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 مجمة بحهث العمهم االندانية واالجتساعية
مجمة عمسية محكسة نرف سشؽية ترجر عؼ السشعسة الميبية الجولية لألخرائييؼ       

االجتساعييؼ والشفدييؼ، تيجف إلى تذجيع الباحثيؼ عمى الشذخ والسداىسة في دعػ الحخكة 
 .العمسية في مجال العمؽم اإلندانية واالجتساعية

 أوال7 قهاعد وشروط قبهل الشذر7

 راسات العمسية بالمغة العخبية أو االنجميدية أو الفخندية. تشذخ السجمة البحؽث والج -1

أن يتدػ البحث باألصالة والقيسة العمسية، وتتؽافخ فيو شخوط البحث العمسي واستخجام  -2
 الطخق السشيجية الستعارف عمييا.

 ال تشذخ السجمة السقاالت والتقاريخ وممخرات اطخوحات الجكتؽراه أو رسائل الساجدتيخ.  -3

 البحث مكتؽبا بمغة سميسة ، خالية مؼ األخطاء المغؽية أو السطبعية.أن يكؽن  -4

البحؽث والجراسات السقجمة تعبخ عؼ رأي أصحابيا، وال تعبخ بالزخورة عؼ رأي السجمة  -5
 أو أعزائيا.

 ثانيا7 مهاصفات البحث7

 سػ(. 22/21(، بأبعاد )A4استخجام تشديق ورق ) -1
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كتابة بيانات البحث في الرفحة األولى بحيث تذتسل عمى: اسػ الباحث، الجرجة  -3
الجامعة أو السخكد البحثي( ، رقػ  –الكمية  –العمسية، السؤسدة التابع ليا )القدػ 

 الياتف، البخيج االلكتخوني، مع مخاعاة عجم ذكخ البيانات الذخرية لمباحث بستؼ البحث.

( غامق لمعشؽان الخئيذ، 14، وحجػ الخط )simplified Arabic ) خط )استخجام  -4
 ( لمستؼ.12و)

 يذار لمسخاجع بستؼ البحث ، يحكخ ) لقب السؤلف، سشة الشذخ: رقػ الرفحة(. -5

 كتابة السخاجع في نياية البحث عمى أن تختب ىجائيا. -6

 

 

 



 ثالثا7 إجراءات الشذر7

 واالجتساعية. إرسال البحؽث إلى مجمة البحؽث اإلندانية -1

 تخسل ندختيؼ مؼ البحث مطبؽعة، وندخة عمى قخص مزغؽط.  -2

 يخفق ممخص بالمغة العخبية لمبحؽث السكتؽبة بالمغة االنجميدية أو الفخندية. -3

يحق ألصحاب البحؽث السشذؽرة بالسجمة الحرؽل عمى ندختيؼ مؼ العجد السشذؽر بو  -4
 بحؽثيػ.

ذوي االختراص إلبجاء رائييػ مؼ حيث تخزع البحؽث السقجمة لمتحكيػ العمسي مؼ  -5
القيسة العمسية لمبحث ومجى التدام الباحث بقؽاعج البحث العمسي وتحجيج صالحيتو لمشذخ 

 مؼ عجمو.

يخطخ الباحث بقبؽل بحثو مؼ عجمو في غزؽن شيخيؼ مؼ تاريخ استالم البحث كحج  -6
 أقرى. 

لتعجيالت وإعادة البحث في حالة وجؽد مالحعات مؼ السحكسيؼ يمتدم الباحث بإجخاء ا -7
 ( يؽما.15في فتخة ال تتجاوز )

 رابعا7 رسهم الشذر7

 ( ديشار ليبي أو ما يعادلو مؼ العسالت األخخى.150يتػ دفع رسؽم الشذخ )  -1

 ال يتػ استخجاع القيسة سؽاء قبل البحث لمشذخ أو لػ يقبل.  -2
 للتواصل ميكنكه االتصال على:

00218 928824677 

00218 928824965 

لربيد االلكرتوني:ا  

    Mansour.amarah@ gmail.com 
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 االفتتاحية

 احلند هلل رب العاملني

ومؼ تبعيػ بإحدان الى عمى سيجنا دمحم وعمى الو وصحبو الطيبيؼ الطاىخيؼ  والرالة والدالم
 يؽم الجيؼ

واالجتساعية في ظل  بفزل هللا يرجر العجد العاشخ مؼ مجمة بحؽث العمؽم االندانية      
ظخوف استثشائية يسخ بيا العالػ نتيجة تفذي فايخوس كؽرونا، الحي أذىل الجسيع شعؽبا 

 وحكؽمات و عجدت عؼ الؽقؽف أمام انتذاره الدخيع.

 امكانات و لكؼ لػ يتؽقف البحاث والسيتسيؼ بكافة يسمغ مؼ الػ بكل مالقج تؽقف الع      
السجاالت عؼ البحث والجراسة، ومحاولة فيػ ابعاد ىحه الجائحة واثارىا بسختمف جؽانب الحياة 

 الرحية واالجتساعية والشفدية و االقترادية والدياسية والجيشية والعمسية.

جج الكثيخ الفخصة السشاسبة لمبحث العمسي مؼ خالل القيؽد كسا لػ تتؽقف السشتجات الفكخية بل و  
التي فخضت نتيجة الجائحة السيسا في بجاية ظيؽرىا و ما نجػ عشيا مؼ اجخاءات احتخازية لعل 

 أىسيا حعخ التجؽل و البقاء بالبيؽت.

 لحلغ جاء ىحا العجد بشتاج فكخي اسيػ في اثخاءه كتاب و باحثيؼ بسختمف تخرراتيػ في     
مجاالت العمؽم االندانية واالجتساعية، وبيحه السشاسبة نتقجم بجديل الذكخ واالمتشان لكل مؼ قجم 

، بكػ يدتسخ العطاء ومعكػ نكسل السذؽار، ادام هللا جيؽدكػ كمسة في مؽسؽعة العمػ والسعخفة لؽ
 العمسية ووفقكػ لسا يحب ويخضى.

 واهلل ولي التوفيق

 د. منصور عنارة الطيف                                                       

 رئيس التحرير                                                       
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 ازمة كػرونا : التجاعيات واليات ادارة االزمة  

Corona Virus Crisis: Implications and Mechanisms for Crisis Management 

 

   Berrouk  Tarekبخوك شارق 

 شالب دكتػراه "عمع االجتساع"، تخرز "عمع اجتساع التشطيع والعسل"

 ، الجدائخ_ 2قدشصيشة _جامعة عبج الحسيج ميخي 

 : عسارة مذخق الذسذ ، مجيشة "سػق اىخاس" ،الجدائخ العشػان

 السمخز :

، مغ الػقائع التي ستجعل الى جانب _التي اجتاحت العالع كاختخقت الحجكد كالفئات كالصبقات _19)_كػفضج (جائحة كػركنا       

، كانييار السعدكخ الذخقي، 1929لدشة كقائع اخخى عخفيا القخف العذخكف مغ قبضل الحخبضغ العالسضتضغ، ككحا االزمة االقترادية 

تختب عمى ذلظ مغ حخكب قادتيا الػاليات  يدسى بالشطاـ العالسي الججيج االحادي القصب كما كسقػط ججار بخلضغ، كضيػر ما

 .الستحجة االمخيكية في افغاندتاف كالعخاؽ 

ء في كقت األزمات  ، فكاف مغ الػاضح اف ىشاؾ فقج شكمت ىحه الجائحة فػؽ ذلظ اختبارا لقجرة الجكؿ كالسجف عمى حج سػا    

تبايشا كاختبلفا في االجخاءات كاآلليات التي اتخحتيا الجكؿ حػؿ العالع لسػاجية ىحه االزمة كتجاعياتيا، كذلظ تبعا لعػامل عجة لعل 

 .ابخزىا حجة انتذار فضخكس كػركنا فضيا 

  .، ادارة االزمة ، االزمة _19فضخكس كػركنا كػفضج  الكمسات السفتاحية :

Abstract: 

19) which invaded the world beyond borders, races and -Corona pandemic (Covid

classes, is among the major events that shook the world in the new era alongside other 

s of 1929, the collapse events such as the two world wars, as well as the economic crisi

called -of the eastern camp, the fall of the Berlin Wall, and the emergence of the so
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new world order that led to the wars led by the United States of America in 

Afghanistan and Iraq. 

e ability of countries and cities to This pandemic constituted, moreover, a test of th

survive times of crisis. It was clear that there was differences in  the procedures and 

mechanisms taken by different countries around the world to face this crisis and its 

erhaps the most prominent of which is the repercussions, according to several factors, p

severity of the spread of the Corona virus in these countries. 
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 قجمة:م

رغع اف ازمة تفذي فضخكس "كػركنا " ال تداؿ في مخاحل التصػر كيرعب التشبؤ بسداراتيا السحتسمة خبلؿ        

عجة يسكغ استخبلصيا مغ خبلؿ تحمضل مبجئي لسجخيات االحجاث حتى اآلف  السدتقبل السشطػر، فاف ىشاؾ دركس

كأىسيا عمى االشبلؽ ضخكرة االىتساـ بعمع ادارة االزمات في جسيع الجكؿ ، كبضخىا كصغضخىا، فقج تبجك ىحه 

تى األزمة، التي نذأت بدبب انتذار فضخكس كػركنا السدتجج االصعب في تاريخ البذخية السعاصخ، فقج ادت ح

حضث اثبتت .االف الى تقضضج حخكة البذخ كانييار الدياحة كتػقف سبلسل االنتاج بذكل ييجد الرحة كاالقتراد

جائحة "كػركنا" اف السدالة ال تتعمق بسدتػيات التقجـ كالتصػر بقجر ما تخزع لحدابات ليدت معخكفة حتى اآلف 

دكؿ غخبية عجة ترشف ضسغ الجكؿ الستقجمة  اذ ثبت ضعف االنطسة الرحية كغياب اليات ادارة االزمات في

مثل إيصاليا كتصػر مدتػى الشطاـ الرحي كفاعمية ادارة االزمات في دكؿ اخخى مثل كػريا الجشػبية كألسانيا 

كىػنج كػنج كالياباف كغضخىا، كفي كثضخ مغ الجكؿ، ال يداؿ مفيػـ ادارة االزمات كعمع غائبا، حضث تحل محمو 

ة يمتقي فضيا مجسػعات مغ االفخاد لمحجيث كالشقاش مغ دكف اشار عسل عمسي مجركس، اكاف اجتساعات بضخكقخاشي

 .تكػف ىحه السجسػعات عمى دراية كاؼية بسفيػـ ادارة االزمة مغ الشاحية العمسية البحتة 

رف الثاني شارئة، فالسفيػـ ذاتو يعػد الى بجايات الش الغخيب اف ادارة االزمات كالكػارث كعمع ليدت ججيجة كال

مغ القخف العذخيغ كتحجيجا مشح ازمة الرػاريخ الكػبية التي نذبت بضغ الػاليات الستحجة االمخيكية كاالتحاد 

الدػؼياتي الدابق، حضث نجح الصخفاف في تفادي كارثة نذػب حخب نػكية كمغ ثع تجشضغ " عرخ ادارة 

القػمي لمجكؿ كتختبط بو ارتباشا كثيقا، فيػ عمع  األزمات"، كفي جسيع االحػاؿ فإنشا برجد مدالة تتعمق باألمغ

تجشب السخاشخ اك الحج مشيا كتحجيع اثار االزمات عمى اقل التقجيخات، كيكتدب اىسية متعاضسة في ضل تعقج 

العبلقات الجكلية كتذابظ القزايا كالسمفات كتأثضخ االزمات كالكػارث كتعجد مرادرىا الفعمية كالسحتسمة، كتشػعيا 
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الرحة كاالقتراد (زمات كالكػارث الشاشئة عغ مرادر تتعمق بدمػؾ البذخ في مختمف السجاالت بضغ اال

  ..…).كالحخكب

 مذكمة البحث :_اوال

اف اخصخ ما في كارثة تفذي فضخكس كػركنا الحي تفذى في دكؿ العالع، ىػ في الشتائج الستختبة عمى تجاعيات ما 

ة االزمة كمعالجة التجاعيات عمى الجكلة كالسجتسع كاألمغ كالدبلمة العامة، بعج كػركنا كىشا تكسغ اىسية مفيػـ ادار 

ككيؽية معالجة التجاعيات بعج التغمب عمى الكارثة كتفخض عمى القائسضغ في الجكؿ اعجاد الجراسات كاستخبلص 

 .الشتائج ضسغ خصة استخاتيجية تقػد إلعادة الحياة الى مجخاىا الصبيعي

، التي اضحت الذغل الذاغل في كافة دكؿ العالع مغ اقراه الى أقراه، تعج تحجيا غضخ ال شظ اف ازمة كػركنا

مدبػؽ، االمخ الحي حجا بجكؿ العالع إلعبلف حالة االستشفار القرػى لسػاجية ىحا الػباء، اذ لع يختبط بقصاع ما، 

ة القصاعات الحضػية بحالة مغ بل بسدار الحياة الضػمية االعتيادية فعمى اثخه تػقفت حخكة العالع كأصضبت كاف

 الذمل التاـ، كثسة خسدة عػامل يسكغ اف تفدخ لساذا كاف تحجيا غضخ مدبػؽ: 

انو مقارنة باألزمات التي شيجىا العالع مغ قبل، كالتي بمغت اقراىا خبلؿ الحخبضغ العالسضتضغ االكلى كالثانية، 1_

جى كمدار ىاتضغ الحخبضغ، بضشسا في حالة ىحا الػباء فاف دكؿ العالع كانت تعخؼ مغ ىي االشخاؼ الستحاربة كم

فاف العالع بأسخه يحارب عجكا مجيػال يزخب ببل ىػادة كافة مشاحي الحياة، كاجبخ اكثخ مغ نرف سكاف السعسػرة 

 .عمى مبلزمة مشازليع 

ية، كلع يكغ في اف دكؿ العالع قج اعتادت عمى التعامل مع ازمات امشية كسياسية كاقترادية كبضئية كاجتساع2_

حدبانيا كقػع ازمة صحية تتجاكز متصمبات مػاجيتيا امكانات الجكؿ كافة بسا فضيا الجكؿ الستقجمة، كبالتالي كاف 

    .حاضخا كبقػة  _الحي يسضد االزمات كالكػارث _عشرخ السفاجاة 
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حا القصاع ضسغ اختبلؼ درجة اىتساـ الجكؿ بالقصاع الرحي عسػما، صحيح انو يتع ادراج مػازنة لي3_

السػازنات الدشػية لمجكؿ، اال انو لع يكغ في الحدباف اف تكػف ىشاؾ حالة شػارئ يربح فضيا ىحا القصاع ىػ 

   .السترجر لمسذيج كيتحسل كل األعباء 

 اختبلؼ دكؿ العالع ؼيسا بضشيا بذاف االىتساـ بسدالة ادارة االزمات عسػما، كفكخة االجخاءات االحتخازية، اك4_

   .ألحخى عجـ كجػد سضشاريػىات تع ترسيسيا مدبقا لمتعامل مع ازمات دكلية مغ ىحا الشػع با

ضعف االليات الجكلية لمعسل الجساعي، صحيح اف ىشاؾ مشطسات متخررة، مشيا مشطسة الرحة العالسية، 5_

خاصة تحخي الذفاؼية  كلكغ ليدت ليا سمصة فػؾية يسكغ مغ خبلليا الداـ الجكؿ عمى انتياج ىحا السدار اك ذاؾ،

  .في تقجيع السعمػمات حػؿ ىحا الػباء 

 بشاء عمى ما سبق فاف ىحه الجراسة تتصمع الى االجابة عمى التداؤؿ السخكدي التالي : 

 لساذا شكمت االزمة تحجيا لكافة دول العالع ؟

 كيتفخع عغ ىحا التداؤؿ السخكدي التداؤالت الفخعية التالية :

 في مػاجية ازمة فضخكس كػركنا؟ىػ رد فعل دكؿ  ما_

 اي دكر يسكغ اف تمعبو مشطسات السجتسع السجني في مجابية كباء كػركنا؟_

 تجاعيات اك نتائج ازمة كػركنا عمى العالع ؟ ما_
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 اىجاف الجراسة :1_

 كتأسيدا عمى ما سبق، ييجؼ ىحا البحث الى التعخؼ عمى:

  . لعالسي كاألمغ اإلقميسيتجاعيات ىحه االزمة عمى مجسل قزايا االمغ ا_ 

 .اآلليات التي انتيجتيا دكؿ العالع إلدارة ىحه األزمة  _

 اىسية الجراسة:2_

  .ابخاز مكانة كدكر عمع ادارة األزمات كعمع قائع بحج ذاتو _

 تػضيح اليات ككسائل الترجي لؤلزمات اك الكػارث ككيؽية معالجة تجاعياتيا ؟_

 مفاليع الجراسة:  : ثانيا_

 فيخوس كػرونا :1_

فضخكسات كػركنا ىي فرضمة كبضػخة مػغ الفضخكسػات التػي قػج تدػبب السػخض لئلندػاف كالحضػػاف ، كمػغ السعػخكؼ اف  

عػػجدا كبضػػخا مػػغ فضخكسػػات كػركنػػا تدػػبب لػػجى البذػػخ حػػاالت عػػجكى الجيػػاز التشفدػػي التػػي تتػػخاكح حػػجتيا مػػغ نػػدالت 

مػػػػة الذػػػػخؽ االكسػػػػط التشفدػػػػية كالستبلزمػػػػة التشفدػػػػية الحػػػػادة  البػػػػخد الذػػػػائعة الػػػػى االمػػػػخاض االشػػػػج كخامػػػػة مثػػػػل متبلز 

دلضػػػل تػعػػػػي  ( covid19.، كيدػػػبب فضػػػخكس كػركنػػػا السكتذػػػف مػػػؤخخا مػػػخض يدػػػسى فضػػػخكس كػركنػػػا)الدػػػارس (

 120:2020).مارس5صحي شامل ، 

 االزمة :2_

 .لجساعة االزمة ىي نسط معضغ مغ السذكبلت اك السػاقف التي يتعخض ليا الفخد اك االسخة اك ا  

يقرػػػج باألزمػػػة مػػػغ الشاحيػػػة االجتساعيػػػة : " تػقػػػف االحػػػجاث السشطسػػػة كالستػقعػػػة كاضػػػصخاب العػػػادات مسػػػا يدػػػتمـد 

 ) 190:2002الدضج،   ("التغضضخ الدخيع إلعادة التػازف، كلتكػيغ عادات ججيجة اكثخ مبلئسة 
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اـ الدياسػػي كتدػػتجعي اتخػػاذ قػػخار لسػاجيػػة امػػا االزمػػة مػػغ الشاحيػػة الدياسػػية : " حالػػة اك مذػػكمة تأخػػح بأبعػػاد الشطػػ

الدػػضج،   ("التحػػجي الػػحي تسثمػػو سػػػاء كػػاف إداريػػا اك سياسػػيا، اك نطاميػػا، اك اجتساعيػػا، اك اقترػػاديا، اك ثقاؼيػػا " 

.(193:2002 

كمغ الشاحية االقترادية فيي تعشي : " انقصاع في مدػار الشسػػ االقترػادي حتػى انخفػاض االنتػاج اك عشػجما يكػػف 

 76:2001).ىبلؿ،  (شسػ الفعمي اقل مغ الشسػ االحتسالي " ال

 كسػؼ نقػـ بتقري السعاني المغػية كاالصصبلحية البلزمة كمغ ثع مفاـيسيا كذلظ عمى الشحػ التالي :

الػػػخازي،  (االزمػػػة لغػػػة : تعشػػػي الذػػػجة كالقحػػػط ، كاألزمػػػة ىػػػػ السزػػػضق، كيصمػػػق عمػػػى كػػػل شخيػػػق بػػػضغ جبمػػػضغ مػػػأـز 

112:1967 ( 

 (  ( To decide) اي بسعشػى لتقػخر ) KIPVIEWمذػتق اصػبل مػغ الكمسػة الضػنانيػة ) (crisisمح االزمػةكمرػص

 86:1998)صجاـ، 

اما االزمة اصصبلحا فيي : " حالة تػتخ كنقصة تحػؿ تتصمب قخارا يشتج عشو مػاقف ججيػجة سػمبية كانػت اك ايجابيػة 

 ) 87:2002 الذعبلف ، (تؤثخ عمى مختمف الكيانات ذات العبلقة " 

 ادارة االزمة:3_

بػػجأت الحاجػػة فػػي العرػػخ الحػػجيث الػػى عمػػع مدػػتقل يخػػتز باألزمػػات كالكػػػارث ككيؽيػػة ادارتيػػا كمػاجيتيػػا، يصمػػق 

عميو " عمع ادارة االزمات كالكػارث" كىػ عمع مؤسذ كغضخه مغ العمػـ عمػى مجسػعػة مػغ االسػذ كالسبػادئ العمسيػة 

 .كالسفاـيع الخاصة بو

 لالزمة ىسا :  فيشاك بعجيغ
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البعػػج االكؿ : مػػأزؽ االزمػػة الحػػاد، كيتسثػػل ىػػحا البعػػج ؼيسػػا يخمفػػو ضػػغط االزمػػة مػػغ مػػأزؽ حػػاد لستخػػح القػػخار فػػي 

 .الكياف الرحي، كيزعو في مػقف ال يحدج عميو 

لػؼ بػضغ ىػػ معتػاد اك مػأ البعج الثاني : انكدػار العبلقػة التاريخيػة السعتػادة، كيتعمػق ىػحا البعػج بػالخخكج عػغ كػل مػا

اشػػخاؼ األزمػػة كبالتشػػاقس كالتعػػارض الحػػاد بػػضغ السرػػالح كااللتدامػػات التػػي كانػػت سػػائجة قبػػل حػػجكث األزمػػة كبػػضغ 

 29:1997).الحسبلكي، (تمظ التي تدػدىا اثشاء االزمة كاشتجادىا  

ة، اك ىػػي امػا ادارة االزمػػة فتعشػػي بػػحلظ فػػغ التعامػػل مػػع األزمػػة كىػػي عسميػػة صػػشع القػػخار تحػػت ضػػخكؼ غضػػخ شبيعيػػ

كيؽيػػة التغمػػب عمػػػى االزمػػة بػػػاألدكات العمسيػػة كاإلداريػػػة السختمفػػة كتجشػػب سػػػمبياتيا كاالسػػتفادة مػػػغ ايجابياتيػػا كعمػػػى 

مدػػػتػى الجكلػػػة فػػػاف ادارة االزمػػػة تعشػػػي رفػػػع كفػػػاءة كقػػػجرة نطػػػاـ صػػػشع القػػػخار عمػػػى السدػػػتػيضغ الفػػػخدي كالجسػػػاعي، 

ظ التمػػيح باسػتخجاـ القػػة بذػكل يزػسغ السرػالح القػميػة دكف كسياسيا تعشي التبلعػب بعشاصػخ السػقػف بسػا فػي ذلػ

 ) 139:2010مصخ، الدبضجي،  (التػرط في صجاـ عدكخي مدمح

 السشيج السدتخجم في الجراسة :: ثالثا_

بػالشطخ لصبيعػػة السػضػػع السػػخاد تشاكلػو فمقػػج تػع اسػػتخجاـ السػشيج الػصػػفي ألنػو االندػػب فػي مثػػل ىػحه الجراسػػات ايػػغ 

مضػػل الطػػاىخة كدراسػػتيا ، كيعػػخؼ السػػشيج الػصػػفي بأنػػو " اسػػمػب مػػغ اسػػالضب التحمضػػل السختكػػد عمػػى يػػتع كصػػف تح

معمػمػػػات كاؼيػػػة كدؾيقػػػة عػػػغ ضػػػاىخة اك مػضػػػػع محػػػجد مػػػغ خػػػبلؿ فتػػػخة اك مػػػجة زمشيػػػة معمػمػػػة ، كذلػػػظ مػػػغ اجػػػل 

دمحم ،  (ة لمطػػػاىخة الحرػػػؿ عمػػػى نتػػائج عسميػػػة ثػػع تفدػػػضخىا بصخيقػػة مػضػػػػعية، كبسػػا يشدػػػجع مػػع السعصيػػػات الفعميػػ

عمػى مبلحطػة الػاقػع ككصػػفو  ع مقتخحػات بذػأنيا ، كتػع ذلػظ بشػاء، ايػغ قسشػا بسحاكلػة تحمضػل الطػاىخة كتقػجي) 1999

 .كمحاكلة تحمضمو لتقجيع مقتخحات في مجاؿ الجراسة 
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 استجابة الجول لسػاجية ازمة فيخوس كػرونا :: رابعا_ 

التحػجيات الفخيػجة، كذلػظ ألنػو مػغ الرػعب تحجيػج االثػخ الجػانح لػو بدػػبب اف مػاجيػة تفذػي كبػاء كػركنػا يسثػل احػج 

اختبلؼ البقعة السشتذخة لو فػي كافػة ارجػاء العػالع كالفتػخة الدمشيػة التػي يسكػغ التشبػؤ بيػا كصػعػبة التشبػؤ بانتيائيػا، اذ 

اذا مػا انتذػخ فػي مشصقػة  انو كاسػع االنتذػار كييػجد لػيذ فقػط مشصقػة جغخاؼيػة محػجكدة كلكػغ العػالع بأكسمػو، كسػا انػو

معضشػػة فانػػو سػػضؤدي الػػى انتذػػاره فػػي كافػػة السشػػاشق كيكػػػف ىشػػاؾ صػػعػبة فػػي تجشبػػو كبالتػػالي احػػجاث شػػمل تػػاـ فػػي 

 .جسيع مخافق الجكلة، كبالتالي سضؤثخ ذلظ عمى معجؿ الشسػ الشاتج السحمي كمعجؿ التزخع كمعجؿ البصالة

تخيمضػػف 2 ستحػجة االمخيكيػة عػغ حدمػة تحفضػد مػالي لبلقترػاد بؿيسػة  فعمى صعضج الحكػمات فمقج اعمشت الػاليػات ال

الزػػخائب كمدػػاعجة القصاعػػات الستػػأثخة باألزمػػة عمػػى رأسػػيا قصاعػػات  تأجضػػلدكالر، تذػػسل تػػجخبلت متشػعػػة مػػا بػػضغ 

 الصضػػػخاف كالفشػػػادؽ، كذلػػػظ الف لفضػػػخكس كػركنػػػا تػػػأثضخ مباشػػػخ عمػػػى االقترػػػاد االمػػػخ الػػػحي يعضػػػق الشسػػػػ االقترػػػادي

 2020.االمخيكي خبلؿ عاـ 

مميػػار اكرك لمتخؽيػػ  مػػغ تػػجاعيات الفضػػخكس، كسػػا  37امػػا السفػضػػية االكركبيػػة فتتجػػو الػػى ضػػخ اسػػتثسارات بؿيسػػة 

مميػار اكرك، تخرػز لتعديػد مدػتػيات االئتسػاف  200تستج الحـد لتذكل اسبانيا التي مػغ الستػقػع اف تقػػـ بزػخ  

مميػػار اكرك فػػي صػػػرة تأجضػػل سػػجاد  45صػػة االنقػػاذ فػػي فخندػػا حػػـد بؿيسػػة  السحمػػي بشحػػػ تخيمضػػػف اكرك ، كتذػػكل خ

مميػػار اكرك، كحدمػػة  360الزػخائب ، كسػػا اعمشػػت بخيصانيػا عػػغ عدميػػا تقػػجيع ضػسانات قػػخكض مػػغ الحكػمػة بشحػػػ 

مميػػػار اكرك لػػػجعع السػػػػاششضغ كالقصاعػػػات 26مدػػػاعجات لؤلسػػػخ كالذػػػخكات الستزػػػخرة، عػػػبلكة عمػػػى خصػػػة بؿيسػػػة   

 .خ احتياجااالكث

ؼيسا يتعمق بالرضغ فاف حجسيا اليائل الى جانب الػجكر الػحي تمعبػو باعتبارىػا محخكػا لشسػػ االقترػاد العػالسي       

كمييسشػة عمػى اسػػاؽ الدػمع، يعشػي اف الزػخبة التػي تمقتيػا جػخاء ازمػة كػركنػا سػيكػف ليػا تػجاعيات كبضػخة فػي جسيػع 
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دبب ضعف تػقعات نسػ االقتراد الرػضشي كتخاجػع معػجؿ الدػفخ الػجكلي، انحاء العالع، فمقج تخاجعت اسعار الشفط ب

 .الضيا  خاصة مغ الرضغ ك

لجأت الرضغ الى زيادة االنفاؽ العاـ كالحج مغ الزخائب كتػفضخ قػخكض ذات فػائػج مشخفزػة، كقػج سػبق كاف       

اىبل ، حضػػث انيػػا قامػػت بتعػػػيع عسػػج البشػػظ السخكػػدي الرػػضشي الػػى اتخػػاذ اجػػخاءات تجعػػل الدياسػػة الشقجيػػة اكثػػخ تدػػ

االقترػػاد بقػػػخكض ذات فػائػػػج مشخفزػػػة كذلػػػظ مػػغ اجػػػل انعػػػاش االقترػػػاد كلكشػػػو فػػي الػقػػػت نفدػػػو يعػػػخض الشطػػػاـ 

   .السرخفي لسخاشخ اكبخ

اما بالشدبة لمػشغ العخبي فقج تعخضت معطع دكلو الى العجيج مغ االزمات التػي سػبقت ازمػة كػركنػا فػي العقػج      

كانػػت سػػببا مباشػػخا نطػػع الحػكسػػة الدياسػػية، كسػػا كػػاف انخفػػاض  2011ػرات العخبيػػة التػػي بػػجأت سػػشة األخضػػخ، فػػالث

، سػببا مباشػخا ايزػا لصػخح تحػجيات امػاـ العجيػج مػغ نطػع الحػكسػة االقترػادية، 2014اسعار الشفط ابتجاء مػغ عػاـ 

نطػػع الحػكسػػة الرػػحية، كنطػػع  كضػػخكرة االعتسػػاد عمػػى اإلنتاجيػػة، كىػػا ىػػي "كػركنػػا"، تكذػػف محجكديػػة العجيػػج مػػغ

 .البشية التحتية كاإلدارة في السشصقة 

٪، ذلػظ بسػا يذػسل كػل الػجكؿ 50يقػل عػغ  فشتيجة تخاجع السحتسل في الصمب العالسي عمى الشفط الحي قػج ال       

عػغ  العخبيػة السرػجرة لمػشفط كالسدػتػردة لػو، الػحي سػػؼ يػشعكذ عمػى مدػتػيات الصمػب الخػارجي الػحي يعػج مدػؤكال

٪ مػػغ الشػػػاتج السحمػػي اإلجسػػػالي، كمػػغ ثػػع تخاجػػػع محتسػػل لمرػػػادرات الشفصيػػة كالغضػػخ نفصيػػػة، كعمػػى كجػػػو 48تػلضػػج 

الخرػػص سػػؼ تتػػأثخ االقترػاديات العخبيػة بتبػػاشؤ الصمػب لػجى عػػجد مػغ شػخكائيا التجػػاريضغ، حضػث تعتبػخ الػػجكؿ 

   .٪   مغ الرادرات العخبية65تدتػعبالستأثخة بالفضخكس حاليا مغ اىع االسػاؽ لمجكؿ العخبية، كػنيا 

فاسػػػتسخار انتذػػػار الفضػػػخكس سػػػيعسل عمػػػى تزػػػخر قصاعػػػات عجيػػػجة فػػػي الػػػجكؿ العخبيػػػة مػػػغ اىسيػػػا قصاعػػػات       

الخجمات االنتاجية عمى رأسيا قصاع الدياحة كالشقػل كالتجػارة الجاخميػة كالخارجيػة، كسػا سػيكػف لػو تػأثضخ كػحلظ عمػى 

 ) 65:2020كذظ ، ( .اع الرشاعة التحػيميةبعس القصاعات االخخى مثل قص
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 دور مشطسات السجتسع السجني في مجابية وباء كػرونا :  - خامدا

تذػػسل مشطسػػات السجتسػػع السػػجني الجسعيػػات ذات الصػػابع االىمػػي كالتػػي تشفػػح االعسػػاؿ الخضخيػػة داخػػل السجتسػػع،      

عػػػغ شخيػػػق تكامػػػل عسميػػػا مػػػع الجكلػػػة كالقصػػػاع كمػػػغ الستعػػػارؼ عميػػػو اف اىػػػع دكر ليػػػا ىػػػػ تحقضػػػق التشسيػػػة الذػػػاممة 

الخاص، بحضث تعسل القصاعػات الػثبلث مػغ اجػل تحقضػق تشسيػة مدػتجامة، كىػػ مػا يػشعكذ باإليجػاب عمػى مػػاششي 

الجكلػة، كفػػي ضػػل االجػخاءات الػقائيػػة التػػي تتخػحىا دكؿ العػػالع كالجيػػػد التػي تقػػػـ بيػػا لمػقايػة ضػػج فضػػخكس كػركنػػا، 

 .السجتسع السجني كخاصة بسذاركتو في التػعيةيتداءؿ البعس عغ دكر 

فخػبلؿ االزمػػات كالكػػػارث الذػاممة التػػي ترػػضب كافػة قصاعػػات السجتسػػع، قػج تفتقػػخ اجيػػدة الجكلػة الخسػػسية لمقػػجرة     

عمػػى تمبيػػة احتياجػػات كافػػػة السػػػاششضغ، كىشػػا يبػػػخز دكر مؤسدػػات السجتسػػع السػػجني، مػػػغ خػػبلؿ تقػػجيع السدػػػاعجات 

 لمتكامل مع الجيػد الحكػمية، كتؤدي دكرا ميسا، كذلظ لدببضغ:بسختمف اشكاليا 

 درايتيا باألفخاد السحتاجضغ الى مداعجات عاجمة  األول:

قجرتيا عمى الػصػؿ الى ىؤالء االفخاد فػي ضػل مػا تفخضػو الحكػمػة مػغ حػاالت لحطػخ التجػػؿ، مػغ ناحيػة  الثاني:

   .ثانية

دكر مدػػانج لسؤسدػػات الػػجكؿ الخسػػسية فػػي مجابيػػة جائحػػة كػركنػػا،  كػػاف البػػج اف يكػػػف لسشطسػػات السجتسػػع السػػجني

بػػة االسػػػتعجاد  عقػػب اصػػجار مشطسػػة الرػػحة العالسيػػة فػػػي يشػػايخ    نػػجاء الػػى جسيػػع دكؿ العػػػالع بػػاف تكػػػف عمػػى ـا

لمػقاية مغ خصخ االنتذار الجكلي لفضخكس كػركنا السدتجج، كمػا تبػع ذلػظ مػغ اعػبلف حالػة الصػػارئ فػي جسيػع دكؿ 

شػػخح العجيػػج مػػغ التدػػاؤالت حػػػؿ ماـيػػة االدكار التػػي مػػغ السفتػػخض اف يمعبيػػا السجتسػػع السػػجني  الع، كىػػػ مػػاالعػػ

 .لسػاجية ىحه الجائحة 
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يتبمػػػر لسشطسػػات السجتسػػع السػػجني فػػي ضػػل اتدػػاع مػجػػة انتذػػار ىػػحا الفضػػخكس عبػػخ العػػالع دكر ىػػاـ لتكػػػف بسعيػػة 

تمػػظ الجائحػػة كهثارىػػا، كيسكششػػا القػػػؿ اف دكر ىػػحه السشطسػػات اك مؤسدػػات الجكلػػة عمػػى قػػجر مػػغ الجاىديػػة لسػاجيػػة 

 (http://Ipalestine.org.uk.ar)الجسعيات يتسخكد في اتجاىات ثبلثة، كىي

يتسثػػل فػػي نذػػخ الػػػعي لػػجى السػػػاششضغ حػػػؿ خصػػػرة كبػػاء كػركنػػا، كتحديدػػيع بزػػخكرة االلتػػداـ دور تػعووػي: 1_

مغ ىػحا الػبػاء الخصضػخ، كتقػجيع السعمػمػات االرشػادية لسدػاعجة السػػاششضغ  بقػاعج الرحة األساسية، ككسائل الػقاية

عمػػى الترػػجي لئلشػػػاعات فػػي ضػػل ىػػػحه األزمػػة، كتػعيػػة الجسيػػػػر بخصػػػرة عػػجـ االنزػػػباط كاالسػػتيتار بػػػإجخاءات 

 Silbers et)الدػػػبلمة كالػػػحي سػػػتكػف لػػػو عػاقػػػب كخيسػػػة عمػػػى كافػػػة اشيػػػاؼ السجتسػػػع فػػػي حػػػاؿ اسػػػتسخاره 

autres,2008:201) 

يقػػػـ عمػػى مدػػاعجة الجكلػػة فػػي الترػػجي ليػػحا الػبػػاء مػػغ خػػبلؿ تػػػفضخ الكػػػادر البذػػخية السؤىمػػة دور ميووجاني : 2_

ة، مثػػل : تقػػجيع السدػػاعجات العضشيػػة كالرػػحية لمسػػػاششضغ، كتػزيػػع السػػػاد حػػلجػػة االثػػار الشاجسػػة عػػغ تمػػظ الجائلسعا

غ لمسدػػاعجة فػػي اعسػػاؿ الخعايػػة فػػي مشػػاشق الحجػػخ الرػػحي، الغحائيػػة عمػػى السحتػػاجضغ، كتػػػفضخ الستصػػػعضغ السػػؤىمض

كالتجخل العاجل لسػاجية اي انتياكات لحقػؽ السػاششضغ غضػخ الجسػتػرية، مػغ خػبلؿ مدػاعجة الزػحايا فػي انرػاؼ 

 .كتعػيس عادؿ، كالزغط لسحاسبة السدؤكلضغ عغ تمظ االنتياكات 

ألزمػة، ككيؽيػة تعامػل الحكػمػة معيػا، كمتابعػة شػكاكي يػتع مػغ خػبلؿ متابعػة السؤسدػات لتصػػرات ا دور رقوابي:3_

السػػػػػػػػػػػػػاششضغ داخػػػػػػػػػػػػل الحجػػػػػػػػػػػػخ الرػػػػػػػػػػػػحي، كالخقابػػػػػػػػػػػػة لزػػػػػػػػػػػػساف احتػػػػػػػػػػػػخاـ الحقػػػػػػػػػػػػػؽ ك الحخيػػػػػػػػػػػػات اثشػػػػػػػػػػػػاء فتػػػػػػػػػػػػخة 

 (Silbers,2008:205)الصػارئ 

اف دكر مشطسػػػات السجتسػػػع السػػػجني ال يتعػػػارض بػػػالسصمق مػػػع مػػػا تقػػػػـ بػػػو الحكػمػػػات مػػػغ اجػػػخاءات رسػػػسية       

الجائحة، بل ىػ مكسل لو، لحلظ يشبغي عمى الحكػمات اف تقػـ بإشػخاؾ السجتسػع السػجني فػي جيػدىػا  لسػاجية ىحه

لمترجي لتجاعيات تمظ الجائحة، كاف تديل جسيػع انذػصتيا كأعساليػا، كعمػى مشطسػات السجتسػع السػجني فػي السخحمػة 
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ػنيا تأثخت بذكل كبضػخ، خاصػة فػي ضػل السقبمة اف تخكد العسل عمى الحقػؽ االقترادية كاالجتساعية لمسػاششضغ، ك

  .فقجاف الكثضخ مغ السػاششضغ لسرادر دخميع

كحتػى تدػػتصيع مشطسػػات السجتسػػع السػػجني الؿيػػاـ بػجكرىا بفعاليػػة، فسصمػػػب مػػغ الحكػمػػات اف تدػػاعجىا عمػػى        

سشطسػات كتعػدزه، كسػا ذلظ مغ خبلؿ ايجاد بضئة تذخيعية كسياسية كبخامجية جضجة، كاف تعتػخؼ بالػجكر السيػع لتمػظ ال

يجب عمى مشطسة الرحة العالسيػة اف يكػػف ليػا دكر فػي تػجعيع الذػخاكات بػضغ كزارات الرػحة كمشطسػات السجتسػع 

 (السػػجني عبػػخ العػػالع، كيجػػب اف تكػػػف مذػػاركتيا فػػي مجابيػػة ىػػحا الفضػػخكس مذػػاركة رسػػسية كليدػػت رمديػػة فقػػط  

 154:2001).كبلكس، 

 تجاعيات األزمة:_سادسا

مػػغ خػػبلؿ تحمضػػل مزػػسػف ىػػحه االزمػػة كتػػجاعياتيا األكليػػة، يجػػب التأكضػػج عمػػى انيػػا ليدػػت ازمػػة عػػابخة، كاف       

سػػببت اثػػارا كقتيػػة تجمػػت فػػي حالػػة االرتبػػاؾ التػػي سػػادت العػػالع أجسػػع، فزػػبل عػػغ التػػجاعيات االقترػػادية السباشػػخة 

مػػػة سػػػيكػف ليػػػا تػػػأثضخ عمػػػى مشطػمػػػة عمػػػى القصاعػػػات التػػػي تسػػػذ حيػػػاة السػػػػاششضغ بذػػػكل يػػػػمي، اال اف ىػػػحه االز 

العبلقات الجكلية، ككحلظ عمى االمغ اإلقميسي، لكػنيا حجث سػؼ يغضػخ شػكل العػالع، عمػى غػخار التحػػالت الكبػخى 

، كيسكػغ تمخػيز اىػع 2014، اك ضيػر تشطيع داعر عاـ 2001سبتسبخ 11مثل الحخب العالسية الثانية اك احجاث

 لتالي :تجاعيات ىحه االزمة عمى الشحػ ا

 تأثيخ االزمة عمى التحالفات والذخاكات الجولية الخاىشة :1_  

طيسات االقميسية عمى مفيػـ التزامغ بػضغ الػجكؿ، لػيذ ابػاف الدػمع فحدػب شتقػـ فكخة التحالفات الجكلية كالت        

ػمػػة االتحػػاد بػػل ايزػػا فػػي حػػاالت الحػػخكب كالصػػػارئ، كىػػي الفكػػخة التػػي تأسػػذ بسػجبيػػا حمػػف الشػػاتػ ككػػحلظ مشط

األكركبي، باإلضافة الػى الذػخاكات االسػتخاتيجية بػضغ الػاليػات الستحػجة االمخيكيػة كشػخكائيا األكركبضػضغ، كمػغ ثػع اذا 
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ما اخفقت التحالفات كالتشطيسػات االقميسيػة فػي تحقضػق ذلػظ السفيػػـ، فػاف بقائيػا يرػبح محػل جػجؿ كلقػج اتزػح ذلػظ 

 خبلؿ ازمة كػركنا في امخيغ : 

تخمػػػي الػاليػػػات الستحػػػجة االمخيكيػػػة عػػػغ شػػػخكائيا االكركبضػػػضغ مشػػػح بجايػػػة انتذػػػار الػبػػػاء، مػػػغ خػػػبلؿ اغػػػبلؽ  األول:

 حجكدىا مع الجكؿ االكركبية باستثشاء بخيصانيا 

ضيػر ما يذبو " التذخذـ االكركبي " في مػاجية األزمة، سػػاء مػغ خػبلؿ اغػبلؽ الػجكؿ االكركبيػة لحػجكدىا  الثاني:

التشػافذ لمحرػػػؿ عمػى السعػػجات الصبيػة مػػغ الرػضغ، باإلضػػافة الػى عػػجـ كجػػد خصػػة عاجمػة إلنقػػاذ ؼيسػا بضشيػػا، اك 

إيصاليا: الجكلة االكثخ تزػخرا مػغ جػخاء الػبػاء، رغػع اف السضثػاؽ السؤسػذ لبلتحػاد االكركبػي يػشز فػي احػجى مػػاده 

حضػػث  االتحػػادبػقة بػػضغ دكؿ عمػػى تبػػادؿ الخبػػخات بػػضغ الػػجكؿ األعزػػاء، إال اف االزمػػة اضيػػخت سػػمػكيات غضػػخ مدػػ

 .اشارت التقاريخ الى استيبلء، التذيظ عمى كسامات كانت قادمة مغ الرضغ نحػ ايصاليا

كرغػػػع مػػػا كذػػػفت عشػػػو االزمػػػة مػػػغ ىذاشػػػة كضػػػعف التشطيسػػػات االقميسيػػػة مثػػػل االتحػػػاد األكركبػػػي، ككػػػحلظ ضػػػعف 

 ة االتحاد االكركبي لثبلث اسباب ىي :الذخاكات كالتحالفات الجكلية، فاف ذلظ ال يعشي تػقع انييار مشطػم

 .اف االتحاد نذا عبخ تصػر تاريخي بذكل متكامل، سػاء عمى السدتػى االيجيػلػجي اك الػاقعي _

اسػػتسخار رؤيػػة االتحػػاد االكركبػػي لخكسػػيا كتحػػج لمسرػػالح الغخبيػػة، بغػػس الشطػػخ عػػغ تصػػػر العبلقػػات بعػػس دكلػػو _

 .معيا، كمشيا ايصاليا 

كػغ تحػجيا لبلتحػاد االكركبػي فحدػب، بػل لػجكؿ العػالع كافػة، بسػا يفػػؽ قػجراتيا، كمػع ذلػظ فقػج اعمػػغ اف االزمػة لػع ت_

مميػػار اكرك كسدػػاعجات لمذػػخكات لسػاجيػة تػػجاعيات الػبػػاء، ك شػػبلؽ  300االتحػاد عػػغ مبػػادرة تتزػػسغ تخرػيز  

 .مبادرة إلنذاء صشجكؽ ضساف اكركبي لحساية االقتراد كمكافحة اثار االزمة
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 ثيخ االزمة عمى الشطام الجولي الخاىغ :تأ2_

مشػػػػح انتيػػػػاء حؿبػػػػة الحػػػػخب البػػػػاردة، يدػػػػػد العػػػػالع نطػػػػاـ عػػػػالسي احػػػػادي القصبيػػػػة تقػػػػػده الػاليػػػػات الستحػػػػجة         

نطػاـ متعػجد االقصػاب، كىػػ مػا تجمػت اثػاره  تأسػيذمغ جانب ركسيا كالرضغ لمجفع نحػ  مشاكأة االمخيكية، مع كجػد 

ضج اف تمظ السحاكالت لع تفمح في ثشي الػاليات الستحجة االمخيكية عػغ ؾيػادة العػالع، اال اف ازمػة في مؤشخات كثضخة، ب

عمى شبيعة ىحا الشطاـ، ربسػا لػغ تطيػخ مبلمػح الشطػاـ الستغضػخ عمػى السػجى القخيػب، كلكػغ  تأثضخكػركنا سيكػف ليا 

 مؤشخاتيا تذضخ الى تحػالت ميسة في ىحا االشار:

زمػػة فقػػجاف ثقػػة الذػػخكاء االكركبضػػضغ لمػاليػػات الستحػػجة بانيػػا سػػتطل الجكلػػة القائػػجة لمعػػالع، لػػيذ اضيػػخت اال -        

بدبب قجراتيا، كانسا سمػؾ االدارة االمخيكية اباف االزمة، كالتي قامت بعػدؿ االراضػي االمخيكيػة كاغػبلؽ الحػجكد مػع 

  . شخكائيا األكركبضضغ

حػػػػؿ مػػػازيغ القػػػػى مػػغ الغػػػخب لرػػالح الػػػجكؿ األسػػضػية، اال اف االمػػػخ قػػج يكػػػػف مػػغ السبكػػػخ القػػػؿ بت -          

، خاصػة فػي ضػل كجػػد نجاحػات متسضػدة  السؤكػج ىػػ سػعي الرػضغ السػتثسار التسضػد األسػضػي فػي ادارة ىػحه األزمػة

  . لجى كل مغ كػريا الجشػبية كسشغافػرة

اء حػػػار شػػامل مػػع الرػػضغ لتفػػادي الرػػجاـ الػػخاىغ، ستزػػصخ إلجػػخ  السػػأزؽ اف الػاليػػات الستحػػجة، فػػي ضػػل _        

معيػػا مدػػتؿببل، كتعديػػد قػػجراتيا فػػي االسػػػاؽ العالسيػػة لمشيػػػض باالقترػػاد األمخيكػػي، كسػػيكػف الحػػجيث عػػغ السػػػارد 

  .  حػار مدتقبمي بضغ الجانبضغ، كىػ ما سػؼ يشعكذ عمى الشطاـ العالسي بخمتو أليىػ السحػر الخئيدي 

صػػياغة اسػػتخاتيجيات االمػػغ القػػػمي لمػػجكؿ الغخبيػػة عسػمػػا كالػاليػػات الستحػػجة عمػػى نحػػػ  تػػأثضخ االزمػػة عمػػى -      

خاص، كالتي كانت تعج التشافذ الجكلي ابػخز تيجيػجاتيا، كمػغ ثػع سػتكػف ىػحه االسػتخاتيجيات اكثػخ مبلئسػة لعػالع مػا 

  . بعج ازمة كػركنا

  . بجال مغ العػلسة االقترادية الخاىشة،  الججؿ حػؿ سيادة نػع ججيج مغ العػلسة االترالية -      
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بعضػػجا عػػغ حالػػة االحاديػػة القصبيػػة الخاىشػػة، فػػاف العػػالع قػػج يذػػيج مػػا يصمػػق عميػػو " القصبيػػة السخنػػة"، اي انػػو _      

سيكػف ىشاؾ بخكز لمجكر الخكسي ككحلظ دكر االتحاد األكركبي، في ضل انذغاؿ الػاليات الستحػجة بالتشػافذ الججيػج 

 .يكػف ىشاؾ قائج كاحج لمعالع عمى الجكاـ  بحضث انو المع الرضغ، 

سػػعي الرػػضغ لتػضيػػ  ىػػحه االزمػػة إلعػػادة صػػياغة الشطػػاـ العػػالسي، سػػػاء بتعسػػج افتعػػاؿ الغسػػػض حػػػؿ  -       

ماـية الػباء ككيؽية مػاجيتو، االمخ الحي اسفخ في الشياية عغ قبػؿ االدارة االمخيكيػة بػالحػار مػع الرػضغ الحتػػاء 

ا الػبػػاء، كىػػػ حػػػار قػػج يشدػػحب عمػػى قزػػايا أخػػخى، اك مػػغ خػػبلؿ سػػعي الرػػضغ لػػجعع شػػخكاء الػاليػػات الستحػػجة ىػػح

الػف جيػاز  50خبلؿ األزمة، كىػ مػا تسثػل فػي اعػبلف الرػضغ تدكيػج االتحػاد االكركبػي بػأكثخ مػغ ممضػػني كسامػة ك

بية الرضشية التي قامػت بديػارة عػجد مػغ فحز، فزبل عغ ارساؿ خبخاء كمعجات إليصاليا، باإلضافة الى الػفػد الص

 69:2020).كذظ ، (دكؿ الذخؽ األكسط، كمشيا العخاؽ ك يخاف كحتى الجدائخ

 التذكيظ في اداء مشطسات العسل الجساعي الجولية: -3

ربسػػػا لػػػع تكػػػغ ازمػػػة كػركنػػػا مػػػشر االكجػػػو القرػػػػر التػػػي تعتػػػخي عسػػػل السشطسػػػات األمسيػػػة، فمصالسػػػا كجيػػػت        

لسشطسة االمع الستحجة بدبب اخفاقيا في حل االزمات الخاىشة عمى مدتػى العػالع، ككانػت مجسػل التبخيػخات انتقادات 

الػػجكؿ عمػػى تشفضػػح قخاراتيػػا، كلكػػغ اذا كػػاف ىػػحا مقبػػػال بالشدػػبة  إلرغػػاـانيػا ليدػػت مشطسػػة فػؾيػػة، كليدػػت ليػػا الدػػمصة 

ت الستخررػػػة التابعػػػة ليػػػا، خاصػػػة مشطسػػػة لعسػػػل السشطسػػػة األمسيػػػة، فػػػاف االمػػػخ ال يشدػػػحب عمػػػى عسػػػل السشطسػػػا

 الرحة العالسية، كدكرىا خبلؿ ىحه االزمة ، حضث تبضشت عجة امػر: 

تأخخ صجكر اي ترخيحات رسسية مغ السشطسة بذػاف تفذػي الفضػخكس بذػكل كبػي، حضػث تػخدد اف الرػضغ  -      

اف فضػػخكس كػركنػػا، كذلػػظ فػػي مارسػػت ضػػغػشا عمػػى مشطسػػة الرػػحة العالسيػػة لعػػجـ اعػػبلف حالػػة شػػػارئ دكليػػة بذػػ

 .بجاية تفذي الػباء في الرضغ 
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الػيػػاب السمحػػػن لسشطسػػة اشبػػاء بػػبل حػػجكد، كالتػػي كانػػت ليػػا دكر فاعػػل فػػي الترػػجي لفضػػخكس ايبػػػال فػػي _       

 . عزػ 42000، كتزع الضػـ حػالي  1971، كىي مشطسة شبية دكلية مدتقمة تأسدت عاـ 2014افخيؿيا عاـ 

تزسغ العجيج مغ البيانات السشطسة لشػع مغ التخىضػب، كعبػارة  " االمػل الكػاذب فػي التػصػل لسرػل " تبضغ _       

كغضخىػػا، فػػي كقػػت كػػاف يعػػاني ؼيػػو مبليػػضغ البذػػخ مػػغ الخعػػب كالفػػدع، بانتطػػار بارقػػة امػػل كاف كانػػت عمػػى السدػػتػى 

 .السعشػي فحدب 

ات بذػػاف الػضػػع الػػخاىغ النتذػػار الفضػػخكس، مػػػع اقترػػار دكر مشطسػػة الرػػحة العالسيػػة عمػػى اصػػجار بيانػػ_       

غيػػاب الػػجكر التػعػػػي كالتشدػػيقي بػػضغ الػػجكؿ، اذ كػػاف يتعػػضغ عمضيػػا التشدػػضق ؼيسػػا بػػضغ الػػجكؿ مػػغ اجػػل حذػػج الجيػػػد 

الجساعية لسػاجية ىحا الفضخكس، باإلضافة لعجـ قػجرتيا عمػى صػياغة تػصػيات محػجدة لسػاجيػة ىػحا الػبػاء ، فػفقػا 

يػػة ليػػحه السشطسػػة، يتزػػح انػػو مػػغ بػػضغ مياميػػا " تشسيػػة الػػػعي الرػػحي، كالحفػػان عمػػى سػػبلمة العػػالع، لبلئحػة التشفضح

 71:2020).كذظ ،  (كخجمة القصاعات االكثخ ضعفا "  

 66:2020).كذظ ،  (تأثيخ االزمة عمى االمغ االقميسي 4_

أثخا كتػأثضخا، كقػج اتزػح اثػخ ىػحه االزمػة يعج االمغ االقميسػي جػدءا ال يتجػدأ مػغ االمػغ العػالسي، يتفاعػل معػو تػ      

 عمى االمغ االقميسي مغ عجة نػاح :

 .كقف االحتجاجات في عجة دكؿ عخبية، كىي العخاؽ كلبشاف كالجدائخ _

زيػادة التػػجخبلت االيخانيػة اإلقميسيػػة، حضػث عسمػػت ايػخاف عمػػى التػخكيج لخصػػاب مفػاده اف العقػبػػات االمخيكيػة عمضيػػا _

كراء عػػػػجـ قػػػػجرتيا عمػػػى مػاجيػػػػة تفذػػػي الػبػػػػاء، فزػػػػبل عػػػغ ترػػػػعضج ىجساتيػػػا عمػػػػى القػػػػػات تعػػػج الدػػػػبب الخئيدػػػي 

االمخيكيػػػة فػػػي العػػػخاؽ عبػػػخ ككبلئيػػػا ىشػػػاؾ، كمػػػغ ذلػػػظ اسػػػتيجاؼ قاعػػػجة التػػػاجي العدػػػكخية العخاؾيػػػة شػػػساؿ بغػػػجاد 

اليجػػـ  ، مسػا اسػفخ عػغ مقتػل جشػجيضغ امػخيكضضغ كبخيصػاني، كيعػج ىػحا2020برػاريخ كاتضػشػا خػبلؿ شػيخ مػارس 

، ككػػحلظ تػأجيج الرػػخاع فػي الػػيسغ، 2019الثالػث كالعذػخيغ ضػػج السرػالح االمخيكيػػة فػي العػػخاؽ مشػح نيايػػة اكتػػبخ 
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كفػي ىػػحا االشػػار اعمػغ تحػػالف دعػػع الذػخعية فػػي الػػيسغ عػػغ اسػقاط شػػائخة بػػجكف شيػار اشمقتيػػا السضميذػػيات الحػثيػػة 

 .تجاه محافطتي ابيا كخسيذ مذيط 

ط العبلقػات اإلقميسيػة، كمػغ ذلػظ اعػبلف دكلػة االمػارات العخبيػة الستحػجة تقػجيع دعػع مػادي ضيػر مدتججات فػي نسػ_

يرػػل الػى   شػػغ مػغ االمػػجادات  إليػخاف، مػغ خػػبلؿ شػائخة عدػػكخية تابعػة لمقػػػات الجػيػة اإلماراتيػػة، كالتػي نقمػػت مػا

ػ ضبػػي نائػػب القائػػج االعمػػى الصبيػػة، فزػػبل عػػغ االترػػاؿ الػػحي اجػػخاه الذػػيخ دمحم بػػغ زايػػج اؿ نييػػاف، كلػػي عيػػج ابػػ

لمقػػػات السدػػمحة اإلماراتيػػة، مػػع الػػخئيذ الدػػػري بذػػار األسػػج لسشاقذػػة تػػجاعيات انتذػػار فضػػخكس كػركنػػا، كالػػحي قػػاؿ 

ؼيو " اف التزامغ االنداني في اكقػات السحػغ يدػسػ فػػؽ كػل اعتبػار، كسػػريا العخبيػة الذػؿيقة لػغ تبقػى كحػجىا فػي 

 .ىحه الطخكؼ الحخجة "

 االزمة عمى الحخب ضج االرىاب: تأثيخ5_

 كاف لبلزمة تأثضخا كاضح عمى الحخب ضج االرىاب في عجة مؤشخات :

فػػي الػقػػت الػػحي قػػج تشذػػط ؼيػػو الجساعػػات اإلرىابيػػة، لػػغ يكػػػف بسقػػجكر الػػجكؿ الخاعيػػة لئلرىػػاب االسػػتسخار بػػشفذ _

 .خكس الػتضخة التي سبقت ازمة فضخكس كػركنا، حضث ستخرز مػاردىا لسػاجية الفض

بػػػافتخاض عجػػػد الجساعػػػات االرىابيػػػة عػػػغ تشفضػػػح ىجسػػػات كبػػػخى، فمػػػغ يحػػػػؿ ذلػػػظ دكف نسػػػػ الخصػػػاب الستصػػػخؼ _

مجػػجدا، اذ بػػجأت بعػػس الجساعػػات الستصخفػػة بالفعػػل فػػي تػضيػػ  ىػػحه األزمػػة، بػػاف فضػػخكس كػركنػػا ىػػػ " جشػػج مػػغ 

مػػػغ العبػػػارات التػػػي ركجػػػت ليػػػا تمػػػظ جشػػػػد ي فػػػي األرض كاف السػػػػت بدػػػببو يعػػػج مػػػغ قبضػػػل " الذػػػيادة "، كغضخىػػػا 

 81:2020).كذظ ، (التيارات الستصخفة  

تشفضػح تشطػيع داعػر لعسميػات ارىابيػة فػي بعػس مشػاشق العػالع، فػي محاكلػة السػتئشاؼ نذػاشو مجػجدا اثشػاء انذػػغاؿ _

ػات ، اكليسػػا فػػي مػزنبضػػق عمػػى مػقػػع قػػ2020العػػالع بسػاجيػػة كبػػاء كػركنػػا، كمشيػػا ىجػػػمضغ متػػدامشضغ فػػي مػػارس

  . الجير كأسفخ عغ قتمى كجخحى، كثانضيسا استيجؼ معبجا لمديخ في العاصسة االفغانية كابػؿ
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اعػبلف التحػالف الػػجكلي ضػج تشطػيع داعػػر، بؿيػادة الػاليػات الستحػػجة األمخيكيػة، سػحب قػاتػػو التجريبيػة مػغ العػػخاؽ، _

تختضػػػب  إلعػػػادةسػػػشح تشطػػػيع داعػػػر فخصػػػة بعػػج تعمضػػػق بخنػػػامج تػػػجريب قػػػػات االمػػػغ العخاؾيػػػة، االمػػػخ السػػخ الػػػحي قػػػج ي

صفػفو مججدا، مغ ناحية اخخى ، اعمشت الػاليات الستحجة االندحاب مغ قاعػجة عدػكخية جشػػب السػصػل، كانتقمػت 

 . الى قاعجة اخخى في االراضي العخاؾية، ضسغ عسمية اعادة االنتذار

 تأثيخ االزمة عمى االقتراد العالسي :6_

تي تتحجث عغ االثػار االقترػادية الزمػة كػركنػا، كمشيػا تأكضػج مرػادر بسشطسػة التعػاكف تعجدت السرادر ال        

االقترػػػادي كالتشسيػػػة اف الشسػػػػ االقترػػػػادي قػػػج يػػػشخفس الػػػػى الشرػػػف فػػػي حػػػاؿ اسػػػػتسخار انتذػػػار الفضػػػخكس ككفقػػػػا 

، مػا يعشػي 2020٪  فقػط خػبلؿ العػاـ الحػالي1.5لتػقعات السشطسة، فاف الشاتج السحمي العالسي سػؼ يشسػػ بشدػبة 

، كسػػتكػف اثارىػػا اكثػػخ كضػػػحا فػػي كػػل مػػغ اليابػػاف 2008اف العػػالع سيذػػيج ازمػػة اقترػػادية لػػع يذػػيجىا مشػػح عػػاـ 

كالػجكؿ االكركبيػة ، مػغ ناحيػة أخػخى، ككفقػػا لتقػاريخ مشطسػة العسػل الجكليػة مػػغ الستػقػع اف يخدػخ العسػاؿ فػي جسيػػع 

، كسػػػا تػقعػػػت مشطسػػػة العسػػػل 2020مػػػغ الػػػجخل بحمػػػػؿ نيايػػػة تخيمضػنػػػات دكالر  3.4انحػػػاء العػػػالع مػػػا يرػػػل الػػػى  

، باإلضػافة 2008ممضػف خبلؿ االزمة االقترادية عػاـ  22ممضػف شخز سيفقجكف كضائفيع، مقابل 25الجكلية اف 

٪ مػػغ ؾيستػػو مشػػح بجايػػة العػػاـ 60٪، فزػػبل عػػغ فقػػجاف بخمضػػل الػػشفط 30الػػى تخاجػػع قصػػاع الدػػياحة العػػالسي بشدػػبة 

دكالرا لمبخمضػل كبػجػو عػاـ ، فػاف تػأثضخ ازمػة كػركنػا عمػى اسػعار الػشفط يتدػع  فػي الػقػت الحػالي الػىالي، ليرل الح

بالحجة كالصابع الػقتي، إال انو يرعب تقجيخ ذلػظ االثػخ بذػكل دقضػق، بدػبب تعقػج االزمػة كانعػجاـ حالػة اليقػضغ حػػؿ 

مػػا  2020مػػب عمػػى الػػشفط خػػبلؿ العػػاـ الحػػالي مدػػاراتيا السدػػتقبمية، كبػجػػو عػػاـ، تتػػخاكح التػقعػػات بذػػاف تخاجػػع الص

بضغ ممضػف الى ثبلثة مبليضغ بخمضل يػميا، فزبل عغ التخاجػع الحػاد فػي البػرصػات العالسيػة، كخدػائخ الصضػخاف التػي 

 82:2020).كذظ ، ( دكالرمميار  252قجرىا االتحاد الجكلي لمشقل بحػالي  
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بضمو نحػػ االنكسػػاش، فػي ضػل ؾيػػاـ مػا يقػخب مػػغ خسػذ سػػكاف بػجػو عػاـ يسكػػغ القػػؿ بػاف االقترػػاد العػالسي فػي سػػ

 .العالع بالعدؿ الحاتي، كتػقف عجمة االنتاج في العجيج مغ الجكؿ جخاء ىحا الفضخكس

تطػػل ىشػػاؾ قصاعػػات ىػػي االكثػػخ تزػػخرا، ىػػي الدػػياحة كالصضػػخاف، كالبيػػع بالتجدئػػة كالسصػػاعع كالسػاصػػبلت،         

ميجية بذكل مزاعف نطخا العتساد اقتراداتيا بذكل كبضػخ عمػى ىػحه القصاعػات كسػؼ تتأثخ اقترادات الجكؿ الخ

ففي السسمكة العخبيػة الدػعػدية عمػى سػبضل السثػاؿ، تمعػب الديػارات الجيشيػة ألداء مشاسػظ الحػج كالعسػخة دكرا ميسػا فػي 

 .ة كالسصاعع كالصضخاف االقتراد الدعػدي، كسا يعتسج اقتراد امارة دبي بذكل اساسي عمى الدياحة كالبيع بالتجدئ

 : الخاتسة

شػا مػػغ لتػجبضخ كتدػضضخ االزمػة التػي تػاجيانػو مػغ السيػع فػي ىػحه السخحمػة التػي تسػخ بيػػا البذػخية جسعػاء حدػغ ا      

اجػػل مػاجيػػة فضػػخكس "كػركنػػا" كمشػػع انتذػػاره خاصػػة فػػي ضػػل غيػػاب اي عػػبلج لغايػػة االف يسكشػػو عػػبلج السرػػاب، 

 .كىػ ما يجعل مغ الحجخ السشدلي السشفح الػحضج لشا لحساية انفدشا كعائبلتشا كفي ضل اي لقاح يسشع اإلصابة،

إف التدامشا بالحجخ السشدلي ىػ التداـ بإنقاذ البذخية مسػا قػج يحرػل كمػغ العػاقػب الػخيسػة التػي يسكػغ اف تقػع       

حه األزمػة، كلكػي نقمػل مػغ في ضل ىحا االنتذار كتبقػى تمػظ مدػؤكلية كػل كاحػج مشػا مػغ مػقعػو، لغايػة ايجػاد حػل ليػ

ضػػغػشاتشا كالقمػػق السحتسػػل، كلكػػي نحػػج مػػغ مخاكفشػػا عمضشػػا اف نقػػػـ بتعديػػد صػػحتشا الشفدػػية مػػغ خػػبلؿ السقتخحػػات 

 .التي قجمشاىا كالتي حاكلشا اف نداىع بيا في ىحا الطخؼ السقمق الحي تسخ بو البذخية الضػـ 

ع لمتغمػػب عمػػى ىػػحا الفضػػخكس فالبذػخية اثبتػػت كػػع مػػغ مػػخة انيػػا فػي االخضػػخ يسكػػغ اف نؤكػػج اف االمػػل يبقػى قػػائ       

قػػػادرة عمػػػى التغمػػػب عمػػػى االزمػػػات ميسػػػا كػػػاف نػعيػػػا اك شبيعتيػػػا، فقػػػط عمضشػػػا كػػػأفخاد كأشػػػخاص اف نكػػػػف ممتػػػدمضغ 

بسختمف االرشادات كالشرػائح التػي تقخىػا اليضئػات الخسػسية مػغ اجػل التغمػب عمػى ىػحا الفضػخكس، اف تزػحضتشا الضػػـ 

، كاف الرػػبخ الضػػػـ ىػػػ الخػػبلص الػحضػػج لشػػا، كيبقػػى االمػػل دلضمشػػا لمحيػػاة كتبقػػى  بضل الشجػػاة فػػي السدػػتقبلىػػي سػػ

 .الدعادة محققة ما دمشا نخيج ذلظ ايشسا كشا كأيشسا حممشا
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كذػفت ازمػػة "كػركنػا" عػػغ اخػتبلالت كبضػػخة فػي نطػػع الحػكسػة الرػػحية كاالقترػادية، بػػل كالدياسػية ايزػػا فػي كثضػػخ 

كشبيػا مػغ ىػحا الػبػاء سػخيع االنتذػار،  لعالع، كلع تشج دكؿ صشاعية غشيػة بسػاردىػا الساليػة كمتقجمػة عمسيػامغ دكؿ ا

بدػػبب عػػجـ اسػػػتعجاد نطسيػػا لمتعامػػل مػػػع مثػػل ىػػػحه االزمػػات، بضشسػػا اثبتػػػت دكؿ فقضػػخة لػػجييا بشيػػػة تحتيػػة متػاضػػػعة، 

 .ار ىحا الػباءميارتيا في التشدضق كاستشفار شاقاتيا البذخية لسػاجية خصخ انتذ

اف ازمػػة "كػركنػػا" يسكػػغ اف تكػػػف حػػافدا لبجايػػة ججيػػجة تبشػػي نطػػع حػكسػػة مختمفػػة فػػي السجػػاالت كافػػة، قػػادرة        

عمػى التعامػػل مػػع تحػػجيات القػػخف الحػػادي كالعذػػخيغ، كسػػا يسكػػغ ليػػا اف تكػػػف مقجمػػة لسدػػتقبل اكثػػخ سػػػادا فػػي عػػالع 

 .الضػـ لغ يداعجنا احج ما لع نداعج انفدشا 

 : الجراسة تػصيات _  

كفػي ىػحا االشػار نقتػػخح مجسػعػة مػغ التػصػػيات فػي شػكل كسػػائل كأنذػصة التػي مػػغ خبلليػا تدػتصيع مختمػػف       

 السشطسات اف تقػـ بجكرىا الفاعل خبلؿ ادارة ىحه االزمة مشيا : 

لجكليػػة كالقصػػاع الخػػاص االزمػػة بالذػػخاكة مػػع السشطسػػات ا إلدارةتكػػػيغ خميػػة ازمػػة مذػػتخكة عمػػى مدػػتػى كػػل دكلػػة _

 .كالسجتسع السجني 

 .تقجيع اعفاءات ضخيبية لمقصاعات االكثخ تزخرا مغ االزمة  لسجة سشتضغ_

 . التعاكف مع كزارة الرحة عبخ فخيق استجابة يسثل كل االشخاؼ السعشية باالستجابة تسثل غخفة شػارئ مذتخكة_

 .ى، كتػزيع مصبػعات تػعية عمى السػاششضغ اعجاد كنذخ فضجيػىات عغ شخؽ الػقاية كمكافحة العجك _

 .تػزيع شخكد غحائية كالرحية عمى االسخ الفقضخة كالسيسذة _

تتبػػع الحػػاالت االكثػػخ تػػػأثخا باألزمػػة كتقػػجيع الػػجعع السباشػػػخ ليػػا، كفئػػة العسػػاؿ كمػػػػضفي العقػػػد، كأصػػحاب السيػػػغ _

 الحخة، كالتجار التي تزخرت تجارتيع نتيجة األزمة .

بػػالفضخكس ككيؽيػػة الػقايػػة مشػػو كالتعامػػل معػػو كمػػع االكضػػاع الحاليػػة كالتػػأقمع معيػػا خػػبلؿ نذػػخ تمػػظ  نذػػخ الػػػعي_

 .السعمػمات عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي 
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االسػػتجابة االندػػانية السباشػػػخة كالعػػػف الرػػػحي كالغػػحائي، كتقػػجيع الخػػػجمات الصبيػػة كخػػػجمات الحسايػػة االجتساعيػػػة _

 .ة الصفل ، كالتشطيع السجتسعي كالقانػنية كالعسالية كحساي

 .ضخكرة رفع الػعي الرحي لمعاممضغ بقصاع الدياحة _

 .تخؽيس الزخائب عمى السدافخيغ مثل ضخيبة الدفخ جػا كضخائب االقامة في الفشادؽ _

 ).الشفدية كاالستذارات الشفدية كالعشف األسخي (تخريز ارقاـ لمجعع كالسدانجة لتغصية القزايا _

    .جات ذكي االعاقة كتقجيع السذػرة كالشرائح الستعمقة بفضخكس كػركنا تمبية احتيا_

  قائسة السخاجع :

، مخكد 1،ازمة كػركنا: التجاعيات كاآلليات التي تشتيجيا الجكؿ إلدارة األزمة، ط 2020كذظ ،اشخؼ، 1_

  .البحخيغ لمجراسات االستخاتيجية كالجكلية كالصاقة، البحخيغ

 ،مختار الرحاح، دار الكتاب العخبي، لبشاف  1967ي بكخ، الخازي، دمحم بغ اب2_
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 الثقافي وقسع السخأة اإلرث

 د. دمحم شعبان العساري 

 قدع اإلرشاد والعالج الشفدي

 جامعة شخابمذ / كمية اآلداب

 مقجمة :
قسعي الشفدية االجتساعية غخيدة أك اكتداب عمى أي ليذ مغ مياـ ىحه الػرقة البحثية تعجيج دكافع الفعل ال      

الثقافي التي يعتقج الباحث  اإلرثمغ السدتػيضغ الفخدي أك الجساعي ، بل ىي تدتيجؼ فقط كذف كتحجيج خارشة 
كسػؼ لغ يتػلى الباحث  –الحالة المضبية إنسػذجًا  –في أنيا كضفت لمتخكيج لتبخيخ قسع السخأة في السجتسع العخبي 

ء مدح تاريخي لتحجيج تأثضخ الثقافات السختمفة التي امتدجت بيحا اإلرث ، كسا أنو قج تكػف ىشاؾ عػامل إجخا
أخخى نفدية كاجتساعية شعػرية أك ال شعػرية تديع في الجفع لبلستجابة الدمػكية القسعية عبخ شخفي الفعل 

قف السختمفة كفق الدماف كالسكاف كىحه العػامل القسعي )القامع كالسقسػع ( عبخ السذاىج القسعية الستشػعة في السػا
ىي األخخى ليذ في نصاؽ اىتسامات ىحه الػرقة إذ يحتاج ذلظ لجراسات حالة تحمضمية معسقة لكل مػقف عمى 

 انفخاد . 

ىحه الػرقة تدتيجؼ فقط اكذف عغ خارشة اإلرث الثقافي التي يعتقج في إنيا تذكل البشية الفكخية       
التي تجفع لمدمػؾ القسعي ضج السخأة أي الخارشة السفاـيسية  as a cognitiveدراكية السعخؼية كالترػرات اإل

كالؿيسية لئلرث الثقافي التي يعتقج في تحجيجىا آللية التفكضخ السشتج لمفعل القسعي ضج السخأة ، سػؼ يتػلى الباحث 
  -مغ خبلؿ السحاكر التالية :تحجيج مبلمح تمظ السدػغات التبخيخية لمفعل القسعي ضج السخأة ، 

 مفيػـ الفعل القسعي . أواًل :

 الججلية السفاـيسية لفعل قسع السخأة مغ خبلؿ تفاسضخ الشز الجيشي .  ثانيًا :

 السعايضخ كالعادات االجتساعية السحققة لفعل قسع السخأة . ثالثًا :

 مذاىج مغ صػر القسع ضج السخأة . رابعًا :
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 لقسعي .أواًل : مفيػم الفعل ا

الشظ أف الثقافة تشعكذ عشاصخىا عمى مجسل السجاؿ الدمػكي العبلئقي لئلنداف في السجتسع نحػ ذاتو      
كنحػ اآلخخيغ بل كمجسل محيصة البئػي ، مؤكجة إجبار تسثميا في سمػؾ الفخد كالجساعة ، كحتى في حاالت 

سػاء مغ خبلؿ تعخض الستسخد  –مؤثخة  –لمثقافة  –التسخد عمى بعس مغ عشاصخىا تزل أثار ذلظ اإلجبار 
" لػـ اآلخخيغ" عبخ أسالضب الزغط كالزبط االجتساعي أك  –أفخاد كجساعات  –الستيجاف كاستشكار اآلخخيغ 

 (.2013مغ خبلؿ مذاعخ " تأنضب الحات" " ذات الستسخد أي لػـ الحات" )العساري، 

االجتساع كاألخبلؽ كالدياسة كالجيغ كالشفذ كالتاريخ إال لقج تدضجت ضاىخة الدمػؾ القسعي اىتسامات بحاث       
أف مذيج الترجي لمقسع في أكاخخ القخف العذخيغ اتخح جانبا حقػؾيًا نزاليًا عالسيًا مغ خبلؿ السشطسات اإلندانية 

بجسيع  العالسية " كالػششية بذكل خافت" مدتيجفًا تحرضغ األفخاد كالسجتسعات مغ الػقػع فخيدة القسع كاالضصياد
أشكالو كتجمى ىحا اليجؼ في قػانضغ حقػؽ اإلنداف الكػنية لكل فئات السجتسع كتع التخكضد عمى السخأة كالصفل 

 كالقسع كسا تؤكج معطع الجراسات اإلندانية . يادصلبلضباعتبارىسا أكثخ الفئات تعخضًا 

مخًا أكثخ صخامة في مختمف السجتسعات ىحه الشقمة جعمت االىتساـ بتحخيخ السخأة مغ أسباب كمطاىخ القسع أ     
كيبلحظ أف مفيػـ ىحه الحخكات التحخرية تأثخ إلى حج كبضخ بالسفاـيع الغخبية التي باتت تفخض نفديا كسثاؿ 

 مقشع لسعطع السجتسعات األخخى رغع تحجيات التقالضج كالعادات السحمية بل كحتى السقجسات الجيشية . 

القسع مغ حق السداكاة في الحقػؽ كالػاجبات العامة إلى تػسيع مفاـيع الحخية لقج انتقل مفيػـ مجابية       
ككثضخًا ما  –ديشو  –الذخرية لمفخد بتخسيخ حقو بتفخده كحقو في تقخيخ مرضخه كتحقضق ذاتو كاختيار حتى عقضجتو 

كلت السجتسعات بجرجات كاف ذلظ عمى حداب السفاـيع الثقاؼية السحمية بسا في ذلظ ؾيسيا السقجسة ديشيًا ك ف حا
اآلخخيغ في ذكاتيع كتػسع ذلظ إلى عجـ اإلخبلؿ بقػانضغ كعقػد العبلقات كالشطع  ءإيحامتبايشة صيانة كحساية عجـ 

قج أسدت لسأزؽ تقميز مداحات الحخية الفخدية كحخيات التعبضخ كالشقج مسا عخقل حخكة فظ  لؤلسفالعامة كىحه 
نرػصيا السقجسة لرالح الحكػرية التي  تأكيبلتدج في ثقافتو كخرػصًا اسخ السخأة مغ قسع السجتسع الستج

كضػ يفيع الحخية باعتبارىا الحق في عسل كل ما شي ذاتو مغ تعاري  الحخية " مػنتدكانت مديصخة قبل الشز الجي
ذا تعمق األمخ ما عجدا ، بالصبع إ –ال يزخ األخخ كىػ يعتبخ أف ىحا السثاؿ يسكغ تحؿيقو أيًا تكغ شبيعة الشطاـ 

 (.468، 1986بصػياف أك باستبجادية " )بػّريكػ، 
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الشظ أف ىحا السفيػـ الزاؿ األكثخ شضػعًا كلكغ السذكمة تزل متجدجة في مفيػـ  الزخر باألخخ إذ يعتبخ     
 –األفخاد  –البعس أف السداس بالتقالضج كالعادات ضخر بالشديج االجتساعي لمسجتسع كفي ذلظ ضخر باألخخ 

كتطل السخأة أكثخ العشاصخ االجتساعية تعخضًا لمتبخيذ مغ ؾيستيا عمى جسيع  –لحيغ يصبقػف تمظ العادات ا
( كىحا غالبًا مجعػـ بثقافة 307، 1976األصعجة : الجشذ ، الجدج ، الفكخ ، اإلنتاج ،  السكانة " )حجازي، 

 السجتسع !  

كنفديا كسياسيًا كاجتساعيًا ، في أنًا معًا يعشي االذالؿ ( مرصمحًا فمدؽيًا suppressionالشظ إف القسع )     
ككدخ اإلرادة كتقضضج الحخية كشل تحقضق الفعل اإلرادي القادر لمفخد أك السجتسع مغ خبلؿ كسضمة مزادة إندانية 
فخدية أك مجتسعية قيخية مغ األخخ قج تكػف ثقاؼية تعربية أحيًا ضج الجشذ أك المػف ككحا العخؽ مسا يعضق 

 تحقضق الحخية . 

( الحخية بكمسة أخخى تعشي أف يفعل الفخد 551، 1981في المغة )قسعو( ك )أقسعو( أي قيخة كأذلة " )الخازي،    
أك تقميز الحخية الفخدية ،  بإعجاـلؤلخخ ؼيسا يتعمق بقجسية الحقػؽ الذخرية أك  ءإيحاما تسميو عميو إرادتو دكف 

ة داخمية "ذاتية"  لمفخد إذ أف القسع في قامػس التحمضل الشفدي جاء بسعشى كقج يحجث فعل القسع عبخ هلية نفدي
 (.230، 1978أي تحػيل الجافع غضخ السقبػؿ إلى البلشعػر" )الحشفي،  Repression "الكبت"

الشظ أف ىحه اآللية الشفدية الجاخمية تحجث بفعل الحات العميا كيذار إليو كسعمية حضمية دفاعية ال شعػرية     
جاء استجابة لخفس الثقافة  Eepression( ىشا البج مغ اإلشارة إلى أف الكبت egoعمى السدتػى الشفدي لؤلنا )

ال  –تحقضق الحاجة ، غضخ أف ىحا ال يعشي تػقف ىحا اإللحاح لمحاجة بل ىػ مدتسخ كسيكانضـد داخمي قيخي 
قج  Repressionالكبت  –لة تفاقسو كربسا في حا –شعػري لتحقضق إشباع الحاجة السقسػعة بذكل أك أخخ 

يتجدج في حالة مخضية تقيخ اإلدراؾ كتعبخ بذكل غضخ كاعي لقيخ الحات أك األخخ كربسا تكػف كثضخ مغ حاالت 
" كسائل كأدكات Suppressionالقسع " اتخحقيخ السخأة ناتجة عغ )كبت( الثقافة ليا عغ إشباع حاجاتيا ، لقج 

ا عبخ األفخاد كالجساعات بل كالتشطيسات كالتحالفات االجتساعية الفكخية كالحدبية كصػر عجة مختمفة يتع مسارستي
 جيػلػجية مغ خبلؿ رؤى ثقاؼية مختمفة ، مغ ذلظ : باإل

" حضث جاء أكثخ استعسااًل في كتابات بحاث االجتساع كالشفذ كالقانػف باعتبار تجرجات violence* العشف "
( " العشف ضج السخأة كسا 458، 1981لتعشي  ، التعبضخ بالمػـ " )الخازي، مختمفة لمعشف بسعشى "ضج الخفق كا

(  يتزسغ سمػكيات مقرػدة تؤدي إلى إلحاؽ األذى بالسخأة كىحه الدمػكيات قج matlin 2000يعخفو ماتمضغ )
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( الشظ أف ىحه جسيعيا أفعاؿ قسعية إشيادية تعضق 21، 2008تكػف نفدية أك جدجية أك جشدية " )بشات، 
 تحقضق اإلرادة الحخة لمسخأة . 

تتعجد أكصاؼ العشف ، مغ المفظ : جدرًا أك إىانة أك عمػ صػت أك فخض رأي إجبارًا ك ذالاًل . يعجد )التضخ       
( أصشاؼ العشف مغ خبلؿ تػاججه عبخ العائمة بأنو : " جسيع األفعاؿ التي يقػـ بيا أحج أعزاء العائمة 1997، 

 ( .   56، 1997ك معشػيًا أك كمضيسا بعزػ أخخ في نفذ العائمة " )التضخ، كتمحق ضخرًا ماديًا أ

* يعجد )التضخ( أصشاؼ العشف مغ خبلؿ تػاججه عبخ العائمة بأنو " جسيع األفعاؿ التي يقػـ بيا أحج أعزاء 
 -ىي كالتالي: العائمة كتمحق ضخرًا ماديًا أك معشػيًا أك كمضيسا بعزػ أخخ في نفذ العائمة سبعة مجاالت لمعشف

 الزخب بأنػاعو .  -1

 حبذ الحخية . -2

 الحخماف مغ حاجات أساسية . -3

 االرغاـ عمى الؿياـ بفعل ضج رغبة الفخد . -4

 الصخد . -5

 التدبب في كدػر أك جخكح . -6

 التدبب في إعاقة أك قتل .  -7

ضعف التي ضج أي فخد مغ أفخاد العائمة كالسخأة ىي الحمقة األ –تحجث ىحه األفعاؿ كفق عجيج الكتابات    
( ضاىخة العشف بطاىخة الشسػ الحزخي مغ جية 1997تسارس عمضيا ىحه األفعاؿ بذكل أك بأخخ ، يخبط )التضخ 

 كبالتغضخ في الجكر االجتساعي لؤلسخة الشاتج عغ تحػليا نحػ الحجاثة مغ جية أخخى . 
شػع كالذسػؿ ، يعتقج الباحث أف ( كيرف التضخ نسط التغضخ في الببلد العخبية بالدخعة كالت7، ص 1997)التضخ، 

التضخ ىشا يدتجعى الشطخية األنسػمية )دكركيايع( كيخى الباحث اف ىحا ال يعشي اختفاء العشف مغ الببلد العخبية ، 
قبل ضاىخة الشسػ الحزخي ىحه ك ف اختمفت أشكالو كشخائق التعبضخ عشو غضخ أنو الشظ أف الشسػ الحزخي مكغ 

الحخيات الفخدية التي غالبًا ما يرصجـ بسفاـيع العادات كالتقالضج مسا يػقع العشف بضغ مغ تػسيع دائخة الحقػؽ ك 
       األفخاد " شخفًا يجافع عغ حقػؽ األفخاد كاألخخ يخسخ العادات " )ربسا يخسخ مرمحتو الحكػرية بذكل أك هخخ( لقج 
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الجدجي أك السعشػي عمى السخأة بل يقرج  جاء في الجراسات السرخية أف العشف ضج السخأة ال يعشي فقط االعتجاء
بو كافة أشكاؿ الدمػؾ الفخدي كالجساعي الحي يشاؿ مغ السخأة كيحط مغ قجرىا كيكخس تبعضتيا كيحخميا مغ 
مسارسة حقػقيا السقخرة ليا قانػنًا كيحجبيا عغ السذاركة كيحخميا مغ مسارسة كضشػنتيا بذكل شبيعي كحؿيقي ، 

 (13، ص 2008)بشات،   ( "1988)العػاكدة ، 

ىحه األكصاؼ جسيعيا تقع تحت مفيػـ القسع بسعشاه االصصبلحي الػاسع كيبلحظ أف ؾياس السذاركة       
كمسارسة الكضشػنة بالذكل الصبيعي كالحؿيقي مدألة كثضخًا ما ترصجـ بسفاـيع الثقافة في السجتسع بعشرخي العادة 

( أف ضاىخة العشف ضج 2008كاقع اجتساعي ما ضػي كتحكخ )بشات  كالقجاسة الجيشية كىي جسيعيا كسفاـيع نتاج
 السخأة ضاىخة عالسية كججت كتػجج حتى اآلف في كل السجتسعات متقجمة كمختمفة

 4-2إذا في أمخيكا تتعخض مغ 1
% يسارس األزكاج العشف 60% مغ ضحايا العشف نداء كفي كشجا 95سشػيا لمعشف ككحلظ في فخندا  امخأة ممضػف 
% مغ الشداء يتعخض عجيج الشداء لمعشف بأنػاعو السختمفة في أسيا كأمخيكا البلتضشية 80، في اليشج  كجاتيعز ضج 

كأفخيؿيا ، ذكخت أكثخ مغ نرف الشداء البالغات تعخضيغ لئلساءة الجدجية مغ قبل شخكائيغ كفي مرخ يسارس 
س الدع كالخصف كالتعحيب كفي األردف العشف الجدجي : الحخؽ ، الصعغ بالدكضغ كالقتل بالخصاص كالحبح كد

يسارس العشف المفطي كالجدجي كاالجتساعي كالجشدي كالرحي في السشاشق الحزخية كالخيؽية كالبجكية 
( كيبلحظ أف الجخائع السرشفة تحت عشػاف جخائع الذخؼ عقابًا لمسخأة كثضخة 15-14، 2008كالسخيسات " )بشات، 

 ية بالثقافة بسا في ذلظ جانبيا السقجس .في الببلد العخبية كىي جسيعيا محس

يحجث كل ىحه األنػاع مغ العشف في ببلد مرخ كاألردف كالشظ أف التخكضبة االجتساعية الثقاؼية تتذابو إلى     
حج كبضخ مع السجتسع المضبي ، كسا أف ىحه الذضػع لمعشف رغع اختبلؼ الثقافات قج يعشي كجػد عشاصخ مذتخكة 

سثل دكافع لمعشف أك ربسا يكػف شضػع العشف بيحه العشف بيحه الجرجة يعشي كجػد عػامل أخخى في ىحه الثقافات ت
تجفع لمعشف ربسا جضشية كسا تتجعى بعس الجراسات أك ربسا يكػف العشف نتاج التفاعل التاريخي بضغ الشػعضغ 

احث يحاكؿ تحجيج السدػغات الحكػر كاإلناث كما لحقو مغ ترارع بضغ اإلرادات كاألدكار ، في ىحه الػرقة الب
التي يعتقج في أنيا تػضف لقسع السخأة في السجتسع المضبي مسا  –الثقافة عسػمًا  –الؿيسية مغ العادات كالتقالضج 

يديع في فيع االستجابة الدمػكية القسعية كيحجد الخكابط بضغ ىحه السدػغات الثقاؼية كالفعل القسعي مسا يجفعشا 
 كنقجية لعشاصخ ثقافتشا جسيعيا . إلى قخاءة جادة كشجاعة
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: كبالخغع مغ أف العجكاف كعسمية سمػكية في أي مغ أبعادىا يرػر في عجيج " aggressionالعجوان : " *
الكتابات بأنو فعبًل إيجابيًا يؤدي دكرًا حضػيًا في الحياة إذ يخى البعس أنو " ال نجج العجكاف ضاىخة شيصانية ىجامة 

دانة كسا حاكؿ أنرار محىب التحمضل الشفدي التقمضجي أف برػره بو ، بل أف العجكاف عامل تدتحق االستشكار كاإل
حضػي في مجاؿ تشطيع الغخائد بغخض الحفان عمى الحياة ، لكغ الرجفة قج تجعل العجكاف بدبب الجمار... كىحا 

لبلنحخاؼ كقابمة أف تدتغل  يشصبق تقخيبًا عمى مكػنات أي ندق كاف ، اي أف كل فكخة أك اختخاع أك أداة قابمة
 (. 121، 2007لمذخ " )كػانخاد، 

إذف السذيج العجكاني العامل األكبخ أىسية ؼيو ىػ مجى انصباؽ الػصف الذيصاني عميو غضخ أف ىحا ال      
ُيِجب انتقادات التحمضل الشفدي لمعجكاف ، أسبابو كأثاره عمى الشفذ اإلندانية ، كمغ جية أخخى مغ الشاحية 

ضديػلػجية " لع يكتذف أحج أي أساس لمعجكاف ، مغ حضث ىػ عجكاف كلقج بخىغ "كانػف" أكسع بخىاف أنو يحجث الف
تشذأ عغ تأثضخ الجسمة العربية الػدية كالغجد  –الكيساكية كالفضديدلػجية –في الغزب جسمة مغ التغضخات الحياتية 

 ( .126فػؽ الكمػية")كمضشخغ، بجكف تاريخ، 

( في نفذ السخجع تفدضخًا أخخًا لمعجكاف إذ " إف أحج السضػؿ التي يخاىا ماكجكغاؿ غخيدية Kleneberكيػرد )      
ىي الخغبة في تأكضج الحات كالحرػؿ عمى مختبة كمشدلة محتخمة في الجساعة التي تشتدب إلضيا كالصسػح إلى 

بغخيدة فقط بل ىػ الغخيدة األكلى أي  –في السحىب الشفدي الحي أخح بو أدلخ كأشياعو  –التفػؽ كليذ ىحا السضل 
( ، ىل يسكغ أف 162الجافع الخئيذ لمدمػؾ كالذيء الحي يدتخجـ دكما كسبجأ لمتعمضل " )كمضشخغ، بجكف تاريخ، 

فعية لمدمػؾ تكػف ىػ األقخب لتفدضخ سمػؾ العشف ضج السخأة ؟ إذ أف تفدضخ الجا -تعتبخ ىحا الجافع تأكضج الحات
مغ السعايضخ كالؿيع كالسبادئ كاألخبلؾيات الثقاؼية التي تربغ الدمػؾ االجتساعي لمفخد بالقبػلية ة مػ غالبًا كفق مشط

مسا يذكل الحكات االجتساعية كلسا كاف إمكانية التحخر مشيا شبو مدتحضل في الطخكؼ األكثخ شضػعًا نجج أف 
ة كسبخر قػي يحسي بو نفدو ذاتيًا كيفخخ بو الفخد يتعاشى الدمػؾ دفعًا بيحه السشطػمة السعخؼية الؿيسية االجتساعي

ك "أردرى"  1966مطيخيًا أماـ الشاس . " الدمػؾ العجكاني ذا أصػؿ غخائدية كسا يؤكج "لػرند" في كتابة "العجكاف" 
ككحلظ يخى "مػريذ" في كتابو " القخد العخياف "  1966ك " االلداـ اإلاقميسي"  1961في كتابة "الشذػء األفخيقي " 

 ( 26، 1989" )جبلؿ، 1968"

يشبغي مبلحطة أف الخكػف إلى تحجيج أف العجكاف نتاج عامل الغخيدة ال يقخب مغ كضع الضج عمى تحجيج دقضق     
إذ أف الغخيدة ذاتيا بسفيػميا الجافعي اتدعت مداحاتيا فالقػؿ بالغخيدة لع يعج يتحجد بعامل االستعجاد األصضل في 

 –الستعجاد ذاتو كي يتحخؾ إلى حالة الفعل البج مغ يديع بؿية العػامل السحيصة الكائغ اإلنداف إذ أف ىحا ا
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في أحجاث ىحا الفعل ، يخى )تحر النج( أف االستعجاد " يتكػف مغ العػامل البضئية السحيصة بو كليذ  –البضئػية 
 ( 34، 2010بعػامل داخمية " )الدشاري، 

ج عسضق في كياف الحات اإلندانية يديع في الفعل القسعي بذكل كلكغ كل ىحا ال يسكغ أف يشفي كجػد بع       
أك بأخخ كلكغ سيزل لشػع كحجة التفاعل لمعػامل األخخى الصبيعية كاالجتساعية دكر ما في تفعضل الفعل القسعي 
ت، كىشا يزل لمحات األثخ األعسق عمى أحجاث الفعل القسعي كيزل لمثقافة األثخ العسضق عمى تمػيغ مفاـيع الحا

يزل عامل التجخل القانػني لمتحرضغ ضج القسع بأنػاعو أمخ أسيل كربسا مقشع إلى حج ما غضخ أف السذكمة أف 
ىحه القػانضغ ستزل مضتو ال تقػي عمى التصبضق لسجابية عجيج العشاصخ الثقاؼية ليا ، زد عمى أف عجيج مغ 

إلى حج كبضخ فشطخة الخجل الستعرب ضج السخأة  أصشاؼ القسع قج تكػف رمدية مسا يبعجىا عغ السبلحقة القانػنية
تجفعو إلى الؿياـ بالعجيج مغ أصشاؼ الدمػؾ القامعة لمسخأة بذكل أك أخخ: أنو ال يحاكرىا أنو ال يدتسع لقػليا أنو 
ال يرػت ليا في االنتخابات أنو يتجاىل السخأة السحققة لحاتيا كيقتخب في تعاممو مع السخأة السدمػبة الحات ىشا 
القانػف يتدسخ يسػت لغ يحكع ىحه األفعاؿ بأي حاؿ تقخيبًا كأشكاؿ أخخى كثضخة في ىحا السجاؿ ال ُيتدع لحكخىا 

 كسشقخاء مشيا في بؿية ىحه الػرقة البشج الثاني كالثالث . 

ز إذف ما الحل ؟ ربسا يكسغ الحل في ضخكرة االنترار الجائع لفكخة اتداع دكائخ الحكات عمى حداب تقم      
دكائخ اليػيات الثقاؼية كلكغ تزل مذكمة كبضخة عسيقة إذا كي  الفرل بضغ الجكائخ لمحات كالجكائخ لميػيات أنيا 

الثقافة فالثقافة  نبتةمعزمة مغ الشاحية الشطخية كلكغ يسكغ السقارنة بضشيسا مغ الشػاحي اإلجخائية ، إف الحات نعع 
كتفخدىا حتى إذا تػحجت التخبة ىحه االنترار لمحات البج أف يحقق  ىي تخبتيا كلكغ ليحه الشبتة أيزًا خرػصضتيا

الدبلمة كالحخية كىػ اليجؼ الحي يشبغي أف يكػف أكثخ تقجيدًا غضخ أف دعػى السحافطة عمى ذات السجتسع بحجة 
ىػ  حسايتو مغ التفكظ ستزل دعػى ممحة إلى حج كبضخ كلكغ القػؿ الفرل لمخخكج مغ ما يبجك تشاقزًا كتعارضاً 

أف الكثضخ مغ الحخيات الفخدية لغ تسحػ كحجة السجتسع بل تقػيو إف السذكمة في ثقافتشا التقمضجية إف التشػع 
كاالختبلؼ ، فخقى كفػضى كىي معادلة غضخ صحيحة إذ أف في الببلد الستقجمة تأكج عسميًا أف التشػع كاالختبلؼ 

شالسا أف الذخز الحخ لع يربح بعج حخًا في تختضب معشى  خصابياً  ادعاءإثخاء كتػحج " أف الحخية السجنية ستطل 
 (     16، 2011كجػده في العالع " )السدكضشي، 

كمغ ناحية أخخى يشبغي تفيع قػؿ : " أنشا لع تدتعسل مغ أنفدشا القجيسة إلى حّج األف إال سصحيا اليػكي ،    
كالجيشية فإنشا أحػج ما نكػف إلى إعادة إنرات  الراخب كالعشي  كالسيدكز ، نعشي باألساس انفعاالتشا القػمية
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السحدػسة كالضػمية كسا تقػؿ نفديا في بعجىا البذخي الكػني ، بعضجًا عغ أية أجػية ثقاؼية نيائية  ألنفدشاشجيج 
 (11، ص 2011حػؿ مغ نكػف ؟ أك ما يجب عمضشا أف نفعل ؟ " )السدكضشي، 

( ىػ البعج الشفدي العبلئقي Persecutionقسع " االضصياد )ىػ صشف أخخ مغ أدكات أشكاؿ ال * االضصياد :
لمعجكانية كىػ فاعل في اتجاىضغ : حب العجكاف عمى اآلخخيغ كالشضل مشيع ، أك الػقػع ضحية لعجكانيع ككضجىع ، 
ء االضصياد ىػ عجكانية تشصمق مغ إدانة األخخ ك لراؽ الحنب ؼيو كتحسضمو السدؤكلية التي نخذى أف نجابييا إزا
ضسضخنا ، في االضصياد يتحػؿ اآلخخ إلى محنب يجب عقابو مسا يجعل العجكانية التي ترب عميو مبخرة 

 ( 361، 1976كمذخكعة ، ذلظ ىػ جػىخ االضصياد " )حجازي، 

كىػ البعج األعسق  Dominanceكنجج أصشاؼ عجة كثضخة مغ القسع كانعكاساتو عمى الدمػؾ نجج الديصخة    
الكشتخكؿ باعتباره إدارة مقششة ال ترل  د بأشكاؿ عجيجة كىشا يجب أف نفخؽ بضغ الديصخة كلدمب حخية األفخا

 لحاالت القسع كحجخ الحخيات الذخرية .

كىػ تحقضق فعل القسع بتشازؿ كقبػؿ مغ الزحية السقسػعة لطخكؼ عجة يبجك  Sabmissionكنجج الخزػع    
كثخ بخكزًا في خزػع السخأة كسمبضتيا في االستجابة لتحجي القسع كاضحًا ضخؼ تقجيذ التقالضج كجبخيتو العامل األ

 إذ كثضخًا ما تتساىى معو . 

كنجج التعرب بأشكالو السختمفة ضج الجشذ أك المػف أك الجيغ أك العشرخ الجمػي ، كنجج اإلكخاه كالتعدف    
 بفخض اإلرادة السزادة عمى اآلخخيغ أفخادًا أك جساعات .

"Submissionلآلخخيغ ، كيشجرج الدمػؾ الخاضع تحت باب الدمبية كالساسػكية   اإلذعافػع أك " الخز 

"Subservience ،1978" الخشػع : اإلرادة أك الشدكع لتكضي  الدمػؾ لسرمحة أك إرادة اآلخخيغ " )الحشفي ،
354. ) 
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 -*  يسكغ تمخيز مخاشخ االستجابة الدمبية لمقيخ في اآلتي :

سيكػباتية حضث تعضج السخأة غضخ متػافقة اجتساعيًا كميشيًا كقج تخمز إلى حاالت إمكانية تذكل شخرية   (1
كتتأثخ تبعًا  –األسخة كاألصجقاء  –انفعالية شجيجة مفاجئة تذل تفعاليا مع اآلخخيغ بسا في ذلظ األخخيغ 

 لحلظ جل العسميات العقمية كالشفدية الذخرية كاالجتساعية . 

تفخيغ ىع األحاسيذ بالقيخ في بعس مغ الدمػكيات السشحخفة مثل الكحب إمكانية االنحخاؼ مغ خبلؿ   (2
أك الدخقة كالتديي  كالتذخد كالعجكاف كاالنحخافات الجشدية كاإلدماف عمى السخجرات لتغضب إدراؾ األلع 

 كأشكاؿ أخخى عجيجة .

د القيخ كخػؼ إتباع سمػكيات عجائية نحػ السجتسع قج تكػف صخيحة كقج تكػف ضسشية في حالة اشتجا  (3
 العقاب مغ الخخكج عمى العخؼ العاـ أك القانػف العاـ .

 قج تقزى ضخكؼ القيخ الذجيجة إلى األعساؿ االنتقامية اإلجخامية مثل القتل كالعجكاف كالسذاكدة .  (4

السخأة السقسػعة تكػف أقخب إلى مسارسة الدادية ضج الخجل كبالتالي تخى عجيج الجراسات أف إعجاد   (5
 يقل في السجتسعات األمػمية كيكثخ في السجتسعات الحكػرية البصخيخكية حضث سيصخة الخجل . الداديضغ

إف القزاء عمى أسباب كمطاىخ القسع لمسخأة سػؼ يعػد بتفاعل اجتساعي إيجابي فعاؿ عمى مدخح   (6
ت الحياة اإلندانية ذلظ أف " مفيػـ الحات السػجب يفخز نجاح التفاعل االجتساعي كيديج العبلقا

االجتساعية نجاحًا ك ف الشجاح في العبلقات االجتساعية يؤدي إلى زيادكة نجاح التفاعل االجتساعي " 
 (.369، 2003)زىخاف، 

 ثانيًا : الججلية السفاىسية لفعل قسع السخأة مغ خالل تفاسيخ الشز الجيشي . 

مػكو ؼيذعخه باألماف الجاخمي العتقاده الفخد لتعديد س -يػضفو– جيغ يسثل ؾيسة تبخيخية قػية يرػغوالشظ أف ال   
أف الجيغ تشفضحًا لػصايا كأكامخ الخب مسا يحقق لو أيزًا الخضا االجتساعي لصائفتو الجيشية ، إال أف السرمحة 
ببعجىا السادي كالسفاـيسي السمػف بالثقافة ككحلظ اتجاىيا الدمػكي الشدكعي السجفػع باالتجاه الشفدي االجتساعي 

تو السكػنة ألساسو السعخفي ، كل ىحا يديع في صياغة بعجًا ميسًا يؤسذ لتأكيل الشز الجيشي بسا بسجسل تجاخبل
يحقق السرمحة ، كىحا قج يشحخؼ بالشز الجيشي عغ جػىخ معشاه األصمي ، أف الدمػؾ بسعشاه العاـ دائسًا يتأثخ 

 تيا .بالعادة كالعخؼ مسا يجعمو يدعى إلى إيجاد تػؼيقات تخزع الشز إلى مأال
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قج يكػف الدمػؾ متأثخًا بالثقافة الدائجة ؾببًل كالسحققة لسرمحة الفئات األقػى مكانو كاألكثخ مداىسة في االنتاج    
االقترادي أك التسكضغ األمشي مسا يقػد إلى تأكيل السعشى لرالح ىحه الفئة كىي الشظ كسا يخبخ عشو الػاقع 

ىي فئة الحكػر ، إف ىحا الفيع ىػ السدئػؿ األكبخ عمى صياغة  االجتساعي كاالقترادي الدابق لمشز الجيشي
 الحىشية كاأللية التفكضخية في قزية قسع السخأة .

يؤكج "اركػف" أف مدألة تحجيج معشى الشز الجيشي تاريخيًا مشح البجاية في اإلسبلـ قج مخت كفق التأكيل        
 بمية أي قبل الشز . بشفذ السذكمة ، مذكمة التأثخ بالثقافة الدائجة الق

" مغ ىػ السدئػؿ عغ كضع السخأة ؟ ىل ىػ القخهف ؟ معاد ي ك نسا ىػ تأكيل الفقياء لمقخهف في القخكف    
األكلى . كلكغ الفقياء بذخ مغ لحع كدـ أنيع بذخ مثمي كمثمكع قج يرضبػف كقج يخصئػف كىع قج أكلػا ما أكلػه 

حاجاتو كضغػشو في القخنضغ الثاني كالثالث لميجخة ىشا نرصجـ ضسغ ضخكؼ خاصة ، أقرج ضخكؼ مجتسعيع ك 
مغ ججيج بسذكمة السجتسع كالتاريخ ىشا نعػد إلى التاريخ ذلظ أنشا لغ ندتصيع اإلفبلت مشو ميسا حاكلشا. ىشا نعػد 

جات مجتسعاتشا إلى مذكمة اإلسبلـ كالتاريخ أي اإلسبلـ كالتصػر ، اإلسبلـ كالتغضخ ، اإلسبلـ كتاريخو التاريخ كحا
العخبية اإلسبلمية الخاىشة لع تعج ىي نفديا حاجيات القخف الثاني أك الثالث اليجخي كبالتالي فشحغ مجعػكف 
لبلجتياد كتججيج التضػلػجيا اإلسبلمية جحريًا إذا ما أردنا نجج الحمػؿ لسذاكمشا كما أكثخىا أما أكلئظ الحيغ يخيجكف 

قػانضغ السجتسعات الدابقة فإنيع يقفػف ضج السجتسع كضج اإلسبلـ كضج  أف يفخضػا عمى السجتسعات الحالية
 (.26، 1989التاريخ " )أركػف، 

كانقدع الشاس ؼيسا بضشيع في فيع الشز الجيشي رغع أف الشز كاحج ال اختبلؼ عميو إال أف  اآلراءلقج تعجدت       
ل فئة تجعى قرػر كعػز في إدراؾ دالالت الجالالت لفيسو مختمفة بل كقج تكػف متعارضة بل كمتشاقزة ، ك

الشز عشج األخخ كقج يخجع ذلظ إلى عجـ الجراية بأدكات الفقو أك شبيعة ما تفزى إليو ىحه األدكات كمغ ىحه 
األدكات داللة السعشى لمكمسة )المغة( كأسباب الشدكؿ كالشاسخ كالسشدػخ كالؿياس كالسقاصج كالسرالح السخسمة 

ؼ أك يرعب تػحج الفيع في السقارنة بضغ الشز القخهني كالشز الدشي في أي مغ بعجيو كأحيانًا يتعسق الخبل
 الحجيث الخسػلي أك الحجيث القجسي أك غضخ القجسي أك الفعل الدمػكي .

كتست اتجاه أخخ قػي يخى أف الفيع أك الجاللة يشبغي أف يتقضج بسفيػمي السرمحة كالػاقع مغ خبلؿ أفاؽ      
ية السشجدة كأصحاب ىحا التيار ىع السججدكف الحيغ يعارضػف برخاحة كقػة الدمفضضغ الحيغ يتقضجكف السعخفة العمس
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السعشى لمكمسة كفي كثضخ األحياف ال نججىع يتتبعػف تصػر السعشى لمكمسة كفق البعج التاريخي كالدياقات  بححافضخ
 الستزسشة ليا مسا يعضبيع عميو مشتقجييع . 

دمفضػف لمػـ اآلخخيغ عغ خياراتيع كاتياميع ليع بأقرى الشعػت حضث يحخمػف عمضيع حقيع كسا إف اتجاه ال      
كانتخاب دالالت ججيجة فعبًل مجمػمًا بل محخمًا ، ىا التذجد يخاه البعس بأنو أسيع في  ؼفي االختيار باالختبل

الكافخكف ...... فأكلئظ ىع السخأة " مغ لع يحكع بسا أندؿ ي فأكلئظ ىع  صيادضاتعصضل حخكة القزاء عمى 
كلكغ ىحا ال يعشي أف فيع األحكاـ  لسائجة(، ىحا نرًا قخهنيًا يقضشاالفاسقػف ..... فأكلئظ ىع الطالسػف " )سػرة ا

الػاردة في الشز القخهني ال اختبلؼ حػليا ، الباحث سػؼ لغ يتػلى تحمضل مدػغات االختبلفات ، كلكغ سػؼ 
كاألحكاـ التي ليا عبلقة بذكل أك بأخخ بفعل قسع السخأة مسا يجعميا تسثل  يدتعخض فقط بعس مغ السفاـيع

افتخاضًا قػيًا يذكل ذىشية قج تؤسذ لمقسع مع مبلحطة أنو ال أحج يجعػ إلى تجاىل الشز السقجس بل الخبلؼ 
 فقط في التفاصضل الجاللية ليحا الشز كمغ ىحه القزايا اآلتي : 

ة مغ السفدخيغ أف الجيغ كفق الشز الرخيح يأمخ بصاعة السخأة لمخجل بسعشى يخى شائف * قزية أمخ الصاعة :
عجـ مخالفة أكامخه غضخ السخالفة ألكامخ ي كأحكامو كىحا ىػ األصل السخأة تصيع الخجل كليذ العكذ ك ف جاز 

أة صارت مداىسة محاكرتيا لدكجيا حػؿ تشفضح السخ إلى حج ما، إال أف كاقع حاؿ الحياة العرخية تؤكج أف السخ 
بفاعمية في اتخاذ القخار ك نتاج الحياة كبالتالي االتجاه نحػ فيع السخأة باعتبارىا نجًا لمخجل كشخيظ في مؤسدة 
كاحجة )األسخة( كالتأكضج عمى السداكاة في حق الؿيادة ك صجار األمخ مبشي عمى أساس السعخفة كالقجرة كالجراية 

تحجيج كالتقضضج لفكخة الصاعة كجعميا أمخًا متشاكب بضغ االثشضغ  سػاء كانت بحؿيقة األمػر كىحا يزع نػع مغ ال
 السخأة ابشة أك زكجة أك زمضمة أك أي دكر مكانة أخخى ، تخى إلى أي حج يسكغ أف يكػف ىحا مقبػاًل ؟ 

أدنى لمسخأة مسا اقترار االنفاؽ عمى الخجل دكف السخأة أمخًا قج يفيع بفخض مكانة أعمى لمخجل كمكانة  * اإلنفاق :
يديع في انحخاؼ الفيع إلى إنقاص السكانة لمسخأة كىػ قج يكػف بعجا في خط القيخ بسعشى يكػف مدػغ فكخي 
ذىشي يجعل مكانة السخهة أكثخ تجنى كبالتالي لغ تكػف في مدتػى الشج لمخجل . أف نطخة إلى مجتسع الضػـ تػكج 

ار االنفاؽ في األسخة مدؤكلية تخز األثشضغ معًا ، تخى إلى استحالة انفاؽ الخجل دكف معاضجة السخأة حضث ص
 أي حج يسكغ أف يكػف ىحا مقبػاًل مغ الشاحية الجيشية ؟ كىل يؤثخ ىحا الفيع في تفدضخ نز االنفاؽ .

: القػؿ بأف السخأة ناقرة عقل كديغ قج يػجو التفكضخ نحػ التقمضل مغ السكانة كاألبعاد عغ السذاركة في العقل * 
خاذ القخار، كالحؿيقة أف العمع ال يعتخؼ )غالبًا كفي األحػاؿ االعتيادية( بأف ىشاؾ اختبلؼ بضغ عقل الخجل ات
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كالسخأة عمى األقل فدمجيا كبالتالي تيسو نقز العقل قج تػجو الدمػؾ نحػ قسع السخأة كؾيادتيا جبخًا كاالستعبلء 
اؿ ، كلعل الجراسات الحجيثة تفضج تكػيغ عقل السخأة مغ عمضيا كتبخيذ مكانتيا كقجرتيا عمى تػلى الؿيادة لمخج

حضث التكػيغ الفدمجي مسا يجعمو أكثخ قجرة عمى التخضل كالتحكخ كىي مغ أىع الػضائف العميا لمعقل تخى إلى أي 
 حج يسكغ أف يكػف ىحا مقبػاًل مغ الشاحية الجيشية .

ب كىي فكخة قجيسة درجت عمضيا السجتسعات العخبية يأسذ الكثضخكف لفكخة تأديب السخأة بالزخ  * ضخب السخأة :
القجيسة كربسا تأكضج الصبخي عمى استخجاـ العشف ضج السخأة جاء تأثضخًا بالثقافة العخبي الدابقة لئلسبلـ كسا قخاءه 

في اآلداب كاالجتساع كالدياسة بفاعمية كليذ مغ السدتداغ أف  قج أسيستالبعس رغع أف السخأة العخبية كانت 
خعغ الصخب كسضمة لػتأديبيا ىحا كسا يعتقج السعارضضغ لفكخة ضخب السخأة ، أف كسضمة الزخب تأثخ في اإلنداف يذ

سمبًا في سمػكو " األثار الدمبية لمعقاب تفػؽ في ضخرىا ما يسكغ أف تعػضو أثاره اإليجابية .. قجرة العقاب عمى 
( " كىحا ما أكجتو دراسة كل مغ 189، 1991ؿ، الصسذ الفػري لمدمػؾ غضخ السخغػب بدخعة محىمة " )قخفا

Enstein & wolf whiting & child   ،( كالزخب الضػـ ىػ فعل مجمػـ يعاقب 189، 1991كغضخىع " )قخفاؿ
عميو القانػف كتحخمو قػانضغ حقػؽ اإلنداف الكػنية ، تخى إلى أي حج يسكغ أف نعتخؼ بعجـ شخعية ضخب السخأة 

 ل يسكغ ليحا الفيع أف يعضج صياغة مفيػـ ذا بعج مخالفًا لسا يؤكج الصبخي .  مغ الشاحية الجيشية ؟ ى

مغ بضغ األحكاـ التي تديع في صياغة االتجاه نحػ قسع السخأة ىػ فيع فكخة الحجيث الخسػلي  * تػلي الكيادة :
التقمضل مغ قجرة السخأة عمى الحي يؤكج عمى عجـ فبلح القػـ أك السجتسع الحي يػلي أمخه أك ؾيادتو لمسخأة كىحا يفضج 

الؿيادة كالضػـ في عالسشا السعاصخ شػاىج كثضخة تؤكج عمى قجرة السخأة في إدارة الذأف العاـ في الكثضخ مغ دكؿ 
العالع فيل نحتاج إلى قخاءة ججيجة لفيع الشز كفق بعجه السكاني كالدماني ؟ كبحلظ يسكغ أف نجج ما يجعع ؾيادة 

يحىب إليو السفدخكف في قخاءة حجيث أيغ عباس مغ أف الشبي "صمعع" لسا بمغو أف أىل  السخأة لمسجتسع ؟ إف ما
 –فارس قج ممكػا بشت كدخي قاؿ : " لغ يفمح قػـ كلػا أمخىع امخأة " ربسا ىحا الحكع لو خرػصية ليذ مصمقًا 

ي بعج يسكغ أف يشداؽ البعس ، تخى إلى أ يقخأه خرػصية بأىل فارس كسا أف عجـ الفبلح ال يعشي التحخيع كسا 
البعس إلى ىحا السعشى مغ الفيع مؤكجًا أحؿية السخأة في الؿيادة إف كانت قادرة ك لى أي حج يديع الحكع بتحخيع 
تػلي السخأة لمؿيادة في السجتسع في التأسيذ لقسع السخأة ، كلساذا يعصى البعس حق السخأة في الؿيادة في بعس 

ى ؼيسكغ أف تكػف مجيخة مجرسة كمدتذفى أمخاض األشفاؿ كيسشعيا مغ أف السجاالت كيحخميا مغ مجاالت أخخ 
 تكػف كزيخة ؟
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: تؤكج بعس األحكاـ تبخيخ الحكع عمى السخأة بالكضج كالفعل الذيصاني كبالتالي يجب مخاقبتيا خػؼ  الكيج* 
ًا أياـ الجاىمية أيزًا إذ خيانتيا ، مخجعضغ ذلظ بأنو فيسًا لمشز الجيشي كالججيخ بالحكخ أف ىحا الفيع كاف سائج

عخفت عشجىع السخأة بالسكخ كالخجيعة ، إف كضع السخأة في ىحا الحكع قج يكػف مؤثخا في االتجاه نحػىا بالقسع 
كالسخاؾبة لدمػكيا خػؼ كضجىا كفي ذلظ إتياـ دائع ربسا حتى تثبت بخاءتيا ، كتججد الفعل الحياتي يججد االتياـ 

تقػد العبلقة مع السخأة إلى حالة مغ القسع كالتػجيو الجائع لحا الخجاؿ بإمكانية أف يرجر كىحه الشطخة الشظ في أنيا 
كلدمػؾ الخيانة أمخًا يذتخؾ في إمكانية  الخصضئةعشيا الخصأ كالخيانة كالكضج كبات كاضحًا الضػـ االعتقاد بأف 

ًا بجالالت تتدق مع الشز الجيشي ؟ االستجابة بو كبل الجشدضغ فغمى أي حج يسكغ أف يكػف ذلظ مدتداغًا مجعػم
كرغع كجػد ىحا البعج حتى في الثقافات األكركبية إال أف االحتكاـ لسكاسب الحخية لمسخأة السحسي قانػنًا يجعل ىحه 

 األحكاـ محس خخافة تخدد كلكغ ال تحس باليقضغ .

حق الخجل في الدكاج مغ أربعة إذ يخى عجيج السفدخيغ أف فيع الشز الجيشي يؤكج عمى  : * القبػل بذخيكة ليا
زيجات في كقت كاحج كليذ ألي مغ الديجات حق رفس ذلظ بل ىػ حق مذخكع لمخجل كىحا أيزًا يدكى فعل 
القسع كالتقمضل مغ مكانة شخاكتيا مع الخجل في التأسيذ لؤلسخة فالخأي الدائج األف أف األسخة مؤسدة شخاكة بضغ 

دتأثخ باتخاذ القخار دكف مذاركة األخخ كرغع أنشا نجج دمحم عبجه يخى أف الخجل كالسخأة ال يجػز الحجىسا أف ي
التعجد ؾبح كمدتيجغ كما يقػلو بعس الفقياء مغ " أف درء السفاسج مقجـ عمى جمب السرالح كبالتالي فالتعجد 

 محـخ إذا ضضق تحقضق العجؿ " 

فضيا رجل عمى أربعة نداء إذ ذلظ البج أف كيخى الشداء أنو ال يسكغ تخضل عجـ كجػد القسع في أسخة يتدضج    
يدػغ القسع بأي مغ صػرة ، تتأكج الضػـ فكخة أف األسخة مؤسدة تتكػف مغ زكج كزكجة كليسا نفذ الشرضب في 

أحجىسا باتخاذ قخارات تتعمق بيحه األسخة دكف مػافقة األخخ ، تخى  يدتأثخالحقػؽ كالػاجبات كبالتالي ال يحق أف 
 أف يكػف ذلظ مقبػؿ ديشيًا .إلى اي حج يسكغ 

تخى شائفة مغ السفدخيغ أف الحجاب ضخكرة شخعية ال مشاص مشيا كيدتشجكف في ذلظ عمى هيات  * الحجاب :
مغ سػرة الشػر كيدتغخؽ بعس الدمفضضغ في ضخكرة كضع الخسار اك البخقع كل ذلظ مخافة الفتشة كاتقاء شخ 

ضيخ مشيا دكف إرادة ، كال يحل ليا البخكز إلى السجالذ أيا كاف نػعيا إال الخذيمة " ال يحل ليا أبجاء زيشتيا إال ما 
الدي اإلسبلمي الحي تجنى ؼيو مغ جمباىا ، امخ ي بو أف يدتخ بحضث تختجي  إذا ، خفت زيشتيا كستخت ما

خز كتزخب بغاء رأسيا عمى صجرىا كتختار مغ الثياب الكثي  الحي يدتخىا كالػاسع الحي ر يرفيا أك يب
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محاسشيا ، فإذا ما حافطت عمى كل ذلظ فإنو ليذ ىشاؾ ما يسشع مغ بخكزىا إلى مجالذ العمع كالفتػى 
 (28-27، 1977كالقزاء")التػمي، 

كيخى الذيخ الصشصاكي جػىخي ، يجػز الكحل كالخاتع كالخصاب في الكف كالػجو كالقجمضغ، أف الحكسة ىي خػؼ 
أبعاد تأثضخىا كأثارتيا أشج كأقػى ماذا عغ العضشضغ كىسا مغ أىع نػافح لغة الفتشة كلكغ الفتشة في الطاىخ أصخخ ك 

 العػاشف ؟

 ماذا عغ الحاجبضغ ؟

 ماذا عغ الحخكة كالتفكضخ كنغسة الرػت ؟ 

إف ىحه التداؤالت ربسا تفزى إلى أف ىحه السحخمات متأثخة إلى حج بعضج بالثقافة الدائجة ذاؾ الدماف ، كتؤكج      
لعجيجة أف العضشضغ كلغتيسا يحسبلف مبلمح إثارة يفػؽ السخاكؼ الستأتية مغ الذعخ في كقتشا الحاضخ الجراسات ا

ذاؾ ىحا كيعتقج أف الحجاب تحجيجًا يبخز الػجو أكثخ كسا أنو قج  ربسا بشفذ الجرجة التي كاف يسثميا الذعخ أف
 ضغ الػجو .يسثل ثقل أك إعاقة لحخكة الخأس كمذاكل لبريبلت الذعخ كأحيانًا يذ

تتججر في القرز الجيشي مقػلة أف حػاء ىي التي غػت هدـ كاقعتو عمى أكل التفاحة كىي  * الػقيعة بآدم :
مغ الجشة . ىحه القرة البج أف تثضخ في عقمية الخجل شعػر  –هدـ كحػاء  –الػاقعة التي سببيا خخكج كبلىسا 

رمديًا السدؤكلية عمى فقجاف هدـ كحػاء لمعير في الجشة السكاف دائسًا تتحسل  فالسخاءةبتجخيع ىحا االغػاء كبالتالي 
لى اتخاذ مػاقف يذتع مشيا رائحة نيا كبالتالي يتجو تفكضخ الخجل االحي ال يعػض لحتو كسعادتو شيء في الج

بو العقاب لمسخأة مغ خبلؿ قسعيا كاتخاذ مػقف اذالليا نكاؿ ما جشت عمى البذخية ، ىحا ندقًا ذىشيًا قج يجفع 
البلشعػر إلى الدمػؾ العمشي باعتباره أشبو بالبخمجة العقمية السجيدة في اآللية الفكخية لمخجل ، كربسا السخأة ذاتيا 
مجيدة بالجانب الدمبي مغ ىحا السػقف الحي يذعخىا بالحنب عمى ىحه الػاقعة التي ربسا يكػف أبعاد فيسيا 

تخى كي  يسكغ التعاشي مع ىحه القرة بذكل ال يمحق  الحؿيقي غائبة عغ اإلدراؾ الحؿيقي لسجسل السػقف
 بالسخأة اإلدانة كبالتالي القسع؟     

إف االغػاء يعشي قبػؿ الصخؼ الثاني كال يعشي إجبار الصخؼ الثاني الخجل عمى الفعل فيل يسكغ قبػؿ ذلظ مغ 
 الشاحية الجيشية ؟



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

46 

ية إلى أف السخأة مخمػؽ مغ ضمع هدـ كبحلظ ىي جدء تؤكج الكثضخ مغ التفاسضخ كالتأكيل الجيش * أصػل الخمقة :
مغ السكانة األعطع التي ىي لمخجل كىحا يعصى الخجل الغمبة في الؿيادة كتبعية السخأة لو كبحلظ قج يدػغ التعجي 
عمى فخض الخأي بالقػة مسا يؤسذ عمى السدتػى الفكخي كالدمػكي لقسع السخأة باعتبارىا جدء مغ كامل كىػ 

ىحا يجعمشا تشاسى أف األصل في كجػد اإلنداف مغ بعج الخمقة األكلى ىي السخأة بالجرجة األكلى فيي الخجل ، ك 
بة الحياة كسا يؤكج أبغ عخبي .   حقًا كـا

حضث يحـخ عمى السخأة الدفخ بسفخدىا دكف محـخ إذا كانت مدافة الدفخ لضػـ كلضمة كذلظ بتبخيخ  * الدفخ :
ا اضعف مغ أف تجافع عمى نفديا كخػؼ تعخضيا لمتحخش الجشدي تخى ىل الخػؼ عمضيا مغ االعتجاء ألني

يسكغ اعتبار ذلظ في عالع الضػـ أمخًا يحتاج إلى إعادة نطخ خرػصًا كأف ضخكؼ األمغ في أثشاء الدف أك 
 األصمي.االنتقاؿ كاإلقامة خارج البمج في أي بمج أجشبي ربسا أكثخ أمانًا كضسانًا لعجـ التعخض بأي أذى مغ بمجىا 

إذ يؤكج الكثضخ مغ الفقياء أف حق العرسة مػكػؿ لمحكػر دكف اإلناث ك ف ُحق لمقاضي  * حق العرسة :
 -الدكج –السصالبة بتدخيح الدكجة في بعس الطخكؼ غضخ أف األمخ الشيائي في حكع الصبلؽ مػكػؿ لمخجل 

ت محكػـ عمضيا اإلقامة في بضتيا ال تبخحو إال كلعل أحكاـ الشذػز كثضخًا ما أكقعت قيخ لمسخأة إذ تدتسخ حتى السسا
بعس السشترخيغ لتحخيخ السخأة مغ القسع إلى ضخكرة  دعيما نحر كليذ مغ حقيا اختيار شخيكًا أخخ ىحا ما 

إلغاء ىحا الحكع مغ السحاكع الذخعية ، أف ما كصل إليو السجتسع اإلنداني مغ رقي في تأكضج الكخامة اإلندانية 
إال باالعتخاؼ بحق الدكجة في شخاكتيا األساسية في اتخاذ قخاري الدكاج كالصبلؽ ىحا استجابة لؿيع  التي ال تتخسخ

حخية اإلنداف في االختيار كفق تقخيخ السرضخ. إف الخكػف إلى فكخة قرخ نطخ السخأة كضعف عاشفتيا "عجـ 
القخار الحي ىي شخؼ أساسيًا ؼيو قرج  اتدانيا" كعجـ درايتيا يجعػ إلى أبعادىا عغ التستع بحق الحخية في اتخاذ

حساية كياف األسخة مغ التفكظ ، أثبتت التجخبة أف ال تكافل كال كحجة لكياف األسخة بقسع السخأة كحخمانيا مغ حقيا 
الصبيعي في قخاري االرتباط كفظ االرتباط الدكاجي أف السخأة السقسػعة مرجر خصخ قػي عمى كحجة األسخة 

 لظ أف فعل القسع يخاكع في ال شعػرىا الكخه كالعجكاف . كمدؤكلية التخبية ذ

بل أنو عشجما تكػف السخأة مقسػعة سػؼ تكػف مرجر خصخ قػى عمى كحجة األسخة كسبلمتيا كفعميا ىحا يحجث  
كفق هلية نفدية قج ال تكػف عمى كعي بو في أغمب الحاالت أنيا هلية البلشعػر نتيجة القسع السفخكض عمضيا مغ 

 غ عبخ ثقافة السجتسع بأي مغ أبعادىا .اآلخخي
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الشظ أنو مغ ضسغ األحكاـ األكثخ شضػعًا بضغ فقياء الجيغ ىػ حكع مشع االختبلط كلعل  * االختالط بالحكػر :
أخخ الفتاكي مغ دار االفتاء المضبية ىي أف االختبلط بضغ الحكػر كاإلناث محـخ بالعسػـ في كل مشاحي الشذاط 

ما إلى ذلظ كأف االختبلط الػحضج السدسػح بو ىػ االختبلط العخضي كيزخب مثل عميو االجتساعي كالعسل ك 
بالمقاء العخضي بضغ الحكػر كاإلناث أثشاء الدضخ عمى أرصفة الصخقات ، كالحاؿ اآلف في الحياة العرخية يؤكج أف 

شيسا عمى األخخ كىحا يؤكج الػضع الصبيعي لمعبلقة بضغ الحكػر كاإلناث ىػ اتحاد كتعاكف كتعارؼ كانفتاح كل م
بشاء عبلقات نجية سػية حخة متدنة مبشية عمى تحقضق السرالح السذتخكة بضغ الصخفضغ كرغع تأكضج البعس عمى 
مثالب االختبلط ك سيامو في شضػع الخذيمة كاالنحخاؼ كسا أنو أفدج الكثضخ مغ األسخ كفكظ كحجتيا إال أف شػاىج 

أعصى الفخصة لمسعخفة الجؾيقة لكبل الصخفضغ إذ كفل االختبلط ليع عير التجخبة  كثضخة تؤكج أف االختبلط ىػ الحي
الحؿيقة في التعامل الصبيعي مسا يديع في اتخاذ القخار الرحيح لعقج الرجاقات كالتعاكف البشاء مغ الصخفضغ فبل 

 يديصخ أحج عمى األخخ بإجادتو لتسثضل دكر الػرع كالثقة كاإليثار. 

ا األمخ أدى إلى مذاكل في ضخكؼ العسل كأماكغ التخؼيو كتحخيع التعارؼ بضغ الجشدضغ كىحا اف عجـ حدع ىح  
ال يعشي التأكضج عمى الفجػر أك التحمل األخبلقي. كما يخكج إليو بعس مشتقجي حق االختبلط بأنو يعشي الجخػؿ 

ية كاحتخاـ حقيا في التجخبة في الذضػعية الجشدية ىػ حكع ال أساس لو بل يعشي فقط الثقة في الحات اإلندان
اإلندانية كاتخاذ القخار الحي يحقق ذاتيا فبل أحج يخاؼ عمى األخخ أكثخ مغ خػؼ الفخد عمى نفدو كيشبغي إدراؾ 
أف ثقافة السجتسع كؾيسو ال تحسى بالقػانضغ بل ىي مسارسة في التجخبة اإلندانية السعاشة مغ خبلؿ إليو الزبط 

 االجتساعي.  

 سعاييخ والعادات االجتساعية السحققة لمتػضيفات التبخيخية لقسع السخأة . ثالثًا : ال

" ؾيع كمفاـيع سائجة في السجتسع " الشظ أف السعايضخ االجتساعية دكرىا فعاؿ كعسضق في ضبط الدمػؾ    
ك األخبلؾية أك كتػجضيو كتحجيج خيارات استجابة سمػكية محجدة كىحه السعايضخ قج تكػف مدتشجة إلى الؿيع الجيشية أ

العادات أك الخبخات الستػارثة يحجد محتػاىا زىخاف " تذسل عجدًا ىائبًل مغ نتائج تفاعل الجساعة في ماضضيا 
كحاضخىا ، فيي تذسل التعاليع الجيشية كالسعايضخ األخبلؾية كالؿيع االجتساعية كاألحكاـ القانػنية كالمػائح كالعخؼ 

 (".143، 2003" )زىخاف، كالعادات كالتقالضج حتى "السػضات

 1953مؤكجيغ أىسية اآلرث الثقافي )بػنخ Clutural norms" البعس يفزمػف مرصمح السعايضخ الثقاؼية 
Bonner  ،عػضًا عغ مرصمح السعايضخ االجتساعية كبكمسة أخخى تعخؼ السعايضخ 144، 2003( )زىخاف " )
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فخاد كتحكع بػاسصتو كفي ضػئو عمى الدمػؾ في السجتسع االجتساعية بأنيا إشار مخجعي يشبع مغ التفاعل بضغ األ
كتتأثخ بو كسا تؤثخ ؼيو  تأتسخكىي" بسثابة قانػف أك دستػر حياة غضخ مكتػب تتػارثو األجياؿ الستبلحقة التي 

كتتخؾ برساتيا السسضدة عميو ، السعايخ االجتساعية إذف ىي مفخكضة عمى الفخد كبيا تحفظ الجساعة كجػدىا 
بسعشاىا ذات العبلقة بالفخد كالسداكاة بضغ أفخاد السجتسع فيي  لمفزضمةليا كدكاميا كليذ بالزخكرة تسثضميا كاستقبل

شضئًا سػى الصاعة لعادات الجساعة مغ أي نػع كانت ىحه العادات إف الخخكج  الفزضمةكسا يقػؿ تشذة . ليدت 
العشرخي في  أك تأسذ لعجـ العجالة كالسضد عغ ىحه السعايضخ انحخاؼ حتى لػ كعى الفخد بأنيا تخسخ التعرب

القيخ كالقسع كلكغ ىحا لغ يكػف بقاء سخمجيًا حضث نصالع تسخدات األفخاد كالجساعات  شكل مغ أشكالو كتجخعو
كثػرات السجتسعات عمى ىحه السعايضخ في محصات عجة مغ نزاالت اإلنداف ضج القسع كاالستبعاد رغع كل ما 

ية لمسجتسع كالجساعة عسميًا بغس الشطخ عغ تقجيخىا لؿيع احتخاـ الفخد كحقو في اختيار في ىحه السعايضخ مغ أىس
الدمػؾ الحي يسكغ لحخيتو الذخرية كعسػمًا يمخز شكػر العػامل التي تؤدي إلى عجـ االلتداـ بالسعايضخ 

 االجتساعية في اآلتي : 

 عجـ كضػح السعايضخ . -1

 قبل الفخد .تخصي الزغػط الخارجية الحج السحتسل مغ  -2

 عجـ كجػد أغمبية مؤيجه ليحه السعايضخ . -3

 ضعف تساسظ األفخاد . -4

 ضعف قػة الزبط لمخارجضغ عغ السعايضخ . -5

تػفخ مبلمح الذخرية القػية في الفخد الخارج عغ السعايضخ مثل الثقة في الشفذ كاالنصػاء كالخغبة في  -6
الفخد عمى نفدو أك اآلخخيغ كالجيل كعجـ السخالفة مغ أجل إضيار الفخد لذخرضتو السخالفة كالطمع مغ 

 القشاعة بالسعايضخ االجتساعية ؟

مخة أخخى ىل مخالفة السعايضخ عشج االعتقاد في مجافاتيا أك معارضيا لؿيع إندانية أكبخ مغ نصاؽ دكائخ    
عػامل الدابقة في الثقافة السحمية مثل القيخ ، ىل يسكغ اعتبار ىحه السخالفة فعبًل مقبػال خرػصًا إذا تػفخت ال

 السعايضخ االجتساعية ؟
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الجػاب أف الػصػؿ إلى ىحه السخحمة أمخًا استثشائيًا كمخحمة جج صعبة بل كخصضخة قج تصيح بالبشاء االجتساعي 
حجكد أكسع لمحخيات الفخدية كاحتخاـ ذكات الشاس في  أمغ إلحجاثيا ال يكػف إال بسشح بذكل عبثيًا كلكغ تػفخ جػ

االختيار ، كرغع كجػد عجيج السذاىج الستكخرة في التاريخ اإلنداني التي قمبت السعايضخ االجتساعية حقيع في حخية 
رأسًا عمى عقب مثاؿ ذلظ ثػرة عبضج أمخيكا )أبخاىاـ لشكغ( كثػرة أكربا عمى الكشيدة )مارتغ لػثخ( كجدارة السخأة 

ي القجيع مغ المباس أي الجخػؿ في مجاالت الثقافي األكركب اإلرثاألكركبية في االنفكاؾ مغ معطع عشاصخ 
الػاقعية األمخ  العسل إلى فخض حقيا في اتخاذ قخارىا في السجتسع كذخيظ لمحكخ ، كفي كل األحػاؿ مغ الشاحية

الثقافي كالخكػف إليو  اإلرثريًا لسخة كاحجة بل كاف معاناة كمعخكة تتجاخل فضيا شػاىج االنفكاؾ عغ لع يكغ تغضخًا جح
ىي ايزًا ذات عبلقة كشضجة بالسعايضخ االجتساعية كلكغ ىي ليدت كاحجة مغ حضث تخجستيا سمػكًا في  كالؿيع

السجتسع الػاحج ، إذ تختمف باختبلؼ األفخاد كالصبقات كالبضئات الثقاؼية في السجتسع الػاحج ك ف بجرجة أقل مغ 
يعشي عجـ الدساح ليا بسا يخالف العادات بضشسا  اختبلفيا بضغ السجتسعات السختمفة ، ؾيسة احتخاـ السخأة في الخي 

 ؾيسة احتخاميا في السجيشة تعشي احتخاـ اختيارىا حتى إف خالفت التقالضج .

يعبخ الشاس عغ مرالحيع في  –بأنيا " ضػاىخ الػعي االجتساعي أي األفكار ىي الؿيع  Values* تعخؼ الؿيع 
السرالح ليدت كاحجة كىي حتسًا متغضخة كىحا يعشي أف  ( غضخ أف381، 1991صػرة أيجيػلػجية ")ركزنتاؿ، 

تحػؿ الؿيع إلى أيجيػلػجية بديع في تسكضغ عجـ تغضخىا كالتغضخ حؿيقة دائسة كليحا تتحػؿ الؿيع حتسًا إلى ؾيع غضخ 
كضيؽية خرػصًا عشج تخجستيا سمػكيًا فؿيسة تقجس األصالة رغع استسخار تجاكليا نطخيًا إال انو مغ الشاحية 
التصبيؿية دائسًا تشترخ الحجاثة عمضيا كال شيء يحقق سمسية ىحا الحجث التغضضخي سػى احتخاـ االختيارات كالحخيات 
الفخدية ألنو ال يسكغ أف يحجث تغضخ ؾيسي بقخار جساعي أنو فقط انتخاب شبيعي اصصفاء تصػري يجب دعسو ال 

 الػقػؼ ضج .

في فجػة بضغ الؿيع العالية السثالية التي يتعمسيا كبضغ الػاقع  " يعير الفخد في مأزؽ نفدي " حضغ يجج فدو  
السخيخ الستشاقس لسا يقاؿ لو كيتعمسو " كحضغ تختل أمامو السػازيضغ كتيتد الؿيع يتدخب الذظ في كل شيء إليو 

 ( 294، 1981كتشيار ثقتو كتتكػف لجيو مذاعخ الشقسة كالعجكاف ")ياسضغ، 

اؿ التي تربح تمقائية نتيجة لمتكخار الصػيل كتتسثل اآللية الفدضػلػجية لمعادات في ىي " األفع Habitsكالعادات 
هلية ، إف ميسة االنفكاؾ  كيةيػماتبسعشي أف ترضخ العادة استجابة أت( 289، 1991الشسط الحخكي ")ركزنتاؿ، 

الدمػكية أف العادة تتججر مغ سمػؾ العادة أمخًا جج صعب عمى الفخد حتى ك ف اقتشع بعجـ ججكاىا كتؤكج السجرسة 
في الدمػؾ عغ شخيق التعمع كفق شخكشو العجيجة كميسة تغضضخىا عادة يحتاج إلى معضغ أخخ كبخنامج تعجيل 
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سمػؾ كثضخًا ما يفذل رغع إدراؾ الفخد الدالظ بحاجتو كرغبتو لتغضضخ ىحا الدمػؾ أك العادة كلعل عادة التجخضغ 
اآلخخيغ تحتاج إلى مجيػدات مكثفة إلخخاج الفخد مغ سيصختيا كيعتقج أف  كالذخاىة في األكل أك االعتجاء عمى

قسع السخأة أيزًا تكخيدًا لعادة سمػكية يتحقق مغ خبلؿ رضا القامع كربسا السقسػع أيزًا مسا يكخس ـيسشو الحكػر 
باره الدكػف لمعادة عمى اإلناث دكف إكخاىيغ في أحياف كثضخة ، )اإلكخاه بذكمو السباشخ ( غضخ أف اإلكخاه باعت

 لسخاشخ مجابيتيا ىػ ضسشيا يقضشا مػجػد .  

إف العادات ىي أشكاؿ مغ الدمػؾ كاألحكاـ الخاسخة في الػسط االجتساعي تتكخر بحات الريغ تقخيبًا مع    
اؿ جيبعس التغضضخ الحي يمحقيا مغ تصػر ضخكؼ السكاف كالدماف كما بو مغ حادثات ، أنيا انجازًا كاختيارًا مغ األ

ع ليا صبلت بالسحػر األعسق في الثقافة " العقضجة الجيشية " ك ف يمحظ بعس مشيا الدابقة كلكشيا غالبًا ما تشتط
كضخًا ما يخالف تمظ الشرػص مغ حضث أبعاد الفيع لجػاىخ الشز كانعكاسات العادة عمى الدمػؾ . )الجاك، 

1989 ،84.) 

ت التي ىي األخخى تكػف أرضية فكخية ثقاؼية تمـد السخأة يحاكؿ الباحث استعخاض بعس مغ تمظ العادا  
بالستصمبات كاالستجابات الدمػكية عبخ كل مػقف أك حادث أك مشاسبة في مجسل تفخيعات العبلقات مع األخخ 

 محجدًا بعج القيخ كاالمتياف كاالستعصاؼ لمسخأة . 

سمكيا اإلنداف   عادة أقخىا السجتسع كالجيغ عادة " ال نجج حجًا فاصبًل بضغ العادات كاألعخاؼ كالجيغ . فاألعخاؼ
مغ أجل االتراؿ باهلل كمعشى الجيغ لغػيًا العادة كقج اختمط الجيغ بالعخؼ حتى لرعب عمضشا بعجه الفرل 

 (. 8، 2007بضشيسا")دمحم، 

ج لشا مجى الحي  قبيحة كثضخة تؤك التي تدتيجغ السخأة كترػرىا بشعػتإف نطخة محممة لمكثضخ مغ األمثاؿ الذعبية 
كالقيخ الػاقع عمى السخأة في ببلدنا كالشظ أف كثضخ مغ ىحه األمثاؿ تشتذخ في مجسل األقصار العخبية كالحؿيقة 

عية بل ىب ذات ابعاد كاقعية يذجتخثخة عذػائية أك حه األمثاؿ ليدت عبثًا كبلميًا كثالتي ال ججاؿ فضيا أف ى
بالسخأة كيحتكع إلضيا في تؿيع السخأة كتحجيج دكرىا كمكانتيا عبخ مجسل متجدجة في لسجتسع يتعاشى بيا العبلقة 

 العبلقات االجتساعية .

" يعتبخ السثل الذعبي " فغ مغ فشػف القػؿ السػركثة ، كال تخمػ مشو ثقافة أي شعب مغ الذعػب كىػ مخهة   
 تعكذ عاداتيا كتقالضجىا كسمػكيا كأخبلقيا كفمدفتيا في الحياة " 
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بخ التعابضخ الذعبية " عمى مختمف أنساشيا كألػانيا كمخاحميا حؿيقة خسضخة الثقافة كتخجسة معبخة عغ حياة كتعت   
 (.   9، 1981الذعػب كاألميع كأماليع " )السرخاتي، 

، 1989كتأكضجًا عمى الشطخة السغخقة في ترػيخ السخأة بالجيل يقػؿ العخب القجامي "شاكرىغ كخالفػىغ")حدغ،    
نفذ " كيقػؿ السرخيػف "أعدؾ ي" إذا ذكخت السخأة ك مذؤكمة"السخأة  إلى يػمشا ىحا يقػؿ البعس في تػنذ(. 133

 القػؿ يخددكف إذا ذكخ الحسار

إف صػرة السخأة في الشكاث الذعبي ىي تعبضخًا سخخيًا مغ العجكانية الرخيحة ضج السخأة كتعبضخًا عغ         
السخأة في صػر تحقضخ ك دالؿ كقدػة عمى السخأة. تشعكذ السعايضخ كالعادات  أحاسيذ ساديو يسارسيا الحكػر ضج

 االجتساعية عمى كثضخ مغ سمػكيات مذاىج قسع السخأة .

 رابعًا : مذاىج مغ صػر القسع ضج السخأة .

سيا تخسقسع السخأة كسا تدكضيا الثقافة ك يحاكؿ الباحث في ىحا الجدء استعخاض بعس مغ مذاىج حاالت          
األعخاؼ كالعادات كضػابط الدمػؾ اجسااًل في محاكلة لخصجىا كمحاكرة مقاصجىا كالتداؤؿ عغ مجى إمكانية 
التصػيخ كتعسضق اإلدراؾ مغ أجل إيجاد مدارات لمتغضخ االجتساعي الثقافي بسا يسكغ مغ االستفادة مغ التصػرات 

مغ أفكار ككذػفات كتفاعبلت اجتساعية أكضحت السعخؼية العطيسة التي حرمت خبلؿ القخف الدابق كما لحقو 
الكثضخ مغ تفاصضل امكانية التغمب عمى حاالت القسع لكل أفخاد السجتسع كخرػصًا أضعفيع السخأة كالصفل كحمت 

 القػانضغ اإلندانية السمدمة لمقزاء عمى كل أشكاؿ القسع في السجتسع .

 مػكيات مذاىج القسع لمسخأة مغ ذلظ :تشعكذ السعايضخ االجتساعية كالعادات عمى كثضخا مغ س

بسبخر ؾيع الذخؼ في السجتسع العخبي اإلسبلمي كمحػ عار ارتكاب خصضئة  * مذاىج االنتقام مغ السخأة :
مسارسة اإلشباع الجشدي بذكل ال يبيحو السجتسع كلػ لسخة كاحجة ، تمعب السعايضخ االجتساعية دكرًا كبضخًا في تبخيخ 

السخأة التي ارتكبت جخيسة الدنا بأي مغ أصشافو سػاء كانت متدكجة أك عدباء إذ ذلظ العشف بكل إضافة ضج 
يعتبخ كاجبًا حتسيًا تحتسو السكانة كتقجسو العبلقة العائمية فيػ عار ال يصيخه سػى الجـ أي قتل السخأة السجانة بو 

ا فقجاف حياتيا بحجة الذخؼ كبدخعة كبجكف محاكسة مسا جعل كثضخ مغ الذبو تتحسل جخيختيا السخأة كتحسمي
 كالصيارة . 
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يحجث ىحا القسع لمسخأة كفي نفذ الػقت يتجاكز عمى خصية الخجل كيتدامح معو كيتدكج بديػلة كلؤلسف تقبل 
 عميو الشداء رغع عمسيغ بخصئتو . 

تبقى ترػر األمثاؿ الذعبية كىي ذاكخة ذىشية قػية حية أف شخؼ البشت مثل عػد الكبخيت كبحلظ يجب أف   
 دائسًا تحت الػصاية كالسخاؾبة خػؼ انحخافيا .

أف ىحا السذيج العشفي ضج السخأة السختكبة لسا يدسى الدنا أي الخيانة لمعخؼ كالتقالضج كالتي ىي كفق الدائج      
 عشج السفدخيغ الجيشضغ حقًا فعبل مجمػمًا يجب معاؾبة مختكبتو باعتباره يفدج صفاء األنداب كيججر اجتساعياً 
باعتباره عار يجمب السيانة لمعائمة بل كالقبضمة غضخ انو لؤلسف قج يدتغل األمخ بسجخد الذبية كسا أنو أدى إلى 
أف تداؽ السخأة بقسع مفخض في التزضق إلى حخاؾ عبلقاتيا مع الحكػر كفي نفذ الػقت يجخي عمشًا التداىل مع 

ضبية كبالحات في الخي  المضبي ك ف أكج الػاقع صعػبة الحكػر ىحا ىػ الحادث تسامًا في البضئة االجتساعية الم
الفرل الجغخافي بضغ بضتي الخي  كالحزخ إذ ىػ أمخ ؾيسيًا سمػكيًا فخديًا إلى حج كبضخ كأف اتدع عمى مدتػى 

 عائمي أحيانًا نادرة .

يا أمخىا أنو خػؼ إف إحاشة السخأة بأسػار مغ السخاؾبة يعشي معاممة شاكة في مجى صجقيا ك ف أدعى أكل       
عمضيا تؤكج العجيج مغ الشداء العامبلت أك البلتي تسكغ مغ الخخكج لقزاء حػائجيغ كحػائج أسخىغ إنيغ كثضخًا ما 
تجخي تداؤالت تحؿيؿيو لمتأكج مغ أنيغ لع يتعخضغ لسزايقة الخجاؿ أك لع تكغ ليغ أي حػارات تفاعمية مع أي 

مباشخ أك غضخ مباشخ عمى مخاكؼ االندالؽ في أي نػع مغ أنػاع مغ الحكػر كيجخي أساسًا التخكضد بذكل 
 العبلقات السباشخة التقاربية أك الحسيسية .

إذا حاكلت أف يكػف ليا أصجقاء مغ الحكػر تدكرىع كيدكركنيا فحلظ غضخ جائد في  * مذاىج تجخيع السخأة :
الخبلعة كاالنحخاؼ بل  حجكد لشعث بشعػتلظ حتى في أضضق الالتقالضج المضبية بل يعخض السخأة التي تحاكؿ ذ

كتجمب العار حتى ألسختيا مسا يجعل بؿية األسخ تتخح ضجىا مػقف السقاشعة كتجسضج أي عبلقة تػاصميو معيا 
كيبلحظ عجيج حاالت العشف قج كقعت لشداء كغ يفتحغ بضػتيغ الستؿباؿ بعس معارفيغ دكف كجػد أزكاجيغ 

الدكار بل حخقت حتى سيارات بعزيع كضخب حرار اجتساعيًا عمضيغ بسشع  أكلئظحضث جػبيغ باالعتجاء عمى 
 االتراؿ بيغ كتجاىمغ تسامًا .

مغ ارتياد األماكغ العامة بسفخدىا أك رفقة صجيقاتيا مثل السقاىي أك السصاعع أك * مذاىج حخمان السخأة : 
خأة" مغ االنحخاؼ الخمقي كالعادات الذػاشئ اك الحجائق بحجة "حخص السػاشغ العخبي المضبي كخػفو عمى "الس
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الغخبية التي أتى بيا االحتبلؿ األجشبي لببلدنا كالتي ال تتشاسب مع ؾيسشا كعاداتشا كمعتقجاتشا اإلسبلمية ")القساشي، 
 . السذكمة أف تمظ العادات التي يخى الكاتب أنيا ال تتفق مع ؾيسشا كعاداتشا . (81، 1982

فيي ال يجػز ليا عخفًا كتقمضجا أف تدكغ في مشدؿ بسفخدىا أك تجبخ شؤكف  مقةمذاىج الذظ في السخأة السص* 
 حياتيا بحاتيا ال يسكغ ليا إال أف تقسع نفديا لمعير تحت سيصخة كمخاؾبة دائسة مغ أسختيا أك تخغع عمى الدكاج

تحت ضل رجل كال كلػ مغ الشاحية لذكمية فقط كسا يقػؿ السثل الذعبي "  مغ أي رجل تتػفخ ؼيو صفة الحكػرة
ضل حيصو" بحجة أنيا غضخ قادرة عمى حساية نفديا كبحا لـد تقميز حجكد حخياتيا الذخرية بحجج عخؼية 

تكػف  حجثتترػغ عمى اف ليا بعجىا الجيشي . كغالبًا السخأة السصمقة فخص زكاجيا مخة أخخى نادرة ججًا ك ذا 
جتساعية أك الثقاؼية أك التعميسية ال تتشاسب معيا ، مسا مدتػيات الخجل الرحية أك العسخية أك السادية أك اال

 الجشدي فقط .  لئلشباعيجعميا في دكائخ أخخى مغ القيخ كالتعدف إذا قج  تعير شبو خادمة كمدتغمة 

مغ السضخاث بحجة أف نرضبيا سػؼ يحىب إلى زكجيا الغخيب كىػ مبخر كاىي ال يعدزه  * مذاىج حخمان السخأة
كػرية التي تدضجت في الحياة العخبية مشح قبل اإلسبلـ كحتى األف . الغخيب في األمخ أف التقالضج سػى الثقافة الح

تتعامى كتتشاسى أف انتقاؿ السضخاث إلى الحكػر يجعل زيجاتيع تتستع بيحه الثخكة حخاـ عمى زكج البشت كحبلؿ عمى 
ث كىػ قسع لمسخأة بحخماتيا مسا يسكغ أف يحقق زكجة األبغ . ىحا يؤكج أف التقالضج تؤكج مرمحة الحكػر دكف اإلنا

 مكانتيا في أسختيا الدكجية بضغ أبشائيا كزكجيا . 

إف كثضخًا مغ عاداتشا التي تمترق بالبعج الجيشي بيحا اإلجساؿ دكف التفرضل يدبب لسجركو أك قارئة كثضخًا مغ       
صارت مصمبًا ميسًا بل كحياتشا أساسيًا  لجخضمةباالفػضى كاإلرباؾ إذا أف كثضخًا مغ تمظ العادات التي تػصف 

 كشالب الكثضخكف بتبخيخ شضػعيا بضغ الشداء السدمسات . 

كالتبجح عمى حق الخجل في الدكاج عمى زكجتو دكف إعارتيا أي اىتساـ حتى  * مذاىج الجعػة العالنية
بلء كفي كل األحػاؿ حتى كاالستعلبلستئحاف كمذاكرتيا كىػ خصاب دائع أحيانًا بجعػى الشكاث كأخخى بالججية 

مغ الحؿيقة ، أف ىحا الخصاب في حج ذاتو ىػ عشف ضج السخأة ما بالظ الفعل بسقتزياتو أي  شصيو الشكات ىي
الدكاج الفعمي دكف إذنيا أك االتفاؽ معيا أك قبػليا كضيخ بذكل متحجي كمبخر حتى في خصاب التحخيخ السعمغ 

 كثضخ مغ الشداء مذاركات في تحؿيقو. فبخايخ ، الحي تعج 17بعج تغضضخ 

باعتباره لضمو امتحاف كاختبار لسجى شخؼ السخأة مغ خبلؿ معخفة مجى سبلمة بكارتيا في  * مذاىج ليمة الجخمة
لمحطو االختبار تمظ بكل تفاكت شخريات  مشتطخةمػقف معمغ كمو قدػة كصخامة كعشف . تبقى السدكضشة ساكشة 



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

54 

ألبصاؿ كالذخفاء أصحاب الحق كحجىع في إعبلف نتائج االختبار بكل تفاكت قجراتيع الخجاؿ الجيغ يستمػف دكر ا
كمجارسيع كالسزحظ أنو لػ استخجـ الكذف الصبي لتأدية االختبار لكاف أكثخ سبلمة كأقل مخاشخ ككع مغ أفخاح 

صيارة كيمحقيا العار األبجي تحػلت ىحه المضمة إلى مذاىج قتل لمسخأة السدكضشة زكرًا تع الحكع عمضيا بعجـ الذخؼ كال
 ككحلظ أسختيا .

االنحخاؼ كسػء األخبلؽ إذا صارحت زكجيا بحاجتيا أك رغبتيا الجشدية  كنعثيا بشعػت * مذاىج اإلساءة لمسخأة
لصمب اإلشباع الجشدي مغ زكجيا كتشتذخ مفاـيع عجيجة لجى بعس الخجاؿ أنو إذا تجاسخت  السبادأة كحقيا في 

صخاحة فيحا يعشي دليبًل قاشعًا عمى أنيا داعخة كمذكػكًا في ماضضيا ككحلظ إشارة إلى مخاكؼ السخأة كشمبت ذلظ 
مغ كجػد رغبة جشدية حجية ليا قج تجفعيا لفعل شمب اإلشباع مغ أخخيغ ، كتػصى عجيج األميات بشاتيغ بعجـ 

غ اإليحاءات كاإلثارات الػقػع في ىحا الذخؾ كالغخيب في األمخ يرخ الخجاؿ عمى رغبتيع في تػفخ درجة م
السثضخة جشديًا كلكغ ال اتفاؽ عمى شبيعة ىحه اإلشارات ، ما يعشي أف السخأة تعير حالة مغ القمق كالخػؼ في 

 التعبضخ عغ مذاعخىغ حياؿ ىحه الحاجات األساسية الغخائدية .

حضث تتعخض لئلىانة مغ إذا صارحت أسختيا بحبيا لخجل ما كرغبتيا في الدكاج مشو  * مذاىج اإلساءة لمسخأة
 ف بدؤك ييجمب العار لؤلسخة كسا أنيا بيحا الفعل تجعل الكثخيغ  –أسختيا خرػصًا أخػتيا الحكػر كيعتبخكف فعميا 

الزغ بأخػاتيا مسا قج يعخضيغ البتعاد الحكػر عغ التفكضخ في الدكاج مشيغ ىشا قج تقبل األسخة اتساـ الدكاج بل 
 ىػ األمخ السجمػـ .  كيفخحيا كلكغ البػح بو برخاحة

في الجفاع عغ حقػقيا أماـ السحاكع أك مجالذ حل السذاكل االجتساعية أك  * مذاىج التػكيل والشيابة عغ السخأة
حتى مػاقف الذخاء كالبيع أك  –الدكاجية إذ غالبًا ما نجج الخجل ىػ الحي يسثل السخأة في مثل ىحه السػاقف 

 سخأة كقسعًا ليا في أنيا األضعف الحي ال يدتصيع حتى تسثضل نفدو .كذلظ تقميبًل مغ مكانة ال -التشازؿ

باعتبارىا خمقت ليا كحجىا كصبغت بقجسية عالية في   * مذاىج األدوار الشسصية التي فخضت عمى السخأة
نرػص كمقػالت العقمية االجتساعية كرسخت عبخ األجياؿ إلى أف صار الفكاؾ مشيا أمخًا صعبا إف لع يكغ 

 تمظ األدكار التي يفتخض أف تكػف مذتخكة لكبل الجشدضغ كلكغ لؤلسف نججىا مقترخة عمى السخأة فقط مدتحيبلً 
كمغ أمثالة ىحه األدكار العشاية بشطافة البضت كأعساؿ الصيي كالعشاية باألكالد كغدل الرحػف كالؿياـ بكل أعباء 

ماذا تخيج السخأة كمّع تذكػ ؟ إف السذكل األساسي  العشاية كالخجمة لمخجل باعتباره كاجب الصاعة في كل أمخ " إذف
يكسغ في تقجيخي في البمبمة الفكخية حػؿ تحجيج دكر السخأة كمصالبيا : كحلظ فإف تحجيج دكر السخأة ال يكػف في 
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السصمق ، كلكغ ضسغ فيع لبلتجاىات كالتيارات التي تحجد ماـية العرخية الججيجة ككي  ستؤثخ التحجيات التي 
شا في السفاـيع االجتساعية في العالع الججيج عمى مذارؼ القخف ، كماذا سيكػف مخدكد ىحا التغضضخ عمى ستػاجي

 (132، 1995دكر السخأة" )مقرػدة، 

ك ضيار أنيا دلضمة متحسمة صػرة لكل تبجحات ك ىانات  * مذاىج تخبية السخأة عمى الخزػع والخشػع لمخجل
ل يخبى عمى قػة الذخرية كالتسكضغ مغ مسارسة الديصخة كاعتبار ذلظ فحػلو الخجل السباشخة كالزسشية بضشسا الخج

 البج أف تسكشو مغ قسع السخأة أخبلؾيًا كجشديًا كتتعجد األمثاؿ الذعبية التي تؤكج عمى ذلظ .

ا كنعثيا بأقرى الشعػت كرمضيكالتحخش بيا في الذارع العاـ أك اكساط العسل أك الجراسة  * مذاىج إىانة السخأة
الدباب كالكمسات : الفاجخة كالقبيحة كمحاكلة الشضل مشيا كاستغبلليا جشديًا بأسخف الدبل كأحفخىا كأحيانًا  بأغمظ

بالخجاؿ كيكابخ رجاالت القانػف  االختبلطيبخر ىؤالء أنيع يفعمػف ذلظ مغ أجل تأديب السخأة ك بعادىا عغ أماكغ 
ار قػانضغ التحخش الجشدي ضج السخأة بحجة أف السجتسع في الترجي لسشع اصج باالستسخاركرجاؿ التذخيع 

اإلسبلمي ال يحتاج ىحا التجخل كلؤلسف ىحا السشع مدتسخ مشح عقػد شػيمة رغع محاكالت عجيج الحقػقضػف 
 الترجي ليحا السشع.

يدخ الصخؽ لضمة السقيػرة إلى أجات حضث تمجأ السخأة السدكضشة الحكتحقضق الحا * مذاىج الخجال السستيشيغ لمدحخ
أك خػؼ العضغ أك  االجتساعية السصسئشةلتحقضق شيء مغ الخيارات اإلندانية في الدكاج أك العسل أك العبلقة 

 التحخش تمجأ ليؤالء الدحخة ما يجعميا أما مخاشخ االفتخاس السالي كالجشدي ك االستعبادي.

فاة ابشيا أك ابشتيا اذ يتػلى الذيخ كأـ حتى في أصعب كأحدف المحطات عشج ك  مذاىج التذكيظ في شخف السخأة
عقب الربلة "صبلة الجشازة" عمى أي مشيسا )صبلة الجشازة( يتػلى الجعاء بالخحسة كالسغفخة لمفقضج كحخصُا مغ 
الذيخ عمى دقة نعث الستػفي كتحجيجه بجقة بقػلو ما نرو " الميع أرحع فبلف إبغ فبلنة كالميع إنظ األعمع بأبيو" 

فعل  ارتكابيالحطة السػت التداؿ الثقافة تخكد ادانتيا لمسخأة كالتذكيظ في مجى صجقيا بعجـ حتى ىحه المحطة 
 الخيانة الدكجية. إف اإل صجاع بيحه الجعػة ال يفيع مشيا إال تكخيذ ثقافة معادية كعجكانية كقامعة ضج السخأة.  

ؤلثار الجانية ليحه السػاد الكيسيائية كل مخاشخ تشاكؿ أدكية مشع الحسل معخضو صحتيا ل * مذاىج تحسل السخأة
كرغع إمكانية استخجاـ ىحه األدكية مغ قبل الخجل إال أف العادة الذائعة أنو دائسًا تصبق ىحه األدكية عمى السخأة بل 
أنو في أحياف كثضخة تجبخ السخأة عمى استئراؿ الخحع حضث بحلظ تعجـ إمكانية اإلنجاب السدتقبمي أبجيًا أما الخجل 

 دائسًا يخيج أف يكػف قادر عمى االنجاب لتػضيفو متى شاء . فيػ
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* مذاىج التقمضل مغ شأف الخجاؿ السشعػتضغ بأسساء أمياتيع ككثضخًا ما يمجأ البعس بعجكانية إلىانة الحكػر 
 بتشدضبيع إلى أمياتيع بجؿ أباءىع .

ككحا االتداف العاشفي مسا يدبب الفذل  * مذاىج الدكاج السبكخ قبل الدغ القانػنية حضث لع تشزج العجة الجشدية
 في الحياة الدكجية في أغمب الحاالت كيمقي بثقمو كيديع في مزاعفة القسع .
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 الخاتسة

مغ مكانتيا كاقع تعيذو السخأة المضبية حؿيقة بذكمو السباشخ  كاالنقاصإف ضاىخة قسع السخأة كالتسضضد ضجىا سمبًا    
لسحخمات القامعة لحخية السخأة كالحابدة الختياراتيا في الحياة كسا تخيجىا تدتشج كالزسشي معًا . الشظ أف حدمة ا

إلى تبخيخات كمفاـيع استخمريا بعس السفدخيغ مغ أصػؿ الجيغ الشرية قخهنا كسشة بشػعضيا معتبخيغ في ذلظ 
الػاسع كىي ذاتيا متأثخة صػف لمسخأة كتحقضق لكخامتيا ككخستيا كعسقتيا السعايضخ االجتساعية كالثقاؼية بسفيػميا 
( كلكغ ثسة 626، 1998ببعس التفاسضخ لمشز الجيشي " الجني مرصبغ بالثقافة اصصباغًا قػيًا ")عبجاليادي، 

مغ يفدخ ذات الشرػص بالتأكضج عمى إفداح الحخيات كلعل ترخيحات حدب الشيزة التػندية عمى لداف زعيسو 
الشز الجيشي لرالح إفداح مجاال متدع مغ الحخية لمسخأة الغشػشي أحجث ىؤالء نعع ثسة مغ حاكؿ تػضي  

لتحقضق ذاتيا كفق اختياراتيا الحخة بسا تتدع لو قجراىا كفي نفذ الػقت ثسة مغ يخى  في التقضج الجقضق بسا تفزي 
دىا األندب لمتقضج بيا ألف فضيا صػف لكخامتيا كأبعا الفزضمةإليو معاني الكمسات السباشخة في الشز الجيشي ىػ 

عغ مدالق أقداـ الحخيات الذخرية كلعل تشطيسات االتجاه الدمفي يسثمػف ىحه االتجاه بقػة إف معزمة فيع الشز 
الجيشي تسكغ في تجاخل قزايا الحؿيقة كالسجاز كالزغ كالترخيح كالتكشية كالبجيع كالػصل كالػقف كالتقجيع 

السعشى جج صعب كربسا ىحا ما جعل باب االجتياد  كالتأخضخ كالشاسخ كالسشدػخ ككل ىحه تخاكضب تجعل استخبلص
زد عمى األكضاع الدياسية التي مخت عمى السشصقة  –اليجخي ، العاشخ السيبلدي  14كالتأكيل قج سج مغ القخف 

جعمت ميسة التأكيل يخافيا العمساء خرػصًا إذا خالفت رأي الفئة الستدضجة األقػى . لع يدتصع العخب السدمسػف 
فاالختبلؼ في تاريخ العخب لؤلسف فخقة  أراءىعاحل تاريخيع أف يتعايذػا ؼيسا بضشيع إذا اختمفت في أغمب مخ 

كمحاربة عكذ االختبلؼ في مجتسعات العالع الستحزخ الحي ىػ تشػع ك ثخاء ككحجة . إف نطخة عمى ما سببو 
بلد شساؿ أفخيؿيا حضث كصل االختبلؼ مغ دمار كحخب لظ أف تجرس ما فعمو الفاشسضػف باتباع محىب مالظ في ب

 لسالظ بغ أنذ . السػشأبيع األمخ لزخب كتعديخ مغ يحسل معو كتاب 

مغ  إالبيا الضػـ ليذ  اجة كتقالضج كثضخة قج يكػف التذبثىحا كسا أف أحكاـ معيارية اجتساعية كؾيسية كعادات در    
ؤدييا  كصارت مصالب الحياة كالػاقع قبضل االمتثاؿ الذكمي حضث لع يعج ليا أي كضيفة عسمية أك أخبلؾية ت

السعاش كاحتياجاتو الستججدة أبجا تقمل مغ فعالضتيا لزبط الدمػؾ كلكغ لؤلسف نجج فئات كاسعة مغ الشاس ترخ 
عمى االحتكاـ ليا رغع تياكي مشصؿية تبخيخاتيا السقرػد ىشا ىػ السفاـيع االجتساعية كالتي قج تكػف مؤثخة بذكل 

 لتفدضخ كالفيع لسقاصج الشز الجيشي. أك بأخخ عمى حجكد ا
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إف االتجاه األندب ىػ إفداح مجاالت ارحب مغ حخية التعبضخ كالترخؼ بسا يحقق مديجًا مغ حخية السخأة في 
 االختيار كتحقضق ذاتيا كالتداميا بالسدؤكلية عغ اختياراتيا . 

ـبة الحياة في ىحا الػجػد ككثضخًا مغ مفكخي إف مكانة السخأة يعدزىا دكرىا العطيع في الحياة باعتبارىا كا       
العخب السدمسػف عبخكا عغ إجبلليع لمسخأة ك عبلء مكانتيا مشح أبغ العخبي يقػؿ : " الكػف بضج امخأة ... " .  إف 
الخخكج مغ أزمة قسع السخأة في ببلدنا يكسغ في مجى قجرتشا عمى االنترار لقخاءة ججيجة إلرثشا الثقافي بجسمتو 

احتياجات الحياة ككخامة اإلنداف في تحقضق ذاتو كاختياراتو باعتبارىا مفيػماً  متججدًا كليحا يقػؿ الجابخي تغمب 
في كتابو نحغ كالتخاث " التخمي عغ الفيع التخاثي لمتخاث" ككل ىحا ال يتحقق إال بإفداح مجاؿ الحخيات الذخرية 

 ياراتيا دكف ككبلء كال كسصاء مع ي .كخرػصًا حخية السخأة في التعبضخ عغ ذاتيا كتحقضق اخت

إف القػؿ بأنو ما تخؾ الدابقػف لبلحقضغ شضئًا يزيفػنو قػاًل ال يديع في حل السذكمة كالحي يشبغي ىػ      
الترجي لتحجيات الػاقع الخاىغ الحي لع يعيذو الدابقػف كلػ عاشػه ربسا كاف ليع خصايًا مختمف الضػـ ىشاؾ إنجاز 

بضخ ال يسكغ تجاىمو يجب تػضيفو إلعادة محاكسة تخاثشا الثقافي كقخاءتو قخاءة نقجية ال احتفالية  معخفي كعمسي ك
لبشاء مذخكع حجاثى يحقق أبعاد أقرى مغ الحخيات لبشاء شخريات قػية قادرة عمى تحقضق ذكاتيا في الحياة 

تكػف عشرخ إيجابيًا في بشاء السجتسع  كالسخأة ىي األكثخ مقاساة لمقسع كاالمتياف كاألكثخ احتياجًا لمتحخر حتى
 كتحقق بعجًا جػىخيًا في كيانيا كإندانو . 

إف كثضخًا مغ السعايخ كالؿيع االجتساعية القامعة لمسخأة ميسا إف كاف مرجرىا كجب إعادة قخاءتيا كتحمضل      
تجميات السعارؼ العمسية  مكامشيا بذكل يحخرىا مغ الخخافة كيحخرىا مغ أنانية السرمحة الحكػرية كيحقق فضيا

الحجيثة فالقػؿ بأنو تسة مشيجًا مختمفًا لتخبية امخأة عغ ارجل لع يعج لو ما يبخرًه عقبًل أك مشصقًا كال كججانًا إف عقل 
جيا كما نصالعو مغ فػارؽ بضغ الخجل كالسخأة السدؤكؿ عشو تعشت الثقافة ػ لضػ السخأة كالخجل ذا تكػيشا كاحج فد

 1مرمحتيا عمى السخأة . الحكػرية في فخض

إف تخكيج فكخة إدارة السخأة ك خزاعيا مغ خبلؿ قيخىا كالتصبضق عمى حخيتيا حبل ناجح لتفػيت فخص    
الخبلفات بضغ الحكخ كاألنثى ىي فكخة سسجو تعتسج كصفو سمب اإلرادة لتحقضق الػفاؽ ىحا انكى في الترؽية 

أف يحقق الػفاؽ الحؿيقي الحي ال يكػف إال مغ خبلؿ التعامل الجدجية كذلظ لؤلسف إف حقق الديصخة فبل يسكغ 
بضغ إرادات حخة مخيجة ليا اختياراتيا ، كذلظ ما يجعع اندانضتيا كقجرتيا كاالعتخاؼ بيا كاحتخاميا لسدؤكلضتيا في 
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الداحخة كسا يخد الفعل الحياتي . لع يعج مغ السججي القػؿ أف السخأة أكثخ كضجًا مغ الخجل أك أنيا الذيصاف أك أنيا 
في بعس الشرػص القجيسة كصار مغ السزحظ االحتكاـ لبعس األمثاؿ الذعبية التي ترػر السخأة بأبذع 
الرػر أمثاؿ " ال تدسع كبلـ السخأة كال تسذي مع الحسار مغ الػراء )رغع أف الحسار يحفظ شخيقو جضجًا( كغضخىا 

شا لقسع السخأة كاحتقار شأنيا كمغ ثع ترضخ ىحه أكثخ سخف كبذاعة كىػ السدؤكؿ عمى رسع خارشة إدراك
الخارشة دافعيا شعػريًا أك ال شعػريًا يجفع إلى تحقضق حالة القسع لمسخأة مغ قبل الخجل بل كقج تتساىى السخأة ذاتيا 
معو إنشا نحتاج إلى مشاىج دراسية شجاعة تعالج مذاكل كنػاىي العػز الفكخي كالسعخفي حػؿ القزايا السقجسة 

لسجندة بسا يحقق فزائل الحخية ال الخػؼ مشيا كالسدؤكلية كافداح مجاالت اإلبجاع كالتألق إنشا نحتاج حقًا كا
لسشاخ تخبػيًا مذبع بالحخية يحكي في السخأة شخرية قػية قادرة كترضخ ميسة الخػؼ عمى ذاتيا ىسًا ذاتيًا كليذ 

 الحجاثة .كضيفة رجالية رغع التجاخل بضغ السرصمحضغ في عرخ ما بعج 

إّف كاقع السخأة العخبية عسػًما كالمضبية تخريرًا كاقع مفدع، فذخرضتيا السقيػرة لع نسكغ سػى لمزعف    
كاالنيداـ كالدمبية كعجـ السذاركة اإليجابية في صشع الحياة كالسداىسة في التشسية كالتقجـ، تحكخ نجكة غخفة التجارة 

لعخبيات تخخجغ مغ الجامعات بضشسا ندبة مغ يداىسغ في اإلنتاج ال مغ ا 60العخبية البخيصانية في لشجف أّف 
% كسا أّف رجاؿ األعساؿ يعسجكف لعجـ تػضي  السخأة ، كل ىحا بدبب الحػاجد الثقاؼية التي تسشع 23يتعجى 

السخأة مغ العسل مغ حضث السكاف كنػع العسل. تعتبخ مداىسة السخأة العخبية في سػؽ العسل األكثخ تجني في 
العالع. ليذ ىحا فحدب بل إّف االستسخار في تكخيذ القيخ كالقسع كالديصخة عمى السخأة في مجتسعشا سػؼ يعسق 

بذكل أك بآخخ  –السخأة  –الكثضخ مغ السذاكل في األسخة كالسجتسع كذلظ ألّنو يفخض عمى ىحه السقيػرة السقسػعة 
البلشعػر مغ كل احباشات الحات في تأكضج كجػدىا عبخ  إدراًكا شعػرًيا أك سمػًكا مجفػًعا ال إدارًيا بسكبػتات

تحقضق خيارتيا يفخض عمضيا التعامل بذكل ممتػي يتخضخ السػاقف التي تسكغ مغ الفعل السعتع غضخ الرخيح 
لبلنتقاـ لحاتيا السقيػر كشخرضتيا السغضبة كسمػكيا ؼيو الحي ال يرػر إال باإلشاعات الجشدية الخخيرة كترضخ 

دجىا كصػتيا كعاًرا يخذى ىتكو مسا يمحق اإلىانة ألىميا الحكػر كاإلناث كتسخيغ كخاماتيع في أسضغ عػرة في ج
 .الحزيس

"إّف لدادية السخأة السختبصة أشج االرتباط بالدحاؽ، كجًيا نػعًيا كأكضًجا مغ كجػه عسمية خراء الخجل    
Castration قريا. فكل نذاشات السخأة التي تدعى إلى إثارة إجسااًل كل ما تذتييو كتتصمع إليو كتذعخ أّنو يش

الخجل كفي الػقت عضشو إلى إذاللو يجب أف نشطخ إلضيا عمى أّنيا نذاشات ليا شابع سادي، عمّشا كمباشخًة". 
 (73، 1989)فاكستػ، 
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ؼ العخؽ أك رغع كل القػانضغ كاالتفاؾيات الكػنية التي تحـخ كل أنػاع التسضضد ضج السخأة بأّي مغ أسباب اختبل   
التي اقختيا كل دكؿ  2013ـ كاتفاؾية مارس 1979ديدسبخ  18المػف أك الجشذ أك المغة أك الثقافة كلعل اتفاؾية 

العالع عجا بعس الجكؿ العخبية كىي لضبيا كتػنذ كمرخ كالدعػدية بحجة أنيا تخالف الذخيعة اإلسبلمية 
ة في ببلدنا لؤلسف ال زالت تخزح تحت قضػد الديصخة كالقسع خرػصًا في فقخة الحقػؽ الجشدية إاّل أّف كضع السخأ 

مغ غخيسيا الخجل كال خخكج مغ دكائخ العدف كالقسع ىحه إاّل بديادة الحساية القانػنية لتسكضغ السخأة مغ تحقضق 
معخؼ اختياراتيا في إفداح حخياتيا الذخرية في أف تفعل ما تسميو عمضيا إرادتيا كحّتى في ىحه الحالة ستبقى ل

كالعادات كالتقالضج االجتساعية قضًجا صمًجا يحيط السخأة بجكائخ القسع كاالضصياد كالديصخة كلكغ بديادة مداحة الحخية 
السرانة قانػًنا كحساية حػادث التسخد عمى قضػد تمظ األعخاؼ كالعادات مغ خبلؿ عجـ التيػيل كالسبالغة في زالتيا 

 امل قيخىا كذلظ سػؼ يديع حتًسا في التقمضل مغ حّجة قسعيا.التي قج ال تتعقل حجكد السعارضة لعػ 
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 السدتجج بفيخوس كػرونا دور وسائل التػاصل االجتساعي في التػعية 
 (  19)كػفيج 

   

 د. عسارة عمى أحسج الكباشي                  محاضخ            كمية العمػم /جامعة غخيان 

 

 ممخز:
 السدتججبفضخكس كػركنا في التػعية  دكر كسائل التػاصل االجتساعيلمتعخؼ عمى تيجؼ الجراسة الحالية         
، كلتحجيج مداىسة شبكات التػاصل االجتساعي في التػعية الرحية كالتثؿي  ك إيجاد الحمػؿ ليا ،  (19)كػفضج

لمسخكد الػششي لؤلمخاض الستػششة دبػؾ كذلظ مغ خبلؿ دراسة تحمضمية عمي عضشة مغ السدتخجمضغ لرفحة الؽي
ك باستخجاـ أداة تحمضل السحتػي ك معخفة مجي استجابة الجسيػر لعسمية التػعية عبخ ىحه الرفحة ك في لضبيا ، 

  استخجاـ أداة السبلحطة بالسذاركة .     

 مقجمة:

ايػة مػغ الرػضغ إلػى مػجػة ضػخبت في جسيع إنحاء العػالع  ، بج ( انتذخ19فضخكس كػركنا السدتجج )كػفضج         

دكؿ االتحػػاد األكركبػػي كمشيػػا إلػػى دكؿ أخػػخي  ،  فقػػج كػػاف االختبػػار القػػػي لػسػػائل التػاصػػل االجتسػػاعي مػػغ حضػػث 

تػصػػػػضل السعمػمػػػػة كأثضػػػػخت حالػػػػة مػػػػغ الخػػػػػؼ ك القمػػػػق كالػػػػحعخ بػػػػضغ سػػػػكاف العػػػػالع ، فقػػػػج لعبػػػػت مػاقػػػػع التػاصػػػػل 

االجتساعي بضغ األصجقاء كالػدمبلء حػػؿ ىػحا الػبػاء ،  كمػغ خػبلؿ ىػحه االجتساعي دكر ىاـ في التػاصل كالتقارب 

األزمػة راقػب العجيػج صػػفحات التػاصػل االجتسػاعي بكػل لغػػات العػالع بحثػا عػغ السعمػمػػة الرػحيحة ، مسػا انعكدػػت 

فػي  أف بػجأت األزمػة بانتذػار الفضػخكس ار السرػجاؾية كنقػل السعمػمػة  مشػحاآلراء حػؿ فذل بعػس الػسػائل فػي اختبػ

 ـ 2020الرضغ أكاخخ العاـ الساضي إلى بجاية ىحا العاـ 

كقج نبيت العجيج مػغ الػجكؿ إلػى ضػخكرة األخػح بالسعمػمػات الرػحيحة مػغ السرػادر الحكػميػة الخسػسية ، كاتخػحت  

العجيػج مػػغ الحكػمػػات إجػػخاءات اإلغػػبلؽ كالحجػخ الرػػحي ، مسػػا جعػػل اغمػػب سػكاف العػػالع يجمدػػػف عمػػى مشرػػات 
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جتسػػػػاعي لدػػػػاعات شػيمػػػػة لمػصػػػػػؿ لمسعمػمػػػػة بجػانبيػػػا السختمفػػػػة مػػػػغ حضػػػػث عػػػػجد اإلصػػػػابات ككيؽيػػػػة التػاصػػػل اال

 ىي الجػانب الػقائية كاالحتخازية لمحج مغ انتقاؿ الفضخكس . االنتذار ك ما

ضػج فضػخكس كػركنػا السدػتجج  دكر كسائل التػاصػل االجتسػاعي فػي التػعيػة حػؿ كتأتي ىحه الجراسة لتدميط الزػء

 في لضبيا. ( عبخ صفحة الؽيدبػؾ لمسخكد الػششي لؤلمخاض الستػششة19ج )كػفض

 مذكمة الجراسة:

تعتبخ كسائل التػاصل االجتساعي في جسيع إنحاء العالع، مشرػات إخباريػة متشػعػة مػغ التخؼيػو إلػى التعمػيع  

(، بػجال 19" )كػفضػج  كالتػعية في حاالت األزمات ك الصػارئ الرػحية فػي مػاجيػة تفذػى "فضػخكس كػركنػا السدػتجج

مػػغ شاشػػات التمفديػػػف كالخاديػػػ، كتقػػجر أحػػجث اإلحرػػاءات عػػجد مدػػتخجمي كسػػائل التػاصػػل االجتسػػاعي الشاشػػصضغ 

مميػارات شػػخز ، أي مػا يقػارب  نرػػف سػكاف العػػالع كبعػج انتذػار الفضػػخكس زاد ىػحا العػػجد  3.8حػػؿ العػالع بشحػػػ 

 إلى حػالي األربعة مميارات شخز

 : /(  2020)عػاد ،   

كنطػػػخا لخصػػػػرة ىػػػحا الفضػػػخكس فقػػػج زاد عػػػجد السؤسدػػػات الخسػػػسية كالرػػػحافضضغ كالسدػػػئػلضغ الػػػحيغ يدػػػتخجمػف        

(  كشػػعخت شػػعػب العػػالع 19كسػػائل التػاصػػل االجتسػػاعي لبػػث ترػػخيحاتيع حػػػؿ فضػػخكس كػركنػػا السدػػتجج )كػفضػػج 

كؿ لتبػادؿ السعخفػة كالعمػع كالجراسػات حػػؿ شبيعػة بأف األزمة جساعية ، األمخ الػحي جعػل التعػاكف كالتكػاثف بػضغ الػج

 ىحا الفضخكس مغ خبلؿ مشرات التػاصل االجتساعي .

كالػاليػػات  بػاك ؿ ، فقػج ركػدت دكؿ عجيػجة فػي أكر كمػع تفذػي جائحػة كػركنػا كالعدلػة كالحجػخ الرػحي فػػي السشػاز      

السشرػات ؼيدػبػؾ كخجمػة مدػشجخ كخػجمات الستحجة كدكؿ أمخيكا الجشػبية ضاىخة الجراسة كالعسػل فػي البضػت ، كمػغ 

الػاتدػػاب كاندػػتغخاـ كقػػجراتيا عمػػى التحػػاكر كنقػػل الرػػػر كالسمفػػات ، كمػػغ ىشػػا تفاعػػل السذػػتخكضغ باتجاىػػات ايجابيػػة 
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يحػػاكؿ التعػػاير مػػع األزمػػة كتخصضيػػا ، كىشػػاؾ مػػغ عسػػل باالتجػػاه الدػػمبي تػضيػػ  ىػػحه األزمػػة فػػي نذػػخ الذػػائعات 

 كالسخاكؼ كالحعخ .

خػػػػبلؿ الجراسػػػػة السشذػػػػػرة بسجمػػػػة تػػػػايع األمخيكيػػػػة بعشػػػػػاف )لتػجيػػػػات سػشػػػػياؿ مضػػػػجيا فػػػػي الػاليػػػػات الستحػػػػجة  مػػػػغ   

األمخيكيػػة عمػػى مشرػػتي ؼيدػػبػؾ كتػػػتضخ خػػبلؿ جائحػػة كػركنػػا( فقػػج أكػػجت الجراسػػة باعتبارىسػػا كسػػيصا حاسػػسًا فػػي  

الجراسػػة مػػغ السشػػدؿ كفػػى نفػػذ الػقػػت فقػػج تػػجاكؿ السعمػمػػات التػػي يحتاجيػػا الشػػاس فػػي ضػػل العدلػػة الػقائيػػة كالعسػػل ك 

باتػػت ىػػحه السشرػػات كسػػيصًا حاسػػسًا فػػي تػػخكيج معمػمػػات رخيرػػة تتػػػخي اإلثػػارة كشػػائعات مفبخكػػة كحتػػى إعبلنػػات 

 ( :/2020ب.ن،)  مفبخكة فقج باتت سببا في زيادة قمق الشاس كنذخ حاالت اليمع بضشيع .

رفحات التػاصل االجتساعي في لضبيا ، فػي بجايػة ضيػػر الجائحػة حضث انشا نجج أف العجيج مغ السدتخجمضغ ل      

لع يكغ لجييع االىتساـ الكبضخ حػؿ معخفة األخبار كلكغ بسجػخد ضيػػر الحػاالت كزيادتيػا فػى الفتػخة األخضػخة فػي لضبيػا 

ػاصػػل مقارنػػة بػػجكؿ الجػػػار كبعػػس الػػجكؿ األخػػخى ، شػػجع الباحػػث عمػػى إجػػخاء ىػػحه الجراسػػة لسعخفػػة دكر كسػػائل الت

 .(19فضخكس كػركنا السدتجج )كػفضج االجتساعي فى التػعية مغ 

 رة مذكمة الجراسة في التداؤؿ التالي : كي  ساىست شبكات التػاصل مػ يسكغ  ب كبشاء عمى ذلظ ،   

( عبخ صفحة الؽيدبػؾ لمسخكد الػششي 19االجتساعي في نذخ التػعية بفضخكس كػركنا السدتجج )كػفضج 
 شة في لضبيا ؟لؤلمخاض الستػش
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 أىسية الجراسة  :

بفضخكس كػركنا في التػعية تأتى أىسية الجراسة في معخفة فاعمية دكر كسائل التػاصل االجتساعي  .1

 (19)كػفضج  السدتجج

تكسغ أىسية الجراسة مغ أىسية كسائل التػاصل االجتساعي  في مجاؿ األعبلـ حضث تعتبخ ىحه الػسائل   .2

 رشاع القخارات اإلعبلمية في السجتسع .مخجعية ذات داللة ل

 تػجيو االىتساـ بيحه كسائل التػاصل االجتساعي في أحدغ صػرة مسكشة . .3

إثخاء السكتبة العمسية بتػفضخ معمػمات كمقتخحات كتػصيات التي تفضج السيتسضغ بخسع الخصط كالدياسات  .4

 لػسائل التػاصل االجتساعي .

  -ثالثًا : أىجاف الجراسة :

( 19)كػفضج  السدتججبفضخكس كػركنا في التػعية تحجيج دكر كسائل التػاصل االجتساعي  العام يتسثل في" اليجف 
 لمسخكد الػششي لؤلمخاض الستػششة في لضبيا . عبخ مزامضغ صفحة الؽيدبػؾ

 ومغ ىحا اليجف يسكغ تحجيج األىجاف الفخعية التالية:

لمسخكد الػششي لؤلمخاض الستػششة ، كالتي  فحة الؽيدبػؾ( تحجيج أىع السػاضيع التي شخحت عبخ مزامضغ ص1
 (19)كػفضج  السدتججالرحية بفضخكس كػركنا  تختبط أساسا بشذخ التػعية

( الكذف عمى العشاصخ السدتخجمة في مزامضغ صفحة الؽيدبػؾ لمسخكد الػششي لؤلمخاض الستػششة ، التي 2
 ( لجي السدتخجمضغ .19)كػفضج  سدتججالالرحية  بفضخكس كػركنا  تيجؼ  إلى نذخ التػعية

استجابتو كتأثخه بسزامضغ تمظ الرفحة مغ خبلؿ تفاعمو معيا عبخ إعادة السذاركة ،  ( معخفة الجسيػر كمجى3
 . التعمضق ، اإلعجاب
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  :رابعًا : تداؤالت الجراسة

عية بفضخكس كػركنا كي  ساىست شبكات التػاصل االجتساعي في نذخ التػ التداؤل الخئيذ يتسثل في"    
 صفحة الؽيدبػؾ لمسخكد الػششي لؤلمخاض الستػششة في لضبيا ؟ عبخ( 19السدتجج )كػفضج 

 ومغ ىحا التداؤل الخئيذ تشبثق التداؤالت الفخعية التالية:

ما ىي السػاضيع األكثخ شخحا عبخ صفحة الؽيدبػؾ لمسخكد الػششي لؤلمخاض الستػششة كالسختبصة بالتػعية  -
 ( ؟19بفضخكس كػركنا السدتجج )كػفضج  الرحية

ما ىي العشاصخ السدتخجمة في مزامضغ صفحة الؽيدبػؾ لمسخكد الػششي لؤلمخاض الستػششة التي تيجؼ  - 
  ( لجي السدتخجمضغ ؟19الرحية بفضخكس كػركنا السدتجج )كػفضج  إلى نذخ التػعية

زامضغ التػعية بفضخكس كػركنا السدتجج )كػفضج ما ىػ الجسيػر كما مجى استجابة السدتخجمضغ كتأثخىع بس - 
 التفاعل معيا ؟   ( عمى صفحة الؽيدبػؾ، مغ خبلؿ أشكاؿ19

 سفاليع والسرصمحات السدتخجمة في الجراسة :الخامدًا : 

 ركدت ىحه الجراسة عمي مجسػعة مغ السفاليع األساسية التالية  : 

 . الجور : 1

ء الحي تقػـ بو كسضمة مغ كسػائل اإلعػبلـ بالشدػبة لمجسيػػر فػى مجػاؿ معػضغ ) كمسة دكر تعشي  الػضيفة أك األدا   

 .(12: 2001شاد _التػجيو ( )احسج ،التعمع _ اإلر 

 التػاصل االجتساعي : وسائل.2

خبلليػػا مبليػػضغ البذػػخ الػػحي تجسعيػػع اىتسامػػات  يعخفيػػا شػػفضق" بأنيػػا عبػػارة عػػغ مػاقػػع عمػػى االنتخنػػت يتػاصػػل مػػغ

ه الذػػبكات مذػػاركة السمفػػات كالرػػػر كتبػػادؿ مقػػاشع الفضػػجيػ ك نذػػاء السػػجكنات ك رسػػاؿ الخسػػائل كيتػػاح ألعزػػاء ىػػح

 .(181:  2016ك جخاء السحجثات الفػرية ")شفضق ،
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ىػػي مجسػعػػو مػػغ الذػػبكات الحػاسػػضب عمػػي اخػػتبلؼ أنػاعيػػا ك أحجاميػػا ك شػػبكات االترػػاالت التػػي تخبصيػػا ؼيسػػا 

 (504: 2013لسعمػمات بضغ األفخاد كالجساعات .)اليػش،بضشيا لتقجـ العجيج مغ الخجمات ك ا

تعخيػػ  ذلػػظ : بأنيػػا عبػػػارة عػػغ تصبيقػػات تكشػلػجيػػػة مدػػتشجة إلػػي الػيػػػب تتػػيح التفاعػػل بػػػضغ الشػػاس ك تدػػسح بشقػػػل  

البيانػات االلكتخكنيػة ك تبادليػا بدػيػلة كتػػفخ لمسدػتخجمضغ إمكانيػة لعثػػر عمػي هخػخيغ يذػتخكػف فػي نفػذ السرػػالح 

االفتخاضػية ، حضػث يدػتصيع السدػتخجمػف التجسػع فػي كيانػات  عمية ، تتيح عغ ذلظ مػا يدػسي بالسجتسعػات، ك بشاء

 (43اجتساعية تذبو الكيانات الػاقعية .)خمف ، ب.ت:

 التثكيف :. 3

مجرسػػػتو )عسػػػخ  فػػػيىػػػػ كاعتسػػػاد السػػػخء عمػػػى نفدػػػو فػػػي اكتدػػػاب ثقافتػػػو خػػػبلؼ لسػػػغ بتثقػػػف عمػػػى يػػػج أسػػػاتحتو أك  

،2008 :318) 

ىػ مجسػعة السعمػمات كالسيارات التي يكتدبيا الفخد مغ خػبلؿ تفاعمػو مػع كسػائل االترػاؿ السختمفػة بحضػث تسكشػو 

ىػػحه السيػػارات مػػغ اختيػػار أىػػجاؼ كتػجيػػات لحياتػػو برػػػرة عامػػة كيػػتسكغ مػػغ تػضيفيػػا ، التػضيػػ  األمثػػل بحضػػث 

 مباشخة أك غضخ مباشخة .يؤثخ عمى اتجاىاتو كسمػكو الذخري كالجسعي سػاء كاف ذلظ برػرة 

 التعخيف اإلجخائي :

يقرػػػج الباحػػػث بػػػالتثؿي  تمػػػظ السعخفػػػة التػػػي يتحرػػػل عمضيػػػا الجسيػػػػر مػػػغ خػػػبلؿ كسػػػائل االترػػػاؿ  حػػػػؿ فضػػػخكس 

 ( ككحلظ عسمية تفاعمو مع ىحه الػسائل كاالستفادة مشيا .19كػركنا السدتجج )كػفضج 
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 مفيػم التػعية الرحية :.4

   لتفييع ك التػضيحىي االتػعية لغة :

ىػػي مجسػعػػة األنذػػصة ك اإلجػػخاءات التعميسيػػة ك اإلعبلميػػة التػػي تقػػجـ لمسػػػاششضغ السعمػمػػات التػعيووة الرووحية : 

الدػػميسة حػػػؿ حسػػايتيع ألنفدػػيع ك أشفػػاليع مػػغ اإلمػػخاض ك تحػػحيخىع مػػغ السخػػاشخ السخيحػػة ك بالتػػالي تخبيػػة أفػػخاد 

لػقائيػػة ، فالغايػػة مػػغ التػعيػػة الرػػحية تحدػػضغ الرػػحة عمػػي مدػػتػي السجتسػػع عمػػي الؿػػيع الرػػحية باإلضػػافة الػػي ا

الفخد ك السجتسع ، ك محاكلة خفس حجكث اإلمخاض ، ك اإلعاقات ، ك الػؼيػات ، ك تحدػضغ نػعيػة الحيػاة لمفػخد ك 

 :/(2016لمسجتسع .)الجكيكات ،

 التػعية الرحية إجخائياً  :  

حي يجػب اف يذػارؾ ؼيػو الجسيػع حدػب قػجراتيع ك إمكانيػػاتيع ، ك شػكبل مػغ اشػكاؿ العسػل الخضػخي كالرػحي الػ     

 ال يشحرخ ذلظ عمي مؤسدات ك اإلعبلـ كقصاع الرحة  ضج جائحة كػركنا . 

 (: 19. ) كػفيج5  

ىػ مخض معج يدببو هخخ فضخكس تػع اكتذػافو مػغ سػبللة فضخكسػات كػركنػا ك لػع يكػغ ىشػاؾ  19مخض كػفضج      

كىػػاف الرػػضشية فػػي كػػانػف األكؿ )  س الججيػػج ك مخضػػو قبػػل بػػجء تفذػػيو فػػي مجيشػػة كأي عمػػع بػجػػػد ىػػحا الفضػػخك 

اآلف إلػػػػػػي جائحػػػػػػة كػركنػػػػػػا تػػػػػػؤثخ عمػػػػػػي العجيػػػػػػج مػػػػػػغ بمػػػػػػجاف العػػػػػػػالع  19( ،كقػػػػػػج تحػػػػػػػؿ كػفضػػػػػػج 2019ديدػػػػػػسبخ 

(.who،2020)/ :. 
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 .السخكد الػششي لسكافحة األمخاض /ليبيا :6

ذػػكل كبضػػخ فػػي تعديػػد الرػػحة العامػػة كالحسايػػة الرػػحية لمسػػػاششضغ مػػغ السخاكػػد الستخررػػة كالتػػي تدػػاىع ب      

كخاصػػػة ؼيسػػػا يتعمػػػق بسجػػػاؿ مكافحػػػة األمػػػخاض مػػػغ خػػػبلؿ تعديػػػد القػػػجرة عمػػػى إيجػػػاد الصػػػخؽ العمسيػػػة لمػقايػػػة مشيػػػا 

كمكافحتيا بالتعػاكف مػع السخاكػد الستخررػة السشػاضخة لػو بالعػالع كمشطسػة الرػحة العالسيػة كالسشطسػات كالسؤسدػات 

  .(2020جكلية ذات العبلقة )السخكد الػششي لسكافحة األمخاض /لضبيا ،ال

 :نيًا اإلشار الشطخي ثا

تعتبخ دراسػة نطخيػة االترػاؿ السختمفػة كاحػجة مػغ السػضػػعات السعقػجة جػجا فػي مجػاؿ دراسػة عمػع االترػاؿ ،      

 لشفدية كالرحية ألفخاد السجتسع .كأف اليجؼ مغ ىحه الشطخيات ىػ الػصػؿ إلى فيع ميع لمعسميات االجتساعية كا

 نطخية فجػة السعخفة :

لقج ساد االتجاه لفتخات شػيمة حػؿ قجرات كسائل األعبلـ فػي التػأثضخ القػػي عمػي األفػخاد ك ضيػخت نطخيػات         

كالخصاصػة الدػحخية لتؤكػج ذلػػظ، إال إف ىػحا االتجػاه خػف تػػجريجيا ك ضيػخ اتجػاه هخػخ يػػخي اف كسػائل اإلعػبلـ ليػػا 

تػػأثضخ معتػػػجاًل مدػػتجلضغ عمػػػي ذلػػػظ بعػػجـ كجػػػػد تػػػػازف فػػي السعخفػػػة السكتدػػبة بػػػضغ مختمػػػف شػػخائح الجسيػػػػر أفػػػخاد ك 

جساعػػات ، كىشػػاؾ إشػػكاؿ تػػػثخ فػػي كسػػائل اإلعػػبلـ ، ضيػػخت فجػػػة السعخفػػة فػػي ضػػل التفػػاكت الصبقػػي الػػحي اتزػػح 

ة ، ك التػػي نبعػث بػػضغ مػغ يسمػػظ كمػػغ ال بػضػػح فػػي العقػجيغ الساضػػضغ نتيجػة الشسػػػ الدػخيع لبلنقدػػامات االجتساعيػ

 يسمظ.

كتعػػػػج دراسػػػػة ـيسػػػػاف شضتدػػػػمي مػػػػغ أكلػػػػي الجراسػػػػات التػػػػي تعخضػػػػت لجراسػػػػة العػامػػػػل التػػػػي تجعػػػػل الحسػػػػبلت       

 اإلعبلمية تفذل في نقل السعمػمات لجسيع فئات الجسيػر رغع كثافة التغصية اإلعبلمية .

 ((Hyman , Sheatsley 1947 p214-223)   
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 -مكاكي كالدضج في اآلتي: بحػث فجػة السعخفة عمى ؾياس مجسػعة مغ الستغضخات مغ أىسيا ما أكجه جكتعتس

 االجتساعي االقترادي :  السدتػي 1 . 

يعتبخ السدتػى االجتساعي كاالقترادي مغ السدتػيات اليامة التي تجدج مجي اىتساـ األفخاد بيحه الجائحة 
ت ، ليحا فاف ىشاؾ عبلقة ارتباط بضغ الجػانب االقترادية كمدتػي الرحية التي انعكدت عمى كل السجتسعا

 دخل الفخد كمجى اىتسامو مغ حضث الػقاية كاالىتساـ .

 :. السدتػي التعميسي2

يسثل السدتػي التعميسي ركضدة أساسية كىامة بسجي كعي الفخد بيحا الفضخكس القاتل ككيؽية التػعية مغ خبلؿ  
رشادات الرحية البلزمة لتجشب اإلصابة بيحا الفضخكس عغ شخيق بخامج التػعية كسائل األعبلـ ك تباع اإل
 التعميسية السختمفة . 

 .درجة االىتسام بالسػضػع أو القزية السثارة :3

تفاكتت درجة االىتساـ بيحه الجائحة بضغ األفخاد ،  فيشاؾ مغ أعصاىا األكلػيات مغ حضث الػقاية كااللتداـ بالحجخ 
 مغ مازاؿ يذكظ في انتذار ىحا الفضخكس كيزع مبخرات غضخ مشصؿية حػؿ أعجاد اإلصابة .  الرحي كىشاؾ

   حجع التعخض لػسائل االتراؿ .4

 االستغخاؽ في التعخض مجي .5

 .درجة الجافعية 6

 رصج الخبخة الذخرية . .7

 .شبيعة السػضػع أك القزية .8

 .كثافة التغصية اإلعبلمية.9

 ( 341: 2012اؼية .)مكاكي كالدضج ، .الستغضخات الجيسػغخ 10
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 ثالثا : الجراسة السيجانية

 نػع الجراسة و السشيج السدتخجم :

تشجرج ىحه الجراسة ضسغ الجراسات الػصػؽية التػي تيػتع بتػضػيح اإلحػجاث ك السػاقػف السختمفػة لطػاىخة أك مجسػعػة 

 .ضػاىخ ك محاكلة تحمضل الػاقع التي تجكر ؼيو اإلحجاث كالػقائع 

 أدوات جسع البيانات: 

اعتسجت الجراسة عمي أداة تحمضل السزسػف كػأداة لجسػع البيانػات كالػحي يعػخؼ بأنػو "أسػمػب مشيجػي لتحمضػل محتػػي 

الخسػػػالة اإلعبلميػػػة ك أسػػػمػب تشاكليػػػا ك معالجتيػػػا ، كىػػػػ أداة تدػػػتخجـ فػػػي مبلحطػػػة الدػػػمػؾ االترػػػالي العمسػػػي ك 

لظ تعػج أداة تحمضػل السزػسػف األداة األندػػب ليػحه الجراسػة لعػجة اعتبػػارات ، :/( ك تبعػا لػػح 2017تحمضمػو " )حدػػنة ،

فيػػي األكثػػخ اسػػتخجاما فػػي مػػا يتعمػػق بتحمضػػل الخسػػالة اإلعبلميػػة كىػػػ مػػا تػػحىب إليػػة ىػػحه الجراسػػة، فقػػج اتبػػع الباحػػث 

ششػة فػي لضبيػا خصػات مغ اجل تحمضل مزسػف صفحة الؽيدػبػؾ الستعمقػة بػالسخكد الػػششي لسكافحػة اإلمػخاض الستػ 

 ،كيسكغ تمخيز الخصػات : 

 تحجيج عيشة التحميل :

اعتسػػػج الباحػػػث فػػػػي جسػػػع البيانػػػات عمػػػػي العضشػػػة القرػػػجية لمػصػػػػػؿ إلػػػي عضشػػػة مػػػػغ صػػػفحات الؽيدػػػبػؾ الستعمقػػػػة  

بسػضػػػع جانحػػة كػركنػػا فػػي لضبيػػا اذا تعػػخؼ العضشػػة القرػػجية ، بأنيػػا تمػػظ التػػي يختػػار الباحػػث مفخداتيػػا عسػػجكا عػػغ 

 عتقاد مشو بأنيا تسثل مجتسع دراستو .قرج ا 

 لحلظ اختار الباحث قرجا صفحة الؽيدبػؾ عضشة دراسة ىي :

Https: //ncdc.org.ly / 

@NCDC.Ly    
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 صفحة السخكد الػششي لسكافحة األمخاض الستػششة في لضبيا  

 ـ5/9/2020إلى  15/5/2020إذا شسمت الجراسة السزامضغ السجرجة في الرفحة مغ  

 فئات التحميل :  تحجيج

 قاـ الباحث استشاد لستصمبات الجراسة ك إشكالية الجراسة كأىجافيا إلي اعتساد الفئات اآلتية كفئات تحمضل : 

 فئات الذكل و تتزسغ :

 فئة العشاصخ السخافقة لمسػضػع كتذسل:  كتابة / صػرة / فضجيػ / كتابة ك صػرة /كتابة ك فضجيػ  

  فئة السزسػن و تتزسغ :  

ئة السػضػع كتذسل:  قػاعج الػقاية الخاصة بػالجسيػر / قػاعػج الدػبلمة الخاصػة بػالفخيق الصبػي / قػاعػج الدػبلمة ف

 الخاصة بسخاكد العدؿ الرحي / إرشادات خاصة بالسخضى /إرشادات خاصة بالفخيق السعالج .

 فئة الجسيػر السدتيجف وتذسل:

 كل السػاششضغ بكافة فئاتو العسخية  

 تفاعل الجسيػر مع السزاميغ :فئة إشكال 

 ك تذسل )إعجاب/ تعمضق/ مذاركة(  

 تحجيج و حجات التحميل :

اعتسػج الباحػػث فػػي ىػػحه الجراسػػة عمػي كحػػجة الكمسػػة كػحػػجة تدػػجضل ، كالف الػحػجة تفقػػج معشاىػػا خػػارج سػػياؽ التحمضػػل  

ضل السعتسػػجة . كسػػا اسػػتعاف فقػػج اعتسػػج الباحػػث كحػػجة السػضػػػع كػحػػجة سػػياؽ فػػي محاكلػػة لفيػػع معػػاني كحػػجة التدػػج
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الباحث بأداة السبلحطػة بالسذػاركة ك ذلػظ قرػج معخفػة اسػتجابة الجسيػػر  لحسػبلت التػعيػة عبػخ صػفحة الؽيدػبػؾ 

 كمغ خبلؿ إشكاؿ تفاعميع مع محتػيات تمظ الرفحة التػعػية التثؿيؽية.  لمسخكد الػششي لؤلمخاض الستػششة ،

 سة عخض و تحميل البيانات الخاصة بالجرا

 ( يسثل تػزيع مػاضيع التػعية عمي صفحة الفيدبػك .1ججول رقع )

 الشدبة التكخار السػاضيع

 %15.38 44 مػاضيع متعمقة بالجسيػر

 %17.48 50 مػاضيع متعمقة بالفخيق الصبي

 %63.63 182 مػاضيع متعمقة بيانات

 %3.49 10 مػاضيع متعمقة خارج إشار جائحة  

 %100 286 السجسػع 

،  تبػضغ لمسخكػد الػػششي لؤلمػخاض الستػششػة مػاضيع التػعية عمػي صػفحة الؽيدػبػؾ غ خبلؿ الججكؿ الدابق مغ م

%( كالتػػى تتسثػػل فػػي السػاضػػيع الستعمقػػة بالبيانػػات ، ثػػع يمضيػػا ندػػبة السػاضػػيع الستعمقصػػة 63.63بػػأف أعمػػى ندػػبة )

%(، كسػػجمت اقػػل ندػػبة 15,38يػر بشدػػبة )%( ، كحمػػت السػاضػػيع الستعمقػػة بػػالجس17.48بػػالفخيق الصبػػي بشدػػبة )

%( ، كىػػػحا يؤكػػج بػػأف اىتسػػاـ صػػفحة السخكػػد الػػػششي ركػػػدت 3.49السػاضػػيع متعمقػػة خػػارج إشػػار جائحػػة بشدػػبة )

 .تخكضد قاشع عمى البيانات كعجد اإلصابات كلع تعصي أكلػية لمجانب التػعػي الػقائي
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 تػعية بالرفحة ( يسثل تػزيع العشاصخ السخافقة لسزاميغ ال2ججول )

 الشدبة التكخار العشاصخ

 %0 0 كتابة

 %5.1 12 صػرة

 %77 182 بيان

 %12.8 30 كتابة وصػرة معا

 %5.1 12 كتابة وفيجيػ معا

 %100 234 السجسػع

 
رفحة الؽيدبػؾ لمسخكد الػششي لؤلمخاض العشاصخ السخافقة لسزامضغ التػعية بيػضح الججكؿ الدابق مغ 

% ، كيميو إرفاؽ كتابة كصػرة معا 77البياف حػؿ عجد الحاالت السرابة سجمت األعمى ندبة  ، بأف الستػششة
ذلظ إلى مضدة دمج  كيسكغ أف نخجع% ، 5.1%، كتداكت كبًل مغ كتابة كفضجيػ معا كصػرة بشدبة 12.8بشدبة

التأثضخ عمى السدتخجمضغ شبكات التػاصل االجتساعي عامة، مسا يجعع كيديج مغ إمكانية  الػسائط التي تستاز بيا
( عبخ الكتابة كالرػرة معا، 19مغ الجسيػر ك قشاعيع بدمػكيات تجاه الػقاية مغ فضخكس كػركنا السدتجج )كػفضج 

تعكذ ازدياد حاالت  كقج تشػعت الرػر لديارات لفخيق التقري كاألرصاد ، كأخخى عبارة عغ رسػمات تػضيحية
 اإلصابة في الفتخة األخضخة . 
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 ( يسثل تػزيع مػاضيع التػعية الستعمقة بالجسيػر3ججول )

 الشدبة التكخار مػاضيع التػعية

 %11.9 5 استخجام الكسامات

 %14.2 6 استخجام مدافة متخيغ )التباعج السكاني

 %16.6 7 استخجام السعقسات عشج الخخوج

 %14.2 6 غدل اليجيغ بالساء والرابػن 

 %16.6 7 أي أعخاض إجخاء كذف صحي فى حالة خخوج

 %9.5 4 وعي بتبخع بالزما مشاعة مغ أشخاص متعافيغ مغ كػفيج

 %16.6 7 إجخاءات الدالمة فى السشاسبات اجتساعية

 %100 42 السجسػع

 
تػزيع مػاضيع التػعية الستعمقة بالجسيػر ، بأف العبارات التي جاءت بشدبة يػضح الججكؿ الدابق       
ستخجاـ السعقسات عشج الخخكج ، إجخاءات الدبلمة في السشاسبات اجتساعية، إجخاء %( ىي كبل مغ )ا16،6)

%( كبل مغ )استخجاـ مدافة متخيغ التباعج 14.2كذف صحي في حالة خخكج أي أعخاض (، كيمضيا بشدبة )
%( 9.5%(، )استخجاـ الكسامات( كحمت أخضخا ندبة )11.9السكاني ك غدل الضجيغ بالساء كالرابػف( ، كبشدبة )

كيسكغ أف يخجع إلى عجـ استخجاـ العبارة ) كعي بتبخع ببلزما مشاعة مغ أشخاص متعافضغ مغ كػفضج (، 
الكسامات عشج الخخكج  كىػ عجـ اقتشاع الكثضخ مغ السػاششضغ بأف ىشاؾ فضخكس ليحا البج مغ فخض قػانضغ 

 األماكغ العامة .  فيصارمة مغ الجكلة الى ضخكرة استخجاـ الكسامات 
 
 
 

 



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

77 

 ( يسثل الجسيػر األكثخ في مزاميغ التػعية :4ججول )

 الشدبة التكخار مػاضيع التػعية

 %5.88 4 رضع و كػفيج

 %64.7 44 الذباب

 %29.41 20 كبار الدغ و أصحاب األمخاض السدمشة

 %100 68 السجسػع

حضث الفئات األكثخ كىي فئة  تػزيع مػاضيع الجسيػر األكثخ في مزامضغ التػعية مغيػضح الججكؿ الدابق     
%( ،كأخضخا ما يتعمق 29.41%( تمضيع فئة كبار الدغ كأصحاب األمخاض السدمشة بشدبة )64.7الذباب بشدبة )

%( ، ليحا تسثل فئة الذباب مغ الفئات التي كجيت ليا رسائل تػعية عغ ىحا 5.88بالخضع ككػفضج بشدبة )
 يعتسج عمضيا في كافة السجتسعات . الفضخكس القاتل ، كمغ الفئات الذابة التي

مووغ خووالل لمسخكػػد الػػػششي لؤلمػػخاض الستػششػػة يسثوول السدووتخجميغ لسزوواميغ التػعيووة عمووى صووفحة الفيدووبػك  -

 اشكال التفاعل :

 (،عغ التعميقات وندبة السذاركة1.009.286فقج تبيغ أن األكثخ عجد ىػ اإلعجاب )

 نتائج الجراسة :

عمضيا ك تحمضميا تسكغ الباحث مغ استخبلص جسمػة مػغ الشتػائج يسكػغ انجػاز أىسيػا بعج عخض البيانات الستحرل  

 في اآلتي : 

( تسثػل صػفحات الؽيدػػبػؾ كأحػج شػبكات التػاصػػل االجتسػاعي مشرػة يسكػػغ االعتسػاد عمضيػا ك تػضيفيػػا فػي نذػػخ 1

تمػػػة الججيػػػجة ك التػػػي التػعيػػػة ك التثؿيػػػ  الرػػػحي لجائحػػػة كػركنػػػا ، خاصػػػة كأف ىػػػحا الفضػػػخكس مػػػغ الفضخكسػػػات القا

 شكمت خصخ عمي جسيع السجتسعات . 
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( صفحات الؽيدبػؾ تتسضد دمج الػسائط السعتجلػة ، إذا يسثػل الػجمج بػضغ السعمػمػة ك الكتابػة فػي حسػبلت التػعيػة 2

الرحية يخكد الجسيػر عمي صفحة الؽيدبػؾ لمسخكد الػششي السكافحة اإلمػخاض باعتبارىػا الرػفحة التػي سػاىست 

 العجيج مغ السعمػمات لمجسيػر ك تػجيو رسالة السخكد . في نذخ 

عمػػػػي اسػػػػتخجاـ االتجاىػػػػات العقميػػػػة التػػػػي تخاشػػػػب لمسخكػػػػد الػػػػػششي لؤلمػػػػخاض الستػششػػػػة تخكػػػػد ىػػػػحه الرػػػػفحة  3) 

الجسيػر مغ خػبلؿ العقػل ك العاشفػة لزػساف تػأثضخ رسػائميع ك إقشػاعيع بسزػسػف الخسػالة التػعػيػة التػي تيػجؼ فػي 

ضضخ الدمػكيات لمجسيػر كتزسغ لو ضساف صحتو ك سبلمتو مػغ خػبلؿ األخػح بػاإلجخاءات االحتخازيػة اغمبيا إلي تغ

 الػقائية .   

( إشػكاؿ التفاعػػل مػػع الرػػفحة مػػغ حضػػث يتعمػػق باإلحرػػائيات السشذػػػرة عػػغ الػبػػاء ك تحػػجد اإلصػػابات مػػغ حضػػث 4

   السذاركة ليحه الرفحة بشدبة فاقت 
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 االنفعاالت شاقة الدمػك 

 د. دمحم شعثاُ اىعَاري

 قسٌ / االرشاد واىعالج اىْفسً

 جاٍعح طراتيس / ميٍح اَداب

 مقجمة :

مػغ يحاكؿ الباحث في ىحه الػرقة مشاقذػة االنفعػاؿ باعتبػاره يسثػل إسػيامًا فػي انتػاج الدػمػؾ مػغ خػبلؿ مػا يقجمػو    
شاقة لتحقضق فعل االستجابة الدػمػكية بكػل أبعادىػا سػػاء الساديػة أـ السعشػيػة الخارجيػة أـ الجاخميػة ككيػ  مػا يخجػع 
إليػػػو أىسيػػػة انجػػػاز الفعػػػل الدػػػمػكي ببعػػػجه اإليجػػػابي يسكػػػغ أف يسثػػػل دكرًا حاسػػػسًا فػػػي إفدػػػاد االسػػػتجابة الدػػػمػكية أك 

طيػػخ بتفاصػػضل جػػج كاضػػحة فػػي التفػػاعبلت الصبيعيػػة بذػػكل أكثػػخ انحخافيػػا عػػغ مدػػارىا السػػخاد كحضػػث أف االنفعػػاؿ ي
كضػػػحًا مػػغ لغػػة الكػػبلـ السشصػقػػة حضػػث يتجدػػج فػػي تسػػثبلت شػػكمية بإرتدػػامات عمػػى الجدػػع الػجػػو كالحخكػػة يمعػػب 
الػػجكر األكبػػخ فػػي التفاعػػل االجتسػػاعي كاإلندػػاني بذػػكل عػػاـ يػجػػو مدػػارات التفاعػػل كسػػا أنػػو كثضػػخًا مػػا يعػػخي حؿيقػػة 

ت الكاذبػة السديفػة كليػحا ىػػ أكثػخ أىسيػة مػغ الكػبلـ السشصػػؽ كنطػخًا لتخامػي السػضػػع كاتدػاع متغضخاتػو فزػػل الكمسػا
   -الباحث تشاكؿ مشاقذة ثبلثة محاكر يخاىا ميسة لمسػضػع كىي عمى الشحػ التالي:

 أواًل : مالية االنفعال أي تعخيفو والػقػف عمى أبعاده . 

لتعووخف عمووى العزووػية ذات العالقووة باالسووتجابة االنفعاليووة وشووخح أشخافيووا وأبعادىووا ثانيووًا : فدوومجة االنفعووال أي ا
 وآلية العالقة بيشيا .

ثالثًا : العالقة الخابصة بيغ االنفعال والدمػك بسعشى كيوف يدويع االنفعوال كعامول سوببي إلنتواج الدومػك بوأي موغ 
 أبعاده .
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 أواًل : مالية االنفعال:

النفعػػاؿ بأنػػو حالػػة اضػػصخاب تػػؤثخ عمػػى اإلندػػاف فتخبكػػو فػػي تختضػػب كرصػػج خصػػة متدنػػة كثضػػخًا مػػا يذػػار إلػػى ا
تسكغ مغ احجاث االستجابة الدمػكية بأي مغ أبعادىا اإلجخائية الطاىخة أك الجاخمية كذلػظ لبلعتقػاد فػي أف االنفعػاؿ 

 يحجث عفػيًا بجكف تخصيط مدبق مسا يجعمو خارج نصاؽ السحاكسة العقمية . 

اغتة لبلنفعاؿ قج تكػف مجفػعة باتجاه نفدي اجتساعي قػي مسا يجج االنداف نفدػو مػجفػعًا باسػتجابة ىحه السب
جػػاىدة كقػػج تكػػػف حػػادة بالبعػػج أك القػػخب مػػغ السػقػػف الػػخاىغ ككبلىسػػا يسثػػل اسػػتجابة سػػمػكية كمثػػاؿ ذلػػظ إذا كػػاف 

يػة ديشػي أ ك عخقػي أك حتػى ذكػػري أك انثػػي . الحػار مػع شػخز مػغ شائفػة معضشػة يكخىيػا ، كػأف يكػػف بعػج الكخـا
لػػػ حاكلشػػا رصػػج خصػػاب خصضػػب كىػػػ يعمػػغ حكػػع مػػا عمػػى حػػجث أك سػػمػؾ مػػا أك مػقػػف مػػا يسحػػو "يكخىػػو" أك يػػخاه 
مشاقزػػًا لسعتقػػجه نجػػجه يعمػػػ صػػػتو كييتػػد جدػػسو كتػػخعر يػػجاه كيترػػبب عخقػػو كتبػػجا حالػػة مػػغ الفػضػػى فػػي عػػجـ 

فدػو كعمػػػ زفضػػخه كتتحػخؾ عضشػػاه حخكػػة متحفػدة بػػادي عميػػو الزػػضق تشاسػق لفػػة الكػػبلـ كمخػارج الحػػخكؼ كاضػػصخاب تش
حضشػػا كالدػػخكر حضشػػا أخػػخ عشػػج اسػػتحػاذه عمػػى التعبضػػخ الػػحي يػػخى أنػػو أدؽ كصػػفًا حضػػث يسػػبًل جػفػػو كتشذػػط حخكػػات 
 أقجامػػػو خمفػػػًا كأمامػػػًا يسضشػػػًا كيدػػػػارًا " تذػػػكل الخغبػػػات البلشػػػعػرية فػػػي المػػػػحه كالسػػػػت " كغخيػػػدة العػػػجكاف" محػػػػر كػػػػل

 .(1)االنفعاالت كالخبخات االنفعالية "

ىػػحا بعػػػس مػػغ مبلمػػػح الخصػػج كالسبلحطػػػة التػػي قػػػج تبػػجك عمػػػى الخصضػػب كىشػػػا يتحػػحاه الحكػػػيع بجاخمػػو أكمػػػغ 
خارجػػػو ليقػػػػؿ أىػػػجأ أضػػػبط كمساتػػػظ اتػػػدف زف أفكػػػارؾ اتػػػدف ال تشفعػػػل حتػػػى ال يزػػػيع السعشػػػى مشػػػظ كتتعػػػجى مجػػػاؿ 

سػمػؾ قػج ال تخضػاه ، أف السبلحػظ الحرػي  يمحػظ بػضػػح أنػو ربسػا مقاصجؾ كيحىب بظ الغزػب "االنفعػاؿ" إلػى 
يتػػػحكخ الخصضػػػب أنػػػو كقػػػع فػػػي مػػػأزؽ عشػػػج إعػػػادة مخاجعػػػة خصابػػػو يشػػػجـ عميػػػو كيرػػػضخ امػػػخ إصػػػبلحو صػػػعب كربسػػػا 
مدػػتحضل ىػػػحه السحاكسػػة تحػػػجث فػػػي لحطػػة اتػػػداف كشػػػخح لتػػجفق سػػػضل االنفعػػػاالت مسػػا يشػػػتج عشػػػو بجايػػة اختفػػػاء كػػػل 

أثشاء لحطات االضصخاب بذكل ركيػجي . بشطػخة عسيقػة محممػو تمحػظ جضػجًا أف الػجافع أك الػجكافع  السطاىخ السبلحطة
التػػي كانػػت تسثػػل عامػػل حذػػج كمزػػاعفة لمدػػمػؾ الخصػػابي كانػػت أساسػػا مػجػػػدة فػػي شخرػػية الخصضػػب كمتجسعػػة 

لخصضػػب يفقػػج حػػػؿ محػػاكر السػضػػػع غضػػخ أف عامػػل أخػػخ ميػػع زاد مػػغ كثضختيػػا كعػػاضع عسميػػة انجازىػػا مسػػا جعػػل ا
الدػيصخة عمػى ذاتػو كيرػضخ شػػػع ىػحه العاصػفة االنفعاليػة فإلضيػا يخجػػع فزػل اذكػاء االسػتجابة الدػمػكية الخصابيػػة ، 
كلػػ تخضمشػا أف أحػج مػغ الجسيػػر السشرػت لمخصػاب يجركػو الخصضػب بأنػو جػدء مسػا حػخؾ مذػاعخه اليػجػاء أك رصػػج 
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السعخؼيػة الخبخاتيػة تعشػى االسػتيانة أك السعارضػة لسػا قضػل عمى ىحا الذخز أيسأة أك ارتدامة كفق خارشة الخصضب 
فػي الخصبػة سػػؼ نجػج حالػة مػغ ازديػاد االنفعػاؿ نحػػػ تكػخار أك إمصػار الكمسػات األكثػخ سػمبًا كتحػجيًا كنفػذ الحػػجث 

 يقع إذا أدرؾ الخصضب إعجاب السعشي بسا خمز إليو الخصضب . 

الدػػمػكي كلكػغ يجػب أف تكػػف متدنػػة حتػى ال تتحػػؿ مػػغ  ىشػا نبلحػظ أف تغحيػة انفعاليػػة ميسػة إلنجػاز الفعػل
التأثضخ اإليجابي إلى التأثضخ الدمبي غضخ أف معادلة االتداف ىحه ميسة ليدت سيمة إال فػي أحػػاؿ نػادرة تتعمػق بالبعػج 
عػغ األخبلقي كتخسع بخكتػكػالت الحػار ، إف لحطة التجفق االنفعالي العاشفي " يعتقػج الػبعس أف العاشفػة تختمػف 

غضػػخ أنػػو فػػي "Rewardesاالنفعػػاؿ " تػػجخل مشصقػػة محفػػدة فػػي السػػخ يدػػسضيا عمسػػاء فدػػمجة السػػخ بسخكػػد "الػػخكارد" "
 نفذ الػقت قج يؤدي ىحا االنفعاؿ إلى بعثخة الصاقة مسا يؤثخ سمبًا في االستجابة الدمػكية عسػمًا .

 كمغ ناحية أخخى قج يكػف اإلنفعاؿ بارد أك متبمج. 

": مػػغ انسػاط االنفعاليػة الذػػاذة كيتغضػخ بزػػعف االسػتجابة االنفعاليػػة emotional apathyلي "التبمػج االنفعػا
 (1)أك بػيابيا في السػاقف التي تتػقع أف تدتثضخ انفعااًل معضغ في الفخد" 

قج يشفجخ االنفعاؿ في أي كقت كيػلج شاقة إضػاؼية كيػخدؼ الخصػة أك االنجػاز الدػمػكي كىشػا يػخى الػبعس   
 عشي أف السشفعل استصاع ترخي  ىحه الصاقة كؾيادتيا باالتداف العقمي مغ خبلؿ اإلدراؾ السعخفي . أف ذلظ ي

ما تع كصفو أعبله ىػ نػع مػغ االنفعػاالت التػي رصػجت بسبلحطػة الخصضػب خارجيػًا غضػخ أف متغضػخات أخػخى 
يتػخاكع عشػجما يكػػف اليػع مػشغسذ داخمية فدمجية لع يتع الحجيث عشيا . الحؿيقة أف االنفعاؿ ىػ لحطػة تػػثخ داخمػي 
 كسط عسق الػججاف سػاء كاف حبًا أك كخىًا كىحه ىي التي تحجث متغضخات داخمية .

كفي نطخ أدكلف مايخ إف " السخض العقمي ىػ فذل اإلنداف في تقبل شبيعتو كسا ىػي كالعػالع الخػارجي كسػا 
غ جيػة أخػخى كىػػ الػحي يػلػج الذػعػر بػالشقز ىػ أي فذل التكضيػ  كاالندػجاـ بػضغ الغايػات مػغ جيػة كالقابميػات مػ

 .(2)كبالحداسية كباالنفعاالت الخاشئة السػجػدة في مخض العراب مثبًل " 

فػػػػػػػي محاكلػػػػػػػة لتعخيػػػػػػػ  االنفعػػػػػػػاؿ يػػػػػػػخى فػػػػػػػاخخ عاقػػػػػػػل ، "  السقرػػػػػػػػد باالنفعػػػػػػػاؿ السقابػػػػػػػل لمغخيػػػػػػػدة ىػػػػػػػػ الييجػػػػػػػاف 
"excitementكحا فإف اإلندػاف إذا قاتػل أرضػى غخيدتػو ك ال "الحي يحجث لئلنداف إذا لع يدتصيع إرضاء غخيدتو كى
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غضػػخ أف الباحػػث يػػخى أف االنفعػػاؿ لػػيذ فقػػط (1)شػػعخ بالغزػػب ك ذا ىػػخب تخمػػز مػػغ الخصػػخ ك ال شػػعخ بػػالخػؼ " 
نتيجة عجـ بمػغ االرضاء باإلشباع لمغخيدة بل ىػ سمدة مستجة مػغ حالػة تحػخؾ أك إثػارة  العزػػ ذا العبلقػة بػالغخيدة 

إلشباع مخكرًا بكل مخاحػل تفػاعبلت ىػحه العسميػة كسػا أف القػػؿ بأنػو حالػة ـيجػاف تشذػأ مػغ الفذػل إلى لحطة تحقق ا
فػي تحقػػق فعػل االرضػػاء يجعػل الييجػػاف أك االنفعػاؿ شاقػػة ال عبلقػة ليػػا بالػجافع حضػػث أنيػا تشذػػا نتيجػة عػػجـ تحقػػق 

بػػػط عبػػخ كػػل مخاحػػل عسميػػات الفعػػل فعػػل االشػػباع يػػخى الباحػػث أف االنفعػػاؿ شاقػػة مستػػجة كمتػاليػػة الترػػاعج أك الي
الدػػػمػكي أك االسػػػتجابة السحققػػػة لمػػػجافع أك الحػػػافد بػػػجرجات مختمفػػػة " أك غضػػػخ السحققػػػة "كلشحػػػاكؿ الفيػػػع أكثػػػخ كفػػػق 
مفيػـ عاقل ، فاخخ : عشج مياجسة الخصخ يأتي فعل اليخكب أك فعل الترجي ك ذا حػجث اليػخكب ال يعشػي انصفػاء 

فعػاالت أخػخى متختبػة عػغ االبتعػاد عػغ الخصػخ يػأتي انفعػاؿ األمػاف انفعػاؿ الدػبلمة انفعاؿ الخػؼ فقػط بػل تحقػق ان
ككميا تشتج شاقة سمػكية سػاء في أفعاؿ السقاكمة أك افعاؿ اليخكب أك افعاؿ تحقضق اليػجؼ كىػػ بعػج أخػخ نػػع مػغ 

عاليػة عجيػجة كمتشػعػة السقاكمة في الحؿيقة فالفعل يحقق اخفاؽ الخصخ في الػتسكغ مشػو ككميػا ترػب فػي مذػاعخ انف
كػل ىػػحه االنفعػػاالت يسكػغ رصػػجىا كتتبعيػػا عمػػى نصػاؽ الدػػمػؾ الػػجاخمي مػػغ خػبلؿ الحالػػة نفدػػيا " االسػػتيصاف " أك 

 الدمػؾ الخارجي مغ خبلؿ السبلحظ كىي كل حادث في هتًا معًا .

ؼ مػػجارس عمػػع بػػاختبل emotionنعػػع ىشػػاؾ أراء مختمفػػة فػػي تفدػػضخ معشػػى االنفعػػاؿ أك بتعبضػػخ أخػػخ العاشفػػة 
الػػػشفذ ، لكػػػغ االجسػػػاع يشعقػػػج عمػػػى أنػػػو اسػػػتجابة شػػػجيجة التعقضػػػج تذػػػتسل عمػػػى درجػػػة عاليػػػة مػػػغ الشذػػػاط كالتغضػػػخات 
الحذػػية ، فػػي التػػشفذ كالشػبس كافػػخاز الغػػجد كالحالػػة العقميػة كترػػحبو مذػػاعخ قػيػػة ، جيذػاف فػػي الذػػعػر ، كدافػػع 

" أف االنفعاالت ىي " الجػدء البضػلػػجي مػغ العاشفػة " كىػي  1962إلى انتياج سمػؾ معضغ ، يخى سميفاف تػميكشد 
" اآلليػػػات السثضػػػخة بذػػػجة كالسبخمجػػػة مدػػػبقًا كالسشتقمػػػة كراثيػػػًا كالسػجػػػػدة فػػػي كػػػل كاحػػػج مشػػػا " كيقدػػػع االنفعػػػاالت إلػػػى: 

 انفعاالت إيجابية كانفعاالت حيادية كأخخى سمبية.

ة دافع أصضل في االنداف بائغ مػغ أنػاعػو كتفخعاتػو غضػخ ىحه االستجابة الدمػكية أي كانت تحجث أساسًا بألي
أف تحجيػػج لحطػػة انصػػبلؽ االنفعػػاؿ بيػػا تػػالي أـ أنػػو ىػػػ الػػحي حػػخؾ الػػجافع األصػػضل أمػػخ مختمػػف عميػػو كلكػػغ يسكػػغ 
القػػؿ لمخػخكج مػغ ىػػحه الحضػخة إنيسػا عسمضتػػاف متػجاخمتاف كربسػا فػي هف معػػًا يرػعب فرػميسا كسػػا سػشخى فػي العبلقػػة 

بجايػػة االسػػتجابات الحذػػػية العزػػػية كاالنفعػػاؿ ذاتػػو مػػغ حضػػث أييسػػا االسػػبق كىػػػ مػػا ستذػػضخ إليػػو فػػي  بيػػو لحطػػة
محػر فدمجة االنفعاؿ .إف االستجابة االنفعالية كسا يؤكج البحاث تحػجث بسثضػخ انفعػالي يقػػـ بالتػأثضخ جدػجيًا كنفدػيًا 

احجة حتػى فػي السػقػف الػاحػج عشػج كػل االشػخاص بػل عمى السشفعل غضخ أف ىحا التأثضخ أك االستجابة ليدت دائسًا ك 
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تختمف مغ فخد إلى أخخ ، بسعشى فخد يتحكع فػي انفعالػو كأخػخ يبلفػي السػقػف بكػل بػخكد كهخػخ يفجػخ غيزػة كهخػخ 
يكطسو كربسا أحج يفخح كأخػخ يحػدف كىشػا قػج يكػػف األمػخ معقػج يتػأثضخ بالثقافػة كاالتجػاه الشفدػي االجتسػاعي بػل ربسػا 

ك الدياسػػي أف مذػػيج سػػقػط الذػػخشية مػػغ عمػػى الحرػػاف نتيجػػة رمضيػػا بالخصػػاص جعػػل أحػػجىسا تشذػػط العقائػػجي أ
دكافعػػو الجشدػػية كربسػػا مػػع العجائيػػة كحتػػى خياالتػػو الجشدػػية ليدػػعج بػػالسػقف كيعمػػغ كمساتػػو مػػا أجسػػل سػػاقضيا كأخػػخ 

رجيػػة قػػج يػػجفع أحػػج إلػػى انجػػاز أف االنفعػػاؿ قػػج يتػػار مػػغ عػامػػل داخميػػة أك خا *مختمػػف تسامػػًا يحػػدف كيقػػػؿ يػػا ي
 السيسة كأخخ يجفعو إلى تخكيا تسامًا " كىشا يمرق الباحث صفة دافع عمى االنفعاؿ " .

لحطػة االنفعػاؿ قػػج تكػػف مفاجئػة جػػجًا مػغ عامػل مرػػادؼ أك خػاشخ شػاري أك تػػحكخ مػقػف سػابق ذا عبلقػػة 
السعخؼيػػة كاالرتػػجادات الحذػػػية مسػػا يعػػاضع شاقػػة  حضػػث يتػػأثخ الفػػخد مػػغ خػػبلؿ األبعػػاد الثبلثػػة : الشفدػػية كالخبخاكتيػػة

داخمية ترل إلى درجػات حػادة ثػع تتػػالى ارتػجاداتيا تػجريجيًا عبػخ درجػات أقػل حتػى ربسػا تختفػي مػغ حضػث عبلقتيػا 
 السباشخة بالفعل الدمػكي الخاىغ كلكشيا تبقى لتتجاخل مع سمػؾ أخخ بتشػع انفعالي أخخ .

" حالػػػة شػػػعػرية مخكبػػػة يرػػػحبيا نذػػػاط جدػػػسي كفدػػػضػلػجي مسضػػػد كالدػػػمػؾ يعػػػخؼ "زىػػػخاف " االنفعػػػاؿ بأنػػػو 
 (1)االنفعالي سمػؾ مخكب يعبخ إما عغ الدػاء االنفعالي أك عغ االضصخاب االنفعالي "

 Emotionalإذا االنفعػاؿ قػج يكػػف خػارج مشصقػة الدػػاء االنفعػالي كيذػضخ قػائبًل " االضػصخاب االنفعػالي    
Disorders ػف فضيػػا ردكد الفعػػل االنفعاليػػة غضػػخ مشاسػػبة لسثضخىػػا بالديػػادة أك الشقرػػاف فػػالخػؼ الذػػجيج " " حالػػة تكػػ

كاستجابة لسثضخ مخي  حقًا ال يعتبخ اضصخابًا انفعاليػًا بػل يعتبػخ اسػتجابة انفعاليػة عاديػة كضػخكرية لمسحافطػة عمػى 
 .  (2)اليًا " الحياة ، أما الخػؼ الذجيج مغ مثضخ غضخ مخي  فإنو يعتبخ اضصخابًا انفع

ىحا ما يؤكجه " زىخاف " غضخ أف درجة الخػػؼ مػغ السثضػخ مػغ يقػجرىا؟ ىػل التقػجيخ ذاتػي أـ أنػو جسػاعي كفػق 
ثقافػػة السجتسػػع؟ أـ أنػػو كفػػق األحكػػاـ كالتقػػجيخات األكثػػخ شػػضػعًا فػػي بضئػػة السشفعػػل" أي الثقافػػة"؟ أف التسضػػد فػػي ىػػحه 

باحػػث مػػغ تفيػػع كتقػػجيخ السػقػػف االنفعػػالي بػػالخجػع لذخرػػية الفػػخد الستغضػػخات صػػعب كال مشػػاص لشػػا كفػػق مػػا يػػخى ال
كتخسػبات مذػػاعخه كالتػي ربسػػا تخجػػع لسػاقػف جػػج مبكػخة فػػي تخبضتػػو كسػا إف نػػػع الفػخد ذكػػخ أك أنثػػى شفػل أك يػػافع ليػػا 
أىسية الحكع عمى مجى سػاء االنفعاؿ كقج يكػف عجـ الخػػؼ مػغ حػجث خصضػخ لػحا مخاىػق جػانح انفعػاال غضػخ سػػي 
غضخ أف االعتجاد بسشاسبة درجة االنفعاؿ لشػع كدرجة السثضخ كالعبلقة باالستجابة الدمػكية ىي العامػل األكثػخ حدػسًا 

                                                             

 . 420، القاىخة ، مرخ ، ص 4، عالع الكتب ،ط 2005زىخاف ، حامج ، الرحة الشفدية كالعبلج الشفدي ،  -1
 . 421زىخاف ، حامج ، لسخجع الدابق ، ص -2

 ـ.1984* حادثة الدفارة المضبية في لشجف سشة 
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لمحكػػع عمػػى اضػػصخاب االنفعػػاؿ مػػغ عجمػػو" سػػػي أك غضػػخ سػػػي"  مػػع مبلحطػػة أف األمػػخ حتػػى بيػػحا السضػػداف يجػػب 
ة أك ثقافػػة السجتسػػع إف االنفعػػاؿ سيزػػل فعػػبًل اخزػػاعو لمجانػػب الػػحاتي الذخرػػي اكثػػخ مػػغ فكػػخة الذػػضػع اإلحرػػائي

 فخديًا نفديًا جدسيًا احجاثياتو فخدية ذاتية أساسًا . 

كمػػػغ ناحيػػػة ُأخػػػخى االنفعػػػاالت ىػػػي ”emotion“"إف أي فعػػػل سػػػمػكي البػػػج يكػػػػف مرػػػحػب بحالػػػة كججانيػػػة 
كاتشػػا أنيػػا تعكػػذ العبلقػػة بػػضغ مطػػاىخ تعبضخيػػة تسثػػل حؿيقػػة عبلقاتشػػا بالعػػالع الخػػارجي السحػػيط بشػػا كالكػػائغ خػػارج ذ

ىػػػي إتجػػػاه نفدػػػي إيجػػػابي محػػػب أك سػػػمبي كػػػاره نحػػػػ  sentiment" العاشفػػػة ( 1)العػػػالع الخػػػارجي ىػػػحا كبػػػضغ أنفدػػػشا
   (2)مػضػع معضغ إال أنو مذحػف بذحشة انفعالية قػية سػاء مغ الحب اـ مغ الكخه مػجية نحػ مػضػع العاشفة

الت كارتباشيػا بالبشػاء الشفدػي لمفػخد يقػػؿ شػو" أف الزػضق ىػػ االسػتجابة كمغ أجػل التأكضػج عمػى ذاتيػو االنفعػا
االنفعاليػػة لسػػا يػػؤلع الكائشػػة الحػػي كالدػػخكر ىػػػ االسػػتجابة الستػقعػػة لسػػا يبلئػػع الكائشػػة الحػػي كيفضػػجه .... كىكػػحا فػػإف 

مكػػائغ الحػػي كتتػػأثخ أيزػػًا الكػػائغ الحػػي يػػخد عمػػى مػػا يثضػػخه أك يدػػتثضخه باسػػتجابة تثقػػف كالبشػػاء الشفدػػي كالفدػػضػلػجي ل
"االنفعاؿ يحػجث عشػج تشبيػو مشصقػة فػي  (3)بالطخكؼ كالسػاقف الحي يتػاجج ؼيو الكائغ الحي كقت االستثارة أك التشبيو

األكلػى تػجفع إلػى العسػل كالشذػاط كاألخػخى centrws punishmentأك مشصقػة  centres of rewardingالػجماغ 
ىػػػي إتسػػػاـ نفدػػػي إيجػػػابي محػػػب أك سػػػمبي كػػػاره نحػػػػ  sentiment، العاشفػػػة (4)تػػػجفع إلػػػى الخػػػػؼ أك إعاقػػػة العسػػػل

مػضػع معضغ إال أنو مذحػف بذحشة انفعالية قػية سػػاء مػغ الحػب أـ مػغ الكػخه ، مػجيػة نحػػ مػضػػع العاشفػة " 
(5). 

 -تتعجد أكصاؼ االنفعاالت في المغة العخبية تذسل :

يػة ، الزػضق ، الغزػب ، األسػف ، الحػدف ، اليػأس  الخػؼ ، الخعب ، اليمػع ، االشػسئداز ، الػبغس ، الكخـا
، الخحسػػة ، العصػػف ، الجػػدع ، الفزػػػؿ ، االىتسػػاـ ، الدػػخكر ، الخضػػػى ، السػػخح ، الحػػب ، كلقػػج انجػػد عػػجد مػػػغ 
البحاث التسثبلت السختمفة الطاىخة عمى جدج السشفعل خرػصًا كجية عبخ كػل تكػيشاتػو ، إذ أف لكػل انفعػاؿ حخكػة 

ة مسضػػدة عػغ األخػػخ كالصخيػق أف ىشػػاؾ مػغ حػػجد مبلمػح االخػػتبلؼ بػضغ الثقافػػات فػي االسػػتجابة االنفعاليػػة أك إرتدػام

                                                             

 .67، ص  1998،  1دساني ، عبجالعمي ، األمخاض الشفدية ، الجار العخبية لمعمػـ ، بضخكت ، لبشاف، طالج -1
 . 122،  ص  1998شو ، فخج عبج القادر ، أصػؿ عمع الشفذ الحجيث ، عضغ لمجراسات ، مرخ ،  -2
 .118شو ، فخج عبج القادر ، السخجع الدابق ص -3
 . 68الجدساني ، مخجع سابق ، ص -4
 . 122شو ، فخج عبج القادر ، أصػؿ عمع الشفذ الحجيث ، ص  -5
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الػاحػػجة " االنفعػػاؿ كالعاشفػػة مػػغ مطػػاىخ الحيػػاة الصبيعيػػة لكػػغ االنفعػػاؿ يتعػػخض إلػػى التغضضػػخ فػػي القػػػة كالجػػجة فػػي 
ؾ كالحػػدف " أك تكػػػف غضػػخ مقبػلػػة كمفيػمػػة ضػػخكؼ نفدػػية معضشػػة قػػج تكػػػف مفيػمػػة كمقبػلػػة أحيانػػًا كالغزػػب كالعػػخا

بالشدػػػػبة لمشػػػػاس كالسحػػػػيط كىػػػػحه ىػػػػي االنفعػػػػاالت الذػػػػػاده التػػػػي تحػػػػجث فػػػػي األمػػػػخاض الشفدػػػػية كالعقميػػػػة كتتزػػػػػسغ 
 االضصخابات االنفعالية كالػججانية ما يمي : 

 كحالة الفراـ .  Apathyفتػر العاشفة   -1
 ة كالكآبة .كأمخاض الذخري loss of feelingانعجاـ العاشفة   -2
 اختبلؿ الذعػر تجاه الشفذ كالكأبة . -3
 . Depression without Depresionاختبلؿ الذعػر بالجدع كاالكتئاب بجكف كأبة  -4
 اختبلؿ االنفعاؿ الحدي .  -5
 . Empathyكالتقسز  Sympathyالتعاشف   -6
 االنذخاح الستدايج .  -7
 الغع الستدايج .  -8
 تدصح العاشفة كالفراـ .  -9
 العاشفة .اختبلؿ مضداف   -10

 كتتعجد الترشيفات ليحه األمخاض كمرصمحاتيا .

" أف التػازف كاالندجاـ العقمي يرل حجًا شبيعيًا لجى االندػاف بػاسػصة مدػتػى معػضغ  P.Janetيعتقج جانيو 
خ ، ي تحػافظ عمػى ذاؾ السدػتػى مػغ التػػػتمػغ التػػتخ الشفدػي ، كأف الدػمػؾ العرػابي يػشجع عػغ قمػة فػي الصاقػة التػ

عػغ جانيو بأف شحة تمظ الصاقة الشفدية يزعف مغ قابميػة الفػخد كيػؤدي إلػى عػدؿ بعػس األفكػار كالسذػاعخ كاعتقج 
 .(1)تبقى لػحجىا خارجة عغ اإلرادة ثع تدتسخ بذكل أعخاض مخضية "  الذخرية كىحا السذاعخ السشفرسة

صػجكد بعزػيا ، فرػج " السكبػتات تؤدي مباشخة إلى اضصخاب الػضػائف البضػلػجيػة متخػحة شػكل ترػمب أك 
أكاليو التشفذ يبجك أنيا الشتاج الفدضػلػجي لقسع ككتب االنفعػاالت كىػي االكاليػةالتي تزػصخب عسػمػًا فػي العرػاب، 

                                                             

 .  23الجباغ ، فخخي ، مخجع سابق ، ص -1
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القمػػق العرػػابي يتخػػح عػػادة ، مػػغ بػػضغ اعػػخاؼ أخػػخى شػػكل الذػػعػر باالختشػػاؽ كضػػي  الرػػجر ، )كالكػػابػس الػػحي 
 . (1)تخح شكل الذعػر بحخية التشفذ )تشفذ بسلء رئتيو( يخزح عمى الرجر( كالتحخر مغ القمق كالسأـز ي

 كتؤكج بعس الجراسات أف التحكع في االنفعاؿ يؤدي مداعجه جج ميسة لسقاكمة األمخاض .

" شخرية االنداف تمعػب دكرًا كبضػخًا فػي مػخض الدػخشاف كفػي نسػػ ىػحا السػخض ... ك ف العسػل عمػى الػتحكع 
 . (2)ا السخض "في انفعاالتشا يداعج عمى مقاكمة ىح

"كمػػع ذلػػظ ىشػػاؾ سػػبب لمتفكضػػخ فػػي أف أنسػػاط معضشػػة مػػغ االضػػصخابات العقميػػة يسكػػغ أف تدػػيع أك يكػػػف ليػػا 
 . Hershman&Liebدكر عشػػج السدػػتػيات العميػػا مػػغ االنتاجيػػة االبتكاريػػة ، فسػػثبًل قػػجـ " ىضػػخ شػػساف كلضػػب " "

اة االبتكاريػة لكػل مػغ "نضػػتغ ، بضتيػػفغ ، كديكشػد ، كفػاف " دليبًل ججيخًا باالعتبار عغ دكر االحباط في الحي 1988
جػخ " ، فحاالت الػلع تتيح نػعًا مغ الحذ الزاغط لمثخاء كالتفخد كالتفػؽ ، كسا انيا تذجع عمػى الصسػػح كالتصمػع 

ambitionالسذػتتات  ، بضشسا حاالت االحباط تتيح لمفػخد أف يرػبح أكثػخ اسػتبصانًا كتػأمبًل لحاتػو ، كأكثػخ انعػدااًل عػغ
االجتساعيػػة التػػي قػػج تعػػػؽ عسميػػات اسػػتبصاف كتأمػػل الػػحات كنحػػغ نػػشطع إلػػى الحػػاالت العقميػػة عمػػى أنيػػا تدػػيع فػػي 

 (3)مػاصمة الجافعية عمى االستغخاؽ كاالنذغاؿ بالسعخفة االبتكارية . 

 :ثاٍّاً : فسيجح االّفعاالخ

Physiological of Emotion 

نفعاؿ كالعزػػية السذػاركة فضيػا ؟ الشػظ أف االسػتجابة االنفعاليػة فػي ضاىخىػا ُتخى ما العبلقة بضغ استجابة اال
ارتدػػامو تختدػػع عمػػى عزػػبلت الػجػػو بكػػل مكػناتيػػا أك حخكػػة الجدػػج ككػػحا حالػػة داخميػػة مػػغ السذػػاعخ فػػي أي مػػغ 

دػتػى أليػة الجدػػع أبعادىػا الدػمبية أك اإليجابيػة يتسثميػػا اإلندػاف كيعػير تجخبتيػا حدػػيًا كمعشػيػًا كأبعػاد أخػخى عمػػى م
ككػػػحا تكػػػػف معخؼيػػػًا جػػػاىد لتبخيػػػخ الفعػػػل الدػػػمػكي فػػػي كػػػل أبعػػػاده سػػػػاء الحخكيػػػة الدػػػمػكية أك التعبضخيػػػة الكبلميػػػة 
الدػمػكية أك التعبضخيػػة المغػيػة الجدػػجية أك جسػػع القػػى "الصاقػػة" لتفعضػػل الفعػل الدػػمػكي العيػػاني العسمػي بعػػجًا أك قخبػػًا 

 يخية فخحية أك حدنيو غاضبة " متحفدة" مغ أجل انجاز الفعل الدمػكي. مغ السثضخ ججبًا أك شخدًا بسط

                                                             

 . 124، ص 1982،  2حجازي ، مرصفى ، الفحز الشفداني ، دار الصميعة ، بضخكت ، ط -1
 .  124الدّراد ، ؼيرل ، األمخاض العرابية ، دار العمع ، بضخكت ، ص  -2
، دار الشذخ لمجامعات سمدمة عمع الشفذ  1998مرصفى ، األسذ البضػلػجية كالشفدية لمشذاط العقمي السعخفي ، ط األكلى  الديات ، فتحي -3

 . 430السعخفي ، ص 
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لكػػغ الدػػؤاؿ السيػػع الػػحي تجػػادب العمسػػاء الحػػجيث ؼيػػو كشػػخح أبعػػاده ىػػل بجايػػة االنفعػػاؿ أك دافعضتػػو ىػػي تمػػظ 
. الشػظ  الستغضخات الفدمجية؟ بسعشى ىي الدبب أـ أف تمظ الستغضخات الفدمجية الحادثة لحطػة االنفعػاؿ ىػي الشتيجػة

أف مطػػػاىخ الحالػػػة االنفعاليػػػة تتسثػػػل فػػػي التػػػشفذ كضػػػغط الػػػجـ كنبزػػػات القمػػػب كحجػػػع األشػػػخاؼ كنذػػػاشات الغػػػجد 
اإلفخازيػػة العخؾيػػة كاضػػصخاب أك اسػػتقخار كضػػائف السعػػجة كتغضػػخات كيساكيػػة فػػي الػػجـ ككػػل ىػػحه الستغضػػخات ليػػا أجيػػدة 

ز السعجة ك ذا كػاف االنفعػاؿ مدػؤكؿ مباشػخة عمػى زيػادة شبية لؿياسيا فسثبًل في الخػؼ تدداد درجة الحسػضة كتتقم
افػػخاز األدريشػػالضغ الػػحي بػػجكره يػػؤدي إلػػى زيػػادة الدػػكخ فػػي الػػجـ ألف الكبػػج تفػػخز العمػكػػػجشضغ كجػػػد سػػكخ فػػي البػػػؿ 
كتدػخيع دقػػات القمػػب كخفقاتػػو كتقمػيز األكعيػػة الجمػيػػة فػػي الجمػج ككػػحلظ زيػػادة ضػػغط الػجكـ كبالتػػالي زيػػادة تجفقػػو ، 

فػػػي جػػػل  cannohىػػحا يعشػػػي زيػػادة الصاقػػػة فػػي الصػػػػارئ كالسدػػبب لػػػحلظ بذػػػكل مباشػػخ ىػػػػ األدريشػػالضغ كسػػػا يؤكػػج 
كتاباتو غضخ أنو ككسا تؤكج الكثضخ مػغ التجػارب أف حقػغ شػخز باألدريشػالضغ ال يحػجث كػل ىػحه األعػخاض كبالتػالي 

 ت الفدمجية السشػه عشيا أعبله .فإف السثضخ االنفعالي يسثل الجرجة األكثخ أىسية في أحجاث التغضخا

غضخ أف تست تجارب مشجدة تؤكج أف "تمف السيضج يؤدي إلػى اختفػاء التعبضػخ االنفعػالي السرػاحب لبلنفعػاالت 
السختمفة كذلظ ألف السيضج يعتبخ مخكدًا ىامًا مغ مخاكد االنفعاؿ الحي يطيخ مغ خػبلؿ تحكسػو فػي الجيػاز العرػبي 

 . (1)السدتقل "

يػػخى أف االنفعػاالت كشػػعػرنا بيػا تعػػػد إلػى تغضػخات فػػي حالتشػا الجدػػسية كيقػػؿ جػػيسذ "  1884كلػيع جػيسذ 
كيػجلل عمػى ذلػظ أنػو عشػجما ترػف نفدػظ أنػظ سػعضج أك (2)نذعخ بالحدف ألنشا نبكي كليذ نبكي ألنشا نذػعخ بػالحدف"

أنػػو  common-senseحػديغ أك غاضػػب فأنػت عسميػػًا تذػضخ إلػػى شػػيء فػي داخمػػظ " داخػل جدػػسظ " كىػحا يعتبػػخه 
إدراؾ فصخي سميع كىحا ما يخاه حتى كارؿ النج ،ىحا يذػضخ فػي رأييسػا إلػى أف التغضػخات الجدػسية ىػي أسػاس خبخاتشػا 
االنفعاليػػػة بسعشػػػى أف االنفعػػػاؿ ىػػػػ إدراؾ التغضػػػخات االنفعاليػػػة أي أف اإلدراؾ كالػػػػعي باالنفعػػػاؿ يػػػأتي بعػػػج التغضػػػخات 

لذػػعػر باالنفعػػػاؿ يػػأتي مػػغ خػػػبلؿ تغضػػخات الجدػػػع لكػػغ الدػػؤاؿ السيػػػع الػػحي يػػػخاه الجدػػسية كال يػػأتي قبميػػػا . أي أف ا
الباحػػث ىػػػ أال يسكػػغ أف تكػػػف ىػػحه التغضػػخات كىػػحا الذػػعػر حػػجثًا متػػجاخبًل؟ يحػػجثا معػػًا فػػي كقػػت يرػػعب الفرػػل 

 William cannonبضشيسػا "ربػط لمعزػػية بالذػعػر" كيدػتسخ الجػجؿ فػي حػػؿ ىػحه االشػكالية حضػث يؤكػج كػانػف " 
"أف خبخاتشا االنفعالية ال يسكغ أف تكػف مغ خبلؿ الحاالت الجدسية الجاخمية إذ أف الحاالت الجدػسية تحػجث نتيجػة 

 -كذلظ لؤلسباب التالية : cannon 1927عسمية الجماغ 

                                                             

 . 15، مرخ ، ص 1998حسػدة ، محسػد ، الشفذ ، جامعة األزىخ،  -1
 . 103، تخجسة فارس حمسي ، ص 2012عساف ، األردف ،  فخيدر ، كػلغ ، كأخخكف ، تقجيع عمع الشفذ االجتساعي ، دار السدضخة ، -2
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االعزػػاء فػػي تجػػػؼ الػػبصغ لػػيذ بيػػا خبليػػا حدػػية مدػػتقبمة بسػػا يكفػػي كىػػي ال تغضػػخ أكضػػاعيا بسػػا يشاسػػب   -1
 نفعاالت أك تشػع الخبخات االنفعالية لمفخد .سخعة اال

إذا فرػػل التجػيػػ  البصشػػي عػػغ الجيػػاز العرػػبي السخكػػدي فػػبل يشػػتج عشػػو تػػأثضخ عمػػى الدػػمػؾ االنفعػػالي بػػل   -2
 يحجث .

بػػػجكف عمسيػػػع أف ىػػػػحه  eeinephrineشػػػخز بسػػػػادة  200كىػػػػي حقػػػغ  Maranon 1924دراسػػػة مػػػارانػف   -3
خفػػع ضػغط الػجـ كتديػج سػخعة ضػػخبات القمػب كالتػشفذ كمدػتػى الدػكخ فػػي السػادة تػؤثخ فػي الجيػاز الدػسبتاكي فت

الجـ نجج عػجـ التػأثخ بػحلظ كىػحه تجخبػة حيػة يػخى كػانػف أنيػا تػجعع نطخيتػو بسعشػى أف الذػعػر بػالفدع يػأتي قبػل 
 .(1)التغضخات الجدسية " فيػ سابق ليا "

يا أييسػػػا االسػػػبق حضػػػث أف تجخبػػػة شػػػاختخ كتتػػػػالى اآلراء حػػػػؿ العبلقػػػة بػػػضغ الذػػػعػر باالنفعػػػاؿ كتسثمػػػو فدػػػمج
تؤكػػػج عمػػػى أىسيػػػة دكر العػامػػػل السعخؼيػػػة كالتفاعػػػل بػػػضغ األشػػػخاص فػػػي فيػػػع االنفعػػػاالت ، أي أف  1979كسػػػشجخ 

التغضػػػخات الجدػػػسية ر السعخفػػػة االنفعاليػػػة أك الخبػػػخة االنفعاليػػػةر الطػػػخكؼ البضئػػػة كميػػػا عػامػػػل تػػػؤثخ فػػػي االسػػػتجابة 
 السعخفة االنفعالية .االنفعالية كتديع في صشع 

افتػػػخاط أف تعبضػػػخات الػجػػػو االنفعاليػػػة سػػػسة  Darwin 1872كتػػػأتي نطخيػػػة التصػػػػر حضػػػث يؤكػػػج داركيػػػغ    
 مػركثو لجى االنداف نتيجة عسمية التصػر كبحلظ فيػ يخى أف أسالضب التعبضخ ججًا متذابية )لع يقل متصابقة( .

ل بػضغ البذػخ فػي سػتة تعبضػخات أساسػية لمػجػو عػغ أنػو تسػت تساثػEkmaretal 1987كتخى بعػس الجراسػات 
االنفعػػػاالت كىػػػي االشػػػسئداز ر الغزػػػب ر الخػػػػؼ ر الحػػػدفر الجىذػػػة ر السدػػػاعجة غضػػػخ أنػػػو تبػػػخز خبلفػػػات بػػػضغ 

فػػي إشػػارتيسا  1979الجارسػضغ مػػغ حضػػث أف لمثقافػػة تػػأثضخ عمػػى نػػػع االنفعػػاؿ كارتدػػاماتو كسػػا يؤكػػج شػػاختخ كسػػشجخ 
 إلى الطخكؼ البضئية. 

ي شخح النتقاؿ السعمػمة مغ رؤية الثعباف إلى االستجابة " يحكخ نسػذج لضجككغ أف السعمػمػات يػتع تجيضدىػا ف
كىػػ  visual Thalamus بصخيقتضغ مختمفتضغ أكاًل تحىب السعمػمات البرخية عػغ ىػحا الذػيء إلػى السيػاد البرػخي 

دػية البرػخية تػع مباشػخة إلػى المػػزة التػي ليػا " لمسػجخبلت الح center relay stationمحصة التخحضػل السخكػدي " " 

                                                             

 . 120-100كػلغ ، فخيدر ، كهخخكف ، السخجع الدابق ، ص  -1
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ارتباط كثضق مع الجياز العربي السدتقل نطػخًا ألف السعمػمػات تذػبو التعبػاف فػإف المػػزة تشذػط كتػؤدى إلػى اسػتجابة 
 (1)فػرية " الذجار أك الفخار "

ة السخيػػة إلػػى المػػػزة أي بػػجكف إشػػخاؾ القذػػخ  Law roadىػػحه الصخيقػػة يدػػسضيا لضػػجككذ الصخيػػق السػػشخفس 
العميا كالصخيق األخخ تخسل السعمػمات مػغ السيػاد إلػى القذػخة السخيػة البرػخية حضػث تقػػـ بتجيضػدات إضػاؼية أخػخى 
لمسعمػمات ففي السثػاؿ الدػابق تقػػـ القذػخة السخيػة العميػا بػقػف تشذػيط المػػزة كبالتػالي تشصفػي االسػتجابة " شػجار أك 

 ذ تعباف كلكغ خضل لو كىحا ىػ الصخيق العمػي.فخار " إذا تع التأكضج عمى أف السخئي لي

كيصخح فاخخ عاقل الجسمة العربية حضث أف الجسمة العربية بقدػسضيا السحيصػي كالسخكػد تتػأثخ فػي االنفعػاؿ 
، أكثخ أقدػاـ الجسمػة العرػبية تترػل باالنفعػاالت ىػي السدػتقمة " الجسمػة العرػبية السدػتقمة " اليضبػثبلمػػس " كىػػ 

ة بالدػػخيخ البرػػخي كالقذػػخة الجماغيػػة، كالجسمػػة العرػػبية السدػػتقمة ثبلثػػة أقدػػاـ األعمػػى أك القحصػػي السشصقػػة السحيصػػ
كاألدنػػى أك العجػػدي كىسػػػا يكػنػػاف الجسمػػػة الػديػػة كتػجػػػج أيزػػًا الجسمػػػة الػديػػة كىػػػي فػػي الػسػػػط كاألجيػػدة الحذػػػػية 

    -تترل بالجسمتضغ كالتزاد بضغ الجسمتضغ بجؿ عمى اآلتي:

لجسمة الػدية يسشع افخاز الغجد المعابية كيدداد عسل القمب ككحلظ الكطػخيغ فػػؽ الكػبل كتشؿػبس عشج تدمط ا   
األكعية الجمػية الجؾيقة كتدػمط الجسمػة الػديػة السحيصػة يحػجث العكػذ كمعطػع الحػػادث الحذػػية يػتحكع فضيػا القدػع 

 الجسمتضغ تتحكساف في االنفعاؿ. يخى أف Youngالػدي مغ الجسمة العربية السدتقمة كيذضخ عاقل إلى أف يػنج

أكػػػج تجخيبيػػػًا أف إزالػػػة اليضبػتبلمػػػػس يشػػػتج عشػػػو زكاؿ كػػػل  Masser manكيذػػػضخ أيزػػػًا إلػػػى أف ماسػػػخماف
 (2) التعبضخات االنفعالية في القصط كالكبلب .

كتسػػت مػػغ يرػػػر األمػػخ بػػأف " السػػخ البذػػخي يتكػػػف مػػغ جػػدأيغ أساسػػضغ : األكؿ يدػػسى بقذػػخة السػػخ كالثػػاني 
كقذخة السخ مدؤكلة عغ ضبط االنفعػاؿ أمػا المػب فيػػ يخػتز بػالعػاشف الفػاتخة كالسذػاعخ  medullaدسى بالمب ي

 (3)السذتعمة . 

بسعشى أف قذخة السخ تخبط االندػاف بػالػاقع الخػارجي كالمػب مدػئػؿ عػغ ربصشػا بأنفدػشا نخػاؼ عشػجما تزػعف 
جي . مػػػثبل عشػػجما نذػػخب الخسػػػخ تتخػػجر قذػػخة السػػػخ قذػػخة السػػخ كبػػحلظ يدػػػيصخ المػػب عمػػى سػػػمػكشا الػػجاخمي كالخػػار 

                                                             

 . 28تخجسة : مخاد عمى عيدى ، ص 2012ىػفساف ، أس جي ، العبلج السعخفي الدمػكي ، الفجخ لمشذخ ،   -1
 . 357-349عاقل ، فاخخ ، عمع الشفذ ، مخجع سابق ، ص  -2
 . 32يخائضل أسعج ، سيكػلػجية الخػؼ ، مرخ القاىخة ، بجكف تاريخ ، ص م -3
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فشكػػػف أقػػخب إلػػى نفػسػػشا كيدػػتػشغ الخػػػؼ عكػػذ السخػػجر حضػػث يقمػػب السخػػاكؼ إلػػى مطػػاىخ شػػجاعة كقػػج تكػػػف 
عػامػل أخػػخى تزػػعف قذػػخة السػػخ مثػػل أمػػخاض السػػخ " الدػػخشاف مػػثبًل " كالذػػيخػخة حضػػث ضػػسػر السػػخ مػػغ تأثضخىػػا 

ؤدي إلػػػى اضػػػصخاب التفكضػػػخ مسػػػا يزػػػعف االنزػػػباط االنفعػػػالي ككػػػحلظ االجيػػػاد كسػػػا أف فقػػػجاف االتػػػداف اليخمػػػػف يػػػ
 (1)الحىشي حضث يزعف االتداف االنفعالي ك السػاقف السفاجئة السفجعة ىي األخخى تؤثخ في االنفعاؿ . 

كػػل مػػػا سػػػبق عخضػػػو مػػػغ السدػػػاىسة الفدػػػمجية فػػػي االنفعػػػاؿ تخكػػػد عمػػػى الجيػػػاز العرػػػبي فقػػػط مػػػغ الشاحيػػػة 
أف ىشػػاؾ رأي أخػػػخ شػػاع قػػػجيسًا فػػي اآلدب الكشدػػػي ككػػحلظ تشاكلتػػػو حتػػى بعػػػس الذػػخكحات الجيشيػػػة  العزػػػية غضػػػخ

القخهنيػػة إال كىػػػ عزػػػية القمػػب كعبلقاتيػػا بػػاإلدراؾ كالػػػعي كالذػػعػر كالعاشفػػة كبالتػػالي االنفعػػاؿ كالحؿيقػػة رغػػع مػػا 
الجيػػػاز العرػػػبي ىػػػػ األسػػػاس جػػػخى خػػػبلؿ االنجػػػازات العمسيػػػة الفدػػػمجية فػػػي القػػػخف الساضػػػي حضػػػث أكػػػج عمػػػى أف 

كحػػجدت كػػل العسميػػات العقميػػة كالعاشؽيػػة فػػي مدػػاحات محػػجدة بكيػػاف عزػػػ الػػجماغ أساسػػًا كأف القمػػب ال يعػػجك أف 
يكػػف إال عزػمة تخػػتز بزػخ الػػجـ فقػط إال أنػػو انتذػخت بعػس األفكػػار حػجيثًا تؤكػػج عمػى أف كضيفػػة القمػب تتعػػجى 

ؽ كالعاشفػة بكػل أبعادىػا بػل ىشػاؾ مػغ يؤكػج أف القمػب مدػاىع ميػع فػي ذلظ إلى أنيػا تسثػل مكػاف األحاسػيذ كاألذكا
اإلدراؾ كالتفكضػػخ كنػػػع االتجاىػػػات الشفدػػية حتػػى أف بعػػػس السرػػادر تذػػضخ إلػػػى أف عسميػػات زرع القمػػػب تؤكػػػج أف 
تغضضػخ فػي عػاشػف كاتجاىػػات مػغ زرعػت ليػػع قمػػب بسػا يتفػق مػػع شخرػيات أصػحاب القمػػػب السػأخػد مػشيع حضػػث 

*فػػي األذكاؽ كاألحاسػػيذ كاالتجاىػات حػجث تبػػحؿ
كتذػػضخ بعػػس الجراسػػات إلػػى أف القمػػب بيػػا خبليػػا عرػػبية تػػأمخ 2

خبليػػا الػػجماغ. كيشبغػػي اإلشػػػارة إلػػى أف القمػػب يػػػتع تخمضػػده لمجانػػب الذػػعػري الػجػػػجاني العػػاشفي غضػػخ أف العقػػػل أي 
ثضخاتيػػا كتغضػػخات فدػػمجية إلػػى القمػػب الػػجماغ ىػػػ الػػحي يحػػجث السحاكسػػة الػاعيػػة لمسػقػػف العػػاشفي كمػػغ ثػػع تشتقػػل تأ

ؼيكػف انفعالو نتيجػة كلػيذ سػبب ، كبػحلظ يػخى الكثضػخ مػغ الفبلسػفة " أف الحػب مػقػف عقمػي متشػاىي الخزانػة كلكػغ 
بػجؿ أف يغضػخكف رسػع القمػب إلػى رسػع  Iu youلع يؤثخ ذلظ فػي السحبػضغ فيػع ال يدالػػف يكتبػػف فػي رسػائل العاشفػة 

 يجدج الجماغ ! ؟ .

التعبضخ االنفعالي يجب أال يعتبخ كشتيجػة عفػيػة لمعسميػات الفضديػلػجيػة الجاخميػة فحدػب ، كلكػغ كػسػضمة " إف 
مغ عمسا الشفذ ىػ الحي انتبو إلى ىػحا بػأقػى شػكل مسكػغ  Damasلبلتراؿ باآلخخيغ أيزًا أي كمغة ككاف دكما 

                                                             

 .  33السخجع الدابق ، ص  -1
 هذا التؤكٌد جاء فً وسابل اإلعالم الروسٌة من عمود مضت . *
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يًا أـ فضديػلػجيػا أـ ماديػًا ، قػج أصػبح لغػة بسقػجار كأشار إلى أف عجد كبضخًا مغ التعابضخ سػاء أكانت تعمػل تعمػيبًل نفدػ
 (1)ما ندتخجمو في الحياة االجتساعية لكي نشقل إلى األخخيغ بعس السعمػمات " 

تػػدداد أىسيػػة االنفعػػاؿ كتعبضػػخ لغػػػي فػػي نقػػل تفػػاعبلت األفػػخاد مػػع بعزػػيع إذ تؤكػػج الجراسػػات أف االنفعػػاالت 
 % مغ مداحة االتراؿ .75جدج تسثل السختدسة في لغة ال

 :ثاىثاً : عالقح االّفعاه تاىسيىك

الشػظ أف الدػػمػؾ كفػق السعخفػػة السشجػدة انػػو اسػتجابة لسثضػػخ كىػػ اسػػتجابة لػجافع مػػغ الػجكافع التػػي تػػجاخمت    
بلحػػظ أف ترػشيفاتيا مػغ اكليػة أك ثانػيػة أك غخيديػػة أك مكتدػبة اجتساعيػة أك كذاتيػة كمػا إلػػى ذلػظ مػغ الترػاني  كي

 كل السجارس ، الشفدية أشارت إلى أف الدمػؾ استجابة لصمب الجافع .

ككقػػف ترػػشي  مكػػجكجل لمغخائػػد حضػػث كسػػع دائختيػػا كشػػخح تأثضخىػػا عمػػى الدػػمػؾ كلقػػج ربػػط بػػضغ الغخائػػد    
حالػػة االجتساعيػة كػل مشيػا بشذػاط انفعػالي محػػجد سػػاء فػي حالػة االشػباع أك عجمػو بحضػػث يخمػد لػو باإليجػابي فػي ال

 األكلى كالدمبي في الحالة الثانية .

    -كتعجد الغخائد االجتساعية في اآلتي :

" الغخيدة الجشدية كانفعاؿ الذيػة كغخيدة الػالجية كانفعاليػا الحشػػ )) كتػختبط بػالغخيدة الجشدػية((كغخيدة الدػيصخة 
 عكدػػيًا بغخيػػدة الدػػيصخة (( كغخيػػدة كانفعاليػػا الدىػػػ كغخيػػدة الخشػػػع كانفعاىػػا الذػػعػر بػػالشقز ))كىػػي تترػػل اترػػاال
 .  (2)السقاتمة كانفعاليا الغزب كغخيدة التجسع كانفعاليا الذعػر بالػحجة كالعدلة " 

  -وترشف الغخائد الفخدية في ربصيا بانفعاالتيا :

انفعاليػػا " غخيػػدة  البحػػث عػػغ الصعػػاـ كانفعاليػػا الجػػػع كغخيػػدة التسمػػظ كانفعاليػػا لػػحه التسمػػظ كغخيػػدة االسػػتغاثة ك 
الذعػر بالعجد كغخيدة اليخب كانفعاليا الخػؼ كغخيػدة الشفػػر كانفعاليػا االشػسئداز كغخيػدة الزػحظ كانفعاليػا الذػعػر 

 .(3)بالسخح كالتدمية كغخيدة الحل كالتخكضب كانفعاليا لحة االبتكار كىي تترل بغخيدة االستصبلع"

                                                             

 .، تخجسة : حافظ الجسالي 259كمضشبخغ ، أكتػ ، عمع انفذ االجتساعي ، مكتبة الحياة ،  بضخكت ، بجكف تاريخ ، ص  -1
 . 130زىخاف حامج ، مخجع سابق ، ص  -2
 . 131السخجع الدابق ، ص  -3
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تجاه يخكد عمى الذػخكط الفدػمجية التػي تػجفع الحضػػاف إف البحث حػؿ الجكافع بجأ في الحقل الحػاني ككاف اال
لمفاعميػة "الدػمػؾ" نتيجػة لحاجػػة لػع تخضػي . كبػػحلظ تكػػف الػجكافع الفدػضػلػجية ذات عبلقػػة بػالتكػيغ الفدػمجي كىػػي 

 مختبصة بالحاجات الفدضػلػجية . 

سكػػغ القػػػؿ أف حخكػػة الػػجافع كفػػي محاكلػػة لفيػػع العبلقػػة بػػضغ االنفعػػاؿ كالػػجافع لتحقضػػق االسػػتجابة الدػػمػكية ، ي
إلحجاث الفعل الدمػكي كحخكة االنفعاؿ إلحػجاث الفعػل الدػمػكي اسػياماف متػجاخبلف يرػعب محاكلػة تحجيػج أكليسػا 

 عغ ثانضيا . 

كسا أف تست ابعاد أخخى حاضخة بالزػخكرة فػي معادلػة االسػتجابة الدػمػكية اال كىػي شبيعػة السػقػف السجابػة 
ه كتجاخبلتػو السكانيػة كالدمانيػة . كاالنفعػاؿ كىػػ حالػة الحذػج العػاشفي يدػاىع فػي كػل ىػحه كالسجاؿ البضئي بكػل ابعػاد

العػامل بسختمف صػره في استيجاؼ مباشخا لتعبئة الصاقة لتحفضػد االنجػاز سػػاء فػي بعػج الػجافع بكيانػو الفدػمجي أك 
نفعػػػاؿ مػػػغ خػػػبلؿ تفعضمػػػو لمصاقػػػة فػػػي صػػػػر الحػػػػافد بأبعادىػػػا االجتساعيػػػة كالثقاؼيػػػة .بكمسػػػة أخػػػخى يسكػػػغ تمسػػػذ اال

لتحقػػق انفعػػاؿ  –تزػػافخ–الفدػمجية كىػػػ أيزػػًا يعبػػى "االنفعػػاؿ" شاقػة عاشؽيػػة عبػػخ مجػػاؿ مدػػخح االشػباع كػػل ذلػػظ 
الذػػيػة الجشدػػػية مػػػثبًل أك المػػحة كىػػػي لحطػػػة تدػػػيع عػػجة انفعػػػاالت متشػعػػػة تتعمػػػق باإلثػػارة كتفاعػػػل كيسيػػػاء العزػػػػية 

ئػػػة بتعقضػػػج تخكضبيػػػا بعزػػػيا ببعػػػجه االدراكػػػي الحدػػػي كاألخػػػخ بأبعػػػاده البلشػػػعػرية كاالستحدػػاف بػػػل ككػػػل متغضػػػخات البض
كتػجاخبلت السعخفػة فػي عبلقتيػا باألحاسػػيذ أف االنفعػاؿ الػحي يؤكػج عميػػو كػل الػحيغ كتبػػا فػػي عمػع الػشفذ مػغ كلػػيع 

كشػػو مجسػعػػة جػػيسذ كحتػػى دريػػجا ال يعشػػي لحطػػة اسػػتجابة العزػػػ أك الػػجافع كمػػغ ثػػع فػػظ فاعميػػة حخكػػة الػػجافع كل
السحصات تدتسخ في التػالي مشج بجاية تػلج حخكة العزػ فدمجيًا بل بالتجاخل مع الحػجث نجػج االنفعػاؿ قائسػًا نذػصًا 
كحتى بعج حجكث الخضا كاالشػباع تتػػالى حخكػة االنفعػاالت بتشػػع ثخيػػىي جسيعيػا محصػات تذػحغ الدػمػؾ بالصاقػة 

 إلكساؿ فعل االستجابة الدمػكية .

ًا أف االنفعاؿ حالة كججانية مػغ عسػق األحاسػيذ تثػار كتشذػأ فػي كػبل الحػالتضغ تحقػق االشػباع أك يبجك كاضح
احباط االشباع متػلجه بتخاكسات عاشؽية عبػخ األحاسػيذ كتفاعميػا مػع السثضػخات البضئػة الخارجيػة باندػجاـ داخمػي أك 

التػي تػجعع الدػمػؾ بػالتحكع ؼيػو كتقػػده تعارض مع بعس التػجيات ببعجييا السادي كالسعشػي جسمة ىحه الحالة ىي 
إلى أىجافيا في حالة اتدانيا نتيجة قخاءة إدراكية كاعية ألبعاد السػقػف أك قػج تقػػد الدػمػؾ إلػى مػقػف تػجمضخي يفدػجه 
كيخمػف الزػخر بأبعػػاد األحاسػيذ ككػػحلظ عػامػل الخػػارج السدػيع فػي تمػػظ االسػتجابة الدػػمػكية بػل بػػبعس مػغ عػػجة 

ارؾ كقػػػج يشذػػػأ حالػػػة مػػػغ مذػػػاعخ الكػػػخه اك االشػػػسئداز أك مػػػا إلػػػى ذلػػػظ مسػػػا قػػػج يخمػػػف حػػػاالت الكيػػػاف العزػػػػ السذػػػ
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ارتجاديو مخضية تؤثخ فػي العزػػ أداه الػجافع كالػجػجاف أداة اإلحدػاس كبؿيػة العػامػل السذػاركة فػي صػشع االسػتجابة 
 الدمػكية .

لتحقق الػجافع الدػمػكي كسػا تػع ربصيػا يؤكج الباحث أف االنفعاالت ليدت قاصخة فقط عمى العبلقة باالستجابة 
بػػل ىػػي متػاجػػجة بذػػكل دائػػع عمػػى مختمػػف مدػػتػيات  –كسػػا ذىػػب فػػاخخ عاقػػل  –بػػالغخائد كفػػق أي مػػغ ترػػشيفاتيا 

االسػتجابة الدػمػكية قبػل انببلجيػا كاثشائيػػا كبعػجىا بػل كتتعػجى ىػحه التقابميػػة مػع الػجكافع لتذػسل أي اسػتجابة سػػمػكية 
الخػارجي كعمػى السدػتػى الػػاقعي كحتػى الػػىسي كقػج تكػػف مشطػػره أك معتسػة ، كبالتػالي  عمػى السدػتػى الػجاخمي أك

ىػػي الصاقػػة الفاعمػػة كالقائػػجة لمدػػمػؾ فعمػػى نػعيػػا كدرجتيػػا حػػادة أك دائػػخة كمػػجى كاقعضتيػػا كمشاسػػبتيا لمسثضػػخ تتجسػػج 
 تكػف السدببة في تأزمو.أىسضتيا في انجاز الشدكع الدمػكي األمثل أك االنحجار بو إلى االعتبلؿ كمغ ثع 

يؤكج الكثضػخ مػغ عمسػاء الػشفذ أف الدػمػؾ ىػػ حرػضمة االسػتجابة لمػجكافع كبالتػالي يػجرس الدػمػؾ باعتبػاره    
نتػاج الػجافع إليػػو غضػخ أف بػػضغ الػجافع كالدػػمػؾ مجػااًل أخػػخ رحػب كجػػج ميػع كأساسػػي إلحجاثػو أال كىػػػ االنفعػاؿ . مػػا 

 معشى ذلظ ؟ 

كل أساسًا ىػ تؤثخ داخمي عزػي مكانو الػبصغ غضػخ أنػو قػج يتحػخؾ مػغ خػبلؿ مثضػخ قج يكػف الجافع نحػ األ
أك حافد خارجي األكل السعخكض أك مغ خبلؿ تؤثخ داخمي هلي كلكغ كػي يحقػق ىجفػو البػج مػغ انفعػاؿ يحػخؾ ؼيػو 

خ الػجػجاف الشذاط قج يكػف ىحا خيالي التكػيغ يتذكل مػغ خػبلؿ الحػجس أك كاقعػي الكيػاف يػجرؾ عبػخ الحػذ أك عبػ
مغ خبلؿ الحػػاس أك حتػى الحػجس كفػي كػل األحػػاؿ ندػيجًا انفعاليػًا يصػخز عمػى العػامػل الجاخمػة فػي صػشع الشػدكع 

 لبلستجابة  الدمػكية كعمى االنفعاؿ كنػعو كدرجتو يخزع الفعل الدمػكي .

ي بسعشػى أخػخ إلػى أي كي يشجد الفعل االستجابي البج أف ترل درجة التػتخ االنفعالي أك الحػخاؾ االضػصخاب
 . excitementدرجة الحساس 

يػة  fearأك العػجؿ  Love ىػػ تسامػًا مػا نعشيػو بكمسػات الحػب  emotionإف االنفعػاؿ  أك مػػا  heteأك الكخـا
جػج متجاخمػو . كالعبلقػة  emotionكاالنفعػاؿ  feelingإلى ذلظ كميا معاني االنفعاؿ . كسا أف العبلقة بضغ الذػعػر 

بسعشػى قسػة  excitementعاؿ يسكغ مبلحطتيا مغ خبلؿ التعخؼ عمػى تػأثضخ عػجـ كجػػد الحسػاس بضغ الجافع كاالنف
لتحقضػق فعػل االشػباع فػي حالػة فتػػر االنفعػاؿ  -جػدتيػا –االنفعاؿ عمى الجافع . إف االسػتجابة الشػظ تقػل كفاءتيػا 

االشػباع لمػجافع مسكػغ أف يكػػف ، ىل االشباع بالزخكرة حاصل لػجػػد الػجافع ؟ الػاقػع أف امكانيػة قسػع فعػل تحقػق 
مػغ خػبلؿ الػاقػع البضئػي السػادي أك مػػغ خػبلؿ الػاقػع الخمػدي الؿيسػي " أكامػػخ االنػا األعمػى "مػثبل أك الػاقػع الدػػمصػي 
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كىشػػا يتأكػػج أف االنفعػػاؿ يذػػل أكاًل قبػػل جسػػػد الػػجافع أعشػػى فػػي حخكػػة ـيجػػاف العزػػػ الجدػػجي كيسيائيػػًا حاثػػًا عمػػى 
ىػحه الحالػة يبػخز دكر االنفعػاؿ باعتبػاره عمػة الدػمػؾ السحققػة لمفعػل الدػمػكي ىػحه ليدػت فقػط  االشباع ىشا إذا غمبشا

 قخاءة مشصؿية بل ىػ محرمة تجخبة اندانية ممسػسة يتأثخ االنفعاؿ قبل الجافع .

يبػػجك أف نطخيػػػات فخكيػػػج كمحجثيػػو كمامػػػجكجل كأخػػػخكف رغػػع انجازىسػػػا لتفدػػػضخ الفعػػل الدػػػمػكي مػػػغ خػػػبلؿ    
تزل قاصخة دكف األخح في االعتبار أراء كليع جػيسذ ككػانػف كشػاختخ كمػا تػع التأكضػج عميػو أخػخ الدػبعضشات الجافع 

 مغ القخف الساضي رغع التخكضد عمى الجانب الفدمجي كبشطخة معخؼية أقل .

ا إف االنفعػػاؿ عسميػػة ذاتيػػة ذات ارتبػػاط بػػالسحخؾ الػػجافعي بتػػجاخل يرػػعب معػػو التسضػػد بتخاتبضتػػو ، يجيػػد فضيػػ
اسػػػتجابة سػػػمػكية تعتسػػػج عمػػػى قػػػخاءة ذاتيػػػة لمسػازنػػػة بػػػضغ درجػػػة الػػػجافع كالسجػػػاؿ البضئػػػي السعػػػاش شبيعيػػػًا كاجتساعيػػػًا 
كالسجػػاؿ الػػحاتي العزػػػػي كالشفدػػي الصسػػػحي كاالسػػػتعجادي القػػجراتي كقػػج يكػػػػف االنفعػػاؿ مدػػتقل مػػػغ حضػػث السشذػػػأ 

بلؾيػة كالبضئيػة عسػمػًا ، إال أف االنفعػاؿ فػي بعػجه االسػتقبللي متأثخًا بالسثضخ الخارجي كيػختبط بالسجػاالت الحاتيػة كاالخ
 ال يترػر كجػده بسعشى حخكة ذاتية غضخ مترمة بعػامميا األخخى ذات العبلقة بالفعل الدمػكي. 
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 شكل يػضح مػقع االنفعال في مخاحل االستجابة الدمػكية
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 مجال انفعالً

في كل السخاحل لتكػف 
عػامل الفعل الدمػكي 
 تست مجاؿ انفعالي يمفو 

 
 

 مجال انفعالً

 استجابة
  سلوكٌة

 
 

 مجال انفعالً

 

حركة 
مستثرهمٌكانٌزمات داخلٌة  ظاهرٌة

سم سواء فً تعٌك أداء الج

بعدها اإلٌجابً المرٌح أو 

 السلبً المإلم

 
 

 مجال انفعالً

عاللة 
بالخارج 
 سلوكٌة
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قػة التػػي ىػػي تحفضػد لػػئلرادة لتحقضػػق اشػباع الػػجافع ، كسػػا أف مشاخػات الػػجافع االنفعاليػػة إف االنفعػاؿ يحذػػج الصا
جػػج ميسػػة ربسػػا حتػػى فػػي التقمضػػل مػػغ حػػخاؾ الػػجافع أك جعمػػو باىػػت كربسػػا يختزػػي باإلشػػباع فػػي أقػػل درجاتػػو ، إف 

كربسػػػا حتػػػى ييجيػػػو  االنفعػػاؿ كفػػػق تسخكػػػد العػاشػػف كالسذػػػاعخ كتحفضدىػػػا لتحقػػػق فعػػل إشػػػباع الػػػجافع ، يشذػػػط الػػجافع
بإيجػاد أسػالضب اكفػاء كارقػى كأخمػق لئلشػباع يعتقػج الباحػث أف فعػل العبلجػات الشفدػية فػي بعػجه األكسػع يتعمػق بخفػػع 
 مدتػى االنفعاؿ في لعب دكر ميع عمى مدتػى اإلدراؾ ، كسا أف تحفضد اإلرادة يكػف مغ خبلؿ تكثي  االنفعاؿ.

كمػػجى أمانيػػا يجعػػل الشذػػاط الػػحاتي لمفػػخد أكثػػخ يسكششػػا أف نػػتمسذ  الشػػظ أف إدراؾ كسػػائل اإلشػػباع كمخاشخىػػا
التػػأثضخات التػػي يحػػػجثيا االنفعػػاؿ عمػػى الدػػػمػؾ مػػغ خػػػبلؿ تعجيػػج بعػػس االنفعػػػاالت كمػػا ترػػبغو عمػػػى الدػػمػؾ مػػػغ 

  -ارتدامات :

 : خخ .حالة انفعالية تػثخ عمى ألية الجدع العزػية كالتػافق الشفدي كعبلقات التفاعل مع األ الدعادة 
 : كىي حالة مشاقزة لمدعادة كتحجث تأثضخ بحات السجاالت التي تػؤثخ فضيػا الدػعادة كلكػغ مػغ الشاحيػة  التعاسة

الدمبية . ك ذا كانت تدبب فقط حالة القمق ؼيكفي عسق تأثضخىا عمػى االسػتجابة الدػمػكية بكػل أبعادىػا بػل عمػى 
 هلية الجافع نفدو .

 : طػخة سػمبية مسػا يعضػق فاعميػة أداء االسػتجابة الدػمػكية حضػث تجعػل الفػخد احبػاط كن مسمػؤةكىي عاشفػة  الحدن
 اندحابي يفزل عجـ السذاركة بكل أشكاليا . 

 : كىي عاشفة انفعالية حدػب ضػخكؼ السػقػف قػج يحػث عمػى مػاصػمة الدػمػؾ أك الكػف عشػو أك اتقانػو  الخػف
 أك حتى اإلرباؾ االستجابي الدمػكي .

 : تقدز أك الشفػر مغ السػقػف ببعػجه السػادي أك عبلئقػو السعشػيػة مسػا يعسػل حالػة كػ  ىػ حالة مغ ال االشسئداز
 عغ الدمػؾ أك تغضضخ كجيتو . 

 : كىػػػ أيزػػًا معمػػع مػػغ ترػػاني  االنفعػػاالت تحفػػد نحػػػ اإلنجػػاز كقػػج تخبػػظ اإلنجػػاز أك تعضػػق سػػبلمة  الغزووب
 ماـ .التفاعل االجتساعي بل كقج تذل اإلرادة عػض عمى أف تجفعيا إلى األ

كتتعػػجد أشػػكاؿ كاسػػتجابات االنفعػػاالت كفػػق ترػػشيفات البحػػاث فسػػثبًل نجػػج " سػػػؿ أيكسػػاف " يحرػػخىا فػػي    
ستة مذاعخ كىي متحجة في اإلنداف عالسيًا : الدعادة ، الحدف ، االشسئداز ، الخػؼ ، السفاجػأة، الغزػب ، كيػخى 

لباحػػث أف جسيػػع اسػػتجابات االتجاىػػات الػػشفذ اجتساعيػػة أخػػخكف زيػػادة الكبخيػػاء كالعػػار كاإلحػػخاج كاإلثػػارة ، كيعتقػػج ا
ىي عبارة عػغ تكػنػات انفعاليػة كسػا أف دافعيػة الػحات لمدػمػؾ ىػي تكػيشػات انفعاليػة كججانيػة بالتأكضػج كتعتبػخ الػحات 

 عشج مجرسة الحات مغ أىع دكافع الدمػؾ .
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اتيػػا عمػػى التفاعػػل االجتسػػاعي أف ىػػحه السذػػاعخ تػػػثخ جسيعيػػا عمػػى الدػػمػؾ دافعيػػة ككيؽيػػة مػػغ خػػبلؿ تأثضخ 
 اإلنداني بعسػمضتو .

إف االنفعػػاالت تمعػػب الػػجكر األكبػػخ فػػي ؾيػػادة التفكضػػخ كتػجضيػػو متحػػجة مػػع الحػػػاس فػػي تكامػػل لػػشفذ األدكار 
 تقخيبًا. 

كسا أف أىسية السعمػمات لمتعامل مع السػاقف تعتسج في بعس حجكدىا عمى مػجى القػجرة عمػى اسػتعادتيا مػغ 
ػ مػػػا ال يػػػتع إال مػػػغ خػػػبلؿ لجػػػة االنفعػػػاالت كسػػػا أف االنفعػػػاؿ يػػػؤثخ عمػػػى الخبػػػخة الذػػػعػرية كالػضػػػائف الػػػحاكخة كىػػػ

 الفدمجية نتيجة مرجر نفدي . 

يبػػجك كاضػػحًا كسػػا يؤكػػج عميػػو كثضػػخًا مػػغ البحػػاث أف االنفعػػاالت تػػؤثخ كفػػق تشػػػع شػػجتيا عمػػى الدػػمػؾ كمػػجى 
ارات الذػػعػرية ككػػحلظ الػضػػائف الفدػػضػلػجية تدػػيع االنفعػػاالت انجػػازه كعمػػى التعبضػػخات الطػػاىخة لمدػػالظ كعمػػى الخيػػ

ججيًا فػي تحقضػق فعػل االنجػاز الدػمػكي نحػػ الدػبلمة بسعشاىػا السجتسعػي كالفػخدي الػحاتي ، إف اإلدراؾ األعسػق مػغ 
 جج ميع في خمق الصاقة كتشامضيا كىػ ذاتو مكػف االنفعاؿ .  cognitiveالحدي في تذكل معشاه معخؼيًا 
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 اٌخاذّح

حػػػاكؿ الباحػػػث فػػػي ىػػػحه الػرقػػػة مشاقذػػػة االنفعػػػاالت فػػػي كجػدىػػػا كهليػػػة حخاكيػػػا كاآلراء الججليػػػة حػػػػؿ تكػنيػػػا 
كعمتيػػا مػػغ حضػػث عبلقتيػػا بػػجكافع الدػػمػؾ ىػػل مدػػببة ليػػا أـ الػػجكافع نتاجػػًا ليػػا ، فخيػػق يػػخى أف الػػجكافع سػػابقة فػػي 

 كجػدىا لبلنفعاؿ كأخخ يخى العكذ . 

أف االنفعػاالت مشػاخ محػيط بكػل عػامػل كهليػات االسػتجابة الدػمػكية حضػث يمػػػف  –افتخاضػيًا  –يعتقػج الباحػث 
كػػل احػػجاثياتيا كسػػا أف لحطػػة انصبلقيػػا جػػج متػػجاخل مػػع لحطػػة نذػػاط الػػجافع بػػل مدػػيسو ؼيػػو كتدػػتسخ فػػي التكثػػف 

تفاعػل مػع اآلخػخ تػأثضخًا كتػأثخًا  كالتفاعل لحذػج الصاقػة لئلنجػاز الدػمػكي عبػخ كػل تشػعاتػو داخميػًا كخارجيػًا ككبلىسػا م
مسػػا يجعػػل االنفعػػاؿ فػػي كجػػػده كعبلقاتػػو بالدػػمػؾ أشػػبو بترػػػر عبلقػػة الػػخكح بالجدػػج رغػػع كضػػػح العػػجة الفدػػمجية 
العزػػػية فػػي هليػػة االنفعػػاؿ عكػػذ الػػخكح إذ لػػع يشجػػد أي بحػػث فػػي تحجيػػج أي جغخاؼيػػة عزػػػية ليػػا حدػػب معخفػػة 

ي ُتعػػج إلػػى اآلف أراء كمعػػارؼ مبيسػػة يكثفيػػا التعتػػيع كسػػا أف التأكضػػج عمػػى أف الباحػػث رغػػع بحػػػث الباراسػػيكػلجي التػػ
العػػجة الفدػػمجية تمػػظ صػػانعة لبلنفعػػاؿ أـ أنيػػا تغضػػخات ناتجػػة عشػػو أمػػخ محػػل جػػجؿ ، كاإلشػػارة االسػػتجابة الدػػمػكية 

ابة الدػػمػكية بتحقػػق الدػػمػؾ إي يعشػػى انجػػاز الدػػمػؾ السدػػتيجؼ بػػل قػػج يعشػػي اسػػتجابة عكدػػية بالفذػػل فػػي االسػػتج
السدتيجفة بسداىسة قػية كأحيانًا كحضجة مغ خبلؿ االنفعاؿ فاالنفعاؿ كيفسػا ىػػ شاقػة الدػمػؾ يسكػغ أف يكػػف أزمتػو 

. 
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ترػر مقتخح لجور األخرائي االجتساعي السجرسي في تػجيو البخامج واألنذصة السجرسية نحػ 
 تشسية مػاىب األبشاء ورعايتيا 

 
صكح صالح د . نديية عمي  
ذارك       أستاذ م  

 قدع الخجمة االجتساعية و
كمية التخبية قرخ بغ غذيخ   

    شخابمذجامعة 
 

: قجمةم  
تعتبخ البخامج كاألنذصة السجرسية جدءًا أساسيًا مغ التخبية الحجيثة، فيي تداعج في تكػيغ عادات كميارات     

كؾيع كأسالضب البلزمة لسػاصمة التعميع بذكل شبيعي مغ ناحية، كسا أنيا تيجؼ إلى القزاء عمى كقت فخاغ 
امج مع جساعات تشطيسية تحت إشخاؼ تخبػي، لتعػيجىع عمى تحسل التبلمضح كمداىستيع في االنخخاط في البخ 

السدؤكلية كتشسية مػاىبيع كمياراتيع كقجراتيع بالتعاكف مع  أعزاء هخخيغ يجسعيع ىجفًا كاحج كمضػؿ كاتجاىات 
مذتخكة نحػ األفزل  بسداعجة األخرائي االجتساعي بالسجرسة، يذعخكف مغ خبلؿ ذلظ بأنيع متسضدكف قادركف 

1 " .مى تقجيع األفزل ألنفديع كلمبضئة السحيصة بيع مغ ناحية أخخى ع  
بالتالي تعتبخ األنذصة كالبخامج السختمفة التي يسارسيا التبلمضح ) األنباء ( داخل كخارج السجرسة ىي       

لكي  يتحقق الستشفذ الحي يسكغ مغ خبللو استثسار مػاىبيع كتشسية الصاقات الكامشة لجييع استثسارًا صحيحًا، ك 
ذلظ مغ الزخكري تػافخ عشرخ االختيارية في مسارسة ىحه األنذصة بإعصاء الفخصة لمتبلمضح الختيار نػع 

الشذاط كالبخنامج الحي بفزمو كيجج ؼيو متشفدًا لصاقاتو، كحتى ُيقبل التبلمضح شػاعية عمى االشتخاؾ في األنذصة 
رسة كبكل مكػناتيا الؿياـ بجكرىا الخئيدي في تفعضل مذاركتيع فضيا، كالبخامج السختمفة بالسجرسة كاف لدامًا عمى السج

مغ خبلؿ تػعضتيع بأىسية السذاركة في األنذصة كالبخامج السجرسية كالتخصيط كالتشفضح الجضج ليا ، كتػفضخ 
2اإلمكانيات البلزمة ليا.   

لحي يتزسغ مداعجة األبشاء في كال يتع ذلظ إال مغ خبلؿ الجكر السيشي لؤلخرائي االجتساعي السجرسي ا   
االستفادة مغ ىحه البخامج كاألنذصة السجرسية كمذاركتيع الفعالة فضيا، كمػاجية كل الرعػبات التي قج تعيقيع 

                                                             
1
 . 5م ، ص 7007آالء عبد الحمٌد . األنشطة المدرسٌة .ـ مصر : المكتبة الجامعٌة ، - 
2
دار الفكر العربً ، ) د . ت ( ، ص  دالل فتحً عٌد ، مصطفى عبد السمٌع دمحم . دور المدرسة فً تفعٌل مشاركة التالمٌذ باألنشطة التربوٌة .ـ الماهرة : - 

6 . 
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عغ تشسية قجراتيع كتحقضق أىجافيع ، بسا ال يتعارض مع أىجاؼ السؤسدة التعميسية، كرعايتيع الخعاية الدميسة لمخفع 
عمسي كتشسية شخرضتيع كتكيفيع مع البضئة األسخية  كالسجتسع بذكل شبيعي .مغ مدتػى تحرضميع ال  

أف تفعضل دكر األخرائي االجتساعي السجرسي في تػجيو  فعالية التشطيع لمبخامج كاألنذصة السجرسية بذكل     
ليا كتشفضحىا دكري  خبلؿ العاـ الجراسي ، لتداىع مداىسة فعالة في إشخاؾ األبشاء كمداىستيع في كضع الخصط 

بخغبة ك ؾباؿ، لتشسية مػاىبيع كتكػيغ شخرضتيع لذغل أكقات فخاغيع بسا يعػد عمضيع بالشفع ، كيخفع مغ مدتػى 
 تحرضميع العمسي ، كىحا ما نحتاجو في 

 كل مؤسداتشا التعميسية كيجب أف تخكد عميو مكاتب الخجمة االجتساعية بسخاؾبات التعميع عامة ، 
 

جتساعية بالسجارس خاصة ، كقج تشاكلت العجيج مغ الجراسات كالبحػث أىسية األنذصة السجرسية كمكاتب الخجمة اال
كالسجرسة بذكل عاـ في تشسية مػاىب كثقافة التبلمضح بالسجارس بأشكاؿ مختمفة مشيا دراسة " عػاشة دمحم السمػح ، 

إلى التعخؼ عمى دكر األنذصة السجرسية كالتي ىجفت  1بعشػاف " دكر األنذصة السجرسية في تشسية ثقافة الصفل "
في تشسية ثقافة الصفل ، كالتعخؼ عمى كسائط التخبية الثقاؼية التي تداعج في ذلظ ، كعمى أىع األنذصة السجرسية 

 التي يسارسيا الصفل في السجارس االبتجائية ، كجاءت أىع نتائجيا في الشقاط التالية :
اعيا مغ أىع الػسائل التي تداعج في تشسية الصفل ، حضث تداعج عمى ( ُتعج األنذصة السجرسية بسختمف أنػ 1

إتاحة الفخص بطيػر مػاىب األشفاؿ ك بخاز مضػليع ، ؼيديل كذف السػاىب كالعسل عمى تشسضتيا كتػجضييا في 
 التػجضيات الدميسة .

ضيا، كسا تعتبخ مرجر حضػيًا ( تشػع بخامج األنذصة السجرسية تتيح لمصفل الفخصة لسسارسة األنذصة التي يسضل إل2
 لتدكيج الصفل بسختمف الخبخات كالسعارؼ التثؿيؽية .

( تتسضد األنذصة السجرسية بقجرتيا عمى إثارة حساس الصفل كجحب انتباىو ، كاختيار السجرسة3  
 لؤلنذصة التي تدكد الصفل بػسائل تثؿيؽية مختبصة بالسػاد الجراسية  .

الح صكح ، بعشػاف دكر السجرسة في تشسية ثقافة الصفل مغ مشطػر ميشة الخجمة ككحلظ دراسة " نديية عمي ص   
، كالتي ىجفت إلى التعخؼ عمى أىع مرادر ككسائل تثؿي  الصفل، كالتعخؼ عمى دكر السجرسة  2االجتساعية " 

ية :كاألخرائي االجتساعي في تشسية ثقافة الصفل داخل السجرسة، كجاءت أىع نتائجيا في الشقاط التال  
( أف السجرسة ىي السؤسدة األساسية إلى جانب األسخة في تكػيغ شخرية التبلمضح أك األبشاء مغ خبلؿ 1

 كضيفتيا االجتساعية الستكساؿ رسالتيا التخبػية كالتعميسية .

                                                             
1
ة فً ثمافة التنمٌة " ،. عواشة دمحم عبد السالم الملوح . دور األنشطة المدرسٌة فً تنمٌة ثمافة الطفل .ـ المإتمر العلمً التربوي الدولً الثانً " دور التربٌ - 

 . 7002كلٌة التربٌة أبو عٌسى : جامعة الزاوٌة ، المجلد األول ،  
2
" دور التربٌة  نزٌهة علً صالح صكح . دور المدرسة فً تنمٌة ثمافة الطفل من منظور مهنة الخدمة االجتماعٌة .ـ المإتمر العلمً التربوي الدولً الثانً - 

 7002فً ثمافة التنمٌة " ،. كلٌة التربٌة أبو عٌسى : جامعة الزاوٌة ، المجلد األول ، 
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جراتيع ( أف السجرسة تتيح لتبلمضحىا مختمف الخجمات التعميسية كالرحية كالثقاؼية كاالجتساعية ، بسا يتبلءـ مع ق2
كاحتياجاتيع السختمفة، لتحدضغ مدتػى تحرضميع العمسي ، كال يتع ذلظ إال مغ خبلؿ األخرائي االجتساعي كدكره 

 الفعاؿ داخل السجرسة .
( يداىع األخرائي االجتساعي السجرسي في تكػيغ شخرية التبلمضح كتشسضتيا مغ خبلؿ البخامج كاألنذصة 3

ك مكانياتيع كاحتياجاتيع السختمفة . الستججدة التي يعجىا كفق قجراتيع   
بالتالي جاء ىحا البحث لضؤكج عمى أىسية دكر األخرائي االجتساعي السجرسي في تػجيو بخامج األنذصة    

 السجرسية في تشسية مػاىب األبشاء كرعايتيا رعاية كاممة بسا يتبلءـ مع قجراتيع
شسي مياراتيع ، مغ خبلؿ تػفضخ اإلمكانيات كالسػارد الستاحة كمضػليع كاتجاىاتيع نحػ نػع الشذاط كالبخنامج الحي ي

 بالبضئة السجرسية ليع، لتتحقق األىجاؼ التخبػية كالتعميسية لمسجرسة .  
و أىسية البحث :     
تتأتى أىسية كضع ترػر مقتخح إلبخاز دكر األخرائي االجتساعي السجرسي في تػجيو البخامج كاألنذصة    

ة مػاىب األبشاء كرعايتيا  في الشقاط التالية :السجرسية نحػ تشسي  
(  أىسية إشباع حاجات األبشاء الشفدية كاالجتساعية التي تعتسج عمضيا التخبية الحجيثة في بشاء شخرضتيع 1 

كتشسية قجراتيع عمى الخمق كاإلبجاع كاالبتكار مغ خبلؿ تيضئة السشاخ السجرسي السشاسب لشسػىا بالتالي بشاء جضل 
بالسجتسع كيداىع بإيجابية في الشيػض بو .يخقى   
(  أىسية دكر السجرسة بذكل عاـ في تشسية مػاىب األبشاء مغ خبلؿ إكدابيع مفاـيع إيجابية تجاه أنفديع كالبضئة 2

 السحبصة بيع لتحقضق التػافق كالتكي  كاالستسخار .
يجيات كتكشيكات التجخل السيشي في ( أىسية الجكر السيشي لؤلخرائي االجتساعي السجرسي مغ خبلؿ استخات3

 كضع البخامج كاألنذصة السجرسية السختمفة لتشسية مػاىب كقجرات التبلمضح كفق
 احتياجاتيع ك مكانياتيع الستاحة بسا يحقق نسػ الذخرية الدميسة كااليجابية .

ؿ البخامج ( كضع ترػر عمسي يداىع في تشسية قجرات السػىػبضغ مغ تبلمضح السجارس كدعسيا مغ خبل4
كاألنذصة السجرسية السختمفة التي تعتبخ جداء ىامًا مغ السشاىج الجراسية التي تداىع في نجاح العسمية التعميسية 

 كالتخبػية مغ ناحية كتشسية شخرضتيع مغ ناحية أخخى .
 و أىجاف البحث : 

جتساعي السجرسي في تػجيو يدعى البحث لتحقضق ىجؼ رئيدي مفاده ) تقجيع ترػر مقتخح لجكر األخرائي اال   
 البخامج كاألنذصة السجرسية نحػ تشسية مػاىب األبشاء كرعايتيا ( كتشجرج مشو مجسػعة مغ األىجاؼ الفخعية ىي :

( التعخؼ عمى أىسية دكر السجرسة في تشسية مػاىب األبشاء كرعايتيا .1  
ي كضع البخامج كاألنذصة السجرسية ( التعخؼ عمى أىع السيارات السيشية لؤلخرائي االجتساعي السجرسي ف2

 السختمفة كهلية تشفضحىا .
( تقجيع ترػر مقتخح لجكر األخرائي االجتساعي السجرسي في تػجيو البخامج كاألنذصة3  
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 السجرسية نحػ تشسية مػاىب األبشاء كرعايتيا .
 و تداؤالت البحث :

ترػر السقتخح لجكر األخرائي االجتساعي يدعى البحث لئلجابة عغ التداؤؿ الخئيدي التالي ) ما ىػ ال    
 السجرسي في تػجيو البخامج كاألنذصة السجرسية نحػ تشسية مػاىب 

 األبشاء كرعايتيا ( كتشجرج مشو مجسػعة مغ التداؤالت الفخعية التالية :
( ما أىسية دكر السجرسة في تشسية مػاىب األبشاء كرعايتيا ؟1  
خرائي االجتساعي السجرسي في كضع البخامج كاألنذصة السجرسية السختمفة ( ما ىي أىع السيارات السيشية لؤل2

 كهلية تشفضحىا ؟
( ما هلية الترػر السقتخح الحي يداىع في التأكضج عمى أىسية دكر األخرائي االجتساعي السجرسي في تػجيو 3

 البخامج كاألنذصة السجرسية نحػ تشسية مػاىب الصبلب كرعايتيا ؟
 و مشيج البحث :

ع استخجاـت السشيج الػصفي باعتباره أندب السشاىج لتحمضل مػضػع البحث ، مغ خبلؿ االستعانة بالسجاؿ  
السكتبي بسا يتزسشو مغ مخاجع كمرادر كدكريات كدراسات سابقة بسا يخجـ السػضػع بذكل مباشخ أك غضخ 

 مباشخ .
 و مرصمحات ومفاليع البحث :

الجيػد كالخجمات كالبخامج التي ييضئيا أخرائضػف  بأنيا مجسػعة مغ ُتعخؼ( الخجمة االجتساعية السجرسية : 1
اجتساعضػف لتبلمضح كشبلب السجارس ، بقرج تحقضق أىجاؼ التخبية الحػػػػػػػجيثة أك تشسية شخريات التبلمضح إلى 
تدسح  أقرى حج مسكغ ، كذلظ بسداعجتيع عمى االستفادة مغ الفخص كالخبخات السجرسية إلى أقرى درجة مسكشة

1بو قجراتيع كاستعجاداتيع السختمفة .  
األنذصة السجرسية : ىي البخامج التي ُتخصط ليا األجيدة التخبػية بالسؤسدات التعميسية ، كتػفخ ليا  (2

2اإلمكانيات السادية كالبذخية بحضث تكػف متكاممة مع البخنامج التعميسي كمتسسة لو ."  
بة : ىي مفيػـ بضػلػجي يجؿ عم3 ى مدتػى مغ الحكاء يذضخ إلى نسػ متدارع لػضائف السخ كأنذصتو ( السـػ

بذسل اإلحداس البجني كالعػاشف كالسعخفة كالحجس، كيسكغ أف يكػف التعبضخ عغ ىحا الشذاط في صػرة قجرات 
دتمـد مختفعة في السجاالت العقمية السعخؼية كاإلبجاعية كاالستعجاد األكاديسي كالؿيادة كالفشػف كغضخىا ، كىػ ما ي

  3خجمات كبخامج كأنذصة ال تػفخىا السجرسة حتى يسكغ لمسػىػبضغ تشسية استعجاداتيع كتصػيخىا ."
 

                                                             
1
 . 979، ص  7006جتماعٌة المعاصرة .ـ الماهرة : مجموعة النٌل العربٌة ، نظٌمة أحمد سرحان . الخدمة اال -

2
 . 280عواشة دمحم عبد السالم الملوح . دور األنشطة المدرسٌة فً تنمٌة ثمافة الطفل ، مرجع سابك ، ص - 
3
ربوي الدولً الثانً " دور التربٌة فً ثمافة التنمٌة " ،. كلٌة مسعودة مفتاح أحمد . تنمٌة لدرات الموهوبٌن من ذوي صعوبات التعلم .ـ  المإتمر العلمً الت - 

 . 0005، ص  7002التربٌة أبو عٌسى : جامعة الزاوٌة ، المجلد األول ، 
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 و الشطخية التفاعمية :
في أكائل الثبلثضشيات زاد التخكضد عمى العبلقات اإلندانية الستفاعمة، كدكرىا في االرتقاء بالفخد كالجساعة إلي    

الشطخية التفاعمية " كل مغ جخيذ  كمغ أمثمة ىؤالء الحيغ اىتسػا بيحا السجخل " أعمى درجات التكي  االجتساعي ،
كبلراكضدر الحيغ شّػركا ىحا–جخنػد كلذ  –نضػستتخ–كػيل   

 السجخل العبلجي حتى صار مغ السجاخل الشطخية األساسية في شخيقة خجمة الجساعة .
شذأ بضغ اإلنداف كبضئتو السحيصة ، اإلنداف ذك الخرائز تدتشج الشطخية التفاعمية عمى فمدفة التفاعل ، الحي ي   

االجتساعية يكتدب سمػكو االجتساعي ، كيتّذخب الؿيع الجاعية إلى الفزضمة كالتسدظ بالتقالضج كاألعخاؼ الرحيحة 
نو مغ خبلؿ عسمية التشذئة التي يسخ بيا . ما يجعل الفخد في حالة تأثضخ ك تأّثخ مع اآلخخيغ السحيصضغ بو أي أ

دائخة األسخة أك في محيصيا االجتساعي. في حالة تفاعل مدتسخ مع محيصو، سػاء في  
فالتفاعل االجتساعي ُيشتج عبلئق ؾيسّية بضغ الجساعات كبضغ األفخاد داخل الجساعة الػاحجة ، حضث بالتفاعل يتع    

خخيغ .الجفع بالتي ىي أحدغ حتى يتسّكغ اإلنداف مغ تعجيل سمػكو، كأف يتكّي  مع اآل  
كقج اىتست العجيج مغ السجارس الفكخية بالتفاعل بضغ بشي اإلنداف ، حضث اعتبخت السجرسة التفاعمية الؿيع    

كالسعايضخ االجتساعية ذات شبيعة رمدية ، تسّكغ اآلخخيغ مغ فيع سمػؾ الفاعل، كفي ىحا السعشي الخمدي لمؿيع 
معالسو كمعخفة ما يجب أخجه في االعتبار عشج الؿياـ بالفعل  كالسعايضخ يسكغ تفدضخ السػقف االجتساعي ، كتحجيج

. كسا تّدكد الؿيع كالسعايضخ االجتساعية الفاعل باألىجاؼ كالػسائل التي تػاجيو عشج ؾيامو بالفعل ، كتعصي ألفعالو 
 معشى محجدًا بالشدبة لحاتو كاآلخخيغ في مػقف التفاعل.

عضشة ، يحجث تبادؿ مشفعة )أخح كعصاء( أي تبادؿ لؿيع كاتجاىات إيجابية عميو فإف انتساء األفخاد إلى جساعة م   
بضغ أفخاد الجساعة الستفاعمة مغ جية ، كتبادؿ ؾيسي بضغ كافة أفخاد الجساعة كاألخرائي االجتساعي مغ جية 

1أخخى .   
السجرسي بػضائفيا  يدتخجميا األخرائي االجتساعي لكي تقػـ جساعة الشذاط كفي ضػء مفاـيع ىحه الشطخية     

بصخيقة يداىع فضيا التفاعل الجساعي كأنذصة البخامج لتحقضق نسػ الفخد، ككحلظ األىجاؼ االجتساعية السبتغاة 
لمجساعة، كييجؼ األخرائي التأثضخ في العسمية الجساعية بحضث يتخح القخارات كشتيجة لتبادؿ متكامل اآلراء، 

الحي يقػـ في أساسو عمى عسمية التفاعل ، ثع يأخح في اعتباره عسمية فتتخح ىحه الشطخية بالسجخل الجيسقخاشي 
2.التخبية كأىجاؼ التشذئة االجتساعية ، ثع تحجيج بؤرة التأىضل كالعبلج   

بسعشاىا  التخبية ػ دكر السجرسة في تشسية مػاىب التبلمضح كرعايتيا : الجكر أك الػضيفة األساسية لمسجرسة ىي
كالسيارات السختمفة التي  جتساعية لمتمسضح، كتحقضق نسػه االجتساعي باكتدابو الخبخاتالذامل أي التشذئة اال

السشاىج الجراسية ال يسكغ أف تذسل كل  تداعجه عمى التكي  الشاجح مع مػاقف الحياة السختمفة ، كلسا كانت
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أف كقت الجراسة داخل  خبخات الحياة كال يسكغ أف تكذف عغ القجرات كالسيارات السختمفة لجى التبلمضح ، كسا
الفرل ال يسكغ أف تتدع لتجريب التبلمضح عمى تحسل السدؤكلية ، كالتعاكف كمسارسة األسالضب الجيسقخاشية 
الرتباشو ببخنامج دراسة محجد، كمغ ناحية أخخى نبلحظ أف تبلمضح الفرل الػاحج يختمفػف ؼيسا بضشيع اختبلفًا 

السضػؿ ، كال يسكغ أف تدسح إمكانيات الفرل بسخاعاة الفخكؽ الفخدية في كبضخًا، مغ حضث االستعجادات كالقجرات ك 
ألػاف الشذاط الستعجدة بسثابة بخامج  جػانبيا الستعجدة ، أك تدسح باكتذاؼ ىحه القجرات كاستغبلليا، كلحلظ كانت

لتحقضق تمظ  الجتساعية ، كمغ ثسة نذأة الجساعات إضاؼية خارج قاعات الجرس تدتكسل بيا السجرسة كضيفتيا
 الػضيفة . 

كيتع ذلظ مغ خبلؿ تكػيغ جساعة الشذاط السجرسي كىي عجد مغ التبلمضح أك الصبلب ليع مضػؿ مذتخكة     
كىػايات كاحجة كيذتخكػف معًا في نذاط معضغ ، ييجؼ إلى إشباع ىحه السضػؿ كليذ الغخض مغ الجساعات 

لحي يسضمػف إليو فحدب، فسغ السسكغ أف يتع ذلظ ؼيسا بضشيع السجرسية إتاحة الفخصة لمتبلمضح لسداكلة الشذاط ا
تتبعيا السجرسة لتحقضق كضيفتيا االجتساعية، كىي  خارج السجرسة ، إنسا الغخض مشيا باعتبارىا أحج الػسائل التي

حي تشسية خبخات األعزاء كتػسيع ىػاياتيع كتجريبيع عمى العادات كالدمػؾ االجتساعي الحي يتصمبو السجتسع ال
بشذاشيع، لحلظ كجب أف يكػف لجساعة الشذاط السجرسي أخرائي تؤىمو صفاتو  يعيذػف ؼيو أثشاء ؾياميع

الذخرية كخبخاتو كاألسمػب الحي يتبعو في العسل مع الجساعة ألف يكػف قادرًا عمى إدارتيا، دكف أف ُيفقجىا 
1عشرخ التمقائية في الشذاط .  
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:و الشذاط السجرسيساعات البخامج أو أنػاع ج ػ   
الجساعات الثقاؼية : كمشيا السحاضخات كالسشاضخات كالشجكات ، السكتبة ، الرحافة ، الذعخ كالشثخ كغضخىا .   

ػ الجساعات االجتساعية : كمشيا الشػادي ، اليبلؿ األحسخ ، الخحبلت كالسعدكخات ، الحفبلت ، الخجمة العامة ، 
 العسل التصػعي.

: كمشيا فخؽ األلعاب ، التسخيشات الحخة ، الفخؽ السائية ، الكذافة كالجػالة.   ػ الجساعات الخياضية  
ػ الجساعات الفشية : كمشيا الخسع كالترػيخ ، األشغاؿ الفشية ، التفرضل كالخياشة ، التسثضل ، فبلحة البداتضغ 

 كالدراعة ، السػسيقى كاألغاني كغضخىا .
ا ، األحياء ، التاريخ ، العمػـ ، الكيسياء .ػ الجساعات العمسية : كمشيا الجغخاؼي    
كال يقترخ نذاط التبلمضح في مثل تمظ الجساعات عمى إشباع احتياجاتيع كمضػليع كىػاياتيع فحدب ، كلكغ    

 أيزًا ييجؼ إلى خمق فخص تخبػية كتعميسية تداىع في صقل شخرية التبلمضح
1بسا يداعج السجرسة عمى تحقضق رسالتيا . " 
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لتالي يسثل الشذاط السجرسي جانبًا ميسًا كأساسيًا في العسمية التعميسية ، فيػ يديع في تحفضد التبلمضح أك با   
األبشاء في مجاؿ التحرضل الجراسي كيجعل السجرسة السكاف السحبب ليع ، لسا ؼيو مغ تخكيح كتذػيق لمستعمع 

لحجيث يعشى بجسيع أنػاع الشذاط الحي يقػـ بو كتذجيع عمى حب التعمع كاستيعاب الجركس ، لحلظ أصبح السشيج ا
 التبلمضح .

كأصبحت األنذصة مغ أىع مقػمات العسمية التعميسية التي تديع في إعجاد الشرء إعجادًا متكامبًل متػازنًا ك كدابو 
ر إليو خبخات متشػعة ، مسا يجعمو قادرًا عمى الؿياـ بجكر فعاؿ ك يجابي في الحياة   االجتساعية، كىحا ما أشا

عمساء التخبية في معطع ببلد العالع إذ أكجكا عمى أىسية الشذاط السجرسي كجدء ميع مغ حياة الصالب في السؤسدة 
     1التخبػية . "

 ػ مقػمات جساعة الشذاط السجرسي :
ـ ( األعزاء : فتح السجاؿ النزساـ التبلمضح لجساعة الشذاط السجرسي التي يخغب االنزساـ إلضيا ، كعج1   

 االلتجاء إلى الػسائل الجبخية كاإلرغاـ .
( األخرائي االجتساعي : لو دكر أساسي في جساعة الشذاط بالغ األىسية إذ أف صفاتو الذخرية كمطيخه 2

العاـ كأسمػبو في الحياة كخبخاتو كالصخيقة التي يتبعيا في تػجيو الجساعة ، كشخيقة معاممتو كعبلقتو مع الجساعة 
مغ أفخادىا كعزػ ، كل ذلظ يؤثخ في الجساعة كأفخادىا كدرجة تقجميع كنسػىع ، لحلظ يجب أف ككل كمع كل فخد 

 تتػفخ في األخرائي الشاجح بعس الرفات التي تكدبو حب الجساعة كمشيا :
 ػ معخفتو لميػاية أك الشذاط الحي يسارسو التبلمضح قجر اإلمكاف .   

تسخار كتجفعيع إلى التعبضخ عغ إرادتيع بحخية .ػ ركحو السخحة التي تذجع التبلمضح عمى االس  
 ػ تقبمو أعزاء الجساعة كسا ىع ال كسا يجب أف يكػنػا .
 ػ استعجاده لتحقضق رغبات كمضػؿ أعزاء الجساعة .

 ػ القجرة عمى تكػيغ عبلقات ميشية سميسة مع الجساعة ككل كمع أفخادىا.
ذخكعاتو .ػ قجرتو عمى تػجيو التبلمضح نحػ البخامج كتشفضح م  

( البخنامج أك الشذاط : ىشاؾ شخكط عامة يجب مخاعاة تػافخىا لشجاح البخنامج ألية جساعة مجرسية ىي :3  
ػ اشتخاؾ أعزاء الجساعة في تخصيط البخنامج أي تحجيج األىجاؼ كأسالضب تحؿيقيا كخصػات تشفضحىا، كبحلظ 

 تكػف البخامج نابعة مغ الجساعة معبخة عغ رغبات أعزائيا .
ػ اشتخاؾ أعزاء الجساعة اشتخاكًا ايجابيًا في تشفضح البخامج التي يذغمػنيا ، مع مخاعاة اشتخاؾ أكبخ عجد مشيع 

.بحضث يكػف الجكر الحي يقػـ بو كل عزػ مشاسب مع استعجاداتو كقجراتو حتى يتسكغ مغ الشجاح ؼيو   
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 و  مخاعاة التجرج في البخنامج .
غ تػافخىا حتى تكػن البخامج مسكشة التشفيح .و مخاعاة اإلمكانيات التي يسك  

 ػ كجػب مخكنة البخامج التي تزعيا الجساعة حتى يديل تحقضق أىجافيا .
1ػ يجب أف يكػف البخنامج مػجو نحػ فائجة الجساعة لتحقضق استستاعيا بيحه البخامج ."   

 ػ مبخرات مسارسة األخرائي االجتساعي لجكره بالسجاؿ السجرسي :
ر األخرائي االجتساعي السجرسي أداة لسػاجية االنحخافات الصبلبية ، ككقاية مغ تعخض الصبلب ( اعتبا1

 كالتبلمضح لبلنحخاؼ .
( تدتشج السجرسة عمى شخؽ الخجمة االجتساعية السختمفة لتجعيع الؿيع اإليجابية لجى التبلمضح كتدكيجىع 2

ا مػاششضغ فاعمضغ بالسجتسع .باالتجاىات الجيشية كاالجتساعية التي تؤىميع لكب يربحػ   
( اختبلؼ حاجات التبلمضح الشفدية كاالجتساعية كالتعميسية كغضخىا، باختبلؼ السخاحل العسخية، مسا يتصمب كجػد 3

 ميشة كالخجمة االجتساعية تيتع بسداعجة التبلمضح عمى إشباع احتياجاتيع ، مع مخاعاة الفخكؽ الفخدية بضغ التبلمضح.
ىػ أداة التشسية االجتساعية كاالقترادية األمخ الحي يتصمب االىتساـ بإعجاد أجياؿ قادرة عمى  ( العشرخ البذخي 4

 العسل كاإلنتاج في السجاالت الستشػعة، كتقػـ السجرسة بيحه الػضيفة مغ خبلؿ
 ما يتػفخ بيا مغ تخررات مختمفة مشيا ميشة الخجمة االجتساعية التي تيتع بجكرىا بالعشرخ البذخي كسيشة

 إندانية .
( تتكػف بالسجرسة جساعات تديع في تحقضق التشذئة االجتساعية ، كسا تعتبخ كسصًا مشاسبًا لتحقضق الشسػ 5

كالتغضضخ كالتعجيل لدمػكيات التبلمضح ، كسا أنيا كسضمة إلشباع احتياجاتيع االجتساعية كالشفدية ، بحضث يتػلى 
صة شاممة لتشطيع العسل بيا كمداعجتيا عمى تحقضق األخرائي االجتساعي تكػيغ ىحه الجساعات ككضع خ

 أىجافيا، باعتبارىا مجااًل لسسارسة األنذصة غضخ الشسصية التي يدػدىا ركح الػد كالعصاء .
( يدعى األخرائي االجتساعي لتحقضق الجػ االجتساعي السجرسي األمخ الحي يشعكذ بجكره6  

لسجرسة مخكد إشعاع بضئي .عمى الجػ االجتساعي في البضئة السحيصة، كتربح ا  
( االتجاىات الحجيثة تؤمغ بزخكرة الخبط بضغ السجرسة كالبضئة مغ خبلؿ التأثضخ الستبادؿ بضشيسا، بسا يحػيو 7

السجتسع مغ مؤسدات اجتساعية كاقترادية كثقاؼية كتخكيحية، حضث يؤدي التعاكف بضغ السؤسدات السختمفة 
     2لتحدضغ السدتػيات الصبلبية .

الفمدفة التي تقػـ عمضيا الخجمة االجتساعية السجرسية :ػ   
يسكغ تحجيج أىع مبلمح فمدفة العسل االجتساعي بالسؤسدات التعميسية في الجػانب التالية :     
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( أف لمتمسضح أك الصالب قجرات متعجدة كشاقات مختمفة يسكغ استثسارىا كتشسضتيا ، كيجب احتخاميا سػاء كانت 1
اصة .قجرات عامة أك خ  

أفزل، كمدؤكلية  ( اإليساف بأف الصالب كفخد قابل لمتغضضخ كالتعجيل ، ككمسا كاف ذلظ في سغ مبكخة كاف ذلظ2
 األخرائي االجتساعي بيحه السؤسدات التخبػية أف يديع في تغضضخ الصالب إلى األفزل .

جاىات الصالب ك كدابو الدمػؾ ( تشصمق السسارسة السيشية مغ فمدفة أف السجرسة تدتصيع التأثضخ في ؾيع كات3
 الدػي .

( ُتعتبخ البضئة بسا تذسمو مغ أسخة كنادي كجضخة كغضخىا ىي اإلشار الحي تتع تشذئة الصالب ؼيو، فجاخل ىحا 4
إلشار يتفاعل الصالب مع عشاصخ بضئتو كيكتدب الؿيع كاالتجاىات السختمفة، كتؤمغ السيشة أف السجرسة يسكغ أف 

ابط بضغ عشاصخ ىحه البضئة كمكػناتيا بذكل يجعل عسمية التشذئة عسمية مثسخة كبشاءة .تديع في تحقضق التخ   
( تشصمق مسارسات األخرائي االجتساعي في ىحا السجاؿ مغ خبلؿ فمدفة كأيجيػلػجية السجتسع كشبيعة البشاء 5

1االجتساعي كاالقترادي ؼيو، ألف الصالب يتأثخ كيؤثخ فضيا .  
ة لألخرائي االجتساعي السجرسي :و أىع السيارات السيشي  

نذاط ىادؼ يتصمب تجريبًا، كمسارسة مشطسة ُيكدب األخرائي  ىيمفيػـ السيارات في الخجمة االجتساعية : * 
االجتساعي قجرة عمى االختيار الػاعي، كتػضي  السعارؼ كالشطخيات كالخبخات كالسبادئ السيشية لتشسية أدائو في 

في السػاقف الرعبة بديػلة مع  مية السداعجة لمػحجات اإلندانية التي يتعامل معيامجاالت السسارسة لتحقضق عس
2.االقتراد في الػقت كالجيج كالتكالي   

 أىع السيارات الخاصة باألخرائي االجتساعي السجرسي :
ػ السيارة في تكػيغ ك قامة شبكة مع فخيق العسل .1  
في السجرسة .ػ السيارة في تجعيع دكر األخرائي كشبيعة عسمو 2  
ػ السيارة في مذاركة اآلخخيغ في األنذصة االجتساعية .3  
ػ السيارة في بشاء العبلقات بضشو كبضغ السجرسضغ ، ك تساـ التكامل الػضيفي بضشو كبضغ السجرسضغ.4  
ػ ميارة في التسدظ باألعساؿ السيشية في السجرسة .5  
لتشسية مػاىب التبلمضح .ػ ميارة في الؿيادة كالتػجيو نحػ البخامج اليادفة 6  
ػ ميارة كقجرة عمى تشفضح ما يقتخحو مغ مذخكعات كأنذصة كبخامج .7  
ػ ميارة في تحمضل ك دراؾ لمسدتقبل ، قادرًا عمى تحسل أعباء تشفضح البخامج كالعسميات السيشية الستعجدة .8  
ػ ميارة في التحمضل العمسي لمسذكبلت السجرسية كتحجيج األكلػيات .9  
يارة في حرخ السػارد السجتسعية السادية كالبذخية كتػضيفيا بالخجمة السجرسية .ػ م10  
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ػ ميارة كقجرة عمى إدراؾ الػاقع السجتسعي كالقبػؿ بكل حدشاتو كسضئاتو .11  
1ػ ميارة كقجرة عمى التقػيع الحاتي .12  

 و األدوار األساسية لعسل األخرائي االجتساعي في السجال السجرسي :
اإلنذائي : ( الجور 1  

ػ اكتذاؼ أصحاب السػاىب السستازة في نػاحي الشذاط التخكيحي مغ جية أخخى لمخبط بضغ كافة أنػاع السيارات 
كتشسضتيا ، حتى ال تحكب ىحه السػاىب في محيط السجرسة ، كيتحقق ذلظ عغ شخيق إتاحة الفخصة لطيػر القادة 

ضث ال تكػف السجرسة أداة لمتمقضغ الدمبي .في جساعات الجراسة ، كأكقات الفخاغ عمى الدػاء بح  
ػ تيضئة الفخص التي تداعج عمى إيجاد ركح الفخيق كمسارسة تجخبة السذاركة االجتساعية في السدتػى الحي يداعج 

 عمى تحقضق الفيع الستبادؿ بضغ الجسيع كل حدب شاقاتو كقجراتو.
ميسية مغ جية ، كجساعات الشذاط التخكيحي ػ إتاحة الفخصة لكل تمسضح عمى حجة عغ شخيق الجساعات التع

السجرسي مغ جية أخخى، أي أف تجج السػقف الحي ييضئ لو اتباع أندب سمػؾ مسكغ لسػاجية مػاقف الحياة في 
السجتسع، كيعشي ذلظ أف تكػف البخامج نابعة مغ حاجات التبلمضح مغ جية ، كأف تعسل الؿيادة الػاعية عمى تشسية 

الجتساعية، كذلظ عغ شخيقكتعسيع االتجاىات ا  
 اإلحداس الفعمي السباشخ بسذكبلت البضئة كالسجتسع السحمي .

ػ تػجيو التعميع كبخامج الشذاط بحضث تعسل عمى تمبية احتياجات البضئة ، كتحقضق أقرى درجات التػافق بضغ 
مغ جية أخخى . األصػؿ التخبػية السعتخؼ بيا مغ جية، كالحاجات الفعمية لمسػاششضغ كلمسجتسع السحمي  

( الجور الػقائي :2  
يعتبخ الشذاط السجرسي الحي يتيح التشؽيذ عغ الجكافع كالصاقات الكامشة عامل كقائي بالغ األىسية كيطيخ ذلظ    

 في اآلتي :
ػ يداعج االنصػاء تحت لػاء الجساعات السجرسية في تمبية الجافع إلى الطيػر كالتعبضخ عغ الحات، كليحا تقع عمى 

ق األخرائي االجتساعي في السجرسة ميسة التعخؼ عمى التمسضح السشصػي أك الخجػؿ أك السشعدؿ عغ عائ
السذاركة الجساعية ، كمداعجتو عمى تحكؽ الشذاط السجرسي حتى تتييأ لو فخص اختيار أندب ألػاف الشذاط 

 السبلئسة لو 
حكيسة ، كتػجيو اجتساعي سػي  ؾيادةتحتاج إلى ػ تعتبخ الجكافع التي تؤدي إلى السشافدة مغ أقػى الصاقات التي 

 حتى ال تشرخؼ إلى مدالظ غضخ مذخكعة أك تأخح عجكانية ال يخضى عشيا السجتسع .
ػ تشسية عبلقات كدية شضبة بضغ السجرسة كالتمسضح لسا لحلظ مغ أثخ عسضق في كقاية الشاشئ مغ االنصػاء تحت لػاء 

يجج لجييا اإلشباع الشفدي الحي يفقجه مغ أي شخؼ مغ األشخاؼ في العرابات كالجساعات السشحخفة التي قج 
 البضئة السجرسية .
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كيعتبخ نطاـ السذخؼ الدائخ إحجى الػسائل الشاجحة لخبط البضت بالسجرسة كالعشاية بالتبلمضح كأفخاد، كمغ خبلؿ    
في دائخة تأثضخىا ، يسكغ تػجيو التعخؼ عمى الطخكؼ االقترادية كاالجتساعية كالديكػلػجية التي يعير التمسضح 

 نذاشو كشاقاتو مغ جية تختبط بالسجرسة كتذعخه بأىسضتيا.
( الجور العالجي :3  

يقع عمى عاثق األخرائي االجتساعي في السجرسة ميسة الكذف عغ السذكبلت التي تجؿ عمى اضصخاب    
مضح في نفذ الدغ أك السدتػى سمػكي أك انفعالي لجى التمسضح ، كميسا تذابيت ىحه السذكبلت لجى التبل

التحرضمي أك السدتػى الصبيعي فإنيا تحتاج إلى دراسة فخدية، لمػصػؿ إلى الجحكر الحؿيؿية لمسذكمة كالعؿبات 
  1التي تعػؽ نسػ التمسضح السادي كالػججاني ، كبيحا يسكغ اختيار األسمػب األمثل في عبلج كل حالة عمى حجة .

في وضع خصة البخامج واألنذصة السجرسية السختمفةدور األخرائي االجتساعي و   
 وآلية تشفيحىا :

( التخصيط كالتشطيع لتكػيغ جساعات الشذاط بالسجرسة عمى أساس االحتياج إلى أنػاع الجساعات السبلئسة 1
 لمسجرسة ، كالتي تتشاسب مع بضئة كضخكؼ تبلمضحىا .

ي تدتصيع أف تسارس نذاشيا .( تحجيج السػارد كاإلمكانيات  البلزمة لكل جساعة لك2  
إلى جساعات الشذاط التي يخغب أف يشطع إلضيا كل تمسضح، كيتصمب ذلظ  لبلنزساـ( نذخ الػعي بضغ التبلمضح 3

 شخح أىجاؼ كل جساعة كشخيقة تكػيشيا كشخكط عزػيتيا .
يا ( ترسيع نساذج مغ الدجبلت خاصة بشذاط الجساعة كعزػيتيا كمجمذ إدارتيا كخصصيا كبخامج4

 كاجتساعاتيا .
( اختيار رائج مشاسب مغ بضغ مجرسي السجرسة لكل جساعة مغ جساعات الشذاط ، باستثشاء الجساعات 5

 االجتساعية التي يقػـ بيا األخرائي االجتساعي بشفدو لئلشخاؼ عمضيا .
ي تداعجىع عمى ( مداعجة ركاد الجساعات عغ شخيق تدكيجىع بالسعمػمات كاالستذارات كالخبخات السيشية، الت6

 مسارسة العسل مع الجساعات .
( إعجاد سجل عاـ لمشذاط العاـ يحرخ ؼيو بيانات احتسالية عغ جساعات الشذاط بالسجرسة ، مغ حضث عجد 7

 أعزاء كل جساعة كمسضداتيا كنذاشيا كمجى تقجميا كتحؿيقيا ألىجافيا في نياية العاـ الجراسي .
ي نياية العاـ الجراسي كحفطيا مع الدجل العاـ في مكتبة السجرسة .( جسع الدجبلت الخاصة بكل جساعة ف8  
عزاء الجساعات بالبضئة ( إجخاء البحػث كالجراسات السختمفة الستعمقة بالطػاىخ الشفدية كاالجتساعية أل9

.السجرسية  
عيع العبلقة بضغ ( اشتخاؾ أكلياء األمػر في بعس أنذصة الجساعات ، إليجاد التعاكف كالتفاىع السذتخؾ ، كتج10

2السجرسة كاألسخة . "  
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بالتالي تعسل السجرسة مغ خبلؿ أنداقيا مغ معمسضغ ك دارة كأخرائضضغ اجتساعضضغ كنفدضضغ في إشار مشطػمة    
كاحجة ، عمى تحقضق أىجاؼ متعجدة ال تقف عشج السشيج الجراسي ك شباع الجانب العمسي لجى التبلمضح، ك نسا يختبط 

جاؼ نفدية كاجتساعية تختبط بتكػيغ شخرية التمسضح كاتجاىاتو كسمػكو، كتػجضييا بسا يتشاسب األمخ بتحقضق أى
كؾيع كثقافة السجتسع ، كما يديع في خمق السػاشغ الرالح الحي ُيجرؾ مالو كما عميو داخل الجساعة التي يشتسي 

1إلضيا .  
 

 و استشتاجات البحث :
شتاجات التالية :في ضػء تحميل مػضػع البحث يسكغ عخض االست  

بسعشاىا الذامل أي التشذئة االجتساعية لمتمسضح، كتحقضق نسػه  التخبية الػضيفة األساسية لمسجرسة ىي( أف 1
.لشاجح مع مػاقف الحياة السختمفةكالسيارات السختمفة التي تداعجه عمى التكي  ا االجتساعي باكتدابو الخبخات  

أساسيًا في العسمية التعميسية ، فيػ يديع في تحفضد التبلمضح( يسثل الشذاط السجرسي جانبًا ميسًا ك 2  
أك األبشاء في مجاؿ التحرضل الجراسي لؤلبشاء ، كىي الستشفذ الحي يسكغ مغ خبللو استثسار مػاىبيع كتشسية 

 الصاقات الكامشة لجييع استثسارًا صحيحًا .
شسضتيا مغ خبلؿ البخامج كاألنذصة السجرسية ( أف لمتمسضح قجرات متعجدة كشاقات مختمفة يسكغ استثسارىا كت3

 السختمفة، كيجب احتخاميا سػاء كانت قجرات عامة أك خاصة .
(  أىسية دكر األخرائي االجتساعي السجرسي في  تشطيع الحياة االجتساعية لمتبلمضح مغ خبلؿ الجساعات 4

ة، كالكذف عغ مضػليع كمػاىبيع كقجراتيع السجرسية السختمفة ، ك تاحة الفخصة الشتخاؾ أكبخ عجد مشيع في األنذص
 كتػجضييا االتجاه الدميع. 

( تشصمق فمدفة السسارسة السيشية لؤلخرائي االجتساعي السجرسي مغ أف السجرسة تدتصيع التأثضخ في ؾيع 5
كاتجاىات التبلمضح ك كدابيع الدمػؾ الدػي مغ خبلؿ تجعيع التفاعل اإليجابي بضغ أعزاء جساعات الشذاط 

سجرسي لتشسية ىػاياتيع كمياراتيع كقجراتيع كرعايتيا لتحقضق أىجاؼ السجرسة التخبػية كاالجتساعية .ال  
ػ ترػر مقتخح لجكر األخرائي االجتساعي السجرسي في تػجيو البخامج كاألنذصة السجرسية نحػ تشسية مػاىب 

: األبشاء كرعايتيا  
 أ ػ األسذ التي يقػـ عمضيا الترػر السقتخح :

جراسات الدابقة لمخجمة االجتساعية في السجاؿ السجرسي بالسجتسع المضبي.ػ ال   
 ػ األشخ السعخؼية كالشطخية السختمفة لمعمػـ اإلندانية السدانجة لمخجمة االجتساعية .
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ػ الخبخات السضجانية لبعس األكاديسضضغ كالخبخاء كالسسارسضغ السيشضضغ  الستخررضغ في الخجمة االجتساعية 
بالسؤسدات التعميسية بالسجتسع المضبي.  السجرسية   

 ب ػ  أىجاؼ الترػر السقتخح :
ييجؼ الترػر السقتخح لتصػيخ هليات التجخل السيشي لؤلخرائي االجتساعي السجرسي لتػجيو البخامج كاألنذصة    

 السجرسية نحػ تشسية مػاىب أبشاءنا كرعايتيا، لسػاكبة التغضخات السجتسعية بسا 
كمذكبلت السجتسع السجرسي . يتفق مع كاقع   
حا اليجؼ مغ خبلؿ :كيتحقق ى   

ػ تػعية أفخاد السجتسع السجرسي بأىسية دكر األخرائي االجتساعي في بشاء كتشسية شخرية التمسضح داخل 1
  السجرسة  .

لسيشية ربط البخامج كاألنذصة السجرسية بػاقع السؤسدة ك مكانياتيا أثشاء السسارسة اػ زيادة التخكضد عمى 2
  لؤلخرائي االجتساعي السجرسي .

ػ إعصاء البخامج كاألنذصة السختمفة األىسية التي تدتحقيا في العسمية التعميسية إلكداب األبشاء السيارات 3
  كالخبخات البلزمة لتشسية شخرياتيع بإيجابية .

خجمة االجتساعية بذكل عاـ ػ التشسية السيشية لؤلخرائضضغ االجتساعضضغ بسػاكبة االتجاىات الحجيثة في ال4
  كالسجرسية بذكل خاص .

ػ بحؿ الجيج مغ قبل األخرائضضغ االجتساعضضغ لتشسية مياراتيع السيشية، كمػاكبة كل ما يصخأ عمى ميشة الخجمة 5
 االجتساعية مغ تصػر في مختمف السجاالت . 

قزايا كالسذكبلت السجرسية بالسؤسدات ػ االستفادة مغ البحػث كالجراسات االجتساعية السختمفة التي تعالج ال6
  التعميسية .

 ج و الفمدفة التي يقػم عمييا الترػر السقتخح :
ػ الجكر اإليجابي لؤلخرائي االجتساعي في تشسية كتغضخ شخرية األبشاء )التبلمضح( بالسؤسدات التعميسية، مغ 1

  خبلؿ ما يقجمو مغ خجمات متعجدة إلشباع احتياجاتيع السختمفة .
تدعى ميشة الخجمة االجتساعية في السجاؿ السجرسي إلى تحقضق األىجاؼ العبلجية كالػقائية كاإلنسائية لؤلبشاء  ػ2

  كمداعجتيع في التغمب عمى السذكبلت التي تعتخضيع بالسحيط السجرسي .
 د ػ القائسػف عمى تشفضح الترػر السقتخح :

عية بالسؤسدات التعميسية بكافة مدتػياتيا السختمفة .ػ األكاديسضػف الستخررػف في تعميع الخجمة االجتسا1   
ػ  السسارسػف السيشضػف مغ األخرائضضغ االجتساعضضغ بالسؤسدات التعميسية بالسجتسع المضبي .2  
ػ الستخررػف االجتساعضػف بسكاتب الخجمة االجتساعية بسخاؾبات التعميع التابعة لػزارة التعميع عمى مدتػى 3

 البمجيات .
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الستخاتيجيات التي يسكغ استخجاميا لتحقيق الشسػذج السقتخح :ه و ا  
  ػ إستخاتيجية اإلقشاع :

 كتدتخجـ ىحه اإلستخاتيجية في تغضضخ األفكار كاالتجاىات الدمبية تجاه ميشة الخجمة
عمى االجتساعية السجرسية كالتي تحج مغ فعالية الجكر السيشي لؤلخرائي االجتساعي السجرسي ، مغ خبلؿ العسل 

 تػضيح أىسية الجكر في تشسية شخرية التبلمضح لؤلفزل . 
  ػ إستخاتيجية االتراؿ :

اإلستخاتيجية لتديضل االتراؿ بضغ األخرائي االجتساعي السجرسي كبضغ ىضئات كمؤسدات  كتدتخجـ ىحه   
غ جية ، كبضغ األسخة السجتسع السحمي لػضع البخامج كاألنذصة السختمفة التي تشاسب قجرات ك مكانيات التبلمضح م
 كالبضئة السجرسية لتشسية مػاىبيع كقجراتيع كفق إمكانيات السؤسدة التعميسية مغ جية أخخى .

  ػ إستخاتيجية التفاعل :
التفاعل اإليجابي كالتعاكف الستبادؿ بضغ األخرائي االجتساعي السجرسي كتدتخجـ ىحه اإلستخاتيجية في زيادة  

سع السجرسي مغ جية كبضغ أعزاء جساعات التبلمضح ؼيسا بضشيع لتحقضق أىجاؼ كالتخررات السختمفة بالسجت
 البخامج كاألنذصة في تشسية مػاىبيع كقجراتيع مغ جية أخخى . 

أىع األدكار السيشية التي يقػـ بيا األخرائي االجتساعي السجرسي لتػجيو البخامج كاألنذصة السجرسية نحػ ك ػ 
ا :تشسية مػاىب األبشاء كرعايتي  

 ػ دكر السداعج : 
خبلؿ ىحا الجكر يقػـ األخرائي االجتساعي بتسكضغ التبلمضح مغ اكتذاؼ قجراتيع ك مكانياتيع، كمداعجتيع عمى    

االستفادة مشيا لتحقضق أىجافيع ك شباع احتياجاتيع ، كيتزسغ ىحا الجكر أيزًا مداعجة  التبلمضح عمى أداء أدكارىع 
ػ الثقافي كاالجتساعي لجييع مغ خبلؿ إدماجيع في جساعات تذبع احتياجاتيع كمدؤكلياتيع ، كتحقضق الشس
  كتتشاسب مع إمكانياتيع .

  ػ دكر السشدق :
يعسل األخرائي االجتساعي السجرسي عمى التشدضق بضغ مؤسدات السجتسع السحمي السختمفة كبضغ أفخاد    

امج االجتساعية كالثقاؼية كالخياضية السختمفة، السجتسع السجرسي لمحرػؿ عمى الخجمات السصمػبة لػضع البخ 
  إلشباع احتياجات األبشاء التي تشسي مػاىبيع لتحقضق نسػىع الشفدي كاالجتساعي .

  ػ دكر الػسيط :
يعسل األخرائي االجتساعي السجرسي عمى تقػية الخكابط كتحدضغ العبلقات االجتساعية بضغ البضئة السجرسية،    

لتبلمضح ، بحضث يكػف حمقة الػصل بضشيع لسداعجة األبشاء عمى التغمب عمى السذكبلت التي كبضغ أكلياء أمػر ا
.تعيقيع عغ إشباع احتياجاتيع كتحقضق رغباتيع الشفدية كاالجتساعية كالثقاؼية  
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  ػ دكر السخشج :
، كغضخىع( بأىسية يتزسغ ىحا الجكر العسل عمى تػعية أفخاد السجتسع السجرسي ) مجيخ ، كمجرسضغ ك داريضغ    

الخجمة االجتساعية السجرسية كما تقجمو مغ مداعجة في تػجيو اتجاىات األبشاء نحػ البخامج كاألنذصة ذات الفائجة 
التي تعػد عمضيع بالشفع كترقل شخرياتيع كتشسي مػاىبيع، كأف تحفدىع عمى الذعػر بالسدؤكلية تجاه السؤسدة 

خرائي االجتساعي السجرسي مغ خبلؿ ىحا الجكر بتفدضخ كتػضيح الجػانب التعميسية بكل مكػناتيا، كسا يقػـ األ
غضخ الػاضحة لمتبلمضح أكأعزاء فخيق العسل بالشذاط القائع في السجرسة ، كسا يخشج التبلمضح أك األبشاء لمخجمات 

ع، إلى جانب التي تقجميا السجرسة كالبضئة السحيصة بيا، لبلستفادة مشيا في مػاجية السذكبلت التي تعتخضي
  إكداب التبلمضح االتجاىات كالؿيع الجيشية كالسعايضخ الثقاؼية كاألخبلؾية اإليجابية .

  ػ دكر السسكغ :
يدعى األخرائي االجتساعي السجرسي لتسكضغ التبلمضح مغ السذاركة في كضع البخامج كاألنذصة السختمفة    

ىجاؼ العامة في إشار أىجاؼ السؤسدة التعميسية .كالخصط التي تشاسبيع لتحقضق األغخاض السذتخكة ، كاأل   
  دكر السشسي :

كافة الرعاب  يعسل األخرائي االجتساعي السجرسي باستسخار عمى تشسية مػاىب التبلمضح أك األبشاء، بتجلضل     
رغباتيع الشفدية  كتديضل الخجمات البلزمة لتشفضح الخصط كالبخامج السختمفة بسا يتفق مع قجراتيع ك مكانياتيع إلشباع

 كاالجتساعية كالتعميسية عمى كافة األصعجة، بالتالي تشسية مياراتيع كتكػيغ شخرياتيع بالرػرة السصمػبة .
  ػ دكر السجافع :

يقػـ األخرائي االجتساعي السجرسي مغ خبلؿ ىحا الجكر بالجفاع عغ حق األبشاء في الحرػؿ عمى الفخص    
تحسل مدؤكلية اختياراتيع مغ خبلؿ مذاركتيع في جسيع البخامج كاألنذصة التي الستاحة، لمتعبضخ عغ أرائيع ك 

 تداىع في تفاعميع االيجابي بالبضئة السجرسية التي يعيذػف فضيا، دكف أي عخاقضل أك صعػبات مغ أي أشخاؼ . 
 ػ دكر السعالج : 

ت كالرعػبات التي تعتخض يقػـ األخرائي االجتساعي السجرسي مغ خبلؿ ىحا الجكر بجراسة السذكبل    
التبلمضح ، كتحػؿ دكف تحرضميع الجراسي كسا تحػؿ دكف نسػىع الشفدي كاالجتساعي كالثقافي، كالعسل عمى تحجيج 
العػامل السدببة ليحه السذكبلت كالتػصل إلى إيجاد الحمػؿ السشاسبة ليا ، مغ خبلؿ تشطيع البخامج السختمفة 

ذاط كمحاكلة االستفادة مغ جساعات الش  
  السجرسي كالتشطيسات السجرسية ، بالتعاكف مع أكلياء األمػر كفخيق العسل بالسجرسة .

  دكر السصالب :
يقػـ األخرائي االجتساعي السجرسي خبلؿ ىحا الجكر بسصالبة اإلدارة السجرسية بتػفضخ السػارد البلزمة لسسارسة    

ثقاؼيًا كاجتساعيًا، إلى جانب السصالبة بتػفضخ السداعجات البخامج كاألنذصة الستججدة ، لتحقضق تشسية التبلمضح 
االقترادية ألسخ التبلمضح غضخ القادريغ عمى اإليفاء بستصمبات العسمية التعميسية، كمداعجتيع عمى إشباع 

    احتياجات أبشائيع .
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لبخامج كاألنذصة في تػجيو اى ػ التػصيات السقتخحة لتصػيخ األداء السيشي لؤلخرائي االجتساعي السجرسية 
: السجرسية نحػ تشسية مػاىب األبشاء كرعايتيا  

( التشدضق مع الجيات الخسسية ذات العبلقة بالبضئة السجرسية ) مكاتب الخجمة االجتساعية بسخاؾبات التعميع ( 1
بلؿ العاـ لستابعة كمخاجعة الخصط كالبخامج التي تشطسيا لتشفضحىا بالسؤسدات التعميسية كفق خصة زمشية محجدة خ

 الجراسي .
( تصػيخ السؤسدات التعميسية مغ خبلؿ تدكيجىا بالػسائل التعميسية الستصػرة كالحجيثة ) كسائل التكشػلػجيا (، 2

حضث يتع مغ خبلليا إكداب التبلمضح السيارات البلزمة لسػاكبة كل ما ىػ ججيج كتشسية مياراتيع الفكخية كالتعميسية 
. 
حسل مدؤكلياتيع ك تاحة الفخص ليع الختيار ما يشاسبيع مغ البخامج كاألنذصة التي تتفق ( مداعجة األبشاء عمى ت3

 مع إمكانياتيع كقجراتيع لتشسية مػاىبيع .
( عمى األخرائي االجتساعي السجرسي تػفضخ الخعاية التامة لؤلبشاء السػىػبضغ كالسبجعضغ مغ خبلؿ بشاء كتشسية 4

ف تكػف ىحه العبلقة قائسة عمى الثقة كاالحتخاـ الستبادؿ كالتعاكف .عبلقة ميشية معيع كمع أسخىع عمى أ  
( تػثضق الرمة كالخكابط بضغ األسخة كالسجرسة كالسؤسدة التعميسية لتشسية مػاىب األبشاء كرعايتيا بالرػرة 5

 الرحيحة .
ألبشاء ( يجب عمى األخرائي االجتساعي بالتعاكف مع التخررات األخخى بالسجرسة مبلحطة سمػؾ ا6

كعبلقاتيع كتفاعبلتيع داخل السجرسة، كاالستفادة مغ نقاط القػة في شخرياتيع لتشسية مػاىبيع كتػجيو سمػكيع 
 الدمبي في االتجاه االيجابي في تفاعميع مع البضئة السحيصة بيع .   

ة خاصًة ، ( العسل عمى تذجيع البحػث كالجراسات االجتساعية التي تعالج القزايا كالسذكبلت السجرسي7
  كالسترمة بتجعيع خمق جضل كاعي يداىع في بشاء السجتسع .

( العسل عمى أف يكػف ىشاؾ تػافقا بضغ عجد األخرائضضغ االجتساعضضغ بكل مؤسدة تعميسية ، كعجد الصبلب 8
  حتى يديل اإلشخاؼ عمضيع كمتابعتيع بديػلة .

جتساعي في السجرسة، بحضث تكػف ( التػضي  الجقضق كالػاضح لسياـ كمدؤكليات األخرائي اال9  
  كاضحة لجسيع العاممضغ بيا ، حتى تتيح فخصة لمتعاكف داخل السجرسة .

( تػفضخ مضدانية خاصة مغ قبل السؤسدات الحكػمية ذات االختراص ، لجعع أنذصة الخجمة االجتساعية في 10
ا ليا مغ فائجة في تشسية شخرية التمسضح السجرسة ، لضتسكغ األخرائي االجتساعي مغ تشفضح البخامج كاألنذصة، لس

 ك كدابو السيارات البلزمة في التعامل مع البضئة السحيصة بو .
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 اعي في السجال السجرسي في اشار السسارسة العامةائي االجتسأىسية تفعيل دور االخر

 د. مشى دمحم بغ عرسان                                 غادة دمحم سالمة الحدشيد .
 استاذ مداعج                                                 استاذ مذارك 

 قرخ بغ غذيخكمية التخبية                                              
 :موووووووووووووووةقووووووووووجم

ىػػػػ االرتػػقػػاء الػسػدتػسػػخ الخجمة االجتساعية يسكغ اعتبارىا أداة لتحقضق أىجاؼ التخبية الحجيثة ، أف ميشة    

كالػػتػػػافػػق مػػع الػػطػػخكؼ الػػخػػارجػضػة  لػػػؤلفػػخاد كالػػجػسػػاعػػات  كتػػحػقػضػق أكػبػػخ قػػػجر مػػسػػكػػغ مػػػغ الػعػبلقػػػات الػسػخضضػػة 

االشار العاـ لمسسارسة العامة لمخجمة  ك تػػتػع عػػسػمػية الػتػغضػخ مػػغ خػػبلؿ ف لػتػحػقضػق أكػبػخ قػػجر مػسػػكػػغ مػػغ  الػتػكػضػ

( كلػكػل شػخيػقػو ،تػشسػػضػة تػشػطضػػع الػػسػجػتػسػع جػسػاعػػة، فخد ، )شػػخؽ الػػخػػجمػػة االجتسػػاعضػػة الػثػبلثػػة االجتساعية  كىي 

 ػذجمػػغ ىػػحه الػصػػخؽ عػػجة مػبػػادئ يػمػتػـد بػيػا األخرػػائػػي  االجتسػاعػػي حػضػث يػعتػبػخ األخرػػائػػي الػػقػػجرة كالػػشسػػ

جة السجرسة عمى الشيػض السجرسية التي تعشي بسداع دعي نحػ تصبضق أسذ كأسالضب الخجمة االجتساعيةب الحي

بػضيفتيا االجتساعية كتجعيع عبلقاتيا بالسجتسع كمؤسداتو ، بغخض الػصػؿ بتبلمضحىا إلى الشسػ االجتساعي 

السخغػب ، كالقجرة عمى التعامل مع معصيات الحياة كمدايخة تغضخاتيا السختمفة باستخجاـ السجاخل كاالتجاىات 

 الػقائية كاإلنسائية كالعبلجية.

  :ولبحثمة امذوك

مة جلمخ في اشار السسارسة العامة  السجرسيي االجتساعي ئفي اىسية تفعضل دكر االخرا البحثمذكمة  تتحجد

ا كذلمظ بدعي نحػ تصػيخ مسارسة الخجمة االجتساعية في السجاالت السختمفة برفة عامة ، كفى السجاؿ االجتساعية 

التقمضجية  لجكر االخرائي االجتساعي السجرسي   كاألسالضبالشسط   السجرسي برفة خاصة ،كذلظ قج يداىع في الخخكج مغ

 . الحي قج يتختب عميو االخفاؽ اك ضعف الفاعمية في تحقضق االىجاؼ السخجػة مغ السسارسة التي ال تتشاسب مع الػاقع 
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  البحث:أىوسية   

مغ في أشار السسارسة العامة  تفعضل دكر األخرائي االجتساعي في السجاؿ السجرسي  تتحجد اىسية البحث في

غ ك كدابيع السعارؼ كالؿيع كالسيارات البلزمة ضغ  االجتساعضئضضخراالخبلؿ الدعي السدتسخ لخفع مدتػى أداء ا

لتحقضق أىجاؼ السسارسة كتصػيخىا في إشار التحػالت كالستصمبات السدتحجثة التي يفخضيا الػاقع ، الحي يؤكج 

تحجث في مغ بعس السذكبلت التي قج ة السدتسخة  تعسل عمى مػاجية كالحج حتسية إجخاء الجراسات العمسي

  السجاؿ السجرسي

 :البحثأىجاف 

ػ  تيجؼ الجراسة إلى تدميط الزػء عمى أىسية تفعضل دكر األخرائي االجتساعي السيشي كأىسضتو في السجاؿ 1

 في اشار السسارسة العامة.السيشي السجرسي.

 ة الخجمة االجتساعية السجرسية كمياديشيا.شبيعة ميش مىع التعخؼػ  2

ػ  الػقػؼ عمى السعػقات التي تقف حائبًل ضسغ ؾياـ األخرائي االجتساعي بػاجباتو كأدكاره في السجاؿ 3

 السجرسي.

 -: بحثتداؤالت ال

 .شار السسارسة العامةا يف أىسية دكر األخرائي االجتساعي السيشي في السجاؿ السجرسيكي  يتع تفعضل ػ  1

 ػ  ماـية شبيعة ميشة الخجمة االجتساعية في السجاؿ السجرسي؟2

 ؟في السجاؿ السجرسي تفعضل لجكره السيشي ىي السعػقات التي تعخقل أداء األخرائي االجتساعي ك ػ  ما3
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 :وبحثالسرصمحات والسفاليع السدتخجمة في ال

 :ػ  و  الجور1

خد بالعبلقات الفثخ بالسخكد أك السكانة االجتساعية التي يقػـ بيا الحي يتأػ الخط السشطع أك الشسػذج لدمػؾ ى    

  .(1)بذخز هخخ أك أكتخ كىػ االلتداـ بأداء كاجب كتحسل السدؤكلية

عسل فشي تخرري يعتسج عمي عسمية الشطخية كخبخة عمسية تقػـ بإعجاد الجكر بأنو الجور السيشي  كسا يعخف    

 .(2)خررةالسيشي السجرسي : معاىج ككميات مت

 :ػ االجتساعي  و األخوروائي2

ىػ شخز السعج إعجادًا ميشيًا كعمسيًا كفشيًا كمتخرز في صقل الخجمات االجتساعية كىػ حجخ األساس 

 .(3)كمحػر االرتكاز في العسل مع الجساعات الشذاط السجرسي

 -:.الخجمة االجتساعية السجرسية3

امج التي ييضئيا أخرائضػف اجتساعضػف لؤلشفاؿ كشمبة السجارس تعخؼ بأنيا مجسػعة السجيػدات كالخجمات كالبخ 

 .(4)كمعاىج التعميع عمى اختبلؼ مدتػياتيا بقرج تحقضق أىجاؼ التخبية الحجيثة

 و لألخرائي االجتساعي في السجال السجرسي :و

اعية، كعمى ىػ الذخز الفشي كالسيشي الحي يسارس عسمو في السجاؿ السجرسي في ضػء مفيػـ الخجمة االجتس 

ىادفًا إلى مداعجة التبلمضح الحيغ يعتخكف في تعميسيع  أساس فمدفتيا ممتدمًا بسبادئيا كمعايضخىا األخبلؾية،

 .(5)كمداعجة السجرسة عمى تحقضق أىجافيا تخبػية كتعميسية لئلعجاد أبشاء السدتقبل

 

 
                                                             

1
 .059ـ ص 0998دمحم عبدهللا الحراري ،أصول المانون االداري :ـ الجزء األول تنظٌم اإلدارة ووظابفها سنة 

2
 . 970ـ ص7007عثمان عمر عامر ، مفاهٌم أساسٌة فً علم االجتماع والعمل االجتماعً ـ سنة 

3
 .795ص  امرجع اسابك

4
 .0989سنة  – 99مكتبة أنجلو المصرٌة ص  –الماهرة  – دمحم سالمة ؼباري، الخدمة االجتماعٌة المدرسٌة

5
 . 09ص  – 0972دار الجبل للطباعة ، سنة  -أحمد كمال أحمد واخرون ، دراسات فً علم االجتماع الماهرة :
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 :مفيػم السسارسة العامة لمخجمة االجتساعية السجرسية -4

: نسػػط مػػػغ السسارسػػة يعتسػػج عمػػى أسػػاس عػػاـ مػػغ السعػػارؼ كالسيػػارات التػػػي  لسسارسػػة العامػػة بأنيػػاكتعػػخؼ ا    
تشتيجيػػػػا ميشػػػػة الخجمػػػػة االجتساعيػػػػة فػػػػي تقػػػػجيع خػػػػجمات الخعايػػػػة االجتساعيػػػػة ، مػػػػغ خػػػػبلؿ اسػػػػتخجاـ األخرػػػػائي 

ث يكػػف قػادرًا عمػى االجتساعي أسالضب متعػجدة فػي تحمضػل كالتعامػل مػع السذػكبلت كأسػالضب حميػا بذػكل شػامل بحضػ
إشػػباع مػػجى كاسػػع مػػغ احتياجػػات العسػػبلء ، كخػػجمتيع عػػغ شخيػػق التػػجخل مػػع أندػػاؽ عجيػػجة مختمفػػة كمتبايشػػة ، أك 

 (1التشدضق بضغ جيػد الستخررضغ بتديضل عسميات االتراؿ بضشيع. )

عمػػى مفػػاـيع العجالػػة كسػػا تعػػخؼ السسارسػػة العامػػة بأنيػػا : أسػػمػب مسارسػػة يخكػػد عمػػى تفاعػػل األندػػاؽ ، مػػع التأكضػػج 
االجتساعية ، كاألنداؽ اإلندانية ، كتحدضغ مدتػى الحيػاة ، كذلػظ مػغ خػبلؿ مسارسػة أسػالضب حػل السذػكمة ، دكف 

 (2التقضج بإشار نطخي معضغ. )

  االجتساعي فوي السجال السجرسي لألخرائيأىسية تفعيل الجور السيشي 

 :ػ رسي: أىسية الخجمة االجتساعية في السجال السج أوال

تخجع أىسية الخجمة االجتساعية السجرسية إلى أنيا تصبضق أسذ كأسالضب الخجمة االجتساعية لسداعجة السجرسة في 

فيا الخئيدية التي تعسل عمى مداعجة التبلمضح في السجتسع السجرسي كاالستعجاد لمتعميع السدتسخ كالقجرة اتحقضق أىج

   عمى التغضخ االيجابي.

 الخجمة االجتساعية في السجال السجرسي في الشقاط اآلتية :و ويسكغ تحجيج أىسية

ػ اإلسياـ في التخبية العقمية :ػ ذلظ باكتذاؼ الػسائل كاألسالضب التي يسكغ  عغ شخقيا االستفادة مغ جسيع 1 

 التكي  مغ خبلؿ عسمية التعميع. عقمية في مػاجية متصمبات الحياة كألػاف السعخفة ال

بية الحخكية :ػ لتثبضت ك كداب السيارات كالخبخات التي تيدخ لمصالب الؿياـ بػاجباتو الضػمية ػ اإلسياـ في التخ 2

 السختمفة مغ خبلؿ األنذصة السجرسية .

                                                             

 7009، الماهرة ،  0هراء الشرق ، طماهر أبو المعاطى على ، مدخل الممارسة العامة فً الخدمة االجتماعٌة ، أسس نظرٌـــــة ، نماذج تطبٌمٌة ، مكتبة ز 1

 96، ص 

 
2
 96. المرجع السابك ص  
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ػ اإلسياـ في التخبية االجتساعية :ػ عغ شخيق التفاعل السػجو كالػقػؼ عمى كيؽية التعامل مع اآلخخيغ مغ 3 

 لجراسي .خبلؿ التعامل مع الدمبلء بالفرل ا

األخبلؾية ك دراؾ أىسية العبلقات األخبلؾية بضغ ذاعخ اإلندانية كالسبادئ كالؿيع ػ التخبية العاشؽية :ػ تشسية الس4

 الصبلب .

سجرسة أك البضئة كالعسل عمى ػ معاكنة الصبلب في حل مذكبلتيع السختمفة :ػ سػاء ؼيسا يتعمق بالصالب أك ال5

 .حميا

 ػ العشاية بالصبلب 6

 فضغ دراسيًا:ػ بتقجيع العػف كالجعع ليع لمتكي  في البضئة التي يعيذػف فضيا .خمتلس

ػ تػزيع الخجمات كالسداعجات لمحاالت االقترادية :ػ مغ خبلؿ السػارد الستاحة بالسجرسة كعغ شخيق التعاكف مع 7

 السؤسدات الحكػمية كاألىمية .

ى تربح محببة لمصبلب كصالحة لشسػىع مغ خبلؿ السذاركة ػ العسل عمى تشطيع الحياة االجتساعية بالسجرسة حت8

 في جساعات  الشذاط كالسذاركة في أنذصة خجمة السجتسع .

ػ إتاحة الفخصة الكاؼية إلشخاؾ أكبخ عجد مغ الصبلب في األنذصة السجرسية مسا يديع في تشسية قجراتيع كصقل 9

 مػاىبيع كمضػليع .

ة متكاممة تحتاج لمتعميع كالتػجيو كالسداعجة االجتساعية كأف لو رغباتو كمضػلو ػ الشطخ إلى التمسضح كػحجة إنداني10

 يو القجرة عمى التفكضخ كالتغضخ .كمذكبلتو كأف لج
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 :ػسسات الخجمة االجتساعية السجرسية 

 تعتبخ الخجمة االجتساعية السجرسية أحج السجاالت األساسية  لمخجمة كتتسضد بأنيا جيػد ميشية  يسارسيا

األخرائضػف االجتساعضػف ليداىسػا مع غضخىع مغ العاممضغ بالسؤسدة التعميسية في رعاية الشحػ االجتساعي 

 .(1)لمتبلمضح كتػفضخ أندب الطخكؼ لشسػىع نسػا سميسًا يحقق ىحا الشحػ لعجيج مغ الدسات كىي

 .ػ أنيا  جيػد ميشية مشطسة يسارسيا أخرائضػف اجتساعضػف معجكف إعجادًا خاصاً 1

ػ تسارس الخجمة االجتساعية في إشار مغ مفيػـ السسارسة العامة كتسارس مغ خبلؿ تشطيع رسسي شامل  بعسل 2

 داخل السجرسة أك خارجيا لتحقضق أىجافيا .

ػ تسارس الخجمة االجتساعية مع التمسضح مغ خبلؿ مشيج شامل متكامل يتشاكؿ حياة التمسضح كفخد كعزػ في 3

 ككعزػ داخل السجرسة أك في مجتسع يشتسي لجساعة معضشة . جساعات متعجدة كمتشػعة

ػ يدتخجـ األخرائي الصخؽ السختمفة ك األسالضب الفشية الستعجدة إلشباع الحاجات كمػاجية السذكبلت لبلرتقاء  4

 بالحياة السجرسضغ كالسجتسع الجارس .

شطاـ ة السعػقات التي تؤثخ عمى الػ تداىع الخجمة االجتساعية في عسمية التشذئة االجتساعية كتجلضل كاف5

 .التعميسي

 ػ نعسل عمى اكتذاؼ السضػؿ كاالستعجادات كالقجرات  الخاصة كتعسل عمى صفتيا كتشسضتيا .6

 ػ تعسل الخجمة االجتساعية السجرسية  في اتجاىضغ رئيدضغ ىسا :ػ7

 ػ تعجيل شخرية التمسضح كتشسضتيا .1

 السجرسة أك البضئة السحيصة .ػ تحدضغ الطخكؼ السجتسعية سػاء داخل 2

 ػ تحقضق الجػانب الػقائية كالعبلجية كاإلنسائية أك اإلنذائية .8

 ػ تيتع الخجمة االجتساعية السجرسية بإرساؿ الؿيع الجيسقخاشية كتشسضتيا بضغ الصبلب .9

                                                             
1
 .707م، ص 7008رشاد أحمد عبد اللطٌؾ ، مهارات الممارسة العامة للخدمة االجتماعٌة ، دار الوفاء ، اإلسكندرٌة : 



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

125 

 ػ تختكد في السقاـ األكؿ عمى العبلقات االجتساعية داخل السجرسة كخارجيا .10

 .(1)أساسي كفعاؿ كمؤثخة في كافة أنذصة السجرسة ك دارتيا السخكديةػ ىي جدء 11

 .(2)عمى التحخؾ لسػاجية ىحه الحاجات كحثولمسجتسع ؿيؿية ػ تداعج في التعخؼ عمى الحاجات الح12

ػ تذتخؾ مع األسخة كالسجرسة كمعطع السشطسات السدئػلة عغ تشذئة كرعاية الصبلب في األىجاؼ العبلجية 13

 ذكبلت لمسييأيغ ليا كتجعيع مغ لع يعانػف مغ مذكبلت .لحكي الس

بسا يشاسب شبيعة  لتشاسب كل مخحمة تعميسية عمى حجه ػ الخجمة االجتساعية أىجافيا كأنذصتيا قابمة لمتصػيع14

 الحياة السجرسية .

 إدارية كفشية لمستابعة كالتقػيعػ الخجمة االجتساعية تحكسيا قػاعج كأنطسة 15

 :وسيوشوي لووألخوروائووي االجووتوسواعووياإلعووجاد الو

تحخص الجكلة عمى تشسية مػاردىا البذخية عشرخًا ىامًا مغ عشاصخ اإلنتاج  كذلظ بتػجضييا كتجريبيا حتى يتسكغ 

 االستفادة مشيا أكبخ فائجة .

ارسة تتصمب كالخجمة االجتساعية كسيشة تعتسج عمى متخررضغ في تقجيع خجماتيا السختمفة لئلنداف كىجه السس

بالزخكرة صجقًا مغ القائسضغ عمضيا باعتبارىا عسمية األفخاد كالجساعات كالسجتسعات باعتبارىا أسالضب أساس 

 إلدراؾ الجكر السيشي لؤلخرائي االجتساعي .

كيتحسل األخرائي االجتساعي عغ مدئػلية تحقضق أىجاؼ السيشية كذلظ باعتباره الػاجية الحؿيؿية لمسيشة كاألداة 

في ذلظ يكػف نجاح السيشة كتحقضق لسا  نجاحوكعمى قجر  (3)لتي ترشع أىجافيا كمبادئيا كؾيسيا مػضع التشفضحا

سبق فإف إعجاد األخرائضضغ االجتساعضضغ يدتيجؼ إكدابيع معارؼ كاتجاىات كعادات سمػكية  ميشية ضخكرية 

 لبشاء شخرية ميشية متكاممة .

                                                             
1
 .26" صعبد الكرٌم الحمٌمً معوض ، الخدمة االجتماعٌة فً المجال التعلٌمً "بٌن النظرٌة وتطبٌك  
2
 .95م،ص0970عبد الفتاح عثمان، خدمة الفرد والمجتمع المعاصر ، الماهرة . ألنجلو المصرٌة ،  
3
 فتحً علً سالم الراجحً : دور االخصابً االجتماعً فً تفعٌل مجالس اآلباء والمعلمٌن  بالمإسسات التعلٌمٌة طرابلس ،أكادٌمٌة الدراسات 

 57،ص 7008العلٌا،
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 ي االجتساعي :ومفيػم اإلعجاد السيشي لألخرائ أوال:

:ػ يعشي أعجه ألمخ ما بسعشى ـيأ لو أك جيده كاإلعجاد يعشي التيضئة لمخجمة أك  السعشى المغػي لإلعجاد السيشي

 العسل .

:ػ ىػ تكػيغ الذخرية السيشية لؤلخرائي االجتساعي كذلظ بتعميع  لإلعجاد السيشي الحارونيتعخيف فاشسو 

 .(1يتجاىات الدميسة في مجاؿ التفاعل الػضيفيشية ك كدابيع االسالصبلب أساسيات ال

 أىسية اإلعجاد السيشي لألخرائي  االجتساعي :وثانيا: 

 ىشاؾ عجة جػانب تػضح أىسية اإلعجاد السيشي لؤلخرائي االجتساعي .

 ػ إنو أساس لتكػيغ اإلدراؾ السجتسعي لسيشة الخجمة االجتساعية .1

الشاس في األداء االجتساعي ليا جحكرىا كحمػليا لحلظ مغ الزخكري ػ حداسية السيشة كتشػع مذكبلت العسبلء ك 2

 إعجاد األخرائي القادر عمى استخجاـ أسالضب التجخل السيشي .

ػ أف مسارسة الخجمة االجتساعية برفة عامة تدتػجب إعجاد مسارس عاـ في مجاالت السسارسة السختمفة لمخجمة 3

السيشي بكفاءة لتحقضق ق سػاقف عمى كافة السدتػيات يؤىمو ألداء االجتساعية يسكشو مغ التعامل مع مختمف ال

 السيشة أىجافيا الػقائية العبلجية كالتشسػية .

ػ مجى تعقضج الحياة كتعجد مذكبلتيا  يدتػجب إعجاد مسارس ميشي عمى درجة عالية مغ القجرة عمى التعامل مع 4

 كافة اإلنداف كالسدتػيات .

ؤلخرائي االجتساعي ك عجاد عمسيا ميشيًا يتػفق  عمى أساس متصمبات السسارسة ػ مجى االختيار السشاسب ل5

 العامة مغ اتخاذ القخارات السشاسبة .

ػ إف كفاءة األخرائي االجتساعي في تػفضخ السداعجة السيشية لسختمف أنداؽ العسبلء لغ يتع إال مغ خبلؿ 6

 السيشية .و تفع مغ مكانفضخ  هاالىتساـ باإلعجاد السيشي لو حتى يدتصيع أداء دكر 

                                                             
1
 .95، ص 0998ٌد عطٌة ، هناء حافظ بدوي ، الخدمة االجتماعٌة ومجاالتها التطبٌمٌة ، المكتب الجامعً الحدٌث ، اإلسكندرٌة : السٌد عبد الحم 
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ػ أصبح مغ الزخكري الضػـ إعجاد األخرائي االجتساعي تسذيًا مع أحجث اتجاىات اإلعجاد السيشي لستابعة 7

 .(1)القػانضغ كالتذخيعات االجتساعية الستبلحقة كالستغضخة 

 وتخجع أىسية اإلعجاد السيشي لألخرائي االجتساعي إلى التالي :و

فزبل عغ تشػع مذكبلت العسبلء مسا يجعل ىشاؾ  اإلندافكليا لجػانب حداسة في حياة ػ حداسية السيشة كتشا1

 ضخكرة إلعجاد الستخررضغ حتى يكػنػا قادريغ عمى التعامل مع تمظ الجػانب الحداسة بفاعمة .

سل في الع وػ يتػقف عمى مجى اختيار األخرائي االجتساعي السشاسب ك عجاده  عمسيًا ك ميار يا   مجى نجاح2

 مع العسبلء باعتبارىع كيانات إندانية ال يجب أف يكػنػا مػضحا لحدغ االختيار كاإلعجاد .

ػ اإلعجاد السيشي أصبح ضخكرة بعج أف اتدعت القاعجة العمسية لمخجمة االجتساعية بسجاخميا السختمفة كشخقيا 3

تمظ السعارؼ كالسجاخل كاالتجاىات كمياراتيا كبالتالي فإف ىشاؾ ضخكرة لبلىتساـ باإلعجاد السيشي  الكتداب 

 الحجيثة .

ػ كفاءة األخرائي االجتساعي كمسارستو لمسيشة بأعمى مدتػى يخفع مغ مكانة السيشة في السجتسع نتيجة لقجرتيا 4

 2)عمى تحقضق االىجاؼ السجتسعة

 :ويةخجمة االجتساعمفي اشار السسارسة العامة لالسسارسة السيشية لمخجمة االجتساعية السجرسية 

دعع العبلقة بضغ السجرسة كالبضت كالسجتسع ك يجاد التعاكف كالتخابط بضشيع . كسا الى ،  ىا العاـر في اشاتيجؼ  حضث

، كمعخفة أسالضب فذمة كسا وعسميات تعميسية تخبػية تداعج التمسضح عمى اكتذاؼ نفد السسارسة العامة تتزسغ 

الستاحة  كاإلمكانياتالسػاقف السدتقبمية في ضػء السػارد يعسل عمى اكتذاؼ خبخات كميارات كقجرات لسػاجية 
(3). 

                                                             
1
 .05، ص 7000حمدي عبد الحارس، سٌد سالمة: ممارسة الخدمة االجتماعٌة فً المدرسة، االسكندرٌة، المكتب الجامعً الحدٌث،  
2
 .096، ص 7000االتجاهات الحدٌثة فً الخدمة االجتماعٌة، جامعة حلوان، د. ماهر أبو العاطً علً،  
3
.رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ، مشكالتها وتنمٌة مواهبه  رٌما سالم الذروي :دور األخصابً االجتماعً مع جماعات النشاط المدرسً وانعكاسه على تدلٌل 

 .7009طرابلس ، جامعة طرابلس ،
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لسراحب افي السجرسة إلى مداعجة السجتسع السجرسي عمى استيعاب التغضخ  العامةسسارسة الكتيجؼ 

لمتغضخات التي تحجث في السجتسع كتػفضخ كسائل الزبط لمدمػؾ ، بسا يتفق كؾيع كمعايضخ السجتسع باإلضافة إلى 

السسارسة ليا كالعسل عمى تشفضحىا ، كسا أف  كاإلعجادمجالذ االباء كالسعمسضغ كيتزسغ االجتساعات العسل مع 

ؼيدسح بتشسية قجراتيع .  السػىػبضغتػفخ فخص السذاركة التبلمضح بإيجابية كخاصة ؼيسا يتعمق بالتبلمضح  العامة

ى الخبط بضغ السجرسة كالبضئة الخارجية عسل عمىشا شخؽ الخجمة االجتساعية كي يكيسارس األخرائي االجتساعي 

كد االجتساعية ابسذاركة في حزػر االجتساعات داخل كخارج السجرسة بسا ال يخز التبلمضح  كالتعاكف مع السخ 

 .(1)السػجػدة داخل البضئة كذلظ لتجبضخ الحػافد السادية كالسعشػية لتقجيسيا مغ خبلؿ األنذصة لمسبجعضغ 

:ػ تيجؼ خجمة الفخد السجرسية إلى تعجيل إيجابي ىادؼ في الدمػؾ لسداعجة  ات الفخديةأواًل:و  في مجال الخجم 

عسمية التخبية بالسجرسة ، كلحلظ فإف ىجؼ خجمة الفخد تمقي  مع أىجاؼ السجرسة ،كىحه األىجاؼ كاحجة كمتجاندة 

 .(2)كمتبادلة ، ك ف ضمت ىشاؾ فخكؽ يدضخ أكججتيا ندعة التخرز السعاصخة

االجتساعي في ىحا السجاؿ يتبع العسميات الدائجة في خجمة الفخد ، كلكشة يكي  بالزخكرة ىحه  يكاألخرائ

 األسالضب كالعسميات لتبلئع متصمبات كحاجات السػقف السجرسي كالسخحمة التي يعسل بيا.

كي السذكبلت كعمية فإنو يسكغ تسضد دكر الفخد في السجرسة بأنيا ك ف كانت عسمية تخبػية ، فإنيا تخكد عمى ذ

الحيغ لع يدتصيعػا اإلفادة مغ العسمية التخبػية الصبيعية داخل السجرسة لطخكؼ مختمفة كسا أنيا عسمية بضئية تخبط 

 السجرسة باألسخة كالسجتسع الخارجي ، أكىي الجانب االجتساعي لمتخبية .

مػاجيتو بفاعمية مشاسبة ، أك أف  كتعخؼ السذكمة الجراسية بأنيا " مػقف يػاجو الصالب كتعجد ؼيو قجراتو  عمى

 .(3)تراب قجراتو فجأة بعجد ما في إمكاناتو بحضث يعجد عغ تشاكؿ مذكبلت حياتو الجراسية "

 

                                                             
1
 .79الناب : ظاهرة الرسوب بمرحلة المتوسط ودور االخصابً االجتماعً فً معالجتها ، طرابلس اكادٌمٌة الدراسات العلٌا ،صناجٌة عبد الكرٌم برق  

2
 .97ـ90ص  0980عبد الفتاح عثمان : الخدمة االجتماعٌة الفردٌة فً المجاالت النوعٌة ، مكتبة األنجلو المصرٌة ، الماهرة ،  
3
 .079. ص0980فرد والمجتمع المعاصر ، سنة عثمان :خدمة ال عبد الفتاح 
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 .(1)ومغ أبخز  السذكالت الفخدية التي تػاجو الصالب ما يأتي :و

، كعجـ  القجرة عمى  ػ مذاكل التحرضل الجراسي : كالفذل في الجراسة كاإلىساؿ الستكخر ، كالتأخخ الجراسي1

 التخكضد كاالستحكار ، كاليخكب مغ السجرسة .

ػ مذاكل سمػكية : مثل التسخد عمى الدمصة السجرسية أك الػالجيغ أك عمى الدمبلء ، كاليخكب مغ السشدؿ ، 2

 كعجـ التعاكف مع الغضخ ، كالسضل إلى العدلة . كالتدخعكالكحب 

 بدبب السخض كسػء التغحية  كالفقخ. ػ مذاكل صحية : مثل االنقصاع الستكخر 3

 مذاكل اقترادية : مثل سػء السطيخ العاـ كعجـ القجرة عمى مػاجية متصمبات الحياة السجرسية.  4

ػ مذاكل أسخية :مثل  ضعف العبلقة مع الػالجيغ ككحلظ األخػة كاألخػات ، كضعف التساسظ األسخي ، 5

 كانخفاض السدتػى الثقافي لؤلسخة .

العاشفة كالجشذ : ىي السذاكل التي تراحب مخحمة السخاىقة ، كما يطيخ مشيا في صػرة أحبلـ ػ مذاكل 6

 اليقطة كالجيل بالتخبية الجشدية .

كبسا أف  الخجمة االجتساعية تتعامل مع السذكبلت  االجتساعية في إشارىا السجتسعي ، كتيتع بالسحيط 

 ه التغضخات البضئية الػاسعة حػؿ الصالب.االجتساعي لمصالب ،فيي تتخح مػقفًا  إيجابيا تجا

خرائي االجتساعي يقػـ بجكرة السيشي مع ىحه السذكبلت مدتعضشًا باإلمكانات الجاخمية بالسجرسة ، كليحا نجج اال

مسثمة باإلمكانات السادية كالبذخية ، فيػ يتعاكف مع السجرسضغ كالسجيخيغ كاإلداريضغ ، ككل مغ يتعامل مع الصالب 

سجرسة ، كيتعاكف مع السرادر الخارجية كاألسخة كأكلياء األمػر كالخبخاء كالسؤسدات الستخررة داخل  ال

كسكاتب الخجمة االجتساعية السجرسية كالعيادات الشفدية ، كالسدتذؽيات ، كغضخىا لسداعجة الصالب في مػاجية 

 .(2)ومذاكم

                                                             
1
 757ـ 750دمحم نجٌب توفٌك : الخدمة االجتماعٌة المدرسٌة ، ص 
2
االجتماعً لدوره مع الحاالت الفردٌة المدرسٌة ، رسالة الماجستٌر ؼٌر منشورة ،  خصابًاألراسة العوامل المإثرة فً أداء عبد الكرٌم عفٌفً عوض : د 

 .77، ص0980عٌة المدرسٌة ، جامعة حلوان ، سنة كلٌة الخدمة االجتما
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في االعتبار عشج تشاكؿ السذكبلت الفخدية  خرائي االجتساعيكىشاؾ بعس االعتبارات  السيسة التي يزعيا اال

 .(1)السجرسية، كىي

 ػ تحلضل العؿبات التي تعػؽ الصالب عغ تحرضمو الجراسي ألنو جدء مغ العسمية التعميسية .1

نفدي ،فيػ يعشي الكثضخ بالشدبة  كأخرائيخرائي االجتساعي بالشدبة لمصبلب معمسًا كرائجًا كمػجيًا ػ يعج اال2

 لصبلبو .

 يختمف مجخل العسل مع كل حالة تسذيًا مع فخدية الصالب كالطخكؼ التي يعيذيا .ػ 3

 خرائي االجتساعي مع السذكبلت الفخدية يأخح شكل السبادرة كاقتحاـ ىحه السذكبلت السجرسية .الػ إف دكر ا4

أف يتع عمى خرائي يجب حتاج تعاكف السرادر األخخى مع االػ إف العسل مع الحاالت الفخدية خاصة التي ت5

 أساس تخصيط عمسي كميشي سميع. 

خرائي االجتساعي يسارس شخيقة خجمة الفخد في السجرسة بيجؼ إحجاث التغضخات كالتعجيبلت ىكحا نجج أف  اال

السقرػدة كالسخغػبة في شخريات الصبلب أك البضئة االجتساعية التي يعيذػف في محيصيا ، كيدتعضغ في ذلظ 

 تساعية عامة ، كخجمة الفخد خاصة ، كاضعًا في االعتبار ما يسضدىا عغ األخخى .بؿيع كمعارؼ الخجمة االج

 :(2)خرائي االجتساعي في  تقجيع الخجمات الفخدية لمصبلب يتخمز ؼيسا يأتيالكلحلظ فإف دكر ا

 ػ بحث الحاالت التي تحتاج إلى معػقات اقترادية كتسػيميا مغ السػارد السختمفة .1

جتساعية كالشفدية كالجيشية كالدمػكية األخبلؾية كالتعميسية  كما شابو  ذلظ مغ السذكبلت ػ بحث السذكبلت اال2

 يعاني مشيا الصبلب ، كرسع خصة عبلجيا ، كمتابعتيا عمى أساس سميع مغ التذخيز .

 ػ تقجيع التػجيو كاإلرشاد في السػاقف الفخدية الدخيعة التي يدتقبميا .3

مكانات السجرسة عغ عبلجيا إلى اليضئات كالسؤسدات كالتشطيسات السخترة ػ تحػيل الحاالت التي تعجد إ4

 كمتابعتيا .
                                                             

1
 .68، ص 0989دمحم سالمة ؼباري : الخدمة االجتماعٌة المدرسٌة ، اإلسكندرٌة ، المكتب الجامعً الحدٌث سنة  
2
 .021سٌد أبو بكر حسانٌن : الخدمة االجتماعٌة فً المجال المدرسً ص 
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ػ تدكيج ركاد الفرػؿ مغ السجرسضغ بالبيانات كاإلرشادات التي تداعجىع عمى التعامل مع الصبلب الحيغ يقػمػف 5

 بخيادتيع ، أك السعمػمات التي مغ السيع  أف تجكف في بصاقاتيع .

ت كالسذخكعات التي يسكغ أف تداعج الصبلب عمى مػاجية مذاكميع  الفخدية كعقج الشجكات ، ػ تشطيع الخجما6

 كاالجتساعات التي يحزخىا السجرسػف كاآلباء  ك أكلياء األمػر ك الصبلب كغضخىع لسشاقذة مثل تمظ السذكبلت .

لسادية كالسالية مغ اليضئات ػ تشدضق الجيػد مع مرادر الخجمات الفخدية خارج السجرسة ، كسرادر اإلعانات ا7

 السختمفة ، ك العيادات الشفدية كغضخىا. 

ية مغ الصبلب ، كؼيسا يمي دكر خرائي االجتساعي في السجرسة عشجما يتعامل مع الحاالت الفخدالىحا ىػ دكر ا

 خرائي االجتساعي عشجما يتعامل مع الصبلب في شكل جساعات .اال

 :و ثانيًا:و في مجال الخجمات الجساعية

كسا أف لمصالب احتياجات فخدية لسػاجية السذكبلت كالعؿبات التي ال يدتصيع مػاجيتيا بسفخدة ، كيدتعضغ في 

االجتساعي ، نجج أيزًا أف لمصالب احتياجات اجتساعية تتخكد حػؿ عبلقاتو االجتساعية بدمبلئو  باألخرائيذلظ 

 فضيا ، سػاء داخل السجرسة أك خارجو .كمجرسية ، باإلضافة إلى الجساعات السختمفة التي يذتخؾ 

كلحلظ فيحه الشػعية مغ الخجمات ضخكرية لمصبلب لتسكضشيع مغ إقامة عبلقات اجتساعية ناجحة سػاء داخل 

 السجتسع السجرسي أك خارجو .

خًا االجتساعي ال يعج عزػًا في الجساعات التي يعسل معيا ،ك ال فخض عمية ذلظ أف يكػف متأثخًا كمؤث كاألخرائي

فضيا ، برػرة تجعمو غضخ قادر عمى األخح بضج الجساعة مغ أجل تحقضق أىجافيا ، كسا أف األخرائي ليذ قائجًا 

 لمجساعة التي يعسل معيا ، ألف الؿيادة في الجساعات  تشبع مشيا ، كتشتخب مغ بضغ  أعزائيا ، 

دات مغ داخميا مدكدة بخبخات اجتساعية فيػ ال يسثل رئاسة الجساعة ك ال فقجت الجساعة ، قجرتيا عمى خمق ؾيا

 تدسح ليا بأف تعسل في مجاالت السجتسع .
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خرائي االجتساعي في السجرسة ىػ دكر السداعج أك السسكغ الحي يداعج كيسكغ كبشاء عمى ما سبق فإف دكر اال

خرائي مع اال دة مغ ىحه التجارب عمى أف دكرالجساعة كأعزائيا مغ التستع بتجارب جساعية ناجحة ، كاالستفا

خرائي يقف مع األعزاء مػقف أنو  دكر مداعج ال يعشي أنو يترف بالدمبية ، كسا ال يعشي أيزًا أف اال

 .(1)الستفخج ، بل عمي العكذ فإف دكره يعشي أنو القػة السػجية  كراء التفاعل الجساعي

خكؼ كاألكضاع الرالحة لشسػ كمغ ثع فيػ السدئػؿ عغ تحقضق أىجاؼ الجساعة ، كالعسل عمى تيضئة أندب الط

 أعزاء الجساعة.

كيشزع الصالب في السجرسة لشػعضغ مغ الجساعات ، جساعة الفرل ، كجساعة الشذاط ، كفي انتقالو مغ جساعة 

إلى أخخى يدعى إلى إشباع حاجاتو السختمفة ، كىػ في سبضل إشباع حاجاتو في الجساعة يقػـ بعجه عسميات  مغ 

دائجة في الجساعة ، كمغ ىشا يبجأ تأثضخ الجساعة في شخرية ، فالجساعة إذف ىي األداة التكي  مع األكضاع ال

التي تدتخجميا السجرسة في تشذئة شبلبيا ،كعمي ىحا فإف تشذئة الصالب تتػقف عمي ضخكؼ الذخرية مغ جية، 

صالحة نسا كاكتدب كعمي  نػع الجساعات التي يشتسي إلضيا مغ جية أخخي، فإذا ما اشتخؾ في جساعات مجرسية 

 .(2)مغ الخرائز كالسسضدات ما يجعمو مػاششًا صالحاً 

 الفرلكجساعة الفرل ىي الجساعة التي يشطع إلضيا الصالب في السجرسة دكف أف يكػف لو الحق في اختيار ىحا 

 االنتساءكلحلظ فيي تػصف بأنيا جساعة إجبارية، ألف الصالب يشتسي إلضيا دكف أف يكػف لو داخل في تقخيخ ىحا 

كلكشيا في نفذ الػقت تحتػي مقػمات الجساعة التي تجعميا صالحة لمتشذئة االجتساعية، ألنيا جساعة محجكدة 

مسا يجعميا أسخع في التحػؿ مغ جساعة إجبارية  كنطاـكليا ىجؼ كؾيادة كبخنامج  أعجائياالعجد تتقارب أعسار 

 إلي جساعة ذات دكافع اجتساعية مذتخكة.

االجتساعي دكر ميع في العسل مع الجساعات السجرسية بشػعيا ، كعغ شخيقيسا يدتصيع  رائيؤلخلكبحلظ يكػف 

تقجيع خجمات جساعية لمصبلب ال غشى ليع عشيا، كمغ ثع أصبحت خجمة الجساعة في السجرسة تحت إشخاؼ 
                                                             

1
 .050،ص 0791التنشئة والتنمٌة ، الماهرة ، مكتبة الماهرة الحدٌثة ،  هاشم ،عدلً  سلٌمان : الجماعات بٌن عبد المنعم 
2
 .55أحمد كمال أحمد، عدلً سلٌمان : المدرسة والمجتمع مكتبة الماهرة الحدٌثة ، ص  



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

133 

ة يعسل عمي االجتساعي في السجرس فاألخرائيخرائي االجتساعي ضخكرة مغ ضخكريات الحياة السجرسية، الا

تػجيو شاقات الصبلب كتػضيفيا التػضي  األمثل الحي يحقق أىجاؼ السجرسة كالعسمية التعميسية التخبػية كالسجتسع 

 .(1)عمي حج سػاء

 في مجال الخجمات السجتسعية :و: ثالثا

لسجتسع السجرسة أكاًل كقبل كل شيء مؤسدة اجتساعية تعسل لمسجتسع كبالسجتسع ، فالسجرسة مؤسدو أكججىا ا

العميا كتخاثو ، ثع تيضئ األجياؿ  ولتشقل إلى اجيالو الججيجة خبختو الساضية ، كشخائقو في الحياة ، كمعتقجاتو  كمثم

 .(2)إلى حضث يجب أف يكػف 

فيشاؾ تأثضخ متبادؿ بضغ السجرسة كالسجتسع ، بحضث ال تشعدؿ السجرسة داخل أسػارىا ، فالسجرسة يجب أف تعخؼ 

ث داخميا ، كما تقجمو ألبشائو ، كسا أف ليا أف تدتفضج  بكل اإلمكانات السادية كالبذخية لمسجتسع السجتسع بسا يحج

مغ أجل تحقضق األىجاؼ التخبػية ، فالخجمات السجتسعية تيجؼ إلى دعع السجرسة ، كمداعجتيا عمى التغضضخ 

 خ السجتسع .كالتصػيخ باستسخار كتػفضخ كسائل الزبط لدمػؾ الصبلب بسا يتسذى مع معايض

كالخجمات السجتسعية ىي الخجمات التي تقجـ لمصالب بػصفة عزػًا في مجتسع ، فتبعجه عغ فخديتو كجساعتو 

الرغضخة لكي تخبصو بسجتسعو السجرسي ككل كمجتسعو السحمي ، كمغ ثع تقػـ بإعجاده كسػاشغ  صالح ، يكتدب 

 .(3)تجاىات الخجمة العامةصفات الؿيادة كالتبعية كالجيسقخاشية كالسداكاة كيمع  با

كتتسثل أنذصة الخجمات السجتسعية بالسجارس في االتحادات الصبلبية ، كمجالذ اآلباء كالسعمسضغ ، كالسجالذ 

 السجرسية .

االجتساعي في جسيع التشطيسات السػجػدة بالسجرسة كىػ في كل تشطيع يعاكف معاكنة  االخرائيكيستج عسل 

نة سخ بعس ىحه التشطيسات ، كيتحسل مدئػلية أمانتيا مدئػلية مباشخة ككاممة ، مباشخة ، أك يقػد شخريًا أما

                                                             
1
 .215عبد المنعم هاشم واخران : أسس العمل مع الجماعات ، الماهرة مكتبة الماهرة الحدٌثة ،د.ت ،ص 
2
 792ـ79، ص 0751م التربٌة ، دراسات فً التربٌة الممارنة والتربٌة العربٌة ، دار العلم للمالٌٌن ، بٌروت ، فاخر عالل : معال 
3
 .09، ص 0751حافظ ، محمود أدب زٌد : التربٌة االجتماعٌة فً  ضوء جدٌد ، كلٌة التربٌة ، جامعة عٌن شمس ،  نبٌل 
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االجتساعي   االخرائيكسػاء تحسل مدئػليات أمانتيا مدئػلية مباشخة أك غضخ مباشخة فإف ىحا ال يعفي مصمقًا 

 .(1)مغ مدئػلياتو األساسية نحػ الشيػض بجسيع التشطيسات السختمفة بالسجرسة

 :ػ شطيسات إلىتيجف ىحه الت

 ػ السعاكنة في كضع سياسة السجرسة في مجاؿ تخرريا كفي مجاؿ السجرسة كخارجيا .1

 ػ كضع مذخكع خصة العسل في مجاالت رعاية الصبلب داخل السجرسة كخارجيا .2

 ػ دراسة السذكبلت الصبلبية أكاًل بأكؿ إيجاد الحمػؿ السشاسبة ليا .3

 .(2)ء خصة  العسلػ تجعيع العسل في  السجرسة في ضػ 4

خرائي االجتساعي في جاىجًا لتحقضق تمظ األىجاؼ ، كعمى ىحا  األساس يسكغ تحجيج دكر اال االخرائيكيعسل 

 مجاؿ الخجمات السجتسعية في العسل عمى ما يأتي :ػ

، كفي  وػ تكػيغ تشطيسات عمى مدتػى السجرسة لبلنصبلؽ مغ خبلليا لمعسل عمى السجتسع السجرسي نفد1

 تسع الخارجي الحي تقػـ السجرسة  عمى خجمة أبشائو .السج

 ػ كضع بخامج ىحه التشطيسات كالعسل  عمى نسػىا كتصػرىا .2

 ػ تجريب القادرة السدئػلضغ عغ ىحه التشطيسات .3

ػ تػضيح مدئػلية ىحه التشطيسات كتحجيجىا كخاصة ؼيسا يتعمق باتراالتيا بيضئات كمؤسدات السجتسع خارج 4

 السجرسة .

ػ تذكضل مجمذ اآلباء كالسعمسضغ كما يدتتبع ذلظ مغ تشطيع اجتساعاتو كاإلعجاد ليا ، كتدجضميا كمتابعة قخاراتو 5

 .(3)كالعسل عمى تشفضحىا

                                                             
1
 .119مرجع سابك، ص  دمحم نجٌب توفٌك : الخدمة االجتماعٌة المدرسٌة، 
2
 . 111دمحم مصطفً أحمد : التكٌف والمشكالت المدرسٌة من خالل منظور الخدمة االجتماعٌة ، اإلسكندرٌة ، المكتب الجامعً الحدٌث ، د.ت ، ص 
3
 .027ـ 025سٌد أبوبكر حسانٌن : الخدمة االجتماعٌة فً المجال المدرسً ، مرجع سابك ، ص 
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كما يدتتبع ذلظ مغ مداعجة ىؤالء الخكاد عمى تشطيع ك تشدضق العسل لتجشب أي ازدكاج  الخكادػ تذكضل مجمذ 6

 سختمفة بالسجرسة .أك تزارب بضغ جساعات الشذاط ال

 ػ تذكضل مجالذ االتحادات  الصبلبية كفق القػاعج السشطسة ليا .7

مذخكعات الخجمة العامة كمذخكعات الخجمة االجتساعية التي تقػـ  السجرسة بتشفضحىا الخجمة سكاف  تشفضحػ 8

  .السجتسع

 كمؤسدات كالتشطيسات السجتسع .خصة لتشطيع تبادؿ الخجمات االجتساعية بضغ السجرسة كىضئات  كتشفضحػ كضع 9

ػ تقػية الخكابط بضغ السجرسة كالبضت كالسجتسع بكل الػسائل كاألسالضب السذخكعة كالسقبػلة اجتساعيًا إليجاد 10

 التعاكف الستبادؿ بضشيع .

خرائي االجتساعي في تقجيع الخجمات السجتسعية يتخكد حػؿ ربط السجرسة بالسجتسع يتزح مغ ذلظ أف دكر اال

كتبادؿ السشافع كالخبخات كاإلمكانات ؼيسا بضشيسا ، كالعائج األكبخ مغ ىحه التأثضخات كالتبادالت ىػ خمق جضل كاَع ، 

 .. بسذاكل مجتسعية كؾيسو كعاداتو كما إلى ذلظ ، بيجؼ خمق السػاشغ الرالح

 األدوار و السيام العامة لألخرائي السجرسي :و 

السجرسي كػحجة متكاممة مغ التبلمضح  كىضئة التجريذ كأيزًا ييتع  األخرائي السجرسي يشطخ إلى السجتسع

األدكار  Leila Cost inبالعبلقات الثبلثية ) التمسضح ػ السجرسة ػ السشدؿ ( كفي ضػء ذلظ حجدت ليبل كػستغ   

  .(1) كالسياـ العامة لؤلخرائي االجتساعي السجرسي كقج حجدتيا في ست دكائخ متكاممة كىي

 أو تعيغ األشفال ذوي الحاجات :تحجيج  1 

أحج السياـ األكلى لؤلخرائي االجتساعي السجرسي تتسثل في السداعجة في تحجيج أك تعضضغ األفخاد كمجسػعات 

 التبلمضح كالسػافق السذكمة كالتي مغ الستػقع أف تقجـ ليع خجمات االجتساعية السجرسية .

                                                             
1
 -Margaret Robinson  .Schools and  Social Work. London: Rout ledge and Keg an Paul ltd  -1978 . 
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أك الحاالت قج ترل إلى خجمات االجتساعية السجرسية عغ  كمغ السبلحظ أف بعس ىؤالء التبلمضح          

شخيق التحػيل السباشخ مغ السجرسضغ أك العاممضغ اآلخخيغ بالسجرسة ، كالبعس اآلخخ مغ التبلمضح أك السػاقف 

يسكغ تحجيجىا أك تعضشيا عغ شخيق دراسة الخرائز الخاصة بالسجرسة مثل األفخاد الحيغ تذتسل عمضيع السجرسة 

سجتسع السحمي أك الجضخة التي تخجميا السجرسة. فاألشفاؿ كالذباب في السجرسة كثضخًا ما يكػنػف عخضة أك ال

لزغػط كثضخة في السخاحل السختمفة مغ دكره حياتيع السجرسية ، كاألشفاؿ الحيغ ال يدتصيعػف عسل ما ىػ مصمػب 

ع بضغ حاجاتيع كقجراتيع  مغ ناحية ، مشيع بالسجرسة بجكف تعخضيع لزغػط زائجة قج يججكف أنفديع في  صخا 

كمتصمبات السجرسة كالسشدؿ كالسجتسع مغ ناحية أخخى . ىؤالء األشفاؿ جسيعًا يسكشيع االستفادة مغ مداعجة 

األخرائي االجتساعي السجرسي ، كمغ أمثمة األشفاؿ الحيغ يحتاجػف إلى خجمات الخجمة السجرسية كسا قجمتيا 

شفاؿ الحيغ يفتقخكف إلى القجرة الكاؼية ألداء كضائفيع  االجتساعية بفاعمية سػاء التي ، األ Cos tinليبل كػستغ   

 تحجد ليع البضئة .

ىؤالء األشفاؿ يجخمػف السجرسة كىع يفتقخكف إلى الدمػؾ الشزالي أك الكفاحي الكافي كبأنساط مغ            

ج تتفاقع كتدتفحل بدبب متصمبات البضئة السجرسية التفاعل االجتساعي  التي تترف بدػء التكي  كىحه الحاالت ق

.كمغ األمثمة أيزًا لؤلشفاؿ الحيغ يحتاجػف إلى خجمات الخجمة االجتساعية السجرسية األشفاؿ الحيغ يغضبػف عغ 

السجرسة برفة متكخرة ككحلظ الحيغ يشقصعػف عغ الجراسة ) الستدخبضغ ( ، ككحلظ األشفاؿ السيسمضغ أك الحيغ 

ئليحاء البجني  يربحػف في حاجة شجيجة الى الجساعات كالعبلقات التي تػفخ ليع الخعاية في البضئة يتعخضػف ل

 السجرسية .

كالسيسة األساسية لؤلخرائي االجتساعي السجرسي في ىحه الحاالت تتسثل في فيع خرائز ىؤالء األشفاؿ في 

 جتسعية ( .تفاعميع مع متصمبات كضخكؼ بضئتيع ) السجرسية ػ السشدلية ػ الس
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 و  تػسيع الخجمات لمتالميح :2

السداعجة التي يقجميا األخرائي االجتساعي السجرسي لمتبلمضح تأخح أشكااًل متعجدة فيي ال تقترخ عمى     

الخجمات التي يػجو األخرائي  التشسػية لمتبلمضح بل تذسل أيزا الخجمات العبلجية فقط  يمي تذسل الخجمات

 إلى االستفادة مشيا ،االجتساعي التبلمضح 

،إف السداعجة التي يقجميا األخرائي االجتساعي السجرسي قج تأخح  شكل Cos tinكذلظ تذضخ كػستغ        

 خجمة الفخد االجتساعية التي تسارس مع التبلمضح  األفخاد ، كخجمة الجساعة مع مجسػعة التبلمضح في السجرسة .

اعي يقػـ بتقجيع السعمػمات الػاقعية كالشريحة كالسقتخحات كالتػجيو باإلضافة إلى ذلظ فإف األخرائي االجتس  

 لتبلمضح السجرسة الحيغ يحتاجػف إلى ىحه األشكاؿ مغ الخجمات .

كمغ الخجمات التي يسكغ أف  يقجميا  االخرائي االجتساعي السجرسي لمتبلمضح مداعجتيع عمى تشسية كتصػيخ 

كمرالحيع كمداعجتيع عمى تشسية ىحه القجرات كمداعجتيع عمى تحقضق أىجافيع كتشسية شخرياتيع كفيع قجراتيع 

 مرالحيع .

كقج تشرب الخصة التي يعجىا األخرائي االجتساعي عمى تقجيع السدانجة العاشؽية عغ شخيق الصسأنضشة،      

ساعي بتفدضخ كالثقة كالرجاقة التي يكػف التبلمضح  يفقجىا  كأحيانًا يكػف مغ الزخكري ؾياـ األخرائي االجت

 سياسة السجرسة ك شبيعة الدمصات  السجرسية لمتبلمضح حتى يكػنػا عمى داريو بتمظ الدياسة كالدمصة .

كقج يربح التبلمضح في حاجو إلى مداعجة األخرائي ليع في عبلقتيع باألشخاص الحيغ  ليع أىسية في      

في تعمع كيؽية التعبضخ أك ضبط مذاعخىع نحػ  حياتيع )السجرسية ػ اآلباء( ، كالحاجة إلى مداعجة األخرائي

بذكل مشاسب ، كحاجتيع إلى تمظ السداعجة اليجؼ مشيا خفس الزغػط التي ترصجـ مع عسمية التعميع  اآلخخيغ

.كقج يتصمب التبلمضح أحيانًا أشكااًل أخخى مغ السداعجة لعجلػا سمػكيع غضخ التكيفي الحي يتعارض مع تعميع 

ميسة األخرائي االجتساعي السجرسي لتذسل مداعجة التبلمضح الحيغ يشعدلػف عغ السجرسة  كتعميسيع .كقج تتدع

كالسجتسع السحمي ، أكلئظ الحيغ يربح انتساؤىع مذكػؾ ؼيو كأف  شسػحيع غضخ كاقعي ، كتذسل مداعجة ىحه 
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الء التبلمضح قػاميا الفئة مغ خبلؿ نقل كجيات نطخىع إلى إدارة السجرسة ، كيحخص األخرائي عمى اقامة مع  ىؤ 

الثقة ، كيدتجضب الىتسامات الذباب كمداعجتيع عمى اكتذاؼ الصخؽ التي يعالجػف بيا مذكبلتيع سػاء التي 

 تتعمق  بحياتيع الضػمية أك التي تتعمق بتػجيو شئػف مدتقبميع .

مفة سػاء الحيغ يػاجيػف ف أدكار األخرائي االجتساعي كميامو تتدع لتذسل جػانب حياة التمسضح السختاكىكحا ف   

 مذكبلت أك الحيغ يكػنػف عخضة لحلظ .

 العامميغ في السجرسة :مع  و العسل 3

ال يذكل األخرائضػف االجتساعضػف الفئة الػحضجة التي تعسل في السجرسة بل أف السجرسة تدخخ بالعجيج مغ 

ػف لحلظ يقع عمى األخرائي العاممضغ مغ ذكي التخررات السختمفة مغ بضشيع فئة األخرائضػف االجتساعض

الخاصة بخجماتيع إلى مجسػعة العاممضغ في  كاإلجخاءاتاالجتساعي  السجرسي مدئػلية تػضيح شبيعة ك أىجاؼ 

السجرسة . كسا يقع عمضيع أيزًا مدئػلية السحافطة عمى االتراالت الفعالة مع السجريغ  ، كالسجرسضغ كغضخىع مغ 

اـ السػارد التعميسية برػرة فعالة كأف يحرل التبلمضح عمى ما يحتاجػنو مغ بسا يزسغ استخج اآلخخيغالعاممضغ 

 خجمات . 

 كمغ السياـ التي يقػـ بيا األخرائي االجتساعي السجرسي مع العاممضغ لرالح التبلمضح :ػ

 حياة التمسضح .اػ جعل السجيخيغ كالسجرسضغ في السجرسة عمى عمع بالتأثضخات الثقاؼية كتأثضخات البضئية ك الجضخة في  

ب ػ تػفضخ السعمػمات السشاسبة عغ شفل معضغ أك مػقف إشكالي معضغ ، بسا يداعج عمى تحدضغ العبلقة بضغ 

 التمسضح كالسجرس .

ج ػالتذاكر مع السجرسضغ حػؿ األسالضب التي تكفل صياغة السشاخ السشاسب الحي يؤدي إلى تحفضد التبلمضح عمى 

 التعميع .

فتخات السشاسبة مع السجرس أك غضخه مغ العاممضغ  بالسجرسة السذكمة التي تعػؽ التمسضح ، كتقضيع د ػ السشاقذة في ال

 التغضضخات كالتقجـ الحي حجث عمى حالة التمسضح ، كتحجيج الخصػات السدتقبمية التي يجب عسميا .
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سة التي تؤثخ بذكل ىػ ػ التذاكر مع السجيخ حػؿ أعخاض ك أسباب مذكبلت في الشدق السجرسي كصياغة الديا

 مباشخ في رعاية التبلمضح .

 ك ػ مداعجة السجيخيغ عمى تشسية عبلقات العسل  التعاكني مع السشطسات األخخى في السجتسع .

 كامل لمتمسضح كلجساعة  التبلمضح ز ػ التذاكر مع الستخررضغ اآلخخيغ لرياغة كتشدضق مجخل العبلج الست

 جرسي خجماتو لمجاف السجرسضغ لديادة فعالية الخجمات التي تقجميا .ح ػ يقجـ األخرائي االجتساعي  الس

  سجاالت الخاصة بخعاية التبلمضح .ة أثشاء الخجمة في مختمف اليط ػ حزػر البخامج التجريب

كىحه السياـ التدع التي  عمى األخرائي الؿياـ بيا تػضح أىسية العبلقة بضغ األخرائي االجتساعي كالعاممضغ ، 

كغ استثسار ىحه العبلقة كاالستفادة مغ جسيع السػارد التعميسية لسداعجة التبلمضح سػاء برػرة مباشخة ، أك  بحضث يس

 بإدخاؿ تعجيبلت عمى سياسة الخعاية التي تشتجيا السجرسة كالتبلمضح .

 و العسل مع االباء :4

، كأف استسخار ىحه الرمة  األخرائي االجتساعي السجرسي كاف يحخص عمى إقامة صمة بضغ البضت ك السجرسة

كالعبلقة  يعتبخ مغ السدئػلية االساسية لؤلخرائي االجتساعي ،  كتبجك أىسية  ىحه العبلقة في استثسار الرالح 

 التمسضح .

مغ مياـ األخرائي االجتساعي السجرسي زيارة األبػيغ ليعسل عمى زيادة اىتساماتيع بحياة التمسضح السجرسية ،   

االدراؾ الػاقعي لقجرات ابشائيع كاىتساماتيع كمطاىخ سمػكيع كتػضيح مذكبلت ابشائيع التي كلسداعجتيع عمى 

 تعػؽ تكيفيع .

كمغ مياـ األخرائي االجتساعي السجرسي أيزًا التخصيط لبلجتساعات التعميسية مع جساعات اآلباء كتػجضيع 

ت  اآلباء  لتسكضشيع مغ إدراؾ كحثيع عمى لديادة معخفتيع بشسػ أشفاليع ، كأدكارىع كآباء ، كالعسل مع جساعا

 االىتساـ بأشفاليع ، كمذكبلتيع السجرسية ، كمذكبلت الشدق السجرسي .
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 و الخجمات السجتسعية :5

مغ مياـ كأدكار األخرائي االجتساعي السجرسي الؿياـ بسداعجة أسخ التبلمضح عمى استخجاـ  السػارد         

الضيا ىؤالء التبلمضح . كسا يقػـ أيزًا بتقجيع السعمػمات إلى اآلباء حػؿ مشطسات  السجتسعية الستاحة كالتي يحتاج

 الخعاية كالتدييبلت الخاصة بالرحة العامة كالرحة العقمية .

الرمة كالعبلقة بضغ األسخة  ك يجادخرائي  بتػجيو اآلباء إلى السشطسات ىحا باإلضافة إلى ؾياـ اال        

 خجمات السجتسع صفة االستسخارية .يزسغ لكمشطسات  السجتسع بسا 

 ةوووسووواتووووالخ

مدئػلية السداعجة في  ويقف دكر األخرائي االجتساعي السجرسي عمى السياـ الدابقة فقط بل يقع عمي ىحا كال

شخيق عغ التغضضخ السخصط في الشسط التشطيسي لبخامج السجتسع السحمي كمػارده ، كيدتصيع انجاز أك تحقضق ذلظ 

بخامج ضخكرية  خارجة عغ السجرسة ، أك عغ شخيق قبػؿ السدئػلية في مجمذ السجتسع  إقامةسداعجة في ال

 كبالتاليالسحمي بسا يداعج عمى السداىسة في التخصيط ك التشدضق بضغ الجساعات العسل في السجتسع السحمي .

عي في السجاؿ السجرسي الحي يخخج عغ جتساالجاىًا تفاعميًا  لجكر االخرائي اتسثل ات أصبحت السسارسة العامة 

 أسذ فخدية أك جساعية أك مجتسعية الشسط التقمضجي لمخجمة االجتساعية ك يخكد في التعامل مع التبلمضح عمى 

كتحجيج الحاجات اإلندانية مغ خبلؿ الخصػات السشطسة لمتجخل السيشي في حل السذكمة التي تشصمق مغ مجخل 

 .كالجساعات عمى الشسػ كتشسية الكفاءة كالقجرة عمى األداء  شسػلي كيداعج األفخاد كاألسخ
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 ةووووووجراسوج الوائووتون

 مغ خالل البحث الدابق تبيغ العجيج مغ االستشتاجات التالية:

السسارسة العامة يدتشج عمى أسذ معخؼية اشار اف تفعضل دكر االخرائي في السجاؿ السجرسي في  .1

 كؾيسية كميارية .

ارسة سالسجرسي في إشار الس ا مغ خبلؿ البحث إف أىسية تفعضل دكر االخرائي االجتساعيندتشتج أيز .2

 العامة يحقق العجالة االجتساعية بضغ التبلمضح كتجدضغ مدتػى التفاعل.

مغ استشتاجات البحث أيزا تبضغ يدتخجـ االخرائي االجتساعي السجرسي أسالضب متعجدة في التحمضل  .3

 ميا .كالتعامل مع السذكبلت كح

إشباع مجى كاسع تفعضل دكر االخرائي االجتساعي السجرسي في إشار السسارسة العامة يجعمو قادرا عمى  .4

 مغ احتياجات التبلمضح.

أيزا يدتصيع االخرائي االجتساعي السجرسي التعامل مع االنداؽ السختمفة سػاء كاف الفخد اك االسخة أك  .5

 ل السشاسبة.الجساعات كالسجتسعات باستخجاـ اسالضب التجخ

 كاإلدارةمذتخكة بضغ كل مغ االخرائي ،كأكلياء االمػر  مدؤكليةاف دكر االخرائي االجتساعي السجرسي  .6

 .السجرسية كالسجتسع السحمي 

كمسا ساعج في تحقضق االجتساعي  كاألخرائيكمسا كاف ىشاؾ تعاكف متبادؿ بضغ االدارة السجرسية  .7

  االىجاؼ السخجػة التي تخفع مغ كفاءتو .

اف دكر االخرائي االجتساعي في اشار السسارسة العامة يخخج عغ الشسط التقمضجي لمخجمة االجتساعية ك  .8

 يخكد في التعامل مع التبلمضح عمى أسذ فخدية أك جساعية أك مجتسعية  .
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كتشسية الكفاءة كالقجرة عمى األداء مغ خبلؿ الخصػات تحجيج الحاجات اإلندانية كالسذكبلت االجتساعية  .9

األفخاد كاألسخ  ةكمداعجالسشطسة لمتجخل السيشي في حل السذكمة التي تشصمق مغ مجخل شسػلي 

 اشباع االكلى كحل الثانية .   كالجساعات عمى 

 .يتع تحقضق الشسػ السيشي كالخفع مغ االداء الفعاؿ لؤلخرائي االجتساعي في السجاؿ السجرسي.10

 :ياتووووػصووالت

عي السجرسي في إشار مجخل السسارسة العامة  لمخجمة ساات األخرائي االجتالتعخؼ عمى كاقع احتياجػ 

 االجتساعية.

كضػػػع ترػػػػر لبخنػػػامج تػػػجريبي مقتػػػخح لؤلخرػػػائي االجتسػػػاعي السجرسػػػي فػػػي إشػػػار مػػػجخل السسارسػػػة العامػػػة ػػػػ 

ائضضغ ب لتحجيج االحتياجػات السعخؼيػة كمػػاشغ الػشقز أك الزػعف السػجػػدة عشػج األخرػلمخجمة االجتساعية ، 

 حتى يسكغ تفعضل دكره السيشي.االجتساعضضغ بالسجاؿ السجرسي 

 :السوووووخاجووع 

نبضل حافظ ، محسػد أدب زيج : التخبية االجتساعية في  ضػء ججيج ، كمية التخبية ، جامعة عضغ شسذ  .1

 ،1984 

ي في ناجية عبج الكخيع بخؽ الشاب : ضاىخة الخسػب بسخحمة الستػسط كدكر االخرائي االجتساع .2

 معالجتيا ، شخابمذ اكاديسية الجراسات العميا .

السشعع ىاشع ،عجلي  سميساف : الجساعات بضغ التشذئة كالتشسية ، القاىخة ، مكتبة القاىخة الحجيثة ،  .3

1973. 

 دمحم نجضب تػفضق : الخجمة االجتساعية السجرسية. .4
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خجمة االجتساعية ، اإلسكشجرية ، دمحم مرصفي أحسج : التكي  كالسذكبلت السجرسية مغ خبلؿ مشطػر ال .5

 .ؼ2009يث السكتب الجامعي الحج

 .1998الحخاري ،أصػؿ القانػف االداري :ػ الجدء األكؿ تشطيع اإلدارة ككضائفيا سشة  عبج يدمحم  .6

 .1983مكتبة أنجمػ السرخية سشة  –القاىخة  –الخجمة االجتساعية السجرسية  غياري دمحم سبلمة  .7

مى ، مجخل السسارسة العامة في الخجمة االجتساعية ، أسذ نطخيػػػػػة ، نساذج ماىخ أبػ السعاشى ع .8

 2003، القاىخة ،  1تصبيؿية ، مكتبة زىخاء الذخؽ ، ط

 ،.2010االتجاىات الحجيثة في الخجمة االجتساعية، جامعة حمػاف،  عميعاشي سماىخ أبػ ال .9

ضل مجالذ اآلباء كالسعمسضغ  فتحي عمي سالع الخاجحي : دكر االخرائي االجتساعي في تفع .10

 ،2008بالسؤسدات التعميسية شخابمذ ،أكاديسية الجراسات العميا،

فاخخ عاقل : معالع التخبية ، دراسات في التخبية السقارنة كالتخبية العخبية ، دار العمع لمسبليضغ ،  .11

 .1983بضخكت ، 

 ػ2002عي ػ سشة عثساف عسخ عامخ ، مفاـيع أساسية في عمع االجتساع كالعسل االجتسا .12

 2008: أسذ العسل مع الجساعات ، القاىخة مكتبة القاىخة الحجيثة ، اخخكف عبج السشعع ىاشع ك  .13

 عبج الكخيع الحؿيقي معػض ، الخجمة االجتساعية في السجاؿ التعميسي "بضغ الشطخية كتصبضق " .14

 ـ1971،  خجمة الفخد كالسجتسع السعاصخ ، القاىخة . ألنجمػ السرخية عثسافعبج الفتاح  .15

عبج الفتاح عثساف : الخجمة االجتساعية الفخدية في السجاالت الشػعية ، مكتبة األنجمػ السرخية  .16

 1980، القاىخة ، 

الدضج عبج الحسضج عصية ، ىشاء حافظ بجكي ، الخجمة االجتساعية كمجاالتيا التصبيؿية ، السكتب  .17

 .1998الجامعي الحجيث ، اإلسكشجرية : 
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:دكر األخرائي االجتساعي مع جساعات الشذاط السجرسي كانعكاسو عمى ريسا سالع الحركي  .18

بوتجلضل مذكبلتيا كتشسية   .2009.رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة ، شخابمذ ، جامعة شخابمذ ، مػـا

رشاد أحسج عبج المصي  ، ميارات السسارسة العامة لمخجمة االجتساعية ، دار الػفاء ، اإلسكشجرية  .19

 :2008. 

السكتب  اإلسكشجريةمسارسة الخجمة االجتساعية في السجرسة،  سبلمةلحارس، سضج حسجي عبج ا .20

 .2001الجامعي الحجيث، 

 عجلي سميساف : السجرسة كالسجتسع مكتبة القاىخة الحجيثة. أحسجأحسج كساؿ  .21

دار الجبل لمصباعة سشة  -أحسج كساؿ أحسج كاخخكف ، دراسات في عمع االجتساع القاىخة : .22

1974 

كخيع عؽيفي عػض : دراسة العػامل السؤثخة في أداء األخرائي االجتساعي لجكره مع . عبج ال .23

الحاالت الفخدية السجرسية ، رسالة الساجدتضخ غضخ مشذػرة ، كمية الخجمة االجتساعية السجرسية ، جامعة 

 .1980حمػاف ، سشة 

24. Margaret Robinson  .Schools and  Social Work. London: Rout 

ledge and Keg an Paul ltd  -1978 . 
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 الصالق وأثخه عمي األمغ األسخي 

 

 ا.عائذة دمحم التاورغي / محاضخ

  مداعج محاضخ ا.ىشاء دمحم مرباح/ 

 كمية التخبية قرخ بغ غذيخ                                                   

 قدع الخجمة االجتساعية /جامعة شخابمذ 

 مُقجمة: 

الحياة االجتساعية ىي الرػرة الحؿيؿية لمسجتسع ذاتو حضث تكػف ىحه الحياة  محرمة  تعتبخ  

تزافخ عػامل سياسية كاقترادية كجغخاؼية كتخبػية كديشية كاجتساعية لحلظ السجتسع، لحلظ كاف مغ 

سا األىسية الكبخى دراسة ىحه العػامل عشج دراسة أية حياة اجتساعية ، سػاء كانت قجيسة أك حجيثة، ل

 تأثضخ كبضخ في ىحه الحياة كخاصة ما تتأثخ بو الحياة األسخية مغ زكاج كشبلؽ.

فإف ما يسخ بو السجتسع المضبي مغ حخكب كأزمات كمذكبلت مخكبة ، كل ذلظ لو تأثضخ  كحلظ    

سمبي في الحياة األسخية كاالجتساعية كفي تشذئة األبشاء كفي البضت كاستقخاره باإلضافة إلي حاالت 

كاج كالصبلؽ حضث اختمت الؿيع كاألخبلؾيات ، كأثخت أيزا في الطخكؼ االجتساعية التي نخاىا الد 

 في حاالت الصبلؽ في السجتسع .
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يكػف كلضج المحطة ، فبلبج مغ كجػد تخاكسات قجيسة كحجيثة نفدية كاجتساعية أثخت في  ال فالصالق 

اد لع تكغ بالحدباف كلع يدتعج ليا تمظ العػامل ، تدايجت مع ضغػشات ك حجاث شارئة بعج الدك 

 الدكج كالدكجة.   

 (47-45:ص 2016)ابػ زنط ، 

نذاء المبشة التي تداىع في ابعقج يخمي إلي  كامخأة األسخة ىي السؤسدة التي تشذأ مغ اقتخاف رجل 

 ركانيا الدكج كالدكجة كاألكالد. بشاء السجتسع كأىع أ

انت متخابصة كقاششة في مشدؿ كاحج ، فالصبلؽ تتسدؽ أف الصبلؽ ؼيو تفكظ األسخة التي ك والشظ 

الخابصة كتتبلشي ، ؼيكػف األب في مشدؿ كاألـ قج تحىب إلي أىميا كاألبشاء أف كانػا في مخحمة 

السخاىقة ربسا سكشػا مع األشخار كانحخفػا، كالبشات يدكغ مع األـ كيفقجف رعاية األب خاصة في 

حه السخحمة أذا فقجكا العصف كالحشاف كالتخبية الستدنة كىحا يقػدىع مخحمة السخاىقة، فأف األكالد في ى

 إلي االنحخاؼ كالفداد، لحلظ كاف الصبلؽ ي الذخيعة اإلسبلمية ابغس الحبلؿ عشج ي.   

 (28-27: ص2015)أحسج ، 

عمي األميات كاإلباء أف  األسخة ىي السغخس األكؿ لئلنداف السدمع القػي لحا فخض اإلسبلـ أن

 اآلتيشذئػا األكالد عمي القػة كالشذاط بتيضئة الغحاء الكافي الصاىخ السبخأ مغ كل حخاـ ، الف الغحاء ي

 سػءًا يؤدي إلي تخخيب الجدج كالخكح .      يشتج إال مغ مرجر حبلؿ فيػ ال

 (    40:ص 2010) شساخ،   
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ِ ِإْف ُكشُتْع ِإيَّاُه َتْعُبُجكَف﴾ َأيَُّيا الَِّحيَغ هَمُشػا ُكُمػا ِمْغ َشضِّبَ  كقاؿ تعالي : ﴿ َيا اِت َما َرَزْقَشاُكْع َكاْشُكُخكا هللَّ

 ( )سػرة البقخة(.172اآلية رقع )

األسخة مغ أىع الجساعات اإلندانية كأعطسيا تأثضخًا في حياة األفخاد كالجساعات ، فيي  وتعتبخ     

جسعات كىي التي تقـػ بالجكر الخئيذ في الػحجة البشائية األساسية التي تشذأ عغ شخيقيا مختمف الت

بشاء صخح  السجتسع كتجعيع كحجتو كتشطيع سمػكو ؛  كلؤلسخة مجسػعة مغ مقػمات األساسية 

كالستسثمة بأنيا أكؿ الشػاة يتكػف مشيا البشاء االجتساعي كىي أساس االستقخار االجتساعي ، كسا أنيا 

 ىخ االجتساعية عسػمية كانتذارًا.أكثخ الطػا 

مجتسعًا يخمػ بصبيعتو مغ الشطاـ األسخي  أك األمغ األسخي، ككسا أف األسخة ىي  فال نجج     

مرجر التشذئة االجتساعية  كاألمغ األسخي ،كىي مرجر العادات كالتقالضج كقػاعج الدمػؾ كاآلداب 

ئده العامة كمغ خبلؿ األسخة يحقق  اإلنداف دكافعو الخئيدة كيمبي حاجاتو األساسية    كغخا

الصبيعية ، كتيجأ عػاشفو  كعػاشف األبػة كاألمػمة كاإلخػة كالسذاركات الػججانية مثل التعاشف 

كالتخاحع كالتػاد كالتػاصل االجتساعي ، كتحجد داخل األسخة بػضػح ادكار أعزائيا كتتػزع كفق 

 بشة. أسذ كمعايضخ يتحجد عمي أساسيا الحقػؽ كالػاجبات كجكر الدكج كالدكجة كاالبغ كاال

 (  144، ص2012)سالع:

ىي الخمية األكلي في السجتسع كاىع جساعاتو األكلية، فالسشاخ األسخي يؤثخ في  و األسخة    

شخرية الصفل األساسية التي تراحبو حضغ يكبخ شبقًا لخأي الكثضخيغ مغ عمساء الشفذ كالتحمضمي 

الحي يذبع مشو الفخد احتياجاتو  الشفدي كالصب الشفدي ؛ فزبًل عغ أف األسخة ىي السرجر الخئيذ
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مغ الحب كالحشاف كالحساية ، لحلظ أضحت ليا أىسضتيا الكبخى ، كتتعخض األسخة لمزعف نتيجة 

 لتفككيا كػحجة إنتاجية .

العبلقات االجتساعية بيا كتطيخ بيا بعس السذكبلت مثل الخبلفات الدكجية الحادة،  فتزعف   

بلت خاصة بتخبية األبشاء ، كقج تتعخض األسخة احيانًا لبلنييار أك ىجخ العائل ، كالصبلؽ ، أك مذك

أصل الػجػد اإلنداني كسبب  كاألسخة بدبب كفاة العائل أك كفاة أحج الػالجيغ أك انحخاؼ أحجىسا،

بقائو كاستسخاره في ىحه الحياة مغ لجف هدـ عميو الربلة كالدبلـ إلي أف يخث ي األرض كمغ عمضيا 

كغخس في كل مشيا السضل لؤلخخ لضتع بضشيسا المقاء السشطع بذخع ي  كاألنثى الحكخ ؛ كلقج خمق ي

الحشي  ،كيشتج عغ ذلظ المقاء السذخكع الشدل الحي تجب رعايتو كالسحافطة عمي فصختو التي فصخه 

ي عمضيا كىي فصخة التػحضج الحي أرسل ي بو الخسل كاندؿ بو الكتب كبحلظ يدمع الشدل مغ 

النحخاؼ ، كسا أف حاجة األسخة لؤلمغ األسخي يعج حاجة اجتساعية كنفدية كضخكرية كمصمب مغ ا

 (     222،ص2012)قسخ: لمفخد. متصمبات   كحاجات األساسية

تعالي:  وقال 

َكِثضًخا  ِرَجاالً  ِمْشُيَسا َكَبثَّ  اَزْكَجيَ  ِمْشَيا َكَخَمقَ  َكاِحَجةٍ  َنْفذٍ  ِمغْ  َخَمَقُكعْ  الَِّحي َربَُّكعُ  اتَُّقػا الشَّاُس  ﴿ياَأيَُّيا

ـَ ِإفَّ  ِبوِ  َتَداَءُلػفَ  الَِّحي ّللاََّ  َكاتَُّقػا كَ ِنَداءً   (  سػرة الشداء.1) َكاَف َعَمْيُكْع َرِقضًبا﴾ اآلية رقع ّللاََّ  َكاأْلَْرَحا

ظ األسخي بعبارة أخخي أف غياب اآلمغ الشفدي كاالجتساعي لؤلسخة يشتج عغ ذلظ التفكوأيزا    

الحي يخمق الصبلؽ كما يختب عميو مغ مذكبلت كهثار كانعكاسات ترضب الفخد ك األسخة كالسجتسع 

الحي يديع في انييار الػحجة األسخي أك تحمل أك تسدؽ نديج األدكار االجتساعية عشجما يخفق فخد 
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ظ يحجث التفكظ أك أكثخ مغ أفخادىا في الؿياـ بالجكر السشاط بو عمي نحػ سميع كمشاسب ، ككحل

 األسخي بدبب قخار أحج شخفي العبلقة الدكجية أك كمضيسا تخؾ اآلخخ كمغ ثع يتػقف أداؤىا

                                                               لبللتدامات عمي دكرييسا كدكجضغ.

    ( 229: ص 1992)شكخي،

حضث يعسل عمي أىسضتو  حضث يعسل عمي السحافطة أف األمغ األسخي لو أىسضتو  ى أخخ  وبعبارة     

عمي األسخة ك فخادىا مغ التفكظ لحا فاف األمغ األسخي ضخكرة اجتساعية ىػ مدؤكلية مذتخكة بضغ 

جسيع أفخاد األسخة ،كسا أف التفكظ األسخي يؤدي إلي اختبلؼ األدكار السخاكد  ككىغ الخكابط كقجاف 

سخي إلي انييار الؿيع التقمضجية الدائجة في السجتسع مسا يعخض االحتخاـ الستبادؿ كيؤدي التفكظ األ

يكػف ميجدا في رزقو أك في  البشياف األسخي التفكظ كاالنييار فالفخد بحاجة إلي األمغ حتي ال

 ي يكػف مدتقخا في حياتو األسخية.مدتقبمو كمدتقبل أكالده كأسختو كحت

، بل تذسل حياة كائغ حي ليحا األمغ يعج مغ األمغ ال تقترخ عمي حياة اإلنداف فقط وأىسية  

يدتصيع اإلنداف أف يدتثسخ جيجه كفكخه في اإلبجاع  الزخكريات لحياة اإلنداف ، كمغ دكف األمغ ال

يفكخ في أي عسل يداىع في عسمية التشسية أية كاف نػعيا اقترادية كاجتساعية كثقاؼية كسياسية  كال

ىسو كتفكضخه كجيجىع متخكد في كيؽيو تحقضق األمغ، لحا فاف كغضخىا بل أف يذعخ باإلحباط الف كل 

األمغ األسخي لو أىسية خاصة ألنو القاعجة األساسية أك بسعشي األمغ االجتساعي فأف االىتساـ 

 باألسخة يعج األمغ اجتساعي.

 (174: ص 2016) الحدشي ،
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ت بسػضػع البحث كالتي عسا سبق شخحو يسكششا تػضيح أىع السحاكر الخئيدة التي جاء وفزالً    

 )مقجمة، مذكمة البحث، أىسية البحث، كأىجاؼ البحث، تداؤالت البحث(.السحػر األول:تتشاكؿ 

: )يتشاكؿ اإلشار الشطخي لمبحث، كالشتائج كالتػصيات كالسقتخحات التي تع  أما السحػر الثاني 

 التػصل إلضيا بالبحث(.  

 مذكمة البحث:

غ القزايا كالسػاضيع التي نالت االىتساـ الػاسع مغ قبل الكتاب ضاىخة الصبلؽ مغ ضستعج     

كالبُحاث كالتخبػيضغ كالسيتسضغ كالسخترضغ  مغ ناحية ، كمغ ناحية أخخي  كما يشتج عشيا مغ هثار 

كانعكاسات كما  يتختب عمضيا مغ السذكبلت كالرعػبات التي ترضب الشػاة األكلي األسخة كيشتج 

دي كاالجتساعي كاألسخي كفقجاف االستقخار كخمق البعس مغ اآلثار الشفدية عشيا غياب األمغ الشف

كاالجتساعية كغضخىا ؛ كعمي ىحا األساس تبضغ بعس الجراسات العمسية كالبحػث أف لطاىخة الصبلؽ 

 ليا تأثضخ كبضخ عمي الشديج االجتساعي لؤلسخة.

الصبلؽ أف قج يكػف حبًل مشاسبًا (، أف 2008بغ عبج ي  صالح بغ سميساندراسة ) وأضيخت     

لكبل الدكجضغ في حالة استفحاؿ السذاكل األسخية في تػاجو صعػبة في االستسخارية بالذكل شبيعي  

إال أف األصل في الدكاج ىػ تحقضق الدكغ السػدة بضغ الدكجضغ إذا غاب ىحا السقرج أصبح 

ل حرشًا همشًا بالشدبة لؤلكالد تؤمغ الصبلؽ ىػ الحل األمثل، أكضحت أيزا الجراسة أف األسخة تذك

 ليع الشسػ األسخي كتجريبيع عمي الدمػكيات مقبػاًل اجتساعيًا.
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(،أف مغ خبلؿ الجراسة السضجانية ىشاؾ عبلقة 2010سشة  ايسغ الذػلجاءت نتائج دراسة ) كسا

ذكبلت األسخية قػية بضغ ثقافة السجتسع كؾيسة معتقجاتو كقشاعاتو كبضغ تدايج ندبة الصبلؽ إذ أف الس

كسا تػصمت الجراسة اتخاذ قخار الصبلؽ يتأثخ العسمية التي يتع بيا  السشذخة في السجتسع ذات شبيعة،

 يتيا مخحمة الخصػبة كبعج الدكاج.اختيار الذخيظ بصبيعة السذكبلت التي تست مػاج

ستقخار (، أف السشاخ األسخي مغ حضث اال 2017سشة ونجغ سسيخةأكجت نتائج دراسة )  حيث   

كالتعاكف األسخي كسيادة ركح الجيسقخاشية كالحػار بضغ أفخاد األسخة كجػد التفاعل االيجابي بضغ أفخاد 

 األسخة ككفاية األسخة في سج حاجات لؤلسخة ىحا يداعج عمي تحقضق األمغ األسخي،

(، بأحج نتائجيا أف مغ ضسغ أىع هثار 2017دالل بشت مدفخ سشةجاءت دراسة) وأيزا     

العشف األسخي عمي األمغ االجتساعي ىػ شمب الدكجة الصبلؽ كتعاشي السخجرات ىخكبًا مغ 

الػاقع، انحخاؼ أخبلقي ، ىخكب األكالد مغ السشدؿ، العشاد كالتسخد، شعػر أفخاد األسخة بالكآبة 

 كالتسخد. 

ايا أف قز 2013سشة  مجيشة بشغازي عمي الرعضج السحمي حضث أشارت أخخ إحرائيات في  أما 

حالة شبلؽ  995الي  2016قزية الصبلؽ كفي خبلؿ عاـ 1794الصبلؽ كصمت إلي أكثخ مغ 

 حالة شبلؽ.  5040بمغ  2017،كفي سشة 

إحرائية  313عجد  2018كسشة  109عجد 2017كسا أشارت إحرائيات الصبلؽ باإلنفاؽ سشة  

 .389عجد 2018كسشة 2عجد  2017الصبلؽ بإحكاـ سشة 
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 767كصمت إلي  2017مذ حضث أشارت حاالت الصبلؽ في شخابمذ سشة أما في مجيشة شخاب

  2017، ككحلظ أثبتت إحرائية سشة 1998إلي مػالضج 1988حالة شبلؽ معطسيع مغ مػالضج 

 . 375الصالق عجد حاالت 

أما الجراسات الدابقة الستعمقة باألمغ األسخي كاألمغ االجتساعي كجاءت نتائج دراسة 

أسفخت  في نتائجو أف ىشاؾ أف مغ أسباب الصبلؽ ىػ سػء االختيار كعجـ ( كالتي 2015)احسج،

الكفاءة بضغ الدكجضغ كالتقرضخ في الحقػؽ كالػاجبات، كسا أثبتت دراسة في نتائجيا اف الصبلؽ 

 يؤدي إلي تفكظ األسخي ، كلو هثار نفدية كاجتساعية عمي األسخة.

% 40.0لجراسة مغ الشداء السعشفات ندبتيغ ( أف مفخدات ا2017حضث أثبتت دراسة )العخجاني  

% حالتيغ عدباء كندبة 21.9% حالتيغ مصمقة كندبة 26.9حالتيغ االجتساعية متدكجة،كندبة 

 % مفرمة.1.9% حالتيغ أرممة كندبة 4.4% حالتيغ معمقة كندبة5.0

مغ ما أثخ الصالق عمي األيسكششا شخحو صياغة مذكمة البحث أال كىي :  ىحا األساسوعمي 

 سع الميبي؟.األسخي في السجت

 في:  أىسية البحثكتكسغ 

 . التأكضج أىسية األمغ األسخي في تػفضخ الحساية كالخعاية  لمفخد كاألسخة كالسجتسع 

 .معخفة دكر الخجمة االجتساعية في مجاؿ رعاية األسخة 

 شاسبة العسل عمي معخفة بعس الرعػبات كالسذكبلت التي تػاجو األسخة ك يجاد الحمػؿ الس

 ليا.
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  في: وتتجمي أىجاف البحث 

 التعخؼ عمي أثخ الصبلؽ عمي األمغ األسخي، كيتفخع مشو أىجاؼ الفخعية كىي: اليجؼ الخئيذ: 

 .الػقػؼ عغ بعس السذكبلت الستختبة عغ ضاىخة الصبلؽ 

 .التعخؼ عغ أىع أسباب الصبلؽ في السجتسع المضبي 

  رعاية األسخة.الػقػؼ عمي دكر الخجمة االجتساعية في مجاؿ 

 : تداؤالت البحث 

 السذكبلت الستختبة عغ ضاىخة الصبلؽ؟  ما 

 اسباب الصبلؽ في السجتسع المضبي؟ ما 

 دكر الخجمة االجتساعية في مجاؿ رعاية األسخة؟  ما 

 التعخيفات والسرصمحات السدتخجمة في البحث:

 تعخيف الصالق اصصالحا:

حات العمـػ االجتساعية: بأنو فدخ رابصة الدكاج أحسج زكي بجكي  الصبلؽ في معجع مرصم يعخف 

لدبب مشرػص عميو قانػنيًا كتختمف األعخاؼ التي تبيح الصبلؽ باختبلؼ السجتسعات كمغ أىع 

األسباب التي تجضد الصبلؽ الدنا كاليجخاف عجة سشػات كالقدػة كالجشػف الحي يخجي شفاؤه، كحق 

ىشاؾ فخؽ بضغ االنفراؿ كالصبلؽ ؛ في الصبلؽ السخأة في شمب الصبلؽ نصاقًا مغ حق الخجل ك 

يكػف الصخفاف أحخارًا في إقامة زكجية ججيجة بضشسا يقترخ االنفراؿ عمي عجـ االتراؿ الجدساني 

 (  115 : ص1977)زكي، كاستقبلؿ كل شخؼ عغ األخخ في السخجع كالسأكل.
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 تعخيف األمغ اصصالحًا:

كيعخؼ احج الباحثضغ اشسئشا الفخد كاألسخة   األمغ في االصصبلح عجـ يتػقع مكخكهيعخف   

يخافػف عغ أمػاليع كديشيع كندميع مغ التعجي  كالسجتسع كعمي أف يحيا حياة شضبة في الجنيا كال

 عمضيا دك كجو حق.

 (   95،ص 1980) عبج الباقي:

مغ  يعخؼ األمغ أيزًا الذعػر بالصسأنضشة الحي تحقق مغ خبلؿ الفخد كالجساعة ككقايتيسا كسا 

 الخخكج مغ القػاعج االجتساعية مغ خبلؿ مسارسة الجكر الػقائي كالعبلجي الكفضل بتحقضق السذاعخ. 

 (   207، ص 1988)رشػاف:

 تعخيف األسخة اصصالحًا:

ىي رابصة اجتساعية مغ زكج كزكجة كأشفاؿ كدكف أشفاؿ أك زكج بسفخده أك مع أشفالو أك  تعخف 

الججكد كاألحفاد كبعس األقارب غمي أف يكػف مذتخكضغ في  زكجة مع أشفاليا كقج تتدع كتذسل

 معيذة كاحجة مع الدكجة أك الدكج أك األشفاؿ.

األسخة إلي نػعضغ نػكية كمستجة فاألسخة الشػكية ىي تمظ الجساعة السكػنة مغ الدكج  وترشف 

التي تتكػف ـ  كالدكجة كأكالدىسا غضخ متدكجضغ الحيغ يؿيسػف في مشدؿ كاحج ، األسخة السستجة ىي

في مشدؿ كاحج  الدكج كالدكجة كأكالدىسا الرغار كسا تزع الستدكجضغ مشيع صغارىع كتؿيع غالباً 

 (   209، ص 1988)رشػاف: أكمشازؿ متجاكرة.
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 أىع األسباب و السذكالت  الستختبة عغ ضاىخة الصالق:

الصبلؽ في أي مجتسع  السذكبلت الشاتجة  عغ الصبلؽ كالستختبة عمي، فارتفاع حاالت تتعجد  

مؤشخ عمى كجػد العجيج مغ السذكبلت األسخية ، كمذكبلت  األبشاء، كيكػف ىشاؾ حاجة  ماسة 

الصبلؽ  كالتعامل معيا كمػاجيتيا ك يجاد الحمػؿ السقتخحة التي تدسح بتجاكز تبعاتيا كالعير 

يسة عمي الدكجضغ السصمقضغ الكخيع األفخاد األسخ السصمق أزكاجيا فممصبلؽ مجسػعة  أثار سمبية ككخ

 عمي ك اآلثار كالسذكبلت لضتأثخ بيا السجتسع ككل في حضث زادت ندب الصبلؽ كارتفعت.

حاكؿ العجيج مغ الجراسات سػاء العخبية أك حتى األجشبية عسل حرخ ألىع مذكبلت الصبلؽ  وقج

الستختبة عمى  كالسذكبلت  التي يعاني مشيا السصمقػف ، أك أسخىع كيسكغ حرخ تمظ السذكبلت

الصبلؽ في السذكبلت التالية:) السذكبلت الشفدية ، السذكبلت االقترادية ، السذكبلت األسخية ، 

السذكبلت الحزانة ، السذكبلت الشفقة، مذكبلت تػفخ السدكغ ، مذكبلت العسل ، مذكمة عجيػ 

االقترادي لمسصمقة تػفخ أكراؽ الثبػتية مذكمة عجػ إثبات كاقعة الصبلؽ في السحكسة  الشفدي ك 

 نتيجة لمصبلؽ مجة التقاضي(:

 :السذكالت الشفدية .1

الصبلؽ أحج أسباب  كقػع  السصمقضغ سػاء كانػا  رجااًل أك نداء األمخاض الشفدية كتأثضخىا  يعج 

 كذلظ كشتيجة لمتغضخ الجحري في الحياة الصبيعية كاالنفراؿ كما يتخكو  مغ تأثضخ عمي الجشدضغ.

ر السذكبلت  الشفدية  تكػف مبلمحيا عمى السخأة كذلظ بدبب تجاخل عػامل أخخي كانت اآلثا وان 

متعجدة مشيا ما يعػد لصبيعة تخبية السخأة الشفدية كحداسضتيا الذجيجة اتجاه األزمات ، كمشيا يعػد 
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لمسجتسع كنطختو لمسصمقة ، كما يحسميا إياه مشيا مغ عبء كمدؤكلية  كبضخة  في فذل عبلقتيا 

 ة.الدكجي

أف  اعتساد السخأة عمى الخجل في تػفضخ سبل الحياة سبب لذعػرىا مغ القمق الشفدي لػياب  كسا 

مرجر األماف  بالشدبة  ليا أيزا في حالة كجػد حالة الصبلؽ  مع كجػد األشفاؿ ككانت ىي 

اتق السدئػلة عشيع ؛ ككانت ىي السدئػلة عشيا فاف الخػؼ ذلظ سيكػف أحج األعباء السمقاة عمي ع

السخأة خرػصًا إف لع تكغ معجة لتحسل السدؤكليات سبب لتغضخ أدكارىا ككضائفيا االجتساعية ، 

كىحا سيراحبو في كثضخ مغ األحياف أزمات نفدية ك حباط لخػفيا مغ تأثضخ ىحه األدكار الججيجة 

نفدية عمي حياتيا ؛ فالصبلؽ في حج ذاتو يعج أزمة نفدية ، فقج يكػف سببًا لئلصابة بأمخاض 

 (  59:ص  2015)  أحسج،ة مثل القمق كاالكتئاب ك التػتخ.متشػع

 السذكالت االقترادية: .2

السذكبلت االقترادية مغ ابخز السذكبلت الشاتجة عغ الصبلؽ خرػصا عمي السخأة التي   لعل     

حاؿ  في الغالب تكػف معتسجة عمي الدكج في الشفقة، كالصبلؽ يعشي غياب ىحه الشفقة، كبالتالي في

لع يكغ ىشاؾ مرجر دخل أخخ، يجعميا عخضو لمعػز كالحاجة ، الػضع يكػف أشج تأزمًا ، في 

حاؿ أيزا تػقف الرخؼ عمي األشفاؿ ، فكثضخ مغ السصمقات يكغ عخضة لمعػز كالفاقة 

االقترادية بعج الصبلؽ بدبب تػقف الشفقة الدكجية التي كانت تحرل عمضيا الدكجة في ذمة الدكج 

 لي فأف ندبة كبضخة مغ السصمقات يربحغ ضسغ الفئات الفقضخة في السجتسع.، بالتا
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 السذكالت األسخية: .3

نطخة السجتسع لمسصمقة فضيا نػع مغ الدمبية كحتي الػصسة االجتساعية كحتي لػ كانت  تطل      

جكث كسا أف الصبلؽ سبب الخئيذ لح ضحية  الخجل فكثضخ مغ األسخ تذجد معاممة األبشاء السصمقة،

التفكظ األسخي التي تعج نػاة السجتسع الدميع كبفقجىا يفقج السجتسع جدا مغ مكػناتو مسا يكػف لو 

تأثضخ عمي بشاء السجتسع ككل كسبلمة تخكضبو؛ فانتذار الصبلؽ مختبط بانتذار مذكبلت األسخية 

سخية كفقجاف كالسجتسعية الكثضخة مشيا انحخاؼ األبشاء ضعف تحرضميع الجراسي غياب الخقابة األ

 األماف األسخي كغضخ ذلظ.

 مذكالت الحزانة: .4

مذكبلت الحزانة مغ أبخز مذكبلت الصبلؽ في السجتسع فقج يدتغل أحج السصمقضغ تعج     

)الدكج/الدكجة( كاقعة الصبلؽ لحخماف أحج شخفي العبلقة مغ رؤية أشفالو ؛ كىحه تعج مذكمة كبضخة 

نيع مغ أحج الػالجيغ ، كيتختب عمي ذلظ حجكث العجيج مغ يكػف ضحضتيا األشفاؿ فيع يعانػف حخما

السذكبلت الشفدية ؛كسا أف مدالة الحزانة تؤخح ذريعة كثضخ مغ األحياف فشجج يتشازؿ عغ حقو في 

حزانة أبشائو ليذ مغ باب عصفو عمضيع بأف يخبػا في كشف األميات بل مغ اجل الزغط عمي 

 باف يتشازلغ عغ حقيغ في الشفقة.األميات بل مغ اجل الزغط عمي األميات 

 مذكالت الشفقة: .5

ججاؿ ؼيو إال أف ىشاؾ مذكبلت  الخغع مغ أف الشفقة حق شخعي في ماؿ األب ألبشائو ال عمي    

كتعج مذكمة عجـ الشفقة عمي األبشاء مغ أكثخ السذكبلت التي تعج بيا السحاكع في إشار  متعمقة بو،
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شفقة إيجاد حمػؿ ناجحة لمتعامل معيا كحميا بحضث تأخح معشاىا القزايا األسخية ؛ كتتصمب مذكمة ال

الذخعي مغ حضث كػنيا حق األبشاء في أمػاؿ األب لتػفضخ السعيذة الكخيسة ليع، باإلضافة مذكمة 

مذكمة عجـ تػفخ األكراؽ الثبػتية ،مذكمة عجـ  عجـ تػفضخ الدكغ مذكبلت عجـ تػفخ فخص العسل،

لمسصمقة نتيجة لصػؿ مجة لسحكسة ،كاإلنياؾ الشفدي كاالقترادي أثبات كاقعة الصبلؽ  في ا

 (2015:  59)أحسج،ص التقاضي.

 آثار  واسباب الصالق عمي األمغ األسخي:

 . اختالل عسمية االنزباط  :1

يحرل الشداع بضغ الػالجيغ ، فإنو يؤثخ عمى انزباط األشفاؿ كعجـ اكتخاثيع بأكامخ الػالجيغ، عشجما  

إساءة كبضخة لمدكجضغ ، كثسة خصخ هخخ ييجد األسخة أيزا أال كىػ انقداميا إلى كتعتبخ ىحه 

معدكخيغ أك صفضغ ؛ حضث سضتبشى كل شفل مػقفًا معضشا ؼيكػف إلى جانب أمو أك أبيو، كيجافع عشو 

 مغ الػالجيغ . ، كىحا ليذ في صالح أي

 . إساءة الطغ بالػالجيغ :2

الذقاؽ كلجيو أدلة قػية ككثضخة، إال أف الصفل يحسل ترػرًا  يكػف أحج الػالجيغ محقا في ىحا قج 

مختمفًا عغ ىحا السػضػع ، فضشطخ نطخة خاصة تقـػ عمى إدراكو كتفكضخه فضجيغ مثبًل شخفًا معضشًا ؛ 

كقج يمجأ األب لئلساءة إلى األـ كيحاكؿ إقشاع الصفل بأنو عمى حق في ذلظ الشداع، لكغ ىحا ال 

بػجية نطخ أبيو رغع سكػتو الطاىخي ؛ بل سيعتبخ األب محنبًا ؼيديء الطغ  يعشي أف الصفل سيقبل
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بو بسجخد أف يذاىج بكاء أمة كتػددىا إليو كسا أف كالءه يتذتت بضغ األب كاألـ، كدائسا يتجو إلى 

 صف الصخؼ الحي يخاه األضعف كالحي عادة ما يكػف األـ.

 . تػقف عسمية الشسػ : 3

السجتسعات الغخبية إلى أف نداع الػالجيغ في محيط األسخة يؤدي إلى بعس الجراسات في  أشارت

تػقف عسمية نسػ الصفل كضيػر مذاكل ججيجة في ىحا السجاؿ ،كقج تقل شيية الصفل لمصعاـ ، أك 

يحرل تباشؤ في عسمية اليزع بدبب حجكث خمل في إفخازات بعس الغجد ، كىحا كمو بدبب 

نداع الػالجيغ أيزا في حاؿ مخض الصفل إلى تباشؤ عسمية كيؤدي  شعػر الصفل بالغع كالحدف،

شفائو كاستعادتو لرحتو كسبلمتو، أك قج يؤدي إلى السزاعفة ؛ كمغ القػاعج الستفق عمضيا اآلف أف 

أكؿ أساس لرحة الشفذ إنسا يدتسج مغ العبلقة الحارة الػثيقة الجائسة التي تخبط الصفل بأمو ، أك 

سة ، كاف أي حالة تحـخ الصفل مغ حشاف األـ تطيخ هثاره في تعصضل مغ يقـػ مقاميا برفة دائ

 ؤدي إلى اضصخاب الشسػ الشفدي.  الشسػ الجدسي كالحىشي ، كاالجتساعي مسا ي

 (44،ص2000فيسي: ) 

 . الدمػك االجتساعي السشحخف:4

اجتساعيًا  نداع الػالجيغ كعجـ تػافقيسا ؛ إلى تسيضج األجػاء ؛ ألف يدمظ الصفل سمػكاً  يؤدي   

مشحخفًا فضمجأ إلى الجخيسة كقج أراد اإلسبلـ مغ الدكجضغ معالجة خبلفاتيسا قبل الػصػؿ إلى الصبلؽ 

الحي ىػ أبغس الحبلؿ إلى ي، فخّكد عمى أف يكػف أساس العبلقة الدكجية مبشيًا عمى السػدة 

َكِ ْف ِخْفُتْع ِشَقاَؽ ػلو تعالى: كالخحسة، كاألمغ كالدكضشة، كىػ السشاخ السثالي لتشذئة األكالد ، لق
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ِإفَّ ّللاََّ َكاَف َعِميًسا  َبْضِشِيَسا َفاْبَعُثػا َحَكًسا ِمْغ أَْىِمِو َكَحَكًسا ِمْغ أَْىِمَيا ِإْف ُيِخيَجا ِإْصبَلًحا ُيَػفِِّق ّللاَُّ َبْضَشُيَسا

 . صجؽ ي العطيع.  َخِبضًخا

 . تحصيع السعشػيات : 5

إلى تحصيع معشػيات األكالد كيتجحر في نفػسيع حاالت القمق كاالضصخاب ، ؼيراب الشداع  يؤدي 

 األشفاؿ بعجة أمػر ؛ مشيا بالتذشج كعقجة االنصػاء كنطخة الدخط لسا حػليع .  

 عجم شعػر األشفال باألمان : .6

خىا الػقت الحي تكػف ؼيو الحاجة لمذعػر باألمغ مغ أىع الحاجات الشفدية التي يشبغي تػفض في

لمصفل نجج أف الخبلفات الدكجية تتعارض مع إشباع ىحه الحاجة فالصفل نتيجة لمخبلفات سيفقج مغ 

يخعاه كييتع بو ، كيدداد أثخ ذلظ عشجما يعي الصفل التخكضبة االجتساعية لؤلسخة ، كضخكرة كجػد 

 األبػيغ.

   : تذػيو صػرة األبػيغ أو أحجىسا عشج الصفل .7

يؤذي الصفل كيذػه الرػرة التي يحسميا عشو ؛ مسا يجعل ليا هثارا سمبية الذجار بضغ الػالجيغ  إن

 عمى حياتو.

 . اختالف نسػ الذخرية :8

حجكث الذقاؽ بضغ الدكجضغ يربح إىساؿ لصاقة الصفل ، كالجمدات العائمية كعجـ تػفخ مذاعخ  عشج

 الجؼء كاالحتخاـ لجى الصفل.
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 . فقجان الذيية :9

الدكجضغ فاف ىحه الشداعات التي تحرل أماـ األشفاؿ تؤدي إلى فقجانيع  لحجكث الشداع بضغ نطخا

لذيضتيع ، فبل يجػز أف يحـخ الصفل مغ كجبة ، فاف الغحاء يمعب دكرا ىاما في نسػ الصفل ك مجاد 

 جدسو بالصاقة ، كيداعج عمى إصبلح الخبليا التالفة ك عادة بشائيا.

 . ضعف الثقة في الشفذ :10

ة لزعف الخكح االستقبللية عشج الصفل ، كالذعػر بالعجد كالشقز الحي يتػلج عشجه ىحا نتيج يشذأ

نتيجة الشداع األسخي ؛حضث يخى أف جسيع أفعالو تدضخ بذكل خاشئ ، كيخى أنو أقل مغ اآلخخيغ ، 

 محبػب مغ قبميع . كأنو غضخ

 بية األبشاء وتسخدىع في السشدل :زيادة عر .10

كاالكتئاب عشجما يكػف الصفل ضحية اآلباء الحيغ تداُء تفخض الحدف  االنفراالتكل  إن

  معاممتيع، كيشغمق عمى نفدو في االكتئاب، كيربح مشحخؼ كعجكاني.

 : . بقاء األبشاء األكبخ سشًا ، خارج السشدل ألشػل وقت مسكغ12

ى استسخار الخبلفات الدكجية بضغ الدكجضغ  كشبلقيسا  يجعل األشفاؿ كخرػصا السخاىقضغ إل إن 

محاكلة قزاء أكبخ كقت مسكغ خارج البضت حتى ال يعػدكا إلى األجػاء الخبلؼية السذحػنة ، كىحا 

 قج يجفعيع إلى مخافقة أصحاب الدػء كتعمع العادات الدضئة في ضل انعجاـ مخاؾبة الػالجيغ .    

 (46،ص2000فيسي: ) 
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 مقػمات األمغ األسخي:

أعطع نعع ي سبحانو كتعالى عمى اإلنداف، في ضميا  ىي لبشة السجتسع الخاشج، كىي مغ األسخة

تمتقي الشفػس عمى السػدة كالخحسة كالدكغ، كالصيخ، كالعفاؼ، ككخيع العير، كاألنذ، كالدتخ، كفى 

 كشف األسخة يشذأ األشفاؿ كيتخعخعػف عمى كخيع الؿيع كاآلداب. 

ج األفخاد بذعػر االنتساء ككخيع ضل األسخة تختبط الشفػس، كتتآلف القمػب كاألفئجة، كيدع وفى 

 الػشائج. 

كفى ضل ىحه الخكابط الستساسكة كالبضػت الصاىخة تشسػ الخراؿ الكخيسة كيشذأ الخجاؿ الحيغ  

يؤتسشػف عمى أعطع األمانات، كتتخبى الشداء ؼيقسغ عمى أعخؽ األصػؿ في تكػيغ مجارس 

 لؤلجياؿ.

حداف الخجل لدكجو، كحدغ عذختيا ك نرافيا جاءت الشرػص في القخهف كالدشة تحث عمى إكسا  

َكَعاِشُخكُىغَّ ِباْلَسْعُخكِؼ َفِإف َكِخْىُتُسػُىغَّ َفَعَدى َأف َتْكَخُىػْا َشْضئًا َكَيْجَعَل ّللّاُ ِؼيِو َخْضخًا قاؿ تعالى: 

 .19سػرة الشداء اآلية َكِثضخاً 

ية حتى يخاجع اإلنداف نفدو كىحه المسدة ترل الشفذ باهلل، كتيّجئ مغ فػرة الغزب        كالكخـا

في ىجكء، كحتى ال تكػف العبلقة الدكجية ريذة في ميب الخيح فيي مخبػشة العخى بالعخكة الػثقى 

 (12-9:ص2006)التخابي، مخ ي جل شأنو كىي أكثق العخى.بأ

ائده األسخة مرجر التشذئة االجتساعية األساسي دكافعو الخئيدة كيمبي حاجاتو األساسية كغخ  

الصبيعية ،كتيجأ عػاشفو السختمفة كعػاشف األبػة كاألمػمة كاألخػة كالسذاركات الػججانية مثل 



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

163 

التعاشف كالتخاحع كالتػاد كالتػاصل االجتساعي ،كسا لؤلسخة عجة كضائف اجتساعية جػىخية تتجاخل 

البضػلػجية كالتشطيسية كتتفاعل مع أبشية السجتسع مشيا الػضيفة ك الثقاؼية كاالقترادية كاالجتساعية ك 

كالعسل عمي تحقضق الزبط االجتساعي كتقشضغ الدمػؾ في حجكد السعايضخ الدائجة كالسقبػلة في 

السجتسع  كيعج السقخ السعيذي اآلمغ مغ أركاف األسخة األساسية حضث يسكشيا مغ تحقضق كضائفيا 

ذئة االجتساعية األساسي كالحفان عمي بقائيا كجسع شسميا ك عاشتيا كاألمغ األسخي مرجر لمتش

كىي مرجر العادات كالتقالضج كقػاعج الدمػؾ كاآلداب العامة كمغ مقػمات األمغ األسخي الحفان 

عمي البشاء االجتساعي باعتباره األساس في االستقخار االجتساعي كتحقضق الحقػؽ كالػاجبات لؤلفخاد 

 (263- 262: ص 2012األسخة.      )سالع ،

 االجتساعية في دعع األمغ األسخي: مةثالثًا /دور الخج

 اواًل/ دور شخيقة خجمة الفخد في دعع األمغ األسخي:

شخيقة خجمة الفخد في تقجيع السعػنة اإلندانية  كالجعع السعشػي كاالجتساعي في السجاؿ  تديع      

كانت  األسخي تستاز ببادئ األمخ بالصابع الفخدي ككحلظ أف الجيػد كالخجمات التي تقجـ لؤلسخ

عمي ىضئة عسميات إرشادية كتػعية اجتساعية لسداعجة أفخاد األسخة ، كالعسل عمي حل السذكبلت 

الفخدية التي تػاجو  ،مسا الشظ ؼيو تمظ الرفات كالسسضدات تشصبق عمي  شبيعة دكر الخجمة 

تساعي االجتساعية في مجاؿ الجعع األسخي كمسا تزسشو مغ إسيامات في تقجيع الجعع الشفدي كاالج

  لؤلسخة كالعسل عمي كضع  ك يجاد الحمػؿ لمسذكبلت التي تػاجو بعس األسخ.

 (5،ص1987)غبارى:
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كىحا مسا أسيع كساعج عمي ضيػر في إبخار كضيػر شخيقة خجمة الفخد  كالتي ركدت كل أىجافيا 

بلتيع الفخدية عغ السداعجة الحاتية كتقجيع الخجمات الفخدية كاإلندانية كالعسل مع األفخاد في حل مذك

بعج دراستيا كتذخيريا كعبلجيا بضئيًا كذاتيًا كأيزًا كاف لطيػر ىحه الصخيقة العجيج مغ الحخكات 

االجتساعية كػضيفة سضج اإلحداف كالسسخضة الدائخة كغضخىا مسا أدي إلي إثخاء جانبًا كبضخًا في 

 بذكل خاص.بجايات ضيػر ميشة الخجمة االجتساعية بذكل عاـ كشخيقة خجمة الفخد 

 (9،ص 1991)أحسج:

 دور خجمة الجساعة في دعع األمغ األسخي:   ثانيًا/

دكر خجمة الجساعة في مجاؿ رعاية األسخة في السحافطة عمي األسخة باعتبار أنيا يكسغ      

جساعة متساسكة  كاليجؼ الكامغ كراء ضيػرىا كىػ مداعجة أفخاد األسخة في تعجيل األنساط 

ذكبلت كتقجيع الجعع الشفدي كاالجتساعي كتػفضخ األمغ كاالستقخار ؛كمغ ىحا الدمػكية كعبلج م

السشطػر فاف خجمة الجساعة األسخية تيجؼ إلى تحقضق السداعجة اليادفة لؤلفخاد كالجساعات 

كالسجتسعات كاكتداب السيارات كالعسل عمي تعجيل كتغضضخ بعس االتجاىات كمسارسة الحياة 

خص لؤلفخاد كتشسية القجرات كتذجيعيع عمي السذاركة التصػعية كمغ ىحا الجيسقخاشية ك تاحة الف

  السشصمق يسكغ إبخاز كبمػرة دكر اختراصي خجمة الجساعة.

 (   175، ص 2003)  السعاشي:   

إف السجتسع اإلنداني نديج متذابظ مغ العبلقات االجتساعية كالحاجات الزخكرية فأف  وحيث     

كل عؿبة أماـ الفخد كالسيسا كاف تصػر الحياة مغ البديط السعقج أدى إلى إشباع تمظ الحاجات كيذ



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

165 

حجكث السذكبلت الفخدية كىػ األمخ الحي حتع ضيػر  أىسية الجعع األسخي في شخيقة العسل مع 

 األفخاد كتقجـ الخجمات لكافة األسخ.

جعع الحي يدعي ىحا يطيخ دكر اخرائي خجمة الجساعة في السجاؿ األسخي كتقجيع ال ضسغ      

دكمًا في إحجاث التغضضخ االجتساعي لؤلسخ كتقجيع األمغ األسخي كمعالجة كافة السذكبلت األسخية 

،كعمي االختراصي أيزًا أف يمع بكل معارؼ السيشة لكي تكػف لجيو دراية عمي السيارة الفشية 

ادًا ميشيًا الجتساعضضغ إعجالستكاممة لمسيشة، كىحا يكسغ في السسارسة السيشية ك عجاد االختراصضضغ ا

 ( 9_8ص  1984)  عثساف: كفقًا لذخكط السيشة.

 .دور  شخيقة تشطيع السجتسع في دعع األمغ األسخي:  3

شخيقة تشطيع السجتسع  في مجاؿ األمغ األسخي قائسة عمي عجة اعتبارات تكاد أساسية  أن      

كالتكافل كالتشدضق بضغ أفخاد السجتسع لكي  لجي الفخد في السجتسع كتسثل ىحه االعتبارات في التعاكف 

يتسكشػا مغ تحقضق التشسية الذاممة ككحلظ ضخكرية كجػد مبادئ لدضخ تشطيع السجتسع ؛كىحا يتصمب 

مجسػعة مغ الخصط التشسػية لخسع الدياسة االجتساعية اليادفة نحػ الشيػض كالتصمع إلي مدتػي 

ػعية بضغ األىالي كالحكػمة في إعجاد كتشفضح البخامج عالي لجي األفخاد إلضافة إلي السذاركة التص

 ى كتحدضغ نػعية الحياة.الخفاه كالخفع مغ السدتػي السعيذالتشسػية كتحقضق 

كالخجمة االجتساعية فيي تكػف أكثخ ضخكرة بالشدبة لمعسل بالسجتسع مغ خبلؿ شخيق تشطيع       

دتػجب االعتخاؼ بأف شخيقة تشطيع السجتسع ككسا أسمفشا الحكخ ي السجتسع في مجاؿ رعاية األسخة،

في مجاؿ رعاية األسخة تيجؼ إلي إحجاث التغضخ االجتساعي كالشقمة الشػعية، كىحا ال يسكغ أف 
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يتحقق إال مغ خبلؿ تعاكف األسخ مع مكاتب االستذارات األسخية  في السجتسعات كالسؤسدات 

تساعي الحي يدعى إلي خمق الجػ األسخي الخضخية كمغ جانب أخخ ندتصيع إبخاز دكر السشطع االج

لمتشسية االجتساعية بضغ األسخ، حتى يتسكغ السشطع مغ تحقضق أىجافو الؿيادية عمي أساس الػاقع 

   ( 278،ص  2005)خاشخ ،التفاعل بضغ السذاركة الحاتية.  كمحتػي 

 جتساعية تقجيع الخجمات األسخية:دور مكاتب اإلرشاد األسخي واالستذارات اال

دكر مكاتب اإلرشاد األسخي في تقجيع الخجمات كالسداعجات اإلندانية كذلظ في العسل عمي يكسغ  

مداعجة األسخ التي تػاجو مذكبلت فعمية كتيضئة الجػ العائمي الدميع الحي ييضئ لؤلبشاء تشذئة 

امل التي سػية بسا يتشاسب مع ضخكفيا كاإلمكانات السييأة ليا كذلظ مغ خبلؿ كقاية األسخة مغ العػ 

تؤثخ عمي استقخارىا سػاء كانت خاصة باألفكار كالؿيع الستعمقة بتفيع األسذ العبلقة الدكجية 

كمذكبلتيا كالحفان عمي األمغ االجتساعي الحي يختبط بتحقضق رغبات أفخاد األسخة في تعديد الػحجة 

 االجتساعية.

ة لؤلفخاد كاألسخ في بضئتيع الصبيعية إلي ذلظ العسل عمي تػفضخ الخعاية االجتساعيوباإلضافة       

مغ خبلؿ تذجيع كدعع األسخة البجيمة كتػفضخ فخص التأمضشات كفخص التعميع كالسدكغ الرحي 

كالخعاية التأىضمية كتػفضخ مؤسدات خجمية لتػفضخ الخعاية االجتساعية الذاممة كنذخ خجمات تشطيع 

السخأة كتذجيع مذاركتيا في الحياة العامة األسخة كاالرتقاء بخجمات صحة األسخة مع رفع مكانة 

كالتػعية االجتساعية كالػعي بحقائق الحياة األسخية الدميسة كىحا يعشي أف ضسغ أىع أىجاؼ مكاتب 

اإلرشاد األسخي أحجاث التأثضخ في ندق األسخة مغ خبلؿ تػفضخ خجمات الخعاية االجتساعية األسخية 
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يق الخجمات االجتساعية كالسداعجات اإلندانية إلي إقخار برػرة مباشخة أك غضخ مباشخة كييجؼ تدػ 

 حق األسخة في اختبار العجد السشاسب مغ األشفاؿ .

 يا:قجيسالخجمات األسخية التي يسكغ ت ومغ أمثمة 

 .خجمات مخاكد تشطيع األسخة 

 .خجمات مخاكد رعاية األمػمة كالصفػلة 

 .خجمات مذخكعات السخأة الخيؽية كالعاممة كالسشتجة 

 .خجمات التعميع كمحػ االمية 

 .خجمات التجريب في مجاؿ رعاية االسخة 

 كاالستذارات االسخية. وخجمات التجريب في مجاؿ التػجي 

 .خجمات مكاتب تدػية الشداعات االسخية 

 .خجمات االنجية الشدائية 

 .خجمات الزساف االجتساعي 

 خجمات مكاتب فحز السقبمضغ عمي الدكاج 

 .خجمات كحجات شب األسخة 

 (98 – 96: ص 2013)ابػالسعاشي ،
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 اإلجخاءات السشيجية لمبحث:

 : نػع البحث 

يعتبخ ىحا البحث مغ البحػث السضجانية العتساده عمى استسارة االستبياف في جسع السعمػمات  

كالبيانات مغ عضشة البحث كتصمب ذلظ مغ الباحثتاف  أف تقػما بسقابمة أفخاد العضشة في أمكاف 

 ائيع االستسارة في حجكد السجاؿ السكاني لمبحث.تػاججىع  كاعص

 : مشيج البحث 

اعتسجت الباحثتاف عمى السشيج الػصفي باستخجاـ االستبياف حضث يعتبخ كاحجا مغ األدكات  

األساسية في البحػث كالجراسات الػصؽية، )كتقـػ البحػث الػصؽية عمى كصف ما ىػ كائغ مغ 

 ار، العسميات، االتجاىات(. الطخكؼ،السسارسات كالسعتقجات،كاألدك 

  : مجتسع البحث 

كتسثمت عضشة البحث الحالي في  ىػ مجسػع الػحجات التي نخيج الحرػؿ عمى بيانات مشيا

حالة   376السحكسة الجدئية   شارع الخشضج حضث بمغت احرائية بعجد حاالت الصبلؽ 

 شبلؽ .

 :لة عغ شخيق تػزيع استسارة حا 30تع اخج عضشة عذػائية بديصة بمغت عجدىا  عيشة البحث

 االستبياف عمضيع .

 : مجاالت البحث 

 *السجاؿ البذخي: كيتسثل السجاؿ البذخي في ىحا البحث في عجد حاالت الصبلؽ     
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*السجاؿ السكاني: السحكسة الجدئية  شارع الخشضج  شخابمذ ك تحجيج السجاؿ السكاني      

 في  مجيشة  شخابمذ.

 2019*السجال الدماني:     

 : أداة جسع البيانات 

رأت الباحثتاف أف تكػف "استسارة االستبياف"ىي كسضمة جسع السعمػمات عغ شخيق تػزيع عمى افخاد  

 العضشة داخل السحكسة .

 : األساليب اإلحرائية لتحميل البيانات 

االستبياف  الججاكؿ التكخارية كالشدب السئػية لتفخيغ كتحمضل البيانات الستعمقة باستسارة  ستخجمتا  

 الخاصة بالبحث كقج تع استخجاـ قانػف التكخار الشدبي التالي.

 تفخيغ وتبػيب وتحميل البيانات

 أوال: الخرائز الذخرية لسفخدات عيشة البحث :

 ( يػضح تػزيع أفخاد العيشة حدب الشػع1الججول )

 

 

 

 

 

 %100الشدبة  التكخار الشػع

 %53.33 16 ذكخ

 %46.66 14 أنثى

 %100 30 السجسػع.
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%( ، 53.33( أف عجد أفخاد عضشة البحث مغ الحكػر بمغت ندبتيا )1يتبضغ مغ الججكؿ رقع )     

%( ،كىحا يفدخ لصبيعة اؾباؿ االناث لصمب 46.66مغ عضشة البحث كانت ) اإلناثبضشسا ندبة 

 ل معيا .الجعع كاالستذارة االجتساعية أكثخ مغ الخجاؿ كاالؾباؿ عمى ممئ االستسارة كالتفاع

 ( يػضح تػزيع أفخاد العيشة حدب العسخ2الججول )

 

  

 

 

 

 

 

%(   مغ 60( يتبضغ لشا أنو  تػزيع العضشة حدب العسخ جاءت بشدبة )2) مغ خبلؿ الججكؿ رقع    

(،   بضشسا جاءت األعسار مغ 35_25%(   كانت لؤلعسار مغ) 13أكثخ ، بضشسا ندبة )ف 45عسخ 

%(، كىحا يفدخ لشا رغع كجػد فارؽ بضغ درجة التأثضخ عشجما يكػف الفخؽ بضغ 7( بشدبة )18-20)

سشػات كمغ خبلؿ مبلحطة في السجتسع المضبي نجج أف  10الدكجضغ في األعسار كبضخ، أكبخ مغ 

سشػات ، اف كجػد  10بلؽ كبضخة بضغ مغ يفػؽ فارؽ العسخ بضغ الدكجضغ أكثخ مغ ىشاؾ حاالت ش

 %100الشدبة  التكخار العسخ

18_20 2 7% 

25_35 4 13% 

35_45 6 20% 

 %60 18 _فأكثخ45

 %100 30 السجسػع
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حػار بضغ الدكجضغ كالتفاىع بضشيسا لو عبلقة بالعسخ، ككحلظ فاف العسخ يحجد العسمية التي يتع بيا 

 اختيار الذخيظ كشبيعة مخحمة الخصػبة كبعج الدكاج.

 ػى التعميسي( يػضح تػزيع أفخاد العيشة حدب السدت3الججول )

 %100الشدبة  التكخار السدتػى التعميسي

 %13 4 ُأمي

 %10 3 ابتجائي

 %10 3 إعجادي

 %27 8 ثانػي 

 %40 12 جامعي

 %100 30 السجسػع

 

%( لمسدتػى 40( نبلحظ اف تػزيع أفخاد عضشة البحث جاء كالتالي )3مغ خبلؿ الججكؿ )    

%( لسدتػى ُأِمي ، كىحا قج 13يع الثانػي كندبتو )%( لمتعم27التعميسي الجامعي كجاء ندبتو )

فػجػد فخؽ كبضخ في ىػ الحي يدبب الصبلقيفدخ أنو أحيانا قج يكػف السدتػى الحي لمدكجضغ 

السدتػى التعميسي قج يؤدي الى ضيػر مذكبلت في التػافق االجتساعي كمغ ثع العدلة كالصبلؽ ، 

دي الى ضيػر أسباب لصبلقيسا ، كىحا قج يفدخ لشا ففقجاف السعخفة بُأمػر كمدؤكليات كل شخؼ يؤ 

ككحلظ دراسة 1998-1988بضغ مػالضج  2017ارتفاع مؤشخات الصبلؽ في مجيشة شخابمذ لدشة 
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( التي تؤكج عمى أف عجـ معخفة الحقػؽ كالػاجبات ىػ أحج أسباب الصبلؽ في 2015)أحسج،

بسؿياس الػعي كاالدراؾ لحقػؽ السجتسع ، فالسدتػى التعميسي ليذ بسؿياس الذيادة كلكغ 

كمدؤكليات الستختبة عمى الدكاج كااللتداـ مغ قبل الصخفضغ ، ككحلظ فديعخض الدكجة الى سػء 

%(مغ الشداء 40( ُكجج أف ندبة )2017السعاممة كالتعشي  ، فسغ خبلؿ دراسة )الفخجاني 

 ات ىغ متدكجات.السعشف

 االقامة أفخاد العيشة حدب مكان ( يػضح تػزيع3الججول )

 %100الشدبة  التكخار مكان اإلقامة

داخل مجيشة 

 شخابمذ
23 77% 

خارج مجيشة 

 شخابمذ
7 23% 

 %100 30 السجسػع

 

( يتبضغ لشا أف ندبة أفخاد العضشة مسغ ىع مغ داخل مجيشة شخابمذ كانت 3مغ خبلؿ الججكؿ )      

%( كقج يفدخ 23ة شخابمذ بشدبة )%( ، بضشسا كانت ندبة أفخاد العضشة مغ خارج مجيش77بشدبة )

كيتبعػف قزاياىع مغ خبلؿ محكسة شخابمذ  فيذلظ لصبيعة اختيار عضشة البحث كىي مغ السؿيسضغ 
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الجدئية بذارع الخشضج ، كىشاؾ مغ الحاالت ما قج تمجأ ألسختيا داخل مجيشة شخابمذ رغع كػنيا تؿيع 

 في مجيشة أخخى .

 نػع الدكغة حدب ( يػضح تػزيع أفخاد العيش5الججول )

 %100الشدبة  التكخار نػع الدكغ

 %43 14 مشدؿ

 %7 2 شقة

 %30 9 ؼيبل

 %20 6 إيجار

 %100 30 السجسػع

( أف ندبة أفخاد العضشة المحيغ يؿيسػف في مشدؿ ىي بشدبة 5يتبضغ لشا مغ خبلؿ الججكؿ )    

ع ايجار ، كجاءت نػع %(مغ افخاد العضشة كانت مسغ ىع مدكشي20%(،ككحلظ فإف ندبة )43)

متغضخا ذات أىسية بالشدبة  باعتباره%( كمغ خبلؿ ذلظ يتزح لشا أف الدكغ 30الدكغ ؼيبل بشدبة )

الستقخار االسخة كتحقضق األمغ األسخي، فالسشاخ األسخي يؤثخ في تكػيغ شخرية الصفل بصخيقة 

ألسخة البج مغ تػفخ السدكغ  ايجابية أك العكذ ، كحلظ فإف حتى تتػفخ الحساية كالخعاية ألفخاد ا

الخاص بيا الحي يزسغ خرػصية افخاد االسخة كيذبع احتياجاتيع الشفدية مغ األماف كاالستقبللية 

كالتفاعل االجتساعي الدميع كحلظ فإف الدكغ السذتخؾ مع الدكجضغ مع اسخة أحجىسا ، كقج يؤدي 

 جكث خبلفات زكجية حادة تؤديإلى حذلظ لطيػر العجيج مغ السذكبلت االجتساعية التي نؤدي 
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( التي تؤكج عمى أف االستقخار 2017إلى الصبلؽ أحيانا ، كىحا ما تؤكجه دراسة )كنجغ سسضخة سشة 

 األسخي مغ حضث تػفخ الدكغ يداعج عمى تحقضق األمغ األسخي في السجتسع.

 ( يػضح تػزيع أفخاد العيشة حدب الػضع االقترادي6الججول )

 

 

 

 

         

ك يتبضغ لشا اف تػزيع أفخاد العضشة  ( يػضح تػزيع أفخاد العضشة حدب  الػضع االقترادي6الججكؿ )

لمفئة الحيغ ال %( بالشدبة 20%( مسغ يتقاضػف مختب شيخي ، كجاءت بشدبة)80جاء بشدبة ) 

يتفاضػف مختب شيخي ،فاف السبلحظ ليحه الشدبة يدتشتج اف الػضع االقترادي قج يؤدي لمصبلؽ 

كيكػف أحج أسبابو الخئيدية عشجما يكػف سقف تػقعات )الدكجة كاالبشاء( أكبخ مغ امكانية الدكج 

د شفل معاؽ( عشجما يكػف السختب محجكد مقارنة باالحتياجات كالطخكؼ الصارئة )السخض كجػ 

فالفقخ ىشا قج يؤدي الى ضيػر السذكبلت االجتساعية كعجـ اشباع االحتياجات التي تؤدي الى عجـ 

األسخي كشسأنضشة األسخة ، ككحلظ سػء استخجاـ السػارد السادية أحيانا فقج يكػف  باألمغالذعػر 

 %100الشدبة  كخارالت الػضع االقترادي

يتقاضى مختب 

 شيخي 
24 80% 

ال يتقاضى مختب 

 شيخي 
6 20% 

 %100 30 السجسػع



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

175 

ذاجخ أك تكجػد ال دخل األسخة جضج كلكغ لدػء الترخؼ نجج أف ىشاؾ مذكبلت قج يتختب عمى ذلظ

لقزائو بضغ أفخاد اأُلسخة مسا يؤدي الى االنفراؿ كالصبلؽ كمسا  الكاؼالعدلة كعجـ كجػد الػقت 

( اف 2017يذضخ اليو دراسة )دالؿ بشت مدفخ  يججد األمغ األسخي لؤُلسخ داخل السجتسع كىحا ما

رات جالصبلؽ كتعاشي السخى شمب الدكجة عجـ استقخار اأُلسخة اجتساعيًا كاقتراديًا قج يؤدي ال

 كالتسخد. بالكأبةكانحخاؼ األبشاء كالعشاد كالتسخد كشعػر أفخاد األسخة 

 (  يػضح تػزيع أفخاد العيشة حدب عجد أفخاد االسخة7الججول )

 %100الشدبة  التكخار عجد افخاد األسخة

2 7 23% 

3 6 20% 

4 5 17% 

5 12 40% 

 %100 30 السجسػع

 

%( 40( أف تػزيع أفخاد العضشة حدب عجد أفخاد األسخة جاء بشدبة )7ؿ الججكؿ )يتبضغ لشا مغ خبل

فخديغ أي بجكف أشفاؿ ، كىحا يفدخ لشا أف كجػد أشفاؿ في األسخة التي  2%( 23أفخاد كندبتو ) 5

تتعخض لمصبلؽ قج تؤدي بفيع السخاشخ كأضخار نفدية كصحية كاجتساعية فعبلقة الصفل بػالجيو 

كتجخبة الصبلؽ تػقع ضخرا كبضخًا عمى نفدضتو كشخرية الصفل ألنو في ضل الصبلؽ عبلقة قػية 
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يشعجـ التساسظ كاالستقخار األسخي كشعػر كل الصفل بأنو ُمعخض لمخصخ كسػء نػافح الصفل نفديًا 

كاجتساعيًا كقج يخجع أحج أسباب الصبلؽ الى عجـ ؾياـ الدكجة بػاجباتيا اتجاه أشفاليا كاالىساؿ ليع 

يذضخ اليو  التقرضخ في كاجباتيع مسا تؤدي الى نفػر الدكج مغ السشدؿ كانحخاؼ األبشاء كىحا ماك 

 خية الُسدببة لمصبلؽ في السجتسع.( لصبيعة السذكبلت األس2010دراسة )أيسغ الذػؿ 

 ( يػضح تػزيع أفخاد عيشة البحث وفقًا لشػع الصالق8الججول )      

 %100الشدبة  التكخار نػع الصالق

 %67 20 بالتخاضي

 %20 6 شبلؽ الزخر

 %3 1 شبلؽ بالسشفخدة

شبلؽ استحقاؽ 

 الحزانة
2 7% 

 %100 30 السجسػع

 

( أف تػزيع أفخاد العضشة كفقا لشػع الصبلؽ جاءت كالتالي بشدبة 8يتبضغ لشا مغ الججكؿ )      

السبلحظ عمى ىحه %( جاء نػع الصبلؽ بالزخر ك 20%( كاف الصبلؽ بالتخاضي ، كبشدبة )67)

الشدب أف كقػع الصبلؽ كنػعو قج يكػف بالتخاضي لعج التفاىع بضغ الدكجضغ كاستحالة العذخة 

بالسعخكؼ بضشيع ، فضمجأ الصخفضغ إلى التخاضي كاختيار الصبلؽ كأندب الحمػؿ ليسا ، كحلظ فإف 



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

177 

ػيا مثل العشف شبلؽ الزخر قج يقع نتيجة لػقػع الزخر عمى أحج الصخفضغ سػاء ماديا أك معش

 المفطي أك العدلة أك عجـ الحػار بضشيسا ، كىحا قج يؤدي إلى االنفراؿ كالصبلؽ كلو أثخ كبضخ عمى 

 (.2008االستقخار األسخي ، كىحا ما تؤكجه دراسة )صالح بغ عبجي 

 ثانيا : محاور البحث :
 ق فً المجتمع اللٌبً المحور األول : ما أسباب الطال

 

 

 

 

 

 

 ر.ت

 

 العبارات               
 االجووووووووووووابووووووات 

 
 

 السجسػع أحيانا ال نعع  

 الشدبة% التكخار الشدبة% التكخار  
الشدبة  تكخار

% 

مجسػع 

 التكخارات

محسػع 

 الشدب%

 %100 30 %7 2 %27 8 %67 20 تجخل األىل في الحياة الدكجية  1

 %100 30 %17 5 30% 9 53% 16 تػثخ الدكج كعربضتو الدائجة 2

3 
عجـ االندجاـ العاشفي كاالجتساعي 

 بضغ الدكجضغ

14 47% 7 23% 9 30% 30 100% 

4 
عجـ معخفة كل مغ الدكج أك الدكجة 

 األسخيةبجكره كمدئػلياتو 

16 53% 8 27% 6 20% 30 100% 

 %100 30 %23 7 %17 5 %60 18 الشجية في التعامل كالسبارزة 5

 %100 30 %23 7 %27 8 %50 15 عجـ تقجيخ الدكجضغ  6
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( ٌتضح من العبارات الخاصة بالمحور المتعلك بؤسباب الطالق فً 9لنا من الجدول رلم )ٌتبٌن    

%( نعم وهذا 67المجتمع اللٌبً فمد جاءت العبارة عبارة )تدخل األهل فً الحٌاة الزوجٌة( بنسبة )

المناخ األسري من حٌث االستمرار  ( حٌث أكدت على أن7007ما تناولته دراسة )ونجن سمٌرة 

والتعاون األسري والحوار بٌن أفراد األسرة هذا ٌساعد على تحمٌك األمن األسري ، كذلن جاءت 

 %( نعم فؤحٌانا لد تكون األسباب النفسٌة هً 59عبارة )توثر الزوج وعصبٌته الزابدة( بنسبة )

استمرار وأمن األسرة ، فكلما كان أكثر وضوحا فً ولوع الطالق بٌن الزوجٌن وأثر ذلن على 

هنان حوار وتفاهم بٌن الزوجٌن أثر ذلن اٌجابٌا على التفاعل االجتماعً والنفسً لألطفال وهذا ما 

( ، بٌنما لد ٌكون هنان أسباب اجتماعٌة خاصة بتنشبة الزوج أو 9جاءت به كذلن العبارة رلم )

داخل مإسسة األسرة وهذا كا جاءت به الزوجة أو كالهما من حٌث معرفة الحموق والواجبات 

( أنه من أسباب الطالق هو التمصٌر فً الحموق والواجبات وأن للطالق آثار 7005دراسة )أحمد 

 اجتماعٌة ونفسٌة على األسرة .

رؾ طٌة ولد تكون نفسٌة ن<لن سواء من نجد أن هنان أسباب اجتماع والمالحظ لهذه النسب

استجابة عبارة )عدم االنسجام العاطفً واالجتماعً بٌن  الزوج أو الزوجة فمد بلؽت نسبة

%( وجاءت عبارة )عدم معرفة كل من الزوج أو الزوجة بدوره ومسبولٌاته 27الزوجٌن( بنسبة )

%( نعم ،بٌنما تحصلت عبارة )الندٌة فً التعامل والمبارزة ( على نسبة 59األسرٌة( بنسبة )

مة هً لد تكون متجمعة أو ٌطؽى سبب على جمٌع %( نعم، والمالحظ أن العبارات الساب60)

 ( .7008األسباب لحدوث الطالق واالنفصال وهذا ما أظهرته دراسة )صالح بن عبدهللا 
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 المحور الثانً : ماهً المشكالت المترتبة عن ظاهرة الطالق ؟    

 

 

( أن العبارات المتعلمة بالمحور الثانً وهو ٌتعلك بالمشكالت المترتبة 00ٌتبٌن لنا من الجدول )

عن الطالق كظاهرة اجتماعٌة فى المجتمع اللٌبً فمد جاءت عبارة )للة الدخل االلتصادي( بنسبة 

د ٌكون بسبب تخلً الزوج عن مسإولٌاته اتجاه الزوجة واألبناء وعدم الوفاء %( نعم وهذا ل59)

بواجبات النفمة الواجبة علٌه وكذلن فمد جاءت العبارة )سوء العاللات االجتماعٌة ٌعد من ضمن 

%(وكانت استجابة افراد العٌنة لها بنعم ، ، وٌمكننا المول هنا 57المشكالت االجتماعٌة (بنسبة )

ت االجتماعٌة للى جانب المشكالت النفسٌة وااللتصادٌة والمانونٌة التً لد تنت  عن أن المشكال

 الطالق والتً تهدد استمرار وأمن األسرة ككل .

واالكتباب والحزن( ،وهنا ٌعتبر ضمن  باإلحباط%( العبارة )شعور 50ولمد جاءت بنسبة )

طالق فإن ذلن ٌترن أثرا نفسٌا على المشكالت النفسٌة فعندما ٌتعرض الزوج و الزوجة لتجربة ال

 بآن( 7007واالكتباب وهذا ما نتجت عنه دراسة )دالل بنت مسفر باإلحباطالطرفٌن مثل الشعور 

 
 ر.ت

 
 

 العبارات
   االجػػػػػػػػػػػػابػػػػػػات 

 ػعالسجس أحيانا ال نعع  

الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة  التكخار الشدبة% التكخار الشدبة% التكخار  
% 

مجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 التكخارات

محسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 الشدب%

قمػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػجخل االقترػػػػػػػػػػػػػػػػادي يسثػػػػػػػػػػػػػػػػل احػػػػػػػػػػػػػػػػج  1
 %100 30 %13 4 %33 10 %53 16 السذكبلت االقترادية

سػػػػػػػػػػػء العبلقػػػػػػػػػػات االجتساعيػػػػػػػػػػة يعػػػػػػػػػػجمغ ضػػػػػػػػػػسغ  2
 %100 30 %23 7 %20 6 %57 17 السذكبلت االجتساعية

كاالكتئػػػػػػػػػػاب كالحػػػػػػػػػػدف يعتبػػػػػػػػػػخ  باإلحبػػػػػػػػػػاطشػػػػػػػػػػعػر  3
 مغ ضسغ السذكبلت الشفدية

15 50% 3 10% 12 40% 30 100% 

تعػػػػػػػػػػخض بعػػػػػػػػػػس أفػػػػػػػػػػخاد األسػػػػػػػػػػخة إلػػػػػػػػػػى التذػػػػػػػػػػخد  4
 كالتفكظ األسخي كالعدلة االجتساعية

7 23% 9 30% 12 40% 30 100% 

 %100 30 %20 6 %47 14 %33 10 مذكبلت الحزانة كمذكبلت الشفقة 5

األسػػػػػػػخي يعػػػػػػػج ضػػػػػػػسغ السذػػػػػػػكبلت  فقػػػػػػػجاف األمػػػػػػػغ 6
 %100 30 %40 12 %20 6 %40 12 األسخية
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من نتاب  الطالق والعنؾ األسري شعور أفراد األسرة بالكآبة والتمرد نتٌجة للجوانب النفسٌة 

 لألعضاء األسرة .

رة للى التشرد والتفكن األسري والعزلة االجتماعٌة( ولد جاءت عبارة )تعرض بعض أفراد األس

لعدم ه أجتماعٌا حدوث تفكن أسري و%( بؤن الطالق من أهم المشكالت المترتبة عل79ٌبنسبة )

وجود جمٌع أفراد األسرة فً بٌت واحد وٌؽٌب الشعور باألمن األسري وهذا هو محور الورلة 

الطالق فً انعدام األمن األسري لجمٌع أفراد  البحثٌة التً أمامكم وهدفها هو الكشؾ عن أثر

 األسرة.

%( نعم بخصوص أن الطالق كان سبب فً فمدان 20( التً جاءت بنسبة )6أما العبارة رلم )

األمن األسري ، كذلن فإن هنان المشكالت المانونٌة المتمثلة فً مشكالت الحضانة ومشكالت 

ل ماسبك لنا أن له آثار سلبٌة من الناحٌة النفسٌة النفمة التً تنت  عن الطالق الذي ٌعتبر من خال

واالجتماعٌة على الوالدٌن واألطفال فتربٌة األطفال والنفمة علٌهم من أهم مظاهر االستمرار 

 الذي ٌعتبر أساس األمن األسري . والتعاون األسري

 دور الخدمة االجتماعٌة فً مجال رعاٌة األسرة ؟ : ماثالمحور الثال

 

 

 

 
 ر.ت

 االجووووووووووووابووووووات  العبارات              
 

 

 السجسػع أحيانا ال نعع  

الشدووووووووووووووبة  تكخار الشدبة% التكخار الشدبة% التكخار  
% 

مجسووووووػع 
التكووووووووخارا

 ت

محسووووووووووووووووووووػع 
 الشدب%

 %100 30 %40 12 %10 3 %50 15 تقجيع الخجمات الشفدية واالجتساعية 1

 %100 30 %43 13 %20 6 %37 11 تصػيخ الطخوف البيئية لألسخة 2

 %100 30 %27 8 %7 2 %67 20 تقجيع اإلرشاد األسخي والجعع السعشػي  3
 %100 30 %47 14 %13 4 %40 12 البحػث العمسية واالجتساعية لألسخة 4
 %100 30 %37 11 %10 3 %53 16 تقجيخ العػامل السدببة ألحجاث السذكالت 5

تعووووووووواون مووووووووووع الجيوووووووووات السخترووووووووووة بخعايووووووووووة  6
 سخة وحساية الصفػلةاأل

13 43% 7 23% 10 33% 30 100% 
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ٌتبٌن لنا من خالل العبارات الواردة فً التساإل المتعلك بما هو دور الخدمة االجتماعٌة فً مجال 

%( نعم وكذلن 50رعاٌة األسرة بؤن عبارة ) تمدٌم الخدمات النفسٌة واالجتماعٌة جاءت بنسبة )

%( نعم وٌعتبر تمدٌم الخدمات 67سري والدعم المعنوي بنسبة )جاءت عبارة تمدٌم االرشاد األ

النفسٌة واالجتماعٌة المتضمنة دابما اإلرشاد والدعم المعنوي ألفراد األسرة )الزوج _الزوجة 

_األطفال( اللذٌن ٌواجهون كٌفٌة التعامل مع والع الطالق ٌعتبر من أهم الجوانب التً ٌركز علٌها 

 امل فً الجهات ذات االختصاص برعاٌة األسرة وحماٌة الطفولة .األخصابً االجتماعً الع

%( نعم ولد ٌرجع تفسٌر هذا 27بٌنما جاءت فمرة )البحوث العلمٌة واالجتماعٌة لألسرة (بنسبة ) 

األمر للى أهمٌة دور الخدمة االجتماعٌة فً الجانب الولابً ذات األهمٌة الكبٌرة فً مجال األسرة 

ؾ على أسباب الطالق والعمل على الولاٌة منها بالوسابل المختلفة بعمل والطفولة وذلن للتعر

 البرام  التثمٌفٌة االعالمٌة للشباب الممبلٌن على الزواج .
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 ترح ألهم برامج التنمٌة األسرٌة()تصور مم

 )مركز التنمٌة االسرٌة(

 

 وحدة حصر الحاالت        وحدة الدراسات والبحوث                                 

 وحدة األنشطة والخدمات        وحدة البرامج التثمٌفٌة واالجتماعٌة                        

 االستشارات األسرٌة واالجتماعٌة وحدة

 2105 -2109فً المجتمع اللٌبً سنةإحصائٌة حاالت الطالق 

 

 

 

 

 

 

 

السشطفة 

 اإلدارية

الشدبة السئػية لحاالت  عجد الدكان

 الصالق

عجد حاالت 

 الصالق

بالكيمػ الكثافة الدكاية  عجد حاالت الدواج

 متخ

 السداحة الجغخافية 

 كع

 15330 8.26 692 099 %70 076600 سبها 

 72700 0.31 25 8 %08 77770 ؼات

 4908 16.54 627 88 %02 80072 درنة

 7800 24.90 0955 076 %09 092085 الجبل الؽربً

 929790 0270 769 79 %9 68708 مرزق

 008670 0277 765 70 %8 79767 الواحات

 007200 0298 762 09 %7 25007 فرةالج

 02777 6298 500 96 %7 99895 المبة

 00000 00269 608 29 %5 006908 المرج

 89860 0277 0000 50 %5 022577 البطان

 تاجوراء

النواحً 

 االربعة

767090 5% 79 0570 086279 0290 

 97060 0279 289 79 %5 77709 وادي الشاطً
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الدشػبة السئػية  عجد الدكاف السشطفة اإلدارية
 لحاالت الصبلؽ

عجد حاالت 
 الصبلؽ

الكثافة الدكاية  عجد حاالت الدكاج
 بالكضمػ متخ

 السداحة الجغخاؼية
 كع

 91620 1.81 890 41 %5 165839 اججابيا

 800 796.24 3671 165 %4 633992 بغازي 
 3000 109.43 2157 89 %4 328292 السخقب

 5840 50.70 1713 69 %4 296092 تخىػنة كمدبلتة
 31890 2.28 424 17 %4 72587 كادي الحياة
 400 2207.32 7709 297 %4 882926 شخابمذ

 1370 111.33 1176 45 %4 152521 صبخاتو كصخماف
 77660 2.01 797 30 %4 156389 سخت

 19710 3.93 399 14 %4 77424 بشي كلضج
 1940 149.14 1879 63 %3 289340 الجفارة 
 2770 130.15 1954 59 %3 360521 مرخاتة
 13300 6.53 439 13 %3 86801 نالػت
 9310 1264 738 20 %3 117647 يفخف 
 1520 129.72 213 32 %3 197177 الداكية

 5250 39.80 1468 22 %1 208954 الشقاط الخسذ
 4660 34.64 1071 16 %1 61408 غخياف

 12800 8.50 678 8 %1 108860 الحداـ األخزخ
 51750 37.00 109 1 %1 19000 غجامذ
 483510 0.11 184 1 %1 51433 الكفخة
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 المصادر:

 المران الكرٌم. -

 المراجع:

عربً(،  -فرنسً -أحمد زكً بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعٌة )انجلٌزٌـً  .0

0977. 

أحمد مصطفً خاطر، تنمٌة المجتمعات المحلٌة االتجاهات المعاصرة، )اإلستراتٌجٌة،  .7

 ،المكتب الجامعً الحدٌث، 7005بحوث العمل، تشخٌص المجتمع (،

حسٌن أحمد رشوان، دور المتؽٌرات االجتماعٌة فً الطب واالمراض) دراسة فً علم  .9

 .0988حدٌث،سنة االجتماع الطبً(، االسكندرٌة ، المكتب الجامعً ال

 .0980زٌدان عبد البالً ،االسرة والطفولة،الماهرة،مكتبة النهضة المصرٌةـ سنة  .2

سامٌة دمحم فهمً، المشكالت االجتماعٌة من منظور الممارسة فً الرعاٌة االجتماعٌة  .5

 .7000والخدمة االجتماعٌة، دار المعرفة الجامعٌة ، سنة 

فً الخدمةاالجتماعٌة ،دار الثمافة للنشر والتوزٌع، سماح سالم سالم،جالء دمحم صالح، ممدمة  .6

 .7007سنة 

 .7000عامر شماخ، العنؾ األسري جاهلة العصر،دار النشر الصحوت ، سنة  .7

عبد الفتاح عثمان ، خدمة الفرد فً المجتمع النامى، الماهرة: مكتبة األنجلو المصرٌة  .8

 ؾ.0982

ممومات والمعولات مع دراسة مٌدانٌة عزٌز أحمد صالح ناصر،االمن االسري المفاهٌم وال .9

، سنة  05(مجلد07فً مدٌنة صنعاء ، مجلة االندلس للعلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة ،) العدد 

7006. 

عصام توفٌك لمر ،سحر فتحً مبرون، ممدمة الخدمة االجتماعٌة، دار الفكر للنشر  .00

 . 7007والطباعة  سنة 
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وأثرها وعالجها فً ضوء الهدي عمادعمر خلؾ هللا،ظاهرة الطالق اسبابها  .00

 .7005( سنة7النبوي،بحث منشور بمجلة بحوث المران الكرٌم والسنة النبوٌة،)العدد

علٌاء شكري،االتجاهات الحدٌثة لألسرة ، المكتب الجامعً الحدٌث ، االسكندرٌة ،  .07

0997 . 

ة ما هر أبو المعاطً علً، ممدمة فً الخدمة االجتماعٌة مع نماذج تعلٌم وممارس .09

 .7ؾ، ط 7009المهنة فً الدول  العربٌة، مكتبة زهراء الشرق، 

ماهر ابو المعاطً، االتجاهات الحدٌثة فً تسوٌك الخدمات االجتماعٌة وتكنولوجٌا  .02

 ،7007المعلومات ،المكتب الجامعً الحدٌث،سنة 

دمحم سالمة ؼبارى، المدخل للى عالج المشكالت االجتماعٌة الفردٌة "خدمة الفرد"،  .05

 ؾ.       0987سكندرٌة :المكتب الجامعً ، اإل

دمحم مصطفً أحمد، خدمة الفرد النظرٌة والتطبٌك ، اإلسكندرٌة: المكتب الجامعً  .06

 ؾ، ب، ط.0990الحدٌث، 
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 المٌم المهنٌة السائدة لدى األخصائً االجتماعً وعاللتها بدراسة الحاالت الفردٌة

 

 رٌانًوحٌدة علً الهادي الغ/ الدكتورة

 أستاذ مشارن بمسم الخدمة االجتماعٌة

 جامعة طرابلس/ كلٌة اآلداب                                                         
 

 ممدمة البحث:

ا المهنً موطرٌمة خدمة الفرد بخاصة فً لعداده ،مهنة الخدمة االجتماعٌة عامة     

ً تإكد ن الممارس المهنً لها مكً لمٌم المهنٌة التً تُ على ضرورة التمسن با اننظرٌاً وعملٌا

من دراسة الحاالت الفردٌة بالشكل المطلوب فً أي مإسسة من  )األخصابً االجتماعً(

مإسسات العمل االجتماعً؛ ألن التعامل بهذه المٌم التً من بٌنها التمبل والموضوعٌة 

ٌة والمسإولٌة واالتزان واالستٌعاب والثمة واالحترام وتمرٌر المصٌر والمشاركة والسر

الوجدانً والخصوصٌة والضمٌر التً أكد على أهمٌتها هذا البحث تسهم فً مساعدة 

األخصابً االجتماعً، وتُمًكنه من التوصل ألذق التفاصٌل والمعطٌات ذات العاللة بالحالة 

د؛ لٌد الدراسة؛ ألنها تشجع العمٌل على اإلدالء بما لدٌه من معلومات دون خوؾ أو ترد

لشعوره بالراحة واالطمبنان والثمة واالستمرار النفسً مما ٌدفعه للى المشاركة فً دراسة 

حالته، بإبداء رأٌه فٌها بكل حرٌة مع اتخاذ لراراته فٌما ٌتعلك به من أمر، وتدفع به أٌضاً 

 ً ً أو بٌبٌا ً للعالج المرؼوب ذاتٌا أو  للى اإلسهام فً وضع الحلول وااللتزام بتنفٌذها تحمٌما

ل مسإولٌة النتاب  مهما كانت لٌجابٌة أو سلبٌة؛ ألنها نابعة من عنده  االثنٌن معاً، وتحمُّ

بمشاركة األخصابً الذي اعتبره طرؾ أساسً فٌها دون تهمٌش أو تؽٌٌب أو للصاء الذي 

 لد ٌإثر على حٌاته حاضراً ومستمبالً. 

هنة الخدمة االجتماعٌة ونظراً الستطالع أراء بعض المتخصصٌن فً ممارسة م     

وباألخص فً ممارسة طرٌمة خدمة الفرد وباألحرى فً دراسة الحاالت الفردٌة: اتضح 

بؤن ما ٌُّدرس فً مجال التخصص ؼٌر موجود فً الوالع على حد لولهم، مما دعا الباحثة 

ة للى التنظٌر فً موضوع المٌم المهنٌة السابدة لدى األخصابً االجتماعً وعاللتها بدراس
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الحاالت الفردٌة، بهدؾ تبٌان ما تستند علٌه أدبٌات طرٌمة خدمة الفرد من لٌم مهنٌة بما 

ٌبٌن للممارس المهنً أهمٌة التركٌز علٌها والتنبه لها وترسٌخها فً أفعاله السلوكٌة تجاه 

العمالء أثناء دراسة حاالتهم فً مولع العمل الذي ٌعمل به، مع التوضٌح له بؤن تحمٌك 

ؾ المترتبة على كل لٌمة ٌإدي للى نتاب  لٌجابٌة فً عمله المهنً، مع التنبه للعاللة األهدا

التً تربط هذه المٌم المهنٌة بدراسة الحاالت الفردٌة هو الذي ٌُمًكنه من النجاح فً 

ً وتطبٌمٌاً، ولٌس تتبع أراء من سبمه فً العمل المهنً بؤن ما هو  ممارسته المهنٌة نظرٌا

ال وجود له بالوالع؛ ألنه حسب رأي الباحثة هم الذٌن ال ٌرٌدون تطبٌمه، وال موجود نظرٌاً 

ٌرٌدون لجهاد أنفسهم، وال ٌستطٌع أحد منعهم من ذلن لذا كان لدٌهم اإلرادة والموة والجرأة 

والثمة التامة فً لدراتهم ولمكاناتهم واستعداداتهم لمواجهة الصعاب مهما كانت؛ إلٌمانهم 

 نٌة.   بمهنتهم اإلنسا

 مشكلة البحث:

طرٌمة خدمة الفرد لحدى طرق مهنة الخدمة االجتماعٌة تتضمن لٌم مهنٌة ذات أهمٌة     

  سواء أكان بالمإسسات التعلٌمٌة أم بالمإسسات االجتماعٌة التابعة ،فً الممارسة الوالعٌة

بالمراكز أم  (للضمان االجتماعً أو التضامن االجتماعً أو وزارة الشإون االجتماعٌة )

ألخصابً اوالمستشفٌات والعٌادات الصحٌة...وؼٌرها؛ فهذه المٌم المهنٌة ملزمة من لِبل 

الم من منه بما ٌجعله مُ  اً االجتماعً ال ٌمكنه تجاوزها أو الؽفلة عنها؛ ألن ذلن ٌُعد تمصٌر

دان من لِبل المهنة التً أكدت علٌه ضرورة لِبل من هم فً حاجة لمساعدته، وكذلن مُ 

االحترام، والتسامح، والثمة، والموضوعٌة،  :لتزام بالمٌم المهنٌة التً من أهمهااال

ً لما ...وؼٌرها، التً تُ والسرٌة والمصدالٌة مًكنه من تؤدٌة عمله بما ٌجب أن ٌكون وفما

 تتطلبه طرٌمة خدمة الفرد فً دراسة الحاالت الفردٌة.

األهمٌة فً دراسة الحاالت الفردٌة؛ فهذا  أما لذا حدثت الؽفلة عن تلن المٌم المهنٌة ذات   

ٌعد عابماً سلبٌاً ٌمؾ حابالً أمام األخصابً االجتماعً، وٌإدي به للى فمدان المدرة المهنٌة 

فً مواجهة المشكالت التً لد تعترض األفراد المنتمٌن للمإسسة التً ٌعمل بها، مما ٌفمده 

 الثمة بالنفس وٌفمد اآلخر الثمة فٌه.
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واجب األخصابً االجتماعً االلتزام بالمٌم المهنٌة السابدة فً طرٌمة خدمة  لذا من   

الفرد، مع العمل على استحداثها بما ٌتناسب وحركة المجتمع والمٌم المتؽٌرة والمتطورة ، 

وأن ٌكون مستوعب لكل المٌم ذات الفابدة لعمالبه، بما ٌسهم فً تطورهم ومتابعتهم للحداثة 

ملة من الحالة التً هم علٌها نهم من لحداث النُ مكً دلل الصعاب أمامهم وٌُ أٌنما وجدت، وبما ٌ

كما أكدت  (.1)عمٌل، وحٌدة ، خدمة الفرد لٌم وحداثة، صللى الحالة األحسن واألفضل

دراسة حلٌمة الصادق خلٌل على أنه عندما ٌعمل األخصابً االجتماعً على لعادة 

اجتماعٌاً على أسس مهنٌة، ٌُعد األخصابً هنا الجماعة للى المستوٌات المٌمٌة المفضلة 

ً لمهامه المهنٌة على الوجه المفضل، أما عندما ٌؽفل  ً اجتماعٌاً، وٌُعد مإدٌا ُمصلحا

األخصابً االجتماعً عن االلتزام باألسس المهنٌة؛ فهنا ال ٌتمكن من تمدٌم المساعدة أو 

 لحٌن، وفً كل مكان وزمان. اإلصالح المٌمً لالنحرافات التً لد تحدث بٌن الحٌن وا

علٌه ارتؤت الباحثة ضرورة البحث فً موضوع المٌم المهنٌة السابدة لدى األخصابً    

وٌبٌن أهمٌتها  ،وعاللتها بدراسة الحاالت الفردٌة بما ٌظهر مضمون تلن المٌم االجتماعً

ٌبرز الممارسة  فً دراسة الحاالت الفردٌة، وٌعطً محتوى للكٌفٌة التطبٌمٌة لهذه المٌم بما

المهنٌة لألخصابً االجتماعً بحٌث ٌتخذها لاعدة أساسٌة ٌنطلك منها لتحمٌك أهداؾ 

 ها.ٌرؼبها الفرد صاحب الحالة، وتتوافك مع ما تتطلبه المإسسة التً ٌإدي عمله فٌ

من هنا تبرز أهمٌة البحث بما ٌحمك الفابدة لألخصابً االجتماعً، الذي ٌنبؽً علٌه    

اره المهنٌة فً دراسة الحاالت الفردٌة بما ٌتوافك مع مضمون المٌم المهنٌة لبراز أفك

واألفعال السلوكٌة التً تحمك له اإلٌجابٌة فً دراسة الحاالت الفردٌة، وبما ٌحمك الرضا 

 للفرد صاحب الحالة، وللمإسسة بتحمٌك أهدافها المنشودة.

 أهداف البحث:

 رٌمة خدمة الفرد.الكشؾ عن المٌم المهنٌة المتضمنة فً ط -0

التعرؾ على المٌم المهنٌة السابدة لدى األخصابً االجتماعً وفماً لالستطالع العام والخبرة  -7

 المهنٌة للباحثة.

الكشؾ عن العاللة بٌن المٌم المهنٌة السابدة لدى األخصابً االجتماعً ودراسة الحاالت  -9

 الفردٌة وفماً لألسس النظرٌة والخبرة المهنٌة للباحثة. 
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 ساؤالت البحث:ت

 ما المٌم المهنٌة المتضمنة فً طرٌمة خدمة الفرد. -0

ما المٌم المهنٌة السابدة لدى األخصابً االجتماعً وفماً لالستطالع العام والخبرة المهنٌة  -7

 للباحثة.

ما عاللة المٌم المهنٌة السابدة لدى األخصابً االجتماعً بدراسة الحاالت الفردٌة وفماً  -9

 برة الباحثة المهنٌة.لألسس النظرٌة، وخ

  منهج البحث:

لمد أعتمد فً هذا البحث المنه  الوصفً؛ ألنه األنسب لموضوع البحث، حٌث ٌصؾ      

المٌم المهنٌة لطرٌمة خدمة الفرد، وٌحلل ما تتضمنه من أفكار وأفعال سلوكٌة ٌنبؽً أن 

ل من مجاالت ٌلتزم بها األخصابً االجتماعً فً دراسته للحاالت الفردٌة فً أي مجا

مهنة الخدمة االجتماعٌة، مع لٌجاد العاللة الترابطٌة بٌن المٌم المهنٌة والممارسة المهنٌة 

فً دراسة الحاالت الفردٌة بما ٌظهر الدور المهنً لألخصابً االجتماعً كما ٌجب أن 

ً لما تتطلبه مهنة الخدمة االجتماعٌة عامة وطرٌمة خدمة الفرد بخاصة، وأن  ٌكون وفما

تجاوز عن ما هو كابن ال ٌبث للمهنة بصلة بحجة أن ما ٌدرس لٌس له عاللة بالوالع ٌ

المهنً لٌكون مبرراً لتمصٌره فً تؤدٌة واجبه االجتماعً تجاه من هم فً أمس الحاجة 

 لخدماته.

 مصطلحات البحث:

 تعرٌف المٌم المهنٌة: -0

لتً ترتكز علٌها طرٌمة خدمة الفرد ٌمصد بالمٌم المهنٌة السابدة فً هذا البحث األفكار ا    

وما تتضمنه من معاٌٌر، وأفعال سلوكٌة ٌنبؽً أن ٌرتكز علٌها األخصابً االجتماعً، 

وٌلتزم بها بحٌث تكون ضمن أفكاره ٌفعل وٌسلن بها فً دراسته للحاالت الفردٌة وبما 

ممن لهم  ٌدلل أمامه الصعاب أثناء حصوله على المعلومات من العمٌل أو المحٌطٌن به

عاللة مباشرة بالمشكلة لٌد الدراسة، وكذلن أثناء تشخٌص الحالة ووضع الحلول الذاتٌة أو 

ً بمشاركة صاحب الحالة، والبٌبة المحٌطة به من األشخاص  ً أو كلٌا البٌبٌة لعالجها نسبٌا

 ذوي العاللة بمشكلته لٌد الدراسة.
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 تعرٌف األخصائً االجتماعً: -2

ألخصابً االجتماعً بؤنه: هو الشخص المهنً المعد نظرٌاً وعملٌاً تعرؾ الباحثة ا     

للتخصص فً ممارسة مهنة الخدمة االجتماعٌة، وفً هذا البحث هو الممارس لطرٌمة 

خدمة الفرد فً أي مجال من مجاالتها المهنٌة، حٌث ٌموم بدراسة الحاالت الفردٌة 

فكار ذات معاٌٌر تكون سند له ودعم بالتمركز على المٌم المهنٌة التً تعلمها بكونها أ

لجهوده فً معرفة نوع المشكلة واألسباب والعلل المسببة لها، وأكثر العوامل المإثرة فٌها، 

ً بما ٌتوافك مع لمكانٌات  ً أم بٌبٌا ً ذاتٌا ووضع الحلول المناسبة لها سواء أكان عالجا

 المإسسة التً ٌعمل بها.

 تعرٌف العاللة فً هذا البحث:-1

العاللة فً هذا البحث حسب رأي الباحثة هً: الرابطة بٌن المٌم المهنٌة التً تإكد       

علٌها طرٌمة خدمة الفرد، والممارسة المهنٌة التطبٌمٌة لهذه المٌم فً دراسة الحاالت 

الفردٌة من خالل عمل األخصابً االجتماعً فً أي مجال من مجاالت مهنة الخدمة 

لة هً:"رابطة بٌن شٌبٌن أو ظاهرتٌن بحٌث ٌستلزم تؽٌر االجتماعٌة. بكون أن العال

لحداهما تؽٌر األخرى، ولد تكون عاللة اتفاق أو شبه تبعٌة، وٌمال مبدأ العاللة وهو أحد 

) النوره  مبادئ التفكٌر؛ ألنَّ العمل الذهنً فً جملته محاولة ربط طرفٌن لحداهما باآلخر"

فً هذا البحث بدراسة الحاالت الفردٌة بما  أي ربط المٌم المهنٌة (.051: 0771جً، 

ٌظهر أهمٌتها لدى األخصابً االجتماعً؛ فال ٌؽفل عنها وال ٌتجاوزها مهما كانت العوامل 

 واألسباب.

 حاالت الفردٌة: التعرٌف دراسة  -1 

ٌعنً االطالع على معلومات تفٌد المارئ بؤنه: مصطلح الدراسة عامة  تعرؾ الباحثة      

ً معرفٌاً ٌصمل شخصٌته حاضــــراً ومستمبــــالً ، أما الدراسة فً وٌُكّون  منها مخزونا

خدمة الفرد؛ فهً مجموعة عملٌات مهنٌة ٌتبعها األخصابً االجتماعً لحل مشكلة الفرد 

ً لمٌم مهنٌة تعلمها وتدرب علٌها تسهل علٌه عملٌة جمع  فً مولع العمل االجتماعً وفما

الحالة من مصادرها األساسٌة )العمٌل، والمحٌطٌن به الذٌن لهم المعلومات ذات العاللة ب

عاللة بحالته(؛ لكون "الدراسة عملٌة مشتركة تهدؾ للى وضع كل من العمٌل واألخصابً 
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على عاللة لٌجابٌة بحمابك المولؾ اإلشكالً بهدؾ تشخٌص المشكلة ووضع خطة 

ومات من لِبل األخصابً باستخدام (. ثم تحلٌل تلن المعل775: 0979العالج")عبد الفتاح، 

مدركاته العملٌة دون وجود العمٌل، ومن ثم تشخٌصها، وعالجها، وتمٌٌمها وتموٌمها 

بمشاركة العمٌل؛ ألجل تنفٌذ الحلول وتحمٌك العالج النسبً أو الكلً بعد المراجعة 

 والمتابعة للكشؾ عن األخطاء، ولخضاعها للتصحٌح والتعدٌل. والتً لن تتحمك لالَ 

لكً ٌكسب األخصابً ثمة العمٌل  ؛بمراعاة المٌم المهنٌة وهً ما ٌإكد علٌها هذا البحث

وٌشعره بالراحة بما ٌدفع به للى االطمبنان واإلدالء بكل المعطٌات ذات العاللة بحالته لٌد 

 الدراسة.

فً  أما الممصود بالحاالت الفردٌة؛ فهم األفراد الذٌن ٌعانون من مشكالت، وٌكونون     

التً تتطلب من األخصابً االجتماعً عدم تجاهل المٌم المهنٌة حاجة للمساعدة الهادفة، 

التً تإكد علٌها طرٌمة خدمة الفرد بما ٌكسبه المدرة المهنٌة على استٌعاب العمٌل واحتواء 

، وذلن بممابلة الحالة، وبتطبٌك المبادئ، واألسالٌب مشكلته بكل ما فٌها من معطٌات

ً للى أن ٌتحمك العالج النسبً أو الكلً وتستمر الحالة المهنٌة ا لتً تخفؾ عنه تدرٌجٌا

 وتعتمد على ذاتها فً مواجهة أي مولؾ لد ٌعترضها مستمبالً. 

بناء على موضوع البحث تم استطالع رأي بعض األخصابٌٌن االجتماعٌٌن     

مإسسات االجتماعٌة، واألخصابٌات االجتماعٌات سواء أكان بالمإسسات التعلٌمٌة أم بال

حٌث أكدوا على أن ما تم تعلمه من لٌم مهنٌة ؼٌر مطبمة فً والع الممارسة المهنٌة 

لطرٌمة خدمة الفرد، نظراً للمٌود التً تفرضها لدارة المإسسة على األخصابً االجتماعً 

اش حٌث تإكد علٌه ضرورة تتبع اإلجراءات اإلدارٌة واألسالٌب التنفٌذٌة العمابٌة دون نم

 أو حوار لد ٌعرلل أهدافها المحددة.

كما أن نمص اإلمكانٌات بالمإسسة ٌمؾ حابالً دون تطبٌك المٌم المهنٌة لطرٌمة خدمة     

الفرد فً دراسة الحاالت الفردٌة كما ٌجب ووفك ما تم تعلمه أثناء اإلعداد المهنً 

االجتماعٌة تطبٌك لألخصابً االجتماعً، باإلضافة للى رفض الخبرات المهنٌة للخدمة 

هذه المٌم بحجة أنها ال أساس لها فً الوالع بما ٌجعل األخصابً االجتماعً المستجد تابع 
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لها فً أفعالها وسلوكٌاتها وتصرفاتها تجاه العمالء فً حل مشكالتهم دون دراسة مهنٌة، 

 بل بتتبع أسالٌب لٌست ذات أهمٌة فً طرٌمة خدمة الفرد.

ضرورة التنظٌر فً موضوع المٌم المهنٌة السابدة لدى األخصابً علٌه ارتؤت الباحثة     

االجتماعً وعاللتها بدراسة الحاالت الفردٌة بما ٌظهر أهمٌتها لألخصابً االجتماعً، 

وبما ٌجعله فً صحوة دابمة بها، وال ٌؽفل عنها مهما كانت الحج  واألسباب، وبما ٌجعلة 

سسة من مإسسات مهنة الخدمة االجتماعٌة ذو لٌمة مهنٌة فً ممارسة عمله فً أَي مإ

 األساسٌة أو الثانوٌة. 

ولكً ٌتضح ذلن ٌجب التركٌز على أهم النظرٌات ذات العاللة بموضوع هذا البحث     

بما ٌُمًكن األخصابً االجتماعً من فهم المٌم المهنٌة وأهمٌتها فً دوره المهنً بحٌث ٌدعم 

أرابهم فٌما ٌتعلك بمشكالتهم التً هً سبب فً  األفراد وٌشجعهم على حرٌة التعبٌر عن

ركزت معاناتهم االجتماعٌة أو النفسٌة أو االلتصادٌة أو السٌاسٌة أو الذولٌة أو الثمافٌة حٌث 

باستخدام  التوضٌحعلى لٌم مهنٌة من بٌنها نظرٌة الحموق والواجبات والمسؤولٌات:

 البناءٌداً من الفهم لجوانب مشكلته، مع االستفهامٌة؛ إلكساب العمٌل مز التعلٌمات واألسبلة

بتكوٌن لنوات اتصال ناجحة مع الحاالت المماومة لمنالشة موضوع ٌتعلك بواجب معٌن 

باستخدام عبارات التؤٌٌد واالستحسان لمشاعر التشجٌع ٌكلؾ به العمٌل،  كما ٌنبؽً 

باستخدام  جٌهوالتوواتجاهات وسلوكٌات العمٌل خصوصاً عند تنفٌذ الواجب ومراجعته، 

 الستٌعابكافة الخبرات لجعل العمٌل ٌتخذ المرار المناسب تجاه المهمة المكلؾ بها، مع ا

باتباع األسالٌب اللفظٌة أو ؼٌر اللفظٌة مع العمالء التً تظهر فً تعبٌرات الوجه أو 

نبرات الصوت أو حركات الجسم أو العبارات اإلٌحابٌة التً تشعرهم بالمشاركة اإلٌجابٌة 

بتوظٌؾ  تعدٌل االتجاهات الخاطئةالمتماثلة مع مشاعرهم وأحاسٌسهم، باإلضافة للى 

مهارات الممارسة؛ إلزالة الؽموض عن فهم العمٌل لذاته واآلخرٌن وللمولؾ والبٌبة التً 

ٌعٌش فٌها، وذلن بالمبررات المنطمٌة لتعدٌل اتجاهاته الخاطبة نحو األنا واآلخر أو نحو 

كما أن  (.11)عمٌل، وحٌدة، لٌم وحداثة، صة فً أعمال معٌنة. التفاعل والمشارك

ركزت على أن هدؾ السلون النهابً لإلنسان ٌنحصر فً لٌمة واحدة  النظرٌة الوالعٌة

 الشعور باألهمٌة:وهً تحمٌك الهوٌة الممٌزة له والتً تتحمك بالتركٌز على لٌمة 
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لنفسٌة والعملٌة والسلوكٌة ناتجة عن )اإلحساس بالمٌمة والوجود( حٌث لن مشاكل اإلنسان ا

هو البعد الحمٌمً والنض  الوالعً  لٌمة الشعور بالحبفمدان األهمٌة فً اإلشباع. كما أن 

أساس تمدٌر المشكلة، مع مواجهة العمٌل  اعتبار الوالعوأكدت أٌضاً على للشخصٌة، 

العمٌل  ام بسلوناالهتممإثرة، مع  تكوٌن عاللة مهنٌةبالخطؤ دونما مجاملة، وضرورة 

بوصؾ كل لٌمة ال أخاللٌة بمعانٌها الحمٌمٌة، وأكدت على  وتدعٌم المٌمدون عواطفه، 

فً خطة العمل لتحمٌله المسإولٌة وللزامه بتعالد مكتوب تفادٌا إللؽاء بند  مشاركة العمٌل

 مع ،أسالٌب العمابللعمٌل، وتجنب كافة  إدانة السلون الدفاعًأو التراجع التام، مع 

 ثمة حتى لو لم ٌنفذ فً سلون، وتدعٌم أفكار العمٌل بالمدح واإلطراءضرورة تدعٌم 

لمستمبل  والتخطٌط العملًالعمٌل فً نفسه ولدراته ولمكاناته فً نهاٌة جلسات العالج، 

ً ـــأكثر نجاح  .(27-25)عمٌل، وحٌدة، لٌم وحداثة، ص ا

نظرٌة الحموق والواجبات من  لذاً طرٌمة خدمة الفرد لدٌها لٌم مهنٌة مستمدة     

مرتكز نظري ٌتضمن على أهمٌة أن ٌكون لألخصابً االجتماعً التً تإكد والمسإولٌات 

ٌتعلمها فً فصول الدراسة أثناء لعداده المهنً،  أفعال سلوكٌة تتمركز على مبادئ مهنٌة

إكد علٌه النظرٌة ومن ثّم ٌنملها للوالع بالممارسة المهنٌة أثناء التدرٌب المٌدانً، وهو ما ت

الوالعٌة التً أسست على مفاهٌم ٌعتمدها الممارس المهنً فً الوالع التطبٌمً لدراسة 

 الحاالت الفردٌة.

هذه النظرٌات جمٌعها تبرز لٌم مهنٌة ٌنبؽً أن تكون سابدة لدى األخصابً      

سة التً االجتماعً تمارس وفك أدوار مهنٌة ٌلعبها فً دراسة الحاالت الفردٌة بالمإس

ٌعمل بها، وهو ما ٌإكد علٌه البحث الحالً فً متؽٌراته المستملة والتابعة والدخٌلة 

  والمتداخلة.

وبما أن هذا البحث ٌرتكز على متؽٌر مستمل هو المٌم المهنٌة السابدة لدى األخصابً     

الترابطٌة االجتماعً، ومتؽٌر تابع هو دراسة الحاالت الفردٌة، ومتؽٌر متداخل هو العاللة 

بٌن المتؽٌر المستمل والتابع، باإلضافة للى المتؽٌرات الدخٌلة التً لد تظهر بٌن الحٌن 

 واآلخر أثناء التنظٌر للمتؽٌرات المذكورة، لذا تمتضً الضرورة التمركز على اآلتً:
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 المٌم المهنٌة فً ممارسة خدمة الفرد: -أوالا 

ن فً كل ألواله وأفعاله السلوكٌة، وتختلؾ من ترى الباحثة أن المٌمة مرتبطة باإلنسا     

شخص آلخر حسب الظروؾ التً ٌمر بها، واألحكام المٌمٌَة التً تصدر عنه أو التً 

)ابن منظور، لسان ٌتبناها فً سلوكه وأفعاله. فالمٌمة فً تعرٌفها :"مرادفة لالستمامة" 

ه ومعرفته ولصدار حكم أي تموٌم الشًء لٌصبح مستمٌماً بإدراك (119العرب المحٌط، ص 

علٌه لٌكون مرؼوب فٌه أو ؼٌر مرؼوب فٌه. وهً "صفة ٌخلعها العمل على األلوال 

ً للظروؾ والمالبسات بالتالً تختلؾ باختالؾ من ٌُصدر الحكم"  واألفعال واألشٌاء طبما

لذا فالمٌم ٌجب أن تكون ذات لٌمة أساسٌة فً  (05)إبراهٌم مدكور، المعجم الفلسفً، ص 

ممارسة المهنٌة لألخصابً االجتماعً؛ وذلن بؤن تتجسد فً أفعاله وتصرفاته حسب ال

ظروؾ العمالء وحاالتهم لٌد الدراسة بما ٌُمًكنه من التعّرؾ على معطٌات مشكالتهم 

بسهولة لثمتهم فٌه، وشعورهم بالراحة واالطمبنان معه؛ ألنه احتواهم بؤسالٌبه المهنٌة 

فً كل لٌمة مهنٌة ٌتبعها وال ٌؽفل عنها بما ٌُمًكنه من جمع  وأفعاله السلوكٌة المتجسدة

ً لما تتطلبه الممارسة  المعلومات وتحلٌلها وتشخٌصها وعالجها؛ فتمٌٌمها وتموٌمها وفما

التطبٌمٌة لطرٌمة خدمة الفرد، حٌث"ٌكشؾ تحلٌل التراث المهنً عن نظرة البعض للمٌم 

لن من وجهة نظر فلسفٌة، بل هً لاعدة أساسٌة باعتبارها لاعدة أساسٌة للممارسة، ولٌس ذ

كمصدر لألسالٌب الفنٌة من أجل الممارسة؛ فمد تمت اإلشارة للى أنه لذا لم تحدد المٌم 

وتطبك فً الممارسة الفعلٌة؛ فإن الممارسة ستصبح عمٌاء، فهً التً تمنح الممارس لدرة 

لذي ٌحدث بٌن األخصابٌٌن اإلبصار والرإٌة والبصٌرة، وهً أساس التفاعل الدٌنامً ا

 .(91-97)السٌد رمضان، ممارسة خدمة الفرد، ص والعمالء" 

لذا فإن الممارسة المهنٌة فً تطبٌك المٌم التً تإكد علٌها مهنة الخدمة االجتماعٌة      

عامة وطرٌمة خدمة الفرد بخاصة ذات فابدة ومنفعة لألخصابً االجتماعً، حٌث تُمًكنه 

لفردٌة بما ٌجب أن ٌكون ولٌس كما هو كابن بنفً وجوده فً الوالع من دراسة الحالة ا

التطبٌمً وفماً لما ذكره ممن كانوا ضمن مفردات من تَم استطالع أرابهم من األخصابٌٌن 

االجتماعٌٌن واألخصابٌات االجتماعٌات، مما دعا الباحثة للى ضرورة التركٌز على المٌم 

 مٌتها التً ٌتم تبٌانها فً اآلتً:المهنٌة والتنظٌر فٌها بما ٌبرز أه
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تطبٌك المٌم المهنٌة فً دراسة الحاالت الفردٌة تشعر العمٌل باالحترام لكرامته  -0

اإلنسانٌة، وباعتبار ذاته، وتشجعه على اإلدالء بكل ما لدٌه بخصوص مشكلته دونما 

 خوؾ أو تردد.  

ات من صاحب تفسح المجال أمام األخصابً االجتماعً فً الحصول على المعلوم -7

الحالة أو المحٌطٌن به بكل سهولة وٌسر؛ لشعوره أو شعورهم  بؤنه أهل للمحافظة على 

 سرٌة المعلومات ذات العاللة بالحالة.

تُمًكن األخصابً االجتماعً من تفُهم حالة العمٌل، ولبراز العوامل واألسباب ذات  -9

اً، بإظهار لدرته على تفكٌن العاللة بمشكلته سواء أكانت ذاتٌة أم بٌبٌة أم االثنٌن مع

 المعلومات وتركٌبها بموضوعٌة دون تحٌز.

تٌسر عملٌة تشخٌص الحالة بمشاركة العمٌل، وذلن بإبراز العوامل واألسباب األكثر  -2

تؤثٌراً فً مشكلته بطمؤنته ولشعاره بالراحة النفسٌة لوضع الحلول المناسبة لعالجها 

 بإبداء رأٌه الشخصً فٌها.

صابً االجتماعً من متابعة الحالة بموافمة العمٌل دون رفض منه لثمته فً تُمًكن األخ -5

 جهوده المهنٌة تجاهه، ولشعوره بؤنه مستوعب لمشكلته، ولكل العوامل المإثرة فٌها.

تُمًكن العمٌل من تمبل السلبٌات التً لد تترٌب عن جهود األخصابً االجتماعً، أو  -6

جهود الخبراء مهما كانت؛ ألنه كان طرؾ جهوده الذاتٌة، أو جهود المإسسة، أو 

 أساسً فٌها.

 تُحمك أهداؾ دراسة الحالة كما أكدت علٌها طرٌمة خدمة الفرد فً ممرراتها التعلٌمٌة. -7

وبما أن أدبٌات مهنة الخدمة االجتماعٌة عامة وطرٌمة خدمة الفرد بخاصة تإكد على      

ده هذا البحث أٌضاً، لذاً ٌنبؽً التنظٌر فً األهمٌة التطبٌمٌة لهذه المٌم المهنٌة وهو ما أك

هذه المٌم، ولبراز أهمها، ووضع أفعال سلوكٌة لها، تُسهل على الممارسٌن لها تطبٌمها وفماً 

لما تتطلبه حالة العمٌل؛ ألن أخاللٌة المهنــــة تإكـــد على" تجسٌد لٌم المهنة فً المول 

وٌمدرها لنسانٌاً، وٌُمًكن األخصابً  والفعل بما ٌحمك أهدافها، وٌإكد كرامة الفرد

االجتماعً من مراجعة خططه العلمٌة وخطوات لنجازها دون تؤثر عاطفً أو انحٌاز 

أهم المٌم . ومن (001حلٌمة الصادق، خدمة الجماعة رؤٌة لٌمٌة، صشخصانً") 
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ً لما تإكد علٌه أدبٌات مهنة ا المهنٌة واجبة االلتزام فً الممارسة التطبٌمٌة لخدمة وفما

االجتماعٌة عامة وطرٌمة خدمة الفرد بخاصة سواء أكان ظاهراً أم ضمنٌاً، وتإكد علٌه 

الباحثة فً بحثها الحالً بالتنظٌر بما ٌجعل األخصابً االجتماعً ال ٌؽفل عنها أو 

 ٌتجاوزها مهما كانت المبررات فً ممارسته التطبٌمٌة لطرٌمة خدمة هً:

ة ال ٌمكن تجاوزها فً دراسة الحاالت الفردٌة؛ فهو ٌتضمن : ٌُعد التمبل لٌمة مهنٌالتمبل -0

العدٌد من المٌم ذات األهمٌة التً تُمًكن األخصابً االجتماعً من تؤدٌة دوره المهنً كما 

ٌجب ووفك ما تتطلبه الممارسة المهنٌة لطرٌمة خدمة الفرد من بٌنها:  التفاعل المتبادل، 

ة والمحبة والصبر ورحابة الصدر والتسامح والحوار المنطمً الذي ٌإسس على المود

م لحالته؛ بكون التمبل هو: "اتجاه عاطفً عام لألخصابً نحو طالب المساعدة ٌتسم  والتفهُّ

بالحب والتسامح والرؼبة فً المساعدة. وال ٌعنً ذلن لبوالً لسلوكه الالأخاللً، ولنما ٌعنً 

)عبد الفتاح، خدمة س مـــن أخطـــــاء" لبوالً له كإنسان له لٌمته وله كرامته مهما مـــار

 :أهم ما ٌهدف إلٌه التمبل ما ٌأتًوترى الباحثة بؤن  (091الفرد والمجتمع العاصر، 

تخفٌؾ التوتر والخوؾ والخجل عن العمٌل ، إلبعاده عن األسالٌب الدفاعٌة التً لد  -

 تعرلل دراسة مشكلته.

مع أخصابً خدمة الفرد، وٌإدي به للى طمؤنة العمٌل نفسٌاً ٌشعره بالتمارب الوجدانً  -

 اإلدالء بكل ما لدٌه ذو عاللة بمشكلته دون خوؾ أو تردد.

تحسٌس العمٌل بؤهمٌة وجودة ولٌمته اإلنسانٌة، مع احترام كرامته اإلنسانٌة،  ٌشعره  -

 بؤنه ممدر من اآلخر؛ فٌشارن فً دراسة حالته حتى تنتهً معاناته.

سّهم فً نمو العاللة المهنٌة المتبادلة بٌنه وبٌن األخصابً تمبل العمٌل كما هو علٌه، ٌُ  -

 االجتماعً.

ً لٌمة مهنٌة ٌجب أن تكون ظاهرة فً أفعال سلوكٌة  االستٌعاب: -2 ٌُعد االستٌعاب أٌضا

وأسالٌب مهنٌة ٌعمل علٌها األخصابً االجتماعً فً دراسة الحاالت الفردٌة ولٌست 

ذي هو: احتواء للعمٌل ولمشكلته كما هما دون ضمنٌة؛ ألن بالتمبل ٌحدث االستٌعاب ال

استهزاء أو تهكم أو سخرٌة أو توبٌخ أو تشهٌر...وبما ٌشعر العمٌل بمٌمته اإلنسانٌة، وبؤن 

آدمٌته محترمة، وكرامته مصانة؛ فٌشعر بالراحة واالطمبنان لألخصابً االجتماعً وٌدلً 
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ل أو لسماط أو تحوٌل...؛ فاالستٌعاب بكل ما لدٌه، وٌسلن وٌفعل بطبٌعته دون تصنع أو تحاٌ

بشفافٌة ٌحمك األمن والطمؤنٌنة وٌموي لٌمة التفاعل المتبادل بٌن األخصابً االجتماعً 

والعمٌل، وٌإدي للى تفُهم الحالة مهما كانت ظروفها ومالبساتها، وٌُمًكن من تمدٌر العوامل 

 الباحثة ٌهدؾ للى ما ٌؤتً: واألسباب األكثر تؤثٌراً فٌها. لذاً فاالستٌعاب حسب رأي 

ؾ على حالة العمٌل بشفافٌة ناتجة عن طمؤنته وتموٌة لٌمة تفاعله المتبادل مع  - التعرُّ

 األخصابً االجتماعً.

ؾ على حالة العمٌل بتفهُّم ظروفه الذاتٌة أو البٌبٌة أو االثنٌن معاً، وأهم معطٌاتها  - التعرُّ

 لها. ٌُمًكن من تمدٌر العوامل واألسباب المإدٌة

ؾ على شخصٌة العمٌل مهما كانت علٌه؛ لكً ٌبتعد عن التحاٌل أو اإلسماط أو أٌة  - التعرُّ

 أسالٌب دفاعٌة أخرى لد تعرلل دراسة حالته. 

ؾ على أخطاء العمٌل أو المحٌطٌن به من األشخاص ذوي العاللة بمشكلته مبدبٌاً  - التعرُّ

لتمارب وعدم العزوؾ عن دون مكاشفة؛ ٌحسس العمٌل باالحتواء وٌعطٌه فرصة ل

 المإسسة أو األخصابً االجتماعً الذي ٌّدرس حالته.

هذه المٌمة أساسٌة تإكد علٌها طرٌمة خدمة الفرد فً دراسة الحاالت الفردٌة؛  الموضوعٌة: -1

ألنها لٌمة استٌعابٌة ٌحتكم فٌها األخصابً االجتماعً للعمل الذي ٌُمًكنه من تمدٌم الحمابك 

ً للحجة والمنطك، والتمٌٌز بٌن اإلٌجابً وؼٌر اإلٌجابً، وبتوافر كما هً دون تحٌز  وفما

الثمة الداعمة إلرادة الفرد لكً ٌتخذ لراراته بوعً ولدران، وٌصل للى ما ٌرضٌه فٌما 

 ٌتعلك بمشكلته.

فالموضوعٌة لٌمة ملزمة من األخصابً االجتماعً ٌنبؽً أن تتجسد فً ألواله وأفعاله      

م أثناء جمعه للمعلومات وتحلٌلها وتشخٌصها وعالجها، وتمٌٌمها فتموٌمها بالمنطك والعل

دون تسرع فً لصدار األحكام المسبمة أو األخبار السماعٌة عند دراسة الحاالت الفردٌة، 

وأن ٌلتزم بموضوع الحالة وال ٌحٌد عنه وأن ٌحتكم للحجة التً تشعر الفرد بؤهمٌته وبمٌمة 

تعامل مع اآلخر، مع المدرة على التمٌٌز بٌن الحموق والواجبات التوازن االجتماعً فً ال

والمسإولٌات، وأن ٌعرؾ ما له وما علٌه، والتمدٌر لما ٌجب ولمن ٌجب باستٌعاب 
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خصوصٌته. علٌه ترى الباحثة أن االلتزام بالموضوعٌة فً دراسة الحاالت الفردٌة 

 ٌستهدؾ اآلتً: 

تكون دون تحٌز؛ ٌحمك نتاب  مرضٌة للحالة تمدٌم الحمابك كما هً ال كما ٌجب أن  -

 الفردٌة لٌد الدراسة.

االحتكام للعمل بالحجة والبرهان؛ ٌبٌن الحمابك ذات العاللة بالحالة الفردٌة كما هً،  -

 وٌُمًكن من التمٌٌز بٌن ما ٌجب وما ال ٌجب.

تُعّرؾ التمكُّن من التمٌٌز بٌن ممارسة الحموق وتؤدٌة الواجبات وتحُمل المسإولٌات؛  -

 العمٌل على ما له وما علٌه دون تمٌٌز بٌن األنا واآلخر. 

ؾ على خصوصٌة الحالة واستٌعابها، وتوافر الثمة الداعمة إلرادة الفرد فً اتخاذ  - التعرُّ

 لراراته دون تردد أو خوؾ.

بما أن الثمة فً اللؽة هً االبتمان، لذن فهً تزٌل الشكون وتشعر العمٌل بالراحة  الثمة: -1

طمبنان لألخصابً االجتماعً الذي ٌإدي للى تموٌة لٌمة التفاعل المتبادل والترابط واال

والتفاهم بٌن المتحاورٌن سواء أكان ما بٌن األخصابً والعمٌل أم ما بٌن األخصابً 

والمحٌطٌن بالعمٌل ممن لهم عاللة بالمشكلة، داخل المإسسة أو خارجها مما ٌإدي بهم للى 

 لٌد الدراسة.االتفاق على الموضوع 

علٌه فثمة األخصابً االجتماعً بنفسه ومهنته؛ ٌجعله ٌهتم بمٌم االحترام والوالء     

واألمانة واإلخالص واإلرادة والصدق والتعاون إلنجاز المهام المناط بها فً دراسة الحالة 

ً لبناء الث ً نظرٌا مة المتبادلة الفردٌة؛ ألن االلتزام بالمواعد األخاللٌة والمعنوٌة ٌشكل أساسا

لذا ثمة األخصابً فً العمٌل وثمة العمٌل فً  (11)فرنسٌس فوكوٌاما، ص بٌن األفراد" 

األخصابً تنعكس على شخصٌة العمٌل باإلٌجاب، حٌث ٌصبح لادراً على االبتمان على 

ذاته واآلخرٌن فً محٌطه البٌبً، وٌدفع به للى لظهار لدراته فً تفُهم ظروفه الخاصة، 

مٌم المفضلة بالمجتمع المنتمً للٌه؛ ألن"تعبٌر األخصابً االجتماعً عن ثمته فً وتفُهم ال

لمكانٌة الوصول للى طرٌمة لتحسٌن العاللة، وتنمٌة الثمة فً نفس العمٌل وفً لدرته على 

 (90)المبرون، الخدمة االجتماعٌة وأسالٌبها النظرٌة والتطبٌمٌة، ص مواجهة المشكلة"
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احثة ذات أهمٌة وتإكد على الممارس المهنً ضرورة  االلتزام ٌحمك أهداؾ تراها الب

 بتطبٌك لٌمة الثمة والعٌاً لتحمٌمها وهً:

تُمًكن العمٌل من التواصل والتفهُّم واالستٌعاب لكل ما ٌموله أو ٌفعله األخصابً  -

 االجتماعً أثناء ممابلته لدراسة حالته.

ل مسإولٌاته فً دراسة حالته.تُعّرؾ الفرد على ذاته ولدراته واستعداداته؛ لت -  حمُّ

تُعّرؾ األخصابً االجتماعً على المعلومات ذات العاللة بالموضوع لٌد الدراسة دون  -

 تزوٌر أو ؼش أو تحاٌل لثمة العمٌل فٌه.

تكشؾ عن أحاسٌس العمٌل، وتبرز لدٌه المٌمة الوجودٌة، وتكسبه الخبرة والمهارة التً  -

ل أعباء المسإولٌات تدعم لدٌه لٌمة التواصل االجتما عً، واالعتماد على الذات، وتحمُّ

 فً دراسة حالته.

احترام كرامة اإلنسان لٌمة مهنٌة أكدت علٌها طرٌمة خدمة الفرد فً دراسة  االحترام: -5

الحاالت الفردٌة من واجب األخصابً االجتماعً االلتزام بها فً عمله المهنً وبخاصة فً 

سة من مإسسات الممارسة لمهنة الخدمة االجتماعٌة؛ دراسته لحاالت عمالبه فً أي مإس

ألن"احترام الفرد واحترام حمه فً أن ٌعٌش الحٌاة التً تالإمه وٌرضاها لنفسه والتمتع 

ٌبعد عنه  (15)هناء حافظ بدوي، الخدمة االجتماعٌة، ص بحرٌته الشخصٌة والمدنٌة" 

ن...أما لذا لم تحترم كرامته الخوؾ والتردد والخجل واالضطراب واالنفعال وعدم التواز

وآدمٌته؛ فذلن لد ٌعرضه للى عدم المدرة على تمبل ذلن، ومن ثم لد ٌتعرض الضطرابات 

نفسٌة وانفعالٌة تجعله ؼٌر لادر على لشباع حاجاته بنفسه لحرمانه من أبسط حموله نتٌجة 

التدخل المهنً من فمده لبعض لدراته أو الؽفلة عنها نظرا الضطراباته النفسٌة، لذا ٌستوجب 

ً له ولمدراته المحدودة بإشباع احتٌاجاته ولظهار لدراته  لِبل أخصابً خدمة الفرد احتراما

الكامنة ولعادة تؤهٌلها بما ٌُمًكنه من االعتماد على ذاته فً لدارة شإون حٌاته، والتنبه 

ل مسإولٌاته حاضراً ومستمبالً. وترى  الباحثة أن لممارسة حموله وتؤدٌة واجباته وتحمُّ

 التوصل لذلن ٌتحمك باألهداؾ اآلتٌة:
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الكشؾ عن شخصٌة الفرد صاحب الحالة واحترامها واحترام ما ٌصدر عنه من آراء  -

 بؽض النظر عن دٌنه وجنسه ولونه أو حالته االجتماعٌة أو الصحٌة...وؼٌرها.

ؾ على العمٌل بكونه شخصٌة لنسانٌة لها احترامها ولٌمتها الذاتٌة  - حتى ولن كان التعرُّ

مشترن فً المشكلة مع آخرٌن فعالً وسلوكاً؛ ألن لكل منهم شخصٌه وظروؾ مستملة 

 عن اآلخر. 

الكشؾ عن فلسفة المٌم اإلنسانٌة لطرٌمة خدمة الفرد التً تإكد على لٌم الدٌممراطٌة  -

والمساواة فً الحموق والواجبات والمسإولٌات، والمشاركة الفعلٌة للعمٌل فً دراسة 

 ه لكً ٌتحمل ما ٌترتب علٌها من نتاب  لٌجابٌة أو سلبٌة.حالت

ؾ على اضطرابات العمٌل وانفعاالته وظروفه الصحٌة والجسمٌة والحركٌة دون  - التعرُّ

 سخرٌة أو استهزاء أو تهكم...بل االحترام ٌشجعه على اإلدالء بكل جوانب مشكلته.

مهنة الخدمة االجتماعٌة عامة  التً تإكد علٌها ضمن المٌم لٌمة أساسٌةتمرٌر المصٌر:  -9

وطرٌمة خدمة الفرد بخاصة، حٌث تلزم ممارسٌها ضرورة  لفساح المجال للفرد صاحب 

المشكلة مهما كانت حالته حرٌة لبداء رأٌه واتخاذ لراراته فً حدود ولٌست الحرٌة المطلمة 

 التً لد تإثر على الفرد والجماعة والمجتمع.

مٌل من واجب األخصابً االعتراؾ به وتمدٌره؛ باعتماد لٌم حرٌة لبداء الرأي حك للع    

التفاعل االجتماعً التً تتجسد على لٌمة الشفافٌة والدٌممراطٌة دون لٌود لد تكبل صاحب 

الحالة، وتجعله مرؼماً على تمبل أراء اآلخر من ؼٌر محاورة منطمٌة مبنٌة على ممارسة 

ل المسإولٌا ت المترتبة على اتخاذ لرارات ذات العاللة الحموق وتؤدٌة الواجبات وتحمُّ

بمعالجات لحالته، والمشاركة فً تنفٌذها وتؽٌٌرها لن تطلب األمر ذلن، أما لذا تعارضت 

رؼبة العمٌل فً حك تمرٌر مصٌره مع أحكام المانون العام مثل حاالت الجانحٌن 

عمٌل وهدفه والمنحرفٌن فهنا من واجب أخصابً خدمة الفرد توضٌح نصوص المانون لل

وتنظٌم حرٌته لال من أجل  وأهمٌته فً حماٌته وحماٌة أسرته فً المولؾ ذاته وما ضبط 

المصلحة العامة والخاصة حاضراً ومستمبالً. علٌه ترى الباحثة تطبٌك هذه المٌمة واجب 

 مناط باألخصابً االجتماعً ال ٌجب الؽفلة عنه تحمٌماً لألهداؾ اآلتٌة: 
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ؾ على حالة  - العمٌل ومستوى المٌم الثمافٌة التً ٌستند علٌها ودرجة وعٌه التعرُّ

ولدراكه؛ لكً ٌتسنى لألخصابً االجتماعً تمكٌنه من لبداء رأٌه بكل شفافٌة فٌما ٌتعلك 

 به من أمر.

ؾ على ما له وما علٌه بممارسة الحموق وأداء الواجبات وتحُمل  - تمكٌن العمٌل من التعرُّ

 ووضع الحلول المناسبة لها.المسإولٌات فً دراسة حالته 

ؾ على المدرة الذاتٌة للعمٌل، ومدى استعداده للمٌام بمسإولٌاته فً حدود هذه  - التعرُّ

الممدرة بما ٌُمًكن األخصابً االجتماعً من لعطابه حمه فً تمرٌر مصٌره فً حدود 

 الرؼبة واإلمكانات الذاتٌة لتوجٌهه فً االتجاه الصحٌح والسلٌم.

ؾ على ح - اجة العمٌل، وكٌفٌة لشباعها بمساعدته على ممارسة حمه بإرادة فً التعرُّ

 اتخاذ لرار أمره فٌما ٌتعلك بمشكلته فً حدود التشرٌعات والنظم الدٌممراطٌة.  

لٌمة مهنٌة تتجسد فٌها لٌمة التفاعل االجتماعً المتبادل بٌن األخصابً المشاركة:  -9

ؾ على االجتماعً والعمٌل، وتعزز التعاون بٌنهما فً  دراسة مالبسات الحالة، وفً التعرُّ

العوامل واألسباب المإدٌة لها؛ فهً تإسس على معاٌٌر تُعد أفعال سلوكٌة ٌموم بها 

األخصابً االجتماعً تُمًكنه من لٌاس لدرات واستعدادات العمٌل أو األفراد ذوي العاللة 

اسة فً خدمة الفرد، ومدى بحالته للمساهمة فً اتخاذ المرارات أثناء ممارسة عملٌات الدر

المناعة الشخصٌة فً لعب الدور المناط بتؤدٌته فً وضع الحلول المناسبة لمشكلته، وفً 

تحدٌد الخطط العالجٌة باالعتماد على اإلمكانات الذاتٌة بما ٌتناسب ولدراته واستعداداته، مع 

الحك فً توجٌه حٌاته دفعه لالستعانة بالموارد والخدمات البٌبٌة المتاحة؛ ألنَه هو صاحب 

الوجهة التً ٌرٌدها بحٌث تكون فً الصالح الخاص والعام وال تحٌد عنهما؛ لكون أن 

مشاركته الفعلٌة فً دراسة حالته ٌُحّمله مسإولٌة ما لد ٌترب علٌها من نتاب  سواء أكانت 

ه المٌمة ٌنبؽً لٌجابٌة أم سلبٌة وال ٌُحّملها لألخصابً االجتماعً. لذا ترى الباحثة تحمٌما لهذ

 العمل على تحمٌك األهداؾ اآلتٌة:

الكشؾ عن لدرات العمٌل واستعداداته ولمكاناته، ومدى رؼبته فً التفاعل والتعاون مع  -

 األخصابً االجتماعً فً دراسة حالته.
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ؾ على العمٌل وللناعه بؤن مشاركته واجبة حٌث تعّرفه على العوامل واألسباب  - التعرُّ

تً هو علٌها، وتُمًكنه من اإلسهام فً وضع الحلول التً ٌرتضٌها دون المإدٌة للحالة ال

 تؽٌٌب أو تهمٌش لد ٌجعله ٌرفض تلن الحلول وتبمى حالته على ما هً علٌه.

تعرٌؾ العمٌل على المسإولٌات المناط بها فً دراسة حالته تدفعه للمشاركة دون خوؾ  -

 أو تردد.

ق علٌها بخصوص حالته هو طرؾ فٌها وٌنبؽً تعرٌؾ العمٌل بؤن الحلول التً تم االتفا -

 أن ٌضعها موضع التنفٌذ وتحمُّل مسإولٌة النتاب  المترتبة علٌها. 

لٌمة مهنٌة تإكد علٌها طرٌمة خدمة الفرد ٌنبؽً االلتزام بتطبٌمها فً دراسة السرٌة:  -5

ٌسمح بإفشاء الحاالت الفردٌة؛ ألن مهما كانت حالة العمٌل، ومهما كانت معاناته ال ٌمكن أن 

أسراره لال بمشاورته وعرض األمر علٌه، وتبٌان المنفعة من وراء ذلن؛ ألنه ٌخشى أن 

ٌفتضح أمره وٌصبح محط أنظار الجمٌع مما ٌشعره باإلحباط وعدم االطمبنان، وعدم 

الشعور باألمن واالستمرار، وٌضطره للى لخفاء جوانب مهمة عن مشكلته بتتبع أسالٌب 

؛ فٌظهر ما ال ٌحس، وٌكتنفه الؽموض وٌنؽلك على ذاته، ومن ثم ٌنفر من دفاعٌة لتؽلٌفها

األخصابً االجتماعً وٌحدث عرللة فً نمو العاللة المهنٌة التً هً أساس التفاعل 

االجتماعً المتبادل الذي ٌسرع فً دراسة الحالة الفردٌة كما ٌجب ووفك ما تتطلبه طرٌمة 

 خدمة الفرد.

ابً االجتماعً المحافظة على أسرار عمالبه فً أي مإسسة من لذا من واجب األخص    

المإسسات التً ٌعمل بها بما ٌحمك معالجات للعمالء وٌحمك أهداؾ المإسسة؛ بكون 

السرٌة هً:"صٌانة ممصودة إلسرار العمالء التً كشفتها عملٌات خدمة الفرد وتجنب 

ً لما  (071سابك، ص )عبد الفتاح، مرجع لذاعتها وانتشارها بٌن عامة الناس"  وتحمٌما

 تمدم ترى الباحثة ضرورة العمل على لنجاز األهداؾ اآلتٌة:

الكشؾ عن أسرار العمٌل، والعمل على صٌانتها بما ٌُسهم فً بناء العاللة المهنٌة  -

 المتبادلة بٌنهما.
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ؾ على مشكلة العمٌل، مع الحرص على عدم حضور طرؾ أخر مهما كانت  - التعرُّ

مو العاللة المهنٌة، وٌمتنع العمٌل بضرورة مشاركة آخرٌن فً حل صفته للى أن تن

 مشكلته خدمة له، لؽرض تحمٌك المنفعة فً دراسة حالته.

الكشؾ عن ظروؾ العمٌل المسببة لمشكلته دون التعمك فً أسرار خاصة لٌست لها  -

مشكلته عاللة بمعاناته؛ توثك العاللة المهنٌة وتشجع العمٌل على البوح بكل ما ٌتعلك ب

 دون خجل أو خوؾ.

تعرٌؾ العمٌل بؤسباب الزٌارة المنزلٌة لذا تطلب األمر ذلن، مع التؤكٌد له بؤنها ستكون  -

 بسرٌة تامة لكً ٌعطً عنوان صحٌح لمكان سكنه، مما ٌحمك متطلبات دراسة الحالة.

تعرٌؾ العمٌل بضرورة فتح ملؾ ٌخصه ٌتضمن كل ما ٌتعلك به من وثابك رسمٌة  -

اجتماعٌة وطبٌة وؼٌرها ذات عاللة بمشكلته، تُسّهم فً تحمٌك ما تتطلبه حالته،  وتمارٌر

 مع التؤكٌد له بؤنها ستكون فً سرٌة تامة بعٌدة عن أعٌن المتطفلٌن.

لٌمة من ضمن المٌم المهنٌة الواجب على األخصابً االجتماعً  تُعد المسإولٌةالمسؤولٌة:  -7

ٌة؛ فهً تإسس علٌها جمٌع المٌم المهنٌة ذات االلتزام بها فً دراسة الحاالت الفرد

الخصوصٌة؛ فالتزام األخصابً بهذه المٌمة ٌُمًكنه من تحمُّل مسإولٌاته المهنٌة تجاه العمٌل، 

وٌمهد له كٌفٌة ممارسة حموله المهنٌة، وكٌفٌة تؤدٌته لواجباته المهنٌة فً دراسة الحاالت 

تً ٌعمل بها، مما ٌبرز لدراته ومهاراته وكافة الفردٌة فً أي مجال من المجاالت المهنٌة ال

ً لما تتطلبه طرٌمة  جهوده فً تتبع الحالة الفردٌة لٌد الدراسة والتً تإهله لدراستها وفما

 خدمة الفرد نظرٌاً وتطبٌمٌاً.

ل األخصابً االجتماعً لمسإولٌاته بموضوعٌة ٌُمًكنه من ممارستها بإرادة      كما أن تحمُّ

ا لها وبما علٌها وفماً الختصاصاته المهنٌة المإسسة على أسس ومعاٌٌر مهنٌة واعٌة بم

مهنٌة تستمد منها صالحٌاته التً تإدى الوظابؾ المهنٌة فً ضوبها عن طرٌك موالع 

 العمل التً تُمًكنه من تنفٌذ مسإولٌاته العملٌة فً دراسة الحاالت الفردٌة بالشكل المطلوب.

ً تحُمل األخصابً اال     جتماعً لمسإولٌاته وممارسته لحموله وأدابه لواجباته أٌضا

المهنٌة ٌشعر العمٌل باهتمامه به، مما ٌدفع به هو أٌضاً للى أن ٌتحمل مسإولٌاته وٌمارس 

 حموله وٌإدي واجباته فً دراسة حالته بكل رضا ووعً ولدران لما هو مطلوب منه.



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

204 

 از األهداؾ اآلتٌة:من هنا ترى الباحثة أن تنفٌذ هذه المٌمة ٌتحمك بإنج

ؾ األخصابً االجتماعً على مسإولٌاته المهنٌة وممارسته لحموله وتؤدٌته  - تعرُّ

 لواجباته المإسسة على لٌم المهنة المطلوبة ٌُمًكنه من دراسة الحاالت الفردٌة كما ٌجب.

ؾ األخصابً االجتماعً على اختصاصاته التً تستنبط منها صالحٌاته  ٌُمًكنه من  - تعرُّ

ة وظابفه المهنٌة بالمإسسة التً ٌعمل بها بشكل ٌرضً عمالبه وٌعزز ثمتهم فٌه تؤدٌ

 وفً جهوده التً تبذل.

كشؾ األخصابً االجتماعً عن مسإولٌاته المناط بها فً دراسة الحاالت الفردٌة وفماً  -

ألدبٌات طرٌمة خدمة الفرد، ٌإهله لتؤدٌتها بإرادة واعٌة مدركة لما لها وما علٌها فً 

 ٌذه لعملٌات الدراسة للحالة الفردٌة.تنف

ً لمدراته  - ل مسإولٌاته وممارسة حموله وتؤدٌة واجباته وفما تعرٌؾ العمٌل بؤهمٌة تحمُّ

واستعداداته، تإهله إلشباع حاجاته بنفس راضٌة عن نتاب  دراسة حالته سواء أكانت 

 سلبٌة أم لٌجابٌة.

من لِبل األخصابً االجتماعً بما ٌحمك لٌمة مهنٌة ال ٌمكن تجاوزها االتزان الوجدانً: - 00

 التفاعل االجتماعً بٌنه وبٌن العمٌل، وبٌنه وبٌن البٌبة االجتماعٌة المحٌطة به،

لذا ضبط األخصابً االجتماعً النفعاالته وأحاسٌسه الوجدانٌة ٌُمًكنه من تفهُّم ظروؾ 

ة لكل ما تإكد علٌه الحالة الفردٌة بوعً ولدران ومهارة مهنٌة، تبرز لدراته االستٌعابٌ

فلسفة طرٌمة خدمة الفرد، وتإدي به للى االستجابة لمشاعر العمٌل وأحاسٌسه المإثرة فً 

 أفعاله وسلوكٌاته.

 لذاً ترى الباحثة ضرورة التؤكٌد على هذه المٌمة بتحمٌك األهداؾ اآلتٌة:     

ؾ على موضوع الحالة لٌد الدراسة دونما حٌاد وجدانً أو عاطفً - ٌُمًكن من  التعرُّ

 دراسة الحالة بموضوعٌة.

الكشؾ عن حمٌمة مشاعر العمٌل التً تؽلؾ بؤسالٌب دفاعٌة، تتحمك باالتزان الوجدانً  -

 لألخصابً االجتماعً بما ٌساعده على مواجهتها.
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ؾ على مكمن مشاعر العمٌل تجاه ذاته والظروؾ المحٌطة به بكل راحة  - التعرُّ

 موله األخصابً االجتماعً.واطمبنان، ٌإدي به للى تمبل ما ٌ

التمُكن من االستجابة لمشاعر العمٌل وأفكاره الخاصة دون تحٌز بإفساح المجال للتفاعل  -

 معه دون انفعال وجدانً، ٌحمك العالج لحالته.

تكمن الخصوصٌة فً مراعاة الفروق الفردٌة بٌن عمالء طرٌمة خدمة  الخصوصٌة:-00

كد علٌها المهنة عامة وطرٌمة خدمة الفرد بخاصة على الفرد؛ بكونها لٌمة مهنٌة أساسٌة تإ

اعتبار أن شخصٌات وظروؾ األفراد )العمالء( تختلؾ من فرد للى آخر ومن بٌبة للى 

أخرى؛ فعلى سبٌل المثال: السرلة فعلها واحد أما مبرراتها ودوافعها تختلؾ؛ فمد تكون 

تشرد لعدم وجود سند اجتماعً، السرلة نتٌجة الفمر والعوز والحاجة، ولد تكون نتٌجة ال

 ولد تكون لؽرض االنتمام لضرر نفسً من اآلخر...وهكذا.

لذا ٌنبؽً على األخصابً االجتماعً تمدٌر دوافع ومبررات وظروؾ كل فرد على     

حدة حتى ولن كان الفعل واحد، مع أخذ الحٌطة والحذر من التهكم أو االستهزاء أو 

ٌتسنى لألخصابً دراسة الحالة الفردٌة وتفُهم عواملها السخرٌة...بظروؾ كل منهم لكً 

وأسبابها ومعطٌاتها، كما ٌنبؽً مراعاة لدرات واستعدادات ولمكانات كل فرد صاحب 

حالة، والعمل على استثمارها وتؤهٌلها تحمٌماً للؽاٌات التً ٌطمح لبلوؼها كل منهم، وتحمٌماً 

ثة بؤن مراعاة الخصوصٌة ٌتحمك باألهداؾ للطمؤنٌنة وأهمٌة استٌعاب اآلخر. وترى الباح

 اآلتٌة:  

ؾ على شخصٌة الفرد ومراعاة ظروفه التً دفعت به للى ارتكاب الفعل السلبً  - التعرُّ

 والعمل على تعدٌله لما ٌجب أن ٌكون علٌه.

الكشؾ عن لدرات الفرد واستعداداته ولمكاناته وتمكٌنه من المشاركة فً دراسة حالته  -

 غ ما ٌرؼب برضا.وفماً لها لبلو

ؾ على األسالٌب الدفاعٌة للفرد، وأسباب عدم توازنه النفسً، والعمل على  - التعرُّ

تخلٌصه منها، وتحسٌسه بمٌمته اإلنسانٌة بما ٌشعره بخصوصٌته وٌدفعه لمواجهة 

 مشكالته مستمبالً.
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ؾ على خصوصٌة كل حالة فردٌة بما ٌُمًكنها من أداء مهامها الخاصة فً درا - سة التعرُّ

 حالتها بموضوعٌة، وٌُعّرفها بما لها وبما علٌها فال تتجاوز حدودها.  

جمٌع  لٌمة مهنٌة أخاللٌة تإسس على لٌمة العدل فً تحكٌم العمل بما ٌنصؾالضمٌر: -02

فً دراسة الحالة الفردٌة؛ فاألخصابً االجتماعً عندما  ٌُحّكم ضمٌره  األطراؾ المشتركة

ً بمٌم وأ خاللٌات المهنة، وعندما ٌؽٌب الضمٌر فً أي عملٌة من ٌكون بذلن متمسكا

عملٌات الدراسة فً خدمة الفرد تكلل جهوده بالفشل مما ٌإثر تؤثٌراً مباشراً فً العمٌل 

  وحالته.

لذاً الضمٌر لٌمة أخاللٌة مهنٌة تإسس على أهمٌة لٌم االتصال والتواصل مع العمٌل      

وعٌة ؼٌر متسرعة وال منحازة تشعر العمٌل فً دراسة مشكلته، بإصدار أحكام موض

باهتمام األخصابً االجتماعً، مما ٌموي العاللة المهنٌة المتبادلة بٌنهما وتإدي بالعمٌل 

للى التكٌؾ أو التوافك مع ذاته والبٌبة المحٌطة، وٌدفعه للى تمبل الحلول العالجٌة لثمته فً 

راسة حالته حاضراً ومستمبالً عندما األخصابً، ومن ثم تدفعه لالعتماد على ذاته فً د

 ٌتعرض لحالة مشابهة.

علٌه فإن احتكام األخصابً االجتماعً للضمٌر المهنً فً دراسة الحاالت الفردٌة      

 ترى الباحثة بؤنه ٌعمل على تحمٌك األهداؾ اآلتٌة:

ؾ على حالة العمٌل بالعمل والمنطك دونما تسرع فً لصدار األحكام على الح - الة التعرُّ

 لٌد الدراسة ٌحمك عالجها.

الكشؾ عن أخاللٌات المهنة والمٌم الكامنة فٌها بموضوعٌة عمالنٌة ٌُمًكنه من تفعٌلها  -

 فً دراسة الحاالت الفردٌة.

ؾ على لٌمة العدل والمساواة فً الحموق والواجبات والمسإولٌات بٌن العمالء فً  - التعرُّ

ً ٌسهل علٌه التوصل للى حلول بشؤنها دراسة حاالتهم دونما تحٌز عاطفً أو وجدان

 فعالً وسلوكاً.

الكشؾ عن المٌم الموضوعٌة والتعامل بها فً دراسة الحاالت الفردٌة؛ ٌشعر  -

األخصابً برضا الضمٌر تجاه ما ٌتعلك بالحالة من متؽٌرات لد تكون مإثرة تؤثٌراً 
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عن جهود  مباشراً أو ؼٌر مباشراً على الفرد صاحب الحالة بما ٌشعره بالرضا

 األخصابً االجتماعً وٌحمك المطلوب.

ا   لن جمٌع أدبٌات طرٌمة خدمة الفرددراسة الحاالت فً ممارسة خدمة الفرد:  -ثانٌا

متضمنة لعملٌات مهنٌة تإكد على ضرورة االلتزام بها فً دراسة الحاالت الفردٌة وهً: 

لٌات هً: عملٌة الدراسة والتشخٌص والعالج، وطورت فٌما بعد ولسمت للى خمسة عم

جمع المعلومات، وعملٌة التحلٌل، وعملٌة التشخٌص، وعملٌة العالج؛ فالتمٌٌم والتموٌم. 

هذه العملٌات تتطلب وسابل ٌستخدمها األخصابً االجتماعً فً ممارسته المهنٌة لهذه 

د العملٌات من بٌنها الممابلة والمالحظة التً تتطلب لنجاحها تتبع المٌم المهنٌة التً تإك

علٌها طرٌمة خدمة الفرد فً دراسة الحاالت الفردٌة، حٌث لن المٌم المهنٌة هً التً تُمًكن 

الممارس المهنً لطرٌمة خدمة الفرد من الحصول على المعلومات بكل ٌسر وسهولة؛ ألن 

عملٌة جمع المعلومات تنفذ بالشكل المطلوب عندما ٌكون التمبل متبادل بٌن األخصابً 

مٌل، وٌحدث التمبل بالتفُهم والثمة واالستٌعاب ومراعاة الخصوصٌة، االجتماعً والع

وباالتزان الوجدانً، وبتحمل المسإولٌة المهنٌة، وبالمحافظة على سرٌة المعلومات التً 

ٌدلً بها العمٌل ذات العاللة بمشكلته لٌد الدراسة، مع احترام كرامته اإلنسانٌة، ولعطابه 

ته بعمالنٌة ومنطك، وتمكٌنه من المشاركة بإبداء الرأي حمه فً تمرٌر مصٌره ، ومحاور

فً كل ما ٌتعلك به من أمر بما ٌحمك ما هو مطلوب فً كل عملٌة من عملٌات الدراسة 

 األخرى.

فعملٌة التحلٌل ال تتطلب حضور العمٌل، ولنما تتطلب من األخصابً االجتماعً      

ء أكان العمٌل أم المحٌطٌن به فً بٌبة تحلٌل المعلومات التً تم جمعها من مصادرها سوا

المإسسة أو فً بٌبة األسرة، ولكن هذه العملٌة أٌضاً توجب على األخصابً ضرورة عدم 

الؽفلة عن المٌم المهنٌة التً تإكد علٌها طرٌمة خدمة الفرد، وٌإكد علٌها البحث الحالً فً 

لتها بدراسة الحاالت موضوعه المٌم المهنٌة السابدة لدى األخصابً االجتماعً وعال

 الفردٌة.

علٌه من واجب األخصابً االجتماعً: تحلٌل المعلومات بموضوعٌة عمالً ومنطماً،       

وذلن باستٌعاب المعلومة بكل لٌجابٌاتها وسلبٌاتها، وبكل عواملها وأسبابها ومسبباتها دونما 
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اركة العمٌل من تحٌز أو تحرٌؾ، أي علٌه تمدٌم الحمابك كما هً علٌه؛ لٌتمكن بمش

تشخٌصها بموضوعٌة وبتحكٌم العمل، مع عدم لصدار األحكام المتسرعة التً لد ٌرفضها 

العمٌل، كذلن ٌستوجب على األخصابً احترام رأي العمٌل وتمكٌنه من ممارسة حمه فً 

تمرٌر مصٌره، ومراعاة خصوصٌته، وتحرٌن الوازع الضمٌري لدٌه بما ٌدفعه للى تمبل 

لعمل على تنفٌذها بحرص، وتمبل ما ٌترتب علٌها من نتاب  عالجٌة سواء كل الحلول وا

أكانت سلبٌة أم لٌجابٌة؛ ألنه طرؾ أساسً فٌها، مع تمبل تعدٌل وتصوٌب ولصالح 

 السلبٌات فٌها بالتموٌم.

لذاً هنان عاللة لوٌة بٌن المٌم المهنٌة التً تعلمها األخصابً االجتماعً فً تعلٌمه      

 نظرٌاً وعملٌاً، وبٌن دراسته للحاالت الفردٌة ٌمكن توضٌحها فً الجدول اآلتً:  األكادٌمً

ا   العاللة بٌن المٌم المهنٌة ودراسة الحاالت الفردٌة: -ثالثا

استجابة             الفعل السلوكً لألخصائً االجتماعً فً دراسة الحالة         المٌمة  

 العمٌل فً دراسة حالته

تشعر  -واالرتٌاح                       التزم بمشاعر الود والمحبة-                     

 ولنسانٌته العمٌل بآدمٌته

 -لتزم ببشاشة الوجه ورحابة الصدر                        --                       التمبل

    تإدي به للى اإلفراغ الوجدانً

ٌعطٌن ما -                              عمٌل كما هوأدرن والع ال-                            

 لدٌه من معلومات كما هً

ٌعطٌن -                    العمٌل من األسالٌب الدفاعٌةص خل -                          

 المعلومات دون تؽلٌؾ أو تحرٌؾ                  

تنمو -                   لتجرٌح للعمٌلتجنب توجٌه النمد أو ا--                          

 العاللة المهنٌة المتبادلة

.................................................................................................... 

              الفعل السلوكً لألخصائً االجتماعً فً دراسة الحالة                     المٌمة  

 استجابة العمٌل فً دراسة حالته
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–                       تفُهم ظروؾ الحالة ولدرها.-                            االستٌعاب

 ٌشعر باألمان واالطمبنان والراحة.

تنمو –التزم بالشفافٌة والوضوح.                        -                                      

 ٌة وٌدلً بما لدٌه.العاللة المهن

ٌعً  –حاور العمٌل بوعً ولدران.                      -                                      

 وٌدرن أسباب مشكلته سواء أكانت

اعتبر ولدر الجمٌع دون تفرلة.                   ذاتٌة أم -                                      

 بٌبٌة.

ٌحدث –شارن العمٌل فً كل ما ٌتعلك به من أمر.      -                                      

 التفاعل والترابط والتماسن بٌن ذوي

                                                                                       

 الخصوصٌة.

.................................................................................................... 

            الفعل السلوكً لألخصائً االجتماعً فً دراسة الحالة                   المٌمة   

 استجابة العمٌل فً دراسة حالته

–احتكم بالعمل فً دراسة الحالة الفردٌة.                   -                              

 ٌعرؾ العمٌل ما له وما علٌه.

–لدم الحمابك كما هً دون تحٌز أو تحرٌؾ.        -                         الموضوعٌة

 ٌدرن أسباب مشكلته دون رفض لمعطٌاتها

ٌعرؾ العمٌل –احتكم للحجة والبرهان فً حكمن علٌها.        -                         

 مستوى شخصٌته وٌعدل وٌصحح

عرؾ العمٌل على ما ٌجب وما ال ٌجب.                   -                                   

 وٌؽٌر بنفس راضٌة وواثمة

–لٌم العمٌل وظروفه بمنظور لٌاسً ولٌس مزاجً.    -                                   

 ٌتحمك العالج المطلوب وتستمر الحالة
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.................................................................................................... 

                 الفعل السلوكً لألخصائً االجتماعً فً دراسة الحالة                    المٌمة  

 استجابة العمٌل فً دراسة حالته

ٌثك فٌن -اسة الحالة           التزم بالثمة لٌمة أساسٌة فً در-                               

 العمٌل وٌعطٌن ما لدٌه من معلومات

ٌؤتمنن –ثك فً لدرات العمٌل وأزل الشن فٌه.               -                               

 على أناته واآلخر المحٌط به

تنمً –لته.   التزم بالتفاعل المتوازن مع العمٌل فً دراسة حا-                      الثمــــة 

 لدٌه المدرة على تفُهم ظروفه ولٌم المجتمع                                   

تحمك –ثك فً نفسن وجهودن المهنٌة.                     -                              

 المطلوب من وراء دراسة الحالة

.................................................................................................... 

             الفعل السلوكً لألخصائً االجتماعً فً دراسة الحالة                    المٌمة   

 استجابة العمٌل فً دراسة حالته

ٌمدرن وٌحترمن -احترم العمٌل شخصٌة مستملة ولٌمة فً ذاته      -                       

 ن ما لدٌه من معلومات.                         وٌعطٌ

احترم ما ٌصدر عنه من أراء بخصوص حالته                  -                 االحترام        

 ٌسهم فً معالجة مشكلته-

–لدم المساعدة للعمٌل بؽض النظر عن الدٌن والجنس واللون.    -                     

 مبل مساعدتن الهادفةٌحترمن العمٌل وٌت

.................................................................................................... 

             الفعل السلوكً لألخصائً االجتماعً فً دراسة الحالة                   المٌمة  

 استجابة العمٌل فً دراسة حالته

-عامل العمٌل بؤسلوب دٌممراطً وبكل شفافٌة           -                              

 ٌشاركن فً تمرٌر مصٌره بإرادة حرة نسبٌا
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ٌتحمل ما -مكن العمٌل من ممارسة حموله وتؤدٌة واجباته    -          حك تمرٌر المصٌر

 ٌترتب علٌها بتفهمها والعمل فً حدودها

-رسة الحرٌة، وامتالن لرار أمره فٌما ٌتعلك بحالته  وعً العمٌل بمما-                  

 ٌعطً رأٌه بحرٌة وٌتخذ لراراته دونما خوؾ

.................................................................................................... 

           الة الفعل السلوكً لألخصائً االجتماعً فً دراسة الح            المٌمة  

 استجابة العمٌل لدراسة حالته

 العمٌل ٌظهر-عزز التعاون المهنً، والمشاركة فً اتخاذ المرارات              -         

 أفكاره ومهاراته بتوازن

ٌعً -       لم بمتابعة العمٌل فً كل ألواله وأفعاله وفً تنفٌذه للحلول    -      المشاركة 

 ته وٌتحمل مسإولٌاتهحموله، وٌإدي واجبا

ً  فً اتخاذ لراراته.احتوي العمٌل وشاركه  -                 –              فعالً وسلوكا

 ٌطمبن وٌشاركن فعالً وسلوكاً بنفس راضٌة

             -    ً ً واجتماعٌا ٌشاركن -        أعمل على لبراز خصوصٌة العمٌل أخاللٌا

 ولمكاناتهته الرأي فً حدود لدراته واستعدادا

.................................................................................................... 

                  الفعل السلوكً لألخصائً االجتماعً فً دراسة الحالة            لمٌمةا

 استجابة العمٌل لدراسة حالته

ٌثك فٌن -                    معلومات التً ٌدلً بها العمٌلاحتفظ بسرٌة ال-               

 العمٌل وٌدلً لن بما لدٌه من معلومات

تبعد –     أكد السرٌة التامة لكل ما ٌفضً به العمٌل بٌن الحٌن واآلخر-         السرٌة

 عن العمٌل التحاٌل، واألسالٌب الدفاعٌة

ال ٌنفر منن  -ٌل التً لٌس لها ارتباط بحالته   ال تتعمك فً أسرار حٌاة العم-              

 العمٌل بل تنمو العاللة المهنٌة المتبادلة
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تبعد الخوؾ -احتفظ بملفات العمالء فً مكان أمٌن لمنع تسرب المعلومات   -              

 والشن من العمٌل؛ فال ٌخفً أي معلومة

تشجع -لة لها بالمشكلة   تجنب الحدٌث عن مشكلة العمٌل مع أطراؾ أخرى ال عال-  

 العمٌل على التفاعل والتعاون فً دراسة حالته

                    .................................................................................................... 

           ة الفعل السلوكً لألخصائً االجتماعً فً دراسة الحال            المٌمة  

 استجابة العمٌل لدراسة حالته

ٌعرؾ العمٌل مسإولٌاته -التزم بالمسإولٌة فً تادٌة واجباتن المهنٌة      -           

 وٌإدي واجباته كما ٌجب ولمن ٌجب

تحفز العمٌل -مارس مسإولٌاتن بموضوعٌة وبإرادة مهنٌة واعٌة   -        المسؤولٌة 

 ةإرادة حرة واعٌوتدفعه لتحمل مسإولٌاته ب

ٌعرؾ العمٌل ما له وما علٌه -اعرؾ اختصاصاتن وصالحٌاتن ونفذها بمعاٌٌر مهنٌة    -

 فً حدود الحموق 

 والواجبات والمسإولٌات                                                                     

.................................................................................................... 

           الفعل السلوكً لألخصائً االجتماعً فً دراسة الحالة             المٌمة  

 استجابة العمٌل لدراسة حالته

ٌشعر -                   ال تنفعل أمام العمٌل مهما كانت حالته -                          

 بؤنن أهل لخدمتهبالراحة معن و

-         تفهم شخصٌة العمٌل وظروفه المحٌطة بحكمة ومنطك -     االتزان الوجدانً

  ٌعطٌن ما لدٌه من معلومات بوعً ولدران

ً للسٌطرة على المشكلة-                   ٌتصل معن -    اتصل مع العمٌل فكرٌاً ووجدانٌا

 فكرٌاً ووجدانٌاً فً تحدٌد معطٌات مشكلته

ٌتعامل -    استجب لمشاعر العمٌل وأحاسٌسه باتزان دون مٌل وجدانً أو عاطفً-    

 ً  معن باتزان دونما تحاٌل وجدانٌاً أو عاطفٌا
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.................................................................................................... 

           ألخصائً االجتماعً فً دراسة الحالة الفعل السلوكً ل              المٌمة  

 استجابة العمٌل لدراسة حالته

ٌشعر –                       لدر ما ٌمٌز كل فرد عن اآلخر.-                            

 العمٌل بالطمؤنٌنة فٌستوعب ما تموله

تمكن -           ناتراعً تنوع المدرات واالستعدادات واإلمكا-              الخصوصٌة 

 العمٌل من لظهارها والتجاوب فً حدودها

–كل عمٌل            انتبه لألهداؾ واألؼراض والؽاٌات التً ٌرؼبها -                    

 ٌساعدن فً بلوؼها دون خوؾ أو تردد

ً للجنس والسمات الشخصٌة والظروؾ االجتماعٌة-        استوعب خصوصٌة كل فرد وفما

 ن العمٌل وٌكتسب المدرة فً مواجهة ٌحتوٌ-

 مشكلته.                                                                                         

.................................................................................................... 

           ل السلوكً لألخصائً االجتماعً فً دراسة الحالة الفع            المٌمة  

 استجابة العمٌل لدراسة حالته

ٌتجاوب معن العمٌل -تعرؾ على حالة العمٌل بالعمل والمنطك             -               

 لشعوره بالرضابالعمل والمنطك 

لكً ال ٌنفر -مٌل      ال تتسرع فً لصدار األحكام على حالة الع-              الضمٌر 

 منن العمٌل ألنن لم تصل لمكمن الداء

–            أعمل على أخاللٌات المهنة بموضوعٌة فً دراسة الحالة الفردٌة -          

 تصل لما ٌهدؾ للٌه العمٌل دون شماء

ٌشعر العمٌل –    ارتكز على لٌمة العدل والمساواة فً دراسة الحالة دون تحٌز عاطفً -

 ثمة فٌن وٌسهم فً عالج مشكلتهبال

.................................................................................................... 
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ً من أدبٌات طرٌمة خدمة الفرد، بٌنتها        لذاً هذه المٌم المهنٌة مستمدة ضمنٌاً وظاهرٌا

من لِبل األخصابً االجتماعً فً مولع العمل  الباحثة فً أفعال سلوكٌة ٌستوجب اعتمادها

ً فً  االجتماعً أٌنما كان وحٌثما وجد بما ٌإدي للى استجابة العمٌل لوالً وفعالً وسلوكا

 دراسة حالته؛ فٌصل للى بلوغ مراده وٌتحمك المرؼوب نسبٌاً أو كلٌاً.

منى من التً تت بعض االستنتاجاتعلٌه توصلت الباحثة فً موضوع بحثها للى      

المتخصصٌن فً مجال مهنة الخدمة االجتماعٌة وبخاصة فً ممارستهم لطرٌمة خدمة 

 الفرد التنبه لها والتركٌز علٌها أثناء دراستهم للحاالت الفردٌة وهً:

أن المٌم المهنٌة متضمنة فً أدبٌات مهنة الخدمة االجتماعٌة عامة وطرٌمة خدمة الفرد -0

ً مجال العمل االجتماعً اعتمادها فً أفعالهم بخاصة، ٌنبؽً على المتخصصٌن ف

السلوكٌة، وعدم الؽفلة عنها مهما كانت المبررات. والتً من أهمها: التمبل، االستٌعاب، 

الموضوعٌة، الثمة، االحترام، تمرٌر المصٌر، المشاركة، السرٌة، المسإولٌة، االتزان 

 الوجدانً، الخصوصٌة، الضمٌر.

استندت علٌها طرٌمة خدمة الفرد تإكد على ضرورة تركٌز أن أؼلب النظرٌات التً -7

األخصابً االجتماعً على لٌم مهنٌة ذات الخصوصٌة فً دراسته للحالة الفردٌة بما 

 ٌتوافك مع نوع المشكلة وظروفها التً تمٌزها عن ؼٌرها.

ثناء أن لكل لٌمة معاٌٌر ٌنبؽً االلتزام بها، وأهداؾ ٌنبؽً تحمٌمها ذكرتها الباحثة أ-9

التنظٌر لكل لٌمة مهنٌة على حدة متن فً هذا البحث، وأكدت على وجوب العمل على 

تحمٌك منفعة للعمٌل من وراء تطبٌك تلن المعاٌٌر، وتحمٌك تلن األهداؾ فً دراسة الحالة 

ً ألفعال سلوكٌة ٌإدٌها األخصابً االجتماعً التً تمابلها بالتؤكٌد استجابة  الفردٌة وفما

 عمٌل.مرضٌة من ال

 :وهً التوصٌاتنستنبط من هذه االستنتاجات بعض 

توصً الباحثة بكل متخصص فً مجاالت مهنة الخدمة االجتماعٌة عدم الؽفلة عن المٌم  -0

المهنٌة المتضمنة فً أدبٌات المهنة، والنظرٌات التً تستند علٌها ومراجعتها بٌن الحٌن 

بكل مصدالٌة  أثناء دراسة  واآلخر، مع تضمٌنها فً تصرفاتهم وأفعالهم السلوكٌة

 الحاالت الفردٌة.
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توصً الباحثة بكل متخصص فً مجاالت مهنة الخدمة االجتماعٌة بضرورة االبتعاد  -7

عن تكرار المول بؤن ما ٌُدرس فً التخصص لٌس له وجود فً الوالع التطبٌمً؛ ألن 

خر هذا لد ٌرجع لعزوؾ األخصابً االجتماعً عن تطبٌمه، مع الرضوخ لتجارب اآل

 الذي سبمه فً العمل، وتردٌد ما ٌموله دون حوار عمالنً منطمً مهنً معه.

توصً الباحثة أعضاء هٌبة التدرٌس المابمٌن على لعداد وتؤهٌل األخصابٌٌن  -1

االجتماعٌٌن واألخصابٌات االجتماعٌات بعدم االنجرار وراء المابلٌن بؤن ما ٌدرس لٌس 

ألن السبب لد ٌكمن فً األخصابً االجتماعً  له وجود بالوالع، مع البحث عن السبب؛

الذي ٌبتعد عن تطبٌمه لضعؾ فً شخصٌته، أولد ٌكون مجراه لمن سبموه فً العمل،  

 أو ألن دراسة الحالة الفردٌة تحتاج لجهد وولت لذا ٌراها لٌد علٌه فٌعزؾ عن دراستها.

 

 المصادر والمراجع: -1

 المصادر: -أوالا 

 .0979لفلسفً، بٌروت: دار عالم الكتب، لبراهٌم مدكور، المعجم ا-0

، 5ابن منظور، لسان العرب المحٌط، بٌروت: دار صادر، دار لسان العرب، الجلد -5

 .0997الطبعة األولى، 

أحمد خورشٌد النورهجً، مفاهٌم فً الفلسفة واالجتماع، بؽداد: دار الشإون الثمافٌة  -6

 .0990العامة، 

جتماعٌة وتحمٌك االزدهار، أبو ظبً: مركز فرنسٌس فوكوٌاما، الثمة والفضابل اال -7

 .0998اإلمارات للبحوث والنشر، 

ا   المراجع: -ثانٌا

السٌد رمضان، ممارسة خدمة الفرد"أسس عملٌة المساعدة"، الماهرة: دار المعرفة  -0

 .7000الجامعٌة، 

ار المبرون دمحم الؽرٌانً، الخدمة االجتماعٌة وأسالٌبها النظرٌة والتطبٌمٌة، الماهرة: د -2

 لباء الحدٌثة للطباعة والنشر والتوزٌع، بدون سنة نشر.
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حلٌمة الصادق خلٌل،خدمة الجماعة رإٌة لٌمٌة معاصرة، طرابلس: منشورات جامعة  -1

 . 7006الفاتح سابماً، 

عبد الفتاح عثمان، خدمة الفرد والمجتمع المعاصر، الماهرة: المطبعة الفنٌة الحدٌثة،  -1

0979. 

علً الهادي، خدمة الفرد لٌم وحداثة، طرابلس: منشورات  عمٌل حسٌن عمٌل، وحٌدة -5

 .7006جامعة الفاتح سابماً، 

 .0990هناء حافظ بدوي، الخدمة االجتماعٌة، الماهرة: مكتبة المعارؾ الحدٌثة،  -9

ا      الرسائل العلمٌة: -ثالثا

 حلٌمة الصادق خلٌل، النسك المٌمً فً مبادئ مهنة الخدمة االجتماعٌة وعاللته-0   

 .7002بفلسفة استٌعاب اآلخر، رسالة ماجستٌر منشورة، طرابلس: جامعة الفاتح سابماً، 
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تفعٌل مكتب الخدمة االجتماعٌة بالكلٌات العلمٌة وعاللته بالرلً بالعملٌة التعلٌمٌة 

 بالجامعة

 

 د. حواء عبدالسالم موسى الفمهً

 لسم الخدمة االجتماعٌة  

 طرابلس كلٌة اآلداب/ جامعة

 ممدمة :

ً  ون لعداداً دُّ عِ متخصصٌن مُ  أفرادأن الخدمة االجتماعٌة مهنة لنسانٌة ٌمارسها      ، مهنٌا

 ً من اجل تمدٌم  لوالً وفعالً وسلوكاً، سفة ومبادئ لٌمٌة على أرض الوالعللف تطبك وفما

 ن ضمنالمساعدة الهادفة وتحمٌك التكٌؾ للوحدات اإلنسانٌة فً كافة مجاالت الحٌاة وم

هذه المجاالت المجال التعلٌمً على كافة المستوٌات سواًء أكان على مستوى التعلٌم 

المتوسط ) المدارس _ المعاهد ( أو على مستوى التعلٌم العالً ) الجامعً _ الماجستٌر _ 

(، مما ٌتطلب وجود مكاتب للخدمة االجتماعٌة بهذه المإسسات ألجل مساعدات  هالدكتورا

سانٌة بها على مواجهة الصعاب والمشاكل التً تعترض تحصٌلهم الدراسً الوحدات اإلن

 وتعٌك رلً العملٌة التعلٌمٌة.

لذا تعتبر الجامعة من المإسسات التعلٌمٌة التً تتطلب وجود مكتب للخدمة االجتماعٌة     

لتمدٌم ٌد العون للوحدات اإلنسانٌة بها عن طرٌك ممارس مهنً متخصص ٌستطٌع التعامل 

هم بوعً ولدران لادر على تتبع عملٌات الدراسة أثناء دراسة الحاالت ولعداد البرام  مع

واألنشطة من خالل األسالٌب المتبعة فً خدمة الفرد وخدمة الجماعة وتنظٌم المجتمع 

 لتمكٌن الجمٌع من المشاركة الفعَّالة فً فهم لضاٌا المجتمع .

ة عالٌة من الطالب والموظفٌن واإلدارٌٌن لذا ونظراً الن الجامعة بٌبة ٌلتمً فٌها نسب   

فهً تحتاج لوجود مكاتب خاصة لتطبٌك مهنة الخدمة االجتماعٌة بالتعاون مع بالً 

 التخصصات التً من شؤنها ان تمدم المساعدات لهذه المإسسة.

وهذا ما دعا الباحثة للى التركٌز على البحث فً تداعٌات ) تفعٌل مكتب الخدمة     

 عٌة بالكلٌات وعاللته بالرلً بالعملٌة التعلٌمٌة بالجامعة (.االجتما
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 مشكلة البحث :

أن الجامعة هً مإسسة ٌلتمً فٌها العدٌد من الفبات المختلفة والمتنوعة من حٌث     

فهً تحوي الطالب وعضو هٌبة التدرٌس والموظؾ والعامل مما  الجنس والعمر والصفة؛

واألفكار والمٌول والرؼبات ، ونظراّ  االتجاهاتحٌث ٌفرض وجود االختالؾ والتنوع من 

لهذا التنوع واالختالؾ ٌتطلب ذلن وجود فرٌك عمل متكامل ومتعاون من اجل تمدٌم 

المساعدة والمشورة لتلن الفبات بصفة عامة والطالب بصفة خاصة ، باعتبارهم النسبة 

لمجتمع وتمدمه من خالل األعلى بهذه المإسسة ،  ولما لهم من دور فعال فً النهوض با

الرلً بالعملٌة التعلٌمة والمٌمٌة واألخاللٌة والتربوٌة والثمافٌة بالجامعة ولضمان مخرجات 

 . ةذات كفاء وجودة عالٌ

وبما أن الجامعة بٌبة للتعارؾ والتمارب والتاللً الفكري والثمافً والعلمً وفٌها ٌتم    

وعدد من الوحدات الخدمٌة التً  ةمتكامل ةكل لدارٌاتتضمن هٌو تبادل المعارؾ والعلوم

ٌستوجب تفعٌل مكتب الخدمة االجتماعٌة ضمن الوحدات  ، مماتمدم خدمتها للطالب

الذٌن ٌتعرضون الخدمٌة بالجامعة من اجل تمدٌم المساعدة ومد ٌد العون للطالب 

جود من خالل وللمشكالت والصعوبات التً تعٌك تحصٌلهم الدراسً والمعرفً والتربوي 

ً ٌمتلن المهارة والمدرة والخبرة لدراسة الحاالت، عِ ممارس مهنً مُ  ً ولٌمٌا د لعدادا مهنٌا

ولعداد البرام  وللامة الندوات واألنشطة التً تمكن من مشاركة جمٌع الطالب فً 

باعتبار أن فبة الطالب هم أساس الموارد ، األعمال التطوعٌة بالمإسسة أو بالمجتمع 

مال االجتماعً الذي ٌسهم فً تنمٌة المجتمع وتمدمه فصالح حال البشرٌة ورأس ال

 أفراده.  حال المجتمع من صالح 

ونظراً الن الجامعة بٌبة ٌلتمً بها نسبة كبٌرة من الجنسٌن لهم اتجاهاتهم وأفكارهم     

 تكالشلد تواجههم العدٌد من الم االَّ أنه ومٌولهم ورؼباتهم التً ٌسعون لتحمٌمها، 

بات التً تعٌك مسٌرتهم العلمٌة واألكادٌمٌة وتحول دون تحمٌك أهدافهم وبلوغ والصعو

التً تمس  تالكبالجامعة لد ٌتعرضون للى العدٌد من المش أوؼاٌاتهم، فالطالب بالكلٌة 

 وأبعض الجوانب فً شخصٌاتهم أو تمس الجوانب األكادٌمٌة لهم كاالنحرافات السلوكٌة 

التً ٌصدر عنها بعض األفعال السلوكٌة التً تإثر علٌهم التمسن ببعض المٌم السالبة 
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، مما ٌجعلهم ٌعانون من عدم االتزان فً أفعالهم وسلوكٌاتهم بالسلبوعلى البٌبة األكادٌمٌة 

 ذلن تطلبمع بٌبتهم العلمٌة مما ٌ أووٌإدي بهم للى عدم التكٌؾ مع بعضهم البعض 

  .لٌة التعلٌمٌةهم وبالعمبحاجة للى المساعدة من اجل الرلً ال

/ 7009سنة  فًوألهمٌة مكتب الخدمة االجتماعٌة بالكلٌات العلمٌة بالجامعة أصدر لراراً 

أن هذا المرار لم ٌتم تفعٌله رؼم الحاجة لوجود  ، لالَّ . لتحمٌك مجموعة من األهداؾ 7000

ومات من شبكة المعلمكاتب للخدمة االجتماعٌة فً كافة الكلٌات العلمٌة بالجامعة ومع أن 

هذا المكتب منها   لتْ عّ العدٌد من الجامعات اللٌبٌة لد فَ خالل اطالع الباحثة أكدت على أن 

 جامعة الزاوٌة _جامعة سبها. 

الطالب العلمٌة وااللتصادٌة والنفسٌة واالجتماعٌة والثمافٌة التً لد تعرلل  اجةونظراً لح   

ً فً ضعؾ التحصٌل ا لعلمً؛ فالطالب بالجامعة بحاجة للى المسٌرة التعلٌمٌة وتكون سببا

ساعد شخص مهنً ٌمتلن المدرة والمهارة على تطبٌك األدوار المهنٌة، فهم بحاجة للى المُ 

كلؾ واجب الممن  لذاوالمدافع والخبٌر واالستشاري؛ لٌدلل الصعاب التً لد تواجههم، و

عدة لما ٌجب ان المكتب أن ٌإدي دوره كما ٌجب من اجل نمل طالبً المسابالعمل بهذا 

حتى ٌسهم فً تحمٌك ما تسمو للى بلوؼه مهنة الخدمة االجتماعٌة، والرلً  وا علٌهٌكون

 بالعملٌة التعلٌمٌة والتربوٌة بالجامعة .   

م فً تمدٌم الخدمات وتوفٌر االحتٌاجات سهّ تفعٌل مكتب الخدمة االجتماعٌة بالكلٌات ٌُ لذاً    

ً وأخاللٌاً،  كما ٌتم من خالله لٌام الممارسٌن للطالب للرلً بهم أكادٌمٌا وتربو ً ولٌمٌا ٌا

 ،االجتماعٌة التً تعٌك وتحد من العملٌة التعلٌمٌة توالبُحاث بدراسة الظواهر والمشكال

ؾ على اتجاهات وذلن بجمع المعلومات وتحلٌلها عن طرٌك استمارات االستبٌان، للتعرّ 

على الظواهر السالبة التعرؾ و ،فبة الشبابوأنماط السلون واالنحرافات ؼٌر السوٌة بٌن 

بالجامعة، وتشجٌع الطالب بإلامة األنشطة الترفٌهٌة والثمافٌة ولعداد البرام  التوعوٌة 

والمشاركة فً اإلعمال التطوعٌة والرلً بالعملٌة التعلٌمٌة المحممة للمستمبل األفضل 

 .واألجود
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ٌحتاجون للى الدعم والتوجٌه واإلرشاد هذه الفبة العمرٌة للشباب من الجنسٌن ألن     

لتحمل المسإولٌة وؼرس الثمة بالنفس وتمدٌر الذات ولثباتها وتنمٌة المهارات واستثمارها 

 بالمشاركة فً البرام  واألنشطة واألعمال التً تخص المجتمع . 

 

تب وعلٌه تكمن أهمٌة هذا البحث فً تفطٌن المسبولٌن بالجامعة للى ضرورة تفعٌل مك    

الخدمة االجتماعٌة بالكلٌات وتمكٌن الممارسٌن المهنٌٌن من تطبٌك المهنة من خالله 

 تخطً الصعوبات وتجاوزها بما ٌخدم بٌبتهم التعلٌمٌة. علىلمساعدة الطالب 

 الباحثة ضرورة البحث فً هذا الموضوع للمبررات اآلتٌة : ترىا تمدم مم   

لتعلٌمٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة والنفسٌة كل اإلدارٌة واا_ وجود العدٌد من المش0

 واألخاللٌة التً لد تحد من تحصٌلهم الدراسً والرفع من مستواهم العلمً والتربوي.

_ وجود فجوة بٌن األلسام بالكلٌات العلمٌة وبٌن الكلٌات بالجامعة لملة البرام  واألنشطة 7

 الثمافً والفكري.التوعوٌة والترفٌهٌة التً تدعم لٌم التمارب والتاللً 

_ تعرض المجتمع للعدٌد من الظواهر والمضاٌا التً تإثر بالسلب على الجامعة بصفة 9

 عامة والطالب بصفة خاصة. 

ومن المبررات السابمة ٌستوجب التعرؾ على مجموعة من األهداؾ لتفعٌل مكتب    

امعة وهذه األهداؾ الخدمة االجتماعٌة بالكلٌات وعاللته بالرلً بالعملٌة التعلٌمٌة بالج

 تكمن فً:

 _ التعرؾ على أهداؾ تفعٌل مكتب الخدمة االجتماعٌة بالكلٌات العلمٌة بالجامعة .

 _ التعرؾ على المهام المناطة لتفعٌل مكتب الخدمة االجتماعٌة بالكلٌات العلمٌة

 واألدوار التً ٌجب أن ٌإدٌها الممارس المهنً.

التً ٌجب أن ٌإدٌها الممارس المهنً من  االختصاصات والصالحٌاتالتعرؾ على _ 

 خالل تفعٌل مكتب الخدمة االجتماعٌة.

 _ الكشؾ عن العاللة بٌن مكتب الخدمة االجتماعٌة ورلً العملٌة التعلٌمٌة بالجامعة.

 وللوصول إلى تحمٌك أهداف البحث علٌنا طرح التساؤالت التالٌة :    

 ات العلمٌة بالجامعة ._ ما أهداؾ مكتب الخدمة االجتماعٌة بالكلٌ
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_ ما مهام مكتب الخدمة االجتماعٌة بالكلٌات العلمٌة واألدوار التً ٌجب أن ٌإدٌها 

 الممارس المهنً.

_ ما االختصاصات والصالحٌات التً ٌجب أن ٌإدٌها الممارس المهنً من خالل تفعٌل 

 مكتب الخدمة االجتماعٌة.

ماعٌة بالكلٌات ورلً العملٌة التعلٌمٌة __ ما العاللة بٌن تفعٌل مكتب الخدمة االجت

 بالجامعة.

 مصطلحات البحث : 

ً ما تحتاج للى تحدٌد وتوضٌح وتدلٌك لما ٌحفُها من       لن المصطلحات والمفاهٌم ؼالبا

ً من الدلة والموضوعٌة وٌسهل لدران المعانً  لبس وؼموض؛ فتحدٌدها ٌحمك نوعا

علك بذهن المراء والبُحاث والنماد والمفكرٌن من واألفكار ولزالة البس والؽموض الذي لد ٌ

 اجل توصٌل المعلومات والمعارؾ بكل وضوح ودلة علمٌة.

 لذا ٌستوجب تحدٌد مصطلحات البحث اآلتٌة :    

وهو مصطلح مستعار من المصطلح العلمً للكٌمٌاء وٌشٌر للً " التنشٌط  تفعٌل :_ 

 (1)عل "وعملٌة تحضٌر ولثارة جزٌبات شًء ما لكً ٌتفا

وهذا ٌتماشى مع وجود لرار بخصوص مكتب الخدمة االجتماعٌة بالكلٌات وعدم تفعٌله 

بشكل المطلوب رؼم توافر عناصره وهذا لد ٌعود للى للة الوعً بؤهمٌته بالنسبة للجامعة 

 وللعملٌة التعلٌمٌة وللطالب .  

الناس، ولكنه فٌها  ٌعمل أو مساحة أخرى، ؼرفة :_ هو " بشكل عام عبارة عن مكتب

ما، ذات مهام محددة مرتبطة والمكتب  مإسسة أًٌضا لد ٌدل أٌضاً على وظٌفة ما داخل

 (2)كمكان ٌشٌر فً األصل للى المولع الذي ٌإدي فٌه الشخص مهام عمله" 

عبارة عن " خدمات مهنٌة أو عملٌات و مجهودات منظمة هً   الخدمة االجتماعٌة :_

نسانٌة تإدي للى الناس وتهدؾ للى مساعدتهم كؤفراد أو ذات صبؽة عالجٌة وولابٌة ول

جماعات فً الوصول للى حٌاة كرٌمة تسودها عاللات طٌبة ومستوٌات وأمانً المجتمع 

الذي ٌعٌشون فٌه. وتإدي الخدمة االجتماعٌة وظٌفتها عن طرٌك تمدٌم خدمات مادٌة 

                                                             
1
 https://ar.wikipedia.org/wiki 
2
 https://ar.wikipedia.org/wiki 
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فً مإسسات أو هٌبات ومعنوٌة للى من ٌحتاجها من األفراد والجماعات والمجتمعات 

 (9)المطلوبة منهم" تبوساطة أشخاص مهنٌٌن معدٌن لعدادا نظرٌا وعلمٌا للمٌام بالمسإولٌا

هً " مإسسة علمٌة ٌتابع فٌها الطالب دراسته العلٌا حسب تخصصه فً علم من  كلٌة :

 (1)العلوم"

ادلة التً تنشؤ استجابة وٌعرؾ المعجم الفلسفً العاللة بؤنها "الّروابط واآلثار المتب :عاللته 

لنشاط أو سلون ممابل، وفً الوالع االجتماعً لد تكون العاللات بٌن فرد وفرد أو بٌن 

الفرد والمجموع، ولد تكون هنان عاللات متبادلة بٌن الظواهر والنظم ، ولد تكون 

العاللات الخارجٌة بٌن جماعات وجماعات أخرى ومعظم العاللات التً تموم فً الحمل 

 .(2)جتماعً سببٌة أو وظٌفٌة"اال

لذن فالعاللة هً مالزمة الشًء للشًء فهً الرابطة التً تحدث بٌن شٌبٌن أو      

ظاهرتٌن من أجل لحداث عاللة اتفاق بٌن الظاهرتٌن أو عاللة تبعٌة أي لذا تؽٌر أحدهما 

ً لسلون بذلن لد تكون لٌجابٌة أو سلبٌة ، و ؛ٌستلزم تؽٌر اآلخر أو االختالؾ عنه فهً فما

معٌن له ظروفه السببٌة التً تربط المتؽٌر المستمل ) تفعٌل مكتب الخدمة االجتماعٌة ( 

 بالمتؽٌر التابع )بالرلً العملٌة التعلٌمٌة ( وما ٌحدث بٌنهما من عاللة تؤثٌر وتؤثر.

 ومصطلح الرلً فً معجم المعانً هو " رلًِ الشَّخُص فً السُّلَّم : عاله، صِعدهالرلً : 

لََّم رلًِ فً الِعْلم:َصِعَد فٌِه  درجة درجة رلًِ / الشَّخُص للى السُّلَّم رلًِ / الشَّخُص السُّ

" ًَ َدَرَجةُّ َدَرَجةُّ َرلِ
(3)  . 

" خطوات مترابطة ومتشابكة ومنسمة ٌتبع بعضها البعض فً نظام ٌإدي للى  العملٌة :_

 .(4)ؼاٌة محدودة "

الذي هو " نمل المعلومات من المعلم للى المتعلم، بمصد التعلٌمٌة :_ وٌمصد بها التعلٌم 

 الوسابل فً تربٌته . وكإحدىلكسابه ضروباً من المعرفة 

                                                             
(9)

 . 999ص  ، 0977ٌروت ، مكتبة لبنان ، ، معجم مصطلحات العلوم االجتماعٌة . باحمد زكً بدوي 
1
 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 
2
 .207، ص0979لبراهٌم مذكور ، المعجم الفلسفً . بٌروت: عالم الكتب،  
9
 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar

 

2
 . 978ص  ، 0977ٌروت ، مكتبة لبنان ، ، معجم مصطلحات العلوم االجتماعٌة . باحمد زكً بدوي 
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والتعلٌم عامل جزبً أما التربٌة فؤوسع نطالاً لذ تشمل كل تنمٌة وتهذٌب ٌنصبان على لوى 

 .(1)الفرد واستعداداته ونواحً سلوكه بمصد توجٌهه "

 النظرٌات : 

 ّد مهنة الخدمة االجتماعٌة من المهن التً كانت نتاج مجموعة من النظرٌات العلمٌةتُع     

و االتجاهات الفكرٌة والمٌمٌَّة، التً تموم على أساس االستكشاؾ والتمصً عن الحمابك 

التً تفسر بها الحٌاة االجتماعٌة ظواهرها؛ فهً ال تموم على حمابك ثابتة كما هو الحال فً 

ة، ولنما هً تموم على حمابك اجتماعٌة متطورة ومتؽٌرة، حٌث ارتكزت العلوم الطبٌعٌ

والظواهر الفردٌة والجماعٌة والمجتمعٌة  تمهنة الخدمة االجتماعٌة فً دراستها للمشكال

 .على العدٌد من النظرٌات التً تساعد الممارسٌن فً فهم السلون اإلنسانً 

ت التً ٌستخدمها الممارسٌن المهنٌٌن لذا ٌستوجب علٌنا التعرؾ على بعض النظرٌا    

فً فهم الشخصٌة ودراستها وكٌفٌة التعامل مع الجماعات والمجتمعات من خاللها و ٌكون 

لها أثرها على توجٌه سلوكٌات الممارسٌن ولٌمهم واتجاهاتهم فً التعامل مع الوحدات 

نهم من تطبٌك المهنة  اإلنسانٌة بشكل مباشر أو ومعطٌاتها وأبعادها ؼٌر مباشر بما ٌُمّكِ

 ولٌمها ومبادبها وفلسفتها ومجاالتها وأهدافها لبلوغ ؼاٌاتها اإلنسانٌة.

 نظرٌة الدور: 

وهً من النظرٌات المطبمة فً ممارسة مهنة الخدمة االجتماعٌة الرتباطها بالوضع     

هٌم والمكانة التً ٌتوالها الممارس للمهنة حٌث تُعّد نظرٌة الدور وما تتضمنه من مفا

علمٌة من ابرز النظرٌات التً تُبٌن أهمٌة الدور بالنسبة للفرد والمجتمع وضرورة أن ٌهتم 

بدراستها األفراد لمعرفة كٌفٌة توظٌؾ الدور وتطبٌمه التطبٌك الصحٌح بما ٌتماشى مع 

ولمد استندت مهنة الخدمة االجتماعٌة على هذه  ؛متطلباته ووفك حدود ومعاٌٌر محددة

امل بها الممارس المهنً مع الحاالت فنظرٌة الدور هً " مجموعة من النظرٌة لٌتع

المفاهٌم تُْبنى على أساس نتاب  البحوث الثمافٌة واالجتماعٌة واألنثربولوجٌَّة التً تتصل 
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نتٌجة اختالؾ موالع هإالء األفراد والمناصب التً ٌحتلونها أو  ؛بتؤثٌر السلوكٌات

 . (0)ٌشؽلونها " 

أن ٌتفهم وٌُِلم الممارس باألدوار المتولعة منه ومن الموالع التً ٌشؽلها  مما ٌمتضً     

حتى ال ٌعٌك وٌحّد من تحمٌك أهداؾ المهنة وؼاٌاتها اإلنسانٌة، وأن ٌُمٌّز بٌن األدوار 

فالوظٌفة هً المٌام بؤعمال لدارٌة ومهام تحددها اللوابح  ؛المهنٌة واألدوار الوظٌفٌة

المإسسة االجتماعٌة، أما األدوار الذي ٌموم بها الممارس المهنً فهو والموانٌن التً سنتها 

ً للمٌثاق  دور مهنً مإسس على أبعاد لنسانٌة تحكمها الفضابل الخٌرة والمٌم الحمٌدة وفما

األخاللً للمهنة وما ٌتضمنه من أفعال وسلوكٌات فً التعامل مع الوحدات اإلنسانٌة 

نً وزٌادة الكفاءة وامتالن المدرة على استحداث ادوار لٌتمكن من رفع مستوى األداء المه

جدٌدة تالءم تطورات العصر وتُحدث تطوٌراً على مستوى الممارسة المهنٌة، بما ٌتمشى 

مع متطلبات العصر والتطور الذي ٌحدث فً المجتمع وهذا ٌساعد الممارس المهنً 

العلمٌة من أداء ما متولع منه  الملتزم بممارسة المهنة بمكتب الخدمة االجتماعٌة بالكلٌات

من ادوار بما ٌتالبم مع خصوصٌة المإسسة وخصوصٌة الوحدات اإلنسانٌة التً ٌتعامل 

 معها وخصوصٌة المواضٌع والمضاٌا والمشاكل التً تعٌك تلن الوحدات .  

وألهمٌة هذا الموضوع بالنسبة للطالب والكلٌة والجامعة والمجتمع علٌنا عرض لبعض 

ت ذات األهمٌة لتفعٌل مكتب الخدمة االجتماعٌة بالكلٌات العلمٌة بالجامعة المتؽٌرا

األهداؾ وبلوغ وعاللتها بالرلً بالعملٌة التعلٌمٌة وهذه المتؽٌرات التً بها ٌتم تحمٌك 

 الؽاٌات تكمن فً :

 أوالا : العناصر التً تُسهم فً تفعٌل مكتب الخدمة االجتماعٌة : _

بها ٌتمكن الممارس من أداء أدواره فً تمدٌم المساعدة للوحدات وهً العناصر التً      

 اإلنسانٌة وهً :  

 : المكتب : 0

وٌمصد به فً هذا البحث لٌس المعنى المجرد للمكان أو المساحة أو ما ٌحتوٌه من أثاث،    

ولنما ٌمصد به المكتب الذي من خالله ٌإدي الممارس المهنً أدواره وواجباته ومسإولٌاته 
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ً تطبٌك طرق المهنة وعملٌاتها ومبادبها وفلسفتها فً دراسة الحاالت وللامة البرام  ف

واألنشطة، فوجود مكتب خاص بالخدمة االجتماعً ٌدفع باألفراد للى طلب المساعدة 

وٌشعرهم بالراحة لتعبٌر عن مشاكلهم وحاجاتهم ورؼباتهم وما ٌعترضهم من عرالٌل 

فالممارس المهنً  ؛وبؤنهم فبة ذات أهمٌة للمجتمع وصعوبات وٌحسسهم بؤنهم ذو لٌمة

 بحاجة للى مكان ٌلتمً فٌه مع الحاالت وتتوفر فٌه متطلبات العمل المهنً .

 : األهداف : 2

تسعى مهنة الخدمة االجتماعٌة لتحٌك مجموعة من األهداؾ اإلنسانٌة التً تبلورت     

كما لن للمكتب مجموعة من عبر العصور من خالل مجموعة من التجارب والخبرات، 

األهداؾ التً تم ذكرها بمرار أنشاء المكتب ولها خصوصٌتها مع ذلن فان الممارس 

المهنً ٌستوجب أن ٌسعى لتحمٌك هذه األهداؾ مشتركتاً؛ فهً أهداؾ مكملة لبعضها 

من  ك الرضا والتوافك النفسً لكافة الوحدات التً ٌتعامل معها الممارسٌحمالبعض لت

ونذكر فً ما ٌلً األهداؾ التً تسعى مهنة الخدمة االجتماعٌة للى  له بالمكتبخالل عم

 تحمٌمها وهً :

 .. _ تمدٌم المساعدة الهادفة

)مساعدة أفراد المجتمع على استثمار لدراتهم وطالاتهم الخاللة،باالستفادة من لمكانات 

تؽٌٌر أحوالهم ومعالجة المإسسات االجتماعٌة والبٌبٌة المحٌطة لٌتمكنوا من المشاركة فً 

 ما لدٌهم من لشكالٌات باستراتجٌات ناجحة حتى ٌصلوا الى تحمٌك التنمٌة البشرٌة (

 .._ تدعٌم لٌم التطلع .

) تدلٌل الصعوبات التً تواجه أفراد وجماعات المجتمع، والعمل لرفع مستوى معٌشتهم، 

بالتعاون مع لٌادات  بتحسٌن الخدمات الممدمة من مإسسات المجتمع وتنظٌماته ، ذلن

المجتمع وخبرابه ،لخلك شخصٌة ناضجة متفاعلة مدركة لمحٌطها الخارجً، متطلع  

لمستمبل أفضل، دون أن ٌوضع سمفا على تفكٌرها أو ٌحد من روابها المواكبة لحركة 

 التؽٌر االجتماعً واإلنسانً فً اتجاه لشباع الحاجات المتطورة(
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 .._ غرس الثمة .

فً نموس األفراد والجماعات،ٌنمى لدراتهم وٌهٌا استعداداتهم وٌحفزهم  ؼرس الثمة) 

على استثمار لمكاناتهم وٌدفعهم للمشاركة فً عملٌات الدراسة، وٌحسسهم بؤهمٌتهم وٌزل 

 ( عنهم المخاوؾ وٌحل محلها اإلصرار والتصمٌم اإلرادي على لدارة شإون حٌاتهم

 .._ تأكٌد الكرامة اإلنسانٌة.

لمٌم والفضابل اإلنسانٌة، فً تعالٌم وأفعال وسلوكٌات أفراد وجماعات المجتمع ، ترسٌخ ا)

بما ٌشعرهم بمٌمهم وأهمٌتهم والتؤكٌد على أهمٌة الكرامة التً بها ٌتحمك االعتبار وتنمو 

روح االعتزاز باالنتماء االجتماعً واإلنسانً ،الذي ٌحفز أفراد المجتمع وٌدفعهم للتعاون 

 ( ٌعترضهم من صعاب على مؽالبة ما

 .._ التمكن من تحمل المسؤولٌة.

تمكٌن األفراد والجماعات من تحمل أعباء ما ٌمومون به من أفعال ٌحسسهم بمسإولٌاتهم ) 

تجاه ما ٌإذونه من وظابؾ اجتماعٌة فً ممابل حموق تمارس وواجبات تإدي حتى 

 ( ٌسهموا فً عملٌات التفاعل والتؽٌر االجتماعً

 ..المال االجتماعً. _ تدعٌم رأس

تدعٌم المٌم االجتماعٌة وااللتصادٌة والسٌاسٌة والثمافٌة والذولٌة والنفسٌة لدى أفراد ) 

المجتمع وبما ٌحمك لهم التفاعل االجتماعً المتوازن وٌموي لرادتهم على التوحد مع أفراد 

 (  وجماعات ومجتمعات اخرى لبناء مستمبل أفضل هم فً حاجة للٌه

 ...ل االجتماعً ._  التأهٌ

تمكٌن األفراد والجماعات من التؤهٌل، حسب لدراتهم واستعداداتهم ولمكاناتهم، ألداء ) 

وظابفهم االجتماعٌة، مع مراعاة الفروق الفردٌة، ولعادة التؤهٌل لمن ضعفت لدراتهم، 

 وتدعٌمهم بما ٌمكنهم من األداء االجتماعً السلٌم (

 ..._اإلصالح االجتماعً .

أحوال العمالء والرلً بؤفراد المجتمع وجماعاته للى ما ٌنبؽً أن ٌكونوا علٌه،  تحسٌن)

وفماً لطموحاتهم وبما ٌتمشى مع المتؽٌرات المستحدثة فً المجتمع تحمٌماً للذات االجتماعٌة 

التً تبنى علٌها الشخصٌة المتمكنة من االعتماد على المدرات واالستعدادات، واستثمار 
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حة للباحثٌن عن البدٌل المفٌد والمتعاونٌن مع الؽٌر بما ال ٌكون على حساب اإلمكانات المتا

 بناء الذات االجتماعٌة (

 ..._ تفعٌل االستٌعاب .

بلوغ منطك النحن الذي ٌستوعب الجمٌع دون استثناء، وبالمواءمة مع األخر واحترامه ) 

ة األنا لألخر، الذي هو اآلخر الدٌممراطٌة والشفافٌة، تتؤكد أهمٌ بواعتباره، و بإتباع أسالٌ

 ( فً حاجة لمن ٌستوعبه

 ..._ نٌل التمدٌر.

تحسٌس أفراد المجتمع وجماعاته بؤن لهم من اإلمكانات المتعددة ما ٌمكنهم من نٌل  )

التمدٌر لذا ما استثمروها فً األوجه المرضٌة، وٌزدادوا رلٌاً ومكانة بالمشاركة الفعَّالة فً 

ً لمدراتهم واستعداداتهم ومهاراتهم ومستوٌاتهم تؤدٌة المهام والواجب ات التً تناط بهم وفما

التعلٌمٌة وخبراتهم التً تراكمت بالممارسة عبر الزمن وعندما تسود لٌمة التمدٌر بٌنهم 

 ٌتمكنوا من استٌعاب بعضهم بعضاً وٌتطلعوا للى صناعة المستمبل األفضل (

 ..._نٌل االعتراف.

من نٌل االعتراؾ،ممابل ما ٌمومون به من مهام أو أدوار أو ) تمكٌن أفراد المجتمع 

ً للى  وظابؾ، وممابل ما تمكنوا من بلوؼه من تحصٌل لٌزدادوا عطاءاً وتفاعالً وتطلعا

 (1)(المفٌد والنافع الذي ٌطوي الهوة بٌن الحاضر والمستمبل األفضل 

ا : المهام :  ثالثا

األدوار والصالحٌات واالختصاصات  تختلؾ المهام فً تفعٌل مكتب االجتماعٌة عن

والمسإولٌات واألهداؾ فالمهام كمفهوم أوسع وهً تتضمن كل ما ذكر من اجل تحمٌك 

 أهداؾ المهنة وأهداؾ المإسسة لرلً بالعملٌة التعلٌمٌة بها ومن هذه المهام ما ٌلً : 

كانٌات _  التطبٌك الفعلً لمهنة الخدمة االجتماعٌة من خالل توظٌؾ الخدمات واإلم

 المتاحة بالمإسسة والمجتمع بما ٌتالبم مع الحاجات المتزاٌدة والمتنوعة .

_ للامة العاللات المهنٌة من خالل الربط بٌن الكلٌات بالجامعة وبٌن الجامعة ومإسسات 

 المجتمع المدنً.
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_ لجراء الدراسات والبحوث االستطالعٌة لدراسة الظواهر والمشكالت التً لد تظهر 

 ة بالجامع

واالستباق لمعرفة الِعلل واألسباب التً لد تدفع باألفراد للى االنحراؾ،دون انتظار حدوث 

 المشكلة لتدخل فٌما بعد لوضع الحلول .

_ اإللمام بالمعلومات والمتؽٌّرات السالبة وخطورتها على الفرد والمجتمع و اإلحاطة بكّلِ 

 ة التعلٌمٌة بالجامعة.ما من شؤنه ٌشكل خطورة علٌهم والحد من رلً العملٌ

ً فً  ً أو ما ٌمكن أن ٌكون سببا _ التفكٌر فً ما هو بدٌل مالبم ٌحّل محّل ما كان سببا

حدوث التؤُزمات، واإلحجام عن كّل ما من شؤنِه أن ٌحدث دون خطة واعٌة أو دراسة أو 

 بحث.

وتحصٌله _ المتابعة أول بؤول للمشاكل اإلدارٌة والدراسٌة وكل ماله عاللة بالطالب 

 الدراسً وتدلٌل الصعاب أمامه.

 _ على الممارس أن ٌكون حلمة وصل بٌن الجامعة ومإسسات المجتمع المدنً.  

فً وضع الحلول والمعالجات للمشكالت التً تعترضهم وتعٌك _ وضع الخطط لمساعدتهم 

بٌمها ، من خالل ترُجمة العلوم والمعارؾ فً سلوكٌات وأفعال تمكن الممارس من تطأدابهم

 بالشكل المرؼوب.

_ وضع اآللٌات المناسبة والمالبمة لدعم االعتراؾ وتدعٌم الثمة وتطوٌر لدرات ومهارات 

 الطالب لمساعدة الجامعة وكلٌاتها على الولاٌة من المشكالت والصعوبات.

_ التطلع للى كل جدٌد ومفٌد والبحث عن طرق مبتكرة لمواكبة التطور والتؽٌر الذي ٌمس 

لمجاالت االجتماعٌة والسٌاسٌة وااللتصادٌة والنفسٌة والثمافٌة والذولٌة بكلٌات كافة ا

الجامعة، وفتح آفاق واسعة للتطلُّع لكل ما ٌخدم أؼراض وؼاٌات وأهداؾ الطالب علمٌاً 

 وتربوٌاً . 

_ استثمار المدرات واإلمكانٌات والمهارات المختلفة التً ٌمتلكها الطالب وتدعٌم مبدأ 

والمشاركة واالحترام فٌما بٌنهم  لمساعدة بعضهم البعض والنهوض بمإسستهم  التعاون

 والرلً بها .
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ومن خالل تلن المهام التً علً الممارس المهنً تنفٌذها عند تفعٌل مكتب الخدمة     

االجتماعٌة تتضح األدوار المهنٌة التً ٌنبؽً أن ٌإذٌها الممارس لتحمٌك األهداؾ المهنٌة 

وتساعد الطالب على التكٌؾ واالنسجام والعطاء واإلبداع واألدوار المهنٌة واإلنسانٌة 

 للممارس المهنً فً الخدمة االجتماعٌة متعددة ومتنوعة ونمتصر فً هذا البحث على :

 دور المساعد ...

وهذا الدور ٌعتمد على مساعدة األفراد على اكتشاؾ مناطك الضعؾ وكٌفٌة التخلص     

ناطك الموة وكٌفٌة االستفادة منها واستثمارها وتوظٌفها التوظٌؾ األمثل منها ومعالجتها وم

لتحمٌك األهداؾ األكادٌمٌة فً الرفع من عملٌة التحصٌل العلمً، كما ٌكمن هذا الدور فً 

مساعدة الطالب علً كٌفٌة االستفادة من لمكانٌات وخدمات المإسسة بما ٌخدم العملٌة 

 التعلٌمٌة . 

 دور المرشد ...

وهو الدور الذي ٌموم فٌه الممارس المهنً بتكوٌن عاللات مهنٌة ودٌة مع الوحدات 

اإلنسانٌة من اجل ؼرس الثمة فٌما بٌنه وبٌنهم من اجل ترشٌدهم لكل ما فٌه صالح لهم 

 ولتحصٌلهم الدراسً .

 دور الوسٌط ... 

ات بالجامعة وبٌن العمل على للامة عاللات بٌن جمٌع الوحدات اإلنسانٌة بالكلٌات واإلدار

الجامعة ومإسسات الدول ومنظمات المجتمع المدنً من اجل االستفادة من الخدمات التً 

   (1)تفٌد الطالب والجامعة.

 رابعاا_ الممارس المهنً :

ً لماعدة علمٌة ومهنٌة باعتباره  ،تحمٌك األهداؾووهو من ٌموم بتنفٌذ المهام       وفما

ً  الشخص المعدّ  وعملٌاً وٌمتلن الممومات التً تمكنه من تطبٌك المهنة تطبٌماً  لعداداً نظرٌا

وفماً لمنظومة من المٌم الحمٌدة  ومإهالً للتعامل مع الوحدات اإلنسانٌة لوالً وفعالً، ،والعٌاً 

وفلسفتها ومبادبها  مستوعب للمهنة وأبعادها ،والفضابل الخٌرة والمبادئ المهنٌة واإلنسانٌة

المتنوعة ألداء ما علٌه من ادوار وواجبات ومسإولٌات ولادر على وأهدافها واألسالٌب 

                                                             
1
 .349ص ،  اد أحمد عبداللطٌؾ ، نماذج ومهارات طرٌمة تنظٌم المجتمع . اإلسكندرٌة : األزرطٌة، بدون سنة ، ب طبعةرش _ 



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

230 

لنشاء عاللات مهنٌة مإسسة على االحترام والتمدٌر والتفاعل مع كل من ٌتمكن من تمدٌم 

ولٌإدي الممارس المهنً دوره بكفاءة بما ٌحمك  ،المساعدة للفرد والجماعة والمجتمع

 آلتً:اتوفر أهداؾ المهنة وؼاٌاتها اإلنسانٌة ٌستوجب 

 أ _ الرؼبة واالستعداد :

لن ممارسة مهنة الخدمة االجتماعٌة بناًء على الرؼبة واالستعداد لتمدٌم المساعدة ٌمكن     

الممارس من تطبٌمها كما ٌجب والعٌاً من خالل تؤدٌة دوره المهنً وتمدٌم ما متولع منه 

ل األعباء  من أدوار فً مساعدة األفراد والجماعات والمجتمعات وأداء الواجبات وتحمُّ

من  اولٌتمكنوممارسة التخصص لاالستعداد و هرؼبالوالمسإولٌات المناطه به من خالل 

م الحاالت اإلنسانٌة التً أُسست المهنة من أجلهم وتفهُّم ظروفهم وتمبلها كما هً من ، تفهُّ

الذي ٌنتمون للٌه،  هم للى ما ٌجب أن ٌكونوا علٌه وفماً لمٌم ولواعد ونظم المجتمعأجل نملُ 

ل الممارسٌن األعباء المترتبة عن المسإولٌات التً ٌكلفون بها من خالل األدوار  وتحمُّ

المهنٌة والواجبات واالختصاصات والصالحٌات التً تناط بهم فً المإسسات االجتماعٌة 

ة وان ٌتمٌز الممارس المهنً بالمهارات الجسدٌة والعملٌة والنفسٌة والفكرٌة والثمافٌ

ه من التواصل والتفاعل مع الحاالت المستهدفة بالدراسة والمساعدة، نُ مكِ واالجتماعٌة التً تُ 

              ابتداًء من التمبل للحالة للى تحمٌك األهداؾ ونملها للى ما ٌجب أن تكون علٌه.                                                   

 ب _ الماعدة العلمٌة :

ً الماعدة المعرفٌة المكونة من التحصٌل العلمً )نظرٌاً وعملٌاً( لمهنة الخدمة وه    

اإللمام بفلسفتها ولٌمها ومبادبها والتً تؤسس علٌها الممارس المهنً من خالل االجتماعٌة 

وأهدافها وأبعادها اإلنسانٌة وعاللتها بالعلوم المتنوعة واالستفادة منها بما ٌخدم الفرد 

مجتمع ، كما ٌنبؽً أن ٌكون الممارس المهنً متطلع لكل ما هو جدٌد والجماعة وال

ومتطور فً مجال العلوم اإلنسانٌة ومواكب  لكل التطورات التمنٌة التً تمده بالمعلومات 

ن من تمصً الحمابك واكتشافها ومعرفة تٌ وان الجدٌدة لخدمة اإلنسان والمجتمع مّكِ

 األثر سالباً أو موجباً.المعلومة ومكامنها من أجل التولؾ عند 

تفعٌل مكتب الخدمة االجتماعٌة بالكلٌات العلمٌة بالمكلؾ المهنً على الممارس     

بالجامعة مراعاة الخصوصٌة المهنٌة فً التعامل مع الوحدات اإلنسانٌة على أرض الوالع 
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طبٌك انه ٌستوجب التركٌز على خصوصٌة الت الَّ لفعلى الرؼم من أن للمهنة لاعدة واحدة 

 .مع الوحدات اإلنسانٌة بالجامعة 

ا : المسؤولٌات :  خامسا

لن المسإولٌة عملٌة عملٌة تتطلب من الممارسٌن لمهنة الخدمة االجتماعٌة الوعً       

ل األعباء المكلفٌن بها؛ فهً تشبع حاجات مادٌة ونفسٌة وأخاللٌة  واإلرادة وااللتزام بتحمُّ

هم واستعداداتهم ولمكاناتهم على العطاء واالنجاز، وتمنحهم اإلحساس بالثمة فً لدرات

 وترتبط المسإولٌة ارتباط وثٌك بنٌل الحموق وأداء الواجبات. 

ل المسإولٌة المهنٌة بإلزام دٌنً      لذا ٌنبؽً أن ٌكون الممارسٌن المهنٌٌن ملّزمون بتحمُّ

ً والعٌاً من خالل وأخاللً واجتماعً ولنسانً وااللتزام بتطبٌك األعباء المهنٌة تطبٌم ا

االستناد على المٌثاق األخاللً للمهنة وما ٌرتبط به من لواعد لٌمٌة وأخاللٌة وتحمٌماً 

ألهداؾ مهنة الخدمة االجتماعٌة التً اكتسبها الممارس المهنً من البناء المعرفً الذي 

ً وأكدته الجمعٌة المومٌة لألخصابٌٌن االجتماعٌٌن منذ اال عتراؾ بمهنة أُعد علٌه أكادٌمٌا

ل المسإولٌة المهنٌة هً ما ٌشعر وتحكم سلوكٌات أدابهم المهنً؛  فاالجتماعٌة الخدمة  تحمُّ

به الممارس من التزام مهنً تجاه مهنته وما ٌكلؾ به من مسإولٌات واختصاصات 

وصالحٌات باعتباره ٌإدي دوراً مهنٌاً لنسانٌاً ٌتطلب التزام أخاللً على درجة عالٌة من 

ءة والمهارة فً تطبٌك الماعدة المعرفٌة المتضمنة لمبادئ المهنة وعملٌاتها الدراسٌة الكفا

بدًء من جمع المعلومات وتحلٌلها وتشخٌصها وعالجها وتمٌٌمها وتموٌمها مع ضرورة 

ل الممارس  ،االلتزام باللوابح والموانٌن والبرام  والخدمات المعمول بها لذا فتحمُّ

ب منه أن ٌكون على درجة عالٌة من االستعدادات والمدرات وأن للمسإولٌة المهنٌة ٌتطل

ٌكون لدٌه الرؼبة فً تمدٌم الخدمات اإلنسانٌة على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع لوالً 

وفعالً وسلوكاً، وذلن بما ٌدفع به للى المزٌد من العطاء واإلبداع فً مجال عمله، والذي 

 ل المسإولٌة المهنٌة .ٌتطلب توافر ممومات تمكنه من تحمُّ 
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ا : االختصاصات   :سادسا

تعتمد مهنة الخدمة االجتماعٌة فً تحمٌك أهدافها على متخصصٌن مإسسٌن على      

لواعد علمٌة ومعرفٌة ٌكونوا ُملمٌن بؤبعاد المهنة وباختصاصاتهم التً ٌستوجب تطبٌمها 

جتماعٌة تمارس من لبل مهنة الخدمة االف بمإسسات المجتمع وتعاملهم مع أفرادها؛

متخصصٌن فً مجال الخدمة االجتماعٌة لهم اختصاصات واضحة ومحددة، لالَّ لن ذلن ال 

ٌمنع التعاون مع اختصاصات أخرى لتمدٌم المساعدة وتحمٌك أهداؾ المهنة؛ فالتعامل مع 

األفراد ال ٌمتصر على المتخصصٌن االجتماعٌٌن بل لد تتطلب بعض المشكالت التعاون 

تخصصات أخرى واالستعانة بهم فً تمدٌم المساعدة وٌعتبر مبدأ الرجوع للخبراء مبدأ مع 

ن الممارسٌن من  ربٌس فً مهنة الخدمة االجتماعٌة ِلما ٌتضمنه من لٌم لنسانٌة ومهنٌة تُمّكِ

اختصاص الفرد بؤمراً فتمدٌم المساعدة ووضع العالج والحل المناسب للحالة لٌد الدراسة 

فُردِه وتمٌُزه به المتالكه ممومات أدابه؛ فإن ذلن بضرورة ٌتطلب أن توكل ما ٌدل على ت

للٌه اختصاصات حسب لدراته ومهاراته ولمكاناته ووفك ما تنص علٌه اللوابح والموانٌن 

ل  والضوابط والمعاٌٌر المتبعة بالمإسسة، ألجل التمكُّن من أداء ما علٌه من واجبات وتحمُّ

فمنح اختصاصات للممارس المهنً وفك تخصصه  أعمال، مسإولٌات ما ٌكلؾ به من

تعطٌه الفرصة التخاذ المرارات وتنفٌذها ورسم الخطط  والسٌاسات ووضع اآللٌات 

 للمساعدة .        هالمناسبة لتكون فً صالح األفراد والجماعات المحتاج

هم ُملم ومتفالممارس المهنً بمكتب الخدمة االجتماعٌة  ٌنبؽً أن ٌكونوعلٌه 

ولٌن واإلدارٌٌن بالكلٌات العلمٌة بالجامعة حتى ال ٌتجاوز بالختصاصات وواجبات المس

حدود الدور المهنً الذي ٌمارسه، حٌث ال ٌحدث تحمٌك جودة فً األداء المهنً أو 

الوظٌفً للممارسٌن لالَّ من خالل " لعادة النظر فً السلم الوظٌفً والتدرج المهنً 

فً مجاالت الممارسة المهنٌة فً لطار التدرج الوظٌفً لؽٌرهم  لألخصابٌٌن االجتماعٌٌن

من المتخصصٌن فً المنظمات التً تجمع األخصابٌٌن بؽٌرهم من التخصصات، مع 

تحدٌد توصٌؾ دلٌك ٌوضح مهام األخصابً االجتماعً فً كل مستوى وظٌفً 
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س أدابه ومسبولٌاته وسلطاته بحٌث ال تتداخل مع اختصاص التخصصات األخرى، ولٌا

 .(0)فً ضوء تلن المعاٌٌر"

ا : الصالحٌات :  سابعا

 والمسبولٌنأن الصالحٌات بكل ما فٌه من اشتراطات ومهام للممارسٌن المهنٌٌن      

والموظفٌن لد ٌحّد من لصورهم فً أدابهم الوظٌفً والمهنً ولنجاز ما ٌإذونه من ادوار 

دما ٌمتلن الفرد المدرات واالستعدادات ؛ فتمنح الصالحٌات عنتوما ٌتحّملونه من مسإولٌا

واإلمكانات التً تإهله للمٌام باألعمال التً تنسب للٌه بالتزام وموضوعٌة ولتمان؛ 

 . (0)فالصالحٌات هً كل ما ٌخول للمرء حك التصرؾ فٌه 

ألن الصالحٌات هً لعطاء الفرد الحك للتصرؾ فٌما ٌوكل للٌه من أعمال ومهام      

ته ومهاراته حتى ولن كانت هذه الصالحٌات لٌس لها عاللة بتخصصه، للوثوق فً لدرا

وهذا ما ٌدفع بالمسبولٌن والرإساء فً المإسسات االجتماعٌة بمنح الصالحٌات للبعض 

ولعطابهم حرٌة التصرؾ فً المإسسة وفً اتخاذ المرارات وتنفٌذها؛ فؤعطى الممارس 

ات اإلنسانٌة واستثمار اإلمكانٌات المهنً لدر من الصالحٌات فً التعامل مع الوحد

الموجودة بالمإسسة بما ٌخدم األفراد والجماعات والمجتمعات وٌمكنه من تحمٌك أهداؾ 

 المهنة وأؼراضها وؼاٌاتها. 

لذا تُمنح الصالحٌات بموجب الموانٌن واللوابح المتبعة بالمإسسة وتتم بتفوٌض           

الذي ٌتواله الممارسٌن وما ٌمتلكونه من لدرات  من شخص لشخص وفماً للمكانة أو المركز

ولمكانات لالستفادة والستثمار أكبر لدر ممكن من جهود الممارسٌن بالمإسسة باعتبارهم 

كل التً تعانً منها الحاالت لٌد الدراسة ومعرفتهم بالخدمات والحاجات ااألكثر تفهماً للمش

ن التؽٌٌر فً طرٌمة وأسلوب التً ٌتطلب توفٌرها لهم؛ فالصالحٌات تعطى كجزء م

وسٌاسة المإسسة وتمدٌم خدماتها، وتمكٌنهم من اتخاذ المرارات، وتنفٌذها، ورسم الخطط، 

ووضع السٌاسات، ولعداد البرام ، وتمٌٌمها وتموٌمها، وتحدٌد األهداؾ التً تخدم الفرد 

                                                             
(0)
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االختصاصات والجماعة والمجتمع ولحداث النملة لهم، ولكً تدخل األدوار والمسإولٌات و

 المهنٌة مجال التنفٌذ فإن ذلن ٌتطلب صالحٌات تمكن الفاعل من المٌام بتنفٌذ الفعل.

ولٌتم تنفٌذ وتطبٌك الصالحٌات بشكل موجب وٌتماشى مع أهداؾ المهنة وأهداؾ      

المإسسة ٌستوجب أن ٌكون الممارسٌن الذٌن ٌتم منحهم صالحٌات  بالمإسسة عن وعً 

ما ال ٌجب وبثمة فً ذواتهم وبؤن لهم المدرة على امتالن صالحٌات ولدران بما ٌجب وب

بإعمال ومهام، بكفاءة عالٌة فً األداء، فالممارس المهنً لد ٌخول للمٌام ،تخولهم للمٌام 

بؤعمال ومهام ذات عاللة بالتخصص أو بالعمل المهنً الذي ٌموم به  فً مإسسات الخدمة 

إلجراءات والتدابٌر لتمدٌم الخدمات وتطوٌرها ولجراء االجتماعٌة، بما ٌمكنه من اتخاذ ا

التعدٌالت الالزمة على بعض البرام  والمرارات بما ٌفٌد الحاالت لٌد الدراسة وٌخدم 

 المستفٌدٌن من المإسسة.

ا : ممومات العملٌة التعلٌمٌة :_  ثانٌا

هذه لذن فحددة  بما أن العملٌة هً خطوات متراتبة ومتناسمة  ومنظمة لبلوغ  ؼاٌات م    

الؽاٌات تحتاج للى ممومات بٌن األفراد الذٌن ٌجمعهم موضوع واحد ولهم أهداؾ واحدة 

وأؼراض وؼاٌات واحدة ووجود  معطٌات مشتركة تجمع بٌنهم؛ فعندما تتكامل وتترابط 

أجزاء البناء للعملٌة التعلٌمٌة المتمثل فً الجامعة، والطالب، وعضو هٌبة التدرٌس، 

 لدراسً، والتنظٌمات اإلدارٌة .والمنه  ا

فاالنسجام المتبادل بٌن ممومات العملٌة التعلٌمٌة فً المإسسة ) الجامعة ( من دعابم      

 الرلً  الذي ال ٌتحمك لالَّ بمجموعة من الممومات الربٌسة ومن هذه الممومات اآلتً :

 الجامعة : 

ع فٌها الطالب بعد االنتهاء من مرحلة وهً المإسسة التعلٌمٌة للتعلٌم العالً التً ٌجتم    

التعلٌم المتوسط لتلمً التعلٌم فً كافة التخصصات، وتمنح الجامعة شهادات علمٌة 

وأكادٌمٌة عالٌة، وتعتبر الجامعة مإسسة تعلٌمٌة وتربوٌة وثمافٌة وأخاللٌة ففٌها ٌلتمً 

 ات فكرٌة متنوعة.الطالب من بٌبات مختلفة ولدٌهم عادات وتمالٌد ومورث ثمافً واتجاه

والجامعة مبنى كبٌر من حٌث المساحة باعتباره ٌحتوي العدٌد من المبانً منها الكلٌات 

العلمٌة ذات التخصصات المختلفة واإلدارٌة والخدمٌة والمعامل والمكتبات ووحدات النمل 
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عن طرٌك هٌاكل تنظٌمٌة من لدارٌٌن وموظفٌن  للطالبو ؼٌرها مما ٌمدم خدمات 

تمدم خدمات مختلفة للوحدات اإلنسانٌة، ووجود هذه اإلدارات فً لبهذا المطاع  وعاملٌن

الجامعة بصفة عامة أو الكلٌات بصفة خاصة هدفها األساسً هو الرلً بالعملٌة التعلٌمٌة، 

كل التعلٌمٌة واإلدارٌة اأن هذه العملٌة لد ٌعترضها العدٌد من الصعاب والمش الَّ ل

اللتصادٌة والنفسٌة التً لد تحد من تمدم هذه العملٌة وتمؾ حابالً واألخاللٌة والثمافٌة وا

دون تحمٌك الهدؾ الربٌس منها وذلن لتؤثٌرها سلباً على الطالب مما ٌستدعً وجود مكتب 

للخدمة االجتماعٌة ذو فاعلٌة فً تمدٌم المساعدات من حٌث االستشارة والتوجٌه من لبل 

خصصات األخرى التً تسهم بشكل مباشر أو ؼٌر متخصصٌن اجتماعٌٌن متعاونٌن مع الت

 .ربٌس المعول علٌه من لبل المجتمعمباشر فً تمدٌم المساعدة للطالب الذي ٌعتبر المموم ال

          الطالب :

عد الطالب مموم ربٌس من ممومات العملٌة التعلٌمٌة والفعَّالة وٌعتبر الطالب طالة ٌُ    

ٌجاب أو بالسلب فً  لحداث التؽٌٌَر فً المجتمع لذا ولدرة ولوة كامنة لد تستثمر باإل

توفرت لدٌهم البٌبة الخالٌة من المشاكل والصعوبات ولكً تستطٌع الجامعة تنمٌة هذه 

تفعٌل مكتب الخدمة االجتماعٌة لٌتمكن الممارس المهنً  الطالات والمدرات ٌستوجب  

 مساعدتهم فً :

 الجامعة بما ٌتمشى مع الحاجات والمتطلبات ._ كٌفٌة االستفادة من خدمات الكلٌة أو 

_ التعرؾ على حاجاتهم ورؼباتهم ومٌولهم وما لد ٌعترضهم من مشاكل فً التحصٌل 

الدراسً أو فً المٌام باإلجراءات اإلدارٌة من حٌث التسجٌل واإلٌماؾ واالنمطاع والتخرج 

 وتوضٌح اآللٌة التً ٌتم بها ذلن .

 الشة مشاكلهم والتعبٌر عنها ._ لتاحة الفرصة للطالب لمن

_ تعرٌؾ الطالب بما لهم ن حموق وما علٌهم من واجبات وما ٌتحملونه من مسإولٌات 

 تجاه أنفسهم وتجاه بٌبتهم العلمٌة.

_تفطٌن الطالب لما ٌمتلكونه من لدرات ولمكانات ومهارات وطالات وكٌفٌة استثمارها 

 فً تحصٌلهم العلمً .
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مة عاللات مع بعضهم البعض من اجل تحمٌك التعاون المشترن _ تمكٌن الطالب من للا

 لتدلٌل الصعاب ومواجهتها من خالل للامة البرام  واألنشطة الثمافٌة والترفٌهٌة.

_ تمكٌنهم من البحث فً الظواهر السالبة واالنحرافات التً لد تظهر فً الكلٌات أو 

 الجامعة.

ره من فبة الشباب  التً ٌعتمد علٌها المجتمع فالطالب هو مركز االهتمام بالجامعة باعتبا

 فً النهوض به  وبتمدمه وتطوره  

 عضو هٌئة التدرٌس :

ورلٌها الذي ٌتحمك باالشتران بٌن الطالب وعضو وهو احد ممومات العملٌة التعلٌمٌة     

هٌبة التدرٌس، الذي ٌشؽل هذه المكانة وٌتمٌز بمإهالت علمٌة وتربوٌة ولٌمٌة ومعرفٌة 

كرٌة فهو المسبول عن نمل المعارؾ والعلوم والخبرات والمهارات ولكساب المٌم وف

للطالب لتطوٌر الموارد البشرٌة وتدعٌم رأس المال االجتماعً، باعتباره ٌتعامل مع 

مفردة ذات لٌمة لنسانٌة تتطلب االحترام والتمدٌر واالعتبار فعند شعور الطالب بؤنه ذو 

دفع به للى االجتهاد والعطاء واإلبداع فً تحصٌله الدراسً لٌمة من أساتذته فان ذلن ٌ

وااللتزام  باللوابح والموانٌن بالمإسسة، أما فً حالة عدم ذلن فمد ٌحدث ؼٌر المتولع 

وتظهر المشاكل التً تدفع بالطالب للى االنحراؾ وعدم االلتزام وفمدان الثمة بالنفس 

ل المسإولٌات وضعؾ التحصٌل الدراسً واالنطواء واالنسحاب من أداء الواجبات وتحمَّ 

 وفمدان الرؼبة فً االستمرار بالدراسة.

 المنهج والممرر الدراسً : 

ٌُعَْد المنه  والممرر الدراسً مموم ربٌس من ممومات العملٌة التعلٌمٌة  وهو ما ٌعٌد      

لعملٌة علٌه الطالب الدراسً بالجامعة والكلٌة وفك التخصص الذي اختاره، ولكً تتم ا

التعلٌمٌة بٌن األستاذ والطالب ٌجب توفٌر منه  وممرر دراسً لتخصص المراد تدرٌسه 

لطالب  والممرر لٌس هو المنه  فالمنه  هو الماعدة العلمٌة التً من خاللها ٌوضع 

الممرر، أما الممرر فهو" نظام ٌتفاعل فٌه كل من المعلم والمتعلم والخبرات التعلٌمٌة، فهو 

 .(0)" انات المنه  ، ٌؤخذ بجانب منه هو جانب الخبرات التعلٌمٌة كٌان من كٌ

                                                             
(0)

 .97، ص  7000رضا مسعد السعد ، تصمٌم الممرر الدراسً . مصر : دمٌاط ،  
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الممرر مجموع المفردات الفكرٌة التً تإسس على معرفة متخصصة فً  مجاالت ف    

العلوم المتعددة والمتنوعة وعلى لواعد علمٌة منظمة ومحددة من اجل توصٌل المعلومة 

لتخصص الواحد مما لد ٌنُجم عنه العدٌد للمتلمً، ومع تعدد وتنوع المناه  والممررات ل

من المشاكل التً لد تعترض االثنٌن وهما األستاذ والطالب وتإثر بالسلب على عملٌة 

التحصٌل الدراسً مثل للة االستٌعاب والفهم، وضعؾ التحصٌل والرسوب، وعدم توفر 

ومة، وهذا بدوره المادة العلمٌة المستحدثة وللة الوسابل واألسالٌب الحدٌثة لتوصٌل المعل

لفهم  نٌإدي للى ظهور المشاكل للطالب  مما ٌستدعً تدخل متخصصٌن واستشارٌٌ

 المشكلة ووضع الحلول لها.        

 التنظٌمات اإلدارٌة :

وهً المنظم لتسٌٌر العملٌة التعلٌمٌة  فاإلدارة هً" توفٌر نوع من التعاون والتنسٌك      

 .(0)أجل تحمٌك هدؾ معٌن "بٌن الجهود البشرٌة المختلفة من 

وعلٌه فاإلدارة بصفة عامة هً ركٌزة أساسٌة لتنظٌم الخدمات وتنسٌك الجهود وفماً     

لسٌاسة المإسسة واإلمكانٌات المحددة لخدمة األفراد وتهدؾ لضرورة تنظٌم النشاط 

 اإلنسانً، 

كلٌة على ِحدا  والجامعة مإسسة تتضمن العدٌد من اإلدارات سواًء اإلدارات الخاصة بكل

أو باإلدارات التً تمدم خدماتها للطالب فً كافة النواحً، لذن فكل مفردة من مفردات هذه 

المإسسة العلمٌة محتاج للى أن ٌتعلم كٌفٌة التعامل مع اإلدارة واإلدارٌٌن بالمإسسة 

 والموانٌن واالختصاصات وكٌفٌة تطبٌمها حسب نوعٌة المجال حوفهمها واإللمام باللواب

والفبة المستفٌدة منها وبالسٌاسة والبرام  والخطط المتبعة فً المإسسات والتواصل 

واالتصال بٌن الهٌكل اإلداري فً المإسسة ومإسسات المجتمع وهٌباته وكٌفٌة االستفادة 

 منهم فً تحمٌك أهداؾ المإسسة وتمدٌم الخدمات الممابلة الحتٌاجات الطالب .

ب الخدمة االجتماعٌة للجوء الطالب للً طلب االستشارة ومن هنا ٌستوجب تفعٌل مكت   

والتوجٌه والمساعدة من الممارس المهنً فً كٌفٌة حل مشكلته الدراسٌة أو اإلدارٌة 

وتجاوز الصعاب والعرالٌل التً تحّد من تحصٌل الطالب ومن عطاء األستاذ وابتكار 

                                                             
(0)

 .780، ص 7002ماهر أبو المعاطً ، عبدالرحمن صوفً ، مدخل الخدمة االجتماعٌة " مفاهٌم ـ طرق ـ مجاالت ". جامعة حلوان : الكتاب الجامعً ،  
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ممومٌن أساسٌٌن لبناء  اهمالطرق واألسالٌب التً ترفع من العملٌة التعلٌمة باعتبار

 المستمبل ودخول سوق المنافسة.

فإن العملٌة التعلٌمٌة ال تحمك رلٌها وجودتها وأهدافها وؼاٌاتها لالَّ بوجود التعاون بٌن 

مموماتها وتفعٌل مكتب الخدمة االجتماعٌة واألداء المهنً للممارسٌن به ٌزٌد من الترابط 

ء عمله المهنً المتولع منه بجودة ولتمان ودراسة والتفاعل بٌن مموماتها من خالل أدا

الحاالت الفردٌة والجماعٌة والمجتمعٌة، وفماً لإلطار المرجعً للجامعة وبناًء على المواعد 

األخاللٌة واإلنسانٌة التً تحفظ كرامة اإلنسان، وتساعده فً التخلص من االنحرافات 

لتصادٌة والسٌاسٌة والثمافٌة والنفسٌة والمشكالت التعلٌمٌة واإلدارٌة و االجتماعٌة واال

 والذولٌة.   

وتفهم الظروؾ والمشكالت التً أدت بهم للى االنحراؾ عن لٌم المإسسة ولواعدها      

التنظٌمٌة وسببت لهم التآزمات وهذا ال ٌتحمك لالَّ من خالل االعتراؾ بضرورة وجود 

العمل الصحٌح بشكل الصحٌح من أول مكتب للممارسة مهنة الخدمة االجتماعٌة ،" فالمٌام ب

وهله، مع االعتماد على تمٌٌم العمل لمعرفة مدى تحسٌن األداء وتصمٌم منتجات وتوفٌر 

 .(0)خدمات مستمبلٌة للعمالء وفماً الحتٌاجاتهم وتحمٌك التحسٌن المستمر" 

 :االستنتاجات

 لٌة :وبعد جمع المعلومات وتحلٌلها توصلت الباحثة للى االستنتاجات التا

_ أن تفعٌل مكتب الخدمة االجتماعٌة بكافة الكلٌات العلمٌة بالجامعة ٌُّمٍكن الطالب 0

وأعضاء هٌبة التدرٌس من االستفادة  من الخبرات المهنٌة للممارسٌن من دراسة الظواهر 

 واالنحرافات التً لد تإثر سلبا علً العملٌة التعلٌمٌة ورلٌها.

الخدمة االجتماعٌة لتحمٌمها هً أهداؾ لنسانٌة تصلح _ أن األهداؾ التً تسعى مهنة 7

لكل مكان وزمان وتسهم فً التملٌل من حدة المشكالت وانتشار الظواهر السالبٌة فً 

 المإسسة.

                                                             
(0)

 .965، ص  7009حدٌثة فً جودة تعلٌم الخدمة االجتماعٌة . اإلسكندرٌة : المكتب الجامعً الحدٌث ، ماهر أبو المعاطً ، االتجاهات ال 
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_ أن للممارس المهنً بمكتب الخدمة االجتماعٌة بالكلٌات العلمٌة مهام وادوار مهنٌة 9

دراسة الحاالت وللامة البرام  و  وفك اختصاصات وصالحٌات ومسإولٌات تُّمكنه من

 االنشطة التً تفٌد الطالب والمإسسة .

_ أن تفعٌل مكتب الخدمة االجتماعٌة بكافة الكلٌات العلمٌة بالجامعة ٌُّمِكن من لجراء 2

 الدراسات والبحوث على الظواهر السالبة التً لد تإثر سلبا علً العملٌة التعلٌمٌة .

ماعٌة لرجوع الطالب للً طلب االستشارة والتوجٌه _ تفعٌل مكتب الخدمة االجت5

والمساعدة من الممارس المهنً فً كٌفٌة حل مشكلته الدراسٌة أو اإلدارٌة وتجاوز 

 الصعاب والعرالٌل التً تحد من تحصٌل الطالب ومن عطاء األستاذ.

 :التوصٌات

 بناء على استنتاجات البحث توصً الباحثة باآلتً:

سبولٌن بالجامعة بؤهمٌة المكتب وبالمهام واالدوار التً ٌنفذها من بضرورة تفطٌن الم_ 0

 اجل الرلً بالعملٌة التعلٌمٌة.

_ لجراء دراسة من خالل تصمٌم استمارة استبٌان توضح رؼبة الطالب فً تفعٌل مكتب 7

 للخدمة االجتماعٌة .

موانٌن _ لجراء تصور ٌتضمن خطة عمل المكتب بما ٌتوافك مع النظم واللوابح وال9

 بالجامعة.
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 المصادر والمراجع

 المصادر :

 ،.0979لبراهٌم مذكور ، المعجم الفلسفً . بٌروت: عالم الكتب، _ 0 

احد زكً بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعٌة . بٌروت ، مكتبة لبنان ،م _  7

0977 . 

 المراجع:

المجتمع . اإلسكندرٌة :  رشاد أحمد عبداللطٌؾ ، نماذج ومهارات طرٌمة تنظٌم_ 0

 ، األزرطٌة، بدون سنة ، ب طبعة

 .7000رضا مسعد السعد ، تصمٌم الممرر الدراسً . مصر : دمٌاط ، _ 7

ماهر أبوالمعاطً الدسولً، االتجاهات الحدٌثة فً جودة تعلٌم الخدمة االجتماعٌة . _ 9

 .7009اإلسكندرٌة : المكتب الجامعً الحدٌث ، 

ادي ، خدمة الفرد لٌم وحداثة . طرابلس : دار الحكمة ، الطبعة األولى، _ وحٌدة علً اله2

7006. 

ٌحً حسن دروٌش ، معجم مصطلحات الخدمة االجتماعٌة .لونجمان : الشركة _ 5

 .0998المصرٌة العالمٌة ، الطبعة األولى ، 
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 الجرٌمة من المنظور االجتماعً

 د. عادل عمار ساسً عطٌة

 أستاذ مشارن وعضو هٌأة التدرٌس بمسم الخدمة االجتماعٌة

 كلٌة اآلداب _جامعة طرابلس

 تمهٌد:

استيا كثضخ مغ عمساء القانػف كاالجتساع كالشفذ كالخجمة الجخيسة مغ الطػاىخ االجتساعية اليامة التي أىتع بجر 

االجتساعية كغضخىا، لسعخفة العػامل السختمفة التي تداعج عمى ضيػرىا، سػاء كانت ىحه العػامل اجتساعية تتعمق 

، كدرجة  بالسجتسع الحي يشذأ ؼيو كما يكتدبو مغ عادات كاتجاىات مختمفة، اك شخريو تتعمق بشفدية السجـخ

 و ككيؽية تػافقو الشفدي، كما يراب بو مغ انحخاؼ أك شحكذ أك اضصخاب نفدي أك عقمي.ذكائ

 كقج تكػنت مغ الجراسات كثضخ مغ الشطخيات التي حاكلت تفدضخ الجخيسة تفدضخا عمسيا.

كال شظ اف ىحه الجراسات كالشطخيات ىامو ججا ألنيا تداعجنا عمى معخفة كثضخ مغ الحقائق اليامة عغ الجخيسة 

 كاالنحخاؼ، كعغ السجخمضغ كالسشحخفضغ.

كبالخغع مغ كافة الجيػد السبحكلة في معطع السجتسعات لسحاربة الجخيسة كالتقمضل مشيا، فأف السذكمة مازالت قائسة 

 كبرػرة كاضحة مغ خبلؿ البيانات كاإلحراءات الخسسية.

ؾ زيادة عامة في معجالت الجخيسة في اف )ىشا 1990فقج أضيخت الجراسة االستقرائية الثالثة لؤلمع الستحجة 

% لمفتخة مغ 11مقارنة ب 1985-1980%لمفتخة 23العالع كأنيا زيادة مدتسخة في السدتقبل، بمغت الديادة 

1975-1985(1)) 

 ((2) ممضػف جخيسة 13( أكثخ مغ 1999-1990)كبمغ حجع الجخيسة في الػشغ العخبي في الفتخة )
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حضث تخاكحت ىحه  1990-1985تفاع الجخيسة في الػشغ العخبي لمفتخة ( ار 1999)كاضيخت دراسة البذخي )

 ((3)% 20-%7الديادة بضغ 

نبلحظ ارتفاع في جخائع الجشايات فسثبل سشة  2014اما في لضبيا كمغ خبلؿ التقخيخ الدشػي عغ الجخيسة لمعاـ 

،بضشسا سجل  9876لى ا 2009، كفي عاـ  1714الى  1979لضختفع في عاـ  575بمغت عجد الجشايات  1969

 (4) 2572الى  2014انخفاض في سشة 

 كىحا االنخفاض قج يخجع الى ضخكؼ الحخب كالشداع السدمح في لضبيا كانتذار الدبلح

كفي ضل ارتفاع معجالت الجخيسة بكافة أنػاعيا كانساشيا مغ قتل، اك سخقة، اك سصػ مدمح اك مخجرات كما يسثمو 

 اره كأثاره تذسل الفخد كاالسخة كالسجتسع مغ تيجيج المذ السجتسع كاستقخ 
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حجػع مذػكمة الجخيسػة فػي لضبيػا كالتعػخؼ عمػى انساشيػا كاسػبابيا مسػا  رصػج مغ األىسية اف تتجو الجيػد العمسية الي

 الجخيسة. يداعج عمى رسع الدياسيات البخامج كالخصط لخفس تكمفة

 شبيعة ذلظ الدمػؾ العجكاني الحي ندسيو جخيسة؟لكغ ما تعخي  الجخيسة؟ كىل يسكغ تعخي  الجخيسة؟ كماىي 

 -تعخي  الجخيسة :

 الجخيسة في المغة مرجر جـخ يجـخ بسعشى أذنب فيػ مجـخ كجػخيع، كالفعػل السختكػب كالستػخكؾ جخيسػة، جسػع جػخائع

(5) 

 (6)كالجخيسة في التذخيع الجشائي اإلسبلمي ىي )محطػرات شخعية زجخ ي عشيا بحج أك تعديد 

 ىي العقػبات السقخرة كحج لمدخقة، كالتعديد ىػ العقػبات التي تخؾ لػلي االمخ تقجيخىا.كالحج 

 -التعخي  القانػني لمجخيسة :

القػػانػف كمسػػة غضػػخ عخبيػػة مذػػتقة مػػغ كمسػػة يػنانيػػة معشاىػػا األصػػل، كاالصػػل بسعشاىػػا الذػػائع عبػػارة عػػغ العػػخؼ اك 

ػؿ اف نفعػػل كػػحا اك كػػحا أنسػػا نعشػػي انػػو يجػػب فعػػل ذلػػظ بشػػاء القاعػػجة االجتساعيػػة العامػػة، كنحػػغ اذ نقػػػؿ اف األصػػ

 (7)عمى قاعجة اجتساعية عامة تعارؼ الشاس عمضيا في السجتسع 

كعمػى الػخغع مػغ تعػجد التعخيفػات القانػنيػة لمجخيسػة اال انػو ال يػجػج بضشيسػا اخػتبلؼ كبضػخ مػغ حضػث السزػػسػف، الف 

اسػػػشاد الجخيسػػػة لمقػػػانػف، فالقػػػانػف ىػػػػ مرػػػجر التجػػػخيع جػػػل أصػػػحاب التعخيفػػػات يجتسعػػػػف عمػػػى امػػػخ كاحػػػج كىػػػػ 

ـ ىػػػحا السبػػػجأ فػػػي مادتػػػو 1953كالعقػػػاب، فػػػبل جخيسػػػة كال عقػبػػػة اال بقػػػانػف كقػػػج اقػػػخ قػػػانػف العقػبػػػات المضبػػػي لدػػػشة 

 األكلى،) ال جخيسة كال عقػبة اال بشز(.
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 :وندتعخض مجسػعة مغ التعخ يفات لمجخيسة وفق نطخ القانػنييغ

يسػػة عشػػج فقيػػاء القػػانػف الجشػػائي بأنيػػا )فعػػل اك امتشػػاع يقػػخر لػػو السذػػخع جػػداء جشائيػػا سػػػاء كػػاف ىػػحا تعػػخؼ الجخ  

 (8) (الجداء عقػبة اك تجبضخا كقائيا

 (9) بأنيا) فعل يفػض لو القانػف عقابا( ويعخف جارو الجخيسة

تشػػاع عػػغ سػػمػؾ أك فعػػل يجخمػػو كيكػػاد يجسػػع الفقيػػاء عمػػى اعتبػػار الجخيسػػة )الدػػمػؾ االجخامػػي( كػػل فعػػل أك ام     

 (10)السذخع كيشز لو القانػف يسثل قاعجة جدائية يصبق عمى الخارجضغ عشيا 

تحتووػي عمووى أربعووة عشاصووخ محووجدة عمػى ضػػػء التعخيفػات الدػػابقة كغضخىػػا نجػج اف الجخيسػػة كفػػق التعخيػ  القػػانػني 

 (11):وىي 

  :أوال: الربغة الدياسية

ف الجشػائي قػاعػج كضػعتيا الجكلػة اك الدػمصة الخسػسية فػي السجتسػع كليدػت أي ىضئػة القػاعج التػي يذػسل عمضيػا القػانػ 

 أخخى في السجتسع 

  :ثانيا: التحجيج

 لكل فعل يجخمو القانػف يحجد بجقة بالغة في الػصف الجقضق ليحا العسل 

 :ثالثا: السداواة في التصبيق

د، ا أك السكانػػة االجتساعيػػة لسختكػػب الدػػمػؾ ضػػخكرة أف يكػػػف ىشػػاؾ مدػػاكاه فػػي التصبضػػق بغػػس الشطػػخ عػػغ السخكػػ

 الحي يعخفو القانػف الجشائي بأنو جخيسة 
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 :رابعا: الجداء العقابي

كػػل سػػمػؾ مخػػالف لمقػػانػف البػػج أف يكػػػف لػػو عقػػاب كقػػج يكػػػف عقػػاب مػػادي اك عقػػاب جدػػسي اك االثشػػضغ معػػا      

  .فخاد أك ىضئة معضشةكيكػف ىجؼ العقاب ىػ لرالح السجتسع اك الجكلة، كليذ لرالح ا

 التعخيف الشفدي:

كىػي كػأي نػػع مػغ األنػػاع الدػمػؾ الذػاذ  (11))سػمػؾ مزػاد لمسجتسػع  تعخف الجخيسة مغ السشطوػر الشفدوي       

 أك غضخ الدػي، فالذخز السجـخ ال يختمف عغ الذخز السخيس 

ضػػصخاب فػػي قػػػي الذخرػػية الػػثبلث فضشطػػخ الػػى الدػػمػؾ االجخامػػي عمػػى انػػو )يكػػػف نتيجػػة لبل أمووا ألكدووشجر      

 (12)اليػ، كالحات العميا في تكيفيا مع القانػف األخبلقي الدائج في السجتسع 

أف االضػػػصخاب فػػػي البضئػػػة بسثابػػػة عػامػػػل لخمػػػق الذخرػػػية االجتساعيػػػة، كمػػػغ ثػػػع فالبضئػػػات  ويوووخى ألكدوووشجر      

دػػانيو بصخيػػق شػػاذ ال يدػػمكو الخجػػل العػػادي حػػضغ االجخاميػػة تشػػتج اكتػػخ اجخامػػا ككػػحلظ تعػػخؼ بأنيػػا )اشػػباع لغخيػػدة ان

 ((13) يذبع الغخيدة نفديا كذلظ ألحػاؿ نفدية شاذة انتابت مختكب الجخيسة في لحطة ارتكابيا بالحات

  (14) اف الجخيسة ىي" نتاج لرخاع الحات"  Adelrويخي اديمخ      

اعيػة التعاكنيػة، كحيػاة االنانيػة كااللتفػاؼ حػػؿ كىػ يخى اف كػل اندػاف حػخ فػي اختيػار أحػج الحيػاتضغ، الحيػاة االجتس

 الحات، كفي ىحه الحالة فأنو ـيأ نفدو لؤلجخاـ أك السخض الشفدي.

كيخى عمساء التحمضل الشفدي أف تشذئة الصفػل نفدػيا كرعايتػو فػي السخاحػل األكلػى مػغ حياتػو ليػا أثػخ بػالغ فػي        

يقػػع بيػا الػالػػجاف اك القػػائسػف عمػى شػػؤكف الصفػػل عمػى أسػػذ سػػميسة تاريخػو الدػػمػكي ؼيسػا بعػػج، فيػػحه التشذػئة إذا لػػع 

 مغ الرحة الشفدية فأنيا ستؤدي بالصفل أحيانا الى االنحخاؼ كالجخيسة.
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 :التعخيف االجتساعي لمجخيسة 

يسضػػل الكثضػػخ مػػغ البػػاحثضغ االخػػح بػػالتعخي  االجتسػػاعي لمجخيسػػة كيؤكػػجكف عمػػى اف الجخيسػػة ىػػي عبلمػػة مػػغ      

التفكػػػظ االجتسػػػاعي، كاف ال سػػػبضل مػػػغ تخؽيػػػ  حػػػجة الجخيسػػػة أك القزػػػاء عمضيػػػا اال بإدخػػػاؿ الكثضػػػخ مػػػغ  عبلمػػػات

  .التعجيبلت عمى التشطيع االجتساعي

كيشصمق االجتساعضػف مػغ الشقػج السػجػو لمتعخيػ  القػانػني كمشيػا انكػار التعخيػ  القػانػني لؤلبعػاد االجتساعيػة        

 .لمجخيسة 

)بانيػػا ىػػي كػػل فعػػل يتعػػارض مػػع مػػا ىػػػ نػػافع لمجساعػػة كمػػاىػا  خيسووة وفووق االتجوواه االجتسوواعيوتعووخف الج       

 ((15)عجؿ في نطخىا 

)ىػػي كػػل فعػػل اك امتشػػاع يتعػػارض مػػع الؿػػيع كاألفكػػار التػػي اسػػتقخت فػػي كجػػجاف  ويعووخف دور كووايع الجخيسووة      

 ((16) الجساعة

 (17)دمػؾ ميسا تكغ ىحه القاعجة )كل انتياؾ ألي قاعجة مغ قػاعج ال وتعخف أيزا    

كيسكػغ تعخيفيػا أيزػػا عمػى انيػا )الدػػمػؾ السشػافي لمػػشطع االجتساعيػة فػي الػػببلد بجرجػة اعتبػاره جخيسػػة فػي نطػػخ      

العخؼ كالتقالضج سػاء نز قانػف الجكلة صخاحة عمى اعتباره جخيسػة مثػل جخيسػة الدػخقة، اك لػع يػشز صػخاحة عمػى 

 ((18)اعتباره جخيسة 

الػى انيػا )الدػمػؾ الػحي تحخمػو الجكلػة لسػا يتختػب عميػة مػغ ضػخر عمػى  لمجخيسػة ؼيذػضخ اما تعخيوف سوشجر النوج    

 ((19)السجتسع كالحي تتجخل بسشعو بعقاب مختكبيو 

جػانبضغ أساسػضضغ فػي تعخيفػػو، األكؿ تػػفخ معػايضخ الزػخر االجتسػػاعي لمفعػل أك الدػمػؾ فػػي  ويبوخز سوشجر النووج     

 الثاني يتسثل في التػؾيع عمى العقػبة لسختكب الفعل.نطخ القانػف، ك 
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مػغ السشطػػػر االجتسػاعي يتزػػح اف السفيػػـ االجتسػاعي يختكػػد عمػى أسػػاس  عموى ضووػء التعخيفوات الدووابقة       

تزووسشت عشاصووخ ثووالث الػػخبط بػػضغ الجخيسػػة كبػػضغ مرػػالح كؾػػيع السجتسػػع، فػػبل يسكػػغ اف يكػػػف ىشػػاؾ جخيسػػة اال إذا 

 ىي:

 رىا الجساعة كتحتخميا ككل كتكػف ذات اىسية سياسية _ ؾيسة تقج1

_صخاع ثقافي، ىشاؾ فئة مػغ تمػظ الجساعػة ال تقػجر الؿيسػة كال تحتخميػا كيكػػف تقػجيخىا اقػل أىسيػة، كبالتػالي فػأنيع 2

 يربحػف مرجر خصخ عمى الجساعة 

 _مػقف عجكاني 3

نيػػا تجػػاه ىػػؤالء الػػحيغ ال يقػػجركف الؿيسػػة كال ىشػػاؾ ضػػغط مصبقػػا مػػغ جانػػب الجساعػػة الػػحيغ يقػػجركف الؿيسػػة كيحتخمػ 

 يحتخمػنيا.

بشػػػاء عمػػػى ذلػػػظ فػػػأف الجخيسػػػة حػػػضغ تختكػػػب البػػػج اف تتزػػػسغ ىػػػحه الذػػػبكة مػػػغ العبلقػػػات الستجاخمػػػة بػػػضغ تمػػػظ       

 العشاصخ الثبلث.

اف نعسػل أف نقػؿ انيػا مجػخد خػخكج عػغ القػانػف الػضػعي، بػل يجػب  وفقا لحلظ فال يكفي التعخيف بالجخيسة      

حدابا لصبيعتيا االجتساعية فشقػؿ انيا الخخكج عمى معايضخ الدمػؾ الجسعػي الػحي تحتخميػا الجساعػة فيشػاؾ )افعػاال 

ال تتعػػارض مػػع الؿػػيع األخبلؾيػػة دكف اف تجػػج ليػػا مػػغ التجػػخيع القػػانػني نرػػضب.. مثػػل الكػػحب، اال إذا اتخػػح صػػػر 

   .كالدنا في بعس السجتسعات تدكيخ اك شيادة زكر اك نرب اك ببلغ كاذب أك قحؼ

ال ال تتعػػارض مػػع الؿػػيع األخبلؾيػػة، كمػػع ذلػػظ امتػػجت يػػج السذػػخع ليػػا بػػالتجخيع كمشيػػا جػػخائع اكسػػا اف ىشػػاؾ افعػػ     

 (20) (.السخكر
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فالسفيػـ االجتساعي لمجخيسة لػ اتخح أساسا لعمع االجخاـ ألعصى ىحا األخضخ مضػجانا كنصاقػا كاسػعا يتعػجى الػي كافػة 

 النحخاؼ التي قج ال تخقى في نطخ السذخع الى مختبة الجخائع مغ الشاحية القانػنية أكجو ا

 فيػـ االنحخاؼ، كأنػاع االنحخاؼ؟كىحا يقػدنا الى التعخؼ الى الفخؽ بضغ االنحخاؼ كالجخيسة، ما م

 مفيػم االنحخاف:

 ((21) تحخؼ، كاحخكرؼ )ىػ السضل، ك ذا ماؿ االنداف عغ شيء قضل: انحخاؼ، االنحخاف في المغة       

)نسػط معػضغ مػغ الدػمػؾ البذػخي، تػخى الجساعػة اك السجتسػع  ويعخف االنحوخاف موغ جانوب االجتسواعييغ بأنوو      

 (22) اف ؼيو خخكج عمى قػاعجىا التي تعارؼ عمضيا لتشطيع حياتيا

األعػػػػخاؼ كالقػػػػػانضغ، كاف كيتزػػػح التشطػػػػيع االجتسػػػػاعي فػػػي القػاعػػػػج الستعػػػػارؼ عمضيػػػا مثػػػػل العػػػػادات كالتقالضػػػج ك      

الخخكج عمى ىحا التشطيع يسثل انحخافا كيحكخ كل مغ )كتسخ كبػاركز( ثػبلث محكسػات رئيدػية البػج مػغ تصبيقيػا قبػل 

 (:23)الحكع عمى الدمػؾ الجانح كىحه السقاييذ ىي 

 _خصػرة الدمػؾ .1

 _استسخار كتكخار الدمػؾ.2

 _االتجاه الحاتي نحػ السجتسع كقػانضشو .3

 ا تػافخت ىحه الذخكط ندسي الفخد جانحا حؿيؿيا.ك ذ

يع  ويسكغ تعخيف االنحخاف مغ وجية نطخ الخجمة االجتساعية      (24)كسا يخاىا أبػ الحدغ عبج السػجػد إبخـا

مذػػاعخ( كيسثػػل خخكجػػا عػػغ السػػألػؼ كالسعػػايضخ السجتسعيػػة كال يعاقػػب عميػػو -قػػػؿ-_سػػمػؾ غضػػخ اجتسػػاعي )فعػػل1

   .القانػف 



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

249 

 مدغ( في عبلقتو باألخخيغ كال يعاقب عميو القانػف  -شاب  -مى الذخز )شفل _يؤثخ ع2

 _يؤدي الي االضصخاب في أداء الجكر كعجـ التػافق مع العادات كالتقالضج كيخجع لعػامل شخريو كبضئية 3

 _يدتمـد تزافخ جيػد الستخررضغ في السؤسدات التخبػية كاالجتساعية لسػاجيتو كالػقاية مشو 4

شا يتزح اف الفيع القانػني لبلنحخاؼ يبتعج عغ الفيع االجتساعي فعمساء القانػف يرشفػف كػل سػمػؾ اك فعػل كمغ ى

يرػػادـ القاعػػجة القانػنيػػة ؼيجخفيػػا بسػػا ييػػجد امػػغ كسػػبلمة كاسػػتقخار السجتسػػع عمػػى انػػو انحػػخاؼ، مسػػا يدػػتمـد تدػػميط 

  .العقػبة عميو

  :الفخق بيغ االنحخاف والجخيسة

السشطػػػر القػػانػني لتعػػاري  االنحػػخاؼ البػػج مػػغ تػػػافخ بعػػس العشاصػػخ األساسػػية كيسكػػغ تحجيػػجىا فػػي فسػػغ         

 (25) :االتي

_البػػج اف يكػػػف الدػػمػؾ االنحخافػػي نػػابع عػػغ إرادة ككعػػي كبكػػل حخيػػة مػػغ شػػخؼ مختكبيػػو كلػػيذ عػػغ قيػػخ ك لػػداـ 1

 كجبخ.

تحخمػػو صػػخاحة بكػػل كضػػػح كتدػػتػجب العقػبػػة لكػػل _اف يكػػػف الدػػمػؾ االنحخافػػي مخالفػػا لمقاعػػجة القانػنيػػة التػػي 2

   .مختكبيو

_اليعج الفخد مشحخفا اك مجخمػا اال إذا اعتخفػت لػو السحكسػة بػحلظ بذػكل صػخيح كمػغ دكف ىػحا االعتػخاؼ فيػػ فػخد 3

  .سػي كبؿية االفخاد االسػياء

 ._اف يختكب الدمػؾ االنحخافي بجكف عحر حؿيقي يبخر سبب ارتكابو ىحا الدمػؾ 4
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مدػػألة ندػبية تختمػػف فضيػػا كجيػات الشطػػخ، كأيزػػا اخػػتبلؼ  سثوول االخووتالف بوويغ الدوومػك االنحخافووي عووغ الجخيسووةوي

 (:25)السجتسعات، كاختبلؼ الدماف كيسكغ تحجيج اىع ىحه االختبلفات في االتي 

   ._االنحخاؼ مرصمح اجتساعي بضشسا الجخيسة مرصمح قانػني1

غ السعػايضخ كيعاقػػب يعاقػب عميػػو القػانػف بضشسػػا الجخيسػة تسثػػل خخكجػا عػػ _االنحػخاؼ سػمػؾ خػػارج عػغ السعػػايضخ كال2

 .عمضيا القانػف 

_االنحػػخاؼ تتعػػػجد صػػػره كتقدػػػيساتو كالتػػػي تػػؤثخ عمػػػى الفػػخد، بضشسػػػا الجخيسػػػة تتعػػجد ترػػػشيفاتيا، كالتػػي تػػػؤثخ عمػػػى 3

   .االمغ االجتساعي لمجساعة كالسجتسع

 يسكػػغ حرػػخه بضشسػػا الجخيسػػة تطيػػخ فػػي اإلحرػػاءات الخسػػسية _االنحػػخاؼ ال يطيػػخ فػػي اإلحرػػاءات الخسػػسية كال4

   .كيسكغ حرخىا

_االنحػػخاؼ يدػػتمـد تزػػػافخ جيػػػد السؤسدػػات التخبػيػػػة لمعػػبلج كالػقايػػػة، بضشسػػا الجخيسػػة تدػػػتمـد مؤسدػػات عقابيػػػة 5

   .كمؤسدات تيتع بخعاية اسخىع

سجتسعػػػات كفػػػي كػػػل األزمشػػػة، كىػػػػ عمػػػى ضػػػػء مػػػا سػػػبق يسكػػػغ القػػػػؿ اف االنحػػػخاؼ ضػػػاىخة قجيسػػػة اصػػػابت كافػػػة ال

 الثقافة، مغ ؾيع كتقالضج كاعخاؼ كقػانضغ. وتفخض الخخكج عغ ثقافة السجتسع مغ خبلؿ ما

االنحخاؼ ىػ قزية ندبية تختمف عغ مجسع ألخخ كمغ زمغ ألخخ، كما يعتبخ انحخافا فػي مجتسػع مػا قػج ال يعتبػخ 

 ، قج ال يعتبخ انحخافا في زمغ أخخ.انحخافا في مجتسع أخخ، كما يعتبخ انحخافا في زمغ ما
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 أنػاع االنحخاف:

 (27)  :االنحخاؼ لو أنػاع عجيجة يرشفيا )دمحم عاشف غضث( مغ الشاحية الػضيؽية الى      

   :_انحخاف فخدي1

كذلػػظ عشػػجما يػػختبط االنحػػخاؼ بالخرػػائز الفخديػػة لمذػػخز ذاتػػو، كلمعامػػل البضػلػػػجي كالػراثػػة دكر فػػي ىػػحا        

 حخاؼ االن

  :_االنحخاف بدبب مػقف2

أحيانا السػقف يذكل قػة قاىخة كيسكغ اف تجفع الفخد الى االعتجاء عمى القػاعػج السػضػػعية لمدػمػؾ كيتزػح        

 ذلظ في حاالت الجفاع عغ الشفذ أك الذخؼ.

 :_االنحخاف السشطع3

ت التػي تسػارس ذلػظ فػي الجساعػاكيطيخ كثقافة فخعيػة أك كشدػق مرػحػب بتشطػيع اجتسػاعي خػاص، كيطيػخ       

 .حياة انحخاؼيو تامة

 (28):.ترشيفات اخخى وىي  ويزيف جابخ عػض سيج، وأبػ الحدغ عبج السػجػد

 ._االنحخاف الدمبي1

   .وىػ الحي يكف فيو الذخز مػقفا سمبيا مجخدا مغ الدمػك االجتساعي 

 ._االنحخاف الجشائي2

 .لجخائعنحخاف الشاشئة عغ ارتكاب اوىي حاالت اال  

 ._االنحخاف السخضي3
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  .يع في احجاثوحي يشذأ نتيجة لطخكؼ اجتساعية تدكىػ ال

 ترشيف أنػاع الجخائع:

تتفػػق الجػػخائع جسيعػػا فػػي انيػػا فعػػل مجػػـخ معاقػػب، كمػػع ذلػػظ فيػػي سػػمػؾ ال يذػػكل نسػذجػػا متجاندػػا، اذ تتشػػػع     

 كتختمف كسشعخض بعس ىحه الترشيفات عمى سبضل السثاؿ كليذ الحرخ.

   :ترشيف الجخائع في الذخيعة اإلسالمية

 (29) :تقدع الجخائع في الذخيعة اإلسبلمية الى ثبلثة اقداـ كىي    

   :_جخائع الحجود1

الحػػج كيعشػػي العقػبػػة السقػػخرة بػػشز مػػغ القػػخهف كالدػػشة كتعػػج حقػػا  تعػػالى كقػلػػو تعػػالى "تمػػظ حػػجكد ي فػػبل        

 (30)".تقخبػىا 

الجػػػخائع جخيسػػػة الدنػػػا، جخيسػػػة شػػػخب الخسػػػخ، جخيسػػػة الػػػخدة ،جخيسػػػة الدػػػخقة، كجخيسػػػة القػػػحؼ،  كمػػػغ امثمػػػة ىػػػحه     

 .كجخيسة قصع الصخيق 

 :_جخائع القراص2

كىي عقػبات بذكل عاـ سػاء كاف مػضػػع االعتػجاء فضيػا الػشفذ اك كػاف االعتػجاء مػضػػعو األشػخاؼ كتعػج       

  .كالتشازؿ اك شمب الجية كمغ جخائع القراص كالجيةعقػبات القراص حقا لمفخد يجػز لو فضيا العفػ 

 جخائع العسج 

 القتل شبو العسج 

 القتل الخصأ
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 :_جخائع التعديد3

كالدػشة مػع ثبػػت نيػي الذػخع عشيػا كمػغ  القػخهفكىي التي لع يشز السذخع عمى عقػبة مقجرة عمضيا بػشز مػغ      

 .الخشػة( –خيانة األمانة  –امثمتيا )الخبا 

  :لقانػني لمجخيسةالترشيف ا

  :كمشيا ترشي  الجخائع مغ حضث جدامتيا الى ثبلثة أنػاع ىي      

   .)الجشايات، كالجشح، كالسخالفات( كفقا لمعقػبة السقخرة لكل نػع مشيا

 (31) (52كقج اقخ قانػف العقػبات كالتذخيعات السكسمة لو المضبي في مادتو )

 .الجشايات( اإلعجاـ، الدجغ السؤبج، الدجغ  53التية )مادة أنػاع الجخائع السعاقب عمضيا بالعقػبات ا

 .(54كالجشح ىي الجخائع السعاقب عمضيا بالعقػبات االتية )مادة

  .الحبذ الحي تديج مجتو عمى شيخ

الغخامة التي يديج اقرى مقجارىا عمى عذخة جشضيػات كالسخالفػات ىػي الجػخائع السعاقػب عمضيػا بالعقػبػات االتيػة      

  .(55 )مادة

 .الحي ال تديج اقرى مجتو عمى شيخ الحبذ

 .يج اقرى مقجراىا عمى عذخة جشضياتالغخامة التي ال يد 

تيػػػػا الػػػػػى جػػػػخائع إيجابيػػػػػة مثػػػػل األفعػػػػػاؿ السخالفػػػػة لمقػػػػػانػف كالقتػػػػل كالزػػػػػخب اككػػػػحلظ تقدػػػػػع الجػػػػخائع كفػػػػػق ايجابي   

 كاالغتراب.
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   .تشاع عغ دفع نفقة حكع بياكالجخائع الدمبية كىي باالمتشاع عغ فعل كمثاليا االم

كػػػحلظ يقدػػػع الدػػػمػؾ االجخامػػػي حدػػػب السرػػػمحة السحسيػػػة الػػػى )جػػػخائع ماسػػػة امػػػا بالجكلػػػة اك االمػػػغ العػػػاـ كاإلدارة 

 ((32) كالخشػة، كاالختبلس، اك ماسة بالثقة اك باالقتراد الػششي

   :الترشيف االجتساعي

 (33) :تقدع الجخائع مغ الشاحية االجتساعية الى سبعة أنػاع

 _جخائع ضج السستمكات. كالدخقة كالحخيق العسج 1

 _جخائع ضج االفخاد، كالفعل كالزخب 2

 _جخائع ضج الشطاـ العاـ، كجخائع أمغ الجكلة ك شاعة الفػضى كالتخخيب 3

 _جخائع ضج االسخة، كالخيانة الدكجية، كاىساؿ األشفاؿ 4

 _جخائع ضج الجيغ كاالعتجاء عمى أماكغ العبادة 5

 خائع ضج االخبلؽ ، كاالفعاؿ الفاضحة ، كالجارحة لمحياة في األماكغ العامة _ ج6

 _ جخائع ضج السرادر الحضػية لمسجتسع: مثل الرضج في غضخ السػسع، اك تبجيج ثخكات السجتسع7

 (34)كىشاؾ أيزا الكثضخ مغ السحاكالت مشيا ترشي  الجخائع 

  :أ( ترشيف الجخائع بحدب الباعث االجخامي الى

 _جخائع العشف 1

 _جخائع نفعية2
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 _جخائع إرساء العجالة الكاذبة 3

 _جخائع مشطسة 4

  :ب( ترشيف الجخائع وفقا لعجد القائسيغ عمى السذخوع االجخامي الى

 _جخائع الفخد الػاحج 1

 _جخائع االشتخاؾ 2

 _جخائع التجسعات 3

   :( ترشيف الجخائع حدب القانػن الجشائي الى ما يميج

 سخجرات كالكحػليات _جخائع ال1

 _الجخائع الجشدية 2

 _جخائع العشف 3

 _الجخائع االقترادية 4

 (35) :وىشاك ترشيفات أخخى عمى أساس ترشيف السجخميغ ومشيا

مجػـخ بالعػادة  –مجػـخ بالعاشفػة  –لرػػص  –_ترشي  لػمبخكزك، كقػاـ بترػشي  السجخمػػف الػى مجػـخ بػالفصخة 1

 مجـخ بالرجفة  –

 مجخمي العشف  –لرػص  –قاـ بترشي  السجخمضغ الى قتمو  _ترشي  جارفالػ،2

 –مجخمػػػػف قػػابمػف لئلصػػػبلح  –_ترػػشي  فخانػػد فػػػػت ليدػػت، قػػػاـ بترػػشي  السجػػػخمضغ الػػى مجخمػػػػف لحطضػػػف 3

 مجخمػف مدتعرػف عمى اإلصبلح 
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 (36) :ترشيف الجخائع السدتحجثة

 ا( جخائع ذات شابع سياسي

    ._أ( اإلرىاب1

 .ب( القخصشة   

 الجخائع ضج اإلندانية ب(_

   ._ اإلبادة الجساعية1    

   ._  التصيضخ العخضي2    

   ._ العشرخية3    

  :جخائع ذات شابع اقترادي–ج( 

   ._تيخيب السياجخيغ بصخؽ غضخ شخعية1      

  ._غدضل األمػاؿ2      

 ._اعساؿ الدخخة3      

  ._تجارة الدبلح4      

 :ةد( جخائع أخالقي

   .القاصخات _زكاج1      

 ._تجارة األعزاء البذخية2      



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

257 

   ._االساءة الجشدية لؤلشفاؿ3      

  :ه( جخائع ذات شابع تقشي

 ._جخائع السعمػماتية1      

   ._جخائع بصاقات االئتساف2      

   ._سخقة البخامج كندخيا3      

 ._تجمضخ السػاقع االلكتخكنية4        

   ._االرىاب السعمػمات5        

 :أركان الجخيسة

 -لمجخيسة أركاف مشيا:

  ._الخكغ الذخعي1

كيقرػػج بػػو اف يكػػػػف ىشػػاؾ نػػػز يحزػػخ الجخيسػػػة كيعاقػػب عمضيػػػا ،أي بسعشػػى اف يكػػػػف ىشػػاؾ نػػػز قػػانػني يحػػػـخ 

 الفعل اك الدمػؾ 

  :_الخكغ السادي2

   .كىػ ما يعبخ عشو شخعا أتياف العسل السكػف لمجخيسة سػاء أكاف فعل اـ امتشاعا

( الفرػػػل الثػػػاني ال جخيسػػػة اذا اسػػػتحاؿ حػػػجكث الزػػػخر أك كقػػػػع 56قػػػانػف العقػبػػػات المضبػػػي فػػػي مادتػػػو ) كأكضػػػح

  .الخصخ لعجـ ججكى الفعل اك لعجـ كجػد مػضػعو

 كمع ذلظ يعاقب عمى األفعاؿ التي ارتكبت اذا كػنت ىحه األفعاؿ بحاتيا جخيسة أخخى .
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  :_الخكغ األدبي لمجخيسة3

  .غ السعشػي لمجخيسة كيقرج بو اف يكػف الجاني مكمفا كمدئػال عغ الجخيسةكيقرج بو الخك      

( مػػغ قػػانػف العقػبػػات المضبػػي الفرػػل الخابػػع ، الػػخكغ السعشػػػي لمجخيسػػة ، ال يعاقػػب عمػػى 62كنرػػت )السػػادة       

جشايػػة أك جشحػػة فعػػل اك امتشػػاع يعػػجه القػػانػف جخيسػػة اال اذا ارتكبػػت عػػغ شػػعػر ك رادة ، كال يعاقػػب عمػػى فعػػل يعػػج 

قانػنيػػا اذا لػػع يختكػػب بقرػػج عسػػجي ، كيدػػتثشى مػػغ ذلػػظ الجشايػػات كالجػػشح التػػي يػػشز القػػانػف صػػخاحة عمػػى امكػػاف 

  .ارتكابيا خصأ أك بتجاكز القرج

أمػػا فػػي السخالفػػات فالكػػل مدػػئػؿ عػػغ فعمػػو أك امتشاعػػو سػػػاء اقتػػخف بقرػػج جشػػائي أك خصػػأ مػػاداـ ناتجػػا عػػغ       

 شعػر ك رادة.

عمػػػى ضػػػػء مػػػا سػػػبق يتزػػػح اف مفيػػػػـ الجخيسػػػة إذا كػػػاف يختكػػػد أصػػػبل عمػػػى السعصيػػػات اإلندػػػانية كالشفدػػػية،      

كاالجتساعية، كالتاريخية، كالثقاؼيػة، كالجيشيػة، اال اف الػشز القػانػني ىػػ السعيػار السعتسػج فػي تحجيػجىا الف التعخيػ  

 نو مكتػب كأكثخ انزباشا كأكثخ كضػحا.القانػني يستاز بالػضػح كالجقة كالثبات في اغمب األحياف أل

 .تقخاف الى االستقخار كعجـ الػضػحفأنيسا يف اما التعخيف االجتساعي والشفدي      

ككحلظ مغ الديل كاليدضخ تعجيل القانػف عشج كجػػد ثغػخات فػي التصبضػق كفػي نفػذ الػقػت يػتع تشفضػح القػانػف،        

ديل الحرػؿ عمػى البيانػات كاحرػائيات رسػسية مػغ الدػجبلت يسكػغ بسعخفة ىضئات رسسية قزائية كتشفضحية مسل ي

   .االعتساد عمضيا في البحػث كالجراسات

 اال اف التعخيفػػػات القانػنيػػػة بسفخدىػػػا ال تكفػػػي لتحجيػػػج حجػػػع اك ؾيػػػاس الخصػػػػرة الشدػػػبية لمدػػػمػؾ السشحػػػخؼ، كال     

 .لتقجيخ االختبلؼ الشػعية لمدمػؾ
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ىػػػي التػػػي تختكػػػد عمػػػى السعشػػػى القػػػانػني، كتعتػػػخؼ فػػػي نفػػػذ الػقػػػت بػػػالستغضخات  ف أفزػػػل التعخيفػػػاتالػػػحا فػػػ      

 االجتساعية كالشفدية التي تديع في ضاىخة الجخيسة.

فالقػػػانػف يدػػػتسج كجػػػػده فػػػي السجتسػػػع مػػػغ قػاعػػػج الزػػػبط االجتسػػػاعي السدػػػايخ  فػػػي السجتسػػػع كىػػػي العػػػادات       

،  ألنطسػػة الدػػائجة فػػي السجتسػػع ، اقترػػادية ، ديشيػػة ، سياسػػيةكالتقالضػػج كاألعػػخاؼ ، كسػػا يدػػتسج كجػػػده أيزػػا مػػغ ا

 كبيحا السفخكض القانػف أف يغصي كجية الشطخ االجتساعية .  تخبػية.
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الجور االجتساعي لعزػ ىيئة التجريذ في تشسية الذعػر بالسدؤولية  االجتساعية لجى 

 الصالب الجامعي

 دراسة ميجانية مصبقة عمى أعزاء ىيئة التجريذ بكمية التخبية فرخ بغ غذيخ جامعة

 شخابمذ

 

 عمى شيػب مشرػر سعيجة

 عزػ ىيئة تجريذ جامعة شخابمذ 

  كمية التخبية قرخ بغ غذيخ 

 قدع الخجمة  االجتساعية 

 مقجمة :

تسثل  الكميات الجامعية مؤسدات تخبػية إلعجاد الكػادر البذخية كتيضئتيا ميشيا كتمعب دكًر بارًز    

ل مباشخ في الحفان عمى تساسظ السجتسع كتصػيخ كميسًا في تعديد ك غخس ؾيع اجتساعية تديع بذك

 قجرات أفخاده 

إذ يختبط عزػ ىضئة التجريذ بالشدق االجتساعي الجامعي ، الحي يسارس مغ خبللو ادكار متعجدة 

أكاديسية مشيا كاجتساعية  تؤثخ عمى اتجاىات الصبلب كسمػكياتيع تجاه  مؤسدة الجامعة بذكل خاص 

، حضث يعج عزػ ىضئة التجريذ الجامعي مغ ركائد السؤسدة الجامعية   كالسجتسع السحمي بذكل عاـ

 التي يعتسج عمضيا في تحقضق أىجاؼ كاستخاتيجيات الجامعة كسؤسدة فاعمة داخل السجتسع  .
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ك نو كبالشطخ إلى أىسية  الجكر االجتساعي لعزػ ىضئة التجريذ كالحي لع يشاؿ حزًا كافخًا مغ البحث 

دافعًا لمباحث أف يقف عمى شبيعة ىحا الجكر كأثخه عمى تحقضق تشسية الذعػر  كالجراسة ، كاف ذلظ

 بالسدؤكلية  االجتساعية لجى الصالب الجامعي  .

فكانت الجراسة مضجانية شبقة عمى أعزاء ىضئة التجريذ  بكمية التخبية قرخ بغ غذضخ كأنسػذج متزسشة 

ئة التجريذ الجامعي ، كالسدئػلية  االجتساعية  جانبًا نطخيا تشاكؿ شبيعة الجكر االجتساعي لعزػ ىض

 ماىضتيا كاليات تفعضميا كتشسضتيا لجى الصبلب  .

ؼيسا تزسغ الجانب السضجاني عخض كتحمضل بيانات الجراسة السضجانية كاستخبلص الشتائج كالتػصيات 

 كشخح عجد مغ السقتخحات  .

 مذكمة الجراسة : 

فيا السعخؼية كيانات اجتساعية  تتكػف مغ جساعات مختبصة بشدق تسثل الكميات الجامعية باختبلؼ أىجا

اجتساعي يؤثخ في الكياف االجتساعي العاـ لمسجتسع  كيبخز في ذلظ الشدق دكر عزػ ىضئة التجريذ 

الجامعي ، مغ خبلؿ مسارساتو كأدكاره السيشية كاإلندانية مع شبلبو داخل كخارج قاعات الجرس ، فيػ 

بلب لسعخفة ماليع كما عمضيع مغ حقػؽ ككاجبات عمى مدتػى مجتسع الكمية يعسل عمى تػجيو الص

كالسدتػى السجتسعي العاـ كغخس ؾيسة الذعػر باالنتساء إلى السجتسع كالعسل عمى تشسضتو ، كيأتي ذلظ  

مغ خبلؿ تحفضد الصبلب لمسذاركة في السشاشط كالبخامج كخمق ركح مغ التشافذ بضشيع لخجمة الكمية 

ع بذكل عاـ  ، كبث ركح السذاركة كالتعاكف مغ اجل الحفان عمى مكتدبات السؤسدة كالسجتسع كالسجتس

                  مسا يديع في غخس اتجاىات ايجابية كركح السبادرة لجى الصبلب  السحمي بذكل عاـ  

مغ خبلؿ كيختبط بشاء السجتسعات كتصػرىا بجرجة شعػر أفخادىا بالسدؤكلية  االجتساعية  تجاىيا 

اكتداب ؾيع السذاركة كالتػاصل االيجابي كالحخص عمى السرمحة العامة ، كلعل ذلظ يتحقق كػف 

الذعػر بالسدؤكلية  االجتساعية  ىػ نتاج اجتساعي مكتدب مغ خبلؿ التفاعل االيجابي  داخل 
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سيا لمخصضج العمسي السؤسدات  االجتساعية السختمفة كالحي يكػف لمكميات الجامعية الجكر الخائج فضيا بجع

 "1كالسعخفي لمصبلب كتيضئة الطخكؼ السبلئسة لشسػ االتجاىات االيجابية  نحػ مجتسعيع  "

 كسػؼ نعخض لعجد مغ الجراسات كالبحػث التي تشاكلت ىحه القزية مغ جػانبيا السختمفة فجاءت :

 "2( "2016دراسة : مجيحة فخخي محسػد )  – 1

الذعػر بالسدؤكلية  االجتساعية لمجامعات السرخية عمى ضػء مجتسع بعشػاف ) نرػر مفتخج لتشسية   

 السعخفة (

ىجفت الجراسة إلى كضع ترػر مقتخح لمسدؤكلية  االجتساعية لمجامعات السرخية في مجتسع السعخفة   

 ككضع هليات لتشفضح الترػر السقتخح .

إلى أف تحقضق تشسية الذعػر بالسدؤكلية  االجتساعية لمجامعات يكػف مغ خبلؿ محاكر  كتػصمت الجراسة

 التعميع كالصبلب كالبحث العمسي كأعزاء ىضئة التجريذ كخجمة السجتسع .

مع اإلشارة إلى كجػد معػقات لتصبضق الترػر السفتخج مادية مشيا عجـ كفاية السضدانيات الدشػية 

معشػية متسثمة في مقاكمة ثقافة التغضضخ لجى السدئػلضغ بالجامعات كضعف السخررة لمجامعات كأخخى 

 "3االىتساـ عمى السدتػى الخسسي بسفيػـ السدؤكلية  االجتساعية لمجامعات كأىسضتيا بالشدبة لمسجتسع "

 دراسة / سسيخ السختار   – 2

 مية التخبية جامعة الداكية (بعشػاف ) مسارسة السدؤكلية  االجتساعية لجى أعزاء اليضئة التجريدية بك

ىجفت الجراسة إلى : التعخؼ عمى كاقع مسارسة السدؤكلية  االجتساعية لجى أعزاء ىضئة التجريذ تحػ 

 الصمبة كالجامعة كالسجتسع .

                                                             
    

  06، صـ 7002فاٌز كمال شلدان/ سمٌة صاٌمة ، المسإولٌة االجتماعٌة لدى أعضاء هٌبة الدرٌس فً الجامعة االسالمٌة وسبل تفعٌلها، فلسطٌن،  -
1  

ممترح لتنمٌة المسإولٌة االجتماعٌة للجامعات المصرٌة فً ضإ مجتمع المعرفة ، دراسات عربٌة فً علم  مدٌحة فخري محمود ، نصور  - 
2  

    7006،  80النفس ، العدد       

مدٌحة فخري محمود ،  نفس المرجع - 
 3
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تػصمت الجراسة إلى كجػد مدتػى مختفع مغ االنتساء ألعزاء اليضئة التجريدية نحػ الجامعة ، كسا 

ف أفخاد العضشة مغ الحكػر كانت اعمي مدتػى في الذعػر بالسدؤكلية  االجتساعية أكجت نتائج الجراسة  أ

، ككجػد ارتباط شخدي بضغ متغضخ العسخ كمسارسة السدؤكلية  االجتساعية ، كسا زاد مدتػى الذعػر 

 بالسدؤكلية  االجتساعية حدب متغضخ الجرجة العمسية فكانت اعمي كمسا زادت الجرجة العمسية لعزػ ىضئة

 "1التجريذ ."

 2002دراسة العامخي /  – 3  

بعشػاف ) فاعمية بخنامج إرشادي لتشسية السدؤكلية  االجتساعية لجى عضشة مغ شالبات السخحمة الثانػية 

 بجكلة اإلمارات العخبية الستحجة ( 

تشسية ىجفت الجراسة إلى تصبضق البخنامج اإلرشادي باستخجاـ السشيج التجخيبي لسعخفة تأثضخه عمى  -

 الذعػر بالسدؤكلية  االجتساعية لجى الصالبات 

تػصمت الجراسة إلى كجػد فخكؽ دالة إحرائية لرالح السجسػعة التجخيبية التي ناثخة بالبخنامج  -

 "2اإلرشادي كالحي أدى إلى تحقضق تشسية الذعػر بالسدؤكلية  االجتساعية لجييا   "

 "3( "201دراسة إسالم عرام )  -  4 

) دكر الجامعات الفمدصضشية في خجمة السجتسع في ضػء مدؤكلياتيا  االجتساعية مغ كجية نطخ  بعشػاف

 أعزاء اليضئة التجريدية (

ىجفت الجراسة إلى : التعخؼ عمى دكر الجامعات الفمدصضشية في خجمة السجتسع في ضػء مدؤكلياتيا  

مت الجراسة السشيج الػصفي التحمضمي االجتساعية  ، مغ كجية نطخ أعزاء اليضئة التجريدية ، كاستخج

 لتحقضق أىجافيا .
                                                             

، سنة  59ل العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة ، العدد سمٌر مختار ، ممارسة المسإولٌة االجتماعٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة الزاوٌة ، مجلة جٌ - 
1  

عربٌة  فاطمة سالم العامري ، فاعلٌة برنام  لرشادي فً تنمٌة المسإولٌة االجتماعٌة لدى عٌنة من طالبات المرحلة الثانوٌة بدولة اإلمارات ال  - 
2  

 7007المتحدة ، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،      

 - 
3
دور الجامعات الفلسطٌنٌة فً خدمة المجتمع فً ضوء مسإولٌتها االجتماعٌة من وجهة نظر أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة ، جامعة      المدس لسالم عصام ،   

 ،7009 . 
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كتػصمت الجراسة إلى : أف دكر الجامعة في خجمة السجتسع جاء بجرجة ضعيفة ، مع عجـ كجػد فخكؽ 

ذات داللة إحرائية حػؿ دكر الجامعة في خجمة السجتسع بشاء عمى متغضخات الشػع كالعسخ كسشػات 

 الخبخة كمكاف العسل . 

 (2014سسية مرصفي )  –/ فايد كسال  دراسة – 5

 بعشػاف ) السدؤكلية  االجتساعية لجى أعزاء ىضئة التجريذ في الجامعة اإلسبلمية كسبل تفعضميا (

ىجفت الجراسة  إلى التعخؼ عمى درجة السدؤكلية  االجتساعية لجى أعزاء ىضئة التجريذ كسبل تفعضميا، 

 لتحقضق أىجافيا . كاستخجمت الجراسة السشيج الػصفي التحمضمي

عزػ ىضئة التجريذ بالسدؤكلية  االجتساعية سجمت ندبة مختفعة  كتػصمت الجراسة إلى أف درجة شعػر

في استجابات عضشة الجراسة ، كاف الفخكؽ بضغ أعزاء ىضئة التجريذ كانت شخدية حدب متغضخ الجرجة 

 "1جريذ ."العمسية، حضث تديج ندبتيا بديادة الجرجة العمسية لعزػ ىضئة الت

 6 - ( 2014دراسة زايج الحارثي "  )2" 

     بعشػاف )كاقع السدؤكلية الذخرية  االجتساعية لجى الذباب الدعػدي كسبل تشسضتيا   

ىجفت الجراسة إلى  التعخؼ عمى كاقع الذخرية االجتساعية لجى الذباب الدعػدي كسبل تشسضتيا ،   

  .  .   كأستخجمو الجراسة  السشيج الػصفي التحمضمي

كتػصمت الجراسة إلى أنو : تػجج عبلقة مػجبة بضغ متغضخ العسخ كالسدتػى التعميسي ألفخاد العضشة كبضغ   

 السدؤكلية  االجتساعية كأبعاده

 تػجج فخكؽ دالة إحرائيا بضغ متغضخ الشػع كالسدؤكلية  االجتساعية كلرالح أفخاد العضشة الحكػر  .

                                                             
ضمانسمٌة مصطفً ، المسإولٌة االجتماعٌة لدى أعضاء هٌبة التدرٌس فً الجامعة اإلسالمٌة وسبل تفعٌلها ، الجامعة العربٌة ب –فاٌز كمال  - 

1  

  7002،  08جودة التعلٌم الجامعً ، المجلد السابع ، العدد      

جبٌر الخارثً ، والع المسإولٌة الشخصٌة االجتماعٌة لدى الشٌاي السعودى وسبل تنمٌتها ، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ، أكادٌمٌة ناٌؾ ، -- 
2
  

 . 7002للعلوم االمنٌة ، المملكة العربٌة السعودٌة ،       
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تبخز أىسية  الجكر االجتساعي  دابقة التى تشاولت مػضػع الجراسة ومغ خالل استعخاض الجراسات ال

لعزػ ىضئة التجريذ الجامعي ، الحي يأخح عمى عاتقو  إعجاد الصبلب كتأىضميع لمسداىسة في بشاءة في 

السجتسع ، األمخ الحي كاف دافعًا إلعجاد ىحه الجراسة ، لمػقػؼ عمى شبيعة ىحا الجكر كأىسضتو  فجاءت 

جراسة حػل ) التعخف عمى الجور االجتساعي ألعزاء ىيئة التجريذ الجامعي  في تشسية مذكمة ال

 الذعػر بالسدؤولية  االجتساعية لجى الصالب (

 أىسية الجراسة :

 تتحجد أىسية ىحه الجراسة في الجػانب التالية :     

ذ  عمى الجكر األىسية العمسية : الستسثمة في كػنيا تديع في اشبلع  عزػ ىضئة التجري  -1

االجتساعي  السشاط بو  في  السؤسدة الجامعية ،  ككاقع السسارسة الفعمية ليحا الجكر  السجتسعي  ، 

كالػقػؼ عمى مدتػى قجراتو التخبػية  في التأثضخ عمى سمػؾ الصبلب كاتجاىاتيع السعخؼية كالدمػكية  

 عاـ . تجاه مجتسع الجامعة أك الكمية كبالتالي السجتسع السحمي بذكل

األىسية العسمية  كالتي تكسغ في العسل عمى تفعضل مياـ أصضمة لمكميات الجامعية كىي  كضيفة   -2 

 خجمة السجتسع بسا يحقق أىجاؼ السؤسدة الجامعية بذكل خاص كالسجتسع بذكل عاـ  .

ع مغ دعائع األىسية  السجتسعية  إذ  تعج السدؤكلية  االجتساعية لئلفخاد كالسيسا السثقفضغ مشي - 3 

تحقضق الشسػ كالتصػر السعخفي كالعمسي في السجتسع ما يجعػ إلى االىتساـ بخفع مدتػى الذعػر 

 بالسدؤكلية  االجتساعية لجى شخيحة الصبلب الجامعضضغ كػنيع نػاة لبشاء السجتسعات كرقضيا . 

تساعي لعزػ ىضئة : تشصمق الجراسة مغ ىجؼ عاـ يتسثل في )التعخؼ عمى الجكر االجأىجاف الجراسة 

 التجريذ الجامعي في تشسية الذعػر بالسدؤكلية  االجتساعية لمصبلب.(

 كيتفخع مشو مجسػعة مغ األىجاؼ الفخعية ىي :

  التعخؼ عمى شبيعة الجكر االجتساعي لعزػ ىضئة التجريذ لتشسية الذعػر بالسدؤكلية االجتساعية.-1
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 ة  االجتساعية لجى الصالب الجامعيالتعخؼ عمى هليات تشسية الذعػر بالسدؤكلي – 2

تحجيج الرعػبات التي تػاجو أعزاء ىضئة التجريذ في مسارسة أدكارىع  االجتساعية  لتشسية   - 3

 الذعػر بالسدؤكلية  االجتساعية لجى الصبلب  .

تقجيع مقتخحات تديع في رفع مدتػى  أداء أعزاء ىضئة التجريذ لجكرىع االجتساعي  بالسؤسدات   - 4

 لجامعية .ا

 تداؤالت الجراسة  :

تشصمق الجراسة مغ تداؤؿ عاـ يتسثل في )  ماىخ الجكر االجتساعي لعزػ ىضئة التجريذ الجامعي في   

 تشسية الذعػر بالسدؤكلية  االجتساعية لمصبلب.(

 كيفخع مشو  مجسػعة مغ االسئمة الفخعية ىي   :

 ية الذعػر بالسدؤكلية االجتساعية.ما شبيعة الجكر االجتساعي لعزػ ىضئة التجريذ لتشس -1

 ما هليات تشسية الذعػر بالسدؤكلية  االجتساعية لجى الصالب الجامعي . – 2

ما ىي الرعػبات التي تػاجو أعزاء ىضئة التجريذ في مسارسة أدكارىع  االجتساعية  لتشسية   - 3

 الذعػر بالسدؤكلية  االجتساعية لجى الصبلب  .

ي تديع في رفع مدتػى  أداء أعزاء ىضئة التجريذ لجكرىع االجتساعي  ما السقتخحات الت  - 4

 بالسؤسدات الجامعية .
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 مفاليع ومرصمحات الجراسة  :

 Social roil 1-  مفيػم / الجور االجتساعي 

يذضخ مفيػـ الجكر االجتساعي إلى مجسػعة مغ أنساط الدمػؾ السراحبة لسخاكد إجتساعية محجدة داخل 

 الجساعة .

كتختمف ىحه األدكار مغ جساعة إلى أخخى ، كتختبط ىحه األدكار بالؿيع الدائجة في السجتسع بذكل عاـ 

كيتحجد بحلظ مفيػـ الجكر االجتساعي في ) إنو مجسػعة مغ العبلقات تخبط بضغ الذخز كأفخاد 

 "1مجسػعتو كيتع تعميع األدكار  االجتساعية كاكتدابيا مغ خبلؿ التعامل بضشيع  ("

 "2) الجكر الحي يشع مغ خبلؿ التعمع ، كتكػف األدكار شبيعية تشصػي عمى عجة كاجبات (" ويعخف بأنو 

 ومغ ذلظ يسكغ تعخيف الجور االجتساعي إجخائيا في أنو : 

 أنساط مغ الدمػؾ السشاط بالفخد داخل جساعتو .  – 

 فعل الفخد مع الجساعة كالحي يؤثخ مغ خبللو فضيا كيتأثخ بيا . -

 مجسػع الػاجبات التي يمتـد بيا الفخد تجاه الجساعة . -

 الدمػؾ السكتدب نتيجة االرتباط كالسذاركة مع الجساعة . - 

 Amember  of a university 2–  / مفيػم عزػ ىيئة التجريذ الجامعي 

 "3عزػ ىضئة التجريذ بأنو ) الخكغ األساس في العسمية التعميسية (" يعخف

 "4محػر االرتكاز في تحقضق األىجاؼ كاألنذصة السشػط بالجامعة الؿياـ بيا ( ")  كسا يعخف بأنو  

عزػ ىضئة التجريذ أيزا بأنو ) السعمع الحي يتسكغ مغ تعميع الصبلب كتسكضشيع مغ  وبعخف     

 "1اإلحداس بسدؤكلياتيع تجاه مجتسعيع كيعخفيع ماعمضيع مغ كاجبات كما ليع مغ حقػؽ ("

                                                             
  81، صـ 7008،  0عبدالباسط سلٌم ،  معجم مصطلحات الخدمة االجتماعٌة ، الدراسات الدولٌة واالستشارات الثمافٌة ،  ط - 

  022، صـ 7002عمٌل حسٌن عمٌل ، مبادئ طرٌمة العمل مع الجماعات ، المملكة األردنٌة الهاشمٌة ، عمان ،  -

09رة فً نظم التعلٌم ، الماهرة ، عالم الكنب ، صـسالمة عبدالظٌم حسٌن ، االتجاهات المعاص  - 
3
  

  074، صـ 7007دمحم حسٌن العجمً ، التطور األكادٌمً واإلعداد للمهنة األكادٌمٌة بٌن تحدٌات العولمة ومتطلبات التدوٌل ، المكتبة العصرٌة ،  - 
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 إجخائي لعزػ ىيئة التجريذ في التالي : ويسكغ تحجيج تعخيف

 الخكضدة األساسية في العسمية التعميسية . -

 السخشج كالسػجو التخبػي لمصبلب في حياتيع الجامعية . -

 العشرخ األساسي كالحضػي في تقجـ الجامعة كتحقضق أىجافيا . -

 الفاعل كالسؤثخ في سمػؾ الصبلب كاتجاىاتيع تجاه ذكاتيع كمجتسعيع . -

 Social  Respnsibility3 –   / السدؤولية  اإلجتساعية 

تتعجد كجيات الشطخ بضغ الجارسضغ لمعمػـ  االجتساعية كاإلندانية حػؿ تحجيج مفيػـ  شامل كجامع 

لمسدؤكلية  االجتساعية ، كسػؼ نعخض في ىحه الجراسة لبعس السفاـيع التي يخى الباحث فضيا الذسػؿ 

 كالػضػح .

ة  االجتساعية أنيا )التداـ الفخد بسزسػف الؿيع كالسعايضخ  االجتساعية التداما ذاتيا كفعميا السدؤكلي تعخف

 االت العبلقات  االجتساعيةكاإلحجاـ عغ كل ما يؤدي إلى خخقيا كتسديقيا في إي مجاؿ مغ مج

 "2السختمفة  ("

ذاتو عغ الجساعة التي يشتسي  ) السدؤكلية الفخدية عغ الجساعة كىي مدؤكلية الفخد أماـكسا تعخف بأنيا 

إلضيا أك السجتسع الحي يعير ؼيو ، إي إنيا مدؤكلية ذاتية ، كمدؤكلية أخبلؾية ، فضيا مغ األخبلؾية 

السخاؾبة الجاخمية كالسحاسبة الحاتية ، كسا أف فضيا مغ األخبلؽ الػاجب السمـد داخميا ، اإلانو إلداـ خاص 

 "3عمضيا التأثضخ االجتساعي (" بأفعاؿ ذات شبيعة اجتساعية ، كيغمب

السدؤكلية  االجتساعية في إشار السجتسع الجامعي إنيا ) الدياسة األخبلؾية لجػدة أداء مجتسع  وتعخف

الجامعة ، مغ شبلب كأعزاء ىضئة تجريذ كاإلداريضغ ، كذلظ مع مدؤكلية إدارة التأثضخات البضئية 

                                                                                                                                                                                                            
  1 09نفس المرجع ، ص  - 

ماعٌة لدى طلبة الجامعة فً مرحلة ما بعد الحرب، جامعة بؽداد كلٌة اآلداب ، رسالة ماجستٌر ، لٌاس المسإولٌة االجت0987حسن حمود الدٌمً ، - 
2  

 06ؼٌر منشورة .صــ    

  293، صــ 0996سٌد احمد عثمان ، التحلٌل األخاللً للمسإولٌة االجتماعٌة ، الماهرة ، مكتبة االنجلو مصرٌة ،  - 
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ػار تفاعمي مع السجتسع لتحقضق التشسية البذخية كالسعخؼية كالتعميسية كسػؽ العسل ، كذلظ في ح

 "1السدتجامة ("

أيزا إنيا  ) مسارسة الجساعة لحقػقيع كتأديتيع لػاجباتيع التي تسكشيع مغ تحسل أعباء  وتعخف

 "2مدؤكلياتيع  االجتساعية ("

 السفيػم اإلجخائي لمسدؤولية  االجتساعية / يتحجد في التالي :

 تجاه جساعتو كمجتسعو .التداـ ذاتي لمفخد  – 1

 انتساء لمجساعة كحسل ؾيسيا كمبادئيا كالجفاع عشيا . – 2

 السذاركة مع اآلخخيغ في تحقضق أىجاؼ الجساعة . -3

 التعاكف كالسذاركة في حل السذكبلت . – 4

 االلتداـ بأداء الػاجبات السشػشة بالفخد، كتستعو بحقػقو داخل الجساعة . – 5

االجتساعية داخل مجتسع الجامعة ، في كػنيا ادكار كأفعاؿ كمياـ يؤدييا كبل مغ  كسا تتحجد السدؤكلية 

عزػ ىضئة التجريذ كالصالب داخل الجامعة كخارجيا متأثخا بالبخامج كاألنذصة األكاديسية كالثقاؼية التي 

 تسارس في مجتسع الجامعة .

 

 

 

 

 

                                                             
ة المسإولٌة االجتماعٌة للجامعات المصرٌة فً ضوء مجتمع المعرفة ، دراسات عربٌة فً علم مدٌحة فخري محمود ، نصور ممترح لتنمٌ - 

1
 

 27، ص  7006،  80النفس ، العدد       

982، صـ0، ط 7006عبد الناصر سلٌم ، مناه  ومصطلحات الخدمة االجتماعٌة ، الماهرة ،  - 
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 الشطخيات السفدخة لمجراسة 

 نطخية الجور االجتساعي  :  

عتبخ نطخية الجكر مغ الشطخيات الحجيثة في العمػـ  االجتساعية ، كتدتسج متغضخاتيا مغ الجراسات ت

 الثقاؼية ك االجتساعية كعمع االجتساع ، كتتحجد فضيا األدكار  االجتساعية كفقا لشػع الجساعة كاتجاىاتيا.

غميا كػنيا ىي التي تشطع تفاعمو كتؤكج الشطخية إف سمػؾ الفخد يعتسج عمى األدكار  االجتساعية  التي يذ

 "1مع اآلخخيغ ، كاف الجكر يشصػي عمى مجسػعة مغ الحقػؽ كالػاجبات . "

 مفاليع أساسية في نطخية الجور االجتساعي : 

: كالتي تذضخ إلى الدمػؾ الستػقع سمفًا لكل فخد يذكل مخكدًا معضشًا داخل البشاء تػقعات الجور  -

 ىػ محجد لو . االجتساعي ليدمظ الجكر كسا

إذ يتػقع كفق ىحه الجراسة مغ أعزاء ىضئة التجريذ أثشاء أدائيع ألدكاىع الؿياـ بسجسػعة أفعاؿ متػقع 

ابمة مغ األفعاؿ ردًا عمى قبػليا مغ السحيصضغ بيع في مجتسع الجامعة  ، كسا يتػقع مجسػعة مق

 .سمػكيع

 . الترػر لمجكر السشاط بالفخد داخل السجتسع اك الجساعة -

 : كىػ الدمػؾ الحي يسارسو عزػ ىضئة التجريذ في مػقف محجد . أداء الجور -

 : كالسختبط باالستعجاد الذخري لمفخد. تقبل الجور -

إذ يتقبل الفخد ) عزػ ىضئة التجريذ ( األدكار التي تشاط بو مسا يتساشى كمخكده تقبل الجور أو رفزو  -

 األكاديسي كاالجتساعي .

 "2كمسا كانت األدكار كاضحة لجى عزػ ىضئة التجريذ كانت أكثخ قبػال .":  وضػح الجور -

                                                             
  781، صـ7000تماعٌة ، النهضة العربٌة ، بٌروت ، نادٌة عمر الجوالنً ، تصمٌم البحوث االج - 

هناء دمحم الحبشً ـ اتجاهات أعضاء هٌبة التدرٌس الجامعً نحو استخدام تكنولوجٌا المعلومات ، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،جامعة - 
2
  

 76، صـ 7007طرابلس ،       
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 السبادئ العامة لمشطخية : 

 الجكر ىػ الػجو االجتساعي كالدمػكي لمسكانة  االجتساعية . - 

 يشصػي الجكر عمى مجسػعة مغ السعايضخ التي تحجد العػائق كاألخصاء ألي فخد يذغل مخكد معضغ -

 عشاصخ الثقافة العامة التي تشطع الدمػؾ كالسكانة في البشاء االجتساعي . الجكر ىػ عشرخ مغ -

 الجكر الحي يذغمو الفخد مع اآلخخيغ السػجو لدمػكو في عبلقتو مع اآلخخيغ  . -

 1الجكر يشصػي عمى عجة تػقعات تشتطخىا الجساعة مغ أعزائيا . -

راسة ، كذلظ لمػقػؼ عمى حؿيقة الجكر تأتي أىسية استخجاـ نطخية الجكر كسػجو نطخي لمجومغ ذلظ 

االجتساعي الحي يصمع بو عزػ ىضئة التجريذ الجامعي في تشسية الذعػر بالسدؤكلية  االجتساعية لجى 

 الصبلب .

كانو مغ خبلؿ مشصمقات الشطخية كمبادئيا ، فإف عزػ ىضئة التجريذ الجامعي كػنو مرجرا لمفعل 

غ أعساؿ كمياـ ، يكػف لو عجة ادكار تشجرج جسيعيا في إشاريغ كالدمػؾ مغ خبلؿ نذاشو كما يشاط بو م

 ، اإلشار األكاديسي كالحي يتزسغ أدكاره العمسية كالسعخؼية في نقل السعخفة العمسية .

اإلشار االجتساعي الحي يتزسغ نذاشو كعبلقاتو كتفاعمو داخل مجتسع الجامعة ، كالحي يؤثخ في 

الؿيع االيجابية في نفػس الصبلب ما يجعع  انتساءاتيع  تػجيات كسمػؾ الصبلب ، مغ حضث غخس

 كشعػرىع بالسدؤكلية  االجتساعية تجاه جساعتيع كالسجتسع بذكل عاـ .

 شبيعة الجور االجتساعي  لعزػ ىيئة التجريذ الجامعي 

تعسل مؤسدات التعميع العالي مغ جامعات كمعاىج عميا ، كمغ خبلؿ تشفضحىا لبخامج تعميسية تخبػية 

يشفحىا أعزاء ىضئة التجريذ الجامعي ، تعسل عمى غخس السفاـيع كالؿيع السجتسعية الدائجة ، كتصػيعيا 

بسا يخجـ مرمحة السجتسع  ، إلى جانب دكر تعديد السعخفة كتصػيخ البحث العمسي ، ما يجعل ىحه 

                                                             
  61، صـ 0، ط 7009اعٌة ، هشام عبدالمجٌد ، استخدام المنه  فً بحوث الخدمة االجتم  - 
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في أداء مؤسدات السؤسدات الجامعية تمعب دكرًا ىاـ في بشاء السػاشغ الرالح الحي يذارؾ بفاعمية 

السجتسع ، كالتأثضخ االيجابي في بضئتو الجامعية كالسجسعية بذكل عاـ ، األمخ الحي يجعػا الجكؿ إلى 

كاالتجاىات االيجابية لجى كضع خصط إستخاتيجية لتشسية ركح االنتساء كاليػية كالسعارؼ كالؿيع 

 "1"الذباب.

الكػادر السعخؼية كالسيشية التي تدتصيع مػاجية كانصبلقًا مغ ذلظ الجكر الخؾيع لمجامعات في إعجاد 

السذكبلت كالتحجيات التي تػاجو السجتسع ، يبخز دكر عزػ ىضئة التجريذ الجامعي الحي يعج الخكضدة 

األساسية التي تعتسج عمضيا الجامعات في إعجاد الكػادر كتأىضميا ، بالشطخ إلى ما يسمكو مغ قجرات 

 تأثضخ عمى الصبلب كصقل شخرياتيع كتكػيشيع العمسي .كخبخات معخؼية كاجتساعية ، لم

فسا عاد دكر عزػ ىضئة التجريذ مجخد نقل لمسعخفة فحدب ، بل كالعسل عمى خمق بضئة اجتساعية 

مشاسبة لمصالب الجامعي يتعخؼ مغ خبلليا عمى كاجباتو كحقػقو داخل مجتسعو ، كبالتالي غخس ؼيو 

 "2كلياتو االجتساعية تجاىو . "ؾيسة الذعػر باالنتساء لسجتسعو كمدؤ 

كلعل ذلظ يتأتى مغ خبلؿ تقػية ركابط كقشػات االتراؿ بضغ عزػ ىضئة التجريذ الجامعي كشبلبو ، 

كالتخؽي  مغ الحػاجد الشفدية ، ما يسشح الصالب القجرة عمى التفاعل كالسذاركة في البخامج التعميسية ك 

 االجتساعية داخل الجامعة أك الكمية .

يبجكا دكر عزػ ىضئة التجريذ أشسل مغ كػنو ناقبًل لمسعخفة كمسارسًا لػضيفة التجريذ ، إذ يصمع كىشا 

 نحكخ مشيا /أيزا بأدكار ذات شابع اجتساعي كتخبػي 

 إنتاج اإلبجاع كالسعخفة التي تديع في تصػر السجتسع. -

 تسع .السذاركة السباشخة كغضخ السباشخة في اإلصبلح ك حجاث التغضضخ في السج -

                                                             
، مإتمر      طلبة األزهر وجامعة حلوان لد االجتماعٌةمحمود زكً جابر ، وناصر علً مهدي ، دور الجامعات فً تعزٌز مفاهٌم المسإولٌة  -

 
 

1
 

          25، صــ7000المسإولٌة االجتماعٌة للجامعات الفلسطٌننٌة ، جامعو المدس المفتوحة ، 

  92، ص  نفس المرجع - 
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 الجسع بضغ الشطخية كالسسارسة مغ خبلؿ الجفاع عغ ىسػـ السجتسع كقزاياه. -

إتاحة الفخصة لمصبلب لمتعبضخ عغ إرادتيع ك بجاعاتيع مغ خبلؿ بضئة نذاط متشػعة داخل الكميات  -

ف الجامعية ، تكػف نػاة لتحفضد السذاركة في تشسية مجتسعيع ، كخمق نػع مغ التشافذ بضغ الصبلب يكػ 

 "1ؼيو التسضد في خجمة السجتسع الجامعي كالسجتسع السحمي ىػ جدء مغ التسضد األكاديسي لمصالب ."

شخيقة العسل مع الجساعة كالسشصمق لعزػ ىضئة التجريذ في أداء دكره االجتساعي في السؤسدة  -

 الجامعية

خاد عمى تشطيع أدائيع تعج شخيقة العسل مع الجساعات مغ شخؽ الخجمة  االجتساعية التي تداعج األف

 .ابي لحل السذكبلت ك زالة العػائقاالجتساعي مغ خبلؿ الخبخات الجساعية مغ اجل إحجاث التأثضخ االيج

كتمعب السؤسدة الجساعية دكرًا ىامًا في عسميات التشذئة  االجتساعية كبشاء القجرات إلفخاد السجتسع مغ 

 ا التخبػية كالسعخؼية تجاىيع .خبلؿ تعامميا مع شخيحة الصبلب كتحسل مدؤكلياتي

 ونخى إن أىسية اشالع أعزاء ىيئة التجريذ بجور اجتساعي في مجتسع الجامعة تكسغ في :

اتداع دكر السؤسدات الجامعية في السجتسع مغ ادكار نقل السعخفة كالسعمػمات العمسية كالعسمية  -

، كتأىضمو ليكػف عشرخًا فاعبًل في لمصالب إلى إعجاد شخرية الصالب مغ الجانب الػججاني كالشفدي 

 السجتسع ككاعي بسدؤكلياتو  االجتساعية .

إنو في ضل شفخة التصػر التكشػلػجي كثػرة االتراالت كاف لدامًا عمى السؤسدات التخبػية التعميسية أف  -

تصمع بجكر حساية السجتسع مغ التفكظ االجتساعي متأثخا بشتائج التصػر التكشػلػجي ، فكاف دكر 

 الجامعات غخس الؿيع االيجابية كتصػيخ اتجاىات الصبلب بسا يتساشى كثقافة السجتسع كؾيسو الدائجة .

دفع الصبلب لمسذاركة في  تشسية قجراتيع كتحقضق أىجافيع بسا ال يتعارض مع ىػيتيع  االجتساعية  -

ي تحقضق التشسية االقترادية كتبجكا األىسية أيزا في كػف التعميع الجامعي لو األثخ األكبخ ف -كالقػمية .
                                                             

دراسة وصفٌة تحلٌلٌة ،  –جامعة المدس المفتوحة انموذجا  –دمحم احمد شاهٌن ، المسإولٌة المجتمعٌة فً الجامعات العربٌة الوالع والمؤمول   - 
1
  

 8رسالة دكتوراة ؼٌر منشورة ، جامعة المدس المفتوحة ، صــ      
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، كاالجتساعية   األمخ الحي ال يتحقق إال مغ خبلؿ اشبلع عزػ ىضئة التجريذ الجامعي ، الحمقة 

 الخئيدية في عسمية البشاء في السؤسدة الجامعية بأدكاره األكاديسية كالجتساعية .

 تشسية الذعػر بالسدؤولية  االجتساعية  

 السدؤولية  االجتساعية / 

عج تحسل الفخد لسدؤكلياتو  االجتساعية تجاه أسختو كمجتسعو مؤشخًا ايجابي لسدتػى الشزج  االجتساعي ي

لمفخد ، إذ أف السدؤكلية  االجتساعية ذات شابع اجتساعي التقع عمى عاتق الفخد لػحجه بل تعسل عجيج 

سخة كالسدجج كالسجرسة السؤسدات عمى غخس ؾيسة الذعػر بالسدؤكلية  االجتساعية لجى األفخاد ، كاأل

 كالجامعة ، ما يسشح الفخد التكي  الشفدي كاالجتساعي كتخصي العؿبات .

كلحا كانت السدؤكلية  االجتساعية ضخكرة إلصبلح السجتسع ، كػنيا تشصػي عمى ؾيع أخبلؾية كديشية 

 "1باب "كتخبػية كاجتساعية تتصمب االىتساـ بيا كتشسضتيا في نفػس السػاششضغ السيسا فئة الذ

كلقج ارتبط مفيػـ السدؤكلية  االجتساعية بؿيسة العجؿ كالسداكاة ، إذ يتزسغ التػجو لسداعجة الشاس  

 بعزيع لبعس كاألخح بضج السحتاجضغ دكف انتطار السقابل أك الجداء .

الفخد كىشا نذضخ إلى السدؤكلية  االجتساعية في إشارىا الجيشي ، الحي تكػف ؼيو أكثخ شسػلية ، حضث يعج 

مدئػاًل عغ نفدو كعغ كنذاشو كحػاسو كعقمو ، كعغ تأمبلتو في خمق ي كاالعتقاد بو كعغ أىمو ، 

 "2كتختبط السدؤكلية أيزا بالتقػى كعسارة األرض . "

 ومغ ذلظ نخى إن تعاليع الجيغ اإلسالمي جاءت لتمدم السدمع بتحقيق جانبيغ في حياتو /

 ية تجفعو لمذعػر بالسدؤكلية عغ أعسالو كقخاراتو كسمػكياتو تجاه نفدو: التحمي بخكح أخبلؾية عال األول

 ك السجتسع .

                                                             
 7008لمسإولٌة االجتماعٌة لدى طالب المرحة الثانوٌة ، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ، جمل دمحم لاسم ، فاعلٌة برنام  لرشادي لتنمٌة ا   -

1
  

  2 07نفس المرج ، ص  - 
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: إف اإلسبلـ يجعػا إلى التكافل االجتساعي بضغ السدمسضغ لشذخ الخضخ في السجتسع كتحقضق  الثاني

 العجالة  االجتساعية .

الجتساعية ىي نسط مغ أنساط كيذضخ الكثضخ مغ الجارسضغ في العمػـ  االجتساعية إلى أف السدؤكلية  ا

التشذئة  االجتساعية التي تقػـ بيا مؤسدات تخبػية رسسية كغضخ رسسية ، ك ف التشذئة ىي عسمية أساسية 

 في حياة اإلنداف تتبمػر مغ خبلليا شخرضتو ، كتحجد معالع قجراتو كتفاعمو مع بضئتو  االجتساعية .

يرقل فضيا سمػؾ  الفخد كيعج إعجادا سميسًا ليكػف عشرخًا فاألسخة كالسجارسة كالجامعة ، مؤسدات تخبػية 

فعااًل ك يجابي في السجتسع ، كيحقق مغ خبلليا التػافق كاالندجاـ االجتساعي لمفخد مع جساعتو 

 كمجتسعو .

ك ف التداـ الفخد في سمػكو كأفعالو كتػجياتو السعخؼية ك االجتساعية كالقانػنية بسشطػمة الؿيع الدائجة في 

جتسع ، كعسمو مع اآلخخيغ لمسحافطة عمى مكتدبات السجتسع  ، يسثل درجة عالية مغ كعي الفخد الس

 بسدؤكلضتو االجتساعية تجاه السجتسع الحي يشتسي إليو .

األمخ الحي يؤكجه ما جاء في تعخي  السدؤكلية االجتساعية كػنيا : ) إنيا تعبضخ الستجابات الفخد نحػ 

بلت  االجتساعية كالدياسية العامة ، كالتعاكف مع الدمبلء كالتذاكر معيع ، محاكلتو فيع مشاقذة السذك

كبحؿ الجيج في سبضميع ،كالسحافطة عمى سسعة الجساعة ، كاحتخاـ الػاجبات الجساعية  أراءىعكاحتخاـ 

")1" 

 ػلضغكسدئكىشا البج مغ اإلشارة إلى أىسية اإلعجاد االجتساعي لمفخد كالسيسا فئة الذباب الجامعي ، 

اجتساعيًا ، كيأتي ذلظ انصبلقًا مغ أىسية السدؤكلية  االجتساعية ، كػنيا مصمبًا أساسيًا في تػجيو األفخاد 

 .اعاتيع كمجتسعيع الحي يعيذػف ؼيونحػ تحسل كاجباتيع تجاه جس

                                                             
سمٌر مختار ، ممارسة المسإولٌة االجتماعٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة الزاوٌة ، مرجع سابك   -

 1  
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  إذ يختبط تحقضق التقجـ كالخقي الحزاري ، كتشسية السجتسعات بجرجة كعي أفخاد السجتسع بسدؤكلياتيع

االجتساعية التي تشصػي عمى تأدية أدكارىع السشاشة بيع بكل أمانة ك تقاف ، كأف يكػف األفخاد في الجساعة 

 "1لسخصػص يذج بعزو بعزا ."ا أك السجتسع كالبشياف

 عشاصخ السدؤولية  االجتساعية /

عية  متكاممة يتفق العاممػف في مجاؿ العسل االجتساعي عمى تحجيج ثبلثة عشاصخ لمسدؤكلية  االجتسا

 كمتخابصة بضغ بعزيا البعس كىي :

: كىػ االرتباط العاشفي بالجساعة التي يشتسي إلضيا الفخد ، كالحخص مشو عمى استسخار  االىتسام – 1

الجساعة كتساسكيا كتحقضق أىجافيا ، كيكػف ذلظ باالنجماج مع الجساعة كعقمو لؿيسيا ك دراكو ألىسية 

 الجساعة .

،  كأيجيػلػجضتيال الػعي كاإلدراؾ ، حضث يتفيع الفخد نطع الجساعة كؾيسيع كعاداتيع : كيسث الفيع – 2

تؤثخ في حاضخىا كتاريخيا الساضي ، كفي جانب أخخ فيع ألثار أفعالو كسمػكياتو  التيكفيع الطخكؼ 

 كقخاراتو داخل الجساعة .

 تشاسب اىتساماتو كقجراتو ، ما : كتعشي إشخاؾ الفخد مع أفخاد جساعتو في أعساؿ كمياـ السذاركة – 3

يديع في مداعجة نفدو كجساعتو عمى إشباع حاجاتيع ، كحل مذكبلتيع ،كتحقضق أىجاؼ الجساعة ، 

 ؼيكػف بحلظ الفخد جدء مغ الجساعة كمؤثخا فضيا ، كيديع في الحفان عمى الجساعة كاستقخارىا كتساسكيا .

 ىي :وتذيخ الجراسات إلى وجػد ثالثة جػانب لمسذاركة 

 التقبل : حضث يذارؾ الفخد جساعتو في األدكار  االجتساعية التي يقبميا كيدتصيع إتقانيا . -

السذاركة االيجابية : كالتي تختبط بسجى تقبل الفخد لؤلدكار السشاشة بو حتى يكػف فاعبًل داخل  -

 الجساعة .

                                                             
 08جمٌل دمحم لاسم  ،  مرجع سابك ـصـ -
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 "1جيو بسا يحقق مرمحة الجساعة ."السذاركة التقضيسية التى يتخمميا جانب الشقج البشاء ك عادة التػ  -

ويخى الباحث  إن الذعػر بالسدؤولية  االجتساعية لجى شالب السخحمة الجامعية يسكغ ترػره مغ 

 خالل   العشاصخ الدابق ذكخىا مغ حيث أن : 

عشرخ االىتساـ يسثل االرتباط الػججاني لمصالب الجامعي بسحيصو الجامعي ، كحخصو عمى سبلمة  -

 كااللتداـ بشطسيا اإلدارية كاألكاديسية ، كااليجابية في التعامل مع أساتحتو كزمبلئو  .مخافقيا ، 

عشرخ الفيع كيتسثل مغ خبلؿ إدراؾ الصبلب كأعزاء ىضئة التجريذ كبًل لجكره في الجساعة ، كاإللساـ  -

جياتيع  كقخاراتيع عمى بالؿيع كالقػاعج التي تشطع عبلقاتيع كالعسل مغ خبلليا ، ك دراؾ نتائج سمػكيع  كتػ 

 الجساعة ، كانعكاسيا عمى تحقضق األىجاؼ السخجػة لمجساعة .

عشرخ السذارؾ : تذضخ السذاركة في مجتسع الجامعة إلى القجر مغ السدؤكلية  االجتساعية التي  -

، حتى يكػف  يتحمى بيا الصالب بسا يدسح لو السذاركة في بخامج كأنذصة كفعاليات مجتسع الجامعة

 ى ىحا السجتسع بقجر السياـ كالسدؤكليات .tرخا فاعبًل كمؤثخ عش

التجريذ الجامعي مدتػى عالي مغ األداء االجتساعي كاألكاديسي يكػف مغ خبللو  كأف يبجى عزػ ىضئة

مؤثخًا في اتجاىات كسمػكيات شبلبو ، بالقجر الحي سكػف ؼيو داعسا ليع في تشسية ركح السدؤكلية  

 جاه مجتسعيع الجامعي بذكل خاص كالسجتسع السحمي بذكل عاـ .االجتساعية لجييع ت

 آليات تشسية السدؤولية  االجتساعية لجى الصالب الجامعي 

التشسية بذكل عاـ تعشي الشسػ كالديادة ، كىشا نذضخ إلى تشسية قجرات الفخد الحاتية بسا يسكشو مغ إشباع 

 "2تحقضق أىجفو  ."حاجاتو الذخرية ك االجتساعية كأف يكػف قادرًا عمى 

                                                             
 1 -     79، ص 0999مسإولٌة االجتماعٌة دراسة نفسٌة اجتماعٌة ، الماهرة ، سٌد احمد عثمان ، ال

  82جمٌل دمحم لاسم  ، فاعلٌة برنام  لرشادي لتنمٌة المسإولٌة االجتماعٌة لدى طالب المرحلة الثانوٌة ، مرجع سابك ، صـ -
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األمخ الحي يعشي بالشدبة ليح ق الجراسة تػجيو الصالب بسا يؤدي إلى أدائو لػاجباتو كالتعخؼ عمى حقػقو  

الجيشية كالحاتية كاألخبلؾية كالػششية ، مغ خبلؿ إدراكيع ككعضيع بطخكؼ مجتسعيع كالسذاركة االيجابية 

 في قزاياه .

شرخا أساسًيا في الػسط الجامعي إذ يديع في كضع استخاتيجيات كيسثل عزػ ىضئة التجريذ الجامعي ع

عسل الجامعة كفي  تحقضق أىجافيا ، كيعج مؤثخًا فاعبًل ، ال يقترخ دكره عمى نقل السعخفة فحدب بل 

 يعسل عمى تػشضج كغخس الؿيع االيجابية كالسيارات  االجتساعية لجى الصبلب في ضل مجتسع الجامعة .

 جتساعية لعزػ ىيئة التجريذ الجامعي في مجتسع الجامعة إلى :وصشفت األدوار اال

دكره تجاه الصبلب : مغ إرشاد كتػجيو كغخس لبلتجاىات االيجابية ، كالخفع مغ قجراتيع لفيع  -

 السذكبلت كتحسل مدؤكلياتيع األخبلؾية تجاه مجتسعيع .

الدمبلء كالسذاركة في السحافل دكره تجاه السؤسدة الجامعية : مغ خبلؿ التفاعل االيجابي مع   -

 العمسية كالجفع بالسؤسدة إلى مكانة مخمػقة داخل السجتسع .

دكره تجاه السجتسع : مغ خبلؿ عبلقاتو الخارجية في إشار بخنامج خجمة السجتسع كدعع مبادرات  -

ة الحي الذخاكة مع مؤسدات السجتسع الخسسية كغضخ الخسسية كالجفع بأف تكػف الجامعة ىى بضت الخبخ 

 تتحقق مغ خبللو السرالح العميا لمسجتسع بذكل عاـ .

دكره تجاه ذاتو كمخاكده مغ خبلؿ اشبلعو بجكر فاعل في أداء ميشتو كالسياـ السشاشة بو كأعساؿ  -

 1البحث العمسي كاألدكار األسخية .

في دفع  إف اشبلع عزػ ىضئة التجريذ بيحه األدكار مغ شانو أف يديع كبذكل فاعلويخى الباحث 

الصالب لبلشبلع بسدؤكلياتيع تجاه مجتسعيع الجامعي كالسجتسع السحمي بذكل عاـ ، ما يفزي إلى بشاء 

                                                             
 0990،  50ة التدرٌسٌة فً الجامعات العربٌة ، مجلة التربٌة الجدٌدة ، العدد الهٌب ءلٌبه ابو نور واخرون ، الحاجة للى التطوٌر المهنً للى أعضا-

1
 

  02صـ
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جضل كاعي بسخاكد مدؤكلياتو كأدكاره كقادرتو عمى السذاركة في تحقضق التشسية كالخقي لسجتسعو عمى كافة 

 األصعجة الحياتية  .

تشسية شعػر الصالب بسدؤولياتيع  االجتساعية تجاه بعس اآلليات والسشصمقات التي تديع في دعع 

 مجتسعيع الجامعي والسجتسع السحمي بذكل عام :

 تصػيخ شخائق التجريذ بسا يديع في تشسية قجرات كاستعجادات الصبلب العمسية ك االجتساعية . -

 اعتساد بخامج أكاديسية تحقق القبػؿ لجى الصبلب كتتساشى مع شبيعة تصػرات العرخ . -

 االىتساـ بتػفضخ بخامج الخعاية الصبية كالتعميسية ، كتكشػلػجيا السعمػمات داخل جساعة الجامعة . -

تحقضق الذخاكة بضغ كادر أعزاء ىضئة التجريذ كشبلبيع ، مغ خبلؿ بخامج كأنذصة مدتسخة تتفق  -

 كأىجاؼ السؤسدة الجامعية .

 ػاصل االيجابي مع السجتسع السحمي .إشخاؾ الصبلب في بخامج خجمة السجتسع ، كتحقضق الت -

تػسيع دائخة مياـ عزػ ىضئة التجريذ لتتخصى الصابع األكاديسي التقمضجي ، كأف يصمع بجكر فاعل في  -

 عسمية اإلصبلح االجتساعي كتحقضق التغضضخ السجتسعي مغ خبلؿ شبلبو .

، كاختيار التخرز الحي  تػجيو الصبلب كمداعجتيع في اتخاذ قخاراتيع الخاصة بحياتيع العمسية -

 يسكغ مغ خبللو خجمة السجتسع .

خمق كعي لجى الصبلب بحؿيقة أدكارىع في بشاء السجتسع ، كحاجة السجتسع لسعخفتيع كقجراتيع  -

 السعخؼية كالسيشية لتحقضق التقجـ كالتشسية .

 لجى الصبلب .تزسضغ الخصط اإلستخاتيجية لمجامعة بخامج لتشسية ركح السدؤكلية  االجتساعية   -
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االستفادة مغ كسائل اإلعبلـ ككسائل التػاصل االلكتخكنية لجعع ثقافة الصالب الجامعي ، كتكػيغ  -

اتجاىات ايجابية لجيو ، مغ خبلؿ إشخاكو في حسبلت العسل التصػعي ، كزيارة مؤسدات الخعاية  

 "1ت الكػارث كاألزمات ."االجتساعية ك جخاء السدػح لسضجانية مع مؤسدات السجتسع السجني في حاال

 اإلجخاءات السشيجية لمجراسة : 

استخجـ الباحث في ىحه الجراسة السشيج الػصفي التحمضمي  الحي يقػـ عمى كصف السشيج السدتخجم : 

كتحمضل كتفدضخ الجكر االجتساعي لعزػ ىضئة التجريذ الجامعي كدكره في تشسية الذعػر بالسدؤكلية  

 االجتساعية لجى الصبلب 

كيعج السشيج الػصفي شخيقة يعتسج عمضيا الباحث في التعخؼ عمى معمػمات دؾيقة ترػر الػاقع  

 "2االجتساعي كتديع في تحمضل كتفدضخ الطػاىخ ."

 مجتسع الجراسة :  -

يتكػف مجتسع الجارسة مغ عضشة مغ  أعزاء ىضئة التجريذ بكمية التخبية  قرخ بغ غذضخ ، كنطخا 

مفخدات مجتسع الجارسة فقج تع استخجاـ أسمػب العضشة العذػائية  لجسع لرعػبة الػصػؿ إلى جسيع 

( عزػ ىضئة 60البيانات األكلية ، حضث تع سحب عضشة عذػائية بديصة مغ مجتسع الجارسة قػاميا  )

 تجريذ مغ مجتسع الجارسة.

، أي أف ندبة  ( استبياف60كقج تع تػزيع صحيفة االستبياف عمى العضشة العذػائية ، كتع استخجاع عجد)

 %100االستخجاع بمغة 

( صحائف استبياف لعجـ اكتساؿ اإلجابات في أكثخ مغ محػر ، كبحلظ يكػف عجد 3)كتع استبعاد عجد )  

 ( صحيفة استبياف 57الرحائف التي سضتع العسل عمضيا في التحمضل اإلحرائي )

                                                             
79دمحم احمد شاهٌن ، المسإولٌة المجتمعٌة فً الجامعات العربٌة الوالع والمؤمول ، مرجع سابك ، صــ  -

1
  

  262، صـ 0995، دار المعرفة الجامعٌة ، علً دمحم ، البحث االجتماعً ، دراسة فً طرٌمة البحث وأسالٌبه ، اإلسكندرٌة   - 
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 ، استخجاـ تحمضل )الشدب السئػية(  كلتحقضق أىجاؼ كفخضيات الجراسة كتحمضل البيانات  التي تع جسعيا 

 كالستػسط الحدابي في استخخاج الشتائج مغ التحمضل .

 

 خرائز عيشة الجراسة :

  

 تػزيع عيشة الجراسة حدب الجشذ  - 1

 ( التػزيع التكخاري كالشدبي لمسفخدات عضشة الجراسة حدب الجشذ1ججكؿ )        

الشدبة  التكخار الشػع

 السئػية

 %50.88 29 ذكػر

 %49.12 28 إناث

 %100 57 السجسػع

 

مغ الججكؿ يتزح إف عضشة البحث كانت متقاربة بضغ الحكػر كاإلناث ، ما يجؿ عمى التقارب في عجد 

 أعزاء ىضئة التجريذ مغ الجشدضغ في الكمية .
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 تػزيع عيشة الجراسة حدب العسخ – 2

 لجراسة حدب العسخ( التػزيع التكخاري والشدبي لسفخدات عيشة ا2ججول )

 

 

 

 

يبضغ 

% ما يجؿ عمى 54.39الججكؿ ارتفاع ندبة أعزاء ىضئة التجريذ مغ الفئة العسخية فػؽ األربعضغ إلى 

 داخل مجتسع الجامعة كتسارس التأثضخ فضيا .كجػد خبخات مغ أعزاء ىضئة التجريذ تجرؾ أدكارىا 

 تػزيع عيشة الجراسة حدب الحالة  االجتساعية –3

 الحالة  االجتساعية( التػزيع التكخاري كالشدبي لسفخدات عضشة الجراسة  3ججكؿ )

 

 

 

 

 

 

 

 الشدبة السئػية التكخار العسخ

 %45.61 26 سشة40- 25مغ 

 %54.39 31 فاكثخ 45مغ 

 %100 57 السجسػع

 الشدبة السئػية التكخار الحالة  االجتساعية

 %73.68 42 متدكج

 %26.32 15 اعدب

 %100 57 السجسػع
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% ، ما يعشى إف اغمب عضشة 73.68يتزح مغ الججكؿ أف اغمب أفخاد العضشة مغ الستدكجضغ بشدبة 

الجراسة مسغ يتحسمػف مدؤكليات اجتساعية كميشية ، كلجييع الػعي الكافي بالسياـ كاألدكار السشاشة بيع 

 في السجتسع .

 

 :تػزيع عيشة الجراسة حدب الجرجة األكاديسية  - 4

 ( التػزيع التكخاري كالشدبي لسفخدات عضشة الجراسة حدب الجرجة األكاديسية3)ججكؿ 

 الشدبة السئػية التكخار السدتػي التعميسي

 %33.33 19 مداعج محاضخ

 %49.13 28 محاضخ

 %12.28 7 أستاذ مداعج

 %5.26 3 أستاذ مذارؾ

 %100 21 السجسػع

 

% ، ما يعشى كجػد تقارب 49.13) محاضخ ( بشدبة  يبضغ الججكؿ إف اغمب عضشة الجراسة تحسل درجة

في الجرجات العمسية ألعزاء ىضئة التجريذ ، األمخ الحي يعػد إلى حجاثة الكمية في تأسيديا ، كىي 

 درجة مشاسبة لمتعامل مع صحيفة االستبياف .
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 تػزيع عيشة الجراسة حدب سشػات الخبخة  -5

 سفخدات عضشة الجراسة حدب الخبخة( التػزيع التكخاري كالشدبي ل5ججكؿ )

 الشدبة السئػية التكخار الخبخة

 %64.42 39 سشػات 10إلى  4مغ 

 %31.58 18 سشة فسا فػؽ  11مغ 

 100 21 السجسػع

 

ما %، 64.42سشػات كبشدبة  10ى إل 5يتزح مغ الججكؿ إف اغمب عضشة الجراسة تتخاكح خبخاتيا بضغ 

مخبخة الكاؼية التي تسكشيع مغ استيعاب أدكارىع  االجتساعية في مجتسع يعشى امتبلؾ اغمب أفخاد العضشة ل

 الجامعة كنقل ىحه القجرات إلى شبلبيع .

 تػزيع عيشة الجراسة حدب  العسل السكمف بو – 6

 ( التػزيع التكخاري كالشدبي لمسفخدات عضشة الجراسة حدب العسل السكمف بو6الججكؿ رقع )

 ئػيةالشدبة الس التكخار الػضيفة

 %77.20 44 عزػ ىضئة تجريذ

 %21.05 12 رئيذ قدع

 %1.75 1 أخخى )عسضج الكمية (

 %100 57 السجسػع
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يتزح مغ الججكؿ إف أعمى ندبة مغ حضث العسل السكمفضغ بو أفخاد العضشة ىي أعزاء ىضئة التجريذ 

مع الصبلب ، كيؤثخكف  % ، ما يعشي أف اغمب أفخاد العضشة  مسغ يتعاممػف بذكل مباشخ77.20بشدبة 

 األمخ الحي يجعع نتائج لجراسة . فضيع ، 

 : تحميل بيانات الجراسة وتفديخىا 

 السحػر األول : شبيعة الجور االجتساعي ألعزاء ىيئة التجريذ

 يػضح أراء عضشة الجراسة حػؿ شبيعة الجكر االجتساعي ألعزاء ىضئة التجريذ (7ججكؿ )

فئة العبػػػػػارة ت
سػافقةدرجة ال ال  

متػسط 
 التختضب العضشة

   ال إلي حج ما نعع

1 
أعتقج بػجػد أدكار اجتساعية إلي جانب العسل االكاديسي لعزػ 

 ىضئة التجريذ بالكمية
مكخر6 2.60 1 21 35 ت  

% 61.40 36.84 1.75 

2 
 1 19 37 ت اعتبخ الصبلب كأعزاء ىضئة التجريذ أسخة متخابصة

2.63 4 

% 64.91 33.33 1.75 

3 
 2 2.82  10 47 ت اشعخ بالدعادة كاالرتياح عشج مذاركة الصبلب في مشاشصيع

% 82.46 17.54 0.00 

4 
 3 2.65  20 37 ت ارتبط بعبلقة كد كمحبة مع الصبلب

% 64.91 35.09 0.00 

5 
 8 2.47 2 26 29 ت أخرز جدء مغ كقتي داخل الكمية لبلستساع لسذاكل الصبلب

% 50.88 45.61 3.51 

6 
مكخر 7 2.51 0 28 29 ت أساىع في إيجاد الحمػؿ لسذكبلت الصبلب  

% 50.88 49.12 0.00 

7 
جة الصبلب لمتغمب عمى  مذكبلتيعأشعخ بالخضى في مداع  1 2.84 0 9 48 ت 

% 84.21 15.79 0.00 

8 
مكخر7 2.51 1 26 30 ت أدفع زمبلئي لبشاء عبلقات شضبة كحسيسية مع الصبلب  

% 52.63 45.61 1.75 

9 
 9 2.32 3 33 21 ت أمارس دكر االب أك االـ دخل الفرل الجراسي كالكمية

% 36.84 57.89 5.26 

10 
 10 2.07 5 23 29 ت أىتع بحزػر الصبلب السحاضخات كأتعخؼ عمى ضخكؼ غيابيع

% 50.88 40.35 8.77 
مكخر6 2,60 1 21 35 تجساعات دخل الفرل لتقػية اكاصخ أدفع الصبلب لمعسل في  11  
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ذ عمى مداعجتو مغ خبلؿ قخاءة بيانات الججكؿ يتزح  أف الفقخة التى تتشاكؿ رضي عزػ ىضئة التجري

ؼيسا %  84.21كبشدبة لصبلبو في حل مذكبلتيع ، نالت أعمى ندبة استجابة ، فكانت بالسختبة األكلى 

كتحرمت   %82.46اشصيع بشدبة جاءت في السختبة الثانية عبارة االستعجاد لسذاركة الصبلب في مق

ب كأعزاء ىضئة التجريذ أسخة عبارة االرتباط بعبلقات كدية مع الصبلب ، ككحلظ عبارة اعتبارا لصبل

كسا سجمت عبارات اعتقاد عزػ ىضئة  % 64.91انت بشدبة كاحجة متخابصة عمى السختبة الثالثة فك

التجريذ بأف لو دكر اجتساعي بالكمية ، كعبارة يجفع عزػ ىضئة التجريذ الصبلب لمعسل في جساعات 

% 40% إلى 50الججكؿ ما ندبتو  ؼيسا سجمت اغمب العبارات األخخى في%  64.91بة استجابة ند

 .      مغ استجابات أفخاد العضشة 

عمى إف أعزاء ىضئة التجريذ في غالبيع يقخكف بػجػد دكر اجتساعي لعزػ ىضئة التجريذ  ويجل ذلظ  

بالجامعة ، كسا أنيع يؤكجكف عمى أىسية االرتباط كالسذاركة بضغ أعزاء ىضئة التجريذ كشبلبيع داخل 

.                                                                                                        جساعة الجامعة

( في نتائجيا مغ أف تحقضق تشسية الذعػر  2016كىحا ما أشارت إليو دراسة سابقة )مجيحة فخخي 

ضغ الصبلب كأعزاء ىضئة بالسدؤكلية  االجتساعية لجى الجامعات يكػف مغ خبلؿ تحقضق االرتباط ب

التجريذ . كلقج تأكج ذلظ أيزا ؼيسا كرد في اإلشار الشطخي لمجراسة في محػر شبيعة الجكر االجتساعي 

لعزػ ىضئة التجريذ الجامعي، مغ حضث كػف عزػ ىضئة التجريذ يمعب دكرا مخكدي في نقل السعخفة 

 1.75 36.84 61.40 % التخابط بضشيع

أدفع الصبلب لمعسل الجساعي داخل الكمية لتػشضج العبلقة مع  12
 أسخة الكمية

 5 2.61 2 18 37 ت
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لجامعة يتع ؼيو احتػاء الصبلب لمصبلب إلى جانب العسل عمى بشاء إشار مجتسعي داخل مجتسع ا

                                كتأىضميع عميسًا كنفديَا كاجتساعيًا حتى يكػنػا أداة ايجابية تديع في بشاء السجتسع كتقجمو .               

 السحػر الثاني  :آليات تشسية الذعػر بالسدؤولية  االجتساعية   

 ػر بالسدؤكلية  االجتساعيةيػضح  هليات تشسية الذع (8ججكؿ )

فئة العبػػػػػارة ت
 ال

الستػسط  درجة السػافقة
الحدابي 
 لمعضشة

 التختضب

  ال إلي حج ما نعع

اعتقج بػجػد دكر ميع لعزػ ىضئة التجريذ في غخس ؾيع   1
 السدؤكلية  االجتساعية عشج الصبلب

2.7 0 12 45 ت
9 2 

% 78.95 21.05 0.00 

سية االتجاىات االيجابية لحى الصبلب داخل أحخص عمى تش 2
 الفرل

2.9 0 2 55 ت
6 1 

% 96.49 3.51 0.00 

أحخص عمى تشسية االتجاىات االيجابية لحى الصبلب في  3
 محاضخات عامة بالكمية

2.6 1 19 37 ت
3 5 

% 64.91 33.33 1.76 

 أساىع في عقج نجكات ككرش عسل لمخفع مغ ركح السدئػلية 4
2.2 6 32 19 ت

3 13 
% 33.33 56.14 10.53 

 اغخس مغ خبلؿ السحاضخات ؾيسة السدئػلية اتجاه الػشغ 5
2.6 0 20 37 ت

5 4 
% 64.91 35.09 0.00 

 أعسل عمى تشسية ركح السدئػلية عشج الصبلب اتجاه الكمية 6
2.6 1 17 39 ت

7 3 
% 68.42 29.82 1.76 

اخل القدع تيجؼ الي تشسية ؾيسة أسيع في مشاشط ثقاؼية د 7
 السدئػلية  االجتساعية لجى الصبلب

2.5 3 22 32 ت
1 7 

% 56.14 38.60 5.26 

أسيع في مشاشط ثقاؼية تعاكنية عامة بالكمية لمخفع مغ  8
 مدتػى ؾيسة السدئػلية  االجتساعية لمصبلب اتجاه السجتسع

2.4 2 28 27 ت
4 8 

% 47.37 49.12 3.51 

اتػاصل مع الصبلب بذكل يػمي خارج قاعة الفرل  9
 كنتبادؿ الحجيث حػؿ السدئػلية  االجتساعية لمصبلب بالكمية

2.2 7 31 19 ت
1 14 

% 33.33 54.39 12.28 

 أدفع الصبلب لمسذاركة في مشاشط الكمية 10
2.5 2 21 34 ت

6 6 
% 59.65 36.84 3.51 

ط خارج الكميةأدفع الصبلب لمسذاركة في مشاش 11  
2.2 9 23 25 ت

8 12 
% 43.86 40.35 15.79 

أتجػؿ داخل الكمية لمتعخؼ عمى مجى التداـ الصبلب  12
 بسدئػلياتيع تجاه الكمية

2.1 12 24 21 ت
6 17 

% 36.84 42.11 21.05 
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تحمضل بيانات الججكؿ إف تختضب استجابات  أفخاد العضشة حدب كجيات نطخىع لفقخات يتزح مغ خبلؿ 

االستبياف كانت عمى الشحػ التالي :                                                                                 

لسختبة األكلى بشدبة جاءت عبارة الحخص عمى تشسية االتجاىات االيجابية لجى الصبلب جاءت في ا

% ، ؼيسا كانت في السختبة الثانية عبارة اعتقج بػجػد دكر ميع لعزػ ىضئة التجريذ في غخس 96.49

% ، كجاءت في السختبة الثالثة عبارة اعسل عمى 78.95ؾيع السدؤكلية  االجتساعية عشج الصبلب بشدبة 

% ، ككانت في السختبة الخابعة 68.42دبة تشسية ركح السدؤكلية  االجتساعية  لمصبلب تجاه الجامعة بش

% ، ؼيسا 64.91عبارة اغخس مغ خبلؿ السحاضخات مع الصبلب ؾيسة السدؤكلية تجاه الػشغ بشدبة 

.                                                                  % 50% إلى 59.65جاءت ندبة باقي العبارات تتخاكح بضغ 

د اتجاه ألعزاء ىضئة التجريذ بالكمية نحػ تفعضل ركح السدؤكلية  االجتساعية لجى كجػ ومغ ذلظ يتزح 

شبلبيع كالعسل في ذلظ مغ خبلؿ هليات مشطسة كمحجدة تجخل ضسغ أدكارىع السيشية ك االجتساعية في 

ة مجتسع الجامعة ، كىحا ما تست اإلشارة إليو في الجانب الشطخي مغ الجراسة ؼيسا يتعمق باليات تشسي

الذعػر بالسدؤكلية  االجتساعية لجى الصالب الجامعي كدكر عزػ ىضئة التجريذ فضيا .                                 

أتابع شبلبي في مجى محافطتيع عمى نطافة القاعة كباحة  13
 الكمية  

2.4 0 34 23 ت
0 10 

% 40.35 59.65 0.00 

دفع الصبلب في السذاركة في اعساؿ الخضخية داخل كخارج  14
 الكمية 

 3 30 24 ت
2.37 11 

% 42.11 52.63 5.26 

أدفع الصبلب في السذاركة في العسل الفخيقي مغ خبلؿ  15
 لجاف إرشادية صحية 

 12 22 23 ت
2.19 15 

% 40.35 38.60 21.05 

الصبلب في السذاركة في العسل الفخيقي مغ خبلؿ أدفع  16
 لجاف إرشادية ديشية 

 11 25 21 ت
2.18 16 

% 36.84 43.86 19.30 

 أقحع الصبلب في أعساؿ تشسي فضيع االعتساد عمى الشفذ  17
 3 24 30 ت

2.47 9 
% 52.63 

 
5.26 

  2.45 39.84 39.84 52.73 % الستػسط العاـ 
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ككحلظ ما جاء في دراسة ) سسضخ السختار( التي أشارت إلى أىسية تعديد دكر عزػ ىضئة التجريذ 

البات تشسية  كإحجىسط الجامعي الجامعي في الخفع مغ مدتػى أداءه العمسي كاالجتساعي داخل الػ 

 كبالتالي في السجتسع بذكل عاـ . الذعػر بالسدؤكلية  االجتساعية في الػسط الجامعي

السحػر الثالث :الرعػبات التي تػاجو أعزاء ىيئة التجريذ في مسارسة دورىع االجتساعي بالكمية ألجل تشسية قيسة 

 السدؤولية  االجتساعية لجي الصالب. 

ػضح الرعػبات التي تػاجو أعزاء ىضئة التجريذ في مسارسة دكرىع االجتساعي بالكمية ي (9ججكؿ )

 ألجل تشسية ؾيسة السدؤكلية  االجتساعية لجي الصبلب.

فئة العبػػػػػارة ت
 التختضب متػسط العضشة درجة السػافقة ال

   ال إلي حج ما نعع

الجتساعية لجى الصبلبعجـ الفيع الكافي بأىسية تشسية ؾيسة السدئػلية  ا 1  
 3 30 24 ت

2.37 6 
% 42.11 52.63 5.26 

 عجـ الػعي الكافي بصبيعة الجكر االجتساعي لعزػ ىضئة التجريذ 2
 11 23 23 ت

2.21 10 
% 40.35 40.35 19.30 

قمة في السػارد كاإلمكانيات التي تدتخجـ في البخنامج كاألنذصة التي مغ نذأنيا  3
سة السدئػلية  االجتساعية لجى الصبلبالخفع مغ ؾي  

 3 16 38 ت
2.61 1 

% 66.67 28.07 5.26 

4 
 عجـ السذاركة في الشجكات كالبخامج التي تتعمق بإحداسيع بالسدئػلية  االجتساعية

 4 24 29 ت
2.44 4 

% 50.88 42.11 7.02 

عمى أداء الجكر عجـ كجػد مكتب خاص بالخجمة  االجتساعية كاالرشاد لمسداعجة  5
 االجتساعي

 7 19 31 ت
2.42 5 

% 54.39 33.33 12.28 

6 
 التزارب بضغ أكقات السحاضخات ك السشاشط التي تقاـ داخل الكمية

 9 20 28 ت
2.33 7 

% 49.12 35.09 15.79 

عجـ كجػد كعاء زمشي ضسغ البخنامج الدمشي لمجراسة بالكمية مخرز لمسشاشط  7
صمبةكالمقاء مع ال  

 4 23 30 ت
2.46 3 

% 52.63 40.35 7.02 

8 
 عجـ السذاركة في االعساؿ الخضخية داخل كخارج الكمية

 5 32 20 ت
2.26 9 

% 35.09 56.14 8.77 

عجـ السذاركة في السشاشط بالكمية كالعسل الجساعي الحي يبعث فضيع االحداس  9
 بالسدئػلية  االجتساعية

 6 28 23 ت
2.30 8 

% 40.35 49.12 10.53 

عجـ كجػد أماكغ كاؼية ال قامة الشذاشات التي تديع في الخفع مغ ؾيسة  10
 السدئػلية  االجتساعية لجى الصبلب

 0 25 32 ت
2.56 2 

% 56.14 43.86 0 

عجـ كجػد مكتب لمشذاط داخل الكمية يشطع البخامج كاالنذصة داخل الكمية التي  11
ؾيسة السدؤكلية  االجتساعية لجى الصبلبمغ شانيا الخفع مغ   

 11 26 20 ت
2.16 11 

% 35.09 45.61 19.30 

العاـالستػسط الحدابي   % 47.53 42.42 10.05 2.37  
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يتزح مغ خبلؿ تحمضل بيانات الججكؿ : جاءت العبارة الخاصة بقمة اإلمكانيات كالسػارد السدتخجمة في 

% ، كتحرمت عبارة عجـ كجػد األماكغ 66.67بالسختبة األكلى بشدبة البخامج كاألنذصة بالكمية جاءت 

% ، ؼيسا كانت السختبة الثالثة لعبارة عجـ كجػد 56.14السشاسبة إلقامة السشاشط  عمى السختبة الثانية

% ، كسا 52.63كعاء زمشي  ضسغ البخنامج الجراسي العاـ بالكمية لسسارسة األنذصة  ككاف بشدبة 

ـ مكتب خاص لمخجمة  االجتساعية كاإلرشاد الشفدي لمسداعجة عمى أداء األدكار  جاءت عبارة عج

% ، ؼيسا جاءت ندبة باقي العبارات بشدب اقل 54.39االجتساعية جاءت في السختبة الخابعة بشدبة 

بالشدبة لمجراسة عجـ تػفخ اإلمكانيات السادية بالكمية اآلمخ الحي يعشي  % 35% إلى 50تتخاكح بضغ 

ي يسكغ مغ خبلليا ألعزاء ىضئة التجريذ تقػية كتجعيع أداكاىع  االجتساعية كتفعضميا لمتأثضخ عمى الت

تػجيات الصبلب نحػ تشسية الذعػر بالسدؤكلية  االجتساعية لجييع ، كسا كانو اليػجج اشخ زمشية مزسشو 

 بالبخنامج الجراسي يسكغ خبلليا مسارسة ىحه األدكار .

اإلشار الشطخي لمجراسة إلى أىسية تػفضخ اإلمكانيات داخل مجتسع الكميات  كلقج كردت اإلشارة في

الجامعية باعتبار تػفضخىا عامبل أساسيا لخمق التػاصل بضغ أعزاء ىضئة التجريذ الجامعي كشبلبيع 

 داخل كخارج الفرل الجراسي .
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 االجتساعية لجى الصالب  السحػر الخابع : مقتخحات تديع في الخفع مغ مدتػى قيسة السدؤولية   

 يػضح مقتخحات تديع في الخفع مغ مدتػى ؾيسة السدؤكلية  االجتساعية لجى الصبلب (10ججكؿ )

 

بالسػافقة عمى الفقخات كانت ايجابية كبشدب يتزح مغ خبلؿ تحمضل بيانات الججكؿ إف ندبة اإلجابات 

متقاربة حضث جاءت عبارة التػاصل السدتسخ مع الصبلب داخل الفرل الجراسي كمغ خبلؿ الشذاشات 

% ، ؼيسا تحرمت عبارة كجػد كحجة نذاط في كل قدع تعسل  83.16في السختبة األكلى بشدبة 

% ، كجاءت عبارة إقامة 71.93ضب الثاني بشدبة بالتشدضق مع مكتب الشذاط بالكمية  تحرمت عمى التخت

  %.                     68.42الشجكات كلقاءات بأعزاء ىضئة التجريذ لمتعخي  بأدكارىع  االجتساعية بالكمية كبشدبة 

بػجػد رغبة لجى أعزاء ىضئة التجريذ لسسارسة أدكارىع األكاديسية ك االجتساعية في بضئة ويعمل ذلظ 

بة ، كسا يجلل عمى كجػد كعي بضغ أعزاء ىضئة التجريذ بالكمية بجكىع الجساعي كاىسية جامعية مشاس

 تفعضمو داخل الكميات الجامعية .

 

فئة العبػػػػػارة ت
 التختضب متػسط العضشة درجة السػافقة ال

   ال إلي حج ما نعع

 كجػد كحجة نذاط في كل قدع تعسل بالتشدضق مع مكتب الشذاط بالكمية 1
 8 8 41 ت

2.58 2 
% 71.93 14.04 14.04 

تػاصل السدتسخ كالجائع مع الصبلب داخل الفرل الجراسي كمغ خبلؿ  2
 الشذاشات

 2 19 36 ت
2.60 1 

% 63.16 33.33 3.51 

3 
إقامة نجكات كلقاءات بأعزاء ىضئة التجريذ لمتعخؼ بؿيسة السدؤكلية  

 االجتساعية 

 8 12 37 ت
2.51 4 

% 64.91 21.05 14.04 

4 
إقامة نجكات كلقاءات بأعزاء ىضئة التجريذ لمتعخؼ بالجكر االجتساعي 

 لعزػ ىضئة التجريذ داخل الكمية 

 8 10 39 ت
2.54 3 

% 68.42 17.54 14.04 

العاـالستػسط الحدابي   
% 67.11 21.49 11.40 2.53  
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 نتائج الجراسة:

تذضخ نتائج الجراسة إلى كجػد تشػع في أفخاد عضشة الجراسة مغ حضث الجشذ كالجرجة العمسية كالخبخة  -1 

 لجراسة .، األمخ الحي أسيع في تحقضق أىجاؼ ا

أثبتت الجراسة أف اغمب أفخاد عضشة الجراسة يتفقػف عمى كجػد دكر اجتساعي لعزػ ىضئة التجريذ  – 2

، كبأىسية السذاركة بضغ أعزاء ىضئة التجريذ كالصبلب  2.6الجامعي بالكمية عشج متػسط حدابي 

 لتجريذ الجامعي .، األمخ الحي يؤكج حؿيقة كجػد دكر اجتساعي لعزػ ىضئة ا 2.82بستػسط حدابي 

أثبتت الجراسة كجػد دكر اجتساعي لعزػ ىضئة التجريذ مغ خبلؿ  استعجاده الشفدي لتكػيغ  – 3

عبلقات حسبسية كرعائية مع الصبلب داخل مجتسع الجامعة كخارجيا ، حضث جاءت استجابات أفخاد 

 . 2.32ستػسط مختفع العضشة إلمكانية مسارسة دكر األب كتخريز جدء مغ الػقت لبلستساع لمصبلب ب

أثبتت الجراسة كجػد دكر لعزػ ىضئة التجريذ الجامعي  في تشسية شعػر بالسدؤكلية  االجتساعية  – 4

لجى الصبلب مغ خبلؿ تشسية االتجاىات االيجابية لجى الصبلب تجاه الجامعة كالسجتسع ، فكانت 

ل أعزاء ىضئة التجريذ مع كىػ معجؿ مختفع يجؿ عمى الجيج السبحكؿ مغ قب 2.96بستػسط حدابي 

 الصبلب .

أكجت الجراسة عمى دكر عزػ ىضئة التجريذ في تشسية الذعػر بالسدؤكلية  االجتساعية لجى  – 5

 . 2.96الصبلب مغ خبلؿ قاعة الجرس كخارجو كجاءت االستجابات بشدبة مختفعة كبستػسط حدابي 

يد ؾيسة السذاركة في بخامج كمشاشط الكمية  أكجت الجراسة إف ألعزاء ىضئة التجريذ بالكمية دكر في تعد 

لجى الصبلب األمخ الحي عدز لجييع الذعػر بالسدؤكلية  االجتساعية كاالنتساء تجاه كمضتيع ، كقج جاءت 

 . 2.56ندبة االستجابة مغ أفخاد العضشة في ىحا الجانب مختفعة بستػسط حدابي 

االجتساعي بالكمية مغ خبلؿ العسل الفخيقي مع أثبتت الجراسة مسارسة عزػ ىضئة التجريذ لجكره  – 6

 كىي ندبة جضجة . 2.19الصبلب في عجيج البخامج كالسشاشط داخل الكمية كجاءت بستػسط 
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أكجت الجراسة كجػد صعػبات كعؿبات تحج مغ مسارسة عزػ ىضئة التجريذ ألدكاره  االجتساعية  – 7

لصبلب داخل كخارج الجامعة كجاءت عمى الشحػ كالعسل عمى تشسية ركح السدؤكلية  االجتساعية لجى ا

  :التالي

كانت استجابات أفخاد العضشة مختفعة ؼيسا يخز عجـ تػفخ اإلمكانيات السادية كالسعشػية كبستػسط  -

 .2.61حدابي 

عجـ تػفخ األماكغ الخاصة لسسارسة الشذاشات داخل الكمية ، كتحقضق التػاصل مع الصبلب يرعب  -

 . 2.56ئة التجريذ لجكره االجتساعي بالكمية ككشت بستػسط حدابي مغ مسارسة عزػ ىض

عجـ تزسضغ البخنامج الجراسي السعتسج خبلؿ الدشة الجراسية لمسشاشط الثقاؼية كالتخفضيية بالكمية أك  -

 .2.44خارجيا حتى يسكغ تصبيقو جاء بستػسط حدابي 

ي الشجكات كالسؤتسخات كتشطيسيا بذكل عجـ كجػد تحفضد لمصبلب كأعزاء ىضئة التجريذ لمسذاركة ف -

 كىػ متػسط مختفع . 2.44دكرى في الكمية كاف بستػسط حدابي 

إف ارتفاع الستػسط الحدابي الستجابات أفخاد عضشة الجراسة ) أعزاء ىضئة التجريذ ( نحػ تمظ 

ه الرعػبات كالسعػقات يجؿ عمى حؿيقة كجػد معػقات تحج مغ مسارسة عزػ ىضئة التجريذ لجكر 

االجتساعي في الكمية كالعسل عمى تشسية ركح السدؤكلية  االجتساعية لجى الصبلب ، عمى الخغع مغ 

اثبتتو  كجػد اتجاىات ايجابية لجى عزػ ىضئة التجريذ في تحقضق مسارسة دكره االجتساعي كىحا ما

 استجاباتو في محاكر سابقة مغ الجراسة.

لتجريذ ألدكارىع  االجتساعية في تشسية الذعػر بالسدؤكلية  أثبتت الجراسة إف مسارسة أعزاء ىضئة ا – 8

االجتساعية لجى الصبلب يتصمب تػفضخ بضئة جامعية مشاسبة تتػفخ فضيا اإلمكانيات السادية كالسعشػية  

 تديع في تحقضق التػاصل بضغ أعزاء ىضئة التجريذ كشبلبيع في قاعة الجرس كخارجيا .
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 التػصيات والسقتخحات: 

تائج الجراسة متفقة مع نتائج العجيج مغ الجراسات السضجانية الدابقة كالتي أكجت عمى دكر عزػ جاءت ن

ىضئة التجريذ في السؤسدة الجامعية ، ك ف أدكاره ال تقترخ عمى جػانب نقل السعخفة العمسية ) األدكار 

يسارسيا مغ خبلؿ األكاديسية( فحدب ك نسا تختقي إلى مدتػى األدكار ذات الصابع االجتساعي التي 

التفاعل في مجتسع الكمية ، كما تفزي إليو مغ تأثضخ كججاني كنفدي عمى الصبلب في تحجيج اتجاىاتيع 

 العمسية ك االجتساعية .   

وإلدراك الباحث بأىسية الجور االجتساعي لعزػ ىيئة التجريذ الجامعي ومغ خالل ما تػصمت إليو 

 التالي :الجراسة مغ نتائج فان الجراسة تػصي ب

تػصي الجراسة بتفعضل الجكر االجتساعي لعزػ ىضئة التجريذ الجامعي كالسشاط بو تشسية ؾيسة  – 1

الذعػر بالسدؤكلية  االجتساعية لجى الصبلب ، مغ خبلؿ  تػفضخ اإلمكانيات السادية  الخاصة بالسشاشط 

 كالبخامج الثقاؼية كالتخفضيية داخل الكميات الجامعية .

راسة بأىسية عقج الشجكات كالمقاءات السدتسخة مع أعزاء ىضئة التجريذ لتبرضخىع بجكرىع تػصي الج – 2

 السجتسعي داخل مجتسع الجامعة كعمى  مدتػى السجتسع السحمي .

تػصي الجراسة أف يتخمل البخنامج الجراسي خبلؿ العاـ الجامعي كعاء زمشي مخرز لسسارسة  – 3

مة الشجكات كالمقاءات السذتخكة بضغ الصبلب كأعزاء ىضئة التجريذ لسا األنذصة الثقاؼية كالخياضية ، ك قا

 ليػ مغ دكر في تخسيخ ؾيسة الذعػر بالسدؤكلية  االجتساعية لجى الصبلب .

تػصي الجراسة بتخريز كحجة لمشذاط في كل قدع تكػف ضسغ الييكمية اإلدارية لمقدع تيتع  – 4

مخفع مغ ركح السدؤكلية  االجتساعية لجييع تجاه كمياتيع بتشسية قجرات الصبلب كمػاىبيع كتػضيفيا ل

 كالسجتسع السحمي بذكل عاـ .
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ه تػصي الجراسة بأف يتع اإلشارة في السشاىج الجراسية إلى مفيػـ السدؤكلية  االجتساعية لمفخد تجا – 5

 ذاتو كجساعتو كمجتسعو السحمي .

الجامعة كالكميات ، كأف يعسل كفق خصط  تػصي الجراسة بتفعضل دكر خجمة السجتسع عمى مدتػى  – 6

كاستخاتيجيات مغ شانيا تعديد ؾيسة السدؤكلية  االجتساعية كالذعػر باالنتساء لجى أعزاء ىضئة التجريذ 

 كالصبلب عمى حج سػاء .

تػصي الجراسة بتػسيع دائخة البحث كالجراسة في جانب التعخي  بسفيػـ السدؤكلية  االجتساعية  – 7

 حقضق التشسية السدتجامة في السجتسع .كعبلقتيا بت

  : السخاجع

عبجالباسط سميع ،  معجع مرصمحات الخجمة  االجتساعية ، الجراسات الجكلية كاالستذارات    - 1

  2008،  1الثقاؼية ،  ط

عقضل حدضغ عقضل ، مبادئ شخيقة العسل مع الجساعات ، السسمكة األردنية الياشسية ، عساف ،    - 2

2014 

 سبلمة عبجالطيع حدضغ ، االتجاىات السعاصخة في نطع التعميع ، القاىخة ، عالع الكشب  -3

دمحم حدضغ العجسي ، التصػر األكاديسي كاإلعجاد لمسيشة األكاديسية بضغ تحجيات العػلسة كمتصمبات      - 4

                        التجكيل ، السكتبة العرخية                                                     

فايد كساؿ شمجاف/ سسية صايسة ، السدؤكلية  االجتساعية لجى أعزاء ىضئة الجريذ في الجامعة  - 5 

 ،2014اإلسبلمية كسبل تفعضميا، فمدصضغ، 

مجيحة فخخي مدعػد  صػر مقتخح لتشسية السدؤكلية  االجتساعية لمجامعات السرخية في ضػء   -6

 2016، سشة  80سات عخبية في عمع الشفذ ، العجد امجتسع السعخفة ، در 
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سسضخ مختار ، مسارسة السدؤكلية  االجتساعية ألعزاء ىضئة التجريذ بجامعة الداكية ، مجمة  - 7 

      ، سشة  53جضل العمػـ  االجتساعية كاإلندانية ، العجد 

قاىخة ، مكتبة االنجمػ مرخية ، سضج احسج عثساف ، التحمضل األخبلقي لمسدؤكلية  االجتساعية  ، ال – 8

1996  

   2006،   1عبجالشاصخ سميع ، مشاىج كمرصمحات الخجمة  االجتساعية ، القاىخة ،  ط – 9

  2001نادية عسخ الجيبلني ، ترسيع البحػث  االجتساعية ، الشيزة العخبية ، بضخكت ،   – 10

  1، ط 2003االجتساعية ، ىذاـ عبجالسجضج ، استخجاـ السشيج في بحػث الخجمة    - 11

محسػد زكي جابخ ، كناصخ عمي ميجي ، دكر الجامعات في تعديد مفاـيع السدؤكلية    - 12

 االجتساعية لج شمبة األزىخ كجامعة حمػاف ، مؤتسخ 

    .   2011السدؤكلية  االجتساعية لمجامعات الفمدصضشية ، جامعة القجس السفتػحة ،     

 ،  1993، السدؤكلية  االجتساعية دراسة نفدية اجتساعية ، القاىخة ،  سضج احسج عثساف  - 13 

لضبو ابػ نػر كهخخكف ، الحاجة إلى التصػيخ السيشي إلى أعزاء اليضئة التجريدية في الجامعات  - 14

 1990،  51العخبية ، مجمة التخبية الججيجة ، العجد 

البحث كأسالضبو ، اإلسكشجرية ، دار السعخفة عمي دمحم ، البحث االجتساعي ، دراسة في شخيقة  – 15

 1995الجامعية ، 

سسية صياـ ، السدؤكلية  االجتساعية لجى أعزاء ىضئة التجريذ في  –فايد كساؿ شمجاف   - 16

 2014الجامعة اإلسبلمية كسبل تفعضميا ، فمدصضغ ، 

اعية لجى شبلب السخحمة جسضل دمحم قاسع ،فاعمية بخنامج إرشادي لتشسية السدؤكلية  االجتس  - 17

 . 2008الثانػية ، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة ، الجامعة االسبلمبة غدة ، 
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جامعة القجس  -دمحم احسج شاىضغ ، السدؤكلية السجتسعية في الجامعات العخبية الػاقع كالسأمػؿ  – 18

 2004السفتػحة  السفتػحة أنسػذجا ، دراسة كصؽية ، رسالة دكتػراه غضخ مشذػرة ، جامعة القجس 

ىشاء دمحم الحبيذي ، اتجاىات أعزاء ىضئة التجريذ الجامعي نحػ استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات  – 19

 . 2017، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة ، جامعة شخابمذ ، 

حدغ محسػد الجليسي ، ؾياس السدؤكلية  االجتساعية لجى شمبة الجامعة في مخحمة ما بعج الحخب  – 20

 . 1987بغجاد كمية االداب ، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة  ، جامعة

فاشسة سالع العامخي ، فاعمية بخنامج إرشادي لتشسية السدؤكلية  االجتساعية لجى عضشة مغ    – 21

 2002شالبات مخحمة الثانػية بجكلة اإلمارات ، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة ، 

    

   

 - 
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 وعالقتو بالعػلسةالتغيخ االجتساعي 

 

 أ.ميمػد عمي الػنجي                                                                          

 ىيئة تجريذ                                       ػعز                                                                          

 الخجمة االجتساعية        كمية اآلداب / قدع 

 الجرجة العمسية / محاضخ

 مقجمة :

تعج عسمية التغضخ االجتساعي إحجى الطػاىخ االجتساعية ، كالتي تترف بيا السجتسعات مشح أف      

كجج اإلنداف كصػال إلى الػقت الحالي إال أنيا تختمف باختبلؼ الدماف كالسكاف ، كقج لػحطت عسميات 

في كثضخ مغ دكؿ العالع مشح زمغ بعضج غضخ أنيا كانت متفاكتة فسغ السبلحظ أف العالع التغضخ االجتساعي 

تذيجه الجكؿ  بأسخه شيج في الػقت الحالي تغضخات سخيعة أكثخ مغ أي كقت مزى ، كيتزح ذلظ في ما

حبت الستقجمة التي استصاعت االستفادة مغ العمع كالتقشية كاالختخاع في التغضخ نحػ األفزل ، كقج صا

ضاىخة التغضخ االجتساعي اإلنداف مشح أف كاف يعير حياة الرضج كااللتقاط ،ثع انتقمت معو إلى مخحمة 

الدراعة البجائية كاالستقخار ثع اإلقامة في حياة شبو مدتقخة في الػاحات كالقخى ثع اإلقامة في السجف 

دك الفزاء بعج أف استفاد العرخية في العرخ الحجيث ، ثع تصػر اإلنداف لضبحث عغ السجيػؿ ك يغ

 مغ االختخاعات كالتقجـ العمسي في مجاؿ الشقل كالسػاصبلت .

فالتغضخ االجتساعي ال يحجث عمى مدتػى األفخاد فقط ، كلكغ يحجث عمى مدتػى السجتسع نتيجة      

، كشػر التصػرات التي تسخ بيا السجتسعات الستسثمة في شػر الشذأة كالتكػيغ ، كشػر الشزج كاالكتساؿ 

اليـخ كالذيخػخة ثع يشتيي ذلظ السجتسع ليقػـ مجتسع ججيج هخخ يسخ بشفذ السخاحل التي مخ بيا 

 السجتسع القجيع كسا ذكخىا ابغ خمجكف كغضخه مغ السيتسضغ بعسمية التغضخ االجتساعي .
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قخف الخامذ حضث نبلحظ أف العػلسة ضاىخة تاريخية ليدت كلضجة القخف العذخيغ ، كلكغ تخجع إلى ال     

عذخ مشح حخكة الكدػؼ الجغخاؼية فيي تعتبخ تصػرًا شبيعيًا لمحزارة اإلندانية ، كتترف بالسػضػعية 

، كال يتحتع ارتباشيا بشطاـ اقترادي أك سياسي معضغ ، كتشرب محاكر ىحه الػرقة في األتي :  لسحة 

سة ، مفيػميا ، أىجافيا ، مؤشخاتيا تاريخية عغ التغضخ االجتساعي ، مفيػمو ، عػاممو ، مطاىخه ، العػل

 خبلصة .، العبلقة بضغ التغضخ االجتساعي كالعػلسة ، ال

 لسحة تاريخية عغ التغيخ االجتساعي :

يعتبخ التغضخ االجتساعي مغ االىتسامات السعاصخة لعمع االجتساع كالخجمة االجتساعية حضث أف      

لتغضخ االجتساعي ، كقج شػركا بذأنو أفكارًا قج تكػف الفبلسفة كالسفكخيغ عمى مخ العرػر قج الحطػا ا

شكمت الخصضج السعخفي الحي تصػر مغ خبللو مفيػـ التغضخ االجتساعي الحجيث ، فالتغضخ االجتساعي 

سسة لريقة بحياة اإلنداف كأفكاره كمعتقجاتو ، فسبجأ التغضخ ىػ أحج السبادئ األساسية التي يشيس عمضيا 

يع جػانبو ، كمغ الصبيعي أف يتأمل الفبلسفة كالسفكخكف ضػاىخ التغضخ االجتساعي الػجػد االجتساعي بجس

 . ( 1)مغ حػليع 

 -540كلعل أكؿ مغ لفت االنتباه إلى قػانضغ التغضخ العامة ىػ الفضمدػؼ الضػناني ) ىضخاقميصذ       

الشيخ الػاحج مختضغ ،  ـ ( الحي أشمق مقػلتو الذيضخة " إف الفخد ال يدتصيع أف يقػؿ بأنشي أعبخ475

كذلظ عمى اعتبار ذرات الساء التي المدت جدسو في السخة األكلي غضخىا في السخة الثانية ، كسا أف 

، كىحا يعشى أف التغضخ قانػف أساسي مغ قػانضغ الػجػد ، كأف الػجػد (  2) الذخز نفدو يكػف قج تغضخ

غ المحطات ، كأكج عمى ذلظ فبلسفة الضػناف دائع الحخكة ال يدكغ عمى حاؿ كال يشقصع تغضخه لحطة م

ـ( ، كالحي أكج أف السجتسع 347-427الحيغ جاءكا بعج ىضخاقميصذ عمى مبجأ التغضخ مثل )أفبلشػف 

األكؿ الحي أسدو اإلنداف كاف مجتسعا بديصا ال يتجاكز األسخة الػاحجة ، كعخفت السجتسعات في تغضخىا 
                                                             

1
 .02، ص 7000أحمد زابد ،اعتماد عالم ، التؽٌر االجتماعً ، الماهرة : مكتبة االنجلو المصرٌة ،  -

2
 .08، ص 7005دمحم الدلسى ، التؽٌر االجتماعً بٌن النظرٌة والتطبٌك ، عمان : دار مجدالوي ،  -
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لتغضخ حاجات الشاس فطيخت الحخؼ كالرشاعات كالتجار كالعساؿ ، نطسا عجيجة مشيا تقديع العسل كفقًا 

فكمسا ضيخت حاجات ججيجة كمسا تشػعت حاجات الشاس كضيخت الحاجة إلى إحجاث تغضخات سخيعة ىحا 

األمخ دعا أفبلشػف إلى تجاكز ىحه السجتسعات إلى العالع السثالي لضؤسذ السجيشة الفاضمة التي ال 

 ة نطخه.يجركيا التغضخ حدب كجي

كسا فدخ العالع ىػبخت سبشدخ التغضخ االجتساعي تفدضخًا عمسيًا حضث اعتقج أف السجتسع يتصػر مغ      

مجتسع بديط بتخكضبتو ككضائفو إلى مجتسع معقج كمتذعب ، كقج اعتسج سبشدخ في تفدضخاتو عمى أراء 

 (1)تذالد داركف التي عبخ عشيا في كتابو ) أصػؿ األنػاع ( . 

ف يبلحظ مسا سبق أف السفكخيغ متفقػف في الشطخة العامة لساـية التغضخ االجتساعي الحي ىػ كل إذ     

تغضخ يصخأ عمى البشاء االجتساعي كالػضائف كالؿيع كاألدكار كيذسل كافة جػانب الحياة االجتساعية 

يكػف سمبيا أي تخمفًا ، كاالقترادية كالثقاؼية كالدياسية ، كقج يكػف ىحا التغضخ ايجابيا أي تقجمًا ، كقج 

أي ليذ ىشاؾ اتجاه محجد لمتغضخ كسا يحتػى السجتسع عمى عسميات اجتساعية تحاكؿ أف تجعع البشاء 

كالحفان عميو مغ خبلؿ عسمية التشذئة االجتساعية ، كبعس مغ ىحه العسميات تحاكؿ تغضضخًا بذكل البشاء 

 االجتساعي مغ أجل مدتقبل أفزل .

ـ ( عمى نيج أفبلشػف فقج اتجو إلى تػضيح العسميات التي أصابت 322-384كسار ) أرسصػ      

السجتسعات الرغضخة كحػلتيا إلى مجتسعات أكثخ تعقضجًا ، كقج لفت أرسصػ إلى عشرخ ىاـ في دراسات 

التغضخ كىػ االنتقاؿ مغ البديط إلى السخكب كمغ الستجانذ إلى البلمتجانذ ، كىكحا تتحػؿ السجتسعات 

يج ، كتفرح نطخية ابغ خمجكف في شؤكف العسخاف عغ كعي مبكخ بقػانضغ التغضخ االجتساعي في ببطء شج

يطيخ لمػجػد شفبل ثع شابًا ككيبل ،  (2)العسخاف البذخي ، فالسجتسع عشج ابغ خمجكف أشبو بالكائغ الحي 

                                                             
1
 . 79، ص 7000، طرابلس : الجامعة المفتوحة ، محجوب الفاندى ،التؽٌر االجتماعً -

2
 .05-02أحمد زابد ،اعتماد عالم ، التؽٌر االجتماعً ، مرجع سابك ، ص ص  -
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فابغ خمجكف كفي اآلخخ يرضبو اليـخ ؼيفشى كيدكؿ فالعسخاف في رأيو لو عسخ محدػس كأعسار البذخ 

 أدرؾ أف التغضخ االجتساعي ال يدضخ عمى كتضخة كاحجة بل لو أشكاؿ ، كقج حجدىا في شكمضغ ىسا :

 السبايشة بالجسمة كالتي تعشى التغضخ التجريجي ، كىحا يحجث في العسخاف كمو أك جدء مغ أجدائو. -1

 ( 1) التبجؿ بالجسمة ، كالحي يعشى التغضخ الجحري . -2

أف التغضخ االجتساعي بمغ االىتساـ بو في عرخ التشػيخ األكربي ، كتعج ركح ىحا كمغ ىشا نقػؿ       

العرخ شاىجة عمى تغضخ كاضح في بشاء السجتسع الدياسي ، فقج أىتع فبلسفة التشػيخ بالستغضخات التي 

ترػرات حجث عمى الحياة االجتساعية مشح نذأتيا ، كحتى ؾياـ الجكلة السجنية الحجيثة ، كبالخغع مغ أف ال

التي قجميا فبلسفة عرخ التشػيخ قج اعتسجت عمى نطخيات افتخاضية إال أنيا عكدت اىتساما كبضخًا 

بالتغضخ االجتساعي ، فيػ في نطخ فبلسفة التشػيخ تغضخ تقجمي ، كفي ضؤ ذلظ أكج تػماس ) ىػبخ 

، كبشفذ الصخيقة ـ ( عمى انتقاؿ السجتسع مغ حالة الفػضى إلى حالة يدػد فضيا الشطاـ 1585-1679

 ( عمى تصػر الشطاـ القانػني في السجتسعات البذخية .1704  - 1632أكج )جػف لػؾ 

ـ ( فقج ركد عمى نسػ الخكح الجسعية األخبلؾية فشجج بعس السجتسعات 1778 – 1712أما ) ركسػ 

بلقي متسثل سيصخت عمضيا فئة مغ األفخاد ، كضيخت فضيا أشكاؿ البلمداكاة مسا يدتجعي ؾياـ نطاـ أخ

 في الجكلة لكي تحسي حقػؽ أفخادىا .

إذف التغضخ االجتساعي يعشى االختبلؼ ما بضغ الحالة القجيسة كالحالة الججيجة ، كحضشسا تزاؼ كمسة      

االجتساعي ، كالتي تعشي السجتسع يربح التغضخ االجتساعي الحي يحجث داخل السجتسع أك التحػؿ أك 

ب السجتسع مقبػاًل ، كىشاؾ تغضخات عجيجة في السجتسع في جانبي الثقافة التبجؿ الحي يصخأ عمى جػان

السادية كالفكخية ، كىشاؾ اختبلؼ في أنساط العبلقات بضغ األفخاد كالجساعات كاختبلؼ في الػضائف 

                                                             
1
 .06المرجع السابك ، ص  -
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كاألدكار االجتساعية كفي األنطسة كالؿيع كالعادات كسا أف ىشاؾ اختبلفا في األدكات التي يدتخجميا 

 (1)سع مغ حضغ إلى هخخ ، كفي أسالضب تػضيفيا كل ذلظ يعتبخ تغضخا في السجتسع .السجت

 مفيػم التغيخ االجتساعي : 

ىشاؾ عجة تعخيفات لمتغضخ االجتساعي نحكخ مشيا بعس التعخيفات التي تتساشي مع ىحه الػرقة      

 البحثية : 

غ حالو : تحػؿ .كغضخه : حػلو كبجلو كسا جاء في لداف العخب " تغضخ الذئ ع عخف التغيخ لغة :    

 .(2)كأنو جعمو غضخ ما كاف 

" ذلظ بأف ي لع يكغ مغضخًا نعسة أنعسيا عمى قػـ حتى يغضخكا ما بأنفديع كأف  وفي التشديل العديد     

 (3)ي سسيع عميع " 

االجتساعي أي " التغضخ الحي يحجث في التشطيع  وقج أشار عاشف غيث أن التغيخ االجتساعي ىػ     

، كقج رأى أف التغضخات االجتساعية تأتي  (4)في بشاء السجتسع ككضائف ىحا البشاء الستعجد كالسختمف " 

 عمى عجة أشكاؿ مشيا : 

 التغيخ في الكيع االجتساعية : -1

 (5)تمظ الؿيع التي تؤثخ بصخيقة مباشخة في السزسػف االجتساعي كالتفاعل االجتساعي .        

 البشاء االجتساعي : التغيخ في  -2

 .في السخاكد كاألدكار االجتساعية أي في البشاءات السحجدة مثل صػر التشطيع كمزسػف األدكار أي     

 

 
                                                             

1
 08دمحم الدلسً ، التؽٌر االجتماعً بٌن النظرٌة والتطبٌك ، مرجع سابك ، ص  -

 .02، ص 7070نظرٌاته ، مصر: مكتبة الحكمة ، أمباركة الذبب ، مبادئ التؽٌر االجتماعً و2 - 
3
 .57، اآلٌة رلم  لسورة األنفا -

4
 08دمحم الدلسً ، التؽٌر االجتماعً بٌن النظرٌة والتطبٌك ، مرجع سابك ، ص  -

5
 .08، ص0996،  7دمحم ؼٌث ، التؽٌر االجتماعً والتخطٌط ، الماهرة : دار المعارؾ ، ط -
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 التغيخ في مخاكد األشخاص : -3

يحجث ذلظ بحكع التقجـ في الدغ أك نتيجة السػت ، كمغ السيع أف تجرؾ األىسية الجائسة التي تكػف      

ف مخاكد اجتساعية معضشة بحكع مخاكدىع يدتصيعػف التأثضخ عمى مجخيات لؤلشخاص الحيغ يذغمػ 

 (1)األحجاث االجتساعية .

 التغيخ في قجرات أو اتجاىات األشخاص : -4

قج ال يؤدي التغضخ في قجرات األشخاص كاتجاىاتيع إلى تغضخ في السبادئ ، كلكشو قج     يكػف سببًا    

ىػ إما تغضخات في الجػانب البشائية أك شبو البشائية ، كقج يكػف مباشخًا فضيا ، إذف التغضخ االجتساعي 

 كيؽيا أك كسيا . 

كسا يعَخؼ التغضخ االجتساعي بأنو " العسمية التي تحجث مغ خبلليا تغضخات جػىخية في البشاء      

ؿ فتخة االجتساعي ،كالسياـ الخاصة باألجيدة االجتساعية مغ الشاحية السػرفػلػجية أك الفديػلػجية خبل

 (2)زمشية محجده. 

معضغ  ات االجتساعية في كضع اجتساعيكيعخؼ الفانجى التغضخ االجتساعي بأنو " نسط العبلق       

عغ تغضخ في أف التغضخ االجتساعي عبارة يطيخ عميو التغضخ خبلؿ فتخة محجدة ، كبحلظ فإنو يسكغ القػؿ 

 (3)الػضع الدابق "  بشاء الشدق االجتساعي أي التغضخ إلى حالة تختمف عغ

" ضاىخة أساسية تتسضد بيا الحياة االجتساعية ، كصفة مغ  كسا يعخف التغيخ االجتساعي بأنو     

صفات السجتسع التي ال تخزع إلرادة معضشة ، كيحجث نتيجة لعػامل عجيجة كمتشػعة ، كيذضخ إلى كل 

في كل معػقات الحياة االجتساعية بسا التحػالت التي تحجث في السجتسع دكف تحجيج التجاىاتيا  كيؤثخ 

 (4)فضيا مغ نطع كعبلقات كال يحجث بصخيقة كاحجة ، كيتأثخ بكل السجاالت كيؤثخ فضيا " 

                                                             
1
 .02-09-07، ص ص ص  0998ٌر االجتماعً ، اإلسكندرٌة : المكتب الجامعً الحدٌث ،عبدالهادي الجوهري ، التؽ-

2
 .70، ص 7000سلٌمان الدلٌمً ، التؽٌر االجتماعً والتحدٌث فً المجتمع العربً اللٌبً ، طرابلس : تؤله للنشر والتوزٌع ، -

3
 .29، ص   0997ورات جامعة عمر المختار ، محجوب الفاندى ، مبادئ علم االجتماع والمجتمع الرٌفً ، لٌبٌا : منش -

4
 .29-77، ص ص  7002الدسولً لبراهٌم ، التؽٌر االجتماعً والوعً الطبمً "تحلٌل نظري "، اإلسكندرٌة :دار الوفاء للنشر والتوزٌع ،-
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كمغ خبلؿ ىحه التعخيفات نرل إلى تعخي  شامل لمتغضخ االجتساعي في ىحه الػرقة البحثية بأنو يذضخ  

ا يتزسشو ىحا البشاء مغ ضػاىخ كعبلقات اجتساعية إلى كل التغضخات التي تحجث في البشاء االجتساعي بس

 ككافة األشياء األخخى السختبصة بو دكف أف يكػف لو اتجاه محجد يسضده عسا كاف كعسا سيكػف .

 عػامل التغيخ االجتساعي :

 لمتغضخ االجتساعي عجة عػامل نحكخ مشيا عمى سبضل السثاؿ ال الحرخ :

ع األسخة ، كعجد الدكاف لسشصقة معضشة ، ككحلظ التخكضبة الدكانية ، الحي يشجرج تحتو حجالعامل الدكاني :  -1

 كالشسػ الدكاني بسختمف أنػاعو ، كالحي يذسل عجد السػالضج كالػؼيات كاليجخة .

فإف أي زيادة أك نقز في معجالت السػالضج كالػؼيات تدبب تغضخًا في الحياة االجتساعية لمدكاف أي    

في عجد الحكػر كاإلناث ، كلكغ نبلحظ في بعس السجتسعات يتفاكت فضيا  أف السجتسع يكػف متداكياً 

ىحا التػزيع فشجج عجد الحكػر أقل مغ عجد اإلناث ، كىحا التفاكت لو تأثضخاتو في التغضخ االجتساعي الحي 

يحجث بالسجتسع بذكل عاـ ، كذلظ نتيجة الحخكب القائسة في ذلظ السجتسع ، كانتذار األكبئة فيع 

ػف خصخ االنقخاض ، كىحه السذكمة ليذ سببيا العالع ، ك نسا الدبب الخئيدي ىي الديادة الدكانية يػاجي

 (1)فيي مغ أكثخ السذاكل االجتساعية في العالع السعاصخ. 

التغضخ التكشػلػجي لو أثاره الػاسعة في تحجيج شكل ككضيفة السجتسع سػاء مغ العامل التكشػلػجي : -2

أك االجتساعية أك الدكانية فسثبًل نجج أف لكل اختخاع عمسي أثارًا اجتساعية في مضجاف الشػاحي االقترادية 

الحياة االجتساعية ، كفي سمػؾ الفخد كعبلقاتو االجتساعية حضث يتغضخ مخكد الدكج أك الدكجة تبعا لتغضخ 

العامل السيع األساس االقترادي لؤلسخة كسا نجج العامل االقترادي ، كالحي ناد بو كارؿ ماركذ ىػ 

في التغضخ ، حضث رأى أف كراء كل حخكة ديشية تكسغ تغضخات اقترادية كشبق ذلظ عمى السجتسع 

                                                             
1
 .79سلٌمان الدلٌمً ، التؽٌر االجتماعً والتحدٌث فً المجتمع العربً اللٌبً ، مرجع سابك ، ص  -
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اإلسبلمي حضث حمل األكضاع االقترادية التي حجثت في كسائل اإلنتاج قبل ضيػر اإلسبلـ ، كرأى أف 

  (1)ؿ إلى التجارة . ىحه التغضخات ىي التي ضيخت في مكة السكخمة كالتحػؿ مغ حياة الخي كالتخحا

فالتجارة عخفيا العخب قبل اإلسبلـ مشح زمغ بعضج كجاء في القخاف الكخيع " رحمة الذتاء كالري  " رحمة 

الذتاء إلى اليسغ ، كرحمة الري  إلى الذاـ ، كذلظ لمتجارة كجمب الخزؽ إلى ببلدىع ، كليدت 

 ( 2)بالزخكرة أف تكػف زراعة أك صضجًا أك صشاعة . 
فالتكشػلػجيا تصبيقات عمسية ذات جحكر عمسية كمعمػماتية فيي مرجر رئيدي لمتغضخ االجتساعي ،       

 (3)ؼبعس االختخاعات التكشػلػجية مبشية عمى كجػد السعخفة العمسية . 

نجج أف كل مجتسع تختمف نطختو عغ السجتسع اآلخخ ، كليحا كانت ؾيع كمعتقجات العامل الثقافي : -3

مغ مجتسع إلى هخخ ، كلسا كانت الؿيع تتػلج مغ ثقافة السجتسع ، كنطخة أفخاده لصبيعة الحياة تختمف 

الحياة التي يعيذػنيا تختمف كانت الؿيع االجتساعية عامبًل مغ عػامل التغضخ االجتساعي ، كيؤدي 

تسع ، مسا االنتذار الثقافي عغ شخيق تقجيع كسائل االتراؿ إلى كثضخ مغ التغضضخات في أفكار أفخاد السج

يشعكذ عمى البشاء االجتساعي في ذاتو في انتذار فكخة الحخية كالجيسقخاشية في مجتسعات كثضخة تداعج 

  (4)عمى إيجاد تعبضخ في حياة السجتسعات كنطسيا . 
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 مطاىخ التغيخ االجتساعي :

 ضاىخة العػلسة وما رافقيا مغ ثػرة معمػماتية :-1

،  (1)تغضخًا في السػاقف كاالتجاىات كالؿيع االجتساعية عشج أبشاء السجتسع إف ضاىخة العػلسة أحجثت      

كقج جعمت العالع أكثخ انجماجًا ، كساىست في انتقاؿ السفاـيع كالقشاعات ؼيسا بضغ الثقافات ، كىي التي 

 نقمت العالع مغ مخحمة الحجاثة إلى مخحمة ما بعج الحجاثة ، كبالتالي دخػلو إلى عرخ العػلسة .

ثػرة التغضخ كاف ليا دكر في تغضخ الثقافة السػركثة لمسجتسعات ، كأف الثػرة السعمػماتية قج أثخت في       

حياة األفخاد ، كىحا ما أكجه عػيجات " لقج تختب عمى ىحه الثػرة السعمػماتية حجكث تغضخ اجتساعي 

تاح اإلعبلمي الثقافي بفزل كسائل متدارع في الؿيع كالسعايضخ كالسؤسدات كالعبلقات االجتساعية كاالنف

حضث نجج أف األسخة العخبية تقف حائخة بضغ السحافطة عمى الثقافة السػركثة كبضغ  (2)األعبلـ الدخيعة 

الثقافة الغخبية الشاجسة عغ العػلسة كالسعمػماتية التي غدت العالع بأسخه ، حضث ال مجاؿ لمذظ أف أي 

بحكع تاريخو االجتساعي ، كالحي ال يسكغ أف يتكخر فيي أشبو مجتسع إنداني لو خرػصياتو الثقاؼية 

بالبرسة الثقاؼية السشفخدة ، كسا أف أي مجتسع لو خرػصضتو السسضدة مثل السجتسع العخبي إال أف 

العػلسة تصسح إلى صياغة ثقافة كػنية شاممة تغصي مختمف جػانب الشذاط اإلنداني ، كتكػف ما يدسى 

كػنية ، كالتي تخكد عمى حخية الدياسة التعجدية الفكخية كاحتخاـ حقػؽ اإلنداف كتقبل بالقػاعج األخبلؾية ال

اآلخخ، فػسائل األعبلـ تعسل عمى زيادة التفاعل الثقافي عمى السدتػى العالسي إال أف الجكؿ التي تسمظ 

ج تحسل في بعس التكشػلػجية  تسمظ القجرة عمى بث كنذخ الخسائل اإلعبلمية الثقاؼية بكل ما فضيا ، كق

 األحياف غدكًا ثقاؼيًا ييجد خرػصية ىحه السجتسعات .
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 معػقات التغيخ االجتساعي :

ىشاؾ العجيج مغ السعػقات تقف أماـ التغضخ االجتساعي ، كتطيخ بػضػح في السجتسعات الشامية      

 أكثخ مغ السجتسعات الستقجمة ، كأىع ىحه السعػقات ما يمي :

 الجتساعية : أواًل / السعػقات ا

 ىشاؾ معػقات اجتساعية متسثمة في األتي :

 الثقافة التقميجية في السجتسع :-1

يختبط التغضخ االجتساعي إلى حج كبضخ بثقافة السجتسع الدائجة ؼيو ، فالثقافة التقمضجية الدائجة عمى      

ادات كالتقالضج التي تسضل العادات كالتقالضج بػجو عاـ ال تداعج عمى حجكث التغضخ االجتساعي بيدخ فالع

إلى الثبات تقاكـ التغضخ ، ككل تججيج سػاء كاف ماديًا أـ معشػيًا ، ككمسا سادت ىحه الثقافة كانتذخت 

 كانت مقاكمتيا أقػى .

التي تتبشى فمدفة تقجيذ القجيع تؤدي إلى مقاكمة كل ما ىػ ججيج ، كتدػد ىحه  ةفاأليجكلػجي     

الدغ الحيغ عاشػا أكضاعًا تختمف عغ األكضاع التي نعيذيا نحغ اآلف ، السعتقجات خاصة عشج كبار 

مسا يؤدي إلى الجيل بالججيج ، كتطيخ السقاكمة بذكل كبضخ حضشسا يتعمق التغضخ بالؿيع كالعادات كالتقالضج 

ة الستعارؼ عمضيا كسا أف السحافطة عمى البشاء األسخي الستعمق باألسخ السستجة مغ شأنو أف يعضق عسمي

 التغضخ االجتساعي بعكذ بشاء األسخة الشػاة . 

 البشاء االجتساعي :-2

" ىػ البشاء الصبقي ، ك ذا كاف ىشاؾ نػع مغ التساسظ يكػف معيقًا لمبشاء االجتساعي ؛ كالتغضخ      

 االجتساعي فإنو قائع عمى السػاىب كالسيارات السكتدبة .
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 السيل عمى السحافطة عمى االمتيازات :-3

في بجاية الثػرة الرشاعية قاكـ العساؿ اإلصبلحات التي حاكؿ اإلصبلحضػف إدخاليا في اإلنتاج ، كمغ   

 (1)أمثمتيا في العرخ الحجيث ) مقاكمة الكسبضػتخ في السكتب ( " 

 العدلة االجتساعية : -4

غخافي الحي تعير السجتسعات اإلندانية في عدلة عغ بؿية السجتسعات األخخى نتيجة السػقع الج     

تحتمو ، أك القضػد التي يفخضيا أبشاء السجتسع عشج تعامميع مع بعس أبشاء السجتسع الػاحج ، كقج تكػف 

 عدلة مفخكضة عمى السجتسع كاالستعسار مثبل .

 عجم التكامل والتجانذ في تخكيبة السجتسع : -5

السرالح الستزاربة ، كقج  أي مجتسع مغ السجتسعات يتكػف مغ أعجاد كبضخة مغ اليػاة كأصحاب     

يزع السجتسع أيزا مجسػعة عشرخية تشتسي إلى شائفة معضشة ، مسا يؤدي إلى انقداـ السجتسع برجد 

 قزايا اإلصبلح كالتغضخ .

 تساسظ الجساعة : -6

في السشاشق الخيؽية يتسدظ الشاس بفكخة مثالية تشعكذ عمى إحداسيع بااللتداـ الستبادؿ داخل إشار      

 خة كالجساعة ، كتفزضميع في االنتساء لمجساعة الرغضخة .األس

 ثانيًا / السعػقات االقترادية :

 ىشاؾ معػقات اقترادية متسثمة في األتي :

 ركػد حخكة االختخاعات كاالكتذافات العمسية :-1

 كىػ نتيجة انعجاـ ركح االبتكار كالتججيج ، كتعػد إلى عػامل أخخى مشيا : انخفاض السدتػى      

التعميسي ، كانخفاض السدتػى االجتساعي ، كعجـ كجػد الحاجة السمحة لبلختخاع فيشاؾ مجتسعات في 

                                                             
1
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أمذ الحاجة إلى اكتذاؼ ثخكاتيا مغ معادف كبتخكؿ ؛ إال أف نقز السدتػى التكشػلػجي يحػؿ دكف 

 االنتفاع بيحه الثخكات الصبيعية ، فاالختخاعات تعتسج عمى ثبلثة أشياء كىع :

 الفعمية .         ب. الحاجة لبلختخاع .           ج. السعخفة القائسة . القجرة . أ

 التكمفة السالية :-2

يخغب أبشاء السجتسع في امتبلؾ السختخعات التكشػلػجية إال أف ارتفاع تكمفتيا السالية تحػؿ دكف      

 تحقضق ذلظ ليع .

 محجودية السرادر االقترادية :-3

ادية لجى أبشاء السجتسع مغ شانو أف يعضق عسميات التغضخ االجتساعي ، كقج نقز السػارد االقتر     

 كصف ج.البختضشى االقتراد الستخمف بثبلث خرائز :

 أنو اقتراد تقمضجي ، كيدػد ؼيو نسط بجائية اإلنتاج . . أ

 يترف االقتراد السجني ؼيو بزعف اإلنتاج  . ب

ـ عمى خجمة مرالحيا الخاصة بالجرجة األكلى ج. يتسضد باقتراد الذخكات الستعجدة الجشديات التي تقػ 

 1، كيؤدي بالتالي إلى نقز السػارد االقترادية ، ك لى محجكدية عسمية التغضخ ك عاقتو.

 ثالثًا / السعػقات االيكػلػجية : 

البضئة الصبيعية ليا تأثضخ عمى السجتسعات سػاء أكاف ذلظ ايجابيا أك سمبيا ، فالبضئة الصبيعية مغ      

خ كسيػؿ كجباؿ كىزاب كأنيار تؤثخ في تكػيغ حزارة السجتسع ، فشقز السػارد الصبيعية يعضق مشا

عسمية التغضخ االجتساعي كبشاء حزارة كبضخة فالعدلة الصبيعية التي يعيذيا السجتسع نتيجة إحاشتيا 

 سع األخخ .بالرحخاء أك بسشصقة جبمية مغ شأنيا إعاقة اتراؿ أبشاء السجتسع بغضخه مغ أبشاء السجت
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 العػلسة :

ما مغ ضاىخة اختمفت حػليا اآلراء كتزاربت حػليا السفاـيع كتبايشت الخؤى عمضيا مثل ضاىخة      

العػلسة ، فقج تعجدت أراء السفكخيغ حػؿ ماىضتيا كتفدضخىا ، كتقجيخ أبعادىا كتقضيع انعكاسيا عمى 

إلى اعتبارىا فخضية لع يتع إثباتيا ، كبأنيا السدتػى الجكلي كاإلقميسي كالػششي بل كذىب البعس مشيع 

ضاىخة غضخ مكتسمة السبلمح ، كذلظ رغع أف أغمبيع يػافقػف عمى اعتبارىا حخكة تاريخية كضاىخة قجيسة 

كمدتسخة ، كقج اجتسعت العجيج مغ اآلراء عمى أف جحكر مخحمة تكػيغ ما عخؼ ؼيسا بعج بسرصمح 

خاعشة القجماء سػاء في رحبلتيع إلى ببلد الرػماؿ أك ببلد الذاـ العػلسة ، كالتي تخجع إلى فتػحات الف

أك في غدكىع لمسجيػؿ البعضج كسا تجؿ عميو أثارىع في األمخيكتضغ ككصػليع إلضيا مثل غضخىع بآالؼ 

 (1)الدشضغ . 

نب ىحا كقج كانت السحاكالت القجيسة نحػ العػلسة محاكالت فخدية ديكتاتػرية ، كالتي كانت مغ جا     

قادة العالع البارزيغ في الساضي كمشيع االسكشجر األكبخ في غدك العالع ، كال تختمف السحاكالت الحالية 

في مزسػنيا عغ السحاكالت الدابقة التي تقػـ بيا " يل جضتذ" في الفتخة الحالية إال أف ىحه السحاكالت 

فة إلى السرالح االقترادية ، كتعػد كانت فاشمة بدبب اختبلؼ الجيغ كالثقافة كالمغة كالدياسة باإلضا

األكؿ لمسارشاؿ ماؾ كػىاف " حخب  1970بجايات استخجاـ مرصمح العػلسة إلى كتابضغ صجرا عاـ 

كسبلـ في القخية الكػنية " كالثاني " أمخيكا كالعرخ االلكتخكني" ، كال يسكغ فرل العػلسة عغ التصػرات 

ة كالتكشػلػجية التي عخفيا الغخب مشح القخف الثامغ عذخ مع ما الفكخية كالدياسية كاالقترادية كاالجتساعي

خمفتو تمظ التصػرات مغ تخاكسات في كل السجاالت ، تمظ التخاكسات التي تزاعفت برػرة كبضخة في 

الشرف الثاني مغ القخف العذخيغ ، بل أف العقج األخضخ مشو قج أخجنا إلى عالع لع تتزح معالسو بعج ، 

 ضغ أف ىشاؾ أربع عسميات رئيدية مغ العػلسة كىي :كيخى بعس الباحث
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كالتبادؿ  -ك انتذار عػلسة اإلنتاج  -كاالبتكار التقشي التكشػلػجي  -السشافدة بضغ القػى العطسى      

 كالتحجيث .

كيخى البعس اآلخخ أف العػلسة نطاـ أك ندق ذك أبعاد تتجاكز دائخة االقتراد ، كأنيا نطاـ عالسي      

 لساؿ كالتدػيق كالسبادالت كاالتراؿ ، كسا يذسل مجاؿ الدياسة كالفكخ كااليجكلػجيا . يذسل ا

كسا تعشي العػلسة في رأى هخخيغ تجاخل كانجماج االقتراد كالدياسة كاالجتساع كالثقافة كالدمػؾ كاألمػاؿ 

ا كخرػصيات كاألسػاؽ كالقػى العاممة كالتقشية ضسغ إشار عالسي ال يعتخؼ بديادة الجكلة كحجكدى

السجتسعات اإلندانية كىػيتيا الثقاؼية ، كتؤكج ترػرات أخخى أف القرج مغ العػلسة تػسع الشسػذج 

األمخيكي ك فداح السجاؿ لو ليذسل العالع كمو فيى بحلظ تخادؼ األمخكة ، كيخى الجكتػر دمحم الجابخي أف 

لقصيعة مع )ما قبل(  بل يعشى االستسخار العػلسة " ىي ما بعج االستعسار ، كأف )ما بعج( ىشا ال تعشي ا

ؼيو برػرة ججيجة ، كسا نقػؿ )ما بعج الحجاثة ( ، كىي معشية بتشسية الفػارؽ كتعسيع الفقخ ، ألف قاعجتيا 

االقترادية تقػـ عمى اإلنتاج أكثخ ما يسكغ مغ الدمع كالسرشػعات كبأقل ما يسكغ مغ العساؿ عسااًل 

يبًل مغ السأجػريغ "  كىي مختبصة عزػيًا مع كسائل االتراؿ الحجيثة لشذخ عبضجا " كثضخًا مغ الخبح كقم

ثقافتيا القائسة عمى " ثقافة االحتخاؼ " ، كىي ليدت نطامًا اقتراديًا ، كحدب بل ىي إيجيػلػجيا ، 

د كنطاـ يقفد عمى الجكلة كاألمة كالػشغ ، كتعسل عمى التيسير كاالقتراد كالتفتضت كرفع الحػاجد كالحجك 

 (1)أماـ الذخكات كالسؤسدات كالذبكات الجكلية االقترادية في مياديغ الساؿ كاالقتراد كاإلعبلـ .

كىشاؾ مغ يخى أف ضيػر مخحمة العػلسة يعج تصػرًا شبيعيًا لمتاريخ اإلنداني ، فالعػلسة تدتشج إلى      

البذخية بثبلثة ثػرات حكست بذكل هفاؽ ثػرة السعمػمات كاالتراالت التي تدػد العالع حاليًا ، فمقج مخت 

 أساسي نسط التصػر البذخي كىي : 

 ثػرة اكتذاؼ الكتابة .-1

                                                             
1
 .02، ص7000دمحم الحجاجً ، ظاهرة العولمة االلتصادٌة ، دمشك : دار المكتبً ، -
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 (1)الثػرة الرشاعية في نيايات القخف التاسع عذخ كبجاية القخف العذخيغ .-2

 ثػرة السعمػمات في نياية القخف العذخيغ كبجاية القخف الحادي كالعذخيغ .-3

ت قج ارتبصت بييكل مغ العبلقات الجكلية يتسضد دائسا بييسشة كسيادة فكل ثػرة مغ تمظ الثػرا      

الصخؼ الحي لجيو قجرة أكبخ في التعامل مع تمظ الثػرة عمى حداب األشخاؼ األخخى ، فالثػرة الرشاعية 

جعمت مغ غخب أكركبا خاصة انجمتخا مخكدًا مييسشًا كمديصخًا عمى كثضخ مغ السشاشق في العالع ، ألنيا 

أكثخ الجكؿ قجرة عمى التعامل مع تمظ الثػرة كتدخضخىا لحداب قػتيا كبشفذ السشصق تربح  كانت

الػاليات الستحجة األمخيكية ىي القصب السييسغ عمى العالع حاليًا في ضل ثػرة السعمػمات كما يعبخ عشيا 

 بالعػلسة .

 أىجاف العػلسة : 

 لمعػلسة عجة أىجاؼ تدعى إلضيا : 

 العالسية نحػ تحخيخ أسػاؽ التجارة كرأس الساؿ . تقخيب االتجاىات-1

 التػسع عمى مجى العالع في إنذاء فخص لمشسػ االقترادي عمى السدتػى العالسي .-2

 زيادة حجع التجارة العالسية مسا يؤدي إلى االنتعاش االقترادي العالسي .-3

 زيادة اإلنتاج السحمي كالعالسي .-4

 حػؿ العالع ىػ االستخجاـ األمثل لمعاممة . التدخيع في دكراف رأس الساؿ -5

حل السذكبلت اإلندانية السذتخكة التي ال يسكغ حميا مغ مشطػر الديادة الػششية السصمقة لمجكلة التي -6

يقػـ عمضيا الشطاـ الجكلي القائع حتى الضػـ ، مثل انتذار أسمحة الجمار الذامل ، كالتيجيجات الشػكية ، 

كبئة كاألمخاض السعجية ، كانتقاؿ األيجي العاممة بكثافة مغ مشصقة إلى مشصقة هخخي كالبضئية ، كتصػر األ

 ، كانتذار الجخيسة كالسخجرات كغضخىا ، كلكغ السعارضضغ لمعػلسة يخكف أف أىجاؼ العػلسة كأثارىا ىي : 

                                                             
1
 .06المرجع السابك ، ص-
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الذخكات  الييسشة عمى اقتراد العالع مغ قبل الػاليات الستحجة األمخيكية مغ خبلؿ الدعي لديصخة-1

 األمخيكية الكبخى عمى اقتراد الجكلة .

التحكع في مخكد القخار الدياسي كصشاعتو في دكؿ العالع لخجمة السرالح األمخيكية ، كما يدسى -2

 باألمغ القػمي األمخيكي عمى حداب مرالح الذعػب كثخكاتيا الػششية كالقػمية .

 إلغاء الشديج الحزاري كاالجتساعي لمذعػب .-3

 ضخ اليػيات القػمية كالثقاؼية لمذعػب .تجم-4

 فخض الديصخة الدياسية كاالقترادية كالثقاؼية كالفكخية عمى الذعػب بقرج استغبلليا كنيب ثخكاتيا .-6

 (1)القزاء عمى اليػية الثقاؼية كالقػمية ، كعمى تخاث األمع كالذعػب الفكخية كالحزارية .-7

لسة عغ التصػرات الفكخية كالدياسية كاالقترادية كاالجتساعية يسكغ فرل العػ  إذف مسا سبق نجج أنو ال

 كالتكشػلػجية التي عخفيا العالع .

 (2)مؤشخات دالة عمى العػلسة اجتساعيًا: 

 لمعػلسة االجتساعية مؤشخات فعمية دالة عمضيا متسثمة في األتي : 

 .الػسصى كاقتخابيا مغ حافة الفقخ مغ أبخز سضئات العػلسة اجتساعيًا االتجاه نحػ القزاء عمى الصبقة-1

 سعى دعاة المضبخالية الججيجة نحػ سمب مكاسب مادية كاجتساعية .-2

زيادة حجة الرخاعات العخؾية كنذاط زائج لمحخكات االجتساعية الجاعية لبلنفراؿ أك التحػؿ نحػ -3

 الضػمية ألفخاد السجتسع .الجيسقخاشية أك لمػقػؼ حائبًل دكف ـيسشة الثقافة الغخبية عمى أسمػب الحياة 

تفاقع السذكبلت االجتساعية كالفقخ كالسخض كازدياد عجد الفئات االجتساعية التي تقع تحت ىامر -4

 (3)الفقخ رغع الػىع الكاذب بتحقضق الخفاـية االجتساعية لمذعػب في ضل العػلسة .

                                                             
1
 . 09رجع سابك ، ص دمحم الحجاجً ، ظاهرة العولمة االلتصادٌة ،م -

2
 .772ص  779أحمد زابد ، اعتماد عالم ، التؽٌر االجتماعً ، مرجع سابك ، ص -

3
 .775، ص  7006أحمد زابد ، التؽٌر االجتماعً ، الماهرة : مكتبة االنجلو المصرٌة ، -



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

316 

ة ؼيسا بعج االمبخيالية أك أنيا كمغ خبلؿ ما تع سخده نرل إلى أف العػلسة ىي الخأسسالية العالسي     

الخأسسالية الكػكبية ، كتذضخ العػلسة كعسمية إلى التغضخ الكيفي في االقتراد العالسي بحضث يربح 

 االقتراد الػششي جدء مغ مشطػمة االقتراد العالسي .

 العالقة بيغ التغيخ االجتساعي والعػلسة :

افي لشسػذج غخبي متصػر خخج بتجخبتو عغ حجكد  العػلسة ىي كسا ذكخنا سابقًا نسط سياسي ثق     

 العػلسة اآلخخ تيجؼ لتحقضق أىجاؼ كغايات فخضيا التصػر السعاصخ .  

بسعشى أف العػلسة ىي ضاىخة قادمة مغ الغخب مغ مجتسعات متقجمة حزاريا كمتجية إلى      

السجاالت السختمفة حتى يكػف  مجتسعات نامية كالتعامل معيا بشجاح يتصمب بشاء الحات كاالرتقاء بيا في

التعامل معيا إيجابيًا ، كىي تتخح شابعًا عالسيًا بالخغع ما ليا كما عمضيا ، فالعالع سػؽ كاحج يخزع 

لسعايضخ كسياسات مػحجة تزعيا مؤسدات العػلسة االقترادية ، كلعمو مغ السيع التأكضج عمى أنو رغع 

اقتراديًا أساسيًا فإف العامل التكشػلػجي كاف العامل تػفخ شبو إجساع أنيا تحسل في جػىخىا بعجًا 

األساسي في تكػيغ ضاىخة العػلسة كاتداعيا ، كتسثل تكشػلػجيا االتراؿ قسة التصػيع األيجلػجي لآللة 

حضث تحسل لشا كسائل االتراؿ الحجيثة إيجيػلػجيا  ججيجة تخكج لسذاريع فكخية كؾيع حجيثة كشخؽ تفكضخ 

صػر الفكخي كالتاريخي لمغخب ، كالتي يتشاقس في ؾيستو كأكلػياتو مع الكثضخ مغ الؿيع كمعيذة مشاسبة لمت

 كاألعخاؼ كاألشخ الفكخية لمذعػب كاألمع األخخى .

فالفزاء السفتػح كالتقشية الخقسية كشبكات االنتخنضت تسثل مجخبًل رحب لشذخ األفكار كالؿيع كفخض 

خخى كدفعيا لبلقتجاء بالشسػذج الغخبي مديمة بحلظ معصيات العػلسة لمييسشة عمى الثقافات األ

الخرػصيات كمؤدية إلى تيسير الثقافات األخخى ، كمغ ىحا السشصمق تذكل كسائل التكشػلػجية 

الحجيثة قػة الجفع لمتخكيح كاألفكار كالعشاصخ الثقاؼية التي تذكل مقػمات العػلسة ، كيشادي السفكخكف في 

رػص لمتأكضج عمى أف العػلسة لع تعج خصخًا سضيجد االقتراد كالدياسة بل العالع الثالث عمى كجو الخ
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أصبحت العػلسة أداة لسدح اليػية ك لغاء التسايد الثقافي في ضل األعخاؼ بأف ما تصخحو العػلسة مغ 

أفكار كمشتجات ثقاؼية يمقى القبػؿ مغ فئة الذباب الصامحة إلى تغضخ كاقعيا االجتساعي حضث تخى في 

ذج الثقافي العػلسي إشارًا لمتسخد عمى قضػد السجتسع كأسالضبو كشخيقًا لسحاكاة مجتسع الرفػة الشسػ 

 )العخب( حضث تشجح الذعػب السغمػبة إلى تقمضج الذعػب السدتقخة كالتذبو بيا . 

كمغ خبلؿ ما عخضشا في الدصػر الدابقة يسكغ القػؿ أف ىشاؾ عبلقة بضغ التغضخ االجتساعي      

ة فقج أصبح التدارع نحػ الثقافة االستيبلكية أداة فاعمة إللغاء الثقافة التقمضجية كصخؼ اإلنداف كالعػلس

عغ قزاياه كالتأثضخ في قشاعاتو بيجؼ إخزاعو لمثقافة الججيجة التي تيجؼ إلى تكػيغ اإلنداف العالسي 

 الستػافق مع متصمبات عرخ العػلسة .

يتفق الجسيع أف العػلسة ال تتػارى خمف الحػاضخ اإلقميسية  فالتغضخ ناتج عغ العػلسة حضث أنو     

كالدياسة كيدتحضل إيقافيا ، كتشتذخ في اتجاىات متعجدة لتختخؽ الحجكد الػششية فيي تسارس دكرىا عمى 

السدتػى الستذبث بالسجركات كالسعتقجات كاألفكار كبالتالي تػجو سمػؾ الفخد لضتأقمع مع متصمبات العػلسة 

 ث التغضخ السصمػب ، كالشاتج عغ مؤثخات العػلسة يجب اآلخح في االعتبار ما يمي :، كإلحجا

 *الدعي لتحقضق مذاركة سياسة فاعمة في السجتسع مغ أجل إحجاث التغضخ السصمػب .

 *السذاركة في كافة السؤسدات الجكلية الفاعمة .

 *السذاركة االيجابية لمثقافة العخبية في استخجاـ التكشػلػجية .

 *اتخاذ إجخاءات كقائية عمى غخار ما قاـ بو البخلساف األكركبي .

أف العػلسة حؿيقة حتسية مذاىجة كال يسكششا تجاىميا ، حضث تذكل التقشيات ككسائل ....خالصة القػل 

االتراؿ الحجيثة لبلنجماج في مدارىا كسا أنيا تمعب دكرًا كبضخًا كحاسسًا في سباؽ السشافدة االقترادية 

كتفخض عمضشا العجيج مغ التحجيات ، كمغ أبخزىا التحجي االقترادي كالدػؽ السفتػح  –ػؿ الثقافي كالتح

، كيسثل التحجي الثقافي بعجًا ميسًا حضث فخضت العػلسة كاقعًا  ججيجًا تذكمو ، ثقافة عالسية ، كال نجاح 
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شقل الػاعي في عالع العػلسة لمعػلسة دكف تكػيغ اإلنداف الججيج كإلحجاث التغضخ السصمػب يجب عمضشا ال

كما يتخح مغ تػجضيات عالسية عامة كمداحة لمتشػع كالخرػصية كالتسضد ، كليحا فأنو ىشاؾ عبلقة 

 تػضف لمتغضخ االيجابي السصمػب . كشضجة بضشيسا ، فمػال التغضخ ما حجثت العػلسة عمى أف

 :السرادر و السخاجع

 .52سػرة األنفاؿ اآليو رقع  -1

 2000ج ، اعتساد عبلـ ، التغضخ االجتساعي ، القاىخة : مكتبة االنجمػ السرخية ،أحسج زائ-2

 .2005دمحم الجقدى ، التغضخ االجتساعي بضغ الشطخية كالتصبضق ، عساف : دار مججالكى ،-3

 .2000محجػب الفانجي ، التغضخ االجتساعي ، شخابمذ : الجامعة السفتػحة ، -4

 .2020ضخ االجتساعي كنطخياتو ، مرخ ، مكتبة الحكسة ،أمباركة الحئب ، مبادئ التغ-5

 .1996، 2دمحم غضث ، التغضخ االجتساعي كالتخصيط ، القاىخة : دار السعارؼ ،ط-6

 .1998عبج اليادي الجػىخي ، التغضخ االجتساعي ،اإلسكشجرية : السكتب الجامعي الحجيث ، -7

ابمذ : تالو لمشذخ السجتسع المضبي ، شخ سميساف الجليسي ، التغضخ االجتساعي كالتحجيث في -8

 .2001،كالتػزيع

محجػب الفانجي ، مبادئ عمع االجتساع كالسجتسع الخيفي ، لضبيا : مشذػرات جامعة عسخ السختار ،  -9

1992 

يع ، التغضخ االجتساعي كالػعي الصبقي "تحمضل نطخي" ، اإلسكشجرية : دار الػفاء -10 الجسػقي إبخـا

 .2004 لمشذخ كالتػزيع ،

عبج الخؤؼ الجخدلػي ، دراسة في عمع االجتساع اإلسبلمي ، الكػيت : دار الثقافة اإلسبلمية ، -11

 .1994، 2ط

 .1992فيسي الغدكي ، السجخل إلى عمع االجتساع ، عساف : دار الذخكؽ ، -12
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 .1971أحسج الخذاب ، التغضخ االجتساعي ، مرخ : السكتب الثقاؼية ،  -13

 .2006د ، الذباب كالؿيع في عالع متغضخ ، عساف : دار الذخكؽ لمشذخ كالتػزيع ، ماجج الديػ -14

 ،2004دمحم حساد ، العػلسة ، ب.د، دار فجخ لمشذخ كالتػزيع ،  -15

 2001دمحم الحجاجي ، ضاىخة العػلسة االقترادية ، دمذق : دار السكتبي ،  -16

 .2006تبة االنجمػ السرخية ، أحسج زائج ، التغضخ االجتساعي ، القاىخة : مك -17
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 معػقات االترال التشطيسي في السؤسدات السيشية وسبل مػاجيتيا

 حفرية عمى عثسان األشيب  /الجكتػرة                                                     

 قدع الخجمة االجتساعيةمحاضخ                

  جامعة شخابمذ/كمية اآلداب                                                    

 مقجمة :

شيج العالع تصػرات بارزة خبلؿ الدشػات االخضخة جعمت مغ دكؿ العالع تحاكؿ جاىجة التكي  مع         

 التصػرات التكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ ، اذا أصبح االتراؿ كالسعمػمة ضخكرة حتسية ألي مؤسدة ميسا كاف

نػعيا كما يحسمو االتراؿ مغ ابعاد كضيؽية في شياتو يجدجىا أعزاء السشطسة لبمػغ األىجاؼ السذتخكة ، 

كتختكد العسميات اإلدارية في السؤسدات عمى تبادؿ السعمػمات كالبيانات بضغ اإلدارة كاالقداـ السختمفة ، كلكى 

صمػبة ، فأنيا تحتاج إلى فيع العاممضغ لمتعميسات تحقق أي مؤسدة األىجاؼ التي تدعى إلى تحؿيقيا بالصخيقة الس

كاالكامخ ، كتحتاج إلى تػجيو سمػؾ العاممضغ بذكل ال يتعارض ؼيو الدمػؾ مع أىجاؼ السشطسة ،ككل ىحا يحتاج 

 إلى إدارة فاعمة لبلتراؿ التشطيسي .

ئل بضغ األفخاد الحيغ تخبصيع كباعتبار االتراؿ التشطيسي عسمية يتع مغ خبللو تبادؿ السعمػمات كالخسا       

عبلقات معضشة مغ مختمف السدتػيات، فيي جد ال يتجدأ مغ الحياة العسمية في السؤسدة ، كعشجما نخكد في 

% مغ كقتو في االتراؿ باآلخخيغ 75عسمية االتراؿ نجج أنيا تذغل جدءا كبضخا مغ كقتشا فاإلنداف  يقزي 

% في ترجيخ االتراؿ لآلخخيغ  اذا 40باؿ رسائل اآلخخيغ ك%مغ ىحه الشدبة مخررة لبلستساع كاستؿ60ك

فيػ الػسضمة التي يتع مغ خبلليا تبادؿ السعمػمات مسا يداىع في خمق كعي جساعي متساسظ كتػافق داخل البضئة 

كغ التشطيسية مغ حضث أىجافيا كمعايضخىا كاتجاىاتيا كعبلقاتيا، فيػ كسضمة إلحجاث التغضضخ في سمػؾ االفخاد ال يس

ترػر ألي تشطيع أك مؤسدة دكف كجػد شبكة مغ االتراالت تشتقل عبخىا السعمػمات، فقج تتعجد اشكاؿ ككسائل 
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االتراؿ كتتشػع في السؤسدة ، فسشيا االتراؿ الذخري، كاالتراؿ الجساىضخي ، االتراؿ التشطيسي ، كىحا 

ع اشخاؼ السشطسة ، اال أف ىحا االتراؿ قج االخضخ يذسل كل الصخؽ التي يتع مغ خبلليا إببلغ الخسائل إلى جسي

ال يحقق األثخ السصمػب مشو في كل السػاقف، كبالتالي ال يحقق األىجاؼ السخجػة مشو ، حضث أف ىشاؾ جسمة مغ 

السعػقات التي تحػؿ دكف ذلظ ، أي قرػر في نطاـ االتراالت مغ شأنو أف يعصل سضخ عسل السؤسدة في 

جاح السؤسدة السيشية سػاء كانت تعميسية أك اجتساعية  في تحقضق أىجافيا عمى تحقضق أىجافيا، حضث يتػقف ن

مجى نجاحيا في عسمية االتراالت اإلدارية ، فيي ميسة بجرجة كبضخة لتتشاكؿ السذكبلت التي تشذأ في السؤسدة ، 

ة بضغ الخؤساء ك تداعج في عسمية اتخاذ القخارات الدميسة كتداعج أيزًا عمى تكػيغ عبلقات إندانية سميس

 كالسخؤكسضغ كالعاممضغ ؼيسا بضشيع.

% مغ نذاط السشطسة كبجكف االتراالت تسػت أك تزسخ 75كقج ثبت أف االتراؿ يذكل ما يقارب        

الحخكة الجائبة لمسشطسة كتتػقف جسيع أنذصتيا ، كسا تختبط الكفاءة االنتاجية إلى حج كبضخ بسجى فعالية عسمية 

ج عمى فيع أىجاؼ العسل، كالتعاكف ؼيسا بضشيع بصخيقة بشاءة مغ أجل تحقضق تمظ االىجاؼ، االتراؿ، كىػ يداع

كمغ خبلؿ ىحا البحث تعتسج الباحثة إلى دراسة كتحمضل معػقات االتراؿ التشطيسي في السؤسدات السيشية سػاء 

 -التالية: كانت اجتساعية أك تعميسية كسبل مػاجيتيا ، كذلظ مغ خبلؿ تشاكؿ القزايا البحثية

 مفيػم االترال التشطيسي .  -1

 أنػاع االترال التشطيسي . -2

 معػقات االترال التشطيسي .  -3

 عػامل تحديغ االترال التشطيسي .  -4
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لقج رأت الباحثة قبل التصخؽ لسفيػـ  االتراؿ التشطيسي، ىػ التعخي  عمى معشى مفيػم االترال : -

خغع مغ كػف االتراؿ مػضػعا لمكثضخ مغ البحػث كالجراسات إال أف االتراؿ مغ الشاحية المغػية ،فعمى ال

السبلحظ ىػ عجـ كجػد إجساع أك اتفاؽ عمى تعخي  محجد لو مغ الشاحية المغػية أك االصصبلحية ، فقج 

تعجدت تعاري  االتراؿ بتعجد السخترضغ ،حضث يعخفو عمساء الشفذ ،عمى أنو كسضمة تأثضخ كتأثخ ، بضشسا 

 تساع ، يعخفػنو عمى أنو عسمية اجتساعية . عمساء االج

:  اتراؿ الذيء بسعشى التاـ كلع يشقصع كاتراؿ بفبلف بسعشى بمغو كانتيى إليو ، كسا فسغ الشاحية المغػية -

 (1يقاؿ :اترل بو بخبخ بسعشى عمسو .)

 ( 2اؾ. )كيقاؿ كاف عمى اتراؿ بو أي عمى عبلقة ارتباط كصمو ، كسا يخد بسعشى التراؽ تقارب كاشتخ  -

في حضغ عخفيا مختار القامػس ، بأنيا كصل الذيء بالذيء كصبًل "بسعشى "نقل السعمػمات كالسعاني  -

 ( 3كاالفكار كالسذاعخ بضغ شخز كهخخ كبضغ مجسػعة اشخاص لتحقضق ىجؼ أك غخض معضغ .)

ي تعشي في المغة الت commuisأما في المغة الفخندية كاالنجمضدية ، فقج اشتق مرصمح االتراؿ مغ الكمسة  -

أي مذتخؾ أك اشتخاؾ في الذيء فاالتراؿ عسمية  commonكفي المغة االنجمضدية  communالفخندية 

 (4تداعج الشاس عمى التساسظ مع بعزيع البعس في كحج متكاممة .)

كمغ خبلؿ ىحا فإف السجلػؿ المغػي لسرصمح االتراؿ يذضخ إلى السذاركة كالتزامغ حػؿ مػضػع أك فكخة 

 ضشة بغخض تحقضق ىجؼ ما.مع

يعتبخ االتراؿ البذخي مجاؿ متعجد السحاكر كلحا يػاجو صعػبات ال حرخ  أما مغ الشاحية االصصالحية : -

ليا في الػصػؿ إلى تعخي  شامل لسرصمح االتراؿ لتشػعو كامتجاده لسجاالت متعجدة ، لحا نجج اف لفظ 

مى دراستو، كلكل نطختو كمفيػمة ليحا السرصمح ، االتراؿ اختمفت معانيو باختبلؼ اتجاىات القائسضغ ع

 كيخجع ذلظ االختبلؼ إلى شبيعة كمضجاف تخررو ك نحكخ مشيا.
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ىػ العسمية التي تتع بيا نقل السعمػمات، كالسعاني كاالفكار داخل السشطسة مغ شخز  االترال التشطيسي: -

 (5ل االتراؿ الستعجدة .)إلى هخخ لمػصػؿ إلى تحقضق اىجافيا فيع يتفاعمػف باستخجاميع كسائ

أف االتراؿ التشطيسي ،ىػ نطاـ متجاخل يذسل االتراؿ الجاخمي كالخارجي كييتع  Danceو Zetkoويقخر -

 بالسيارات االترالية بسشطسة األعساؿ . 

ؼيزي  لبلتراؿ التشطيسي بعجًا ثالثًا ىػ االتراؿ الذخري إضافة لمبعجيغ المحيغ شخحيا  Lesikarأما  -

Zelko  كDance. 

نطاـ االتراؿ التشطيسي باعتباره ذلظ التجاخل ، كالتفاعل بضغ االنطسة  Witkin ،Stephensويعخف  -

 (6الفخعية مغ خبلؿ العسل االتراؿ الحي يخجـ أغخاض مشطسة االعساؿ .)

بأنو العسمية أك الصخيقة التي يتع عغ شخيقيا انتقاؿ السعخفة مغ شخز إلى هخخ ويعخفو كارل ىػفالنج : -

 (7يربح مذاعًا بضشيع ،كتؤدي إلى التفاىع بضغ ىحيغ الذخرضغ أك أكثخ.)حتى 

بأنو تجفق التعميسات كالتػجضيات كالقخارات مغ جية اإلدارة إلى السخؤكسضغ كتمقي البيانات  وايزا عخف -

 ( 7كالسعمػمات مشيع في صػرة تقاريخ أك محكخات أك مقتخحات أك غضخىا بيجؼ اتخاذ قخار معضغ . )

بأنو العسمية التي تيجؼ إلى تجفق البيانات كالسعمػمات في صػرة حقائق بضغ فو دمحم مشيخ حجاب : وقج عخ  -

كحجات العسل السختمف في مختمف االتجاىات بضغ ىابصِة كصاعجِة كأفؿية ، كعبخ مخاكد العسل الستعجدة 

 (8داخل الييكل التشطيسي .)

اصة بالسشطسة داخميا كخارجيا ، كىػ كسضمة تبادؿ عسمية نقل كتبادؿ السعمػمات الخ وعخف كحلظ بأنو : -

االفكار كاالتجاىات كالخغبات بضغ أعزاء التشطيع كذلظ يداعج عمى التخابط ك التساسظ ، كمغ خبللو يحقق 

 (9الخئيذ األعمى كمعاكنػه التأثضخ السصمػب في تحخيظ الجساعة نحػ اليجؼ . )

ة تبادلية لمسعمػمات كالبيانات كاالفكار عبخ كسضمة أك أكثخ مغ خبلؿ كل ىحه التعاري  يتزح لشا أنيا عسمي -

مغ كسائل االتراؿ التقمضجية  أك الخقسية الستاحة كقج يتع االتراؿ التشطيسي داخل السشطسة بضغ كافة 
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اإلدارات كاالقداـ كالػحجات اإلدارية أك بضغ مؤسدة كاألفخاد التي تكػف ذات عبلقة بالعسل التشطيسي أك 

 زسغ مجسػعة مغ العسميات مشيا جسع كتحمضل كبث السعمػمات .أكثخ كيت

كالتعخي  التالي يتزسغ كل ىحه العشاصخ االتراالت التشطيسية عسمية دائسة كمدتسخة في السشطسات سػاء  -

االنتاجية أك الخجماتية تؤثخ كيتأثخ بالعبلقات اإلندانية خبلؿ العسل في إشار انجاز كتصبضق مختمف 

 ؿ إلى تحقضق أىجاؼ السشطسة، يدتخجـ مغ خبلليا السػضف عجة كسائل كتقشيات .القخارات لمػصػ 

ال يسكغ الحجيث عغ االتراؿ دكف التعخؼ عمى مكػناتو أك عشاصخه األساسية حتى  -عشاصخ عسمية االترال:

يسكغ فيسيا كزيادة فعالضتيا ، كتتألف عسمية االتراؿ مغ ثبلث عشاصخ أساسية كحج أدنى كىي السرجر 

)السخسل( ، الخسالة ، كمدتقبل الخسالة ىحا بذكل بديط إال أنو في الحياة العسمية تعتبخ عسمية االتراؿ أكثخ 

 تعقضجًا .

كىي جػىخ عسمية االتراؿ أي بجكف رسالة سػاء كانت مكتػبة أك غضخ  - MESSAGEالخسالة : -1 -

ضث اليجؼ كمغ حضث استخجاـ مكتػبة ، ال يكػف ىشاؾ اتراؿ ، كيجب اف تكػف الخسالة كاضحة مغ ح

الخمػز كالسرصمحات حتى ال تحتسل تفدضخات مختمفة كأف تكػف لغة الخسالة سميسة كتتشاسب مع مقجرة 

 (10السدتمع المغػية . )

 إذًا ىػ الذيء أك اليجؼ الحي تع شمبو كالتعبضخ عشو ك رسالو في رسالة .   -

 كضػح الخسالة كبداشتيا . -

 كالتعميسي لمسخسل . مبلئستيا لمسدتػى الثقافي -

 تسذ مذكبلت السدتقبل كحمػليا . -

 اختيار الػسضمة السشاسبة لسػضػع الخسالة . -

كىػ الذخز أك مجسػعة االشخاص أك اليضئة أك الجياز الحي يػد أف يؤثخ  -SOURCEالسخسل :  -2 -

 (11في اآلخخيغ ، بذكل معضغ يذاركػف في افكار كاتجاىات أك خبخات معضشة .)
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ترجر عشو الخسالة االترالية بسحتػياتيا السختمفة ك ال يراؿ الخسالة لمجية السدتيجفة مشيا كىػ الحي   -

البج لمسرجر مغ ايجاد شخيقة لتحػيل الخسالة السقرػدة كنقميا بجقة إلى الجسيػر السدتيجؼ ، كىشا يسكغ 

امػر أخخى لتسكضغ لمسخسل استخجاـ إشارات أك مفخدات لغػية كمسات أك صػر أك تعابضخ الػجو أك أية 

السدتقبل السقرػد مغ فيع اليجؼ أك السعشى السصمػب مغ الخسالة، كسا يجب عمى السرجر السخسل أف 

بذكل يحقق اليجؼ مغ كراء ايراليا كدكنسا  –مػضػع االتراؿ   –يدتخجـ الػسضمة السشاسبة لشقل الخسالة 

 (12أية عخاقضل تعخقل كصػليا لمسدتقبل السدتيجؼ.)

جاخمو أك شمبًا لذيِء ىػ يخغب الذخز الحي يقػـ بإرساؿ الخسالة تعبضخًا عغ إحداس أك انفعاؿ باذًا ىػ  -

 .بو

 االلساـ بسػضػع الخسالة . - -

 القجرة عمى اختيار السػضػعات اليامة لمسدتقبل . - -

 القجرة عمى تقجيع السػضػع بذكل جضج. - -

التراؿ، أي يحجد اليجؼ قبل البجء في عسمية كىػ الغاية السخاد الػصػؿ إلضيا مغ عسمية ا اليجف : -3 -

 االتراؿ كتخصيط جضجًا.

البج في كل عسمية اتراؿ مغ كجػد شخرضغ عمى االقل أحجىسا السخسل ،  RECEIVERالسدتقبل : -4 -

كاآلخخ السدتقبل ، كربسا يتحػؿ السدتقبل إلى مخسل، كالسخسل إلى مدتقبل أثشاء تبادليسا الحجيث لحا فإف 

ػ الذخز الحي يكػف عمى الصخؼ األخخ مغ عسمية االتراؿ ، كالتأكج مغ أنو مدتعج الستؿباؿ السدتقبل ى

الخسالة، كاىتسامو بالسػضػع كالسذاركة كاالنجحاب بسحتػى ككسضمة االتراؿ ،كحتى يتع ذلظ البج اف يكػف 

ما التأكضج مغ أف عمى استعجاد تاـ لقبػؿ الخسالة كتفدضخىا التفدضخ السشاسب كحدب خبخاتو الدابقة ،أ

السدتقبل قج استقبل الخسالة ) ايجاب أك سمبًا ( فغالبًا ما يكػف مغ التغحية العكدية الػاردة مشو لمسخسل كبأية 

 كسائل اتراؿ أخخى.
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قج يؤدي االتراؿ مغ جانب كاحج إلى احتساالت التحخي  أك عجـ  -FEEDBACKالتغحية الخجعية : -5 -

جفة كالخسالة الستمقاه ، كبالتالي عسمية االتراؿ ال تشتيي باستخجاـ الخسالة مغ السصابقة بضغ الخسالة  السدتي

قبل السدتقبل بل يتعضغ عمى السخسل التأكج مغ أف الخسالة قج تع فيسيا بالذكل الرحيح كمبلحطة السػافقة 

 أك عجـ السػافقة عمى مزسػف الخسالة مغ قبل السدتقبل.

اؿ في أثخه الفعاؿ عمى سضخ العسل في السشطسات اإلدارية، ألف فيع تشبثق أىسية االتر أىسية االترال:

مزسػف الخسالة يتػقف عمى عجة عػامل مغ بضشيا ضخكؼ السػقف كالغخض مغ االتراؿ كاالتجاه الفكخي 

الدائج في السشطسات اإلدارية كالحالة الشفدية لصخفي االتراؿ، فاالتراؿ التشطيسي الفعاؿ يعسل عمى إحاشة 

سشطسات عمسًا بالسذكبلت التي تػاجييا ، كيعخفيا باتجاىات مختمف أنػاع الجسيػر نحػىا كنحػ سياساتيا ىحه ال

في العسل ، كيداعج عمى تحقضق االندجاـ بضشيا كبضغ العاممضغ بيا، كفي السقابل فاف االتراؿ التشطيسي يخفع 

ة كل التحجيات التي تػاجييع في العسل مغ مدتػى اإلداء لمعاممضغ في السشطسات كيجعميع قادريغ عمى مػاجي

كذلظ مغ خبلؿ التخصيط االستخاتيجي كالدخعة كالجقة في تشفضج السياـ التي يكمفػف بيا ،كيقمل مغ حاالت سػء 

التفاىع كاالختبلؼ بضغ العاممضغ في بضئة العسل ، كتطيخ أىسية االتراؿ كعسمية حضػية كأساسية لكل مشطسة في 

 جػانب التالية .

 تشاكؿ السذكبلت التي تحجث في السؤسدات عمى اختبلؼ أنػعيا كدراستيع كاقتخاح الحمػؿ السشاسبة ليا . -1

تؤثخ في الكفاءة االنتاجية لمفخد عشجما يكػف االتراؿ فعاال تتػافخ ؼيو شخكط االتراؿ الشاجح حضث التحجيج  -2

 كالػضػح في االىجاؼ كالسعايضخ .

 ت السؤسدة كتحقضق التعاكف ؼيسا بضغ العاممضغ . يداعج في فيع أىجاؼ ككاجبا -3

 السداىسة في تعديد حالة الػالء الستػاصل لمسشطسة . -4
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السداىسة في امتراص حاالت عجـ الخضا بضغ العاممضغ ، حضث يعسل االتراؿ التشطيسي بأشكالو السختمفة  -5

لقزايا السختمفة كتػصضل اصػاتيع كرساـ أماف كيسكغ مغ خبللو  أف يعبخ العاممػف عغ اتجاىاتيع حػؿ ا

 لخؤسائيع .

تختمف أىجاؼ السشطسات مغ مشطسة إلى اخخى ،بل كتختمف في نفذ السشطسة مغ كقت أىجاف االترال :

آلخخ، كذلظ كفقًا لصبيعة السؤسدة كنػع الشذاط الحي تسارسو سػاء كانت ىحه السؤسدة تعميسية أك اجتساعية 

سي أىجافو مغ أىجاؼ السشطسة التي يشتسي إلضيا ، فأف نجاح أي مشطسة في كعميو أف يدتسج االتراؿ التشطي

تحقضق أىجافيا يتػقف عمى نطاـ االتراالت ليا ، كىحا يعشي أف االتراالت التشطيسية ال يشبغي الشطخ إلضيا 

شطسة ،كتعتبخ عمى أنيا عسمية مدتقمو قائسة بجاتيا ، ك نسا عسمية تعتسج عمضيا كافة العسميات اإلدارية في الس

صتيع اإلدارية كفي إدارة كتحقضق أىجاؼ السشطسة ، كذلظ عمى أف الت كسضمة لمسجيخيغ في إدارة انذاالترا

االتراالت تداعج عمى تحجيج االىجاؼ الػاجب تشفضحىا كتعخي  السذاكل كسبل عبلجيا كتقضيع األداء كانتاجية 

 تي  .العسل كيسكغ ذكخ بعس أىجاؼ االتراؿ التشطيسي في اال

 أف اليجؼ مغ أي عسمية اترالية ليذ ايراؿ السعمػمات كاالفكار بل ىػ االقشاع الي عسمية االترالية . -1

اشبلع السخؤكسضغ عمى تعميسات األىجاؼ السصمػب تشفضحىا كالتعخؼ عمى مجى التشفضح ك السعػقات  -2

 باإلضافة إلى تديضل عسمية اتخاذ القخار .

 ت العسل في السؤسدة ككضع خصصيا كاتخاذ قخاراتيا.يداعج عمى كضع سياسا -3

 ربط اإلدارات كاالقداـ مع بعزيا ، كتشدضق كصػؿ السعمػمات كتجفقيا مغ أخل تحقضق األىجاؼ.  -5
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  -أنػاع االترال التشطيسي : -

 : االترال الخسسي  -أوالً 

يكميا التشطيسيكىي التي تتع عبخ القشػات كالخصػط السحجدة كفق سياسات السشطسة كتعميساتي  ( 13).ا ـك

االتراالت الخسسية ىي عسميات تتع في إشار بشاء تشطيسي يحجد خصػط االتراالت الخسسية في السؤسدة  إذا

،بحضث تكػف ىحه االتراالت نطامًا مختبًا بضغ أسالضب ك جخاءات نقل السعمػمات كالبيانات كالقخارات مغ أعمى 

الػضيؽية مشيا ، كبالعكذ أك بضغ السدتػيات الستذابية داخل الػحجة أك قسة في السؤسدة  حتى أدنى السدتػيات 

 (   14الػحجات التشطيسية داخل السؤسدة. )

 ومغ ميام االترال الخسسي ىي:  -

 نذخ أىجاؼ السشطسة كؾيسيا كفمدفتيا .  - -

عغ العاممضغ  الحرػؿ عمى السعمػمات البيانات كاالستفدارات كالتػقعات كالسقتخحات كالذكاكي التي ترجر -

 كمذكبلت العسل .

 تػضيح التغضخات كالتججيجات كاالنجازات . -

 (15تصػيخ االفكار كتعجيل االتجاىات كاستقراء ردكد االفعاؿ .) -

كيػجج في كل مشطسة شبكات لبلتراؿ الخسسي بأنػاعيا السختمفة، كيتع ىحا االتراؿ في إشار بشاء تشطيسي 

حجث االتراؿ بضغ االعزاء كفقًا لمػائح كالتعميسات كالسعايضخ التي يقخىا تحكسو مجسػعة مغ األسذ كالقػانضغ ؼي

نطاـ السؤسدة ، كقج يكػف ىحا االتراؿ داخميًا أي بضغ السدتػيات السختمفة مغ السؤسدة ، ك قج يكػف ىحا 

 االتراؿ خارجيًا أي بضغ السؤسدة كالسؤسدات االخخى.

يجب أف تكػف ليا قشػات ككسائل كاضحة كمعخكفة لجى مػضفضغ كلكي تكػف االتراالت الخسسية سارية كفعالو 

 (16السؤسدة كذات فعالية كأىسية في نقل السعمػمات . )
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كسا يجب اف تتع ىحه االتراالت حدب تخصيط الدمصة السدؤكلة ، كأف تتفق اتجاىاتيا مع العػامل االندانية 

 (17الستعارؼ عمضيا . )

 ىي :  ويأخح االترال الخسسي ثالثة أشكال

كعخؼ بأنو  تجفق السعمػمات ك البيانات كالتػجضيات بضغ األفخاد مغ أعمى االترال مغ أعمى إلى أسفل :  -1

السدتػيات الجنيا في التدمدل الخئاسي لمتشطيع ، كىحا يعشي أف االتراالت اليابصة ىي برفة عامة االتراالت 

 (18لظ تعتبخ أكثخ االنساط شضػعًا في السشطسة . )التي تتع في السؤسدة مغ الخئيذ إلى السخؤكسضغ، كىي بح

كىي عسمية ارساؿ السعمػمات مغ الجيات الجنيا أي السخؤكسضغ نحػ الجيات االترال مغ أسفل إلى أعمى:  -2

العميا كىحه السعمػمات متعمقة بأداء السياـ كمذكبلت التشفضح كصعػبات تصبضق اإلجخاءات ،كذلظ بغخض تحدضغ 

 (19.)فعالية األداء 

كتبخز أىسية االتراؿ مغ اسفل إلى أعمى في تحقضق فعالية االداء مغ خبلؿ السذاركة في اتخاذ القخارات ، كسا 

 ( 20يداعج السػضفضغ كحلظ في التخمز مغ السذاكل كضغػط العسل.)

سذكبلت، ككحلظ تسكغ اإلدارة في اكتذاؼ العجيج مغ السذكبلت قبل تعسقيا كحرػليا عمى إجابات أفزل لتمظ ال

كايزًا تديل ميسة اإلدارة في االضصبلع بسدؤكلياتيا، كذلظ مغ خبلؿ التخحضب باالتراؿ الراعج كتذجيع 

السخؤكسضغ عمى مداكلتو، كايزًا تحدضغ صػرة العسل مغ حضث االنجازات كمعالجة السذكبلت عمى كافة 

 السدتػيات .

الية العسمية االترالية ، فيػ يتع بضغ اإلدارات في يعتبخ االتراؿ االفقي  أساسي لفع -االترال االفقي : -3

نفذ السدتػى اإلداري، كيتع عغ شخيق تبادؿ كجيات الشطخ ، أي بحث مختمف السدائل بضغ مختمف رؤساء 

 ( 21االقداـ مغ أجل الؿياـ بعسل متكامل كمتشاسق ، كذلظ لمػصػؿ إلى تفاىع متبادؿ كحمػؿ مشاسبة .)
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 (22بضغ االفخاد في نفذ السدتػى التشطيسي حضث ال تخبط بضشيع عبلقات سمصة.) كيحجث ايزًا ىحا االتراؿ

حضث يداعج االتراؿ االفقي عمى تجفق السعمػمات بضغ االعزاء العاممضغ الحيغ يقػمػف بسدؤكليات متذابية 

 كيذجعيع عمى االنجماج جسيعيع في تحقضق اليجؼ .

ت الذخرية التي تتع خارج مدارات كخصػط الدمصة الخسسية ، كىي االتراال  االترال الغيخ الخسسي : -ثانياً 

إذا االتراؿ الغضخ الخسسي يتع خارج التشطيسات الخسسية، حضث تخبط بضغ االفخاد صبلت شخرية كعبلقات 

إندانية تؤدي إلى التقارب كالسذاركة كالتفاعل لتبادؿ اآلراء كاالتجاىات في سائخ االكقات بعضجًا عغ كل شكميات 

ػاصل الخسسي يدضخ االتراؿ غضخ الخسسي بالسػازاة مع االتراؿ الخسسي في السشطسة نطخًا لمصبيعة االجتساعية الت

السبلزمة لئلنداف كرغبتو في تحقضق اغخاضو كأىجافو الخاصة بالتعاكف مع غضخة كتأتي أىسية االتراالت غضخ 

 الخسسية في كػنيا :

يشتج عغ االتراؿ الخسسي كذلظ نطخًا لسخكنتيا كسخعتيا كقابمضتيا تؤدي إلى تأثضخ اقػى مغ التأثضخ الحي  -1

 لمترجيق حتى ك ف كانت تحسل معمػمات غضخ صادقة كاإلشاعات مثبًل. 

 ( 23.)ر كصػليا عغ شخيق االتراؿ الخسسيتعسل عمى استكساؿ الكثضخ مغ السعمػمات كالبيانات التي تتسحػ  -2

لسدؤكلضغ داخل السؤسدات حضث يدتسخ نجاح كفعالية السدؤكلضغ الحيغ تؤدي إلى دعع كتعديد مكانة كقػة ا -3

يقػمػف ببشاء شبكات اترالية غضخ رسسية أكثخ مغ غضخىع كيتسكشػف خبلليا مغ الديصخة كالتحكع بدخعة في زماـ 

 (24االمػر ، كحلظ التغمب عمى كل التعقضجات التي يسكغ أف تػاجو العاممضغ . )

 الخسسي الصخيق كيحلل العؿبات كالعخاقضل التي تقف في شخيق األداء كالتصػيخ. يسيج االتراؿ الغضخ -4

يشسي االتراؿ الغضخ الخسسي الذعػر باالنتساء لمسؤسدة لجى العاممضغ ، كذلظ عغ شخيق تفيسيع لجقائق  -5

 األمػر كيشعكذ ذلظ عمى أداءىع في العسل .
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 كالكبت الشفدي . يداعج في إزالة عػامل االنفعاؿ كالتػتخ كالقمق -6

 (.25يخمق نػعًا مغ التػازف مع الستغضخات السحيصة بجػ العسل بصخيقة أيدخ كأسخع . ) -7

( كضيفة أخخى كىى تحقضق التشدضق بضغ االفعاؿ كالترخفات حضث يشدق 223ص -26كتزي  ركاية حدغ ) -

غ االفخاد الحيغ يعسمػف االتراؿ بضغ ترخفات كأفعاؿ السشطسة كدكنو تربح السؤسدة عبارة عغ مجسػعة م

مشفرمضغ عغ بعزيع البعس ألداء مياـ مدتقمة، كدكف االتراؿ تفتقج الترخفات التشطيسية التشدضق كتسضل 

 أجداء السشطسة إلى تحقضق األىجاؼ الذخرية عمى حداب مرمحة كأىجاؼ السشطسة .

شع عسمية تبادؿ السعمػمات أك تعصميا كافة السؤثخات التي تس يقرج بسعػقات االتراؿ -ثالثًا معػقات االترال :

أك تؤخخ إرساليا أك استبلميا أك تؤثخ في كسضتيا فيي تعسل عمى تذتضت السعمػمات ، كتذػيييا فتقمل مغ فعالية 

عسمية االتراؿ، كبالتالي تديع في التقمضل مغ أىسضتيا فتحػؿ دكف الػصػؿ إلى اليجؼ مغ االتراؿ ،كيخى 

التراؿ عبارة عغ السؤثخات التي تحج مغ فاعمية االتراؿ أك تؤخخ أك تعصل تجفق بعس الباحثضغ أف معػقات ا

كاندياب كسية السعمػمات أك تذػه السعشى الػارد في كسية السعمػمات عغ شخيق التقري أك الديادة أك التحخي  

يفيا إلى معػقات السقرػد أك غضخ مقرػد ، كىحه السعػقات كثضخة كمختمفة كيسكغ االلساـ ببعزيا مغ خبلؿ ترش

 شخرية كمعػقات تشطيسية كأخخى بضئية كىي .

كىي السعػقات التي تخجع إلى السخسل كالسدتقبل في عسمية االتراالت كتحجث فضيا  أواًل السعػقات الذخرية :

أثخ عكديًا ، كذلظ نطخًا إلى الفخكؽ الفخدية التي تجعل االفخاد يختمفػف في حكسيع كفي عػاشفيع كفي مجى 

يع لبلتراؿ ك االستجابة لو، ككحلظ فقجاف الثقة بضغ االفخاد مسا يؤدي لعجـ تعاكنيع ، كبالتالي حجب فيس

السعمػمات عغ بعزيع البعس مسا يعقج عسمية االتراالت كيحج مغ فعالضتيا، كمغ السعػقات الذخرية التي 

 تػاجو االتراؿ التشطيسي ما يمي:
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لتعبضخ عغ مػضػع االتراؿ فالكمسات التي تراغ بيا الخسالة سػاء كتعتبخ المغة مادة ا صعػبات المغة : -1

كانت شفيية أك كتابية ىي التي تخسع صػرة أغخاض الخسالة السخاد تبميغيا ، فالمغة كاسعة الكمسات ليا معاف 

كغضخىا ، مختمفة ربسا فدخت بصخيقة خاشئة أك السعاني غضخ كاضحة إما بدبب التفاكت في التعميع كالثقافة كالبضئة 

ك ما بدبب اختبلؼ األفخاد السترمضغ ببعس في السيشة ، السدتػى اإلداري السدتػى التعميسي ، كسا أف لصخيقة 

نصق األلفان أىسية في تبميغ الخسالة التي قج تعتسج عمى شخيقة اإللقاء ككيؽية استعساليا، قج تربح المغة عشجما ال 

كاستخجاـ مرصمحات فشية متخررة أك كمسات غضخ محجدة أك  تكػف مفيػمة لجى السدتقبل عائقًا لبلتراؿ

كمسات تؤكؿ إلى أكثخ مغ معشى ، أك عشج استخجاـ السخسل ألسالضب انذائية مصاشة أك معقجة أك غامزة كل 

 (27ذلظ يعضق االتراؿ عغ تحؿيقو لمغخض مشو . )

اممضغ في السؤسدات الكبضخة ذات الفخكع يؤثخ بعج السدافة بضغ الع  -البعج السكاني بيغ السخسل والسدتقبل: -2

غ أنتخنت كأنتخنت اليػاتف الذاسعة سمبًا عمى عسمية االتراؿ حتى بػجػد الػسائل التكشػلػجية الستصػرة م

 .كغضخىا

قج تخزع رسائل االتراؿ إلى كثضخ مغ التغضضخ  -تعجد السدتػيات اإلدارية بيغ السخسل والسدتقبل : -3

ا انتقاليا عسػديًا مغ السدؤكلضغ إلى العساؿ أك العكذ عبخ عجة مدتػيات إدارية خاصة أذا كالتديي  كاالضافة أثش

 لع يتبع ذلظ الكثضخ مغ الستابعة كالحخص كالتأكج مغ سبلمة قشػات االتراؿ .

تعتبخ الفخكؽ الذخرية القائسة بضغ السخسل كالسدتقبل  -الفخوق الذخرية بيغ السخسل والسدتقبل : -4

لعادات كالؿيع أك عجـ اتفاؽ الخبخات كالسذاعخ كالدمػكيات مغ العؿبات التي تقف اماـ االتراؿ كتحج كاختبلؼ ا

مغ فاعمضتيع ، حضث سضحىب تفكضخ كل مشيا إلى ناحية مختمفة عغ اآلخخ ، االمخ الحي سضؤثخ حتسًا في عسمية 

 ثخ بيا كالعسل بسػجبيا .   اشتخاكيا ك أنجمجيا مع مزسػف الخسالة كاالستجابة ليا كالتأثضخ كالتأ
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ىشاؾ عػائق نفدية تؤثخ تأثضخًا مباشخا في مجى فاعمية االتراؿ،  الحالة الشفدية لمسخسل أو السدتقبل : -5

فالعامل الشفدي يؤثخ بذكل مباشخ في عسمية التفاعل مع مزسػف الخسالة سػاء مغ حضث إعجاد السخسل كتحزضخه 

قبل كالعسل بيا ك االستجابة ليا حضث يختمف األمخ إذا أحذ أي مشيسا ليا أك مغ حضث استؿباليا مغ السدت

بالخػؼ أك عجـ الثقة أك القمق عسا إذا شعخ باالستعجاد الشفدي كاالرتياح كالتفاعل كالخكح السعشػية العالية حضث 

 يشعكذ ذلظ مباشخة في عسمية تفدضخ الخسالة كالسػضػعية في ذلظ.

تعج كثخة االتراالت في السشطسة مغ اجتساعات كلقاءات  -ل أو التقميل مشيا :السبالغة في عسمية االترا -6

كمقاببلت متكخرة بذأف مػضػع ما أك عجة مػاضيع أمخ مقمق كعبئ ثقضل لمعساؿ كسا أنو مزيعة لػقت 

ض السدؤكلضغ بالسشطسة كفي السقابل تعج قمة االتراالت إال لمزخكرة القرػى مغ االسباب السؤدية إلى الغسػ 

 (28)عجـ فعالية االتراؿ ك لى فذمو كعجـ الػضػح كحجب السعمػمات اليامة كاالساسية في العسل مسا يؤدي إلى

أف قجـ كسائل االتراؿ السدتخجمة في السشطسة كاستغخاؽ االتراؿ لفتخات  وسائل االترال السدتخجمة : -7

فة تيضئة السشاخ السشاسب لمحفان عمى تقشيات شػيمة ، كرداءة التجيضدات السكتبية بضغ العاممضغ ، كارتفاع تكم

االتراؿ الحجيثة ، كارتفاع أسعار تقشيات االتراؿ الحجيثة ، كعجـ كفاية السخررات السالية القتشاء كسائل 

االتراؿ الحجيثة ،كتدي  بعس السعمػمات ، كسػء صيانة أجيدة االتراؿ الستػفخة ، كتكخار حجكث األعصاؿ في 

 تاحة ، كارتفاع تكمفة صيانة تقشيات االتراؿ الحجيثة .كسائل االتراؿ الس

كىشاؾ مغ يخي أف مغ بضغ العػامل التي تحج مغ فعالية االتراؿ ىي اإلدراؾ حضث يتأثخ السخسل بعامل التعميع 

كالخبخة كالسرمحة كالؿيع الذخرية في أثشاء إعجاده لمخسالة ،ككحلظ األمخ بالشدبة لمسدتقبل ؼيفدخ الخسالة مغ 

جية نطخه كمغ مشصمق ما يخاه ىػ، فاذا قاـ السجيخ عمى سبضل السثاؿ بإجخاء تعجيل في إجخاءات العسل الضػمية ك 

بيجؼ زيادة االنتاجية فيحا يعتبخ عامبًل ايجابيًا مغ كجية نطخه ،بضشسا قج يفدخ أحج العاممضغ ىحا عمى أنو شيء 
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كلمتغمب عمى مذاكل اإلدراؾ البج مغ التعخؼ عمى سمبي لسا يتختب عميو مغ تغضضخ غضخ مألػؼ كجيج إضافي 

 ( 29أسالضب تفكضخ الصخؼ السدتقبل ككي  يفدخ كيفيع حتى يسكغ إعجاد الخسالة بالذكل كالصخيقة السشاسبة لو.)

تتسثل السعػقات اإلدارية في كل الترخفات كالقخارات التي تتخح بصخيقة متعدفة مغ  ثانيًا السعػقات التشطيسية :

دارة العميا ضج العاممضغ في السشطسة ، كتؤثخ ىحه الترخفات كالقخارات عمى تمقي الخسالة االترالية برػرة قبل اإل

 غضخ سميسة كيسكغ تشاكؿ ىحه السعػقات عمى الشحػ التالي : 

 غياب التخصيط االستخاتيجي البلـز لتصػيخ نطع االتراؿ . -1

 عجد محجكد مغ العاممضغ .عجـ إتاحة الفخصة لمحرػؿ عمى السعمػمات إؿ ل -2

 قرػر اإلدارة في مخاعاة الفخكقات الفخدية بضغ العاممضغ . -3 

 رفس بعس الخؤساء آلراء كمقتخحات مخؤكسضيع .  -4

 ضعف تجريب العاممضغ عمى استخجاـ أسالضب كنطع االتراؿ الحجيثة . -5

 عجـ عجالة اإلدارة في معاممة األفخاد العاممضغ في السؤسدة .  -6

 ( 30االختيار الخاشئ لػسضمة االتراؿ مغ قبل اإلدارة .) -7

كيتأثخ االتراؿ اإلداري كثضخًا بالبضئة التشطيسية الدائجة كغسػض االدكار كعجـ تحجيج الربلحيات أك التبايغ  

السدتػيات كاالختراصات أك لبعج مخاكد التشفضح ، فيحا يؤدي إلى ضياع السعمػمات ، كيؤثخ تعجد السدتػيات 

شخكة عغ  100االدارية كاتداع نصاقيا في كصػؿ السعمػمات بصخيقة صحيحة حضث أثبتت دراسة أجخيت حػؿ 

% عشج انتقاليا مغ مكتب رئيذ العسل إلى 30فقجاف السعمػمات في عسمية االتراؿ كقج كجج بأنيا اختدلت بشدبة 

 طسة. العاممضغ ، كتدداد السذكمة أكثخ بديادة التذتت الجغخافي لفخكع السش
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كسا أف عجـ كجػد ـيكل تشطيسي يحجد بػضػح مخاكد االتراؿ، كخصػط الدمصة الخسسية، كيحجد االختراصات 

كالربلحيات ،ككحلظ عجـ كجػد سياسة كاضحة لجى العاممضغ في السشطسة تعبخ عغ نػايا اإلدارة العميا تجاه 

ياسة يؤثخ في تحقضق أىجافيا ، مسا يتيح نذاط االتراؿ كتسشع التجاخل بضغ الػحجات التشطيسية ،أك قرػر ىحه الد

 ( 31االتراالت غضخ الخسسية كالتي ال تتفق أىجافيا احيانًا مع األىجاؼ التشطيسية الخسسية .)

كيعتبخ التخرز كىػ أحج األسذ التي يقػـ عمضيا التشطيع مغ معػقات االتراؿ ،) أي عجـ كضع الذخز    -

ي الحاالت التي يذكل فضيا الفشضػف كالسخترػف جساعات متبايشة لكل مشيا السشاسب في السكاف السشاسب( كذلظ ف

 لغتيا الخاصة كأىجافيا الخاصة ؼيرعب عمضيا االتراؿ بغضخ الفشضغ الستخررضغ .

باإلضافة إلى عجـ كجػد كحجة تشطيسية لجسع كنذخ البيانات كالسعمػمات كعجـ االستقخار التشطيسي يؤدي ايزا   -

 نطاـ االتراالت بالسشطسة. إلى عجـ استقخار 

كيقرج بالسعػقات البضئة السذكبلت التي تحج مغ فاعمية االتراؿ كالتي سببيا مجسػعة ثالثًا السعػقات البيئة :  -

العػامل التي تػجج في السجتسع الحي يعير ؼيو الفخد سػاء داخل السشطسة أك خارجيا كتؤثخ في عسمية االتراؿ 

ضئة السحيصة مشيا عمى سبضل السثاؿ عجـ تكضي  درجة الحخارة كاالضاءة غضخ ، فتتأثخ عسمية االتراؿ بالب

السشاسبة كسػء التيػية كالزػضاء تؤدي إلى حجكث تذػير عمى الخسالة  كضضق الحضد السكاني خاصة في 

لى بعج الجكائخ الحكػمية مع كثخة السخاجعضغ سضؤدي حتسًا إلى التػتخ بضشسا يؤدي الحضد السكاني الػاسع ججًا إ

 ( 32السدافات كتأخخ االتراؿ عغ الػقت السشاسب .)

كالجػ الشفدي االجتساعي الدائج بالسشطسة ىػ بجكره لو تأثضخ قػي ججا عمى االتراؿ ،كاتدامو بدػء العبلقات 

 . الذخرية بضغ العساؿ أك شػياف التحضد كالعشرخية كالتشافذ كعجـ التفاىع كالتعاكف 

ئية ، قج ركدت عمى معػقات البضئة الجاخمية، بضشسا تػجج ىشاؾ معػقات في البضئة كنبلحظ اف السعػقات البض

الخارجية ال تقل في تأثضخىا عغ السعػقات البضئة الجاخمية كأىسيا، العجد كالقرػر عغ ربط مشطسات األعساؿ 
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انات عغ العسبلء بالسؤسدة ببضئتيا الخارجية كمغ السعمػـ أف البضئة الخارجية تدكد ىحه السشطسات بالسعمػمات كالبي

، كسا أف البضئة السيشية الغضخ العادلة كالتي تتدع بالشسصية كالخكتضغ ك بختابة العسل كالتي ال تذجع عمى التججيج 

كاالبتكار ىي مغ العػامل التشطيسية السعخقمة لبلتراالت كالتػثضق ، كيسكغ تمخيز معػقات االتراؿ في الججكؿ 

  -التالي :

 معػقات بيئة معػقات تشطيسية ةمعػقات شخري

 الفخكؽ الفخدية  -

 فقجاف الثقة   -

االختبلؼ في الفيع  -

  كاالستجابة لبلتراؿ

حجب السعمػمات كعجـ  -

 التعاكف 

 عجـ كضػح مخكد االتراؿ -

 عجـ كضػح خصػط الدمصة-

عجـ كضػح كحجة تشطيسية -

لجسع كنذخ البيانات 

 كالسعمػمات

نقز كسائل كاالمكانيات السادية -

 لسدتخجمة كالؿيع كالعادات كالتقالضجا

السذكبلت التي تعػد إلى عػامل -

  اجتساعية

 عجـ التفاىع كاالندجاـ بضغ العاممضغ -

 

االتراؿ الكفػء ك الفعاؿ الدخعة كالجقة في تقجيع كارساؿ  مغ خرائزعػامل تحديغ االترال االداري:  -

تحقضق اليجؼ السصمػب بأكفخ جيج كبأقل تكمفة كحتى  الخسالة مغ السخسل إلى السدتقبل بالذكل السبلئع مع

 يتحقق ذلظ البج مغ مخاعاة مجسػعة  مغ العػامل السداعجة كىي :

دمدل كحدغ اختيار الصخؽ معخفة اليجؼ مغ االتراؿ كتكضي  معمػماتو كفقًا لحلظ مغ كضػح كت -

 .السشاسبة

 مػكو .معخفة رد فعل السدتقبل كالتأكج مغ تأثضخ االتراؿ عمى س -
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 ارساؿ السعمػمات في كحجات صغضخة حتى يديل فيسيا كاستيعابيا .-

 (33تكضي  السعمػمات كفقًا لسا يخاىا الذخز السدتقبل الكسا يخاىا السخسل فقط .) -

 كلتحدضغ فعالية االتراؿ التشطيسي ايزُا: 

 مشيا أكبخ مغ تكمفتيا . التخكضد عمى كسضمة االتراؿ بحضث تشدجع مع اليجؼ مغ االتراؿ كتكػف السشفعة  -

التخكضد عمى محتػى الخسالة مغ حضث السعشى كالعسق كالقجرة عمى التأثضخ في الصخؼ السدتقبل ، كذلظ  -

 بانتقاء العبارات البلزمة كالسؤثخة .

مخاعاة الفخكؽ الثقاؼية كاالجتساعية كالدمػكية القائسة بضغ االفخاد مغ خبلؿ اختيار الرياغة كالتػقضت  -

 ل السشاسبة لمؿياـ باالتراؿ تساشيًا مع خمؽيات الصخؽ السدتقبل .كالػسائ

الحخص عمى ججب انتباه السدتقبل ك ثارة اىتسامو حضث يعج ىحا أمخ ميع في زيادة فعالية االتراؿ كالبج مغ  -

االبتكار في محتػى الخسالة كفي كسضمة االتراؿ ككضع محفدات مادية كمعشػية عمى السجى القرضخ أك 

 فيحا يؤثخ عمى السدتقبل كيؤدي إلى نتائج ايجابية سخيعة. البعضج

 التحقضق مغ حجة الزػضاء كالتذػير كاختيار التػقضت السشاسب ال رساؿ الخسائل كتدميسيا . -

 .( 34عساؿ عمى أسذ كقػاعج سميسة.)العسل عمى تشسية ميارات االتراؿ لجى ال -

طسات التي تعتبخ العسػد الفقخي ال ي تشطيع ميسا كانت تبخز أىسية االتراؿ التشطيسي داخل السشالخالصة :  

أىجافة كبالتالي يجب عمى القائسضغ عمى تدضخ السؤسدات أك السشطسات مغ أجل الخقي بيا في عالع السؤسدات 

الشاجحة ، أف يعصػا لبلتراؿ التشطيسي أىسية كبضخة ضسغ أسالضب تدضخىع مغ خبلؿ ضساف الدضخ الديل لكل 

ل بضغ الفاعمضغ في السشطسة بسا يداعج عمى الشذاط ألعساؿ السشطسة كيحقق أىجاؼ األفخاد فضيا عسميات التفاع

كأىجاؼ السشطسة ككل كيتػقف نذاط السشطسة عمى سبلمة نذاط اتراليا اإلداري كذلظ بخمق السشاخ الدميع 

 شباع الحاجات لبلتراؿ الفعاؿ ككضع سياسة كاضحة لبلتراؿ ك تعسل عمى تحقضق األىجاؼ اإلدارية ك 
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البذخية، حتى يكػف االفخاد عمى عمع تاـ بشذاط السشطسة كأىجافيا كخصصيا كبخامجيا كالعػامل االساسية 

كاالقترادية كاالجتساعية التي تحكسيا ،كحتى يكػف لجييع القجرة عمى تحقضق أىجاؼ سياسة االتراؿ بفاعمية 

ؿ، كمػاكبة التصػر في استخجاـ الػسائل كالتقشيات كنجاح، ككحلظ اختيار التػقضت كالطخؼ السشاسب لبلترا

الحجيثة في االتراؿ، ثع نقز مذكبلت االتراؿ كمعػقاتو في مػاقع التشفضح كالػقػؼ عمى نقاط الزعف في 

 تراؿ كالؿياـ بتقػيع الشتائج . كسائل خصػط اال

  -السخاجع:

 .1028ـ، ص2001، 5( معجع مجاني لمصبلب ، دار السجاني ، بضخكت، ط1)

 .73ـ، ص2001، 5( السشجج في المغة العخبية السعاصخة ، دار السذخؽ ، بضخكت لبشاف ، ط2) 

ـ، 1999( سمػى عثساف الرجيق ،ىشاء حافظ بجكي ، ابعاد العسمية االترالية رؤية نطخية كعمسية ككاقعية ، السكتب الجامعي ،3) 

 . 10ص 

 .331ـ، ص1988  ىػانو، مخكد البحػث الدعػدية .( جبخي جخاي ، االشخاؼ تخجسة ، كلضج عبج المصي4)

 ( ناصخ قاسيسي ، االتراؿ في السؤسدة دراسة نطخية كتصبيؿية ،ديػاف السصبػعات الجامعية ، )د،ـ( .5) 

 .18ـ ، ص2000(  دمحم ناجي الجػىخ، االتراؿ التشطيسي، دار الكتاب الجامعي ، العضغ االمارات العخبية الستحجة ، 6)

 .24ـ، ص1997لدضج فيسي ، تكشػلػجيا االتراؿ في الخجمة االجتساعية ، دار السعخفة الجامعية ،مرخ ، (دمحم ا7)

 .137ـ،ص2009( شعباف فخج ، االتراالت اإلدارية ، دار االسامة ، لمشذخ كالتػزيع ، عساف االردف ، 7)

 .15ـ ، ص2003زيع ( دمحم مشضخ حجاب ، السػسعة االعبلمية ،القاىخة دار الفجخ لمشذخ كالتػ 8)

 .22ـ ، ص2002( مشاؿ شمعت محسػد ، مجخل إلى عمع االتراؿ ، االسكشجرية ، السكتب الجامعي الحجيث ، 9)

 .241ـ، ص2005،  3(محسػد سمساف العسياف ، الدمػؾ التشطيسي في مشطسات االعساؿ ، دار كائل لمشذخ عساف ، ط10)
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 . 14ـ، ص1993خجمة االجتساعية ، السكتب الجامعي الحجيث االسكشجرية ، ( دمحم بيجت كذظ ، االتراؿ ككسائمو في ال11)

يع عبضجات ، سمػؾ السدتيمظ ، مجخل استخاتيجي ،دار كائل لمشذخ ،عساف االردف ، ط12) ـ، 2004، 4(دمحم بيجت دمحم إبخـا

 .255ص

داري ، دار حامج لمشذخ كالتػزيع ،عساف االردف ( معغ محسػد عياصخة ، مخكاف دمحم بشي أحسج ، الؿيادة كالخقابة كاالتراؿ اإل13)

 .175ـ ، ص2006، 

( عبج السعصي دمحم عداؼ ، الدمػؾ اإلداري كالتشطيسي في السشطسات السعاصخة ، عساف ،دار زىخاف لمشذخ كالتػزيع ، 14)

 .221ـ، ص1999

 .94ـ ص2001، عساف االردف ،( عسخ عبج الخحيع نرخ ي ، مبادئ االتراؿ التخبػي كاإلنداني ، دار كائل 15)

يع دمحم ، االتراؿ كالدمػؾ اإلنداني ، االسكشجرية البيصاش لمشذخ كالتػزيع ، 16)   188ـ ص1999( يدخي إبخـا

 .96ـ، ص2001( جػدت عدت عصضػي، اإلدارة السجرسية الحجيثة ، الجار العمسية الجكلية ، كدار الثقافة ، االردف ، 17)

ـ، ص 2010االتراالت التدػيؿية ، مجخل مشيجي كتصبيقي ، عساف ، دار السدضخة لمشذخ كالتػزيع ، (عمي فبلح الدعبي ، 18)
170. 

 .185ـ ، ص1999( دمحم يدخي دعبذ االتراؿ كالدمػؾ االنداني ، البيصاش سشتخ ، االسكشجرية ، 19)

يع شيحا عبج العديد ، أصػؿ اإلدارة العامة ، االسكشجرية ، مشذأة ال20)  253ـ، ص1993سعارؼ ،( إبخـا

( أحدغ البرضخ ، دلضل التدضضخ السشيجي إلدارة الثانػيات كالسجارس االساسية ، دار اليجى لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ، الجدائخ 21)

 .127ـ ، ص2002، 

 .193( دمحم يدخي دعبذ ، مخجع سبق ذكخه ، ص 22)

 .220(عسخ عبج الخحيع نرخ ي ، مخجع سابق ، ص23)

 .123ـ ،ص2002ضخ كاضع حسػد ، الدمػؾ التشطيسي ، عساف ، دار الرفا لمشذخ كالتػزيع ( خز24)

  7ـ، ص2009. كالتػزيع ، االردف ، 6(دمحم أبػ سسخة ، االتراؿ اإلداري كاالعبلمي ، دار أسامة لمشذخ25)  
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  ـ،1999( راكية دمحم حدغ ، إدارة السػارد البذخية ، الجار الجامعية االسكشجرية ،26)

 .79ـ، مخجع سبق ذكخه ،ص2009( دمحم أبػ سسخة 27)    

 303ـ ،ص2008( عادؿ دمحم زايج ، الدمػؾ اإلنداني في السشطسات ،جامعة القاىخة ،مرخ ك28)

 . 241ـ، ص3,2005( محسػد سمساف العسياف ، الدمػؾ التشطيسي في مشطسات االعساؿ ،دار كائل لمشذخ ،عساف ،ط29)

عمى ، معػقات االتراؿ اإلداري كتأثضخىا عمى أداء العاممضغ بالسشطسة االرشادية ، بحث غضخ مشذػر ، (عادؿ عبج الدسيع 30)

 ..      2327ـ ،ص 2013، مرخ ، 12معيج بحػث االرشاد كالتشسية الخيؽية ، العجد 

 .155ـ ،   ص 2009الردف ، ( بذضخ العبلؽ ، االتراؿ في السشطسات العامة ، دار اليازكري العمسية لمشذخ كالتػزيع ، ا31) 

 .178ـ، ص2009( شعباف فخج ، االتراالت االدارية ، دار أسامة لمشذخ كالتػزيع ، عساف االردف ، 32) 

ـ ،        ص 2009( ىادي نيخ كأحسج محسػد الخصضب، إدارة االتراؿ كالتػاصل، عالع الكتب الحجيث، االردف ، 33)   

247) 

 .(166ـ ،ص2009السشطسات العامة ، السخجع الدابق ، االردف  (بذضخ العبلؽ، االتراؿ في34)
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 االختالفات الثقافية و اثخىا عمي االدارة العخبية واالدارة االنجمػ امخيكية

 دراسة نطخية

 جامعة السخقب -كمية االقتراد والتجارة الخسذ.        د. رمزان ادمحم اجػيمي كشان

 جامعة السخقب -كمية االقتراد والتجارة الخسذالعػد     د. عبج الدالم دمحم عبجالدالم

 :مقجمة

بالخغع مغ كجػد العجيج مغ البحػث حػؿ االختبلفات الثقاؼية بضغ الجكؿ كاثخىا عمي ادارة االعساؿ يبجكا انو       

كتعتبخ ىحه الجراسة  ىشاؾ نحره في البحػث حػؿ االختبلفات الثقاؼية بضغ االدارة العخبية كاالدارة االنجمػ امخيكية.

دراسة نطخية مقارنة تعتسج عمي تجسيع الجراسات الدابقة كذلظ لغخض االستفادة مشيا في تشسية كتصػيخ 

السسارسات االدارية في الجكؿ العخبية كتبشي ىحه السسارسات االدارية بسا يتبلءـ مع الثقافة العخبية السحمية.كتعتبخ 

مية لمسقارنة بضغ الثقافات السختمفة. االدارة األنجمػ أمخيكية كاالدارة العخبية ىحه الجراسة ميسة لمجراسات السدتقب

مختمفة ثقاؼيا في نػاح كثضخة  تذسل ىحه االختبلفات الجيغ كالسجسػعات العخؾيةكالمغة كاألنطسة الدياسية 

اسات الستعمقة باالختبلفات كاالقترادية كالتقالضج كالسػاقف كالبضئة الجاخمية ك الخارجية. بالخغع مغ انو في الجر 

الثقاؼية ىشاؾ مضل الفتخاض أف دراسات االختبلفات الثقاؼية األنجمػ أمخيكية كالعخبية ىي نقاشات ثقاؼية ججلية ك 

( يترخؼ السجراء Hofstede 2001. كفًقا ليػفدتج)(Yasin et al. 1990; Zaharna 1995)غضخ مفضجة
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( أيًزا 1991Hofstede) ىػفدتجقخاراتيع بشاء عمي ثقافاتيع. ك يذضخ برػرة مختمفة في إدارة أعساليع كاتخاد 

 إلى أف الثقافة تؤثخ عمى هراء الذخز حػؿ العجيج مغ السػضػعات  بسا في ذلظ ك بذكل كبضخ العسمية االدارية.

 :الثقافة

غ الرعب تعخيفيا عمى الخغع مغ اف كمسة الثقافة مفيػمة ك تتجمى كثضخا في االستخجاـ الضػمي كلكشو م      

؛ Dahl 2004بػضػح كانيا ال تداؿ تدتخجـ بذكل فزفاض لمتعبضخ عغ العجيج مغ السفاـيع السختمفة )

Spencer-Oatey 2008  بدبب التأثضخ الػاسع لمثقافة عمى معطع الدمػؾ البذخي فانو مغ الرعب تعخي .)

مغ أكثخ الكمسات السعقجة في المغة اإلنجمضدية  (. تعتبخ كمسة الثقافة بأنيا كاحجةSoares et al.2007الثقافة )

(1988 William.كتشتقل الثقافة مغ جضل إلى جضل مغ خبلؿ التعمع مغ بعزيع البعس ككحلظ مغ البضئة ) 

( يعخؼ الثقافة بأنيا مجسػعة مغ االعخاؼ كالعادات كالسعتقجات كالفغ كأسمػب الحياة 2005قامػس أكدفػرد )

( يعخؼ الثقافة بأنيا القػاعج غضخ Hofstede 2005) ىػفدتجمج أك مجسػعة معضشة.كالتشطيع االجتساعي لب

السكتػبة لمعبة االجتساعية إنيا البخمجة الجساعية لمعقل التي تسضد أعزاء مغ مجسػعة أك فئة مغ الشاس عغ 

 غضخىع.

نطسة القانػنية كالقػاعج (يعخؼ الثقافة بأنيا األنطسة االقترادية كاألنطسة التعميسية كاألKanan 2011كشاف )

االجتساعية كالجسعيات كالسؤسدات كالسجتسعات الجيشية كاألنطسة السجرسية كاليياكل األسخية كشخؽ االكل 
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كالعادات كالتقالضج كالفغ كالؿيع كالسعتقجات كاألخبلؽ ك الصقػس كاالعخاؼ كاالحتفاالت كل ىحه األشكاؿ جدء مغ 

ة غضخ الخسسية القرز كشقػس الحياة الضػمية كاالكل كالمباس كالثخثخة كالمغة الثقافة الخسسية. ك تتزسغ الثقاف

كالعادات كالدمػؾ الشاتج كالسعايضخ التي يذاركيا مجتسع معضغ. تحكع ىحه السعايضخ كي  يترخؼ الشاس  ككي  

شاصخ يعخفػف أنفديع  ككي  يختمفػف عغ أعزاء السجتسعات األخخى. كسا أنيا تحكع كي  تديل ىحه الع

السذتخكة التػاصل مع بعزيا البعس بصخؽ فعالة. عبلكة عمى ذلظ  فإنيع يؤثخكف عمى مجسػعة معضشة مغ 

 سمػكيات الشاس كحياتيع العقمية.

الثقافة ال تتػارث بل يثع تعمسيا كبحلظ فيي تختمف عغ الصبيعة البذخية التي يتع تػارثيا كايزا تختمف عغ 

 (.Hofstede 2005; Dahl 2004عمسيا )الذخرية التي ىي مػركثة كيتع ت

 :نسػذج "اشار" ىػفدتج

( IBM( ىي مغ الجراسات األكثخ شسػاًل التي أجخيت في الذخكة الكبضخة )(Hofstede2001ىػفدتج دراسة      

دكلة. كانت دراستو أكبخ دراسة استقرائية في مجاالت الثقافة كالتي  72متعجدة الجشديات  تعسل في أكثخ مغ 

في ثبلث مشاشق  IBMعمى اإلشبلؽ كحققت اىتساًما كبضًخا مغ عمساء األعساؿ. استخجـ ىػفدتج شخكة  أجخيت

، باستخجاـ أكثخ مغ  1986ك  1972دكلة. تع إجخاء السدح مختضغ ، في عامي  50لبحثو في أكثخ مغ 

 استبياف. 116000
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كاألكثخ شيخة بضغ دراسات التجاخل الثقافي ( ىػ الشسػذج األبخز كاألقػى كاالشسل 2001اشار اك نسػذج ىػفدتج )

باإلضافة إلى العسل األكثخ شضػًعا في البحػث الثقاؼية ألنو يداعج عمى التسضضد بضغ االختبلفات الثقاؼية مغ دكلة 

 ;Bing 2004; Fang 2006; Harris et al. 2008; Jansen et al. 2009; Silvia 2006)إلى أخخى. 

Twati 2007 .)( خسدة أبعادثقاؼية مجتسعية تفخؽ بضغ البمجاف عمى أساس العبلقات بضغ 2001) كضع ىػفدتج

 (ىي:Dimensionsأعزائيا. األبعاد )

 (.power distance)تباعج الدمصة  -1

الي اي مجي االفخاد االقل نفػذا داخل مؤسدات كمشطسات  الجكلة يتػقعػف كيقبمػف اف الدمصة :تباعج الدمصة

ة.األسخة كالسجرسة كالجساعة ىي العشاصخ األساسية لمسجتسع بضشسا األماكغ التي يعسل مػزعة برػرة غضخ متداكي

فضيا الشاس ىي السشطسات. ىحا البعج يذضخ إلى تػزيع الدمصة في السدتػيات السختمفة لمسشطسات في مجتسعات 

 (.Hofstede et al. 2005مختمفة. )

ػيات السشخفزة كالسدتػيات العالية لتباعج الدمصة في مكاف يػضح االختبلفات الخئيدية بضغ السدت 1الججكؿ رقع 

 (.Hofstede et al. 2005العسل)
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 السدتػيات العالية لتباعج الدمصة السدتػيات السشخفزة لتباعج الدمصة
 .السخكدية أقل شضػعا 
  التدمدل اليخمي في السشطسات يعشي عجـ التداكي

 في األدكار كججت لتديضل العسل.
 السػضفضغ السذخفضغ. عجد أقل مغ 
 يتػقع السخؤكسػف أف يتع مذاكرتيع. 
 نفذ السكانة لمعسل الضجكي كالعسل السكتبي. 
  ىشاؾ مجي ضضق لمخكاتب بضغ االدارة العميا

 كالدفمي.
 .االمتيازات كالسكانة غضخ مقبػلة 
  يعتسج السجراء عمى تجخبتيع الخاصة كعمى

 .السخؤكسضغ
 ية "الحاذؽ".الخئيذ السثالي ىػ الجيسقخاشي الج  ـا
 .العبلقة بضغ السخؤكس كالسخؤكس "عسمية"بخاغساتية 

 .السخكديةاكثخ شضػعا 
  يعكذ التدمدل اليخمي في السشطسات عجـ السداكاة

 السػجػدة بضغ السدتػيات العميا كالجنيا.
 .عجد اكثخ مغ السػضفضغ السذخفضغ 
 يتػقع السخؤكسػف أف يتع اخبارىع بسا يجب الؿياـ بو. 
 كتبي يعتبخ اكثخ مكانة مغ العسل الضجكي.العسل الس 
 .مجي كاسع لمخكاتب بضغ اإلدارة العميا كالدفمي 
 .االمتيازات كالسكانة شبيعية كشائعة 
 .يعتسج السجراء عمى رؤسائيع  كعمى القػاعج الخسسية 
 ."الخئيذ السثالي ىػ السدتبج الخضخي  "أب صالح 
 .العبلقة بضغ السخؤكس كبضغ كالخئيذ عاشؽية 

 (.uncertainty avoidance)جشب الغسػض "عجم اليقيغ"ت -2

تجشب عجـ التيقغ يعشي عجـ االرتياح لمسجيػؿ كالشقز في ضساف السدتقبل انو ليذ  تجشب السخاشخة.       

يحجد ىػفدتج عجـ التيقغ عمى أنو مجى شعػر أفخاد ثقافة معضشة بالتيجيج بدبب السػاقف الغامزة كغضخ غضخ 

اليقضغ كالقمق عشجما تكػف قمًقا أك خائًفا مغ شيء غضخ معخكؼ بدبب الحاجة إلى قػاعج مكتػبة السعخكفة". عجـ 

االختبلفات الخئيدية بضغ مجتسعات تجشب عجـ  2.يػضح الججكؿ رقع (Hofstede et al. 2005)كغضخ مكتػبة

 اليقضغ القػية كالزعيفة.
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 الغسػض السدتػي السختفع لتجشب السدتػي السشخفس لتجشب الغسػض
 التخكضد عي عمى عسمية اتخاذ القخار. 
  السػضفػف السبتكخكف غضخ مقضجيغ بالقػاعج

 .ندبًيا
 يعتبخ الػقت إشار لمتػجو. 
 االستخاتيجية ىي اىتسامات اإلدارة العميا. 
 االمل في الشجاح. 
  السجراء قج ال يكػنػا خبخاء في السجاؿ الحي

 .يجيخكنو
 يةقج يتع تجاكز القػاعج ألسباب عسم. 
  اإلدارة يسكشيا التعامل كتحسل الغسػض

 .كالسػاقف غضخ السعخكفة
 السػضفضغ مدتعجيغ لتغضضخ اعساليع. 
  السجراء متفائمػف بذأف شسػحات السػضفضغ

 كقجراتيع الؿيادية.

 التخكضد عمى محتػى القخار. 
 السػضفػف السبتكخكف مقضجيغ بالقػاعج الحالية. 
 ارة العمياالعسميات الضػمية ىي اىتسامات االد. 
 تداكي الفذل. 
 الػقت يعتبخ كالساؿ. 
 السجراء يشبغي أف يكػنػا خبخاء في السجاؿ الحي يجيخكنو. 
 يجب عجـ تجاكز القػاعج ألي أساس. 
  اإلدارة قج ال يسكشيا التعامل بديػلة مع الغسػض

 .كالسػاقف غضخ السعخكفة
  السجراء يتدامحػف. 
  كقجراتيع السجراء متفائمػف بذأف شسػحات السػضفضغ

 .الؿيادية
 .السػضفضغ ليدػا عمى استعجاد لتغضضخ اعساليع 

 (.individualism- collectivism) الجساعية-الفخدية -3

الفخدية تتعمق بالسجتسعات التي تكػف فضيا العبلقات بضغ األفخاد  ( يعخؼ ىحا البعج عمى أنو2005ىػفدتج )     

كعائمتو القخيبة. بضشسا تتعمق الجساعية كػنيا نؿيًزا لمسجتسعات التي رخػه الحي مغ الستػقع أف يعتشي الفخد بشفدو 

يتع فضيا انجماج افخاد السجتسع مشح الػالدة في مجسػعات قػية كمتساسكة كالتي تدتسخ شػاؿ حياة ىػال االفخاد 

 لحسايتيع في مقابل الػالء القػي ليحه السجسػعة.
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ىحه العبلقات. كسا  اء السجتسعات ككي  يشطخكف كيفيسػف الجساعية العبلقات بضغ أعز-يػضح بعج الفخدية

يرف العبلقة بضغ الجساعة كالفخد السػجػد في مجسػعة معضشة. الفخدية تعشي أف أفخاد السجتسع ييتسػف بأنفديع 

كيدعػف لتحقضق أىجافيع الخاصة أكثخ مغ أىجاؼ السجسػعة. االفخاد كالءىع لمسشطسات مشخفس ندبيا كيعتسجكف 

فديع بجاًل مغ اآلخخيغ. االفخاد في السجتسعات الفخدية تعتبخ التشافدية فزضمة كأكثخ أىسية مغ التعاكف. في عمى أن

". نطًخا ألف األشفاؿ يسضمػف إلى مغادرة مشازؿ نحغ" كليذ ب "أنامػجيضغ ب كمسة " السجتسعات الفخدية االفخاد

عبلقات مع كالجييع حتى يتعمسػا كي  يعتسجكف عمى كالجييع في مخحمة مبكخة مغ حياتيع ، فإنيع يقممػف مغ ال

 (. كبالعكذ في السجتسعات الجساعية االفخادHofstede et al. 2005أنفديع كال يعتسجكف أبًجا عمى السجسػعة )

". إف كمسة الجساعية ليذ ليا بالزخكرة أي معشى سياسي عمى الخغع مغ أنيا انا" كليذ ب "نحغ" مػجيضغ بكمسة

يبضغ االختبلفات الخئيدية بضغ السجتسعات  3بية أشكاؿ سياسية معضشة في ثقافة معضشة. كالججكؿ رقع قج تفدخ جاذ

 الفخدية كالجساعية في مكاف العسل.

 الجساعية الفخدية
 التقضيع السباشخ لؤلداء يعسل عمى تحدضغ اإلنتاجية. 
 الحػافد يجب اف تعصى لؤلفخاد. 
 ضخ تكػيغ مجسػعات العسل عمى أساس السعاي

 .مخغػب فضيا عمي اساس السجسػعات الفخدية كغضخ
 اإلدارة ىي إدارة أفخاد. 
 سبب لئلقالة ضعف األداء. 
  العبلقة بضغ صاحب العسل كالعامل ىي عبلقة

 .تجارية في سػؽ العسل

 التقضيع السباشخ لمسخؤكسضغ يفدج التشاغع. 
 الحػافد تعصي لؤلفخاد داخل السجسػعة. 
 في السجسػعة األخخى يجعع  االبقاء عمى العخؾية

 .اإلنتاجية
 اإلدارة ىي إدارة مجسػعات. 
 إلعصاء مياـ األخخى  ضعف األداء سبب. 
 ة بضغ صاحب العسل كالعامل ىي أخبلؾية العبلق

 .في األساس مثل االرتباط العائمي
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 اإليساف بالقخارات الفخدية. 
 الػضيفة تصغي عمى العبلقات. 
  السػضفضغ كالسجيخيغ يعجكف تقاريخ العسل بذكل

 .يفخد
 التحكع الستدايج في العسل كضخكؼ العسل ك عسل 

 أشػؿ. ساعات

 اإليساف بالقخارات الجساعية. 
 العبلقة تصغي عمى الػضيفة. 
  السػضفػف كالسجيخكف يعجكف التقاريخ العسل بذكل

كاالتراالت الذخرية ، كالتفخقة  جساعي
 .العشرخية في العسل

 سل التحكع أقل في العسل كضخكؼ العسل كع
 ساعات أقل.

 (.-femininity-masculinity)واألنػثة-الحكػرة -4

إلى االختبلفات البضػلػجية بضغ الجشدضغ كلكغ يذضخ لؤلدكار االجتساعية  ال يذضخ ُبعج الحكػرة مقابل األنػثة       

تكػف  ( ىحا البعج بانو السجتسع يػصف بالحكػرية عشجما2005كالعاشؽية السخررة لكل جشذ. يعخؼ ىػفدتج )

األدكار العاشؽية لمجشدضغ متسضدة بذكل كاضح مغ السفتخض أف يكػف الخجاؿ حازمضغ  كاقػيا  كيخكدكف عمى 

كيػصف السجتسع  .الشجاح السادي كالسخأة يفتخض أف تكػف أكثخ اعتجاال كأكثخ رقة  كتيتع بجػدة كنػعية الحياة

السفتخض أف يكػف كل مغ الخجاؿ كالشداء معتجلضغ  باألنثػي عشجما تتجاخل األدكار العاشؽية بضغ الجشدضغ مغ

يػضح االختبلفات االساسية بضغ السجتسعات االنثػية  4كعاشفضضغ كميتسضغ بجػدة كنػعية الحياة. ججكؿ رقع 

 كالحكػرية في مجاؿ العسل.
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 السجتسعات االنثػية السجتسعات الحكػرية
  ُيشطخ إلى السجيخيغ الشاجحضغ عمى أنيع يتستعػف

  .بخرائز الحكػر فقط
 تجار اإلدارة : بالحدع كالقػة. 
  التشاغع في العسل عغ شخيق إثخاء السحتػى

 .""السزسػف 
 العير مغ أجل العسل. 
  ضغط العسل اكثخ: أعخاض اإلرىاؽ بضغ العاممضغ

 .األصحاء
 األفزمية لمذخكات الكبضخة. 
 األفزمية لؤلجػر األعمى. 
 ئية الكبضخةالترشيع التشافدي كالرشاعات الكيسيا. 
 تدتشج السكافآت عمي الحرة "حقػؽ السمكية". 
 الحدع. 
 الشقػد كاألشياء السادية ميسة. 
  الؿيع الدائجة في السجتسع ىي الشجاح كالتقجـ

 السادي.

  .ُيشطخ إلى السجيخيغ الشاجحضغ عمى أنيع يتستعػف
  .بخرائز الحكػر كاإلناث

 تجار اإلدارة: الحجس كاإلجساع. 
 سل عغ شخيق االتراؿ كالتعاكف التشاغع في الع. 
 العسل مغ أجل العير. 
  ضغط عسل اقل: أعخاض أقل مغ اإلرىاؽ بضغ

 .السػضفضغ األصحاء
 األفزمية لمذخكات الرغضخة. 
 األفزمية لداعات عسل األقل. 
 الرشاعات التشافدية الدراعية كالخجمية . 
 .تدتشج السكافآت إلى السداكاة 
 الحجس. 
 يسةالشاس كالعبلقة الجضجة م. 
  الؿيع الدائجة في السجتسع تيتع باآلخخيغ

 كالسحافطة عمضيا.

 ( long-short term orientationالصػيل والقريخ) مجى التػجو لمسدتقبل -5

يذضخ إلى تعديد الفزائل السػجية نحػ السكافآت السدتقبمية  عمى  التػجو شػيل السجى بانو كيعخؼ ىػفدتج      

اد. كبالسقابل إف التػجو قرضخ السجى يذضخ الي تعديد الفزائل الستعمقة كجو الخرػص السثابخة كاالقتر

بالساضي كالحاضخ عمى كجو الخرػص احتخاـ التقالضج كالحفان عمى "ماء الػجو" كالػفاء بااللتدامات االجتساعية. 

 يػضح الخرائز الخئيدية لمتػجو شػيل السجي كالتػجو قرضخ السجي. 5ججكؿ رقع 



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

350 

 التػجو قريخ السجى جىالتػجو شػيل الس
 التأكضج عمى السثابخة 
 العبلقات مختبة حدب السػقف 
 القجرة عمى التكي  الذخري ميسة 
 كقت الفخاغ ليذ ميًسا جًجا 
 العبلقات كمػاقف الدػؽ ميسة 
 الخضخ أك الذخ يعتسج عمى الطخكؼ 

 التأكضج عمى الشتائج الدخيعة 
 الحالة ليدت قزية رئيدية في العبلقات 
 ذخري كاالستقخار ميعالرسػد ال 
 كقت الفخاغ ميع 
 خبلصة القػؿ ميسة 
 اإليساف بالسصمق عغ الخضخ كالذخ 

 :االدارة بيغ االدارة العخبية واالدارة االنجمػ امخيكية الثقافية واثخىا عمي االختالفات

مارات العخبية السجسػعة العخبية ىي الجكؿ التي تتحجث العخبية عمى سبضل السثاؿ سػريا كلضبيا كالبحخيغ كاإل

لعب اإلسبلـ كأكركبا كاإلمبخاشػرية العثسانية  الستحجة كالكػيت كعساف كالسغخب كمرخ كالسسمكة العخبية الدعػدية.

دكًرا ميًسا في خمق القػاسع السذتخكة في الؿيع كالسسارسات االجتساعية كالثقاؼية. البمجاف العخبية لجييا العجيج مغ 

 .Kabasakal et alفي نفذ المغة كالجيغ كالخرائز االجتساعية كالثقاؼية )القػاسع السذتخكة اذ تذتخؾ 

2002; Twati 2007.) ىحه السجسػعة صشفيا ىػفدتج بشفذ السدتػي. كذلظ بأنيا مجتسعات عالية في البعج

االكؿ "تباعج الدمصة" كايزا ىي عالية في تجشب عج اليقضغ اك الغسػض. كايزا صشفت عمي انيا مجتسعات 

 عية كمجتسعات انثػية. جسا

األنجمػ امخيكية ىي الجكؿ التي تتحجث اإلنجمضدية مثل الػاليات الستحجة ككشجا كالسسمكة الستحجة ك يخلشجا  السجسػعة

كجسيعيا  كأستخاليا كنضػزيمشجا ك لى حج ما جشػب إفخيؿيا. ىحه البمجاف الستقجمة كىي في الغالب أنجمػ سكدػف 

(. ىحه الجكؿ الكاثػليكية الخكمانية تقجر الخكحانية التي تؤكج Ashkanasy et al.2002استعسختيا بخيصانيا )
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(. ىحه السجسػعة متقاربة ندبيا 2001عمى التقالضج كالصقػس. ىحه السجسػعة متقاربة ندبيا في ترشي  ىػفدتج )

حلظ مشخفزة في حدب ترشي  ىػفدتج لؤلبعاد الثقاؼية في مشخفزة في تباعج الدمصة كىي مجتسعات فخدية كك

 تجشب عجـ اليقضغ كايزا مرشفة بانيا مجتسعات ذكػرية.

اف مػضػع التشػع الثقافي اكثخ صمة بالذخكات متعجدة الجشديات التي لجييا العجيج مغ فخكع في جسيع       

رة (. لع يكغ تأثضخ الثقافة عمى سمػؾ كمسارسات اإلداDouglas et al. 2007أنحاء العالع دكغبلس كهخخكف )

في دكؿ الذخؽ األكسط الشامية مػضػًعا لكثضخ مغ األبحاث مقارنة بالجكؿ اآلسضػية كاألكركبية كاألنجمػ أمخيكية. 

عمى الخغع مغ االىتساـ الستدايج بالقزايا الثقاؼية في مجاؿ اإلدارة الجكلية السقارنة إال أف الجراسات التجخيبية حػؿ 

الية كمسارسات اإلدارة العخبية تبجك غضخ مػجػدة حتى اآلف بالخغع مغ اف الجكؿ غضخ الغخبية كالجكؿ الشامية كفع

 Abboushi 1990; Ali 1990; Atiyyah 1993; Kozan 1993; Yasin etالثقافة متخسخة في اإلدارة )

al. 1990.) 

(.العػلسة Ball et al. 2008تذيج العػلسة التكامل الحتسي بضغ البمجاف كاألسػاؽ كاألمع كالتكشػلػجيا )      

جعمت مغ التجاخل  حػؿ العالع التي سببت تدارع في االنجماج كالتجاخل  لمشطع االقترادية كالسالية كالدياسة

الثقافي كتأثضخاتو عمي ىحه الشطع امخأ حتسيا كال مفخ مشو. لحلظ فاف فيع االختبلفات الثقاؼية يداعج في ادارة االفخاد 

(. فعشجما يشطع االفخاد الي السشطسات ك السؤسدات فأنيع 2011Kananمغ جشديات مختمفة داخل السشطسات )
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تالي البفاتيع ليحه السشطسات كالسؤسدات. يحسمػف معتقجاتيع كؾيسيع كاتجاىاتيع كعاداتيع كتقالضجىع ك نداعاتيع كثقا

ثقافة مختمفة" .لكل بضئة "((Tsui 2001يكػف لجييع اتجاىات كمػاقف كافكار مختمفة لشفذ السسارسات االدارية 

كبالتالي تتصمب سمػؾ اداري مختمف مغ حضث االستخاتيجية كالييكمية التشطيسية كالتخصيط كالخقابة فقج ما قج يكػف 

 .Miroshnik 2002; Osland et al. 2000)مشاسب لثقافة معضشة قج ال يكػف مشاسب لثقافة اك بضئة اخخي )

تأثضخ السيع  لمثقافات  كالسؤسدات كالتشطيسات غضخ الستجاندة  ىشاؾ العجيج مغ التحجيات بسا في ذلظ ال      

التي تػاجو الذخكات متعجدة الجشديات التي تعسل فضيا فخكعيا في دكؿ مختمفة ثقاؼيا كبضئيا كقانػنيا عمى مدتػى 

طخكؼ العالع. يتػقع مغ السجيخيغ السدؤكلضغ عغ العسميات السحمية ليحه الذخكات تكضي  السسارسات كفًقا لم

كالثقافات السحمية التي تعسل بيا ىحه الذخكات مغ أجل زيادة اإلنتاجية إلى أقرى حج. في تمظ الذخكات ، يجب 

عمى السجيخيغ االعتخاؼ بالتشػع الثقافي كالشطخ ؼيو كأف يكػنػا عمى دراية باالختبلفات كالتذابيات بضغ الثقافات 

 ;Chow et al. 1996; Earley 1989)مج إلى هخخالتي قج تعػؽ أك تديل مسارساتيع اإلدارية مغ ب

Mendonca et al. 1996; Miroshnik 2002) كىحا أمخ بالغ األىسية مغ حضث الحفان عمى شخعضتيا .

(.التحجيات Van der Stede 2003؛ Sauers et al. 2009كقبػليا كسا يخاىا أصحاب السرمحة السحمضػف )

 عغ الػضػح أك ججيجة لسثل ىحه الذخكات.ليحه االختبلفات الثقاؼية ليدت بعضجة 



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

353 

( أف فيع االختبلفات الثقاؼية كاالجتساعية سيسكغ السؤسدات كالسجيخيغ مغ التػاصل 2000Taylorيعتقج تايمػر )

لحلظ فاف فيع ادارة االختبلفات  بذكل فعاؿ ككاٍؼ مع السشطسات األخخى كمع السػضفضغ في البمج السزي .

ة كذات اىسية كبضخة لمذخكات متعجدة الجشدية عالسيا. ألنيا تداعج كتعصي القجرة لمسجراء الجاخمية كالخارجية كاجب

كي  يتعاممػف مع السػضفضغ السختمفضغ ثقاؼيا كذلظ لسعخفة لساذا يترخفػف برػرة معضشة بسػاقف معضشة. كذلظ 

ية تحفضد السػضفضغ لتحقضق يجعل السجراء يحافطػف عمي جعل الخكح السعشػية لمسػضفضغ عالية كايزا معخفة كيؽ

اىجاؼ السشطسة. كايزا تعدز كفاءة كفاعمية العسميات االدارية في الذخكات متعجدة الجشدية كالسشطسات ذات 

العسمية االدارية في ضل كجػد االختبلفات الثقاؼية تسثل تحجي . (Mendonca et al. 1996) التشػع الثقافي

أيًزا  العائق  رية السختمفة في عسميات التخصيط كالخقابة كاتخاذ القخارات.كافة السدتػيات االدا كبضخ لمسجراء في

األكثخ تأثضًخا الحي يسشع االندجاـ كالتشاغع كالسػائسة  في  السشطسة غالًبا ما يكػف مختبًصا بالثقافة أك بذكل أكثخ 

 (.Paláu 2001تحجيًجا باالختبلفات الثقاؼية )

 :لعخبية واالنجمػ امخيكيةالفخوقات الثقافية بيغ االدارة ا

يكل اإلدارة ال يداؿ ضعي  مثميا مثل  تترف   االدارة العخبية عمى أنيا ذات أداء إداري كمحاسبي حجيث ـك

السسارسات اإلدارية في الجكؿ العخبية تختمف عغ الجكؿ األنجمػ امخيكية في أسمػبيا الكثضخ مغ الجكؿ الشامية. 

ف كيصيعػف القػاعج كاألنطسة كاألعخاؼ بجاًل مغ مسارسة أحكاميع السيشية الخاصة كاتجاىاتيا. السجراء العخب يتبعػ 

أنو في اإلدارة  (Ali 1990)(. كفي نفذ االتجاه كجج Atiyyah 1993، كال سيسا في ضل األنطسة االستبجادية )
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ع كالتفكضخ كالشقج العخبية  السكافآت تتع بشاء عمي الصاعة كالخزػع كالخشػع في حضغ يدتيجغ كيدتغخب اإلبجا 

إلى االفتقار إلى  ىحا االستيجاف كاالستغخاب( Yasin and Stahl 1990البشاء. يعدك ياسضغ كستاؿ )

الجيسقخاشية في الثقافة العخبية كايزا سيصخة الحكػمات عمي اإلعبلـ كايزا كعجـ كجػد انتخابات حخة. كل ىحا 

 Kanan 2011;Bjerke andمغ اىسية االبتكار كالتفكضخ ) كالتقمضل يقػد األفخاد إلى الذعػر بالعجد السؤسدي

Al-Meer 1993.) 

( بأف ىشاؾ العجيج مغ العػامل التاريخية التي أثخت عمى الثقافة العخبية كمسارساتيا اإلدارية مثل Ali 1990يخي )

ك التقالضج األكركبية إرث البضخكقخاشيات االستعسارية مثل اإلمبخاشػرية العثسانية باإلضافة الي الجكؿ الغخبية 

.كسا ىػ الحاؿ في الجكؿ  كالقبمية كالعائمية كالعذائخية كفي الفتخة األخضخة القضػد الدياسية كالتجخبلت الحكػمية

 يترخفػف بسعدؿ عغ الشطاـ االقترادي كاالجتساعي كالدياسي لسجتسعاتيع. فيع األخخى السجراء العخب ال

كحلظ تػقعات مجتسعاتيع. عمي سبضل السثاؿ تعتبخ  ىػ سجتسع كؾيسو كمعايضخيتأثخكف بذجة بالبشية االجتساعية لم

األسخة كاألصجقاء كالعبلقات االجتساعية في الجكؿ العخبية مغ الجػانب السيسة في ادارة ك تذغضل السؤسدات 

في السؤسدات (. أف الثقافة العخبية ثقافة تقمضجية كمػجية لمعبلقة الستبادلة Bjerke et al.1993كالسشطسات )

يؤثخ ىحا عمى شخيقتيع في العسل كىحا قج .تأثضخات األسخة كالقخابة كالسجتسع كالعادات كالتقالضج كالسشطسات بدبب

كاإلدارة كاألداء. لحلظ مغ الذائع كالصبيعي تفذي الػساشة كالسحدػبية كالقخابة بجال عغ الكفاءة كالقجرة في ادارة 

 .(Kanan 2011; Yasin and Stahl 1990)السشطسات
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انساط ك أسالضب اإلدارة العخبية السدتخجمة لتحفضد االفخاد كتحقضق اىجاؼ السشطسة تختمف كميا عغ األنساط 

كاالسالضب السػجػدة في الثقافة األنجمػ أمخيكية التي تعتبخ أكثخ فاعمية في عسمية تحفضد االفخاد كتحقضق اىجاؼ 

نحػ إنجاز اىجاؼ السشطسة". في الثقافة االنجمػ امخيكية إف كالءات  السشطسة "اي اف ىحه االسالضب مػجيو اساسا

السجراء  كشاعتيع مجفػعة بأحكاميع كهرائيع السيشية الستعمقة بالخبحية كالسكافآت السالية الذخرية. ايزا الفخدية 

 Ali 1993; Weber)كتحقضق اىجاؼ السؤسدة اك السشطسة  كأخبلؾيات السيشة ك العسل ىي األساس لئلنجاز

1965; Yee et al. 2008.) (ال يعسل السػضفػف كمشطساتيع بسعدؿ عغ بضئتيع االجتساعيةTayeb 1997) 

بل يحتفظ السػضفػف بؿيسيع كعاداتيع كتقالضجىع كثقافاتيع كاعخافيع مػاقفيع كخمؽياتيع داخل السشطسة باعتبارىا 

 ائيع ك دارتيع لمعسل.أسذ ثقاؼية في مكاف العسل كقج يؤثخ ىحا عمى شخيقتيع في اد

 :الخالصة

ىجفت ىحه الجراسة الي تعخي  الثقافة ككحلظ  اكضحت االبعاد الثقاؼية الخسدة حدب نسػذج ىػفدتج لمثقافة. 

كايزا ىجفت الي تدميط الزػء عمي اثخ االختبلفات الثقاؼية عمي السسارسات االدارية في الجكؿ العخبية كالجكؿ 

بلفات الثقاؼية حدب االبعاد الخسدة تعتبخ اساس لبحػث قادمة لسقارنة السسارسات االنجمػ امخيكية. ىحه االخت

االدرية كالسحاسبية بضغ الجكؿ العخبية كغضخىا مغ الجكؿ األخخى ذات اىتساـ الباحثضغ. اليجؼ الخئيدي مغ تػضيح 

رية كالسحاسبية التي البحث عغ السدايا اك العضػب بل اليجؼ ىػ تبشي الدياسات االدا ىحه االختبلفات ليذ

تتساشي مع بضئة العسل. اف فيع االختبلفات الثقاؼية بضغ الجكؿ يداعج عمي فيع الصخؽ السثمي لتكضي  السسارسات 
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االدارية كالسحاسبية التي ثع تبشضيا مغ تمظ الجكؿ بسا يتساشى مع البضئة السحمية. االدارة العخبية في امذ الحاجة 

مي نقاط الزعف كاكجو القرػر في السسارسات االدارية العخبية. كايزا التعخؼ مغ اي كقت مزي في التعخؼ ع

عمي نقاط القػة كالسدايا التي تتسضد بيا السسارسات كاالسالضب االدارية لجكؿ األنجمػ امخيكية. كل ىحا بدبب 

 ية كاالنجمػ امخيكية.  التجاخل الثقافي كاالقترادي لمذخكات العخب
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 االنبعاثات الغازية عمى البيئة وصحة اإلندان مخاشخ

 

 الباسط إبخاليع السذاط عبج كتػر/جال

  أستاذ مداعج                                                                               

 كمية اآلداب جامعة شخابمذ

 مقجمة البحث :

لتجخل  الحية ، كالعشاصخ التي كانت نتيجة الحية كغضخ تعخؼ البضئة عمى أنيا كل العشاصخ الصبيعية     

اإلنداف مغ خبلؿ تفاعمو السدتسخ مع البضئة سعيا مشو لتحدضغ معيذتو، كمغ ىشا ضيخت مدألة بالغة التعقضج 

إنتاج ارخز  بدبب التفاعبلت االرتجادية التي نتجت عغ سعى البذخ لمػصػؿ إلى تعخؼ بسذكمة التمػث البضئي

الشطخ عغ العػاقب، أما العشاصخ البضئية فيي دائسة التفاعل كتؤثخ في بعزيا البعس كتحجث في  ك سياؿ بغس

 بعس األحياف كػارث كمذاكل تجعػ لتجخل اإلنداف.

أساء في استخجاـ السػارد الصبيعية ، كأسخؼ في استشدافيا سعيا مشو لتحقضق حياة أفزل  كمغ ىشا نجج إناإلنداف

في استشداؼ كاستغبلؿ السػارد الصبيعية كمغ ىشا بجأت البضئة تتعامل بسبجأ لكل فعل رد ؟فطيخ التدابق السحسػـ 

فعل ، كرد الراع براعضغ ، كىحا يطيخ في ىضئة مػجات جفاؼ كؼيزانات كنفػؽ لمكائشات الحية كالحخائق كما 

عد كجل ؼيسا اندؿ كاآليات  إلى ذلظ مغ كػارث شبيعيةنتيجة لطمع اإلنداف كعجـ التدامو بالحجكد التي بضشيا ي

في ذلظ كثضخة)كاتبع ؼيسا أتاؾ ي الجار اآلخخة كال تشذ نرضبظ مغ الجنيا كأحدغ كسا أحدغ ي إليظ كال تبغ 

 "1الفداد في األرضإف ي ال يحب السفدجيغ"

                                                             
1
 .77المران الكرٌم سورة المصص اآلٌة - 
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شت حسمة لرضج كاألمثمة كثضخة عمى ما نتج عغ تجخل اإلندانسغ كػارث ك عػاقب كخيسة، فسثبل في بشغبلدير ش

الزفادع السػجػدة في البخؾ ك قشػات السياه لغخض أكميا كترجيخىا إلى عجد مغ دكؿ العالع كبخاصة فخندا ، 

مسا أدى إلى تفذي مخض كباء السبل ريا برػرة كبائية كفتظ بأعجاد مأىػلة مغ الدكاف، ك بعج البحث تبضغ أف 

 "1جكة السبل ري"الزفادع كانت تعير عمى يخقات البعػض الحي يشقل ع

كفي اليشج ششت حسبلت لرضج الثعابضغ لبيعيا كاالستفادة مغ جمػدىا بعج ذلظ حمت كارثة كىي ضيػر جضػش مغ 

الفئخاف كالجخذاف فتكت بالسحاصضل الدراعية فتكا ذريعا نتيجة النقخاض  الثعابضشالتي كانت تتغحى عمى تمظ 

" بيحا جاءت ىحه الػرقة البحثية 2شيء فقجره تقجيخا( "السخمػقات ك ذا عخؼ الدبب بصل العجب )كخمق كل 

 مذكمة البحث :لتيتسبسخاشخاالنبعاثاتالغازيةعمى البضئة كصحةاإلنداف .

بعج الديادة السفخشة في عجد الدكاف كتشامضيا بذكل سخيع ازدادت الحاجة إلى الصاقة كالصعاـ كالذخاب كىحا األمخ 

ـ الرشاعي، الحي صاحبو زيادة مفخشة في السمػثات التي ىي عبارة عغ يتصمب زيادة مزصخدة في الشسػ كالتقج

نفايات السرانع مغ مػاد صمبة ، كسائمة ، كغازية، كأيزا متصمبات العسمية الدراعية بسا يشتج عشيا مغ مخمفات 

ارثة كمخربات كمبضجات لسعالجة القػارض كالحذخات، باإلضافةإلى السخمفات التي يدببيا اإلنداف نفديػالك

 األكبخ ىضتقاعذ الشاس في معالجة ىحه اإلشكالية كذلظ لدببضغ : 

  أكليسا ىػ إف السذكمة تحتاج إلى فتخة مغ الدمغ حتى يكتذفيا اإلنداف كعشج االكتذاؼ تكػف قج كقعت

 الكارثة .

  خاص ثانضيسا ىػ إف ىحه السعالجات تحتاج إلى زيادة في مرخكفات اإلنتاج األمخ الحي يجعل القصاع ال

يدعى لئللحاح باليخكب مغ ىحا الػاقع ىحا إلى جانب إدراؾ الجكؿ الرشاعية بحجع الخصخ مسا دفعيا 

                                                             
1
 .75، ص 7005ظؾ ، معهد البحوث والدراسات البٌبٌة ، جامعة عٌن شمس ، زكرٌا طاحون ، لدارة البٌبة نحو االنتاج األن - 
2
 .7المران الكرٌم ، سورة الفرلان ، اآلٌة  - 
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لمبحث عغ إبعاد الخصخ عغ سكانيا بإبعاد نفاياتيا الزارة خارج حجكدىا كترجيخىا إلى دكؿ العالع 

 الثالث مثل الشفايات الشػكية كغضخىا . 

ممػثات البضئة بانيا كل األشياء العزػية كغضخ العزػية بعج تفاعميا مع  كمغ ىحا السشصمق يسكغ تحجيج        

الطخكؼ السشاخية كالحخارة كاإلمصار كالخياح كالزغط الجػي تتغضخ سمبا كتربح مخخجاتيا ضارة باإلنداف ككحلظ 

بل نجج اكاسضج البضئة السحيصة، أيزا ىشاؾ ممػثات ليدت مغ صشع اإلنداف بل مػجػدة في البضئة مشح الخمقة فسث

الكبخيت كالشضتخكجضغ كالكخبػف مػجػدة في الصبيعة كمخخجاتيا األصمية ىي ثػرات البخاكضغ حتى كاف كانت ندبتيا 

 ضئضمة كبعس الشباتات تحتاج إلضيا مثل غاز ثاني أكدضج الكخبػف.

 :اىسية البحث

ع تعج قادرة عمى تججيج مػاردىا الصبيعية إلى أف البضئة ل عشج الحجيث عغ أىسية ىحا السػضػع يجب اإلشارة       

الغازية نتيجة التقجـ الرشاعي السفخط كاالستخجاـ البلمحجكد لمسبضجات  تاالنبعاثاك حجاث مػازنة ذاتية بدبب كثخة 

فدو كالساء نتشداف مغ كل جانب ، فاليػاء الحي الحذخية ، كمغ ىتا بجأت ضاىخة التمػث في ازدياد كتحيط باإلن

و كالصعاـ الحي نأكمو ىجؼ مباشخ ليحه الطاىخة كلظ أف تترػر حجع الكارثة السختؿبة ، كحفظ ي الحي نذخب

 اكبخ.

كآلجل ذلظ كجب عمضشا التصخؽ إلى ىحا السػضػع مباشخة كالخػض في ضخكرة االىتساـ بالفكخ البضئي      

لجكؿ الشامية التداؿ في سباتو العسضق كتصػيخه خرػصا كانو قج بجاء بالفعل في الجكؿ الستقجمة صشاعيا، كأما ا

كالججيخ بالحكخ ىشا كالشقصة التي يجب التػقف عشجىا كالتخكضد عمضيا ىي كجػب إيراؿ ىحه الفكخة ليذ 

لمحكػمات فقط بل لتػعية الدكاف كاتراؿ ىحا الفكخ لمجسعيات األىمية كشبلب السجارس الف جسيع ما سيحجث 

اإلنداف كمغ ىشا فاف مدالة الحفان عمى البضئة يسثل تحجيا خصضخًا لبقاء مغ مخاشخ ليا عبلقة مباشخة برحة 

 اإلنداف عمى كجو األرض .
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 السقرػد بتمػث اليػاء :

" كالتي 1ىػ إي تغضضخ أك زيادة في ندبة التخكضد إلحجى السكػنات الصبيعية الغازية السػجػدة في اليػاء "      

 ما تػصل إليو العمع كسا في الججكؿ يجب أف نحافظ عمى ندب معضشة ككاضحة حدب

 (  ممػثات اليػاء الجاف غيخ السمػث1ججول )

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2016السرجر: التمػث البضئي، مثشى عبجالخزاؽ العسخ، دار كائل لمشذخ ك التػزيع، االردف،     

                                                             
1
 .69، ص 7فتحً عبد الرزاق العم ، التلوث البٌبً ، دار واٌل للنشر والتوزٌع ، ط - 

الخمد  الغاز
 الكيسيائي

ندبة التخكيد 
 السؤوية

السجسػع الكتمي مالييغ 
 االششان

 N₂ 78.09 3.850.000.000 الشضتخكجضغ
 O₂ 20.49 1.180.000.000 األكدجضغ
 Ar 0.93 65.000.000 االركػف 

 CO₂ 0.032 2.500.000 الكخبػف  ثشائي أكدضج
 64.000 جع Ne 8.18 الشضػف 
 3.700 جع He 5.2 اليمضػـ
 3.700 جع CH₄ 21.3 السضثاف
 15.000 جع Kr 2.1 الكخيبتػف 
 180 جع H₂ 0.5 اليضجركجضغ

 500 جع CO 0.1 أحادي أكدضج الكخبػف 
 200 جع O₃ 0.02 األكزكف 

 11 جع SO₂ 0.001 ثشائي أكدضج الكبخيت
ثشائي أكدضج 

 الشضتخكجضغ
NO₂ 0.001 8 جع 

أحادي أكدضج 
 الشضتخكجضغ

N₂O 0.25 1.900 جع 
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بخ ضاىخة غضخ شبيعية كليا تأثضخ مباشخ كعمى ىحا األساس فانو أي زيادة في كسيات ىحه الغازات تعت        

كمغ خبلؿ تحمضل الججكؿ فأنشا نجج أف السكػنات الخئيدية كاألكثخ انتذارا في الجػ ىي ‘ عمى اإلنداف كالبضئة 

% فقط 1% ، كباقي الغازات ىي مكسمة بشدبة 99غاز الشضتخكجضغ كاألكدجضغ حضث ترل ندبتيا الى حػالي 

ما يكػف مرجرىا العػامل الصبيعية ، فسثبل أكؿ أكدضج الكخبػف ك ثاني أكدضج الكبخيت  كىحه الشدبة الزئضمة غالبا

مرجرىا البخاكضغ ، كغاز السضثاف كالشذادر تشتج عغ التحمضل البلىػائي لمشبات ، زد عمى ذلظ احتػاء اليػاء عمى 

كبكسيات ضئضمة مثل ذرات بعس الغازات الخاممة مثل اليمضػـ ك الشضػف ، إضافة إلى بعس الذػائب األخخى 

 التخاب كحبػب المقاح كفي العادة تكػف عمى ارتفاعات مشخفزة.

كمغ خبلؿ ما تقجـ ذكخه نػد التخكضد عمى قصاع الرشاعة في لضبيا الحي شيج تقجـ ممحػضا في الدشػات       

الستابعة قج تكػف ليدت األخضخة كبالخغع مغ كضع عجة قػانضغ لحساية البضئة مغ مخخجات ىحه الرشاعات إال أف 

، أيزا السفيػـ العاـ لجى الدكاف حػؿ ىحه 2011في السدتػى السصمػب خرػصا بعج تغضخ اإلحجاث سشة 

السذكمة كعجـ إيراؿ الفكخة قبل حجكثيا تعتبخ ىى الكارثة الحؿيؿية ألف ثقافتشا السػركثة ىي عجـ معخفة السذكمة 

سدتقبل ىػ دخػؿ في عمع الغضبيات السحطػرة كما إلى ذلظ، كخبلصة إال بعج كقػعيا، كالتحجث بسا سيحجث في ال

القػؿ سػؼ نتحجث عغ مخخجات إحجى الرشاعات المضبية كعبلقتيا بالسعايضخ العامة كمجى تأثضخىا عمى الغبلؼ 

 الجػي ككحلظ األمخاض الشي تشتج عمى ىحه السشتجات.

 السمػثات داخل اليػاء السحيط :

عة دكر ىاـ كحداس بحضث تشبعث العجيج مغ الغازات الدامة مغ البخاكضغ ككحلظ شبقة كسا أسمفشا باف لمصبي

األكزكف التي ليذ لئلنداف دخل فضيا، أما ما يخز البذخ فالسمػثات الرشاعية عمى رأس ىـخ التمػث خرػصا 
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و لحساية اإلنداف ك بعج الثػرة الرشاعية، ىحه األنذصة تجخل مكػنات كيسيائية بديادة رىضبة عغ الحج السدسػح ب

 "1نرشفيا إلى ثبلث مخاحل " البضئة، كقج تختمف مػجات التخكضد حدب السػقع كمغ ىشا يسكغ أف

كىػ الجرجة التي ال يتأثخ بيا التػازف البضئي أي إف لمبضئة قجرة التعامل مع ىحه  التمػث السقبػل: .1

 السخخجات ك التفاعل معيا.

التأثضخ الدمبي كاضح لمسمػثات البضئية  الخصخ بحضث يبجأ كىػ مخحمة متقجمة مغ  التمػث الخصخ: .2

كالبذخية، كلعل سببيا الخئيدي ىػ اعتساد الرشاعة عمى الفحع كالبتخكؿ كعسميات الحخؽ خرػصا 

 السكبات.

كىػ انييار الشطاـ البضئي كيربح غضخ قادر عمى التحسل كيدتسخ ذلظ لعقػد شػيمة كخضخ  التمػث السجمخ: .3

كارثة شخنػبل كانفجار السفاعل الشػكي، كحلظ كارثة الياباف الشػكية، كالديصخة كمعالجة مثاؿ عمى ذلظ 

الجكؿ مميارات  ىحه السذاكل لحساية السخخجات البحخية كحساية الدراعة مغ األمصار الحسزية كتخدخ

 "2الجكالرات كحجث كال حخج"

 ترشيف السمػثات وخصػرتيا الكاممة :

لعجيج مغ السػاد كالتي يسكغ اعتبارىا سامة كذلظ لسا تمعبو مغ سمبية في االختبلؿ يحتػي الغبلؼ الجػي عمى ا

بػضائف ىحا الشطاـ إذا زادت عغ الحج السصمػب كمغ السعخكؼ باف ممػثات الغبلؼ الجػي ىػ عبارة عغ غازات 

 أك جديسات مغمفة أىسيا :

مغ الغازات الدامة عجيسة المػف كالخائحة  كىػ غاز كاسع االنتذار في البضئة  كيعتبخ أول أكديج الكخبػن: .1

كىػ اخف مغ اليػاء كقابمضتو لمحكباف في الساء قمضمة، كمرادره بالجرجة األكلى شبيعية تعادؿ عذخة 

% مغ اإلجسالي خرػصا 77.6أضعاؼ السرادر الرشاعية حضث إف السرادر الصبيعية تشتج حػالي 

                                                             
1
 .97م ص0997ا المجتمع ، االسكندرٌة ، ٌسري دعبس ، تلوث البٌبة وتحدٌات البماء ، سلسلة علم اإلنسان ولضاٌ - 
2
 . 95م ، ص 7009عادل الشٌخ حسن ، البٌبة مشكالت وحلول ، دار البازوري العلمٌة للنشر ، االردن ،  - 



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

366 

عزػية، كخصػرة ىحا الغاز ىػ تفاعمو السباشخ مع في السشاشق االستػائية عشج تحمل السخمفات ال

الييسػجمػبضغ كيقمل نقل األكدجضغ لمجدع كبحلظ تطيخ األعخاض الدسية سػاء عمى اإلنداف أك الحضػاف 

 كالحجيث في ذلظ يصػؿ.

مرجره الخئيدي ىػ احتخاؽ السحخكقات الرشاعية السختمفة فسثبل معطع أنػاع الفحع  ثاني أكديج الكخبػن: .2

% مغ ثاني أكدضج الكخبػف، كجسيع الجراسات أثبتت زيادة ندبة ىحا الغاز في الغبلؼ 85.9ػي عمى تحت

كأرجعت الخمل إلى التغضخات السشاخية التي تسخ بيا الكخة األرضية كالدبب  1990الجػي مشح سشة 

 Maunaفي جبل  1993السباشخ في الديادة تخكد ىحا العشرخ بالجػ كسا جاء في دراسة أجخيت سشة 

Loa  بجكلة ىاكاي كأكضحت باف كسية الغاز ازدادت بسقجار الخبع حضث تست دراسة فقاعات اليػاء

السحفػضة مشح مئات الدشضغ في ثمػج القصب الجشػبي، ىشا نجج إف الكارثة تدداد خرػصا بعج الدحف 

ستعساؿ السفخط الدخيع عمى الغابات التي تعتبخ السرجر الخئيدي في معالجة ىحا السذكل، كحلظ اال

لمػقػد الحجخي دكف أي مباالة ، أيزا ليدت السذكمة مع ىحا الغاز مباشخة في صحة اإلنداف فقط بل لو 

 "1عبلقة مباشخة بالتغضخ السشاخي الحي بجا ضيػره كاضحا "

 التقجم الرشاعي وأثخه عمى البيئة السحيصة :

السحيصة بو كمغ ثع يعخض صحتو لمخصخ  اإلنداف كبذكل إرادي بتمػيث البضئة الصبيعية يقػـ      

بذكل مباشخ أك غضخ مباشخ األمخ الحي يعج تيجيجا مباشخا لحياتو كالحياة الشباتية كالحضػانية عغ شخيق 

أنطع العجيج مغ العمساء كالدياسضضغ كبعس  إيراؿ األذى لمسػارد كالشطع البضئية  كألجل ىحا األمخ

بضئة عغ شخيق عقج السؤتسخات كالشجكات الخاصة بحلظ كلعل أىسيا االقتراديضغ إلى قائسة السيتسضغ بال

ىحه  1992في سشة  كمؤتسخ األرض الحي عقج بالبخازيل 1972مؤتسخ عقج في إستػكيػلع بالدػيج سشة 

                                                             
1
 .87م ، ص0999عبدهللا ابراهٌم دمحم ، ممدمة فً علم السموم والتلوث البٌبً ، دار الكتب الوطنٌة لٌبٌا ،  - 
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السؤتسخات دعت جسيع الجكؿ لبلىتساـ بيحا الجانب عغ شخيق إنذاء مؤسدات كىضئات لحساية الشطاـ 

 يػنضػ مغ كل سشة كضػـ عالسي لمبضئة . 5يزا تع اختيار يػـ البضئي داخل بمجانيع أ

كبرفة عامة فإف لمتقجـ الرشاعي دكرا بارزا في عسمية التمػث كفي ىحا السجاؿ نجج بأف ىشاؾ           

مرادر ثابتة إلنتاج ىحا التمػث كىي عبارة عغ السرانع كمحصات الكيخباء كحقػؿ إنتاج الشفط كجسيع 

إلى  كغ التحكع في مخخجاتيا قجر اإلمكاف عغ شخيق فخض رقابة معضشة ، باإلضافةىحه السرادر يس

أثار  % مغ مدببات التمػث كمغ ىشا نجج إف60مرادر أخخى متحخكة مخخجاتيا ترل إلى حػالي 

فشحغ نعير في بضئة شبيعية تحتػى ‘ التقجـ الرشاعي بجأت بالطيػر كبرػرة جمية عمى صحة اإلنداف 

مكب ججيج  1000 – 700يقارب مغ  أالؼ مكب كيساكي كيزاؼ إلضيا سشػيا ما10عغ عمى ما يديج 

كجسيعيا مزخة بالبضئة كصحة اإلنداف في حالة عجـ التعامل الرحيح مع ىحه السخخجات حضث إف 

البذخ يتعخض ليا كبرػرة يػمية عغ شخيق استشذاؽ اليػاء الحي كفي الغالبيكػف حامبل ليحه السمػثات 

ججكؿ البلحق يػضح ىحه يكػف عخضة لؤلمخاض الخصضخة ناـيظ عغ ما سيحجث لمبضئة كالكبالتالي 

 .السخخجات
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 سقتخنة بكل مشياالسختمفة ال النبعاثاتا و( بعس الرشاعات 2ججول )                   

 2000السرجر: تمػث اليػاء القاتل الرامت ككيؽية مػاجيتو ، حدغ احسج شحاتة ، الجار العخبية لمكتاب ،    

تخاعي القزايا الستعمقة بالبضئة حتى تكػف مػاكبة  كمغ ىشا يجب االتجاه نحػ السجف االيكػلػجية الرشاعية التي

 .ندافلمتصػر القائع دكف األضخار بالبضئة كاإل

 

 السػاد السشبعثة عشيا نػع الرشاعة

 الفمػريجات –أكؿ أكدضج الكخبػف  –الجخاف  –الجديسات  مرانع الرمب
 معادف مختمفة –الجديسات  –ثاني أكدضج الكبخيت  الرشاعات غضخ الحجيجية
 الخكائح-الجديسات –الجخاف  –اليضجرككخبػنات  –ثاني أكدضج الكبخيت مرافي البتخكؿ

 مخكبات الكبخيت –الجديسات  مرانع االسسشت البػرتبلنجي
 ثالث أكدضج الكبخيت–ضباب حسس الكبخيتيظ  –ثاني أكدضج الكبخيت  مرانع حسس الكبخيتيظ

 الخكائح –الجخاف  –الجديسات  مدابظ الرمب كحجيج الدىخ الخمادي
 الجديسات مرانع الدبائظ الحجيجية

 الخكائح –الجديسات  –مخكبات الكبخيت  مرانع الػرؽ 
 ضباب حسس اليضجرككمػريظ ك غازه مرانع حسس اليضجرككمػريظ
 اكاسضج االزكت مرانع حسس الشضتخيظ

 الخكائح –الجديسات  الرابػف كالسشطفات الرشاعية
 الكمػر مػرالرػدا الكاكبة كالك

 الجديسات صشاعة كخيضج الكالدضػـ
 االمػنيا -الجديسات –الفمػريجات  صشاعة االسسجة الفػسفاتية
 الفمػريجات –الجديسات  صشاعة االلػمشضػـ

  الفمػريجات –الزباب الحسس  صشاعة حسس الفػسفػريظ
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 : مفيػم السجيشة االيكػلػجية الرشاعية

تعتبخ الياباف في مقجمة الجكؿ الرشاعية التي تدعى لتصػيخ مفيػـ السجف الرشاعية الرجيقة لمبضئة مغ 

خبلؿ استخجاـ جسيع التقشيات العمسية في ىحا السجاؿ كذلظ باالعتساد عمى مجف صشاعية سابقة كقاعجة 

كلعل مجيشة تػني غارنيو خضخ دلضل عمى ذلظ ، كفي ىحا السجاؿ اعتسجنا  يدتجج ، أساسية كاستكساؿ ما

 "1عمى اآلتي : "

 تذخيعات بضئية تحػؿ الدػؽ نحػ مجتسع مادي . -1

 الحكػمة كبالتعاكف مع الجيات السخترة داخل الببلد تقػد حسبلت تػعػية مدتجامة. -2

 ات كالسخاكد الستخررة .التخكضد عمى تصػيخ البحػث الخاصة بالسػاد السشتجة في الجامع -3

 التخكضد عمى تكشػلػجيا البضئة كالحمػؿ السبتكخة لحل السذاكل . -4

 التخكضد عمى حفظ الصاقة كالتكامل في إدارة الشفايات . -5

كمغ ىشا نجج إف مفيػـ السجيشة الرجيقة لمبضئة يحتػى عمى ثبلثة عشاصخ أساسية كىي التقمضل مغ    

 "2ك عادة التجكيخ " ك عادة االستخجاـ ،‘ االستيبلؾ 

كعمى ىحا األساس يجب إتباع الخصػات الترسيسية ليحه السجف عشج إنذاء أي مجيشة ججيجة ، أما السجف 

القائسة  ؼيجب إعادة تصػيخىا بشفذ السقاييذ السدتخجمة كصػال إلى األداء البضئي كالسجتسع الرشاعي 

 إلنداف. الرحيح كذلظ لمتقمضل مغ االنبعاثات السزخة بالبضئة كا

 القصاع الرشاعي في ليبيا و مخخجاتو :

إف تقجـ الرشاعة في لضبيا ك تصػرىا بجا كاضحا في العقػد األخضخة ك العامل األساسي لمتقجـ الرشاعي ىػ        

البحث عغ أفزل الصخؽ التي تبلئع اإلنتاج كاالستيبلؾ كخفس التكالي  بقجر اإلمكاف ، كحلظ البحث عغ 

                                                             
1
م  7009و ادمحم محمود البدري ، مفهوم البارٌكولوجً والمدٌنة الصناعٌة وامكانٌة تطبٌمها فً العراق ، مإتمر علمً فً جامعة بؽداد لبنه رجب العزاوي  - 

. 
2
 عبدهللا ابراهٌم دمحم ، مرجع سابك . - 
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خاـ كقخب شػاشئ الترجيخ كالتدكد بالسدتمدمات    كشخؽ ترخي  اإلنتاج ، ىحا األمخ يخمق مرجر السػاد ال

تخكد سكاني كبضخ ججا دكف الشطخ لمسعايضخ البضئية كما يتختب عمى ذلظ، فاستخخاج السػاد الخاـ ك التفاعبلت التي 

بالخغع مغ مداعع التقضج بالسعايخ  تشتج عغ ذلظ ليا األثخ السباشخ عمى األراضي الدراعية كالشباتات كاإلنداف

السفخكضة في ذلظ، أيزا مخخجات ىحه الرشاعات أثارىا ال تكػف مباشخة ك نسا تطيخ عمى شكل كارثة في 

 السدتقبل.

كمغ ىحا السشصمق انتذخت الرشاعات في لضبيا عمى الخط الداحمي السستج مغ الحجكد الغخبية مع تػنذ إلى     

مرخ، كزد عمى ذلظ الرشاعات الشفصية كالحقػؿ التابعة ليا التي تشتذخ داخل الببلد حجكد لضبيا الذخؾية مع 

كالكارثة األكبخ ىي مخخجات حخؽ الديػت الثقضمة ك تدايج عجد الديارات التي أصبحت تزاىي عجد الدكاف، 

 كالجكلة في سبات عسضق مغ ىحه السدألة.

سات لبعس الرشاعات خرػصا الشفصية مشيا كأكضحت كبدخد بديط كغضخ مفرل أجخيت العجيج مغ الجرا     

ىحه الجراسات  كجػد ارتفاع كبضخ لغاز كبخيتضج اليضجركجضغ ككاف ذلظ في حقمي البيزاء ك الشافػرة خرػصا في 

بحقل الشافػرة كحلظ كصل  ppm 43.5بحقل البيزاء ك    47.3ppmمجسعات اإلنتاج حضث كصل تخكضده إلى 

  ppm 10في مكبات السياه ، عمسا باف الحج السدسػح بو في كسية ىحا الغاز ىػ  ppm 30.1تخكضده بسا يقارب 

ساعات  8". كفي ىحا السعجؿ ليذ لو أي أضخار صحية كال يسكغ الدساح بالتعخض لو أك مػاجيتو أكثخ مغ 1"

أمخاضو السراحبة يػميا، ك نجج أثاره كاضحة عمى العاممضغ في قصاع الشفط بدبب زيادة التعخض السباشخ لو ، ك 

لو كالتييج ك االختشاؽ كاألضخار السختبصة بالغذاء السخاشي كبالعضػف ك السجاري الشفدية، ك كحلظ عشج اتحاده 

مع الييسػجمػبضغ يكػف ـيسػجمػبضشغ مكبخت كىحا يحج مغ قجرتو عمى حسل األكدجضغ كما إلى ذلظ، كىحه 

ة الداكية ك مرفاة شبخؽ ك مرفاة الدخيخ ك مرفاة السخخجات تعسع عمى كل السشذئات الشفصية مثل مرفا

 البخيقة.
                                                             

1
 م .0998مجلة البحوث الصناعٌة ، العدد الرابع ، مركز البحوث الصناعٌة ، طرابلس ،  - 



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

371 

أيزا السذكمة في الداحل المضبي ليدت نفصية فقط بل يػجج العجيج مغ مرانع االسسشت كىحه السرانع تعتسج 

عمى استخجاـ الػقػد الثقضل لمتذغضل الحي ىػ عبارة عغ خميط مغ اليضجرككخبػنات كالكبخيت كالسعادف الثقضمة كعشج 

اختبلط ىحه السكػنات يشتج أكؿ كثاني أكدضج الكخبػف كأكدضج الشضتخكجضغ، أيزا تدتيمظ ىحه السرانع كسية مغ 

ممضػف لتخ سشػيا كبحلظ نجج أف كسية الغازات السدتخخجة مغ أكؿ كثاني أكدضج الكخبػف  50الػقػد ترل إلى 

مرانع، إضافة إلى مرانع أخخى  6اكز ألف شغ سشػيا كىحا كسثاؿ ،عمسا باف عجد السرانع يتج 40تتجاكز 

متعجدة تختمف مخخجاتيا الرشاعية ؼبعزيا ليذ بيا احتخاؽ كاضح لمػقػد إال أنيا تقػـ بحخؽ مخمفاتيا مباشخة 

كالرابػف كالببلستيظ  الػرؽ في مكبات القسامة ك بالقخب مغ السرشع دكف كضع أي اعتبار لمسخخجات، فسرانع 

كميا ترشف في نفذ السجاؿ ناـيظ عغ محصات الػقػد كمحصات تػلضج الكيخباء كاأللباف كمرانع السبضجات 

كالرشاعات الفخدية غضخ السخاؾبة ، جسيعيا ليا مخخجات كال تخزع ألي رقابة في ىحا السجاؿ، كيدتثشى مغ ذلظ 

 بعس الرشاعات الستقجمة خرػصا الشفصية التي تدعى كبججية لمحج مغ ىحه السذكمة.

 اشخة لمغازات عمى صحة اإلندان و البيئة :التأثيخات السب

يتعخض اإلنداف كجسيع الكائشات الحية عمى حج سػاء بسخاشخ سسية بتمػث اليػاء مباشخة حضث أنيا ترل إلى   

الجدع عغ شخيق الفع عشج تشاكؿ األشعسة كعشج عسمية التشفذ أك يراب بيا الجمج مباشخة، كعشج التعخض لكسيات 

ضاىخة لمعياف ك تؤدي إلى السػت السباشخ،   كلكغ في اغمب األحياف يطيخ تأثضخ ىحه  كبضخة تكػف اإلصابة

السمػثات بعج فتخة مغ امتراصيا حضث تتفاعل عشج دخػليا ك اختبلشيا بجـ اإلنداف بحضث تشتذخ ىحه السذاكل 

ستحجث في الخئة ك  في جسيع الجدع كفقا لحخكة دكراف الجـ في الجدع ك ىشا يجب التخكضد عمى التغضخات التي

 الكبج ك الجياز اليزسي.
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ك ىي قجرة السمػثات الكيسيائية عمى إحجاث تغضخات في التخكضب  mutationكىشاؾ ضاىخة أخخى تدسى التصفخ 

"أي بسعشى قجرة ىحه السمػثات عمى إحجاث شفخات قادرة عمى تػريج خرائريا الججيجة 1الػراثي لمكائغ الحي "

 لتذػىات الجشضشية ك عجة ضػاىخ أخخى .مثل ضاىخة التدخشغ ك ا

كمغ ىشا سػؼ يتع التخكضد عمى السمػثات الغازية السػجػدة باليػاء الجػي التي فات معجليا السدسػح بو دكليا  

أي دراسة أك  خرػصا غاز أكؿ أكدضج الكخبػف ك ثاني أكدضج الكخبػف ك بعس الغازات األخخى بحضث عشج إجخاء

التخكضد عمى ىحه السخخجات  كالكسيات التي سػؼ تشتجيا كالصخؽ السثمى لمحساية استحجاث أي صشاعة يجب 

مشيا فإذا زادت درجة الدسية عغ الحج السصمػب أك الحي ال تدتصيع الصبيعة التعامل معو ىشا يجب العسل عمى 

 إيقاؼ ذلظ السذخكع.

 ( التخكيدات الحخجة لبعس الدسػم البيئية3ججول )

 الخصػرة الكامشة مية لالحتخاقالقاب الدسية السمػث
 0.125 - 0.5 ثاني اكدضج الكخبػف 
 0.00125 75-12 0.005 اكؿ اكدضج الكخبػف 
 0.000125 - 0.0005 ثاني اكدضج الكبخيت
 0.0025 45.5-4.3 0.001 كبخيتضج اليضجركجضغ

 0.25 15-5 14 السضثاف
 0.025 7.6-1.4 0.1 الشضخكؿ

 Smith.M.1991.chapter 5 in Felming S.G (ed) Recycling land. Londonالسرجر: 
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 ك تحمضميا نجج إف ندبة الغازات في تدايج مدتسخ حدب اآلتي : 3كبالخجػع لشتائج الججكؿ رقع 

كىػ مغ أكثخ الغازات انتذارا في البضئة كمغ الغازات الدامة عجيسة المػف كالخائحة أول أكديج الكخبػن:  .1

أضعاؼ السرادر  10ء، كمرادر ىحا الغاز كثضخة مشيا شبيعي كىػ ما يعادؿ كىػ اخف قميبل مغ اليػا

الرشاعية، إالإف مخخجات العسمية الرشاعية تكػف مخكدة في مشاشق معضشة خرػصا ذات االزدحاـ 

الدكاني سػاء مغ العسميات الرشاعية أك مغ عػادـ الديارات، كيتسضد ىحا الغاز بدسية محجكدة كلكغ 

تحجيجا فاف سسية ىحا الغاز ىي  حالة ارتفاعيا عغ الحج السصمػب كؼيسا يتعمق باإلنداف تكػف قاتمة في

اتحاده مع الييسػجمػبضغ ليقمل قجرتو عمى عسمية حسل األكدجضغ كأثاره تكػف كاضحة عشج ضيػر أعخاض 

 ".1الجكخاف كصػال إلى اإلغساء كالفذل في التشفذ حتى السػت " الدسية  مثل الرجاع ك

: يتراعج بكثخة عشج عسميات االحتخاؽ فسعطع أنػاع الفحع تحتػي عمى ثاني أكدضج أكديج الكخبػن ثاني  .2

إف ىحا الغاز في تدايج مدتسخ مشح سشة  الكخبػف، أيزا احتخاؽ الديػت كالػقػد كجسيع الجراسات أثبتت

ث القخكف إف ندبة الديادة كصمت إلى ربع الؿيسة في الثبل إلى كبعس ىحه الجراسات أشارت 1960

اإلنداف ىػ الدبب السباشخ في زيادة ىحه الكسيات حضث  إف الساضية، كجسيع الجراسات العالسية أثبتت

يتع إزالة الغابات التي تعتبخ عامل رئيدي في امتراص ىحا الغاز، أيزا الحخائق اليائمة التي زادت في 

خية حضث إف زيادة ىحه الكسيات في كسية تخكضدىا      كبحلظ أصبحت عشرخا مباشخ في التغضخات السشا

أي بسعشى ضاىخة  احتفاضا بجرجات الحخارة الف الغاز يعضق تحخؾ ىحه األشعة أكثخ الجػ تجعل األرض

 االحتباس الحخاري.

مرجرىا األساسي الفحع كالسذتقات البتخكلية كمغ ىشا نجج أف كسائل السػاصبلت تداىع  اكاسيج الكبخيت: .3

لشضتخكجضغ ، كحلظ محصات تػلضج الصاقة،  أكدضجا إلى حه الغازات إضافةكبذكل مباشخ في إنتاج ى

                                                             
1
 .090م ، ص 7008اٌمن مزاهره  وعلً شوابكه ، البٌبة والمجتمع ، دار الشروق للنشر ، عمان االردن ،  - 
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أيزا سبب رئيدي في ندكؿ األمصار الحامزية  كالتأثضخات البضئية ليحا الغاز ىي الدسية السباشخة لئلنداف

 األشجار كالسدركعات كحلظ السباني. التي تؤثخ مباشخة عمى أكراؽ

كػف مباشخة عمى الجياز التشفدي كالحج السدسػح بو مغ ىحا الغاز ال فتأثضخىا ي أما ؼيسا يتعمق باإلنداف

 ".1أجداء في السمضػف" 5يتجاكز 

يشتج ىحا الغاز مغ تحمل السػاد العزػية كمغ تخسخ الفزبلت البذخية كحلظ مغ كبخيتيج الييجروجيغ:  .4

نو يتدبب بعس الرشاعات خرػصا صشاعة السصاط كالخذب كالػرؽ كمغ أىع مخاشخ ىحا السخكب إ

في تييج الغذاء السخاشي لمعضػف كالسجاري التشفدية كيدبب صعػبة في التشفذ كعجـ القجرة عمى الحخكة 

كالشذاط ، أي بسعشى الخسػؿ الكامل ألنو يتحج مع الييسػجمػبضغ كيفقج كسية مغ األكدجضغ السػجػد بو، 

سػجػدة عمى السباني بحضث تربح باىتة ك أما ؼيسا يتعمق بالبضئة مباشخة فمو تأثضخ كاضح عمى الجىانات ال

 تتغضخ ألػانيا .

كل ما سبق ذكخه مغ السمػثات الغازية مثل أكؿ أكدضج الكخبػف كأكؿ أكدضج الكبخيت     كاالكاسضج 

% مغ ممػثات اليػاء إضافة إلى عجة مخكبات أخخى كفي 90الشضتخكجضشية تسثل حػالي ما يرل الى 

ىضئة صػر متعجدة في اليػاء الجػي كليا القجرة عمى الحخكة كفقا لمطخكؼ  العادة تكػف ىحه الغازات عمى

 السشاخية مثل درجة الحخارة كالزغط الجػي.

  :تأثيخ الغازات عمى الجياز التشفدي

كيسكغ حرخىا في  از التشفدي كالسدالظ التشفديةكىي تؤثخ مباشخة عمى الجي غازات سخيعة الحوبان: .1

 ػنيا.غازات السصابخ ك غاز االم

كالخشح الخئػي مثل  كىي تؤثخ مباشخة عمى السدالظ التشفدية ك تدبب االختشاؽ غازات متػسصة الحوبان: .2

 غاز الكمػر كثاني أكدضج الكبخيت.

                                                             
1
 .96المرجع نفسه ص - 
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حضث يطيخ تأثضخىا السباشخ بعج عجة ساعات مغ التعخض ليا    كتؤدي الى  غازات بصيئة الحوبان: .3

 ".1لخئػي كىحه الغازات ىي اكاسضج الشضتخكجضغ ك الفػسفضغ "اختشاؽ رئػي حاد يؤدي إلى عسمية الخشح ا

اف التعخض السباشخ ليحه الغازات الدامة بشدبة  التغيخات الدامة في الجياز الجمػي األوعية الجمػية: .4

تتدايج عغ الحجكد كالسعايضخ الستفق عمضيا دكليا يؤدي إلى أحجاث تغضخات في الجياز الجمػي لئلنداف ، 

غضخات كضيؽية لو مثل ضغط الجـ كحجكث تغضخات مفاجأة لعسل القمب بحضث يربح جيج كحلظ تحجث ت

كالتيابات كما الى ذلظ، ناـيظ عغ ترمب الذخايضغ ي إلى حجكث تغضخات في األندجة انؿباضي يؤد

 كاألضخار بالجياز المسفاكي كالدبب الخئيدي في ذلظ زيادة ندبة أكؿ أكدضج الكخبػف .

 ة لمحج مغ ىحه الطاىخة الستفاقسة :اإلجخاءات الػقائي

تتجاكز الثبلثضغ سشة بجأت بعس الجكؿ بالعسل عمى سغ قػانضغ خاصة لحساية البضئة، إالإف  مشح فتخة زمشية ال

تصبضق ىحه القػانضغ ليذ بالديل حضث ضيخت مػجة شكاكي مغ عامة السدتفضجيغ مغ القصاع الرشاعي 

غ عسل ىحه السرانع   كيمدميا لمتقضج بذخكط باىطة الثسغ تتعارض بالحات الف تصبضق ىحه القػانضغ يحج م

مع اليجؼ الخبحي الحي تربػ إليو ، كبحلظ تقل القجرة التشافدية في ىحا الشذاط، كاف جل الجكؿ الستقجمة 

إف الكارثة األكبخ ىي التخمز مغ الشفايات الزارة ججا عغ شخيق دفشيا  بجأت في تصبضق ىحه القػانضغ إال

 ".2مشاشق متخمفة مغ دكؿ العالع الثالث مقابل أمػاؿ تجفع كاستفادة شخرية لحكاـ تمظ الجكؿ ."في 

كفي الجكؿ الرشاعية الستقجمة بجأت تطيخ سياسة الرشاعات األنطف كتخكدت األبحاث كاالبتكارات       

ضغ فأصبح اليجؼ ىػ في ىحا الخط كخضخ دلضل عمى ذلظ ىػ ابتكار الديارات التي تعسل بالكيخباء في الر

كيؽية تفادي إنتاج السمػثات ككيؽية إعادة تجكيخىا كاالستفادة مشيا بعج إنتاجيا كبحلظ ضيخ مفيػـ اإلنتاج 

الستكاممة لديادة الكثافة اإلنتاجية ك تحدضغ األداء البضئي كخفس التكالي ،  االستخاتيجيةاألنطف الحي يعشي 

                                                             
1
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غ الجانب االقترادي كالدياسي اخحيغ بعضغ االعتبار التخكضد كيتع ذلظ عغ شخيق التخصيط الستكامل بض

كحدب كجية نطخي يجب عشج إقامة أي مرشع ال ييتع بجراسة أضخار مخخجاتو  الدكاني كالػضع الجغخافي

فقط بل كيؽية إنذاء مرشع مرغخ لبلستفادة مغ ىحه السخخجات، فسثبل مرانع االسسشت التي تتػاجج بكثخة 

مخخجاتيا أتخبة تدبب التحجخ الخئػي نتيجة الػبار كحلظ لو مخخجات أخخى مزخة بالسياه  في الداحل المضبي

" 1الجػؼية حضث أثبتت دراسات إمكانية إنتاج الدساد شبيعي عشج خمط ىحه األتخبة ببعس السخكبات األخخى "

‘ ي ىحه السذكمة كاألمخ يعسع عمى جسيع السخخجات الرشاعية األخخى كحلظ تخشضج الشاس لبلستعجاد لتفاد

 كمغ ىشا نػصي باآلتي:

كمعخفة أثارىا  لغازات التي تخخجيا السرانعتحجيج السرادر الثابتة لتمػث اليػاء، كالسقرػد ىشا ا .1

 السدتقبمية.

 كضع تذخيعات قانػنية صارمة ك حالتيا لحكي الذأف حتى يتع معاؾبة كل مخالف. .2

لعامة الشاس كتححيخىع مغ السخاشخ الشاتجة عغ  إيراؿ فكخة مخاشخ التمػث كما سيحجث في السدتقبل .3

 ىحه الغازات خرػصا ؼيسا يتعمق بعػادـ الديارات.

 تقضيع اآلثار البضئية كالرحية السػجػدة بالقخب مغ أماكغ الرشاعات. .4

 تذجيع السخاكد العمسية كالجامعات إلعجاد دراسات مخكدة في ىحا السجاؿ كمتابعة ذلظ. .5

ىحه القصاعات لحساية أنفديع أكال مغ ىحه السخخجات كبحلظ يكػف االنصباع  إقامة دكرات لمعاممضغ في .6

 مباشخة عمى البضئة.

في حالة اكتذاؼ أي مخخجات مزخة يجب التخكضد عمى إعادة الييكمة مغ ججيج فسثبل استخجاـ أجيدة  .7

لمسمػثات،  كاستخجاـ كسائل شفطفي ارتفاع مجاخغ السرانع لمتقمضل مغ مخخجات الديارات أك الديادة 

 كفي حالة تعحر ذلظ الدعي كراء إيقاؼ ىحه الرشاعة.

                                                             
1
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أي مرشع يجب إدخاؿ كافة الجيات السدئػلة في عسمية اختيار السػقع فعادة  عشج التخصيط إلقامة .8

الجانب التخصيصي يتعارض مع الجانب االقترادي مغ حضث كسية اإلنتاج ككسية األرباح فالرشاعة 

 سشتج دكف الشطخ لمعػاقب .ىجفيا االزدحاـ لتسخيخ ال

 الخالصة:

لقج ألف الشاس أف يكػف الدقف الحي يؿيسػف تحتو يكػف مشطػرا، مثل سقف البضت أك الخيسة كيكػف زاىي       

باأللػاف السختارة كمكػناتو خذب أك قساش أك حجخ كما إلى ذلظ،  كقجرة الباري تعالى بأف خمق ىحا الكػف تحت 

ل لو مشافح يسخ مشيا ضػء الذسذ كأشعتيا كاممة إلى سصح األرض بقجرتو كقج سساه سقف كاحج مغ اليػاء كجع

البذخ بالغبلؼ الجػي، كىحا الدقف ىػ جدء مغ األرض كيختفع بحػالي ألف كضمػمتخ عغ سصحيا  كىػ جدء ال 

التغضخات  يتجدأ مشيا كأي خمل في نطامو بفعل اإلنداف تكػف أثاره السباشخة عمى األرض سػاء باإلمخاض أك

اإلنداف، كالديادة في اكاسضج  البضئية، فأي نقز في غاز األكدجضغ ىػ أضخار بالكائشات الحية كعمى رأسيا

الكخبػف ىي إخبلؿ في نطاـ عسل شبقة األكزكف ككصػؿ األشعة فػؽ البشفدجية بكسيات كبضخة إلى سصح األرض 

 باإلنداف. كمغ ثع اإلضخار

 ف يكػف اليػاء صالحا لئلنداف كالبضئة كتتػفخ ؼيو شخكط معضشة مشو:كمغ ىحا السشصمق فانو يجب أ  

 أف يكػف اليػاء خاليا مغ السػاد العالقة كاألتخبة كالغازات كاألبخخة كالسيكخكبات.  .1

يجب أف تكػف درجة حخارتو اقل مغ درجة حخارة جدع اإلنداف حتى يتسكغ الجدع مغ التخمز مغ  .2

 الحخارة الدائجة.

ا حتى تتججد شبقاتو باستسخار كيدتفضج مشيا جدع اإلنداف كأي إضافة عمى ىحا أف يكػف متحخك .3

السعجؿ ىي إخبلؿ بالشطاـ البضئي الحي خمقو ي عد كجل، إال إف سعي اإلنداف لتحدضغ الػضع 

االقترادي حدب كجو نطخه جعل كل ىحه السعايضخ في ميب الخيح كضخب بيا عخض الحائط سعيا 
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ع في اآلخخيغ، كاألدىى كاألمخ ىػ عشج اكتذاؼ أي كارثة في مكاف ما في الجكؿ مشو لمديصخة كالتحك

الستقجمة يتع التخمز مشيا كرمضيا في دكؿ العالع الثالث، بسعشى أقجـ لظ السداعجة عمى أف تقبل دفغ 

 نفاياتي كفي الغالب تكػف الشفايات الشػكية كحجث كال حخج.

لسعايضخ الدابق ذكخىا كضعيا مازاؿ أفزل ، إالإف التقجـ كلضبيا إحجى دكؿ العالع الثالث كحدب ا

الرشاعي الدخيع كعجـ كجػد قػانضغ كاضحة كأدكات تشفضح تكػف السذكمة اكبخ كأسخع ، فالسذاريع 

التي تسمكيا الجكلة في كضع جضج ك خاضعة لسخاؾبة نػعية لمتقضج بالسعايضخ ألي صشاعة مدتخخجة إال 

يؽية التعامل معيا، زد عمى ذلظ ضيػر الرشاعات الخاصة كبذكل كبضخ إف السذكمة في السخمفات كك

كحلظ تعارض الجانب االقترادي الخبحي سػاء لمقصاع العاـ أك الخاص مع الجانب البضئي فإنذاء 

الدكاني حتى يتع التدػيق أك مغ قخب مغ  االكتطانأي مرشع شخشو ألساسي ىػ القخب مغ أماكغ 

ستؿباؿ السػاد الخاـ دكف الشطخ إلى ما سضشتج عغ ذلظ مغ أضخار لمبضئة ا شػاشئ البحخ لمترجيخ أك

كاإلنداف، كعمى ىحا األساس يجب التقضج بالعجيج مغ اإلجخاءات الػقائية مغ قبل الجكلة حتى كاف 

كانت باستخجاـ القػة لفخض السعايضخ التي يجب إتباعيا كمشع الرشاعات التي ليا مخخجات تزخ 

 مباشخة بالبضئة.
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 السرادر والسخاجع :

 القخآن الكخيع . -1

 :ثانيا / السخاجع

 . 2008أيسغ مداىخة كعمي الذػابكو . البضئة كالسجتسع ، دار الذخكؽ لمشذخ، عساف، األردف،  -2

حدغ أحسج شحاتة . تمػث اليػاء القاتل الرامت ككيؽية مػاجيتو ، مكتبة دار العخبية لمكتاب، القاىخة،  -3

2000. 

األنطف ،معيج البحػث كالجراسات البضئية ، جامعة عضغ شسذ ،  إدارة البضئة نحػ اإلنتاج زكخيا شاحػف . -4

2005 ، 

 ـ.2003صبلح دمحم الحجار. التػازف البضئي كتحجيث الرشاعة ، دار الفكخ العخبي، القاىخة،  -5

 . 2009عادؿ الذيخ حدضغ . البضئة مذكبلت كحمػؿ، دار البازكري العمسية لمشذخ، األردف،  -6

امخ محسػد شخاؼ . قزايا البضئة كالتشسية أزمة دكلية متفاقسة ، السؤسدة الجامعية لمشذخ ك التػزيع، لبشاف، ع -7

 ـ. 2011

يع دمحم . مقجمة في عمع الدسـػ كالتمػث البضئي، دار الكتب الػششية، لضبيا،  -8  م . 1999عبجي إبخـا

 .لتػزيع، األردف، الصبعة الثانية فتحي عبج الخزاؽ العع التمػث البضئي، دار كائل لمشذخ كا -9

دار  -  فتحي عبجالعديد عؽيفي ديشاميكية الدسـػ كالسمػثات البضئية كاستجابة الجياز التشفدي كالجكري  -10

 . 2000 –القاىخة  –الشػزيع  الفجخ لمشذخ ك

ية تصبيقيا لبشى رجب العداكي كأدمحم محسػد البجري . مفيـػ البارؾ االيكػلػجي كالسجيشة الرشاعية ك مكان -11

  2013في العخاؽ ، مؤتسخ عمسي في جامعة بغجاد 

 ،   م 1998شخابمذ   –مجمة البحػث الرشاعية،  العجد الخابع مخكد البحػث الرشاعية  -12

يدخي دعبذ . تمػث البضئة كتحجيات البقاء، سمدمة عمع اإلنداف كقزايا السجتسع، اإلسكشجرية،  -13

  م.1997

14-  
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 في مشصقة الداوية شخق الشقل  حجع الحخكة التجارية وخرائز  
  

 (1)الجكتػرة/فػزية حديغ سالع       
 عزػ ىيئة التجريذ بقدع الجغخافيا

 جامعة شخابمذ.-كمية اآلداب
  مقجمة: 

القاسع السذتخؾ  تعج شبكات الصخؽ بسختمف أنػاعيا ككسائميا ذات أىسية بالغة، كسا أنيا بسثابة             
لظ لسا  تسثمو مغ عسمية ربط بضغ أجداء الجكلة الػاحجة أك بضغ الجكؿ كبعزيا كذ ،بضغ مختمف الحزارات

البعس، فذيجت العقػد األخضخة مغ القخف العذخيغ تدايجًا كبضخا في دراسة شبكات الصخؽ مغ السيتسضغ 
تػزيع كالجارسضغ، كمغ بضشيع الجغخافضضغ حضث لع يقترخ دكرىع عمي الػصف ، بل تعجاه إلي التحمضل الجقضق ل

الذبكات كترشيفيا ، كتحمضل الحخكة عمضيا ، كمجي تأثضخىا عمي السحيط البضئي لمسشاشق سػاء كاف  ريفًا أك 
حزخًا، مسا أعصاىا دكرا مؤثخا في البعج البضئي داخل الكيانات الحزخية كالخيؽية، كعامبل ميسا كحاسسا في 

ػ االقترادي كاالجتساعي، كعسمية متسسة نجاح أي تشسية ، فيي عرب االقتراد، كعامل حضػي في الشس
بحضثُ تشذط حخكة التجارة الجاخمية الخارجية ، كتديج مغ  ،لعسمية اإلنتاج باعتبارىا كلضجة الشذاط االقترادي 

 العائجات االقترادية لمببلد، ك ف انعجاميا أك عخقمة إنذاءىا تؤدي إلي تػقف األنذصة التشسػية االقترادية.
لجكؿ الشامية ، كىي في اشج الحاجة لسثل ىحه الجراسات في مختمف مشاشقيا ، كذلظ تعج لضبيا مغ ا 

لتحقضق أىجاؼ التشسية االقترادية كاالجتساعية باعتبارىا حمقة كصل بضغ اإلنتاج مغ جية كالتػزيع كاالستيبلؾ 
يجي العاممة ، الف نقميسا مغ جية ثانية ، كمغ جية ثالثة تخمق شبكات الصخؽ السشفعة السكانية لكل مغ الدمع كاأل

مغ مكاف الفائس إلي مكاف الػفخة يديج مغ ؾيستيا، كنطخًا لسداحة لضبيا الذاسعة ، كقمة عجد سكانيا ، كمحجكدية 
كسائل الشقل مغ جية، كالخغبة األكضجة في تصػيخ كتشسية ىحه الجكلة في الشػاحي االقترادية كاالجتساعية مغ جية 

بقصاع الشقل ، كذلظ بخبط األقاليع بعزيا البعس ، باعتبار أف الصخؽ أشبو بالذخايضغ التي أخخي ، ازداد االىتساـ 
 تغحي الجدع بأسباب الحياة .

حطضت مشصقة الداكية بقدط كافخ مغ الخصط التشسػية بسختمف أنػاعيا، كالتي ارتبصت بالتصػر في بشاء  
 ات التشسػية كالسحبلت العسخانية.شبكات الصخؽ باعتبارىا الشػاة األساسية إلقامة السذخكع

                                                             
1
 جامعة طرابلس.-كلٌة اآلداب-عضو هٌبة التدرٌس بمسم الجؽرافٌا 
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 كبشاًء عميو سػؼ نتشاكؿ في ىحا البحث بالػصف كالتحمضل الجغخافي ما يمي:
 .تصػر أشػاؿ شبكة الصخؽ كترشيفيا بالسشصقة 
 .خرائز كأنػاع حخكة الشقل التجارية 

رادي كاالجتساعي، فاف نطخًا ألىسية الشقل في حياة الدكاف، كأثاره السباشخة عمى نذاشيع االقت مذكمة البحث:
أي قرػر يعتخي نطاـ الشقل كشبكاتو يكػف لو انعكاس سمبي، مسا يتصمب الػقػؼ عمى السقػمات كالسعػقات 

 كالسذاكل التي تػاجو ىحا الشطاـ. 
 كعميو فاف مذكمة البحث تكسغ في التداؤالت التالية:

  تعاني مشيا؟ما ىػ كاقع شبكة الصخؽ بسشصقة الداكية، كما ىي كالسذاكل التي 
  ؟لياما مجي إمكانية مػاكبة شبكات الصخؽ لمتصػرات التشسػية الحاصمة في الببلد، كالتػجيات السدتقبمية 
 .ما ىي خرائز كأنػاع حخكة الشقل التجارية ككثافتيا عمى شبكات الصخؽ 

 
عمضيا بسشصقة تكسغ أىسضتو في التعخؼ كدراسة خرائز شبكة الصخؽ، كحجع الحخكة التجارية أىسية البحث: 

الداكية " دراسة تحمضمية جغخاؼية "، كيداىع في ذلظ كصف ما بيا مغ مدايا، كتذخيز أسباب مذاكميا، كصػال 
إلى نتائج يدتذف مغ خبلليا التػصيات كالحمػؿ، كذلظ لسا يذكمو قصاع الشقل بذكل عاـ، كشبكات الصخؽ بذكل 

 خاص مغ دكر ميع في حياة الدكاف بسشصقة الداكية.
 تدعي الباحثة مغ خبلؿ ىحا البحث إلى تحقضق جسمة مغ األىجاؼ كىي كالتالي: ىجاف البحث: أ

 .معخفة تصػر شبكات الصخؽ، كمجي مػاكبتيا لمتصػرات التشسػية بسشصقة الداكية 
 .دراسة الخرائز كالسؤشخات التي تترف بيا شبكة الصخؽ بالسشصقة 
 ل التجارية ككثافتيا عمى الصخقات بالسشصقة. تفّيع التحمضل كالتػزيع الجغخافي لحخكة الشق 

 حجود البحث:

تقع مشصقة الداكية في شساؿ غخب لضبيا ،ضسغ الجدء الداحمي مغ  سيل الجفارة كبالتحجيج بضغ دائختي عخض  
شخقا ، حضث تتػسط  ( 123 511 02ً)ك ( 123 041 20ً)شساال ، كبضغ خصي شػؿ  ( 323 471 16ً( و )323 121)

كضمػمتخًا، كمشصقة   27ارة بحجكد إدارية، إذ يحجىا البحخ الستػسط مغ الذساؿ بداحل بحخي يبمغ شػلو سيل الجف
غخياف بحػافيا الجبمية جشػبا ،أما مغ الذخؽ فتحجىا مشصقة الجفارة بإقميسيا الدراعي كمغ الغخب الحجكد اإلدارية 

 كمع  مغ الذخؽ مغ زكاره .  60شخابمذ، ككمع  إلي الغخب مغ  45مع صبخاتة ، كىي بحلظ تقع عمي مدافة 
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( السػقع 1شكل ) ـ.2019السرجر: مغ عسل الباحثة باالعتساد عمي: كزارة السخافق كاإلسكاف، قدع التخصيط العسخاني ، الداكية 

 الجغخافي لسشصقة الداوية 

 مشيجية البحث:

 ألىسية ىحا البحث كتعجد أىجافو، استػجب األمخ إتباع ما يمي:  

: كذلظ بتتبع ما هلت إليو كتابات ترف السػضػع كتحمضل الكثضخ مغ الطػاىخ الصبيعية لسشيج الػصفيا 
السشيج كالبذخية التي ليا عبلقة برمب السػضػع مغ خبلؿ ما يتػفخ مغ مرادر كمخاجع. كسا كاف إتباع 

عغ بجاية نذأتيا أك ضيػرىا  مغ شأنو إف يخكد عمى تفدضخ الطػاىخ عبخ التاريخ ك عصاء فكخة تاريخية التاريخي
في كل ما يخز جسيع البيانات  األسمػب اإلحرائيىحا وتع استخجام حتى يربح باإلمكاف دراسة كاقعيا. 

 . اإلحرائية ك خزاعيا لمتحمضل، ثع تسثضميا في إشكاؿ كرسػـ بيانية كخخائط

سضؤدي حتسا إلى الػصػؿ إلى الحؿيقة  كىكحا فاف السشيج الستبع أيا كاف كصؽيا أك تاريخيا أك أسمػبا تحمضميا،
 كفق قػاعج مشيجية عامة تييسغ عمي عقل الباحث، كتجعمو يرل إلي مدمسة ال ججاؿ فضيا. 
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تعج مشصقة الداكية إحجى السشاشق التي يزسيا إقميع سيل الجفارة، فيي تذسل مػقعًا متسضدًا مغ حضث        
حي ساىع في تػسع شبكات شخقيا خبلؿ مخاحل تصػرىا السختمفة، الطخكؼ الصبيعية السبلئسة لمتصػر، األمخ ال
كمع، يحجىا مغ الذساؿ  126كع كعغ الحجكد التػندية بحػالي  45فيي تبعج عغ العاصسة شخابمذ بحػالي 

 البحخ الستػسط كمغ الجشػب أقجاـ الجبل الغخبي. 
 أواًل: تصػر أشػال الصخق وتػزيعيا الجغخافي بسشصقة الداوية:

خ شبكات الصخؽ البخية بعجة عػامل، مشيا: السػقع الجغخافي، السداحة، ككثافة الدكاف، كالشذاط تتأث
 2010كمع عاـ  3343االقترادي، ككثافة السحبلت العسخانية، كدرجة انتذار كسائل الشقل، حضث بمغت أشػاليا 

خعية كزراعية، كبشدب مختمفة كسا ـ، حضث لع تذيج أي زيادة في الدشػات األخضخة كتػزعت ما بضغ شخؽ رئيدية كف
  ( التالي:1يػضحيا ججكؿ )

 م(2010-1980( تصػر أشػال الصخق حدب أنػاعيا بسشصقة الداوية )1ججول )

شخؽ  الدشػات
 رئيدية

% 
 

شخؽ  % شخؽ فخعية
 زراعية

 السجسػع %
 كمع

1980 263 27.6 332 34.8 358 37.6 953 

1990 290 13.7 771 36.4 1059 49.9 2120 

2000 365 13.9 1112 42.2 1158 44 2635 

2010 415 12.4 1415 42.3 1513 45.3 3343 

 ـ.2019شخابمذ، -حة الصخؽ كالجدػرالسرجر: مغ عسل الباحثة استشادًا إلى بيانات مغ مرم
 م(2019( تػزيع شبكة الصخق في مشصقة الداوية عام)2شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ـ2019عمى: السخافق كاإلسكاف، قدع التخصيط العسخاني، الداكية  السرجر: مغ عسل الباحثة باالعتساد
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 ( ما يمي:2( كالذكل )1يتزح مغ الججكؿ )
 تشقدع شبكة الصخؽ في مشصقة الداكية حدب مدتػياتيا إلى ثبلثة أنػاع ، كىى :

جيشة بسجيشة أخخى ، كتذسل الصخؽ التي تخبط بضغ مجف اإلقميع، كالتي تسخ بجاخميا أك تخبط مالصخق الخئيدية : -أ
% مغ إجسالي الصخؽ بالذعبية عاـ 27.6كتحتل السختبة الثالثة مغ حضث مجسػع أشػاليا  ، بشدبة بمغت نحػ 

ـ 1980كمع في عاـ  263ـ ، فذيجت أشػاؿ الصخؽ الخئيدية زيادة في الدشػات األخضخة ، فازدادت مغ 1980
% مغ إجسالي أشػاؿ الصخؽ بالسشصقة ، لتسخ بفتخة 12.4ـ ، كبشدبة بمغت نحػ 2010كمع في عاـ  415إلى 

كمع  365ـ ، لترل إلى 2000كمع لتػاصل ارتفاعيا في عاـ  290ـ فبمغت أشػاليا 1990تصػر بديط عاـ 
كيصمق عمضيا أحيانًا "الصخؽ الذخيانية" ، كىى مرسسة شبقًا  % مغ إجسالي الصخؽ،13.9كبشدبة بمغت 

خعة عمضيا محجدة ، كمشصمقة مغ السخاكد الكبخى لمشذاشات العسخانية أك مػصػلة لمسػاصفات العالسية ، تكػف الد
ليا ، بسا فضيا السشاشق التجارية كاإلدارية كالثقاؼية كالتخفضيية ، خجمًة لمشسػ العسخاني لمسشاشق األخخى ، كمغ أىع 

 ، كالداكية / يفخف. غخيافىحه الصخؽ : الصخيق الداحمي ، شخيق الداكية / 
كىى الصخؽ التي تتفخع مغ الصخؽ الخئيدية أك الدخيعة لخبط السجف بالقخى ، كىى شخؽ لصخق الفخعية :  ا-ب

مغ الجرجة الثانية ، حضث تختمف في األىسية كالغخض عغ الصخؽ الدخيعة ، كغالبًا ما تخبط عجد مغ السشاشق 
ؿ الصخؽ بسشصقة الداكية ، فبمغت أشػاليا الدراعية بالصخؽ الخئيدية أك الدخيعة، كتحتل السختبة الثانية ألشػا

كمع ، كبشدبة  بمغت  332ـ نحػ 1980ـ ، في حضغ كانت أشػاليا عاـ 2010% عاـ 42.3كمع كبشدبة  1415
ـ ، كمغ أىع ىحه 1980% ، كىحا راجع إلى التصػر في إنذاء الصخؽ بأنػاعيا في السشصقة بعج عاـ 34.8نحػ 

 ، كشخيق الداكية / الدىخاء ، كشخيق صخماف / بئخ عياد.الصخؽ : شخيق جػدائع / الدىخاء 
كتتسثل في الصخؽ التي ترل بضغ السدارع بالصخؽ الفخعية ، كىى شخؽ مغ الجرجة الثالثة الصخق الدراعية : -جو

ـ ، كبشدبة 2010كمع مغ إجسالي الصخؽ بالسشصقة لعاـ  1513مػزعة عمى كامل مشصقة الجراسة، كتبمغ أشػاليا 
كمع مغ شخؽ غضخ معبجة ،  419% مغ مجسػع ندب أشػاؿ شبكة الصخؽ بالسشصقة، كىي تزع 45.3حػ بمغت ن

أي مسيجة فقط ،  فتيدخ االتراؿ بسخاكد العسخاف الرغضخة كالسدارع كالقخى السجاكرة، كقج تصػر ىحا الشػع مغ 
قصاع الشقل كالسػاصبلت ، بتشفضح الصخؽ تصػرًا ممحػضًا خبلؿ الفتخة األخضخة ، حضث بجأ التخكضد عميو مغ قبل 

العجيج مغ الصخؽ الدراعية لتخبط بضغ كل السخاكد العسخانية الرغضخة مع بعزيا البعس ، فدادت أشػاليا عسا 
 الصخؽ  أشػاؿ إجسالي مغ %37.6 كبشدبة ،كمع  358كانت عميو في الثسانضشات مغ القخف الساضي ، مغ 
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 كذلظ الصخؽ، بيحه الجكلة أكلتو الحي االىتساـ إلى راجع كىحا ، كمع 1513 نحػ إلى ـ2010 عاـ لترل بالسشصقة

 بالسشصقة. الدراعية األنذصة بسشاشق الرتباشيا كحلظ ، كفاءتيا كرفع كتحدضشيا بتصػيخىا
 األسذ مغ العجيج عمي  البخية الصخؽ  شبكة ترشي  عسمية تعتسج : الداوية بسشصقة الصخق  شبكة ترشيف : ثانياً 

 لمصخؽ. العامة كالخرائز الحخكة، ككثافة ،  الخصف شبقات أىسيا ، كالسعايضخ
 اآلتي: إلى الجراسة بسشصقة الصخؽ  تقديع تع الدابقة كالسعايضخ األسذ ىحه خبلؿ كمغ
 الخصف: شبقات حدب الصخؽ  شبكة ترشي  -1

 ئسةً مبل األنػاع أكثخ مغ الصخؽ  مغ الشػع ىحا يعج ،FIRST CLASS ROADS األكلى: الجرجة شخؽ -أ
 بسخكنة كيتسضد الثقضل، لمشقل استجابةً  أكثخ يكػف  بحضث جضج، بذكل البخي  الشقل حخكة في كيديع الشقل، لحخكة

 استجابةً  األنػاع أكثخ كمغ كالتجيضد، كاإلعجاد اإلنذاء شخيقة حضث مغ السعبجة الصخؽ  أفزل مغ يّعج كىػ الحخكة،

 كاحج. كقت في كالدخيع الكثي  الشقل لعسمية
 مغ تتكػف  ، السجخكشة الجضخية األحجار أك الدلط مغ كانت سػاءً  األساسية كالتخبة الخصف شبقات أف حضث 
 الصخؽ  مغ إلضيا تخد التي لمحخكة مدتػعبة فيي ، السعبجة الصخؽ  مغ السستاز الشػع تسثل بحلظ ، شبقات خسذ

 إعجاد أثشاء تجيضدىا في أيزاً  كيخاعى ، كالثالثة كالثانية األكلى الجرجة شخؽ  بضغ لبلنتقاؿ عقجاً  تذكل بحضث ، الجانبية

 ، عمضيا الشقل عسمية في األيدخ كاستخجاميا تذغضميا كفاءة أجل مغ الحخكة ككثافة الزغط تتحسل أف الخصف شبقات
 الذخقي السجخل ككػبخي  ، السرفاة ككػبخي  ، الغشع بئخ كػبخي  مثل ، العمػية الكباري  إقامة التجيضدات تذسل بحضث

 السخاكد حػؿ مدارات الصخؽ  ىحه تأخح ثع كمغ ، السجف بقمب السخكر تتجشب أنيا أيزاً  مػاصفاتيا كمغ مسشصقة،ل

 كالحخكة عمضيا الحخكة بضغ العبلقة تشطع لكي ، ككباري  شخؽ  بػاسصة إلضيا كترل فخعية شخؽ  مشيا تخخج ، العسخانية

 حضث مغ أما لمسجيشة، الغخبي السجخل عمى السرفاة ككػبخي  ، الداكية مجيشة مجخل كػبخي   أمثمتيا كمغ ، السجف داخل

 تقاشعات بيا تػجج ال التي االتجاىضغ ذات الصخؽ  كتسثميا ، متخًا( 80 – 60) بضغ ما يتخاكح فيػ العخض، أك االتداع

 (1كأماف.) سخعة في الحخكة اندياب عمى تداعج التي العمػية الكباري  شخيق عغ إال
 كمخاكد بالقخى  الذساؿ في الحزخية السخاكد بضغ تخبط ، شػلية برػرة الداكية بسشصقة ةالخئيدي الصخؽ  كتستج

 ىحه شػؿ عمى كمقامة ، عياد بئخ / صخماف كشخيق ، الغشع بئخ / الداكية شخيق أىسيا كمغ ، الجشػب في العسخاف
 كثضخة. إنسائية مذاريع الصخؽ 

                                                             
م ) دراسة فً جؽرافٌة النملل ( المجللة الجؽرافٌلة 0990 – 0970حسن سٌد حسن ، شبكة الطرق البرٌة  بسلطنة عمان فً الفترة -1

 .029م ، ص 0997العدد الرابع والعشرون ، الماهرة ، المصرٌة ، 
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 كالحي ، الداحمي الصخيق : أمثمتيا كمغ ، بغخبيا داكيةال شخؽ  تخبط فيي ، العخضية الصخؽ  إلى بالشدبة أما

 بئخ في الستسثمة العسخانية بالسخاكد مخكراً  العديدية شخيق كأيزاً  ، الداكية بسشصقة مخكراً  ، بذخقيا لضبيا غخب مجف يخبط
 كالسشاشق كالسجف بالسشاشق كيخبصيا ، الداكية مشصقة جشػب لقخى  خجمة ؼيقجـ ، تيجى ك ، الجػش ، عياد بئخ ، الغشع

 مدتػى  عمى الشقل حخكة عمضيا تعتسج كالتي الداكية مشصقة في السيسة الذخايضغ مغ األكلى الجرجة فصخؽ  السجاكرة،

 تػنذ مثل السجاكرة بالجكؿ كتخبصيا األقاليع بضغ كصل حمقة فيي ، ككل الببلد أك الجفارة سيل مدتػى  عمى أك الداكية

  لسدتعسمي الدخيعة الخجمات تقجـ التي الخجمية السخافق مغ العجيج كجػد استػجب حيال األمخ ، الغخب في الػاقعة

 لمسخكبات. الريانة ككرش ، كاالستخاحات كالفشادؽ البشديغ محصات مثل الصخؽ  ىحه
 يمي: ما إلى األكلى الجرجة شخؽ  عمى الحخكة كثافة في الديادة كتخجع

 بالسشاشق الداكية مشصقة بخبط كذلظ اإلقميسي، السدتػى  ىعم الشقل خجمة في رئيدي بجكر تقػـ أنيا   -

 الخئيدية الصخؽ  مغ شبكة عبخ جشػباً  كغخياف يفخف، كمشصقة الجفارة كمشصقة كصبخاتة، صخماف مشصقة مثل السجاكرة

 كالفخعية.
 حجع عارتفا إلى أدى مسا التػندية، المضبية الحجكد مع الخابط الداحمي الصخيق عمى الشقل حجع ارتفاع -

 كالعكذ. تػنذ إلى لضبيا مغ السدافخيغ لكثخة الصخيق ىحا عمى بالسخكبات كالتشقل التجارية حخكة
 كالثالثة الثانية الجرجة شخؽ  مغ كالبزائع الخكاب نقل مخكبات تجفق عغ مدئػؿ الصخؽ  مغ الشػع ىحا إف -

 الحخكة كثافة زيادة عمى تؤثخ التي سباباأل أىع مغ يعتبخ كتػسيعيا ازدكاجيا فإف لحلظ كخارجيا، السشصقة داخل

 عمضيا.
 العسخانية بالسخاكد القخى  تخبط التي الصخؽ  كتذسل ،SECOND CLASS ROADS الثانية: الجرجة شخؽ -2

 نحػ ـ2010 عاـ أشػاليا فبمغت ، مباشخاً  ارتباشاً  األكلى الجرجة بصخؽ  مختبصة كتكػف  ، الداكية مشصقة حجكد في

  كمع 1415
 أقل فيي ، الصخيق عخض كفى الخصف شبقات سسظ حضث مغ الحكخ الدالفة الصخؽ  عغ الصخؽ  هىح تختمف

 ك يابًا، ذىاباً  عمضيا الحخكة مخكر حضث مغ متزاديغ اتجاىضغ في مخكبتضغ مغ أكثخ بسخكر تدسح ال بحضث اتداعاً 

 كمخكراً  أسخع كحخكة أكثخ مخكنة تكفل كالتي ، العمػية كالجدػر الكباري  استخجاـ إلى الصخؽ  مغ الشػع ىحا كيفتقج

  إنذاء تكالي  تشخفس بحلظ الشقل، كعسمية الحخكة حاجة تمبى خجمات في ممحػن بشقراف كمو ىحا كيقتخف  ، مشتطساً 
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 حخكة لزغػط نتيجة األفؿية لمتذققات تعخض إذا مدتسخة صيانة إلى يحتاج أنو مبلحطة مع الصخؽ، مغ الشػع ىحا

 (1)عمضيا. السخكر
 يخبصاف ىاّماف شخيقاف ىشاؾ أف نمحظ ، بالسشصقة "الفخعية" الثانية الجرجة شخؽ  لبعس شبكة تابعةم كمغ

 ىحا يتحػؿ حضث ، الغشع بئخ / الداكية شخيق كىػ بغخياف يخبصيا إحجاىسا ، الجشػبية الجبمية بالسشاشق الداكية مشصقة
 الفخعي الصخيق صفة كيأخح ، كاحج مدار ذك شخيق إلى  الداحمي الصخيق مغ جشػباً  متخ كضمػ 30 بعج عمى  الصخيق

 الصخيق مغ متفخعاف كىسا الجػش، ك تيجى ك بيفخف   الداكية  يخبط كىػ ، عياد بئخ / صخماف الفخعي كالصخيق ،

 أىسضتيسا كتكسغ ، عياد بئخ ، تخفاس بئخ مثل السشصقة جشػب أقرى في العسخانية كالسخاكد بالقخى  كيسخاف ، الداحمي

 ، جادك ك ، يفخف  : كىى ، نفػسة جبل مجف في كالستسثمة الجبمية بالسشاشق بالسشصقة العسخانية السشاشق طرب في
 ، الجفارة بسشصقة العديدية بسجيشة الداكية بسشصقة  الغشع بئخ بضغ الخابط الصخيق أما كنالػت، ، كالدنتاف ، كالخجباف
 مع بخبصو يقػـ فيػ ،  اليضخة كادي ك الحي كادي مثل الحزخية ؽيةالخي الثشائية السجاكرات ببعس ماّراً  كمع 65 كبصػؿ
  الدىخاء / جػدائع ، الدىخاء / الداكية شخيق يذيج حضغ في ، غخياف ك شخابمذ بضغ الػاصل األكلى الجرجة شخيق

 العالية الدكانية بالكثافة تستاز التي الجفارة بسشصقة الداكية مشصقة تخبصاف ألنيسا ، بيا السخكر كثافة في ارتفاعا

 ، زراعية مشاشق كىى ، كالدىخاء ، الداعجية ، الشاصخية ، السعسػرة ، صخة أبػ مغ ابتجاءً  ، العسخانية السخاكد كانتذار
 . كشخابمذ الدىخاء بضغ الخابط األكلى الجرجة بصخيق لتخبصو ، كسكشية ، كصشاعية

 مدتػى  أف إال الثالثة، الجرجة بصخؽ  كلىاأل الجرجة شخؽ  تخبط الثانية الجرجة شخؽ  فإف عامة كبرفة

 الريانة كرش كبعس البشديغ، محصات عمى الخجمات تمظ انحرخت حضث باألكلى، مقارنةً  محجكد بيا الخجمات

 الغحائية. لمسػاد كمحبلت مداجج كجػد يبلزميا ما كعادةً  اإلشارات، كترميح
 لآلتي: الثانية جرجةال شخؽ  عمى الحخكة كثافة لديادة الخئيدية األسباب كتخجع
 رصفيا. ك عادة القجيسة الخصف لصبقات االفتخاضي العسخ انتياء بعج الصخؽ  شبكة تحدضغ -
 متخًا. 12 إلى كصمت حتى الصخيق عخض في التػسع زيادة -
 زيادة إلى أدى مسا الرشاعي، أك الدراعي اإلنتاج في ذلظ أكاف سػاءً  االقترادية بالسػارد االىتساـ زيادة -

 لمسشصقة. السجاكرة القخى  إلى السجف مغ الدكاف كىجخة العسخاني تػسعال
 كمرفاة التجارية، السخاكد مغ العجيج كجػد إلي باإلضافة الداكية، مشصقة بو تستاز الحي الجغخافي السػقع -

 السجاكرة. قكالسشاش السشصقة كبضغ التجارية الحخكة تشذيط عمى عسمت كقج التدػؽ، كمخاكد الشفط، لتكخيخ الداكية

                                                             
 .  958، صـ0997أسذ كتصبيقات،سياحة كتجارة،القاىخة ، فاركؽ عد الجيغ ، الشقل  - 1
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 كيعج كالستساسظ، الخذغ بالدصح الصخؽ  مغ الشػع ىحا يتسضدTHIRD CLASS ROADS الثالثة: الجرجة شخيق-3

 خذشة مفتتات مغ بصبقة مغصاة مجخكشة مفتتات عغ عبارة كمكػناتيا كالثانية، األكلى الجرجة شخيق مغ تكمفة أقل

 كخكافج كتعسل الثانػية الصخؽ  تسثل بحضث الدابقة، بالصخؽ  رنةبالسقا ضعيفة عمضيا الحخكة كتكػف  باإلسفمت، مخمػشة

 الفخعية. لمصخؽ 
 كبكل ، البعس بعزيا مع العسخانية السخاكد لتخبط الثانػية، الصخؽ  ىحه مغ العجيج بإنذاء االىتساـ تع حضث 

 بسشصقة لصخؽ ا إجسالي مغ ـ2010 عاـ ، كمع 1517 إلى أشػاليا فػصمت الداكية، لسشصقة السجاكرة السشاشق

 بضغ األراضي مغ الذاسعة السداحات تخبط كالتي باؿ الجاخمية السشاشق في الصخؽ  مغ الشػع ىحا كيتػزع الجراسة،

 الشقل كشبكات ، الحزخي  العسخاف لػجػد تفتقخ ، جافة صحخاكية شبيعة ذات مشاشق كىى ، العسخاف كمخاكد القخى 

 اًل.شسا الحزخية بالسجف تمظ تخبط كالتي ، الدخيع
 كاضحة برػرة السشصقة شخؽ  شساؿ أقري في تتخكد أنيا يتزح السشصقة داخل الجغخافي تػزيعيا تشاكلشا ك ذا

 تسثل بحضث ، عخضيا في االتداع كعجـ  السدافة بقرخ تترف داخمية زراعية شخؽ  فيي كعسػما (،2 رقع )شكل

 . كالسجف القخى  بضغ الحخكة سيػلة في تديع فخدية شخؽ 
 األكلى الجرجة بصخؽ  مقارنةً  تصػر مغ الببلد تذيجه لسا مبلئع غضخ نسط الفشية الشاحية مغ لصخؽ ا ىحه كتعج

 مغ رؾيقة شبقة فػقيا تػضع ثع سسيكة، غضخ مجخكشو أحجار مغ شبقة فخش مدتػى  إنذاؤىا يتجاكز ال كقج كالثانية،
 سشتيستخات بزعة عغ الصبقتضغ تضغىا مغ شبقة كل سسظ يديج ال كيكاد باإلسفمت، مخمػشة كخذشة ناعسة فتات

 كعخضية. شػلية التذققات تبجك كقج غضخىا، مغ أكثخ لمتذقق الصخؽ  ىحه تعخضت أف غخيباً  يكػف  ال بحضث محجكدة،
 الصخق: شبكة عمى الشقل حخكة كثافة أساس عمي الصخق  ترشيف-2 

 الصخؽ  ليحه الجغخاؼية لمخرائز انعكاساً  بجكرىا تعج كالتي ، عمضيا الحخكة حجع مغ أىسضتيا الصخؽ  تكتدب

 الحخكة لستصمبات استجابة إال ىي ما عميو الخجمات كتعجد ، الصخيق عخض اتداع كيعتبخ ، بيا تسخ التي كالسشاشق

 عمى )السخكبات( الشقل كسائل حخكة أف كسا (1)محجكدة، عميو الحخكة كانت إذا الصخيق أىسية تقل حضغ في ، السخكرية

 مغ دراستيا فإف كبالتالي السكاف، في الدائجة كاالجتساعية االقترادية األكضاع يعكذ ىاماً  مؤشخاً  تعج الصخقات
 مغ العسخانية السخاكد بضغ السكانية كالعبلقات السشصقة خرائز بعس عغ كذف مغ فضيا لسا كذلظ ، بسكاف األىسية
 أخخى. جية مغ كاالجتساعي االقترادي الثقل تخكد كمعخفة ، جية

                                                             
بهجت عبد السالم، النملل والخلدمات التعلٌمٌلة فلً محافظلة كفلر الشلٌخ ، رسلالة ماجسلتٌر ، ؼٌلر منشلورة ، كلٌلة اآلداب ، جامعلة -1

 .799، ص  7008المنٌا ، 
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 (1:) الحخكة لشػع تبعاً  الشقل خكةح ترشيف-أ

 يتع حضث ، البزائع كنقل ، الخكاب نقل إلى الداكية بسشصقة الصخؽ  شبكة عمى بالسخكبات الشقل حخكة ترشف
 السخكبات بضغ ما كبضخاً  تشػعاً  فتتشػع الخكاب نقل كسائل أما ، كالسقصػرات ، الحجع الكبضخة الشقل بسخكبات البزائع نقل

 الداكية. بسشصقة معجكمة تكػف  تكاد العاـ الشقل مخكبات أما العامة، كمخكبات ، األجخة كمخكبات الخاصة
 ـ2019 عاـ خبلؿ الداكية مشصقة بصخؽ  الضػمي الحخكة حجع متػسط كحداب بحرخ الباحثة قامت كقج
 نقل تكمخكبا الخكاب، نقل مخكبات حخكة إلى الصخؽ  ىحه أساس عمى الحخكة ترشي  كتع ،(2) (2 رقع )ججكؿ

 البزائع.
 م2019 عام الداوية بسشصقة الصخق  أىع عمى االتجاىيغ( )في والتجارية السخورية الحخكة حجع ( 2ججول)

 الصخيق
 البزائع نقل مخكبات الخكاب نقل مخكبات

 % الشدبة اإلجسالي
 

 % الشدبة
 لإلجسالي

  العجد
 % الشدبة

 لإلجسالي

 22 82800 26.8 22159 73.2 60641 شخابمذ / الداوية

 16.4 59760 33.3 19927 66.7 39833 صخمان / الداوية

 10.7 39048 54.8 21391 45.2 17657 صبخاتو / صخمان

 8.2 29868 19.2 5723 80.8 24145 الغشع بئخ / الداوية

 10.6 38652 24 9268 76.0 29384 الدىخاء / الداوية

 3.3 12000 8 958 92.0 11042 الدىخاء / جػدائع

 2.8 10044 64.3 6457 35.7 3587 عياد بئخ / صخمان

 3.1 1130 20.7 2352 79.3 8988 العديدية / الغشع بئخ

 5.0 18320 - - 100 18320 الشاصخ عبج جسال شارع

 6.3 22975 47.8 10982 52.2 11993 السرفاة شارع

                                                             
م، لمتوسلط حجلم الحركلة المرورٌلة بمنطملة 7009اعتمدت نتاب  هذا التحلٌلل عللى الدراسلة المٌدانٌلة التلً لاملت بهلا الطالبلة علام -1

 الزاوٌة.

 غمػ 6 مػغ متكػػف  مضػجاني عسػل فخيػق مػع الداكيػة بسشصقػة الصػخؽ  شػبكة ىعمػ السػخكر حخكػة حجػع لؿيػاس مضػجاني مدح بعسل الباحثة قامت كقج ىحا-7
 ص(، 00-7) مػغ األكلػى فتػخات: ثػبلث إلػى السضػجاني العسػل تقدػيع تػع بحضػث الحرػخ، نقاط في الستػاججيغ السخكر رجاؿ مدانجة مع الجراسة زمبلء
 مداءا(. 9-5) مغ كالثالثة ضيخًا(، 2-07) مغ كالثانية
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 3.7 13584 2.3 311 97.7 13273 السريف شخيق

 2.7 9820 - - 100 9820 البمجية شخيق

 3. 15713 0.9 137 99.1 15576 القجيسة الذعبية شخيق

 100 363924 27.4 92665 72.6 264259 اإلجسالي

  ـ2019 عاـ السضجانية الجراسة نتائج : السرجر
 : يمي ما إلى التػصل تع (2الججكؿ) مغ 

 أعجاد بمغت حضث ، الداكية قةبسشص الصخؽ  عمى البزائع نقل مخكبات عمى الخكاب نقل مخكبات عجد يتفػؽ  -

 الحرخ بشقاط السارة السخكبات أنػاع إجسالي مغ %72.6 بمغت كبشدبة ، مخكبة 264259 نحػ الخكاب نقل مخكبات

 بالسشصقة. الصخؽ  شبكة عمى
 إجسالي مغ %27.4 بمغت كبشدبة ، مخكبة 99665 إلى أعجادىا كصمت فقج  البزائع نقل مخكبات أما 

 السخكبات.
 لشقل كالسخكرية التجارية الحخكة لحجع تبعاً  فئات خسذ إلى الداكية بسشصقة الصخؽ  ترشي  تع كقج ىحا -

 . الضػـ مجار عمى فيي ، لمتشقل محجدة مػاعضج أك بسػاقضت تتقضج ال الحخكة ىحه أف حضث ، عمضيا البزائع
ائع مغ جسمة السخكبات كيسكغ تقديع شخؽ بسشصقة الداكية إلي خسذ فئات تبعا لسا تسثمو مخكبات البز

 العاممة عمضيا  
 ، عمضيا كالسخكرية التجارية الحخكة حجع %مغ60 عغ البزائع نقل كسائل عجد بيا يتفػؽ  شخؽ  : األولى *الفئة
 مخكبات عجد ندبة ؼيو يتفػؽ  الحي الػحضج الصخيق كيعج ، عياد بئخ / صخماف شخيق كىػ ، فقط كاحج شخيق كتذسل

 التجارية الحخكة إجسالي مغ %64.3 نحػ البزائع نقل مخكبات ندبة فبمغت ، الخكاب قلن مخكبات عمى البزائع

 الصخيق ىحا أف إلى يخجع كالدبب ، %35.7 نحػ الخكاب نقل مخكبات ندبة مثمت حضغ في ، بشػعضيا كالسخكرية

 فضتع ، جشػباً  الجبمضتضغ يافكغخ  يفخف  بسشصقتي الجراسة مشصقة يخبط ، بذساليا السشصقة جشػب يخبط حضػي  شخياف بسثابة

 ىحا مغ الجشػبي الجدء أف اعتبار عمى ، السخكري  االزدحاـ عغ بعضجاً  السشاشق بضغ الستبادلة البزائع نقل شخيقو عغ
ََ   يفزمػنو السخكبات سائقي يجعل مسا ، جانبيو عمى الدكانية التجسعات بقمة يستاز الصخيق  السخكري  لبلزدحاـ تجشبًا

 كالدكاني.
 حجع إجسالي مغ  %(60 - %40) بضغ ما بيا البزائع نقل كسائل عجد يتخاكح شخؽ  : الثانية ئة*الف

 مخكبات ندبة فتسثل ، صبخاتو / صخماف شخيق ، السرفاة شخيق الفئة ىحه كتزع ، عمضيا كالسخكرية التجارية الحخكة

 في ، عمضيا كالسخكرية التجارية ةالحخك إجسالي مغ  التػالي عمى %54.8 ، %47.8 نحػ حػالي بيا البزائع نقل
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 ،  كالسخكرية لتجارية الحخكة إجسالي مغ التػالي عمى %35.7 ، %52.2 نحػ الخكاب نقل  مخكبات ندبة  تقل حضغ
 إججيخ رأس مشفح عبخ التػندية المضبية الحجكد مغ القادمة البزائع نقل في األخضخ الصخيق  مداىسة  ذلظ في كالدبب

 عميو البزائع نقل حخكة ازدياد في الشفط لتكخيخ الداكية مرفاة فداىست  السرفاة شخيق أما ، يةالمضب األراضي إلى

 الخكاب. نقل حداب عمى الببلد أرجاء إلى الشفصية السذتقات نقل فضيا بسا
 التجارية الحخكة إجسالي مغ %(40 - %20) بضغ ما البزائع نقل كسائل عجد يتخاكح شخؽ  : الثالثة *الفئة

 كامتازت ، العديدية / الغشع بئخ كشخيق ، الدىخاء ، صخماف ، شخابمذ / الداكية شخؽ  الفئة ىحه كتزع ، سخكريةال ك

 مخكبات ندبة فبمغت السختمفة، بأنػاعيا الخكاب نقل مخكبات بازدياد مقارنةً  البزائع نقل مخكبات بتشاقز الصخؽ  ىحه

 مخكبات ندبة كانت حضغ في ، شخابمذ / الداكية بصخيق  كريةكالسخ  التجارية الحخكة جسمة مغ %26.8 البزائع نقل

 ، شخابمذ مضشاء مغ تأتى الصخيق ىحا عمي البزائع أغمب أف إلى يخجع ذلظ في كالدبب ، %73.2 نحػ الخكاب نقل
 الداكية. مشصقة كمغ إلى البزائع نقل ندبة تقل كبالتالي ، الببلد أرجاء إلى كتتػزع

 نقل مخكبات ندبة بمغت  فقج العديدية / الغشع بئخ ، الدىخاء / الداكية ، صخماف / الداكية شخيق في أما

 خبلؿ  السخكرية الحخكة إجسالي مغ التختضب عمي  %20.7 ، %24.0 ، % 33.3 بيا البزائع

 االقترادية، الطخكؼ تحدغ إلى الصخؽ  بيحه الخكاب ندبة ارتفاع في  الفزل كيخجع  الحرخ، ساعات

 الحزاري  كالتصػر كتذابكيا السرالح تعقج كمع ، بأنػاعيا خاصة نقل كسائل امتبلؾ عمى الدكاف ك ؾباؿ

 مغ انتقاؿ مغ يتصمبو كما اإلنداف حاجات تدايج كبضغ ، كاالجتساعية االقترادية التغضخات اقتزتو كما
 مكاف مغ اؿاالنتق عسمية أصبحت ، تشتيي ال التي شسػحاتو تحقضق كراء سعياً  كمخكنة بدخعة آلخخ مكاف

 إنداف. كل حياة في يػمية ضخكرة بدخعة آلخخ
 ، الغشع بئخ / الداكية شخؽ  الفئة ىحه كتزع ، %20 عغ البزائع نقل كسائل عجد فضيا يقل شخؽ  : الخابعة *الفئة
 التػالي عمى البزائع نقل مخكبات ندبة بمغت حضث ، القجيسة الذعبية شخيق ، السري  شخيق ، الدىخاء / جػدائع

 الصخؽ  ىحه الغالب في تدمظ ال البزائع نقل مخكبات أغمب أف إلى ذلظ كيخجع ، 0.9% ، 23% ، 8% ، 19.2%

 كشخيق السري  شخيق مثل السجف كسط في تقع حضث  -مختفعة– سكانية كثافة ذات مشاشق في لػقػعيا نطخاً 

 الخؽي  الذحغ  مخكبات إلى الكبضخة لالشق مخكبات مغ البزائع تشقل حضث ، صخماف مجيشة كسط في  القجيسة الذعبية

 الكبضخة. البزائع نقل بسخكبات مقارنةً  بديػلة السجف شخؽ  تدمظ حتى ، كالستػسط
 ، مشيسا ًَ  اتداعا أكثخ مػازية شخؽ  ليسا فضػجج ، الدىخاء / جػدائع كشخيق ، الغشع بئخ / الداكية شخيق أما

 الداكية شخيق أف إلى راجع كالدبب ، عياد بئخ / صخماف شخيق ىػ مػازي  شخيق لو ، الغشع بئخ / الداكية شخيق فسثبلً 
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 نقل مخكبات ؼيو كصمت الحي ، عياد بئخ / صخماف شخيق عكذ عمى ، الداكية مجيشة كسط مغ يستج ، الغشع بئخ /

 عميو. كالسخكرية التجارية الحخكة جسمة مغ %6.3 نحػ البزائع
 بمغت كالحي ، الدىخاء / الداكية شخيق كىػ ، لو مػازى  شخيق فيشاؾ الدىخاء / جػدائع لصخيق بالشدبة أما

 . عميو كالسخكرية التجارية الحخكة جسمة مغ %24 نحػ بو البزائع نقل حخكة
 باعتباره ، الشاصخ عبج جساؿ شخيق الفئة ىحه كتزع ، البزائع نقل مخكبات بيا تسخ ال شخؽ  : الخامدة *الفئة

 إلى البزائع ترل حضث ، صخماف مجيشة كسط في اآلخخ ىػ الػاقع البمجية كشخيق ، الداكية لسجيشة الذخقي السجخل

 حخكة الذػارع ىحه تذيج بحلظ ، متػسط إلى خؽي  شحغ مخكبات شخيق عغ التجارية محبلتيا لخجمة الصخؽ  ىحه

 عمضيسا. ةالسخكري الحخكة جسمة مغ %100  بمغت التي السختمفة بأنػاعيا الخكاب نقل لسخكبات كثيفة مخكرية
 ذات الداكية بسشصقة الصخؽ  شبكة عمى السخكرية الحخكة حجع يعتبخ : الحخكة لحجع تبعاً  الشقل حخكة ترشيف-ب

 مؿياساً  باعتبارىا ، يجاكرىا كما الجراسة مشصقة خجمة في الفعاؿ دكرىا كاستشباط الصخؽ، أىسية لسعخفة كبضخة أىسية

 السشاشق كانتعاش العسخانية كالسخاكد السحبلت تصػيخ في إسياميا كمجى ، داخميا الصخؽ  شبكة أىسية معخفة في مفضجاً 

 (5) شكل  (1)الدكاف ثقميا كبتحػيخ تخجميا التي
  

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 (2) رقع الججول السرجر:
 م2019 عام الداوية بسشصقة الصخق  شبكة عمى اليػمي باالتجاىيغ الخكاب نقل حخكة حجع متػسط (5) شكل

                                                             
البحٌلرة ، رسلالة ماجسلتٌر ؼٌلر منشلورة ، كلٌلة أحمد عبد الملولى دمحم عٌسلى ، النملل بلالطرق البرٌلة ودوره فلً التنمٌلة بمحافظلة -1

 .099م ، ص 0998اآلداب ، جامعة المنوفٌة ، 
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 يتخكد حضث ، أشخافيا عشج كتقل الخئيدية الصخقات عمى تتخكد الشقل حخكة أف  (5رقع) كالذكل (2) الججكؿ يػضح

 يػازى  ما أي ، يػمياً  مخكبة 82800 بسعجؿ ، كشخابمذ الداكية بضغ الخابط الداحمي بالصخيق السخكبات مغ عجد أكبخ

 نحػ بو السخكبات أعجاد بمغت فقج ، صخماف / الداكية شخيق أما ، الػاحج االتجاه في الداعة في مخكبة 3450

 أعجاد كصمت حضغ في ، الػاحج االتجاه في الداعة في مخكبة 2490 يػازى  بسا االتجاىضغ في مخكبة 59760

 في الداعة في مخكبة 2489 يػازى  ما أي ، الضػـ في مخكبة 29868 نحػ الغشع بئخ / الداكية شخيق عمي السخكبات
 انخفاضيا لمسشصقة السؤدية كالسخارج السجاخل عشج كالتجارية السخكرية الحخكة كثافة فاعالرت مخجعو كىحا ، االتجاىضغ

 الصخقات بعس في بضشيسا الفارؽ  فػصل ، األشخاؼ نحػ باالتجاه السخكبات حخكة تقل حضث ، الذبكة أجداء بؿية في

  كالسخكرية التجارية الحخكة جعح  بمغ حضث الدىخاء، / جػدائع شخيق كمشيا الضػـ، في  مخكبة 70000 حػالي إلى

 الضـػ في مخكبة 10044 بو الحخكة  بمغت الحي ، عياد بئخ / صخماف كشخيق ، الضـػ في مخكبة 12000 نحػ عميو

 حجع في االنخفاض ىحا ،كيخجع الضػـ في مخكبة 11340 بو الحخكة حجع بمغ فقج ، العديدية / الغشع بئخ شخيق أما ،

 في الستسثمة الجراسة مشصقة مخكد في األعساؿ كمخاكد الخجمات تكجس إلى األشخاؼ في يةكالسخكر  التجارية الحخكة
 عبلقة كتػجج ىحا بضشيسا، الحخكة حجع مغ زاد الحي األمخ ، السشصقة شساؿ في الػاقعتاف صخماف ك الداكية مجيشتي

 كالسخارج السجاخل فصخؽ  ، ابي السخكرية ك التجارية الحخكة كحجع السشصقة شخؽ  في السدارات عجد بضغ شخديو

 16 إلى يرل كقج ، متخاً  12 عغ مشيا مدار كل عخض يقل ال التي الخئيدية الذخيانية الصخؽ  مغ الجراسة لمسشصقة
 ال بحضث الشيار، أثشاء الخسسية العسل الداعات في فتددحع ، عمضيا التشقل حخكة خجمة في رئيدياً  دكراً  فتؤدى ، متخاً 
 المضل. مغ  الستأخخة الداعات في إال السارة ك الكثيفة خكريةالس الحخكة مغ تخمػ

 الحركة ساعات لتحجيج السيسة السؤشخات مغ الضػـ ساعات خبلؿ السخكرية ك التجارية الحخكة حجع دراسة إف

 في ككفايتيا كفاءتيا مجى كبياف ، الصخؽ  شبكة لتصػيخ السدتقبمي التخصيط في يديع ما ، حجه عمى شخيق بكل
 ازدحامًا. الداعات أكثخ خبلؿ كخاصةً  ، الحخكة حجع عاباستي
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  2019 عام  الداوية بسشصقة الصخق  شبكة عمى ( اتجاىيغ في ) اليػمية والتجارية السخورية السخكبات حخكة  حجع ( 3 ) ججول

 الصخيق
  )مداءا الثالثة الفتخة ( ًً  ضيخا ) الثانية الفتخة  صباحا(ً  ) األولى الفتخة

 جسػعالس
( 7 – 9)  ( 9 – 11)  ( 12 – 2)  ( 2 – 4)  ( 5 – 7)  ( 7 – 9)  

 82800 6726 11912 17835 15607 12460 18260 شخابمذ / الداوية

 59760 6914 8913 14637 9143 7982 12171 صخمان / الداوية

 93048 3645 6217 10050 7089 3793 8254 صبخاتو / صخمان

 29868 1959 3469 9146 3432 3533 8329 عالغش بئخ / الداوية

 38652 2652 6592 10153 6166 3122 9967 الدىخاء / الداوية

 12000 660 931 3173 3931 1268 3019 الدىخاء / جػدائع

 10044 102 521 2313 1837 1351 3920 عياد بئخ / صخمان

 11340 147 976 2189 2012 1755 4261 العديدية / الغشع بئخ

 عبج جسال ارعش

  الشاصخ
4117 2092 5261 2090 2381 2379 18320 

 22975 1529 2711 4241 6682 3500 4312 السرفاة شارع

 13584 2354 2751 2476 2809 1949 1245 السريف شخيق

 9820 1498 691 3442 2294 859 1036  البمجية شخيق

 الذعبية شخيق

  القجيسة
1728 1636 2925 4346 2055 3023 15713 

 ـ2019 عاـ السضجانية الجراسة السرجر:
 : التالي لشا يتبضغ ، الداكية مشصقة بصخؽ  الضـػ ساعات خبلؿ السقاسة كالسخكرية التجارية الحخكة حجع متػسط (3) الججكؿ يػضح

 11-7 الداعة مغ األكلى تبجأ حضث ، رئيدية فتخات ثبلث عمى الضـػ خبلؿ تتػزع الداكية بسشصقة في الحركة ساعات أف-
 أقل صباحاً  11-9 مغ الفتخة أف أيزاً  كنبلحظ ، أعساليع مقار إلى كالصبلب كالعساؿ السػضفػف  فضيا يحىب التي الفتخة كىى ، صباحاً 

 االجتساعية. ألغخاضيع الدكاف حخكة تعكذ كىشا ، صباحًا( 9-7) األكلى الفتخة مغ ازدحاماً 
 مغ الخخكج في كالصمبة كالسػضفػف  العساؿ يبجأ حضث البضػت إلى العػدة رحمة تبجأ ضياف ، مداءاً  (4-12) مغ الثانية الفتخة أما
 الدكاف يخخج كفضيا مداءاً  9-5 الداعة مغ الثالثة الفتخة تبجأ حضغ في ، عمضيا السارة بالسخكبات كالذػارع الصخؽ  فتددحع ، أعساليع

 فتخات ىي كالطيضخة الرباح فتختي أف في الجراسة مشصقة شخؽ  كل تخؾكتذ األخخى، االجتساعية كاألغخاض كالتدػؽ  التخؼيو ألغخاض

 السخكرية. ك التجارية الحخكة حضث مغ الحركة
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 ىي كالتي كالسخكرية التجارية الحخكة حضث مغ الحركة قسع أعمى ضيخاً  4-2 ، صباحاً  9-7 الداعة تسثل-
 الضػمية الخحمة مػاعضج إلى الحركة قسع ارتفاع في الدبب كيخجع ، مداءً  3-8 الداعة مغ العسل بسػاقضت مختبصة

 السدائية الفتخة في لمسخكبات حخكة حجع أكثخ مداءً  (7-5) الداعة تعج حضغ في بالسشصقة، كالعساؿ كالسػضفضغ لمصمبة

 صخماف مجيشة كسط مػقعو باعتبار مداءً  9-7 الداعة في بو الحخكة حجع تدداد الحي السري  شخيق باستثشاء

  الري . في عميو الحخكة حجع تدداد حضث مريفيا لىإ كالسؤدى
 مشصقة بيا تتسضد التي الديمية الدصح لصبيعة نطخاً  : الداوية بذعبية الصخق  لذبكة العامة الخرائز -3

 كاالستقامة االستػاء إلى الصخؽ  كل تسضل بحضث ، الجػانب مغ العجيج في بضشيا ؼيسا تتذابو الصخؽ  شبكة فإف ، الداكية

 كدرجة ، أكتافيا كعخض ، اتداعيا درجة مثل ليا العامة الخرائز حضث مغ بضشيا ؼيسا تختمف  ذلظ كمع ،

 ليا. الجانبي كاالستخجاـ شخقيا سصح كجػدة ، سصحيا انحجارات
 ، خجمتيا كدرجة الجراسة مشصقة في الصخؽ  شبكة كفاءة لسقجار مؿياس الخرائز ىحه اعتبار يسكغ كعميو

 شخؽ  ةلذبك العامة الخرائز دراسة مغ بج ال كبالتالي  ( 1)كاالجتساعي( االقترادي الشطاـ لشا تعكذ مخهة  )فيي

احج أىع العشاصخ السداعجة عمي اندياب الحخكة التجارية كالسخكرية،   الصخق: اتداع-أ: اآلتي في متسثمة السشصقة
 في شخيق كل يمعبو الحي الجكر تبلؼاخ إلى عائج كىحا مغ شخيق إلي أخخ ، كيختمف اتداع الصخؽ بسشصقة الداكية

  ، عميو السخكرية الحخكة اندياب

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
1
حمدي حسٌن عبلد الوهلاب أبلو لٌللى ، النملل فلً لطلاع ؼلزة ، دراسلة جؽرافٌلة ، رسلالة ماجسلتٌر ؼٌلر منشلورة ، كلٌلة البنلات ،  - 

 .069، ص  7007جامعة عٌن شمس ، 
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 2010-2019 الداوية بسشصقة السشفحة الصخق  لذبكة الخاىغ الػضع (4) ججول

 شػل الصخيق اسع

 الصخيق
 عخض

 الصخيق
 عجد

الحارا
 في ت

 كل

  اتجاه

 نػع

الحخك
  ة

 ترشيف

 الصخيق
 عخض

 رصيف

 السذاة

 الحالة

 اإلنذائية

  لمصخيق

 اإلشارات

  الزػئية
اإلنار 

  ة
 نطام

 صخف

 السياه

 عجد

 التقاشعات

 / الداوية
  شخابمذ

45 70-
90 

مددو  2
 ج

 ال  رئيدي
 يػجج

مجي 2  جيجة
 ز

 21  يػجج ال

 / الداوية
  صخمان

15 70-
90 

مددو  2
 ج

 ال رئيدي
 يػجج

مجي 5 جيجة
 ز

 8 يػجج ال

 / صخمان
  صبخاتو

15 70-
90 

مددو  2
 ج

 ال رئيدي
  يػجج

مجي 1 جيجة
 ز

 5 يػجج ال

 بئخ / الداوية

 الغشع
40 70-

90 
مددو  2

 ج
 ال رئيدي

 يػجج
مجي تػجج ال جيجة

 ز
 7 يػجج ال

 / الداوية
 الدىخاء

 ال فخعي مفخدة 1 8-12 25
 يػجج

مجي  تػجج ال  جيجة
 ز

 2 يػجج ال

 / جػدائع
 الدىخاء

 ال فخعي مفخدة 1 8-12 20
 يػجج

 ال  تػجج ال  جيجة
 يػجج

 2 يػجج ال

 / صخمان
  عياد بئخ

 ال فخعي مفخدة 1 8-12 75
 يػجج

مجي تػجج ال جيجة
 ز

 4  يػجج ال

 / الغشع بئخ
 العديدية

 ال فخعي مفخدة 1 8-12 65
 يػجج

 ال تػجج ال جيجة
 يػجج

 6 يػجج ال

 جسال شارع

 الشاصخ عبج
5 16-

20 
مددو  2

 ج
 2-1 فخعي

 متخ
مجي تػجج ال  متػسصة

 ز
 13 مجيد

 شارع

  لسرفاةا
 ال فخعي مفخدة 1 8-12 4

 يػجج
اليػج تػجج ال متػسصة

 د
 6 يػجج ال

 شخيق

 السريف
2 16-

20 
مددو  2

 ج
 2-1 فخعي

 متخ
مجي تػجج ال متػسصة

 ز
 2 يػجج ال
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-16 2  البمجية شخيق
20 

مددو  1
 ج

 2-1 فخعي
 متخ

مجي تػجج ال  رديئة
  ز

 3  مجيد

 شخيق

 الذعبية

  القجيسة

 2-1 يفخع مفخدة 1 8-12 500
 متخ

مجي تػجج ال رديئة
 ز

 1  مجيد

  ( 2019) ، مضجانية الجراسة  نتائج : صجرالع
 
 

 ، كالدراعية الفخعية لمصخؽ  بالشدبة أمتار 8 عغ يقل ال الداكية بسشصقة الصخؽ  عخض أف لشا تبضغ (4) الججكؿ كمغ 
 بالسشصقة، في اتداعاً  الصخؽ  أكثخ مغ كىى ، متخاً  90-70 بضغ يتخاكح عخضيا اتداع فإف الخئيدية لمصخؽ  بالشدبة أما

 الصخيق امتجاد عمى السشاشق بضغ التشقل في كالسخكرية التجارية الحخكة عبء تتحسل لكػنيا االتداع ىحا كيعػد

 التخصيط غياب ضل في أنذأت التي أجداءه بضغ ما الػاحج الصخيق اتداع في الػاضح االختبلؼ نجج كحلظ ، الداحمي

 مخكد مغ يبجأ كالحي أجدائو بعس في االتداع بقمة يتسضد الحي الغشع بئخ / الداكية شخيق في الحاؿ ػى كسا ، الدميع

 الديادة ؼيو كركعي ، باالتداع الجدء ىحا في كيستاز ، السجيشة أشخاؼ عمى الحزخية باألجداء ماّراً  الداكية مجيشة

 كيدتسخ ، متقابمضغ اتجاىضغ ذات ترسيسو جاء لتاليبا ، كالسخكرية التجارية الحخكة حجع في كالستػقعة السدتسخة

 فإف كبالتالي ، جشػباً  متخاً  20-16 بضغ ما ليرل اتداعو ليقل كسصي جديخة دكف  كاحج شخيق في يمتحع حتى جشػباً 
 الػاحج الصخيق أجداء بضغ ما كاحجة مخكر حارة إلى الػاحج لبلتجاه أكثخ أك مخكر حارتي مغ الحارات عجد في التغضخ

 ، (2)ك ياباً  ذىاباً  كاحج اتجاه إلى الصخيق ىحا أجداء بعس تحػيل  استجعى مسا ، مخكرية اختشاقات حجكث عميو تختب
 عخض يزضق حضث السخكر حارات إحجى انقصاع أك إلغاء عشج يحجث السخكري  التجفق في االزدحاـ فإف كبالتالي

 سمبية. برػرة الػاحج الصخيق عمى األحساؿ زيادة كبالتالي الدخعة تخؽي  عميو يتختب مسا ،(3)الصخيق

                                                             
 
افٌة النمل البلرى فلً األردن )الضلفة الشلرلٌة( ، رسلالة ماجسلتٌر ؼٌلر منشلورة ، كلٌلة اآلداب ، جهاد دمحم صبري عصفور ، جؽر-2

 .27، ص  0987جامعة الماهرة ، 

حملدي حسللٌن عبلد الوهللاب أبلو لٌلللى ، النملل فللً لطلاع ؼللزة ، دراسلة جؽرافٌللة ، رسلالة ماجسللتٌر ؼٌلر منشللورة ، كلٌلة البنللات ، -3

 .069، ص  7007جامعة عٌن شمس ، 
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 كالذػارع الصخؽ  تشفضح تع إذ ، الثسانضشيات بجاية مشح ، الداكية بسشصقة الصخؽ  شبكة أنذئت : الصخيق حالة-ب

 صخؼ نطاـ أك السذاة أرصفة في كالستسثمة التحتية بشضتيا كامل مع ، فخدية شخؽ  أك مددكجة شخؽ  مغ السشصقة داخل

  السجاكرة بالسشاشق لتخبصيا خارجيا تستج شخؽ  تشفضح إلى باإلضافة ، إلنارةكا ، األمصار

 التالي يتزح (4) الججكؿ مغ
 ، ليا الغخبي بالسجخل كانتياءً  ، الداكية لسشصقة الذخقي السجخل مغ ابتجاءً  الخئيدي الداحمي الصخيق جاء-
 األكلى. الجرجة شخؽ  مغ ألنو كذلظ ، الخصف جػدة حضث مغ الصخؽ  مقجمة في صخماف مجيشة في كالستسثل
 تخبط التي اإلقميسية الصخؽ  مغ ألنيا كذلظ ، الخصف حضث مغ جضجة حالة في الفخعية الصخؽ  باقي جاءت-

 الشقل. حخكة عمضيا كتتخكد ، السجاكرة السشاشق بباقي السشصقة
 الذعبية كشخيق ،  السري شخيق مثل بالذبكة الجاخمية الصخؽ  بعس أف اتزح السضجانية الجراسة  كمغ-

 الدبب كيخجع أجدائيا، بعس في حالتيا كسػء الخصف رداءة مغ تعانى صخماف مجيشة في ، البمجية كشخيق ، القجيسة

 شبقات في كعخضية شػلية تذققات ضيػر إلى أدى مسا الصخؽ، ليحه الجكرية الريانة أعساؿ في الػاضح الشقز إلى

 لبلستعساؿ. صالحة غضخ مشيا أجداء جعل مسا ، األسفمتى الخصف
 االتجاىضغ في اليسشى بالحارة األسفمتى الخصف بصبقة ـ (5-2) بضغ ما يتخاكح  التذققات بعس ضيػر-

 عمضيا. الثقضمة األحساؿ مخكر تكخار نتيجتو يكػف  أف كيخجح ، الداحمي بالصخيق
 ، الصخؽ  بسشترف رضيةاأل الكيخبائية التغحية كخصػط الذخب بسياه التغحية شبكة خصػط مدارات مخكر -
 األصػؿ كفق يتع ال تخميسيا ك عادة ، اإلسفمتية لمصبقة مدتسخ قصع ،كتججيجىا صيانتيا أعساؿ مغ يجعل الحي األمخ

 بيا يطيخ مسا ، القجيع السشدػب حدب الخصف ك عادة الحفخ لسدار األساس لصبقة الجمج أعساؿ حضث مغ الفشية
 عغ ناتج كىحا ، أخخى  إلى حارة مغ باالنتقاؿ تفادييا السخكبات سائقي تجفع تارتفاعا أك السدار شػؿ عمى ىبػشات
 كالسخافق. الخجمات كشخكة الصخؽ  بإنذاء السخترة الذخكات بضغ االتفاؽ عجـ

 اإلسفمتية الصبقة حساية في كبضخة أىسية ذات تعج كالتي ، (SHOULDERS) الصخؽ  بأكتاؼ االىتساـ عجـ -

 كبالتالي ، الخكاب أك البزائع كتشديل كتحسضل ، االضصخاري  التػقف عشج إلضيا الدائقضغ جػءل إلى إضافةً  ، لمصخيق

 الشقل كسائل لتشقل (SHOULDERS AND SIDE WALKS) كاألرصفة األكتاؼ تدتخجـ كسا ، الصخؽ  حػادث مغ الحج

 ذلظ إلى أضف (1)كمشاسبة، ئسةمبل أكتاؼ بػجػد إال يتع ال كىحا ، كالسذاة كالجراجات السعاقضغ كعخبات ، البصضئة

                                                             
1-American Association Of State Highway and Transportation Offices : A policy on geometric design 

of highway and streets ،Washington, 1994, p. 267. 
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 ألكتاؼ اإلنذائية بالحالة الجانبي كالتيجـ التآكل مغ كحسايتيا بالصخيق، اإلسفمتية الصبقة لتثبضت  كزخكرة كجػدىا

 كالفخعية. الدخيعة الصخؽ 
 األعساؿ ىحه ك نسا ، دائسة برػرة لمصخؽ  كالتذغضل الريانة بأعساؿ تختز مخترة إدارة كجػد عجـ-

 التشفضح أعساؿ مغ االنتياء كبعج السخافق بقصاع لمذخكات عصاءات في تصخح حتى شػيمة تكػف  قج زمشية فتخة تشتطخ

 السذاكل مغ العجيج ضيػر مغ يديج كىحا ، لتجيضداتيا أك لمصخؽ  الجكرية الريانة بأعساؿ يقػـ مغ يػجج ال كالريانة

 بيا. الفشية
 عمى تقع تقاشعاً  كأربعػف  كاحج مغ أكثخ كجػد السضجانية الديارة خبلؿ مغ اتزح  : الصخق  تقاشعات -جو

 ككجػد التقاشعات ىحه مثل كتتصمب ، الخئيدية بالصخؽ  الفخعية الصخؽ  التقاء عشج كخاصةً  ، بالسشصقة الخئيدية الصخؽ 

 . الحػادث  خصخ تقمضل عمى لمعسل الحخكة تشطع كسائل مغ كغضخىا الػقػؼ كعبلمات ضػئية إشارات
 : اآلتية الصخؽ  مشيا تعانى السخكرية االختشاقات مغ العجيج كجػد السضجانية الديارة أكضحت : الصخق  اتاختشاق -د

 تتجسع بحضث ، بأنػاعيا السارة السخكبات كثافة تدداد حضث ، الغخبي الداكية مجيشة مجخل مع السرفاة شخيق تقاشع

 مخكبات كخاصةً  ، السخكرية بالحخكة كالسددحع اةالسرف شخيق مع الغخبي السجخل مغ كالخارجة الجاخمة السخكبات

 الثقضل. الشقل
 اختشاقات عمى تعسل ، الغشع بئخ كػبخي  تحت السػجػدة الجكراف جديخة حضث ، الغشع بئخ / الداكية شخيق-

 جيات. أربعة مغ السخكبات كازدحاـ
 السشاشق مغ القادمة السخكبات كثافة تدداد حضث ، الداحمي الصخيق مع العديد عبج بغ عسخ شخيق -

 السجيشة. كسط باتجاه الجشػبية
 في الصخيق جانبي عمى الخجمات كتخكد العسخانية الكتمة امتجاد يديع بحضث ، صخماف السري  شخيق -
 االختشاقات. ىحه لتجشب لمصخؽ  اصةخ تجيضدات كضع يدتجعى الحي األمخ ، الحخكة كثافة  ازدياد
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 قائسة السرادر والسخاجع
 وال: الكتب العخبية:أ
 .1988سعج عمي غالب، جغخاؼيو الشقل كالتجارة ، دار الكتب لمصباعة كالشذخ ، جامعة السػصل ،  -1
 ـ.1997أسذ كتصبيقات،سياحة كتجارة،القاىخة ، فاركؽ عد الجيغ ، الشقل  -2
 .2009اىخة ، سعضج احسج عبجه، جغخاؼية الشقل مغداىا كمخماىا، مكتبة االنجمػ  السرخية ، الق -3

 : ثانيًا: الخسائل العمسية
أحسج عبج السػلى دمحم عيدى ، الشقل بالصخؽ البخية كدكره في التشسية بسحافطة البحضخة ، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة كمية  -1

 ـ.1998اآلداب ، جامعة السشػؼية،  
رسالة ماجدتضخ ، غضخ مشذػرة ، كمية اآلداب ، جامعة بيجت عبج الدبلـ ، الشقل كالخجمات التعميسية في محافطة كفخ الذيخ ،  -2

 . 2008السشيا ، 
جياد دمحم صبخي عرفػر ، جغخاؼية الشقل البخى في األردف )الزفة الذخؾية( ، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة، كمية اآلداب،  -3

 . 1982جامعة القاىخة ، 
راسة جغخاؼية ، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة ، كمية البشات، جامعة حسجي حدضغ عبج الػىاب أبػ لضمى، الشقل في قصاع غدة ، د -4

 ـ. 2002عضغ شسذ، 
 ثالثًا: البحػث والتقاريخ العمسية والسرادر اإلحرائية: 

ـ ) دراسة في جغخاؼية الشقل ( السجمة الجغخاؼية 1990 – 1970حدغ سضج حدغ ، شبكة الصخؽ البخية  بدمصشة عساف في الفتخة -1
 ـ.1992العجد الخابع كالعذخكف ، القاىخة ، السرخية ، 

 ـ.2019السخافق كاإلسكاف، قدع التخصيط العسخاني ، الداكية   -2
 ـ.  2019شخابمذ،  -كزارة الشقل كالسػاصبلت مرمحة الصخؽ كالجدػر -3

 
 رابعًا: الكتب األجشبية
1-American Association Of State Highway and Transportation Offices : A policy on geometries 
design of highway and streets Washington, 1994, p. 267. 
2-DEAN M. HANINK PRINCIPLES AND APPLICATIONS OF ECONOMIC GEOGRAPHY, JOHN 
WILEY SONS, NEWYORK 1996, P 196. 
3-Rodny Vaughan, Urban Spatial Traffic Patterns, Rionlimited, London, 1987, p. 115. 
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 االمغ السائي واثخه عمى االمغ القػمي

 تمػث السياه الجػفية بسخمفات محصات الػقػد وغديل الديارات

 بمجية جشدور نسػذج لمجراسة

 د. عبجالباسط ابخاليع السذاط           

 ذمجامعة شخاب اآلدابكمية  

 

 :مقجمة

ستصمبات الستقخار كامغ الجكلة كلعل الكػارث البضئية التي مغ اىع ال water securityيعج األمغ السائي       
أكلع يخى الحيغ كفخكا اف { حجثت في العالع خضخ دلضل عمى اىسية الساء الشقي لجسيع الكائشات الحية قاؿ ي تعالى 
    (1)} الدساكات كاألرض كانتا رتقا ففتقشاىسا، كجعمشا مغ الساء كل شيء حي، أفبل يؤمشػف 

مثل التجارة كالرشاعة كالدراعة اال أف االنداف كعشج  لئلندافجخل الساء في جسيع االنذصة السختمفة كي     
تعاممو مع ىحه السعصيات يكػف  سبب رئيديا في السحافطة عمضيا اك تمػيثيا كبالتالي تشعكذ مباشخة عمى األمغ 

لغصاء الشباتي . كنحغ في ىحه الجراسة القػمي لمجكلة مغ انتذار األمخاض كحخكات الشدكح الجاخمي كتجىػر ا
نحاكؿ اف نمقي الزػء بجراسة مرغخة عمى مذكمة تمػث السياه في احجى بمجيات لضبيا نتيجة التخكد الدكاني 

الكبضخ كمػقعيا القخيب مغ العاصسة كىي بمجية جشدكر. محصات غدضل الديارات كاثخىا عمى السياه الجػؼية كقبل 
ثضخه ال بج مغ تحجيج مفيػـ االمغ القػمي كتحػالتو كابعاده كصػال الى االمغ السائي كتاالجخػؿ في ىحه الجراسة 

 عمى االمغ القػمي مدتؿببل .

 

 

 

  30االية ,.سػرة االنبياء 1
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  :ممخز الجراسة

ىػ لحا معطع الشاس ىػ ما يتعمق بدياسة الجكلة الطاىخة فقط اي بسعشى اف االمغ  لؤلمغاف السفيػـ العاـ       
الػقػؼ عشج حجكث اي مذكمة ضاىخة اال اف السذكبلت كعمى الرعضج االقترادي ال تكػف كاضحة لعسػـ البذخ 
بل تقترخ عمى الباحثضغ في ىحا السجاؿ كيكػف ذلظ قبل كقػع السذكمة اما في حالة كقػعيا فتكػف شائمة عمى 

الػقائي اي محاكلة السعالجة  باألمغيعخؼ  عامة الشاس ، كمغ ىحا السشصمق تع التخكضد في ىحا البحث عمى  ما
قبل كقػع الكارثة كألجل ذلظ تع التخكضد عمى مفيػـ االمغ العاـ كتحػالتو تع تػضيح ابعاد االمغ القػمي سػاء 
العدكخية مشيا اك الدياسية فقط مغ باب السعمػمة ، اما فسا يتعمق بالسذكمة فإنيا تشزػي تحت باب االمغ 

خكضد كالتأكضج عمى االمغ الػقائي االقترادي في ىحا الجانب اي بسعشى دراسة السذكمة كالحث االقترادي كتع الت
ال تسثل شيء اماـ كقػع السذكمة  اإلجخاءاتالرارمة تجاىيا كتيػيميا قبل كقػعيا الف ىحه  اإلجخاءاتعمى اتخاد 

مذكمة بغس  أيغ باب تػقع حجكث الفعمية ال سسح ي  . كمغ ىجا السشصمق تع تشاكؿ ابعاد االمغ القػمي م
لمجكلة ككسجخل كلمتعخي  بالسذكمة تع تشاكؿ مفيػـ االمغ  القػميعمى االمغ  تأثضخىاالشطخ عغ نػعيا  كمجى 

 كتحػالتو  يذكل عاـ  .                                      

 مذكمة الجراسة :

اف كثخة محصات الػقػد كمحصات غدضل الديارات ال  بالخغع مغ اف بمجية جشدكر ال تسثل مداحة كبضخة اال    
يتع االعتساد عمى السشطػر التجاري فقط بحكع مػقعيا الحي يخبط السشصقة الغخبية  ألنويتشاسب مع ىحه السداحة 

السحصة اضافة الى محصات غدضل الديارات االخخى. كحلظ  15بالعاصسة حضث تتجاكز عجد محصات الػقػد 
 تخزع الى اي رقابة في عسميات التخمز مغ مخمفاتيا كبحلظ تكػف السذكمة عمى السياه معطع ىحه السحصات ال

الجػؼية مباشخة كمغ ثع عمى الرحة العامة كالبضئة كألجل ذلظ كجب عمضشا التعخض الى دراسة مفيػـ االمغ 
 السائي كانػاع التمػث : لؤلمغ الػقائي

ية كالتخبة كتع التخكضد عمى السخخجات الكيسيائية لسحصات الػقػد دكر الرشاعات الشفصية في تمػيث السياه الجػؼ -
 ك غدضل الديارات كتأثضخىا السباشخ عمى ىضجركلػجية السشصقة. 
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 مفيػم األمغ وتحػالتو
ىػ ديسػمة مطاىخ الحياة كاستسخار مقػماتيا بعضجا عغ National Security يسثل مرصمح االمغ القػمي 
 1صخ .عػامل التيجيج كمرادر الخ

كمغ ىحا السشصمق اصبح االمغ السصمب االكؿ لجسيع الكائشات الحية كىػ السحخؾ لشذاشيا كالستحكع في عبلقاتيا 
كفي حالة غيابو يربح ىحا الكائغ عخضة لمخصخ كتيجيج لمػجػد كحضث اف الفخد ىػ الخمية االكلى في بشاء 

جساعة كيشزع الضيا لمحساية مغ ىحا الخصخ القادـ  الجساعة كالعشرخ االساسي في تكػيشيا فسغ الصبيعي اف يكػف 
 كبحلظ يكػف لو بعجيغ فخدي كاجتساعي كالبعج االجتساعي 

 االكسع كاالشسل كاالكثخ انتذارا . لؤلمغ ىػ

الػجػد كبحلظ تكػف كاجية مزضئة  ألثباتكمغ ىحا السشصمق تربح عسمية فخض االرادة ىي السصمب الػحضج 
ت اخخى تدعى لتسخيخ افكار مقابل دعع ليحه الجساعات ، ىحه نبحة مبدصة عغ لبلستقصاب مغ قبل جساعا
 2تحػالت االمغ مغ ك لى .

اف ضيػر االنطسة الدياسية كامتجاد شػائفيا عبخ التاريخ اكدب األمغ مفاـيع كتصبيقات سياسية بحضث اصبح 
نطسة. فأنطسة العرػر القجيسة األمغ يعسل بذكل تجريجي كمتػاصل إلضفاء  ؾيع كاحتياجات كمرالح ىحه األ

 إلرادةتسضدت بالخرائز الفخدية السصمقة التي جعمت الحكاـ فضيا قادريغ عمى حكع مجتسعاتيع كادارة شؤكنيا كفقا 
شخرية فخدية كبحلظ يكػف االمغ قج اكتدب مفيػـ ججيج كىػ الػالء لمحاكع فقط  كمغ ىشا اصبح مفيػـ االمغ 

كع ككل مخالف لحلظ ىػ خخكج عغ االمغ كقج تشاكؿ العجيج مغ العمساء كالباحثضغ ىػ تحقضق مرالح كاىجاؼ الحا
مفيػـ االمغ كتصػراتو حضث حجد افبلشػف الرػرة الفاصمة لجكلة السجيشة حضث ربط انيا بتقديع العسل كفقا لقجرات 

 الشاس كجعل السختبة الثانية القجرة عمى حساية االمغ كالجفاع عغ السجيشة .

تػاجيو السجيشة ىػ التفاكت  ػا فقج ربط كجػد االنداف الستحزخ بػجػد السجتسع الدياسي كاف اخصخ ماأما ارسص
 الصبقي الحاد مغ مػاششضيا كشبقاتيا .

اما في الحزارة اإلسبلمية العخبية فقج ارتبط مفيػـ االمغ كمتصمباتو بالجفاع عغ العقضجة الجيشية كحسايتيا مغ 
 اعجائيا .

                                                             
1
   7006صدام االسالم والحداثة فً الشرلاالوسط ،دار الرأي للنشر، دمشك،,اٌن ٌكمن الخطا,برنارد لوٌس  - 
2
 02ص 7002مركز دراسات الكتاب االخضر، طرابلس ، دمحم مسعود، علً عباس مراد، االمن واالمن المومً عبدهللا - 
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  :قػميابعاد األمغ ال

اف اتداع الشصاؽ اإلجخائي العسمي لؤلمغ القػمي ليذسل كل ابعاد الحياة اإلندانية عمى السدتػى الفخدي 
كالجساعي بعج اف كاف مقترخا عمى الجانب العدكخي فقط كمغ ىشا اصبحت مفاـيع األمغ كتصبيقاتو تكتدب 

يخريا في ىحا البحث ىػ  سية لؤلمغ كلعل اىع ماابعادا ججيجة إال اف ذلظ يحتع عمضشا الشطخ لجسيع االبعاد االسا
 البعج االمشي السائي كبدخد قرضخ نػضح اآلتي :

 البعج العدكخي  .1
كيسثمو األمغ العدكخي كىػ األكثخ كضػحا لسفيػـ األمغ القػمي كلعل الكثضخكف يججكف األمغ القػمي متسثبل    

يع في ىحا الخأي اال اف ذلظ ال يتحقق اال بتػفخ في القجرة العدكخية لمجكلة ضج اي اعتجاء خارجي كنحغ مع
 1محرمة مغ العػامل االساسية مغ خبلؿ استخاتيجية كاضحة كمحجدة كشخحيا يصػؿ.

 :البعج الدياسي .2
كىػ عبارة عغ األمغ الدياسي كاألمغ الػقائي كيتسثل في ايجاد تجابضخ كقػاعج لحساية امغ الجكلة سػاء مقاكمة 

الجكلة مغ الجاخل اك مكافحة الجاسػسية السزادة .كمغ ىحا السشصمق جاء مفيػـ األمغ األنذصة الزارة بشطاـ 
 الػقائي.

 :. البعج اإلقترادي3

لقج ارتبط االقتراد باألمغ القػمي ارتباشا كثيقا حتى اصبح سبلحا سياسيا كعدكخيا مسا جعل التبعية االقترادية 
 2تمخيرو في اآلتي :  مغ اخصخ العػامل السؤثخة في األمغ القػمي كيسكغ

 األمغ االقترادي . .1
 األمغ الغحائي  .2
 األمغ السائي  .3

في ىحا البحث برفة خاصة سػؼ يتع التخكضد عمى دراسة األمغ السائي كسذكمة اساسية ككضع خصػط سضخ 
 يسكغ اف تداىع حتى بجدء بديط في مكافحة ىحه الطاىخة .

                                                             
1
 99-95ص  0990على التنمٌة والدٌممراطٌة ، دار الشروق  ااالمن فً الشرق األوسط و تؤثٌرهمامٌنة هوٌدي ، العسكرة و - 

 
2
  7002المركز العالمً بحاث الكتاب االخضر ,االمن المومً االمن و,علً عباس مراد ,اعبد هللا دمحم مسعود   - 
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 .  ضج العجك  شأتيا ىا الجكلة لحفظ اسخارىا كحساية مغاالجخاءات كالتختضبات التي تتخح: االمغ الػقائي 

كىػ مجسػعة مغ التجابضخ التي تؤمغ بعس الجػانب السيسة في الجكلة كتذسل كافة كمغ ىشا يربح االمغ الػقائي 
 لو ىجؼ كاضح يتسثل في االتي :

 حفظ اسخار الجكلة التي ليا عبلقة باألمغ القػمي . . أ
 ات التآمخ مقاكمة الشذاط اليجاـ كعسمي  . ب
 ج. الػقاية مغ التخخيب السادي كمقاكمتو . 

 :مفيػم األمغ السائي

لقج اصبح مفيػـ األمغ السائي مغ اكثخ السفاـيع تجاكال في اآلكنة األخضخة نتيجة لمجراسات السائية التي تشحر 
، إال اف ىحه الطاىخة  بالخصخ كضاىخة الدحف الرحخاكي في الكثضخ مغ دكؿ العالع كلعل لضبيا ىي احجاىا كبججارة

تبقى مشيا إال اف لمجكلة دكر فعاؿ في متابعة ىحه  يديج مغ قداكتيا ىػ تجخل اإلنداف بتمػيث ما شبيعية كما
السذكمة كمحاكلة الحج مشيا كمغ ىحا السشصمق يسكغ تعخي  األمغ السائي )) ىػ قجرة الجكلة عمى تػفضخ حاجة 

كسا يعشي كحلظ  (1) في االعتبار االجياؿ القادمة (( هخحةبتكمفة معقػلة سكانيا مغ السياه لؤلغخاض السختمفة ك 
السحافطة عمى السػارد السائية كاستغبلليا االستغبلؿ االندب بالتخشضج في كيؽية االستيبلؾ في الذخب كالخي 

 كالرشاعة . 

 :أنػاع تمػث السياه

اخخى نتيجة عػامل شبيعية مثل تمػث شبيعي كيعشى بو تحػؿ السياه الرالحة لمذخب الى خرائز   .0
 اكتدابو الخائحة الكخيية أك التغضخ في المػف كالسحاؽ .

تمػث كيسيائي كيقرج بو تحػؿ الساء الصبيعي الى مادة سامة غضخ صالحة لمذخب نتيجة لػجػد مػاد   .7
 كيسيائية مثل مخكبات الخصاص اك الدرنيخ اك بعس السبضجات الحذخية ككميا جاءت بفعل البذخ .

تمػث بكتضخي كىػ كجػد بكتضخيا مخضية جاءت نتيجة االستعساؿ السفخط كالديء لمرشاعات كعجـ معالجتيا   .9
 كىحا سبب رئيدي في ضيػر االمخاض السعجية كالتي يسكغ حرخىا في االتي

 أمخاض بكضتضخية مثل التايفػد ، الجكسشتاريا الباسضتية ، الكػلضخا ، الشدالت السعجية .  -4

 خكسية مثل شمل االشفاؿ كالتياب الكبج الػبائب كالشدالت الذعبية لبلشفاؿ .أمخاض فض -
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 الجسشتارية االمضبية . امخاض شفضمية مثل البميارسية ك  -

تزخع الغجة الجرؾية البديط كالدبب قمة الضػد اضافة الى العجيج مغ االمخاض االخخى التي تأتي عغ شخيق   -
 1.لسمػثة اكل السدركعات السخكية بالسياه ا

كنحغ كفي ىحا البحث تع تشاكؿ مذكمة تمػث السياه الجػؼية كالتخبة بدبب االنتذار الغضخ مجركس لسحصات الػقػد 
 كغدضل الديارات بسشصقة سيل الجفارة .

 :التمػث بسشصقة الجراسة

السحيصة األمخ  لقج كاف لمتقجـ الرشاعي األثخ الكبضخ في خمق مذكبلت بجأ أثخىا كاضحا عمى االنداف كالبضئة
الحي ادى الى اختبلؿ الشطاـ البضئي كبخكز العجيج مغ السذكبلت كدؽ ناقػس الخصخ لجى العجيج مغ الحكػمات 

 كالتي اكصت بزخكرة ايجاد حمػؿ عاجمة كالدعي لخفع كتشسية الػعي البضئي .

ى مذكمة محجدة كخصضخة ججا اذا كلعل الخػض في ىحا السجاؿ كاسعا ججا اال انشا كفي ىحا الدياؽ نذضخ بالبشاف ال
لع نزع قػانضغ لمحج مغ انتذارىا كمخاعاة االسالضب العمسية لمتخمز مغ اثارىا اال كىي السخمفات الدائمة الشاتجة 

 عغ محصات الػقػد كغدضل الديارات.

كحلظ التخبة تيجؼ ىحه الجراسة الى التعخؼ عمى اثخ ىحه السخمفات عمى السياه الجػؼية بالسشصقة ك            
كحلظ معخفة نػعية ىحه السمػثات كاقتخاح بعس الحمػؿ ليا .كتكسغ اىسية ىحه الجراسة في اف لضبيا تعج مغ الجكؿ 
الفقضخة لسرادر السياه كاعتسادىا الكمي عمى السياه الجػؼية ايزا ميجدة بالدحف الترحخ ، كمغ ىشا فإف الترخؼ 

نداف خرػصا كاف السشصقة السدتيجفة بالجراسة تعتسج كميا في الخاشئ يكػف لو األثخ الكبضخ عمى صحة اال
 نذاشيا الدراعي كمياه الذخب عمى خدانات السياه الجػؼية .

كع غخب  10اعتسج في ىحه الػرقة عمى دراسات سابقة تشاكلت السشصقة السستجة مغ مشصقة الغضخاف ببمجية جشدكر   
كع جشػبا كىي مشصقة زراعية سكشية كبيا  10خابمذ كبعسق كع غخب ش 30شخابمذ كحتى مشصقة السايا حػالي 

نذاط خجمي كبضخ ، معطع مداحة مشصقة الجراسة كخاصة القدع  الجشػبي مشيا حضث تكثخ ؼيو الدراعات السخكية 
كالبعمية كحلظ االشجار السثسخة كالديتػف كالحسزيات كلتحقضق اىجاؼ ىحه الجراسة استخجـ السشيج الػصفي 

قج اعتسجت عمى العجيج مغ العضشات تع اخحىا في فتخات سابقة كتعتبخ قجيسة نػعا ما نطخا لمطخكؼ التحمضمي ك 
                                                             

1
 20ص  ,7000النشر العلمً للمطابع الرٌاض  ,االمن البٌبً ,عبد الوهاب جاسم بن صادؾ  - 
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كحتى الػقت الحاضخ ، كالتغضخ يعتبخ شؽي  ألنو ال تػجج قػانضغ تحج  2011االمشية التي تسخ بيا لضبيا مشح سشة 
 مغ اآلثار اك تشطع عسميات التخمز مغ السخمفات .

تشاكؿ انتقاؿ السمػثات الى السياه الجػؼية في السشصقة غضخ الستذبعة كتأثضخاتيا الستػازية  كفي ىحا البحث سضتع
 كالستعاكدة في التمػث ، كحلظ دكر الرشاعات الشفصية في تمػيث السياه عغ شخيق محصات غدضل الديارات .

  :دور الرشاعات الشفصية في تمػيث السياه الجػفية والتخبة

بعج اكتذاؼ الشفط كالثػرة الرشاعية اليائمة التي صاحبتو أدى الى احجاث ضغػط ىائمة اف التصػر الحي حجث 
عمى السػارد البضئية ، فالسشتجات الشفصية السرشعة كالذحػـ كالديػت كمخمفات الرشاعات الشفصية تؤدي الى 

ياه الجػؼية. كؼيسا يخز اخبلؿ بالتػازف البضئي سػاء بتمػث الذػاشئ كالسشاشق الدياحية كصػال الى خدانات الس
السياه الجػؼية فإف ىحه السخكبات تداىع في استشداؼ االكدجضغ الحائب في السياه حضث اف السياه الصبيعية 

( جدء في السمضػف 7-5(  جدء في السمضػف شتاًءا )15-12بسختمف مرادرىا بيا ندبة اكدجضغ تتخاكح بضغ )
كفي كجػد البكتضخيا سػؼ تؤدي الى استيبلؾ  لؤلكدجةائب قابمة كبالتالي فإف كجػد اي ممػثات اك شػ  1صيًفا 

االكدجضغ الحائب في ىحه السياه ، كتكسغ خصػرة تمػث السياه الجػؼية بالسذتقات الشفصية في كجػد السمػثات 
 اليضجرككخبػنية ايزا كجػد مخكبات سامة عزػية كاخخى غضخ عزػية كعمى سبضل السثاؿ ، 

الحضػي الى هثارىا الدامة عمى االنداف كالحضػاف فإف ليا قابمية عمى امتراص االكدجضغ الفضشػالت ، اضافة  -
 كليا رائحة كشعسة كخيية .

اسيانضخات ، درجتيا الدسية عالية كيديل تحمميا الى حامس اسيانضج الحي بجكره يؤدي الى تمػث اليػاء الجػي  -
  .خيخكىي تتػاجج بشدب مختمفة في  فزبلت بعس عسميات التك

كالرشاعات البتخككيساكية اضافة الى العجيج مغ السخكبات كفي ىحا السجاؿ اجخت اليضئة العامة لمسياه دراسة لعجة 
ابار بالسشصقة كبالخغع مغ قجـ ىحه الجراسة اال اف السذكمة ضاىخة بػضػح كنتيجة لكبخ العضشة  السجركسة التي 

باحث فقط بارالسشاشق القخيبة مغ محصات الػقػد فقط مغ قبل التتجاكزالدبعضغ بئخ تع اختيار مجسػعة عضشات آل
 .إلضيار درجة التمػث بيا

   

                                                             
1
 0997المنظمة العربٌة للثمافة والحلول ، تونس ،  ,دراسة التلوث والمخاطر والحلول  - 
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 عيشات تحميل لبعس االبار القخيبة مغ محصات الػقػد

 (5بئخ ) (4بئخ ) (3بئخ ) (2بئخ ) (1بئخ ) السخكب
Meq
/L 

Mg/
L 

Meq/L Mg/
L 

Meq/L Mg/
L 

Meq
/L 

Mg/
L 

Meq
/L 

Mg/L 

 108 5.4 160 8.0 208 10,4 204 2,10 160 80 كالدضـػ
 51 4.2 75 6.2 111 91 104 8.6 73 60 ماغشيدضػـ
 122 5.3 216 9.39 236 10.26 260 11.30 200 8.70 صػديـػ
 8 0.21 8 0.12 9 0.23  10 0.26 8 0.21 بػتاسضػـ
138 - امبلح ذائبة

9 
- 181

6 
- 180

0 
- 145

0 
- 930 

 275 4.5 317 4.8 293 4.8 299 4.99 287 4.7 بيكخبػنات
 220 6.2 305 9.3 433 12.2 418 11.80 298 4.8 كمػرايج
 210 4.38 346 9.25 582 12.13 625 13.2 466 9.58 كبخيتات
 70 70 - 50 100 - 90 - 85 - نضتخات
 480 - 710 -    975 -  940 - 700 - عدخ كمي
           

-ممػئة جخثػميا الترتي 
 نضتخات

-ممػئة جخثػميا ليةنضتخات عا
 نضتخات

-ممػئة جخثػميا نضتخات عالية
 نضتخات

      2000السرجر اليضئة العامة لمسياه ، السختبخ السخكدي ، شخابمذ ،    

                                                                                                                                                                                      

عمى  فييمغ خبلؿ تحمضل الججكؿ نجج اف جسيع العضشات السدتخخجة حتى كاف لع تتجاكز  الحج السحجد لمخصخ 
باشخة عمى التخبة كالدراعة ملمشضتخات كىجا السخكب لو  اضخار مذارؼ دلظ كمعطع العضشات بيا ندبة تخكضد عالية 

ة االنداف كمسا يديج االمخ خصػرة تجاخل مياه البحخ الػاضح كالدخيع كىى زيادة عغ حعمى ص تأثضخهاـيظ عغ ن
(   1)ـ    8 – 5ايزا اليبػط الدخيع لسشدػب السياه الجػؼية حضث يرل مغ  الرحيالسمػحة ممػثة بسياه الرخؼ 

 سشػيا نتيجة لبلستعساؿ السفخط  
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     :تمػث التخبة بيحه السخمفات

سمػؾ العشاصخ الرغخى اشمق عمى العشاصخ الدبعة التي يحتاجيا الشبات بكسيات صغضخة كىحا اليعشي  اف تعبضخ
مضل كىي الحجيج، السشجشضد ، الدنظ ، الشحاس ، الكمػريج ، الضػركف كنقز ىحه اف تخكضد ىحه العشاصخ في التخبة ق

العشاصخ بالشدبة لمشبات قج يكػف نتيجة لقمة تخكدىافي السكاف اك تكػف غضخ ذائبة اك غضخ صالحة لبلمتراص 
رخ ما في التخبة كمعخفة التخكضد الكمي ليحه العشاصخ في التخبة يكػف ىاما بالشدبة  لشسػ الشبات ألف تخكد عش

عغ الحجكد الستػقعة يكػف داللة عمى التمػث الحي حرل عغ شخيق نذاط االنداف كصبلحية ىحا العشرخ في 
 1التخبة يعكذ اىسية قجرة الشبات عمى امتراصو كالقجرة عمى استخبلصو .

  :السخكبات الييجروكخبػنية في التخبة والسياه

بأف تخكضد السمػثات الشفصية في  2002ظ البضئة في كالية نضػيػرؾ سشة تذضخ بعس الجراسات التي قاـ بيا قدع حف
تحتاج الى معالجة كفي  مممي جخاـ / كجع كاف تجاكزت ذلظ بقمضل فإنيا ال 10التخبة العادية يجب اف ال يتعجى 

لجراسة بيا داخل مشصقة اباف ىشاؾ مػاقع  2004لضبيا سشة  ىحا الرجد اكجت دراسة قاـ بيا مخكد بحػث الشفط في
تمػث باليضجرككخبػنات في ابار السياه الجػؼية نتيجة لمتدخب الشفصي كبالتحجيج بسشصقة قخقػزة كاف معجؿ السخكبات 

 2ممميجخاـ / لتخ  900اليضجرككخبػنية في ىحه االبار ترل الى 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 7000,بً دار الشموع والثمافة للنشرالتلوث البٌ ,اممٌلً ادمحم عٌاد  - 
2
 7002 – 7000مركز بحوث النفط ، مرالبة تركٌز وانتشار الملوثات النفطٌة بمنطمة لرلوزة  - 
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 :محصات غديل الديارات ودورىا في تمػث السياه والتخبة 

الديارات تػفخ خجمة لمسػاشغ كىي التعتسج عمى الغدضل فقط بل استبجاؿ الديػت  انتذار محصات غدضل ان 
بجسيع انػاعيا ، كعشج عسمية الغدل تقػـ ىحه السحصات باستخجاـ انػاع مختمفة مغ السحيبات كالسشطفات كحلظ 

 تدكيج كتبجيل الديػت كالدػائل السزادة لمتجسج ،

ميات السيكانيكية كالتي تدتخجـ في بعس االحياف مشطفات ايزا تزع بعس السحصات اماكغ خاصة بالعس 
خاصة لتشطي  بعس القصع الرغضخة في الديارات كبحلظ تشتج بعس الشفايات الرمبة كالدائمة كالتي قج تؤدي 

 الى اخصار بضئية يسكغ حرخىا في اآلتي :

 السػاد الكيسيائية كالديػت السدتخجمة لريانة اآلالت .  .1
حلظ التشطي  بالبشديغ أك كقػد الجيدؿ ككميا   تحتػي عمى مػاد خصخة مثل الخصاص الديػت كالذحػـ ك  .2

كالدنظ كالكخكـ ككل ىحه االشياء تحجث تمػث عمى نصاؽ كاسع في السشصقة السحيصة كمغ ثع تتدخب الى 
    خالنج السياه الجػؼية اذا لع تكغ ىشاؾ شخيقة عمسية لمتخمز مشيا كخضخ مثاؿ عمى ذلظ دراسة في كالية مض

(  لتقجيخ مجى التمػث الحاصل لمسياه الجػؼية بدبب مخاكد غدضل الديارات فػجج اف ندبة 2001) ماركخ 
اليضجرككخبػنات الشفصية في السياه الجػؼية ترل الى مدتػيات تفػؽ الحجكد السدسػح بيا مسا أدى سمصات 

 كاالكتفاء بالغدضل الخارجي.الػالية الى اصجار تذخيع يسشع غدضل السحخكات في ىحه السحصات 
 :ػاصيا الصبيعية في مشصقة الجراسةترشيف التخبة  وخ

ترشف تخبة ىحه السشصقة مغ التخب حجيثة التكػيغ كذلظ حدب التقضيع األمخيكي كىي مغ أكثخ الشػعيات انتذار 
ثشاء بعس السشاشق التي في لضبيا ك تعتبخ ىحه التخبة ضعيفة البشاء كقجرتيا عمى االحتفان بالسياه مشخفزة باست

يكػف قػاميا رسػبيا كيحتػي عمى ندب متفاكتة مغ الحرى كقجرتو اكبخ عمى االحتفان بالساء كمعجالت الخشح 
 .تكػف بصضئة ايزا تستاز بتيػية جضجة الى متػسصة
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 :الخػاص الكيسيائية لمتخبة

-5كالدعة الكاتضػنية مشخفزة في حجكد  9-7تتسضد تخبة السشصقة بأنيا قمػية كيشحرخ الخقع اليضجركجضشي بيامغ 
حائبة ككخبػنات الكالدضػـ كسا اف ىحه التخبة تحتػي عمى كسيات مغ االمبلح ال 1 جخاـ100ممميجخاـ /  15

 .كالجبذ

 :جيػلػجية مشصقة الجراسة 

ًبا كيسكغ ىحه السشصقة تعتبخ امتجاد لجضػلػجية لمسشصقة السستجة مغ الخسذ شخقا كحتى الحجكد التػندية غخ 
 تمخيز ىحه الجضػلػجية في اآلتي:

 . صخػر العرخ الخابع كىي تغصي اغمب مشاشق سيل الجفارة.1

. ركاسب العرخ اليػلضػسضشي التي تذسل الخكاسب الخيحية التي تغصي مشاشق شاسعة كتتكػف مغ حبضبات 2
لحكباف الحجيثة كتغصي االكدية ناعسة مغ الكػارتد اك الحبضبات الجضخية الشاعسة بشية المػف كحلظ ركاسب ا

 السػسسية كىي عبارة عغ جبلمضج كحرى ك شفل.  

أيزا الخماؿ الذاشئية كىي تغصي شخيصا ضيقا بسحاذاة الداحل كتتكػف مغ حبضبات جضخية كحلظ القػاقع البحخية 
 كبعس الخماؿ كالغخيغ .

اجج عمى ىضئة شخيط بسحاذاة الداحل .صخػر العرػر الببليدتيدضشي كىي عبارة عغ تكػنات قخقارش التي تػ 3
 كىي عبارة عغ ركاسب مغ الغخيغ كالصضغ كالحجخ

   :ىيجرولػجية السشصقة

حضث تتػاجج السياه في شبقات صخخية ضسغ  2تغصي مشصقة الجراسة خدانات جػؼية تكػنت في العرخ الخباعي 
 احػاض مائية رئيدية يسكغ تمخيريا في اآلتي :

 الخداف الجػفي الزحل  .1

                                                             
1
 .7007تصنٌؾ التربة بالمنطمة الؽربٌة ، تمرٌر االدارة العامة للتربة ، الهٌبة العامة للمٌاه  - 
2
 ، الهٌبة العامة للمٌاه7000ً بالمنطمة الؽربٌة تمرٌر فرع المنظمة العربٌة / الوضع الماب - 
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كىػ الخداف الجػفي األكؿ اك الدصحي تكػف في العرخ الخابع كالثالث كيتكػف مغ الحجخ الخممي كالحجخ الخممي 
الجضخي كالصضغ كالغخيغ كىػ مغ اىع الخدانات الجػؼية بالسشصقة كيدتغل عمى نصاؽ كاسع كيتخاكح عسق االبار 

 1/ ساعة  3ـ 60شخقا 20ىحه السشصقة بضغ  متخ كانتاجية االبارفي 160شخقا 25التي تدتغل ىحا الخداف مغ 

 الخداف الجػفي السضػسضشي كقج تكػف في العرخ السضػسضشي االكسط كالدفمي كىػ عبارة عغ خداف جػفي  .2
)مزغػط( يستج مغ فالق العديدية جشػبا كحتى مشصقة الداحل شساال كىػ يقع بضغ شبقتضغ مغ الرمراؿ تفرمو 

متخ كانتاجضتو ضعيفو ججا  175-70السضػسضشي الدفمي كتتخاكح اعساقو مغ  عغ الخداف الزحل كالخداف الجػفي
                                                                                                                           كخػاصو اليضجركليكية متجنية كال يسكغ االعتساد عميو كسرجر مائي دائع كيدتغل عمى نصاؽ ضعي  ججا.                                  

اما الخداف الجػفي السضػسضشي الدفمي ؼيقع عادة عمى اعمى تكػيغ العديدية اك أبػشضبة كيتخاكح عسق االبار التي 
متخ كمعجؿ انتاجيا  30متخ كعسق مشدػب السياه يرل الى حػالي 500-250تختخؽ ىحا الخداف مابضغ 

متخ في الضػـ ، كيعتقج بأف ىحه الصبقات تتغحى مغ خبلؿ الدخياف االفقي الصبيعي لمسياه الجػؼية  50/100
 جخاـ / لتخ  4-2حا الخداف مابضغ برخػر الحجخ الجضخي بتكػيغ العديدية مغ الجشػب الى الذساؿ كممػحة ى

 ججول يػضح السعمػمات الييجرولػجية بسشصقة الجراسة

مدتػى الساء  خ تاريخ الحف رقع البئوخ
 الداكغ

مدتػى الساء 
 الستحخك

االنتاجية 
 /ساعة3م

معجل 
 الفاعمية

االمالح 
 الحائبة 

مػضع 
 السرافي

550/91 26/4/1999 34.66 36.66 30.46 1.5*10-2 698 30.46 
550/90 13/4/1991 28.30 29.38 21.1 8.25*10-

3 
557 33.35-

68 
355/89  23/10/1989 19.25 23.49 34 1*10-3 310 24.4-

50.20 
130/81 23/10/1989 14.69 33.59 34 1*10-3 1316 14.02-

43 
589/89 10/1/1990 17.24 19.43 16.4 6.95*10-

3 
1994 14.02-

43 
18/00 26/6/2001 23.45 31.24  7.32*10-

5 
1046 54-96 

 

 اليضئة العامة لمسياه  ، 2001السرجر تقخيخ فخع السشصقة الغخبية / الػضع السائي بالسشصقة الغخبية 
                                                             

1
 نفس المصدر السابك - 
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 نتائج الجراسة 

تقجـ نجج اف االنداف ىػ السمػث الحؿيقي لمبضئة كالسدعدع ألمشيا ك ف كاف غضخ مجرؾ لحلظ فالسذاكل  مغ خبلؿ ما
ال تطيخ فجأة كلكغ بسخكر الػقت اف لع تعالج كبعخض ىحه السذكمة كىي ليدت محجدة بسشصقة فقط بل معطع 

السذكمة كاالختبلؼ كالخصػرة تكػف مع زيادة عجد الدكاف في السشصقة كقل مشدػب السياه  مشاشق لضبيا تعاني نفذ
يتختب عمضيا مغ مذاكل تمحق الزخر  الجػؼية بيا اال اف مذكمة التمػث ىحه ىي إخبلؿ باألمغ السائي كما

 السذكمة الطاىخة فقط بل ما بالػضع االقترادي بالجكلة مغ الشاحية السادية اال انشا كفي ىحا التحمضل ال نخكد عمى
لحي  سضتختب عمى األمغ القػمي لمببلد في حالة اإلخبلؿ باألمغ السائي كمغ ىشا يسكغ شخح سؤاؿ  متخرز ما

يسكغ أف يحجث في حالة نزػب أك تمػث مياه مجيشة معضشة لؤلمغ القػمي كيسكغ تحجيج ذلظ حدب كجية نطخي 
 الذخرية في اآلتي :

 سضتختب عغ ذلظ . لسشصقة كاالتجاه الى مجيشة أخخى دكف مخاعاة ما. عدكؼ الدكاف عغ ا1

 .  اليجخة الجاخمية الدخيعة ىي اخبلؿ باألمغ القػمي العاـ كأي معالجة سخيعة تعشي إثارة الفػضى .2

 . عسميات الجحب اف كججت تكػف إلرضاء الدكاف مقابل اتجاه معضغ بعضجا عغ استقخار الجكلة .3

شي مفيػـ يفدخه السخترػف في ىحا السجاؿ فقط اما باقي تكػيشات الجكلة تدعى لسرمحة البمج . االخبلؿ االم4
مغ الشاحية االقترادية فقط دكف التشدضق مع بعزيا فإقامة مذخكع اقترادي كسرشع مثبل يخاعى التكمفة كالسكاف 

لظ فيػ متخكؾ لمدمغ .كؼيسا يتختب عغ ذ السشاسب كىحه مرمحة الجكلة مغ كجية نطخىع اما البعج األمشي كما
 يتعمق بسشصقة الجراسة فتع التػصل الى اآلتي :

 سشة لبعزيا . 15. معطع محصات الغدضل تداكؿ نذاشيا يػميا مشح انذاؤىا كالحي تجاكز 1

% مغ السحصات تتخمز مغ مخمفاتيا الدائمة عغ شخيق تخديشيا في حفخ امتراص كحػالي 80. حػالي 2
% فضتع شخح مخمفاتيا عمى سصح 7يا في مجاؿ الرخؼ الرحي اما الباقي حػالي % تتخمز مغ مخمفات13

 األرض.

 . كل السحصات تدتعسل نفذ مػاد التشطي  في غدضل السخكبات كالسحخكات .3

 تػجج اي تقشية لفرل الديػت عغ السياه اك اعادة استعساؿ مياه الغدضل . . ال4
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السياه بسشصقة الجراسة فيي تعتبخ صالحة لبلستعساؿ حدب السػاصفات . ؼيسا يتعمق بتحالضل الكيسيائية لشػعية 5
 .لسياه الذخب باستثشاء بعس السحصات التي يػجج بيا ندبة عالية مغ الكمػرايج 82الؿياسية المضبية رقع 

 :التػصيات

جكؿ الستفصشة مذكمة األمغ السائي مذكمة في تدايج مدتسخ ككبضخ ليذ في لضبيا فقط بل في معطع دكؿ العالع كال
أصبحت تبحث عغ حمػؿ لسذاكميا كلعل مذكمة السياه في جسيػرية مرخ ) مذكمة كادي الشضل كالدجكد التي 
بجأت تقاـ في افخيؿيا ( خضخ دلضل عمى ذلظ كىحه السذكمة ألدمت مرخ في البحث عغ حمػؿ لتفادي تفاقع ىحه 

دلضل عمى ذلظ فيي تقجـ اغخاءات لمدكاف مغ اجل  السذكمة كلعل مذاريعيا عمى الحجكد الذخؾية مع لضبيا خضخ
عغ نيخ الشضل كخبلصة القػؿ  العبءالتػشغ  تمظ السشاشق كاستغبلؿ مػارد السياه في تمظ السشصقة لتخؽي  

 نػصي باآلتي :

. الزغط عمى جسيع الػزارات كالجيات الحكػمية عشج اقامة اي مذخكع تشدضق مع الجيات السخترة في جسيع 1
 ت حتى نرل الى رؤية مدتقبمية كاضحة.السجاال

. الداـ الجيات ذات العبلقة عشج اعجاد اي مذخكع ادخاؿ بخنامج ىحا السذخكع كتاثضخه عمى االمغ القػمي 2
 السدتقبمي ليذ مغ الجانب العدكخي فقط بل مغ جانب االمغ العاـ .

في دراسة معسقة لمتعػيس عغ الفاقج قبل . متابعة اليضئات الستخررة في السياه كالجامعات إليجاد البجائل 3
 حجكث السذكمة .
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 :قائسة السخاجع 

 2001التمػث البضئي ، ادمحم عياد امقضمي ، دار الذسػع كالثقافو لمشذخ  .1
 األمغ البضئي ، د.عبجالػىاب رجب ىاشع ، الشذخ العمسي كالسصابع جامعة السمظ سعػد  .2
 دعػد ، عمي عباس مخاد ، السخكد العمسي لجراسات كابحاث الكتاب األخزخ .األمغ كاألمغ القػمي ، عبجي دمحم م .3
 1999تمػث البضئة كتحجيات البقاء ، د.يدخي دعضبذ  .4
 قزايا البضئة كالتشسية ازمة دكلية متفاقسة ، عامخ محفػن شخاؼ ، السؤسدة الجامعية لمجراسات كالشذخ . .5
 .1992الجغخاؼية السرخية  الجغخاؼيا كمذكبلت تمػث البضئة ، نجكة بالجسعية .6
أثخ السخمفات الدائمة لسحصات غدضل الديارات عمى السياه الجػؼية رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة ، السختار السيجي  .7

 البضباص ، اكاديسية الجراسات العميا شخابمذ 
  2006ذخ ، دمذق ايغ يكسغ الخصأ ، صجاـ االسبلـ كالححافة في الذخؽ االكسط ، بخنارد لػيذ ، دار الخأي لمش  .8
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 في ليبيا البصالة والتشسية البذخية
  

 (1) فػزية حديغ سالع   

 (2نػر الجيغ نرخ شمػف)        

 مقجمة: 

التشسية البذخية عسمية شػيمة كمدتسخة تتصمب استسخار التشدضق كالتخصيط مع أكثخ مغ جية مغ        
لة كفي بعس األحياف بضغ مجسػعة مغ الجكؿ السختمفة، كالغخض الجيات الخسسية كغضخ الخسسية في أي دك 

األساسي مغ االىتساـ بالسرادر البذخية ىػ تػسيع الخيارات أماـ جسيع االفخاد لمتستع بحياة مشتجة كشػيمة مغ 
محرػؿ خبلؿ االىتساـ باألكضاع البذخية التي تتعمق بالتعميع كالتجريب كالرحة كالتغحية كالسعخفة كقجرة الفخد ل

 عمى احتياجاتو األساسية التي تكفل لو حياة كخيسة. 

كيبلحظ أف الخصط الخاصة بالتشسية البذخية في معطع ببلد العالع تتعقج كبخاصة ما يتعمق مشيا بتشفضح    
الدياسات التشسػية بدبب تذابظ الخصط كتشػعيا مع جيات كعػامل عجيجة كمغ أىسيا التغضخات التي تحجث في 

االقترادية كاالجتساعية كالتغضخات التكشػلػجية الحجيثة كقمة كمحجكدية السػارد السالية كبعس األكضاع األىجاؼ 
الدياسية الخاصة بكل دكلة باإلضافة إلى الػضع االقترادي العالسي الحي يػاجو في بعس األحياف عجة 

كمشيا ضعف كنقز الذجيجيغ في  صعػبات بدبب ما يعانيو سػؽ العسل مغ مطاىخ كثضخة تؤثخ عمى حياة االفخاد
بعس السيارات كالتخررات ذات األىسية القرػى لمشسػ االقترادي كاالجتساعي أك انتذار البصالة سػاء كانت 
بصالة حؿيؿية أك مقشعة كسا اف ىحه التغضخات التكشػلػجية الحجيثة كالدخيعة تؤثخ أيزا عمى سػؽ العسل سػاء 

سصمػبة، التي تراحب ىحه التغضخات التكشػلػجية كالتي قج تؤدي أيزا إلى كانت مغ حضث السيارات الججيجة ال
االستغشاء عغ الكثضخ مغ العسالة الضجكية باإلضافة إلى ضاىخة ىجخة العسالة سػاء كانت ىجخة داخمية أك خارجية 

 تعاني مشيا الكثضخ مغ الجكؿ كبخاصة بضغ السؤىمضغ ؼيسا يدسى الخبخات كالسيارات  الشادرة.

تحتل مذكمة البصالة اىتساما مجتسعيًا متدايجًا في جسيع اجيدة الجكلة سػاء مشيا التشفضحية اك التذخيعية      
ككحلظ مختمف السؤسدات غضخ الحكػمية كاالتحادات السيشية عمى اختبلؼ أنػاعيا كتخرراتيا كمشطسات 

ظ بدبب حجع السذكمة كما يتختب عمضيا ما السجتسع السجني كالقصاع الخاص، كجسيع األجيدة السعشية بالذباب كذل
أثار عمى افخاد السجتسع، بدبب عجـ كفاية الفخص السػجػدة حاليا الستيعاب االعجاد الكبضخة مغ الذباب الحيغ 

                                                             
1
 جامعة طرابلس.-كلٌة اآلداب-عضو هٌبة التدرٌس بمسم الجؽرافٌا 

 جامعة طرابلس-كلٌة اآلداب–عضو هٌبة التدرٌس بمسم الجؽرافٌا 7
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 يخغبػف في الحرػؿ عمى فخص عسل.

مبية عمى تعج لضبيا مغ الجكؿ الشامية التي تعاني مغ انتذار البصالة االمخ الحي ساىع في ضيػر أثار س 
السجتسع، كىي في اشج الحاجة لسثل ىحه الجراسات في مختمف مشاشقيا، كذلظ لتحقضق أىجاؼ استجامة التشسية 

 االقترادية كالبذخية

 كبشاًء عميو سػؼ نتشاكؿ في ىحا البحث بالػصف كالتحمضل ما يمي:

 .ماـية البصالة كجػانبيا عالسيُا كعخبيُا كمحميُا 

 ئل تفادييا أك عبلجيا.إبخاز أىع األسباب ككسا 

مذكمة البحث: نطخًا ألىسية مذكمة البصالة في حياة الدكاف، كأثارىا السباشخة عمى نذاشيع االقترادي 
كاالجتساعي، فاف اتجاىيا كعجـ مػاجيتيا يذكل انعكاس سمبي عمى الحياة االقترادية كاالجتساعية في السجتسع، 

 لسعػقات كالسذاكل التي تػاجيا. االمخ الحي يتصمب الػقػؼ عمى السقػمات كا

 كعميو فاف مذكمة البحث تكسغ في التداؤؿ االتي:

ىل تعتبخ مذكمة البصالة مغ أىع السعػقات التشسية البذخية كاالقترادية عمى الرعضج العالسي -1      
 كالسحمي؟

يداىع في ذلظ كصف تكسغ أىسضتو في التعخؼ عمى مذكمة البحث عالسيا ك قميسًا كمحميًا، ك  أىسية البحث:
 كتذخيز أسباب كعػامل انتذارىا، كصػال إلى الشتائج كالتػصيات.

 يتصمب البحث تحقيق جسمة مغ األىجاف وىي كاآلتي: 

  .ربط مخخجات التعميع كمػاكبتيا لمتصػرات التشسػية 

 .ازدياد الشسػ الدكاني كضعف السػارد 

 .التعخؼ عمى العػامل التي أدت إلى قمة فخص العسل 

 كضج الجكر الجغخافي في إمكانية احتػاء العجيج مغ الطػاىخ ككصفيا كتؿيسيا كذلظ مغ خبلؿ ما يقػـ بو تأ
الباحثػف الجغخافضػف مغ دراسات ال تخمػ جسيعيا مغ الجضج كالسفضج سػاء عمى الرعضجيغ السضجاني اك 

 السكتبي.
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 حجود البحث:

كضمػمتخ في شساؿ القارة االفخيؿية، كىي تستج  1.775.500تذغل لضبيا مداحة عطيسة االتداع تبمغ حػالى
مغ البحخ الستػسط في الذساؿ حتى حجكد جسيػرية الدػداف كجسيػرية تذاد كجسيػرية الشيجخ في الجشػب، كمغ 

درجة شخقا كدائختي عخض  25ك9مرخ مغ الذخؽ حتي حجكد تػنذ كالجدائخ في الغخب، كبضغ خصى شػؿ 
 اال أيزادرجة شس 18ك45جة شساال در 33

 مشيجية البحث:

 ألىسية ىحا البحث استػجب األمخ إتباع ما يمي:  

ييجؼ الي تجسيع البيانات كالسعمػمات الكاؼية حػؿ السذكمة مغ خبلؿ كصف الطاىخة،  السشيج الػصفي: 
ي تداعج كتحجيج نػعيا، كتػزيعيا الجغخافي، كمجي ارتباشيا بغضخىا مغ الطػاىخ الجغخاؼية، كاكتذاؼ العػامل الت

 عمي زيادة حجتيا.

كذلظ مغ خبلؿ السجخل التاريخي لجراسة البعج الدمشي مغ خبلؿ السخاحل التي  السشيج الػثائقي:       
 مخت بيا الطاىخة كذلظ بتتبع مخاحل تصػرىا

ىحا كتع استخجاـ األسمػب اإلحرائي في كل ما يخز جسيع البيانات اإلحرائية ك خزاعيا لمتحمضل      
 خاج الشدب السئػية مشوكاستخ

كىكحا فاف السشيج الستبع أيا كاف كصؽيا أك تاريخيا أك أسمػبا تحمضميا، سضؤدي حتسا إلى الػصػؿ إلى 
 الحؿيقة كفق قػاعج مشيجية عامة تييسغ عمى متغ البحث، كتجعمو يرل إلى مدمسة ال ججاؿ فضيا. 
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قخف الساضي، كىحا التبجؿ ذاتو ضاىخة مغ مطاىخ في مفيػـ التشسية عبخ نرف ال -تبجؿ-حجث تصػر   
التشسية، ؼيسكغ القػؿ بأنو حجثت تشسية لسفيػـ التشسية ، حضث خبلؿ فتخة الخسدضشيات مغ القخف الفائت كاف مفيػـ 

لمسػارد الستاحة في السجتسع بحضث يتدشى الحرػؿ عمى أكبخ -أك الكفء -التشسية يشرب عمى االستخجاـ األمثل
بأقل تكمفة، كاستسخ ىحا السفيػـ حتى بجاية الدتضشيات حضث أضي  إلى السفيػـ "عجالة التػزيع"  -دخل-انتاج

كذلظ مع  انتذار األخح باألسمػب االشتخاكي، كالتأمضشات، كالسمكية العامة، كتدايج دكر الجكلة االقترادي كبالتبعية 
 الجكر االجتساعي لمجكلة.

عضشيات القخف الساضي لضتغضخ إلى مفيػـ التشسية الستػاصمة السدتجامة استسخ ىحا السفيػـ حتى بجاية سب   
كىي التشسية التي تحافظ عمى حق األجياؿ القادمة في مػارد الثخكة القابمة لمشفاذ )كالشفط، كالغاز الصبيعي، كالسياه 

ي في أي مذخكع تشسػي الجػؼية...( ككحلظ أدخل السفيػـ البضئي في الحدباف أك تجمضخ البضئة، كمغ ثع شخط أساس
حتي تتع السػافقة عميو اف يتزسغ جدء عغ اآلثار البضئية لمسذخكع ضسغ دراسة ججكى السذخكع، ك ذا كاف 
لمسذخكع أثار بضئية سمبية فالسذخكع ممـد باف يتزسغ تكاليفو االستثسارية تكمفة االصحاح البضئي، كمغ ىشا جاء 

 تػاصل كاستجامة التشسية.

انيات كبجاية التدعضشيات مغ القخف الساضي أتزح لمقائسضغ عمى التشسية برفة عامة، كفي مشترف الثس 
كالسشطسات الجكلية برفة خاصة أف عسمية التشسية تتع بالبذخ كلمبذخ، كبالتالي فأف تشسية العشرخ البذخي ىي 

 -السػارد البذخية -ذخي أساس عسمية التشسية، كال يسكغ حجكث أك تحقضق التشسية إال مغ خبلؿ تشسية العشرخ الب
في السجتسع ككحلظ مغ كافة الشػاحي، االقترادية، االجتساعية، صحية، كثقاؼية، كتعميسية، كغضخىا مغ الجػانب، 
حضث أكضحت تجارب التشسية خبلؿ نرف القخف الساضي أنو بغس الشطخ عغ باقي السػارد التي يسمكيا 

الياباف كدكؿ  –شسية حتي مع نجرة السػارد السادية في السجتسع السجتسع فأف العشرخ البذخي قادر عمي تحقضق الت
كحتي يتحقق ذلظ كاف مغ الزخكري إعصاء األىسية الػاجبة لمعشرخ البذخي عغ شخيق تشسية  -جشػب أسيا

 السػارد البذخية عمى أساس أف البذخ ىع ركضدة التقجـ كليذ السػارد الصبيعية كالسادية فقط.  

ع الخكائد لتقضيع حالة التشسية مغ مشطػر يخكد عمى اإلنداف، كييتع بتشسية قجرات اإلنداف التشسية البذخية أى
عمى اعتبارىا مغ أىع األسذ لعسمية التشسية كبرفة خاصة بالشدبة لتمبية االحتياجات االساسية التي يسكغ مغ 

عمى السدتػي السحمي أك  خبلليا كضع الدياسات لسػاجية التحجيات التي تعػؽ تحقضق ىحه االحتياجات سػاء
اإلقميسي أك العالسي في جسيع جػانب الحياة االجتساعية كالدياسية كالبضئية كالدكانية الخاصة بسذكبلت الفقخ 

 كالبصالة كالتسضضد بضغ الجشدضغ اك مذاكل التعميع كالرحة التي يعيذيا العالع االف.

كمشيا جاء االىتساـ بسذكمة البصالة حتى ال تتخاجع  فالبصالة مغ أىع معػقات التشسية االقترادية كالبذخية  
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مدضخة التشسية الحؿيؿية التي تتمخز في حجكد نسػ في الشاتج القػمي اإلجسالي دكف اف يحج ذلظ مغ تصػر في 
 القاعجة اإلنتاجية، بحضث يربح الشسػ ليحه القاعجة ذا شبيعة متججدة ذاتيًا.

أخخ إال أنيا مازالت تعتبخ مذكمة تؤرؽ مزاجع السدؤكلضغ كال  كرغع أف حجع البصالة يتفاكت مغ بمج إلى
سيسا أف السعاممة اإلندانية بضغ أفخاد السجتسع تختمف مغ شخز عامل كشخز عاشل عغ العسل، كتعتبخ ندبة 

 العاشمضغ في أي مجتسع مؿياسًا ىاما لسدتػى الخفاـية التي يعيذيا السجتسع.

بدبب عجـ كجػد فخص عسل في السجتسع، كلكغ سبب االستغبلؿ  كضاىخة البصالة في بعس الجكؿ ليدت
كاستحػاذ األخخكف عمى فخص العسل، كليجا نجج األؼ العساؿ يتطاىخكف لسصالبة بفخص عسل، فسا يذغل أرباب 

 العسل زيادة األرباح كلػ بصخد األالؼ العساؿ إلى الذػارع كاالستغشاء عغ خجماتيع.

 ماىي البصالة: 

سذكبلت التي تعاني مشيا كثضخ مغ دكؿ العالع، حضث زادت حجة البصالة كأنتذخ العاشمػف، البصالة مغ ال
كقمت فخص العسل مسا ساىع ضيػر هثار سمبية عجيجة في السجتسع، كتعصل السػاشغ عغ العسل كصار يعاني مغ 

ت البصالة باب خمؽيا مذكمة البحث عغ كضيفة فيشاؾ أمخاض اجتساعية تشذا نتيجة النتذار البصالة، كبيحا أصبح
 لمكثضخ مغ األمخاض االجتساعية.

كمغ كجية نطخ عمساء االقتراد فإف البصالة تعشي عجـ استيعاب أك استخجاـ الصاقات أك الخجمات  
البذخية السعخكضة في سػؽ العسل الحي يعتسج عمى العخض كالصمب كالحي يتأثخ بقخارات أصحاب العسل كالعساؿ 

الجكؿ مغ أجل التقضج بيا، كفي العسل تتبلقي ىحه القخارات مع قخارات ىؤالء الحيغ ىع في  كاألنطسة التي تفخضيا
 حاجة إلى خجمات األفخاد.

استخجاـ القػى البذخية التي تعتسج في حياتيا السعيذية اعتسادا كميا  حا السفيػـ فإف البصالة تعشي عجـبي 
 ا القانػنية.عمى األجخ أي عمى تقضيع الغضخ ليا بالخغع مغ حخيتي

 كأيزا البصالة تجؿ عمى كجػد ىػة بضغ فخص العسل كبضغ الصالب عميو.

تذضخ اإلحراءات العالسية كجػد مميار في سغ الجخػؿ إلى سػؽ العسل، كيقف مغ كراءىع حػالي مميار 
ًا صعبًا ( في السعاىج الجراسية، مسا يجعل السشافدة في الحرػؿ عمى الػضيفة أمخ 1كنرف السميار مغ الذباب)

مع تدايج أعجاد العاممضغ مغ الذباب في مختمف انحاء العالع مسا يديج كيؤثخ عمى حالة الفقخ كالفقخاء الحيغ تكتظ 
بيع السجف كالقخى في مختمف أنحاء العالع، كىػ االمخ الحى يؤدي حتسا إلى اتداع اليػة بضغ الفقخاء كاالغشياء 
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ي ك ىجار كبضخ لمكفاءات السػجػدة لجي العاشمضغ كالفقخاء كما يتبع ذلظ كازدياد قزايا االضصخاب كالقمق االجتساع
مغ مذاكل يشتج عشيا ضياع اإلمكانيات كاالبجاعات الكامشة لجى العاشمضغ كالفقخاء بضغ الدكاف، فالبصالة مذكمة 

نػعي بضغ كبضخة في أي دكلة كبخاصة بصالة الذباب ، كمغ أىع األسباب السؤدية إلضيا ىػ حجكث خمل كسي ك 
 (.1القػى  الستػافخة كفخص العسل السػجػدة في سػؽ العسل)

كيدداد االعتخاؼ عالسيًا بأف كبًل مغ البصالة كتجني السدتػى السعيذي عامبلف متبلزماف كأنيا تعتبخ تيجيجًا 
عمى الػضع  مباشخًا لبلستقخار الدياسي في كل دكلة كتؤثخ عمى جسيع خصط التشسية االقترادية كالبذخية، كايزاً 

االقترادي كعمى مدتػى الفقخ الحي يذيجه أي مجتسع، باإلضافة إلى أنيا كالػباء يشتذخ بدخعة كتداىع في 
 ازدياد عجد العاشمضغ عمى مخ الدمغ كخاصة بضغ الذباب.

 ويسكغ تقديع البصالة إلى:

عقمي مثبل، كبصالة السجسػعة األكلي: بصالة تخجع الي عجـ القجرة عمى العسل نتيجة عجد جدساني أك 
 تخجع إلى عجـ الخغبة في العسل نتيجة ألسباب نفدية أك اجتساعية.

 السجسػعة الثانية: بصالة مغ رغع كجػد مجاالت عسل كلكغ تخجع إلى ضعف أك تشطيع سػؽ العسل.

السجسػعة الثالثة: بصالة تخجع إلى عجـ كجػد مجاالت عسل أي عجـ قجرة رجاؿ األعساؿ عمى إيجاد فخص 
 (.  2لمعسل كقج يكػف ذلظ ألسباب عجيجة تترل بأكضاع اقترادية أك سياسية أك اجتساعية أك غضخىا )

كتعتبخ البصالة مذكمة عالسية كمغ اسبابيا: عجـ ربط مخخجات التعميع بستصمبات التشسية، ككثخة الدكاف  
اإلنتاج، التخمف اإلداري كالتقشي،  كفقخ الجكلة، كقمة فخص العسل، كالتػسع في استخجاـ السيكشة الحجيثة، كقمة

كالعػامل الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية، كنجرة االنتاج الدراعي، كتفذي الجيل كالفقخ كالسخض، كقمة استغبلؿ 
 الثخكات البذخية.

كمغ أسبابيا أيزا البصالة العاممة الػافجة كضعف االستثسار كنجرة رأس الساؿ كالخكػد االقترادي كضعف 
ادرة الفخدية كسػء التخصيط التعميسي كازدياد الشسػ الدكاني كعجـ تشطيع سػؽ العسل كالتباشؤ التشسػي في السب

الشذاط االقترادي كاتجاه كبار السدتثسخيغ إلى األسيع كالدشجات كالقضػد السفخكضة عمى االستثسارات األجشبية 
 كىخكب رأس الساؿ الػششي إلى الخارج. 
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 بصالة واآلثار الستختبة عمييا:السطاىخ الخئيدة لم

العاشمػف عغ العسل ىع األفخاد الحيغ لع يتحرمػا عمى فخص عسل كفقآ لمتذخيعات كالقػانضغ السعسػؿ بيا 
في بمجىع، كىي مغ السذكبلت التي تعاني مشيا كثضخ مغ الجكؿ الشامية كتذتج كشأتيا إذا ما كانت بضغ الذباب، 

سل مع قجرتيع عميو كبحثيع عشو، بدبب زيادة األفخاد السؤىمضغ مياريًا كميشيا كتعخؼ بأنيا خمػ األشخاص مغ الع
لمؿياـ بعسل ما أك ميشة ما عغ السعخكض في سػؽ العسل مغ كضائف تتشاسب مع كل فخد مغ حضث إعجاده 

 كميارتو كمختبة كخمػه مغ أي إعاقة جدجية أك نفدية تتعارض مع العسل السفخكض.

متشػعة مشيا البصالة شػيمة األمج كالبصالة قرضخة األمج كتعخؼ الصػيمة بأنيا التي  كتتخح البصالة أشكاال
ترل فضيا فتخة البصالة إلى ستة أشيخ أك أكثخ، أما البصالة القرضخة فيي التي تستج فتختيا أقل مغ ستة شيػر 

التي يعاني مشيا الذباب ككسا ىػ معخكؼ فإف أعمى مدتػيات البصالة يػجج بضغ محجكدي الجخل كتشقدع البصالة 
 إلى األنػاع الثالثة اآلتية كىي: 

التي تعشي كجػد أفخاد قادريغ كيخغبػف في العسل كلكغ ال تتػافخ ليع فخص العسل لدبب  البصالة الدافخة - أ
 أك ألخخ.

كىي أف يكػف لؤلفخاد عسل شػاؿ الػقت كلكغ ىحا العسل ال يدتخجـ ؼيو كل السيارات  والبصالة السقشعة  - ب
 القجرات إلى يستمكػنيا. أك

كىي التي تعشي كجػد أفخاد يعسمػف ألكقات أقل مسا يدتصيعػف الؿياـ بو كلكغ  البصالة الجدئية-ج     
 فخص العسل الستاحة تتػفخ جدئيًا في أكقات معضشة.

كانية، فالتػسع في التعميع الجامعي، ك ىساؿ التعميع التقشي كالفشي في السخحمة الستػسصة، كالديادة الد 
كاليجخة مغ الخي  إلى السجيشة، كالخكتضغ اإلداري، كالػساشة كالسحدػبية، كدكتاتػرية اإلدارة، مغ العػامل التي 

 تؤدي الضيا.

ىشاؾ العجيج مغ االثار السباشخة ليا عمى االقتراد كالسجتسع تختمف مغ حضث الحجع كاالثخ بحدب عػامل 
كف شظ تؤثخ تأثضخًا مباشخًا في حخماف الجكلة كاالقتراد مغ كضخكؼ أخخى في مختمف الجكؿ إال إنيا كبج

السداىسات الؿيسة في األنذصة االقترادية السختمفة مغ جانب أكبخ قػة مشتجة في أي مجتسع كىع الذباب، 
كاألفخاد الحيغ تسدقيع البصالة نفديا ك اجتساعيا ك اقتراديا يعانػف ضغػشا نفدية نتيجة صعػبات تحقضق ما 

اليو كعجـ مسارسة الحياة العسمية كىػ ما ييضئ كيخمق أرضية خربة لسذاعخ االغتخاب كتأـز اليػية كىػ يربػا 
ما يديج كثضخ مغ األمخاض الشفدية كالعقمية كاالنحخافات الدمػكية ك االجتساعية السزادة لمسجتسع، كىي أمخاض 

الدياسي ألي دكلة كقج يتػلج مشيا مذاكل تؤثخ عمى السجى الصػيل عمى صحة البشياف االجتساعي كاالقترادي ك 



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

423 

يسكغ أف تتعجى حجكد الجكلة الػاحجة، كىػ ما يحتاج إلى كقاية شاممة كعبلج مشاسب يبجأ مغ تخبية التي تداىع 
في إحجاث التفاعل االجتساعي كفي تذكضل ىػية الفخد بذكل سمبي أك ايجابي سػاء بتحقضق اليػية أك بتأـز 

الفخدية كاليػية االجتساعية، فالتخبية ليدت مدألة ميشية فحدب، ك نسا رسالة تعمسية  مذاعخ االغتخاب لميػية
إندانية نفدية ذات حخكة دائسة تدتيجؼ التجريب كالتفتح كالفيع لسداعجة اإلنداف عمى تشسية إندانضتو كالسيارات 

التخبػية الشفدية أمخ محفػؼ  السختبصة بيا في إشار مغ الحػار التخبػي الشفدي االجتساعي البشاء، فالعسمية
بالسراعب السختبصة بذخرية اآلباء كالسخبضغ كاتجاىاتيع كمدتػاىع االجتساعي كاالقترادي كالثقافي، كسا ىي 
مختبصة أيزا بذخرية االفخاد كنزجيع كشبيعة نسػىع كحاجاتيع كالػسائل كاالمكانيات السادية كالفضديؿية كالثقاؼية 

 . كاالقترادية الستاحة ليع

إف التشسية البذخية تعج مغ أفزل الصخؽ لمتقجـ في أي دكلة باإلضافة إلى أنو ال يسكغ تجاىل أك إىساؿ 
أكبخ قػة مشتجة مغ ىحه القػى البذخية كىي مجسػعات الذباب مغ الدكاف الحيغ يعتبخكف أمل السدتقبل في البشاء 

 كالتصػيخ كالتشسية.

شاممة لؤلكضاع في الجكلة مع شخح استخاتيجية كخصة عسل مفرمة األساس في بخامج التشسية البذخية رؤية 
لبلىتساـ بالبذخية كالتخكضد عمى بشاء القجرات كالسيارات السصمػبة لعسمية التشسية كالتقجـ االقترادي مغ خبلؿ 

ًا ببخامج كضع الػسائل الكفضمة الستخجاـ األفزل لمصاقات البذخية السجربة في أنذصة إنتاجية تترل اترااُل مباشخ 
التشسية، كاالىتساـ كالتخكضد أيزا عمى كل األبعاد االجتساعية كاالقترادية كاإلندانية كالبضئية التي تحقق كفالة 
االختيارات كالحقػؽ كالزسانات لسختمف الفئات مغ حضث السشاخ السشاسب لمسذاركة في كل مقالضج التشسية 

أعساؿ مشتجة، باإلضافة إلى االىتساـ باألحياء الفقضخة فيي كالتصػيخ كبخاصة مغ قبل الذباب مغ خبلؿ تػفضخ 
مكاف ترجيخ مػجات البصالة إلى بؿية أجداء الجكلة لتكػيغ تشسية متكاممة متػازنة بضغ قصاعي الحزخ كالخي ، 
، كيكػف مغ شانيا إبقاء الخيفضضغ في قخاىع كمدارعيع كفي الػقت نفدو تزسغ ليع مدتػى الئق مغ الحياة الكخيسة
كالبصالة في األحياء الفقضخة في مجف العالع مرجر تيجيج الدبلـ كاالمغ االجتساعي في ىحه البمجاف كىي أيزا مغ 

 (.1عػامل تفكظ الؿيع االجتساعية كالثقاؼية كاالجتساعية)

  :البصالة بيغ الذباب ومجي انتذارىا في العالع

خاصة لفخص الدكاج كاالستقخار كتأسيذ أسخة تؤثخ البصالة بضغ الذباب بذكل كبضخ عمى نسػه كتصػره ك 
مدتقمة ك نجاب األشفاؿ، كبرفة عامة السذاركة في الحياة االجتساعية، كاىع الشتائج السباشخة لمبصالة بضغ الذباب 
أنيا تؤدي عمى األقل إلى الحخماف مغ إشباع الحاجات االقترادية بدبب عجـ كجػد دخل مدتقخ مسا يتخكيع 
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السدتػى السقبػؿ كالبلـز مغ السعيذة لمتستع بحياة كخيسة كتجشب الذجائج، باإلضافة الي  عاجديغ عغ تحقضق
قجرتيع عمي السذاركة في حياة السجتسع كخاصة ؼيسا يتعمق بالجدء الخاص بحخمانيع مغ السذاركة في األنساط 

الجتساعي ليؤالء العاشمضغ مغ االستيبلكية التقمضجية كالذائعة بضغ الشاس، باإلضافة إلى االستبعاد كالحخماف ا
السذاركة في األنذصة التي يسارسيا أفخاد السجتسع كالتي تتأثخ مباشخة باالستبعاد عغ العسل كالتفاعل االجتساعي 
السختبط بالتػاجج في مكاف العسل، كسا يتعخضػف لعػامل أخخى بدبب الفقخ مثل التعخض لؤلمخاض كانتذارىا 

يعانػف مشيا كاالفتقار إلى الخجمات األساسية كالسياه الرالحة أك الخجمات  بضشيع بدبب سػء التغحية التي
 الزخكرية األخخى، 

أكجت مشطسة العسل الجكلية أف بصالة الذباب في العالع كصمت إلى أعمى مدتػياتيا خبلؿ العقج الساضي 
قخب مغ نرف عجد عاما، أي ما ي 24ك 15ممضػف شاب عاشل عغ العسل في الفئة العسخية بضغ  88كبمغت 

 (1العاشمضغ عغ العسل في العالع. )

% مغ الدكاف في سغ العسل في 25كأضافت مشطسة العسل الجكلية إنو عمى الخغع مغ أف الذباب يسثمػف 
ممضػف شخز عاشل عغ العسل في  186% مغ أصل 47عاما، إال أنيع يذكمػف  64ك 15الفئة العسخية بضغ 
 .2013العالع خبلؿ عاـ 

"، الرادر عغ دائخة سياسات 2014السشطسة في تقخيخ " أنساط االستخجاـ العالسية لمذباب كأضافت 
االستخجاـ في السشطسة، أف السذكمة ال تكسغ في الشدبة الكبضخة مغ الذباب العاشمضغ عغ العسل فقط، اذ يسثل 

غ عمى انتذاؿ أنفديع ممضػنا مغ العاممضغ الفقخاء غضخ القادري 550ممضػف مغ أصل  130الذباب ما يقارب 
كعائبلتيع مغ خط الفقخ، إذ ال يتعجى دخل الفخد مشيع دكالرا كاحجا يػميا، مؤكجة أف الذباب يكافحػف مغ أجل 

 البقاء كفي الكثضخ مغ األحياف يعسمػف ضسغ شخكط عسل غضخ مخضية في اقتراد غضخ نطامي.

لعدلة سيذكل مداىسة لبلقتراد العالسي، يبجك أف معالجة بصالة الذباب كما يتختب عمضيا مغ احداس با
 2.2مذضخة إلى أف تخؽيس عجد العاشمضغ عغ العسل مغ الذباب إلى الشرف سيداىع بإضافة ما ال يقل عغ 

بمضػف دكالر إلجسالي الشاتج السحمي العالسي، أي ما يعادؿ أربعة في السئة مغ ؾيسة إجسالي الشاتج العالسي عاـ 
إف االشخاص الحيغ يبجكف حياتيع العسمية بذكل جضج ىع نادرا ما يسخكف بفتخة بصالة ، ك ضافة إلى ذلظ، ف2013
 شػيمة.

كبضشت مشطسة العسل الجكلية أيزا إف في ذلظ ىجر لصاقات كمػاىب جضل الذباب األكثخ تعمسا في العالع، 
ىجاؼ األليفة لمتشسية فديادة عجد الفخص لمذباب لمحرػؿ عمى عسل الئق كالسحافطة عميو يسثل أساسا لتحقضق أ 

                                                             
1
 م  7007منظمة العمل الدولٌة، تمارٌر التنمٌة البشرٌة 
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 التي كضعتيا االمع الستحجة.

ببضغ تقخيخ مشطسة العسل الجكلية أف االرتفاع العالسي في حجع البصالة أصاب الذباب أكثخ مغ أّي فئة 
، أي ما يسثل 2013% عاـ 14.4أخخى، بخاصة الشداء الذابات، ك ف ندبة البصالة بضغ الذباب عالسيا بمغت 

في العجد الكمي لمعاشمضغ عغ العسل مغ الذباب خبلؿ العقج األكؿ مغ القخف الػاحج  %8.26زيادة مقجارىا 
 كالعذخيغ .

أعمى مدتػياتو في مشصقة الذخؽ  2017كأضاؼ أف معجؿ العاشمضغ عغ العسل مغ الذباب سجمت عاـ 
 %(.25.6األكسط كشساؿ أفخيؿيا بشدبة )

%( ثع دكؿ 18.6ثع دكؿ االقتراديات الستحػلة ) %(21كجاءت بعجىا مشصقة شبة الرحخاء األفخيؿية )  
%( كاالقتراديات 13.9%( كجشػب اسيا )16.4%( كجشػب شخقي اسيا )16.6أمضخكا البلتضشية كالكاريبي )

 %(.7%( كشخؽ اسيا )13.4الرشاعية )

ب، كالحظ التقخيخ أف االقتراديات الرشاعية ىي الػحضجة التي شيجت انخفاضا في معجالت بصالة الذبا
 .2017% عاـ  13.4إلى  2013في عاـ  15.4مغ 

كأشار التقخيخ إلى أف الشسػ في عجد الذباب يفػؽ قجرة االقتراد العالسي عمى تػفضخ فخص عسل، مػضحا 
، 2017بمضػف عاـ  1.1% خبلؿ األعػاـ العذخة الساضية ليرل إلى حػالي 10.5أف عجد الذباب ارتفع بسعجؿ 
ممضػف فخصة عسل، كيسكغ تفدضخ ىحه الفجػة  526% فقط إلى 0.2غ الذباب بشدبة ؼيسا ارتفعت فخص العسل بض

 جدئيا مغ خبلؿ استسخار أعجاد كبضخة مغ الذباب في التعميع لفتخات أشػؿ.

 2013كذكخ التقخيخ أف الذباب يػاجيػف صعػبات أكبخ مغ الخاشجيغ في الحرػؿ عمى عسل، ففي عاـ 
مخة، كعمى رغع التذابو في معطع الجكؿ بضغ  3.5تفػؽ تمظ بضغ الخاشجيغ بػ ػ كانت معجالت البصالة بضغ الذباب

 التػجيات في معجالت بصالة الذباب كالخاشجيغ.

كقاؿ إف الرػرة تبجك أكثخ كضػحا في دكؿ الشامية، إذ يذكل الذباب معجالت أكبخ مغ الجكؿ الرشاعية، 
مية حضث تفػؽ فخص عجـ  لحرػليع عمى عسل % مغ الذباب يعيذػف في الجكؿ الشا85فيشاؾ ما يقارب 

 مخة. 2.3مخه بضشسا ىي في الجكؿ الرشاعية  3.8خاصة بالخاشجيغ بشحػ 

، كيعػد ذلظ 4انخفزت مداىسة الذباب في القػى العاممة في العالع بسا يقارب    % خبلؿ العقج السشرـخ
بب عجـ تػافخ فخص عسل، ما يجعميع إلى بقاء الذباب في التعميع لفتخات أشػؿ كذلظ نتيجة إلحباشيع بد

 يخخجػف مغ القػة العاممة.
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%( كشبو الرحخاء األفخيؿية 73.2كأضاؼ أف أعمى مذاركة لمذباب في سػؽ العسل ىي في شخؽ أسيا )
 %(.39.7%( كأقل مذاركة في مشصقة الذخؽ األكسط كشساؿ أفخيؿيا )65.3)

كل مجتسع حضث تدايج عجد العاشمضغ عغ العسل، إذ  إف تأمضغ العسل السحتـخ ىػ مغ مدؤكليات الجكلة في
ححرت مشطسة العسل الجكلية التابعة لؤلمع الستحجة مغ أف أعجاد الذباف العاشمضغ عغ العسل في مختمف أنحاء 

( ممضػف شاب مدجمة أعمى معجؿ ليا عمى اإلشبلؽ كىػ األمخ الحي يديج مغ االحباط 88العالع كصل إلى )
 ككحلظ اإلرىاب في الجكؿ التي يذتج فضيا الفقخ.كيجفع إلى الجخيسة 

( كصل إجسالي عجد 2017كبضشت السشطسة في دراسة ليا عغ البصالة بضغ الذباب في العالع " أنو عاـ ) 
%( مغ 47( ممضػف شخز شبقا لئلحرائيات السأخػذة مغ الحكػمات، مشيع نحػ )186العاشمضغ عغ العسل )

 ( سشة." 24إلى  15كح أعسارىع ما بضغ )الذباب الرغضخ الدغ الحيغ تتخا

كأضافت أف الذباب الرغار يكػنػف مغ أشج الستزخريغ عشجما يكػف االقتراد العالسي في حالة ركػد 
كلكغ الشسػ الدكاني الستدايج في الجكؿ الفقضخة يعشي أف أي تحدغ اقترادي لغ يكػف لو تأثضخ في الحج مغ زيادة 

مج عجـ االستقخار الدياسي كالسذاكل االجتساعية، كالبصالة في الجكؿ الغشية تأخح البصالة بضغ الذباب ك شالة أ
 حاليا اتجاه االنخفاض كليذ بدبب الحمػؿ بل بدبب انخفاض معجؿ السػالضج.

أما أفخيؿيا جشػب الرحخاء كشساؿ أفخيؿيا كالذخؽ األكسط كجشػب شخؽ هسيا كأمخيكيا البلتضشية تػاجو 
في أعجاد العاشمضغ عغ العسل مغ الذباب أك صغار الدغ مع تفاقع الخكػد االقترادي بدبب جسيعيا زيادة كبضخة 

 ارتفاع معجالت السػالضج.

ىشاؾ مشاشق في العالع إذا لع تكغ لجيظ كضيفة فميذ لجيظ بجيل سػى األنذصة غضخ القانػنية كىشاؾ  
 (1خ خصػرة ك لى القتل." )تفاكت بضغ الذباب مغ ارتكاب جخائع بديصة إلى حاالت إجخامية أكث

فالعاشمػف عغ العسل يذكمػف أزمة كبضخة كعائقا صعبا أماـ تقجـ أي مجتسع فيل ىشاؾ إرادة ججية إليجاد 
الحمػؿ كالبحث عغ سبل تحؿيقيا أـ أف ىشاؾ مدتفضجكف مغ جخاء ذلظ في مرالح شخرية تخجح عمى السرمحة 

 العامة.

ضخ في خمق أعساؿ تحتاج إلى أيجي عاممة أكثخ ك عصاء الحخية لمشاس كعمية يسكغ اقتخاح حمػؿ جحرية كالتفك
في اختيار العسل السشاسب ليع كتػفضخ مدتمدمات ذلظ كالجعع الحكػمي ليع، ككل ذلظ ضسغ الحقػؽ الفخدية كعجـ 

 االعتجاء عمى حقػؽ األخخيغ.

                                                             
1
 70م، ص 7000تمع، مكتبة مدبولً، العربٌة للنشر،طه عالم، التنمٌة والمج 
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عمى التخكضد عمي خفس  كىحه األزمة تحتاج ليذ فقط الحث مغ قبل مشطسة العسل الجكلية كالحكػمات
البصالة بضغ الذباب بل إلى العسل السشدق كالجراسة السشتطسة كالزغط عمى الحكػمات في إيجاد الحمػؿ 

 السذتخكة.

 البصالة وواقع السجتسع العخبي:

أما البصالة في البمجاف العخبية فقج بمغت مدتػيات مخيفة، خاصة بضغ الذباب مغ حاممي السؤىبلت 
يؤكج أنو لع تعج ىشاؾ دكلة عخبية محرشة ضج البصالة، كذلظ كفق ما يذضخ إلية تقخيخ صادر عغ الجراسية مسا 

 مشطسة العسل العخبية.

كقاؿ التقخيخ " أف ضاىخة البصالة بضغ الذباب الستعمع ىي الطاىخة األشج إيبلما في السجتسعات العخبية، فبيا 
 لة كالجخػؿ السشخفزة، كتديج جيػد التشسية البذخية ىجرًا.تبجك مؤسدات التعميع كالتجريب ككأنيا مػلجة لمبصا

كاعتبخ التقخيخ بجاية ضيػر ضاىخة بصالة الذباب في السجتسعات العخبية كانت في مرخ التي اتدعت فضيا 
البصالة ككصفت كقتيا بحالة متصخفة مقارنة بالجكؿ العخبية األخخى التي تدممت ليا تمظ الطاىخة كأصبحت االف 

شائعا، كبخاصة البصالة في مرخ حضث انتذخت بضغ حاممي السؤىبلت الستػسصة الحيغ يسثمػف ما يديج عغ شابعا 
% فقط مغ الستعصمضغ ىع مغ األمضضغ كندبة أقل بضغ مغ 4.1% مغ الستعمسضغ الستعصمضغ كبالسقابل فإف 70

 (1%. )2.5يعخؼ القخاءة كالكتابة 

 2013أف عجد العاشمضغ عغ العسل في البمجاف العخبية عاـ  كقجرت مشطسة العسل العخبية في تقخيخ ليا
 %، مع األخح في االعتبار أكضاع بعس البمجاف الخاىشة. 21ممضػف عاشل، بسعجؿ بصالة يتجاكز  23.8بحػالي 

كقالت السشطسة إف أكضاع البصالة في البمجاف العخبية ىي األسػأ بضغ جسيع مشاشق العالع دكف مشازع كفي 
في السئة كأقخب السعجالت سػءا ىػ في  20جاكز الخصػط الحسخاء، إذ يتجاكز معجؿ البصالة العاـ شخيقيا لت

% في 9.9%( كلع يتجاكز ىحا السعجؿ 13.5%( كالبمجاف االشتخاكية سابقا )14.4أفخيؿيا جشػب الرحخاء )
 %(.4.2شاشق هسيا )أقل مغ % في دكؿ جشػب أسيا كالبمجاف الرشاعية كأقل ذلظ لبؿية م6.7أمخيكيا البلتضشية ك

 113إلى  2017مبليضغ عامبل كعاممة كارتفع عاـ  104قخابة  2013كاف حجع القػي العاممة العخبية عاـ 
ممضػنا، بسعجؿ نسػ يقارب ثبلثة مبليضغ سشػيا، كىػ معجؿ يقل عغ عجد الجاخمضغ الججد لدػؽ العسل العخبية خبلؿ 

ج، كيطيخ بعج ذلظ انخفاض تجريجي لو كشتيجة النخفاض معجالت نسػ الدشػات السقبمة كلسجة عقج كنرف العق
 الدكاف التي لػحطت مشح أعػاـ قمضمة.

                                                             
1
 760طه عالم، التنمٌة والمجتمع، مصدرسابك ص 



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

428 

 ممضػف عامل عخبي. 6.7كقجرت مشطسة العسل الجكلية الفقخاء بضغ السشذغمضغ حػالي 

 )بعج أف كانت 2017% عاـ 54.1كقج بمغت معجالت البصالة بضغ الذباب مدتػيات غضخ مدبػقة بمغت 
%، كفي 25لتربح  2013عسا كانت في  2017( في الجدائخ، كفي مرخ انخفزت عاـ 2013% عاـ 34.3

كتختفع في  17.8( إلى 24 – 20% لكشيا تشخفس لمفئة )28.6( إلى 19 – 15لبشاف تختفع لمذباب اليافع )
 %. 38السغخب إلى 

بمجاف العخبية، فضبمغ ىحا الشرضب كتسثل ىحه البصالة الشرضب األكبخ مغ العاشمضغ عغ العسل في كل ال
 % في فمدصضغ كالسغخب )بضغ الحزخ( 40% كتقارب الشدبة 65أقراه في البحخيغ بشدبة 

كال شظ أف البصالة عامل أساسي في ابخاز صػر مغ األمغ االجتساعي السفقػد ، خاصة حضشسا تشتذخ بضغ 
جرات في خجمة األنذصة الدمػكية غضخ الدػية ما الذباب ذكي القجرات الحىشية العالية كالسيشية لػضع ىحه الق

دامت االنذصة االيجابية غضخ قادرة عمى االستيعاب ، فالحيغ ال يججكف كسضمة مشاسبة لتمبية احتياجاتيع كتصمعاتيع 
السدتقبمية في الحياة بصخيقة مشاسبة ، فأنيع يسضمػف إلى تحؿيقيا مغ خبلؿ الذغب كاالنحخافات العامة كيجعع 

فيع ىحا زيادة كقت فخاغيع كعجـ التأقمع حػؿ قزية كاحجة تجسعيع كتدتشفج شاقتيع ؼيسا ىػ مفضج ليع لئلنتاج انحخا
، كما يراحب ذلظ مغ فخاغ ديشي كتقافي كرياضي كتخفضيي ، كالبصالة شبقا ليحا الترػر تؤدي إلى انحخاؼ 

يعايذو ، كانييار الؿيع كالسعايضخ االجتساعية الخكابط االجتساعية التي تخبط العامل باألخخيغ في السجتسع الحي 
الدائجة في السجتسع لجى العساؿ نتيجة عجـ قجرتيع عمى التسدظ بيا بل يعتقج البعس أف األمخ قج يتصػر لجى 
العامل كيػجج لشفدة ؾيسا اجتساعية ججيجة تبلءـ ضخكفو ، كقػاعج عامو لمدمػؾ نحػ األخخيغ تتشاسب مع عدلتو 

 ججيجة.االجتساعية ال

 الشطاـ االقترادي كتأثضخه عمى مذكمة البصالة:

 تؤكج الجراسات أف اقتراد الجكؿ العخبية نذي بالخرائز التالية:

 السػارد غضخ السدتغمة كالصاقات العاشمة. -1

 انخفاض مدتػى السشتجات السحمية كعجد السضدانية. -2

إلضافة إلى سيصخة الجكؿ الستقجمة عمى انييار ؾيسة العسبلت كانخفاض سعخ الشفط في العالع كبا -3
سػؽ الشفط مسا أدى إلى سيصختيا عمى االسعار، كىحا أدى إلى اتجاه شاقات الجكؿ العخبية البتخكلية عمى 
استيعاب العسالة الػافجة إلى التشاقز كىػ ما يعشي أف ازمة البصالة قج ازدادت تفاقسا في ضل ىحه الطخكؼ 

 األسباب السؤدية لمبصالة كذلظ في ضػء عبلقتيسا بالستغضخات االقترادية اآلتية:  كالدياسات كمغ ثع تحجيج أىع



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

429 

 تخاجع معجالت الشسػ االقترادي كميا كاقصاعيا. -1

 الدياسة التعميسية كتجريب القػي العاممة. -2

 تزخع االسعار كدكر التبعية االقترادية لؤلسػاؽ العالسية. -3

دياسية التي مخت بيا البمجاف العخبية بجاية مغ حخب الخميج إلى كتأثخت مذكمة البصالة بالطخكؼ ال
انخفاض سعخ الشفط، حضث كصل سعخ البخمضل إلى حػالي أربعة عذخ دكالرا مسا انعكذ برػرة سمبية عمى فػائج 

 االقتراد الشفصي العخبية.

 البصالة في ليبيا:

 سباب أخخى كعجيجة؟ مذكمة البصالة في لضبيا ىل مغ عجـ كجػد أعساؿ أك أف ىشاؾ أ

إذا حاكلشا تفدضخ ما يجكر في لضبيا فإنشا نجج أنفدشا نعاني مغ عجـ تصبضق قانػف اليجخة الجاخمة عمى لضبيا 
كعجـ كجػد تػازف بضغ السكاف كالسجسػعة التي تؿيع ؼيو فمضبيا مفتػحة الحراعضغ لكل مغ يخيج أف يجخميا مسا أدى 

صالة ألبشاء الػشغ إذا يديج مغ سكانو غضخ السؿيسضغ كىجخة األفخقة كاألجانب مسا إلى زيادة الضج العاممة كنذأة الب
 جعل الببلد تجخل في مذاكل اقترادية كعجـ االستفادة مغ العسالة الػافجة. 

تعتبخ البصالة مغ السذكبلت التي تعاني مشيا لضبيا حاليا، حضث زادت حجة البصالة كانتذخ العاشمػف عغ 
العسل مسا ساىع في ضيػر أثار سمبية عجة في السجتسع مشيا ازدياد معجؿ الجخائع كالخبلفات العسل كقمت فخص 

 األسخية كاالنحخافات بأنػاعيا.

كمغ عػامل البصالة في لضبيا، عجـ تعضضغ الخخجضغ، كعجـ مبلءمة التعميع لسا ىػ مصمػب في سػؽ العسل 
التػضي  الحكػمية عسل ما يديج عغ خسذ المضبضضغ مسا يزاعف مغ خصػرة البصالة، فقج كانت حرضمة سياسة 

 ألف عامل في مؤسدات الجكلة، نرفيع يعسل في السؤسدات التعميسية. 860أي نحػ 

% مغ قػة العسل ، في 15كتدتجعي البصالة بضغ الذباب بالزخكرة تزارب األرقاـ إذ أف ندبة البصالة ىي 
% مغ العاشمضغ عغ العسل كىػ رقع كبضخ 30% إلى 20اكح بضغ حضغ تؤكج التقاريخ الجكلية بأف حجع البصالة يتخ 

% مغ عجد الدكاف .كىػ رقع 50ججا مقارنة بعجد الدكاف ، كفي حضغ أف الحجع الحؿيقي لمبصالة ال يقل عغ 
مفجع إذا تُبت صحتو !! ، فأعجاد الخخجضغ الباحثضغ عغ العسل في تدايج مدتسخ ك األرقاـ تؤكج أف لضبيا في حاجة 

ألف فخصة عسل سشػيا الستيعاب الخخجضغ، كمغ أسباب عجـ تشطيع العسل في لضبيا  50تػفضخ أكثخ مغ  إلى
استخجاـ العسالة األجشبية بجكف ضػابط كاؼية تحسي الكفاءات المضبية .كتذضخ السعصيات الخسسية إلي أف حجع 

 العسالة األجشبية في لضبيا ىػ ممضػني ندسة.
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دبة لخخجي السعاىج العميا حضث تعجد مؤىبلتيع عغ اقتحاـ أسػاؽ العسل ك كتتجمي السذكمة بػضػح بالش
%، ككحلظ االىتساـ بقزية التجريب 90ارتفاع ندبة البصالة بضغ خخيجي السعاىج التجارية كالرشاعية بشدبة 

 التحػيمي حتى يسكغ امتراص العسالة الدائجة في القصاعات التي تعاني مغ العسالة غضخ السشتجة ككحلظ
امتراص البصالة السقشعة لتجريبيا عمى السيغ التي يصمبيا سػؽ العسل بحضث تكتدب ىحه العسالة القجرة عمى 
مسارسة ميغ بجيمة، مع التأكضج عمى أىسية حجكث تشدضق بضغ سياسة االستخجاـ كسياسة التعميع ك التجريب ك 

 إنذاء مخاكد تجريب العسالة الدائجة عمى السيغ الججيجة.

اب تفاقع حجع البصالة في لضبيا استخجاـ العسالة األجشبية بجكف ضػابط كاؼية تحسي الكفاءات مغ كمغ أسب
أبشاء الػشغ، كالغخيب ىػ عجـ اىتساـ األجيدة السدئػلة بعسل إحراء عغ ىحه العسالة رغع أف الذػاىج تؤكج 

ضخ الخشاكي ك العسػالت ك ذلظ تزخسيا ك كقػع مخالفات ارتكبتيا بعس الذخكات كخاصة الشفصية مشيا تحت تأث
في تذغضل األجانب، كقج تع الكذف عغ تقخيخ ؾياـ إحجى الذخكات الشفصية العاممة في مجاؿ الغاز في مشصقة 
راس ال نػؼ بجفع مبليضغ الجنانضخ أجػرا لمخبخاء األجانب في حضغ رفزت الذخكة تقجيع السدتشجات السؤيجة 

لخقابية كسا رفزت الذخكة استبجاؿ الخبخاء األجانب بسيشجسضغ لضبضغ، كالػاقع لسؤىبلت ىؤالء الخبخاء إلى الجيات ا
يؤكج عجـ الجقة في مغ خخج كمغ دخل، كىحا ساىع في حجب ميغ كثضخة عغ أبشاء الػشغ كتفزضل األجانب 

 عمضيع مسا يزاؼ إلى سمبيات سػؽ العسل كيديج مغ حجع البصالة بضغ الخخجضغ.

لسذاكل العالسية التي ال تقترخ فقط عمى الجكؿ الشامية بل تعاني مشيا دكؿ العالع كالف مذكمة البصالة مغ ا
الستقجـ ، لحا عقجت قجيسا العجيج السؤتسخات كالشجكات لسشاقذة ىحه القزية لػضع الحمػؿ السثمي لسػاجيتيا ، ففي 

نسارؾ لسػاجية ثبلث عقجت القسة االجتساعية في كػبشياجغ عاصسة الج 1995مارس  12 – 6الفتخة ما بضغ 
التيسير االجتساعي ( أما بشدبة لسذكمة البصالة في ضػء التصػرات السحمية، فقط  –الفقخ  –مذاكل ) البصالة 

كاف مغ السدمع بو حتي كقت قخيب في الكتابات التشسػية ، بل كفي الدياسة العسمية التشسػية امخ ضخكري لمخخكج 
 متشسية .مغ التخمف ك كضع السقاكمات الدمسية ل

ككاف مغ السدمع بو ايزا انذاء قصاع عاـ يسثل أحج التغضخات الييكمية البلزمة احجثتيا في الشطاـ 
السؤسدي لبلقتراد السخاد تصػيخه، يحدب أنيا تػفخ كسضمة ججيج لتزل الجكلة مغ أجل االسخاع بعسمية التشسية 

 كالحفان عمى قػة دفع متججدة ليا.

يدية ليحه الحؿبة بكل ما تشصػي عمضيا مغ اثار سمبية اقترادية كاجتساعية فالبصالة أحج الدسات الخئ
كسياسية، كتػجج ىحه السذكمة بكل مغ الجكؿ الرشاعية كالجكؿ الشامية، كمشيا الجكؿ العخبية التي يعاني بعزيا 

الي القػة % مغ إجس14مغ ىحه السذكمة بذكل حاد، حضث تقجر معجالت البصالة في البمجاف العخبية بحػالي 
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 ممضػف عاشل مغ العساؿ فزبل عمى انتذار البصالة السقشعة كالتذغضل الشاقز. 12 – 5العاممة أي نحػ 

إف ضاىخة البصالة تخجع إلى عجد االقتراديات القػمية عغ خمق فخص عسل بدبب التباشؤ في معجالت 
سشػيا لتختفع تجريجي حتى  %5حػالي  1973 – 1966الشسػ االقترادي التي كانت قج بمغت خبلؿ الفتخة 

 % سشػيا فقط. 11كصمت في العقج الحالي إلى 

فعبلج مذكمة البصالة ال يسكغ فرميا مغ العبلج الذامل لمخخكج مغ األزمة االقترادية التي يػاجيا الػشغ 
 زمة. العخبي كالتي ىي في جػىخىا )أزمة تشسية( فالبصالة الحالية كقمة فخص العسل ىي مجخد مطاىخ لتمظ األ

 الشتائج والتػصيات: 

 يسكغ الخخكج مغ ىحا البحث بعجد مغ الشتائج كالتػصيات تأخح األشكاؿ اآلتية: 

عبلج السذكمة عغ شخيق تشطيع تذغضل العساؿ بػاسصة مكاتب القػي العاممة حضث تقػـ بتذغضل  -1
 العاشمضغ ثع تخشيحيع لفخص العسل الستاحة كفقا لمسيغ التي يعسمػف بيا.

الؿياـ بالجراسات كالبحػث العمسية لجراسة السذكمة ك يجاد التػازف السصمػب بضغ عخض العسل   -2
 كالصمب عمية.

 تحجيج ساعات العسل بالقجر الحي يدسح بتذغضل عسالة أخخي ججيجة. -3

 تشفضح بخنامج التجريب التحػيل لتعميع العساؿ العاشمضغ مشيا ججيجة يديج الصمب عمضيا. -4

 سذخكعات العسخانية الحكػمية الكبضخة التي تفتح أماـ العاشمضغ فخص ججيجة كعجيجة لمعسل.تشفضح ال -5

تحجيج مدتػيات األجػر بسا يزسغ عجـ التزخع ك حجاـ أصحاب األعساؿ عغ فتح السذخكعات  -6
 الججيج في حالة ارتفاع األجػر.

قخار العاممة كتػجيو الرشاعة إتباع الجكلة سياسة تأميع بعس الرشاعات الكبضخة بسا يحقق است -7
 لرالح السجتسع في ضػء تحجيج األسعار كاألرباح كدعع االقتراد لرالح الصبقة العاممة.
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 خالل كتاب التػضيح لمذيخ خميلمخاعاة الخالف عشج السالكية وبعس تصبيقاتيا مغ 
 

 عبجهللا عمي شعبانكتػر/جال

 قدع الجراسات االسالمية/ كمية اآلداب

 جامعة شخابمذ

 

ى هلو كصحبو أشخؼ األنبياء كالسخسمضغ نبضشا دمحم كعم عمىالحسج  رب العالسضغ كالربلة كالدبلـ 
 أجسعضغ:

 وبعج:

إف السحىب السالكي الحي اختاره اآلباء كاألججاد عغ حجة كبخىاف، كلع يبغػا بو بجيبل مشح عخفػه، جسع     
شسميع ككحج كمستيع كعرسيع مغ التفخؽ كاالختبلؼ، بسا امتاز بو مغ خرػصيات في أصػلو التي اعتسج عمضيا 

 في استشباط أحكامو السختمفة .

 السحىب السالكي عمى غضخه بسضدات : فتسضد 

مشيا كثخة أصػلو، الستسثمة في الكتاب كالدشة كاإلجساع كالؿياس كعسل أىل السجيشة، كاالستحداف  -
،كاالسترحاب ،كالسرالح السخسمة ،كاالستقخاء ،كقػؿ الرحابي كشخع مغ قبمشا ،كسج الحرائع كالعخؼ، 

 كاألخح باألحػط ،كمخاعاة الخبلؼ. 
 قػاعجه العامة الستفخعة عغ تمظ األصػؿ كالتي تذسل  جسيع أبػاب الفقو كمجاالتو.  إضافة إلى -

ىحا التشػع أعصاه قػة كحضػية ككضع بضغ يجي عمسائو مغ كسائل االجتياد كأدكات االستشباط ما يؤىميع 
ف لبمػغ درجة االجتياد ، ك ذا كانت بعس السحاىب شاركت السحىب السالكي في بعس ىحه األصػؿ فإ
 مضدة الفقو السالكي تكسغ في األخح بجسيع ىحه األصػؿ بضشسا غضخه لع يأخح إال ببعزيا كرد الباقي. 

اعتساده عمى العقل كالشقل ، كعجـ جسػده عمى الشقل ، أك االندياؽ كراء العقل ىي السضدة التي مضدت  -
 السحىب السالكي عغ مجرسة أىل الخأي ، كىي سخ كسصضتو كاإلؾباؿ  عميو. 

قج اختخت أحج ىحه األصػؿ في ىحا البحث  كىي )قاعجة مخاعاة الخبلؼ(ألىسضتيا، كسيكػف الكبلـ عمضيا ك 
مغ كجػه: ما أصميا في الذخيعة؟ كعمى ما تبشى عميو مغ أصػؿ الفقو؟ كبعس تصبيقاتيا في الفخكع الفقيية مغ 

 كتاب التػضيح لمذيخ خمضل بغ إسحاؽ السالكي.
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 إشكاليات البحث :

ل بعس الفقياء عمى القائمضغ بسخاعاة الخبلؼ أنيع بسخاعاتيع لمخبلؼ يؤكؿ أمخىع إلى تخؾ استذك -1
العسل بالجلضل الخاجح عشجىع كاتباع دلضل خرسيع السخجػح ،كذلظ مسشػع كسا ىػ مقخر في أصػؿ 

 الفقو.
  يخاعي إف القائل بسخاعاة الخبلؼ متشاقس كال يدتؿيع لو قػؿ لكثخة الخبلؼ كتزاد األقػاؿ، فكي -2

 الستزاديغ كيجسع بضغ متشافخيغ؟
 عالج اإلشكاليات:

 لمخد عمى ىحيغ اإلشكالضغ أسػؽ كبلـ الذيخ أبػ العباس الؿباب حضث قاؿ:

"إف األدلة الذخعية مشيا ما تتبضغ قػتو تبضضشا يجـد الشاضخ ؼيو برحة أحج الجلضمضغ، كالعسل بإحجى  
كال معشى لو. كمغ األدلة ما يقػى فضيا أحج الجلضمضغ، كتتخجح فضيا األمارتضغ فياىشا ال كجو لسخاعاة الخبلؼ، 

إحجى األمارتضغ قػة ما كرجحانا ال يشقصع معو تخدد الشفذ كتذػفيا إلى مقتزى الجلضل اآلخخ فياىشا تحدغ 
 مخاعاة الخبلؼ ؼيقػؿ اإلماـ، كيعسل ابتجاء عمى الجلضل األرجح، لسقتزى الخجحاف في غمبة ضشو. فإذا كقع
عقج أك عبادة عمى مقتزى الجلضل اآلخخ لع يفدخ العقج، كلع تبصل العبادة، لػقػع ذلظ عمى مػافقة دلضل لو 

 في الشفذ اعتبار. كليذ إسقاشو بالحي تشذخح لو الشفذ .

ثع إذا كقع العسل عمى مقتزى الجلضل اآلخخ راعى ما ليحا الجلضل مغ القػة التي لع يدقط اعتبارىا في نطخه 
 ".1فيػ تػسط بضغ مػجب الجلضمضغ. فإذا أخحتو ىحه السآخح ذىب التشاقسجسمة. 

 أىسية السػضػع وأسباب اختياره.

 تتسثل أىسية السػضػع في أمخيغ :

أىسية اتباع الجلضل الخاجح عشج السجتيج كلػ بأدنى درجات التخجيح ككجػب التعػيل عميو ك لغاء ما  أوليسا:
فإذا كاف ذلظ السعارض لو مغ القػة بحضث يسكغ اعتباره كمخاعاتو ؼيجتيج  سػاه عمى ما ىػ مقخر في األصػؿ ،

 الفؿيو في العسل بسقتزاه مخاعاة لجلضل خرسو كعجـ إىسالو .

بياف سعة أصػؿ السالكية كتشػعيا  كانفتاحيا عمى أدلة الخرػـ ،كاعتبارىا عشج الػقػع ، إعساال  ثانييسا:
 سا .بسقتزى الجلضمضغ كىػ أكلى مغ إىسالي

 

                                                             
1
 . 0/987المعٌار المعرب  - 
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 الجراسات الدابقة:

ألفت العجيج مغ الكتب في مخاعاة الخبلؼ كضحت معشاه ، كضابط ما يخاعى مشو كما يتخؾ ، كبضشت        
شخكشو ، كأسبابو ، كالجكاعي إليو ، إال أف ىحه الجراسة في ىحا البحث تختمف مغ حضث التصبضق العسمي ليحه 

في الفقو السالكي أال كىػ كتاب التػضيح لمذيخ خمضل بغ إسحاؽ  القاعجة مغ خبلؿ كتاب يعتبخ مغ أىع الكتب
 ق(. 776السالكي الستػفى سشة )

كفي ذلظ تػضيح عسمي مغ خبلؿ تشاكؿ الفخكع  الفقيية ليحه القاعجة مغ أبػاب الفقو السختمفة ،مسا يجعل      
ػة الجلضل ، كعجـ تعربيع بخأييع في القارئ مقتشعا بسا تػصل إليو أئسة السحىب كمجتيجكه مغ سعة االشبلع ،كق

 ا بجلضل قاشع .أخجىع أحيانا بسقتزى دلضل خرسيع كمخاعاتو في بعس األقػاؿ كالسدتججات التي لع يجـد فضي

 ليكمية البحث:

 قدست ىحا البحث إلى مبحثضغ:

 السبحث األول: لمتعخيف بسخاعة الخالف وشخوشو، وقدستو إلى مصمبيغ:

 بسخاعاة الخالف. السصمب األول: التعخيف

 التعخيف المغػي. -
 التعخيف االصصالحي. -
 التعخيف السختار. -

 السصمب الثاني: شخوط العسل بسخاعاة الخالف.

 السبحث الثاني: أدلة القاعجة وتصبيقاتيا  مغ خالل كتاب التػضيح.

 السصمب األول: أدلة القاعجة .

 أدلة القاعجة مغ القخآن.                

 أدلة القاعجة مغ الدشة.               

 السصمب الثاني: تصبيقاتيا مغ خالل كتاب التػضيح .

 يأتي بعج ذلظ الخاتسة ، وضسشتيا أىع الشتائج التي تػصل إلييا الباحث  في ىحا البحث. -
 ثع قائسة بأىع السرادر والسخاجع في ىحا البحث. -
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 السبحث األول: التعخيف بسخاعاة الخالف وشخوشو.

 : التعخيف بسخاعاة الخالف.السصمب األول

 التعخيف المغػي.                               

 التعخيف االصصالحي.                              

 التعخيف السختار .                              

 ثاني: شخوط العسل بسخاعاة الخالفالسصمب ال

 السصمب األول: تعخيف مخاعاة الخالف .

 الف:مخاعة الخ

السشاضخة كالسخاؾبة، يقاؿ: راعضت فبلنًا مخاعاًة كرعاًء إذا راقبتو كتأممت فعمو، كراعضت األمخ:  السخاعاة لغة :
 .1نطخت إالـ يرضخ ، كراعضتو ال حطتو

كيقاؿ: راعاه الحطو محدشًا إليو، فالخعي يأتي بسعشى االعتبار ، تقػؿ: راعى فبلف فبلنًا أي اعتبخه كقاـ لو 
 سبوبسا يشا

 .2أك بسعشى مبلحطة الذيء كالتأمل ؼيو كاالعتجاد بو

كفي االصصبلح: اىتع عمساء السالكية بسخاعاة الخبلؼ اعتشاًء كبضًخا كعجكه مغ محاسغ السحىب، كعخفػه 
 بتعخيفات عجيجة مشيا:

اعاة حضث قاؿ: مخ  4العباس الؿباب الفاسي ، كتبعو عميو أبػ3عخفو ابغ عبجالدبلـ اليػاري التػندي ما -1
 .5الخبلؼ: ىػ إعصاء كل كاحج مغ الجلضمضغ حكسو

أي يقػؿ ابتجاء بالجلضل الحي يخاه راجحًا ،ثع إذا كقع العسل عمى مقتزى الجلضل اآلخخ راعى مالو مغ 
 القػة التي لع يدقط اعتبارىا في نطخه جسمة، فيػ تػسط بضغ مػجب الجلضمضغ.

دلضل في الـز مجلػلو الحي أعسل في نؿيزو دلضل  كىػ البغ عخفة ، رعي الخبلؼ عبارة عغ : إعساؿ -2

                                                             
1
 .02/977لسان العرب مادة)رعً( - 
2
 .00/059تاج العروس للزبٌدي مادة) رعً(  - 
3
ـ، الحافظ المتبحر فؽً العلوم العملٌة والنملٌة ، له شرح على مختصر ابن الحاجب  هو أبو عبدهللا دمحم بن عبدالسالم الهواري التونسً ، لاضً الجماعة - 

 . 206، ونٌل االبتهاج  0/900ه(، انظر شجرة النور الزكٌة 729الفرعً بدٌع ، وهو بالنسبة لبالً الشروح كالعٌن من الحاجب، توفً سنة )
4
اب ، من الحفاظ المشهوٌن بالدٌن والصالح، تولى الفتٌا بفاس، فمٌه جٌد النظر شدٌد الفهم، له شرح أحمد بن لاسم بن عبدالرحمن الجدامً، أبو العباس المب - 

 .007، ونٌل االبتهاج ص0/087ه(انظر الدٌباج المذهب 870مسابل ابن جماعة فً البٌوع ، توفً بعد )
5
 987-0/980انظر المعٌار المعرب  - 
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 . 1هخخ
 .2لمذاشببي، إعصاء كل كاحج مغ الجلضمضغ ما يقتزيو اآلخخ أك بعس ما يقتزيو -3
 .3لسحسج حداف خصاب: االعتجاد بالخأي السعارض لسدػغ -4

 كالسختار مغ ىحه التعاري  : ىػ األخضخ ، كذلظ :
غ عخفة كىػ ك ف كاف ججيخا باالختيار لذسػلو كصياغتو لديػلة عبارتو ككضػحيا مقارنة بتعخي  اب -

 السحكسة، لكغ غسػض عباراتو يحتاج في فيسو إلى شخح كتػضيح.
 السصمب الثاني: شخكط العسل بسخاعاة الخبلؼ.

اختمف العمساء في السخاعى مغ الخبلؼ أىػ السذيػر كحجه أـ كل خبلؼ، لحا كضعػا لو مجسػعة مغ 
 اعاة، كيديل اشخادىا عمى السدائل الفقيية ، كمغ ىحه الذخكط:الذخكط حتى تشزبط السخ 

 أف يكػف الخبلؼ مذيػرا، فبل يعتج بأي خبلؼ كاف. -1
 أف ال يخالف نرا صخيحا مغ الكتاب أك الدشة. -2
 أف ال يخالف اإلجساع. -3
 أف ال يشتج عغ مخاعاة الخبلؼ خبلؼ هخخ. -4
ما يداؿ راجحا في نطخه كدلضل غضخه مخجػحا، أف ال يتخؾ السخاعي لمخبلؼ محـبو بالكمية، ألف دلضمو  -5

ك نسا راعاه اعتبارا لمسدػغ، فإذا زاؿ السدػغ تخكو ، كأما إف تخجح عشجه دلضل خرسو كجب عميو 
 .4تخؾ قػلو مصمقا كالعسل بجلضل الغضخ

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 .0/769شرح حدود ابن عرفة  - 
2
 .2/050ات الموافم - 
3
 . 78مراعاة الخالؾ ص - 
4
 .078-005انظر مراعاة الخالؾ فً المذهب المالكً ص - 
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 السبحث الثاني: أدلة ىحه القاعجة وتصبيقاتيا  مغ خالل كتاب التػضيح

 القاعجة.السصمب األول: أدلة 

 أوال: أدلتيا مغ القخآن .

 ثانيا: أدلتيا مغ الدشة.

 .السصمب الثاني: تصبيقاتيا مغ خالل كتاب التػضيح

 باب العبادات -
 باب األحػال الذخرية -
 باب الحجود والجشايات -
 باب السعامالت السالية -

 
 السبحث األول: أدلة القاعجة وتصبيقاتيا.

 السصمب األول: أدلة القاعجة.

 دلة القاعجة مغ القخآن الكخيع.أوال: أ

ذكخ اإلماـ تاج الجيغ الدبكي دليبل  عمى مخاعاة الخبلؼ مغ القخهف الكخيع كىػ قػلو تعالى: )يأييا الحيغ 
 (1ءامشػا اجتشبػا كثضخا مغ الطغ إف بعس الطغ إثع

الحتياط حضشئح أف قاؿ: " ال يخفى أنو أمخ باجتشاب بعس ما ليذ بإثع خذية الػقػع ؼيسا ىػ إثع ، ؼيكػف ا
 ."2نجعل السعجكـ كالسػجػد، كالسػىػـ كالسحقق

كقج دكخ صاحب كتاب مخاعاة الخبلؼ عشج السالكية أف األدلة الجالة عمى األخح بالحيصة كالححر، كاالبتعاد 
،  3عغ مػاشغ الذبية كالخيبة كثضخة كىي كميا تحت عمى االحتياط الحي يعتبخ مغ مدػغات مخاعاة الخبلؼ

 ( .5كقػلو تعالى: )كليأخحكا أسمحتيع 4و تعالى: )خحكا ححركع(كقػل

 

 
                                                             

1
 .07سورة الحجرات األٌة  - 
2
 .000-0/000األشباه والنظابر للسبكً - 
3
 052مراعاة الخالؾ فً المذهب المالكً ص - 
4
 سورة النساء آٌة )   (  - 
5
 سورة النساء آٌة )  ( - 
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 ثانيا : مغ الدشة.

 يجؿ عمى القػؿ بسخاعاة الخبلؼ مغ الدشة الحجيث الحي ركاه البخاري كمدمع في صحيحضيسا :  -1
َلى َأِخيِو َسْعِج ْبِغ َأِبي َكقَّاٍص َأفَّ اْبَغ )َعْغ َعاِئَذَة َرِضَي ّللاَُّ َعْشَيا، َقاَلْت: َكاَف ُعْتَبُة ْبُغ َأِبي َكقَّاٍص، َعِيَج إِ 

ـَ الَفْتِح َأَخَحُه َسْعُج ْبُغ َأِبي َكقَّاٍص َكَقاَؿ: ابْ  ُغ َأِخي َقْج َعِيَج ِإَليَّ َكِلضَجِة َزْمَعَة ِمشِّي َفاْؾِبْزُو، َقاَلْت: َفَمسَّا َكاَف َعا
ـَ َعْبُج ْبُغ َزْمَعَة، َفَقاَؿ: َأخِ  ي، َكاْبُغ َكِلضَجِة َأِبي، ُكِلَج َعَمى ِفَخاِشِو، َفَتَداَكَقا ِإَلى الشَِّبيِّ َصمَّى ُي َعَمْيِو ِؼيِو، َفَقا

ِ، اْبُغ َأِخي َكاَف َقْج َعِيَج ِإَليَّ ِؼيِو، َفَقاَؿ َعْبُج ْبُغ َزْمَعَة: أَ  ي، ِخي، َكاْبُغ َكِلضَجِة َأبِ َكَسمََّع، َفَقاَؿ َسْعٌج: َيا َرُسػَؿ ّللاَّ
ِ َصمَّى ُي َعَمْيِو َكَسمََّع:  ، ُثعَّ َقاَؿ الشَِّبيُّ َصمَّى ُي «ُىَػ َلَظ َيا َعْبُج ْبَغ َزْمَعةَ »ُكِلَج َعَمى ِفَخاِشِو، َفَقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ

: -َزْكِج الشَِّبيِّ َصمَّى ُي َعَمْيِو َكَسمََّع  -ْمَعَة ُثعَّ َقاَؿ ِلَدْػَدَة ِبْشِت زَ « الَػَلُج ِلْمِفَخاِش َكِلْمَعاِىِخ الَحَجخُ »َعَمْيِو َكَسمََّع: 
ِلَسا َرَأى ِمْغ َشَبِيِو ِبُعْتَبَة َفَسا َرهَىا َحتَّى َلِقَي ّللاََّ(« اْحَتِجِبي ِمْشوُ »

1. 

بالػلج لراحب الفخاش كىػ زمعة كالج سػدة بشاء عمى أف الػلج لراحب  -صمى ي عميو كسمع –فقج حكع 
صمى ي عميو -كيمحق بو حضث كانت كالدتو عمى فخاش زمعة مغ أمة لو، كلكغ عشجما الحظ الشبي  الفخاش
صمى –الذبو بضغ الػلج كبضغ عتبة بغ أبي كقاص، الحي اترل)بدمعة( في كقت الكفخ، أمخ الشبي  -كسمع

 لظ الذبو.سػدة بشت زمعة أف تحتجب مغ الػلج مع أنو أخ ليا، كذلظ مخاعاة لح -ي عميو كسمع

: كقج جعمو بعس أصحابشا أصبًل في الحكع لمذيء بحكع كاحج بضغ الحكسضغ ألنو 2قاؿ اإلماـ السازري 
ألحقو بدمعة، كذلظ يقتزي أال تحتجب سػدة مشو كأمخ سػدة باالحتجاب مشو كذلظ يقتزي أال يكػف كلًجا 

 .3اب بحكع االحتياطلدمعة كال أًخا كلكشو قزى في اإِللحاؽ بحكع الفخاش كقزى في االحتج

ِ َصمَّى ّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمََّع َقاَؿ:  -رضي ي عشيا -َعْغ َعاِئَذةَ  -2 َأيَُّسا اْمَخَأٍة َنَكَحْت ِبَغْضِخ ِإْذِف »َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ
َمَيا الَسْيُخ ِبَسا اْسَتَحلَّ ِمْغ َفْخِجَيا، َكِلضَِّيا َفِشَكاُحَيا َباِشٌل، َفِشَكاُحَيا َباِشٌل، َفِشَكاُحَيا َباِشٌل، َفِإْف َدَخَل ِبَيا فَ 

ْمَصاُف َكِليُّ َمْغ اَل َكِليَّ َلوُ   «.4َفِإْف اْشَتَجُخكا َفالدُّ
حكع ببصبلف الشكاح قبل الجخػؿ لفداده، كحكع ببعس هثار الشكاح  -صمى ي عميو كسمع -فالشبي

 الرحيح  بعج تساـ الجخػؿ بيحا العقج الفاسج.
 

 

                                                             
1
 .9/77، ومسلم فً صحٌحه، باب من لضً له بحك أخٌه فال ٌؤخذه  9/52اري، باب تفسٌر المشبهات صحٌح البخ - 
2
ه( ، 596توفً سنة)هو أبو عبدهللا دمحم بن علً بن عمران  بن دمحم التمٌمً المازري، كان لماما محدثا، من مإلفاته: المعلم بفوابد مسلم، وشرح التلمٌن،  - 

 . 70/005، وسٌر أعالم النبالء  2/779انظر ترتٌب المدارن
3
 .7/079المعلم بفوابد مسلم  - 
4
 .7/779، وسنن أبً داود، باب الولً،0/605، ولال حدٌث حسن ،وسنن ابن ماجة ،باب ال نكاح لال بول9/999ًسنن الترمذي ،باب الولً،  - 
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 لثاني: تصبيقات القاعجة مغ خالل كتاب التػضيح.السصمب ا

 باب العبادات.

محل الخبلؼ في جػاز استعساؿ الساء الحي شخب مشو كافخ أك أدخل يجه ؼيو إذا لع تتحقق شيارة فسو  -1
، قاؿ: إف تيقشت شيارة يجه كؼيو جاز استعساؿ سؤره  1كيجه كال نجاستيسا كسا صخح بحلظ صاحب البياف

و ك ف كجج غضخه، ك ف تيقشت نجاستيسا لع يجد استعساؿ شيء مغ ذلظ ، ك نسا الخبلؼ كما أدخل يجه ؼي
إذا لع يعمع شيارتيسا مغ نجاستيسا، فقضل يحسبلف عمى الصيارة، كقضل يحسبلف عمى الشجاسة، كقضل في 

جه في الساء اليدضخ تفد 2سؤره أنو يكخه كال يحسل عمى شيارة كال نجاسة، كعمى ىحا ركاية السرخيضغ
في الساء قل أك كثخ ال تفدجه إال  3الشجاسة اليدضخة، ك ف لع تغضخ أحج أكصافو، كأما عمى ركاية السجنضضغ

أف تغضخ أحج أكصافو، كعميو فدؤر الكافخ كما أدخل يجه ؼيو مكخكه مع كجػد غضخه ابتجاء مخاعاة 
 .4لمخبلؼ

ثة أقػاؿ: األكؿ: اإلجداء، مغ فخائس الػضػء مدح جسيع الخأس، فإف غدمو عػضا عغ السدح فثبل -2
: أشيخ الثبلثة اإلجداء، ألف الغدل مدح 5كالثاني: عجمو: كالثالث: أنو مكخكه، قاؿ ابغ عصا ي

، كأما عجـ اإلجداء ،ألف حؿيقة الغدل مغايخة لحؿيقة السدح فبل يجدئ 6كزيادة، كحكي عغ ابغ شعباف
 .7أحجىسا عغ اآلخخ، ككجو الكخاىة مخاعاة الخبلؼ

ستيسع عمى الرعضج الصاىخ لػ اقترخ في تيسسو عمى مدح يجيو إلى الكػعضغ دكف السخفقضغ ،أك عمى ال -3
 ضخبة كاحجة فأربعة أقػاؿ:

األكؿ: البغ نافع، اإلعادة أبجا فضيسا، كالثاني: ال إعادة فضيسا، كالثالث: اإلعادة في الػقت، البغ حبضب، 
أعاد في الػقت، ك ف اقترخ عمى ضخبة كاحجة فبل إعادة كالخابع: كىػ السذيػر إف اقترخ عمى الكػعضغ 

فخضًا. كَمغ قاؿ باإلجداِء  -ككػنيا إلى السخفقضغ -عميو في كقت كال غضخه، فسغ رأى اإلعادَة أبجًا رأى الثانيةً 
 . 8رأي أف ذلظ فزضمٌة، كَمْغ َأَمَخ باإلعادِة في الػقِت فمَتْخِؾ الكساِؿ، أك مخاعاًة لمخبلِؼ 

                                                             
1
 .0/95البٌان والتحصٌل  - 
2
 . 70، وأصبػ، وابن عبدالحكم ونظرابهم ، انظر اصطالح المذهب عند المالكٌة صوٌشار بهم للى ابن الماسم ، وأشهب ،وابن وهب - 
3
كٌة ٌتصدرهم كبار تالمٌذ مالن كابن الماجشون، ومطرؾ، وابن دٌنار، وابن أبً حازم، وابن نافع وابن مسلمة ، انظر اصطالح المذهب عند المال - 

 .69-67ص
4
 .98-0/97التوضٌح  - 
5
ً  كان. الشاذلً المتكلم اإلمام االسكندري الجذامً دمحم أبً بن هللا عبد أبً بن الفضل وأبو العباس هللا أبو عطاء بن الكرٌم عبد بن دمحم بن هو أحمد -   جامعا

نظر الدٌباج ه( ا709والحكم ، توفً سنة ) التدبٌر لسماط فً التنوٌر منها مفٌدة تآلٌؾ وله - ذلن وؼٌر وفمه وأصول ونحو وحدٌث تفسٌر من العلوم ألنواع

 .، 0/729المذهب
6
صر وأحفظهم هو أبو لسحاق دمحم بن الماسم بن شعبان بن دمحم بن ربٌعة  بن داود بن سلٌمان بن المرطً من نسل عمار بن ٌاسرن رأس فمهاء المالكٌة بم - 

 .00/020،ومعجم المإلفٌن  0/070ة النور الزكٌة،وشجر 7/095ه(، انظر الدٌباج المذهب955لمذهب مالن، وكان واسع الرواٌة كثٌر الحدٌث ،توفً سنة)
7
 .0/009التوضٌح  - 
8
 . 0/700انظر التوضٌح  - 
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لػ أصبح في سفخه صائسا، أك أصبح صائسا في الحزخ ثع سافخ فيل يجػز لو الفصخ؟  السدافخ  -4
األصح كىػ السذيػر عجـ الجػاز، فإف أفصخ في الفخعضغ متأكال فبل كفارة عميو، كما ذكخه مغ إسقاط 
 الكفارة في الفخع األكؿ مخالف لسا نز عميو في العتبية ؼيسغ بضت الرياـ في الدفخ ثع أفصخ متأكال

كقاؿ: يشبغي أف ال تكػف عميو كفارة إذا تأكؿ كسا  2، كاعتخضو التػندي1بأكل أك جساع أف عميو الكفارة
كسا قاؿ أشيب في السجكنة، كقاؿ ابغ عبجالدبلـ ضاىخ السجكنة كسا في العتبية كلفطيا: فإف أصبح في 

، ك ف لع 3يكفخالدفخ صائسا في رمزاف ثع أفصخ بعحر فعميو القزاء فقط، ك ف تعسج لغضخ عحر فم
 .4يتأكؿ فضيا فقضل تجب الكفارة اللتدامو الرػـ مغ غضخ عحر، كقضل ال  فضيسا مخاعاة لمخبلؼ

الحاج إذا أفدج سعيو في الحج فإنو يخجع إليو مغ بمجه ليرمحو مغ بمجه عمى السذيػر، كال فخؽ بضغ  -5
الجمغ قاؿ المخسي كابغ بذضخ: الدعي كمو أك بعزيغ كمقابمو ركاية مالظ أنو ال يخجع مغ بمجه كيجديو 

 . 5كىحا مخاعاة لمخبلؼ ، ألف أبا حشيفة ال يخى ركشضتو ، كال يؤخح مشو أنو ليذ بخكغ
إذا زكج الدمصاف السخأة بحزػر كلي غضخ مجبخ فالسذيػر عجـ الخد، كقاؿ عياض : كمذيػر السحىب  -6

ي: كىػ يحتسل أف يكػف مبشيا عمى مشعو ابتجاء، كتأكؿ بعزيع السجكنة عمى الجػاز ابتجاء، قاؿ المخس
أف تقجمة األقخب مغ باب األكلى، كيحتسل أف يكػف مبشيا عمى أف تقجمة األقخب مغ باب األكجب، 

 .6كلكغ إمزاؤه بعج الػقػع كالشدكؿ مخاعاة لجلضل القائمضغ بأف التختضب غضخ كاجب
ككػنيا مدمسة عمى السذيػر   ال يشكح الحخ السدمع مسمػكة الغضخ إال بذخط عجـ الصػؿ كخػؼ العشت -7

مغ السحىب ، ك ذا فخعشا عمى السذيػر مغ السشع إال بذخشضغ فيل ىػ محـخ أـ مكخكه؟ قاؿ الباجي: 
في السجكنة ما يجؿ عمى القػلضغ، ألف مالكا قاؿ ؼيسغ تدكج أمة عمى حخة فخؽ بضشو كبضغ األمة كبو قاؿ 

، كأجازه ابغ القاسع، فقػلو بإيجاب الفدخ يقتزي  أشيب، كابغ عبجالحكع، ثع رجع فقاؿ : تخضخ الحخة
التحخيع، كمشع الفدخ مع مشع الشكاح أكال يقتزي الكخاىة، قاؿ خمضل: كال يمـد مغ عجـ الفدخ الكخاىة 

 .7الحتساؿ أف يقػؿ ابتجأ بالسشع، كبعجـ الفدخ مخاعاة لمخبلؼ
شل أنو لػ لع يكغ مساشبل أنو ال يقصع مغ سخؽ مغ غخيع لو مساشل جشذ حقو، كمفيػـ قػلو: مسا -8

يقصع ، ككحلظ قػلو مغ جشذ حقو أنو لػ سخؽ مغ غضخ جشدو يقصع ، كؼيو نطخ، كقضل إذا قجر عمى 
غضخ حقو فثبلثة أقػاؿ: ثالثيا إف كاـ مغ جشدو جاز، فإف قضل: يشبغي قصعو عمى القػؿ بأنو ليذ لو 

                                                             
1
 .7/925البٌان والتحصٌل  - 
2
ه( انظر 229هو لبراهٌم بن حسن بن لسحاق التونسً، الفمٌه الحافظ األصولً المحدث، له شروح وتعالٌك على كتاب ابن المواز، والمدونة، توفً سنة) - 

 .008، وشجرة النور الزكٌةص8/58ب المدارنترتٌ
3
 0/777انظر المدونة  
4
 .726-7/725انظر التوضٌح  - 
5
 .7/507التوضٌح  - 
6
 .9/555التوضٌح  - 
7
 .56-2/55التوضٌح  - 
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 . 1خاعاة لمخبلؼذلظ ، فالجػاب يحتسل ذلظ كيحتسل أف يقاؿ بعجـ القصع م
 2اختمف الفقياء في جػاز الػكالة في عقج الخىغ عمى ثبلثة أقػاؿ: الجػاز كىػ قػؿ القاضي إسساعضل -9

، كىػ 5، كالسشع كىػ قػؿ ابغ نافع كأشيب كغضخىسا، كالكخاىة البغ زرقػف 4كعبجالػىاب 3كابغ العصار
ع مغ إمزاء البيع بسجخد العقج، ككحلظ قػلو في السجكنة كغضخىا كلع يرخح في السجكنة بالكخاىة لكغ في

فيع المخسي، كرده السازري لجػاز أف يكػف إنسا أمزاه بالعقج مخاعاة لخبلؼ أبي حشيفة فإنو يجضد 
 .7، كقج كقع في البضػع ما يسشع ابتجاء ك ذا كقع مزى6ذلظ

 :الخاتسة

ضجنا دمحم كعمى هلو كصحبو أجسعضغ الحسج  رب العالسضغ كالربلة كالدبلـ عمى أشخؼ األنبياء كالسخسمضغ س

                                                             
1
 . 8/790التوضٌح  - 
2
ً  كان ة،: لسحاق بن لسماعٌل لسحاق أبو الماضً -  ً  والمعارؾ الفنون سابر فً عالمة لماما ً  االجتهاد درجة على محصالً  فمٌها  هـ 782 سنة توفً، حافظا

 .0/97،انظر شجرة النور الزكٌة 
3
ه( انظر ترتٌب 999ه( وتوفً سنة)990هو أبو عبدهللا دمحم بن أحمد المعروؾ بابن العطار األندلسً، اإلمام الفمٌه العالم المتفنن ولد سنة) - 

 .7/790،والدٌباج المذهب 7/028المدارن
4
ه( انظر التعرٌؾ بالرجال 270بو دمحم عبدالوهاب بن علً بن نصر البؽدادي الفمٌه الحافظ، له تآلٌؾ عدٌدة منها التلمٌن والمعونة، توفً سنة )هو أ - 

 .009، وشجرة النور الزكٌة ص797المذكورٌن فً جامع األمهات ص
5
ً عارؾ بالحدٌث، أندلسً، وزرلون لمب لسعٌد أبو جده لشدة حمرته، توفً هو أبو عبدهللا دمحم بن سعٌد بن أحمد األنصاري بن زرلون، فمٌه مالك - 

 .6/099،واألعالم 2/578، وتكملة اإلكمال 70/027ه(انظر سٌر أعالم النبالء 586سنة)
6
 .7/82انظر االختٌار  - 
7
 .6/092التوضٌح  - 
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 وبعج:

 فقج تػصمت مغ خالل ىحا البحث إلى الشتائج اآلتية :

إف مخاعاة الخبلؼ ليذ السخاد مشيا العسل بالجلضل السخجػح كتخؾ الخاجح ، ألف ذلظ مخالف لقػاعج  -1
 األصػؿ ، بل ىي العسل بالجلضمضغ ؼيسا كل كاحج مشيسا  ىػ راجح ؼيو.

 لخبلؼ ىػ السذيػر فقط ، فبل يعتج بأي خبلؼ كاف .إف السخاعى مغ ا -2
إف السخاعي لمخبلؼ ال يتخؾ محـبو بالكمية ، لقػة دلضمو عشجه كضعف دلضل خرسو ، ك نسا أخح بو لسدػغ  -3

 رأه ، فإذا زاؿ  تخكو كعاد لجلضمو .
 لى مغ إىساليسا .إف العسل بقاعجة مخاعاة الخبلؼ إعساؿ لمجلضمضغ معا ، كالقاعجة أف إعساؿ الجلضمضغ أك  -4
 إذا تخجح دلضل الخرع كجب عمى السخاعي لمخبلؼ تخؾ قػلو مصمقا كالعسل بسقتزى دلضل خرسو . -5

 
كختاما فإف الخصأ كالشدياف مغ شبيعة البذخ  كحدبي أني قج بحلت جيجي فإف كاف صػابا ؼبفزل ي 

القجيخ أف يجعل ىحا العسل  كتػؼيقو  كما كاف ؼيو مغ الخصأ فسغ نفدي كالذيصاف كأسأؿ ي العمي
خالرا لػجيو الكخيع كأف يشفع بو كل مغ اشمع عميو ، كأف يػفقشي لكل خضخ  كصمى ي كسمع عمى سضجنا 

 دمحم كعمى هلو كصحبو كسمع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

444 

 :قائسة السرادر والسخاجع 
 

 أبػ الفزل الحشفي عبج ي بغ محسػد بغ مػدكد السػصمي، مجج الجيغ  ،االختيار لتعمضل السختار
 تحقضق: الثالثة ط: ـ 2005 -ىػ  1426 -بضخكت / لبشاف  -ىػ( دار الكتب العمسية  683)الستػفى: 

 عبج المصي  دمحم عبج الخحسغ.
  :ىػ ، دار الكتب العمسية، 771األشباه كالشطائخ : تاج الجيغ عبج الػىاب بغ تقي الجيغ الدبكي )الستػفى

 ـ.1991 -ىػ1411الصبعة: األكلى 
  :األعبلـ، السؤلف: خضخ الجيغ بغ محسػد بغ دمحم بغ عمي بغ فارس، الدركمي الجمذقي )الستػفى

 ـ 2002أيار / مايػ  -ىػ ، دار العمع لمسبليضغ الصبعة: الخامدة عذخ 1396
 بي البياف كالتحرضل كالذخح كالتػجيو كالتعمضل لسدائل السدتخخجة ، أبػ الػلضج دمحم بغ أحسج بغ رشج القخش

لبشاف، الصبعة: الثانية،  –ىػ(،حققو: د دمحم حجي كهخخكف، دار الغخب اإلسبلمي، بضخكت 520)الستػفى: 
 ـ. 1988 -ىػ  1408

  تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس ، محّسج بغ محّسج بغ عبج الخّزاؽ الحدضشي، السمّقب بسختزى الدَّبضجي
 ىػ 1414كلى /بضخكت الصبعة: األ –ىػ(، دار الفكخ 1205)الستػفى: 

  :ىػ( 544تختضب السجارؾ كتقخيب السدالظ ، أبػ الفزل القاضي عياض بغ مػسى اليحربي الستػفى
 السحسجية، السغخب الصبعة: األكلى. -الشاشخ: مصبعة فزالة 

  التػضيح في شخح السخترخ الفخعي البغ الحاجب ، خمضل بغ إسحاؽ بغ مػسى، ضياء الجيغ الجشجي
ىػ(،السحقق: د. أحسج بغ عبج الكخيع نجضب ،الشاشخ: مخكد نجضبػيو 776لستػفى: السالكي السرخي )ا

 ـ.2008 -ىػ 1429لمسخصػشات كخجمة التخاث،الصبعة: األكلى، 
  يع بغ عمي بغ دمحم، ابغ رحػف، بخىاف الجيغ الجيباج السحىب في معخفة أعياف عمساء السحىب، إبخـا

الجكتػر دمحم األحسجي أبػ الشػر، الشاشخ: دار التخاث لمصبع ىػ(،تحقضق كتعمضق: 799اليعسخي )الستػفى: 
 كالشذخ، القاىخة.

  : سضخ أعبلـ الشببلء ، شسذ الجيغ أبػ عبج ي دمحم بغ أحسج بغ عثساف بغ َقاْيساز الحىبي )الستػفى
ة : ىػ(،السحقق : مجسػعة مغ السحققضغ بإشخاؼ شعضب األرناؤكط، الشاشخ : مؤسدة الخسالة، الصبع748

 ـ 1985ىػ /  1405الثالثة ، 
  :سشغ أبي داكد ، أبػ داكد سميساف بغ األشعث بغ إسحاؽ بغ بذضخ بغ شجاد بغ عسخك األزدي )الستػفى

 بضخكت . –ىػ(،السحقق: دمحم محضي الجيغ عبج الحسضج، الشاشخ: السكتبة العرخية، صضجا 275
 يديج القدكيشي، كماجة اسع أبيو يديج )الستػفى:  سشغ ابغ ماجو ،السؤلف: ابغ ماجة أبػ عبج ي دمحم بغ

 ىػ(،تحقضق: دمحم فؤاد عبج الباقي، الشاشخ: دار إحياء الكتب العخبية .273
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  :سشغ التخمحي ،السؤلف: دمحم بغ عيدى بغ َسْػرة بغ مػسى بغ الزحاؾ، أبػ عيدى )الستػفى
يع عصػة عػض 3ج الباقي )جػ (،ودمحم فؤاد عب2، 1كتعمضق:أحسج دمحم شاكخ )جػ  تحقضقىػ(،279 (،ك بخـا

(،الشاشخ: شخكة مكتبة كمصبعة مرصفى البابي الحمبي  مرخ، 5، 4السجرس في األزىخ الذخي  )جػ 
  1975 -ىػ  1395الصبعة: الثانية، 

  شجخة الشػر الدكية في شبقات السالكية ،السؤلف: دمحم بغ دمحم بغ عسخ بغ عمي ابغ سالع مخمػؼ
(،عمق عميو: عبج السجضج خيالي، الشاشخ: دار الكتب العمسية، لبشاف، الصبعة: األكلى، ىػ1360)الستػفى: 
 ـ. 2003 -ىػ  1424

  اليجاية الكاؼية الذاؼية لبياف حقائق اإلماـ ابغ عخفة الػاؼية. )شخح حجكد ابغ عخفة لمخصاع(، دمحم بغ
ىػ(،الشاشخ: السكتبة العمسية 894 قاسع األنراري، أبػ عبج ي، الخصاع التػندي السالكي )الستػفى:

 ىػ.1350،/الصبعة: األكلى، 
  صحيح البخاري، السؤلف: دمحم بغ إسساعضل أبػ عبجي البخاري الجعفي ،السحقق: دمحم زىضخ بغ ناصخ

الشاصخ ،الشاشخ: دار شػؽ الشجاة )مرػرة عغ الدمصانية بإضافة تخؾيع تخؾيع دمحم فؤاد عبج 
 ىػ.1422، الباقي(،الصبعة: األكلى

  :ىػ(،السحقق: دمحم 261صحيح مدمع ،السؤلف: مدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ القذضخي الشيدابػري )الستػفى
 بضخكت –فؤاد عبج الباقي ،الشاشخ: دار إحياء التخاث العخبي 

  :لداف العخب ،السؤلف: دمحم بغ مكـخ بغ عمى، أبػ الفزل، جساؿ الجيغ ابغ مشطػر )الستػفى
 ىػ 1414 -بضخكت، الصبعة: الثالثة  –: دار صادر ىػ(،الشاشخ711

  :ىػ(، دار الكتب العمسية 179السجكنة ، مالظ بغ أنذ بغ مالظ بغ عامخ األصبحي السجني )الستػفى
 ـ.1994 -ىػ 1415،الصبعة: األكلى، 

  :ىػ( 1408معجع السؤلفضغ ، عسخ بغ رضا بغ دمحم راغب بغ عبج الغشي كحالة الجمذق )الستػفى
 بضخكت، دار إحياء التخاث العخبي بضخكت. -اشخ: مكتبة السثشى ،الش

  :ىػ( 536الُسْعمع بفػائج مدمع ، أبػ عبج ي دمحم بغ عمي بغ عسخ التَِّسيسي السازري السالكي )الستػفى
 ،السحقق: فزضمة الذيخ دمحم الذاذلي الشيفخ، الجار التػندية لمشذخ

، السؤّسدة الػششية لمتخجسة كالتحقضق كالّجراسات بضت         الحكسة السؤّسدة الػششية لمكتاب بالجدائخ    
 ـ.1991ـ، كالجدء الثالث صجر بتاريخ  1988،الصبعة: الثانية، 

  السعيار السعخب كالجامع السغخب عغ فتاكي أىل إفخيؿية كاألنجلذ كالسغخب،ا لسؤلف: أحسج بغ يحضى بغ
ىػ(،تحقضق: خخجو جساعة مغ الفقياءػ  914سالكي )الستػفى: دمحم الػنذخيدي التمسداني، أبػ العباس ال

 ـ. 1981 -ىػ  1401بإشخاؼ الجكتػر دمحم حجي، الشاشخ: دار الغخب اإلسبلمي، الصبعة: األكلى، 
  :يع بغ مػسى بغ دمحم المخسي الغخناشي الذيضخ بالذاشبي )الستػفى ىػ(،السحقق: أبػ 790السػافقات، إبخـا

 ـ.1997ىػ/ 1417هؿ سمساف، الشاشخ: دار ابغ عفاف، الصبعة: الصبعة األكلى عبضجة مذيػر بغ حدغ 
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  نضل االبتياج بتصخيد الجيباج ،السؤلف: أحسج بابا بغ أحسج بغ الفؿيو الحاج أحسج بغ عسخ بغ دمحم
ىػ(،عشاية كتقجيع: الجكتػر عبج الحسضج عبج  1036التكخكري التشبكتي الدػداني، أبػ العباس )الستػفى: 

 ـ. 2000لضبيا، الصبعة: الثانية،  – اليخامة، الشاشخ: دار الكاتب، شخابمذ ي
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 القرة الذعخية في شعخ رجب الساجخي )بمجي _ أنت الكل_

 العيج األول لالستقالل _ مػاكب الجفاف_ يا نفذ_ أحالم قخد ( نسػذجاً 

 فاء محي الجيغ أبػ غسجةأ.و 

                قدع المغة العخبية _ شعبة األدبيات                     

 :مقجمة   

كانفعاالتو، في الحب كالغدؿ،  أكثخ الفشػف تأثضخًا في ىػاجدو، يعج الذعخ أكثخ الفشػف التراقا بسذاعخ اإلنداف ك
خ ىػ السعبخ عسا يختمج في الشفذ البذخية مغ لػاعج في اإلقجاـ كاإلحجاـ، في المػعة كالحدف يكػف الذع

 كدالالت.

 كاألدب المضبي، كالذعخ مشو برفة خاصة لو الدبق في ارتياد دركب السعخفة السختمفة.

يقػؿ أحسج عصية في كتابو في األدب المضبي الحجيث أف نذأة القرة المضبية تست بػاسصة الذعخ الحي      
قرائجه ألكؿ مخة، أما لساذا ضل الذعخ يغمب عمى الحخكة األدبية المضبية فؤلنو استخجـ الرػرة القررية في 

بالؿياس إلى عسق مرادره في التخاث الذعخي العخبي يتغمب عمى حالة األمية كاالنغبلؽ التي سيصخت عمى 
 الحياة المضبية.

 .25األدب المضبي الحجيث،صأحسج عصية،في 1فيػ شجيج التأثضخ في الػججاف، كسيل الحفظ كالتجاكؿ بضغ الشاس

كعمى ىحا األساس فإف البعس يؤرخ بجايات الحخكة الذعخية المضبية الحجيثة بصبع ديػاف الذيخ مرصفى بغ     
ـ غضخ أف الشقج السػجو ليحا الجيػاف ىػ أف قرائج بغ زكخي لع تخخج عغ األنساط 1892زكخي في مرخ سشة 

 الذعخية التقمضجية لمذعخ العخبي.

ما فتخة ما بعج الحخب العالسية الثانية فقج بخز شعخاء في الداحة المضبية مشيع عمى سبضل الحكخ أحسج رفضق أ     
يع األسصى عسخ، كقج مدج ىؤالء شعخىع أحاسيديع السخىفة بحب الػشغ.  السيجكي كالذيخ أحسج الذارؼ ك بخـا

ججيجة ، كمفيػـ ججيج لمحياة مشيع عمي  أما مخحمة ما بعج االستقبلؿ فقج ضيخ جضل ججيج مغ الذعخاء بخؤية
 الخؾيعي كرجب الساجخي كغضخىع.
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"كشكمت ىحه الصائفة مغ الذعخاء المضبضضغ مجرسة ججيجة في الذعخ المضبي تترف بالػعي  كالثػرة ضج الطمع 
دب في األ أحسج عصية،1االجتساعي كالػجػد االستعساري، كضج الذكل البالي التقمضجي لمذعخ المضبي القجيع"

 28المضبي،ص

أيزا كانػا مفتػنضغ بذعخاء  مغ حضث التأثخ فإف شعخاء ىحه السخحمة أكثخ تأثخًا بسجرسة التججيج في السذخؽ.      
 السيجخ، فجاء شعخ ىؤالء الذعخاء يتخاكح بضغ التقمضج كالتججيج.

مل كخضبة األمل، خضبة ىحا مغ حضث الذكل ،أما مغ حضث السزسػف فإف شعخ ىؤالء الذعخاء يتسضد باأل      
األمل كانت ناتجة مغ الػاقع الحي هؿ إليو حاؿ الببلد بعج حرػليا عمى االستقبلؿ كتكبضميا بالقػاعج األجشبية 

 .44_40،ص1,1997يشطخ الصاىخ بغ عخيفو التعخي  باألدب المضبي،ط2كالسعاىجات...

تأثخكا بحخكة التججيج ، ليحا سأحاكؿ في ىحا  بسا أف رجب الساجخي مغ شعخاء مخحمة ما بعج االستقبلؿ ؼيعج مسغ
 البحث دراسة القرة الذعخية في بعس القرائج مغ شعخ الساجخي   معتسجة عمى السشيجي الػصفي كالتحمضمي.

كالسخاجع  ،ففيخس  بالسرادر ثبْت  ثع ، كخاتسة ، كمبحثضغ تسيضج لحياة الذاعخ، في البحث خصة جاءت كقج
  .السحتػيات
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 التسييج :
 ،1930الذاعخ ىػ رجب مفتاح السبخكؾ الساجخي ، كلج في مجيشة درنة سشة 

ـ، كىي الدشة التي بجأ فضيا قخض الذعخ ، كعاش 1946قزى شفػلتو األكلى بجرنة ، كاستسخت حتى نياية سشة 
ـ انتقل 1951 ـ كتب كقتيا أكلى قرائج الغدؿ، كفي أكاخخ سشة1950شتي درنة كبشغازي ، سشة يمتشقبل بضغ مج

كبعج ذلظ الجامعية ، حضث تخز في الحقػؽ بجامعة عضغ شسذ  يية،ضالذاعخ إلى مرخ إلكساؿ دراستو التػج
 ـ. 1956في القاىخة كأكسل دراستو سشة 
 "الػشغ" كسا نذخ بجخيجة " بخقة الججيجة"، كجخيجة نذخ أكلى قرائجه بسجمة الفجخ،

 ك"الشػر" ك"الخكاد".” يزا في مجبلت،" لضبيا ك"الزياءكجخيجة "الدماف" كجخيجة "الجفاع" كنذخ أ
ـ في مجيشة درنة مع الذاعخ خميفة الغدكاني كعبج 1949_ 1948كاف مغ مؤسدي مجمة الخأي سشة          

 الخحيع الشعاس ، كسا شارؾ في المجشة العميا لئلذاعة، 
لكتاب كاألدباء المضبضضغ مع الذاعخ خميفة التميدي كالمجشة العميا لخعاية اآلداب كالفشػف ، ككاف مغ مؤسدي اتحاد ا

 ك عمي مرصفى السرخاتي كعبج ي القػيخي.
 كشارؾ في العجيج مغ الشجكات كالسيخجانات العخبية ،مشيا :         

 ـ.1965أ_ ميخجاف بغجاد سشة 
 ـ. 1975ب_ ميخجاف الجدائخ سشة 

 ـ. 1977ميخجاف لضبيا سشة  -ج

يشطخ قخيخة 1اط المضبي الثقافي في القاىخة عشجما كاف يجرس ىشاؾ في جامعة عضغ شسذ.شارؾ في الشذ       
 .207_206زرقػف، الحخكة الذعخية في لضبيا ،ص،

 يشطخ 2ـ، تاركا مجسػعة شعخية كاممة بعشػاف ) في البجء كانت كمسة (2012تػفي في درنة سشة      
 لشػيرخي، إيػاف لضبيا.ا

غي في مقجمة الجيػاف،  إف الساجخي شاعخ فحل كديػانو إضافة ميسة في مدضخة الذعخ ىحا كقج كتب دمحم السدك 
 المضبي بخاصة ، كالعخبي بعامة.
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 كمغ أىع خرائرو مقجرتو الفائقة عمى استعساؿ المفطة الديمة، كالرياغة        

البجء كانت كمسة  في انطخ ديػاف الذاعخ،1التي ال تختبط بدمغ، فتطل محتفطة دكما بسعاصختيا كججتيا
 .8،ص2005،ط

 السبحث األول: نبحة تاريخية عغ القرة  

 الذعخية وأنػاعيا          

 نبحة تاريخية عغ القرة الذعخية:

ك ف لع تؤلف باألسمػب ’ كججت القرة  كسساتيا العامة في العجيج مغ القرائج في الذعخ العخبي القجيع 
 ختمف الؿيع كاألدبيةإذ ت’ القرري الحجيث .. كذلظ أمخ شبيعي 

 كالذعخية نتيجة اختبلفات البضئة كالثقافات السختمفة.

 ففي العرخ الجاىمي:

كججت أقاصيز عشتخة بغ شجاد العبدي شاعخ البصػلة كالذجاعة في معمقتو ،فقج قز عمى ابشة عسو " عبمة" 
 أخباره في الحخكب، كما أببله فضيا مغ بصػلة مثضخا اىتساميا كانتباىيا.

لظ زىضخ بغ أبي سمسى، فقج سجل كاقعة الرمح الحي سعى ؼيو الداعياف ، كسا كججنا الحصضئة كقج قز في ك كح
 قرائجه أقاصيز في الزيافة العخبية.

 أما في العرخ األمػي:

حضث تجمت القرة الذعخية عشج الذاعخ العحري جسضل بثضشة ، فقج كججت في ديػانو العجيج مغ األقاصيز 
 السخ لحبضبتو التي كعجتو ، ثع بخمت عشو . السسمػءة بالعتاب

 القرة الذعخية في العرخ العباسي:

 في ىحا العرخ كججنا البحتخي قج كصف في شعخه قرة لحئب كججه في إحجى أسفاره. حضث قاؿ:
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ديػاف 1عػى ثع أقعى فارتجدُت فيجتو                       فأقبل مثل البخؽ يتبعو الخعج
 . 744،ص1973البحتخي،

كيخى أحسج أمضغ أف عسخ بغ أبي ربيعة ،ىػ مبتكخ القرة الذعخية ، حضث اترف شعخه بالحػادث ، كما كاف 
 .112،ص1970الرسضمي،2بضغ الشداء كبضشو

بضشسا يخى الجكتػر شػقي ضي  أف المغة العخبية لع تعخؼ القرة الذعخية بالسعشى الغخبي إال في العرخ 
 .144يشطخ شػقي ضي ،دت،ص3الحجيث

 يحا عجت مغ مطاىخ التججيج في الذعخ العخبي الحجيث، كمغ تقديسات الذعخ عشج الشقاد كاألدباء الغخبضضغ :ل

 62،ص1945" القرضجة التي تحكي عغ  حػادث كأشخاص كأقصار كببلد ..تدسى شعخًا قرريًا"تذارلتغ،

قز حاالتيا، كمشاضخىا كالذعخ القرري ىػ الحي يحكخ الػقائع كالحقائق في ثػب قرة تداؽ مقجماتيا كت
 90،ص1992الخفاجي ،4كيشصق أشخاصيا الحيغ يتخابصػف بشدبة دكرىع فضيا

 كسا تقػؿ الباحثة السعاصخة عديدة مخيجف:

إف القرة الذعخية بػصفيا مجسعا لمذعخ كالقرة تجعمشا نحيا التجخبة الشفدية الػاحجة في نصاؽ أكسع، إذ نصخؽ 
 لتجخبة مختضغ،أبػاب تفكضخنا كمذاعخنا، فشحيا ا

أك نحياىا عمى نحػ مددكج، حياة الحادثة الػاقعة كحياة الخياؿ الدامي الحي يجسمشا الذعخ عمى أجشحتو لضػصمشا 
 .23،ص1984يشطخ مخيجف ، 5إليو 

ىحا كقج اختمف الجارسػف ؼيسغ ىػ رائج ىحا الفغ ، إذ تارة يّعجكف خمضل مصخاف رائجىا، كتارة شبمي السبلط ، كلكغ 
 –يسشا  ىػ أف أصحاب االتجاىات الججيجة ما ي

 كاف ليع حظ كافخ مشيا. -أي : جساعة السيجخ
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أحسج شػقي، كعباس العقاد  مشيع: كسا كججت نساذج مغ القرز الذعخية عشج كبار الذعخاء في العرخ الحجيث،
 كغضخىع.

 أنػاع  القرة الذعخية  فيي : 

 أ_ القرة الػششية:

شو، كّحبو لصبيعتو كأىمو ، كالعسل لخضخه كمرمحتو. كمغ أسباب نطع ىحه ىي قرز تعشى برمة الفخد بػش
القرز في العرخ الحجيث ىي األحجاث الدياسية كاالستعسار اإليصالي كالفخندي كاالنكمضدي مغ ناحية 

 .232،ص1954مضدرا،1أخخى 

 ب_ القرة العاشفية أو الػججانية:

يذتسبلف عمى ما يذجع نفذ اإلنداف عمى اتخاذ  البذخية، إف العاشفة كالػججاف ىسا عشرخاف ىاماف ؼ الحياة
 أسمػب لشقل الحب اإلنداني الحي يتجفق مغ األحاسيذ السخىفة، كالبج مغ تقجيسو إلى اآلخخيغ.

 كالججيخ بالحكخ أف القرة الشاجحة تّقجر مغ الشاحية الفشية بسقجار تػؼيقيا في ترػيخ جػانب الحياة اإلندانية.

يا بعشرخ صجؽ الذعػر ، كلعل مغ أعسق العػاشف اإلندانية كأكثخىا شسػال كتأثضخًا في سضخ كبسقجار اىتسام
الحياة البذخية عاشفة الحب التي شالسا تغشى بيا الذعخاء كاألدباء، كعشجما تتدع ىحه العاشفة بالرجؽ كاإلخبلص 

ا إلى الغايات الذخيفة ، كتجفعو إلى كالػفاء، فإنيا ترقل الػججاف، كتدسػ األخبلؽ، كتخفق القمػب، فتقػد صاحبي
 .190،ص1984األىجاؼ الشبضمة مخيجف،

 ج_ القرز التاريخية:

اىتع الذعخاء بالتاريخ الحي كججكا ؼيو مادة غديخة لمتعبضخ، فاستقػا مشو األحجاث اليامة كضسشػا قدسا تاريخ العيػد 
كمشاقبيع، كالجانب البصػلي، فشدجػا مغ بعس الدابقة ك كسا أبخزكا فضيا الجانب الخمقي، فعخضػا مآثخ العخب 

 الذخريات البارزة قررا شعخية ناجحة.

كلػ ترفحشا أكراؽ التاريخ، لػججناه متشػع السرادر فسشو ما أخح مغ القرز القخهنية، كمشو ما تشاكلت 
 مػضػعاتو مغ تاريخ األدب العخبي أك مغ تاريخ األمة العخبية.

                                                             
1
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 قرز، ؼبعس القرز تدتيجؼ ترػيخ مآثخةكقج اختمفت األغخاض في ىحه ال

 .55كص1984مغ السآثخ، أك جانبا مطمسا يسثل نؿيرة مغ الشقائز بقرج العبخة ك الػعطة مخيجف،

 د_ القرز االجتساعية:

بسا  إف الحجيث عغ ىحا الشػع مغ األقاصيز يختبط بسا يفدخ معشى الحياة كميا إما في السكبلت االجتساعية،
كالحخماف، ك ما في مجاؿ االنحخاؼ الخمقي..أك تسجضج األـ كتفدضخ معشى الحياة يشطخ  فضيا الفقخ كالضتع

 .24،ص1984مخيجنػ

 ه_ القرة الػعطية والتعميسية:

ىي التي تجخي عمى لداف اإلنداف كحجه، أك عمى اإلنداف كالحضػاف كتخمد إلى الذخرية مغ الذخريات 
 اإلندانية ،كتذف عشيا بػضػح.

الحكايات في الغالب ىجؼ اجتساعي ،غضخ أف بعزيا لع يقترخ عمى ذلظ فحدب، بل كاف ذا كاليجؼ مغ ىحه 
 ،169_168،ص1984مغدى سياسي أك إنداني مخيجف،

 و_ القرة الخمدية:

ىي قرز مترػرة أك شخرية متخضمة تخمد في جسمتيا إلى معشى مغ السعاني التي يشقل عبخىا الذاعخ 
كيدتخجميا لمتعبضخ عغ الخمػز التي البج لمسخاشب أف يحسميا حتى نياية مقرػده الخئيدي إلى السخاشبضغ، 

 القرة ، كمغ خبلؿ ذلظ يسكغ لو الػصػؿ إلى السعاني السقرػدة التي ندجت بضغ الدصػر.
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 ي: القرة الذعخية في شعخ الساجخي السبحث الثان     

 
 بمجي                              

 

 والشغع                             وغخامظ السذبػب والحمعالميل واألشػاق 

 دنيا سكبت رواءىا                                 ألقًا مجى األيام يزصخم

 ستػن عامًا كل ثانية                              مشيا بػىج ىػاك تمتحع

 تديخ بي القجمفكأنشي وىػاك يعخج بي                          بيغ الشجػم 

 والكػن... أىُل الكػن يا بمجي                    دوني وباسسظ تميج األمع

يرف الذاعخ محبتو لػششو بجقة فائقة ،حضغ ذكخ كىػاؾ يعخج بي بضغ الشجػـ تدضخ بي القجـ ،ثع ازدادت كششتيو 
 حضغ قاؿ كباسسظ تميح األمع.

 أمجاد مغ سمفػا وإن عطسػا ما عجت تجتخيغ مثميُع                        

 ولئغ تكغ عاٌد إذا انتدبػا                      فخخًا وميج حزارة إرمُ 

 سحقت ولع يبمغ مكانتيا                        يػما فخاعشة وال عجع

 فمقج أشاح بسججىا صمف                        واجتاحيا سيل الخدى العخم

 تقتاُدك العدماُت والكيعُ                    وألنت أخمج مغ أوابجىع      

 

 

 



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

455 

 استسخ الساجخي في سخد قرة ببلده ، بأنيا خالجة ألنيا تقاد بالعدائع كالؿيع

 فبشػك إن دىع الججى ُشيٌب                     تيجي وإن ىجع العجا ُرُجع

 عإن قّل في سمع عجيجىع                        فاضت بيع يػم الػغى اليس

نيا ًيخاوُدُىع                   حمع وكع فذُمػا وما ان3يدُمػا  خخجػا عمى الجُّ

يرف الذاعخ أبشاء كششو بأنيع الذيب في الطمساء، كبذجتيع عمى األعجاء ،رغع أنيع قمضمضغ في الدمع كلكشيع 
 ب إرادة.ما انيدمػا أي أنيع أصحاشجعاف يػـ الحخب ، استسخ الذاعخ بػصفيع بقػلو ككع فذمػا ك 

 وبشت3 إرادتيع بال سشج                        نيخًا يرػُب كأنو الجيع

ُبػ الحبُّ والشغعُ   تد3ىػ الحياُة عمى جػانبو                     خربًا ويخ3

 وبشاُة مججك عشجما صسجوا                   لجحافل الصميان واعترسػا

 لع يطمسػا يػما وال انتقسػا   كانت عمى ُحّب مديختيع                  

 فالباقيات الرالحات ليع                      والساججون الخالجون ىسػ

 250_248الجيػاف،ص              1فاستسدكي بالحب واشخحي     ىػس الحيغ وجػدىع عجم

كىحا ما صخح بو حضغ  مجج الذاعخ أبشاء ببلده لرسػدىع أماـ االستعسار اإليصالي ، كيعػد ىحا التسجضج لػحجىع
 قاؿ فاستسدكي بالحب.
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 أنت الكل                                        

 عشجما يشداُب في قمبي ىسدا

 صػتظ الحالُع أنغاما وحدا

 كل شيء يتخاءى لي يخزخ يدىخ

 وإذا العسخ الحي شالت بو األيام

 في العذخيغ يخصخ

 وأماني الربا

 تػ تحزختمظ التي ُأنديتيا في ال

 والربايا

 كل مغ أحببُت مشيغ بقمب يتخيخ3 

 أنت.. أنت الكلُّ 

 فيظ ما فييغ مغ غصخسة األنثى

 ومغ حدغ.. ومغ سحخ أشػري..

 .313الجيػاف ،ص1كأسخار كأكثخ.

ركى الذاعخ قرة حب كعاشفة مذبػبة كذكخيات ثسضشة ،فالرػت أنغاـ كالعسخ يشدى كتبقى أحبلـ الرغخ،كلكغ 
 ػبة كاحجة حضغ ذكخ أنت الكليخز الذاعخ محب

 رغع الجساؿ كاألسخار كالتكبخ.
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 ىحه القرضجة قج يقرج بيا الذاعخ السحبػبة ،كاألـ كالػشغ، تتعجد قخاءتيا كبل حدب

 رصضجه الثقافي...

 .123_122ديػان الذاعخ،ص1العيج األول لالستقالل                   
 

 وصغُت مغ نغسات الخمج ألحاني         ىتفت بالذعخ ىفيافا فمّباني               

 وسقتيا ُخخّدا تغشى مالحشيا                       في نذػة الشرخ عغ راح وريحان

 وكيف ال أبعث األكػان راقرة                    وفي لياتي لحغ السػشغ الياني

 بكانيقج كشت أبكي دما أريق محتدبا                   واليػم أشخبشي ما كان أ

 يعج مصمع القريجة غاية في دقة الػصف وصجقو حيغ قال لحغ السػشغ الياني

 زكا دم الذيجاء الريج فانبعثت                   حخية في ذرانا ذات أفشان

 تطمشا ولشا في كل مفخخة                          خيط مغ األمل الػثاب نػراني

 عشو، فسا بيششا واه وال وان             ندعى إلى حقشا ال نشثشي أبجًا         

 وكيف نشكز عغ مجج وفي دمشا                 إباء عجنان واستبدال قحصان

 يحكخ الذاعخ أصػل العخب السشحجرة مغ قبائل عجنان وقحصان .

 ومغ سػانا يزحي دون عدتو                     بشرف تعجاده في كل ميجان

 أسسى فيحيى عديد الجشب ذا شأن                     حتى يحقق مغ أىجافو غخضا 

 فكف ىشا أييا التاريخ محتذسا                      لعدة لع يشميا أيُّ شغيان

 يرف الذاعخ تزحية أبشاء ببلده ، لجرجة أنو أراد أف يقف التاريخ لذجة عدتيع
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 جخ في تاريخشا الثانيعام يسخ عمى استقالل أمتشا                        مع بدسة الف

 مدتشجدا ىسع األحخار ما وعجت                  لمدمع والحق مغ مجج وسمصان

 فشحغ أججر مغ يحسي حياضيسا                  فقج خبخنا حياة العاثخ العاني

 عيج وأدنا بو ىػنا وأخخجشا                       لمشػر في مػكب بالفخخ مددان

 بجا فمو                       قجاسة الجيغ في صجق وإيسانوشاد في كل قمب مع

 فيا حساة الحسى لع يبق مغ أرب                 ُيخجى سػى دعع أساس وأركان

 ذكخ الذاعخ مشاسبة ىحه القرضجة كىي مخكر عاـ عمى نضل استقبلؿ لضبيا، فاتجو نحػ

 الحخة. أبصاؿ ببلده كي يزعػا ليا أساس كأركانا لجكلتيع الججيجة

 نيل الحقػق يديخ والحفاظ عمى                 بقائيا غيخ ميدػر لكدالن

 كػنػا جسيعا كسا كشتع ندخ قجما                 ال تتخكػا مشفحا فيشا لخحالن

 فمغ يقخ بشاء شيج شامخو                        عمى أساس حدازات وأضغان

 فيكع بتػشيج أخالق وعخفان       وحققػا أمال لمذعب يشذجه              

 وغاية الذعب عير ال يكجره                 كبخ الغشي وال آىات غخثان

 إن العجالة إن لع تحع مجتسعا                  يشقج إلى الذخ في صست وإذعان

 ويا بشي الػشغ الغالي قفػا سشجا              لمحق واعترسػا في بخحسغ

 ت عيجكسػ                 أدعػ لخأي ففيكع سخ تبيانيال تعحلػني إذا حيي

 وحدب شعخي أن تحيا خػالجكع             فيو وأنتع إحداسي ووججاني

 تحية مغ ضفاف الشيل تبعثيا                 ذكخى تخفف مغ شػقي وتحشاني

 لػ لع يكغ غيخ شعخي أستعيج بو              ذكخاكسػ يػم عيج الشرخ أغشاني
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لذعب أراد ى الذاعخ أبشاء كششو بالتػكل عمى الخحسغ ،كالتسدظ باألخبلؽ كالتػحج كالعجالة كالعسل ألف اأكص
 العير بحخية في ببلده.

 .151_150ديػان الذاعخ،ص1مػاكُب الجفاف3                                

 

 ىجع الجفاف

 وأتى عمى عير الكفاف

 فسزى الجياع األشكياء

 خمف الحفاه

 خون مغ الدساءيدتسص

 خبدا وماء

 نبلحظ أف الذاعخ في ىحه القرضجة يخكي قرة مكاف أتى عميو الجفاؼ ،فمع يجج

سكانو ما يأكمػف ، كضمػا يشطخكف رحسة ي ، كلكشو كصفيع بأنيع يدتسصخكف مغ الدساء خبدأ ، كىحا دلضل عمى 
 أف الذاعخ استشكخ فعميع.

 ُبحت حشاجخىع ولع يجج الجعاء

 ءُحع القزا

 ما يرشعػن ؟

 فميدججوا لألغشياء الستخفيغ

 ويقجمػا مجيػدىع ودمػعيع لمشاعسيغ

 كشدًا ثسيغ
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 والغاصبػن السجخمػن 

 األدعياء التافيػن 

 متصفمػن... يدتسخئػن 

 شعسا الجما شعع الجمػع

ىاة األذكياء الحاكسػن   أما العباقخة الجُّ

 متػاضعػن 

 في الحق ال يدتكبخون 

 ػن فسزػا يسجون األكف ويزخع

 يدتشججون 

 بسقدع األرزاق في دنيا الخقيق

 ... شمب الشجاه

 ال لمجياع أو الحفاة أو العخاه

 بل خذية الجػع العشيج

 أن يدتفد بمحغو ىسع العبيج

 فيفكخون ويذعخون 

 وُيدائمػن عغ السريخ

 ويخاقبػن وييسدػن 

 وغجًأ... غجًا... يتفجخون 

 فيحصسػن ويشدفػن 
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 تمظ الدجود

 ويُػدعػن مع القيػد

 عيج الصغاه

 وييممػن وييتفػن 

 إنا انترخنا لمحياه

 اجخىع، ككي  األكل كل ىع الجائع.جاءت قرة القرضجة مؤثخة لعجة أسباب ، فقج تشاكؿ الذاعخ بحت حش

 33يا نفذ ديػان الذاعخ،ص                                        

 

 يا نفذ أو تتزجخي  باهلل ال تتحمخي                                      

 ولئغ قدت أيجي الشػى                             فتجمجي... وتربخي 

 وترػري الساضووووووووووووي ففيووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تعمة... وتحكخي 

 كع عيذة لظ في ضال                                ل الرفػ لع تتكجر

 ووخ الشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووديع مزسخا بالعشبخمخت كسا موووووووووووووووو

 تػسل الذاعخ لشفدو أن ال تشدعج ، وإن كثخ الػداع ، ويحجثيا أن تربخ

 وأن تتحكخ الدمغ الساضي ففيو العبخ.

 ... يا نفذ ال يحدنظ ما                            تمقيشو مغ مشكخ..

 تبجو بأجسل مشطخ                      جل الحياة نقائز            

 تغخي الفتى فتزمو                                 عغ قرجه بتدتخ

 فتحكسي باألصووووووووووووغخيغ                  وحوووووووووووووووواذري أن تعثخي 
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 فالشاس لمشاس عيوووووػ                              ن أو لووووووووودان مفتخي 

 ستسخ الذاعخ بػعع نفدو وتخبيتيا ، ألن الحياة مميئة بالسشكخ الحي يغخي ا

 الشفذ فتخاه جسيل مغخي، وعميو أن يتحكع بمدانو وقمبو ألن الشاس تتخقب

 أو تكحب.

 ... يوووووووا نفذ إن شووووووووووووووووئت السعوووووووووووووالي ذلمييا أو ذري 

 دث ثابتووووووووووووووا يتقيقخ         مغ لع يكف عشج الحوووووووووػا        

 يوووووا نفذ مختبة الُعوووووووال                  لمحازم الستبرخ

 يوووووا نفذ ججي في شوووووووال                 ب السجج ال تتأخخي 

 وتوووووووووووأزري بووووووووووالعمع إن  العمووووووووووووع أبيوووووووى مئووووووووودر

ؿ الذاعخ يقجـ الػعظ لشفدو كىحه السخحمة إذا أرادت السخاتب العميا فعمضيا الربخ ك الثبات كالجج كعجـ ال يدا
 الكدل.
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 .75_74الجيػاف،ص أحبلـ قخد                              

 ووام صووووووووووووووبا مووووووووودتياماقيوووووووووول كووووان القوووووووووووخُد باألوىووووووووو

 عووووووذق األحوووووووالم حتووووووووووى حوووووووووودب الوووووووجنيا مشاموووووووووووووووووووا

 فوووووووووووخأى أنوووووووووووو كإلنووووووووووووودان حووووووووووودا وغخامووووووووووووووووووووووا

 ووووووووووووان حووووووووووودشا وانووووووووووووووووووودجساورأى في "شووكمو" الفتووووووو

 ورأى فوووووووووووي " شخووووورو" الجبووووووووووووووووووووار مقوووجاما ىسوووووووامووووا

وصف الذاعخ في قريجتو أن قخدا كان يتػىع، وىحا أول رمد أو داللة واضحة أن الذاعخ لع يقرج قخدا 
 ا يتػىع ويحب األحالم ، واترف بالغخور،والدمصان.حكيكيا ، بل قرج إندان

 فووووووووووأتى " جسوووووووووووع قوووووووووووخود" واستػى فووووووووووووووييع إمووووامووووووا

 قووووووال: يووووووووووا قوووووووووووووػمي حبوووووووووانا هللا عقووووووووووووال ومقوووووامووووووووووا

 م ال يدوووووووووووػد القووووووووووووخد فووووي الوووووووووجنيا عالمووووووووووووووووافعوووووووووووووال

 اجسعووووووووووووووػا الوووووووووووووذسل وشووووووووووووووبػىا حخوبوووووووووووووا وخووووووراما

 وووووووووووووواواقيوووووووووووخوا اإلنوووووووووووودان : بالتيجيج" أو مػتوووووووووووووووػا كخام

 فػضووووووووووووػني عشكسوووووووووووووػ ، إنووووووووووووووووووي أريووووووووووووووج االنتقاموووووووووا

في األبيات الدابقة  أكج الذاعخ  أنو يرف إندان  حيث قجمت إليو جساعة مغ جشدو، و أراد الحخب حتى 
 يقيخ اإلندان بكثخة التيجيج واالنتقام.

 

 الجسوووووووووووووع" كسووووووووووووا شوووووووووووواء وولوووووووووووػه الدمامووووووووووا وانتيى "
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 فػضوووووووووووووووػه "بكتووووووووووووووووواب" كوووووووووووووان كالغيب اكتتاموووووووووووووووووووووا

 وووووووااًل جوووووداموووووووووافسووووووووووووزى "يحموووووووووووووووع أو ُيشوووووووووووووووووذئ آمووو

 عمووووووووو يبمووووووووووُغ " أمخأ" عووووووووووغ موووووووجى الوووووووووووػىع تووووووودامى

 ثوووووووووووع عوووووووووووووواد القخُد في خووووووووووووووودي ولووووووووووووووع يبمغ مخاموووووووووووا

 وووووواء أحكسووووووووووت فيوووووووووووو الوووووووووووودياماوأتووووووووووووى القخد ضبوووووووو

 قووووووووال: إنووووووووووووي ممووووووووووووووووظ " الفتشة" فعوووووووووووووووال ال كالموووووووووووووووا

 اولقج فػضوووووووووووشي قوووووووووووووػمي وأولووووووووووووووووووػني احتخامووووووووووووووووووووو

 أو ما تبرخن في "شخووووووووووووريتي" البووووووووووووووووجر التسامووووووووووووووووووووووووووا

 فتوووووووووزاحكغ وقمغ: الحوووووووووووووووتدغ فووووووووووووي " جمووووووووووووجك" ىامووووووا

 دبي األنامووووووووووووووووافخح" السووووووووووووخآة" تبوووووووووووووووووورخ فتشة تووووووووووووووووو

 وبجا القوووووووووووووخد عمى السخآة وجوووووووووووووويا وقػاموووووووووووووووووا

 فخأى جسجووووووووووووسة أبجت لووووووووووو القبوووووووووووووووح ابوووووووووووووووووووتداما

 وووووووووواموووواقال: ىحا شبح اإلندان في السووووووووووووووخآة نووووووووووووووو

 قمغ:بل أنت    ، فألقوووووووووووواىا شطايوووووووووووووووووا توووووووووووووتخاموووووووووووووووووى

اترف بصل القرة عشج الذاعخ بالحكع كالديصخة ، كلكشو سخعاف ما ىـد كلع يشل مخامو ،أما أصجقائو فقج سخخكا 
 مشو.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق تعامىىحه قرػػػػػػػػػػػػػػػة قخد عغ ىجى الح

 شػػػػػػاد همػػػػػػػػػػػػػػػػاال عمى األكىػػػػػػػػػػػػػػاـ فانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػارت حػػػصاما
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جاءت القرة متخضمة كلكشيا تحسل عبخة كمػعطة لبشي اإلنداف ، ألف ىجى الحق ال يعمسيا إال إنداف عاقل 
 بية ديشية ؾيسة.مت بضغ سصػرىا تخ مؤمغ، كسا حس

 الخاتسة                                   

 كسا  أ_ إف القرز الذعخية مػضػع الجراسة ىي إحجى يشابيع الشزج الفكخي،

 تيجؼ لتأدية أغخاض خاصة، كلع تقترخ عمى إرضاء الحذ الذاعخي لمذاعخ    

 فحدب.   

 لعشاصخ البذخية.ب_ إف الغاية الخئيدية مغ إنذاد ىحه القرائج ىي خجمة ا

 ج_ اتخح الساجخي القرة الذعخية لتأدية ميستو األدبية ، حتى يػجو قارئي شعخه 

 إلى عالع ججيج يدػد ؼيو الشطع كااللتداـ كالتعاكف كالرجاقة.    

 ىي التأثضخ عمى ’ د_ إف العشرخ الياـ الحي تبعو الذاعخ في قررو الذعخية 

 حخيكيا.عػاشف السخاشبضغ كمذاعخىع، ثع ت    

 ق_ سعى الذاعخ مغ خبلؿ قررو الػششية إلى رسع خاص مغ الذجاعة، كسا قرج

 مغ قرز التاريخية تحكضخ الحػادث اليامة لمسجتسع اإلنداني كتخمضج بصػالتيع.    

 ك_ إف تشػع مػضػعات القرة الذعخية  عشج الساجخي يخبخنا إف الذاعخ ذك مقجرة 

 ذعخيةعالية في التعبضخ عغ القرز ال    
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 ،بضخكت _داردمذق  1980، 1_ الرسضمي،يػسف،الذعخ المبشاني اتجاىات كمحاىب،ط

 ،دار الحضل 1992، 1_ الخفاجي، عبج السشعع،دراسات في األدب الجاىمي كاالسبلمي ط

 الفكخ. ، دمذق_ دار1984، 1عرخ الحجيث، ط_  مخيجف، عديدة، القرة الذعخية في ال

 ألجشبية: السخاجع ا

 ،القاىخة، 1945_ تذارلتغ ،ىػ، ب فشػف األدب ،تخجسة زكي نجضب محسػد،

 اليضئة السرخية العامة  لمكتاب.  

 الجكريات كالسقاالت:

 _ بحث بعشػاف: القرز الذعخية في ديػاف إيميا أبي ماضي ،فتحي صادؽ،  

 ىػ 1432، 5بحػث في المغة العخبية كهدابو، جامعة اصفياف،نرف سشػية،العجد    

 _ الشػصضخي،رامد، إيػاف لضبيا.  
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Traductologie et enseignement de traduction: Etude théorique et 

pratique des procédés de traduction du français en arabe. 

 
DR. Ateib Mohamed Ali Akilha  

Département de français                                     

            Université de Sebha          

 

 Introduction 

La traduction a une  histoire très  ancienne, et a joué un rôle clé dans tous les secteurs de 

notre vie, elle contribue au développement  des connaissances dans toutes les activités humaines tant 

politique que linguistique, économique, sociales et scientifique.  

Aujourd'hui, elle devient une discipline fort répondue et elle a évolué le long des siècles, 

d'une pratique, voire d'un art, à une science à part entière. 

C'est pourquoi et pour répondre aux besoins sans cesse de traduction et des traducteurs, des 

écoles et instituts spécialisés on été créés afin d'assurer la communication et la compréhension à tous 

les niveaux et dans tous les domaines.  

 

 Au cours de cet article, nous tenterons d'analyser ce qu’est réellement la traduction et son lien  

avec la traductologie, nous donnons un  panorama de la recherche sur l´évolution historique de la 

discipline de la traductologie ainsi qu'un aperçu de la réflexion théorique sur l'enseignement de la 

traduction. 

  Dans cet article, on ne peut pas être exhaustif, c'est pourquoi, nous nous concentrons sur les 

théoriciens occidentaux et orientaux, surtout français, allemands, anglais et aussi arabes, à la fin de 

cette recherche, nous proposons une méthode et des techniques à suivre dans l'opération de 

traduction. 

 

1-La traduction: essais de définition 

«La traduction c'est la manière d'exprimer dans une langue ce qui l'est dans une autre: 

exprimer une ou plusieurs idées en utilisant des mots. 

Pour le traducteur, l'idée est imposée: il n'a pas à la chercher; il n'a qu'à l'exprimer dans l'autre 

langue. En d'autre termes, l'idée n'appartient pas au traducteur, mais à l'auteur du texte»
1
. 

Selon l'article (1.a)  de la conférence de l'Unesco à Nairobi le 22.11.1976: 

                                                             
1
Antoine C. Mattar, la traduction pratique, Dar El-Machreq Sarl Beyrouth,1986, p.13   
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Le mot «traduction» désigne la transpostions d'une œuvre littéraire ou scientifique, y compris une 

œuvre technique d'une langue dans une autre, que l'œuvre préexistante ou la traduction soit destinée 

ou non à être publiée en livre, dans une revue, un périodique ou sous toute autre forme, ou à faire 

l'objet d'une représentation au théâtre, au cinéma, à la radiodiffusion, à la télévision ou par tout autre 

moyen.
1
 (22 nov.1976). 

 On traduit en effet toujours d'une langue vers une autre. Ainsi la langue, à partir de laquelle 

on fait la traduction, prend le nom de  « langue source», ou langue de départ, LD; celle vers laquelle 

on traduit, prend le nom de «langue d'arrivée» LA ou langue cible. 

 La traduction à partir d'une langue étrangère en la langue maternelle s'appelle version. 

L'opération contraire, c'est-à-dire la traduction de la langue maternelle en une langue seconde 

s'appelle, Thème. 

 Cette définition générale que nous avons exposée ne doit pas cacher la présence de diversités 

dans les textes à traduire, ce qui emmène des différences au sein de l'opération traduisante. 

2-Classement des textes à traduire (texte de départ –TD):  

  Les textes à traduire varient selon le domaine, ils peuvent être: (textes administratifs, 

bibliques, juridiques, littéraires, commerciaux, techno scientifiques, journalistes, …), ou selon le 

genre: (manuels scolaires, brochures touristiques, rapports, préfaces, romans, nouvelles…) et selon 

leur finalité (textes descriptifs, narratifs, argumentatifs).
2
  

Dans ces différents types de textes et selon Abiad Malake
3
, il ya deux catégories principales de 

textes: 

a- Les textes d'expression artistique, qui ont une valeur affective, notamment les textes 

littéraires, et surtout la poésie; 

b- Les textes utilitaires ou pragmatiques, servent essentiellement à transmettre une information 

relevant d'un champ d'expérience particulier et dont l'aspect esthétique n'est pas l'aspect 

dominant. 

Ce dualisme détermine le fond de tout discours sur la traduction. 

D'après Frédérik Bowers « Le texte littéraire est une fiction, une création artistique, 

contrairement au texte commercial, économique, médical, technique, juridique, etc… lequel se fonde 

sur un fait réel, une situation concrète».
1
 

                                                             
1
Gémar, Jean-Claude, traduire ou l'art d'interpréter, TI, Presses de l'université du Québec, 1995, p.234-235.  

2
Delise, Jean, la traduction raisonnée, Les Presses de l'université d'Ottawa, 4è éditions, p.47, 1988.   

3
Abiad M. et Hessein Mohamed A, Dictionnaire notionnel de traduction, Sanna,a, Yémen, 2002, p.8.   
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J.Delisle explique: «les textes pragmatiques, habituellement rédigés en fonction de leurs 

destinataires et dans une langue de spécialité, tendent à la plus grande efficacité, à la meilleure 

communication possible. Cette catégorie de textes représente environ 90% du volume de traduction 

dans le monde»
2
 

 

3-Aperçu historique  

 La traduction est une activité très ancienne. Elle commence au début par l'orale puis elle est 

passée très vite à l'écrit dès l'invention de l'écriture.  En Occident, George Steiner dans son livre After 

Babel
3
 propose quatre périodes historiques de la littérature sur la traduction. La première période de 

réflexion fondée sur la pratique de la traduction, part des préceptes de Cicéron et Horace et va jusqu´à 

L´essai sur les principes de la traduction d´Alexander Fraser Tytler (1791). La deuxième période va 

jusqu´à la publication du livre Sous l´invocation de saint Jérôme de Valéry Larbaud (1946), et se 

caractérise par son orientation herméneutique et philosophique. La troisième commence par les 

premières publications sur la traduction automatique dans les années quarante du vingtième siècle, et se 

termine à l´époque de l´essor de la linguistique structuraliste et de la théorie de la communication dans 

les années soixante ; la quatrième étape commence dans les années soixante et à l´époque de la parution 

de l´œuvre de Steiner en 1975, elle continue par un retour de l´herméneutique . 

Quant au monde arabe, les premières traductions en arabe connues datent de la première partie du 

deuxième siècle de notre ère, à l’époque des Syriens. 

 « Des fouilles archéologiques entreprises en 1975 sur le site de l'ancienne cité d'Ebla, dans le nord 

de la Syrie, ont  permis d'exhumer des tablettes datant du troisième millénaire avant J.C sur 

lesquelles figurent des inscriptions bilingues-et même trilingues-qui en font le lointain ancêtre connu 

de nos dictionnaires de traduction, entre le Sumérien et l'Eblaïte   (langue parlée à Ebla)»
4
  

Mais l'époque où la traduction connait une grande impulsion c'est l'époque de l'Islam, qui 

couvre toute la période que les historiens modernes appellent le Moyen Âge, soit environ un millier 

d’années
5
. 

En effet, pour la diffusion de renseignements de l'Islam à l'extérieur de la Mecque, le 

prophète Mohamed commença à encourager l'apprentissage des langues étrangères et il nomma des 

traducteurs comme Zaid Ibnu Thabet qui était son envoyé spécial aux rois de Perse, de Syrie et de 

Rome.  

                                                                                                                                                                                                            
1
Gémar, Jean-Claude, op.cit., p.21.  

2ibid  
3
 Steiner, George: Après Babel, une poétique du dire et de traduction. Albin Michel, Paris, 1998. 

4ibid 
5
Collectif (1989): Théories de la traduction, éd. par la fondation «Beit al-Hikma», Tunis (en arabe) p.2.  
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On peut citer également Al-Jahiz (776-868) qui est considéré comme l’un des plus grands 

théoriciens de l’histoire de la traduction dans le monde arabe. Selon lui, « le traducteur devrait  

connaître la structure de la langue, les habitudes des gens et leurs façons de se comprendre les uns les 

autres ».
1
    

Une autre époque de grand essor pour la traduction, celle de l'époque des Abbassides à 

Baghdâd, en particulier sous le Califat d’Al Ma’mûn qui créa Beyt al-Hikma (= maison de la 

sagesse) le plus grand institut de traduction de l’époque et il recruta des traducteurs dans les 

domaines scientifiques et philosophiques.
2
 Le traducteur le plus célèbre dans cette époque, c'est 

Hanin Eban Ishak qui traduisit 95 livres en langue syriaque et 39 livres en langue arabe. On dit qu’il 

était récompensé par le pesant d’or de son livre.  

   

De nos jours, l'activité de la traduction tient une place grandissante dans le monde entier, en 

particulier, avec la croissance inouïe des relations internationales, qu'elles se situent sur le plan 

politique, scientifique et technique, ou sur un plan culturel et sur celui des communications.  

Dans le seul domaine scientifique et technique, «on estime qu'il se traduit annuellement 

autour de 150 millions de pages; quant aux textes officiels, ils totalisent quelque 2.5 millions de 

pages par an rien que pour les Nations-Unies et les communautés européennes».
3
 

Sur le plan économique on estime que « le marché annuel de la traduction représenterait  

actuellement aux Etats-Unis seulement de 10 à 25 milliards de dollars, et que le total du chiffre 

d'affaires réalisé en 1989 par les dix plus grandes firmes de traduction du monde aurait avoisiné les 

cent milliards de dollars».
4
  

A présent et grâce aux efforts déployés par les théoriciens, et les praticiens, la traduction a 

atteint le stade de maturité,. En effet, ceux-ci ont recours aux possibilités qu'offrent la science, en 

général, et les disciplines nouvelles, en particulier, pour révolutionner l'analyse de l'opération 

traduisante. 

Il semblerait toutefois que le traducteur n'ait plus le monopole  de son activité, car le progrès 

de la technique surtout celle du traitement automatique, qui a permis de mettre au point la machine à 

traduire et annoncer l'ère de la traduction automatique. 

Mais aujourd'hui, et après des efforts, on reconnait que la traduction automatique a des 

limites et que l'ordinateur est une simple banque de mots qui exige toujours l'intervention de 

l'homme surtout lorsqu'il s'agit de traduction de texte.  «En admettant même qu'il produise des 

                                                             
1ibid  
2 ibid                                                                                                                                                              

Abiad M. et Hessein Mohamed A, dictionnaire notionnel de traduction, Sanna,a, Yémen, 2002, p.8 
3
  
4
 ibid 
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traductions meilleures, il subsisterait le problème des travaux de lecture et d'entrée en machine, ainsi 

que celui de la mise en forme définitive. Il est donc peu vraisemblable que l'ordinateur arrive jamais 

à égaler un bon traducteur humain, selon un rapport de spécialistes, ( le rapport Alpac), concernant 

les textes scientifiques».
1
 

 

4-La traductologie  

 Le terme de traductologie, désigne une discipline scientifique récente, il est apparu  pour la 

première fois dans la seconde moitié du XX
e
, en 1972, sous la plume de James Holmes dans son 

article intitulé «The Name and Nature of Translation Studies», mais en français elle avait des 

appellations «science de la traduction, translatologie » avant de devenir la traductologie.  

D'après James Holmes, le champ de la traductologie se devise en deux branches, l'une 

théorique et l'autre appliquée et on ne peut pas les étudier séparément mais ensemble, les  deux se 

complètent mutuellement, la traductologie théorique guide la traductologie appliquée et la 

traductologie appliquée enrichit la traductologie théorique.
2
   

Des chercheur classent cette discipline parmi les sciences Humains, ils la qualifient aussi 

comme discipline flou, car elle se concentre sur le comportement de l'individu, c'est-à-dire sur le 

point de vue de celui qui l'étudie, elle s'intéresse davantage aux mots et au texte. 

Selon Bassnett, la traductologie est l’étude de la production et de la description des 

traductions, elle étudie aussi « la théorie et la pratique de la traduction sous toutes ses formes, 

verbales et non-verbales » 
3
   

 

 J.Delisle définit la traductologie comme suit: «Etude méthodique, systématique, voire 

scientifique des phénomènes de la traduction interlinguistique, écrite ou orale. Il ajoute: à noter que 

la traductologie déborde l'analyse de cas d'espèces et cherche à définir les principes et les règles 

régissant la reformulation d'un message d'une langue en une autre. 

De ce point de vue, les études traductologiques peuvent avoir des applications concrètes en 

enseignement de la traduction.»
4
 

La notion de traductologie emprunte ses notions à des diverses disciplines, la linguistiques et 

extralinguistiques, dont: «la théorie de la traduction, la linguistique descriptive, la rhétorique, les 

                                                             
1 Van Hoof,Henri, traduire l'anglais, édition Duculot, Belgique, 1994, p.7  
2
https:a4traduction.com, consulté le 2/7/2020  

3
Susan Bassnett, Translation Studies, London/New York: Routledge, 1980-1991. Voir Mathieu Guidère, Introduction à 

la Traductologie : Penser la traduction : hier, aujourd’hui, demain, Bruxelles : De Boeck, 2008.  
4
Delisle, Jean, la traduction raisonnée,  Les Presse de l'Université d'Ottawa, 4e  éd, 1998, P. 48 
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techniques de la rédaction, la pédagogie, la terminologie, la documentation et l'analyse littéraire…»
1
. 

Mais aussi, «elle fait intervenir d'autres disciplines: philologie, ethnologie et anthropologie, 

psychologie, neurologie, philosophie et sociologie; communication, etc.. selon les points de vue 

adoptés par les traductologues»
2
 

On cite par exemple la notion de communication qui a enrichi l'analyse de l'opération 

traduisante en introduisant ses termes principaux: émetteur ou destinateur, récepteur ou destinataire, 

message, canal, code, encodage, décodage, etc.. et en dirigent l'attention du traducteur sur le sens du 

message qu'exprime le texte de départ et les réalités culturelles; plutôt que de se borner à l'énoncé du 

texte, selon la pratique de la traduction littérale. 

Aujourd'hui et grâce à la mondialisation, la traductologie n'est plus seulement utilisée dans le 

but d'informer les traducteurs mais elle sert aussi à créer et améliorer des logiciels de traduction 

automatique assistée par ordinateur (TAO). 

 

6-Enseignement de la traduction 

La traduction dans l’enseignement des langues vise l’étude de différents aspects de la langue, 

elle postule impérieusement comme le dit Jean Brauns «une connaissance détaillée du vocabulaire, 

de la grammaire, de la syntaxe et de la stylistique des langue pratiquées»
3
. 

L'acquisition du vocabulaire requis est, de l'avis général, une affaire de dictionnaire bilingues, 

d'encyclopédie, de lecture, de documentation et de culture générale, alors que la connaissance des 

structures phraséologiques et des connecteurs qui orchestrent et cimentent ces structures constitue la 

difficulté majeure dans le domaine de la traduction et cette connaissance exige un savoir approfondi 

et un apprentissage sérieux. 

On n'enseigne pas le vocabulaire, on l'acquiert, on l'apprend par un effort personnel suivi. Par contre 

les règles grammaticales, la syntaxe, la stylistique doivent être enseignées, expliquées, assimilées car 

elles constituent l'obstacle majeur dans la traduction.
4
  

Ceci veut dire, qu'il faut concevoir « un type de formation particulière, voire spécialisée, 

reposant sur une méthodologie appropriée, qui elle vise à former des traducteurs en général ou des 

spécialistes, selon les besoins du marché local, régional, national ou encore international.
5
» 

                                                             
1
 Van Hoof, Heri, Traduire l'Anglais, Edit, Duculot, Belgique, 1994, P.11 

2 Delisle, Jean, Op, Cit, P.48.  
3
Jean Brauns, comprendre pour traduire, perfectionnement linguistique en français, la maison du dictionnaire, 

Paris,8228,  p.60 
4
 Fahmi, Ahmed, Canelli, Ezzat,  Méthode de Traduction: démarche didactique, Egypte, 2000. 

5
Gémar, Jean-Claude, Traduire ou l'Art  d'Interpréter, T.I, Presse de l'Université du Québec, 1995, PP.87. 
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Selon Newmark «la traduction est un exercice extraordinairement difficile, qui exige une 

curiosité sans bornes, et pour les choses autant que pour les mots; des connaissances linguistiques et 

non linguistiques sans cesse renouvelées; une part de flair et d'imagination, ainsi que de 

l'intelligence, et par-dessus tout, du bon sens».
1
  

 

 Dans ce vaste domaine, la traduction n'est pas de simple transcodage de mots, c'est pour quoi  

le traducteur se doit d'interpréter les intentions profondes de l'écrivant, de la tonalité secrète, de 

l'atmosphère de l'œuvre, des impressions, des sentiments que cette œuvre se propose de créer dans 

l'esprit et le cœur du lecteur. Tous ces objectifs détermineront le traducteur à faire preuve de culture, 

d'initiative, de sensibilité. C'est à ce niveau que le traducteur se révélera un psychologue et un artiste 

Un bon traducteur, selon L.Pollak est «celui qui se tient au courant de tous les problèmes qui 

préoccupent le genre humain. Il doit avoir l'esprit ouvert et réceptif à ce qui se passe dans le 

monde».
2
 

En ce qui concerne la documentation constituant par les dictionnaires et lexique, glossaire, 

vocabulaire, etc…), celle-ci présente des problèmes nombreux dont, la polysémie qui signifie un 

même mot peut prendre à une époque donnée des significations différentes.     

Celle-ci pose un certain nombre de nuances au traducteur, parmi lesquelles il doit choisir le 

sens le plus adéquat au contexte et destinataire cible de la traduction. 

Etant donné que l'arabe et le français sont qui nous intéressent, nous allons tenter d'apporter 

les preuves  de ce qui précède: 

Nous avons comme exemple en français le mot «note» qui peut être utilisé selon trois sens 

différents: 

-un nombre écrit pour évaluer un examen ٌرمٍٍُ اِرحاْ  زلُ ٌىرة  ػالِح اٚ 

Ex: j'espère obtenir une bonne note dans l'examen de français  ًاذّٕى اٌحصٛي ػٍى  زجح جٍدج ل

 اِرحاْ اٌٍالح اٌفسٔعٍح                    

-une remarque ou une explication située au bas d'une page.     ِالحظح اٚ شسح ذىرة لً اظفً اٌصفحح

           

Ex: j'ai pris des notes pendant le cours de mathématique          ٚٔد ِالحظاخ خالي  زض اٌسٌاضٍاخ 

     

- un son, en musique صٛخ ٔٛذح ِٛظٍمٍح 

Ex:  Les notes de la gamme sont ( de, ré, mi, fa, sol, la, si)  

                                                             
1
 Van Hoof, Heri, Traduire l'Anglais, Edit, Duculot, Belgique, 1994, P.11. 

2
 Pollak, Lilian, la traduction sans peur et sans reproche, Québec: les éditions françaises inc, 1995,  

p.8  



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

474 

ظً(  ’  ء’ صٛي’لا’ًِ’زي’  ٚ ) مً ٌرىْٛ ِٓ اٌعٍُ اٌّٛظٍ   

On constate immédiatement que le mot «note» a été traduit par: « زجح  » dans la première 

phrase et par  ِالحظح » dans la seconde et par « ٔٛذح  ِٛظٍمٍح   dans la dernière. De plus, le même mot 

arabe ou français peut avoir plusieurs significations. 

On prend d'autre exemples: 

En arabe, le mot  زظاٌح = mission – missive – lettre ou envoi 

Pour traduire « ٌمد اوًّ ٘را اٌثطً زظاٌرٗ ذةاٖ اٌثشسٌح   » le traducteur choisira entre :  

- Ce héros a accompli sa mission envers l'humanité. 

- Ce héros a accompli sa lettre envers l'humanité. 

- Ce héros a accompli son envoi envers l'humanité.   

En résulte de ce qui précède que la structure de la phrase, la syntaxe et la grammaire ne sont 

pas identiques dans toutes les langues. C'est pourquoi et d'après Antoine C. Mattar «la meilleure 

méthode pour apprendre à traduire ne consiste pas à mettre en présence des similitudes certaines ou 

possibles entre les deux langues arabes et français; ou de tenter de dégager les éléments que ces deux 

langues ont – ou pourraient avoir en commun. Ce serait incomplet et le résultat serait loin d'être bon. 

–  

 il faut, au contraire, considérer les divergences et les différences issues des caractéristiques propres à 

chacune des deux langues. En effet, chacune des deux langues arabe et français a son propre génie et sa 

propre logique»
1
. 

Nous allons donner beaucoup de détail quand on aborde les techniques et la méthode de la 

traduction.         

Ce qu'on peut affirmer, c'est que, plus l'apprenti traducteur aura une conscience claire de la 

méthode de travail à appliquer, de la démarche à suivre, de la nature des difficultés à vaincre et des 

procédés à mettre en œuvre pour les surmonter, plus vite il deviendra maitre de sont art. 

 

7-Méthode de travail 

Dans l'opération de la traduction méthodique, on peut distinguer quatre étapes importantes, à 

savoir, l'identification, la compréhension, l'analyse et la synthèse, la rédaction et la vérification. 

a-identification 

Ce processus permet au traducteur de connaitre et de préciser  le domaine (du texte de départ) 

et son sujet, par exemple: texte littéraire, historique, ou technique. etc., 

b-compréhension 

                                                             
Antoine C. Mattar, la traduction pratique, Dar El-Machreq Sarl Beyrouth,1986, p.15  

1
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Dans cette étape de compréhension, c'est le sens qu'il faut comprendre et traduire car le sens 

est la base de fidélité authentique d'une traduction. 

En effet, la compréhension du sens se fait par une analyse du contexte verbal afin de lever la 

polysémie des signes et de désigner le sens d'un énoncé.1 

 

c-analyse et synthèse 

cette étape d'analyse, permet au traducteur de délimiter les unités de traduction, afin de 

dégager le sens et trouver les équivalences. «l'unité de traduction étant un segment du texte dont les 

éléments lexicaux concourent à l'expression du sens. Ainsi, on peut assimiler cette unité à des 

syntagmes, à des locutions, des expressions figées, mais aussi à des séquences de longueur variable 

qu'il faut traiter en bloc au moment de la traduction».
2
 

Après cet étape d'analyse, le traducteur doit être  capable de répondre à des questions comme 

celles-ci: 

Que dit l'auteur? Comment le dit-il? A quelle époque ce texte a-t-il été écrit? De quel genre 

de texte s'agit-il? Pour qui ce texte a-t-il été écrit, ou qui en est le destinataire? 

d-rédaction et vérification: 

 Cette étape a pour objectif d'assurer la correction de la traduction, et parfaire la forme du texte 

d'arrivée. En comparant la traduction et l'original, on procède à la vérification des chiffres, des dates, 

des noms propres, des énumérations, etc.. on vérifie aussi s'il y a des fautes de grammaire, 

d'orthographe et autres… 

En ce qui concerne cette étape il y a peu d'information. 

«les rares études expérimentales menées sur les stratégies de réexpression mises en œuvre par 

le traducteur au moment du transfert concluent que celui-ci tend à traduire d'un seul jet des segments 

les plus longs possibles, qu'il corrige les erreurs de forme au fur et à mesure qu'il les décèle, et qu'il 

reporte les corrections des imprécisions de sens au moment d'une pause longue comme la fin d'un 

paragraphe. L'amélioration du style n'a lieu que lors de la relecture finale, qui est à la fois objective 

et critique ».
3
 

 

 

 

 

                                                             
consulté le 12/4/2020 https://id.erudit.org/iderudit/002225ar

1
 

2
Delisle, Jean, la traduction raisonnée,  Les Presses de l'Université d'Ottawa, 4e  éd, 1998, P. 49 

  
3ibid  

https://id.erudit.org/iderudit/002225ar
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7-Procédés de traduction 

Le procédé de traduction est «tout moyen mis en œuvre de façon réfléchie par le traducteur 

au moment de sa réflexion sur le texte de départ (T.D) et de sa recherche d'une équivalence»
1
. 

Selon J.-P. Vinay et J. Darbelnet2, Il y a sept types de traduction : l'emprunt, le calque, la 

traduction littérale, la transposition, la modulation, l'équivalence et l'adaptation. 

A- L'emprunt «est un procédé de traduction qui consiste à intégrer un mot ou expression du texte 

source dans le texte cible, soit parce que la LA ne dispose pas d'un équivalent, soit pour des 

raisons d'ordre rhétorique»
3
, en effet, le phénomène de l'emprunt a existé dans toutes les 

communautés linguistiques, et certains de ces emprunts se sont parfaitement acclimatés au cours 

des siècles et ne sont plus ressentis comme tels, comme par exemple des emprunts des mots 

arabes. : 

 ex  zéro au lieu de اٌصفس 

       Algèbre au lieu de اٌةثس 

       Chèque au lieu de اٌصه 

 Des emprunts des mots français. Ex:   

 au lieu de Télévision ذٍفاش     

                                              au lieu de téléphone ذٍٍفْٛ    

B- Le calque: «peut se définir comme la traduction d'un emprunt, que celui-ci se compose d'un 

élément unique ou de plusieurs. On distingue deux grandes catégories de calques: les calques 

d'expression et les calques de structure. Ces derniers introduisent dans la langue d'arrivée 

une structure inhabituelle». 
4
 

 -calque d'expression en arabe ex  Donner le feu vert سضخأػطى اٌضٛء األ  

ex   fin de semaine . ٌَٛ اٌةّؼح   

- calque de structure ex: géographie جالسالٍح, idéologie ًإٌدٌٌٛٛج, francophonie اٌفسأىفٍٛٔح 

C- Le mot à mot et la traduction littérale:  

La traduction mot à mot et la traduction littérale sont souvent prises pour des synonymes; 

pourtant il y a une petit nuance entre les deux. Selon Vinay et Darbelnet, la traduction littérale n’est 

                                                             
1 ibid  
2
 Vinay et J, J. Darbelnet, stylistique comparée du français et de l'anglais. Méthode de traduction. Paris, Didier et 

Monterial, Beauchemin, 1958, p. 80, 331.  

 
3
 Delisle, op. Cit., p.29  

4
 Van Hoof, Heri, Traduire l'Anglais, Edit. Duculot, Belgique, 1994, P.109. 

4
Vinay et J, J. Darbelnet, stylistique comparée du français et de l'anglais. Méthode de traduction. Paris, Didier et 

Monterial, Beauchemin, 1958, p. 80, 331. 
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possible qu’entre langues au bénéfice d’une grande proximité culturelle. Elle n’est acceptable que si 

le texte traduit garde la même syntaxe, le même sens et le même style que le texte d’origine.
1 

ex: 

l'enfant   mange   le déjeuner (َاٌٌٛد ٌأوً اٌطؼا) 

 اٌطؼاَ          ٌأوً         اٌٌٛد    

 

L'élève      va           à      l'école     ( اٌّدزظح إٌىاٌرٍٍّر ٌر٘ة  ) 

 اٌّدزظح      إٌى        ٌر٘ة        اٌرٍٍّر 

 

 

Le procédé sera donc généralement limité à des phrases relativement courtes, de structure 

relativement simple, où les facteurs extralinguistiques et les idiotismes n'interviennent pas. Cette 

limitation ne constitue pas pour autant la condition nécessaire et suffisante pour générer 

automatiquement un mot à mot. Une modification minime de l'original peut même le rendre 

impossible, comme il ressort d'une comparaison des paires suivantes
2
: 

 

Ex: L'homme a prié Dieu 

Le mot à mot:        اٌسجً ذضسع هللا  

La traduction littérale: ذضسع اٌسجً اٌى هللا 

 

 La compétence linguistique du traducteur l'avertit qu'en arabe, le verbe ذضسع doit être suivi 

par la préposition  اٌى et qu'il est préférable de commencer une phrase arabe par le verbe, lorsqu'il 

s'agit d'une phrase verbale. 

 

D- La transposition    La transposition est le procédé de traduction indirecte le plus commun qui 

signifie de passer d'une catégorie grammaticale à une autre, sans changer le sens du texte. Ce 

procédé implique un changement de structure grammaticale.  

ex: en français: désolé;        en arabe    ِغ األظف 

                          adjectif                          pré+ nom   

 

en français:  silence              en arabe       اظىد    

                      nom                                  verbe 

la transposition peut être obligatoire, c'est-à-dire imposée par des servitudes de langue, ou 

facultative, c'est-à-dire un choix parmi d'autres solutions. 

 

                                                             
Abiad M. et Hessein Mohamed A, dictionnaire notionnel de traduction, Sanna,a, Yémen, 2002, p.22.  

1
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E- La modulation: est une variété de transposition au niveau du message global, c'est-à-dire 

qu'elle consiste à établir un changement sur des catégories de pensée et non plus sur des 

catégories grammaticales.  

On peut distinguer deux types de modulation: 

- modulation lexicale ex  bonne nuit صثح ػٍى خٍسذ   

- modulation syntaxique ex   j'ai faim  اشؼس تاٌةٛع 

                  Jouer un rôle  ٌؼة  ٚزا  

  

F -L'équivalence: On peut dire que toute traduction est une équivalence.  

Dans le cadre des procédés de traduction, l'équivalence est un procédé par lequel on rend compte de 

la même situation que dans l'original, en ayant recours à une rédaction entièrement différente
1
 

Cette technique peut être utilisée pour traduire des locutions, idiotisme, clichés, proverbes, etc. 

 

Ex: 

- cliché ex  il a essuyé un échec ٍٕٓزجغ تخفً ح 

- Idiotisme ex  tel père tel fils = ٘را اٌشثً ِٓ ذان ا ظد 

- Proverbe ex    qui se ressemble s'assemble = اْ اٌطٍٛز ػٍى اشىاٌٙا ذمغ 

- Location ex  les casques bleus=  َلٛاخ حفظ اٌعال 

. 

En effet, L'équivalence relève de la même démarche que la modulation en ce qu'elle procède 

d'un changement de point de vue, et quantité de modulation figée. 

Néanmoins elle va plus loin que la modulation en ce qu'elle englobe la totalité du message lié à la 

situation. Elle abandonne l'analyse des unités de traduction pour ne retenir que la situation.   

G -L'adaptation: On peut définir l'adaptation comme suit:  «procédé de traduction qui consiste 

à remplacer une réalité socioculturelle de LD par une propre à la culture de la LA».
2
  

C'est un changement culturel ou équivalent culturel, qui signifie de remplacer un élément 

culturel du texte d'origine par un autre, afin de rendre le texte plus compréhensible. 

A noter que l'adaptation peut porter sur un texte long, une phrase, un paragraphe, un jeu de 

mots, etc… 

Ex  salut =  ُاٌعالَ ػٍٍى 

      Que Dieu te protège = هللا ٌحفظه 

                                                             
1
 Vinay et J, J. Darbelnet, stylistique comparée du français et de l'anglais. Méthode de traduction. Paris, Didier et 

Monterial, Beauchemin, 1958, p. 80, 331. 
2
 Delisle, Jean, la traduction raisonnée,  Les Presse de l'Université d'Ottawa, 4e  éd, 1998, P. 19 
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En résumé, Nous nous sommes contentés de définir les septes procédés de traduction 

proposés par Vinay et Darbelnet. 

Ces procédés peuvent servir, après la traduction, comme une sorte de vérification, permettant 

d'assurer le traducteur que son travail est conforme aux normes, et qu'il ne s'est pas trop éloigné du 

texte de départ. 
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8-Conclusion 

 

La traduction est une discipline universelle, aux origines très anciennes, elle joue aujourd'hui 

un rôle primordial dans l'opération de l'enseignement des langues.  

C’est en effet un moyen indispensable pour permettre la communication entre les peuples et 

les cultures. 

La traduction, fait partie intégrante de la discipline de traductologie qui permet de mieux 

cerner les contextes culturels dans lesquels s’inscrit la traduction et de suivre l’évolution des 

réflexions concernant cet objet polymorphe.  

La présente étude adopte un point de vue selon lequel, traduire, quelque soit le texte, c'est 

peser, comparer, confronter deux systèmes linguistiques, si ce n'est deux cultures. 

Nous avons essayé dans cet article, d´apporter un panorama des grands paradigmes (cadres 

théoriques) contemporains concernant la traduction, l´évolution historique de la discipline de  

traductologie ainsi que la méthode et les procédés à suivre dans l'opération traduisante; tout en 

soulignant les étapes du développement de cette discipline. 

 Le panorama chronologique est complété en fin de cet article par le glossaire alphabétique 

définissant les notions essentielles qui constituent le vocabulaire de tout traductologue et traducteur 

dans l'exercice de leurs activités théoriques et pratiques.  



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

481 

9- Glossaire 

 La traduction en tant que science a des terminologies propres que le traducteur doit connaitre 

afin de maitriser et évaluer son texte traduit. 

C'est pourquoi, nous choisissons ici des termes essentiels à la traduction et à la traductologie. 

1
  

DES NOTIONS ESSENTIELLES EN TRADUCTION 

A 

Acception (n.f)                                                                                         احذ ٍعاًّ ميَح ٍا 

On dit d'un mot qu'il a plusieurs acceptions quand il a plusieurs sens différents, selon les contextes. 

Ainsi, le mot carte a plusieurs acceptions dans carte à jouer, carte géographique, etc. un mot qui a 

plusieurs acceptions est polysémique, celui qui n'en a qu'une est monosémique. 

Adaptation (n.f)                                                                                                     اقتثاس 

Traduction libre, qui vise à trouver un équivalent de la langue source, en particulier lorsqu’il y a une 

référence culturelle. On l’emploie dans la traduction de titres d’œuvres, de noms propres, de dictons 

ou de proverbes, d’expressions métaphoriques ou de productions poétiques ou ludiques. 

Ajout (n.m)                                     زٌادج او حشى                                                                

Est toujours une erreur de traduction qui consiste à traduire dans le TA des éléments d'information 

qui sont non seulement absents du TD, mais superflus et non justifiés par le contexte de la situation 

décrite. 

Articulation (n.f)                                                                                                    رتظ 

Procédé de rédaction qui consiste à utiliser, dans le déroulement de l’énoncé, des charnières qui 

ponctuent le raisonnement. Ainsi, les conjonctions et, ou, mais, etc., les adverbes cependant, aussi 

bien, etc., sont des articulations logiques. 

  

                                                             
1 Abiad M. et Hessein Mohamed A, dictionnaire notionnel de traduction, Sanna,a, Yémen, 2002.,   

-Delisle, J., Lee-Jahnke, H., Cormier, M., Terminologie de la traduction, John Benjamins Publishing Company, 

Amsterdam / Philadelphia,1999  
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B 

Banque de données (n.f)                                                                          تْل ٍعيىٍاخ 

Système informatisé, structuré, de stockage, d'exploitation et de diffusion des fiches documentaires 

et terminologiques. 

C 

Calque  (n.m)    ٍحاماج  

Traduction littérale reprenant les éléments lexicaux et la construction syntaxique qu’ils ont en langue 

source. Le calque peut exister au niveau lexical mais aussi au niveau phrastique. Par rapport à 

l’emprunt, le calque traduit littéralement le mot ou l’expression de la langue de départ. Dans le cas 

d’une expression imagée, cela peut déboucher sur un contresens, voire un non-sens. 

Collocation (n.f)                                                                                            ترتٍة ميَاخ 

Ensemble de deux ou plusieurs mots qui se combinent naturellement pour former une association 

syntagmatique et idiomatique dans un <énoncé>.  

Compensation (n.f)                                                                                            تعىٌض 

Procédé de traduction qui consiste à réintroduire à un autre endroit du texte d’arrivée un élément 

d’information ou un effet stylistique qui n’a pu être rendu au même endroit que dans le texte de 

départ.  

Concision (n.f)                                                                                        اٌجاز أو اقتضاب 

Procédé de traduction qui consiste à exprimer une idée dans le texte d’arrivée en moins de mots que 

le texte de départ.  

Connotation (n.f)                                                                                                    ًٍفهى 

Ensemble de significations secondes provoquées par l’utilisation d’un matériau linguistique 

particulier et qui viennent s’ajouter au sens conceptuel ou cognitif, fondamental et stable, objet du 

consensus de la communauté linguistique, qui constitue la dénotation. Les connotations peuvent être 

liées à l’expérience de la communauté linguistique tout entière ou bien à celle d’un groupe particulier 

ou bien à celle d’un individu ; c’est pourquoi on parle aussi de sens affectif ou émotif, de contenu 

émotionnel.  

 

Contexte  (n.m)                                                                                                        سٍاق 

Entourage linguistique qui précise la signification d’une unité lexicale.  

Contresens (n.m)                                                                                             تفسٍر خاطئ 
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Faute de traduction qui consiste à attribuer à un mot ou à un groupe de mots un sens erroné ou, de 

façon plus générale, à trahir la pensée de l’auteur du texte de départ.  

E 

Economie (n.f)                                                                                    اقتصاد اواختصار       

Procédé de traduction qui consiste à reformuler un énoncé en langue cible en utilisant moins de mots 

qu’en langue source. La concentration en est le résultat. 

Emprunt (n.m)                                                                                               استالف                                                                                                               

Procédé de traduction qui consiste à emprunter un mot à une langue sans le traduire. 

Equivalence (n.f)                                                                                                    تنافؤ 

1. (Sens général) Relation d’identité entre deux unités de sens de langues différentes et ayant la 

même ou presque la même dénotation et la même connotation. 

2. (Sens restreint) Procédé de traduction qui consiste à rendre une expression figée de la langue de 

départ par une expression figée qui, bien que renvoyant à une représentation différente dans la langue 

d’arrivée exprime la même idée.  

Étoffement (n.m)                                                                                 ًاضافح’ مساء ىفظ   

Procédé de traduction qui consiste à utiliser dans le texte d’arrivée un plus grand nombre de mots 

que n’en compte le texte de départ pour réexprimer une idée ou renforcer le sens d’un mot du texte 

de départ dont la correspondance en langue d’arrivée n’a pas la même autonomie. 

H 

Hypertraduction (n.f)                                                      ترجَح تعٍذج عِ اىَعْى اىَراد 

Défaut de méthode qui consiste à choisir systématiquement entre plusieurs possibilités de traduction 

toutes acceptables, y compris la traduction littérale, la tournure dont la forme est la plus éloignée de 

l’expression originale.  
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I 

Idiolecte (n.m)                                                                                           ىغح فردٌح 

L’ensemble des usages d’une langue propre à un individu donné, à un moment déterminé. 

Idiotisme (n.m)                                                                                        ًتعثٍر اصطالح 

Expression, construction propre à une langue donnée et qui n’est pas traduisible littéralement dans 

une autre langue.  

Implicitation (n.f)                                                  (عذً رمر عْصر ىذالىح اىْص عيٍه)اضَار 

Procédé de traduction qui consiste à ne pas formuler dans le texte d’arrivée des éléments formulés 

dans le texte de départ, mais qui se dégagent du contexte cognitif ou de la situation décrite.  

Interférence (n.f)                                                                                           تذاخو ىغىي 

Faute de traduction qui consiste à introduire dans le texte d’arrivée un fait de langue propre à la 

langue de départ. L’interférence peut se produire à tous les niveaux : morphologique, lexical, 

syntaxique, stylistique, culturel.  

L 

Langue d’arrivée (n.f)                                                                                  ىغح اىىصىه 

Langue dans laquelle se fait la traduction. Synonyme langue cible. 

 

Langue de départ (n.f)                                                                                     ىغح اىَصذر 

Langue à partir de laquelle se fait la traduction.  

Synonyme langue source. 

 

M 

 

Modulation (n.f)                                                                                            تثذٌو او تعذٌو 

Procédé de traduction par lequel s’effectue un changement d’éclairage ou de point de vue afin 

d’éviter l’emploi d’un mot ou d’une expression qui ne « passe pas » en langue d’arrivée. 
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N 

Nominalisation (n.f )                            ( ٍَح فً ىغح اىىصىهتحىٌو اىجَو اىفعيٍح اىى اس  اىتسٍَح (

Procédé de traduction qui consiste à transformer une forme verbale du texte de départ en un mot ou 

un syntagme nominal dans le texte d’arrivée. 

O 

Omission (n.f)                                                                                     اهَاه او اغفاه                                                                            

Faute de traduction qui consiste à ne pas rendre dans le texte d’arrivée un élément de sens du texte de 

départ sans raison valable.  

P 

Perte (n.f)                                                                                                فاقذ اىترجَح 

Dans le passage de la langue de départ à la langue d’arrivée, il y a perte où entropie lorsqu’une partie 

du message ne peut plus être explicitée, faute de moyens structuraux, stylistiques ou 

métalinguisitques.  

Procédé de traduction (n.m)                                                       طرٌقح او اسيىب اىترجَح 

Tout moyen mis en œuvre de façon réfléchie par le traducteur au moment de sa réflexion sur le texte 

de départ et de sa recherche d’une équivalence. 

Principe de traduction (n.m)                                                                     ٍثذأ فً اىترجَح 

Loi générale s'appliquant à l'opération de traduction et à partir de laquelle il est possible de déduire 

des règles de traduction. Ex.: «On ne traduit pas des mots, mais leur sens en contexte» «Il ne faut pas 

ajouter à ce qu'a écrit l'auteur de TD, ni n'en rien retrancher». « le style de traduction doit être adapté 

au genre de texte à traduire», « Le TA doit avoir la lisibilité, le naturel et l'aisance d'un original». 

R 

Reformulation (n.f)                                                                                     اعادج صٍاغح 

On appelle reformulation le comportement verbal par lequel, dans une langue donnée, un locuteur 

prétend reproduire sous une autre forme exactement ce qui à été exprimé par un autre locuteur dans 

la même langue. La reformulation est dite aussi traduction intralinguale par opposition à la traduction 

interlinguale. 
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Règle de traduction (n.f)                                                                          قاعذج فً اىترجَح 

Enoncé qui oriente et guide la réflexion du traducteur au moment où il cherche à formuler une 

équivalence. 

Répertoire (n.m)                                                                            ٌٍجَىعح’ قاٍىس’ ٍعج  

Recueil des unités linguistiques d'une langue ou d'une sphère spécialisée de l'activité humaine. 

Note: ces unités sont classés dans un ordre qui permet de les retrouver facilement. Elles sont 

présentées soit avec leur définition, soit accompagnées d'un contexte, soit avec leur équivalence dans 

une ou plusieurs langues. 

Report (n.m)                                                                                                       ًّقو تيقائ  

Opération du processus de la traduction par laquelle certains éléments d’information du texte de 

départ qui ne nécessitent pas une analyse interprétative sont transcodés tels quels ou non dans le texte 

d’arrivée.  

Restructuration (n.f)                                                                          اعادج ترتٍة اىتعاتٍر 

Technique de rédaction qui consiste à changer l’ordre des unités d’un énoncé dans la langue cible 

pour se conformer à ses règles syntaxiques. 

Révision (n.f)                                                                                                      ٍراجعح                                                                                                              

1. Examen comparatif minutieux du texte traduit en du texte de départ correspondant en vue de 

vérifier que le sens est le même dans les deux textes et d’améliorer la qualité de la reformulation.  

2. Fonction généralement confiée à un traducteur chevronné en vue de rendre acceptables au regard 

des normes professionnelles les traductions réalisées par d’autres personnes. 

  

S 

Sens  (n.m)                                                                                                       فهٌ او ادراك                                                                                                   

Synthèse non verbale du processus de compréhension, qui se construit à partir des significations 

pertinentes des mots (en contexte), enrichies des compléments cognitifs. 
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Sens figuré (n.m)  ٍعْى ٍجاز                                                                                         

Signification dérivée de l’acception première d’un mot et qui comporte un transfert sémantique, 

notamment du concret vers l’abstrait, de l’animé vers le non-animé. 

Sens propre  (n.m)                                                                                             ًٍعْى حقٍقSignification 

première d’un mot polysémique, les autres acceptions, dites « figurées », étant dérivées de cette 

signification principale.  

Signification  (n.f)                                                                                       ًٍذىىه ىفظ  

Contenu sémantique d’un mot ou d’une phrase isolés, analysés hors contexte. 

Stratégie de traduction (n.f)                                                     ىر استراتٍجٍح اىترجَحٍْظ  

Stratégie utilisée de façon cohérente par le traducteur en fonction de la visée adoptée pour la 

traduction d’un texte donné.  

Synecdoque (n.f)                                                                         ٍجاز او صىرج تالغٍح         

Terme emprunté à la rhétorique. Il désigne la figure par laquelle on prend une partie pour exprimer 

un tout.  

T 

Technolecte (n.m)                                                                                     ًٍْصطيح تق 

Ensemble des termes spécifiques d’une technique.  

Synonyme Langue de spécialité 

Traduction littérale  (n.f)                                                                           ترجَح حرفٍح  

Stratégie de traduction qui consiste à produire un texte d’arrivée en respectant les particularités 

formelles du texte de départ et qui est habituellement conforme aux usages de la langue d’arrivée du 

point de vue grammatical. 

Synonyme Traduction mot à mot  

Traduction professionnelle (n.f)                             ترجَح ٍهٍْح                                       

Enseignement de la traduction qui se pratique généralement dans les écoles de traducteurs et qui vise 

à faire acquérir aux futurs traducteurs un savoir-faire et une compétence professionnelle.  

 

Transposition (n.f) ّقو او تغٍٍر                                                                                           

Procédé de traduction très fréquent qui entraîne un changement de catégorie grammaticale. 
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 ٌٍثٍا

 

 ٍيخص:

ٚذٌه ٌخدِح ِرؼًٍّ ِٚرؼٍّاخ  ٌرٕاٚي اٌثحس جٛأة ٌٍالاخ اٌفسٔعٍح ٚاٌؼستٍح ٚا ٔةٍٍصٌح       

اٌٍالح اٌفسٔعٍح ٚأظاذرذٙا ٚخاصح اٌّرفٛلٍٓ ُِٕٙ ِٕٚٙٓ ألْ ذؼٍُ اٌٍالح ا ٔةٍٍصٌح تارضالح إٌى 

ذدزٌط اٌٍالح اٌفسٔعٍح وٍالح أجٕثٍح ٌفرح آلالا جدٌدج لً ِةا خ اٌدزاظاخ اٌؼٍٍا ٚ اٌرسجّح 

  اٌرحسٌسٌح أٚ اٌفٛزٌح.                              

ٚزإٌٔا إتساش جٛأة ِؼٍٕح ٌٍصالز ٌالاخ ذشًّ األظّاء ٚاٌصفاخ ٚأ ٚاخ اٌستظ ٚاٌؼطف ٚاأللؼاي 

 ٚاٌضّائس ٚأظّاء ارشازج ٚاأللؼاي ٚاٌرسلٍُ.                        

Résumé  

La recherche porte sur quelques aspects grammaticaux des trois langues: le français, 

l'arabe et l'anglais ce qui nous semble très intéressant pour l'apprenant et l'appreneur 

du français, langue étrangère, l'étudiant des études supérieures et le traducteur ou 

l'interprète. 

Notre étude porte sur des aspects relatifs aux noms,  adjectifs,  pronoms,  verbes, 

déterminants, prépositions, conjonctions et ponctuation.  
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Introduction 

 Les  langues étrangères française et anglaise sont enseignées en Libye en plus 

de l'italien. Notre recherche tend a présenter quelques aspects grammaticaux au 

service des apprenants et appreneurs du français. L'arabe est la langue maternelle de la 

majorité des apprenants. La Libye est classée comme pays arabophone ou la première 

langue étrangère apprise est l'anglais. Nous rappelons qu'il y a au sein de la population 

libyenne des minorites dont la langue maternelle est l'Amazigh en plus des tabous et 

touaregs. 

 Notre analyse ne peut être exhaustive. 

 Notre objectif est que les étudiants de langue les plus avances puissent 

approfondir leurs connaissances dans en anglais, ce qui leur ouvre d'autres chemins 

pour la maitrise des langues, la traduction et particulièrement l'interprétariat. 

 Les aspects grammaticaux des trois langues enseignées en Libye   permettent 

aux apprenants et appreneurs de français de prendre en considération les faits 

linguistiques  suivants: 

 1- Les noms 

2- les adjectifs qualificatifs  

3- les déterminants 

4- les verbes 

5- les pronoms 

6- les prépositions 

7-les conjonctions 

8- La ponctuation 
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1-  quelques aspects des noms et leur fonctionnement dans les trois langues 

Caractéristiques et fonctionnement 

En arabe et en français, les noms sont masculins ou féminins, par contre  en anglais cet 

aspect n'existe pas autrement dit les noms ont le même genre. Les apprenants de 

l'anglais n'ont pas a distinguer le masculin du féminin. Ainsi chaque langue a ses 

spécificités. 

 Exemples: 

Les noms: travail, pays, horizon....sont masculins en français, les mêmes noms sont 

masculins en arabe, n'ont pas de genre en anglais 

Les noms : Culture, voiture, ile, cartable, table, sont féminins en français, les noms 

correspondants sont féminins en arabe, n'ont pas de genre en anglais. 

Les noms: Arbre, livre, pont .....sont masculins en français, les noms correspondants 

sont féminins en arabe, n'ont pas de genre en anglais. 

Les noms :Armoire, lampe, table.....sont féminins en français, les mots correspondants 

sont aussi féminins en arabe, n'ont pas de genre en anglais. 

Plusieurs noms masculins en français, leurs correspondants sont féminins en arabe. 

D'autres noms féminins en français deviennent masculins en arabe, ce qui demande un 

grand effort de la part des apprenants. Or cet aspect est arbitraire. Si on se demande 

pourquoi tel mot est masculin, un autre est féminin, il n'y a pas de réponse 

convaincante parce que ceci me semble historique et relatif a chaque langue. 

Il ya des mots français ou le genre est masculin, leurs correspondants en arabe sont 

féminin, nous présentons des exemples : 

Le mot "Soleil" est masculin en français, le mot correspondant "ashams" est féminin 

en arabe. Ce mot est sans genre en anglais. 

le mot "jardin" est masculin en français, le mot correspondant "hadika" est féminin en 

arabe. Le mot correspondant est sans genre en anglais 

le mot "rire" est masculin en français, le mot correspondant "dhaaka" est féminin en 

arabe. Le mot correspondant est sans genre en anglais. 

Le mot "déclaration" est féminin en français, le mot correspondant "tasrih" est 

masculin en arabe. Le mot correspondant est sans genre en anglais. 

Le mot "ambiance" est féminin en français, le mot correspondant "jaw"(social) est 

masculin en arabe. Le  mot correspondant est sans genre en anglais. 
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Le mot "pauvreté" est féminin en français, le mot correspondant arabe "fagr" est 

masculin. Le mot correspondant est sans genre en anglais 

le mot "pluie" est féminin en français, le mot correspondant "matar" est masculin en 

arabe. Le mot correspondant est sans genre en anglais. 

D'autres mots préservent le même genre en français et en arabe, nous présentons 

quelques exemples: 

Le mot livre est masculin en français et en arabe, "book"est sans genre en anglais. 

Le mot fleur est féminin en français et en arabe, "flower" est sans genre en anglais. 

Le mot garçon est masculin en français et en arabe, "boy" est sans genre en anglais. 

Le mot fille est féminin en français et en arabe, "girl" est sans genre en anglais. 

le mot musique est féminin en français et en arabe, "music" est sans genre en anglais. 

 

2- Aspects du singulier et du pluriel  des noms dans les trois langues 

En français, le pluriel des noms est marque par le s en finale dans la majorité des cas, a 

signaler qu'il ya des exceptions. 

En Anglais, le pluriel des noms est marque par le s en finale. A signaler l'existence de 

quelques exceptions. 

En arabe, le pluriel est très différent  du français et de l'anglais.  Le mot pluriel s'écrit 

différemment du singulier, a savoir le "spelling" est différent. 

Exemples: 

  plurielِعؤٌْٚٛ  -   singulier     ِعؤٚي  

  plurielورة -singulier وراب 

  plurielأٚ  -  singulier ٌٚد

  plurielتٕاخ -  singulierتٕد

  plurielٚشزاء -  singulierٚشٌس

  plurielأصدلاء-  singulierٌكصد

  plurielشةس-  singulierشةسج

 

il ya le pluriel des mots masculins         ٌُجّغ اٌّروس اٌعا 

le pluriel des mots féminins      ٌُجّغ اٌّؤٔس اٌعا 

le pluriel d'autres mots            جّغ اٌرىعٍس 

 

Je pense que les irrégularités sont nombreuses, ce qui nécessite un grand effort de la 

part des apprenants étrangers arabophones. 

Les mots clefs et techniques sont presque les mêmes en français et en anglais. 

exemples:   technique; technical - direct; directly - intérieur; interior - normal; normal-  



 

 

 م2020دٌسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية          العدد العاشر       

493 

Le fonctionnement grammatical en langue arabe diffère nettement. Les termes 

techniques arabes sont différents. Il y a des difficultés pour trouver l'équivalent ou la 

traduction de quelques termes techniques de langue étrangère vers l'arabe.  

 

3- Aspects des adjectifs qualificatifs 

Les adjectifs possessifs précèdent les noms: mon- ma- ton - ta- son -sa- notre -nos- 

votre- vos- leur - leurs  

Les adjectifs possessifs en arabe sont des lettres attachées aux noms a savoir : -   ن  -ن- 

ي ٖ  -٘ا  -٘ا - ٔا -  ٔا وُ  -ٔا   -   

 ُ٘-ُ٘  

Les adjectifs possessifs en anglais précèdent les noms, sont les suivants: 

my...your....his.....our (singulier)....your.....ours (pluriel). 

Les adjectifs démonstratifs en français précèdent les noms, sont les suivants: 

ce, pour le masculin, cette, pour le féminin, cet, pour le masculin qui commence par 

une voyelle, ces, pour le pluriel masculin ou féminin. 

Les adjectifs démonstratifs en anglais précèdent les noms, sont les suivants: 

this.....that.....these..... 

Les adjectifs démonstratifs en arabe précèdent aussi les noms:   ٘رٖ  -٘اذاْ -٘راْ  -٘رٖ  -٘را

٘ؤ ء  -٘اذٗ  -  

Les adjectifs qualificatifs en français peuvent être avant ou après les noms. 

Exemples: cette belle voiture, cette immense foret, ce pays étrange, un geste 

somptueux....un désert superbe, des idées avantageuses 

Les adjectifs qualificatifs en anglais sont différents et sont places avant les noms. 

A nice weather, a hard work.... 

Les adjectifs qualificatifs en arabe sont différents et sont places après ou avant les 

noms. 

ِحاضسج لٍّح  -جٛ  الئ  -والَ ِٕطمً  -طمط تاز    

  -لازؽ اٌىالَ  -لثٍح اٌٍعاْ  -لصٍح اٌٍعاْ  -حٍٛ اٌّؼشس 
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Aspects des déterminants-4  

  - Aspects des articles définis 

                      

 En français: 

"le" comme article défini,  précède le mot masculin 

"la" comme article défini, précède le mot féminin 

"les" comme article défini, précède les mots pluriel qu'ils soient masculins ou 

féminins. 

En anglais 

Le correspondant en anglais, "The" précède tous  les mots  définis, qu'ils soient 

masculins ou féminins ou pluriels . 

  En arabe: 

 .article défini, est rattache en initial du mot "اي  "

 

  -  Aspects des articles indéfinis 

En français 

"un", article indéfini, précède le mot masculin 

"une", article indéfini, précède le mot féminin  

"des", article indéfini, précède les mots masculins et feminins. 

 

En anglais: 

"a", article indéfini, précède les mots. 

En arabe, les mots indéfinis sont dénués de "اي" en initiale. 

5- Aspects de la phrase et des verbes 

D'un point de vue syntaxique: 

Chaque langue a sa propre structure. 

Dans les trois langues, il ya plusieurs types de phrases, a savoir affirmative, négative 

et interrogative. 

En français, la phrase déclarative peut être nominale. 

exemple: la voiture roule vite 

Elle peut être verbale. exemple: prends le bus!  

En anglais, le nom précède le verbe. La phrase affirmative est nominale. 

Exemple: the door is broken. 
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Elle peut etre verbale. "Come to the meeting quickly". 

En arabe, le verbe précède le nom, la phrase affirmative peut être verbale.  

 ٌٍرمً ػّس ِغ األصدلاء

Le nom précède le verbe, elle peut être aussi nominale. 

 اٌطمط جًٍّ

 اٌسٌاضح ِفٍدج

La phrase arabe est souvent longue, reliée par une conjonction (ٚ) alors que la phrase 

française est souvent courte. La phrase anglaise est également courte. 

La phrase française négative est  nominative. 

Exemples : La route n'est pas encombrée.  

Je ne sais pas si......  

La ville n'est pas polluée.  

Elle peut être verbale. Exemple: Ne prends pas ce dossier. 

La phrase arabe négative est de deux types: verbale et nominale: 

اٌطسٌمح غٍس صحٍحح  

ٌُ الدز.....ٌٓ أشٚزٖ تاوسا...  ....     أػسل ......... 

La phrase anglaise négative est aussi nominative et verbale. 

Elle peut etre nominative: Exemple :The teacher doesn't speak about the weather.  

Elle peut etre verbale: Exemple: Don't go to the market early 

La phrase française  interrogative est verbale: Exemple: Est- il arrive ce soir? 

La phrase anglaise  interrogative est verbale: Exemple: Can he go to the city? 

La phrase arabe interrogative est de deux types: verbale et nominale. 

Elle est verbale. Exemple:   ؟ً٘ أذى اٌثازحح  

Elle est nominale: Exemple: 

 ً٘ والِٗ ِمٕغ؟
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؟ً٘ ِحفظرٗ شٍّٕح   

6- Aspects des pronoms 

Les pronoms français sont les suivants : je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles. 

Les pronoms arabes sont les suivants :  أد -أا- ٛ٘-  ً٘- ّ٘ا   -ٔحٓ   أرٓ -أرُ  -٘ٓ  -

Les pronoms anglais sont les suivants: I - you - He - She- we- They.  

Aspects des prépositions -7 

 

En français, les prépositions sont:  a, avec ,pour, de, vers, sur, dans, du....   

En Anglais, les prepositions sont: to, with, for, from, on, in, out, of .....  

en Arabe, les prépositions sont :  

 

 ......-لً  -  لٛق -ٔحٛ  -ِٓ  -ػٍى  -إٌى 

 

Aspects des conjonctions et leur fonctionnement -8 

 

En arabe, le "wa" est très utilisé. Les phrases arabes sont longues et reliées par le  " 

wa". En anglais et en français, les phrases sont généralement courtes. La ponctuation 

est respectée. les phrases françaises sont reliées par ensuite, puis.... 

 : conjonction ) ٚ( 

 

"qui"  est utilise dans la phrase française composée de deux idées: 

exemple: c'est la voiture qui est écrasée.  

"who" est le correspondant anglais. 

 Exemple: 

you will see the teacher who is speaking 

Les conjonctions  reliant les phrases en langue arabe sont les suivants: 

 اٌري-اٌرً   "

 "...اٌالذً -اٌٍرٌٓ -اٌٍراْ  " -اٌٍراْ 

 

"que"  est utilise dans une phrase composée de deux idées. 

ou 

a cause de 

par conséquent 

malgré que  

tandis que 
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Aspects de la ponctuation-9   

La ponctuation est semblable dans les trois langues, sauf que le "et" (wa) conjonction 

qui est très utilisée en langue arabe. 

Le français et l'anglais sont distingues par des phrases courtes. 

Les phrases en arabe sont généralement longues. 

Les signes de ponctuation suivantes existent dans les trois langues a savoir: 

la virgule , 

 le point virgule ; 

 les deux points : 

 le point . 

 le point d'interrogation ? 

 le point d'exclamation ! 

 les guillemets " " 

 les parenthèses   ( ) 

 les tirets  - -  

les points de suspension .... 

Le fonctionnement de la ponctuation  est presque le même. C'est pourquoi nous 

n'avons aucune autre remarque afférente. Elle est pratiquée d'une 

 manière semblable en français, en arabe et en anglais.  

 

 

Conclusion 

 

Nous avons ainsi présenté quelques aspects grammaticaux des trois langues: le 

français, l'arabe et l'anglais qui nous semble très intéressants pour l'apprenant et 

l'enseignant du français, langue étrangère, l'étudiant des études supérieures et le 

traducteur ou l'interprète car comme nous l'avons dit la Libye est un pays arabophone 

a 80% ou la deuxième langue étrangère apprise est l'anglais, c'est pourquoi nous 

voyons que l'anglais est une  langue complémentaire. 

L'anglais est une langue très utilisée par  les interprètes et les traducteurs des 

conférences et réunions internationales. 
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