجمات العامة في 

خة صػب ىحا السخكد لتػفخ معطع الخجمات السحبلت السجاكرة لمتجسع الحزخؼ دفع الكثيخ مغ الدكاف لميج
 التي كانػا يحتاجػىا في مكاف إقامتيع األصمية .

كإف االتجاه نحػ األشخاؼ الخيؽية الحزخية يتختب عميو ارتفاع في أسعار األراضي لمدكغ كانخفاض      
خ مغ السداحات مشفعة األراضي الدراعية إذا تع تحػيميا إلى قصع مخررة لمبشاء كغيخىا ، كتحػؿ الكثي

الدراعية الػاقعة عمى ىػامر التجسعات الحزخية مع مخكر الدمغ إلى دكر سكغ كاستعساالت مختمفة أخخػ 
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، كإف مغ خبلؿ الرػر الفزائية السأخػذة لسشصقة الجراسة تبيغ كجػد زحف حزخؼ حػؿ التجسعات 
شجار الديتػف عخضة لمدحف الحزخية عمى األراضي الدراعية ، كأصبحت األرض الدراعية كالسذجخة بأ

حيث كضح عسمية زحف التجسعات الحزخية ( 1)ـ ( 2009العسخاني ، كىحا يتفق مع ما أكرده عميػاف )
بسدبلتو  كاستسخار حخكة اإلنذاء كالتعسيخ كمبلحقة األشجار بالخمع كالقصع دكف تػقف ، كأف سعخ األرض 

حػؿ الدخيع صػب الحزخ صار ىػ الدسة السسيدة الستغيخ كفي صالح البشاء أضخ بالحداـ األخزخ ، كالت
 حتى كلػ العذػائي ؼيو غالبا في كفتػو عمى خط التشطيع .

% مغ الدكاف يخغبػف في االنتقاؿ داخل  24كقج تبيغ مغ خبلؿ الجراسة السيجانية أف ما يديج عغ         
محمة الدػؽ كالقمعة كالسعصغ  حجكد السشصقة آؼ بيغ محبلتيا حيث نجج أف معطسيع يفزمػف االنتقاؿ إلى

كالجككالي ، كيخجع الدبب الخئيدي في ذلظ ىػ تػفخ معطع الخجمات العامة التي يحتاجػنيا ،كقج أخحت 
% مغ مجسػع أفخاد العيشة يخغبػف في االنتقاؿ خارج مشصقة مدبلتو ، كاخح الستػاء الدصح  42.05الشدبة  

( كاألشكاؿ ) 7( ك)6اءت ألسباب أخخػ مختمفة ، كالججكؿ )% ، أما باقي الشدب فج 35.9فييا ما ندبتو 
 ( تػضح ذلظ . 6( ك )  5

 ( ىل تفزل االنتقال داخل أو خارج السشصقة6ججول )

 الشدبة  العجد ىل تفزل االنتقاؿ داخل أك خارج السشصقة 

 23.69 195 داخل السشصقة

 76.30 628 خارج السشصقة

 99.99 823 السجسػع

 جاد الباحثاف اعتسادا عمى الجراسة السيجانيةالسرجر: ػ إع

 

                                                             
1

م داب لسالهادي عبد السالم علٌوان ، التحضر وأثره على استعماالت األرض بمدٌنة مسالته ، رسالة دكتوراه غٌر منشورة ، جامعة الفاتح ، كلٌة اآلـ  

.135م، ص 2009الجغرافٌا ،   



 
 

 

مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية   العدد التاسع             
                         

2020يونيو   

421 

 ( ندبة تفزيل االنتقال داخل أو خارج السشصقة 5شكل )

 

 (.6السرجر: بيانات الججول رقع )      

 

 ( أسباب اختيار الدكان االنتقال داخل السشصقة 7ججول )

 الشدبة العجد الدبب

 35.89 70 الستػاء الدصح فييا

 22.05 43 ألنيا ذات شابع جبمي

 42.05 82 أخخػ تحكخ

 100 195 السجسػع

 السرجر: ػ إعجاد الباحثاف اعتسادا عمى الجراسة السيجانية
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 ( ندبة أسباب اختيار الدكان االنتقال داخل السشصقة 6شكل ) 

 

 (      7السرجر:ـ بيانات الججول)      

ـ الخاصة بسجيشة 2001ـ ػػ 1990ػػات ألعػاـ كمغ خبلؿ مصابقة كتحميل صػر القسخ الرشاعي النجسػػػ      
(  كالتي تسثل التجسع الحزخؼ  كالسداحة الحزخية تبيغ أف ىشاؾ زحفًا 3( ك )2(ك )1مدبلتو صػرة )

حزخيًا شجيجًا عمى األراضي الدراعية كأراضي الفزاء السجاكرة لسخصط السجيشة فبيشسا كانت السداحة 
كيمػ متخ مخبع ، نججىا قج تجاكزت  7.065ىكتارًا آؼ ما يعادؿ  706.5ـ تبمغ حػالي 1990الحزخية سشة 

، كىحا يؤكج ( 1)كيمػمتخ مخبع10.704ىكتػػػػارًا بسػػا يعػادؿ  1070.4ـ لترػػل إلى  2001ذلظ بكثيػػػػخ سشة 
 بأف التػزيع الجغخافي الحالي لمدكاف يتخكد في السشاشق األكثخ انبداشا بسشصقة الجراسة.

                                                             
1

م . 2012ـ المركز اللٌبً لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ، طرابلس ، لٌبٌا ،    
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 ــ مذكمة نقز وتجني مدتػى بعس الخجمات العامة :  ب 

ارتفاع الكثافة الدكانية بالسحبلت السػجػدة بالتجسعات الحزخية ، أدػ إلى تجني مدتػػ بعس         
الخجمات نتيجة لعجـ تػافقيا مع الديادة الدكانية ، أما السحبلت األخخػ كالتي تقل فييا الكثافة الدكانية فسغ 

تػفيخ كافة الخجمات بيا نتيجة لتباعج الػحجات الدكشية كأصبح الدكاف محخكميغ مشيا ، السكمف ججا 
فخجمات الكيخباء مثبل نجج أف أكثخ الدكاف مغ مجسػع عجد العيشة  يقػلػف بأنيا سيئة كتتعخض لبلنقصاع 

لخجمات كثيخا خاصة في فرل الذتاء كضعف عاـ بالذبكة كلسعخفة درجة ارتياح الدكاف لسدتػػ بعس ا
% مغ الدكاف غيخ 44.76السػجػدة ، تع تػزيع استسارة استبانو عمى عيشة الجراسة ،كتع التػصل إلى أف 

% يذعخكف بجرجة بديصة مغ  37.7مختاحيغ عمى اإلشبلؽ عغ مدتػػ الخجمات الستػفخة ، كحػالي 
 االرتياح اتجاه الخجمات الستػفخة، كالججكؿ اآلتي يػضح ذلظ .

 ارتياح الدكان عغ مدتػى الخجمات بالسشصقة( درجة 8ججول )

 الشدبة  العجد درجة رضى الدكاف 

 17.57 264 مختاح ججا

 37.7 568 مختاح

 44.76 675 غيخ مختاح

 99.99 1508 السجسػع

 ـ  2011السرجر : ػ الجراسة السيجانية 
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 ( ىل يخجع تجني مدتػى الخجمات إلى عجد الدكان9ججول )

 الشدبة العجد ػ الدبب في تجني مدتػػ الخجماتىل عجد الدكاف ى

 39.65 598 نعع

 60.34 910 ال

 99.99 1508 السجسػع

 ـ 2011السرجر : ػ الجراسة السيجانية سشة

ندسة مغ مجسػع عيشة الجراسة  يخجحػف أف  الدبب  598( يتزح أف حػالي 9كمغ خبلؿ الججكؿ )    
% مغ  39.65الدكاف الستدايج كقج شكمت ندبة ذلظ حػالي  الخئيدي لتجني مدتػػ الخجمات يخجع لعجد

% مغ مجسػع افخاد العيشة  ال يخجحػف تجني مدتػؼ الخجمات  إلى  60.34مجسػع أفخاد العيشة ، كاف  
أعجاد الدكاف الستدايج  كإنسا كاف الدبب عشج أغمب ىؤالء يخجع إلى صعػبة كضع البشى التحتية لتػفيخ ىحه 

دبب في ذلظ عجـ استػاء الدصح  كشجة التزخس خاصة في الجيات البعيجة عغ مخكد الخجمات ككاف ال
 السجيشة كالتي تترف بالتزخس كعجـ استػاء سصحيا . 

 خجمات الكيخباء والياتف : ــ  ●

تعج الكيخباء كالياتف مغ الزخكريات كيعتسج عمييا الدكاف في معطع مدتمدماتيع اليػمية ، إذ تعج          
أساسيا لمخجمات السشدلية كالخجمات العامة كالخجمات الحخؼية  ، كبالخغع مغ األىسية الكبيخة ليحا الشػع  مرجراً 

مغ الخجمات الستعمقة بالخجمات  الكيخبائية إال أنو كألسباب غيخ معخكفة نجج سػء في تػفخ ىحه الخجمات ، 
ييا نتيجة لعجـ االىتساـ بيحه الخجمات كبالشدبة لبلتراالت الدمكية فشجج أف ىحه الخجمات تذتكي مغ تجن

 ككحلظ لػياب الريانة الجكرية ليا.
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 ( مدتػى خجمات الكيخباء والياتف 10ججول ) 

 الشدبة % العجد مدتػػ خجمات الكيخباء كالياتف

 28.38 428 مستازة

 11.47 173 جيجة

 26 393 متػسصة

 34.15 515 سيئة

 %100 1508 السجسػع

 ـ.2011جراسة السيجانية لعاـ السرجر : ػػ ال

% غيخ  34.15مغ الججكؿ الدابق تبيغ أف ندبة كبيخة مغ مجتسع الجراسة ترل إلى أكثخ مغ           
راضييغ عغ مدتػػ الخجمات الستعمقة بالكيخباء كالياتف ، كيؤكجكف أف ىجه  الخجمات مغ الجرجة السستازة 

ػف بخجمات كيخبائية كىاتؽية ترل إلى السدتػػ السستاز ، % حيت أكجكا عمى أنيع يتستع 28.38ماندبتو  
أما بؿية أفخاد العيشة فقج تخاكح مدتػػ ما يتستعػف بو مغ ىحا الشػع مغ الخجمات بيغ الجيج كالستػسط 

 كيؤكجكف ذلظ أف ىشاؾ تبايشًا في درجة ما تتستع بو جيات السشصقة مغ خجمات عامة .

 : ــ مدتػى خجمات الصخق والسػاصبلت  ●

أكضحت الجراسة السيجانية أف خجمات الصخؽ كالسػاصبلت سيئة كلع تخؽ لمسدتػػ الجيج ، كسا أف       
 معطع السحبلت تفتقخ ليحا الشػع مغ الخجمات .
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 ( مدتػى خجمات الصخق والسػاصبلت11ججول ) 

 الشدبة % العجد مدتػػ خجمات الصخؽ كالسػاصبلت

 14.9 225 مستازة

 23.9 360 جيجة

 26.7 403 متػسصة

 34.4 520 سيئة

 %99.9 1508 السجسػع

 ـ   2011السرجر : ػ الجراسة السيجانية عاـ 

% مغ أفخاد مجتسع الجراسة يؤكجكف بأف خجمات الصخؽ كالسػاصبلت  14.9تبيغ مغ الججكؿ أف           
% أكجكا  26.7ت سيئة ، كأف % يخكف أف ىحه الخجما 34.4ترل إلى السدتػػ السستاز ، كما ال يقل عغ 

% يؤكجكف بأنيػا جيجة ،  23.9أف ىحه الخجمات في السدتػػ الستػسط ، أما الباقي كالحيغ جاءت ندبتيع 
كىحا يجؿ عمى تبايغ كاختبلؼ مدتػػ الخجمات مغ مكاف إلي آخخ  داخل حجكد السشصقة ، كىحا التبايغ في 

 ثخ في تػزيع الدكاف كدرجة تخكدىع مغ جية ألخخػ .مدتػػ خجماتيا يعتبخ مغ أىع العػامل التي تؤ 

 مدتػى الخجمات الرحية : ــ   ●

تطيخ الخجمات الرحية في صػرة السدتذفى السخكدؼ بسدبلتو كعجد مغ السخاكد الرحية  ككحجات         
كاف ، الخعاية الرحية  باإلضافة إلي بعس مرحات القصاع الخاص التي تقػـ بتقجيع الخعاية الرحية لمد

كتعتبخ ىحه الخجمات متػفخة بعس الذئ ، كلكغ السذكمة بأنيا غيخ جيجة كال تقجـ كافة الخجمات التي 
يحتاجيا الدكاف بالسشصقة الفتقارىا لبعس األجيدة البلزمة لمتذخيز كبعس العشاصخ الصبية السجربة في 

 ىحا السجاؿ .
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 بيا ( درجة تػفخ الخجمات الرحية ومدتػى الخجمات12ججول ) 

 الشدبة % العجد درجة تػفخ السخافق الرحية كمدتػػ الخجمات بيا

 22.41 338 متػفخة كمدتػػ الخجمات بيا جيجة

 41.9 632 متػفخة كلكغ مدتػػ الخجمات غيخ جيجة

 35.67 538 بديصة كال تتػافق مع عجد الدكاف

 99.98 1508 السجسػع

 ـ  2011السرجر : ػػ الجراسة السيجانية عاـ 

( اتزح أف ندبة الحيغ أكجكا عمى أف السخافق الرحية متػفخة كلكشيع غيخ راضييغ عمى  12مغ الججكؿ )   
 35.67% ، كأكج ما ال يقل عغ  41.97مدتػػ ما تقجمو ىحه السخافق مغ رعاية صحية لمدكاف ترل إلى 

تػافق مع حجع الدكاف ، % مغ أفخاد السجتسع عمى أف مخافق الخجمات الرحية بديصة مغ حيث العجد كال ت
 % . 22.41كبمغت ندبة الخاضييغ عغ درجة تػفخ السخافق الرحية كمدتػػ الخجمات بيا 

 درجة تػفخ السخافق التعميسية ومدتػى ما تقجمو مغ خجمات :  ●

تطيخ ىحه الخجمات في عجد مغ مؤسدات التعميع األساسي كالستػسط كعجد بديط مغ السعاىج العميا        
يغ كالتجريب السيشي كعجد مغ الكميات لجامعة السخقب ككمية الذخيعة كالقانػف كاالقتراد اإلسبلمي  لمتكػ 

 التابعة لمجامعة األسسخية .

كمسا سبق تبيغ أف السخافق كالسؤسدات التعميسية متػفخة بذكل بديط كما تقجمو مغ خجمات لمدكاف       
 ليذ في السدتػػ السصمػب .
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 تػفخ الخجمات والسخافق التعميسية ومدتػى الخجمات بيا( درجة 13ججول ) 

 الشدبة % العجد درجة تػفخ السخافق التعميسية كمدتػػ الخجمات بيا

 21.55 325 متػفخة كمدتػػ الخجمات بيا جيجة

 38.79 585 متػفخة كلكغ مدتػػ الخجمات غيخ جيجة

 39.65 598 بديصة كال تتػافق مع عجد الدكاف

 99.99 1508 السجسػع

 ـ 2011السرجر : ػػ الجراسة السيجانية عاـ 

% مغ أفخاد مجتسع الجراسة يؤكجكف عمى أف السؤسدات  39.65( تبيغ أف  13مغ الججكؿ )        
% عمى أف السؤسدات التعميسية  38.79التعميسية بديصة كال تتػافق مع عجد الدكاف ، كأكج ما ال يقل عغ 

 مدتػػ خجماتيا داخل السشصقة .متػفخة كلكغ غيخ راضييغ عغ 

كإف االختبلؼ الػاضح في تقييع الدكاف لجرجة تػفخ بعس الخجمات العامة كمدتػػ ما تقجمو بعس      
السخافق كالسؤسدات العامة مغ خجمات عائج أساسا إلى انعجاـ تػازف التػزيع الجغخافي ليحه الخجمات عمى 

كبيخة بالجيات التي تتػاجج بيا معطع الخجمات العامة دكر  محبلت السشصقة ، كسا أف كجػد كثافة سكانية
كبيخ في عجـ تػازف عجدىا مع عجد الدكاف بتمظ الجيات ، أما التي تتسيد بتذتت سكاني أصبح مغ الرعب 
تػفيخ كافة الخجمات العامة لكل الػحجات الدكشية السشتذخة بيا ، نتيجة لعجـ استػاء الدصح ، كارتفاع التكمفة 

 مة لحلظ .البلز 

كىحا يؤكج أف لمتػزيع  الجغخافي الغيخ متساثل لمدكاف عمى مداحة السشصقة دكر في نقز كتجني       
% حيث رأكا إف تجني 40مدتػػ بعس الخجمات العامة ، كىحا ما أكجه أفخاد مجتسع الجراسة بشدبة بمغت 

 بالسشصقة . مدتػػ الخجمات في بعس السشاشق يخجع لعجـ التػزيع الستساثل لمدكاف
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 خبلصة القػل  :

إف العػامل الصبيعية كالبذخية تتبايغ في التأثيخ عمى سمػؾ الدكاف في اختيارىع لمجية السبلئسة        
لبلستقخار فييا ، كبسػجب ذلظ تػجج بالعالع مشاشق مكتطة بالدكاف كالخجمات ،  كأخخػ متػسصة ،  كثالثة 

زيع الجغخافي لدكاف مشصقة مدبلتو ىػ نتاج لشفذ العػامل التي أثخت نادرة في الدكاف كالخجمات ، كأف التػ 
عمى تػزيع الدكاف بالعالع ، كقج تع التخكيد في ىحا البحث عمى عامل شبيعي كاحج كىػ التزاريذ 
 كالػصػؿ إلى حؿيقة العبلقة بيشيا كبيغ تػزيع الدكاف ، كفي الشياية سشعخض الشتائج التي تع التػصل إلييا :ػػ

كيمػ متخ مخبع تقخيبا مغ السشاشق الجبمية التي   1050تعتبخ مشصقة مدبلتو  كبسداحة إجسالية بمغت  ـ 1
 ضيخت بسطاىخ متبايشة في درجة االرتفاع كاالنحجار كبعس العػامل الصبيعية األخخػ .

) القربات ػ ضيخت بسشصقة الجراسة تجسعات حزخية تسثمت في السحبلت األربع السػجػدة بسخكد السجيشة  2
( إضافة لسحمة السعصغ حيث اتخحت ىحه السحبلت الجيات الذسالية كالػسصى كالتي تتسيد باستػاء الدصح 
في معطع مداحاتيا كاعتجاؿ مشاخيا كتػفخ معطع الخجمات التي لع تتػفخ بالسحبلت األخخػ حيث نست ىحه 

 التجسعات كأخحت تدحف عمى األراضي الدراعية السجاكرة ليا .

إف التػزيع الجغخافي الحالي لمدكاف الحؼ يترف بالتخكيد عمى جيات دكف غيخىا مغ السشصقة أدػ إلى ػ  3
ضيػر مذكمة الدحف الحزخؼ عمى األراضي الدراعية السجاكرة لمسخاكد الحزخية التي اتخحت مغ أكثخ 

تخجامات الحزخية قج الجيات استػاء مػاضع ليا ، فسغ تحميل بيانات الرػر الفزائية تبيغ أف مداحة االس
 ـ . 2001ىكتار سشة  1070.4ـ لترل إلى  1990ىكتار سشة 706.5تصػرت مغ 

ػ كذفت الجراسة السيجانية عغ نقز كتجني مدتػػ الخجمات الستعمقة بالصخؽ كالتعميع كالرحة كالكيخباء  4
زيادة عجد سكانيا كعجـ  كالياتف ، كقج ارجع معطع أفخاد مجتسع الجراسة الداكشيغ بالتجسعات الدكانية إلى

تػفيخ بعس مغ ىحه الخجمات مسا أدػ إلى عجـ التػافق ؼيسا بيشيا بالسشصقة ، كأيزا لعجـ تػفخ اإلمكانيات 
السصمػبة لتصػيخ ىحه الخجمات ، ككحلظ انعجاـ الريانة الجكرية ،أما الدبب الخئيدي في تجني مدتػػ 

ارتفاع التكمفة البلزمة لتػصيل كافة الخجمات إلييا خاصة  الخجمات في الجيات التي تتسيد بقمة الدكاف ىػ
 خجمات الكيخباء كالياتف .
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 قائسة السخاجع:

 ـ.2010ػػ  2006ػ اإلسقاشات الدكانية لمدكاف الميبييغ حدب الذعبيات كالسؤتسخات سابقا خبلؿ الفتخة  1

ية إلنذاء الخدانات العمػية لترخيف ػ الذخكة العامة لمسياه كالرخؼ الرحي ، فخع العسامخة ، دراسة ميجان2
 ـ . 2001السياه في السشصقة 

ػ السبخد ، مرصفى عبج الدبلـ  ، مشصقة العسامخة ، دراسة في جغخافيػػػة الدكػػػاف ، رسالة ماجدتيخ غيخ  3
  ـ.2004مشذػرة ، جامعة السخقب ، كمية اآلداب كالعمػـ قدع الجغخاؼيا ، 

 ـ.2000بلتو ػ شخكة بػؿ سيخفذ ػ مكتب السذاريع البمجيةػ السخصط الذامل لسشصقة مد 4

 ـ. 1999ػ السخكد الميبي لبلستذعار عغ بعج كعمػـ الفزاء ، شخابمذ ، ليبيا ،  5

ػ السيجؼ ،السيجؼ صالح ، التحميل السكاني لئلنتاج الدراعي كالحيػاني في مجيشة مدبلتو ، رسالة ماجدتيخ  6
 ـ.2004ية اآلداب كالعمػـ قدع الجغخاؼيا غيخ مشذػرة ، جامعة السخقب ،كم

ػ الييئة العامة لمسياه ، نتائج دراسات شخكة جفمي الفخندية ، محكخة غيخ مشذػرة ، الجساىيخية ، دكف  7
 تاريخ.

 ـ . 2004ػ مكتب الخجمات  الدراعة بسدبلتو ، الػضع السائي تقخيخ غيخ مشذػر 8

 ـ. 2003يخ مشذػرة  ، ػسكتب خجمات السخافق بسدبلتة  ، تقاريخ غ9

ػ بغ محسػد ، خالج رمزاف ، عجناف رشيج الجشجيل ، دراسة التخبة كالحقل ، مشذػرات جامعة شخابمذ ،  10
 ـ . 1984ليبيا، 

ػػ عميػاف ،اليادؼ عبج الدبلـ ، التحزخ كأثخه عمى استعساالت األرض بسجيشة مدبلتو ، رسالة دكتػراه  11
 ـ.2009كمية اآلداب قدع الجغخاؼيا ،  غيخ مشذػرة ، جامعة شخابذ  ،

 ـ . 2000ػ ليبيا ، مكتب خجمات السخافق  مدبلتو ، السخصط الذامل  12
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 ػ ليبيا ، مرمحة السداحة ، الخخيصة الصبػغخاؼية الخاصة بسشصقة مدبلتو . 13

 ػ ليبيا ، مرمحة التخصيط العسخاني ، مكتب التخصيط العسخاني ، مدبلتو . 14

السداحة ، الخخيصة الصبػغخاؼية ) قخية القميل ( ، السعجة مغ قبل مرمحة الخخائط لمجير ػ  مرمحة  15
 ـ. 1972ـ ، كعجلت بػاسصة شخكة بػؿ سيخفذ البػلشجية  1962األمخيكي 
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 الرحية في ليبيا ةالتػزيع السكاني لسخاكد الخجم

 

 د. ناجي عبجهللا الدناتي  

 بمذجامعة شخا كمية اآلداب/ 

 :مقجمو

تعج الخجمات الرحية مغ االساسيات السيسة ألؼ مجتسع فيي انعكاسا لسدتػػ معيذة الدكاف في ذلظ     
 كفاءة كمدتػػ  فييا، كالعامميغ تالسؤسدا ىحه بعجد الرحي السجاؿ في الجكلة تقجـ مجػ يقاسالسجتسع، ك 

 عالية، يتصمب الرحية بكفاءة كضائفو سعالسجت يؤدؼ كلكي .الدكاف احتياجات لتمبية الرحية الخجمة تقجيع
البمج اك االقميع اك السجيشة،  في الدكاف ككثافة يتبلءـ بذكل الرحية لمخجمات عادالً  مكانياً  تػزيعاً  األمخ
 عبلقة  ذات مغ خجمات تقجمو ما كذلظ الدكاف بحياة الرتباشيا العامة الرحة الخجمات دراسة اىسية كتأتي
 .فالدكا حاجات مع مباشخة

لحلظ عسمت معطع الجكؿ عمى تصػيخ خجماتيا الرحية لتقجـ خجمات افزل لدكانيا عغ شخيق تبشي     
 القخية، أك السجيشة أك اإلقميع أك في الجكلة الستػفخة كاإلمكانيات السػارد التخصيط الدميع الحؼ ييتع بجراسة كافة

كحيث اف الخجمات بسختمف  ػػ الخجمات.تحقيق التشسية الذاممة كتحديغ مدت ككضع الية الستخجاميا في
فقج سعت كافة الجكؿ لتػفيخ خجمات جيجة ككضع الخصط لسعالجة  انػاعيا اساسا لتصػر السجتسعات،

 اك بشية تحتيو كغيخىا. تعميسية، اك صحية، كانت خجمات الرعػبات التي تػاجييا سػاء

 رامعيا يعج الدكاف صحة كضساف ،خاضاالمك  األكبئة عمى كالديصخةالجيجة  الرحية الخجماتاف تػفخ     
 العامة الرحة مفيػـ كسيادة الفتاكة االكبئة عمى سيصختيا كمجػ تصػرىا مدتػػ  يعكذ حيثألؼ بمج  ميسا
 ( 1ا.)كحزاري اقتراديا تقجميا عمى ايجابيا يشعكذ مسا ابشائيا بيغ
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 كالحساية االقترادؼخار االستق في يداىعك  كاالجتساعية االقترادية التشسية ععيج الجيج يالرحفالػضع 
خاصة مع  الرحة، مغمتصػر  مدتػػ  عمى انداف كل كبالتالي تيجؼ بخامج التشسية الى اف يحرل ألبيئية
 مغ كاممة حالة ليذسل تعجاه بل  اختفاء االمخاض فحدب عمى قترخي عجي لعالحؼ  لرحة،ا مفيػـاتداع 
 .كالجدجؼ العقمي األداء

ػر كالتػزيع السكاني لمخجمات الرحية مغ السػضػعات التي ييتع بيا التخصيط اف دراسة كتحميل التص
الرحي بػية تصػيخىا كزيادة فعاليتيا كتيديخ الػصػؿ الييا، كإعادة تػزيعيا كتػفيخىا لخجمة غالبية الدكاف 

(2.) 

 :اليجف مغ الجراسة

لدكاف كالحؼ يختبط بتػزيعيا السكاني ما تقجمو مغ خجمات لكافة شخائح ا الرحية في الخجمات ألىسية نطًخا 
 كنػعا كسا الرحية الخجمات حجع فيالتصػر  عمى لمتعخؼ الجراسة ىحهكنػعية الخجمة التي تقجميا، تيجؼ 

كالسعاييخ  الدكاف حجععبلقتو بك  الرحية الخجماتخاكد لس السكاني التػزيع شبيعةالكذف عغ ك  ،في ليبيا
 .السعتسجة بالببلد تخصيصيةال

 :ج الستبعالسشي

استخجـ الباحث في ىحه الجراسة السشيج الػصفي لتتبع ضاىخة تصػر الخجمات الرحية كالسشيج الكسي في 
 تحميل التػزيع السكاني لسخاكد الخجمات التعميسية في ليبيا كعبلقتيا بالتػزيع السكاني لمدكاف.

 :مفيػم الخجمات الرحية

فخىا القصاعيغ العاـ كالخاص في مشصقة ما لتحقيق مشافع يقرج بالخجمات بذكل عاـ تمظ االنذصة التي يػ 
 ( 3مادية كغيخ مادية لمدكاف بيجؼ تحديغ مدتػػ معيذتيع.)

كتقجـ ىحه الخجمات عمى عجة مدتػيات مكانية )السدتػػ الػششي، مدتػػ االقميع التخصيصي، مدتػػ االقميع 
 مجيشة اك قخيو كتجسع سكشي بديط( الفخعي، مدتػؼ البمجيو، كمدتػػ التجسع العسخاني سػاء كاف
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مجسػعة األنذصة الرحية التي تيجؼ إلى كقاية السجتسع مغ السذكبلت الرحية اما الخجمات الرحية فيي 
عخؼ الخجمات الرحية بأنيا كافة الخجمات التي تقجـ إلشباع تكعبلج ىحه السذكبلت في حاؿ حجكثيا. ك 

عخؼ دارسكي كمتدنخ الخجمات الرحية بأنيا تجخل كسا  غبات صحية لصالبي الخجمة الرحية.ر حاجات أك 
السخض كالسػت السبكخ أك كقاية السجتسع  ػيسمخصط مغ جانب السجتسع ييجؼ إلى مكافحة األمخاض كتق

   (4).مشيسا

 كتقدع الخجمات الرحية الى قدسيغ:

 خجمات رعايو صحية: تخز رعاية االصحاء كتحريشيع مغ االمخاض السختمفة. ( أ

 عبلجية: تيتع بسعالجة االمخاض الدائجة كالسشتذخة كالتي تطيخ مغ فتخة الخخػ.الرحة ال ( ب

 ترشيف السخافق الرحية في ليبيا:

تتشػع الخجمات الرحية كفقا لجرجة التصػر االقترادؼ كاالجتساعي كالرحي لمسجتسع، فيي تختبط بشطاـ 
صشفت الخجمات الرحية في ليبيا شبقا كقج ( 5)الجكلة االقترادؼ كاإلدارؼ كدكر القصاعيغ العاـ كالخاص

 (6)كفقا لبلتي 2000لجليل معاييخ التخصيط العسخاني ليبيا لسخصط الجيل الثاني 
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 ( السعاييخ التخصيصية لمخجمات الرحية في ليبيا1ججول )

 اسخة / ندسو حجع الدكان السخجوميغ الخجمةمخكد  

 -- 5000 – 2000 وحجة رعاية صحية اساسية 1

 -- 30000 – 15000 مخكد صحي اساسي 2

 -- 60000 – 40000 عيادة مجسعة  3

سخيخ لكل الف  8-6 ندسو فاكثخ 30000 مدتذفى عام 4
 ندسو

 سخيخ لكل الف ندسو 2 150000مجف يديج عجد سكانيا عغ  مدتذفى تخرري 5

   15000 – 8000 صيجلية  6

 دليل معاييخ التخصيط العسخاني ليبيا.كالسحمية،  اإلقميسيةبالسخصصات  الخاصة الجارسات تقييع لجشةالسرجر: 

 

 :مشصقة الجراسة

تػنذ  بكع، كمغ الغخ 1820تقع ليبيا في كسط شساؿ افخيؿيا يحجىا مغ الذساؿ البحخ الستػسط بسدافة 
 25⁰، °10 بيغ خصي شػؿتقع ؽ مرخ كالدػداف، كمغ الجشػب تذاد كالشيجخ. كفمكيا خ ائخ، كمغ الذد كالج
 (.1خخيصو ). ²كع1.674.577شساال. تبمغ مداحتيا نحػ  30⁰، °20 دائختي عخضك ا، شخق

 

 

 



 
 

 

مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية   العدد التاسع             
                         

2020يونيو   

439 

 ( تػزيع السشاشق في ليبيا1خخيصة )

 

 2030السرجر: الييئة العامة لمتخصيط العسخاني، سياسة التشسية السكانية ليبيا      

 يايتدع مشاخ، كسيػؿ كاكدية، يغمب عمى مداحة ليبيا الرحخاء تتخمميا جباؿ في الذساؿ كالػسط كالجشػب
يغمب عمى الذخيط ك باالعتجاؿ في الخبيع كالخخيف كيسيل إلى الحخارة في الريف كالبخكدة في الذتاء، 

 .الداحمي مشاخ البحخ الستػسط، كالسشاخ الرحخاكؼ القارؼ في الجشػب أؼ بارد شتاء كحار صيفاً 

مممع في الػسط كالجشػب كتشجر  50يرل الى مممع في الذساؿ، ك  550-150معجؿ سقػط االمصار مابيغ 
الذخؾية تيب عمييا الخياح الذسالية الغخبية السسصخة كالخياح الذسالية االمصار في بعس السشاشق الجشػبية، 

 الجافة كرياح القبمي السحسمة بالحخارة مغ مشاشق الجشػب.
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لرالحة لمذخب في السشصقة الذسالية تعتسج الببلد عمى السياه الجػؼية كيػجج بيا عجد في كسيات السياه ا
حيث يتخكد الدكاف كالعسخاف بيشسا تتػفخ كسيات مغ السياه الجػؼية بالسشصقة الجشػبية حيث تقل كثافة الدكاف 

 كبالتالي سعة الدػؽ.

ككصل الى  2006ندسو عاـ  503230000، ثع الى 1995الى عاـ  1954تصػر عجد سكانيا مغ عاـ 
 . 2012لتقجيخات عاـ ندسو كفقا  602200000

 :في ليبيا  الػضع الرحيتصػر  اوال: 

مغ خبلؿ البيانات كاإلحرائيات الستػفخة يتزح اف الػضع الرحي في ليبيا كاف متجني خبلؿ العيج 
العثساني حيث انتذخت االمخاض الستػششة كالصاعػف كالججرؼ، فشأشات الحكػمة العثسانية السدتذفى 

، تع اسدػا 1850سخيخ عاـ  250سدتذفى السخكدؼ بصخابمذ حاليا، بدعة العدكخؼ الحؼ يقع مػقع ال
، كعجدا مغ السخاكد الرحية كصيجليتيغ بصخابمذ، كصيجليات اخخػ ببشغازؼ 1881مدتذفى السداجيغ عاـ 

 ( 7) .كالخسذ كمدبلتو تقجـ في خجمات لمسداجيغ

غيخ متػفخة بالذكل الكافي لخجمة  فقج كانت الخجمات الرحية 1911سشة مشح اما في العيج االيصالي 
الدكاف، فاستسخت امخاض الصاعػف كالججرؼ كالتيفػس مشتذخة في الببلد، فالسدتذفى الػحيج ىػ مدتذفى 

ستسائة سخيخ، بدعة ايسانػيل،  مدتذفى السمظ ؼيكتػرتع انذاء  1926كفي سشة سخيخ،   150البمجية بدعة 
تع  1939ضافة الى عجدا مغ دكر العبلج ببشغازؼ، كفي عاـ باإل، يتػفخ بو عجد مغ االقداـ التخررية

انذئ كجادك، ك  انذاء مدتذؽيات صغيخة بكل مغ سػؽ الجسعة، العديدية، صخماف، العجيبلت، زكاره،
ؤلمخاض لمدتذفى كسا انذئ دكف سغ العاشخة،  شفاؿالمدتػصف في مجيشة شخابمذ خاص بالشداء كا

كقج تع ، كاؼيةتقجميا ىحه السخاكد لع تكغ التي الخجمات الرحية اال اف الشفدية في مشصقة فذمػـ بصخابمذ، 
 .خبلؿ الحخب العالسية الثانية تجميخ عجد مشيا

 حيث بمغ عجد السدتذؽياتخاصة بعج اكتذاؼ الشفط بجأ التحدغ التجريجي  كباستقبلؿ ليبيا بجاية الخسديشيات
 42، كالى 1965سشة  38خ، كارتفع الى سخي (3565( مدتذفى تحػؼ )19) في نياية الخسديشيات

   .(2( ججكؿ )9)2012( مدتذفى عاـ 97ككصل العجد الى ) ،(8)1969مدتذفى سشة 
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 ( تصػر عجد السدتذفيات في ليبيا2ججول )

 عجد األسخة عجد السدتذفيات الدشة

1959 19 3565 

1962 21 3983 

1965 38 5151 

1969 42 6421 

2010 97 20689 

2012 97 20689 

2015 97 21889 

، الجليل 1998السرجر: تجسيع الباحث استشادا الى عبجالخؤكؼ بغ عامخ تصػر الػضع الرحي ليبيا،
 .2012االحرائي الرحي 

 (.1شكل ) 2012سخيخ عاـ  20689الى  1959عاـ  3565كقج تصػر عجد االسخة بالسدتذؽيات مغ 
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 2015الى  1959دتذفيات خبلل افتخة مغ ( تصػر عجد االسخة بالس1شكل )          

 

( كعبجالخؤكؼ بغ عامخ، تصػر الػضع 1السرجر: تجسيع الباحث استشادا الى بيانات الججكؿ)            
 .1998الرحي ليبيا، 

( التصػر الحؼ حرل في الخجمات الرحية في ليبيا فيتزح التصػر الػاضح في عجد 3كيبيغ الججكؿ )     
مدتذفى عاـ  42الى  1959مدتذفى عاـ  19لرحية حيث ارتفعت السدتذؽيات مغ مخاكد الخجمة ا

الى  1969، كارتفعت عجد العيادات السجسعة مغ عيادة كاحجة عاـ 2015مدتذفي عاـ  97، ثع الى 1969
مخكدا عاـ  535الى  1969مخاكد عاـ  5، بيشسا تصػرت السخاكد الرحية مغ 2015عيادة عاـ  37

( 10.)2015كحجة رعايو عاـ  820كحجة رعاية الى  445حجات الخعاية الرحية مغ ، كتصػرت ك 2015
 (.3ججكؿ )
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 ( تصػر عجد السخافق الرحية في ليبيا3ججول )

 2015 2010 1999 1969 السخفق الرحي

 97 97 83 42 السدتذفيػػػات

 37 37 40 1 عيػادات مجسعة

 535 535 163 5 مػػخاكد صحية

 820 820 931 445 كليةكحجات رعاية أ

 27 27 23 5 مخاكػػػػد درف 

،  1998تجسيع الباحث استشادا الى عبجالخؤكؼ بغ عامخ تصػر الػضع الرحي في ليبيا،السرجر:     
 ككزارة الرحة،  الجليل الدشػؼ االحرائي الرحي

 2015، 2012 لدشة          

ندسة مغ الدكاف يبلحع اف السعجؿ تحدغ خبلؿ  كمغ خبلؿ مخاجعة مؤشخ معجؿ عجد االسخة مقابل الف    
سخيخ مقابل الف ندسة عاـ  5.3سخيخ لكل الف ندسة ككصل الى  3.6حيث كاف  1969الفتخة مغ 

كذلظ نتيجة لديادة عجد الدكاف كلػجػد عجد  2012سخيخ مقابل الف ندسة عاـ  3.5، ثع تخاجع الى 1985
نقز في الخجمات كالعشاصخ البذخية في عجدا مشيا ججكؿ مغ السدتذؽيات خارج الخجمة ألسباب امشية ك 

(4   .) 
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 ( معجل عجد االسخة مقابل الف ندسة مغ الدكان4ججول )

 / ألف مغ الدكانسخيخ العجد الدشة

1969 6421 3.6 

1975 10080 4.3 

1985 19862 5.3 

2010 20689 4.0 

2012 20689 3.3 

2015 20689 3.3 

،  1998: تجسيع الباحث استشادا الى عبجالخؤكؼ بغ عامخ تصػر الػصع الرحي ليبيا،السرجر          
 كزارة الرحة

 .2015، 2012الجليل الدشػؼ االحرائي الرحي لدشة                

 97اف عجد السدتذؽيات بمغت عجد  2015ىحا كقج بيشت االحرائيات الرادرة عغ كزارة الرحة لدشة 
مدتذفى  32مدتذفى عاـ  21مدتذفى مخكدؼ، ك 18دتذفى تخرري، كم 26مدتذفى مػزعة عمى 

  (.5)سخيخ بسدتذؽيات مقفمة ججكؿ  842سخيخا مشيا عجد  20689قخكؼ، بمغ عجد اسختيا 

 2015( التػزيع الشػعي لمسدتذفيات في ليبيا لدشة 5ججول )        

 ع االسخة مجسػع ـ قخكية ـ عامة ـ مخكدية ـ تخررية الشػع

 20689 97 32 21 18 26 العجد

 .2015، 2012السرجر: كزارة الرحة ليبيا، الجليل الدشػؼ االحرائي الرحي لدشة      
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 820عيادة اسشاف مخكدية كعج  15مخكد صحي كعجد  535عيادة، ك 37كسا بمغ عجد العيادات السجسعة 
 (. 6كحجة رعاية صحية مػزعة عمى ثبلثة اصشاؼ ججكؿ )

 2015لشػعي لمخجمات الرحية العامة ( التػزيع ا6ججول )

فخكع ـ 
مكافحة 
 االمخاض

 العيادات
 السجسعة

 السخاكد

 الرحية

عيادات 
 االسشاف

 السخكدية

 كحجات الخعاية الرحية

 كحجات ج كحجات ب ا كحجات حجخ صحي

27 37 535 15 17 86 591 143 

  2015ألسرجر: كزارة الرحة الجليل االحرائي الرحي لدشة 

 (   2( كسا ىػ مبيغ بالذكل )10الى عجد مغ السخافق الرحية بالقصاع الخاص) اضافة

 .2010( التػزيع الشػعي لسخاكد الخجمات الرحية بالقصاع الخاص لدشة 2شكل )

  

 113ص  2013السرجر: كزارة الرحة، الجليل االحرائي الرحي لدشة            
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 حية في ليبياثانيا: التػزيع السكاني لسخاكد الخجمات الر

يقرج بالتػزيع السكاني تػزيع السخاكد صحيو، العيادات، السدتذؽيات كباقي الػحجات الرحية عمى مشاشق 
جغخاؼية مختمفة خبلؿ فتخات زمشية محجدة، كفي ىحا االشار يقرج بو التػزيع الجغخافي عمى مختمف مشاشق 

 ليبيا.

الخجمات الرحية في ليبيا مػزعة عمى كافة مشاشق  مغ خبلؿ البيانات الستػفخة عغ قصاع الرحة يتزح اف
الببلد حيث لػحع التشاسق بيغ تػزيع العيادات السجسعة كعيادات االسشاف السخكدية كالتػزيع الجغخافي لمدكاف 

ق ذات الكثافات الدكانية العالية، اما كحجات الخعاية فقج ارتبصت بالسداحة شفي الببلد فقج تخكدت بالسشا
عجد التجسعات الدكانية بالسشصقة، كالحجخ الرحي ارتبط بالسشاشق الحجكدية كالسشافح البخية الجغخاؼية ك 

 (. 7كالجػية كالبحخية ججكؿ )

 2015( التػزيع السكاني لمدكان ومخافق الخعاية الرحية االولية في ليبيا لدشة 7ججول )

 السشصقة
 الدكان

% 

 عيادات
 مجسعة

 مخاكد

 صحية

عيادات 
 اسشان

 مخكدية

 لتػزيع السكاني لػحجات الخعاية الرحيةا

حجخ 
 صحي

 وحجات ج وحجات ب وحجات ا

 4 35 0 1 3 53 11 18.6 شخابمذ

 1 38 0 2 1 27 6 11.5 بشغازؼ 

 4 23 2 1 1 37 4 9.6 مرخاتو

 0 84 0 1 0 49 2 7.7 السخقب

 11 67 3 1 0 39 0 7.7 الجفاره

 82 28 17 0 0 30 1 5.4 ج الغخبي
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 3 41 6 0 1 7 2 5.1 اكيةالد 

 1 35 0 2 3 45 1 5.1 ـ الغخبية

ج 
 االخزخ

3.6 3 17 1 0 1 39 0 

 2 35 6 0 0 37 0 3.3 السخج

 0 12 0 1 1 41 2 2.9 درنو

 2 42 0 2 1 18 1 2.8 شبخؽ 

 0 3 0 0 1 18 1 2.6 اججابيا

 3 11 15 0 1 11 1 2.5 سخت

 3 13 0 0 1 8 1 2.3 سبيا

 3 14 6 2 0 18 0 1.7 نالػت

 1 25 8 1 0 17 1 1.4 مخزؽ 

 20 12 10 0 0 23 0 1.4 الذاشئ 

 0 16 8 0 0 12 0 1.3 اكبارؼ 

 0 3 4 0 0 5 0 1.2 الجفخة

 3 1 0 3 0 9 0 1.1 الكفخه

 0 18 0 0 0 7 0 0.7 الػاحات
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 0 6 0 0 0 7 0 0.5 غات

 143 591 86 17 15 535 37 100 السجسػع

 2015رحة الجليل االحرائي الرحي لدشة ألسرجر: كزارة ال

( التػزيع السكاني الشدبي لمدكاف كالسدتذؽيات كاآلسخة عمى السشاشق السختمفة، حيث يبلحع 8كيبيغ الججكؿ )
 تبايغ كاضح في التػزيع الشدبي لمسدتذؽيات كالدكاف.   

 سخة( التػزيع الشدبي السكاني لمدكان وعبلقتو بتػزيع السدتذفيات واأل8ججول )

 % عجد الدكاف السشصقة
عجد 

 السدتذؽيات
 % عجد االسخة %

 31.4 6497 15.4 15 18.6 1110 شخابمذ

 17.6 3645 15.4 15 11.5 681 بشغازؼ 

 6.6 1360 6.2 6 9.6 567 مرخاتو

 4.2 864 6.2 6 7.7 457 السخقب

 1.9 402 2.1 2 7.7 454 الجفاره

 5.4 1110 9.3 9 5.4 322 الجبل الغخبي

 3.0 616 2.1 2 5.1 302 الداكية

 4.1 843 5.1 5 5.1 300 سشصقو الغخبيةال

 1.7 632 4.1 3 3.6 216 الجبل االخزخ
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 2.9 615 4.1 4 3.3 194 السخج

 3.6 752 3.1 4 2.9 173 درنو

 2.6 540 3.1 3 2.8 169 شبخؽ 

 1.7 342 1.0 2 2.6 154 اججابيا

 1.4 283 2.1 2 2.5 149 سخت

 2.6 540 2.1 2 2.3 133 سبيا

 2.7 552 5.1 5 1.7 101 نالػت

 0.9 180 2.1 2 1.4 81 مخزؽ 

 0.9 180 2.1 2 1.4 81 كادؼ الذاشئ

 0.6 120 1.0 1 1.3 79 اكبارؼ 

 0.9 196 2.1 2 1.2 71 الجفخة

 0.9 180 2.1 2 1.1 64 الكفخه

 0.3 60 2.1 2 0.7 41 الػاحات

 0.6 120  0.5 1 0.5 32 غات

 100 20689 100 97 100 5992 سجسػعال

 .  2012السرجر: اعجاد الباحث استشادا الى كزارة الرحة الجليل االحرائي الرحي لدشة 

% مغ اجسالي 15.4فقج تخكدت السدتذؽيات بسجيشتي شخابمذ كبشغازؼ حيث تداكػ نريبيسا الحؼ شكل 
% مغ اجسالي عجد سكاف ليبيا، 18.6السدتذؽيات في ليبيا لكل مجيشة، في حيغ كاف نريب شخابمذ 
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، اما في عجد االسخة 2012% مغ اجسالي عجد سكاف ليبيا كفقا لتقجيخات الدكاف لعاـ 11.5كنريب بشغازؼ 
. اما مشصقة 2012% مغ اجساؿ عجد االسخة في ليبيا لدشة 17.6.% كبشغازؼ 31فقج كاف نريب شخابمذ 

% مغ اجسالي عجد سكاف 1.7بيشسا مثل عجد سكانيا  %5نالػت فقج ارتفع نريبيا مغ السدتذؽيات الى 
% بيشسا كاف 8%. كفي السقابل شكل عجد سكاف الجفاره 2.7ككاف نريبيا مغ االسخة  2012الببلد لدشة 

% كىػ ما ال يتػافق مع نريبيا مغ الدكاف. ككحا الحاؿ 1.9% كاآلسخة 2.1نريبيا مغ السدتذؽيات 
%، 3% كمغ االسخة 2.1% ككاف نريبيا مغ السدتذؽيات 5.1سكانيا  بالشدبة لسشصقة الداكية التي مثل

كنفذ الحاؿ بالشدبة لمجبل االخزخ، كمرخاتو، كالسخقب، التي يفػؽ نريبيا مغ الدكاف نريبيا مغ 
السدتذؽيات، االمخ الحؼ تختب عميو ارتفاع نريب الدخيخ مغ الدكاف كبالتالي شكبل عجدا كاضحا في معجؿ 

سخيخ مقابل كل الف مغ الدكاف، مسا ساىع في عجـ تػفخ اسخة لتغصية  3.5كصل الى  سكاف سخيخ الحؼ
احتياجات السخضي في العجيج مغ السشاشق. كمغ ثع يتصمب االمخ التػازف بيغ تػزيع الدكاف كتػزيع 

يع ( يبيغ التػز 3السدتذؽيات كعجد االسخة باعتبار اف تػزيع االخيخة يعتسج عمى حجػـ الدكاف. كالذكل )
 السكاني الحالي لمسدتذؽيات عمى مختمف مشاشق ليبيا.
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 ( التػزيع السكاني لمسدتذفيات في السشاشق الميبية3شكل )

  

 2012السرجر: اعجاد الباحث استشادا الى بيانات الجليل االحرائي الرحي لدشة  

 

حتياج الفعمي مغ االسخة بكل مشصقة ( التػزيع السكاني لمدكاف كالسدتذؽيات كاآلسخة، كاال9كيبيغ الججكؿ )
كفقا لمسعاييخ التخصيصية السعتسجة في ليبيا، ككحلظ تحجيج العجد السصمػب تػفيخه مغ االسخة ليتشاسب مع الحج 

( سخيخ لكل الف ندسو. كقج تع احتداب ذلظ كفق الحج االدنى لسعيار 8-6االدنى لمسعيار التخصيصي )
ندسو(،  167و( أؼ اف نريب الدخيخ مغ الدكاف يكػف حػالي )ندس 1000اسخه لكل  6سخيخ/سكاف )

االمخ الحؼ يتصمب مخاعاة التػزيع السكاني لمدكاف في الخصط السدتقبمية باعتبار اف الخجمات الرحية 
تحدب عمى اساس حجػـ الدكاف. ىحا كقج تع تحجد االحتياج مغ االسخة بالسدتذؽيات في كل مشصقة كفقا 

عيار التخصيصي السعتسج في ليبيا لمخجمات الرحية. كالحؼ تع احتدابو عسميا بقدسة عجد لمحج االدنى مغ الس
ندسو نريب الدخيخ مغ الدكاف، حيث بمغ اجسالي االسخة السصمػبة كفقا  167سكاف كل مشصقة عمى 
سخيخا متػفخة بشفذ الدشة بالسدتذؽيات  20689سخيخ مقابل  35461، 2012لتقجيخات الدكاف لدشة 

سخيخ في ليبيا مػزعة عمى مختمف السشاشق، يخرع مشيا عجد  14772مة، أؼ اف االمخ يتصمب اضافة العا
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سخيخا  2088. باالضافة الى عجد 2015مدتذفى صغيخ تع استحجاثيا عاـ  71سخيخ مػزعة عمى  1200
ا سخيخا ججيج 11.484بسرحات خاصة، كبالتالي فاف قصاع الرحة في ليبيا يحتاج الى اضافة عجد 

 ليتصابق كالحج االدنى لمسعاييخ التخصيصية مغ االسخة السصمػبة. 

 2012( التػزيع السكاني لآلسخة والدكان في ليبيا واالحتياج الفعمي مغ اآلسخة لدشة 9ججول )

       
 البــــيان

 

 السشصقة

 عجد السدتذفيات

 عجد 

 اآلسخة

 
الدكاف 
باأللف

* 

سخيخ/ 
آسخه  كاجبو  الدكاف

كفق 
 **السعيار

سخه آ
مصمػب 
تخرر تػفيخىا

 ؼ
 مجسػع قخكؼ  عاـ مخكدؼ 

 472 1012 313 169 540 3 2 1 0 0 بخؽ ش

 284 1036 230 173 752 4 2 0 1 1 اخزخجبل 

 661 1293 342 216 632 3 2 0 1 0 درنو

 457 1162 315 194 615 4 3 1 0 0 السخج

 433 4078 187 681 3645 15 2 0 3 10 بشغازؼ 

 186 246 683 41 60 1 0 1 0 0 حاتالػا

 580 922 450 154 342 2 1 0 1 0 اججابيا

 203 383 355 64 180 2 1 1 0 0 الكفخه

 609 892 526 149 283 2 1 0 1 0 سخت

 229 425 362 71 196 2 1 1 0 0 الجفخة



 
 

 

مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية   العدد التاسع             
                         

2020يونيو   

453 

 2035 3395 417 567 1360 6 1 1 2 2 مرخاتو

 1873 2737 529 457 864 6 3 2 1 0 السخقب

 96 6593 169 1101 6497 15 0 1 4 10 شخابمذ

 2317 2719 1129 454 402 2 0 0 0 2 الجفاره

 818 1928 290 322 1110 9 6 2 1 0 جبل غخبي

 1192 1808 490 302 616 2 0 1 1 0 الداكية

 953 1796 356 300 843 5 0 3 1 1 ـ. الغخبية

 53 605 183 101 552 5 3 2 0 0 نالػت

 256 796 246 133 540 2 1 0 1 0 سبيا

 245 485 450 81 240 2 1 1 0 0 كادؼ شاشئ

 305 485 450 81 180 2 1 1 0 0 مخزؽ 

 353 473 658 79 120 1 0 1 0 0 اكبارؼ 

 72 192 267 32 120 1 0 1 0 0 غات

 السجسػع
26 18 21 32 97 

2068
9 

5922 286 35461 
1477

2 

 ، كزارة الرحة.2012الى التقخيخ االحرائي الدشػؼ  السرجر: تجسيع الباحث استشادا

  2006* تقجيخات الدكاف كفق معجؿ الديادة الػارد في نتائج تعجاد اعاـ 

 ندسو لمدخيخ الػاحج كحج ادنى.      167= 1000/6ندسو.         1000اسخه: 6** احتدب السعجؿ 
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 :ثانيا: التػزيع السكاني لمعامميغ في القصاع الرحي

لعجـ كجػد تػفخ السباني كالتجييدات فقط بل ايزا دائسا لعجـ في كفاءة الخجمات الرحية ال يعدػ  العجد
خبلؿ كمغ خبلؿ التتبع التاريخي لميبيا يتزح انو لع تؤسذ شبية افزل،  اتكػادر شبية مؤىمة لتقجيع خجم

 1960 باء في ليبيا سشةالبيانات الى اف عجد االش تذيخ، ك ةصبيال اتخررلمتاالحتبلؿ االيصالي مجارس 
التعاقج مع  كبالتالي اعتسجت الحكػمة الميبية بعج تأسيديا عمىاشباء ليبييغ،  5شبيبا مشيع  152بمغ 

اضافة ، 1971افتتاح كمية الصب سشة السعاىج ك  العشاصخ الصبية كالصبية السداعجة مغ الخارج. كقج تع انذاء
( التصػر 4( كالذكل )10كيبيغ الججكؿ )، ية بالخارجرلتخرخخيجي تمظ السؤسدات لمجراسة اإلى ايفاد 

 .2015الي  1980الدخيع في العامميغ بسخافق الخجمات الرحية العامة خبلؿ الفتخة مغ 

 2015-1980( تصػر السػارد البذخية بقصاع الرحة في ليبيا 10ججول )

 التخرز     

 

 الدشة

اشباء  اشباء 
 اسشان

فشييغ  صيادلو
 صحييغ

تسخيس 
 ببلتوقا

 السجسػع

1980 3951 320 85 2074 13029 190459 

1989 5687 471 575 5841 19529 320103 

1999 6676 420 722 6815 22951 370584 

2010 11323 3176 1101 16640 40926 730166 

2012 11453 3080 1162 20212 39665 1100396 

2013 11907 3091 1182 20477 39630 1120762 

2015 12390 3119 1361 20919 40768 1150633 

 2015، 2013، 2012السرجر: كزارة الرحة، الجليل االحرائي الرحي لدشة 
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 2015-1980( تصػر عجد االشباء والريادلة والفشييغ والسسخضيغ 4شكل )

 

 .10السرجر: بيانات الججكؿ 

 .2015كاف العسل لدشة ( تػزيع القػػ العاممة بقصاع الرحة في ليبيا حدب م11كيبيغ الججكؿ )

 حدب مكان العسل 2015( القػى العاممة بقصاع الرحة في ليبيا سشة 11ججول )

 التخرز

 

 مكان العسل

اشباء  اشباء
 اسشان

فشييغ  صيادلو
 صحييغ

تسخيس 
 وقاببلت

اجاره 
 السجسػع وخجمات

 530159 17299 18132 7453 744 174 9357 بالسدتذؽيات

 620474 19777 22636 13466 617 2945 3033 السخافق االخخػ 

 1150633 37076 40768 20919 1361 3119 12390 السجسػع

 2015السرجر: كزارة الرحة، التقخيخ االحرائي الرحي لدشة 
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 رابعا/ السؤشخات الرحية

 ىي مجسػعة مغ الخرائز الؿياسية السرسسة لػصف جانب معيغ مغ الرحة اك اداء الشطاـ الرحي.

 :لسؤشخات الرحيةوضائف ا

 مخاؾبة الػضع الرحي عمى كافة السدتػيات. .1

 تقييع اداء الخجمات الرحية. .2

 ؾياس مجػ كفاية الخجمات الرحية. .3

 تػفيخ البيانات البلزمة لمتخصيط الرحي كالتػجيو االمثل لمسػارد. .4

 تحجيج االحتياجات الرحية مباني، تجييدات، مػارد بذخية. .5

( يتزح كجػد 12لمرحة في ليبيا عمى كاقع مخاكد الخجمات الرحية ججكؿ )كبتصبيق السعاييخ التخصيصية  
سخيخ  8-6ندسو، في حيغ حجدىا السعيار مابيغ  1000سخيخ لكل  3.3عجد في عجد االسخة التي تسثل 

لكل الف ندسو، كأيزا عجد في كحجات الخعاية الرحية التي حجدىا السعيار بػحجة رعاية صحية لكل حجع 
ندسو، كسا يتزح العجد  7.617ندسو بيشسا يذيخ الػاقع الى كحجه رعاية لكل 5000-2000غ سكاني ما بي

الف بيغ الػاقع  60-40ايزا في عجد العيادات السجسعة التي حجدىا السعيار بعيادة لكل تجسع ما بيغ 
ندسو مسا يذكل تداحع كبالتالي نقز في  25.562ندسو اؼ بػجػد نقز لعجد  85.562عيادة لكل 

 لخجمات الرحية،ا

 11.675اما السخاكد الرحية فيتزح كجػد فائس في الخجمة حيث يبيغ كاقع الحاؿ بػجػد مخكد لكل 
الف ندسو فيتزح العجد  30-15ندسة بيشسا حجدىا السعيار التخصيصي الميبي بسخكد لكل تجسع بيغ 

ذؽيات بػجػد مدتذفى لكل الػاضح في الخجمات السقجمة ليحا الشسط مغ السخاكد، كقج بيغ كاقع السدت
الف ندسو فأكثخ كمدتذفى تخرري لمسجف  30ندسو في حيغ حجدىا السعيار بسدتذفى عاـ لكل 64.752

الف ندسو،  90الف ندسو، كاذا ما احتدبشا متػسط الدكاف لمسدتذفى لكاف  150التي يديج عجد سكانيا عغ 
 .   فيتزح كجػد عجد نػعي رغع انيا مقبػلة الى حج ما
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 ( مؤشخات مخاكد الخجمات الرحية وعبلقتيا بالسعاييخ التخصيصية12ل )ججو

 الحالة السعجل التخصيصي السعجل الحالي العجد السؤشخ

 اسخه
20689 

سخيخ/الف  303
 ندسو

 عجد سخيخ/الف شخز 6-8

 عجد الف ندسو 5-2كحجه لكل  ندسو 70617 820 كحجات رعاية اساسية

 عيادات مجسعة
 ندسو 850562 73

الف  60-40يادة لكل ع
 ندسو

 عجد

 ايجابي الف ندسو 30-15مخكد لكل  ندسو 110675 535 مخكد صحي اساسي

 مقبػؿ الف ندسو 150-30 ندسو 640752 97 مدتذؽيات

  الف ندسو 15-8   صيجليات

 ايجابي  1000:1 /الف ندسو 2.0 12390 اشباء بذخييغ

 السرجر: عسل الباحث  

ندسو مع بعس الجكؿ العخبية يتزح اف ليبيا تعج مغ  10.000ت الرحية مقابل كبسقارنة كاقع السؤشخا
افزل السؤشخات ؼيسا يتعمق بالسشذات الرحية كاآلسخة كمخاكد الخعاية الرحية، اما ؼيسا يتعمق بسؤشخات 

 السػارد البذخية فقج تحرمت االردف مغ افزل مؤشخات بيغ الجكؿ العخبية الػاردة بالججكؿ ؼيسا يتعمق
باألشباء البذخييغ كاشباء االسشاف كالريادلة، بيشسا كقعت ليبيا في السختبة الثانية في مؤشخات اشباء االسشاف 

كالريادلة، كحرمت عمى السختبة االكلى مغ بيغ الجكؿ الدت في عجد السسخضيغ كالقاببلت كاآلسخة مقابل 
 (13كل عذخة آالؼ مغ الدكاف. ججكؿ )

 



 
 

 

مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية   العدد التاسع             
                         

2020يونيو   

458 

 ندسو ببعس الجول 10.000حية لكل ( السؤشخات الر13ججول )

 السؤشخ

 البمج

اسخه 
 مدتذؽيات

كحجات 
 رعاية

اشباء 
 بذخييغ

اشباء 
 اسشاف

 صيادلة
مسخضيغ 
 كقاببلت

 9.1 2.7 1.3 6.1 0.9 11.0 السغخب

 43.7 3.1 2.1 12.3 1.9 21.8 تػنذ

 66 6 5 20 2.3 33.0 ليبيا

 15.4 3.2 1.8 11.3 0.6 15.6 مرخ

 43.7 12.6 9.8 25.5 2.3 18.9 االردف

 47.4 5.1 3.5 24.4 0.7 26.5 الدعػدية

 السرجر: عسل الباحث استشادا الى احرائيات مشطسة الرحة الجكلية       

 :الشتائج

 شيجت الخجمات الرحية في ليبيا تصػرا سخيعا بعج اكتذاؼ الشفط عجديا كمكانيا. 1

ي ليبيا مقبػؿ الى حج ما إال انو ال يتػافق يتزح اف التػزيع السكاني لمخجمات الرحية العامة ف 2
 كالتػزيع السكاني لمدكاف.  

رغع اف مذاركة القصاع الخاص في مجاؿ الرحة بجأت متأخخة إال انو ساىع مداىسة مقبػلة في  3
 تصػيخ قصاع الرحة.

ار يبلحع اف التػزيع السكاني لمسدتذؽيات مقبػؿ ندبيًا، إال اف عجد االسخة غيخ كاؼ كفقا لمسعي 4
 التخصيصي السعتسج في ليبيا.
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 مشاشق في ليبيا ال تتػفخ بيا عيادات مجسعة.  10اتزح كجػد عجد  5

لػحع التصػر الكسي لمسػارد البذخية بقصاع الرحة في مختمف التخررات إال اف الغالبية تتخكد  6
 بالسجف الكبخػ.

د الكسي في مخافق الخعاية بتصبيق السعاييخ التخصيصية السعتسجة لقصاع الرحة في ليبيا يتزح العج 7
 الرحية االساسية كالعيادات السجسعة كاآلسخة.

بسقارنة السؤشخات الرحية في ليبيا ببعس دكؿ الجػار يتزح انيا تحتل مػقعا جيجا خاصة ؼيسا  8
يتعمق بالسشذات كالسػارد البذخية في قصاع الرحة، كرغع ذلظ الزالت تعاني مغ ضعف في مجاؿ 

 الرحية. جػدة كإدارة الخجمات

 التػصيات:

 مغ خبلؿ ما تػصمت لو الجراسة مغ نتائج يسكغ صياغة التػصيات االتية:

 اعجاد خصة لمتػزيع السكاني لمخجمات الرحية بسا يتػافق كمعاييخ الكثافة كالسدافة لميبيا. .1

 سجة.اعادة الشطخ في التختيب اليخمي لسخاكد الخجمات الرحية بسا يتسذى كالسعاييخ التخصيصية السعت .2

 تػفيخ التجييدات االزمة لسخاكد الخجمات الرحية لتؤدؼ دكرىا لخجمة الدكاف. عمى تػفيخ الخجامات  .3

 رفع كفاءة مخاكد الخجمات الرحية مغ حيث تػفيخ الكػادر البذخية البلزمة الداء مياميا. .4
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 :السخاجع

 في اسةر د السجف اتخجم ،)(الجسيمي سمساف كاضع كرياض عمي عبج كمحدغ الصيف ـيعا خ با بذيخ (1
  .التشسػية اؼيةخ الجغ

2) Joseph. A.E &  Philips, D.R )1984(2 Geographical perspectives on Health 
care delivery, Accessibility and utilization;  London: Harper and rew Ltd. 

 2011غشيع، معاييخ التخصيط، دار صفاء لمتذخ.عساف،  )عثساف دمحم( 3

( ادارة جػدة الخجمات الرحية السفاـيع كالحمػؿ، مكتبة الفبلح لمشذخ 2008) ػض خمف العشدؼ ع( 4
 كالتػزيع. 

(  البيئة كصحة االنداف في الجغخاؼيا الصبية، مؤسدة شباب الجامعة، 2002عبجالعديد شخيح شخؼ )( 5
 االسكشجرية.

دليل معاييخ التخصيط العسخاني ليبيا ة، كالسحمي بالسخصصات اإلقميسية الخاصة الجارسات تقييع لجشة(  6
1980. 

 ( السجتسع العخبي الميبي في العيج العثساني. الجار العخبية لمكتاب.1998بذيخ بغ مػسى ) (7

 ، دار الكتاب بشغازؼ.( تصػر الػضع الرحي في ليبيا1998( بغ عامخ، عبجالخكؤؼ )8

 .2012الرحي لدشة ( الجليل الدشػؼ االحرائي 2012كزارة الرحة ليبيا )( 9

 . 2015( الجليل االحرائي الدشػؼ الرحي لدشة 2015( كزارة الرحة ليبيا )10
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 دور السؤسدات التعميسية في تحقيق األمغ البيئي

 

 عبجالباسط إبخاليع السذاطالجكتػر/ 

 كمية اآلداب \جامعة شخابمذ 

 قدع الجغخافيا ونطع السعمػمات الجغخافية

 مقجمة :

يحػيو مغ عشاصخ لرالح اإلنداف إال اف تجخل االنداف في كيؽية  عد كجل الكػف كماخمق هللا    
االستغبلؿ كصػال الى اغخاض مادية جعل ىحه الشعع تتحػؿ تجريجيا الى نقع كتكػف احجػ السدببات في 

ا َأنَفُقػْا َلْع ُيْدِخُفػْا تعكيخ صفػ الحياة لغخض االستفادة السحجكدة لبعس البذخ ، قاؿ هللا تعالى : )) َكالَِّحيَغ ِإذَ 
[  ثع قاؿ سبحانو كتعالى )) َكاَل ُتْفِدُجكْا ِفي اأْلَْرِض َبْعَج  67 \َكَلْع َيْقُتُخكْا َكَكاَف َبْيَغ َذِلَظ َقَػاًما ((] الفخقاف 

َغ اْلُسْحِدِشيغَ 'ِإْصَمػ [   إال اف ميدة البذخ  56\] األعخاؼ  (( ػِحَيا َكاْدُعػُه َخْػًفا َكَشْسًعا ِإفَّ َرْحَسَت هللِا َقِخيٌب مِّ
يتعخفػف عمى السذكمة اال بعج كقػعيا بالخغع مغ اإلدعاءات الشطخية بالسعخفة كالتحميل  تقخيبا كبرفة عامة ال

يجػز التعسيع كمغ كجية نطخؼ اذا االساس ضعيف فاف الشتيجة  كالتحخيع في ذلظ مغ الجانب الجيشي كىشا ال
 يخ مخضية .ستكػف حتسا اضعف كغ

ىػ متعارض مع  كمغ ىحا السشصمق جاءت فكخة الجراسة كىي اسذ بشاء االنداف مغ االساس عمى ما     
نأتي بججيج بل كيؽية ايراؿ ما اندلو هللا عد كجل في كتابو  مدألة بقاءه في ىحا الكػف خرػصا كنحغ ال

قجـ اصبح البحث كاجب في الصخؽ السثمى ت سيحجث لشا في حالة عجـ التقيج بحلظ  كبشاء عمى ما الكخيع كما
لحلظ كلعل الجانب التعميسي ىػ األساس كتقريخه في ايراؿ ىحه االفكار كالسعمػمات مشح الصفػلة كايزاح 
ماسيحجث في حالة عجـ االلتداـ سػاء في الجانب الحياتي اك في الجانب الجيشي ، فالسشاىج التعميسية كعمى 

يتعمق بحياة االنداف ككيؽية تصػيخىا كلكل مشيع نجج دالالت كاضحة في جسيع السدتػيات متزسشة كل ما
 القخآف الكخيع ؼيسا يتعمق بحيثياتو ككيؽية التفاعل معيا كالسذاكل التي ستحجث جخاء السخالفة .
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 مذكمة الجراسة 

لكػف كلعل لقج اثبتت العجيج مغ الجراسات العمسية الحجيثة بأف الخصخ بات محجقا ييجد جسيع أجداء ا    
السذكمة الستدايجة يػما بعج يػـ كضاىخة لمعياف ىي مذكمة التمػث البيئي كاثارىا الػاضحة  سػاء في الجانب 

 الصبيعي اك البذخؼ .

كلعل الجانب الخئيدي في زيادة ىحه السذكمة كتفاقسيا ىػ عجـ دراية اإلنداف كىشا التحجث عغ الجكؿ    
فعمو قبل حجكث السذكمة ايزا بالخغع مغ التدامو الطاىخ ديشيا اال انو ي العخبية مباشخة بسخاشخ ذلظ كما

السذكمة القائسة في ليبيا كخرػصا عمى  يخالف ما أمخ هللا بو دكف فيع كمعخفة بحلظ كمغ ىشا يسكغ حرخ
 الشحػ  اآلتي :

عشى عجـ كجػد التقريخ الػاضح في الجانب التعميسي كايراؿ ىحه الفكخة لجػ الصالب مشح الرغخ أؼ بس -1
 مادة تختز بالجانب البيئي .

بالخغع مغ كجػد مادة التخبية اإلسبلمية لجسيع مخاحل التعميع االساسي كالستػسط كىي االساس في  -2
اضيار الجانب الرحيح مغ كجية نطخ اسبلمية اال اف خط سيخ مشاىجيا يكاد يكػف في اتجاه كاحج بسعشى 

كغ اف يكػف احج محاكر ىحه السادة ذلظ الف كل مخالفة تقابميا اية كخيسة اف التقريخ في التعامل البيئي  يس
 في القخاف الكخيع كيتجرج ذلظ كفقا لعسخ الصالب .

تقريخ الجيات العامة األخخػ كالستعمقة بتعميع الكبار في ايراؿ ىحه الفكخة خرػصا السداجج  -4
 ظ .كالجانب االعبلمي كعجـ الداـ الجيات الرشاعية لئللتداـ بحل
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  :فمدفة ونطخية األمغ الػقائي

اف السفيػـ العاـ لجػ جسيع الشاس لسفيػـ األمغ الػقائي ىػ مياجسة الخرع السعارض قبل الػصػؿ      
الى ىجفو كعمى ىحا األساس فإف السعاييخ التي تحكع االمغ الػقائي ىي معاييخ افتخاضية حدب كجية نطخ 

العاـ بيغ األزمة كالسذكمة أك الكارثة كقج عخؼ العجيج مغ العمساء  السفتخض ايزا ىشاؾ خمط في السفيػـ
 مفيػـ األزمة :

يؤدؼ الى تشذيط عجـ  لؤلحجاثمحمل سياسي ( األزمة ىي تجاعي سخيع  -. تعخيف ) ادراف بػنج 1
 .(1) في الشطاـ الجكلي اك ندفو االستقخار

ي مخحمة ما الى تحػؿ ججرؼ في شبيعة ىحه . تعخيف ) كػراؿ بيل ( األزمة ىي كصػؿ عشاصخ الرخاع ف2
 . (2)العبلقة 

يث اف السذكمة ىي تعارض في الشتائج ف ىشاؾ فخؽ بيغ السذكمة كاألزمة حاال اف الػاقع يفخض بأ    
 كنقز  في األدلة تؤدؼ إلى حالة عجـ التػازف مسا يؤدؼ إلى اعاقة في التفكيخ كحجكث الكارثة .

بيغ األزمة كالسذكمة أك الكارثة كقج تحجث الكارثة نتيجة اسباب شبيعية اك  كمغ ىشا فإنو ىشاؾ فخؽ     
نتيجة تجخل االنداف برػرة سيئة في االنساط الصبيعية كعشج حجكث الكارثة تأتي بعجىا األزمة بسعشى اف 

فإف مفيػـ  تقجـ مجػ تأثيخه كبشاء عمى  ما مفيػـ األزمة ىػ العبلقة السباشخة لمحجث بالدكاف السػجػديغ كما
تقجـ فإف مذكمة التمػث  االمغ الػقائي ىػ كجػب ككيؽية التعامل مع االزمات قبل كقػع الكارثة كخبلصة ما

البيئي ىي الزالت ازمة تشحر بحجكث الكارثة اال اف ىحه االزمة بصيئة كشػيمة السجػ اال اف دالالتيا بجأت في 
 السذكمة كايراليا لمشاس .الػضػح  ك السدؤكليغ لع يتسكشػا مغ استيعاب ىحه 

 

 

 

 



 
 

 

مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية   العدد التاسع             
                         

2020يونيو   

464 

 الثقافة البيئية:

مرصمح الثقافة مغ الشاحية المغػية يعشي الرقل كالتيحيب في الجانب األخبلقي أؼ بسعشى أف الذخز     
يجب أف يبشى عمى أسذ صحيحة مشح البجاية، أما مغ الشاحية االصصبلحية فيشاؾ عجة تعخيفات كعمى سبيل 

حيث قاؿ بأف ىشاؾ تعخيف جدئي لمثقافة كآخخ كاسع  Jean Pierre martinonالع السثاؿ مشيا ما قالو الع
 1فالجدئي يدتعسل لػصف التشطيع الخمدؼ ألؼ جساعة 

كمجسػع الؿيع التي تذكل ترػر تمظ الجساعة كأما اآلخخ فيػ تعخيف كاسع لػصف العادات كالسعتقجات   
ة كبرػرة عامة مجسػع التقشيات القابمة لمشقل كالتي تشطع كالمغة كاألفكار كالحكؽ الجسالي كالسعارؼ التقشي
 (1)عبلقات كترخفات الجساعة االجتساعية بالبيئة.

كمغ ىحا األساس ؼيجب التخكيد عمى الثقافة كىي التي تعسل عمى نذخ الػعي البيئي أك التحدذ بقزايا    
و مدتؿببل كبالتالي فإف الػعي البيئي ىػ البيئة كسجخل أساسي لمتعخيف بسخاشخ التمػث كاألثار الستختبة عمي

 التدامشاكحلظ إيزاح مجػ  أف تحجث،2كبيخة يجب إيراليا لكل البذخ تفاديا لمكػارث التي يسكغ  ةمدؤكلي
 بالقػاعج األساسية التي جاء بيا القخآف الكخيع كحثشا عمييا رسػلشا الكخيع.

ة عمى أنيا فيع أساسيات التفاعل بيغ اإلنداف كالبيئة كفي سياؽ آخخ عخفو العالع رككاستل الثقافة البيئي   
 (2كالعصاء بيغ اإلنداف كالشبات كالحيػاف.) األخحبسكػناتيا الحية كغيخ الحية بحيث يتزسغ ىحا التفاعل 

كمغ ىشا فإف الثقافة البيئية تتخكد ليذ عمى التعميع الخسسي فقط بل في كيؽية التعامل مع عامة الشاس     
الثقافة عبخ مخاحل العسخ بالكامل إال إنيا كفي بعس الجكؿ تقترخ السخاحل التعميسية فالثقافة  كتستج ىحه

أما الجانب التخبػؼ فيػ  ،ةبالسدؤكليالبيئية تختمف عغ التخبية البيئية فيي تيجؼ إلى تػعية كتحديذ األفخاد 
بيغ اإلنداف كعشاصخ  الستبادلةعبلقات إلداـ بحلظ كىحا يتصمب إكداب السعارؼ البيئية التي تداعج عمى فيع ال

أيزا الغاية ليدت إيراؿ فكخة عجـ  بيئتو مغ جية كعبلقة ىحه العشاصخ مع بعزيا مغ جية أخخػ،3

                                                             
1

.2007محمود جاد هللا ، إدارة األزمات ، دار أسامة للنشر والتوزٌع ، األردن   

نفس المصدر السابك2  

.2001لوم اإلنسانٌة ، جامعة دمحم خضٌر ، الجزائر نور الدٌن زمام ، عولمة الثمافة المستحٌل والممكن ، مجلة الع1  

.1998،  15تشارلز روث )الثمافة البٌئٌة حدودها وتطورها واتجاهاتها فً التسعٌنات( ، مجلة التعرٌب دمشك عدد 2  
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اإلفداد فقط بل كيؽية السحافطة كالتصػيخ بسعشى ليذ قصع األشجار مذكمة بل زيادة أعجادىا بعج إيراؿ 
 فكخة فائجتيا.

 بيئي السشطػر اإلسبلمي لؤلمغ ال

يسكغ تعخيف البيئة بأنيا السكاف السبلئع لشسػ الكائغ الحي كعمى ىحا االساس فإنيا نطاـ شامل يحيط 
كيتكػف مغ تخبة كماء كىػاء ككائشات حية كنباتات كجسادات خمقيا هللا عد كجل بتقجيخ كتختيب  باإلنداف

تختز بحلظ كبعس مشيا ال ندتصيع تفديخه في القخاف الكخيع  اآلياتمعيغ كمشطع كاندؿ هللا تعالى العجيج مغ 
ُتْدِخُفػْا إنَُّو ال ُيِحبُّ اْلُسْدِخِفيَغ  نيانا هللا عشو كىحه ميدة البذخ قاؿ تعالى:))َكُكُمػا َكأْشَخُبػا َكالَ  اال بعج حجكث ما

أك الساء أك  [ كاآليات كثيخة كؼيسا يتعمق بكل شيء ككيؽية التعامل معو سػاء كاف اليػاء 31 \(( ] األعخاؼ 
الكائشات الحية التي نخاىا بأنيا ضارة كىي تعير عمى اشياء لػ تخكتيا لحجثت كارثة  قاؿ تعالى )) َكاأْلْرَض 

 [ . 19 \ػاَىا َكَأْلَقْيَشا ِفيَيا َرَكاِسَي َكَأْنَبْتَشا ِفيَيا ِمغ ُكلِّ َشٍيء مَّْػُزكِف ( ] الحجخ'َمَجْدَنػ

 . (1)يق كمتدف ككل خمل ىػ مغ فعل االنداف كاألرض خمقيا هللا بتختيب دق

اف هللا سبحانو كتعالى خمق البيئة لخجمة اإلنداف كسخخىا لرالحو كأمخ بالػسصية كالتخشيج في استخجاـ ىحه 
 يحجث خمل في التػازف كتكػف العاؾبة كخيسة . السػارد كعجـ السغاالة في االستخجاـ حتى ال

حيػانية تتكامل مع بعزيا البعس في عسمية اإلعاشة فسا يسػت مشيا يتحمل ايزا الكائشات الحية الشباتية كال
كيعير عميو اآلخخ بشطاـ معيغ سخخه هللا عد كجل إال اف تجخل االنداف لغخض االستفادة الدخيعة جعل 
ىجفو ىػ اتبلؼ ىحه الكائشات دكف الشطخ لسا سيتختب ، انو كاف ضمػما جيػال ، كاالمثمة كثيخة عغ ذلظ 

ما شغ حسمة صيج عمى الزفادع السػجػدة في البخؾ كقشػات السياه في بشغبلدير كترجيخىا الى فخندا عشج
حيث يؤكل لحسيا ضيخ كبذكل مخعب مخض السبلريا في بشغبلدير كفتظ بأعجاد كبيخة مغ البذخ كالدبب في 

 .(2)لسخضذلظ ىػ اف ىحه الزفادع كانت تعير عمى يخقات البعػض التي ىي السدؤكلة عغ نقل ا

ايزا ضيػر جيػش مغ الفئخاف في اليشج  فتكت بالسحاصيل الدراعية فتكا ذريعا جخاء حسمة صيج الثعابيغ 
كبيعيا لبلستفادة السادية كمغ ىشا نجج اف هللا عد كجل قج سخخ كل ماىػ في الكػف خجمة لبلنداف كحلظ 

مغ أجميا قاؿ تعالى )) َكَأمَّا َعاٌد يسكغ اف تكػف عقابًا لكل مغ كفخ بو كاعخض عغ السيسة التي خمق 
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َخَىا َعَمْيِيْع َسْبَع َلَياٍؿ َكَثسػَ  ـٍ ُحُدػًما َفَتَخػ اْلَقْػـَ ِفيَيا َصْخَعى َكَأنَُّيْع 'َفُأْىِمُكػْا ِبِخيٍح َصْخَصٍخ َعاِتَيٍة َسخَّ ػِشَيَة َأيَّػا
 [ . 6،7 \َأْعَجاُز َنْخٍل َخاِكَيٍة (( ]الحاقة 

خآف الكخيع مشح ندكلو بطيػر ضاىخة التمػث في البخ كالبحخ حيث قاؿ )) َضَيَخ اْلَفَداُد ِفي اْلَبخِّ أيزا تشبأ الق
[ كىشا السعشى   41 \َكاْلَبْحِخ ِبَسا َكَدَبْت َأْيِجؼ الشَّاِس ِلُيِحيَقُيع َبْعَس الَِّحؼ َعِسُمػْا َلَعمَُّيْع َيْخِجُعػَف((    ] الخكـ 

السدؤكلػف عغ تمػيث البخ كالبحخ كاف العػاقب ستكػف كخيسة بدبب ىحه االنجفاعات كاضح في اف البذخ ىع 
كلعل الخػض في ىحا السجاؿ كبيخ حيث التػجج مذكمة اال كقج ححرنا مشيا هللا عد كجل قبل حجكثيا كلكغ 

ث عغ ميدة البذخ اليكػف ىشاؾ اقتشاع اال بعج كصػؿ الكارثة كمعايذة ىحه السذكمة كمغ ىشا يجب البح
الصخؽ السثمى إليراؿ ىحه االفكار كالسعمػمات الى عقػؿ البذخ كتحجيج مشدلة مغ يخالف اماـ هللا كمغ ىحا 
السشصمق كحدب كجية نطخؼ ىػ كيؽية ادخاؿ ىحه السعمػمات لحجيثي الدغ كافزل شخيق لحلظ ىػ الجانب 

 ضسغ السشاىج . التعميسي خرػصا مادة التخبية اإلسبلمية كادخاؿ مادة عمع البيئة مغ

 البيئة في الدشة الشبػية السصيخة:

إف السفيػـ العاـ لمدشة الشبػية الذخيفة ىي تفديخ ما أندلو هللا تعالى كشخحو لعامة الشاس عغ شخيق مغ أندؿ 
 1هللا عميو كسمع_، كؼيسا يتعمق بسػضػعشا   عميو ىحا القخآف سيجنا دمحم صلهللا

كخ بيحا الخرػص في القخآف الكخيع حجث كال ذكخ كفي بحثشا ىحا ندتجؿ ذ فاألحاديث في ذلظ كثيخة ألف ما
 باب التػضيح كاإلشارة فقط كمشيا ببعس األحاديث البديصة مغ 

تجعػا إلى  عمى الشطافة كأىسيتيا حيث قاؿ في حجيثو: )الشطافةشا رسػؿ هللا صل هللا عميو كسمع حث -1
 .حؼاإليساف(.أخخجو التخم

عميو كسمع حؿيقة التػازف بيغ الكائشات الحية كعمع أنيا لع تخمق عبثا حيث أدرؾ الشبي صمى هللا  -2
 الشسمة كالشحمة كاليجىج كالقخد(.ركاه أحسج،ابغ داكد قاؿ: )إف الشبي نيى عغ قتل أربع مغ الجكاب،

                                                             

.2010د.عبدالوهاب رجب هاشم بن صادق ،األمن البٌئً ، جامعة الملن سعود للنشر  1  

. 2013ومكافحة التلوث ونشر الثمافة البٌئٌة ، دار الحامد فرٌد سمٌر ، حماٌة البٌئة  2  
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% 90كحلظ بيغ الخسػؿ الكخيع الحكع في ماء البحخ كالسحافطة عميو ألنو يسثل حػالي أكثخ مغ  -3
د السائية عمى سصح األرض كبو نفذ السقجار مغ الكائشات الحية كليحا خمقو هللا شيػرا مغ السػار 

كيجب السحافطة عميو، عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو قاؿ أف رسػؿ هللا_صمى هللا عميو كسمع_ 
 قاؿ في البحخ: )ىػ الصيػر ماؤه كالحل ميتتو(.ركاه ابغ داكد،كالتخميحؼ

ؿ كثيخة ججا كلكل قزية يسكغ أف نجج حجيث شخيف يختز بحلظ فاألحاديث كجل كاألحاديث في ىحا السجا
تشاكلت كل قزية مثل السحافطة عمى اليػاء الشقي كالشيي عغ أذية الحيػاف كالخفق بو كلعل مذكمة رمي 
القسامة ىي مخالفة صخيحة لحلظ كسا أكج عمى عجـ قتل الحيػانات إال ما ذكخ مشيا كأكج عمى السحسيات 

 (1ية كعجـ العبث باألشجار ككل مايشفع كيزخ.)الصبيع

كخبلصة ماذكخ ىي إيراؿ الفكخة كدكر القصاع التعميسي في التخكيد عمى ىحا الجانب الجيشي كعبلقتو 
 السباشخة بالبيئة.

 1.عبلقة الدكان بالبيئة

ة فقصع األشجار مشح أقجـ العرػر امتمظ اإلنداف األدكات الفعالة التي ساعجتو في تغييخ السبلمح البيئي
كاستخجاـ الشار كاصصياد الحيػانات كتجميخ األراضي الدراعية بإزالة الغابات كشق الصخقات كحلظ الشسػ 

 السكيشةالدكاني السزصخب زاد في الحاجة إلى العسخاف ككحلظ اإلنتاج كسخعة كصػلو حتى بجأ في استخجاـ 
ذلظ كاف سببا في اختبلؿ التػازف البيئي كضيػر العجيج  كاآلالت الدراعية كالسبيجات الحذخية تحؿيقا لخغبتو كل

 مغ السذاكل السدتحجثة كالتي يسكغ أف نمخريا في اآلتي:

 التمػث: -1

لمشطاـ البيئي قجرة عمى استيعاب الفزبلت الشاتجة عغ الكائشات الحية كربسا تكػف ىحه السخخجات ىي أحج  
الحج البلـز أك تكػف بيا مجخبلت ليدت بسكانيا تكػف السجخبلت الزخكرية لكائغ آخخ كلكغ عشجما تديج عغ 

 سببا رئيدا في التمػث العزػؼ أك الكيسيائي، 
                                                             

.2009أشرف دمحم الوحش ، بنن المعلومات البٌئٌة ، دار الفضٌلة للنشر الماهرة ،  1  
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فالتمػث العزػؼ نتيجة ازدياد عجد الدكاف في مداحة محجكدة دكف تػفخ مخافق صحية تكػف إشارة كاضحة 
الستدايجة كالتكشػلػجية الحجيثة في انتذار ىحا التمػث ،أما التمػث الكيساكؼ ؼيكػف نتيجة الشذاشات الرشاعية 

 فيي الدبب الخئيدي في تمػث األنيار كالبحيخات كالسخدكف الجػفي لمسياه. كمخخجاتيا

 تجميخ الغابات: -2

إف العامل األساسي في تجميخ الغابات ىػ الشسػ السزصخب في عجد الدكاف كيكػف ذلظ باإلزالة الكاممة مغ 
يتختب عميو مغ انجخاؼ لمتخبة  فخط في استخجاـ األخذاب كالػقػد كماأجل التػسع العسخاني أك االستيبلؾ الس

 كنقز في األكدجيغ.

 الخعي الجائخ. -3

 الترحخ. -4

كل ىحه السعصيات مغ فعل اإلنداف دكف دراية بسا سيحجث لو مدتؿببل كما مجػ مخالفة ألكامخ        
ه الفكخة لجػ الشاس مشح البجاية كإف الخالق ليحا السجاؿ كالدبب ىشا، كأتحجث عغ ببلدؼ ىػ عجـ إيراؿ ىح

 كل ما يحجث ىػ مخالفة ألمخ هللا كمخالفة لمقػانيغ التي يفتخض العسل بيا.

 دان في االخبلل بالتػازن البيئي :دور االن

تعج الشفايات في الػقت الحالي مغ اىع السذكبلت البيئية التي تػاجو القائسيغ عمى ىحا السجاؿ كالدبب في 
ة البذخ في الػصػؿ الى أعمى ربح مادؼ سخيع مقابل عجـ الجراية بسخاشخ ذلظ عمى البيئة ذلظ ىػ محاكل

كالبذخ بل يدعى السشتج جاىجًا في ايراؿ الرػرة التجارية السثمى كإخفاء السخاشخ قجر اإلمكاف في ضل 
أخخػ لمجكؿ  االىساؿ الػاضح في الجانب التػعػؼ كالحؼ يفتخض اف يكػف مشح البجاية كايزا ىشاؾ مذكمة

تكػف  التجارؼ عمى السدتػػ الذخري مغ التجار ك التي عادة ما االستيخادباع شػيل فييا كىي مذكمة 
البزائع السعجكمة  باستيخادمرحػبة بعجـ السخاؾبة الجؾيقة عمى السػاد السدتػردة حيث اف بعس التجار يقػـ 

نعجاـ الستابعة الجكرية لكل مرادر التمػث با اك دكؿ اخخػ لخخز الثسغ زد عمى ذلظ اك الربلحية في اكر 
سػاء الشفايات عمى السدتػػ السشدلي أك الرحي اك الرشاعي ...الخ  كبسعشى ضخكرة متابعة نػع الشفايات 
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يجب التعامل  مغ الجيات السدؤكلة ، فالشفايات الرشاعية ىل ىي مخخجات تمظ الرشاعية اـ ال كتػضح ما
 قابمة لمتحمل كالدخد في ذلظ يصػؿ .  معو بححر  اـ ىي نفايات عادية

في الشطاـ البيئي كالتي اف لع تفخض بقػة القانػف بعج ايراؿ الفكخة تكػف  االتدافكمغ ىشا نتجو الى نطخية 
 الكارثة اسخع في الػصػؿ .

 الشطام البيئي اتدان

 قدست الشطع البيئية حدب مرادر الصاقة الى األتي :

ف تجخل االنداف كالصاقة الذسدية ىي األساس في ذلظ مثل الغابات نطاـ بيئي شبيعي يجار دك   -1
 كالسحيصات .

يجار بتجخل االنداف باستخجاـ السبيجات كاألسسجة كادخاؿ ممػثات عمى البيئة   نطاـ بيئي بذخؼ كىػ ما  -2
 كعشج تفاعميا مع الصاقة الذسدية تطيخ اضخارىا. 

 . (1)كالػقػد كحلظ الشفايات السدتخخجةنطاـ بيئي صشاعي يجار باستخجاـ الصاقة  -3

مغ الزخكرؼ الستسخار حياة االنداف اف يكػف ىشاؾ اتداف لؤلنطسة البيئية السػجػدة في الغبلؼ         
ىػ سبب رئيدي في  الحيػؼ كالجكر ىشا يكسغ في كيؽية ايراؿ ىحا االتداف بعج معخفة السذكمة الى ما

الجػؼية في معطع السجف الميبية بدبب مكبات الشفايات ، كسػء االدارة ضيػرىا كمثاؿ عمى ذلظ تمػث السياه 
كاضح في ادارة ىحه السكبات حيث يتع شخحيا كىي مغ السمػثات التجارية كالرشاعية  دكف أية معالجة 

الريف زد عمى ذلظ تكاثخ الحذخات 1كتبقى معخضة لمجػ كتشبعت مشيا ركائح كخيية خاصة في فرل
كما الى ذلظ مغ ىحه اآلفات كىحا التخاكع يدبب في زيادة رشػبة التخبة حيث ترل الى السياه الزارة كالفئخاف 

الجػؼية كتمػثيا زد عمى ذلظ ؾياـ بعس البمجيات بخش ىحه السكبات بسبيجات سامة لقتل الحذخات الطاىخة 
الى مخدكف السياه  كالكارثة األكبخ بعس ىحه الدسػـ غيخ قابمة لمتحمل الدخيع كترل الى التخبة كمشيا

                                                             
.2008د.أٌمن مزاهرة ، د.علً الشوابكة ، البٌئة والمجتمع ، دار الشروق للنشر والتوزٌع رام هللا  1  
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االخيخة بجأ ضيػر بعس األمخاض البكتيخية  اآلكنةسيحجث كلعل في  الجػؼية ، كحجث كال حخج عغ ما
كاضحا مثل الكػليخا كالتيفػد كالشدالت السعػية كحلظ االمخاض الفيخكسية مثل شمل االشفاؿ كالتياب الكبج 

بدبب تمػث السياه الجػؼية التي يدتخجميا االنداف الػبائي كحلظ تدػس االسشاف كتزخع الغجة الجرؾية كميا 
ىػ نذاط بذخؼ  ىحه اال مثاؿ كلدشا برجد سخد السذاكل التي تسخ بيا البيئة فكل ما يػميا كبذكل كبيخ كما

يحتاج  الى معالجة لػحجه كلكغ الفكخة ىي مثاؿ عغ حجع السذكمة كالبحث عغ كيؽية ايراؿ ىحه السذكمة 
 الى عامة الشاس. 

 اإلسبلمي وعبلج القزايا البيئية: سشيجال

الفخدية لكل مخالف لسا أمخ  ةالسدؤكليمعطع مطاىخ الحياة اإلسبلمية شابع التأكيج كتحجيج أبعاد  تأخح       
بو هللا سبحانو كتعالى كفي إشار الحفاظ عمى البيئة فيػ السدؤكؿ الفعمي عغ أؼ خمل يمحقو بيا كىػ 

أمخ بو هللا سبحانو كتعالى ككل مخالفة لحلظ ىي مخالفة لسا أمخ بو هللا، كمغ ىحا  ابس  االلتداـالسدؤكؿ عغ 
السشصمق فإف مدؤكلية الحفاظ عمى البيئة مدؤكليتشا جسيعا ككاجب لكل مدمع   كفي الحجيث الذخيف: ) كمكع 

الفكخة لجسيع  راع ككل راع مدؤكؿ عغ رعيتو( كمغ ىحا السشصمق نخكد عمى دكر قصاع التعميع في إيراؿ ىحه
يعشي اسقاط السدؤكلية عغ كلي األمخ غي ذلظ كبسعشى محاسبة  الجارسيغ كفي جسيع السخاحل كىحا ال

السقرخ حتى كإف كاف كلي أمخ فجكر ىحا القصاع ىػ أساسي كفعمي في إيراؿ الفكخة حتى نرل إلى 
 القشاعة بحلظ أفزل مغ سغ قػانيغ السعاؾبة كالخػؼ لعجـ التجاكز.

اإلسبلمي أكضح السدؤكلية الفخدية كالجساعية في ذلظ كمخالفة ما أمخ بو هللا عد كجل ىػ كفخ كلعل  فالجيغ
جل ما لحق بالبيئة مغ تمػث ىػ جخاء السخالفة كالتي جميا غيخ معخكؼ لجػ معطع البذخ بسعشى أف ارتكاب 

د عمى ىحا الجانب في السشاىج ىحه األفعاؿ ىي مخالفة لسا أمخ بو هللا عد كألجل ذلظ رأيشا ضخكرة التخكي
 التعميسية خرػصا مادة التخبية اإلسبلمية كلجسيع السخاحل.
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 :عمع البيئة والسشاىج التعميسية 

اف ادخاؿ بخنامج العمػـ البيئية حدب كجية نطخ الباحث ىي شيء اساسي لبشاء اجياؿ مدتقبمية        
 رػصا كاف ذلظ مغ اساسيات الجيغ اإلسبلمي .دكرىا حساية الحياة السدتقبمية ليع كلسغ بعجىع خ

األخخػ  يعشي مخالفة لػجيات الشطخ كمغ ىشا سػؼ يتع عخض مقتخح ىػ مغ كجية نطخ الباحث كال
يخػ تقريخ مغ كجية نطخؼ  السدؤكلة عمى اعجاد البخامج التعميسية لجسيع السخاحل التعميسية في ليبيا كما

ىػ ميع ججا لمبعس ىػ امخ عادؼ  يخيغ في كيؽية اعجاد السشاىج كماسيكػف محػر استغخاب لجػ كث بالتأكيج
 لجػ اآلخخيغ .

 :الغاية مغ ادخال العمػم البيئية ضسغ السشاىج 

ْزِؽ هللِا َكاَل َتْعَثػْا ِفي األْرِض     اف الحفاظ عمى البيئة كاجب ديشي ككششي لقػلو  تعالى )) ُكُمػْا َكأْشَخُبػْا ِمغ رِّ
[ كمغ ىحا السشصمق فاف الػاجب مغ كل انداف ىػ السثػؿ ألمخ هللا عد كجل  60 \(  ] البقخة ُمْفِدِجيَغ (

يدتصيع اف يترػر مقجار  كلكغ البعس يختكب بعس األخصاء دكف دراية بأنو مخالف ألمخ هللا فالسػاشغ ال
الحؼ تخبى عميو لع  الزخر الحؼ يمحقو بالبيئة كاآلثار الستختبة عمى ذلظ كلو العحر في ذلظ الف االساس

يعخؼ تأثيخ ذلظ  يػضح لو ذلظ فسثبل قصع األشجار كاستخجاميا ألؼ غخض ىػ عسل غيخ محـخ كلكغ ال
 عمى اليػاء كالغازات الزارة التي سػؼ تتزاعف كتدبب مذاكل كحلظ رميو لمقسامة كتمػيث السياه ...الخ .

تكجيذ الشفايات السشدلية كمغ ىحا السشصمق فاف ايزا االنتذار العسخاني عمى حداب االراضي الدراعية ك    
التخبية البيئية ىي االساس العمسي لتػضيح السخاشخ الكامشة جخاء ىحه التجاكزات كيجب ادخاؿ ىحا العمع مشح 

الرغخ حتى يتع بشاء االنداف عمى ىحا االساس كيتع ذلظ عغ شخيق تشسية الحذ الجيشي لجػ االشفاؿ في 
ألكامخ هللا عد كجل قبل اف تكػف  امتثاالبحلظ  كااللتداـمى البيئة ىي كاجب ديشي السجارس كاف الحفاظ ع

 خػفا مغ القػانيغ كالتذخيعات السحمية .
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أيزا لؤلسخة دكر كبيخ في ذلظ ؼيجب الػصػؿ الى كيؽية تخبية الصفل داخل السشدؿ عمى ىحه االسذ كلعل 
 فكخة دكف تفريل .ىحا األمخ مػجو الى القصاعات االعبلمية إليراؿ ال

تقجـ فإنشا ندمظ خط إيراؿ فكخة ادماج األمغ كالحساية البيئية ضسغ مشاىج التعميع في ليبيا  كمغ خبلؿ ما   
كىشا ندمط الزػء عمى مدؤكلي كزارة التعميع إلىساليع ىحا الجانب كمغ ىحا السشصمق يجب البحث عمى 

جسيع مدتػياتو كبالخجػع الى التعميع في اىج كمػاد التعميع بفي تحجيج مش األسذ العمسية التي اعتسجتيا الػزارة
 ليبيا نرل الى اآلتي  :

التعميع االبتجائي يدتسخ تقخيبا لسجة التدع سشػات األكلى مغ الجراسة كمادة التخبية اإلسبلمية ممدمة في        
السشيج كال اعتخاض عغ  كل سشة كىحا ىػ االساس الدميع في بشاء الصفل عمى الخط الدميع اال اف فحػػ 

السزسػف كضع عمى اسذ ككجيات نطخ خاصة حدب اىتساـ السعجيغ لحلظ كالدؤاؿ ىشا ماىي االسذ 
الستبعة في ادخاؿ الفكخة السخاد تعميسيا كعسخ الصفل كمغ ىحا السشصمق فإنشي ارػ ضخكرة ادخاؿ فكخة التعامل 

كخة التخبية اإلسبلمية ىي تعمع االساسيات التي يجب اليػمي لبلشفاؿ ضسغ السشطػر التعميسي الجيشي فسثبل ف
اتباعيا حتى نكػف عمى الصخيق الدميع كلكغ مغ كافة الجػانب فالبجاية تكػف بتعمع اساسيات الفخائس 

كضخب االمثمة بالػاقع عشج السخالفة كالفكخة التي اسعى إليراليا ىي اف جل آيات القخآف الكخيع ذكخت البيئة 
سيحجث ليا عشج مخالفة أمخ هللا فمساذا ال يكػف ىحا السشصمق ىػ األساس ككفقا   عد كجل كماالتي خمقيا هللا

لعسخ الصفل بإضيار مجػ حجع اإلشكالية البديصة في كجية نطخ الصفل عشج مخالفتيا لسا أمخ هللا بو عد 
الشفايات في الذارع ثع  كجل كفي كل سشة تتغيخ الخؤية كفقا لمعسخ فبجاية مغ التعامل داخل السشدؿ الى رمي

كيؽية التعامل معو عمى اساس يحجث في اليػـ ك  العبث باألشجار كالتعامل مع الشيخاف كاضخارىا ككل ما
 .ديشي
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 أما مخحمة التعميع الثانػؼ تكػف السػاضيع أعسق كال يدع السجاؿ لدخدىا. 

 إدخال عمع البيئة ضسغ السشاىج التعميسية :

خ األحياء تأثيخا في البيئة لحلظ فإف مدألة تخبيتو بيئيا ىػ أمخ في غاية األىسية ألف يعتبخ اإلنداف مغ أكث
خمقيا هللا عد كجل كاإلنداف متغيخ بصبعو ككحلظ يسكغ تعجيمو  مكػنات البيئة غيخ قابمة لمتغييخ حدب ما

ى األجياؿ القادمة بالتخبية كالتعميع حتى نرل الى بيئة مشطسة كفقا لسا أمخ بو هللا عد كجل كحفاضا عم
تعتبخ رادعا اساسيا لمبذخ كاف الخادع يجب أف يكػف ذاتي خػفا مغ هللا عد  كخرػصا أف جسيع القػانيغ ال

كجل فالتخبية الدمسية تكسغ في االنداف نفدو كتبجأ مشح الرغخ كىشا يكسغ دكر الجانب التعميسي في ايراؿ 
 ذلظ .

عاكف مع بخنامج األمع الستحجة لمبيئة قامت بتشطيع مؤتسخ في كمغ ىحا السشصمق فإف مشطسة اليػندكػ بالت
 كأكضحت ؼيو اىجاؼ التخبية البيئية حدب اآلتي :  1972مجيشة تبميدي بجػرجيا سشة 

 تعديد الػعي البيئي بتخابط الجػانب اإلقترادية كالدياسية كاإلجتساعية كالبيئية في الخيف كالحزخ. -1

 ؾ عشج جسيع الشاس لمحفاظ عمى البيئة .خمق أنساط ججيجة مغ الدمػ  -2

 تأميغ فخص إلكتداب ميارات التعامل مع البيئة . -3

كلتحقيق ىحه االىجاؼ يجب ادخاؿ مادة التخبية البيئية كسادة أساسية تكػف نطختيا لمبيئة نطخة تكاممية مغ 
ب التاريخي في ذلظ كليذ مختمف الجػانب كتكػف نطختيا ألكضاع البيئة الحالية في الببلد كمخاعاة الجان

عخض كل ماىػ مذكمة كتكػف ليذ ليا عبلقة بسا ىػ عمى أرض الببلد كاف كانت ؼبرػرة تعخيؽية فقط أؼ 
بسعشى عخض السذكبلت السػجػدة كاسبابيا كمخاشخىا كشخؽ تفادييا كمغ ىحا السشصمق يجب أف تكػف التخبية 

 البيئية حدب التالي : 

 البيئة . تعخيف التبلميح بسكػنات -1

 الثخكات الصبيعية السػجػدة في الببلد كشخؽ استغبلليا االستغبلؿ األمثل بالشدبة لمسجتسع كالبيئة .  -2
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 تعخيف الصبلب بالتػازف البيئي كأضخار االخبلؿ بيو خرػصا مغ الجانب الجيشي . -3

كػف ليذ مغ الجانب ادخاؿ الصبلب في الجانب العسمي بجاية مغ السجرسة كحسبلت تشطيف السجرسة ت -4
بيا ليذ لغخض  االىتساـالسطيخؼ فقط بل تػضيح اضخار ذلظ عمى اإلنداف كالبيئة كحجيقة السجرسة يكػف 

 التخؼيو فقط كلكغ ايزاح فػائج ذلظ عمى االنداف كالبيئة .

ب  أما السخاحل الستقجمة مغ التعميع خرػصا الثانػؼ كىي مخحمة االنتقاؿ الرعبة في عسخ االنداف ؼيج
التخكيد عمى االضخار البيئية ليذ عمى البيئة فقط كلكغ عمى االنداف ) البيئة كاالنداف ( كاضخار تشاكؿ 

االشياء السمػثة كالسشتيية الربلحية ، كمخخجات االىساؿ البيئي عمى صحة االنداف ككسا اسمفشا يكػف ضسغ 
سشة كالتخكيد عمى جانب التمػث خرػصا الػاقع السعاش كعبلقتو بالجيغ اإلسبلمي كيتجرج السشيج حدب كل 

السؤثخ عمى الجانب الدياحي شػاشئ البحخ كالسشاشق الدياحية األخخػ ألف الذباب في ىحا العسخ تكػف 
 نطختيع الى ىحا الجانب ىي نقصة اتجاه حؿيؿية .

تػجج كمية  اليثيخ االستغخاب ىػ اىسالو ليحا السجاؿ ففي ليبيا  ما يخز التعميع الجامعي أما ما       
متخررة في العمػـ البيئية حتى كقتشا الحاضخ كالرخاع عمى تبعيتيا  بالخغع مغ اف كل العمػـ ليا عبلقة 

 مباشخة كأؼ عمع يخجـ االنداف . باإلندافمباشخة بحلظ فالبيئة عبلقتيا 

ة حدب القدع نجر كيفتخض اف تكػف مػجي تػجج مػاد في ىحا الجانب عمى مدتػػ االقداـ اال ما كحلظ ال
اك الكمية الستخررة ؼيجب اف يقػـ كل قدع بتجريذ عبلقة تخررو بيحا السجاؿ كاالضخار الستختبة عمى 
 ذلظ كسبل العبلج خرػصا كاف السشاىج الجامعية خاضعة لمتصػيخ في اؼ كقت كمغ قبل القدع السختز .

 

 

 

 

 



 
 

 

مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية   العدد التاسع             
                         

2020يونيو   

475 

 :الخبلصة 

البيئي كآثاره السدتقبمية كسبل عبلجيا بجاية مغ  تقجـ يدعى الباحث الى ايراؿ فكخة األمغ مغ خبلؿ ما
 األساس كىػ اعجاد الصفل بذكل جيج مشح البجاية حدب اآلتي :

 .يصة كمخالفة ذلظ لتعاليع اإلسبلـالتخكيد عمى مادة التخبية اإلسبلمية إليراؿ فكخة األضخار بالبيئة السح -1

 خخػ تتغيخ حدب الدشة الجراسية كعسخ الصالب .ادخاؿ مادة العمػـ  البيئية شأنيا شأف السػاد األ -2

التخكيد عمى العػامل السؤثخة عمى االنداف مغ الجانب البيئي كتأثيخ ذلظ عمى الجانب االقترادؼ  -3
 كالدياحي في مخحمة التعميع الثانػؼ .

حا الجانب كتكػف الداـ كل االقداـ العمسية داخل الجامعات بتجريذ تأثيخ العمع السجركس عمى البيئة مغ ى -4
 الستابعة مغ جيات االختراص في ذلظ .

كفي نياية ىحا البحث التسذ العحر مغ اخػانشا مدؤكلي التعميع الجيشي لكثخة تخكيدؼ عمييع ألف الجيغ ىػ 
سيحجث ىػ محكػر في كتاب هللا كدكرىع يكسغ في تدييل فكخة إيراؿ ىحه السعمػمة لرغار  األساس كما

 يكػف سػيا اال اذا التـد بسا امخ بو هللا سبحانو كتعالى . نداف الالدغ كبالتجريج كاإل
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